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  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

إلى من كان سببا في وجودي وعونا في حياتي ودعما لي في مواصلة  

  دراستي الوالدين الكريمين حفظهما اهللا

   و أعز األصدقـاءإخوتي،،أفراد أسرتي إلى كل

  لي يد المساعدة من قريب ومن بعيدوكل من قدم  

  .طالب علم يبتغي به وجه اهللاإلى كل  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

عظيم أن وفقني  الأوال وقبل كل شيء أتوجه بعظيم الشكر وببليغ الحمد هللا  

  في إنجاز هذا العمل

و نرجو أن يكون    وأسأله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه اهللا تعالى

   .عمال نافعا لنا و لجميع الطلبة الباحثين في هذا المجال

  كما يطيب لي أن أتقدم بأعظم عبارات التشكر وجزيل العرفـان

إلى من دعمني ووجهني في إنجاز هذا العمل وساهم في إثراء معلوماتي  

  ذالتي أشرفت على هذا العمل من  "السبتي وسيلة  " ةوأخص بالذكر األستاذ

  .إلى نهايته  تهدايب

  كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه األطروحة

و أخيرا فـإنني اعتبر هذا الشكر شكرا خالصا لكل من أعانني و أبدى لي  

نصحا و لم يتسع المقـام لذكره لهم جميعا صادق الدعوات و عظيم اإلمتنان و  

  .التقدير
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 : ملخص الدراسة

 تحقیق التنمیة االقتصادیة من أجل تواجه دول العالم سواء المتقدمة أو النامیة الكثیر من التحدیات،     

بذلك تعمل على تحقیق التوازن و  ،العجز الخارجي تحمایة اقتصادیاتها من الصدمات المفاجئة و حاال كذا و

و تجدر اإلشارة إلى أن المكون األكثر حیازة في إحتیاطي الصرف هو  بإحتیاطي الصرف، حتفاظاإلمن خالل 

  .سیاسات رشیدة لبلوغ ذلك نتهاج إو من هذا المنطلق البد من  العمالت األجنبیة،

ت التي تساهم و بفاعلیة في رفع بالسیاحة ألنها تعد أحد القطاعا هتماماإلزاد  و في الوقت الراهن          

لمختلف المفاهیم  ستعراضإبو هذا  و هذه الدراسة تقدم محاولة لمعرفة وتأكید ذلك، إحتیاطي الصرف، تراكمو 

، 2018- 2009خالل الفترة ) و تونسالجزائر ( في دولتین محل المقارنة النظریة و اإلستراتیجیات المرتبطة بها

إلى أن قطاع السیاحة في تونس یساهم بشكل كبیر و واضح و بنسب معتبرة في تراكم و قد خلصت الدراسة و 

حیث یعد قطاعه السیاحي ذا تجربة فتیة و مازال في  عكس صحیح في الجزائرال رفع إحتیاطي الصرف و

   . بدایته

 .اإلیرادات السیاحیة،ةیتنمیة السیاحالإستراتیجیة ،إحتیاطي الصرف،قطاع السیاحة : الكلمات المفتاحیة
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: Résumé 

          Face aux pays de monde développes ou en développement de nombreux défis 

pour le développement économique et pour protéger  leurs économies des chocs 

soudains et des déficits extérieurs et ainsi travailler pour atteindre l’équilibre en 

maintenant la réserve de change.Il convient de noter que l’élément le plus courant de 

la réserve de change est le change en devises, En ce sens, il est nécessaire d’adopter 

des politiques rationnelles pour atteindre cet objectif.  

          Actuellement, l'intérêt pour le tourisme a augmenté car c'est l’un des secteurs 

qui contribuent efficacement, a la constitution et à l'accumulation de la réserve de 

change. Cette étude tente d le savoir et de le confirmer en passant en revue les divers 

concepts et stratégies associé dans deux pays comparé (l'Algérie et la Tunisie) sur la 

Période 2009-2018. L’étude a conclu que le secteur du tourisme en Tunisie contribue 

de manière significative et claire à l’accumulation et à la hausse de la réserve de 

change, le contraire est vrai en Algérie, ou son secteur du tourisme est jeune et en 

encore à ses balbutiements.    

Les mots clés : Secteur du  Touristique, Réserve de Change, Stratégie du 

Développement de Tourisme, Recettes du Tourisme. 
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Abstract: 
         The developed and the emerging countries face many challenges in order to 

achieve economic development and to protect their economies from sudden shocks 

and external deficits. Thus, they work to achieve balance through the maintenance of 

exchange reserves, and it should be noted that the most Possession component in the 

exchange reserve is foreign currency. In this context, it is necessary to adopt rational 

policies. 

           At present time, the interest of tourism has increased because it is one of the 

sectors that contribute effectively in raising and accumulation of exchange reserves. 

This study presents an attempt to know and to confirm that, through showing the 

various theoretical concepts and strategies that are related with it in the two 

comparative countries (Algeria and Tunisia) during the period of 2009-2018. The 

study concluded that the tourism sector in Tunisia contributes significantly and 

clearly to the accumulation and raising of the exchange reserve and vice versa in 

Algeria where the tourism sector has a recent experience and is still in its beginning. 

Keywords: Tourism sector, Exchange Reserve, Tourism Development Strategy, 

Tourism Income. 
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:تمهید  

مستوى الدولي، یتم على وجود مستویات متفاوتة من العلى  االقتصاديإن عملیة تشخیص األداء         

أن تصل إلى مراحل متقدمة  استطاعتالنشاط اإلقتصادي، حیث یظهر جلیا مجموعة من الدول الكبرى التي 

من النمو وهذا التقدم یعود لما تملكه من أنظمة فعالة في جمیع القطاعات اإلقتصادیة و التي تستطیع بواسطتها 

ت نظرة المواطن للسیاحة فقد كان ،أوسع الصناعات عالمیاو  حد هذه األنظمةأتعد السیاحة  و. تعظیم المنفعة

نه نشاط یعكس الترف الثقافي واالجتماعي لدى الطبقات الثریة فقط دون الطبقات أفي البدایة نظرة قائمة على 

والترویح ال تقل أهمیة عن  وحاجة أساسیة لالستمتاعأصبحت مطلبًا لكل إنسان بینما السیاحة الیوم ، األخرى

تمثل أحد مكونات الصادرات الخدمیة ذات التأثیر الكبیر في میزان  األخیرةالحاجات اإلنسانیة األخرى ، فهذي 

كما أنها من األنشطة التي تساهم بفعالیة في ضخ و رفع إحتیاطي الصرف و زیادة الناتج المحلي  المدفوعات،

 ،الخ..األمماة رئیسیة للتواصل االجتماعي و الثقافي بین مختلف الشعوب و اإلجمالي و توفیر فرص العمل و أد

خاصة في ظل العولمة و اإلنفتاح و التحرر و إرتفاع المستوى المعیشي و زیادة مستویات  و في الوقت الراهن 

حیث تزاید عدد من  ،مستمرا ود العالمي و قد عرفت نموا سریعا السیاحة مكانة مهمة في اإلقتصا احتلت الدخول

  .السیاح و اإلیرادات السیاحیة

و في ضوء هذه المؤشرات أصبحت صناعة السیاحة في سلم األولویات للعدید من  و بهذا المعنى،

  .الكثیر من دول العالم القتصادیاتالدول وباتت تشكل میزة تنافسیة 

متعان بخصائص تكما ی متمیزةالجزائر وتونس من الدول التي تمتلكان مقومات و إمكانیات جذب و 

بدائل أو الخیارات المتاحة وفي ذات  السیاق یعتبر قطاع السیاحة في الجزائر كأحد ال ،سیاحیة  عدیدة و متنوعة

لذلك سعت  ،األخیرة اآلونةمن التبعیة الریعیة التي ظلت لسنوات عدیدة تعاني منها خاصة في  صلختلل

 أما ،وعصرنته وتشجیع االستثمار فیه من خالل تبني إستراتیجیة جدیدةتطویره بالحكومة الجزائریة إلى النهوض 

تونس من أجل المحافظة على المكانة والدینامیكیة السیاحیة المحققة اعتمدت على توجهات  الجوار دولة

 .المجالفي هذا  األخرىالدول  أحرزتهالذي  رقدرة التنافسیة ومواكبة التطو بغیة الرفع من ال إستراتیجیة

  :اإلشكالیة

العالمي من مختلف الهیئات والمؤسسات والمكاتب بهذه الصناعة  االهتمامفي السنوات األخیرة تزاید         

 احتیاطيمهم من مصادر تراكم  راعات تحقیقا للعملة الصعبة ومصدحیث أصبحت تعد من بین أهم الصن

   .الصرف
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ئر االمحوري الذي یلعبه هذا القطاع في كل من الجز  األداءو  التأثیر وبمقارنة و في خضم هذه الوضعیة

 : اإلشكالیة التالیةیمكن طرح  وتونس

 ؟الجزائر وتونس من في كلة قطاع السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف مساهم ما مدى 

  :ویندرج ضمن هذا التساؤل الرئیسي جملة من األسئلة الفرعیة یمكن التعبیر عنها بالصیغ التالیة

  السیاحة الدولیة ؟ما هو واقع 

  ؟ما معنى إحتیاطي الصرف و ما هي مكوناته 

 ؟قطاع السیاحة  في الدولتین ما هي االستراتیجیات المتبعة لتنمیة و تطویر 

 ؟هل تؤدي التذبذبات في اإلیرادات المحققة من السیاحة إلى تأثیر على إحتیاطي الصرف في الدولتین 

 فرضیات الدراسة:  

  :كاآلتي یمكن التعبیر عنهااإلشكالیة الرئیسیة الفرضیة الرئیسیة التي تقابل 

  .یساهم قطاع السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف في كل من الجزائر وتونس - 

التي رأینا مساهمتها في تحدید معالم الدراسة  تندرج تحتها جملة من الفرضیات الفرعیةإن هذه الفرضیة 

  :كاآلتي

عبارة عن صناعة قائمة بحد  أصبحتتسمت السیاحة على تعاقب الحضارات بالتطور و اإلزدهار حتى إ -1

 .ذاتها

التي تحتفظ بها مختلف الدول إلستعمالها في حالة العجز الخارجي  األصولیقصد بإحتیاطي الصرف تلك  -2

 .حقوق السحب الخاصة  و األجنبیةو منها الذهب و العمالت 

المخطط التوجیهي لتهیئة السیاحیة یعد اإلستراتیجیة التي تعمل على تنمیة قطاع السیاحة في الجزائر،أما  -3

 .تطویر قطاع السیاحة موجودة دائما في مختلف البرامج الحكومیة إستراتیجیةدولة تونس 

 .للجزائر عكس بالنسبة القطاعات جلب عملة الصعبة و  السیاحة في تونس یعد من بین أهم قطاع -4

 أهداف الدراسة:  

  قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة المحلیةتبیان مكانة وأهمیة.  

  تسلیط الضوء على جل العراقیل و العقبات التي تقف أمام النهوض و تطویر قطاع السیاحة في الدول محل

  .الدراسة
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  من المؤشرات تشخیص و تحلیل واقع القطاع السیاحي في الجزائر و تونس و ذلك من خالل جملة

  .السیاحیة

  حتیاطي الصرف و قطاع السیاحةإتسلیط الضوء على طبیعة العالقة بین. 

 البحث عن طرق و األسالیب التي تتم بها إدارة احتیاطي الصرف. 

  كل من الجزائر و تونسلمعرفة مدى نجاعة اإلستراتیجیات الجدیدة للسیاحة.  

 أهمیة الدراسة:   

و المكانة التي  تكمن أهمیة هذا البحث في كونه یتناول موضوعا مهما لعالقته المباشرة باإلقتصاد، 

كما تتضح أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على مختلف .أصبحت تحتلها السیاحة في االقتصادیات الدولیة

ة فیما یتعلق بمدى مساهمة هذه االستراتیجیات السیاحیة في دول محل الدراسة و مقارنة النتائج المحققة  و خاص

، كما تساهم هذه الدراسة إسهاما علمیا في حل القصور في بعض الجوانب  بزیادة تدفق العملة الصعبة  األخیرة

  .ةحبما یعزز دور قطاع  السیا

 دوافع الدراسة:  

  :تعود دراسة الموضوع لإلعتبارات التالیة

 حد أمجال السیاحة نظرا لقناعة الطالب في أن هذا القطاع یمكن أن یكون  في بحثلالمیل الشخصي ل

خاصة التطور هذا القطاع في دولة المجاورة في ظل تشابه اإلمكانیات  ،البدائل المتاحة لقطاع المحروقات

 .و المقومات السیاحیة

 و بنوك و تأمیناترتباط الدراسة بالتخصص وهو مالیة إ. 

 جدیدةمراجع بثراء المكتبة إ.  

 منهج الدراسة:  

نظرا لطبیعة الموضوع وأهدافه فإن المنهج الذي یتماشى مع هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي 

  .إعتمادا على أسلوب دراسة حالة و مستعینا بالمنهج المقارن

كما أننا ولفحص الفرضیات وٕاختبارها في الجانب التطبیقي سنعتمد في ذلك على أسالیب اإلحصاء 

  .إلستدالليا
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 الدراسات السابقة:  

    :الدراسة األولى

، أطروحة األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغرب، عشي صلیحة

، تخصص اقتصاد تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم )غیر منشورة(دكتوراه في العلوم االقتصادیة، 

  .2010/2011لخضر باتنة، التسییر، جامعة الحاج 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

و تسلیط الضوء على كیفیة العمل على استغاللها  ،إظهار اإلمكانیات السیاحیة في الدول الثالثة - 

  .بطریقة فعالة و جدیة مستقبال

 .دور قطاع السیاحة في التنمیة االقتصادیة في الدول تحت الدراسة أهمیةتوضیح  - 

الفرق بین وضعیة هذا القطاع في الجزائر من ناحیة و تونس و المغرب من ناحیة  إظهارمحاولة  - 

 .من حیث المساهمة في حل المشاكل التنمویة في البلدان الثالثة ،ثانیة

  :توصلت إلى النتائج التالیة

یعود أساسا إلى إهماله في مختلف برامج  الجزائري، ضعف القطاع السیاحي في االقتصاد الوطني - 

و بدال عن  ر ذي أهمیة مقارنة بالقطاعات األخرى في االقتصاد،یو اعتباره غ یة االقتصادیة،التنم

حیث اعتبر  و كان الوضع مختلفا في تونس، ذلك كان االعتماد الكلي على قطاع المحروقات،

له دور القیادي في اقتصاد و ذلك ألهمیة التي كان  و النمو أقطابالقطاع السیاحي فیها قطبا من 

 . یحظى بها هذا القطاع ضمن السیاسات التنمویة منذ االستقالل الى الیوم

من  ،یظهر أداء قطاع السیاحة في الجزائر ضعیف و غیر ذي قیمة في التنمیة االقتصادیة للبالد - 

و یختلف الوضع في تونس إذ یوصف أداء  ،2008- 1990واقع إیرادات هذا القطاع  خالل الفترة 

تم تحقیقها على مستوى اإلیرادات  باإلیجابي و ذلك من خالل النتائج التي القطاع السیاحي فیها

  .المحققة
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 : الدراسة الثانیة

في ظل اإلستراتیجیة  )2025-2000(السیاحة في الجزائر اإلمكانیات و المعوقاتعوینان عبد القادر،

دكتوراه في العلوم ،أطروحة SDAT2025السیاحیة الجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة

جامعة  كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، ،تخصص نقود و مالیة،)غیر منشورة(اإلقتصادیة،

  .2012/2013،-03-الجزائر

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

 .الجدیدة للسیاحة الجزائریة اإلستراتیجیةمعرفة مدى نجاعة  - 

و السیاحة العربیة بصفة  السیاحة الدولیة بصفة عامة،تشخیص السیاحة الجزائریة و موقعها من  - 

 .خاصة

 .تحدید مفهوم السیاحة و السیاحة الدولیة، و أنواعها المختلفة، ورصد مختلف اآلثار الناجمة عنها  - 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج

سیاحة على جزء هام من ال أورباستحوذت إحیث  تتركز السیاحة الدولیة في مناطق و تقل في أخرى، - 

 .نعكس إیجابا على شتى المیادین االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و حتى البیئیةإمما  الدولیة،

نتقالیة الجدیة من قبل الدولة لقطاعها لفینات مرحلة اإلتعد الفترة الحالیة انطالقا من بدایة سنوات األ - 

لدول  األقلبغیة النهوض به و ترقیته و جعله من مصاف القطاعات السیاحیة على  السیاحي،

و المدى  2015جدیدة على فترات مختلفة على المدى المتوسط  إستراتیجیةو هذا بوضع  المجاورة،

و  هذا في ظل المخطط التوجیهي لتهیئة السیاحیة الذي یعتبر تتویجا لمسار طویل، ،2025الطویل 

  .   اعلین في القطاع السیاحيبمشاركة الف

  :ةلثالدراسة الثا

         Fatiha Talahite, Samouel Beji, Foreign Exchange Reserves’ Accumulation 
and the Impact on the Economies of Algeria and Tunisia. Financial Integration, 
Financial and Monetary Policy Studies 36, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. 
 

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

حیث تعتبران مثاالن ، ات الجزائر وتونسیوتأثیره على اقتصاد الصرفتراكم احتیاطي دراسة  - 

حتیاطاتها تتراكم من العائدات البترول إمتناقضان من حیث تراكم احتیاطي الصرف، فالجزائر 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2105582698_Fatiha_Talahite
https://www.researchgate.net/profile/Samouel_Beji
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حتیاطاتها تتراكم من عائدات السیاحة في المقام األول إباعتبارها اقتصادا مرتبطا بالبترول، أما تونس ف

 . درات السلع المصنعةوٕالى ارتفاع حجم صا

 .حتیاطات الصرفالبحث في بدائل لتراكم اإل - 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج

مما سینعكس بالسلب  ،2013توقع الباحثان تراجع أسعار البترول في األسواق العالمیة في نهایة سنة  - 

 .على اإلقتصاد الجزائري

 .العربيتأثر قطاع السیاحة التونسي بشكل واضح عقب أحداث الربیع  - 

 .بین الدولتین االقتصادي والتنسیق للتشاور مؤسسات إنشاءالعمل على  - 

 .العمل على تنویع اإلقتصاد الجزائري تدریجیا - 

  .و التحسینات النوعیة في األنظمة المصرفیة للدولتین بالتعدیالتالقیام  - 

  :رابعةالدراسة ال

النمو االقتصادي في مصر، مجلة بحوث تقییم أثر النشاط السیاحي في ، زینب توفیق السید علیوة

  .2014شتاء ، 65العدد  ،مركز دراسات الوحدة العربیة مصر، اقتصادیة عربیة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

 األهمیةعرض و تحلیل ثم تقییم ألثر النشاط السیاحي في النمو االقتصادي في مصر في ظل  - 

 .كمؤشر للنمو االقتصادي اإلجماليالقطاع في الناتج المحلي  هذاالمتزایدة إلسهام 

  :توصلت إلى أهم النتائج وهي

ویظهر ذلك من خالل أثره اإلیجابي في حجم  ،اإلقتصادیة األنشطةأحد أهم  السیاحيیعتبر النشاط  - 

حیث توجد عالقة طردیة بین نمو القطاع السیاحي و زیادة فرص العمل المتاحة لیس فقط  ،العمالة

المرتبطة  األنشطةو إنما في العدید من المجاالت و القطاعات و  الفنادق،في قطاع المطاعم و 

 .بالنشاط السیاحي

 .اإلجماليوجود عالقة طردیة قویة ذات أثر معنوي بین اإلیرادات السیاحیة و الناتج المحلي  - 
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  :لخامسةاالدراسة 

دراسة حالة بنك - البنوك المركزیة حتیاطات الصرف األجنبي إمتطلبات كفاءة إدارة  بوكردید عبد القادر،

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم )غیر منشورة( ،، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة-الجزائر

  .2015/2016التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف، 

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

  ،لها معاییر تحدید المعدل الكافيطلب و لو البحث في محددات ا الصرف إبراز أهمیة اإلحتیاطات - 

أسالیب توظیف احتیاطات الصرف لتولید عائدات معقولة على المدى المتوسط و  عنحث تبكما 

كل ذلك من خالل .المستثمرة مع األخذ بعین اإلعتبار قید السیولة و المخاطر األموالالطویل على 

 . تجربة الجزائر إلىدراسة تجارب بعض البنوك المركزیة باإلضافة 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج

صول عدیمة المخاطر مما یفوت على بنك الجزائر عائدات أیتم توظیف احتیاطات بنك الجزائر في  - 

 .لكن في ظل بیئة منخفضة العائد حقق بنك الجزائر عوائد حقیقیة كبیرة،

 الكافي الواجب االحتفاظ به،تتمثل متطلبات كفاءة إدارة احتیاطي الصرف في تحدید المستوى  - 

و الفائض یتم استثماره في أدوات استثماریة  ذلك في أدوات تراعي السیولة و العائد و األمان، وتوظیف

 .ذه االستثماراتهمع إدارة المخاطر المالیة و التشغیلیة التي تتعرض لها  تولي أهمیة للعائد،

  :سادسةالالدراسة 

یام للنشر والتوزیع، األردن، ، دار األالقطاع السیاحي والنمو االقتصاديالنصراوي سلطان وآخرون،   

2018. 

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

 .رصد التعاریف المتنوعة للسیاحة ووجهات نظر المنظمات الدولیة حول مفهوم السیاحة - 

، فرنسا(عرض اإلمكانیات و المقومات السیاحیة لبعض الدول المتطورة و الناشئة في مجال السیاحة  - 

 .)المغرب، الیونان، إسبانیا
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من التجارب الدولیة  االستفادةالتطرق إلى إستراتیجیة للنهوض بالقطاع السیاحي في العراق من خالل  - 

 .الناجحة في هذا المجال

 .االقتصاديتحلیل ألهم مؤشرات القطاع السیاحي و أثرها على النمو  - 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج

بسبب األوضاع السیاسیة و األمنیة  )العراق( اد السیاح الوافدین إلى البلدنتیجة إلنخفاض أعد - 

فضال عن الضعف الكبیر في المنشآت السیاحیة و عدم توفیر الخدمات  ،الصعبة التي عاشها البلد

إنخفضت  و، و اإلهمال الذي طال القطاع السیاحي إنخفضت حجم اإلیرادات السیاحیة ،السیاحیة

 .العالمةحصة العراق من السوق السیاحیة 

و العمل على إدراج القطاع السیاحي ضمن التقریر السنوي للمنتدى  ،تعزیز تنافسیة القطاع السیاحي   -  

و العمل على تحسین موقعه في  ،القطاع السیاحي تنافسیةلیتسنى معرفة  ،اإلقتصادي العالمي

 المناسبةمن خالل التخطیط المرن عند وضع اإلستراتیجیات و الخطط ،التقریر

  ).الطویلة األجل،المتوسطة،القصیرة(

یكمن في كون دراستي تطرقت لمساهمة قطاع السیاحة  ،الذكرالفرق بین دراستي و الدراسات السابقة *   

 . في الرفع من إحتیاطي الصرف و هو المتغیر الغیر موجود في الدراسات السابقة

  صعوبات الدراسة:  

  :واجه الطالب في إعداد بحثه عدة صعوبات من بینها

 .متغیرات الدراسةصعوبة و قلة الحصول على المعلومات واإلحصائیات المتعلقة ببعض المؤشرات و  - 

و دولیة في دولتي أوجود تضارب في اإلحصائیات المقدمة من طرف مختلف الجهات الرسمیة الوطنیة كانت  - 

دیوان الوطني  ،التقلیدیة تالصناعاوزارة السیاحة و  ،مثل البنك المركزي ،محل الدراسة رغم ان المطلوب واحد

  .لخإ...بنك العالمي  ،منظمة العالمیة لسیاحة ،لإلحصاء
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 هیكلة الدراسة: 

من أجل معالجة وتحلیل اإلشكالیة المطروحة وٕاثبات صحة الفرضیات إرتأینا تقسیم الدراسة إلى أربعة 

  :فصول كما یلي

 المبحث األول السیاحة: ، وقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحثسیاحةلالمقاربة النظریة ل :الفصل األول - 

النشأة، المفهوم، الخصائص، واألنواع، المبحث الثاني دوافع السیاحة وآثارها ومقومات الجذب السیاحي، أما 

 . خصوصیات النشاط السیاحيالمبحث الثالث 

 أربعة، وقسم هذا الفصل إلى میزان المدفوعات واحتیاطي الصرفل اإلطار العام :الفصل الثاني - 

عمومیات ، أما المبحث الثالث ماهیة میزان المدفوعات، المبحث الثاني سعر الصرف المبحث األول: مباحث

 .قنوات تراكم احتیاطي الصرف ومبادئ إدارته األخیرو المبحث الرابع و  ،حول احتیاطي الصرف

 كذلك وقسم هذا الفصل ،تشخیص واقع و آفاق قطاع السیاحي في الجزائر و تونس :ثالثالفصل ال -

ستراتیجیات اإلالمبحث الثاني و ، المقومات السیاحیة في الجزائر و تونسالمبحث األول : إلى ثالثة مباحث

الجزائر  فيتنافسیة القطاع السیاحي ، أما المبحث الثالث التنمویة لترقیة القطاع السیاحي في الجزائر و تونس

 .و تونس

في الجزائر و  حتیاطي الصرفإي رفع تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة ف: الفصل الرابع - 

دراسة  المبحث الثاني و، أهم المؤشرات السیاحیةالمبحث األول : مبحثینإلى  وقسم هذا الفصل ،تونس

  . تطبیقیة لمساهمة قطاع السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف



 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل األول

  المقـاربة النظرية للسياحة
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  :تمهید

بدأت السیاحة كنشاط إنساني ضروري للحیاة بدایة بسیطة وبدائیة في مظهرها وأسبابها وأهدافها، 

مثل البحث عن المسكن أو الطعام والشراب أو الصید أو البحث عن تجمعات بشریة معینة لغرض 

  .جتماعيإ

الوقت الحاضر أصبحت السیاحة صناعة لها أبعادها وأهدافها في المساهمة في الدخل القومي  في

كما أصبحت السیاحة وسیلة لالتصال الفكري . واالقتصادي الوطني، ولها دور كبیر على تثقیف المواطنین

مح والسالم، ومن واالجتماعي والثقافي بین الشعوب المختلفة بشكل یتخللها روح التفاهم والتعاون والتسا

عوامل تطویر السیاحة سهولة المواصالت ووسائل النقل وٕاحالل السالم في العالم وتبادل الخبرات والثقافات 

والتطور االقتصادي والثقافي واالجتماعي، وكنتیجة لتطور الفكر اإلنساني من حیث مستوى المعیشة للفرد 

ت الفراغ نتیجة للتقدم الصناعي وتوفر الوسائل المریحة كل المدفوعة األجر وزیادة أوقا اإلجازاتوزیادة فترة 

  .هذه الظروف ساعدت على وصول السیاحة إلى أن تكون أهم مورد من بین الموارد األخرى

  :وعلیه سنتناول في هذا الفصل

  .النشأة، المفهوم، الخصائص، واألنواع: السیاحة :المبحث األول

  .دوافع السیاحة وآثارها ومقومات الجذب السیاحي :المبحث الثاني

  .خصوصیات النشاط السیاحي :المبحث الثالث
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  النشأة، المفهوم، الخصائص واألنواع: السیاحة: المبحث األول

إن ظهور مفهوم السیاحة لیس ولید الصدفة، بل كانت هناك مجموعة من المراحل والتطورات التي 

ساهمت بشكل أو بآخر في تشكیل هذا  هذا الفكر ضمن أدبیات علم االقتصاد، حیثفي إطارها تبلور 

  :المفهوم، ومن هذا المنطق یمكننا التطرق ألهم هذه التطورات على النحو التالي

  تاریخ ومراحل نشأة السیاحة: المطلب األول

علما  أصبحلى أن تاریخ السیاحة والتي الزمت اإلنسان منذ والدته إ إلىسنتطرق في هذا المطلب 

  .متكامال بحد ذاته

  السیاحة في العصور القدیمة: الفرع األول

األلف الخامسة قبل المیالد وتنتهي بسقوط الدولة  تبدأ مع نشأة حضارة بالد الرافدین والفراعنة في

  :1ومن خصائص هذه المرحلة. الرومانیة في نهایة القرن الرابع المیالدي

ظهور الحكومات والدول مثل الدولة في بالد الرافدین والحضارة الفرعونیة في مصر والرومانیة في   -1

 .إیطالیا

 .ظهور الجیوش هیأ األمان للناس وبالتالي حریة الحركة  -2

وسائل النقل والمواصالت وخاصة السفن ظهور األنظمة والقوانین إضافة إلى ظهور العلوم وتطور   -3

 .الشرعیة

 .قود والمعامالت والتبادل التجاري وبالتالي ظهور الملكیة الفردیةظهور الن  -4

 . ظهور األدیان والمعتقدات  -5

كل ذلك أدى إلى ظهور ظاهرة السیاحة التي لم تعد ظاهرة محكومة بقوانین الطبیعة فقط بل بقوانین 

  .السائح احترامهاوتشریعات الدولة إضافة إلى ظهور حدود الدول ومالها من قوانین بحیث فرض على 

 2وتتمثل فیما یلي :دوافع السفر في هذه المرحلة:  

 وهذا بعد ظهور التجارة نتیجة تطور مبدأ التخصص وتقسیم العمل  :دافع مادي یسمى الدافع التجاري

مما أدى إلى أن أصبح بإمكان الفرد إنتاج كمیة كبیرة من السلع الفائضة عن حاجته مما نتج عنه 

 .ر هذا أدى إلى عملیة انتقال التجار مما اعتبر عامل مهم لتطور حركة السفرظهور طبقة التجا

 حیث تطورت وتبلورت بعض المعتقدات الدینیة نتیجة ظهور األنبیاء واألدیان وتم بناء  :دافع دیني

المعابد والعتبات المقدسة حیث ظهر دافع لدى الناس للقیام برحالت لزیارة األماكن المقدسة وخاصة 

 .أثناء المناسبات الدینیة مما أدى إلى تطور حركة األسفار بین الناس

                                                 
 .13، 12: ، ص ص2001، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، مبادئ السیاحةالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
 .12، ص 1995مصر، ، الطبعة الثانیة، دار المعرفة الجامعیة، ور جغرافينظصناعة السیاحة من مالزوكة محمد خمیس،  2
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 جل الحاجة ولكن من أجل إرضاء تطلعاتهم أام أناس كثر بالسفر من قی :دافع حب االستطالع

ولالستطالع، أو للتعرف على العادات والتقالید عند الشعوب األخرى، وعلى مدى عصور التاریخ ظل 

 . عدد هؤالء الرحالة محدودا ألن ظروف السفر لم تكن مالئمة

 الفترة األخیرة من زمن  يواالستجمام خاصة فمن سافر بدافع المتعة  لاعتبر الرومان أو  :دافع المتعة

اإلمبراطوریة الرومانیة، ومن أهم عوامل تطور السفر بهدف المتعة إنشاء الطرق الصالحة لسیر العربة، 

 .عامل األمن وبعض العوامل أو الخدمات األخرى

 دن التي تتوفر عرف الرومان المزایا العالجیة لبعض العیون المعدنیة الموجودة في الم :دافع العالج

 .فیها المیاه المعدنیة حیث كانوا یقومون برحالت إلیها من أجل االستشفاء

  .   باإلضافة إلى الدوافع الریاضیة عند الیونان، دوافع الهجرة من منطقة أخرى

  السیاحة في العصور الوسطى: الفرع الثاني

م حتى القرن الخامس عشر، ومن  395تبدأ هذه المرحلة بسقوط اإلمبراطور الروماني عام 

، وقد كانت مركز في العصور القدیمة نشأتمبراطوریة إالمعروف أن اإلمبراطوریة الرومانیة هي آخر 

. 1اإلشعاع الفكري والحضاري والتجاري، وكان لها الفضل األكبر في تطویر حركة األسفار في العالم آنذاك

وتحولت إلى مجموعة من اإلقطاعیات  اطوریة الرومانیةإال أن الحال تغیر في أوربا بعد سقوط اإلمبر 

المتناحرة وكثرت االختالفات بینها مما أثر سلبا على حركة األسفار بمختلف دوافعه وبعد ذلك انتقلت التجارة 

الدول  الى الدولة البیزنطیة بوصفها مركزا مهما للتجارة، ومع محدودیة دور أوروبا في حركة األسفار برزت

حیث أصبحت الدول اإلسالمیة مركزا لإلشعاع الفكري والتطور العلمي في الفترة ما بین القرنین العربیة 

، وكانت بغداد وقرطبة أكثر المدن ثراءا الثامن والرابع عشر المیالدیین وتطورت األسفار بمختلف دوافعها

تطور الوازع الدیني عند وكانتا تشكالن مركزین ثقافیین یستقطبان طالبي العلم بهدف الدراسة والتعلم و 

العرب  عند طورتو . المسلمین خالل هذه المرحلة مما أدى إلى السفر سنویا إلى مكة ألداء مناسك الحج

   :السفر بدافع الترحال واالستكشاف ومن أهم الرحالة العرب في تلك المرحلة نذكر

 25وآسیا، واستمرت رحلته أكثر من  إفریقیاكانت رحلته في  العربي، طلق من المغربان :ابن بطوطة  .أ 

 .سنة

 ).المسالك والممالك(خلف لنا مخطوطة بعنوان  إفریقیاتجول في غرب  :ابن عبید البكري  .ب 

 .وكانت رحلته من األندلس حتى المشرق العربي :ابن جبیر  .ج 

 ).مروج الذهب(ارتحل في بلدان شرق افریقیا وخلف مخطوطا بعنوان  :المسعودي  .د 

تحلیل ما للهند من مقولة في (لى شمال الهند وجنوب نیبال وأعد مخطوطا بعنوان ارتحل إ :البیروني  .ه 

 ).العقل أو مرذولة

                                                 
 .15، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
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 دوافع السفر في العصور الوسطى: 

 إذ انتقل مركز التجارة من روما إلى بیزنطة ثم إلى الدول العربیة اإلسالمیة وكانت  :دافع التجارة

 .بغداد وقرطبة تشكالن مركز التجارة العالمیة

 حیث شهد تطوًرا كبیًرا عند جمیع األدیان المقدسة، وكان هناك دمج بین األهداف : الدافع الدیني

 .المسیحیة الدینیة وأهداف المتعة فضال عن ظهور الحمالت التبشیریة

 وكان لرحالت العرب الثقل األساسي في هذا الجانب :دافع الرحالت واالستكشاف. 

 ف االلتحاق بالمدارس آنذاكهدوالسفر الى المراكز العلمیة بظهور طالب العلم  :دافع طلب العلم. 

 1مثل زیارة الملك شارلمان إلى بغداد في عهد الخلیفة هارون الرشید :دافع توطید العالقات . 

  السیاحة في عصر النهضة: الفرع الثالث

ونشوء  هذه المرحلة بعد انتهاء عصر اإلقطاع في أوربا في القرن الخامس عشر المیالدي تبدأ

الرأسمالیة التجاریة، وحتى قیام الثورة الصناعیة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر میالدي، ومن أهم 

  :ممیزات هذه المرحلة ما یلي

 .الجدید لماالستكشافات الجغرافیة للعا  .أ 

 .ت على ذلك، مثل البوصلة التطور والوعي في المالحة واستعمال األجهزة والمعدات التي ساعد  .ب 

 .حب المغامرة واالشتهار  .ج 

 .كشفین للحصول على ثروات العالم الجدیدتالتنافس بین البلدان والمس  .د 

 .فریدة أصبحت محط أنظار الناس ظهور أعمال فنیة ومعماریة  .ه 

 .عودة ظهور الدول والحكومات من جدید  .و 

 أهم دوافع السفر في عصر النهضة: 

ظهرت مجموعة من البحارین نمت عندهم روح المغامرة  :شتهاردافع المغامرة واالستكشاف واإل  -1

 :باتجاهات جدیدة لم تكن معروفة سابقا، وأهم هذه الرحالت البحریة واإلبحارواالستكشاف 

 .میالد 1492رحلة البحار كریستوف كولومبس ألمریكا في عام  - 

 .رحلة البحار اإلسباني كورتیز إلى المكسیك - 

البحر الكاریبي، وعبر مضیق بنما متجها إلى بیرو في أمریكا الجنوبیة رحلة البحار بیزا الذي وصل إلى  - 

 . میالد 1530وذلك عام 

رحلة المالح البرتغالي ماجالن في القرن السادس عشر المیالدي حول العالم، إال أنه قتل في الفلبین عام  - 

 .للمیالد 1521

                                                 
 .16،17: ، ص صمرجع سابقالزوكة محمد خمیس،  1
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هرة السفر والسیاحة في المراحل ستكشافات الجغرافیة أنعش بشكل إیجابي ظاإن األثر الحقیقي لإل

كما أن االستكشافات وسعت الرقعة الجغرافیة للتبادل التجاري، مما أدى إلى توسع . الالحقة وحتى یومنا هذا

 .حركة األسفار

إن عصر النهضة واكتشاف الدنیا الجدیدة، فتحت أبواب الكسب الكثیر أمام   :دافع ثقافي أو علمي  -2

وذلك مكنهم من  .اقهم بظهور علماء وفنانین وأدباء في شتى المجاالتالناس واتسعت مداركهم وآف

عواصم البلدان والمدن المشهورة لمشاهدة آثارها ومراكزها العلمیة والثقافیة، حیث ظهرت  إلىالذهاب 

) یانجامعة أوكسفورد وكمبریدج، وساالمانكا وبولو (في هذه المرحلة الجامعات العلمیة ومن أشهرها 

 .  وكانت تشكل مراكز منیرة للعلم الحدیث

وفي تاریخ الحق من القرن السادس عشر المیالدي ظهرت طائفة من  :دوافع المتعة والمطالعة  -3

وقد تزاید  .واإلطالعاألشخاص الذین یسافرون إلى األماكن المعروفة بمباهجها بقصد المتعة الذاتیة 

والمراكز الثقافیة خاصة إلى فرنسا في القرن  العواصم والمدنعدد هؤالء الزوار األجانب الوافدین إلى 

الدلیل األمین لألجانب في (م بعنوان 1672السابع عشر المیالدي إلى حد إصدار دلیل سیاحي عام 

وتضمن الدلیل . الخ... من ألمانیا، بولندا، الدانمارك، السوید، هولندا، انجلترا) الرحلة إلى فرنسا

تي توصل إلى باریس و للمدن الواقعة على طول هذه الطرق،ثم وصفا لمدینة ال أیضا وصفا للطرق

 .و الرحلة الكبیرة،الرحلة الصغیرة : یتحدث الدلیل عن نوعین من الرحالت هما باریس،و أخیرا 

حیث كانت مقتصرة على  لقد تطورت فكرة الحج في هذه المرحلة عند المسحیین، :دافع دیني  -4

زیارات بیت المقدس تكفیرا عن الذنوب والخطایا وظهرت طبقة من الباباوات والملوك واألمراء 

والنبالء، واألغنیاء بصفة عامة أخذوا یهتمون إلى جانب القیام بشعائر الدین، بتبجیل الرسل 

، وٕانفاق ثروات الكنیسة والقدیسین والتبرك بزیارة القبور والحصول على صكوك الغفران من رجال

 .طائلة بهدف التقرب من رجال الحكم وبهدف التفاخر

وقد كان للتسامح الواضح الذي أبداه العرب المسلمون الذین كانوا یسیطرون على العتبات المقدسة 

في فلسطین حیال الحجاج المسیحیین أثر كبیر في المساعدة على نشر ظاهرة الحج وازدیاد وعي الناس 

  .على السفر لإلقدام

  السیاحة في عصر ما بعد الثورة الصناعیة: الفرع الرابع

، ویبدأ هذا العصر مع قیام الثورة )عصر سیاحة األغنیاء أو الطبقة الواحدة(ویسمى أیضا 

 1945الصناعیة في القرن الثامن عشر المیالدي، واستمرت حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام 

       :اآللة ونجملها فیما یليالمیالدي، وسمات عصر 

 قیام الثورة الصناعیة أدى إلى تطور كبیر في شتى المجاالت واألنشطة المختلفة، ومنها أنشطة أثرت  .أ 

 .بشكل مباشر أو غیر مباشر على حركة السفر والسیاحة
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النقل مر الثورة الصناعیة، وشمل التطور بدایة األ شهدت المرحلة تطورا كبیرا في وسائل النقل بفعل   .ب 

في السكة الحدیدیة، وتطورت من نقل المواد والسلع إلى نقل المسافرین، وأیضا ظهرت البواخر التي 

تعمل بالطاقة البخاریة مما سهل عملیة اتصال أوروبا بالعالم، وبالذات العالم الحدیث المتمثل 

 .باألمریكیتین وأسترالیا

صناعي، وأدى هذا إلى زیادة النمو االقتصادي، نتیجة للثورة الصناعیة أیضا، زادت أهمیة القطاع ال  .ج 

 .ي للسكانیشوصحب ذلك ارتفاع في مستوى الدخل والمستوى المع

ظهور القیود على السفر، وسبب القیود هو انقسام العالم إلى دویالت، ومن أجل الحد من الهجرة   .د 

أت في هذه المرحلة وتنظیم إقامة األجانب ومنع التهریب ولتحدید أنواع المواطنین وصفاتهم، فنش

 .جوازات السفر والتأشیرات إلى غیر ذلك من القیود اإلداریة التي فرضتها على السفر والسیاحة

شعور الدولة بأهمیة السفر والسیاحة ألنها تشكل أحد الموارد االقتصادیة المهمة التي تعین الدولة في   .ه 

وٕاقامتهم ومتعتهم  لخدمتهم وانتقالهم لتنظیم زیارة األجانب وتقدیم كافة اإلمكانیات اقتصادیاتها،

 .لالستفادة المادیة من ورائهم

مكان العمل منفصال عن  وأصبحالفصل بین محل اإلقامة ومحل العمل، إذ نشأت المصانع الكبیرة   .و 

 .1غامكان اإلقامة، ومن ثم أصبح هناك تمییز ألول مرة بین وقت العمل ووقت الفر 

 دوافع السفر في عهد اآللة: 

دوافع السفر في هذه المرحلة وألول مرة ظهر للوجود لفظ السیاحة  عام تطورت وتعددتبشكل 

)Tourisme (كما تطورت دوافع . بمعناها المباشر بحیث أصبح دافع السفر لألغراض السیاحیة البحتة

األجهزة اإلداریة المسؤولة  واستحدثالسفر في هذه المرحلة، حیث بدأت تبحث في عصبة األمم المتحدة، 

  .2من المنظمات السیاحیة والفندقیة التي انشئت في هذه المرحلة اهرة، زیادة عن العشراتظعن تنظیم هذه ال

  السیاحة في العصر الحدیث: الفرع الخامس

، ویبدأ هذا العصر مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة )عصر السیاحة الجماعیة(ویسمى أیضا 

  .وحتى یومنا هذا 1945

  في العصر الحدیث) السیاحة(أهم دوافع السفر:  

تطورت وتنوعت دوافع السفر في العصر الحدیث، خاصة دافع السفر بهدف السیاحة، بل أن 

  ...).السیاحة الدینیة، الترفیهیة، الریاضیة، الثقافیة (السیاحة انقسمت إلى أنواع مختلفة ومن أهمها 

  :ویمكن إجمالها فیما یلي :الحدیث ممیزات السیاحة في العصر

                                                 
 .21-18: ، ص صمرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
 .21، ص 2008، األردن، و التوزیع ، دار زهران للنشرصناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  2
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رد حقوقها المهضومة إلیها،  بسبب تحقیق االستقرار للطبقة العاملة، و تطور الحركة العالمیة في العالم،  .أ 

قامت هذه الطبقة بتنظیم صفوفها وتكوین النقابات واالتحادات للدفاع عن حقوقها سواء كان ذلك في 

األنظمة المختلفة األخرى، وقامت التشریعات بإیجاد اإلجازات السنویة االشتراكیة أم الرأسمالیة أم األنظمة 

  .1المدفوعة األجر مما أدى إلى وقت فراغ عندهم استثمر في السفر والسیاحة

تطور االختراعات من وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت التي أثرت وغیرت من نمط حیاة اإلنسان،    .ب 

إلى آخر وٕامكانیة وصوله إلى مناطق بعیدة، مما أدى إلى انتشار وسهلت علیه االنتقال من مكان 

التحتیة والفوقیة في المناطق  ىوتطور البن الفنادق واالستراحات وأماكن اإلیواء للمسافرین والسیاح،

 .السیاحیة وما حولها

تطور وازدهار الصناعة السیاحیة بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى والثانیة حیث أن الناس كانوا    .ج 

 . متشوقون إلى األمن واالستقرار والعیش بسالم، مما یتیح لهم حریة التنقل واالستمتاع بحیاتهم

وتوفر وسائل مستوى المعیشة لدى الفرد ودخله قد تحسن مما ساعده في التغلب على تكالیف السفر   .د 

 .الراحة واألمان في العامل

یه ففي الغالب بالعمل والتر  نظهور نوع جدید من السیاحة وهو سیاحة رجال األعمال والتي كانت تقتر   .ه 

    .2عن النفس بنفس الوقت

وفي هذه الفترة، وفي بدایة عقد الستینات ظهر ألول مرة علم السیاحة إلى الوجود بوصفه علما مستقال   .و 

ومعترف به، وتم إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات المتخصصة بتدریس هذا العلم، ومتكامال 

واستحدثت منظمات سیاحیة عالمیة متعددة تشرف على النشاط السیاحي في العالم وعلى رأسها المنظمة 

التابعة لهیئة األمم المتحدة، وثم إصدار العدید من األبحاث والكتب  W.T.Oالسیاحیة العالمیة 

  . والنشرات السیاحیة

  المستقبل السیاحي: الفرع السادس 

یمكن اعتبار السیاحة نشطت دولیا بعد الحرب العالمیة الثانیة شأنها شان جمیع التغیرات السیاسیة 

لحرب كانت عوامل سهلت المواصالت وٕاحالل السالم واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدها العالم بعد ا

وتبادل الخبرات والتطور االجتماعي واالقتصادي والسیاسي األثر الكبیر على تطور وازدیاد حركة السیاحة 

  .العالمیة

                                                 
 .22، ص مرجع سابقمیس، الزوكة محمد خ 1
 .06،07: ، ص ص2011، دار غیداء للنشر والتوزیع، األردن، مبادئ السیاحةسرحان نائل موسى محمود،  2
  هي منظمة تابعة لألمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحیة السیاحیة، وتصدر اإلحصائیات المتعلقة بالطلب والعرض السیاحي على

 .في مدرید بإسبانیا، وسنتطرق إلیها بمزید من التفصیل خالل هذا البحثمستوى العالم، ومقرها 
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وزیادة ونتیجة تطور الفكر اإلنساني من حیث مستوى المعیشة للفرد زیادة فترة اإلجازات المدفوعة 

یجة التقدم الصناعي فقد ظهرت السیاحة االجتماعیة والتي تعتبر سیاحة كافة الناس، ولقد أوقات الفراغ نت

ظهرت سیاحة الهوایات حیث أصبحت الجبال هوایة للتسلق والبحار والمحیطات أصبح الغوص فیها متعة 

  .وسرعة المواصالت واالتصاالت التي تلبي كافة متطلبات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة

كما سمعنا أن مستقبل السیاحة والسفر تطور اآلن فأصبح بین الكواكب، فیما لها من مغامرة في و 

  . 1أحضان الغیوم والنجوم

السفر والسیاحة إلى ما بین الكواكب أراها صعبة المنال والتطبیق، وفي الوقت الراهن  وفیما یخص 

لجمیع وحتى ألثریاء العالم وأغناهم، لكن عي فكرة أو في المستقبل القریب ألنها لیس بالشيء الهین والمتاح ل

منطقیة وصحیحة ومطروحة حالیا في أكبر وكاالت السفر العالمیة، فهي تعبر وتعكس تطور السیاحة عبر 

  .األزمنة وصوال إلى تنظیم رحالت سفر إلى كوكب المریخ

  التعاریف األساسیة للسیاحة والسائح: المطلب الثاني

وتعدد االختصاصات العلمیة التي تتناول هذه  مفاهیم السیاحة بمقدار تعدد أنواعهاتتعدد وتتنوع 

   .الظاهرة بالدراسة والتحلیل ویعتمد على الغرض الذي تقوم من أجله

  تعریف السیاحة: الفرع األول

، فهي لفظ مشتق 2السیاحة عبارة عن ساح في األرض والتي تعني ذهب وسار على وجه األرض

، أي یدور أو یجول، والمعروف في اللغة الفرنسیة بلفظ (To Tour)نجلیزیة من كلمة في اللغة اال

(Tourner) . وكالهما مشتق من لفظ الالتیني(Tornare) 3الذي یؤدي نفس المعنى.  

  تعریف السیاحة في اللغة العربیة: أوال

الالتینیة إال أنها كانت معروفة في اللغة  اتالرغم من كون لفظة السیاحة لفظة حدیثة في اللغ على

العربیة، فلفظة السیاحة في اللغة العربیة تعني الضرب في األرض ومنها یسیح الماء، وسیحان الماء یعني 

 :، ففي سورة التوبة ورد قوله تعالى4جریانه، وقد ورد في القرآن الكریم ذكر لفظ السیاحة في أكثر من موضع

ُر * بـََراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ﴿ َفِسيُحوا ِفي اْألَْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغيـْ

                                                 
 .24، 23: ، ص صمرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
 .19، ص 2007، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، صناعة السیاحةمقابلة أحمد محمود،  2
 .09، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  3
 .28، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  4
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ناها سیروا في عم) فسیحوا(، وكلمة 2- 1 اآلیات سورة التوبة 1﴾ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفرِينَ 

  .2األرض أیها المشركون سیر السائحین آمنین مدة أربعة أشهر ال یتعرض لكم خاللها أحد

اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه  إنّ ﴿وفي السورة نفسها ورد 

ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه مِ  لَِّه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بَايـَْعُتْم بِِه َن الفـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحق�ا ِفي التـَّْورَاِة َواْإلِ

َعِن اْلُمْنَكِر التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن * َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

  112-111اآلیات سورة التوبة  3﴾ُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ َواْلَحاِفُظوَن لِ 

 رواهُ   "سیاحة أمتي الصوم: "رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  ومعنى السائحون هنا الصائمون لقول         

وفي سورة التحریم ورد قوله . 4المفسرون أن السائحون هم المسافرون للجهاد أو طلب العلم لویقو   َأُبو داود

ًرا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت عَ ﴿: تعالى اِبَداٍت َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

  .05التحریم اآلیة  سورة 5﴾َوأَْبَكارًا

سمي الصائم سائحا ألنه یسیح من النهار بال زاد وقال بعض ومعنى سائحات هنا صائمات، 

  .6المفسرین مهاجرات أو صائمات

أما السیاحة عند المسلمین فقد عرفت باسم السفر أو السیر في األرض، حسب التعبیر القرآني، 

أم من أجل الجهاد، أو  حیث كان المسلم یجوب اآلفاق وخاصة في دار اإلسالم الواسعة طلبا للعلم أو التجارة

ُقْل ِسيُروا ِفي اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف ﴿: في مثل قوله تعالى 7وذلك استجابة لنداء القرآن الكریماالعتبار واألذكار، 

  .20سورة العنكبوت اآلیة  8﴾ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ◌ۚ ثُمَّ اللَُّه يُنِشُئ النَّْشَأَة اْآلِخَرَة  ◌ۚ َبَدأَ اْلَخْلَق 

 9﴾َوِإلَْيِه النُُّشورُ  ۖ◌ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه ﴿: وقوله عز وجل

  .15سورة الملك اآلیة 

من مدینة إلى وعرفت السیاحة عند علماء اإلسالم باسم الرحلة في الطلب، حیث كانوا یتنقلون 

  .أخرى لذلك القصد

                                                 
 .، مدنیة2- 1،اآلیات سورة التوبة 1

 .29، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  2
 .، مدنیة112-111،اآلیات سورة التوبة 3

 .29، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  4

 .، مدنیة05، اآلیة سورة التحریم 5

 .21،22: ، ص ص2013، دار زهران للنشر والتوزیع، األردن، صناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  6
 .18، ص 2009وزیع، األردن، ، دار الرایة للنشر والت-أسس والمرتكزات-السیاحة البیئیة رواشدة أكرم عاطف،  7

 .، مكیة20، اآلیة سورة العنكبوت 8
 .، مكیة15، اآلیة سورة الملك 9
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من خالل ما سبق یتضح أن السیاحة هي االنتقال في األرض لمدة زمنیة حددتها اآلیة القرآنیة في 

  .1سورة التوبة بأنها أربعة أشهر لقصد دیني بحیث یتمثل في الصوم أو طلب العلم، أو الجهاد أو التجارة

حة عند العرب لم یكن یقصد بها السفر بهدف المتعة وهكذا نرى أن اللفظات القریبة من لفظة السیا

ومن ذلك نستنتج أن لفظة السیاحة دخلت إلى اللغة العربیة مؤخرا مقتبسة من اللغات  ،والترویح عن النفس

  .  2األخرى

  في مختلف العلومتعریف السیاحة : ثانیا

موحد وشامل للسیاحة وكل باحث ركز على  جرت عدة محاوالت من قبل الباحثین إلعطاء تعریف

جانب معین أو ظاهرة معینة، منهم من ركز علیها كظاهرة اقتصادیة أو اجتماعیة أو قانونیة ومنهم من 

  .الخ....اعتبرها على أساس تنمیة العالقات الدولیة اإلنسانیة والثقافیة

  : وسنتعرض إلى بعض التعاریف منها

 –الفنادق (الطلب على خدمات السفر والمواصالت واإلقامة  ها من جهةینظرون إلی :فعلماء االقتصاد - 

وكل ما یتصل بالرحلة المعنیة من خدمات وسلع، وینظرون إلیها من ) المخیمات –الشقق المفروشة 

 .جانب العرض على أنها منتجة للخدمات المذكورة

ینظرون إلى السیاحة على أنها رغبة في التعرف على أنماط أخرى من العالقات  :وعلماء االجتماع - 

فهي تعني الحركة االجتماعیة التي إداریا . االجتماعیة أو ثقافات وعادات وتقالید الشعوب األخرى

واختیاریا والتي تهدف إلى الترفیه واالستمتاع واالستجمام الذهني والروحي والنفسي والعقلي والبدني، 

وینظرون إلى السیاحة على أنها وسیلة لالتصال الثقافي والحضاري الذي یساعد على تكوین الشخصیة 

 .االجتماعیة بین الشعوبالمسافات القویة وتقلیل 

الرسمیة الخاصة باالنتقال وكیفیة الدخول  اإلجراءاتفینظرون للسیاحة من ناحیة  :أما علماء القانون - 

 .3تى یمكن تمییز السائح عن العابر من جهة وعن المهاجر من جهة أخرىح. المسموح بها اإلقامةوفترة 

 .3أخرى

یل وما یجول ضضمن عنصر التفیت نساني وسیكولوجي للسائح،إوتعرف السیاحة كذلك على أنها نشاط  - 

بالنفس، بین التنقل واإلسفار لفترة زمنیة تتطلب الترویح عن النفس داخل اإلقلیم أو خارجه مع ضرورة 

 .تلك الفترة القصیرة شریطة أن یكون قادرا على تحمل تبعات إقامتهحمایته خالل 

  :وال شك أن هذا التعریف یتضمن عدة نقاط نذكر منها كالتالي

                                                 
 .19، 18: ، ص صمرجع سایقرواشدة أكرم عاطف،  1
 .29، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  2
 .60، 59: ، ص ص2008، مصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، قتصادیات السیاحةإغادة صالح،  3
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كما ) أي داخل الدولة الواحدة(یتضمن على عنصر السیاحة الداخلیة، ویفهم من عنصري التنقل   .أ 

 .ضا من عبارة داخل اإلقلیم أو خارجهیل، وأیضیفهم أیضا معیار السیاحة الداخلیة من مصطلح التف

السیاحة الخارجیة أو الدولیة إضافة إلى أن السیاحة هي عنصر سیكولوجي اجتماعي یقصد بها   .ب 

 .كتساب والعملقصد اإلبالترویح عن النفس ولیس 

والحمایة لیست الحمایة األمنیة فقط، ولكن یرتبط عنصر . عنصر الحمایة للسائح خالل فترة تواجده  .ج 

یة بالحمایة األمنیة والحمایة الصحیة، أي بمعنى أن السائح البد أن یتوافر له جمیع الضمانات الحما

 1.في بیئته األصلیة، وموطنه األصلي و كأنه التي تجعله آمنا في مكانه

عملیة انتقال وقتیة یقوم بها عدد كبیر من سكان الدول : بأنها) من حیث هي ظاهرة(تعرف السیاحة  - 

سیاحة داخلیة (فیتركون محل إقامتهم الدائمة منطلقین إلى أماكن أخرى داخل حدود بلدهم المختلفة، 

 .2)سیاحة خارجیة دولیة(أو إلى بلدان أخرى ) محلیة

هي  السیاحة" (Freuller. E.G) جوبیر فرویلرلأللماني  1905للسیاحة سنة  وورد أن أول تعرف - 

ظاهرة من ظواهر عصرنا، تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة وٕالى تغیر الهواء، وٕالى مولد اإلحساس 

بجمال الطبیعة ونمو هذا اإلحساس وٕالى الشعور وبالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق لها طبیعتها 

 .3"الخاصة وأیضا نمو االتصاالت على األخص بین الشعوب مختلفة

السیاحة هي اصطالح یطلق ": (Schullard. H.V)ومن تنهشولیرد شرالسیاحة للنمساوي تعریف ا - 

على العملیات المتداخلة وخصوصا العملیات االقتصادیة التي تتعلق بدخول األجانب وٕاقامتهم المؤقتة 

 .4"وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معینة

: في كتابهما المعنون بـ 1942سنة  (Hunziker, Kraft)كرافت  و للكاتبان هنزكر تعریف السیاحة - 

والظواهر الطبیعیة التي تنتج من  السیاحة هي المجموع الكلي للعالقات: "»النظریات العامة للسیاحة«

إقامة السائحین طالما أن هذه اإلقامة ال تؤدي إلى إقامة دائمة أو ممارسة أي نوع من العمل سواء كان 

  .5"اعمال دائما أو مؤقت

                                                 
 .23، 22: ، ص ص2008، رمص، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، علم االقتصاد السیاحيعالم أحمد عبد السمیع،  1
 .29، ص 2012، دار قندیل للنشر، األردن، الواقع والمأمول: السیاحة الصحراویة في الوطن العربيغرایبة خلیف مصطفى،  2
الملتقى  إلى، مداخلة مقدمة نحو تنمیة سیاحة مستدامة: السیاحة أحد محركات التنمیة المستدامةطالب دلیلة، وهراني عبد الكریم،  3

 .571، ص 2011نوفمبر  23-22األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي : ولي الثاني حولالد
، مجلة كلیة بغداد للعلوم - حالة الجزائر–مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة االقتصادیة سعیدي یحي، العمراوي سلیم،  4

 .97، ص 2013، 36ة، العدد یاالقتصادیة الجامع
، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، جامعة یحي فارس مدیة، العدد الدور االقتصادي للسیاحة مع اإلشارة لحالة الجزائرشبوطي حكیم،  5

 .69، ص 2011، جویلیة 05
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العالقات  السیاحة هي مجموع: "(Honziker)هونزیكر للسویسري  1959تعریف السیاحة سنة  - 

والظواهر التي تترتب على سفر مؤقت لشخص أجنبي في مكان ما، كما أن هذه اإلقامة ال تتحول إلى 

     .1"ربحا لهذا األجنبي یدرإقامة دائمة، وكلما لم تربط هذه اإلقامة بنشاط 

  تعریف السیاحة عند بعض الهیئات والمنظمات الدولیة: ثالثا

اصطالح یطلق على رحالت الترفیه وكل ما یتعلق بها : "تعریفها بأنها: األكادیمیة الدولیة للسیاحة  -1

 .2"من أنشطة واشباع لحاجات السائح

بشریة ضمن وعلى هذا األساس تعتبر السیاحة باعث للخروج من الروتین والبیئة المعتادة لحاجة ورغبة 

حاجیات اإلنسان غیر المحدودة والمتجددة، والتي یسعى إلى اشباعها في حدود إمكانیاته المتاحة، وفي 

 1954سنة  أعدهالذي "  "Maslow Abraham Harold"هاماماسلو أبر "هذا المجال یعتبر هرم 

السیاح على السفر، إذ  الدوافع التي تشجع بطت بتحدیدالتي ارت نسان من األفكارفي ترتیب احتیاجات اإل

على فكرة أن تحقیق هذه االحتیاجات  یقوم التسلسل الهرمي على أساس ترتیب احتیاجات الفرد اعتمادا

یكون انطالقا من قاعدة الهرم التي تتضمن الحاجات الضروریة وصوال إلى قمته أین تكمن الحاجات 

  .السفرالنفسیة والروحیة لإلنسان ومنها دوافع 

تلبیة اإلنسان لحاجاته الواردة في المستویات الدنیا من السلم حتى یتسنى له  على ضرورة" ماسلو"یؤكد 

التحرك إلى المستویات األعلى منه، موضحا أن دوافع السفر والسیاحة تندرج ضمن مجموعة من 

لحاجات األفراد " ماسلو"یبقى ترتیب  ،ولكن .الحاجات البشریة السیكولوجیة التي تأتي في قمة هذا الهرم

  .3نسبیا، إذ یتوقف ذلك أیضا على شخصیة الفرد وأهدافه

 

 

 

 

 

                                                 
 .571، ص مرجع سابقطالب دلیلة، وهراني عبد الكریم،  1
 .29، ص مرجع سابقغرایبة خلیف مصطفى،  2
 )01 ولد في نیویورك بأمریكا، أبواه مهاجران یهودیان من روسیا، صاحب هرم االحتیاجات اإلنسانیة ) 1970جوان  08/  1908ل أفری

أن الناس عندما یحققون " ماسلو"، بین فیه "نظریة في التحفیز االنساني"بعنوان  1943وهي نظریة سیكولوجیة اقترحها في بحثه نشره سنة 

 . ون إلى تحقیق احتیاجات ذات مستویات أعلى كما هو مبین في الهرم أدناهاحتیاجاتهم األساسیة یسع
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغرب، عشي صلیحة 3

، ص 2010/2011وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، تخصص اقتصاد تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )غیر منشورة(

 .06، 05: ص
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  في ترتیب حاجات اإلنسان" ماسلو"هرم  :)01(شكل رقم 

  

  ، أطروحة دكتوراه األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغرب، عشي صلیحة: المصدر

وعلوم التسییر، جامعة  ، تخصص اقتصاد تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة)غیر منشورة(االقتصادیة،  في العلوم

        .05، ص 2010/2011باتنة،  الحاج لخضر

صناعة تعتمد على حركة  بأنها :عرفت السیاحة: (O.E.C.D) منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة -2

  1السكان أكثر من البضائع

السیاحة على أنها السیاحة ینبغي أن تتضمن أربعة نقاط " :عرفت المنظمة العالمیة للسیاحةكما  -3

 : 2أساسیة وهي

 من موقع إلى موقع آخر خارج مجتمعهم المحلي تنطوي السیاحة على تحرك الناس. 

 إن الجهات القصد السیاحیة توفر نطاق من النشاطات والخبرات والتسهیالت والخدمات. 

  الدوافع المختلفة للسائح تتطلب إشباعا، وأن هذه الحاجات والدوافع بدورها تخلق إن الحاجة و

 .تأثیرا اجتماعیا

                                                 
 .31، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
في ظل اإلستراتیجیة السیاحیة الجدیدة للمخطط ) 2025- 2000(السیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات ، عبد القادر نعوینا 2

، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، SDAT 2025التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

 .10، ص 2012/2013، -03-االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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  تتضمن صناعة السیاحة عددا من النشاطات الفرعیة، وهذه النشاطات تولد مجتمعة دخال

ضمن االقتصاد الوطني، ینتج من خالل العمالت الصعبة األجنبیة التي تدخل إلى البلد 

  . لمزار عن طریق السیاحالسیاحي ا

إال " WTO"تبنت تعاریف المنظمة العالمیة للسیاحة  بالنسبة للجزائر فإنها: تعریف الجزائر للسیاحة -4

انها أضافت بعض المفاهیم التي حددتها وزارة السیاحة والمتعلقة بتوافد السواح والمنشآت الفندقیة 

 :حیث

 خارج منطقة العبور)التراب الوطني(كل مسافر تطأ أقدامه أرض الجزائر : الداخل ،. 

 كل شخص یدخل التراب الوطني، مهما كان سبب تنقله ودوافع دخوله، ومهما كانت  :المسافر

في بواخرهم  جنسیته ومكان إقامته، باستثناء السواح في نزهة أو رحلة بحریة والذین یقیمون

 .طول مدة إقامتهم في البالد

 كل شخص یدخل الحدود البحریة الوطنیة ویغادرها في نفس السفینة : الجوال في رحلة بحریة

 .نها طول مدة إقامتهمتأو الباخرة التي دخل بها، والتي یقیم على 

 التعریف هذا كل شخص یدخل التراب الجزائري وال یمارس نشاطا مأجورا ویشمل :الزائر: 

 أو لدوافع  لجزائر ألسبابساعة في ا 24هو زائر مؤقت ولفترة محدودة على األقل : السائح

المتعة والترفیه، زیارة األهل واألقارب، قضاء عطلة، الصحة، الدراسة، الدین، : مختلفة منها

 .الخ... الریاضة، أشغال، مهام، أعمال 

 وهو السائح، الجوال، المسافر، العابر للجزائر باستثناء المتجولین في إطار النزهة أو  :غیر مقیم

  .الرحلة البحریة

 ساعة بما في ذلك  24هو كل زائر مؤقت وله مدة إقامة محدودة في الجزائر ال تتجاوز : متنزهال

المسافر في رحلة بحریة، باستثناء المسافرین الذین بحكم القانون ال یدخلون التراب الجزائري وكذا 

   .1بالجزائر یعملون سكان الذین

  :مما سبق من تعاریف مختلفة للسیاحة نستنتج أن

، یحدث عنه انتقال من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر نشاط یقوم به فرد أو مجموعة أفرادهي 

ساعة وال  24رض أداء مهمة معینة أو زیارة مكان معین أو عدة أماكن أو بغرض الترقیة، لمدة تزید على غب

ٕاضافة معلومات تتجاوز عاما، ویكون بصفة قانونیة، وینتج عنه االطالع على حضارات وثقافات أخرى و 

  .ومشاهدات عدیدة وااللتقاء بشعوب وجنسیات متعددة

 

 

                                                 
 .275، الجزائر، ص 2000، نشرة 18، رقم مجموعة اإلحصائیات السنویةالدیوان الوطني لإلحصائیات،  1
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  تعریف السائح: الفرع الثاني

  . له من ارتباط وثیق بالسیاحة كظاهرة لمامن تعریف السائح  بعد تعریف السیاحة البد لنا

  :یوجد عدة تعاریف للسائح أهمها

  1961سنة  الدولیة للسیاحة بمونتكارلواألكادیمیة عرف القاموس السیاحي الدولي الصادر عن 

هو الشخص الذي یسافر من أجل المتعة مبتعدا عن موطنه المعتاد لفترة تزید عن : "السائح على انه

 .ساعة تعد بمثابة رحالت 24ساعة، حیث أن التنقالت التي تقل عن  24

  ر في االجتماع المنعقد في قراره الصاد المجلس االقتصادي التابع لهیئة األمم المتحدةوقد اعتمد

كل شخص یقیم خارج موطنه المعتاد  وه: "في شأن تعریف السائح على أنه 1963في روما سنة 

 .1"خالل فترة تزید على أربع وعشرین ساعة وتقل عن عام واحد

 للسائح فهو الشخص الذي یسافر خارج محل إقامته األصلي أو االعتیادي  كذلك هناك تعریف آخر

أو ) السائح الوطني(وألي سبب غیر الكسب المادي أو للدراسة سواء كان داخل البلد الذي یعیش فیه 

ساعة وأن تقل عن ذلك وهو یعتبر قاصد  24ولفترة تزید عن ) السائح األجنبي(في خارج بلده 

 .للنزهة

ساعة وألغراض ترفیهیة والتمتع  24وغرض المسافر من السیاحة هي زیارة بلد أو مدن ألكثر من     

  .2الخ... والرحلة والعطلة والصحة والدین 

  على أنه الشخص  االتحاد الدولي للصحفیین والكتاب السیاحیین بفرنساوفي نفس السیاق یعرفه

وینتفع بوقت فراغه إلشباع رغبة  الذي ینتقل لغرض ما خارج األفق الذي اعتاد اإلقامة فیه،

 .3االستطالع تحت أي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجته من االستجمام والمتعة

 اع ویمكن تعریف السائح على أنه كل شخص یغادر مكان إقامته المألوفة إلى مكان آخر بهدف اشب

غایته البحث عن  رغبة معینة خالل مدة زمنیة ال تتعدى اثنى عشرة شهرا متصلة، دون أن تكون

 .منصب عمل

  :ومن التعریف السابق یمكن تشخیص وحصر السائح في النقاط التالیة

 شخص ینتقل من مكان یقیم فیه إلى مكان آخر. 

  شهرا 12مدة إقامته في هذا المكان ال تتعدى. 

                                                 
 .11، ص مرجع سابقحان نائل موسى محمود، سر  1
 .25، ص مرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  2
التنمیة  : ملتقى دولي حولال مداخلة مقدمة إلى،صناعة السیاحة في المملكة العربیة السعودیةشنوفي نور الدین، مراكشي محمد لمین،  3

 .03، ص 2013فیفري  27- 26السیاحیة في الدول العربیة تقییم واستشراف، جامعة غردایة، یومي 
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  1األغراض ما عدا طلب العمل من المكان تكون ألي غرضإقامته في هذا. 

بعدما تم التطرق فیما سبق للتعاریف المختلفة للسائح، سیتم عرض فیما یلي تصنیفات السیاح 

  .بشكل مختصر 

یستند هذا التصنیف ) Cohen, 1974(المفیدة في هذا المجال تصنیف كوهین من التصنیفات 

تدمج ما بین حب الفضول في البحث عن خبرات أو تجارب جدیدة والحاجة على نظریة مفادها أن السیاحة 

ویقترح كوهین سلسلة من االئتالفات الممكنة . لألمان والطمأنینة المرتبطة بالمشاهد المألوفة في بلد السائح

)Combinations ( من غیر المألوفة)Novelty ( والمألوفة)Familairity .( ومن خالل تجزئة هذه

  .تصنیف رباعي للسیاح یتم الحصول على. إلى ائتالفات مألوفة وغیر مألوفة السلسلة

یمثالن نوعا من المؤسسة أو التوكید على التنظیم یصف كوهین الدورین األولین على أنهما 

)Institutionalism (ذلكیمثالن عكس  أما الدورین األخیرین فهما.  

    .Non- Institutionalism(2(أي حالة تفتقر إلى التنظیم المؤسسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مداخلة مقدمة ، "حالة الجزائر وتونس والمغرب"دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول شمال إفریقیا بوفلیح نبیل، تقرورت محمد،  1

: ، ص ص2010ماي  12-11، المركز الجامعي البویرة، یومي -الواقع واآلفاق–في الجزائر  السیاحة" : الملتقى الوطني األول حول إلى

03 ،04. 
، ص 2013، دار زهران للنشر والتوزیع، األردن، سلوكیات السائح والطلب السیاحيشیر عباس، بالطائي حمید عبد النبي، العالق  2

 .83، 82: ص
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  تصنیف كوهین للسیاح: )02(شكل رقم 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ أفواج سیاحیة منظمة

��� ��������� ���� �������

االفتقار إلى المجازفة السائح في هذا التصنیف یحافظ

یمیل السائح هنا الى شراء. على بیئته وسلوكه خالل الرحلة

هنا السائح. رحلة سیاحیة متكاملة من مكتب سیاحي رسمي   

.دراال یختلط أو یتفاعل مع ثقافات البلد المضیف إال ن  

أفواج سیاحیة منفردة

��� ���������� ���� �������

مشابه للتنصنیف أعاله، إال أن السائح هنا یتمتع بدرجة

تبقى الرحلة المنظمة. أكبر من المرونة والخیار الشخصي

من قبل مكتب سیاحي رسمي إال أن بیئة السائح قد تحجبه 

.عن اإلختالط ببیئة البلد المضیف

�  

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
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⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ المكتشف 

��� ��������

السائح یبحث عن إیواء. یقوم السائح بالحجز بشكل مستقل

المكتشف هنا یهجر بیئته المحلیة . مریح ووسائل نقل جیدة

.أحیانا لیبحث عن بیئة جدیدة یتفاعل معها بإرتیاح 

السائح العائم

��� ��������

یتفاعل مع ثقافة. سكون وینبذ النمطیةسائح ال یعرف ال

البلد المضیف بشكل حمیمي ال یحمل مفكرة سفر، دائم

.الترحال، ویحب المجازفة، مستقل 

�  

زهران للنشر والتوزیع،  ، دارسلوكیات السائح والطلب السیاحيعباس،  شیربالطائي حمید عبد النبي، العالق  :المصدر

  .84، ص 2013األردن، 

 

سیاحة منظمة على أسس رسمیة، 

تدار من قبل صناعة السیاحة 

منظمي الرحالت، وكالء السفر، (

 ...)الفنادق، منظمي النقل 

سیاحة غیر منظمة السائح یحجز 

الحاالت بشكل منفرد، إال في 

 .االستثنائیة
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  خصائص وأنواع السیاحة: المطلب الثالث

السیاحة الى استثمار الموارد الطبیعیة والبشریة المتاحة في المنطقة أو الدولة كالشواطئ  تهدف

، وهي بذلك ال تختلف اءات الجلیدیة واألماكن الدینیة والتاریخیة األثریةغطالرملیة والمناخ والمناطق الجبلیة وال

د المعدنیة ر إلى استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة كالمواعن األنشطة االقتصادیة األخرى التي تسعى 

  .، ویمكن حصر أهم خصائص وأنواع صناعة السیاحة في هذا المطلبوالغابات

  خصائص السیاحة: الفرع األول

  :مجموعة من الخصائص یمكن حصرها وٕایجازها في ما یلي للسیاحة

الترابط بین الخدمة ذاتها وبین  هذه األخیرة درجةبخاصیة التالزمیة ونعني ب یتمز المنتوج السیاحي :أوال

وقد یترتب . أعلى بكثیر في الخدمات قیاسا إلى السلع فنقول إن درجة الترابط. الشخص الذي یتولى تقدیمها

على ذلك في كثیر من الخدمات ضرورة حضور طالب الخدمة إلى أماكن تقدیمها، كما هو الحال في 

االتصال المباشر العالي حیث تكون الخدمة موجهة إلى جسم المستفید من الخدمة، مثل خدمات الطیران أو 

      .1اءخدمات الطعام والشراب واإلیو 

الجوانب، تنطوي على حركة وٕاقامة في أماكن خارج المكان المعتاد إلقامة،  السیاحة ظاهرة متعددة: ثانیا

  :وهي بذلك تنطوي على ثالثة عناصر

 .عنصر دینامیكي یعني التنقل إلى األماكن المقصودة  .أ 

  .عنصر استاتیكي یعني االستقرار في المكان المختار   .ب 

 .2ارتباط عنصر السیاحة بالنواحي االقتصادیة والطبیعیة واالجتماعیةعنصر تبعي وهو مدى   .ج 

تعتبر صناعة السیاحة والسفر صناعة متشابكة ومعقدة والتي تقدم خدمات إلى المسافرین من كل  :ثالثا

أعمال السفر تتعلق بوكالء السفر والشركات السیاحیة ولهم عالقة مباشرة مع الخطوط الجویة  .النواحي

النقل األخرى وتدخل معها خدمات اإلیواء والطعام والشراب وینتج عنها مصاریف السواح التي هي ووسائل 

وتتداخل  الخ...عبارة عن المصاریف التي تدفع إلى وسائل النقل واإلیواء والطعام والشراب وخدمات أخرى 

  .3ات الخاصة األخرىوالنشاطات مع القوانین الحكومیة وهیئات التطویر السیاحي والهیئ كافة الخدمات

  

  

                                                 
، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،األردن، التسویق في إدارة الضیافة والسیاحةعبد النبي، حمید العنزي عادل عبد اهللا، الطائي  1

 . 25، ص 2013
 . 21، ص مرجع سابقعالم أحمد عبد السمیع،  2
 .35، ص مرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  3
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  مزیج السیاحة والسفر :)03(رقم شكل 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36، ص 2013للنشر والتوزیع، األردن، ، دار زهران صناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  :المصدر

  

  

Accommodations  

 Hotels, motels, resorts. 

 Rental condominiums. 

 Time-Sharing. 

 Guest House. 

 Bed And Breakfast. 

Transportations  

 Auto 

 Airplane 

 Rental Cars 

 Bus 

 Rail 

 Cruise Ship 

Destinations 

 Development  

 Market Studies 

 Feasibility Studies 

 Architectural and 

Engineering 

 Financial 

Institution 

Travel Research 

 Demographic 

 Behavioral and 

Psychographic 

 Cost/benefit 

Analysis 

Government offices 

 National travel 

offices 

 Regional travel 

offices 

 Visitor/convention 

Centre 

Travel Expenditures 

 Travel Agent 

 Tour whole salers 

Companies 

 Reception 

Services 

Travel / Tourism 

Miscellaneous  

 Service stations 

 Grocery Stores 

 Vacation Clothing 

 Photography 

 Sport Equipment 

Rast urants 

Recreation Facilities 

 State and National 

Parks 

 Camp Grounds 

 Concert Malls  

 Theaters  

Tourist Attractions  

 Theme parts 

 Amusing Towns 

and Cities 

 Museums 

 Gardens 

 Natural wonders 
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یجب مواجهة التقلبات بتخفیض األسعار ورفع من جودة  لذلك: المنتوج السیاحي غیر قابل للتخزین: رابعا

  .الخدمات الزیادة الطلب على المنتوج السیاحي

 الخارجیة، وهي تمثل كذلكنتوج السیاحي منتوج قابل للتصدیر، ولهذا فهو یتأثر بالعوامل میعتبر ال :خامسا

أن المستهلك یأتي بنفسه إلى مكان عرضا للخدمات ولیست منتوجات مادیة یمكن نقله من مكان آلخر، أي 

  .المنتج السیاحي للحصول علیها

  .1تتمیز بعض المناطق السیاحیة بأنها موسمیة النمط :سادسا

، نعني بهذه الخاصیة البالغة )التغیریة(المنتوج السیاحي یتمیز بعدم التماثل أو عدم التجانس  :سابعا

الصعوبة أو عدم القدرة في كثیر من الحاالت على تنمیط الخدمات وخاصة تلك التي یعتمد تقدیمها على 

  .شكل كبیر وواضحباإلنسان 

و متجانسة بأن تكون خدماته متماثلة أ وهذا یعني ببساطة أنه یصعب على مورد الخدمة أن یتعهد

على الدوام، وبالتالي فهو ال یستطیع ضمان مستوى جودة معین لها مثلما یفعل منتجو السلع، وبذلك یصبح 

قبل تقدیمها  التنبؤ بما ستكون علیه الخدمات) المورد والمستفید(من الصعوبة بمكان على طرفي التعامل 

  .2والحصول علیها

) السائح(یشمل النظام السیاحي على ثالثة عناصر أساسیة وهي العنصر الدینامیكي المتحرك اإلنسان  :ثامنا

فهو طرق النقل التي توفر إمكانیة  أما العنصر الثالث) الموقع السیاحي(والعنصر الثابت وهو المكان 

  .3الوصول أو الربط بین اإلنسان والمكان

 واختیارهوسلوكه  ها صورة سیاحیة ألنها تؤثر على إدراك السائحتعتبر السیاحة كصورة ونقصد ب: تاسعا

الصورة السیاحیة على ) Font )1997فعلى سبیل المثال یرى للمقصد السیاحي، فهي تشكل انطباع كلي، 

انها تركیب عقلي یطوره الفرد على أساس بعض االنطباعات المختارة وسط طوفان من االنطباعات الكاملة، 

فإنه یمكن اإلشارة إلى الصورة السیاحیة على انها انطباع مرئي أو عقلي لمكان أو ) Kim )1998وطبقا لـ 

أن الصورة السیاحیة هي تمثیل عقلي ناتج من ) Ryan )2004و Pikeمنتج معروف للجمیع، ویرى كل من 

   .4العقل وتمثل كمیات كبیرة من المعلومات حول المقصد

 

 

                                                 
 .32، 31: ، ص صمرجع سابق ، عبد القادر نعوینا 1
 .27، ص مرجع سابقعبد النبي، حمید الطائي  العنزي عادل عبد اهللا، 2
، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، الجغرافیا السیاحیة في القرن الحادي والعشرینالحمیري موفق عدنان، الحوامده نبیل زعل،  3

 .129، ص 2006
 .13، ص 2008شباب الجامعة، مصر، ، مؤسسة - مفاهیم وقضایا–الوعي السیاحي والتنمیة السیاحیة محمد تیمور زكي دالیا،  4
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  في تشكیل الصورة السیاحیةالعوامل المؤثر : )04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، -مفاهیم وقضایا–الوعي السیاحي والتنمیة السیاحیة محمد تیمور زكي دالیا،  :المصدر

  .39، ص 2008

  أنواع السیاحة: الفرع الثاني

أسس ومعاییر معینة، حیث تختلف هذه األنواع من یمكن تصنیف أنواع عدیدة للسیاحة وفقا لعدة 

، ووفقا للجنسیة، ووفقا للهدف على معیار النطاق الجغرافي بلد آلخر، ولقد اعتمدنا في سردنا ألنواع السیاحة

  .والغرض

  تقسیم السیاحة وفقا للنطاق الجغرافي: أوال

   :یمكن تقسیم السیاحة وفقا لمعیار المنطقة الجغرافیة إلى

 :الداخلیة السیاحة -1

تعرف السیاحة الداخلیة بأنها حركة انتقال السائح من مكان إقامته المعتاد لزیارة مكان آخر أو 

كلم ألي غرض من  40منطقة أخرى داخل حدود دولته التي یقیم فیها، بحیث یقطع مسافة ال تقل عن 

  .1األغراض فیما عدا العمل أو لغرض الكسب

 

 

 

                                                 
 .57، ص 2010، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، دراسة في مدخل علم السیاحةشوقي عبد المعطي أحمد منال،  1

 عوامل یمكن التحكم فیها

 الصورة السیاحیة

 عوامل ال یمكن التحكم فیها

 المتحدثون من المشاهیر

 كتاب السیاحة والسفر

 القصص اإلخباریة

 والثقافة الشعبیة

 الكلمة المنطوقة

 منظمو الرحالت ووكالء السفر

 اإلعـالن

  الخصائص االجتماعیة 

 الدیمغرافیة

 الخبرة بزیارة المقصد
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  :1ة فيوتكمن أهمیة السیاحة الداخلی

 تساعد على استغالل المنشآت السیاحیة. 

  على تسویق منتجاتها وبضائعهاتساعد الصناعات الضعیفة. 

 تساعد على زیادة الدخل القومي للسكان. 

 :السیاحة اإلقلیمیة -2

أو  والتنقل بین دول مجاورة تكون منطقة سیاحیة واحدة مثل الدول العربیة ویقصد بها السفر

اإلقلیمیة بقلة  وتتمیز السیاحة) إندونیسیا، مالیزیا، الفلیبین، سنغافورة، تایالندا(اإلفریقیة أو دول جنوب آسیا 

ضافة إلى تنوع وتعدد وسائل النقل المسافة التي یقطعها السائح باإل لتكلف اإلجمالیة للرحلة نظرا لقصرا

یبة أوال ثم یلي ذلك التفكیر في زیارة الدول األبعد خاصة الكثیر باالتجاه نحو الدول القر  المتاحة مما یغري

    .2عند وجود تسهیالت وممیزات ومغریات سیاحة تشجعهم على األسفار الطویلة أو السیاحة بین القارات

 :السیاحة الخارجیة -3

من أجل السیاحة والتعرف على بالد جدیدة  وهي انتقال األفراد أو السیاح انتقاال مؤقتا من بلد آلخر

  .أهلها وطرق معیشتهم وتفكیرهم ومدى ما قدموه من انجازات وعادات

  :وتساهم السیاحة الخارجیة في تعزیز العالقات االقتصادیة الدولیة من خالل

 .عقد االتفاقیات السیاحیة الدولیة بین مختلف الدول والشركات السیاحیة - 

 .ل األجنبیة لبناء البنیة التحتیة لتلبیة احتیاجات السیاحة الدولیةاستخدام رؤوس األموا - 

 .تحسین نظام العالقات المالیة في السیاحة الدولیة - 

 .3ة السیاحیة واإلعالن السیاحيعایتوسیع التعاون وتعمیقه، وتبادل المساعدات في مجال الد - 

  تقسیم السیاحة وفقا للجنسیة: ثانیا

 :4جنسیة إلىتقسم السیاحة حسب معیار ال

 )السیاحة العالمیة(سیاحة األجانب  -1

وتتضمن جمیع األجانب ما عدا مواطني أهل البلد، وتنظم الشركات السیاحیة برامج خاصة لجذب 

مثل زیارة أفواج سیاحیة أمریكیة  السواح األجانب بما یتالءم مع أذواقهم ورغباتهم، ومثال على هذا السیاحة

 .لمدینة عربیة

                                                 
 .20، 19: ، ص صمرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 1
 .50، 49: ، ص ص2007، دار الفكر الجامعي، مصر، التخطیط السیاحيالصیرفي محمد،   2
 .20، ص مرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 3
 .44، 43: ، ص صمرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  4
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 )المغتربین(المقیمین خارج البلد سیاحة  -2

وهي سیاحة لهجرة المواطنین أي بلد لغرض الدراسة أو العمل، وبالتأكید یصبح لدى هؤالء 

المواطنین المقیمین في البلد الغریب حنین إلى زیارة بلدهم األم فیتم تنظیم لهم سفرات سیاحیة لغرض زیارة 

 .هم األمبلد

  )داخلیةالسیاحة ال(سیاحة مواطني الدولة  -3

وهي سیاحة داخلیة والتي تنظم إلى زیارة مواطني الدولة في زیارة أماكن أثریة وتاریخیة وحضاریة 

  .في بلدهم نفسه

  للهدف أو الغرض اتقسیم السیاحة وفق: ثالثا

  :تقسیم السیاحة حسب هدفها إلى عدة أقسام منها

 :السیاحة الدینیة -1

لهدف زیارة األماكن  داخل حدود دولة أو إلى خارجهاوهو السفر من دولة إلى أخرى أو االنتقال 

المقدسة إذ یسهم هذا النوع من السیاحة بالجانب الروحي لإلنسان ألنها تجمع بین التأمل الدیني والثقافي أو 

السفر من أجل الدعوة أو من أجل القیام بعمل خیري مثل سفر المسلمین ألداء فریضة الحج، أو العمرة إلى 

ن إلى األراضي المقدسة في فلسطین یدسة في المملكة العربیة السعودیة، أو سفر المسیحیالدیار المق

  . 1واألردن

 :السیاحة العالجیة -2

العالج من أمراض  السیاحة العالجیة هي سیاحة المتناع النفس والجسد معا بالعالج أو هي سیاحة

والمستشفیات الحدیثة بما فیها  وتعتمد السیاحة العالجیة على استخدام المراكز. الجسد مع الترویح عن النفس

  .2إلى هذه المراكز یلجؤونمن تجهیزات طبیة وكوادر بشریة تتمتع بالكفاءة وتساهم في عالج األفراد الذین 

  :3الوسائل الطبیعیة المستخدمة في العالج هيوتقسم السیاحة العالجیة إلى عدة أنواع حسب 

ویتم العالج عن طریق المناخ وذلك مثل بعض األمراض التي تعالج في  :السیاحة العالجیة المناخیة  .أ 

 .الجبال والبعض اآلخر قرب البحار وغیرها

 وتستخدم فیها الینابیع المعدنیة كواسطة أساسیة للعالج عن طریق :السیاحة العالجیة المعدنیة  .ب 

 .االستحمام أو شرب أو االستخدام والشرب معا وهي من أقدم أنواع السیاحة

                                                 
 .26، ص مرجع سابقرواشدة أكرم عاطف،  1
 .184، ص 2008، دار المعرفة الجامعیة، مصر، االتجاهات الحدیثة في السیاحةالسید حفني لمیاء، الشرقاوي فتحي،  2
 .15، ص 1999، دار مجدالوي للنشر، األردن، االقتصاد السیاحيمختارات في السكر مروان،  3
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وتشمل في وقت واحد على السیاحة العالجیة المعدنیة والسیاحة العالجیة  :السیاحة العالجیة البحریة  .ج 

  . المناخیة وأساس العالج بها هو االستحمام واالستلقاء على الرمال بجانب المیاه

 :السیاحة الریاضیة -3

بالسیاحة الریاضیة االنتقال من مكان إلقامة في مكان آخر في دولة أخرى لفترة مؤقتة  ویقصد

أو االستمتاع بمشاهدتها مثل المشاركة في األلعاب األولمبیة  المختلفة بهدف ممارسة األنشطة الریاضیة

   .1وبطوالت العالم

ت كأس العالم أو دورة األلعاب واآلن أخذت الكثیر من الدول العالمیة تتنافس في إقامة مباریا

وذلك للمكاسب التي تحققها هذه المباریات الریاضیة  األولمبیة العادیة أو الشتویة أو أي مباریات أخرى

وهذا النوع من السیاحة یتطلب إنشاء بنیة . التي تحصل علیها الدول وكذلك عدد السواح المشاركین والدعایة

وسائل اتصاالت واقامة ممتازة على مختلف  تحتیة وفوقیة على مستوى عالي من التقدم والتطور وتوفیر

وأصبحت هذه المباریات والسباقات تستقطب عدد كبیر جدا من المشاركین والمشجعین والهواة  .األسعار

   .2الخ... ال والصحفیین ورجال األعم

 :السیاحة الترفیهیة -4

تكمن فیها الحاجة للراحة الضروریة الستعادة القوى النفسیة والفیزیائیة للفرد علما بأن كل إنسان 

 یبحث عن التنوع في حیاته ویهرب ویتحرر من روتین العمل الیومي وتتمثل الراحة الفعالة أحیانا بتغییر

   .3وهدف هذا النوع من السیاحة هو المحافظة على صحة الفردمكان السكن بتغیر الروتین 

وتعتبر مناطقة حوض البحر األبیض المتوسط من . وهي من أقدم األنماط السیاحیة وأكثرها انتشارا

اعتدال المناخ، : أكثر المناطق اجتذابا لحركة السیاحة الترفیهیة لما تتمتع به من مقومات كثیرة منها

  .4قد یرافق هذا النوع من ممارسة أنواع أخرى من السیاحةوالشواطئ الدافئة و 

 :السیاحة االجتماعیة -5

یطلق على السیاحة االجتماعیة عدة أسماء مثل سیاحة االنتماء إلى الوطن أو السیاحة 

  .الخ...العرقیة

وتكون عبارة عن سیاحة العوائل أي وصول السائح إلى بلده األم مع عائلته وهذا النوع من السیاحة 

یتطلب خدمات متعددة ومتنوعة مثل وسائل ترفیه لألطفال، مالعب أطفال، طعام لألطفال، مسابح لألطفال، 

                                                 
 .67، ص مرجع سابقشوقي عبد المعطي أحمد منال،  1
 .58، ص مرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  2
 .16، ص مرجع سابقالسكر مروان،  3
 .34، ص مرجع سابقرواشدة أكرم عاطف،  4
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ا بفضل السواح في هذا وأیضا اإلقامة یجب أن تكون مستعدة لقبول األطفال وتوفیر الخدمات لهم، ودائم

النوع من السیاحة اإلقامة في الشقق المستقلة أو الشقق الفندقیة وألن كل سائح یأتي مع عائلته وأطفاله، فترة 

  .إقامة السواح تتراوح من أسبوع إلى موسم كامل

كثیر من الدول المحافظة على العادات والتقالید تشجع هذا النوع من السیاحة ألنه یتضمن سیاحة 

العوائل وسیاحة العوائل تمتاز بتوفیر كافة الخدمات السیاحیة المناسبة واألسعار المتوسطة وكذلك فترة بقاء 

 . 1طویلة وعدم اإلخالل بالعادات والتقالید

 :السیاحة الثقافیة -6

والتعریف  ،یتعلق هذا النوع من السیاحة بتعریف السائح بثقافة البلد والحضارات  التي مرت علیهما

به مقومات ثقافیة وحضاریة،  بآثارها الشاهدة علیهما، من المناطق المثیرة لالهتمام وإلعجاب السیاح لما یتمتع

أن العدید من السیاح وخصوصا كبار السن یبحثون عن التي تعتبر من عوامل الجذب السیاحي، حیث 

 2الخ... علیها من الحرف الیدویة، اللغة، التقالید، فن المعماري  اإلطالعثقافات الشعوب وحضارتها ویحبون 

 :السیاحة الشاطئیة -7

وهي السیاحة التي تعتمد على استغالل الشواطئ لالصطیاف واالستجمام، حیث الشواطئ منتوج 

سي غیر أن إمكانیة استغالل الشواطئ تستلزم توفر المناخ المالئم واالستقرار السیا .هذا النمط السیاحي

  .واالجتماعي في البلد المستقبل لهذا النوع من السیاحة كغیرها من األنماط السیاحیة األخرى

في سیاحة الشواطئ محط أنظار الكثیر من الدول " إسبانیا"وتعتبر تجربة التنمیة السیاحیة في 

مثل مصر وتونس  ،النامیة التي تسعى إلى تطویر قطاعها السیاحي واالقتداء بالتجربة السیاحیة اإلسبانیة

وكان . والمغرب، التي تعتبر إسبانیا نموذجا بالنسبة إلیها في مجال سیاحة الشواطئ على المستوى العالمي

، نظرا لما تتمتع به شواطئ ومناخ معتدل واتساع سواحلها ةأساس نجاحها هو تركیزها على السیاحة الساحلی

  . وحسن استغاللها

 :السیاحة الصحراویة -8

النوع من السیاحة بجاذبیة خاصة لهواة الطبیعة في المحمیات الطبیعیة وخارجها وما یتسم هذا 

تحتویه من نقاء وجمال، وكنوز جیولوجیة، وتكوینات جغرافیة رائعة، وحفریات تسجل عصور التاریخ وصور 

مة سیاحیة في ویقصد بالسیاحة الصحراویة كل إقاة التي انقرضت منذ مالیین السنین، الحیاة فیها عبر األزمن

منطقة صحراویة، تقوم على استغالل مختلف القدرات الطبیعیة والتاریخیة والثقافیة لهذه البیئة، مرفقة بأنشطة 

  .وترفیه واستكشافمن تسلیة  مرتبطة بها

                                                 
 .61، ص مرجع سابق، توفیق عبد العزیزماهر  1
 .33، 32: ، ص صمرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  2
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وتعتبر الجزائر وتونس والمغرب من الدول التي تتوفر على هذا المنتوج السیاحي، فصحاري هذه 

وحیواناتها المتعددة والمختلفة، وتتوفر تونس  ا الجمیلة، وواحاتها الغنیة بنباتاتها المتمیزةالدول تتمیز بمناظره

، أما الجزائر فإن "نفطة وقبلي"و، "شبیكة"، "قفصة"، "توزر"مثال على مواقع طبیعیة وثقافیة ثریة، مثل 

" هقاراأل"ة متخصصة، مثل منتوجها الصحراوي ذاع صیته في العالم من قبل خبراء في السیاحة وهیئات دولی

   .1والعدید من المناطق الصحراویة التي تمتلكها الجزائر" غردایة"في تمنراست، 

 :سیاحة المعارض والمهرجانات -9

هي سیاحة تشمل جمیع أنواع المعارض وأنشطتها المختلفة مثل المعارض الصناعیة والتجاریة 

لوجیة یع السائح التعرف على آخر اإلنجازات التكنو والفنیة والتشكیلیة ومعارض الكتب، ومن خاللها یستط

والعلمیة للبلدان المختلفة والتي تعتبر من عوامل الجذب السیاحي وتنشیطه وقد ارتبط هذا النوع من السیاحة 

 .2بالتطویر الصناعي الكبیر الذي حدث في مختلف بلدان العالم

 :سیاحة المؤتمرات واالجتماعات - 10

المشاركة في المؤتمرات أو المناسبات السیاسیة أو االقتصادیة أو العلمیة التي تنظم على  یقصد بها

مستویات متباینة تتراوح بین القومیة واالقلیمیة الدولیة، ولقد زاد اهتمام العدید من الدول بسیاحة المؤتمرات 

االتصال وتوافر المواصالت دعمها بین الشعوب، وسهولة و زیادة العالقات الدولیة : لعدة أسباب أهمها

وسرعتها، وزیادة التعاون الدولي بمختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة والعلمیة والفنیة والریاضیة مما 

یجعل األهمیة بمكان عقد اللقاءات واالجتماعات بین المختصین في المجاالت المختلفة من أجل دراسة 

 .  3األمور المشتركة

 :السیاحة الفضائیة - 11

تعد آثار األرض ومناطقها الخالبة قادرة على اشباع رغبات البشر والترویح عنهم خصوصا لم 

لذوي الثروات الطائلة، وتعرف السیاحة إلى الفضاء على أنها سفر إلى الفضاء الخارجي بهدف الترفیه أو 

یاحة الترویح لشيء ما، ولقد ظهرت مجموعة من الشركات الحدیثة في أواخر سنوات تهدف لتطویر س

، وفي 4الفضاء، ألنها محدودة وذات كلفة عالیة، وحالیا ال یقدم هذه الخدمة إال وكالة الفضاء الروسیة

استبیان أجرته الشركة األوروبیة للفضاء والطیران توقعت أن یكون عدد السیاح الفضائیین نحو عشرین ألف 

  .  20205بحلول عام 

                                                 
 .17 -15: ، ص صمرجع سابقعشي صلیحة،  1
 .29، ص مرجع سابقرواشدة أكرم عاطف،  2
 .68، ص مرجع سابقشوقي عبد المعطي أحمد منال،  3
  .13:00، الساعة 13/10/2016 اإلطالع، تاریخ http://www.mawdoo3.com/ الفضاء_الموقع اإللكتروني، سیاحة 4
، 15/10/2016: اإلطالع، تاریخ http://www.astronomysts/artcles.phppaction:show&id:36الموقع اإللكتروني،  5

  .9:30الساعة 
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 : الشكل المواليو یمكن توضیح أهم أنواع السیاحة من خالل 

  أهم أنواع السیاحة: )05(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب اعتمادا على المعلومات السابقة :المصدر

 

 السیاحة الفضائیة

 المؤتمرات واالجتماعاتسیاحة 

 المعارض والمهرجاناتسیاحة 

 الصحراویةسیاحة ال

 الشاطئیة سیاحة ال

 الثقافیةسیاحة ال

 االجتماعیةسیاحة ال

 الترفیهیةسیاحة ال

 الریاضیةسیاحة ال

 العالجیةسیاحة ال

 الدینیةسیاحة ال

 مواطني الدولیةسیاحة 

 المقیمین خارج الدولةسیاحة 

 األجانبسیاحة 

 الخارجیةسیاحة ال

 اإلقلیمیةسیاحة ال

 الداخلیةسیاحة ال

 وفقا للجنسیة

 وفقا للنطاق الجغرافي

 وفقا للهدف أو الغرض

 أنواع السیاحة
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  دوافع السیاحة وآثارها ومقومات الجذب السیاحي: المبحث الثاني

طبیعي لإلنسان لحاجته للتنقل والسفر من مكان إلى آخر وذلك إما ألسباب  ظهرت السیاحة كنشاط

اقتصادیة أو طبیعیة واقترنت بالرغبة في التعرف على مناطق جدیدة واالستمتاع بجمال الطبیعة في األماكن 

صادیة في النواحي العلمیة واالقت ، ومع تطور البشریة والنهضة التي شهدتها في العصر الحدیثالتي یزورها

... منها الثقافیة والعالجیة والشاطئیة تطورت كذلك الدوافع المحفزة للسیاحة ونشأت أنواع عدیدة للسیاحة

  .وغیرها من األنواع، وزادت الحركة السیاحیة نتیجة لتطور مقومات الجذب السیاحي

  دوافع السیاحة والسفر: المطلب األول

وتحفز الناس للقیام برحلة معینة إلى مكان ما في أرجاء هذا العالم الواسع،  تتنوع األسباب التي تدفع

فإن بعض أو معظم هذه األسباب تندمج وتتداخل مع بعضها بالنسبة إلى الشخص نفسه، اتخاذ القرار بالقیام 

ي التبلور عدة عوامل نفسیة واجتماعیة واقتصادیة متداخلة مع بعضها والتي تأخذ ف برحلة معینة یكون نتیجة

تظهر فیها هذه العوامل بفكرة معینة وتنتهي باللحظة التي  ضمن نظام متحرك ومتغیر، یبدأ باللحظة التي

  :یصل إلیها الشخص في اتخاذ قراره النهائي بالقیام برحلة ما، ومن أهم هذه الدوافع

  دوافع ثقافیة، تاریخیة، تعلیمیة: المجموعة األولى

ارات القدیمة والمواقع األثریة مثل زیارة البتراء، األهرامات، جرش، مدینة وتاریخ الحض مشاهدة اآلثار .1

 .الخ... تدمربابل، 

 .الخ... المهمة بالعالم أو حضور مهرجانات أو حفالت ثقافیة أو معارض مشاهدة بعض األحداث .2

حیاتهم  االطالع على حیاة الناس في البلدان األخرى والتعرف على حیاتهم وأعمالهم وثقافتهم ونمط .3

 .االجتماعیة والحضاریة والثقافیة واكتشاف أشیاء جدیدة لغرض العلم والثقافة والمعرفة

مشاهدة المواقع الحضاریة المهمة المشهورة بالعالم مثل زیارة باریس لمشاهدة برج إیفل أو روما لمشاهدة  .4

  .الخ... برج بیزا أو تمثال الحریة في نیویورك

ساعة والتقدم العلمي أي التعرف على حقیقة ما یدور في أخبار وحوادث معرفة ما یدور من حوادث ال .5

الخ وهذا الدافع یعتبر من أهم مصادر الدعایة حیث نجد أن ... انطالق المركبات الفضائیة مثل مشاهدة

، لذلك فإن اإلعالن والدعایة 1لمشاهدة حدث علمي جدید كثیر من المواطنین یتوجهون إلى منطقة معینة

، لذلك فنجاح اإلعالن والدعایة نجاح السیاحة ...معلومات عن طریق النشرات والصوریعمل على توفیر 

عن مناطق ولهذا السبب نالحظ أن كثیر من الدول بدأت تركز على نوعیة اإلعالنات التي تصدرها 

        .2أي سیاحي إلنجاحالسیاحیة ألنها من األسباب المهمة 

                                                 
 .48،49: ، ص صمرجع سابق، توفیق عبد العزیزماهر  1
 .20، ص 2008، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، االقتصاد السیاحيعبوي زید منیر،  2
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  دوافع دینیة: المجموعة الثانیة

 .أو مكة المكرمة تكون لغرض السفر بدافع الحج إلى األماكن المقدسة مثل القدس والفاتیكان .1

 .زیادة أماكن دینیة مشهورة مثل أضرحة الصحابة أو جامع الحسین في القاهرة .2

 .المنورةرحالت العمرة إلى مكة المكرمة خالل شهر رمضان، وزیارة المدینة  .3

  دوافع الراحة واالستجمام والترفیه: المجموعة الثالثة

بهدف حب االستمتاع بأوقات الفراغ في األماكن الهادئة أو على سواحل الشواطئ أو في  تكون .1

 .مناطق جمیلة

الهروب المؤقت من الجو الروتیني للعمل واالبتعاد عن صخب المدینة، ویحدث هذا في المدن  .2

 .الكبرى والمزدحمة بالسكان الصناعیة والتجاریة

 .الترفیه عن النفس عند توفر الوقت والمال .3

  ةیدوافع عرق: المجموعة الرابعة

من خالل تجدید الروابط األسریة كزیارة المیالد مثال أو أماكن سكن ) األصل(لزیارة البلد األم  تكون .1

 .الخ...األهل، األقرباء، األصدقاء

   .1األصدقاء في البلد األم وتركت انطباعا معین لدیهمزیارة أماكن سبق وأن زارها  .2

  دوافع صحیة: المجموعة الخامسة

والثلوج والتوجه إلى أماكن دافئة أو االبتعاد عن الجو الحار والتوجه إلى  االبتعاد عن الجو البارد .1

 .أماكن باردة وخاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى

 .السفر ألغراض العالج والمداواة .2

ر لغرض النقاهة واالسترخاء بعد الشفاء من مرض معین أو لغرض الراحة النفسیة بعد إصابة السف .3

 .الشخص بمرض أو أزمة نفسیة أو التمتع بالجو الصافي والهواء النقي

  دوافع اقتصادیة: المجموعة السادسة

األسعار والحصول انخفاض األسعار في بلد ما یؤدي إلى تدفق السواح للتمتع بالخدمات المقدمة بأقل  .1

 .على السلع والخدمات بأسعار أقل

التمتع بالخدمات فرق العملة في التحویل یؤدي إلى تدفق السواح إلى بلد ما انخفضت عملته لغرض  .2

 .والسلع بأسعار أقل

 .السفر لغرض األعمال والحصول على صفقات تجاریة بالنسبة لرجال األعمال .3

                                                 
 .34، 33: ، ص صمرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  1



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

 

 
31 

  دوافع ریاضیة: المجموعة السابعة

 .الخ...أو تشجیع فریق معین السفر لغرض مشاهدة مباراة ریاضیة .1

السفر لغرض ممارسة ألعاب معینة مثل التزلج على الجلید أو التزلج المشاركة في دورة ریاضیة أو  .2

 .على المیاه أو ممارسة ریاضة أخرى

  دوافع أخرى: منةالمجموعة الثا

 .ممكن أن تدخل من ضمنها السیاحة الصحراویة )سیاحة الشباب(المخاطرة أو المغامرة  .1

 .الخ...والمباهاة وخاصة لبعض المناطق في العالم مثل جزر البحر الكاریبي أو مونتي كارلوالتفاخر  .2

تقنیة مثال شراء سیارة جدیدة والرغبة في السفر بها إلى مكان ما أو الرغبة في تجربة وسیلة نقل  .3

 .الخ...ر في طائرة الكونكردجدیدة ومتطورة مثل الرغبة في السف

 .تذوق الطعام: التذوق .4

     . 1الخ...ربةعلمیة مثال دراسة نوعیة معینة من الصخور أو دراسة نوعیة معینة من الت .5

  دوافع السیاحة والسفرأهم : )06(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36، ص 2007، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن،صناعة السیاحةمقابلة أحمد محمود،  :المصدر

                                                 
 .50،51: ، ص صمرجع سابقعبد العزیز توفیق،  ماهر 1

 دوافع السیاحة والسفر

 دوافع ریاضیة

 عرقیةدوافع 

ثقافیة، دوافع 

 تعلیمیةتاریخیة، 

 یةاقتصاددوافع 

 أخرىدوافع  دینیةدوافع 

الراحة دوافع 

 یةصحدوافع  واالستجمام والترفیه



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

 

 
32 

  مختلف القطاعات فيآثار السیاحة : المطلب الثاني

دول العالم  القرن الواحد والعشرین فقد احتلت مكانا متمیزا بالنسبة لمعظم تعتبر السیاحة عمالق

سواء كانت دول صناعیة كبرى أو دول نامیة وذلك ألهمیة االقتصادیة، االجتماعیة والبیئیة وكذلك الثقافیة 

، فقد نجحت السیاحة في إصالح اقتصادیات العدید من الدول مثل اسبانیا والصین التي تحققها لهذه الدول

الشك فیه أن السیاحة أصبحت من أكبر الصناعات في العالم بل وتعتبر قاطرة التنمیة في ومما . وتركیا

  .العدید من الدول

  اآلثار االقتصادیة: الفرع األول

اسبانیا : من النواحي االقتصادیة بالنسبة لبعض دول العالم المتقدمة في السیاحة مثل تعتبر السیاحة

وفرنسا، الصناعة األكثر دخال، حیث تشكل النسبة األكبر من اإلیرادات في میزانیة هذه الدول أو تنشیط 

  .اعة السیاحة،مما جعلهم یهتمون بشكل كبیر جدا في تقدم وتنمیة صن...االستثمار وخلق فرص عمل جدیدة 

  اآلثار المباشرة: أوال

  :للسیاحة في االقتصاد في النقاط التالیة یمكن إیضاح وٕابراز اآلثار المباشرة

كما إن السیاحة من  ،تعتبر السیاحة من أكثر الصناعات نموا في العالم :أثر السیاحة في الدخل القومي -1

، ویمكن تقدیر وقیاس 1یلعب دورا مهما في زیادة الدخل القومي إنتاجيمنظور اقتصادي هو قطاع 

السیاحة في الناتج القومي، على غرار ما یحتسب  إسهاملمعرفة ) Tourism income(الدخل السیاحي 

في الصناعة والزراعة، إال أن ذلك یواجه بعض الصعاب في بعض البلدان التي ال تظهر فیها السیاحة 

 .عامل كجزء من قطاع الخدمات، وٕانما تمستقلكقطاع 

ویعتبر الدخل السیاحي من المقاییس المستخدمة في التعرف إلى أهمیة السیاحة في اقتصادیات الدول، 

من خالل نسبة إسهامه في الناتج القومي، وهناك الكثیر من الكتاب السیاحیین یعطون تعریفا خاطئا للدخل 

 حققة للبلد نتیجة إلنفاقالمت (Tourism Recipts)السیاحي، فمنهم من یعتقد بأن اإلیرادات السیاحیة 

السائحین األجانب في الداخل، هو الدخل السیاحي، وهناك من یعتقد بأن الدخل السیاحي هو حصیلة الفرق 

وٕان صح ما یدعون، فإن  ، وٕانفاقات السائحین المواطنین بالخارجنفاقات السائحین األجانب بالداخلإبین 

بالداخل، وبهذا سیكون  بعض الحاالت تفوق اإلنفاقات السیاحیة للمواطنین بالخارج على انفاق السائحین

للعناصر  إهمالهموهذا غیر جائز إذ ال یوجد دخل قومي بالسالب، باإلضافة إلى . الدخل المتحقق بالسالب

السیاحي هي  اإلنفاقالسیاحي ویرى الباحث أن طریقة وهناك طرق كثیرة الحتساب الدخل المهمة األخرى، 

في  إسهامهالطریقة العلمیة الصحیحة التي من خاللها نستطیع التوصل إلى الدخل السیاحي، ومعرفة مدى 

  .الدخل القومي

                                                 
 .19، ص سابقمرجع السید حفني لمیاء، الشرقاوي فتحي،  1
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هو مجموع إنفاق أفراد المجتمع على شراء الخدمات السیاحیة (والدخل السیاحي بموجب هذه الطریقة 

  .السیاحي اإلنفاقوبذلك نتوصل الى معادلة الحتساب الدخل السیاحي حسب طریقة  ، )ةخالل فترة سن

  المشروعات السیاحیة جراء تسویق المنتوج السیاحي عوائد =الدخل السیاحي

 .الضرائب غیر المباشرة- 

 .اإلعانات والمنح والدعم الحكومي للمنتوج السیاسي+

 .االندثار في رأس المال السیاحي- 

 .التجارة الخارجیة صافي - +/

   .1الزیادة في قیمة الخزین السلعي التابع للقطاع السیاحي+

  :وبذلك یجب طرح وٕاضافة العوامل اآلتیة لكي تكون الحسابات دقیقة وكما یأتي

على السلع والخدمات االستهالكیة السیاحیة وكما هو معروف أن الخدمات  المباشرة الضرائب غیر  .أ 

إن هذه  .تكاد تكون كمالیة في الغالب لذلك فهي تخضع للضرائب وبنسب عالیة بعض األحیان

التي یتحملها األفراد ال تعتبر دخال ألصحاب المشاریع السیاحیة، وٕانما تذهب إلى خزینة  الضرائب

 .من الدخل السیاحي األمر طرحهالذا یستوجب  .الدولة

تقدم الحكومة دعم مالي لبعض المشاریع  فربما: المنح واإلعانات الحكومیة للمنتوج السیاحي  .ب 

كما هو الحال في (السیاحیة، بغض النظر عن ملكیتها فیما إذا كانت خاصة، اشتراكیة أو مختلطة، 

. للمواطنین ههدف توفیر الراحة والرفاب، )منح تخفیضات في االیواء والنقل للشباب أو لموظفي الدولة

إن هذه اإلعانات تدفع من قبل الدولة وتعتبر دخوال ألصحاب المشاریع السیاحیة، لذا یستوجب األمر 

  .إضافتها للدخل السیاحي

إلى خارج القطر بهدف  صافي التجارة الخارجیة فهناك بعض المواطنین السیاح الذین یغادرون  .ج 

السیاحة واالستجمام، وبالتالي یتطلب األمر منهم االنفاق على شراء الخدمات السیاحیة األجنبیة، 

والبد من . موقف استیراد للخدمات السیاحیة من الخارج يویكون االقتصاد القومي في هذه الحالة ف

 .طرح إنفاقات السیاح المواطنین في الخارج

، حیث تستضیف المشاریع السیاحیة الوطنیة، سیاح أجانب تبیع لهم خدمات وربما یكون العكس

ویكون موقف البلد هنا مصدر للخدمات السیاحیة والبد من . سیاحیة تعتبر دخال للمشاریع السیاحیة القومیة

  .إضافة ذلك للدخل السیاحي

                                                 
 .18، 17: ، ص ص2015، دار األیام للنشر والتوزیع، األردن، التنمیة السیاحیة والسیاسات المالیة النقدیةدیاب محمد وآخرون،  1
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ة السیاحیة، ویثبت من الصادرات السیاحیة نحصل على صافي التجار  ویطرح االستیرادات السیاحیة

        .في المعادلة موجب أو سالب

الخزین المتحقق لدى مشاریع القطاع السیاحي، وعلى الرغم من كون المنتوج  لزیادة في قیمةا  .د 

، إال أن یحدث في بعض األحیان أن السیاحي یغلب علیه الطابع الخدمي وبالتالي ال یمكن خزنه

متلك تیمتلك القطاع السیاحي مشاریع إنتاجیة تمول المنشآت السیاحیة بمستلزمات اإلنتاج، كأن 

للسیاحة مشروعا  أو كأن تمتلك المدیریة العامة ،سلسلة فنادق معمل إلنتاج المشروبات أو المعلبات

شاریع اإلنتاجیة هي لیست سیاحیة، إال أن ملكیتها فعلى الرغم من أن هذه الم. الخ... إلنتاج اللحوم

تؤول للقطاع السیاحي وعلى هذا األساس البد من إضافة الزیادة في قیمة الخزین السلعي المتحقق 

 .1خالل السنة إلى الدخل السیاحي

جزء من رأس المال السیاحي، ونتیجة إلسهامه المستمر في عملیة : المال السیاحي االندثار في رأس  .ه 

. السیاحي یتعرض للتلف واالندثار، إذ أن القیمة التقدیریة لرأس المال السیاحي تنخفض سنویا اإلنتاج

أي أن قیمة رأس المال السیاحي في بدایة السنة أكبر من قیمته في نهایة السنة بسبب عامل 

ضة في وتختلف نسب االندثار لرأس المال السیاحي حسب طبیعة رأس المال فتكون منخف. االندثار

ومهما سنویا، ) %25(وترتفع في األثاث السیاحیة إلى حدود  سنویا) %5(األبنیة والمعدات، بحدود 

    .2تكن نسبة االندثار یتطلب طردها من الدخل السیاحي لكي تكون الحسابات االقتصادیة صحیحة

ریاضي، وعلى أساس أن الدخل ، وبشكل وبهذا یتم احتساب دور السیاحة في الدخل القومي أو الناتج القومي

   :3وكما في المعادلة اآلتیة. السیاحي هو جزء من الدخل القومي

100 × نسبة مساهمة إسهام السیاحة في الدخل القومي
الدخل السیاحي

الدخل القومي
=  

میزان المدفوعات المرآة العاكسة لوضعیة االقتصاد الوطني،  یمثل :أثر السیاحة على میزان المدفوعات -2

بحیث یسجل كل المعامالت وحركات األموال التي تتم بین الدولة والعالم الخارجي، وبما أن السیاحة 

بلد اإلقامة المعتاد، فإنها تمثل جزءا من المعامالت غیر  عبارة عن استهالك سلع وخدمات خارج

حیث  ،4عات وبذلك تعتبر السیاحة قطاعا تصدیریا بالنسبة للدول المستقلة للسواحالمنظورة لمیزان المدفو 

                                                 
: ، ص ص2013، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن،اقتصادیات السفر والسیاحةطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  1

111 ،112 . 
 .110، ص مرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  2
 .19، ص مرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  3
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى واقع وتحدیات السیاحة الصحراویة في الجزائر ودورها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةرایس مبروك،  4

مارس  12-11الصحراویة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي دور السیاحة : الدولي الثاني حول

 .17، ص 2012
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تساهم كصناعة تصدیریة في تحسین میزان المدفوعات الخاصة بالدولة، ویتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس 

ا من األموال األجنبیة المستثمرة في المشروعات السیاحیة، اإلیرادات السیاحیة التي تقوم الدولة بتحصیله

جمهور السائحین، وخلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة والمنافع الممكن تحقیقها نتیجة خلق عالقات 

 .1اقتصادیة بین قطاع السیاحة والقطاعات األخرى

السیاحة وخاصة في الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق فائض أو موازنة في مجال  وتزداد أهمیة

   .2ائض في مجال العملة الصعبة، وتحقیق صناعة سیاحة صادرة غیر منظورةمیزان المدفوعات وتحقیق ف

لتشكل إحدى القنوات الرئیسیة والمهمة، في جذب العمالت   ومن هنا یأتي دور التنمیة السیاحیة

  .الداخل لسد العجز المالي في میزان المدفوعات، وخصوصا إذا كانت الدولة سیاحیةاألجنبیة إلى 

وأثر السیاحة على میزان المدفوعات ریاضیا لیجري ما یسمى بالمیزان السیاحي الذي یركز  ولبیان

على تقییم النشاط السیاحي وتبیان األثر النهائي على میزان المدفوعات وبمعنى أدق هذا المیزان یكتفي 

كون فیه فائض إذا بحساب إنفاق السیاح األجانب داخل الدولة بعد طرح إنفاق السیاح الوطنیین بالخارج وی

كان إنفاق السیاح األجانب داخل الدولة أكبر من إنفاق السیاح الوطنیین خارج الدولة ویكون فیه عجز في 

  .الحالة العكسیة

  )إنفاق السیاح الوطنیین بالخارج –إنفاق السیاح األجانب = (المیزان السیاحي   

والدیون الناشئة عن النشاط السیاحي العالمي، والتي تكون مدونة ضمنا  ویمكن أن نفصل الحقوق

والهدف منه تقویم ) Tourism Balance(في سجل میزان المدفوعات، لمیزان منفرد بالمیزان السیاحي 

المیزان السیاحي  إسهامویتم حساب . النشاط السیاحي خالل العام، وتبیان أثره النهائي في میزان المدفوعات

      :3میزان المدفوعات بالطریقة اآلتیة في

100 ×نسبة إسهام المیزان السیاحي في میزان المدفوعات
توازن المیزان السیاحي

توازن میزان المدفوعات
= 

إن القطاع السیاحي كثیف التشابك ویرتبط مع العدید  :أثر السیاحة في االستخدام وتكوین فرص العمل -3

إمكانیة السیاحة على تولید فرص العمل بحیث تفوق حدود القطاع األخرى، وهذا یعني من القطاعات 

 .4السیاحي وتمتد لتصل حدود القطاعات األخرى التي تجهزه بمستلزمات اإلنتاج

                                                 
، مجلة أبحاث اقتصادیة دور التسویق السیاحي في دعم التنمیة السیاحیة والحد من أزمات القطاع السیاحيفراح رشید، بودلة یوسف،  1

 .102، ص 2012، دیسمبر ، جامعة محمد خیضر بسكرة12وٕاداریة، العدد 
 .16، ص مرجع سابقعبوي زید منیر،  2
 .21، 20: ، ص صمرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  3
 الملتقى إلى، مداخلة مقدمة "دراسة أداء وفعالیة مؤسسات القطاع السیاحي في الجزائر"التنمیة المستدامة في الجزائر زقة عیسى، امر  4

، 2010مارس  10- 09اقتصادیات السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي : األول حول الدولي

 .04ص
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تعتبر السیاحة صناعة كثیفة األیدي العاملة وعالیة التوجه نحو العمالة فهي أیضا تخلق فرص 

یؤثر في قطاعات متعددة من االقتصاد للتوظیف في القطاعات األخرى ألن اإلنفاق على النشاط السیاحي 

یاته الدنیا الوطني حیث أن مجال الوظائف التي تخلقها السیاحة الشتراط وجود مهارات خصوص في مستو 

  .على التقنیة، إنما تركز على القوة البشریة بشكل مباشر أو غیر مباشر أیضا وال تعتمد السیاحة في التوظیف

  :1مما سبق هناك عدة تصنیفات ألنواع العمالة الناتجة عن النشاط السیاحي، وفیما یأتي عرض لها

  :ویقسم إلى :طبقا لصلة العمل بالنشاط السیاحي -3-1

  :Direct Employmentالعمل المباشر   - أ

وتشمل فرص العمل المتاحة في المنشآت السیاحیة ضمن حدود القطاع السیاحي مثل الفنادق 

السیاحي والمطاعم والكازینوهات ومحال بیع التحف  ووكاالت السفر وشركات النقل وبیع التذاكر والتسویق

 .الخ...اللهو لتسلیة والتذكارات وأماكن

معظم الدراسات بهذا النوع من العمالة، فهناك دراسة في منطقة البحر الكاریبي تشیر بأن  وتهتم

في  اإلنفاقالسیاحي تمثل ضعف العمالة المتولدة عن وحدة واحدة من  اإلنفاقالعمالة المتولدة عن وحدة من 

إلى توفیر فرص  جنیه یؤدي) 1000(السیاحي الذي یبلغ  اإلنفاقفعلى سبیل المثال أن . أي قطاع آخر

     .فرصة) 0,239(غیر السیاحي  اإلنفاقفرصة، بینما فرص العمل التي یوفرها ) 0,483(عمل تبلغ 

  :Indirect Employmentالعمالة غیر المباشرة   -  ب

وتعني فرص العمل التي تتولد في القطاعات األخرى التي یعتمد علیها القطاع السیاحي في تورید 

 .بما فیها من قطاعات فرعیة وثانویة) الزراعة والصناعة(الطعام والشراب 

وتشیر نفس الدراسة السابقة في منطقة الكاریبي، أن كل تسعة فرص تتولد مباشرة في القطاع 

  .قطاعات األخرىال، وتقابلها فرص عمل واحدة غیر مباشرة في السیاحي

  : ویقسم إلى :طبقا لمدى استمراریة العمل في النشاط السیاحي -3-2

 :العمالة الدائمیة  - أ

تعمل باستمرار في القطاع وتشمل فرص العمل الدائمیة في القطاع السیاحي، أي أن القوى العاملة 

اتج عنها، وما یعكسه من آثار السیاحي من دون أن تتأثر بالطبیعة الموسمیة للطلب السیاحي والتذبذب الن

   .النشاط السیاحي على

  

 
                                                 

 .145، 144: ، ص صمرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  1



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

 

 
37 

 :الموسمیة العمالة المؤقتة أو  -  ب

وتشمل فرص العمل المؤقتة أو الموسمیة في القطاع السیاحي، أي أن القوى العاملة ال تعمل 

باستمرار في القطاع السیاحي، فطبیعة الطلب السیاحي الموسمي الناتجة عن ظروف متعلقة بالمناخ ووقت 

في موسم الذروة السیاحي، مما كبیر للسیاح على األماكن السیاحیة  اندفاعالفراغ واإلجازات، یتولد عنها 

في الخدمات السیاحیة بعقد وقتي، لسد  بالقوى العاملة، وبالذات الطالب منهم، للعمل االستقالةیستوجب 

وبذلك فإن السیاحة من هذا المنطلق تعمل على . متطلبات الزخم الكبیر لألفواج السیاحیة في هذا الموسم

  .أخرى وخاصة الطلبة منهم توفیر فرص عمل ودخل ألفراد مرتبطة بأمور

  :وتقسم إلى :طبقا الختصاص وعالقته بالسیاحة -3-3

 :عمالة سیاحیة متخصصة  - أ

وتشمل الجهاز اإلداري والخدمي العاملین في القطاع السیاحي ممن لدیهم شهادات وخبرات 

 . الخ...متخصصة بالسیاحة والفندقة كالمدراء والمضیقین وعمال الخدمة والطباخین

  :فنیة متخصصة في مجاالت غیر سیاحیةعمالة   - ب

لكنها في نفس الوقت تعمل في النشاط السیاحي ولها دور كبیر في تمشیة أمور الخدمات السیاحیة 

مثل المهندسین والكهربائیین والفنیین الذین یشرفون على أجهزة الصیانة والكهرباء والماء واألمور الفنیة 

 .األخرى

ما یمیز القطاع السیاحي تمركزه خارج المدن  :التنمیة والدخل بین األقالیمأثر السیاحة في إعادة توزیع  -4

الكبرى المزدحمة بالسكان وبعیدا عن المراكز االقتصادیة والمالیة ومراكز الصناعات فغالبیة سكان 

أو الصید أو بعض الصناعات  المناطق السیاحیة یعتمدون في معیشتهم على الزراعة أو تربیة المواشي

الریف لقضاء بعض الوقت یصاحبه شراء بعض المستلزمات فخروج سكان المدن إلى . یة الخفیفةالیدو 

الموجودة في المناطق الریفیة وهذا ما یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل القومي داخل الدولة وأیضا تضطر 

االت النقل واالتص الحكومات إلى توفیر الخدمات التي تجذب السیاح في تلك المناطق مثل خدمات

والصحة والمیاه والكهرباء وهذا مؤشر مهم لتوزیع الثروة على  والبنیة التحتیة والفنادق وخدمات التعلیم

أجزاء كبیرة من الدولة وبهذه الممیزات تستطیع السیاحة أن تجلب المشاریع التنمویة إلى األقالیم النائیة 

   . الریفیة

تنمیة اقتصادیة في إحدى المناطق الموجودة في فمثال في مصر عندما تتجه الدولة إلى إحداث 

الدولة، فإنها تتجه إلى المناطق الجدیدة البعیدة عن منطقة العمران، كالساحل الشمالي، ومنطقة مارینا، 

  .الخ...ومنطقة شرم الشیخ، ومنطقة توشكا
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باالتجاه  لةوتلك المناطق وحیث أنها محرومة من العمران والتنمیة االقتصادیة، فعندما تقوم الدو 

نحو تعمیرها وتنمیتها، فإن تلك المناطق یحدث فیها إعادة توزیع الدخول نظرا الرتفاع دخول المشروعات 

التي تنشأ في تلك المناطق، وزیادة فرص العمل في تلك المناطق، وبالتالي تزحف الهجرة الداخلیة من الریف 

عمرانه، فإذا كانت المشروعات االقتصادیة  إلى الحضر، وتتكون في تلك المنطقة مجتمع جدید على أثر

، ویرفع اإلقلیمذلك  الجدیدة مملوكة للدولة، أو القطاع الخاص، أو حتى دولة أجنبیة فإن ذلك سیحقق تنمیة

أجور العاملین فیها، فیتم إعادة توزیع الدخول فیما بین العاملین وبین العاملین بالمدن والحضر، فیتحقق 

  .ن تلك المناطقالتوازن االقتصادي بی

  :یؤدي إلى بعض اآلثار منهاجلب السیاحة للمشاریع التنمویة إلى أقالیم الریفیة النائیة 

 التنمیة السیاحیة في الریف تؤدي إلى توزیع عادل ومتوازن للثروة والدخل داخل الدولة. 

