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 مقدمة عامة: 

وهي حتتل مكانة أساسية يف خمتلف الدول  عرف اإلنسان السياحة عرب خمتلف التطور البشري،
إذا كانت دول متقدمة أو دول نامية، على اعتبار أن العديد منها يف العصر احلايل وبصرف النظر عما 

تتوفر على القدرات الطبيعية واالقتصادية اليت بإمكاهنا أن تشكل قاعدة لبناء قطاع سياحي ميكن أن 
وأدى ذلك هبذه الدول إىل وضع اسرتاتيجيات تنموية بغرض مسامهة السياحة  تعتمد عليه يف مداخلها،

 ا االقتصادية واالجتماعية.للنهوض بأوضاعه

ومن أجل ذلك تتبىن الدول برامج وخطط لتطوير القطاع السياحي، والذي ال ميكن أن يتجسد 
إذ ال يكفي أن  يف الواقع االجتماعي إال بتيسري الظروف اليت ال ميكن للسياحة أن تقوم من دوهنا،

وإمنا يتوقف األمر كذلك على  لسياحة،تتوفر الدول على العوامل اليت ميكن أن تشكل البنية التحتية ل
الربامج املعتمدة، ولعل هذا العامل هو الذي جيعل الفرق بني الدول، حيث تصنف البعض منها على 

 أهنا دول سياحية وعلى خالف البعض اآلخر الذي تعاين فيه السياحة من الركود.

 االقتصادي والتنموي يف العديد وبالنظر إىل أمهية القطاع السياحي، وملا له من أمهية يف اجملالني
من الدول، فهو موضوع اهتمام الباحثني وصانعي القرار والساهرين على تطويره، وأن هذه األمهية يف 

 تزايد مستمر، ملا للسياحة من انعكاسات على خزينة الدول.

يعية وبصفتها إحدى الدول اليت تتوفر على كل العوامل الكفيلة بتطوير القطاع السياحي من طب
أن جتعل من  ،ةفإن اجلزائر تسعى من خالل براجمها االقتصادي وبيئية واجتماعية وتنوع يف التضاريس،

الساحة أحد القطاعات اليت تساهم يف التنمية االقتصادية ويف تنوع اقتصادها الذي يتوفر على كل 
أن السياحة ال  اليت تؤهله ليتخلص من أن يظل يتوقف على النفط كمصدر وحيد، غرياإلمكانيات 

 تزال تعرتضها العديد من الصعوبات.
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وحتسن صورة  2015ه املعطيات تبينت اجلزائر اسرتاتيجية تنمية السياحة حىت عام ذيف ظل ه
جل تسويف املنتج السياحي، وتسعى اجلزائر بشكل أاجلزائر السياحية باخلارج وجذب االستثمارات من 

 السياحة كتجربة دول املغرب العريب باإلضافة اىل االستفادة مكتف لالستفادة من التجارب العاملية يف
نشاء بنك لالستثمار السياحي والشروع يف إمن جتارب كندا وفرنسا وقد انطلقت العملية بالشروع يف 

فندقا، واحلث على تعزيز الشراكة مع رواد السياحة يف القطاعني العام واخلاص حمليا وإقليميا  80جناز إ
االسرتاتيجية من جهة أخرى اىل أعضاء أمهية قصوى لدول صناعة السياحة يف حتقيق  ودوليا، هتدف

ىل حتقيق تنوع مصادر الثروة إاالستقرار والتنمية املستدامة وخلق طفرة سياحية تدفع باالقتصاد الوطين 
ت لف غرفة فندقية خالل العشر سنواأ 120وتراهق السياسة االقتصادية يف هدى القطاع على توفري 

غفال البعد إىل عدم إمليار دوالر وجتدر اإلشارة  60ى ــلإن كلفة تطوير القطاع تصل أاملقبلة عما 
االجتماعي واإلنساين لقطاع السياحة كعامل يقرب بني ثقافات الشعوب واملناطق والتعايش بني خمتلف 

 رات.اضاحلاألديان والقوميات و 

هداف بناء أذها اجلزائر، تندرج ضمن حتقيق ولعل اخلطة السياحية الطموحة اليت تقصد تنفي
ىل إلك ذهنا هتدف كأمناقش على مستوى البحر األبيض املتوسط، كما بديل و مقصد سياحي جديد 

ا ذيف ه ، حنو املقاصد السياحية العاملية األخرى وباخلصوص دول اجلوارنياحلد من تدفقات املواطن
نتوج السياحي إليقاف النزيف من اخلروج يف فصل الصدد متثل قضية تلبية الطلب الداخلي على امل

ىل دول اجلوار. ولرفع مجيع هذه التحديات ميثل توفري املال الالزم للنهوض هبذا القطاع أوىل إالعطل 
 ة األساسية.عثري التمويل الذي ُتوفره البنوك يشكل الرافأاألولويات ولعل ت

ا اجلزائر منذ أكثر من عشر سنوات وهذا هذا باإلضافة ال اإلصالحات االقتصادية اليت باشرهت
من خالل إصدار قوانني تتماشى مع متطلبات املستثمرين يف القطاع السياحي والعمل على منح 
حتفيزات مالية وجبائية لتشجيع االستثمار السياحي احمللي واألجنيب وتوفري العقار السياحي الذي يعنرب 
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حتديد مناطق التوسع السياحي واختيار قائمة املشارع  أكرب مشكل وعائق للمستثمرين، وهلذا قد مت
 املتعلقة باملركبات السياحية والفندق واملناطق الرتفيهية وغريها.

  ضوء هذه الطموحات والتصورات ارتأينا طرح اإلشكالية التالية:يف

 حث:بإشكالية ال .1

 لجزائر؟ن تساهم المنظومة المصرفية في بعث قطاع السياحة في األى أي مدى يمكن إ

 ىل التساؤالت الفرعية التالية:إواليت حناول اإلجابة عليها من خالل تفكيكها 

ما هي مكانة السياحة من خالل اسرتاتيجية الدولة ضمن اإلمكانيات السياحية  -
 املتوفرة؟ 

 ن ينطلق؟أن توفر التمويل الالزم هل ميكن للقطاع السياحة أ -
 الثروة الوطنية؟ رادن حيقق تعدد مصأهل بإمكان قطاع السياحة  -

 فرضيات البحث: .2

 وضعنا الفرضيات التالية: ؛لإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها

 .ويلي على قطاع السياحة اجلزائرية له انعكاسات مباشرةمن تأثري اجلانب التإ -
اء يف السياحة سببه عدم مرونة املنظومة املصرفية يف تعاملها مع قطاع داألضعف  -

 .السياحة
  .جبايةلى تطوير قطاع السياحة يستلزم استفادهتا من معاملة متييزية ماليا و املراهنة ع -
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 :المنهجية المتبعة .3

لقد مت االعتماد بشكل رئيسي إلبراز تأثري املنظومة املصرفية على قطاع السياحة املنهج التحليلي 
عمال املهتمني ألرجال ا االرتباط ما يتخذه  vision microéconomique  laمن خالل النظرة اجلزئية 

خذت بعني االعتبار بشكل أساسي ما تقدمه هلم أباالستثمار يف هذا القطاع من قرارات اسرتاتيجية 
املنظومة املصرفية من تسهيالت وتشجيعات جتعلهم يقدمون على االستثمار يف هذا القطاع، كما أننا 

مراحل تطور قطاع السياحة،  اعتمدنا على اجلانب الوصفي عند التعرض بإسهاب لذكر ودراسة خمتلف

مل هتمل الدراسة اجلانب اإلحصائي ملا له من أمهية بالغة يف شرح تأثري العالقة املوجودة بني القطاع 
وذلك من خالل طريقة استبيانيه قدمت لكل من املستثمرين يف القطاع السياحي  املصريف وقطاع السياحة

لالستثمارات السياحية، والعمل على حتليل النتائج من وكذلك اىل البنوك اليت تقوم بتمويل املشاريع 

 اإلحصاءات مجع على اعتمدنا أننا أساس على البنك دور إبرازو خالل األجوبة على االستمارات، 
 . استخالص احلقائق بغية البيانية الرسوم بعضو  التوضيحية اجلداول على حتليلها باالعتمادو 

 أهداف البحث: .4

 ل السعي لتحقيق األهداف املرجوة التالية:تنبع أهداف البحث من خال

 تقدمي عرض مفصل بشف القدرات والطاقات السياحية املتوفرة يف البالد. -
 .ومعوقاته عرض ملزايا االستثمار يف قطاع السياحة -
 إبراز أمهية تأثري املنظومة املصرفية على بعث قطاع السياحة. -

 أسباب اختيار الموضوع: .5

وع إىل الدور الذي أصبحت تلعبه السياحة يف العامل كمورد للثروة ترجع دواعي اختيار املوض
الوطنية، كذلك كون البحث يف هذا املوضوع مل حيدث فيه سبق كبري وكذلك حداثة املوضوع واهتمام 
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أحاول يف هذه ؛ كما يف البحث يف مرحلة ما بعد النفط السياسات االقتصادية بأهداف جديدة تكمن
لعوامل اليت بإمكاهنا أن تساهم يف تطوير السياحة يف اجلزائر، مبا يؤهلها لتكون الدراسة أن أقف على ا

 عامال يؤدي هبذا القطاع ليكون أحد مصادر الثروة وأداة لتحقيق العديد من املقاصد االجتماعية.

 صعوبات البحث:

تب اليت واجهتنا، منها قلة الكعض الصعوبات بع نشري اىل و من خالل دراستنا للموض     
املتخصصة بالقطاع السياحة يف اجلزائر، واستحالة احلصول على املعلومات واالحصائيات لواقع السياحة 
يف اجلزائر منذ االستقالل اىل يومنا هذا من طرف اهليئات املكلفة اليت تشرف وتسري ا القطاع السياحي 

للحصول على املعلومات  يف اجلزائر. كذلك نفس املشاكل تلقيناها على مستوى البنوك فيما يتعلق
ومل نتمكن من اخد املعلومات و اإلحصائيات الالزمة  لتمويل االستثمارات للقطاع السياحي يف اجلزائر

واليت تساعدنا على الدراسة وهلذا فإننا اعتمدنا يف  الدراسة امليدانية على استبيان تتعلق باملستثمرين و 
 اسة املوضوع.كذلك للبنوك و استفدنا منها فيما يتعلق بدر 

 الدراسات السابقة: 

 مقارنة دراسة " للسياحة اآلثار التنموية " بعنوان ،عشي صليحة الطالبة اهتأجر دكتوراه  رسالة         
 باإلضافة ،املقارنة لدول السياحية الباحثة اإلمكانيات عاجلت حيث ،" واملغرب تونس ،اجلزائر" بني
 للبلدان واالجتماعية االقتصادية اآلثار منها عن السياحة امجةالن اآلثار خمتلف إىل تطرقت اهنأ إىل

 مع مقارنة ضعيفا يزال ما للجزائر السياحي القطاع أن األخري إىل يف الباحثة توصلت كما ،الثالث
 .القطاع هذا عن النامجة اآلثار ناحية من خاصة ،واملغربتونس  من لكل السياحي القطاع

ملخطط  السياحية االسرتاتيجية إىل تتطرق ومل تعاجل مل اهنأ الدراسات هده إن نالحظ
 من خالل ،إليه التطرق دراستنا خالل من حاولنا الذي اجلانب هو وهذا ،السياحية للتهيئة التوجيهي

 .وتقييمها االسرتاتيجية هذه حمتوي حتليل
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 – املستدامة لتنمية االقتصادية األمهية " بعنوان. عيساين عامر الطالب أجرها دكتوراه أطروحة       
 خلضر احلاج جامعة ، التسيري علوم قسم ، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، اجلزائر حالة
 والسياحة للسياحة النظرية اجلوانب فيها تناول فصول مخسة إىل دراسته الطالب قسم حيث باتنة،

 للجزائر السياحية االسرتاتيجية أيضا الباحث تناول وقد ، عنها النامجة اآلثار وخمتلف الدولية،
 السياحية التجارب أن إىل الباحث توصل وقد ، مصر و لتونس السياحية االسرتاتيجية مع مقارنتهاو 

 منها، تستفيد أن اجلزائرية للسياحة ميكن اليت الدروس من جمموعة تضم مصر و تونس خاضتها اليت
 . السياحي قطاعها ترقية ألجل

ا الطالبة صليحة عشي ،بعنوان "االداء واالثر االقتصادي و االجتماعي أطروحة دكتوراه اجرهت
قتصادية، اال علوم قسم ، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية  للسياحة يف اجلزائر وتونس واملغرب"،

جامعة احلاج خلضر، باتنة، حيث تطرقت الطالبة يف دراستها للموضوع من اجلانب النظري اىل املفاهيم 
عددة للسياحة و املفاهيم اليت وردت يف القران الكرمي و من قبل الباحثني، كما عرجت  على واقع املت

السياحة يف اجلزائر و مقارنتها بالسياحة يف كل من تونس و املغرب رغم توفر االمكانيات السياحية 
السياحي يف اجلزائر املتوفرة، ويف االخري درست املعوقات السياحية اليت تؤثر سلبا على تنمية القطاع 

وكذلك يف كل من تونس و اجلزائر و اجياد احللول املناسبة لتطوير هذا القطاع يف كل من الدول بصدد 
 الدراسة. 

مذكرة ماجيسرت اجرهتا الطالب عيشاين ربيع بعنوان "دور البنوك يف تنشيط التنمية السياحية " 
 2011 سنة قسم االقتصاد جامعة احلاج خلضر، باتنة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

دراسة طريقة اجلذب على  حيث تطرق اىل املفاهيم العامة للسياحة وامكانياهتا املتوفرة ليعرج .2012/

عملية متويل للبحث من خالل دراسة  حتليل الطلب والعرض السياحي مع اعطاء جزءو السياحي 
  .لقطاع السياحي يف اجلزائراالستثمارات السياحية من اجل تنمية ا
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 خطة البحث:

لإلجابة عن االشكالية ومن اجل الوصول اىل اهلدف املتوخى من البحث مت تقسيم الدراسة 
    :فصولاىل مخسة 

 اإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التنمية االقتصادية. الفصل األول
 تنميةاملبحث األول: مفاهيم عامة لدور السياحة يف ال

 املبحث الثاين: خصائص وأمهية السياحة
 املبحث الثالث: مقومات السياحة يف اجلزائر

 املبحث الرابع: املقومات الفندقية للسياحة يف اجلزائر 
 من السياحة الدولية  السياحة الجزائرية الفصل الثاني موقع

 املناخ السياحي يف اجلزائر االول:املبحث 
 السياحية ومكانتها من السياحة الدولية املبحث الثاين: املؤشرات 

 املبحث الثالث: ازدهار وتطور حركة السياحة الدولية 
  التنمية قضايا يف وأمهيتها الدولية السياحة الرابع: توزيع املبحث

 الفصل الثالث االستثمارات السياحي ودور التمويل في التنمية االقتصادية في الجزائر
 مار السياحي يف اجلزائراملبحث االول: واقع االستث

 املبحث الثاين: دور التمويل السياحي يف اجلزائر وانعكاساته على الطاقات السياحية
 : انعكاسات متويل االستثمارات على الطاقات السياحية يف اجلزائرالثالثاملبحث 

 املبحث الرابع: معوقات السياحية يف اجلزائر
 

 SDAT 2025ء المخطط التوجيهي ألفاق استراتيجية السياحة في ضو  الفصل الرابع:

 SDAT2025: تقدمي املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية األول المبحث



  مقدمة عامة
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اسرتاتيجية القطاع السياحي يف اجلزائر على ضوء ما جاء به املخطط الثاني:  المبحث

 SDAT2025التوجيهي 

التوجيهي للتهيئة برامج تنمية القطاع السياحي وفقا ملا جاء به املخطط : المبحث الثالث

 .2025السياحية 

الفصل الخامس: دراسة استبيانية حول واقع التمويل البنكي لالستثمارات القطاع السياحي في 
 الجزائر.

 : عالقة املستثمر السياحي بالبنوك فيما ختص التمويل.المبحث األول 

ستمارة )االستبيان( مرورا بإجنازها كيفية القيام بدراسة استقصائية ابتداء من تصميم اال: المبحث الثاني   

 وصوال اىل عرض وتفسري النتائج وتقدمي احللول واالقرتاحات.



 

 

 
 الفصل األول

اإلمكانيات السياحية في الجزائر 
 وأهميتها في التنمية االقتصادية
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:مقدمة الفصل

 هبااسبامظاهرها و  يف بسيطة وبدائية كانت فقد، القدمي مند السفر ظاهرة عرفت لقد
 ومبادئه أسسه له نشاطا اليوم أصبحت حىت البسيطة الظاهرة هذه تطورت مث ووسائلها أهدافهاو 

 العملظروف  الدخول وحتسني وارتفاع واالتصاالت النقل التكنولوجي يف جمال التقدم بعد خاصة
 والثقافة.  التعليم مستوى وارتفاع

 أو فرد بو يقوم قد والتنقل باحلركة تتعلق لإلنسان املهمة الطبيعية األنشطة أحد تعد فالسياحة
فيه بغرض آخر إىل مكان من االنتقال األفراد ويتم من جمموعة  حلضور أو الفراغ وقت قضاء أو الرتر
  واملهرجانات. املؤمترات

ة والبقاء بالسفر يتعلق نشاط فالسياحة وعليه   التسلية لغرض املكان املعتاد خارج لفرتر
فيه،  آثار لو نشاط كأي وهي  ...عالجية رياضية، الدينية، منها ركان وسباب وأنواعكما هلا أ والرتر

  .البيئية أو االقتصادية، االجتماعية الناحية على سواء أو سلبية اجيابية وانعكاسات

ومع التطورات الســــريعة واملتالحقة يف اجملتمع الدويل املعاصــــر حدثت تغريات جذرية يف تصــــور 
اجلماعات،  سياحة متثل مكانة متميزة يف حياةهومها. ونتيجة لذلك أصبحت الالسياحة ومن مث يف مف

ويف اقتصــــــاديات أغلب الدول خاصــــــة املقدمة منها. ومن الطبيعي أن تســــــتورد الســــــياحة على اهتمام 
أكرب يف األدبيات احلديثة حيث أصــــــــــــــبحت فرعا حيظى بكثري من االهتمام يف معظم جامعات الدول 

الدول النامية. كما تعد الســـــياحة مصـــــدر رزق لفئات كبرية من اجملتمعات يف هذه املتقدمة، ويف بعض 
الدول ويف غريها. ومن أجل ذلك أنشــئت منظمات حملية وإقليمية وعاملية هتتم برتقية وتنمية الســياحة، 

 ومن خالل هذا الفصل سنتناول احملاور املتمثلة يف: 

 اعها. المبحث االول: مفاهيم عامة حول السياحة وأنو 
 المبحث الثاني: خصائص السياحة. 

 المبحث الثالث: مقومات السياحة في الجزائر. 
 في الجزائر.  الفندقية للسياحة المبحث الرابع: مقومات
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 المبحث األول

 مفاهيم عامة لدور السياحة في التنمية
مر الذي صبحت السياحة تلعب دورا فعاال يف اقتصاديات الدول وذلك ملا هلا من أمهية، االأ

الذي تعرفه بعض  للسياحة ونتيجة النمو السريع ،للدخل رئيسيار  جعل بعض الدول متثل هلا مصدرار 
احة عن غريه من القطاعات بانه متفرع ومتشعب وتستفيد كما يتميز قطا ع السي  الدول يف العامل.

فنية وغريها  ،افيةعية او سياسية او ثقسواء كانت اقتصادية او اجتما منه خمتلف األنشطة األخرى،
 من األنشطة اإلنسانية. 

 المطلب األول: مفاهيم عامة للسياحة 
ن مفهوم السياحة مفهوم شاسع وذلك اىل كل خمتص يعاجل ويقدم املفاهيم األساسية إ

 . املتعارف عليها لدى املختصني فب السياحة، وهذه املفهوم خيتلف من باحث آلخر

 أواًل: مفهوم السياحة
بني خمتلف  حة بظهور االنسان للوجود واهلدف هو إجياد الراحة وتبادل الثقافاتظهرت السيا

وهذا اما من اجل الراحة  الشعوب، باإلضافة اىل رغبة االنسان يف التغيري إلقامته لفرتة زمنية حمدودة،
عض ومع مرور الزمن نطور مفهوم السياحة اىل ابعد حد، وسنسلط الضوء على ب او املعرفة أو التعلم،

واقعية مما يدور بني خمتلف  أقربالتعاريف القدمية واحلديثة حىت نستطيع إعطاء مفهوم قريب و 
 . 1الشعوب من خالل تطور القطاع السياحي

ميكن القول بان السياحة تستجيب حلاجات ورغبات بشرية الغري حمدودة، واليت يسعى اىل 
وري حلياة االنسان كالطعام والشراب، امللبس املتوفرة واليت تعترب ضر  اإلمكانياتاشباعها يف حدود 

 واملسكن وحاجات أخرى اليت متيز الدافع اإلنساين واملتمثلة يف الرغبة للرتفيه عن النفس للقيام 

                                                             
  1986لحتنامأ ييقنئع اؤتاو لحالمنلأد   عال سليمان  لحكيم،  درالسلأ ليحمأ ل إ كاينةمأ لحالمنلأ مص اولو يرياين مص  1

 .20ص
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بزيارة أماكن معينة تتميز خبصوصيات حيتاجها الفرد كاكتساب املعرفة اجلدية او من اجل العالج 
  األخرى. االستشفاء او التعرف عن ثقافة الشعوب

احلاجيات اليت يبحث عنها الفرد ضمن نظرية احلجات واليت حظيت  ضمنوتبقى السياحة 
. بتصنيفها أولويات 1بالدراسة والبحث من طرف املفكرين اقتصاديني واالجتماعيني مثل كارل ماركس

  الضرورية لإلنسان.

تعريف شامل للسياحة اال واتفق املتتبعون املهتمني بالسياحة على انه من الصعب الوصول اىل 
لفنية، وهلذا سوف  انه من املمكن التوصل اىل تعريفات متعددة تبني طبيعة هذا النشاط وابراز جوانبها

  نتطرق اىل بعض التعريفات واليت تابعت تطور النشاط السياحي عرب العصور.

ان السياحة ب 1905به املفكر األملاين جوير فرولروكان ذلك سنة  جاءفأما التعريف الذي 
ظاهرة من ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام اإلحساس 

  .2جبمال الطبيعة وتذوقها، والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق ذات طبيعة خاصة

قات السياحة عبارة عن جمموع العال انHunziker   السويسري هنركيز املفكركما عرف 
يف مكان ما طاملا ان هذه  أجنيبوالظواهر اليت ترتتب على عن سفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص 

طاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يكسب رحبا هلذا ال تتحول اىل إقامة دائمة و  اإلقامة املؤقتة
 . 3األجنيب

                                                             
 ل  لحنظويأ لحانريأ ال تنطيق ان لالةالللللللن  يلنومنتم  ي لةان تنطيق ان لحاوليأ لالوتانعمأ 1883-1818كناإ اوكس 1

و لحاكدرة  لقتولللنرين  حن ل  لعلللننا لالةتنج حيكنومنر لحنتلللويأ يت، مص االللت ل ي تيم عن لحيل يت، لحتك ي  لح ماأ لح  سللل 

لالةتنج  لمث تتزليد لنومنر ب ض لحايع ي تتننص ألخول  لحتصء لحيل ساح تم بنحتأكمد عي  لةم مص لالخمو سمنظ، لالةتنج 

لح وض ي لحطيب   كان ل  تن   ق ة لح ا  بمن لح طنعنر يلحفويا سللللللم حللللللع حينكث عن لحنح لالعظ، ةفاللللللم لحيل ينظام 

ر لحتص تكدرين عالقنر لإلةتنج بنحتنحص من  رلئوة لالةتنج تنتج مص ةفس لح قت لحتوكمب لح ح ل حولس لحانإ ي لعننا لحكنومن

خنولر ي رخ ال تاللللللاح بنقتننئان إلعللللللننا لحكنومنرد لةظو عناي رحميأ  تنايت لالمينا لالقتوللللللنريأ  انتلللللل الر ونا أ 

 .420 ص2002راتق 
 .10ص.  1994لحت زيع  لح نيوة   يدل سمد حطمم  لحامنلأ لحنظويأ يلحتطنمق  لحتوكأ لح وبمأ حينتو ي 2

3 Ahmed Tissa, économie et aménagement du territoire. Opu Alger.p94 
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شرية املتعلقة على ان السياحة عبارة عن جمموع األنشطة الب بتعريفكما جاء ربرتلونكار 
  .1بالسفر وصناعة هتدف اىل اشباع حاجات السائح

  حيث صنف لونكار السياحة باهنا ذات ثالثة ابعاد واملتمثلة يف:

توفر الرتاث املتكون من املوارد الطبيعية، الثقافية، الصناعية والتارخيية واليت تعمل على جذب  -
  ن اجل االستمتاع هبا.السائح م

يف جذب السائح ولكن عدم توفرها تعرقل على منع السياح من جلبهم  وسائل ليست العامل -
وتوفري حمالت االطعام،  ومن السفر )كتوفري الفنادق من اجل االيواء، ووسائل النقل بأنواعها،

  وأماكن ثقافية ورياضية وترفيهية(.
ة بتنقل توفري اإلجراءات الضرورية لتسهيل عملية الدخول واخلروج واليت هلا عالقة مباشر  -

  السائح اىل املكان الذي يرغب الوصول اليه.

من خالل هذه التعاريف فانه ميكن التمييز بني السياحة عن اهلجرة على أساس ان حركة و 
بينما اهلجرة هي حركة الشخص تكون طويلة االجل وقد تكون  االجل، قصريةالسائح هي مؤقتة و 

  إقامة طويلة والغرض منها العمل.

حباجات الفرد يصعب قياسها فهي رغبة حسب ميول الناس وهلذا  يهتماحي فالقطاع السي
اىل الواقع ويعترب شامل حبيث استطاع ان جيمع بني  أقرببتعريف  2جاءت املنظمة العاملية للسياحة

 .خمتلف التعاريف القدمية واحلديثة

                                                             
1 Robert Laquard, Le tourisme international. Série que sais-je. Paris, puf, 1980.p12 
2 OMT : organisation international du tourisme « Le tourisme comme l’ensemble des activités 

déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés, 

pour affaire ou autre motifs » voir STEPHANIE TRUCHET, analyse économique du 

développement territorial do tourisme, thèse, UFR de science économique et gestion, université 

de bourgogne, 2011, p14. 
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مل وعام وحسب التعاريف السابقة توصلنا اىل ان هناك تباين يف الوصول اىل تعريف شا
  :1يتللسياحة، اال انه وكمالحظة عامة حول النشاط السياحي ال تستطيع اخلروج عن اإلطار اآل

السياحة جمموعة من العالقات املادية واملتمثلة يف ان ينتفع السائح من اخلدمات مقابل  -
ملعنوية وا العالقات الغري مادية واملتمثلة يف العالقات اإلنسانية علىدفع اجر مادي، زيادة 

الناجتة عن تعامل السائح مع سكان البلد الدي يزوره وذلك باحتكاكه بثقافتهم وعاداهتم 
  وحضارهتم وسلوكهم االجتماعي. وتقاليدهم

كذلك تعترب السياحة نتيجة لتنقل االفراد من األماكن إلقامتهم الدائمة اىل أماكن إقامة   -
 غري دائمة.

ارة األماكن املقصودة لغري أغراض جتارية او من اجل من اجل السياحة البد ان تكون زي -
 العمل.

ومن خالل التعريف الذي جاءت به املنظمة العاملية للسياحة فانه تضمن بعض العناصر 
التعاريف األخرى السابقة حبيث متيز تعريف املنظمة العاملية للسياحة  تتضمنهااألخرى واليت مل 

  :2مبفهومني أساسيني ومها

زائر يقوم بزيارة مؤقتة ال تتجاوز مدة اقامته اربعة وعشرون  شخصكل   :لمتنزهالمتجول ا
  ساعة على األكثر وذلك خارج مكان اقامته العادية والدائمة.

ما حبيث تكون مدة االقامة او الزيارة أربعة  مؤقتة يف بلد بزيارةهو أي شخص يقوم : السائح
وذلك  ائمة والبد ان تكون للزيارة او السفر أسبابوعشرون ساعة على األقل خارج مكان اقامته الد

من اجل الرتفيه االستجمام، الراحة الدراسة، العالج، الرياضة، حلضور مؤمترات علمية او سياسية او 
 . الزياراتثقافية او القام بزيارة لألصدقاء واالحباب اىل غري ذلك من 

                                                             
 .10.  ص1994  لح نيوة  يلحت زيعيدل سمد حطمم  لحامنلأ لحنظويأ يلحتطنمق  لحتوكأ لح وبمأ حينتو   1
 .14  ص2004لحجزلئو اسنحأ  ونا أ لحجزلئو  ك لش خنحد  ليامأ لحامنلأ مص ظ  لحتك الر لالقتونريأ  لنحأ  2
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لى التعريف الذي جاءت به املنظمة ما اجلزائر لقد اخدت بالتعاريف السابقة وبالرتكيز عأ

  اليت تراها ضرورية يف مفهوم السياحة ومنها: 1العلمية للسياحة اال ان اضافت له بعض املفاهيم

ودخل الرتاب اجلزائري خارج مساحة العبور يعترب  احلدود: هو كل مسافر عرب الدخول
 داخال.

بدون ه ودوافعه للدخول و لرتاب الوطين مهما كانت جنسيتكل شخص دخل ا  هو المسافر:
 مراعاة مكان اقامته الدائمة ماعدا اجلوالني يف رحلة حبرية. 

زائر يقوم برحلة حبرية يعرب احلدود الوطنية عن طريق  شخصاملقصود باجلوال هو كل  الجوال:
البحر على منت سفينة اليت جاء على متنها واليت سوف يغادر على متنها ومكوثه هبا طول 

  البالد وبدون اخلروج من السفينة. مدة اإلقامة

فيها عمل او أي  هو كل شخص دخل احلدود اجلزائرية من غري يقيم فيها وال ميارس الزائر:
التعريف للسياح يف اجلزائر من فئات معينة  حسبيتكون الزائر جر معني و أبل مهنة مقا

  :2املتمثلة يف

ساعة يف 24بقى ملدة زمنية ال تقل عن حمدودة وي لفرتةما السائح هو كل فرد يقوم بزيارة أ
 دوافع دينية، للدراسة،، للعالجو ألغراض املتعة أجل أالبالد وتكون دوافع هذه الزيارة من 

  و تظاهرات.أثقافية  ومؤمترات سياسية رياضة

  هم املسافرون العابرون للجزائر باستثناء اجلوالون العابرون عرب رحلة حبرية. مقيمين:الغير 

 ال لقطننيوغري جوالني مبعىن ان كل اجلزائريون  حبرسةهم املسافرون يف رحلة  :ونالمقيم
  داخل الوطن يعتربون مقيميني.

                                                             
 ك لش خنحد  اووع سنبق  - 1
 . 7  ص2003ويميأ لان لانمن لقتونرينر لحامنلأ  انت الر ونا أ لالسيندايأ  - 2
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  مفهوم السائح ثانياً:

 ويشتمل هذاساعة،  24هو أي شخص يزور بلد غري بلد إلقامة الدائمة ملدة ال تقل عن و 
سافرين لالجتماعات او ممثلني هليئات او عائلية امل صحيةالتعريف املسافرين للمتعة او أسباب 

جتارية كذلك األشخاص الذين  واملسافرين ألغراض)علمية، إدارية، دبلوماسيو، دينية، رياضية( 
 . ساعة 24اقل من  ولو كانتيقومون برحالت حت 

تعريف السياحة بتعريف السائح، فكان املدخل لتعريف السياحة من خالل  ولقد ارتبط
 . املعتادةخالل حركته املؤقتة خارج حمل اقامته  وعالقات منبه من نشاط  ما يقومو تعريفهم السائح 

ساعة او  24اوصت عصية األمم بتعريف السائح بانه الفرد الذي يسافر ملدة  1937ويف عام 
  .101 أكثر اىل بلد غري الذي يقيم فيه عادة

ريقة مشروعة تقق املتعة بانتقال االنسان من مكان آلخر بط مرتبطفمصطلح السياحة يبقى 
او هي ظاهرة من ظواهر العصر اليت ينبثق منه احلاجات املتزايدة وتغيري اجلو الروتيين  النفسية،

 . 2قامةاإليف  واإلحساس جبمال الطبيعة والشعور باملتعة

  أنماط السياحة:المطلب الثاني: 

هذا اجملال. هذا يرجع إىل  للسياحة أمناط خمتلفة ومتعددة وذلك حسب املعايري املستخدمة يف
ميول ورغبات السائحني املراد إشباع حاجاهتم من خالل القيام بالرحالت السياحية متاشيا مع التطور 

  االقتصادي والعلمي والثقايف واحلضاري الذي مير به اجملتمع الدويل يف هذا العامل املعاصر.

 

 

                                                             
 .8ص   ويميأ لان لانمن  ةفس لحاووع  1
 .48 ص2001لحك ال لحدبنغ د اننرل لحافو ي لحامنلأ د اؤساأ لحنتو ي لحت زيع  لحطن أ لاليح   2
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  السياحة الترفيهية: -1

األفراد هو احلصول على إشباع احلاجات والرغبات والذي  طرفيعترب بأن الدافع للسفر من 
يؤدي إىل السعادة مبعىن آخر أن السفر يرفه على النفس ويستطيع الفرد من خالله احلصول على 

الرغبات اليت يريدها والواقع أن رغبة الفرد يف الرتفيه عن النفس قوية يف حتقيق الراحة واالثارة واملتعة 
مع العلم أن السياحة الرتفيهية تتضمن تغيري مكان اإلقامة الدائمة  .1ور والفرحاحلسية وتغمره بالسر 

عليها وتغيري اجلو من أجل الرتفيه  واالطالعلفرتة أكثر من يوم واحد إىل مناطق أخرى يريد زيارهتا 
ت عن النفس، بزيارة املنتزهات والبحريات والشواطئ واجلبال والشالالت واملغارات ورؤية احليوانا

وية، وحضور املنافسات الرياضية العاملية واألوملبياد، فهي االنادرة واملعامل األثرية والتمتع مبناظر الصحر 
أيضا تتضمن ممارسة اهلوايات املختلفة كالصيد والغوص يف البحار والتزجل على الثلوج يف مناطق كثرية 

 ,2 النفس اهلدوء والراحة واالستقراركما هو احلال يف اجلزء الشمايل من الكرة األرضية، مما يبعث يف
وعلى الدول النامية اليت هي بصدد تطوير القطاع السياحي أن هتتم هبذا النوع حىت تواكب الزمن 

وتوفر الظروف الرتفيهية اليت تتماشى مع متطلبات ورغبات السائحني باختالف أذواقهم ورغباهتم من 
  .3حة الرتفيهيةأجل جذب عدد معترب من السياح الطالبني للسيا

  السياحة الثقافية: -2

يويل هذا النوع من السياحة اهتماما كبريا بالرتاث الثقايف، والذي يعترب من املكونات األساسية 
للنشاط السياحي، الذي يقوم على استهالك موارد الرتاث الثقايف املتمثلة يف املتاحف ومكوناهتا 

العمراين، الصناعات التقليدية اليت ميتلكها البلد، إضافة إىل والتارخيية، مواقع الرتاث  األثريةواملواقع 
  عناصر الرتاث الثقايف غري املادي أو غري احملسوس مثل أمناط حياة الشعوب العادات والتقاليد.

                                                             
 .15  ص2008  لالار  يلحت زيعمنلص  رلا لحوليأ حينتو زيد انمو سيمان   لالقتونر لحا  1
 ..51-50  ص 2008اوطف  ي سم كنمص  دلقتونرينر لحامنلأد  راتق  رلا لحوضن حينتو    2
لنحأ لحجزلئود  اسنحأ ركت اله غمو انت اة  ونا أ قانطمنأ  -ايميأ عننييص  دلحامنلأ يآثناين لالقتونريأ يلالوتانعمأ  3

 .153  ص2004
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وعلى هذا األساس ينظر إىل السياحة الثقافية على أهنا "كل استجمام يكون الدافع الرئيسي 
تراث عمراين، مثل املدن والقرى واملعامل التارخيية  اكتشافن خالل فيه هو البحث عن املعرفة م

. فالدافع 1واحلدائق واملباين الدينية، أو تراث روحي مثل احلفالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احمللية
األساسي للسياحة الثقافية هو الثقافة مبعناها الواسع مبختلف أبعادها وأوجهها، واليت تعكس رغبة 

لسائح يف تنمية معارفه الثقافية، ومن مظاهرها زيارة املواقع األثرية واملعامل التارخيية، كاحلدائق املعلقة ا
)مصر( وغريها. ويف نفس الوقت التعرف على  والقصر وأسوان)العراق( وأهرامات اجليزة  ببابل

والسجاد والزرايب أو  ثقافات الشعوب وعاداهتم، وأنواع الصناعات التقليدية لصناعة الذهب والفضة
أي شكل من أشكال التعبري الفين، كحضور التظاهرات الثقافية واملعارض واملهرجانات وطنية أم دولية 

فإن السياحة ألغراض ثقافية شكلت  OMTكانت. وحسب إحصائيات منظمة السياحة العاملية 
 360ة أي ما يعادل من إمجايل السياحة الدولية املسجلة خالل هذه السن 40%نسبة  2007سنة 

  .2مليون سائح

وحسب الدراسات اليت قامت هبا املنظمة العاملية للسياحة تشري وتؤكد على أن السياحة 
الثقافية ستشغل يف العشر سنوات القادمة مكانا هاما يف العرض السياحي العاملي، وصنفت على أن 

عرض سياحي ثري ومتنوع ومهم  اجلزائر هلا امكانات ومؤهالت يف هذا امليدان، تؤهلها لتطوير
وتنافسي ومطلوب جدا مقارنة بدول أخرى عربية وغريها، ومن ضمنها الرتاث األثري، واملعامل 
 والبنايات الثقافية والدينية، التقاليد والفنون الشعبية، الصناعات التقليدية وغريها من املؤهالت.

حلصول على حصة من األسواق كبري ال بد من تقوميه قصد ا  مردودوكون هذا الرتاث له 
السياحية العربية والبعيدة حيث الطاقة متوفرة أثبتت أمهية هذا املنتوج. وهلذا ال بد على اجلزائر فرصة 

                                                             
 .5  ص 2003  ممفول 11لحجويدة لحوسامأ حيجاا ايأ لحجزلئويأ لحديا ولطمأ لحت نمأ  لح در   1
صيمكأ عتص  دلألرلة يلألثو لالقتونرل يلالوتانعص حيامنلأ مص لحجزلئو  ت ةس يلحاغوبد  اسنحأ ركت اله مص لح ي م   2

 .37  ص 2010/2011 لالقتونريأ  ت وصد لقتونر لحتنامأ  ونا أ لحكنج لألخحو  بنتنأ 
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لتطوير سياحة رفيعة وذلك عن طريق تنظيم دورات ذات مواضيع واليت تدمج مسالك الشخصيات 
 . التارخيية

  السياحة العالجية:  -3

السياحة احلاجة إىل العالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عند  تكمن يف هذا النوع من
التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع وغريها من األمراض، فهذا النوع  الشفاءاألفراد ومتارس هبدف 

من السياحة يتضمن انتقال األشخاص من بلداهنم األصلية إىل بلدان أخرى هبدف االستفادة من 
، وختتلف مناطق السياحة 1وهبها اهلل هلذه املناطق يف جمال العالج واالستشفاء العناصر الطبيعية اليت

العالجية باختالف مقوماهتا العالجية وباختالف طرق استغالهلا يف هذا اجملال وتقسم هذه املناطق 
 :2من حيث العالج الذي تستغل فيه إىل

 .لالستجماممناطق هبا مياه معدنية تستعمل للشرب أو  -
 وفر على املياه املعدنية إضافة إىل جوها العالجي الذي يستغل لإلستشفاء.مناطق تت -
مناطق تتوفر على وسائل طبيعية أخرى تستغل يف عالج كالدفن يف الرمال، كما هو احلال يف  -

بعض املناطق الصحراوية باجلزائر وكذلك وجود مناطق طبيعية كالكهوف اليت تنبعث منها 
 ج بعض األمراض.غازات خبارية تستعمل يف عال

السياحة العالجية الصحراوية واليت تستخدم فيها الشمس كعالج بعض األمراض والسياحة  -
 اجلبلية اليت تعتمد على نظافة املكان وكثرة األشجار.

