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 أ
 

 :مقدمة

حيث  تعتبثر مثوردا . هي السياحة االقتصادية التي تحرص أغلب دول العالم على تنميتها األنشطةمن بين 
تمثا تعتبثثر مصثثدرا ر يسثثيا ل لثثب العملثثة . اقتصثاديا يسثثهم بشثثتل معتبثثر ةثثي خيثادق الثثدذل المثثومي لهثث   الم تمعثثا 

حثثثد اهثثثم أةهثثثي .االقتصثثثاديةلتحميثثثثر بثثثرامن الثثثثتنمية هثثثدةا و  ، المثثثثدةوعا تحسثثثين مثثثثيخان و  ، العمالثثثةالصثثثعبة وتثثث ا 
ن ثثثثثم تحميثثثثر التنميثثثثة االقتصثثثثادية مثثثثع لثثثثة النمثثثثو االقتصثثثثاد  و المطاعثثثثا  المعثثثثول عليهثثثثا للمسثثثثاهمة ةثثثثي دةثثثث  

مما يسثاعد علثى تطثوير التعثاون الثماةثا  والحاثارا  ذثارل الثدول، تما أنهثا وسثيلة لنشثر،اال تماعية المنشودق و 
. االقتصاد  م  باقي البلدان ةي العالم

أتثثثل والمشثثثرب والتنثثثخ ، بثثثل ةالسثثثياحة اليثثثوم لثثثم تعثثثد م ثثثرد نشثثثاط ترةيهثثثي لانسثثثان الثثث   ينحصثثثر بثثثين الم
أصبح  تمثل صناعة تصثديرية قا مثة بث اتها، فاثاةة فلثى  لثر الثدور الذعثال الث   تلعبثد ةثي اقتصثاديا  البلثدان 
النامية والمتمدمة على حد سواء لمثا حممتثد اريثرادا  السثياحية مثن نتثا ن معتبثرق تتمثارب أحيانثا مث  اريثرادا  مثن 

ةي بعض الدول وتذثور العوا ثد النذطيثة ةثي دول أذثرذ، ةثن ا تثان المطثاي الصثناعي المبادال  الخراعية والغ ا ية 
والخراعي من أهم المطاعا  االقتصادية التثي تعتمثد عليهثا  ميث  دول العثالم ةثي بنثاء اقتصثادياتها ،ةثنن السثياحة 

ي اهتمامثا ذاصثا ممثا  عثل التثيثر مثن الثدول تثول. تأذ  المرتبة الثالثة باعتبارهثا تصثنض اثمن قطثاي الذثدما  
ةمثد  .وال  دال ةي أن هنار عالقة وثيمة بثين تنميثة قطثاي السثياحة والتنميثة االقتصثادية بمذهومهثا العثام .للسياحة

اهتم  البلدان المتمدمة بتطوير وتحسين مستوذ الذدما  األساسية التثي تتذاعثل مث  تنميثة قطثاي السثياحة، مثثل 
تما قام  هث   البلثدان بتثوةير أسثباب ال ث ب السثياحي . الذدما  الصحيةالنمل واالتصاال ، والميا  والتهرباء، و 

فاثثاةة لتلبيثثة احتيا ثثا  مذتلثثض ة ثثا  السثثثيان، أمثثا البلثثدان الناميثثة ورغثثم تمتعهثثثا بميثثخق نسثثبية مثثن حيثث   ثثث ب 
 الخالة السيان، السيما من حي  مواق  السياحة الثماةية وأسعارها المنذذاة، فلى أن نصيبها من السياحة العالمي

مثن عمليثة التنميثة  ايحتال تطوير قطاي السياحة فلى نظرق طويلة األ ل تتثون  ثخء  و  ، أدنى بتثير من فمتانياتها
.االقتصادية، نظرا  لالرتباط بين السياحة وسا ر المطاعا  االقتصادية األذرذ

االقتصثثاد المثثا م علثثى الثثنذط الثثى مثثن تمتثثن اقتصثثاد االمثثارا  العربيثثة المتحثثدق مثثن االنتمثثال التثثدري ي  قثثدو       
هث   مثن بثين و ، الذدما  الغيثر نذطيثة بثأتثر مثن ثلثثي النثاتن المحلثيتنوي تساهم ةيد قطاعا  ارنتال و اقتصاد م

اهتمامثا تبيثرا  ةأبثد  , الثدذل الثوطني مثوارد مثن اهثم ةأصثب شثهد تطثورا تبيثرا المطاعا  المطثاي السثياحي الث   
فلى  انثب االرتمثاء بمسثثتوذ ةثثر تلبثي متطلبثا  السثيان األ انثب،مراو ن ذثالل بنيثة تحتيثة متطثورق مث,بهث ا المطثاي 

الذعاليا  والمهر انا  التي تثان لهثا دور وااث  ةثي  ةاال  عن فقامةي المطاي الذندقي والنمل المري ،الذدما  ة
 .الدولة األتثر   با  للسيان على الصعيد العربي اإلماراتوتعتبر  .استمطاب السّيان من شتى أنحاء العالم
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 ب
 

ولذرص العمثل ومثن ثثم تأتثد بواثون أثثر  العثام علثى  األ نبيةحي  يعد ه ا المطاي مصدرا هاما للعمال  
  .االقتصاديةالتنمية 

 :و من هنا برخ  فشتالية بحثنا المتمثلة ةيما يلي 

 :اإلشكالية

 ر المطاي السياحي ةي  تحمير التنمية االقتصادية لدولة االمارا  العربية المتحدق؟ ما هو دو 

  :األسئلة الفرعية

 ؟األهمية االقتصادية للسياحةماهي  .1
 ؟االقتصاديةاحة ةي عملية التنمية ما هي متانة السي .2

 ؟االقتصاديةةي تحمير التنمية العربية المتحدق  ارمارا  المطاي السياحي ةي تمتن هل .3
 :لا ابة على ه   التساؤال  قمنا بوا  الذرايا  التاليةو 

 فرضيات الدراسة:ثانيا
  فيرادا  سياحية تؤد  الى تحسين ةي ميخان المدةوعا  ةي الدولتوةر السياحة. 
 التذلي عند يؤد  الثى اثعض اداء ارقتصثاد الثوطني حة دورا مهما ةي عملية التنمية و يلعب قطاي السيا

 .حرماند من مورد هامو 
  المطاي السياحي االماراتي من تحمير تنمية اقتصاديةتمتن. 

 الدراسة أهداف:ثالثا

  األهداض التي تسعى اليهاالسياحة و محاولة معرةة مذهوم. 
 اال تماعيةد ةي عملية التنمية االقتصادية و فبراخ متانة المطاي السياحي ةي االقتصاد والدور ال   يلعب. 
 السياحية لامارا  العربية المتحدق ومتانتها ةي السياحة الدولية  الميخق فظهار.  
  لتنمية اقتصادها من ذالل المطاي السياحيمعرةة األسلوب ال   انته تد االمارا  العربية المتحدق. 
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 :هنار عدق دواة  الذتيار ه ا المواوي منها  :مبررات الدراسة:رابعا

 تتمثل ةي  :دواة   اتية

 تاديمية به ا المواويألمحاولة فثراء البحو  العلمية و ا. 

 تتمثل ةي  :دواة  مواوعية 

 االهتمام المتخايد بالسياحة العالمية من قبل مذتلض بلدان العالم. 
 العربية المتحدق  لامارا السياحية  ارمتانيا المموما  و  فبراخ. 
 ار مالي لدولة االمارا  العربية المتحدق ابراخ مدذ مساهمة المطاي السياحي ةي الناتن المحلي. 
  الدور ال   يلعبد ةي عملية التنميةتانة االقتصادية لمطاي السياحة و فبراخ الم. 

 :أهمية الدراسة :خامسا
علثثى التنميثثة االقتصثثادية  تثثأثير الذعثثال الثث   يلعبثثد المطثثاي السثثياحي ةثثي  رالدراسثثة ةثثي الثثدو تتمثثن أهميثثة 

 .الصثثعبة لثثب للعملثثة و  ,ار مثثاليخيثثادق ةثثي الثثدذل الثثوطني و  ,العمثثلمثثا يحممثثد مثثن تثثوةير ةثثرص واال تماعيثثة و 
العربيثة المتحثدق ومثا  ارمثارا  لثر تتمثن أهميثة الدراسثة ةثي معرةثة المثدرا  السثياحية التثي تمتلتهثا  فلىبارااةة 

  .السياحةه ا االرتماء ةي م ال  فلىتيض وصل  مدذ اهتمامها به ا الم ال و 

  :المنهج المتبع :سادسا
حثثة اعتمثدنا علثثى المنه ثثين طرو علثثى ارشثتالية الم ار ابثةطبيعثة مواثثوي الدراسثة ومثثن أ ثثل  فلثثىبثالنظر       

الوصثثثذي التحليلثثثي حيثثث  اعتمثثثدنا المثثثنهن الوصثثثذي ةثثثي فعطثثثاء شثثثرن مذتلثثثض المذثثثاهيم حثثثول السثثثياحة و التنميثثثة 
 .التي  تم  معها حول المواوي  ارحصا يا السياحية و التنمية االقتصادية والتحليلي ةي تحليل 

 :حدود الدراسة:سابعا
 8017الى سنة  8002ن ةترق الدراسة م: الحدود الخمانية . 
 ةثثي دولثثة  تنحصثثر الحثثدود المتانيثثة لهثث   الدراسثثة ةثثي تشثثذيص واقثث  المطثثاي السثثياحي: الحثثدود المتانيثثة

 .و دور  التنمو  من ذالل المساهمة ةي المؤشرا  االقتصادية االمارا  العربية المتحدق
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 : الدراسات السابقة:ثامنا
حيثثث  تمثثث  دراسثثثة مذتلثثثض , السثثثابمة التثثثي تناولثثث  السثثثياحة لمثثثد تثثثم االطثثثالي علثثثى العديثثثد مثثثن الدراسثثثا  

و قصثثد , األبحثثا  و الدراسثثا  التثثي تذصصثث  ةثثي تحليثثل و تميثثيم دور السثثياحة ةثثي تنميثثة اقتصثثاديا  الثثدول 
 : علها ذلذية لدراستي و سن تر منها

  ة مقارناة باين رفيق بودربالة بعنوان دور القطاع السياحي في التنمية االقتصاادية دراساة تحليليادراسة
جامعاة العرباي بان مهياد   ,اقتصاد التنمية,أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية, الجزائر و األردن 

األهميثثثة الباحثثث  مذثثثاهيم متعلمثثثة بالسثثثياحة وتطورهثثثا وأنواعهثثثا و تنثثثاول : 2102-2102 –ام الباااواقي –
هثثثوم ومتطلبثثثا  ذةمثثثد تنثثثاول ممتونثثثا  السثثثياحة ةثثثي الذصثثثل األول امثثثا الذصثثثل الثثثثاني وأسثثث  و  المذتلذثثثة

النظثثثر  للتنميثثثة االقتصثثثادية والتنميثثثة المسثثثثتدامة  وارطثثثثارعوامثثثل ن احهثثثا وعناصثثثر التنميثثثة السثثثياحية و 
ويثثثة للمطثثثاي السثثثياحة البي يثثثة امثثثا الذصثثثل األذيثثثر ةمثثثد تنثثثاول المسثثثيرق التنمميثثثة السثثثياحية المسثثثتدامة و تنالو 

تتثثوةر علثثى العديثثد مثثن المثثؤهال  والمثثوارد توصثثل الثثى ان ال خا ثثر و .اةثثار تنميتثثدالسثثياحي ةثثي ال خا ثثر و 
ميثخق لتثن بثالرغم لتتثوةر علثى هث   ا تثيمي اللسثتوذ العثاملعلى ا ل الالدول المين خا ر من ب لالسياحية،وا
 . تماعيةالقتصادية واالاعملية التنمية  ةيالتاض هتمام ال ا المطاي اهل ليتو  نها لمأ الراء،فثمن ه ا ال

  دراسااة حمياادع بوعموشااة بعنااوان دور القطاااع السااياحي فااي تموياا  االقتصاااد الااوطني لتحقيااق التنميااة
اقتصاااد دولااي و التنميااة –مااركرع مقدمااة لنياا  شااهادع الماجسااتير  -دراسااة حالااة الجزائاار–المسااتدامة 
مذتلض حي  تناول  ةي الذصل األول  :2102-2100 - سطيف–جامعة فرحات عباس -المستدامة

مثثا الذصثثل الثثثاني ةمثثد تناولثث  تطثثور هثثا وأسسثثها وأرتانهثثا واثارهثثا وأهميتهثثا أتطور المذثثاهيم حثثول السثثياحة و 
مثثا الذصثثل ولثث  التنميثثة السثثياحية المسثثتدامة أبعثثاد التنميثثة المسثثتدامة تمثثا تنامذهثثوم ومؤشثثرا  وأالتنميثثة و 

مثثا أالمغربيثثة والت ربثثة التونسثثية و اديا  العربيثثة الت ربثثة المصثثرية الثالثث  ةمثثد تناولثث  السثثياحة ةثثي االقتصثث
 .الذصل األذير ةمد تناول  السياحة ةي االقتصاد الوطني ال خا ر 

  ماركرع ,االجتماعياة فاي الجزائار السياحة في التنمياة االقتصاادية و دراسة سماعيني نسيبة بعنوان دور
حيث  تناولث  : 2104-2103,جامعاة وهاران , اساتراتيجية,في إدارع االعما  لني  شهادع الماجستير 

مثثا الذصثثل أ أهميتهثثاونشثثأتها وأنواعهثثا وذصا صثثها و  ةثثي الذصثثل األول مذتلثثض المذثثاهيم حثثول السثثياحة
احة ةثثي ال خا ثثر وواثثعية السثثي وأنمثثاطمثثن ذثثالل ممومثثا   الثثثاني ةمثثد تناولثث  واقثث  السثثياحة ةثثي ال خا ثثر

امثثثا , العاثثثو  لمطثثثاي السثثثياحةالتنظثثثيم الهيتلثثثي السثثثياحة بعثثثد االسثثثتمالل ومذططثثثا  التنميثثثة الوطنيثثثة و 
مثن ذثالل االثثار االقتصثادية و  الذصل األذير ةمد تناول  أهمية المطاي السياحي ةي االقتصثاد الثوطني
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 مذطثثطقثثد تناولثث  اال تماعيثثة للسثثياحة ةثثي ال خا ثثر ومعوقثثا  السثثياحة ال خا ريثثة وبثثرامن ترقيثثة المطثثاي و 
ض المطثاي السثياحي ةثي االقتصثاد الثوطني يعثود قثد توصثل  ان اثعو , 8082التهي ة االقتصادية آلةار 

اعتبار  غيثر    أهميثة ممارنثة بالمطاعثا  األذثرذ و ,أساسا الى اهمالد مذتلض برامن التنمية االقتصادية 
 . ةي االقتصاد

  دراسااة صاااليحة عشاااي بعناااوان األدات واألثااار االقتصااااد  واالجتمااااعي للساااياحة فاااي الجزائااار وتاااونس
اقتصااد التنمياة جامعاة الحاا  ,أطروحة مقدمة لني  شهادع الدكتوراه في العلاوم االقتصاادية ,المغرب و 

الذصثثثل األول مذتلثثثض حثثثول السثثثياحة وأنواعهثثثا ةثثثي  حيثثث  تناولثثث ,  2100- 2101,باتناااة ,لخضااار 
ةي ال خا ر  ل  المموما  السياحية الطبيعية والتاريذية والحااريةاما ةي الذصل الثاني ةمد تناو ,أسسها و 

السثثثياحة ةثثثي ال خا ثثر وتثثثون  والمغثثثرب مؤشثثرا   امثثا الذصثثثل الثالثثث  ةمثثد تناولثثث  اهثثثم,المغثثثرب وتثثون  و 
ذثثام  تناولثث  ةثثي الذصثثل الو ,لرابثث  اثثثار السثثياحة ةثثي ال خا ثثر وتثثون  والمغثثرب تناولثث  ةثثي الذصثثل او ,

العولمثثة وتوسثث  نطثثار ذصثثل السثثاد  ةمثثد تناولثث  مثثا ةثثي الأ,المشثثتال  المعاصثثرق السثثياحة المسثثتدامة و 
غيثثر    قيمثثة ةثثي التنميثثة االقتصثثادية ياحي يظهثثر اثثعيذا و ن أداء المطثثاي السثثى أفلثثتوصثثل  و ,السثثياحة 

ويذتلثثثض ,تتثثثوين النثثثاتن المحلثثثي ار مثثثالي مثثثدذ مسثثثاهمتها ةثثثي مثثثن واقثثث  فيثثثرادا  هثثث ا المطثثثاي و ,د للثثثبال
 لثثر مثثن ذثثالل النتثثا ن باالي ثثابي و ا  يوصثثض أداء المطثثاي السثثياحي ةيهمثثا ,ب المغثثر الواثث  ةثثي تثثون  و 

 .التي تم تحميمها على مستوذ ه ا المطاي
  بعنااوان مساااهمة قطاااع السااياحة فااي , األسااتار سااليم العمااراو ,مقالااة منشااورع للاادكتور يحياا  سااعيد

العادد الساادس و ,فاي مجلاة كلياة بغاداد للعلاوم االقتصاادية ,حالة الجزائار–تحقيق التنمية االقتصادية 
سياحية وعناصر ال  ب السياحية التنمية المذاهيم عامة حول السياحة و  حي  تناولوا, 2103,الثالثون 

السثياحة ةثي قاثايا التنميثة مثن ةثي المحثور الثثاني دور  تما تنثاولوا,أهداةها ة السياحية و متطلبا  التنميو 
لعاملثثثة تثثث لر ا تشثثثغيل االيثثثد ل تثثثدةر رؤو  األمثثثوال األ نبيثثثة ونمثثثل التمنيثثثا  الحديثثثثة والمتطثثثورق و ذثثثال

ةثي  واتمثا تنثاول,تحسين ميخان المثدةوعا  االقتصاد  بين المناطر و  تنمية التواخنالمساهمة ةي تحمير و 
الثى ان المطثاي  واقثد توصثلو ,ال  النشاط السياحي ةي ال خا ر ومردوداتثد االقتصثادية مسثتمبال المحور الث
 لثر مثا عتسثد اثعض التنمية السياحية و من عدق نما ص واعض ةي برامن ةي ال خا ر يعاني السياحي 

 .حة ةي الذارلاالت ا  المتخايد لل خا ريين على السياي ةي قاايا التنمية ةي ال خا ر و مساهمة ه ا المطا

مثثن ذثثالل التطثثرر الثثى دور السثثياحة ةثثي تحميثثر التنميثثة ,هثث ا البحثث  مثث  الدراسثثا  السثثابمة يشثثترر       
راسثثثا  السثثثابمة انهثثثا تسثثثتعرض العالقثثثة بثثثين المطثثثاي السثثثياحي مثثث  التنميثثثة تذتلثثثض دراسثثثتنا مثثث  الدو , االقتصثثثادية
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م  اذتيار دولثة االمثارا  العربيثة  تونهثا را  ثة ةثي قطثاي السثياحة  8017-8002االقتصادية ةي الذترق ما بين 
 .على عت  ال خا ر التي تطرق  اليها الدراسا  السابمة 

 خطة المركرع:تاسعا 
 االطثار المذثاهيمي للسثياحة مثن ذثالل الفص  األو ثال  ةصول حي  تناولنا ةثي قمنا بتمسيم البح  الى 

مثثا ةثثي المبحثث  الثثثاني ةمثثد تناولنثثا المحثثددا  األساسثثية ثثثال  مطالثثب حثثول مذهثثوم السثثياحة وأنواعهثثا وأهميتهثثا، أ
  .مموما  ال  ب السياحيدواةعها و للسياحة من أس  السياحة و 

والتنمية االقتصادية ح  تطرقنا ةيد الى  سياحية لتنمية الاالطار المذاهيمي لةتناولنا ةيد الفص  الثاني  ماأ
محدداتها ومتطلباتها وعواملها وعالقتها بالتنمية االقتصادية ومراحل اعثداد ذطثة التنميثة مذهوم التنمية السياحية و 

ا وتحثثديا  التنميثة ومعوقاتهثثا السثياحية ثثم تطرقنثثا الثى تطثثور التنميثة االقتصثثادية ومذهومهثا و ابعادهثثا و متطلباتهث
 .وعالقة ودور السياحة ةي التنمية

ةتناولنا ةيد واق  المطاي السياحي ةثي االمثارا  العربيثة المتحثدق و دور المطثاي السثياحي  الفص  الثالثما أ
لنثاتن االماراتي ةي التنمية االقتصثادية مثن ذثالل مسثاهمة المطثاي السثياحي االمثاراتي ةثي اريثرادا  السثياحية و ا

 .المحلي ار مالي وميخان المدةوعا  وتوةير لذرص العمل

 



 

: األولالفصل   

طار المفاهيمي للسياحةاإل  
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 :تمهيد

نموا ـبحيث أصبحت صناعة بحد ذاتها فهي قطاع  وأسرعها االقتصادية هم القطاعاتحد أعتبر السياحة أت
ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطني التي تدفع بعجلة كما تعتبر  أهمية كبيرة في مختلف الدول ،ذو 

ميكية حركة دينا ومن منظور اجتماعي وحضاري ، منظور اقتصادي قطاع إنتاجي فهي من .التنمية االقتصادية
والمعارف جسر للتواصل بين الثقافات ارية و الثقافية لإلنسان بمعنى انها رسالة حضترتبط بالجوانب الحضارية و 

شباعو ,  عامال جاذبا للسياح رعلى الصعيد البيئي تعتبو ,  اإلنسانية لألمم والشعوب رغباتهم من حيث زيادة ل ا 
الحياة الفطرية  باإلضافة الى زيارة وعلى نباتاتها و ,  لتعرف على تضاريسهااة المختلفة و عياألماكن الطبي

بالتالي سنتناول في هذا الفصل مختلف المفاهيم المتعلقة و  .تقاليدهاات المحلية للتعرف على عاداتها و المجتمع
 : ماهمبحثين من خالل ،  السياحيأسسها ودوافعها ومقومات الجذب و  ، وأهميتهابالسياحة وأنواعها المختلفة 

 لسياحة ا ماهية :المبحث األول

 المحددات األساسية للسياحة :المبحث الثاني
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 للسياحةماهية  :المبحث األول

التنقل ن السفر و هو في حركة دائمة بيو  بعيدإلنسان منذ زمن ا نأل,  ة قديمةيظاهرة إنسان سياحةالتعد 
 سنحاول التطرقالمبحث من خالل هذا و ,  المعرفةومحبا للحصول على العلم و ,  رزقهواستقراره و بحثا عن أمنه 

 .أهميتهالى أنواعها و إباإلضافة , وجهات النظريف األساسية للسياحة من مختلف هم التعار أل

 السياحة  تعريف :األولالمطلب 

ولفترة تزيد  , لى آخر ألهداف مختلفةإفراد من مكان األ انتقال"نها أب :المنظمة العالمية للسياحة هاتعرف
توفير الخدمات المتعلقة و ,  نها نشاط السفر بهدف الترفيهأتعرف أيضا على و . تقل عن سنة و ,  ساعة 42عن 

 1".بهذا النشاط

قامتهمو ,ألنشطة المتعلقة بتنقل السياح نها مجموع اأب( Petit Robert )يعرفها قاموس و  هم تخارج سكنا ا 
نشاطاتهم قامات السياح وتنقلهم و إعمال واألدوات التي تتعلق بتتمثل في األ ,هذا التعريف هي وفق ف ,اليومية 
 , عم والمالهيالمطا, هياكل اإلقامة  ,وسائل النقل المختلفة :  هي ذن تشمل عدة عناصرإفالسياحة ,الترفيهية 

نظرا لتداخل , خر  تكون صناعة تختلف عن الصناعات األفهي بذلك  , الوقت الحرغيرها و والمقاهي والحدائق و 
 .نشاطات في تكوينها عدة قطاعات و 

بأنها فن تلبية  2794لصادر سنة فقد عرفها في قراره ا :ما المجلس االقتصادي االجتماعي الفرنسيأ
شباع  الخ...لى التنقل خارج مجاله اليومي إنسان التنوع التي تدفع اإلالرغبات الشديدة و  وا 

التي و , سفار والصناعة لى تحقيق هذا النوع من األمجموعة من األنشطة البشرية التي تعمل عهي و أ
 .شباع رغبات السائح إتتعاون على 

 .العودة بمكان السكن األصليو هي الحركة والسفر وقطع المسافات و أ

التنظيمية واالقتصادية و بأنها مجموعة األنشطة الحضارية :"السياحة  : حمد هارونأعرف األستاذ علي و 
قامتهم لمدة ال تقل عن ,لى بالد غير بالدهم إفراد الخاصة بانتقال األ ساعة ألي غرض كان ماعدا العمل  42وا 

 2.جره داخل البلد المزارأالذي يدفع 

                                                           
1
 .42،ص  4129،ألفا للوثائق ،قسنطينة الجزائر ، عولمة السياحة واالتصاالت و ية في ظل تطور تقنية المعلومات السياحة الدولمصطفى يوسف كافي ، 
 .22، 21،ص ص  4122،األكاديميون للنشر والتوزيع ،األردن عمان ،اإلدارة السياحية الحديثة الرحبي ،سمر رفقي  2
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طبيعية من ظواهر العصر الحديث  السياحة بالمفهوم الحديث هي ظاهرة:"عرفها ف ما جوير فرولرأ
الوعي الثقافي المنبثق عن تذوق مجال لمتزايدة للحصول على االستجمام وتغيير الجو و الحاجة ا األساس فيهاو 

 1".المشاهدة الطبيعية 

من الناس فيتركون ن السياحة تمثل ظاهرة االنتقال المؤقتة التي يقوم بها عدد كبير أيمكن تعريفها كذلك بو 
ن المدة التي يستغرقها هذا ألى مدن داخل بالدهم وال شك إو ينتقلون أ, لى دول أخر  إ ونهيتوجقامتهم و إمكان 

و أفي الخارج مدة طويلة نفاق إلتتوقف على مقدرة السائح المالية على اب رغبة السائح و االنتقال تختلف بحس
مد  رخص السياحية في البلد الذي يزوره و  مد  تأثير المحفزاتالنقد في البلد التي يخرج منها و قوانين و ,قصيرة 

  2الخ...تكاليف المعيشة فيه 

ققات التي تنشأ نتيجة لسفر و العالتعرف بأنها مجموعة من الظواهر و  كما    امة الشخص األجنبي إقامة ا 
 3.بحيث ال تتحول إلى إقامة دائمة وال ترتبط بعمل مأجورمؤقتة و 

 نواع السياحةأ :المطلب الثاني   

الذي  , عنصرا من عناصر التنمية خاصة في بعض المناطقينبغي تحليل القطاع السياحي باعتباره       
 :و يمكن تقسيمها الى عدة أنواع ,  أشكالهاو السياحة الحالية بكثرة أنواعها تتميز شكال و متعدد األ يكتسي طابعا

 :حسب جنسيات  السياح :الفرع األول       

 :نوعين رئيسيين  إلى حيث تنقسم السياحة      

لخارجية تنقسم السياحة او  .تكون من قبل مواطنين أجانب داخل حدود دولة أخر (:دولية)خارجية  سياحة .2
 :موجبة لى نوعين سالبة و إ

ينفقون عملة صعبة وفروها داخل و , ن البالد  للسياحة في الخارج مواطنو فالسالبة تحصل عندما يذهب  -
  . البالد

ينفقون عملة صعبة تساعد في زيادة ولة معينة و لى دإالموجبة تحصل عندما يحضر مواطنون أجانب  -
 .4الدخل الوطني

 
                                                           

 .22،ص  4117التوزيع ،سوريا دمشق جرمانا  ،،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر و  األمن السياحيصناعة السياحة و مصطفى يوسف كافي ، 1
 .8 ،9ص ص , 4129,،األردن عمان التوزيعالجنادرية للنشر و ، مبادئ علم السياحة,خليل محمد سعد 2
3
 .14،ص  4118،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ، وكاالت السفرأعمال شركات السياحة و لمياء حفني ، 
4
 .28 صمرجع سابق ،,سمر رفقي الرحبي  
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 1.تنفق فيها عملة محليةي دولة معينة داخل حدود دولتهم و تتم من قبل مواطن :سياحة داخلية  .4

  لسياحة حسب هدفهاا: الفرع الثاني   

 :قسام ألى عدة إتنقسم السياحة حسب هدفها   

 إذ,نشاط سياحي  أليوهذا النوع من السياحة يعتبر من العناصر األساسية  :لسياحة الترفيهية ا .2
بعيدا عن روتين  الراحةوقضاء وقت الفراغ و , واالستجمام , د من خالله الترويح عن النفس يستهدف الفر 

 . الضغوط اليومية المستمرة الحياة اليومي و 

مثل السياحة الشاطئية التي يستمتع من خاللها على عدد من األنشطة ن تشمل السياحة الترفيهية أيمكن و 
شباعو لى التمتع باألسواق المختلفة سياحة التسوق التي تنطوي ع, السائحون بالشواطئ الخالبة المختلفة  الرغبة  ا 

وتاريخها ن كانت هذه المشتريات معبرة عن الدولة المضيفة ا  اء المشتريات المختلفة ال سيما و اقتنفي الشراء و 
 .األصيلتراثها و 

مزارات الدينية التي الزيارة األماكن الدينية المقدسة و جل أالمقصود بها السياحة من و  : السياحة الدينية .4
حيث تتعدد هذه المزارات ما بين األماكن , و المسافر أروحانية معينة في وجدان الزائر لها قدسية و 

 .اليهوديةو , والمسيحية , ة اإلسالمي
لها يوم و  تعتبر السياحة الرياضية من أنماط السياحة التي تزداد شعبيتها يوما بعد:السياحة الرياضية  .1

بمتابعتها و يهتمون بها ن عن مثل هذه األنشطة الرياضية و المشاهدين الذين يبحثو العديد من المشجعين و 
فراد األ كما قد يشمل هذا النوع من السياحة, مثل مسابقات كأس العالم لكرة القدم دائم بشكل مستمر و 

 .المشاركين في ممارسة هذه الرياضة
خر ألى إلسياحة المؤتمرات نوعية خاصة من السائحين الذين يسافرون من مكان  :ؤتمراتسياحة الم .2

و أ, و ثقافي أ, اسي و سيأ, لى أخر  لحضور مؤتمرات ذات طابع علمي إو من دولة أداخل الدولة 
تطور لصناعة السياحة عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية  بأنهاتعرف سياحة المؤتمرات و . اجتماعي 

وطول , فة انخفاض التكلو , وعلو الدرجات, ؤتمرات الدولية بضخامة الحجم تمتاز سياحة المو , مهمة 
 .2لها دورها الدافع في تطوير المدن المضيفةو . ووفرة األرباح , اإلقامة 

                                                           
 . 28 صالمرجع السابق ، 1
2
 .49، 21،ص ص مصر 4129،،أطلس للنشر و اإلنتاج اإلعالمي ،وادي النيل المهندسين الجيزة  االعالم و السياحة أماني رضا ، 
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ن أحيث , لها جانب ثقافي أساس من مكوناتها كظاهرة إنسانيةتعد السياحة كنشاط  :السياحة الثقافية  .1
شباعينطوي على الحصول على معلومات  خر نشاطآلى إمجرد التنقل من مكان  عرفة الرغبة في الم وا 

 1.الثقافي لد  السائحتثري الجانب المعرفي و معالم مختلفة على ثقافات أخر  و  واإلطالع
, أخر   وأمراضالسياحة الحاجة للعالج الجسمي والنفسي  تكمن في هذا النوع من :السياحة العالجية  .2

والسياحة , المناخية هي تتمثل في السياحة الطبيعية المستخدمة في العالج و  هي تنقسم حسب الوسائلو 
 .السياحة العالجية البحريةالعالجية المعدنية و 

 واألفرادسر العالقات االجتماعية بين األة على بقاء تكون هذه السياحة للمحافظو  : السياحة االجتماعية .9
هذا النوع مشهور في الدول التي لها جاليات تعيش في جل زيارة األقارب و أها السفر من برز أمن و , 