 التنمیة السیاحیة في الریف تحد من الهجرة المتواصلة باتجاه المدن. 

  ةالسیاحیة تؤدي إلى تشجیع المهن كالصناعات الیدویة الفلكلوریالتنمیة. 

  كثرة المشاریع السیاحیة في المناطق الریفیة یساعد على خلق مزید من فرض العمل وتحسین

 .1المستوى المعیشي

  اآلثار غیر المباشرة: ثانیا

إبراز آثار وأهمیة المباشرة للسیاحة في االقتصاد وفیما یلي سیتم التطرق إلى آثار  فیما سبق تم

  :غیر المباشرة للسیاحة في االقتصاد

ین یلالقتصاد السیاحي، فیعود الفضل في المحاوالت األولى بشأن المضاعف :يحأثر مضاعف السیا -1

في إثبات الظاهرة علمیا، في تقدیم نموذج ألثر اإلنفاقات السیاحیة على تنمیة االقتصاد  األمریكان

وهي اإلنفاقات التي تتم من قبل السیاح على الفنادق والمطاعم والمشروبات والمالهي والنقل  القومي،

التقریر الذي  ، كما جاء في"تشریح السیاحة الیوم"وقد بحث ذلك تحت عنوان   .أثناء الرحالت السیاحیة

مستقبل السیاحة في "ت، ونشرته وزارة التجارة في الوالیات المتحدة األمریكیة بعنوان نوضعه هاري لیكم

                                                 
  عملیة مركبة متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها ومتداخلة بعضها مع البعض تقوم على محاولة علمیة وتطبیقیة للوصول إلى

 االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج السیاحي األولیة من إطار طبیعي وحضاري والمرافق األساسیة العامة والسیاحیة من خالل التقدم العلمي

ل ذلك بعناصر البیئة واستخدامات الطاقة المتجددة وتنمیة مصادر الثروة البشریة للقیام بدورها المرسوم في برامج والتكنولوجي وربط ك

 .  التنمیة وتحقیق التوسع في المرونة وتضافر القطاعات اإلنتاجیة المختلفة
 .353، 352: ، ص صمرجع سابقعالم أحمد عبد السمیع،  1
 يیعتبر االقتصاد (R.F.Kahn)  ثم جاء االقتصادي االنكلیزي  1931أول من أدخل مفهوم المضاعف في النظریة االقتصادیة عام

الذي نشر " النظریة العامة في االقتصاد"لیطور فكرة المضاعف، ویفرد فصال كامال في كتابه المشهور  (G.M. Keynes)المعروف كینز 

أولیة في أحد المتغیرات االقتصاد الكلیة التي تقود في نهایة المدة إلى زیادة  ونقصد بالمضاعف هو العملیة الناجمة من زیادة. 1936عام 

     .إلخ...أكبر لذات المتغیر، ولهذا یطلق على هذه العملیة أثر المضاعف فیقال مضاعف االستثمار، مضاعف التجار الخارجیة
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 – 3,2(، إذ تبین أن إنفاقات السیاح تدور بحدود "1961المحیط الباسفیكي والشرق األقصى في عام 

وث االقتصادیة السیاحیة، في تقدیر قیم مرة خالل العام قبل أن تختفي وقد توالت المحاوالت والبح )4,3

     .1المضاعف السیاحي في العدید من البلدان

إن المبلغ الذي یدخل قطاع السیاحیة یدور في "إن الفكرة األساسیة ألثر المضاعف السیاحي هو 

. حسب قوة هذا االقتصاد ویكون أثرها أكبر من قیمة المبلغ األصليبحركة االقتصاد القومي، دورات تتعدد 

وتفصیل ذلك أنه باإلضافة إلى زیادة حجم العمالة، وتضخم المرتبات، والمكافآت التي تمثل قوة شرائیة جدیدة 

ستراد بضائع وخدمات إنتیجة للسیاحة، فإن النقد الحر الذي یدخل إلى الدولة من السیاحة، یستخدم في 

تاج إلیها الدولة من الخارج، هذه البضائع والخدمات المستوردة تمتص داخل الدورة االقتصادیة واإلنتاجیة تح

للدولة، وتتمثل في مدفوعات للخزانة العامة، نتیجة الضرائب والرسوم المفروضة على هذه البضائع والخدمات 

دورات جدیدة من عات، مما یؤدي إلى المستوردة، و إعادة البیع إلى المستهلكین، وأصحاب الحرف والصنا

  .2الشراء واإلنفاق داخل الدولة

إال أن الدخل األول غالبا ما ینقسم إلى شریحتین األولى وتخرج مؤقتا أو نهائیا من مجرى التداول 

في االقتصاد حیث تحجز لمواجهة بعض المدفوعات كالدفع ألثمان السلع المستوردة أو تحویل للخارج كأرباح 

عن التداول وتؤجل  المستثمرین من الخارج، أو كاستثمار في المشروعات خارج الدولة أو هي تحجز

نظرا إلى أنه یتسرب ) التسرب(وهذا الجزء من الدخول المحتجزة یطلق علیه . الستخدامها في فترات الحقة

وتستخدم عن مجرى التداول في االقتصاد القومي، أما الشریحة الثانیة من المبلغ المذكور تظل في االقتصاد 

تستخدم في شراء السلع والخدمات أو في دفع األجور أو في دفع ، قد تستثمر أو من ید إلى أخرى في التداول

  ).نفاقالدورة األولى لإل(نفقات التشغیل وتمثل هذه الشریحة 

عندما تذهب الشریحة الثانیة من اإلنفاق إلى أصحابها فهي تعتبر بالنسبة لهم دخوال، وهي األخرى 

فاق مؤقتا أو نهائیا، وتدخل األخرى مجرى الجزء المحتجز من كل إن(تقسم إلى شریحتین واحدة تتسرب 

  ).التداول وهي تمثل الدورة الثانیة لإلنفاق

وهكذا إلى أن تصل إلى عدة دورات لإلنفاق، ومن خاللها یتضاعف أو یتكرر اإلنفاق عدة مرات، 

منها  ال تستفید ، و یعني ذلك أن زیادة الدخول التي تنتج عن اإلنفاق السیاحيولذا سمي بمضاعف السیاحي

   .  3المنشآت السیاحیة وحدها وٕانما تستفید منها أیضا قطاعات عدیدة في االقتصاد

نسبة التغیرات األولیة والمتولدة في الدخل القومي "وبصورة عامة یعرف المضاعف السیاحي أنه 

  :4وبموجب هذا التعریف فإن المضاعف السیاحي بالشكل الریاضي سیكون كاآلتي" على التغیرات األولیة

                                                 
 .162، ص مرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  1
 .24، ص مرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  2
 .27، 26: ، ص صمرجع سابقعبود زید منیر،  3
 .163، ص مرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  4
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المضاعف السیاحي

التغیر في الدخل القومي الناتج       التغیر في الدخل القمي الناتج

من االنفاق السیاحي األولي+     من اإلنفاق السیاحي المتولد      

التغیر في الدخل الناتج من االنفاق السیاحي األولي
=  

مرة في  1,4(یكون منخفضا في البالد المتأثرة  وتشیر بعض الدراسات التي نشرت أن المضاعف

، ویعني ذلك )مرة 5,5(في البالد المتقدمة بینما یكون مرتفعا ) مرة 3,2الباكستان / مرة  3,3لبنان / الیونان 

ومن ثم یكون تأثیر اإلنفاق السیاحي ) السیاحة(أن التسرب في البالد المتقدمة یكون أقل، حیث تقل الواردات 

  .1الدخل أكبر في البالد المتقدمة عنها في البالد المتخلفة على زیادة

استخدام بالدول التي ترغب في زیادة مواردها من السیاحة  :أثر السیاحة على التقنیات التكنولوجیة -2

  :3وذلك من خالل ما یلي، 2التكنولوجیا الحدیثة كلما كان ذلك ممكنا في جمیع مرافقها وخدماتها السیاحیة

  وأنظمة اإلدارة الحدیثة بالفنادق وغیرها من المؤسسات والمنشآت السیاحیةنقل فنون. 

 جدیدة یمكن استخدامها إما في تسهیل تقدیم الخدمات ...) آالت، معدات( إدخال تجهیزات

 .السیاحیة بأنواعها المختلفة وٕاما في إنتاج سلع صناعیة ألغراض السیاحیة

 تصادیة والسیاحیة باإلضافة إلى برامج التدریب تطویر وتحسین طرق العمل في األنشطة االق

 .وتنمیة المهارات للقوى العاملة

 في المجاالت المختلفة للنشاط السیاحي القیام ببحوث التنمیة والتحدیث. 

 بیع الخدمات  ة بالوطن في طرقواجدتتقلید الشركات السیاحیة الوطنیة للشركات األجنبیة الم

السیاحیة أو في تطبیق اإلدارة الحدیثة، إضافة إلى تحدیث وتطویر أنظمتها الحالیة حتى 

   .نستطیع البقاء واالستمرار في الخدمة في ظل وجود منافسة

أي تمویل میزانیة الحكومة ) َرْفد(السیاحة في  تسهم :في تمویل میزانیة الحكومة باألموال أثر السیاحة -3

اإلیرادات المتحققة من المنشآت السیاحیة : ن خالل طرق عدة نذكر منها على سبیل المثالباألموال م

كذلك اإلیرادات المتحققة للحكومة من  التي تكون الحكومة هي المالكة لها وخصوصا في الدول النامیة،

واألفراد،  القطاع السیاحي المختلط إذ أن المنشآت السیاحیة المختلطة تكون مملوكة من قبل الحكومة

لذلك تكون للحكومة حصة تذهب إلى میزانیتها كما تمول السیاحة میزانیة الحكومة من خالل الضرائب 

المفروضة على النشاط السیاحي والضرائب المباشرة للقطاع السیاحي هي التي  المباشرة وغیر مباشرة

الدخل المتحقق من النشاط تصیب المنتج السیاحي نفسه، من خالل مزاولة المهنة، مثل الضریبة على 

، السیاحي، وضریبة العقار التي تفرض على أصحاب الفنادق، والمطاعم، والمشروعات السیاحیة األخرى

كذلك الضریبة التي تفرض على السائح عندما یحصل على ِسَمة الدخول تعتبر من الضرائب المباشرة 

                                                 
 .28، ص مرجع سابقعبوي زید منیر،  1
 .101، ص مرجع سابقسعیدي یحي، العمراوي سلیم،  2
 .19، ص مرجع سابقرایس مبروك،  3
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لمنتج السیاحي من خالل رفع أثمان في النشاط السیاحي، أما غیر المباشرة فهي التي یتحملها ا

سلع وسیطة، سلع (المستلزمات والسلع التي یقتنیها، والتي فرضت علیها ضریبة من قبل الحكومة مثل 

   . ، والتي یحتاجها المنتوج السیاحي)نهائیة

أثبتت الدراسات أن السائحین یحتفظون بجزء كبیر من میزانیاتهم  :أثر السیاحة على مستوى األسعار -4

نفاق على المشتریات في الدول التي یزورنها، لیس فقط لشراء الهدایا التذكاریة السیاحیة، بل لشراء إل

 الحرف الیدویة والفلكلوریة، دونمنتجات الصناعة و  خاصةبعض المنتوجات التي یجدونها مناسبة، 

الحاجة إلى شحن وتسویق خارجي، ویعتبر هذا التصدیر خالصا من صعاب المنافسة في التجارة 

   .1الدولیة

فزیادة حجم الطلب على الخدمات السیاحیة وزیادة معدل مدة إقامة السائح یؤدي إلى زیادة الطلب 

فالزیادة في ). والطلبالعالقة بین العرض (على الخدمات السیاحیة وبالتالي یؤثر على مستوى األسعار 

استراد السلع األجنبیة الداخلة في إعداد المنتج النهائي للسیاحة سوف یزید من التكلفة الكلیة للخدمات مما 

  .ینعكس على السیاسة السعریة وأثر ذلك على انخفاض أعداد السیاح

وتحقیق  وعلى العكس من ذلك تؤدي سیاسة االعتماد على السلع المحلیة إلى انخفاض التكلفة

عدد المرات التي یزید بها الدخل (في المیل الحدي إلنفاق السائح وزیادة ) زیادة في االستهالك(مبیعات أكبر 

مرات ویزید  3إذن كل دینار یستخدم  3  =فمثال إذا كان المضاعف) السیاحي مقارنة باإلنفاق السیاحي

ذلك على میزان المدفوعات وعلى مستوى مرات، مما یؤدي إلى زیادة العمالت األجنبیة وأثر  3الدخل 

 . 2األسعار المحلیة

بمختلف أنواعها البریة،  تطویر وسائل النقل وتوفرها: على قطاعي المواصالت واالتصاالت أثر السیاحة -5

ویعتبر النقل عامال . 3والبحریة، والجویة، مما یساعد في وجود شبكة متكاملة من المواصالت داخل البلد

السیاحة والعكس الصحیح، حیث أنه بدون إمكانیة التنقل بصفة مؤكدة ومنتظمة، فإنه ال مهما في تطویر 

أي تطور سیاحي، وذلك بفعل عدم مجيء السواح إلى المناطق التي تعاني من مشكل  یمكن أن یحدث

قلة وسائل وتجهیزات النقل، كما أن التطور التقني الذي حصل في القرن العشرین وحتى اآلن قد طور 

 .سیاحة الجماعیة وهذا بفضل تطویر السیارة والقطار والسفینة والطائرةال

ظهرت مؤسسات النقل الكبیرة تقدم خدماتها للسواح، فمن أجل تلبیة حاجات التنقل لدى السائح و 

وتطویر السیاحة، البد من وجود سیاسة تجهیز بالمنشآت خاصة بالمواصالت من طرقات، أنفاق، سكة 

                                                 
 .28، ص مرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  1
، 2010، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن،أساسیات التمویل واالستثمار في صناعة السیاحیةالجمیري موفق عدنان عبد الجبار،  2

 .16ص 
 .68، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  3
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رات وحافالت، الرافعات الكهربائیة بالنسبة للریاضات الشتویة، بمعنى تطویر وتحدیث سیا حظائرحدیدیة، 

تتضاعف البنیة التحتیة لهذا القطاع، وكذلك وسائل االتصاالت بمختلف أنواعها، وبالتالي فإن هذه التجهیزات 

نقص في أسطولها ، التي تشكو من "جزر موریس"بتضاعف االحتیاجات السیاحیة، وكمثال على ذلك، نأخذ 

، دفع هذا األمر بالسلطات السیاحة الجماعیة وٕاقبال أعداد كبیرة من السواح للتنقل الجوي، وبفعل تنامي

 . 1الموریسیة إلى اقتناء العشرات من الطائرات، وبالتالي فإن السیاحة سمحت بتطویر قطاع النقل فیها

ألساس، وهي الجزء األكبر األساسي لكامل وتسمى البنیة ا: في بنى التحتیة والفوقیة أثر السیاحة -6

القطاع السیاحي، ومن طریقة بناءها یعتمد بشكل كبیر على العرض المتكامل في المناطق السیاحیة أو 

من  حیث. 2السواح رضيعلى درجة نیل والراحة والتنوع توفرها هذه البنیة تؤثر بشكل إیجابي  ،الدول

أنظمة : أن تكتمل الحیاة السیاحیة وتتمثل أهم بنى التحتیة في یمكن دون البنیة التحتیة والفوقیة، ال

التزوید الماء، أنظمة االتصاالت والكهرباء وأنظمة تصریف المیاه، التسهیالت الخاصة بالطرق السریعة، 

والمطارات وسكك الحدید، األضویة اللیلیة وخدمات أخرى ذات عالقة مما هو تحت األرض، أما بنى 

ي المنتجعات، الموتیالت، الفنادق، المطاعم، مراكز التسویق، أماكن التسلیة والترفیه، الفوقیة تتمثل ف

   .3المتاحف وأخرى ذات عالقة بما هو على سطح األرض

إن الجهات المستفیدة من تنفیذ هذه المشروعات لیس فقط القطاع السیاحي بما فیه من مشروعات 

ن كل القطاعات االقتصادیة، وجمیع السكان تستفید من وسائحین سواء كانوا مواطنین أم أجانب، بل إ

خدمات هذه المرافق وخصوصا األماكن البعیدة عن المدن والمراكز والتي تعاني نقصا شدیدا لمثل هذه 

الخدمات، ولهذا السبب فإن عملیة تطویر السیاحة بشكل سلیم ومخطط له، تتطلب في المقام األول الوقوف 

أو  البنى التحتیة والفوقیة القائمة أصال، ودراسة التكلفات المترتبة على تحسین،افرها على اإلمكانیات التي تو 

التحتیة والفوقیة المتوافرة  البني، وعندما تكون التحتیة والفوقیة، وتوسیع طاقاتها االستیعابیة البنيتطویر هذه 

قتصادي الوحید المسؤول عن غیر قادرة على تلبیة احتیاجات المجتمع، فإن السیاحة قد تصبح العامل اال

  .تطویر بنى تحتیة وفوقیة جدیدة

أن التحسینات التي غالبا ما تطرأ على البنیة التحتیة والفوقیة في العدید  ینالباحث كثیر من   ویرى

الذي تتمتع به السیاحة في  من الدول السیاحیة، وتنعكس باإلیجاب على المجتمع برمته، وأن األداء الرائع

  .4بعض الدول، یعود بالفضل إلى التحسینات الكبیرة والمتطورة في البنى في هذه البالد

                                                 
 تتمیز بطبیعتها البركانیة، مناخها االعتدالي 2كلم 2500ة، مساحتها تقع وسط المحیط الهندي وهي تتكون من جزر صغیرة منعزل ،

 .وتساقط أمطار وتشكل غابات، ساهمت في جذب عدید من السیاح
 . 79، 78: ، ص صمرجع سابق شبوطي حكیم، 1
 .37، ص مرجع سابقعبوي زید منیر،  2
 .106، ص مرجع سابقالعنزي عادل عبد اهللا، الطائي حمید عبد النبي،  3
 .27، 26: ، ص صمرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  4
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  اآلثار السیاسیة: الفرع الثاني

ال المجال السیاسي حیث تعمل الحكومات غفنواحي عدة، فال یمكن امتدت آثار السیاحة إلى افلقد 

التدافع والتصادم الداخلي، قاصدة االستقرار األمني وما ینتج عنه من  والدول جاهدة على الحد والتقلیل من

العادات والتقالید المختلفة، ومن هنا یبرز دور السیاحة في التقریب بین الشعوب وٕازالة  رغمباستقرار سیاسي 

  .المتناقضات وجعل التفاهم وسیلة التعامل والتجاوب بین أفراد الدولة الواحدة

زیادة على ذلك فإن رغبة الدول والحكومات في إبراز عرضها السیاحي یجعلها تعمل جاهدة على 

التشریعات الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان وبالخصوص التداول توفیر مناخ سیاسي مناسب من خالل 

با على العرض على السلطة والحكم الدیمقراطي، مما یجعلها بعیدة على الصراعات الداخلیة التي تؤثر سل

السیاحي، إذ نجد أن الدول العریقة في المجال السیاحي هي تلك التي تتمیز باالستقرار السیاسي الدائم 

العشریة (والبعیدة عن النزاعات الداخلیة والخارجیة، ولنا في بلدنا الجزائر خیر دلیل، فسنوات التسعینات 

  .1لك الجزائریین المقیمین في الخارجعرفت عزوف كلي للسواح عن الجزائر بما في ذ) السوداء

  :2كذلك للسیاحة آثار حیث تساهم في

  تعمل على تحقیق الحوار ومعرفة اآلخر وتساعد على التفاهم بین شعوب الدول المختلفة، ونشر

 .مبادئ السالم العالمي

 نشأ تساعد على تدعیم أواصر الصداقة بین الشعوب دول العالم من خالل العالقات الودیة التي ت

       .بین دول العالم المختلفة

  األثار الحضاریة والثقافیة واالجتماعیة :الفرع الثالث

صناعة السیاحة هي صناعة تكوین وتشكیل األعمدة االجتماعیة والحضاریة والثقافیة في عالم 

وأعمدة الیوم، فهي صناعة رائدة من بین الصناعات الراسخة، ألنها استطاعت أن تؤسس فكرا سلوكیا 

وترسیخ التقالید الثقافیة واالنسانیة تسعى إلى تفاعل الحضارات  اقتصادیة عالوة على دورها في إحیاء البیئة

 زوالشعوب من مختلف األجناس واألدیان والعادات والتقالید والثقافات وسوف نحاول التطرق بشيء من اإلیجا

   :كاآلتيالتي تعكسها صناعة السیاحة في هذا الفرع إلى اآلثار 

هذه  السیاحة هي سفیر الحضارات، ونشاطاتها كصناعة تحقق هدفا إنسانیا كبیرا أال وهو تالقي

الحضارات وتمازجها بشكل یخدم اإلنسانیة في هذا العالم الفسیح الذي تحول إلى قریة صغیرة بفضل صناعة 

  .السیاحة أوال باعتبارها السباقة إلى ذلك، وٕالى ثورة المعلوماتیة ثانیا باعتبارها جاءت متأخرة

                                                 
، أطروحة دكتوراه في استراتیجیة تسویق المنتج السیاحي الجزائري من خالل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة مسكین عبد الحفیظ، 1

، ص 2015/2016محمد خیضر بسكرة،  ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة)غیر منشورة(العلوم االقتصادیة، 

 .49، 48: ص
 .70، ص مرجع سابقالسید حفني لمیاء، الشرقاوي فتحي،  2
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اسخة ومتباینة زمنیا، الحضارات هي عادات وتقالید وتاریخ وٕارث األمم والشعوب، وهي حضارات ر 

  .ساهمت السیاحة في تقریبها والتعریف بها، والتأثر بها أیضا من قبل السائح والمسافرین

تساهم السیاحة في تالقي الحضارات ویحصل عندما تكون الثقافات مختلفة، فالثقافات الشرقیة، 

لغرب إلى التعرف على ثقافات وا مثال تختلف عن الثقافات الغربیة، مما یدعو المزید من الناس من الشرق

  .1بعضهما اآلخر، حیث تلعب السیاحة دورا مهما في هذا المجال

  .2تعلم لغات العالم، إضافة إلى االهتمام بترمیم وحفظ وصیانة المباني األثریة - 

 .رفع مستوى معیشة المجتمعات والشعوب ولتحسین نمط حیاتهم تعمل على - 

  .ترفیهیة وثقافیة لخدمات المواطنین إلى جانب الزائرین تعمل على خلق وایجاد تسهیالت - 

 .تساعد على تطویر األماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السیاحي - 

 .3توفر التمویل الالزم للحفاظ وصون التراث للمباني وللمواقع األثرة التاریخیة - 

" بوقت الفراغ" اعتفي االستمالسیاحة تمثل أهمیة بالغة في المجتمع اإلنساني في تأكید حق اإلنسان 

ته في السفر مقابل حقه في العمل الرتباط ذلك إیجابیا بقضیة اإلنتاج والتنمیة فالسیاحة یمن خالل حر 

  .أصبحت أكثر من أداة مهمة لتحقیق التنمیة

السیاحة أداة لتعمیق االنتماء وتنمیة الوعي القومي واالعتزاز بالوطن، وتساهم في بناء الشخصیة 

إلى عمله أكثر نشاطا وٕانتاجیة، كما  ، وتعمل على الترفیه والترویح النفسي والجسدي فیعود المواطناإلنسانیة

      .تساهم في تماسك المجتمع بما تتیحه من ألوان التآلف والتعارف

الوعي السیاحي هو أحد فروع الوعي االجتماعي ألن نشاط السیاحة هو اإلحاطة بكل الواقع 

سان والمجتمع والطبیعة وتنمیة الوعي االجتماعي من خالل التعرف بهذا الواقع من خالل زیارات المحیط لإلن

ورحالت سوف تؤدي إلى تنمیة الوعي السیاحي لدى أفراد المجتمع مما یجعلهم یتعرفون على قیمة ما یحیط 

  .4بهم ویعملون على تقدیمه في أفضل صورة تجذب السیاح من مختلف دول العالم

المتاحف والمعارض التاریخیة والثقافیة والفنیة، والتنقیب عن اآلثار واكتشافها، كما تساهم في  إقامة

  .إعادة بناء المعابد والجوامع واألماكن المقدسة الدینیة

   .5االهتمام بالمناسبات واألعیاد واالحتفاالت ذات المناسبات الدینیة والوطنیة وٕاعطائها طابع أكثر شمولیة

                                                 
 .124، 123: ، ص صمرجع سابقالعنزي عادل عبد اهللا، الطائي حمید عبد النبي،  1
، أطروحة دكتوراه في العلوم "السیاحة بالجنوب الغربي"أهمیة تسویق السیاحي في تنمیة القطاع السیاحي بالجزائري  بودي عبد القادر، 2

 .55، ص 2005/2006، كلیة العلوم االقتصادیة علوم التسییر، جامعة الجزائر، بسكرة، )غیر منشورة(التسییر، 
 .69، ص مرجع سابقالسید حفني لمیاء، الشرقاوي فتحي،  3
 .86، 85: ، ص صمرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  4
 .205، ص مرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل علي،  5
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  اآلثار البیئیة: الرابعالفرع 

على  احة بشكل فعال على البیئة المحیطة بالمجال السیاحي ویكون لها التأثیر إیجابيیتؤثر الس

  :البیئة التي سیتم ذكرها كاآلتي

  تشجع على إعادة بعث وترمیم اآلثار القدیمة والكنوز التاریخیة وقدم سببا كافیا إلنشاء المتاحف

القدیم، كما أنها تجعل من حمایة البیئة الطبیعیة والتوسع في والعنایة بغرض قطع التراث 

، ففي افریقیا تم إنقاذ العدید من الحیوانات النادرة بفضل االهتمام من قبل 1المحمیات الطبیعیة

السیاحة في هذه القارة، حیث تقوم الحكومات اإلفریقیة بالتخطیط السیاحي في إطار حمایة الثروة 

 .أیضا من االنقراض والزوال الحیوانیة، والغابات

  عالیة من االهتمام بالبیئة من قبل البلدان السیاحیة في الشرق األوسط، مثال لوال وجود درجة

لبنان واألردن، والمغرب وتونس ومصر، ألصبحت البیئة البحریة مثال مهددة بالتلوث، ولزحف 

ذلك تحول الصحراء في  وأكبر دلیل على. الصحراء على المناطق الزراعیة في تلك البلدان

  .2مصر إلى منتجعات سیاحیة خالبة بفضل اهتمام مصر بالسیاحة كصناعة مولدة للدخل

 االهتمام بالمظهر العام للبلد ونظافتها، وتطویر البنیة التحتیة للمناطق السیاحیة. 

 إنشاء هیئات متخصصة تعن البیئة والمحافظة علیها. 

  دون التأثیر على البیئةوضع نظام فعال للتخلص من النفایات. 

  تطویر قطاع النقل بحیث ال یؤثر على تلوث الهواء والبیئة من خالل إصدار الغازات السامة من

 .3المركبات القدیمة أو العاطلة

  زیادة االتجاه االجتماعي لقضاء العطل بالمنتزهات والمناطق المفتوحة للهروب من فوضى المدن

 .تماعي من آثار سلبیة على المجتمعات بداخلهاوما خلفه النمو االقتصادي واالج

 المحافظة  زیادة الحرص على تحقیق االستغالل األمثل للموارد السیاحیة المختلفة داخل الدولة مع

 ).خاصة الموارد غیر القابلة للتجدید(علیها من التدهور 

 4االتجاه العلمي نحو النموذج المستخدم للتنمیة. 

  السیاحي مقومات جذب: المطلب الثالث

اآلخر بالنسبة للسائحین،  تحدد مدى جاذبیة إقلیم ما دونالتي تحتاج السیاحة مجموعة من المقومات 

 :هذه المقومات تمیز إقلیم عن آخر ودولة أو حتى قارة بأكملها عن األخرى وهي تنقسم إلى عدة تقسیمات

                                                 
 .171، ص 2005، مصر، مكتبة بستان المعرفة، التنمیة السیاحیةملوخیة أحمد فوزي،  1
 .127، ص مرجع سابقالعنزي عادل عبد اهللا، الطائي حمید عبد النبي،  2
 .71، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  3
، )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في العلوم التسییر، "حالة الجزائر"األهمیة االقتصادیة لتنمیة السیاحة المستدامة عیساني عامر،  4

 .41ص  ،2009/2010شعبة تسییر المؤسسات، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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  المقومات الطبیعیة: الفرع األول

أي كل  إلخ...الفصول والمناطق الدافئة، الحمامات المعدنیةوتتمثل في كل الظروف وتمایز 

  :ونجد أهم المقومات ما یلي، 1مظاهر جذب السواح

  المناخ: أوال

إذ یفضل السیاح الجو المعتدل الجاف، حیث ینتقل السیاح إلى  وهو ذلك الجو السائد في بلد معین

ة الساحلیة في فصل الصیف، وبالتالي یمكن المناطق السیاحیة الدافئة في فصل الشتاء، والمناطق الجبلی

  :تقسیم المناخ في العالم إلى نمطین هما

تتمیز بقلة تقلب خصائص عناصرها، كمناخ البحر المتوسط، والمناخات  :مناخات هادئة  - أ

 .السائدة في المناطق الغابیة، والسفوح الجبلیة منخفضة المنسوب

نظرا لكثرة تقلب خصائصها، كهبوب الریاح وسقوط األمطار الغزیرة  :باإلثارة مناخات تتسم   -  ب

وكثرة تساقط الثلوج، وهذا النوع من المناخ یؤثر سلبا على السیاحة كتدمیر بعض المنشآت 

 .السیاحیة، وغلق الطرق واالتصاالت

  الحمامات المعدنیة: ثانیا

إلیها للحصول على  ءللمرضى أو اللجو ، أما من أجل العالج ویمكن استغالل الحمامات الطبیعیة

  .الراحة والمتعة

  المناطق الصحراویة: ثالثا

الصحراویة دورا مهما في جذب السیاح، نظرا لتوفرها على خصائص تمیزها على  تلعب المناطق

  .المناطق األخرى، كتوفرها على الكثبان الرملیة مثال

  الموقع الجغرافي: رابعا

، حیث في كثیر من األحیان یكون مؤثرا في تحدید 2مهما في السیاحة یلعب الموقع الجغرافي دورا

جنسیة السیاح بل وأحیانا في تحدید مدة اإلقامة، ولیس من شك في أن القرب المكاني لبعض دول العرض 

السیاحي من دول الطلب السیاحي یقلل من تكالیف السفر بحكم قصر المسافة الفاصلة بینهما مما یقلل من 

زیادة فترة اإلقامة، ویحدث العكس في حالة المسافة الفاصلة بین الدول المصدرة للسیاح والدول  احتماالت

   . 3المستقبلة، حیث تكالیف السفر إلى طول فترة المكوث السیاح تعویضا لما نافقوه من تكلفة زمانیة ومالیة

                                                 
دور : ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حولمجتمع الصحراء كمقوم أساسي للسیاحة الصحراویة في الجزائرحبه نجوى،  1

 .07، ص 2012مارس  12-11السیاحة الصحراویة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
 .30، 29: ، ص صبقمرجع ساعبد القادر،  نعوینا 2
 .101، صمرجع سابقالحمیري موفق عدنان، الحوامد نبیل زعل،  3
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  أشكال سطح األرض: خامسا

بال والسهول والمنخفضات والمسطحات المائیة تؤثر فاألشكال التضاریسیة بأنواعها المختلفة من الج

بشكل فعال في الجذب السیاحي، من خالل تنوع المناظر الطبیعیة، لذلك تسخر الدولة كل إمكانیاتها المادیة 

التحتیة التي تزید من أعداد السائحین لها، كاستغالل المترفعات  البنيلعمل المنتجعات السیاحیة وتطویر 

  .1عملیة التزلج إذا كانت من الدول التي تتساقط علیها الثلوج بكثرةي ف الجبلیة

  النبات الطبیعي: سادسا

یمثل أحد األسس السیاحیة في العدید من أقالیم العالم لما یتمتع به من مالمح طبیعیة ذات قیمة 

نب من خالل جمالیة تجعل من بیئتها عامل جذب، ودأبت الكثیر من دول العالم على االهتمام بهذا الجا

االستثمار في مجال السیاحة وبخاصة في  تشجیر العدید من النطاقات الغابیة وزراعة البراري وزیادة إعادة

الدول األوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة، عالوة على ذلك فإن للغابات أهمیة كبیرة بهذا المجال، لذا یالحظ 

  .2شرق آسیا وأمریكا الجنوبیة ووسط إفریقیا ما في جنوبمنها ك ةتردد السائحین علیها خصوصا االستوائی

  المقومات البشریة: الفرع الثاني

الجوانب التاریخیة، كاآلثار، المعالم، الشواهد، األطالل، الفنون الشعبیة بطبوعها  وتتمثل في

  .3المختلفة والثقافات العادات لدى السكان

  :ونجد أهم هذه المقومات ما یلي

  التاریخیة واألثریةالمقومات : أوال

مغریات سیاحیة مهمة، فالتعرف على الحضارات والتاریخ  تعتبر المقومات السیاحیة واألثریة

فلیست مشاهدة اآلثار أو دراستها مجرد وسیلة . اإلنساني من خالل المعالم األثریة یعتبر متعة ذهنیة رفیعة

. صحیح هي وسیلة لزیادة فهمنا لنفوسنامن الحاضر أو التنقیب عن الماضي، ولكن بالمفهوم الللهروب 

  .فالتطلع إلى الوراء على طول الطریق الذي قطعناه یكون أكثر فهما للمستقبل

واستطالع  اآلثار انعكاسات لحضارات وامتدادا مضطردا لتطور والمعرفة اإلنسانیة، وتعتبر

فقد احتفظ المصریون القدماء بسجالت لهذا الغرض، وكذلك فعل البابلیون، . الماضي لیس باألمر الحدیث

تاریخ الشعوب التي اتصل بها  آالف األمیال یبحث بحماس عن "هیرودوت"وفي العصر اإلغریقي قطع 

معالم أثریة تعتبر مغریات  وواصل اإلنسان هذه الرغبة حتى الوقت الحاضر ویضم العالم أماكن متعددة

                                                 
  .20:55، الساعة 16/10/2016، تاریخ اإلطالع http://www.mawdoo3.com/السیاحة_الموقع االلكتروني، مقومات 1
 .05:00، الساعة 09/10/2016، تاریخ اإلطالع http://www.alnoor.se/article.asp ?id=82409الموقع االلكتروني،  2
، مجلة الباحث، العدد "حالة االقتصاد الجزائري"السیاحة وأثرها في التنمیة االقتصادیة العالمیة معراج هواري، جردات محمد سلیمان،  3

 .22، ص 2005، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 03
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سیاحیة تتفاوت في أهمیتها وتوجد في مصر على سبیل المثال أهم مجموعة أثریة في العالم، كأهرامات 

  .1الملوك والملكات باألقصر الجیزة وسقارة وأبي الهول بالقاهرة والجیزة ومعابد الكرنك ومقابر

  المقومات الثقافیة: ثانیا

والقیم والعادات والسلوكیات وأسلوب الحیاة والنقاش والعالقات  المعتقداتفالثقافة هو مجموعة 

أن یحرص علیها  اإلنسانیة في مجتمع معین وكل بلد له ثقافته التي ینفرد بها وأخالقیاته وأذواقه التي یجب

    .2في ترقیة اإلبداع السیاحي

  المقومات الدینیة: ثالثا

فهي تهتم بالجانب الروحي لإلنسان  لمقدسة اآلثار الدینیة،تتمثل المقومات الدینیة في األماكن ا

وتعد مزیج من التأمل الدیني والثقافي، وهذا النوع من المقومات قدیم جدا تشتهر به العدید من الدول التي 

یقصدها الحجاج بالمالیین من أنحاء العالم في مواسم معینة، وتأتي السعودیة في مقدمة هذه الدول حیث یفد 

   . 3ا سنویا المالیین من المسلمین ألداء فریضة الحج أو العمرةإلیه

  الیة والخدمیةمالمقومات ال: الفرع الثالث

التحتیة كالمطارات، النقل البري والجوي، ومدى تطور مختلف  البنيتوافر  وتتمثل في مدى

، كالبرید، الخ، ومدى توافر الخدمات المكملة...القطاعات الصناعیة التجاریة، الزراعیة، البنوك، العمران

  .4اإلطعام، مراكز الترفیه والتسلیة

  :5ونجد أهم هذه المقومات ما یلي

  البنیة التحتیة: أوال

التي تسمح للسائح بالبقاء في منطقة اإلجازة في ظروف مریحة،  واإلنشاءات تتعلق بالتجهیزات

وأهمها شبكات الطرق والصرف الصحي والمیاه ومحطات تولید الطاقة ووسائل االتصال السریع، ومراكز 

اإلسعاف والصیانة، وأماكن وقوف السیارات والعالمات اإلرشادیة، وبدون هذه التسهیالت فإن السائح یواجه 

مشاكل عدیدة، وهذه البنیة التحتیة تتطلب استثمارات ضخمة، إال أنها تؤتي أكلها بعد ذلك لكونها من عوامل 

  .الجذب

  

                                                 
 .146، ص مرجع سابقالظاهر نعیم، سراب إلیاس،  1
 .28، ص مرجع سابقن، الحوامد نبیل زعل، الحمیري موفق عدنا 2
 .07:30، الساعة 09/10/2016، تاریخ اإلطالع http://www.alnoor.se/article.asp ?id=82409الموقع االلكتروني،  3
 .74، ص 2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 13، مجلة الباحث، العدد تنافسیة القطاع السیاحي في الدول العربیةهاني نوال،  4
 .135، 134: ، ص صمرجع سابقملوخیة أحمد فوزي،  5
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  البنیة الفوقیة: ثانیا

من خدمات اإلقامة ویتطلب األمر أن تكون هذه  توفر مناطق الجذب السیاحي أنواع مختلفة

الخدمات على المستوى الذي یحقق رضاء السائح بدرجات متفاوتة، باإلضافة إلى المنتجات والموتیالت 

والشقق المفروشة والمخیمات وبیوت الشباب، مراكز التسویق، أماكن للتسلیة والترفیه، المتاحف، المهرجات، 

وتجذب كل نوعیة من هذه الخدمات شریحة ... خدمات األطعمة والمشروبات المسارح والموسیقى والفن،

  .محددة من السیاح ذوي الخصائص واالحتیاجات المتباینة

  السیاسیةالمقومات : الفرع الرابع

النظام السیاسي في أي دولة هو المحرك الرئیسي لكافة األنشطة فیها، وتعتبر السیاحة واحدة من 

  .تحتاج اهتمام السیاسة األنشطة التي أهم هذه

  :1ونجد أهم هذه المقومات ما یلي

  التشریع والتنظیم: أوال

قطاعات ومجاالت عدیدة في المجتمع وضرورة التنسیق بینها یلتشعب العمل السیاحي وارتباطه  نظرا

جمیعا بغرض تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة وحمایة المناطق والتراث الثقافي والحضاري من 

وتشمل على . التدهور، البد من وجود أنظمة وتعلیمات وقوانین من شأنها تنظیم وتطویر القطاع السیاحي

  :اآلتي

 .التشریعات لدفع عجلة التنمیة، وكذلك التسهیالت التي یكلفها القانون للتنمیة السیاحیة  .أ 

 .المواقع السیاحیة القوانین أو الرسومات التي تتعلق باإلنشاءات والعمران مثل رخص البناء وحمایة  .ب 

استقرار الوضع السیاسي والحالة األمنیة داخل الدولة المزارة حیث یجب أن  العوامل السیاسیة أي  .ج 

مدى استتباب األمن السیاحي واالجتماعي في األقالیم وانعكاسه على التنمیة السیاحیة یراعي 

   .اإلقلیمالمستهدفة لجذب المزید من السیاح لهذا 

   Visaالتیسیرات السیاحیة : ثانیا

الالزمة لتبسیط اإلجراءات الرسمیة المتعلقة بدخول وخروج  نقصد بالتیسیرات السیاحیة مجموعة التدابیر

   .السائح وتسجیل البیانات لدى الشرطة داخل البالد والتفتیش الجمركي عند المغادرة والدخول

  

  

                                                 
 .32، 31: ، ص صمرجع سابقالحمیري موفق عدنان، الحوامد نبیل زعل،  1
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  أهم مقومات الجذب السیاحي: )07(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، دار الیازوري العلمیة للنشر التسویق في إدارة الضیافة والسیاحةالعنزي عادل عبد اهللا، الطائي حمید عبد النبي،  :المصدر

 .106، ص 2013والتوزیع، األردن، 

  

  

  

  

  

  

Hospitality 
& 

alrCultu 
cesrResou 

 الضیافة والمصادر الثقافیة

  +االستقبال والحفاوة والترحیب+

  الفن والتاریخ والموسیقى 

  الخ...واللغة والعادات والتقالید

Trasportation النقل 

  البواخر، الطائرات، القطارات، الباصات، 

  الخ...یختلموزین، سیارات أجرة، عربات، 

Super infrastructure البنى الفوقیة 

  أماكن  المنتجعات، الموتیالت، الفنادق، المطاعم، مراكز التسوق،

  التسلیة والترفیه، المتاحف وأخرى ذات عالقة بما هو على سطح األرض 

Infrastructure البنى التحتیة 

أنظمة تزوید الماء، أنظمة االتصاالت والكهرباء وأنظمة تصریف المیاه، التسهیالت 

الخاصة بالطرق السریعة، والمطارات وسكك الحدید، األضویة اللیلیة، الیخوت 

  وقوارب النزهة والموانئ وخدمات أخرى ذات عالقة بما هو تحت األرض 

Natural resources الموارد الطبیعیة 

  الهواء والمناخ، الماء والسواحل والبحار واألنهار والجبال والغابات والشالالت والصحاري والرمال والمناظر 
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  خصوصیات النشاط السیاحي: المبحث الثالث

 والتأثیر ومتعددة األشكال والمستویات بما یتناسبكصناعة هامة ونشطة وعالمیة المجال  السیاحة

وتنظیم الفردیة والقومیة على حد سواء تتعدد جوانب تنظیمها وتتدخل بشكل كبیر إذ یتولى إدارتها  اإلمكاناتو 

والمؤسسات والمكاتب التي تتباین مستویاتها بین الدولیة والقومیة واإلقلیمیة  أعمالها العدیدة من الهیئات

والمحلیة، وهو واقع فرضته طبیعة صناعة السیاحة وحاجتها إلى تعاون أعداد كبیرة من المؤسسات وعلى 

ل مستویات متباینة من أجل التغلب على أیه عقبة أو مشكلة تواجه السائح وهو العنصر المتحرك في هیك

  .هذه الصناعة

  أسس السیاحة: المطلب األول

التطور للعالقات االقتصادیة بین الدول في العالم فقد  عندما أصبحت السیاحة شكل من أشكال

من عملیات  مركبةظهرت أهمیة دراسة أسس السیاحة، ونقصد بهذه األخیرة السوق السیاحیة، وهي سوق 

تظهر في العناصر التي  هكثیرة بعضها خدمي والبعض اآلخر سلعي، فالتعرف على السوق السیاحیة وآلیات

  .سوف یتم دراستها

  الطلب السیاحي: الفرع األول

 : ما یلي هذا الفرع سنتناول في 

  تعریف الطلب السیاحي: أوال

قد تكون مادیة أو معنویة، ثم یعتبر الطلب السیاحي كرغبة لدى الشخص ذات أهداف متعددة 

تتحول هذه الرغبة إلى تصرف مادي في شكل انتقال وسفر الشخص من مكان إقامته المعتاد إلى الجهة التي 

االتجاهات مجموع : ومن أحد التعاریف الواردة بشأن الطلب السیاحي أنه. یقصدها إلشباع تلك الرغبة

دافع مكتسب ومتأخر نوعا ما  والرغبات وردود الفعل اتجاه منطقة معینة وطالما أن هذه الرغبة في السفر هي

، إذ یأتي دوره بعد الدوافع األصلیة التي تقوم على أساسیات بیولوجیة متعلقة بحیاة في سلم الدوافع النفسیة

والملبس والمسكن، فإن الدافع إلى السفر یخضع لمؤشرات متنوعة تؤدي إلى  اإلنسان، مثل الجوع والعطش

  .1وجود متغیرات متعددة أراء الناس

والتي تؤثر أو تحكم السائح في السفر  مجموعة العوامل المركبة: ویعرف الطلب السیاحي على أنه

اصر السیاحة هي توفر أوقات إلى منطقة ما، هي مختلفة ومتباینة تجعل الطلب السیاحي یبدو مختلفا، فعن

        .2الفراغ ودخل قابل لإلنفاق باإلضافة إلى مجموعة من العوامل األخرى

                                                 
 .21، ص مرجع سابقعشي صلیحة،  1
، فرع )منشورةغیر (، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، "حالة الجزائر"أهمیة السیاحة في ظل التحوالت االقتصادیة كواش خالد،  2

 .66، ص 2003/2004التخطیط، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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فاالقتصادیون مثال : "لوجهة نظر صاحب التعریف إذن فالطلب السیاحي تعاریفه تتباین طبقا

(Economists)  یكون الناس راغبین ) سلعة، خدمة، فكرة(یعتبرون الطلب بمثابة بیان بكمیة أي منتج

، خالل فترة )من بین مجموعة محتملة من األسعار(وقادرین على شرائه أو االنتفاع منه، مقابل سعر معین 

 یتناولون الطلب من وجهة نظر الدافعیة (Psychologists)وبالضد علماء النفس . زمنیة محددة

(Motivation)  والسلوك(Behaviour). الجغرافیون  أما(Geographers) فإنهم یعرفون الطلي ،

عدد األشخاص الذین یسافرون، أو یرغبون بالسفر، والذین یستخدمون  إجمالي: "السیاحي على أنه یمثل

  ".التسهیالت والخدمات المقدمة للسیاح في أماكن بعیدة عن اماكن عملهم وٕاقامتهم

  أنواع الطلب السیاحي :ثانیا

  :یمكن تقسیم الطلب السیاحي إلى

 :(Effective or Actual Demand)الطلب الفعال أو الفعلي  -1

وهو یمثل العدد الفعلي للمشاركین في السیاحة، بمعنى األشخاص الذین یسافرون فعال، وهذا 

اإلحصائیات السیاحیة العنصر یعد من أكثر عناصر الطلب شیوعا واألقدر على القیاس، حیث أن معظم 

 . تشیر إلى الطلب الفعال أو الفعلي

 :(Suppressed Demand)الطلب الخامد  -2

وهو یتألف من ذلك القطاع من السكان الذي ال یسافر أفراده ألي سبب كان، ویمكن التمییز بین 

  :عنصرین من عناصر الطلب الخامد

وهو یشیر إلى أولئك الذین سوف یسافرون خالل فترة  :(Potential Demand)الطلب الكامن   - أ

ما شعروا بتغیر في الظروف مثال، قد تزداد قدراتهم الشرائیة، أو في حالة  زمنیة في المستقبل إذا

حصولهم على حق اإلجازة المدفوعة، وعلیه نقول أن بإمكان هؤالء التحول من مرحلة الطلب الخامد 

  .  عليإلى مرحلة الطلب الفعال أو الف

وهو طلب تم تأجیله بسبب مشكلة تتعلق ببیئة تورید  :(Deferred Demand)الطلب المؤجل    - ب

الخدمة السیاحیة، مثل االفتقار إلى طاقة إیوائیة، أو ظروف جویة سیئة أو ربما نشاط إرهابي، ومرة 

ن یتحول اخرى فإن هذه الحالة تعني أن هناك احتمال في المستقبل، إذا ما تحسنت الظروف، بأ

    .الطلب المؤجل إلى طلب فعال أو فعلي

 :(No Demand)حالة عدم وجود طلب  -3

  .1وهذه الحالة تشیر إلى وجود أناس ال یرغبون بالسفر إطالقا

                                                 
 .62-59: ، ص صمرجع سابقشیر عباس، بالطائي حمید عبد النبي، العالق  1
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  خصائص الطلب السیاحي: ثالثا

  :ما یلي أهمهایتمیز الطلب السیاحي بالعدید من الخصائص لعل 

مرونة الطلب یعني بشكل عام درجة استجابة الطلب للتغیرات في هیكل األسعار أو التغیرات  :المرونة -1

 .الخ...في األحوال االقتصادیة أو سیاحیة أو اجتماعیة

ومدى توفر  )السیاحيالدخل (النقطة األساسیة في اإلنفاق السیاحي هو توفیر دخل قابل لإلنفاق 

لطلب السیاحي عالي المرونة اتجاه التغیر في األسعار أي كلما ا. وطول مدة اإلجازات المدفوعة األجر

انخفضت األسعار في منطقة ما زاد تدفق السواح إلیها والعكس صحیح، ولكن لیس في كل الحاالت ألن 

بعض المناطق السیاحیة الراقیة جدا مثل بعض جزر البحر الكاریبي فتبدو المعادلة عكسیة أي كلما 

والعكس الصحیح والسبب أن هذه المناطق مخصصة لطبقة  قل تدفق السواح إلیهاانخفضت األسعار كلما 

معینة من السواح الذین یتمثلون في رجال األعمال من الدرجة األولى وبعض المثلین أو المشهورین في العالم 

األسعار  إذ أنهم یفضلون الذهاب إلى مناطق ممیزة وغالیة ویعتبروها نوع من الفخر والتباهي وعند انخفاض

  . 1یقل تدفق هذا النوع من السواح إلى هذه المناطق ألنهم سوف یعتبرونها أماكن عامة لكافة الناس

عالي الحساسیة اتجاه التغیرات االجتماعیة والسیاسیة واألمنیة والتغیر  یعتبر الطلب السیاحي :الحساسیة -2

من أنماط السفر، فالبلدان الغیر مستقرة سیاسیا وأمنیا والتي تتعرض لالضطرابات سیاسیة أو اجتماعیة 

  .2أو أقل من البلدان المنافسة ال تستطیع جذب سواح كثیرون حتى وأن كانت أسعارها منخفضة

من المعروف أن للسیاحة موسم ذروة وتدفق السواح یطلق علیه موسم الذروة وموسم كساد  :الموسمیة -3

، وتتمیز الموسمیة بعدم ثبات الطلب السیاحي طول 3یقل فیه عدد السواح ویطلق علیه موسم الكساد

 :العام، بل یتغیر دائما من فترة إلى أخرى تبعا لمواسم ومناسبات معینة ترتبط بأهداف الزیادة مثل

االرتباط وثیق جدا بین المناخ والطلب السیاحي وحیث أن المناخ من أهم  :المواسم المناخیة  .أ 

المقومات الطبیعیة للسیاحة والذي یشكل العنصر األساسي للسفر والتنقل إلى جانب العناصر 

 .األخرى بالطبع

مثل المملكة العربیة وترتبط هذه المواسم بإقامة الشعائر الدینیة في بعض الدول : المواسم الدینیة  .ب 

رجب، (السعودیة حیث تزداد الحركة السیاحیة الدینیة إلیها في مواسم الحج، وكذلك مواسم العمرة 

بشكل یفوق الحركة السیاحیة بها في باقي أوقات العام، وكذلك الحال بالنسبة لدول ) شعبان، رمضان

 .كثیرة بها السیاحة الدینیة الموسمیة

                                                 
 .151، ص مرجع سابق، توفیق ماهر عبد العزیز 1
 .59، ص مرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  2
 .152، ص مرجع سابق، توفیق ماهر عبد العزیز 3
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في دول  إجازاتهمثل المناسبات االجتماعیة التي یسافر فیها السائحون لقضاء م: المواسم االجتماعیة  .ج 

 معینة في أوقات محددة مثل رأس السنة وحضور مهرجانات اجتماعیة وثقافیة وأعیاد وطنیة التي تقام

سنویا أو كل عدة سنوات في عدد من الدول مما یترتب علیها زیادة في الحركة السیاحیة القادمة إلى هذه 

  .1الدول لحضور تلك المناسبات

یشهد الطلب السیاحي عادة تزاید من سنة ألخرى، نظرا لمساهمة عدة عوامل سواء في دول  :التوسع -4

 :وترجع أسباب التوسع إلى. المرسلة أو المستقبلة للسیاح

 إذ تعتبر صناعة السیاحة جزءا من المجال الواسع الستخدامات  :أوقات الفراغ والعطل مدفوعة األجر

وقت الفراغ، إذ یمكن القول بأنه كلما زاد وقت الفراغ، كلما وفر ذلك مجاال زمنیا واسعا للسیاحة 

واالستجمام، وتقل قیود المسافات وتزید الحریة في اختیار المكان المقصود للرحلة وتنمو السیاحة 

 .لعوامل األخرى على ذلكوتتطور حتى ساعدت ا

 أوقات الفراغ المتزایدة فحسب، بل أن هناك مجموعة  إن السیاحة لم تتولد نتیجة: العوامل االقتصادیة

. من العوامل االقتصادیة التي تؤثر في قیام التسهیالت المساعدة على قیام هذه الرحالت السیاحیة

تطویر الطلب على السیاحة، فكلما زاد مستوى ویعتبر ارتفاع الدخل الفردي من العوامل األساسیة في 

  .  الدخل الفردي، كلما ارتفاع المستوى االجتماعي، وهذا ما یؤدي إلى زیادة عدد الرحالت

 لهذه العوامل دور هام في تطویر الطلب السیاحي، إذ یعتبر المجتمع ككل  :العوامل االجتماعیة

مسؤوال عن عادة قضاء وقت الفراغ واالستجمام، وینبع هذا التوجه من أصول عقائدیة أو فكریة، 

على اعتبار أن قیم وعادات المجتمع التي ینتمي إلیها الفرد تؤثر في هذا التوجه، إضافة إلى مساهمة 

   .2ه االجتماعي وتطور المجتمع في توسع مستوى هذا الطلبدرجة الرفا

ال یتصف الطلب السیاحي عادة بالتكرار، أي أن تحقق درجة عالیة من االشباع والرضا  :عدم التكرار -5

لدى السواح ال یعني قیامهم بتكرار نفس الزیارة إلى نفس المنطقة، فقد عند توفر المال والوقت في مرحلة 

 .3یفضل زیارة منطقة لم یشاهدها من قبلقادمة فإنه سوف 

في السیاحة، في كثیر من الحاالت وخاصة  عدم سیادة المنافسة الصافیة أو احتكار القلة :المنافسة -6

الدول التي تمتلك آثار قدیمة یصعب على الدول المنافسة منافستها في هذا المجال أو الدول التي تمتلك 

مقومات سیاحیة من صنع الخالق، وهذا بدوره یصعب على الدول المنافسة إنتاج مثل هذه الخدمات وهذا 

 .4ما یجعل المنافسة صعبة جدا

                                                 
، فرع )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، أهمیة االستثمارات السیاحیة ودورها في التنمیة االقتصادیةموفق علي،  1

 .88، ص 2011/2012، -3-التخطیط، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر 
 .24، ص مرجع سابقعشي صلیحة،  2
 .61، ص مرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  3
 .74، ص مرجع سابقكواش خالد،  4
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  وسائل التنبؤ بالطلب السیاحي: ارابع

  :1المتوقعة وذلك بوسائل عدة منها) اإلیرادات(ونقصد بذلك معرفة حجم المبیعات 

عد هذا األسلوب مكلف ألنه یحتاج إلى جمع معلومات من مناطق الجذب یو  :المسوحات المیدانیة -1

للحصول على آراء المشاركین السیاحي وعلى جمیع المستویات سواء كانت محلیة أو إقلیمیة أو وطنیة 

 .بالتجربة السیاحیة

هي االعتماد على دائرة بحوث السوق، وتستخدم االتجاهات األخرى في تقدیر الطلب  :بحوث السوق -2

هذه الطریقة لمعرفة طبیعة المستهلكین بحجم الطلب، نوع السلعة المطلوبة بالكم والنوع، دخل المستهلك 

 .الخ...وذوقه

في وضع التقدیرات المستقبلیة حیث أن التنبؤ بالمبیعات لفترة مستقبلیة یعتمد على  :ةالبیانات التاریخی -3

 .المبیعات أو الطلب التاریخي

 .ممكن أن تستخدم للتنبؤ بحجم الطلب وذلك باعتماد سلسلة زمنیة معینة :أسالیب الریاضیة -4

  العرض السیاحي: الفرع الثاني

و  السیاحي سنتناول في هذا الفرع العرض السیاحي طلبالسابق إلى البعد ما تم التطرق في الفرع           

  .هذا تكملة للمطلب

  تعریف العرض السیاحي: أوال

رغبة المنتج بعرض السلع والخدمات للبیع في األسواق مقابل : "یعرف العرض السیاحي على أنه

المستلزمات التي یجب أن توفرها كل : "ویعرف العرض السیاحي على أنه. 2"ثمن معین وفي وقت معین

أماكن القصد السیاحي لسیاحها الحقیقیین أو المحتملین وكل الخدمات والبضائع التي قد یحتمل أن تغري 

  . 3"الناس لزیارة بلد معین

ویتجسد العرض السیاحي في مجموعة عناصر ومقومات غیر متجانسة من حیث طبیعتها، إال أنها 

  .ل تحقیق اشباع رغبات السائحین المختلفةمتكاملة فیما بینها من أج

والعرض . 4وببساطة فالعرض السیاحي هو كل ما یمكن عرضه من مغریات ووسائل جذب للسائح

 السیاحي یمكن شرحه من حیث الواقع أو من حیث الجانب النظري، فمن حیث الواقع، نجد أن العرض

الوجود الفعلي لمجموعة الخدمات السیاحیة، مثل خدمات اإلسكان التي تبیعها الشركات : السیاحي، هو

                                                 
 .17، ص مرجع سابقالحمیري موفق عدنان عبد الجبار،  1
 .54، ص مرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  2
 .78، ص مرجع سابقموفق علي،  3
 .05، ص مرجع سابقمحمد،  نبیل، تقرورت یحبوفل 4
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، كذا تشمل خدمات العاملة في هذا المجال كالشالیهات، والشقق المفروشة وٕایجار الغرف في الفنادق وغیرها

یرها، كما تتمثل في خدمات الجذب النقل مثل النقل البري والبحري والجوي كالطائرات والسفن واللیموزین وغ

والمسارح، وكذا البنیة السیاحي التي تصطنعه الدولة مثل المعارض والكرنفاالت والعروض الفلكلوریة 

األساسیة وما تحبو به الدولة من ظروف طبیعیة كالمناخ، وجمال البیئة الطبیعیة، كنقاء الجو، واعتدال 

  .ال الكهرباء والطرق واالتصاالت، وكذا خدمات شركات السیاحةالمناخ، كما تشمل البنیة األساسیة في مج

أما من حیث العرض وفقا للمفهوم النظري فیتمثل في شرحه بمفهوم المستوى الجزئي وعلى 

المستوى الكلي، فمن ناحیة االقتصاد الجزئي، فنجد أنه یتمثل في مجموعة السلع والخدمات وأثر األسعار 

ت من خالل جهاز الثمن وأما من ناحیة االقتصاد الكلي فیتمثل في الجهاز على عرض تلك السلع والخدما

التخطیطي للدولة وما یتطلبه من التناسق فیما بین المؤسسات والمشروعات العاملة في مجال السیاحة واتجاه 

لة، أخرى من خالل الخطة العامة للدو  إلى تقریر هذا النشاط في بعض المناطق وانحساره عن مناطق الدولة

        .1لتحقیق التنمیة االقتصادیة

  خصائص العرض السیاحي: ثانیا

  :یتمیز العرض السیاحي بعدد من الخصائص أهمها

أن المنتج السیاحي في دول المقصد السیاحي یتعرض للمنافسة السیاحیة من الدول السیاحیة  -1

وتشتد المنافسة بین الدول التي تمتلك نفس عناصر الجذب السیاحي، وهناك أیضا تنافس بینهم  :األخرى

على تسویق المنتج السیاحي على الساحة العالمیة من أجل الحصول على أكبر حجم من الحركة 

 .السیاحیة الدولیة

أي ال یمكن خزن خدماته أو تأجیل استخدامها لوقت آخر، بمعنى  :المنتج السیاحي غیر قابل للخزن -2

أنه إذا ضاعت فرصة إیجار غرفة في فندق في أحد اللیالي فإن الغرفة تصبح منعدمة الفائدة في هذه 

 .اللیلة

بمعنى أن السائح هو الذي ینتقل إلى دولة المقصد السیاحي حتى  :أن المنتج السیاحي غیر قابل للنقل -3

 .ن یستمتع بهذا المنتجیستطیع أ

حیث أنها صناعة خدمات كافة أنواع الخدمات التي تحصل  :أن صناعة السیاحة صناعة كثیفة العمل -4

 .علیها السائح منذ لحظة وصوله حتى مغادرته للدولة المضیفة

التي یحصل علیها السائح من أجل  :أن المنتج السیاحي هو مزیج مركب من مجموعة السلع والخدمات -5

مثل خدمات النقل واإلیواء وخدمات الطعام والشراب وخدمات  اشباع له من الرحلة السیاحیة تحقیق

 .التسلیة والترفیه وغیرها

                                                 
 .210، 209: ، ص صمرجع سابقعالم أحمد عبد السمیع،  1
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یكون الفصل بین هذه بحیث  :المنتج السیاحي منتج من العناصر والخدمات والمكونات الطبیعیة -6

التاریخیة والدینیة والثقافیة العناصر والمكونات غیر ممكن فالعوامل الطبیعیة تتشابك مع العوامل 

وقد یجمع السائح خالل الرحلة بین أنماط سیاحیة متعددة في . والحضاریة لتشكل معا العرض السیاحي

 ).سیاحة دینیة وترفیهیة ومشتریات(آن واحد 

عدد كبیر فیساهم في تقدیمه  :تعدد المنتجین الذین یشاركون في العرض السیاحي نظرا لطبیعته المركبة -7

المنتجین سواء من القطاع السیاحي والقطاعات االنتاجیة والخدمیة األخرى التي تغذي القطاع من 

 .1السیاحي بكل احتیاجاته مثل القطاع الزراعي والصناعي والخدمات

المادة األولیة، ورأس المال، والعمل، (أي عملیة إنتاجیة ال تتحقق إال بمزج عوامل االنتاج األربعة  -8

تكلفات  السیاحي یستخدم هذه العناصر نفسها، وهناك عالقة عكسیة ما بین ج في النشاطوالمنت ):التنظیم

عوامل االنتاج والعرض السیاحي، فكلما نقصت التكلفات زاد العرض السیاحي والعكس الصحیح، مع 

 عد هذا العامل أیضا ضمن العوامل المادیة والمتحكمة بالعرض السیاحيیو . بقاء العوامل األخرى ثابتة

الرأسمالیة، فخفض التكلفات مع بقاء أثمان المنتوج السیاحي ثابتة،  خصوصا في األنظمة االقتصادیة

 .2یعني زیادة األرباح، وما یترتب عن ذلك من نتائج إیجابیة تزید من العرض السیاحي

العرض بشكل عام على أنها مدى استجابة المنتج تعرف مرونة  :العرض السیاحي عرض غیر مرن -9

ر في أثمان السلع والخدمات، وتقاس باستخدام معامل مرونة العرض والذي یعرف على أنه نسبة للتغی

 : بین التغیر في الكمیة المعروضة الناتجة عن تغییر في أثمانها، ویعبر عن ذلك ریاضیا كما یأتي

  معامل مرونة العرض:  ��  :إذ أن

  .التغیر النسبي في الكمیات المعروضة: �∆        

  .التغیر النسبي في األثمان: �∆        

عرضا غیر مرن، ویمكن التعبیر عن ذلك كما بالمخطط  یكون العرض السیاحي في الظروف االعتیادیة

  :اآلتي

  

  

 

  

                                                 
 .70،71: ، ص صمرجع سابقغادة صالح،  1
 .68، ص مرجع سابقدیاب محمد وآخرون،  2
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  یوضح مرونة العرض السیاحي): 08(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن،اقتصادیات السفر والسیاحةمحمد علي،  إسماعیلطه الحوري مثنى، الدباغ  :لمصدرا

  .77، ص 2013

  العرض السیاحي غیر مرن

 90° -  45°= منحنى العرض السیاحي  انحدار  

∆� > ∆�   

أي أن التغیر النسبي في الكمیات المعروضة أقل من التغییر النسبي في األثمان قیمة معامل مرونة العرض 

  1 – 0= السیاحي 

وهكذا یتضح أن درجة استجابة المنتج في النشاط السیاحي للتغیرات في أثمان الخدمات السیاحیة تكون 

  :العوامل اآلتیة منخفضة جدا على األقل بالمد القصیر، ویعزى سبب ذلك إلى

ویقصد به الوقت الالزم إلجراء التغیر والتحویل على الطاقة اإلنتاجیة استجابة  :عامل الوقت  .أ 

للتغیرات في األثمان، وكلما طال الوقت الالزم للتغییر أصبح العرض غیر مرن، والمعروف أن 

السیاحیة وهذا  المنشآتالتغییر في الطاقة االستیعابیة في النشاط السیاحي یتطلب بناء المزید من 

 .یتطلب وقت طویل فیكون العرض السیاحي غیر مرن

فعملیة إجراء التغییر والتحویر على رأس المال الثابت عملیة صعبة ومعقدة  :كثافة رأس المال الثابت  .ب 

، لذا یكون العرض غیر مرن في حالة اعتماده طویلووقت تحتاج إلى تكالیف عالیة وجهود كبیرة 

رأس المال الثابت، وبالنسبة للعرض السیاحي فإن رأس المال الثابت المتمثل باألبنیة بكثافة على 

وبالتالي یكون العرض . فیها بشكل نسبة عالیة واألثاث والدیكورات واألجهزة والمعدات الموجودة

   .السیاحي غیر مرن

P 

S 

P1 

P2 

P 

S 

S1 S2 

 

 



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

 

 
59 

المنتج یكون محكوما فكلما كان العرض یعتمد على العامل الطبیعي فهذا یعني أن  :العامل الطبیعي  .ج 

شكل یبهذا العامل ویفقد السیطرة التامة على العرض ویصبح العرض غیر مرن، والعامل الطبیعي 

عالمة بارزة في العرض السیاحي، وخاصة بالنسبة للمناخ الذي یحتم على المنتج أن یقدم عرضه 

عرضه في بقیة  تقدیمفقط ضمن موسم الذروة السیاحي لتوافر المناخ السیاحي المالئم ویعجز عن 

وهكذا فإن العرض السیاحي یتأثر بشكل كبیر بالظروف الطبیعیة بحیث تجعل منه . المواسم األخرى

   .عرضا غیر مرنا

یستخدم المنتج للتحكم في كمیة العرض، وهكذا إذ یعتبر المخزن صمام أمان  :القابلیة على الخزن  .د 

عرضها مرن، وطالما أن المنتوج السیاحي هو منتوج فإن السلع التي لدیها القابلیة على الخزن یكون 

 .خدمي بالدرجة األساس، وغیر قابل للخزن فیكون عرضه غیر مرن

فإذا كان باإلمكان نقل السلعة من سوق آلخر فإن هذه المیزة سوف تعین المنتج  :القابلیة على النقل  .ه 

ة الكمیات المعروضة منها على التحكم بكمیة العرض حسب األسعار في األسواق، فیعمد على زیاد

في األسواق المرتفعة السعر، ویقلص عرضها في األسواق المنخفضة السعر، إذن تزداد مرونة 

العرض إذا كانت السلعة المنتجة قابلة للنقل، إال أن العرض السیاحي یمتاز بعدم إمكانیة نقله، 

یشتري المنتوج السیاحي، وبذلك والمطلوب من السائح أن ینتقل إلى الموقع السیاحي لكي یستطیع أن 

 .یكون العرض السیاحي فاقدا لمیزة النقل وبذلك یكون عرضا غیر مرن

فهناك بعض المشاریع التي من الممكن إجراء علیها بعض التحویر لتحویل  :القابلیة على التحویر  .و 

إنتاجها إلى أنماط جدیدة تكیفا مع حالة الطلب بالسوق على أن یكون هذا اإلجراء منطقي وغیر 

وبذلك یكون عرضها مرن إال أن المنشآت السیاحیة مصممة هندسیا خصیصا لتقدیم مكلف، 

نتاج أنماط سلعیة أخرى، وٕان تغییر المشاریع السیاحیة إلى مشاریع الخدمات السیاحیة وال تصلح إل

 .1غیر مرن أخرى غیر سیاحیة تصبح غیر واردة ومكلفة جدا لذلك یكون العرض السیاحي

  التنظیم التجاري للعرض السیاحي: ثالثا

  :نمیز بین ثالث تنظیمات تجاریة للعرض السیاحي كاآلتي

یجب أن یكون له محل ثابت ومرخص ویحمل  ):السیاحة والسفروكاالت (مكاتب السیاحة والسفر  -1

ومعروف في كل  اسم یجب أن تكون له محله التجاري المعین، وأن تكون في موقع ممتاز وبارز

ویكون داخله كافة التجهیزات والنظافة والدیكورات المحل وٕادالء كتیبة كافیة  السیاحیة األداء

 .وٕاعالنات للمكتب من بروشرات ونماذج

ع وكیل السیاحة والسفر برامج سیاحیة منظمة التي تكون على شكل معلومات كافیة التي تنظمها ییب

وأن  .بعض الشركات السیاحیة التي تنظم سفرات سیاحیة وتأخذها وكالء السیاحة والسفر لقاء عمولة معینة

                                                 
 .79 – 77: ، ص صمرجع سابقطه الحوري مثنى، الدباغ إسماعیل محمد علي،  1
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ولیة طبع المنشورات أغلب منفذو الرحالت السیاحیة لتنظیم أو تسویق رحالت شاملة والتي تتحمل مسؤ 

  .والدعایة وتوزیع المنشورات والقیام بحجوزات الرحلة لتوكل بیعها عن طریق الوكالء السیاحة والسفر

لذلك بعبارة نهائیة تعتبر الوكالة أو المكتب السیاحي بیع ما ینتجه اآلخرون مقابل عمولة 

  :یتقاضاها، ومن أهم األعمال التي یقوم بها وكیل السیاحة والسفر

 موتیالت، مطاعم للمقاعد والمسارحتذاكر السفر لكافة وسائل النقل، حجز غرف في الفنادق بیع ،. 

 بیع رحالت سیاحیة فردیة أو جماعیة. 

 بیع رحالت دینیة مثل الحج والعمرة. 

 تقدیم معلومات ونصح إلى العمالء لتنظیم سفراتهم واألماكن التي یرغبون في زیارتها. 

 سیارات السیاحیةیر الجالمساعدة في تأ. 

 الحصول العالء في بعض األحیان على الفیزا للبلد الذي یرغب في زیارتها. 

  1تزوید العمالء بمنشورات أو كتیبات أو هدایا سیاحیة. 

عبارة عن شركة تقوم بتنظیم أو تسویق رحالت  ):منفذو السفرات السیاحیة(الشركات السیاحیة  -2

شاملة كما تقوم بخدمات خاصة بالرحالت، یتحمل منفذو السفرات السیاحیة مسؤولیة طبع 

المنشورات واإلعالن وتوزیع المنشورات الخاصة بالرحلة والقیام بحجوزات الرحلة ویقوم أغلب منفذي 

و مباشرة إلى العمالء، الفرق بین وكیل السفر السفرات السیاحیة بالبیع عن طریق وكالء السفر أ

وكیل السفر یبیع ما ینتجه اآلخرین مقابل عمولة یتقاضها، أما الشركات  نوالشركات السیاحیة أ

السیاحیة فیقمون باستثمار أموالهم في التوسع والقیام بتنظیم رحالت وطبع منشورات وكتیبات والقیام 

 .باإلعالن والترویج عن السفرات

عناصر المنتوج السیاحي  ر من الشركات السیاحیة تقوم بعمل وكیل السفر حیث تتولى تجمیعكثی

وتنظیمها في شكل رحلة متكاملة أو مجموعة من الخدمات السیاحیة في أوقات ومناطق محددة مسبقا 

  :وتتضمن الرحلة الكاملة ما یلي

  نقل         إقامة         طعام         ترفیه            سفرات ترفیهیة            آثار    

  نقل                تبضع               سفرات استطالعیة                        

  :ومن أهم األعمال التي تقوم بها الشركات السیاحیة

  البرامج السیاحیة المنظمة والشاملةتنظیم النقل السیاحي، وٕاعداد وتنظیم. 

 اإلعالن والترویج والتوزیع للسفرات السیاحیة المنظمة. 

 تقدیم االستثمارات والنصح حول السفر وخدماته. 

 2عمل البحوث والدراسات. 

                                                 
 .168 ،167: ، ص صمرجع سابقمقابلة أحمد محمود،  1
 .180، 179: ، ص صمرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  2
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  ةمخطط یبین عمل الشركات السیاحی): 09(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 .182ص  ،2013دار زهران للنشر والتوزیع، األردن،  ،صناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،  :المصدر

تطور وتوسع السیاحة على الصعید العالمي واتساع رقعتها وتعاظم  :المنظمات الرسمیة للسیاحة -3

دورها وأهمیتها، أدت إلى ظهور مشاكل أصبحت تواجه القائمین علیها في مختلف الدول، وبالتالي 

جلبت اهتمام أصحاب القرار في تلك الدول إلى ضرورة وأهمیة التعاون الدولي والعالمي في هذا 

لسیاحة كنشاط دولي عندما أعلنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في احدى المجال، وتم االعتراف با

هو العام الدولي للسیاحة  1967، أن عام 14/11/1967قراراتها في الدورة الحادیة والعشرین بتاریخ 

 :وذلك تأكیدا ألهمیة ودور السیاحة الدولیة في مجاالت عدیدة أهمها

 .الدعوة إلى االهتمام بالتراث - 

 . التفاهم بین شعوب العالمتدعیم  -

في المنظمات الدولیة، الوطنیة، الجهویة، وتتمثل ، الطریق لظهور العدید من المنظمات الدولیة ممهدا

   :المحلیة، التي تعمل على تنمیة السیاحة وتنظیمها حیث

  السیاحیةالخدمات 

 المساعدة

  الشركات

 السیاحیة 

 منشآت اإلقامة  السیاحيالنقل 

  سفرة

 منظمةسیاحیة 

 وكیل السفر

 السواح المسافرین
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فعلى ) الدیوان السیاحي(المنظمات التي تمثل مركز أو جهة أوز دولة والتي تسمى عادة  - 

معوضة  1975والتي تأسست سنة " OMT"المستوى الدولي نجد المنظمة العالمیة للسیاحة 

، تجمع 1بمدرید) OMT(مقر منظمة  (UIOOT)االتحاد الدولي للمنظمات الرسمیة للسیاحة 

 .2بلدا ومقاطعة 180المنظمات الوطنیة للسیاحة ألكثر من 

  حركة السیاحة الدولیة: المطلب الثاني

حركة االنتقال التي بدأت في صورتها السیاحة كظاهرة إنسانیة واجتماعیة عالمیة هي ذاتها  لم تعد

متغیرات كثیرة  - بوجه خاص–فلقد طرأت على السیاحة . المنظمة الحدیثة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

لحاكمة والجهات القائمة على أدت إلى تنوع أنماطها تنوعا كبیرا وٕالى اختالف تراكیبها واتجاهاتها وقوانینها ا

هذا باإلضافة إلى أن كثیر من الدول الجدیدة دخلت إلى هذا المضمار وقامت بتوفیر إمكانیات . تنظیمها

متجددة متباینة الجتذاب السائحین بصورة توجب التوقف إلمعان النظر ومحاولة مسایرة الركب العلمي 

  .  ومضامینها االقتصادیة واالجتماعیة والتطور البیئي والتحدیث المستمر في تنظیماتها

  المنظمات السیاحیة الدولیة: الفرع األول

نتیجة لتناسب الحركة السیاحیة في العالم وازدیاد أعداد السیاح، وتوسع رقعة العاملین في هذا 

 سنقدم فیما. القطاع من مؤسسات ومنشآت ووكاالت سیاحة وسفر، كان البد من وجود منظم ومشرع لهذا كله

  .یأتي المنظمات السیاحیة الدولة الحكومیة منها وغیر الحكومیة

  :ةالمنظمات السیاحیة الدولیة الحكومی: أوال

ویتم تحدید شروط االنضمام إلیها ونظام العمل  ،هي منظمات التي یتكون أعضاؤها من الدول فقط

   :النوع من المنظمات بما یأتيویتمیز هذا  .لها من خالل معاهدة التأسیس ألنها تمثل حكومات الدول

 تتمتع بالشخصیة أو األهلیة القانونیة الدولیة. 

 یمكنها عقد معاهدات مع بقیة الدول. 

 یمكنها إنشاء عالقات مباشرة مع الدول األعضاء وغیر األعضاء. 

 یتمتع موضعها باالمتیازات واالعفاءات والتسهیالت بین الدول األعضاء. 

  قانون البلد الذي تكون فیه وٕانما تتبع إلى القانون الخاص بهاال تخضع المنظمة إلى. 

 3یمكنها عقد معاهدات مع المنظمات الحكومیة األخرى. 

                                                 
 .66، 65: ، ص صمرجع سابقكواش خالد،  1
، الساعة 21/10/2016، تاریخ اإلطالع http://www.ar.wikipedia.org/wiki/العالمیة_السیاحة_الموقع االلكتروني، منظمة 2

11:52. 
 .73، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  3
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  :من هذه المنظماتو 

 اتحاد النقل الجوي الدولي Union of Air Transport International (UATI): 

شركات ومؤسسات النقل الجوي ، ویضم االتحاد 1945أعلن عن تأسیسه في هافانا بكوبا عام 

إلى ، ویهدف االتحاد 2شركة طیران 240، والتي یتجاوز عددها حالیا أكثر من 1المالكة لخطوط منتظمة

وبانتظام، وفي إطار هیكل اقتصادي  تشغیل خطوط النقل الجوي عبر دول العالم المختلفة في أمانضمان 

حن األمتعة واألغراض المختلفة بمواصفات محددة سلیم متفق علیه من حیث مستوى أسعار نقل الركاب وش

  .وفي أطر موحدة

ویعد االتحاد النقل الجوي الدولي وكیال عن أعضائه یتدخل في المشكالت التي یصعب حلها 

بصورة منفردة بین الشركات الجویة وخاصة أن بعض هذه الشركات حكومیة، لذا تخضع لسیاسات وتعلیمات 

  .ض األمور المتعلقة بالسفر جواحكومیة خاصة عند معالجة بع

ویعكس اإلطار العام الخاص بهذا االتحاد الدولي أهمیته بالنسبة لألجهزة والمؤسسات العاملة في 

مجال السیاحة الدولیة لدوره الكبیر في سهولة انسیاب الرحالت الجویة بین الدول في أطر متفق علها وبدون 

   .3مشكالت قدر اإلستطاع

  منظمة السیاحة العالمیةWorld Tourism Organization (WTO) : 

وتمت عن طریق اجتماعات بین منظمات السیاحة الوطنیة لبعض الدول في  1946تأسست عام 

 International Union of Official Travel Organizationsلندن وأطلقت علیها اسم 

(IUOTO) ى تم تغییر اسم المنظمة إل 1974في عام ، وWorld Tourism Organization 

(WTO)  وأصبحت في یومنا الحالي من أكبر المنظمات الدولیة التي تعني بشؤون السیاحة العالمیة والسفر

مع منظمات  (WTO) دولة عضو منها وتتعاون منظمة 180ومقرها اآلن مدرید، اسبانیا، وتضم أكثر من 

األمم المتحدة لغرض دفع وتطویر األهداف االجتماعیة واالقتصادیة لدول العالم وهذه المنظمة لها ممثلین في 

  .األمم المتحدة

  :ومن أهم أهداف هذه المنظمة

 .السیاحیة المتعلقة بالدول األعضاء اإلحصائیاتعمل  .1

 .إقامة مؤتمرات للسیاحة العالمیة .2

                                                 
 .226، ص 2010، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، اقتصادیات النقل السیاحيشوقي عبد المعطي أحمد منال،  1
، الساعة 22/10/2016، تاریخ اإلطالع http://www.ar.wikipedia.org/wiki/الدولي_الجوي_النقل_الموقع االلكتروني، اتحاد 2

16:00. 
 .227، ص سابق مرجعشوقي عبد المعطي أحمد منال،  3
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 .حوث ومعلومات عن السیاحة الدولیةمجلة تحتوي على ب إصدار .3

الدولیة والمحلیة للدول األعضاء وعمل  العالمیة للسیاحة  اإلستراتیجیةتعمل على تطویر اتجاهات  .4

 .بحوث تتعلق بالسیاحة العالمیة

 .التركیز على صناعة الفنادق وعالقتها بالسیاحة .5

 .التركیز على صناعة النقل السیاحي العالمي .6

 .والنشرات السیاحیةتوزیع الكتب  .7

العمل على توفیر السلوك المنظم والمنسق بین الدول واألعضاء اتجاه المشاكل السیاحیة ومشاكل الفیزا  .8

 .وٕاجراءات السفر والحجوزات والجمارك

   .1معاونة الدول األعضاء في النهوض بالسیاحة ومساعدتها في التدریب المهني .9

  السوق األوروبیة المشتركةEuropean Economic Commuity (EEC): 

  :التي تتعلق بالسیاحة اأهدافه، ومن أهم 19582وبدأت العمل  1957عام  أنشأت، )بلجیكا( مقرها بروكسل

 .إزالة الصعوبات إما انتقال األفراد واألموال بین الدول األعضاء -1

 .للقطاعات السیاحیة سیاسة موحدة إیجادالعمل على  -2

  .والسیاحة وكذلك وسائل االتصاالت بین الدول األعضاءتطویر وسائل النقل العامة  -3

أن أي سائح یحصل على سمة لهذه الدول بحیث ) الفیزا(إصدار سمة الدخول  مإزالة العقبات أما -4

  .3الدخول ألي دولة من الدول األعضاء ویستطیع أن یدخل بقیة دول المنظمة بنفس الفیزا

  لألمم المتحدة منظمة التربیة والعلوم والثقافة التابعةUnited Nation Educational 

Scientific and Cultural Organization(UNESCO): 

، وتقوم هذه 1946وبدأت عملها في عام  1945مقرها في مدینة باریس في فرنسا، أنشأت عام 

السیاحة لتحقیق المنظمة بالعدید من النشاطات منها القیام بالتعاون مع منظمة السیاحة العالمیة في مجال 

، تقوم بعمل منشورات خاصة بالمواضیع السیاحیة، كما وتقوم بتشجیع التعاون بین دول العالم كما األهداف

  .تختلف المجاالت الثقافیة والفكریة ومنها السیاحة

  صندوق النقد الدوليInternational Monetary Fund (IMF): 

یقوم بالتبادل النقدي بین أعضائه،  1945عام مقرها مدینة واشنطن العاصمة في أمریكا، ونشأ 

إصدار التقاریر والمنشورات بخصوص میزات المدفوعات والواردات ویأخذ صناعة السیاحة بما تحققه من 

 .إیرادات ومصاریف

                                                 
 .192، ص مرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  1
 .78، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  2
 .193، ص مرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  3
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  البنك الدولي للتنمیة واإلعمارInternational Bank For Reconstruction and 

Development (IBRD) : 

هي إحدى المؤسسات التي یتألف منها البنك الدولي، مقرها واشنطن العاصمة في أمریكا تم إنشاءه 

، ویهتم هذا البنك بالمجال السیاحي إلدراكه ألهمیة السیاحة التي تكون بحاجة للمساعدة 1944في جویلیة 

 . 1في هذا المجال

  منظمة التنمیة والتعاون االقتصاديOrganization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) : 

هي منظمة دولیة مكونة حالیا من أربعة وثالثون دولة كاملة العضویة تشجع على انتهاج اقتصاد 

سوق الحر، تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السیاسیة والبحث عن إجابات للمشاكل 

عن منظمة التعاون االقتصادي األوروبي العملیة  1948سنة منها، نشأت المشتركة وخاصة االقتصادیة 

OEEC  خطة مارشال إلعادة إعمار أوربا جولین، للمساعدة على إدارة مار التي كان یتزعمها الفرنسي روبیر

تم  1960بعد الحرب العالمیة الثانیة، وبعد فترة تم توسیعها لتشمل عضویتها بلدان غیر أوروبیة وفي 

مور التي ، تضمن هذه المنظمة لجنة خاصة بالسیاحة تتولى دراسة وعالج األOECD2ن إصالحها لكي تكو 

ولتحقیق ذلك تركز على عقد المؤتمرات وٕاجراء الدراسات  تطور أنشطة السیاحة والخدمات المرتبطة بها،

 المشتركاإلحصائیات و البیانات و التب تسهم في وضع األطر السلیمة لسیاسات التنمیة و التعاون وتجمیع 

   . 3في مجال السیاحة

  المنظمات السیاحیة الدولیة غیر الحكومیة: ثانیا

هي المنظمات التي یتكون أعضاؤها من األشخاص أو المؤسسات غیر الحكومیة ویمكن اشتراكها 

  .مع بعض المصالح الحكومیة، ویتم تحدید شروط االنضمام إلیها من خالل عقد التأسیس

  :الحكومیة اآلتيمن صفات المنظمات غیر 

 .ال تتمتع بالشخصیة أو األهمیة القانونیة -1

 .تخضع المراكز التابعة لها لقانون البلد الذي تكون فیه -2

 .ال تتمتع بأیة امتیازات أو إعفاءات إال من باب المجاملة -3

  

                                                 
 .78، 77: ، ص صمرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  1
، http://www.aljazeera.net/encyc/opedia/economy/2008/12/7/والتنمیة_االقتصادي_التعاون_الموقع االلكتروني،منظمة 2

 .09:30، الساعة 30/09/2016تاریخ اإلطالع 
 .233، ص مرجع سابق،إقتصادیات النقل السیاحيشوقي عبد المعطي أحمد منال،  3
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  :ومن هذه المنظمات

o  األكادیمیة الدولیة للسیاحةInternational Academy Tourism (IAT): 

عضوا من الشخصیات المعروفة في  40، وتضم في عضویتها 1951موناكو، تأسست عام مقرها 

مجال السیاحي، وتهدف إلى وضع أسس علمیة للغة السیاحیة والمصطلحات الخاصة بها، وتصدر مجلة 

 .خاصة بها كل ثالثة أشهر

o  االتحاد الدولي للتدریب المهني السیاحيworld Association For Professional 

Training in Tourism (WAPTT): 

، ویهدف إلى تطویر وتنمیة الكوادر البشریة العاملة في القطاع 1969تأسس عام  مقره في فرنسا،

  .1السیاحي، والتعاون في وضع وتنسیق البرامج التدریبیة بما یلبي االحتیاجات المطلوبة من الكفاءات

o  السیاحةللخبراء االختصاصین العالمیین في االتحاد الدولي world Association For 

Specialized Worldwide Experts in Tourism (WASWET): 

المختلفة التي تهتم بالعمل  ومقره بیرن سویسرا ویهدف إلى تنظیم المؤتمرات 1949في  أنشئ

السیاحي ویناقش مشكالت وطرق القضاء علیها أو عالجها وٕالى دعم األنشطة والمعاهد السیاحیة والعمل 

على زیادة عددها وٕالى تنمیة التعاون وتبادل الخبرات العلمیة والمتخصصة في مجال السیاحة، وتضم 

في عالم السیاحة باإلضافة إلى األعضاء العادیین  عضویة االتحاد عدد من الخبراء واألساتذة البارزین

  .2واألعضاء الفخریین

o  المنظمة الدولیة للسیاحة والسیاراتOrganization International Tourism and 

Cars (OITC): 

، وهي غیر حكومیة حیث تضم في عضویتها عدد من 1950تأسست هذه المنظمة في لندن عام 

عن طریق تسهیل  السیاحة الدولیةة للسیارات وتسعى هذه المنظمة إلى تطویر االتحادات القومیة والدولی

اإلجراءات الجمركیة  من التي تأتي عملیات السفر برا عبر الدول بإستخدام السیارات و التغلب على المعوقات

  .3في بعض الدول في مقدمتها

  

 

                                                 
 .80، 79: ، ص صمرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  1
 .66، ص مرجع سابقس، یالزوكة محمد خم 2
 .229، 228: ،ص صمرجع سابق،إقتصادیات النقل السیاحيشوقي عبد المعطي أحمد منال،  3
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o  االتحاد الدولي للصحفیین والكتاب السیاحیینWorld Association Journalists and 

Writer Tourist (WAJWT): 

مقره باریس بفرنسا، یهدف إلى تنظیم زیارات متنوعة ألعضائه للمناطق  1945تأسست سنة 

بالسیاحة وأنشطتها ومشكالتها  ىوالمنشآت السیاحیة الجدیدة واالهتمام بالمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعن

 .باإلضافة إلى تسییر المهام المختلفة التي یكلف بها الصحفیین والكتاب السیاحیین

o  المنظمة الدولیة للتعلیم الفندقي والسیاحيOrganization International Education 

Hospitality and Tourist (OIEHT): 

یكیة، تشمل المعاهد والمدارس والكلیات المتخصصة تأسست في واشنطن بالوالیات المتحدة األمر 

معهد وكلیة ومركز تدریب  1250في مجال السیاحة والفنادق وكذلك مراكز التدریب السیاحي والفندقي، تضم 

وجامعة وأكادیمیة ومؤسسات سیاحیة وفندقیة وشركات طیران ومنظمات وجمعیات متخصصة من أكثر من 

دول العالم، تهدف إلى تشجیع البحوث العلمیة والدراسات األكادیمیة دولة ولها فروع في مختلف  180

  .1وتطویر أسالیب التعلیم والتدریب

  المنظمات السیاحیة على الصعید العربي: ثالثا

  االتحاد العربي للسیاحةArab Tourism Union (ATU): 

، وهو المنظمة السیاحیة الرسمیة لجامعة الدول 1954عمان في األردن، تأسس عام  مقره مدینة

 .العربیة وهو منظمة عربیة تهدف إلى التنسیق والتعاون في المجال السیاحي بین الدول العربیة واألجنبیة

  مجلس الطیران المدني للدول العربیةCivil Aviation Council of Arab States 

(CACAS): 

، بقرار من الجامعة العربیة، ویقوم بالتنسیق بین 1965مدینة القاهرة في مصر، تأسس عام  مقره

حید القوانین والنظم والتشریعات الخاصة بالطیران المدني، واالتفاق على المنظمات العربیة والعالمیة، وتو 

قل الجوي، وصل مصطلحات محددة تستخدم في مجال الطیران المدني، ومعالجة وصل أیة مشاكل في التن

 .أیة خالفات یمكن أن تنشأ بین األعضاء

  االتحاد العربي للفنادقArabian Union of Hotels (AUH): 

، یهدف إلى رعایة مصالح الفنادق والمطاعم في 19712مقره مدینة القاهرة في مصر، تأسس عام 

وأصحاب الفنادق والمطاعم ورفع الدول العربیة وتحقیق التعاون بین المنظمات على اختالف مستویاتها 

 .3مستوى هذه الصناعة وتبادل الخبرات والمهارات والمعلومات

                                                 
 .97، ص مرجع سابقكواش خالد،  1
 .81، 80: ، ص صمرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  2
 .197، ص مرجع سابقماهر عبد العزیز توفیق،  3
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  اتحاد منظمات مكاتب السیاحة والسفر العربیةArab Associon of Tourism and Travel 

Agents (AATTA): 

فر، ویهدف بدیال عن رابطة مكاتب السیاحة والس 1972مقره في مدینة بیروت في لبنان، أنشأ عام 

  .1إلى دعم ورعایة مصالح األعضاء، وتنشیط وتطویر صناعة السیاحة في الدول العربیة

  اتجاهات وتطور حركة السیاحة الدولیة: الفرع الثاني

شهدت الحركة السیاحیة الدولیة زیادة كبیرة في النصف الثاني من القرن العشرین، ولم تكن هذه 

  .المختلفة الزیادة متوازنة بین أقالیم العالم

ملیار دوالر  447,266إلى  1950ملیار دوالر أمریكي عام  21فقد ارتفع الدخل السیاحي من 

، وحسب 19972 – 1950الفترة الممتدة بین عامي مثال خالل  .21,3، أي بزیادة قدرها 1997أمریكي عام 

أجنبي ثم وصل إلى  سائح ملیون 25إلى  1950المنظمة العالمیة للسیاحة بلغ عدد السیاح في العالم سنة 

من قیمة  %9,8إلى  2014، كذلك وصلت نسبة قطاع السیاحة والسفر سنة 1995ملیون سائح سنة  536

تریلیون دوالر من إجمالي الناتج العالمي، ویتوقع خبراء المنظمة العالمیة  7,6االقتصاد العالمي أي ما قیمته 

ملیار سائح، وستحظى االقتصادیات  1,8إلى  2030م للسیاحة أن یرتفع عدد السیاح الوافدین في العا

  .  3الصاعدة بحصة األسد من هذه الزیادة وأكثر بكثیر من حصة االقتصادیات المتقدمة

  تطور التدفقات السیاحیة البشریة: أوال

مت السیاحة الدولیة خالل الفترة نشهدت التدفقات السیاحیة في جانبها البشري، تطورات سریعة حیث 

 %25,73 ملیون سائح ووصل معدل النمو ألكثر من 1185ملیون سائح إلى  880من  2009-2015

في  خالل هذه الفترة وتوزع النمو بین قارات العالم بنسب متفاوتة ویبین الجدول التالي إجمالي أعداد السائحین

 .منظمة أو قارةنصیب أو الحصة من السوق العالمي للسیاحة لكل و العالم حسب التوزیع الجغرافي، 

  

  

  

  

  

                                                 
 .82، ص مرجع سابقسرحان نائل موسى محمود،  1
 .116، ص 2008، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، اإلحصاء السیاحي والفندقيملوخیة أحمد فوزي،  2
، تاریخ اإلطالع http://www.aawsat.com/home/article/504486/باألرقام_حول العالم_الموقع االلكتروني، السیاحة 3

 .17:30، الساعة 22/10/2016
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  )2015-2009(التوزیع الجغرافي للسیاحة الدولیة حسب القارات خالل الفترة  :)01(جدول رقم 

  

  السنة

  القارة

نسبة التغیر   "ملیون سائح: "إجمالي السائحین

)% (

2014-

2015  

حصة 

السوق 

في ) %(

2015  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  100  4,40  1185  1135  1088  1036  982  949  880  أجمالي العالم

  5  -5,35  53  56  56  53  50  49,5  45,9  إفریقیا

  16  4,94  191  182  169  163  156  150,1  140  األمریكتان

آسیا والمحیط 

  الهادي
180,9  205,4  217  234  248  263  278  5,70  23  

  51  4,28  609  584  563  534  504  488,9  460  أوروبا

الشرق 

  األوسط
52,9  54,7  55  52  52  50  54  8  5  

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

- Organisation Mondiele du Tourisme, fait saillants du Tourisme, Edition 2010, P 08. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2011, P 07. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2012, P 07. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2013, P 11. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2014, P 11. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2015, P 15. 