واجلزائر متتلك مقومات السياحة العالجية، مما يؤهلها يف حالة حسن استغالهلا لتكون مركزا 
من احلمامات املعدنية، اليت تتميز مبياه حارة وبارتفاع نسبة األمالح  سياحيا فهي تتوفر على العديد

املعدنية هبا، وهي تتخصص يف معاجلة جمموعة من األمراض العضوية إضافة إىل أهنا متتلك إمكانيات 
 عالجية مبياه البحر ورمال الصحراء.

                                                             
 .78  ص 1994صنول عند لحاامع  د ةظويأ لحامنلأد  لي ل   اطن أ كيمأ لحامنلأ يلحفننرق  ونا أ لي ل     1
 .267  ص 1975عند لحولان لب  اينح  دلحامنلأ لح وبمأد لب نر ياوتيزلرد  انت الر لالتكنر لح وبص حيامنلأ    2
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  السياحة الصحراوية:  -4

يط صحراوي، تقوم على استغالل خمتلف يقصد بالسياحة الصحراوية كل إقامة سياحية يف حم
. 1واستكشاف القرارات الطبيعية والتارخيية والثقافية مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط يف تسلية وترفيه

بعظمتها وهدوئها واتساعها قطبا سياحيا جلذب الكثري من السياح الذين يفضلون  الصحاريوتعد 
  هذا املنتوج السياحي.

ن الدول اليت تتوفر على هذا املنتوج السياحي. فصحراء اجلزائر معرتف هبا وتعترب اجلزائر م
ومناطق  صصة، مثل منطقة اهلقار بتمنراست،دوليا من قبل خرباء يف السياحة وهيئات دولية متخ

  صحراوية أخرى بغرداية وغريها من املناطق الصحراوية اليت متتلكها اجلزائر.

تزال غري مستغلة إال بنسبة ضئيلة ومل ترتق إىل املستوى الذي إال أن هذه الثروة السياحية ال 
  يعكس مكانتها.

  سياحة الشواطئ:  -5

واالستجمام، حيث تعترب الشواطئ منتوج  لالصطيافالشواطئ  استغاللوهي اليت تعتمد على 
ر السياسي هذا النمط السياحي، غري أن امكانية استغالل الشواطئ تستلزم توفر املناخ املالئم واالستقرا

 . األخرىواالجتماعي يف البلد املستقبل هلذا النوع من السياحة كغريها من األمناط السياحية 

وتعترب جتربة التنمية السياحية يف إسبانيا يف سياحة الشواطئ حمط أنظار الكثري من الدول النامية 
ية مثل تونس واملغرب اليت اليت تسعى إىل تطوير قطاعها السياحي واألخذ بالتجربة السياحية االسبان

منوذجا بالنسبة إليها وحىت اجلزائر أخريا اليت أخذت تستفيد بالتجربة االسبانية وتطبيقها  إسبانياتعترب 
باجلزائر حبيث ان النموذج االسباين يف جمال سياحة الشواطئ تعترب منوذجا عامليا، وميكن النجاح يف 

                                                             
 .5  ص 2003  ممفول 11ويأ لحديا ولطمأ لحت نمأ  لح در لحجويدة لحوسامأ حيجاا ايأ لحجزلئ  1



 مية االقتصاديةاإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التن                    الفصل األول            

20 
 

تتمتع به من شواطئ ومناخ معتدل واتساع سواحلها وحسن تركيزها على السياحة الساحلية، نظرا ملا 
 . 1استغالهلا

ومنذ ؛ 2وقد شهدت احلركة السياحية يف اسبانيا منوا منذ أوائل اخلمسينات من القرن املاضي
هذا التاريخ أصبحت اسبانيا رائدة يف هذا اجملال مبعىن صبح عدد السياح يزداد كل سنة وهذا حسب 

واليت تشرف على دراسة ومتابعة ووضع اخلطط املتعلقة  3املية للسياحةاملنظمة الع إحصائيات
بالسياحة وذلك على املستوى العاملي وهذا من خالل متابعتها املستمرة والدقيقة لقطاع السياحي 

 . العامليعلى املستوى 

 1951واجلدول التايل يبني التطور السياحي الذي عرفته اسبانيا خالل الفرتة املمتدة ما بني 
 . للسياحةوهذا حسب احصائيات املنظمة العاملية  2010وسنة 

    2011-1951تطور عدد السياح يف اسبانيا خالل الفرتة ما بني  (:1) رقم جدولال

  معرب عن األرقام باملاليني

 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 1995 1973 1959 1951 السنوات
عدد 

 السياح
0.700 4 34 34.9 47.9 55.9 56 57.3 52.2 52.8 56.7 

 . 6 ، ص2012املنظمة العاملية للسياحة، طبعة جوان  املصدر:
Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), édition Juin 2012, p6. 

يف حني مل يتعد نصيب اجلزائر من السياحة الدولية الوافدة على مرور السنوات وإىل غاية سنة 
رغم االمكانيات الطبيعية والتارخيية وغريها املوجودة يف هذا اجملال مع  سائحد مليونني مل يتع 2012

كلم، والسبب يف ذلك هو عدم أو فقدان الثقافة   2400العلم أن طول الساحل اجلزائري يزيد عن 

                                                             
1 Pierre py , le tourisme un phénomène économique, édition les études de la documentation française paris,1996,p6. 

لأليح   لح نيوة   اكمن زيت    دلحاللللمنلأ يااللللت ن  اوللللو بمن كاينةمنر لحتنامأ يا نطو لحاداد  رلا لحتللللويق  لحطن أ 2

 .275  ص 2002
3  Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), revue, volume 5 n° 02, Madrid, Juin 2007, p 18. 
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واصالت السياحية باجلزائر وقلة ونقص االمكانيات اليت حيتاجها السائح مثل وسائل النقل واالطعام وامل
 ونقص اخلدمات بصفة عامة رغم وجود إرادة سياسية لتطوير القطاع.

  :سياحة المؤتمرات -6

السياحة، إذ تشمل انتقال وإقامة األشخاص خارج أوطاهنم لدوافع  قنواتتعترب املؤمترات إحدى 
نة من هذا النمط السياحي أحد املنتوجات اجلديدة للسياحة، وختص بالتحديد فئات معي مهنية، ويعترب

أفراد اجملتمعات وهم الباحثون واألدباء ورجال األعمال وسياسيون، كما متثل سياحة املؤمترات وسيلة 
دعائية للبلد الذي ينعقد فيه املؤمتر خاصة إذا مت هذا املؤمتر يف ظروف جيدة، مما يشجع على انعقاد 

  .1مؤمترات أخرى، وصفقات وأعمال ومعارض وصالونات

ملنظمات الدولية احصائية عن عدد املؤمترات الدولية اليت نظمت مبعرفة هيئات ولقد أعد احتاد ا
. وقد بينت هذه االحصائيات بأن أوروبا متثل املركز األول وتليها أمريكا الدينيةدولية باستثناء املؤمترات 

  .2ة أسرتاليا املرتبة اخلامسةيف املرتبة الثانية مث آسيا يف املرتبة الثالثة ويف املرتبة الرابعة إفريقيا ومتثل قار 

بنوعية  الرتباطهاتسهم بشكل كبري وفعال يف الدخل السياحي  املؤمترات وهبذا فإن سياحة
عن  %30السياح املشاركني يف فعاليات هذه املؤمترات، إذ يرتفع إنفاق الزائر يف سياحة املؤمترات بـ 

ال وسياحتها كمورد اقتصادي مهم يف الناتج انفاق السائح العادي، وهذا ما يؤكد أمهية صناعة األعم
  احمللي االمجايل للدول السياحية املنظمة للمؤمترات.

وتعترب املؤمترات والندوات واالجتماعات واملعارض فرصة أمام رجال األعمال وحمل أنظار 
ت األجنبية املستثمرين لدراسة إمكانات البلد املضيف يف جمال االستثمار، ومدى حاجاته إىل االستثمارا

هذا  وما متنحه قوانني االستثمار احمللية من حوافز وتشجيعات للمستثمرين األجانب وهكذا يالحظ أن

                                                             
  1454لجنح سللللالاأ  دلحوللللكولء اوللللو لحغوبمأ قنيأ حاللللمنلأ لحاللللفنال مص لموي مند  صللللكمفأ لحك لا لحاتاد   لح در  1

 .02/07/2006لح ولق  بغدلر  
  245نن ولللللالإ  دلحالللللمنلأ يلحامنسلللللأ ملللللص لحتلللللوق لأليسلللللعد  اجيلللللأ اولللللو لحا نصلللللوة  اولللللو  لح لللللدر لاللللل 2

 .131  ص 1989رياانو
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النوع من األنشطة تستفيد من الدول املتقدمة بشكل أساسي، أما الدول النامية فنصيبها ضئيل جدا، 
سي وعدم توفر األمن وقلة املنشآت مناخ االستثمار واملتمثل يف عدم االستقرار السيا النعداموهذا راجع 

للبنية التحتية وعدم وضوح شفافية املنظومة القانونية والتشريعات السائدة وكذلك وجود ثقافة سياحية 
  من العناصر اليت قد تؤثر على هذا القطاع احليوي. 1وغريها

 السياحة الرياضية: -7

الدول املهتمة هبا إيرادات سياحية  تعترب السياحة الرياضية أحد األمناط السياحية اليت تدر على
هامة من العملة الصعبة ملا تتميز به من شعبية كبرية، وبالتايل فهي وسيلة لتطوير التبادل بني الشعوب 

يف البلدان  السياحةوالدول، حيث تشكل التظاهرات الرياضية احمللية واالقليمية والعاملية أحد عوامل ترقية 
ة، وميكن هلذا النوع من السياحة التعريف باملقومات السياحية للبلد املضيف، املستقبلة للتظاهرة الرياضي

أعداد كبرية من السياح املهتمني بالنشاط الرياضي، وزيادة حجم اإليرادات السياحية  وبالتايل جذب
  هلذا البلد.

 ومتثل أنشطة سباق السيارات أحد أشكال السياحة اليت تستهوي العديد من السياح املهتمني
هبذا النمط السياحي، واليت تستوجب توفري إمكانات سياحية خاصة، تتمثل يف الطرق الربية الطويلة 

. وانتشر هذا النوع من 2والسريعة، وحمطات اخلدمة والصيانة، ومراكز النجدة واالسعاف واالسرتاحات
روبا واملنطقة العربية السياحة يف العقد األخري من القرن املاضي بني الدول اجملاورة لبعضها كدول أو 

دكار الذي ينطلق من فرنسا إىل اسبانيا مث إىل املغرب وصوال -. مثل رايل باريس3وبعض الدول األخرى
  إىل دكار عاصمة السينغال.

كما تعد رياضة التزحلق على الثلج من أنواع السياحة الرياضية اليت يقبل عليها طاليب هذا 
لية الشماناطق اجلبلية، مثل جبال الربانس يف فرانسا واسبانيا، يف أمريكا املنتوج السياحي، وال سيما يف امل

                                                             
 صيمكأ عتص  اسنحأ ركت اله  اووع سنبق  ص  1
 .131  ص 1991لان كفنمص  داؤيأ عوويأ حيتنامأ لحامنلمأد  لحاؤساأ لحاوويأ لح ناأ حييتنب  لح نيوة   2
 .161  ص 2005نحأ  ونا أ بنتنأ  عننييص ايميأ  اس 3
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 مثل كندا والواليات املتحدة األمريكية. ويف اجلزائر توجد عدة حمطات للتزحلق على الثلوج مثل تيكجدا
لتزحلق بالبويرة، تالغيالف بتيزي وزو، الشريعة بالبليدة حيث أن هذه املناطق تعترب مطلبا لسياح رياضة ا

   على الثلج وقطبا سياحيا مومسيا، إال أن فعاليتها يف السياحة تبقى ضعيفة وهو راجع لعدة أسباب.
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 المبحث الثاني

 خصائص وأهمية السياحة

يعد قطاع السياحة من أهم قطاعات النشاط االنساين يف الدولة احلديثة، فهي صناعة متميزة 
  اليت ميكن حصرها يف: 1مبجموعة من اخلصائص قتصاديةاالعن غريها من األنشطة 

  المطلب األول: خصائص السياحة

: فهو مزيج من عناصر متعددة تتكامل مع بعضها لتشكل المنتوج السياحي منتج مركب.1
أو تقدم منتجا سياحيا، فاملنتج السياحي عبارة عن عوامل جذب طبيعة واملتمثلة يف الظروف املناخية 

والبيئية وكذلك العوامل اجلذب التارخيية واملنحصرة يف احلضارات الدينية والثقافية باإلضافة  واجلغرافية
توفر البىن التحتية مثل توفري الطرقات واملطارات، زيادة على توفر الفنادق والقرى السياحية ومطاعم 

 وأماكن الرتفيه واملنشآت خلدمة السائحني من بنوك ووكاالت سياحية.

املنتج السياحي درجة الوعي السياحي وتوفر ثقافة سياحية لدى مواطين املقصد كما يتضمن 
السياحي متمثال يف حسن املعاملة، والنقص يف أي من هذه العناصر السابقة يؤثر على الصورة النهائية 

. فكل عنصر يقدم منتج 2، مما يؤدي إىل اخنفاض التدفق السياحي إىل البلد املضيفالسياحيللمنتج 
قل. فالشخص الذي يقدم اخلدمة يف الفندق خيتلف عن الشخص الذي يقدم اخلدمة يف البنك مست

أو يف متاجر بيع التحف، هذا ما يتطلب درجة عالية من التنسيق والتعاون بني هذه اخلدمات هبدف 
 . وإرضاؤهمتقدمي منتج سياحي متكامل يؤدي إىل اشباع حاجات السياح 

                                                             
1  Jean  Louis BARMA, « Marketing du Tourisme et de l’Histoire », 2ème édition, Edition 

norganisation, Paris, 2000, p 17. 
 .68  ص 2003انيو عند لح نحق لح اماص  دصننعأ لحامنلأد لألسنسمنر يلحاننرئد  اطنبع لح الء لحكديثأ  اوو    2
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، فهي من الصناعات القليلة اليت تقوم بنقل املستهلك 1نظورةالسياحة تعترب صادرات غري م
)السائح( إىل املكان أو املنطقة السياحية وليس العكس، كما هو احلال بالنسبة للمنتجات املادية، كما 

 الفندقال ميكن ختزينها كالطاقات اإليوائية أو مقاعد املطاعم، فعندما ال يتم إشغال أي غرفة من غرف 
ة له ألنه بدفع مصاريف ثابتة باإلضافة إىل أنه ال ميكنه ختزين الغرفة أو نقلها إىل مكان يعترب خسار 

 . آخر

 مبعىن أن الدولة املصدرة للمنتج السياحي أي الدولة املضيفة ال تتحمل نفقات النقل على غرار
  .2الصادرات السلعية األخرى

حة إىل استخدام آخر مثل حتويل صعوبات حتويل املنتجات أو املوارد املستخدمة يف السيا
فندق إىل مطار خالل فرتة قصرية، ألن جتهيزات الفندق ختتلف عن جتهيزات املطار حىت تصميمه، 

 . القصريالسياحي غري مرن يف املدى  فالعرضوبالتايل 

باملومسية أي أهنا متر بثالثة مواسم حيث يتذبذب الطلب على اخلدمات  تتميزالسياحة 
  :3املواسم هي السياحية وهذه

ويعترب هذا املوسم موسم ازدياد الطلب السياحي، ففيه يزداد عدد السياح  :الذروةموسم 
ويعترب هذا املوسم األفضل من حيث الفرص التسويقية والتشغيلية، كما أن اسعار اخلدمات 

 . مرتفعةالسياحية وأجور االقامة فيه 

خلدمات السياحية ويكون عدد يف هذا املوسم يتذبذب الطلب على ا :الوسطموسم 
السياح متوسط واألسعار فيه أقل من موسم الذروة، ماعدا مناطق معينة من العامل اليت ال تتأثر 

 باملومسية.

                                                             
 .2001سنتانو 27عننييص لفمظأ ايميأ  دايت   يلقع لحامنلأ مص لحجزلئود  ونا أ انت ال  قانطمنأ   1
 .18  ص 1994صالح عند لح ينب  دلحامنلأ لح  امأ حيتا يق لحامنلصد  لحاوكز لح وبص حينكث يلحنتو  لح نيوة   2
لحطن للللأ لأليحلللل   رلا لحااللللموة  لألار   سللللولب كحمللللنس  لاللللن لحومللللنعص يآخللللوي   دتالللل يق لح للللدانر لحاللللمنلمأد   3

 .14  ص 2002
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يف هذا املوسم يقل الطلب على اخلدمات السياحية وقد ينعدم هنائيا، يف  :الكسادموسم 
عار لتشجيع السياح على القدوم، هذه احلالة تلجأ معظم املنشآت السياحية إىل ختفيض األس

 . الداخليةعلى السياحة  واللجوءويف هذه احلالة يتم الرتكيز 

مبعىن أنه يصعب استغالل املنتج  :(عرض المنتج السياحي عرض جامد )غير مرن.2
السياحي املتمثل يف عوامل اجلذب السياحي يف غري جمال السياحة على األقل يف الفرتة 

ليس من السهل تغريه طبقا لتغري أذواق  السياحيافة إىل عرض املنتج القصرية، هذا باإلض
السائحني، وهذا ما جيعل عملية تسويق املنتج السياحي ختتلف عن تسويق املنتجات التقليدية 

  .1اليت يتغري عرضها وفقا لتعديل خط االنتاج من حني آلخر ليالئم مطالب السوق

ض يف بعض احلاالت إىل درجة من عدم يتعر : تصديريالسياحة الدولية منتج .3
ومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والدخل  اخلارجيةاالستقرار ألنه يتعلق بتأثريات من القوى 

  .2باإلضافة إىل مشكلة املومسية

يتعرض الطلب السياحي للتأثريات اخلارجية: فقد تتعرض السياحة الدولية لتأثريات من 
 والتغيريات والعمالتت سياسية أو تغيريات يف أسعار الصرف خارج الدولة كوجود اضطرابا

املناخية غري املنتظرة إىل قرارات الدول بالرقابة على النقد وحتديد حجم النقد الذي يسمح 
 . بهللسائحني باخلروج 

تتميز السياحة مبرونة عالية لكل من الدخل والسعر، وهذا يعين أن القرارات اخلاصة 
تتأثر كثريا بالتغيريات يف األسعار والدخل. وتقاس املرونة السعرية بالتغري بالسياحة ميكن أن 

ما، نتيجة التغري النسيب يف سعر املنتج السياحي هلذه  دولةالنسيب يف الطلب السياحي على 
 الدولة.

                                                             
 .15  ص 1994صالح عند لح ينب  دلحامنلأ لح  امأ حيتا يق لحامنلصد  لحاوكز لح وبص حينكث يلحنتو  لح نيوة   1
 .13 اوو  صةنم  لحويبص  دلحت طمع لحامنلصد  اؤساأ لحث نمأ لحجنا مأ  لإلسيندايأ   2
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للسياحة فهي تنتج عن التغري النسيب يف دخل السائح على التغيري  الداخليةأما مرونة الطلب 
 . السياحييف الطلب النسيب 

: إن النشاط السياحي يف غالبيته مومسي، فهناك عوامل أدت إىل املومسية موسمية النشاط
أمهها وجود العطل املدرسية والعطل يف املؤسسات االقتصادية وغريها من النشاطات يف موسم 

للسائحني تدعو  كما أن العوامل املناخية واجلغرافية يف كل من الدول املصدرة واملستقبلة  ،معني
أن سياحة العطل هي اليت متثل النسبة الكبرية من النشاط  البديهيإىل هذه الظاهرة، ومن 

السياحي واليت تدعم بدورها هذه الظاهرة، أما األشكال األخرى من النشاط السياحي واملتمثلة 
ومسية فإهنا ترتكز على يف سياحة األعمال واملؤمترات والرياضية والعلمية،... اخل فال عالقة هلا بامل

 وبرامج منتظمة ومربجمة. جداول

  السوق السياحية :المطلب الثاني

تتبلور يف طلب يكمن يف الدول املصدرة للسياحة ويف عرض قوامه  وكصناعةالسياحة كظاهرة 
  .املغريات السياحية أو املعامل السياحية واخلدمات والتسهيالت املختلفة يف الدول املستقبلة للسائحني

والسوق السياحي يوق خمتلفة عن كل من سوق السلع وسوق اخلدمات. فالسياحة يف 
خدمة بل هي مركب من عمليات كثرية بعضها خدمي  ليستجمموعها ليست سلعة كما أهنا 

  .1والبعض اآلخر سلعي

العرض والطلب أي التقاء جمموع فرص الشراء واحتماالت  التقاءومبا أن مفهوم السوق يعين 
من خالل دراسة كل من العرض السياحي والطلب  يتأتىيع إذن فالتعرف على السوق السياحية الب

 السياحي.

 

                                                             
 .1970  06ننالر لحتا يق لحامنلصد  ةتوة بك ث لحامنلأ  لح در صالح عند لح ينب  دلعت  1
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  : الطلب السياحيأوالً 

يعترب الطلب السياحي كرغبة لذا الشخص ذات اهداف متعددة قد تكون مادية او مع 
عتادة اىل اجلهة اليت معنوية مث تتحول هذه الرغبة يف شكل انتقال وسفر للشخص من مكان اقامته امل

 يقصدها وذلك إلشباع حاجاته. 

 : تعريف الطلب السياحي  -1

بأنه العدد الكلي لألشخاص  السياحيالطلب  MATHIESON and WALLيعرف  
الذين يسافرون أو يرغبون يف السفر ألجل استعمال التسهيالت واخلدمات السياحية يف أماكن بعيدة 

 :ون الطلب السياحي من ثالثة عناصر، ويتك1دةعن جمال إقامتهم وأعماهلم املعتا

وهذا يشري إىل هؤالء الذين يسافرون فعال خالل الفرتة  الطلب الفعلي أو الفعال: -
 الزمنية اجلارية إىل أماكن السياحة ويستعملون خدماهتا وتسهيالهتا.

ويشمل األشخاص الذين ميتلكون الدافع للسفر من أجل السياحة  الطلب الكامن: -
  لكنهم غري قادرين على ذلك بسبب قيود مالية أو وقتية.و 

يستطيعون السفر ولكن ال يوجد لديهم  الذينويشمل األشخاص  الطلب المؤجل: -
  الدافع لذلك بسبب نقص يف املعلومات أو الفرص أو التسهيالت أو كل ذلك.

من سلعة معينة يعرف الطلب على الكمية اليت تنوي جمموعة معينة من املستهلكني شرائها 
وبسعر حمدد يف ومان ومكان حمددين، وميكن حساب مستوى الطلب أو حجمه بأسعار خمتلفة 

واملؤثرة على الطلب على حاهلا وهذا االفرتاض قد يصح على  األخرىوذلك بافرتاض بقاء العوامل 

                                                             
1  MATHIESON and WALL, « tourism Economic Physical and Social Impact Longman », 

London and New Work, 1981. قتولللللللللنريلللنر لحالللللللملللنللللأد  ص   من  دل ن ميلللأ لالللللللن لاللللللل ي و عن  ة ال 

35                                        .                                           



 مية االقتصاديةاإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التن                    الفصل األول            

29 
 

أو حتكم السائح يف  تعقيدا، فالعوامل املركبة واليت تؤثر ربعض السلع، إال أن املسألة يف السياحة أكث
 .1السفر إىل منطقة ماهي خمتلفة ومتباينة إىل درجة جتعل الطلب السياحي يبدو خمتلفا

  :2ميكن لنا أن نستخلص ثالث مالحظات السياحيومبقارنة املفاهيم السابقة للطلب 

 .السياحيالتأكيد على جتانس عناصر الطلب   .أ
ادة القدرة املالية والوقت املتاح الطلب الكامن لن يتحول إىل طلب فعال إال بزي  .ب

 . السياحةلألشخاص الراغبني يف 
 الطلب املؤجل ميكن أن يتحول إىل طلب فعال بالتأثري يف دوافع األشخاص. ج.

كما ميكن تعريف الطلب السياحي على أنه جمموع الذين يسافرون فعال إىل أماكن معينة 
باملقدرة التمويلية واملقدرة الزمنية ويتوقف الطلب  ةاملؤيدإلشباع رغباهتم كلما توفرت لديهم الرغبة 

 السياحي على جمموعة من العوامل املؤثرة واليت حتيط بكل من البلد املصدر أو البلد املستورد للسائح.

  :3املصدرة للسائح( فمنها الدولأما العوامل احمليطة بالبلد )

لفرد كلما زادت درجة درجة التقدم االقتصادي للدول حيث تصبح مطلبا أساسيا ل .أ
  التقدم والرقي.

النظم احملددة ألوقات العمل والعطل فهي حمدد أساسي يف عملية ختطيط الرحالت   .ب
  السياحية ومدى القدرة على حتقيق أكرب استفادة ممكنة منها.

القدرة املالية: حيث يعترب مستوى الدخل واملعيشة من املؤثرات املباشرة على االنفاق  ج.

  ملا له من درجة مرونة عالية بالنسبة ملتغريات الدخل. السياحي

                                                             
 .66ك لش خنحد  دليامأ لحامنلأ مص ظ  لحتك الر لالقتونريأد  ص  1
لنحأ لحجزلئود  اسنحأ ركت اله  ونا أ لحكنج ح حو  كيمأ -عناو عمانةص  دلأليامأ لالقتونريأ حتنامأ لحامنلأ لحااتدلاأ 2

 .  23  ص 2009/2010لح ي م لالقتونريأ  
 .1970  06صالح عند لح ينب  دلعتننالر لحتا يق لحامنلصد  ةتوة بك ث لحامنلأ  لح در  3
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حرية التحويل النقدي: حيث تفرض بعض الدول قيودا على حتويل العمالت )بغرض  د.

احملافظة على احتياطاهتا النقدية( احلرة للخارج مما يؤثر على الطلب السياحي لتلك 
  الدول.

ديد من العوامل املؤثرة واملرتبطة هبا لتعزيز الطلب لة للسواح فهناك العبأما بالنسبة للدول املستق
 :  السياحي

اإلغراءات السياحية املتاحة وهي متثل موارد الدولة املستوردة للسائحني ودرجة تنوعها  .أ
 1ملواجهة أغراض السياحة املتعددة من عالج، ثقافة، استجمام...اخل

التدفق السياحي للدولة  مدى كفاءة اخلدمات السياحية تؤثر تأثريا قويا على درجة .ب
كحسن استقبال واستضافة السائح، وهذا يعطي انطباعا قويا لدى السائح وال يؤثر 

فقط على عدد مرات عودته بل يؤثر على درجة دعايته للبلد املضيف عند عودته 
 لبالده.

 حلساسيتهاالستقرار واألمان من العوامل اهلامة اليت تؤثر على الطلب السياحي  ج.

 .2ة للتقلبات السياسية والطبيعية ودرجة تلوث البيئةالشديد

فيها األسعار مع قدرته املالية فإن ارتفاع  تتالءممبا أن السائح يبحث عن البلدان اليت  د.

 تكلفة اخلدمة السياحية يؤثر تأثريا مباشرا على الطلب السياحي.

 : الطلب السياحي خصائص-2

 :3ئص لعل أمههايتميز الطلب السياحي بالعديد من اخلصا

: يقصد باملرونة درجة استجابة الطلب السياحي للتغريات يف احملددات الرئيسية له المرونة .أ
 وهي األسعار والدخول.

                                                             
 .24عناو عمانةص  اووع سنبق  ص  1

2  Jean Stafford :Micro –économie du tourisme , édition presse de l’université du Québec, 1996 ,page 6 . 

 .  41أد  ص ويميأ لان لانمن  دلقتونرينر لحامنل 3 
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ويقاس معامل املرونة بنسبة التغري املئوي يف الطلب إىل نسبة التغري املئوي يف احملددة )السعر 
  والدخول(.

 .التغري يف احملدد %التغري يف الطلب / %معامل املرونة = 

ومن الناحية النظرية ميكن اقرتاح االفرتاضات التالية حول مرونة الطلب السياحي بناء على 
  ما هو معروف من قواعد خاصة مبرونة الطلب عموما، فيمكن افرتاض أن:

الطلب السياحي يتميز مبرونة دخيلة مرتفعة وذلك إذا قلنا أنه طلب على خدمات كمالية  -
السلع واخلدمات الكمالية كما أثبتت الدراسات االقتصادية أنه يتميز مبرونة  فالطلب على

 دخيله عالية وذلك عكس الطلب على السلع واخلدمات الضرورية.
الطلب السياحي يتميز مبرونة سعرية مرتفعة ألن الطلب على الكماليات عادة يتغري بنسبة  -

 ت.أكرب من نسبة التغري يف أسعارها وذلك عكس الضرورا

 يتوقف على مدى صحة كون اخلدمات السياحية كمالية. االفرتاضنيولكن صحة هذين 

وقد يقال أن اخلدمات السياحية بصفة عامة كمالية من حيث مستوى الدخل ملن ينفقون عليها 
...اخل، لكن ذلك يتوقف على الذين ينفقون على املسكنألهنا ببساطة لست ضرورية مثل الطعام، 

وا من متوسطي الدخل، أم من حيصلون على دخل مرتفع، فاخلدمات السياحية قد السياحة إن كان
تكون كمالية بالنسبة لفئة متوسطي الدخل بينما األمر خيتلف بالنسبة لذوي الدخول املرتفعة فقد تكون 

  ضرورية هلم.

م، ألن وبالنسبة للمرونة السعرية للطلب السياحي ال ميكن أن تتم مجلة واحدة على سبيل التعمي
هذا الطلب غري متجانس مبعىن أنه مركب من عدة أنواع تبدأ بالطلب على وسيلة النقل مث الطلب على 
حمل اإلقامة مث الطلب على اخلدمات املكملة )األكل، الزيارات لألماكن السياحية...اخل( ولك نوع من 

إليه فإننا ال نستطيع أن نصل هذه األنواع ستكون له درجة مرونة سعرية خمتلفة، ونتيجة لكل ما أشرنا 
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إىل نتيجة عامة ختص درجة مرونة الطلب السياحي حيث أن احملددات االقتصادية املختلفة بالنسبة 
  . لدرجة املرونة ختتلف بناء على اختالف األسواق والبلدان املصنفة

ا يتسم لطلب السياحي بأنه مومسي مبعىن أن هناك أوقاتا من السنة يصل فيه الموسمية: .ب
الطلب إىل الذروة، بينما يكون يف حالة ركود نسيب يف أوقات أخرى، وظاهرة املومسية يف 
الطلب السياحي ترجع إىل بعض العوامل املناخية واجلغرافية يف كل من الدول املصدرة 
واملستقبلة للسائحني وترجع كذلك إىل تركز العطل املدرسية والعطل السنوية للمؤسسات 

قات معينة من السنة وقد ترتب على ظاهرة املومسية عدد من املشاكل ختص االقتصادية يف أو 
بالتحديد عنصر العمل حيث أصبح العمال واملوظفون يف قطاع السياحة يواجهون بطالة 

 .1مومسية وهذا خالل فرتات الركود
وهي ندى تأثر واستجابة الطلب السياحي لعديد من العوامل السياسية : احلساسية .ج

ة واالقتصادية احمليطة بالنشاط السياحي، واليت تؤثر بصفة مباشرة على نفسية واالجتماعي
السائحني واجتاهات تفضيالهتم وأذواقهم يف االختيار بني البلدان املختلفة. فاملناخ السياسي 

دول اليت تسود فيها  واالقتصادي املستقر أساس من أسس زيادة الطلب السياحي. وال
الثورات أو عدم االستقرار االقتصادي يصعب أن تكون قبلة  االضطرابات السياسية أو

سياحية مهما متتعت باملغريات السياحية واخلدمات والتسهيالت، ومهما اتصفت أسعار 
 .2خدماهتا بالرخص واالخنفاض

بسبب  لالنكماشيف حاالت عديدة يتعرض الطلب على السلع املبيعة يف األسواق : التوسع .د
ع التغريات يف الفنون االنتاجية أو التغريات يف األذواق. لكن ظهور سلع جديدة وذلك م

الطلب على املنتج السياحي يتميز بأنه مستمر يف النمو عرب الزمن وهذا ما يطلق عليه خباصية 
 . 3التوسع

 : السياحيوتشري الدراسات السياحية إىل مجلة من العوامل اليت سامهت يف منو الطلب 
                                                             

 .25عناو عمانةص  اووع سنبق  ص  1
 .9عناو عمانةص  اووع سنبق  ص  2
  . 65 ص2006لقتونرينر صننعأ لحامنلأ لحفتح حيطننعأ يلحنتو  لإلسيندايأ  اوو  رالإ عندلحانرل  3
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االتصاالت واملواصالت والذي يؤدي دورا هاما يف زيادة كفاءة التقدم التقين يف وسائل  -
اخلدمات السياحة وتنوعها وامكانية الوصول إىل أماكن سياحية جديدة مل يكن ممكنا 

 الوصول إليها من قبل.
النمو املستمر يف متوسط الدخل املتاح للفرد سواء يف البلدان املتطورة أو النامية )خاصة  -

 النفطية(.
تفاع املستوى ر قات الفراغ وكذلك االهتمام بطرق االستفادة هبا وذلك نتيجة االزيادة أو  -

 االجتماعي والثقايف للفرد.
ترتيبات السفر والسياحة )سياحة اجملموعات( اليت وفرت اجلهد واملال على املشاركني  -

 فيها.
السن يضاف إىل التطورات السابقة التطورات االجتماعية مثل االحالة على التقاعد يف  -

 املبكر، اخنفاض ساعات العمل األسبوعي واحلصول على العطل ملدة أطول.
حيث ال يعين حتقيق درجة عالية من اإلشباع لدى السائح ضرورة لقيامه عدم التكرار:  .ه

بتكرار زيادة البلد أي أن السائح عادة مع توفر االمكانية )املال والوقت( يفضل زيارة مناطق 
  .أخرى مل يشاهدها من قبل

أي أن الطلب السياحي مزيج من األذواق والرغبات ولذلك جند أنواعا عدم التجانس:  .و
 . 1خمتلفة من السياحة

  :: العرض السياحيثانياً 

عموما بكمية السلع واخلدمات املتواجدة يف السوق وبسعر معني، وان العرض السياحي  يعرف
 من مث جلب احلركة السياحية.يتضمن كل ما ميكن عرضه من طلبات ووسائل جلذب للسياح، و 

 

 

                                                             
 .  51ويميأ لان لانمن  دلقتونرينر لحامنلأد  ص   1
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 : تعريف العرض السياحي  -1

يشمل العرض السياحي كميات اخلدمات والسلع اليت تعرضها املشروعات واملؤسسات داخل أي 

ويعرف العرض السياحي بأنه جمموع املعامل الطبيعية  1جمتمع بغرض إشباع الرغبات املتوقعة للسائحني
عينة، باإلضافة إىل اخلدمات والتسهيالت املتنوعة )النقل، إجراءات وعناصر اجلذب املختلفة يف منطقة م

السفر، مقومات الضيافة، البنية األساسية...اخل( واليت من شأهنا إجياد رغبة لدى السائحني بزيارة هذه 
 .2املنطقة

ولتحديد املنتج السياحي )العرض السياحي( أي العناصر املكونة هلذا العرض سوف نقوم بعرض 

 . نيف املقدم من طرف املنظمة العاملية للسياحة حول مكونات العرض السياحيالتص

  :3لقد صنفت املنظمة العاملية للسياحة املنتج السياحي إىل سبعة أصناف هي

 املنطقة. : املناظر الطبيعية، األهنار، اجلبال الصحاري...اخل أي خمتلف تضاريس التراث الطبيعي .أ
 : الطاقوي التراث  .ب
املعطيات الدميغرافية، ظروف احلياة والعادات والتقاليد واملعطيات الثقافية  البشري:التراث   .ج

  األخرى.
  الجوانب التنظيمية واإلدارية والسياسية. .د
  : الرتكيبات والبنيات االجتماعية والعرفية للبلد، الرتبية واالعالم واالشهار.االجتماعية الجوانب .ه
  طعام.: النقل، االيواء واالالخدمات وسائل .و
 . والمالية االقتصادية األنشطة .ز

                                                             
 ة مانو  16لحدياة  لح طنمأ لحامنلمأ لحامنسأ تكديد كعنرة لو  ان نياأاا  يلالوتانعص لالقتونرل لح طنص لحاجيس 1

 .32ص   2000
منلمأ لحتنامأتنتللللللمع  مص لحنن ك ريا عمالللللللنةص ابمع   2   ايكوة انواللللللتمو  كيمأ لح ي م لالقتولللللللنريأ  ونا أ لحالللللل

 .44  ص2011/2012بنتنأ 
 .57ص  ك لش خنحد  دليامأ لحامنلأ مص ظ  لحتك الر لالقتونريأد   3
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 :1ومن خالل هذا التصنيف ميكننا حتديد العرض السياحي وأبرز حمدداته يف اآليت

: يتميز هذا العرض بالتنوع الكبري، فبالنسبة ألماكن االقامة هناك اإلقامةعرض خدمات  -
واملعروضة للسواح، دور  الفنادق ومبستويات متعددة، القرى السياحية، البيوت واملساكن اجملهزة

الشباب...اخل. ومن جهة أخرى هناك تنوع من حيث مواقع هذه احملال )أماكن االقامة(. أما 
بالقرب من املقاصد السياحية أو البعد عنها يبقى عرض خدمات االقامة مقدرا بعدد الغرف 

 املتاحة لألشغال وبأسعار تنافسية.
وتتمثل يف بعض الشواطئ املميزة جبماهلا الطبيعي أو عرض مناطق اجلذب الطبيعية والتارخيية:  -

املناطق اجلبلية اليت متتاز هبدوئها وثرائها الطبيعي من األشجار والزهور والطيور واحليوانات النادرة 
  باإلضافة إىل الصحاري والرباري...اخل.

أو الفرعونية  بإيطالياالرومانية كما أن هناك مناطق جذب تارخيية كاآلثار اإلغريقية يف اليونان أو  -
يف مصر، ولكن وجود هذه املقومات يف منطقة ما ال يعين أهنا أصبحت يف عداد العرض 
السياحي ما مل يتم تأهيلها بإعداد بنية أساسية وخدمات سياحية تكميلية تربطها بالطرق املؤدية 

 .2هلا، وتوفري كامل متطلبات االسرتاحة هبا باإلضافة إىل عمليات تسويقها
عرض املغريات السياحية املستخدمة: املغريات السياحية املستحدثة تنقسم بشكل عام إىل ما  -

 هو عرضي أو متكرر وما هو دائم ومنظم.
املعارض التجارية، املؤمترات العلمية املهرجانات،  :المتكررةالمغريات العرضية أو ومن أمثلة  -

 ...اخل(املسابقات الرياضية )كاأللعاب األوملبية، كأس العامل
فمثل حديقة والت ديزين يف فلوريدا ومدن املالهي يف كثري من الدول  المغريات الدائمةأما  -

 .3السياحية )فرنسا، اسبانيا وايطاليا(
ومنها النقل اجلوي والبحري والربي، ويقاس عرض اخلدمات اخلاصة  :عرض خدمات النقل -

لرحالت، احملطات والشبكة اليت تغطيها بالنقل بعدد املقاعد املتاحة يف خطوط الطريان، عدد ا

                                                             
 .  23ص  د  اووع سنبق  كوه  لحامنلأويميأ لان لانمن  دلقتونرينر  1
 .28عناو عمانةص  اووع سنبق  ص  2
    21ص   1997اوو  لحت زيع ي حينتو زيول  رلا لحامنلأ  صننعأ ت ممق  لح زيز عند انيو 3
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شركات الطريان )كلم( وعدد املسافرين املمكن نقلهم سنويا، عدد املطارات الدولية والوطنية 
احملطات البحرية وشبكات الطرق الداخلية السكك احلديدية، ويعترب النقل أحد الشروط األساسية 

ما حييط بالنقل البحري فإن استئجار للسياحة إذ بدون السفر ال وجود للسياحة، ويف إطار 
 الطريان العارض يؤدي دورا متميزا يف مرونة عرض النقل بالنسبة للنشاط السياحي.

