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About the Issue 

Dear Colleagues, 

On behalf of the editorial board, we are very pleased to announce the launch 

of the first issue 1 of the International Journal of Hospitality and Tourism 

Studies (IJHTS). The IJHTS is a scholarly peer-reviewed journal in hospitality 

and tourism studies that publishes theoretical and empirical original articles 

in hospitality, tourism and related fields from developed and developing 

countries. The journal is published by Refaad for Studies & Research in both 

Arabic and English languages in two issues per year (June and December). It 

aims to enhance the theoretical development of the hospitality and tourism 

industry worldwide. IJHTS provides an outlet for research, which advances our 

understanding of hospitality and tourism discipline.  

I express heartfelt appreciation to all authors and reviewers of the first 

issue of IJHTS on behalf of the entire editorial board and the publisher (Refaad 

for Studies & Research). Authors have been a real motivation and key in 

establishing IJHTS as one of the best journals for publication in the subject of 

Hospitality and Tourism. I thank them all in considering and trusting IJHTS as 

the platform for publishing their valuable work. I also thank all authors for their 

kind cooperation extended during the various stages of processing of the 

manuscript in IJHTS. As well reviewers are an essential part in the journal and 

therefore the reviewer’s merit sincere appreciation. The inputs of reviewers 

are used in improving the quality of a submitted manuscript. I thank all 

reviewers for their excellent contributions during the first issue of IJHTS. 

I extend my special thanks to Suzan Al-Salaimeh (Editorial Assistant) and 

Refaad for Studies & Research for their great efforts in editing and publishing 

IJHTS as the first journal in Hospitality and Tourism in Jordan. We are on our 

way to index IJHTS in the important journal indexing and abstracting services.  
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 امللخص:

املحروقات في التراجع، الش يء الذي يجعل التخطيط السياحي  إن صناعة السياحة في الجزائر تكتس ي أهمية كبيرة، خاصة بعدما بدأت عائدات قطاع  

فدين إلى يستطيع يكون مصدر من مصادر التنويع االقتصادي. في هذه الدراسة تم التطرق إلى التنبؤ بعدد السياح االجانب الوا   هو املنفذ الوحيد الذي 

يد الدراسة دراسة وصفية مستخدمين في ذلك مقايس النزعة املركزية ومقياس  (، حيث تم في البداية دراسة البيانات ق2030-1995الجزائر خالل املدة )

 ى، وبعد الفحص واالختبار تبين أن السلسلة قيد الدراسة مستقرة من الدرجة األول   ADFبعد ذلك تم دراسة االستقرارية وباالعتماد على اختبار    التشتت،

هو    2030إلى    2020اح االجانب الوافدين إلى الجزائر خالل الفترة  ضل نموذج للتنبؤ بعدد السيأكدت نتائج الدراسة أن أف  ARIMAواملفاضلة وفق نماذج  

ل فترة الدراسة، لهذا يجب على السلطات  ، باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن هناك تدفق متزايد للطلب على السياحة في الجزائر خالARIMA(3,1,0)نموذج 

 ي الجزائر. املعنية االهتمام أكثر بصناعة السياحة ف 

 التنويع االقتصادي.  ؛ ARIMAنماذج   ؛الجزائر ؛السياح الوافدينالكلمات املفتاحية: 

 املقدمة: 

 
 
أثار ايجابية وكذا الدور املميز في دعم االقتصاد الوطني ويقلل  عتبر السياحة من بين أهم مستلزمات الحضارة الحديثة وهذا راجع ملا ينتج عنها من ت

، إضافة ملا لها من تأثير كبير على القيمة االقتصادية واالجتماعية في أي  (63، صفحة  2007، )سالم  الحركة التجارية بين البلدان نسبة البطالة وتنشيط

، حيث اعتبرت من بين الصناعات الرئيسية في االقتصاد العاملي من  (Ismail, 2019, p. 1)االستثمار ولكن أيضا في خلق فرص العمل  بلد وليس في زيادة  

، ومن اجل ما (1، صفحة Dev ،2017)خالل االستفادة من وسائل النقل واإلقامة واملطاعم والترفيه والتجزئة والتوظيف والعديد من القطاعات األخرى 

 ياسات التنمويسبق أولت الس
ً
لقطاع السياحة حيث أصبح يحتل أولويات أجندة حكوماتها في سبيل االستحواذ   ة للدول سواًء املتقدمة أو النامية بالغا

، وهذا بعدما بدأت عائدات قطاع  ، صفحة ا(2015-2014)عائشة،  على حصص سوقية والعمل على تحقيق أكبر املكاسب من عائدات هذه الصناعة  

)لخضر،    التي كانت تسيطر على اقتصاديات الدول املنتجة لها، بعدما كانت تتشكل منها ثروات الدول واعتماد االقتصاديات عليها املحروقات في التراجع و 

 .(32، صفحة 2019

ي   نشاطولهذا  السياحية  على  الطلب   عد 
ً
واالجتماعية  ا االقتصادية  املجاالت  كل  في  كبيرة  أهمية  االكاديميين   ذو  من  الكثير  بي  دفع  مما  والبيئية 

 (Song, 2008, p. 1)واملمارسين باالهتمام بها من خالل نمدجة الطلب على السياحية والتنبؤ بها  
ً
   ، فيعتبر التنبؤ بالطلب السياحي دورا

ً
في التخطيط   حاسما

 (Karanci, 2011, p. 1078)السياحي ويسهل عملية اتخاذ القرارات 
ً
يعتمد   ، حيث يساعد املمارسين في كل القطاعين العام والخاص بعدد من الطرق أوال

 نجاح العديد من شركات السياحية مثل شركات الطيران، الفنادق، وكذلك م
ً
يتطلب االستثمار السياحي السيما البنية    نظمي الرحالت السياحية، وثانيا

 . (Li, 2009, p. 2) التحتية
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إال أن إلى مقاربات نوعية وكمية،  السياحي بشكل عام  بالطلب  التنبؤ  النوعي مثل طرقة دلفي وغيرها من    ومن هنا يمكن تصنيف دراسات  النهج 

بطبيعتهاا  فنية  أساليب  تعتبر  النوعية  بين    لطرق  الكمية  العالقات  يقدر  الذي  الكمي  النهج  الباحثون على  يعمل  ولهذا  التعميم ضعيفة  وقدرتها على 

تنبؤ املتقدمة والتي تم تطبيقها في العديد من  ر نماذج المن بين أكث ARIMAوتعتبر نماذج   .(Law, 2019, p. 411)  املالحظات املختلفة في بيانات السياحية

 . (Singh, 2013, p. 242) ،  (Chu, 2008, p. 741) التطبيقات العملية

 
 
يع اقتصادها، حروقات وهذا من خالل تفعيل القطاعات األخرى لتنو الدول التي سعت إلى البحث عن مصادر للدخل خارج املعد الجزائر من بين  ت

ى مستوى قطاع السياحة  ، كونها تزخر بإمكانيات كبيرة عل (16، صفحة  2019)جمال،    وتأتي السياحة من االهتمامات التي تندرج ضمن هذه االستراتيجية

إمكانية إنشاء السياحة الرياضية وسياحة ة الشاطئ، السياحالسياحة الصحراوية( إلى  السياحة الحموية والسياحة الثقافية والترفيهية، باإلضافة  ية، 

، صفحة  2012-2011يف،  )بوعكر مما دفعها إلى عصرنة قطاعها السياحي من اجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الجانب واملحليين    )املؤثرات

افدين   ARIMAما مدى إمكانية تطبيق نماذج  . ومن خالل مقالنا هذا سوف نتطرق إلى معالجة اإلشكالية التالية:  ب( في التنبؤ بعدد السياح االجانب الو

 ؟ 2030إلى  1995إلى الجزائر خالل الفترة 

 أدبيات الدراسة: 

 التنبؤ السياحي: 

ي تقتض ي ما سوف تكون عليه حالة الطلب السياحي املستقبلي خالل فترة زمنية معنية،  من جانب إدارة القطاع السياحإن التنبؤ السياحي هو تقدير  

االنطالق في التخطيط السياحي من خالل تحفيز واضعي السياسات ومتخذي القرار في رسم السياسات املناسبة للصناعة السياحية في إذ يعتبر نقطة  

العام أو الخام، من خالل تجنب النقص أو الفائض في السلع والخدمات، وحساب مساهمة السياحة في الناتج املحلي االجمالي   الجزائر سواء في القطاع

 .(Cerović, 2017, pp. 750-763)تأثيرها على املوارد  ودراسة

استخدام يمكن  السياحي،  التنبؤ  بطرق  يتعلق  فيما  للتنبؤ،  أما  األساليب  من  أساسيتين  االقتصاد   مجموعتين  وطرق  الزمنية  السالسل  نماذج 

وتتضمن كل من طريقة املتوسط  .تستخدم طرق السالسل الزمنية أنماط البيانات من املاض ي للتنبؤ بالقيم املستقبلية لظاهرة معينة .القياس ي السببية

لنتيجة من ناحية أخرى، تحاكي األساليب السببية رياضًيا ارتباط السبب وا   .املتحركالذاتي واملتوسطات    وطريقة التلميس األس ي ونماذج االنحدار  املتحرك

السياحي الطلب  تؤثر على  التي  التفسيرية  املتغيرات  مجموعة من  باستخدام  املتغيرات  االقتصاد   .بين  ونماذج  االنحدار  تحليل  السببية  الطرق  تشمل 

 القياس ي الهيكلية. 

ن نماذج االنحدار، حيث يلجأ إلى لدارسات السابقة املتعلقة بالتنبؤ السياحي أن نماذج تحليل السالسل الزمنية أدق وأفضل مر معظم ا حيث تعتب

املستقلة، وفي حالة رفض نموذج   املتغيرات  الكافية حول  أو عدم توفر معطيات  املتغيرات  بين  السبية  العالقات  االسلوب في حالة غياب  القياس هذا 

 اال
ً
 قتصادي اقتصاديا

ً
  ، إحصائيا

ً
 . (20، صفحة 2010)حشمان،  باستخدام الوسائل االحصائية املناسبة وتنبؤيا

 : ARIMAنماذج 

لقصير، حيث تم استخدامها من بين تحليل السالسل الزمنية ذات متغير واحد، والتي تمتاز بمرونتها ودقتها في التنبؤ في املدى ا  ARIMAعتبر نماذج  ي  

( عملية 1هي عبارة عن مزج بين ثالث عمليات ) ARIMAحية، إلخ. إن نماذج  على نطاق واسع في العديد من التطبيقات منها االقتصادية واالجتماعية والص

 .  (Abonazel, 2019, p. 142) ( عملية املتوسطات املتحركة3( عملية الفروق، )2نحدار الذاتي، )اال 

   :AR(p)نموذج االنحدار الذاتي   .1

تأثير على قيمة الحالية لنفس املتغير، لهذا تمس ى أيضا بنماذج الذاكرة الطويلة. حيث يمكن    𝑌𝑡في هذا النموذج يكون لكل القيم السابقة للمتغير

 بالصيغة التالية:  pالتعبير عن النموذج من الرتبة 

𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖  𝑌𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀𝑡                   (1) 

 .𝜎في املعادلة السابقة عن التشويش االبيض والذي يتبع توزيع طبيعي وسطه حسابي يساوي الصفر وانحرافه املعياري   𝜀𝑡حيث يعني يعبر الخطأ 

 : MA(Q)نموذج املتوسطات املتحركة   .2

والتي تعتبر بمثابة متغيرات تفسيرية، لهذا سمية بنماذج الذاكرة القصيرة،  𝑞الرتبة  بواسطة االخطاء السابقة من  يمكن التعبير عن هذا النموذج

 أما الشكل الرياض ي لها فيعطى بالصيغة التالية: 

𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 − ∑ 𝜃𝑗 𝜀𝑡−𝑗                       (2)

𝑞

𝑗=1
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 : ARMA(P,Q)املتحركة  نموذج االنحدار الذاتي واملتوسطات  .3

نماذج إن نماذج االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركة هي عبارة عن مزيج من املتوسطات املتحركة وسيرورة االنحدار الذاتي، ومن خصائص هذه ال

 : (Hosseinipoor, 2016, p. 27) اليةأنها سيرورة سببية ومستقرة وقابلة لالنعكاس، حيث تعطى بالصيغة الرياضية الت

𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖  𝑌𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 − ∑ 𝜃𝑗  𝜀𝑡−𝑗                       (3)

𝑞

𝑗=1

 

 : ARIMA(P, D, Q)نموذج االنحدار الذاتي املتكامل واملتوسطات املتحركة   .4

والذي يعبر عن العملية التي تتم فيها تحويل السلسلة   (d)يضاف إليها عنصر الفروق    ARMAعلى أنها عبارة عن نماذج    ARIMAيمكن تعريف نماذج  

لية، غير مستقرة إلى سلسلة مستقرة. لنفرض أن السلسلة غير مستقرة لهذا يتم تحويلها سلسلة مستقرة عن طريق الفروق في السلسلة الزمنية االص

Ytمثل  − Yt−1  وق األول ى عند الفر(d=1)و ،ΔYt − ΔYt−1  عند الفروق الثانية(d=2)  .وهكذا حتى نحصل على سلسلة زمنية مستقرة 

فإن النموذج التالي يدعى بنموذج السير العشوائي   ARIMA(0,1,0)أما في حالة الحصول على رتبة االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركات من الشكل  

 والذي يعطى بالعالقة التالية: 
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑌𝑡−1 

 : BOX-JENKINSمنهجية   .5

 
 
واحدة من بين النماذج في عملية نمذجة بوكس جينكنز، حيث تتضمن هذه املنهجية أربع خطوات تكرارية، منها التعرف على النموذج  ARIMAعد ت

ذ تعتبر عملية االستقرارية شرطا ضروريا وتقدير النموذج والفحص والتنبؤ. قبل التطرق إلى مرحلة التعرف يتم أوال تحويل البيانات إلى سلسلة مستقرة، إ 

الن معظم السالسل إما أن يكون بها اتجاه عام أو تغيرات موسمية لهذا يتم االعتماد على بعض اختبار الكشف عن استقرارية   ARIMAفي بناء نموذج  

ية بوكس  في منهج  ARIMAاالتجاه قبل تطبيق نموذج   ، لهذا يجب تثبيت التباين وازالةKPSSواختبار    PPواختبار    ADFالسلسلة من عدمها مثل اختبار 

 جينكز.  

  (p,q)من تحديد الرتبة    (PACF)ودالة االرتباط الذاتي الجزئية    (ACF)ومن أجل التعرف على النموذج يتم استخدام كل من دالة االرتباط الذاتي  

طرق االكثر دقة في تقدير املعلمات. طريق االمكان األكبر والتي تعتبر من ال  لنموذج السلسلة الزمنية، أما في مرحلة التقدير معلمات النموذج يتم استخدام

أن   أما في مرحلة الفحص والتشخيص فيتم اختبار النموذج املقبول إحصائيا بحيث يكون احتمال املعلمات ذات داللة احصائية وكذلك البواقي يجب

ا تشويش أبيض، حتى نتمكن من املرور إلى مرحلة وأن ال تحتوي على معلومات مفيدة أي أنه  ،JBتكون تتبع التوزيع الطبيعي وهذا باالعتماد على اختبار  

 .(Yaziz, 2013, pp. 1201-1207) استخدام النموذج في مرحلة التنبؤ

 الدراسات السابقة: 

هدف هذه الدراسة هو البحث في القضايا   ،تنبؤ بالسياحة في الدول اآلسيوية املطلة على املحيط الهادئطلب ال  1998سنة   (.Chu F. L)  دراسة •

ج إلى املتعلقة بالتنبؤ بوصول السائحين الدوليين. مجال االهتمام هو دول آسيا واملحيط الهادئ حيث يتم فحص ست تقنيات للتنبؤ، أظهرت النتائ

التوقعات ا   أن دقة  بها ،عتمادا عتختلف  التنبؤ  يتم  التي  الدولة  للتنبؤ   -املوسمي  ARIMAولكن يعتبر نموذج    لى  األكثر دقة  الطريقة  املوسمي  غير 

 بالسياح الوافدين الدوليين بشكل عام. 

الجينيباستخدام    Support Vector Regressionبعنوان    2007سنة    (Chen)دراسة   • بالطلب الخوارزميات  التنبؤ  في  تهدف هده   السياحي،  ة 

الجينية   الخوارزمية  اقتراح نهج جديد يعرف باستخدام  إلى  لـ    SVR-GAالدراسة  املثلى  املعلمات  القيمة    GAباستخدام    SVRوالدي يبحث عن  ذات 

تم استخدام الفترة  ياحي في الصين،  الطلب السللتنبؤ ب ) ARIMA (ونموذج  ) BPNN  (الحقيقية ،ومقارنتها بالشبكات العصبية ذات االنتشار الخلفي 

أن    2001ال  1985الزمنية من     )  MSE  (الخطأ  وهدا بناًء على متوسط مربع    ARIMAونموذج    BPNN يتفوق على    SVR، أظهرت النتائج التجريبية 

 .  ) MAPE  (ومتوسط الخطأ املطلق

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق ثالث نماذج  ،  ARMAباستخدام الطرق املعتمدة على    تنبؤ بالطلب السياحي بعنوان ال  2009سنة    ( Chu)دراسة   •

للتنبؤ على الطلب السياحي لتسعة دول وجهات سياحية رئيسية في منطقة آسيا واملحيط الهادي ،اطهرت النتائج  ARMAأحادية املتغير تعتمد على  

 .دداء جيتعطي أ  ARMAأن النماذج املستندة إلى 

هدف هده الدراسة التنبؤ بالطلب على ،  Neuro-Fazzyبعنوان التنبؤ بالطلب على السياحة باالعتماد على نموذج    2014سنة    ( Atsalakis)دراسة   •

، أظهرت  ARIMAو  ARدار الذاتي  نموذج االنح  ومقارنته مع  )  ANFIS  (لتكيفي  ا السياحة في اليونان وهذا باستخدام نظام االستدالل العصبي الضبابي  

 كان أكثر دقة مقارنة معها. ANFISالنتائج أن النماذج التقليدية أعطت نتائج مرضية ولكن نموذج  
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السائحين  ل  إلى التنبؤ بوصو   هدفت هده الدراسةللتنبؤ على املدى القصير،    RBFNNو   ARIMAبعنوان مقرنة بين    2015سنة    (Haviluddin)دراسة   •

قل أ أعطى  RBFNNللمقارنة، بينت النتائج أن نموذج   MSEوتم االعتماد على معيار  )عينة 40( 2013إلى  1974ا للفترة املمتدة من ذ إلى اندونيسيا وه

 .ARIMAومنه يعتبر األفضل مقارنة مع نموذج  MSEقيمة ملعيار 

 بعنوان استخدام النموذج املركب للتنبؤ بالطلب على السياحة،  2016سنة    (Liang)دراسة   •
ً
يجمع بين    الهدف من هده الدراسة هو تطبيق نموذجا

ACF   ذج  والشبكات العصبية والخوارزميات الجينية للتنبؤ بالطلب السياحي في تايوان، أظهرت النتائج أن النموذج املقترح أعطى أداء أفضل من نمو

 .  2009إلى  2001بالتنبؤ بالطلب السياحي في تايوان من   SARIMAصبية ونموذج كات العالشب

هدفت هذه الدراسة إلى تقدير الطلب على السياحة  ، ARIMAبعنوان التنبؤ بالطلب السياحي باستخدام نماذج  2017سنة  ( Petrevska)دراسة  •

املدى   املمتدة من    Box-Jenkins، ثم استخدام منهجية  )مقدونيا(  ة حالة يوغوسالفيا، دراسالقصيرالدولية على  الزمنية  ، 2013إلى    1956للفترة 

 يعد األنسب للتنبؤ.  )1،1،1 (أظهرت النتائج بناء على املؤشرات القياسية لالختبار الدقة، إن النموذج املتحصل عليه 

باستخدام مقاربة    2018سنة    ( Hamzah) دراسة   • املاليزية  السياحة  على  بالطلب  التنبؤ  التنبؤ  ،  Box-Jinkinsبعنوان  الدراسة على  ركزت هده 

ومن اجل الحصول على   2017إلى    1998بالطلب السياحي من خالل تطبيق منهجية بوكس وجنكينز على بيانات وصول السياح إلى ماليزيا من سنة  

ومتوسط االنحراف   AIC ( Akaike  (ومقارنتها باستخدام معيار Box-Jenkinsعلى قياس خطأ التنبؤ لكل نموذج من منهجية  تماد  قيم دقيقة تم االع

، تم اقتراح العديد من النماذج املرشحة للتحليل،  )  MAPE (ومتوسط الخطأ النسبية املئوية املطلقة  )  MSE  (ومتوسط مربع الخطأ  )  MAD  (املطلق  

 هو األفضل للتنبؤ .  SARIMA  )1،1، 4( ) 1،1،1 (أن النموذج بينت النتائج 

 : مناقشة النتائج

 تحليل البيانات:  .1
يمك  التي  النتائج  إلى  الوصول  أجل  وهذا من  الدارسة،  التطبيقي من  الجانب  تتناسب مع  التي  البيانات  الحصول على  هي  االساسية  الركيزة  ن  إن 

ن إلى الجزائر في هذه الدراسة االعتماد على متغير تابع واحد ممثل في البيانات املتعلقة بعدد السياح الوافدياالعتماد عليها في أي بحث علمي، ولذلك تم  

نالحظ  أن هناك تطور في حركة   1، والتي تم الحصول عليها من موقع البنك الدولي ومؤشرات التنمية العاملية. ومن خالل الشكل  2019إلى   1995في الفترة  

اال  السياح  بـ   تدفق  السياح  الجزائر ولكن وبثيرة متباطئة، حيث يمثل متوسط عدد  إلى  بـ سائح وبأعلى    1628120جانب  سائح     2863000  قيمة تقدر 

 .(1ـ  مما يدل على أن السلسلة قيد الدراسة غير متجانسة )أنظر الجدول 760440 وبانحراف معياري يقدر ب
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 لسياح الوافدين إلى الجزائر ني لعدد ا: رسم بيا(1)شكل

   EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج 
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 نتائج التحليل الوصفي  (:1)جدول 
 TOURISM 

 Mean  1628120. 

 Median  1710000. 

 Maximum  2863000. 