متفاوتة خالل أن السیاحة القادمة إلى القارات قد توزعت بنسب ) 01(یتضح من الجدول رقم 

 %5على سبیل المثال نصیب إفریقیا والشرق األوسط  2015فقد كان هذا التوزیع في سنة  2009-2015

على التوالي بینما  %23و %16لكل منهما، وبلغ نصیب كل من األمریكتان وآسیا والمحیط الهادي 

  .2015عام ین استحوذت أوروبا على النصیب األكبر وبلغ نصیبها أكبر من نصف أعداد السائح

وبما أن السیاحة الدولیة تتمیز بنزعة السیاح المتزایدة نحو زیادة وجهات جدیدة، إلى جانب تنوع 

المنتجات السیاحیة، فضال عن زیادة المنافسة في األسواق السیاحیة الدولیة، فإن عدد مهما من الوجهات 

میة التي تقع خاصة في منطقة آسیا والمحیط في العدید من البلدان النا الجدیدة في نمو مطرد وبوتیرة أسرع

وعلى سبیل . الهادي، ولذلك تشهد هذه المناطق ارتفاعا ملحوظا في حصتها من السوق السیاحیة العالمیة

معظمها من البلدان النامیة، أعلى معدل نمو المثال، شهدت منطقة آسیا والمحیط الهادي التي تتألف في 

كتان بمتوسط معدل ی، وتلتها األمر 2014و 2009بین عامي  %7,8نسبة  سنوي لعدد السیاح الوافدین بلغ

وبالنسبة إلفریقیا باعتبارها منطقة نامیة فقد حققت ارتفاعا ملحوظا في عدد السیاح   %5,3نمو سنوي قدره 

خالل الفترة قید النظر وفي المقابل لم تتمكن منطقة الشرق  %4الدولیین بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 
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متوسط معدل انكماش سنوي، وباعتبارها المنطقة ك %0,7ما یعادل  األوسط من تحسین أدائها لتسجل نسبة

  .20141و 2009بین عامي  %4,9األكثر استقطابا للسیاح، سجلت أوروبا معدل نمو سنوي بلغ 

عند العودة إلى مجریات تطور عدد السواح في العالم تالحظ أن كل منطقة مرت بعدة مراحل 

    : وسنتطرق إلیها بشكل مختصر

بسبب األزمة ملیون سائح  46كان عدد سواح ال یتجاوز  2009نالحظ أن في سنة  :في قارة إفریقیا .1

لى القارة بحكم عدم وجود اتصال أو عالقة المالیة العالمیة، بالرغم من هذه األخیرة لم تؤثر بشكل كبیر ع

، وبدأت األمور تعود إلى مجراها مباشرة بین األسواق المالیة اإلفریقیة والعالمیة ممثلة في البورصات

 وخاصة أنها شهدت تنظیم كأس العالم لكرة القدم والذي احتضنته القارة اإلفریقیة 2010الطبیعي في سنة 

د فواصل تزاید تواتملیون سائح، و  49,5ث وصل عدد السواح إلى حی. وعلى أراضي جنوب افریقیا

ملیون سائح وهذه السنة عرفت نزیف للسواح بسبب  53حیث بلغ  2015السواح إلى القارة إلى غایة 

تفشي فیروس اإلیبوال خاصة في غرب القارة اإلفریقیة، كما شهدت المنطقة العدید من الحروب 

خریین لیستا بشيء الجدید على القارة السمراء مما شكال عائق كبیر في السیاسیة هذین األ واالنقالبات

 .شتى المجاالت فيتوافد وتطور السیاحة اإلفریقیة، وما تخلفه من تراجع القارة إلى الوراء 

التي عصفت المنطقة وما نجمت عنه من آثار سلبیة  2008بعد األزمة المالیة العالمیة  :في األمریكتان .2

نشطة في كثیر من البلدان العالم وخاصة في األمریكتان منها، ونتیجة لذلك مثل العدید من األ

فترات ركود، كذلك تأثر قطاع السیاحة  2009االقتصادیة األخرى، شهد النشاط السیاحي الدولي سنة 

الحظ تباطئ وتواضع هذا القطاع في األمریكتان مقارنة بقارة نكل كبیر بأنفلونزا الخنازیر، حیث بش

األوروبیة التي تتصدر وتتربع على عرش السیاحة، رغم كل اإلمكانیات التي تزخر بها، وهذا ال یمنع من 

، 2010ائح في سنة ملیون س 150,1 تحقق زیادات متتالیة من سنة إلى أخرى فقد بلغ عدد السواح أنها

ساهمت استضافة  2014، وفي سنة 2013ملیون سائح سنة  169، و2011ملیون سائح سنة  156و

ملیون  182البرازیل لكأس العالم لكرة القدم في تحقیق نتائج ایجابیة في اإلقلیم حیث بلغ عدد السواح 

األمریكتان نالحظ أن  وعند إعطاء حوصلة لعدد الوافدین إلى 2015ملیون سائح سنة  191سائح، و

ي األمریكتین معدا في بلدان فحصیلة متوسطة على عموم وذلك یعود إلى كون القطاع لیس استراتیجي 

قلیلة كالوالیات المتحدة األمریكیة، المكسیك وكندا واألرجنتین، الهتمامهم خاصة بالقطاع الزراعي 

 .والصناعي

ة جنوب دها بالمنحنى االیجابي لسنوات األخیرة، بزیاهذه األخیرة توج أداؤ  :في آسیا والمحیط الهادي .3

األرقام المبینة في  تبینهمثل الیابان، جمهوریة كوریا الجنوبیة، مالیزیا، وهذا ما  آسیا، وشمال شرق آسیا

                                                 
مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة ،-اآلفاق والتحدیات–منظمة التعاون اإلسالمي  السیاحة الدولیة في البلدان األعضاء في1

       .12، ص 2015، واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة
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ارتفع  2010ملیون سائح، وفي سنة  108,9كان عدد السواح  2009، نالحظ في سنة )1(الجدول رقم 

تتبع مسار تطور السائحین للقارة نالحظ تزاید مستمر د عنملیون سائح ف 205,4عدد السواح لیصل إلى 

ملیون، والجدیر بالذكر أن اإلقلیم شهد  278بلغ عدد سواح  2015من سنة إلى أخرى إلى غایة سنة 

التحتیة والفوقیة وتطبیق تسهیل  البنيا مطردا مع مواصلة االستثمار في ومازال یشهد نموا اقتصادی

 .تأشیرات الدخول والعدید من مزایا السیاحیة والحضاریة التي تزخر بها المنطقة

الجدول  الرقم واحد في العالم وهذا ما تثبته السنوات في األرقام أوروبا في  تعتبر سیاحة :في أوروبا .4

عدد السواح من سنة إلى أخرى لتبسط هیمنتها على هذا القطاع الذي یعتبر  ید، حیث نالحظ تزاأعاله

وما خلفته من  2008العمود الفقري ألوروبا، فسیاحة عبارة عن صناعة بال دخان، وبعد األزمة العالمیة 

 460آثار سلبیة على القارة في جمیع القطاعات بطریقة أو أخرى حیث نالحظ بعد أزمة كان عدد سواح 

ملیون سائح سنة  504، لیصل إلى 2010ملیون سنة  488,9، لیتزاید بوتیرة بطیئة لیبلغ 2009سنة  في

استضافة كل من أوكرانیا وبولندا كأس أمم أوروبا مما ساهم في تزاید عدد  2012، وفي سنة 2011

ولمبیة على ملیون سائح، وبعد هذا الحدث الممیز شهدت المنطقة إقامة األلعاب األ 534السواح لیبلغ 

، وساهمت هذه األلعاب بطریقة مباشرة في تزاید توافد السواح إلى 2014أراضي انجلترا في لندن سنة 

 فاق عدد السواح كل توقعات خبراء منظمة 2015ملیون، وفي سنة  584القارة لیبلغ عدد السواح 

في ) البشریة(قات السیاحة وعند العودة إلى مجریات سیر تدف. ملیون سائح 609السیاحة العالمیة لیبلغ 

قارة العجوز نالحظ أن ككل هذا كان بفضل تحسن الثقة لدى المستهلك في أوروبا وانتعاش األسواق 

األوروبیة التقلیدیة الرئیسیة المصدرة للسواح، وكذلك بفضل االستراتیجیات المخططة والممنهجة بإحكام 

ومات والعوامل إلنجاحه وٕاخراجه في أحسن من طرف القائمین على قطاع السیاحة، وتوفیر كل المق

 .صورة

ورغم األزمة المالیة العالمیة، نالحظ تزاید السواح على  2011و 2010و 2009من  :في الشرق األوسط .5

ملیون سائح وهذا راجع أساس إلى االستقرار السیاسي  55، و54,7، 52,9المنطقة لتسجل على التوالي 

بتطویر النشاط السیاحي وتوفیر خدمات سیاحیة عالیة  العربي واهتمامهامني الذي تشهده دول الخلیج واأل

الدول السیاحیة فیما یعرف الجودة على غرار اإلمارات العربیة المتحدة التي عرفت كیف تصبح من أهم 

عاشت المنطقة اضطرابات أمنیة سبب الربیع العربي الذي مس العدید  2012بسیاحة التسوق، وفي سنة 

لعالم العربیة على غرار سوریا والیمن وتداعیاته إلى یومنا هذا، لیبلغ عدد السواح الوافدین من بلدان ا

العدید من الهزات عرفتها المنطقة ولعل أهمها الحروب  2013ملیون سائح، أما في سنة  52حوالي 

لحرب بین وخاصة الحروب األهلیة في البحرین والكویت، وتقسیم العراق إلى أقالیم، وكذلك ال ننسى ا

نالحظ انخفاض في عدد السواح حیث كان في  2014الیمن والمملكة العربیة السعودیة، أما في سنة 

ملیون سائح وذلك بسبب اعالن عن تنظیم داعش  50ملیون سائح لیصبح بعد سنة  52، 2013سنة 

قرار نسبي نالحظ إرتفاع ملحوظ في عدد السواح بسبب حدوث است 2015وفي سنة . للخالفة االسالمیة



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

للمنطقة وتزاید البرامج واستراتیجیات المنتهجة لالهتمام والعنایة بالقطاع السیاحي خاصة من طرف دولة 

اإلمارات العربیة المتحدة وقطر، وكان ذلك ملموس في إنشاء عدد كبیر من وكاالت السفر والسیاحة، 

التي  تختلف أنواع اإلعالنات واإلشهارا

غزت جمیع أنواع وسائل اإلعالم واالتصال من تلفزیون، ومواقع التواصل االجتماعي، تمویل العدید من 

من ) 01(كل منطقة من المناطق المذكورة في الجدول رقم 

  2015سنة 

  

  .الشكل الموالي یبین ذلك حسب كل منطقة

 

51%

World Tourism Organization, Tourism Towards 2030, 2013, P12.:  Source 
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للمنطقة وتزاید البرامج واستراتیجیات المنتهجة لالهتمام والعنایة بالقطاع السیاحي خاصة من طرف دولة 

اإلمارات العربیة المتحدة وقطر، وكان ذلك ملموس في إنشاء عدد كبیر من وكاالت السفر والسیاحة، 

ختلف أنواع اإلعالنات واإلشهاراالقیام بم،الفنادق، ومنتجعات سیاحیة، زیادة في أساطیل الطائرات

غزت جمیع أنواع وسائل اإلعالم واالتصال من تلفزیون، ومواقع التواصل االجتماعي، تمویل العدید من 

 .إلخ...النوادي الریاضیة الكبرى في العالم

كل منطقة من المناطق المذكورة في الجدول رقم  من خالل الشكل الموالي نوضح نصیب

  .2015إجمالي الحركة السیاحیة خالل سنة 

سنة  من إجمالي السائحین في العالم منطقة حصة كل

  .)01(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

الشكل الموالي یبین ذلك حسب كل منطقة 2030و  2020المتوقع آفاق ولتوضیح أكثر لتطور عدد السیاح 

5%
16%

23%

5%

 2030و 2020تطور عدد السیاح الدولیین آلفاق 

World Tourism Organization, Tourism Towards 2030, 2013, P12.
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للمنطقة وتزاید البرامج واستراتیجیات المنتهجة لالهتمام والعنایة بالقطاع السیاحي خاصة من طرف دولة 

اإلمارات العربیة المتحدة وقطر، وكان ذلك ملموس في إنشاء عدد كبیر من وكاالت السفر والسیاحة، 

الفنادق، ومنتجعات سیاحیة، زیادة في أساطیل الطائرات

غزت جمیع أنواع وسائل اإلعالم واالتصال من تلفزیون، ومواقع التواصل االجتماعي، تمویل العدید من 

النوادي الریاضیة الكبرى في العالم

من خالل الشكل الموالي نوضح نصیب

إجمالي الحركة السیاحیة خالل سنة 

حصة كل): 10(شكل رقم 

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

ولتوضیح أكثر لتطور عدد السیاح 

 
 

إفریقیا

األمریكتان

آسیا والمحیط الھادي

أوروبا

الشرق األوسط

تطور عدد السیاح الدولیین آلفاق ): 11(شكل رقم 

World Tourism Organization, Tourism Towards 2030, 2013, P12.
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یتضح من خالل الشكل، وحسب تقدیرات المنظمة العالمیة للسیاحة استمرار ارتفاع عدد السیاح 

 1,4إلى أزید من  2020بمعدالت متزایدة، لیصل عدد السیاح سنة  2030و 2020الدولیین إلى غایة سنة 

اع السیاحي سائح، وحسب هذه التقدیرات فإن قطملیار  1,8إلى أزید من  2030ملیار سائح، أما في سنة 

الدولي ستعرف انتعاشا كبیرا خالل السنوات القادمة، طبعا هذا في الظروف الدولیة العادیة،  على المستوى

وٕاذا لم تعرف األوضاع الدولیة أزمات مختلفة خالل هذه الفترة، سواء كانت هذه األزمات اقتصادیة أو أمنیة، 

الدولیة من فترة ألخرى، أما إذا تدهورت األوضاع  أو انتشار بعض األوبئة واألمراض التي تهدد السیاحة

الدولیة، خاصة األمنیة منها فهذا سیؤثر فعال على استقرار السیاحة الدولیة وینعكس سلبا على تطور توافد 

یوضح بالتفصیل توقعات منظمة السیاحة العالمیة لتطور السیاح حسب كل ) 11(السیاح، والشكل رقم 

  .منطقة

  "اإلیرادات السیاحیة"التدفقات السیاحیة النقدیة تطور : ثانیا

إن تطور التدفقات السیاحیة في جانبها البشري یتبعها ومن دون شك تطورا في التدفقات النقدیة فقد 

ملیار دوالر  40,7إلى  1975، وارتفعت عام 1965ملیار دوالر عام  11,6بلغت اإلیرادات السیاحیة للعالم 

ملیار دوالر ثم  477بلغت اإلیرادات السیاحیة  2000وفي سنة  1990ر سنة ملیار دوال 264,1ثم إلى 

  .2005ملیار دوالر سنة  646ارتفعت إلى 

من إیرادات  منطقةالعالم ونصیب كل  مناطقتوزیع اإلیرادات السیاحیة على  ویبین الجدول التالي

    )2014-2009(السیاحیة خالل الفترة 

  )2014-2009(خالل الفترة  مناطقلسیاحة الدولیة حسب الاتطور إیرادات  :)02(جدول رقم 

  

  السنة

  القارة

  "ملیار دوالر أمریكي: "اإلیراداتإجمالي 
حصة السوق 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2014في ) %(

  100  1245  1197  1076  1030  919  852,2  أجمالي العالم

  3  36  35,1  34  33  31,6  28,1  إفریقیا

  20  274  264,4  215  199  182,2  165,6  األمریكتان

آسیا والمحیط 

  الهادي
202,8  248,7  289  323  360,7  377  30  

  43  509  491,7  457  463  406,2  412,4  أوروبا

  4  49  45,1  47  46  50,3  43,3  الشرق األوسط

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

- Organisation Mondiele du Tourisme, fait saillants du Tourisme, Edition 2010, P 08. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2011, P 07. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2012, P 07. 
- World Tourism Organization, tourism highlights 2014, P 13. 
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 : ویمكن توضیح ذلك أكثر من خالل الشكل الموالي

  )2014-2009(إیرادات السیاحة الدولیة حسب كل منطقة خالل الفترة ): 12(كل رقم ش

   
مركز األبحاث اإلحصائیة  ،-اآلفاق والتحدیات–السیاحة الدولیة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  :المصدر

  .07، ص 2015، واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة

أن بمجرد ما بدأت البلدان بتسجیل المعدالت ) 12(ومن الشكل رقم ) 02(من الجدول رقم یتضح 

الطبیعیة في نموها االقتصادي بعد انتعاش االقتصاد العالمي، دخل عدد السیاح الوافدین في منحنى أكثر 

سیاحة في جمیع وكنتیجة طبیعیة، أظهرت عائدات ال )2014- 2010( خالل الفترةاستقرارا بل وأكثر ایجابیة 

أنحاء العالم بعض الزیادة ، وخالف ذلك لم تتمكن من المحافظة على وثیرة النمو اإلیجابیة الحادة خالل 

وهذا األمر یعد مصدر قلق كبیر بالنسبة للعدید من البلدان النامیة ). ، یمین12الشكل ( 2014- 2009الفترة 

والتي تولد قدرا كبیرا من العملة األجنبیة وزیادة النمو  التي تعتمد بشكل كبیر نسبیا على األنشطة السیاحیة،

شكل كبیر في جمیع أنحاء العالم مسجال ، انتعش النشاط السیاحي الدولي ب2010وخالل عام . االقتصادي

نعكاس إوك. من عائدات السیاحة الدولیة ملیار دوالر 919ملیون من السیاح الدولیین الوافدین و 949

، 2010و 2009وبین عامي . كان االنتعاش قویا نسبیا خاصة في االقتصادات الناشئة للظروف االقتصادیة،

أو  %13,5تمتعت منطقة آسیا والمحیط الهادي بأعلى تغیر سنوي سواء من حیث السیاح الدولیین الوافدین 

دا في ومن جهتها استعادت منطقة الشرق األوسط أرقامها السیاحیة بشكل سریع ج %22,6إیرادات السیاحة 

 %3,4، بینما ارتفع عدد السیاح الوافدین بنسبة %16,2الفترة نفسها بحیث ارتفعت عائدات السیاحة بنسبة 

ویمكن أن تعزى االختالفات القائمة بین التغیر في عدد السیاح الدولیین الوافدین والتغیر في عائدات السیاحة 

على سبیل المثال قیمة مضافة (لسیاحة المنفذة الصرف واستراتیجیات ا الدولیة إلى االختالفات في أسعار

ومن الواضح أیضا أنه في األوقات االقتصادیة الصعبة عادة ما ال یتوقف السیاح ) لى لتولید السیاحةعأ

لتخفیض التكالیف، أي اختیار على سبیل المثال إقامة أقصر في  الدولیین الوافدین عن السفر، ولكن یلجؤون

وفي . إلى أماكن سكناهم، وذلك بالسفر واإلقامة في الفئات ذات التكالیف المنخفضةوجهات أقل تكلفة وأقرب 

االقتصاد منتعشا فغالبا ما یرغبون إلى االنفاق بشكل أكثر خالل فترات إجازتهم الفترات التي یكون فیها 
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قل من عدد السیاح وفي هذا السیاق، فإن عائدات السیاحة قد تنمو أكثر أو أ. أطول في وجهاتهم والبقاء لفترة

  .الوافدین اعتمادا على العوامل المذكورة أعاله

ملیون وازدادت عائدات السیاحة  982، وصل عدد السیاح الوافدین عبر العالم 2011وفي سنة 

فقد سجلت آسیا والمحیط الهادي وأوروبا أعلى معدالت النمو من . ملیار دوالر 1030لتصل قیمتها إلى 

على التوالي، وفي العام نفسه سجلت األمریكتان معدل  %6,4و %6,5یین الوافدین، حیث عدد السیاح الدول

وبالمقابل، شهدت منطقة الشرق األوسط وٕافریقیا أوقاتا . %3,6نمو إیجابي في عدد السیاح الدولیین الوافدین 

المناطق، صعبة بسبب الحراك االجتماعي وانعدام األمن مما أدى إلى تحویل طلب السفر بعیدا عن هذه 

، 2012النشاط السیاحي الدولي في المنطقة األوروبیة، وخالل سنة  وهذا ما یفسر سبب تمركز جزء كبیر من

فدین وعائدات السیاحة الدولیة في التعافي من األرقام المنخفضة االو  عدد السیاح الدولیینواصل كل من 

ملیون وبلغت عائدات السیاحة  1036إلى الوافدین  بحث بلغ عدد السیاح الدولیین 2009المسجلة في عام 

على التوالي، ومع ذلك لوحظ أیضا أن الحراك  %3,2و %4,1ملیار دوالر، وهو نمو بنسبة  1076

االجتماعي الذي شهدته البلدان العربیة كان له تداعیات، فظل الشرق األوسط هو المنطقة الوحیدة في جمیع 

، على 2012سلبیة، وفي عام یین الوافدین في تسجیل معدالت أنحاء العالم حیث استمر عدد السیاح الدول

 %4في عدد السیاح الوافدین و %4,8، تمتعت منطقة افریقیا بنمو بنسبة 2011عكس أدائها الضعیف في 

  .في عائدات السیاحة

ملیون  1088لیصل إلى  %4,7، زاد عدد السیاح الدولیین الوافدین بنسبة 2013أما بالنسبة لعام 

مقارنة بالعام السابق، وكانت آسیا  %11,3ملیار دوالر، أي ما یعادل زیادة  1197عائدات السیاحة وبلغت 

أو العائدات  %6,8والمحیط الهادي المنطقة ذات أفضل أداء سواء من حیث النمو المسجل في عدد الوافدین 

أعقبت آسیا والمحیط الهادي  .ومن حیث التغیر السنوي المسجل في عدد السیاح في العالم نفسه 11,3%

وكانت منطقة الشرق األوسط هي المنطقة الوحیدة التي شهدت  %4,82وٕافریقیا  %4,85من قبل أوروبا 

، بلغ عدد الوافدین من السیاح الدولیین 2014، واعتبارا من عام )%-4(في العائدات معدل نمو سلبي 

أي ما یعادل زیادة عن العام السابق بنسبة  ملیار دوالر، 1245ملیون وبلغت عائدات السیاحة  1135

منطقتي آسیا والمحیط الهادي وأوروبا نمو قویا  ، وعلى وجه الخصوص سجلت1على التوالي %4و 4,2%

ملیار  274ملیار دوالر على التوالي، ثم األمریكتان بـ  509و 377فبلغت  من حیث العائدات السیاحیة،

ملیار  36بـ  %3,1دوالر، وفي األخیر إفریقیا صاحبة أدنى معدل نمو ملیار  49دوالر ثم الشرق األوسط بـ 

من المناطق الخمسة الموضحة في الجدول رقم  ومن خالل الشكل الموالي نبین حصة كل منطقة دوالر،

 .2014من اإلیرادات السیاحیة لسنة ) 02(

                                                 
مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة ، -اآلفاق والتحدیات–السیاحة الدولیة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  1

 .08، 07: ، ص ص2015، واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة
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  2014سنة للسیاحة 

  

  من حیث عدد السیاح واإلیرادات السیاحیة األكثر في العالم

كما توزع السیاح الوافدین واإلیرادات السیاحیة بنسب متفاوتة بین قارات ومناطق العالم فإن هذا 

داخل كل قارة أو منطقة، فهناك دول رائدة ودول متأخرة في نفس القارة، ویبین الجدول التالي 

  .2014و 2008اإلحدى عشر األولى في العالم من حیث استقبال السیاح واإلیرادات السیاحیة لسنتي 

یرادات من حیث تدفقات و اإل إلحدى عشر دولة

  "ملیار دوالر"إجمالي اإلیرادات 

  السنة
2008  2014  

  220,75  164,74  الوالیات المتحدة األمریكیة

  66,803  68  فرنسا

  65,1  64,42  إسبانیا

  55,92  53,40  ألمانیا

  62,83  46,32  بریطانیا

  45,54  46,19  إیطالیا

  56,91  40,84  الصین

  37,37  26,44  تركیا

  22,60  18,55  مالیزیا

  19,45  15,82  روسیا

  16,60  14,72  المكسیك

 .21:41، الساعة 28/10/2016، تاریخ االطالع 

 http://www.ar.wikipedia.org/wik ، 20/09/2016تاریخ اإلطالع ،

43%
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للسیاحة  العالمیة  حصة كل منطقة من إجمالي اإلیرادات

  .)02(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

من حیث عدد السیاح واإلیرادات السیاحیة األكثر في العالم ىتوزیع الدول األول

كما توزع السیاح الوافدین واإلیرادات السیاحیة بنسب متفاوتة بین قارات ومناطق العالم فإن هذا 

داخل كل قارة أو منطقة، فهناك دول رائدة ودول متأخرة في نفس القارة، ویبین الجدول التالي 

اإلحدى عشر األولى في العالم من حیث استقبال السیاح واإلیرادات السیاحیة لسنتي 

إلحدى عشر دولةتجاهات السیاحیة األولى ترتیب اإل 

  )2014و 2008(السیاحیة خالل السنتین 

إجمالي اإلیرادات   "ملیون سائح"إجمالي السائحین 

  السنة                
  الرقم  2014  2008

  الدولة

الوالیات المتحدة األمریكیة  1  83,7  79,21  

فرنسا  2  75,01  58,07  المتحدة األمریكیة

إسبانیا  3  64,99  57,19  إسبانیا

ألمانیا  4  55,62  53,04  الصین

بریطانیا  5  48,57  42,73  

إیطالیا  6  39,81  29,79  

الصین  7  32,61  30,14  بریطانیا

  24,88  33  8  

مالیزیا  9  32,42  23,67  

روسیا  10  29,34  22,93  المكسیك

المكسیك  11  27,43  22,05  مالیزیا

  :من إعداد الطالب اعتمادا على

http://www.wdi.worldbank.org/table/6.14 تاریخ االطالع ،

ttp://www.ar.wikipedia.org/wik.العالمیة_السیاحة_

19:.  
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20%

30%
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4%

الفصل األول                                                                 

 

حصة كل منطقة من إجمالي اإلیرادات): 13(شكل رقم   

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

توزیع الدول األول: ثالثا

كما توزع السیاح الوافدین واإلیرادات السیاحیة بنسب متفاوتة بین قارات ومناطق العالم فإن هذا 

داخل كل قارة أو منطقة، فهناك دول رائدة ودول متأخرة في نفس القارة، ویبین الجدول التالي  التفاوت موجود

اإلحدى عشر األولى في العالم من حیث استقبال السیاح واإلیرادات السیاحیة لسنتي 

ترتیب اإل : )03(جدول رقم 

السیاحیة خالل السنتین 

إجمالي السائحین 

  الرقم
                

  الدولة

  فرنسا  1

المتحدة األمریكیةالوالیات   2

إسبانیا  3

الصین  4

إیطالیا  5

  تركیا  6

بریطانیا  7

  ألمانیا  8

  روسیا  9

المكسیك  10

مالیزیا  11

من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

- http://www.wdi.worldbank.org/table/6.14

_إحصائیات -

00:الساعة 

إفریقیا

األمریكتان

آسیا والمحیط الھادي

أوروبا

الشرق األوسط

http://www.wdi.worldbank.org/table/6.14
http://www.ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.ar.wikipedia.org/wik
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أن التدفقات البشریة قد ارتفعت بالنسبة لجمیع الدول اإلحدى ) 03(الجدول رقم  نالحظ من خالل

وهذا راجع إلى توفر العدید من مقومات وعوامل  2014و 2008عشر في ترتیب ألحسن الوجهات لسنتي 

جذب السیاحي لكل دولة من الدول اإلحدى عشر، كذلك إلى مختلف االستراتیجیات المتبناة لكون السیاحة 

اصة لدول المتقدمة وعلى رأسها الدول األوروبیة التي تعتبر من الدول األولى المستقبلة والمصدرة وخ

للسیاحة، وتتوقع المنظمة العالمیة للسیاحة وكما أسلفانا الذكر أن یرتفع عدد السیاح الوافدین في العالم سنة 

  .ملیار سائح 1,8إلى  2030ملیار سائح، وسنة  1,4إلى  2020

ترتیب الدول اإلحدى عشر، حظ وجود عكس التدفقات البشریة التي بقیت كما هي في نالكما 

فنالحظ  ركة السیاحیة الدولیة،فنالحظ على العموم ارتفاع في قیمة اإلیرادات المالیة وحصة كل دولة في الح

األمریكیة ثم ، أن ترتیب ثالث الدول األول بقي كما هو ونقصد به والیات المتحدة )03(الجدول أعاله رقم 

 164,74،68حیث كانت كل منهم  2014و 2008فرنسا ثم اسبانیا ارتفعت حصة كل دولة في السنتي 

ملیار دوالر على التوالي، أما المرتبة الرابعة  65,1، 66,08، 220,75ملیار دوالر لتصبح  64,42،

 46,32رتبة الخامسة بعد ما كانت الم 2014ملیار دوالر سنة  62,83فأصبحت من نصیب بریطانیا بـ 

بعدما كانت  2014ملیار دوالر سنة  56,91ة فكانت للصین سأما المرتبة الخام. 2008ملیار دوالر في سنة 

من بلدان التي أتت من بعید في مجال صناعة دوالر وتعتبر الصین  ملیار 40,84في المرتبة السابعة 

في تزاید قیمة اإلیرادات  وهذا ما ینعكس باإلیجابقدم مستمر من حیث الوافدین إلیها، وهي في تالسیاحة 

بعدما كانت المرتبة الرابعة بـ  2014ملیار دوالر سنة  55,92المالیة، أما المرتبة السادسة فعادت أللمانیا بـ 

إذا  2014، بالرغم من أن ألمانیا حققت زیادة في اإلیرادات السیاحیة في سنة 2008ملیار دوالر سنة  53.4

رغم كل هذا لم یشفع لها في الحفاظ على ترتیبها وهذا راجع إلى المنافسة الشدیدة  2008بسنة  ما قورنت

 مرتبتها ة لتتنازل عنعالمرتبة السابفي  الحاصلة في الحركة السیاحیة العالمیة، أما دولة إیطالیا فأصبحت

ملیار دوالر  45,54لتصبح ملیار دوالر لتنخفض  46,19كانت عائداتها السیاحیة  2008ففي سنة  ،السادسة

، أما تركیا فحافظت على مرتبتها الثامنة وسجلت زیادة في قیمة اإلیرادات السیاحیة ففي سنة 2014سنة 

  .2014ملیار دوالر سنة  37,37ملیار دوالر لترتفع لتصبح  26,44كانت اإلیرادات السیاحیة  2008

ملحوظة في مجال و وثبة جد مهمة تركیا هذه األخیرة حققت  مالحظة صغیرة فیما یخص دولة

الحركة السیاحیة الدولیة من حیث عدد الوافدین أو من حیث اإلیرادات السیاحیة، وهي مرشحة لتصبح ضمن 

مراتب األولى في السیاحة الدولیة مستقبال، أما في ما یخص ثالث الدول في المراتب األخیرة بقیت دون 

كانت بالترتیب  عتبرةسیك، لتحقق هذه الدول إیرادات سیاحیة جد متغییر وهي كالتالي مالیزیا، روسیا، المك

ملیار دوالر  16,6، 19,45، 22,60لترتفع إلى  2008ملیار دوالر سنة  14,72، 15,82، 18,55: التالي

  .2014سنة 
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  .2015عدد السیاح للدول الخمس األولى األكثر زیارة في العالم سنة و الجدول الموالي یوضح  

  2015عدد السیاح للدول الخمس األولى األكثر زیارة في العالم سنة ): 04(جدول رقم 

  "ملیون سائح"إجمالي السائحین 

  2015سنة   الدولة  الرقم

  84,5  فرنسا  01

  77,5  الوالیات المتحدة األمریكیة  02

  68,5  إسبانیا  03

  56,9  الصین  04

  50,7  إیطالیا  05

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

-World Tourism Organization, World’s  Top Tourist Destinations 2016, P 14. 

من خالل الجدول أعاله یتضح أن فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة احتلتا المرتبة األولى والثانیة 

 یعتبران القبلة األولى للسیاح من مختلف أرجاءعلى التوالي، رغم سوء وتدهور األوضاع األمنیة فیهما، حیث 

 ملیون 84,5بـ  2015على مر سنین، وبذلك حافظتا على مرتبتهما، حیث بلغ عدد السیاح لفرنسا سنة  العالم

ملیون سائح، وبعدها تأتي  77,5سائح، في حین بلغ عدد السیاح الوالیات المتحدة األمریكیة من نفس الفترة 

یون سائح، وتأتي الصین في المرتبة الرابعة قبل إیطالیا التي احتلت المرتبة الخامسة بـ مل 68,5إسبانیا بـ 

  .ملیون سائح على التوالي 50,7و 56,9

  .2016لسنة  مناطقو الشكل الموالي یوضح أكثر توزیع لعدد السیاح الدولیین حسب ال

   

  2016لسنة  المناطقتوزیع عدد السیاح الدولیین حسب ): 14(شكل رقم 

 

Source : World Tourism Organization, International Tourist Arrivals 2016, P 13. 



 المقاربة النظریة للسیاحةالفصل األول                                                                 

 

 
79 

 نالحظ إرتفاع ملحوظ في حصة كل منطقة  في عدد السیاح الدولیین) 14(شكل رقم  من خالل

من خالل االستعانة ملیون سائح في العالم، وبالمقارنة بالسنوات السابقة وذلك  1235لیبلغ  2016للسنة 

- 2009(المتمثل في التوزیع الجغرافي للسیاحة الدولیة حسب القارات خالل الفترة ) 01(بالجدول رقم 

 2015، حیث نالحظ حفاظ قارة أوروبا على مرتبتها األولى حیث بلغ عدد السیاح الوافدین للقارة سنة )2015

حیث تعتبر زیادة  %0,98ون سائح أي بمعدل ملی 615لیصبح  2016ملیون سائح لیرتفع في سنة  609بـ 

على  ملیون سائح 309، 278بـ  2016و 2015في سنتي فطفیفة جدا، تلیها قارة آسیا والمحیط الهادي 

وهي أكبر زیادة مسجلة في القارات، أما الرتبة الثالثة فكانت من نصیب قارة  %11,15التوالي، بزیادة تقدر 

مالیین سائح أي بمعدل  9أي بزیادة مقدارها  201بـ  2016، وفي سنة 191بـ  2015األمریكتان ففي سنة 

 5وهي نسبة مقبولة جدا، أما الرتبة الرابعة فكانت من نصیب قارة إفریقیا حیث زاد عدد السیاح بـ  4,71%

 58ملیون سائح لیرتفع ویصل عددهم إلى  53كان عدد الوافدین للقارة السمراء  2015مالیین ففي سنة 

، وفي المرتبة األخیرة %9,43بحوالي  ن سائح، حیث تعتبر هذه الزیادة معتبرة وتقدر بذلك هذه بنسبةملیو 

قارة الشرق األوسط حیث لم تسجل ال زیادة وال نقصان في عدد السیاح الوافدین للقارة خالل هذه الفترة حیث 

في مستویات عدد السیاح إلى مجموعة  ملیون سائح، ویرجع هذا االرتفاع المتزاید والكبیر 54بلغ عدد السیاح 

  .الخ... من العوامل، كزیادة المستوى المعیشي لألفراد، زیادة أوقات الفراغ 

أوال : ابق كذلك نالحظ أن حصة كل قارة كانت في السوق بالترتیب كالتاليومن خالل الشكل الس

تلیها آسیا والمحیط الهادي بنسبة ، %50أوروبا تستحوذ على نصف عدد السیاح الوافدین في العالم بنسبة 

 ، بعدها تأتي إفریقیا قبل الشرق األوسط%16، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصیب األمریكتان بنسبة 25%

     .على التوالي %4و %5هذه األخیرة احتلت المرتبة الخامسة بـ 

  .2016سنة  على السیاحة إنفاقادول الخمس األولى األكثر الو الجدول الموالي یوضح 

  2016الدول الخمس األولى األكثر إنفاقا على السیاحة سنة سیاح ): 05(جدول رقم 

  "دوالر ملیار" إلنفاقاإجمالي 

  2016سنة   الدولة  الرقم

  261  الصین  01

  122  الوالیات المتحدة األمریكیة  02

  81  ألمانیا  03

  64  بریطانیا  04

  41  فرنسا  05

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

-World Tourism Organization, World’s Top Tourist Spenders 2016, P 14. 
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الجدول أعاله نالحظ أن أرقامه جد مرتفعة و هذا یدل على وزن السیاحة  تمن خالل إحصائیا

في عملیة  المستمر إیراداتها جراء التزاید وارتفاعكصناعة قویة في العالم برزت بقوة خالل السنوات األخیرة 

صدارة الدول من حیث  إحتلت الصینحیث  .اإلنفاق من طرف مختلف السواح على إختالف جنسیاتهم

،انتشار بقوة ثقافة الوعي عمالها إقتصادها وتزاید معدل أجوروذلك بفضل تنامي وٕازدهار  اإلنفاق السیاحي

دوالر، وتأتي  ملیار 122دوالر، تلیها الوالیات المتحدة األمریكیة بـ  ملیار 261، حیث بلغت  إلخ..السیاحي 

وفي المرتبة  و دوالر تلیها بریطانیا ملیار 81العالمي بـ  اإلنفاق السباحيألمانیا في المرتبة الثالثة من حیث 

قدمة في ، ومن خالل ما سبق یظهر جلیا أن الدول المتملیار دوالر 41و 64الخامسة واألخیرة فرنسا ب 

تساهم  كماالتي تحوز على أكبر إیرادات سیاحیة دول التي تقوم بأكبر إنفاق سیاحي و ال العالم هي نفسها 

  .هذه األخیرة بشكل مباشر أو غیر مباشر في تطویر وزیادة اقتصادیاتها

  الحوكمة السیاحیة: المطلب الثالث

المواضیع التي شغلت وال تزال تشغل المجتمع بمستویاته المختلفة  أهمیعتبر موضوع الحوكمة من 

وعلى مستوى جمیع القطاعات، فال تكاد تمر فترة وٕاال یتبنى ) الخ...االقتصادي، اإلداري، االجتماعي (

المصطلح في مجال معین، من بین هذه القطاعات القطاع السیاحي الذي یعتبر قطاعا أساسیا في بعض 

  .أو ناشئا في دول أخرىالدول وبدیال 

  تعریف الحوكمة السیاحیة: الفرع األول

  .الحوكمة السیاحیة قیل التطرق لتعریفالبد من اإلشارة إلى تعریف الحوكمة بصفة عامة 

  تعریف الحوكمة: أوال

 ال یوجد هناك اتفاق عام على تعریف واحد للحوكمة، بل هناك تعاریف متعددة بتعدد توجهات

  .وتخصص من تناولوا هذا الموضوع بالدراسة والبحث

أي السیطرة على األمور بوضع الضوابط والقیود التي تحكم هي التحكم أو الحكم،  :تعریف الحوكمة لغة .1

العالقات داخل المنظمات بصفة عامة، سواء بالتوجه واإلرشاد، اللجوء إلى العدالة، أو الرجوع إلى 

    .1المرجعیات األخالقیة

بضمان حقوق المساهمین والعمل على تعظیمها والمتمثلة تهتم الحوكمة  :اصطالحاتعریف الحوكمة  .2

والذي یهتم ...) مدیرین، عمالء، عمال، دائنین(طراف ذات العالقة بالشركة أساسا في الربحیة ومدخل األ

لحوكمة ترتكز بضمان وتحقیق مصالح هؤالء، غیر أن التوجه في الوقت الحالي هو نحو مداخل حدیثة 

 .2على المعارف والكفاءات

                                                 
 .16، ص 2015، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، محاضرات في نظریة الحوكمةغضبان حسام الدین،  1
العربي مع اإلشارة إلى تفعیل دور الحوكمة كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري في الوطن غانم عبد اهللا، بن الضیف محمد عدنان،  2

حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خیضر : الملتقى الوطني حول إلى، مداخلة مقدمة تجارب دولیة

 .07، ص 2012مارس  07-06بسكرة، یومي 
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هي النظام الذي یتم من خالله إدارة الشركات : "الحوكمة بأنها IFCوتعرف مؤسسة التمویل الدولیة 

    ".والتحكم في أعمالها

النظام الذي یتم : "بأنها OECDكما عرفت حوكمة من قبل منظمة التنمیة والتعاون االقتصادي 

  ".بموجبه توجیه ومراقبة منظمات األعمال

فلسفة تعكس شخصیة المنظمة تعتمد على تحقیق الموائمة بین حاجات : "وعرفت أیضا بأنها

  .1"المنظمة وبین رؤیتها، رسالتها، قیمتها كما تشمل كل من العالقات الداخلیة والخارجیة

  تعریف الحوكمة السیاحیة: ثانیا

أداة تنظیمیة   یختلف تعریف الحوكمة السیاحیة عن اإلطار العام المفاهیمي للحوكمة في كونهاال

في  OCDEللتأكد من حسن وفعالیة األداء، واالختالف یمكن حسب منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 

 .2للسیاحة "Transversalالخاصیة "األخذ بعین االعتبار 

نحو وضع الخطط ) اآلخذة(المفتاحیة المبادرة الفعالة لألطراف : "تعرف الحوكمة السیاحیة بأنها

رض التنسیق غآلیة ل: "، كما تعرف أیضا على أنها"والسیاسات التي تسهم في التأثیر على األداء السیاحي

  .3"حليعن عملیة التنمیة الشاملة على  المستوى الم بین األطراف المشاركة والمسؤولیة

ممارسة قابلة للقیاس من طرف الحكومة، تهدف إلى : " تعرفها المنظمة العالمیة للسیاحة بأنها

لشبكة األطراف ومن ثم تحقیق المصلحة المشتركة  ،"تحقیق اإلدارة الفعالة للقطاع على جمیع المستویات

  .4"المؤثرة على القطاع

للوجهات السیاحیة، یرتكز على قوة وتماسك شكل من أشكال التنظیم الذاتي : "وتعرف أیضا بأنها

: والحوكمة السیاحیة أیضا عبارة عن". شبكة العالقات بین األفراد والمؤسسات في القطاعي العام والخاص

     .5"القواعد والمیكانزمات التي تسمح بتطویر السیاسات عن طریق التنسیق بین األفراد والمنظمات"

                                                 
، مداخلة مقدمة اري للقطاع الخاص الجزائريتفعیل دور الحوكمة كآلیة للحد من الفساد المالي واإلدحامد نور الدین، ساسي فطیمة،  1

مارس  07-06حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي : الملتقى الوطني حول إلى

 .12، ص 2012
2 Rome louis, La gouvernance touristique à travers le monde  (gouvernance touristique : prise 2, 
2013, http://www.louisrome.com/gouvernance-touristique-travers-monde-gouvernance-touristique-prise-
2, vu le 18/08/2016, à 10 :30. 
3 UNWTO publications, Gouvernance et gestion pour un tourisme durable dans les zones côtières 
d’Afrique, organisation  mondiale du tourisme, Espagne, 2013, P 07. 
4 Fuentes Duran, Gouvernance for the tourism sector and its measurement, organisation  mondiale du 
tourisme, Espagne, 2013, P 34. 
5 Padurean Loredana, Implementing destination Governance, Networking For sustainable Tourism, 
ertr.tamu.edu/files/2012/09/3102, Vu le 25/08/2016, à 11:00, P 194.  
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سیاحیة مجموعة من المصطلحات المترادفة والتي نرى من وجهة كما یجب التنویه بأن للحوكمة ال

الحوكمة في القطاع السیاحي، حوكمة الوجهات السیاحیة، الحوكمة : نظرنا أنه ال اختالف بینها وهي

  .السیاحیة

  : من خالل هذه التعاریف یمكننا استخالص بعض خصائص الحوكمة السیاحیة، نذكر منها

 .التعاون ال على السلطة والقوة، فهثي ال تخص أحداترتكز على فكرة المشاركة و   .أ 

 .ترتبط بشكل مباشر بالتنمیة الشاملة المحلیة التي تؤثر على حیاة األفراد   .ب 

 .ال مركزیة تطبیقها، فقد تختلف طبیعة نموذج الحكومة من منطقة ألخرى   .ج 

   .طراف بالمسؤولیة االجتماعیةتعبر عن وعي المجتمع وتبرز درجة تحلي األ  .د 

  خصائص القطاع السیاحي ارتكازا على آلیة الحوكمة: ثالثا

  : تمتلك السیاحة خاصیتین جوهریتین تسمحان لها باالرتباط القوي بنظریة الحوكمة وهما

 :السیاحة نشاط متجذر في اإلقلیم او األرض -1

... جغرافیتها، سكانها: السیاحة مرتبطة بالتوجه نحو منطقة محددة تحوي عناصر متجذرة كـ

القطاع السیاحي أكثر من أي  فانطالقها من هذه الخاصیة یتبنى بعض الباحثین فكرة ان الحوكمة تؤثر على

قطاع آخر، لكونها تفرض التفاعل لیس بین أطراف معینة فقط ولكن مجاالت بكاملها ثابتة في المناطق 

، )المطاعم بأنواعها(طعام ، اإل...)الفنادق، دور الشباب، المخیمات، الشقق(المقصودة للسیاحة كالمبیت 

مقاربة : وعلیه فالحوكمة السیاحیة تتدرج في إطار مقاربة مزدوجة... البیئة الطبیعیة، الثقافة، الریاضة 

  مقاربة متعدد القطاعات   و  Multi-acteurمتعددة األطراف كغیرها من صیغ الحوكمة األخرى 

Multi-sectorielle.   

 :اعین العام والخاصالسیاحة تفاعل مستمر بین القط -2

الخاصیة المهمة الثانیة للسیاحة وفق الحوكمة هي تكامل النشاط بین األعوان العمومین والخواص، 

، ومن ثم )تشجیع العمل األفقي(د بقوة على غیاب الهرمیة والسلطة في العالقات بین الطرفین یولكن مع التأك

  ).من أسباب ظهور الحوكمة(التقلیل من صراع المصالح 

وفي مقابل غیاب عالقات السلطة والتحكم بین الطرفین تبرز عالقات التشاور والتفاوض وٕادارة 

المعلومات، لكن مع زیادة درجة حساسیة الخدمة، فكل تقصیر في أداء هذه األخیرة یؤدي إلى ظهور الخلل 

  .مباشرة إلى العلن
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  أهداف وتحدیات الحوكمة السیاحیة: ع الثانيالفر 

  .التطرق أوال إلى أهداف الحوكمة السیاحیة، وثانیا تحدیات الحوكمة السیاحیة سیتم في هذا الفرع

  أهداف الحوكمة السیاحیة: أوال

تعمل على الوصول إلى مجموعة من األهداف  الحوكمة في القطاع السیاحي أو الحوكمة السیاحیة

  :المحددة وهي

األطراف المسؤولة عن القطاع السیاحي، بغرض والتعاون بین مختلف تطویر وتنمیة عالقة الشراكة  .1

 .تحقیق دینامیكیة جماعیة تسمح بتنشیط السیاحة

 .تحقیق التوافق بین الخطط السیاحیة والتطور السیاحي .2

 .التقریب بین األطراف اآلخذة من خالل طرح المواضیع المشتركة وتشجیع التشاور والتبادل .3

الجماعات المحلیة مع القطاع الخاص، وحتى على الحوكمة تسمح بتحالف : في المجال العمومي .4

 ....)الفنادق والمركبات السیاحیة العمومیة على سبیل المثال(مستوى مؤسسات وهیاكل الدولة بینها 

  تحدیات الحوكمة السیاحیة: ثانیا

في القطاع السیاحي متعددة، ولكن یمكن طرح ستة تحدیات  التحدیات التي تواجه تطبیق الحوكمة

   :أساسیة، تلخص في النقاط التالیة

 .ياحالمالئمة للتوجه السیحسن اختیار نموذج الحوكمة  .1

 .الحوكمة المختار على الوصول إلى تحقیق األهداف المرسومةمدى قدرة نموذج  .2

بدون استثناء، فأصحاب المحالت مثال  األخذ بعین االعتبار مصالح وآراء جمیع األطراف اآلخذة .3

لذلك یجب العمل على سماع آرائهم وأفكارهم وتصنیفها ... یلعبون دورا مهما في التنمیة السیاحیة

، والسماح لهم أیضا باتخاذ القرار في ...)درجة التأثیر، األهمیة، المردودیة(وفق معاییر موضوعیة 

 .حدود معینة

 ...فیها من حظائر ومشاریعبما : فعالیة تسییر اإلقلیم .4

 .التحدید الدقیق للمسؤولیات وأدوار وحقوق وواجبات كل طرف ذو عالقة بالسیاحة .5

مع (والموارد المادیة  )مشكلة الندرة(ونقصد بها حسن استغالل الموارد الطبیعیة : فعالیة الموارد .6

   .1)تناقص النفقات العمومیة في المجال السیاحي

                                                 
، مداخلة - مع اإلشارة إلى بعض التجارب- المفاهیم والمبادئ  الحوكمة السیاحیةغضبان حسام الدین، صحراوي محمد تاج الدین،  1

 19-18تسویق السیاحة في الجزائر بین اإلمكانیات والتحدیات، جامعة باجي مختار عنابة، یومي : مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حول

 .06-04: ، ص ص 2016نوفمبر 
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سنة  في دراستها OCDEرحت منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة باإلضافة إلى ما سبق ط

مجموعة من " اتجاهات وسیاسات السیاحة في دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة"بعنوان  2012

  : التحدیات التي تواجه الحوكمة السیاحیة، وهي تتلخص في أربع تحدیات

 .اآلخذةضمان التنسیق األفقي والعمودي بین األطراف   .أ 

 .وتعتبر التحدي الثاني وفق آراء ثالث أرباع دول المنظمة: التغلب على الصعوبات المالیة  .ب 

 .التحدید الواضح لألدوار  .ج 

 .1فعالیة االستراتیجیة السیاحیة الموضوعة  .د 

  اإلطار العملي للحوكمة السیاحیة: الفرع الثالث

باعتبار األخیرة األصل الذي ) الشركات(تستمد الحوكمة السیاحیة مبادئها من حوكمة المؤسسات 

، لذلك یقول "مؤسسة قائمة"فالمنطقة أو الوجهة السیاحیة تعتبر تنطلق منه فروع الحوكمة األخرى

Flagestad لكن هذا ال یعني بالضرورة تطابق المقاربتین وال یعني ". تسییر المؤسسات: "بأن التسییر یعني

نما أمر نسبي یرجع إلى طبیعة االستراتیجیة المطبقة والهدف المرجو في نفس الوقت اختالف المقاربتین، وإ 

  .منها

  نماذج الحوكمة السیاحیة: أوال

تعددت نماذج ومقاربات الحوكمة الموازاة مع تطور ممارسات هذا األسلوب بدایة بالنظریة التقلیدیة 

وألن تسییر المناطق الساحلیة ، ...وصوال إلى النظریة المعرفیة مرورا بالنظریة التشاركیة وغیرهم) المالیة(

لحالي، فإن نموذج الحوكمة مطالب بتحقیق النجاعة في ظل االقتصاد البدیل ووزن السیاحة في وقت ا

والنموذج  (Corporate model)النموذج المؤسساتي : السیاحیة یتأرجح بین نموذجین أساسیین هما

  .(Community model)المجتمعي 

كهدف مباشر من " الربح"ساكسوني، یقوم على تحقیق - هو نموذج ذو أصل أنجلو :النموذج المؤسساتي -1

الوجهة (تبر المسؤول عن تحدید وتطویر استراتیجیة المؤسسة خالل التوجه نحو الزبون الذي یع

في هذا النموذج تعمل المؤسسة على انشاء عالقات مع مؤسسات الخدمات الخاصة عن ). الساحلیة

 .طریق العقود أو االستحواذ

هو مقارنة ترى بأن الوجهة الساحلیة مؤسسة ذات طبیعة غیر مركزیة تتشكل من  :النموذج المجتمعي -2

یشجع النموذج إزالة عالقات السلطة والتحكم . مجموعة من وحدات إنتاج الخدمات المتخصصة والمستقلة

وٕاحالل عالقات التعاون والتنسیق بین األطراف اآلخذة، كما یلقى هذا النموذج دعم السلطات المحلیة 

 .وجهة السیاحیة المعنیةلل

                                                 
1 Rome Louis, Opcit. 
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إن كال من النموذجین یمتلك عناصر جوهریة تمیزه، فالنموذج المؤسساتي یعتمد على تأثیر ووزن 

فهو بذلك یهتم ویركز على الجانب المالي أكثر من ...) زبائن، موردین، مساهمین، بنوك" (المجموعة"

" الجماعات المحلیة"یعتمد على تأثیر ووزن  ، أما النموذج المجتمعي فهو)ثقافة المؤسسة(الجانب الثقافي 

ویبقى التساؤل المطروح عن النموذج األصلح؟ اإلجابة . خاصة البلدیة وتوجهها نحو تحقیق المنفعة للجمیع

تحتاج إلى تحلیل استراتیجي قد یفضي إلى حاجة المؤسسة للنموذجین معا، فالنموذج المجتمعي وٕان كان 

لعمومیة فهذا ال یعني استغناءه عن القطاع الخاص في تقدیم الخدمات، وهو یعتمد على السلطات المحلیة ا

  .1)قطاع خاص/ قطاع عام (ما ذكرنا سابقا بأن من خصائص الحوكمة السیاحیة هي التناسق بین الثنائیة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                 
1 Gerbaux Françoise, Marcelpoil Emmanuelle, Gouvernance et management local des villes et 
communes Touristiques : Le cas Français, rencontres internationales démocratie management local, 
20-23 mai 2003, Québec Canada, PP : 04, 05. 
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  :خالصة الفصل األول

  :من خالل دراستنا لهذا الفصل، یمكن أن نستنتج ما یأتي     

  ظهرت السیاحة كنشاط طبیعي لإلنسان نظرا لحاجته للتنقل والسفر من مكان إلى آخر وذلك إما

ألسباب اقتصادیة أو طبیعیة واقترنت بالرغبة في التعرف على مناطق جدیدة واالستمتاع بجمال 

  .الطبیعة في األماكن التي یزورها

االقتصادیة تطورت واحي العلمیة و تطور البشریة والنهضة التي شهدتها في العصر الحدیث في الن - 

السیاحة الثقافیة والعالجیة : معها كذلك العوامل المحفزة للسیاحة ونشأت أنواع عدیدة للسیاحة منها

  .الخ...والشاطئیة والصحراویة

  زادت الحركة السیاحیة نتیجة لتطور وسائل النقل واالتصاالت، وتوافر البنى التحتیة والفوقیة لعدید

كذلك نمو الدخل الحقیقي كان مصحوبا بزیادة في أوقات الفراغ وكذلك االهتمام  من البلدان،

بطرق االستفادة منها وذلك نتیجة الرتفاع المستوى االجتماعي والثقافي وتزاید قوة وكفاءة نقابات 

   .العمال في رعایة أعضائها

  لقطاع سیاحة أهمیة في اقتصادیات الدول وٕادراكا منها لذلك فقد القي هذا القطاع مزیدا من

العنایة واالهتمام من طرف العدید من الهیئات والمؤسسات والمكاتب، باعتباره أحد روافد التنمیة 

ع كبیر من العمالت الصعبة للبلدان المستقبلة للسیاح وتشغیله لقطااالقتصادیة بما یدره من دخل 

  .من العمالة وكوسیلة لتعریف البلد لدى البلدان األخرى

  تعمل السیاحة على تحقیق الحوار ومعرفة اآلخر وتساعد على التفاهم بین شعوب الدول المختلفة

  .ونشر مبادئ السالم العالمي

    

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

  الثانيالفصل  

اإلطار العام لميزان  

  واحتياطي الصرف المدفوعات
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  :تمهیـد

تسویته یترتب عن العالقات االقتصادیة الدولیة مجموعة من عالقات المدیونیة والدائنیة التي یلزم 

العالقات االقتصادیة الدولیة، ونمو التبادل الدولي وسد ء على ذلك فإن درجة نمو إجراء مدفوعات دولیة وبنا

ختالالت الطارئة واألساسیة في موازین المدفوعات، وتحقیق االستقرار االقتصادي، كل ذلك یتطلب درجة اإل

  .عالیة من وفرة وانسیاب وتنوع وسائل الدفع

زان المدفوعات حتیاطات الصرف إلى ضمان سهولة تدفق میإوتهدف الدول بشكل عام من بناء 

د یعتزامات دیونها الخارجیة بالعمالت األجنبیة، والصمود أمام الهزات االقتصادیة والمالیة، و إلب واإلبقاءلدیها 

حتیاطات الدولیة من العوامل المحددة لثقة الدائنین في الدولة، كما أنها توفر مناخ من االطمئنان مستوى اإل

  .االستثمار في هذه الدولللمستثمرین األجانب في جدوى 

وعلى هذا األساس، فإن ضرورة تكوین احتیاطي صرف عند المستویات اآلمنة والمالئمة، یجنب 

االحتیاطات، فضال  الدولة السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة غیر المرغوبة في حالة عدم وجود أو كفایة تلك

  .حلیةعن دورها في الحیلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة الم

وتعد إدارة احتیاطي صرف من األمور التي تتسم بالتعقید، لما تتطلبه من احترافیة وصرامة في 

التسییر، فالتعامل مع هذا االحتیاطي البد أن یلقى أكبر قدر من االهتمام والحرص، وحمایته من النقصان 

   .خاصة بسبب تقلبات أسعار الصرف، واختیار المزیج المالئم المكون لبنیتها

  :وعلیه سنتناول في هذا الفصل

  .سعر الصرف :المبحث األول

  .ماهیة میزان المدفوعات :المبحث الثاني

  .عمومیات حول احتیاطي الصرف :المبحث الثالث

 .قنوات تراكم احتیاطي الصرف ومبادئ إدارته :المبحث الرابع
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  سعر الصرف: المبحث األول

أهم االختالفات بین التبادل الدولي والتبادل المحلي، في إن تسویة التبادل الدولي تتم  تكمل

 أنواعبالعمالت األجنبیة، في حین تتم تسویة التبادل المحلي بالعملة المحلیة، ومن شأن هذا التباین في 

فیة قیاس هذه القیم العمالت المستخدمة، أن یقود إلى بروز مشكلة نقدیة لدى الدول المختلفة، سببها كی

النقدیة، وكیف تتم معادلتها ومن ثم تسویتها، ومن هنا تبرز أهمیة دراسة سعر الصرف، لذا سیتم التطرق إلیه 

    :  في المطالب التالیة

  مفهوم سعر الصرف: المطلب األول

ر یمثل سعر الصرف المرآة التي تعكس مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي، ویعتبر األخی

األداة الرئیسیة ذات التأثیر المباشر على العالقة بین األسعار المحلیة واألسعار الخارجیة وكثیرا وما یكون 

  .األداة األكثر فعالیة عندما یقتضي األمر لتشجیع الصادرات وتوفیر الواردات في آن واحد وبشكل مباشر

  تعریف سعر الصرف: الفرع األول

العنصر ) Taux de change، بالفرنسیة Exchange RATE باإلنجلیزیة(یعتبر سعر الصرف 

المحوري في االقتصاد، كما یعتبر العنصر الرئیسي في الفكر المالي الحدیث، لما له من أهمیة بالغة في 

تعدیل وتسویة میزان المدفوعات للدولة، وللتعرف على ماهیة سعر الصرف نورد فیما یلي أهم التعاریف 

  .المفسرة لهذا المصطلح

عدد الوحدات التي یجب دفعها من عملة معینة للحصول على وحدة : "یعرف سعر الصرف على أنه

  .1"من عملة أخرى

وحدة واحدة من العملة هو عدد وحدات العملة الوطنیة التي تستلزم دفعها لشراء : "كما یمكن تعریفه

  .2"عملة الوطنیةاألجنبیة أو هو عدد وحدات العملة األجنبیة الالزمة لشراء وحدة من ال

یعرف سعر الصرف بأنه كمیة العملة المحلیة التي یمكن التنازل عنها مقابل : "التعریف الثالث

الحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبیة، من خالل تفاعل قوى العرض والطلب على العملة األجنبیة، 

  .3"مثل ما یتم تحدید سعر أي سلعة في السوق

سعر مبادلة عملة ما بأخرى وهكذا تعد إحدى العملتین "على أنه كما یمكن تعریفه : التعریف الرابع

  .4"سلعة في حین تعتبر األخرى السعر النقدي لها

                                                 
 .13 10، ص 2009، دار الخلدونیة، الجزائر، النقود والعمالتاقتصادیات صرف قانة الطاهر،  1
 .244، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، االقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب،  2
 .54، 53: ، ص ص2013، دار األیام، األردن، النقود والمصارفالعبیدي عبد اهللا عبد الخالق، المشهداني فرحان خالد أحمد،  3
 .97، ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، محاضرات في االقتصاد الكلياكر محمد العربي، س 4
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  :ومن هذه التعاریف یمكن أن نستخلص التعریف التالي

من عملة  عن الوحدات من عملة معینة الالزمة للحصول على وحدة واحدة سعر الصرف هو عبارة

أخرى، ویقصد به عملیة تحویل عملة أجنبیة لعملة محلیة أو تحویل عملة محلیة مقابل عملة أجنبیة أي سعر 

  .عملة لعملة أخرى بحیث تعتبر األولى سلعة والثانیة سعر نقدي لها

  :1وفي الواقع هناك طریقتان لتسعیر العمالت وهما

 هو عدد الوحدات من العملة األجنبیة التي یجب دفعها للحصول على وحدة واحدة  :التسعیر المباشر

 .من العملة الوطنیة

في الوقت الراهن، قلیل من الدول من یستعمل طریقة التسعیر المباشر، وأهم الدول التي تستعمل هذه الطریقة 

   .هي بریطانیا العظمى، في المركز المالي في لندن

دفعها للحصول على وحدة واحدة من فهو عدد الوحدات من العملة الوطنیة الواجب  :التسعیر غیر المباشر

وفي هذه . العملة األجنبیة، ومعظم الدول في العالم تستعمل هذه الطریقة في التسعیر بما في ذلك الجزائر

  .األخیرة یقاس الدوالر األمریكي بعدد من الوحدات من الدینار

  الصرف أهم وظائف سعر: الفرع الثاني

  :تمثل وظائف سعر الصرف فیما یلي

  وظیفة قیاسیة: أوال

لسلعة (حیث یعتمد المنتجین المحلیین على سعر الصرف لغرض قیاس ومقارنة األسعار المحلیة  

وهكذا یمثل سعر الصرف بالنسبة لهؤالء بمثابة حلقة الوصل بین األسعار . مع أسعار السوق العالمیة) معینة

  .2العالمیةالمحلیة واألسعار 

  وظیفة تطویریة: ثانیا

أي یستخدم سعر الصرف في تطویر صادرات معینة باتجاه سوق شریك تجاري معین، من خالل  

، ومن جانب آخر یمكن )ب(في سوق البلد ) أ(دوره في تشجیع تلك الصادرات أین توجد نسبیة السلع للبلد 

ة، واالستعاضة عنها باالستیراد حیث تكون أن یؤدي سعر الصرف إلى االستغناء عن فروع صناعیة معین

أسعارها أقل من األسعار المحلیة في حین یمكن االعتماد على سعر صرف مالئم لتشجیع استیراد سلع 

  .معینة، وبالتالي یؤثر سعر الصرف على التركیب السلعي الجغرافي للتجارة الخارجیة للدولة

  

                                                 
 .96، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكلطرش الطاهر،  1
 .149، ص 2002، 2، دار مجدالوي للنشر، األردن، طالتمویل الدوليسیني عرفان تقي، حال 2
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  وظیفة توزیعیة: ثالثا

سعر الصرف وظیفة توزیعیة على مستوى االقتصاد الدولي وذلك بفضل ارتباطه بالتجارة  یمارس

الخارجیة حیث تقوم هذه األخیرة بإعادة توزیع الدخل الوطني العالمي والثروات الوطنیة بین أقطار العالم 

الحبوب من الوالیات فمثال عند ارتفاع قیمة الدوالر مقابل الدینار الجزائري وبافتراض أن الجزائر تستورد 

المتحدة األمریكیة فستضطر الجزائر إلى دفع زیادة في الدوالرات على استیرادها تعادل نسبة االرتفاع في قیمة 

     . 1الدوالر مقابل الدینار الجزائري مما یؤثر على احتیاطات الجزائر من الدوالر

بینها، حیث یقوم سعر الصرف یمكن استنتاج أن الوظائف الثالثة لسعر الصرف متكاملة فیما  

الشرائیة للعملة األجنبیة، وهذا ما یساعد على معرفة القطاع  بقیاس ومقارنة القوة الشرائیة للعملة المحلیة بالقوة

الذي یتمتع بوفرة في عوامل االنتاج والذي یحتاج إلى تطویر وبذلك تتخصص الدولة في القطاع األقل تكلفة 

، كما ینعكس )ص في السوق المحلیة مقارنة بنفس السلعة في األسواق األجنبیةتطویر السلعة األرخ(ربحیة 

ذلك على تقسیم العمل الدولي وهذا ما یساعد على التوزیع األمثل لدخل العالمي على حسب الناتج الوطني 

  .صل إلى تخصیص أفضل للموارد الدولیةتالخام لكل دولة وبالتالي 

  سعر الصرف أشكال ومیكانیزمات: الفرع الثالث

  أشكال سعر الصرف : أوال

یتحدد سعر الصرف أي عملة في سوق الصرف األجنبي وفقا لقوى العرض والطلب على العمالت 

ویعني أیضا  الجزائریة أو تونسیة یقابله طلب على الدینار الجزائري أو التونسي، على الصادرات فالطلب

عرض للعمالت األجنبیة كما یكون في بعض األحیان تدخالت للسلطات النقدیة في تحدید سعر الصرف 

   : المناسب لكافة العمالت األجنبیة بما یحقق أهدافها، ومن بین أشكال سعر الصرف نذكر

عملة بلد هو مقیاس لقیمة عملة إحدى البلدان التي یمكن تبادلها بقیمة   :سميسعر الصرف اإل -1

آخر، یتم تبادل العمالت أو عملیات شراء وبیع العمالت حسب أسعار هذه العمالت بین بعضها 

البعض، ویتم تحدید سعر الصرف اإلسمي لعملة ما تبعا للطب والعرض علیها في سوق الصرف 

 :فهو بدوره ینقسم إلى في لحظة زمنیة ما،

  .  الرسمیةهو المعمول به في المبادالت : سعر الصرف الرسمي

 .2هو المعمول به في السواق الموازیة: سعر الصرف الموازي

                                                 
ص  ،2013، مكتبة حسین العصریة للطباعة والنشر، لبنان،سیاسة الصرف كأداة لتسویة االختالل في میزان المدفوعات صید أمین، 1

 .26،27: ص
، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - دراسة تحلیلیة تقییمیة–المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة قدي عبد المجید،  2

 .104، 103: ص ص
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لشراء  ةالالزموهو ذلك السعر الذي یحدد عدد الوحدات من السلع األجنبیة  :سعر الصرف الحقیقي  -2

تجاریا یجمع بین كل تقلبات سعر الصرف  ح، فهو مؤشر مرج1وحدة واحدة من السلع األجنبیة

 :2اإلسمي وتفاضل معدالت التضخم، ویعطى بالعالقة التالیة

��� =  ��� ��
�∗� �  

TRC :سعر الصرف الحقیقي.  

TRC :سعر الصرف اإلسمي.  

  .هي مؤشر األسعار المحلیة ومؤشر األسعار الخارجیة على التوالي ∗�و P حیث

عبارة عن قیاس سعر صرف بلد معین بالنسبة لمنطقة نقدیة محددة، أي هو  :سعر الصرف الفعلي  -3

بالنسبة لعمالت الشركاء التجاریین الكبار لهذا البلد، ومن شأن قیاس سعر الصرف الفعلي أن یسمح 

بمتابعة تطور القدرة التنافسیة السعریة لالقتصاد الوطني، وهو أمر مهم للغایة بالنسبة للمتعاملین 

 .3وصناع القرار االقتصادیین

  :حیث نجد فیه

یعبر هذا السعر على العالقة الكلیة الناشئة بین القیمة الفعلیة  :سميسعر الصرف الفعلي اإل -3-1

المعبر عنها بنفس للعملة المحلیة معبرا عنها بمعدل معین والقیمة المجمعة لسلة العمالت األجنبیة 

القیمة االسمیة لسلة ثابتة من العمالت نتیجة لتحركات سعر المعدل في فترة زمنیة ما، وكذا تفسیر تغییر 

  .4الصرف االسمي

هو سعر صرف اسمي حقیقي ألنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار  :سعر الصرف الفعلي الحقیقي -3-2

صرف ثنائیة معدال بالفرق المرجح لألسعار األجنبیة والمحلیة، ویعتبر هذا المؤشر ذو داللة مالئمة على 

 .5ة البلد اتجاه الخارجتنافسی

                                                 
 .121، ص 2011، دار بلقیس، الجزائر، البعد الدولي للنظام النقدي الدولينعمان سعیدي،  1
 .12، ص مرجع سابققانة الطاهر،  2
   .73، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في المالیة الدولیةمجیطنة مسعود،  3
، دار صفاء للنشر )نظریة وتطبیقات(وٕادارته في ظل الصدمات االقتصادیة سعر الصرف الغالبي عبد الحسین جلیل عبد المحسن،  4

 .29، ص 2011والتوزیع، األردن، 
، ص 2010، مكتبة الحسن العصریة للطباعة والنشر، لبنان، ، سیاسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسیاسة النقدیةبوخاري لحلو موسى 5

28. 
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وهو السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب عند تساوي القیمة المطلوبة مع  :سعر الصرف التوازني -4

القیمة المعروضة من إحدى العمالت بغض النظر عن أثر المضاربة وحركات رؤوس األموال غیر 

 ولة في األسواق الحرة فيالعادیة فسعر الصرف التوازني مثل التوازن ألي سلعة من السلع المتدا

وجود المنافسة التامة، ویكون هذا السعر متزامنا مع التوازن في میزان المدفوعات، نستنتج من هذا 

المفهوم أن سعر الصرف التوازني هو سعر الصرف الذي یتسق مع التوازن الكلي كونه یمثل التوازن 

  .1المستدیم لمیزان المدفوعات

یتم حساب سعر الصرف المتقاطع على أساس المقارنة ما بین سعري  :الصرف المتقاطع سعر -5

صرف عملتین بالنسبة لعملة ثالثة تعتمد كأساس، مثل دوالر الوالیات المتحدة األمریكیة كما هي 

 :العادة لیكن لدینا

  أورو 0,7050= دوالر أمریكي  1

 فرنك سویسري 1,2020= دوالر أمركي  1

  :فأن سعر صرف الفرنك السویسري بالنسبة للیورو یتم حسابه كما یلي وعلیه

= فرنك سویسري  1
,����

�,����
  

  أورو 0,5865= فرنك سویسري  1

بالنسبة لكل عملة سعر شراء وسعر بیع، وكقاعدة عامة یكون سعر البیع أكبر من سعر  من المعلوم أنه یوجد

  .2ربح البنكالشراء، والفرق بینهما یشكل هامش 

  میكانیزمات سعر الصرف: ثانیا

  :3إن عملیة الصرف ممكن أن تتم بطرق مختلفة

 ):Manual-type exchange(الصرف الیدوي  -1

جنبیة والعكس، ویتم هذا المقصود بالصرف الیدوي تبدیل كمیة من النقود الوطنیة بكمیة من العمالت األ

الذین یحضرون معهم كمیة معینة من النقود الوطنیة لمواجهة التبادل من ید لید، ویلجأ إلیها عادة السیاح 

 .الخ...النفقات المستعجلة

                                                 
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في - دراسة حالة الجزائر–المیزان التجاري وسبل عالجها أثر تقلبات سعر الصرف على دوحة سلمى،  1

ة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ی، تخصص تجارة دولیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجار )غیر منشورة(العلوم التجاریة، 

 .12، ص 2014/2015
 .75، 74: ، ص صمرجع سابقمجیطنة مسعود،  2
غیر (، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، - دراسة حالة الدینار الجزائري–سعر الصرف الحقیقي التوازني ، ةبلحرش عائش 3

، 2013/2014، تخصص نقود وبنوك ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، )منشورة

 .29ص 
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 ):Ch cked-out change(الصرف المسحوب  -2

نظرا للتكالیف الضخمة التي یتطلبها إرسال األوراق النقدیة عن طریق البرید وما ینجر عنه من مخاطر تلجأ 

التي  "أي عن طریق بیع وشراء صكوك أجنبیة"المعامالت الدولیة المؤسسات إلى الصرف المسحوب لتسویة 

كات ییقصد بها جمیع السندات التي تمثل دینار مقوما بالعملة األجنبیة  كالكمبیاالت والسندات األذنیة والش

في الدفع والقیم المنقولة، التحویالت التلغرافیة، والمفروض أن تكون هذه الصكوك ذات سیولة كبیرة أي واجبة 

   . الحال أو بعد وقت قصیر، وهذا النوع من الصرف هو األكثر شیوعا واستعماال

  أنظمة سعر الصرف والعوامل المؤثرة فیه: الفرع الرابع

  أنظمة سعر الصرف: أوال

نظام الصرف العالمي من حالة التثبیت التي كانت تلتزم بموجبها بتحدید قیمة عملتها  لقد تحول

اشرة نسبة للذهب إلى الوضع الحالي الذي یحاول تنظیم عملیات الصرف وٕالحاق بصفة مباشرة أو غیر مب

  .نوع من االستقرار على ترتیباته من خالل نظام ال تمت فیه قیمة العمالت الذهب بصلة

  :1ویمكن تلخیص نظم الصرف إلى فئتین

 .وتنقسم النظم التثبیتیة إلى نظام حر ونظام مرن :النظم غیر التثبیتیة -1

قانون العرض وطلب المطلق في  أساسیقوم هذا النظام على  :الحر أو العائم المستقل النظام -1-1

تحدید معدالت الصرف وهذا النظام المعتمد في الدول المتقدمة وكذلك الدول النامیة، أما على 

 .مستوى الدول العربیة فإن الدولة الوحیدة التي تعتمده هي لبنان

 ویمعصرف المرن هو نظام المرونة االختیاریة أو نظام التال أنواع أهمإن من  :النظام المرن -1-2

المسیر حیث في هذا النظام تؤثر السلطة النقدیة على تحركات معدل الصرف بتدخالتها الفعالة 

سلة عمالت أجنبیة قیاسیة منوعة دون االلتزام بأي سعر صرف رسمي، هذا  على الرجوع إلى

    .زائرالنظام المعتمد في كل من مصر وتونس والج

تعتمد على قیام الدولة بربط عملتها رسمیا بمعدل ثابت، بعملة صعبة ذات  هذه النظم: النظم التثبیتیة -2

 .مكانة كبیرة أو بسلة من العمالت

فرغم تعدد أنظمة الصرف واختالفها فإن معظم الدول ترى بأن سعر الصرف یعتبر من بین 

فتقاوم ارتفاعه لحمایة الصادرات وانخفاضه للحد من آثار العناصر الرئیسیة ضمن سیاستها االقتصادیة 

  .التضخمیة

  

                                                 
 .98، ص مرجع سابقساكر محمد العربي،  1
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  العوامل المؤثرة في أسعار الصرف: ثانیا

  :توجد العدید من العوامل تؤدي إلى حدوث تقلبات في أسعار الصرف ومنها

 :من العوامل الفنیة التي تؤثر على سعر الصرف :العوامل الفنیة .1

 أن المعلومات التي تصل إلى السوق بشأن أسعار العمالت والحالة االقتصادیة  :ظروف السوق

لمعلومة واالشاعات والتقاریر والتصریحات الرسمیة تؤثر على أسعار العمالت كما أن تجاوب السوق 

معینة یختلف عن تجاوب سوق العمالت لمعلومة أخرى فالمعلومات السیئة تؤثر في السوق بشكل 

تجاوب المتعاملین في السوق مع نفس المعلومة قد ال یكون  أنومات الجیدة، كما أسرع من المعل

متناغما أو متناسقا فكل متعامل یحلل المعلومة من زاویة معینة ویتجاوب معها بطریقة تختلف عن 

 .متعامل آخر

 ضة من أن أسعار العمالت األجنبیة تتأثر بالكمیات المطلوبة والمعرو  :خبرة المتعاملین وأوضاعهم

حركة األسعار كما أن القدرة  في سوق العمالت األجنبیة اتجاه خبرة المتعاملین هذه العمالت وتعكس

 أسعارالتفاوضیة للمتعاملین واألسالیب المستخدمة من قبلهم لتنفیذ عملیاتهم تؤثر على اتجاه 

  .1العمالت

 العوامل  أهماسي للدولة من ویعتبر االستقرار األمني والسی :الوضع السیاسي القائم في الدولة

من اجل التصدیر في حین تكون هناك ضرورة  اإلنتاجالمؤثرة على النشاط االقتصادي خاصة 

الستراد السلع األساسیة ویؤدي ذلك إلى اختالل المیزان التجاري مما ینعكس سلبا على سعر 

 .2ال األجنبیةالصرف، وأیضا ال یتوفر لدى الدولة المناخ المناسب الستقطاب رؤوس األمو 

  :ویمكن تقسیم العوامل األساسیة إلى :العوامل األساسیة .2

 یعد التوازن واالختالل في میزان المدفوعات من بین أهم العوامل المؤثرة في سعر  :میزان المدفوعات

الصرف كونه حلقة الوصل التي تعكس عالقة البلد بالعالم الخارجي، ویلعب سعر الصرف دورا مهما 

، ففي حالة العجز ما یؤدي إلى زیادة الطلب على العمالت في تحقیق التوازن في میزان المدفوعات

بیة مقابل انخفاض الطلب األجنبي على عملته المحلیة وبالتالي انخفاض قیمتها، والعكس األجن

 .3صحیح في حالة وجود فائض في میزان المدفوعات

 یؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على عملة معینة إلى زیادة الطلب على العملة النقدیة ومن  :سعر الفائدة

 .ثم ترتفع قیمتها والعكس صحیح

                                                 
 .48، ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، التمویل الدوليمطر موسى سعید وآخرون،  1
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، أثر األسواق المالیة الناشئة على استقرار أسعار الصرف في الدول العربیةبوعبد اهللا علي،  2

 .70، ص 2013/2014، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، )ةغیر منشور (
 .69، ص مرجع سابقالغالبي عبد الحسین جلیل عبد المحسن،  3
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 أن حركات األسعار تعكس شكل أساسي التغیرات المهمة في " ملتون فریدمان"یرى  :عرض النقد

كمیة النقود، وأن هناك عالقة وثیقة بین تغیرات كمیة النقود، بوحدة واحدة من الناتج وحركات 

األسعار أیضا، وبالتالي هذا یجعل سلع الدولة أقل قدرة على منافسة سلع الدول األخرى وینتج على 

 . فاع أسعار صرف العمالت األجنبیةذلك ارت

 بافتراض ثبات العوامل األخرى، یؤدي التضخم المحلي إلى انخفاض في قیمة العملة  :معدل التضخم

  .1في سوق الصرف، فیما تؤدي حالة الركود إلى ارتفاع قیمة العملة

 إن هذه اإلجراءات ال تؤثر بشكل مباشر على سعر العملة إال أنه في أوقات  :السیاسة الضریبیة

متعددة تكون مثل هذه السیاسات واإلجراءات مهمة ویجب أن تؤخذ بالحسبان لما لها من آثار على 

 .2وحوافز اإلنتاج وبالتالي األسعار والصادرات والمیزان التجاريالدخول، 

 ني عندما یذهب إلى باریس فإنه یعرض الدینار األردني ویطلب فالسائح األرد :النفقات السیاحیة

وبالتالي فإنه سعر صرف العملة المحلیة سوف ینخفض مقابل ) أو الیورو حالیا(الفرنك الفرنسي 

 . والعكس صحیح الیورو

 وهذه المساعدات التي ترد للدولة هي تحویالت دون مقابل فكلما زادت هذه  :المساعدات الخارجیة

غیرها فإنه سیتم تحویلها إلى العملة الوطنیة  أوسواء كانت من المؤسسات الدولیة  داتالمساع

جنبیة وینخفض سعرها وفي المقابل یزداد سعر صرف العملة وبالتالي یزداد عرض العملة األ

  .المحلیة

 بهدف  إن انتقال رؤوس األموال من بلد إلى آخر :التحوالت الرأسمالیة واالستثمارات األجنبیة

االستثمار وقد یكون هذا االستثمار مباشر كإقامة مشاریع في الدول األخرى أو غیر مباشر مثل 

 ةاألجنبیإن انتقال رؤوس الموال من األردن إلى الدول . شراء األصول المالیة كاألسهم والسندات

 . یؤدي إلى زیادة عرض الدینار ویرتفع سعر صرف العملة األجنبیة

 وهي القروض المقدمة من دولة إلى أخرى أو القروض التي تقدمها مؤسسات مالیة  :القروض الدولیة

 100عند حصول األردن على قرض بقیمة  .دولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغیرها

ملیون ین من الیابان فإن عرض العملة األجنبیة سوف یزداد وبنفس الوقت یزداد الطلب على العملة 

الوطنیة وهي الدینار، وبالتالي یرتفع سعر صرف الدینار مقابل الین مع بقاء العوامل األخرى ثابتة 

 .3كما هي

  

                                                 
 .52، 51: ، ص ص2008، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، التمویل الدوليالمومني یاسر،  1
 .234، ص 2004، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، المالیة الدولیةن، كنج شكري ماهر، عوض مروا 2
 .51- 49: ، ص صمرجع سابقمطر موسى سعید وآخرون،  3
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  بيسوق الصرف األجن: المطلب الثاني

إن سوق الصرف األجنبي یمثل اإلطار الذي تنشط فیه العدید من المؤسسات والبنوك المركزیة 

تحوالت كبیرة من حیث التنویع والتوسع واالنتشار، وهذا  ةاألجنبیللعدید من الدول فقد حققت أسواق الصرف 

  : ي الفروع التالیةما أدى إلى نمو حجم المعامالت فیه ویمكن إعطاء لمحة عن سوق الصرف األجنبي ف

  تعریف سوق الصرف األجنبي وخصائصه: الفرع األول

، ةاألجنبیمن العملة الوطنیة مقابل وحدات من العملة إن سعر الصرف یعبر عن قیمة وحدة واحدة 

  .ةاألجنبیفبموجب القیم السوقیة أو المقررة تتم عملیات تبادل العمالت في أسواق الصرف 

  األجنبيتعریف سوق الصرف : أوال

ویعرف سوق األجنبي بأنه السوق الذي تتبادل فیه عمالت مختلف الدول، وتحدد فیه أسعار ": التعریف األول

الصرف األجنبي، وتبادل العمالت األجنبیة في جمیع البنوك والمؤسسات، ذلك أن طبیعة الصرف األجنبي 

لعة بأخرى على أساس سعر معین ال تختلف عن طبیعة المبادالت األخرى، في حین تستطیع أن تبادل س

بنسبة سعر األولى إلى الثانیة، كذلك یمكن مبادلة العملة الخارجیة بالعملة المحلیة على أساس سعر العملة 

  .1"األولى بالنسبة للثانیة

على انه السوق الذي یتم فیه تبادل العمالت األجنبیة مقابل  Jean Marc Siroén ویعرفه" :التعریف الثاني

، أما إذا تم االتفاق على أن یكون الدفع في "فوري"عمالت وطنیة، وٕاذا تم هذا التبادل في نفس الیوم یسمى 

  .2""الصرف اآلجل"المستقبل یسمى 

بیع العمالت األجنبیة، وال عن السوق الذي تنفذ فیه عملیات شراء و  یعتبر سوق الصرف" :التعریف الثالث

یوجد مكان محدد لهذا األسواق، ففي العادة تتم العملیات بین البنوك بواسطة أجهزة التداول االلكترونیة او 

ساعة، وهذا نتیجة  24معلوماتیة مترابطة فیما بینها عن طریق شبكات اتصال أو أقمار صناعیة تعمل 

  . 3"الختالف التوقیت في هذه األسواق

  خصائص سوق الصرف األجنبي : ثانیا

  :تتمیز أسواق الصرف األجنبیة بالخصائص التالیة

 تتمیز سوق العمالت األجنبیة بالسیولة الشدیدة، فالصفقات الكبیرة تنفذ بسرعة. 

                                                 
 .273، ص 2012، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، - مدخل حدیث–التمویل الدولي العیساوي عبد الكریم جابر،  1
 .58، ص مرجع سابقدوحة سلمى،  2
 .108، 107: ، ص صمرجع سابققدي عبد المجید،  3
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  تجري الصفقات في سوق الصرف األجنبي في كل ساعات النهار واللیل وتشمل في أغلب األحوال

 .ومختلفة مؤسسات في مناطق اختصاص وطنیة

  من صفقات العمالت األجنبیة في  %56تستحوذ األسواق الثالثة لندن ونیویورك، طوكیو على نسبة

 .1العالم

 ،بغض النظر عن  سوق الصرف األجنبي فهو عبارة عن التقاء البائعین والمشتریین للعمالت المختلفة

روقات األسعار أو بما یحقق الزمان والمكان حسب المعلومات واآللیات أنظمة معینة لإلفادة من ف

 .2احتیاجات عملیات تبادل السلع والخدمات واألصول المالیة والموارد األخرى

  سوق الصرف األجنبي سوق حساس جدا یستجیب بسرعة كبیرة ألي تغیرات حتى التغیرات المتوقعة

سط الیومي في االقتصاد، ولذا فإن سعر الصرف یتغیر یومیا بل وعلى مدار الساعة، ویبلغ المتو 

تریلیون دوالر، وتجدر اإلشارة إلى أن  5,1لحجم التعامل في هذا السوق على مستوى العالم 

المدفوعات المتعلقة بالتجارة الدولیة تشكل نسبة بسیطة من إجمالي تعامالت الصرف األجنبي، وأن 

  . 3معظم تلك التعامالت تكون بسبب تبادل األصول بأخرى

  وظائف سوق الصرف األجنبيتقسیمات و : الفرع الثاني

  تقسیمات سوق الصرف األجنبي: أوال

 :4تقسم أسواق الصرف في العالم إلى أربعة مجموعات رئیسیة وهي كاآلتي أنویمكن 

  أسواق صرف شرق آسیا: المجموعة األولى

قبل أي مجموعة أول من یفتح أبوابه للتعامل نظرا لشروق الشمس فیها  تمتاز هذه المجموعة بأنها

  :أخرى ومن أهم هذه األسواق

، هذا السوق نتیجة ازدیاد دور الیابان في التجارة الخارجیة على دول العالم أهمیةوتظهر  :سوق طوكیو -1

 .وبذلك أصبح السوق یلعب دورا كبیرا في المنطقة

برزت أهمیة هذا السوق بعد أن أصبحت سنغافورة قاعدة صناعیة مالیة في منطقة  :سوق سنغافورة -2

 .جنوب سرق آسیا

هذا السوق بعد ان أصبحت هونج كونج قاعدة صناعیة عالمیة قریبة  أهمیةبرزت  :سوق هونج كونج -3

     .في تعداد السكان مالعالمن الصین أكبر دول 

                                                 
 .58، ص مرجع سابقبوعبد اهللا علي،  1
 .281، ص 2006، دار جدیر للنشر والتوزیع، األردن، تحلیل االقتصاد الدوليهوشیار معروف،  2
منصور، علي مسعود عطیة، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة  إبراهیم، محمد -مدخل السیاسات–االقتصاد الدولي موردخاي كریانین،  3

 .256، ص 2007السعودیة، 
 .60، 59: ، ص صمرجع سابقبوعبد اهللا علي،  4
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  أسواق الشرق األوسط: المجموعة الثانیة

من عائدات النفط، وهي  هذه األسواق نتیجة ازدیاد إیرادات بعض دول المنطقة أهمیةلقد ازدادت 

  :ومن أهم أسواقها األقصىساعات من بدء العمل في أسواق الشرق  05تفتح بعد 

 .حیث تعتبر البحرین مركزا مالیا للعملیات المصرفیة الخارجیة تخدم كل دولة الخلیج :سوق البحرین -1

 .ولها أهمیة مالیة خاصة لإلمارات العربیة المتحدة ومنطقة الخلیج :سوق دبي -2

عاصمة المملكة العربیة السعودیة والتي تملك أكبر مخزون  لكونهاهنا  أهمیتهوتبرز : سوق الریاض -3

  .قتصادها اكبر اقتصاد في منطقة الخلیج العربيانفطي في العالم، ویعتبر 

  أسواق أوروبا: المجموعة الثالثة

العمل في هذه األسواق بعد ساعتین أو ثالث من بدأ العمل في أسواق الشرق األوسط وأهم  ویبدأ

  :هذه األسواق

ویعتبر أكبر أسواق المجموعة على اإلطالق إذ یشكل مركزا عالمیا لجمیع أسواق المال في  :سوق لندن -1

 .العالم، ولهذا السوق تاریخ طویل نظرا لكون بریطانیا دولة عظمى

الدولیة، وكون وتبرز أهمیة هذا السوق كون ألمانیا تشكل عامال مهما في التجارة  :ورتسوق فرانكف -2

 .المارك األلماني كان من العمالت الرئیسیة في المعامالت التجاریة الدولیة

یعتبر مركزا مالیا مهما نظرا لما تتمتع به سویسرا من استقرار سیاسي واقتصادي، وكذلك  :سوق زیورخ -3

 .بالسریة في التعامالت البنكیة تمیز قوانینها

وهو من األسواق األوروبیة المهمة نظرا لحجم االقتصاد الفرنسي وحجم التبادل الفرنسي  :سوق باریس -4

  .مع باقي دول العالم

  كا الشمالیةیأسواق أمر : المجموعة الرابعة

  :ساعات من فتح أبواب أسواق أوروبا وهي 05تفتح أبوابها بعد 

 .إذ تعتبر نیویورك أهم مركز مالي في أمریكا الشمالیة :سوق نیویورك -1

 .حیث تعتبر شیكاغو مركزا مالیا وصناعیا مهما في الوالیات المتحدة األمریكیة :سوق شیكاغو -2

 .مركزا مالیا وتجاریا مهما في الوالیات المتحدة األمریكیة أنجلسحیث تعتبر لوس  :أنجلسسوق لوس  -3

  .حیث تعتبر تورینتو من أهم المراكز المالیة والتجاریة في كندا :سوق تورینتو -4

  وظائف سوق الصرف األجنبي: ثانیا

تعد تسویة المدفوعات الدولیة، التغطیة، المضاربة أهم وظائف سوق الصرف األجنبي، حیث یمكن 

  :شرحها باختصار في ما یأتي
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فعن طریق هذه األسواق تتم  :الشرائیة بین الدولتسویة المدفوعات الدولیة وتحویل األموال أو القوة  -1

تسویة الحسابات الدولیة المترتبة على المبادالت التجاریة إضافة إلى التحویالت الرأسمالیة بمختلف 

  .صورها

ویقصد بها تجنب الخسارة في سعر الصرف أي تغطیة الوضع المفتوح للمتعاملین في أسواق  :التغطیة -2

بنك تجاري في سوق اتفاق على بیع وشراء صرف أجنبي عن طریق  الصرف األجنبیة عن طریق

 .1الصرف یسلم مستقبال بناءا على ثمن یتفق علیه في الحال ومقابل ذلك یتقاضى البنك فائدة معینة

تكمن المضاربة في سوق الصرف في التعرض اإلداري لخطر الصرف بهدف تحقیق الربح،  :المضاربة -3

الذي یقوم بعملیة التغطیة إنما یسمى  عملیات التغطیة فبینما الشخصإذن عملیة المضاربة هي عكس 

لتغطیة مخاطر الصرف األجنبي فإن عملیات المضاربة تسمى إلى مخاطر الصرف األجنبي أو تسعى 

إلى الوضع المفتوح وذلك على أمل أن تتمكن من تحقیق أرباح ویقوم بعملیات المضاربة صنف من 

وهم یقومون استنادا إلى توقعاتهم بشراء العملة التي یتوقعون ارتفاع سعر المتعاملین هم المضاربون 

صرفها في المستقبل وبیع العملة التي یتوقعون انخفاض سعر صرفها في المستقبل ویحققون األرباح إذ 

 :صحت توقعاتهم، وهناك نوعین من المضاربة نذكر كما یأتي

وهي التي تسوء في حالة سریان الظروف الطبیعیة : المضاربة المؤدیة إلى استقرار سوق الصرف -3-1

، ألن المضاربین حیث أن سعر الصرف الذي یرتفع أو ینخفض عن مستواه التوازني البد أن یعود إلیه

التي ارتفع سعر صرفها لسبب طارئ، ویقومن بشرائها إذا انخفض سعر صرفها عن  یتحركون لبیع العملة

  .ن السوق والسعر إلى االستقرار من جدیدمستواه التوازني، وهم بهذا یقودو 

یسود هذا النوع من المضاربة عندما تغلب حالة  :المضاربة المؤدیة إلى عدم استقرار سوق الصرف -3-2

غیر مألوفة من التوقعات حول حركة سعر الصرف، بحیث أن تحرك سعر الصرف بعید عن التوازن هذا 

لسعر لالبتعاد عن مستواه التوازني، ففي مثل هذه الظروف یؤدي إلى انطالق حركة في سوق الصرف تدفع ا

سیتبعه المزید من االنخفاض لذلك  عندما ینخفض سعر الصرف یسود لدى المضاربین التوقع بأن هذا السعر

     .2فهم یقومون بزیادة أرصدتهم من هذه العملة وهذا ما یدفع بسعر الصرف العملة إلى مزید من االنخفاض

  المتعاملون الرئیسیون في سوق الصرف األجنبي :الفرع الثالث

تتحدد أسعار الصرف بتدخل مجموعة من المتعاملین في سوق الصرف وهذا من خالل عملیات 

  :البیع والشراء للعمالت األجنبیة، ومن بین أهم المتعاملین في هذا السوق نجد

 

                                                 
 .105، ص مرجع سابقساكر محمد العربي،  1
 .263، 262: ، ص ص2010لنشر والتوزیع، األردن، ل، دار إثراء -النظریة والتطبیق-االقتصاد الدولي هجیر عدنان زكي أمین،  2
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  البنوك المركزیة: أوال

البنك المركزي الرئیسیة إدارة احتیاطات الدولة من الذهب والعمالت  من المعروف أن من وظائف

لتوجیه سیاستها النقدیة وللمحافظة على  ةاألجنبیاألجنبیة وتدخل البنوك المركزیة مشتریة أو بائعة للعمالت 

عندما یكون هناك طلب  ةاألجنبیسعر صرف عادل لعملتها المحلیة وبالتالي فهي تدخل بائعة للعمالت 

عندما یكون هناك طلبا متزایدا على شراء  ةاألجنبیكما تدخل مشتریة للعملة  ةاألجنبیمتزاید على العملة 

   .1العملة الوطنیة

  البنوك التجاریة: ثانیا

أهمیة في سوق هم البنوك فهذه األخیرة تأخذ على  راألكثتعتبر البنوك التجاریة من المتعاملون 

لیات الصرف، سواء أكانت لحسابها أم لحساب زبائنها، ولتسهیل عملیاتها تستخدم ودائعها لدى عاتقها عم

 .2المؤسسات المالیة األجنبیة التي تلعب دور المراسلین

  المؤسسات غیر المالیة: ثالثا

 قها، یأتياإن مشاركة بعض مؤسسات األعمال في عملیات العمالت األجنبیة، ودخولها ألسو 

 ةاألجنبیكنتیجة لنشاطات هذه المؤسسات التجاریة أو االستثماریة التي تحتم علیها دخول سوق العمالت 

كمشتریة أو بائعة أو مستثمرة لهذه العمالت، وهي قد تقوم بذلك إما مباشرة أو عن طریق البنوك أو 

  .3المؤسسات المالیة التي تتعامل معها

  )رةالسماس(عمالء تجارة العمالت : رابعا

یتدخلون في سوق الصرف كوسطاء، حیث ال یعملون لحسابهم الخاص، فهم یمثلون مجموعة من 

أو العكس، أو باألحرى تنحصر مهمة عمالء   الوطنیة مقابل عمالت أجنبیة الزبائن یریدون استبدال العملة

من جهة كوسطاء بین  تجارة العملة في الربط الدائم بین المشترین والبائعین، وبمعنى آخر فهم یتحركون

مختلف البنوك، ومن جهة ثانیة بین البنوك والمستثمرین العادیین وذلك مقابل عمولة أو ما یسمى 

)Brokerage(4.  

 

 

                                                 
 .37، 36: ، ص صمرجع سابقسعید وآخرون،  ىمطر موس 1
دراسة حالة - االختبار األمثل لنظام الصرف ودوره في تحقیق النمو االقتصادي في ظل العولمة االقتصادیة بربري محمد أمین،  2

ریة وعلوم التسییر، ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجا، تخصص نقود )غیر منشورة(، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، - الجزائر

 .11، ص 2010/2011، - 3- رجامعة الجزائ
 .200، ص مرجع سابقكنج شكري ماهر، عوض مروان،  3

4 Bernard Guillochon, Economie Internationale, Dunod, Paris, 3rd edition , 2001, P 220.  
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  الصنادیق االستثماریة: خامسا

تمثل الصنادیق االستثماریة كیانات تعود في معظمها إلى مؤسسات استثماریة، أو صنادیق 

وتتدخل هذه الصنادیق في سوق الصرف األجنبي بحسب ما تملیه مصالحها، . التقاعد، أو شركات تأمین

الذي یقترن (الذي یملكه المستثمر المشهور جورج سورس  وهو الصندوق" كوانتوم"ومن أشهر هذه الصنادیق 

یر ، ومازال یعتبر من أكبر المستثمرین القادرین على توجیه التأث)1997اسمه بأزمة األسواق المالیة في آسیا 

     .في مجرى سوق الصرف للعمالت األجنبیة

  األشخاص المستقلون: سادسا

هائلة بین العمالت لتمویل رحالتهم  العادیون الذي یجرون یومیا عملیات تبادل صاألشخاهؤالء هم 

الخ، والیوم على أثر الثورة التي أدخلتها ... المزمعة، أو لتأمین الحصول على مرتباتهم، أو على تقاعدهم 

األنترنت على عملیات االتصاالت العالمیة، وبعد االنهیارات المتتالیة التي شهدتها أسواق األسهم، تحت تأثیر 

تشهده أسواق سندات الخزینة العالمیة، یتنامى شیئا فشیئا دور المتعاملین المستقلین  األجواء الضبابیة الذي

    .1 (Day Trader)الذي یملكون مبالغ مالیة متواضعة في عملیات البیع والشراء الیومیة السریعة

  سیاسة سعر الصرف تخصوصیا: المطلب الثالث

تنتهجها الدولة في سبیل التأثیر على  ابذاتهأصبحت سیاسة سعر الصرف، سیاسة اقتصاد قائمة 

المتغیرات االقتصادیة الكلیة، ویمكن إعطاء نظرة عامة حول مفهوم سیاسة سعر الصرف وأهدافها والتطرق 

  .كذلك إلى اهم أدوات وسیاسات سعر الصرف في هذا المطلب

   تعریف سیاسة سعر الصرف وأهدافها: الفرع األول

  .ول حول مفهوم سیاسة سعر الصرف والثاني أهداف هذا األخیراأل: یتناول هذا الفرع عنصرین

  مفهوم سیاسة سعر الصرف: أوال

  : في قالب واحد مفاده أن لقد تنوع مفهوم سعر الصرف لكن كلهم ینصب

  تعد سیاسة سعر الصرف من ضمن السیاسات المتعددة التي تلجأ إلیها السلطات النقدیة لبلدان

 .2الوطني ودعم نموه والحد من الخلل في توازناته العالم بهدف إدارة االقتصاد

  إن سیاسة الصرف تسعى إلى فهم تغیرات سعر الصرف، لكي ال تكون عاقبتها وخیمة على

 .األعوان االقتصادیین

                                                 
 .121، ص 2011، دار الفكر ناشرون وموزعون، األردن، - النظریة والسیاسات-االقتصاد الدولي متولي السید عبد القادر،  1
 .105، ص 2000،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، مدخل للتحلیل النقديحمیدات محمود،  2
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  ،إن محور سیاسة الصرف حدد بالطبیعة النظامیة النقدیة الدولیة وبالخصوص أنظمة الصرف

صادیة المستعملة من طرف الدولة من أجل خدمة البالد فسعر الصرف هو سالح السیاسة االقت

لكن هذا السالح یمكن أن یكون صعبا بشكل ما في لب المالیة الكلیة مما ). المنفعة المحلیة(

 .1یؤدي بالدولة إلى اتخاذ استراتیجیات كالوحدة النقدیة

  أهداف سیاسة سعر الصرف: ثانیا

   :2األهداف أبرزها لى تحقیق مجموعة منإتسعى سیاسة سعر الصرف 

  في سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسین  حسینیساهم ت :تضخمالمقاومة

األموال األجنبیة الذي یرجع أساسا إلى انخفاض في مستوى تنافسیة المؤسسات، وعلى جلب رؤوس 

تضاعف أرباح وبالتالي انعكاسه باإلیجاب على المستوى العام لألسعار، وت تكالیف االستیراد

المؤسسات بما یمكنها من ترشید أداة اإلنتاج في المدى المتوسط، وهكذا تحقق المؤسسات عوائد 

بما یعني تحسن تنافسیة المنتوج المحلي، وتسمى . ، وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالیةإنتاجیة

كأساس للسیاسة المناهضة للعملة المحلیة، وتم اعتمادها ) Virtuoux(هذه الظاهرة بالحلقة الفاضلة 

  .1983للتضخم التي تبنتها فرنسا انطالقا من سنة 

  )Virtuoux(ظاهرة الحلقة الفاضلة ): 15(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  إستمرار التضخم

االختبار األمثل لنظام الصرف ودوره في تحقیق النمو االقتصادي في ظل العولمة بربري محمد أمین،  :المصدر

، تخصص نقود ومالیة، كلیة )غیر منشورة( ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة،-دراسة حالة الجزائر-االقتصادیة 

 .31، ص 2010/2011، -3- العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

                                                 
 .60، 59: ، ص صمرجع سابقبلحرش عائشة،  1
 .33 – 30: ، ص صمرجع سابقبربري محمد أمین،  2

 تحسن العملة

 )خارج األسعار(التنافسیة الهیكلیة 

 المحافظة على حجم الصادرات

 المحافظة على حجم الواردات

ارتفاع األسعار عند 

 )بالعملة الصعبة(التصدیر 

انخفاض األسعار عند 

 االستیراد

 فائض
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 سعر الصرف الحقیقي، الذي یجعل االقتصاد أكثر تنافسیة، إلى تحویل  یؤدي: تخصیص الموارد

الدولیة وبالتالي  على توسیع قاعدة السلع، وهذا ما یستعمل )الموجهة(الموارد إلى قطاع السلع الدولیة 

 ،)الواردات إحالل(السلع التي كانت تستورد محلیا  إنتاجیقل عدد السلع التي یتم استیرادها ویزید 

والسلع التي یمكن تصدیرها، وهكذا ینعكس أثر تغییر سعر الصرف الحقیقي في إعادة تخصیص 

انخفاضها إلى زیادة استخدام عنصري العمل ورأس المال ، إذا یؤدي اإلنتاجعوامل الموارد في أسواق 

   .في قطاع التصدیر وفي الصناعات المنافسة لالستیراد

 یؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزیع الدخل بین الفئات أو بین القطاعات المحلیة،  :توزیع الدخل

نتیجة انخفاض سعر ) زراعةموارد أولیة، (فعند ارتفاع القدرة التنافسیة لقطاع التصدیر التقلیدي 

الصرف الحقیقي، فإن ذلك یجعله أكثر ربحیة، ویعود الربح من هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس 

یة الناجمة القدرة التنافس األموال في الوقت الذي تنخفض فیه القدرة الشرائیة للعمال، وعند انخفاض

ذلك یؤدي إلى ارتفاع القدرة فإن ) ارتفاع سعر الصرف الحقیقي(سعر الصرف االسمي  عن انخفاض

لألجور في الوقت الذي تنخفض فیه ربحیة الشركات العاملة في قطاع السلع الدولیة، فیؤدي الشرائیة 

السلبیة الناجمة عن سعر الصرف التنافسي یلجأ ذلك إلى تقلص استثمارها، وبهدف تقلیص اآلثار 

سعر صرف للصادرات التقلیدیة، سعر أصحاب القرار أحیانا إلى اعتماد أسعار صرف متعددة مثل 

   .الخ...صرف للواردات الغذائیة 

 اعتماد سیاسة لتخفیض أسعار الصرف، أو رفعه من  یمكن للبنك المركزي :تنمیة الصناعة المحلیة

 .أجل توجیه قطاع التجارة الخارجیة وجلب رؤوس األموال األجنبیة

  أدوات سیاسة سعر الصرف: الفرع الثاني

    :1أهمهاسة سعر الصرف تستند إلى العدید من الوسائل واألدوات سیا لتجسید

o لما ترغب السلطات النقدیة توازن میزان المدفوعات تقوم بتخفیض العملة أو  :تعدیل سعر الصرف

هذا في حالة نظام سعر الصرف الثابت، أما عندما تتدخل في ظل نظام صرف  إعادة تقویمها،

 .عائم، فتعمل على التأثیر في تحسین أو تدهور قیمة العملة

o في ظل نظام أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطات النقدیة إلى  :استخدام احتیاطات الصرف

العمالت الصعبة لدیها مقابل  ببیعالمحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهیار عملتها تقوم 

العملة المحلیة، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العمالت األجنبیة مقابل العملة المحلیة، 

 .وعندما تكون االحتیاطات غیر كافیة یقوم البنك المركزي بتخفیض العملة المحلیة

o لمركزي باعتماد سیاسة في حالة ما إذا كانت العملة ضعیفة، یقوم البنك ا :استخدام سعر الفائدة

 .خطر انهیار العملة في النظام النقدي الدوليسعر الفائدة المرتفع لتعویض 

                                                 
 .64- 62: ، ص صمرجع سابقصید أمین،  1
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o تقتضي سیاسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتریات ومبیعات العملة الصعبة إلى  :مراقبة الصرف

 .رخصة خاصة، ویتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس األموال خاصة الخروج المضاربي

o یرمي إلى تخفیض حدة التقلبات في األسواق وتوجیه السیاسة التجاریة  :صرف متعدد إقامة سعر

لخدمة بعض األغراض المحددة، ومن أهم الوسائل المستخدمة هي اعتماد نظام ثنائي أو أكثر 

لسعر الصرف، أحدهما مغالي فیه ویتعلق بالمعامالت الخاصة بالواردات الضروریة أو األساسیة 

  .، أما السلع غیر األساسیة فتخضع لسعر الصرف العاديمراد دعمها وترقیتهاأو القطاعات ال

  أهم سیاسات سعر الصرف: الفرع الثالث

  :الصرف فیما یلي سعر یمكن ذكر وسائل سیاسة

 سیاسة تخفیض القیمة الخارجیة للعملة: أوال

 :مفهوم سیاسة تخفیض القیمة الخارجیة للعملة -1

كما یعرف التخفیض من الجانب السیكولوجي على أنه فقدان الثقة في العملة واالقتصاد، أما من 

  .1حساس بالهزیمة ونوع من االستسالمإالجانب السیاسي فهو 

، بحیث تصبح تساوي ةاألجنبیبمعنى آخر هو أن تقرر الدولة تخفیض قیمة عملتها مقابل العمالت 

الت، ومعنى هذا التخفیض هو إجراء یخفض سعر صرف العملة، عددا أقل من ذي قبل من هذه العم

 . 2ویخفض قوتها الشرائیة في الخارج

 :أسباب تخفیض العملة -2

  :3إن األسباب الداعیة للتخفیض العملة هي كالتالي

وهذا باعتبار أن التخفیض یشجع التصدیر ویقید االستیراد، كما  :معالجة العجز في میزان المدفوعات -

 .یحد من تصدیر رؤوس الموال إلى الخارج ویحث على إعادتها

حیث یهدف التخفیض إلى زیادة دخل بعض الفئات المنتجة، : ارتفاع دخول المنتجین المحلیین -

اق العالمیة على اعتبار أن في األسو  منتجاتهمعند تدهور أسعار  خاصة مدیونیتهاوتخفیض أعباء 

 توجاتنالمتخفیض سعر الصرف یرفع قیمة الصادرات مقومة بالعملة الوطنیة، ولتسهیل تصریف هذه 

 .في الخارج

حیث ینتج عن التخفیض تشجیع التوسع في الصناعات  :معالجة البطالة في االقتصاد القومي -

 .التصدیریة

                                                 
 .119، ص مرجع سابقحمیدات محمود،  1
 .229، ص 2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ةیالعالقات االقتصادیة الدولحشیش عادل أحمد، مجدي محمود شهاب،  2
 .63، ص مرجع سابقبلحرش عائشة،  3



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

106 

حیث یقوم البنك المركزي  :نتهاج سیاسة نقدیة تضخمیةیعتبر تغییر سعر الصرف بمثابة إجراء أولي ال  -

یم و للتوسع في االقتراض واإلصدار، إن إعادة التق ي ویكون له فرصة ممكنةبإلى إعادة تقویم رصیده الذه

، تتیح للخزینة العامة للحصول على فرق التقویم الذي یعتبر موردا یضعف الخزینة وفق سعر جدید

    .المیزانیةویعدل من اختالل 

 :أهداف تخفیض قیمة العملة -3

  :1یمكن تقسیم أهداف تخفیض قیمة العملة إلى ثالث أهداف رئیسة خالل الفترات التالیة

 ومعالجة العجز في المیزان التجاري، ألن قیمة الواردات تقل مقارنة بقیمة  تقلیل :في المدى القصیر

 .ريالصادرات ومنه تسجیل رصید موجب في المیزان التجا

 زیادة القدرة التنافسیة للسلع الوطنیة :في المدى المتوسط. 

 حتیاطات الصرف األجنبي تستعمل لمواجهة إتسجیل أرصدة موجبة من  :في المدى الطویل

 .الصدمات المالیة المستقبلیة

 :شروط نجاح سیاسة التخفیض -4

  :2وحتى تتحقق أهداف التخفیض البد من توافر مجموعة من الشروط أهمها

  تخفیض قیمة العملة یؤدي إلى (اتسام الطلب العالمي على المنتجات الدولیة بقدر كاف من المرونة

 ).زیادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة

 توفر استقرار في األسعار المحلیة. 

  المنافسة بنفس اإلجراءالدول  عدم قیام. 

 استجابة السلع المصدرة للمواصفات العالمیة. 

  لیرنر أي مجموعة مرونة الواردات ومرونة الصادرات أكبر من الواحد  -لشرط مارشالاالستجابة

 .الصحیح

  سیاسة الرقابة على الصرف األجنبي: ثانیا

 :مفهوم سیاسة الرقابة على الصرف األجنبي -1

جنبیة تكون كل المشتریات والمبیعات من العمالت األ هي أداة لتنظیم الصرف من طرف الدول، وفیه

من طرف البنك المركزي، كما یقوم هذا األخیر بتوزیعها على مختلف القطاعات، إن الرقابة محتكرة 

اإلداریة على موارد البالد من الصرف األجنبي وعلى وجوه استعمال هذه الموارد في شتى األغراض، 

                                                 
1 Dominique Plihon, les taux de change, édition la découverte, Paris, 2001, P 92. 

 . 96، ص 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، دلیلك في االقتصادبلعزوز بن علي، محمدي الطیب أمحمد،  2
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صرف  التكافؤ باستمراره بین ایرادات البالد ومدفوعاتها من تثبیت سعر نظرا لما یترتب على إحداث

     .العملة الوطنیة بالعمالت األجنبیة عند المستوى المقرر له

 :األجنبي أهداف الرقابة على الصرف -2

هذه السیاسة طمعا للوصول إلى النتائج ایجابیة في التنمیة  إتباع لقد حاولت الكثیر من الدول

  :االقتصادیة

بالحد من الواردات الغیر ضروریة تحقیق التوازن في میزان المدفوعات، وذلك عن طریق قیام الدولة  - 

 .وتشجیع الصادرات ذات األهمیة الكبرى

المحافظة على القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة، كون أن التغیر الذي یحدث فیها ینعكس على حركة  - 

 .الصادرات والواردات وكذا رؤوس األموال

استیراد السلع الضروریة والحد من حمایة الصناعات المحلیة من المنافسة الخارجیة، وكذا التشجیع على  - 

 .استیراد السلع الكمالیة

توجیه رؤوس األموال األجنبیة إلى المیادین االستثماریة التي تنسجم مع اتجاهات السیاسة االقتصادیة  - 

 .للبلد

 :األجنبي أسالیب الرقابة على الصرف -3

  :على النحو التالي أهمهایمكن سرد 

 لدول باستبدال سلعها مقابل سلع معادلة لدولة أخرى، دون أن من خالل قیام ا: اتفاقیة المقایضة

یترتب عن ذلك تحریك نقدي، وهذا النوع من االتفاقیات طبع عالقات الدول االشتراكیة سابقا 

 .وكذا الدول النامیة

 ویقصد بها االتفاق بین بلدین على تخصیص قروض ثنائیة لمدة معینة وعلى : اتفاقیة الدفع

 .ددة وثابت، هدفها تمویل المبادالت المختلفةأساس سعر صرف مح

 قد تتفق بلدان في إطار المبادالت التجاریة الثنائیة على وضع قائمة من السلع، : اتفاقیة القائمة

التي یمكن استیرادها من خالل االلتزام بتقدیم ترخیص االستیراد فیما یخص المنتجات التي تم 

 .االتفاق علیها

 هذه األداة تمكن الدولة من تحقیق أغراض تنمویة بفرضها ألسعار : سعر الصرف المتعدد

بالنسبة لقطاعات تحظى بالتشجیع واألولویة، وتطبیق سعر الصرف المرتفع  صرف تفضیلیة

الذي تقصد من ورائه الدولة اتباع سیاسة إحالل الواردات، والحد من استیراد بعض السلع التي 

  .1جمالیة للوارداتتثقل كاهلها بالنظر إلى القیمة اإل

                                                 
 .36 – 34: ، ص صمرجع سابقبربري محمد أمین،  1
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  حتیاطات الصرفإسیاسة استخدام : ثالثا

إلى المحافظة على سعر  السلطات النقدیة في ظل نظام أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجأ

صرف عملتها، فعند انهیار عملتها تقوم ببیع العمالت الصعبة لدیها مقابل العملة المحلیة، وعندما تكون 

  .یقوم البنك المركزي بتخفیض العملة المحلیةحتیاطات غیر كافیة اإل

وفي ظل نظام الصرف العائم تقاوم السلطات النقدیة التقلبات الحادة في سعر عملتها ویمكن أن ال 

   .1تكفیها احتیاطاتها من الصرف األجنبي للتصدي لآلثار الناجمة عن حركة رؤوس األموال المضاربة

  سیاسة استخدام سعر الفائدة: رابعا

عندما تكون العملة ضعیفة یقوم البنك المركزي باعتماد سیاسة سعر الفائدة المرتفع لتعویض خطر 

ارتفاع سعر الفائدة یعود بعدد مهم من ف ،19972انهیار مثلما حدث في األزمة المالیة في تایلندا سنة 

ل المحلیة، مما یؤدي التوظیفات حیث أنه یقوم بجلب رؤوس الموال األجنبیة ویقلل من خروج رؤوس األموا

الفائدة أصبحت  إلى ارتفاع الطلب على العملة المحلیة وبالتالي ارتفاع سعر صرفها بمعنى استخدام أسعار

هذا من جهة ومن جهة . بحار  موال التي تبحث عن توظیفات أكثرمهمة من اجل جلب حركة رؤوس األ

النقدیة یحولون عمالتهم باألورو، مثال الذي یحقق ارتفاع الطلب  جانب في المنطقةأخرى، المستثمرین األ

  .على هذا األخیر ومنه ارتفاع سعر الصرف

من اجل العمالت الضعیفة، فإن السلطات النقدیة علیها أن تطبق بصفة عامة سیاسة سعر : إذن

  .  3الفائدة مرتفع إلى غایة أن تعوض خطر التخفیض المستقبلي لعملتها

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .136، ص مرجع سابققدي عبد المجید،  1
 .111، ص مرجع سابقبوعبد اهللا علي،  2
 .79، ص مرجع سابقبلحرش عائشة،  3
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  ماهیة میزان المدفوعات: بحث الثانيالم

 معامالتها لكل الدولة تسجیل یقتضي االقتصادیة، المعامالت مجال في بینه فیما البلدان تعامل إن

 حیث من الدولة مركز معرفة علیه اإلطالع بمجرد یمكن بحیث المدفوعات، بمیزان یعرف سجل في

 .یدفعه أن الخارجي العالم هذا على وما الخارجي، العالم إلى دفعها علیها یتعین التي المدفوعات

 وأهمیته المدفوعات میزان مفهوم :األول المطلب

 سیاستها رسم في العمومیة السلطات بها تستعین التي األدوات أهم من المدفوعات میزان یعتبر

 .مكوناته في عرفه الذي والتطور أهمیة زاد ما هذا االقتصادیة،

 المدفوعات میزان مفهوم :األول الفرع

العالم خالل فترة زمنیة  اقتصاد بین التدفقات من مجموعة تقدم إحصائیة وثیقة المدفوعات میزان

  .1معینة وهذا األخیر من الوثائق المستخدمة عموما في وصع تشخیص تطور االقتصاد الكلي في االقتصاد

  :عدة تعاریف لمیزان المدفوعات من عدة أوجه هي انطالقا مما سبق هناك

  من وجهة نظر اقتصادیة: أوال

لدولة ما بأنه سجل منظم أو بیان حسابي شامل لكل المعامالت االقتصادیة  یعرف میزان المدفوعات

  .التي تتم بین المقیمین في الدولة والمقیمین في الدول األخرى خالل فترة زمنیة عادة ما تكون سنة

  :وینبغي أن یكون واضحا في هذا التعریف ما یلي

  ینصب اهتمام میزان المدفوعات فقط على المعامالت االقتصادیة الخارجیة سواء تولد عنها حقوقا

نتج عنها حقوقا لغیر المقیمین أداؤها، أما المعامالت االقتصادیة  لدى غیر المقیمین، أو ینمللمقی

 .فس الدولة فال شأن لمیزان المدفوعات بهاالداخلیة بین المقیمین على إقلیم ن

  یعتبر الوطنیین هم المقیمون عادة على إقلیم الدولة، فاألشخاص الذین یقیمون بصفة عرضیة على

 .أرض الدولة ال یعتبرون من الوطنیین، كاألجانب الوافدین بغرض السیاحة

  الذین ) إلخ...ركات، مؤسساتبنوك، ش(یشمل مفهوم المقیمین كل األشخاص الطبیعیین واالعتباریین

یزاولون نشاطهم داخل إقلیم الدولة بما في ذلك میاهها اإلقلیمیة ومجالها الجوي، یضاف إلى ذلك 

 .السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة وأساطیل الصید في المیاه التي تدار عن طریق رعایاها

                                                 
1 Marc Raffinot, La balance des paiements, La Découverte, Paris, 2003, P 04. 
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  التي یغطیها المیزان، فعلى حین تبدأ بعض الدول ال توجد قاعدة محددة في تحدید بدایة الفترة الزمنیة

فترة السنة في أول جانفي وتنتهیها في آخر دیسمبر، فإن دولة مثل الیابان تبدأ هذه الفترة مع بدایة 

 .شهر أفریل من كل سنة لتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي

كل ثالثة (تها لفترة تقل من السنة باإلضافة إلى ذلك فإن بعض الدول تعد تقدیرات لموازین مدفوعا

، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة ومعظم الدول المتقدمة اقتصادیا، وذلك لمساعدة السلطات المختصة )أشهر

على معرفة حقیقة الوضع االقتصادي الخارجي، ومن ثم العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتدارك الوضع 

  .عامبدال من االنتظار حتى نهایة ال

یتم إعداد میزان المدفوعات وفقا لمبدأ القید المزدوج مما یجعل بالضرورة متوازنا دائما من ناحیة 

المحاسبة، بمعنى أن تكون المدیونیة والدائنیة متساویة في جمیع األحوال، وتوازن میزان المدفوعات من 

إذ قد ینطوي توازنه الحسابي الكلي  ختالالت من الناحیة الواقعیة،إالناحیة المحاسبیة ال یحول دون وجود 

  .1ختالالت في بنوده المختلفةإعلى 

  من وجهة نظر صندوق النقد الدولي: ثانیا

هو سجل یعتمد على القید المزدوج، یتناول إحصائیات فترة زمنیة معینة بالنسبة للتغیرات في 

الدول األخرى أو بسبب هجرة  المكونات أو قیمة أصول اقتصادیات دولة ما، وذلك بسبب تعاملها مع بقیة

األفراد، والتغیرات في القیمة أو مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة، وحقوقها 

    . 2والتزاماتها تجاه بقیة دول العالم

  من الناحیة المحاسبیة: ثالثا

القیود، والتي  یكون میزان المدفوعات في حالة توازن بمقتضى اتباع طریقة القید المزدوج في تسجیل

یتم بموجبها تسجیل كل عملیة تجرى مع العالم الخارجي مرتین، مرة في الجانب الدائن ومرة في الجانب 

المدین، األمر الذي یفسر التوازن المحاسبي لمیزان المدفوعات، وذلك بمقتضى تحركات الحساب الرأسمالي 

لتوازن المحاسبي لمیزان  المدفوعات بموجب طریقة والمالي لتسویة میزان المدفوعات الخارجیة، غیر أن هذا ا

االختالل والتوازن بالمعنى (القید المزدوج، یخفي وراءه حقیقة الوضع االقتصادي لهذا المیزان، أي 

والذي یتطلب الوقوف علیه التمییز بین الموازین الفرعیة والمیزان اإلجمالي، ومالحظة ) االقتصادي

  .3أرصدتها

                                                 
 .227-225: ، ص ص2009، الدار الجامعیة، مصر، التجارة الخارجیةأحمد السریتي السید محمد،  1
، ص 2015، األردن، 2نشر والتوزیع والطباعة، ط، دار المسیرة للالتمویل الدولي ونظریات التجارة الخارجیةشقیري موسى وآخرون،  2

188. 
، دار الیازوري العلمیة للنشر العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على میزان المدفوعاتنعمة سمیر فخري،  3

 . 71، ص 2011والتوزیع، األردن، 
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  :ف السابقة التعریف التالينستخلص من التعاری

واآلخر مدین،  میزان المدفوعات هو عبارة عن سجل محاسبي یتكون من جانبین أحدهما دائن

تسجل فیه جمیع المعامالت االقتصادیة المتعلقة بالدولة والعالم الخارجي، أي بین المقیمین داخل الدولة 

  .وخارجها، لفترة زمنیة عادة ما تكون سنة

  أهمیة میزان المدفوعات: الفرع الثاني

إن لبیانات میزان المدفوعات دالالتها الخاصة التي تعبر عن األحوال االقتصادیة للبلد بغض النظر 

هذه المعامالت االقتصادیة الدولیة في  عن الفترة الزمنیة التي تغطیها دراسة هذه البیانات لذلك فإن تسجیل

  :ألسباب التالیةحد ذاتها، مسألة حیویة ألي اقتصاد وطني وذلك 

إن هیكل هذه المعامالت االقتصادیة یعكس قوة االقتصاد الوطني وقابلیته، ودرجة تكییفه مع  

درات والمنتجات، بما المتغیرات الحاصلة في االقتصاد الدولي ألنه یعكس حجم وهیكل كل من الصا

 إلخ؛...ار والتكالیففیه العوامل المؤثرة علیه كحجم االستثمارات ودرجة التوظیف، ومستوى األسع

ن میزان المدفوعات یظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب، وعرض العمالت إ 

من حیث حجم المبادالت ونوع  األجنبیة ویبین أثر السیاسات االقتصادیة على هیكل التجارة الخارجیة

صادي للدولة، ونتائج سیاستها السلع، الشيء الذي یؤدي إلى متابعة ومعرفة مدى تطور البنیان االقت

 االقتصادیة؛

یشكل میزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطیط وتوجیه العالقات االقتصادیة  

الخارجیة للبلد بسبب هیكله الجامع، كتخطیط التجارة الخارجیة من الجانب السلعي والجغرافي أو عند 

تعد المعلومات المدونة فیه ضرورة للبنوك والمؤسسات  وضع السیاسات المالیة النقدیة، ولذلك

 واألشخاص ضمن مجاالت التمویل والتجارة الخارجیة؛

إن المعامالت االقتصادیة التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتیجة اندماجه في االقتصاد  

 الدولي، وبذلك فهي تقیس الموقف الدولي للقطر؛

 ات والواردات، وتغیرات كل أثمان السلع وأسعار الصرف، لمعرفة مدى تحلیل التغیرات الكمیة للصادر  

 ؛1وجود عالقات سببیة تؤكد انطباق نظریات توازن میزان المدفوعات المعروفة 

معاونة واضعي السیاسات االقتصادیة في توجیه دفة األمور بالبالد نظرا ألنه في كثیر من األحیان  

 بحالة میزان المدفوعات لتلك الدولة؛ترتبط اإلجراءات المالیة والنقدیة 

تعتبر البیانات الواردة من میزان المدفوعات أداة لتقییم والتفسیر العلمي لكثیر من الظواهر  

 .  2االقتصادیة

                                                 
 .116، 115: ، ص صمرجع سابقني عرفان تقي، یالحس 1
 .35، ص 2015، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، - أسسه ونظریاته–إدارة التمویل الدولي رشید سید سالم،  2
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  المدفوعات والعوامل المؤثرة فیه هیكل میزان: المطلب الثاني

إلى أقسام رئیسیة حسب  لقد جرت العادة على عرض میزان المدفوعات في صورة جدول مقسم أفقیا

وینقسم میزان المدفوعات سابات وموازین فرعیة، طبیعة المعامالت المعنیة، وعمودیا حسب أقسام مستقلة وح

  :  1أفقیا إلى قسمین رئیسیین هما

 ویتم في هذا الجانب تسجیل كل العملیات التي یترتب عنها دخول للعملة  :الجانب الدائن

 .، وكل من شانه خلق حقوق للدولة من قبل المستوردین األجانب)الصادرات(الصعبة 

 عنها خروج العملة الجنبیة من  ویسجل في هذا الجانب كل العملیات التي یترتب :الجانب المدین

  .ما من شانه خلق التزام للدولة من قبل دول أخرى، وكل )الواردات(دولة إلى أخرى 

إلى أقسام مستقلة وحسابات وموازین فرعیة، بحیث تضم كل منها مجموعة من  فیقسمأما عمودیا 

ذه الطبیعة، والمتقاربة من حیث األهداف وقد تكون هالمعامالت االقتصادیة والمالیة المتماثلة من حیث 

  :ویشمل التقسیم العمودي لمیزان المدفوعات الحسابات التالیةالحسابات في حالة عجز أو فائض، 

 The Balance of The Common) الحساب الجاري(حساب العملیات الجاریة : الفرع األول

Transactions  

یعتبر هذا الحساب من أهم حسابات میزان المدفوعات كونه یشمل اهم المبادالت االقتصادیة الدولیة 

ألن كافة هذه "باإلضافة إلى التحویالت من جانب واحد ویسمى بالحساب الجاري من السلع والخدمات، 

المعامالت التي یشملها تتصل بالدخل القومي الجاري، واالنفاق القومي الجاري، فهي عبارة عن استخدام 

  :للدخل القومي الجاري، ونجد في الحساب الجاري الحسابات التالیة

  The Balance of Tradeالمیزان التجاري : أوال

ویشمل الصادرات والواردات السلعیة، بما في ذلك الذهب غیر النقدي المتبادل بین المقیمین وغیر 

أي قیمة السلعة حتى شحنها على السفینة، في حین تقیم " F.O.B"المقیمین، حیث تقیم الصادرات بالقیمة 

صول، ویوصي صندوق النقد الدولي بهذا والتي تمثل قیمة السلعة في میناء الو " C.I.F"الواردات بالقیمة 

من أجل تمییز قیمة السلع عن قیمة الخدمات " F.O.B"أن تقیم كل الصادرات والواردات بالقیمة الخصوص 

  .التي لها عالقة بالسلعة من حیث خدمات النقل والتأمین

فائض إذا كانت ویمثل الفرق بین الصادرات والواردات رصید المیزان التجاري، ویشكل هذا المیزان 

قیمة الواردات أقل من قیمة الصادرات في االقتصاد وعجزا إذا زادت قیمة واردات االقتصاد عن قیمة 

صادراته، أما إذا تساوت المدفوعات لتمویل الواردات مع متحصالت الصادرات فنقول أن المیزان التجاري في 

  .حالة توازن

                                                 
 .101، ص 2000، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر ، محاضرات في االقتصاد الكلي المعمقساكر محمد العربي،  1
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  The Balance of Invisiblesمیزان الخدمات : ثانیا

التأمین، السیاحة، الخدمات  ویضم كافة أنواع الخدمات المتبادلة بین الدولة والخارج كخدمات النقل،

الحكومیة، الدخول من االستثمارات الخارجیة، إضافة إلى دخل االستشارات الذي یمثل خدمات قدمها رأس 

فالخدمات التي تقدمها الدولة للخارج ، المال األجنبي إلى الدولة أو خدمات قدمها رأس المال المحلي للخارج

تقید في اإلیرادات، أما الخدمات التي تحصل علیها الدولة من الخارج تقید في المدفوعات، ویمثل الفرق بین 

   .متحصالت الصادرات من هذه الخدمات والمدفوعات لتمویل الواردات رصید میزان الخدمات

المعامالت التجاریة، وهو مبادالت السلع، أما  نالحظ أن المیزان التجاري یضم نوعا معینا من

المقیمون إلى  الجزء الثاني أي میزان الخدمات فیمثل المعامالت غیر المنظورة، أي الخدمات التي یقدمها

   .غیر المقیمین، والخدمات التي یقدمها غیر المقیمین إلى المقیمین

  Capitale Unilatéraleمیزان التحویالت من جانب واحد : ثالثا

بدون مقابل، أي أنها عملیات  ویخص هذا الحساب المبادالت التي تتم بین الدولة وبقیة دول العالم

تتم من جانب واحد دون أن یترتب علیها أي مقابل أو حق، ویشمل هذا الحساب على الهبات  غیر تبادلیة،

  :دولي إلى بندین همامن طرف صندوق النقد الوالتعویضات، وقد تم تقسیم حساب التحویالت 

 وتشمل كل من تحویالت األفراد والمنظمات النقدیة كانت أو عینیة، تحویالت : الهبات الخاصة

 .المهاجرین من الخارج إلى بالدهم األصلیة

 باإلضافة )یعتبرها صندوق النقد الدولي هبات إجباریة(والمتضمنة كل من التعویضات : الهبات العامة ،

ا سواء كانت سلع أو خدمات أو شیكات للمدفوعات التي یترتب علیها تحویل موارد إلى الهدایا بأنواعه

  . 1حقیقیة أو حقوق مالیة من وٕالى بقیة دول العالم دون مقابل

  The Balance of Capitals) العملیات الرأسمالیة(حساب رأس المال : الفرع الثاني

دیونیة للدولة، ألن جمیع العملیات التي تمثل تغیرا في مراكز الدائنیة والم تدخل في هذا الحساب

معامالت الدولة مع الخارج ال تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط، بل هناك حركات رؤوس الموال التي 

  :، والتي تنقسم إلى نوعین2تنتقل من بلد إلى آخر

  حساب رأس المال طویل األجل: أوال

الحساب التدفقات الرأسمالیة من الدولة إلى الخارج أو العكس، وهي التي تزید مدتها  یسجل في هذا

 Long Termوالقروض طویلة األجل  Direct Investment، وتضم االستثمارات المباشرة عن سنة واحدة

                                                 
 .107-105: ، ص صمرجع سابقدوحة سلمى،  1
 .116، ص مرجع سابق، الحسیني عرفان تقي 2
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Loans  األسهم والسندات (وأقساط سدادها، واستثمار محفظة الوراق المالیةBonds & Stocks (ویقصد 

تلك التي تتمثل في إنشاء أو المساهمة في إنشاء المشروعات التي تتم في الخارج من  :باالستثمار المباشر

جانب المقیمین بالدولة أو التي تتم داخل الدولة من جانب غیر المقیمین بها، ویلحق باالستثمارات المباشرة 

    .الفروع التي تنشئها هذه المشروعات في دول أخرى

فهي تتضمن القروض التي یحصل علیها القطاع العام أو  :للقروض طویلة األجلة أما بالنسب

والمنظمات التمویلیة الدولیة كالبنك الدولي لإلنشاء  ةاألجنبیالخاص من الدول والمؤسسات المصرفیة 

أو  ةاألجنبیتمنحها الدولة أو المؤسسات المصرفیة المقیمة وذلك للحكومات  والتعمیر، وكذلك القروض التي

  .المؤسسات واألفراد غیر المقیمین

فیتعلق بشراء األسهم والسندات من المقیمین بالدولة  :وراق المالیةلالستثمار في األ وأخیرا بالنسبة 

، وكذلك شراء غیر المقیمین بالدولة ألسهم وسندات الشركات وذلك نتیجة تعاملهم في األسواق المالیة العالمیة

  .والبنوك المقیمة بالدولة تملكها الهیئات الحكومیةالعاملة بالدولة أو التي 

وبالطبع تقید المعامالت الرأسمالیة طویلة األجل في الجانب الدائن لمیزان المدفوعات ولذا قام بها 

  .غیر المقیمین بالدولة، وفي الجانب المدین للمیزان إذا قام بها المقیمون بالدولة في الخارج

  األجل حساب رأس المال قصیر: ثانیا

یتضمن االستثمارات الرأسمالیة التي تقل مدتها عن سنة، وتتمثل في التغیرات التي تحدث في 

الودائع المصرفیة والقروض التجاریة ذات األجل القصیر وأذونات الخزانة الحكومیة واألوراق التجاریة سواء 

ر المقیمین بالدولة لدى البنوك الوطنیة، بالزیادة أو النقصان للمقیمین بالدولة لدى البنوك األجنبیة وكذلك لغی

وقد یكون الهدف من تحركات رؤوس األموال قصیرة األجل، التهریب أو الخوف من بعض الظروف غیر 

الظروف السیاسیة واالقتصادیة لدولة ما، كالحروب والتضخم فینتقل إلى بلد آخر : المالئمة في بلد ما مثل

لرغبة في تحقیق دخل أكبر الرتفاع سعر الفائدة نسبیا في البنوك ذات ظروف أفضل، وقد یكون الهدف هو ا

األجنبیة، وأخیرا قد یكون الهدف هو المضاربة حیث یتوقع حدوث تغیرات حقیقیة في القیمة الدولیة للعملة 

أن  ، فیقوم المضاربون بتحویل أموالهم من هذه الدولة قبل)سواء باالرتفاع أو االنخفاض لها(الوطنیة لدولة ما 

یرتفع سعر صرفها في السوق العالمي أو ینخفض، وتؤدي عملیات البیع أو الشراء لصكوكهم المالیة إلى 

  .1تحقیق أكبر قدر من الربح

  

                                                 
، 2007، دار الفكر الجامعي، مصر، - وفقا التفاقیة الجات في مجال الخدمات- تحریر التجارة الدولیة عمارة محمود عبد العزیز رانیا،  1

 .372 – 370: ص ص
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 The Balance of Résérves )حتیاطي الصرفإ(حتیاطات الدولیة حساب اإل: الفرع الثالث

Internationales  

حتیاطات الدولیة السائلة في أي سنة المدفوعات صافي التغیرات في اإل یسجل هذا القسم في میزان

من السنوات وذلك بغرض إجراء التسویة الحسابیة لصافي العجز أو الفائض في المیزان، والمقصود بذلك 

على وجه التحدید النتیجة النهائیة أو الرصید الصافي للمعامالت الجاریة والرأسمالیة معا، فیتحقق عجز في 

حینما یكون مجموع الجانب المدین في میزاني المعامالت الجاریة والرأسمالیة أكبر من  میزان المدفوعات

مجموع الدائن فیهما، ویتحقق الفائض في الحالة العكسیة وفي حالة عجز میزان المدفوعات یحتاج إلى 

ا یكفي لسد هذا العجز، تسویة، ویتم ذلك من خالل السحب من االحتیاطات الدولیة من الذهب النقدي بم

حتیاطات الدولیة إذا كانت بنود الجانب الدائن تفوق كافة بنود الجانب المدین، إما إذا والعكس قد تتزاید اإل

  .حتیاطات الدولیة تظل كما هي دون تغیركان الجانبین متساویین فإن اإل

أو الفائض في میزان حتیاطات الدولیة تستخدم لتسویة العجز خالصة القول أن التحركات في اإل

  ).التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات(المدفوعات، أي تستخدم بغرض تحقیق 

  :استخدام األرصدة الدولیة في عملیة تسویة العجز أو الفائض في میزان المدفوعات

    :فإننا نالحظ اآلتي إذا أردنا تجمیع مكونات میزان المدفوعات في األمثلة السابقة كلها

  ملیون دوالر 9-     المعامالت الجاریةرصید 

  ملیون دوالر 8+    رصید المعامالت الرأسمالیة

  ملیون دوالر 1-     عجز في میزان المدفوعات

  التسویة

  ملیون دوالر 1+    صادرات الذهب النقدي

  صفر    الرصید النهائي لمیزان المدفوعات

 1نالحظ أن رصید میزان المدفوعات عن المعامالت الجاریة والرأسمالیة قد أظهر وجود عجز قدره 

ملیون دوالر من الذهب النقدي  1وهذا العجز یحتاج إلى تسویة تتم من خالل تصدیر ما قیمته ملیون دوالر، 

  .ملیة صادرات عادیةإلى الخارج ویتم تسجیل هذه العملیة في الجانب الدائن بالطبع مثلها مثل أي ع

  Errors and Omissionsحساب السهو والخطأ : الفرع الرابع

یشید میزان المدفوعات على أساس نظام القید المزدوج في إمساك الدفاتر، الذي یكون فیه لكل 

أحدهما دائن واآلخر مدین فعملیة استیراد سلعة مثال تقود إلى إجراء قیدین في : عملیة تتم مع الخارج قیدان
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في (وقید دائن بنفس القیمة  یسجل استیراد السلعة ذاتها،) في الحساب الجاري(میزان المدفوعات، قید مدین 

  .یسجل حركة رأس المال القصیرة الجل أو الذهب النقدي) حساب رأس المال

نظام القید المزدوج تعنى أنه یجب أن یتوازن  أساسوحقیقة أن میزان المدفوعات یبنى نظریا على 

ي للبنود الدائنة، ومع ذلك دائما، أي أن المجموع الكلي للبنود المدینة البد وأن یساوي بالضبط المجمع الكل

یكاد یكون من المستحیل بالنسبة لمحاسبي میزان المدفوعات أن یحصلوا على بیانات  ففي الحیاة العملیة

لقیدها في میزان المدفوعات مثل تقاریر الجمارك عن  ىكاملة على جانبي كل عملیة تتم مع الخارج على حد

  .البنوك عن التغیرات في أرصدة غیر المقیمین، تقاریر ورةظقیمة الصادرات والواردات المن

ولذلك نجد أن المتبع فعال في الحیاة العملیة هو تقدیر میزان المدفوعات على أساس القید المفرد،  

لعدم التوازن، وٕاذا حدث في عملیة تقدیر البنود الفردیة على أساس القید المفرد أن األمر الذي یدع مجاال 

یسمى ) موازنا(حصل المقدرون على مجامیع مختلفة لكل من البنود المدینة والدائنة، فإنه یجب أن یدخلوا 

لسهو والخطأ فبند ا. دائن ما قد یظهر من اختالف في هذا الصددیعوض بقید مدین أو بقید ) سهو والخطأ(

هو قید متبقي أي عبارة عن الفرق بین المجامیع المقدرة على حدى لكل من البنود المدینة والبنود الدائنة، 

 :، والجدول الموالي یلخص لنا كل بنود میزان المدفوعات1ویتم إدخاله لتحقیق التوازن الحسابي للمیزان
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  المدفوعات حسب صندوق النقد الدوليهیكل میزان ): 06(جدول رقم 

  (+)دائن   )-(مدین   نوع الحساب

I- حساب العملیات الجاریة 

 السلع والخدمات .1

 السلع  . أ

 سلع عامة - 

 ...سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل -

 الخدمات  . ب

 النقل -

 النقل البحري. 