: وتتمثل يف التجهيزات واملنشآت واملرافق العامة اليت تستفيد منها االنشطة البنية األساسية العامة -
املوانئ، الطرق، احلدائق العامة، املالهي،  االقتصادية كلها مبا فيها النشاط السياحي مثل املطارات،

املستشفيات، األمن ومنها ما هو خاص بالنسبة للسياحة كالوكاالت السياحية، منشآت الدعاية 
 واالعالم السياحي والشرطة السياحية...اخل.

: وتتمثل يف الوضع االجتماعي للمقصد السياحي من درجة ثقافة الناس وحسن مات الضيافةو مق -
واملعاملة اجليدة للسواح وعدم وجود روح االستغالل للسائح، وضمن هذا املسعى ال بد  الضيافة

  من توافر املورد البشري الكفء )األيدي العاملة املاهرة املتدربة( اليت ترعى شؤون السائحني.
  خصائص العرض السياحي: -2

ات كثرية بعضها السياحة يف جمموعها ليست سلعة كما أهنا ليست خدمة بل هي مركب من عملي
خدمي والبعض اآلخر سلعي، لذا يتميز املنتج السياحي باخلصائص اليت متيزت هبا اخلدمات باإلضافة إىل 

 .1وجود خصائص أخرى تيزه عن باقي اخلدمات

 الخدمات: خصائص  .أ
: تتسم اخلدمات بأهنا غري ملموسة ال ميكن رؤيتها أو تذوقها الخدمة تكون غير ملموسة .1

هبا قبل احلصول عليها خبالف السلع األخرى، فعلى سبيل املثال، ال ميكن للفرد  أو اإلحساس

 الذي يتعاقد على رحلة سياحية أن ترى تفاصيل تلك الرحلة قبل التعاقد.

: إذ يتم انتاج اخلدمات واستهالكها يف وقت واحد، وهذا ال التالزم وعدم االنفصالية .2

وختزينها مث توزيعها مث استهالكها. بينما يف حالة  حيدث يف حالة السلع، حيث يتم انتاجها

                                                             
  1ح وبمأد  رلا لحوليأ حينتو يلحت زيع  لحطن أسيان  عن ل دلحامنلأ مص لح طن لح وبص  رالسأ الي، لحا لقع لحامنلمأ ل 1

  .48ص  2008
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اخلدمة جند أن الوقت الذي يتواجد فيه العمل هو نفس الوقت الذي تنتج فيه اخلدمة ومن هنا 

 فعلى املسوقني أن ينظروا ألمهية التزامن بني انتاج اخلدمة واستهالكها.

ها على من يقدمها ومىت يقدمها : فاخلدمات تتسم بعدم التجانس طبقا العتمادعدم التجانس .3

وأين يتم تقدميها، فشركة النقل اجلوي مثال ال تقدم نفس نوعية اخلدمة يف كل رحلة وهذه اخلاصية 
تؤدي إىل عدم وجود قاعدة ميكن االسرتشاد هبا لذا جيب على املنظمات اخلدمية أن تتخذ خطوات 

 للتحكم يف مستوى جودة اخلدمة.

مات تنفي مبجرد انتاجها وال ميكن ختزينها الستخدمها يف وقت الحق. : اخلدقابلية الفناء .4

فالغرفة الفندقية غري املشغولة تعترب عبئا على الفندق وال ميكن خزهنا واملقاعد الشاغرة يف رحلة جوية 
تعترب طاقة مهدورة وهلذا يلجأ القائمون على تسويق هذه اخلدمات إىل تبين االسرتاتيجيات اليت 

بال أفضل بني الطلب على اخلدمات واملعروض منها، ومن تلك االسرتاتيجيات )تقليل توفر تقا
أسعار اخلدمات يف فرتة الكساد مثلما حيدث يف النشاط السياحي بتخفيض أسعار الغرف بالفنادق 

 كوسيلة لتحفيز وتشجيع الطلب(. 

 : خصائص الخدمات السياحية  .ب
  :1اخلصائص أمههايتميز العرض )اخلدمات السياحية( بعدد من 

أي أن السائح هو الذي ينتقل إىل الدولة السياحية )املقصد  املنتج السياحي غري قابل للنقل:. 1

  السياحي( حىت يستطيع االستمتاع باملغريات السياحية املعروضة هبا.

املنتج السياحي غري قابل للتخزين: أي ال ميكن ختزين خدمات أو تأجيل استخدامها لوقت  .2

، مبعىن إذا ضاعت فرصة إجيار غرفة يف فندق ما يف إحدى الليايل فإن الغرفة تصبح منعدمة آخر

  الفائدة يف هذه الليلة ألهنا مل تستغل.

 

  

                                                             
 .  29ويميأ لان لانمن  دلقتونرينر لحامنلأد  ص    1
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السياحي مزيج من اخلدمات واملكونات الطبيعية حبيث يكون الفصل بني هذه العناصر  جاملنت .3

واحلضارية  ع العوامل التارخيية والدينية والثقافيةواملكونات غري ممكن. فالعوامل الطبيعية تتشابك م
لتشكل معا العرض السياحي، مما يسمح للسائح باجلمع بني أمناط سياحية متعددة يف آن 

  واحد فيمكن أن جيمع بني السياحة الدينية والتسوق.

تقدميه تعدد املنتجني الذين يشاركون يف العرض السياحي نظرا لطبيعته املركبة. فيساهم يف . 4

االنتاجية واخلدمية األخرى  عدد كبري من املنتجني سواء من القطاع السياحي أو القطاعات

  اليت تغذي القطاع السياحي.

عرض املنتج السياحي عرض غري مرن يف األجل القصري. فمرونة العرض السياحي متثل . 5

( للتغري يف سعر هذا مدى استجابة الكمية املعروضة من املنتج السياحي )اخلدمة أو السلعة
املنتج. والعرض السياحي يف الظروف العادية غري مرن يف األجل القصري مبعىن التغري النسيب 

أي أن درجة استجابة املنتج  ،يف الكمية املعروضة تكون أقل من التغري النسيب يف األسعار

القصري  السياحي للتغريات يف أمثان اخلدمات السياحية تكون منخفضة خاصة يف األجل

  :1ويرجع ذلك لألسباب التالية

: حيتاج املنتج السياحي بطبيعته إىل فرتة طويلة من الزمن من أجل عامل الوقت -

زيادة حجمه يف السوق استجابة لزيادة السعر ويرجع ذلك إىل طبيعة املنتج السياحي 

نشآت )مزيج من السلع واخلدمات(، أي أنه يتطلب زيادة طاقة النشاط السياحي بامل
السياحية بكل أنواعها وهذا حيتاج إىل وقت طويل هلذا يكون العرض السياحي غري 

 مرن يف األجل القصري.

                                                             
 .79  ص 2005للاد اي خمأ  دلقتونرينر لحامنلأد  ايتنأ باتن  لحا ومأ  اوو    1
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طبيعة االستثمار يف القطاع السياحي: إن االستثمار السياحي حيتاج إىل حجم  -

ضخم من رؤوس األموال وعملية التوسيع يف رأس املال الثابت حتتاج إىل تكاليف 
 ول.عالية ووقت أط

مدى قابلية للتخزين: إن قابلية املنتج للتخزين تعد من أهم العوامل اليت متكن منتج  -
السلعة من التحكم يف الكمية املعروضة منها، أي أن املخزن ميثل صمام األمان 

بالنسبة للمنتج، لذا فإن السلع اليت لديها القابلية على التخزين يكون عرضها مرنا 

 كونه منتوجا خدميا غري قابل للتخزين جيعل عرضه غري مرن.بينما املنتج السياحي  
عدم قابلية اخلدمة السياحية للنقل: من خصائص اخلدمة السياحية أهنا غري قابلة 

للنقل من مكان إىل آخر حبثا عن املستهلكني مثل السلع واخلدمات األخرى، أي أنه 

ليها واالستمتاع هبا يف على السائح احلضور إىل اخلدمة السياحية من أجل احلصول ع
  مكاهنا، فافتقار اخلدمة السياحية اليت ميزت احلركة جيعل من عرضها عرضا غري مرن.
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 المبحث الثالث
 مقومات السياحة في الجزائر

حىت تكون سياحة فعالة البد من توفر بعض العوامل والعناصر املهمة لتطوير القطاع، وهلذا 
ومات األساسية واملهمة واليت ميكن أن تكون طبيعية وأخرى مقومات فإن السياحة ترتكز على بعض املق

  بشرية ومادية.

فالسياحة تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على البىن التحتية حبيث كلما تطورت وتوفرت هذه 
العناصر كلما ساهم ذلك يف حتقيق نتائج إجيابية تنعكس على السياحة. إن البىن التحتية ألي بلد كان 

وتوفري األمن  واالتصالوفر مقومات طبيعية حضارية وتارخيية وثقافية وخدمات متنوعة كالنقل من ت
 .1للسائح وتوفر ثقافة السياحة للمواطن وغريها

الدولة اليت هتدف إىل إبراز املقومات السياحية  اسرتاتيجياتوتدخل هذه األنشطة ضمن 
مية االقتصادية واالجتماعية للدولة. فاملقومات واجلذب السياحي وتدعيم الدور الذي تلعبه هبدف التن

السياحية متثل تلك اإلمكانيات الطبيعية واملادية والصناعية اليت تتوفر عليها أي بلد واليت تعترب الركائز 
األساسية للعرض السياحي. إن توفر هذه الركائز أو املقومات السياحية فإنه يعترب شرطا ضروريا أو أحد 

ة احملددة للطلب السياحي مثل السياحة التارخيية والدينية. أما اخلدمات السياحية فتعترب العوامل الرئيسي
  .2من أهم شرط أساسي لتحقيق اجلذب السياحي املطلوب من طرف السائح

ومن خالل دراســتنا إىل املقومات الســياحية يف اجلزائر ســوف نتطرق إىل واقع الســياحة يف هذا 
 عدد أكرب استقطاباإلمكانيات املتاحة املتوفرة وتفعيلها من أجل جذب البلد وهذا من خالل إبراز 

                                                             
1  Belkacem HEDDAR, « Rôle socio-économique du tourisme en Algérie », Alger, édition 

ENAP/ENAL, OPU, 1988, p 48. 
للاد انيو عند لحاللالم لي قكم  دتنظم، كرلاة لحانتلللر لحاللمنلمأ يلحفندقمأد  لحطن أ لحثنةمأ  ونا أ لإلسلليندايأ  اوللو    2

 .  13   ص1999
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  ممكن من السياح باإلضافة إىل العوامل والعناصر األخرى اليت تساعد على تفعيل هذه املقومات.

  :المطلب األول: المقومات الطبيعية في الجزائر

القطاع السياحي وهذا حسب  إن اجلزائر تتوفر على إمكانيات متنوعة بإمكاهنا استغالهلا يف
تقارير املنظمة العاملية للسياحة مما يؤهلها بالنهوض هبذا القطاع احليوي إذا ما توفرت اإلرادة السياسية 

لتطوير مجيع أنواع السياحة واملتمثلة يف السياحة الصحراوية والشاطئية والتارخيية وغريها عن األمناط 
 قومات الطبيعية.السياحية املتوفرة واليت تعترب من امل

 :المقومات الطبيعية والجغرافيةأواًل: 

تزخر اجلزائر مبساحات شاسعة يف القارة اإلفريقية وهي تعترب هامة حبيث متتد مساحاهتا من البحر 
 . جنوبااملتوسط مشاال إىل أعماق الصحراء الكربى 

ي الذي ميتد على إن اجلزائر تتوفر على مقومات متنوعة وخمتلفة تتمثل يف الشريط الساحل
كلم زيادة على متيزها مبناخ معتدل متوسطي حبيث تزخر شواطئها املتعددة واملختلفة   1250أكثر من 
 املساحة.

إن اجلزائر تعد من بني البلدان اليت تتميز بطبيعة خاصة جتعلها حمل اهتمام الباحثني الغربيني 
  .1وهذا ما أكده لنا الباحث عبد اهلل الركيب

منيز يف اجلزائر منطقتني متميزتني عن بعضهما البعض ومها منطقة الشمال ومنطقة اجلنوب وميكن أن 
 .الصحراوي

                                                             
ح  1 حيل  كو لح ديد ان لحولن حأ لإلةجيمزد  ل فم دلحجزلئو مص عم   لحولن حيين زلايل لحجزلئو عند هللا لحوكمب   مص اؤح أ ل

مص  R.V.C. Bodlleyد  1920-1912  يكيحن مص كتنبم داليأ اب ا لأليالس SIMON Hiltonيكتن ل عنان  لاثنإ 

د يغموي، ان لحيتب لحغوب لحيين يصف ل 63مص كتنبم دلحجزلئو عي  ل م تان  MD. Stotد  ي 1944كتنم دايح لحوكولء 

 ص يتكفأ ةن اة.لحجزلئو بأةان مامفانء لحنال يث نم
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أما منطقة الشمال تضم املناطق التلية واملناطق السهلية، وهي مناطق عرضية أكثر منها طولية، 
 . شاهقةوهي تضم بذلك أخصب األراضي وحتتوي السهول على جبال 

راوي، إن للطبيعة الصحراوية ثالثة صفات رئيسية وهي تتمثل يف اهلضاب أما منطقة اجلنوب الصح
األرضية وتسمى باحلمادة والدروع، والثانية ترتكز يف العروق وهي العرق الغريب الكبري والعرق الشرقي 

 . اهلقارالكبري وعرق شاش والثالثة طبيعة 

ارخيية والثقافية تقاس مبدى من املعروف أن املقومات الت: والثقافيةالمقومات التاريخية  -1
وهبذا فإن اجلزائر جتدها تنفرد مبعامل تارخيية وحضارة متنوعة  ،حضارة وثقافة البلدان والشعوب

  جتعلها مهدا للحضارة اإلنسانية وانتمائها للفضاء اإلسالمي العريب واملتوسطي اإلفريقي.
زائر تشهد على عراقة وعظمة فمعامل األثرية واملتحف والوثائق التارخيية املوجودة يف اجل

قية إىل البيزنطية والرومانية وأخريا اإلسالمية واليت فرضت ياحلضارات املتعاقبة من األمازيغية إىل الفين
 نفسها على التاريخ وأكرب دليل على ذلك قلعة بين محاد ببجاية وقد صنفت منظمة اليونسكو

UNESCO1 ومجيلة  2اسيليطلعاملي التارخيي كمنطقة الرتاث امناطق أثرية باجلزائر ضمن قائمة ال
وتيمقاد ووادي مزاب وحي القصبة. كما أن املعروف فإن السياحة الثقافية تستقطب الكثري من 

  يف اختيار التوجهات السياحية حيث يزداد الطلب عليها. االهتمام
بلدان  مقومات جتعلها ختتلف على خبصوصياتإن املقومات الثقافية والتارخيية للجزائر متتاز 

أخرى وهي تتميز وكفيلة بتلبية الطلبات وهذا بفضل تنوع املقومات واليت متتد من املناطق الساحلية 
والرتاث الثقايف الذي يعكس غناء املقومات يف اجلزائر بكل أبعاده الثقافية.  الصحراويةإىل املناطق 

ية وحرفية مما جيعل ويساعد السياحة زيادة على ما ذكرناه سابقا، فإن اجلزائر تزخر بصناعة تقليد
، حبيث يكتسي دور الصناعات التقليدية يف االصطيافالثقافية أكثر انتعاشا خاصة يف موسم 

                                                             
 لح دراجيأ ةاللانر لحي اةم   لح نحامأ ب ينحص اكاد لحتللويم  توللنمم لحكحللموة لح طنمأ حتنزة بجمج  ضللان لحاكامنر  1

  .23 ص  2004  رياانو03
  ح ي م لالقتولللنريأ  ونا أ قالللنطمنأصلللدي ص سللل نر ريا لحنن ك مص تا ي  لحاتلللنايع لحالللمنلمأ اسلللنحأ انومالللتو كيمأ ل 2

 . 106   ص2005/2006
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وهذا بنفس االهتمام واألمهية اليت حيظى هبا قطاع السياحة يف التنمية االقتصادية  ،ترقية السياحة
 الكتشاففرصة أكرب للسياح، وهذا  ككل. فاهتمام الشباب هبذا الصناعات التقليدية يعطي

القدرات واملواهب ومن خالهلا إمكانية التعرف بثقافة وحضارة األمة واألهم يف اجلزائر يوجد 
 . العاداتخصوصيات هلذا النوع من الصناعات متتاز به كل منطقة باختالف التقاليد، 

ياحية الطبيعية حىت تستطيع املقومات الس المقومات المادية والبشرية في الجزائر: -2
والثقافية من تأدية وظيفتها البد من وجود دعم هلا من أجل تفعيلها يف القطاع السياحي وهلذا 

للسائحني منها وهلذا  االستفادةال بد من دعم وتوفر إمكانيات أخرى وذلك من أجل تسهيل 
ة الفندقية ال بد من وجود وتوفر إمكانيات سياحية مادية وبشرية وذلك من خالل توفري الطاق

باختالف تصنيفها واليت ختتلف مع خمتلف املستويات االقتصادية للسائحني باإلضافة إىل توفر 
البنية التحتية واملتمثلة يف الطرقات واملطارات، املوانئ، شبكة االتصاالت، البنوك، األماكن 

سياحة والذي حنن الرتفيهية واليت قد تساهم مسامهة كبرية يف تدعيم كل القطاعات ومنها قطاع ال
بصدد دراسته وما ينجر عنه من جلب العدد األكرب من السياح وزيادة مدة إقامتهم بالبلد 

  السياحي املضيف وذلك من خالل توفر أو إذا توفرت كل هذه الشروط اليت ذكرناها سابقا.

رخيية والبشرية من خالل توفر املقومات السياحية الطبيعية والتا الثقافة السياحية:المطلب الثاني: 
واملادية البد من توفر ثقافة للسياحة مبعىن آخر فإن البلد الذي يريد تطوير وترويج القطاع السياحي 
رغم توفر املقومات الطبيعية والبشرية فإذا مل تتوفر ثقافة للسياحة لدى األفراد فإنه يف األخري ال وجود 

اجلزائر تكاد تنعدم ثقافة السياحة وهلذا البد  جبذب سياحي وهذا ما تعاين منه اجلزائر حبيث أنه يف
  العمل على إجياد طريقة مثلى جلذب السياح.

وهلذا فإن الثقافة السياحية هي امتالك الفرد جملموعة من املعارف واملعلومات واملهارات 
 نمواالجتاهات والقيم اليت ميكن أن تساعد يف جذب السياح وهو سلوكا سياحيا نتهجه األفراد 
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ل حتقيق هدف خمطط واملتمثل يف تطوير القطاع السياحي. وكذلك العمليات الالزمة للتخطيط أج
 .1والتنظيم والتعامل مع املؤسسات واألماكن السياحية والسياح

تتعلق بالثقافة السياحية واليت بدورها ترتكز  السلوكياتولتحقيق ذلك البد من توفر بعض 
 املتمثلة يف: 2على جمموعة املبادئ

  .عترب الثقافة السياحية عملية متكاملة معرفيا ووجدانيار ت -
  على الدولة ومؤسساهتا أن يهتموا بتنمية الثقافة السياحية لدى األفراد. -
  العمل على مشاركة اهليئات واملؤسسات يف تنفيذ برامج الثقافة السياحية. -
لسياحية لدفع إقامة خطط وبرامج مستقبلية خاصة بربامج التنمية الشاملة للثقافة ا -

  عجلة التنمية.
  الثقافة السياحية هتتم باجلوانب الثقافية واالجتماعية للمجتمع. -
  احملافظة على البيئة واالعتناء هبا. -
  وإدماج أفراد اجملتمع والثقفني إلعداد الربامج املتعلقة بتنمية الثقافة السياحية. اشرتاك -

احية لدى األفراد يف اجملتمع من أجل جذب الثقافة السي لتفعيلالسياحية: الثقافة  أهمية .أ
  :3أكرب عدد ممكن من السياح فالبد إعطاء أمهية قصوى للثقافة السياحية وهذا من خالل

الثقافة السياحية ضرورة إلعداد وتنفيذ خطط  :اجتماعيالثقافة السياحية نشاط  -
 . مهملسياحية جد التنمية السياحية ومشاركة اجلماهري يف إعداد برامج لتنمية الثقافة ا

 

                                                             
مولايأ متمكأ  لحتظنيولر لحث نممأ ي رياين مص تط يو لح طنا لحاللللللمنلص لحجزلئول ايكوة انواللللللتمو   لحاداسللللللأ لح يمن   1

 .62 ص2011-2010حيتجناة لحجزلئو 
2 Kessab A.دLes politiques culturelles en afrique du nord" world arts summit on culture 2009  

p 8. 
3 bouanane Kentouche.N, «Le patrimoine et sa place dans les politique urbaines algériennes », 

Thèse de magister, Université de Mentouri, Avril 2008, P.106  



 مية االقتصاديةاإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التن                    الفصل األول            

45 
 

تعمل على إخالل قيم وتقاليد جديدة تتماشى مع  :للتنميةضرورة الثقافة السياحية  -
 . املعيشةالبيئة احمليطة بالفرد واليت هدفها التغيري ورفع مستوى 

أصبحت الثقافة السياحية تقدم املعلومات واملفاهيم واملهارات  :السياحيةعاملية الثقافة  -
أفراد اجملتمع حمليا ودوليا وذلك من خالل ما أصبح يسمى اليوم واالجتاهات جلميع 

 . العوملةبظاهرة 
إن اجملتمع يف حاجة إىل ضرورة التغيري يف أمناط العالقات  :للتغيريضرورة اجملتمع  -

  من خالل االجتماعي، الثقايف واالقتصادي. أياالجتماعية واليت ميكن أن حتدث 
لتارخيية ألي دولة أو أي أمة هي افتخارها برتاثها احلضاري تعترب الذاكرة ا :الرتاثتنمية  -

واليت تعمل الثقافة السياحية على تنمية واحملافظة عليه من تعريف اجملتمع به، وكيفية 
احملافظة عليه واستغالله بطريقة أمثل وزيادة الوعي لدى األفراد يف اجملتمع بأمهيته واالعتناء 

  به.
لكون الثقافة السياحية مسؤولية اجلميع  الثقافة السياحية: مساهمة المؤسسات في تنمية .ب

فإهنا تعتمد على عدة دعائم واملتمثلة يف دور املؤسسات اليت تلعب دورا هاما يف تنمية الثقافة 
 .1السياحية

تعد األسرة املدرسة احلقيقية ألي فرد، فهي تؤثر بصورة مباشرة على سلوكه،  األسرة: -
هات الناشئني، وعليه فلألسرة دور هام وكبري يف تنمية الثقافة ومسؤولة على تشكيل اجتا

السياحية من خالل تنمية اجتاهات وقيم اجيابية لدى األطفال والشباب عن السياحة 
وفائدهتا على الفرد واجملتمع. كما لألسرة دور تربوي من خالل اكتساب األفراد كيفية 

نصهار يف ثقافتهم أو تنمية السلوك التعامل مع السائحني وحسن استقباهلم وعدم اال
 احلضاري باحملافظة على املكتسبات السياحية والبيئية.

                                                             
1 Revue, « Le tourisme, facteur de développement et de rapprochement entre les peuples », 

Algérie tourisme, éditée par L’ONT, n 33, P.7. 
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العمل على إصالح وتعدل املناهج واملواد الدراسية، وتنويع طرق  المؤسسات التربوية: -
التدريس لتنمية الثقافة السياحية لدى الطالب املدارس من خالل ما يعرف بالرتبية 

اإلضافة إىل تعليمهم ضرورة حسن التعامل مع السائحني وحثهم متعددة الثقافات، ب
  والتعليمي يف هذا اجملال. ةعلى زيارة احلضارية للبالد من خالل التطوير املعارفي

على اجلامعة أن تلعب دورها الفعال من خالل التكوين وذلك عن طريق  البدالتكوين:  -
ب بأمهية السياحة يف تنمية إعداد مواطنني مثقفني سياحيا من خالل تعريف الطال

االقتصاد الوطين، والتأكيد على ضرورة النهوض بالقطاع، وال تبق اجلامعة تقتصر على 
 . فقطيف إعداد اخلرباء السياحيني  واملتمثلالدور الثانوي 

لتطوير وتوسيع وانتشار قاعدة الوعي السياحي لدى املواطن لكي  :دور وسائل اإلعالم -
 :1ئحني البد من توفريواجه متطلبات السا

إعطاء الربامج السياحية املتخصصة اهتمام أكرب من حيث الكم والنوع يف الربامج  -
 التلفزيونية واإلذاعية.

تناول الربامج اليت تتناول قضايا التنمية عموما والقضايا السياحية خصوصا، على  -
 اعتبار أن السياحة جزء من هذه التنمية الشاملة.

ذاعية والتلفزيونية على العناصر السياحية اليت هتدف إىل توعية احتواء الربامج اإل -
اجلماهري بالدور الذي يلعبه النشاط السياحي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية.
عالجية، دينية، ترفيهية،  التسويق للسياحة الداخلية وملختلف األمناط )صحراوية، -

ه الرحالت، وأن تقوم اجلهات املسؤولة عن ...اخل( وحث املواطنني على هذثقافية
 السياحة بتوفري هذه الرحالت بأسعار يف متناول أغلب السائحني.

                                                             
  لحث نمأ لحالللللمنلمأ حياجتاع يرياين مص تنامأ لحالللللمنلأ لحولللللكولييأ  اجيأ  كيمأ لح ي م سللللل مدةرلر  عند لحغنةص  تيص  – 1

 2010سنأ  120لالقتونريأ ونا أ ياقيأ  ص 
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بيان أمهية السياحة اخلارجية مع الرتكيز على بعض النماذج السياحية اليت من  -
 املمكن االستفادة منها يف تطوير السياحة.

األعمال وذلك لتمكني اإلعالم  عقد الندوات والدورات يف الثقافة السياحية لرجال -
وتسهيل نقل املعلومات إىل املواطن. إن الثقافة السياحية يف اجملتمع أصبحت ضرورة 
ملحة من أجل تنمية السياحة كقطاع اسرتاتيجي، إذ أصبحت موردا حيويا 
للمداخل ولذلك البد على الدولة االهتمام بأمهيتها، ومما ال شك فيه أن أي نوع 

نمية يف البلد سيفشل يف حتقيق أهدافه املنشودة ما مل تتوفر له قاعدة من أنواع الت
 شعبية وجهد شعيب مبادر يهيئ له عوامل البقاء ويرفده لروافد النجاح. 

وال شك أيضا أن التنمية السياحية اليت تكون تنمية الوعي السياحي أحد أهم حمركاهتا، 
 . ستنعقد قدرهتا على احلركة بدون جهد شعيب مجاعي

ومن مسؤولية الدولة على تطوير هذا العامل عن طريق تنمية الوعي السياحي يف البالد 
وذلك من خالل اخلطط والربامج لدى وزارة السياحة والوزارات واإلدارات األخرى اليت هلا عالقة 

 بالقطاع السياحي. 

ياحية وهي تعترب أداة لعرقلة نشر الثقافة السمعوقات الثقافة السياحية في المجتمع:  .ج
 : 1أنواع واملتمثلة يف

من بني أهم املعوقات اليت حتول دون نشر ثقافة سياحية يف معوقات ثقافية:  -
 اجملتمع جند اخللفية الثقافية للمجتمع أو الثقافة السائدة. 

حيث يرى مدير إدارة برامج اجملتمع يف اهليئة العليا للسياحة، أن الثقافة السياحية  -
مازالت تتوجس من مصطلح السياحة، مشريا إىل أن هناك  السائدة يف اجملتمع

                                                             

يلحت زيع  لإلسيندايأ  طن أ  حنتو سنتو يلحتنامأ  لحنمطنش حإلبدلا ل لحاوو لحامنلص  لحايت   لإلاعنر ياول  رعمس  1 

 .215  ص2002 لاليح 
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بوادر توحي بتجاوز قضية الثقافة االجتماعية ومدى قبوهلا للسياحة بالتفاعل ولو 
 اجلزئي مع معطيات السياحة، حىت وإن كان هذا التفاعل متواضعا. 

ومن خالل واقع السياحة يف بالدنا، فهناك قضية ما زالت عالقة بني السياحة  -
فهوم وبني الثقافة السائدة اليت تتوجس كثريا من املصطلح "السياحة"، حيث مل

رسخت يف األذهان مفاهيم مل تكن واردة فقط من املمارسات اليت واكبت مفهوم 
السياحة على املستوى االجتماعي، ولكنها أتت من تقييم مسبق من الثقافة نفسها 

يارة اآلثار أو الرتفيه، إضافة إىل اليت تردد عدم احتماهلا ملفاهيم سياحية مثل ز 
 الصورة السلبية اليت رمست عن السياح والسياحة العاملية من اجملتمع. 

إن مشكلة السياحة يف اجملتمع، أن الثقافة "الفكر االجتماعي" مازالت ال حتتمل  -
إمكانية وجودها ملصطلح وكممارسة وهنا جوهر املشكلة. ومع أن السياحة يف 

( ال OMTية واملتمثلة يف )قوانني ولوائح منظمة السياحة العاملية أنظمتها العامل
تتعرض مع القيم واألخالق والثقافات، إال أن السياحة مازالت تشكل الكثري من 

 . 1املعاين غري املرغوب فيها يف ثقافة اجملتمع العريب كله وليس جمتمعا بعينيه
رقلة وتسيئ إىل ثقافة جند مقومات اجتماعية تعمل على عمقومات اجتماعية:  -

 :2السياحة
املطالبة باالبتعاد كليا عن املنشآت السياحية على اعتبارات أهنا جالبة للتغري  -

السليب، والتعامل يف جمال السياحة مع أشخاص منغلقني على أنفسهم ال يعرفون 
 شيئا عن الغري وهو السائح.

رية، والنظرة القاصرة إىل عدم التوعية الكافية بأمهية السياحة وخاصة السياحة األس -
 أن السياحة مبعناها املمتع ال تكون سوى لألفراد دون األسر. 

                                                             
واا ايأ   بص حيامنلأعند لحولان  لب  اينح  رالسأ ليح يأ الستولتمجمأ لح ا  لحامنلص لح وبص لحاتتوك  لالتكنر لح و  1

 121ص  1989اوو لح وبمأ 
 .24   ص2004 ن أ لأليح   لح نيوة يننء لناد زيول   لحث نمأ لحامنلمأ يبولاج تنامتان  عنح، لحيتنب  لحط  2
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 المطلب الثالث: أهمية السياحة:

تعترب السياحة نشاطا جيلب املداخل إىل شحنها وتوصيلها للمستهلك، بل إن السائح يأيت إىل 
د املضيف، يف الواقع يولد أمناط من موقع االنتاج ويشرتي جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات يف البل

املنافع والتكاليف ختتلف اختالفا تاما عن الصادرات التقليدية اليت تشحن إىل اخلارج حىت تصل إىل 
   االقتصادي للسياحة حسب املنظمة العاملية للسياحة يف:ريثتأاملستهلك ويتمثل حتليل ال

 .حتديد موقع وأمهية ودور السياحة يف االقتصاد الوطن -
 تقدير وحتديد العوامل املؤثرة يف التنمية "القطاع السياحي". -
 حتديد العوامل الرئيسية احملفزة وكذا العوامل املعرقلة لنمو القطاع السياحي يف املستقبل. -
 .1دراسة النشاط السياحي ومقارنتها بالقطاعات والنشاطات االقتصادية األخرى -

احي وتشمل شراء السلع واخلدمات املتعلقة وتكمن أمهية السياحة من حيث االنفاق السي
بالسفر واإلقامة واملواصالت والبنوك وغريها، وهذا االنفاق هو مبثابة حتويل األموال من طرف السائحني 
إىل املستقبلني للسياح، كما تساهم هذه املداخل يف عملية ترميم وحتديث املرافق السياحية، كاملرافق 

  األثرية واملركبات السياحية.

كما أن احلركة السياحية هلا تأثر فعال على مجيع القطاعات األخرى كالنقل، وقطاع الصحة 
ميزان املدفوعات وعلى خلق مناصب شغل دائمة ومومسية أي غري دائمة  علىالتأثري و وقطاع التجارة 

 وغريها من القطاعات األخرى.

 

                                                             
-21  ص 7200 لحجزلئود  اسللنحأ  2007-1974اكاد م زل علل  بص  دلحاللمنلأ يلحفندقأ مص لحجزلئود رالسللأ قمنسللمأ   1

22. 
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زيادة  اجلوية والبحرية هذا سيؤدي إىليساهم قطاع السياحة يف تفعيل احلركة الربية و  قطاع النقل:
 وتسهيل مداخل هذه األخرية. كما أنه جيب أن تكرس االستثمارات للتوسيع وحتسني الطرقات

  الوصول إىل املناطق البعيدة اليت من شأهنا تشجيع السياحة يف البلد.

الراحة يوظف قطاع السياحة يف مراكز احلمامات واألماكن العائلية وأماكن  قطاع الصحة:
مسريين وأطباء، كما تعمل الوزارة الوصية على احرتام املعايري الضرورية لفتح احلمامات هبدف 

 حتسني نوعية اخلدمات املقدمة.

وهذا من خالل العملة الصعبة اليت جتلبها السياحة للبلد املضيف، وعليه فإن  :التجارةقطاع 
ألنشطة السياحية االقتصادية واملعتمدة قطاع السياحة غري متجانس ويشمل العديد من قطاعات ا

على السياحة بشكل أساسي أو غري مباشر أو جزئي. فالنشاطات األساسية هي جممل املناصب 
الناجتة من الوحدات السياحية )كاملطاعم، النقل والوكاالت السياحية(، أما النشاطات الغري املباشرة 

عدات واألثاث(، النشاطات اجلزئية هي املناصب )كالبناء، امل فهي تلك املرتبطة بالنشاط السياحي
املرتبطة جبانب الطلب من السياحة وهي السلع واخلدمات املستهلكة من طرف السائح كاملواد 

 الغذائية.

فأصبحت السياحة من أهم الظواهر املميزة لعصرنا احلديث ملا تتمتع به من أمهية يف جوانب 
 األهمية االقتصادية، وسيتم الرتكيز على افيةية االجتماعية والثقعديدة منها األمهية االقتصادية واألمه

 فيما يلي:                                                                                 

 اليت:إبراز فعالية السياحة وتأثريها على اجلانب االقتصادي من خالل ميكن 

لقطاع السياحي يؤدي إىل حتقيق العديد من الفوائد املتفق عليه أن ا: خلق مناصب عمل -
االقتصادية على مستوى االقتصاد الوطين وباألخص فيما خيص خلق فرص عمل وذلك 
باعتباره قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع وكذا ملا هلا من عالقات عديدة مع 
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ريقة مباشرة أو غري القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى، فهي تساهم بط
  مباشرة يف خلق العديد من مناصب العمل باملنطقة اليت توجد هبا املرافق واملركبات السياحية.

فالسياحة هلا القدرة على توليد مناصب عمل أكثر من أغلب األنشطة الصناعية الكالسيكية، 
ء، فمثال مرات قطاع البنا 10مرات بالنسبة لصناعة السيارات و 4فهي توظف أكثر من 

عمال  10عمال مومسيني )غري دائمني( و 10سرير( يوظف  100غرفة ) 50فندق به 
منصب عمل مباشر ما  800.000مؤقتني، واجملموعة، فمثال يف فرنسا فإن السياحة توظف 

 . 1عدا النقل موزعني على خمتلف األنشطة السياحية

خاصة للتجار واحلرفيني وأصحاب إن ازدياد حجم احلركة السياحية يساهم يف حتسني املداخل 
املطاعم والفنادق، ألن السائح أثناء إقامته يستهلك عدة سلع ومواد سواء كانت مادية أو 
خدماتية، يزيد من دخل التجار واحلرفيني الذي يساهم يف حتسني مستوى معيشتهم وزيادة 

  تشغيل اليد العاملة املؤهلة.

لعمل على النهوض وتطوير املناطق السياحية وذلك إن اهتمام أي بلد بالسياحة يدفعه إىل ا
لكسب عالقة السائحني وذلك ألن النشاط السياحي يوفر فرص تبادل املعرف واألذواق 

 الوطين. لالقتصادوالفنون والثقافات، مما يؤدي إىل التقدم وحتقيق الرقي احلضاري 

يث جتلب مداخل معتربة عن كما تلعب احلرف والصناعات التقليدية دورا فعاال يف السياحة، ح
طريق بيع التحف واهلدايا اليت يقوم احلرفيون بصناعاهتا. أما اهلوايات مثل املسرح والغناء والرقص 

                                                             
1 Jean Michael HOERNER, « Géographie de l’Industrie Touristique », édition Marketing S.A, 

1997, p 40. 
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. ومن خالل 1الشعيب فهي وسيلة فعالة جللب السياح إىل البلد وكذلك خلق مناصب شغل جديدة
 :2ل يفما ذكرناه سابقا، ميكن استنتاج أن للعمل السياحي أنواع تتمث

: وهو جممل مناصب العمل احملدثة من طرف الوحدات السياحية نفسها العمل المباشر -
 مثل اإليواء، املطاعم، وكاالت سياحية، النقل السياحي، والتنظيم السياحي...اخل.

: وهو جممل مناصب العمل الناجتة من النشاطات والقطاعات اليت العمل غير المباشر -
 ...اخل. ناء، التأثيث، اهلياكل القاعديةخر مع القطاع السياحي مثل البهلا عالقة بشكل أو بآ

وبشكل عام فإن تطوير وتنشيط قطاع السياحة يف أي دولة يساعد على خلق أنواع خمتلفة 
من العالقات بني القطاعات االقتصادية وحتقيق التكامل العمودي والتكامل األفقي كما هو 

  موضح يف الشكل التايل:

                                                             
 .21  ص 2002امأ لح طنا لحامنلص مص لالقتونر لح طنصد  اسنحأ  ونا أ لحجزلئو  عيص ا مق  دلي  1

2 Alain MESPHIER, Pierre BLOC-DURAFFOUR, « Tourisme dans le Monde », 6ème édition, 

Bréal, Paris, 2005, p 53. 