 .2الدول المجاورة

 أنواع أخرى من السياحة: الفرع الثالث   

 :يليويتم تصنيف السياحة حسب مدة اإلقامة كما:  سب مدة اإلقامةح .2
مدتها من معين و  موسمفي , وهي سياحة تتعلق بقضاء السائح لعطلته في مكان ما  :سياحة موسمية  -

 .شهر إلى ثالثة أشهر، وتتميز بالدورية التكرار
مرورهم االضطراري على بلد ثر أما عن طريق تنقل السياح بالطرق البرية أو تكون  :سياحة عابرة -

 .ما و هبوط اضطراري لطائرة في مطارأ, معين
وهي عادة تستغرق أيام محددة من يومين إلى أسبوع يقضيها السائح ضمن برنامج معين :سياحة أيام -

 .وتكون غالبا في نهاية األسبوع أو في مناسبات وطنية أو أعياد قومية. معد مسبقا
 :ويتمثل هذا النوع من السياحة حسب وسيلة النقل المستعملة في:حسب وسيلة النقل المستعملة .4
 سياحة بحرية أو نهرية -
 سياحة برية -
 3سياحة جوية -
 :حسب عدد األشخاص في السياحةوتتمثل  :سب عدد األشخاصح .1

                                                           
 .49المرجع السابق ص 1
2
في ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير  ،مذكرة مقدمة -قسنطينةدراسة حالة والية –آفاق تطويره السياحي في الجزائر و  واقع التسويقيمان العلمي ،إ 

 .8، 9،ص ص  4121-4124العربي بن مهيدي أم البواقي ،علوم التسيير ،إدارة أعمال ،جامعة 
3
قدمة ضمن متطلبات ،أطروحة م التخطيط السياحي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة دراسة استرشادية بتجربة تونس اسقاط على الجزائرسهام بجاوية ، 

 .22، 21،ص ص  4121-4122نيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،اإلدارة التسويقية ،جامعة أمحمد بوقره بومرداس ،
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مجموعة  أو غير منظمة يقوم بها الشخصهي عبارة عن سياحة في كثير من األحيان و :السياحة الفردية -
حسب وقت الفراغ  وأقامتهم حسب تمتعهم بالمكان إتتراوح مدة و مكان ما و أاألشخاص لزيارة بلد من 

 . عديدةالمتوفر لديهم وتشتمل خدمات سياحية متنوعة و 
تقوم الشركات السياحية بتنظيم  و المجموعات حيثأفواج األيطلق عليها سياحة و  :السياحة الجماعية -

د على تحقيق تعتمرتيب مثل هذا النوع من السياحة وكل لها برنامج خاص ومحدد وسعر محدد و تو 
 1.ذ تكون هذه الرحالت متعددة و متنوعةإشباع رغباتهم إفي المجموعة 

 :هي السياحةنميز نوعان من  :حسب الجنس .2
 سياحة الرجال؛ -
 .سياحة النساء -
 :تتمثل السياحة حسب هذا النوع فيو  :حسب المناطق الجغرافية .1
دولة إلى تشجيع هذا النوع من السياحة وتعتمد على السياح األجانب حيث تسعى كل : خارجيةال السياحة -

 .لجلب العملة الصعبة
د داخل البلد نفسه، وهو يحتاج إلى نوع لنوع من السياحة على تنقل األفراويعتمد هذا ا :السياحة الداخلية -

 .معين من الخدمات واألسعار والتي تكون متنوعة وتشجيعية لمواطني البلد 
 :تقسم السياحة حسب أماكن النوم إلى ما يلي :حسب أماكن النوم .2
،وتقدم  ، تؤمن راحة عالية تستخدم للنوم ولإلقامة وهي من أكثر األنواع استخداما :السياحة في الفنادق -

 .ةخدمات سياحية متكاملة تشمل الخدمات األساسي
والموتيل " موتور وأوتيل" للكلمتين اختصارا أمريكيةكلمة " موتيل"أصل كلمة  :السياحة في الموتيالت -

يمثل فندقا للسياح، الذين يصطحبون مركباتهم معهم أثناء السفر، و تطور هذا النوع من السياحة بداية  
في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ما بين الحربين العالميتين بحيث بنيت على جوانب الطرق 

اتهم، وتكون مدة إقامة المسافرين محدودة ال تزيد في لطويلة، ليستريح فيها المسافرون ويصلحون مركبا
 .العادة على ليلة واحدة

ظهرت القر  السياحية في البداية في فرنسا، والنمسا بعد الحرب العالمية  :السياحة في القر  السياحية -
ت الثانية، وكانت مخصصة ألعضاء النوادي السياحية وأصبحت حاليا مواقع سياحية لجميع السياح وبني

 .2يثةفيها المرافق الحد

                                                           
1
 .27،ص  4122،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية  ، مقدمة عن شركات السياحة و وكاالت السفرلمياء حفني ، 
2
 .21، 22مرجع سابق ،ص ص سهام بجاوية ، 
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وهي فنادق صغيرة ومعظم أصحابها ورثوها عن أجدادهم االرستقراطيين، وهي  :السياحة في البانسيونات -
 .نتشمل بنايات كبيرة متكاملة، وهذا النوع من البانسيونات موجود بشكل كبير في فرنسا، إيطاليا، واليابا

ن ألى إهذا النوع من السياحة يتطور بسرعة كبيرة جدا، يرجع سبب هذا التطور :السياحة في المخيمات -
 1.عن االنزعاج والضجيج واالبتعادالناس يحبون االقتراب من الطبيعة 

  السياحة أهمية : ثالثالمطلب ال

هم الظواهر المميزة لعصرنا الحاضر نظرا لما تتمتع به من أهمية في جوانب أأصبحت السياحة من 
 :منها  اثارو  عديدة

 األهمية االقتصادية  :الفرع األول 

 :براز األهمية االقتصادية من خالل النقاط التالية إيمكن 

هذا و , مع العديد من القطاعات األخر يرتبط ن القطاع السياحي كثيف التشابك و أ :خلق مناصب عمل  .2
بحيث تفوق حدود القطاع السياحي تمتد لتصل حدود يعني إمكانية السياحة على توليد فرص العمل 
كثر أفالسياحة لها القدرة على توليد مناصب عمل . القطاعات األخر  التي تجهزه بمستلزمات اإلنتاج

ربع مرات بالنسبة لصناعة السيارات و أكثر من أفهي توظف , غلب األنشطة الصناعية الكالسيكيةأمن 
و عمال دائمين  1سرير يوظف على األقل  211 و غرفة 11دق ب فمثال فن, عشر مرات قطاع البناء

منصب عمل دائم مباشر يضاف لها  24المجموعة يكون و ,  عمال مؤقتين  21ل موسميين و عما 21
 2.مناصب العمل غير المباشرة

تساهم السياحة في توفير جزء من النقد األجنبي الناتج عن السياحة في  :تدفق رؤوس األموال األجنبية .4
 :اآلتي

 .السياحة بقطاعمساهمة رؤوس األموال األجنبية في االستثمارات الخاصة  -
 .المدفوعات السياحية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبالد -
 .فروق تحويل العملة -
على الطلب على السلع باإلضافة الى االنفاق , مقابل الخدمات السياحية  االنفاق اليومي للسائحين -

 3.الخدمات لقطاعات اقتصادية أخر اإلنتاجية و 
                                                           

 .21ص ,المرجع السابق  1
2
 Jean Michel Hoerner ; * Géographie de l’industrie touristique * ; Ellipses Edition marketing-1997 ;p 40  

جامعة , استراتيجية,مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في إدارة االعمال ,االجتماعية في الجزائرالسياحة في التنمية االقتصادية و دور , سماعيني نسيبة3
 .42ص ,  4122-4121وهران،
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الخاص السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين ميزان المدفوعات   :تحسين ميزان المدفوعات .1
عن , يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية و , بالدولة
امات جديدة لق استخدخو , من جمهور السائحينرادات السياحية التي تقوم الدولة بتحصيلها اإلطريق 

القطاعات قات اقتصادية بين قطاع السياحة و المنافع الممكن تحقيقها نتيجة خلق عالو , للموارد الطبيعية 
 1.األخر 

 :ثير فعال على جميع القطاعات األخر  من خالل مايليأالحركة السياحية لها ت أن كما

لى زيادة إالبحرية هذا ما سيؤدي لسياحة في تفعيل الحركة البرية والجوية و يساهم قطاع ا: قطاع النقل .2
تسهيل الوصول للتوسيع وتحسين الطرقات و  ب أن تكرس االستثماراتنه يجأكما , مداخيل هذه األخيرة 
 .تشجيع السياحة في البلد, التي من شأنها , الى المناطق البعيدة 

و أماكن الراحة مسيرين , ائلية األماكن العطاع السياحة في مرتكز الحمامات و يوظف ق:قطاع الصحة  .4
الحمامات بهدف تحسين نوعية  المعايير الضرورية لفتح احترامكما تعمل الوزارة الوصية على , أطباء و 

 .الخدمات المقدمة
ن قطاع إك فلذلو , تجلبها السياحة للبلد المضيف هذا من خالل العملة الصعبة التيو  :قطاع التجارة  .1

المعتمدة على السياحة ت األنشطة السياحية االقتصادية و يشمل العديد من قطاعاالسياحة غير متجانس و 
ن نعني بالنشاطات األساسية هي مجمل المناصب الناتجة مو , جزئيو أو غير مباشر أل أساسي بشك

اما النشاطات الغير مباشرة فهي تلك , الوكاالت السياحيةكالمطاعم والنقل و , الوحدات السياحية 
النشاطات الجزئية هي المناصب المرتبطة و , كالبناء والمعدات واألثاث , بطة بالنشاط السياحي المرت

 2.الخدمات المستهلكة من طرف السائح كالمواد الغذائيةالسلع و هي سياحة و بجانب الطلب من ال

 

 

 

 

 

                                                           
 .14ص , 4114,األردنعمان , التوزيعدار الصفاء للنشر و ،,  إدارة المنشآت السياحية, إبراهيم خالد عواد ،اسيا محمد امام االنصاري  1
2
 .24،مرجع سابق ، ص  عولمة السياحةظل تطور تقنية المعلومات واالتصاالت و  السياحة الدولية فيمصطفى يوسف كافي ، 
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 البيئيةو السياسية االجتماعية والثقافية و األهمية  :الفرع الثاني

 :من الناحية االجتماعية .2
 .عودته للعمل بكفاءة من جديدلنشاطه و  نسانجل استعادة اإلأنفسي هام من السياحة مطلب اجتماعي و  -
 . تحسين المستو  المعيشي للمواطنينياحة في الحد من ظاهرة البطالة و الستساهم  -
 :من الناحية الثقافية   .4
يجاد مناخ أداة إلالتصال الفكري و تبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب و تعد السياحة أداة ل -

 . يكما تعتبر كذلك أداة للتبادل المعرف, التسامح بينهم بروح التفاهم و مشبع 
كما تعمل على , حضارات األمم بين أقاليم العالم المختلفة ثقافات الشعوب و تعمل السياحة على انتشار  -

 .تقريب المسافات الثقافية بينهموتوطيد العالقات و  ,زيادة معرفة الشعوب ببعضها البعض 
 :من الناحية السياسية .1
 .لى تحسين العالقات بين الدولإتؤدي السياحة  -
االجتماعي تساهم في حل الكثير من المشكالت للسياحة على المستو  االقتصادي و ن النتائج اإليجابية ا -

 1.السياسية
 :من الناحية البيئية  .2

لفة والتعرف على شباع رغباتهم من حيث زيارة األماكن الطبيعية المختبر السياحة عامال جاذبا للسياح إتعت   
ات المحلية للتعرف على عاداتها لى زيارة المجتمعإالحياة الفطرية ،باإلضافة تضاريسها وعلى نباتاتها و 

  2.تقاليدهاو 
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 المحددات األساسية للسياحة  :المبحث الثاني
كما نجد أن لهذا النشاط االجتماعية وافع الطبيعية واالسرية و دلكالها عدة دوافع و للسياحة أسس مختلفة 

من خالل هذا المبحث و مقومات جذب تجعل منه قادر على جذب السياح كما أنه يحظى بالكثير من االهتمام 
 .مقومات الجذب السياحيودوافع السياحة و سنتطرق لمختلف أسس 

 أسس السياحة  : المطلب األول
جعله ذي فعاليات و , فيما بينها لقيام هذا النشاط التي تتكامل و , على مجموعة من األسستبنى السياحة 

 :تظهر هذه األسس في العناصر التالية في اقتصاديات البلدان السياحية و 
 السياحي  ضر علاو الطلب :  الفرع األول

 :ي حايلسا بلطلا -2

 .(منطقة الجذب)تجاه منطقة معينة  ردود األفعالوالرغبات و الطلب السياحي هو مجموعة االتجاهات       

ا خارجي مثل الظروف االقتصادية والسياسية بعضه, لى  مؤثرات عديدة إتخضع الدوافع السياحية هذه و 
الثقافي للفرد هذا باإلضافة خر شخصي مثل المستو  االجتماعي و بعضها اآلو , للبلد المضيف والبلد المصدر 

 .الذهنيواالسترخاء الجسدي و  ,المحاكاة و ,بة في زيادة المعرفة الى بعض العوامل النفسية المؤثرة كالرغ

ترفيهية بعيدا عن مقر فراد الذين قاموا برحالت يشمل مفهوم الطلب السياحي عند الجغرافيين كل األو 
عندما تتوفر الظروف  لكن لديهم الرغبة للقيام بذلكو , فراد الذين لم يقوموا برحالت كذلك أولئك األو ,قامتهم إ

المشاركين في الحركة السياحية يعتبرون عنصر من عناصر الطلب هكذا يتضح لنا بأن غير و . المناسبة
 .1السياحي لكنه غير معلن أو ممارس حاليا

 :هي من العوامل ينبنوع نتج السياحيالم تأثر الطلب علىي

الحاجة  ,الملل, الفرد مثل طبيعة العمل هاليومي الذي يعيش ب ينمن الروت الهروب تشملو : عوامل الدفع .2
  .الجديد البحث عنو الى التغيير النفسية 

هنا يبرز دور ترويج المنتج السياحي في قاط الجذب في المواقع السياحية و تشمل نو : عوامل الجذب .4
 2.األسواق العالمية

 :هيسمات والخصائص و يتميز الطلب السياحي ببعض الهذا و     
                                                           

1
،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،قسم الجغرافيا ،جامعة لتنمية السياحية في ليبيا دراسة في جغرافية السياحة مقومات اسعيدي صفي الدين الطيب ، 

 .42، 41،ص ص  4112القاهرة ،
2
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -دراسة حالة الجزائر–في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة  دور القطاع السياحيحميدة بوعموشة ، 

 . 12،ص  4124-4122الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ،اقتصاد دولي والتنمية المستدامة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف، 
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تجاه الظروف والعوامل ي ذو حساسية شديدة ن الطلب السياحأتعني هذه الخاصية و  : الحساسية -
حد  هذه إذا واجهت إألنه , السياسية السائدة في الدول المستقبلة للسياحةاالقتصادية واالجتماعية و 
و كوارث أكحدوث مجاعات  اجتماعيةو مشكالت أالنظام االقتصادي  كانهيارالدول مشكالت اقتصادية 

ن ال,سياسية أد  الى تقلص المد السياحي او تعرض الدولة النقالبات عسكرية او مشكالت ,طبيعية 
هذه بذلك يصبح مناخ و , السائح يبحث دائما عن المتعة والترفيه والهدوء وال يبحث عن التوتر والمشاكل 

 .يقلل الطلب عليها ولة غير مالئم للحركة السياحية و الد
رات السائدة في الدول المؤثب السياحي للتغيير تبعا للظروف و يقصد بالمرونة قابلية الطل :المرونة -

ألنه , مرونة الطلب السياحيعل المستقبلة للسياحة التي ترتبط بتغير الخدمات السياحية تؤثر هي أيضا 
لذلك يجب على الدول , و العكس صحيح  االرتفاعلى إكلما انخفضت هذه األسعار اتجه الطلب 

 .ارتفاع الطلبسعار و احة دراسة مرونة الطلب السياحي وبين انخفاض األالمستقبلة للسي
ات زمنية معينة مرتبطة بالمناخ والعوامل لى االرتفاع في أوقإيقصد بها اتجاه هذا الطلب و  :الموسمية  -

على مستوياته خالل العام ألى إ و مواسم معينة حيث يصل في هذه الفتراتأاألعياد التنظيمية و 
وجودة بالدول المصدرة للسائحين بالمواسم المالموسمية ال ترتبط فقط شهر السنة و أوينخفض في باقي 

 .اسم الدول المستقبلةلكنها ترتبط أيضا بمو و 
خاصة الدول حاالت و القلة في السياحة في كثير من ال احتكارو أعدم سيادة المنافسة الصافية :المنافسة -

ك مقومات تلو الدول تمأالتي تمتلك آثار قديمة يصعب على الدول األخر  منافستها في هذا المجال 
هذا ما لمنافسة إنتاج مثل هذه الخدمات و هذا بدوره يصعب على الدول اسياحية من صنع الخالق و 
  1.يجعل المنافسة صعبة جدا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .11، 14حميدة بوعموشة ،مرجع سابق ،ص ص  
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 ( 4129- 4118)خالل الفترة  عدد السياح الدوليين في العالم تطور:1-1الشكل رقم 

 الوحدة مليون سائح 

 
 : باالعتماد على  ةمن إعداد الباحث :المصدر

UN- World Tourism organization ,Annual reports)2010-2017( 

 722فبعدما كان  4129-4118خالل الفترة  ينالحظ ارتفاع الطلب السياحي العالم  الشكلهذا من و 
العالمية نتيجة تنافسية األسواق وهذا  4129مليون سائح في  141 وصبح مليار أ 4118ون سائح في عام ملي

سائح و هذا  مليون 882انخفض عدد السياح الى  4117ن في أومن الشكل نالحظ كذلك .في جذب السياح
 .وما خلفته 4118زمة المالية العالمية التي حدثت في نتيجة األ
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 عدد السياح الدوليين في العالم 

 السياح الدوليين
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 لفأالوحدة   (4129-4118)خالل الفترة تطور عدد السياح في بعض الدول العربية :1-1 رقمالجدول 

 8012 8012 2015 2014 2013 2012 8011 8010 8002 8002 الدولة 
 8219 1418 9136 9628 9174 22272 7279 22112 22722 24472 مصر 
 1822 1129 3763 3990 3945 2224 1721 2119 1987 1947 األردن
 2819 2288 1518 1355 1274 2121 2211 4228 2812 2111 لبنان 
 4412 4718 ...… ........ ......... ....... 1191 8122 2174 1211 سوريا

 22217 28122 17994 18260 15772 21222 29112 10850 21879 22919 السعودية
 4412 4718 4711 4842 4222 2291 4149 2822 2217 2211 قطر

 4212 4117 2921 4112 4911 4212 4171 4191 2724 2992 الجزائر
 :باالعتماد على  عداد الباحثةإمن :المصدر 

UN-World Organization , Tourism Highlights )2090 -2018( 

وهذا يدل  ،4121لى سنة إ 4118ة دد السياح في الدول العربية من سنع ارتفاعمن خالل الشكل نالحظ 
حيث كان عدد السياح في مصر سنة ،الدول العربية أن تأثير االزمة المالية العالمية لم يكن كبير في على 
حوالي كان  4118ردن سنة عدد السياح في األو  22112حوالي  4121بلغ في و  24472حوالي  4118
حوالي   4121وفي  2111حوالي  4118فكان في ما في لبنان أ 2119حوالي  4121في سنة و  1947
و قطر حيث  8122كان  4121و في سنة  1211حوالي  4118وبلغ عدد السياح في سوريا سنة  4228

 2992حوالي  4118وفي الجزائر كان في سنة  2822حوالي  4121و في  2211حوالي  4118كان في 
وفي  22919 حوالي 4118و بالنسبة للسعودية حدث العكس فقد كانت في  4191حوالي  4121وفي سن  

،حيث  4122لى غاية إ 4122سنة من  لعدد السياح  بينما نالحظ انخفاض. 21811كان حوالي  4121
،و انخفض عدد السياح  4122سائح في  1418الى  4121سائح في  22112انخفض عددهم في مصر من 

يرجع  ،و في األردن و لبنان كذلك ،و 4122سائح في  4718لى إ 4121سائح في  8122في سوريا من 
ما لبنان أ،عدم وجود استقرار سياسي كاف لى عدم استقرار المنطقة ،و إمصر االنخفاض في كل من سوريا و 

قطر فنالحظ ارتفاع ما السعودية و أ،األردن فهو بسبب قربها من الدول العربية التي تحدث فيها أزمات سياسية و 
و هذا نتيجة عدم قرب دول الخليج العربي من الدول العربية التي  4122الى  4122في عدد السياح من 

كما نالحظ استمرار االنخفاض في عدد السياح في سوريا ، وكذلك بالنسبة للجزائر تحدث فيها االزمات السياسية
هذا نتيجة استمرار عدم االستقرار السياسي ،و في المقابل نالحظ و   4412حوالي  4129حيث قدرت في 

اض بينما نالحظ انخف.هذا نتيجة غياب فترة عدم االستقرار في مصرو  4129السياح في مصر سنة ارتفاع عدد 
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زمة قطر أنتيجة االنخفاض الذي حدث في قطر هذا و  4129كل من السعودية و قطر سنة عدد السياح في 
عدد  أكبر نأكما نالحظ في الجدول  .ول العالقات الدبلوماسية مع قطرالتي قاطعت فيها مجموعة من الد

جل أداء أسباب دينية من السعودية ألغلب السياح يدخلون أالسياح في السعودية وهذا نتيجة السياحة الدينية ف
 .العمرة ،وفريضة الحج

 :العرض السياحي -8

هي موجهة  تيالسوق وال فيالسياحية  والخدماتإن العرض السياحي عبارة عن شكل لظهور إنتاج السلع 
الطبيعية،  بها الموجودةالسياحية  والمغريات الجذبعناصر  مختلف يمثلالطلب السياحي، فهو  إلشباع

حاء نأ مختلفإليها من  القادمينتقدمها الدولة للسياح  التيالعامة والسياحية  الخدمات إلى باإلضافةالصناعية، 
 : من مكونات العرض السياحي ما يليو  1.لمالعا

 واء؛ هس و شمو  جفافو  لاعتدامن  هما يتصف بو :المناخ  .2
ت الالمن ش غرافيةالجالتكوينات والشواطئ البحرية و بحيرات جبال و سهول و من تحتويه ما و  :التضاريس .4

 ؛ الخ...هوفكو 
 الشفائية؛ ذات الخصائص امات حممعدنية و  نمن عيو  :المراكز الصحية الطبيعية .1
 .2البحريةوالحياة البرية و  واألسماكختلف أنواعها مالطيور بزروعات و ل المو تشم:النباتات المختلفة  .2

تي تحدد مالمحه المن الخصائص الهامة السياحية بعدد الدول أي دولة من  فييتصف العرض السياحي 
 :هاهمأ الرئيسية 

حيث أنها صناعة خدمات تقديم كافة أنواع الخدمات التي : أن صناعة السياحة صناعة كثيفة العمل .2
 .تحصل عليها السائح منذ لحظة وصوله حتى لحظة مغادرته للدولة المضيفة

التي يحصل عليها السائح : من السلع و الخدمات هو مزيج مركب من مجموعةأن المنتج السياحي  .4
و االيواء و خدمات الطعام والشراب من أجل تحقيقّ إشباع له من الرحلة السياحية مثل خدمات النقل 

 .3غيرهاوخدمات التسلية والترفيه و 

 

                                                           
1
 . 212،ص  4121ربي للنشر و التوزيع ،عمان األردن ،،المجتمع الع إدارة التسويق السياحيإبراهيم إسماعيل الحديد ،  
2
 .11حميدة بوعموشة ،مرجع سابق ،ص  
3
 .91، ص  4118اإلسكندرية ،، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اقتصاديات السياحةغادة صالح ، 
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 استخدامها لوقت آخر أي ال يمكن خزن خدماته أو تأجيل:  أن المنتج السياحي غير قابل للخزن .1
بمعنى أنه إذا ضاعت فرصة إيجار غرفة في فندق في أحد الليالي فإن هذه الغرفة تصبح منعدمة الفائدة 

 .في هذه الليلة
بمعنى أن السائح هو الذي ينتقل إلى دولة المقصد السياحي حتى  :المنتج السياحي غير قابل للنقل .2

 .يستطيع أن يستمتع بهذا المنتج
السياحي في دولة المقصد السياحي يتعرض للمنافسة السياحية من الدول السياحية  أن المنتج .1

هناك أيضا تنافس بينهم عناصر الجذب السياحي، و  المنافسة بين الدول التي تمتلك نفستشتد و : األخرى
سويق المنتج السياحي على الساحة العالمية من أجل الحصول على أكبر حجم من الحركة على ت

 .الدولية السياحية
يث يكون الفصل بين هذه بح: المكونات الطبيعيةلمنتج السياحي منتج من العناصر والخدمات و ا .2

 الثقافيةو ك مع العوامل التاريخية والديني ة تتشابالمكونات غير ممكن فالعوامل الطبيعيالعناصر و 
عددة في آن واحد أنماط سياحية متو قد يجمع السائح بين . والحضارية لتشكل معا العرض السياحي

 (.سياحة دينية و ترفيهية و مشتريات)
فيساهم في تقديمه عدد كبير : تعدد المنتجين الذين يشاركون في العرض السياحي نظرا لطبيعته المركبة .9

من المنتجين سواء من القطاع السياحي و القطاعات اإلنتاجية و الخدمية األخر  التي تغذي القطاع 
 .مثل القطاع الزراعي و الصناعي و الخدماتالسياحي بكل احتياجاته 

 1.عرض غير مرن: عرض المنتج السياحي .8

 التسويق السياحي:يناثلا الفرع

ى علبدون وجود استراتيجيات مناسبة و  و أنشطة في المجال السياحي ان تنجحأ ال يمكن ألي مجهودات
بعناصره المختلفة هو الضمانة األكيدة  ن التخطيط السليم للتسويق السياحيذلك أل,المستو  التسويقي خصوصا 

 2.أخر كرافد اقتصادي من جهة نساني من جهة و لوجود السياحة كنشاط إ

 

                                                           
 .94، 92 المرجع السابق ، ص ص 1
2
 .49إيمان العلمي ،مرجع سابق،ص  



 طار المفاهيمي للسياحةاإل          الفصل األول                                    
 

07 
 

سواء كانت عامة ام  وهو التنفيذ العلمي و المنسق لسياسة االعمال من قبل المشروعات السياحية ،
خاصة أو على مستو  محلي أو إقليمي أو عالمي ،الغرض منها تحقيق االشباع األفضل لحاجات مجموعة 

 1.المستهلكين المحددين و بما يحقق عائد مالئم

خارجيا في أسواق الدول السياحي تسويق المنتوج السياحي والتعريف به داخليا و تتضمن عملية التسويق و 
لد  السائحين ،لرفع حجم الطلب على المصدرة للسياحة ،عبر قنوات منظمة من أجل إثارة الدوافع المختلفة 

تر  منظمة السياحة العالمية بأن عملية التسويق السياحي تتضمن و المنتوج السياحي للدول المستقطبة للسياحة ،
 : ثالث وظائف هي

د ،فهي تقوم أساسا على فنية في آن واحعملية إدارية و أي أن عملية التسويق السياحي  :التنمية .2
األسلوب قية ،باعتبار ذلك وظيفة إدارية وفنية من حيث المنهج و وضع سياسات تسويالتخطيط و 

 .المستخدم في عملية التسويق
ت السياحية المتعددة ،مثل المؤسساين مجموعة من الهيئات المختلفة و أي أنه نشاط مشترك ب: المراقبة .4

 .شركات نقل سياحية ،فنادق ،بنوك ،شركات سياحية
ينبع هذا النشاط من داخل الدولة باعتبارها مصدرا له حيث أي أنه نشاط متعدد الجوانب ،و :االتصال  .1

مات الخدقناع السياح بالمقومات و ح بما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية إلتقوم بتوفير سبل النجا
  2.تتالءم مع رغباتهمالسياحية التي تتوفر عليها و 

 نفاق السياحي اإل  :ثلالثا الفرع

مات السياحية الخدنفاق العام على السلع و د حجم اإلتدفق حجم الحركة السياحية زانه كلما زاد أال شك 
مر الذي األ, السياحةالخدمات المرتبطة بصناعة مما ينشط الصناعات و  االدخارالت بالتالي ارتفاع في معدو 

الذي ينشأ عنه نفاقا جديدا و إستثمار جديد يعني ن كل او الخدمات ألأيتولد عنه اتساع نطاق هذه الصناعات 
أي اذا كانت , نفاق نفاق السياحي باختالف وضعية الدولة المعنية بهذا اإلإلى اإلتختلف النظرة و  .دخوال جديدة

 3نب المتحصالتيدون في جاو , ة عائدات سياحية لهذه الدولة ء يعد بمثابنفاق هؤالإالدولة مستقبلة للسياح فإن 

                                                           
1
 .222، 221صناعة السياحة واألمن السياحي ،مرجع سابق،ص ص مصطفى يوسف كافي ، 

2
. UIOOT ,Union Internationale des organismes Officiels de tourisme ,*productivité et efficacité à terme compagne des 

promotions touristique * Genéve UIOOT ,(1987) ,P15 
3
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية  االقتصادي و االجتماعي للسياحة في الجزائر تونس المغرباألثر األداء و صليحة عشي ، 

 .12ص .4122-4121،اقتصاد التنمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،
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فوعات تتحملها نفاق السياح يعد بمثابة مدإفي الحالة العكسية فإن و . هنا تعد صفقات دائنة بميزان مدفوعاتها و 
 .هي صفقات مدينة تدون في جانب المدفوعات من هذا الميزان للبلد المعنيو , الدولة المعنية

ذلك و , ه السائحون في الدولة المضيفةحجم اإليرادات السياحية على حجم ما ينفقكذا تتوقف أهمية و وه
عدد الليالي السياحية التي و , نوعية اإلقامة , احة الغرض من السي, الفئة السياحية . تبعا لعدة متغيرات منها 

 .1يقضيها السياح في مختلف المؤسسات الفندقية و غيرها

 اإليرادات السياحية:عبار ال الفرع

 ,كوعاء ضريبيحة كنشاط اقتصادي و ما تحققه السياالدولة من إيرادات من السائحين و هي كل ما تحققه 
, الفنادق,جال السياحة الخاصة في مالمؤسسات العمومية و , ت الوطنية الشركا األفراد ،لى جانب ما يحققه إ

 :المتغيرات منها اإليرادات بمجموعة من العوامل و  تتأثر هذهو . المالحة الطيران و 

 .قوة المنتوج السياحي للدولة -
 .مستو  الخدمات السياحية المختلفة في الدولة -
 .الخدمات السياحية في الدولةأسعار السلع و  -
 .مد  الوعي السياحي في الدولة -
 .نفاق السياحيقدرة السائحين على اإل -
لى إ, في الدول المصدرة للسائحين في الدولة المصدرة للسياحة و ادي االقتصطبيعة النظام السياسي و  -

 .جانب العالقة بين الدولتين
 .الوضع األمني في الدولة المصدرة للسياحة -
 2.المادية المتوفرة في الدولة السياحيةو حجم اإلمكانيات الطبيعية  -

 

 

 

 

                                                           
 .12ص .المرجع السابق1
2
،الملتقى الوطني األول حول السياحة دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دول شمال افريقيا حالة الجزائر تونس المغرب بوفليح نبيل ،تقرورت محمد ، 

 .9، 6،ص 4121ماي  24-22في الجزائر الواقع و اآلفاق ،المركز الجامعي البويرة معهد العلوم االقتصادية ،
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 4129-4118اإليرادات السياحية في العالم خالل الفترة  تطور: 1-8 الشكل رقم

 الوحدة مليار دوالر

 
 باالعتماد  ةعداد الباحثإمن :المصدر 

UN-World  Organization , Annual reports ,2010,2011 ,2012,2014 

UN-World Organization , Tourism Highlights ,2014,2016,2017,2018 

زمة و هذا يرجع لأل 4117من هذا الشكل نالحظ زيادة طردية في اإليرادات السياحية باستثناء سنة و 
 .نفاق في المجال السياحيقبال على اإلعكس اإلت الزيادة و   4118المالية العالمية 