 Minimum  520000.0 

 Std. Dev.  760440.1 

 Skewness  0.061051 

 Kurtosis  1.672715 

 Jarque-Bera  1.850620 

 Probability  0.396409 

 Sum  40703000 

 Sum Sq. Dev.  1.39E+13 

 Observations  25 

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج 

 دراسة االستقرارية: .2
الجدول   املتحصل عليها من  النتائج  لـ  نال   2فمن خالل  املطلقة  القيمة  بأن  القيمة    ADFستودنت الختبار    Tحظ  وأن  الجدولية  القيمة  أقل من 

رة من بالنسبة للسلسلة االصلية إذن نقبل الفرضية العدمية والتي تنص على وجود جذور وحدية والتالي فإن السلسلة غير مستق  %5االحتمالية لها أكبر 

 بأن سلسلة الفروق مستقرة من الدرجة األول ى.  ADFسلسلة من الفروق األول ى، حيث يظهر اختبار  أجل ذلك نقوم بتحول السلسلة االصلية إلى 

 : نتائج اختبار االستقرارية (2)جدول 

 النماذج ستودنت  T القيمة االحتمالية  القرار

 سلسلة االصلية   0.580- 0.856 غير مستقرة 

 سلسلة الفروق األول ى  4.390- 0.0025 مستقرة 

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج                                      
 مرحلة التعرف والتقدير:  .3

الشكل   النماذج منها:    2من خالل  أن نتعرف على مجموعة من  أنه يمكن  الجزئية نالحظ  الذاتي  االرتباط  الذاتي ودالة  االرتباط  والذي يمثل دالة 

ARIMA(0,1,2)  ،ARIMA(2,1,0)  ،ARIMA(2,1,3)  ،ARIMA(3,1,0)  ،ARIMA(3,1,2)  ،ARIMA(0,1,3) ، ARIMA(2,1,0)،   ومن أجل املفاضلة بين هذه

لـ  الن املعلومات  للمعل  AKAIKEماذج تم االعتماد على كل من معاير  الحصائية  التحديد ودرجة معنوية   اختبار و ومعامل  إذ تم  للنموذج،  املقدرة  مات 

 (.3)انظر الجدول  27.32تساوي  AKAIKEكأفضل نموذج من خالل حصوله على قيمة معيار املعلومات لـ   ARIMA(3,1,0)النموذج 

 ARIMA(3,1,0): نتائج تقدير النموذج  (3)جدول 

 
 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج                                               
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 لة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئيةم دا: رس(2)شكل

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج 

 مرحلة الفحص والتشخيص: .4

لقبول الفرضية   هو املالئم للتنبؤ بالبيانات املتعلقة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر، وذلك  ARIMA(3,1,0)ومن خالل ما تقدم يتبين أن النموذج  

لمات االرتباط الذاتي والجزئية للسلسلة البواقي تقع داخل الحدود، أي قبول الفرضية  البديلة الختبار معنوية املعلمات املقدرة، فضال على أن جميع مع

للسلسلة البواقي  ARCHاستخدام اختبار  (، زيادة على ذلك تم فقد تم 3 يجود ارتباط ذاتي في سلسلة البواقي )أنظر الشكل العدمية والتي تنص على أنه ال

، إذن نقبل الفرضية العدمية والتي تنص على %5وهي أكبر من القيمة    0.054نالحظ أن القيمة االحتمالية لقية فيشر تساوي    4، ومن خالل الجدول  

البواقي ا   تباين  التنبؤ  السابقة في مجال  الدارسات  النتائج مع جل  السالسل متجانس وثابت. حيث تتفق هذه  أن نماذج تحليل  لسياحي والتي تقوم على 

 ي مجال التنبؤ السياحي. الزمنية تعطي نتائج أدق وأفضل ف

 
 : رسم دالة االرتباط الذاتي للسلسلة البواقي (3)شكل

 EViews 10ماد على البرنامج املصدر: من إعداد الباحثين باالعت 
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 ARCH: نتائج اختبار  (4)جدول 

 
 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج                                                

 مرحلة التنبؤ النهائي:  .5

الشكل   السلسلة    4من  التنبؤات تحاكي نفس سلوك قيم  بأن قيم  الجدول  نالحظ  أما فيما يخص  التنبؤات لعدد   5االصلية نفسها،  فيبين قيم 

نب الوافدين إلى الجزائر، وبالتالي ، إذ نالحظ أن هناك إقبال متزايد لعدد السياح االجا2030إلى سنة    2020إلى الجزائر من سنة  السياح االجانب الوافدين  

 خروج من التبعية البترولية. يجب على السلطات املحلية االهتمام بهذا القطاع وذلك لل

افدين إلى الج(5)جدول   زائر : نتائج التنبؤ بعدد السياح االجانب الو
 عدد السياح  السنة 

2020 2736914 

2021 2828623 

2022 2920364 

2023 3012236 

2024 3104172 

2025 3196092 

2026 3287952 

2027 3379780 

2028 3471616 

2029 3563481 

2030 3655361 

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج 
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 : مقارنة بين قيم التنيؤ والقيم الحقيقية (4)شكل

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج 
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 الخاتمة: 

 
ً
املحلية. اظهرت البيان  تلعب السياحة في الجزائر دورها هاما ات أن في تعزيز االقتصاد والسيما في توفير مناصب العمل وزيادة الطلب على العلمة 

راجع إلى الدعم الحكومي من خالل الترويج السياحي وزيادة  السياح االجانب الوافدين إلى الجزائر في ارتفاع مستمر خالل السنوات القليلة املاضية، وهذا 

اال  باألثار  الظرو الوعي  السياح االجانب أصبح ضروري من تحسين  التنبؤ بعدد  للبلد وتوفير جميع  يجابية للسياحة واالعالنات. وبالتالي فإن  املواتية  ف 

ل أن متغير عدد السياح االجانب مستقر من الدرجة األول ى، وأن النموذج االفضمتطلبات صناعة السياحة في الجزائر. اكدت نتائج اختبار االستقرارية 

د نماذج لسابقة في مجال التنبؤ السياحي والتي تؤيحيث تتفق هذه النتائج مع معظم الدارسات ا   ، ARIMA(3,1,0)واملالئم للتنبؤ بهذا املتغير هو نموذج  

إلى  2020الجزائر خالل الفترة تحليل السالسل الزمنية في التنبؤ السياحي. أضف إلى ذلك، يتوقع هذا البحث زيادة مستمر في الطلب السياحي الدولي على 

ظيف هذه النتائج من أجل تحفيز وزيادة االستثمار في القطاع السياحي من  . عالوة على ذلك، البد أن نشير إلى دور الذي يلعبه متخذ القرار في تو 2030

هار وتنمية االقتصاد من خالل جلب العملة الصعبة مني، واملنشآت السياحية والتي تعتبر من العوامل االساسية الزدخالل االهتمام القطاع الصحي واأل 

وعبها واملناطق التي تنميها، باإلضافة إلى االنعاش الذي ينتقل إلى باقي القطاعات املرتبطة بالنشاط وتحفيز العملة املحلية وزيادة الثروة والعمالة التي تست
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Abstract: The tourism industry in Algeria is of great importance, especially after the revenues of the hydrocarbons 
sector have begun to decline, which makes tourism planning the only outlet that can be a source of economic 
diversification. In this study, the prediction of the number of foreign tourists arriving in Algeria during the period 
(1995-2030) was discussed. The data under study were initially studied descriptively using the central tendency 
measures and the Measures of dispersion, then stationary was studied and relying on the ADF test showed the series 
under study is stationary from the first degree, and the results of the analysis showed that the ARIMA model (3,1,0) 
is the best and appropriate model for predicting the number of foreign tourists arriving in Algeria for the period 
(2020-2030), as we note that there is an increasing flow of demand for tourism in Algeria, For this the relevant 
authorities must More interest in the tourism industry in Algeria. 

Keywords: Tourist arrivals; Algeria; ARIMA models; economic diversification. 
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 لخص: امل

حتى السياسية، فقد أثرت األنشطة السياحية على كل  تطور مفهوم السياحة ليشمل أبعاد التنمية املختلفة، االقتصادية، االجتماعية، والبيئية و 

ال التنمية  تحقيق  اجل  القطاع من  البحثية  جوانب  الورقة  تبين هذه  إليه  شاملة.  وما وصلت  املستدامة،  السياحة  السياحية التنمية  أساسيات حول 

الدراس هذه  وتهدف  السياحة.  استدامة  لتحقيق  الجودة  مخطط  وتنفيذ  الجزائر  في  على املستدامة  االستدامة  مبادئ  تطبيق  واقع  على  التعرف  إلى  ة 

لدراسة في كون تنمية املتعلق بالتنمية السياحية املستدامة. تمثلت نتائج ا   2003الحكومة منذ صدور قانون  األنشطة السياحية الجزائرية، والتي سطرتها 

 
ً
  السياحة الجزائرية تعتبر هدفا

ً
 يعهم في بيئة مستدامة. عات املرتبطة به، من اجل وضع مشار لكل املتعاملين في القطاع والقطا أساسيا

 السياحة  املستدامة في الجزائر.   ؛مخطط الجودة  ؛السياحية املستدامة التنمية: فتاحيةالكلمات امل

   قدمة:امل

ياحية، فالنشاط السياحي يشكل  للسياحة خصائص ومقومات تجعلها أكثر أهمية وتزيد من دورها الفعال لدى السائح، أو الراغب في املنفعة الس

اء من لسياحة مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى هي نشاط غير مكلف سو صناعة قائمة بذاتها، تتميز وسائلها وأساليب إدارتها عن باقي الصناعات، فا

بعد االقتصادي للتنمية املستدامة، كما ترتبط السياحة  حيث التكلفة الزمنية أو املادية ولكنه باملقابل نشاط سريع اإلنتاج واملردودية، وهذا ما يسمى بال

 بباقي أبعاد التنمية املستدامة االجتماعية،
ً
 والبيئية، والتي تتبلور في إبراز السياحة املستدامة.  أيضا

أ   رغم  النفط كمصدر  الدخل، وتخفيف االعتماد على قطاع  تنويع مصادر  الجزائرية قصد  السلطات  املبذولة من طرف  للدخل، الجهود  ساس ي 

النفطية، غير  األخرى  القطاعات  تنمية  خالل  من  املختلفة،  بأبعادها  التنمية  مفهوم  تطور  مع  هذه    تماشيا  مساهمة  وبقيت  بالنجاح،  تكلل  لم  فإنها 

ل على تفعيل هذه القطاعات، الناتج املحلي دون املستوى املطلوب، ولتجاوز هذا املصير والنتيجة، فإن الضرورة تقتض ي اإلهتمام أكثر والعم  القطاعات في

 
ً
   و يمثل قطاع السياحة مصدرا

ً
   حيويا

ً
عمالة، والتأثير يمكنه اإلسهام بصورة فاعلة في تكوين الناتج املحلي، وتحسين أرصدة املوازين، وتوفير فرص ال  متجددا

 على االستثمار في البنى التحتية. 

افة إلى املواطنين املحليين والتي تتطلب بعض التصرفات من قبل الدولة وكذا السياح، إضفالتنمية السياحية املستدامة تعتبر من املواضيع الهامة،  

عالم دور وسيط التواصل بين مقدمي الخدمة ومستهلكي املنتوج السياحي، واملتعاملين في هذا امليدان، حيث أن الدولة تلعب دور املنظم، في حين يلعب اإل 

واملتعلق بتنمية السياحة املستدامة تعتبر كأول خطوة تشجيعية في   2003فيفري 17املؤرخ في:  03/01ق القانون: فمبادرة الدولة الجزائرية من خالل إطال 

 الجزائر لتطوير السياحة واستدامتها. 

الحكومة التي تمثلهالكن بالرغم من امت الجزائر ملقومات سياحية وإمكانيات طبيعية ثقافية وتاريخية، وزيادة عن استراتيجيات  إستراتيجية    الك 

، الذي يتماش ى مع برنامج الحكومة، ويدعم 2030 ، والتي تم تطويرها من خالل مخطط التهيئة السياحية آلفاق2013التنمية السياحية املستدامة لعام 

وجود بعض النتائج املحققة  خدمات واستدامة وترشيد الثروات واملساحات، إال أن النتائج لم تصل إلى املستوى املطلوب، لكن هذا ال يمنع منتحسين ال

 واألنشطة املرتبطة بها والتي تسير نحو االستدامة. في هذا امليدان، والتي تساهم في تجسيد بعض املخططات التنموية لألنشطة السياحية 
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 ة البحث:مشكل 

اقع تطبيق مبادئ     ستدامةماهي أساسيات وركائز التنمية السياحية املمما سبق ذكره يمكن صياغة مشكلة هذه الورقة البحثية في:  ؟، وماهو و

 االستدامة على السياحة الجزائرية؟. 

 أهمية البحث:  

مكلف سواء من حيث التكلفة الزمنية أو املادية ولكنه باملقابل نشاط  إن السياحة مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى هي نشاط اقتصادي غير  

 بباقي أبعاد التنمية املستدامة االجتماعية، والبيئية، سريع اإلنتاج واملردودية، فهو يشكل البعد االقت
ً
صادي للتنمية املستدامة، كما ترتبط السياحة أيضا

 لور في إبراز مفهوم التنمية السياحية املوالتي تتب
ً
، حيث تتناول تطبيق  ستدامة. وعلى هذا يرتبط موضوع هذه الدراسة بالتطورات الحديثة الحاصلة عامليا

ا  السياحة  الجزائر، والتي عرفت منتنمية  السياحية   ملستدامة في  املواقع واملناطق واملقومات  الحفاظ على  أن  امليدان،  الناجحة في هذا  الدول  تجارب 

 وتنميتها بطريقة مستدامة يع
ً
  تبر هدفا

ً
 . استراتيجيا

 أهداف البحث:

 . التعرف على مفهوم السياحة املستدامة والجوانب الرئيسية لتنميتها .1

املتعلق بالتنمية السياحية   2003بادئ االستدامة على األنشطة السياحية الجزائرية، والتي سطرتها الحكومة منذ صدور قانون  ع تطبيق مإظهار واق .2

 . املستدامة

 . توصلت اليه جهود الدولة في هذا امليدانحصر اهم ما  .3

 . لكل املتعاملين في القطاع من أجل وضع مشاريعهم في بيئة مستدامة إبراز ركائز إستراتيجية تنمية السياحة في الجزائر  والتي تعتبر هدفا أساسيا .4

التنمية السياحية املستدامة، من خالل معايير الجودة  توضيح خطوات تنفيذ إستراتيجية التطوير والتي تقوم على تنفيذ مخطط الجودة لتحقيق  .5

 الفندقي عالي الجودة. الجزائرية، ومخطط الجودة في الفنادق، من اجل تطوير الفنادق والتكوين 

 منهج البحث:

د في الدراسات واملراجع املرتبطة  لإلجابة على املشكلة املطروحة في هذه البحث تم االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، لوصف وتحليل ما ور 

الدراسة في الجانب النظري، ثم تم االعتماد على منهج  بموضوع البحث، حيث تم استخدام الدراسة املسحية لبعض املراجع واملصادر املتعلقة بمتغيرات

 ملوضوع املدروس.دراسة الحالة عن طريق مسح املصادر املتعلقة بالجزائر ذات العالقة با

 :لدراسةأدبيات ا

 
ً
 :: مفهوم السياحة املستدامة، أهدافها وبداية االهتمام باالستدامة في السياحةأوال

 مفهوم السياحة املستدامة: .1

 الس  تؤثر
ً
   ياحة على كل الجوانب االقتصادية، االجتماعية والبيئية، حيث أكد املختصون والخبراء على أن نشاط السياحة ال يشكل قطبا

ً
، اقتصاديا

 إال إذا 
ً
  اتصف بنوع من الديمومة يجعله عامال

ً
  ثابتا

ً
  في املحيط االقتصادي، من شأنه أن يكون محركا

ً
 لعجلة التقدم. رئيسيا

"أن السياحة يجب أن تبنى على أساس     2000ير املنجز من طرف املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة سنة  د يذكر التقر وفي هذا الصد

فالتنمية املستدامة بمفهومها الحديث ال تستثني  دى الطويل، وكذا على املستويين االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات املحلية".بيئي )إيكولوجي( على امل

سعى الدول املتقدمة في ميدان السياحة إلى وضع خطط ودراسات طويلة املدى لخلق نوع  ياحة كمجال حساس تظهر فيه كتوجه عاملي جديد، حيث تالس

 ر في هذا القطاع، فأصبحت تتبنى سياسات شاملة تمتد على بعد زمني متوسط أو طويل مع تفادي الخطط التنموية قصيرة املدى، وعلى هذامن االستقرا 

وتقرير  لتهيئة اإلقليم"  نجد أن تطوير قطاع السياحة عن طريق التنمية املستدامة ورد في اتفاقيات ومواثيق ذات طابع دولي أو قاري مثل "امليثاق األوربي  

بالتراث حيث ورد فيه تصريح سنة   املتعلق  األبحاث    1988"مانيال"  إطار  املالئمة وفي  الشروط  السياحة قادرة على توفير  املنجزة من طرف "أن  العاملية 

 (57-56، الصفحات 2000)املتحدة، نوفمبر  .التنظيم الدولي الجديد على لعب دور ايجابي في خلق التوازن والتعاون بين الدول"

قواعد ثابتة لهذه الصناعة قصد تحويلها إلى عامل    من هنا يتضح أن النظرة لقطاع السياحة أصبحت تقوم على املخططات طويلة املدى، لخلق 

املستدا  التنمية  تلبي  أساس ي في تحقيق  التي  املستدامة هي  السياحة  أن  الالحقة في  مة، ويمكن استنتاج  األجيال  املساس بقدرة  الحالية، دون  الحاجات 

السياحة والسي إلى إشباع متطلبات  التي تهدف  السياحة  التنمية الحصول على حاجياتها، وهي  السياحي وأبعاد  النشاط  اح وتأخذ بعين االعتبار حجم 

 املستدامة املختلفة مع بعضها مجتمعة. 
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 أهداف السياحة املستدامة:   .2

 (04- 03، الصفحات 2001)املستدامة،  داف السياحة املستدامة في: من أهم أه 

وخصائص • املحلية  الثقافة  واالجتمحماية  الثقافية  البيئية،  الحضاري  ها  املستوى  واالقتصادية،  االجتماعية  الظواهر  والعادات،  )التراث  اعية 

 . والثقافي(

 . استخدام املوارد السياحيةترشيد  •

 حماية البيئة من التلوث )األرض، املناخ، املياه، الحياة، البرية، النمو السكاني...(.  •

 ط السياحة:بداية االهتمام باالستدامة في نشا .3

 (223، صفحة 2014)الجليل، يوجد الكثير من العوامل التي ساهمت في ربط نشاط السياحة بمبدأ االستدامة، نذكر منها: 

 . السياحة املستدامة تتطلب الجمع بين الحاجات الحالية للسياحة والحاجات املستقبلية لألجيال املتعاقبة •

السياحة تملك القدرات التي تعود بفوائد اقتصادية على املجتمعات املضيفة، وتتخذ كوسيلة من وسائل تخفيف حدة الفقر والحفاظ بأن رار اإلق •

 
ً
 .مناسبة، وأن تدار شؤونها وفق رؤية طويلة األمد على الثروات الطبيعية والثقافية وغيرها من املنافع، شريطة أن توضع لها خططا

 . الستدامة في السياسات واإلستراتيجيات والخطط الوطنية، اإلقليمية واملحلية في مجال السياحةموضوع ا  تزايد انتشار •

إدارة جميع   1988اقتراح مبدأ االستدامة عام   • إلى  أن تؤدي  املستدامة  السياحة  املتوقع من هذه  العاملية للسياحة، حيث من  املنظمة  من طرف 

 .تلفة مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ونظم الحياة جات املخاملوارد بطريقة تتيح تلبية االحتيا

للقرن   • أعمال  إلى صياغة جدول  أفض ى  الرئيسيين  املصلحة  أصحاب  السياحة من طرف  في  االستدامة  مبدأ  بأهمية  باألسفار    21اإلقرار  خاص 

 .20، والتي لم تكن ضمن جدول أعمال القرن الـ  1995وصناعة السياحة في عام 

التنمية املستدامة خالل دورتها السابعة إلى إنشاء فريق عمل معني بالسياحة ألصحاب املصالح، مهمته تعزيز تنمية السياحة املستدامة،   وة لجنةعد •

 .املدونة العاملية لقواعد آداب السياحة بعد سنتين من التشاور مع األوساط الصناعية 1999حيث وضعت املنظمة العاملية للسياحة عام 

 ة من مؤشرات االستدامة الخاصة بالسياحة واختبارها في العديد من البلدان في إطار مبادرة املنظمة العاملية للسياحة. ع مجموعضو  •

 
ً
 : خصائص السياحة املستدامة: ثانيا

 ( 137 ، صفحة2006)بودي، توجز أهم خصائص السياحة املستدامة في العناصر التالية: 

للمجتمع االستمرارية:   .1 الثقافية  البيئة  واستمرار  بسرعة،  استغاللها  وعدم  الطبيعية  املوارد  استمرار  بين  التوازن  تحقق  املستدامة  فالسياحة 

 املضيف مع تأمين الخبرات التي تلبي دوافع سفر الزوار والخدمات التي يحتاجونها. 

الخبرات ذات النوعية املطلوبة للزوار فإنها تراعي تطوير نوعية الحياة للمجتمع املضيف، وتحمي  فالسياحة املستدامة إلى جانب تقديم  النوعية:   .2

 البيئة الطبيعية والتنوع البيئي والحيوي فيها. 

األ التوازن:   .3 السياحة وأنصار البيئة واملجتمع املحلي، وإضافة لذلك تشدد على  هداف السياحة املستدامة تحقق التوازن بين احتياجات صناعة 

صالح  املشتركة والتعاون بين زوار املجتمع املضيف املقصد، بخالف األسلوب التقليدي ملفهوم السياحة الذي يفترض أحيانا أن هناك تناقض بين م

 تلك األطراف الثالثة. 