 األسفار -

  أسفار الموظفین... 

 ...خدمات االتصال  - 

 الدخل .2

 .تعویضات األجراء - 

 .االستثماراتدخل  - 

 التحویالت الجاریة .3

 .اإلدارات العامة، قطاعات أخرى - 

II - حساب رأس المال والعملیات المالیة: 

 رأس المال .1

 التحویالت الرأسمالیة  . أ

 اإلدارة العامة - 

 ...قطاعات أخرى - 

 االستالم والتنازل عن الموجودات غیر المالیة وغیر االنتاجیة  . ب

 العملیات المالیة .2

 االستثمار المباشر  . أ

 االستثمار في القیم المنقولة  . ب

III- حساب السهو والخطأ وبنود الموازنة األخرى  

    

Source : FMI, Manuel de la Balance de paiement 2009.  
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  في میزان المدفوعات ختاللالتوازن واإل: المطلب الثالث

المزدوج المتبع عند میزان المدفوعات من الناحیة المحاسبیة دائما متزنا نتیجة لمبدأ القید یعتبر 

تسجیل كل عملیة، وبالتالي فإن االختالل المقصود به الذي یمس هذا المیزان هو االختالل االقتصادي، 

ومنه یظهر العجز أو ) عملیات تلقائیة وعملیات موازنة(معینة  حیث أن التوازن االقتصادي تفسره عملیات

  .في میزان المدفوعات) االختالل(الفائض 

  توازن میزان المدفوعات: األولالفرع 

المدفوعات على انه الحالة التي تكون فیها المدیونیة مساویة للدائنیة في  یعرف توازن میزان

  :1المدفوعات المختلفة، وهناك نوعان من التوازنات وهما

  التوازن المحاسبي: أوال

ونقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدینة، ونظرا للمشاكل المصادقة 

طرف المصالح الخاصة بإعداد میزان المدفوعات قد ال تتطابق قیم  من اإلحصائیةفي جمیع المعلومات 

ارف علیه ببند لذلك یضاف بند اصطناعي متع اإلحصائیاتالمتحصالت مع قیم المدفوعات نتیجة لعدم دقة 

تسجل فیه الفجوة الناتجة عن عدم تساوي مجموع الجانب الدائن مع الجانب المدین لیتحقق  "السهو والخطأ"

  .بذلك التوازن المحاسبي للمیزان

  التوازن االقتصادي: ثانیا

تتحصل علیه الدولة من صادراتها من السلع  ویقصد به الحالة التي تتكافئ في ظلها اإلیرادات التي

والخدمات والتحویالت الرأسمالیة طویلة األجل إلى الداخل مع المدیونیات الناشئة عن وارداتها مع السلع 

  .والخدمات والتحویالت الرأسمالیة طویلة األجل إلى الخارج

لمدفوعات وهي ویستوجب التوازن االقتصادي تعادل أصول وخصوم بنود معینة في میزان ا

المعامالت المستقلة أو التلقائیة وهي المعامالت التي تتم بغض النظر عن موقف میزان المدفوعات ككل 

وهي أیضا تعرف بالمعامالت فوق الخط، ومن هذه المعامالت الصادرات والواردات سواء كانت منظورة أو 

مالیة طویلة األجل التي تتم بغرض أي المعامالت الجاریة یضاف إلیها المعامالت الرأس غیر منظورة

االستثمار طویل الجل من أجل تحقیق الربح وأیضا المعامالت قصیرة األجل التي تتم من أجل االستفادة من 

  .فرص االختالف في أسعار الفائدة بین المراكز المالیة الدولیة أو بغرض المضاربة

  .منها توازن الجانب الدائن مع المدینأما باقي العملیات فتسمى ببنود أو عملیات مشتقة الهدف 

  

                                                 
 .95، 94: ص ص ،مرجع سابق ،محاضرات في اإلقتصاد الكليساكر محمد العربي،  1
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  صور وأنواع االختالل في میزان المدفوعات: الفرع الثاني

 : ختالل في میزان المدفوعات وثانیا أنواعهنتطرق أوال لصور اإل

  صور االختالل في میزان المدفوعات: أوال

  :الختالف المیزان صورتان

وذلك عندما تزید قیمة الجانب الدائن في العملیات التلقائیة أو المستقلة عن قیمة  :األولى هي الفائض

  .الجانب المدین

  .وذلك عندما تزید قیمة الجانب المدین في هذه العملیات عن قیمة الجانب الدائن :الثانیة هي العجز

الدولة، أما في حالة تحقیق  ویوصف میزان المدفوعات في حالة تحقیق بأنه موجب أو في صالح

عجز یوصف بأنه سالب أو في غیر صالح الدولة، وأحیانا توصف العملیات التعویضیة أو الموازنة بأنها 

عملیات مولدة، بمعنى قد ولدها عدم التعادل أو االختالل بین قیمة الجانب الدائن وقیمة الجانب المدین في 

  .العملیات التلقائیة أو المستقلة

 :المؤقت والدائم الفائض -1

قد یتم تحقیق فائض عن طریق خفض الواردات باستخدام الحصص أو برفع  :الفائض المؤقت -1-1

التعریفة الجمركیة، أو عن طریق الرقابة المباشرة، وكذلك تشجیع الصادرات عن طریق تقدیم 

 .إعانات للمستثمرین

وهذا نظرا لسیادة ظروف  أي تكرر حدوث الفائض المؤقت في میزان المدفوعات :الفائض الدائم -1-2

 .مالئمة لتجارة البلد الخارجیة

    :العجز المؤقت والدائم -2

العجز هو زیادة الجانب المدین عن الجانب الدائن أي في غیر صالح الدولة، وتجنب التفرقة بین 

مشكالت  العجز الخفیف والعجز المؤقت، والعجز الكبیر والعجز الدائم، فاألول یمكن اعتباره عادیا وال یثیر

كبیرة ألنه البد وأن یختفي في المستقبل القریب ویحل محله فائض مؤقت، والواقع أي حدوث عجز مؤقت أو 

  .فائض مؤقت في میزان المدفوعات هو أمر طبیعي تماما، وال یدعو إلى اتخاذ أي إجراء خاص لمكافحته

إجراء ما للحد منه إلزالته كلیة، أما العجز الكبیر والدائم فإنه یدعو على العكس من ذلك إلى اتخاذ 

إلى أن مثل هذا العجز إنما یعني نقصا مستمرا في أصول الدولة قصیرة األجل، وزیادة  ویرجع السبب في هذا

    .مستمرة في خصومها من هذا النوع
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وقد یبدو أن الدولة التي تحقق فائض في میزان مدفوعاتها، هي في أفضل األوضاع لكن الواقع 

فتحقیق فائض كبیر ومستمر في المیزان إنما یخلق بدوره مشكالت للدولة البد من العمل على خالف هذا، 

  .على حلها، وٕان كانت أقل من تلك التي یخلقها تحقیق عجزا كبیرا ومستمرا في المیزان

فالدولة التي تحقق فائضا كبیرا أو مستمرا في میزان مدفوعاتها تضطر إلى قبول الذهب والعمالت 

قصیرة األجل للخارج، وٕاذن فالبد للفائض الكبیر  إقراضالجنبیة، أو منح معونات للخارج أو القیام بعملیة 

  .1ان مدفوعاتهاوالمستمر من أن ینتهي، والبد من العمل على إعادة التوازن مع أخرى إلى میز 

  ختالالت في میزان المدفوعاتأنواع اإل: ثانیا

یعتبر التوازن االقتصادي في میزان المدفوعات الحالة الطبیعیة، لكنها نادرا ما تحقق في 

االقتصادیات الحدیثة، رغم سعي الدول إلیه لما تتمیز به من حركة كبیرة في معامالتها تؤدي إلى ظهور 

  :2أنواعها ومن بینهاختالالت باختالف إ

  Random Disequilibrium: ختالل العارض أو العشوائياإل -1

ویحدث االختالل العارض أو العشوائي نتیجة الظروف الطارئة التي قد تصیب االقتصاد مثل 

حدوث عجز في میزان مدفوعات دولة ما نتیجة انخفاض صادرتها من محصول القطن في هذا العام نتیجة 

والبراكین أو  طن لآلفات الزراعیة، أو بسبب حدوث بعض الكوارث الطبیعیة كالزالزلتعرض محصول الق

یالت ال قدر اهللا، أو قد یرجع هذا الخلل إلى تغیر مفاجئ في أذواق وتفض ةالفیضانات أو الحروب أو األوبئ

عرضیة ال  ختالالت العرضیة تعود إلى أسبابوتجدر اإلشارة إلى أن اإلالمستهلكین في الدول األخرى، 

 .یمكن التنبؤ بها وهذا الخلل له طبیعة وقتیة فیزول بزوال السبب بشكل تلقائي

 Seasonal Disequilibrium: االختالل الموسمي -2

یحدث االختالل الموسمي بسبب تقلبات في إنتاج بعض المحاصیل خالل فترة معینة من السنة، و 

فانخفاض الصادرات في فترة معینة من السنة سوف ولكن هذا الخلل یزول بمرور الوقت وحلول موسم آخر، 

 .یعوضها الزیادة في فترة أخرى من السنة نفسها

 Periodicity Disequilibrium: ختالل الدورياإل -3

یحدث هذا االختالل الدوري بسبب االعتماد المتبادل بین الدول وخصوصا بین الدول الرأسمالیة، و 

فزیادة الصادرات أو انخفاضها بالنسبة لدول ما هي نفسها عبارة عن زیادة أو انخفاض واردات العالم 

  . الخارجي

                                                 
 .103، ص 2002، دار الجامعة الجدیدة، مصر، أساسیات االقتصاد الدوليحشیش عادل أحمد،  1
 .139، 138: ، ص صمرجع سابقمتولي السید عبد القادر،  2
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لتشغیل السائدة بها تتوقف على حاالت التوظیف وا) الدول المستوردة(وواردات العالم الخارجي 

ففي حالة الرواج یزداد الطلب على . واقتراب الظروف االقتصادیة بهذه الدول من حاالت الرواج أو الكساد

الواردات ومن ثم تزید صادرات الدول األخرى، ویحدث العكس أن یتحقق العجز بسبب انخفاض الصادرات 

  .إلى العالم الخارجي في حاالت الركود والكساد

ذلك أن التقلبات الدوریة في اقتصادیات العالم الخارجي سوف تنتقل إلى الدول األخرى وبمعنى 

 . ختالالت في موازین المدفوعات وهذا االنتقال یتم من خالل عمل مضاعف التجارة الخارجیةإوترتبط ب

   Structural Disequilibrium: ختالل الهیكلياإل -4

. والدخل  والتشغیل بالدولة محل الدراسة   بهیكل االنتاجالهیكلي لعوامل ترتبط ویحدث االختالل 

إلى الدرجة التي تؤدي إلى زیادة دائمة في ) مثل دول أوبك(فقد ترتفع مستویات الدخول في بعض الدول 

  .واردات هذه الدول

إلى اكتشاف مواد خام بدیلة كاأللیات الصناعیة بدال من القطن وقد یؤدي التقدم التكنولوجي 

والبترول بدال من الفحم مما یؤدي إلى تخفیض الطلب على الخامات األصلیة، وانخفاض واردات الدول 

األخرى من هذه الخامات واالختالالت الهیكلیة في میزان المدفوعات ال تزول إال بإصالح الهیكل المحدد وٕاال 

  . االختالالت تغذى بعضها البعض وتؤدي إلى مزید من االختالالتفإن هذه 

 :التقییم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلیة -5

توجد عالقة وثیقة بین میزان المدفوعات وسعر الصرف العملة للبلد، فإذا كان سعر الصرف لعملة 

اته من جهة نظر األجانب مما بلد ما أكبر من قیمتها الحقیقیة، سیؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذ

  .یؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي علیها وبالتالي سیؤدي ذلك إلى حدوث اختالل في میزان المدفوعات

أما إذا تم تحدید سعر صرف العملة بأقل مما یجب أن تكون علیه سیؤدي ذلك إلى توسع 

ختالالت في المیزان، لذلك هذه اإلإلى حدوث اختالل  - أیضا- الصادرات مقابل تقلص الواردات مما یؤدي 

  .غالبا ما ینتج عنها ضغوط تضخمیة والتي تساهم في استمراریة االختالل في المیزان

  أسباب اختالل میزان المدفوعات: الفرع الثالث

قد یحدث وأن تمر الدولة بالداخل أو الخارج بظروف معینة من شأنها إحداث اختالل یتخذ صورا 

  :1ب التي من أهمهابحسب المصدر واألسبا

ئ لحصول تصدیري والناتج عن الكوارث الطبیعیة عوامل ال یمكن توقعها أو أسبابها مثل النقص المفاج :أوال

والتغیرات المفاجئة في أذواق المستهلكین محلیا وخارجیا واالختراعات العالمیة التي قد تؤثر على تبادل السلع 

                                                 
 .38، 37: ، ص صمرجع سابقرشدي سید سالم،  1
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صناعیة في الخارج تغیر كلیا أو جزئیا عن طلب المواد الولیة ولیة أوالخدمات بین الدول كاكتشاف مواد 

الطبیعیة الوطنیة أو التدهور المفاجئ في نسب التبادل الدولي نتیجة ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاض 

  .أسعار الصادرات أو كالهما

السیاسة عوامل یمكن التنبؤ بها وتجنبها في أغلب الحیان عن طریق التدخل الحكومي وعن طریق  :ثانیا

النقدیة والمالیة كالتضخم أو االنكماش الذي یصیب دولة ما فیؤثر على مستوى األسعار والدخول فیها 

ن طریق التجارة وبالتالي على حركة الصادرات والواردات أیضا كما قد تنتقل آثار التضخم واالنكماش ع

  .الدولیة من بلد إلى آخر وبالتالي تتأثر موازین المدفوعات لهذا الدول

وغیرها من السلع والخدمات لفترة  اإلنتاجإقدام الدول المختلف على برامج للتنمیة الفنیة ومستلزمات  :ثالثا

لى میزان المدفوعات طویلة نسبیا وتمویل قروض الجل معقودة مقدما كل هذه الحاالت تؤثر بشكل كبیر ع

  .ألي دولة

سعر الصرف األجنبي والذي یرتبط بین مستویات االئتمان القومیة في أي دولة فإذا كان سعر الصرف  :رابعا

في میزان المدفوعات والعكس بالنسبة أعلى من المستوى االئتمان السائد في الدخل أدى إلى ظهور عجز 

  .للفائض

لطلب التي تعكس هیكل االقتصادي القومي وتوزیع الموارد بین مختلف التغیر في كل من العرض وا :خامسا

  .فروعه مما ینعكس على المیزة للدولة وبالتالي على هیكل تجارتها فائض في میزانها الخارجي

  كثر التدابیر شیوعا في تصحیح میزان المدفوعاتأ: الفرع الرابع

شیوعا في تصحیح میزان المدفوعات فإنها تتمثل في فرض القیود على الواردات من  أكثر التدابیر

وهنا ترتفع أسعار السلع المستوردة بما ال یقل عن مقدار هذه الرسوم المر الذي یؤدي ) رسوم جمركیة(السلع 

  .تبعا لذلك إلى كبح جماح االستیراد

ازین المدفوعات تتلخص في اتجاهین إن الممارسات الفعلیة من أجل الحفاظ على استقرار مو 

  :لتحقیق نفس الهدف وهو تقلیص الواردات وتنشیط الصادرات كما یلي متزامنین

تقلیص الصادرات وذلك بفرض القیود على الواردات من سلع معینة أو منع استیراد سلع كلیا ولكي یمكن  .1

مدفوعات فإن الدول المعنیة تعتمد جعل تأثیر هذا التوجه فاعال في تحقیق هدف استعادة توازن میزان ال

  :على اآلتي

 نظام شامل لترخیص االستیراد. 

 نظام الحصص. 

 الرقابة على الصرف. 

 فرض رسوم جمركیة على الواردات. 
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 :تنشط الواردات وثمة وسائل مختلفة لتحقیق ذلك منها .2

 زیادة القدرة التصدیریة للدولة عن طریق االرتفاع بجودة السلع التصدیریة. 

  التصدیریة وما یتبعه ذلك من انخفاض مستویات األسعار في السوق ) انتاج السلع(تكالیف خفض

 .المحلیة

 فتح أسواق جدیدة. 

 منح إعانات وحوافز تصدیریة لمنتجي السلع المعدة للتصدیر. 

 1االنضمام إلى األسواق المشتركة التي تلغي الحوافز الجمركیة فیما بین دولها. 

  : 2أیضا مجموعة أو جملة التدابیر ومن أهمها إضافة إلى ما سبق هناك

 جنبیةبیع األسهم والسندات المحلیة أو العقارات المحلیة للجانب للحصول على العمالت األ. 

 استخدام الذهب واالحتیاطات الدولیة المتاحة لدى الدولة في تصحیح الخلل في میزان المدفوعات. 

  القروض الخارجیة من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك  إلى ءاللجو

 .الخ... المركزیة األجنبیة أو من أسواق المال الدولیة 

 جنبیة لمواطني تلك األقطار تملكها السلطات العامة في المؤسسات األ بیع األسهم والسندات التي

 .على النقد األجنبي للحصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .44، 43: ، ص صمرجع سابقرشدي سید سالم،  1
 .157، 156: ، ص صمرجع سابقمتولي السید عبد القادر،  2
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  عمومیات حول احتیاطي الصرف: الثالث المبحث

، وذلك نتیجة االختالف القائم إلى عدم لقد تعددت المفاهیم التي أعطیت االحتیاطي الصرف

التوافق في تحدید العناصر المكونة له، ویعتبر احتیاطي الصرف أداة لتسویة المدفوعات الدولیة وصمام 

، وسوف نتطرق في هذا المبحث أوال إلى واالقتصادیة األمان للدول لمجابهة الصدمات واألزمات المالیة

  .السیولة الدولة كونها أوسع من االحتیاطات الدولیة، ثم مفهوم احتیاطي الصرف ومكوناته

  السیولة الدولیة: المطلب األول

یعتبر مصطلح السیولة الدولیة من أهم المصطلحات المتداولة على المستوى الدولي، نظرا ألهمیة 

ر في تسویة عالقة الدائنیة والمدیونیة التي تنشأ بین الدول، وتنشأ مشكلة السیولة من عدم كفایة هذا العنص

  .المخزون من احتیاطات الصرف عن سد الحاجات المتزایدة للمعامالت وموازین المدفوعات

  تعریف السیولة الدولیة: الفرع األول

   :التعاریف هناك الكثیر من التعاریف الدولیة، وفیما یأتي بعض هذه

  أنها الموجودات غیر الوطنیة التي تكون السلطات النقدیة الوطنیة مستعدة لقبولها ألغراض " :01تعریف

 1".تسویة الدیون وااللتزامات المترتبة لها أو علیها

  بأنها تلك الموجودات التي یجري اللجوء إلیها لتسویة العجز في میزان المدفوعات دون " :02تعریف

االضطرار إلى تغییر سعر الصرف أو إتباع سیاسات انكماشیة سریعة أو فرض قیود على التجاریة 

ئلة وكل أشكال الموجودات الخرى شبه السا) القائدة(وتشمل هذه الموجودات الذهب والعمالت االحتیاطیة 

كاألوراق االئتمانیة وحقوق سحب الخاصة من المؤسسات الدولیة، وتضم أیضا تسهیالت تراكم العملة 

اتجاه األجانب واألصول األجنبیة  لدى المؤسسات الرسمیة التابعة للدولة األخرى، والمطلوبات األجنبیة

ات األصول األجنبیة طویلة لدى البنوك الوطنیة، ومبیع قصیرة األجل التي تحتفظ بها البنوك األجنبیة

التجارة الدولیة وموجودات صنادیق استقرار  تعن ائتمانا األجل التي تحتفظ بها السلطات النقدیة فضال

 .2"العملة

  أنها القدرة على تسدید االلتزامات من قبل الغیر، في مواعیدها ومقادیرها المحددة المتفق " :03التعریف

 . 3"علیها

  أنها جمیع وسائل الدفع المتاحة والمقبولة عالمیا لتسویة المدفوعات الخاصة بالمبادالت " :04تعریف

 .4"الدولیة للسلع والخدمات

                                                 
 .132، ص مرجع سابقرشدي سید سالم،  1
 .286، 285: ، ص صمرجع سابقهجیر عدنان زكي أمین،  2
 .223، ص 2013دن، هران للنشر والتوزیع، األر ز ، دار التمویل الدوليیثم صاحب عجام، م 3
 .56، ص 1997، الدار الجامعیة، مصر، الوحدة النقدیة األوروبیةمجدي محمود شهاب،  4
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  أما صندوق النقد الدولي فینظر إلى السیولة الدولیة بأنها مجمل الموارد المالیة التي " :05التعریف

 ".تغطیة العجز في میزان المدفوعاتتستطیع السلطات الرسمیة في مختلف الدول الحصول علیها ل

إن جمیع المفاهیم للسیولة الدولیة التي تمت اإلشارة إلیها أكدت على عدة نقاط، وهي األرصدة 

وكذلك الذهب النقدي وغیرها من وسائل المدفوعات المقبولة دولیا هذا  النقدیة األجنبیة الموجودة لدى الدولة

جانب الطلب على السیولة الدولیة بحسب هذه التعریفات هو من  ، أما منمن جانب عرض السیولة الدولیة

   .1أجل تسویة العجز في میزان المدفوعات وتسویة المدفوعات على المستوى الدولي

السابقة نجد أن مفهوم السیولة الدولیة أوسع وأشمل من احتیاطي الصرف  من خالل التعاریف

وااللتزامات الخاصة بالبنك المركزي والحكومة من العمالت األجنبیة األجنبي، فهي تتعلق بكل المستحقات 

   .المقیمین رتجاه المقیمین وغی

  أنواع السیولة الدولیة: الفرع الثاني

  :یمیز صندوق النقد الدولي بین نوعین من السیولة الدولیة هما

  :اوال السیولة المملوكة

تمتلكها السلطات النقدیة ملكیة مطلقة، وتستطیع حتیاطات الدولیة التي األصول واإل یقصد بها تلك

لموجود على مستوى البنوك أن تتصرف فیها كما تشاء، وطبقا لظروفها الخاصة، وتتكون من الذهب ا

، وحجم الشریحة الذهبیة للدولة في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى العمالت األجنبیة القویة التي المركزیة

  .2ات، إضافة إلى وحدات حقوق السحب الخاصةحتیاطإتحتفظ بها الدولة ك

  السیولة المفترضة: ثانیا

التي تحصل علیها الدولة عن طریق اقتراضها من الخارج من اجل  هي كافة السیولة الدولیة

استخدامها في معالجة العجز الطارئ في میزان المدفوعات، وتختلف السیولة الدولیة المقترضة عن السیولة 

تمثل التزامات على الدولة تسدید أصل القروض والفوائد المترتبة علیها وحسب المدة المتفق  اأنهالمملوكة في 

علیها خالل عملیة االقراض سواء من دول أخرى أو من مؤسسة دولیة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك 

  .3الدولي

                                                 
، دار صفاء للنشر السیولة الدولیة في ظل األزمات االقتصادیة والمالیةالعیساوي عبد الكریم شنجار،العویدي عبد المهدي رحیم،  1

 .20، ص 2014والتوزیع، األردن، 
، بحوث اقتصادیة عربیة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، لبنان، العدد إدارة احتیاطات الصرف وتمویل التنمیة في الجزائرزایري بلقاسم،  2

 .13، ص 2008، شتاء 41
 .21، ص بقامرجع سالعویدي عبد المهدي رحیم، العیساوي عبد الكریم شنجار،  3
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األخیرة ال تملكها السلطات بین السیولة المملوكة والسیولة المقترضة یتمثل في أن هذه  إن الفرق

النقدیة ملكیة مطلقة إضافة إلى أنها تتحمل تكلفة للحصول علیها باإلضافة إلى المشروطیة، أما السیولة 

، والشكل التالي یبین لنا 1)تكلفة(المملوكة فهي مملوكة للسلطات النقدیة ملكیة مطلقة وال تتحمل علیها فائدة 

     :أنواع السیولة الدولیة ومكوناتها

  أنواع السیولة الدولیة): 16(شكل رقم 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، -2011-1990للفترة دراسة قیاسیة –محددات الطلب على احتیاطي الصرف األجنبي في الجزائر مواكني سهیلة،  :المصدر

، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم )غیر منشور(،مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة

  .14، ص 2013/2014، شلف التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي

  الصرف يمفهوم احتیاط: المطلب الثاني

احتیاطي الصرف، وذلك نظرا لالختالف القائم اختلفت اآلراء حول تحدید مفهوم دقیق لمصطلح 

االحتیاطات، وسنعرض في بادئ األمر مجموعة من التعاریف المقدمة في هذا الصدد حتى یتضح  حول هذه

  .حتیاطاتلنا مفهوم احتیاطي الصرف بكل أبعاده، وبعد ذلك نحاول التطرق إلى أهمیة االحتفاظ باإل

                                                 
، مذكرة ماجستیر في - 2011- 1990دراسة قیاسیة للفترة –طي الصرف األجنبي في الجزائر محددات الطلب على احتیامواكني سهیلة،  1

 ، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي)غیر منشور(العلوم االقتصادیة،

 .14، ص 2013/2014، شلف

 السیولة الدولیة

  السیولة المملوكة

 )غیر مشروطة(

  السیولة المفترضة

 )المشروطة(

حقوق السحب من صندوق النقد الدولي 

 )خارج حدود شریحة االحتیاطي(

قتراض من الحكومات والمؤسسات اإل

 الدولیة

 قتراض من األسواق المالیة والنقدیة الدولیةاإل

 رصید الذهب النقدي

 األجنبیةالعمالت 

 االحتیاطیة

  FMIالمركز لدى 

شریحة 

  االحتیاطي

حقوق السحب 

  الخاصة
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  م المرتبطة بهاحتیاطي الصرف والمفاهی: الفرع األول

سوف یتم التطرق في هذا الفرع إلى تعریف احتیاطي الصرف من خالل جملة من التعاریف 

  .والمفاهیم المرتبط به

  تعریف احتیاطي الصرف : أوال

جمیع وسائل الدفع الدولیة المقبولة بصورة عامة والمتاحة : "تعریف احتیاطات الصرف على أنها

  ".الدولیة وغیر المشروطة لتسویة المدفوعات

األصول المتاحة بصفة فوریة والخاضعة لرقابة السلطات النقدیة، وذلك : "كما تعرف على انها

عن طریق  ختالالت مدفوعاتها الخارجیة، أو التعدیل غیر المباشر لهذه االختالالتبغرض التمویل المباشر إل

  .1"لتحقیق أهداف أخرىالتأثیر على سعر صرف عملتها الوطنیة عبر التدخل في سوق الصرف، أو 

جمیع أدوات الدفع األكثر قبوال للوفاء بااللتزامات الدولیة، وتستخدمها : "وتعرف أیضا على أنها

     . 2"الدولة في تسویة العجز في میزان مدفوعاتها

عبارة عن وسائل الدفع المقبولة دولیا، مثل الذهب والعمالت : "یمكن تعریف احتیاطي الصرف بأنها

  .3"لمعروفة باعتبارها تتمیز باالستقرارالقویة ا

تلك األصول الخارجیة الموجودة تحت تصرف : "أنهاكما یعرفها صندوق النقد الدولي على 

السلطات النقدیة والخاضعة لسیطرتها لتلبیة احتیاجات میزان المدفوعات التمویلیة، أو التدخل في أسواق 

كالمحافظة على الثقة في (ذات الصلة الصرف للتأثیر على سعر صرف العملة، أو غیر ذلك من األغراض 

، والبد أن تكون األصول االحتیاطیة أصوال )تند إلیه في االقتراض الخارجيالعملة المحلیة وتشكیل أساس یس

   .4"وأصوال موجودة بالفعل ویستبعد منها األصول المحتملة ةاألجنبیبالعملة 

  :5انطالقا من هذا التعریف یمكن استنتاج ما یأتي

  یعتمد هذا التعریف على مقاربة ومدخل محاسبي، وینطبق على االحتیاطات السائلة والمحررة بعمالت

كما أنه ینحصر في . أجنبیة قابلة للتداول، وال یأخذ بعین االعتبار االلتزامات الخارجیة للسلطات النقدیة

ة للتداول وقابلة للتحویل حتى حیازة استحقاقات السلطات النقدیة على غیر المقیمین، ومحررة بعمالت قابل

                                                 
1 IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity, guidelines For a data template, 2013, P 03. 

 .54، ص 2012المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، ر ، داإدارة العمالت األجنبیةتایه النعیمي عدنان،  2
 .278، ص مرجع سابقمجیطنة مسعود،  3
 .111، ص 2009، الطبعة السادسة، االستثمار الدوليدلیل میزان المدفوعات ووضع صندوق النقد الدولي،  4
 .10، 09: ، ص صمرجع سابقزایري بلقاسم،  5
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تصبح سائلة وقابلة لالستخدام في تسویة المعامالت الدولیة، ویستثني استحقاقات المملوكة من طرف 

 .اإلدارة المركزیة

  زمنیة معینة، هي عبارة  في فترة" الموجودة تحت التصرف والخاضعة لسیطرة السلطات النقدیة"إن عبارة

الخاصة بعض  حتیاطات الدولیة، فقد یمتلك األفراد أو المؤسساتعن معاییر محددة في تعریف اإل

حتیاطات حتیاطات الدولیة، ومع ذلك ال یجوز حسابها ضمن مكونات اإلالعناصر التي تدخل ضمن اإل

 .طالما أنها ال تخضع لسیطرة النقدیة

 أي یمكن شراؤها أو "سائلة وقابلة للتفاوض علیها: "في أي وقت بأنهااألصول المتاحة  تتمیز هذه ،

 .بیعها أو تصفیتها بسرعة وبأقل تكلفة، وأن هناك مشترین وبائعین مستعدین للتفاوض علیها

  یمكن إصدارها بعمالت قابلة للتداول لكي یتم االحتفاظ بها واستخدامها في الفترات التي یحدث فیها عجز

وبهذا المعنى تكون االحتیاطات عبارة عن صمام أمان یحتفظ به في موازین مدفوعاتها،  طارئ أو مؤقت

أو یلجأ إلیه عند الضرورة لكي تحمي الدولة نفسها من آثار الصدمات الخارجیة التي تتعرض لها نتیجة 

 .عالقاتها االقتصادیة الخارجیة

 تلك العناصر التي تتسم بأنها رسمیة، حتیاطات التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار هي إن عناصر اإل

ما في حوزة األفراد من ذهب وعمالت أجنبیة، كما تستبعد أیضا  وهكذا نستبعد. أي في دائرة سلطة الدولة

أرصدة العمالت األجنبیة التي تتعامل فیها البنوك التجاریة داخل الدولة، وكذلك القروض المصرفیة 

الخارجیة والقروض طویلة ومتوسطة األجل المقیدة مثل القروض والتجاریة التي تمول عملیات التجارة 

 .المقدمة من طرف البنك الدولي

صول  األجنبیة عبارة عن تشكیلة من األ: "وكتعریف شامل، یمكن القول أن احتیاطي الصرف

ومتاحة السائلة التي یتم استخدامها في تسویة المدفوعات الدولیة، وتكون مملوكة من قبل السلطات النقدیة 

   ".في أي وقت

  المفاهیم المرتبطة باحتیاطي الصرف: ثانیا

  :1المفاهیم في فئات واسعة لتبیان االختالف بین هذه المجامیع من األصول األجنبیة تم تجمیع هذه

إجمالي االحتیاطات الدولیة، أو إجمالي احتیاطات العمالت  ):GIR(االحتیاطات الدولیة االجمالیة  -1

األجنبیة، أو إجمالي احتیاطات الصرف، وهو التعریف القیاسي المستخدم في دلیل میزان المدفوعات أو 

في النموذج القیاسي لبیانات االحتیاطات الدولیة والسیولة بالعمالت األجنبیة مع بعض التغیرات، على 

                                                 
، أطروحة دكتوراه في - دراسة حالة بنك الجزائر–متطلبات كفاءة إدارة احتیاطات الصرف األجنبي بالبنوك المركزیة بوكردید عبد القادر،  1

، ص 2015/2016م االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن علي شلف،، كلیة العلو )غیر منشورة(العلوم االقتصادیة، 

 . 07، 06: ص
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حتیاطات الدولیة متضمنة الذهب واألصول من صنادیق الثروة السیادیة، االحتیاطات سبیل المثال، اال

 . الدولیة مع استبعاد الذهب وأصول الصنادیق السیادیة

یشار إلى أن صافي األصول األجنبیة للبنك المركزي، والذي هو  ):NIA(صافي األصول األجنبیة  -2

في أنه یتضمن االلتزامات القصیرة الجل ) انظر أدناه(عادة أوسع من مفهوم صافي االحتیاطات الدولیة 

، في حین أن الجانب من األصول یشمل غیرها من وطویلة الجل على االحتیاطات في جانب الخصوم

التي ال تدرج أو عادة ما تدرج في ) ثمارات األكثر خطورةبما في ذلك االست(األصول بالعملة األجنبیة 

            .االحتیاطات

االلتزامات القصیرة الجل  تعبر عن إجمالي احتیاطي مطروحا منها ):NIR(الحتیاطات الدولیة صافي ا -3

عادة االلتزامات المتعلقة (المرتبطة باالحتیاطي، ال توجد تعریفات قیاسیة لاللتزامات المتعلقة باالحتیاطي 

، وأحد األهداف الرئیسیة إلدخال )اإلجماليباالحتیاطي على المدى القصیر، وهي تخصم من االحتیاطي 

األصول االحتیاطیة منفردة، دون  إجماليلمعالجة القلق من أن بیانات  RRLمفهوم الخصوم المرتبطة 

تحدید المطلوبات النظیرة، یمكن أن توفر مؤشرا مضلال لقوة موقف االحتیاطي، فعلى سبیل المثال، إذا 

ل السلطات النقدیة ترد في األصول االحتیاطیة، فهذا كانت حصیلة االقتراض بالعمالت الجنبیة من قب

  .یعزز موقف االحتیاطات، أما موقف صافي االحتیاطي هو دون تغییر

هو رصید األصول الخارجیة ناقص رصید الخصوم الخارجیة،  ):NIIP(صافي وضع االستثمار الدولي  -4

ص والعام في بلد ناقص قیمة وبعبارة أخرى، هي قیمة األصول األجنبیة التي یملكها القطاع الخا

 .الخصوم األجنبیة

أو صافي االلتزامات الخارجیة، یعرف عادة بأنه االحتیاطات الدولیة  ):NED(صافي الدین الخارجي  -5

فصافي الدین الخارجي السلبي یبین أن البلد یملك أصوال أجنبیة تزید االجمالیة ناقص الدین الخارجي، 

 .سمى البلد مقرض صاف والعكس یسمى مقترض صافعن المخزون من الدین الخارجي وی

یعرف كذلك بصافي المركز المفتوح من العمالت األجنبیة، وضع  ):FCP(موقف العملة األجنبیة  -6

السیولة الدولیة، أو الموقف اآلجل، یتم تعریفه عادة بصافي االحتیاطات الدولیة ناقص صافي االلتزامات 

 .اآلجلة بالعمالت األجنبیة للبنك المركزي

ب من األصول ویشمل كال من هذا المفهوم یركز فقط على الجان ):GFA(األصول األجنبیة اإلجمالیة  -7

 .األصول السائلة وغیر السائلة من العمالت األجنبیة للبنك المركزي

  أهمیة حیازة احتیاطات الصرف : الفرع الثاني

  :1یمكن أن نلخص المزایا من حیازة احتیاطي الصرف األجنبي في النقاط اآلتیة

                                                 
، دراسات اقتصادیة، صندوق - جنبیةتجارب بعض الدول العربیة واأل–طرق تكوین وٕادارة االحتیاطات الجنبیة الشاذلي أحمد شفیق،  1

 .09،10: ، ص ص2014النقد العربي، اإلمارات العربیة المتحدة، 



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

130 

احتیاطات مالئمة من العملة الجنبیة الثقة في قدرة السلطات على سداد التزاماتها الخارجیة  یمنح وجود :أوال

في حینها، ویرتبط االحتفاظ باحتیاطات رسمیة من النقد األجنبي برغبة الدول في تحقیق مجموعة متنوعة من 

العملة  ى التدخل لدعم قیمةاألهداف من بینها دعم الثقة في سیاسات إدارة النقد وسعر الصرف، أي القدرة عل

المحلیة، وذلك من خالل الحفاظ على السیولة وٕاتاحة الوقت الكافي المتصاص الصدمات، ومواجهة الكوارث 

على النفاذ إلى أسواق القروض محدودة أو أو الطوارئ القومیة، وذلك في المواقف التي تصبح فیها القدرة 

  .مرتفعة الكلفة

ء تكوین االحتیاطات الصرف من دولة ألخرى، فباإلضافة إلى تأثیر االحتیاطات وتختلف األسباب ورا :ثانیا

للتقلبات واألزمات االقتصادیة الخارجیة فإن هذه العالقة عالقة تبادلیة،  في الحكم على مدى حساسیة الدولة

د یكون فق. بمعنى أن وضع الدولة الخارجي والظروف االقتصادیة تؤثر أیضا في حجم وطبیعة االحتیاطات

. تكوین االحتیاطات في بعض الدول لمواجهة عدم استقرار ودائمیة مصادر الوفاء بالتزاماتها قصیرة الجل

ومثال ذلك فإن بعض الدول التي . وفي هذه الحالة، یتم تحدید مستوى وحجم االحتیاطات وفق هذه االلتزامات

لسیاحیة، أو الزراعیة التي تعتمد على كموارد ا ةاألجنبیتعتمد على مصادر موسمیة للدخل من العمالت 

المطار، قد یكون السبب الرئیسي في تكوین االحتیاطات هو لمواجهة االلتزامات التي یتم تمویل الوفاء بها 

   . من تلك المصادر

وقد یتم تكوین االحتیاطات الستخدامها كغطاء للعملة المحلیة المصدرة، وقد كان هذا التوجه ساریا  :ثالثا

 نظام انهیاربعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى   لذهب، واستمر العمل بهذا المفهومأثناء العمل بقاعدة ا

یغطي تلك  ه الدولة من ذهبوالذي كان یقضي بتحدید قوة العملة المحلیة بقدر ما تملك "بروتون وودز"

ومع أن دور الذهب كغطاء للعملة المحلیة المصدرة لم یتالشى نهائیا، إال أن الجزء الذهبي من . اإلصدارات

حیث لم یعد وجود . االحتیاطات التي تستخدم أو تكون لهذا الغرض أصبح ذو أهمیة نسبیة ضئیلة جدا

قبولها على  ثقة في العملة المحلیة لها، واتساع نطاقرصید ذهبي لدى الدولة مصدرا من مصادر زیادة ال

ال  المستوى العالمي، ومثال ذلك تعد نیجیریا من أكبر منتجي الذهب في العالم، ومع ذلك فإن عملتها المحلیة

  .تلقى قبوال كعملة دولیة

أسعار  أما بالنسبة الستخدام االحتیاطات الدولیة كأداة لتنفیذ السیاسة النقدیة والتحكم في توجهات :رابعا

صرف العملة المحلیة، فإنه یتم بصفة أساسیة في الدول التي تتبع سیاسة تثبیت سعر الصرف ویتم استخدام 

للحفاظ علیه عند  سوق الصرففي  ةاألجنبیاالحتیاطات الصرف األجنبیة سواء بالبیع أو الشراء للعملة 

                                                 
  أ .م.شر وبفي غابات بریتون في نیوهام 1944جویلیة  22إلى  1بریتون وودز االسم الشائع لمؤتمر الذي انعقد من ) اتفاقیة(نظام

دولة، وضعوا خطط من أجل استقرار النظام العالمي وتشجیع إنماء التجارة الخارجیة،  بتحدید سعر لكل  44حضر المؤتمر ممثلون لـ 

أوت  15لإلنشاء والتعمیر، وفي  و البنك الدولي صندوق النقد الدولي: ل من الدوالر والذهب، وقد نتج عن اتفاقیة میالدعملة مقابل ك

أ من جانب واحد قابلیة تحویل الدوالر لذهب، أدى إلى نهایة نظام بریتون وودز وأصبح الدوالر عملة احتیاطیة .م.أنهت و 1971

 . تستخدمها كثیر الدول
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المستوى المستهدف ویكون استخدام االحتیاطات الصرف في تنفیذ السیاسة النقدیة من خالل التدخل في 

أسواق الصرف للحفاظ على هامش مستهدف بین أسعار الفائدة على العملة المحلیة وأسعار الفائدة على 

قد حقق مستوى معین من االنفتاح على األسواق بشرط أن یكون السوق أو االقتصاد  ةاألجنبیالعمالت 

وبالنسبة لألسواق الناشئة والتي تتسم، بعدم وجود مساحة كبیرة من االنفتاح على األسواق المالیة . الدولیة

   . الخارجیة، فقد ال یكون الستخدام االحتیاطات تأثیرا كبیرا على مستویات الفائدة المحلیة

  ي الصرفمكونات احتیاط :المطلب الثالث

تغیرت مكونات احتیاطي الصرف في العدید من المرات نظرا الرتباطها الوثیق بالنظام النقدي  لقد

حیث شهد العالم ثالثة أنظمة  ابعة من األوضاع السائدة في كل فترة،نالدولي والذي هو اآلخر شهد تغیرات 

، وبعد )1971 – 1945(، نظام بروتن وودز )1914 – 1870(رئیسیة هي قاعدة الذهب الدولي في الفترة 

  .إنهیار هذا األخیر ظهر النظام النقدي الحالي

الذهب النقدي، : وعلیه فحسب تصنیف صندوق النقد الدولي تتكون احتیاطات الصرف من

، حقوق السحب الخاصة وشریحة االحتیاطي، وهو ما )رتكازیة أو عملة االحتیاطاإل(العمالت األجنبیة 

 .تناوله في هذا المطلبسن

  الذهب النقدي: الفرع األول

یعتبر الذهب من األصول السهلة التحویل إلى نقد سائل ویمثل العمالت الذهبیة أو السبائك التي 

البنوك (یمتلكها البنك المركزي، وقلیال ما نجد هذا األصل في البنوك التجاریة التي تعمل منذ زمن بعید 

 في حجم لالحاصیعتبر أصال عاطال ال یدر عائدا، ولقد تقلصت أهمیته مع التطور ، حیث )التجاریة الرائدة

  .1التجارة الدولیة

  تاریخ الذهب النقدي: أوال

من أهم عناصر السیولة الدولیة، فقد استعمل من خالل قاعدة  یعد الذهب من حیث درجة السیولة

للتبادل النقدي، وفي ظل قاعدة الذهب  آلیة 1914وحتى قیام الحرب العالمیة األولى  1870الذهب عام 

ترتبط بها ) عملة قائدة(بعد أن حددت قیمتها بالذهب بوصفه عملة احتیاطیة  أكثراعتمدت عملة واحدة أو 

ى، ویتم االحتفاظ بها بوصفها احتیاطیا نقدیا أو سیولة دولیة، وتستطیع الدولة تحویل تلك العمالت األخر 

  .العملة إلى ذهب من خالل مصارف الدولة صاحبة تلك العملة

هب بوصفه نظاما للتداول النقدي والمدفوعات وحتى قیام الحرب ذوقد اتبعت معظم الدول قاعدة ال

االجتماعیة والسیاسیة التي أفرزتها تلك الحرب، تغیر دور ت االقتصادیة و العالمیة األولى، وبسبب المتغیرا

                                                 
 .37، اتحاد المصارف العربیة، بدون بلد وسنة نشر، ص المصارف والسیولةمحمد نبیل،  ابراهیم 1
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عن سعره السوقي الذي ) النقدي(الذهب بوصفه قاعدة للتعامل النقدي عندما اختلف سعر الذهب الرسمي 

  .1أخذ في االرتفاع، األمر الذي زاد من تكالیف استخراج الذهب

أعلن الرئیس األمریكي تم فك االرتباط بین الدوالر األمریكي والذهب عندما  1971أوت  15وفي 

بأن الوالیات المتحدة لم تعد ملزمة بتحویل الدوالر إلى ذهب وبالتالي  والذي صرح" ریتشارد نیكسون"آنذاك 

  .تقلص دور الذهب بشكل كبیر في النظام النقدي الدولي

  :إلى تراجع الذهب في تكوین االحتیاطات الصرف ما یليومن األسباب التي أدت 

فقط، بینما كان معدل نمو التجارة  %1,5ضعف المعدل السنوي إلنتاج وزیادة حجم الذهب حوالي  

سنویا وأن جزء كبیرا من تلك النسبة یستخدم في األغراض ) %9 -  %4,5(الخارجیة ینمو بمعدل 

أرصدة العالم من الذهب تمثل مجرد نسبة محددة من جملة  الصناعیة أو في االكتناز، وبذلك لم تعد

 .المدفوعات التي تتم سنویا

عدم احترام قواعد اللعبة، فالدول ذات الفائض في میزان المدفوعات لم یحدث بها سوى توسع نقدي تبعا  

ادرتها وبناءا ستیراداتها كما لم تتناقص صإتزداد  لدخول الذهب إلیها ولم ترتفع األسعار الداخلیة لها أو

علیه لم یستعید میزان المدفوعات توازنه بموجب تحركات الذهب دولیا، ولم یحدث العكس في حالة الدول 

 .ذات العجز

إذ تفضل الحكومات االحتفاظ  ياألجنبعجز صالحیة الذهب كوسیلة للتدخل في سوق الصرف  

كرصید معامالت یكثر التعامل فیه في سوق الصرف األجنبي، بینما تحتفظ ) كالدوالر(بالعمالت القویة 

 .2بالجزء الذهبي من االحتیاطات الرسمیة كمستودع للقیمة

  تعریف الذهب النقدي: ثانیا

هو الذهب : "میزان  المدفوعات الصادر عن صندوق  النقد الدولي الذهب النقدي بأنه یعرف دلیل

، وتحتفظ به كأصول )أو أطراف أخرى خاضعة للسیطرة الفعلیة للسلطة النقدیة(الذي تملكه السلطات النقدیة 

تي تعطي احتیاطیة، ویتكون الذهب من سائل الذهب وحسابات الذهب غیر المخصصة لدى غیر المقیمین ال

حق المطالبة بتسلیم الذهب، وتتخذ سبائك الذهب شكل نقود معدنیة أو قوالب أو سبائك تقل نسبة نقائها 

  .3"على األقل، بما في ذلك الذهب المحتفظ به في حسابات الذهب المخصصة األلفجزءا في  995

للذهب النقدي، تقریر حول االحتیاطات الرسمیة  - كل سنة–ویقوم مجلس الذهب العالمي بنشر 

 .والجدول الموالي یوضح مقدار احتیاطات الذهب النقدي لبعض الدول

                                                 
 .299، ص 2012، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، التمویل الدوليالعیساوي عبد الكریم جابر،  1
 .41، 40: ، ص صمرجع سابقالعیساوي عبد الكریم شنجار، العویدي عبد المهدي رحیم،  2
 .93، مرجع سابق، ص دلیل میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدوليصندوق النقد الدولي،  3
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  احتیاطي الذهب النقدي إلى إجمالي احتیاطي الصرف لبعض الدول): 07(جدول رقم 

   بالطن: الوحدة

  البلد
احتیاطي الذهب 

  النقدي

احتیاطي الذهب إلى 

إجمالي احتیاطي 

  %الصرف 

  البلد
احتیاطي الذهب 

  النقدي

احتیاطي الذهب إلى 

إجمالي احتیاطي 

  %الصرف 

  63,1  612,5  هولندا  74,2  8133,5  و م أ

  5,7  557,8  هند  68,1  3377,9  ألمانیا

  8,5  310,3  بریطانیا  67,2  2451,8  إیطالیا

  5,2  173,6  الجزائر  63,9  2435,8  فرنسا

  3,5  6,8  تونس  2,2  1842,6  الصین

  -   2814  ص ن د  5,8  1040,0  سویسرا

Source : World Gold Council, World Official Gold Holdings, January 2017. 

ألغلب الدول، واألسعار محددة في سوق لندن عند  2016حصائیات خاصة لفترة نوفمبر هذه اإل :مالحظة

 .دوالر لألوقیة 1178,1: سعر

من احتیاطاتها  %74,2تحتفظ بنسبة  من خالل الجدول نالحظ أن الوالیات المتحدة األمریكیة

كذهب نقدي، باعتباره ملجأ جید وسریع عند وقوع األزمات، باإلضافة إلى أن قیمته مستقرة نسبیا مع الزمن، 

وتحتل هذه األخیرة المرتبة األولى من حیث الذهب تلیها ألمانیا ثم إیطالیا ثم فرنسا ثم الصین، أما الجزائر 

إلى إجمالي االحتیاطات، أما  %5,2طن من الذهب النقدي وبنسبة  173,6بـ عالمیا  25تحتل المرتبة 

  .من إجمالي االحتیاطات %3,5طن من الذهب النقدي وبنسبة  6,8بـ  عالمیا 77تونس فنجدها في المرتبة 

  دوافع حیازة الذهب: ثالثا

  :1األخرى، نعددها فیما یأتيهناك عدة دوافع وأسباب الحتفاظ البنوك المركزیة بالذهب دون غیره من السلع 

 إن أسعار العمالت األجنبیة تخضع لتصریحات محافظي البنوك وأصحاب  :التنویع في االحتیاطات

القرارات السیاسیة واالقتصادیة، أما أسعار الذهب فتخضع لقوى السوق أي الطلب والعرض، ولهذا 

 .یلجأ للذهب في تكوین االحتیاطات لتخفیض المخاطر وتنویع محفظة االحتیاطات

 ة حقیقیة في المدى الطویل فهو في منأى عن التضخم، ألن الذهب قوة شرائی :األمن االقتصادي

 .عكس العمالت تفقد قیمتها مع مرور الزمن

 الذهب بمنأى عن التجمید من قبل الدول والحكومات على خالف األصول المالیة  إن :األمن المادي

 .األخرى

                                                 
1 World Gold Council, Why Central Banks Hold Gold, London, 2008, P 02. 
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 تازا، له سیولة یمكن استخدام الذهب كضمان لالقتراض، ألنه یعتبر مالذا آمنا وأصال مم :التأمین

 ).تأمینا ضد المستقبل(هامة كما أنه مقبول دولیا، ویستخدم أوقات األزمات والحروب والطوارئ 

 الثقة واألمان لألفراد، كما أن وكاالت السلطات النقدیة یعطي  امتالك الذهب من طرف :الثقة

 .التصنیف االئتماني تعتبره كمؤشر على المالءة االئتمانیة للبلد

 هناك من یعتبر أن الذهب أصل غیر مدر للدخل، ولكن بخالف ذلك یتم اقراض  :خلمصدر للد

  .الذهب في أسواق الذهب، ویمكن المتاجرة به لتولید األرباح

  )رتكازیةالعمالت اإل (جنبیة احتیاطي العمالت األ: الفرع الثاني

في  وشائعة االستخدامإن العمالت االرتكازیة هي في األصل عمالت وطنیة قویة قابلة للتحویل 

تسویة المدفوعات الدولیة، وهي باألساس تتمتع بالقبول العام في الوفاء بااللتزامات خارج حدود دولتها، 

  .ووظائفها في المجال الدولي هي نفس الوظائف التي یتعین علیها القیام بها في االقتصاد المحلي

  تعریف العمالت األجنبیة: أوال

 النقد األجنبي  موجودات الدولة من عمالت الدول األخرى والتي تشمل أوراق" :هي: عمالت األجنبیةال

 .1"والودائع تحت الطلب وألجل بالعمالت األجنبیة والسندات الحكومیة والذهب وحقوق السحب الخاصة

 2"عمالت وطنیة تتمتع بالقبول العام في الوفاء بااللتزامات خارج حدود دولتها: "كما تعرف على انها. 

 عبارة عن عمالت وطنیة اعتیادیة ولكنها إضافیة إلى وظائفها كنقود وطنیة، فإنها تقوم : "هي أو

 .3"بوظائف النقود الدولیة

 عبارة عن وسائل الدفع المقبولة دولیا، مثل الذهب والعمالت القویة المعروفة باعتبارها تتمیز : أو هي

ل المثال كل من دوالر الوالیات المتحدة باالستقرار، من بین هذه العمالت القویة نذكر على سبی

ة إلى أن الدوالر األمریكي عادة ما تكون نسبته في سترلیني، وتجدر اإلشار األمریكیة والیورو والجنیه اإل

 .4"%60تكوین االحتیاطي العالمي ال تقل عن 

االحتیاطي، رتكازیة، عمالت العمالت اإل: ونالحظ أن العمالت األجنبیة لها عدة مصطلحات منها

  .العمالت الدولیة، العمالت الصعبة، العمالت القیادیة، وهي مصطلحات لها نفس المعنى

  )العمالت القیادیة( ةاألجنبیخصائص الدول ذات العمالت : ثانیا

  :5منها ما یلي هناك مجموعة من الخصائص للدول تجعل عمالتها قیادیة

                                                 
 .29، ص مرجع سابقمطر موسى سعید وآخرون،  1
 .53، ص 2009اني، لبنان، ، دار المنهل اللبننظام النقد الدولي وأسعار الصرفالحجار بسام،  2
 .132، ص مرجع سابقرشید سید سالم،  3
 .278، ص مرجع سابقمجیطنة مسعود،  4
 .28، 27: ، ص صمرجع سابقالعیساوي عبد الكریم شنجار، العویدي عبد المهدي رحیم،  5



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

135 

 ادیة بصفات معینة، مثال عندما یمارس میزانها یتصف میزان مدفوعات الدولیة صاحبة العملة القی

التجاري حالة فائض یكون میزان رأس المال في حالة عجز لضمان استقرار العملة في التداول 

 Hard(العالمي أو العكس صحیح، والمغزى من ذلك یكون في أن ال تصبح العملة الصعبة 

Currency (أخرى ینبغي أن ال تتصف بالوفرة  في أسواق التداول الدولي هذا من جهة، ومن جهة

بحیث یؤدي إلى عجز في میزان المدفوعات ومن ثم ) Soft Currency(فتصبح العملة سهلة 

 .ضعف الثقة بالعملة

  تطور النظام المصرفي المحلي، إذ أن النظام المصرفي المحلي المتطور یسهل من استخدام العملة

وذلك ألن البنوك یمكنها أن توفر المزید من الخدمات المحلیة كعملة مركزیة في التجارة الدولیة، 

المتصلة بالتصدیر، ویمكن للدولة التي یكون جهازها المصرفي المحلي متطورا توفیر الصكوك 

الرخیصة للمشاركین في السوق وعلى التحوط من مخاطر العملة والتي یمكن أن تقلل من الخسائر 

 .للمنتجین وذلك باستخدام عملتهم

 ساب رأس المال، أن تدویل أي عملة محلیة تحتاج إلى تدفق رؤوس الموال بحریة ومن ثم انفتاح ح

 .تحریر تدفقات رأس المال وهو العامل الرئیسي في تدویل العملة

  سعة الحجم االقتصادي للدولة ونسبة مساهمتها في التجارة الدولیة یعززها االستقرار االقتصادي

هذا البلد إذ أن یر للبلد یعتبر من الدعائم األساسیة لتدویل عملة والسیاسي، فالحجم االقتصادي الكب

االقتصاد الكبیر البد أن یمتلك سوق كبیرة ومعامالت اقتصادیة واسعة، وكذلك فإن المساهمة في 

التجارة الدولیة كلما زادت ازداد تدویل العملة ویدعم االستقرار السیاسي أیضا هذا الدور للعملة 

سترلیني هي االستقرار السیاسي، أما بالنسبة للدوالر من عوامل قوة الجنیه اإل أیضا، فمثال كأن

 .األمریكي فقد استند إلى قوة االقتصاد

  وظائف النقود الدولیة: ثالثا

یجب أن تؤدي ثالث وظائف رئیسیة مثلها مثل العملة الوطنیة، باإلضافة  لكي تكون العملة دولیة

  :1إلى وظیفة إتمام الدورة العالمیة، وتتمثل هذه الوظائف في

 :وظیفة وحدة الحساب -1

وذلك من خالل تسعیر السلع والخدمات والدفع في عملیات التجارة، ففي إطار العملیات الرسمیة 

السلطات النقدیة لحساب أسعار الصرف وتثبیت العمالت وتقییم الدین، كما  تستعمل العملة الدولیة من طرف

 .تلعب دور العملة المرجعیة أو عملة الربط

                                                 
: ، ص ص2013العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، ، دار الیازوري - دوالر- أورو- المنافسة- النظام النقدي الدوليخبازي فاطمة الزهراء،  1

12–15. 
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 :وظیفة مخزن القیمة -2

نقول عن العملة الدولیة إنها تحقق وظیفة مخزن للقیمة إذا سمحت بتأجیل عقد استهالكي أو 

ئیة، فعلى مستوى العملیات الرسمیة نالحظ أن العملة الدولیة استثماري، وكان بإمكانها االحتفاظ بقدرتها الشرا

تحقق خاصیة مخزن للقیمة، نظرا ألنها تمثل المكون الرئیسي الحتیاطات الصرف لمختلف البنوك المركزیة، 

أما على مستوى العملیات الخاصة تحقق دعم العملیات البنكیة والمالیة مثل الیورو قروض أو الودائع البنكیة 

 .الدول المصدرة، كما أنها المكون الرئیسي لمحافظ األفراد االدخاریة التي تتمیز بسیولتها العالیة خارج

 ):وسیط للتبادل(وظیفة وسیلة دفع  -3

تلعب العملة الدولیة دورا أساسیا في التدخالت الرسمیة في أسواق الصرف العالمیة، كما تساهم في 

هذه الوظیفة بالدور الفعال في األسواق النقدیة العالمیة كعملة تمویل العجز في موازین المدفوعات، وترتبط 

 .ودائع استثماریة دولیة

 :تمام الدورة العالمیةإوظیفة  -4

الوظائف الثالث األولى هي مشتركة بین العمالت الوطنیة والدولیة، أما وظیفة إتمام الدورة العالمیة 

خیرة السیولة الدولیة وتلعب دور الوسیط من تضمن هذه األ فتحقق من طرف العمالت الدولیة فقط، بحیث

خالل ارتكاز جل المؤسسات المالیة الدولیة على هذه العملة، واالعتماد على النظام البنكي للدول المصدرة 

  .لها، وبالتالي هي المقرض األخیر الذي یضمن السیولة للبنوك المركزیة التي تتعامل بعملتها

  )لعمالت االرتكازیةا(أهم العمالت األجنبیة : رابعا

  :هناك مجموعة من العمالت الرئیسیة في العالم ومن أهمها

 :الدوالر األمریكي -1

العملة في العالم، ویتم تسعیر معظم العمالت مقابل الدوالر، وقد اكتسب  أهمیعد الدوالر األمریكي 

صفته الدولیة بشكل رسمي في ضوء هیمنة أمریكا على اتفاقیة ومقررات بریتون وودز عام  الدوالر األمریكي

، التي أوجدت النظام النقدي الدولي والمؤسسات المالیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد تحققت صفة 1944

یكا قد سمحت للدول العملة القیادیة في الدوالر باعتباره عملة أكبر اقتصاد في العالم من جهة، وأن امر 

األعضاء بتثبیت عمالتها بما یعادلها من الدوالر األمریكي واالحتفاظ بأرصدة الدوالر األمریكي في 

احتیاطاتها إلى جانب الذهب لغرض التدخل في أسعار الصرف والمحافظة على استقرار قیمة عمالتها من 

  .1جهة أخرى

                                                 
 .301، ص مرجع سابقالعیساوي عبد الكریم جابر،  1
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  :1یكي كأصل من أصول السیولة الدولیة ما یليومن اهم الوظائف  التي یقوم بها الدوالر األمر 

  على الرغم من أنه ال یعتبر محددا رئیسیا، فإنه یحتفظ بدور المرجع ألسعار الصرف إذ تقوم الدول

 .بقیاس تقلبات أسعار الصرف باالستناد إلى الدوالر

 یقوم البنك المركزي ببیع  یعتبر الدوالر األمریكي عملة تدخل أساسیة في ظل نظام الصرف المدار إذ

 .وشراء الدوالرات في أسواق الصرف األجنبي للتأثیر على أسعار الصرف

  أن الدوالر یعتبر عمالت االحتیاط الرسمي، إذ تحتفظ البنوك المركزیة باحتیاطات دوالریة للتدخل في

 .سوق النقد

 یسعر البترول الخام والذهب في التجارة الدولیة بالدوالر األمریكي . 

  یعتبر الدوالر عملة للتبادل الدولي للقطاع الخاص، إذ یحتفظ األفراد والمؤسسات بحسابات دوالریة

 .في بنوكهم عبر العالم

 :يالیورو األوروب -2

، وروبیةج بالوحدة النقدیة األالدول األوروبیة تبني تكتال اقتصادیا وفریدا من نوعه تو  استطاعت

االثني عشر، وقد تم تكلیف  ، على أثر اتفاق رؤساء المجموعة األوربیة1985والتي تجسدت فكرتها عام 

الداعیة إلى الوحدة  1992عام  ، الخاصة بتنفیذ اتفاقیة ماستریخت2اللجنة األوربیة بتقدیم مقترحاتها

، في عدد من مصارف الدول األوربیة 1999العملة اعتبارا من جانفي االقتصادیة النقدیة، وبدأ العمل بهذه 

  .3نقطة جوهریة في تاریخ التكامل األوربي )EURاالختصار الرسمي هي (ویعتبر میالد الیورو 

لقد أدى العمل بالیورو إلى تحقیق العدید من المزایا للدول األعضاء في العدید من المجاالت 

  :وأهمها ما یلي

 زة أساسیة لدعم السوق الموحد والذي یجب أن یقوم على حریة التدفق الحر للسلع الیورو ركی

والخدمات ورأس المال والعمالة، ویدفع في اتجاه الحریة والمنافسة في كل المجاالت في السوق 

                                                 
 .45، ص مرجع سابقالعیساوي عبد الكریم شنجار، العویدي عبد المهدي رحیم،  1
أطروحة دكتوراه في ، ول الخلیجیةوآثاره على اقتصادیات الد الخلیجي مقتضیات االتحاد النقدي لدول مجلس التعاونبوشول السعید،  2

ة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ی، تخصص تجارة دولیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجار )غیر منشورة(علوم التسییر،

 .94، ص 2014/2015
 نهایة الخمسینات، تم االتفاق علیها  هي اتفاقیة لمؤسسة االتحاد األوروبي، وأهم تغییر في تاریخه منذ تأسیس المجموعة األوروبیة في

 .، شكلت المعاهدة أساس الدستور األوروبي1991من قبل مجلس األوروبي في مدینة ماستریخت الهوالندیة دیسمبر 
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم أثر اتفاقیة الشراكة األورومتوسطیة على التجارة العربیة البینیةنجاح منصري،  3

معة محمد خیضر بسكرة، ة وعلوم التسییر، جای،تخصص تجارة دولیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجار )غیر منشورة(یة،التجار 

 .11ص  ،2014/2015
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علیه من سرعة وكفاءة السوق الموحد، توسیع االقتصادیات، خلق الموحد الكبیر، وما یترتب 

 .ة ورفع درجة النمو االقتصاديالوظائف المناسب

 1یقوي الیورو اقتصادیات االتحاد األوربي والنسیج السیاسي في الساحة االقتصادیة. 

  إزالة مخاطر أسعار صرف العمالت، حیث أنه الستبدال عمالت المجموعة بعملة واحدة یلغي

والخدمات ورؤوس مخاطر أسعار الصرف بین الدول المشاركة وبالتالي یسهل تبادل السلع 

 .2موال عبر حدود هذه الدولاأل

 :سترلینيالجنیه اإل -3

سترلیني حتى الحرب العالمیة األولى مكانة الصدارة في تسویة المدفوعات الدولیة، لقد احتل اإل

التاریخیة، ویرجع ذلك إلى القوة سترلیني یمثل الشریك األرقى للذهب بل كان یفوقه في بعض الفترات وكان اإل

م وحتى الحرب العالمیة األولى، ومع توالي هبوط 19االقتصادیة العالمیة التي تمتعت بها انجلترا طوال القرن 

كان له األثر على المركز الفني لإلسترلیني كعملة ارتكازیة ) 1967 – 1949(الفترة سترلیني في قیمة اإل

، حیث تراجعت األهمیة 3الر األمریكيوكوسیلة للدفع، وأجبر على التخلي عن مكانة الصدارة لصالح الدو 

إلى  1960عام  %38سترلیني كمكون لالحتیاطات الدولیة الرسمیة، إذ انخفضت من النسبیة للجنیه اإل

  .19704عام  13%

 :الین الیاباني -4

أخذ االقتصاد الیاباني یحقق معدالت نمو مرتفعة، مما ادى إلى  بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

إذ تطورت قطاعات االقتصاد الیاباني،  1968صعوده إلى المرتبة الثانیة عالمیا بعد االقتصاد األمریكي منذ 

تبدلت جذریا لتتحول ) 1985 – 1955(ومع بلوغ الیابان معدالت نمو مرتفعة وثابتة ألكثر من ثالثة عقود 

عة من دولة متخلفة تنتج التكنولوجیا المكتسبة من الغرب والتي تباع بأسعار متدنیة إلى دولة تنتج أرقى بسر 

  .5الغربیة وفي مختلف المجاالتأشكال التكنولوجیا وتضاهي أفضل منتجات نظیرتها 

                                                 
، مداخلة مقدمة إلى أثر ظهور الوحدة النقدیة األوربیة على االقتصادیات العربیة مع اإلشارة لالقتصاد الجزائريمقدم عبیرات وآخرون،  1

، 2005أفریل  20إلى  18، جامعة عمار ثلیجي األغواط، من - فرص وتحدیات–الیورو واقتصادیات الدول العربیة : الدولي حولالملتقى 

 .169ص 
الیورو واقتصادیات : ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول- إنعكاسات متفاوتة سلبا وٕایجابا–العملة األوربیة الموحدة خیاري زهیة،  2

 .06، ص 2005أفریل  20إلى  18، جامعة عمار ثلیجي األغواط، من -فرص وتحدیات– الدول العربیة
 .292، 291: ، ص صمرجع سابقمجدي محمود شهاب،  3
 .300، ص مرجع سابقالعیساوي عبد الكریم جابر،  4
 .49، ص مرجع سابقالعیساوي عبد الكریم شنجار، العویدي عبد المهدي رحیم،  5
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له جذابا یحتل ألین الیاباني المركز الثالث على الئحة اكثر العمالت تداوال في العالم، وهذا ما یجع

، ویعد الین ذا سیولة عالیة جدا حیث یتم )%0,5(للمستثمرین هو مستویات الفائدة في الیابان والتي تبلغ 

  .تداوله على مدار الساعة كما انه حساس وسریع التأثر بسوق األوراق المالیة الیاباني نیكاي

 :الفرنك السویسري -5

السویسري، على الرغم من صغر حجم اقتصاد  یمثل الفرن السویسري قوة وجودة االقتصاد والتمویل

سویسرا نسبیا، إال أن لعملتها تأثیرا هائال على السواق المالیة، ویعتبر عملة مستقرة جدا لكن ینقصه السیولة 

 .1التي یتمتع بها الیورو

 :ودوره المحتمل في النظام النقدي الدولي الصیني نالیوا -6

لكي تكون العملة  العملة القیادیة على أكثر من خاصیةلقد تم التعرف عند استعراض خصائص 

مقبولة دولیا كمكون من مكونات السیولة الدولیة وهي حجم االقتصاد ونسبة المشاركة في التجارة حتى الدولیة 

وتحریر حساب رأس المال وعمق األسواق المالیة وغیرها، وغي اآلونة األخیرة تطور االقتصاد الصیني بشكل 

  .تساع حجم التجارة الصینیة وعلى أثر ذلك حققت الصین فوائض في میزان مدفوعاتهاكبیر بعد ا

إن المحور الرئیسي لتدویل العملة یتمثل في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة الصادرات إلى 

 لیوان فیجب علیها الحفاظ على الصین تطویر الدور الدولي أرادتحجم الناتج المحلي اإلجمالي وٕاذا ما 

إذ أن تجارب العمالت  سرعة النمو المرتفعة في االقتصاد، والمحافظة على حجم التجارة لدعم الیوان دولیا

  .2تشیر إلى أن الكساد أو الركود في االقتصاد یعیق تدویل العملة

واقتراح  *SDRتم مراجعة  2015نوفمبر  30ولإلشارة فإنه في اجتماع صندوق النقد الدولي في 

  .2016، وسیبدأ التعامل بها بدایة من شهر أكتوبر SDRالیوان كعملة جدیدة في سلة 

  .حتیاطات الصرفإوالجدول الموالي یوضح توزیع العمالت األجنبیة في تكوین 

  

  

  

  

  

                                                 
 .118، 117: ، ص ص2010، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، اإلدارة المالیة الدولیة والعالمیةالكاید محمد أحمد،  1
 .57، 56: ، ص صمرجع سابقالعیساوي عبد الكریم شنجار، العویدي عبد المهدي رحیم،  2
  .التفصیل خالل هذا البحثوسنتطرق إلیها بمزید من ) Special Drawing Rights(حقوق السحب الخاصة  *
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  )2016سبتمبر -2000(إحتیاطات الصرف للفترة توزیع العمالت األجنبیة في تكوین ): 08(جدول رقم 

  )%: (الوحدة

  العمالت

  السنوات

الدوالر 

  األمریكي
  الیورو

الجنیه 

  اإلسترلیني

الین 

  الیاباني

الفرنك 

  السویسري

الدوالر 

  الكندي

الدوالر 

  األسترالي

باقي 

  العمالت

2000  71,72  17,56  2,79  6,2  0,23   -   -  1,46  

2001  71,98  18,35  2,69  5,32  0,26   -   -  1,38  

2002  68,52 21,78  2,83  4,94  0,33   -   -  1,57  

2003  66,17  24,74  2,66  4,35  0,22   -   -  1,84  

2004  66,72  23,8  3,09  4,28  0,2   -   -  1,9  

2005  65,88  24,36  3,73  4,11  0,15   -   -  1,75  

2006  65,75  24,58  4,32  3,47  0,16   -   -  1,71  

2007  64,42  25,59  4,74  3,18  0,16   -   -  1,98  

2008  63,36  26,17  4,65  3,48  0,16   -   -  2,17  

2009  62,87  27,25  4,19  2,96  0,15   -   -  2,58  

2010  62,22  26,25  4,11  3,33  0,13   -   -  3,96  

2011  61,65  25,57  3,96  3,66  0,16   -   -  5  

2012  61,56  24,34  4  4,04  0,25  0,36  0,37  5,08  
2013  61,73  23,8  3,89  3,83  0,27  1,76  1,71  3,01  
2014  62,02  23,03  3,84  3,94  0,26  1,92  1,87  3,1  
2015  64,1  20,21  4,54  3,95  0,29  1,86  1,84  3,18  

سبتمبر 

2016  
63,7  20,14  4,64  4,25  0,21  1,93  1,88  3,24  

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

- International Monetary Fund, World Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves 2016. 

خالل الجدول أعاله نالحظ تغیر توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف من 

تدریجیا على مدى السنوات الماضیة، حیث نالحظ هیمنة الدوالر األمریكي وبلوغه هرم هیكل العمالت 

لة األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف بالرغم من تراجع نسبته من سنة ألخرى ومالحظ من الجدول أن عم

في سبتمبر  %63,7الدوالر األمریكي في ثالث السنوات األخیرة عرفت ارتفاع طفیف، حیث وصلت إلى 

، والسبب الرئیسي لهذا التراجع ظهور وبروز عدة عمالت على 2000في سنة  %71,1بعدما كانت  2016

الساحة االقتصادیة ومن اهمها الیورو، وتجدر اإلشارة أن عملة الیورو عرفت ارتفاع مستمر وملحوظ بحیث 

، لیستعید 2005و 2004لتتراجع في سنتي ، 2003سنة  %24,74إلى  2000سنة  %17,56انتقلت من 

المالیة العالمیة حیث حقق أعلى نسبة له وهذا بسبب األزمة  %27,25إلى  2009في سنة  مكانته ویصل
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وتراجع قیمة الدوالر في تلك الفترة، ثم نالحظ انخفاض في باقي سنوات بسبب أزمة الدیون السیاحیة في أوربا 

  .هذه الخیرة أثرت بالسلب على نشاط القارة األوربیة لتنعكس على عملة الیورو

 یر جدا في تكوین احتیاطات الصرف 

، حیث نالحظ ارتفاع نسبته من سنة إلى أخرى، ففي 

، والشيء اإلیجابي في عملة 2000في سنة 

سترلیني أن نسبته تكاد تكون ثابتة ومستقرة في كثیر من السنوات خاصة األخیرة منها، أما عملة 

في  % 6,2، فعدما كانت % 68الین الیاباني فنالحظ أن نسبته تتناقص تدریجیا من سنة ألخرى بأكثر من 

إلى المنافسة الشدیدة من قبل عدة بلدان 

  .المیة الدوالر األمریكي والیورو

إذا عدنا إلى تحلیل عملة الفرنك السویسري نالحظ أنها عملة ضعیفة جدا إذا ما قورنت بالعمالت 

كحد اقصى، وهي  % 0,35السنوات فنسبتها ال تتجاوز 

نسبة ضئیلة نظرا لصغر حجم االقتصاد السویسري، كما شهدت حصة باقي العمالت تذبذب في نسبتها، 

االقتصادیة، السیاسیة، االجتماعیة (لحساسیتها الشدیدة اتجاه التغیرات الحاصلة في العالم لمختلف المجاالت 

لتعاود  2012سنة  % 5,08) الذروة

بدایة نشر بیانات عن حیازات من الدوالر الكندي واالسترالي، حیث بلغا أعلى 

  . على التوالي وهذا أكبر دلیل على علو اقتصادهما

  .2016وضح توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر 

  2016توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر 

  

20,14%

4,64%

4,25%
0,21%

1,93%

اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              

 

141 

وتراجع قیمة الدوالر في تلك الفترة، ثم نالحظ انخفاض في باقي سنوات بسبب أزمة الدیون السیاحیة في أوربا 

هذه الخیرة أثرت بالسلب على نشاط القارة األوربیة لتنعكس على عملة الیورو

یر جدا في تكوین احتیاطات الصرف ملة الجنیه اإلسترلیني فنالحظ أنه یساهم بشكل صغ

، حیث نالحظ ارتفاع نسبته من سنة إلى أخرى، ففي في العالم، بالرغم أن عملته تعتبر من أقوى العمالت

في سنة  % 2,79بعدما كانت  %4,64كانت نسبته 

سترلیني أن نسبته تكاد تكون ثابتة ومستقرة في كثیر من السنوات خاصة األخیرة منها، أما عملة 

الین الیاباني فنالحظ أن نسبته تتناقص تدریجیا من سنة ألخرى بأكثر من 

إلى المنافسة الشدیدة من قبل عدة بلدان ، ویعود ذلك 2016تمبر في سب % 4,25

المیة الدوالر األمریكي والیورووخاصة من طرف قطبي العملة الع

إذا عدنا إلى تحلیل عملة الفرنك السویسري نالحظ أنها عملة ضعیفة جدا إذا ما قورنت بالعمالت 

السنوات فنسبتها ال تتجاوز السابقة في تكوین احتیاطي الصرف، على مدار 

نسبة ضئیلة نظرا لصغر حجم االقتصاد السویسري، كما شهدت حصة باقي العمالت تذبذب في نسبتها، 

لحساسیتها الشدیدة اتجاه التغیرات الحاصلة في العالم لمختلف المجاالت 

الذروة(، وأعلى نسبة 2001سنة  % 1,38سبة ، فسجلت أدنى ن

  .في باقي السنوات % 3االستقرار عند حدود نسبة 

بدایة نشر بیانات عن حیازات من الدوالر الكندي واالسترالي، حیث بلغا أعلى  2012شهدت سنة 

على التوالي وهذا أكبر دلیل على علو اقتصادهما % 1,88و % 1,93بـ  2016نسبة لهما في سبتمبر 

وضح توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر 

توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر 

  .)08(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

63,71%

1,88% 3,24%

           ثانيالفصل ال

 

وتراجع قیمة الدوالر في تلك الفترة، ثم نالحظ انخفاض في باقي سنوات بسبب أزمة الدیون السیاحیة في أوربا 

هذه الخیرة أثرت بالسلب على نشاط القارة األوربیة لتنعكس على عملة الیورو

ملة الجنیه اإلسترلیني فنالحظ أنه یساهم بشكل صغأما ع

في العالم، بالرغم أن عملته تعتبر من أقوى العمالت

كانت نسبته  2016سبتمبر 

سترلیني أن نسبته تكاد تكون ثابتة ومستقرة في كثیر من السنوات خاصة األخیرة منها، أما عملة الجنیه اإل

الین الیاباني فنالحظ أن نسبته تتناقص تدریجیا من سنة ألخرى بأكثر من 

4,25لتصبح  2000سنة 

وخاصة من طرف قطبي العملة الع) عمالت(

إذا عدنا إلى تحلیل عملة الفرنك السویسري نالحظ أنها عملة ضعیفة جدا إذا ما قورنت بالعمالت 

السابقة في تكوین احتیاطي الصرف، على مدار 

نسبة ضئیلة نظرا لصغر حجم االقتصاد السویسري، كما شهدت حصة باقي العمالت تذبذب في نسبتها، 

لحساسیتها الشدیدة اتجاه التغیرات الحاصلة في العالم لمختلف المجاالت 

، فسجلت أدنى ن)الخ...

االستقرار عند حدود نسبة 

شهدت سنة و   

نسبة لهما في سبتمبر 

وضح توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر والشكل الموالي ی

توزیع العمالت األجنبیة في تكوین احتیاطات الصرف خالل سبتمبر ): 17(شكل رقم 

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

الدوالر األمریكي

الیورو

الجنیھ اإلسترلیني

الین الیاباني

الفرنك السویسري

الدوالر الكندي

الدوالر األسترالي

باقي العمالت
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   ) Special Drawing Rights(حقوق السحب الخاصة  :الفرع الثالث

هي أصل احتیاطي دولي أنشأه الصندوق النقد الدولي في عام  SDRالخاصة  حقوق السحب

نتیجة لقلق البلدان األعضاء من احتمال عدم كفایة المخزون المتوفر آنذاك من الدوالرات األمریكیة،  1969

في االحتیاطات الدولیة لدعم التوسع في التجارة الدولیة،   لمواجهة النمو المتوقع وتقلب إنتاج وسعر الذهب

دف عدم اعتماد االحتیاطات العالمیة على إنتاج الذهب بما ینطوي علیه من تقلبات وعلى العجز وبه

كأصل احتیاطي تكمیلي یمكن لصندوق النقد  SDR، تم استحداث المتواصل في میزان المدفوعات األمریكي

   .1دان األعضاء بصفة دوریة حین تنشأ الحاجةلللب" تخصیصه"الدولي 

  السحب الخاصةتعریف حقوق : أوال

قروض دفتریة یستخدمها صندوق النقد الدولي لمساعدة : "تعرف حقوق السحب الخاصة على أنها

فهي لیست عملة معدنیة أو ورقیة بل وحدة  أعضائه المنضمین إلى هذا النظام الجدید بصورة اختیاریة،

حسابیة لها قاعدة قانونیة تستند علیها، وهي التزام األعضاء بتقدیم ما یقابلها بالعمالت النقدیة الدولیة، إذا ما 

طلب منهم ذلك، وعلیه فإن هذا االلتزام القانوني للدول األعضاء یعتبر األساس الذي یستند إلیه الصندوق في 

  .2"ق السحب الخاصةإصدار حقو 

عتمادات مفتوحة لصالح البنوك المركزیة للدول األعضاء في صندوق النقد إأي أنها عبارة عن 

     .3عتماداتالدولي، ویمكن االستدانة من الصندوق من خالل حصتها من هذه اإل

وال یحق استخدامها عند حدوث عجز دائم في میزان المدفوعات ألنها عبارة عن اعتماد مفتوح 

  .4لصالح الدولة لصندوق النقد الدولي

على العمالت في ویستطیع الحائز على حقوق السحب الخاصة اتباع إحدى الطریقتین للحصول 

لدیهم من حقوق سحب خاصة، تتمثل الطریقة األولى في إجراء االتفاق على إجراء مبادالت طوعیة  مقابل ما

أعضاء من ذو المراكز الخارجیة القویة بشراء بین البلدان األعضاء، والثانیة هي تكلیف الصندوق بلدانا 

  .5الضعیفةحقوق السحب الخاصة من البلدان ذات المراكز الخارجیة 

  خصائص حقوق السحب الخاصة: ثانیا

  :6اآلتیةتتمیز حقوق السحب الخاصة بالخصائص 

                                                 
 .140، ص 2011، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، المالیة الدولیةآل شبیب درید كامل،  1
 .236، ص مرجع سابقیثم صاحب عجام، م 2

3  Dagher Albert, Finance Internationale, Dar al-manhal el-lubnani, lubnane, 2013, P 37. 
 .184، ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، االقتصاد الدوليأبوحرب عثمان،  4
 .02، 01: ، ص ص2014، مارس صحیفة واقعصندوق النقد الدولي،  5
 .239، 238: ، ص ص2002، دار الكندي للنشر والتوزیع، األردن، التمویل الدوليیثم صاحب عجام، محمد علي مسعود، م 6
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o  تستخدم حقوق السحب الخاصة للحصول على عمالت قابلة للتحویل وال یمكن استخدامها للحصول

 .على الذهب

o  الخاصة، وال یجوز حیازتها إال من طرف الحكومات، ومجموعة  فاألطراال تستخدم في معامالت

 .محددة من المؤسسات الرسمیة التي لها صالحیة المصارف المركزیة عند الضرورة

o  یحق للصندوق الحصول على حقوق السحب الخاصة من خالل الحساب العام، وبإمكانه حیازة

 .ةالسحب الخاصة مقابل حصوله على عمالت نقدیوتقدیم حقوق 

o  العضو المستخدم لحقوق السحب الخاصة غیر مقید في استخدام الموارد األخرى للصندوق طبقا

 .للطرق المعتادة

o تعتبر عنصر مكمل لالحتیاطات الصرف األخرى. 

o  تستخدم لتمویل العجز المؤقت في میزان المدفوعات أو للتعویض عن النقصان في إجمالي

 ).غطاء للعملة(المصدرة  احتیاطاته، وأصبحت من أهم أصول العملة

  توزیع مخصصات حقوق السحب الخاصة: ثالثا

یجوز للصندوق بموجب اتفاقیة تأسیسه، أن یوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على 

ویتیح هذا التوزیع حصول على كل عضو على أصل  البلدان األعضاء تتناسب مع حصص عضویتها،

  :یز نوعین من التوزیعاتاحتیاطي دولي دون شرط أو تكلفة، وهنا نم

یتم تخصیص هذا النوع من حقوق السحب الخاصة عن طریق اقتراح إلى مجلس  :التوزیعات العامة -1

صوات تقوم على أساس احتیاج طویل الجل من األ %85المحافظین، الذي یقرر التخصیص بأغلبیة 

 :مراتبهدف تكملة األصول االحتیاطیة المتوافرة، وتمت هذه التوزیعات ثالث 

 .ملیار وحدة 9,3تم إصدار بصفة تدریجیة كمیة تبلغ  1972 – 1970الفترة  *

 .ملیار وحدة وزعت على أقساط سنویة 12,1تم إصدار  1981 – 1979الفترة  *

ملیار  161,2زمة المالیة العالمیة ثم توزیع ثالث بقیمة للمساعدة في تخفیف آثار األ 2009أوت  28 *

 .وحدة

 2009أوت  10التنفیذ في  دخل التعدیل الرابع التفاقیة تأسیسي الصندوق حیز :التوزیعات الخاصة -2

ملیار وحدة،  21,5على مرة واحدة بقیمة  ونص على إجراء توزیع خاص لحقوق السحب الخاصة یقتصر

وكان الغرض من هذا التعدیل هو تمكین كافة أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب 

نظرا لعدم حصولها  1981س عادل، وتصحیح أوضاع البلدان التي انضمت بعد عام على أسا الخاصة

الخاصة علیها أن تراعي  ، والدولة العضو عند استخدامها حقوق السحب2009على أي توزیع قبل 

التزاماتها المقررة الدفع في شكل فوائد، فالدولة تدفع عمولة إذا نقصت حقوق سحبها عن حصتها، 

ة مقابل ما تحوزه زیادة عن حصتها، وسعر الفائدة والعمولة واحد، والدول التي ال وتحصل على فائد
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تمت زیادة  2015نوفمبر  30تستخدم حقوق سحبها ال تحصل على فائدة كما ال تدفع عمولة، وفي 

وهو ما یعادل (ملیار وحدة وتم توزیعها على البلدان األعضاء  204,1وحدات السحب الخاصة بمقدار 

             . 1)ملیار دوالر 285حوالي 

  حساب وحدة حقوق السحب الخاصة: رابعا 

غ من الذهب أي ما یعادل واحد  0,888671عند إنشاء هذه الحقوق حددت قیمتها على أساس 

 1,20635دوالر و 1,0857أصبحت تساوي  1973و 1971سنتي  دوالر لكن مع تخفیض قیمة الدوالر

عملة دولة تعمل بصیغة السلة وهذه العمالت تحقق  16أصبحت تضم  1974دوالر على التوالي، وفي سنة 

على السلة حیث أصبحت  أجرى تعدیال 1981، وابتداء من سنة 2ةمن الصادرات العالمی %1على األقل 

ة استخدام العمالت في المدفوعات الدولیة وحجم االحتیاطي للعملة لدى تضم خمسة عمالت على أساس درج

ومع بروز الیورو أصبحت تحدد قیمة وحدة حقوق السحب الخاصة یومیا  2000الصندوق، وفي بدایة سنة 

باستخدام سلة من أربعة عمالت رئیسیة هي الیورو والین الیاباني والجنیه االسترلیني والدوالر األمریكي، وفي 

دوالر أمریكي، وتجري مراجعة العمالت المكونة للسلة كل  1,26تساوي  SDRكانت وحدة  2001أول أوت 

سنوات للتأكد من أن األوزان المحددة للعمالت تعكس أهمیتها النسبیة في النظم المالیة والتجاریة ) 05(

لمنتظمة لسلة العمالت التي مراجعته ا 2015نوفمبر  30واستكمل المجلس التنفیذي للصندوق في . 3العالمیة

الصیني استوفى  نسنوات وقرر المجلس أن الیوا) 05(تتألف منها حقوق السحب الخاصة والتي یجریها كل 

أكتوبر  01المعاییر المطبقة لالنضمام إلى عمالت السلة، وسوف یعتبر عملة قابلة للتداول الحر اعتبارا من 

ب الدوالر األمریكي والیورو والین الیاباني والجنیه االسترلیني، كعملة خامسة إلى جان ویدرج في السلة 2016

ویمثل قرار المجلس التنفیذي بإدخال اللیوان ضمن سلة عمالت حقوق السحب الخاصة عالمة فارقة مهمة 

كذلك یمثل القرار اعترافا بالتقدم الذي احرزته  على مسار اندماج االقتصاد الصیني في النظام المالي،

، والجدول الموالي 4السلطات الصینیة في السنوات الماضیة نحو اصالح النظم النقدیة والمالیة في الصین

   .2016أكتوبر  01یوضح األوزان الترجیحیة للعمالت في سلة حقوق السحب الخاصة في 

  

  

  

  

                                                 
 .04، 03: ، ص ص2015، نوفمبر واقعصحیفة صندوق النقد الدولي،  1
 .82، ص 2011 ،الجزائر، دار بلقیس، البعد الدولي للنظام النقدي الدولي، سعیدي نعمان 2
 .146، ص مرجع سابقآل شبیب درید كامل،  3
 .15، 14: ، ص ص2016، التقریر السنوي لصندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي،  4
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  2016أكتوبر  01عمالت في سلة حقوق السحب الخاصة في األوزان الترجیحیة لل): 09(جدول رقم 

  )%: (الوحدة

  2005الوزن   2010الوزن في   الوزن الجدید  سلة العمالت

  44  41,9  41,73  الدوالر األمریكي

  34  37,4  30,92  الیورو

  11  11,3  8,09  الجنیه االسترلیني

  11  9,4  8,33  الین الیاباني

  -   -   10,92  الیوان الصیني

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .15، 14: ، ص ص2016التقریر السنوي لصندوق النقد الدولي  -

، 20/01/2017،تاریخ االطالع http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.html الموقع االلكتروني، -

 .17:00 الساعة

 23بتاریخ  %5دوالر، وأن سعر الفائدة هو  1,484714تساوي  SDRللتذكیر فإن قیمة وحدة من   

، وأن سعر الفائدة یحدد أسبوعیا كمتوسط مرجح ألسعار الفائدة على األدوات قصیرة األجل في 2017جانفي 

نصیب حقوق السحب  یوضحوالجدول الموالي . 1في سلة حقوق السحب الخاصة الداخلةأسواق العمالت 

  .الخاصة إلى إجمالي االحتیاطات

 – 2008( لسحب الخاصة من إجمالي احتیاطي الصرف خالل الفترةانصیب حقوق ): 10(جدول رقم 

  )%: (الوحدة           )2014

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

نصیب حقوق السحب الخاصة من 

  الصرف اتإجمالي احتیاطی
0,35  3,68  3,18  2,79  2,58  2,42  2,39  

 ،-دراسة حالة بنك الجزائر-متطلبات كفاءة إدارة احتیاطات الصرف األجنبي بالبنوك المركزیة  بوكردید عبد القادر، :المصدر

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، 

  . 24، ص 2015/2016بوعلي شلف، 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن مساهمة أو باألحرى نصیب حقوق السحب الخاصة من إجمالي 

، و أعلى قیمة هي 2008في سنة  %0,35الحظ أن اقل قیمة هي االحتیاطات الصرف صغیر جدا، حیث ن

حدوث األزمة المالیة  إلى اجمالي احتیاطات SDRویعود هذا االرتفاع المسجل في  ، 2009سنة  %  3.68

لمواجهة األزمة المالیة ونتائجها  SDR، أدت بشكل مباشر إلى زیادة الطلب على 2008العالمیة 

                                                 
، الساعة 28/01/2017 اإلطالع، تاریخ Five.aspx-http://www.imf.org/external/np/Fin/data/rmsالموقع االلكتروني،  1

15:00. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.html
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، وهذاما ظهر جلیا كذلك في السنوات التي أعقبت الدول خاصة منها المتقدمةللعدید من ) اانعكاساته(

بلغ  2011، وفي سنة %3,18إلى إجمالي االحتیاطات  SDRبلغ نصیب  2010األزمة، حیث في سنة 

، ونالحظ على العموم ثبات نصیب حقوق السحب الخاصة إلى إجمالي االحتیاطات الصرف في 2,79%

، 2008ودورها المتواضع في امتصاص من حدة األزمة المالیة العالمیة  2014، و2013، 2012سنوات 

  .وكذلك أزمة الدیون السیادیة في أوروبا

  شریحة االحتیاطي: الفرع الرابع

  .أحد مكونات احتیاطي الصرف) وضع االحتیاطي في صندوق النقد الدولي(تمثل شریحة االحتیاطي 

  )الدولة لدى الصندوقمركز (تعریف شریحة االحتیاطي : أوال

مبالغ العمالت األجنبیة التي یجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خالل : "تعرف على أنها - 

مهلة وجیزة، باإلضافة ألي مدیونیة على صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقیة قرض في حساب الموارد 

لبلد الُمَبلَّغ لصندوق النقد الدولي بموجب قراض اإالعامة، تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك 

 . 1"االتفاقات العامة لالقتراض واالتفاقات الجدیدة لالقتراض

، ومن حق الدولة العضو شكل من األشكال القدیمة للسحب على موارد الصندوق: "كما تعرف على أنها - 

العمالت إما بالذهب أو  أن تلجأ إلى اقتراض عمالت الدول األخرى من الصندوق، ویتم ذلك بشراء هذه

 ".بالعملة الوطنیة للدولة المشتریة

 :ولكن هذا الحق للسحب محدود ومقید بالشروط التالیة

دود ال تتجاوز ما یسحبه العضو من موارد الصندوق خالل یحدد حق السحب من حیث المبلغ بح *

الصندوق من عموما إلى زیادة ما بحوزة من قیمة حصة و أن ال یؤدي السحب   %25 سنة

 .من قیمة حصته %200تراكمات عملة العضو عن 

استخدام العمالت التي یتم الحصول علیها من الصندوق في الغرض التي منحت من أجله، وعادة ما  *

یكون هذا الغرض هو عالج العجز المؤقت في میزان المدفوعات الجاریة أو توسیع الصادرات وال 

 .إلى الخارج رؤوس األموال هذه الموارد في تصدیر یجوز استخدام

أن ال تكون العملة التي یطلبها العضو عملة نادرة ال یستطیع الصندوق تلبیة حاجته منها نظرا لطلب  *

 .خرىدول األلالمتزاید علیها من قبل ا

  .2ال یجوز استخدام موارد الصندوق ألغراض اإلغاثة أو التعمیر أو سداد دیون الحروب *

                                                 
 .18، ص 2013،االحتیاطات الدولیة والسیولة بالعملة األجنبیةصندوق النقد الدولي،  1
، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، - نظریات وسیاسات- االقتصاد الدوليعلي عبد الفتاح،  أبو شرار 2

 .472، ص 2013
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  االحتیاطي من إجمالي احتیاطي الصرفمدى مساهمة شریحة : ثانیا

 .جمالي احتیاطي الصرفإنسبة مساهمة شریحة االحتیاطي من  المواليیوضح الجدول 

  )2014- 2008(الصرف خالل الفترة إحتیاطات نسبة شریحة االحتیاطي من إجمالي  ):11(جدول رقم 

  )%(الوحدة 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  1,08  1,13  1,22  1,25  0,69  0,63  0,47  العالماجمالي 

  0,81  0,85  0,92  0,94  0,48  0,45  0,34  الدول المتقدمة

  0,27  0,28  0,30  0,31  0,20  0,18  0,13  الدول النامیة

، مذكرة ماجستیر في -دراسة حالة الجزائر–تغیرات أسعار الصرف وتأثیرها على االحتیاطات الوطنیة بورنان بوزید،  :المصدر

، تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة )غیر منشور(علوم االقتصادیة، 

  .133، ص 2014/2015، 2

جمالي احتیاطي الصرف حیث لم إالجدول یتضح ضآلة مساهمة شریحة االحتیاطي من  من خالل

ا، وهذا راجع الرتفاع وسیطرة العمالت األجنبیة وهي أعلى نسبة له 2013في سنة  %1,13تتجاوز 

في مكونات احتیاطي الصرف للعدید من البلدان سواء المتقدمة منها أو  واستحواذها على حصة األسد

  .النامیة

ارتباط هذا الوضع بحصة البلد في صندوق النقد الدولي وهذه الحصص ال یتم زیادتها سنویا، 

المتقدمة أعلى منه في البلدان النامیة نظرا ألنه یتناسب مع حصة هذه فالوضع لدى الصندوق في البلدان 

) 2014- 2008(، حیث وصلت أعلى نسبة في الدول المتقدمة خالل الفترة 1الدول الكبیرة في الصندوق

  .من نفس السنة %0,31، بالموازاة مع ذلك في الدول النامیة 2011في سنة  0,94%

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
 .25، صمرجع سابق، بوكردید عبد القادر 1
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  تراكم احتیاطي الصرف ومبادئ إدارتهقنوات : المبحث الرابع

التي تكون متاحة، وتحت تصرف  السلطات  یتمثل احتیاطي الصرف في تلك األصول الخارجیة 

النقدیة، ولهذه االحتیاطات العدید من المصادر والقنوات لتراكمها، و نظرا لألهمیة التي تكتسبها االحتیاطات، 

االحتیاطات البد أن یكون وفق عملیة احترافیة، حیث أن عملیة ولتعدد استخداماتها، فإن التعامل مع هذه 

  .مور التي تتسم بالتعقید، ویجب أن یدار بشكل صارم، وفق قواعد محددةإدارة احتیاطي الصرف من األ

  الصرف يقنوات وآلیات تراكم احتیاط: المطلب األول

دائني الدولة، والصمود أما مختلف  یلعب احتیاطي الصرف دورا كبیر في تحدید درجة الثقة لدى 

، كل هذا یأتي من )الخ...االقتصادي، االجتماعي، السیاسي (الهزات االقتصادیة والمالیة، وتحقیق االستقرار 

  .خالل العدید من القنوات وآلیات تسمح بزیادة تراكم احتیاطي الصرف

  رففوائض میزان المدفوعات كمصدر لتراكم احتیاطات الص: الفرع األول

هو انعكاس لقیمة احتیاطات الصرف لدى السلطات النقدیة، ففي حالة الفائض  إن میزان المدفوعات 

وفي حالة العجز تقوم السلطات باستنزاف هذه االحتیاطات أي أن هناك عالقة  تزداد قیمة هذه االحتیاطات

  .طردیة بین میزان المدفوعات ومستوى احتیاطات الصرف، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الفرع

تشیر األدلة العملیة إلى أن مصادر تراكم االحتیاطي تختلف بین البلدان ففي دول أمریكا الالتینیة  

ساب الجاري المستمر یوازن من قبل فائض الحساب الرأسمالي، وفي دول مثل البرازیل وفنزویال عجز الح

، تدیر شرق آسیا 1997ت فوائض حساب رأس المال على تكدیس االحتیاطات كبیرة، ومنذ أزمة عام ساعد

لفائض في العجز  في حساب رأس المال مع استمرار فوائض الحساب الجاري، وأما في البلدان النفطیة ا

یستند التحلیل العالقة بین فوائض میزان المدفوعات  .الحساب الجاري یوازن العجز في الحساب الرأسمالي

      CA + CFA = - RESأو  CA + CFA + RES = 0 :والتغیر في االحتیاطات على

في  تغیر: RESمیزان الحساب الرأسمالي والمالي، : CFA، هو میزان الحساب الجاري: CA: حیث

  .االحتیاطات

  CA = GSB + JB + TB: ویمكن أیضا تعریف الحساب الجاري على النحو التالي

  .میزان التحویالت: TBمیزان الدخل، : IBهو میزان السلع والخدمات،  :GSB: حیث

   CFA = KA + FA :ویعطى الحساب الرأسمالي والمالي

  .الحساب المالي: FAهو رصید حساب رأس المال، : KA: حیث

وحاصل هذه العالقة یشكل ببساطة التغیر في االحتیاطي والذي یضاف إلى األصول الخارجیة للبنك   

المركزي، والتي تتكون أساس من العمالت األجنبیة التي یشتریها البنك المركزي بالعملة المحلیة للبلد لیذهب 
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داول وللمصارف في جانب الخصوم إلى جانب األصول في میزانیة البنك المركزي، وتكون العملة المصدرة للت

  . ، والشكل الموالي یوضح العالقة بین میزان المدفوعات واحتیاطي الصرف1من میزانیة البنك المركزي

  العالقة بین میزان المدفوعات واحتیاطي الصرف): 18(شكل رقم 

  

  

  

  

  
 

، -دراسة حالة بنك الجزائر– متطلبات كفاءة إدارة احتیاطات الصرف األجنبي البنوك المركزیة ،بوكردید عبد القادر :المصدر

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، 

    . 35، ص 2015/2016بوعلي شلف، 

  تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لتكوین احتیاطات الصرف: الفرع الثاني

في األجل القصیر في إدارة التدفقات من العملة الصعبة  تواجه الدول تحدیات اقتصادیة كلیة كبیرة

فإذا كانت مرونة سعر الصرف محدودة فإن الزیادة الكبیرة في هذه التدفقات یمكن أن تتولد عنها خسارة في 

القدرة التنافسیة والحد من فرص التصدیر مما ینتج عنه تحدیا لصناع السیاسة االقتصادیة للبلد فیتدخل البنك 

  .ي في السوق الصرف األجنبي وقد یؤدي ذلك إلى تراكم احتیاطي الصرفالمركز 

  الصرف األجنبیةأدوات التدخل في أسواق : أوال

للبنوك المركزیة مجموعة من األدوات للتدخل بشكل مباشر في سوق الصرف، وتتضمن شراء 

  .الفوري للصرف األجنبي، الشراء اآلجل، المبادالت، والخیارات

، وأظهرت نتائج "فوري"هي معامالت البنك المركزي ذات تسلیم : األجنبي الفوریةمشتریات الصرف  -1

أن الغالبیة العظمى من التدخالت تجرى في السوق  2003المسح الذي أجراه بنك التسویات الدولیة في 

 .الفوریة

ق متفتنطوي على الشراء المستقبلي للصرف األجنبي بسعر صرف : مشتریات الصرف األجنبي اآلجلة -2

 .علیه، مع التسلیم أو عدم التسلیم

المقایضة عبر شراء العملة في وقت واحد وبیع عملة بأخرى في تاریخین مختلفین، وتتكون التدخالت  -3

بواسطة هذه األداة من الشراء العاجل للصرف األجنبي والبیع في المستقبل بسعر الصرف السائد في 

 .ذلك الوقت

                                                 
 .35، 34: ، ص صمرجع سابقبوكردید عبد القادر،  1

  

 یةالقاعدة النقد

  

  قروض محلیة مقدمة

 للحكومة والبنوك

  

 خصوم أخرى

  

  احتیاطي الصرف

)DR+Rt-1(  

  

 الحساب الجاري
  

 حساب رأس المال
  

حتیاطي اإل في التغیر

)DR(  
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حاملها الحق في بیع النقد األجنبي للبنك المركزي تحت بعض الظروف الخیارات هي العقود التي تعطي  -4

  .الطبیعي للتدخالت قوعموما تعتبر البنوك المركزیة السوق الفوري السو 

  الصرف عملیات تراكم االحتیاطات: ثانیا

من  یتطلب بناء احتیاطات الصرف تدخال من جانب البنوك المركزیة في سوق الصرف األجنبي،

العملة األجنبیة مقابل العملة المحلیة، فالعملة التي یستخدمها البنك المركزي لشراء العمالت خالل شراء 

األجنبیة ال تسحب من الدخل المحلي وال تمول من الضرائب وال باالقتراض ولكن تنشئ من عملیة اإلصدار 

زانیة البنك المركزي كزیادة في حجم العملة المحلیة وینعكس هذا في می ةاألجنبیالنقدي، ویزید شراء العمالت 

وكذلك في جانب الخصوم كزیادة في القاعدة النقدیة، أما من حیث مصدر  ةاألجنبیفي صافي األصول 

  . العمالت األجنبیة فالبنوك المركزیة تراكم االحتیاطات من خالل قانتین، والشكل الموالي یوضح ذلك

  قنوات تراكم احتیاطي الصرف): 19(شكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

، - دراسة حالة بنك الجزائر-متطلبات كفاءة إدارة احتیاطات الصرف األجنبي البنوك المركزیة  ،بوكردید عبد القادر :المصدر

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، 

    . 40، ص 2015/2016بوعلي شلف، 

 البنك المركزي یحتفظ
بالصرف األجنبي في 

 میزانیتھ

 وزارة المالیة

 القطاع الخاص

 القطاع الخاص

القطاع العام 
 )إیرادات حكومیة(

بواسطة االستثمار 
األجنبي الغیر مباشر 

) تدفقات المحفظة(
واالستثمار األجنبي 

 المباشر

بواسطة اإلقراض 
 المباشر

ي 
كز

مر
 ال

ك
لبن

ا
 

  مقترض
NFA=0
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0  

ف؟
صر

 ال
ي

ط
تیا

ح
ى ا

عل
ل 

صو
ح

 ال
ن

مك
ة ی

یق
طر

ي 
بأ

 

 العملة
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 العملة

 الصرف

 الصرف

 الصرف



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

151 

  :من خالل الشكل أعاله نجد

 :ولها عدة أشكال )NFA=0(ل األجنبیة أي أن التغیر في صافي األصو  :االحتیاطات المقترضة -1

عندما تكون إیرادات الصرف األجنبي معدومة أو متدنیة تقوم البنوك المركزیة باالقتراض لنفسها   .أ 

المركزي لزیادة النقد األجنبي وهذه العملیة لیس لها تأثیر على القاعدة النقدیة بحیث یحتفظ البنك 

بالنقد األجنبي في میزانیته، واقتراض البنك المركزي لبناء احتیاطي له عدة صیغ في سوق رؤوس 

 .موال الدولیةاأل

باحتیاجاتها من الصرف األجنبي یقوم البنك باعتبار البنك المركزي وكیل الحكومة فیما یتعلق   .ب 

لصرف األجنبي للبنك المركزي المركزي باالقتراض لحساب الحكومة ومن ثم تقوم الحكومة ببیع ا

 .مقابل منحها العملة المحلیة

إن االحتیاطات المقترضة من طرف القطاع الخاص تكون على عدة أشكال، إما استثمارات أجنبیة   .ج 

عن طریق القروض المباشرة، حیث یقوم هذا القطاع بالتنازل  أوغیر مباشرة، أو استثمارات أجنبیة 

 .ف، مقابل حصوله على العملة المحلیةعن النقد األجنبي في سوق الصر 

) NFA>0(أي أن التغیر في صافي األصول األجنبیة أكبر من الصفر  :االحتیاطات الغیر المفترضة -2

   :وله شكلین

كمصدر للنقد األجنبي، الذي یعتبر المسؤول عن في االقتصادیات التي تعتمد على القطاع الخاص   .أ 

كونه قطاع مصدر أو تحویالت أحادیة الجانب كتحویالت تحقیق الفوائض في الحساب الجاري، أي 

العاملین في الخارج، حیث یقوم بطرح هذه الفوائض في سوق الصرف للبنك المركزي مقابل تسلمه 

 .العملة المحلیة

أما في االقتصادیات التي یكون مصدر فوائض الحساب الجاري القطاع العام، كالبلدان المصدرة   .ب 

جنبیة، حیث تحول حصیلة النقد األجنبي إلى ، أو نتیجة تدفق المعونات األللسلع األساسیة كالنفط

 .1البنك المركزي مقابل العملة المحلیة

  )العالقة بین السیاحة واحتیاطي الصرف(الفكر االقتصادي والنشاط السیاحي : الفرع الثالث

، ما یجعلها تلعب األخرىتعتبر السیاحة من األنشطة التي تؤثر في العدید من األنشطة االقتصادیة 

  :دورا مهما في التأثیر في الدخل الوطني بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وذلك على النحو التالي

  التأثیر المباشر للنشاط السیاحي: أوال

یتمثل التأثیر المباشر للنشاط السیاحي في حجم الدخل الوطني بأن عرض المنتج السیاحي في 

وفي النتاج المختلفة، وبالتالي فالمنتج السیاحي یتداخل في العناصر كافة، السوق یتطلب تشغیل عناصر ا

                                                 
 .39 - 36: ، ص صمرجع سابقبوكردید عبد القادر،  1



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

152 

ووفقا لهذا  .ترى النظریة الكینزیة أن االستثمار هو المتغیر الرئیسي المؤثر في النظام االقتصادي كذل

والعاملین فیها نفاق االستهالكي للمنشآت السیاحي السیاحي تؤدي إلى زیادة اإلالنظریة، فإن زیادة الدخل 

نفاق االستثماري إلنشاء على متخلف السلع والخدمات النهائیة، وهو ما یعتبر محفزا على زیادة اإل

  .المشروعات السیاحیة وغیرها من المشروعات، نظرا إلى العالقات المتشابكة بینهما

ولد خالل التي تت نفاق السیاحي في الدخل الوطني، على أنه مجموع الدخولإلى أثر االوینظر 

السیاحي، الذي تعتمد قیمته على طبیعة العالقة  دورات االنفاق السیاحي، وهو ما یطلق علیه أثر المضاعف

ودرجة الترابط بین قطاع السیاحة والقطاعات االقتصادیة األخرى في الدولة، وتختلف قیمة المضاعف 

. ي والقطاعات االقتصادیة األخرىالسیاحي من دولة إلى أخرى طبقا لدرجة الترابط بین القطاع السیاح

ویعتبر المضاعف السیاحي من الطرق الكثیرة االستخدام لتقدیر آثار الدخل السیاحي في االقتصاد الوطني، 

حیث ال یقتصر دور الدخل السیاحي في الدخل الوطني على الزیادة األولیة في الدخل السیاحي، إنما یمتد 

  .ة من الدخل السیاحيإلى زیادات متتالیة في المجتمع ناتج

حجم الدخل تؤدي  أهملت أثر المعجل، حیث إن التغیرات في زإال أن هیكس یرى أن نظریة كین

إلى تغیرات في حجم االستثمار التابع في االتجاه نفسه، أي وجود عالقة طردیة بین حجم الدخل، وحجم 

النهائیة  المعجل یؤدي إلى سلسلةفي نظریته أن التفاعل بین المضاعف و  االستثمار كما یرى صامویلسون

من التغیرات في الدخل، واالنتاج، واالستهالك، وتتوقف هذه التغیرات على الطریقة التي یتدخل فیها عمل 

المضاعف والمعجل، وبناءا على هذه النظریة فإن زیادة مستوى الدخل السیاحي، یؤدي إلى زیادة االستثمار 

نفاق األجانب على شراء المنتج السیاحي یعتبر في حد ذاته إإلى أن  السیاحي من خالل المعجل، باإلضافة

    .   زیادة في الصادرات، وهو ما یؤدي في النهایة إلى زیادة في الدخل الوطني

  مباشر للنشاط السیاحيالغیر التأثیر : ثانیا

 حجم الناتج الوطني، نتیجة زیادة االنفاق یتمثل التأثیر غیر المباشر للنشاط السیاحي في زیادة

الزیادة في الطلب من القطاعات  السیاحي على السلع والخدمات المنتجة داخل االقتصاد الوطني، بجانب أثر

خرى، وأحیانا االقتصادیة التي تتعامل مع القطاع السیاحي كذلك من خالل عالقات التشابك مع القطاعات األ

المضاعف السیاحي على مستوى جزئي محدود لقیاس أثر االنفاق السیاحي في منطقة سیاحیة معینة  یستخدم

 داخل الدولة، وتجدر اإلشارة إلى األثر المحفز الذي یتمثل بالزیادة في مستوى الدخل الوطني نتیجة اآلثار

    .في الدخل الوطني المباشرة وغیر المباشرة للتغیر في اإلیراد السیاحي، وهو ما یؤدي إلى زیادة

- كما یمكن استنتاج تأثیر اإلیرادات السیاحیة في الدخل الوطني من خالل تطبیق نظریة هكشر

أولین في التجارة الخارجیة، حیث ترى النظریة أن الدول التي تمتلك عناصر الجذب السیاحي، وذات الكثافة 

احي، ومبادلته مع السلع ذات الكثافة في العالیة لعنصر العمل، علیها أن تتخصص في إنتاج المنتج السی

عنصر رأس المال، ونتیجة لقیام التجارة الخارجیة بین الدول العالم، فإن أهمیتها تظهر من خالل تمكنها من 
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وتسجل هذه . شباعها إال عن طریق التبادل التجاري الدولي بین البلدانإالحاجات التي ال یمكن  إشباع

ات، وتعتبر اإلیرادات السیاحیة المحصلة من السائحین األجانب على شراء المعامالت في میزان المدفوع

المنتج السیاحي، وٕایرادات الخدمات النقل الدولیة، فضال عن إیرادات السلع المباعة إلى السائحین مثل الهدایا 

ة من جانب التذكاریة، ومتحصالت الفوائد واألرباح الناتجة عن االستثمارات السیاحیة والتحویالت النقدی

بنوعیه المباشر وغیر المباشر في مجال  في القطاع السیاحي في الخارج، وكذلك االستثمار األجنبي العاملین

السیاحة والفنادق داخل الدولة، ومن ثم یخضع النشاط السیاحي لنظریة العرض والطلب، حیث یعتبر سوق 

   .1السیاحة مزیجا من سوق السلع وسوق الخدمات السیاحیة

  مفهوم إدارة احتیاطي الصرف: المطلب الثاني

من التحدیات التي تواجه الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، نظرا  تعتبر إدارة احتیاطي الصرف

لما تتمیز به هذه العملیة من تشابكات وما تحوم علیها من مخاطر، ولنجاح هذه األخیرة وٕاعطاء فعالیتها 

  .مارس بطریقة ممنهجة وفق خططالمرجوة في االقتصاد یجب أن ت

  تعریف إدارة احتیاطي الصرف: الفرع األول

غیر المتوقعة  تكتسي إدارة احتیاطي الصرف أهمیة بالغة بالنسبة للدول، ألنها تسمح بتجنب اآلثار

  :على االقتصاد، وفیما یلي سنتطرق ألهم التعاریف

األجنبیة المملوكة للقطاع العام على نحو یكفل إتاحة هذه بها األصول  لة التي تداریهي العم :التعریف األول

  .2في أي وقت، وٕادارة المخاطر بحكمة، وتولید عائد معقول على األرصدة المستثمرة األصول لالستخدام

إدارة االحتیاطات هي عملیة تكفل إتاحة قدر كافي من األصول األجنبیة الرسمیة المملوكة  :التعریف الثاني

للقطاع العام للسلطات المختصة بصفة دائمة، كما تكفل سیطرة السلطات علیها لتحقیق مجموعة محددة من 

االحتیاطات وتسییر هداف للبلد أو اتحاد ما، وفي هذا السیاق یعهد إلى الجهاز المعني بمسؤولیة إدارة األ

مما یترتب عنه حمایة األصول وضمان توفرها من خالل استثمارها واستخدامها  جمیع المخاطر المصاحبة،

  .لحمایتها من التآكل

إدارة احتیاطي الصرف تقتضي تأسیس سیاسات مالئمة تعني بإدارة مكونات احتیاطي  :التعریف الثالث

ئمة لألصول االحتیاطي، بما یتماشى واألوضاع االقتصادیة الصرف، من خالل البحث عن التولیفة المال

  .3السائدة

                                                 
، شتاء 65، مجلة مركز دراسات الوحدة العربیة مصر، العدد تقییم أثر النشاط السیاحي في النمو االقتصادي في مصرعلیوة زینب،  1

 .71– 59: ، ص ص2014
 .01، ص 2001سبتمبر  20، المبادئ التوجیهیة إلدارة احتیاطات النقد األجنبيصندوق النقد الدولي،  2
 یرغ(علوم االقتصادیة، ال، مذكرة ماجستیر في -الواقع والمتطلبات- احتیاطي الصرف األجنبي في الجزائرإدارة  محمدي الطیب أمحمد، 3

 .77، ص 2007/2008، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف، )نشورةم
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  أهداف إدارة احتیاطي الصرف: الفرع الثاني

  :إلى السهر على تحقیق مجموعة من األهداف، من بینها تسعى إدارة احتیاطي الصرف

  بمبدأ آخر تنویع العمالت التي تدخل في تشكیل احتیاطي البلد من العمالت الصعبة، مع األخذ

وهو زیادة حصة العمالت التي تمیل في المستقبل قیمتها نحو التحسن والعكس بالنسبة للعمالت 

 .التي تمیل قیمتها نحو االنخفاض

 اللجوء إلى تقنیات التغطیة من مخاطر الصرف. 