 (4129-4118)رادات السياحية في بعض الدول العربية خالل الفترة تطور اإل:1-8 رقمالجدول 

 مليون دوالر الوحدة 

 8012 8012 8012 8012 8012 8018 8011 8010 8002 8002 الدولة 
 9991 4221 2121 9418 2129 7721 8919 24148 21911 21781 مصر 
 2217 2122 2121 2191 2229 1221 1111 1181 4722 4721 األردن
 9222 2842 2819 2141 2274 2114 2892 8124 2992 1827 لبنان 
 ....... ....... ...... ...... ...... ...... 2911 2271 1211 221 سوريا

 24112 22172 21211 8418 9212 9214 8217 2924 1722 1721 السعودية 
 1792 1222 1111 2172 1212 4819 2291 182 297 221 قطر

 ....... 417 118 418 111 429 417 427 429 141 الجزائر
 :باالعتماد على عداد الباحثة إمن :المصدر 

UN-World Organization , Tourism Highlights )2090 -2018( 

940 851 919 1030 1076 1168 1245 1260 1220 
1340 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 اإليرادات السياحية  

 اإليرادات السياحية  
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حيث ( 4121-4118)لدول العربية في الفترة لنالحظ زيادة اإليرادات السياحية  4من خالل الجدول رقم      
حوالي  4121بلغت في مليون دوالر و  21781حوالي  4118 كانت اإليرادات السياحية في مصر سنة

مليون  4721حوالي  4118كانت اإليرادات السياحية في األردن سنة ،و  4121مليون دوالر في  24148
مليون  1827حوالي  4118،اما لبنان كانت اإليرادات السياحية في  4121مليون دوالر في  1181دوالر و 
في يون دوالر و مل 221حوالي  4118وكانت في سوريا سنة مليون دوالر ، 8124حوالي  4121في و دوالر 
 4121مليون دوالر وفي  1721كانت حوالي  4118مليون دوالر ،وفي السعودية سنة  2271حوالي  4121
 182حوالي  4121مليون دوالر وفي  221حوالي  4118وكانت في قطر سنة مليون دوالر ، 2924حوالي 

في كل من مصر ولبنان (4122-4122)بينما نالحظ انخفاض في اإليرادات السياحية في الفترة مليون دوالر ،
 4221حوالي  4122مليون دوالر وفي  8919حوالي  4122حيث كانت اإليرادات السياحية في مصر سنة 

مليون  2842حوالي  4122وفي مليون دوالر  2892حوالي  4122،وكانت في لبنان سنة مليون دوالر 
ابرز  ،وكون لبنانهذا نتيجة انخفاض عدد السياح بسبب عدم االستقرار السياسي الذي شهدته مصر و ،دوالر

في الفترة من قطر و السعودية و اإليرادات السياحية في كل من األردن نالحظ زيادة و .زوارها من الجنسية المصرية
مليون دوالر وبلغت  1111حوالي  4122حيث كانت اإليرادات السياحية في األردن سنة  4129الى  4122
 ملين دوالر وبلغت في 8217حوالي  4122كانت في السعودية سنة مليون دوالر ،و  2217حوالي  4129في 

حوالي  4129مليون دوالر وفي  2291حوالي 4122قطر بلغت في مليون دوالر ،و  24112حوالي  4129
ما األردن فنتيجة أا بالدول الغير مستقرة سياسيا،وهذا نتيجة زيادة عدد السياح لعدم ارتباطه،مليون دوالر  1792
لى إان األردن تتميز بالسياحة العالجية التي تؤدي السياح نستطيع القول نفاق السياح في األردن كما إزيادة 

الى  4118اما بالنسبة للجزائر فنالحظ انخفاض في اإليرادات السياحية من .كثيرا وهذا لغرض العالج نفاقاإل
مليون دوالر كما حدث  417حوالي  4122مليون دوالر وفي  141حوالي  4118بلغت في حيث  4122

لم ونر  ان اإليرادات السياحية في الجزائر  مليون دوالر 111حيث بلغت  4121ارتفاع في االيرادات لسنة 
 في الجزائراألخر  وهذا نتيجة غياب االهتمام بالقطاع السياحي بالدول مليون دوالر مقارنة  111تتجاوز 
 .وتهميشه
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 السياحي ستثماراال: سماخلا الفرع     

اعدة التي تتيح فرصا استثمارية قادرة على المنافسة في سوق نشطة الو الستثمار السياحي من األيعد ا     
نمو الصناعات و , ل مباشر على اقتصاديات الدول صناعة السياحة تؤثر بشك السياحة العالمية، ذلك أن

 ن االستثمارات السياحية شأنها شأن أي نشاط استثماري في قطاعات أخر أحيث , األنشطة المرتبطة بها و 
تتمثالن في الضمانات والحوافز، كتوفير االستقرار تين لمباشرة نشاطها في أي مكان و تبحث عن ركيزتين أساسي

 أهمها قوانين وتشريعات تتعلقالسياسي الذي يشكل مناخا مالئما لالستثمار، الى جانب محفزات عديدة 
 .األجنبيأو /االستثمار المحلي وب

مجموع ما ينفق في قطاع السياحة، وما تستقطبه الدولة من استثمارات "االستثمار السياحي يتمثل في ف
نشطة الواعدة لما تتيحه من فرص كبيرة للنجاح أجنبية موجهة لهذا القطاع، ويعتبر االستثمار السياحي من األ

يق عوائد مالية معتبرة، كما أن تطور االستثمار السياحي يتوقف على مد  تدفق رؤوس األموال المحلية وتحق
حجم الطلب عليه في سوق ض و المعرو المنتج السياحي  قوةلى جانب إ واألجنبية لالستثمار في مجال السياحة،

 1.منتوجها السياحيالسياحة العالمية ومد  اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف ب

 ةيدوافع السياحال :يناثلا المطلب

و تنقسم وبالد دون غيرها ،وراء تفضيله لمكان دون غيره تختلف دوافع السياحة باختالف رغبة االنسان 
 :هذه الدوافع الى

 .لحاجة يفتقر اليها السائح لكنه يرغب باشباعهاإن السفر هو استجابة  -
 .العنان للخيال إلطالقالدافعية كأسلوب  -
هو يتضمن ذلك السفر لزيارة األصدقاء أو ض محدد مثل الرحلة كدافع للسفر و الدافعية تفر  -

 .الفراغ بأوقاتاألقارب او االستمتاع 
خبرات جارب و يعتمد هذا على المعتقدات حول أنواع تالدافعية وخبرات وتجارب السائح و  -
 .السائح

م و أوضاعهم يوفر منهما أفضل لدافعيتهم بالمقارنة عبر عنها السياح عن موقفهلدافعية كما ي -
 2.مع مجرد مالحظة سلوكهم

                                                           
،الملتقى الوطني العلمي العاشر حول السياحة الداخلية في  ي في الجزائر و تأثيره على السياحة الداخليةواقع االستثمار السياحفقير سامية ،لعروم محمد ، 1

 .2،ص  4128جانفي  22-21الجزائر واقعها و سبل تطويرها ،كلية العلوم االقتصادية جامعة اكلي محمد الحاج بالبويرة ،
2
 .221،ص  4117،دار الراية للنشر و التوزيع،عمان ، السفروكالء السياحة و إدارة مكاتب و عصام حسن سعيدي ، 
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 :هم الدوافع فيما يليأبراز إ يمكنو 

 :تتمثل هذه الدوافع في و  :تعليمية,تاريخية , دوافع ثقافية .2
 .المواقع االثريةمشاهدة اآلثار وتاريخ الحضارات القديمة و  -
 .الخ...ضو معار أو حفالت ثقافية أو حضور مهرجانات أحداث المهمة بالعالم مشاهدة بعض األ -
نمط حياتهم حياة الناس في البلدان األخر  والتعرف على حياتهم وأعمالهم وثقافتهم و  اإلطالع على -

 .المعرفةأشياء جديدة لغرض العلم و  اكتشافو , الحضارية والثقافية ,االجتماعية
المركبات  انطالقالتقدم العلمي مثل مشاهدة ن و اهمعرفة ما يدور في العالم من حوادث في الوقت الر  -

 .الفضائية مثال
تكون بهدف االستمتاع بأوقات الفراغ في األماكن الهادئة أو على و  :دوافع الراحة و االستجمام و الترفيه .4

االبتعاد عن من الجو الروتيني اليومي للعمل و أو الهروب , ساحل الشاطئ أو في أي منطقة جميلة 
 .أو للترفيه عن النفس عند توفر المال و الوقت ,المدينة صخب 

كذلك زيارة و , القدس والفاتيكان ,لمقدسة مثل مكة المكرمة السفر بدافع الحج إلى األماكن ا :دوافع دينية .1
كربالء بالنسبة والنجف و , ابة أو جامع الحسين بالقاهرة األماكن الدينية المشهورة مثل أضرحة الصح

 .للشيعة
تجديد الروابط األسرية كزيارة مكان الميالد بالرغبة في زيارة البلد األصل و  هي المتعلقةو  :دوافع عرقية .2

تركت لديهم انطباعا جيدا فكانت زارها األصدقاء في البلد األم و  أنأو الرغبة في زيارة أماكن سبق و  مثال
 .دافع لجعل شخص ما يزورها 

 :ب هي الدوافع المتعلقة و  :دوافع صحية  .1
باردة التوجه إلى أماكن فئة أو االبتعاد عن الجو الحار و التوجه إلى أماكن دااالبتعاد عن الجو البارد و  -

 .المرضىخاصة بالنسبة لكبار السن و 
 .المداواةالسفر لغرض العالج و  -
االسترخاء بعد الشفاء من مرض معين أو لغرض الراحة النفسية بعد إصابة السفر لغرض النقاهة و  -

 .الهواء النقينفسية أو التمتع بالجو الصافي و  بمرض أو أزمةالشخص 
تتعلق بالرغبة في مشاهدة المباريات الرياضية أو المشاركة فيها أو تشجيع فريق معين و  : دوافع رياضية .2

خالل دورة رياضية ما كاأللعاب األولمبية أو كأس العالم لكرة القدم و هما الدورتان األكثر استقطابا 
 .1الدوافع الرياضية للسياح ذو

                                                           
1
 .36،ص  4117،البيطاش نستر للنشر و التوزيع ،اإلسكندرية ،السياحة و المجتمع يسر  دعبس ، 
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 :تشمل العناصر التالية و :دوافع اقتصادية  .9
تدفق السياح لذلك البلد لالستفادة من األسعار المنخفضة لنفس انخفاض األسعار في بلد ما يؤدي إلى  -

 .الخدمات في بلدان أخر 
دون تلقائيا فهم يستفي, فرق العملة في التحويل يؤدي إلى تدفق السياح إلى بلد ما انخفضت سعر عملته -

 .من انخفاض في األسعار ألنهم يحملون عملة صعبة مقارنة بالعملة المحلية
 .1الحصول على صفقات تجارية أثناء القيام برحالت سياحية بالنسبة لرجال األعمال -

 مقومات الجذب السياحي :ثلاثالمطلب ال

لذي اعتاد عليها لقضاء تلعب عوامل الجذب دورا بارزا في توجيه السائح إلى مناطق أخر  غير ا
كانيات القادرة على جذب السياح اإلمهذه المناطق هناك من المقومات و  لكي تتم عملية االنتقال إلىاجازته،و 

الطلب لذي يحقق التوازن ما بين العرض و تعرف هذه المقومات بعناصر الجذب السياحي هي العامل الرئيسي او 
 2.السياحي

-االحياء البحرية والشعاب المرجانية-شواطئ البحريةال–األنهار -المناخ  :المقومات الطبيعية  .2
 .البحيرات-الجبال-المحميات الطبيعية -الواحاتالصحار  و 

ستشفاء االمستشفيات لغرض العالج و –العالج منتجعات لالستجمام و  :الرياضيةالمقومات العالجية و  .4
 3.سبات رياضية مختلفة منامنتجعات الجولف منشآت و قر  رياضية واولمبية و 

لى التطور الحضاري مثل المشروعات الضخمة ذات إهي المقومات التي تشير و  :المقومات الحديثة .1
روات المختلفة كالثروة السمكية من أمثلتها السدود العمالقة التي تحافظ على الثلتأثير االقتصادي و ا

تجذب السياح والجسور المعلقة والقنوات التي رات العالمية التي كذلك المطاوالثروة الغابية والطاقة و 
 .النهريةو الموانئ البحرية تربط البحار والخلجان وخطوط السكك الحديدية و 

نسان إليه اإلذلك للتطور الذي وصل تمثل جانبا مهما في جذب السياح و هي و  :المقومات اإلنسانية  .2
ت الناس في مشاركة شعبية لكل فئا ما ينعكس منوالثقافة والتنمية و في هذا العصر من نمو الفكر 

 .4الفعاليات الخاصةي المعارض و فالمحلية في المناسبات المختلفة و تقاليدهم التعبير عن ثقافتهم و 

                                                           
1
  36المرجع السابق ،ص 
2
 .77،ص  4121درية ،،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،االسكن دراسة في مدخل علم السياحةمنال شوقي عبد المعطي أحمد ، 
3
 .  11،ص  4121،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة مصر ، شركات السياحة و وكاالت السفرسعيد البطوطي ، 
4
 .47سماعيني نسيبة ،مرجع سابق ،ص  
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لمختلفة مراكز النشاطات اثرية والتذكارية و وتشمل بيع القطع األ :مقومات الجذب االصطناعية .1
 .على سفوح الجبالالخضراء في المناطق الصحراوية و  المنتجعاتكالرياضية والثقافية و ,

ن النظام السياسي في الدولة هو المحرك الرئيسي لكافة أمن المؤكد :مقومات الجذب السياسية .2
 .األنشطة فيها

السياحة واحدة من هذه األنشطة التي تحتاج إلى اهتمام السياسة من خالل تبسيط اإلجراءات للمستثمرين و 
للسياحة من فنادق و منتجعات و قر   األجانب و فتح الحدود أمام حركة السياح و االهتمام بالبنية التحتية 

 .سياحية و محميات

والمراكز العلمية والثقافية والبحثية وهي تتمثل في الحضارات القديمة :التاريخية االثرية و المقومات  .9
عمق المعرفة اإلنسانية وربط الماضي والحاضر ومن ضمن هذه الحضارات الحضارة الفرعونية 

وآثار االقباط ومقابر الملوك في مصر والحضارة النوبية في السودان و آثار الكنعانيين في فلسطين 
وآثار المسلمين و الرومان في كثير من الدول العربية مثل  في األردن وآثار الفينيقيين في لبنان

 .الجزائر وآثار العباسيين في العراق
وتشمل األنشطة الثقافية التي يمارسها الزوار المتمثلة في الرقصات الشعبية :المقومات الثقافية  .8

محلية التي تعكس والفنون التشكيلية والمطارحات الشعرية والمتاحف االثرية واألفالم السينمائية ال
 .العادات والتقاليد والفلكور للسكان

وهي األماكن المقدسة واآلثار كالمساجد والمزارات و الكنائس الموجودة في بعض :المقومات الدينية .7
وقد تميز الوطن العربي بهذه .بيت لحم والخليل المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة و 
 .1اليهودية والمسيحية واإلسالمية:الخصائص نسبة لمهبط الديانات السماوية الثالث 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .31، 29المرجع السابق ،ص ص  
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 : خالصة الفصل

هم القطاعات التي تعمل العديد أمن كبر الظواهر االقتصادية ،و أن السياحة أصبحت من أمن الواضح 
من  التنظيمية الخاصة بانتقال االفرادالحضارية واالقتصادية و  األنشطة،فهي تعبر عن ى تطويرها لمن البلدان ع

كما تعتبر  . غيرها لمقدسة وممارسة مختلف الرياضات و عمال وزيارة األماكن االقيام باألاجل الترفيه والراحة و 
اقتصادية واجتماعية  هم الظواهر المميزة لعصرنا الحاضر نظرا لما تتمتع به من أهمية في جوانب عديدةأمن 

ذلك لمساهمتها في الناتج ا في تحقيق التنمية االقتصادية و بيئية ،حيث يلعب هذا القطاع دورا هاموسياسية و 
للعملة الصعبة ،وتحسين ميزان المدفوعات ،وتوفير لفرص العمل،و كذلك تنشيط  دخولالمحلي اإلجمالي ،و 

 .االستثمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: ثانيالفصل ال  

تنمية اإلطار المفاهيمي لل
و التنمية االقتصادية  ةيسياحال  
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 : تمهيد

ال رر   لر  يعر  االهتمررا  بم رال التطروير و حير  يرة االتقتصررا ية تعتبرر تنميرة السرياحة  رراس  ساسري مر  التنم
ؤم  مروار  ماليرة كونهرا تر, تكتسر  التنميرة السرياحية  هميرة متااير   و  .السياحي مقتصرا على تقطاع السرياحة وحر  

, لصررا را  الهامرررة النيررر من رررور  حررر   اإةهرري تمثررل , تعمرررل علررى تحسررري  ميرراا  المررر ةوعا  إضرراةية للسرركا  و 
يترت  على التنميرة السرياحية م موعرة مر  الترتثيرا  علرى التنميرة و ,اما م  عناصر النشاط االتقتصا يعنصرا هو 

ف المفراهي  حرول سرنحاول مر  لرهل هر ا الفصرل التطررل لملتلراالتقتصا ية واال تماعية ةي المقص  السرياحي وو 
كر ا ملتلرف المفراهي  و التنميرة السرياحية لطرة عر ا  إتتثيراتهرا علرى التنميرة االتقتصرا ية ومراحرل التنمية السياحية و 

 .م  لهل مبحثي   االتقتصا ية  ور السياحة ةي التنميةاالتقتصا ية و التنمية حول 

 لتنمية السياحيةا ماهية: األولالمبحث 

 االتقتصا ية وعهتقتها بالسياحةالتنمية  :المبحث الثاني
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 ماهية التنمية السياحية  :المبحث األول

للتنميررة السررياحية  هميررة كبيررر  ن رررا لرر ورها الهررا  ةرري اتقتصررا يا  الع يرر  مرر  الرر ول وةهرري تعمررل علررى حررل 
علرى تلفيرف حر تها مر  لرهل حير  تسراع  بعض المشكه  االتقتصا ية التري توا ههرا تلرل الر ول منهرا البطالرة 

سررنحاول مرر  لرهل هرر ا المبحرر  التطرررل لملتلررف المفرراهي  حررول التنميررة تقر رتها علررى للررل ةرررد عمررل   يرر   وو 
 .السياحية 

 محددات التنمية السياحية مفهوم و  :المطلب األول

 مفهوم التنمية السياحية  :الفرع األول 

هري بر ورها متنلنلرة ةري كرل عناصرر وو ح   ما  هرر مر   نرواع التنميرة  م  بي    التنمية السياحية هي إ
مقومرا  التنميرة الشراملة هري مقومرا  التنميرة  تغلر التنمية الملتلفة ووتكا  تكرو  متطابقرة مرل التنميرة الشراملة وة

 1.السياحية

متواانرة ةري المروار  ضها ع  هر ف تحقيرل ايرا   مسرتمر  و يعبر بعفاهي  متع    للتنمية السياحية و هنال مو 
يرر ه  و .  يررة السررياحيةو عرر  ايررا   اإلنتا يررة ةرري القطرراع السررياحيو باالسررتنهل اإلمثررل للمرروار  اإلنتا السررياحية 
اللررر ما  لكررري تتهتقرررى مرررل ة بتنهرررا اتسررراع تقاعررر   التسرررهيه  و لرررى تعريرررف التنميرررة السرررياحيإاالتقتصرررا يي  بعرررض 

 .2احتيا ا  السائحي 

ية السياحية عن  الكثير م   ول العرال  مر  المواضريل المعاصرر  كونهرا تهر ف إلرى يعتبر موضوع التنمكما 
ةررا  وكر لل بمرا تتضرمن  مر  تنميرة حضرارية شراملة اإلسها  ةي ايا   الر لل القرومي للبلر  وبالترالي ايرا    لرل اإل

 .3 االتقتصا يةلتنمية لكاةة المقوما  الطبيعية واإلنسانية والما ية وم  هنا تكو  التنمية السياحية وسيلة ل

المتواانرة ةري لى تحقيل الايرا   المسرتمر  إع  ملتلف البرامج التي ته ف  مصطلح التنمية السياحيةيعبر و 
عة تضرر  عرر   عناصررر وهرري عمليررة مركبررة متشررب,ترشرري  اإلنتا يررة ةرري القطرراع السررياحيالمرروار  السررياحية وتعميررل و 

لرى االسرتنهل اإلمثرل إتقو  على محاولرة علميرة تطبيقيرة للوصرول , مت اللة بعضها مل بعض متصلة ببعضها و 
طار حضاري والمراةل اإلساسية العامة و لعناصر اإلنتاج  لسياحية م  لهل االسياحي اإلولية م  إطار طبيعي وا 
 4بيئيررة واسرررتل اما ةيررة و ثقاا تماعيررة و كررل  لررل بعناصرررر ملتلفررة اتقتصررا ية و التكنولررو ي وربررط التقرر   العلمرري و 

                                                           
1
 .77ود 7102توايل الكت  وتقسنطينة ال اائر و والفا للوثائل نشر واستيرا  و  ،التنمية السياحيةمصطفى يوسف كاةي  

2
 Douglas pears ,Tourist Development ,2 nd ed ,New York ,longman ,1989,p 10. 

 .011ود  7112التوايل وعما  اإلر   وو ار الراية للنشر و  الفندقيالسياحي و التسويق والترويج السعي ي عصا  حس  و3
4
 .64و مر ل سابل ود  الدولية في ظل تطور تقنية المعلومات و االتصاالت و عولمة السياحة السياحةمصطفى يوسف كاةي و 
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تحقيرررل التوسرررل ةررري ورها المرسرررو  ةررري بررررامج التنميرررة و تنميرررة مصرررا ر الثررررو  البشررررية للقيرررا  بررر المت ررر    و  الطاتقرررة
 1.المرونة الوا   توةرها ةي تضاةر القطاعا  اإلنتا ية الملتلفة

تشرمل كر لل بعرض و ورغبرا  السريا  اللر ما  إلشرباع حا را  تروةير التسرهيه  و  :كما تعرف علرى  نهرا 
  2. لول   ي  إي ا  ةرد عمل   ي   و : احة مثل تتثيرا  السي

مرر   و توسرريل تقاعرر   التسررهيه  :"إلررى  نرر  يمكرر  تعريررف التنميررة السررياحية بتنهررا  يرر ه   و ررهر بيررررو 
 ".الل ما  لكي تتهتقى مل احتيا ا  السائح و 

لترراا  إال ولررة عرر  طريررل تنميررة االتقتصررا ية ةرري برره شررل    التنميررة السررياحية  حرر   سررالي  شررتى لتحقيررل الو 
إلحراا التق   ةي  سلو  الحيا  ومسرتوياتها الل مية بي  ملتلف القطاعا  اإلنتا ية و  التنسيلالت انر والتواةل و 

ليرة ةري ال يتصور    يتحقل كل  لرل كهر ف نهرائي اسرمي إال بتحقرل اإلهر اف المرحوتحقيل الرلاس للمواطني  وو 
مرر  برري  هرر   القطاعررا  القطرراع السررياحي وةالعمررل علررى تحقيررل التنميررة السررياحية  ي  و لرر مي و كررل تقطرراع انتررا

ةي  ا  الوتق  هو مرحلة م  مراحل تحقيل ه ف  كبر هو تحقيل التنميرة لمعنى المتكامل هو ه ف ةي  ات  و با
  3.االتقتصا ية واال تماعية ةي ال ولة

شرريي  تتلرر  طررابل التصررنيل المتكامررل والرر ي يعنرري إتقامررة وت ية   التنميررة السررياح: يررر  عبرر  الرحمررا  سررلي و 
  مررل بالشرركل الرر ي يررتهساليهررا السررائح  ثنرراس اتقامترر  بهررا و مراكررا سررياحية تتضررم  ملتلررف اللرر ما  الترري يحترراج 

 .الق را  المالية للفئا  الملتلفة م  السائحي 

ة السرياحية ت رل ةري  ساسرها  راس ال يت را  على الرغ  م  المفاهي  الملتلفة للتنمية السياحية إال    التنميو 
 4.م  التنمية االتقتصا ية

اللرراد  ماعيررا علررى   و بتنهررا عبررار  عرر  تلررل العمليررة الترري يعمررل مرر  لهلهررا القطرراع العررا آلرررو  عرةهرراو 
 5.مستو  معيشي مرتفل  الل الم تمعا  السياحيةروف اإلةضل لتحقيل نمو اتقتصا ي و للل ال 

   

                                                           
1
 .64المر ل السابل ود  
2
 .40ود  مر ل سابلو  في السياحةاالتجاهات الحديثة لمياس السي  حفني وةتحي الشرتقاوي و 
3
 .2ود  7112 ار الوةاس ل نيا الطباعة و النشر واإلسكن رية ووالتنمية السياحية نشو  ةؤا  و 
4
 .2ود  7114وال ار ال امعية واإلسكن رية و ،دراسات في التنمية السياحية ليلة حس  حسني   
5
و ار اإليا  للنشر و التوايل وعما   (تحليل و تقييم و رؤية استراتيجية )التنمية السياحية الخصخصة و عبار شبرو نسري  غالي تقاس  و الها  لضير  
 .12ود  7102و



 ية تقتصا التنمية االسياحية و طار المفاهيمي للتنمية الاإل                   الفصل الثاني

 

03 
 

  يمكررراإلهررر اف   عرررة مرررو م م  التنميرررة السرررياحية تتضرررم  د  لنسرررتل     السرررابقة يمكرررمررر  التعررراريف و 
  :تيآلكاها إي اا 

القررر ر     عررررلرررهل   مررريتحقرررل  لرررل و لرررةو و  لار  السرررياحية لو لمرررا اانرررة ةررريو المتو الايرررا   المسرررتمر  حقيرررل ت -
بالسياسررررا  و ا هررررةي  فررررةو غيررررر البشرررررية المو ار  البشرررررية و لمرررراالتناةسررررية لصررررناعة السررررياحة برةررررل إنتا يررررة 

 .ةيالكاةيقية اللار ية و التس
  .اإللر القطاعا  و القطاع السياحي   بي اإلنتا ي االرتباط  ت عير -
ا هرمرا يحريط بو ال ر   السرياحي لرهل االهتمرا  بمنراطل   ا مهيلمة ةي تنمية البيئة كالمحاة ة عهالمسا -

 1.فةلالملت   واإلماك الم   م

  محددات التنمية السياحية :الفرع الثاني

 : يلي امية ةيحايسلا ةيمنتلا  ا  حم لثمتت

لررى المنرراطل الرر ي يلعرر   ورا هامررا ةرري الترر ةل السررياحي إونقصرر  برر  الموتقررل ال نراةرري و  :ال رروارتقررانو   .0
عررامه ( القريرر  مرر  اإلسرروال الرئيسررية المصرر ر  للسررياحة ) يعتبررر الموتقررل المناسرر  و , السررياحية الملتلفررة

لى المنطقة الةإ ا علمنا    نفقا  النقل م  و  , ساسيا ةي صناعة السياحة النا حة  سياحية تمثل  هميرة ا 
مر  هنرا ةرإ  و , عتبرر محر  ا هامرا لنفقرة الرحلرةةإ  الموتقل بالنسبة للسرائح ي,نسبية كبير  ةي نفقا  الرحلة 

انلفررراض يرررة العتبرررارا  التررروةير ةررري الوتقررر  و الموتقرررل ال نراةررري يلعررر   ورا كبيررررا ةررري حركرررة السرررياحة ال ول
 .2م  االطمئنا  بو و  عوامل مشتركةالتكلفة ةضه ع  تنوع وسائل المواصه  مل توةر تق ر 

 

 

 

 

 

                                                           
1
والملتقى ال ولي حول اتقتصا يا  السياحة و  ورها ةي التنمية  أهمية التسويق السياحي في تنمية السياحة المستدامة بالجنوب الغربيبو ي عب  القا ر و 

 .6ود  7101مارر  01-2محم  ليضر بسكر  والمست امة و امعة 
2
 .062ود 7106و ار اليااوري العلمية للنشر و التوايل وعما  اإلر   و الجغرافية السياحيةةؤا  ب  غضبا  و 
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نمررو  لهرر   االعتبررارا  كررا  تقررر  المواتقررل مرر  اإلسرروال السررياحية المصرر ر  للسررائحي  سررببا واضررحا ةرريو 
يطاليا ةبالمثل ةإ  بع  المسراةة يعتبرر عرامه رئيسريا ةري إعاتقرة النمرو السياحة ةي كل م  إسبانيا والمكسيل و  ا 

 .السياحي

ه عرر  مشرراريل التنميررة اإلساسررية والمتمثلررة ةرري كفرراس  ةضرر :بتسررعار مناسرربة ترروةير التسررهيه  السررياحية .7
وتروةر وسرائل االتصرال وكفراس  لر ما  المراةرل مر  ميرا  وكهربراس  ,حركرة النقرل الر اللي و ,شبكة الطرل 

لاصرة القرر  ةإن  م  الضروري توةير التسهيه  المتعلقرة باإلتقامرة , الخ...توةر اإلم وصرف صحي و 
 ور اللهرررو السرررياحي وبيرررل الهررر ايا والتررر كارا  و لررر ما  النقرررل و ,والطعرررا  والشررررا  ,والتليررري  , السرررياحية 
تناةسرية مر  حير  السرعر بالمقارنرة مرل المنراطل السرياحية بحي  تكو   ي   م  حير  النوعيرة و والتسلية 
 .اإللر 

شرراس المراةررل يتطلرر  النشرراط السررياحي مرروار  كبيررر  إلن  :مصرر ر االسررتثمارا  ةرري السررول السررياحيةطبيعررة  .1
اريل التي تلر   غيرها م  المشالخ و ...السياحية اإلساسية والمنشآ  السياحية كالفنا ل والمراكا السياحية

مثرررل االسرررتثمار ةررري )ن ررررا إل  االسرررتثمارا  التررري تلررر   السرررياحة مباشرررر  و , الفنررر تقي القطررراع السرررياحي و 
 1.  ما كبيرا م  التمويلتتطل  ح( الفنا ل 

  تسته ف سياسرة تقريرر الحرواةا ةري الر ول الناميرة  م  الضروري و  :تقرير حواةا للمشروعا  السياحية .6
الفن تقية إلن  تقر  يكرو  راغبرا علرى هر ا ستثمار ةي المشروعا  السياحية و تش يل القطاع اللاد على اال

 .النوع م  االستثمار لهعتبارا  السابقة
لررى التنميررة إلترري تررؤ ي يعمررل التلطرريط السررياحي علررى تن رري  ال ررروف  او  :سررياحي الررواعي التلطرريط ال .5

ياحي ينطرروي علررى التيررار اإلهرر اف وتقرر ير المرروار  وت  يرر  ح رر  ةررالتلطيط السرر.تع ررل بهررا السررياحية و 
 .ه اف اللطة التيار المشروعا  التي تتطلبها االستثمارا  ووسائل تمويلها و 

تسويل السياحي مر  ةال.يقو  التسويل السياحي ب ور  ةي بيل المنتج السياحي : النشط التسويل السياحي  .4
المتعرة سرياحي يعتمر  علرى الرضراس النفسري و مرا ضروريا بالنسبة للمنتج ال اإلعه  يكو  لهل ال عاية و 

ا  ساسريا وعلرى هر ا النحرو ةرإ  التسرويل السرياحي يعتبرر محر  .التي يتوتقعها المستهلل م  عمليرة الشرراس 
 . واةل للشراس  ل إي ا  رغبا  و  مو السياحي م  للن

  التن رري  السرياحي ال يرر  والفعرال يعمررل علرى تطرروير السرياحة وتقرر مها علررى   :التن ري  السررياحي الفعرال  .2
 .2المحليةالمستويا  القومية واإلتقليمية و 
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مرررا  عتبررر اإلتقليمرري يالسررياحي علررى المسررتو  الرر ولي و    التعرراو إ :متطلبررا  التعرراو  السررياحي اإلتقليمرري  .2
 :يبرر تقيا  ه ا التعاو  ع   اعتبارا   همها حيويا لتطور السياحة ونموها وو 