 مية االقتصاديةاإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التن                    الفصل األول            

53 
 

 :األخرىالتكامل بني قطاع السياحة والقطاعات االقتصادية  :(1رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

، 2المصدر: أحمد ماهر، عبد السالم أبو قحف، "تنظيم وإدارة المنشآت السياحية والفندقية"، ط  

  .22 ، ص1999المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، 

 فندق فندق فندق فندق فندق

مستلزمات خاصة بالبناء 

 والتجهيزات 

 المواد الغذائية

 شركات الطيران/ مكاتب السفر

 خدمات مساعدة أخرى

 مشروعات اإلعالن والداعية

 الوجبات الغذائية الجاهزة

 مالهي ومطاعم

 سيارات لنقل الركاب

 تكامل رأسي حنو السوق
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عة تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاصة : تساهم السياحة لصناتحسين ميزان المدفوعات-

بالدولة ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف املشروعات السياحية واإلرادات 
السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلها من السائحني وخلق استخدامات للموارد الطبيعية واملنافع 

  .1اقتصادية بني قطاع السياحة والقطاعات األخرى املمكن حتقيقها نتيجة خلق عالقات

السائح األجنيب ف البلد املضيف اليت تنفق يف خمتلف  إنفاقوتعرف صادرات السياحة بأهنا  
  األشكال واملتمثلة يف:

 رسوم اهلبوط ومغادرة املوانئ واملطارات اليت حتصل من الشركات. -
 االنفاق على املشرتيات السلعية. -
 ات املفروضة على السياح.رسوم التأشري  -
 االنفاق االستهالكي الضروري للحياة )تناول الوجبات(. -
 االقامة يف الفنادق. -
 .استخدام وسائل النقل )جوي، حبري، بري( -

فتوافد السياح األجانب يساهم يف تنشيط ميزان املدفوعات يف البلدان اليت تستقبلهم مبا أهنم 
، كما أن تنقل األشخاص إىل اخلارج يف إطار السياحة يدخلون إىل هذه البلدان عمالت أجنبية

 . املدفوعاتيؤدي إىل خروج عمالت مما يؤثر سلبا على ميزان 

                                                             
  رلا صللفنء حينتللو يلحت زيع  لألار   1طآسللمن اكاد كيانم لألةوللنال  لبوليم، خنحد ع لر  دكرلاة لحانتلللر لحاللمنلمأد   1

 .    32  ص 2002
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وميثل النشاط السياحي موردا هاما للعديد من الدول الرائدة يف السياحة واليت هي ضمن 

أخرى أقل تطورا يف مثل الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا واسبانيا وبلدان  1OCDEجمموعة دول 
 .2هذا اجملال مثل تركيا وإيطاليا وتايلندا

فميزان املدفوعات يتضمن اإلرادات والنفقات السياحية اليت هي بدروها تعترب عنصرا من  
عناصره حتت اسم السياحة أو يف اجملموع اجلزئي مليزان السلع واخلدمات. ويف كثري من الدول اليت 

ياحة يعد ميزان املدفوعات فرعي وميثل امليزان السياحي الذي يبني رصيده تويل أمهية كبرية لقطاع الس

الصايف مدى تأثري السياحة فيه، وميكن أن يكون هذا الرصيد إما موجبا ويوحي بوجود فائض يف 
 . السياحيامليزان السياحي كتونس وإيطاليا وإما سلبا ويوحي بوجود عجز يف اجملال 

وجود توازن بني مدخالت وخمرجات امليزان السياحي. أما إذا  فإذا كان معدوما فهذا يعين 
كان الرصيد موجبا فإنه إما أن يزيد من فائض ميزان املدفوعات أو ينقص من عجز هذا امليزان وذلك 

حسب الوضعية. وإذا كان سالبا فإن هذا إما خيفض من الفائض أو يزيد يف العجز. ويف كثري من 

لعملة الصعبة كهدف أساسي تتوخاه من النشاط السياحي وذلك ألجل الدول النامية خاصة توضع ا
 مسامهته يف عملية التنمية من خالل شراء املعدات والتجهيزات الضرورية وكذا تعديل امليزان التجاري.

كما تساعد السياحة الدولية على تعزيز خطوط املواصالت الدولية. فأصبحت السياحة  
نفصلة عن بعضها البعض. ونتيجة هذا الرتابط ظهرت عالقات دولية ووسائل النقل مرتابطة وغري م

معقدة وبتطور السياحة وصل التنسيق يف جماالت النقل إىل أعلى درجات. ومن خالل تسارع عملية 
حركة السياح من مكان سكناهم األصلي إىل غاية األماكن السياحية. وعليه، فالسياحة الدولية تؤثر 

وسائل النقل املختلفة الضرورية والالزمة للسياحة الدولية وتستخدم السياحة  على تطور وحتسني أنواع

                                                             
1  OCDE : Organisation de Coopération et du Développement Economique, Paris. 
2 Alain MESPHIER, Pierre BLOC-DURAFFOUR, « Tourisme dans le Monde », 6ème édition, 

Bréal, Paris, 2005, p 52. 
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الدولية من قبل الدول الكربى كأمريكا وبريطانيا كأداة اقتصادية للتأثري على الدول األخرى من خالل 

  :1ليما ي

 توجيه أو منع مواطنيهم من التوجه ملناطق أو دول سياحية معينة. -
 ياحية خالل ظروف غري جيدة للدول الضعيفة.عقد اتفاقيات تبادل س -
فرض ضرائب وغرامات مرتفعة على السياح األجانب تضاف إىل التذاكر السياحية لتبادل  -

  السياح حسب القانون السياحي الدويل.
االشرتاك يف املنظمات الدولية للسياحة الرمسية وغري الرمسية للمساعدة على تطوير السياحة  -

 الدولية.
 ؤوس األموال األجنبية لبناء البنية التحتية لتلبية احتياجات السياحة الدولية.استخدام ر  -
 حتسني وامتام نظام العالقات املالية يف السياحة الدولية. -
 حتسني وتعميق التعاون وتبادل املساعدات يف جمال الدعاية واالعالن السياحي وغريمها. -

  

                                                             
 .42ايو  دلحامنلأ احا ةان يليدلماند  ص اويل  اكان لح – 1



 مية االقتصاديةاإلمكانيات السياحية في الجزائر وأهميتها في التن                    الفصل األول            

57 
 

 المبحث الرابع

 لجزائرالمقومات الفندقية للسياحة في ا

ذو  تعترب اليت املادية املقومات توجد ،والتارخيية واحلضارية الطبيعية املقومات إىل باإلضافة 
 واملوانئكالطرق  التحتية والبنية ،تصنيفاهتا مبختلف فندقية طاقة توفري خالل من وذلك كبرية، أمهية

  .اخلدمات وحتسني السياح حترك يسهل مما املطارات،و 

الرتاب  كامل عرب املوزعة الفندقية للمؤسسات االستيعاب قدرة يف ندقيةالف الطاقة تتمثل
 القطاع السياحي وتقدم تطور مدى قياس يف املهمة املؤشرات إحدى الفندقية الطاقة متثل إذ ،الوطين

  .يليكما  االستقبال قدرات حتسني على االستقالل منذ عملت واجلزائر ،بلد أي يف

  :الفندقية المؤسسات في ألسرةا عدد تطوراألول:  المطلب

اهلياكل  بني من الفنادق تشكل حيث ،السياحي القطاع يف مهما دورا اإليواء طاقة تلعب
 .سنرى كما ،وأصنافها أنواعها مبختلف وذلك ،اإليواء خدمة تقدم اليت األوىل

 :(2009-1990) للفترة األسرة عدد تطور أواًل:

 كاجلزائر للبالد الشمالية املدن يف موزعني ، 1سرير 5922 االستقالل قبل األسرة عدد بلغ
 مت حيث ،التنموية املخططات اجلزائر اعتمدت االستقالل عدبو  ،عنابةو  قسنطينة و وهران و العاصمة

 يف، العمومي عالقطا  يف األسرة هذه  معظم(67/69) األول الثالثي املخطط خالل سرير2642  اجناز
 ( منها74/77) الثاين( و 70/73) األول الرباعي املخططني خالل سرير 15.680 اجناز مت حني

                                                             
 .163 لح نرا  اووع سنبق ص ع يننر عند  1
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 بلغت 1989 إىل غاية 1980 من اخلماسيني املخططني خالل أما ،يالعموم للقطاع سرير 13.764
  .1العمومي للقطاع سرير  25.842منها ، سرير  48.302إىل للفنادق اإليوائية الطاقة

شهدها  اليت التحوالت مع متاشيار  للجزائر ياالقتصاد التحول مرحلة التسعينات فرتة وتعترب
  :ذلك يوضح التايل اجلدولو  العامل

 (1995/2009) خالل اإليوائية الطاقة تطور (:2الجدول رقم )
 عدد االسرة السنوات

1995 62.000 
1996 64.695 
1997 65.704 
1998 70.981 
1999 76.000 
2000 77.485 
2001 72.500 
2002 73.500 
2003 77.500 
2004 82.500 
2005 83.900 
2006 84.900 
2007 85.000 
2008 85.000 
2009 88.694 

من اعداد الطالب، باعتماد على بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تقرير المصدر: 
 2011سنوي،

 عدد أن لاجلدو  بيانات تظهر وبالتايل مستمر تزايد يف األسرة عدد أن اجلدول أرقام تظهر
 ذلك رغم ،(1995/2009ة )الفرت  خالل تزايد مستمر يف اجلزائرية الفندقية املؤسسات يف األسرة
 توافد السياح.  احتياجات لرتقية ضعيف األسرة عدد تبقى

                                                             
  2011يزلاة لحامنلأ يلحوننعنر لحت يمديأ  لحت ويو لحان ل حانأ   1
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إىل غاية  2000سرة للفرتة املمتدة من لتصنيف عدد األبالنسبة  :للفترة ةر  األس   عدد تصنيفثانيا: 
 يف اجلدول التايل: سيتم تبيانه 2011

 '2011-2000'توزيع طاقات الفنادق حسب الدرجات خالل الفرتة  (:3الجدول رقم )

 ،الصناعات التقليدية، تقرير سنويمن اعداد الطالب، باعتماد على بيانات وزارة السياحة و المصدر: 
2012. 

 64.5و ،يلاإلمجا من 35.44 %ميثل املصنفة الفنادق عدد أن لنا يتضح اجلدول خالل من
 مةجنجنمتني و  صنف من الفنادق نصيب كان حني يف ،ةاملصنف غري الفندقية الوحدات عدد هي %

  .املصنفة الطاقة إمجايل إىل ضئيال واحدة

 األسرة بوترية عدد يف الزيادة ستمرارا أي ، السابقة للفرتة املالحظة نفس التايل الشكل يظهر
 خالل ألف سرير 25 حبوايل األسرة عدد يف تطور يالحظ 2011و 2000 بني ما يف حيث ، ضعيفة

 بني ما املرحلة خاصة يف ، جدا ضعيف الرقم هذا يبقى و السنة يف سرير 1800 حبوايل أي سنة، 11
 اجلزائرية السياحة إىل االنتعاش تدرجييا عودة التايلبو  ،األمين الظروف حتسنت أين 2011و 2000

 كبرية بصفة مركز هذه الفرتة خالل عدد األسرة أن كذلك الشكل يبني ،راجلزائ على السياح إقبالو 
 عدد تقل حني يف ،(جنوم03) ذات الفنادق يف مث جنمة، بدون أي املصنفة غري الفندقية املؤسسات يف

 م(.و جن 05) ذات الفنادق يف كبرية بصفة األسرة

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 نجوم 5 6200 4832 6000 4212 4590 4590 5455 5455 5455 5455 4948 4948

 نجوم 4 5100 3621 2975 5424 3383 3383 3743 3743 3743 3905 3560 3750

 نجوم  3 30330 15808 11717 14740 14875 14807 11225 11225 11601 11700 13090 13180

 نجمتين 5190 5331 3338 3757 5415 5800 5843 5843 5843 6044 8070 8070

نجمة  3322 2165 2033 4959 2315 2315 2378 2378 2378 2378 3804 3804
 واحدة

غير  27100 40728 47485 44381 51474 53000 56225 56356 56856 56856 58905 58985
 مصنفة

 المجموع 76042 72485 73584 77473 82034 83895 84869 85000 85876 86383 92377 92737
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 :الفندقية المؤسسات في اإليواء طاقة توزيع تطور: الثاني المطلب

 من انطالقا وذلك ،اإليواء طاقات بتوفري االستقالل منذ اجلزائرية السلطات قامت
 وتلبية الوافدين السياح استقبال بغية ،االستيعاب قدرات رفع على عملت اليت التنموية املخططات

  .مهتاحتياجا

من و (: 2009-2000الممتدة بين ) للفترة الفندقية المؤسسات في اإليواء طاقة توزيع: أوالً 

 خالل اجلدول سنوضح تطور عدد األسرة خالل الفرتة املينة يف اجلدول كما يلي: 

  '2009-2000'توزيع طاقات الفنادق حسب الكفاءة خالل الفرتة املمتدة بني  (:4الجدول رقم )

 ،الصناعات التقليدية، تقرير سنويمن اعداد الطالب، باعتماد على بيانات وزارة السياحة و  :المصدر

2010 . 

 توزيع يف تركز هناك أن تضحي للجزائر الفندقية املؤسسات يف اإليواء طاقة التايل اجلدول يبني
 وحبري حضري بني اإليواء نسب حيث ختتلف الفندقية، املؤسسات أنواع خمتلف بني اإليواء طاقة

 احلضرية الفنادق يف اإليواء طاقة أناجلدول السابق  خالل من يالحظ إذ وجبلي محامات صحراوي
 كاجلزائر للبالد الرئيسية املدن يف الفنادق من النوع هذا لرتكز راجع وهذا ،% 49ـ ب نسبة أعلى هي

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

عدد 
 االسرة

 حضري 33000 33495 35126 35126 48680 50311 44561 44592 44700 44905

 شاطئي 25442 23485 23624 26034 21710 22000 23148 23248 23500 23804

 صحراوي 9000 7723 7197 8105 4431 4431 11639 11639 11639 11649

 معدني 8500 6536 6504 6905 5742 5742 4608 4608 4918 4906

 جبلي 1300 1246 1097 1225 1411 1411 913 913 1119 1119

 المجموع 77242 72485 73548 77473 82034 83895 84869 85000 85876 86383
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 نسبة يف تراجع نالحظ مث ، % 32بنسبة البحرية الفنادق تليها مث سكيكدة،، عنابة وهران، العاصمة،
 .  واجلبلية احلموية الفنادق و الصحراوية الفنادق من كل يف اإليواء طاقة

 من النوع هبذا االهتمام قلة إىل راجع هذا طبعاو% 2 و % 7،%10 لتوايلا على التالية بالنسب
 (. 2011-2000، وهذا خالل املرحلة )فيها االستقبال هياكل ضعف بالتايل و السياحة

 حيث ،88.694حوايل بلغت 2009 لسنة اإليواء طاقة أن دولاجل خالل من يتضح
 أن كذلك نرىو  خمتلط، 3176 و اخلاص القطاع إىل 67.563 و العام القطاع إىل منها  17.955يعود
 حني يف، 2009 سنة إىل 1998 سنة من % 42.61 بنسبة ارتفعت احلضرية الفنادق يف اإليواء طاقة

 يف اإليواء طاقة يف تراجع هناك حني يف ، % 15.37ب الصحراوية الفنادق يف اإليواء ةطاق ارتفعت
 تغيري على يدل هذا ، 2009سنة خالل اجلبلية والفنادق احلموية الفنادق ،الصحراوية الفنادق من كل

 ةاجلزائري الفندقية املؤسسات يف اإليواء طاقة كذلك وتبقى أخرى، إىل تسمية من الفنادق تسمية
  .السياحية الحتياجات فيكت وال ضعيفة

 : (2011-2000الفترة) خالل المصنفة الفنادق توزيعثانياً: 

 ومن خالل اجلدول سنوضح توزيع عدد الفنادق مبختلف انواعها واملينة يف اجلدول كما يلي: 
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  '2011-2000'توزيع الفنادق حسب الدرجات خالل الفرتة  (:5رقم ) الجدول

 
 التقليدية، تقرير سنوي، من اعداد الطالب، باعتماد على بيانات وزارة السياحة والصناعات :المصدر
2012 . 

 ما وهو 1184 ب 2011 سنة عددها قدر املصنفة الفنادق أن اجلدول خالل من ضحيت
  1184ي 1151 إىل 2009 سنة 320 من عددها تراجع يالحظ حيث ،% 12.03 نسبة يعادل
 ، هذاسنة اىل سنة من الفنادق هذه تزايد عدد إىل ذلك يرجع و ،التوايل على 2011و 2010 سنيت
الدولة على حتسني الطاقات  مسامهة و ،الفندقة جمال يف دوليا املعتمدة طالشرو  احرتام بداية على يدل

األخر  األصناف مع جدا مقارنة قليلة نسبة متثل جنوم (05) فالفنادق ذلك إىل باإلضافة الفندقية.
 نسبة ي( ه2011-2000) الفنادق للفرتة عدد إمجايل من %1 جنوم اخلمسة ذات فنادق متثل حيث

 ذات أن الفنادق نالحظ حني ، يف% 5 ب تقدر بنسبة جنوم 04 ذات فنادق اتليه ،جدا ضعيفة
 متثل اليت جنمة واحدةو  متنيجن 02 ذات الفنادق تليها ،% 5 ب أكرب نسبة متثل اليت هي جنوم 03

وهي  %77اما الفنادق الغري مصنفة فتمثل نسبة  ،%4و % 6.5 التوايل على هي مرتفعة نسب
أن  ميكن القول الفنادق واليت ال تقدم اخلدمة اليت يطلبها السائح، وبالتايل النسبة االكرب يف انواع

الظروف   توفريو  اخلدمات تقدمي حيث من وضعيفة بعيدة تزال ال اجلزائرية الفندقية املؤسسات
  . السياح الستقبال املناسبة

  

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 نجوم 5 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13

 نجوم 4 34 20 20 34 22 23 54 54 53 57 39 64

 نجوم  3 110 67 69 74 67 76 145 145 142 152 77 60

 نجمتين 93 62 58 68 62 69 155 157 160 148 72 74

 نجمة واحدة 72 43 47 53 42 57 97 97 99 101 58 58

 غير مصنفة 507 724 729 800 851 867 670 674 980 680 893 915

 المجموع 827 927 935 1042 1057 1105 1134 1140 1147 1151 1152 1184
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  :الفصل خاتمة

 لدى خاصةامهية  شكلت لقدميةا العصور ومنذ السياحة إن القول ميكن هذا فصلنا هناية يف
 هلا، أعطيت اليت التعاريف بذلك فاختلفت الزمن عرب عديدة تطورات شهدت وقد الشعوب، معظم

 مكان من ينتقلون األفراد جتعل اليت واحلاجات الدوافع باختالف اختلفت منها عديدة أنواع ظهرت وقد
  .خرآ إىل

 اقتصاديات يف متميزا موقعا حيتل وأصبح متزايدا منوا العامل يف السياحة قطاع شهد لقد
 اهتماما السياحة بصناعة هتتم أصبحت العربية الدول حىت ،عاملية صناعة وأهم أول لتصبح الشعوب

 الدولية السياحة حركة زيادة أجل من وتطويرها السياحية مواردها تنمية يف بدأت أهنا حيث ،كبريا
 تشجيع خالل من إال ذلك يتم وال اإلقليمية،و  نيةالوط االقتصادية قاعدهتا توسيع يف وإسهامها
 أجل من السياحي اجملال املعارف يف وتبادل بينها فيما التعاون أيضا جيب كما السياحي، االستثمار

، وفيما خيص اجلزائر فإهنا الدولية و العربية السياحية خمتلف املنظمات مع التنسيق وكذا ازدهارهو  تطويره
بد من تفعيلها وتنشيطها واستغالهلا أحسن استغالل، هذا من خالل تشجيع تزخر مبقومات هائلة ال

االستثمار للقطاع السياحي اجلزائري وهذا من خالل معاجلة والقضاء على املعوقات اليت تعرقل تنمية 
القطاع واجياد احللول املناسبة واستخدام الوسائل املادية والبشرية وتفعيلها من أجل النهوض وتطوير 

 طاع السياحي يف اجلزائر كبقية الدول األخرى الرائدة يف هذا اجملال. الق
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  مقدمة الفصل:

تعد السياحة من أكرب الصناعات منوا يف العامل، فقد اصبحت اليوم من اهم القطاعات يف 
جيا يكتسي امهية كبرية يف زيادة الدخل الوطين، وحتسني ميزان التجارة الدولية، باعتبارها انتا

املدفوعات، ومصدرا للعمالت الصعبة، واتاحة فرص التشغيل   لأليادي العاملة، وهدفا لتحقيق 
. وتطمح اجلزائر اىل دخول سوق السياحة وجعلها واحدة من االولويات لتنمية االقتصاديةبرامج ا

 أحد مراكز اجلذب السياحي من الدرجة االوىل، وذلك من خالل تطبيق القومية، وحتويل اجلزائر اىل
اسرتاتيجية حكيمة وطموحة وفعالة، ترتكز من جهة على التجارب الناجحة يف البلدان املطلة على 

 حوض البحر األبيض املتوسط ويف البلدان االخرى. 

العامل، اال ان الواقع وعلى الرغم من االمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من 
السياحي يف اجلزائر ال يبعث على التفاؤل، اذ مل يرق هذا القطاع اىل املستوى املطلوب الذي يكفل 

الوصول اىل االهداف املرجوة منه، وبقيت اجنازاته جد حمدودة، إذا ما قورنت ببلدان العامل بصفة 
ثمارات اليت خصصت هلذا القطاع، تعترب عامة والبلدان اجملاورة والشقيقة بصفة خاصة، فحجم االست

ضعيفة مقارنة بكرب مساحة اجلزائر. كما أن اجملهودات اليت بذلت يف السبعينات مل تشهد استمرارية، 
وأن ظاهرة االمن اليت عرفتها اجلزائر خالل العشرية املاضية، زادت من عزلة اجلزائر على املستوى 

يت كانت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة. ومن خالل هذا الدويل، وبالتايل القضاء على اآلمال ال
 الفصل سنتطرق اىل ما يلي: 

 : المناخ السياحي في الجزائر.األولالمبحث 
 الدولية.المؤشرات السياحية ومكانتها من السياحة  الثاني: المبحث
 الدولية.ازدهار وتطور حركة السياحة  الثالث: المبحث
  .التنمية قضايا في أهميتهاو  الدولية ياحةالس توزيع :الرابع المبحث
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 االولالمبحث 

 المناخ السياحي في الجزائر

تعترب ظاهرة السياحة يف اجلزائر حديثة النشأة، إذ يعود ظهورها إىل املرحلة االستعمارية، 
سياحية حبيث قام املستعمر بتأسيس جلنة واملتمثلة يف اللجنة الشتوية اجلزائرية، متكن من تنظيم قوافل 

 . من أوروبا إىل اجلزائر

مت إنشاء الديوان الوطين اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي، إذ بلغ  1931ويف سنة 
 . ألف سائح زاروا اجلزائر 150حوايل  1950عدد السياح يف سنة 

 : واقع السياحة في الجزائر بعد االستقالل :المطلب األول

ة مرت بعدة مراحل وهذا بعد االستقالل وهذا من ومن خالل ذلك فإن السياحة اجلزائري
خالل ضم القطاع السياحي يف اجلزائر يف ميثاق السياحة واملخططات التنموية اليت قامت هبا 

 احلكومات املتعاقبة اجلزائرية وهذا لتطوير وتنمية هذا القطاع احليوي.

 :1966السياحة الجزائرية قبل ميثاق السياحة أواًل: 

ائر لالستقالل وحدت نفسها أمام هياكل سياحية ضعيفة وغري قادرة على تلبية بعد نيل اجلز 
الطلب السياحي، باملقارنة مبا متلكه من إمكانيات طبيعية وتارخيية ومناطق غابية ومحامات طبيعية 

واتساع الساحل اجلزائري الذي أدى إىل استحداث عدة شواطئ مستقبلية للسياح واتساع رقعة 
 . ئري اخلالبالصحراء اجلزا

ولقد ركزت اجلزائر سياستها املنتهجة بعد االستقالل من طرف الدولة على قطاعات دون 
 . أخرى
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واعتربت على أن قطاع  ،حبيث اهتمت قطاعات الصناعة، الفالحة والصحة والتعليم
ك قلة السياحة ليس من األولويات يف اخلطط التنموية اليت قامت هبا خالل تلك املرحلة زيادة على ذل

 . املوارد املالية واالمكانيات املتاحة باعتبار اجلزائر حديثة النشأة واالستقالل

أنه وضع برنامج  وبالرغم أن القطاع السياحي مل حيظى بالعناية الكبرية يف ذلك الوقت، إال
وكان اهلدف منه هتيئة والتوسع السياحي والذي متثل يف االهتمام  1966-1962خاص ما بني سنيت 

  :1عض املناطق وهيبب

مت انشاء مركبات سياحية يف اجلهة الغربية للجزائر العاصمة واملتمثل يف مركب مورييت  -
  ومركب سيدي فرج.

  .مت انشاء فندق سرايدي بعنابة وفندق شعالة بالناحية الشرقية للوطن -

يم مت انشاء قريب األندلسيات بوهران وهي الناحية الغربية للوطن ومن خالل هنا التقس -
فإن اجلزائر ركزت يف براجمها السياحية على املناطق الكربى يف البالد، واهلدف منه بناء 

مرافق لألعمال واملتلقيات واملؤمترات، كما مت إنشاء الديوان الوطين اجلزائري للسياحة سنة 
مت انشاء وزارة  1964حتت اشراف وزارة الشباب والرياضة والسياحة، وخالل سنة  1962

لقطاع أطلق عليها وزارة السياحة، ورغم خلق هذا الوزارة. إال أن القطاع مل خاصة با
يستطيع االنطالق يف تطويره وحتسني مردودة يف التنمية وهذا راجع ألسباب عديدة ومن 

 أمهها:

اعتبار القطاع السياحي من طرف الدولة نشاط قانوين ال يساهم يف التنمية االقتصادية  -
 للبلد.

 كفاءات واالطارات املؤهلني يف القطاع السياحي.قلة وانعدام ال -

                                                             
د  لحايت   لح طنص ل إ دلحاللللمنلأ 2025ع يننر عند لح نرا  دلح لقع لحاللللمنلص مص لحجزلئو يآمنق لحنا ض بم مص اطيع  1

 .05لح لقع يلآلمنقد  ص -لئومص لحجز
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 نقص اهلياكل السياحية مثل وسائل النقل وأماكن الراحة والرتفيه. -

 ضعف شبكة الطرقات واملطارات واملوانئ...اخل -

 انعدام ثقافة السياحة لدى اجلزائريني يف تلك الفرتة. -

 انعدام وسائل الرتويج السياحي والوكاالت السياحية. -
 :1966السياحة في الجزائر بعد صدور ميثاق السياحة سنة  ثانياً:

والذي يعرب عن بداية اهتمام الدولة  1966مارس  26بعد صدور ميثاق السياحة يوم 
بقطاعها السياحي، فبعد تقييم شامل للمشاكل اليت كانت تعاين منها السياحة، باإلضافة إىل حصر 

ادا إىل عملية التقييم هذه مت حتديد سياسة الدولة الثروات السياحية من طرف وزارة السياحة واسن
اجتاه القطاع السياحي من خالل ميثاق السياحة حيث مت حتديد التوجهات األساسية للسياحة 

  :1اجلزائرية واليت متثلت فيما يلي

توجيه النشاط السياحي حنو السياحة اخلارجية من أجل جلب العملة الصعبة، نظرا حلاجة  -
 رد املالية واهلدف تغطية برامج تنموية خمتلفة.اجلزائر للموا

 خلق مناصب عمل من خالل توسيع هياكل القطاع مع ادماج اجلزائر يف السوق الدولية. -

 انشاء جهاز خاص بالتكوين السياحي والفندقي ألجل تأهيل اليد العاملة. -
تمثلة فيما حتقيق األهداف مث وضع اسرتاتيجية شاملة وخاصة بتنمية القطاع السياحي وامل

 يلي: 

  الشواطئ واملناطق السياحية اجلبلية والريفية.كل املرافق املخصصة للسياحة عرب اصالح   -

احصاء اآلثار السياحية والتارخيية وحتسينها مع العمل على خلق تقاليد وثقافة سياحية  -
  لدى املواطن اجلزائري.

                                                             
 .05ع يننر عند لح نرا  اووع سنبق  ص   1
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 .1يةتسهيل اجراءات الدخول عرب احلدود الربية واجلوية والبحر  -

العمل على إنشاء الوكاالت السياحية يف داخل الوطن وخارجه بغية الدعاية واالشهار  -
  .للمنتج السياحي اجلزائري

العمل على تطوير الصناعة الفندقية واصالحها وإعادة تأهيليها مبا جيعلها تتماشى ورغبات  -
  السياح األجانب.

  إنشاء هياكل لتكوين الكفاءات واالطارات السياحية. -

وحسب املختصني واملتتبعني للقطاع السياحي يف اجلزائر فإنه بالرغم أن الدولة من خالل 
وضعها السرتاتيجية السياحة للنهوض بتطويره إال أن هذه االسرتاتيجية قد فشلت وهذا راجع 

  ألسباب كثرية واليت سنذكر البعض منها:

جلب األموال بالعملة  إن اهلدف األساسي الذي سطرته الدولة من وراء السياحة هو -
الصعبة من خالل دخول سياح أجانب إىل الداخل، يف الوقت الذي جلأت فيه إىل 

 االنفاق الكبري من أموال بالعملة الصعبة وذلك إلنشاء مركبات سياحية كربى.

عدم توافق السائح املرغوب فيه مع املنتوج املقدم، حيث قدمت الدولة منتوجا حضريا  -
حلضري، مع العلم أن السائح احلضري يرغب يف التعرف على املنتوج الستقبال السائح ا

 التقليدي أكثر من التعرف على املنتوج احلضري.

 :واقع السياحة الجزائرية من خالل المخططات التنموية :ثالثاً 

بعد ما حددت احلكومة أهدافها فيما خيص التنمية السياحية، وحددت نوع السياحة اليت 
حاولت حتقيق ذلك من خالل املخطط الثالثي، حيث سجلت ضمن  ترغب يف تطويرها،

االستثمارات الوطنية اليت ترصدها الدولة للمشاريع التنموية املختلفة للقطاعات االقتصادية، وكان 

                                                             
1  Bilan du Développement du Secteur Touristique 62/67, Ministère du Tourisme, p 67. 
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اهلدف من وراء ذلك هو جعل القطاع السياحي يساهم يف عملية التنمية الوطنية مثله مثل القطاعات 
 األخرى. 

تلف املخططات التنموية اليت اعتمدهتا الدولة خالل تلك الفرتات واليت وسنعرج على خم
مرت بعدة مراحل خمتلفة حىت إىل غاية فرتة االصالحات اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية على خمتلف 

  القطاعات االقتصادية ومن ضمنها القطاع السياحي والذي سنوضحه من خالل:

 :1969-1967حة ضمن المخطط الثالثي السيا -

-1967توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل املخطط الثالثي  :(06)الجدول رقم 

1969. 
  مليون دينار جزائري الوحدة:

 % المبالغ المخصصة لكل قطاع القطاعات
 48.74 5400 الصناعة

 16.87 1869 الزراعة

 10.14 1124 الهياكل األساسية

 08.23 912 التربية

 03.72 413 كنالس

 02.54 282 السياحة

 01.14 127 التكوين

 02.66 295 الضمان االجتماعي

 03.68 441 اإلدارة

 01.94 215 متفرقات

 %100 11078 المجموع

 (.1969-1967المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية )المخطط الثالثي 
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يف آخر االهتمامات للحكومة من  تبني أرقام اجلدول أن القطاع السياحي يف اجلزائر هو
 %02.54 مليون دج حبيث ميثل نسبة 282حيث املبالغ املالية املخصصة له، وذلك مببلغ ال يتجاوز 

 مليون دج.  11.78من االعتمادات الكلية املخصصة هلذا املخطط واملقدر بــ 

دق، وإنشاء وخالل هذا املخطط التنموي املعتمد من طرف الدولة بدأت بإجناز بعض الفنا
  ، كما سنوضحه يف اجلدول اآليت:1سرير 11038بعض املعاهد للتكوين املهين السياحي، وإجناز 

 .19690-1967حصيلة برنامج املخطط الثالثي بني سنة  (:07جدول رقم )ال

 العمليات

 المقررة

عدد 
 األسرة

 المبرمجة
% 

عدد 
 األسرة

 المنجزة
% 

 %العجز 

 % عدد األسرة

 64.5 4360 35.5 2406 51.7 6700 اطئيةمحطات ش

 84.6 1396 15.4 254 12.6 1650 محطات حضرية

 84.3 1532 15.7 286 13.9 1818 محطات صحراوية

 76.2 2847 00 00 21.8 2847 حمامات معدنية

 %100 10.135 %100 2946 %100 13081 المجموع

Source : Bilan du Développement du secteur Touristique. Ministère du Tourisme, 

1977, p 27. 

فقد سجل عجز فيما خيص  1969من خالل األرقام املبينة يف اجلدول، يتضح أنه إىل غاية  
 10135، وقدر عجز إجناز األسرة بــــ (69-67)إجناز األسرة للعمليات املقررة خالل املخطط الثالثي 

                                                             
  .2001ت ويو ح زلاة لحامنلأ   1
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، وهذا راجع إىل سوء تسيري وسوء حتديد املسؤولية مبا هو مقرر يف الربنامج %77.5سرير أي نسبة 
 اإلدارية.

 :1973-1970من المخطط الرباعي األول السياحة ض -

 1973-1970توزيع االستثمارات ملختلف القطاعات خالل الرباعي  :(08)جدول رقم ال

 الوحدة: مليون دينار جزائري 

 %النسبة  المبالغ المخصصة للقطاعات القطاعات التنموية

 40 12400 الصناعة

 15 4140 الزراعة

 08 2307 الهياكل األساسية

 05 1520 السكن

 10 2718 التربية

 02.5 700 السياحة

 02 585 التكوين

 03.5 934 الضمان االجتماعي

 03.2 870 اإلدارة

 03 800 متفرقات

 03.1 760 النقل

 %100 27736 المجموع

 .1970، سنة 70/73العمرانية، المخطط الرباعي األول  المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة
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جاء هذا املخطط بنفس أهداف املخطط الذي سبقه تقريبا، وهو العمل على بناء مرافق 
سياحية موجهة بالدرجة األوىل للسياحة اخلارجية، حيث ترمي األهداف من خالل هذا الربنامج إىل 

  من الزمن.استقبال أكثر من مليون سائح مع هناية العقد 

ألف  700والستقبال هذا العدد وحسب تقديرات املختصني، فإن جيب رفع قدرات ما بني 
  ألف سرير مع هناية عشر سنوات. 900و

ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف قررت الدولة من خالل هذا املخطط الرباعي األول إجناز 
ارجية حيث رصد للقطاع السياحي ضمن سرير وهذا لتلبية احلاجيات السياحية الداخلية واخل 35000

من إمجايل  %02.5مليون دينار جزائري، أي بنسبة  700مبلغ  70/73املخطط الرباعي األول 
 مليون دينار جزائري املوزعة حسب اجلدول أعاله. 28االستثمارات املقدرة بـــحوايل 

 :1977-1974السياحة ضمن المخطط الرباعي الثاني  -

  :1دة تغريات متثلت فيما يليعرفت هذه الفرتة ع

(، ATAبالوكالة اجلزائرية للسياحة ) (SONATOUR) إحلاق املصاحل التجارية التابعة لــ -
  لكن هذه األجهزة أثبتت عدم جناعتها، ومل تدم العملية سوى سنتني.

( اليت اسندت إليها SON-ALTOURأنشئت الشركة الوطنية للسياحة ) 1976يف سنة  -
 نتج السياحي اجلزائري.مهمة تسويق امل

(، اليت تولت مهمة إجناز مشاريع التنمية ETTإنشاء مؤسسة األعمال السياحية اجلزائرية ) -
سرير املربمج إجنازها مل ينجز سوى  5000السياحية، لكن هي األخرى فشلت ضمن بني 

 سرير. 18000

                                                             
1 Ahmed TESSA, « Economie Touristique et Aménagement du Territoire », opu, 1993, p 11. 
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القطاع السياحي  إن إجناز هذه املشاريع املربجمة يف العديد من املخططات أرهقت طاقات
وجعل تسيري معقدا، واملالحظ كذلك هو االخنفاض يف جودة اخلدمات السياحية املعروضة والعجز 

  املايل الذي أحلق بالقطاع.

مليون دينار  1230يف هذا املخطط وصل حجم االستثمارات املرصودة هلذه الفرتة حوايل 
، غري أن ذلك ال 1املخطط الرباعي األولعما كان عليه احلجم يف  %100جزائري، أي بزيادة تفوق 

يعين أن القطاع ارتفع يف سلم أولويات التنمية الوطنية، ألن مقدار الزيادة املقررة يف هذا املخطط 
كانت نفسها بالنسبة جلميع القطاعات األخرى، وذلك بسبب زيادة حجم امليزانية العامة، وارتفاع 

جيعل مكانة السياحة ثابتة يف السياسة التنموية للدولة  تكاليف االستثمار يف مجيع القطاعات، مما
  اجلزائرية غري املخططات الثالثة.

واجلدول التايل يبني كيفية توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية من خالل 
 1978باإلضافة إىل برنامج خاص لقطاع السياحة اسنة  1977-1974املخطط الرباعي الثاين 

  ا يلي:واجلدول كم

                                                             
  2001ت ويو صنرا عن يزلاة لحامنلأ  سنأ  - 1
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 . توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية خل املخطط الرباعي الثاين :(09)جدول رقم ال

 الوحدة: مليون دينار جزائري 

 %النسبة  المبلغ المخصص لكل قطاع القطاعات التنموية
 43.5 48000 الصناعة

 10 12005 الزراعة

 04.2 4600 المياه

 01.4 1500 السياحة

 01 155 يدالص

 14 15500 البنية االقتصادية

 09 9947 التربية والتكوين

 13.3 14610 الشؤون االجتماعية

 01.3 1399 اإلدارة

 02.3 2520 وراشات مختلفة

 %100 110236 المجموع

 .1974، سنة 74/79المصدر: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، المخطط الرباعي الثاني 

ات على اجلدول أعاله، فإن حصة السياحة يف توزيع االستثمارات من خالل املالحظ
مليون دينار جزائري، فقد اخنفضت مقارنة باملخطط الرباعي األول  110236االمجالية واملقدرة مببلغ 

، ورغم هذه الزيادة الرقمية يف االستثمار لقطاع السياحة واملقدرة بـــ %01.4إىل  %02.5وذلك بنسبة 
  ينار جزائري.مليون د 1500

والشيء املؤكد يف هذا املخطط، هو االهتمام الكبري بالسياحة الداخلية اليت كانت مهملة 
من قبل، وهذا ما أكده املخطط الرباعي الثاين الذي جاء فيه جيب أن نشرع يف ترقية اليت توجه من 

توى املعيشة وهو الدخل، اآلن فصاعدا إىل تلبية حاجيات الراحة املنتظمة، اليت أدى إليها ارتفاع مس
 .1وعليه فإنه تقرر إجناز مركزين سياحيني يف هذا اجملال

                                                             
   ص1974  يزلاة لحت طمع يلحتامئأ لح اولةمأ  74/79ت ويو لحا طع لحوبنعص لحثنةص  1
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وتتمثل هذه املراكز يف احلمامات املعدنية، واخلدمات الصيغية والقرى الصيفية وغريها من 
  املراكز الرتفيهية.

  :1984-1980السياحة ضمن المخطط الخماسي األول  -

الوعي لدى املسريين بضرورة إحداث التوازن اجلهوي، الذي إن ما مييز هذا املخطط هو بلوغ 
كان يف تلك الفرتة بسبب النزوح الريفي، واألولوية اليت أعطيت للسياحة احلضرية دون سواها يف 

 .1مليون دينار جزائري 3400املخططات السابقة، فقد خصص مبلغ يقدر بــ 

احية منوذجية يف شرق ووسط وغرب وذاك لتغطية التكاليف اخلاصة بتطوير ثالثة مناطق سي
البالد واملوجهة أساسا حنو السياحة الداخلية واليت توافق التقاليد اجلزائرية حبيث وزعت هذه املبالغ على 

 النحو التايل:

مليار  1.8مليار سنتيم للمشاريع اجلديدة قيد االجناز ومبلغ  1.6 حيث خصص مبلغ يقدر بــ
  سنتيم للمشاريع اجلديدة.