  دارة هذه األصول إدارة إ القیام باستثمار احتیاطي الصرف في شكل أصول مالیة وحقیقیة و

 .1ة بهدف تعظیم العائد منهادینامیكی

 البرهنة على وجود أصول خارجیة مساندة للعملة المحلیة. 

  مساعدة الحكومة على تلبیة احتیاجاتها من النقد األجنبي، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدین

 .الخارجي

 2الحفاظ على االحتیاطي لمواجهة الكوارث أو الطوارئ القومیة.  

  إدارة احتیاطي الصرف أهمیة: الفرع الثالث

   :3اإلدارة السلیمة لالحتیاطات باألهمیة البالغة نظرا إلى تتسم

 ة على تحمل الصدمات، فالسیاسة المالئمة في مجال إدارة طقتزید من القدرة الكلیة للبلد أو المن

 الحوافظ المتعلقة بمجموعة عمالت الحافظة واختیار أدوات االستثمار والمدة المقبولة لحافظة

االحتیاطات، والتي تعكس ترتیبات كل بلد وظروفه الخاصة على صعید السیاسات، تفید في 

 حمایة األصول وضمان توفرها في أي وقت، كما تدعم الثقة في األسواق؛

  یحصل مدیرو االحتیاطات من خالل تعاملهم في األسواق العالمیة على معلومات قیمة تجعل

 ألسواق ورؤیتها للتهدیدات المحتملة؛صانعي السیاسات على علم بتطورات ا

  إن األهمیة للممارسات السلیمة تكمن في التجارب التي أدى فیها ضعف ممارسات إدارة

االستجابة بصورة فعالة  االحتیاطات أو اقترانها بالمخاطر إلى تقیید قدرة السلطات المختصة على

 لألزمات المالیة، المر الذي أدى إلى زیادة حدة هذه األزمات؛

                                                 
 .282، ص مرجع سابقمسعود،  ةمجیطن 1
، مجلة االقتصاد أثر ممارسات اإلفصاح عن االحتیاطات األجنبیة على شفافیة السیاسات النقدیة والمالیةخبازي فطیمة الزهراء،  2

 .324، ص 2014، 02، المجلد 11الجدید، جامعة خمیس ملیانة، العدد 
، مذكرة ماجستیر في علوم االقتصادیة، - الجزائردراسة حالة - تغیرات أسعار الصرف وتأثیرها على االحتیاطات الوطنیة  ،بورنان بوزید 3

، ص 2014/2015، -2-، تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة)غیر منشورة(

136. 
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 لیمة لالقتصاد السلیمة إلدارة االحتیاطات أن تدعم اإلدارة الس تستطیع الممارسات والسیاسات

سیاسات (الكلي، ولكنها لیس بدیال لها، وعالوة على ذلك فإن عدم سالمة السیاسات االقتصادیة 

یمكن أن تعرض مقدرة السلطات على إدارة ) الیة العامة، النقدیة، سعر الصرف والمالیةالم

 .االحتیاطات لمخاطر بالغة

     حتیاطي الصرفإالمبادئ الحاكمة في إدارة : المطلب الثالث

    :یمكن تلخیص أهم المبادئ التي یفترض أن تعتمدها إدارة احتیاطي الصرف كما یلي

  الشفافیة والمسائلة: الفرع األول

إعداد االستراتیجیات الخاصة بإدارة االحتیاطات األجنبیة بالدول ضرورة وضوح أدوار  یلزم عند

األخرى  ومسؤولیات وصالحیات الجهة المسئولة عن إدارة االحتیاطات وعالقتها بالحكومة وغیرها من الهیئات

بالدولة، باإلضافة إلى ضرورة اإلفصاح عن تلك العالقة للجمهور، وٕادراج سیر األنشطة المتعلقة بإدارة 

االحتیاطات في المراجعة المحاسبیة السنویة التي تجرى على الكشوف المالیة للجهة المختصة بإدارة 

دقیق الكشوف المالیة، واإلفصاح كما ینبغي أن یقوم مراجعون خارجیون مستقلون بعملیة ت. االحتیاطات

  .للجمهور عن رأیهم فیها

كما یتضمن مبدأ الشفافیة، اإلفصاح للجمهور وفق جدول زمني معلن سلفا عن المعلومات المتعلقة 

، حیث یتم نشر بیانات االحتیاطات غالبا بصورة  شهریة وتقوم غالبیة البنوك المركزیة باحتیاطات الصرف

ز االحتیاطات األجنبیة بصورة شهریة على األقل على مواقعها على شبكة االنترنت، حالیا باإلعالن عن مرك

وٕان كانت معظم البنوك تكتفي بإعالن التطورات بالزیادة والنقص في حجم االحتیاطات دون اإلفصاح عن 

 األسباب وراء هذه التطورات ألسباب تتعلق أحیانا بخصوصیة الجهات واألدوات التي تستثمر بها تلك

  .االحتیاطات

بجانب المسائلة، فإنه وفق المبادئ الحاكمة إلدارة االحتیاطات، فال ینطبق مبدأ وفي ما یتعلق 

سریة الحسابات على أنشطة إدارة االحتیاطات، حیث یتولى مراجع مستقل تدقیق الكشوف المالیة المتعلقة 

السنویة التي تجري على الكشوف المالیة بسیر عملیة إدارة االحتیاطات، وٕادراجها ضمن المراجعة المحاسبیة 

  .للجهة المنوط بها إدارة االحتیاطیات

  توفر إطار مؤسسي محدد وواضح إلدارة االحتیاطات: الفرع الثاني

یعد من الضروري لضمان سالمة عملیة إدارة االحتیاطات الصرف، وضع ترتیبات مؤسسیة 

بوضوح مسؤولیات وصالحیات الهیئة المختصة  وتنظیمیة وٕاداریة سلیمة بدعمها إطار تشریعي، یتضمن

حیث یجب أن تتضمن الهیكل التنظیمي للجهة المنوط بها إدارة االحتیاطات، قطاع أو  .بإدارة االحتیاطات

إدارة یناط بها إدارة االحتیاطات یتم تقسیمها إلى إدارات أو أقسام أو مكاتب حسب المسمیات المتعارف 
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، )المكتب األمامي(سیم الفرعي إلدارة االحتیاطات قسم یختص بإجراء العملیات وعادة ما یتضمن التق. علیها

مهام إجراء البحوث والدراسات ومتابعة وتطویر االستراتیجیات ) المكتب الوسطي(ویتولى القسم الثاني 

م ، وٕاعداد كشوف الحسابات للقسمتوسطة وطویلة األجل إلدارة االحتیاطات وتسند وظیفة تسجیل العملیات

وبالنسبة لإلدارة العامة لالحتیاطات، ففي تحدید المهام  ).المكتب الخلفي(الثالث، وعادة ما یطلق علیه اسم 

الخاصة بها فإنه یجب تحدید المسؤولیات والصالحیات الممنوحة لكل عضو في تلك اإلدارة حسب ما یرد في 

مركزي أو السلطة النقدیة أو المالیة المعنیة بإدارة االستراتیجیة العامة إلدارة االحتیاطات التي ینتهجها البنك ال

    .1ومن الجدیر بالذكر أن إدارة االحتیاطات الدولیة غالبا ما تتم بواسطة البنوك المركزیة. االحتیاطات الدولة

  اإلستراتیجیةالعمل على تحقیق حملة من األهداف : الفرع الثالث

إلدارة االحتیاطات منع تآكلها والحفاظ علیها وتنمیتها لضمان تحقیق  أن یكون الهدف االستراتیجي

السیولة أوال والعوائد المتوقعة  أهدافها، كل ذلك عن طریق بناء محفظة مالیة واستثماریة توازن بین متطلبات

  .ثانیا والمخاطر بها ثالثا

ي مثال مع تنوع أنظمة فمتطلبات السیولة تتفاوت عند إدارة االحتیاطات من قبل البنك المركز 

الصرف، ففي حالة نظام الصرف الثابت فإن هذا یتطلب تغلیب متطلبات السیولة على العوائد المتوقعة 

أما . ألهمیة جاهزیة هذه االحتیاطات بصیغتها السائلة للتدخل المستمر بسوق الصرف للحفاظ على استقراره

باحتیاطات كبیرة ألن  تطلب من البنك المركزي االحتفاظفي حالة نظام التعویم أو التعویم المدار فهذا ال ی

  .آلیة السوق كفیلة بخلق التوازنات في سوق الصرف

أما اعتبارات العوائد والمخاطر المتوقعة فإنها تتطلب االستثمار في أصول مالیة من أسهم وسندات 

في أصول عینیة منوعة في  ومشتقات خیارات وتقدیم القروض للدول ذات الجدارة المالیة العالیة، وكذلك

مختلف القطاعات على أن تكون موزعة بین دول مختلفة مع التركیز على االستثمار في الدول النامیة 

  .لضمان استمراریة العوائد وتقلیل المخاطر إلى الحدود الدنیا

إن الهدف األساسي من هذا التنوع في محفظة االحتیاطات وفي االستثمارات هو تقسیم هذه 

فظة إلى شرائح، وتحدد أولویات كل شریحة في ضوء اعتبارات السیولة والعوائد والمخاطر وصوال إلى المح

  .تكوین ما یسمى المحفظة المعیاریة التي تكون دلیال إلدارة االحتیاطات الصرف ومقیاسا لكفاءتها

  وضع قواعد وحدود صارمة: الفرع الرابع

دون تعرضها لخسائر جسیمة عن طریق األخذ عند تقدیر مخاطر استثمار االحتیاطات تحول 

  :بنظر االعتبار ومتابعة بعض القضایا األساسیة

                                                 
 .23، 22: ، ص صمرجع سابقالشاذلي أحمد شفیق،  1
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 .االلتزام بهیكل وقواعد المحفظة المعیاریة ومتابعة مدى االنحراف واالنكشاف عنها لتصحیحه -1

ق في تحقی لتحقق فاعلیة أكبردمج إدارة المدیونیة والدائنیة الخارجیة في إدارة االحتیاطي الصرف  -2

 .من احتیاطي صرف متاح، ومتوقع في حالة الدائنیة والتناغم بین ما متوفر أهدافها وخلق التوافق

للعمالت األجنبیة األساسیة في المحفظة عن طریق  سعار الصرفمالیة وأاتجاهات االسواق المالحظة  -3

 .متابعة أداء اقتصادیات دول هذه العمالت وأوضاع موازین مدفوعاتها

الخبرات الوطنیة ذات الكفاءة العالیة بعیدا عن المستشارین والمكاتب األجنبیة وعدم االعتماد على  -4

   . 1ةاالرتكاز على مؤسسات التصنیف الدولی

  حتیاطي الصرفتحدید المستوى األمثل إل: المطلب الرابع

إجراء نظرا لوجود تكلفة حیازة احتیاطي الصرف والتي یتحملها االقتصاد الوطني، فال بد إذن من 

حسابات دقیقة بین التكلفة والعائد من جمیع الجوانب، حتى یمكن تقدیر المستوى األمثل لالحتیاطات وتلك 

مسألة على قد كبیر من األهمیة بتعین أن تراعیها البنوك المركزیة، ومن هذا المنطلق نمیز عدة مؤشرات 

  :وهي كالتالي

  المؤشرات التجاریة: الفرع األول

  .المؤشرات حالة العالقات التجاریة لالقتصاد المحلي مع باقي الدول الخرىتوضح هذه 

   )R/IM(نسبة احتیاطي الصرف إلى الواردات : أوال

كمؤشر  )R/IM(الواردات  نسبة االحتیاطات إلى 1947في عام  "TRIFFIN" اقتراح تریفن

في وهذا المقیاس أحد اهم المقاییس التقلیدیة لمعرفة مستوى كفایة حجم االحتیاطات  .على كفایة االحتیاطیات

، بسبب أن الواردات هي أهم متغیر في بنود میزان المدفوعات ونظرا لصلتها الوثیقة ةاألجنبیالعمالت 

  .بمستویات االستهالك المحلیة في االنتاج الجاري والنمو االقتصادي

إن النتیجة األساسیة من استخدام هذا المؤشر یؤدي إلى تناسب الطلب على االحتیاطات الدولیة 

   . مع قیمة الواردات، بمعنى أن هذا الطلب یتجه نحو التزاید مع تزاید قیمة الواردات

والطلب على االحتیاطات الدولیة في ضوء هذا المؤشر إنما یعني أن الدافع األساسي لتكوینها 

من قیمة الواردات  %30ویعتقد أنصار هذا المؤشر أن نسبة تدور حوالي . تفاظ بها هو دافع المعامالتواالح

  .سنویا أو تغطیة حجم االحتیاطات مدة ثالثة أشهر من الواردات تعد مستوى مالئما لالحتیاطات

                                                 
، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة متطلبات إدارة االحتیاطات األجنبیة في الدول النامیةالبیضاني جلیل شیعان، اإلمارة شعبان صدام،  1

 .97-95: ، ص ص2011، 13، المجلد 01العدد  واالقتصادیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة العراق،



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

158 

ن إ أشهر، و  5أو  4إن الظروف التي تواجهها الدول النامیة المدینة ربما تتطلب زیادة هذا الرقم إلى 

  )%40 -  %30(كان بعض الكتاب یعتبر أن نسبة االحتیاطات إلى الواردات یجب أن تتراوح فیما یبن 

حجم وارداتها، ومن ثم تؤثر الواردات على االحتیاطات  طاتها إذا زاداوتقوم الدولة أحیانا بزیادة احتی

، ولذلك غالبا ما نجد أن "احتیاطات األمان"یات ایجابیا، ویسمى هذا التأثیر االیجابي للواردات على االحتیاط

تغطیة الواردات األثران معا، فإن األثر النهائي للواردات على االحتیاطات تكون  الدول تعلن عن غطاء

  :محصلة األثر األكبر، وهنا نسجل حالتین

إذا كان أثر المبادالت للواردات على االحتیاطات أكبر من أثر األمان للواردات على  :الحالة األولى *

 .االحتیاطیات، فإن محصلة األثر النهائي للواردات على االحتیاطیات ستكون سالبة

إذا كان أثر المبادالت للواردات على االحتیاطات أقل من أثر األمان للواردات على  :الحالة الثانیة *

 .1ات، فإن محصلة األثر النهائي للواردات على االحتیاطیات ستكون موجبةاالحتیاطی

عیة لوكما أشرنا سابقا، تقاس نسبة االحتیاطیات إلى الواردات من خالل عدد شهور الواردات الس

ویتوقف عدد شهور الواردات التي یجب أن تستهدفه الدولة عند . االحتیاطیات الصرف والخدمیة التي تغطیها

احتیاطاتها الصرف على درجة االنفتاح االقتصادي للدولة، ومقدرتها على النفاذ لألسواق المالیة تكوین 

ویالحظ في هذا الخصوص أن حجم االحتیاطات الواجب تكوینها، وفق هذا المؤشر یتأثر بنظام . الدولیة

ر الصرف المتبع، بنظام سع تبع، حیث تتراجع قیمة االحتیاطات، وفق هذا المؤشر، یتأثرمسعر الصرف ال

حیث تتراجع قیمة االحتیاطات، وفق هذا المؤشر في الدول ذات أسعار الصرف المعومة، والدول ذات 

  .العمالت القابلة للتحویل

حكم على صالبة موقف الدولة لل لواردات كأحد المؤشراتل على مؤشر تغطیة االحتیاطيویؤخذ 

إمكانیة الحصول على بیانات دقیقة على  عدمولالخارجیة،  وقدرتها على امتصاص اآلثار السلبیة للصدمات

الواردات السلعیة، یتم عادة إحتسابه من خالل االحصائیات المتعلقة باإلنتاج السلعي واالستهالك المحلي من 

  .موثوقة إحصائیةالسلع، والتي تتغیر بسرعة كبیرة من آن آلخر، وبالتالي یصعب إعداد توقعات وبیانات 

غالبا ما یتم األخذ باالعتبار عدد شهور الواردات كأساس لتكوین للدول العربیة فإنه وبالنسبة 

االحتیاطات، حیث غالبیة الدول العربیة مستوردة أصلیة، وغالبیة وارداتها تعتبر من السلع األساسیة كالحبوب 

لتغطیة الواردات حال  والزیوت والمنتجات الغذائیة األخرى، وهو ما یتطلب االعتداد بالمصادر االحتیاطیة

  .2اإلستراتیجیةحدوث األزمات، حیث ال یمكن االستغناء أو تأجیل هذا النوع من الواردات 

                                                 
بن بوعلي شلف ، العدد  حسیبة ت شمال افریقیا، جامعة، مجلة اقتصادیاكفایة االحتیاطیات الدولیة في االقتصاد الجزائريبلقاسم،  زایري 1

 .49، 48: ، ص ص2009، السداسي الثاني 07
 .15، 14: ، ص صمرجع سابقالشاذلي أحمد شفیق،  2
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  (R/BP)نسبة احتاطي الصرف إلى عجز میزان المدفوعات : ثانیا

لتكوین هذه االحتیاطات ال یكمن في ضمان تدفق الواردات، وٕانما التحوط لمواجهة احتماالت  الدافع

أو زیادة أسعار / العجز الطارئ في میزان المدفوعات التي قد تنشأ إما بسبب تدهور حصیلة الصادرات و 

  .الواردات أو تدهور شروط التبادل التجاري، أو ألي سبب آخر

ولتجنب ما عسى أن  Buffer Stockاالحتیاطات هنا یمكن اعتبارها رصیدا لمواجهة العجز 

إلیه الدولة من سیاسات غیر مرغوبة، وال ینبع تأمین المعامالت وٕانما من باب التحویط أو االحتیاط  تضطر

Precautionary.  

س معدالت التغیر المتوقع في تعني أن االحتیاطات الدولیة یجب أن تتغیر بنفذه النسبة وااللتزام به

فإذا كان منحنى العجز هو التزاید، فإن االحتیاطات یجب أن تنمو بنفس معدالت . العجز بمیزان المدفوعات

  .نمو هذا العجز، أخذ بعین االعتبار سلسلة زمنیة لتوضیح اتجاه العجز وتوقعات حدوثه في المستقبل

خمسة (میزان المدفوعات في فترة سابقة معقولة  فمثال إذا أخذنا متوسط عجز الحساب الجاري في

من الدوالرات، فإنه یتعین أن یكون حجم  (T)، فلو كان متوسط هذا العجز یساوي )أو عشرة سنوات

  .االحتیاطات مساویا لهذا المقدار

بنسبة االحتیاطات إلى القیمة المطلقة إلختالل میزان  1964في عام  Brownولقد اقترح 

  .1المدفوعات كمؤشر على كفایة االحتیاطات

  المؤشرات المالیة: الفرع الثاني

خاصة في الفترة األخیرة  من المؤشرات األخرى التي تم استخدامها كداللة على كفایة االحتیاطات

أطلق علیها أنظمة التحذیر المبكر لوقوع أزمة مالیة ونسبة من الدول ذات األسواق الناشئة هي ما 

  :االحتیاطیات، وتضم هذه المؤشرات نسبتین هما

  (R/sted)نسبة احتیاطي الصرف إلى الدیون الخارجیة قصیرة األجل : أوال

یقیس هذا المؤشر قدرة الدولة على سداد دیونها بسرعة، ویجب أن ال تنخفض هذه النسبة عن 

     .أن حجم احتیاطي الصرف یكون على األقل مساویا لحجم الدیون الخارجیة قصیرة األجل، أي 100%

حیث یتم هنا مقارنة االحتیاطیات بحجم الدیون الخارجیة خصوصا على المدى القصیر، من أجل 

ة على مستوى األسواق المالیة الدولیة، ألنه عاد قیاس المخاطر المرتبطة بالتطورات السلبیة التي تحدث

سیاسات التمویل بالنقد األجنبي قصیرة األجل ال تعتمد على االحتیاطیات، وٕانما باللجوء إلى اإلقتراض من 

  .األسواق المالیة الدولیة

                                                 
 .50، 49: ، مرجع سابق، ص صكفایة االحتیاطیات الدولیة في االقتصاد الجزائريزایري بلقاسم،  1
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غیر قادرة على الوفاء في حالة إذا كان حجم الدیون أكبر من حجم االحتیاطیات معناه أن الدولة 

ة مما یؤدي إلى هروب روؤس األموال، األمر الذي یؤدي إلى بالتزاماتها وهي تعاني من نقص السیولة الدولی

  .1حدوث أزمة مالیة

  (R/M2)نسبة احتیاطي الصرف إلى عرض النقود : ثانیا

االحتیاطیات، خاصة في الفترة األخیرة كداللة على كفایة  من المؤشرات األخرى التي تم رصدها

، هذه النسبة (R/M2)في البلدان ذات األسواق الناشئة هي ما أطلق علیها أنظمة التحذیر إلى عرض النقود 

 یمكن من خاللها معرفة درجة هروب رأس األموال التي من شأنها هي األخرى أن تضغط على االحتیاطیات

ى كفاءة النظام المصرفي، حیث أن هذه النسبة تكون مفیدة أكثر إذا تم أو قیاس درجة الثقة في العملة، ومد

التي تم ) الذهب والعمالت الصعبة(األجنبیة قیاس االحتیاطات إلى القاعدة النقدیة ألنها تظهر نسبة األصول 

م رصدها في عملیة اإلصدار النقدي وكذلك إذا كان البلد یتبع نظام سعر صرف ثابت، فإن هذا المؤشر مه

  .لمواكبة التعیرات من أجل إضفاء نوع من الثقة والمصادقة للعملة

كما هو في بعض البلدان والثقة في  على العموم إذا كانت دالة الطلب على النقود مستقرة نسبیا

غیر مهمة، والعكس تماما بخصوص ) االحتیاطات إلى النقود(العملة البلد متوفرة فإن الحاجة إلى هذه النسبة 

البلدان التي تفتقد إلى عنصر االستقرار والثقة، ولذلك إذا كان رصید النقود كبیر مقارنة باالحتیاطیات فإن 

    . وكبیر لهروب رؤوس األموال والعكس في حالة كون االحتیاطیات أكبر من النقودهذا یوحي بوجود كم هائل 

مع مراعاة جوانب أخرى مثل االلتزامات الخارجیة، وهذه النسبة مهمة خصوصا بالنسبة للبلدان التي 

 یتمیز فیها النظام المصرفي بالضعف، لكن هذا یحتاج إلى تكمل تحلیل للمصادر األخرى الممكنة لهروب

  .2رؤوس األموال

  مؤشرات أخرى: الفرع الثالث

  تحلیل هربت جروبل: أوال

، وهو التحلیل الذي 1977سنة  ،"Herbert G.Grubel" إن التحلیل الذي قدمه هربت جروبل

یستند على مبادئ التحلیل الحدي الذي یعتمد على قانون تناقص الغلة ومساواة التكلفة الحدیة مع العائد 

الذي نفترض فیه أن بلدا ما یحاول أن ) 20(الوضع األمثل، وسوف نستعین هنا بالشكل رقم الحدي لتحدید 

یحدد المستوى األمثل االحتیاطاته من خالل المساواة بین تكلفة االحتفاظ بهذا االحتیاطي والعائد أو النفع 

  .المتحقق منه

                                                 
 .84، ص مرجع سابقمواكي سهیلة،  1
 .92، 91: ، ص صمرجع سابقمحمدي الطیب أمحمد،  2



 اإلطار العام لمیزان المدفوعات واحتیاطي الصرف                              ثانيالفصل ال

 

 

161 

حقیقة طبقا لظروف هذا عن االنتاجیة الحدیة الحتیاطي الصرف والموارد ال MPیعبر المنحنى 

البلد وهو یأخذ شكل منحنى الطلب العادي الذي ینحدر من أعلى الیسار متجها نحو الیمین ألسفل، معبرا في 

  .ذلك قانون تناقص الغلة

 اإلنتاجیةتحدید الطلب على االحتیاطات الدولیة في ضوء عالقاتها مع مستوى ): 20(شكل رقم 

  
، أثر ممارسات اإلفصاح عن االحتیاطات األجنبیة على شفافیة السیاسات النقدیة والمالیةخبازي فطیمة الزهراء، : المصدر

  .325، ص 2014، 02، المجلد 11مجلة االقتصاد الجدید، جامعة خمیس ملیانة، العدد 

، فهذا یعني أن البلد لو احتفظ بكمیة ORنفترض اآلن أن اإلنتاجیة الحدیة في هذا البلد تساوي ل

الصرف لكي یستخدمها في مواجهة ما یطرأ على میزان المدفوعات من عجز، فإنه في الواقع من احتیاطي 

افترضنا أن احتیاطي الصرف لهذا البلد یأخذ شكل الذهب، وأن سعر الذهب  یضحي إذن بهذه اإلنتاجیة، وٕاذا

ن له أي مجال ، وهو ما یعني أن النمط المحدود من االحتیاطي لن یكو سوف یظل ثابتا على المدى الطویل

عندئذ فإن قواعد ) ألنه ال یحقق أي فائدة أو مكاسب رأسمالیة(استثماري وبالتالي عائد سیكون مساویا للصفر 

، وهو OMالسلوك الرشید تملي بأن طلب هذا البلد على احتیاطي الصرف على المدى الطویل مساوي للقدر 

  .مع اإلنتاجیة للمواردالمستوى الذي تتعادل عند اإلنتاجیة الحدیة لالحتیاطي 

أما إذا كانت تلك االحتیاطات في شكل عمالت أجنبیة یمكن استثمارها في الخارج في أصول 

في هذه الحالة سوف نجد أن طلب ) RB(قصیرة األجل ویحصل البلد من وراء ذلك على سعر فائدة مقداره 

ون عنده اإلنتاجیة الحدیة تكوالذي ) ON(هذا البلد على احتیاطي الصرف سوف یرفع إلى المستوى 

من استثمار تلك االحتیاطات یكون مساویا للعائد  االحتیاطي الصرف مضاف إلیها سعر الفائدة المتحقق

  .1)أو االستخدامات البدیلة(المتحقق من الموارد الحقیقیة األخرى 

                                                 
، مرجع سابق، ص أثر ممارسات اإلفصاح عن االحتیاطات األجنبیة على شفافیة السیاسات النقدیة والمالیةخبازي فطیمة الزهراء،  1

  . 326، 325: ص
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سيء فتراض أنها عرفت موسم حصاد إالمدفوعات لهذه الدولة بمیزان  ولكن إذا حدث طارئ في

لمنتجاتها األساسیة، وبذلك انخفضت حصیلة الصادرات وحدثت ندرة في العملة األجنبیة وشح في الموارد 

مع االحتفاظ ) 21(، كما یبینه الشكل رقم )OR1(مما أدى إلى ارتفاع اإلنتاجیة الحدیة للموارد إلى المستوى 

وهو مستوى  (OM)االحتیاطات المثلى و  (OR)أي اإلنتاجیة الحدیة ) 20(بنفس العناصر األساسیة للشكل 

، ویمكن للبلد (ON1)، في هذه الحالة فإن المستوى المرغوب فیه من االحتیاطات سیكون (OR)عن  یزید

من احتیاطاته لتمویل العجز في میزان المدفوعات ویحافظ على مستوى وارداته،  (N1N2)أن یستخدم الكمیة 

لته وعلى المستوى العام لألسعار، ویتجنب بذلك اآلثار ویستطیع عندئذ أن یحافظ على سعر صرف عم

    .االنكماشیة لو لم یكن لدیها احتیاطات

  تحدید الطلب على االحتیاطات الدولیة في ضوء التكیف مع الصدمات الخارجیة): 21(شكل رقم 

في  ، مذكرة ماجستیر-دراسة حالة الجزائر- تغیرات أسعار الصرف وتأثیرها على االحتیاطات الوطنیة  ،بورنان بوزید :المصدر 

جامعة  ، تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،)غیر منشورة(علوم االقتصادیة، 

  .149، ص 2014/2015 ،02البلیدة

اد جیدا ویزید على مستواه العادي، واستمر ذلك لعدة سنوات، أما إذا افترضنا أن موسم الحص

فزادت حصیلة الصادرات وموارد العملة األجنبیة، فإنه من الممكن أن نتصور أن اإلنتاجیة الحدیة للموارد 

ومن ثم فإن قواعد السلوك الرشید تتطلب أن یكون مستوى االحتیاطات  (OR2)سوف تنخفض إلى المستوى 

  .)OR2(الدولیة 

والخالصة من التحلیل البیاني هو ضرورة أن یكون هناك تعادل بین تكلفة االحتفاظ باالحتیاطات 

  . 1مثل لهذه االحتیاطاتوالعائد االجتماعي الذي یتحقق منها حتى یمكن تحدید المستوى األ

                                                 
 .149، 148: ، ص صمرجع سابقبورنان بوزید،  1
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  محاولة هیللر: ثانیا

                     االقتصادیةفي المجلة  1966سنة " Heller Robert Heinz" روبرت هیللرإقترح 

)Journal Economic(   مقیاسا حاول من خالله تحدید نسبة المستوى المتحقق فعال من االحتیاطیات

  :إلى المستوى األمثل في سنة معینة، وتتمثل معادلة المستوى األمثل لالحتیاطات كما صاغها هیللر كما یلي

���� = �
���(�.�)

��� �.�
   

  .المستوى األمثل لالحتیاطات الدولیة :����

h: التغیر الذي یحدث في مستوى االحتیاطات الدولیة  

m: المیل الحدي لالستیراد.  

r: تكلفة الفرصة البدیلة.  

  .احتمال حدوث عجز في میزان المدفوعات: 0.5

ستؤدي إلى خفض المستوى األمثل  rأو  mالصیغة تعني أن الزیادة التي تحدث في  هذه

  .تؤدي إلى زیادة هذا المستوى hلالحتیاطات الدولیة، بینما الزیادة في 

  :إذا كانت

� =   .فإن الدولة تكون قد حققت المستوى األمثل: ����

� >   .فهناك عجز: ����

� <   .االحتیاطات فهناك إفراط في: ����

  محاولة اجاروال: ثالثا

، في مجلة سجالت 1971دراسة مهمة في عام " Agarwal J.P" أجاروالنشر االقتصادي 

حاول فیها أن یحدد مقیاسا لتقدیر الحجم أو المستوى  (Welwirtschaftliches Archiv) لتقدیر العالمي

كلیة من خالل بناء نموذج یعكس الفروق الهی. األمثل لالحتیاطیات الدولیة في سبعة دول نامیة في آسیا

     .والمؤسسیة القائمة بین مجموعة الدول الصناعیة المتقدمة ومجموعة الدول النامیة المعنیة بالدراسة

جاروال شأنه في ذلك شأن هیللر، أن هناك ثالثة اولتحدید المستوى األمثل لالحتیاطیات یرى 

  :عوامل جوهریة البد من أخذها بعین االعتبار، وهي

 .لالحتفاظ باحتیاطیاتنفقة الفرصة البدیلة  -1
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عندما  الكلفة التي سیتحملها االقتصاد الوطني في حالة اضطراره تنفیذ سیاسات الموائمة -2

 .یحدث عجز طارئ في میزان المدفوعات وال توجد احتیاطات لمواجهة هذا العجز

 .احتماالت استخدام هذه االحتیاطات -3

دولیة لكي تمول بهذا العجز المتوقع والطارئ ویرى اجاروال أن الدول النامیة تحتفظ باالحتیاطات ال

المتوقع في حصیلة الصادرات أو الزیادة الطارئة في میزان المدفوعات والذي یمكن أن ینشأ من النقص غیر 

  .في أسعار الواردات

المستوى الذي تتعادل فیه التكلفة مع المنفعة ال أكثر  ویرى اجاروال أن المستوى األمثل هي ذلك

  : 1لقد صاغ معادلة المستوى األمثل لالحتیاطات على الشكل التاليوال أقل، و 

���� =
�

��
= ����

(�)����/�

��
   

���� =
�

��� �
(��� � + ��� �� − ��� �)   

  .احتماالت حدوث العجز في میزان المدفوعات: �: حیث أن  

P : في میزان المدفوعات خالل الفترة محل االعتباراالحتیاطات لتمویل العجز استخدام درجة احتمال.  

  .نسبة السلع االستثماریة المستوردة إلى الناتج المحلي اإلجمالي: ��

D :العجز في میزان المدفوعات.  

m :مقلوب معامل رأس المال.  

  .نسبة المكون االستیرادي في االستیراد المحلي: ��

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  : التثبیت أو التكییف أي سیاسة(هي برنامج التعدیل الهیكلي( 
 .51، 50: ، مرجع سابق، ص صكفایة االحتیاطیات الدولیة في االقتصاد الجزائريزایري بلقاسم،  1
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  :خالصة الفصل الثاني

  :دراستنا لهذا الفصل، یمكن أن نستنتج ما یأتيخالل من 

 یة دامترتبط الدول فیما بینها بعالقات اقتصادیة متعددة الجوانب، مما یتطلب انتقال الموارد ال

والمالیة والبشریة، ویترتب على هذه التحركات التزامات وحقوق لكل دولة تجاه الدول األخرى، 

میزان "بالقیم النقدیة، وخالل مدة محددة في حسابات  وقلتزامات والحقویجري التعبیر عن هذه اإل

 .، الذي یوضح المركز المالي لدولة ما تجاه الدول األخرى"المدفوعات

 التي تكون متاحة، وتحت تصرف  یتمثل احتیاطي الصرف لدولة ما في تلك األصول الخارجیة

المدفوعات، والتنظیم غیر  ختالالت میزانستخدامها في التمویل المباشر إلالسلطات النقدیة إل

المباشر لكمیات هذه االختالالت والصدمات من خالل التدخل في أسواق الصرف األجنبي للحفاظ 

 .على استقرار سعر صرف العملة المحلیة، أو ألغراض أخرى

  یتم تكوین احتیاطي الصرف من خالل فوائض میزان المدفوعات، أو تدخل بنك المركزي في سوق

، وأن بنیة هذا االحتیاطي تتشكل من الذهب النقدي، عمالت أجنبیة وأهمها الصرف األجنبي

الدوالر األمریكي الذي یحوز على حصة األسد من هذه التشكیلة، الیورو المنافس األول للدوالر، 

إضافة إلى الجنیه االسترلیني، الین الیاباني والفرنك السویسري، وبدایة نشر بیانات عن حیازات من 

الكندي واالسترالي، وظهور الیوان كعملة منافسة، خاصة بعد إضافتها إلى سلة حقوق الدوالر 

 . السحب الخاصة، وأخیرا شریحة االحتیاطي

  والسیاسات، اإلجراءاتتنطوي اإلدارة السلیمة الحتیاطي الصرف وكفاءته على مجموعة من 

ت النقدیة، بغرض تستهدف إتاحة قدر كاف من األصول األجنبیة لتكون تحت تصرف السلطا

    .حتیاطات، تكون محددة سلفا ضمن خطط واستراتیجیاتتحقیق جملة من أهداف حیازة اإل
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  :تمهید

شهد النشاط السیاحي الدولي نموا كبیرا ومتواصال، من حیث  على مدى العقود القلیلة الماضیة،

العالمیة بعض التحوالت الهامة في توجهات  عدد السیاح وأیضا عائدات السیاحة، كما شهدت أسواق السیاحة

المیة المتقدمة منها والنامیة االقتصادیات العالسیاحة، فأصبحت التنافسیة السیاحیة ضرورة ملحة لجمیع 

الجزائر وتونس على وجه الخصوص العدید من المقومات الطبیعیة و والذي تمتلك فیه الدول العربیة 

والحضاریة والثقافیة، وتنوع في اإلمكانیات المادیة، كل ما سبق ذكره یعد من الركائز األساسیة التي تمیز 

  .منطقة عن أخرى ومن حوافز لجذب السیاح

ركت مؤخرا الحكومة الجزائریة أهمیة قطاع السیاحة كقطاع حیوي في النشاط االقتصادي أد

الدولیة بما یمكنه من ان یشكل مصدرا هاما للدخل، داعم ومنعش لالقتصاد  وضرورة تأهیله وتدعیم تنافسیته

حث عن آلیات ولن یأتي ذلك إال من خالل الب الحالي الریعي الذي یعتمد كلیا على استخراج المحروقات،

وسن استراتیجیة تساهم في تنمیة القطاع السیاحي وتعزیز مكانته التنافسیة على المستوى المحلي والدولي، أما 

الدولة المجاورة تونس تعد من الدول األولى في مجال صناعة السیاحة في القارة االفریقیة، لكن هذا ال یكفي 

الدول الرائدة في هذا المجال،  لقطاع السیاحي لمواكبةخاصة مع سعي الحكومة التونسیة تطویر وعصرنة ا

       .األمنیة التي عرفتها الدولة وتحقیق الوثبة المرجوة واالضطراباتإضافة إلى العمل على تجاوز الهزات 

   :وعلى هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى

  .المقومات السیاحیة في الجزائر وتونس: المبحث األول

  .االستراتیجیات التنمویة لترقیة القطاع السیاحي في الجزائر وتونس :مبحث الثانيال

  .الجزائر وتونس يتنافسیة القطاع السیاحي ف: المبحث الثالث
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  المقومات السیاحیة في الجزائر وتونس: المبحث األول

ة تعطي مقومات الجذب السیاحي أهمیة للسیاحة في أي دولة وتمنحها التفرد واالمتیاز عن بقی

مقومات طبیعیة، تاریخیة وحضاریة، الصناعة التقلیدیة والحرف، واإلمكانیات (، ویمكن تقسیمها إلى البلدان

مكانیات سیاحیة متنوعة، و إ، والجزائر وتونس تعدان من الدول المغاربیة اللتان تمتلكان مقومات )المادیة

   . ولیةتؤهلها لالستحواذ على مكانة معتبرة في الساحة اإلقلیمیة والد

  المقومات السیاحیة الطبیعیة في الجزائر وتونس: المطلب األول

الطبیعیة مثل الموقع الجغرافي والمناخ، والتضاریس، والتنوع اإلحیائي والبیولوجي  تعد المقومات

والثروة المائیة من العوامل األساسیة لجعل الدولة مقصدا ووجهة سیاحیة مفضلة للسیاح، وتمتلك الدولتان 

   .مات طبیعیة كبیرة ومتنوعةمقو 

  طبیعیة في الجزائرالمقومات ال: الفرع األول

تعتبر الموارد الطبیعیة عنصرا اساسیا من عناصر الجذب السیاحي، وبالدنا ال تفتقر إلى هذا 

الهام، فهي تزخر بثروات تتنوع من منطقة إلى اخرى، إذ تمنح للسائح مناظر خالبة وٕاحساسا بالعظمة  املالع

  .مال فریدا من نوعهوالج

  الموقع الجغرافي: أوال

اإلفریقیة المطلة على أوروبا والبحر األبیض  تعد الجزائر القلب النابض للمغرب العربي والبوابة

شماال وبین  38و° 18المتوسط فهي دولة تجمع بین الصفات اإلفریقیة والمتوسطیة، تقع بین خطي عرض 

، الجزائر عاشر أكبر بلد عالمیا، 21كلم 2.381.741: قدر بـشماال بمساحة ت° 12غربا و° 9خطي طول 

واألولى إفریقیا وعربیا، تحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط ومن الغرب المغرب، ومن الجنوب الغربي 

الصحراء الغربیة ومالي وموریتانیا، ومن الشرق تونس ولیبیا، والجنوب الشرقي نیجر، ویضم تقسیمها اإلداري 

  . 2یةوال 48

  المناخ: ثانیا

  :3تتمیز الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة أنواع من المناخ نذكرها فیما یلي

                                                 
، مذكرة - دراسة حالة الجزائر–ل االقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة القطاع السیاحي في تموی ردو بوعموشة حمیدة،  1

ة وعلوم التسییر، جامعة فرحات ی، تخصص اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجار )غیر منشورة(ماجستیر، 

 .  107، ص 2011/2012عباس سطیف، 
  .8:00، الساعة 06/10/2017، تاریخ اإلطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiالجزائرالموقع االلكتروني،  2
، أطروحة دكتوراه في العلوم دور االستثمار األجنبي المباشر في ترقیة القطاع السیاحي في دول المغرب العربيحري المخطاریة،  3

 . 123، ص 2016/2017یر، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف، ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسی)یر منشورةغ(االقتصادیة، 
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یشمل المناطق الساحلیة من الشرق إلى الغرب بدرجات حرارة سنویة  :مناخ البحر األبیض المتوسط .1

ئ وطویل هو متوسطة عموما من شهر أكتوبر إلى شهر أفریل تتمیز بفصلین األول ممطر وداف

 .الشتاء والثاني هو الصیف یكون جاف وحار وقصیر

یغطي هذا المناخ مناطق الهضاب العلیا وهو مناخ انتقالي بین المناخ المتوسطي  :المناخ الستبس .2

والمناخ الصحراوي ویتمیز بموسم طویل بارد ورطب في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي 

 .السنة/ملم 400 واألمطار فیه أقل كمیة ال تتجاوز

في درجة  وارتفاعوغیر منتظمة و بجو جاف  یتمیز هذا المناخ بأمطار قلیلة: المناخ الصحراوي .3

درجة مئویة أو تفوق ذلك، كما تتمیز بموسم طویل حار یمتد من  40أحیانا إلى  التي تصل الحرارة

ا ینشط حركة السواح شهر ماي إلى سبتمبر أما باقي األشهر فتتمیز بمناخ متوسط ودافئ، وهذا م

 .في فصل الشتاء حیث یغطي هذا المناخ مناطق الجنوب والواحات

     التضاریس: ثالثا

  :أنوع مختلفة من التضاریس من الشمال إلى الجنوب وهي أقالیم مختلفة تتمثل فيتتمیز الجزائر بتتابع 

مرسى بن "، ببلدیة )Oued Kiss" (واد كیس"یمتد الشریط الساحلي الجزائري من  :الشریط الساحلي .1

 Oued" (واد سواني السبع"المغربیة غربا، إلى  -في الحدود الجزائریة " تلمسان"والیة " مهیدي

Souoni Essebaa(  التونسیة شرقا، مارا  –في الحدود الجزائریة " الطارف"والیة " الصوارخ"ببلدیة

متر، ومن مجموعة من  800بلدیة ساحلیة، وهو مكون من حزام أرضي عرضه األدنى  420على 

  . الجزر، والجزر الصغیرة، واألجراف القاریة

كلم، وهو ذات الرقم الموروث عن االستعمار الفرنسي، بل  1200الساحل لیس بالـ  أطولأن وقد أكتشف 

  :1كلم، لیصبح 422تجاوزه بـ 

  كلم؛ 1622,48: الساحليطول الشریط 

  كلم؛ 2198,44على إمتداد خطي یقارب 

 ؛2كلم 3929,41ه األرضیة مساحت 

  2كلم 31927,41الجزء البحري منه یقدر بـ .  

یمتد األطلس التلي على شكل مجموعة السالسل الجبیلیة فهناك  :األطلس التلي والهضاب العلیا .2

سلسلة األطلس التلي وسلسلة األطلس الصحراوي بینهما جیوب ساحلیة أشهرها سهل متیجة، وهران، 

                                                 
، تخصص تسویق )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر، -حالة الجزائر–التسویق السیاحي وأثره على الطلب السیاحي صحراوي مروان،  1

 .108، 107: ، ص ص2011/2012الخدمات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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ول داخلیة أشهرها سهل تلمسان وسیدي بلعباس ونجد مجموعة سالسل وعنابة وكذلك هناك سه

خدیجة بجرجرة والونشریس  جبیلیة متفاوتة االرتفاع فنجد أعلى قمة في جبل األوراس وقمة الال

وغیرها من الجبال التي تعتبر مناطق سیاحیة یمكن استغاللها لممارسة السیاحة الجبلیة بممارسة 

متر، تمثل هضاب الحضنة  1000و 900علوها ما بین  حاو ر العلیا فیت بعض الریاضات أما الهضاب

 .الحد الفاصل بین الهضاب الشرقیة والغربیة بها العدید من المنخفضات أهمها سطیف وتبسة

تعتبر الصحراء أكبر منتوج سیاحي تتوفر علیه الجزائر، تتربع على : الصحراء واألطلس الصحراوي .3

لمساحة الكلیة للبالد وهي أكبر الصحاري في العالم مما یجعلها من ا %80مساحة شاسعة تعادل 

جبالها ذات المصدر البلوري الشفافة وذات التكوین  القبلة األولى للسیاح األجانب، فتتمیز بروعة

البركاني ورمالها الذهبیة، وواحاتها الخالبة المتنوعة عبر مناطقها إلى جانب غابات النخیل وتربتها 

ها الرملیة، أما األطلس الصحراوي فهو عبارة عن كتلة مترابطة موازیة لألطلس التلي الخصبة وكثبان

في كتلة " قمة تاهات"، وتحتضن 1تمتد شرقا من جبال النممامشة إلى الغرب جبال الحضنة

بقایا وتحتوي صخورها على . مترا، وهي  أعلى ارتفاع في الجزائر 2918بارتفاع قدره " األتاكور"

منذ العصور الجیولوجیة القدیمة تعود إلى أكثر  اتیة تدل على وجود الحیاة بهذه المنطقةحیوانیة ونب

، ویشهد على ذلك تلك الرسوم والنقوش "الفیلة"، و"وحید القرن"، "كالزرافة"من عشر آالف سنة، 

 .2الصخریة المنتشرة في معظم مناطق هذا المتحف الطبیعي والتاریخي

كأكبر بلد إفریقي تتربع الجزائر : عة من المحمیات الطبیعیة حیث نجدوتتمتع الجزائر بمجمو وهذا 

على ثروة حیوانیة ونباتیة حقیقیة فریدة من نوعها فهي بدون شك األكثر استثناء في إفریقیا وهذا ما یعلل 

 إنشاء الدولة لحضائر طبیعیة وطنیة بهدف الحفاظ على العناصر المكونة والممثلة لهذا التباین والتمیز

الطبیعي، من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق بدأت الجزائر بتأسیس حضائر وطنیة محمیة 

 إلى عددالحضائر ثروة نباتیة قیمة من حیث تنوعها وندرتها إضافة وتأوي هذه  1983بمراسیم رئاسیة منذ 

حیثما تناغمت عناصرها مع التي تعطي منظرا خالبا بل مدهشا كبیر من الثدییات والعدید من أنواع الطیور 

تضاریسها وجبالها، ناهیك عن كونها محفوفة باألماكن واآلثار التاریخیة والنقوش الصخریة، الجدیر بالذكر 

  :أن لكل حضیرة خصائصها وكل منها ال تقدر بثمن حیث نجد

 لجزائر تقع الحظیرة الوطنیة طاسیلي ناجر في الجنوب الشرقي من ا :یرة الوطنیة طاسیلي ناجرظالح

، تتمتع الحظیرة بثروة كبیرة بما تمتلكه من النقوش جانت في والیة إلیزي في بجبال طاسیلي ناجر

، وصنف مع مواقع 1972الشهیرة واللوحات الصخریة ، وقد صنفت طاسیلي كحدیقة وطنیة في عام 

 .1986 من قبل الیونسكو، وضمن المحیط الحیوي لإلنسان في عام 1982التراث العالمي في عام 

                                                 
 .124، 123: ، ص صمرجع سابقحري المخطاریة،  1
 .43، ص مرجع سابقعشي صلیحة،  2



                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
171 

 تقع في الشمال الشرقي للجزائر في منطقة جبلیة عالیة االنحدار بین والیتي  :یرة الوطنیة لجرجرةظالح

هكتار، تتمیز بمناخ البحر األبیض المتوسط والقاري  18500تتربع على مساحة  تیزي وزو والبویرة

نوعا من  600عن  وهذا ما یجعلها واحدة من أغنى البیئات الجبلیة حیث تحتوي على ماال یقل

 .النباتات

 األهڤار بوالیة تمنراست بجبال األهڤار حیث صنفت كحظیرة  تقع حظیرة :الحظیرة الوطنیة لألهڤار

وتمتد هذه  1988ودخلت في تصنیف الیونسكو كتراث عالمي لإلنسانیة سنة  1987وطنیة منذ عام 

یدا من نوعه وتعود حقبته إلى ملیون ، وتأوي تراثا ثقافیا وطبیعیا فر 2كلم 450000األخیرة على مدى 

  .سنة

 هكتار غنیة في  8225وتقع شمال غرب الجزائر، وتغطي مساحة قدرها  :الحظیرة الوطنیة لتلمسان

التنوع البیولوجي مع مجموعة استثنائیة من النباتات والحیوانات، الحظیرة هي أیضا موطن لمواقع 

، وأعلنت حظیرة وطنیة في Ouritعیة مثل األسطوریة تاریخیة مثل أنقاض المنصورة والشالالت الطبی

 .1993عام 

 هكتار  26250وتمتد على مساحة  1984بالزمة بوالیة باتنة صنفت سنة  :الحظیرة الوطنیة لبالزمة

 .وتمثل مجموعة جبلیة وعرة مزینة بغطاء نباتي متنوع وثري كما تمثل بوابة لسلسلة تضاریس األوراس

 تقع في الشمال الغربي من الجزائر في والیة تیسمسیلت وتغطي مساحة : الحد الحظیرة الوطنیة لثنیة

هكتار مغطاة بالنباتات، تتألف النباتات بشكل رئیسي من أطلس السندیان،  2968هكتار منها  3425

 .البلوط األخضر، البلوط الفلیني والسندیان زن

 لجزائر في الغابة في تقع حظیرة تازة الوطنیة شمال شرق ا :الحظیرة الوطنیة تازةGuerrouche 

البحر  منطقةهكتار، وتعتبر فریدة من نوعها في  3807قرب جیجل، الحظیرة تغطي مساحة قدرها 

األبیض المتوسط نظرا لتونعها، الحظیرة عبارة عن تضاریس جبلیة منخفضة العلو أعلى نقطة لها 

باعتبارها  2004سكو منذ عام متر، صنفت في قبل منظمة الیون 1121هي قمة جبل كودیت كیرن 

 .محمیة للمحیط الحیوي العالمیة

 تقع في الشمال الشرقي للجزائر اتخذت كحظیرة عالمیة للمحیط الحیوي سنة  :الحظیرة الوطنیة للقالة

هكتار مما یجعلها واحدة من أكبر  76438الیونسكو، تغطي الحظیرة مساحة قدرها  من قبل 1990

ئر واألكثر ثروة في شمال البالد حیث تحوي على أكثر المجموعات الحظائر الوطنیة في الجزا

  .الحیوانیة والنباتیة في الجزائر

 هكتار جنوب غرب الجزائر العاصمة  26000تمتد حظیرة الشریعة على : الحظیرة الوطنیة للشریعة

لمیة ، وصنفت كحظیرة عا1983في قلب األطلس البلیدي ألحقت بالحظائر الطبیعیة الوطنیة سنة 
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نباتي وحیواني  نوع 1200تحوي الحظیرة ماال یقل من  2002للمحیط الحیوي من طرف الیونسكو في 

 .أبرزها البلوط الفلیني وصنوبر حلب

 هكتار، تتمتع  2080هي الحظیرة في والیة بجایة تغطي مساحة قدرها : الحظیرة الوطنیة لڤورایة

مة القرود، الحصن �ورایا، كاب كربون مع منحدرات بثروة أثریة وطبیعیة عالیة الجمال بما في ذلك ق

 .1تم االعتراف بالحظیرة باعتبارها محمیات المحیط الحیوي من قبل الیونسكو 2004الرائعة، وفي عام

 تتكون من مناطق متعددة مثل مقام الشهید وغابة األركاد: ریاض الفتح. 

 تشمل على منطقة نباتیة وحیوانیة  كتاره 304تقدر مساحتها بـ  :حدیقة التسلیة والترفیه بن عكنون

 .منها األنواع المحلیة واإلفریقیة

 هكتار، فیها نشاطات  500مساحة تقع شمال غرب الجزائر العاصمة، تحتل : حدیقة التسلیة بینام

 .2ریاضیة متعددة

 نوع من  2500موجودة في قلب العاصمة، تعد متحفا فعلیا لطبیعة تضم : حدیقة التجارب الحامة

 32تتربع على مساحة  نوع من أشجار النخیل، 25نباتات وأشجار عمرها مئات السنین وأكثر من 

 .3لالختباراتلك حدیقة الحیوانات، ومدرسة تعلیم زراعة الجنائن ومركزا مخصصا ذهكتار، تضم ك

 ید أكبر ، ش"عروس الزیبان"عند بوابة الصحراء الجزائریة، بوالیة بسكرة أو كما تسمى  :حدائق الزیبان

حدائق الزیبان "مشروع تمثل في أكبر منتجع سیاحي في الجزائر وفي شمال إفریقیا، أطلق علیه 

، فحدائق الزیبان هكتار 50، الذي یقع على مساحة زائروالیات شرق وجنوب الج 06یتوسط  "المائیة

نافذة الزیبان، حیث  عبرلن تكون مائیة فقط، فقد اختیر لها أن تنقل زوارها إلى دول آسیویة وأمریكیة 

والحدیقة المكسیكیة، والحدیقة  "اإلنكاوالمایا"تضم مجموعة من الحدائق العالمیة، من بینها حدیقة 

آالف شجرة بین النخیل والزیتون، تتوسطها شجرة  6الصینیة، والحدیقة الشرقیة، كما تضم أیضا 

  .4قة الزیبانمنط ةقرنا، اختیرت كشاهد على عراق 12زیتون شامخة یبلغ عمرها 

                                                 
، تاریخ االطالع /373299http://www.Fibladi.dz/item-7859654-الوطنیة في الجزائر-الطبیعیة–الموقع االلكتروني، الحظائر 1

  .2:30، الساعة 07/10/2017
مداخلة مقدمة إلى الملتقى األول  ،الواقع والتحدیات: ترقیة تسویق المنتوج السیاحي في الجزائرصف، بوفاس الشریف، بن خدیجة من 2

قالمة، یومي  1945ماي  8جامعة المقاوالتیة وتفعیل التسویق السیاحي في الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،: حول

 .04، ص 2014أفریل  22-23
، 26/03/2017طالع ، تاریخ اإل/http://www.ar.wikipedia.org/wiki)-العاصمة-الجزائر( -تجاربال–حدیقةلكتروني،الموقع اإل 3

 .22:30الساعة 
،الساعة 15/09/2017 اإلطالع، تاریخ http://www.al-ain.com/article/algeria-city-water-games لكتروني،الموقع اإل 4

11:00.  
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  الثروة الحمویة المعدنیة: رابعا

مان، العرب وبعدهم رو ال .تعتبر المعالجة بالمیاه الحمویة في الجزائر تقلیدا یعود آلالف السنین

األتراك، استفادوا من هذه الثروات الحمویة الموزعة عبر كامل التراب الوطني، معظم المنابع الحمویة المشكلة 

ل على طبیعتها،علما أنها تتمیز بتنوع خصائصها العالجیة، مما یجعلها قاعدة متینة من لهذا المخزون ال تزا

 .أجل تطویر السیاحة الحمویة، الشيء الذي یعطي إمكانیات كبیرة لدفع االستثمار في هذا المجال

، قامت وزارة 1985منبع حموي یعود تاریخها إلى سنة  200نظرا أن الحصیلة الحمویة التي عدت 

  .1السیاحة والصناعات التقلیدیة بالشروع في دراسة تحیین هذه الحصیلة

هذه الدراسة قامت بتحدید بصفة دقیقة هذه الموارد الحمویة بهدف حمایتها واستغاللها والجدول 

  :   الموالي یوضح ذلك

  )2016 – 2014(خالل الفترة في الجزائر یوضح السیاحة الحمویة ): 12(جدول رقم 

  السنة

  المؤسسات الناشطة  دالعد
مشاریع 

في طور 

  االنجاز

مشاریع 

  متوقعة
المنابع 

  الحمویة

منح استغالل 

المیاه 

  الحمویة

  مركز العالج بمیاه البحر  مركب حموي

  خاصة  عمومیة  خاصة  عمومیة

2014  202  50  8  7  1  1  20  11  
2015  

282  

55  8  10  1  1  25  10  
2016  62  8  13  1  1  30  09  

تقییم 

سنة من 

2015 

إلى سنة 

2015  

+7  0  +3  0  0  +5   -1  

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .29 ، ص2014في الجزائر  ، إحصائیات السیاحةالدیوان الوطني لإلحصائیات -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme et 
de l’Artisanat, Février 2017, P 36. 

  .مؤسسة موزعة عبر التراب الوطني تنشط على شكل حمامات معدنیة تقلیدیة 40یوجد  :2مالحظة

إلى  2014تزاید في عدد المنابع الحمویة في الجزائر من سنة نالحظ  )12(من خالل الجدول رقم 

ع حموي، لترتفع بمقدار منب 200، حیث كما أسلفنا الذكر سابق كانت عدد المنابع الحمویة 2016غایة سنة 

                                                 
  .التقلیدیة،اإلمكانیات الحمویة في الجزائر اتاعوزارة السیاحة والصن 2 1

،تاریخ http://www.mta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50/2015-11-11-14-01-02الموقع االلكتروني، 

  .9:00الساعة  ،08/10/2017اإلطالع 
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، ویعود الفضل 2016لتستقر في هذا الرقم إلى سنة  282إلى  2015لتصل في سنة  2014منبعین سنة 

إلى السلطات المعنیة التي قامت بدراسة تحیین هذه الحصیلة، بغیة تطویر وعصرنة هذه النوع من  في ذلك

 واء، وهذا ما أسفر عن تزاید منح استغاللالسیاحة الذي یعرف إقبال من داخل الوطن وخارجه على حد س

 62و 55لتصبح  2016و 2015، لترتفع تدریجیا بین سنتي 50كانت  2014المیاه الحمویة، حیث في سنة 

على التوالي، كذلك نالحظ حركیة طفیفة في المؤسسات الناشطة فیما یخص المركبات الحمویة بالنسبة 

مركبات حمویة، على  06بمقدار  2016إلى سنة  2014سنة  للقطاع الخاص حیث تزایدت هذه األخیرة من

عكس المركبات الحمویة العمومیة التي لم تعرف زیادة، نفسها نفس مراكز العالج بمیاه البحر في المؤسسات 

  .العمومیة أو خاصة

أما فیما یخص مشاریع طور االنجاز فنالحظ هي األخرى في ارتفاع تدریجي من سنة إلى أخرى 

مشروع على  30، 25لتصبح  2016و 2015مشروع لترتفع بین سنتي  20، 2014في سنة  حیث كانت

وهذا بفضل تزاید منح امتیاز استغالل المیاه الحمویة لفائدة المستثمرین الخواص، من أجل انجاز  التوالي،

  .محطات حمویة جدیدة، وهذا ما انعكس باإلیجاب في تناقص عدد المشاریع المتوقعة

المحطات المعدنیة مجهزة بمرافق استقبال جد عالیة، ومعدات كافیة، وٕاشراف طبي نجد أن هذه 

هذه  أهمومن . على ید أطباء مؤهلین وفق األسالیب العلمیة لتقدیم الرعایة الطبیة لألفراد الذي یقصدونها

وحنیفیة ، حمام ب)تلمسان(، حمام بوغرارة )سطیف(، حمام قرقور )بسكرة(حمام الصالحین : الحمامات نجد

روة الطبیعیة غیر مستغلة ث، كذلك نجد مركز معالجة بمیاه البحر بسیدي فرج، ولكن تبقى هذه ال)معسكر(

  .بالكیفیة الفعالة والمرجوة

  طبیعیة في تونسالمقومات ال: الفرع الثاني

، هذه األخیر رغم صغر مساحة تونس مقارنة بالجزائر إال أنها تزخر على مقومات طبیعیة هائلة

  :همت في احتاللها مكانة ضمن مصاف الدول السیاحیة وهي كالتاليسا

  الموقع الجغرافي: أوال

دولة تونس هي إحدى دول المغرب العربي والتي تقع في الجزء الشمالي من القارة اإلفریقیة، تقع 

خطي  دقیقة شمال خط االستواء، وبین 13و° 37دقیقة، و 14و° 30البالد التونسیة بین خطي الطول 

، یحدها من 2كلم 163610، تبلغ مساحتها 1دقیقة شرق خط غرینیتش 36و° 11دقیقة،  32و° 7الطول 

 965(ومن الغرب الجزائر ) كلم 459(األبیض المتوسط، ومن الجنوب الشرقي لیبیا  الشمال والشرق البحر

تمتلك نفس االسم، والیة، تأتي تسمیة البالد من تسمیة عاصمتها التي  24، ویضم تقسیمها اإلداري )كلم

الحقبة الفینیقیة حیث أن عادة  وتختلف اآلراء عن تسمیة هذه المدینة، یعتقد البعض أن اسم تونس یعود إلى

                                                 
 .8:00، الساعة 30/09/2017، تاریخ اإلطالع /http://www.mawoo3.comتونس_حول_الموقع االلكتروني، بحث 1
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، بعض المدارس العربیة رجحت أصل الكلمة "تانیت"ما تسمى المدینة بآلهتها الرئیسیة وفي حالة تونس فهي 

وأشار المؤرخ عبد الرحمان بن خلدون إلى أصل كلمة " ترشیش"إلى جذور عربیة من خالل المدینة القدیمة 

التي أطلقت على حضارة شمال إفریقیا حیث أرجع أصلها إلى ما عرف عن المدینة من ازدهار " تونس"

اشتق من وصف سكانها " تونس"وحركیة ثقافیة واجتماعیة، فقد أشار إلى أن اسم  عمراني وحیویة اقتصادیة

          . 1به من طیب المعاشرة وكرم الضیافة والوافدین علیها لما عرفوا

  المناخ: ثانیا

وشتاء ممطر ذو برودة معتدلة، تساقط  المناخ بالبالد التونسیة متوسطي صیف حار وجاف

  :األمطار غیر منتظم ویشهد تباینا بین الشمال والجنوب، یمكن تقسیم البالد إلى أربعة مناطق مناخیة

ثم الوسط والجنوب اللذان یغلب علیهما لطقس متوسطي ومعتدل الشمال والشرق الساحلي أین ا

الشتاء في تونس ممطر و  ،بطقس مشمس على مدار السنة تقریباكل المناطق التونسیة .طقس شبه جاف 

درجة، أما الصیف معتدل  16معتدلة في الشمال وهو جاف وحار في الجنوب یبلغ معدل الحرارة وبرودته 

 40وهو حار في المناطق األخرى للبالد، تبلغ الحرارة  البحري الملطف للحرارة على الساحل بمفعول الهواء

  .2درجة 25درجة في الجنوب، أما في الخریف والربیع تقارب معدالت الحرارة 

منها تنزل  %75(األمطار فهي تنزل بدون انتظام وتتوزع بدون تساوي بحسب الفصول والجهات 

ملیمتر سنویا في عین دراهم الواقعة في أقصى الشمال، وتتدنى  1500 ، ویتجاوز معدل األمطار)في الشتاء

  .3ملیمتر في أقصى الجنوب 150هذه الكمیات إلى أقل من 

    :تتمیز تونس كغیرها من البلدان بأنواع مختلفة من التضاریس تتمثل في: التضاریس: ثالثا

كلم، یتمیز  1300غ طوله تطل تونس على البحر األبیض المتوسط بساحل یبل :الشریط الساحلي -1

مقابل " كوربات"، مثل جزیرة زروهو یطل على عدد من الج ببروزاته وتبایناته الواضحة المعالم،

وهي أكبر هذه الجزر وتمتاز باتصالها بالیابسة ببرزخ " جربة"مقابل صفاقس، و" قرقنة"المنستیر، وجزیرة 

  .ي خلیج تونساصطناعي إضافة إلى عدد من الجزر الصغیرة المتناثرة ف

، ، بطبیعته الصخریة"الرأس األبیض"ویمتاز الساحل الشمالي لتونس، من الحدود الجزائریة إلى 

كلم من  20البركانیة على بعد " الغالیت"كما توجد جزیرة . ت الصخریة المتقدمة في البحرالكثرة البروز  وذلك

  ".رأس سرات"

                                                 
 .13:00، الساعة 08/10/2017، تاریخ اإلطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiالموقع االلكتروني، تونس 1

2 Office National de l’Artisanat Tunisien, Météo.  
, Vu le 10/08/2017, à 22:00.meteo -pratique/la-http://www.discovertunisia.com/infos 

 .13:00، الساعة 08/10/2017، تاریخ اإلطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiلموقع االلكتروني، تونسا 3
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بون فتختلف كلیا عن السواحل الشمالیة، إذ تمتاز أما السواحل الممتدة من الرأس األبیض إلى رأس 

 .1بغزارة الرواسب النهریة

توجد كامتداد للسلسلة جبل أطلس والتي  تونس الشمال الغربي :األطلس التلي واألطلس الصحراوي -2

التلي الذي یتواصل مع الساحل  شرقا، األطلس- تنطلق من جنوب المغرب وتنقسم إلى خطین غربا

 .الذي یفرق بین الوطن القبلي وخلیج الحمامات مع حدود البحر واألطلس الصحراوي

بین الساحل الشمالي ووادي مجردة التل یظهر في شكل ثالث خطوط تنخفض بصفة تدریجیة إلى 

التي یصل ارتفاعها " (جبال خمیر"أن تصل إلى حدود الساحل الشرقي بین الرأس األبیض وغار الملح وهي 

  ).م 500التي یصل ارتفاعها إلى حدود (زة جبال نف) م 1000إلى حدود 

، ثم تأتي )مالق، تسة، باجة، زرقة(یتم تغذیته من عدة أودیة " وادي مجردة"في جنوب الجبل 

وهو التل عالي في اتجاه الجنوب تونس : بین مدینة الكاف وخلیج تونس" لجبال تبرسق"المنطقة الهضبیة 

تبسة إلى الحدود الجزائریة إلى الوطن القبلي على الساحل  الظاهریة تمتد من الغرب إلى الشرق من جبال

جبل "الشرقي، وهي تتكون من سلسلة جبال الذین یتداولون بین سطوح هضاب والمنخفضات والمنحدرات 

جبل "، )م 1295" (جبل زغوان"، )م 1347" (جبل سرج"، )م 1314" (جبل شمام"، )م 1544" (الشعاني

  ).  م 637(لقبلي بالوطن ا" سیدي عبد الرحمان

في اتجاه الجنوب الظاهري األطلس الصحراوي ینخفض إلى عدد من الجبال متخفیة بین السباسب 

أین تلتقي بمنحدر مغطى ) الجفارة(هضاب ساحلیة ) م 1373" (جبل سلوم) "م 1378" (جبل مغلیة"العلیا 

جبسیة وتربة التأثرات  بتربةون مغطاة من البدایة وتربة قلیلة التطور في آخر المرحلة المناطق المتأثرة تك

متكونین من تربة شدیدة الملوحة وعمیقة وحولها نجد الهوائیة والضراع متكونة من تربة " الشط"الواسعة أو 

وهي عبارة (، المنطقة الصحراویة متكونة من العرق )بتوزر والدقاش(عمیقة ورملیة وتحتویها أحسن الواحات 

  .2)رق(والظاهر أین نجد التربة عاریة تماما وحجریة  )عن تواتر للكثبان الرملیة

وتتمیز بطبقاتها الرسوبیة وبكثرة السهول  من مساحة البالد، %22تونس  تشكل الصحراء :الصحراء -3

وأیضا بواحاتها التي تشبه إلى حد ما واحات الجزائر والمغرب، مثل الواحات الواقعة شمال  والهضاب

، وهي فضاء لصحراء شاسعة مرت علیها قبائل "دوز"، "صابریة"، "فطةن"، "توزر"، "شط الجرید"غرب 

متر على سطح  17عدیدة وقوافل تجاریة طیلة القرون الخوالي، وهي تتمیز بانخفاض ارتفاعها إلى 

 .3البحر

                                                 
 .0041:، الساعة 13/09/2017، تاریخ اإلطالع /http://www.marefa.orgلكتروني، تونسالموقع اإل 1

2 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Profil environnemental de Pays. 
http://www. environnement.gov.tn/index.php?id=98&L=0≠wduVey-001t, Vu le 30/09/2017, à 23 :00. 

 .46، ص مرجع سابقعشي صلیحة،  3
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دعوة للجمیع تدوي بها الصحراء  إلخ...فسحر الضوء والهواء النقي والمناظر الطبیعیة الصحراویة 

  .لحدیثةوسط المدن ا

الكثبان الرملیة : ویقدم الجنوب التونسي مواعید رائعة ال تنسى، كما یوفر مساحات هائلة لالكتشاف

  ...العمالقة، والشطوط، واآلبار والواحات الرائعة

على األقدام في الصحراء مبتغاهم، حیث تنظم وكاالت األسفار جوالت في ویجد عشاق الترحال 

تحت قیادة وٕاشراف أدالء من أصحاب  على القدمین، ل على ظهر الجمال أومدن الجنوب، تجمع بین التجوا

  .1الخبرة الطویلة

على سحر الزائر وأسره،  المناظر الخالبة والمسافات الشاسعة وشالالت األلوان المتناسقة، قادرة

ابح المس" .المحیط الصعبحیث یشاهد بصمة التاریخ تتألف من جهد اإلنسان من اجل الحیاة وسط هذا 

الذي یعود " توزر"األثري، وآثار مسجد بالد الحضر في " جیغتیس"وموقع  والفسیسفاء في قصفة" الرومانیة

منطقة القصور الصعبة تثبت قدرة اإلنسان على التأقلم والتكیف من خالل المنازل  .إلى القرن الثاني عشر

الغذائیة، مما جعلها قبلة للسیاح من  والزراعة من جنبات الجبال وأسلوب المحافظة على المواد تحت األرض

الدراجات كل حدب وصوب لممارسة ما تشتهي النفس من ریاضات أكثرها متعة ركوب منطاد، وركوب 

وتتمتع تونس بمجموعة من ، 2الناریة والسیارات رباعیة الدفع الكتشاف ما تزفر به المنطقة من غنى وتنوع

  :المحمیات الطبیعیة حیث نجد

 هي جزیرة تقع في عرض خلیج تونس، على ضفاف المضیق الصقلي التونسي، تبلغ  :ور الكبیرالجام

مترا  435ترتفع أعلى نقطة فیها إلى . كلم 2,450كلم مقابل  2,7هكتار ویبلغ طولها  340مساحتها 

مترا بالعرض، هي محمیة طبیعیة تشكل وسطا طبیعیا جزیریا وتشمل  50مقابل هكتارین بالطول و

حیوانیة ونباتیة مستوطنة في المنطقة المتوسطیة ومختصة بها، یتكون الغطاء النباتي من ثروة على 

ل إلى و نوعا نباتیا یتوزع حسب تضاریسها من بینها الزیتون البري والعرعر الفینیقي والقند 266حوالي 

الجهة الشمالیة  ، بینما ینمو الكبار الشوكي بكثرة فيجانب الذرو واللنج والخلنج المتعدد األزهار

 .الشرقیة إضافة إلى نباتات أخرى تحبذ التربة المالحة كالقطف

 هكتار وتقع في الشمال الغربي للبالد  2632تغطي الحدیقة الوطنیة بالفایجة مساحة  :حدیقة الفایجة

، ویعیش في هذه الحدیقة 1990أحدثت في جوان قد  كلم من العاصمة، و 195التونسیة على بعد 

ل البربري والثعلب وابن آوى والقط الوحشي واألرنب ینذكر من أهمها األ نوعا من الثدییات 25حوالي 

                                                 
1 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Tunisien, Tourisme Saharien. 
http://www.tourisme.gov.tn/Fileadmin/Brochures/Fr/BrTourisme Saharien, PdF, Vu le 03/08/2017, à 
16 :30, PP: 01, 02. 
2 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Tunisien, Produit Touristique. 
http://www.tourisme.gov.tn/Fileadmin/Brochures/Fr/BrCultFr, PdF, Vu le 21/08/2017, à 21 :15, P: 28. 
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األطلس تعیش في هذه المنطقة، وقد قتل آخرها عام  وكانت أسود.... البري والقنفد والخفاش والنمس

 .من الفایجة منذ مائتي سنة، كما اختفى الدب األسود 1888

... ر من سبعین نوعا، ومن أكثرها انتشارا القرقب والنقار والبومة والوقواقأما الطیور فقد أحصى منها أكث

والبرمائیات، أما على المستوى النباتي فإن حدیقة الفایجة تمتاز  نوعا من الزواحف 12كما یوجد في الحدیقة 

یا من مخابئ یدي وبقاوتضم حدیقة الفایجة آثار من العهد النوم ،تسیطر علیها أشجار الفلین والزانبغابة 

 .محصنة، كما عثر في الفایجة على أدوات تدل على وجود اإلنسان في المنطقة منذ عصور ما قبل التاریج

 1987فیفري  17الوطنیة ببوقرنین بأمر رئاسي بتاریخ  أحدثت الحدیقة :حدیقة الوطنیة ببوقرنین 

هكتار من الغابة  194 وهي تقع قرب حمام األنف بالضاحیة الجنوبیة للعاصمة وتمتد على مساحة

المظاهر الطبیعیة الممیزة للضاحیة الجنوبیة للعاصمة حیث التي تغطي جبل بوقرنین، ویعتبر أحد 

من ناحیة أخرى، ویحاكي بقیمته " مرناق "یطل على مجمل بحیرة تونس من ناحیة وعلى كامل سهل 

تضم الحدیقة " جبل بلقارنسیس"الممیزتین أشكال البراكین القدیمة وكان یدعى في العصر الروماني 

 . نوع من الثدیات 25نوع من النباتات وأكثر من  600أكثر من 

 كلم  54 سیدي الطوي، على بعد تقع على مشارف الصحراء بجبل :الحدیقة الوطنیة بسیدي الطوي

بالجنوب الشرقي التونسي، انشئت هذه الحدیقة الوطنیة عام ) والیة مدنین(جنوب مدینة بنقردان 

لمقاومة التصحر، وهي تحتوي على ثروة حیوانیة ونباتیة تختص بها المناطق القاحلة، تبلغ  1993

 .هكتار 6315مساحتها 

 جبل یقع بوسط الجمهوریة التونسیة بوالیة سلیانة، بمنطقة سلیان الجنوبیة،  :محمیة جبل السرج

ثالث أعلى قمة (م 1357ه كلم من مدینة القیروان، یبلغ ارتفاع 67بضاحیة سیدي حمادة، على بعد 

تقع المحمیة بالسفح الشمالي لجبل السرج ذات انحدار محترم وتنتهي بجرف رائع، یتكون  )في تونس

شجرة  100الغطاء النباتي أساسا من الصنوبر الحلبي والبلوط األخضر، ویمیزه أساسا وجود حوالي 

 .هكتار 93مساحتها  1993القیقب، تم احداث هذه المحمیة سنة 

 تقع في والیة بنزرت على 1980 هي احدى المحمیات الطبیعیة بتونس، تأسست سنة :حمیة إشكلم ،

كلم جنوب غربي بنزر وعن مدینة ماطر  25كلم شمال شرقي تونس العاصمة، وعلى مسافة  70بعد 

) هكتار 1360(والجبال ) هكتار 8500(هكتار تتوزع بین البحیرة  12600كلم، تبلغ مساحتها  15

 300ألف إلى  200نوع من النباتات، و 600، تحتوي هذه المحمیة على )هكتار 2740(اخ والسب

نوعا مختلفا، وتقع بحیرة إشكل في شهل  180ألف طیر من الطیور المائیة المشتیة تنتمي إلى 

  .1ماطر

                                                 
، 13/09/2017، تاریخ اإلطالع http://www.dalil.droppages.com/الطبیعیة+والمحمیات+الوطنیة+الموقع االلكتروني، الحدائق 1

  .09:50الساعة 
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  الثروة الحمویة المعدنیة: رابعا

طي ومناظر طبیعیة یجعلها تصنف تونس ضمن أهم الوجهات السیاحیة، حیث تتمیز بمناخ متوس

وجهة ممیزة ومقصدا للراغبین في السیاحة واالستشفاء، زیادة على وفرة میاه البحر والمیاه المعدنیة واألعشاب 

  .اقباال متزایدا والطحالب التي تكون أساسا للعالج وهو ما یجعل السیاحة االستشفائیة في تونس تشهد

یة الحارة وتوارثت ذاكرة التونسیین في الفوائد العالجیة فتونس عرفت عبر التاریخ بمیاهها المعدن

فیما بدأت تظهر في األعوام األخیرة المراكز العالجیة وتحظى منذ القدم بحمامات شعبیة . لعیون الماء

یعدها خبراء مختصون في العالج بالمیاه المعدنیة ومیاه البحر والمیاه الحارة المتطورة مدفوعة بالدراسات التي 

 50اشتهرت بفوائد عالجیة هامة، فهناك أربع محطات استشفائیة، في شمال البالد وجنوبها، تستغل  التي

نبعا جوفیا  18مركزا للمعالجة بمیاه البحر، و 50حماما تقلیدیا، وأكثر من  30مركز عالج بالمیاه الطبیعیة و

بناء على التركیبة  ا العالجیةمركز نقاهة، ولكل محطة استشفائیة اختصاصاته 50حارا، كما نجد في تونس 

  .الفیزیوكیمیائیة لمیاهها

فالمعالجة بمیاه البحر تحتل أهمیة اقتصادیة كبرى في تونس، وتعد من اهم الروافد السیاحیة التي 

جع تاریخ انجاز ر ، وی1تدعم االقتصاد الوطني التونسي، اذ تمكنت من احتالل المرتبة الثانیة عالمیا بعد فرنسا

  .، ویقع في مدینة سوسة الساحلیة1994لعالج بمیاه البحر في تونس إلى عام أول مركز ل

، "السیاحة االستشفائیة والعالج بمیاه البحر والمیاه المعدنیة"فتونس أصبحت ذات تجربة في المیدان 

    . 2من خالل البحث عن التجدید تلبیة للرغبات المتزایدة

  في الجزائر وتونس یة والحضاریةالمقومات السیاحیة التاریخ: المطلب الثاني

مقومات أخرى  ال یمكن للمقومات الطبیعیة وحدها أن تجذب السیاح بل یتعدى ذلك إلى وجود

مكملة كالمقومات التاریخیة والحضاریة، حیث یبحث الكثیر من السیاح عن المناطق ذات الحضارات 

علیها من آثار دور العبادة وقصور الملوك العریقة، والتي تظهر من خالل اآلثار التي تتركها خلفها لتدل 

  .والمباني التذكاریة حیث یركزون في زیارتهم على المتاحف والقصور والمساجد والمكتبات والمناطق األثریة

  حضاریة في الجزائرالتاریخیة و المقومات ال: الفرع األول

ن تجعلها في مقدمة دول أ تمتلك الجزائر الكثیر من المقومات التاریخیة والحضاریة والتي شأنها

العالم كمقصد سیاحي للسیاح الراغبین في التعریف على حضارات وتاریخ وثقافة العالم والشعوب على مر 

  .العصور واألزمنة

                                                 
، تاریخ http://www.afrigatenews.net/content/یةالعالم-إلى-ترقى-مراكز-في تونس-ستشفائیةاإل-السیاحةلكتروني، الموقع اإل 1

  .11:52، الساعة 10/10/2017 طالعاإل
2 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Tunisien, Thalassothérapie en Tunisie. 
http://www.tourisme.gov.tn/Fr/produit-touristique/thalassothérapie-en-tunisie.html, Vu le 18/09/2017, à 
19 :15. 
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  المدن السیاحیة والمواقع التاریخیة: أوال

تعود إلى  عرفت الجزائر حضارات عبر مختلف العصور فقد عثر على بقایا وآثار نشاط إنساني

عة آالف عام قبل المیالد، واحتكت بعدة حضارات سجلها التاریخ كالحضارة الفینیقیة التي تعامل معها سب

األمازیغ سكان الجزائر آنذاك، كما خضعت الجزائر في القرن السابع میالدي لحكم قرطاج ثم احتلها الرومان 

  .م بدأ العصر اإلسالمي 682قبل المیالد وفي عام  42سنة 

قائمة التراث العالمي المدرجة في لجنة التراث العالمي في الیونیسكو ضمن مواقع  وبالرجوع إلى

التراث الدولیة التي یمكن أن تكون هذه المواقع طبیعیة وسالسل الجبال وقد یكون من صنع اإلنسان كالبنیان 

  :والمدن وسوف نتطرق لها بشيء من التفصیل

  وتقع شمال  "حماد بن بلكین"م، على ید  1007ي وهي من المواقع التي بنیت ف :قلعة بني حماد

كلم أحد رموز الدولة اإلسالمیة بالجزائر ویوجد بها الكثیر من  36شرق والیة مسیلة على بعد 

الكنوز والمعالم األثریة أهمها المسجد الكبیر ومصلى قصر المنار الذي یعتبر أصغر مسجد في 

كلم على  50احات القلعة وعلى امتداد أكثر من العالم، باإلضافة إلى القصور الممتدة عبر مس

 .غرار قصر األمیر الذي یحتوي على بحیرة تعد مشابهة لقصر الحمراء باألندلس

 جمیلة كویكل  :جمیلة)Cuicul ( سطیف حالیا تحتوي " ستیفیس"كلم مدینة  50القدیمة على بعد

 98و 96في علمي  Nerva "نرفا"على أجمل المعالم األثریة القدیمة أسسها اإلمبراطور الروماني 

م، توسعت إثرها المدینة في القرنین الثاني والرابع حسب مخطط هندسي مدروس من حمامات، 

 .إلخ....حدائق، متاحف

 وهو هضبة كلسیة تقع شمال 1982أدرجته الیونیسكو ضمن التراث العالمي في  :وادي میزاب  ،

م، تتجه  100العدیدة والتي قد یتجاوز عمقها  الصحراء سمیت ببالد الشبكة نظرا لشبكة األودیة

كلها من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي لتنتهي عند بحیرة تكتنفها الرمال شمال غرب مدینة 

 .الجزائر

 م في عهد  100كلم شرق والیة باتنة، بناها الرومان سنة  36تقع تیمقاد على بعد  :تیمقاد

هكتار سماها  11ا ألغراض استراتیجیة شیدت على مساحة الذي أمر ببنائه" تراجان"اإلمبراطور 

وتحظى المدینة بتصمیم جمیل إذ یشقها طریقان كبیران متقاطعان من الشرق  "تاموقادي"الرومان 

إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ینتهي كل شارع ببنیانین كبیرین في طرفیه یزینهما قوسان 

تداءا من المصف الثاني میالدي عرفت المدینة تطورا ضخمان من الحجارة وأعمدة منحوتة، واب

انیا هاما تطلب مساحات إضافیة فظهرت أحیاء سكنیة جدیدة وشیدت المعابد وبلغ التطور عمر 

العمراني ذروته في القرن الثالث میالد إذ بنیت منشآت جدیدة مثل المكتبة العمومیة والسوق 
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س میالدي احتل الوندال المینة ودام االحتالل قرابة ومساكن أوسع وأكثر رفاهیة، وفي القرن الخام

 .قرن بعد ان احتل البزنطیون مكانهم

 كلم غربا، أسسها  50تقع على ساحل البحر األبیض المتوسط تبعد عن الجزائر العاصمة بـ  :تیبازة

بازة في حیث كانت لها مكانة مرموقة، وتعني كلمة تیالفینیقیون كإحدى مستعمراتهم التجاریة العدیدة 

" إیول"و ) الجزائر" (یكوزیومإ"، ألنها كانت معبرا وممرا لألفراد بین مدینتي )الممر(اللغة الفینیقیة 

جوبا "إبان حكم الملك النومیدي  م مجدهاا، ثم أصبحت تعرف بقرطاجیة وقد عرفت أی)شرشال(

تتحول إلى مستعمرة ل لو األفي القرن " كلودیوس"مستعمرة التینیة إبان إمارة ، وأصبحت "الثاني

 .رومانیة في القرن الثاني میالدي

 16التي تكتظ بالمساجد وتتمیز بشوارعها الضیقة وقلعتها األثریة والتي تم بنائها في القرن  :القصبة 

م، وتتمیز بثرائها المعماري التاریخي الهام والذي دفع منظمة الیونسكو تسجیلها ضمن التراث 

لمعالم الشهیرة بالقصبة، الحدائق، المرصد الفلكي، المتحف الوطني، ، ومن ا1992العالمي في عام 

م، كما یوجد بها الكثیر من القصور  1909دار الكتب الوطنیة، جامعة الجزائر التي تأسست عام 

والمنازل الفاخرة ذات طراز عربي إسالمي ومن أبرز مساجدها المسجد الكبیر ومسجد كتشاوة الذي 

 .1م 1021 تركيتم بناءه في العصر ال

 درجة بینما تنخفض  48، فترتفع درجة الحرارة صیفا إلى المناخ القاري) الزیبان(یسود بسكرة  :بسكرة

كلم من الجنوب الشرقي، ظلت التسمیة  420درجات، تبعد عن العاصمة بحوالي  3شتاءا إلى 

وربیین لتضارب وحتى الرحالة العرب واأل الحقیقیة لبسكرة محل خالف بین المؤرخین والباحثین

" فیسیرا"المصادر التي تتطرق إلى هذه المسألة التاریخیة، فمنهم من یرى أن اسمها ینحدر من كلمة 

وهي تسمیة رومانیة تعني المحطة أو المقر التجاري وذلك لموقعها االستراتیجي الذي " فیسكیر"أو 

آخرون أن أصل كلمة بسكرة أهلها كي تكون منطقة عبور وٕالتقاء بین الشمال والجنوب، كما یرى 

مشتق من سّكرة، وقد أطلق علیها هذا االسم لحالوة تمورها التي اشتهرت بها وعذوبة میاهها التي 

 . 2تجري من خاللها

البطل  كلم إلى الجنوب واحة جمیلة تعطیك موعد مع التاریخ تدعى سیدي عقبة 17وعلى مسافة 

الذي قتل  ، مؤسس مدینة القیروان التونسیة،"فهريعقبة بن نافع ال"األسطوري فاتح بالد المغرب 

حول ضریح الصحابي عقبة بن نافع وبه ، شید مسجد سیدي عقبة 3هـ 63في " تهود"خالل معركة 

                                                 
 .110 –108: ، ص صمرجع سابقبوعموشة حمیدة،  1
  .وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، بلدیة بسكرة، الجزائر 2

  .13:25الساعة ، 11/10/2017 االطالع، تاریخ http://www.apcbiskra.dz/histoire_ar.aspxالموقع اإللكتروني، 
3  Office National du Tourisme Algérien, Oasis et Ksours. 

  .18:40، الساعة 08/09/2017طالع ، تاریخ اإل/http:// www.ont.dz/visiter-/algerie/Oasis-et-Ksoursلكتروني، الموقع اإل
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صحابي وعدد من الشهداء والتابعین، ولیس ببعید عن مدینة سیدي عقبة توجد  300قبور لحوالي 

كلم، تحتل موقع استراتیجي في سهل جنوب جبال  25تبعد عن مقر الوالیة بـ " تهودة"منطقة سیاحیة 

األوراس، سحرها وجمالها مصدرهما البنایات المصنوعة من الحجر الجمیل وتأسیسهما قدیم جدا 

ضاربا في جذور التاریخ، فهي ذات أصل أمازیغي حیث أنها في العهد الروماني شكلت احدى أهم 

 .صا في غضون القرن الثالث المیالديالبلدیات الرومانیة، ذات األهمیة البالغة خصو 

األصناف من بغطائها النباتي العجیب والغني بمئات " الندون"كما تزخر بسكرة بحدیقة ساحرة 

" بارتوك بیال"النباتات المحلیة والمتوسطیة واالستوائیة، وكان من اشهر مرتدیها المسیقار المجري 

، "كارل ماركس"، والمفكر "سكوت فید جیرالد" والكاتب الشهیر" أوسكار ویلد" االیرلنديوالكاتب 

 األدبیة والفنیة األخرى، كما لبوابة الجنوب الجزائري العدید منباإلضافة إلى الكثیر من األسماء 

      .1الخ...المناطق السیاحیة التاریخیة كشرفات غوفي ومشونش، جمینة، بنیان، القنطرة 

 ل الكبرى التي تضم تیزي وزو وأجزاء من والیتي بومرداس المنطقة إلى القبائ تنقسم :منطقة القبائل

والبویرة، والقبائل الصغرى التي تضم والیة بجایة وشمال سطیف وأجزاء من والیة برج بوعریریج، 

سكان منطقة القبائل من األمازیغ، وهم السكان األصلیون في المنطقة وفي عدد من والیات 

ري في المنطقة إلى عصور ما قبل التاریخ، ویتمیز تاریخ ، یعود تاریخ االستیطان البش2الجزائر

المنطقة بالثراء بحیث كانت مسرحا للعدید من األحداث وأنجبت الكثیر من الشخصیات الذین 

   .3صنعوا التاریخ وأثروا التاریخ اإلنساني

  المتاحف: ثانیا

تغطي عددا من  یوجد بالجزائر كثیر من المتاحف، موزعة على كل ربوع التراب الجزائري،

وهي  المواضیع المختلفة مثل اآلثار، الفنون، الصناعات التقلیدیة القدیمة، التاریخ الطبیعي، العلوم وغیرها،

تدل على الثراء الذي تزخر به الجزائر، الضارب في عمق التاریخ والحضارة، وتثمل هذه المتاحف واألروقة 

  :فیما یلي

  العاصمة، واحد من احدى وأرقى واكبر  یوجد بالجزائر ":ارةالمن"المتحف الوطني للفنون الجمیلة

وهو لیس فقط متحفا في حد ذاته ولكنه معلمة معماریة أیضا، المتاحف في إفریقیا والشرق األوسط، 

بني في القرن الثالث عشر، وبما أنه كان یستعمل كقصر فلقد تم تجدیده وترمیمه، یحوز على أكثر 

                                                 
 25/05/2016، تاریخ 17041، جریدة الشعب الیومیة، العدد مواقع طبیعیة وأثریة شاهدة على حضارة عریقة... بسكرة طبة صونیا،  1

 .13ص  ،الجزائرهـ، 1437شعبان  19الموافق لـ 
، /http:// www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2016/1/24الجزائریة_القبائل_لكتروني، منطقةالموقع اإل 2

  . 15:22، الساعة  10/2017/ 10 تاریخ االطالع
 . 00:23، الساعة 10/2017/ 10، تاریخ االطالع/http:// www.ar.wikipedia.org/wikiالقبائل_لكتروني، منطقةالموقع اإل 3
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... كالرسم، التصویر  رض المتحف ألوانا متعددة من الفن العصريیع قطعة فنیة، حیث 8000من 

 .معقدة الخ، ویتمتع كل زائر للمتحف من أشكال مختلفة من النقش وأسالیب هندسیة

 كمتحف، یعرض ما قبل التاریخ  1930یوجد بالجزائر العاصمة وأفتتح في  :متحف الوطني باردو

عراق البشریة التي تعطي حقیقة علم اآلثار، وصف األواإلثنوغرافیا الجزائر، فهو باختصار یكشف 

البشریة، كما یضم المتحف قطع أثریة  على جمیع معلومات لیس فقط عن تاریخ الجزائر بل أیضا

 .إفریقیة

 وهو بال شك واحدة من أثمن المتاحف في الجزائر، یحتوي على یوجد بمدینة عنابة :متحف هیبون ،

كاألواني الفضیة والنحاسیة وغیرها، فهو یجسد أجواء البیئة الثقافیة آثار وتراث من العهد الروماني 

       .1والفنیة والمادیة والطبیعیة لحقبة من الزمن

 بقسنطینة ویعتبر من أقدم المتاحف في الجزائر، أنشأ لجمع العداد الكبیرة من  :المتحف الوطني سیرتا

 .توى منطقة الشرق الجزائري ككلالحفریات التي تم اكتشافها بالمدینة خاصة، وعلى مس

 یوجد بالجزائر العاصمة، تتمثل معروضاته في آثار عن الثورة التحریریة :المتحف الوطني للمجاهد. 

 یضم هذا المتحف معروضات )الجزائر العاصمة(یوجد بالقصبة  :المتحف الوطني للفنون الشعبیة ،

 .من ألوان الصناعة التقلیدیة وتقالید وفنون شعبیة

 یضم قطعا من الفسیفساء وآثار قدیمة منها نقود وأسلحة )باتنة(یوجد بمدینة تیمقاد  :ف تیمقادمتح ،

 .قدیمة وتماثیل

 بمدینة وهران، یحتوي على أرشیف كبیر لتاریخ الجزائر القدیم والحدیث  یوجد :متحف الوطني زبانة

 . 2وعن أصل الشعوبوالمعاصر، ویشمل حفریات عن عصور ما قبل التاریخ وعن علوم الطبیعة 

وتتوفر الجزائر على كم هائل من المتاحف ال یقل أهمیة من سابقتها موزعة كما اسلفنا الذكر عبر 

الجزائر (كل تراب الوطني، مثل متحف الطفولة، المتحف الوطني لآلثار، المتحف الوطني للجیش 

، )سطیف(، متحف جمیلة ، متحف الجلفة)تیبازة(، متحف شرشال )بشار(، متحف بني عباس )العاصمة

، )تیزي وزو(، متحف تیقزرت )تیارت(، متحف مسرح )غردایة(، متحف متلیلي )واد سوف(متحف المجاهد 

كل مناطق الوطن، ، ومتحف أخرى تتواجد على مستوى )بسكرة(، متحف المجاهد )بجایة(متحف لیفري 

  .3تحمل في طیاتها تاریخ وآثار شاهدة لحضارات مرت علیه

                                                 
1 Office National du Tourisme Algérien, Musées. 

 .10:37، الساعة 12/10/2017، تاریخ االطالع /http:// www.ont.dz/guide-partique/museesالموقع االلكتروني، 
  .112، ص مرجع سابقصحراوي مروان،  2

3 Office National du Tourisme Algérien, Musées, Opcit. 
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  حضاریة في تونسال تاریخیة والمقومات ال: ثانيالفرع ال

على عدة مناطق أثریة، تعكس تاریخ البالد مختلف الحضارات اإلنسانیة التي مرت  تتوفر تونس

  .بها هذه الدولة، مما ادى إلى تنوع وغنى مناطقها السیاحیة

  المدن السیاحیة والمواقع التاریخیة: أوال

نوع جعله مكان جذب سیاحي، حیث تحوز على عدة مدن وتاریخي مت تمتلك تونس تراث حضاري

  :1سیاحیة، أین یمتزج الحاضر بالماضي، وأهم هذه المدن السیاحیة ما یلي

  كان سكان قرطاج قبل المیالد 814مدینة قرطاج سنة " علیسة"أسست األمیرة الفینقیة  :قرطاج ،

ونانیین وهم الذین تمكنوا من بعث على خالف وعداء طویل مع الی" بالبونقیین"والذین یدعون أیضا 

  .العدید من المراكز التجاریة في البحر األبیض المتوسط ممتدة من اسبانیا إلى صقلیة

قبل المیالد وأعید بناءها لتصبح عاصمة  146وقد تم تدمیر مدینة قرطاج من طرف الرومان سنة 

الموانئ " حنبعل"و" ماجون"حیاء السكنیة لمقاطعة إفریقیا، تزخر قرطاج الیوم ببقایا أثریة هامة منها األ

 .البونیقیة، اآلثار الرومانیة، حمامات أنطونین والصهاریج العمالقة

 متعارفة حتى ان قرطاج نفسها لم تحتفظ  قیة بعدة حقبات غیریلقد احتفظت الحضارة البون :كركوان

 . إال ببقایا قلیلة من العصر البونیقي

لقبلي وهو موقع بونیقي یروي العمران األصلي لمدینة قرطاجنة یقع مركز كركوان بجهة الوطن ا

صغیرة العمران، یتمیز باألنهج العریضة التي تنفذ إلى ساحات كبیرة، یزخر الموقع أیضا برموز 

 ".عشترت"و" ، تانیت"بعل"كبرى الدیانات البونیقیة مثل 

 المحاطة بالزیتون على مساحة  ثارهیعتبر الموقع األثري بدو�ة من أجمل المواقع بتونس، تمتد آ :د�ة

هكتار، تمتاز بموقع طبیعي خالب وتضاریس متمازجة بین الهضاب المرتفعة واالنحدارات  70

   .الملتویة لتروي تصامیم مدینة رومانیة تم ترمیمها والمحافظة على معالمها

مدینة الذي یحمل في هي مدینة ملكیة نومیدیة قدیمة، تحتوي على أجمل المباني الرومانیة، مبعد ال

، والمسرح األثري الذي یتسع لـ "أنطونین"مامیة شارة متمیزة تذكر بعظمة اإلمبراطور ألواجهته ا

المحاط بأشكال نصفدائریة أین تقام الطقوس والتراتیل " جونان كالستیس"متفرج وكذلك مبعد  3500

ها إلى فترة العصر الذهبي إلفریقیا كل هذه المباني یعود تاریخ". تانیت"القدیسة لآللهة القرطاجنیة 

 .الرومانیة، وهي من أحسن المواقع في العالم الروماني التي تمت المحافظة علیها

                                                 
1 Office National du Tourisme Tunisien. 
http://www.discovertunisia.com/tunisie-culture/sites-incontournables, Vu le 27/10/2017, à 10:55. 
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 روما "بالجم من أجمل المواقع األثریة بتونس وهي كثیر التشابه بمسرح مدینة  المسرج الروماني :الجم

حا لعروض تروي المالحم البطولیة بین ومتمیز بدقة وٕاتقان تصامیمه الهندسیة كان مسر " اإلیطالیة

 .الصیادین والحیوانات المفترسة

 إذا كانت مدینتي تونس وسوسة مسجلتان باإلرث العالمي لدى منظمة الیونیسكو فإن  :المدن العتیقة

باقي المدن العتیقة التونسیة ما فتئت تغذي الفضول ورغبة االكتشاف مثل مدینتي القیروان 

 .وصفاقس

مسجد "تونس بأجمل األمثلة المعماریة التي یعود تاریخها إلى القرن التاسع منها تزخر مدینة 

عزیزة "وموقع " المدرسة السلیمانیة"، "مسجد حمودة باشا"وكثیر من المعالم العثمانیة منها " الزیتونة األكبر

على الحضور الفرنسي الخ وكذلك المباني المرتبطة بالفنون الجدیدة وفنون التزویق والشاهدة " ... عثمانیة

منذ القرن التاسع عشر، أما في مدینة سوسة التي تمتد فوق هضبة قبالة البحر یمكنك التجول عبر األروقة 

من الحفاظ على قالع یعود  تمكنت المدینة العتیقة" برج خلف"القدیمة والتبضع في أسواقها ببرجها العالي 

قالع تأم الطقوس : "التي تشهد بعراقة ومكانة المدینة تاریخها إلى العصور الوسطى والعدید من المعالم

  .والمسجد الكبیر بطلعته المشابهة للقالع المحصنة" الدینیة

  المتاحف: ثانیا

منطقة تم تعاقب علیها العدید من الحضارات من مختلف الجهات، هذا ما جعلها  بحكم تونس

      :1ونجد من اهم المتاحف ما یليوتزخر بالعدید من المتاحف على مستوى تراب التونسي تمتلك 

 أكبر المتاحف في البالد التونسیة، وبه أثرى تشكیلة من الفسیفساء  :المتحف الوطني بباردو

، الفن )أعمدة بونیقیة ونومیدیة، تماثیل ومجوهرات وبیت العماد(الرومانیة، وفترة ما قبل التاریخ 

 .ور البایاتوهو قصر من قص...) العمالت، السیرامیك (اإلسالمي 

 أثاث، (التي تعود إلى الفترة البونیقیة تشكیلة مذهلة من القطع األثریة  :المتحف الوطني بقرطاج

، ...، ومثال یقدم تاریخ قرطاج)تماثیل، فسیفساء، فخار(، والرومانیة ...)دفن وتوابیت منقوشة أدوات 

 ...یقع على هضبة بیرصة

 ة رائعة من الفسیفساء الرومانیة التي تم اكتشافها في متحف ضخم به تشكیل :المتحف الوطني بسوسة

 .المنطقة، یقع في قصبة مدینة سوسة

 یجسد الحضارة النومیدیة، ومقاطع الرخام العتیقة :المتحف األثري بشمتو . 

                                                 
1 Ministère de Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Produit Touristique, Opcit, P 32. 



                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
186 

 بالریجیا"، )الفسیفساء المسحیة" (النفیضة"، "أوتیكة"، "كركوان"، "نابل"في  :المتاحف األثریة" ،

 ".قفصة"و" صفاقس"، "سلقطة"، "جمال"، "طبرقة"

 سیرامیك، بلور، "المصحف األزرق"متحف كبیر للفن اإلسالمي، قطع نادرة كمثل  :متحف رقادة ،

  .یقع على أحد القصور األغلبیة في القیروان...المخطوطات

 الفن اإلسالمي كاإلسطرالب :رباط المنستیر. 

 تماثیل من (الحیاة الیومیة لسكان العاصمة  :متحف الفنون والتقالید الشعبیة بدار بن عبد اهللا

 .، معرض عن صناعة الشاشیة، تقع في قصر یعود للقرن التاسع عشر بتونس)الشمع

 یقع في قصر "صفاقس"الحیاة الیومیة لسكان مدینة  :متحف الفنون والتقالید الشعبیة بدار الجلولي ،

 .یعود للقرن الثامن عشر

 یقع في )تماثیل من الشمع(مهن عتیقة، وحیاة یومیة  :ة بسوسةمتحف الفنون والتقالید الشعبی ،

 .فندق قدیم للقوافل

  حة، حیاة الوا" (قابس"، )متحف الصحراء" (وزد" :نوغرافیة للفنون والتقالید الشعبیةتالمتاحف اإل

" لكافا"، )تقالید جربة، زاویة تعود للقرن الثامن عشر" (حومة السوق"، )زاویة تعود للقرن السابع عشر

 .الخ" ... سوسة"، "الحمامات"، )حل الشمال الغربي، زاویة تعود للقرن الثامن عشرر (

  تاریخ الجیش التونسي منذ حنبعل إلى القبعات الزرق، تجسیمات،  ):قصور الورد(المتحف العسكري

مة منوبة بالقرب من العاص(قصر بایات من القرن الثامن عشر ... أسلحة، معاهدات وأزیاء عسكریة 

 ).تونس

 مارث بالقرب من قابس(المعركة التي جدت على أرض تونس  :متحف الحرب العالمیة الثانیة.( 

 قصر البارون درلنجي، سیدي أبي سعید(أدوات موسیقیة  :قصر النجمة الزهراء.( 

 ودار "، "جربة"، "بقاللة"، والمتحف األثنوغرافي، )العالم العربي وتونس(لآلحضریة  :متاحف خاصة

 ".توزر"، "شریط

 المتحف " بنزرت"، )نماذج من األسماك الحیة والمحنطة(المتحف البحري " قرطاج" :متاحف طبیعیة

    ".بأشكل"الحي للحدیقة الطبیعیة 

 متحف الفلین"طبرقة": متحف المتلوي ،.  

                                                 
  قدیمة وأطلق علیها العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماویة وهو یظهر كیف تبدو السماء في مكان محدد آلة فلكیة

عند وقت محدد، فقد كانت تحل المسائل المتعلقة بأماكن األجرام السماویة، مثل الشمس والنجوم، والوقت أیضا، وأول من عمل في اإلسالم 

 . حمد بن اسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن الندیماسطرالبا أبو الفرج م
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  في الجزائر مقومات الصناعة التقلیدیة والحرفال: المطلب الثالث

هتمام كبیر من قبل العدید من الدول نظرا لما تقدمه من موارد لقد أصبح قطاع السیاحة یحظى با

اقتصادیة، ومن بین طرق دعم السیاحة هي الصناعات التقلیدیة والحرف نظرا لالرتباط الشدید بینهما، 

من أجل توضیح  فالتطرق إلى موضوع الصناعة التقلیدیة والحرف یتطلب تحدید مفهومها وخصائصها

تداخلها، فضال على أن عملیة التعرف تفید بمعرفة أحد خطوط التنمیة في البالد  معالمها وتحدید مجاالت

فمن خاللها تقوم الدولة بتحدید نموذج أو شكل من أشكال التنمیة االقتصادیة التي ستعتمده، كما تفید في 

  .برامج الدعم لهؤالء المستفیدین حصر المستفیدین من هذا القطاع ومن ثم إعداد

  مفهوم الصناعات التقلیدیة :الفرع األول

تعتبر الصناعات التقلیدیة نتاجا حضاریا آلالف السنین من التفاعل الحي بین المجتمعات المحلیة 

وبین المجتمعات األخرى، وهي مكون أصیل للذاكرة  بما تحمله من رؤى وقیم حضاریة وبیئتها الطبیعیة، بینها

تقلیدیة والحرفیة في العالم باختالف أهدافها واستعماالتها، الحضاریة لكل بلد، فتختلف مفاهیم الصناعات ال

  :ومن أهمها

  تعریف منظمة الیونسكو: أوال

الحرف والسوق ( والمركز العالمي للتجارة الصناعة التقلیدیة في ندوة عرفت منظمة الیونسكو

ت تقلیدیة إذا كانت تعتبر المنتوجا: "بمانیال بالفلبین كما یلي 1997أكتوبر  08المنعقد في ) العالمي

مصنوعة من طرف الحرفیین یدویا، أو عن طریق مساعدة آلة یدویة أو حتى میكانیكیة بشرط أن تشكل 

المساهمة الیدویة للحرفي المركب األكثر أهمیة في المنتوج النهائي، تنتج هذه المواد دون تحدید الكمیة 

وتستمد طبیعتها من سماتها المتمیزة والتي یمكن  وباستعمال مواد أولیة مستخرجة من موارد طبیعیة مستدامة

أن تكون من منفعیة، جمالیة، فنیة، إبداعیة، ثقافیة، زخرفیة، رمزیة وهامة، تعكس وجهة نظر عقائدیة أو 

     ." اجتماعیة وهذا ما یجعلها تلعب دورا اجتماعیا وثقافیا واقتصادي

   (UNIDO)منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة : ثانیا

  :هذا وفقا للسوق المستهدف كما یليأقسام و  04الحرف الیدویة إلى  *قسمت منظمة األمم للتنمیة الصناعیة

                                                 
  منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة)United Nations Educational Scientific Cultural Organization( أو ،

، ترأسها 1946نوفمبر  04في  ، هي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحدة، تأسست(UNESCO)بالیونسكو ما یعرف اختصارا 

دولة، یوجد مقرها الرئیسي في باریس،  195، تتبع الیونسكو 2017حالیا الفرنسیة أودري أزوالي بعد فوزها في االنتخابات التي أجریت عام 

تربیة والتعلیم والثقافة هدف المنظمة الرئیسي المساهمة بإحالل السالم واألمن عن طریق رفع مستوى التعاون بین دول العالم في مجاالت ال

وبرامج إلحالل االحترام العالمي لعدالة ولسیادة القانون ولحقوق اإلنسان، وتدعم الیونسكو العدید من المشاریع كمحو األمیة والتدریب التقني 

  .   تأهیل وتدریب المعلمین، وبرامج العلوم العالمیة، ومشاریع التاریخیة والثقافیة
دولة حتى عام  170 (UNIDO)منظمة األمم المتحدة، ومقرها فیینا بالنمسا، أصبح عدد الدول األعضاء في هي وكالة متخصصة في  *

، الهدف الرئیسي للمنظمة هو تعزیز وتسریع التنمیة الصناعیة 1985وتم تحویلها إلى وكالة متخصصة عام  1966، تأسست عام 2016

  .بمرحلة انتقالیة وتعزیز التعاون الصناعيفي الدول النامیة والبلدان التي تمر اقتصادیاتها 
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هي التي تعبر منتجاتها عن الخصائص العرقیة والتراث التقلیدي حیث تكون  :الحرف التقلیدیة الجمیلة - 

ا تعرض منتجاتها في ذات طابع فرید من نوعه، تنتج بالوحدة وتصنف ضمن األعمال الفنیة كم

 .المتاحف والمعارض الفنیة ویتم شراءها من قبل مجي جمیع اآلثار

وهي حرف تستخدم أسالیب تقلیدیة وتكون منتجاتها مصنوعة یدویا باستعمال مواد : الحرف التقلیدیة - 

إلى  أولیة تقلیدیة وتكنولوجیة، الفرق بینها وبین الحرف التقلیدیة الجمیلة هي أن الحرفیین یلجؤون

المساعدة من طرف مصممین لمساعدتهم على ضبط المنتج حسب متطلبات السوق مع ضمان 

 .ظهور الخصائص العرقیة والخلفیة التاریخیة والمحافظة علیها، یمكن أن تنتج بكمیات كبیرة

ومكیفة حسب احتیاجات وأذواق السوق وبدرجة  تكون منتجاتها مصنوعة تقلیدیا: الحرف التجاریة - 

جاه الموضة وتخصص للمشترین األجانب، تنتج بكمیات كبیرة وباستخدام عدد وأنواع وسائل عالیة ات

 .التجاریةأكبر وتعرض في المتاجر المتخصصة والمحالت 

وتخص كل نماذج الصناعة التقلیدیة المعاد إنتاجها بواسطة آالت أوتوماتیكیة، : الحرف المصنعة - 

 .1لها الطابع التقلیدي للمنتجتنتج بأحجام أكبر وقد ال یلتزم المنتجون 

  الصناعة التقلیدیة والحرف في الجزائر: الفرع الثاني

تعتبر الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر أحد مقومات الشخصیة الوطنیة، كغیرها من شعوب 

إلى  العالم ألنها تمیز خصوصیة المجتمع وتبرز هویته وأصالته، وتختلف هذه العادات والتقالید من منطقة

  .أخرى موزعة عبر كامل التراب الوطني، وتساهم الصناعة التقلیدیة والحرف في تحقیق التنمیة المحلیة

  تعریف الصناعة التقلیدیة والحرف المعتمد في الجزائر: أوال

هي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل : "تعرف الصناعة التقلیدیة والحرف حسب المشرع الجزائري

ویمارس بصفة رئیسیة ودائمة،  صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي أو ترمیم فني أو

في شكل مستقر، أو متنقل، أو معرضي، وبكیفیة فردیة أو ضمن تعاونیة للصناعة التقلیدیة والحرف أو 

   . 2"مقاولة للصناعة التقلیدیة والحرف

  الصناعة التقلیدیة والحرف) میادین(أنواع : ثانیا

   :3مت الصناعة التقلیدیة حسب المشرع الجزائري إلى عدة میادین فیما یليقس

                                                 
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي األول - دراسة حالة مدینة عنابة-ترقیة السیاحة في دور الصناعات التقلیدیة جاوحدو رضا،  1

 .05، ص 2017سبتمبر  30- 29السیاحة والتنمیة المستدامة، جامعة باجي مختار عنابة، یومي  : حول
الصادر  ،05، المادة 03، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1996جانفي  10المؤرخ في  96-01ة العامة للحكومة، األمر رقم األمان 2

 .04، ص 1996جانفي  14في 
ادر الص ،06، المادة 03، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1996جانفي  10المؤرخ في  96-01األمانة العامة للحكومة، األمر رقم  3

 .05، 04: ، ص ص1996جانفي  14في 
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 هما كل صنع یغلب علیه العمل الیدوي، ویستعین : الصناعة التقلیدیة والصناعة التقلیدیة الفنیة

أو تزیینیه ذات طابع تقلیدي، وتكتسي طابعا فنیا /و ةفیه الحرفي أحیانا بآالت لصنع أشیاء نفعی

وتعتبر الصناعة التقلیدیة وصناعة تقلیدیة فنیة عندما تتمیز بأصالتها . هارة عریقةیسمح بنقل م

 .وطابعها االنفرادي وٕابداعها

 هي كل : الصناعة التقلیدیة الحرفیة إلنتاج المواد أو الصناعة التقلیدیة الحرفیة النفعیة الحدیثة

 .للعائالت وللصناعة وللفالحةصنع لمواد استهالكیة عادیة، ال تكتسي طابعا فنیا خاصا وتوجه 

 هي مجمل النشاطات التي یمارسها الحرفي والتي تقدم : الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات

خدمة خاصة بالصیانة أو التصلیح والترمیم الفني باستثناء تلك التي تسري علیها أحكام تشریعیة 

 .خاصة

  أهم الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر: ثالثا

د أنواع الصناعات التقلیدیة والحرف في الجزائر والتي تعبر عن التقالید والعادات والمظاهر تعد

  :1الممزوجة بین األصالة والحداثة بحیث تناقلتها األجیال وتوارثت تقنیاتها ولعل أبرزها ما یلي

 بري والعربي یوضح تنوعها االحتكاك الثقافي الذي میز تاریخ هذا الفن البر  :صناعة الزرابي والنسیج

، زربیة )المسیلة وبرج بوعریریج(زربیة المصاعد : واإلسالمي واإلفریقي وحتى الشرقي ومن أبرزها

 .الخ)...غردایة(، زربیة بني یزقن )سطیف وبجایة(فرقور 

 هو فن لمنح الخشب سحر رناني ذو صوت، ویتم تداوله في الجزائر  :صناعة اآلالت الموسیقیة

 .الخ...الناي، العود، القانون: سان، األغواط، ومن بین منتجاتهالعاصمة، البلیدة، تلم

 تمتعت صناعة الحلي والمجوهرات في الجزائر بشهرة واسعة نتیجة اتقان  :صناعة الحلي والمجوهرات

صنعها، وجمال تصمیمها، فلقد استوحى مصممو تلك الحلي األشكال التي ینتجونها من عدة تصامیم 

جوم والورود، والزخارف الجمیلة المزینة باألوان، ومزجوا في تصامیمهم روح حولهم، فشكلوا منها الن

الحداثة، وعبق الماضي األمازیغي العریق، فشكلوا القالئد، واألساور، والخواتم، والخالخیل، وزاوجوا 

تطلب من كافة  في تصمیماتهم، وینتجوا مجوهرات بین الثقافات باختالفها من مدینة ألخرى، لیبدعوا

   .وتتمركز صناعة الحلي في تیزي وزو والمسیلة. حاء العالم العربي واألجنبيأن

 تشتهر في الجزائر الصناعات الفخاریة بشكل كبیر، وهي تنقسم إلى قسمین :صناعة الفخار :

كالجرار، وآنیة الطعام، والمزهریات، والخزان، واألباریق، وغیرها الكثیر من المواد : المنتجات الریفیة

ان الجزائریون القدماء یعتمدون علیها في حیاتهم الیومیة، فأدوات المطبخ الفخاریة الزالت التي ك

                                                 
مداخلة ،-الواقع و التحدیات- إستراتیجیة ترقیة الصناعات التقلیدیة لتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر،بوخضرة مریم ،شریفبوفاس ال 1

سبتمبر  30-29یومي  ،عنابة باجي مختارجامعة ،السیاحة و التنمیة المستدامة في الجزائر: مقدمة إلى الملتقى الدولي األول حول

  .09،10: ص ص،2017
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الكسكس، الطاجین، : تطلب بشدة إلى غایة اآلن الرتباطها في تحضیر وجبات شعبیة من اهمها

ا الصناعات الفخاریة المتطورة نوع. وجرار الزیت، وأوعیة لحفظ الحلیب، والزبدة، ومشتقات األلبان

ما، والتي تصلح للمواطن الذي یسكن في المدن، مثل التحف التي تصلح للدیكور، من فازات 

ومشربیات ومنحوتات فخاریة على شكل لوحات، وغیرها، وما یمیز الفن الفخاري المدني هو تأثره 

مناطق وفي  الكبیر بروح الزخارف اإلسالمیة، وجمالیة الخط العربي، ینتشر هذا الفن بڤالمة والمسیلة

 .الشرق

 تأثرت صناعة النحاس بالجزائر بعدة ثقافات مرت علیها، فحفرت فیها بصمة  :صناعة النحاس

تأخذ الطابع الزالت إلى اآلن تظهر في مالمحها، فالنحاسیات الجزائریة وبغض النظر عن لونها، 

یاء أخرى في القصبة وأح: األندلسي تارة، والتركي تارة أخرى، وتتركز في أحیاء مخصصة لها مثل

تلمسان، قسنطینة، وبدرجة أقل في غردایة وتندوف ومن أبرز الصناعات النحاسیة في الجزائر 

صناعة األكواب النحاسیة، والصواني، والبراویز، وصحون الزینة، وأباریق غلي القهوة، آنیة الكسكس 

 .ذات الغطاء المخروطي واإلكسسوارات المنزلیة، وغیرها

 عة الجلد ترتبط بجغرافیة تربیة المواشي، حیث تضمن هذه الصناعة إنتاج إن صنا :صناعة الجلد

 السروج واألحذیة واألحزمة واألواني وأغمدة السیوف ویعرف جلد تلمسان المتأثر بقوة الثقافة األندلسیة

 .الخ...السروج وحافظة النقود: برسوماته وأشكاله مثل

 اعة متجددة بواسطة مختلف المساهمات الثقافیة یشهد فن الطرز الحضري والدقیق عن بر  :فن الطرز

كما یصف الماضي البعید من خالل النسیج الذي یجمع بین األناقة واإلبداع، ویتنشر في الجزائر 

 ".الفتلة"،"الكاراكو"، "القفطان"العاصمة، البلیدة، القلیعة، ملیانة، ومن ابرز أنواع الطرز المعروفة هي

أحد الدعامات األساسیة التي یعتمد علیه في جلب السیاح إلى الجزائر، كما تعد التظاهرات الثقافیة 

یوضح أهم هذه التظاهرات ) 13(الثقافیة، والجدول رقم  ومحاولة إعطاء صورة إیجابیة عنها كوجهة للسیاحة

  .ومكان تنظیمها
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  التظاهرات الثقافیة الدولیة التي تقام في الجزائر ):13(جدول رقم 

  فترة تنظیمها  الوالیة  التظاهرة

  جویلیة  باتنة  مهرجان تیمقاد

  دیسمبر  الجزائر العاصمة  مهرجان السینما

  أوت  تیزي وزو  المهرجان العرب اإلفریقي للرقص الفولكلوري

  أكتوبر  قسنطینة   "المالوف"مهرجان الموسیقى األندلسیة 

  أكتوبر الجزائر العاصمة  مهرجان الرسوم المتحركة

  جویلیة الجزائر العاصمة  نمهرجان موسیقى الدیوا

  دیسمبر الجزائر العاصمة  مهرجان الموسیقى األندلسیة والموسیقى العتیقة

  أوت  سطیف  مهرجان جمیلة

  أكتوبر  وهران   المهرجان العربي للسینما

  مارس  تیبازة  المهرجان المغاربي للموسیقى األندلسیة

  ماي  قسنطینة   مهرجان موسیقى الجاز

  أكتوبر  سنطینةق  مهرجان اإلنشاد

  دیسمبر الجزائر العاصمة  مهرجان الموسیقى السمفونیة

  نوفمبر الجزائر العاصمة  مهرجان المدیح والسماع الصوفي

  فیفري  تمنراست  لفنون األهڤار" أبلسة تنهنان"مهرجان 

  جوان الجزائر العاصمة  مهرجان األدب وكتاب الشباب

  نوفمبر/ أكتوبر  عاصمةالجزائر ال  (SILA)الصالون الدولي للكتاب 

  جوان/ ماي  الجزائر العاصمة  (La Calligraphie Arabe)مهرجان الحروف العربیة 

  مهرجان المنمنمات والزخرفة

 (La Miniature et des Arts Décoratifs)  
 الجزائر العاصمة

  أكتوبر

  نوفمبر الجزائر العاصمة  مهرجان المسرح

  جویلیة اصمةالجزائر الع  مهرجان الرقص المعاصر

 ، مداخلة مقدمة إلى الملتقىالمقومات واإلمكانیات السیاحیة في الجزائربن أحسن ناصر الدین، حمالوي حمید،  :المصدر

أكتوبر  25- 24قالمة، یومي  1945ماي  08المقاوالتیة ودورها في تطویر القطاع السیاحي، جامعة : الدولي الثاني حول

    .09، 08: ، ص ص2017

  اقع الصناعة التقلیدیة والحرف في الجزائر واستراتیجیات ترقیهو : رابعا

ي الجزائر، كما في الكثیر من دول العالم، العدید من فیرفع قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف 

  .التحدیات والرهانات االقتصادیة واالجتماعیة
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 ":2020أفاق "ملخص مخطط عمل تنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة  -1

منصب  960000الوصول إلى مستوى  2020لسیاحة والصناعة التقلیدیة في آفاق تطمح وزارة ا

التنمیة المحلیة للبالد وللتغلب على االنعزالیة التي تمیز  شغل وتحقیق مستوى إنتاج قطاعي خام في حدود

أبرزها  عمل الكثیر من المقاولین الحرفیین وكذا موقف التبعیة إلعانة الدولة لدیهم من خالل برامج متنوعة

  .2020مخطط تنمیة الصناعات التقلیدیة آلفاق 

 ":2020أفاق "األهداف الكبرى لسیاسة قطاع الصناعة التقلیدیة  -1-1

  ترقیة الشغل في قطاع الصناعة التقلیدیة وكذا خلق نشاطات فردیة أو على شكل مؤسسات

 .حرفیة

 ألنشطة الصناعة التقلیدیة حیث أن المجهودات المبذولة لتدعیم تعزیز اإلنتاج : تطویر اإلنتاج

 :ترتكز على العوامل األساسیة

 .تحسین مسار اإلنتاج - 

 .إعادة االعتبار لفروع نشاطات الصناعة التقلیدیة - 

یساهم قطاع الصناعة التقلیدیة في تحقیق دخل إضافي للسكان، تزوید : تلبیة حاجیات المجتمع - 

 . هنيالفئات االجتماعیة ذات الدخل المحدود بفرص التكوین الم

 من خالل مشاركة الحرفیین في نشاطات المناوالت  االندماج االقتصادي واالجتماعي

 .والمشاركة في التنمیة وتثمین اإلنتاج المحلي بدال من االستیراد

 تنمیة المقاوالتیة. 