 .اإلتقليمية ةي الم ال السياحي اتساع  نشطة المن ما  ال ولية و  -
يرت   لرل مر  لرهل واحر   وو إمكانية تحقيل التكامرل السرياحي بري  الر ول التري تكرو  معرا منطقرة سرياحية  -

المناةسة بي  بحي  يحل التكامل محل .الترتيبا  السياحية التي تن   حصول كل بل  على ماايا سياحية 
غالبا ما تشكل ل ا  مشتركة لوضرل السياسرا  الكفيلرة بالتنلر  علرى المشركه  التري المنطقة السياحية و 

 .تا   المنطقة
 .1(ايار  اكثر م   ولة ةي الرحلة الواح  )ع    ول عبر السياحية الطويلة التي تت    تسهيل الرحه  -

 التنمية السياحية عوامل و متطلبات :المطلب الثاني

 ةري الع ير  مر  الر ول كونهرا تسراه  ةري ايرا   الر لل الفرر يتعتبر التنمية السياحية مر  القضرايا المعاصرر  
 .وملتلفة وتحتوي على متطلبا  وعوامل والبيئة وايا   الموار  السياحيةوتنمية 

 متطلبات التنمية السياحية:الفرع األول 

 :يح  ها ال كتور صبري عب  السميل ةي كتاب  اتقتصا يا  السياحة ةيما يلي

الضررروابط التررري تهرررت  بالعوامرررل التن يميرررة واإل اريرررة التررري تحررر   القواعررر  و هررري تتعلرررل و :متطلبرررا  تن يميرررة .0
المسررؤوليا  حي بتكملرر  مرر  تح ير  االلتصاصررا  و واار  الثقاةررة  و القطرراع السريابالنشراط السررياحي سرواس 

 .بي  اإل ها  المعنية الملتلفة
المناخ مهئما للنشراط السرياحي  الحفا  عليها لكي يكو وهي التي تلتد بحماية البيئة و :متطلبا  بيئية .7

تباطا وثيقا لما لها م   ور ةعال ةي عمليرة استقبال السيا  وةالتنمية البيئية مرتبطة بالتنمية السياحية ار و 
 .الموار  السياحية الطبيعية م   لطار تلو  البيئة  السياحي متضمنة حماية اآلثار و ال  

لي  ةري الم رال السرياحي مر  عمرال ومهن سري  العامط السياحي و هي تتعلل بإ ار  النشاو :متطلبا  إ ارية .1
لمرررا  بالعمرررل السرررياحي ككرررل وولاصرررة بمرررا يتعلرررل فعاليرررة واإل  تترررواةر ةررريه  الكفررراس  وال حيررر  بي   اريررروا  

 .2  تتواةر ةيها مواصفاتها التي ي   بالفنا ل واإلتقامة والتنقل و 
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تنميرررة صرررناعة السرررياحة مررر  للتنميرررة الحركرررة السرررياحية و تتضرررم  اللررر ما  التررري تقررر   و :متطلبرررا  عامرررة .6
 1.غيرهاوتشريعا  وتقواني  وتسهيه  للمشروعا  السياحية وال مركية و  مطارا 

 عوامل التنمية السياحية: الفرع الثاني

طيرة ت ارية ي   وضرعها ةري االعتبرار الفكرر  التلطيية السياحية باعتبارا  تكتيكية و تلتد عوامل التنمو 
 علهرررا تقرررا ر  علرررى المناةسرررة بكفررراس  ةررري السرررول العرررالميو و لكررري ترررن ح صرررناعة المنت عرررا  السرررياحية و  إلن رررا 

 :السياحة ي      تكو  

 .تقابلة للتسويل -
 .لها الق ر  على مناةسة اإلماك  اإللر  -
 .و مكونا  لاصة لى منت عا   ائية إيمك  تقسيمها  -
 .م يري السياحةللربح ومش عة للمستثمري  ومق مي القروض و  ملصصة -

ةري المنطقرة السرياحية التري يحترل . ة السياحية تعتمر  علرى تنميرة ملتلرف المروار  المو رو   بالمنطقرةةالتنمي
الصررررناعية تنميررررة لملتلررررف المرررروار  الاراعيررررة و ةيهررررا النشرررراط السررررياحي اإلهميررررة اإلولررررى وةإنرررر  ي رررر     تكررررو  ال

 .الطل  السياحي ةقطبها لير م ر  االهتما  بالعرض و  اال تماعيةو 

 :ب  ا  تكو  اللطة السياحية تقائمة على  سار المعرةة ال تقيقة للنواحي التالية ل لل كا  ال

ارتباطهررا بإمكانيررة تحقيررل ل اإلصررلي لقيررا  النشرراط السررياحي و طررار الطبيعرري للمنطقررة الرر ي يمثررل العامرراإل .0
ي  ل القطاعرررا  اإلنتا يرررة كالصرررناعة واسرررتنهل المررروا  اللرررا  وصرررناعا  الصررراالسرررتفا   المتبا لرررة ل ميررر

 .تكثيف اإلنتاج الاراعيو 
النقرررل السرررياحي الررر ي يحقرررل ( محررره  ت اريرررة–محررره  عامرررة –ةنرررا ل )البنيرررة الفوتقيرررة والمراةرررل العامرررة  .7

 .استنهل الموار  السياحية به   المناطللى المناطل السياحية و إة الوصول سهول
 .التركي  السكاني بالمنطقة .1
تتثير مباشر على نوعية البررامج والمشرروعا  العالمي ل  و لوما  ع  السول السياحي المحلي تواةر المع .6

 .تح ي  ح   الطل  المرتق االستثمارية و 
 .2إلتقلي اال تماعية لمعرةة ال روف االتقتصا ية و  .5
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تح يرر   ور القطراع السررياحي ةرري ل ولكررل إتقلري  علررى حر   و هر اف لطررط التنميرة لل ولررة ككر التعررف علررى  .4
 1.طار الكبيرإله ا ا

 التنمية االقتصادية التنمية السياحية و  :الثالثالمطلب 

 حررر  اإلسرررالي  التررري تعمرررل علرررى تحقيرررل التنميرررة االتقتصرررا ية مررر  لرررهل الت رررانر ة السرررياحيتعررر  التنميرررة 
 .والتناسل بي  ملتلف القطاعا  اإلنتا ية والل مية وم    ل احراا التق   ةي نوعية الحيا  ومستوياتها

 لمحة عن تطور مفهوم التنمية  :االول الفرع

ن  ح   تطور مستمر وواضح علرى  تقليمي ي   اإلو  التنمية على الصعي  العالمي و مفهالمتتبل لتاريخ إ  
انعكاسا حقيقيرا مشكه  التي توا هها الم تمعا  و كا  ه ا التطور هو است ابة واتقعية لطبيعة الو , مفهو  التنمية

محر    ةري سريال    مفهومهرا اتلر  صرورا بر لل ن ر  و , ر الرام  ةري هر ا الم راللللبرا  ال ولية التي تراكم  عب
محتواها ةري العرال  منر  حل  ساسية لتطور مفهو  التنمية و بشكل عا  يمك  تمييا لمر مراو , الحضار  المعاصر 

 :ه   المراحل هي و , العالمية الثانية وحتى وتقتنا الحاضرنهاية الحر  

  مصطلحي النمرو والتنميرة اسرتل ما كمررا ةتي  لبعضرهما و إ : يللنمو االقتصادالتنمية بوصفها رديفا  .0
لرى معر ل الايرا   ةري النراتج المحلري اإل مرالي إ ةكههمرا يشرير ,  بيرا  االتقتصرا ية اإلولرىلاصة ةي اإل

ةررالنمو االتقتصررا ي يشررير , ولكرر  مررل بعررض الفروتقررا  اإلساسررية بينهمررا, الحقيقرري لررهل مرر   امنيررة طويلررة
ى الايررا   المضررطر   ةرري النرراتج الم لرري اإل مررالي لمرر   طويلررة مرر  الررام   و  حرر و  تنيرررا  مهمررة لررإ

لرى نمرو إبينمرا تعنري التنميرة االتقتصرا ية باإلضراةة ,وملموسة ةي ال وان  اال تماعيرة والسياسرية والثقاةيرة
 ية واال تماعيررة النرراتج المحلرري اإل مررالي حصررول تنيرررا  هيكليررة مهمررة وواسررعة ةرري الم رراال  االتقتصررا

وامتر   هرر   المرحلررة تقريبررا منرر  نهايرة الحررر  العالميررة الثانيررة الررى . والسياسرية وةرري التشررريعا  واإلن مررة
منتصررررف سررررتينا  القررررر  الماضرررري ولررررهل هرررر   المرررر   كررررا  التصررررور لعمليررررة التنميررررة باعتبارهررررا النمررررو 

 .االتقتصا ي 
 والررر السررتينا  مقاربررا  ملتلفررة  وهريررا لعمليررة برررا  منرر  : التنميةةة و فةةةرن النمةةو و اعةةادن التو يةة  .7

 التنميررة و هرر اةها نررتج عنهررا المايرر  مرر  التركيررا علررى ال وانرر  النيررر اتقتصررا ية للتنميررة لررير علررى شرركل
 2  البل ا  تقر  حققر  ن  بالرغ  م     إ, وسائل لتحقيل النمو االتقتصا ي بل كته اف هامة ةي ح   اتها

                                                           
1

 .62د  والمرجع السابق
2
و ار غي اس للنشر والتوايل وعما و  التنمية و التنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالمية االستثمار األجنبي المباشر علىع نا   او  محم  الع اري و 
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  مع ر    إال, رت  علرى  لرل مر  ايرا   كبيرر  ةري ا مرالي النراتج المحلري عالية م  النمو وما ت مع ال 
علرى  إالبهرا الطبقرا  الننيرة ةري الوتقر  التري ال تحصرل ةير  الطبقرا  الفقيرر   تسرتتثرتلل الايا   كثيرا مرا 
مل  التركيا على مفهو  التنمية االتقتصا ية التي تعني بالنمو االتقتصا ي  وم  هنا ب , ايا ا  متواضعة 

وتت سرررر  هرررر   المرحلررررة بشرررركل واضررررح ةرررري نمررررو ج , التركيررررا علررررى إعررررا   توايررررل الرررر لل لصررررالح الفقررررراس 
Seers الشررهير الرر ي يعرررف التنميررة مرر  لررهل ح رر  مشرركه  الفقررر والبطالررة والهمسرراوا  ةرري التوايررل ,

هري اشرباع ال ي يح   عملية التنميرة ةري ثره  ابعرا  رئيسرية  Todaroوك لل تت س  ةي نمو ج تو ارو 
 .الحا ا  اإلساسية واحترا  ال ا  وحرية االلتيار

     التنميرة البر  مر   كا  هنال مؤشرا  ت ل على من  سبعينيا  القر  المنصر   :التنمية المستدامة  .1
ةري نرا ي  0227ةفري عرا  ,ل ال ي يتماشى مل حا را  السركا  ومحريط البيئرة تنير م  منه يتها بالشك
ةفري هر ا   Meadowsبمعنرى حر و  النمرو ل The Limits to Growthsا  رومرا تقر م   راسرة بعنرو 

  يرررن   عررر  الررروتير  المتسرررارعة للتنميرررة االتقتصرررا ية  لرررى مرررا يمكررر  إالتقريرررر  ل اللبرررراس نررراتقور اللطرررر 
 يضرا وضرح  ةيهرا و , ي  السكاني ةي اسرتنااف للمروار  وتلرو  للطبيعرة والضرنط علرى الن را  البيئريوالتاا

لرى التفراعه  بري  السركا  واإلنتراج الصرناعي إشرار   تنا ا الى المعطيا  الراهنرة كمرا اس مستقبل العال 
انتهر  الرى انر  مرل اسرتمرار الوضرل ونفا  الموار  الطبيعيرة و ,  اس وتح يا  التلو  توةير النو , والل ما 

مررل للمرروار  ف شررب  كالررى اسررتنااإيؤ ي  لررل لررهل تقررر  مرر  الامررا  سررةرري العررال  بررنفر اإلنمرراط السررائ   
الر ي ور  اول مرر  الى مفهو  التنمية مصطلح   ي  وهو التنميرة المسرت امة و  على  لل ا للو , الطبيعية 

 بتنهرا  عرةر  التنميرة المسرت امة ةري هر ا التقريرر إ. 0222تقريرر الل نرة العالميرة للبيئرة والتنميرة عرا   ةي
 . ر  اإل يال القا مة ةي تلبية حا اته على تقتلبي حا ا  الحاضر  و  المساومة تلل التنمية التي 

 0221ولرر  اإلمرر  المتحرر   اهتمامررا لاصررا بمصررطلح التنميررة البشرررية منرر  عررا   لقرر  : التنميةةة البشةةرية .6
ا عمليررة توسرريل القرر را  البشرررية الترري يمكرر  تعريفهررا بتنهررو ,التقريررر اإلول للتنميررة البشررريةعنرر ما  صرر ر  
 انرر  االسررتفا    انبررا  همررا  انرر  تكرروي  القرر را  و   التنميررة البشرررية لهررا  هنررا يهحرر  و , واالنتفرراع بهررا 

وتعرررف  يضررا بتنهررا ,إلنترراج وللنشرراط ةرري م ررال الثقاةررة والم تمررل والسياسررة إلغررراض ا,مرر  هرر   القرر را 
ات اهرا  الفرر  عملية تعايا وت عي  ةعاليرة الفرر  الحاليرة والمسرتقبلية والعمرل علرى تنييرر كرل مر  سرلول و 

والمهرارا    رالالتي تستلا  تعر يل كرل مر  اإله اف المر و  م  عملية التنمية و يساه  ةي تحقيل اإل بما
 .1غايتهاحور عملية التنمية ةهو وسيلتها و هو م نسا اإل  إم  ث  ةو , 

                                                           
1
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طرررار الشرررامل للتنميرررة وتضرررمن  هررر   علررر  البنرررل الررر ولي مبرررا ر  اإل  0224ةفررري عرررا  :التنميةةةة الشةةةاملة .5
وين رر ,طار كلي يتكامرل ةير  ال انر  االتقتصرا ي والمرالي مرل الهيكرل اال تمراعي والبشرري  إبلور المبا ر  

نهررا عمليررة تحويررل الم تمررل مرر  العهتقررا  التقلي يررة وطرررل التفكيررر التقلي يررة  البنررل الرر ولي للتنميررة علررى 
إال ا ا شرررمل   ويرررر  البنرررل الررر ولي انررر  لررر  يتيسرررر ان ررراا هررر   التنميرررة,واإلنتررراج الرررى طررررل اكثرررر ح اثرررة

ومرر  هنررا نهحرر  كيررف . التنميةتحسرري  مسررتويا  الحيررا  كالصررحة والتعلرري  وتلفيررف الفقررر واطرررا  التنميررة
تطور مفهو  التنمية عبر السنوا  م  كونها كان  مرا ةة للنمو وم  ث  عين  بمستلة التوايل وبعر   لرل 

لتنميرة الشراملة التري تلترال كرل اشركال التنميرة بمستلة التواةل مل البيئة ث  تطرور  لتهرت  براإلةرا  و ليررا ا
 1.السابقة بها

 التنمية االقتصاديةبالتنمية السياحية  ةقالع :الثاني الفرع

هررر ا و اإلنتررراج القرررومي الحقيقررري و  و إ  التنميرررة االتقتصرررا ية تتضرررم  ايرررا ا  ةررري الررر لل القرررومي الحقيقررري
يررر ع  الترررراك  الر سرررمالي والتقررر   التكنولرررو ي ةررري ار ممرررا و اإلنتررراج يسررراع  ةررري ايرررا   اال لررر التحسررر  ةررري الررر لل 

 2.ال للع  ه   ب ورها على  ع  اإلنتاج و تساالم تمل و 

. اإلنشرطة المرتبطرة بهراعا  و رواج الصناسياحة بشكل مباشر على االتقتصا  و حي  يؤثر رواج صناعة ال
السلل المنشرنلي  بهرا ةيتفرر  و  ي  الى  يو   صحا  ه   الل ما إ  يؤ ي إلى انتقال اإلموال م   يو  السائح

 .سلسلة  لر  م  االنفال لألموالع  ه ا االنتقال 

لرى إبالترالي سرتههكية و نفرال العرا  علرى السرلل االالحركرة السرياحية اا  اإل نر  كلمرا اا  تر ةل ح ر  ال شرل و 
, (غيرر مباشرر , مباشرر )الل ما  المتصلة بصرناعة السرياحة اال لار مما ينشط ه   الصناعا  و ارتفاع مع ال  

 3.الل ما  المرتبطة بهااع نطال العمل ةي ه   الصناعا  و نفال اتسمر ال ي يتول  ع   لل اإلاإل

لرهل ةترر   نهرا عمليرة يرا ا  بواسرطتها الر لل القرومي الحقيقري لهتقتصرا تتعني التنمية االتقتصرا ية كر لل بو 
 .مع ل نمو السكا  ةإ  متوسط  لل الفر  الحقيقي سيرتفل كبر م   ا كا  مع ل التنمية ا  امنية معينة طويلة وو 

 4:العملية التنموية تتضم  ثه  عناصر هيو 

                                                           
1
 .10المر ل السابل ود 
 . 40و 41ود د مر ل سابلو السياحة الدولية في ظل تطور تقنية المعلومات و االتصاالت و عولمة السياحة مصطفى يوسف كاةي و  2
3
  .22د.7102والفا للوثائل وتقسنطينة ال اائر و السياحة المستدامة السياحة الخضراء و دورها في معالجة ظاهرن البطالةمصطفى يوسف كاةي و 
4
 .40د و مر ل سابلوالسياحة الدولية في ظل تطور تقنية المعلومات و االتصاالت و عولمة السياحة مصطفى يوسف كاةي و 
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تتر لل ةري هر ا و :الخةدماتهةه  البضةائ  و العرض مةن عنصر التفاعل بين الطلب والبضائ  والخدمات و  .0
مرر    ملررة مرر   هررة العرررض تحكمهرراالطلرر  هنررال ح رر  السرركا  والرر لل وتوايعرر  وو  التفاعررل مرر   هررة

 .تكوي  ر ر المالالعناصر كالمصا ر الطبيعية وتقو  العمل و 
المقصرو  باالسرتمرارية تلرل الايرا   المطرر   المسرتمر  و  :عنصر توافر ال يادن الحقيقية في الناتج القومي .7

ةري ت هر آثار ه   الايا ا  ي ال تتتثر بال ورا  االتقتصا ي وال تكو  نتي ة لها وتستمر لم   طويلة و الت
 .ايا   ال لل الفر ي

تعتبر السياحة اليو  محركا رئيسيا م  محركا  التنمية االتقتصا ية ةهي مص ر  لل للعمره  الحرر  و 
علرررى إعرررا   توايرررل الررر لل القرررومي  الرررل ى ميررراا  المررر ةوعا  ويرررؤثر علرررى ح ررر  العمالرررة و يرررؤثر إي ابيرررا علررر

ضا عائ اتها تنعكر بالفائ   على السكا  م  لهل عهو  على تشنيل االي ي العاملة ةإ  السياحة  يال ولةوو 
تمويرررل التعلررري  ايرررا   النشررراط االتقتصرررا ي وةالضررررائ  التررري يررر ةعها السررريا  تسررراع  الحكومرررا  المحليرررة علرررى 

 .غيرها م  الل ما والرعاية الصحية و 

 باشررررر  علررررى الميررررا ي غيررررر المو ةالسررررياحة هرررري نشرررراط ضررررروري لحيررررا  النررررار تمترررر  آثارهررررا المباشررررر  
 .االتقتصا ية ةضه ع  العهتقا  ال وليةاال تماعية والثقاةية و 

حيويتها للبه  يساع  على تن ري  الر ور للسياحة و الوعي الكامل بتهمية التنمية االتقتصا ية     ال شلو 
 .رسالتها   اسعلى  ميل ال ها  م    ها  السياحة الملتلفة ةي لعب  ةي تحقيل التنمية الشاملة و ال ي ت

رموتقرررا عالميرررا مررر   انررر  تحترررل مكانرررا م ورا هامرررا ةررري اتقتصرررا يا  الررر ول وتنميتهرررا وو  احة تلعررر ةالسررري
طريقهرا نحرو تنميرة القطراع السرياحي ةيهرا تتلر     ال ولة التي  لر   ةري تطروير و  اللبراس وحي الحكوما  و 

ي هرررر اإلثرررر االتقتصرررا ي للسرررياحة ةررري ايرررا   اإليررررا ا  التنميرررة االتقتصرررا ية وتحسررري  الهيكرررل االتقتصرررا ي وو 
السرياحية مر  النقرر  اإل نبري ممررا يعطري ال ةعررة الهامرة للتنميرة بترروةير اكبرر تقرر ر  مر  العمرره  اإل نبيرة الترري 

غيرر السرياحيةوكما    االنفرال تقرامته  علرى ملتلرف اللر ما  والسرلل السرياحية و إمر   ينفقها السرائحو  لرهل 
طراع السرياحة بمرا يحتا ر  مر  سرلل لسياحي يساه  ةري تنميرة عر   مر  القطاعرا   التري تنر ي تقاالستثماري ا
عمالرة ياحية تحقرل عمالرة وطنيرة مباشرر  و ةي م ال إي ا  ةرد العمل المتعر    ةرا  اإلنشرطة السرول ما وو 

 1.غير مباشر  تحققها القطاعا  اإللر 
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 ةمراحل اعداد خطة التنمية السياحي :المطلب الراب 

  : المترابطة كالتاليو ة لسلا  المتسو اللط  ى ع   ملية إع ا  التنمية السياحية علعمتشمل 

 .اإلوليةإع ا  ال راسا   .0
يررة إعرر ا  لعمحرره التن يررة الرا حررة مرر  لررهل ا لهتعرر ي  لرري بحيرر  يمكررو  هرر اف التلطرريط بشرركل  تح يرر   .7

 .اآلثار  ة تقييرلمرح واللطة 
 .منطقة السياحيةلله  ضل الراو ال  تقييرو حا  و ا  راس المسو ما  لو  مل المع .1
البيانررا  لرهل   ا مرهرر مع  تفسررير البيانرا  التري تررتحليرل و ى لرة علرالمرحتشرمل هرر   و : البيانرا  تحليرل  .6

 يةلالتفصيو مية لا العهاتو لط  رسرو تعميما  تساع  ةي إع ا  اللطة بحقائل و ج و اللر و ا هليفو تو 
 اللتيرار( البر ائل)   السياسرا  هر  تقييرر  يتو ضل السياسا  السياحية المناسبة و   نا يتروه: إع ا  اللطة  .5

لتحقيررل ا هالمشرراريل الترري ي رر  تنفيرر و تح يرر  البرررامج كرر لل يررت  و مناسرر  لتنفيرر  اللطررةو هررو مهئرر  و مررا 
 .اللطةاه اف 

 .ة السابقةلا ةي المرحهتح ي   التي يتوبالوسائل ا هصياتو تنفي  اللطة بت .4
  ال ر ير بالر كر  و .  لرل مررإل  الرالتن ية الرا حرةو إ ا تطوةل ا لهتع يو متابعة اللطة السياحية و   تقيير .2

   هرررتحتررراج و للطرررط التنميرررة السرررياحية  اإلساسرررية  المررر لهتشررركل ا لهررريلتحو  مرررل البيانرررا  و حا  و المسررر
 :اهما  عنلو  مل المع  ان  التي يمكو ال ه   و كبير   تن يرو ة إلى  تقة لالمرح

 .ال    السيا عناصر  -
 .الل ما المراةل و  -
 .وسائل النقل -
 .البنية التحتيةومراةل ل ما   -

ي لرر يضررا ممثو   حسرر  تلصصرركررل لررة و ا  ال هررةرري     ليو بررآراس المسررؤ  اإللرر ة لرر   المرحهرر    مررلررتتطو 
البيانرررررا  ال نراةيرررررة و اللررررررائط و ةر  و مرا عرررررة ال راسرررررا  المترررررو يرررررةو لي الم تمعرررررا  المحلرررررممثو  اللرررررادالقطررررراع 

السررياحة كفرراس  انفرراتقه  و  معرر ال و لصررائد السرريا  و السررياحيةو اإلسرروال  راسررة و  البيئيررةو اللصررائد الطبيعيررة و 
 1إلخ ...ولطوط النقل ال ويية لالمح
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 :سية هييثه  محاور رئ تشمل عملية تحليل البيانا و 

 :تحليل األسواق السياحية من  -
  (.اإلتقامةالطل  السياحي على مراةل )التوتقعا  المستقبلية 
 ل ما  البنية التحتيةح ي  الحا ا  م  مراةل اإلتقامة والل ما  العامة و ت. 

 :يمثل ه ا التحليل العناصر التالية :التحليل المتةامل -
  لصائد البيئة الطبيعية. 
  االتقتصا يةالعوامل اال تماعية و. 
 عناصر ال    السياحي. 
 اإلنشطة السياحية. 
  اللطط المتوةر السياسا  و. 
 الطاتقة االستيعابية. 

 :تحليل العناصر المؤسسية للقطاع السياحي -

وتتضررررررم  علررررررى الميرررررر اني  العررررررا  واللرررررراد ويتضررررررم  آليررررررا  التنفيرررررر  والمتابعررررررة والمراتقبررررررة والسياسررررررا  
التر ري  السرياحيو تشركل هر   القر ر  الماليرة واالسرتثمار وبررامج التعلري  و اإلن مة و واالستراتي يا  وتوةر القواني  و 

 1.حلة م  تحليل القاع   اإلساسية التي توةر الم له  الرئيسية الهامة لوضل اللطة الشمولية السياحيةالمر 
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 وعالقتها بالسياحة االقتصادية تنميةال :الثاني المبحث

ةري متوسرط نصري  الفرر  ةري و , ى حر و  ايرا   ةري الر لل القروميال يقتصر مفهو  التنمية االتقتصا ية علر
اال تمراعي للوحر ا  لرى  انر   لرل حر و  تنييرر  ر ري وهيكلري ةري النشراط االتقتصرا ي و إ بل يتضم الم تمل 

ارتفراع مسرتمر  لل الم تمرل و االتقتصا ية المكونة للم تمل بمرا يتضرم  تحقيرل ايرا   مسرتمر  ةري الر لل القرومي لر
مفرراهي  حررول التنميررة لررى ملتلررف الإم  لررهل هرر ا المبحرر  سررنتطرل وو ي  الفررر  مرر  هرر ا الرر للصررةرري متوسررط ن

 . ور السياحة ةي التنمية االتقتصا يةتح ياتها و ابعا ها و االتقتصا ية وتطورها و 

 التنمية االقتصادية  مفهوم :المطلب األول

 .تنمية الشيس يعني اح ا  النماس ةي و , الكثر  مية لنة م  النماس وهو الايا   و التن

تعريررف متفررل عليرر  برري   التلررف االتقتصررا يو  كثيرررا حررول هرر ا المفهررو  وال نكررا  نحصررل علررى :اصررطهحا
 : يعو  السب  ةي  لل إلى ع    مورالباحثي  و 

نمية بي  التصاص  ل لل التلف  الن ر  إلى التم  اال يولو ية الحاكمة لفكر  و  كل باح  يعرةها انطهتقا -
 .مفكري االتقتصا  اإلسهمي و , كيي  المفكري  الر سماليي  والمفكري  االشترا

حيرر   لرر  التنميررة لمرر   , ال سرريما النمررو االتقتصررا ي , المفرراهي  القريبررة منهرراالللررط برري  مفهررو  التنميررة و  -
 :التعريف التاليم  التعريفا  ةي ه ا الشت  و , فهو  ضيل هو النمو االتقتصا ي طويلة تنحصر ةي م

طريررل اسررتل ا  المرروار   لل الفررر ي الحقيقرري ارتفاعررا تراكميررا عرر التنميررة هرري ال هرر  المبرر ول لهرتفرراع بالرر 
 . شمل بنرض رةل ال لل القومي بمع ل  كبر م  مع ل تااي  السكا  لطبيعية المتاحة استل اما  كفت و االبشرية و 

 .لير التنمية االتقتصا يةقيقة هو مفهو  النمو االتقتصا ي و ةه ا ةي الح

, عهتقرا  متعر    ة مفهرو  معقر  تتشرابل ةير   وانر  و الفكر التنموي    التنميإ  الحقيقة التي توصل اليها 
, را    ريررة ةرري الهياكررل المؤسسررية واال تماعيررة واإل اريررة وحتررى المعتقرر ا  والعررا ا  هرري تتضررم  احرر ا  تنيررو 
  يمكرر     إ,بالتررالي ةررإ  تحقيررل النمررو االتقتصررا ي ال يعنرري بالضرررور     هرر ا البلرر  تقرر  حقررل تنميررة إتقتصررا ية و 

 1.يح   ه ا النمو  و  ا  تراةق  تنيرا  هيكلية ةي االتقتصا 
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انرة بري   حروال المعيشرة الفعليرة نهرا تتضرم  الموابتةيعررف التنميرة  S/WAGETما االتقتصا ي اإلمريكي  
 1.غو  ةيها او التي يمك  تحقيقها وهي مواانة تق  تكو   و طابل تقومياإلحوال المر و 

المرررن    االرتقرراسنهررا عمليرررة بالنررة ال تقرررة وتمثررل ةررري النهايررة ةررري بتالتنميررة االتقتصرررا ية  عرررف ةررؤا  موسرررىيو 
حهل تكنيل ارتقى وواستل ا  وسائل  تنييرا  هيكلية لبإنتا ية العمل م  له تتناول  روف اإلنتاج ال ماعي ووا 

ف يتضررم  تعبئررة المرروار  ريررهررو تعو  .اال تماعيررةشررباع متاايرر  للحا ررا  الفر يررة و إ ومررل كثررر كفايررة حرر   و  نترراج إ
تطرررروير شررررامل للعهتقررررا  وتو يررررف االيرررر ي العاملررررة المنت ررررة والمؤهلررررة وو   وا  العمررررل الهامررررة لإلنترررراج اإلوليررررة و 

 2.اإلنتا ية وبما يؤ ي الى ايا   اشباع الحا ا 

االتقتصا يي  النربيي  بقول      ما ساتق   ح  لشمولاالش ي  و تتصف ب باإلي اام  التعريفا  التي تتس  و 
 .3  التنيير يصي  الم تمل ككل التنمية هي نمو يقتر  بالتنيير و 

الحيا  اال تماعية ومعتم    عملية شاملة تتناول ملتلف مقوما   مع   غل  تعريفا  التنمية على  نها و 
تسرير ةري ات را  محر   القرومي وو امل لملتلف ال وان  االتقتصا ية واال تماعية للم تمرل ةي  لل على تلطيط ش

بي  ملتلف نواحي التنمية لمساع   الم تمرل التنسيل مر ال ي يتطل  عمليا  التن ي  و ه اف مح    اإل لتحقيل 
 .ةي إعا   بناس كاملة

طلرررل عليهرررا التنميرررة االتقتصرررا ية ووال وانررر  التررري  ي  ال وانررر  االتقتصرررا ية للتنميرررة و مكررر  التمييرررا بررر تقررر  و 
 .لتي عرة  بالتنمية اال تماعية ااال تماعية و 

تقصرى  ر رة وبطريقرة والممكنرة إلةالتنمية االتقتصا ية يقص  بها تنميرة ملتلرف المروار  االتقتصرا ية المتاحرة 
 4.للل ةرد   ي   للعمل به ف تحسي  اإلوضاع االتقتصا يةةضل و  

 

 

 

 
                                                           

1
 .2ود  7112التوايل والقاهر  وو ار الف ر للنشر و صادية االستراتيجية الهاتية لتمويل التنمية االقتالطي   او ي و 
2
و طروحة مق مة لنيل شها   ال كتورا   -دراسة حالة الج ائر–المستقبل ة في االستجابة لتحديات الحاضر و التنمية المستدام حدودمحي ال ي  حم اني و 

 .06ود  7112ةي العلو  االتقتصا ية وةرع التلطيط و امعة ال اائر و
3
 .052ود  0224والمعه  العلمي للفكر اإلسهمي والقاهر  و دورها في تمويل التنمية االقتصادية ية و أسواق األوراق المالسمير عب  الحمي  رضوا  و 
4
 .60ود  مر ل سابلو التنمية السياحيةواحم  ةواي ملولية  
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 التنمية االقتصادية  متطلباتو  ابعاد :المطلب الثاني 