 
ً
 : منافع السياحة املستدامة، وتخطيطها: ثالثا

 طيط لها من خالل: سنحاول تلخيص املنافع الخاصة بالسياحة املستدامة وكذا التخ

 ( 2004)خربوطلي،  نوجز املنافع التي تحققها السياحة املستدامة في: منافع السياحة املستدامة:  .1

 . تشجع السياحة املستدامة على فهم أفضل لواقع السياحة على البيئة الطبيعية والثقافية واإلنسانية •

السياحة وظائف   • املوارد، ل مباشر فمحلية بشكتوفر  بإدارة  الداعمة واملعنية  القطاعات  السياحة، وبشكل غير مباشر في عدد من  ي قطاع 

 . وتضمن توزيع عادل للفوائد والتكاليف

اليدوي • واألعمال  النقل  ونظم  اإلطعام  وخدمات  واملطاعم  اإلقامة  أماكن  من  وغيرها  الفنادق  مثل  مربحة  محلية  قطاعات  السياحة  ة تعزز 

 . سياحيالدليل الوخدمات 

تنمية  • املناطق، مما تضمن  التخطيط وتقسيم  بين  القرارات، كما تدمج  اتخاذ  في  املجتمع  إشراك كل شرائح  إلى  املستدامة  السياحة  تسعى 

 . سياحية مالئمة لتحمل قدرة النظام البيئي

 . ساسيةتحفز على تحسين وسائل النقل والتواصل املحلية وغيرها من البنى التحتية األ  •
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واملناطق نت • واملباني  األثرية  املواقع  املحافظة على  تشجع على  أنها  ، كما  تستعملها  أن  املحلية  للجماعات  يمكن  التي  االستجمام،    ش ئ مرافق 

 . التاريخية

 . تشجع السياحة الطبيعية على االستعمال املنتج لألراض ي التي تعتبر هامشية بالنسبة للزراعة •

 . اعات املحلية، وتسمح بفهم أكبر وتواصل أفضل بين شعوب من خلفيات مختلفةذاتي للجملتقدير التعزز السياحة الثقافية ا  •

يمكن أن  تظهر السياحة املستدامة غير املضرة بالبيئة أهمية املوارد الطبيعية والثقافية بالنسبة إلى الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمجتمع، و  •

 .تساعد على الحفاظ على هذه املوارد

 امة واقع السياحة وتقيمه وتديره، وتطور أساليب مضمونة وتتصدى ألي أثر سلبي.حة املستداقب السياتر  •

املستدامة:   .2 السياحة  االجتماعية  تخطيط  االقتصادية،  الجوانب  إلى  باإلضافة   
ً
أيضا صعبة  سياسية  خيارات  تتطلب  املستدامة  السياحة  إن 

الس الخيارات  الثقافي، ترتكز هذه  التكامل  التقليدية والبيئية وكذا  الرؤي  أوسع من  املجاالت، كما تتطلب رؤية  ياسية على مساومات معقدة في شتى 

،  2004)خربوطلي،  القرارات في املكان والزمان، وهناك عدة مبادئ يمكن للمخطط اعتمادها كإشارات ومن بينها نذكر:  املستعملة في التخطيط واتخاذ

 ( 33صفحة 

األطراف العامة والخاصة لزيادة  اعتبار السياحة وتطويرها جزءا من استراتيجيات التنمية املستدامة، بحيث تكون متكاملة ويشترك فيها كل   •

 . الفوائد

 .التخطيط بشكل مستدام وإعطاء األولوية في املخططات لحماية البيئة •

 .في كل املجاالت  اختيار التنمية السياحية املالئمة عن طريق تحليل التخطيط •

 .إشراك املجتمع املحلي في التخطيط والتنمية بمساعدة الهيئات العامة والخاصة •

 . لومات الالزمة واألبحاث فيما يخص مجال السياحة، خاصة ما يتعلق باملجتمع املحلي، من أجل مشاركتهم إلى أقص ى حدتوفير املع •

التخطيط   • التقييم واملراقبة من خالل كل مراحل  السياحي، من أجل معرفة نقاعتماد  بالنشاط  املتعلقة  الضعف والتهديدات  والتنمية  اط 

 وة والفرص من أجل استغاللها في الوقت املناسب.والقضاء عليها، وتحديد نقاط الق

 
ً
 : : مبادئ السياحة املستدامةرابعا

 تتمثل في العناصر التالية: 

 املستدامة، ثم تشجيع مبادرات السياحة املستدامة. الل بزوغ مبدأ السياحة نتناول هذا العنصر من ختنمية مبدأ السياحة املستدامة:  .1

إن بزوغ مبدأ السياحة املستدامة نتج عن حركة املجتمع الدولي، وذلك من خالل مؤتمر ريو دي جانيرو، وتعزز في  بزوغ مبدأ السياحة املستدامة:   •

 قمة جوهانسبورغ. 

املستدامة   -أ التنمية  )من  ريو  ملتقى  املستدامة(إسهامات  السياحة  الواحد إلى  القرن  )أجندة  والعشرون  الواحد  املذكرة  تضمنت  فقد   :

  والعشرون( ملبادئ التنمية املستدامة كافة املجاالت، من ضمنها القطاع السياحي، حيث تحدث الفصل الثامن من املذكرة عن تكامل القرارات

للصناعة والسياحة واألسفار تم االتفاق على خارطة طريق من    21ـلسياحة، ففي املذكرة البين البيئة والتنمية في كافة املجاالت، ومنها السفر وا 

لسياحة خالل تعريف صناعة األسفار والسياحة، ضمن التفاعل البيئي، االجتماعي واالقتصادي وترقية تنمية املجتمع الدولي، وبالتالي فاألسفار وا 

ظامها، الش يء الذي أدى إلى تفعيل السياحة املستدامة التي تراعي  ة، تحافظ على البيئة ونيجب أن تحقق حياة صحية غنية بالثروات الطبيعي

 (Unies) التأثيرات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية، وكذا مساهمة الجماهير في ذلك. 

بعد عشر سنوات من مؤتمر ريو قامت األمم املتحدة بتنظيم قمة  دامة(:  إسهامات قمة جوهانسبورغ )سياحة مستدامة من أجل تنمية مست -ب

، حيث كان الهدف األساس ي هو القضاء على الفقر،  2002سبتمبر    04أوت إلى    06عاملية للتنمية املستدامة بجوهانسبورغ )جنوب إفريقيا( من  

الت تم  ثم  املتعلقومن  السياحة  خاصة  التنمية  في  ودورها  السياحة  إلى  لطرق  العاملية  املنظمة  بين  االتفاق  وتم  والبيئة،  بالطبيعة  لسياحة  ة 

(WTO)  ومنظمة التعاون الدولي(CNUCED)  على بعث وتحقيق سياحة مستدامة كمورد اقتصادي للقضاء على الفقر، وظهر مصطلح السياحة

 (Unies N. , 2001) البيئية والسياحة غير املضرة بالبيئة. 

 تشمل:تشجيع مبادرات السياحة املستدامة:  •

 من قبل األمم املتحدة كسنة السياحة البيئية، والتي تهدف حسب املنظمة العاملية للسياحة إلى:  2002تم إعالن عام التشجيع على املستوى الدولي:  -أ

(OMT, 2001, p. 02) 

 .امللكيات، املناطق الطبيعية والحظائر الريفيةاملستهلكين بخصوص للحكومات والشعوب و وضع أولويات الوعي  •



اقع تطبيق مبادئ االستدامة على األنشطة السياحية في الجزائر    شنبي &  بن لخضر                                                                                                                 و

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(1) (2020), 12-25 
 16 

 

 . بعث طرق تقنية للتخطيط وتسيير وتنظيم ومراقبة السياحة البيئية لضمان االستدامة ملدة أطول  •

 تشجيع تبادل الخبرات في مجال السياحة املستدامة.  •

الهامة، ط تتميز باالهتمام بالسيالبحر املتوسمنطقة حوض ا التشجيع على مستوى املتوسطي:    -ب الطبيعية واملواقع السياحية  حة لغناها بالثروات 

 (Euro-Mediterrane, 1993) ملتقى وزاري حول السياحة ضمن التنمية املستدامة في فرنسا تم فيه:  1993حيث أقيم في سنة 

 والبشرية؛روة البحرية الطبيعية نشر الوعي حول الحفاظ على الث •

 التعاون اإلقليمي ملنطقة حوض املتوسط في املجال السياحي؛  •

 تبادل املعارف والخبرات والتقنيات للقضاء على املشاكل املستقبلية.  •

 ( على التوالي. 1997( )1995بعد ذلك تم تطوير الفكرة في لقاءات، في كل من الدار البيضاء وبرشلونة )

ضمن خريطتها للسياحة املستدامة فإن املنظمة العاملية للسياحة عرفت السياحة املستدامة كنشاط، اد للتنمية املستدامة: متعددة األبعاملقاربة    -2

عتمد بالتالي هي تيجب أن يكون عقالنيا على املدى الطويل، يحترم املخطط البيئي االقتصادي والتوازنات االجتماعية واألخالقية للمجتمعات املحلية، و 

 (Charles, 2010) على: 

 . احترام استخدام املوارد السياحية الطبيعية )االستخدام األمثل واملعقول( •

 . األخذ بعين االعتبار مساهمة الشعوب املحلية •

 املردودية االقتصادية. •

املتواصلة:    -3 املستدامة  السياحة  أبعاد  ومأسس  لسياسات  التخطيط  املستدا عند  السياحة  التالية: مارسات  املبادئ  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  مة 

(Diallo, 2014, pp. 206-208) 

إستراتيجيات التنمية املستدامة، مع إشراك أطراف عديدة كالوكاالت العامة والخاصة دمج إستراتيجيات تنمية السياحة وتخطيطها ضمن   •

 املواطنين... و 

 . احترام ثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة املضيفة وتقاليدها من قبل املؤسسات والهيئات املسيرة  •

ظا على البيئة الطبيعية والبشرية واملوارد في املنطقة  احترام مبادئ االستدامة أثناء عملية تخطيط وإدارة وتسيير أنشطة السياحة، وذلك حفا  •

 .املضيفة

 .ئية واالجتماعية أثناء عملية التنمية السياحيةار املتطلبات البياألخذ بعين االعتب •

 تطبيق الرقابة والتدقيق أثناء جميع مراحل تنمية السياحة.  •

 (Diallo, 2014, pp. 208-209)ة املستدامة، وهي: كما يمكن إضافة عدة عوامل تؤثر على دعم أو رفض التنمية السياحي 

داعمة تأثر املوقف بالبيئة، فاملقيمين الذين لهم موقف ايجابي نحو البيئة )الطبيعة، النباتات، الحيوانات، املوارد الطبيعية( يشكلون كتلة  •

 . للسياحة املستدامة

تجاه   • فهم كذلكاملوقف  الوظائف(  )خلق  املحلي  االقتصاد  بتحسين  يهتمون  الذين  فاملقيمين  املحلي،  السياحة   االقتصاد  يشجعون على 

 . املستدامة

 . املوقف تجاه الفوائد االقتصادية، فاألرباح االقتصادية )مثل االستثمار، العملة األجنبية( ترتبط ايجابيا بالسياحة املستدامة •

ا  • الفوائد  الاملوقف تجاه  التبادل  الثقافي،  املحلية )النشاط  ثقافاتهم  تنمية  الذين يرغبون في  بالثقافة( لثقافية، فاملقيمين  التعريف  ثقافي، 

 . يرتبطون ايجابيا بالسياحة املستدامة

تباط سلبي بالسياحة  املوقف تجاه التكاليف االجتماعية، فالتكاليف االجتماعية )زيادة اإلجرام، التخريب، الفوض ى، التلوث، الدعارة( لها ار  •

 املستدامة. 

 التنمية السياحة املستدامة وأهدافها: 

تبنت منظمة السياحة العاملية قواعد االستدامة في السياحة، وبلورت أسس التنمية املستدامة في مجاالت التخطيط دامة:  تنمية السياحة املست .1

العاملية   املنظمة  عرفت  وقد  التنمية،  ودراسات  تلبي السياحي  التي  هي  للسياحة  املستدامة  "التنمية  يلي:  كما  املستدامة  السياحة  للسياحة، 

طريقة تتحقق فيها  واقع املضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل، إنها القواعد املرشدة في مجال إدارة املوارد، باحتياجات السياح وامل

والثقافي واالجتماعية  االقتصادية  املسائل  الحياة". متطلبات  نظم  ودعم  الحيوي  والتنوع  البيئية  والعوامل  الثقافي  التكامل  معها  ويتحقق   ة، 

 ( 23، صفحة 2004)خربوطلي، 
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تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة ومخططة داخل   يبدأ  بأنها: "تنمية  املستدامة واملتوازنة  السياحة  التنمية  للتنمية كما تعرف  املتكامل  التخطيط  إطار 

ولة، تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل، أو داخل أي إقليم من الد

 (182، صفحة 1991)الدين،  وحضارية أو أيهما".

االتحاد في عام    وقد عرف  القومية  واملنتزهات  للبيئة  ال  1993األوربي  يحافظ على  "نشاط  أنها:  املستدامة على  السياحية  التكامل التنمية  ويحقق  بيئة 

 االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية". 

السياح   احتياجات  تلبي  تنمية  املستدامة تمثل  السياحية  التنمية  أن  الحالية واملستقبلية، كما تعمل على تحقيق من هنا يتضح  واملجتمعات املضيفة 

 األهداف االقتصادية واالجتماعية البيئية والثقافية مجتمعة. 

املتحدة سنة  أهداف التنمية السياحية املستدامة:   .2 األمم  الدول األعضاء في  املستدامة    2030أجندة    2015تبنت  السياحية   2030للتنمية 

Agenda for sustainable development goals (SDGS) املستدامة، وتقديم السياحية  بالتنمية  ، وهي تمثل عالمة مميزة في طريق االهتمام 

السياحياملساعدة و  التنمية  أهداف  الحيوي، وتتضمن هذه األجندة  املجال  للدول األعضاء في هذا  العام لهذه اإلرشادات  املستدامة، واإلطار  ة 

 اإلست
ً
   راتيجية يتجه نحو القضاء على الفقر املطلق في الدول النامية، وخاصة األقل نموا

ً
، ومحاربة التمييز وعدم املساواة، وتقليل  واألكثر فقرا

 . 2030سنة  طر التغييرات املناخية واالحتباس الحراري حتىمخا

تكامله في  البشرية  التنمية  على  املستدامة  السياحية  التنمية  أهداف  االقتصادية وترتكز  ظروفها  حسب  الدول،  ملختلف  التنمية  إستراتيجيات  مع  ا 

 .(19-18، الصفحات 2016)العابدين،  تحقيق هذه األهدافوالسياسية واالجتماعية، ويساهم قطاع السياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في 

 
ً
 للسياحة الجزائرية: تحقيق االستدامة خامسا

طنين املحليين إن السياحة املستدامة تعتبر من املواضيع الناقلة للغد، والتي تتطلب بعض ردود األفعال من قبل الدولة وكذا السياح، إضافة إلى املوا 

الخدمة ومستهلكي املنتوج السياحي، والفاعلين في السياحة، حيث أن الدولة تلعب دور املنظم، في حين يلعب اإلعالم دور وسيط التواصل بين مقدمي  

القانون:   إطالق  خالل  من  الجزائرية  الدولة  في:    03/01فمبادرة  املستدامة   17/02/2003املؤرخ  السياحة  بتنمية  خطوة واملتعلق  كأول  تعتبر  حيث   ،

 حة والسفر.تشجيعية في الجزائر لتطوير السياحة واستدامتها من قبل كل املتعاملين اآلخرين وخاصة وكاالت السيا

 تنفيذ إستراتيجية التنمية السياحية املستدامة في الجزائر .1

 (Interexpo, 2016, pp. 18-33)وذلك من خالل: 

تتموضع حول نهج تنسيقي واسع  ، حيث2030إن هذه املقاربة الجديدة حظيت في إطار استراتيجي تنمية السياحة في الجزائر في آفاق   مقاربة جديدة: •

والقط القطاع  مهنيي  إلى  إضافة  املعنية،  الجمعيات  وكذا  املحلية  والجماعات  الدولة  تظم  شراكة  خالل  من  األخرى،  القطاعات  مع  اعات وقوي 

 االقتصادية األخرى.

املنتوج السياحي عن طريق سياسة تسويقية، من خالل مرونة من جهة أخرى سيتم التوحيد من خالل مقاربة نوعية تميل إلى تثمين القطاع، الشركات،  

إطار عرض أمام السياح أو املستفيدين  االختيار للمنتوجات والشركات املرجو تنميتها من خالل الشراكة، وحسن التكيف مع األسواق العاملية، وهذا في  

وحسب مستواهم الثقافي، حيث أن هذا االتجاه يتوافق مع املتطلبات   من الخدمة السياحية أنواع من املنتوجات ذات جودة عالية حسب االحتياجات

 العاملية للسياحة في تنميتها وتطويرها. 

مع برنامج الحكومة والذي يدعم تحسين جودة العرض ، تتماش ى  2030السياحي آلفاق  إن إستراتيجية تنمية القطاع   :إستراتيجية مستدامة ومنسقة •

ثروات واملساحات وأخيرا التشاور مع جميع الشركاء وفاعلي القطاع. وهذا يؤدي إلى تعزيز جذب الوجهة "الجزائر" السياحي، وكذا استدامة وحفظ ال

 ف رئيسية: واستعادة أجزاء من السوق وذلك من خالل تحقيق ستة أهدا 

 . تطوير وتنمية جودة العرض السياحي والخدمات وترقية القطاع -أ 

 .الوطني مع األخذ في الحسبان ثروة وتنوع املساحات والثقافاتالترويج السياحي على املستوى  -ب

 . تشجيع وتطوير األسواق الجديدة، الشركات واملنتوجات -ج

 . تطبيق سياسات جديدة ومتطورة للترويج والتسويق -د

 . ات في مجال الشراكة واالستثمار الداخلي والخارجيوير لسياستنمية وتط -ه

 ركاء االيجابيين والفاعلين في القطاع السياحي.توحيد املبادرات واملساهمات من قبل الش -و 

 برنامج مساهمة القطاع في املدى القصير، املتوسط والطويل: •

صميم وضع مشاريعهم ر كهدف أساس ي لكل الفاعلين في القطاع من أجل تإن إستراتيجية تنمية السياحة في الجزائر تعتب  تطبيق أدوات الدعم: -أ

 خالل تطبيق األدوات التالية:في بيئة مستدامة ومنسقة، وهذا من 
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 . تكييف اإلطار املؤسساتي للقطاع •

املخطط التوجيهي،    توحيد أدوات التخطيط السياحي، والتي تكلف بإعداد الدراسات، التحقيقات، الخيارات، املنتوجات، بنوك املعطيات، •

 . لوحة القيادة للقطاعات الفرعية في السياحة

العقارية السياحية، من خالل التنسيق بين الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والوكالة الوطنية لتهيئة املحيط، من حيث  تطوير أدوات الترقية   •

 .القوانين األساسية واملهام وكذا تعزيز وسائلها

 .ف مهام الديوان الوطني للسياحةاالتصال مع إعادة تكييتطوير أدوات الترويج و  •

السياحي من خالل التوفيق والتنسيق بين الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تطوير أدوات ترقية االستثمار   •

 .ط من حيث املساهمةواللجنة املساعدة على املوقع وتعزيز االستثمار من خالل وجهات نظر ألفضل تراب

 . لسياحة ونظامها األساس ي وبرامجهاتطبيق أدوات التكوين قصد الدخول في شراكة مع املنظمة العاملية ل •

 تطوير األدوات املالية للمساعدة والتكفل باالستثمار السياحي وقصد توسيع أجهزة املساعدة الحالية، البنوك، الصناديق.....إلخ •

 . الجمعياتي(مهنيي القطاع، الجماعات املحلية، النسيج  ن القطاعات )دوائر وزارية،تطوير أدوات التشاور ما بي •

 تطوير األدوات اإلحصائية وجمع معطيات وبيانات القطاع.  •

 :من خالل مخطط البنية التحتية الفندقية عن طريق برنامج إعادة تأهيل البنى التحتية والذي يعطي األولوية لـاملساهمات في املدى القصير:  -ب

 . ل العالقات الدائمة مع البنوك وصناديق الضمانمواكبة القواعد الدولية لجميع شبكات البنى التحتية الفندقية من خال •

سرير ضمن إعادة تأهيل   4400فندقا في املنطقة بطاقة إيواء قدرها  17االنعاش في إطار البرنامج الخاص للجنوب الجزائري من خالل إنجاز   •

 .السياحة الصحراوية

 لها.فنادق وإعادة تأهي  9عاش التراث الفندقي والذي عرف تصدع ما يقرب عن نإ  •

 من خالل: املساهمات في املديين املتوسط والطويل:  -ج

 .إنشاء صناديق دعم التنمية السياحية مع بعث الخدمة العمومية لتسهيل الوصول إلى تمويل كل فاعلي القطاع السياحي •

 . إلى أشكال جديدة  تطوير الشركات واملنتوجات السياحية •

 .وتبادل البرامج والبحوث( ترقية التأطير البيداغوجي )تطوير مستويات التأهيل •

مارك،  وضع لجنة تشاورية بين مختلف القطاعات )البيئة، التكوين املنهي، االتصال، الثقافة، املالية، الجماعات املحلية، التجارة، النقل، الج •

ياحة وضمان شراكة مستدامة فالحة( من أجل ضمان أفضل تكامل لتبيان املساهمة املشتركة لتنمية السالتربية، الصحة، التعليم العالي، ال

 .بين مختلف القطاعات

ل إعادة تنظيم وتعريف املهام والصالحيات املتعلقة بنسبة وهيكل كل من الديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة، من أج •

 . ءة وأكثر عملياتيةالوصول إلى أفضل كفا

طق التوسع والوجهات السياحية وكذا دعم أسعاره بهدف تعزيز االستثمار السياحي، إضافة تسهيل الوصول إلى العقار السياحي املوجود في منا •

 إلى إتمام مسح مناطق التوسع السياحي والترويج لها.

 (:  SDATئة السياحية) تطوير إستراتيجية التنمية السياحية املستدامة من خالل مخطط التهي  .2

السياحية:    • للتهيئة  التوجيهي  سنة  تعريف املخطط  السياحية  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  إعداد  والبيئة    2007تم  اإلقليم  تهيئة  وزارة  من طرف 

 .املرجعية لهذا املخطط( التي قامت بكتابة تقرير الخبرة حول النقاط واملحاور (ODIT-France( بالتعاون مع اللجنة الفرنسية MATETوالسياحة )

 ,Populaire, 2001) 2030( ألفاق  (SDATاإلقليميةوهو جزء من املخطط الوطني للتهيئة    (SDAT2030)يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

p. 18)  يعلن إذ  الجزائر.  في  السياحية  للسياسة  املرجعي  اإلستراتيجي  اإلطار  القصير نظرتها  ،  املدى  اآلفاق على  في مختلف  الوطنية  السياحية  للتنمية 

الطويل )2015(، املدى املتوسط )2009) إطار التنمية املستدامة، ويحدد األدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط تحقيقها، كما يبرز 2030(، واملدى  (، في 

في العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصادية، وحماية البيئة في أطر التنمية املستدامة  ملتمثل  الكيفية التي تعزم الدولة من خاللها ضمان التوازن الثالثي ا 

 على مستوى كامل التراب الوطني بالنسبة للعشرين سنة املقبلة.