 80/84املشاريع املربجمة يف املخطط اخلماسي األول  :(10)ول رقم جدال

 المجموع حمامات تخييم حضري مناخي صحراوي ساحلي النوع
 89 09 40 32 05 01 02 عدد املشاريع

 16550 1650 1200 6900 1150 2350 3300 عدد األسرة

 .1980ة ، سن80/84المصدر: وزارة السياحة من خالل المخطط الخماسي األول 

ما يالحظ من اجلدول أعاله، أنه مل يتم انطالق أي مشروع من املشروعات اجلديدة اليت 
وضعت يف إطار املخطّط، هذا رغم انتهاء الدراسات اخلاصة هبا، وهذا بسبب األزمة االقتصادية للدولة 

األشغال  والتوجيهات السياسية واالقتصادية اجلديدة والتوجيهات، حيث أدت إىل انتقال مؤسسة
                                                             

1 Ministère de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, rapport général du plan 

quinquennal 1980/1984. 
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وإعادة هيكلتها إىل  01/01/1983السياحية إىل وصاية وزارة العمران والبناء واإلسكان وهذا بتاريخ 
مؤسسات جهوية والذي مل يستطيع حل كل املشاكل العالقة فيما خيص إجناز املشاريع السياحية  04

  املخططة.

سريرا يف هناية سنة  50880وكان هدف هذا املخطط هو الوصول إىل طاقة إيواء تقدر بـــ 
   مشروع وزعت هذه املشاريع حسب اجلدول املذكور أعاله. 89، وعليه برمج 1985

 :1989-1985السياحة ضمن المخطط الخماسي الثاني  -

خالل هذا املخطط أدركت الدولة اجلزائرية أمهية القطاع السياحي يف تفعيل النشاط 
 :1وكبرية وبرنامج مايل كبري وكان اهلدف منهاالقتصادي لدى قامت بتخصيص مبالغ معتربة 

 متابعة سياسة التهيئة السياحية. -

 تطوير احلمامات املعدنية واملناخية. -

 تنويع املتعاملني كاجلماعات احمللية والقطاع اخلاص. -

 العمل على ال مركزية االستثمار السياحي. -

زائري لتحقيق هذه مليون دينار ج 1800وهلذا الغرض خصصت الدولة غالفا ماليا قدره 
  :إىل ما يلي 1989بال يف هناية سنة املشاريع. فقد وصلت طاقات االستق

  

                                                             
  1986سنأ  .85/89لحامنلأ يلحوننعأ لحت يمديأ  ت ويو ل إ لحا طع لح انسص لحثنةص   يزلاة 1
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 .1989طاقات االستقبال هناية سنة  :(11)جدول رقم ال

 القطاع
 %النسبة  المجموع الخاص العام

 النوع
 27.60 13327 1145 12182 البحري

 13.10 6331 2250 3731 الصحراوي

 10.60 5116 1528 3588 احلمامات

 02.13 1030 76 954 االقليمي

 46.57 22498 17161 5337 احلضري

 100 48302 22460 25842 اجملموع

  100 46.5 53.5 %النسبة 

 .1986المصدر: وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تقرير حول المخطط الخماسي، سنة 

مع الفرتة املمتدة ما بني  1980إىل  1966إذا ما قارنا الفرتات السابقة، أي من سنة  
أي بنسبة  30539، فنالحظ أن طاقات اإليواء قد ارتفعت خالل هذه الفرتة حبوايل 1980-1989
، بينما %46.57للقطاع اخلاص، كما نالحظ أن الفنادق احلضرية حتتل املرتبة األوىل بنسبة  46.57%

  .%2.13الفنادق االقليمية تبقى جد ضئيلة أي بنسبة 

 250000أما التدفقات السياحية بقيت مستقرة مقارنة بالفرتة السابقة إذ تراوحت ما بني 
، إذ كانت كل 1سائحا 324000سائحا حسب السنوات ومبعدل سنوي يقدر بـــ  400000سائحا و

اجلهود موجهة إلجياد مكان مناسب للمنتج السياحي اجلزائري يف السوق الوطين والدويل، ففتح 
)بعد اهنيار أسعار البرتول  1988ار أمام املتعاملني اجلزائريني واألجانب خصوصا منذ بداية االستثم

  وقلة املداخيل(، إضافة إىل حتديد الوظائف بالنسبة هليئات القطاع السياحي كما يلي: 1986سنة 

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية مكلفة بتسيري القطاع السياحي. -

                                                             
1: Contribution pour la Redéfinition de la Politique Nationale du Tourisme,  CNES – 

novembre, 2002 
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 ياحة مكلف بتطوير وترقية املنتج السياحي.الديوان الوطين للس -

وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري  1989إنشاء املركز الوطين السياحي سنة  -
له ثالثة مراكز تكوين يف كل من اجلزائر العاصمة، تيزي وزو وبوسعادة. وعموما فقد 

 ستهان هبا حبيث متثلت فيما يلي:قت هذه املخططات نتائج متوسطة الحق

إعادة هيكلة املؤسسات السياحية، حيث حتولت اإلدارة املركزية إىل الالمركزية، إذ  -
(، وأنشأت منظمات جهوية ONATحل الديوان الوطين اجلزائري للسياحة )

 واملتمثلة يف:

( دورها تسيري الفندقة احلضرية، SNHUالشركة الوطنية للفندقة احلضرية ) -
 وجيد مقرها بوالية املدية.

( ويوجد مقرها بسيدي ENETالوطنية للدراسات السياحية ) املؤسسات -
 فرج باجلزائر العاصمة.

يواء، فقد كانت اجلزائر حتتل املرتبة اخلامسة افريقيا أما فيما خيص جمال اال -
  سرير. 29213بـ قدرت  1985خالل سنة 

 :المطلب الثاني: استراتيجية الخوصصة للجزائر في القطاع السياحي

دولة دفعة قوية للقطاع السياحي، قامت بإدخال إصالحات جديدة، وذلك هبدف إعطاء ال
من خالل وع اسرتاتيجية خلوصصة الوحدات الفندقية والسياحية، وتشجيع االستثمار اخلاص، وهذا 

 هبدف بروز صناعة سياحية يف اجلزائر.

 القطاع فاخلوصصة تعين التحول اجلزئي أو الكلي من املؤسسات التابعة للقطاع العام إىل
اخلاص، مع ميزة خاصة تتمثل يف بيع األصول، وتتمثل أيضا يف وضع إطار تأسيسي وتنظيمي مالئم 
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. أما األسباب اليت أدت باجلزائر 1لتنمية القطاع اخلاص وقوانني السوق ورفع االحتكار وحترير التجارة
 :2إىل انتهاج سياسة خيار اخلوصصة هي

 13سجل عجزا ماليا ميس  1992حية، حيث يف العجز الذي سجلته املؤسسات السيا -
 مؤسسة عمومية اقتصادية للتسيري الفندقي والسياحي. 17مؤسسة من بني 

 ضعف القطاع السياحي وعجزه على عكس صورة اجلزائر السياحية. -

 ارتفاع أسعار اخلدمات السياحية مقارنة مع نوعيتها. -

 ضعف املستوى التكويين ملستخدمي القطاع السياحي. -

 ف حصة القطاع السياحي يف امتصاص البطالة وخلق مناصب عمل.ضع -

 ضعف وانعدام الثقافة السياحية لدى املواطن اجلزائري. -

 غياب الثقافة والصيانة واملتابعة يف املرافق السياحية. -

حبيث مت منح العمال حرية تسيري عشر  1992وكانت سياسة الدولة قد وضعت خالل سنة 
مسحت هذه التجربة للمؤسسة خبفض كتلتها األجرية ورفع مردودية  وحدات من مقاهي، مطاعم.

 وحدهتا اليت كانت تعاين من العجز.

 :3وكان اهلدف من وراء اخلوصصة السياحية بالنسبة للدولة ما يلي

 اخلوصصة الكلية للتسيري. -

 اخلوصصة اجلزئية أو الكلية لرأس املال. -

 اخلوصصة الكلية لالستثمارات املستقبلية. -

                                                             
  20  ص 1994وننعمأ  يزلاة كعنرة لحامييأ يلحاتناكأ  توكمح لالقتونر لح طنص يسمنسأ كعنرة لحامييأ لح 1

2 Hachemi MAOUCHE, « le tourisme en Algérie », édition Hanouna, Alger, 2003, p 80. 
 اليأ لحن يوة  لحايت   لإلصلللاللنر يلآلمنق لحاالللت نيمأ  اع لالعلللناة ح –ب تص مويد  ادلر وانإ  دلحالللمنلأ مص لحجزلئو  3

  17ص  إ لحامنلأ مص لحجزلئو  يلقع يآمنق  لح طنص ل
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 .1دة توجيه املؤسسات السياحية إلخراجها من طرق التسيري القدميةإعا -

وكانت أسباب اخلوصصة ملختلف القطاعات اليت تبنتها اجلزائر زيادة على األسباب اخلوصصة 
  اليت ذكرناها سابقا تتمثل فيما يلي:

وجلب  تبين اجلزائر سياسة الباب املفتوح، أما رأس املال اخلاص وكذلك رأس املال الدويل، .1
 املصاحل األجنبية لتطوير مفهوم الشراكة يف إطار عوملة االقتصاد.

أزمة نظام االنتاج الصناعي اجلزائري الذي يعترب يف الواقع أزمة تسيري لرأس املال من قبل  .2
 الدولة، وهذه األزمة ميزت مرحلتني رئيسيتني ومها: 

  المرحلة األولى:

واعتربت أزمة رأس املال من طرف الدولة  1988-1986امتدت هذه املرحلة ما بني سنيت 
)تدخل الدولة كمقاول مل يسمح بالتوفيق بني الفعالية االقتصادية عن طريق التحكم يف التكنولوجيا، 
ومبدأ جنسية االستثمار(، وفرص منح االستقاللية للمؤسسات العمومية االقتصادية وهي مؤسسات 

  على شكل شركات جتارية.

  المرحلة الثانية:

واتربت مرحلة أزمة تسيري الدولة لرأس املال بواسطة  1995-1993وهي مرحلة امتدت ما بني 
صناديق املسامهة )مل تتمكن الدولة من الفصل بني السياحة والتجارة(. هذه املرحلة دفعت الدولة مرة 

مثلة يف أخرى إىل التنازل عن السلطة القانونية واالقتصادية لصاحل شركات رؤوس األموال واملت
)اهلوليدينغ(، أو مبا يسمى شركات مراقبة املؤسسات أو شركات مراقبة املؤسسات مبقتضى األمر رقم 

املتعلق خبوصصة بعض  25-95املتعلق بتسيري رؤوس أموال الدولة التجارية. خالل هذا األمر  95-25

                                                             
-لحجزلئوابكص كوياأ  دلستولتمجمأ خ صوأ لحتاممو يآثناين عي  لح طنا لحامنلصد  لحايت   لح طنص ل إ لحامنلأ مص  1

  12  ص يلآلمنق لح لقع
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وكانت الدولة قد  على قطاعي السياحة والتجارة 1995املؤسسات االقتصادية العمومية وركزت يف 
من أجل النهوض  1995مليار دينار جزائري يف املوازنة اجلديدة لعام  122خصصت مبلغ يقدر بـــ 

من أسهم املؤسسات العمومية غري االسرتاتيجية للقطاع  %49باملشروعات العامة واخلوصصة اجلزئية 
وهذا مبساندة البنك  1996شهر أفريل اخلاص اجلزائري واألجنيب وعليه فقد بدأ التنفيذ هلذا الربنامج يف 

شركة من الشركات العامة احمللية الصغرية واليت يعمل معظمها يف قطاع  200الدويل حيث استهدف 
مؤسسة حملية،  800اخلدمات، لذلك أقيمت شركات قابضة حيث مت فعال حل وخصخصة أكثر من 

اعتماد برنامج يقضي خبوصصة  1998 مع هناية 1أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبرية فإنه حدد
، غري أنه أثناء تطبيق هذه االجراءات فإن العديد من 1999-1998مؤسسة خالل سنيت  250حنو 

ومن بني العوائق وبصفة أساسية تلك اليت تتعلق باجلانب  1994العوائق قد ظهرت على اخلصوص سنة 
  . املايل

إعداد برنامج التغيري اهليكلي ومتابعة تكييف فمن أجل هذه الوضعية فإن اجلزائر قد التزمت ب
إطارها القانوين التأسيسي املعد من أجل حتضري شروط املرور احلقيقي القتصاد السوق، ومن بني 

  . عملية التأهيل إلجراء اخلوصصة بالتسيري والذي ال يزال جاريا 2اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد

سامهة وتنسيق االصالحات االقتصادية على حصلت وزارة امل 2000ويف أواخر سنة 
الصالحيات الالزمة لتكوين وزارة اخلوصصة لكل ما ميلكه من معىن لتبدأ بتنفيذ االصالحات االقتصادية 

حيث يقول محيد طمار وزير التنسيق واالصالحات  2001أشهر من سنة  7واليت قد أعلنت قبل 
لوصول إىل هذه املرحلة دليل على جدية الدولة إزاء "إن ا 2000االقتصادية الذي عني يف منصبه سنة 

اخلوصصة ويضيف أن يف اقتصاديات الدول النامية ومبوجب التشريعات اجلديدة أن الشركات العمومية 
 مل تعد معروضة للبيع دفعة واحدة".

                                                             
 .103  ص 1996لامن عاو  دلحجنر يلح  صوأد  رلا لحيتنب لحكديث   1
لالقتونريأد  ايت   ل إ تأيم  لحاؤساأ لالقتونريأ اكاد ب زيوة  دب ض آثنا لالصاللنر لالقتونريأ عي  لحاؤساأ  2

 .2011لكت بو   29/30يت ظم، اينسب لالرانج مص لحكوكأ لح نحامأ 
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أما فيما خيص القطاع السياحي والذي يهمنا يف دراستنا هذه فقد متت عملية خوصصة وفق 
اتيجيات وذلك عن طريق اقرتاح كمرحلة أوىل خوصصة عينة من املؤسسات وفق العروض اليت عدة اسرت 

 : هي كما يلي

  :1عرض فوري خالل بداية الخوصصة .1

حيث ختضع املشاريع الفندقية اليت هي يف طريق االجناز أو يف طريق االنتهاء من االجناز لعملية 
ة ودولية من أجل بيعها، وقد مشلت هذه املزايدة اخلوصصة، وقد شرع يف بداية العرض مزايدة وطني

فنادق، ومن جمموع هذه الفنادق، وجند فندق واحد حضي باهتمام اخلواص وهو فندق  (05)مخسة 
  وهران وكانت الفنادق اليت عرضت للبيع وفق اجلدول اآليت:يف شاتوناف 

 .قائمة الفنادق املعروضة للبيع :(12)جدول رقم ال

 معدل اإلنجاز التصنيف طاقة اإليواء ياحةنوع الس المشروع
 90 جنوم 4 سرير 660 حضري الفندق الدويل

 90 جنوم 3 سرير 300 صحراوي فندق اللوس الواد
 50 جنوم 3 سرير 300 حضري فندق جباية

 85 جنمتني 2 سرير 300 حضري فندق مسيلة
 60 جنوم 4 سرير 600 حضري فندق شاطوناف

 .1994والصناعات التقليدية  المصدر: وزارة السياحة

وهلذا مل تكن عملية اخلوصصة األوىل ناجحةـ إذ مل يتم بيع أي من هذه الفنادق اخلمسة، 
 على قانون العقار اجلزائري. بقاء ملكية األراضي للدولة بناء وهذا مرده إىل غياب عقود امللكية، وكذا

                                                             

», 1994, p 5. privatisation et investissement dans le tourisme en Algérie : « Algérie ONT  1 
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اءه من أحد املستثمرين ويف هذه املرحلة حظي فندق شاطوناف بوهران بطلب ألجل شر 
مليون كإجيار لألرض سنويا، إال أن العملية مل  500مليار دينار، إضافة إىل  20اخلواص مببلغ يقدر بــ 

  .1تتم نظرا لعدم توفر املشرتي على املبالغ الالزمة

 : عرض إضافي .2

يت ال وقد متثل هذا يف عرض جمموعة من الفنادق أو املؤسسات الفندقية قيد االستغالل وال
تتمتع بنفس الصحة املالية والتجارية. وكان املبدأ الرئيسي من هذه العملية هو خوصصة هذه املؤسسات 

 حسب أصنافها الثالثة التالية:

 مؤسسات جيدة وهي من صنف "أ" وتشمل املؤسسات ذات خزينة اجيابية. -

 مؤسسات متوسطة وهي من صنف "ب" ويشمل املؤسسات ذات خزينة متوازنة. -

ات دون املتوسط وهي من صنف "ج" ويشمل املؤسسات اليت تعاين من عجز واليت مؤسس -
 هلا القدرة على تعديل طاقاهتا واالنطالق من جديد.

وقد مت هذا التصنيف وفق املعايري املتمثلة يف املوقع، املردودية، احلالة املالية، النتائج احملققة يف 
 .2خلإالجنازات السابقة...السنوات السابقة، حالة جتهيزات املؤسسات، ا

مؤسسة سياحية للخوصصة وهي  60ووفق هلذه املعايري لقد قامت وزارة السياحة بتصنيف 
  :3مبينة يف اجلدول التايل

  

                                                             
1 Hachemi Madouche « le tourisme en Algérie jeu et enjeux » ,édition houma ,Alger , 

2003,p 92. 
2 Hachemi Madouche, op-cit, p 92. 
3 Hachemi Madouche, op-cit, p 93. 
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 .املؤسسات الفندقية املعروضة للخوصصة :(13)الجدول رقم 

 المجموع الصنف "ج" الصنف "ب" الصنف "أ" المؤسسات
 03 ال شيء ال شيء 03 اليفنادق حضرية من الطراز الع

 18 02 10 06 فنادق حضرية من الطراز المتوسط

 10 01 02 07 مركبات شاطئية

 18 05 07 06 فنادق صحراوية

 08 01 07 ال شيء فنادق معدنية

 02 ر شيء 02 ال شيء فنادق اقليمية

 01 ال شيء ال شيء 01 مراكز االستحمام بمياه البحر

 60 09 28 23 المجموع

 .2008المصدر: وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

ومن أجل الوصول إىل أهداف اخلوصصة السياحية استندت الوزارة ترتيبا للمستثمرين 
املذكور أعاله واعتمدت يف تنفيذ العملية على عدة تقنيات  ستهدفني وهذا حسب التصنيف اجلدولامل

وكانت هذه األساليب اليت اعتمدت عليها وزارة وذلك من أجل خوصصة املؤسسات السياحية املعنية 
 السياحة عديدة واعتربهتا ذات أمهية كبرية لتحقيق األهداف ومن بينها ما يلي:

عقود التسيري: عقود التسيري هتتم يف إدارة اخلدمات هلا خاصية أساسية وذلك من خالل  -
ان من الداخل أو مسري اللجوء إىل مسري خاص يتوفر على الكفاءة واخلربة واملهارة سواء ك

 . أجنبيار 
حيث يضمن هذا املتعاقد أو الشريك مسؤولية تسيري املؤسسة حسب دفرت الشروط ويف نفس 

. ومن أجل ذلك تلجأ 1الوقت فإن الدولة تكون مهمتها محاية املؤسسة العمومية من أخطار االستغالل
ال واالستفادة من اخلربات والكفاءات العديد من الدول والبلدان إىل الشراكة األجنبية يف هذا اجمل

                                                             

 .04ابكص كوياأ  اووع سنبق  ص  1 
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للشركات األجنبية املتعاملة يف هذا القطاع إىل إبرام اتفاقيات شراكة ختص إدارة وتسيري مرافقها أو إقامة 
مشاريع مشرتكة تسري من طرف الشريك األجنيب، وعلى الشريك احمللي االستفادة من املهارات 

 والكفاءات الغري.

ا اتفاقية يتم مبوجبها تسيري خدمة عمومية إىل مؤسسة خاصة، إذ عقود الكراء: ويقصد هب -
تلتزم طول مدة العقد بتوفري الوسائل الالزمة إلستغالل هذه اخلدمة، وأجر املؤسسة املسرية 

 يكون مباشرة من طرف املستعمل للخدمة العمومية.

كها يف املؤسسات االكتتاب يف رأس املال: يتمثل يف بيع الدولة جلزء من األسهم اليت متتل -
السياحية، واهلدف من البيع اجلزئي لألسهم هو إمكانية الرقابة على املؤسسة السياحية 

 اخلاضعة للخوصصة.

بيع األصول للمستثمرين واملستخدمني الذين تتوفر فيهم الكفاءة واخلربة يف جمال السياحة،  -
 اع هذه الطريقة.وقد قامت مؤسسة السياحة مورييت والنادي السياحي اجلزائري باتب

وقانون سنة على بعض  1995زيادة على ذلك فقد نص القانون املصادق عليه سنة    
  :1الطرق للخوصصة ومن أمهها

 التنازل عن طريق السوق: من خالل عرض األسهم والقيم املنقولة يف بورصة القيم املنقولة. -

ة اليت تقررها احلكومة يف احلاالت التعاقد بالرتاضي: يلجأ إىل هذا النوع يف احلالة االستثنائي -
التالية: )حتويل التكنولوجيا، التنازل عن طريق املناقصة، مل تأت بشيء ومل تصل إىل اهلدف 

 املسطر(. 

خوصصة التسيري: ختضع كذلك للمناقصة سواء حمدودة أو مفتوحة، كانت وطنية أو  -
 دولية.

                                                             
 .22/08/2001  بتنايت 47لحجويدة لحوسامأ  لح در  1
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هم والقيم املنقولة عن طريق مناقصة التنازل عن طريق املناقصة: يتم فيها التنازل عم األس -
  مفتوحة وطنيا أو دوليا.

: هو نظام اقتصادي ميكن للمؤسسة منح امتياز ملؤسسة أخرى الستعمال 1حق االمتياز -
أسهمها التجاري، ومنتوجها وطرق وتقنيات من شأهنا ضمان االستغالل أجنح ويف ظروف 

 .املاحنة لالمتيازمالئمة مقابل استثماره وحجم حمدد من قبل املؤسسة 

  :الجزائر في السياحي القطاع خوصصة مشاكل

 :يف وتتمثل تأخريها على وعملت اخلوصصة عملية واجهت اليت املشاكل بعض هناك

 .والفنادق السياحية املؤسسات عليها أقيمت اليت األراضي ملكية سندات غياب -

 تنمية بإحداث االهتمام وند السريع الربح ذات املشاريع إىل واللجوء املخاطرة روح غياب -
 .اجملتمع يف حقيقية

 .لإلستثمار املوجهة املدخرات زيادة إىل يؤدي أن شأنه من والذي مايل سوق إىل االفتقار -

 املؤسسات موظفي القرار، أصحاب املسريون يسعى االجتماعي الوضع تدهور من وفاخ -
 أن وترى العمال تسريحو  اخلوصصة لعملية معارضا موقفا تقف واليت العمالية النقابات
 .األمنية األوضاع أو التسيري سوء مشكل هو الفنادق هذه يواجه الذي الرئيسي املشكل

 .املستثمرين لدى األموال رؤوس نقص -

 .العملية لتسهيل الضرورية املعلومات توفري أجل من سياحي معطيات بنك توفر عدم -

 للتسيري، حديثة أجهزة غياب بسبب وذلك العمومية املؤسسات بتقييم املتعلق املشكل -
 وغياب احملاسبية الوثائق يف النواهة وعدم منعدم شبه للمؤسسات احملاسيب التقييم أن كما

 .األصول لقيمة املوضوعي بالتقييم يسمح الذي السوق
                                                             

1 DRIAD Arsalne, « Approche Juridique sur les Formas d’Intervention du capital privé national 

et étranger dans le secteur touristique en Algérie », Alger juin 1997.  
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 يف اجلزائر بشارهتا قد وأهنا السيما اخلوصصة، عمليات تأخر إىل أدت املشاكل هذه كل -
 جتارب من واالستفادة ذلك تدارك وميكن ومعقدة، صعبة جد ةوسياسي اقتصادية ظروف
 . جناعة وأكثر تناسبا أكثر اخلوصصة مشروع حتديد أجل من األخرى الدول
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 الثاني المبحث

 المؤشرات السياحية ومكانتها من السياحة الدولية

يدا عن القطاعات تنظر الكثري من الدراسات والتقارير عن ولقع السياحة اجلزائرية أنه ما زال بع
السياحية مقارنة مع الدول اجلوار وبعض الدول العربية الشقيقة دون مقارنتها مع الدول الرائدة يف هذا 
اجملال ألن حمال املقارنة غري ممكن وبعيدا جدا. وسوف نقوم بعرض عن ظروف وحالة السياحة اجلزائرية 

الدولية ودورها يف التنمية االقتصادية والصورة  من خالل واقع السياحة اجلزائرية ومتوقعها ضمن السياحة
 . اجلزائريالدولية للقطاع السياحي 

تبني من خالل مسامهة هذا القطاع يف جمموعة من املؤشرات واملتمثلة يف التدفق السياح 
 . الدوليةالدويل، الناتج احمللي االمجايل الدويل وااليرادات السياحية 

 :الدولي ونصيب السياحة الجزائرية منه التدفق السياحي :األولالمطلب 

لقد مرت السياحة اجلزائرية بعدة مراحل وكانت جممل هذه املراحل يف غري صاحل السياحة 
 اجلزائرية وتطورها، وهذا ما أثر سلبا على حركة عدد السياح اجتاه اجلزائر.

 :تطور عدد السياح في الجزائر :أوالً 

اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال ضعيفة حبيث تقدر من خالل التقارير الدولية فإن حصة 
من التدفقات السياحية، ومبا أن أهم مؤشر حقيقي يبني مكانة القطاع السياحي يف العامل هو  %2بـ 

عدد السياح. فحصة اجلزائر من السياحة العاملية ضعيفة جدا وهذا راجع لعدة اعتبارات، فقد بلغ عدد 
سائح  480.000سائح من بينهم  1400.000حنو  2006زائر خالل سنة السياح الوافدين إىل اجل

جزائري مقيم باخلارج يقومون بزيارة وطنهم وحسب معايري املنظمة العاملية للسياحة فهم سياح يف زيارة 
والذي عدد السياح يف العامل يقارب لبلدهم األصلي، ويعتربون سياح أجانب، يف الوقت الذي كان فيه 
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ياحة العاملية وهو رقم ضعيف جدا. والسبب الذي أدى إىل هذا الضعف راجع بالدرجة ميثل من الس
األوىل إىل أثر النهج االشرتاكي الذي اتبعته اجلزائر خالل العقود الثالثة األوىل من االستقالل، والوضع 

مباشرا على األمين والسياسي خالل سنوات املأساة الوطنية اليت حصلت يف اجلزائر، والذي أثر تأثريا 
  توافد السياحة الدولية.

وبدأ الوضع يتغري منذ وضع اسرتاتيجية تنموية هتدف إىل بعث السياحة كبديل خللق 
مناصب شغل والثروات بالنسبة للبالد وخاصة يف السنوات األخرية وذلك من خالل املخطط الوطين 

SDAT 2025
1.  

عام  %4.09ب يف اجلزائر ارتفع بنسبة فقد أظهرت البيانات الرمسية أن عدد السياح األجان
اليت بلغ عدد السياح األجانب  2001سائحا مقارنة بسنة  196229حبيث بلغ عدد السياح  2002

سائحا ويتصدرهم الفرنسيون ومل نستطع معرفة مبلغ االيرادات خالل  17553الذين زاروا اجلزائر بـ 
تمثلة يف وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن هذه الفرتة. وقد أكدت املصاحل املعنية بالقطاع وامل

الزيادات اليت سجلت يف نسبة قدوم السياح إىل اجلزائر خالل السنوات األخرية أدت إىل ارتفاع 
 230.000بعدد  2011مداخيل السياحة بالعملة الصعبة حبيث سجل عدد السياح خالل سنة 

  .2سائحار 

طور عدد السياح الدوليني إىل اجلزائر خالل ومن خالل ذلك سنبني عن طريق اجلدول ت
  :التايلوهذا حسب اجلدول  2014-1995الفرتة اليت متتد ما بيت سنة 

  

                                                             
1 SDAT 
2 htpp//data.albankadawli.org/indicator/ST.INT.ACVL 
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 .(2014-1995)تطور عدد السياح يف اجلزائر للفرتة  :(14)جدول رقم ال

عدد السياح الجزائري  السنة
 المقيمين بالخارج

 المجموع )السياح( عدد السياح األجانب

1995 521928 97648 619576 

1996 511477 93648 605125 

1997 539920 94832 634752 

1998 571235 107213 678448 

1999 607675 174611 782286 

2000 690446 175538 865994 

2001 705187 175528 880715 

2002 735915 196229 932144 

2003 861373 251145 988060 

2004 865157 304914 1112518 

2005 831438 368562 1200000 

2006 480000 420000 1400000 

2007 1169802 570189 1740000 

2008 1215000 557000 1772000 

2009 1255696 655810 1911506 

2010 1415509 654987 2070496 

2011 1493245 901642 2394887 

2012 - - 2634000 

2013 - - 2675000 

2014 - - 2700000 

2015 - - - 

 .2014 تلمسان-السياحةالمصدر: مديرية 

من خالل اجلدول فإن عدد السياح اجتاه اجلزائر عرف وترية متزايدة بنسب خمتلفة وهذا خالل 
كما هو موضح يف اجلدول. إال أن نسبة الزيادة تبقى غري كافية   2015ي 1995الفرتة املمتدة ما بني 

ل عليه الدولة لتطوير هذا القطاع من أجل زيادة التدفق السياحي إىل مقارنة بدول أخرى وهذا ما تعم
  اجلزائر.

، ولكن مل يتجاوز 2003عاد السياح الوافدين إىل االرتفاع املستمر إىل غاية  1997وبعد سنة 
عاد عدد السياح إىل جتاوز عتبة  2009و 2004هذا االرتفاع عتبة املليون سائح. أما الفرتة ما بني 
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سائح، وبالتايل رجع عدد  1112518إىل حوايل  2004ن سائح، حيث بلغ عدد السياح سنة املليو 
ألف سائح أجنيب،  300، وبالتايل بلوغ 1994السياح الوافدين إىل حالته األصلية اليت كان عليها سنة 

 1911506، حيث بلغ عدد السياح يف هذه السنة إىل حوايل 2009واستمر هذا االرتفاع إىل غاية سنة 
 2011سائح، ويف سنة  2070496وصل عدد السياح الوافدين للجزائر إىل  2010سائح. وخالل سنة 

سائح وهذا مل يتحقق منذ استقالل اجلزائر فيما خيص عدد  2300000بلغ عدد السياح أزيد من 
  السياح الوافدين إىل اجلزائر.

قفز العدد  2014سائح وخالل سنة  2700000حققت السياحة حوايل  2012خالل سنة 
  سائح. 2800000إىل حدود 

لفرتة ما ومن خالل اجلدول السابق استطعنا رسم الشكل البياين للتدفق السياحي للجزائر ل
 : ، كما يلي2015-1995بني 

 .تطور عدد السياح يف اجلزائر :(02)الشكل رقم 

 عداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول.من إ المصدر:

فمن املالحظ أن عدد السياح السابق، م البياين وباالعتماد على اجلدول من خالل الرس
أن أغلبهم ميثلون اجلالية اجلزائرية  2015إىل سنة  1995بني سنة خالل الفرتة املمتدة  الوافدين إىل اجلزائر

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

تطور عدد السياح في الجزائر

اجمالي عدد السياح الجزائريين المقيمين بالخارج عدد السياح األجانب
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 619576قد زار اجلزائر عدد السياح البالغ  1995املقيمة باخلارج، ومن خالل ذلك فنالحظ أن يف سنة 
سائح أغلبهم جزائريون املقيمون باخلارج، وأن عدد السياح األجانب قد تراجع تراجعا ملموسا كبريا 

، وهذا بسبب األوضاع األمنية اليت مرت هبا اجلزائر خالل هذه الفرتة، والذي أثر 1996خالل سنة 
  سلبا بدرجة كبرية على القطاع السياحي يف اجلزائر.

 :االقتصادية التنمية قضايا في الجزائرية لسياحةا مساهمة: الثاني المطلب

اإلمجايل  احمللي الناتج يف مسامهتها خالل من اجلزائرية االقتصادية التنمية يف السياحة تساهم
 اجلزائرية من السياحة نصيب إىل باإلضافة العمل، لفرص اجلزائرية السياحة وخلق املدفوعات، وميزان

  .الدولية السياحة إيرادات

 :الدولية السياحة إيرادات من الجزائرية السياحة نصيب :أوالً 

 اإليرادات حجم هو السياحي القطاع يف السريع التطور على يؤكد الذي اآلخر املؤشر
 على الفرد اإلنفاق فحجم السياحي، البلد االقتصاد إىل السياحة تقدمها اليت السياحية السنوية

 دوالر، 83 حوايل 1950 سنة يف السياحة على ينفق ردالف كان بعدما بشكل كبري، تطور السياحة
 خالل مرة 11 بــ تضاعف املبلغ أن أي السياحية، الرحلة يف دوالر928  حوايل اآلن ينفق أصبح
 يف موضح الدولية السياحة إيرادات من اجلزائرية السياحة وبالنسبة لنصيب الزمن، من قرن نصف
 :التايل اجلدول
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 اجلزائر يف السياحية اإليرادات حجم تطور :(15) رقم الجدول

  مليار دوالرالوحدة: 

 تطور حجم االيرادات السياحية في الجزائر السنة
1995 0.03 

1996 0.045 

1997 0.028 

1998 0.074 

1999 0.08 

2000 0.096 

2001 0.1 

2002 0.131 

2003 0.112 

2004 0.18 

2005 0.18 

2006 0.22 

2007 0.22 

2008 0.3 

2009 0.33 
Source : www.mta.org.dz 

بالتذبذب،  متيز الوافدين السياح عدد أن اجلزائر على السياحي التدفق يف أشرنا وأن سبق لقد
حققت  حيث جدا، ضعيفة تزال ال اليت القطاع هذا من احملققة اإليرادات على سلبا ينعكس ما هذا

اإليرادات  قدرت 2002 سنة ويف ، دوالر مليون 100 بـ تقدر سياحية عوائد 2001 سنة اجلزائر
دوالر،  مليون  112   حبوايل اإليرادات قدرت 2003 سنة ويف دوالر، مليون 131 بـ احملققة السياحية

 حبوايل  سياحي إيرادا حقق  2004سنة ويف ،12002سنة  مبداخيل مقارنة   17%بزيادة أي
 وهي  0.9 % اإلفريقية السياحة من اجلزائر يبنص كان السنة نفس يف ولكن ، دوالر مليون180

  . جدار  نسبة ضعيفة

 كانت حني يف دوالر، مليون 300 حوايل احملققة السياحية اإليرادات كانت 2008 سنة ويف

للجزائر  السياحي امليزان يبقى احملققة اإليرادات هذه رغم ولكن دوالر، مليون 220 حوايل  2007سنة
                                                             

 .11ص    كوه سنق اووع اايمن  لحكفمظ يعند بوليماص لحوزلق عند  1
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السياح  من أكثر ينفقون اخلارج يف للسياحة يسافرون الذين اجلزائريني عدد نأ على داللة هذا سالبا،
 مل يسبق وبالتايل ،1دوالر مليون 394 قدره ما 2008 سنة اجلزائريني أنفق فقد اجلزائر، إىل الوافدين

  .موجبار  كان أن اجلزائر يف السياحي مليزان

 :للجزائر اإلجمالي المحلي الناتج في الجزائرية السياحة مساهمةا: ثاني

 .يوضح مسامهة السياحة يف الناتج احمللي االمجايل (:16) رقم الجدول

 تطور حجم االيرادات السياحية في الجزائر السنة
1991 0.18 

1993 0.15 

1995 0.08 

1997 0.06 

19992 01 

2000 1.4 

2001 1.6 

2002 1.6 

2003 1.7 

2004 1.8 

2005 1.7 

2006 1.02 

2007 1.7 

2008 2.05 

2009 2.3 
Source : organisation Mondial du Tourisme, « Tendances des marches 

Touristiques », Afrique, Edition 2005, p73. 

 %10ميثل  املتوسط مبنطقة السياحي القطاع أن اخلرباء، من كبري عدد عن صادر تقرير يشري

 اليت اجلزائر بينها من الدول من كبري عدد يف املستوى حتت يظل أنه إال اإلمجايل، الناتج احمللي من
 املرتبة يف اجلزائر وتقع ،3املتاحة والفرص بالقدرات مقارنة كبرية بصورة مستغل القطاع غري فيها يبقى

                                                             
  18ص لحانبق  لحاووع ةفس  1
 حامنلأ  اديويأ لاللونئمنر.يزلاة ل  2
 ،بالمائة  01إلى العالمية السياحة من الوطن نصيب تختزل مستغلة غير فرص الجزائر في السياحة  سعنن لحكق عند  3

 :http:// www.annabaa.org/nbanews/60/253.htm(2010) عي  لحا ق
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 اجلدول وأرقام دولة، 174 جمموع من اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة مسامهة من حصة عامليا 147
 ،2009 سنة غاية إىل 04% تتعدى مل اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة سبة مسامهةن أن تأكد

 . ذلكيبني  التايل والشكل

 .للجزائر اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة مسامهة (:03) رقم الشكل

 
Source : organisation Mondial du Tourisme, « Tendances des marches Touristiques », Afrique, 

Edition 2005, p75 

 مع سنوات لعدة مستقرة ظلت اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة حصة أن الشكل يظهر
 أما ،2009 سنة 2.3% و  2.05% ـب 2008 سنة إجيابيا منوا سجلت ذلك ومع طفيف، ارتفاع
 يف حيث ،% 3.7إىل اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة مسامهة نسبة لاتف ت2011  سنة خالل
 ال النقل مثل صلة ذات أو مثال والسفر السياحة ووكاالت املباشرة األنشطة العديد من الراهن الوقت
 تضل االرتفاع هذا رغم ولكن ،اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة احتساب حصة عند حتسب
 الضعيفة املكانة سيعك طبعا هذا اجملاورة، الدول مع مقارنة كثريا اجلزائرية ضعيفة السياحة مسامهة

 .الوطين االقتصاد قطاعات بني يف اجلزائر السياحي القطاع حيتلها اليت
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 :المدفوعات ميزان في الجزائرية السياحة مساهمة: ثالثاً 

 دوالر مليون 2505.6 حوايل 2005 سنة يف املدفوعات ميزان يف املسجلة اإليرادات بلغت
ميزان  يف املسجلة اإليرادات بلغت 2006 سنة ويف فار،األس من دوالر مليون 184.3 و من اخلدمات

حني  يف ، األسفار من دوالر مليون 241.2 و اخلدمات من دوالر مليون 2584.4 حوايل املدفوعات
 من دوالر مليون 218.9 و اخلدمات من دوالر مليون 2837.1 بـ 2007 سنة إيرادات قدرت

 . ذلك يوضح التايل والشكل األسفار،

 (2009-1999) السياحي القطاع يف املدفوعات ميزان تطور :(04)م رق الشكل

 
Source : organisation Mondial du Tourisme, « Tendances des marches Touristiques », 

Afrique, Edition 2005, p74 

 مما أكرب ،السياحة جمال يف الوطن خارج اجلزائريني ينفقه ما أن نالحظ الشكل خالل من
 وأنفق دوالر، مليون 280 اخلارج يف اجلزائريون أنفق 1999 سنة ففي اجلزائر، يف األجانب ينفقه

 املالحظة ونفس دوالر، مليون 170 ب عجز فهناك وبالتايل دوالر، مليون 80 يف اجلزائر األجانب
 ما وهذا السياحية، اإليرادات من أكرب السياحية النفقات دائما أي ، ( 2008/99الفرتة  كامل يف

 عرف أين األخرية املرحلة يف وحىت موجبا، كان أن له يسبق ومل ، سالبا دائما السياحي( امليزان جعل
 . ملحوظا منوا اجلزائري السياحي فيها القطاع
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 :التشغيل في الجزائرية السياحة مساهمة :رابعاً 

وحسب  ائراجلز  ويف الشغل، مناصب توفري يف اهلامة القطاعات بني من السياحة قطاع يعترب
 سنة كان الذي الوقت يف شغل منصب ألف 320 حوايل السياحة قطاع يوفر 2008 سنة إحصائيات

  :ذلك يوضح التايل واجلدول شغل، منصب ألف 95 يوفر 2000

 .اجلزائري السياحي القطاع يف العمال عدد تطور :(17) رقم الجدول

  عامل ألف :الوحدة

 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 السنة

عدد 
 344 320 204.4 193.9 172 165 103 95 82 العمال

 المصدر: معطيات وزارة السياحة، البيئة وتهيئة االقليم.