 .ما ا اال تماعي وتتطل  م موعة م  المستلو للتنمية االتقتصا ية ع   ابعا  منها البع  الما ي 

 ابعاد التنمية االقتصادية:الفرع األول 

 :متع    تشمل اآلتيبعا ا ملتلفة و التقتصا ية يتضم   مما تق   يتضح لنا بت  مفهو  التنمية ا

 .التصنيلمفاهي  النمو والتح ي  و تضم  التتكي  على يو :البع  الما ي للتنمية  .0
اإلساسرررية للنالبيرررة مرررر   شرررباع الحا ررررا ا  ا تثررررا  الفقرررر و  ويتضرررم : البعررر  ال تمررراعي اإلنسرررراني للتنميرررة .7

 .التوايل اإلكثر ع الة لل للالسكا و و 
 .االستقهل االتقتصا يويتضم  التحرر م  التبعية و : البع  السياسي .1
ر المن مرا  واالتفاتقيرا  طراإعهتقتر  بالتنميرة ةري ويتضرم  مفهرو  التعراو  الر ولي و  :البع  الر ولي للتنميرة .6

 .التكامل اإلتقليميوالن ا  العالمي و 
 1.ين ر الى التنمية االتقتصا ية باعتبارها مشروعا للنهضة الحضارية ال يو :البع  ال  ي  للتنمية  .5

 متطلبات التنمية االقتصادية: الفرع الثاني

 :االتقتصا ية توةر ع   مستلاما  م  ابراها ما يتتي تتطل  التنمية 

طرار عمليرة التنميرة وةهنرال مر  يرر  إالتلرف الكترا  حرول  هميرة المروار  الطبيعيرة ةري  :الموار  الطبيعية .0
غرر   نهررا بتنهررا تلعرر   ورا  ساسرريا ةرري عمليررة التنميررة وةرري حرري  يررر  آلرررو   نهررا ال تلعرر   ورا حاسررما ر 

تيسرر  وةهنرال بعرض اإلتقطرار اسرتطاع  ا  تحقرل حالرة التقر   رغر  اةتقارهرا و يمك  ا  تساع  على  لرل 
ي حققتهررا تسررتطيل التقرر   التكنولررو ي الترر ا  المتق مررة بفعررل حالررة التطررور و النسرربي للمرروار  الطبيعيررة وةالبلرر

المبا لرررة بررري  عناصرررر اإلنتررراج ةررري العمليرررة اإلنتا يرررة وبحيررر  يحرررل العنصرررر اإلنترررا ي تطبيرررل االحرررهل و 
ةرري المرروار   شررح مررا اإلتقطررار الناميررة ةهرري ال تعرراني مرر   .الرروةير لرر يها محررل العنصررر اإلنتررا ي النررا ر

التكنولو يرررة  لرررل مررررتبط بعررر   تررروةر المعرةرررة  ر رررة االنتفررراع االتقتصرررا ي منهررراو و الطبيعيرررة برررل ترررنلفض 
ثررل المسررتلاما  مالترري تتو  القرر را  اإلنتا يررة المترروةر  ومررا الررى  لررل و انلفرراض مسررونقررد ر ر المررال و 

 2:  يتطل  توةر شرطي  ةي الموار  هماإ  .اإلساسية للتنمية
                                                           

 .010ود  7112و ار وائل للنشر و لتوايل واإلر   عما  و موضوعاتنظريات وسياسات و التنمية االقتصادية وم ح  القريشي  1
2
و طروحة مق مة ضم  متطلبا  نيل شها    كتورا  علو  ةي العلو  االتقتصا ية  التنمية االقتصادية في الج ائرالشراةة العمومية الخاصة و تقنا ا   ميلة و 

 .27ود  7102-7102وتسيير المالية العامة و امعة ابي بكر بلقاي  تلمسا  و 
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 .استل ام ر  الفنية التي تسمح باستلرا   و المها  تو   المعرةة و   -
 .على الل ما  التي ينت هاو    يو   طل  على المور   ات    -

 . ا غا  اح  الشرطي  ةإ  الشيس الما ي ال تكو  ل  تقيمة كمور إما  

وسريلتهاو غايرة التنميرة و  ةاإلنسرا   الموار  البشرية تلع   ورا هاما ةري عمليرة التنميرة و  :الموار  البشرية .7
منفر  لهرا وا  يعتبرر اكثرر عناصرر و  االعتما  علرى االنسرا  كمصرم  و ل حصول التنمية ب ةم  المستحي

 .هو المستهلل ك للاالطهل ةهو المستل   للموار  وهو المنتج للسلل والل ما  و  اإلنتاج  همية على

يرتبط م  و ائف  لر  م   ماس الو ائف االتقتصا ية م  انتاج وتبا ل واستههل و بالتالي ةإ  كفاس    او 
السركا و وع نرا يتوتقف ةي النهاية على ح   و استثمار به ف الوصول الى مع ال  نمو مرغو  ةيها وانما لار و 

رةة واللبر  واإلرا   والتصمي  على تحقيل التطور والتنل  على ما يتمتل ب  م  عناصر مؤهلة  ي م عمة بالمعو 
 .تبني السياسة االتقتصا ية التي تعمل بات ا  تحقيل التنمية القوميةالمشاكل الملتلفة و 

للطاتقة اإلنتا ية ةي ا  اإلساسية مع ل تراكم  م  المح  يعتبر ر ر المال م  حي  توةر  و  :ر ر المال .1
ي بلنت  ه   الم تمعا  م   هة علي  ةهو اح  م اهر مستو  التق   ال ال  تنيرها وو مع الم تمعا  و 

ةري الم تمرل  ر المرال لرى ر إعامل حاس  ةي تحقيل مع ال  نمو اتقتصرا ي مرتفعرة تسرمى اإلضراةا  وو 
م تمل اإلنتاج المو   ةعه لتكوي  ر ر المال ةي ال ين ر الي  عا   كنسبة م  تقيمةباالستثمار الوطنيوو 

  ايرا   معر ل االسرتثمار هر ا ةري  ولرة يعنري  ال شرل ة اإلنتاج الوطني م   هة  لرر  وو تقيمم   هة وو 
ضراةة الرى  لرل بإتقامرة مصرانل   ي  وباإلتوسيل الطاتقرا  اإلنتا يرة ةيهرا وو ا  ال ولة تب ل م هو ا كبيرا ل

هنررا تبرررا ايررا   إنتا يررة العمررل وو التكنولو يررا الح يثررة الترري تسرراع  كثيرررا ةرري و الحصررول علررى المبتكرررا  
 .الوطني اإلنتاجرةل مستو  لمال ةي للل الطاتقا  اإلنتا ية وث  ايا   و اإلهمية القصو  لر ر ا

تعرف التكنولو يا على  سار انها ال ه  المرن   الرامري السرتل ا  نترائج البحر  العلمري ةري  :التكنولو يا .6
 لررل اإل اريررة و اإلنشررطة معنى الواسررل الرر ي يشررمل اللرر ما  و طرروير  سررالي    اس العمليررا  اإلنتا يررة بررالت

 .لى  سالي    ي   يفترض ةيها انها ا    للم تملإبه ف التوصل 
 :التكنولو يا تساه  ةيو 

 .االبتكارعية المو و   ع  طريل االكتشاف و ايا   الق ر المتا  م  الموار  الطبي -
 .1تحسي  النوعيةنتاج و طرل انتاج   ي   تتيح ايا   اإل اكتشاف -

                                                           
1
 .27ود المر ل السابل  
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 :تق  تااي  االهتما  بالتكنولو يا ةي الوتق  الراه  بسب  عوامل ع   منها و 

 .مع ل النمو االتقتصا ي يعتم  بشكل كبير على مع ل التطور التكنولو ي -
اعتما  التطور التكنولو ي كت ا  مهمة للمناةسة بي  المشروعا  التي تعتم  علرى الفروتقرا  ةري اإلسرعار  -

التري مر  و ابتكرار وسرائل انتراج   ير   و نتاج سلل   ي   إكتسار ةي  لل ةحس  وبل على الق ر  على 
التنميرة   ثمرة تحقيرل مرشتنها ا  ترةل م   و   ونوعيرة وكميرة اإلنتراج ووبالترالي تحقيرل ةرائض معتبرر و 

 1.المساهمة ةي النمو االتقتصا يو 

 معوقاتهاالتنمية و  تحديات:المطلب الثالث 

 و هرررر اةهما   يتقتصررررا يالالنمررررو والتنميرررة ا يتلفررررة  وهريررررا لعمليترررملمقاربرررا  بررررا  منرررر   والرررر التسررررعينا  
تعلقرة بعمليرة التنميرةو لرير ةقرط علرى ملتقتصرا ية ااال رير وانر  غلكيرا علرى اتر ماو نتج عنها ماي  مر  التهومعوتقا

عمقرا  اإلكثرر االنتبرا  ةري و وانعكرر  لرل اتهراحر   ةري و برل كتهر اف هامرةاالتقتصرا يشكل وسائل لتحقيرل النمرو 
برالن ر لسياسرية والبيئيرة للتنميرةو حير  و وا اال تماعيرةلل وانر   اآل ال وليرة  والوكراال والر ول  اإلةررا ال ي يولي  

و الت ررار  مررنمثررل علررى مسررتو  العامررل   يررر اإللالعقررو   لررهل االتقتصررا يحققهررا النمررو  الترري لررةالم هالنتررائج  إلررى
يكر  كاةيرا لعمليرة التنميرة لر  يرةو ةرإ  هر ا حللما لهتقتصرا يا الكلي  لهتقتصا  بيوالنس ال ائي واالستقرار العالمية

 : همهاو المعوتقا بالع ي  م   المتتثر المعيشي المستو الرةل م   إلى ته ف التي

 :عوائق اقتصادية .1
معررر ل  ين ول الناميرررة هرررو السرررب  الررررئير لتررر الررر يةرررالررر لول  انلفررراضحيررر      :للفقررررالررر ائر  المفرغرررة  -

لررري حلمو النررراتج امرررنمعررر ل  انلفررراضو ممرررا يعررري  ضرررمنيا االسرررتثمارمعررر ل  انلفررراض وبالترررالي اال لرررار
 إلررىا يررؤ ي مرربتررؤثر سررلبا علررى الرر لل الفررر ي  الترريو لصوصررا إ ا ترراام  مررل الايررا   السرركانية يلامرر إلا

 يةرريستعصرري علررى تلررل البلرر ا  التقرر    المتصررلة الحلقررا الشلصرريو وباسررتمرار هرر    اال لررار انلفرراض
 .مسار التنمية

 إسرررتراتي يا  نررريتب يلررردالتتييررر  الن رررري ةيمرررا  اهرررلإ ا كانررر  التنميرررة تقررر  حشررر    :ضررريل ح ررر  السرررول -
 واللرر ما ي شرركل نقررد السررلل ةرروالرر ي تعرراي  منرر  البلرر ا  الناميررة  االتقتصررا يالتصررنيل كمفتررا  للتقرر   

 الح  م  اتقتصا يا   لهستفا  ر  يالكب الصانلراتي يا  اتقتضى إنشاس تسالهاو ةإ  تلل اير الضرورية وغ
وايرا   ترشري   اإلنتراجلفرض كلفرة وحر    يةر يكر لل مر  التطرور التقنر واالسرتفا  رةرل كفراس  التشرنيل  ةي
 .2المتاحة االتقتصا ية الموار  ستنهلا

                                                           
1
 .26و 21د  المر ل السابل ود  
2
 راسة تحليلية و تقياسية و طروحة  كتورا  ةي العلو  : اثر النمو االقتصادي على عدالة تو ي  الدخل في الج ائر مقارنة بالدول العربيةكب اني سي  احم  و 

 .11و 17ود د  7101-7107وتلمسا  و امعة ابي بكر بلقاي االتقتصا ية واتقتصا  و 
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 :نظاميةعوائق سياسية و  .2
علرى  حصولهاةريقيا بالرغ  م  اوآسيا و  ال نوبيةمن  مع   بل ا   مريكا  يهي ما يعان :التبعية السياسية -

 النالررررر  مررررر  ن ررررر ةررررري القانونيرررررة مسرررررتم   حيررررر     مع ررررر   ن متهرررررا ال سرررررتورية و ل السياسررررريو هسرررررتقالا
نفررر مسررارهاو كسرر   يتسررر ةرر  ي إ ا لرربرر نإلللته يرر  ا آللرررمعرضررة مرر  وتقرر   ي علهررامسررتعمريهاو ممررا 

الرر ي تقرر  تسررتل م  البلرر ا   اإلمرررليررةو حملو التقاليرر  ا اإلعرررافتقرر  تتعررارض مررل  التيملتلفررةولالتشررريعا  ا
 .المستعمر  كورتقة ضنط على حكوما  تلل البل ا 

يت  ب و  و و   ال مهئ  ال يلا االتقتصا ي المناخ تهيئةإ  عملية التنمية تتطل   :اإلمني االستقرارع    -
 .المستثمري  ل   شرطا ضروريا  يعتبرو ال ي اإلمني االستقرار يمنحمناخ سياسي ةعال 

 يةالفئا  ال نيا  وائل مراحلها على  يةكو  لعملية التنمية آثارا سلبية تق  ت :اجتماعية–عوائق اقتصادية  .3
كي هسرتهالا ريركي وغهسرتهالا اإلنفرالاو مما ينعكر سلبا علرى هل لو  ينت تملو مما يعي  ضمنيا  ملا

اد وايا   الطل  على التعلي  والت ري  والتكروي  للا يتطلب  النمو م  تش يل القطاع امبو سلتلل الفئا 
  لر  و ممرا تقر  تكرو المت اولرة واللر ما وايا   ح ر  ونوعيرة السرلل  والمهنية اإلنتا يةكوسيلة لرةل الكفاس  

صررفوةه  مقارنررة  يةررتعلرري  والتتهيررلو ةتنتشررر البطالررة مرر  ال محرر و آثررار علررى  ولئررل الرر ي  يتمتعررو  بقرر ر 
علررى  لإلنفررال الماليررة الملصصررا مررل مرررور الوتقرر  علررى ايررا    ي بررره مررر الرر ي إللررر و اإلبالفئررا  ا

  يالف رو  بيررنه  وبررمسرتويا  معيشررته و لتقلرريد   يسررحتالتعلري  والتكرروي  كإحر   السرربل لرةررل مر اليله  و 
 .1الننيةسطة و متو لالطبقا  ا

 االقتصادية دور السياحة في التنمية :المطلب الراب 

إ  المتتبل للتطور السياحي ال ولي يستطيل ال ا  بت  السياحة ساهم  إي ابيا ةي اتقتصا يا   ول ع ي   
تنلنل  ية الهامة نتي ة ضلامة عائ ها ومرونت  و التنمية االتقتصابشكل  صبح  مع  السياحة عامه م  عوامل 

 2.ه ا العائ  ةي تقطاعا  ع ي   م  االتقتصا  القومي 

ضررررور  وضرررل صرررناعة السرررياحة ةررري مكانهرررا  0221تقررر   كررر  إعررره  مرررانيه عررر  السرررياحة العالميرررة و      
مشررريرا إلرررى مسرررؤوليا  الررر ول والحكومرررة  .ي عالمنرررا الررر يناميكي شررر ي  التنيررررالصررحيح باعتبارهرررا  ا   ور هرررا  ةررر

لترري تتضررم  الم رراال  االتقتصررا ية والثقاةيررة المؤسسررا  السررياحية للن ررر إلررى السررياحة وةقررا إلبعا هررا الحقيقيررة او 
  3.اال تماعيةو 

                                                           
 .16و 11المر ل السابل ود د  1
2
  .062حم  ةواي ملولية ومر ل سابلود   
3
م كر  التلرج لنيل شها    و"-حمام ربي–دراسة القطاع السياحي لوالية سعيدن "واقعها و تحدياتها بالنسبة للج ائر :السياحة المستدامة وااني محم  و 

 .56ود  7100-7101الما ستير وتسويل الل ما  و امعة ابي بكر بلقاي  تلمسا  
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العرال     السرياحة  صربح   ضرل  صرناعة ةري  0226تق   عل  الم لر العالمي للسرفر و السرياحة عرا  و 
وغيرر إل  السرياحة تررتبط ارتباطرا مباشررا و  .النشراط الاراعريارا  والصل  وااللكترونيرا  و متلطية صناعا  السي

اعا  االتقتصا  القومي كالاراعة والصناعة وتقطاع البناس والبنرول ل مية ع ي   م  تقطمباشر بقطاعا  إنتا ية و 
النشراطا  النشراطا  السرياحية و  العمالرة ةري غيرها  الل ال ولة ةإنهرا ترؤ ي إلرى ايرا   ةرردو  إلعره  اوالتتمي  و 
 .1اإللر 

 :مساهمة السياحة في التنمية االقتصادية  .1

 لى ايا   مشاريل التنمية  الل االتقتصا  ةي  وان  متع    منها إيؤ ي تطور السياحة 

مرر  طرررل و مرراس و كهربرراس و هرراتف و صرررف صررحي و طرتقررا  و مطررارا  و : مشرراريل التنميررة التحتيررة -
 .غيرها 

 .م  ل ما  سياحية مثل المطاع  و الفنا ل و االستراحا :التنمية الفوتقية مشاريل -
كالصررررناعا  التقلي يررررة و و الحرةيررررة وو الصررررناعا   ا  الترررررابط المررررامي  : المشرررراريل المكملررررة للسررررياحة -

الللفي مل تقطاعا  السياحة كالمصانل التي تاو ها بالفنا ل و اإلثرا  و الت هيراا  و و المروا  الن ائيرة 
مرروا  التن يررف و وسررائل النقررل و غيرهررا و الترري سررتعمل علررى إضرراةة لطرروط انترراج   يرر    و انشرراس  و

 2.مصانل   ي   لموا هة الايا   ةي الطل  الناتج ع  ايا   االنفال السياحي

لى  ور السياحة ةي التنميرة االتقتصرا ية ةهري تعتبرر مر  مصرا ر الر لل الروطني الر ي لر  شرت  كبيرر إوباإلضاةة 
يعتبررررر مصرررر را كبيرررررا لترررروةير ةرررررد العمررررل  ية وةهررررو يعرررراا ميرررراا  المرررر ةوعا   و اتقتصررررا يا  الرررر ول السررررياحةرررري 

للمواطني  مما ي ع  مستواه  المعيشريوو إلهميرة السرياحة ةقر   صربح  تررتبط بالتنميرة االتقتصرا ية ارتباطرا وثيقرا 
الل ما  م  السلل و وكما تعتبر مص را مهما م  مصا ر اكتسا  العمه  اإل نبية و لل بما ينفق  السائح على 

  3.ه   العمه 

 

 

 

                                                           
 .56ود  المر ل السابل 1
2
 .16و مر ل سابل ود  السياحة الدولية في ظل تطور تقنية المعلومات و االتصاالت و عولمة السياحة  مصطفى يوسف كاةي و 

3
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 :الصة الفصلخ

اال تماعيرة التري تعمرل علرى ه اف التنميرة االتقتصرا ية و  ح   هي  يمك  استنتا   ا  التنمية السياحيةمما 
عمليررة شرراملة هرري التنميررة االتقتصررا ية ة.وتتضررم  ايررا ا  ةرري الرر لل القررومي الحقيقرري تحسرري  ميرراا  المرر ةوعا 

اتقتصرا ية وا تماعيرة وسياسرية وثقاةيرة وتعتبرر كر لل عمليرة ولها ابعرا  تتناول ملتلف مقوما  الحيا  اال تماعية 
ومعتمرر   ةرري  لررل علررى تلطرريط شررامل إرا يررة ملططررة تعمررل علررى إاالررة  ميررل العقبررا  الترري تقررف بو رر  التنمية

مرر هر اف محر    اإل لملتلف ال وان  االتقتصا ية واال تماعية للم تمل القومي ووتسير ةي ات ا  محر   لتحقيرل 
وو لهرا  مليا  التن ي  والتنسيل بي  ملتلف نواحي التنمية لمساع   الم تمل ةي إعا   بنراس كاملرةال ي يتطل  ع

ة عوائرر ها نتي رر اليررو  محركررا رئيسرريا مرر  محركررا  التنميررة االتقتصررا ية السررياحة تعتبرررو  .ابعررا  ومتطلبررا  ملتلفررة
ميراا  المر ةوعا  ويرؤثر علرى ح ر  الضلمة التي تتميا بهاوةهي مص ر  لل للعمه  الحر  يؤثر إي ابيا علرى 

 .العمالة وعلى إعا   توايل ال لل القومي  الل ال ولة



 

: ثالثالفصل ال  

السياحي مساهمة القطاع 
العربية المتحدة في  لإلمارات

 التنمية االقتصادية 
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 :تمهيد

 واحةدة  فهةيور التنمية االقتصادية واالجتماعيةة ايا من محمحورا أساسالسياحة مصدرا اقتصاديا كبيرا و تعد 
ن اهةةا الصةةناعات نمةةوا فةةي العةةالا  حيةةث أصةةبحت مصةةدرا مةةن مصةةادر الةةدال الةةوطني وج ةة  ل عم ةةة الصةةعبة مةة

تاحة لفرص العمل   مةن اة ل الهتمةاا بالقطةاع السةياحي االة  العربيةة المتحةدة  الةي  دفةد دولةة االمةارات االمةروا 
لمرافق العنايةة بةامةن الت ةوث و  حماية الشواطئة لهيا القطاع من فنادق متميزة ومدن سياحية و انشاء البنية األساسي

سةاعد االمةارات العربيةة المتحةدة  مةاميزة نسةبية وقةدرة تنافسةية فةي السةياحة  و  فهي تمت ك الحيوية الجايبة ل سياح 
احي ما ا قته من فرص استثمارية وما توفرت ع يه من امن واستقرار واقتصاد متطةور في اهتمامها بالقطاع السي

 .مزدهرو 

مةن و  وطنيلةازيادة الةدال كثيرة ع   البناء االجتماعي واالقتصاد  و  مما ال شك فيه ان ل سياحة تأثيراتو 
فةي التنميةة  ودورهدولةة االمةارات العربيةة المتحةدة  نتطةرق الة  واقةد القطةاع السةياحي فةيا ل هيا الفصةل سةو  

 .االقتصادية 

 واقد القطاع السياحي في االمارات العربية المتحدة:المبحث األول 

 دور القطاع السياحي االماراتي في التنمية االقتصادية :المبحث الثاني 
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  مارات العربية المتحدةالسياحي في اإلواقع القطاع :المبحث األول 

بةةةرز القطاعةةةات التةةةي شةةةهدت قفةةةزة كبيةةةرة فةةةي مات ةةة  الةةةدول العربيةةةة أمةةةن مةةةاراتي يعةةةد القطةةةاع السةةةياحي اإ      
مارات العربية المتحدة  فهةي من ا ل الميزة التنافسية التي تحظ  بها دولة اإصبح رافد ل قتصاد االماراتي  أ ف

المقومات السياحية التي جع ت منها افضل المناطق جي  ل سياح  ومن اة ل هةيا المبحةث بمجموعة من تتمتد 
االسةةتثمارات السةةياحي واةةدمات النقةةل وااليةةواء و مقومةةات الجةةي  السةةياحة فةةي االمةةارات و  سةةو  نتطةةرق الةة  أنةةواع

 .االمارات التنظيمي ل سياحة في طار التشريعي و في اإمارات واإالسياحية 

 االمارات العربية المتحدةنبذة عن :األولالمطلب 

تمكنةةت دولةةة اإمةةارات منةةي تأسيسةةها حيةةث ، إمةةارات ا يجيةةة 7دولةةة اإمةةارات العربيةةة المتحةةدة اتحةةاد يضةةا 
مةةن تطةةوير نفسةةها بحيةةث تحولةةت مةةن ب ةةد منعةةزل إلةة  واحةةد مةةن أهةةا المراكةةز االقتصةةادية فةةي منطقةةة  1771عةةاا 

 .الشرق األوسط

اإمارات  بالرغا من ا فيتها وطبيعة مجتمعها المحافظة  واحدة مةن أكثةر ب ةدان الا ةير تحةررا  وتعد دولة 
 .ولكن نظامها السياسي ما زال تس طيا. إي يتا فيها التعامل مد الثقافات والمعتقدات الوافدة بقدر من التسامح

قةةدمت حكومةةة الشةةاه ع ةة    عنةةدما أ1771وتةةوترت ع قةةات دولةةة اإمةةارات السياسةةية مةةد إيةةران فةةي عةةاا 
 .احت ل جزر طن  الكبرى  وطن  الصغرى  وأبو موس  اإماراتية

وكةةان اقتصةةاد دولةةة اإمةةارات السةةبد قبةةل اكتشةةا  الةةنفط فةةي امسةةينيات القةةرن الماضةةي  يعتمةةد ع ةة  صةةيد 
 .كل كبير  تطورت هيه اإمارات واقتصاداتها بش1791ولكن مني بدء تصدير النفط في عاا . األسماك وال ؤلؤ

  ولةدى بعةا الشةركات والسيياحةكما تنوع االقتصةاد بحيةث أصةبحت دولةة اإمةارات مركةزا إق يميةا ل تجةارة 
 .اإماراتية استثمارات كبيرة في الاارج

أبو ظبةي  ودبةي  وعجمةان  والفجيةرة  ورأخ الايمةة   )تتمتد اإمارات السبد التي تتكون منها الدولة وهيو 
 1.بقدر كبير من االستق لية( وأا القيوين  والشارقة
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 مارات العربية المتحدة  المع ومات حول دولة اإ مات :3-3 ملجدول رقا

 دولة االمارات العربية المتحدة
 أبو ظبي العاصمة 

 م يين 1.1 عدد السكان 
 77777 المساحة 

 لعربيةا 6اللغة الرئيسية
 اإس ا  الديانة الرئيسية
 سنة ل يكور 79 متوسط العمر

 ناث سنة لإل 71
 الدرها  العملة

   www.bbc.com/arabic/   30 mars 2019,15 :59 :ع    من اعداد الباحثة باالعتماد:المصدر 

 مارات العربية المتحدةفي اإلمقومات الجذب السياحي  :المطلب الثاني

   .مقومات جي  سياحية مات فةتحدة بأنواع عديدة من السياحة  و االمارات العربية المتتمتد 

 أنواع السياحة في االمارات العربية المتحدة :الفرع األول

تزايةد جايبيتهةا السةياحية  حيةث  يعد تنوع المنتر السياحي الي  تقدمه الدولة منةي سةنوات عةام  أساسةيا فةي
 أا ع جيةةة أا سةةياحة  كانةةت سةةياحة تسةةوقن اهتمامةةاتها  سةةواء أنةةات هةةيا المنةةتر متط بةةات السةةياح و ت بةةي مكو 

تاصةص الميةة المتاصصةة  مةا جع هةا تبةرز و األنشةطة العلفعاليةات  والمهرجانةات الكبةرى  و حضور ااألعمال  و 
 :أهمهاستقط  اهتماا السائح و حية التي تفي العديد من القطاعات السيا

بةةرزت دولةةة اإمةةارات العربيةةة  كجسةةر اسةةتراتيجي بةةين الشةةرق والغةةر :المهرجانيياتو المعييار  سييياحة  .1
االجتماعةةات والحةةوافز  المتحةةدة كواحةةدة مةةن الوجهةةات الرئيسةةية المفضةة ة ع ةة  مسةةتوى العةةالا فةةي سةةياحة 

 .1والمؤتمرات والمعارا

                                                           
1
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لهةةا دبةةي مةةؤاراق ضةةمن قائمةةة  وليةةة التةةي تتاةةي مةةن أمسةةترداا مقةةراالدوصةةنفت جمعيةةة المةةؤتمرات والمعةةارا 
أفضةةةل المةةةدن فةةةي مجةةةال األعمةةةال وتنظةةةيا الفعاليةةةات  إلةةة  جانةةة  مةةةدن مثةةةل سةةةنغافورة وهونةةة  كونةةة  ونيويةةةورك 

 .وم بورن

ر أكبة "أدنيةك"وفي عاصمة دولة اإمارات العربية المتحدة  دشنت مؤارا شةركة أبةوظبي الوطنيةة ل معةارا 
كمةا تحتضةن الشةارقة أكسةبو   -مركةز أبةوظبي الةوطني ل معةارا -منشةأة ل معةارا فةي منطقةة الشةرق األوسةط 

 . لشارقةا

كما تضا الدولة مجموعة من المرافق الااصة بسياحة المعارا مثل مركز المعارا والمؤتمرات في دبي 
 1.وأكسبو الشارقة

تةةةةي تتميةةةةز بةةةةوفرة فةةةةي مجمعةةةةات التسةةةةوق مةةةةن الةةةةدول ال ألجةةةةليعنةةةةي بهةةةةا السةةةةفر و  : سييييياحة التسييييو   .1
مةةن السةةياحة  فيمةةا تعتبةةر مةةارات الدولةةة هةةيا النةةوع إ إضةةافة الةة  جةةودة األسةةعار حيةةث تتةةيح كافةةة الشراء

دبي الوجهة األكثر استحوايا ع   سياحة التسوق  نظرا الحتضانها الكثير من مراكز التسوق  ما  اتمار إ
اضةةاا مراكةةز ات مةةار قةةة الشةةرق األوسةةط  كمةةا يوجةةد فةةي اإجع هةةا تسةةتحق لقةة  عاصةةمة التسةةوق فةةي منط

تجةةار   لمرتةةديها يا فقةةد أصةةبحت مةةن المعةةالا الرئيسةةية لهةةا  فهةةي تةةوفرهةةلفضةة ها  و أالتسةةوق فةةي العةةالا و 
 :متنوعة أهمهاترفيهية فريدة و 

ق طةة قةةدا وجهةةات التسةةوق فةةي دبةةي واشةةهرها ع ةة  اإأحةةد أ يعةةديقةةد فةةي وسةةط مدينةةة دبةةي  و :برجمييان  -
سةاكخ فيفةث افينةي  شةانيل  كينيةث كةول  لةويخ فيتةون  فينةد  :شةمل تيضا ع مةات تجاريةة عالميةة  و 

 .دوارزارا  هيرميز  بور بير  مانجو و   برادا
حيةةث يضةةا ح بةةة تةةزلر ع ةة  الج يةةد كبةةر مراكةةز التسةةوق فةةي العةةالا  أحةةدث و أيعتبةةر مةةن :مييارات مييول اإل -

يقةةةدا لةةة  متةةةر مربةةةد  و أ 112زايةةةد فةةةي دبةةةي تب ةةة  مسةةةاحة هةةةيا المركةةةز الةةةي  يقةةةد ع ةةة  شةةةارع الشةةةي   و 
مسةرح شاشةة عةرا  و  11سةينما متعةددة تضةا مجموعة متكام ة من ادمات التسوق  كما يوجد به دار 

 .2مطعامقه  و  77و ل  جان  مركز الفنون المصاح إمقعد   077التجار  الي  يستوع  السوق 
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د ث يستوع  السوق التجار  ما يزيكبر سوق تجار  في العالا  حيأيعد سوق دبي مول بأنه :دبي مول  -
شاشة عرا  11دار سينما تضا جد به ح بة ل تزلر ع   الج يد  و و يمتجر بيد بالتجزئة  و  1177ع   

 .سماك  هو الوحيد من نوعه  باإضافة ال  سوق ل يه  لبدء الجولة بهألع وة ع   حوا مائي ل
 0.1يغطةةي مسةةاحة شةةاريد مجموعةةة الفطةةيا العقاريةةة  و حةةد مأيعةةد دبةةي فسةةتيفال سةةيتي :فسييتيفال سيييتي  -

يثةة ة كي ومترات ع   ضفا  اور دبي  وهةو يضةا مكاتة  حدمن ث ث ألكثرم يون قدا مربد مد امتداد 
وفنادق من فئة امخ نجوا  ومدارخ عالمية تسهي ت ترفيهية  ومركز تسوق  ومطاعا ومقاهي فاارة و 

 .معارا سيارات ضامة وناد  غول  ل بطوالت العالمية  و 
تب ةة  المسةةاحة الماصصةةة مةةارات بةةين مةةدينتي دبةةي والشةةارقة  و   شةةارع اإيقةةد ع ةة :مييردس سيييتي سيينتر -