 :(Bouadem, 2011) وتسعى اإلستراتيجية السياحية الجديدة من خالل هذا املخطط إلى تحقيق نقاط مهمة تتمثل في

 . تحسين التوازنات الكلية: التشغيل، النمو، امليزان التجاري واملالي واالستثمار •

 . توسيع اآلثار املترتبة عن هذه السياسة إلى قطاعات أخرى )الصناعة التقليدية، النقل، الخدمات، الصناعة، الشغل....( •
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 . والدولي طنيالو املساهمة في املبادالت واالنفتاح على الصعيدين  •

 . التوفيق بين النهوض بالقطاع السياحي والحفاظ على البيئة •

ة التراث تثمين التراث التاريخي والثقافي لكون هذه العناصر تشكل أهم عنصر في إستراتيجيات الجذب السياحي، فيجب احترام التنوع الثقافي، وحماي •

 . واملساهمة في التنمية املحلية

 ت سوقها املحلية.نيامكاتحسين صورة الجزائر وإ  •

إ  طار إستراتيجية كما أنها تسعى إلى إعادة تنظيم هياكل اإلدارة، واملصالح املشرفة على التنظيم السياحي، بصورة تسمح لها بالتكفل الناجح بمهامها في 

 وطنية، تعتمد على إشراك جميع الفاعلين في املجال، تهدف إلى ما يلي: 

 . يئة السياحية ومتابعة تطبيقها خالل جميع املراحلوطني للتهاملخطط الالسهر على سير توجيهات  •

 . تحديث املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كل خمس سنوات، ومتابعة مدى تالؤمه مع قدرات البالد والسوق الدولية  •

 .تحديد األهداف لكل متعامل في األقطاب السياحية املقترحة •

 ات، دواوين، ووكالت...(. حة )مديريفي السيا تكييف املخطط مع جميع املتعاملين •

 ديناميكية املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  •

الجزائر ودعم  في  السياحة  واملستدام إلنعاش  السريع  الطريق  ديناميكيات تشكل  السياحية على خمس  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  يقوم مفهوم 

جاذبيتها وقدرتها التنافسية وتحسين تموقعها، وإنشاء أقطاب االمتياز ائر بغية مضاعفة  وجهة وعالمة الجز عودتها إلى الساحة الدولية، من خالل تثمين  

امتياز السياحية وتنظيمها حول قرى سياحية يعتمد فيها إبراز أصالة واحات وجمال املواقع املتوسطية، وتطبيق مخطط الجودة السياحية بغية ضمان 

 
ً
   بإحدى القنصليات   من منح التأشيرة   العرض السياحي الوطني، بدءا

ً
باالستقبال في بوابات الدخول    إلى غاية إسم الفندق الذي يقع عليه اإلختيار، مرورا

ياحية جديدة تتواكب  الدولية كاملوانئ املطارات، إضافة إلى إدماج تكوين منهي عالي الجودة واالنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتموقع في خانة س

 ملية الصاعدة، فضمع التوجهات العا
ً
عن ترقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يضمن الفعالية الالزمة، وهذا بأن تصب مساعي كافة   ال

امة عالقات  املتعاملين في تحقيق نفس الغاية وهي إرضاء السائح، وأخيرا وضع خطة تمويل بسيطة وواضحة لدعم املستثمرين ومرافقتهم وتأطيرهم وإق

 (2008)العقبي، يل إنعاش النمو دون إسترجاع الثقة املتبادلة. عهم ذلك أنه يستحثقة م

 هم عوامل التنمية السياحية املستدامة في الجزائرأ •

 ( 2016)للسياحة،  وذلك من خالل:  

حلي لتصل إلى املستوى الوطني، وبالتالي فإن الجماعات املحلية تلعب الدور ية تبدأ على املستوى املإن استدامة السياحة عمل  املحلية:دور الجماعات  -أ

 ئر، حيث األولي في تفعيل العملية، وهذا عن طريق تثمين اإلمكانيات الطبيعية والتنوع واختالف الثقافات املوجودة على مستوى كل منطقة من الجزا 

 اث ينعكس على املوارد السياحية،  أن هذا التنوع في املوارد والتر 
ً
في السياحة الحضرية داخل املدن من خالل تشجيع   كما أن للجماعات املحلية دورا

بين تآلف  املحلية هي وضع  الجماعات  التي تسعى وراءها  السياحي. ومن األهداف  القطاع  تنمية  إطار استراتيجية  املحلي ضمن  السياحة    االستثمار 

 صوصية كل منطقة في الجزائر.البيئة وأشكالها الطبيعية حسب خ واملدنية مع الحفاظ على

من أجل خلق سياحة جزائرية مستدامة، البد من وجود تعاون كثيف بين مختلف الفاعلين في القطاع التعاون بين الفاعلين في السياحة الجزائرية:   -ب

اء كانت مالية، بشرية، تقنية  ة، من خالل طرح مساهمة كل طرف سو لعملية وكذا مختلف الهيئات الخاصوالقطاعات األخرى التي تساهم في نجاح ا 

بين الوكالة   أو حتى معنوية مثل املعلومات والدعم السياس ي، وكذا املساهمة في عملية اتخاذ القرار، وهذا ما تجسد فعال من خالل االتفاقية املشتركة

سياحة والصناعة التقليدية والتهيئة ووزارة الشؤون  ، واالتفاق بين وزارة ال2016نفي  الة الوطنية لتهيئة املحيط في جاالوطنية لتنمية السياحة والوك 

املعالم الدينية، كذلك تخصيص أراض ي وقفية ضمن مناطق التوسع السياحي   الدينية في الجزائر فيما يخص  الدينية واألوقاف لتشجيع السياحة 

 الدينية. إلقامة منابر للشعائر 

سنة   في  تم  الوطناتف  2013كما  الديوان  بين  بعث اقين  الخاص وشركة سونلغاز، بهدف  القطاع  الجزائري من  السياحي  النادي  للسياحة مع كل من  ي 

رحالت استجمام السياحة الداخلية في مناطق الجنوب من خالل موظفي القطاع، وفي نفس السياق تم إبرام اتفاق ثالث مع شركة سونطراك قصد تنظيم  

 جزائر الكتشاف الجزائر وثرواتها الثقافية الطبيعية والتراثية. وهذا كله يدخل في إطار تعزيز وجهة الملوظفيها في الجزائر، 

املجال السياحي اتجاه طرحت املنظمة العاملية للسياحة أربعة جوائز لتشجيع االبتكار والبحث في    2003في سنة  االستفادة من جائزة التميز واالبتكار:   -ج

من السياسة العمومية، الحكومة، املؤسسات، الهيئات غير الحكومية،  الحكومية الفاعلة في النشاط السياحي تتعلق بكل الحكومات واملنظمات غير 

 
ً
 منها أن تشجيع االبتكار والبحث في السياحة هو معنى حقيقي الستدامتها.  البحث والتكنولوجيا وذلك إيمانا
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ر الصناعي، وكذلك في قطاع السياحة وخصوصا  ضع تميز سعري في عدة مجاالت مثل جائزة االبتكازائر تشجيعا لهذا االبتكار السياحي قد قامت بو إن الج

ء وفاالصناعة التقليدية هناك تميز سعري سنوي من خالل املعارض السنوية وعدم تحديد السعر للمنتوج التقليدي على أساس مرجع دورة حياته، وال

لعمراني ملركب الغزال الذهبي على أساس تشجيع التميز بتقديم جائزة التميز ا  04/06/2016لجمهورية في للمهنة وليس الهدف هو الربح، كما قام رئيس ا 

 
ً
 ار في هذا املجال.قامت وزارة السياحة بخلق جائزة التميز في الحرف والصناعة التقليدية لبعث التميز واالبتك 2014من عام  في السياحة، وابتداءا

 وذلك من خالل: لتنمية السياحية املستدامة:تنفيذ مخطط الجودة لتحقيق ا •

 حيث يتم تطبيق معايير الجودة عن طريق املعايير والعالمة في املؤسسة وكذا مخطط جودة السياحة الجزائرية.  تطبيق معايير الجودة الجزائرية:    -أ

(Tourisme, 2014) 

هو نشاط خاص يجلب حلول لتطبيقات متكررة ملسائل ضمن العلم، التكنولوجيا واالقتصاد قصد   الجزائرية:تعريف املعايير في املؤسسة السياحية  

 الحصول على درجة مثلى في الترتيب، ويظهر من خالل التطوير، اإلشهار ومواكبة القواعد. 

 وتتمثل في:أهداف املعايير في املؤسسة السياحية الجزائرية: 

 .جاتيات املنتو التوفيق واالنسجام في خصوص •

 . التعظيم في تشغيل املوارد •

 .توحيد اللغة التقنية، وتوفير املال •

 . توفير معطيات تقنية أساسية لتطوير االستراتيجيات الصناعية والتجارية •

 الحماية البيئية، الصحية وضمان األمن للممتلكات واألشخاص.  •

 مبادئ املعايير في السياحة الجزائرية:

 ارة عن عقد بسيط.د هو عبالتوحي املبدأ األول:

 إعداد التوحيد يكون باإلجماع عن طريق التشاور مع الفاعلين. املبدأ الثاني:

 تطبيقه يعتبر هو اإلنصاف له وليس نشره.املبدأ الثالث: 

 اختيار املعيار قبل تثبيت أي حل مستقر.  املبدأ الرابع:

 خمس سنوات. على مدار كليمكن أن تكون املعايير ثابتة املبدأ الخامس: 

 يجب أن ال يتنافى أي معيار مع قواعد األمن والبيئة. املبدأ السادس: 

 من خالل احترام القواعد التالية: شروط الوصول إلى جودة السياحة الجزائرية:  -ب

 .تلبية معايير الجودة  •

 . إتباع نهج الجودة متمركز حول التدقيق الداخلي •

 .بالتدقيق الداخليوضع خلية دائمة مكلفة  •

 .ابقة مع شروط استغالل وتنفيذ النشاططامل •

 .املطابقة مع قواعد النظافة واألمان •

 .االندماج مع البعد البيئي •

 وضع نظام للتكفل ومعالجة االعتراضات والطعون املقدمة من قبل العمالء.

 الجزائر كنموذج متكامل الستدامة السياحة وتنميتها   Ibisفندق   •

 الجزائر تساهم في استدامة السياحة.   Ibisن خالل فندق سية مالفرن Accorإن سلسلة فنادق أكور  

، وهي تضم 1974الجزائر إلى سلسلة أكور العاملية والتي مقرها فرنسا، والتي تم إطالقها في باريس عام   Ibisتنتمي فنادق  في الجزائر:    Ibisتقديم فنادق    -أ

 4100دولة من خالل  95رنسا والسادسة على املستوى العاملي، وهي موجودة بـ لة األولى في ف، وتعتبر السلسSofitelو  Mercureكل من  Ibisباإلضافة إلى 

 (Accorhotels) . راتفندق متوزعة على خمس قا

 120وتتراوح عدد غرفها ما بين في كل من العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة وسطيف، وهي فنادق ذات ثالث نجوم،  Ibisفنادق  05يوجد في الجزائر 

 غرفة.  264و

لعروضها الخاصة بالخدمات الفندقية والتي   ISO 9001أول سلسلة فنادق عاملية تحصل على شهادة الجودة    Ibisتعتبر  : Ibisسياسة جودة فندق   -ب

 فيها االلتزامات التالية: تحترم 

 .سرعة كل أشكال التسجيالت •



اقع تطبيق مبادئ االستدامة على األنشطة السياحية في الجزائر    شنبي &  بن لخضر                                                                                                                 و

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(1) (2020), 12-25 
 21 

 

 .ا في الليلاستقبال دون انقطاع في النهار كم •

 .التسيير الجيد واحترام الحجوزات •

 .فرق االستقبال بكل مؤهالت واحترافية •

 .غرف نظيفة، هادئة، حرارة معتدلة ورفاهية •

 .وسائل الصرف الصحي من حمامات وغيرها ال عيب فيها •

 يوم 365و 24/24اقتراحي لإلطعام عرض  •
ً
 .في السنة ا

 إل 4إمكانية تقديم إفطار الصباح من  •
ً
 .منتصف النهار 12ى صباحا

 .أمن وسالمة متكاملة •

 فواتير أكثر شفافية وبدون مفاجآت وتعديالت. •

تدخل في عالقة تعاقدية مع كل زبون من خالل عقد الرضا، كما يحق لكل زبون اإلبالغ عن أي إخالل بالعقد، ولغرض تحقيق أهدافها فإن   Ibisكما أن  

Ibis  :تقوم بـ 

 . ير إمكانياتهم لغرض تحقيق الجودة وتشجيع تطو توظيف وتكوين جميع املساهمين  •

 .ةتحديد أهداف سنوية لتعزيز جودة قابلة للقياس ومترابط •

 .إجراء رقابة تنظيمية داخل كل مؤسسة فندقية لضمان التزاماتها •

 . وضع تنظيم للمعالجة الدائمة بكل مستويات السلم الهرمي •

 .التآلف بين موظفيه ومورديه في خطة الجودة  •

 ظام إدارة الجودة.تحسين نتطبيق و  •

 
ً
 املتعلقة باإليواء، اإلطعام، الترفيه. تبقى هذه االلتزامات تخص الخدمات  Ibisـ بالنسبة لـ طبعا

 التزام  21هو برنامج يتضمن    :21برنامج الكوكب    -ج
ً
لية لصالح التنمية املستدامة من خالل املجاالت: الصحة والطبيعة والكربون، واالبتكار والتنمية املح  ا

 والعمالة والحوار. 

والتزام كل املوظفين وشركاء والعمل بهدف    Ibisليه، وذلك من خالل خدمات فنادق  مضمونها يدور حول كوكب األرض للحفاظ ع  21إن االلتزامات الــ  

 
ً
وقد حصلت بعاد التنمية املستدامة،  ومن ثم عدم الخروج على أ   العمل على إعادة اختراع صناعة الفنادق بطريقة مستدامة، لضمان سياحة مستدامة أوال

 باستدامة السياحة.املتعلق  ISO 14001على معيار  Ibisفنادق 

 حول أربعة محاور إستراتيجية هي:  2020آلفاق   Ibisهو عبارة عن مشروع إستراتيجي ألهداف مجموعة  21إن برنامج كوكب 

 . تفعيل العالقة بين املوظفين واملوردين والعمالء •

 .الشركاءاالبتكار مع املشاركة في  •

 . العمل مع املجتمعات املحلية •

 . قواعد االستدامة املتعلقة بالغذاء والهياكل وضع في الحسبان  •

من خالل تشجيع الزبائن على إعادة استخدام املناشف الخاصة بهم، توفير املياه والطاقة وغرس األشجار من خالل زرع شجرة في كل مخطط الكوكب: 

 دقيقة.

للسلسلة الفندقية ولسنوات عديدة ضد استغالل األطفال والقصر من خالل  من خالل مشاركة العالمات التجارية  القصر:  ل األطفال و مكافحة استغال

 برامج التوعية والتعبئة املجتمعية. 

 ملبادئ اإليكولوجية من خالل:

 . الوسائد املصنوعة من العبوات املعاد تدويرهاتقديم أسرة بيئية مصنوعة من أخشاب الغابات املسيرة على نحو مستدام، كذلك اللحف و  •

 . عالمات إيكولوجية في الغرف كالصابون، وجل االستحماماستخدام  •

 منتجات التنظيف الخضراء كعالمات إيكولوجية.  •

 تغذية صحية مستدامة: من خالل: 

 .ملنزلية للفنادق واملنتجات املحليةتوفير بيئة صحية ومتوازنة وذات جودة من خالل استخدام املنتجات التي تزرع في الحدائق ا  •

 . الغذائية الحد من النفايات  •
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 إزالة حظر بعض أنواع الكائنات املستهلكة مثل بعض األسماك. •

 نتائج البحث: 

 
ً
   لم يعرف القطاع السياحي في الجزائر ازدهارا

ً
 ملتقدمة سياكبر الدول ا أ بالرغم من امتالك البلد لثروات سياحية معتبرة تؤهلها الن تكون من    كبيرا

ً
  حيا

ت في منحى  والتي سارت  القطاع  لهذا  التنمية  في خطط  واملتمثلة  امليدان،  في  املبذولة  الجهود  رغم  وذلك  والعاملي،  اإلقليمي  املستوى  التنمية على  حقيق 

بعد إستراتيجية التنمية ،   SDAT 2030املتعلق بالتنمية السياحية املستدامة، والذي جسده    17/02/2003املؤرخ في    03/01املستدامة بعد صدور قانون  

 2013السياحية املستدامة الفاق
ً
   ، فإستراتيجية تنمية السياحة في الجزائر تعتبر هدفا

ً
لكل الفاعلين في القطاع من أجل وضع مشاريعهم في بيئة  أساسيا

 .مستدامة

الجزائر كنموذج    Ibisستدامتها، من خالل فندق  السياحة وا وكما رأينا فإن تنمية السياحة املستدامة تعتبر خطوة تشجيعية في الجزائر لتطوير  

   21متكامل الستدامة السياحة وتنميتها، والذي أطلق برنامج يتضمن  
ً
لصالح التنمية املستدامة من خالل املجاالت: الصحة والطبيعة والكربون،   التزاما

 لعملية اال واالبتكار والتنمية املحلية والعمالة والحوار، لكن يبقى من الناحية ا 
ً
بعيد   هتمام بالبيئة وتطويرها وفق أساسيات التكنولوجيا الحديثة واقعا

  املنال بالنسبة للسياحة الجزائرية.

 التوصيات: 

الجزائر. ما قدمته هذه الدراسة ال يعد إال بوادر لبداية اعتماد مبادئ االستدامة من قبل متعاملي األنشطة السياحية واألنشطة املرتبطة بها في  

 مواصلة املجهودات وتعزيزها من خالل:ويجب 

أكثر بالسياحة في الجزائر، والعمل على االلتزام بتطبيق املخططات والبرامج التنموية السياحية، وتسخير كل اإلمكانيات لذلك   • سواء اإلهتمام 

 . بالنسبة للوزارة الوصية أو الهيئات التابعة

 . د وضع التقديرات وإعداد السياسات واالستراتيجيات التنمويةصة عناستخدام األسس العلمية من بحوث وتكنولوجيا خا  •

ة مشكل تأخر إعادة هيكلة املؤسسات املسيرة للقطاع والعمل على تقليل املشاكل اإلدارية والتقنية، وزيادة املوارد املالية العامة والخاصة، ومعالج •

التكوين   بتوفير  التأهيل  رفع مستويات  املشاريع،  ونوالتأهوتوقف  تسويقية واضحة،  يل،  واعتماد سياسات  األوساط،  بين  السياحي  الوعي  شر 

األمن، لكن  أعوان  األمني وتسخير  العراقيل، توفير االستقرار  السياحي وتسهيل إجراءات االستثمار وإزالة  املجال  ليس    وتوسيع االستثمارات في 

 .بصورة مباشرة تنشر الخوف والقلق بين السياح

 . تطورة سواء بالنسبة للمنتجات والخدمات السياحية أو بالنسبة للخدمات املساعدة كالنقل واالتصالجيا املتكنولو واستخدام ال •
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Abstract: The concept of tourism goes beyond the different dimensions of development, economic, social, 
environmental and even political, Tourism activities have affected on all aspects of the sector in order to achieve 
comprehensive development. This research paper shows the basics of sustainable tourism, the signs of sustainable 
tourism development in Algeria and the implementation of the quality scheme to achieve the sustainability of 
tourism. The aim of this study is to identify these components and show the reality of applying the principles of 
sustainability to Algerian tourism activities, which have controlled with the government since the 2003 law on 
sustainable tourism development. The results of this study were that the development of Algerian tourism is an 
essential target for all dealers in the sector and related sectors, in order to put their projects in a sustainable 

environment. 

Keywords: Sustainable tourism development; Quality scheme; Sustainable tourism in Algeria. 
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 :صامللخ

من   2017إلى    1990االستثمار السياحي على الطلب السياحي الدولي بالجزائر في الفترة املمتدة من سنة    أثرتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس  

الت تربخالل  التي  العالقة  طبيعة  تحليل  و  تحديد  مع  السياحي  والطلب  السياحي  االستثمار  تخص  التي  األساسية  للمفاهيم  قمنا عرض  حيث  طهما، 

زائر بمختلف مكوناته و أشكاله، مع اإلشارة ألهم العقبات التي تواجهه. واختتمت الدراسة ببناء نموذج قياس ي باستعراض واقع االستثمار السياحي للج

. بناء على ذلك فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي قوي وموجب لعدد EVIEWS 10مثل في االنحدار الخطي املتعدد وباالعتماد على برمجية  يت

ب لالستثمار ن إلى الجزائر على عدد الليالي السياحية وهذا ما يوافق النظرية االقتصادية. في حين تبين وجود أثر معنوي سالالسياح الدوليين الوافدي

ات الفندقية والسياحية وجودتها باإلضافة إلى السياحي في مؤسسات اإليواء على الطلب السياحي الدولي، ويفسر ذلك بوجود عجز معتبر في تنوع الخدم

 السلبي لضعف البنية التحتية واملواصالت.    التأثير

  .االنحدار الخطي املتعدد ؛الجزائر ؛الطلب السياحي الدولي ؛االستثمار السياحيالكلمات املفتاحية: 

 املقدمة: 

 تحظى صناعة السياحة باهتمام متزايد من طرف العديد من اقتصاديات العالم باعتبارها مورد هام ومستديم، حيث  
ً
حقيقيا    تعتبر السياحة مصدرا

 للدخل بالنسبة لالقتصاد الجزائري وهذا ما يفرض القطاع السياحي كقطاع داعم في املدى املت
ً
  وسط وقطاعا

ً
على املدى البعيد، وذلك بالنظر   استراتيجيا

دية في الجزائر غير مستقرة مما يستوجب إيجاد  للمؤهالت السياحية التي تتمتع بها الجزائر، ففي ظل تقلبات أسعار البترول أضحت األوضاع االقتصا

 االزدهار والتطور.  بدائل اقتصادية حقيقية تساهم في تنويع مداخيل اقتصاد البلد وتدفع به إلى

من شأنها  تتوفر الجزائر على مقومات سياحية هائلة ومتنوعة )طبيعية، تاريخية، ثقافية، ...الخ(، هذه املقومات ينتظر تحويلها إلى موارد حقيقية  

االستثمار    سعار مالئمة. ويعتبراجتذاب أعداد كبيرة من السياح الدوليين. هؤالء السياح لديهم رغبات مختلفة ويسعون للحصول على خدمات جيدة وبأ

يد لها يساهم في السياحي وسيلة متميزة وضرورية لتحقيق التنمية السياحية املتوازنة واملستدامة للبلد، فزيادة حجم االستثمارات السياحية والتوزيع الج

لصعبة، كما يساهم االستثمار السياحي  ا من تحصيل للعملة ا تحسين الخدمات السياحية وبالتالي زيادة التدفقات السياحية املحلية والدولية وما ينتج عنه

يهي للتهيئة في تنشيط االقتصاد الوطني وذلك الرتباطه بالقطاعات األخرى. وتجسدت إستراتيجية الدولة الجزائرية لالستثمار السياحي في املخطط التوج

   لسؤال التالي:ي هذه الدراسة على ا وعليه تتمحور املشكلة املطروحة ف . (SDAT 2030) 2030السياحية آلفاق 

 ؟ 2017إلى  1990ما مدى تأثير االستثمار السياحي على الطلب السياحي الخارجي في الجزائر خالل الفترة الزمنية املمتدة من 
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 أهمية الدراسة: 

 
ً
اديات العالم باختالف أحجامها، وبالتالي في كون السياحة بديل اقتصادي منتج ومستديم، اهتمت به العديد من اقتص  تتجلى أهمية دراستنا أوال

بتطويرها واستدامتها تبقى مواضيع بحثية ضرورية ومهمة. ويعتبر االستثمار السياحي مطلب أساس ي من متطلبات تحقيق   فموضوع السياحة وكل ما يتعلق

األدبيات والدراسات التطبيقية إلى موضوع االستثمار ن خالل تحسين الخدمات السياحية املقدمة كما ونوعا. وتطرقت العديد من  التنمية السياحية م

الخارجي، باعتبار الطلب السياحي ودوره في   السياحية، لكن في دراستنا نسلط الضوء على أثر االستثمار السياحي على الطلب السياحي  تحقيق التنمية 

 وى الدولي. مصدر العملة الصعبة ومؤشر مهم لتنافسية السياحة الجزائرية على املست الخارجي

 أهداف الدراسة: 

ملفاهيم مبس اإلشارة  وذلك من خالل  للبحث،  العام  باإلطار  تتعلق  التي  النظرية  املفاهيم  و  األسس  ملجموعة من  املحور  في هذا  التطرق  طة يتم 

   سياحي. مع اإلشارة ألهميتها و للعالقة التي تربط بينهم.للسياحة، االستثمار السياحي والطلب ال

 راسة: أدبيات الد

سياحة،  نتطرق في هذا الجزء إلى مجموعة من املفاهيم النظرية التي الحظنا أنها ضرورية لإلملام بشكل جيد باملوضوع، حيث نقدم مفاهيم مبسطة لل

 االستثمار السياحي والطلب السياحي. 