 : اجلزائري السياحي القطاع يف العمال عدد تطور أكثر يوضح املرافق والشكل

 .للجزائر الشغل مناصب توفري يف السياحة مسامهة :(05)رقم  الشكل

 
Source : organisation Mondial du Tourisme, « Tendances des marches Touristiques », 

Afrique, Edition 2005, p76 
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 204.400مقابل  وظيفة ألف 320 حوايل 2008 سنة العام القطاع يف الوظائف عدد بلغ
 واملطاعم. اهيواملق قطاع الفنادق يف باملائة 56.6 قدره منو حتقيق خالل من ،2007عام  وظيفة
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 ثالثال المبحث
 ازدهار وتطور حركة السياحة الدولية

جند السياحة رائدة يف دول أخرى وهذا من خالل توفر االمكانيات السياحية مبختلف 
 . الدولمن  السياحيمقوماهتا ودرجة اهتمامها بالقطاع 

 :التوزيع السياحي لحركة السياحة الدولية األول:المطلب 

العاملية للسياحة، فإن من خالل حركة النشاط السياحي العاملي فإن عدد حسب املنظمة 
السياح يزداد كل سنة بطريقة مستمرة ويتموقع يف مناطق خمتلفة يف العامل وبأعداد خمتلفة من حيث 

 : التايل اجلدول االجتاه والتموقع وهذا من خالل تقارير املنظمة الصادر كل سنة كما يبينه

 .التوزيع السياحي حلركة السياحة الدولية :(18) رقم الجدول

 %النسبة  الدولة

 افريقيا وجنوب آسيا
 أمريكا
 أوروبا

 الشرق األوسط
 شرق آسيا والمحيط الهادي

  5% 

19.5% 

52% 

5% 

23% 

المصدر: ناجي التوتي، الدور وآفاق القطاع السياحي في اقتصاديات األقطار العربية، 

 .3، ص 2001يت، المعهد العربي للتخطيط، الكو 

 :عالمياً  السياح عدد نمو: أوالً 

حتتل  حيث ، 1999سنة سائح مليون 698 إىل ليصل 4.6% يزداد مبعدل السياح عدد إن
 آسيا شرق مث سائح، مليون  123 بـ أمريكا ويف املركز الثاين سائح مليون 400 بـ األوىل املركز أوربا
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  وجنوب آسيا األوسط والشرق إفريقيا من كل يف السياح عدد بلغ حني يف ، سائح مليون  97بـ
 بالنسبة أما ،1996السنة أي خالل سنة  نفس يف التوايل على سائح مليون 5.7،  17، 18 ، 26,9

 تليها اململكة سائح مليون 73 ـب 1999 تقديرات حسب األوىل املرتبة فرنسا احتلت لرتتيب الدول
 .1سائح مليون 49 حبوايل األمريكية املتحدة ياتالوال مث سائح مليون 52 حبوايل اإلسبانية

 2% بزيادةوهذا سائح  مليون 992 حنو 2008 سنة يف العامل خالل السياح عدد بلغ كما
 سنة يف أما سائح، مليون 855 السياح يف العامل ما يزيد عن عدد فيها بلغ اليت 2007 مقارنة بسنة

 وسبب هذا ،  4% بنسبة وهذا سائح، مليون 880 يف العامل يف حدود عدد السياح تراجع 2009
العاملية  املالية األزمة كح 2009 و 2008 خالل سنة حسب املتتبعني للسياحة يف العامل وخاصة الرتاجع

بدأت تنتعش السياحة الدولية من  2010وخالل سنة  اليت ضربت الواليات املتحدة األمريكية واوروبا.
  .%2وبنسبة مئوية  2009داء من الثالثي األخري لسنة جديد وبدأ تسرتجع حيويتها وهذا ابت

يف  كبري ارتفاع هناك أن نالحظ 2012 سنةو  1999 سنيت السياح ما بني عدد ومبقارنة
 السياحي من بالقطاع الكبري االهتمام يعكس ما وهذا سائح، مليون 592 حبوايل أي السياح عدد
 وتشري مليون سائح، 1080 حوايل 2010 سنة يف السياح عدد بلغ حني يف األفراد، وحىت الدول قبل

 التايل سائح والشكل مليون 1550 حوايل إىل سيصل الدوليني السياح عدد أن 2020 توقعات
 (.1995/2013) للفرتة السياح تطور يوضح

 

 

 

                                                             
 لقتونرينر ل إ لحديحص لحايت    الجزائر حالة – سياحةال قطاع لتنمية االقتصادي األثرو األهمية لحدين  ة ا قنيد للاد  1

 02. ص    كوه سنق اووع لحااتدلاأ  لحتنامأ مص يرياين لحامنلأ
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 .(1995/2013)تطور عدد السياح العامل للفرتة  (:06)الشكل رقم 

 
Source: Unclad, the contribution of tourism to trade and development, 2013. 

يف  وهذا املستمر، االرتفاع حنو يتجه العامليني السياح عدد أن جليا الشكل خالل من يتضح
خمتلفة وملدة  فرتات يف السياح عدد يف تراجع تسجيل مع العادية لدى جل الدول، الظروف ظل

  ات.وهذا راجع إىل الظروف السائدة يف هذه الفرت  قصرية،

 إىل راجع وهذا الدوليني، السياح عدد يف اخنفاض تسجيل مت 2001 سنة خالل فمثال
إال  اليت ضربت الواليات املتحدة األمريكية وأثرت على باقي دول العامل، 2001 سبتمرب 11 أحداث

 عدد تراجع أما .%4.7 بنسبة تقدر بـ تراجعا سجلت حيث أتن التأثري كان ظاهرا يف األمريكيتان
األمراض  وانتشار العراق من طرف الواليات املتحدة األمريكية كان سببه هو عزو 2003 سنة السياح

السياحة  اخنفاض إىل أدى ما وهو آسيا، يف سارس()احلاد التنفسي االلتهاب املختلفة مثل فريوس
 2002.سنة  مع مقارنة  %0.9بنسبة  على هذه املنطقة

 هذا ،2000 ةسن له خالل تراجع أسوأ الدويل توىاملس على السياحي القطاع ولقد سجل
 انتشارها مث األمريكية، املتحدة الواليات يف ضربت اليت العاملية املالية األزمة إىل أساسية بصفة راجع

 أنفلونزا فريوس انتشار الفرتة نفس يف ساد ذلك إىل باإلضافة العامل بطريقة سلبية، دول على باقي
 : التايل الشكل يف موضحة 2030 آلفاق احالسي أما تطور اخلنازير،
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 .2030 آلفاق الدوليني السياح عدد تطور :(07) رقم الشكل

 
Source: world organization tourism : tourism towards 2030, global overview, 

October 2010. 

عدد  ارتفاع استمرار للسياحة العاملية املنظمة تقديرات وحسب الشكل، خالل من يتضح
سنة  السياح عد ليصل متزايدة، مبعدالت 2030 سنة غاية إىل 2010 سنة بعد الدوليني السياح
 على املستوى السياحي قطاع فإن التقديرات هذه وحسب سائح، مليون 1750 من أزيد إىل  2030
 ة،العادي الظروف الدولية يف هذا طبعا القادمة، سنة العشرين خالل كبريا انتعاشا ستعرف الدويل

 اقتصادية األزمات كانت هذه سواء الفرتة، هذه خالل خمتلفة أزمات الدولية األوضاع تعرف مل وإذا
 إذا أما ألخرى، فرتة الدولية من السياحة اليت هتدد واألمراض األوبئة بعض انتشار أو أمنية، أو

 خالل الدولية ياحةالس استقرار فعال على سيؤثر فهذا منها األمنية خاصة الدولية، األوضاع تدهورت
 .السياح الدوليني عدد استقرار على سلبا يؤثر مما ،ةالفرت  هذه

 :العالم في زيارة األكثر للدول السياح عدد تطور ثانيا:

 : التايل اجلدول يوضحها العامل يف زيارة األكثر للدول السياح عدد تطور
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 .العامل يف زيارة األكثر الدول :(19)رقم  الجدول

  ون سائحالوحدة: ملي

 2010عدد السياح  2009عدد السياح  منطقة السوق الدولة الترتيب
 59.2 58.5 أوروبا فرنسا 01

 56.0 51.5 أمريكا الشمالية الو. م. أ 02

 54.7 49.6 آسيا الصني 03

 43.7 41.1 أوروبا ايطاليا 04

 30.7 30.1 أوروبا اململكة املتحدة 05

 24.4 23.6 أوروبا أملانيا 06

 23.1 18.9 أوروبا أكرانيا 07

 22.2 18.9 أوروبا تركيا 08

 21.4 21.4 أمريكا الشمالية املكسيك 09

Source: http:/www.wikipedia.org. 

 : مرتمجة يف الشكل التايل اجلدولوأرقام 

 .الدول األكثر زيارة يف العامل :(08)الشكل رقم 

 
 ات الجدول.من اعداد الطالب باالعتماد على معطي المصدر:
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 2009 سنيت السياح عدد يف األوىل املرتبة احتلت فرنسا أن الشكل خالل من يتضح
 2009 سنيت سائح مليون 59.2 و سائح مليون 58.8 لفرنسا السياح عدد بلغ حيث ،2010ي
 على مليون سائح 56 و سائح مليون 51.1 بـ األمريكية املتحدة الواليات تليها التوايل، على 2010ي

 . ايلالتو 

 :الدولي السياحي اإلنفاق تطور :الثاني المطلب

 اإلنفاق معدل زيادة على إجيايب أثر له كان الدوليني السياح لعدد املتزايد االرتفاع
 اخلمسينات السنوات من متسارعة بوترية زاد السياحي اإلنفاق أن اإلحصاءات تشري إذ السياحي،

 .اليوم إىل غاية

 :1950-2020)للفترة ) لفرديا السياحي اإلنفاق :أوالً 

  التايل: اجلدول يف موضحة الفرتة هلذه الفردي السياحي اإلنفاق تطور

 .العامل يف الفردي السياحي اإلنفاق تطور :(20)م رق الجدول

 السائح )دوالر( إنفاق السنة
1950 83 

1960 99 

1970 108 

1980 386 

1990 576 

1995 677 

1998 712 

2000 802 

2005 928 

2010 1018 

20201 1600 

                                                             
 ت ق نر  1

  لحايت   لح طنص ل إ لحامنلأ حالة الجزائر-التسويق السياحي ودوره في ترقية القطاع السياحيد اولر لحوليس  المصدر

 .06ووع سنق  كوه  ص مص لحجزلئو لح لقع يلآلمنق  ا
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  والشكل التايل يبني أكثر تطور االنفاق السياحي الفردي لنفس الفرتة.

 . (2020-1950تطور االنفاق السياحي الفردي للفرتة ) :(90)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. المصدر:

 من ارتفع إذ جدا، مهم مبعدل ارتفع ائحللس الفردي اإلنفاق أن الشكل خالل من يتضح
 السياحي اإلنفاق وبلغ ، 1990سنة دوالر 576 غاية إىل 1950 سنة للسائح دوالر كإنفاق 83

 اإلنفاق سيصل للسياحة العاملية املنظمة توقعات وحسب ،دوالر 1018 إىل  2010سنة الفردي
 .2020 سنة دوالر 1600 إىل السياحي

 :2020/1950)للفترة ) الكلي يالسياح اإلنفاق :ثانياً 
 .العامل يف الكلي السياحي اإلنفاق تطور: (21)رقم الجدول

 انفاق السائح )دوالر( السنة
1950 02 
1960 07 
1970 18 
1980 105 
1990 267 
1995 380 
1998 445 
2000 560 
2005 750 
2010 1550 
2020 2000 

 .06 المصدر: مراد الرايس، مرجع سبق ذكره، ص
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 : اجلدول يف الشكل التايل لتوضيح أكثر تطور االنفاق السياحي الكلي أرقامميكن ترمجة 

 (.2020-1950تطور االنفاق السياحي الكلي للفرتة ) :(10)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. المصدر:

 ارتفع حيث الكلي، السياحي فاقلإلن واملتزايد املستمر االرتفاع نالحظ اجلدول خالل من
 %350 تقدر بـ زيادة بنسبة أي ، 1960سنأ دوالر مليار 07 إىل 1950 سنة دوالر مليار 02 من

 1970 سنة السياحي الكلي اإلنفاق حجم بلغ حيث االرتفاع يف العدد ويستمر سنوات، 10 خالل
 مليار 750 حوايل  2005سنأ يف ليصل دوالر، مليار 380 بلغ 1995 وسنة دوالر مليار 18 حوايل
 السياحي اإلنفاق حجم أن وتشري التوقعات دوالر، مليار 1550 حوايل 2010 سنة ويف دوالر،
 .دوالر مليار 2000 حوايل إىل 2020 عام سيصل الدويل

، 2010 غاية إىل 1950 سنة من انطالقا السياحي اإلنفاق حجم يف املتزايد االرتفاع هذا
 إىل عودة أيضا راجع بدوره وهذا السياحية، اخلدمات على العاملي الطلب دةزيا إىل باألساس راجع

 لدى الثقافة السياحية وانتشار الثانية، العاملية احلرب بعد خاصة العاملي، األمين الوضع االستقرار
 اجلانب يف الفرد كان إنفاق حيث السياحي، اجلانب على الفردي اإلنفاق يفسره ما وهذا األفراد،

 عرفت وبالتايل دوالر، 1018إىل 2010 سنة وارتفع دوالر، 83 يتعدى ال 1950 سنة حيالسيا
 .ةالسياحية الدولي العوائد على إجيابا انعكس مما رواجا الدولية السياحة
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 :الدولية السياحة عوائد تطور :الثالث المطلب

 ذلك على وترتب املاضية، القليلة العقود خالل كبريا منوا الدولية السياحة حركة منت لقد
 عن اليت تعرب املتغريات بني من السياحية اإليرادات وتعترب عامليا، للسياحة االقتصادية األمهية تزايد
 .األمهية هذه

 :2010/2009)) لسنتي الدولية السياحية اإليرادات تطور: أوال

 مليار 75.8 إىل 1950 عام دوالر مليار 2.1 من العاملية السياحية اإليرادات ارتفعت لقد
 ومتثل ،1املتوسط يف سنويا% 10.3 ـب السياحية اإليرادات منو معدل وارتفع ،2000 عام  دوالر

 بلغت حيث السياحة، عائدات يف الدويل املستوى على الدول أكرب املتحدة األمريكية الواليات
 منها كل عوائد بلغت حيث وايطاليا وفرنسا اسبانيا من كل تليها دوالر، مليار 74.4 حصيلتها

 . 2 تقريبار  دوالر مليار 30 حوايل

 .الدولية السياحة عوائد تطور: (22) رقم الجدول
 2010المداخيل لسنة  2009المداخيل لسنة  الدولة الترتيب

 96.7 85.7 لح . م. ل 01

 57.8 51.1 لسننةمن 02

 54.2 46.3 موةان 03

 42.7 38.1 ليطنحمن 04

 41.9 33.9 لحومن 05

 37.6 33.7 يأ لحاتكدةلحااي 06

 36 32.8 لحانةمن 07

 22.2 17.8 لستولحمن 08

 18.9 16.9 لحناان 09

 18.5 16.6 توكمن 10

Source : http:/www.wikipedia.org.  

                                                             
  2002  لحطن أ لأليح   رلا لحتويق  اوو  السياحة ومستقبل مصر بين إمكانات التنمية ومخاطر الهدراكمن زيت      1

 .47ص 
 .02للاد قنيد ة ا لحدين  اووع سنق  كوه  ص   2
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 : إىل الشكل التايل لتوضيح أكثر تطور االيرادات السياحية العاملية اجلدولميكن ترمجة 

 .(2009/2010لسنيت )العوائد السياحية  :(11)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. المصدر:

 سنيت بني دولة لكل السياحية العوائد يف ارتفاع هناك أنه يتضح اجلدول بيانات خالل من

  2009 سنة األمريكية املتحدة للواليات السياحية العوائد بلغت حيث ،2010 و 2009
املتحدة  الواليات تعترب وبالتايل دوالر، مليار 96,7 بلغت 2010 سنة ويف دوالر مليار  85.7حوايل

الوافدين  للسياح الكبري السياحي اإلنفاق نتيجة السياحية العوائد حيث من دولة أكرب األمريكية
 الكبري للسياح العدد على يدل هذا اجلدول، يف املذكورة األوائل 10 للدول املالحظة ونفس إليها،

 قبلة مما جعلهم الدول هذه يف املتاحة الكبرية السياحية اإلمكانيات ويعكس الدول، ذههل الوافدين
  .العامل أحناء خمتلف من للسواح

 :2006/1990)للفترة ) الدولية السياحة تطور عوائد :ثانياً 

 : التايل الشكل يف موضحة فهي 2006 إىل 1990 للفرتة بالنسبة تطورها أما
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 .)مليار( واألورو بالدوالر العاملية السياحية اإليرادات تطور: (21رقم ) الشكل

 
SOURCE: UNWTO WORLD tourism barometer, volume n°06, n°02, june, 2008, p05. 

ما  الفرتة يف وخاصة ما، نوعا تذبذبا عرفت السياحية العوائد أن يتضح الشكل خالل من
 أدت إىل اليت األسباب من جمموعة إىل وديع هذا طبعا تراجعا، عرفت حيث  2002و  2000 بني

املتحدة  الواليات على 2001 سبتمرب 11 تفجريات أبرزها من الدولية السياحة حركة تراجع
 وبعد هلذه الدول، السياحية العوائد على أثر هذا وأفغنستان، العراق على احلرب وكذلك األمريكية،

 .املرحلة عرفته هذه اليت لالستقرار رانظ السياحية العوائد ارتفاع عودة نالحظ 2002 سنة

جيرب  ما العامل، يعرفها اليت األزمات ملعظم كبرية حساسية ذو السياحة قطاع أن العلم مع
 يف العالقات للتوتر نظرا السياحة عن والعزوف األخرى، للدول السياحية رحالهتم إلغاء على السياح
 األزمات وخمتلف العامل عرب تنتشر اليت ئةواألوب األمراض بعض انتشار أو كاحلروب، الدولية

  .املاليةو  االقتصادية
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 رابعال المبحث
 التنمية قضايا في وأهميتها الدولية السياحة توزيع

 يف تركز جتعلها مما الدولية، للسياحة اجلغرايف التوزيع يف تتحكم العوامل من جمموعة هناك
 توفر الرفاهية اليت السياحية واإلمكانيات األمن عنصر توفر أمهها من ولعل أخرى، دون مناطق

 .التنمية قضايا يف املختلفة السياحة أمهية عن فضال هذا للسياح،

 :الدولية السياحة حركة وموقع تركز: األول المطلب

 اهتمامها ودرجة دولة كل إمكانيات حسب وهذا أخرى، دون دول يف السياحة ترتكز
  .السياحي بقطاعها

 :الدولية السياحة لحركة جغرافيال التوزيع: أوالً 

العامل،  مناطق عرب متساوية غري بصفة يرتكز أنه العامل يف السياحي النشاط على يالحظ ما
 التاليني (6)و (5)اجلدولني  يوضحه ما هذا أخرى، مناطق يف ويقل بكثرة مناطق يف يرتكز جنده حيث
  .1التوايل على 2001ي 1997 لسنيت

 1997حلركة السياحة الدولية سنة  زيع اجلغرايفالتو  :(23)الجدول رقم 

 (%النسبة ) الدولة
 58.7 أوروبا
 19.7 أمريكا

 3 إفريقيا وجنوب آسيا
 2.5 الشرق األوسط

 16 شرق آسيا واحمليط اهلادي

                                                             

امنلص مص لقتونرينر لألقطنا لح وبمأ  لحا اد ل 1   ص 2001ح وبص حيت طمع  لحي يت  ةنوص لحت تص  ريا يآمنق لح طنا لح

03.  
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 :والشكل التايل يوضح أكثر حصة املناطق اخلمسة يف العامل من السياحة الدولية

 .1997غرايف حلركة السياحة الدولية لسنة التوزيع اجل :(13)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. المصدر:

مث  ،58.7 % بنسبة األوىل بالدرجة أوروبا يف ترتكز السياحة أن يتضح الشكل خالل من
 وجنوب إفريقيا وحتتل ،  16%بنسبة اهلادي واحمليط آسيا شرق تليها مث ،  19.5%بـ أمريكا تليها
 .2.5%و  3.3% التوايل على النسب األخرية هذه املراكز األوسط والشرق آسيا

 العوامل منها من جمموعة إىل أساسا وأمريكا أوروبا يف السياحي النشاط تركز إرجاع وميكن
 تنوع فضال عن والسياسي، األمين واالستقرار عامة، بصفة السياحي بالقطاع الدول هذه اهتمام

 هذه يف السياحي النشاط الرتكز استمرار كذلك ونالحظ .السياحية املرافق ووفرة هتاوجود اخلدمات
 : التايل اجلدول ما يبينه هذا ،2001لسنة الدول

  

أوربا
59%

أمريكا
20%

افريقيا وجنوب آسيا
3%

الشرق األوسط
2%

شرق آسيا والمحيط الهادي
16%

1997التوزيع الجغرافي لحركة السياحة الدولية لسنة 

أوربا أمريكا افريقيا وجنوب آسيا الشرق األوسط شرق آسيا والمحيط الهادي
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 .2001التوزيع اجلغرايف للسياحة الدولية لسنة  (:24الجدول رقم )

 (%النسبة ) الدولة
 58 أوروبا

 17 أمريكا

 1 جنوب آسيا

 3 الشرق األوسط

 17 رق آسيا واحمليط اهلاديش

 4 إفريقيا

المصدر: الدليل االرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي، دليل مفهوم السياحة المستدامة 

 . 03، ص 2000وتطبيقاتها، جامعة الدول العربية، مصر، 

 : والشكل التايل يوضح أكثر التوزيع اجلغرايف حلركة السياحة الدولية

 .2001التوزيع اجلغرايف حلركة السياحة الدولية لسنة  :(14)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول.المصدر: 

 املشار نفس املناطق يف العاملية للسياحة اجلغرايف التوزيع استقرار هناك أن يتضح اجلدول خالل من
 للسياحة اجلغرايف األوىل للتوزيع اتباملر  حتتكر وأمريكا أوربا ظلت حيث ، (12)رقم الشكل يف إليها

58%17%

1%
3%

17%

4%

2001التوزيع الجغرافي للسياحة الدولية 

أوربا أمريكا جنوب آسيا الشرق األوسط شرق آسيا والمحيط الهادي افريقيا
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  .17%وبنسبة  السنة هذه خالل وأمريكا آسيا شرق بني ما تقارب هناك أنه إال العامل، يف 

 :2030 آفاق السياح عدد توزيعا: ثاني

 :التايل الشكل يف موضحة 2030 آلفاق السياحة لتوزيع وبالنسبة

 :(2030-1980م للفرتة )مل وتوزيعهعدد السياح يف العا :(15)الشكل رقم 

 
SOURCE: world organization tourism : tourism towards 2030, global 

overview, october 2011. 

املنظمة  توقعات وحسب ، 2030غاية إىل 2001 سنة بعد ما للفرتة السياح توزيع أما
 بعدها آسيا تأيت 2030 غاية إىل األوىل املرتبة يف أوربا يف السياح تركز فيستمر للسياحة، العاملية

 سرعة النمو إىل آسيا شرق يف السياحة منو سرعة تعليل وميكن الثانية، املرتبة يف والباسفيك
 مستوى وحتسني الفرد دخل يف كبري ارتفاع إىل أدى والذي املنطقة، هذه حققته الذي االقتصادي

 السريعة االقتصادية عن التنمية فضال ،اخلارجية السياحة على الطلب زيادة إىل أدى ما وهذا املعيشة،
 التحتية والبنية السياحية وتطوير املواقع ترقية يف وسريع كبري بشكل سامهت آسيا شهدهتا اليت

 من كبرية سياسية اضطرابات تشهد أي مل املنطقة هذه أن ذلك إىل ضف األساسية، واخلدمات
 حتتل كانت بعدما ألمريكا، فتعود ملرتبة الثالثةا أما إليها، السياح تدفق واجتاه حركة أن هتدد شأهنا
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 واالضطرابات النزاعات بسبب األوسط الرابعة للشرق املرتبة وتعود ، 2005سنة قبل الثانية املرتبة
 املنطقة، بلدان كافة على وتداعياهتا املنطقة، يف هذه األمين بالوضع يتعلق فيما خاصة السياسية،

 خفض يف كبري بشكل وتساهم السياحي، القطاع سلبا على ؤثرت ألن كافية كانت األسباب هذه
 البنية إىل املنطقة دول من عدد افتقار ذلك إىل ضف هذه البلدان، يف السياحية النمو معدالت
 إىل األخرية املرتبة إفريقيا وحتتل للسياحة، بالرتويج االهتمام وقلة األساسية، واخلدمات التحتية

 دليل وهذا القادمة، سنة لعشرين الدولية السياحة تركز يف مستقرة لة التوازنمعاد وبالتايل ، 2030غاية
 من به تتمتع ملا نظرا السياح، عدد حيث من الصدارة احتالل على أوربا وإصرار املنافسة على

 . كبرية مؤهالت سياحية

 :الدولية السياحة إليرادات الجغرافي التوزيع :الثاني المطلب

 ،الدولية السياحة لعوائد اجلغرايف التوزيع على الدولية السياحة حلركة يفاجلغرا التوزيع يؤثر

 .السياحية العوائد زادت كلما الدوليني السياح عدد زاد كلما حبيث

 :2000 سنة الدولية السياحة إليرادات الجغرافي التوزيع: أوال

 ،2000 عام   49.1%ب وقدرت الدولية، السياحة اإليرادات من نصيب أكرب أوربا حتتل
األوسط  الشرق مث ، 17.2%بنصيب والباسفيك آسيا شرق تليها   28%بنصيب األمريكيتان مث

 :التايل الشكل يوضحه كما ، 1%بـ آسيا جنوبو   2.3% ب إفريقيا تليها  2.4% بنصيب
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 2000التوزيع اجلغرايف إليرادات السياحة الدولية سنة  (:16الشكل رقم )

 

 الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. من إعداد المصدر:

 :2008ثانيا: التوزيع الجغرافي إليرادات السياحة الدولية سنة 

 أي الدولية السياحة اإليرادات من  50% على تستحوذ أوربا أصبحت 2008 سنة خالل
 206 قدره إيرادات حبجم  21% بـ والباسفيك آسيا منطقة تليها مث دوالر، مليار  474 حوايل

 بـ وإفريقيا  4.8% بـ األوسط الشرق ومنطقة دوالر مليار 188 بـ األمريكيتان تليها دوالر، يارمل
                                   :الشكل التايل يوضحه كما ، 2008 لسنة الدولية السياحة اإليرادات حجم من  %3.2
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2000التوزيع الجغرافي إليرادات السياحة الدولية 

أوربا أمريكيتين جنوب آسيا الشرق األوسط شرق آسيا والمحيط الهادي افريقيا
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.2008سنة  يرادات السياحة الدوليةالتوزيع اجلغرايف إل (:17رقم )الشكل 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات الجدول. المصدر:

 إال أنه الدولية، السياحية اإليراداتو  السياحة حركة من ضعيفة نسبة إفريقيا أخذت وبالتايل
1غاية  إىل اخلمسينات منذ حتسنت

 االستثمارات نقص إىل اإلفريقية السياحة ضعف ويرجع ،2008
 يوضحه منها، كما اجلنوبية خاصة اإلفريقية الدول معظم يف السياسية ةاإلراد وغياب السياحية
 : التايل اجلدول

  

                                                             
ونا أ    انواللتمو اسللنحأ   سييينا  جنوب في االقتصييادية التنمية على السييياحة أثر تحليل ةوللمو  لاللن عنرإ عللوين  1

 .16  ص 2004لإلسيندايأ  اوو  

50%

21%

5%

21%

3%

2008التوزيع الجغرافي إليرادات السياحة الدولية 

أوربا أمريكيتين الشرق األوسط شرق آسيا والمحيط الهادي افريقيا
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  2008ترتيب وجهات السياحة االفريقية سنة  : (25)الجدول رقم

 عدد السياح )مليون سائح( الدولة الترتيب
 12.2 مصر 01
 9.5 جنوب افريقيا 02
 7.9 املغرب 03
 7 تونس 04
 2.1 بوتسوانا 05
 1.7 اجلزائر 06
 0.9 موريشيوس 07
 0.8 أوغندا 08
 0.8 زامبيا 09
10  0.7 

Source : http:/www.wikipedia.org. 

أربع دول وهي مصر، جنوب افريقيا، املغرب وتونس،  يفحيث تركزت السياحة الوافدة 
  مليار دوالر. 30.6حوايل  2008وبلغت االيرادات السياحية إلفريقيا سنة 
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 ة الفصل: خاتم

ن اجلزائر تتوفر على امكانيات سياحية هائلة ومتنوعة ، فإمن خالل دراستنا هلذا الفصل     
بعد  اال ان عدم االهتمام هبذا القطاع السياحي ،حىت ماديةء كانت تارخيية، طبيعية، بشرية او سوا

ادخال االصالحات قطاعا هامشيا، ورغم اجملهودات الكبرية من طرف الدولة بعد  جعلهاالستقالل 
 االقتصادية هلذا البلد، اال ان القطاع مل يصل اىل نوعية السياحة املوجودة يف الدول الرائدة.

ان موقع السياحة اجلزائرية من السياحة الدولية فنجدها ضعيفة، وهذا راجع لعدة أسباب   
عف الثقافة السياحية الطاقات السياحية زيادة على ض وضعفمنها: املادية وقلة املنشآت السياحية 

لدى االفراد، مما ادى بانعكاسات سلبية على توافد السياح اىل اجلزائر مقارنة بدول اخرى وهذا ما البد 
 من معاجلته لتطوير القطاع السياحي يف اجلزائر. 

 

  

 



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث

التمويل في التنمية  االستثمارات السياحي ودور
االقتصادية في الجزائر
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 مقدمة الفصل

 املالية املوارد على مشكل احلصول هو عامة بصفة املنشآت تواجهها اليت املشاكل أكرب من
 ذلك أجل من ،كبرية فيما خيص التمويل  كلا مشمن  تعاين السياحية املنشآت وحىت نشاطها، الالزمة
 مقدمتها يف تأيت ،املتاحة املصادر خمتلف من على األموال للحصول جهودها املنشآت هذه تبذل

يستطيع  فهل املنشآت على البنوك هذه تفرضها اليت الشروط خضم يف التجارية ولكن البنوك

 هل ،الالزمالتمويل  على احلصول من متكنها عدم حالة ويف املستثمرون اجناز مشارعهم السياحية،
ل املشارع السياحية باستطاعتها احلصول على بديل. فعلى املؤسسات املصرفية اجياد تقنيات حديثة لتموي

يف اجلزائر وذلك باستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا امليدان، ومن خالل هذا الفصل سنحاور 
 دراسة احملاور التالية:

 المبحث االول: واقع االستثمار السياحي في الجزائر

 ةالمبحث الثاني: دور التمويل السياحي في الجزائر وانعكاساته على الطاقات السياحي

 في الجزائر السياحية على الطاقات تمويل االستثماراتالمبحث الثالث: انعكاسات 

 معوقات السياحية في الجزائر الرابع:المبحث 

 

 

 

 



 في التنمية االقتصادية في الجزائراالستثمارات السياحي ودور التمويل  الثالث          الفصل 
 

120 
 

 األولالمبحث 

 واقع االستثمار السياحي في الجزائر

يف ظل التغريات اليت عرفتها اجلزائر اتبعت سياسة جديدة، وهي فتح اجملال لالستثمار اخلاص 
وطين واألجنيب يف القطاع السياحي، حبيث كانت املشاريع السياحية املنجزة خاصة يف فرتة السبعينات ال

تابعة إىل الدولة، وبالتايل كان دور القطاع اخلاص يف السياحة ضعيفا جدا، وبعد ختلي الدولة عن 

الشروع يف خوصصة  االستثمار السياحي مل يرافقه استثمارات القطاع اخلاص ألجل سد الفراغ. ومن أجل
القطاع السياحي من طرف الدولة، قامت اجلزائر بوضع عدة قوانني لتشجيع االستثمار )خاصة للقطاع 
اخلاص(، كالتسهيالت املالية واالعفاءات اجلمركية واجلبائية وامتيازات أخرى وذلك من أجل تنشيط هذا 

 .1995أكتوبر 05القطاع، وهذا حسب قانون االستثمار الصادر يف 

 الشراكة واتفاقيات الشراكة في قطاع السياحة الجزائري:المطلب األول: 

 :الشراكة في قطاع السياحةأوال: 

من أجل احتالل مكانة يف األسواق العاملية وحتسني املوارد الوطنية خارج قطاع احملروقات، 

وتطوير الشراكة كان ال بد من تطوير قطاع السياحة وحتسني أداء املتعاملني العموميني واخلواص 
اخلاصة وأن اجلزائر تتوفر على إمكانيات مل تستغل بعد ومن أجل استيعاب التدفقات املستقبلية 
للسياح واليت يتوقع أن تكون أزيد من مليار سائح على املستوى السياحة الدولية يف حدود سنة 

ة، البد من إجياد متعاملني . وعالوة على حتديد احملاور االسرتاتيجية للمؤسسات املعنية بالشراك2020

 :1 تتوفر فيهم املعايري اآلتية

                                                             

و  كعنرة تكديد لحامنسأ لحاجيس لالقتونريأ يلالوتانعص  حجنأ آمنق لحتنامأ لالقتونريأ يلالوتانعمأ  اانياأ ان ل - 1 

 .62-61لحامنلمأ لح طنمأ  ص 
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 وضعية مالية متوازنة وبرنامج تنمية وتطوير حمدد بدقة. -

االستعداد للمشاركة الفعلية يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة والتعاون يف امليدان  -
 رتكة...اخل(.التجاري والتقين واالستثمار يف )ترقية وتكوين وعمليات شراء مش

 جلب األسواق السياحية حنو اجلزائر. -

 االستعداد لالستثمار املشرتك يف جمال إنعاش القطاع السياحي الوطين. -

وإذا توفرت هذه املعايري لتحقيق الشراكة اليت ذكرناها فيمكن أن نقول بأن هناك مزايا 
 للشراكة ومنها:

 :1مزايا الشراكةثانيا: 

السرتاتيجية هو االستفادة من االمتيازات العديدة والفورية اليت إن اهلدف من وضع هذه ا
 متكن احلصول عليها من جراء إقامة الشراكة مع اجملموعات الدولية ونذكر منها:

إقامة استثمارات سياحية وهذا يسمح خبلق فرص عمل جديدة وحتسني الشغل عن طريق استغالل  -
 القطاع.األمثل لإلمكانيات املتاحة واملتوفرة يف 

 حتسني أداء املؤسسات وقدرهتا على املنافسة. -

 حتسني املداخيل من العملة الصعبة عن طريق استعمال شبكات جديدة للتوزيع والتسويق. -

املشاركة يف حتسني صورة البالد السياحية عن طريق نوعية املنتجات والعمليات اخلاصة واالحرتافية  -
 للرتفيه والنزهة.

                                                             

   س نر صدي ص  ريا لحنن ك مص تا ي  لحاتنايع لحامنلأ  ايكوة انواتمو  ونا أ قانطمنأ 2006/2005 ص1.142 
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 تعبئة التمويل املوجه لالستثمارات اخلاصة بإعادة استغالل القدرات املتوفرة وتوسيعها.املساعدة يف  -

 :اتفاقيات الشراكةثالثا: 

من أجل اإلطاحة بعملية الشراكة ال بد من اختاذ جمموعة من االجراءات األساسية اليت متكن 
اليت تشجع املستثمر، توفري املعلومات  من اختيار احلواجز املوجودة مثل: توفري البيئة االجتماعية والسياسية

، اختاذ إجراءات من 1اخلاصة بشروط االستثمار، إقامة مناخ مالئم لتنمية الشراكة يف ميدان السياحة

شأهنا تدعم املستثمرين احملتملني وأن تكون أكثر جاذبية من تلك املعروضة من طرف املنافسني، ولقد 
ائر مثل: اسبانيا وايطاليا حيث توجد حاليا شركتان خمتلطتان دخلت بعض الدول جمال السياحة يف اجلز 

ضافة إىل بعض الدول بإجزائرية اسبانية وجزائرية ايطالية للتسيري والدراسات السياحية قد باشرت عملها 
 العربية.

 SIATAإمضاء عقد الشراكة اجلزائرية االيطالية للسياحة  1994ديسمرب 05فقد مت يف تاريخ 
من أجل القيام بالدراسات وإقامة االستثمارات ومن أجل الرتفيه  ONATالوطين للسياحة  مبقر الديوان

ملك  %65ماليني دينار جزائري، وكانت منه  3والبيع والتسيري يف اجملال السياحي برأس مال قدر بـ ـ
س سنة برئاسة جمل 50مدةمنه ملك للشريك االيطايل وهي شركة خمتلطة ذات أسهم ل  %35واجلزائر 

 :2إدارة ايطايل وإدارة عامة جزائرية وقد ضمت هذه الشركة متعاملون اقتصاديون من اجلزائر وهم

 الديوان الوطين للسياحة. -

 مؤسسة التسيري السياحي بسكرة. -

                                                             

-مأتنول ي سم  لالستثانا لحامنلص مص لحجزلئو  لأليامأ يلحا  قنر  لحاؤتاو لح ياص لحديحص ل إ لحامنلأ اين  لحتنا 1 

 .04رالسأ لنحأ تجناب ب ض لحديإ   ص

كوي، قنس،  توقمأ لحامنلأ مص لحجزلئو  رالسأ لنحأ لحدي ل  لح طنص حيامنلأ  اسنحأ انواتمو مص عي م لحتاممو  ونا أ  2 

 .139  ص 1998لحجزلئو  
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 مؤسسة التسيري السياحي لتمنراست. -

 مؤسسة التسيري السياحي لوهران. -

 واملكونة من احتاد شركني مها: M.P.SIATبينما كان ميثل اجلانب االيطايل شركة 

 املتخصصة يف التكوين واالستثمار. MP Metro Porettiشركة  -

 املتخصصة يف التسويق والتسيري السياحي. SIATشركة  -

أما فيما يتعلق بالشراكة اجلزائرية االسبانية فقد مت االتفاق بعد زيارة وفد اسباين اقتصادي يقوده 

، وبعد سلسلة من اللقاءات اليت 1996جانفي  19و 14الفرتة املمتدة ما بني وزير التجارة االسباين يف 
مليون دوالر أمريكي بنسبة مقبولة باإلضافة إىل  900أسفرت على منح اجلزائر قروضا قدرت آنذاك بــــ 

 سلسلة من االجراءات اليت تتعلق مبا يلي:

 تنمية السياحة.الدعم التقين من أجل متكني اجلزائر بوضع خمطط متكامل ل -

 تشجيع االستثمار وكل أشكال الشراكة مع املتعاملني االسبانيني. -

 مساعدة تقنية لوضع اسرتاتيجية الرتقية واالتصال والتسويق للسياحة يف اجلزائر. -

 دعم وتنمية التبادالت بني خمتلف اجلمعيات السياحية. -

  ها.تدعيم هذه الشراكة بوسيلة القانون حىت تضمن حسن سري  -
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 Flämingوخالل هذه الفرتة فإن وزير السياحة اجلزائري قد استقبل اجملموعة االسبانية 
Intercontinental  وعلى رأسها املدير العامDiego Soria Perez اجملال السياحي  يف إطار التعاون يف

 1.وهبذه املناسبة فقد مت. والفندقي وترقيته واعطائه دفعة قوية للتطور والنجاح

كتسي االستثمار السياحي يف اجلزائر أمهية بالغة وكبرية، وهذا نظرا الستعدادها وتقبلها ملثل هذه وي
 :2االستثمارات، باإلضافة إىل

تعترب نقائص العرض السياحي يف اجلزائر فرصا مهمة لالستثمار حيث أنه فرص االستثمار  -

تزايد، إذ جند بعض املناطق متاحة يف السياحة اجلزائرية، خاصة يف ظل الطلب السياحي امل
السياحية عذراء، فهي تفتقر لكثري من االمكانيات السياحية كالفنادق واملطاعم وأماكن 
الرتفيه...اخل بإضافة إىل توافر املوارد الطبيعية، كل هذه النقائص تشجع وجتنب االستثمار 

 السياحي إليها.