متجةةرا عالميةةا لع مةةات تجاريةةة تابعةةة لشةةركات  127يضةةا و متةةر مربةةد  لةة  أ 179فيةةه حةةوالي  لإليجةةار
التسةة ية الاةةدمات والموضةةة وااللكترونيةةات ووسةةائل الترفيةةه و :لمجةةاالت الرئيسةةية مثةةل فةةي ا بالتجزئةةةالبيةةد 

 .ما يتيح ايارات متنوعة ل متسوقين و 
ميركةاتو هةو مصةط ح يعنةي كثر شهرة ع   الصةعيد العةالمي  و يتاصص المركز بالماركات األ :ميركاتو -

 إقامةيوجد بالمركز مسرح يقد بالطابق األرضي اصص ية بطريقة عصرية  و في ال غة اإيطال" السوق"
 .مفاجآت صي  دبيمعارا ا ل مهرجاني دبي ل تسوق و الالفعاليات والعروا المسرحية و 

فيةةه الةةيه  والمةةاخ   و جاريةةة المتاصصةةة فةةي تجةةارة ضةةا كبةةرى الع مةةات الت :المييا  مجمييع الييذ ب و  -
يعتبةر مع مةا مةن ع   طريق الشي  زايد  و رق  تشكي ت المجوهرات العصرية  يقد هيا المجمد أتعرا 

تمكةةةن يقصةةةده الكثيةةةر مةةةن السةةةياح ل تسةةةوق والشةةةراء  و مةةةارة دبةةةي  حيةةةث إالمعةةةالا السةةةياحية الرئيسةةةية فةةةي 
افضةةةل مكةةةان فةةةي دبةةةي لشةةةراء  كبيةةةر بصةةةفته انتشةةةار مةةةن تحقيةةةق 1771المجمةةةد الةةةي  بةةةدأ تشةةةغي ه عةةةاا 

 .الماسيةهبية و المجوهرات الي
يضةا بةرز مراكةز التسةوق فةي الشةارقة  وهةو متعةدد الطوابةق  و أيعةد واحةدا مةن  :مركز صيحار  للتسيو   -

عةةةدد كبيةةةةر مةةةن المحةةة ت التجاريةةةةة يات لةةة  جانةةة  عةةةةدد مةةةن المقةةةاهي  و إائيةةةةة متةةةاجر لبيةةةد المةةةواد الغي
 .الماركات العالمية المشهورة

يةةةد مةةةن المحةةة ت التجاريةةةة يضةةةا العدبوظبي  و أة المرينةةةا بةةةفةةةي منطقةةة 1771افتةةةتح عةةةاا  :المارينيييا ميييول -
 .1المطاعا المرموقةية ال  جان  العديد من المقاهي و األسماء العالمالضامة و 
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اصةةةبحت دولةةةة اإمةةةارات مركةةةزاق إق يميةةةاق ل عةةة ج الطبةةةي والتجمي ةةةي بفضةةةل الرعايةةةة  :السيييياحة العةجيييية -
العاليةةة الجةةودة  وفتةةرات االنتظةةار القصةةيرة  واألسةةعار التنافسةةية  وتعتبةةر وجهةةة مثاليةةة ل مرضةة  الصةةحية 

 .جاليين يسعون لت قي ع جها في الاار 

تمتد شبكة واسةعة مةن المستشةفيات والمراكةز الطبيةة فةي جميةد أنحةاء الدولةة  وتقةدا أفضةل اةدمات العة ج 
اإجةةراءات التجمي يةةة  تستضةةي  دولةةة اإمةةارات مراكةةز متاصصةةة وباإضةةافة إلةة  العم يةةات الروتينيةةة و . الطبةةي

 :لجودة الادمات في

 ط  األسنان -
 العم يات الجراحية التجمي ية واالاتيارية -
 الفحوصات العامة والتشايص -
 األوراا -
 السرطان -
 .1 داء السكر  -
ثريةة التةي تعكةخ طبيعةة يةة المتحةدة العديةد مةن المنةاطق األمةارات العربيوجد في دولة اإ  :سياحة اآلثار .2

ها أمن افدت ع يها مني عصور قديمة ا ت و الحضارات التي تو را هيه الدولة  و أقاموا ع   أ منحياة 
 :هيه المناطق نيكر

تسةاها اثثةار  و  1707ول مةرة عةاا أتا اكتشافها مارة أبو ظبي  إثرية قريبة من أا النار جزيرة أ:م النارأ -
الموجةودة فةي الجزيةرة فةي تعةر  ثقافةة السةكان األوائةل و  عاا قبل المي د 1077التي تعود ال  ما يقار  

لة  بة د الرافةدين إ اجزيةرة  ليصة و مارسوا التجارة اةارج حةدود الئك اليين عم وا في الصيد  و  اول لإلمارات
 .واد  السندو 

 .العاشر ل هجر ثر  إس مي يعتقد بأنه يعود إل  القرن أهو موقد يقد في عجمان  و :موقع الزورة  -
 .تعود ال  صدر اإس االفجيرة  و مقبرة اثرية تقد قر  دبا :مقبرة الجيوش  -
هةي عبةارة عةن قبةور كي ةو متةرا الة  الشةرق منهةا  و  10 تقةد ع ة  بعةدتتبد امارة عجمان و :قبور المنامة  -

  .  الثالث قبل المي دلل  األإثرية تعود أ
 يوجةةد بهةةا بقايةةا قبةةور مسةةتديرة  السةةاحل فةةي الطريةةق الةة  عجمةةانتقةةد ع ةة  تتبةةد امةةارة الشةةارقة و :الحيييرة  -

 . 2قطد من الفاار الم ونو 
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أقةيا فوقةه ي قةديا  عثةر بداا ةه قطةد فااريةة و ثر  إسة مأهو موقد مارة الشارقة  و إيقد في :وادي المدام  -
 .حصن قديا متهدا

لةة  القةةرن السةةبد إآثةةار إسةة مية قديمةةة تعةةود مدينةةة تقةةد فةةي الشةةارقة ويوجةةد ع ةة  مةةدا ها ق عتةةان و :الذيييد  -
 .هجر 

آثار حرو  الردة بين جيش كي و مترا  وتضا آثار قديمة مثل ق عة دبا  و  99عن الفجيرة زهاء تبعد :دبا  -
سةدين  كمةا اكتشةفت فيهةا عمة ت فضةية ترجةد ل عصةور قبائةل األبةي بكةر الصةديق و ألمس مين في عهد ا

 .القديمة
آثةار إسة مية كمةا يوجةد فيهةا قبةور مسةتديرة كبيةرة مقبةرة و مارة الشةارقة  فيهةا تابعة إهي منطقة :المليحة  -

 .عثر فيها ع   فااريات إس مية كثيرة م ونة
فيةه قبةور الة  العصةر الحجةر  القةديا  و  دو طقة الوسط  من امةارة الشةارقة  يعةيوجد في المن:جبل الفاية  -

 .الثالث قبل المي د ل األل  إدائرية تعود 
  مقبةةرة إسةة مية بهةةا رأخ تمثةةال ول مزرعةةة تابعةةة لعشةةيرة سةةدير  عثةةر فةةي داا هةةا ع ةةأ :مزرعيية مليحيية  -

 .1ل  جان  فااريات إس مية م ونةإقبور دائرية و 
و أو دراسةةة لغةةة جديةةدة أل ع ةة  درجةةة ع ميةةة ع يةةا  و حصةةاللةة  إسةةواء كنةةت تسةةع   :ةالتعليميييلسييياحة ا .1

حدى جامعاتها  تقةدا دولةة إ  ع   الثقافة الغنية لمنطقة الشرق األوسط عبر الدراسة في تالتعر  عن ك
 :مارات العربية المتحدة كل ماي ياإ

 جامعة أبو ظبي  -
 مريكية في دبي الجامعة األ -
 مريكية في الشارقة الجامعة األ -
 عمال ة كاخ لألك ي -
عةة هيريةوت وات فةي دبةي  جامالجامعةة البريطانيةة و ائها كةل مةن رجأقرية دبي ل معرفة التي تحتضن في  -

 جامعة لونغون  جامعة ميدلسكخ  و 
  لألعمالك ية لندن  -
 جامعة نيويورك أبو ظبي  -
 جامعة السوربون  -
 باريخ أبو ظبي -
 2جامعة زايد -
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 .حداث الرياضية العالمية المتميزةت العديد من األماراتحتضن دولة اإ: لسياحة الرياضيةا .0
باق الفورمةةوال بةةوظبي السةةاحة الرياضةةية العالميةةة مةةن اةة ل تنظيمهةةا لسةةأدا ةةت مدينةةة : سييبا  القييوارب -

في ا يقاو يستقط  هيا الحدث الي  . الي  يعتبر األول من نوعه في الشرق األوسط و ل زوارق السريعة 
كبةةةر أصةةةبح مةةةن أشةةةهر مةةةايو مةةةن كةةةل عةةةاا  المتنافسةةةين مةةةن كافةةةة انحةةةاء العةةةالا ل مشةةةاركة السةةةباق الةةةي  

 .متد العروا الترفيهية و األلعا  الناريةألفعاليات السنوية ترافقه ا
دادت شعبية سباق الايول صي ة  حيث از ظبي موطنا ل ايول العربية األأبو تعتبر مدينة :سبا  الخيول  -

يةةة بالمحافظةةة ع ةة  سةة لة ايولهةةا وتربيتهةةا لمةةا لهةةا مةةن مكانةةة هامةةة لطالمةةا اهتمةةت القبائةةل العربمةةؤارا  و 
 .نظرا لسرعتها في السباقات التي يتا تنظيمها ا ل األشهر الشتوية و 

ن الكثبةان الرم يةة المحيطةة بمنطقةة ليةوا تشةكل منحةدرا ممتةازا أتةا االكتشةا  حةديثا  :التزلج على الرميال  -
 .يجر  حاليا تنظيا بطوالت حاصة لهاايت شعبيتها باالزدياد و أة التي  هيه الرياض ل تزلر

 2يوجةةد فيهةةا  إي عشةةاق هةةيه الرياضةةةو  تسةةتقط  أبةةو ظبةةي العبةةي الغولةة  (:الغولييس)رياضيية عالمييية  -
يجع هةةا الوجهةةة  ممةةرات سةةالكة ممةةال فةةت و يتبةةد كةةل واحةةد منهةةا نةةاد و م عةة  كبيةةرة تتميةةز باضةةارها ا

 .  حد سواء المتمرسين ع المفض ة ل هواة و 

يةارد و قةد  9117يمتد ع   مسةاحة حفرة و  11را  المدينة يحتو  ع   هو ع   اطناد  الغزال ل غول  و       
عددا كبيرا مةن عشةاق هةيه ال عبةة حةول ل   مستقطبا اشهر العبي الغول  و استضا  مباراة الغول  العالمية األو 

نظاا مرئي ل تواصةل اةارج بأول التقنيات المتطورة و  بأحدثمجهز  هويوفر ناد  غزال مدربين محترفين و العالا  
 .بتقييا التصويبات ع   الشاشة االلكترونيةالي  يسمح أوروبا و 

حفةرة و اثاةر    11ناد  أبو ظبي ل غول  يحتو  ع   م عبين دوليين ل غول  احدهما ل محترفين يضا 
ناد عات  مسبح  م ع  تنخ  سكواتش  و حفرات  كما يتبد الناد  ث ث طوابق من المطاعا  غر  ل جتما 7

 .رياضي

هةو مضةاء بنةور و  تحفةارا 7يارد ويضا  9207مساحة و ركو  الايل يمتد ع    ناد  أبو ظبي ل غول 
غامر تحيط به ح بة السباق  كما يتبد الناد  ساحات أارى لأللعا  الافيفة  ركو  الايل  م ع  تةنخ  مسةبح 

 1.و مقص 
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 مارات العربية المتحدةفي اإلالجذب السياحي مقومات  :الفرع الثاني

اإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة ع   مستوى المنطقة  والتي تشهد تطّوراق م حوظاق إيا تعتبر دولة 
مةةا قورنةةت ببةةاقي الةةدول المجةةاورة لهةةا  كمةةا وتشةةهد هةةيه الدولةةة أيضةةاق إقبةةاالق سةةياحّياق جّيةةداق  نظةةراق المت كهةةا عوامةةل 

  .1الجي  السياحّية سواءق كانت طبيعية أا غير يلك

 المقومات السياحية الطبيعية  .1
يةرة العربيةة عنةد الطريةق الجنةوبي ز مةارات ع ة  السةاحل الشةرقي ل جاإ تمتد دولةة  :الموقع الجغرافي  -

ا أأبةةةو ظبةةةي و دبةةةي والشةةةارقة و عجمةةةان و ) لشةةةرق بدايةةةة مةةةن لةةة  اإمةةةن الا ةةةير العربةةةي مةةةن الغةةةر  
العربي ومن الجنو  السعودية ومن الشةرق يحدها من الشمال الا ير (الفجيرة ورأخ الايمة و  القيوين

هةا طريةق تجةار  رئيسةي  ممةا حةدا ألةيلك فهةي تقةد ع ة  س طنة عمان ومن الشةمال الغربةي قطةر  و 
مهمةة لة  السةيطرة ع ة  هةيه المنطقةة الإفي محاوالت القوى الكبرى في العالا مني القرن التاسد عشر 

محصةةورة بةةين ميةةاه الا ةةير هةةي و ( 19.0.01)بةةين دائرتةةي عةةرا تنحصةةر و   .الحةةر وقةةت السةة ا و 
 2.الشرقية يها الدولة بسواح ها الشمالية والشمالية الغربية و ا ير عمان التي تطل عالعربي و 

 مةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة مةةةةن الناحيةةةةة الجغرافيةةةةة يات تنةةةةوع كبيةةةةر فةةةةيعةةةةّد دولةةةةة اإت  :التضيييياري   -
 :مارات العربية المتحدة إل  اقساايمكن تقسيا التضاريخ في دولة اإ تضاريسها وع   هيا

  ا القطةةاع يعةةيش غالبيةةة فةةي هةةيحةةدود الدولةةة مةةد الا ةةير العربةةي و  هةةو الةةي  يشةةكل:القطةةاع السةةاح ي
يتكون هيا السهل من تربة م حية تشك ت في األزمنة الجيولوجيا الحديثة أثر جفا  المياه السكان   و 

هةةيا الشةةريط السةةاح ي يوجةةد عةةدد كبيةةر مةةن  فةةي مواجهةةة ة التةةي كانةةت موجةةودة بةةين الجةةزر   الضةةح 
 .الجزر

 ال تشكل حوالي ث ثي مساحة الدولةة و  هيه أكبر المناطق في الدولة حيث :المنطقة الصحراوية الرم ية
ا ت ةةةك التةةةي تتا ةةةل ت ةةةك المنةةةاطق عةةةدة واحةةةات مشةةةهورة أهمهةةةفةةةي المنطقةةةة الغربيةةةة الداا يةةةة   و سةةةيما 

عةن  غل المياه الجوفية التي تتوفر بفضل وجود جبةل حفيةتضواحيها حيث تستتشغ ها مدينة العين و 
  .3(األف ج)طرق شبكة ر  تعر  باسا 

                                                           
1
 www.mawdo3.com ,29 mars 2019 , 14 :34  . 

2
 .12  11 ص ص  1711 المنهل  السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة شاكر محمود وهي    
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  بوأمارة إمارتي رأخ الايمة والفجيرة والشارقة ومدينة العين في إ في معظمهاد يقو :المناطق الجب ية 
 .1قدا فوق سطح البحر 1777و  7777ها حوالي ع أيب   ظبي و 

 2.مارة أبو ظبي إهو النقطة األع   ارتفاعا في المواقد الطبيعية و جمل أحفيت من يعد جبل و 

  ع مةا بةأن أبةو عربية المتحدة عةدد كبيةر مةن الجزرمارات اللدولة اإيوجد في المياه اإق يمية :الجزر 
هةةا الجةةزر جزيةةرة داخ  جزيةةرة دلمةةا  جزيةةرة صةةير بنةةي أجزيةةرة  و  127كثةةر مةةن أحةةدها تمت ةةك ظبةةي و 

طنةة  ا النةةار  الجزيةةرة الحمةةراء  وجةةزر أبةةو موسةة  وطنةة  الكبةةرى و أرة السةةعديات  جزيةةيةةاخ  جزيةةرة 
 3.الصغرى

تاضد الدولةة لةبعا التةأثيرات القادمةة  و جا  مارات العربية المتحدة مدار  و إمناخ دولة ا :المناخ -
مةا فصةل الشةتاء أع ة  درجةات الحةرارة تسةجل فةي الصةي   أالمحيط الهند  عبر ا ةير عمةان  و  من

 .تةنافا فيةةه درجةةات الحةرارة ال سةةيما المنةةاطق الداا يةةةقصةةر يمتةةد مةن ديسةةمبر حتةة  فبرايةةر و أفهةو 
هر  ديسةمبر عادة ما تكون مصحوبة بعواصة  رعديةة فةي شةق ي ة التساقط  و  اإماراتفي  ارمطاألو 

ظةةةرا لموقعهمةةةا الايمةةةة نرأخ و  يكثةةةر التسةةةاقط المطةةةر  فةةةي امةةةارتي الفجيةةةرةو ينةةةاير مةةةن كةةةل عةةةاا  و 
 .4قربهما من س سل الجبال الجغرافي و 

 :األخر  المقومات السياحية .1

سةةياحة فهةةي تتميةةز بكثةةرة الفنةةادق فضةةل الةةدول الا يجيةةة فةةي مجةةال الأمةةارات العربيةةة المتحةةدة هةةي مةةن اإ
 .االثريةوالمجمعات والمعالا السياحية و 

 :األبراج -
 متةةرا  وقةةد بةةدأ فةةي  111ي العةةالا الةةي  يرتفةةد بةةرج ا يفةةة أطةةول بةةرج فةةهةةو شةةهر بةةرج أ :بةةرج ا يفةةة

  شةةرفة مشةةاهدة مفتوحةةة ل جمهةةور  وكةةيلك  يضةةا البةةرج اع ةة 1717افتةةتح فةةي  و 1771اإنشةةاء فةةي 
 اع ةة  حةةوا سةةباحة  فضةة  عةةن ارقةةاا تاةةص مكونةةات البةةرج الةةي ع ةة  مسةةجد  واع ةة  مطعةةا  و أ

 .5تا بناءه في وسط دبي و  مهندخل  عامل و أ 11شارك بتنفييه نحو 

                                                           
 .07 ص 1719لندن    E-Kutub Ltd   اطل  السياحة الجيولوجية في دولة االمارات العربية المتحدةاشر  يوس  البارود    1

2 www.government.ae ,03 avril 2019 ,17 :40.  
 .07 ص مرجد سابقاشر  يوس  البارود    3
4
 .71  ص 1719 لندن  E-Kutub Ltd  -مؤشر امن الماء و الغذاء-المائية لإلمارات العربية المتحدة  البصمة أسامة محمد س ا  
5
 .111 ص  1711 اط خ ل نشر والتوزيد اإع مي  الجيزة   االمارات بين التاريخ و الجغرافياص ح عبد الحميد   

http://www.government.ae/
http://www.government.ae/
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  يتميةةز الفنةةدق رقةة  فنةةادق العةةالا  يقةةد فةةي دبةةي أيعتبةةر مةةن يعتبةةر فنةةدق بةةرج العةةر   و : بةةرج العةةر 
 .1بإط لة جمي ة في منطقة الجميرا السياحية  با   ديكوراته الراقية 

 بي   ناطحةةة سةةحا  شةةاهقة فةةي أبةةراج بحيةةرة الجميةةرا المنطقةةة الحةةرة لةةد المةةاخ هةةو بةةرج :بةةرج المةةاخ
 1777واكتمةل فةي عةاا  1770بةدأ تشةييد مبنة  ل مكاتة  فةي أوائةل عةاا  .العربية المتحةدة اإمارات 

 91يتكةةون بةةرج المةةاخ مةةن  .مةةد تركيةة  بعةةا لوحةةات الكسةةوة المتبقيةةة فةةي الجةةزء الع ةةو  مةةن البةةرج 
مربةةةةةد  تةةةةةرم 777 197  المسةةةةةاحة األرضةةةةةية ل بةةةةةرج ( قةةةةةدا 117 1)متةةةةةر  297 بارتفةةةةةاعطةةةةةابق   

يةوفر مجموعةة واسةعة مةن برج المةاخ مصةعد و  20  ويحتو  البرج ع   ( دقدا مرب 777 777 1)
لمةةةاخ فةةةي المنطقةةةة   األحجةةةار الكريمةةةة الم ونةةةة وصةةةناعة ال ؤلةةةؤ   جنبةةةا إلةةة  جنةةة  مةةةد الاةةةدمات أل

ويوجد بالبرج ناد  دبي ل جواهر   بورصة دبي ل ؤلؤ   مكات  شهادة عم ية . بورصة دبي لأللماخ 
ضةةافة إلةة  الشةةبكات تةةأمين وكةةاالت النقةةل مثةةل الحافةةات وتةةرانخ جةةارد   باإكيمبرلةةي والوصةةول إلةة  

وتبادل قطد الماخ تجةر  فةي البةرج   ويرجةد يلةك إلة  نةوع مةن المعةام ت التةي .وغر  اجتماعات 
 . تجر  في البرج   حيث يتا عمل اجراءات امنية مشددة

 وهةةو بةةرج ( قةةدا 201 1) متةةر  111  بارتفةةاعطةةابق    101يتكةةون بةةرج االميةةرة مةةن  :بةةرج األميةةرة
يضةا  . سكني وناطحة سحا  طوي ة القامة   يقد في منطقة مارينا دبي   اإمارات العربيةة المتحةدة

  وثمانية منافي ( موزعة ع   ستة طوابق) موقفا ل سيارات تحت األرا  707وحدة    792المبن  
  حيةث انةه 1711قةاا القياسةية فةي مةايو مت اضافة البرج في موسةوعة جينةيخ لألر  . البيد بالتجزئة

انشأ في مرس  دبةي كةأطول مبنة  سةكني فةي العةالا   وهةو شةاهق االرتفةاع فةوق سةماء دبةي  و يعةد 
البرج فار بةين العديةد مةن عجائة  دبةي مثةل بةرج العةر  ومدينةة جميةرا و نا ةة جميةرا   بةرج األميةرة 

يتميز الموقد بوقوعه وسةط  . فاارةشقة  777قدا مربد  مد أكثر من  27117تحتل مساحة أرا 
مراكةةز التسةةوق مثةةل مةةول اإمةةارات   مارينةةا مةةول   نجةةوا  و  0عةةالا الشةةهيرة مةةن فنةةادق العديةةد مةةن ال

مةدارخ متعةددة الثقافةات ي يةة   و ومول ابةن بطوطةة   المطةاعا العالميةة والحانةات األنيقةة والنةواد  ال 
  2.المعرفةوالجامعات يات السمعة الطيبة ومقرها في قرية 

 
 
 

                                                           
 .111المرجد السابق  ص 1

2 www.almrsal.com ,03 avril 2019 ,17 :23. 
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 :المتاحس -
 هةةو جةةزءا مةةن فةةي أبةةو ظبةةي و  1771العمةةل بةةه عةةاا  لةةوفر أبةةو ظبةةي متحةة  ابتةةد :لةةوفر أبةةو ظبةةي

مركةزا ل عةرا  بتك فةة يشمل أيضةا ث ثةة متةاح  أاةرى و  (جزيرة سعديات)مشروع ثقافي عم ق   
المهنةدخ المعمةار  م يةون يةورو  تةا تصةميا المبنة  الةي  يشةمل المتحة  مةن قبةل  12تقدر بحوالي 

 (.جان نوفل)الفرنسي 
 هةةو المتحةة  الرئيسةةي فةةي دبةةي  يعةةرا المتحةة  طريقةةة الحيةةاة فةةي دبةةي قبةةل اكتشةةا   :متحةة  دبةةي

 .1سنة قبل المي د 2777ل  إالتي يعود عمرها   اثثار المكتشفة حديثا و ال باإضافةالنفط فيها  
   البةةةناجنحةةةة يمثةةةل الجنةةةاح األول الحيةةةاة االجتماعيةةةة  1و يضةةةا  1777عةةةاا  أنشةةةئ:العةةةين متحةةة 

فةةي منةةاطق ثريةةة اكتشةةفت فةةي العةةين و ني قطعةةا أيضةةا الجنةةاح الثةةامةةارات مةةن المهةةد الةة  ال حةةد  و اإ
ما الجناح الثالث فيمثل عم يات البترول باعتبارها عام  هاما فةي الطفةرة النفطيةة أارى من الدولة  أ

هةةةداها رؤسةةةةاء وم ةةةةوك الةةةةدول العربيةةةةة أالرابةةةةد يضةةةةا التةةةةي  ابةةةةن االمةةةةارات  امةةةا الجنةةةةاحالتةةةي عاشةةةةها 
 . 2الي  امر بوضعها في المتح واإس مية واألوروبية ال  رئيخ الدولة  و 

 :الفناد   -
  1يحمةةل  و  1771مةةارات وافتةةتح فةةي احي فنةةدقي ضةةاا يقةةد فةةي اإهةةو مجمةةد سةةي:أط نةةتخ دبةةي 

  3.فندق في العالا يحمل هيا العدد من النجواول أنجوا  و يعتبر بيلك 
 رجةةح األكثةةر فاامةةة فةةي جميةةد أنحةةاء دولةةة اإمةةارات قصةةر اإمةةارات هةةو ع ةة  األ :قصةةر اإمةةارات

العربيةةة المتحةةدة  وال عجةة  فةةي يلةةك فهةةيا الفنةةدق األكثةةر ك فةةة فةةي العةةالا يشةةبه فةةي تصةةميمه قصةةر 
كةا  بةل ويمةنح زائريةه فةرص عةدة  1.2عربي يشر  ع   الا ير  مد شاطئ رم ي يصل طوله إل  

دايةة مةن حدائقةه الجمي ةة الممتةدة وحتة  الاةدمات من االستمتاع وسط أجواء من الرفاهية والفاامة  ب
 4.الراقية التي تنتظر الزائرين بالغر  والمطاعا المتنوعة التي تقدا أشه  الوجبات المح ية والعالمية

 بةةرج طةة الت رائعةةة ع ةة  وسةةط إ 111قعةةه الحيةةو  حيةةث تةةوفر غرفةةة اليتميةةز بمو  : فنةةدق دبةةي مةةول
فضةةةل فنةةةدق يقةةةدا اةةةدمات الحيةةةاة العصةةةرية  مةةةن موقعةةةه أة يسةةةتفيد الفنةةةدق الةةةي  نةةةال جةةةائز ا يفةةةة  و 

 .المجاور مباشرة لدبي مول
                                                           

 .107 117ص ص  مرجد سابقص ح عبد الحميد    1
 .97مرجد سابق ص  نعيمة حسن 2
3
 .107ص ح عبد الحميد  مرجد سابق  ص 

4 www.ar-traveler.com ,31 mars 2019 , 19 :33  
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مناطق الجي  السياحي التي تميزها عن غيرها من الدول العربية ما جع هةا العديد من الوجهات السياحية و 
 . وجهة العديد من السياح في مات   مناطق العالا

ئية  حديقةة واي ةد واد  المائيةة مدينة اكوافنتشر الما:مائية حدائق  2تتوفر في دبي  :الحدائ  المائية -
 .1حديقة ايخ الند المائيةو 

عن غيرها من الدول العربيةة هيا ما ميزها والمعالا السياحية و   عديد من الوجهات السياحيةال باإضافة ال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .ما جع ها وجهة العديد من السياح في مات   مناطق العالام

 االمارات العربية المتحدةالسياحية في واالستثمارات الخدمات  :الثالث المطلب

كونةةه بحاجةةة الةة  التنويةةد فةةي الاةةدمات  كمةةا تعتبةةر  تمثةةل الاةةدمات السةةياحية الجةةزء األهةةا بالنسةةبة ل سةةائح
ركيةةةزة مةةةن ركةةةائز السةةةياحة  لةةةيا تعمةةةل العديةةةد مةةةن الةةةدول ع ةةة  تطةةةوير مات ةةة  الاةةةدمات والقطاعةةةات المرتبطةةةة 

 .بالسياحة عن طريق االستثمار من اجل دعا القطاع السياحي

 خدمات النقل:الفرع األول 

قةد سةاهمت العديةد لسياحية الكبيرة بمنطقة الا ير و يات المكانة ا مارات العربية المتحدة من الدولتعتبر اإ
 ةك العوامةل التةي سةاعدت حةد تألعل سهولة نظةاا المواصة ت العامةة ت ك المكانة  و  إل  مل في وصولهامن العوا
 :ل  ث ث أنواع إتصن  المواص ت و .2ليهاإعداد السائحين الوافدين إ في زيادة

ثةةة ث سةةةوى  1771قيامهةةةا فةةةي  عنةةةدمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة فةةةي دولةةةة اإ لةةةا يكةةةن يوجةةةد :يو جيييالنقيييل ال .1
مطةارات دوليةة فةي كةل مةن ما اليوا فهي تطل ع   ست أالشارقة  ظبي ودبي و أبو مطارات صغيرة  في 

م يةون راكة  فةي  19عا نحةو تستوع  طاقتها جميالعين أبو ظبي ودبي والشارقة ورأخ الايمة والفجيرة و 
ال  رح ة جوية منتظمة وعابرة ال  مات    110نحو  شركة عالمية تنظا 177ثر من تستقبل اكالعاا و 
 . 3عواصا العالامدن و 

 

                                                           
 .77  91سابق ص ص مرجد   نعيمة حسن 1
 

2
 http://news.travelerpedia.net ,30 avril 2019 ,  17 :16. 