 :
ً
 السياحة: مفهوم أوال

 بحثه، و نقدم فيما يلي بعضا منها:تختلف تعريفات السياحة وذلك حسب زاوية نظر الباحث، تخصصه وموضوع 

 
ً
  يمكن أن نعرف السياحة على أنها " مظهر التغيير في حياة السائح ألنه يترك مؤقتا

ً
من  محل إقامته املعتادة ليس بهدف العمل أو الهجرة، إنما هروبا

 د الصحة النفسية واملقبولة، وإعادة التوازن العقلي والنفس ي" البيئة العملية أو الطبيعية أو االجتماعية التي يعيش فيها على سبيل االعتياد من اجل تجدي

. كما يمكن تعريفها بأنها مجموعة " أنشطة األشخاص املسافرين من أمكنتهم في أمكنة خارج إقامتهم املعتادة ملدة ال تزيد (18، 17، صفحة 2008م، )عال 

 . (16، صفحة 2008)العاني،  ستمرة، لقضاء إجازة أو لألعمال أو أغراض أخرى "عن سنة م

   1988دم جعفري سنة  وق
ً
عن موطنه، ودراسة الصناعة التي   تعريفا بسيطا لكنه شامل للسياحة ينص على أن السياحة هي " دراسة اإلنسان بعيدا

 ان، ومعرفة تأثيرات اإلنسان والصناعة على الدول املضيفة تستجيب لحاجات هذا اإلنس
ً
  اقتصاديا

ً
  واجتماعيا

ً
)الطائي، أصول صناعة السياحة،  "وبيئيا

فهو يهتم بدراسة سلوك   . فاملفهوم الحديث للسياحة يتجاوز التعريفات الجغرافية والزمنية والتعريفات حسب الغرض من الرحلة،(25، صفحة  2006

 قتصادية، االجتماعية، السياسية والبيئية. على الجوانب االالسائح وكذا بدراسة السياحة كصناعة، ومن ثم محاولة معرفة مختلف التأثيرات 

 :
ً
 أنواع السياحة: ثانيا

العمل   توجد هذا  وفي  التصنيف،  في  املعتمدة  املعايير  وذلك حسب  السياحي  للنشاط  تقسيمات  الحدود  عدة  حسب  السياحة  أنواع  على  نركز 

 الجغرافية والسياسية، ونميز نوعين:

 املحلية(: السياحة الداخلية )السياحة  .1

 
 
ساعة وال تزيد عن   24كيلومتر وفي فترة ال تقل عن    80عرف السياحة الداخلية على أنها انتقال مؤقت لألفراد داخل حدود الدولة ملسافة تتعدى  ت

أو املحلية انتقال األفراد املقيمين سواء املحليين أو  . وتشمل السياحة الداخلية  (270)شعالل و راتول، صفحة  ه واالستجمامسنة وذلك بغرض الترفي

الستمتاع بأيام العطل واإلجازات، األجانب داخل حدود البلد بغية التعرف على مختلف املعالم السياحية وغير السياحية املوجودة في البلد، باإلضافة إلى ا 

واملالي اإلدارية  والقيود  العقبات  من  خالية  الوجهات  هذه  كون  والعرف خاصة  )اللغة  واالجتماعية  الثقافية  وحتى  الصرف...الخ(  سعر  )تأشيرات،  ة 

قاعدة أساسية للتنمية السياحية من خالل توسيع و يساهم هذا النوع من السياحة في تنمية الثقافة السياحية لدى األفراد كما أنها تمثل    .والتقاليد(

عمل. وتعد السياحة الداخلية مكملة وركيزة أساسية لتطوير السياحة الدولية، كما تعتبر وسيلة يد من فرص الاملشاريع واملرافق السياحية وتوفير املز 

 .(46، صفحة 2018)براهم شاوش، لب الداخليالحتباس جزء من مداخيل األفراد ومنعها من التدفق نحو الخارج لكونها جزء من الط 

 الخارجية )السياحة الدولية(: السياحة  .2

 
 
لألجانب، ومجموعة ت السياحية  الخدمات  من  مجموعة  إفراز  اجل  من  تتفاعل  التي  املرفقية  األنشطة  "تلك  أنها:  على  الخارجية  السياحة  عرف 

الغرض"  إجراءات سياحية أخرى خاصة  الخارج لنفس  إلى  املواطنين  الدولية حركة  (26، صفحة  2008)عالم،  بانتقال  أو  الخارجية  السياحة  . وتشمل 

وتقاليد البلدان  األفراد إلى وجهات سياحية خارج بلد إقامتهم بغية إشباع الفضول الخاص باستكشاف مناطق ومدن سياحية جديدة والتعرف على عادات  

نظمة التعاون اإلسالمي إلى أن عدد الوافدين من السياح الدوليين على الصعيد  املقصودة باإلضافة إلى أغراض مختلفة أخرى. ويشير التقرير السنوي مل
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)منظمة التعاون االسالمي، مركز   في املائة  4,4أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره    2016مليون في    1235إلى    2011مليون عام    998العاملي ارتفع من  

 .(7، صفحة 2018االحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول االسالمية )سيسرك(، االبحاث 

 مفهوم االستثمار السياحي:  .3

جمه مستقبال قصد تحقيق أرباح مضاعفة.  عتبر االستثمار املحرك الرئيس ي لتنمية أي نشاط اقتصادي إذ يسمح باستمرارية النشاط وزيادة حي  

  التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من خالل إشباع استهالكي حالي والحصول على منفعة مستقبلية من استهالك مستقبلي أكبر" ويقصد باالستثمار "  

أن االستثمار  (115، صفحة  2010)الحميري،   أو   املادي والبشري من خالل التوظيفيهدف إلى تنمية رأس املال  . وبهذا نجد  الجيد لألموال في مجاالت 

 فرص استثمارية يرتقب أن تحقق عائدا أفضل في املستقبل. 

السياحة  أشكال االستثمار في عصرنا، نجد االستثمار السياحي الذي له دور أساس ي في صناعة السياحة، خاصة مع ارتفاع معدالت عوائد  أبرز ومن 

ه الصناعة كبديل استراتيجي ومحرك للتنمية االقتصادية. وتكمن أهميته في القدرة على تأهيل العرض الدولية واتجاه العديد من الدول إلى االهتمام بهذ

خلق فرص عمل جديدة. كما السياحي من خالل إنشاء املرافق، توسيع املناطق السياحية وتحسين الخدمات. باإلضافة إلى جلب رؤوس األموال األجنبية و 

ل السياحي  االستثمار  حجم  زيادة  التنمية أن  عملية  ويشجع  إضافية  عوائد  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  األخرى  االقتصادية  القطاعات  على  إيجابي  تأثير  ه 

 االقتصادية. 

اد رأس املال البشري في مجال السياحة وزيادة تحسين  عرف االستثمار السياحي على أنه " القدرة اإلنتاجية الهادفة إلى تكوين رأس املال املادي وإعدوي  

. وعليه فاالستثمار السياحي يهدف إلى تكوين  (4، صفحة  2015)فرج سعد،    اإلنتاجية والتشغيلية وتقديم أفضل الخدمات املختلفة لهذا النشاط "  طاقاته

اإليوا  كمناطق  املادي  السياحي  املال  أمو رأس  املستثمرين  بتوجيه  وذلك  البشري،  السياحي  املال  ورأس  وتطور  ء  السياحي.  القطاع  في  لالستثمار  الهم 

ات والحوافز االستثمارات السياحية يقوم على تدفق رؤوس األموال املحلية واألجنبية لالستثمار في القطاع، باإلضافة إلى قوة الجذب السياحي والضمان

 .(57، 56، صفحة 2018ركان و هاني، )ب ذا املجالاملمنوحة للمستثمرين في ه

 خصائص االستثمار السياحي:  .4

 يتميز االستثمار في قطاع السياحة عن غيره من االستثمارات بمجموعة من الخصائص، أبرزها: 

 .ئد االستثمار فيكون في األجل الطويلالتمويل طويلة األجل وغالبا ما تكون أجنبية، أما عا مصادر •

 ارتفاع تكاليف   •
ً
   اإلنشاء حيث تمثل األصول الثابتة مثل األرض املباني والتجهيزات جزءا

ً
، صفحة 2010)الحميري،    من مجموع األصول   كبيرا

119) . 

)الدباغ و    القطاعات االقتصادية األخرى يث تربطه عالقات تأثير وتأثر بمختلف  يعتبر االستثمار السياحي عامل منشط لالقتصاد الوطني، ح •

 .(144، 143، صفحة 2015خضير شبر، 

 (109، صفحة 2016)مالكي،  يتطلب االستثمار السياحي توفير يد عاملة مؤهلة بغية تحقيق عوائد جيدة  •

تتميز االستثمارات السياحية بالتنوع وعدم التجانس، فهي تختلف في طبيعتها وخصائصها وأهدافها رغم أنها تشترك في الهدف الرئيس ي وهو   •

دفع عجلة التنمية خدمة السائح، فال يمكن التعامل مع كل هذه االستثمارات بنفس الطريقة، وفي نفس الوقت تحقيقها بشكل متناغم يسمح ب

 . (222، صفحة 2017)بن منصور،  السياحية

الصغيرة  • األموال  رؤوس  ألصحاب  االستثمار  صعوبة  وبالتالي  السياحي،  النشاط  ملوسمية  وذلك  مرونتها  بعدم  السياحية  املشاريع  تتميز 

املدى الطويل عكس أصحاب رؤوس األموال الكبيرة والدولة ت معينة وانتظار عوائد على  واملتوسطة الذين ال يتحملون تجميد أموالهم لفترا 

 . (127،  126، صفحة 2019)سماعين،  الذين بمقدورهم تحمل مثل هذه املخاطر

املنظورة، بحيث ال يم • الصادرات غير  السياحية من  السياحي،    كن نقلها من مكان آلخرتعد االستثمارات  التسويق  ، صفحة  2004)الطائي، 

198) . 

 مفهوم الطلب السياحي: .5

 
ً
املستهلكون لشرائها وفق سعر محدد وفي مكان معين. ويخضع الطلب السياحي إلى نفس   يمثل الطلب عموما السلع والخدمات التي يستعد  كمية 

ة معينة تميزه ببعض الخصائص، فالطلب السياحي يقوم على دراسة وتحليل متغيرات السوق السياحي، ويتكون من الرغبة الذاتية للسفر لوجه املبدأ مع

 .(133، صفحة 2018)زايد و خويلدات،  التي بإمكانها إشباع هذه الرغبةوالقدرة املادية 

والتسهيالت في   Matheson and Wallعرف   السياحية  الخدمات  الذين يسافرون ألجل استعمال  الكلي لألشخاص  العدد  بأنه  السياحي  الطلب 

املع  إقامتهم وأعمالهم  أماكن  السلع والخد(178، صفحة  2016)كافي،    تادة أماكن غير  أن يمثل كمية  السياحي يمكن  التي يقتنيها . وعليه فالطلب  مات 

ين املقبلين على وجهة معينة أو عدد الليالي السياحية التي يقضيها السياح في وجهة ما. ولعل أبرز مميزات الطلب السائح، كما يمكن أن يمثل عدد السائح
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ا  املوسمية واملرونة وكذا حساسيته للظروف  السياحالسياحي  الطلب  يتأثر  السياسية واألمنية. كما  العواملالجتماعية،  )كافي،    ي بثالث مجموعات من 

 :  (180، 179، صفحة 2016

 املحلية بداللة العمالت األجنبية. املجموعة األولى، في دولة السائح: وتشمل الدخل املتاح للسائح، فترة اإلجازات وقيمة العملة  •

 لألسعار، نوعية السياحة املقدمة ودرجة األمان واالستقرار السياس ي. ملضيفة:  وتشمل املستوى العام املجموعة الثانية، في الدولة ا  •

تكلفة السفر ودرجة الترويج من   املجموعة الثالثة، متغيرات مقارنة: وتشمل األسعار النسبية بين دولة املوطن والدولة املضيفة كأسعار الصرف، •

 طرف الدولة املضيفة.

 سياحي والطلب السياحي: االستثمار الالعالقة بين  .6

 
ً
   يؤدي االستثمار دورا

ً
في تحقيق التنمية السياحية، حيث أن زيادة حجم االستثمارات السياحية يؤثر على حجم توزيع املشاريع السياحية في    حيويا

تزايدة من السياح . فعملية استقطاب أعداد م(145، صفحة  2018)دواح،    مختلف األقاليم وما ينتج عنه من تدفق السياح فزيادة العوائد السياحية

يتطلب توفيرها بعث استثمارات سياحية متنوعة ومتكاملة. ولتوضيح   أكثر الدوليين يتطلب توفير خدمات سياحية وفندقية متنوعة وتنافسية، والتي 

 عرض فيما يلي بعض الدراسات السابقة التي عالجت هذا املوضوع:للعالقة بين االستثمار السياحي والطلب السياحي نست

باستخدام نموذج الجاذبية ومنهج بيانات    2016-2000حول محددات الطلب السياحي الدولي في الجزائر خالل الفترة   (2018)بن شوك،  دراسة   •

ة القدرة االستيعابية ملؤسسات  ي الدولي مرن بالنسبة للتغيرات في طاقات اإليواء حيث أن زيادالبانل. حيث أكدت نتائج الدراسة أن الطلب السياح

الجزائر بنسبة   الدولي ب  %1اإليواء في  السياحي  الطلب  ارتفاع  الجزائر يزيد من جاذبية  %2.971ينتج عنه  الفندقية في  الحظيرة  . فاالستثمار في 

 ع عدد السياح الوافدين. املقصد السياحي الجزائري وبالتالي ارتفا

ملعالجة اإلشكالية املوسومة ب " ما هو اتجاه العالقة السببية بين االستثمار السياحي والنمو السياحي في الجزائر؟   (2018)حراث و رمضاني،  دراسة   •

الدراسة إلى . وتوصلت نتائج  VARحدار الذاتي  نموذج متجه االنالتي تعتمد على    Toda and Yamamoto"، واستخدم الباحثان في ذلك منهجية  

ر السياحي  وجود عالقة سببية في اتجاه واحد من االستثمار السياحي إلى الناتج الداخلي الخام السياحي، في حين ال توجد عالقة سببية بين االستثما

 . 2016-1983و كل من عدد السياح والليالي السياحية خالل الفترة 

املمتدة من    (2019)بن لخضر و شنبي،  ة  دراس • الفترة  الجزائر في  السياحي في  الطلب  إلى تشخيص محددات  ، وذلك  2017إلى    2000التي تهدف 

السياحي الوافد للجزائر   باستخدام نموذج االنحدار الخطي املتعدد. وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين املتغير التابع املتمثل في الطلب

قة اإليواء، أي أن االستثمار في املؤسسات الفندقية يزيد الطلب عليها، كما تبين وجود عالقة طردية بين الطلب السياحي واملتغير املفسر املتمثل في طا

 الوافد و االستثمار األجنبي املباشر. 

اقع االستثمار السياحي في الجزائر:   و

 
ً
 تز م  شهد العالم اهتماما

ً
مليار دوالر أمريكي، ويعود هذا النمو   948قيمة    2019العالم سنة  باالستثمار في قطاع السياحية حيث بلغ حجمها في    ايدا

 مليار سائح، وكذا إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية املرغوبة، ففي سنة 1.5إلى الطلب املتزايد على السياحة حيث بلغ مجموع السياح الدوليين ما يقارب  

العاملي    2019 الناتج اإلجمالي  السياحة في  السياحة ما يقارب    %10.3بنسبة  بلغت مساهمة  العالم   330وخلقت  العاملية   مليون وظيفة حول  )املنظمة 

 .(2020للسياحة والسفر، 

 أن واقع  …(، إال   وتتمتع الجزائر بمقومات سياحية عديدة )طبيعية، ثقافية، تاريخية،
ً
عن املنافسة في األسواق    السياحة في الجزائر ال يزال بعيدا

  116في املركز  2019العاملية حيث جاءت الجزائر سنة 
ً
 وذلك حسب تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.  عامليا

 :
ً
   موقع االستثمار السياحي في الجزائر:أوال

املحلي من اقتصاد ألخر، وذلك حسب أهمية صناعة السياحة في اقتصاد كل دولة. وحسب  إجمالي االستثمار  ثمار السياحي منتختلف حصة االست

، في حين بلغت النسبة في الجزائر  2019سنة    %4.3و  2017سنة    %6بيانات املجلس العاملي للسياحة والسفر فإن متوسط االستثمار السياحي العاملي بلغ  

. ولتشخيص أدق لوضع االستثمار السياحي في الجزائر نستعرض مجمل املشاريع (2020ملنظمة العاملية للسياحة والسفر، )ا فقط %2.5 في نفس السنة

تشمل فقط املشاريع التي   ، وتجدر اإلشارة أن هذه املشاريع2017إلى    2002االستثمارية املسطرة في مختلف القطاعات وذلك في الفترة املمتدة من سنة 

 (، وال تمثل العدد اإلجمالي للمشاريع، حسب ما يوضحه الجدول املوالي: ANDIإنجازها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )يراد 
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 2017-2002توزيع املشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط في الفترة  :(1ل )جدو 

 ط ا قطاع النش  املشاريع عدد    % ليون دينار ة بامل القيم % عدد مناصب الشغل  %

 الزراعة  1342 2.12% 260750 1.82% 55240 4.49%

 البناء  11031 17.44% 1331679 9.31% 242428 19.68%

 السياحة  1266 2.00% 1228830 8.59% 77158 6.29%

 الصناعة  12698 20.08% 8373763 58.56% 538558 43.73%

 النقل 29267 46.28% 1164966 8.15% 158780 12.89%

 الصحة  1093 1.73% 221383 1.55% 25968 2.11%

 الخدمات  6531 10.33% 1272057 8.90% 125014 10.15%

 التجارة  2 0.00% 10914 0.08% 4100 0.33%

 االتصاالت  5 0.01% 436322 3.05% 4348 0.35%

 املجموع  63235 100% 14300664 100% 1231594 100%

 ( 2017-2002)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات موقع  :راملصد

  80، نالحظ أن نسبة كبيرة من املشاريع موجهة للقطاعات غير املنتجة، فكان متوسط عدد املشاريع السياحية  1من خالل معطيات الجدول رقم  

 
ً
 سنو   مشروعا

ً
فقط من إجمالي املشاريع. رغم أن هذه النسبة ضعيفة بالنظر إلى حجم التطلعات وكذا حتمية إيجاد البدائل   %2خالل هذه الفترة وبنسبة    يا

حجم  ن  م  %8.6والتي تمثل  -االقتصادية لتحقيق التنوع االقتصادي والتقليل من مخاطر اقتصاد الريع، إال أن حجم األموال املخصصة لهذه االستثمارات  

وفيما يتعلق بعدد مناصب الشغل املستحدثة فكانت    .مليار دينار(  1تشير إلى ضخامة هذه االستثمارات )تكلفة املشروع الواحد حوالي    -رأس املال املستثمر

السياحي للمشاريع  االقتصادية  الجدوى  لضعف  إما  يعود  وهذا  الفترة  في هذه  السياحي  االستثمار  بحجم  لوضعية ة  نسبتها ضعيفة مقارنة  أو  املنجزة 

 املشاريع السياحية في الجزائر، وملعرفة ذلك نستعرض الجدول املوالي:  

 2017-2013مشاريع االستثمار السياحي )التكلفة مليار دينار( في الفترة  :(2)جدول 
 السنوات  2013 2014 2015 2016 2017

 مشاريع في طور االنجاز  377 385 504 584 764

412.260 276.394 34.8772  التكلفة 173.350 190.344 

 مشاريع متوقفة 129 104 101 119 147

 التكلفة 23.577 27.700 27.379 35.512 80.297

 مشاريع غير منطلقة  219 296 607 793 928

 التكلفة 65.419 93.840 240.947 498.139 602.801

 مشاريع تم انجازها 21 76 58 106 107

27.096 36.010 10.234 .38030  التكلفة 25.620 

 مجموع املشاريع  746 861 1270 1602 1946

 التكلفة االجمالية 287.965 342.264 513.437 846.055 1122.454

 ( 2017- 2013والصناعة التقليدية، )وزارة السياحة من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات :املصدر                         

   2تسمح بيانات الجدول رقم  
ً
  2017-2013خالل الفترة    املقدمة من طرف وزارة السياحة بتتبع وضعية العدد اإلجمالي للمشاريع السياحية سنويا

   2207وكذا التكلفة اإلجمالية لهذه املشاريع، حيث بلغ مجموع مشاريع االستثمار السياحي خالل هذه الفترة  
ً
 1224.7ة تقدر ب  بتكلفة إجمالي   مشروعا

   368مليار دينار منها  
ً
ي اآلجال املحددة أم خارجها. في حين نجد أن فقط وهذا دون التأكد إن كانت عملية اإلنجاز ف  %17تم إنجازه أي ما نسبته   مشروعا

    %42من املشاريع متوقفة و    %7نسبة  
ً
   مشاريع لم تنطلق أساسا

ً
خاصة بعد انهيار أسعار البترول    ويعود ذلك لوجود مشاكل تتعلق بالتمويل خصوصا

واء األجنبي أو املحلي أو لغياب التسهيالت املتفق  وتجميد معظم املشاريع، ومن جهة أخرى لغياب الشريك املستثمر من القطاع الخاص س  2015سنة  

 عليها وكذاغياب بيئة االستثمار املناسبة.  