د الوطين، إذ يشكل القطاع بديال حقيقيا مسامهة االستثمار السياحي يف تنويع موارد االقتصا -

لقطاع احملروقات يف املستقبل )على املدى املتوسط البعيد( إذا مت االعتناء به وتفعيله وترقيته، 
حيث يساهم يف توفري مداخيل بالعملة الصعبة من السياحة اخلارجية، وهذا يؤدي إىل التقليل 

 منو االقتصاد الوطين والذي يكون بديال عنه. باالعتماد على قطاع احملروقات كقطاع رئيسي يف

                                                             
منها ملك للجزائر  %45االسباين ومنها ملك للشريك  %55نسبة  Fläming Tour"ولقد مت إنشاء شركة خمتلطة لالستثمار حتت اسم  1

ني الشركة االسبانية وستقوم بإجناز استثمارات يف املناطق لـــ سيد فرج، تيبازة، ويف منطقة بوزجار بوالية عني متوشنت، كما مت االتفاق على عقد التسيري ب
 فندق الزبيانيني.ومؤسسات التسيري السياحي لسيدي فرج وتلمسان من أجل تسيري فندقني ومها فندق الرياض و 

2-ONT contrat de management et société mixte Alger-Espagnol, Algérie tourisme, publication 
d’information, novembre-décembre 1995, p 06. 
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مسامهة القطاع السياحي يف امتصاص معدل ارتفاع البطالة، نظرا الرتباطه وعالقاته بقطاعات  -
لتوفري أزيد  اقتصادية أخرى وهذا ما خطط له من خالل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وذلك

 .20061و 1993بني منصب عمل خالل الفرتة املمتدة ما  79000من

تتوفر السياحة اجلزائرية على مزايا تنافسية غري مستغلة يف الوقت الذي تشهد فيه األسواق  -

حدة املنافسة، مما استدعى على الدول التخصص يف قطاعات اليت متتلك فيها ارتفاع العاملية 

أس هبا يف األسواق مزايا تنافسية قوية، ويف هذا اجملال فإن اجلزائر ميكن أن متتلك حصة ال ب
العاملية للسياحة من خالل تركيزها على جلب االستثمارات السياحية خاصة األجنبية منها ومن 

 طرق الدولة الرائدة يف هذا اجملال.

ولتشجيع وتطوير االستثمار السياحي ال بد على الدولة اجلزائرية أن تقوم بتوفري جمموعة من العناصر 
 لتحقيق ذلك ومنها: 

 تتأثر االستثمارات السياحية من خالل التحفيزات والتسهيالت اليت  ت والحوافز:التسهيال

متنحها وتوفرها الدولة هلذا القطاع احليوي وهذا شأهنا شأن باقي االستثمارات يف القطاع األخرى، 
ة خاصة فيما يتعلق جبانب االستقرار واملنظومة القانونية والتشريعية املرتبطة باالستثمار، باإلضاف

إىل توفري العقار السياحي بأسعار حتفيزية وتوفري البنية التحتية بدون مقابل للمستثمر، حيث 

 .2 تسدد تكلفة العقار عن طريق االجيار

                                                             

 .2006لح كنحأ لح طنمأ حتط يو لالستثانا  انت الر  1 

-2001كيمأ لالقتونر  ونا أ لحجزلئو  ايكوة انواتمو لح طنص لح طنا لحامنلص مص لالقتونر  ليامأ لح نرايديو عند  2 

  ص2002
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 :تعمل الدولة على توفري جمموعة من الوسائل الفنية بغية جلب  تقديم المساعدات الفنية

 دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية، االستثمارات اخلاصة هبا. وتكمن هذه الوسائل الفنية يف

 .1وتوفري وتأهيل املتدربني يف اجملال السياحي

 :يعمل التخطيط السياحي على رسم االسرتاتيجية السياحية لفرتة زمنية  التخطيط السياحي

 معينة، وبالتايل توفري املوارد السياحية لغرض حتقيق تنمية سياحية سريعة.

 :الرتويج إلمكانيات االستثمار السياحي املتوفرة وهذا من خالل  العمل على الترويج السياحي

التعريف هبا والرتويج هلا وإمكانية التعرف على فرض االستثمار من أجل االقبال املستثمرين 
 عليها.

 : االمتيازات والتحفيزات الممنوحة لتفعيل االستثمار السياحي:المطلب الثاني

رفها اجلزائر، إلعطاء مكانة حقيقية للقطاع السياحي نظرا يف ظل التغريات االقتصادية اليت تع
ملا تتوفر عليه اجلزائر من موارد هامة يف هذا اجملال حبيث اتبعت سياسة جديدة متمثلة يف فتح اجملال 

لالستثمار اخلاص الوطين واألجنيب، وكذلك الشروع يف خوصصة القطاع السياحي ويف هذا اجملال، قامت 

ة بإصدار عدة قوانني لتشجيع االستثمارات اليت متثلت يف التسهيالت املالية، واالعفاءات احلكومة اجلزائري
  .122-93حتت رقم  1993أكتوبر 05اجلمركية واجلبائية وهذا حسب قانون االستثمار الصادر يف 

 :3ومن خالل هذا القانون متثلت هذه التحفيزات فيما يلي

 ليت تنجر يف املناطق احلرة والنوعية.النظام العام الذي خيص االستثمارات ا-

                                                             
  ديو عند لح نرا  اووع سنبق صي 1
 .10/10/1993لحونراة مص  64لحجويدة لحوسامأ  اق،  2
  2002اكاد عز لحدين  لحتط ا لحامنلص مص لحجزلئو  اسنحأ انواتمو  كيمأ لالقتونريأ يعي م لحتاممو  ونا أ لحجزلئو   3

 .34 ص
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 النظام اخلاص باجلنوب املناطق اليت أعطيت هلا األولوية يف التنمية.-

النظام اخلاص بالطرف الثاين من اجلنوب ويشمل الواليات )بشار، غراديه، النعامة، ورقلة، -
 واد سوف، بسكرة، جلفة(.

اتيجية وقد خصت االمتيازات املمنوحة نظام االتفاقيات وخيص االستثمارات العامة واالسرت -
 بعض اجلوانب خالل اجلدول التايل: 1993لالستثمار السياحي حسب القانون لسنة 

 1993(: االمتيازات املمنوحة لالستثمار السياحي طبقا لقانون 26اجلدول رقم ) 

 رياجلنوب الكب الطوق الثاين للجنوب املناطق اخلاصة النظام العام امتيازات النظام
 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 03 املساعدات على االجناز

 إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء حقوق التسجيل
حقوق التسجيل لعقود تأسس 

 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 الشركات ورفع رؤوس أمواهلا

 02إعفاء من  الرسم العقاري
 سنوات 05إىل 

إىل  05إعفاء من 
 سنوات 10

سنوات  07إعفاء 
 سنوات 10إعفاء  ألقلعلى ا

TVA الرسم على القيمة
 إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء املضافة

 %3 %3 %3 %3 احلقوق اجلمركية
 تكفل جزئي أو كلي %50 تكفل جزئي أو كلي ال شيء أشغال املنشآت القاعدية

إتاوة التأخري  التنازل على األراضي العمومية
 بقيمة حقيقية

امتيازات ميكن أن 
ينار تصل إىل الد

 الرمزي
 %50ختفيض 

امتيازات ميكن أن 
تصل إىل الدينار 

 الرمزي
 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء التخفيض على نسبة الفوائد

 .15، ص 1994المصدر: وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مجلة االستثمار والشراكة في السياحة، 

لضمانات املمنوحة فإن السلطات قد فيما يتعلق با 1993ومن خالل قانون االستثمار لسنة 
منحت ضمانات مل تكن موجودة من قبل، وميكن تفسري هذه السياحة يف انتقال اجلزائر من دولة 
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منغلقة إىل منفتحة على العامل، وهذا هبدف إرساء قواعد اقتصاد السوق منافسة الدول اليت سبقتها من 
سة، كما أن الضمانات املمنوحة كانت داخلية عقود بعيدة ومدة طويلة وهذا هبدف اتساع هذه السيا

 .1ودولية

مبدأ املعاملة العادلة بني املستثمرين اجلزائريني واألجانب من جهة واملستثمرين األجانب فيما -
 بينهم من جهة أخرى.

ال ميكن اللجوء إىل تسخري من طرف العدالة، إال يف احلاالت اليت نص عليها التشريع  -
 املعمول به.

( الذي نص على 12-23نات التحويل والتنازل لرأس املال املستثمر )مرسوم تشريعي ضما -
إمكانية حتويل رأس املال املستثمر الناجم عنه، وخيص هذا الضمان أيضا الناتج الصايف للتنازل 

 أو التصفية حىت ولو كان هذا املبلغ يفوق رأس املال األصلي للمستثمر.

فظهور أي نزاع يطرأ بني املستثمر األجنيب والدولة اجلزائرية، إما  أما فيما خيص النظام القضائي،
بفعل املستثمر، وإما نتيجة إلجراء اختذته الدولة اجلزائرية ضده، يف هذه احلالة ميكن اللجوء إىل 

التحكيم الدويل يف حالة إذا مل يسوى النزاع أو اخلالف بني الطرفني عن طريق الرتاضي. أما يف حالة 
 اخلاص باملستثمرين لدول املغرب العريب فإن كل نزاع يعرض على:النزاع 

 هيئة قضائية لدول احتاد املغرب العريب 
 .حمكمة االستثمار العربية 

                                                             

 .63  ص 1998عيم ش قوب ا كانإ  قنة   لالستثانا مص لحجزلئو  ري ل  لحاطن عنر لحجنا مأ   1 
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، فمن خالل هذا القانون فإن 20011أما االمتيازات املمنوحة وفق قانون تطوير االستثمار لسنة      
جيية جللب االستثمارات األجنبية، وذلك من خالل احلكومة اجلزائرية قد استمرت يف جهودها الرتو 

إصدار قوانني جديدة من شأهنا أن تعطي دفعا قويا للقطاع السياحي، فقد مت مبوجب هذا القانون 

إنشاء صندوق لدعم االستثمارات يف شكل حساب ختصيص خاص يوجه لتمويل التكفل مبسامهة 
( ANDIسيما املنشآت الضرورية إلجناز االستثمار ) الدولة يف كلفة املزايا املمنوحة لالستثمارات ال

 :2( ومتثلت مهام هذه الوكالة فيما يليAPSIبدال من الوكالة الوطنية املكلفة برتقية ومتابعة االستثمار )

 استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعدهتم. -

 تسهيل القيام بالتشكيالت التأسيسية للمؤسسات. -

 منح املزايا املرتبطة باالستثمارات يف إطار الرتتيب املعمول به. -

 ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها. -

 تسيري صندوق دعم االستثمار. -

 التأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد هبا املستثمرين خالل مدة االعفاء. -

أضاف امتيازات  2001تثمار لسنة وزيادة على هذه الضمانات، فإن قانون تطوير االس
 :3إضافية للمستثمرين الوطنيني واألجانب وصنفت إىل نوعني ومها

 النظام العام: -1

 وهي عبارة عن جمموعة من املزايا، إضافة إىل الضمانات اليت ذكرناها سابقا، من خالل قانون

                                                             

 .22/0/2002  لحاؤاخأ مص 47در اق، حجويدة لحوسامأ  لح ا 1 

 .70ح اني ان   رالسأ ا ناةأ حيتجوبأ لحامنلمأ مص لحجزلئو اع ب ض لحنيدل  لحات سطمأ  ص  2 

 .70 بق  صح اني ان   اووع سن 3 
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 ومتمثل هذه املزايا فيما يلي: 2001تطوير االستثمار لسنة 

من دفع رسم نقل امللكية فيما خيص كل املقتنيات العقارية واليت متت يف إطار االعفاء  -
 االستثمار املعين.

االعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف  -
 إنشاء االستثمارات.

مركية فيما خيص ( يف جمال احلقوق اجلBonifiéتطبيق النسبة املنخفضة أو املخفضة ) -
 التجهيزات املستوردة من اخلارج واليت تدخل مباشرة يف اجناز املشاريع االستثمارية.

 النظام االستثنائي أو غير العادي:-2

وتتعلق هذه املزايا باالستثمارات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من      

ة اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين، ال سيما عندما تستعمل الدولة، وكذا االستثمارات ذات األمهي

تكنولوجيا خاصة من شأهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتؤدي، وهتدف 
 إىل تنمية مستدامة ضمن هذا النظام االستثنائي جند مزايا أخرى وهي نوعني:

 الة فإن املستثمر يستفيد من املزايا التالية:عند اجناز مشروع االستثمار: يف هذه احل 

 االعفاء من دفع حقوق نقل امللكية العقارية اليت هي يف إطار االستثمار.-

تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة، وذلك فيما خيص  -
 االشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار.

تطبيق النسبة املنخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة من اخلارج واليت  -
 تدخل مباشرة يف اجاز مشروع االستثمار.
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( فيما خيص العقود من األلف 2تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة قدرها ) -
 رمزية.التأسيسية والزيادات يف رأس املال، وتعترب هذه النسبة 

االعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف  -
 اجاز االستثمار، سواء كانت مستوردة من اخلارج أو حملية.

 :عند انطالق املشروع: يف هذه املرحلة فإن املستثمر يستفيد من املزايا التالية 

 وتسهل االستثمار كتأجيل العجز وآجال االستهالك.منح مزايا إضافية من شأهنا أن حتسن  -

( عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات وعن 10االعفاء ملدة ) -
الريبة على الدخل االمجايل، وعلى األرباح املوزعة، ومن الدفع اجلزائي، ومن الرسم على النشاط 

 املهين.

داء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات ( عشر سنوات ابت10االعفاء ملدة ) -

 العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار.

باإلضافة إىل ذلك فإن احلكومة عملت على خلق قوانني من أجل تطوير القطاع السياحي يف 
ليت جاء هبا اجلزائر وهلذا فإن الدولة قد منحت للمستثمرين يف هذا قطاع مزايا أخرى إضافة إىل املزايا ا

. والذي أعطى امتيازات لالستثمار السياحي واملتمثلة 20031وذلك من خالل القانون  2001قانون 
 فيما يلي:

 .%25عوض  %19تطبيق معدل الضريبة على أرباح الشركات  -

                                                             
1 – Ministère des finances, tourisme, soutien fiscal à un secteur potentiellement porteur, la lettre du la DGI, n° 
43, 2009. 
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 .%2يطبق على رقم األعمال للنشاطات السياحية الرسم على النشاط املهين  -

 .%7ملنصوص عليها يف قانون الرسم على القيمة املضافة ختضع النشاطات السياحية ا -

عندما تكون األرباح واملؤونات  %0.5ختضع عقود زيادة رأس املال الشركات األجنبية لرسم  -
 املدجمة يف رأس املال مل ختضع من قبل للضريبة على أرباح الشركات.

على املبلغ االمجايل  ،%0.5ختضع عقود تكوين الشركات السياحية حلق التسجيل بنسبة  -
 .دج1000لألمالك املنقولة والعقارية دون أن يقل هذا احلق على 

جتد جمموعة من العوامل اليت تتحكم يف التوزيع اجلغرايف للسياحة الدولية، مما جيعلها رائدة يف 
 مناطق معينة مقارنة مبناطق أخرى يف العامل، ومن أهم هذه العوامل هو توفر عامل األمن وتوفر

 االمكانيات السياحية اليت توفر الراحة والطمأنينة للسياح وزيادة أمهيتها يف تفعيل التنمية.

 المطلب الثالث: استراتيجية الدولة لدعم وتنمية االستثمارات السياحية المستقبلية:

 نظرا ملا تتوفر عليه اجلزائر من مؤهالت سياحية على غرار باقي البلدان فقد وضعت الدولة     

 اِلسرتاتيجية من أجل النهوض هبذا القطاع وذلك حىت تستفيد من املزايا اليت يقدمها ومن أجل أنا
 يلعب دور احملرك لاِلقتصاد الوطين.

 أوال: تدابير دعم وترقية اال ستثمار السياحي:

يف إلطار برنامج احلكومة من أجل ااِلنعاش ااِلقتصادي والذي من أهدافه األساسية تثمني كل 

قات ومضاعفة إنتاج الثروات، هناك حركة جديدة منتهية من طرف قطاع السياحة من اجل حتقيق الطا
اهداف االفاق العشرية للقطاع وإزالة خمتلف العقبات اليت تقف امام تنمية النشاطات السياحية 

ت وتروجيها وتشجيع االستثمار على مستوى الرتاب الوطين وذلك باختاذ تدابري حتفيزية ووضع أدوا
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قادرة على حتقيق األهداف قادرة على حتقيق األهداف املرجوة وتسمح بتوفري دعم  دائم  تنفيذية
للمستثمرين، املتعاملني واملهنيني الذين ينشطون يف ميدان السياحة وتشجيع ظهور مناطق سياحية كثرية 

 .1قادرة على استيعاب التدفقات السياحية

 رق تمويله:ثانيا: تدابير دعم النشاط السياحي وط

 :2ويتم ذلك من خالل اختاد جمموعة من اإلجراءات واملتمثلة يف    

 التهيئة والتحكم في العقار السياحي:    .أ
 واليت متثلت فيما يلي: 2003-2002تتمثل يف مواصلة االعمال املنجزة خالل الفرتة     

ر السياحي استعمال استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدمية =، العقا -
 واستغالل الشواطئ ألغراض سياحية.

 إعادة هيكلة املؤسسات املكلفة بالتنمية والدراسات السياحية. -
 منطقة توسع سياحي. 19ــــالشروع يف دراسات التهيئة لـ  -
 انشاء صندوق لدعم االستثمار السياحي. -

تمثلة يف االستغالل األمثل دعم االسرتاتيجية القطاعية وحتقيق اهلداف املمن اجل     
للطاقات السياحية واحداث توافق مع حمطات التنمية فقد مت اعداد خمطط توجيهي للتهيئة السياحية 

(SDAT يف سنة )3وقد مت تسطري االعمال الرئيسية التالية 2005-2004. 
 الشروع يف دراسة لتحديد وإعادة تشكيل ملناطق التوسع وكذا املواقع السياحية. -

 منطقة توسع سياحي 100ــــمواصلة دراسات التهيئة لـ  -

                                                             
1 ONT, la planification de la croissance, Algérie tourisme, publication   d’information  ,N°02,1997,p.09. 

 .20اووع سنبق  ص  2013-2004أ  تو ا تط يو قطنا لحامنلأ حي تويأ يزلاة لحامنل 2 

 .21سنبق  صاووع  لحامنلأ يزلاة  3 
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يف السنة من القطع األرضية املتواجدة  هكتار600التنازع عن طريق الرتاضي عن حوايل  -
(وذلك بغرض ENETداخل مناطق التوسع السياحي لفائدة الوكالة الوطنية للدراسات السياحية )

 هتيئتها ووضعها حتت تصرف املستثمرين.

 منطقة توسع سياحي. 70ز اشغال التهيئة القاعدية لـــــ اجنا -
( بالوسائل املادية، البشرية واملالية اليت ANDTتدعيم الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ) -

 متكنها من القيام جبميع املهام املوكلة هلا.

6.4ـــ ختصيص موارد مالية لفائدة الصندوق اخلاص بدعم االستثمار السياحي تقدر بــ -

 مليون دينار يف السنة. 640مليار دج أي بدفعة تصل اىل   
ان جمموع االعمال اليت مت ذكرها أعاله بالنسبة للعشرية القادمة تتطلب ختصيص غالف مايل 

 مليار دينار جزائري. 31.32قدره 

 تأطير وتمويل المشاريع السياحية:  .ب
ال السياحة، البد من تكييف طريقة التمويل وفقا نظرا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستثمار يف جم    

 :1له: ويف هذا الباب كان البد من اختاذ جمموعة من اإلجراءات هي

تأسيس منتوجات مالية ذات خصوصية: يف إطار اصالح النظام البنكي كان البد من   -
ثمار العمل على تشجيع انشاء منتوج مايل يتمثل: يف قرض فندقي يتوافق مع طبيعة االست

السياحي الذي يتطلب قروض طويلة االجل بسبب خصوصيات اسرتجاع رأمسال هذا النوع 
 من االستثمارات. 

                                                             

 .147ص  2006-2005س نر صدي ص  ريا لحنن ك مص تا ي  لحاتنايع لحامنلمأ   1 
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تشجيع انشاء بنوك متخصصة يف متويل االستثمار السياحي واليت ميكن ان تنشئها  -
 .املؤسسات العمومية االقتصادية السياحية كشركات التأمني البنوك او املتعاملون اخلواص...اخل

ختفيض نسبة الفائدة كإجراء إضايف لتشجيع وحتفيز االستثمارات مثلما هو معمول به يف  -
 من البلدان. العديد

 من اجل حتفيز وتشجيع االستثمار البد من اعداد حصيلة للطاقة احلموية واليت تقدر حاليا -

محوي، فهذه  منبع ودراستها من اجل حتديد اخلصوصيات االستثنائية لكل منبع 200بـــــــ 
 الطاقة تشكل أداة لدعم وتوجيه االستثمار يف امليدان احلموي مستقبال. 

تنمية مناطق اجلنوب بالقيام مبشاريع هتيئة املسالك املوجودة بغرض تسهيل استعماهلا وفتح  -
مسالك جديدة وحمطات سياحية من اجل تقليص مدة التنقل، فضال عن اجناز نقاط املاء 

 السياحية. على طول الدورات

 ثالثا: تدابير دعم النوعية:

من النقاط األساسية لضعف السياحة يف اجلزائر هي تدهور نوعية اخلدمات املوجودة كذا طرق 
تقدميها، هلذا السبب كان البد من السلطات العمومية منح عناية خاصة هلذا اجلانب ومن اجل ذلك 

 فقد حددت جمموعة من االعمال تتمحور حول:

  عية الخدمة:تحسين نو 

 :1اهم االعمال املقرتحة من اجل حتسني نوعية خلدمات متثلت يف   

                                                             
1 Ministère du tourisme ,éléments de la stratégie de développement durable du tourisme en Algérie horizon 2010 

,p : 66 . 
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مواصلة عمليات التنظيم ومراقبة النشاطات واهلن يف قطاع السياحة وذلك من خالل  -
 تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكمها.

مد يف العامل واملعمول به يف توعية املتعاملني باللجوء اىل نظام منح شهادات النوعية املعت -
 .1ميدان السياحة املستدمية

حتسني حميط السياحة من خالل التطبيق الصارم لإلجراءات والقواعد املتعلقة بالنظافة  -

العمومية بالنظافة العمومية، محاية الصحة، محاية املستهلك، محاية املوارد الطبيعية والرتاث 

متلكات تسهيل اإلجراءات االدارية للدخول اىل اجلزائر الثقايف واملتاحف، امن األشخاص وامل
 . 2وتنقل السياح

  

                                                             
 . 26اووع سنق  كو ص  2013-2004ط يو لحامنلأ حي تويأ ت لحامنلأ  تو ايزلاة  1

  اانياأ ان لو  لعنرة تكديد لحامنسأ يلالوتانعمأحجنأ لمنق لحتنامأ لالقتونريأ   يلالوتانعصلحاجيس لالقتونرل  2 

  .107لح طنمأ  صلحامنلمأ 
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 المبحث الثاني

 دور التمويل السياحي في الجزائر وانعكاساته على الطاقات السياحية:

اىل األموال من اجل إنشائها وتطويرها وحتصل على هذه األموال  حتتاج كل منشأة او مشروع
تمويل الذاتية او املصادر العائلية او باللجوء اىل االقرتاض من البنوك وفيما إما باالعتماد على مصادر ال

 يلي عرض ملفهوم التمويل ومصادره املختلفة.

   المطلب األول: مفهوم التمويل ومصادره 

 مفهوم التمويلأوال: 

ية، واليت تفوق نظرا ملا حتتاجه املؤسسة من رؤوس األموال اليت تغطي كل التدفقات النقدية اخلارج      
التدفقات الداخلية، وإن الرصيد ال يكفي لتغطية العجز فإن املدير املايل جيد أن التمويل هو الركيزة 

 األساسية إلنشاء املؤسسة، وبالتايل ميكن تقدمي التعاريف التايل:

الدفع  التمويل لغة هو االمداد باملال واصطالحا هو جمموعة االعمال والتصرفات اليت متدنا بوسائل
 وكلما كان حجم التمويل كبريا كلما كان العائد او الربح أكرب.

 التعريف األول:

االمتداد برأس املال او بقرض نقذي للحاجة اليه يف تنفيذ االعمال ويقال انه كافة االعمال  التمويل هو
على تعظيم التنفيذية اليت يرتتب عليها احلصول على النقود واستثمارها يف عمليات خمتلفة تساعد 

القيمة النقدية املتوقع احلصول عليها مستقبال يف ضوء النقدية املتاحة حاليا االستثمار والعائد املتوقع 
 .1حتقيقه منه واملخاطر احمليطة به، واجتاهات السوق املايل

                                                             
 .11-3  ص2001 لح نيوة   لح وبمأ لحناحأ رلا   لحتا ي  اونرا   للاد ي ع عنمد لحكجنزل 1
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 الثاني: التعريف

رة من لتجميع مبالغ مالية وجعلها يف حوزة املؤسسة بصفة دائمة ومستم التمويل هو عملية
طرف املسامهني او املالكني هلذه املؤسسة، وهو ما يسمى بتكوين رأس املال اجلماعي ويتجسد هذا 

األخري يف ميزانية اليت حتتوي على جانبني، األصول يظهر استخدامات تلك املوارد اليت يظهرها اجلانب 
 اآلخر من امليزانية.

 الثالث: التعريف

نشاء مؤسسة او شركة وضمان سري نشاطها وكذا التمويل هو كل املصادر الضرورية إل
توسيعها أي كل املوارد اليت جتعل كل الشركة تنتج أكثر بظروف أحسن مما جيعلها قادرة على تدفقات 

 .1نقدية

 الرابع: التعريف

التمويل هو تذبري األموال أو املوارد الالزمة للقيام بالنشاط االقتصادي، ويف األصل فان 
شطته االقتصادية من موارده الذاتية ولكن يف أحيان كثرية ال تكفي املوارد الذاتية اإلنسان ميول أن

لتمويل هذه األنشطة خاصة يف جمال إنشاء املشروعات وتشغيلها، وهنا يتم اللجوء إىل الغري للحصول 
 على التمويل ولذا فإن معنا اخلاص للتمويل يعرب عن تقدمي شخص ماله للغري حيث توجد فئة لديها

مدخرات تسمى فئة الفائض، وفئة حتتاج اىل مال تعجز مواردها الذاتية عن تدبري كل ما حتتاجه 
 .2وتسمى فئة العجز املايل

                                                             

  1989  1لحطن أ  س اين  لحنتو رلا لالقتونرل  لحاتويا مص لحتا ي  يسمنسنر قولالر لحانحمأ  لإلرلاة لان  ت ممق 1 

 .12ص

 لحاؤساأ تا ي  ل إ لحتداينمأ ياةلحد لحوسامأ  غمو لحتا ييمأ لح ن لر طويق عن لحتا ي  عاو  لحكيم، عند اكاد 2 

 .3اني ص 28-25طمم  سلحاغنابمأ   يألالقتونر مص رياين يلحات سطأ يتط يو لحوغموة
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 ثانيا: مصادر التمويل

للوظيفة املالية هي التخطيط للمستقبل الذي يستدعى وضع الربامج  من األهداف الرئيسية
 امج واخلطط.التشغيلية مث حتديد مصادر التمويل لتنفيذ الرب 

ان حتديد مصادر التمويل اليت تعتمد عليها اإلدارة املالية يف تنفيذ الربامج واخلطط حيدد 
اهليكل املايل للمنظمة ويقصد باهليكل املايل كل مصادر التمويل طويلة االجل وهو ما يعرف حماسبيا 

أة مقابل احلصول على جمموع بامليزانية العامة واليت متثل جمموع االلتزامات اليت ترتتب على املنش
 األصول.

وجتذر اإلشارة هنا اىل ضرورة التمييز بني اهليكل املايل للمنشأة والذي يعين كل مصادر 
 .1التمويل وبني هيكل رأس املال والذي يقصد به مصادر التمويل طويلة األجل فقط

 .مصادر التمويل الداخلية1

 التمويل عن طريق األموال الخاصة:  .أ

تبط هذا املصدر بشركات املسامهة حيث تقوم هذه اآلخرة بإصدار أسهم من أجل تكوين وير      
 .2رأمساهلا أو زيادته، وهنك نوعان من األسهم، أسهم عادية وممتازة

  :األسهم العادية 

ميثل األسهم العادي مستند ملكية له قيمة إمسية، قيمة دفرتية، وقيمة سوقية تتمثل االمسية يف 

نة على قيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها يف عقد التأسيس أما القيمة الدفرتية القيمة املدو 

                                                             

 .166  ص1998لحناحأ   رلا  بموير  لحانحمأ لإلرلاة  لحدين ة ا خننبأ 1 
 بنتنأ   ونا أ يلحتامموونريأ تلالقلح ي م  كيمأ ايكوة انواتمو  لحامنلمأ ريا لحنن ك مص تنتمع لحتنامأ  عمانةص ابمع  2

   ص2011/2012لحانأ لحجنا مأ 
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فتتمثل يف القيمة اإلمسية مضاف إليها االحتياطات واألرباح احملتجة مقسومة على عدد األسهم العادية 
ل وقد تكون هذه املصدرة، وأخرا تتمثل القيمة السوقية يف القيمة اليت يباع هبا سهم يف السوق رأس املا

 .1القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفرتية

ويتمتع محلة األسهم العادية بصفتهم مالك للشركة مبزايا خمتلفة وحقوق متعدد ميكننا تلخيصها فيما 
 يلي: 

 حق االشرتاك يف األرباح عند توزيعها. -

 يس الشركة.احلق يف حضور اجلمعيات العامة والتصويت وفقا ملا ينص عليه عقد تأس -
 حق األولوية يف االكتتاب وشراء األسهم العادية اجلديدة. -
 حق احلصول على نصيب من املوجودات الشركة عند تصفيتها. -
 حق االطالع على وثائق الشركة. -

 احلق يف نقل ملكية األسهم ألشخاص آخرين. -

 األسهم الممتازة 

، قيمة دفرتية، وقيمة سوقية شانه يف ذلك شان ةميثل السهم املمتاز مستند ملكية له قيمة امسي    
 السهم العادي، غري أن القيمة الدفرتية تتمثل يف قيمة األسهم املمتازة.

كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة على عدد من األسهم املصدرة وعلى الرغم من أنه ليس للسهم 
ت الحق، وذلك على حنو مشابه ملا املمتاز تاريخ استحقاق، اال انه قد ينص على استدعائه يف توقي

 .2سيشار اليه عند تناول السندات

                                                             
 .12/13  ص2003  اوو  حيطننعأ لحدلحأ اوكز  لحتوكنر يمي  مص لحكديث لحفيو  يندل كبوليم، انمو 1
 .21-20  ص2001لح نيوة    لح وبمأ لحناحأ رلا  لحتا ي  اونرا  للاد عي  عنمد لحكجنزل 2
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وختتلف األسهم املمتازة عن األسهم العادية من حيث احلقوق واالمتيازات لكل منها، 
فمعروف مثل أن أصحاب األسهم املمتازة ليس هلم حق التصويت يف مجعيات مالك األسهم وهم ال 

 بة حمددة.يشاركون يف الرباح احملققة اال بنس

وهبذه الصفات فان األسهم املمتازة أقرب يف شكلها اىل الديون طويلة االجل نسبة فائدة 

ثابتة منها اىل حقوق امللكية لكن جيب اإلشارة اىل أن األسهم ختتلف عن القروض نظرا ألهنا ال تدفع 

رباح املوزعة على بالشركة إىل إشهار إفالسها يف حاالت العسر املايل وعجز الشركة على سداد األ
 حاملي هذه األسهم.

  التمويل الذاتي  .ب

يعترب التمويل عنصرا مهما من عناصر التقييم اليت يستغلها البنك، والتمويل الذايت هو عبارة 
عن مفهوم يبني القدرات الذاتية للمؤسسة على متويل االستثمارات اليت يقوم هبا، وميكن حساب 

ستهالكات السنوية، واملؤمنات اليت تقوم هبا املؤسسة على سبيل التمويل الذايت للمؤسسة جبميع اال

 االحتياط واألرباح احملققة سنويا بعد أن تطرح منها الضرائب واالرباح املوزعة.

وإذا كان التمويل الذايت يف احلقيقة يبني قدرة املؤسسة على متويل االستثمارات باالستغناء عن 
ا املفهوم يهم البنك كثريا عند االقدام على هذا النوع من التمويل، اللجوء اىل القروض البنكية فان هذ

باعتبار ان قدرة املؤسسة على تسديد هذا القرض عند حلول اجال االستحقاق إمنا يعتمد إىل حد 
 .1كبري او بعيد على قدرهتا على حتقيق أرباح باملفهوم الواسع

 

                                                             

 .151  ص2003  2لحنن ك  ري ل  لحاطن عنر لحجنا مأ  لحجزلئو  لحطن أ  نرلحطنيو حطوش  ت نم 1 
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 . مصادر التمويل الخارجية2

 باالعتماد إما األموال هذه على وحتصل وتطويرها إنشائها أجل من موالاأل إىلؤسسة م كل حتتاج
 اومن املوردين البنوك من االقرتاض إىل باللجوء أو املصادر العائلية أو الذاتية التمويل مصادر على

 :يلي فيمامصادر التمويل اخلارجية  وتتمثل
 

 االئتمان التجاري .أ

ن التمويل قصري االجل حتصل عليه املؤسسة من املوردين التجاري بأنه نوع م ميكن تعريف االئتمان
ويتمثل يف قيمة املشرتيات للسلع اليت تتاجر فيها او تستخدمها يف العملية الصناعية وتعتمد املؤسسة 

على هذا املصدر من التمويل بدرجة أكرب من اعتمادها على االئتمان املصريف وغريه من املصادر 
كون املصدر الوحيد قصري األجل املتاح يف بعض املؤسسات ويطلق على األخرى قصرية األجل، بل ي

التلقائي نظرا ألنه ما يزيد وينقص مع تقلبات احلجم يف حجم النشاط،  االئتماناالئتمان التجاري ب
 االئتمانأي أنه عادة ما يكون متاح بالقدر املالئم يف الوقت املناسب وتعد هذه واحدة من أهم مزايا 

 .1ضاف إليها أنه يتم دون إجراءات رمسيةالتجاري ي

الذي يقدمه املوردون مصدرا آليا للتمويل فاذا كان موردون الشركة يبيعون مواد  االئتمان التجارييعترب 
أولية بشروط بيع اجل معينا، وكانت الشركة تعتمد على هدا املصدر كتمويل، فان التمويل يزداد آليا 

عا لزيادة مبيعاهتا وانتاجها وتتضمن شروط البيع بعاملني مها اخلصم بازدياد حجم مشرتات والشركة تب
، إن هدا التمويل ليس عدمي التكلفة، فاملورد يتحمل تكلفة األموال املستثمرة يف االئتمانالنقدي وفرتة 

حساباته املدينة، وتكلفة اخلصم النقدي إذا استفاد منها املشرتي، ويعكس املورد هده التكاليف عادة 
سعر بيع للمواد وحسب ما تسمح به األوضاع الطلب واملنافسة يف السوق لذلك فان الشركة قد  يف

                                                             

 .73اووع سنبق   ص   ابمع عمانةص  1 
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تستطيع احلصول على أسعار ادنا اذا توفرت لديها السيولة وأرادت شراء املواد نقدا من وجهة نظر 
جماين و جتاري  ائتمان التجاري املقدم من طرف املوردين اىل االئتمانالشركة املشرتي ميكن تقسيم 

ومن  ذو تكلفة، ودلك حسب قرار الشركة عن مدى االستفادة من هذه التسهيالت، ائتمان جتاري
 :1ما يلي االئتمان التجاري أسباب استخدام

  :التكلفة 

التجاري لن يضيف شيئا اىل تكاليف املنشاة إذا حتصلت على مجيع  االئتمانان استخدام 
التجاري من األنواع املرغوب فيها يف حالة عدم  االئتمانيعترب اخلصومات النقدية املتاحة هلذا السبب 

، االئتمانقدرة املنشاة على احلصول على اخلصومات اذ ان السعر الذي حيدد املورد تدخل يف تكلفة 
 .الئتمانفاملؤسسة تدفع قيمة إضافية مقابل استخدامها ل

 :المصدر الوحيد المتاح 

تجاري يف األوقات اليت متتنع فيها املؤسسات املالية عن االقراض ميكن احلصول على االئتمان ال     

او التمويل ان صح التعبري، ويصح هذا الكالم بصفة خاصة بالنسبة للمشروعات الصغرية او املكونة 
 حديثا، فاملوردون غالبا ما يكونون أكثر استعدادا لتحمل االخطار عكس املنشآت املالية.

 :السهولة 

التجاري ال يستلزم إجراءات متعددة كتلك اليت يطلبها البنك او باقي  الئتمانا ان احلصول على
 املنشآت املالية يف حالة االقرتاض.

 

                                                             

 .153ص  لحطنيو حطوش  اووع سنبق  1 
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 المصرفي: ب. االئتمان

يعترب االئتمان املصريف ثاين أهم مصادر التمويل قصرية األجل بالنسبة ملنظمات األعمال ويقصد  
واملصاريف  حتصل عليها املنشأة من املؤسسات املالية باالئتمان املصريف" كل أنواع القروض اليت

  .1اخلاصة"

 يف احلاالت التالية: وتلجأ منظمات األعمال إىل استخدام االئتمان املصريف

 عندما تكون احتياجات الربنامج التشغيلي للمنظمة تتعدى ما توفره مصادر التمويل الذاتية. -

ورة يصعب معها على االطالق احلصول إىل احتياجاهتا عندما تكون مسعة املؤسسة يف السوق يف ص -
 أو على األقل بشروط معقولة.

عندما املنظمة حديثة العهد وهي بذلك ليس هلا من السمعة ما ميكنها من كسب ثقة           -
اجلهات املانعة لالئتمان التجاري لذلك فإن االئتمان املصريف يعترب أحد مصادر التمويل قصرية األجل 

كثر استخدامها وهو يرتبط بسمعة املنشأة يف السوق ومركز مايل، وخيتلف االئتمان املصريف عن األ

 االئتمان التجاري يف أنه ال يتأثر تلقائيا مبستوى العمليات التجارية للمنشأة.
هناك عدة أسس يضعها البنك التجاري عند قيامه مبنح عمالئه األنواع املختلفة من القروض ومن بني 

 :2األسس ما يليهذه 

 :مبلغ القرض 

وجيب أن يتناسب حجم القرض املطلوب مع حجم نشاط العميل التجاري لذلك جيب على البنك 

دراسة حاجة العميل التمويلية، وحتديد املبلغ الذي يتناسب مع حجم نشاط العميل ونود اإلشارة هنا 
اخنفاض قدرة العميل على خدمة إىل أن منح العميل قرضا يفوق حجم نشاطه يؤدي إىل حتميل البنك 

                                                             
 .334   ص2001  لاليح  لحطن أ  لديث ادخ   لحانحمأ لإلرلاة  اطنيا لحكامد عند س د  1
 .477-476 ص1999لحطن أ    لحتوكنر مص نحمألحا لإلرلاة   لحكمدلةص عزة ليان اكاد 2
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دينه باإلضافة إىل ارتفاع نفقات التمويل لديه، كما أن منحه مبلغ يقل عن حجم نشاطه يؤدي إىل 
 وقوعه يف عسر مايل يؤدي إىل املزيد من طلبات االقرتاض هلذا العميل.