3
 www.wikipedia.org , 30 avril 2019 , 17 :48 
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تشةكل  العشرات من الموانئ البحرية  و  مارات العربية المتحدةسواحل اإ امتداديوجد ع   :النقل البحري  .1
األجهةزة المةوانئ بأحةدث المعةدات و هيز هةيه قد تا تجمنها المنافي الرئيسية البحرية و ثمانية موانئ ضامة 

العم قةةة  كمةةا أقيمةةت ع يهةةا منةةاطق حةةرة تمةةنح العديةةد مةةن التسةةهي ت  السةةفنالتقنيةةة المتطةةورة السةةتقبال 
 .الصناعية التي تادا االقتصاد الوطنين ع   إقامة المشاريد التجارية و لتشجيد المستثمري

مينةاء اورفكةان ع ةي بةدبي  مينةاء االةد بالشةارقة   ظبةي  مينةاء راشةد بةدبي   مينةاء جبةل مينةاء زايةد بةأبو)
هةيه المةوانئ مواقةد  تتميةز و (ء صةقر بةرأخ الايمةة بالشارقة  ميناء عجمان بعجمان  ميناء الفجيرة بةالفجيرة  مينةا

   1.افريقيا من قارات العالااستراتيجية وربطها عبر آسيا و 

لتقريةر  ووفقةا  أفضةل شةبكة طةرق ع ة  مسةتوى العةالامت ك دولة اإمارات العربية المتحدة ت : النقل البري .3
  تحتةل دولةة اإمةارات 1711-1717الصادر عن المنتدى االقتصةاد  العةالمي ل عةاا  التنافسية العالمية

 .المرتبة األول  في مؤشر جودة الطرق

العالميةةة  تواصةةل دولةةة اإمةةارات جهودهةةا فةةي تشةةييد  وصةةيانة الطةةرق بمةةا يتفةةق مةةد أحةةدث الممارسةةات و  
وتهد  مشاريد الطرق فةي الدولةة إلة  تحسةين كفةاءة . والتقنيات التي تناس  الظرو  البيئية والمنااية في الدولة

وتمت ةةك الدولةةة عةةدد مةةن الطةةرق . المةةرور  وربةةط منةةاطق الدولةةة بعضةةها بةةبعا مةةن اةة ل شةةبكة حديثةةة ل طةةرق
 :رق ما ي يوتشمل ت ك الط. الرئيسية التي تربط إمارات الدولة ببعضها

ويعتبةةر أطةةول طريةق عةةاا فةةي دولةة اإمةةارات  ويمتةةد مةن منطقةةة السةة د فةي إمةةارة ابةةوظبي  : E11طريةق  -
شةارع الشةي  مكتةوا : ويوجد لهيا الطريق عدة تسميات أارى متداولةة مثةل. وينتهي في إمارة رأخ الايمة

  .خ الايمةفي أبو ظبي  شارع الشي  زايد في دبي  وشارع الشي  محمد بن سالا في رأ
يةربط هةيا الطريةق : والمعةرو  مسسةبقاق شةارع اإمةارات –أو شةارع الشةي  محمةد بةن زايةد  – E311طريق  -

  .إمارة دبي مد اإمارات األارى في الدولة
كي ةةومتر  ويةةوفر طريةةق بةةديل  117يمتةةد هةةيا الطريةةق بطةةول :   أو طريةةق اإمةةارات العةةابرE611طريةةق  -

لشارعي الشةي  زايةد  والشةي  محمةد بةن زايةد ل قةادمين مةن رأخ الايمةة  وأا القيةوين  وعجمةان  والشةارقة  
 . متجهاق مباشرة نحو أبوظبي  دون الحاجة الجتياز وسط مدينة دبي

 27إلةةة   17بةةةين كةةةل مةةةن إمةةةارتي دبةةةي والفجيةةةرة  مقصةةةراق المسةةةافة بحةةةوالي ويةةةربط : شةةةارع الشةةةي  ا يفةةةة -
 . 2كي ومتر  مقارنة بالطرق القديمة المستادمة

                                                           
 المرجد السابق 1

2
  www.government.ae/ar-AE , 18 mai2019 ,  70:61 . 
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 . ويربط قرى وب دات المنطقة الشرقية ببعضها: شارع الشي  ا يفة بن زايد -
ويمةةر مةةن اةة ل س سةة ة جبةةال حتةةا  ويتا ةةل مسةةاره كةةل مةةن إمةةارات دبةةي  : طريةةق دبةةي الفجيةةرة -

 شارقة  ورأخ الايمة وال
 .ويربط إمارة دبي بمدينة العين: العين –طريق دبي  -
ويعتبةةر الطريةةق المةةرور  الثالةةث . متةةراق  91متةةراق  وارتفاعةةه  111ويب ةة  طولةةه : جسةةر الشةةي  زايةةد -

 . 1الي  يصل يابسة إمارة أبو ظبي بجزيرته
 خدمات االيواء السياحية :الفرع الثاني 

 ع ة  زيةادة عةدد السةياح مةن اة ل  هةا قةدرةفيواء السياحية دورا هاما في قطاع السياحة   ت ع  ادمات اإ      
قةد أبةدت االمةارات العربيةة المتحةدة ت التةي تةؤد  الة  تطةوير السةياحة و وهةي مةن األولويةا  ت بية الط ة  السةياحي

 . اهتماما كبير بها 

 :منهماالفندقية مد تصني  كل  الشققالي سو  نوضح تطور عدد الفنادق و من ا ل الجدول المو 
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-1717)المتحةدة اة ل الفتةرة مارات العربية الشقق الفندقية في اإتطور عدد الفنادق و :3-4الجدول رقم 
1717) 

 السنوات
 

0212 0211 0210 0213 0214 0212 0216 0212 

 719 771 911 997 071 091 007 011 الفناد 
امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 نجوا 
71 179 117 122    - 107 199 170 

 179 171 171 -    120 127 111 171 ربد نجوا أ
ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ث 

 نجوا 
71 
 

77 
 

177 
 

171 
 

   - 270 
 

210  
200 

 
 

 11 11 -    71 97 71 91 نجمتين
 10 11 -    110 111 192 197 نجمة

الشييييييييييق  
 الفندقية

   -     -     -217 297 271 201 221 

 119 71 72 -    12-     -     -    فاارة
 20 97 -    91-     -     -    عاد 
 119 117 117 -    177-     -     -    سياحي
 1701 1797 1709 1717 727 091 007 011  المجموع

المركةز و ( 1717-1712)اإحصةاء تنافسةية و الهيئةة االتحاديةة ل منشورات  باالعتماد ع   ةعداد الباحثإمن :المصدر
 (1711-1717)لإلحصاءالوطني 

 1717الةة  سةةنة  1717عةةدد الفنةةادق  فةةي زيةةادة مسةتمرة مةةن سةةنة ن أ (1)رقةا ن حةظ مةةن اةة ل الجةةدول 
فندق من فئةة اربةد  171و فندق من فئة امخ نجوا  71فندق  011 حوالي  1717حيث كان عددها في سنة 

عةةدد  وارتفةةدفنةةدق مةةن فئةةة نجمةةة   197جمتةةين و فنةةدق مةةن فئةةة ن 91ثةة ث نجةةوا و  فئةةةفنةةدق مةةن  71و نجةةوا 
فنةةدق مةةن فئةةة اربةةد  179فنةةدق مةةن فئةةة امةةخ نجةةوا و  170فنةةدق  719ليصةةل الةة    1717الفنةةادق فةةي سةةنة 

زيةةادة عةةدد تيجةةة االهتمةةاا بالقطةةاع السةةياحي و هةةيا نونجمةةة  و  نجمتةةيننجةةوا و  فنةةدق مةةن فئةةة ثةة ث 200نجةةوا و 
 1710لةةةة  سةةةةنة إ 1712فد عةةةةددها مةةةةن سةةةةنة الفندقيةةةةة فةةةةارتمةةةةا الشةةةةقق أمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة السةةةةياح فةةةةي اإ

الشةةةقق و  12حةةوالي الةة   1712عةةةدد الشةةقق الفةةاارة فةةةي وصةة ت حيةةث   1717و  1719انافضةةت فةةي سةةةنة و 
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هةةةيا نتيجةةةة الط ةةة    شةةةقق سةةةياحية  117شةةةقق فةةةاارة و  71لةةة  إصةةةل لت 1719وارتفعةةةت  فةةةي  177السةةةياحية 
 1717الةة   1719مةةن و شةةقة  97شةةقة الةة   91السةةياحي ل شةةقق الفةةاارة مةةد انافةةاا عةةدد الشةةقق العاديةةة مةةن 

مد ارتفةاع عةدد  1717شقة سياحية في  119ال   1719شقة سياحية في  117انافضت الشقق السياحية من 
الشةةقق السةةياحية نتيجةةة توجةةه معظةةا  مةةن هنةةا ن حةةظ نقةةص الط ةة  ع ةة شةةقة و  110ق الفةةاارة والعاديةةة الةة  الشةةق

 .السياح ال  الفنادق ألننا في المقابل نجد ارتفاع في عدد فنادق الدولة 

هةيا نتيجةة اقبةال العديةد مةن نهةا فةي ارتفةاع مسةتمر و أة فةن حظ الشةقق الفندقيةما فيما ياص اجمةالي الفنةادق و أ   
 .مارات العربية المتحدةالسياح ال  دولة اإ

 : 1717-1717لسنة  في االمارات ت الفنادقالمؤشرات الرئيسية لمنشآ: 3-2الجدول رقم 

 0212 0216 0212 0214 0212 المؤشرات
 11921219 11191117 11117911 17910771 7111021 عدد النزالء
 191110 100771 111721 111279 71771 عدد الغرس

لييييييييييييييييييييالي 
 اإلقامة 

11777127 92771117 97799717 72101021    --- 

جمييييييييييييييالي إ
 اإليرادات 

*** 21917211011 21771777071 21927170277 --- 

إيييييييييييييييرادات 
 المبيت 

*** 17770177771 17171797710 17177071177 --- 

إيييييييييييييييرادات 
الطعيييييييييام و 

 الشراب

*** 11171111119 11917172712 11010700711 --- 

إيييييييييييييييرادات 
 أخر 

*** 777772210 719717779 710101121 --- 

المركز و (1717-1712)  االحصاءل تنافسية و  الهيئة االتحادية منشورات :ع   عتمادباال ةعداد الباحثإمن :المصدر
 (1711-1717)لإلحصاءالوطني 

 لةة إ 1717ادة مسةةتمرة حيةةث وصةةل فةةي سةةنة ان عةةدد النةةزالء فةةي زيةة (0)رقةةا  ن حةةظ مةةن اةة ل الجةةدول
نزيةل وكةيلك بالنسةبة لعةدد الغةر  و  11921219لة  إليصةل  1717سةنة ارتفد في نزيل و  7111021 حوالي 
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 1717ليصةل فةي  71771لة  حةوالي إ 1717مرة بحيةث ب ة  عةدد الغةر  فةي ليالي المبيت فهي فةي زيةادة مسةت
 .72101021ال   1719لتصل في  11777127حوالي  1717اما ليالي اإقامة فكانت في  191110ال  

ت إيةةرادات حيةةث قةةدر  21917211011لةة  حةةوالي إ 1711فةةي   ةة فبجمةةالي اإيةةرادات أمةةا فيمةةا ياةةص إ
يةةةةةةةةةةةرادات الطعةةةةةةةةةةةاا والشةةةةةةةةةةةرا     17171797710المبيةةةةةةةةةةةت    يةةةةةةةةةةةرادات أاةةةةةةةةةةةرى    11171111119وا  وا 

إيةةةةرادات  حيةةةةث قةةةةدرت 21771777071لتصةةةةل الةةةة   1710ارتفعةةةةت اجمةةةةالي اإيةةةةرادات فةةةةي و  777772210
يةةةةةةةةةةةرادات الطعةةةةةةةةةةةاا و  17171797710المبيةةةةةةةةةةةت    وايةةةةةةةةةةةرادات أاةةةةةةةةةةةرى    11917172712الشةةةةةةةةةةةرا    وا 

مةة إيةرادات كانت قيو  21927170277جمالي اإيرادات   رجعت في االنافاا حيث قدر او  719717779
قيمةةةةةةة اإيةةةةةةرادات األاةةةةةةرى و  11010700711الشةةةةةةرا  طعةةةةةةاا و قيمةةةةةةة إيةةةةةةرادات الو  17177071177المبيةةةةةةت 

710101121. 

 1717مارات العربية المتحدة لعاا العشرة المتصدرة لنزالء دولة اإ الدول:3-6جدول رقم 

 0212 الدول
 1119271 الهند

 1717711 السعودية
 1077170 بريطانيا
 1221077 الصين 

 127077 سلطنة عمان 
 777721 أمريكا
 707219 روسيا

 907717 باكستان
 929711 المانيا 
 017171 فلبين

 1717لعاا  حصاءاإالهيئة االتحادية ل تنافسية و  منشورات:المصدر

مةةةةارات لعربيةةةةة المتحةةةةدة   ي المتصةةةةدر لنةةةةزالء دولةةةةة اإان الهنةةةةد هةةةة( 9)ن حةةةةظ مةةةةن اةةةة ل الجةةةةدول رقةةةةا 
ثةا سة طنة  1221077ثةا الصةين    1077170ثةا بريطانيةا    1717711وت يها السعودية    1119271
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والمانيةةةةةا    907717وباكسةةةةةتان    707219وروسةةةةةيا    777721وت يهةةةةةا أمريكةةةةةا   127077عمةةةةةان   
 .017171في األاير ف بين   و  929711

 في االمارات العربية المتحدة  االستثمار السياحي:الفرع الثالث 

كثر القطاعات االقتصادية تشابكا مةد القطاعةات األاةرى  فةال  جانة  األنشةطة أيعتبر قطاع السياحة من 
 وقطةاع قطاع المؤسسات الماليةة مثل قطاع النقل واالتصاالت  و  الرئيسية  فإن هناك قطاعات أارى مرتبطة به

ي ةةةةي اهةةةةا المجةةةةاالت  فيمةةةةاو .حمايةةةةة البيئةةةةة واةةةةدمات النظافةةةةة و الصةةةةناعات اليدويةةةةة التجةةةةارة  واألنشةةةةطة الثقافيةةةةة و 
 :تطوير القطاع السياحيات العربية المتحدة من اجل دعا و االستثمارية التي تبنتها االمار 

بيةة المتحةدة مةارات العر ع النقل كجةزء مةن الجهةود لادمةة اإنظرا الرتباط قطا :النقل االستثمار في قطاع .1
 فةةةي انشةةةاء العديةةةد مةةةن  مةةةارة دبةةةي مةةةث إعمةةةال عةةةالمي  فقةةةد نجحةةةت مركةةةز أكمقصةةةد سةةةياحي رئيسةةةي و 

  .طيران االمارات و مترو دبيمث ة ع   يلك مطار دبي الدولي و من األالمؤسسات ومشروعات النقل   و 
العقةارات فةي دولةة االمةارات يةرتبط كةيلك قطةاع االنشةاءات و :العقيارات االستثمار في قطياع االنشياءات و  .1

كآليةة لتقويةة هةيا القطةاع تةا فةتح سةوق محرك األساسةي لمشةاريد االعمةار  و بقطاع السياحة  نظرا ألنه ال
هةو  و  1771فةي عةاا  انة  بحةق الم كيةةالعقارات في دبي ل ستثمارات األجنبية مةن اة ل السةماح لألج

في مشاريد االعمار ع   الشواطئ والجزر  من ا ل تشييد الفنةادق ومراكةز ما ساعد ع   ظهور طفرة 
  .دى ال  زيادة االستثمار السياحيالي  بدوره أالتسوق  والوحدات السكنية  و 

البنيةة التحتيةة مةن اهةا تعتبةر مشةاريد :تطوير الواجهة السيياحية ثمار في مشاريع البنية التحتية و االست .2
 تعتبةةر االمةةارات العربيةةة المتحةةدة مةةنو .مشةةروعات االسةةتثمارية السةةياحية الركةةائز األساسةةية التةةي تةةدعا ال

التركيةز ع ة  جودتهةا  نظةرا اريد المتع قةة بالبنيةة التحتيةة و نشةاء المشةإالدول التي أعطةت أولويةة قصةوى 
 اي اكد التقرير الصادر عن المنتدى االقتصاد .سياحية لع قتها المباشرة الداعمة لنمو االستثمارات ال

 فضةت الة أمارات العربيةة المتحةدة التةي ع   جهود دولة اإ 1711تجارة سنة المتع ق بتمكين الالعالمي 
   1ااصة في قطاع النقلالميا في جودة بنيتها التحتية  و الحادية عشر عتصدرها المرتبة األول  إق يميا و 

                                                           
 مج ة المعيار العدد العشرون  (0212-0216)االستثمار السياحي في االمارات العربية المتحدة كآلي لدعم االقتصاد الوطني عمر بن س يمان طال    1

 .179  170 المركز الجامعي احمد بن يحي  الونشريسي تيسمسي ت  ص ص  1717 ديسمبر 
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فن ندا  فتحص ت ع   المرتبةة ل الواليات المتحدة االمريكية  وب جيكا و العديد من الدول مثاي تفوقت ع   
ادسةةة فةةي بنيةةة المةةوانئ البحريةةة المرتبةةة السيةةة التحتيةةة لقطةةاع النقةةل الجةةو   و الرابعةةة عالميةةا فةةي جةةودة البن

 .1المرتبة السابعة من حيث توفر شبكة طرق يات جودة عالية و 

-1771)اةة ل الفتةةرة  فةةي االمةةارات العربيةةة المتحةةدة  االسةةتثمارات السةةياحية تطةةور:3-3الشييكل رقييم 
1717:) 

 

Source :World travel & Tourism Council (2018) United Arab Emirates 

   1771حجةةا االسةةتثمارات السةةياحية فةةي تطةةور مسةةتمر حيةةث قةةدر فةةي الشةةكل ن حةةظ مةةن اةة ل      
 %7.70  م يار درها امةاراتي بنسةبة 10.0بحوالي  1717قدر في و % 0.17م يار درها اماراتي بنسبة  19.0

ي  التي كانت هةي العامةل البيئة االستثمارية ل قطاع السياح  هيا نتيجة جهود الحكومة االتحادية المتع قة بتهيئة 
شةةارة الةة  دور موجةةة الربيةةد العربةةي فةةي اسةةتفادة مةةد اإالرئيسةةي فةةي جةةي  المزيةةد مةةن الحركةةة السةةياحية ل دولةةة  

الفندقيةةة مةةن شةةت  انحةةاء السةةتقطا  االسةةتثمارات السةةياحية و االمةةارات العربيةةة المتحةةدة فةةي تعزيةةز جايبيةةة الدولةةة  
فهةيا يعةود الة   %1.0م يةار درهةا امةاراتي بنسةبة  19الي  قدر   1777اما االنافاا الي  حدث في . العالا

تراجد تةدفقات االسةتثمار األجنبةي المباشةر الوافةدة الة  االمةارات بسةب  االثةار السة بية التةي ا فتهةا االزمةة الماليةة 
 .العالمية ع   النشاط السياحي

 
                                                           

 .179المرجد السابق  ص  1

16,5 16 
18,5 19 20 

22,3 
23,6 

26,1 
25 25,5 

 مليار درهم اماراتي

5,49 

4,5 

5,8 
6,4 

7,2 

8,1 
7,7 

8,25 8,05 7,95 

 %نسبة  االستثمار 
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 العربية المتحدة التنظيمي للسياحة في االماراتطار التشريعي و اإل: رابعالمطلب ال

ع ةة  مسةةتوى كةةل امةةارة إن التشةةريعات والتنظيمةةات السةةياحية لهةةا دورا هامةةا فةةي تنظةةيا األنشةةطة السةةياحية 
حيةث عم ةت االمةارات العربيةة المتحةدة ع ة  تنظةيا قطةةاع السةياحة عبةر مات ة  هةيه التنظيمةات والتشةريعات مةةن 

 .اجل االرتقاء بالقطاع السياحي

 1771كان تنظيا قطاع  السياحة في دولة االمارات العربية المتحدة قبل سنة  :على المستو  االتحادي .1
ا تأسيخ المج خ الوطني ت 1771لسنة  9 يتا ع   مستوى كل امارة فحس   لكن بموج  القانون رقا 

بحيث اولت له الدولة تنظيا إدارات السياحة في  .اثثار كهيئة تعمل ع   المستوى االتحاد  ل سياحة و 
لةةدوائر المح يةةة المعنيةةة ادولةةة  بشةةكل يضةةمن التنسةةيق التةةاا والفعةةال مةةد بةةاقي الهيئةةات و امةةارات ال جميةةد

يةي النةاجح السةتراتيجية متناسةقة التنفبتاطيط وتنمية المشروعات السياحية  ويلك بهةد  ضةمان االنفةاق و 
 .متحدة انحاء االمارات العربية التثمين اثثار في جميد ومتماسكة  و لتشجيد السياحة و 

 اال ان  اثثةار الة  المج ةخ الةوطني ل سةياحة و  بةالرغا مةن الصة حيات الماولةة:على مستو  كل امارة  .1
الاطةةط   اصةةدار التةةراايص السةةياحية فةةي دولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة  يةةتا ع ةة  وضةةد السياسةةات و 
 لةةةةيلك سةةةةناص بةةةةيكر اهةةةةا الهيئةةةةات فةةةةي امةةةةارة أبةةةةو ظبةةةةي و امةةةةارة دبةةةةي نظةةةةرا لتشةةةةابه مسةةةةتوى كةةةةل امارة

 :بحيث تتمثل في ااتصاصاتها مد المجالخ و الدوائر في االمارات األارى 
واالشرا  وتطةور قطةاع السةياحة  حيث تقوا بعم ية التاطيط:دائرة السياحة و التسويق التجار  في دبي  -

اصةةدار التةةراايص وتصةةني  الفنةةادق والشةةقق الفندقيةةة وشةةركات تنظةةيا من مهامهةةا أيضةةا تتضةةفةةي دبةةي  و 
 . كافة الادمات السياحية األارىالبرامر السياحية  ووك ء السفر  و 

 1712لسةةنة  10تةةا تأسةيخ هةةيه الهيئةةة بموجةة  القةةانون رقةةا  :التجةةار و مؤسسةة دبةةي ل تسةةويق السةةياحي  -
لحكوميةةةة بتسةةةويق التجةةةار   بحيةةةث تقةةةوا هةةةيه الهيئةةةة اشةةةاء مؤسسةةةة دبةةةي ل تسةةةويق السةةةياحي و المتع ةةةق بإن

 :في  المتمث ة مهامها سنيكر بعاتجاريا  بالتنسيق مد الجهات المعنية بنفخ المجال  االمارة سياحيا و 
  قامةةةة ل العةةةالا كوجهةةةة مثاليةةةة ل سةةةياحة والترفيةةةه  ومزاولةةةة االعمةةةال و تسةةةويق االمةةةارة فةةةي مات ةةة  دو ا 

  .الفعاليات
  1التجارة في االمارةشؤون السياحة و بالجهات المعنية  فاع ة مدبناء شراكات. 
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  لإلمةةارةلسةةفر المح يةةة بغةةرا زيةةادة معةةدالت اقةةات تجاريةةة مةةد الشةةركات الدوليةةة واإق يميةةة و بنةةاء ع 
 .التجاريةلألغراا السياحية و 

 قامةة ومات األساسية لممارسة التعري  بمكانة االمارة كمركز تجار  عالمي تتوفر فيه المق االعمال وا 
 .توفي احتياجاتهاوتحقيق رغباتها و  رجال االعمال ال  االمارةالفعاليات وجي  السياح و 

  ميةةد العةةام ين فةةي عةةن طريةةق منهجيةةة متكام ةةة لتعزيةةز كفةةاءة ج لإلمةةارةزيةةادة كفةةاءة االنفةةاق التسةةويقي
دة مسةةاهمة القطةةاع زيةةاقطةةاع السةةياحة  وتشةةجيد اإقامةةة لفتةةرات أطةةول  وزيةةادة االنفةةاق السةةياحي  و 

 .مارةحي في الناتر المح ي اإجمالي لإلالسيا
  االتصةةةال األولةةة  لةةةزوار االمةةةارة  وتعةةةريفها انشةةةاء مركةةةز ل مع ومةةةات السةةةياحية ليكةةةون بمثابةةةة نقطةةةة

 .التجارية فيهابالادمات المقدمة لها والفعاليات والعروا واألنشطة السياحية و 
ياحة هيئةة السةياحة فةي أبةو ظبةي مسةؤولة عةن تطةوير صةناعة السة تعدو  :الثقافةهيئة ابو ظبي ل سياحة و  -

 :تتضمن أنشطة الهيئة ماي ي  و  1771في أبو ظبي والتروير لها مني عاا 
  مراقبة صناعة السياحة و تنظيا. 
  تطوير المنتجات تحديث البنية التحتية و. 
  1السياحيةتسويق المقاصد. 
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 االماراتي في التنمية االقتصادية دور القطاع السياحي :المبحث الثاني

دورها ع ة  التةي تتوقة  بةر اقتصادية ع   مستوى االقتصاد و من الطبيعي ان يفرز أداء قطاع السياحة اثا
 .في السياسات االقتصادية المنتهجةع   أهميته إمكانات هيا القطاع  و 

 إيرادات السياحة في االمارات العربية المتحدة:المطلب االول

وير هةيا القطةاع بمات ة  انشةطته تطلسياسة العامة المتع قة بتنمية و اإيرادات السياحية من اهدا  اتعتبر 
ا ايا كانةت االجتماعي  ال سةيماالقتصاد  و  األداءمات في تحسين تعد أيضا من العناصر التي تستغ ها الحكو  و 

  التركيةةز ع ةة  العوامةةل األساسةةية را معتبةةرا مةةن النةةاتر الةةوطني  اي يصةةبح مةةن الضةةرور دهةةيه اإيةةرادات تشةةكل قةة
 .حجا اإيرادات السياحيةيتوق  ع يه المؤثرة في حجا االنفاق السياحي الي  

ياحية المضةةةيفة ع ةةة  مةةةن البةةةديهي القةةةول ان هةةةيه اإيةةةرادات تتحقةةةق مةةةن انفةةةاق السةةةائحين فةةةي الةةةدول السةةةو 
 .1يا القطاع كيلك من مات   األنشطة المرتبطة به و الادمات السياحية مات   الس د و 

تيجةةة تطةةور العربيةةة المتحةةدة فقةةط تطةةورت  حجةةا الحركةةة السةةياحية الوافةةدة اليهةةا  ن باإمةةاراتفيمةةا يتع ةةق و 
بنةة  متطةةورة واةةدمات سةةياحية تةةوفر مقومةةات الجةةي  السةةياحي مةةن فنةةادق بجةةودة عاليةةة و القطةةاع السةةياحي فيهةةا و 

قصةةةد االمةةةن  الةةةي  جعةةةل االمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة متنةةةوع فةةةي المنةةةتر السةةةياحي باإضةةةافة الةةة  تةةةوفر مات فةةةة  و 
الجدول التالي يوضح تطور اإيرادات السياحية في االمارات العربية المتحدة اة ل و .لمات   السواح عبر العالا 

 (:1717- 1771)الفترة 

 

 

 

 

 

                                                           
 دراسة مقارنة بين الجزائر  تونخ و المغر   ميكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الع وا االقتصادية–ص يحة عشي  األداء و اثثار التنموية ل سياحة  1
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 (1717-1771)تطور اإيرادات السياحية في االمارات العربية المتحدة ا ل الفترة :3-2رقمالجدول 

 دوالر م يونالوحدة 

 اإليرادات السياحية السنوات 
0222 7162 
0222 7352 
0212 1077 
0211 7171 
0210 17217 
0213 11217 
0214 12797 
0212 19721 
0216 17179 
0212 21048 

 عداد الباحث باالعتمادإمن :المصدر 

UN-World Organization , Tourism Highlights )2010-2018( 

مةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة فةةةي تزايةةةد ولةةةة اإدية فةةةي السةةةياحن اإيةةةرادات أن حةةةظ  7مةةةن اةةة ل الجةةةدول رقةةةا  
وفةي  م يةون دوالر  7201حةوالي  1777 وفةي  م يون دوالر 7162حوالي  1771حيث كانت في سنة مستمر 
 17217حوالي  1711 وفي م يون دوالر  7171حوالي  1711 وفي م يون دوالر  1077حوالي  1717سنة 

حةةةوالي  1710 وفةةةي  12797حةةةوالي  1711م يةةةون دوالر  وفةةةي  11217حةةةوالي  1712م يةةةون دوالر  وفةةةي 
م يون  21048ال   1717وص ت في سنة و م يون دوالر   17179حوالي  1719م يون دوالر  وفي  19721
قبةال الكبيةر اإت العربيةة المتحةدة بالسةياحة  و راماهيا نتيجة اهتماا دولة اإن هيا التطور كبير  و أون حظ دوالر 

احية األبةةرز ع ةة  مسةةةتوى جميةةد المقومةةات السةةياحية التةةةي تجعةةل منهةةا الوجهةةة السةةةيع ةةة  ل سةةياح لهةةا   لتوفرهةةا 
, والموقةد الجغرافةي االسةتراتيجي , االسةتقرار االمةن و و , كيلك البنيةة التحتيةة المتطةورةو  ,الشرق األوسط  المنطقة و 
التةي  المتطةورةيةة األساسةية الحديثةة و باإضةافة الة  البنو , امةانومتعة التجول والتسةوق بحريةة و , المتميز والطقخ 

غيرها من و , مواص ت من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصاالت و , تكفل ادمات راقية ل سياح والزوار
 .الادمات الراقية
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 اإلجمالي في الناتج المحليالسياحة مسا مة  :المطلب الثاني

هةا الطةرق أحةد أاإجمةالي  المح ةيمهما يكن من امر فيمكن اعتبار مسةاهمة العوائةد السةياحية فةي النةاتر و 
 1.المألوفة لتبيان دورها في التنمية االقتصادية 

مهما ل دال بالنسبة ل دولة ككل وكل نق ة هائ ة بقطاع السياحة الي  بات موردا مارات اإدولة شهدت  وقد
حسن توظي  الموارد رؤية المستقب ية البعيدة المدى و الط الجيد و صارت االمارات بفضل التاطيع   حدة  و امارة 

فيمةةةا ي ةةةي شةةةكل يوضةةةح مسةةةاهمة السةةةياحة فةةةي النةةةاتر المح ةةةي   و هةةةا وجهةةةة سةةةياحية فةةةي منطقةةةة الشةةةرق األوسةةةطأ
 .اإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .12 ص  1717 الوراق ل نشر و التوزيد  األردن   اساسيات التمويل و االستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان عبد الجبار الحمير    
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لإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة  االجمةةةةالي فةةةةي النةةةةاتر المح ةةةةي المباشةةةةرة مسةةةةاهمة السةةةةياحة:3-4 الشييييكل رقييييم
  1711وآفاق ( 1717-1717)اإجمالي ل فترة 

 

Source :World travel & Tourism Council (2018) United Arab Emirates 

ب غت  1771االماراتي في سنة ان مساهمة السياحة في الناتر المح ي اإجمالي  0رقا ن حظ من الشكل 
 10بمقةدار  %2.9لتصةل الة  حةوالي  1777م يةار درهةا امةاراتي ثةا ارتفعةت فةي سةنة  19أ  بمقةدار  % 2.1

االزمةةةة الماليةةةة العالميةةةة ة وهةةةيا نتيجةةن حةةظ هنةةةا زيةةةادة نسةةةبة المسةةاهمة وانافةةةاا المقةةةدار و  هةةةا امةةةاراتير م يةةار د
م يةار درهةا امةاراتي و  10بمقةدار  % 2.1و  % 2.0بنسةبة   1711و  1717ثا انافضت في سةنتي  1771

م يار درها اماراتي  11بمقدار  %2.1بنسبة  1711بقيت نفسها في سنة و ع   التوالي م يار درها اماراتي  19
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  1711هةةا امةةاراتي ثةةا انافضةةت سةةنة م يةةار در  01بمقةةدار  % 2.1بنسةةبة  1712ثةةا عةةاودت االرتفةةاع فةةي سةةنة 
و  1710عاودت االرتفاع فةي سةنة و م يار درها اماراتي  01مد بقاء المقدار نفسه حيث قدر    % 2.7بنسبة 
و .م يةار درهةا امةاراتي  91بمقةدار  %0.1نسةبة  1717حيةث وصة ت سةنة النسبة و المقةدار   1717و 1719

السةةفر و غيرهةةا مسةةاهمات الفنةةادق ووكةةاالت يعكةةخ هةةيا االرتفةةاع بشةةكل أساسةةي النشةةاط االقتصةةاد  الةةي  تولةةده 
مةةالي م يةةار درهةةا امةةاراتي مةةن النةةاتر المح ةةي اإج 171مةةا يقةةار   %1.7مةةن المتوقةةد ان تنمةةو النسةةبة بمقةةدار و 

 .1711السفر سنة مساهمة مباشرة في السياحة و 

قطاع السياحة في الناتر المح ي اإجمالي تعود ال  ان لهيا القطاع دورا في التنمية  ن زيادة مردوديةأونجد      
 .االقتصادية في دولة االمارات 

العربيةة المتحةدة  لإلمةاراتفي الناتر المح ةي اإجمةالي الك ية  السياحة مساهمة : 3-2الشكل رقم         
 (1717-1771)ل فترة 

 

 

 

 

 

 

 

              Source :World travel & Tourism Council (2018) United Arab Emirates 

فةي النةاتر المح ةي فةي تطةور مسةتمر حيةث قةدر الك يةة ن مساهمة السياحة أن حظ  9من الشكل رقا      
مةةةاراتي  هةةةيا نتيجةةةة إم يةةةار درهةةةا  119 حةةةوالي  1717فةةةي و م يةةةار درهةةةا امةةةاراتي  117   1771فةةةي  سةةةنة 

االسةةتراتيجيات المات فةةة التةةي عم ةةت ع يهةةا والتةةي مةةارات لجةةي  السةةياح و التةةي قامةةت بهةةا اإشةةاريد السةةياحية الم
حيةةةث قةةةدرت مسةةةاهمة  1777بعةةةا االنافةةةاا فةةةي هةةةيا مةةةا الحظنةةةاه  كمةةةا ن حةةةظ  اإيجةةةا  ل دولةةةة و جةةةاءت ب
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المي فةي حركةة درها اماراتي بسب  التراجد العم يار  179 السياحة االجمالية في الناتر المح ي اإجمالي حوالي
 . 1777السياحة و السفر في عاا 

 ميزان المدفوعاتالسياحة في  مسا مة:المطلب الثالث 

فةةي سةةجل ميةةزان المةةدفوعات  ياالمدونةةة ضةةمنط السةةياحي العةةالمي و الةةديون الناشةةئة عةةن النشةةاالحقةةوق و ن إ
النشةاط السةياحي اة ل العةاا الهةد  مةن يلةك هةو تقيةيا بميزان منفرد بالميزان السياحي و  يمكن فص ها ع   حدة 