بالشراكة مع املستثمر األجنبي بلغ  ير االستثمار، نجد أن مجموع املشاريع السياحية املنجزة وبالعودة إلى البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطو 

 2017-2002مشروع فقط خالل الفترة    19
ً
أن مناخ    ، وهو عدد قليل إذا ما تمت مقارنته بنظيرتها في قطاع الصناعة، البناء والخدمات. من هنا يتضح جليا

 وافز وامتيازات إضافية. على اجتذاب املستثمر األجنبي الذي يبحث عن حاالستثمار السياحي ال يملك القدرة 

 :
ً
اقع االستثمار السياحي ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ثانيا  :2030و

كاملة وترتكز على قصد ترقية املنتج السياحي الجزائري والوصول به للمنافسة في األسواق العاملية، حاولت الجزائر انتهاج إستراتيجية واضحة، مت

، وهذا من ضمن ما جاء في املخطط  الوطني (SDAT 2030)2030هيئة السياحية آلفاق  نظرة استشرافية. تجسدت هذه األخيرة في املخطط التوجيهي للت

. (236، صفحة  2019)مساني،  مةواملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدا  12/12/2001املؤرخ في    01/20املنصوص في القانون     SNATاإلقليميةللتهيئة  
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( في 2030( والطويل األجل )2015(، املتوسط )2009املخطط التوجيهي اإلطار املرجعي للسياحة الجزائرية على مختلف املراحل: املدى القصير)ويعتبر  

(  ODIT-Franceتهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة بالتعاون مع اللجنة الفرنسية )من طرف وزارة    2007إطار التنمية املستدامة. وتم إعداد املخطط سنة  

 
ً
، صفحة 2020)بن مرزوق،  حول نقاط ومحاور هذا املخطط. ويمكن تلخيص األهداف العامة للمخطط التوجيهي في النقاط التالية  التي أعدت تقريرا

365) : 

 .ائرتثمين صورة الجز  •

 .ترقية اقتصاد بديل محل املحروقات •

 .والتأثير على القطاعات األخرى تنشيط التوازنات الكبرى  •

 . تثمين التراث التاريخي، الثقافي والشعائري  •

 التوافق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة.  •

 : (236، صفحة 2019)مساني، ويرتكز تحقيق األهداف الكمية والنوعية للمخطط أساسا على خمس آليات 

 . والترويج للوجهة السياحية للجزائرالتثمين  •

 . الرفع من مستوى الجودة والخدمات السياحية •

 .ترقية األقطاب السياحية وتشجيع االستثمار •

  .مخطط الشراكة بين القطاع الخاص والعام  •

 مخطط التمويل العملي للسياحة. •

لالمتياز تسمح بتهيئة السوق السياحية الجزائرية، فالقطب السياحي  سبعة أقطاب سياحية لسياحة في الجزائر إنشاء من أبرز سبل تطوير قطاع ا 

الوطن  يتربع على مساحة جغرافية واسعة لها مقومات سياحية معتبرة ويوفر خدمات فندقية وترفيهية متنوعة. هذه األقطاب موزعة عبر مختلف أقاليم 

وزيع يسمح بتحقيق توازن بين األقاليم ويساهم في تنويع املنتج السياحي )من سياحة في الجنوب الكبير(، هذا الت  2في الجنوب و  2أقطاب في الشمال،  3)

   .(2020)وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، صحراوية، جبلية، حموية، شاطئية،..الخ(

، نجد أن وتيرة االستثمارات السياحية بطيئة وبالتالي كان تحقيق  2017السياحة لغاية سنة  الصادر عن وزارة  ات جدول القيادة  بالعودة إلى معطي

 
ً
، في انتظار تفعيل اآلليات التي سبق ذكرها خاصة ترقية الشراكة العمومية الخاصة ومراجعة خطة  األهداف املسطرة على املدى القصير واملتوسط نسبيا

ب ثقتهم، باإلضافة إلى العمل على تحسين بيئة األعمال. فحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر تحتل الجزائر  يل ومرافقة املستثمرين ومحاولة كسالتمو 

القطاعات السياحي وباقي  القطاع  في  بيئة مواتية لالستثمار  الدولة على خلق  الذي يقيس قدرة  التمكينية  البيئة  في مؤشر  )املنتدى   مراكز جد متأخرة 

 . (2019-2017-2015االقتصادي العاملي، 

 فرضيات ومنهج الدراسة: 

عتمدنا بغرض اإلجابة على إشكالية البحث ومن اجل الوصول للنتائج املرجوة قمنا بوضع مجموعة من الفروض التي رأيناها أساسية في دراستنا كما ا 

   ضوع البحث، وذلك وفق ما يلي:على منهج للدراسة يتوافق مع مو 
 فرضيات الدراسة: .1

البحث والتي سيتم  الدراسة تم صياغة فرضيات تنسجم مع موضوع  إشكالية  الى  املوضوع واستنادا  األدبيات حول  العديد من  بعد االطالع على 

 اختبارها واستخالص النتائج والتوصيات منها، من هذا ينطلق البحث من الفرضيتين اآلتيتين: 

 يعزز ة األولى: رضيالف •
ً
 . االستثمار السياحي نمو الطلب السياحي الخارجي والتنمية السياحية عموما

  توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين االستثمار السياحي في مؤسسات اإليواء والطلب السياحي الخارجي في الجزائرالفرضية الثانية:   •

 .2017-1990خالل الفترة 

 ة:منهج الدراس  .2

 
ً
الجزائر وذلك  من الهدف الرئيس ي للدراسة واملتمثل في    انطالقا تحديد طبيعة وقوة أثر االستثمار السياحي على الطلب الخارجي على السياحة في 

املمتدة من   الزمنية  الفترة  اعتمدنا على     .2017إلى    1990خالل  الفرضيات من عدمها،  املطروحة واختبار صحة  املنهج  وبغرض معالجة اإلشكالية  هو 

 بأسلوب التحليل لفهم الواقع و تحديد عناصر القوة وجوانبا 
ً
القصور،  لوصفي باعتباره األكثر مالئمة لطبيعة و موضوع البحث، ودعمنا الدراسة أيضا

بالدرا  القيام  أولي، ثم  السياحي في مرحلة  والطلب  السياحي  املتعلقة باالستثمار  البيانات  القيام  بجمع  القياسيةكل ذلك من خالل  بناء   سة  من خالل 
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على الطلب الخارجي  النموذج القياس ي املتمثل في نموذج االنحدار املتعدد  كمرحلة ثانية، ويتبع ذلك بتحليل نتائج النموذج ملعرفة أثر االستثمار السياحي 

 .EVIEWS 10، ويتم تطبيق هذه الطريقة باالعتماد على برمجية 2017-1990في الجزائر خالل الفترة 

 القياس: أدوات 

 التعريف بمتغيرات الدراسة:  .1
سة تم تحديد متغيرات الدراسة بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة والنظريات االقتصادية، حيث تم جمع بيانات متغيرات محل الدرا 

 كحجم للعينة. ونعرف املتغيرات كما يلي:ة مشاهد 28، أي ما يعادل 2017إلى  1990من الديوان الوطني لإلحصائيات وذلك للفترة املمتدة من 

ـــــ   • ، وتمثل املتغير التابع، أي أنها تعبر عن حجم الطلب الخارجي على السياحة  LNNلوغاريتم عدد الليالي السياحية للسياح غير املقيمين ونرمز لها بـــ

 الجزائرية. 

 LNTـبــــــــ ا لوغاريتم عدد السياح غير املقيمين الوافدين إلى الجزائر ونرمز له •
ً
  ، وتمثل متغيرا

ً
  مستقال

ً
 . ضروريا

، وتمثل املتغير املستقل الذي يعبر عن االستثمار السياحي، وذلك باعتبار النسبة األكبر لالستثمار في القطاع  LNLلوغاريتم عدد األسرة ونرمز لها بـــــــ   •

 إنشاء الهياكل الفندقية.  لخالالسياحي في الجزائر في هذه الفترة موجهة لرفع طاقة اإليواء من 

 وصف النموذج:  .2

زائر وذلك  نقوم ببناء النموذج القياس ي املتمثل في االنحدار الخطي املتعدد لقياس مدى أثر االستثمار السياحي على الطلب السياحي الخارجي في الج

تعدد هو امتداد للنموذج البسيط إذ يشمل متغيرين  املر  . نشير هنا أن نموذج االنحدا EVIEWS 10وهذا باستخدام برمجية    2017-1990خالل الفترة  

 مستقلين فأكثر، ويأخذ الشكل الرياض ي التالي:  

𝒀𝒊 =  𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝒀𝟏 +  𝑩𝟐𝒀𝟐 + ⋯ + 𝑩𝒌𝒀𝒌 + 𝑼𝒊 

𝐵𝑘عند عزل قيمة املتغيرات املستقلة، وتمثل )  Yقيمة املتغير التابع    0Bحيث تمثل املعلمة   ،… , ،𝐵2،𝐵1 معامالت االنحدار وهي تقيس التغير في املتغير )

 .(122)طارق، صفحة نتيجة للتغير في املتغيرات املستقلة بوحدة واحدة  Yالتابع 

 : مناقشة النتائج

 تقدير النموذج: .1

سر تغيرات الطلب السياحي الخارجي في الجزائر من خالل  نحدار األنسب الذي يفنحاول تقدير نموذج اال   (OLS)باستخدام طريقة املربعات الصغرى  

 ون من الشكل:  االستثمار في إنشاء وتوسيع الهياكل الفندقية )زيادة طاقة اإليواء(، وبعد االطالع الجيد حول املوضوع ارتأينا أن النموذج املقترح يك
LNN = 𝑩𝟏* LNT +  𝑩𝟐* LNL 

(، نالحظ أن عدد الليالي السياحية التي يقضيها السياح غير املقيمين في الجزائر تتطور  01)امللحق رقم  LNNللمتغير التابع ابة النقط من خالل سح

لحاجة  م ا لعد 𝐵0ثابت وفق مسار خطي، وهذا ما يتيح النمذجة القياسية من خالل تطبيق االنحدار الخطي املتعدد. واستغنينا في النموذج املقترح عن ال

 إليه، فنظري
ً
   ا

ً
العدد أساسا يتعلق هذا  الجزائر، وإنما  املقيمين في  السياح غير  التي يقضيها  السياحية  الليالي  أدنى معين من  السياح   ال يوجد عدد  بعدد 

يبرر إضافة متغيرة   الخارج، وهذا ما  النم  LNTالوافدين من  نتائج تقدير  الجزائر. وجاءت  إلى  الوافدين  املقيمين  السياح غير  األول  التي تمثل عدد  وذج 

 كاآلتي:  

 نتائج تقدير النموذج األول  :(3)جدول 

 االنحراف املعياري  املعامل  املتغير 

LNT 1.91747772028 0.184278 

LNL - 1.25738926439 0.230391 

 صائية دربن واتسون إح إحصائية فيشر  معامل التحديد 

=0.8672R F=163.393 DW=0.978 

 . EVIEWS 10من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج   :املصدر                                       

 ومنه تكون معادلة االنحدار على النحو اآلتي: 
LNN = 1.91747772028*LNT - 1.25738926439*LNL 

النتا رقم  من خالل هذه  وامللحق  أن معلمات  02ئج  نجد  املستقلة معنوية عند مستوى معنوية  ،  املطلقة إلحصائية    %10املتغيرات  القيمة  الن 

( فهي أكبر من القيمة املجدولة F=*163.393وفيما يخص إحصائية فيشر )  (.1.706من القيمة املجدولة املوافقة لها )  أكبرلهذه املتغيرات   |t|ستيودنت

 .%5معنوية عند مستوى معنوية  ( ومنه جملة معلمات النموذج3.37ا )املوافقة له



 مسعود  &عثمان                                               2017إلى  1990السياحي على الطلب الدولي على السياحة في الجزائر في الفترة املمتدة من أثر االستثمار  

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(1) (2020), 26-38 
 33 

 

( مفسرة من طرف املتغيرات املستقلة في النموذج  LNNمن تغيرات الطلب السياحي الخارجي ) %86.7وبالنظر إلى قيمة معامل التحديد نستنتج أن 

(LNTوLLIT وتبقى نسبة ،)متغيرات أخرى غير محددة في النموذجمن تغيرات الطلب السياحي تفسر عن طريق  %13.3. 

(تقع في منطقة  DW=0.978وللتأكد من تحقق فرضيات نموذج االنحدار الخطي املتعدد في النموذج املقدر، وجدنا أن إحصائية دربن واتسون )

 (. d2=1.56و  d1=1.26وجود ارتباط ذاتي موجب حيث )

 
ً
 ذاتي بين األخطاء.لوجود ارتباط  وعليه النموذج األول غير مقبول إحصائيا

 النموذج القياس ي:تصحيح  .2

 ، إلزالة االرتباط الذاتي لألخطاء. AR (1)نضيف انحدار ذاتي من الرتبة األولى 

  LNN = AR(1) +  𝑩𝟏*LNT +  𝑩𝟐*LNLويكون النموذج الثاني من الشكل:      

 وكانت نتائج تقدير النموذج الثاني كاألتي:    

 ر النموذج الثاني نتائج تقدي :(4)جدول 

 االنحراف املعياري  املعامل  املتغير 

LNT 1.60926445068 0.361970 

LNL - 0.868409938819 0.449100 

AR(1) 0.598852332522 0.222433 

 إحصائية دربن واتسون  إحصائية فيشر  معامل التحديد 

=0.90242R F=221.936 DW=2.2437 

 . EVIEWS 10من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  :ملصدرا                                   

 ومنه تكون معادلة االنحدار على النحو اآلتي: 
LNN = 1.60926445068*LNT - 0.868409938819*LNL + [AR(1)=0.598852332522] 

 

لجميع املتغيرات املستقلة أكبر من القيمة املجدولة املوافقة  |t|أن القيمة املطلقة إلحصائية ستيودنت، نجد 03امللحق رقم من خالل هذه النتائج و 

   %10( عند مستوى معنوية  1.706لها )
ً
( فهي أكبر من F*=936.221وفيما يخص إحصائية فيشر )   عن الصفر.  وبالتالي فجل هذه املتغيرات تختلف معنويا

له املوافقة  املجدولة  )القيمة  نرفض%5( عند مستوى معنوية  3.37ا  املتغيرات   ،ومنه  أن  ونجد  النموذج معنوية.  أن جملة معلمات  أي  العدم  فرضية 

أن قيمة إحصائية  تفسرها متغيرات أخرى لم نحددها في النموذج. في حين %9.76( وتبقى نسبة LNNمن تغيرات املتغير التابع ) % 90.24املستقلة تفسر 

(، أي انه ال يوجد ارتباط خطي بين بواقي النموذج  1.562d=و 1.261d=خطي حيث )( تقع في منطقة عدو وجود االرتباط الDW=2.2437دربن واتسون )

 .04( في امللحق رقم Corrélogrammeالبسيط والجزئي )املقدر وهذا ما يتبين من خالل دوال االرتباط الذاتي 

 التحليل االقتصادي للنموذج: .3

   (LNN) ها السياح غير املقيمين في الجزائرمن خالل النموذج املقدر نجد أن تغيرات عدد الليالي التي يقضي
ً
وبشدة لتغيرات عدد السياح   تتأثر ايجابيا

وحدة في عدد الليالي السياحية، وهذا يوافق النظرية   1.6حيث أن تغير عدد السياح بوحدة واحدة يتبعه تغير ب     (LNT)غير املقيمين الوافدين إلى الجزائر

احية املختلفة بما في ذلك الفنادق ومختلف الهياكل ياحية الدولية إلى الجزائر ارتفع الطلب على الخدمات السياالقتصادية. فكلما زادت التدفقات الس

املتمثل في عدد األسرة ) الثاني  املستقل  املتغير  أما  اإليواء.  التابع )LNLالتي توفر  املتغير  أثر سلبي ومتوسط على   (، يمكن تفسير ذلك نظريLNN( فلها 
ً
 ا

 لسببين: 

قامت الجزائر باالستثمار السياحي، وذلك بإنشاء الفنادق وتوسيعها بهدف زيادة    حيثتقار املؤسسات الفندقية إلى التنوع والخدمات الجيدة:  اف •

  112إلى    1990ألف سرير سنة    54الطاقة االستيعابية للسياح، وهذا ما تأكده األرقام حيث تشير اإلحصائيات أن عدد األسرة في الجزائر قفز من  

ن هذه الزيادة ال ترافقها الجودة والتنوع املطلوبان إلشباع رغبات السياح. فنجد أن  ، أي أن مقدار الزيادة يفوق النصف لك 2017ألف سرير سنة  

مقدمة من طرف فنادق غير مصنفة وان عدد األسرة املعروضة من الفنادق ذات خمس نجوم ال تتعدى   2017من عدد األسرة املتوفرة سنة    55%

ذاب اجت. وبالتالي الحظيرة الفندقية في الجزائر رغم تطورها من حيث قدرة االستيعاب إال أنها تفتقر إلى الجودة والتنوع اللذان يسمحان لها ب%5سبتها  ن

سب وطبيعة هذه  سياح ذوي أذواق وتطلعات مختلفة وقدرات مالية متفاوتة. فالسائح الذي يفضل السياحة الجبلية يتطلع إلى اإلقامة في فندق يتنا

في الجزائر السياحة والذي يختلف مع طبيعة الفنادق املخصصة للسياحة الصحراوية أو الشاطئية. كما تجدر اإلشارة الرتفاع تكاليف اإليواء نسبيا 

 فيضات خارج املوسم السياحي.إذا ما تمت مقارنتها بنوع الخدمة املقدمة وكذا نظام التسعيرة املعمول به في الفنادق الجزائرية الذي ال يقدم أي تخ

السياحية: • االستثمارات  تكامل  وعدم  واملواصالت  التحتية  للبنية  السلبي  أن  األثر  وجه  حيث  باختيار  يقوم  الدولي   السائح 
ً
بناءا رغبات   ته  على 

لسياحية ومدى قدرتها على إشباع شخصية كنوع السياحة املفضلة واالستعداد املادي وغيرها إضافة إلى الصورة الذهنية التي يأخذها عن الوجهة ا 

ما بينها. فاالستثمار في الحظيرة  رغباته، وعليه تحاول الدول زيادة تنافسية قطاعها السياحي، وذلك من خالل بعث سلسلة من االستثمارات املتكاملة في



 مسعود  &عثمان                                               2017إلى  1990السياحي على الطلب الدولي على السياحة في الجزائر في الفترة املمتدة من أثر االستثمار  

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(1) (2020), 26-38 
 34 

 

التحتية من طرق ومواصالت ضعيفة. هذا ما تسعى إليه البنية   SDATالجزائر من خالل املخطط التوجيهي )  الفندقية لوحدها غير كافي إذا كانت 

على املدى القصير واملتوسط أشارت إلى  ( والذي تم عرضه في املحور الثاني، حيث يضمن االستثمار السياحي في مجاالت مختلفة، إال أن النتائج2030

الستثمار السياحي على الطلب السياحي الدولي بعدم تنوع  التحسين الكمي في الهياكل واملؤسسات السياحية فقط. وبالتالي يمكن تفسير األثر السلبي ل

 التحتية واملواصالت. االستثمارات السياحية وغياب التكامل فيما بينها باإلضافة إلى األثر السلبي لضعف البنية 

 تمة: االخ

، حيث أظهرت  2017-1990الجزائر خالل الفترة    عالجنا في هذه الورقة البحثية موضوع االستثمار السياحي وأثره على الطلب الدولي على السياحة في

للقطاعات  نتائج تحليل أداة الدراسة أن االستثمار السياحي عامل أساس ي لتحقيق التنمية السياحية وزيادة التدفقات السياحية الدولية وعامل منشط

حد أبرز عوامل الجذب أ مات السياحية للبلد، وهذا ما يشكل األخرى واالقتصاد الوطني. حيث يساهم االستثمار السياحي بتنوع مجاالته في تحسين الخد

 السياحي ويزيد من تنافسية القطاع على املستوى الدولي مما يسمح بتوافد أعداد متزايدة من السياح األجانب. 

السياحي من االستثمار الوطني متوسط و   أظهرت نتائج  أن مكانة االستثمار 
ً
تثمارات تبقى ضعيفة مقارنة  ن حجم هذه االسأ تحليل الدراسة أيضا

حي  االستثمار السياباملعدالت العاملية، أي أن حجم االستثمار السياحي في الجزائر غير كافي مقارنة باإلمكانات السياحية املتوفرة، وهذا مؤشر سلبي لدور 

في الجزائر، وضعت الدولة إستراتيجية على املدى الطويل  ولتفعيل دور االستثمار السياحي في تحقيق التنمية السياحية بالجزائر واجتذاب السائح الدولي.

القصير، املدى املتوسط،  ، والذي يتضمن مجموعة من املشاريع التي تختلف في آجال إنشاءها )املدى  2030تمثلت في املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  

 املدى الطويل(، إال أن نسبة تقدم انجاز هذه املشاريع تبقى بطيئة.