 من خالل: ترقیة التنافسیة: 

 .نفضیل العمل الجماعي - 

 .تعزیز الكفاءة التسییري - 

 .یر برامج مرافقة المؤسسات في عملیات التصدیرترقیة منافذ التصدیر وتطو  - 

 المهددة بالزوال واالندثار سببه راجع إلى ارتفاع أسعار  الحفاظ على الصناعة التقلیدیة

 :المنتجات وابتعاد الشباب عن تعلم وممارسة هذه المهن لذلك وجب

األوروبیة المتخصصة في تكوین الحرفیین من خالل برامج التعاون التقني مع مراكز التكوین الوطنیة و  -

 .ذلك المجال

توثیق وجرد للمحافظة على مهن الصناعة التقلیدیة بتحدید وضبط اإلجراءات التي من شأنها  -

  .  المحافظة علیها
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 ":2020فاق آ"إجراءات تنمیة الصناعة في إطار مخطط تنمیة الصناعات التقلیدیة  -2

  :واعد الصناعة التقلیدیة وتعزیزهإعادة النظر في الجهاز التشریعي الذي یحكم ق -2-1

من خالل تقدیم نص قانوني یحدد ویعرف نشاط الصناعة التقلیدیة  01- 69مراجعة األمر رقم 

  :وترقیة ممارسته حیث سیتضمن تدقیق أساسیة جدیدة للمسائل التالیة

 الفصل بین مهام التمثیل الحرفي والتسییر اإلداري ألنشطة الصناعة التقلیدیة؛ - 

 ادئ التأهیل  واالبتكارات؛تكریس مب - 

 تكریس التجمعات المهنیة؛ - 

 جمع المعلومات ومعالجتها واستغاللها انطالقا من سجل الصناعة التقلیدیة والحرف؛ - 

  .موائمة التدخل الحكومي واإلجراءات التفصیلیة لفائدة النشاطات الحرفیة - 

  :ترقیة التكوین بمساهمة التكوین المهني -2-2

  :ى إیجاد وضع أجهزة تقوم بما یليتطبیق آلیات تهدف إل

 تثمین وتحسین مستویات التأهیل المهني وتمیزها؛ - 

 تحفیز الحرفیین وتدربیهم بشكل مستمر في مراكز تثمین المهارات المحلیة؛ - 

 إعادة القانون األساسي للحرفي المعلم المرافق؛ - 

 تطویر أرضیات برامج عمل قطاعیة لتنمیة الصناعة التقلیدیة والحرف؛ - 

 یز مساهمة المرأة الممارسة للنشاطات الحرفیة البیتیة؛تعز  - 

 .التوزیع اإلحصائي لألنشطة الحرفیةإعداد خرائط إحصائیة توضح  - 

  :حوافز التصدیر -2-3

  :یتم عن طریق

 دعم بروز تصدیر منتجات الصناعة التقلیدیة انطالقا من التجمعات الحرفیة؛ - 

 فتح تمثیالت ومصارف الصناعة التقلیدیة؛ - 

 مسارات النوعیة واالبتكار والتنافسیة ودعمها ومرافقتها؛ تعزیز - 

الترویج المتواصل للنشاطات ومنتجات الصناعة التقلیدیة من خالل المشاركة في التظاهرات  - 

 .االقتصادیة والمهنیة الدولیة

  :ةینافستدعم التأهیل وال -2-4

  :وضع أجهزة جدیدة خاصة في مجال العدالة الذي یهدف إلى

 ة المنتوج؛ضمان أصال - 
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  .حمایة حقوق الملكیة الفكریة - 

  :وضع آلیات وأسالیب جدیدة للتمویل -2-5

إن تقارب أجهزة الدعم وقطاع الصناعة التقلیدیة والحرف الذي یخص النشاطات الحرفیة إلنتاج 

  :المواد والخدمات یمكن أن یتم بأحد الصیغتین التالیتین

 االلتحاق التام ألجهزة الدعم المالي؛ - 

اد المباشر لبرامج التنمیة السنویة بین المؤسسات المسیرة ألجهزة الدعم والغرفة الوطنیة للصناعة اإلعد - 

 .التقلیدیة والحرف

تبنى هذه المخططات على الحاجیات المحددة محلیا من قبل غرف الصناعة التقلیدیة والحرف 

  :انطالقا من

 ؛ظم االنتاج المحليالمتابعة والتنشیط االقتصادي لبرامج تجمعات الحرفیین ون - 

 ؛تفعیل الصندوق الوطني لترقیة نشاطات الصناعة التقلیدیة - 

 .1دعم النساء الحرفیات في الوسط الریفي أو في الوسط الحضري - 

  إحصائیات حول الصناعة التقلیدیة في الجزائر: خامسا

ورات ، العدید من تط)2016 – 2013(عرف قطاع الصناعة التقلیدیة في الجزائر خالل الفترة 

  :والتغیرات، وهذا ما تعكسه األرقام واحصائیات المبینة في الجداول التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مداخلة استراتیجیة ترقیة الصناعات التقلیدیة لتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر الواقع والتحدیاتبوفاس الشریف، بوخضرة مریم،  1

، 2017سبتمبر  30-29بة، یومي السیاحة والتنمیة المستدامة في الجزائر، جامعة باجي مختار عنا: مقدمة إلى الملتقى الدولي األول حول

 .13- 09: ص ص
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 في الجزائر تطور اإلنشاء السنوي لألنشطة حسب میادین النشاط وكیفیات الممارسة: )14(جدول رقم 

  )2016 – 2013(خالل الفترة 

  المجال

  المجموع العام  عدد النشاطات

  2014سنة   2013سنة   ساتالمؤس  التعاونیة  الحرف الفردیة

  العدد  2014  2013  2014  2013  2014  2013
النسبة 

% 
  العدد

النسبة 

%  

الصناعة 

التقلیدیة 

والصناعة 

  التقلیدیة الفنیة

19884  32871  00  00  00  00  19884  39  32871  50  

الصناعة 

التقلیدیة الحرفیة 

  لإلنتاج المواد

6868  7136  00  00  00  00  6868  13  7136  11  

اعة الصن

التقلیدیة الحرفیة 

  للخدمات

24888  25667  00  00  00  00  24888  48  25667  39  

  100  65674  100  51640  00  00  00  00  65674  51640  المجموع

  2016  2015  المؤسسات  التعاونیة  الحرف الفردیة  المجال

  العدد  2016  2015  2016  2015  2016  2015  السنة
النسبة 

% 
  العدد

النسبة 

%  

الصناعة 

لیدیة التق

والصناعة 

  التقلیدیة الفنیة

21057  12073  01  00  01  00  21059  39  12073  33  

الصناعة 

التقلیدیة الحرفیة 

  لإلنتاج المواد

5901  5066  01  00  00 00 5902  11  5066  14  

الصناعة 

التقلیدیة الحرفیة 

  للخدمات

26461  19296  00  00  00  00  26461  50  19296  53  

  100  36435  100  53422  00  01  00  02  36435  53419  المجموع

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .03، ص2014في الجزائر  و الحرف الصناعة التقلیدیة إحصائیات،الدیوان الوطني لإلحصائیات -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme et 
de l’Artisanat, Février 2017, P 38. 

من خالل الجدول نالحظ ان نشاط الحرف الفردیة في مجال الصناعة التقلیدیة والصناعة التقلیدیة 

، مما یدل على توسع %65,3، حیث زادت بنسبة 2014 -  2013الفنیة شهد ارتفاع ملحوظا خالل الفترة 
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 أماتي تشجع على العمل الحرفي، الحرف الفردیة لكن ما یعاب هو غیاب التام لتعاونیات والمؤسسات ال

على التوالي، والشيء اإلیجابي  12073، 21057سجل نفس المجال انخفاض بلغ  2016و 2015سنتي 

نالحظ انخفاض قدر بـ  2016 – 2013تسجیل إنشاء تعاونیة ومؤسسة، وعند تحلیل العام للفترة ما بین 

39,28%.  

، حیث یندرج 2014 – 2013تفاعا خالل الفترة أما الصناعة التقلیدیة إلنتاج المواد عرفت ار 

، كما نالحظ كذلك غیاب التام %3,90: ارتفاعات ضئیلة تقدر بـ صمنها الحرف الفردیة هذه األخیرة

 5066، 5901سجل نفس المجال انخفاض بلغ  2016و 2015لتعاونیات والمؤسسات الحرفیة، أما سنتي 

نالحظ انخفاض  2016 – 2013، وعند تحلیل الفترة 2015سنة على التوالي، كما تم تسجیل إنشاء تعاونیة 

  .%26,23في انشاء عدد األنشطة فیما یخص الصناعات التقلیدیة والحرفیة إلنتاج المواد قدر بـ 

الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات في مجال نشاط الحرف نالحظ ارتفاع تدریجي وضئیل أما 

نالحظ  2016على التوالي، أما في سنة  26461، 25667، 2488حیث بلغت  2015 – 2013خالل 

، كما نالحظ كذلك غیاب التام لتعاونیات والمؤسسات 19296انخفاض في نشاط الحرف الفردیة لیصل إلى 

  .على مستوى هذا المجال خالل فترة الدراسة

  :الجزائر ما یليولعل من أبرز المشاكل والتحدیات التي تحول دون تطویر قطاع الصناعات التقلیدیة في 

 عراقیل التمویل البنكي؛ 

 ضة رغم النوعیة الردیئة للمنتجات؛تسویق منتجات أجنبیة مقلدة في األسواق الوطنیة بأسعار منخف 

 ضعف التشریعات والقوانین الواضحة لتنظیمه ودعمه؛ 

 نقص وغالء المواد األولیة لبعض الصناعات التقلیدیة؛ 

 في الصالونات الجهویة والوطنیة من قبل الحرفیین، فما بالك  الباهظة للمشاركة تكالیف المالیة

 .المشاركة في صالونات أجنبیة في الخارج
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 – 2013(خالل الفترة  في الجزائر نشاء الخام لألنشطة حسب میادین النشاطتوزیع اإل ): 15(جدول رقم 

2016(  

  المجال
  إنشــاء األنشطــة

  2016سنة   2015سنة   2014سنة   2013سنة 

  136160  124030  103907  71036  الصناعة التقلیدیة والصناعة التقلیدیة الفنیة

  91014  85963  81464  74328  الصناعة التقلیدیة الحرفیة لإلنتاج المواد

  235800  216607  191956  166289  الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات

  462974  426600  377327  311653  المجموع

  :داد الطالب اعتمادا علىمن إع :المصدر

 .04ص ،2014في الجزائر  و الحرف الصناعة التقلیدیة إحصائیاتالدیوان الوطني لإلحصائیات، -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme et 
de l’Artisanat, Février 2017, P 39. 

، عرف ارتفاعا معتبرا )میادین النشاط(إنشاء األنشطة حسب المجال نالحظ من الجدول أعاله أن 

سنة  462974، حیث ارتفع مجموع إنشاء األنشطة كل سنة تدریجیا لیصل )2016 – 2013(خالل الفترة 

وهذا یدل على اهتمام الدولة بقطاع الصناعات  %48,54، بمعدل 2013سنة  311653بعدما كان  2016

  .ادة االعتبار لهذا القطاعالتقلیدیة ومحاولة إع

خالل الفترة  و الحرف في الجزائر مناصب الشغل المستحدثة في الصناعة التقلیدیة): 16(جدول رقم 

)2013 – 2016(  

  المجال

  الوظائـف المستخدمـة

2013  2014  2015  2016  

النسبة  العدد

%  

النسبة  العدد

%  

النسبة  العدد

%  

النسبة  العدد

%  

الصناعة التقلیدیة 

الصناعة التقلیدیة و 

  الفنیة

73571  54  121622  66  77932  55  44670  48  

الصناعة التقلیدیة 

  الحرفیة لإلنتاج المواد
17170  12  17840  09  14763  10  12665  13  

الصناعة التقلیدیة 

  الحرفیة للخدمات
47287  34  48767  25  50276  35  36662  39  

  100  93997  100  142971  100  188229  100  138028  المجموع

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .03ص ،2014في الجزائر  و الحرف الصناعة التقلیدیة إحصائیاتالدیوان الوطني لإلحصائیات، -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme et 
de l’Artisanat, Février 2017, P 38. 
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انخفاض في عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الصناعات  )16(رقم الجدول  خالل ظ مننالح

وظیفة مستحدثة  138028، حیث كانت )2016 – 2013(التقلیدیة بالنسبة لألنشطة الثالث خالل الفترة 

 ،2013مقارنة بسنة  2014رغم تسجیل إرتفاع في سنة ،2016سنة  93997، لتنخفض إلى 2013سنة 

هذا عزوف وابتعاد شرائح مختلفة من ، ویعود 2016و 2015خالل سنتي  ناصب المستحدثةلتنخفض م

المجتمع وخاصة الشباب منها عن الولوج إلى عالم الشغل في هذا النوع من القطاع إلى جملة من معوقات 

  .الذكر سابقا ناكما أسلف

  الصناعة التقلیدیة والحرف في تونس: الفرع الثالث

تاریخه وحضارته، یقع في قلب العالم، قریبا جدا من أوروبا ویعد بوابة إفریقیا  تونس بلد عریق في

من شمالها، كما یعد ملتقى مختلف الحضارات التي عرفتها منطقة البحر األبیض المتوسط منذ القدیم، وقد 

تونس  تركت كل تلك الحضارات بصماتها في ثقافة التونسیین وسلوكهم ولغتهم وصناعاتهم وحرفهم، وتزخر

  . زادتها السیاحة تطورا وانتعاشا التيالتقلیدیة  ةبمنتجات الصناع

  د في تونستمالصناعة التقلیدیة والحرف المعتعریف : أوال

كل النشاطات الحرفیة التي تمثل منتوجا یتمیز بطابعه "تعرف الصناعة التقلیدیة والحرف في تونس 

  ."كافة مراحل إنتاجهعلى المهارات الیدویة في  االتراثي ویرتكز أساس

 10حرفة موزعة على  60وتضبط الحرف التقلیدیة بأمر یحدد قائمة رسمیة تعد حالیا حوالي 

مجموعات من أهمها حرف النسیج والمعادن والخشب واأللیاف والطین والحجارة وتتمیز هذه القائمة بالمرونة 

  .1فنیة وطنیة تجتمع للغرض نةباعتبار إمكانیة تحیینها وتوسیعها لحرف جدیدة بعد استشارة لج

  أهم الصناعات التقلیدیة والحرف في تونس: ثانیا

الخ، ...صناعة التقلیدیة والحرف في تونس عبارة عن تقالید متراكمة ومهارات یدویة وذكاء مبدع

م كلها صفات تتالقى وتتمازج في منتوج الصناعة التقلیدیة هذا األخیر الذي المسته القی كلها صفات تتالقى

الثقافیة واإلضافات الحضاریة الثابتة سواء كان ذا أغراض وظیفیة أو تزویقیة، تقلیدي أو عصري، فهو یتمتع 

  :2بتواجد ملحوظ في الحیاة الیومیة، ولعل أبرزها ما یلي

 المرقوم"و" لزربیةا" :بـ اشتهرت تونس :حرف النسیج" أخرى من المعلقات  إلى أصناف **"الكلیم"و

الزمان وٕالى هذا الیوم تعتبر  سیج فمن الشمال إلى الجنوب، في المدن والقرى، عبرالحائطیة والن

 .أنشطة النسیج منتشرة بغزارة في كل الجهات

                                                 
  .11:13، الساعة 17/10/2017، تاریخ االطالع http://www.startimes.com/?t=13305492الموقع االلكتروني،  1

2 Office National de l’Artisanat Tunisien, Métiers de l’Artisanat. 
 http://www.onat.nat.tn/fr/lartisanat-tunisien/metiers-de-lartisanat, Vu le 19/10/2017, à 20 :25.  

 لتي تزینههو نوع من نسیج الصوفي یستعمل بساطا أرضیا، ویتمیز بنماذجه المنسوجة ا. 
  .إلخ...هو نسیج من الصوف متكون من أنشطة ذات لون موحد ومتوازنة ذات ألوان مختلفة ویستعمل كمعلقة حائطیة أو بساط أرضي **
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أحیانا توظف في إن قطعة النسیج الواحدة إلى جانب تلبیتها للحاجیات الیومیة االستعمالیة، فهي 

وكلها " ل والقتیفبالحم"، "الحولي"، "الوزرة"، "ارةغر ال"، "الحمل"، "الفلیج"عدید األغراض الخرى مثل 

من النسیج التي تأثر زخرفتها بأنماط الزینة المتواجدة على اللباس وكذلك بالخصوصیات أنواع 

 .الجهویة

 كان خالف ذلك في إذا كان التونسیون الیوم، یلبسون ویتزینون بنفس النمط، فإن  :حرف اإلكساء

 .بل ولكل قریة أزیاؤها الخاصة نسائیة ورجالیةبدایة القرن حیث كانت لكل جهة 

، هي أهم أجزائه) مفصلة ومخیطة(ویتمیز اللباس التقلیدي النسائي بتنوعه من جهة إال أن القمیص 

ذات " األردیة"وتكون من الصوف أو القطن أو الحریر حسب المناسبات، وفي المدن الساحلیة تصنع 

، أما )أشخاص، حیوانات، زهور(ر والملیئة بالنماذج والرموز الزركشة الثریة المطرزة بالذهب والحری

  .الیدویات في جبال الجنوب تفتخرن بفساتینهن األنیقة المزركشة بنماذج هندسیة

) لباس فضفاض(وهذا واللباس التقلیدي الرجالي له هو أیضا ممیزاته الجهویة وٕان كان شكله العام 

إال أن الجبة " البدن"و" البلوزة"و" الكدرون"ق الریفیة یرتدون یعود لألصل العربي، وال یزال أهل المناط

   .استفادت من التأثیرات األندلسیة والتركیة كلباس تقلیدي وطنيفقط استطاعت أن تفرض نفسها 

 ملحوظا في القدیم، على فن صناعة  تشتمل حرف الجلد التي شهدت تطورا :حرف الجلود واألحذیة

وعدة مواد أخرى ذات أغراض منفعیة، ) البلغة(وصناعة الحذاء التقلیدي  السرج والتطریز على الجلد،

یشكل السراجون إلى مطلع هذا القرن إحدى أهم التجمعات المهنیة في أسواق المدینة حیث یساهمون 

بالعاصمة، إن األحذیة الرجالیة غالبا ما تكون في لون " السراجین"في تنشیط حركة الدكاكین سوق 

الحریر أو القطن أو الذهب  ، أما األحذیة النسائیة فإن جلها یكون مطرز بخیطالجلد الطبیعي

والفضة مع زخارف زهریة، وفي الدكاكین الصغیرة باألسواق یتعاطى الحرفیون الیوم أكثر فأكثر 

حافظات وثائق، محافظ للتالمیذ، حقائب من الجلد، لوازم مكتب، : صناعة منتوجات من الجلد

 .إلخ...وسادات

  رغم قلة الغابات إلنتاج الخشب، فإن النجارة متجذرة بعمق في الصناعة التقلیدیة  :ف الخشبحر

روائع منجزة من أصناف مختلفة لهذه المادة تبرز التراثي التونسي یحتوي على  أن الرصید' حیث

ف تنوع التقنیات، إن التصویر على الخشب بأصنافه الهندسیة والزهریة یجسم بطریقة فنیة على أسق

 ...المساجد والمنازل الفخمة

 متوفرة بشكل لقد سجلت صناعة منتوجات تقلیدیة من األلیاف النباتیة، كمادة  :حرف األلیاف النباتیة

كبیر بتونس، عودة قویة وتمثل مختلف هذه المنتوجات إثراءا كبیرا للصناعة التقلیدیة في تونس إذ 

ستعمال الیومي بواسطة هذه األلیاف نذكر یتواصل صنع عدد هام من األدوات المنزلیة ذات اال

تعد والیة نابل أكبر منتج للحصیر من نوع . خلا...خاصة منها القفة والحصیر والمروحة والمضلة
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تنتج تشكیلة متنوعة من الحصر الحائطیة واألرضیة المستعملة عادة في المساجد أما جهة " السمار"

فاء الذي یستعمل في حمل البضائع وعدید الساحل وصفاقس فهي معروفة بإنتاج نسیج الحل

 ....)سالسل، مرواح، قبعات، أثاث تقلیدي(المصنوعات من ورق النخیل 

 یعود تاریخ الحلي والفضیات التونسیة إلى فجر العهد البونیقي الذي انتقلت : حرف الحلي والفضیات

لفضیات تعود لهذه منه عدة عالمات، حیث توجد الیوم عدید من الرموز واألشكال في الحلي وا

الحقبة من التاریخ، لقد تم إثراء هذا الجانب العریق من الصناعة التقلیدیة بفضل إضافات الرومانیین 

والعرب واألتراك واألندلسیین الذین طوروا حلي المرأة في خامات متنوعة تستجیب  والبیزنطیین

 .  الخ"...، الخلخال"السخاب"، "كالریحانة"لعصرهم 

 ظهرت صناعة النحاس والحدید فالبالد التونسیة منذ القرن السابع عشر، وعرفت : حرف المعادن

في تونس  عهدها الذهبي في القرن الثامن عشر حیث ازدهرت هذه الصناعة التقلیدیة خاصة

العاصمة أقیمت لها سوق خاصة، اجتمع فیها الحرفیون والباعة لهذا المنتوج التقلیدي وذلك على 

، وقد دعمت السیاحة بصفة ...التقلیدیة األخرى حیث نجد سوق الشواشین غرار باقي الصناعة

مباشرة حیث أصبح السواح من مختلف الجنسیات تتهافت على األسواق لبیع منتجات النحاس 

 .المنقوش وتستجیب للحاجیات الجمالیة للزوار من مختلف أنحا العالم

 ة العریقة والمتجذرة في التاریخ الثقافي إن تعاطي صناعة البلور تعتبر من األنشط :حرف البلور

اعتمدوه وطوره في قراح  التونسي، وقد ورث البونقیون هذا النشاط عن أجدادهم الفینیقیین حیث

واصل المختصون التونسیون في صناعة البلور  وكركوان ، وبعد انحالل االمبراطوریة العثمانیة،

اء الطلق أو داخل القالب، لقد شهد العصر اإلسالمي النفخ في الهو : االنتاج وحسب الطریقة التقلیدیة

رشاقة زینة القوالب والنحوت، : انطالقة خاصة على غرار البلدان األخرى ذات الزخرفة اإلسالمیة

وخاصة ثراء الزخارف المذهبة والمطلیة في عدید األعمال، األباریق الصغیرة، حامل الشموع وحافظ 

 .الخ...العطورات طواقم الشاي

 یعتبر الخزف  والفخار فنا ضاربا في تونس، حیث نجد الفخار بالدوالب  :الطین والحجارة حرف

الدائري الذي هو اختصاص الرجال والفخار المطوع الذي تتعاطاه النساء، وهو نشاط ال یوجد سوى 

في األوساط الریفیة لصنع منتوجات ذات أغراض منفعیة أساس، ویعتبر الخزافون في مدینة جربة 

یستمدون حنكتهم في هذا الفن من مصر  من استعملوا الدوالب الدائري منذ أقدم العصور، وهم أول

القدیمة، فینیقیا، الیونان، وروما، كما تستعمل حجارة الكلس في الفن المعماري التونسي بصفة كبیرة 

وتوظف في إعداد . ، تجلب من نابل"كّذال"وتكون منقوشة وذات لون سكري أو وردي وتسمى 

   . الخ...األقواس وأطر األبواب والنوافذ

تأصل الحرف  متیاز، وكثرة العائالت الملقبة بأسماء الحرف داللة علىإفتونس هي بلد الحرفیین ب

فالنجار والحداد والنقاش من األلقاب المتداولة في تونس منذ عصور، فتونس تزخر  ،التقلیدیة بالبالد 
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اتین مطرزة تعكس إسهامات الشعوب المتعاقبة على البالد من وفس بإبداعات حرفییها من خزف وزرابي

                .1اندلسیین وأتراك وٕایطالیین

بین تعلقها بالجذور واألصالة من ناحیة وانفتاحها على العوالم  كما جمعت تونس على مر العصور

ا حیة ومنفتحة مدرسة رفضت التقوقع، مما جعل الثقافة دائم التي تحیط بها، ولذلك رفضت الذوبان كما

تونس، أیام قرطاج السینمائیة والمسرحیة، صارت كلها ال تحتاج إلى تعریف أو دعایة، وكونت أجیاال من 

المثقفین والفنانین الذي ساهموا وال یزالون في إثراء المخزون الفني للبالد، الموسیقى التونسیة التقلیدیة 

رى كالجاز الذي صار له مهرجان في أكروبولیوم قرطاج، تلك بجانب عدید النماط الموسیقیة الخ) المالوف(

الكاتیدرالیة المنتصبة على هضبة بیرصة مركز الموسیقى المتوسطیة في سیدي أبي سعید هو متحف ومركز 

طبرقة تشهد كل دراسة وبحوث وأیضا قضاء للعروض الموسیقیة المتمیزة في العاصمة تونس، یأتي كما 

الخ، الفن الحدیث یجد طریقه في أروقة الفن ...جاز والراي وموسیقى العالمصیف مهرجانات عدیدة لل

        . 2المنتشرة وفي الفضاءات الخرى كقصر خیر الدین، الذي تم ترمیمه لیصبح فضاء فن متعدد االستعماالت

  في تونس 2020- 2016مخطط االستراتیجي لتنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف ال: ثالثا

من اهم اإلجراءات التي تم  2020للنهوض بالصناعة التقلیدیة في آفاق  الدراسة االستراتیجیة تعتبر

إقرارها لفائدة قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف، إذ تقدمت بخطة عمل للرفع من القدرة التنافسیة للقطاع 

  .والتأقلم مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة في البالد

 : لصناعة التقلیدیة في إطار المخطط االستراتیجي للتنمیةبرامج متعلقة بقطاع ا -1

 تثمین الصناعات التقلیدیة وخصوصیاتها وتحسین قدرتها التنافسیة؛ 

 النهوض باالستثمار وتحفیز المبادرة في االختصاصات الواعدة؛ 

 التشجیع على االبتكار والتجدید مع المحافظة على األصالة والتراث الوطني؛ 

 تطویر آلیات إدماجه في محیطه االقتصادي واالجتماعي والثقافي على عصرنة القطاع ب

 المستوى الجهوي والوطني؛

 النهوض بنشاط الزربیة والحیاكة باعتباره أهم مكون لمنظومة الصناعة التقلیدیة. 

   :اإلجراءات التي سیتم اعتمادها لتحقیق برامج المخطط االستراتیجي -2

دیوان الوطني للصناعات التقلیدیة والمركز الفني للزربیة تحدیث اإلطار القانوني المنظم لل 

 والنسیج؛

 تأهیل الموارد البشریة العاملة بالقطاع؛ 

                                                 
1 Office National du Tourisme Tunisien, Artisanat. 

 http://www.discovertunisia.com/tunisie/artisanat, Vu le 21/10/2017, à 09 :30. 
2 Ministère de Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Produit Touristique, Opcit, P 31. 



                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
202 

 تأهیل مؤسسات الصناعات التقلیدیة وعصرنة طرق عملها؛ 

 رفع في سقف قروض األموال المتداولة؛ 

 لیة؛التكثیف من إقامة المعارض الجهویة والمشاركة في المعارض والصالونات الدو  

 ؛1تطویر منظومة الشراكة مع مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي 

 ؛%6التخفیض من قیمة اإلداء على القیمة المضافة إلى  

 استكمال وٕانشاء قرى حرفیة جدیدة؛ 

 إنجاز دفتر شروط العتماد عالمة تجاریة ممیزة لمنتوجات الصناعات التقلیدیة؛ 

 .لحرف الجدیدةتنقیح األمر المتعلق بالحرف إلدراج ا 

االستراتیجي لتنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة یوضح األهداف الكمیة للمخطط و الجدول الموالي 

  في تونس 2020-2016والحرف 

- 2016ستراتیجي لتنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف اإل أهداف الكمیة للمخطط): 17(جدول رقم 

  في تونس 2020

  2020رات آلفاق سنة تقدی  2015سنة   المؤشرات

  3500  2100  مؤسسات المسجلة

  حجم االستثمار بالقطاع

  )ملیون دینار تونسي(
15,5  30  

  حجم التصدیر

  )ملیون دینار تونسي(
45,7  90  

  500.000  -  الید العاملة

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 13، 2020-2016ة حول مشروع مخطط التنمیة عرض وزیرة السیاحة والصناعات التقلیدیة التونسی، مرصد مجلس -

، تاریخ http:www.majles.marsad.tn/2014/chroniques/580179F60F441237acee57، 2017فیفري 

  .20:30، الساعة 30/10/2017االطالع 

تهدف االستراتیجیة المنتهجة في قطاع الصناعة التقلیدیة التونسیة إلى تحقیق جملة من األهداف 

ة في الجدول أعاله، وهذا بالرفع من قدرات القطاع الموجودة في البالد عن طریق العمل على الكمیة مبین

  :تحقیق جملة من المؤشرات من أهمها

                                                 
1 Ministère de Tourisme et de l’Artisanat Tunisien  , Actualités. 
http://www.tourisme.gov.tn/fr/service/actualityos/ article/html, Vu le 29/10/2017, à 18:05. 

  یسهر مرصد مجلس على رصد مجلس نواب الشعب وعلى متابعة النشاط البرلماني ومساهمته في مسار االنتقال الدیمقراطي بالجمهوریة

 .، إلى وضع المواطن في صلب العمل البرلماني وتشریكه في تقییم اداء مجلس الشعب"مرصد مجلس"لتونسیة، كما یهدف ا
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  ؛2020مؤسسة مسجلة خالل  3500بلوغ 

  ؛2020ملیون دینار تونسي خالل  30تطور حجم االستثمار بالقطاع إلى حدود 

  ؛2020تونسي خالل سنة ملیون دینار  90تطور حجم التصدیر لحدود 

  20201منصب شغل آفاق  500.000توفیر.  

  مكانیات المادیة السیاحیة في الجزائر وتونساإل: المطلب الرابع

یحتاج إلى وجود  مر على توفر المقومات الطبیعیة فقط للنهوض بالقطاع السیاحي بل یقتصر األال  

تصنیفاتها، وزیادة  اختالفبتوفیر الفنادق على  المقومات واإلمكانیات المادیة، وتتمثل المقومات المادیة

إلى السائح، ووكاالت وشركات السفر والسیاحة، فضال عن مدى  الطاقة اإلیوائیة، ونوعیة الخدمات المقدمة

توفر البنیة التحتیة من وسائل نقل واتصاالت ومطارات وغیرها والتي تأتي من خالل االستثمارات في القطاع 

    .السیاحي

  اإلمكانیات المادیة في الجزائر: األولالفرع 

وصناعات من الدول حیث ال یكفي ما تزخر به من إمكانیات طبیعیة وتاریخیة  الجزائر كغیرها

تقلیدیة إلستقطاب السیاح، وعلیه عمدت السلطات الجزائریة في السنوات األخیرة جاهدة على النهوض لترقیة 

وعة من المقومات واإلمكانیات مادیة التي لها عالقة مباشرة القطاع السیاحي عن طریق تطویر وعصرنه مجم

أو غیر مباشرة به، وهو األمر الذي تثبته المخصصات المالیة الضخمة التي رصدت لهذا الهدف في برامج 

  .الحكومة التنموي في مختلف المخططات

  الحضیرة الفندقیة: أوال

ت أخرى للنزیل لمدة معینة مقابل أجر معین، والمأوى وخدما تعتبر الفنادق كمكان یقدم فیه الطعام

وقد تكون هذه الفنادق على عدة أنواع موسمیة، عالجیة، ریاضیة وغیرها، وهي تلعب دورا هاما في الطلب 

  .السیاحي وذلك بناء على عدة معاییر متمایزة

ا بعض حیث توجد حالیالفنادق في الوقت الراهن احدى المستلزمات الضروریة للحضارة الحدیثة، 

التي توجد فیه وخاصة من وجهة نظر  المعاییر لقیاس مدى تقدم بلد ما منها عدد الفنادق العالمیة والمتنوعة

السائح الذي ال یختار فندقا سواء للمرة األولى أو قرار العودة إلیه إال إذا كان موقعه مالئما، نظیفا، سعر 

     .مات أخرىمعقوال، خدماته جیدة ومتنوعة كالترفیه والتسلیة وخد

                                                 
، 2017فیفري  13، 2020- 2016عرض وزیرة السیاحة والصناعات التقلیدیة التونسیة حول مشروع مخطط التنمیة ، مرصد مجلس 1

http:www.majles.marsad.tn/2014/chroniques/58a179F6cF441237ac1ee57 الساعة 30/10/2017، تاریخ االطالع ،

20:30.  
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فالفنادق تقوم بإشباع حاجات ورغبات السیاح وهي تنتشر بسبب تزاید انتقال األفراد من زمان إلى 

زمان ومن مكان إلى مكان وذلك بفضل تطور وازدیاد وسائل النقل بمختلف أنواعه، وانتشار واتساع وسائل 

  .النقل والطرق السریعة، حیث تتواجد الفنادق على طولها

  :یتها خاصة في ظلوتبرز أهم

 .تعقید الحیاة المعاصرة مما یعني ضرورة الحصول على إجازات بعیدة عن اماكن اإلقامة  -أ 

 .ازدیاد الوعي الثقافي واالجتماعي لدى الناس وازدیاد الرغبة في زیارة المدن والبلدان األخرى  -ب 

 .1من مكان إلى آخر زیادة حركة التجارة والصناعة والزراعة مما ادى إلى انتقال البضائع والمواد  - ج 

، وهذا ما 2016 – 2008المؤسسات الفندقیة خالل الفترة  وقد عرفت الجزائر تطورا في عدد

  :یوضحه الجدول التالي

  )2016 – 2008(المؤسسات الفندقیة في الجزائر خالل الفترة ): 18(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

ت عدد المؤسسا

  الفندقیة
1147  1151  1151  1151  1155  1176  1185  1198  1231  

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

استراتیجیة الترویج في تكییف وتحسین الطلب السیاحي الجزائري مع مستوى الخدمات  دورعمیش سمیرة،  -

، كلیة العلوم )غیر منشور(تصادیة، ، أطروحة دكتوراه في العلوم االق2015 – 1995السیاحیة المتاحة خالل الفترة 

 .162، ص 2014/2015، 1االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف 

 .09، ص 2014 في الجزائر إحصائیات السیاحةالدیوان الوطني لإلحصائیات،  -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme et 
de l’Artisanat, Février 2017, P 09. 

إن المتتبع لتطورات الحظیرة الفندقیة في الجزائر، یجدها أن في األمس القریب عرفت عجزا في 

هیاكل االستقبال وعراقیل كبیرة تحول دون اكتساب الفنادق لسمعة وصورة راقیة تعكس جودة الخدمات التي 

ك إلى تهمیش القطاع بشكل رهیب وعدم االهتمام به من طرف الوزارة یفترض أن تتمیز بها، ویعود ذل

غیر حیوي أو ثانوي وذلك بحكم وجود قطاع المحروقات، لكن مع السیاسة الجدیدة  الوصیة، واعتباره قطاع

من قبل الحكومة بدأت في إعطاء ثمارها وهذا ما وضحه لجدول أعاله، حیث نالحظ تزاید تدریجي  المتبعة

  .مؤسسات الفندقیة في الجزائر على مر السنوات لتصل إلى أرقام جد هائلةلعدد ال

                                                 
دور استراتیجیة الترویج في تكییف وتحسین الطلب السیاحي الجزائري مع مستوى الخدمات السیاحیة المتاحة خالل عمیش سمیرة،  1

علوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ، كلیة ال)غیر منشور(، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، 2015 –1995الفترة 

 .161، ص 2014/2015، 1فرحات عباس سطیف 
 سنتطرق إلى السیاسة الجدیدة للسیاحة في الجزائر بمزید من التفصیل خالل هذا المبحث. 
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 2009مؤسسة فندقیة سنة  1151لترتفع لتصبح  2008مؤسسة فندقیة سنة  1147حیث كانت 

على التوالي، حیث بلغ معدل  2016و 2015مؤسسة فندقیة سنتي  1231و 1198لتواصل االرتفاع لتصل 

  .% 7,32الزیادة خالل فترة الدراسة 

  شبكات النقل: ثانیا

قطاع النقل واحد من الركائز األساسیة للتنمیة االقتصادیة واالزدهار ألي بلد، وعلیه تواجد  یعتبر

    .نظم نقل فعالة وشبكات حدیثة ضروري لتحقیق دعم للحركة السیاحیة

في القارة اإلفریقیة،  تعتبر شبكة الطرق الجزائریة واحدة من أكبر الشبكات الكثر كثافة :شبكة الطرقات .1

ٕان شبكة الطرق ، و كلم من الطریق الوطني 29280منها كلم من الطرق،  112696حیث یقدر طولها بـ 

في تطور مستمر بفضل برنامج تحدیث الطرقات السریعة، نذكر انجاز الطریق السیار والذي یربط مدینة 

كلم، واإلطالق القادم لمشروع  1216 عنابة في أقصى الشرق بمدینة تلمسان في أقصى الغرب الذي یبلغ

كلم، كما نذكر الطریق السریع العابر للصحراء  1020الطریق السیار للهضاب العلیا بطول انجاز 

والذي تمت إعادة تهیئته بقرار من الحكومة لزیادة التبادل التجاري بین الدول الست ) شمال وجنوب(

 ).لمالي، النیجر، نیجیریا، تشاد وتونسالجزائر، ا(المتواجدة على طول هذا الطریق وهي 

السكك الحدیدیة من قبل شركة النقل للسكك الحدیدیة الوطنیة  تسیر شبكة :شبكة السكك الحدیدیة .2

)SNTF(1 محطة تغطي خاصة شمال البالد  200كلم مزودة بـ  4209، یبلغ طول الشبكة الحدیدیة

 :وتتكون هذه الشبكة من

  .كلم سكة عادیة 2888

  .كلم سكة ضیقة 1085

  .كلم سكة مزدوجة 305

  .2كلم سكة كهربائیة 299

                                                 
 ركة الوطنیة للسكك الحدیدیة من الش 1976قت بعد إعادة هیكلة المؤسسات سنة بثهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، ان

بعد االستقالل ذلك لما انفصلت عن الشركة األم الفرنسیة، وهي متخصصة في  1963التي انشئت في عام ) S.N.C.F.A(الجزائریة أي 

  .نقل المسافرین
  .لتطویر االستثمار، قطاع النقل الوكالة الوطنیة 1

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport 18:00، الساعة 04/11/2017، تاریخ االطالع.  
، أطروحة دكتوراه في - منطقة الزیبان–ترقیة العرض السیاحي الوطني في ظل مشاریع التنمیة المستدامة للسیاحة بوزاهر نسرین،  2

، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، )شورغیر من(العلوم االقتصادیة، 

 ,118، ص 2016/1017
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 28یوم الخمیس  BNAالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة والبنك الوطني الجزائري حیث وقعت 

سنة، وسیتم توجیه القرض برنامج  30ملیار دج لمدة  58على اتفاقیة لتقدیم القرض بـ  2017سبتمبر 

ملیار دینار،  120للبرنامج األول الذي خصص له غالف مالي بـ  تكملة 2025و 2020استثمار ما بین 

 2015ویتضمن البرنامج االستثماري اقتناء عتاد جدید وتصلیح العتاد القدیم ضمن المرحلة األولى بین 

وستساهم االتفاقیة في إعطاء نفس جدید ودینامیكیة في مخطط الشركة، مما سیسمح لها في توسیع  2020و

أن القرض ". عبد الغني زعالن"رة التنمیة للبالد، في السیاق ذاته أوضح وزیر النقل واألشغال العمومیة سیرو 

طن من  17ملیون مسافر و 60سیسمح بتوازن مردودیة المؤسسة وبحسب الوزیر تطمح المؤسسة لنقل 

    . 20201البضائع مطلع سنة 

قة تجعل منه وسیلة حقیقیة لالندماج على بطری طورت الجزائر قطاع النقل الجوي :النقل الجوي .3

ملیار دینار لتجدید أسطول الجویة  60الصعیدین االقلیمي والدولي، إذ أنه سیتم انفاق میزانیة تقدر بـ 

، حیث أن الخطوط الجویة الجزائریة هي شركة الطیران الوطنیة التي 2017 – 2013الجزائریة خالل 

: دة شركات طیران أجنبیة لدیها رحالت نحو الجزائر نذكر منهاتهیمن على سوق النقل الجوي، وهناك ع

التونسیة للطیران، الخطوط الجویة للمملكة المغربیة، الخطوط الجویة الفرنسیة، اإلیطالیة للطیران، إیغل 

أزور، لیفتنزا، الخطوط الجویة التركیة، الخطوط الجویة البریطانیة، ومجموعة أخرى من شركات النقل 

، ویتكون األسطول الجوي 3ذو طابع دولي 16مطار منها  36تتوفر الجزائر على و  ،2الیةالجوي الع

 .4طائرة لمختلف االستعماالت الداخلیة والخارجیة 74الجزائري من 

 میناء متعدد االختصاصات وعدد كبیر من الموانئ 13البحري على  یشمل النشاط :النقل البحري .4

والمؤسسة ) CNAN (وتعتبر كل من الشركة الجزائریة لمالحة ، 5السیاحي فیهالصغیرة للصید والتر 

 ، حیث یحتوي6الوطنیة للنقل البحري للمسافرین هما من تقومان تسییر القطاع النقل البحري في الجزائر

األسطول الجزائري على أربعة سفن، ثالثة منها مملوكة من طرف المؤسسة الوطنیة للنقل البحري 

 EL، باخرة طارق ابن زیاد، باخرة 2، الجزائر 2طاسیلي (عة فهي باخرة مؤجرة ، بینما الرابللمسافرین

YROS( وسعیا منها الحتواء السوق ومقابلة الطلب المتزاید على الرحالت البحریة، خاصة في فصل ،

 –، هو خط مستغانم 2016االصطیاف، وبعد دراسات تسویقیة معمقة تم فتح خط جدید خالل سنة 

                                                 
، تاریخ 3051، جریدة النهار الیومیة، العدد عام 30لمدة  SNTFلـ  BNAهذه هي قیمة القرض الذي قدمته علي اسماعیل إیمان،  1

  .14ص  ،الجزائرهـ، 1439رم مح 08الموافق لـ   29/09/2017
 .مرجع سابقالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، قطاع النقل،  2

3 Service d’Information Aéronautique Algérie, Aérodromes 
http://www.sia-enna.dz, Vu le 25/08/2017, à 21:15.  
4 Central Intelligene Agency, The World Factbook, Transportation Algeria. 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html, Vu le  07/11/2017, à 6 :00 . 

 .119، صمرجع سابق بوزاهر نسرین، 5
 .142، صمرجع سابقحري المخطاریة،  6
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مل على أساس رحلتین أسبوعیا في المواسم العادیة، بینما في موسم االصطیاف یتم فالنسیا، حیث یع

برمجت رحالت إضافیة لمقابلة الطلب، ویساهم هذا الخط في التنمیة المحلیة للمنطقة، وٕاعادة االعتبار 

 للعدید من المناطق الداخلیة، وتفعیل السیاحة على أنواعها بحسب خصائص كل منطقة، كما یعطي هذا

الخط بدیال ذو مردودیة اقتصادیة في تكلفة النقل والوقت بالنسبة للراغبین في زیارة الجزائر، خاصة هؤالء 

وفي إطار توسیع وتفعیل ، كنقطة وصول أو حتى میناء العاصمةالمعتادین على اختیار میناء وهران 

لنقل الركاب من أجل تدعیم النقل الحضري عبر السفن البحریة، قامت المؤسسة الوطنیة بتأجیر سفینتین 

أسطولها المكون من سفینتین، لتصبح إمكانیة استخدام أربع سفن في نفس الوقت بین المدن الساحلیة 

مسافر،  206حیث یمتلك كل واحد منهما طاقة نقل " باجي مختار"و" سیرایدي"قصیرة المدى، وهي 

إعادة فتحه خالل موسم االصطیاف حیث تقرر ": الجمیلة بعین البنیان" –كذلك یوجد خط الجزائر 

كما أصبح اإلمكان اآلن االستمتاع بالمناظر الخالبة للسواحل الجزائریة على امتداد رحلة . 2014

ومن أجل تفعیل السیاحة والمواقع األثریة في كل ، جیجل مرورا بكل من میناء أرفون وبجایة – الجزائر

قا من الجزائر العاصمة، حیث أصبح باإلمكان ، ثم ربطها عبر خطین انطال"تیبازة وشرشال"من 

  .االستمتاع بیوم في المدینتین األثریتین وتناول وجبات السمك عبر رحلة بحریة ذهاب وعودة إلى الجزائر

كلم، وسیساهم  15، یمتد على مسافة "عین الترك –وهران "تم اقتراح خط النقل البحري الحضري و 

 ،ة للمصطافین من داخل وخارج الوطنا المشروع في جعل السیاحة الساحلیة الوهرانیة أكثر راحة وانسیابیهذ

، ویعتبر من بین "صابالت –الجزائر " ط، وكذلك خ"تامنفوست ببرج الحري –الجزائر "باإلضافة إلى مشروع 

 .1یج العاصمةالسیاحة الشاطئیة والساحلیة لخلالمشاریع متوسطة المدى ضمن خطة تفعیل 

، أن مصالحهم أحصت ما "عمر حدبي"الرئیس المدیر العام لمؤسسة مترو الجزائر  أكد :النقل الحضري .5

ملیون مسافر، تمكنوا من استغالل المترو والترامواي منذ دخولهما حیز الخدمة انطالقا من  258یفوق 

مشیرا في الوقت نفسه أن تسلیم مؤخرا، " سیدي بلعباس"و "قسنطینة"، "وهران"ثم  2011في " العاصمة"

وقال الحدبي خالل نزوله ، سیكونان مع نهایة السنة الجاریة "عین النعجة وساحة الشهداء"خطي میترو 

ألف  200ضیفا على اإلذاعة الوطنیة، إن طاقة استیعاب مترو الجزائر لوحدها یمكن لها أن ترتفع إلى 

بین حي البدر وعین النعجة، البرید المركزي باتجاه ین الجدیدین للمترو مسافر یومیا مع دخول الخط

عربة  12ساحة الشهداء مع نهایة السنة الجاریة، ولضمان خدمة نوعیة بالخطین، أكد المتحدث استقبال 

محطة "ین غال جاریة على مستوى الخط الرابطجدیدة مع بدایة شهر أفریل المقبل، في حین ال تزال األش

 3على طول " عین النعجة براقي"كلم وخط  9 على مسافة" باتجاه الحراش مطار هواري بومدین الجدید

                                                 
، واقع السیاحة الساحلیة في الجزائر، وآفاقها المستقبلیة في ظل خدمات النقل البحري للمسافرین الدولي والحضريبوریش هشام،  1

التحدیات، جامعة باجي مختار عنابة، یومي مكانیات و اإلتسویق السیاحة في الجزائر بین  : مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حول

 . 14-11: ، ص ص2016نوفمبر  18-19
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سیتم استالمهما خالل السداسي األول من السنة المقبلة  "سطیف"و" ورقلة"أما مشروعا ترامواي ، كلم

مالییر دینار في  04أشار أن الدولة كانت قد أفرجت عن حسب ما أشار إلیه ضیف اإلذاعة الذي

موجهة الستكمال المشاریع وتسلیمها في آجال المحددة، موضحا في هذا اإلطار أن  المرحلة األولى

األولویة ستكون للمشاریع التي بلغت مراحلها األخیرة من االنجاز، وتطرق الرئیس المدیر العام لمؤسسة 

  .  1الجزائر إلى أهمیة الشراكة العمومیة الخاصة إلحدى وسائل التمویل المشاریع

  وجیا المعلومات واالتصاالتتكنول: ثالثا

أصبح في غایة األهمیة لبناء اقتصاد كفء قائم إن التقدم في مجال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال 

على المعرفة والمعلومات، حیث فضلت الدولة الجزائریة تطویر تكنولوجیا االعالم واالتصال وجعلها في قلب 

ماعیة، كذلك وبعنوان اعجازاتها واستخدامها للتكنولوجیا استراتیجیات وسیاسات التنمیة االقتصادیة واالجت

في العالم من طرف الهیئة الدولیة " األكثر دینامیكیة"الجدیدة، ثم تصنیف الجزائر على أنها البلد الثالث 

التصاالت، والتي تعتبر أعلى هیئة دولیة في مجال االتصاالت، كما تم ترتیبها مع البلدان اللذین انجزوا 

في هذا القطاع انجازات هامة  إذ حققت الجزائر مجال تطویر تكنولوجیا االعالم واالتصال في" محرزتقدما "

  :نذكر منها

شهد سوق االتصاالت في الجزائر نموا كبیرا وال سیما في مجال الهاتف الثابت،  :شبكة الهاتف الثابت -1

، ویتضح هذا النمو من 2000 جودة الخدمة واالرتفاع المستمر لعدد المشتركین منذ عاموهذ بتحسین 

خالل االحصائیة األساسیة، حیث یتجه تطور الهاتف الثابت في الجزائر في السنوات األخیرة نحو 

بلغت اشتراكات الهاتف الثابت السكنیة  2016االستقرار بحوالي ثالثة مالیین مشترك، حیث في سنة 

 .من إجمالي عدد المشتركین 87,16%

 03- 2000فتح سوق الهاتف النقال للمنافسة بالجزائر إثر إصدار القانون رقم  تم: شبكة الهاتف النقال -2

 03المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصالت، وینشط حالیا  2000أوت  05المؤرخ في 

 متعاملین للهاتف النقال داخل السوق الجزائریة، حیث شهدت خدمات الهاتف النقال تحسنا ملحوظا،

، وهذا ما یفسر االرتفاع 2015عام  %99ت نسبة تغطیة السكان بشبكة الهاتف النقال حیث تجاوز 

ملیون مشترك سنة  48وفاق  2015ملیون مشترك سنة  45المستمر لعدد المشتركین حیث وصل إلى 

 . وتشكل فئة االشتراكات المسبقة الدفع الحصة األكبر %5,26أي بزیادة قدرها  2016

، وفي شهر واحد فقط 2013في الجزائر في دیسمبر  3Gقال الجیل الثالث بدأت خدمة الهاتف الن  

 25، ووصل إلى أكثر من 2014مرة في عام  27مشترك، وتضاعف هذا الرقم بنسبة  308019تم تسجیل 

  .%64محققا بذلك معدل انتشار یبلغ حوالي  2016ملیون مشترك في عام 

                                                 
، تاریخ 5630، جریدة الشروق الیومیة، العدد سنوات 6ملیون مسافر استعملوا الترامواي والمترو خالل  258مرباح راضیة، 1

 . 05هـ، الجزائر، ص  1439صفر  19الموافق لـ  08/11/2017
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توجیه البالد نحو اقتصاد المعرفة، أعلنت السیدة التحدیث ونشر االتصاالت في البالد لوفي إطار   

من والیة ورقلة االنطالق الرسمي للجیل  2016أكتوبر 01وزیرة البرید وتكنولوجیا االعالم واالتصال یوم 

مشترك، وجدول  1464040للهاتف النقال في الجزائر، وفي الثالثي األخیر فقط تم تسجیل ) 4G(الرابع 

  .1رات شبكة الهاتف النقالالموالي یوضح تطورات مؤش

  )2016 – 2012(خالل الفترة  في الجزائر مؤشرات شبكة الهاتف النقال): 19(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  المؤشرات

عدد االشتراكات في الجیل 

الثالث للهاتف النقال 

(3G)  

/  308019  8509053  18021881  25976903  

عدد االشتراكات في الجیل 

لهاتف النقال الرابع ل

(4G)  

/  /  /  /  1464040  

نسبة ولوج شبكة الهاتف 

  النقال
99,28%  102,40%  109,62% 116% 119,7% 

- تكنولوجیا- الموقع االلكتروني، مؤشرات .والمواصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیا والرقمنة الجزائریة وزارة البرید :المصدر

، 19/01/2018، تاریخ االطالع http://www.mpttn.gov.dz/ar/cpntent/المعلومات-مجتمع-و-واالتصال- االعالم

  . 10:00الساعة 

في جمیع مؤشرات الهاتف النقال خالل من خالل الجدول أعاله وكما اسلفنا الذكر نالحظ تطور 

من سنة إلى أخرى لتصل إلى أكثر  حیث تطور عدد االشتراكات في الهاتف النقال) 2016 – 2012(الفترة 

للهاتف  وهذا ما أنعكس باإلیجاب في عدد االشتراكات في الجیل الثالث 2016ملیون مشترك سنة  48من 

سنة  308019حیث نالحظ تطور هذا المؤشر من سنة إلى أخرى فبعدما كان عدد المشتركون ) 3G(النقال 

نطالق لجیل نالحظ أن عند االملیون مشترك، نفس الشيء  25لیرتفع تدریجیا لیصل إلى أكثر من  2013

نالحظ اقبال كبیر للمشتركین في هذا النوع من  2016في ثالثي أخیر من سنة ) 4G(الرابع للهاتف النقال 

وانطالقا من تزاید في عدد االشتراكات في الجیل الثالث مشترك،  1464040االشتراكات حیث وصل إلى 

 2012سنة  %99,28تف النقال حیث كانت والرابع للهاتف النقال هذا ما یفسر تزاید نسبة ولوج لشبكة الها

    . ، حیث یمتلك كثیر من المشتركین أكثر من شریحة لهاتف النقال2016سنة  %119,7لتصل إلى أكثر من 

 : شبكة االنترنت -3

  مؤشر شبكة االنترنت في الجزائر الجدول التالي یوضح تطور

                                                 
  . اصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیا والرقمنة الجزائریةوزارة البرید والمو  1

، تاریخ http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/المعلومات-مجتمع-و- واالتصال-عالماإل- تكنولوجیا-الموقع االلكتروني، مؤشرات

 .10:30، الساعة 19/01/2018طالع اإل
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  )2016 – 2012(لفترة خالل ا في الجزائر نترنتتطورات مؤشر شبكة األ ): 20(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  المؤشرات

  76514,56  70700  61556  50800  46231  )كلم(طول األلیاف البصریة 

عدد البلدیات الموصولة 

  باأللیاف البصریة
1000  1081  1229  1321  1477  

عرض نطاق االنترنت الوطنیة 

  )ثانیة/میغابایت(
130000  172021  348000  390000  -  

ض نطاق االنترنت الدولیة عر 

  )ثانیة/میغابایت(
104448  166000  278000  485155  630150  

- الموقع االلكتروني، مؤشرات. وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیا والرقمنة الجزائریة :المصدر

، تاریخ االطالع http://www.mpttn.gov.dz/ar/cpntent/المعلومات- مجتمع-و-واالتصال- االعالم-تكنولوجیا

  .16:00، الساعة 31/01/2018

، )2015– 2012( من خالل أعاله نالحظ تطور وارتفاع في مؤشرات شبكة االنترنت خالل الفترة

ففي إطار عصرنة البنیة التحتیة والخدمات تتواصل عملیات الربط بشبكة األلیاف البصریة حیث نالحظ تزاید 

 2014تزاید طولها سنة  2012كلم سنة  46231ن سنة إلى أخرى فعندما كانت في طول األلیاف البصریة م

بشبكة األلیاف  بلدیة 1477، كذلك نالحظ ربط2016كلم سنة  76514,56كلم، وٕالى  61556لیصل إلى 

بلدیة متواجد على مستوى التراب الوطني بعدما كان ربط بشبكة  1541من أصل 2016البصریة خالل 

مستخدمي األنترنت بلدیة، ومن اجل تلبیة حاجیات  1000ال یتجاوز  2012سنة األلیاف البصریة 

 2016الجزائریین وكذا تقدیم خدمة ذات نوعیة، لم یتوقف النطاق الدولي عن التطور بحیث بلغ في سنة 

  .2015ثانیة سنة /میغابایت 390000ثانیة، أما على مستوى النطاق المحلي بلغ /میغابایت 630150حوالي 

تعتبر وصلة األلیاف البصریة الجزائر ): عین قزام –الجزائر (وصلة األلیاف البصریة  -3-1

، هذا المشروع الذي تم إطالقه في إطار )نیجیریا(أبوجا  –) النیجر(زیندر  –) الجزائر(العاصمة 

ث وكذا الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا، موجه لوضع هذه البنیة التحتیة تحت تصرف سكان الدول الثال

عبر نقاط التواصل الموجودة في الجزائر عن  الدول المجاورة ولضمان االتصال مع الدول األوربیة

طریق الكابالت البحریة لأللیاف البصریة، هذه الوصلة سیتم تعزیزها وتأمینها من خالل انجاز خطین 

  .الخدمات في حالة االختالالتلضمان استمراریة 

إن انجاز وصلة األلیاف البصریة البحریة  ):فالنسیا –وهران (لبحریة وصلة اللیاف البصریة ا -3-2

كلم، تمثل  563وبطول یبلغ  یغابیتج 100والتي تربط مدینة فالنسیا بقدرة تدفق تصل إلى ) أورفال(

اتي لتعزیز الوالج لخدمات شبكة ذات جودة عالیة وهذا على شاكلة الكابلین الموجودین وهما استثمار 
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SMW4  یربط مدینة عنابة بمدینة مرسیلیا، ووالذيAlpal2  الذي یربط مدینة الجزائر العاصمة

  .1بمدینة بالما

 :مواقع الواب وخدمات االنترنت -4

بهدف تطویر اإلدارة االلكترونیة تم وضع مواقع أنترنت مؤسساتیة من أجل السماح للمواطنین بالوصول 

رة وكذلك من أجل إجراء بعض العملیات إلكترونیا، إلى مختلف المعلومات الضروریة والتفاعل مع اإلدا

، أما في ما 2016موقع خالل سنة  587) والهیئات التابعة الوزارات(حیث بلغ عدد المواقع المؤسساتیة 

  .2موقع خالل نفس السنة 9162یوجد  .dzیخص مواقع االنترنت 

  :الساتل االتصاالت الفضائیة عبر -5

 2017زائر في عام جصناعیة، والتي دخلت حیز الخدمة، سوف تطلق الباإلضافة إلى الثالث األقمار ال

والذي یسمح بالولوج إلى شبكة من جمیع انحاء الوطن بما في ذلك  Alcomsat-1القمر الصناعي 

المناطق النائیة، حیث سیقوم هذا القمر الصناعي بضمان استمراریة التواصل عبر شبكة االنترنت في 

    . 3مستوى األلیاف البصریة وبتكالیف منخفضة حالة حدوث اضطرابات على

من خالل ما سبق نالحظ تطور قطاع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت من خالل جملة من 

شبكة الهاتف الثابت والنقال، شبكة االنترنت، مواقع الواب وخدمات االنترنت، االتصاالت (المؤشرات 

یل على اهتمام الوزارة الوصیة بالقطاع ومحاولة تطویره ، هذا التطور أكبر دل)الفضائیة وعبر الساتل

وعصرنته والعمل على مواكبة التغیرات التكنولوجیة الحاصلة في العالم ألن هذا القطاع متعدد االتجاهات 

والتشابكات مع مجمل األنشطة ومن ضمن هذه األنشطة التي یخدمها ویساهم في إنمائها القطاع السیاحي 

  . غیر مباشرةبطریقة مباشرة أو 

  وسائل اإلعالم: رابعا

من بین المقومات البشریة التي تمتلكها الجزائر والتي یمكنها أن تكون داعما للقطاع السیاحي نجد 

  :فالجزائر تمتلك قطاعا إعالمیا بشقیه العمومي والخاص، ومنها قطاع اإلعالم

 .4باللغة الفرنسیة 30باللغة العربیة و 27: جرائد یومیة وأسبوعیة -1

                                                 
  .تصاالتإلت المعلومات واالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، قطاع تكنولوجیا 1

  .21:00، الساعة 09/12/2017، تاریخ االطالع http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015الموقع االلكتروني، 
  .مرجع سابقالجزائریة، وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیات والرقمنة  2

   .مرجع سابقتصاالت، الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، قطاع تكنولوجیات المعلومات واإل 3 
4 Office National du Tourisme Algérien, Presse et Médias. 

 http://www.ont.dz/Presse-et-medias/, Vu 17/11/2017, à 21:50. 
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 .قنوات تلفزیة وٕاذاعات وطنیة ومحلیة -2

عرفت السنوات األخیرة فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص مما شجع على انشاء عدد كبیر 

   .1من القنوات الخاصة

  اإلمكانیات المادیة في تونس: الفرع الثاني

تها في سوق قلة اإلمكانیات المادیة الموجودة في تونس، إال أنها استطاعت أن تدعم مكان مرغ

العالمیة للسیاحة، وهذا یفضل ما تزخر به من مقومات طبیعیة التي سبق والتطرق إلیها، باإلضافة إلى 

تطویر وعصرنة كل ما له عالقة وارتباط بالقطاع  صرامة السیاسات الحكومیة المتعاقبة، وحرصها على

    .السیاحي ویخدمه بطریقة أو أخرى

  الحظیرة الفندقیة: أوال

، حیث تسعى القطاع الفندقي الذي یمثل إحدى أهم مكونات القطاع السیاحي بعنایة خاصةیحظى 

الوزارة الوصیة جاهدة لتطویر منتوجاتها منشآتها السیاحیة على المستوى الكمي والنوعي، فیما یلي سنتطرق 

  .إلى تطور الحظیرة الفندقیة في تونس

  )2015 – 2008(الفترة  المؤسسات الفندقیة في تونس خالل): 21(جدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  862  484  847  846  861  856  856  836  عدد المؤسسات الفندقیة

، أطروحة دكتوراه في األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغربعشي صلیحة،  :المصدر

، تخصص اقتصاد تنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج )منشورغیر (العلوم االقتصادیة، 

 .150، ص 2010/2011لخضر باتنة، 

- Statistique Tunisie, Institut National de la Statistique, Nombre d'Etablissements 
Touristiques. http://www.ins.tn/fr/themes/tourisme, Vu le 02/12/2017, à 13:00. 

من خالل الجدول أعاله نالحظ تذبذب في تطور عدد المؤسسات الفندقیة، حیث عمدت   

السلطات التونسیة بفضل نجاعة سیاستها في مجال السیاحة أن تبرز وتصنع لنفسها مكانة ضمن عمالقة 

الصناعة السیاحیة وهذا یعود بالدرجة األولى إلى توفر وتنوع هیاكل ومرافق المؤسسات  الدول الرائدة في

سنة  861لتصل إلى  2008سنة  836الفندقیة على مختلف ربوع البالد حیث كانت عدد المؤسسات الفندقیة 

حیث  ،)يالربیع العرب(عقب أحداث الثورة التونسیة  2012مؤسسة فندقیة سنة  846لتنخفض إلى  2011

في البالد وأصبحت غیر مستقرة خالل تلك الفترة، وابتداءا من سنة األوضاع السیاسیة واألمنیة  تدهورت

نالحظ ارتفاع في عدد المؤسسات الفندقیة تدریجیا بوتیرة بطیئة وهذا بفضل عودة األمن االستقرار  2013

  .على التوالي2015و 2014مؤسسة فندقیة سنتي  862و 848والمستثمرین للبالد لتصل إلى 

                                                 
  .159، صمرجع سابقعبد الحفیظ، مسكین  1

http://www.ins.tn/fr/themes/tourisme


                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
213 

أن المجهودات التونسیة في مجال تطویر وعصرنة المؤسسات الفندقیة لیست ولیدة األمس والجدیر 

بل هي ثمرة ونتاج عمل لعدید من السنوات على تعاقب الوزارات، هدفها جعل المنتوج یلبي جمیع احتیاجات 

  .امات اطالق برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیةوطلبات السائحین الوافدین للبلد، یندرج ضمن هذه االهتم

 یندرج هذا البرنامج في إطار االستراتیجیة الوطنیة :تعریف برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة -1

، وتم االنطالق 2003للنهوض بالقطاع السیاحي التي تم اقرارها من قبل السلطات العمومیة في سنة 

وحدة فندقیة بطاقة  45عبر برنامج نموذجي شمل  ،2015سنة  في تنفیذ برنامج التأهیل خالل

بقرار المجلس الوزاري تم تعمیمه على  2008جانفي  04الف سریر وفي  20استیعاب في حدود 

 .كامل المؤسسات الفندقیة

 :یهدف برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة إلى :أهداف برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة -2

 ق مردودیة أفضل للقطاعتحسین القدرة التنافسیة وتحقی. 

 تحسین قدرة القطاع على مجابهة أزمات الظرف االقتصادي العالمي. 

 السیاحیة بما یضمن إعادة التوازن المالي معالجة مشكلة المدیونیة الذي تعاني منه جل الوحدات. 

  تدعیم الوجهة التونسیة كأحد أعرق األقطاب السیاحیة في ضفاف المتوسط من خالل االنصهار

  .منظومة الجودة وتأهیل الكفاءات في

یجب أن ینصهر برنامج التأهیل في إطار استراتیجیة تنمیة  :المحاور االستراتیجیة لبرنامج التأهیل -3

 قطاع السیاحة، من أجل ذلك وقع اقرار جملة من المحاور االستراتیجیة ذات األولویة لتجسیم هذه

أهیل المؤسسة الفندقیة، وتشمل المحاور االستراتیجیة والتي یجب أن یتضمنها كل مخطط لت

 :االستراتیجیة ذات األولیة على ما یلي

 االنصهار في البرامج الوطنیة للجودة وحمایة المحیط. 

 االندماج في المنظومة الوطنیة للتكوین. 

 إعادة الهیكلة المالیة. 

 استعمال تكنولوجیات االتصال الحدیثة في النزل تعمیم. 

 الوطني للتحكم في الطاقة والمیاه االنخراط في البرنامج. 

 تركیز نظام الیقظة االستراتیجیة. 

 تطویر مؤسسات الدعم وٕاعادة النظر في اإلطار القانوني والترتیبي . 

 :تم إرساء برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة بدعم من :الشركاء والداعمون -4

 الفرنسیة للتنمیة  الوكالة)AFD(.  
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 یاحة الدیوان الوطني التونسي للس)ONTT.( 

  الجامعة التونسیة للنزل)FTH.( 

  الجامعة التونسیة لوكاالت األسفار والسیاحة)FTAV.( 

  البنوك التونسیة)APBT(. 

  شركات ذات رأس المال المخاطر)ATIC.( 

  الوكالة الوطنیة لحمایة الطاقة)ANME.( 

  مكاتب الدراسات)CSNEECF.(  

 :یل المؤسسات الفندقیةاالمتیازات الممنوحة في إطار برنامج تأه -5

  :قروض بنكیة بشروط میسرة -5-1

یمكن للمؤسسات الفندقیة المنخرطة في برنامج التأهیل أن تتحصل على قروض بنكیة بشروط میسرة 

وبنسب فائدة وبآجال خالص مشجعة في إطار التعاون الثنائي مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة معاضدة 

  .التأهیللمجهودات الدولة لتمویل برنامج 

  :حوافز مالیة -5-2

تحدد نسب المنح المتعلقة ببرنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة التي تسند من صندوق تنمیة القدرة   

  :التنافسیة لقطاع السیاحة كما یلي

 على ان ال تتجاوز  من كلفة دراسة التشخیص %70منحة في حدود : بالنسبة لدراسة التشخیص

 .دینار للفندق الواحد ألف 20القیمة القصوى للمنحنة 

 ألف دینار للفندق الواحد تستند  150منحة في حدود : بالنسبة لالستثمارات المادیة والالمادیة

 :كاآلتي

  من كلفة االستثمار المادي %10منحة في حدود. 

  أو كلفة االستثمارات الالمادیة ذات  من كلفة االستثمار الالمادي %50منحة في حدود

 .ألف دینار للفندق الواحد 50قیمتها  األولویة ال تتجاوز

   .1تسند هذه المنح بقرار من وزیر السیاحة وبعد مصادقة لجنة قیادة برنامج تأهیل المؤسسات الفندقیة

                                                 
طالع ، تاریخ اإلhttp://www.courdescomptes.mat.tn/Ar/-0000-0000-0-0-1-4-58-الموقع االلكتروني، القطاعات 1

  .20:35، الساعة 27/11/2017
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  شبكات النقل: ثانیا

منه إلى القطاع العام، تشرف على هذا القطاع وزارة النقل  %70النقل في تونس تعود ملكیة حوالي 

م وتامین النقل في تونس والسهر على سیره السلیم لما یضمن ذلك من تنمیة اقتصادیة التي تهدف لتنظی

  .1واجتماعیة

كلم من طرق التي تربط المدن  31000تمتد داخل تونس شبكة من الطرق البریة بطول : شبكة الطرقات -1

 .كلم من الطرق السریعة 357، حیث تشمل منها 2بعضها البعص

كلم بحیث طول الحطوط  2173السكك الحدیدیة في تونس بطول  تمتد خطوط :السكك الحدیدیة -2

 .3كلم خطوط متریة 1520كلم خطوط عادیة،  471كلم منها  1991المستعملة هي 

، ان "یاسین بن جاب اهللا"وفي ذلك السیاق أكد المدیر العام للشركة الجزائریة للنقل بالسكك الحدیدیة 

، حیث یكون بإمكان الزبون التنقل من الجزائر 2018ماي  2االنطالق الرسمي لقطار الجزائر تونس في 

آالف دینار جزائري أي ما یعادل  6العاصمة نحو تونس في ظرف ستة ساعات مبدئیا بتسعیرة تقارب 

 2000وأوضح ذات المسؤول أن ثمن التذكرة من الجزائر العاصمة نحو عنابة هو  دینار تونسیا، 90

  .جزائريدینار  3000نس هو دینار جزائري ومن عنابة نحو تو 

وأوضح یاسین بن جاب اهللا أن الخط سیشهد نسبة استغالل مكثفة خالل موسم االصطیاف، حیث سیكون 

واإلطعام وعدة خدمات سا، باإلضافة إلى تخصیص فضاءات للنوم /كلم 160الخط مكهربا لضمان سرعة 

ة مدن جزائریة وتونسیة ویضمن رحلة أخرى لضمان راحة المسافرین، مع العلم أن القطار سیمر عبر عد

  .4كلم 200إلى  150ذهاب وٕایاب یومیا، وحسب بیان الشركة التونسیة فإن خط السكك الحدیدیة یبلغ من 

تعد شبكة النقل الجوي من اهم شبكات النقل داخل أي دولة، ولهذا عمدت تونس إلى  :النقل الجوي -3

، 5ذو طابع دولي 9مطار، منها  16رات لتصل إلى عصرنته من خالل تطویر وتشیید العدید من المطا

، وتوجد في تونس عدید من 20166سنة  57.150.000حیث كانت طاقة االستیعابیة لمطارات تونس 

                                                 
  .22:00، الساعة 07/12/2017، تاریخ االطالع http://www.ar.wikipedia.org/wiki/تونس_في_الموقع االلكتروني، النقل 1
 .153، ص مرجع سابقحري المخطاریة،  2

3 Central Intelligene Agency, The World Factbook, Transportation Tunisia. 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-Factbook/geos/ag.html, Vu le 01/12/2017 à 18:20. 

، الساعة 03/12/2017طالع تاریخ اإل ،/http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2017/04/25الموقع االلكتروني، 4

23:05.  
5 Service d'Information Aéronautique Tunisie, Aérodromes. 
http://www.oaca.nat.tn/fileadmin/docs/DCCRSIA.doc/AIP/Aerodromes/AD/AD_1_3.PDF, Vu le 
08/12/2017 à 16:30.       

  .وزارة النقل التونسیة، مجاالت النقل، إحصائیات النقل الجوي 6

  .10:15، الساعة 09/12/2017طالع ، تاریخ اإلhttp://www.transport.tn/ar/aviation/statistiqueالموقع االلكتروني، 
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 شركات الطیران التونسیة العامة والخاصة، فعلى سبیل الذكر تغطي الخطوط الجویة التونسیة

)TUNISAIR (رحلة یومیة منها المدن  47مدینة بمعدل  44بلدا وأكثر من  28منتظمة لـ  ترحال

  10 –بلدان  8(واإلفریقیة ) مدن 7 –بلدان  7(والشرق األوسط ) مدینة 27 –بلدا  13(األوروبیة 

 .1طائرات بوینغ 7طائرة من نوع إیرباص و  22طائرة من بینها  29ویتكون أسطولها الحالي من ، )مدن

، ویعتبر 2سوسة، صفاقس، قایس، بنزرت، رادس: أهمها موانئ ومن 9یوجد في تونس  :النقل البحري -4

المیناء األول في استقبال السیاح األوروبیین واألمریكیین عن طریق البحر، وكذلك زیادة  "الجولیت"میناء 

، والشركة المختصة في 3مشاركة الیخوت واألنشطة البحریة، وأیضا زیادة عدد األحداث الریاضیة البحریة

 . الشركة التونسیة للمالحة نقل المسافرین هي

النقل الحضري في تونس تأمنه مختلف الشركات العمومیة والخاصة، إضافة إلى سیارات  :النقل الحضري -5

جرة جماعیة األ ، هذه الخیرة عبارة عن سیارات4"لواج"األجرة والحافالت هناك وسیلة نقل أكثر ارتیادا هي 

نقل المحبذة لدى التونسیین أو السیاح، وفي تونس العاصمة التي تسع ثمانیة أفراد وتعتبر من وسائل ال

كلم،  45خطوط وقتیة وطوله  2خطوط رئیسیة دائمة و 6، یتكون من 1985مترو خفیف یعمل منذ 

  .5محطة 66مجموع المحطات هو 

  تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت: ثالثا

بشقیه الثابت والنقال، وكذا عصرنة  جاهدة على تنشیط وتوسیع شبكة الهاتف عملت تونس لسنوات

شبكة األنترنت حتى تلحق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، وبذلك تكون قد عززت بنیتها ومكانتها 

  :ضمن الدول األكثر جذبا لسیاح، أنجز عن ذلك تحقیق جملة من االنجازات من بینها ما یلي

مشترك في  974975لهاتف الثابت في تونس بلغ عدد المشتركین في شبكة ا :شبكة الهاتف الثابت -1

 .أشخاص وهي نسبة متوسطة على العموم 9شخص هو  100، أي عدد المشتركین لكل 2016جویلیة 

                                                 
  .لجویة التونسیة، شبكة الخطوط التونسیةالخطوط ا 1

طالع تاریخ اإل ،http://wwwtunisair.com/site/publish/content/article.asp?ID=580&Lang=arالموقع االلكتروني، 

  .19:45، الساعة 12/12/2017
2 Central Intelligene Agency, The World Factbook, Transportation Tunisia, Opcit. 

  .153، ص مرجع سابقحري المخطاریة،  3
 كان هدفها الرئیسي هو وضع خطوط دائمة ومنتظمة بین تونس وشركائها التجاریین الرئیسیین، قدیما 1957مارس  07 يتم تأسیسها ف ،

أصبحت السفن لنقل المسافرین تصل دول بنلوكس وألمانیا وٕایطالیا  ولكن سریعا .مارسیلیا وروان وٕاسبانیاكانت الخطوط أساسا مع 

   ".قرطاج"، "تانیت: "وٕاسبانیا، وتملك حالیا سفینتین هما
4 Office National du Tourisme Tunisien. 
http://www.discovertunisia.com/infs-pratiques/transport, Vu le 10/11/2017, à 18:40. 

، الساعة 14/12/2017، تاریخ االطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiم.ج.تتونس_في_الموقع االلكتروني، النقل 5

21:05.   
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في محاولة إلطالق توسیع شبكة خطوط الهاتف النقال، منحت الحكومة امتیازات  :شبكة الهاتف النقال -2

إلى انخفاض  من مزودي الخدمة الهاتف النقال لبناء وتشغیل الشبكة، حیث أدت المنافسة بین العدید

مشترك خالل  14.282.078رسوم التنشیط واالستخدام وزیادة قویة في عدد المشتركین، فقد بلغ عددهم 

ق ذاته بلغ اوفي سی. 1شخص 128شخص هو  100، أي بلغ عدد المشتركین لكل 2016شهر جویلیة 

لترتفع عددهم إلى  2014ألف سنة  1165تف النقال عدد المشتركین بشبكة االنترنت عبر شبكات الها

  .20162ألف سنة  1510لیبلغ  2015ألف سنة  1327

في إطار الجهود الرامیة إلى تطویر خدمات التزود باألنترنت في جمیع تراب التونسي،  :شبكة االنترنت -3

الذي سیتم تحدید  2018سیتم االنطالق الفعلي في تنفیذ المخطط الوطني االستراتیجي تونس الرقمیة 

والعمل على تجسیم األهداف  2020 – 2016آجال تنفیذه لتتوقف مع فترة المخطط الخماسي للتنمیة 

 :3والمتمثلة في ما یلي 2020االستراتیجیة الثالث المرسومة في أفق سنة 

 األنترنت ذات السعة العالیة لكافة األسر. 

 الكل الرقمي بالمدارس. 

 ة بدون سند ورقيإدارة رقمیة ناجعة وسریع . 

  .من السكان % 50.9أي نسبة ،2016في جویلیة  5.665.242و بلغ عدد مستخدمي األنترنت في تونس 

    وسائل اإلعالم: رابعا

لم تقتصر على المستوى السیاسي واالجتماعي فحسب، بل  2011یبدو أن الثورة في تونس سنة 

فتونس . وبالتحدید المشهد التلفزیوني في البالد شملت مجاالت عدة، لعل آخرها القطاع السمعي البصري،

قناة تتراوح بین انطالق البث  39حقیقیا جعل عدد القنوات الجدیدة تبلغ " انفجارا تلفزیونیا"تعرف الیوم 

التجریبي والبث على االنترنت في مرحلة أولى واالستعدادات الحثیثة لبدایة البث على األقمار الصناعیة، 

، كما یحتوي 4، تتمیز هذه القنوات الجدیدة بتعدد مشاریعها وتنوع محتویاتهالتعدد الكبیروٕالى جانب هذا ا

 05خاصة، كما یوجد في تونس  05حكومیة و 09إذاعة منها  14المشهد اإلذاعي حالیا على ماال یقل على 

  .5بالفرنسیة وعدد من المجالت 04صحف یومیة بالعربیة و

                                                 
1 Central Intelligene Agency, The World Factbook, Communication Tunisia. 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-Factbook/geos/ts.html, Vu le 14/12/2017 à 05:30. 

  .تونسیةوزارة تكنولوجیا االتصال واالقتصاد الرقمي ال 2

، تاریخ /http://www.wajjahni.com/arانجازات وتوقعات-بین-واالقتصاد الرقمي-االتصال- تكنولوجیات-الموقع االلكتروني، قطاع

   .17:45، الساعة 09/11/2017االطالع 
3 Central Intelligene Agency, The World Factbook, Communication Tunisia, Opcit. 

  .یة، اتحاد إذاعات الدول العربیةجامعة الدول العرب 4

  .21:05، الساعة 10/12/2017، تاریخ االطالع http://www.asbu.net/article.php?artid=732&lang=arالموقع االلكتروني، 
  .18:30، الساعة 02/12/2017، تاریخ االطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiتونس_في_الموقع االلكتروني، اإلعالم 5
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  ستراتیجیات التنمویة لترقیة القطاع السیاحي في الجزائر وتونساإل: انيالمبحث الث

الجزائر وعلى الرغم من امتالكها مقومات سیاحیة تؤهلها ألن تكون من أكثر مناطق العالم جذبا 

للسیاح، إال أن حصتها من السیاحة ضئیلة جدا، لذلك أعلنت الجزائر عن خطة تطویریة لقطاع السیاحة 

لبدائل للریع البترولي، أما فیما یخص دولة الجوار تونس هذه األخیرة تعد من بین أوائل الدول وجعله أحد ا

اإلفریقیة تطورا وازدهارا في قطاعها السیاحي، وتعمل جاهدة للحفاظ على هذا المكسب عن طریق العدید من 

ان أخیرها تبني إستراتیجیة االستراتیجیات على مر السنین، وذلك لمواكبة التغیرات الحاصلة في العالم، وك

  .جدیدة لتنمیة السیاحیة

  إستراتیجیة التنمیة السیاحیة في الجزائر: المطلب األول

هو محصلة ناضجة لمسار طویل من " SDAT 2030"المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

تمت مع جمیع  ارات، بل هو نتیجة لعمل فكري واستشارة واسعةشاألبحاث، التحقیقات، الخبرات واالست

الفاعلین الوطنیین والمحلیین والعمومیین والخواص على مدار الجلسات الجهویة وعملیات اإلثراء التي أسفرت 

  . عنها

  )SDAT 2030(تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : أوال

 Schéma Directeur d’Aménagementیشكل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

Touristique  اإلطار االستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في الجزائر، ویعد هذا المخطط بمثابة

الوثیقة التي تعلن الدولة من خاللها لجمیع الفاعلین وجمیع القطاعات وجمیع المناطق عن مشروعها السیاحي 

التاریخیة للبالد، ووضعها ، وهو أداة تترجم إدارة الدولة في تثمین القدرات الطبیعیة، الثقافیة، و 2030آلفاق 

في خدمة السیاحة في الجزائر، ولتحقیق القفزة المطلوبة وجعل السیاحة أولویة وطنیة لدولة یجب النظر إلیها 

  .على أنها لم تعد خیارا بل أصبحت ضرورة، ألنها تشكل موردا بدیال للمحروقات

بنتها الدولة ویعد جزءا من یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة مرجعا لسیاسة جدیدة ت

من قبل وزارة تهیئة  2007، وقد تم إعداده سنة "SNAT 2030" المخطط الوطني للتهیئة اإلقلیم في آفاق

، التي قامت بكتابة )ODIT France(بالتعاون مع اللجنة الفرنسیة  "MATET"اإلقلیم والبیئة والسیاحة 

ذا المخطط، ویتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة تقریر الخبرة حول النقاط والمحاور المرجعیة له

، المدى المتوسط 2009على المدى القصیر (نظرة الجزائر للتنمیة السیاحیة الوطنیة في مختلف اآلفاق 

، فهو المرآة التي تعكس لنا مبتغى الدولة فیما یخص التنمیة المستدامة، وذلك )2030، المدى الطویل 2015

    .  1جتماعي واالقتصادي على الصعید الوطني طیلة العشرینیة القادمةمن أجل الرقي اال

                                                 
، 2014 – 2008خالل الفترة : تقییم أداء القطاع السیاحي وتأثیراته على االقتصاد الجزائريالسبتي وسیلة، صحراوي محمد تاج الدین،  1

  .818، ص 2017، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، جوان 07ة والمحاسبیة واإلداریة، العدد مجلة الدراسات المالی
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  التموقع الجدید للسیاحة الجزائریة: ثانیا

من أجل تحقیق الرهانات الجدیدة التي أخذتها السیاحة على عاتقها ینبغي التجدید والعصرنة لكي 

لكین الذین یبحثون عن أحسن تثبت السیاحة الجزائریة وجودها في ظل اشتداد المنافسة ووعي المسته

  .العروض بأقل التكالیف وأكثر متعة وتشویق

بالنظر إلى اإلمكانیات  :المنتجات السیاحیة الواجب تنمیتها للنهوض بالقطاع السیاحي في الجزائر .1

الطبیعیة الكثیرة التي تتمتع بها بالدنا یمكن التنویع من تشكیلة منتجاتها في فروع كانت موجودة 

 :1حدثة تتماشى ومتطلبات األسواق السیاحیة الدولیة وتتكون هذه الفروع منوأخرى مست

ویمكن تنویع العرض عن طریق توفیر نوادي لألطفال من  :سیاحة االستجمام الساحلیة والمتوسطة  .أ 

أجل اللعب والتسلیة، واألنشطة الریاضیة المائیة وتنظیم الرحالت البحریة، المطاعم، والمحالت 

 .ا من خالل المخطط األزرق عبر كافة الوالیات السیاحیة بتنوعها وجمالهاالتجاریة وغیره

بتنظیم جوالت عبر الحظائر الصحراویة واكتشاف السیاحة البیئیة : السیاحة الصحراویة والتجوال  .ب 

بالتوسع في تنظیم الجوالت عبر الصحراء الشاسعة الكتشاف طریق القالع، طریق الملح والذهب 

 .بالمنطقة الشرقیة ووصل العرق الغربي

التسلیة حول المدن من خالل الفضاءات الخضراء والنوادي وحظائر التسلیة : سیاحة المدن واألعمال  .ج 

الفكریة وتنظیم المؤتمرات، المعارض والمنتدیات من خالل وضع مخطط سیاحة المدینة في عنابة، 

 .قسنطینة، الجزائر العاصمة، وهران وغردایة

عالج الحمامات، المعالجة (تسمح بعصرنة المنتوج الكالسیكي للعالج : جیةالسیاحة الصحیة والعال  .د 

، باإلضافة إلى تطویر عروض جدیدة مرافقة كتهیئة السكن المؤثث وتنویع ...)باالستحمام البحري

 .اإلطعام ذو النوعیة الجیدة ومراكز التسلیة

 : تكون فیها :السیاحة الثقافیة التعبدیة والحدیثة  .ه 

 .اقع التاریخیة، المتاحف والمواقع األثریةباكتشاف المو  - 

 .اكتشاف العلوم والتقنیات - 

 .المهرجانات الثقافیة - 

 .زیارة الزوایا والمقاصد الدینیة - 

 . إلیزي ،تیبازة،المخطط الذي یشمل كل من تبسة، سوق األهراس، الطارف، باتنة، سطیف، معسكر

                                                 
، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، السیاحة الجزائریة بین متطلبات االقتصاد الوطني والمتغیرات االقتصادیة الدولیةشرفاوي عائشة،  1

، 191: ، ص ص2014/2015، 03ادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر ، تخصص تسییر، كلیة العلوم االقتص)غیر منشورة(

192 . 
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نحو سیاحة متمیزة لتثمین  من خالل التوجه ):Le Tourisme de Niche(سیاحة األعشاش   .و 

الغولف، الریاضات المائیة مثل سباق الزوارق، التحلیق (النشاطات ذات القیمة المضافة العالیة 

 ).الخ...الجوي، رحالت استكشاف لنظام الطبیعة 

 .كل والیة من ربوع الوطن تسمح بهذا النوع من السیاحة المتمیزة

جدیدة للسیاحة الجزائریة، أي كل األطراف التي تساهم في هم الشركاء في تنفیذ الرؤیة ال :الفاعلون .2

السیاح، المستثمرون، الموجهون، مقدمو الخدمات، : إنجاح المسعى الجدید للسیاحة الجزائریة وهم

 .1المواطن

  في الجزائر الشركاء الخمسة لتبني تفعیل التحول السیاحي): 22(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، أطروحة دكتوراه السیاحة الجزائریة بین متطلبات االقتصاد الوطني والمتغیرات االقتصادیة الدولیةشرفاوي عائشة،  :المصدر

، 03، تخصص تسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر)غیر منشورة(في علوم التسییر،

  .193، ص 2014/2015

                                                 
 .192، ص مرجع سابقشرفاوي عائشة،  1

وكاالت السفر، الناقلین، : الموجهون

المرشدین، الصحفیین، قادة الرأي، الوسطاء 

، هؤالء لهم دور )التجار وغیر التجار(من 

 .رائد في التنمیة السیاحیة

المستثمرون، المرقون المطورون والراغبین 

 منآفي ضمان استثمار سریع و 

ین یتحولون إلى مستهلكین فاعلین الذ: السواح

بدال من مجرد مستهلكین تتجاذبهم عروض 

مختلف الوجهات المنافسة، فئة تحتاج إلى 

 .الطمأنة والشعور بالحلم

 الشركاء الخمسة لتبني تفعیل التحول السیاحي

یحتاج إلى تحسیس بالنتائج اإلیجابیة : الموطن

جب إعالمه للسیاحة، وبآثارها السیئة المحتملة، كما ی

بإمكانیة مساهمته المباشرة في النهوض بسیاحة 

 .نوعیة مستدامة

أصحاب الفنادق، أصحاب المطاعم 

 .والناقلون یعتبرون مفتاح العملیة
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  )SDAT 2030(مخطط األعمال للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : الثانيالفرع 

یرمي المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة إلى تحقیق مجموعة من األهداف التي سطرت من أجل 

ترقیة السیاحة الجزائریة، ولهذا تم تصمیم هذا المخطط وفق عدة مراحل منسجمة لتجسیده الفعلي على أرض 

  :المیدان

  )SDAT 2030(لتهیئة السیاحیة لاألهداف العامة للمخطط التوجیهي : أوال

  :    ویمكن تلخیصها في الشكل التالي

  )SDAT 2030(تهیئة السیاحیة لاألهداف الخمسة للمخطط التوجیهي ل): 23(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خالل الفترة : یراته على االقتصاد الجزائريتقییم أداء القطاع السیاحي وتأثالسبتي وسیلة،صحراوي محمد تاج الدین،  :المصدر

، 2017، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، جوان 07، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة واإلداریة، العدد 2014 – 2008

  .819ص 

یتبین من خالل الشكل أعاله أن المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة جاء لتحقیق خمسة أهداف 

ه األول هو ترقیة القطاع السیاحي لیكون محركا رئیسیا للنمو االقتصادي، من خالل جعل أساسیة، وهدف

یة المساهمة في خلق السیاحة بدیال حقیقیا یحل محل المحروقات، مع منح السیاحة الجزائریة مكانة دولیة بغ

مناصب الشغل، والمساهمة في تحقیق التوازنات الكبرى لالقتصاد الوطني، من خالل تحسین وضعیة میزان 

المدفوعات وجلب العملة الصعبة، باإلضافة إلى تشجیع السیاحة الداخلیة من خالل تحسین العرض 

  .السیاحي، خاصة فیما یتعلق بجودة المنتج السیاحي الجزائري

ترقیة اقتصاد بدیل یحل محل 

 المحروقات

1 

 تثمین صورة الجزائر

5 

  تنشیط التوازنات الكبرى  - 

 االنعكاسات على األخرى - 

2 

لتراث الطبیعي، التاریخي تثمین ا

 والثقافي

4 

التوافق الدائم بین ترقیة السیاحة 

 والبیئة

3 
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ى المخطط التوجیهي كذلك إلى تحسین المستمر والدائم لصورة الجزائر السیاحیة، بهدف تغییر یسع

التصور الذي یحمله المتعاملون الدولیون حول السوق السیاحیة الجزائریة، وهذا یجعل من السیاحة الجزائریة 

یاحي مع بقیة قطاعات سوقا رئیسیة وهامة ولیست سوقا ثانویة، كما یهدف إلى تحقیق انسجام القطاع الس

االقتصاد الوطني، من خالل الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى كالفالحة والبناء واألشغال 

  .العمومیة والصناعة، والصناعة التقلیدیة

بما أن استراتیجیات السیاحة المستدامة هي تلك التي تراعي وتحترم التنوع الثقافي وتحمي التراث 

التنمیة المحلیة، انطالقا من هذا عمل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة على إقامة عالقة متینة وتساهم في 

مع العناصر األساسیة للتراث اإلقلیمي الذي یشمل اإلنسان، الطبیعة، المناخ، والتراث التاریخي، إذ تشكل 

میة المستدامة الموارد البیئیة هذه العناصر صورة السیاحة وجاذبیتها وموقعها وٕانتاجها، كما تراعي التن

  .  1والمحافظة علیها من خالل إدخال الدیمومة البیئیة في مجمل حلقات التنمیة السیاحیة

   2030األهداف المادیة والنقدیة : ثانیا

ف األهداف المادیة وصیغة المیزانیة ی، تعر 2030ة ییفرض المخطط التوجیهي لتهیئة السیاح

، وبصیغة أخرى، یتعلق )...ألسرة، عدد السواح، المداخیل، العمال الواجب تكوینهمعدد ا(المطلوبة لبلوغ ذلك 

األمر بتحدید خطة األعمال للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، ویهدف كذلك إلى ضمان االنطالق السریع 

یة ونقدیة بأهداف ماد" مخطط األعمال"الصالح للسیاحة الجزائریة، إذا یركز المخطط التوجیهي یرتكز على 

عمال ترمي إلى تلبیة الطلب الدولي والطلب الوطني الذي سیزید ، فخطة األ2015 – 2008للمرحلة األولى 

   . 2030ملیون سائح في آفاق  11عن 

 :2015 – 2008األهداف المادیة للمرحلة األولى  -1

 220.000ملیون سائح في ظروف جیدة، تمتلك تونس  6,5على سبیل المثال ومن أجل استقبال  - 

 .سریر تجاري

ملیون سائح، وباحترام نفس نسب الجیران،  2,5، هو استقبال 2015إن هدف الجزائر، في آفاق  - 

 .سریر من النوعیة الجیدة 75.000فهي تحتاج على 

سریر  40.000ما یقارب نصف قدرة االستقبال المتوقع، أي : هدف األقطاب ذات األولویة - 

سریر إضافي  10.000الرفیع في المدى القصیر جدا و من الطراز 30.000بمقیاس دولي منها 

 .في المدى المتوسط

 . 2مقعدا بیداغوجي 91.600و) بشكل مباشر وغیر مباشر(منصب شغل  400.000خلق  - 

                                                 
 .289، ص مرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 1
عمال السیاحیة األ الحركیات الخمسة وبرامج، (SDAT 2030)وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  2

  .17، 16: ، ص ص2008، جانفي )02الكتاب رقم : (ذات األولویة
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 :2015 – 2008األهداف النقدیة للمرحلة األولى  -2

اصة تقدر هداف التي تسعى إلى تحقیقها خالل المرحلة األولى یستوجب استثمارات عمومیة وخاأل

ملیار دوالر أمریكي ذلك أن االستثمار اإلجمالي عمومي وخاص، مادي وغیر مادي الالزم لخلق  2,5بـ 

دوالر لالستثمارات الغیر  5000لالستثمارات المادیة و 55.000دوالر منها  60.000سریر جدید یقدر بـ 

از السیاحیة السبعة یقضي ما سریر على مستوى أقطاب االمتی 40.000مادیة، وعلیه فإن مشروع انجاز 

ملیون دوالر كل سنة، وٕاذا  350بما معدله ) 2015 – 2008(ملیار دوالر خالل سبع سنوات  2,5قیمته 

أخذنا المعدل االعتیادي لنسبة االستثمارات العمومیة من إجمالي االستثمارات في قطاع السیاحة والذي یقدر 

ملیون دوالر أمریكي  375عمومیة یتوجب علیها إنفاق ما قیمته فإن السلطات ال )مادیة وغیر مادیة( %15بـ 

ملیون  54خالل السبع سنوات القادمة من اجل تطویر أقطاب االمتیاز السیاحیة السبعة ما یعني استثمار 

دوالر سنویا، ویوضح الجدول التالي األرقام األهداف التي یسعى المخطط التوجیهي لتهیئة السیاحیة إلى 

  .1تحقیقها

  توقعات أداء القطاع السیاحي في الجزائر): 22(جدول رقم 

  المضروب فیه  2015  2007  السنة

  1,47×   ملیون 2,5  ملیون 1,7  عدد السواح

  159869×1,8  سریر فخم 75000  یعاد تأهیلها 84869  عدد األسرة

  1,3×  %3  %1,7  المساهمة في الناتج المحلي الخام

  9إلى  7×  2000لى إ 1500  215  )ملیون دوالر(إیرادات 

  2×  400.000  200.000  )مباشر وغیر مباشر(مناصب شغل 

  142800  91600  51200  مقاعد بیداغوجیة: التكوین

الحركیات الخمسة ، (SDAT 2030)وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  :المصدر

  .18، ص 2008، جانفي )02الكتاب رقم : (عمال السیاحیة ذات األولویةوبرامج األ

  2015 -  2008المشاریع ذات األولیة للمرحلة األولى : ثالثا

، SDAT 2030لقد تم تحدید المشاریع ذات األولویة في إطار المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

  :2فمنها الجاري إنجازه، أو ما هو محل دراسة وعرض متقدم، وهي كالتالي

 .سریر 29.386عدد األسرة من كل األنواع یقدر بـ  (Hotels de chaine): لسلسلةفنادق ا -1

                                                 
 .133، 132: ، ص صمرجع سابقبوعموشة حمیدة،  1
الحركیات الخمسة وبرامج العمال السیاحیة ، (SDAT 2030)وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  2

 .19، 18: ، ص ص2008، جانفي )02الكتاب رقم (: ذات األولویة
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وأرضیات جدیدة مدمجة مخصصة للتوسع السیاحي ) VTE(عشرون قریة سیاحیة متمیزة  -2

    .مصممة لتتناسب مع الطلب الدولي والطلب الوطني

  :والجدول التالي یوضح القرى السیاحیة لالمتیاز

  متیاز في الجزائرى السیاحیة لإلالقر ): 23(جدول رقم 

  القرى السیاحیة لالمتیاز في الجزائر

القریة السیاحیة لالمتیاز بمسیدة، 

  الطارف

القریة السیاحیة لالمتیاز بسیدي سالم،  القریة السیاحیة لالمتیاز بالحنایة، الطارف

 عنابة

القریة السیاحیة لالمتیاز بأعزیون، 

 بجایة

" البحر المتوسط"ز القریة السیاحیة لالمتیا

 ببودواو البحري، بومرداس

القریة السیاحیة لالمتیاز بالسفیرات، 

 بومرداس

القریة السیاحیة لالمتیاز بقورصو، 

 بومرداس

 القریة السیاحیة لالمتیاز بزرالدة، الغرب

 الجزائر،

القریة السیاحیة لالمتیاز بسیدي فرج، 

 الجزائر

القریة السیاحیة لالمتیاز بالساحل، 

 الجزائر

القریة السیاحیة لالمتیاز منتدى الجزائر، 

 ، الجزائر1مریتي 

، مریتي Elicالقریة السیاحیة لالمتیاز 

 ، الجزائر2

القریة السیاحیة لالمتیاز بعین 

 شورب، عین طایة، الجزائر

القریة السیاحیة لالمتیاز ببوهارون،  القریة السیاحیة لالمتیاز بالمرسى، الجزائر

 تیبازة

ریة السیاحیة لالمتیاز لواد بالح الق

 سیزاري،  تیبازة

القریة السیاحیة لالمتیاز بالكولونیل عباس، 

 تیبازة

  )CET(القریة السیاحیة لالمتیاز لتیبازة 

القریة السیاحیة لالمتیاز بهلیوس 

 كریستل، وهران

 القریة السیاحیة لالمتیاز لموسكاردا، القریة السیاحیة لالمتیاز بمداغ، وهران

 تلمسان

القریة السیاحیة لالمتیاز 

 لموسكاردا، تلمسان

القریة السیاحیة لالمتیاز بقصر ماسین، 

 تیمیمون، أدرار

 

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

الحركیات الخمسة وبرامج ، (SDAT 2030)وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  -

  .19، 18: ، ص ص2008، جانفي )02الكتاب رقم : (مال السیاحیة ذات األولویةعاأل

 :تم تحدید الحظائر التالیة من اجل االستثمار فیها وهي :الحظائر البیئیة والسیاحیة -3

 حدیقة دنیا بعنابة. 

 حدیقة دنیا بقسنطینة. 

 حدیقة دنیا بالجزائر العاصمة. 

 حدیقة دنیا بوهران. 

 حدائق الواحات. 
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 :العالج، الصحة والرفاهیة مراكز -4

 حمام قرقور. 

 حمام ملوان. 

 الشریعة. 

منصب شغل في  8000سریر و 5986أقطاب سیاحیة باالمتیاز  6مشروع سیاحي في  80انطالق  -5

  .األفق

  :ویمكن تلخیص توزیع األقطاب السیاحیة لالمتیاز في الجزائر في الجدول التالي

  متیاز في الجزائرإللتوزیع األقطاب السیاحیة ): 24(جدول رقم 

  عدد المشاریع  األقطاب السیاحیة باالمتیاز

  23  الشمال الشرقي

  32  شمال الوسط

  18  الشمال الغربي

  04  "الواحات"الجنوب الغربي 

  02  ""قورارة –توات "الجنوب الغربي 

  01  "األهقار"الجنوب الكبیر 

  00  "الطاسیلي"الجنوب الكبیر 

  80  المجمـوع

الحركیات الخمسة ، (SDAT 2030)ة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة وزار  :المصدر

  .19، ص 2008، جانفي )02الكتاب رقم : (عمال السیاحیة ذات األولویةوبرامج األ

  الحركیات الخمسة للتفعیل السیاحة الجزائریة: الفرع الثالث

نعاش سریع ومستدام للسیاحة، مدعومة بعودة الجزائر إلى تشكل الحركیات الخمسة الطریق إل

  :الساحة الدولیة وموقعها االستراتیجي، وتتمثل هذه الحركیات فیما یلي

 مخطط وجهة الجزائر؛ 

 األقطاب السیاحیة لالمتیاز؛ 

 مخطط نوعیة السیاحة؛ 

 مخطط الشراكة العمومیة والخاصة؛ 

 مخطط تمویل السیاحة.  



                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
226 

  ئرمخطط وجهة الجزا: أوال

على غرار الدول السیاحیة الكبیرة في العالم، یتوجب على السیاحة الجزائریة أن تكون ممثلة في 

المواقع الرئیسیة الموفدة للزبائن من جهة، وجمع وٕاحداث تعاون بین كل الطاقات، االجتماعیة المهنیة، ومن 

ة حقیقیة، أصلیة وأصیلة، وجهة أجل ذلك یجب بناء صورة سهلة القراءة وظاهرة لوجهة الجزائر، صورة لوجه

تدعو السیاح القتسام تجارب جدیدة وغنیة، وكذلك ابتكار عالمة تكون من صنع المنتوج السیاحي الجزائري 

، ولنجاح مخطط تسویق وجهة الجزائر یجب االرتكاز على سبع قواعد أساسیة )Logo(مزودا بشعار 

      :ضروریة وهي

 یة، مستمرة لغزو األسواق لعدة سنوات، وٕاعداد الصورة وٕاعداد اختیار وضعیة هجوم :ثقافة وذهنیة

 ".االتصال والبیع"السوق من أجل 

 مالیة، : تنشیط وتنسیق متناسب ودائم لكل مخطط التسویق، وتجنید وسائل االتصال الحدیثة: االلتزام

 .بشریة وتقنیة مطلب لالحترافیة والنوعیة

 أفالم، أقراص، صفقات انترنت، شاشات فیدیو، : لمتعدداللجوء إلى التنشیط باإلعالم ا: األدوات

 .فضاءات مرئیة

 تبني وضعیة مراقبة ورصد إستراتیجیة على المستوى الوطني، جناح بكل قطب : فضاءات االتصال

 .امتیاز یوفر خمس وظائف، االستقبال، اإلعالم، فضاء المحالت، المعارض، فضاءات الصور

 ى المحلي والمستوى الدولي، امتالك مرجع مشترك للتجانس، شراكة فعالة على المستو : المسعى

) ONAT(للسیاحة  الجزائري الوطني الدیوان: التنسیق والتعاون، وتوحید العمل في كافة الهیئات

  .1ودار الجزائر) ONT(الوطني للسیاحة  الدیوان

حة الجزائریة السیاحة یقتضي األمر البحث عن أسواق تكون مستهدفة للسیا وجهة ومن أجل تثمین

  :وضحها في الجدول الموالين

  

  

  

  

  

                                                 
 .135، 134: ، ص صمرجع سابقبوعموشة حمیدة،  1
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  في الجزائر مخطط الوجهة حسب األهداف، الفروع واألسواق): 25(جدول رقم 

  أهداف التسویق في المخطط  الفروع المختارة  األسواق المستهدفة

  السوق الداخلیة

  الجزائریون المقیمون -1

المواد الواسعة االستهالك في 

  .الحمامات البحریة

متعة، التسلیة حول المدن تسوق ال

  .العالج والصحة

  الریاضي –التجوال   -تعبدي ال

البدیل الجاذب بالنسبة للوجهات (تحدید التدفقات 

  ).المجاورة

  .التحریض على الذهاب للعطل

  .تطویر استهالك التسلیة الجواریة على مدى السنة

" السیاحة العالجیة، الصحیة والرفاهیة"تشجیع استهالك 

  .ین الصحة العمومیةبغیة تحس

  ):NICHE(منتوج الفروع الجدیدة   

  .السیاحة الصحیة

  .أعمال مؤتمرات

حدثي، اكتشاف الحرف : ثقافي

  .والمهارة والمواقع األثریة

  .اتجاهات الجنوب

  .السیاحة الزراعیة

  .القنص/ الصید البحري 

  .أنشطة الثلج

  .تحدید التدفقات باقتراح منتوج ذو قیمة إضافیة عالیة

  .یادة النفقة السیاحیةز 

تنمیة المنتوج المتمحور حول الفروع المؤثرة في الصور 

  .االیجابیة

  .استهداف جیل السن الثالث

الجزائریون غیر  -2

  المقیمین

  .االستجمام البحري

  .تسوق المتعة

  .التسلیة حول المدن

سیاحة الذاكرة، اكتشاف : الثقافي

الحرف والمهارة الحدیثة، المواقع 

  .ة التعبدیةاألثری

  .الحفاظ على إقامة الجزائریین غیر المقیمین

  .تطویر ومضاعفة اإلقامات

في كل إقامة، إغراء ) االستهالك(زیادة القیمة المضافة 

   .رض جذاب ومتعدد العناصرعب) affinitaire(اإلقامة 

الحركیات الخمسة ، (SDAT 2030)یة وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاح :المصدر

  .27، ص 2008، جانفي )02الكتاب رقم : (عمال السیاحیة ذات األولویةوبرامج األ

ویة للحفاظ علیها، األسواق الواعدة واألسواق لویمكن تنظیم األسواق الخارجیة في أسواق ذات أو 

  :البعیدة لكن ذات مستقبل، نوضحها في الجدول الموالي
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  في الجزائر  األسواق الخارجیة المطلوب الحفاظ علیها لجلب السواح: )26(جدول رقم 

  أهداف مخطط التسویق   الفروع المختارة  األسواق المطلوب الحفاظ علیها

األسواق (األسواق ذات األولویة 

التقلیدیة المرسلة للسیاح نحو 

  )الجزائر

 فرنسا. 

 اسبانیا. 

 إیطالیا. 

 ألمانیا.  

اتجاهات الجنوب، الثقافي 

السیاحة العالجیة، والصحیة 

  .ذات الطراز الرفیع

  .مؤتمرات/ أعمال 

  .فروع تكمیلیة

  .ثقافیة وتعبدیة

الصید، (المنتوج النوعي 

الغطس، فن استكشاف 

  )الخ...المغاور

  .إعادة الثقة

میزتها الرئیسیة  ىباالعتماد علتجدید صورة الجزائر 

 الصحراء على أبواب: بالنسبة لوجهات المغرب وتونس

  .إفریقیا السوداء

في (سحر الصحراء : التركیز على القیم العاطفیة القویة

  ).مواجهة السیاحة الشعبیة االصطناعیة والمركبة للتراث

  .التركیز على الجواریة

: إظهار وتأمین طریقة استهالك سیاحیة محترمة ودائمة

  .سیاحة مسؤولة

  .التطویر والمحافظة على التدفقات وتشجیع االستهالك

  األسواق الواعدة

 بریطانیا. 

  البینیلكس. 

 النمسا. 

 الدول االسكندینافیة.  

  األسواق البعیدة وذات المستقبل

 –الصین (األسواق اآلسیویة 

  )الیابان

  السوق الروسیة

  أسواق أمریكا الشمالیة

  )الوالیات المتحدة –كندا (

  .اتجاهات الجنوب  دول الخلیج

  .الحمامات البحریة

  .مراتمؤت/ أعمال 

  .صید/ صید بحري 

  .حدثي/ ثقافي 

  .عالجي وصحي

التركیز على الشركات یجعل زبائنها یستهلكون المنتوج 

  .السیاحي ذو القیمة المضافة العالیة

  .التركیز على المواقع والمناسبات الدینیة

الحركیات الخمسة ، (SDAT 2030)وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  :المصدر

  .28، ص 2008، جانفي )02الكتاب رقم : (عمال السیاحیة ذات األولویةوبرامج األ

  :األقطاب السیاحیة لالمتیاز: انیاث

القطب السیاحي هو تركیبة من العرض السیاحي لالمتیاز في رقعة جغرافیة معینة مزودة بتجهیزات 

والدورات السیاحیة، بالتعاون مع المشاریع التنمیة المحلیة، ویستجیب اإلقامة، التسلیة، األنشطة السیاحیة 

لطلب السوق ویتمتع باالستقاللیة، ومتعدد األقطاب، ویدمج المنطق االجتماعي، الثقافي، اإلقلیمي والتجاري، 

  .  مع األخذ بعین االعتبار توقعات طلب السوق
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  :لالمتیاز هيوقد حدد مخطط التهیئة السیاحیة سبعة أقطاب سیاحیة 

 ویضم كل من عنابة، والطارف، سكیكدة، قالمة، تبسة، سوق  : القطب السیاحي لالمتیاز شمال شرق

ملیون  3,6، ویحتضن عدد سكان یقدر بحوالي 2كلم 80347أهراس، ویتربع على مساحة قدرها 

 .ساكن

 البلیدة، الشلف،  ویشمل كل من الجزائر، تیبازة، بومرداس، : القطب السیاحي لالمتیاز شمال وسط

،  وعدد سكانه حوالي 2كلم 33877عین الدفلة، البویرة، بجایة وتیزي وزو، مساحته اإلجمالیة تقدر بـ 

 .ملیون ساكن 11

 مستغانم، وهران، وعین تموشنت، تلمسان، معسكر، سیدي  : القطب السیاحي لالمتیاز شمال غرب

 .ملیون ساكن 5,7به جوالي ، و 2كلم 35000بلعباس، غلیزان، وتبلغ مساحته حوالي 

  یتكون من أربعة والیات الوادي، بسكرة،  : -الواحات  - القطب السیاحي لالمتیاز جنوب شرق

 02، ویحتضن عدد سكان یقدر بـ 2كلم 160000غردایة، ورقلة، ویمتد هذا القطب على مساحة قدرها 

 .ملیون ساكن

  درار وبشار، أمن والیتي القطب السیاحي  یتكون  : - توات  - القطب السیاحي لالمتیاز جنوب غرب

 .ألف ساكن 700، ویضم عدد سكان یقدر بـ 2كلم 603000ویمتد هذا القطب على مساحة قدرها 

  یقع هذا القطب في والیة الیزي، ویمتد  : -طاسیلي ناجر  –القطب السیاحي لالمتیاز جنوب الكبیر

 .ألف ساكن 50سكان یقدر بـ ، ویضم عدد 2كلم 284618هذا القطب على مساحة قدرها 

  یتمحور هذا القطب حول والیة تمنراست،  : -األهقار  - 02جنوب الكبیرالالقطب السیاحي لالمتیاز

 .1ألف ساكن 180، ویقطن به حوالي 2كلم 456200ویضم مساحة قدرها 

فقا ویتشكل كل قطب من هذه األقطاب السبعة من عدة مركبات تستدعي وضعها في تكامل و         

لقدراتها، بحیث تستجیب لتوقعات مختلف أنواع الزبائن، وهذا بتوفیر منتوجات سیاحیة متعددة ومتنوعة 

، وستسمح هذه األقطاب السیاحیة ...)سیاحة صحراویة، سیاحة االستجمام، سیاحة عالجیة، سیاحة بیئیة(

طرة للتطور السیاحي، إن الهدف لالمتیاز ببروز تنوع سیاحي على كافة اإلقلیم وتستخدم كنقطة ارتكاز وقا

المتوقع من بناء هذه األقطاب هو تحریك الدافع الذي یسهل االنتشار السیاحي في كافة التراب الوطني، عبر 

  .2أنشاء مجموعة من القرى السیاحیة لالمتیاز تشجیع على تنمیة مستدامة للقطاع

  

                                                 
، مداخلة االستراتیجیة السیاحیة في الجزائر وفق المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة محتوى تحلیل وتقییم، و آخرون شاهد إلیاس 1

 25- 24قالمة، یومي  1945ماي  08عة رها في تطویر القطاع السیاحي، جامالمقاوالتیة ودو : لى الملتقى الدولي الثاني حولإمقدمة 

 .10، 09: ، ص ص2017أكتوبر 
 .145، ص مرجع سابقبوزاهر نسرین،  2
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 : وعیة السیاحیةنمخطط ال: ثالثا

طلبا في الدول السیاحیة الكبیرة، إنها الفلسفة التي جعلت مخطط لقد أصبحت النوعیة الیوم م

السیاحة یرمي إلى تطویر نوعیة العرض السیاحي الوطني، فهو یرتكز على التكوین والتعلیم، كما یدرج 

  .تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في تناسق مع تطور المنتج السیاحي في العالم

  :والمخطط النوعي للسیاحة یشمل

 .ن النوعیة وتطویر العرض السیاحيتحسی - 

 .منح رؤیة جدیدة للمحترفین - 

 .حث المتعاملین في السیاحة على العمل إلجراءات النوعیة - 

 .نشر صورة الجزائر وترقیتها كوجهة نوعیة - 

، أصبح تكوین العنصر البشري أمرا 2030وقصد االستجابة للهدف المادي في مخطط األعمال 

د المخطط ثالثة أهداف إستراتیجیة للتكوین، قصد تحفیز الجزائر في آفاق ضروریا، وعلى هذا األساس حد

2030    :  

 ضمان المیزة التنافسیة للبرامج البیداغوجیة، وتأهیل المؤطرین البیداغوجیین بمدارس سیاحیة. 