 .1ةو تبيان اثره النهائي ع   ميزان المدفوعات

 :فيه جميد الفقرات المتضمنة كل األنشطة السياحية يأتي شكل يوضح الميزان السياحي و فيما و 

  الميزان السياحي:3-6 الشكل رقم

 القيمة (االستيراد)المدين  القيمة  (التصدير)الدائن 
االنفاق السياحي )اإيرادات السياحية  -

 (السياح األجان  في الداالبواسطة 
تحةةةةةوي ت المةةةةةواطنين العةةةةةام ين فةةةةةي  -

 السياحة ل داال
الس د  البضةائد )الصادرات المنظورة  -

دايا  االالت و المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات  الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (السياحية

نصةةةةةةي  الشةةةةةةركات الوطنيةةةةةةة )النقةةةةةةل  -
ل طيران و الم حةة و النقةل السةياحي 

 (الدولي
لمصةةرو  ع ةة  الدعايةةة و اإعةة ن ا -

 السياحي األجنبي بالداال
 االستثمار السياحي األجنبي بالداال   -

االنفةاق السةةياحي )االنفاقةات السةياحية  -                
بواسةةةةةةةةةةطة السةةةةةةةةةةياح المةةةةةةةةةةواطنين فةةةةةةةةةةي 

 (الاارج
تحةةةةةةةةوي ت العةةةةةةةةام ين األجانةةةةةةةة  فةةةةةةةةي  -

 السياحة ل اارج
غالبةةا مةةأكوالت )االسةتيرادات المنظةةورة  -

مشةةروبات  سةة د  بضةةائد  االالت و  
 (المعدات السياحية 

نصةةةةةةةي  الشةةةةةةةركات األجنبيةةةةةةةة )النقةةةةةةةل  -
ل طيةةةران و الم حةةةة مةةةن نقةةةل السةةةياح 

 (المواطنين في الاارج
 االستثمار السياحي الوطني بالاارج -

                   

سةةماعيل محمةة :المصييدر التوزيةةد والسةةياحة  مؤسسةةة الةةوراق ل نشةةر و د ع ةةي الةةدباق  اقتصةةاديات السةةفر مثنةة  طةةه الحةةور  وا 
 .119 ص 1712 عمان األردن  

                                                           
 .119 ص 1712 مؤسسة الوراق ل نشر والتوزيد  عمان األردن   اقتصاديات السفر و السياحةمثن  طه الحور   إسماعيل محمد ع ي الدباق   1
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 :1717-1771في االمارات في الفترة  ميزان السياحيالتمثيل البياني ل :3-2 الشكل رقم

 :الوحدة م يون دوالر

 

 عداد الباحثة باالعتماد ع   إمن :المصدر 

 http://data.albankaldawli.org ;  Faits saillants OMT du tourisme Edition( 2009-2017) 

كثةةر مةةن اإيةةرادات أمةةاراتي السةةياحية فةةي الميةةزان السةةياحي اإ ن النفقةةاتأن حةةظ  7مةةن اةة ل الشةةكل رقةةا 
مقارنةة  1719 ون حظ من الشكل ارتفاع العوائةد السةياحية فةي سةنة  1710ال  غاية  1771السياحية من سنة 

مريكةةةةي والنفقةةةةات أم يةةةةون دوالر  17179حةةةةوالي  1719بالنفقةةةةات السةةةةياحية فكانةةةةت العوائةةةةد السةةةةياحية فةةةةي سةةةةنة 
م يةةةةون دوالر  11711ئةةةةد السةةةةياحية كانةةةةت العوا 1717م يةةةةون دوالر امريكةةةةي  وفةةةةي  17111السةةةةياحية حةةةةوالي 

بقيةاا معةرا  1717من المتوقد ان تزيد العوائد السياحية فةي و .م يون دوالر امريكي 17910احية السيالنفقات و 
 . وهيا نتيجة انا االمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة عالمية 1717اكسبو 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 17645 17121 16637 15848 16188 15072 13202 11818 10347 13288 النفقات السياحية 

 21048 19496 16038 13969 12389 10380 9204 8577 7352 7162 العوائد السياحية
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 مسا مة السياحة في خل  فرص العمل:المطلب الرابع 

نشةاط اقتصةاد  كةان  لةيلك  أل ها العناصر التةي تسةاها فةي العم يةة اإنتاجيةة أيعتبر عنصر العمل من 
قةدرة فائقةة االجتماعيةة ول سةياحة قاب يةة و و التنميةة االقتصةادية  عتبر هيا العنصر من الركائز األساسةية فةي اطةطي

 1. ع   توليد فرص العمل تفوق بقية األنشطة االقتصادية األارى

اةة ل الفتةةرة لإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة تطةةور مسةةاهمة السةةياحة المباشةةرة  فةةي العمالةةة : 3-2 الشييكل رقييم
1771-1717 

 

  

Source:World travel & Tourism Council (2018) United Arab Emirates 

 1771حيث كانت في  1717حت  سنة  1771من سنة ن العمالة في تطور مستمر امن الشكل ن حظ 
 وهةةيا نتيجةةة اسةةتقطا   %1.10بنسةةبة  الةة  277حةةوالي  1717ب ةة  فةةي و  % 1.1بنسةةبة  الةة  177حةةوالي 

و  1777وتا  ةةةه بعةةةا االنافاضةةةات فةةةي سةةةنة  .العمالةةةة مةةةن قبةةةل الفنةةةادق وشةةةركات الطيةةةران والمطةةةاعا وغيرهةةةا

                                                           
 .117 ص  مرجد سابقاألستاي طه الحور   إسماعيل محمد ع ي الدباق   1

195 193 
237 228 230 

262 273 287 288 300 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 الف عامل

4,4 
3,8 

4,3 
3,95 3,9 

4,4 4,5 4,75 4,7 4,85 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 %نسبة العمالة 
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حة ن السةةياأكمةةا ن حةةظ . بسةةب  تراجةةد حركةةة السةةياحة العالميةةة  لإلمةةاراتنتيجةةة انافةةاا عةةدد الوافةةدين  1711
 .مارات العربية المتحدة في توفير فرص العمل في اإتساها بشكل كبير 
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 :خاتمة الفصل 

 تاريايةة مةةا جع هةةا وجهةة سةةياحية  كمةةا يعةةدو ثقافيةةة و مةةارات العربيةةة المتحةدة مقومةةات طبيعيةةة تمت ةك اإ    
تنةةةوع المنةةةتر السةةةياحي الةةةي  تقدمةةةه الدولةةةة منةةةي سةةةنوات عةةةام  أساسةةةيا فةةةي تزايةةةد جايبيتهةةةا السةةةياحية  حيةةةث ت بةةةي 

لفعاليةات  والمهرجانةات حضةور اسةياحة األعمةال  و  أو ع جيةأو    سواء أكانت سياحة تسوق السياح اهتمامات
سةهولة نظةاا المواصة ت كما تمت ك االمارات بنيةة تحتيةة متطةورة منهةا  المية المتاصصة  األنشطة العالكبرى  و 
 مةل قةد سةاهمت العديةد مةن العواو  التي ساعدت في زيةادة اعةداد السةائحين الوافةدين اليهةاوالفنادق المتطورة  العامة 

ئز اقتصةةاد و يعتبةةر القطةةاع السةةياحي االمةةاراتي مةةن ركةةا  الةة  مكانةةة سةةياحية بةةارزة فةةي وصةةولها كةةيلك  األاةةرى 
االمارات العربية المتحدة  وهيا لمساهمته في اإيرادات السياحية و النةاتر المح ةي اإجمةالي  وتحسةين فةي ميةزان 

 .المدفوعات و تق يص البطالة بتوفير فرص العمل  كما انه يدفد بعج ة التنمية االقتصادية في الدولة 
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 :خاتمة

ط رر طئرركح طنهررنبخرراط طألياحررنع  طهرراطاحقئررللتطاحترر طيعت رراطدخي ررلطاحررا  طيعتبررقطاعررلسطاحيرريلأ ط رر ط 
ف عظاطان طاحعلحاطتيعىطحتعنيقطهكاطاحقعلسطح رلطحرمط ر ط أااثطاحت  يةطاحقعلدلتطاالاتصلايةطاح   ةطف طإ

ط.طانقطهلاطف طتأقيقطاحت  يةطاالاتصلاية

 نكح طح ررلطتررنفقاط رر طفرر طاحت  يررةطاالاتصررلايةط  رراطا طحخيرريلأةطانقح ررلطتبرري طهرركاطاحاقايررةط رر ط رر  طنط
نطتنفيقطفقصطاحع  طاحعلحاطأيثطايتعلدتطتيلاةطاإليقاااتططان طتنات لتطااتصلايةطناجت لديةطف ط  تخف

ط.نتأيي ط يتا طاح افندلت

 ر ط ر  طا ت رل ط ر طاحران طاحتر ط دعرتطاهت رلاطبقعرلسطاحيريلأةطئغيقهرلطاحعقبيةطاح تأراةططاإل لقاتنط
اإليقاااتطاتطاحييلأيةط  طعلالتطااليناءط نطيتضحطكح ط  ط   طاح ؤشقطنطاحييليلتطحيلتطنطدةط  طاآل ج نط

فر طنططح رافندلتط يرتا طات فري طاحعجرتطفر ط لطف طاح لتجطاح أخ طاإلج لح طنط  ط   ط يله تنطاحييلأيةط 
ط.تنفيقطح  لصبطاحشغ طب ط نطتنحياطاح قاطاألج 

 اختبار الفرضيات :أوال 

   تررنفقطاحيرريلأةطإيررقاااتطيرريلأيةطتررؤايطاحررىطتأيرري طفرر ط يررتا طاح ررافندلتطفرر طط:الفرضييية االوليي
بخغرتطفر طبي تطاحاقايةطصأةطاحفقضيةطأيثطتشيقطاحبيل لتطا طاإليقاااتطاحييلأيةطاحعلح يرةط.احان 
 خيررررلقطط0440احررررىطط8002أيررررثطنصررررختطفرررر طط خيررررلقطانالقطنتعررررنقتط040أررررناح طط8002يرررر ةط
 .انالق

  فرر طد خيررةطاحت  يررةطناحت خرر طد ررمطيررؤايطاحررىطأخقررةط   ررةطاعررلسطاحيرريلأةطي ثرر طط:الفرضييية الناةييية
ا طاحقعرلسططأيرثط ر ط ر  طاقايرت لطنجرا لط.ضعفطآااءطاإلاتصلاطاحنع  طنأق ل مط ر ط رنقاطهرلا

له ةطفر طاح رلتجطاح أخر طاإلج رلح طنتيرلاةط يبةطاح ياحييلأ طيلداطف طتعنقطاإليقاااتطاحييلأيةطنط
 .االيتث لقاتطاحييلأية

  بي تطاحاقايةطنط.احقعلسطاحييلأ طاال لقات ط  طتأقيقطت  يةطااتصلايةت ئ ط عاطط:االفرضية النالنة
 جررلاطا ررلقةطابرر ط ررث ط فرر طا شررلءطاحعايرراط رر طاح ؤييررلتطن شررقندلتطصررأةطاحفقضرريةطأيررثط ررق ط

 ترقنطابر طنئركح ط ر ط ر  طلقطاب طاحرانح طنعيرقا طاال رلقاتطنطن  طاأل ثخةطدخىطكح ط عطاح ق ط 
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 خيرن طانالقطنطبخغرتط يربةطاح يرله ةطط80042أرناح طط8002اإليقاااتطاحييلأيةطأيثطبخغتطف ط
 . %4.21ن يبةطاحع لحةطاح بلشقةطط %1.0اح بلشقةطف طاح لتجطاح أخ طاإلج لح ط

 :ةتائج الدراسة :ناةيا

 صرراقطحخع خررةطتأيرري ط يررتا طاح ررافندلتط نطنطط انقاطهل ررلطفرر طتيررلاةطاحررا  طاحررنع  تخعرربطاحيرريلأةط .0
 .احصعبةط

ا طاحيررريلأةطتيرررلهاطفررر طابرررقاتط ئل رررةطاحررران طاحعبيعيرررةطناحتلقي يرررةطناحأضرررلقيةطنأ ليت رررلطنايرررتث لقهلط .8
 .نايتغ ح لطحخ  ن طب كاطاحقعلسط ئ لطا  لطتع  طدخىطتادياطاحتفلهاطبي طاحشعنب

احترر طجعخررتطنجررناط قن ررلتطيرريلأيةطعبيعيررةطنثقلفيررةطنتلقي يررةطبلإلضررلفةطاحررىطاح قن ررلتطاحع قا يررةط .4
 .اال لقاتطت   طبلحقعلسطاحييلأ 

 .ا طتعااطان طاالتألاطاا  طاال لقاتطيعتبقطدل  طانةط ظقاطح لطتت يتطبمطئ طا لقةط  ط قن لتط .4
حااد رررةطحخقعرررلسطاحيررريلأ ط ناأت ح رررلطفررر طاحعقبيرررةطاح تأررراةطبلحقعلدرررلتطاطحإل رررلقاتاالهت رررلاطاحئبيرررقط .1

 .اح قاتبطاح تقا ةطدلح يلط يلهاطف ط  نطااليتث لقاتطاحييلأيةط
 ااءطاعلسطاحييلأةطف طاال لقاتطاحعقبيةطاح تأاةطكيطاي ةطف طاحت  يةطاالاتصرلايةطحخانحرةطا ططيظ ق .6

 .   طنااعطإيقاااتطاحانحةط ن ا ط يله ت لطف طاح لتجطاح أخ طاإلج لح 

 :التوصيات :ناةيا 

 .قاقاتطاحييلأيةاح شلقئةطف طاحقطاح ااقسطاحييلأيةط   طاج ئني طاحع صقطاحبشقيطف طاح علهاطنطت .0
 رر طاجرر طاح  ررن طائثررقطب رركاطاحقعررلسطاحيررئل طاال ررلقاتيي طةطاحررىطج يررعطياحيرريلأ شررقطندرر طاحثقلفررةط .8

 .ناحنصن طاحىطاح قائتطاألنحىطدلح يل
احعقبيةطاح تأاةطاحيريلأيةط ر طاجر طجركبطاحيريلاطنطاح  رن طبقعرلسطااليتفلاةط  طتجقبةطاال لقاتط .4

 .احييلأة
 .تشجيعطاحييلأةطاحعقبيةطاحبي يةط  طاج طاحتعقيفطبلح  تن طاحييلأ طن شقطنتبلا طاحثقلفة .4
تأيري طاحقراقةطحت لفيريةطنجرناةطاح را لتطاحيريلأيةطفرر ط  تخرفطاحران طاحعقبيرةط ر طاحترقنيجطحخيرريلأةط .1

 .احعقبية
 .ييلأيةطف طاأليناقطاح لقجيةط  طاج طاح يلداةطف طد خيةطتينيقطاح  تجطاحييلأ فتحط ئلتبط .6
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 فاق البحث آ:نالنا

احعقبيرررةططحإل رررلقاتاحت  يرررةطاالاتصرررلايةطفررر طاألج بررر طاح بلشرررقطاحيررريلأ ط رررا ط يرررله ةطااليرررتث لقط .0
 اح تأاة

 تينيقطاح  تجطاحييلأ طاال لقات طنانقاطف طاحت  يةطاحييلأيةط .8
  يله ةطاحبيلةطااليتث لقيةطف طت  يةطاعلسطاحييلأةطف طاال لقاتطاحعقبيةطاح تأاةط .4
 احتينيقطاحييلأ طف طتعنيقطاحييلأةانقط .4
طانقطاحييلأةطاحعقبيةطاحبي يةطف طتأقيقطاح  نطاالاتصلايطح  تخفطاحان طاحعقبية .1
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 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية :أوال 

 :بالعربية الكتب

ابرررررراسما يلرررررما م  الرةمرررررة   يةارح الالررررر مل اللرررررمارا  المجامرررررع ال ربرررررا ل   رررررر  الا  مرررررع   مرررررا   -1
 . 0202األرة  

  رررررر  ا  مرررررع الكاررررر   مكابرررررة بلررررراا  الم رمرررررة ل  با رررررة    الا ممرررررة اللرررررمارمةارمرررررة مررررر    م   مرررررة   -0
 .0222   اإللك ةرمة 

 E-Kutubالغراا  ل ربمة الماررةح مش رر امر  المرا    ا لإلماراتألامة مرمة لالا  البصمة المائمة  -3
Ltd   0202 ل ة. 

ةار الصررررلا  ل   ررررر , ت اللررررمارمة يةارح الم  رررر , يبررررراسما  الررررة  رررر اة  الررررما مرمررررة امرررراا ا  صررررار   -4
 . 0220,األرة  ما  , الا  مع  
 E-Kutubا رف م لف البار ة   ا  س اللمارة الجم ل جمة ما ة لة ا مارات ال ربمة المارةح   -2

Ltd    0202 ل ة. 
ار م    اقمرما  رشمرة )غالا قالا   ال ص صة  الا ممة اللمارمة  لهاا  ضمر  باس  بر   لرم ي -2

 . 0202 ةار األماا ل   ر  الا  مع   ما   (الاراامجمة 
رضررا  ا  ررالا  اللررمارة  أ  ررس ل   ررر   اإل ارراد اإل المررا   اة  ال مرر  المه ةلررم  الجمرر ح  أمررا ا  -7

 0202. 
 .0222ج م ة رل  رل م   ةرالات ما الا ممة اللمارمة  الةار الجام مة  اإللك ةرمة   -8
  0202,  األرة   ما  الج اةرمة ل   ر  الا  مع,مباةئ   ا اللمارة ,  م  مرمة ل ة  -9

  ا   رررررررركات اللرررررررمارة   كرررررررا ت اللرررررررلر  مكابرررررررة ا  ج ررررررر  المصررررررررمة  القررررررراسرح لررررررر مة الب ررررررر -11
 .0202مصر 

للرر مة   صرراا رلرر   الالرر مل  الاررر مو اللررمارا  الل ررةقا  ةار الرامررة ل   ررر  الا  مررع   مررا  ا -11
 .0222األرة  

 . 0202 ما  األرة   ,الا  مع ا كاةممم   ل   ر   ,مة الرةمثة اإلةارح اللمار,لمر رمقا الرربا  -00
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ة رسرا مرا ام مر  الا ممرة ا قاصراةمة  الم هرة رضر ا   ألر ال األ رال المالمرة    لرممر  برة الرممرة -13
 . 0222ال  ما ل لكر اإللالما  القاسرح  

 0200 اكر مرم ة  سم   اللمالة ال ارجمة لة لة ا مارات ال ربمة المارةح  الم ه    -11
الاررارمو   الجغراممررا  ا  ررس ل   ررر  الا  مررع اإل المررا  الجمرر ح صررالع  بررة الرممررة  ا مررارات بررم   -02

 0204 . 

ال مرررر  ةا ة   ا لرررراراامجمة الااامررررة لام مرررر  الا ممررررة ا قاصرررراةمة  ةار اللجررررر ل   ررررر   الا  مررررع   -11
 .0222 القاسرح  

 برررة الررمرررا  ارمرررة لرررمف  ا ررر ر ة لرررة ا مرررارات ال ربمرررة الماررررةح  ةار الم اررر  ل   رررر  الا  مرررع  -02
 .0202  ما  األرة   

اةمة  مكابرة رلرر   برة الررمررا  بر  لررا مة  ةرالرات مررا الا ممرة ا قاصرر   برة ال  مرف مصرر ملا  -18
 .0204  ال صرمة  بمر ت

الا ممررررة الملرررراةامة مررررا ب رررر  الررررة   ر األج بررررا المبا ررررر   رررر  الا ممررررة    ررررة ا  ةا ة  ا لرررراثما -02
 .0202الا  مع   ما    ةار غمةا  ل   ر   اإللالممة 

 صرررررراا رلرررررر  لرررررر مة   يةارح مكاارررررر    ررررررركات  كررررررال  اللررررررمارة  اللررررررلر  ةار الرامررررررة ل   ررررررر  -02
 . 0222الا  مع  ما     
 .0222اإللك ةرمة    غاةح صالح  اقاصاةمات اللمارة  ةار ال ما  لة ما ال با ة  ال  ر -11
 .0204الجغراممة اللمارمة  ةار الما  ر  ل   ر  الا  مع   ما  األرة     ب  غضبا  مشاة -11
لمما  اللمة رل ا  مارا مرمة ال رقا    ا اجاسات الرةمثة ما اللمارة  ةار الم رمرة الجام مرة  -13

 . 0222 اإللك ةرمة  
لممررررا  رل ررررا  مقةمررررة  رررر   ررررركات اللررررمارة   كررررا ت اللررررلر ةار ال مررررا  لررررة ما ال با ررررة  ال  ررررر  -11

 .0200 اإللك ةرمة  
ر  ةار ال ما  لة ما ال با ة  ال  ر اإللك ةرمة رل ا  أ ما   ركات اللمارة   كا ت اللل لمما  -12
 0222. 
 اللررمارة   مشللررة الرر رال مث رر   ررح الررر ر   يلررما م  مرمررة   ررا الررةبال  اقاصرراةمات اللررلر  -11

 .0202الا  مع   ما  األرة   ل   ر   
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 ظرمررات  لمالررات  م ضرر  ات  ةار  ائرر  ل   ررر  الا  مررع مررةرت القرم ررا  الا ممررة ا قاصرراةمة  -17
 .0222 األرة   ما   

مصرر ل  م لررف كرراما  اللررمارة الة لمررة مررا ظرر  ا رر ر اق مررة الم   مررات  ا اصررا ت    لمررة   -18
 . 0202اللمارة  أللا ل  ثائل  قل  م ة الج ائر 

مصر ل  م لررف كرراما  اللررمارة الملراةامة اللررمارة ال ضرررا   ة رسررا مرا م الجررة ظرراسرح الب الررة  -19
 .0202ر  اللا ل  ثائل  قل  م ة الج ائ

مصررر ل  م لرررف كررراما  الا ممرررة اللرررمارمة  اللرررا ل  ثرررائل   رررر  الرررامراة  ا  مرررع الكاررر   قلررر  م ة  -31
 .0202  الج ائر 

كراما  صر ا ة اللرمارة  األمر  اللرمارا  ةار مشللرة رلرال  ل  با رة  ال  رر  مصر ل  م لرف -31
 .0222 الا  مع  ل رما ةم ل جرما ا  

ة  اللررررلر  ةار الرامررررة ل   ررررر  الا  مررررع   مررررا   م لررررلة اقاصرررراة اللررررمار  ل  م لررررف كررررامامصرررر -31
 .  0202 األرة  

م رررا   ررر قا  برررة الم  رررا ارمرررة  ةرالرررة مرررا مرررة     رررا اللرررمارة  ةار ال مرررا  لرررة ما ال با رررة    -33
 .0202ال  ر ا لك ةرمة  

م مررل  ررة ا   بررة الجبررار الرممررر   الالررمات الام مرر   ا لرراثمار مررا صرر ا ة اللررمارة  الرر رال  -31
 . 0202  مع  األرة   ل   ر  الا

  ررر ؤ مرررشاة  الا ممرررة اللرررمارمة  ةار ال مرررا  لرررة ما ال با رررة   ال  رررر  اإللرررك ةرمة  ال ب رررة األ لررر   -32
 0222. 
 ةار ال  ررررمو ل   ررررر   الا  مررررع   مررررا  -اة    ررررررالت-رلرررر   ماجرررر   مرررر  ا مررررارات    ممررررة -31
 0202. 
 .0222ملرؤ ة بس  اللمارة  المجامع  البم اش  لار ل   ر  الا  مع  اإللك ةرمة     -37

 :المجالت
 مررر برر  لرر مما   الرر   ا لرراثمار اللررمارا مررا ا مررارات ال ربمررة المارررةح كرر لا لررة ا ا قاصرراة  -38

 مج ة الم مار   المرك  الجام ا ارمرة بر  مرمر  ال   رملرا اململرم ت ( 0202-0202)ال   ا 
 .0202ال ةة ال  ر    ةملمبر   
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البررر   مة  مج ررة جام ررة ا رررم  ل ةرالررات   الا ممررة اللررمارر الررةم  سرمرر   الا  ررم  اللررمارا    رر   -39
 .0224  2ال  ممة  ةم ل ل رما   ةة 

 
 :الملتقيات 

ب ة   بة القاةر  أسممة الال مل اللمارا ما ا ممة اللمارة الملاةامة بالج    الغربا  الم اقر   -11
 02-2الة لا ر   اقاصاةمات اللمارة  ة رسا ما الا ممة الملاةامة  جام ة مرمة  مضر بلكرح  

 .0202مارس 
  امرمقمرررا رالرررة اقرررر رت مرمرررة  ةرالرررة مقار رررة ل اقرررع ق رررام اللرررمارة مرررا ة    رررما  بررر م مح  بمررر   -11

اآلمررال  المركررر  اللررمارة مرررا الج ائررر ال اقرررع   الج ائررر اررر  س المغررر   الم اقررر  الرر   ا األ   رررر   
 .0202ما   00-00الجام ا الب مرح م هة ال   ا ا قاصاةمة  

مقمررر لرراممة  ل ررر ا مرمررة   اقررع ا لرراثمار اللررمارا مررا الج ائررر  ارردثمري   رر  اللررمارة الةا  مررة  -11
لرر   ا ال  مررا ال ا ررر ررر   اللررمارة الةا  مررة مررا الج ائررر  اق هررا  لررب  ا  مرسررا  ك مررة  الم اقرر  ا

 .0202ال   ا ا قاصاةمة جام ة اك ا مرمة الراد بالب مرح  جا لا 
 :االطروحات و الرسائل الجامعية

 :اطروحات الدكتوراه
مق مات الا ممة اللمارمة ما لمبما ةرالة ما جغراممة اللمارة  رلالة ل مة  صلا الةم  ال م    -42

 . 0220مقةمة ل م  ةرجة الةكا راي  قلا الجغرامما  جام ة القاسرح  
لهاا بجا مة  الا  م  اللرمارا كردةاح لارقمرل الا ممرة الملراةامة ةرالرة الار راةمة باجربرة ار  س  -44

 برررات  مررر   رررهاةح ةكاررر راي مرررا ال  ررر ا ا قاصررراةمة الرررقا    ررر  الج ائرررر  أ ر ررررة مقةمرررة ضرررم  ما 
 .0202 اإلةارح الال مقمة  جام ة أمرمة ب قري ب مرةاس  

صرررر مرة   ررررا  األةا   األثررررر ا قاصرررراة    ا جامررررا ا ل لررررمارة مررررا الج ائررررر ارررر  س المغررررر   -42
د ل ضررر  أ ر ررة مقةمررة ل مر   ررهاةح ةكار راي مررا ال  ر ا ا قاصرراةمة  اقاصراة الا ممررة  جام رة الرررا

 .0200 باا ة  
ق اة ح جمم ة  ال رراكة ال م ممرة ال اصرة  الا ممرة ا قاصراةمة مرا الج ائرر  أ ر ررة مقةمرة ضرم   -42

ما  بررات  مرر   ررهاةح ةكارر راي   رر ا مررا ال  رر ا ا قاصرراةمة  الررممر المالمررة ال امررة  جام ررة ابررا بكررر 
 . 0202ب قامة ا ملا   

  ررر   ةالررة ا  مررع الررة   مررا الج ائررر مقار ررة بالرررة   كبررةا ا لررمة ارمررة  اثررر ال مرر  ا قاصرراة   -42
ةرالرة ار م مرة  قمالررمة  أ ر ررة ةكار راي مررا ال  ر ا ا قاصراةمة  اقاصرراة  جام رة ابرا بكررر :ال ربمرة 

 .0202ب قامة  ا ملا   
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ةرالرة –مرا الةم  رمةا ا  رة ة الا ممة الملاةامة ما ا لراجابة لاررةمات الراضرر  الملراقب   -42
 أ ر ررة مقةمرة ل مر   رهاةح الرةكا راي مرا ال  ر ا ا قاصراةمة  مررم الا  رم   جام رة  -الج ائررالة 

 . 0222الج ائر  
 :لرسائل الجامعيةا
 -ةرالررة رالررة   مررة قلرر  م ة–آمررال ا رر مري قررع الالرر مل اللررمارا مررا الج ائررر   اممررا  ال  مررا   ا -19

 ماكرح مقةمة ضم  ما  بات  م   هاةح الماجملار ما   ر ا الالرممر  يةارح أ مرا   جام رة ال ربرا 
 .0202-0200ب  مهمة  أا الب اقا  

–رممةح ب  م  ة  ة ر الق ام اللمارا مرا ام مر  ا قاصراة الر   ا لارقمرل الا ممرة الملراةامة  -21
ل  رر ا لررار مررا ي ررار مةرلررة الررةكا راي مررا ا مرراكرح مقةمررة ل مرر   ررهاةح الماجم -ةرالررة رالررة الج ائررر

 .0200-0200الا ممة الملاةامة  جام ة مررات  باس  ل مف  ا قاصاةمة  اقاصاة ة لا   
مراكرح ا ررد ل مر  ,ا جاما مرة مرا الج ائرراللرمارة مرا الا ممرة ا قاصراةمة   ة ر , لما م ا  لرمبة -21

 .0204-0202 سرا   جام ة, الاراامجمة, هاةح الماجلامر ما يةارح ا  ما  
ةرالررة مقار ررة بررم  الج ائررر  ارر  س   المغررر   –اآلثررار الا م مررة ل لررمارة صرر مرة   ررا  األةا     -21

 .0222ماكرح مقةمة ل م   هاةح ماجلامر ما ال   ا ا قاصاةمة  اقاصاة الا ممة  جام ة باا ة   
ةرالرة الق رام اللرمارا ل  مرة "ارةمااها بال لبة ل ج ائر  اق ها   :مة  اللمارة الملاةامة   ا ا مر -23

  مرراكرح الا رررد ل مرر   ررهاةح الماجلررامر  الرر مل ال ررةمات  جام ررة ابررا بكررر "-رمرراا ربررا–لرر مةح 
 .0200-0202ب قامة ا ملا   
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  ص                                                                                            الملخ

 

 :الملخص      

يشكل قطاع السياحة احد  امدا الاطاتدال الل دلل ت يلدا ل لسداملة يد  لحايدة اللتليدة ا،قل دا ية  ا       
أ بحل ل ظا  لل ال الا لس ى جام ة للتليدة مد ا الاطداع للطدليوت  للحايدة لدا ي دو  ل  أمليلهل اظلل 

  لاإللداوال ال وبيدة الللحد ة ب تاتة السياحة  ل لك للا للا لن  لو لاضح ي  لحاية اللتليدة ا،قل دا ية 
لطدلو  لتدو   لدك لدن خد للن لطليو الاطاع السياح   حيث للكتل م ت األخيوة كغيوما لن  لل ال الا 

يد  ا،لداوال ال وبيدة الللحد ة لاإليدوا ال السدياحية ل ال لالدة للسداملة الاطداع السدياح  يد  البتية اللحليدة 
لدد لك يددان مدد ت ال واسددة للدد   الددى الل ددو  ت ددى .التددالا اللح دد  اإلجلددال  للحسددين يدد  ليددتان اللدد يلتال

لسدداملللا يدد  اللتليدة ا،قل ددا ية لددن اللقددل  ت دى لدداوال ال وبيدة الللحدد ة  ل لكاتدة قطدداع السدياحة يدد  ا،
 .خ ل اللؤشوال اللخل فة

 السياحة  اللتلية السياحية  اللتلية ا،قل ا ية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The tourism sector is one of the most important sectors to contribute to the 

economic development, as it has become more important and most of the world 

is striving to develop this sector and develop it and achieve what is known as the 

tourism industry because of its clear role in achieving economic development, 

the United Arab Emirates as other countries The latter has been able to develop 

the tourism sector and see this through the development of infrastructure in the 

United Arab Emirates, tourism and employment revenues, the contribution of 

the tourism sector to the GDP and improvement in the balance of payments. To 

know the status of the tourism sector in the United Arab Emirates, and to 

recognize their contribution to economic development through various 

indicators. 

Keywords: tourism, tourism development, economic development 