السياحية وهذا يواف ومن   الليالي  الوافدين على عدد  الدوليين  السياح  إيجابي وقوي لعدد  أثر  إلى وجود  القياسية توصلنا  الدراسة  ق  نتائج تحليل 

 إلى وجود أثر سلبي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  النظرية االقتصادية، كما خلصت الدراسة أي
ً
يواء  لالستثمار السياحي في مؤسسات اإل   %10ضا

الجزا  الدولي في  السياحي  الطلب  السياحي ال يساهم في زيادة  أن االستثمار  أي  الدوليين،  السياح  التي يقضيها  السياحية  الليالي  الفترة  على عدد  ئر خالل 

أنها ال توفر خدما بأنه على  . ونفسر ذلك1990-2017 إال  الجزائرية من حيث عدد األسرة  الفندقية  الحظيرة  الجودة مقارنة الرغم من تطور  ت عالية 

ضعف البنية   باألسعار، كما أنها ال تتسم بالتنوع الذي يشبع الرغبات املختلفة للسياح. إضافة إلى ضعف تنافسية قطاع السياحة في الجزائر الناتج عن 

 واملواصالت وعدم تنوع االستثمارات السياحية والتكامل فيما بينها.  التحتية

بعض التوصيات لتفعيل دور االستثمار السياحي في تحفيز الطلب السياحي الدولي خاصة والنهوض بقطاع السياحة وفي ختام هذه الدراسة نقدم  

 عامة: 

 (. SDAT 2030للتهيئة السياحية )تفعيل اآلليات الخمسة املتضمنة في املخطط التوجيهي  •

 . %51/49مراجعة القوانين املنظمة للنشاط السياحي وخاصة قاعدة  •

 ارات السياحية وذلك بما يتناسب مع املقومات السياحية لكل منطقة ومحاولة تحقيق التكامل فيما بينها. تنويع االستثم •

 تطوير مستوى جودة الخدمات السياحية.  •

 وافز والتسهيالت املمنوحة للمستثمرين الخواص واألجانب في القطاع السياحي والتقص ي عن أسباب عزوفهم.إعادة النظر في جملة الح •

 وى مؤسسات التنسيق والتكامل بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى.رفع مست •

 دراسة معمقة ملحددات الطلب السياحي الدولي في الجزائر والعمل على استدامة عناصر نموه.  •
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Abstract: The study aims to analyze and measure the impact of tourism investment on international Algerian 
tourism demand in the extended period of 1990 to 2017 by exposing the basic concepts of tourism investment and 
tourism demand as well as their relationship, then presenting the reality of tourism investment in Algeria, and 
finally building a standard model represented with a linear multiple regression, based on EVIEWS 10 software. The 
results of the study show a strong positive effect of the number of international tourists arriving in Algeria on the 
number of tourist nights, which is consistent with the economic theory. While there has been a negative impact of 
tourism investment in residential institutions on the international tourist demand, we explain this by a lack of the 
quality and diversity of hotel and tourism services, in addition to the negative impact of poor infrastructure and 
transportation. 
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Abstract: 
The current study explores creative cultural tourism as a new model of the relationship between cultural heritage 
and tourism. Cultural heritage with its tangible and intangible components represents an essential part of culture 
tourism. Many changes have been happened in tourism due to new forms of consumption patterns, tourism 
activities, and tourism products. These changes require shifting from traditional culture tourism to creative cultural 
tourism as a new concept of cultural heritage. Tourists face many problems in the traditional culture tourism which 
is a form of mass tourism, thus, creative cultural tourism came to solve these problems. In addition, this study 
explains the transformation from traditional culture tourism to creative culture tourism. 

Keywords: Culture Tourism; Cultural Heritage; Creative Cultural Tourism. 

 
1. Introduction 

Many cultural and heritage destinations around the world which cannot compete based on of their resources, 
cultural tourism in these destinations transformed to creative cultural tourism (Florida, 2002). The term ‘creative 
tourism’ has been emerged as a new concept in tourism in many destinations around the world by reproducing and 
extending of cultural tourism in creative forms that leads to create creative tourism (Richards and Wilson, 2006). 
Redeveloping culture is a complicated process that requires some changes in creating a cultural environment that 
related to life style, tourism and consumption (Zukin, 1995). In many destinations the value of cultural tourism was 
undermined by cultural tourism because it has become subject to a vicious cycle of overdevelopment, lack of 
investment and reducing returns (Russo, 2002). Tourism based on its symbolic content became as part of the 
cultural economy (Gibson and Kong, 2005). 

Creativity can add more values to destinations due to creative tourism has more potential for destinations than 
traditional cultural tourism (Tan, Luh and Kung, 2014). Tourism has become as one of the important drivers of 
creative industries by developing of tourism sites environment and repackaging of tourism services to create tourist 
experiences (Lash and Urry, 1994). Thus, producing innovative and flexible tourism experience (Alvarez, 2010) by 
shifting from cultural tourism to creative tourism development and strategies (D’Auria, 2009). With increasing 
supply of cultural products which outstripped demand, thus the creative tourism products development became 
evident in cultural tourism (Richards, 1996). Creative tourism involves creative people in tourism activities, 
creative products as tourism attractions, creative process in tourism activities, and creative environment in tourism 
sites (Florida, 2002). This research was designed to better understand the transformation to creative cultural 
tourism.  

2. Literature Review 

2.1 Culture Tourism 
Culture is considered as one of the most complex words, and therefore it is difficult to define the concept of 

‘culture’ (Williams, 1976). Herder (1774) described culture as distinctive ways of life rather than a universal value, 
and each people (linguistic community, ethnic group, society) have their distinctive a way of life including traditions, 
lifestyle, and common customs. Recently, cultural theorists defined culture as a plural concept which recognises the 
diversity among the different cultures. The word culture is created by interconnecting of varied local cultures, and 
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these are all becoming sub-cultures among locals, and therefore everyone can participate in many cultures 
(Hannerz, 1990). 

The term ‘cultural tourism’ is emerged from a combination of two concepts ‘culture’ and ‘tourism’, it is 
considered as one of the most desirable developments in tourism in many countries around the world by the end of 
the 20th century. Culture has become an important element of the tourism industry, cultural tourism is one of the 
largest types of tourism in the world that based on heritage or arts such as events, festivals, theatre, opera, and art 
exhibitions may take place in heritage streets or places, ancient amphitheatres, and historic buildings (Zeppel and 
Hall, 1992). In cultural tourism, it is difficult to distinguish between the components of arts and heritage because 
they are complexly linked (Richards, 2001). Cultural tourism is based on the heritage and history of a tourist site, 
and people and their contemporary lives in that a place. Cultural tourism includes contemporary culture (a way of 
life) and past cultural products, and hence cultural tourism is an integration of ‘arts tourism’ and ‘heritage tourism’ 
(Richards, 2001). Cultural tourism contributes for 37% of all types of tourism. 

2.2 Creative Tourism  
Creativity is one of the most complex concepts of human behaviours, and therefore there is no an agreement 

among scholars about the main definition of creativity because creativity has a wide range of perspectives based on 
its functions (Robinson, 2008). However, creativity has been defined in various ways, Amabile (1997: p.40) defined 
creativity as “the production of novel, appropriate ideas in any realm of human activity, from science, to the arts, to 
education, to business, to everyday life”. Creativity can be grouped into four groups, namely: the creative product, 
the creative person, the creative process, and the creative environment (Taylor, 1988). Historically, creativity was 
linked to the creative person, later, the creative product has highly emerged in recent creativity research (Amabile, 
1997). Recently, another shift appears through the contemporary emphasis on both the creativity environment and 
the social context, and therefore the creativity’s social interpretations have been apparent in tourism (Frey, 2009; 
Scott, 2010). 

The relationship between creativity and tourism is not new phenomena, it has taken different shapes over the 
time (Marques and Borba, 2017). Many cities and regions around the world used creativity as a strategy for 
achieving growth (Ray, 1998) due to high competition between regions and cities, commodification, globalization 
and knowledge development (Mommaas, 2009). In the social sciences, the ‘creative turn’ was developed out from 
the ‘cultural turn’ this lead to generate integration between tourism and creativity at different levels (Richards and 
Wilson, 2007). The new integration of culture and tourism expressing the ‘creative turn’ that includes cultural 
elements as a measurement for development and growth (Andersson and Thomsen, 2008), and this leads to the 
growing importance of creative tourism. 

Tourism was influenced by the ‘creative turn’ in different ways as developing skills, tourism product and 
performance through integrating creative into tourism activities, and therefore tourism became a creative arena. 
Therefore, many areas in tourism can be extended to show more than traditional creative activities by exploring the 
creative performative role in tourism. Tourism has been developed to become a creative environment that includes 
a number of new implementations as responses to the current challenges (Al-Ababneh and Masadeh, 2019). This 
leads to say that the phenomenon of creativity has been stimulated by ways of production and consumption (Cloke, 
2006). Creative city policy can enhance cultural assets and contribute to a shift from traditional model, and this 
would lead to an increase in visitors and consumption (Kakiuchi, 2016). 

2.3 Relationship between Cultural Heritage and Creative Cultural Tourism  
The development of creative production has been stimulated by creative industries strategies, it based on 

casual and part-time workers, and they attending events and parties in creative cultural places, and building their 
creative networks in order to increase their career prospects (Currid, 2007). Creativity can be attractive as a policy 
that stimulating social, cultural and economic outcomes, and stimulating further creative activity by achieving the 
advantages that produced by knowledge spillover and networking (Campbell, 2011). 

The popular culture can be raised through creativity which plays a great important role in developing culture 
(Fiske, 1989). Tourism permits the masks of everyday to be discarded, and offering opportunities to take on new 
roles and to explore different identities (MacCannell, 1976), and tourism can be seen as an escape from everyday 
life (Graburn, 1989). Culture is a key to foster creativity, and therefore culture may refer to beliefs, artistic creation, 
traditions, behaviours, symbolic values and creative skills (Montalto et al., 2019). Many traditional cultures in 
intangible culture can be survived after the transformation to creative tourism (Tan, Kung and Luh, 2013). The view 
that considered tourism as an activity which is not from everyday life was a challenge in the recent research on 
cultural and creative tourism (Edensor, 2007). Creativity in tourism studies has been repositioned in a wide range 
from a narrow broader such as products of craft and arts to a much broader including many of tourism  activities 
by analysing creativity as a force for tourism development (Al-Ababneh and Masadeh, 2019). Many studies explored 
the relationship between tourism and creativity by focusing on the co-creation development in tourism (Binkhorst 
and den Dekker, 2009). 

The practices of creativity in cultural tourism help to create new identification symbols. For example, skilled 
consumption develops distinctive identities for people through their lifestyle enhancement, and it generate creative 
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use of tourism resources (Richards, 1996; Russo and Aria Sans, 2007), and therefore consumption skills are an 
important tool to navigate the postmodern landscape (Collins, 2004). Many of the key consumption trends that 
emphasised on the important role of creativity in tourism are, namely: increased desire for skilled consumption, 
building narrative, biography and identity, self-development, dissatisfaction with consumption contemporary 
modes, blurring boundaries between leisure and work (serious leisure, lifestyle entrepreneurship, work as play), 
experience hunger of postmodern consumers, and creativity attractiveness as a form of expression (Richards and 
Wilson, 2006). Furthermore, consumption skills in the development of  hobbies are usually honed during leisure 
time (Jelincˇic´, 2009). Creative skills are used in tourism business, for example in gastronomic experiences, the 
provision of photography holidays or painting, and ‘holistic’ or spiritual holidays (Smith and Puczko´, 2008). The 
role of creative industries has been increased  in developing tourism and the destinations image, which are  based 
on the interests of tourists as special interest tourists or cultural tourists make the links between creativity and 
tourism  (Zeppel and Hall, 1992) consuming crafts products or creative performances. The local arts products had 
been transformed by tourist arts in tourism activities (Graburn, 1984; Boynton, 1986). 

Pearce and Butler (1993) used the concept of creative tourism as a potential form of tourism for the first time, 
and then later, Richards and Raymond (2000: p. 18) presented the first analysis of creative tourism as a definition: 
‘‘Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential through active participation in 
courses and learning experiences which are characteristic of the holiday destination where they are undertaken’’. 
Creative tourism emphasises on intangible culture or living rather than static, tangible cultural heritage. The 
creative tourism experiences and activities which are related to self-expression and self-realization, tourists 
develop their creative skills as co-creators and co-performers (Raymond, 2007). Sometimes a particular creative 
tradition can be uniqueness (Morel, 2009). Many scholars have identified a shift from cultural tourism to creative 
cultural tourism. For example, D’Auria (2009) argued that creative tourism is considered as an evolution of cultural 
tourism directed toward more engaged and authentic experiences. Jelincˇic´ (2009) stated that creative activities in 
tourism increased by splintering of cultural tourism which are developed to meet fragmented postmodern lifestyles 
by tourists. Fernandez (2010) suggested that the evolution of tourism production system has been raised creative 
tourism models. These studies confirmed the relationship between cultural tourism and creative tourism. Culture 
and creativity are important factors in the development of tourism, and they are being significant contributors to 
economic development (Durmaz, Platt and Yigitcanlar, 2010). Thus, creative and cultural industries can be 
considered as driving factors of local development and economic growth (Boccella and Salerno, 2016). 

In the beginning of the 21th century, creative tourism as a concept was evolved as a new form of cultural 
tourism by the intention to make the cultural tourism negative impacts diminish and more sustainable (Sano, 2016). 
Although the importance of creative cultural tourism, it can impact the quality of tourist’s experience as a result of 
attracting a large number of tourists (Richards, 2009). Creative tourism has a higher possibility of enhancing 
commodification of intangible side of cultural heritage sites (Richards, 2011). The main problem of 
commodification is a change in the indigenous culture that follows tourism activity has made by reproducing culture 
(Rahman and Narendra, 2017). Thus, creative cultural tourism in historical sites requires investments for 
development and maintenance, significant time and expertise, and massive level of innovation and creativity, and 
relies on everyday lifestyle and tangible resources of cities (Richards and Wilson, 2007). Most scholars argued that 
there is a need for creative tourism, but there are several criticisms of it such as using creativity in tourism 
development may bring the tendency strengthening risk towards the life world colonization by the commerce 
forces, creative tourism initiatives may also be problematic when increasing contact with ‘local’ culture. Thus, 
creative tourism initiatives focus on delivering the creative experience of the tourist, the creative life of the 
destination, indigenous creativity and real benefits for local residents (Smith and Richards, 2013). 

Although creative cultural tourism has been discussed in many recent studies, this study aims to provide some 
thought about creative cultural tourism as a link between cultural heritage and tourism. Furthermore, this study 
points out the importance of creative cultural tourism as a new model of cultural tourism through the combination 
between cultural heritage and creative tourism.   

3. Conclusion 

Creativity provides atmosphere, content and activity for tourism, and therefore creative activities were 
supported by tourism. Approaches of creative tourism may be linked to various strategies to create distinctive 
tourism destinations, including the creative industries promotion, and the creative class. The growing integration 
of tourism and creativity is evident that tourism becomes a creative industry. The development of cultural tourism 
can be seen as creative tourism which is an alternative to traditional cultural tourism through shifting from the 
tangible heritage towards the intangible culture in cultural tourism. The contextual and material forms of 
authenticity are important in the tangible heritage of cultural tourism, and therefore authenticity is shifting in 
models of creative tourism, ‘authenticity’ is shifting in creative tourism models.  

This study contributes to understand the creative tourism, and the importance of shifting from traditional 
culture tourism to creative cultural tourism. The relationship between tourism and creativity may emphases on 
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some important aspects of contemporary tourism. Creative tourism is a series of creative practices linking place, 
consumption, and production. It involves consumers, policy makers, landscapes, the creative producers, the tourists 
themselves, and these actors embedded creativity in tourism experiences. Recently, culture has been associated 
with tourism as a new theme of tourism for generating more jobs and income, and therefore many tourism 
destinations around the world have turned to culture to distinguish themselves from their competitors by creating 
more impressive and more distinctive cultural developments. Thus, cultural tourism become one of the major forms 
in tourism development and one of the major trends in the global tourism was the growth of cultural tourism in the 
future, and therefore supplying the cultural attractions grew faster than the demand on cultural tourism. More cities 
or regions have been encouraged to use a combination of tourism and culture after the success of cultural 
development strategies by using culture as a form of valorization by cities and regions, creating  new distinguished  
cultural signs to represent  the real cultural capital in  an crowded marketplace, and finding a new means of cultural 
development for places which lacked the built heritage or iconic architecture. As a result, creativity was used in 
cultural places by adding cultural development, which helps these places shine on the global tourism as an 
alternative to cultural development in places which lacked culture resources to compete effectively in the cultural 
arena such as a shift from cultural attractions towards intangible atmosphere to create the attractiveness of places. 
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Abstract:  

Tourism in Egypt is one of the most important sources of national income, with the annual dollar revenues it 
provides, and the foreign currency returns that enabled it to participate significantly in the gross domestic product, 
and to combat unemployment by employing a wide segment of the workforce in Egypt. Egypt is one of the most 
prominent tourist countries in the world, with its number of tourists arriving in the world, and it is distinguished 
by the abundance of tourist attractions of all kinds, the spread of temples, museums, monuments, historical and 
artistic buildings and vast gardens on its land, and its possession of strong infrastructure based on serving the 
tourism sector, including Hotel rooms, villages, tourist resorts, tourism companies and airline offices. In this paper, 
we present an overview of tourism in Egypt and its impact on the Egyptian economy based on a data published by 
the World Tourism Organization (2019) and by the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, 2017.  We indicate 
the types of tourism in Egypt. We present the factors which have an impact on tourism in Egypt. Finally, we present 
the contribution of tourism in Egyptian economy. From our analysis, it has been shown that tourism is one of the 
most important fields in Egypt and indeed in all countries around the world, but tourism in Egypt is characterized 
by many factors, as Egypt abounds in many recreational and tourist places, and there is also religious tourism 
because Egypt has many religious places. 

Key words: Tourism; economic growth; Egypt; Contributions.  
 
1. Introduction 

The phenomenon of tourism in Egypt developed during the ancient times, and the ancient Egyptians practiced 
many recreational activities, and they related to sport tourism in its various forms, intellectuals and clerics took an 
interest in cultural tourism, and Nile tourism spread throughout the country, and a large number of foreign regions 
came to Egypt with the aim of medical tourism, as well The movement of travel and travel was active between the 
different regions of Egypt, and the archaeological plates recorded international relations between Egypt on the one 
hand and ancient Syria on the other hand, during which they exchanged visits that had all the characteristics of 
tourism with their modern meaning (Shaalan, 2005; Ragab, 2014; Haiying, 2019; Brida et al., 2020).  

During the Middle Ages, Egypt witnessed the most prosperous periods of tourism as a result of the activity of 
travel and the expansion of the circle of Arab trips after the emergence and spread of Islam and the extension of the 
Islamic state between the Indian subcontinent, North Africa and southern Europe. Cairo was one of the most 
important cultural and cultural centers in the Islamic state and one of the wealthiest, like several Islamic capitals. 
Others, and its palaces, gardens and libraries were among the attractions that attracted large numbers of tourists. 
Economic boom and security and desire for knowledge contributed to the popularity of tourism and the activity of 
trips and their multiplicity in Egypt during that period. Egypt's tourist significance has increased since the end of 
the eighteenth century and during the nineteenth century, due to several factors, including the French campaign 
that restored communication between the Egyptian and his ancient civilization through the scholars accompanying 
the campaign who studied the Egyptian civilization and revealed many valuable monuments, and presented Egypt 
to the West Through literature she talks about, such as the book Describing Egypt, which led to her popularity and 
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draws the attention of European countries (Shaalan, 2005; El Gohary, 2012; Smith, 2014; Haiying, 2019; Brida et 
al., 2020; Salah Eli Din, 2020).  

Also, with the arrival of Muhammad Ali to the rule of Egypt, interest in the tourism movement returned, so he 
established in 1845 the Traffic Authority to oversee the land route to India and the business of tourists, postal and 
goods, and relied on it to oversee the rest of the desert, horses, carts, and food for tourists, and to organize traffic 
on the road between Cairo and the cities of Suez and Alexandria put telegraph towers to inform on the arrival and 
construction of cruise ships and tourist groups, and hotels equipped to accommodate tourists were accommodated. 
Abbas’s first era witnessed a special interest in tourism and providing the necessary facilities for the movements of 
tourists, so the Cairo / Suez road was paved with stones, and the first regulation on the regulation of residence of 
foreigners and tourists was laid in Egypt in May 1849 (Aziz, 1995; Shaalan, 2005).  

In addition, Saeed Pasha also followed the path of his predecessors and issued in March 1857 the Said 
Regulation that organized Matters related to tourists from their arrival in Egypt during their stay to their departure. 
Foreigners flocked to Egypt during the era of Khedive Ismail, whether for work or tourism, and helped in the flow 
of tourism to Egypt during that period, its participation in international exhibitions, and taking advantage of the 
occasion of the opening of the Suez Canal for international navigation to propagate tourism to Egypt (Aziz, 1995; 
Shaalan, 2005; Avraham, 2016; Salah Eli Din, 2020). 

Then, the images of Arab cooperation in the tourism field started with the spread of bilateral tourism 
agreements between a large number of Arab countries, after which it turned into a multi-lateral cooperation within 
the framework of the League of Arab States, and the Arab countries held more than 40 environmental tourism 
agreements to support and encourage Arab tourism. It was also subject to renewal and development, and the largest 
number of tourism agreements came from Egypt, which held 11 bilateral agreements with various Arab countries, 
and the most important provisions of those agreements are to exchange tourism experiences, information, statistics, 
training and rehabilitation, in addition to Single tourist laws and regulations, and lay the foundations for common 
services and tourist facilities and the preservation of the environment and heritage, and to simplify procedures for 
the movement of tourists. To support tourism development efforts within the framework of the League of Arab 
States, the Arab Ministerial Council for Tourism was established in 1997 and the Arab Tourism Organization in 
2006. In October 2015, Egypt was elected as the head of the Executive Office of the headquarters of the World 
Tourism Organization in Colombia (Brida et al., 2020; Salah Eli Din, 2020). 

In this study, we try to present an overview of tourism in Egypt and its effect on the economy. We specify the 
types of tourism in Egypt. We indicate the main factors that affect tourism in Egypt. Finally, we present the 
contribution of tourism in Egyptian economy.   It has been revealed that tourism is one of the greatest vital fields in 
Egypt and certainly in all countries around the world, but tourism in Egypt is categorized by numerous issues, as 
Egypt thrives in numerous recreational and tourist places, and there is also religious tourism because Egypt has 
many religious places. 

This paper is organized as follow; we present in section 2 the types of tourism in Egypt. In section 3, we present 
the crisis which have an impact on the tourism sector in Egypt. Section 4 present the contribution of tourism on 
Egyptian economy. Finally, section 5 concludes. 