 إعداد مقاییس االمتیاز للتربیة والتكوین السیاحي. 

 ل في مخطط النوعیة السیاحیةاالبتكار واستعمال تكنولوجیات اإلعالم واالتصا. 

    :الخاصة –مخطط الشراكة العمومیة : رابعا

ال یمكن تصور تنمیة مستدامة للسیاحة دون تعاون فعال بین القطاع العمومي والخاص، ویمكن 

الحدیث عن الشراكة العمومیة الخاصة عندما یتحرك المتعاملون العمومیون والخواص سویة لالستجابة للطلب 

  .لمنتجات السیاحیةالجماعي ل

فإذا كانت الدولة تمارس دورا ضروریا في المجال السیاحي، خاصة في تهیئة اإلقلیم وحمایة 

المناظر العامة، ووضع المنشآت القاعدیة في الخدمة السیاحة، كما أنها تسهر على النظام العام وحفظ 

احي، یثمن ویسوق األمالك األمن، فإن القطاع الخاص یضمن أساسیات االستثمار واالستغالل السی

  .والخدمات التي تضعها الدولة تحت تصرفه

إلى خلق روابط بین مختلف  - الخاصة–وعلى هذا األساس یسعى مخطط الشراكة العمومیة 

الفاعلین في العملیة السیاحیة، وذلك من أجل مواجهة المنافسة األجنبیة وتحقیق منتوج سیاحي نوعي من 

  :خالل األهداف التالیة
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 النظافة، المیاه، الطاقة تكنولوجیا اإلعالم : سین الخدمات القاعدیة في المواقع السیاحیةتح

 .الخ... والتصال

 تسهیل الوصول إلى المواقع السیاحیة والقرى السیاحیة لالمتیاز. 

 تحسین النوعیة بالتكوین المستمر. 

 توفیر األمن السیاحي. 

 صیانة الثروة الطبیعیة والبیئیة. 

 قة االستیعابیة للمقاصد السیاحیةاحترام الطا.  

  :مخطط تمویل السیاحة: خامسا

أخذ بعین االعتبار خصوصیة قطاع لكونها صناعیة ثقیلة تتطلب استثمارات ضخمة من جهة 

وكونها ذات عوائد مالیة بطیئة من جهة أخرى، فإن المخطط التوجیهي لتهیئة السیاحة جاء لمعالجة هذه 

  .1دعم ومرافقة الشریك المرقي والمطورالمعادلة الصعبة، من خالل 

  :2أما عن محتوى مخطط تمویل السیاحة فكان

  مرافقة المستثمرین المرقین وأصحاب المشاریع بالمساعدة في اتخاذ القرار، في تقدیر المخاطر

 .وفي تمویل عتاد االستغالل

 تخفیف إجراءات منح القروض البنكیة. 

 التمدید في مدة القرض. 

 لمؤسسات المعدة الحتیاجات المؤسسات السیاحیة وأصحاب المشاریع، من خاللدعم ومرافقة ا :

نظام مرافقة مالي، مساعدات للتكوین، تشجیع شامل للنوعیة، إنشاء أداة جدیدة لتمویل 

 .االستثمارات السیاحیة مثل إنشاء بنك االستثمار السیاحي

لسیاحة وتوفیر دعم مالي دائم ویسعى مخطط التمویل من خالل أهداف إلى إعطاء دفعة قویة ل

  .لضمان استدامة القطاع السیاحي

  واقع السیاحة التونسیة: المطلب الثاني

یستند السیناریو المرسوم للخماسیة القادمة إلى االسترجاع الكامل لطاقات اإلنتاج وتعافي االقتصاد  

ا تراجع ملحوظ لإلنتاج، وذلك الوطني التونسي من مجمل الصدمات والتطورات غیر المالئمة، التي نتج عنه

                                                 
 .12 –10: ، ص صمرجع سابق، و آخرون شاهد إلیاس 1
 .150، ص مرجع سابقبوزاهر نسرین،  2
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مع مجمل التدابیر  اإلیجابيواالجتماعیة، وأیضا التفاعل  بفضل عودة االستقرار تدریجیا لألوضاع األمنیة

واإلصالحات الهیكلیة سواء التي تمت بلورتها والشروع في تنفیذها أو تلك المضمنة في اإلستراتیجیة المقترحة 

  .  صالحات تنبي إستراتیجیة جدیدة لتنمیة قطاع السیاحةللفترة القادمة، ومن ضمن هذه اإل

  المخطط التوجیهي للتنمیة في تونس: الفرع األول

تشهد تونس مرحلة جدیدة من تاریخها المعاصر تتمیز بالتحول النوعي الذي طبع خیاراتها التنمویة، 

الحریات الفردیة والعامة، وال وما تتیحه هذه المرحلة من فرص وٕامكانیات لإلصالح والتطور والنماء یضمن 

یكون ذلك إال بتضافر جهود المجموعة الوطنیة بأسرارها وانخراط كافة األطراف في نحت معالم المسار 

  .   التنموي لتونس الجدیدة

  2020 – 2016تعریف مشروع الوثیقة التوجیهیة لمخطط التنمیة في تونس : أوال

، الذي یندرج في ظرف استثنائي )2020 – 2016(میة یمثل مشروع الوثیقة التوجیهیة لمخطط التن

ودقیق من تاریخ تونس قاعدة للحوار بین القوى الحیة في البالد وٕاطار مرجعیا لتحول االقتصادي 

  :1واالجتماعي خالل الخماسیة القادمة وذلك من خالل مراحل

یجیات التنمویة للخماسیة تحدید الوثیقة التوجیهیة الرؤیة الجدیدة لتونس وتضبط األهداف واالسترات -1

 .القادمة

 یرسم المخطط التنموي أهدافا محددة وطنیا وقطاعیا وجهویا للخماسیة القادمة، كما یحدد مجموعة -2

ببلوغ األهداف المرسومة في كل المجاالت ویضبط األدوار  من السیاسات والبرامج التي تسمح

 .والمسؤولیات والمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفیذه

انجاز المخطط السلطة المركزیة والجهویة والمحلیة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع تتولى  -3

سنوات باالستناد إلى الدراسات لكل قطاع، كما یتم إعداد قانون المالیة سنویا  05المدني لمدة 

    .    حسب أهداف المخطط، وتعتمد الوزارات والمنشآت والسلطات المحلیة النجاز برامجها السنویة

  2020 – 2016أهداف مخطط التوجیهي للتنمیة في تونس  :ثانیا

إلى بلوغ جملة من  2016یهدف المخطط التوجیهي للتنمیة الذي تم االنطالق العمل به سنة 

  :أهداف أهمها ما یلي

   2015 – 2011خالل الخماسیة  %1,5مقابل  %5بلوغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 

  2015دینار سنة  8015مقابل  2020دینار في آفاق  12480ي إلى حدود یرتفع الدخل الفرد. 

                                                 
 .02، ص 2015سبتمبر  15، 2020 – 2016ط التنمیة مشروع الوثیقة التوجیهیة لمخطالجمهوریة التونسیة،  1
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   2015سنة  %15مقابل  2020سنة  %11تنخفض نسبة البطالة إلى حدود. 

   مسجلة سنة  %4,6مقابل  2020مع آفاق  %2,5تتقلص نسبة الفقر المدقع إلى حدود ال تتعدى

2010. 

   2015مسجل سنة  %5,4 مقابل %3,6إلى  2020تخفیض معدل التضخم آفاق. 

   مقارنة بما  2020ملیون دینار تونسي آفاق  125000ارتفاع حجم االستثمار اإلجمالي إلى حدود

  .1ملیون دینار تونسي 77048بـ  2015تسجیله سنة 

  2020 – 2016المحاور الخمسة للمخطط التوجیهي للتنمیة في تونس  :ثالثا

  :2لى محاور وهيیرتكز المخطط التوجیهي لتنمیة في تونس ع

  الحوكمة الرشیدة، اإلصالح اإلداري ومقاومة الفساد. 

  االنتقال من اقتصاد  ضعیف المردودیة إلى قطب اقتصادي. 

  التنمیة البشریة واإلدماج االجتماعي. 

  تجسیم طموح الجهات. 

  االقتصاد األخضر ضامن لتنمیة المستدامة .  

  ة في تونسإستراتیجیة التنمیة السیاحی :الفرع الثاني

أهمیة بالغة لما له من تأثیر ایجابي في تحقیق أهداف التنمیة بیحظى قطاع السیاحة في تونس 

ودفع عجلة االستثمار، وفي ذات السیاق اعتمدت وزارة السیاحة التونسیة على توجیهات إستراتیجیة لغرض 

  :النقاط التالیةالنهوض بالقطاع السیاحي واالستمرار في الدینامیكیة المحققة نوجزها في 

  تنویع العرض السیاحي: أوال

  :3تنویع المنتج للحد من المظهر الموسمي الذي یطبع القطاع السیاحي وذلك یتم بـ

   إنشاء محطات سیاحیة مندمجة على ساحل البحر تعرض منتوجا متنوعا یكمل منتوج السیاحة

 .البحریة المتوفرة حالیا

  اء المواقع اإلركیولوجیة الموجودة والتي أصبحت شاهدا على النهوض بالسیاحة الثقافیة وذلك بإحی

 .)...ونیقیة، رومانیة، إسالمیةب(مختلف الحضارات التي تعاقبت على البالد 

                                                 
 .85، ص مرجع سابقالجمهوریة التونسیة،  1
 .01، ص مرجع سابقالجمهوریة التونسیة،  2
 .177، ص مرجع سابقحري المخطاریة،  3
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   السیاحة الترفیهیة، السیاحة ...)منتزهات وطنیة، محمیات طبیعیة(تنمیة السیاحة البیئیة ،

 .، سیاحة الترفیهیةاإلستشفائیة، سیاحة المناسبات، السیاحة الشاطئیة

   تنویع المنتج السیاحي الصحراوي وتكثیفه مع المحافظة على طابعه الخاص حتى یتمكن من منافسة

منتوج بلدان البحر األبیض المتوسط األخرى، وبالفعل فإن السیاحة التونسیة الصحراویة تتمیز بقربها 

 .حالیا من ساحل البحر وهذا ما یجعلها مكملة للمنتوج البحري المتوفر

  النهوض بجودة الخدمات السیاحیة والتكوین: ثانیا 

  :ویكون ذلك من خالل

  إدراج عالمة الجودة. 

  1احترام المعاییر العالمیة. 

   العمل على تحسین منظومة التكوین السیاحي وزیادة في عدد االختصاصات التكوینیة ومضاعفة

 .عدد المتخرجین من مراكز ومدارس التكوین السیاحي

 مواصفات جدیدة لتصنیف المؤسسات السیاحیة تعتمد على جودة الخدمات ومبادئ االستدامة  وضع

 –نزل (وتوسیع قاعدة المنتفعین ببرنامج التأهیل السیاحي لیشمل كافة مكونات القطاع السیاحي 

 ...).مطاعم سیاحیة  –وكاالت األسفار 

  وضع إستراتیجیة ترویجیة: ثالثا 

  :ة التونسیة من خاللتهدف إلعادة بناء الوجه

  تعزیز صورة تونس بالخارج عبر وسائل الرقمیة والمشاركة في أكبر وأهم المعارض والصالونات

 .السیاحیة

  العمل على استرجاع حصة من األسواق األوروبیة التي شهدت تراجعا ملحوظا خالل السنوات

 .األخیرة، واكتساح أسواق جدیدة على غرار السوق الصینیة واإلفریقیة

 دعم األسواق ذات األولویة كالسوق الروسیة والسوق الجزائریة. 

 2الزیادة في عدد الرحالت بین أهم المدن الروسیة والمدن السیاحیة التونسیة. 

   تفعیل منظومة التأشیرة االلكترونیة"e-Visa". 

                                                 
 .مرجع سابقمرصد مجلس،  1

2 Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Actualités, Audition du Ministre sur le Plan de 
Développement 2016 – 2020 pour le Secteur du Tourisme et de l’Artisanat. 
http://www.tourisme.gov.tn/fr/services/actualityos/article/Audition-du Ministre-du Tourisme-et de 
l’Artisme.html, Vu le 02/01/2018, à 22:45. 
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 1العمل على إحیاء المهرجانات الجهویة. 

 دعم الربط الجوي. 

  ء قواعد الحوكمة الرشیدةتحدیث القطاع وٕارسا: رابعا

  :وذلك عن طریق

  إعادة النظر في المنظومة اإلداریة المشرفة على القطاع عبر مراجعة اإلطار التشریعي والترتیبي

 .والمؤسساتي ودور المهنة في النهوض بالقطاع السیاحي

 تحسین مناخ العمل والشراكة بین القطاع العام والخاص. 

  تهیئة البنیة األساسیة: خامسا

  تواصل تهیئة المناطق السیاحیة الجدیدة من خالل مواصلة عملیات التحكم العقاري وٕاتمام إجراءات

المصادقة على أمثلة التهیئة الخاصة بها والشروع في إنجاز دراسات البنیة األساسیة وتنفیذها وذلك 

 :بالنسبة للمناطق التالیة

 فج األطالل بعین دراهم. 

 البقالطة. 

 قرقنة. 

 سبیطلة. 

 ط الحمروني بقابسش. 

 تطاوین. 

  بتوزر السیاحیةالمنطقة. 

 قبلي. 

  2)البري، البحري، الجوي(تطویر وعصرنة شبكة النقل. 

  أهداف اإلستراتیجیة لتنمیة السیاحة التونسیة : الفرع الثالث

  :یمكن توضیح إستراتیجیة التنمیة السیاحیة التونسیة من خالل الجدول الموالي

  

                                                 
 .مرجع سابقمرصد مجلس،  1

2 Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Actualités, Opcit. 
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   2020آفاق لتنمیة السیاحة التونسیة  ات المرجوة تحقیقهاالتوقع): 27(جدول رقم 

  2020توقعات آلفاق   المؤشرات

  االستثمار السیاحي

  )إعادة تهیئة- تنشیط- إیواء(

مشروعا في األنشطة السیاحیة الجدیدة  25المصادقة على انجاز  2016حیث تم سنة 

 260إجمالیة قدرت بـ ودور استضافة بكلفة ) Gites Rurauxمنتجعات فالحیة (البدیلة 

  .ملیون دینار تونسي

مشروعا سیاحیا  250، إحداث ما یقارب عن 2020 – 2017والمنتظر خالل الفترة 

ومواصلة االستثمار في المشاریع الفندقیة التقلیدیة خاصة بالشراكة مع العالمات الدولیة 

ملیون  1500ى حدود المتمیزة، وتقدر االستثمارات المرتقبة خالل الفترة المشار إلیها إل

  .دینار تونسي

  .2020مالیین آفاق  10توافد   )سائح(التدفقات البشریة 

  .ملیون لیلة سیاحیة 41كل سنة لتصل إلى  %6تحقیق معدل نمو سنوي بنسبة   )اللیالي المقضاة(اللیالي السیاحیة 

  .ملیار دینار تونسي 5,6لتصل إلى  2020آفاق  %8تحقیق نسبة معدل نمو سنوي   المداخیل السیاحیة

  .2020متخرج بحلول سنة  800إلى  2016متخرج خالل سنة  427من   خریجي مراكز التكوین السیاحي

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

فیفري 2020،13- 2016عرض وزیرة السیاحة والصناعات التقلیدیة التونسیة حول مشروع مخطط التنمیة مرصد مجلس،  -

2017،http://www.majles.marsad.tn/2014/chroniques/580179f441237aee57، اإلطالع تاریخ 

 .20:30، الساعة 30/10/2017

- Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Actualités, Audition du Ministre sur le Plan de 
Développement 2016 – 2020 pour le Secteur du Tourisme et de l’Artisanat. 
http://www.tourisme.gov.tn/fr/services/actualityos/article/Audition-du Ministre-du Tourisme-et de 
l’Artisme.html, Vu le 02/01/2018, à 22:45 

إلى تحقیق آمال وتطلعات وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة التونسیة آلفاق  االستراتیجیةتهدف 

فة إلى رفع االستثمار السیاحي وزیادة تندرج ضمن المخطط التوجیهي للتنمیة، الهاد االستراتیجیة، هذه 2020

، قصد تلبیة احتیاجات السیاح وتحسین من جودة السلع والخدمات المعروضة، )البطالةتقلیص (الید العاملة 

  ).العملة الصعبة(، ومنه توفیر إیرادات مالیة )عدد اللیالي السیاحیة(وبالتالي زیادة استقطاب السیاح 

  السیاحیة لكل من الجزائر وتونس ستراتیجیةاإلزمات تنفیذ میكانی: المطلب الثالث

تتولى الدولة رسم السیاسة العامة لقطاع السیاحة ومؤسساته على المستوى الوطني والمحلي 

والمتابعة والتنفیذ للمشاریع االستثماریة، ویكون القطاع الخاص هو الشریك األساسي والمعول علیه لدعم 

  .االستراتیجیات فهمل دور المجتمع المدني في انجاح تطبیق مختلنون أن عملیة التنمیة السیاحیة د

  میكانیزمات تنفیذ االستراتیجیة السیاحیة بالجزائر: الفرع األول

لتنظیم القطاع السیاحي البد من توفر وتواجد هیئا ومؤسسات تسهر على الشؤون السیاحیة للبالد، 

  .ل على النهوض بالقطاع السیاحي الجزائريوتتوفر الجزائر على عدة مؤسسات وجمعیات تعم

http://www.majles.marsad.tn/2014/chroniques/580179f441237aee57
http://www.tourisme.gov.tn/fr/services/actualityos/article/Audition-du Ministre-du Tourisme-et de l'Artisme.html
http://www.tourisme.gov.tn/fr/services/actualityos/article/Audition-du Ministre-du Tourisme-et de l'Artisme.html
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  وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة: أوال

تعتبر وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة أعلى سلطة في القطاع السیاحي الجزائري، تأسست 

  :، وأوكلت إلیها المهام التالیة20/12/1963المؤرخ في  63/474بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  بالمنتوج السیاحي الجزائري وتوجیهه وترقیته؛التعریف 

 تجسید السیاسة التنمویة في مجال السیاحة؛ 

 انجاز المخططات التنمویة السیاحیة.  

   :وتتكون وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة من المدیریات التالیة

 المدیریة العامة للسیاحة؛ - 

 المدیریة العامة للصناعات التقلیدیة؛ - 

 ت والتخطیط واالحصائیات؛مدیریة الدراسا - 

 مدیریة التكوین وتنمیة الموارد البشریة؛ - 

 مدیریة االتصال والتعاون؛ - 

 مدیریة التنظیم والشؤون التعاونیة؛ - 

 .مدیریة اإلدارة العامة والوسائل - 

  )ONT(الدیوان الوطني للسیاحة : ثانیا

والمتضمن  1988اكتوبر  31المؤرخ في  88/214أنشأ الدیوان الوطني للسیاحة بمرسوم تنفیذي رقم 

 05المؤرخ في  90/409إنشاء الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه، المعدل والمتمم بالمرسوم تنفیذي رقم 

 92/402، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990دیسمبر  22الموافق لـ  1411جمادى الثاني عام 

، ویعتبر مؤسسة عمومیة ذات 1992توبر سنة أك 31الموافق لـ  1413جمادى األول عام  05مؤرخ في 

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، ویعد أداة للوزارة المكلفة بالسیاحة لتصور وتحقیق  طابع إداري

  :ترقیة السیاحة ودراسة السوق والعالقات العامة وتتمثل مهام الدیوان الوطني للسیاحة فیما یلي

 ئري؛ترقیة المنتج السیاحي الجزا - 

 متابعة ومراقبة وكاالت السیاحة والسفر؛ - 

 توجیه المتعاملین السیاحیین؛ - 

 انجاز الدراسات العامة لمناطق التوسع السیاحي؛ - 
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 متابعة االستثمارات السیاحیة في الجزائر؛ - 

توجیه االستثمارات العمومیة والخاصة في میدان السیاحة ویشجعها بتدابیر خاصة في إطار التشریع  - 

 المعمول به؛

 .1شارك في ترویج السیاحة ویتابع األعمال المبذولة في هذا المجال - 

  الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة: ثالثا

بالشخصیة  ، تتمتع1998فیفري  21المؤرخ في  70/98الوكالة بمرسوم تنفیذي رقم  تم إنشاء

سییر، التنمیة، الحفاظ المعنویة واالستقالل المالي، وتعد األداة الرئیسیة المتخصصة والمسؤولة عن الت

سیاسة الوطنیة للتنمیة للعقار السیاحي وعلیه فهي العامل األساسي المكلف بتطبیق ال واالستغالل العقالني

  :وتتمثل مهام الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة فیما یلي، المستدامة

 تسهر على الحمایة والحفاظ على مناطق ومواقع التوسع السیاحي؛ - 

 ناطق ومواقع التوسع السیاحي؛ترقیة وترویج م - 

 الحرص على توفیر وٕانشاء المرافق العمومیة؛ - 

 تطبیق حق الشفعة على كل عقار متواجد داخل مناطق ومواقع التوسع السیاحي؛ - 

الحرص على احترام القوانین المتعلقة بالسیاحة ومخططات التهیئة السیاحیة والعمرانیة داخل مناطق  - 

 حمایتها وتطویرها؛ومواقع التوسع السیاحي بهدف 

 .2بكل مناطق ومواقع التوسع السیاحيوضع دفتر شروط خاص  - 

  )ANDT(الوطنیة للدراسات السیاحیة  مؤسسةال: رابعا

فیفري  21لـ  هـ والموافق1418شوال  24المؤرخ في  70/98أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي،  ، فیشكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع1998

  :ولها المهام اآلتیة

تنشیط وترقیة وتأطیر النشاطات السیاحیة في إطار السیاحة الوطنیة لتطویر السیاحة والتهیئة  - 

 العمرانیة؛

 انشاء كل الدراسات المرتبطة بمجال نشاطها بطلب من السلطات العمومیة؛ - 

  .3لسیاحة وتنمیتهاانشاء بنك للمعلومات الخاصة بتهیئة ا - 

                                                 
  .188 – 184: ، ص صمرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 1
، تاریخ االطالع http://www.andt-dz.org/ar/?action=Formunik&type=menu&idFormunik=45الموقع االلكتروني،  2

  .21:37، الساعة 10/01/2018
 .192، ص مرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 3



                            تونستشخیص واقع وآفاق القطاع السیاحي في الجزائر و                    لثالثالفصل ا

 

 
239 

  مدیریات السیاحة والصناعات التقلیدیة: خامسا

، بمعني أنه كل والیة من والیات مدیریة للسیاحة والصناعات التقلیدیة 48یوجد على مستوى الوطن 

الوطن توجد مدیریة للسیاحة والصناعات التقلیدیة، تعمل على تنشیط القطاع على المستوى الوالئي، من 

  .الخ في هذا المیدان... وسیع حجم االستثمارات خالل تدعیم وت

  )ONAT(الدیوان الوطني الجزائري للسیاحة : سادسا

تنمیة القطاع السیاحي، وكان ذلك في  یعتبر الدیوان بمثابة أول مؤسسة سیاحیة أنشأتها الدولة قصد

وصایة وزارة  ، هذا الدیوان كان یعمل تحت1962أوت  25المؤرخ في  27/62بموجب األمر رقم  1962

  :الشؤون االقتصادیة ، وأوكلت له القیام بالمهام التالیة

 ممارسة الوصایة والرقابة على كل الهیئات واإلدارات التي تقوم بالنشاط السیاحي؛ 

 استشارة السلطات العمومیة حول المسائل السیاحیة والدعایة واالشهار؛ 

 ال السیاحي؛النصوص والقوانین المتعلقة بالتنظیم في المج تطبیق 

 ترقیة المنتج الجزائري السیاحي. 

  :أصبح الدیوان الوطني للسیاحة یعمل تحت وصایة الوزارة، واسندت له المهام التالیة 1994وفي 

 الدعایة واالشهار؛ - 

االستثمارات السیاحیة، نظرا النعدام الوسائل واألدوات الخاصة المتعلقة بإنجاز المشاریع اجبرت  انجاز - 

    .1إنشاء مكتب تقني داخل الدیوان الوطني الجزائري مكلف بإنجاز الدراسات التقنیةالوزارة على 

  )TCA( النادي السیاحي الجزائري: سابعا

، ثم وضعه تحت وصایة وزارة السیاحة سنة 1963تأسیس النادي السیاحي الجزائري في أكتوبر 

اقتصادیا فعلیا من خالل  الأصبح متعام 1980السیاحیة وفي سنة  ، وكلف بتنمیة النشاطات1971

خدمات السفر والعمرة والحج، ویملك النادي السیاحي الترقیة والتخییم و  التي یقدمها في میدان النشاطات

  :وكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني، ویتمثل نشاطه فیما یلي 42الجزائري 

 تنسیق وتنشیط التظاهرات السیاحیة مع المنظمات الوطنیة والدولیة؛ - 

 نظیم الرحالت الدینیة الحج والعمرة؛ت - 

  .2تنظیم الرحالت السیاحیة المتنوعة عبر التراب الوطني وخارجه - 

                                                 
  .192 -  190: ، ص صمرجع سابق، عبد الحفیظ مسكین 1
 .197، ص مرجع سابقعبد القادر،  نعوینا 2
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  وكاالت السیاحة واألسفار: ثامنا

ذي الحجة  18مؤرخ في  99/06تعرف وكالة السیاحة واألسفار في الجزائر حسب قانون رقم 

تجاریة تمارس بصفة دائمة نشاطا سیاحیا،  كل مؤسسة :، على أنها1999أفریل  4هـ الموافق لـ  1419

    .1یتمثل في بیع مباشرة أو غیر مباشرة رحالت وٕاقامات فردیة أو جماعیة وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها

  :2تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السیاحة واألسفار على وجه الخصوص فیما یأتي

 فردیة وجماعیة؛ ورحالت سیاحیة وٕاقامات تنظیم وتسویق أسفار - 

داخل المدن والمواقع واآلثار ذات الطابع السیاحي والثقافي  تنظیم جوالت وزیارات رفقة مرشدین - 

 والتاریخي؛

 اإلیواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقیة وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة بها؛ - 

 وضع خدمات المترجمین والمرشدین السیاحیین تحت تصرف السیاح؛ - 

 .بسائق أو بدون سائق ونقل األمتعة وكراء البیوت المنقولة و غیرها من معدات التخییم كراء سیارات - 

 .بیع تذاكر أماكن الحفالت الترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي أو غیر ذلك - 

  :والجدول الموالي یوضح تطور عدد الوكاالت السیاحیة واألسفار الناشطة في الجزائر

  )2016 – 2013(عدد الوكاالت السیاحیة الناشطة في الجزائر خالل الفترة ): 28(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  السنة

  2041  1643  1215  1063  عدد الوكاالت السیاحیة الناشطة

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .11، ص 2014إحصائیات السیاحة في الجزائر الدیوان الوطني لإلحصائیات،  -

- Ministère de Tourisme et de l’Artisanat, Tableau de Bord des Statistique du Tourisme 
et de l’Artisanat, Février 2017, P 10. 

في ") ب"فئة " + أ"فئة (من خالل جدول أعاله نالحظ تطور في عدد الوكاالت السیاحیة الناشطة 

وكالة سیاحیة، هذا  978بزیادة  2016ة سن 2041لتصل إلى   2013 سنة 1063الجزائر، حیث كانت 

الرقم الهائل ال یعكس الدور واجب أن تلعبه إلنعاش السیاحة، یبقى دورها محصور في بعض األعمال 

التقلیدیة كبیع التذاكر وتنظیم الرحالت، فالدور الرئیسي لها هو العمل الستقطاب السیاح من الخارج وتسویق 

  .للجزائر كوجهة سیاحیة

                                                 
، یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة 1999أفریل  40هـ الموافق لـ  1419ذي الحجة  18مؤرخ في  06-99نون رقم االق 1

 .03واألسفار، المادة 
، یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة 1999أفریل  40هـ الموافق لـ  1419ذي الحجة  18مؤرخ في  06-99القانون رقم  2

 .04واألسفار، المادة 
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   الجمعویة اتحركال: تاسعا

موزعة على مستوى التراب الوطني، وهي  150تقدر الحركات الجمعویة في السیاحة بحوالي 

  :موضحة بالتفصیل في الجدول الموالي

  2014 – 2013عدد الحركات الجمعویة في الجزائر سنتي ): 29(جدول رقم 

  2014  2013  الحركات الجمعویة                   السنة

  75  87  جمعیات التي استفادت من المنحعدد ال

    45  35الدواوین المحلیة للسیاحة

  40  42  جمعیات ذات طابع سیاحي

  .17، ص 2014إحصائیات السیاحة في الجزائر الدیوان الوطني لإلحصائیات،  :المصدر

  مؤسسات التكوین السیاحي: عاشرا

سیاحي، ومن ضمن هذه یوجد على مستوى الوطن أربعة مؤسسات مختصة في التكوین ال

 :ل التاليدو المؤسسات ما هي في طور التكوین، ومنها ما هو حدیث النشأة، نوضحها من خالل الج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 محطات استقبال مصغرة تقدم النصح واالعالم حول العرض السیاحي والخدمات المتوفرة. 
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  مؤسسات التكوین السیاحي في الجزائر): 30(جدول رقم 

  طاقة االستیعاب  التخصصات التي تدرس  المهام  المؤسسة

الوطني  المعهد

للفندقة والسیاحة 

  ببوسعادة

سامیین وتقنیین في مختلف مهن  تكوین تقنیین-

  السیاحة والفندقة؛

تحسین مستوى المستخدمین التابعین للقطاع -

  وتجدید معلوماتهم وتكوینهم المتواصل؛

تعمیم التقنیات الحدیثة المرتبطة بالسیاحة والفندقة -

  .والحمامات المعدنیة

تقني وتقني سامي في إدارة -

  الفندقیة؛

تقني وتقني سامي في مطبخ -

  حلویات؛و 

  .دلیل سیاحي محلي-

مقعد  300

  .بیداغوجي

المعهد الوطني 

للفندقة والسیاحة 

  بتیزي وزو

تكوین تقنیین سامیین في مختلف مهن السیاحة -

  والفندقة؛

تحسین مستوى المستخدمین التابعین للقطاع -

  وتجدید معلوماتهم وتكوینهم المتواصل؛

والفندقة  تعمیم التقنیات الحدیثة المرتبطة بالسیاحة-

  .والحمامات المعدنیة

  

تقني وتقني سامي في إدارة -

  الفندقیة؛

تقني وتقني سامي في مطبخ -

  وحلویات؛

  .تقني وتقني سامي في مطعم -

مقعد  300

  .بیداغوجي

المدرسة الوطنیة 

العلیا للسیاحة 

  بالجزائر

تقدم تكوینا عالیا متخصصا في الدراسة الجامعیة -

تلف مواد السیاحة والفندقة والدراسات العلیا في مخ

  والحمامات المعدنیة؛

تقوم بجمیع الدراسات االستكشافیة من أجل -

االستجابة للطلب الذي یعبر عنه المتعاملون مع 

التوفیق بین المهمة التربویة في اختیار مواضیع 

الرسائل واألشغال وبین الحاجیات في میادین 

  السیاحة والفندقة والحمامات المعدنیة؛

صور برامج ارشادیة في تقنیات الفندقة والسیاحة تت-

  والحمامات المعدنیة بكل الوسائل؛

تحسین مستوى المستخدمین التقنیین في السیاحة -

  . والفندقة

لیسانس في التسییر الفندقي -

  والسیاحي

مقعد  200

  .بیداغوجي

المدرسة العلیا 

للفندقة واإلطعام 

  بالجزائر

من المجاالت  یتم تكوین الطلبة في العدید-

المتعلقة باالستقبال والتسییر الفندقي والطیخ تطبیقا 

على مستوى المؤسسات الفندقیة سواء في الجزائر 

  .أو في الخارج

لیسانس دولي في التسییر -

  الفندقي واإلطعام

مقعد  800

  .بیداغوجي

  :من إعداد الطالب اعتمادا على :المصدر

 .قدیم مؤسسات التدریب في الفندقة والسیاحةوزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة، ت -

http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=6405،اإلطالع  تاریخ  

  .14:24، الساعة 13/01/2018

- Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Alger. 
http://www.eshra.dz, Vu le 15/01/2018, à 19:30. 

http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=6405
http://www.eshra.dz/
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، ولتحقیق المخطط وجب )SDAT2030(تبنت الجزائر استراتیجیة جدیدة لتطویر قطاع السیاحة  

حي، هذه األخیرة كما هو مبین في توفیر العدید من شروط ومعاییر، ومن ضمنها وجود مؤسسات تكوین سیا

جدول أعاله قلیلة جدا من حیث العدد، ضف إلى ذلك أن عدد المقاعد التي تؤطرها هذه المؤسسات قلیلة، 

ناهیك عن توزعها شمال البالد، رغم دخول المدرسة العلیا للفندقة واإلطعام بالجزائر حیز الخدمة منذ أواخر 

 ىثل هذه المؤسسات التكوینیة وتوزیعها عبر كافة ربوع الوطن حت، یجب زیادة عدد وتنویع م2014سنة 

  .  تساهم في رفع مستوى التكوین وینعكس باإلیجاب على تطویر السیاحة

  ستراتیجیة السیاحیة لتونسمیكانیزمات تنفیذ اإل: الفرع الثاني

لسنین وال نتهاجها لمختلف االستراتیجیات على مر اإمتیاز، حققت ذلك بإتونس دولة سیاحیة ب

دون استثناء انطالقا من أعلى هیئة مشرفة على قطاع ممثلة  یتحقق ذلك إال بتظافر وتعاون جمیع الجهود

  .في الوزارة الوصیة إلى جمیع أفراد المجتمع

  وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة: أوال

بضبط المتعلق  2005جویلیة  27المؤرخ في  2005لسنة  2122مر عدد طبقا ألحكام األ

 2008أوت  11المؤرخ في  2008لسنة  2864، والذي تم تنقیحه باألمر عدد مشموالت وزارة السیاحة

تضطلع وزارة السیاحة بمهمة عامة تتمثل في تنفیذ سیاسة الدولة في میادین السیاحة والترفیه السیاحي ولهذا 

   :الغرض فهي مكلفة

 .لترفیه السیاحيالخاصة بالسیاحة واالقیام بكل الدراسات والبحوث  - 

في المجاالت التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على  تیبیةاقتراح مشاریع النصوص التشریعیة والتر  - 

 .تنفیذها

ضبط البرامج والمشاریع التي یتعین انجازها في نطاق المخطط وكذلك التدابیر المؤیدة لها وعرضها  - 

 .على موافقة الحكومة

ومة والمتعلقة بمیادین السیاحة والترفیه السیاحي سواء بصفة مباشرة أو تنفیذ القرارات التي تتخذها الحك - 

 .1عن طریق الهیاكل والمؤسسات والمنشآت العمومیة الخاضعة إلشراف الوزارة

  :2وتشمل وزارة السیاحة على

 الهیئة العلیا للوزارة وندوة المدیرین. 

                                                 
، تاریخ االطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wiki)تونس(_التقلیدیة_والصناعات_السیاحة_الموقع االلكتروني،وزارة 1

  .17:00، الساعة 11/02/2018
2 Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Organisation du Ministère. 
http://www.tourisme.gov.tn/Fr/le_ministere/organisation. Html, Vu le 15/02/2018, à 19 :02. 
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 الدیوان. 

 التفقدیة العامة لوزارة السیاحة. 

  للمصالح المشتركةاإلدارة العامة. 

 إدارة الدراسات والتعاون الدولي.  

  :وتضم : غة اإلداریةبت العمومیة ذات الصالمؤسسا: ثانیا

  :المعهد العالي للدراسات السیاحیة بسیدي الظریف -

هو مؤسسة عمومیة ذات صیغة إداریة للتعلیم العالي والبحث العلمي، تتمتع بالشخصیة المدنیة 

خضع إلشراف مزدوج بین وزارة السیاحة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أحدث المالي وت واالستقالل

 22المؤرخ في  2005لسنة  2325المعهد العالي للدراسات السیاحیة بسیدي الظریف بمقتضى األمر عدد 

  :، وأوكلت له المهام التالیة2005 أوت

 تكوین إطارات مختصة في القطاع السیاحي؛ 

 لدراسات في القطاع السیاحي؛تأطیر البحوث وا 

 تنظیم التظاهرات العلمیة والوطنیة والدولیة في مجال السیاحة؛ 

 تقدیم االستثمارات لفائدة الهیاكل والجامعات المهنیة في القطاع السیاحي؛ 

  المساهمة في توفیر مراكز عمل لفائدة الطلبة المتخرجین من المعهد من خالل موافاة

ت األسفار بقائمات المتخرجین الجدد من المعهد حسب مختلف الوحدات الفندقیة ووكاال

 .االختصاصات

  .شهادة البكالوریایؤمن المعهد تكوینا نظریا وتطبیقیا لفائدة المتحصلین على  :مجاالت التكوین

  :وتحتوي على اختصاصین وهما :اإلجازة في الفندقة

 إیواء. 

 إطعام .  

   :وهماوتحتوي على اختصاصین  :اإلجازة في السیاحة

 دلیل سیاحي. 

 التصرف في المنتوج السیاحي. 
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  :وتضم : غة الغیر إداریةبالمؤسسات العمومیة ذات الص: ثالثا

 1976نوفمبر  11الدیوان الوطني التونسي للسیاحة في  أنشأ :الدیوان الوطني التونسي للسیاحة -1

ة واالستقالل المالي غة غیر إداریة تتمتع بالشخصیة المدنیبفهو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات ص

ویخضع إلشراف وزارة السیاحة، وتتمثل المهمة األساسیة للدیوان الوطني التونسي للسیاحة هي 

 :تطبیق سیاسة الدولة في القطاع السیاحي، وتشمل على المهام التالیة

 تنمیة القطاع السیاحي؛ - 

 تنظیم ومراقبة النشاط السیاحي؛ - 

 الترویج والنهوض بالمنتوج؛ - 

 .لسیاحيالتكوین ا - 

  :ویتكون الدیوان الوطني التونسي للسیاحة من

 اإلدارة المركزیة للمصالح المشتركة؛ 

 اإلدارة المركزیة للترویج؛ 

 اإلدارة المركزیة لتنمیة الكفاءات المهنیة والجودة؛ 

 1اإلدارة المركزیة لالستثمار والمنتوج. 

عامة غیر إداریة تحت إشراف وزارة  هي شركة تونسیة مساهمة :الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة -2

 133السیاحة والصناعات التقلیدیة، أحدث الدیوان القومي للصناعات التقلیدیة بموجب القانون عدد 

لغرض تنفیذ الخطة الوطنیة إلحیاء وتنمیة قطاع  1959أكتوبر  14المؤرخ في  1959لسنة 

 :التقلیدیة وأوكلت له المهام التالیةالصناعات 

مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة المعامل المسیرة إلنتاج التي سبق إحداثها أو التي  أن یستخدم - 

 .سیحدثها هذا الدیوان نفسه أو بإشارة وسعیا منه

 .القیام بمراقبة فنیة على الشركات الصناعیة للصناعات التقلیدیة والمنتوجات الموجهة للتصدیر - 

خاصة بتكوین الید العاملة الصانعة والمحترفة المساعدة على ترویج إنتاج الصناعات التقلیدیة و  - 

 .وبتحسینها وكذلك بتعمیم النتائج وبثها في السوق الداخلیة والخارجیة

 .االتجار لفائدة الخاصة ولفائدة الغیر في منتوجات الصناعات التقلیدیة - 

                                                 
1 Ministere du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Etablissements sous Tutelle. 
http://www.tourisme.gov.tn/Fr/le-ministere/etablissements-sous tutelle. Html, Vu le 17/02/2018, à 14 :12. 
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جمیع التدابیر التي ترمي إلى حمایة وتحسین وتنمیة الصناعات التقلیدیة  طلباتخاذ أو  - 

  .1لتونسیةا

  المنشآت العمومیة: رابعا

  :2تضم المنشآت العمومیة ما یلي

 الوكالة العقاریة السیاحیة؛ 

 شركة الترفیه السیاحي؛ 

  الحمامات؛" بروموقولف"شركة تنمیة الصولجان 

  المنستیر؛" بروموقولف"شركة تنمیة الصولجان  

 شركة قولف قرطاج.  

  وكاالت السیاحة واألسفار: خامسا

المتعلق بتنظیم وكاالت األسفار  1973 رأكتوب 17المؤرخ في  1973نة لس 13 المرسوم عدد - 

كما تم تنقیحه بالقانون  1973نوفمبر  19المؤرخ في  1973لسنة  68المصادق علیه بالقانون عدد 

المتعلق بتبسیط االجراءات في مجال التراخیص  2006ماي  22المؤرخ في  2006لسنة  33عدد 

 .قطاع السیاحياإلداریة الخاصة بال

والمتعلق بضبط شروط الكفاءة لممارسة  2006أوت 7المؤرخ في  2006لسنة  2216عدد األمر  - 

 .3"ب"أو صنف " أ"نشاط وكالة أسفار من صنف 

قطاع السیاحة في تونس قطاع حیوي، وهذا لكون القائمون علیه منذ عزمهم على تطویره أولوا 

ضمن هذه االهتمامات وكاالت السیاحة واألسفار هذه األخیرة اهتمام بكل شيء له عالقة بالسیاحة، ومن 

تساهم بطریقة مباشرة وملحوظة في إنعاش وكذا تنفیذ مختلف االستراتیجیات السیاحیة، ولهذا نجد أن وزارة 

السیاحة والصناعات التقلیدیة قامت بتعبید الطریق أمام مستثمري وكاالت السیاحة واألسفار ودعمهم، وهذا ما 

التونسیة  الفیدرالیةحسب إحصائیات الصادرة من  2017سنة  678إلى تزاید عددهم سنویا لیصل إلى أدى 

  .   لوكاالت األسفار والسیاحة التونسیة

  

                                                 
، 20/02/2018، تاریخ االطالع /http://www.ar.wikipedia.org/wikiالتقلیدیة_للصناعات_الوطني_الموقع االلكتروني، الدیوان 1

  .20:55الساعة 
2 Ministere du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien, Etablissements sous Tutelle, Opcit. 

 .4794، ص 93، عدد 2006نوفمبر  21الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة،  3
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  تنافسیة القطاع السیاحي في الجزائر وتونس: المبحث الثالث

قتصاد بشكل أصبح من القناعات الراسخة أن مسألة التنافسیة هي أداة ووسیلة فعالة لتطویر اال

عام، والقطاعات االقتصادیة منفردة بشكل خاص، ومعیارا لتقویم األداء االقتصادي للوقوف على جوانب القوة 

السیاحة في السنوات األخیرة تخضع للكثیر من التنافسیة، وقد قامت وقد أصبحت . والضعف في االقتصاد

في األسواق السیاحیة على كافة  فسیتهااتنالدول التي تعتمد على السیاحة بقیاس ومعرفة الكثیر من 

  .المستویات التنظیمیة والثقافیة وغیرها، لغرض وضع االستراتیجیات والرؤى المستقبلیة

  مؤشرات القدرة التنافسیة لقطاع السیاحي في الجزائر وتونس: المطلب األول

ترتكز علیها  سوف نتناول في هذا المطلب تنافسیة السیاحة، ومختلف األبعاد والمحددات التي

  . باإلضافة إلى مؤشرات قیاسها على المستوى الدولي

  التنافسیة السیاحیة: الفرع األول

قبل الشروع في تعریف تنافسیة السیاحة، یجب التطرق أوال إلى مفهوم التنافسیة بشكل عام، 

محدد، فمفهوم خصوصا وأن العدید من المفكرین تطرق إلى التنافسیة، ولم یتم الوصول إلى إعطاء تعریف 

التنافسیة واسع ولم یعد یقتصر على المؤسسات لكي تبقى وتستمر، أو األفراد لیحظوا بفرص عمل، بل باتت 

ضرورة ملحة للدول التي ترغب في استدامة وزیادة مستویات معیشة أفرادها، ویختلف مفهوم تنافسیة باختالف 

  . ةمحل الدراسة فیما إذا كان على مستوى المؤسسة أو الدول

  تعریف التنافسیة : أوال

  :1نتطرق إلى تعریف التنافسیة فیما یلي

التنافسیة هي قدرة الدولة : حسب تعریف معهد التنافسیة الدولیة :تعریف التنافسیة على مستوى الدولة -1

على اإلنتاج بشكل أكبر وأكثر كفاءة نسبیا، وزیادة مبیعاتها من السلع المصنعة، والتحول نحو السلع 

التقانة والتصنیع ذات القیمة المضافة العالیة، وتحقیق دخل قومي أعلى للفرد، واستقطاب عالیة 

ویقصد بالكفاءة التكلفة . االستثمارات األجنبیة المباشرة، والتي ترتبط بمدى توفیر الدولة لبیئة مناسبة

المحلیة والعالمیة بین  األقل من خالل تحسین اإلنتاجیة، وزیادة الجودة، وتحقیق المالئمة بین االحتیاجات

 . المناطق المختلفة وعبر الزمن

یقصد بها قدرة المؤسسات في أي قطاع معین في دولة على  :تعریف التنافسیة على مستوى المؤسسة -2

ومن . تحقیق نجاح مستمر في األسواق المحلیة والعالمیة دون االعتماد على الدعم والحمایة الحكومیة

، وتقاس )العمل، رأس المال، تكنولوجیا(نتاج الموظفة في العملیة اإلنتاجیة خالل رفع إنتاجیة عوامل اإل

                                                 
، مجلة المناجر، المدرسة التحضیریة في العلوم واقع وآفاق تنافسیة الصناعة السیاحیة بالجزائرحشماوي محمد، زواري فرحات سلیمان،  1

 .06، 05: ، ص ص2015، جوان 02قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، دراریة الجزائر، العدد اال
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محصلة االستثمار األجنبي المباشر  -الربحیة،  -: التنافسیة في هذا المستوى في المجاالت التالیة

  .إضافة إلى مقاییس متعلقة بالتكلفة والجودة للمنتجات - الداخل والخارج، 

  لسیاحیةتعریف التنافسیة ا: ثانیا

أنها الزیادة في اإلنتاج والتحسن في "  :تعرف المنظمة العالمیة للسیاحة التنافسیة السیاحیة على

نوعیة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكین، كما تعرف على أنها قدرة الدولة على تولید ثروة وٕامكانیات تتفوق 

  . 1"بها على منافسیها في األسواق العالمیة

قدرة المؤسسات المنتمیة للقطاع السیاحي في دولة ما على تحقیق نجاح : "أنها وتعرف كذلك على

مستمر في األسواق المحلیة والدولیة باالعتماد على ما تملكه من موارد وقدرات دون االعتماد على الدعم 

لواحدة ویمكن أن یكون القطاع السیاحي تنافسیا إذا كان متوسط التكالیف للوحدة ا". والحمایة الحكومیة

  .المنتجة أو للخدمة تساوي أو أقل من مستواها لدى المنافسین في الدول األخرى

القدرة التنافسیة للسیاحة هو قدرة الوجهة ": (OCED)وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

ودة السیاحیة في تحسین جاذبیتها للمقیمین وغیر المقیمین، وتقدیم خدمات سیاحیة جذابة وتتمیز بالج

واالبتكار من أجل الحصول على حصص سوقیة محلیة وعالمیة، مع ضمان استخدام الموارد المتاحة لدعم 

  ".السیاحة بكفاءة وبطریقة مستدامة

المعهد الدولي للتنمیة واإلدارة  ةوتعرف التنافسیة على مستوى قطاع السیاحة الكلي وفقا لمنهجی

  :جیة في قطاع السیاحة والسفر من خاللبأنها تعظیم القیمة المضافة ومستوى اإلنتا

 جذب االستثمار في اقتصاد السیاحة؛ 

 كفاءة عملیات وصول وعودة السیاح؛ 

 اختراق وتسویق البلد في عدد كبیر من دول العالم وتحویل المیزة النسبیة إلى میزة تنافسیة؛ 

 2ت العولمةتقدیم خدمات سیاحیة ذات مستوى عالي من التقنیة والجودة تتماشى مع متطلبا.  

  مؤشرات التنافسیة السیاحیة: الفرع الثاني

هتمت العدید من المؤسسات الدولیة بإعداد تقاریر خاصة عن التنافسیة، وفي هذا اإلطار بدأ إ

بإصدار تقاریره السنویة فیما یتعلق بتنافسیة قطاع  Word Economic Forumمنتدى االقتصاد العالمي 

لدولي، لمعرفة القدرة التنافسیة للقطاع السیاحي للدول، وقد كان أول إصدار السیاحة والسفر على المستوى ا

  .20073عام 

                                                 
 .279، ص 2018یام للنشر والتوزیع، األردن، ، دار األالقطاع السیاحي والنمو االقتصاديالنصراوي سلطان وآخرون،  1
خالل ) دافوس(شمال افریقیا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي تقیم وتحلیل التنافسیة السیاحیة لدول راتول محمد، زیان بروجة علي،  2

  .143 – 141: ، ص ص2016، جوان 14، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي شلف، العدد )2015-2007(الفترة 
 .279، ، ص مرجع سابقالنصراوي سلطان وآخرون،  3
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وقد تم االعتماد لقیاس مؤشرات التنافسیة لدول على بیانات من مصادر عالمیة مختلفة ومن خالل 

  :ن من البیاناتاستطالعات الرأي التي قام بها المنتدى العالمي، وتستمد منهجیة بیاناتها من النوعین التالیی

 منظمة السیاحة العالمیة، مجلس : یتم الحصول علیها غالبا من الهیئات الدولیة مثل :البیانات الكمیة

السیاحة والسفر العالمي، إضافة إلى كبرى شركات الطیران الجوي والبحري، والنشرات اإلحصائیة 

ن عدد السیاح، والتكنولوجیا الموجودة، وتعبر البیانات الكمیة غالبا ع. المحلیة والدولیة المنشورة أیضا

 . واألسعار، وعدد المواقع السیاحیة

 االستقصاءات واالستبیانات(یتم الحصول علیها من خالل المسوحات المیدانیة  :البیانات النوعیة (

التي یقوم بها المنتدى االقتصادي العالمي، وتكون العینة المستهدفة غالبا آراء رجال األعمال وصناع 

 .1قرار حول األداء السیاحي في دولة ماال

، مع اإلشارة إلى أن النسب المرتفعة للمؤشر تدل على األداء )المدى( 7و 1ویتوزع المؤشر بین 

تمكین البیئة، السیاسة : ، وتم بناء هذا المؤشر على أربعة مؤشرات فرعیة للسیاحة والسفر هي2األفضل

والشكل الموالي یوضح تقسیمات الرئیسیة ، عة والموارد الثقافیةوالظروف المالئمة، البنیة التحتیة، الطبی

  .والفرعیة للمؤشر الكلي لتنافسیة السیاحة والسفر

  مؤشر تنافسیة السیاحة والسفر): 24(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

   
 
 
 
  

Source : World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, P 07. 

                                                 
، مجلة رؤى اإلستراتیجیة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، العقبات والحلول: یئیةتنمیة السیاحة العربیة البشیاد فیصل،  1

 .58، ص 2014، أفریل 06العدد 
 .142، ص مرجع سابقراتول محمد، زیان بروجة علي،  2

 مؤشر تنافسیة السیاحة والسفر

  :المؤشر الفرعي الرابع

 الطبیعة والموارد الثقافیة

  :الثالثالمؤشر الفرعي 

 البنیة التحتیة

  :ثانيالمؤشر الفرعي ال

والظروف  لسیاسةا

  :رعي األولالفالمؤشر 

 تمكین البیئة

 الموارد الطبیعیة

الموارد الثقافیة 

 ورحالت األعمال

البنیة التحتیة لنقل 

 الجوي

البنیة التحتیة لنقل 

 البحري والبري

البنیة التحتیة 

 للخدمات السیاحیة

أولویات السفر 

 والسیاحة

 االنفتاح الدولي

 تنافسیة األسعار

 استدامة البیئة

 بیئة العمل

 السالمة واألمن

 الصحة والنظافة

الموارد البشریة 

 وسوق العمل

االستعداد لتكنولوجیا 

المعلومات 
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  التنافسیة السیاحیة والسفر في الجزائر وتونسواقع : لثالفرع الثا

طي تحلیال للموقع التنافسي لكل من الجزائر وتونس وفقا لمنهجیة عسنحاول من هذا الفرع أن ن

المنتدى االقتصادي العالمي، سواء من خالل المؤشر الكلي أو المؤشرات األربعة الفرعیة المكونة لهذا 

نهجیة حساب هذا المؤشر اختلفت في بعض التقاریر سواء بزیادة أو حذف المؤشر، ویجب أن ننوه أن م

اختلفا عن سابقیهم بشكل ملحوظ  2017 – 2015، إال أن التقریرین اآلخرین لسنتي )مؤشر أو معیار(

بإعادة توزیع المعاییر المعتمدة على أربعة مؤشرات فرعیة بدال من ثالثة، وقبل الشروع في المقارنة بین 

عن طریق مؤشر تنافسیة السیاحیة نعرج أوال على ترتیب الدول العربیة وفق هذا ) تونس –الجزائر (ین الدولت

 :المؤشر والجدول الموالي یوضح ذلك

  )2017 – 2009(مؤشرات التنافسیة السیاحیة للدول العربیة خالل الفترة ال): 31(جدول رقم 

  الدولة
ترتیب 

2009  

ترتیب 

2011  

ترتیب 

2013  

ترتیب 

2015  

ترتیب 

2017  

نقاط مؤشر تنافسیة 

  2017السیاحیة 

  4,49  29  24  28  30  33  اإلمارات

  4,08  47  43  41  42  37  قطر

  3,89  60  60  55  40  41  البحرین

  3,82  63  64  62  62  71  السعودیة العربیة

  3,78  66  56  57  61  68  عمان

  3,63  75  77  60  64  54  األردن

  3,37  96  94  69  70  72  لبنان

  3,33  100  103  101  95  95  الكویت

  2,4  136  138  -  -  -  الیمن

  3,81  65  62  71  78  75  المغرب

  3,64  74  83  85  75  64  مصر 

  3,50  87  79  -  47  44  تونس

  3,1  118  123  132  113  115  الجزائر

  2,6  132  137  -  -  -  موریتانیا

 : من إعداد الطالب اعتمادا على:المصدر  

، مجلة رؤى اإلستراتیجیة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث العقبات والحلول: العربیة البینیة تنمیة السیاحة، د فیصلاشی -

  .60، ص 2014، أفریل 06اإلستراتیجیة، العدد 

- World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, P 05. 
- World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, P 09. 
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واعتالءها سلم الترتیب العربي، حیث تفوق دولة اإلمارات العربیة المتحدة ) 31(یوضح الجدول رقم 

، وقد تحسنت بأربعة 2017سنة  29احتلت المرتبة األولى في مؤشر التنافسیة السیاحیة، وعالمیا المرتبة 

تمتاز بجاذبیة قویة للسیاح، حیث تعرف حمالت ترویجیة ، واإلمارات 2009مراتب مقارنة بترتیب عام 

وتسویقیة ممیزة وتظاهرات ثقافیة وریاضیة وٕاعالمیة على مدار السنة، إضافة إلى المزید من التسهیالت 

  .الدول الرائدة فیه ةالخ، بغیة تطویر هذا القطاع الحیوي ومقارع...

، وتمتاز 2017عالمیا سنة  47بي، والمرتبة دولة قطر صنفت في المرتبة الثانیة في الترتیب العر 

بتوافر األمن وموارد بشریة مؤهلة ومدربة وبنیة تحتیة قویة، وقوة وسائل النقل بمختلف أشكاله، حیث تعد 

مركزا لتبادل الرحالت عبر العالم، ما یساعد على تنمیة السیاحة، وتبقى مشكلة قطر في ضعف السیاسة 

، حیث نالحظ 2017عالمیا سنة  60المرتبة الثالثة في الدول العربیة والمرتبة مملكة البحرین ت احتلو  .البیئیة

أن االضطرابات واألحداث التي شهدتها المملكة خالل السنوات الماضیة أثر بالسلب في ترتیبها ضمن مؤشر 

  . تنافسیة السیاحیة

ته دول عربیة من كما نالحظ كذلك في جدول أعاله تأثیر األوضاع األمنیة والسیاسیة وما عاش

هذا األخیر عصفا على جل دول العربیة تقریبا، وكان من أحد األسباب في تراجع ) ربیع عربي(اضطرابات 

فیما یخص المؤشر الفرعي تمكین البیئة فقد تصدرت و  .ترتیب كل من مصر، تونس على وجه الخصوص

ؤشر بتنظیم القوانین السیاحیة وتحدید ، عمان قائمة الدول العربیة، ویهتم هذا المناإلمارات، قطر، البحری

لسالمة واألمن وكذا الصحة والنظافة، والشيء السلبي هو أن الموارد البشریة غیر مؤهلة بشكل امعاییر 

حیث  3,1 – 4,45وفي ما یتعلق بمؤشرات السیاسة والظروف المالئمة فقد تراوحت نقاطه ما بین . الجید

یتها الهادفة إلى العودة إلى سوق السیاحة الدولیة بقوة وهذا عقب تصدرت مصر هذا المؤشر بفضل إستراتیج

إضافة  2015أما في مؤخرة الترتیب نجد الیمن هذه األخیرة أدرجت ضمن المؤشر منذ سنة ) الربیع العربي(

ني انیا لكنهما لم یحققا أي نتائج إیجابیة أو تحسن على كافة المعاییر، وتبقى أكبر مشكلة تعاطإلى دولة موری

أما فیما یخص مؤشر فرعي الثالث . منها جمیع دول العربیة بدون استثناء ضعف معیار استدامة البیئة

عالمیا هذه المرتبة تعكس مدى  16المتعلق بالبنیة التحتیة، فقد حصلت اإلمارات على المرتبة األولى عربیا و

افظة على المكانة التي وصلت إلیها اهتمام دولة اإلمارات وسعیها لتطویر وعصرنة قطاع النقل بغیة المح

عالمیا،  31خاصة وأن هذا األخیر یعد من أهم مقومات جذب السیاح وراحتهم، تلیها البحرین ثانیة عربیا و

حتل تخیر المتعلق بالطبیعة والموارد الثقافیة على عموم نجد أن الدول العربیة لم تأما المؤشر الرابع واأل

  .    و نقص الطلب على السیاحة الطبیعیةمراتب جیدة وذلك الفتقارها أ

كما عرف التراث غیر المادي في الدول العربیة العدید من التغیرات بسبب أو آلخر، كما نجد أن 

المواقع المدرجة في التراث قلیل إذ ما قورن بالمقومات الطبیعیة والتاریخیة وثقافیة الحقیقیة الموجودة في 

  .الدول العربیة
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مؤشرات التنافسیة السیاحیة للدول العربیة ال حول  )31(رقم في الجدول السابق   بعدما تم التطرق

التفصیلیة لمؤشر تنافسیة قطاع السیاحة بالجزائر سنقوم بعرض المكونات ، )2017- 2009(خالل الفترة 

 : من خالل الجدول التالي 2017وتونس سنة 

  2017ع السیاحة بالجزائر وتونس سنة المكونات التفصیلیة لمؤشر تنافسیة قطا): 32(جدول رقم 

  الدولة

  المؤشرات

  تونــس  الجزائــر

  النقاط  الترتیب  النقاط  الترتیب

  4,52  -  4,38  -  تمكین البیئة:    المؤشر الفرعي األول

  المعاییر

  4,4  66  4,0  110  بیئة العمل

  4,7  102  5,3  81  السالمة واألمن

  5,2  75  4,9  89  الصحة والنظافة

  4,0  113  4,0  112  ارد البشریة وسوق العملالمو 

  4,3  73  3,7  96  االستعداد لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  4,4  -  3,5  -  السیاسة والظروف المالئمة: المؤشر الفرعي الثاني

  المعاییر

  4,8  48  2,8  131  تحدید أولویات السفر والسیاحة

  3,0  76  1,5  134  االنفتاح الدولي

  5,9  9  6  04  سعارتنافسیة األ

  3,9  89  3,7  106  استدامة البیئة

  3,03  -  2,23  -  البیئة التحتیة: المؤشر الفرعي الثالث

  المعاییر

  2,3  85  2,1  100  البنیة التحتیة للنقل الجوي

  2,7  95  2,5  105 البنیة التحتیة للنقل البري والبحري

  4,1  69  2,1  131 البنیة التحتیة للخدمات السیاحیة

  2  -  2,15  -  الطبیعة والموارد الثقافیة: لمؤشر الفرعي الرابعا

  المعاییر
  2,5  94  2,2  124  الموارد الطبیعیة

  1,5  83  2,1  53  الموارد الثقافیة ورحالت األعمال 

Source : 
 - World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, P 81. 
- World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, P 325. 

، والذي یعتمد في تصنیفه على 2017ن المنتدى االقتصادي العالمي لسنة عأشار التقریر الصادر 

نقطة من  3,07دولة وبـ  136عالمیا من بین  118مؤشر تنافسیة السیاحة والسفر، احتالل الجزائر المرتبة 

، غیر 123بعدما احتلت المرتبة  2015ن سنة عمراتب  05اط، محسنة بذلك ترتیبها العالمي بـ نق 7أصل 

أن الجزائر بترتیبها الحالي ال زالت بعیدة عن المركز التنافسي، لیس فقط على المستوى العالمي بل حتى  

على صعید دول شمال  دولة إفریقیة، أما 34إفریقیا من بین  16على مستوى اإلقلیمي حیث احتلت المرتبة 
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، أما دولة مقارنة تونس احتلت المرتبة 12أما على مستوى الدول العربیة المرتبة   4إفریقیا احتلت المرتبة 

عالمیا هذه المرتبة غیر مشرفة بحجم دولة سیاحیة وأحد أكبر المناطق جذب للسیاح هذا التراجع الرهیب  87

ع األمنیة وبذلك أثرت سلبا علیها على جمیع المقاییس فاحتلت في الترتیب له تفسیر واحد هو تدهور األوضا

  . عربیا 09على مستوى دول شمال إفریقیا والمرتبة  03إفریقیا و 8المرتبة 

الذي یوضح لنا ) 32(وللوقوف أكثر على مؤشر تنافسیة السیاحة بالجزائر نتناول الجدول رقم 

ولهذا المعاییر الخاصة بكل مؤشر، مع أخذ تونس كدولة  بالتفصیل أربعة المؤشرات فرعیة تنافسیة السیاحیة

  .مقارنة بحكم موضوع األطروحة

  تمكین البیئة: المؤشر الفرعي األول -1

من  4,38على مستوى الدول العربیة وبمجموع نقاط  10في دول شمال إفریقیا و 03احتلت الجزائر المرتبة 

المتوسط علیه، إال أن هذا المؤشر هنالك العدید  ، وهو مركز ضعیف على الرغم من التنقیط لفوق7أصل 

مما ساهم في احتالل الجزائر مرتبة ضمن  ،قطر و من الدول المتقدمة فیه العربیة على غرار اإلمارات

عربیا هذه  9في دول شمال إفریقیا و 02المؤخرة في مؤشر السیاح، أما تونس دولة المقارنة احتلت المرتبة 

 ،ظیرتها دولة الجزائر وهو مركز غیر منافس وال یشجع على استقطاب السیاح خاصةالمرتبة ال تختلف عن ن

 05إن قطاع السیاحة في تونس یعد ضمن القطاعات األكثر دخل لإلیرادات فهذا المؤشر یندرج ضمنه 

  .معاییر

  بیئة األعمال  :المعیار األول

صحیة تساهم في دعم وٕانشاء فالسیاحة لیست بمعزل عن بیئة األعمال، إذ أن بیئة األعمال ال

المؤسسات الداعمة للسیاحة، من خالل توفیرها لمختلف الخدمات والمنتجات السیاحیة، حیث نجد أن الجزائر 

نقاط وبذلك سجلت أدنى مراتب من حیث  4عالمیا بـ  110متأخرة من حیث بیئة العمل، وٕاذا احتلت المرتبة 

االستثمار األجنبي مباشر وكذا الوقت لبدء األعمال، بیروقراطیة حقوق الملكیة واألثر التجاري للقواعد على 

نقاط وبذلك سجلت مرتبة متوسطة على العموم من  4,4عالمیا بـ  66على عكس دولة تونس احتلت المرتبة 

  .       حیث إجمالي األرباح الضریبیة، تكلفة بدء نشاط تجاري وكفاءة اإلطار القانوني

  واألمن السالمة :المعیار الثاني

تحقیق أمن وسالمة السائح عنصر هام في نجاح السیاحة ومیزة كبرى تدعم وتنشط السیاحة، حیث 

یبعث الطمأنینة للسائح ویعد هذا المعیار أحد أهم ركائز القطاع السیاحي، فقد سجلت الجزائر مؤشرات فوق 

نقطة وهذه  4,7عالمیا بـ  102رتبة نقطة، أما تونس فاحتلت الم 5,3عالمیا بـ  81المتوسط إذ احتلت المرتبة 

المرتبة التي احتلتها تونس تعود بالدرجة األولى إلى تدهور األوضاع األمنیة في البالد و ما تسهده من 

  .حوادث واضطرابات
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  لنظافةالصحة وا :المعیار الثالث

ن مهم اتعتبر الصحة والنظافة من أهم العوامل التي تعمل على جذب السیاح، إذ أنهم یعدوا عنو 

المنتج السیاحي، وهو العنوان األول الذي یتركه ضمن انطباعات األولى عن السیاحة في  بهوأساسي یغلف 

عالمیا بـ  75نقطة ولیس ببعید احتلت تونس المرتبة  4,9عالمیا بـ  89البلد، حیث سجلت الجزائر المرتبة 

ذا المعیار بالدرجة األولى إلى صعوبة نقطة وهما مرتبتین فوق المتوسط ویعود االنخفاض النسبي له 5,2

مرافق الصرف الصحي، انتشار بعض األمراض وكذا ضعف   كذا و الوصول إلى میاه الصالحة للشرب، 

  .خصصینتنقص المستشفیات واألطباء الم

  الموارد البشریة وسوق العمل :المعیار الرابع

مختلف المؤسسات السیاحیة المتنوعة تمثل الموارد البشریة الموارد البشریة وباألخص العاملة في 

أحد حلقات األساسیة في صناعة السیاحة، أین تؤثر هذه األخیرة على مستوى نوعیة وجودة الخدمة المقدمة، 

فالتكوین الجید والمهارات المتخصصة من أهم العوامل التي تعمل على تحقیق أهداف المؤسسات السیاحیة، 

نقاط لكل منهما، ویعود هذا  4عالمیا بـ  على التوالي 113و 112 حیث احتلتا الجزائر وتونس المرتبتا

االنخفاض الملحوظ إلى نقص في تدریب الموظفین وضعف في توجه العمالء وكذا وجود بعض الخروقات 

  .   في عملیات التوظیف

  االستعداد لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت :المعیار الخامس

خدمات السیاحیة لن یتحقق إال بمساعدة التكنولوجیا في مختلف في الوقت الراهن جودة وتمیز ال

الخ، وأصبح االستعانة بتكنولوجیا ...مجاالت السیاحة والفندقیة، من تخطیط وترویج وتسویق وحجز وتعاقد

المعلومات واالتصاالت حتمیة ضروریة فرضتها األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لتطویر وتنمیة القطاع 

نقطة وهي مرتبة متوسطة تعكس مدى  3,7عالمیا بـ  96فندقي، حیث احتلت الجزائر المرتبة السیاحي وال

التأخر في هذا المجال ویعود هذا االنخفاض إلى نقص استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 

فاض المعامالت، وكذلك ضعف في استخدام االنترنت من منظمات األعمال إلى المستهلك، كذلك إلى انخ

نقطة وهي مرتبة متقدمة نوعا ما عن  4,3عالمیا بـ  73جودة إمدادات الكهرباء، أما تونس احتلت المرتبة 

الجزائر هذا ال یمنع من وجود نقص في تغطیة شبكة الجوال وكذلك نقص في جودة إمدادات الكهرباء إضافة 

  .    إلى نقص في مستخدمي االنترنت وكذا اشتراكات االنترنت

  السیاسة والظروف المالئمة: ؤشر الفرعي الثانيالم -2

من أصل  3,5عربیا وبمجموع نقاط  09واألخیرة في دول شمال إفریقیا و 04احتلت الجزائر المرتبة 

واقع هذا المؤشر وما یحتویه من معاییر تساهم هذه األخیرة كلها في زیادة ضعف السیاحة ل، وهو انعكاس 7
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، 7من أصل  4,4عربیا وبمجموع نقاط  03في دول شمال إفریقیا  02لمرتبة في الجزائر، أما تونس احتلت ا

  .معاییر 4هذه المرتبة متوسطة تعتبر في هذا الظرف الذي تعیشه تونس مقبولة، ویندرج ضمن هذا المؤشر 

  أولویات السفر والسیاحة :المعیار األول

ر یواإلنفاق الحكومي، وتوف وضع السیاحة من أولویات صناع القرار، وٕاعطائها حقها من الدعم

داء السیاحي ویعمل على تنمیته، حیث احتلت مختلف البیانات الالزمة بشكل شامل ودوري یرفع من األ

مراتب عن صاحب  05نقطة ضمن كوكبة المؤخرة بـ  2,8عالمیا بـ  131 المرتبة الجزائر في هذا المعیار

الحكومة رغم  دراج قطاع السیاحة ضمن أولویاتإعدم المرتبة األخیرة، ویعود هذا االنخفاض الملحوظ إلى 

وجود مخطط الوطني التوجیهي للتهیئة السیاحیة إال أن هذا األخیر یسیر بوتیرة بطیئة، كذلك غیاب فعالیة 

عالمیا بـ  48ت المرتبة ، أما دولة تونس احتلو السنویة تسویقیة لجذب السیاح، وتأخر تقدیم البیانات الشهریة

خلو من وجود نقائص أضعفت هذا المعیار ومن بینها قلة اإلنفاق تمرتبة متوسطة ال ذه اله نقطة 4,8

  .الحكومي على قطاع السیاحة، وكذا تأخر تقدیم البیانات السنویة

  االنفتاح الدولي :المعیار الثاني

التي تسمح ؤثر درجة االنفتاح على األداء السیاحي بدرجة كبیرة، من خالل إبرام االتفاقیات الدولیة ت

نقطة أسوء ترتیب  1,5عالمیا بـ  134بتسجیل اإلجراءات وعملیة انسیاب السیاح، فالجزائر احتلت المرتبة 

ضمن مؤشر السیاحة العالمیة، هذا الترتیب الضعیف جدا یعود بسبب التعقیدات المرتبطة بالحصول على 

یة الثنائیة، باإلضافة إلى االنغالق النسبي فیما التأشیرة، انغالق الجویة الجزائریة فیما یخص االتفاقیات الخدم

نقاط مرتبة فوق  3عالمیا بـ  76یخص عدد االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة المطبقة، أما تونس احتلت المرتبة 

قطاع استراتیجي لكن یبقى معیار االنفتاح الدولي مازال لم یرقى إلى كمتوسط لدولة تعتمد على السیاحة 

 .ائدة في هذا المجال خاصة فیما یخص انفتاح اتفاقیات الخدمات الجویة الثنائیةالدول الر  صافم

  تنافسیة األسعار :المعیار الثالث

لعل من أبرز العوامل التي تجذب السیاح في العالم والتي تمثل أمرا فیصلیا بالنسبة للسائح، هو 

نقاط على التوالي، وهذا یدل على  5,9و 05عالمیا بـ  09و 04عامل السعر، فالجزائر وتونس احتلتا المرتبة 

  .التنافسیة العالمیة لألسعار مقارنة بدول العالم، إال أن في حالة الجزائر لم تستغل هذه المیزة بشكل الجید

  استدامة البیئة :المعیار الرابع

إن بقاء القطاع السیاحي یتوقف على بقاء إمكانیات جذب السیاح ذات الصلة بالتراث الطبیعي 

البیئي والتاریخي والثقافي لمنطقة ما، فإذا تردت األوضاع البیئیة واندثرت فإن ذلك یعني فقدان أحد أهم و 

نقطة وهي مرتبة متأخرة  3,7عالمیا بـ  106مقومات صناعة السیاحة، حیث نجد أن الجزائر احتلت المرتبة 

ضعف تطبیق اللوائح البیئیة وكذا نقص ویعود هذا االنخفاض إلى ضعف اللوائح البیئیة بالدرجة األولى وكذا 
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 3,9عالمیا بـ  89في التصدیق على المعاهدات البیئیة، نفس الشيء بالنسبة لدولة تونس التي احتلت المرتبة 

نقطة وهذا المعیار یبقى النقطة السوداء في مؤشر السیاحة تعاني منه جمیع الدول العربیة دون استثناء هذا 

  .احة في الوطن العربياالنخفاض یعیق تطور السی

  البنیة التحتیة: المؤشر الفرعي الثالث -3

من  2,23عربیا وبمجموع نقاط  12واألخیرة في دول شمال إفریقیا و 04احتلت الجزائر المرتبة 

، الجزائر ال زالت تعاني التأخر والضعف على الرغم من إقدام الجزائر على تنفیذ مشاریع ضخمة 07أصل 

ى مختلف األصعدة، فبعض المشاریع مازال لم یكتمل نهائیا، والبعض اآلخر بصدد للبنیة التحتیة عل

نقطة، فتونس تمتلك  3,03عربیا بـ  10في دول شمال إفریقیا و 02االنطالق فیه، أما تونس احتلت المرتبة 

أو تجدید  عصرنةف ،بنیة تحتیة هشة وقدیمة وتعد أحد العوامل التي تؤثر بالسلب في تقدم السیاحة التونسیة

  .معاییر 03بالبنیة التحتیة یتطلب الكثیر من األموال، ویندرج ضمن هذا المؤشر 

  البنیة التحتیة للنقل الجوي :المعیار األول

یلعب النقل دور المحرك األساسي الذي یدعم السیاحة وخاصة النقل الجوي الذي ساهم بشكل كبیر 

نقطة  2,1عالمیا بـ  100حیة، فالجزائر احتلت المرتبة في ظهور كثیر من الدول على خریطة العالم السیا

هذه المرتبة ضعیفة بحجم األغلفة المالیة المخصص لها في كل مخطط لتطویر هذا النوع من النقل، خاصة 

وأنه یعتبر عصب السیاحة ویعود هذا التأخر إلى انخفاض جودة البنیة التحتیة للنقل الجوي، وكذا انخفاض 

یة المتمثلة في معدل مغادرة الطائرات، وانخفاض عدد شركات الطیران العاملة، أما تونس عدد الرحالت الجو 

نقطة هذه المرتبة لیست أحسن من الجزائر فتقریبا نفس المشاكل التي تعاني  2,3عالمیا بـ  85احتلت المرتبة 

  .منها الجزائر تتخبط فیها تونس وتعیشها في هذا المعیار

  التحتیة لنقل البري والبحري البنیة :الثاني رالمعیا

إضافة إلى النقل الجوي یعد النقل البري والبحري سببا رئیسیا في تطویر المشاریع السیاحیة، فكلما 

نشطت صناعة السیاحة یصحبها نشاط ملحوظ في صناعة النقل واستخدام أكثر إلى هذا النوع من النقل من 

نقطة هذه المرتبة ضعیفة جدا ویعود هذا إلى  2,5ا بـ عالمی 105طرف السیاح، فالجزائر احتلت المرتبة 

، رغم اكتمال اانخفاض جودة النقل، ونقص في الطرق المعبدة، وانخفاض جودة البنیة التحتیة للموانئ وكفاءته

الخ، كل هذا لم یشفع في احتالل الجزائر مرتبة ...العدید من المشاریع العمالقة كطریق سیار شرق غرب

نقطة، كما  2,7عالمیا بـ  95المعیار ضمن المؤشر السیاحة، وبالنسبة لتونس احتلت المرتبة مقبولة في هذا 

  . أسلفنا الذكر في الجزائر تونس كذلك لها نفس األسباب تأخر منظومتها لنقل البري والبحري
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  البنیة التحتیة للخدمات السیاحیة :المعیار الثالث

بیة احتیاجاتهم ومطالبهم المختلفة داخل الدولة المضیفة هي الخدمة التي تقدم للسیاح الوافدین لتل

عالمیا بـ  131وتنقسم إلى عدة خدمات فرعیة على حسب الجهة المقدمة للخدمة، فالجزائر احتلت المرتبة 

نقطة وهي مرتبة ضعیفة جدا ویعود هذه االنخفاض في هذا المعیار إلى ضعف جودة البنیة التحتیة،  2,1

آالت الصراف اآللي، انخفاض في عدد غرف الفنادق ونوعیتها، ضعف أداء شركات  انخفاض حاد في عدد

ووكاالت السیاحة والسفر الذي یقتصر دورها في كثیر من األحیان بالقیام بالحجوزات فقط، وغیاب ثقافة 

ونس أیضا نقطة هذه المرتبة لیست ببعیدة عن سابقتها فت 2,5عالمیا بـ  94تسویقیة، أما تونس احتلت المرتبة 

تعاني من عدید من النقائص في هذا المعیار وهذا  ما أثر علیها في ترتیبها، نقص في عدد آالت الصراف 

  .اآللي،قلة وجود شركات تأجیر السیارات الكبرى، نقص أداء العملیة التسویقیة في بعض الخدمات

  الطبیعة والموارد الثقافیة: المؤشر الفرعي الرابع  -4

األخیر ضمن المؤشر الكلي لتنافسیة السیاحة والسفر، حیث نجد الجزائر احتلت  یعد هذا المؤشر

، أما تونس احتلت المرتبة 07من أصل  2,15عربیا بمجموع نقاط  05في دول شمال إفریقیا و 02المرتبة 

ونس ، وهو ما یعتبر متدني بالنسبة للجزائر وت07نقاط من أصل  02عربیا بـ  06في دول شمال إفریقیا و 03

اما دولة عرفه عن امتالك الجزائر لموارد طبیعیة خیالیة بسبب كبر مساحتها وتنوع أقالیمها، نمقارنة مع ما 

لرغم من صغر مساحة إال أنها دولة تتوفر على كنوز طبیعیة، ولكن السبب یعود إلى تعدد المؤشرات با تونس

قومات الطبیعیة والثقافیة، ویندرج ضمن هذا الفرعیة التي یبني علیها هذا المؤشر ولیس االعتماد على الم

  .معاییر 02المؤشر 

  الموارد الطبیعیة :المعیار األول

من أهم المقومات التي تساهم في جذب السیاح وتأثیر علیهم بقوة اإلمكانیات الطبیعیة، فالجزائر 

المحمیة، وانخفاض نقطة، ویعود هذا االنخفاض إلى نقص في المناطق  2,2عالمیا بـ  124احتلت المرتبة 

نقطة ویعود هذا االنخفاض إلى  2,5عالمیا بـ  94الطلب على السیاحة الطبیعیة، أما تونس احتلت المرتبة 

  .تذبذب في طلب على السیاحة الطبیعیة ونقص في عدد المواقع الطبیعیة للتراث العالمي

  الموارد الثقافیة ورحالت األعمال :المعیار الثاني

یعیة دور في جذب السیاح كذلك للموارد الثقافیة ورحالت األعمال دور بارز ومهم كما للموارد الطب

نقطة وهي مرتبة  2,1عالمیا بـ  53في جذب السیاح وٕانعاش السیاحة بصفة عامة، فالجزائر احتلت المرتبة 

 ر به الجزائر لكنها في نفس السیاق تعاني من عدة نقائص كنقص الطلب علىخمتوسطة مقارنة بما تز 

 83، أما تونس احتلت المرتبة إلخ..السیاحة الثقافیة والترفیهیة، نقص واضح في عدد المنشآت الریاضیة
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نقطة، هذا االنخفاض یعود إلى قلة عدد المواقع الثقافیة التراثیة ونقص في هیاكل المخصصة  1,5عالمیا بـ 

 ).ماعاتالمعارض، المؤتمرات واالجت(الحتضان هذا النوع من السیاحة األعمال 

  تحدیات التعاون بین الدولتین: المطلب الثاني

متنوعة، إذا ما أحسنت استغاللها بالشكل الصحیح، وما بمقومات سیاحیة  العربي تتمتع الدول

آثار السیاحة الخارجیة واستنزافها لألموال الطائلة من الداخل، فإن على الحكومات دامت األمة العربیة تعاني 

التي ستعمل على ترابط األمة العربیة وتوحیدها، زارات السیاحة فیها االتجاه إلى السیاحة العربیة العربیة وو 

  .ها كل دولةیوتبادل الثقافات، وتحسین العالقات فیما بینها، فضال عن مزایا االقتصادیة التي ستجن

نس تشكل من سنحاول فیما یلي أن نستعرض العوامل التي یمكن أن تجعل من دولتي الجزائر وتو 

  .بین أحسن النماذج للمقاصد السیاحیة، ولكن أوال یجب تعریف المقصد السیاحي األعظم

  تعریف المقصد السیاحي األعظم: الفرع األول

نتیجة مباشرة للتغیرات الحاصلة في صناعة السیاحة : "یعرف المقصد السیاحي األعظم على أنه

ني التكامل بین المقاصد السیاحیة والذي أطلق علیه فیما بشكل عام والتسویق السیاحي بشكل خاص، فهو یع

السیاحي في الدول السیاحیة ، حیث اهتم خبراء التسویق Mega Destinationبعد المقصد األعظم 

  . تحقیق الریادة في العمل التسویقيالمتقدمة بهذا االتجاه ل

اون الوثیق بین مجموعة من وتقوم فكرة المقصد األعظم على أساس إیجاد نوع من التكتل أو التع

الدول السیاحیة المتقاربة جغرافیا، أي المجاورة لبعضها البعض حیث یرتبطون معا بعالقات سیاسیة قویة 

ادة فإلى غیر ذلك من العوامل، بحث یمكنهم االست وتجمعهم أهداف سیاحیة واحدة كما أنهم متقاربون ثقافیا

المقصد األعظم لتنشیط الجهود في األسواق الخارجیة  من دول من المزایا النسبیة المتوافرة في كل دولة

  .1والتغلغل فیها بكفاءة ونجاح

  كمقصد سیاحي أعظم) تونس/ الجزائر (عوامل نجاح نموذج : الفرع الثاني

تتوفر لدى الجزائر وتونس أهم مستویات التكامل من أجل تحقیق المقصد السیاحي األعظم واالستفادة 

   :ثمینة التي سوف تنتج عن هذا التكامل، ومن أهم عوامل نجاح هذا النموذج ما یليبذلك من الفرص ال

 :التقارب الجغرافي بین الدولتین 

كل من الجزائر وتونس محتلتا بذلك موقعا جغرافیا هاما، شمال القارة اإلفریقیة وجنوب البحر  رتتجاو 

العربي، وهو ما یعتبر عامال مشجعا على  األبیض المتوسط مشكلة منطقة مهمة تمثل الجناح الغربي للوطن

                                                 
مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة،  ،فرص التكامل بین الجزائر، تونس والمغرب للتسویق لمبدأ المقصد السیاحي األعظمسفاري أسماء،  1

  .216، ص 2017كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، المجلد الرابع العدد األول، جوان 
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زیارة هذا المقصد وتفضیله عن مقاصد أخرى بسبب كون االنتقال من دولة إلى أخرى لزیارتها أمرا سهال ال 

یتطلب جهدا ووقتا كبیرین، خاصة مع انعدام ترتیبات التأشیرة لالنتقال بین هذین البلدین وهو ما یحسب 

 . لصالح التكامل بینهما

 :اللغة والدین في دولي المقصد وحدة 

تعتبر اللغة العربیة الرابط األساسي بین دولتي المقصد مشكلة بذلك وحدة المجتمع المغاربي و متن 

تماسكه االجتماعي، وهو األمر الذي یسهل التعامل والتواصل بین األفراد في جمیع المجاالت عموما، 

هم العناصر المشكلة لألمة الواحدة باعتباره العنصر وفي السیاحة خصوصا، كما یمثل الدین االسالمي أ

في  الروحي الذي یعطي لألمة قوتها وتماسكها وشعورها بأنها جسم واحد، حیث یعتبر أقوى عنصر

ألنه یشكل االمتداد الروحي بین األفراد وهو ما یشعرهم  المقومات التي تجمع بین أفراد دولتي المقصد

من أجل المصلحة العامة والتي تتمثل هنا في التسویق  بعضهم البعضبأنهم إخوة یجب علیهم مساندة 

   .لدولتهم كوجهة سیاحیة واحدة

 :التقارب التاریخي والحضاري بین دولتي المقصد 

في العالقات بین الجزائر وتونس یالحظ أنها عالقات عریقة وضاربة في القدم بحكم التاریخ  إن المتأمل

لثقافي للشعوب الشقیقة، فالمعالم التاریخیة والحضاریة المتنوعة التي تنفرد المشترك والموروث الحضاري وا

جعلتهما مهدا للحضارة االنسانیة وشاهدا حیا على انتمائهما للفضاء لإلسالمي،  نان الدولتابها هت

ة والمتاحف والوثائق التاریخیة الموجودة تشهد على عراقة وعظم المتوسطي واإلفریقي، فالمعالم األثریة

الحضرات المتعاقبة من األمازیغیة إلى الفینیقیة ثم البیزنطیة والرومانیة وأخیرا اإلسالمیة التي فرضت 

  .لك عامل جذب لزیارة دول المقصد األعظم للتعرف على هذه الحضارةذنفسها على التاریخ مشكلة ب

 :درجة التقارب في مستوى الموارد الطبیعیة والثقافیة في دولتي المقصد 

كل من الجزائر وتونس بموارد طبیعیة وثقافیة متقاربة على العموم رغم اختالف مساحتهما، وهذا  ازتمت

األمر الذي تم توضیحه من خالل نتائج الدولتین في التقریر العالمي لتنافسیة السفر والسیاحة لسنة 

 .سابقا 2017

 :لتي المقصدالتعاون الفعلي في المجال السیاحي مجسد في بعض االتفاقیات بین دو  

  :من أبرز ما ورد في مجال التعاون السیاحي بین الجزائر وتونس ما یلي

 :2016والتونسیة سنة  ثالثة اتفاقیات توأمة بین الهیئات السیاحیة الجزائریة  - أ

على ثالث اتفاقیات توأمة بین مؤسسات تكوینیة في السیاحة، بهدف تبادل الخبرات  وقعت الجزائر وتونس

ا الثنائي في هذا المیدان الحیوي، وقد أبرمت اتفاقیتان بین مدیر المعهد الوطني للسیاحة وتدعیم تعاونهم
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والفندقة ببوسعادة ومدیر تطویر الكفاءات بوزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة التونسیة، بهدف دعم تبادل 

رامج والمراجع الخبرات بین مسیري ومكوني المؤسستین، من خالل تنظیم دورات تكوینیة لتبادل الب

عمل مرتین في  البیداغوجیة ومنهجیات التدریس المعتمدة في كال المؤسستین، إلى جانب برمجة ورشات

  .السنة لفائدة المكونین في المجال السیاحي

یوما عبر المؤسستین لفائدة  15كما تنص االتفاقیتان على برمجة دورات تكوینیة قصیرة المدى تمتد 

  .التونسیین في مجاالت السیاحة والفندقةالمكونین الجزائریین و 

اما االتفاقیة الثالثة، فقد تم توقعیها بین مدیر المعهد الوطني للفندقة والسیاحة بتیزي وزو والمدیر الفني 

تنص على تنظیم ورشات ودورات تكوینیة لفائدة الجزائریین و لمركز التكوین السیاحي التونسي للحمامات، 

سیة، باإلضافة إلى تنظیم عروض ونشاطات مختلفة بمشاركة مكوني البلدین في بمدینة الحمامات التون

  .مجال التسییر الفندقي

كما أكد وزیر السیاحة عزم الجزائر على مواصلة التعاون والشراكة مع تونس في إطار شامل ومتكامل في 

تجارب تونس في مجال مختلف المیادین، السیما في المجال السیاحي، مؤكدا الحاجة إلى االستفادة من 

التكوین إلعطاء دفع قوي للسیاحة التي یعول علیها لبناء اقتصاد قوي وتنمیة مستدامة خارج المحروقات، 

واعتبر االتفاقیات خطوة هامة من شانها أن تعزز التكامل والتواصل في المجال السیاحي والثقافي  

اصل التضامن والتالحم للحفاظ على امن والحضاري بین البلدین الشقیقین، ملحا على ضرورة دعم أو 

   . 1واستقرار المنطقة

 :جهود المنظمة العربیة للسیاحة لتنشیط التعاون السیاحي بین الدول  -  ب

هي احدى منظمات العمل العربي المشترك والتي تعمل في إطار مجلس وزراء السیاحة العرب بجامعة 

هـ، لتكون مدینة  1426جمادى الثاني  10ریخ م ب بتا/7765الدول العربیة، وقد صدر األمر الملكي 

جدة مقرا دائما لها، وتعمل المنظمة العربیة للسیاحة جنبا إلى جنب مع الوزارات والهیئات السیاحة العربیة 

وفق منهج علمي مدروس یساهم في تنمیة االنسان العربي في المقام األول ویحقق أهداف وتطلعات 

  :، وكذلك إلى تحقیق ما یليةمو بقطاع السیاحوآمال القیادات العربیة في الن

  السعي لتطویر وتقدم الصناعة السیاحیة بالوطن العربي ورفع مستواها، وتأمین الكوادر الفنیة

المؤهلة وحسن توظیف واستغالل التراث الثقافي والحضاري والدیني والمقومات السیاحیة الغنیة 

 .في الوطن العربي

 لة النشاط السیاحي لالستثمارات السیاحیة في كافة أرجائه تبادل لمزاو  تأمین المناخ الالزم

 .المعلومات والخبرات بین المستثمرین في المجال السیاحي في الدول العربیة

                                                 
 .223 – 219: ، ص صمرجع سابقسفاري أسماء،  1
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  وضع المعاییر السیاحیة والعمل على تنفیذها لضمان الجودة النوعیة للمنشآت السیاحیة في

 .الدول العربیة

 بینیةتنمیة حركة السیاحة العربیة ال. 

 االحتفال بیوم السیاحة العربیة سنویا في كل البالد العربیة. 

  العمل على ترسیخ التسویق السیاحي العربي المشترك من خالل حضور المعارض والمؤتمرات

 .العربیة والدولیة والمشاركة في تنظیمها

 ستدامة وشاملة التنمیة السیاحیة تنمیة م ، والبد أن تكونالسیاحة والبیئة وجهان لعملة واحدة

   .1تحافظ على البیئة من أجل الحاضر والمستقبل

  في الجزائر و تونس معوقات السیاحة: المطلب الثالث

تركت األحداث والتغیرات التي شهدها ویشهدها العالم العربي تأثیرا كبیرا على الواقع االقتصادي، 

  .وشملت األزمة العدید من القطاعات أهمها السیاحة

  معوقات القطاع السیاحي في الجزائر :الفرع األول

التي آلت دون ،واألسباب  منذ االستقالل والجزائر تعاني وال تزال تعاني من جملة من المشاكل

تطور قطاعها السیاحي وتجسیدها للبرامج المسطرة رغم امتالكها للعدید من المقومات وتم حصر هذه 

  :النقائص فیما یلي

  حة الجزائریةغیاب نظرة لمنتجات السیا: أوال

  غیر منتج(تهمیش قطاع السیاحة واعتباره قطاع ثانوي.( 

 2إهمال دور قطاع الصناعات التقلیدیة في تنمیة السیاحة. 

 مواقع بال صیانة وغیر مثمنة بصورة كافیة. 

 غیاب مواد مثیرة للجاذبیة وقادرة على التمییز. 

  نشاط بین الفاعلین في میدان السیاحةالتشاور والتنسیق حول األمور األساسیة المتعلقة بالغیاب.  

  

                                                 
  .المنظمة العربیة للسیاحة، الرؤیة واألهداف 1

، تاریخ االطالع http://www.arab-tourismorg.org/index.php/about/vision-and-goalsاللكتروني، الموقع ا

  .19:45، الساعة 22/02/2018
 .174، ص مرجع سابقشرفاوي عائشة،  2
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  ضعف نوعیة المنتوج السیاحي  :ثانیا

 :ضعف نوعیة الخدمات السیاحیة -1

 تدني النظافة والصیانة في الفضاءات العمومیة. 

 خدمات مرتفعة السعر وذات نوعیة أقل مقارنة بدول الجوار. 

 غیاب خدمات جذابة. 

 غیاب أعمال إلبراز المنتجات المحلیة. 

 :وفندقة جد ضعیفة وذات نوعیة ردیئةایواء  -2

 عجز في طاقات االستقبال. 

 هیاكل إیواء متأكلة وبأسعار مرتفعة نسبیا بالنسبة للسكان المحلیین أو مقارنة بمستوى جودتها. 

 10% فقط من الفنادق تستجیب للمعاییر الدولیة. 

 :ضعف نوعیة النقل -3

  ة مع الطلب، مع تسعیر مبالغ فیه مقارنة مع خدمات نقل كمیة ونوعیة متكیفعدم القدرة على توفیر

 .شركات النقل الجوي لدول الجوار

  نحو المقاصد السیاحیة، الهقار، وحظیرة الطاسیلي(سوء الربط باتجاه الجنوب .(  

  ضعف أداء وكاالت األسفار ونقص في تكوین وتأهیل المستخدمین: ثالثا

  :ضعف أداء وكاالت األسفار -1

 ت الجدیدة للسوق السیاحیة الدولیةغیاب التحكم في التقنیا. 

 عدم التكییف مع الطرق العصریة للتسییر االلكتروني من حجز وخدمات. 

 خضوع استقبال السیاح بالجنوب لوكاالت األسفار األجنبیة التي تحدد وجهتهم. 

 غیاب مخطط للتكوین المستمر. 

  لوكاالت السفر وعدم وجود میثاق یحكم المهنةعدم وجود تنظیم. 

 استقبال  %10عمرة وأسفار نحو الخارج،  %80(طة موجهة نحو السیاحة الموفدة إلى الخارج أنش

 ). حجز للتذاكر %10لوكاالت الجنوب، و
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 :نقص في تكوین وتأهیل المستخدمین -2

 نقص في تأهیل ومهنیة المستخدمین في المؤسسات والخدمات السیاحیة. 

 نوعیة تكوین غیر مالئمة لمتطلبات العرض السیاحي.  

  تغلغل ضعیف لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال في السیاحة: رابعا

  السیاحة الصحراویة (عدم كفایة مواقع االنترنت مع التركیز على ترقیة الصحراء واالكتشاف الثقافي

 ).والثقافیة

 صعوبة التكییف مع الوزن المتزاید لتكنولوجیا االعالم واالتصال في قطاع السیاحة.  

  ة، تسییر وتنظیم غیر متكیف مع القطاعخدمات مالی: خامسا

 :بنوك وخدمات مالیة غیر متكیفة مع القطاع -1

 عدم مالءمة وضعف وسائل الدفع على مستوى البنوك والمؤسسات المستقبلیة للسواح. 

 قوانین ال تسمح بتوطین العملیات سواء بالنسبة لالستقبال أو إیفاد السیاح إلى الخارج. 

 ستثمار السیاحي مع طبیعة النشاطتعارض في طریقة تمویل اال. 

 مشاكل متعلقة بالعقار السیاحي. 

 :تسییر وتنظیم غیر متكیف مع السیاحة العصریة -2

 المبالغة في اجراءات استخراج التأشیرات. 

 غیاب أدوات التقییم ومتابعة تطور السیاحة على الصعید الوطني والدولي.  

  عجز في الترقیة والتسویق وغیاب األمن: سادسا

 :ز في الترقیة والتسویقعج -1

 ضعف تسویق الوجهة الجزائریة. 

 غیاب الثقافة السیاحیة. 

 ضعف في التعاون بین مختلف القطاعات والشركاء في قطاع السیاحة. 

 كلة وغیر مؤهلة ال تتماشى مع تقنیات االتصال الحدیثآوسائل ترقیة مت. 
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 1لخارجغیاب أنشطة إعالمیة، كالمشاركة في الصالونات والمعارض في ا. 

 :غیاب األمن -2

  على رغم من تحسین الظروف األمنیة في الجزائر بصفة عامة، إال أن الظروف اإلقلیمیة والتوترات

التي تشهدها أغلب دول الجوار عائقا كبیرا أمام تنمیة السیاحة الجزائریة، إضافة إلى مشاكل متكررة 

 .2)سیاحغیاب األمن الصحي، الغذائي، اضطرابات، اختطاف ال(ومتفرقة 

  معوقات القطاع السیاحي في تونس: الفرع الثاني 

، وما )الربیع العربي( 2011جانفي  14الوضع المتأزم لقطاع السیاحة في تونس لم یكن ولید ثورة 

نلخصها منیة فقط، بل كذلك یرجع إلى تراكم جملة من المشاكل الهیكلیة صاحبها من تدهور األوضاع األ

  :3فیما یلي

  ات تسویقیة خاسرةرهان: أوال

من أسباب تراجع السیاحة في تونس هو عدم تطورها من حیث المنتوج الذي یقدم إلى السائح، إذ 

منذ أن عولت تونس على هذا القطاع كرافد أساسي من روافد االقتصاد لم تتخل في سیاسة التسویق على 

اح في السنوات الماضیة، إال عنصري البحر والشمس وهما عنصران نجحا في استقطاب عدد كبیر من السی

أنهما فقدا بریقیهما من كثرة استنزافهما ألن السائح والمؤسسات العالمیة التي تستقدمه إلى بالدنا لم یجدا 

  .فیهما ما یغري بقضاء العطل

  الثورة سیاحیا سویقضیاع فرصة ت: ثانیا

نها كانت حضاریة إلى ورة التونسیة ملهمة لعدید الشعوب وحازت على إعجاب العالم ألثكانت ال

في نهب التجاذبات السیاسیة والعقلیة المطلبیة ونسي القائمون على أمر  أبعد الحدود، إال ان قیمها ضاعت

السیاحة أن الثورة كان بإمكانها المساهمة فنجاح السیاحة لو تم تسویق صورة تونس الجدیدة الستقطاب 

المي بتونس لتسویق صورة جدیدة عنها كبلد الثورة الهادئة ستغالل االهتمام االعالمي العإ السائح األجنبي و 

عرف عن قرب عن هذا الشعب الذي دخل التاریخ واستنبط طریقة جدیدة في الثورة على االستبداد ال تقوم وللت

على العنف واالنتقام خاصة وأنها أول ثورة بهذه الشاكلة في العالم، ولم یقتد خبراء السیاحة في تونس 

                                                 
مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي ، -الواقع والتحدیات- التنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائرتوفیق،  لعفیفي الدراجي، بن الشیخ 1

-28: صص ، 2017أكتوبر  25-24قالمة، یومي  1945ماي  08المقاوالتیة ودورها في تطویر القطاع السیاحي، جامعة : الثاني حول

30. 
 .208، ص مرجع سابقعبد الحفیظ ، مسكین  2
- وغیاب-المتراكمة-المشاكل-ضحیة-السیاحة-المؤشرات-تراجع-ظل-في- htmlالكتروني،عموقال3

  .21:10، الساعة 28/01/2018، تاریخ االطالع /http://www.alchourouk.com/78881/696/1االستراتیجیة
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لفیتنامیة حیث أصبح ذلك البلد سیاحیا بامتیاز بعد الحرب الفیتنامیة األمریكیة لرغبة السیاح في بالتجربة ا

   .معرفة هذا الشعب الذي فاجأ األمریكان

  قاعدة االقالع: ثالثا

إال أن قاعدة االقالع متوفرة باعتراف كل المنظمات رغم ما تعانیه السیاحة التونسیة من تراجع 

الحتواء البالد على موروث طبیعي وثقافي كبیرین، إال أن البنیة تحتیة للفنادق والنزل فقط السیاحیة العالمیة 

تحتاج إلى توفیر مناخ مالئم لتنشیط العملیة السیاحیة، وهذا یمر حتما عبر مراجعة عدید النقائص التي اشار 

التنویع في المنتجات، إلى إلیها كل العاملین في القطاع والمتمثلة أساسا في تراجع جودة الخدمات وضعف 

التعثرات في سیاسة االستثمار وفي اختیارات التهیئة للمحطات السیاحیة، إضافة إلى غیاب شبه تام  جانب

قد الهیاكل السیاحیة العمومیة للحوكمة الرشیدة وللتعاون والشراكة بین القطاعین العام والخاص، كذلك 

وافتقاد العاملین على الرقي بالقطاع إلى رؤیة استراتیجیة  والخاصة مما جعلها غیر مطابقة لتطور القطاع

  .إضافة إلى عدم تطور ومحدودیة قطاع النقل
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  :خالصة الفصل الثالث

  :من خالل دراستنا لهذا الفصل، یمكن أن نستنتج ما یأتي

  ة، صناعات طبیعیة، تاریخیة وحضاری(الجزائر وتونس بالعدید من المقومات السیاحیة تزخر

من قواسم التشابه واالختالف في  وٕامكانیات مادیة، حیث نجد أن هناك العدید) الخ...تقلیدیة 

 .كل دولة، أو في منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة

  أظهرت الحكومة ممثلة في الوزارات الوصیة نیتها وعزمها بالنهوض واالهتمام بقطاعها

، )SDAT 2030(لمخطط التوجیهي لتهیئة السیاحیة السیاحي، كل هذا تجسد في صیاغة ا

وهذا األخیر یحمل في جعبته استراتیجیة تجعل من الجزائر صورة سیاحیة بامتیاز ویمكنها 

 .من تحقیق األهداف المرجوة

  سعت الدولة التونسیة إلى وضع استراتیجیة جدیدة لسیاحة وذلك بغیة العودة إلى الساحة

 .الدینامیكیة المرجوة في هذا القطاعالعالمیة للسیاحة، وتحقیق 

  اتضح من منتدى االقتصادي العالمي من خالل تقاریر الصادرة حول مؤشر تنافسیة السیاحة

والسفر أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة لیس فقط على المستوى العالمي بل حتى على مستوى 

، أما دولة )الخ...تماعیةسیاسیة، اقتصادیة، اج(المحلي وهذا یعود إلى العدید من األسباب 

تونس هي أخرى لیست أحسن من نظیرتها الجزائر ففي وقت لیس ببعید كانت تونس تعد قبلة 

سیاحیة بامتیاز لكن هناك جملة من معوقات أثرت بالسلب على النشاط السیاحي وفي 

    .مقدمتهم االضطرابات األمنیة

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

 

  الرابعالفصل  

تحليل و تقييم مساهمة قطاع  

السياحة في رفع إحتياطي  

  الصرف في الجزائر و تونس
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 :تمهید

 

و ذلك  ،شرعت الدولتین بتنفیذ وتجسید خطتهما على أرض الواقع في مجال تنمیة قطاع السیاحة    

اإلجتماعي و الثقافي  ،على المستوى اإلقتصادي اقتصادیاتهمااألخیر في تطویر  هألهمیة و مساهمة هذ

 ،التي یحظى بها هذا القطاع تتماشى مع األولویاتعلما أن لكل دولة إستراتیجیة خاصة بها ،وحتى السیاسي

  .و بذلك تختلف اآلثار المترتبة علیه بین اإلیجابیة و السلبیة

 : إلى لهذا الفصتم تقسیم  األساسوعلى هذا          

  .أهم المؤشرات السیاحیة :المبحث األول

  .دراسة تطبیقیة لمساهمة قطاع السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف :المبحث الثاني
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  أهم المؤشرات السیاحیة: األولالمبحث 

 فيالسیاحة و مخطط تنمیة ، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة في الجزائر إلىبعدما تم التطرق  

سنحاول في  إنطالقا مما سبق و، طریق لمسار السیاحة داخل البلدین خریطتاتونس حیث یعتبران المخططان 

   .ؤشرات المحققة في ظل كل مخططمالهذا المبحث الوقوف على أهم 

  المؤشرات السیاحیة في الجزائر: المطلب األول

لمزایاه اإلیجابیة ، ربقطاع السیاحي و من ضمنها الجزائ االهتمامتسعى كثیر من الدول إلى  

و سوف نستعرض من خالل هذا المطلب تطور القطاع السیاحي الجزائري  ،المتعددة في مختلف المجاالت

   .على مجموعة من المؤشرات باإلعتماد

  حجم اإلستثمار في القطاع السیاحي بالجزائر: الفرع األول

و ضمن أجندة األهداف  ،یمثل اإلستثمار السیاحي أحد أهم مرتكزات تحقیق التنمیة المحلیة 

لتهیئة السیاحیة و كذا تحقیق آمال و تطلعات المستثمرین و لالمستهدفة من المخطط الوطني التوجیهي 

  .لمواطنینا

  تعریف اإلستثمار السیاحي: أوال

  :لقد وردت عدة تعاریف لإلستثمار السیاحي نذكر أهمها فیما یلي 

 التنمیة اإلستثماریة للسیاحة و التي ":عرفت المنظمة العالمیة للسیاحة اإلستثمار السیاحي على أنه

إنها القواعد ،فرص للمستقبلتلبي إحتیاجات السیاح و المواقع المضیفة إلى جانب حمایة و توفیر ال

المرشدة في مجال إدارة الموارد بطریقة تحقق فیها متطلبات المسائل اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و 

  1".معها التكامل الثقافي و العوامل البیئة و التنوع الحیوي و دعم نظم الحیاة قیتحقالثقافیة و 

 "قطبه الدولة من إستثمارات أجنبیة موجهة لهذا یتمثل في مجموع ما ینفقه في قطاع السیاحة و ما تست

الواعدة لما تتیحه من فرص كبیرة النجاح و تحقیق  األنشطةویعتبر اإلستثمار السیاحي من .القطاع

كما أن تطور اإلستثمار السیاحي یتوقف على مدى تدفق رؤوس األموال المحلیة  ،عوائد مالیة معتبرة

 حة إلى جانب قوة المنتوج السیاحي المعروض و حجم الطلبو األجنبیة لإلستثمار في مجال السیا

علیه في سوق السیاحیة العالمیة و مدى إهتمام الدولة بعنصر التسویق السیاحي لتعریف بمنتوجها 

  .2"السیاحي

 .و الجدول الموالي یوضح وضعیة المشاریع السیاحیة في الجزائر

                                                 
  .19 ، ص2008، األردن، للنشر والتوزیع كنوز المعرفة، دار اإلستثمار و التسویق السیاحي، العاني رعد مجید 1
 .06، ص مرجع سابق، تقرورت محمد، بوفلیح نبیل 2



 في الجزائر و تونس الفصل الرابع        تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة في رفع احتیاطي الصرف

 

 
270 

 
  . 27ص  ،2014 في الجزائر إحصائیات السیاحة،دیوان وطني لإلحصائیات -

-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,Tableau de bord des statistiques du Tourisme et de 
l’Artisanat ,Février 2017, p33. 
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant periode 
2015-2017, pp: 19-21. 



 في الجزائر و تونس الفصل الرابع        تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة في رفع احتیاطي الصرف

 

 
271 

إرتفاع ملحوظ على مستوى جمیع إحصائیات المتعلقة بالوضعیة  )33(یتضح من الجدول رقم           

حیث نجد تزاید من سنة إلى أخرى  ،2017لى غایة سنة إ 2013اإلستثماریة السیاحیة في الجزائر من سنة 

خالل فترة الدراسة الدراسة أي من % 260فیما یخص مجموع المشاریع بمختلف صیغها حیث ارتفعت بنسبة 

غیر ،متوقفة،في طور اإلنجاز(من خالل تطور و ازدیاد عدد المشاریع  و ،مشروع 1946إلى  746

و عدد مناصب الشغل المتوقعة حیث  األسرةاإلیجاب على تطور عدد كل هذا إنعكس ب) تم إنجازها،منطلقة

حیث كان  ،یظهر جلیا زیادة عدد األسرة من سنة إلى أخرى خاصة فیما یتعلق بالمشاریع التي تم إنجازها 

لیواصل اإلرتفاع في سنة  6377إلى  2014لیرتفع سنة  1793ال یتعدى  2013في سنة  األسرةعدد 

حیث نجد نسبة الزیادة خالل هذه الفترة تقدر ب  2017في  سنة 10162ل إلى لیص 4241إلى  2015

و بالمثل كانت الزیادة في عدد مناصب الشغل المتوقعة خالل  ،هي نسبة جد مرتفعة و هامةو  566%

سنة   4476لتصل إلى  2013في سنة  579أعاله أن عددهم  ترة و تشیر اإلحصائیات في الجدولنفس الف

را و إنطالقا مما سبق صاحب قیام و إنشاء كل هذه المشاریع ارتفاع في التكلفة اإلجمالیة و أخی ،2017

  .لإلنجاز تدریجیا على مستوى جمیع المستویات

و لعل أهمها : و یرجع هذا اإلرتفاع  المتزاید و الكبیر جدا في مستویات السابقة إلى عدة عوامل         

عقار السیاحي (ئر و توفیر بیئة مناسبة لإلستثمار السیاحي في الجزا األمنیةوضاع كان تحسن األ

المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة و تجسید بعض مشاریع من  ،...)تسهیالت بنكیة،اإلعفاءات الجبائیة،

و لكن على العموم .على أرض الواقع و لو أن هذا األخیر یسیر بوتیرة بطیئة و تأخر في بعض الوالیات

 .عرفت حركیة واسعة  األخیرةة في الجزائر خالل الفترة الوضعیة السیاحی

 و طاقات اإلیواء تطور إنجازات الهیاكل الفندقیة: الفرع الثاني

القدرة االستیعابیة للفنادق قبل أن تكون مورد من موارد الربح و الحصول على  أوطاقات اإلیواء          

یات التي تساعد على جذب السیاح و إیوائهم و تقدیم لهم تعتبر أحد المقومات و اإلمكان ،األجنبیةالعمالت 

العدید من الخدمات لراحتهم ،و تعتبر كذلك أحد المؤشرات التي بواسطتها یمكن قیاس مدى تقدم القطاع 

  : السیاحي للبلد،فقد عرفت طاقات اإلیواء تطورا ملحوظ و هذا ما یثبته الجدول الموالي
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 )2018سنة ل األول الثالثي-2013(الفندقیة الوطنیة في الجزائر خالل الفترة  الحظیرة :)34(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  2015سنة   2014سنة   2013سنة 

  عدد األسرة  عدد الفنادق  عدد األسرة  عدد الفنادق  عدد األسرة  عدد الفنادق  فئة الصنف

  242 4  08  4242  08  4242  08  نجوم 5الفنادق 

  800 1  06  1800  06  1600  05  نجوم 4الفنادق 

  829 5  39  5829  39  5775  38  نجوم 3الفنادق 

  605 4  46  4605  46  4605  46  نجوم 2الفنادق 

  295 11  158  10639  149  10639  149  نجوم 1الفنادق 

 533 8  160  8406  156  8406  156  الفنادق بدون نجمة

 384  02  384  2  384  02  نجمة 2إقامة سیاحیة 

 313  01  313  01  313  01  نجمة 1إقامة سیاحیة 

 93  02  93  02  93  02  نجوم 2نزل طریق /موتیل

 30  01  30  01  30  01  نجوم 1نزل طریق /موتیل

 16  16  16  01  16  01  نجوم 2نزل ریفي 

 20  01  20  01  20  01  نجمة 1نزل ریفي 

 274  01  274  01  -  -  نجوم 3قرى العطل 

 91  05  91  05  91  03  "وحید الصنف"نزل مفروش

 426  10  426  10  426  10  "وحید الصنف" نزل عائلي

 170  06  170  06  170  06  "وحیدة الصنف"ستراحة إمحطة 

 9381  196  9381  196  9381  196  هیكل أخرى موجهة للفندقة

  742 54  557  52886  555  52613  549  في طریق التصنیف

  244 102  1215  99605  1185  98804  1174  المجموع
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  2018لسنة  ثالتي االوللا  2017سنة   2016سنة   

  عدد األسرة  عدد الفنادق  عدد األسرة  عدد الفنادق  عدد األسرة  عدد الفنادق  فئة الصنف

 734 6  13 734 6  13  6734  13  نجوم 5الفنادق 

 508 4  23 508 4  23  2810  12  نجوم 4الفنادق 

 678 5  59 678 5  59  7045  51  نجوم 3الفنادق 

 565 4  46 565 4  46  4425  46  نجوم 2الفنادق 

 335 11  48 335 11  48  11295  158  نجوم 1الفنادق 

 533 8  159 533 8  159  8533  160  الفنادق بدون نجمة

 384  160 384  160  384  02  نجمة 2إقامة سیاحیة 

 313  02 313  02  313  01  نجمة 1إقامة سیاحیة 

 93  01 93  01  93  02  نجوم 2نزل طریق /موتیل

 30  02 30  02  30  01  ومنج 1نزل طریق /موتیل

 16  01 16  01  16  01  نجوم 2نزل ریفي 

 20  01 20  01  20  01  نجمة 1نزل ریفي 

 274  01 274  01  274  01  نجوم 3قرى العطل 

 91  01 91  01  91  05  "وحید الصنف"نزل مفروش

 426  05 426  05  426  10  "وحید الصنف"نزل عائلي 

 381 9  10 9381  10  170  06  "وحیدة الصنف"ستراحة إمحطة 

 170  196  170  196  9381  196  هیكل أخرى موجهة للفندقة

  195 60  608  59713  555  55380  566  في طریق التصنیف

  746 112  1296  112264  1283  107420  1232  المجموع

  :من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

  .09ص  ،2014رفي الجزائ إحصائیات السیاحة،دیوان وطني لإلحصائیات -           
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,Tableau de bord des statistiques du 
Tourisme et de l’Artisanat,Février 2017 ,p09. 
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien  ,Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant 
Periode 2015-2017 , p09. 
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,Tableau de bord des statistiques du 
Tourisme et de l’Artisanat Premier Trimestre 2018 ,Avril2018, p09.  

طنیة الفندقیة الو  الحظیرةفي الشكلین التالیین لتوضیح أكثر لتطور یمكن ترجمة أرقام الجدول أعاله و 

  .)2018سنة األول ل الثالثي- 2013(في الجزائر خالل الفترة 
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  )2018سنة ل األول الثالثي

  

  )2018سنة ل األول الثالثي-2013

  

القریب عرفت عجزا  األمسیجدها أن في 

الفنادق لسمعة و صورة راقیة تعكس جودة الخدمة 

و یعود ذلك إلى تهمیش القطاع بشكل رهیب و عدم اإلهتمام به من طرف 

لكن مع السیاسة  ثانوي و ذلك بحكم وجود قطاع المحروقات،

هذا من خالل تزاید عدد مؤسسات اإلیواء 

من جدول أعاله نالحظ  2016و في سنة 

على  107420و 1232على التوالي لتصل إلى أرقام جد هائلة 

و  1283إلىفي عدد الفنادق  2018

  .على التوالي 112746و  112264
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الثالثي- 2013(في الجزائر خالل الفترة  تطور عدد الفنادق

  .)34(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

2013(ر خالل الفترة في الجزائ تطور عدد األسرة الفندقیة

 .)34(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

یجدها أن في  ،بع لتطورات الحظیرة الفندقیة الوطنیة في الجزائر

الفنادق لسمعة و صورة راقیة تعكس جودة الخدمة  باكتساو عراقیل كبیرة تحول دون 

و یعود ذلك إلى تهمیش القطاع بشكل رهیب و عدم اإلهتمام به من طرف  التي یفترض أن تتمیز بها،

ثانوي و ذلك بحكم وجود قطاع المحروقات، أوحیوي  رقطاع غی اعتباره

هذا من خالل تزاید عدد مؤسسات اإلیواء  ومة بدأت في إعطاء ثمارها ل الحكو الجدیدة المتبعة من قب

و في سنة  ،2014و  2013سنتي  أواخرالسیاحي بمختلف أصنافها بین 

على التوالي لتصل إلى أرقام جد هائلة  حوظ لكل من عدد الفنادق و األسرة

2018لسنة  األول الثالثيو  2017هذا االرتفاع لیصل سنتي 

112264على التوالي لینعكس باالیجاب في تزاید عدد االسرة لتبلغ  

2013 2014 2015 2016 2017

2013; 1174
2014; 1185

2015; 1215

2016; 1232

2017; 

2013 2014 2015 2016 2017

98804 99605

102244 107420

112264
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تطور عدد الفنادق :)25(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

تطور عدد األسرة الفندقیة :)26(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

بع لتطورات الحظیرة الفندقیة الوطنیة في الجزائرتإن المت         

و عراقیل كبیرة تحول دون  االستقبالفي هیاكل 

التي یفترض أن تتمیز بها،

اعتبارهو  الوصیة لجهاتا

الجدیدة المتبعة من قب

السیاحي بمختلف أصنافها بین 

حوظ لكل من عدد الفنادق و األسرةتزاید مل

هذا االرتفاع لیصل سنتي  التوالي، یتواصل

على التوالي لینعكس باالیجاب في تزاید عدد االسرة لتبلغ   1296

2017 الثالثي  2018
األول

; 1283

;  الثالثي األول 2018
1296

الثالثي  2018
األول

112264
112746
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 اللیالي السیاحیة و الوافدین إلى الفنادق الجزائریة : الفرع الثالث

سیاحیة مدة اإلقامة التي یقضیها السیاح في الفنادق للبلد السیاحي المضیف طیلة تمثل اللیالي ال        

تمثل اللیالي السیاحیة و تنوع هاته اللیالي في المؤسسات الفندقیة الجزائریة بین لیالي .رحالتهم السیاحیة

لوافدین إلى اللیالي السیاحیة و ایوضح تطورات ) 35( سیاحیة للمقیمین و غیر المقیمین و الجدول رقم

 .)2018األول لسنة  الثالثي- 2013(الفنادق الجزائریة خالل الفترة 

   الثالثي- 2013(اللیالي السیاحیة و الوافدین إلى الفنادق الجزائریة خالل الفترة  رتطو  : )35(جدول رقم 

 )2018األول لسنة 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

 

 

  :من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

  .06ص  ،2014في الجزائر إحصائیات السیاحة،دیوان وطني لإلحصائیات  -       

-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,Tableau de bord des statistiques du 
Tourisme et de l’Artisanat ,Février 2017 ,p06. 
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,Tableau de bord des statistiques du 
Tourisme et de l’Artisanat Premier Trimestre 2018 ,Avril2018, p07. 