2. Types of tourism in Egypt 

In this section, we present all types of tourism in Egypt. There are 8 types of tourism destination in Egypt. 

2.1. Recreational tourism 
The recreational tourism in Egypt attracts a large number of tourists from all over the world, due to Egypt's 

distinguished beaches with a length of more than 3000 km on the coasts of Bahrain, white and red, which tourists 
spend their vacation in what is known as beach tourism. Among the tourist attractions in the first place are Sharm 
El Sheikh, Dahab, Nuweiba, Taba, South Sinai Governorate, Hurghada, Safaga, Marsa Alam, Red Sea Governorate, Ain 
Sukhna City, Suez Governorate, and these areas are famous for clear waters, colorful coral reefs, rare fish, and the 
widespread practice of marine sports such as diving and snorkeling.  

As well as the establishment of camps and beach camps between the beach and the mountains or camps and 
mountain trips and spread by the tourist resorts that operate throughout the year. The city of El Alamein in the 
North Coast region, which overlooks the Mediterranean Sea, also emerges as a promising tourist region due to its 
multiple tourist villages along the seacoast. As for Nile tourism, it also attracts a remarkable number of tourists and 
captures their interest, and Nile cruises and evening nights in the tourist ships along the Nile River constitute an 
important tourist attraction, as several Nile ships and floating hotels cross the Nile River from Cairo to Luxor and 
Aswan and vice versa through all cities Upper Egypt, overlooking the river, and has private berths in each city to see 
its important landmarks separately (El Gohary, 2012; Avraham, 2016; Haiying, 2019). 

2.2. Cultural tourism 
The cultural tourism in Egypt is one of the most important factors of tourist attraction, as it represents the most 

important and oldest types of tourism, and the pharaonic, Greek and Roman antiquities available in Egypt have 
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made entire cities open museums and contributed to the emergence of Egyptian museums of international standing, 
and archaeological and nomadic missions have come to Egypt without interruption, The authors and the authors 
were fascinated and inspired by hundreds of books in different languages (El Gohary, 2012; Avraham, 2016). 

Among the most important cultural and archaeological tourist areas in Egypt are the Pyramids of Giza, the 
Sphinx, Saqqara, the Dahshur region in Giza, the Roman theater, Roman baths, the temples of Cape Verde, Caesarean, 
the Pillar of the As-Sawar and Qaitbay Citadel in Alexandria. As for the city of Luxor, it is an open museum, which 
includes one third of all monuments of the world, the most famous of which are the Karnak Temple, Luxor Temple, 
Valley of the Kings, Valley of the Queens and Monastery of the City. Aswan, besides, it is a wintering place for tourists 
to warm its weather in the winter season, includes several historical monuments such as the temples of Abu Simbel, 
the island of Philae and the island of plants.  

Upper Egypt in general includes several historical monuments such as the Dandara Temple in Qena and the 
Medioun area in Beni Suef and Tel el-Amarna in Minya and the pyramids of Lahun and Hawara and Qarun Palace in 
Fayoum. As for the Lower Egypt, it includes the Wadget Temple, Tel Al-Faraeen, Desouk, Medina of Fouh, and the 
ancient Saa Al-Hajar area in Passion and Wadi Ad-Natrun monasteries. In Sinai, areas such as Jabal Musa and St. 
Catherine Monastery. In the Western Desert, there are separate areas such as the Hibis Temples, Quwaita, and 
Rayyan in Kharga, the Mott Cemeteries, the Gourmet Village, the Balat Village, and the Palace Village in Dakhla, as 
well as the city of Paris, the Farafra Palace, and the marine oases (El Gohary, 2012; Avraham, 2016; Haiying, 2019; 
Brida et al., 2020). 

The museums are also spread in almost every governorate of Egypt and vary between national, artistic, and 
regional museums, and almost every museum specializes in displaying monuments of a particular era or era, such 
as the Egyptian Museum, the Museum of Islamic Art, the Museum of Modern Egyptian Art, the Palace of Jawhara, 
the Manial Palace, the Greco-Roman Museum and the Museum. Nubia, the Museum of Fine Arts, the Coptic Museum, 
the Agricultural Museum, the Military Museum, the El Alamein Military Museum and the Sunken Museum, in 
addition to the huge museums that are still under construction such as the Grand Egyptian Museum in the Pyramids 
desert and the Civilization Museum in Fustat, which will represent a qualitative and cultural shift Great for the 
history of Egypt and its cultural heritage and archaeological as well, including Sadmanh of a number of alarming 
artifacts and methods of museum presentation and the coefficient of modern restoration (Shaalan, 2005; El Gohary, 
2012; Haiying, 2019). 

2.3. Eco-tourism 
Egypt has several rare environmental sites that attract visitors wishing to know their natural and wild 

components. Natural reserves in Egypt are subject to the supervision of the Ministry of Environment, and their visits 
will be on guided tours using recreational means of transportation, boat rides or walking according to the region. 
Among the most famous of these are the Ras Muhammad Reserve and the Nabq Reserve in Sharm El-Sheikh, St. 
Catherine Reserve, Jabal Elba Reserve in Halayeb, Taba Reserve It embraces the colorful valley, the Dean's Matruh 
Reserve, the Abu Gallum Reserve in Dahab, Lake Qarun Reserve and the Wadi Al-Rayan Reserve in Fayoum, in which 
the Whale Valley is one of the World Heritage sites in Egypt, and includes the first museum of its kind in the Middle 
East for fossils and climate change, and guest breaks. Aquatic museums are also landmarking of coastal cities, such 
as the Alexandria Aquarium (Shaalan, 2005; Avraham, 2016). 

2.4. Medical Tourism 
The presence of hot springs and springs with mineral and sulfur water in Egypt varies in depth, capacity and 

temperature, and its water contains several mineral salts and some minerals of therapeutic value such as sodium 
carbonate, magnesium and iron, and laboratory measurements also showed the suitability of salinity in these 
natural water resources for purposes Hospitalization.  

This is in addition to the enjoyment of the hospital areas from a dry climate, moderation in temperature and 
humidity, and the sand and silt they contain, which are suitable for hospitalization from several diseases, such as 
rheumatic and dermatological diseases, bone diseases, the digestive system, respiratory system, and the spread of 
herbs and medicinal plants on its soil from which drugs, vegetable and aromatic oils are extracted. There are many 
areas that enjoy the advantage of medical tourism in Egypt, such as: Helwan, Ain Al-Sirah, Ain Al-Sokhna, Hurghada, 
Fayoum and the oases of Western Sahara, Wadi al-Natrun, Aswan, Safaga and Sinai (El Gohary, 2012). 

2.5. Sports tourism 
The sports tourism in Egypt is one of the important means of promoting and attracting tourism, and Egypt has 

a strong infrastructure in several sports such as football, handball, volleyball, squash, equestrian, golf, marine sports 
and hunting, bowling, which qualified them to host several international and continental championships , Attracted 
many visitors from different countries to attend its activities and enjoy watching their athletes and their sports 
teams, so Egypt hosted the African Nations Cup for Soccer in 1959, 1974, 1986, 2006, and hosted the African Men's 
Handball Championship five times, most recently in 2016, while it won in November 2015. 

The right to host a championship A world of handball for men in 2021, and won the right to organize the African 
Nations Volleyball Cup for Men in 2015, and was assigned to organize the World Volleyball Championship for youth 
under 23 men and scheduled for 2017, and Egypt organizes the Egypt International Marathon in Luxor, and the 
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Pharaohs Rally which It starts from the northern coast to the Pyramids of Giza, and the International Pyramid 
Squash Championship, and it succeeded in organizing the World Squash Championship for the first time in 
December 2015 (Haiying, 2019; Brida et al., 2020). 

2.6. Festival tourism 
The Egypt holds several festivals that have a popular turnout from home and abroad, with the intention of 

achieving several goals, including tourism promotion and diversification of vocabulary of attractions, and 
encouraging shopping activities, and sponsoring artistic events. Abu Simbel, the annual celebration of the discovery 
of Tutankhamun's tomb in Luxor, the Cairo International Folk Song Festival, the Cairo International Film Festival, 
the Alexandria International Film Festival, the International Documentary Film Festival, the Ismailia Folklore 
Festival, the Cairo Festival International Experimental Theater, Cairo Festival for Arab Media, the International 
Festival of the International Equestrian Festival and the fulfillment of the Nile, fishing festival in Port Said, the 
festival (El Gohary, 2012). 

2.7. Conference tourism 
The conference and the exhibition tourism represent an important tourist pattern in Egypt because of its 

distinguished geographical location and political standing that enabled it to host tens of international conferences 
annually in the political, economic, cultural, medical and professional fields. The holding of those conferences is 
concentrated in Cairo, Alexandria, Sharm El-Sheikh, Hurghada, and Ismailia, because these cities have international 
conference centers that have technical and technological capabilities and modern equipment of audio devices and 
simultaneous translation in various languages that made them a desirable kiss by international conference 
organizers. Organizing and hosting conferences and exhibitions in Egypt.  

Egypt succeeded in organizing several successful international conferences such as the Conference on 
Supporting and Development of the Egyptian Economy, the Cairo International Book Fair, and hosting many 
international conferences, including the first international tourism exchange on behalf of the Mediterranean Stock 
Exchange, the first international conference for the Mediterranean for businesswomen, the conference of the 
Federation of Tourism Companies and Organizations of the American Countries Latin "Kotal", conference of the 
General Union of Italian Travel Agents and Tourist Companies "ViaFit". Two years ago, she won the Emax Exhibition 
2012 in Germany for "incentives and conferences" tourism (Haiying, 2019; Brida et al., 2020). 

2.8. Religious tourism 
Egypt abounds in many sacred religious places, whether Jewish, Christian or Islamic, to which hundreds of 

visitors come in what is known as religious tourism, and it is spread throughout its monuments and sanctuaries of 
the three monotheistic religions, including historical Islamic monuments such as the Hussein Mosque, Ibn Tulun 
Mosque and Al-Azhar Mosque, and many buildings and castles that register Islamic history of Egypt, including the 
Citadel of Saladin in Cairo, the Qait Bey Citadel in Alexandria, and the Nakhal Fort in Sinai.  

Likewise, the ancient Christian sites that record the path of the Holy Family, such as the Church of Saint Sergius, 
to which the Holy Family took refuge in Egypt, the Hanging Church, the Monastery of St. Catherine, the Monastery 
of St. Anthony, the founder of the Order, the Monastery of St. Paul in the Red Sea, the Monastery of Dronka in Assiut, 
and many other monasteries and other ancient churches. Also, on its land are several sites of Jewish religious 
significance, such as Jabal Musa in Sinai, the Synagogue of Ben Ezra, the Shaari Shmaim synagogue in Cairo, the 
Eliyahu Hanbey synagogue, and the Eliyahu Hazan synagogue in Alexandria (Shaalan, 2005; El Gohary, 2012; 
Haiying, 2019). 

3. Crises and negative influences 

3.1. The impact of terrorist incidents 
The security threats have had a continuous impact on the Egyptian tourism sector over the past twenty years 

(Farouk, 2014; Smith, 2014). Where 58 foreign tourists were killed in the 1997 accident in Luxor, while the Sinai 
accident killed 32 people, most of them foreigners in 2004, and the Cairo accident in 2005 killed and injured a 
number of foreign tourists in central Cairo, and the Sharm el-Sheikh accident in 2005 killed 88 people, most of them 
Egyptians, as the 2006 Dahab incident claimed the lives of 23 people, most of them Egyptians, and in 2015 Mexican 
tourists fell victim to a wrongful attack by the Egyptian security forces during their incursion into a restricted area 
believed to be a terrorist group, unlike the war launched by the Egyptian security forces on terrorism in the Sinai, 
and news that Reported by local and foreign media. 

 The victims and the other between the two sides. These successive incidents caused huge losses in the Egyptian 
tourism sector due to the warning of foreign embassies and victims' countries from traveling to Egypt at those times 
and inviting its tourists to Egypt to return to their country (Aziz, 1995; Drakos and Kutan, 2003; Dana, 2017; Helene, 
2017). 
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3.2. The impact of political events 
The successive political events that began with the January 25 revolution and were interrupted by attacks on 

foreign journalists such as British Natasha Smith and South African Lara Logan in Tahrir Square in Cairo and then 
the June 30 events that were followed by attacks on vital state installations, had a noticeable impact on Egypt's 
tourism sector negatively. As the number of tourists declined during the January 25 revolution by more than 37% 
that year, down from 14.7 million in 2010 to only 8.8 million at the end of 2011, which affected a wide range of 
businesses directly or indirectly dependent on tourism, from hospitality services Accommodation, transportation, 
travel and excursions (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, 2017). 

In 2013, Egypt ranked 85th among the countries of the world in the field of tourism and travel, down from the 
75th position it occupied in 2011. By the end of the first part of 2014, the number of tourists decreased again by 
25% compared to the same time in 2013, and the revenues of the tourism sector decreased 25%, too. However, it 
moved back slightly in 2015, ranking 83. 

3.3. The impact of road accidents 
The problem of road accidents in Egypt is one of the biggest obstacles to tourist attraction, as the increase in 

human losses in Egyptian citizens and foreign tourists as a result of exposure to road accidents caused a decrease 
in the percentage of foreign tourist turnout in Egypt, due to the great human suffering it caused to accident victims 
and their families, as well as the harmful impact On public and private property, insurance amounts and 
compensation.  

The number of road accidents that occurred between January 1990 and October 2008 was about 426.4 
thousand accidents, which resulted in the death of about 100.9 thousand people, and injury to approximately 440 
thousand injured. While the death rate due to car accidents in Egypt is 222 deaths per 1,000 km of roads, compared 
to the global average that ranges between 4 to 20 deaths. The cost of these accidents is estimated at about 16 billion 
pounds annually (Haiying, 2019). 

3.4. The impact of aviation accidents 
The aviation accidents in Egypt over the past years have raised a state of caution and anticipation among 

tourists from traveling to Egypt. The most prominent of these incidents is represented in the accident of the 
Egyptian Airlines Flash 604 flight in 2004 when a Boeing 737 Classic plane collided with the waters of the Red Sea 
shortly after taking off from Sharm El-Sheikh International Airport, killing all those on board and Among them are 
a large number of foreign tourists. The Luxor tourist balloon crash, which occurred in 2013, is the worst recorded 
accident in the history of flying balloons, resulting in the deaths of 19 people, all of them foreign tourists.  

The flight 9268, which occurred in October 2015 of a Russian Airbus A321 plane on its way from Sharm El-
Sheikh to St. Petersburg, had a great impact on the Egyptian tourism sector, especially in the Sinai region, where it 
led to the reluctance of Russian tourists to visit Egypt who were representing The vast majority of Sharm El-Sheikh 
resorts harmed the city's economy, which relies mainly on tourism. Flight accident 804, which occurred in May 2016 
for an Egyptian plane inside the Egyptian airspace while it was arriving from Paris Charles de Gaulle Airport in 
France to Cairo Airport with 66 passengers on board (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, 2017; Haiying, 
2019). 

3.5. The impact of the global financial crisis 
Since September 2008, the global economy began to face an exceptional financial crisis, which resulted in a state 

of global economic stagnation, which started from the United States and then moved to Europe and the developed 
world, and was the least affected by the least developed countries, including Egypt. In line with the decline in the 
global tourism movement that was affected by the financial crisis, the demand for tourism in Egypt experienced a 
significant decline during that period, which negatively affected the numbers of international tourists and the 
number of nights in the Egyptian tourism sector and led to a slowdown in the tourist movement during the 
intensification of the crisis (Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, 2017; Haiying, 2019). 

4. The contribution of tourism to the Egyptian economy 

The tourism is a great income for the state, and tourism is of great importance because it has a very great 
historical value through which people get to know ancient Egyptian ages, and the field of tourism provides many 
job opportunities so it helps to get rid of the problem of unemployment, and tourism is a historical destination And 
a large civilization, as the importance of tourism in Egypt and its types are many (Shaalan, 2005; Egyptian Ministry 
of Tourism and Antiquities, 2017; Brida et al., 2020).  

The tourism is one of the most important sources of income for any country, which is that the guide introduces 
tourists to the tourist attractions in his country, and also knows the history and civilization of his country for 
tourists, and many know the illiteracy of tourism in Egypt and its types greatly, in addition to that there is internal 
tourism external tourism (Brida et al., 2020).  

The importance of tourism in Egypt and its types is many, as there are many types of tourism, including religious 
tourism, which is going to religious places, and cultural tourism, which means going to places that have cultural 
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relics. Recreational tourism, which is a visit to recreational places, and sports tourism is a visit to clubs where soccer 
or tennis and handball are played, therapeutic tourism is the places where there are places that treat the body and 
remove pain from it and search for the importance of tourism in Egypt as a source of national income talking about 
this in a simple way (Shaalan, 2005; El Gohary, 2012; Brida et al., 2020). 

In this section, we present the contribution of tourism in Egyptian economy. We use a recent data published by 
the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities (2017) and by the World Tourism Organization (2019). These 
contributions are measured by the Total number of tourists coming to Egypt and by the Total tourism revenue in 
Egypt (value in billion dollars). Also, we analyze the relative distribution of tourists coming to Egypt and their 
distribution according to places of visit. 

Then and according to Table 1, there are many recreational tourist places in Egypt, as Egypt enjoys an excellent 
location, so it contains a lot of tourist cities that tourists visit and one of the most important recreational tourism 
places in Egypt is Luxor (22.6%), Giza Pyramids (17.8%), Aswan (14.9%), Cairo (11.6%) and other places (31.3%). 

Based on Table 2, Western Europe is the largest source of tourists to Egypt, followed by Eastern Europe, then 
the Middle East and Africa, and the United States and other nationalities remain at the bottom of that list in terms 
of the number of arrivals to Egypt. In the past, Egypt depended on the cultural and archaeological heritage to attract 
tourists, but since the remarkable development in the sites of tourist sites in the Red Sea and South Sinai, 
entertainment tourism has become the main reason for the visit. 

With regard to the development of the number of tourists in Egypt, we note, according to the information in 
Table 3, that the number of tourists was constantly increasing from the year 2004 (8.1 million tourists) to the year 
2010 (14.7 million tourists). However, after the Egyptian revolution and the multiplicity of political and security 
crises in Egypt, especially terrorist attacks as well as the global financial crisis, the number of tourists in Egypt began 
to decrease, reaching in the year 2016 to 5.6 million tourists. However, with the Egyptian internal and external 
policies pursued, especially at the security, political, economic, and social levels, Egypt was able to retrieve the 
number of tourists to reach 11.3 million tourists in 2018. 

About the tourism receipts in Egypt, we note, according to the information in Table 4, that the level of revenue 
has been on the rise from 2004 ($ 4.6 billion) to 2009 ($ 11.6 billion). But after the Egyptian revolution and the 
multiplicity of political and security crises in Egypt, especially terrorist attacks, as well as the global financial crisis, 
revenues in Egypt began to decrease, reaching in the year 2015 to $ 3.8 billion. However, with the Egyptian internal 
and external policies pursued, especially at the security, political, economic, and social levels, Egypt was able to 
recover tourism revenues to reach $ 12.6 billion in 2018. 

Table (1): Relative distribution of tourists according to places of visit during 2013 
Area Percentage 

Luxor 22.6 

Giza Pyramids 17.8 

Aswan 14.9 

Cairo 11.6 

Egyptian Museum 8.5 

Alexandria 6.9 

South Sinai 4.5 

Coptic Museum 3.1 

Others 8.3 

                                             Source: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities (2017) 

Table (2): The relative distribution of tourists coming to Egypt 
Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentage Europe 75 75.1 75.9 73.2 73 73.7 

Middle 
East 

13.1 12.5 12 15.4 17 15.8 

Africa 3.1 3.6 3.3 4.4 3.7 4.2 

Asia 4.8 4.5 4.8 3.9 3.6 3.5 

                               Source: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities (2017) 
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Table (3): Total number of tourists coming to Egypt (value in million) 
Year The total number of tourists (value in a million" 

2004 8.1 

2005 8.6 

2006 9.1 

2007 11.1 

2008 12.8 

2009 12.5 

2010 14.7 

2011 9.8 

2012 11.5 

2013 9.5 

2014 9.9 

2015 9.3 

2016 5.4 

2017 8.3 

2018 11.3 

                            Source: World Tourism Organization (2019) 

Table (4): Total tourism revenue in Egypt (value in billion dollars) 
Year Total tourism revenue in Egypt (value in billion 

dollars) 
2004 6.4 

2005 7.2 

2006 8.2 

2007 10.8 

2008 10.5 

2009 11.6 

2010 10.6 

2011 9.4 

2012 9.8 

2013 5.1 

2014 7.4 

2015 3.8 

2016 4.4 

2017 9.8 

2018 12.6 

                         Source: World Tourism Organization (2019) 

5. Conclusion 

If tourism is prosperous in a country, this will make this country the beginning of progress in various fields, and 
even the people within it will enjoy the luxury and meet all the requirements that are right for the state, then there 
can be rights due to them, but they were not able to fulfill them due to the bad economy in them. 

But as the economy improves, it will be easy to meet all the needs of all members of the state, and we find that 
the many types of tourism make tourists flock to length for enjoyment, treatment and study, there is not one type 
of tourism, but there are several important types, all aiming for advancement And the development of the country. 

In our paper, we find that tourism is of great importance in solving many of the problems facing countries, and 
the most important of these are the economic problems that make citizens confused about them, and here we will 
know these problems: and we find that the main reason is unemployment, so there is no country in which there are 
no individuals that do not They work, and the reason is that there is no place to work, so they are called 
unemployment, that is, they do not work and therefore they do not have a steady income in their lives, so they resort 
to becoming dependent on society and this in turn causes great harm to society, so we find that the presence of 
tourism makes a great need For large numbers of young people to work to meet the demands of foreigners in Guet 
tourism, so there will be work available at this time and there is no unemployment in the society.  

The national income of the country increases a lot, so the entry of any foreign currency to any country makes 
its position important between the country, so its income increases clearly and this affects its wealth and all the 
good it has on everyone, if the state is rich then we will find that this affects all people, If they are poor, this also 
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affects them and makes them at a low level. The money that enters these countries through tourism, is to benefit 
from them in very important areas, including agriculture, which is developing a lot to export crops that help increase 
the income of countries. Because of the excess income from tourism, there will be a noticeable development in any 
institution in the state, and this is one of the most successful in the country. We find that there is also a great reason 
for the importance of tourism, which is the dealings of countries together, so we find that because of tourism there 
is the ability to trade between countries, so relationships arise because of this trade that makes there noticeable 
cooperation between countries and this in turn makes there prosperity and growth in the economy like no other. 
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