أن اللیالي السیاحیة للمقیمین و غیر المقیمین بالجزائر في إرتفاع  نالحظ من خالل جدول أعاله         

 7239400كثر من لتصل بعد ذلك إلى أ 2013لیلة سیاحیة سنة  6921234حیث كانت قرابة  ،متواصل

 : على التوالي 2018لسنة  األول الثالثيو  2017لتبلغ سنة  ،2016لیلة سیاحیة في نهایة سنة 

و هذا راجع لتطور المتنامي لوضعیة المشاریع السیاحیة في الجزائر ومدى  534 731 1 و470 406 7   

االهتمام بالقطاع السیاحي سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص و هذا ما انعكس باإلیجاب في 

لسیاحة تطور عدد اللیلي السیاحیة و الوافدین الى الفنادق الجزائریة إلى جانب االهتمام السكان المحلیین با

  %  تطور  2016  2015  2014  2013  %تطور  2016  2015  2014  2013  السنة

  الوافدین  
2013/  

2014  

2015/  

2016  
  اللیالي

2013/  

2014  

2015/  

2016  

مجموع 

  الغیر

  مقیمین

402028  401073  443847  486621  -0.24 9.64  994266  837812  839161  840510  -15.74  0.161  

  مجموع

  المقیمین
3717343  3772511  3772865  3773219  1.48  0.01  5926968  6215932  6307411  6398890  4.88  1.45  

  1.299  1.91  7239400  7146572  7053711  6921234  1.02  1.32  4259840  4216712  4173584  4119371  المجموع

  2017  السنة
  االول الثالثي

  2018لسنة 
2017  

  االول الثالثي

  2018لسنة 

  اللیالي  الوافدین  

  مجموع الغیر

  مقیمین
 -  160 559  6 260 409 264 970 

  مجموع

  مینالمقی
 -  849 834  1 146 061 1 466 564 

 534 731 1 470 406 7  393 010 1  -   المجموع
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الداخلیة بعد تحسن الوضع األمني و زیادة الثقافة السیاحیة لدى المواطن الجزائري هذا من جهة،و تحسن 

و كذلك الجهود المبذولة خالل هذه الفترة و الفترة السابقة من أجل تحسین 

یعكس مؤشر التدفقات السیاحیة نحو البالد جاذبیة البالد للسیاح األجانب و في الجزائر نالحظ زیادة 

  )2018ول لسنة ثالثي األ ال- 2009(تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر خالل الفترة 

2015 2016 2017 
االول  الثالثي

  2018لسنة 

626873 716 732 742 410 105 958  

-53,95 14,33 3,58  -  

1083121 1 322 712 1 708 375  447 400  

15,21 22,12  29,16  -  

1 709 994 2 039 444 2 450 785  553 358  

-25,70 19,27  20,17  -  

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,-
,les entree des touriste, 2016 ,p 2015-riod 1999pe  

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,-
, les entree des touriste,2017-Periode 2015 

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,-
Tourisme et de l’Artisanat Premier Trimestre 201
Avril2018, p03.  

  )2018ثالثي األول لسنة ال- 2009
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الداخلیة بعد تحسن الوضع األمني و زیادة الثقافة السیاحیة لدى المواطن الجزائري هذا من جهة،و تحسن 

و كذلك الجهود المبذولة خالل هذه الفترة و الفترة السابقة من أجل تحسین  .أخرى مستوى المعیشي من جهة

 .صورة الجزائر في الخارج

  وافدة إلى الجزائرالتدفقات السیاحیة ال

یعكس مؤشر التدفقات السیاحیة نحو البالد جاذبیة البالد للسیاح األجانب و في الجزائر نالحظ زیادة 

 : خالل الفترة الدراسة  كما یوضحه الجدول الموالي

تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر خالل الفترة 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 415 509 1 493 245 1 652 101 1 768 578 1 36 1248 

12.72  5.49  10.64 7,05 -23,03 

654987 901642 981955  964153  940125 1083121

-0.12 37.66 8.91 -1,81 -2,49 

2 070 496 2 394 887 2 634 056 2 732 731 2 301 373 709 994

8.31 15.66 9.98 3,75 -15,78 

  :من إعداد الطالب إعتمادا على 

Quelques indicateurs du Tourisme Algerien Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,
 02. ,les entree des touriste, 2016 ,p

Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,
p 02. , les entree des touriste,

de bord des statistiques du  TableauMinistère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,
tiers des touristes, , Entree aux fron 8Tourisme et de l’Artisanat Premier Trimestre 201

 : أرقام الجدول أعاله مترجمة في الشكل التالي

2009(لفترة لتطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر 

 .)36(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

0
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الداخلیة بعد تحسن الوضع األمني و زیادة الثقافة السیاحیة لدى المواطن الجزائري هذا من جهة،و تحسن 

مستوى المعیشي من جهة

صورة الجزائر في الخارج

التدفقات السیاحیة ال: الفرع الرابع

یعكس مؤشر التدفقات السیاحیة نحو البالد جاذبیة البالد للسیاح األجانب و في الجزائر نالحظ زیادة         

خالل الفترة الدراسة  كما یوضحه الجدول الموالي ةمستمر 

تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر خالل الفترة  : )36(جدول رقم 
  السنة          

  عدد السیاح
2009 2010

 نالجزائریو

  المقیمون بالخارج
1 255 696 415 509

12.72  -  %معدل التغیر

عدد السیاح 

  االجانب
655810  654987

0.12  -  %معدل التغیر

عدد السیاح 

  اإلجمالي
1 911 506 070 496

8.31 -  %معدل التغیر

من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

Quelques indicateurs du Tourisme Algerien 

Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant 

de bord des statistiques du 
tiers des touristes, 

أرقام الجدول أعاله مترجمة في الشكل التاليو

تطور عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر  :)27(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

2016 2017 الثالثي 
االول 
لسنة 
2018
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مكانا متمیزا بالنسبة لمعظم دول العالم 

و لو أن في الجزائر  ،سواء كانت دول صناعیة كبرى أو دول نامیة و ذلك ألهمیتها في العدید من المجاالت

على  تتذبذبا حیث سجلت الجزائر دور هذه األخیرة و آثارها مازال لم یرقى إلى تطلعات و آمال الحكومة

النسبة  بالخارج تمثل المقیمینعدد الجزائریین 

 أيو بعد هذه الفترة نالحظ عكس ذلك 

ف هذا التحسن الطفی )2018 - 2014

لتهیئة لمخطط الوطني التوجیهي  المحققة في هذا القطاع بفضل فحوى

 2012 سنة 2732731 كان لسیاح ألرض الوطن

هو رقم  و ،1709994ب  2015لسیاح سنة 

و ذلك نتیجة لما ینفقه  ،تعتبر اإلیرادات السیاحیة مصدر من مصادر إكتساب العمالت الصعبة

هم بفعالیة في دفع عجلة التنمیة السائح على مختلف السلع و الخدمات من هذه العمالت فهي تسا

  ملیار دوالر: الوحدة  )2009-2017(

2014  2015  2016 2017 

0.258  0.304  0.209 0.304 

12.17  17.82  31.25 -  31.47 

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,-
,les Evolution de la balance du paiement, 2016 ,p 07. 2015-Algerien period 1999 

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,-
tion de la balance du paiement,, les Evolu2017-Periode 2015  

2009-2017(  

  

0,266

0,219 0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35
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مكانا متمیزا بالنسبة لمعظم دول العالم  احتلتد تعتبر السیاحة عمالق القرن الواحد و العشرین فق

سواء كانت دول صناعیة كبرى أو دول نامیة و ذلك ألهمیتها في العدید من المجاالت

دور هذه األخیرة و آثارها مازال لم یرقى إلى تطلعات و آمال الحكومة

عدد الجزائریین  فدین خالل فترة الدراسة حیث نجدامستوى عدد السیاح الو 

و بعد هذه الفترة نالحظ عكس ذلك ) 2014 -2009(من إجمالي السیاح و ذلك خالل الفترة من 

2014(ل الفترة في زیادة من سنة إلى أخرى خال األجانب

المحققة في هذا القطاع بفضل فحوىإلى الصحوة  

لسیاح ألرض الوطنلأكبر عدد توافد  أنوفي ذات السیاق  نالحظ 

لسیاح سنة ل توافدعدد  ا سجلت اقلكم ،2017سنة 

 .ضعیف إذا ما قورن بالمقومات و اإلمكانیات المسخرة له

  اإلیرادات السیاحیة في الجزائر

تعتبر اإلیرادات السیاحیة مصدر من مصادر إكتساب العمالت الصعبة

السائح على مختلف السلع و الخدمات من هذه العمالت فهي تسا

 . اإلقتصادیة من خالل تجسد مختلف البرامج

(تطور اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة 

2009  2010  2011  2012  2013  

2660. 2190.  2080.  1960.  0.230 0.258

- -17.66  -5.02  -5.76  17.34  12.17

  :من إعداد الطالب إعتمادا على 

Quelques indicateurs du ToMinistère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien ,
,les Evolution de la balance du paiement, 2016 ,p 07.

Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Algerien,
p 07. tion de la balance du paiement,

2009(تطور اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة 

  .)37(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

0,208 0,196

0,23
0,258

0,304

0,209

0,304

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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تعتبر السیاحة عمالق القرن الواحد و العشرین فق        

سواء كانت دول صناعیة كبرى أو دول نامیة و ذلك ألهمیتها في العدید من المجاالت

دور هذه األخیرة و آثارها مازال لم یرقى إلى تطلعات و آمال الحكومة

مستوى عدد السیاح الو 

من إجمالي السیاح و ذلك خالل الفترة من  األكبر

األجانبعدد السیاح  أن

 األولىیرجع بالدرجة 

وفي ذات السیاق  نالحظ  ،السیاحیة 

سنة  2450785تلیها 

ضعیف إذا ما قورن بالمقومات و اإلمكانیات المسخرة له

اإلیرادات السیاحیة في الجزائر : الفرع الخامس

تعتبر اإلیرادات السیاحیة مصدر من مصادر إكتساب العمالت الصعبة         

السائح على مختلف السلع و الخدمات من هذه العمالت فهي تسا

اإلقتصادیة من خالل تجسد مختلف البرامج

تطور اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة  : )37(جدول رقم  

  السنة

  اإلیرادات السیاحیة

  %معدل التغیر

من إعداد الطالب إعتمادا على : المصدر

urisme Quelques indicateurs du To
,les Evolution de la balance du paiement, 2016 ,p 07.

Chiffres clès du Tourisme et de l’Artisant 

تطور اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة  :)28(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر 

اإلیرادات السیاحیة
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 خالل الفترةأن اإلیرادات السیاحیة في الجزائر  ینالسابق الشكل الجدول و نالحظ من خالل          

ملیار دوالر سنة  0.304وصلت إلیها اإلیرادات السیاحیة هي " الذروة"،أن أعلى قیمة أي )2017- 2009(

كذلك عرفت هذه الفترة تقلبات حادة  ،السیاحة الدولیة القادمة للجزائروهذا بفضل التزاید في حركة  2017

،و في سنة %- 5.76ي بنسبة حوالي أ 2012و 2011ملیار دوالر بین سنتي 0.012حواليحیث تراجعت ب

ملیار دوالر  0.258ملیار دوالر، لتواصل اإلرتفاع حیث بلغت  0.230بلغت اإلیرادات السیاحیة  2013

عن السنة التي سبقتها، و في الواقع هذه اإلیرادات المحققة مازالت بعیدة % 12.17بزیادة تقدر  2014سنة 

به من طرف  االهتمامإلى تهمیش القطاع بشكل رهیب و عدم  كل البعد عن األهداف المسطرة و یعود ذلك

و إعتباره قطاعا غیر حیوي  ،2030تهیئة السیاحیة للمخطط التوجیهي لالوصیة برغم من صیاغتها لالجهات 

الشجرة التي  األخیرثانوي من حیث اإلیرادات و ذلك بحكم وجود قطاع المحروقات و یمكن إعتبارة هذا  آو

یث حقق مداخیل خیالیة في تلك الفترة جراء إرتفاع الرهیب في أسعار البترول في االسواق ح ،تغطي الغابة

نالحظ تحسن ملحوظ على مستوى اإلیرادات السیاحیة في الجزائر رغم  2013 و إبتداءا من سنة العالمیة،

ض و یعود هذا التحول إلى تجسید بعض من مشاریع و السیاسات على أر  2016تسجیل إنخفاض سنة 

تحسن كذا  و نتائجهإعطاء في  هذا األخیر بدأ ،2030الواقع التي جاء بها المخطط التوجیهي للسیاحة 

 .طفیف في الوجهة السیاحیة الجزائریة من خالل تغییر صورتها

  في تونس  السیاحیةالمؤشرات : المطلب الثاني  

بعد ما تم التطرق ألهم  في تونسالمؤشرات السیاحیة المحققة  ألهمفي هذا المطلب سنتطرق           

  .السیاحیة في الجزائر في المطلب السابق المؤشرات

  حجم اإلستثمار في القطاع السیاحي في تونس  : الفرع األول

  )2016-2009(في القطاع السیاحي التونسي خالل الفترة  االستثمارالجدول الموالي یوضح تطور حجم 

  )2016-2009(في القطاع السیاحي التونسي خالل الفترة تطور حجم اإلستثمار  : )38(جدول رقم 

  تونسي  دینار ملیون: الوحدة                                                                                       

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

االستثمار 

  السیاحي
309.3  376.4  208.2  240.1  297.8  241.9  202.2  261.1  

 Source : 
-Institut National de  la Statistique ,Annuaire Statistique de la Tunisie 2008-2012,Edition 
2013,Tourisme,Principaux Indicateurs Touristiques,p151.    
-Institut National de la Statistique ,Annuaire Statistique de la Tunisie 2012-2016,Edition     
2017,Tourisme,Principaux Indicateurs Touristiques,p141.                                                 

  : یمكن ترجمة أرقام الجدول في الشكل التالي
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  )2016-2009(تطور حجم االستثمار في القطاع السیاحي التونسي خالل الفترة  :)29(رقم  شكل

  
 .)38(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

 ،2016-2009خالل الفترة في قیم اإلستثمار السیاحي  تذبذبجدول أعاله نالحظ لمن خالل ا         

ملیون  202.2أما أدنى قیمة كانت  ،2010ملیون دینار تونسي سنة  376.4قیمة سجلت كانت  أعلىحیث 

في البالد مما اثر بالسلب على حركة  األمنیة األوضاعهذا التذبذب نتیجة تدهور  ،2015دینار تونسي سنة 

و لهذا اعتمدت الوزارة الوصیة في البالد  ،ةاالستثمار بصفة عامة و االستثمار السیاحي بصفة خاص

الهادفة إلى إعادة بعث الروح في هذا النوع من  2020جدیدة لتنمیة السیاحة آلفاق  إستراتیجیةصیاغة 

 ،یواءومن المنتظر من هذه اإلستراتیجیة تحقیق الوثبة في هذا القطاع فیما یخص مشاریع اإل ،اإلستثمار

 .إلخ...ةتهیئإعادة ،تنشیط

  طاقات اإلیواء حسب المناطق السیاحیة وعدد األسرة في تونس :الفرع الثاني

 .)2016-2009(الجدول الموالي یوضح تطور طاقات اإلیواء في تونس خالل الفترة 

خالل الفترة تطور طاقات اإلیواء حسب المناطق السیاحیة وعدد األسرة في تونس ): 39(جدول رقم 

)2009 -2016(  

  السنوات

  
  لمناطق السیاحیةا

2009  2010  2011  2012  
عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

  24811  128  23493  130  23485  129  23160  128  زغوان-تونس

  41475  113  44333  125  44333  125  45274  131  الحمامات- نابل

  40713  113  41635  115  41275  115  40505  116  القیروان-سوسة

  18862  44  18820  43  18820  43  18810  43  یاسمین الحمامات

  24823  52  25449  53  25449  53  25449  53  سناقص - المنستیر

  14006  69  14449  70  14449  70  13292  68  صفاقس-المهدیة

309,3

376,4

208,2
240,1
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  55381  170  52157  168  52112  166  51415  159  قابس-جرجیس-جربة

  11547  88  11413  90  11318  87  11608  86  توزر-قفصة

  452  11  434  10  434  10  534  13  القصرین-سبیطلة

  3455  24  3397  22  3157  20  3157  20  باجة- بنزرت

  6472  34  6566  35  6696  38  6686  39  عین دراهم- طبرقة

مجموع عدد 

  المؤسسات السیاحیة
856  856  861  846  

مجموع طاقة اإلیواء 

  )السریر(
239890  241528  242146  241997  

  السنوات

  
  المناطق السیاحیة

2013  2014  2015  2016  
عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

لمؤسسات ا

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

عدد 

المؤسسات 

  السیاحیة

طاقة 

اإلیواء 

  )السریر(

  24108  112  25549  141  24437  131  24959  132  زغوان-تونس

  40490  116  41078  115  39894  113  39683  112  الحمامات- نابل

  4010  107  40138  107  40789  112  40869  113  القیروان-سوسة

  19602  44  19724  45  19602  45  19424  45  اماتیاسمین الحم

  18848  42  22222  47  23422  48  23422  48  سناقص- المنستیر

  14022  67  13968  75  14030  68  14006  69  صفاقس-المهدیة

  55966  165  57125  167  56349  172  56362  172  قابس-جرجیس-جربة

  11332  92  11111  90  11067  87  11027  85  توزر-قفصة

  572  13  570  13  616  14  570  13  القصرین-سبیطلة

  3535  27  3475  25  3475  25  3455  24  باجة- بنزرت

  6533  39  6432  37  6396  33  6472  34  عین دراهم- طبرقة

مجموع عدد 

  المؤسسات السیاحیة
847  848  862  824  

مجموع طاقة اإلیواء 

  )السریر(
240249  240077  241392  235018  

Source : 
 - Institut National de la Statistique, Annuaire Statistique de la Tunisie 2008-2012, Edition 2013, 
Tourisme, Capacité d’Hébergement par Région Touristique, P 172. 
- Institut National de la Statistique, Annuaire Statistique de la Tunisie 2012-2016, Edition 2017, 
Tourisme, Capacité d’Hébergement par Région Touristique, P 162. 

نالحظ أن هناك أربع مناطق سیاحیة فیها أكبر عدد للمؤسسات ) 39(من خالل الجدول رقم   

- حمامات، سوسة- زغوان، نابل- تونس: (السیاحیة وتستحوذ على كم هائل من طاقة اإلیواء ومناطق هي

ت ، كما نالحظ أیضا أن معظم المناطق السیاحیة عرفت العدید من التقلبا)قابس- جرجیس-القیروان، جربة

 2009سریر سنة  239890مؤسسة سیاحیة بطاقة إیواء  856، فعندما كانت 2016- 2009خالل الفترة 
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، لتسجل 2011سریر سنة  242146مؤسسة سیاحیة بطاقة إیواء  861لترتفع هذه المؤشرات تدریجیا لتصبح 

هذا االنخفاض في سریر لیتواصل  149مؤسسة فندقیة وبما یقابلها  15انخفاض في السنة الموالیة بمقدار 

على التوالي مع بقاء عدد المؤسسات  240077، 240249في طاقة اإلیواء لیبلغ  2014، 2013سنتي 

مؤسسة سیاحیة، هذا االنخفاض یرجع لتدهور األوضاع األمنیة في البالد، أما  847السیاحیة ثابت في حدود 

 241393بطاقة إیواء  862لتبلغ  عرفت المؤسسات السیاحیة ارتفاعا ملحوظا في العدد 2015في سنة 

قطاع السیاحي والعمل  أهمیةسریر هذا التطور یدل على شيء واحد ووحید حرص السلطات المعنیة على 

على تجاوز األزمة في البالد، وذلك بغیة تحقیق الصدارة والتمیز في هذا المجال ومواكبة كل ما هو جدید 

تقویة أداء خدماته بما یتناسب مع متطلبات ومعاییر السوق عن طریق تحسین جودة ونوعیة منتوج السیاحي و 

  .السیاحیة العالمیة

  اللیالي السیاحیة والوافدین إلى الفنادق التونسیة :الفرع الثالث

  )2016- 2009(خالل الفترة  اللیالي السیاحیة والوافدین إلى الفنادق التونسیة تطور یوضحالجدول الموالي 

  )2016- 2009(خالل الفترة  الي السیاحیة والوافدین إلى الفنادق التونسیةتطور اللی): 40(جدول رقم 

  ألف لیلة: الوحدة                                                                                                       

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  1183.4  1920.3  3828.1  4060  5887.3  4417.8  8700.6  8451  فرنسیون

  1393.6  2429.9  4866.9  5035.8  4781  2768.2  5336.5  5655.8  ألمان

  98.2  1595.3  3787.2  3770.1  2995.9  1983  3358.8  2730  بریطانیون

  156.4  259.4  1431.8  1328.6  1226  472.4  2216.1  2397.2  إیطالیا

   36.2  81.6  269.6  353.3  289.7  137.4  865.2  807.1  سكاندینافیون

  69.5  112.9  248.6  268.7  301.2  202.6  501.1  611.1  سویسریون

  57.4  408.6  1223.4  1378.7  1482.9  1084.5  1503.3  1553.4  بلجیكیون

  15.8  118.8  405.5  461.2  454.1  192.3  491.3  541.8  هولندیون

  16.5  29.8  129.1  176.2  191.7  124.5  288.9  317.2  نمساویون

  56.4  74.5  176.5  193.7  261.5  118.5  669.7  718.8  سبانإ

  48.3  19  69.7  112.9  120.5  52.5  109  122.7  صرب 

  58.1  87.4  202.2  185.1  230.8  124.7  268.3  304.7  لكسمبوریون

  2.4  3.9  7.8  26.4  18.6  11.5  27.2  43.2  یونانیون

  5690.7  523  2812.8  3224.8  2532.6  1582.3  1902.1  1407.8  روسیون

  30  32.5  109.9  68.2  55.6  31.7  155.8  113.9  برتغالیون

  23.5  22.4  33.3  27.9  39.7  20.1  45.7  50.2  أتراك

  253.1  289  693.1  752.6  703.1  576.0  763.5  831.1  تشكیون

  48.1  31.5  159.2  149.2  156  116.2  228.8  244.8  سلوفاكیون
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  4.4  8.5  31.8  11.3  16.4  11.7  58  69.3  إیرلندیون

  2.1  2.3  6.2  7.6  20.6  10.9  26.4  29.2  بلغاریون

  23  28.9  108.9  152.6  156.3  118.2  199.4  218.6  مجریون

  158.7  152.9  744.7  717  910.8  800.8  1328.2  1508.9  بولونیون

  9.4  5.4  23.4  6.8  12.1  6.8  16.8  14.3  لطیونام

  5.7  7.5  22  29.8  28.9  6.3  44.9  71.2  رومانیون

یات جنس

  أوربیة أخرى
344.5  298.3  154.3  297.8  350.1  300.9  120.9  178  

مجموع 

  األوروبیین
29157.9  29403.9  15125.2  23171.5  22848.6  21692.6  8366.3  9618.8  

%  84.2  82.7  73.3  77.1  76.2  74.5  51.7  51.7  

  1729.4  1296.6  1004.9  664.1  673.7  401.8  945.6  821.8  جزائریون

  657.6  740.9  973.6  1159.5  976.7  881.9  427.4  372  لیبیون

  50.8  65.4  73.2  46.3  51.8  35.3  50.8  46.4  مغربیون

مجموع 

  المغاربة
1240.2  1423.7  1319  1702.1  1870  2051.8  2102.9  2437.8  

%  3.6  4  6.4  5.7  6.2  7  13  13  

  43.5  42.1  44.4  46.7  55.0  80  78.8  90.4  أمریكیون

  21.9  32.6  55.7  63.3  71.9  47.2  169.8  164.8  كندیون

مجموع 

  األمریكیین
255.2  248.6  127.2  126.9  110  99.8  74.8  65.3  

%  0.7  0.7  0.6  0.4  0.4  0.3  0.5  0.5  

  116.9  112.2  127.8  109.6  112.7  76.4  138.6  141.0 شرقیون

  84.8  96.5  120.4  121.2  133.2  114.4  148.4  129.4 أفارقة 

  15.8  15.2  38.5  44.7  58.3  18  85.3  68.1 یابانیون

جنسیات 

 مختلفة
498.1  593.7  354.2  477.6  516.8  481.6  242.4  273.7  

  5.4  3.4  16.9  6.3  5.8  3.9  11.7  7.7 أسترالیون

  33.3  16.1  35.4  38  28.6  14.1  18  8.3 صینیون

  5.7  4.2  4.6  6.4  4.9  2.4  3  4.2 برازلیون

مجموع 

الشرق، 

األفارقة 

وجنسیات 

 لفةمخت

856.8  998.7  583.4  821  843.0  825.1  490.1  535.6  
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% 2.5  2.8  2.8  2.7  2.8  2.8  3  3  

تونسیون 

مقیمین 

 بالخارج

46.8  61.4  52.8  98.9  90.1  118.6  136.2  114.4  

% 0.1  0.2  0.3  0.3  0.3  0.4  0.8  0.8  

I- لیالي  

اإلقامة لغیر 

  المقیمین

31556.9  32136.2  17207.6  25920.5  25761.8  24787.9  11170.3  12779.5  

% 91.1  90.4  83.4  86.3  85.9  85.2  69  69  

II- لیالي

اإلقامة 

 للمقیمین

3066.6  3428.9  3429.2  4114.9  4239.6  4319.4  5007.2  5100.5  

% 8.9  9.6  16.6  13.7  14.1  14.8  31  31  

  المجموع 

(I+II) 
34623.5  35565.1  20636.8  30035.4  30001.4  29107.2  16177.5  17880  

Source :  
- Institut National de la Statistique, Annuaire Statistique de la Tunisie 2008-2012, Edition 2013, 
Tourisme, Nuitées Touristique, Globales par Nationalité, PP : 173, 174. 
- Institut National de la Statistique, Annuaire Statistique de la Tunisie 2012-2016, Edition 2017, 
Tourisme, Nuitées Touristique, Globales par Nationalité, PP : 163, 164. 

  :كما أسلفنا الذكر اللیالي السیاحیة مقسمة إلى

 %91.1بنسبة  2009ألف لیلة سیاحیة سنة  31556.9حیث كانت : اللیالي السیاحیة لغیر المقیمین -1

لیلة سیاحیة برغم من انخفاض طفیف  32136.2من إجمالي اللیالي السیاحیة لترتفع في السنة الموالیة لتبلغ 

نالحظ انخفاض محسوس ورهیب في عدد اللیالي السیاحیة  2011في سنة ، أما %0.7في نسبتها بمقدار 

من إجمالي اللیالي السیاحیة، وهذا راجع  %83.4ألف لیلة سیاحیة بنسبة  17207.6لغیر المقیمیین لتبلغ 

نالحظ ارتفاع معتبر في عدد اللیالي لتصل  2012إلى ضعف الوضع األمني آنذاك، أما في سنة 

ي إجمالي اللیالي م %86.3ألف لیلة سیاحیة بنسبة  8712.9سیاحیة بزیادة بمقدار ألف لیلة  25920.5

بـ  %69السیاحیة، لتعرف الثالث السنوات التالیة انخفاض تدریجي ومتتالي لتسجل أدنى معدل لها بـ 

ألف لیلة  12779.5لتبلغ  2016، لتعرف تحسن طفیف في سنة 2015ألف لیلة سیاحیة سنة  11170.3

نالحظ أن مجموع األوروبیین تمثل النسبة األكبر ) 2016- 2009(، تجدر اإلشارة على مدى سنوات سیاحیة

 –فرنسا  –ألمانیا  –روسیا : (في مجموع اللیالي السیاحیة لغیر المقیمین والبلدان األكثر توافد لتونس هم

هم من سنة إلى أخرى ففي تي نسب، أما المرتبة الثانیة فكانت لمجموع المغاربة حیث نالحظ ارتفاع ف)بریطانیا

، تلیها مجموع الشرق، األفارقة وجنسیات 2016سنة  %13لترتفع تدریجیا لتصل  %3.6كانت  2009سنة 

رتبة األخیرة وما قبل األخیرة فكانت لمجموع األمریكیین وتونسیون مقیمین مأما ال %2.7مختلفة بمتوسط بلغ 

 .%0.8تجاوز بالخارج على التوالي بنسب ضعیفة جدا لم ت
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من خالل تتبع الجدول أعاله نالحظ ارتفاع مستمر وتدریجي في عدد : اللیالي السیاحیة للمقیمین -2

 2009ألف لیلة سیاحیة سنة  3066.6، فعندما كانت )2016-2009(اللیالي السیاحیة للمقیمین خالل الفترة 

، 2013سنة  %14.1احیة بنسبة ألف لیلة سی 4239.6من اجمالي اللیالي السیاحیة لتبلغ  %8.9بنسبة 

، وهذا راجع الهتمام السكان %31ألف لیلة سیاحیة بنسبة  5100.5بمقدار  2016لتصل إلى الذروة سنة 

استغاللهم لتخفیضات كذا  آنذاك، و الصعبة وضاع األمنیةلأل و تجاوزهمالمحلیین بالسیاحة الداخلیة 

 .تصنیفاتها واالمتیازات الممنوحة لهم من طرف الفنادق بمختلف

  تونسالتدفقات السیاحیة الوافدة إلى : الفرع الرابع

األول لسنة  الثالثي- 2009(خالل الفترة  تونس تطور عدد السیاح الوافدین إلىالجدول الموالي یوضح 

2018( 

األول لسنة  الثالثي- 2009(خالل الفترة  تونس تطور عدد السیاح الوافدین إلى : )41(جدول رقم 

2018(  

  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

إجمالي عدد 

  السیاح
6901406  6902749  4785119  5590644  6268582  

  12.12  16.83  -30.67  0.019  -  %معدل التغیر

  2018ي األول لسنة الثالث  2017  2016  2015  2014  السنة

إجمالي عدد 

  السیاح
7163437  5359309  7487325  8695430  1895871  

  -  16.13  39.70  -25.18  14.27  %معدل التغیر

  :اعتمادا على طالبمن إعداد ال: المصدر   

-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2009. 
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2009.html, Vu 
le 23/05/2018,à 17:40.     
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2013. 
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2013.html,Vu le 
23/05/2018,à 17:40.     
-Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Tunisien,Tourisme en Chiffres, Réalisations du Secteur 
Touristique en 2016. 
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2016.html, Vu le 
23/05/2018,à 17:40.     
-Institut National de la Statistique Tunisien ,Bulletin Mensuel de Statistique ,Aout 2016, 
Tourisme ,Mouvement des Voyageurs,p20. 
-Institut National de la Statistique Tunisien ,Bulletin Mensuel de Statistique ,Novembre 2017, 
Tourisme ,Mouvement des Voyageurs,p20.  

-Institut National de la Statistique Tunisien ,Bulletin Mensuel de Statistique ,Mars 2018, 
Tourisme ,Mouvement des Voyageurs,p20.  

http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2009.html
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2013.html
http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/tourisme en-chiffres/statistiques-2016.html
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  .نقوم بترجمة أرقامه إلى شكل التالي لتوضیح أكثر لهذا التطور )41(من خالل الجدول رقم 

  )2017الثالثي األول لسنة - 2009(خالل الفترة  تونس تطور عدد السیاح الوافدین إلى :)30(رقم  شكل

  
 .)41(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

و تقلبات حادة على مستوى عدد  كبیرة  نالحظ أن تونس شهدت حركة) 41(ل رقم من خالل جدو          

حیث  ،وهذا راجع إلى عدة أسباب و هذا ما انعكس بالسلب علیها،السیاح الوافدین إلیها خالل فترة الدراسة 

و هي نسبة  2010في سنة  0.019% لیرتفع عددهم ب 2009سنة  6901406بلغ عدد السیاح 

مقارنة بالسنة  %-30.67بإنخفاض نسبته  4785119بلغ عدد السیاح   2011سنة  أما في،ضئیلة

هذا ،بسبب أحداث الربیع العربي  األمنیة لألوضاعهذا اإلنخفاض الرهیب و ما صاحبه من تدهور ،الماضیة 

ان لكن سرع ،األخیر مثل منعرج حاسم و أثر بالسلب على حركة السیاحة في تونس كما أسلفنا الذكر سابقا

لیتزاید عددهم من سنة إلى  2012سنة  5590644لیبلغ عدد السیاح  2011ما تجاوزت تونس أحداث 

و هذا  2015رغم تسجیل انخفاض طفیف في عددهم سنة ، 2014سنة  7163437أخرى لیصل إلى 

المشهورة مرسى  و كذا على المنطقة السیاحیة،بسبب أحداث على متحف باردو في العاصمة تونس 

و هذا ما خلف فاجعة في العالم و بالتحدید في قدوم السیاح لتونس خاصة مع تزامن ،وي في سوسة القنطا

افد السیاح لتونس لیصل عددهم و في السنة الموالیة نالحظ عودة قویة لتو ،طیافصهذه االحداث بموسم اإل

  .سائح 8695430أكبر عدد لتوافد السیاح خالل فترة الدراسة ب  2017لتسجل سنة  7487325 إلى

  تونساإلیرادات السیاحیة في  : الفرع الخامس  

و من ضمنها قطاع  ،التي شرعت فیها تونس في العدید من القطاعات تهدف السیاسة التنمویة         

هذا األخیر یعد أحد المفاتیح لجلب العملة  2020السیاحة من خالل صیاغة مخطط التنمیة السیاحیة أفاق 

خالل  تونستطور اإلیرادات السیاحیة في و الجدول الموالي یوضح  ،میة المستدامةالصعبة و تحقیق التن

 . )2018لسنة  األول الثالثي- 2009(الفترة 
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   )2018لسنة  األول الثالثي-2009

  ملیار دوالر :الوحدة                                       

2012  2013  

2.047  1.731  

26.20  -15.43  

2017  
ثالتي األول لسنة 

2018  

1.124  0.188  

10.73  -  

-Banque Centrale de Tunisie,Blance de Paiements,Evolution des Principaux Flux et Soldes des 
Paiements Exterieurs (recettes), Tourisme, 

prod/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL120020,PL120030http://www.bct.gov.tn/bct/site
&cal=t&pagep120&tab=040&pos=3,Vu le 

 ،290عدد  ،مقابیض السیاحة ،المدفوعات الخارجیة التونسیة

الثالثي األول لسنة - 2009(لتوضیح و لتتبع أكثر لتطورات اإلیرادات السیاحیة في تونس خالل الفترة 

     : من خالل الجدول السابق نقوم بترجمته إلى الشكل الموالي

   )2018لسنة  األولالثالثي -2009

 

على مدى السنوات القلیلة الماضیة إستطاعت تونس بالرغم من صغر حجم مساحتها أن تحجز 

و من بین أهم المقاصد قبلة لسیاح من 

فسائح یجد كل أنواع و مقومات الجذب السیاحي و الذي یحتاجها 

2,636
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2009(خالل الفترة  تونستطور اإلیرادات السیاحیة في 

                                                                                             

2009  2010  2011  

2.636  2.451  1.622  

-  -7.01  33.82 -  

2014  2015  2016  

1.948  1.188  1.015  

11.13  39.01 -  -14.56  

  :اعتمادا على طالب

Banque Centrale de Tunisie,Blance de Paiements,Evolution des Principaux Flux et Soldes des 
Paiements Exterieurs (recettes), 2009-2017.

prod/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL120020,PL120030
p120&tab=040&pos=3,Vu le 02 /06 /2018,à 21:15   .

المدفوعات الخارجیة التونسیة ،لیةاإلحصائیات الما ملحق لنشریة، 

لتوضیح و لتتبع أكثر لتطورات اإلیرادات السیاحیة في تونس خالل الفترة 

من خالل الجدول السابق نقوم بترجمته إلى الشكل الموالي

2009(خالل الفترة  تونسطور اإلیرادات السیاحیة في 

 .)42(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

على مدى السنوات القلیلة الماضیة إستطاعت تونس بالرغم من صغر حجم مساحتها أن تحجز 

و من بین أهم المقاصد قبلة لسیاح من  ،في مجال صناعة السیاحة لنفسها مكانة ضمن البلدان الرائدة

فسائح یجد كل أنواع و مقومات الجذب السیاحي و الذي یحتاجها  ،مختلف البلدان و على إختالف جنسیاتهم

636
2,451

1,622

2,047

1,731
1,948
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تطور اإلیرادات السیاحیة في  : )42(جدول رقم 

                                                  

  السنة

  اإلیرادات السیاحیة

  %معدل التغیر

  السنة

  السیاحیةاإلیرادات 

  %معدل التغیر

طالبمن إعداد ال: المصدر  

Banque Centrale de Tunisie,Blance de Paiements,Evolution des Principaux Flux et Soldes des 

prod/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL120020,PL120030

 البنك المركزي التونسي-

  .04ص ،2018أفریل 

لتوضیح و لتتبع أكثر لتطورات اإلیرادات السیاحیة في تونس خالل الفترة  

من خالل الجدول السابق نقوم بترجمته إلى الشكل المواليو هذا  )2018

طور اإلیرادات السیاحیة في ت :)31(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم  :المصدر

على مدى السنوات القلیلة الماضیة إستطاعت تونس بالرغم من صغر حجم مساحتها أن تحجز         

لنفسها مكانة ضمن البلدان الرائدة

مختلف البلدان و على إختالف جنسیاتهم

015
1,124

0,188

2016 2017 ي  الت ث
ألول  ا
ة  سن ل
2018

http://www.bct.gov.tn/bct/site
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و ،و قدراته المالیة همكانیاتإو ذلك على حسب  ،إلخ...الریاضةممارسة ،و الراحة أو لقضاء عطلة لالستجمام

خالل فترة  یخص اإلیرادات السیاحیة في تونس نالحظ تذبذب فیما سابقینو الشكل  ل الجدولمن خال

 2010و ذلك إبتداءا من سنة  ،األمنیة في البالد األوضاعالذكر إلى تدهور  أسلفناو هذا راجع كما  ،الدراسة

 ،اإلیرادات السیاحیةعلى مستوى رهیب   منه حدوث نزیف و إنخفاضمما أثر بالسلب على توافد السیاح و 

  أدنى قیمة سجلت أما ، 2009ملیار دوالر سنة  2.636ب حیث سجلت أعلى قیمة لإلیرادات السیاحیة 

 ستراتیجیة جدیدة  لتنمیة السیاحةإ هذا تبنت الجهات الوصیة في تونسو ل.2016ملیار دوالر سنة 1.015

الحیوي في البالد و من المتوقع أن تعطي من األزمة التي عصفت هذا القطاع  للخروجو ذلك  2020آفاق 

  .السنین  بمرور و تحقیق األهداف المسطرة هذه اإلستراتیجیة النتائج المرجوة
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  دراسة تطبیقیة لمساهمة قطاع السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف:الثانيالمبحث 

اع قنطرق القیاس الكمیة و وسائل اإل تستخدملقد أصبحت بوجه عام البحوث و الدراسات األكادیمیة          

و كذا تحلیل العالقات المتشابكة  ،العامة للظواهر االتجاهاتاإلحصائیة و ذلك لتحدید الخصائص و إبراز 

  .بینها على أساس موضوعيوالمتبادلة 

دراسة  خالله من نحاول حیث الدراسة لهذه والقیاسي التطبیقي الجزء بمثابة هو المبحثیعد هذا  و 

  .اإلحصائیة واألسالیب األدوات على بناءوتونس  الجزائركل من  فيمتغیرات الدراسة بین  لعالقةا

  الطریقة اإلحصائیة المعتمدة: المطلب األول

   .سنتطرق خالل دراستنا لهذا المطلب ألهم خصوصیات المرتبطة بنموذج الدراسة

  االقتصادي النموذج ماهیة: الفرع األول

 : سنتناول فیه ما یليهذا الفرع          

  النموذج تعریف - أوال

یعرف النموذج االقتصادي بأنه عبارة عن مجموعة من العالقات التي تربط بین مجموعة من 

  1.المتغیرات االقتصادیة والتي یعبر عنها في صورة معادالت تشرح العالقة بین هذه المتغیرات

الظاهرة في  علیها تكون ما عادة التي عقدةالم للوضعیة وعام مبسط عرض أو تقدیم هو فالنموذج   

بینها، فهو  المتبادل التأثیر وعالقات المدروسة الظاهرة في تتحكم التي األساسیة العناصر یعكس الطبیعة، وهو

بتطورها  توقعات على والحصول تقدیرها من التمكن ثم أوال، الظواهر وتفسیر فهم أجل من یستعملها الباحث أداة

 2.في المستقبل

  النموذج بناء مراحل -ثانیا

یمكن تقسیم مراحل بناء النموذج إلى أربع مراحل رئیسیة هي؛ تعیین النموذج، تقدیر معلمات   

  3 .النموذج، تقییم المقدرات، تقییم القدرة التنبؤیة للنموذج

 النموذج تعیین  -أ 

لمتغیرات أو العوامل یقصد بتوصیف النموذج أن یتم تحدید الظاهرة المراد دراستها ومن ثم تحدید ا   

التي تساعد على تفسیر سلوك هذه الظاهرة ووضع الفرضیات المفسرة للظاهرة، ویتم التعبیر عن هذه 

 :المتغیرات والعالقات في صورة ریاضیة، لذا نجد أن هذه المرحلة تنطوي على خطوات عدة أهمها

                                                 
 .43، ص 2009، مصر،  دار الجامعیة، التحلیل القیاسي و اإلحصائي للعالقات اإلقتصادیة،  عناني محمد عبد السمیع 1
 .09، ص 2007ئرر، ، الجزا دیوان المطبوعات الجامعیة،  االقتصاد القیاسي دروس و مسائل محلولة، مكید علي 2
 .14، ص 2012، مصر ،  مؤسسة شباب الجامعة،  مقدمة في مبادئ االقتصاد القیاسي،  ابراهیم نعمة اهللا نجیب 3
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 النظریة واقع من) المفسرة( لةالمستق المتغیرات أو التابع المتغیر سواء النموذج متغیرات تحدید 

  .الظاهرة من معلومات وأي االقتصادیة

 النموذج في الداخلة العالقات عدد تحدید. 

 غیر أو خطیة وكونها علیها یحتوي التي المعادالت عدد حیث من للنموذج الریاضي الشكل تحدید 

 1 .خطیة

 ما على بناء القیاس محل االقتصادیة العالقة معلمات وحجم إشارة عن مسبقة نظریة توقعات تحدید یتعین 

 بالنسبة هامة المعلمات وحجم لإلشارة القبلیة التوقعات وتعتبر معلومات، من السابقة المصادر تقدمه

 مع مقارنتها خالل من المقدرة للمعلمات االقتصادي المدلول اختبار یتم حیث التقدیر، بعد ما لمرحلة

 2 .هاوحجم إشارتها حیث من القبلیة التوقعات

 النموذج معلمات تقدیر  - ب 

ویتم في هذه المرحلة القیاس والتقدیر بعد االنتهاء من المرحلة األولى، وتعد هذه المرحلة فنیة بحتة 

تعتمد أساسا على البیانات الواقعیة التي تم جمعها عن المتغیرات، وعلى طرق وأسالیب االقتصاد القیاسي، 

 : ، أهمها3وتنطوي على عدة خطوات

  البیانات تجمیع -1

الظاهرة  تختلف حسب البیانات وهذه النموذج معلمات تقدیر في تستخدم التي البیانات تجمیع من بد ال

 4 :البیانات من أنواع عدة نجد حیث الدراسة محل االقتصادیة

 سلوك بها تصف المشاهدات من مجموعة على الزمنیة السلسلة بیانات تحتوي :الزمنیة السالسل بیانات - 

 المشاهدات هذه تكون وقد القومي الدخل كبیانات متتالیة زمنیة فترات في اقتصادي متغیر

 ..)ةشهری ة،سنویة،موسمی(

 ما عینة لمفردات بالنسبة متغیر یأخذها التي القیاسات المقطعیة البیانات هذه توضح: مقطعیة بیانات - 

 .معینة نةس في العالم دول من لمجموعة القومي الدخل مثل معینة زمنیة نقطة عند

 على المقطعیة والبیانات الزمنیة السلسلة بیانات دمج على تحتوي التي وهي :مقطعیة سلسلة بیانات - 

 .معینة زمنیة لفترات العالم دول لمجموعة القومي الدخل دراسة المثال سبیل

                                                 
، األردن، دار المسیرة للنشر و الطباعة و التوزیع، االقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق، داود حسام على، خالد محمد السواعي 1

 .22، ص 2013
 .16، ص 2022، مصر،  الدار الجامعیة اإلسكندریة، االقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق، یة عبد القادر محمد عبد القادرعط 2
 .22، ص مرجع سابق، داود حسام على، خالد محمد السواعي 3
 .23، ص مرجع سابق، ابراھیم نعمة هللا نجیب 4
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 ).اجاإلنت دوال( مثل اإلنتاج طریق عن الفنیة بالمتطلبات المتعلقة البیانات مثل: هندسیة بیانات - 

 للنظم دراستنا عند نحتاجها وهذه السائدة والتشریعیة اإلداریة بالتنظیمات تتعلق وهي: مرفقیه بیانات - 

 .الضریبیة

 قیما تأخذ حیث) الصماء( الصوریة المتغیرات مثل كمیا قیاسها یمكن ال البیانات هذه: أخرى بیانات - 

  .واحد أو صفر تكون ما عادة عددیة

 1 :هي االقتصادیة العالقات قیاس في المستخدمة القیاسیة الطرق أهم :الئمةالم القیاس طریقة اختیار -2

 المربعات طریقة أمثلتها ومن حدى على معادلة كل لتقدیر الطرق هذه تستعمل :الواحدة المعادلة طرق - 

 .وغیرها المختصرة الصیغ وطریقة العادیة الصغرى

 تابع متغیر فیها یكون التي الحالة إلى اآلنیة تالمعادال نموذج یشیر: )المتعددة( اآلنیة المعادلة طرق - 

 المربعات طریقة أمثلتها ومن النموذج، من أخرى معادلة في مفسر متغیر هو أكثر أو معادلة في

 .وغیرها مراحل ثالث ذات الصغرى المربعات وطریقة المرحلتین ذات الصغرى

 2 :ویتم اختیار الطریقة المناسبة للتقدیر على عدة عوامل أهمها

  .طبیعة العالقة بین المتغیرات - 

  .خصائص المقدرات المتحصل علیها من كل طریقة من طرق التقدیر وتوافر الفروض الخاصة بكل طریقة - 

  .بساطة الطریقة من حیث العملیات الحسابیة الالزمة - 

  .الوقت والتكالیف الالزمین لتقدیر معلمات النموذج - 

  بالنموذج المقدرة المعلمات تقییم  -ج 

بعد أن ینهي الباحث تقدیر القیم الرقمیة لمعلمات النموذج من خالل بیانات واقعیة، تبدأ مرحلة تقییم 

هذه القیم المقدرة بمعنى تحدید ما إذا كانت هذه التقدیرات ذات مدلول أو معنى من الناحیة االقتصادیة، وما 

لدرجة األولى فضال عن توافر شروط المتبعة إذا كانت مقبولة من الناحیة اإلحصائیة ویطلق علیها اختبارات ا

 3 .)أي مدى قبولها في ضوء معاییر االقتصاد القیاسي، أي اختبارات الدرجة الثانیة(في القیاس 

 المعلمات ومقادیر بإشارات تتعلق وهي االقتصادیة النظریة من نستمدها وهذه: االقتصادیة المعاییر - 

  4 .االقتصادیة المتغیرات نبی الكمیة العالقات تحدد والتي المقدرة

                                                 
 .23، ص مرجع سابق، عطیة عبد القادر محمد عبد القادر 1
 .28، ص مرجع سابق،  عناني محمد عبد السمیع 2
 .22، ص مرجع سابق،  داود حسام على، خالد محمد السواعي 3
 .26، ص مرجع سابق، ابراھیم نعمة هللا نجیب 4
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 التقدیرات في اإلحصائیة الثقة مدى اختبار إلى تهدف: )األولى الرتبة اختبارات( اإلحصائیة المعاییر - 

 1 .المعنویة واختبارات التحدید معامل أهمها ومن النموذج، بمعلمات الخاصة

 من للتحقق القیاسي االقتصاد ریةنظ تضعها المعاییر هذه): الثانیة الرتبة اختبارات( القیاسیة المعاییر - 

 المتغیرات جمیع أن من التأكد یجب فمثال المستخدمة، القیاسیة بالطریقة الخاصة االفتراضات تحقق

 نستخدم ذاتي ارتباط وجود عدم والختبار البعض، ببعضها ترتبط ال النموذج في الداخلة العشوائیة

 لتقییم كمعیار ویستخدم "Durben-Watson test (d)" واتسون- دربن اختبار باسم یعرف إحصاء

 2 .التقدیرات نتائج

 النموذج تقییم  -د 

یجب أن تكون التنبؤات القیاسیة مستندة على أسس علمیة وذات معنویة عالیة تتیح لالقتصادي 

استخدامها بدون تردد أو خوف من صحة التنبؤات المشتقة منه، فعلى النموذج أن یكون قد أختبر بشكل 

دث أن تكون المقدرة التفسیریة مقاسة بمعامل التحدید مرتفعة، وأن معلمات النموذج قد یكون لها دقیق، فقد یح

 .معنویة إحصائیة كبیرة إال أن مقدرة النموذج على التنبؤ قد تكون محدودة

ویعود سبب ذلك الى احتمال حدوث تغیرات مفاجئة لم تكن في الحسبان، وعلى العكس قد ال تكون 

یریة عالیة لكن قدرة النموذج على التنبؤ كبیرة، ویعود ذلك الى طبیعة النموذج ومتغیراته المقدرة التفس

  3 .والفحوصات أو االختبارات التي أجریت علیه قبل وبعد التوقع

  نحدار الخطي البسیطتحلیل اإل : الثانيالفرع 

من العالقات  یعتبر االنحدار الخطي البسیط أبسط أنواع نماذج االنحدار، بحیث یوجد العدید

االقتصادیة التي یمكن قیاسها باستخدام هذا األسلوب، مثل عالقة االنفاق االستهالكي و الدخل المتاح، 

  4 :وعالقة الكمیة المطلوبة من السلعة وسعر وهو كمایلي

  :معادلة النموذج: أوال

  المعادلة العاملة لالنحدار البسیط تكتب على الشكل

� = ∝ +�� + �� … (1)/� = 1 … . �  

  .هو المتغیر التابع �و ) المسبق(هو المتغیر المستقل  �: حیث 

  . )1(ویمكن كتابة انطالقا من العالقة  �یمثل الخطأ في تفسیر �    

� = � − [� + ��] 

                                                 
 .23، ص مرجع سابق، عطیة عبد القادر محمد عبد القادر 1
 .28، ص مرجع سابق، ابراھیم نعمة هللا نجیب 2
 .47، ص 2006، األردن،  األهلیة للنشر و التوزیع،  مشاكل اإلقتصاد القیاسي التحلیلي،  إسماعیل و اخرون السیقو ولید 3
 . 02، 01 : ، ص ص1992، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة"، نظریة االقتصاد القیاسي، جمال فروخي 4
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  :فرضیات النموذج: ثانیا

(�)�: األمل الریاضي لألخطاء معدوم: الفرضیة األولى = ال تدخل  �طاء وتعني هذه الفرضیة أن األخ �

، إذ أنها تعبر عن حدود عشوائیة ال یمكن قیاسها أو تحدیدها بدقة، و نشیر هنا إلى أنه یمكننا  �في تفسیر 

   :أن نكتب
                                 �(��) = 0 , ∀� = 1,2, … . , �  

ویعني ذلك أن تبعثرها حول ): تجانس تباین األخطاء(تبات تباین األخطاء أو تشتتها : الفرضیة الثانیة

�∀ :المتوسط الثابت، و نعبر عنها ریاضیا = �, . . , �  �(���) = ��  

ال یوجد ارتباط ذاتي بین األخطاء المرتبكة على المشاهدات مكونا العینة، وتعبر عنها : الفرضیة الثالثة

�:ریاضیا كما یلي ����� � =, ∀�≠  �   

������cos  : یعني = ������� = �  

یمكن السیطرة علیها أي أنها لیست  ��، تفترض أن ��فرضیة تتعلق بقیم المتغیر المستقل : الفرضیة الرابعة

  .عشوائیة تماما

  :تقدیر معامالت النموذج: ثالثا

: ثنائیة� عند سحب عینة مكونة من: �yبـ ) الحقیقیة( �سنرمز فیما یلي إلى القیمة المقدرة لــ 

������, … ,   : یكون التساؤل حول الخط الذي یعبر بكیفیة جیدة عن العالقة������

 �� = ∝ +��� + عند تمثیل ثنائیات المشاهدات في بیان یظهر لنا  � و∝ :ولذلك یجب تقدیر المعاملین ��

هدفنا البحث عن تعدیل یعبر تعبیرا جیدا عن العالقة، وهناك طرق عدیدة ) شكلال(نشئت هذه المشاهدات 

  للتقدیر وشرح الطرق وأنجحها وهي طریقة المربعات الصغرى

  نحدار الخطي المتعددتحلیل اإل : الثالثالفرع 

تعمیما لما رأیناه في حالة االنحدار البسیط سوف ننتقل إلى معادلة تحتوي على أكثر من متغیر 

تقل، لكننا نحتفظ بفرضیة الشكل الخطي المختصر، حیث یكون المتغیر التابع هو المتغیر الداخلي الوحید مس

و  �في المعادلة، ویستخدم تحلیل االنحدار الخطي المتعدد الختبار الفروض عن العالقة بین متغیر تابع 

,��)اثنین أو أكثر من المتغیرات المستقلة  ��, ��, ��, … . . ,   :وكمثال ذلك نأخذ نموذج االنحدار الثالثي (��

�� =  �� + ����� + ����� + ��  ،� = 1 … … . � 

  



 في الجزائر و تونس الفصل الرابع        تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة في رفع احتیاطي الصرف

 

 
293 

  1 :وتكون الصیغة كمایلي :متغیر مستقل Kصیغة نموذج االنحدار الخطي ذو : أوال

وعدد ���� ا بین متغیر معتمدیستند النموذج الخطي العام على افتراض وجود عالقة خطیة م

(� ≥   :من المتغیرات المستقلة (2

y� = β� ×��+ β� ×��+ β�� ×��+ ⋯ + β� ×��+ ε� 

� = 1 … �                                                                                                                                                                                

y�  = ∑ β�
�
��� ×��+ ε�                                                                                                                             

ام، ألنه ال یمكننا في غالب ألحیان حصر جمیع بشكل ت �أن تفسر  �رغم هذا ال یمكن للمتغیرات 

الذي یتضمن كل المعلومات  εi، لذلك یدرج حد الخطأ ) الظواهر غیر قابلة للتكمیم( �الظواهر المؤثرة على 

 .التي ال تقدمها المتغیرات المفسرة

  :الفرضیات: ثانیا

  :رضیات التي یمكن إجمالها بما یليإن بناء نموذج االنحدار الخطي یجب أن یكون مستوفیا لعدد من الف

  E (ε)=0  المتغیرات المفسرة المهملة في النموذج لها أثر متوسط معدوم : الفرضیة األولى

 : الفرضیة الثانیة

�
v(εi) = σ2     i = 1 … n      Û    v(ε) = σ2In                 

������, ��� = 0        ∀�   ≠ �                                              
� 

= �( حیث أن 1 … � v(ε�) = هي فرضیة تجانس التباین لمختلف الحدود العشوائیة، وهذا كفیل  )  ��

  .بإبعاد الحالة التي یكون فیها األخطاء تتبع تغیرات قیم المتغیرات المفسرة

تعني بأن القیم المتغیرات المستقلة یمكن مراقبتها، و : بتةغیر العشوائیة و ثا �المصفوفة : الفرضیة الثالثة

  .ثابتة لضمان بأن قیم المتغیرات المستقلة ال تتغیر من حین آلخر �باإلضافة إلى ذلك نفترض 

وهي  �هو أكبر من عدد المتغیرات المفسرة  �عدد المشاهدات : �هي  �رتبة المصفوفة : الفرضیة الرابعة

 .ى االرتباط الخطي للمتغیرات المفسرةالحالة التي تلغ

 و تونس الجزائركل من  احتیاطي الصرف فيوضعیة : المطلب الثاني

 : هذا المطلب سنتناول فیه ما یلي

  الجزائر احتیاطي الصرف فيوضعیة  : الفرع األول

   الجدول الموالي یوضح واقع وتطور احتیاطي الصرف في الجزائر

                                                 
، مذكرة مقدمة  2006 - 1993 -دراسة حالة الجزائر -الصرف  دراسة اقتصادیة و قیاسیة ألهم محددات سعر  بن بریكة الزهرة، 1

، تخصص اقتصاد تطبیقي، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة )غیر منشورة(ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، 

 .140، ص 2006/2007بسكرة،  وعلوم التسییر ، جامعة محمد خیضر
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األول لسنة  الثالثي- 2009( ونات احتیاطي الصرف في الجزائر خالل الفترة

    دوالرملیار : الوحدة    

حقوق السحب اتفاقیة الدفع 

  الخاصة

العمالت الصعبة 

  )أصول أجنبیة(

1.685  147.974 

1.652  160.815 

1.648  180.912 

1.651  189.564  

1.655  192.998 

1.557  177.787  

1.493  142.865  

1.207  113.396  

1.279  96.944 

1.305  93.922  

  algeria.dz-of-www.banqueمن اعداد الطالب باالعتماد على النشرات اإلحصائیة لبنك الجزائر نقال عن 

  .07، ص

07. 

 .07، ص

0.  

  )2018الثالثي األول لسنة -2009
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ونات احتیاطي الصرف في الجزائر خالل الفترةتطور مك

              

وضعیة 

االحتیاطي لدى 

IMF 

  الذهب
اتفاقیة الدفع 

  الدولیة

0.133 0.015  0.002  

0.393 0.014  0.004  

0.598  0.014  0.003  

0.636 0.014  0.003  

0.699 0.014  0.003  

0.679  0.012  0.003  

0.546  0.010  0.003  

0.252  0.009  0.003  

0.281  0.009  0.003  

2018  0.288  0.009  0.003  

من اعداد الطالب باالعتماد على النشرات اإلحصائیة لبنك الجزائر نقال عن 

، ص2013دیسمبر  ،24الجزائر الثالثي الثالث رقم  النشرة اإلحصائیة لبنك

7، ص2015دیسمبر  ،33النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الرابع رقم 

، ص2017دیسمبر  ،40النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الثالث رقم 

06ص ،2018جوان  ،42النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الثالث رقم 

  .و أرقام الجدول أعاله مترجمة في الشكل أدناه

2009( تطور احتیاطي الصرف في الجزائر خالل الفترة

 .)43(من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

162,878

183,175

191,868

195,369

180,038

144,917

114,867
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تطور مك: )43(رقم  جدول

2018(    

  السنة

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018األول لسنة  الثالثي

من اعداد الطالب باالعتماد على النشرات اإلحصائیة لبنك الجزائر نقال عن : المصدر 

النشرة اإلحصائیة لبنك -

النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الرابع رقم  -

النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الثالث رقم  -

النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الثالث رقم  -

و أرقام الجدول أعاله مترجمة في الشكل أدناه

تطور احتیاطي الصرف في الجزائر خالل الفترة: )32(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم : المصدر

 

2017 الثالثي 
األول 
لسنة 
2018

867

98,516

95,527

http://www.banque-of-algeria.dz/
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 الصعبةصرفها على العمالت  يحتیاطنالحظ من خالل الجدول أعاله أن الجزائر تعتمد في ا         

الصرف األخرى، بل واعتمادها على احتیاطي العمالت الصعبة  يبنسبة كبیرة جدا مقارنة بمكونات احتیاط

 إلیههذا الرقم الذي وصلت ، ملیار دوالر 147.974تقدر ب  2009في سنة في تزاید مستمر، والتي كانت 

 الدیون جدولة إعادة وبدایة الدولي النقد صندوق ل الهیكلي معالتعدی نتیجة تطبیقات برنامجهذه االخیرة 

نسبة العمالت  خالل فترة الدراسةو المالحظ انه الخارجیة و كذلك بسبب الطفرة السعریة في سعر البترول ، 

وهو ما یعتبر خطر على االقتصاد  يإجمالي االحتیاطمن  %99,9و %98,7تراوحت ما بین  الصعبة 

د الساحة العالمیة عدم استقرار في أسعار صرف العمالت الدولیة وكذا تقلبات أسعار الوطني، حیث تشه

  %60بنحو  هذا األخیر ، حیث انهارت األسعار2014البترول، وهو ما حدث خالل الثالثي الرابع من سنة 

ئري الصرف الجزا يوهو ما أدى إلى تقلص احتیاطدوالر للبرمیل  50ووصل إلى أدنى مستویاته اقل من 

ملیار دوالر خالل  30، ثم فقد ما یقارب 2014ملیار دوالر خالل الشهرین األخیرین من سنة  10حیث فقد 

ملیار دوالر  93.922و  96.944و  113.396دریجیا لیبلغ ت االنخفاضو یتواصل هذا  2015سنة 

ائر دوامة من دخل الجز أعلى التوالي و هذا ما  2018الثاني لسنة  الثالثيو  2017و  2016سنوات 

  .إلخ.... اإلنفاقعتماد على التقشف و ترشید كاإل ةاالستعجالی اإلجراءاتدید من عالتي صاحبتها ال األزمات

ملیار  0.015تجاوزیم خالل فترة الدراسة و ل تقریباكما نالحظ أن احتیاطي الذهب مستقر وثابت          

الذهب بسعر تاریخي، ولذلك  يم احتیاطتقیجزائر و یمكن القول أن ال ،إلى یومنا هذا 2009سنة  دوالر

یمكننا القول أن السیاسة االقتصادیة التي تتبعها الجزائر لیست سیاسة رشیدة بالرغم من االحتیاطات الهائلة 

عالمیا حسب تقدیرات مجلس الذهب العالمي في نوفمبر  25التي تمتلكها من الذهب حیث تحتل المركز 

   .طن من الذهب  173,6تحوز على و  2016

ویعتبر الذهب الملجأ اآلمن للعدید من صنادیق االستثمار والمستثمرین وكذلك بعض الدول التي         

قامت بتوظیف جزء من احتیاطاتها على شكل ذهب بالنظر للمزایا التي یوفرها، خاصة وأنه یرتبط بعالقة 

عملة االحتیاطي األولى، فیؤدي انخفاضه إلى عكسیة مع الدوالر األمریكي باعتبار أن هذا األخیر یعتبر 

تحقیق فوائد للذهب على مستویین، األول زیادة تسعیر الذهب عند انخفاض سعر الدوالر باعتبار الذهب 

ُیسعَّر بالدوالر، أما الثاني فهو انخفاض االستثمارات األجنبیة في األسهم والسندات األمریكیة وهو ما یؤثر 

لیة ویعزز بصورة غیر مباشرة من الطلب على الذهب لألغراض االستثماریة بارتفاع سلبا على األسواق الما

  .1أسعاره

مستقرة نوعا ما و ال تختلف كثیر في قیمها عن  أیضا فهیاوبالنسبة إلى اتفاقیات الدفع الدولیة         

دنى قیمة لها أ أما، 2011في أفضل األحوال، وكان ذلك سنة  ملیار دوالر 0.0039و لم تتجاوزالذهب 

 .2009ملیار دوالر سنة  0.027كانت 

                                                 
 .207، ص سابقمرجع ،  بورنان بوزید 1
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فأعلى  2017-2009الفترة  في إنخفاض تدریجي خالل ا حقوق السحب الخاصة فنالحظ أنهاأم        

 الذي رغم تحسن طفیف. ملیار دوالر1.207ها هي إلیوصلت  قیمةدنى أأما ملیار دوالر  1.685قیمة لها 

، إال أنها مازالت بعیدة على المستوى المأمول، خاصة وأنها ملیار 1.655قدر ب  2013خالل سنة  عرفته

مرتبطة بالتوزیعات التي یقوم بها صندوق النقد الدولي، وهو نفس الحال ینطبق على شریحة االحتیاطي، 

دوالر هذا االرتفاع لم یدم ملیار  0.699الى  2013لتصل سنة  2009والتي بدأت في االرتفاع منذ سنة 

 .2017سنة  0.281ى عاودت االنخفاض بمرور السنوات لتصل الى طویال حت

 تونس احتیاطي الصرف فيوضعیة  : الثانيالفرع 

  .الجدول الموالي یوضح واقع وتطور احتیاطي الصرف في تونس

الثالثي الثاني لسنة -2009 (خالل الفترة تونستطور مكونات احتیاطي الصرف في : )44(رقم  جدول

  دوالرملیار : الوحدة                                                                         )2018

  السنة
وضعیة االحتیاطي 

 IMFلدى 
  الذهب

حقوق السحب 

  الخاصة

  العمالت الصعبة

  )أصول أجنبیة( 

2009  0.0323 0.0033  0.3810  10.1703 

2010  0.0866 0.0030  0.3762  9.0429 

2011  0.0819  0.0029  0.3718  7.0679 

2012  0.0865 0.0028  0.3746  8.1905  

2013  0.0733 0.1414  0.3288  6.2594 

2014  0.0749  0.1600  0.2810  7.1439  

2015  0.0753  0.1405  0.1718  7.0126  

2016  0.1479  0.1524  0.0325  5.6085  

2017  0.1612  0.1708  0.0311  5.2304 

الثالثي الثاني لسنة 

2018  
0.1654  0.1801  0.0277  4.7195 

      : إعتمادا على الطالبمن اعداد : المصدر

-Banque Centrale de Tunisie,Reserves Internationales,Avoirs en Devises,2009-JUIN 2018. 
-Banque Centrale de Tunisie,Reserves Internationales,Avoirs en Droits de Tirage     
Spéciaux,2009-JUIN 2018.                                                                                      
-Banque Centrale de Tunisie,Reserves Internationales,Avoirs en OR,2009-JUIN 2018. 
-Banque Centrale de Tunisie,Reserves Internationales,Position de Reserve au FMI,2009-JUIN 
2018.                                                                                                              
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_mens_n.jsp?params=PL120110,PL203020&cal=t&p

age=P120&tab=120&pos=1,Vu le 03/08/2018,à 14 :20.  

  .المواليو أرقام الجدول أعاله مترجمة في الشكل 

  

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_mens_n.jsp?params=PL120110,PL203020&cal=t&page=P120&tab=120&pos=1,Vu
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/tableau_mens_n.jsp?params=PL120110,PL203020&cal=t&page=P120&tab=120&pos=1,Vu
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  )2018ل لسنة الثالثي األو- 2009

  

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن تونس ال تختلف عن الجزائر حیث تعتمد في احتیاطي صرفها 

بنسب كبیرة جدا مقارنة بمكونات احتیاطي الصرف األخرى، فتونس الیوم في وضع 

من سنة إلى أخرى فبعدها كانت  الصعبة

ملیار دوالر، لیتواصل هذا النزیف  9.042

 4.719وهكذا إلى أن وصلت  2014

، هذا الوضع جراء التقلبات والصدمات الحاصلة في االقتصاد التونسي الذي 

ملیار  0.003كما نالحظ أن احتیاطي الذهب خالل فترة الدراسة عرف العدید من التقلبات فكان 

  .2018ملیار دوالر في جوان  0.180

أما على مستوى احتیاطي حقوق السحب الخاصة نالحظ انخفاض تدریجي ومستمر خالل الدراسة فعندما 

  .  2018ملیار دوالر في جوان 

جلت ارتفاع تدریجي ومستمر فنالحظ عكس حقوق السحب الخاصة فس

  .2018في جوان ملیار دوالر 

أو غیاب موارد /لذلك یمكننا القول أن السیاسة االقتصادیة التي تتبعها تونس لیست رشیدة في ظل شح و

  المؤشرات لكل من الجزائر و تونس

إنطالقا مما سبق قمنا بتشكیل جدول تلخیصي یمثل تطورات ألهم مؤشرات و متغیرات الدراسة لكل 
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2009( خالل الفترة تونستطور احتیاطي الصرف في 

  ).44(من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن تونس ال تختلف عن الجزائر حیث تعتمد في احتیاطي صرفها 

بنسب كبیرة جدا مقارنة بمكونات احتیاطي الصرف األخرى، فتونس الیوم في وضع 

الصعبةالتدریجي ومتتالي الحتیاطي العمالت جراء االنخفاض 

9.042تنخفض في السنة الموالیة لتبلغ  2009ملیار دوالر سنة 

2014ملیار دوالر سنة  7.143لیبلغ  صعبةالرهیب الحتیاطي العمالت ال

، هذا الوضع جراء التقلبات والصدمات الحاصلة في االقتصاد التونسي الذي 2018ار دوالر في جوان 

  .تأثر كثیرا باألوضاع األمنیة

كما نالحظ أن احتیاطي الذهب خالل فترة الدراسة عرف العدید من التقلبات فكان 

0.180لغ لیعرف تحسن طفیف في السنوات األخیرة لتب

أما على مستوى احتیاطي حقوق السحب الخاصة نالحظ انخفاض تدریجي ومستمر خالل الدراسة فعندما 

ملیار دوالر في جوان  0.027لتصل إلى  2009ملیار دوالر سنة 

فنالحظ عكس حقوق السحب الخاصة فس FMIاما وضعیة االحتیاطي لدى 

ملیار دوالر  0.165لتبلغ  2009ملیار دوالر سنة 

لذلك یمكننا القول أن السیاسة االقتصادیة التي تتبعها تونس لیست رشیدة في ظل شح و

  

المؤشرات لكل من الجزائر و تونسدراسة مقارنة من خالل بعض 

إنطالقا مما سبق قمنا بتشكیل جدول تلخیصي یمثل تطورات ألهم مؤشرات و متغیرات الدراسة لكل 

 .)2017-2009(من الجزائر و تونس خالل الفترة 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

,5869

9,5087

7,5245

8,6544

6,8029 7,6598 7,4002
5,9413
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تطور احتیاطي الصرف في : )33(رقم  شكل

من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم : المصدر

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن تونس ال تختلف عن الجزائر حیث تعتمد في احتیاطي صرفها 

بنسب كبیرة جدا مقارنة بمكونات احتیاطي الصرف األخرى، فتونس الیوم في وضع  صعبةعلى عمالت 

جراء االنخفاض صعب 

ملیار دوالر سنة  10.170

الرهیب الحتیاطي العمالت ال

ار دوالر في جوان ملی

تأثر كثیرا باألوضاع األمنیة

كما نالحظ أن احتیاطي الذهب خالل فترة الدراسة عرف العدید من التقلبات فكان 

لیعرف تحسن طفیف في السنوات األخیرة لتب 2009دوالر سنة 

أما على مستوى احتیاطي حقوق السحب الخاصة نالحظ انخفاض تدریجي ومستمر خالل الدراسة فعندما 

ملیار دوالر سنة  0.381كانت 

اما وضعیة االحتیاطي لدى 

ملیار دوالر سنة  0.032فبعدما كانت 

لذلك یمكننا القول أن السیاسة االقتصادیة التي تتبعها تونس لیست رشیدة في ظل شح و

  . أساسیة تعتمد علیها

دراسة مقارنة من خالل بعض : الفرع الثالث

إنطالقا مما سبق قمنا بتشكیل جدول تلخیصي یمثل تطورات ألهم مؤشرات و متغیرات الدراسة لكل         

من الجزائر و تونس خالل الفترة 

2017 الثالثي 
الثاني 
لسنة 
2018

9413 5,5935 5,0927
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 فترةمؤشرات و متغیرات الدراسة لكل من الجزائر و تونس خالل ال همأل اتمقارنة تطور  :)45( جدول رقم

   ملیار دوالر : الوحدة                                                            )2009-2017(

  

  السنوات

 

 صعبةالعمالت ال اإلیرادات السیاحیة

مساهمة اإلیرادات 

تراكم  السیاحیة في

 %ةالصعبالعمالت 

القطاع الخارجي في 

 جزائرال

القطاع الخارجي في 

 تونس

 الواردات الصادرات الواردات الصادرات تونس الجزائر تونس الجزائر تونس الجزائر

2009 0.266 2.636 147.974 10.170 0.179 25.919 45.477 39.297 14.799 18.570 

2010 0.219 2.451 160.815 9.042 0.136 27.106 57.762 40.212 16.356 20.910 

2011 0.208 1.622 180.912 7.067 0.114 22.951 73.802 47.300 16.735 21.242 

2012 0.196 2.047 189.564 8.190 0.103 24.993 72.620 50.376 17.120 23.270 

2013 0.230 1.731 192.998 6.259 0.119 27.656 65.823 54.903 14.883 20.060 

2014 0.258 1.948 177.787 7.143 0.145 27.271 61.172 58.330 15.262 21.346 

2015 0.304 1.188 142.865 7.012 0.212 16.942 35.138 51.646 13.585 18.440 

2016 0.209 1.015 113.396 5.608 0.184 18.099 29.698 46.727 12.461 16.867 

2017 0.304 1.124 96.944 5.230 0.297 21.491 25.163 33.926 13.859 19.029 

  :على اعتمادامن إعداد الطالب :درالمص

 .)44(جدول رقم -   )43(جدول رقم -  )42(جدول رقم -  )37(جدول رقم -

-Banque Centrale de Tunisie, Evolution Des Principaux Flux et Soldes des  Paiements  
Exterieurs (recettes) , Exportations de marchandises (FOB),2009- 2017.   
-Banque Centrale de Tunisie, Evolution Des Principaux Flux et Soldes des  Paiements  
Exterieurs (dépenses), Importations de marchandises (FOB),2009- 2017.        
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL1

20020,PL120030&cal=t&page=P120&tab=040&pos=3&la=fr, Vu le 14/09/2018,à 21:00. 

 .28، ص2014جوان ، 26الجزائر الثالثي الثاني رقم النشرة اإلحصائیة لبنك  -

 .28، ص2017دیسمبر  ،40النشرة اإلحصائیة لبنك الجزائر الثالثي الثالث رقم  -

    .الصعبةالعمالت مكون تأثیر االیرادات السیاحیة على إحتیاطي الصرف یكون على مستوى : مالحظات

قنوات تراكم إحتیاطي الصرف و ذا تأثیر  أهمهذا األخیر یعد من بین الن  )صادرات والواردات(تم إضافة القطاع الخارجي -

  ).ةصعبالالعمالت (علیه  ركبی

من خالل الجدول اعاله نالحظ أن اإلیرادات السیاحیة في الجزائر كانت ضعیفة جدا و هذا ما یثبت       

- 2009(ل الفترة كانت محدودة جدا خال) الصعبةالعمالت ( فع إحتیاطيأن مساهمة هذا القطاع في ر 

و هذه النسبة بعیدة كل البعد عن  2017كأقصى معدل لها سنة  ملیار دوالر %0.3و لم تتجاوز ) 2017

آمال وتطلعات الحكومة المعلقة على تطویر هذا القطاع و لو بصفة جزئیة و جعله كأحد الخیارات المتاحة 

العالمیة  أسواقمؤخرا في  أسعارهو إنخفاض  خاصة عند تهاوي لتخلص و لو بصفة جزئیة من التبعیة الریعیة

  ).المیزان التجاري(و هذا انعكس بالسلب على حجم الصادرات و منه القطاع الخارجي

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL120020,PL120030&cal=t&page=P120&tab=040&pos=3&la=fr
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tab_trimestriel.jsp?params=PL120010,PL120020,PL120030&cal=t&page=P120&tab=040&pos=3&la=fr
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الذكر بلد صغیر المساحة لكن هذه الخاصیة لم تكن عائق في طریق  أسلفنااما دولة تونس كما        

أقطاب السیاحة اإلفریقیة خاصة و كذا قطب مهم من  أصبححیث  ،تطویر و عصرنة قطاعه السیاحي

و فرض وجوده و حضوره قاریا و ذلك على تعاقب الحكومات و على إختالف السیاسات حیث  العالمیة

ویظهر جلیا من خالل الجدول  ،األمنیة عاألوضااستطاعت تجاوز الهزات التي عرفتها البالد جراء تدهور 

حیث كانت نسبة ) لصعبةا تالعمال(ع احتیاطي الصرف مدى مساهمة اإلیرادات السیاحیة في رف أعاله

و  2013سنة  %27.656 فأعلى نسبة سجلت ب) 2017-2009(المساهمة مرتفعة و معتبرة خالل الفترة 

نجعها أالحلول و  أهمفتطویر قطاع السیاحة في تونس یعد من بین ، 2016سنة  %18.09أقل نسبة 

و  في ظل تذبذب قطاع الخارجي خاصةي تعیشها و تتخبط فیها الت االقتصادیة األزماتلخروج البالد من 

  .توالي حاالت العجز فیه

 وتونس  حتیاطي الصرف في الجزائرإلبعض محددات الدراسة القیاسیة : المطلب الثالث

في البدایة قمنا ببناء نموذج ألثر اإلیرادات السیاحیة على إحتیاطي الصرف في كل من الجزائر 

و من  ،و كانت النتیجة عدم وجود عالقة معنویة بین المتغیرین في حالة الجزائر خالل فترة الدراسة وتونس

لنموذج للحصول على نموذج قیاسي سلیم ) الصادرات و الواردات(هنا إرتأینا إضافة قطاع العالم الخارجي 

  .من الناحیة إقتصادیة و إحصائیة

  الجزائرفي لنموذج دراسة ا : الفرع األول

  بناء النموذج- أوال  

الظاهرة في  علیها تكون ما عادة التي المعقدة للوضعیة وعام مبسط عرض أو تقدیم هو النموذج  

 أي ،1بینها المتبادل التأثیر وعالقات المدروسة الظاهرة في تتحكم التي األساسیة العناصر یعكس الطبیعة، وهو

 یعبر قیاسي نموذج بناء محاولة أجل ومن التابعة، والمتغیرة المستقلة المتغیرات بین التفسیریة العالقات دراسة

الصادرات (ة وقطاع العالم الخارجي یالسیاح وٕایرادات تابع كمتغیر احتیاطي الصرف سنستخدم دراستنا عن

  :التالي الشكل من للنموذج الخطیة الصیغة أن نفترض ومنه ،ةمستقل اتكمتغیر  )والواردات

RESalg=b0+b1*REST + b2*EXPO + b3*IMPO+ µ 
  :حیث

RESalg : ؛)صعبةالالعمالت (احتیاطي الصرف  

REST :؛السیاحیة اإلیرادات  

EXPO :؛الصادرات  

IMPO :؛الواردات  

b0-3 :المستقلة؛ المتغیرات معلمات عن تعبر  

µ :النموذج خارج العوامل تأثیرات عن یعبر عشوائي متغیر.  

                                                 
  .09 ، ص2007، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، - دروس و مسائل محلولة-اإلقتصاد القیاسي، مكید علي 1
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 برنامج على وباالعتماد الصغرى، المربعات یقةطر  على االعتماد تم النموذج معلمات ولتقدیر  

Eviews 9 كالتالي الخطي النموذج تقدیر نتائج ظهرت المناسبة، بالتعدیالت القیام وبعد:  

  في الجزائر الحتیاطي الصرف الخطي النموذج تقدیر نتائج :)46( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

 یلي كما المعادلة قدرت وعلیه:   

������
� =-2.728+ 122.765*REST+ 1.675*EXPO - 0.903*IMPO 

Tc       (1.99) (1.49) (8.23) )2.42(  
R2= 0.969    F=53.44   DW=2.26   n=9 α=0.0003 

������حیث 
  الحتیاطي الصرف في الجزائرالقیمة المقدرة   �

  دیة للنموذجالدراسة االقتصا- ثانیا

  :بعض محددات احتیاطي الصرف في الجزائرمن خالل النموذج المقدر یمكن توضیح 

 ؛تؤثر على احتیاطي الصرف وبعالقة عكسیةعلى وجود متغیرات أخرى ) 2.73(تدل القیمة  - 

ن اإلیرادات السیاحیة واحتیاطي على وجود عالقة طردیة بی RESTتدل اإلشارة الموجبة للمتغیر  - 

 أمروهو ، تقریبا 122زادت االحتیاطي بمقدار بوحدة واحدة ت اإلیرادات السیاحیة ارتفع اوٕاذ الصرف

غیر منطقي بحكم ان اإلیرادات السیاحیة ذات مساهمة ضئیلة في تراكم العمالت األجنبیة، وهو ما 

 ؛b1بعدم معنویة أكده النموذج 

 الصادرات واحتیاطي الصرف على وجود عالقة طردیة بین EXPOتدل اإلشارة الموجبة للمتغیر  - 

 معنویة ذو  b2تقریبا، أي أن 1.67بمقدار  احتیاطي الصرفبوحدة واحدة زاد  الصادرات تارتفع وٕاذا

 اقتصادیة؛
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 وٕاذا الواردات واحتیاطي الصرفبین  عكسیةعلى وجود عالقة  IMPOللمتغیر  السالبةتدل اإلشارة  - 

 معنویة ذو  b3تقریبا، أي أن 0.90بمقدار  صرفاحتیاطي ال انخفضبوحدة واحدة  الواردات تارتفع

 .اقتصادیة

  الدراسة االحصائیة للنموذج-ثالثا

 احتیاطي الصرفمن التغیرات الحاصلة في  %96.97والتي تدل على أن  R2=0.96: التحدید معامل - 

رة تفسیریة ومنه النموذج له قد خالل فترة الدراسة، المتغیرات المستقلة للنموذجسببها التغیر الحاصل في 

 .، أي أن النموذج مقبول مبدئیاقویة

 المعنویة اختبار -1

 المعالم معنویة اختبار  - أ

  T test ستودنت اختبار -

  : حیث ،T ستودنت اختبار نستخدم المعالم معنویة الختبار

��: �� = عدم وجود عالقة بین المتغیرات 0

��: �� ≠  وجود عالقة بین المتغیرات      0
ر   

 الجدولیة القیمة من أكثر المتغیرات لمعلمات ستودنت قیمة أن نالحظ )46( رقم الجدول خالل نم  

1.96=Ttab(9,0.05)  )<Tc Ttab(، أن حیث N=9 للمتغیرات الخطأ احتمال أن كما ،0.05 المعنویة ومستوى 

ما عدا (لمستقلة المتغیرات ا بین عالقة بوجود ونقبل الصفریة الفرضیة نرفض وبالتالي ،0.05 من أقل

 .واحتیاطي الصرف) السیاحیة اإلیرادات

 للنموذج الكلیة المعنویة اختبار  - ب

  F test فیشر اختبار -

 المحسوبة فیشر قیمة بمقارنة نقوم حیث ككل، االنحدار اختبار هو االختبار هذا من والهدف   

  :وبالتالي ،n=9و k=3 حیث ،α1=k,α2=n-k-1 حریة ودرجتي ،0.05 معنویة مستوى عند بالمجدولة

 أن معادلة على یدل فهذا ،)Fc 5.41=Ftab>=53.44(الجدولیة  المحسوبة أكبر من القیمة القیمة بأن نالحظ

الستخدامها كمقیاس  وتصلح موضوعیة قیمة هي علیها حصلنا التي معامل التحدید قیمة وأن جیدة التمثیل

  .المدروسة للعالقة معادلة االنحدار تمثیل فعالیة لتقدیر
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 النموذج تشخیص -2

 لألخطاء الذاتي االرتباط اختبار  - أ

*d=2.26لدینا قیمة 
cal  1.25وبمقارنتها بالقیمتین الجدولیتین= - d*

l0.82=d*
 n=9و  k'=3عند  2

*d-] فهي تقع في المجال 
24, d*

، أي مجال عدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاء، [1.25 -2.75] أي [ 2

یة یمكننا االستنتاج أن النموذج مقبول، وللتأكد أكثر نلجأ الختبارات االرتباط ومنه من خالل النتائج اإلحصائ

  : ، حیث)Autocorrelation, Breusch-godfrey correlation LM test(الذاتي 

�
��: � = الیوجد ارتباط بین األخطاء  0

��: � ≠  یوجد ارتباط بین األخطاء      0

 لل�

  في الجزائر AC الذاتي االرتباط اختبار نتائج :)47( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

  .األخطاء بین ذاتي ارتباط وجود بعدم الصفریة الفرضیة نقبل وبالتالي 0.05 من أقل اغلبها AC قیم
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  في الجزائر لألخطاء الذاتي االرتباط اختبار نتائج: )48( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعداد من: المصدر

وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة بعدم  0.05أكبر من  Prob chi-squareحسب هذا االختبار فإن   

  .وجود ارتباط ذاتي

 :التباین ثبات عدم اختبار  - ب

  في الجزائر التباین ثبات عدم اختبار نتائج :)49( جدول رقم

  

  .Eviews 09على برنامج  عتمادااالطالب  إعدادمن : المصدر

لیست معنویة، وبالتالي نقبل  Fما یعني أن  0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن   

  .الفرضیة الصفریة بعدم ثبات التباین
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  النموذج واستقراریة جودة -3

 النموذج جودة  -أ 

  :التالي الشكل خالل من بالمقدرة الحقیقیة القیم مقارنة من بد ال النموذج جودة مدى دراسة اجل من

  في الجزائر )النموذج جودة( والبواقي والمقدرة الحقیقیة القیم :)34( رقم شكل
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Residual Actual Fitted  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

 لذا المقدر، جالنموذ لجودة یشیر مما الحقیقیة القیم من المقدرة القیم تقارب نالحظ الشكل خالل من  

  .النتائج وتحلیل تفسیر في علیه االعتماد یمكن

 الطبیعي التوزیع  -ب 

  :عدمه من الطبیعي للتوزیع النموذج خضوع معرفة یمكن التالي الشكل خالل من

  في الجزائر للبواقي الطبیعي التوزیع:)35( رقم شكل

0

1
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3

-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Series: Residuals
Sample 2009 2017
Observations 9

Mean      -1.86e-14
Median   1.077029
Maximum  7.639792
Minimum -8.252184
Std. Dev.   5.696012
Skewness  -0.141133
Kurtosis   1.647231

Jarque-Bera  0.716122
Probability  0.699031

  
  .Eviews 09ى برنامج عل اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر
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 غیر كانت االختبار نتیجة أن فوجد ،Jarque-Bera نستخدم الطبیعي التوزیع شرط من للتحقق  

 من اقل J-B=0.72 قیمة خالل ومن الطبیعي، للتوزیع یخضعون البواقي أن یدعم وهوما (α>0.05) معنویة

χ2=5.7، الطبیعي للتوزیع یخضع النموذج أن یؤكد ما وهو.  

 الستقراریةا اختبار  -ج 

  :التالي الشكل خالل من توضیحه یمكن ما وهو CUSUM test نستخدم السلسلة الختبار

  في الجزائر اختبار إستقراریة النموذج :)36( رقم شكل
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CUSUM 5% Significance  

  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

  .0.05 ةمعنوی درجة عند مستقر النموذج بأن قبلن المعنویة، مجال داخل التمثیل أن بما

  في تونس النموذجدراسة : الثاني الفرع

  بناء النموذج- أوال  

 تابع كمتغیر احتیاطي الصرف سنستخدم دراستنا عن یعبر قیاسي نموذج بناء محاولة أجل من  

 الصیغة أن نفترض ومنه ،ةمستقل اتكمتغیر  )الصادرات والواردات(السیاحة وقطاع العالم الخارجي  وٕایرادات

  :التالي الشكل من للنموذج الخطیة

REStun=b0+b1*REST + b2*EXPO + b3*IMPO+ µ 

  :حیث

REStun : ؛)صعبةالالعمالت (احتیاطي الصرف  

REST :؛السیاحیة اإلیرادات  

EXPO :؛الصادرات  

IMPO :؛الواردات  

b0-3 :المستقلة؛ المتغیرات معلمات عن تعبر  

µ :النموذج خارج العوامل تأثیرات عن عبری عشوائي متغیر.  
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 برنامج على وباالعتماد الصغرى، المربعات طریقة على االعتماد تم النموذج معلمات ولتقدیر  

Eviews 9 كالتالي الخطي النموذج تقدیر نتائج ظهرت المناسبة، بالتعدیالت القیام وبعد:  

  في تونس صرفالحتیاطي ال الخطي النموذج تقدیر نتائج :)50( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

 یلي كما المعادلة تقدر وعلیه:   

������
� =4.732+ 2.435*REST+ 0.427*EXPO +0.406*IMPO 

Tc       (2.70) (3.79) (0.77) (1.06) 
R2= 0.870    F=11.17   DW=2.45   n=9 α=0.0117 

������حیث 
  الحتیاطي الصرف في تونسالقیمة المقدرة   �

  الدراسة االقتصادیة للنموذج- ثانیا

  :بعض محددات احتیاطي الصرف في تونسمن خالل النموذج المقدر یمكن توضیح 

 ؛تؤثر على احتیاطي الصرفعلى وجود متغیرات أخرى ) 4.73(تدل القیمة  - 

 وٕاذا ن اإلیرادات السیاحیة واحتیاطي الصرفطردیة بیعلى وجود عالقة  RESTاإلشارة الموجبة للمتغیر  - 

 اقتصادیة؛ معنویة ذو  b1، أي أن2.43زاد االحتیاطي بمقدار بوحدة واحدة ت اإلیرادات السیاحیة ارتفع

 وٕاذا الصادرات واحتیاطي الصرفعلى وجود عالقة طردیة بین  EXPOتدل اإلشارة الموجبة للمتغیر  - 

 ؛ااقتصادی معنویة لیست  b2أن غیر، 0.42بمقدار  احتیاطي الصرفة زاد بوحدة واحد الصادرات تارتفع

 تارتفع وٕاذا الواردات واحتیاطي الصرفبین  عكسیةعلى وجود عالقة  IMPOللمتغیر  السالبةاإلشارة  - 

 .ااقتصادی معنویة لیست  b3أن غیر، 0.40بمقدار  احتیاطي الصرف انخفضبوحدة واحدة  الواردات



 في الجزائر و تونس الفصل الرابع        تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة في رفع احتیاطي الصرف

 

 
307 

  الحصائیة للنموذجالدراسة ا-ثالثا

 احتیاطي الصرفمن التغیرات الحاصلة في  %87.02والتي تدل على أن  R2=0.87: التحدید معامل - 

ومنه النموذج له قدرة تفسیریة  خالل فترة الدراسة، المتغیرات المستقلة للنموذجسببها التغیر الحاصل في 

 .، أي أن النموذج مقبول مبدئیاقویة

 المعنویة اختبار-1

 المعالم معنویة باراخت-أ

  : حیث ،T ستودنت اختبار نستخدم المعالم معنویة الختبار: T test ستودنت اختبار -

��: �� = عدم وجود عالقة بین المتغیرات 0

��: �� ≠  وجود عالقة بین المتغیرات      0
  

 الجدولیة القیمة من ثركأ b1 وb0  لمعلماتل ستودنت قیمة أن نالحظ )50( رقم الجدول خالل من  

1.96=Ttab(9,0.05)  )<Tc Ttab(، أن حیث N=9 للمتغیرات الخطأ احتمال أن كما ،0.05 المعنویة ومستوى 

السیاحیة واحتیاطي  اإلیرادات بین عالقة بوجود ونقبل الصفریة الفرضیة نرفض وبالتالي ،0.05 من أقل

 N=9 أن حیث ،)Ttab(9,0.05)  )>Tc Ttab=1.96 لیةالجدو  القیمة من أقل b3 وb2  لمعلماتالصرف، أما ل

 الصفریة الفرضیة نقبل وبالتالي ،0.05 من أكبر للمتغیرات الخطأ احتمال أن كما ،0.05 المعنویة ومستوى

، وهو امر منطقي بالرجوع لالقتصاد التونسي الصادرات والواردات واحتیاطي الصرف بین وجود عالقة بعدم

 .على القطاع السیاحي في رفع احتیاطي الصرف الذي یعتمد بشكل كبیر

 للنموذج الكلیة المعنویة اختبار- ب

  F test فیشر اختبار -

 المحسوبة فیشر قیمة بمقارنة نقوم حیث ككل، االنحدار اختبار هو االختبار هذا من والهدف  

  :تاليوبال ،n=9و k=3 حیث ،α1=k,α2=n-k-1 حریة ودرجتي ،0.05 معنویة مستوى عند بالمجدولة

 أن معادلة على یدل فهذا ،)Fc 5.41=Ftab>=11.18(الجدولیة  المحسوبة أكبر من القیمة القیمة بأن نالحظ

الستخدامها كمقیاس  وتصلح موضوعیة قیمة هي علیها حصلنا التي معامل التحدید قیمة وأن جیدة التمثیل

  .المدروسة للعالقة معادلة االنحدار تمثیل فعالیة لتقدیر

 النموذج تشخیص-2

 لألخطاء الذاتي االرتباط اختبار-أ

*d=2.45لدینا قیمة 
cal  1.25وبمقارنتها بالقیمتین الجدولیتین= - d*

l0.82=d*
 n=9و  k'=3عند  2

*d-] فهي تقع في المجال 
24, d*

، أي مجال عدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاء، [1.25 -2.75] أي [ 2
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كننا االستنتاج أن النموذج مقبول، وللتأكد أكثر نلجأ الختبارات االرتباط ومنه من خالل النتائج اإلحصائیة یم

  : ، حیث)Autocorrelation, Breusch-godfrey correlation LM test(الذاتي 

�
��: � = الیوجد ارتباط بین األخطاء  0

��: � ≠  یوجد ارتباط بین األخطاء      0

 لل�

  في تونس AC الذاتي تباطاالر  اختبار نتائج :)51( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

  .األخطاء بین ذاتي ارتباط وجود بعدم الصفریة الفرضیة نقبل وبالتالي 0.05 من أقل اغلبها AC قیم

  في تونس لألخطاء الذاتي االرتباط اختبار نتائج: )52( جدول رقم

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة بعدم  0.05أكبر من  Prob chi-squareحسب هذا االختبار فإن   

  .وجود ارتباط ذاتي



 في الجزائر و تونس الفصل الرابع        تحلیل و تقییم مساهمة قطاع السیاحة في رفع احتیاطي الصرف

 

 
309 

 :التباین ثبات عدم اختبار- ب

  في تونس التباین ثبات عدم اختبار نتائج: )53( جدول رقم

  

  .Eviews 09مج على برنا اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

لیست معنویة، وبالتالي نقبل  Fما یعني أن  0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن   

  .الفرضیة الصفریة بعدم ثبات التباین

  النموذج واستقراریة جودة-3

 النموذج جودة-أ

  :التالي الشكل خالل من بالمقدرة الحقیقیة القیم مقارنة من بد ال النموذج جودة مدى دراسة اجل من

  في تونس )النموذج جودة( والبواقي والمقدرة الحقیقیة القیم :)37( رقم شكل
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 لذا المقدر، النموذج لجودة یشیر مما الحقیقیة القیم من المقدرة القیم تقارب نالحظ الشكل خالل من  

  .النتائج وتحلیل تفسیر في علیه االعتماد یمكن

 الطبیعي التوزیع- ب

  :عدمه من الطبیعي للتوزیع النموذج خضوع معرفة یمكن التالي الشكل خالل من

  في تونس للبواقي الطبیعي التوزیع :)38( رقم شكل
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Series: Residuals
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Mean      -9.87e-17
Median  -0.143089
Maximum  1.067697
Minimum -0.904713
Std. Dev.   0.576092
Skewness   0.424775
Kurtosis   2.737695

Jarque-Bera  0.296452
Probability  0.862236

  
  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

 غیر كانت االختبار نتیجة أن فوجد ،Jarque-Bera نستخدم الطبیعي التوزیع شرط من للتحقق  

 من اقل J-B=0.29 قیمة خالل ومن الطبیعي، للتوزیع یخضعون البواقي أن یدعم وهوما (α>0.05) معنویة

χ2=5.7، الطبیعي للتوزیع یخضع النموذج أن یؤكد ما وهو.  

 االستقراریة اختبار-ج

  :التالي الشكل خالل من توضیحه یمكن ما وهو CUSUM test نستخدم السلسلة ختبارال

  في تونس اختبار إستقراریة النموذج:)39( رقم شكل
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  .Eviews 09على برنامج  اعتماداالطالب  إعدادمن : المصدر

 .0.05 ةمعنوی درجة عند مستقر النموذج بأن نقبل المعنویة، مجال داخل التمثیل أن بما
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  مقارنة نموذج الجزائر بنموذج تونس :الفرع الثالث

������
� =-2.728+ 122.765*REST+ 1.675*EXPO - 0.903*IMPO 

������
� =4.732+ 2.435*REST+ 0.427*EXPO +0.406*IMPO 

ا عن مدى مساهمة اإلیرادات السیاحیة في رفع من خالل النموذج یتضح لنا ما تم التطرق له سابق            

إحتیاطي الصرف في كل من الجزائر و تونس حیث ان المساهمة كانت ضئیلة جدا في الجزائر مقارنة 

بمساهمتها في تونس و هذا ما تم التأكید علیه من خالل الدراسة القیاسیة حیث قمنا ببناء نموذجین لكل من 

  حتیاطي الصرف إدات تونس و الجزائر لتفسیر بعض محد

و من خالل نموذج الجزائر إتضح عدم وجود عالقة معنویة بین إیرادات السیاحیة و إحتیاطي            

الصرف لذا تم إضافة قطاع العالم الخارجي من أجل بناء نموذج سلیم إقتصادیا و إحصائیا و بالفعل تأكید 

ي رفع إحتیاطي الصرف اي وجود عالقة معنویة بین على أن الصادرات الجزائریة أكثر تإثیرا و مساهمة ف

  .الصادرات و الواردات من جهة و إحتیاطي الصرف

اما نموذج دولة تونس فقد أكد على وجود عالقة معنویة بین اإلیرادات السیاحیة و إحتیاطي الصرف و        

  .األولى عدم وجود عالقة معنویة بین قطاع العالم الخارجي و احتیاطي الصرف بالدرجة
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  :الرابعخالصة الفصل 

  :من خالل دراستنا لهذا الفصل، یمكن أن نستنتج ما یأتي

  هذا و البروز تدریجیابعد أحداث الربیع العربي  في النمو بصورة بطیئة تونسبدأ القطاع السیاحة في،

 نمو  ومة على تحقیق التنمیة اإلقتصادیة،النمو ینتظر أن یستمر و یعطي ثماره في ضوء عمل الحك

 .المتوقع ان ترتفع جل المؤشرات المرتبطة به

  عدم وجود عالقة معنویة بین إیرادات السیاحیة وٕاحتیاطي  اإلحصائیةأظهرت الدراسات االقتصادیة و

ل الصرف لذا تم إضافة قطاع العالم الخارجي من أجل بناء نموذج سلیم إقتصادیا وٕاحصائیا وبالفع

و مساهمة في رفع إحتیاطي الصرف اي وجود عالقة  تأثیراتأكید على أن الصادرات الجزائریة أكثر 

نموذج دولة تونس فقد أكد على  أما .و الواردات من جهة وٕاحتیاطي الصرفمعنویة بین الصادرات 

بین قطاع وجود عالقة معنویة بین اإلیرادات السیاحیة وٕاحتیاطي الصرف و عدم وجود عالقة معنویة 

 .العالم الخارجي و احتیاطي الصرف بالدرجة األولى

  مساهمة قطاع السیاحة في تونس في  أنأثبتت اإلحصائیات و النتائج المحققة خالل فترة الدراسة

و على النقیض من ذلك في الجزائر هذا القطاع ما  ،توفیر و جلب اإلیرادات السیاحیة  حصیلة قویة

 .هداف المراد تحقیقها رغم تحقیق تحسن في بعض المؤشراتزال بعید كل البعد عن األ

  لكل من ) صعبةالعمالت ال(تسجیل انخفاض متتالي وواضح في المكون الرئیسي الحتیاطي الصرف

 .فترة الدراسة لالجزائر و تونس خال
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إذ أصبحت تمثل مصدر مهم من مصادر  تلعب السیاحة دورا مهما في تنشیط اقتصادیات دول كثیرة، 

  .للبلد نتیجة إنفاق السیاح صعبةبسبب ما تدره من عمالت  تراكم و رفع إحتیاطي الصرف،

ن و أداء اإلقتصاد الوطني فهي تحفز اخاصة تستمد من تأثیرها في بنی أهمیةالسیاحة كصناعة لها  و 

وحسب تقدیرات المنظمة  و تفتح آفاق جدیدة، ،االقتصادیةالطلب الكامن و الداخلي بین مختلف القطاعات 

بمعدالت  2030و 2020إلى غایة سنة واإلیرادات السیاحیة  مرار ارتفاع عدد السیاح الدولیینالعالمیة للسیاحة است

 1,8إلى أزید من  2030ملیار سائح، أما في سنة  1,4إلى أزید من  2020متزایدة، لیصل عدد السیاح سنة 

     .سائحملیار 

بمساهمة قطاع ومن خالل هذه الدراسة التي جمعت بین الشق النظري والتطبیقي لمختلف الجوانب المتعلقة  

 ختبار الفرضیاتإب سنقوم أوال، 2018- 2009تونس خالل الفترة  السیاحة في رفع إحتیاطي الصرف في الجزائر و

ثم عرض ألهم النتائج التي تم توصل إلیها و في األخیر تقدیم جملة من  التي تم طرحها في مقدمة الدراسة

 : اإلقتراحات و آفاق الدراسة كما یلي

 إختبار الفرضیات : 

عبارة عن صناعة  أصبحتتسمت السیاحة على تعاقب الحضارات بالتطور و اإلزدهار حتى إ : الفرضیة االولى-

عاش العالم تطورات عدیدة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة على مستوى  فرضیة خاطئة، .قائمة بحدى ذاتها

ناعة قائمة بحد ص إلى اإلستجمامجمیع المیادین مما ساهم في تحول مجرى السیاحة من مجرد ظاهرة لترفیه و 

  .جدیدة من السیاحة أنواعذاتها و صاحب ذلك ظهور 

التي تحتفظ بها مختلف الدول إلستعمالها في حالة  األصولیقصد بإحتیاطي الصرف تلك  : الثانیةالفرضیة -

إحتیاطي الصرف  فرضیة صحیحة،. حقوق السحب الخاصة األجنبیةالعجز الخارجي و منها الذهب و العمالت 

إضاقة ،حقوق السحب الخاصة  ،العمالت األجنبیة ،األجنبیة التي تشمل الذهب عن تشكیلة من األصولعبارة 

یتم استخدامها في تسویة المدفوعات الدولیة، وتكون مملوكة من قبل السلطات النقدیة و  ،الى شریحة اإلحتیاطي

  .ومتاحة في أي وقت

السیاحیة یعد اإلستراتیجیة التي تعمل على تنمیة قطاع السیاحة في المخطط التوجیهي لتهیئة  : الفرضیة الثالثة-

فرضیة  .الجزائر،أما دولة تونس استراتیجیة تطویر قطاع السیاحة موجودة دائما في مختلف البرامج الحكومیة
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آفاق تبنت الجزائر في قطاع السیاحة إستراتیجیة متمثلة في مخطط الوطني التوجیهي لتهیئة السیاحیة  صحیحة،

لكن رغم مرور أكثر من عشریة على تطبیق بعض من  ،سعیا منها لنهوض و تطویر قطاعها السیاحي 2030

قطاع السیاحة  ىأما تونس بالرغم من تعاقب الحكومات یبق،برنامج المخطط نتائجه لحد اآلن تبقى ضعیفة جدا

ة و كان آخرها صیاغة مخطط التنمیة یحظى بالعدید من اإلهتمام و العنایة في مختلف اإلستراتیجیات السیاسی

 .و كذا تحقیقه لبعض بوادر النجاح فیه 2020السیاحیة  آفاق 

قطاع السیاحة في تونس یعد من بین أهم  القطاعات جلب للعملة الصعبة و عكس بالنسبة  : الرابعةالفرضیة -

قطاع السیاحة في تونس یعد القاطرة األمامیة في البالد و أحد روافد التنمیة اإلقتصادیة  فرضیة صحیحة، .للجزائر

فأي  ،للبالد و العمل على تحقیق فوائض في إحتیاطي الصرفمن خالل مساهمته في جلب العملة الصعبة 

عالقة طردیة ن هناك أنجد یتأثر مباشرة إحتیاطي الصرف و بذلك  تذبذب أو نقص في إیرادات السیاحیة

لتهیئة السیاحیة و لالجزائر فاإلیرادات السیاحیة المحققة ال تعكس فحوى ما جاء به المخطط التوجیهي  أما،بینهما

  .حتیاطي الصرفإاالیرادات السیاحیة ال تؤثر على  أنبذلك نجد 

 نتائج الدراسة :  

هات و التشابكات مع جملة ااإلتج في الوقت الحالي تعتبر صناعة السیاحة من الصناعات المتطورة و متعددة - 

 .سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة األنشطةمن 

حیث أن النشاط السیاحي في یومنا هذا  یشكل قطاع السیاحة قطاع جوهري في العدید من االقتصادیات الدول، - 

و  إیراداتها، نسبة لبعض من دول العالم مصدر األول الذي تعتمد علیه لتحقیقالیعتبر من أهم الصناعات، فب

 .هو ما ظهر جلیا في تنافسیة الدول على العمل على إستقطاب أكبر عدد من السواح

المتحصل  سیاحیةالقارة األوروبیة تهیمن على نشاط السیاحة الدولیة،من حیث تدفق عدد السیاح  واإلیرادات ال - 

، و إن دل هذا إنما یدل األوربیة حیث أن في ترتیب الدول األولى نالحظ أن أغلب المراتب عادة لدول ا،معلیه

على مختلف اإلستراتیجیات المنتهجة و كذا الحرص على  االهتمام بالقطاع السیاحي من طرف هذه البلدان 

 .ألهمیتها من جمیع الجوانب

و  )إلخ...صناعات تقلیدیة و حضاریة، تاریخیة، ،طبیعیة( تزخر الجزائر و تونس بالعدید من المقومات السیاحیة - 

أو في منطقة إلى  ید من قواسم التشابه و اإلختالف في كل دولة،دحیث نجد أن هناك الع إمكانیات مادیة،

 .أخرى داخل الدولة الواحدة
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ن أن تكون من أكثر مناطق العالم جذبا للسیاح إال الجزائر و على الرغم من إمتالكها مقومات سیاحیة تؤهلها أل - 

تناسب مع اإلمكانیات السیاحیة المتوفرة و ما تزخر به من ثروات طبیعیة حصتها من السیاحة ضئیلة جدا و ال ت

و تجدر اإلشارة  ،أو آلخر/حیث ظل هذا القطاع مهمال لسنوات طویلة بسبب و. و حضاریة و تاریخیة مختلفة

یة لتخلص و لو بصفة جزئیة من التبعیة  الریع أنه  أصبح یعتبر لیس بدیل لقطاع المحروقات بل خیار ضروري

  .التي ظلت لسنوات عدیدة

تعتبر الصناعات التقلیدیة نتاجا حضاریا آلالف السنین من التفاعل الحي بین المجتمعات المحلیة بما تحمله من  - 

رؤى وقیم حضاریة وبیئتها الطبیعیة، بینها وبین المجتمعات األخرى، وهي مكون أصیل للذاكرة الحضاریة لكل 

  .تقلیدیة والحرفیة في العالم باختالف أهدافها واستعماالتهابلد، فتختلف مفاهیم الصناعات ال

لتكون همزة  ،تعتبر الصناعة التقلیدیة و الحرف جزءا هاما من الثقافة المادیة للتراث الشعبي الجزائري و التونسي -

تتنوع  األخیرةفهذه  ،تحسین صورة السیاحیة للبلد إلىباإلضافة  وصل حضاریة تنقل من خاللها المعالم الثقافیة،

و اإلبتكارات المحلیة كصناعة الفخار و حلي من فضة و  اإلبداعات ،من منطقة ألخرى إلعتمادها على مواد

 .إلخ...التطریز على القماش صناعة الزاربي، ذهب،

الجنیه  الیورو األوروبي، ،األمریكيحتیاطات عالمیا من عمالت الرئیسیة و هي الدوالر یشمل هیكل عمالت اإل - 

  .بروز عمالت أخرى كالدوالر الكندي،الفرنك السویسري إلىباإلضافة  الیوان الصیني، الین الیباني، األسترلیني،

والسیاسات، تستهدف إتاحة قدر  اإلجراءاتتنطوي اإلدارة السلیمة الحتیاطي الصرف وكفاءته على مجموعة من  -

كاف من األصول األجنبیة لتكون تحت تصرف السلطات النقدیة، بغرض تحقیق جملة من أهداف حیازة 

 .  حتیاطات، تكون محددة سلفا ضمن خطط واستراتیجیاتاإل

ئر و لكل من الجزا) صعبةالالعمالت (واضح في المكون الرئیسي الحتیاطي الصرف  تسجیل انخفاض متتالي و -

 . فترة الدراسة لتونس خال

المخطط الوطني التوجیهي لتهیئة السیاحیة آفاق (شرعت الدولتین بتنفیذ و تجسید خطتهما على أرض الواقع  -

و ذلك ألهمیة و مساهمة   ،في مجال تنمیة قطاع السیاحة) 2020تنمیة السیاحیة في تونس مخططو  2030

علما أن  اإلجتماعي و الثقافي و حتى السیاسي، ،المستوى اإلقتصاديصادیاتهما على هذا األخیر في تطویر إقت

و بذلك تختلف اآلثار  ،تتماشى مع األولویات التي یحظى بها هذا القطاعلكل دولة إستراتیجیة خاصة بها 

 .المترتبة علیه بین اإلیجابیة و السلبیة
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ربیع العربي و البروز تدریجیا،هذا النمو بدأ القطاع السیاحة في تونس في النمو بصورة بطیئة بعد أحداث ال - 

 أنمن المتوقع  و ینتظر أن یستمر و یعطي ثماره في ضوء عمل الحكومة على تحقیق التنمیة اإلقتصادیة،

 .ترتفع جلى المؤشرات المرتبطة به 

مساهمة قطاع السیاحة في الناتج  أننجد  ،حسب إحصائیات وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة الجزائریة - 

في تونس وحسب  أما ،%1.6عند حدود ) 2016-2009(المحلي اإلجمالي كانت تقریبا ثابتة خالل الفترة 

  2009 سنة %7.23واضح و تدریجي فعدما كانت  امساهمتها عرفت إنخفاض أنإحصائیات بنك الدولي نجد 

 .في البالد األمنیة أوضاعتدهور  إلىنخفاض راجع إهذا  2016سنة  %5.41لتصل إلى 

 السیاحة عرفعدد العاملین في قطاع  أننجد  ،حسب إحصائیات وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة الجزائریة - 

في تونس و حسب  أما ،2016سنة  270317صل یرتفع لیسنة ل 198000تحسن ملحوظ فعدما كان 

 251279عدد العاملین في قطاع السیاحة عرف عدید من التقلبات فعدما كان  أنإحصائیات البنك الدولي نجد 

 .2016سنة  242317 إلىصل یل 2009 سنة

عدم وجود عالقة معنویة بین إیرادات السیاحیة و إحتیاطي الصرف  اإلحصائیةالدراسات االقتصادیة و  أظهرت - 

لذا تم إضافة قطاع العالم الخارجي من أجل بناء نموذج سلیم إقتصادیا و إحصائیا و بالفعل تأكید على أن 

الصادرات و ي وجود عالقة معنویة بین أو مساهمة في رفع إحتیاطي الصرف  تأثیراالصادرات الجزائریة أكثر 

بین اإلیرادات  معنویةود عالقة نموذج دولة تونس فقد أكد على وج أما ،اردات من جهة و إحتیاطي الصرفالو 

السیاحیة و إحتیاطي الصرف و عدم وجود عالقة معنویة بین قطاع العالم الخارجي و احتیاطي الصرف 

 .بالدرجة األولى

 قتراحاتاإل :  

 : التالیةت قتراحااإل یمكننا تقدیممن خالل هذه الدراسة 

   النقد زیادة الوعي الثقافي بین المواطنین خاصة في الجزائر بأهمیة النشاط السیاحي و أثره في زیادة معدل

حیث تساهم زیادة الوعي الثقافي بین المواطنین بأهمیة النشاط السیاحي في زیادة درجة الرقي السلوكي  ،األجنبي

 .زیادة االنطباعات االیجابیة لدیه للعودة مرة أخرى إلىفي التعامل مع السائح بما یؤدي 

 على سیاحة  االقتصاربما یؤدي إلى عدم  إعادة صوغ منظومة المنتجات السیاحیة في كل من تونس و الجزائر

و لكن دعم و تطویر أنواع األنشطة السیاحیة التي ال تزال مساهمتها ضعیفة في مكونات  ،ء و الشواطئ اصحر لا

األمر الذي یتطلب دراسة متخصصة لكل األنواع األخرى من اإلیرادات السیاحیة التي ،سیاحیة الحالیةاإلیرادات ال
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و تعدیل أسلوب تقدیر البیانات اإلحصائیة الخاصة باإلیردات السیاحیة ،تتدفق من األنشطة السیاحیة المختلفة

 .لتشمل جمیع نواحي اإلنفاق التي یقوم بها السائحون خالل فترة إقامتهم

 نسب اإلشغال في الفنادق و : و هما ،السعي نحو زیادة قیم العنصرین األساسیین المكونین إلیرادات السیاحیة

و زیادة تكلفة  ،متوسط تكلفة اإلقامة في الغرفة السیاحیة و ذلك لمختلف المناطق السیاحیة في الجزائر و تونس

و عدم التركیز على الخدمات الممتازة  ،تقدیم الخدمات الفندقیةاإلقامة في الغرفة السیاحیة فتتطلب زیادة التنوع في 

 .و إنما إقامة المشروعات ذات الدرجات الفندقیة األقل لجذب المزید من شرائح السائحین،فقط

 ،فتحسین مناخ اإلستثمار ال یرتبط فقط بتقدیم حوافز جبائیة ومالیة  التركیز على القطاعات المرافقة لقطاع السیاحة

و التخلي عن  من إدارة نزیهة، )داخل الوطن و خارجه(رتبط و یتوقف جمیع الظروف المحفزة للمستثمرین ،بل ی

توفر جهاز مصرفي متطور یتالئم مع هذا النوع من المشاریع،و محاربة الفساد بكل  البیروقراطیة و الجهویة،

  .أشكاله

  في قطاع السیاحة فالبد من بذل جهود إضافیة لخلق بیئة مواتیة تضمن سفر السیاح في  األمنتحسین مستوى

 . مان و اإلطمئنانجو من األ

  تشجیع إنشاء بنوك متخصصة في تمویل اإلستثمار السیاحي و التي یمكن أن تنشئها مؤسسات عمومیة إقتصادیة

إلى تخفیض نسبة الفائدة كإجراء إضافي لتشجیع و  باإلضافة ،إلخ...سیاحیة،شركات التأمین،البنوك،شركات النقل

 .تتحفیز اإلستثمارا

  و مخطط التنمیة السیاحیة  في الجزائر 2030التقییم الدوري لنتائج المخطط الوطني التوجیهي لتهیئة السیاحیة

 .لمعالجة اإلختالالت و حل المشاكل التي تعیق تجسیدهما 2020آفاق 

  مكاتب و صرافات  إنشاءمن خالل ) الجزائر(معالجة إشكالیة صرف العملة الصعبة على المستوى المحلي

  .خاصة

 فمشاركتها في إنجاز منشآت سیاحیة تزید  ،عادة تفعیل دور الدولة في مجال تنمیة السیاحة و اإلستثمار السیاحيإ

یدة و التي ال تمثل مناطق جذب بالنسبة للقطاع من ورائها إیجاد مكانة للمناطق التي تمتلك موارد سیاحیة ج

المال و ففي حاالت عدید ال یكون للقطاع الخاص رأس  الخاص خاصة في المراحل األولى من تطویرها،

كما قد یكون الموقع  ن السیاحة تتسم بضخامة استثماراتها و طول فترة اإلنشاء،ألالموقع  اإلمكانیات لتنفیذ تجهیز

فتبادر بالقیام بالعملیة التنمویة بنفسها  و تستهدف الدولة من تجهیزه أغراضا إجتماعیة، جدید أو غیر معروف

  .فتخطط و تنفذ و قد تكتفي بإنشاء البنیة التحتیة و تقوم بنشاط التأهیل و التدریب و تقدیم حوافز للمستثمرین
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 حي من أجل توحید برامج التدریب و إعداد برامج مشتركة متخصصة بین الجزائر و تونس بالتعلیم و التدریب السیا

 .مستویات العاملین في المجال السیاحي و تبادل الخبرات

  اإلجراءاتو ذلك عن طریق تیسیر  ،الى الجزائر األجانبدخول  تأشیراتالحصول على  اإلجراءاتتسهیل 

 .الداخلیةوكذا العمل على تشجیع السیاحة  ،سوق واعدة أنهاخاصة بالنسبة للدول العربیة حیث 

  العمل على بذل المزید من الجهود لوضع إطار مرجعي و بناء منظومة متكملة لجمع البیانات و اإلحصاءات

و التعاون بین ،و تزویدها لصانعي القرار ،السیاحیة ذات جودة عالیة من ناحیة المالئمة و الدقة و المصداقیة

 .ةالمؤسسات الدولیة ضمن إطار التصنیفات الدولیة المعتمد

 للسعي لترسیخ مبدأ التعاون  في مجال السیاحي ، )الجزائر و تونس (عدد اإلتفاقیات المبرمة بین الدولتین  زیادة

 .بینهما

 اإلمارات العربیة  ،المغرب ،كنموذج تركیا على اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال السیاحي العمل

 .الثنائیة لإلستفادة من خبراتها و عقد اإلتفاقیات  ،المتحدة

  العمل على تطبیق الصارم للقوانین التي تحمي البیئة من كل أشكال اإلستغالل و التلوث و تحافظ على الموارد

 .السیاحیة 

 و تطبیق الحوكمة في المؤسسات السیاحیة ضمان وجود إرادة و إلتزام سیاسیین. 

  تعود إلیهم عملیة إدارة إحتیاطي الصرف مع اإلستفادة ،الخبرة و الدرایةتكوین إطارات من ذوي الكفاءة العالیة و

 .في مجال التخصص األجنبیةمن الخبرات 

 و نشر تقریر إدارة  ،إضفاء المزید من الشفافیة و اإلفصاح على النشاطات اإلستثماریة خاصة لبنك الجزائر

  .اإلحتیاطات و جدول حسابات نتائج

 الدراسة آفاق :   

  :آفاق الدراسة المستقبلیة حسب رأي الطالب بإجراء المزید من الدراسات على النحو التاليوتكون 

 .اإلدارة السلیمة إلحتیاطي الصرف في الجزائر في ظل األزمات النفطیة -1

 .تحدیات تطبیق معاییر الحوكمة في القطاع السیاحي -2

  .دور السلطات المحلیة في ترقیة السیاحة الداخلیة -3

  .نحمد اهللا رب العالمین الذي وفقنا في إنجاز هذا العملوفي األخیر 
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