 :الغرض من القرض 

وذلك حىت يقوم البنك بتوجيه جيب على البنك دراسة الغرض من التمويل املطلوب من قبل العميل 

 املنشأة طرف من املطلوب التمويل من الغرض دراسة مبعىن حنو التمويل املالئم هلذا الغرض. العميل

 متويل تريد فإذا كانت ،الغرض هلذا املالئم النوع إىل املنشأة توجيه من البنك يتمكن حىت وذلك
 أصول شراء متويل تريد كانت إذا أما ،األجل القصرية القروض مينحها أن األفضل فمن العامل رأمسال

 .األجل طويلة أو األجل متوسطة القروض تقدمي فمن األفضل التوسع متويل أو ثابتة

 :مدة القرض 

وتفضل البنوك بشكل عام القروض قصرية األجل واليت تسدد بنفسها إال أن البنوك تقدم قروض 
 القروض ومنحالقرض  مدة من خفيضالت عام بشكل البنوك تفضل طويلة ومتوسطة األجل.

 .1الكثرية اإلقراض طلبات إشباع أو حجم املخاطر من التقليل هبدف وذلك ،األجل قصرية

 :مصادر الوفاء 

جيب على البنك التجاري دراسة مصدر السداد الرئيسي واملصادر الثانوية لدى العميل ومدى كفاية 
 سداد على قدرته و العميل إمكانية مدى مبعرفة يقوم أن البنك عي  السداد لكل منها.

 مصدره و العميل البنك دخل يفحص أن الطبيعي من و ، احملددة املواعيد يف مستحقات من عليه ما

 أو أمواله إىل يلجأ قد ، الدخل هذا العميل على يتوفر مل إذا و ، عليه احلصول موعد و طريقة و
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اليت  املصادر أو األصول هذه معرفة من البنك لىع بد ال لذا ، تسديد القرض أجل من اململوكة أصوله
 . العميل ميتلكها

 سمعة المقترض:
 مواعيدها يف القروض مستحقات عليه من ما سداد يف العميل رغبة عن تعرب اليت السمات هبا يقصد
 عليها املتفق املواعيد يف السداد يف رغبته حني يف موجودة على السداد قدرته تكون قد ،ألنه احملددة

 مسعته معرفة من خالل شخصيته عن املعلومات مجع من البنك على من البد لذلك ، غري مؤكدة

 سبق إذا البنك لدى املوجودة سجالته املعلومات من هذه على احلصول وميكن ، نزاهته و التجارية
  معهم. تعامل أن و سبق الذين املوردين أو البنوك األخرى من ،أو معه تعامل أن و

 يل اإلدارية:قدرة العم 

 إن إدارة املشاريع اجليدة 

 :رأس مال المقترض 

العميل كلما كان رأس مال العميل املقرتض أكرب كلما أدى ذلك إىل زيادة اطمئنان البنك حنو منح 

 هذه يستخدم أن يطلب فقد البنك هلا يتعرض اليت املخاطر تقليل أجل فمن .1القرض املطلوب

 املمولة األصول نسبة على يعتمد ال البنك أن كما ،األرباح ةكفاي عدم حالة يف كضمان األصول

 أمسالر  القرض طالب لدى يكون أن البنوك تشرتط، "نقدية إىل حتويلها سهولة مدى على أيضا بل
مما يؤدي إىل  .2ة"املقرتض املنشأة كفاءة على األصول ملكية درجة تعكس حيث كضمان، كاف

 سة، وبالتايل القدرة على سداد التزاماته.حسن استعمال األموال لدى هذه املؤس

                                                             

 .47  ص 1998خننبأ ة الحدين  لإلرلاة لحانحمأ  بموير  رلا لحناحأ  1 
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  :الضمانات المقدمة 

 األخري الدفاع خط الضمان يعترب ،هناك ضمانات عينية وضمانات شخصية )كفاالت شخصية(
 وجود على البنك إصرار أن مبعىن الدفع، عن املقرتض تعثر عند إليه الرجوع يستطيع والذي للبنك

 حساب إمكانية على أو القرض سالمة حساب على يكون أال جيب املمنوحة الضمانات للقروض
 فالضمان نظره ومن وجهة ،يقبله الذي الضمان نوع بتحديد البنك ويقوم ،موعده يف حتصيله
 .1بسهولة نقدية إىل حتويله وميكن بسهولة قيمته حتديد ميكن الذي هو األفضل

 المطلب الثاني: أهمية الدور التمويلي للبنك 

 مبعىن خارجية، مصادر من لالتموي على احلصول صعوبة وكذا الذاتية التمويل مصادر كفاية عدم إن
 مقابل يف كالضمانات وشروط إجراءات من األخرية هذه شروطو  البنوك من القروض على احلصول

 مزاولةو  انطالقها أجل من الالزمة لألموال وحاجتها ،جهة من هلا تاملنشآ افتقار
 من املنشآت أصحاب ميكن جديدة ميكانيزمات عن البحث األمر بتطل ،ثانية جهة من نشاطها
 .2أمامها حاجزا يقف الذي التمويل مشكل مواجهة

 أوال: الدور التمويلي للبنوك:

املباشر يف متويل االستثمارات السياحية من  الذي جيب القيام به بدوره هنا يأيت دور البنوك
متطور يعمل على جلب السياح من خمتلف مناطق اجل اجناز املشاريع وخلق فضاء سياحي حديث و 

جند العديد من أنشطة التمويل اليت تقدمها البنوك لقطاع السياحة من اجل تدعيم  ، اذ1العامل

 واليت التمويل وصيغ اإلجياري التمويل يف متمثلة للتمويل جديدة بدائل ظهرتحيث  االستثمارات،
3 يما يلميكن حصرها يف 

: 
                                                             

   . 420ص   1993لإلسيندايأ  لحجنا مأ  لحدلا لحنن ك  كرلاة  سيطن  س مد اكاد 1 
2 Alain lusseault et autre , les fondements de l´entreprise ,édition économie d´entreprise, 

paris,1992,p :129 
  :58  ص  1997   عان  لحااموة  رلا  1 ط لحانحمأ  لإلرلاة ماد يينص كبوليم،  كنج  عن ر كنج  3
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  ويليالتأجير التم-أ   

 مع عليها متفق مبواعيد مبالغ حمددة دفع مبوجبه املستأجر يلتزم أنه" عقد على االستئجار يعرف
 1معينة" لفرتة للمستأجر األصل يقدمها اليت املستأجر باخلدمات انتفاع لقاء األصول من أصل مالك
 :عمليات التأجير التمويلي  

من عدم توفر القروض املصرفية الالزمة هلا لشراء  لقد كانت املشروعات السياحية من قبل تعاين      

املعدات واملستلزمات الرأمسالية الضرورية لزيادة الطاقة اإلنتاجية هبا لكي تتمكن من توفري اخلدمات 

السياحية والفندقية بشكل أفضل وقد كان هذا واضحا يف القرى السياحية. وهلذا فقد قامت البنوك 
السياحية عن طريق ما يسمى بعملية التأجري التمويلي حيث استطاعت حبل هذه املشكلة للمشروعات 

 هذه املشروعات من توفري ما يلزمها من املعدات الرأمسالية وميكن توضيح فكرة التأجري التمويلي 

 :2فيما يلي

 :مفهوم التأجير التمويلي وخصائصه 

عدات واصول رأمسالية بغرض التأجري من املتفق عليه ان التأجري التمويلي هو نشاط متويلي لشراء م     
وفيه يقوم املؤجر والذي يكون البنك بتمويل شراء أصول حمددة االوصاف من مورد معني وذلك بناء 

على طلب املشروع أو الشركة وتؤجر إليه بعد طويل األجل وغري قابل لإللغاء حبيث تغطى الدفعات 
األصل والفوائد وهامش ربح يقرتب إىل ما يسمى التجارية خالل فرتة التعاقد األموال املدفوعة يف 

بالتغطية الكاملة لقيمة األصول وال يتحمل املؤجر أية تكاليف للصيانة واإلصالح أو غريها بل يتحمل 
 .3املستأجر كافة املصروفات

                                                             
  .59ماد  اووع سنبق  ص يينص كبوليم،  كنج  عن ر كنج  1
 .5ص  1997واا ايأ اوو لح وبمأ   لحتا ييص  لحتأومو عن رالسأ لإلسيندايأ  بنن 2
 .6اووع سنبق.صبنن لإلسيندايأ   3
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 :مزايا التأجير التمويلي 

ل فرتة التعاقد عدم مطالبة املستأجر تقدمي ضمانات مادية مقابل استخدام األصل املؤجر طوا-
وهي ميزة ال توفرها طرق التمويل األخرى. فالبنوك عندما متنح العميل ائتمانا تشرط نسبة متويل 

 ذايت وكذلك تقدمي ضمانا مناسبا.

إن عملية التأجري التمويلي متكن املستأجر من أن حيدد بنفسه املواصفات الفنية لآلالت واملعدات - 

إن عملية  تج أو املورد لذا قيلناقش شروط البيع ومواعد التسليم مع املواألجهزة اليت حيتاج إليها وين
التأجري التمويلي عملية مرنة حتقق متويال يتناسب مع ظروف املستأجر املستفيد وطبيعة نشاطه ويشبع 
حاجاته باإلضافة إىل ما سبق فإن عملية التأجري التمويلي قد شجعت من البنوك يف تقدمي القروض 

السياحية نظرا ملا تتمتع به عملية التأجري التمويلي مبيزيت الرحبية والضمان حيث حيتفظ  للمشروعات

املؤجرة مع حتصيل األقساط اإلجياري الدورية منضمة هامش ربح مناسب. أي أن التأجري التمويلي 
 .  1يعد مبثابة قرض يسدد على األقساط وهو أكثر أنواع القروض طويلة األجل رحبية وضمانا

ومن ناحية أخرى فإن التأجري التمويلي من أكثر العمليات االئتمانية ضمانا للمؤسسة املؤجرة        
حيث انه دين للمؤسسة املالية قبل املستأجر مضمون بأقوى احلقوق العينية على اإلطالق وهو حق 

البنك أن يسرتد  امللكية لألصل مما جينبها خطر إفالس املدين وحياول دون مزامحة الغرماء حيث يستطيع
    .          2هذا األصل دون مجاعة الدائنني

 

                                                             
 . 117لحانحمأ  اووع سنبق  كوه  ص للاد لان لحزيول  لحتا ي  يلإلرلاة 1

2 Farouk bouyacoub , l’entreprise et le financement bancaire, édition casbah,Alger,2001,p254. 
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وهلذا فإن التأجري التمويلي أهنى ختوف البنوك من إقراض املشروعات السياحية ملا له من مزايا 
،لذلك ميكن القول ان البنوك قد سامهت 1مزدوجة لكل من البنك واملشروع السياحي يف كل وقت

ط السياحة من خالل مشاركتها يف اجناز املشاريع السياحية قيد اإلجناز بشكل مباشر يف دعم و تنشي
 رغم ارتفاع نسبة االخطار يف بعض األحيان و هذا هبدف تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر.

 التأجير التمويلي: عيوب 

 فيما ملتمثلةوا; العيوب من خيلو ال أنه إال للتمويل كبديل اإلجياري التمويل مينحها اليت املزايا رغم
 .السداد عن التأخري قسط حساب صعوبة :يلي

 تصيب قد وكذلك،  خاصة املؤجر على أضرار من حتدثه وما التكنولوجيا يف السريع التطور -
 واملؤجر املستأجر ألن وذلك ،السوق يف األصول لقيمة الشديد االخنفاض "مثل املستأجر
وبذلك ميكن  "2املستأجر تصرف حتت صلاأل فيها يكون معينة ملدة التأجري بشروط مرتبطان
البنوك قد سامهت بشكل مباشر يف دعم وتنشيط السياحة من خالل توليها هلذا  القول إن

 النوع من اخلدمات التمويلية.
  محتوى واهداف مخطط التمويل-ب

 مبا أن السياحة صناعة ذات عائد استثماري فإن عملية حتسني الربح وخاصة الربح الداخلي

 الشيء الذي يصبو إليه الدولة يف كل العمليات، وهذا هو إجياد دعم ومرافقة من تتطلب

 .3خمطط التمويل

 : أهداف مخطط التمويل. 1

مبا ان القطاع السياحي يف اجلزائر يعاين مشاكل كبرية فيما يتعلق بالتمويل والذي يعتمد يف تنفيذ هذه 
 يف االوىل د على تطويره واليت تتمثل بالدرجةتساع العملية احليوية على البنوك وكذلك خلق آليات

                                                             
 .22اوطف  زيت    كتنب لإللونء لحامنلص  اووع سنبق  كوه  ص 1
  .141ص     2000   لإلسيندايأ لحجنا مأ  لحدلا كرلاتان ي عايمنتان لحتنايأ  لحنن ك لحاطيب عند لحكامد عند 2
  . 493 ص  1993  لحوينض   لحاويت رلا   لإلرلال لحتا ي    آخوي  ي ميمب رعنحأ لحولان  عند 3
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  :يصبو خمطط التمويل إىل حتقيق األهداف التاليةقرارات الدولة، وهلذا 

 .محاية ومرافقة املؤسسة السياحية الصغرية واملتوسطة -

 .السهر على جتنيب املشاريع السياحية التوقف والذوبان -

 .جانبواأل جذب ومحاية كبار املستثمرين الوطنيني -

 .تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي باللجوء إىل احلوافز الضريبية واملالية -

 تسهيل وتكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية ، وخاصة االستثمار يف إطار بنك -

 .االستثمار

 مرافقة املتعاملني املستثمرين ، من خالل إجراءات مناسبة لدعم االستثمار يف القطاع -

 .احي تأخذ بعني االعتبار طبيعة االستثمار يف هذا امليدانالسي

 .محتوى مخطط التمويل. 2

  :يتعلق حمتوى هذا املخطط مبا يلي

 مرافقة املستثمرين، املرقني وأصحاب املشاريع واملساعدة يف أخذ القرار، ويف تقدير  -

 املخاطر، وكذلك يف متويل عتاد االستغالل؛

 (octroi de décision) وض البنكية و منح احلسمحتقيق إجراءات منح القر  -

 .التمديد يف مدة القرض -

  .إطار مخطط التمويل. 3

 وذلك من خالل دعم االستثمار: يتمثل يف إجراءات الدعم وااللتزام يف خمطط نوعية السياحة
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 :السياحية، يتم عرب مسامهة بنك االستثمار، وتتخذ هذه املسامهة شكل وتنمية األنشطة

 امهة صناديق خاصةمس-

 متويل مكيف مع خصائص السياحة -

 ضريات نوعية باجتاه االستثمار السياحي يف اهلضاب العليا و اجلنوبحت-   

عمليات التأهيل عن طريق ختصيص مبلغ من صناديق التأهيل التابعة للمؤسسات الصغرية -

 .واملتوسطة

 تدابير دعم وترقية اال ستثمار السياحي: .أ

مج احلكومة من أجل ااِلنعاش ااِلقتصادي والذي من أهدافه األساسية تثمني كل يف إلطار برنا
الطاقات ومضاعفة إنتاج الثروات، هناك حركة جديدة منتهية من طرف قطاع السياحة من اجل حتقيق 

اهداف االفاق العشرية للقطاع وإزالة خمتلف العقبات اليت تقف امام تنمية النشاطات السياحية 

تشجيع االستثمار على مستوى الرتاب الوطين وذلك باختاذ تدابري حتفيزية ووضع أدوات وتروجيها و 

تنفيذية قادرة على حتقيق األهداف قادرة على حتقيق األهداف املرجوة وتسمح بتوفري دعم  دائم 
ة للمستثمرين، املتعاملني واملهنيني الذين ينشطون يف ميدان السياحة وتشجيع ظهور مناطق سياحية كثري 

 قادرة على استيعاب التدفقات السياحية.

 تدابير دعم النشاط السياحي وطرق تمويله:. 4

 ويتم ذلك من خالل اختاد جمموعة من اإلجراءات واملتمثلة يف:    

 التهيئة والتحكم في العقار السياحي:    .1

 يلي:واليت متثلت فيما  2003-2002تتمثل يف مواصلة االعمال املنجزة خالل الفرتة     
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استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدمية =، العقار السياحي استعمال  -
 واستغالل الشواطئ ألغراض سياحية.

 إعادة هيكلة املؤسسات املكلفة بالتنمية والدراسات السياحية. -
 منطقة توسع سياحي. 19ــــالشروع يف دراسات التهيئة لـ  -
 ستثمار السياحي.انشاء صندوق لدعم اال -

للطاقات  اف املتمثلة يف االستغالل األمثلمن اجل دعم االسرتاتيجية القطاعية وحتقيق اهلد

( SDATالسياحية ) السياحية واحداث توافق مع حمطات التنمية فقد مت اعداد خمطط توجيهي للتهيئة

 وقد مت تسطري االعمال الرئيسية التالية. 2005-2004يف سنة 
 دراسة لتحديد وإعادة تشكيل ملناطق التوسع وكذا املواقع السياحية. الشروع يف -
 منطقة توسع سياحي 100ــــمواصلة دراسات التهيئة لـ  -
يف السنة من القطع األرضية املتواجدة  هكتار600التنازع عن طريق الرتاضي عن حوايل  -

(وذلك ENET)سياحية داخل مناطق التوسع السياحي لفائدة الوكالة الوطنية للدراسات ال
 بغرض هتيئتها ووضعها حتت تصرف املستثمرين.

 منطقة توسع سياحي. 70اجناز اشغال التهيئة القاعدية لـــــ  -
( بالوسائل املادية، البشرية واملالية اليت ANDTتدعيم الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ) -

 متكنها من القيام جبميع املهام املوكلة هلا.

 مليار6.4موارد مالية لفائدة الصندوق اخلاص بدعم االستثمار السياحي تقدر بـــــ  ختصيص -
 مليون دينار يف السنة. 640أي بدفعة تصل اىل  دج

ان جمموع االعمال اليت مت ذكرها أعاله بالنسبة للعشرية القادمة تتطلب ختصيص غالف مايل قدره 
 مليار دينار جزائري. 31.32
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 ياحية:تمويل المشاريع الس .2

نظرا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستثمار يف جمال السياحة، البد من تكييف طريقة التمويل وفقا     
 له: ويف هذا الباب كان البد من اختاذ جمموعة من اإلجراءات هي:

تأسيس منتوجات مالية ذات خصوصية: يف إطار اصالح النظام البنكي كان البد من   -

ء منتوج مايل يتمثل: يف قرض فندقي يتوافق مع طبيعة االستثمار العمل على تشجيع انشا

السياحي الذي يتطلب قروض طويلة االجل بسبب خصوصيات اسرتجاع رأمسال هذا النوع 
 من االستثمارات. 

تشجيع انشاء بنوك متخصصة يف متويل االستثمار السياحي واليت ميكن ان تنشئها  -
 ياحية كشركات التأمني البنوك او املتعاملون اخلواص...اخل.املؤسسات العمومية االقتصادية الس

ختفيض نسبة الفائدة كإجراء إضايف لتشجيع وحتفيز االستثمارات مثلما هو معمول به يف  -
 من البلدان. العديد

بـــــــ  من اجل حتفيز وتشجيع االستثمار البد من اعداد حصيلة للطاقة احلموية واليت تقدر حاليا -
الطاقة ية لكل منبع محوي، فهذه ع ودراستها من اجل حتديد اخلصوصيات االستثنائمنب 200

 أداة لدعم وتوجيه االستثمار يف امليدان احلموي مستقبال.  تشكل
تنمية مناطق اجلنوب بالقيام مبشاريع هتيئة املسالك املوجودة بغرض تسهيل استعماهلا وفتح  -

ص مدة التنقل، فضال عن اجناز نقاط املاء مسالك جديدة وحمطات سياحية من اجل تقلي
 على طول الدورات السياحية.
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 للبنوك: يثانيا: الدور الخدم

ينبع هذا الدور اخلدمي للبنوك من القدرة اليت امتلكتها خالل السنوات املاضية يف استيعاب       
برصد آخر التطورات يف التجارب واخلربات واملستحدثات يف الصناعة املصرفية واملالية حيث أنه قام 

التكنولوجيا املصرفية وقام بتطبيق العديد من برامج إلعادة تأهيل وتدريب العاملني يف أقسامها املختلفة 

 .1الستيعاب هذه التطورات مبا خيدم تطور العمل املصريف واملايل

 وميكن حتديد الدور اخلدمي للبنوك لقطاع السياحة فيما يلي:

داد اجلدوى االقتصادية والفنية واملالية للفرص واملشروعات لقد قامت البنوك بإع -
االستثمارية السياحية اليت تكشف أمامها وبذلك يكون هناك فيض دائم هلذه الدراسات 

 .2تنظر التمويل والتنفيذ لتأخذ شركات مسامهة تعمل يف جمالت حيوية

 ومن املعروف أن هذه الدراسات متر مبراحل ثالث هي:

 كرة املشروع اجلديد.مرحلة نشوء ف 
 .مرحلة إجراء دراسات جدوى له 

  مرحلة القيام باخلطوات الالزمة إلخراج املشروع إىل حيز الوجود فيما لو توفر له التمويل ومت
 تدبري املسامهني فيه.

الرتويج حيث تقوم البنوك بالرتويج وبشكل منظم للفرص االستثمارية السياحة ذات -

ا لغرض تشجيع املستثمرين من األفراد والشركات واملؤسسات اجلدوى والعمل على تسويقه
 إلقبال عليها وتنفيذها.  

                                                             
 .7ص  لحتا ييص لحتأومو عن رالسأ  لإلسيندايأ بنن 1
 .9ص  1998يننيو  – عتو لحثنان   لحاجيد 05لح در – لح وبمأ لحاوناي اجيأ 2
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وهذا الرتويج يشمل مبادرة البنوك إلفصاح من خالل املعلومات املالئمة عن جدوى هذه 
الفرص االستثمارية ومواقعها واملردود املتوقع منها واخلدمات اليت يقدمها البنك أذا كان هناك إقبال 

 ا.عليه

وإىل جانب ذلك فإن البنوك تلعب دورا إجيابيا أيضا من خالل املبادرة مرة أخرى يف تقدمي 

النصح واملشورة ملن يتقدم اليها بطلب فيما يتعلق هبذه الفرص االستثمارية خاصة ملا يتوافر لدى البنوك 
 عامل.من   خمازن للمعلومات املعاصرة حول التطورات والظروف احمليطة بالسياحة يف ال

تقوم البنوك بتوفري التجارب واخلربات املصرفية إذا كان هناك مشروع سياحي جاري  -
خصخصته وذلك حيث يقوم بعمل الدراسات واالستشارات الالزمة لضمان حسن سري 

هذه العملية واقرتاح السبل املالئمة لتوفري مصادر التمويل املناسبة يف تسهيل تلك 
 العمليات.

 موقع ميكنها من االسهام يف املشروعات السياحية اجلديدة خاصة كما ان البنوك هي يف -

إذا كانت هي املبادرة أصال لدراسة جدواها وإجراء االتصاالت مع اجلهات واملصاحل 
 اململوكة هلا وهنا قد تأخذ تلك املشروعات شكل الشركات املسامهة.

حلجم االستثمار املطلوب  ومن املرجح أن تتقارب نسب املسامهة اليت يدخل هبا البنك تبعا

 .1واجملال الذي يعمل فيه املشروع ومدى كون نشاطه جديدا او معروفا

وباإلضافة اىل ما سبق فإن البنوك يقوم بتقدمي العديد من اخلدمات املصرفية األخرى خلدمة 

  قطاع السياحة ونذكر منها على سبيل املثال ما يلي:

                                                             

 .117  ص1996   نيوةلحيينص  لح  اطن أ لحناو لحانحمأ يلإلرلاةللاد لان لحزيول  لحتا ي   1 
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 : السياحيةإصدار الشيكات 1.

ه الشيكات من أكثر الوسائل استخداما لدى السائحني حيث اهنا متد السائح بوسيلة تبادل وتعترب هذ
 نقدي مقبولة وسهلة.

وهناك العديد من املؤسسات املالية اليت تقوم بإصدار هذه الشيكات السياحية كروت االئتمان 
 .1السياحية

 : السياحيةأوامر التبادل 2.

 يكات السياحية إال أهنا ختتلف من حيث املظهر وأيضا:وهذه ال ختتلف من حيث الغرض عن الش

 ذات قيم أكرب من الشيكات السياحية. -
 لوهنا خيتلف عن الشيكات السياحية. -
 وميكن استبداهلا بالشيكات السياحية. -

 : السياحيةاالعتماد  خطابات 3.

ة فإذا كان السائح وهلذه اخلطابات أمهية كبرية بالنسبة للسائح الذي يرغب يف نقل مبالغ كبري      
متجها لزيارة عدة دول فإنه يشرتي اعتمادا مقوما بعملة بلده وجيرى التحويالت الالزمة للعملة اليت 

يريدها على حسب حاجته أما إذا كان متجها إىل دولة معنية بالذات دون غريها فإنه يشرتي خطاب 
 رف.اعتماد مقوما بعملة هذه الدولة متفادي بذلك تقلبات أسعار الص

 

 

                                                             

 .117  ص 2001اوطف  زيت    كتنب لاللونء لحامنلص  ايتنأ لاليولم    1 
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  لبطاقات االئتمانية السياحية:.ا4

 لقد قامت البنوك بإصدار هذه البطاقات أو البطاقات االئتمانية السياحية حيث أصبحت بديال عن

العمالت وكذلك الشيكات وهذا النوع من اخلدمات كان له أمهية كبرية جدا خلدمة السياحة وهناك 
 :1تذكر منها بطاقاتأنواع عديدة من هذه ال

 يزا كارد.الف 

 .املاسرت كارد 

ومجيع اخلدمات السابقة اليت تقدمها البنوك جند أن السائح حيتاج إليها يف تنقالته حيث أنه حيتاج على 
 .2وسيلة سهلة ومضمونة ملواجهة نفقات اقامته يف البلد اليت يزورها

مال وغري ذلك فإن وملا كانت أغراض السياحة ختتلف ما بني سياحة وزيارة وعالج وجتارة ومباشرة اع
وسيلة إنفاق السياح تتغري وتتباين تبعا لذلك كما ختتلف على حسب اجلنسية إذ لكل جنسية وسيلة 

 تفضلها ولكل غرض طريقة مناسبة.

وإمجاال للخدمات اليت تقوم هبا البنوك يف جمال السياحة فإهنا قامت بإنشاء العديد من املشروعات 
 تنشيط السياحة تذكر منها على سبيل املثال ال احلرص اآليت:السياحية هدفها األول والرئيسي 

 إنشاء شركة سياحية لتقدمي كافة اخلدمات السياحية بغرض تنشيط التسويق السياحي. -
شركة للنقل السياحي الربي لتنشيط حركة نقل السائحني الوافدين خاصة السائحني العرب مبا ينعكس  -

 على ختفيض تكلفة الدولة.

                                                             

 1للاد لان لحزيول  اووع سنبق  ص 118.    
 .27اووع سنبق  ص كتنب لإللونء لحامنلص  زيت   اوطف  2
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لطريان هتدف إىل دعم الطريان العارض بني الدول اليت يتوافر فيها مقاومات اجلذب إنشاء شركة ل -
 السياحي.

إنشاء شركة لالستثمار الفندقي تقوم بإنشاء الفنادق والقرى السياحية األمر الذي يساهم يف تدعيم  -

 الطاقة الفندقية.
ملبادرة يف إقامة لقاءاهتا املهمة وضمن هذا اإلطار أيضا بادرت البنوك إىل تشجيع السياحة عن طريق ا  

 يف املناطق األثرية.
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 المبحث الثالث

 في الجزائر: السياحية على الطاقات تمويل االستثماراتانعكاسات 

 خالف للقطاعات االقتصادية األخرى االستثمار يف السياحة يتميز خبصائصها أمهها:        

أجل إدماج املشروع االستثماري بصفة تتناسب مع  دراسات تتطلب فرتات إعداد طويلة من -
 احمليط اخلارجي من الناحية اهلندسية، العمرانية واجلمالية.

مدة إجناز طويلة قد تصل إىل مخس سنوات مع األخذ بعني االعتبار وسائل اإلجناز املتاحة  -
 حمليا يف اجلزائر.   

االستغالل حىت يتمكن من حتقيق حيتاج املشروع السياحي ملدة ثالث سنوات من تاريخ  -
املردودية، فاملشروع يصل إىل مرحلة حتقيق املردودية فعليا إىل بعد مدة تصل يف املتوسط إىل 

 سنوات أين تكون األموال املستثمرة جممدة على بيانات وجتهيزات.8

ع يف تقدر املدة الكافية لبناء فندق كبري مصنف ثالث سنوات وجللب عدد من الزبائن للشرو  -
 عملية تعويض التكلفة األصلية البد من نفس الفرتة.

 السياحية  ستثماراتتمويل االالمطلب األول: 

 تمويل المؤسسات الفندقيةأوال: 

 المؤسسات الفندقية الصغيرة 

متويل املؤسسات السياحية والفندقية الصغرية جتهيزات يف وضع متدهورة وتعرف نقصا يف النظافة 
عل السائح يعرض عنها، وهذا بسبب نقص التمويل الالزم لتحسني وضعيتها األمر الذي يتطلب توفري مما جي

 قرض خاص بالتجهيزات والتزيني للفنادق واملؤسسات السياحية الفندقية. 

تقدم اجلزائر حاليا قرضا مشاهبا مثل القرض على املدى املتوسط واملعبأ ميكن أن يليب حاجيات التجهيز 
سنوات وهي كافية نظرا  7إىل 2االعتبار للمؤسسات السياحية والفندقية الصغرية، ترتاوح مدهتا بني وإعادة 
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% 12حملدودية املبالغ اليت تطلبها مثل هذه االستثمارات إال أن العائق هو نسبة النسبة املرتفعة اليت بلغت 
 مما جيعل املؤسسة السياحية عري قادرة على حتملها.

 الكبيرةة المؤسسات الفندقي 

يوجد يف العديد من الدول بنك للقرض الفندقي ويف دول أخرى يعطي هذا القرض من قبل قسم يف       
البنك، ويف الكثري من األحيان يكون القرض الفندقي نتائج بنكي تقدم من طرف العديد من البنوك 

ب احلاجة إىل قسمني املختصة، إن عبارة القرض الفندقي تعين وتشمل أنواعا من القروض مصنفة حس
 أساسيني: قروض متويل االستثمار، قروض متويل االستغالل.

 وضعية المشاريع السياحية  ثانيا:

 : 1كانت عملية املؤسسات يف اجلزائر تتم على الشكل التايل      

يل تولت البنوك اجلزائرية التجارية عملية متويل االستغالل عن طريق القروض على املدى القصري، ومتو  -
 االستثمار املتوسطة األمهية عن طريق القروض على املدى املتوسط واملعبأ لدى البنك املركزي.

 أما عملية متويل االستثمارات األخرى فتموهلا اخلزينة بواسطة البنك اجلزائري للتنمية والقروض الدولية. -

ملؤسسات النقدية واملالية الدولية اليت غري أن التحويالت اليت عرفها االقتصاد اجلزائري والعقود املربمة مع ا
قلصت بشكل كبري من عملية متويل االستثمارات العمومية عن طريق امليزانية، لذلك فأكرب مشكل يعرفه 

االستثمار والنمو حاليا يتمثل يف عدم توفر الوسائل املالية الالزمة خاصة القروض على املدى الطويل 
 ة باإلجنازات اجلديد أو اخلاصة بالتجديد والتحديد للمرافق املوجودة.واملتوسطة لعملية االستثمار اخلاص

 كما أن االستثمار السياحي يعاين من عوائق مالية حتول دون ازدهاره تتمثل يف:       

 ضيق السوق املالية يف اجلزائر وعدم اندماجها مع األسواق املالية العاملية وحداثة نشأهتا، وبعد  -

                                                             
1 Ministère du tourisme : état des projets d’investissements, juin 2007. 
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ى إنشاء بورصة القيم املنقولة ال يزال عدد املؤسسات السياحية والفندقية مرور عدة سنوات عل
 اليت تنشط به البورصة منحصرا يف مؤسسة واحدة واملتمثلة يف فندق األوراس.

نظام مايل ال يتميز بالفعالية وغري قادر على التأقلم مع متطلبات املستثمرين حبيث هناك  -
ل، مسك احلسابات، حترير االموال املودعة(، إذ أن حتويل صعوبات يف العمليات اجلارية )حتوي

 صك بنكي مثال من وكالة إىل أخرى تابعة لنفس املنطقة يستغرق شهرا كامال.

 نقص رؤوس األموال األجنبية. -

القروض املمنوحة لتمويل االستثمار السياحي ال تأخذ بعني االعتبار خصوصيته، وتبقى غري  -
 حمفزة لسببني مها:

 قروض قصرية ومتوسطة االجل ال تتناسب مع طبيعة االستثمار السياحي الذي حيتاج إىل  منح
 قروض طويلة االجل.

  القروض املقدمة من قبل البنوك هي قروض متماثلة فهي ال تفرق بني األنشطة التجارية وبني
نتمي اىل نفس االستثمار يف املشاريع االقتصادية ذات املردودية املؤجلة، بل حىت األنشطة اليت ت

الفرع )فنادق، مطاعم، وكاالت سفر، خميمات...( يتم معالتها بنفس الطريقة رغم اختالف احلاجة 
 اىل التمويل اخلاص بكل نشاط.

والبد لإلشارة انه للحصول على رخصة االستثمار من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار جيب أن      
صادية للمشروع غري أن التجارب أثبتت أن عددا قليال من املستثمرين يتضمن امللف إعداد دراسة جدوى اقت

يدركون مدى أمهيتها، واألغلبية يعتربوهنا إجراءات بريوقراطية وليس مرحلة أولوية ضرورية ملعرفة السوق 
ة املستهدف وتقومي مردودية االستثمار، فنجدهم يتهربون من إجراء الدراسات األولوية للمشاريع االستثماري

بسبب مصاريفها املالية. وهذا ما يؤدي اىل وجود فرق واسع بني تقدير املشاريع واالهداف وبني جتسيدها 
ميدانيا، ويرجع مشكل عدم التحكم يف املشاريع من حيث املدة والتكلفة اىل نقص االحرتافية وغياب ثقافة 

بدراسة اجلدوى االقتصادية وتوفري املخزون التحكم يف الورشات واالملام بكل اجلوانب املتعلقة باملشاريع بدءا 
 لتفادي أي انقطاع وانتهاء بتوفري اليد العاملة الكفاءة ومراعاة العوامل اليت ميكن أن تؤخذ املشروع.
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فالعديد من املستثمرين اخلواص الذين متكنوا من االنطالق يف عملية االستثمار اضطروا إىل توقيف     
 موال اليت خصصت إلجناز املشروع، وهذا راجع لعدة عوامل منها:اإلجناز بسبب عدم كفاية األ

ضعف التقديرات عند إعداد املشروعات واليت أدت اىل عدم توافق أهداف االستثمار مع القدرة  -
 املالية للمستثمر.

 عدم كفاية القروض املمنوحة نتيجة لعدم دقة الدراسة األولوية. -
 تأخر احلصول على عقود امللكية. -
نقص التموين مبواد البناء والتجهيزات وذلك لعدم توفر هذه األخرية يف األسواق، مما أدى اىل  -

 ارتفاع أسعارها وبالتايل ارتفع تكاليف إجناز املشروع.
 التضخم واخنفاض قيمة العملة الوطنية. -

ها فيلجأ املستثمرين أدت هذه املشاكل اىل متديد آجال اإلجناز وظهور تكاليف إضافية نتيجة تأخر يف إجناز 
اىل البنوك طلبا لقروض تكميلية وغالبا ال يستطيعون إقناع البنوك بضرورهتا، والنوك اجلزائرية ال توفر كل 
الظروف الالزمة لإلسراع يف مضاعفة وترية النمو اليت تعرفها االستمارات السياحية، فالعديد من الشركات 

لى مستوى بنك اجلزائر، وعلى سبيل املثال مت تقدمي مشروع األجنبية اشتكت من متاطل حتويل أرباحها ع
% رفضت كل البنوك ضمان 75سياحي من طرف رئيس املعهد الدويل للفندقية يضمن متويل ذايت بنسبة 

% املتبقية، ومت إلغاء امللف وإعادة تشكيل ملف االستثمار عرب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 25تغطية نسبة 
على ضمان  نفس االشكال مع البنوك رغم توفر الضمانات الكافية حيث توفر حىتالشباب لكن واجه 

، هلذا تبقى سياسة القروض مبهمة وتكبح محاسة  crédit lyonnais)بنك دويل هو القرض الليوين  )
 اكثر املستثمرين.

 (:2007-1999وضعية المشاريع السياحية خالل الفترة)أ.

                                                              2007الثالثي األول  االستثمارات قيد اإلجناز إىل غاية من خالل هذا العنصر نقف على حجم 

 .  مشاريع قيد اإلنجاز 1
مشروعا سياحيا، وقدرت التكلفة  329قدر عدد املشاريع السياحية قيد اإلجناز بـ ـ 2007يف الثالثي األول لسنة  

تسمح هذه باملائة، سوف  62.10مليار دج مبعدل اجناز متوسط 60.46ق هذه االستثمارات بـ ـاإلمجالية لتحقي
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سريرا وقدر هذا املناصب  33152ـاملشاريع بتدعيم احلظرية الفندقية احلالية بطاقات اإليواء اجلديدة تقدر بـ 
مقاربة باملتوسط نخفضا منصب شغل مقابل كل سرير منجز، ويعترب هذا املعدل م10544ـ املمكن إحداثها بـ

 منصب شغل مباشر لكل سرير. 0.5احملقق دوليا والذي يقدر بـــ 

هكتار تقع خارج  103.5هكتار منها  192بتتوزع املشاريع قيد اإلجناز على مساحة امجالية تقدر 

مشروعا فهي تقع داخل منطقة التوسع السياحي من  62اما  مشروعا267منطقة التوسع السياحي مبقدار 
باملائة  7.9باملائة شاطئية  22.8من املشاريع تعترب مشاريع حضرية  61.70جهة، كما لوحظ ان نسبة 

باملائة مشاريع مناخية، ولقد تركزت معظم املشاريع نسبة  2.43باملائة صحراوية  3.34مشاريع معدنية 
مشروعات واجلدول املوايل يوضح  50ياحية، فوالية وهران مثال سجلت يف الواليات الس باملائة53.2

 ( جيمل هذه املشاريع.   27، واجلدول رقم )2007املشاريع قيد اإلجناز حسب نوع املنتوج السياحي بداية 

 .2007(: توزيع المشاريع قيد اإلنجاز حسب نوع المنتوج السياحي بداية 27جدول رقم: )

مناصب الشغل  عدد األسرة اريععدد المش نوع المنتج
 المقدرة

 التكاليف المقدرة
 )مليون دج(

 10.926،08 3508 10416 75 شاطئ
 22074،04 5463 15875 203 حضري
 269،35 173 405 8 مناخي
 1993،59 1047 3244 26 معدين

 1091،04 231 750 11 صحراوي
 24099،59 122 2462 6 غري حمدد
 60.455،69 10554 33152 329 اإلجمالي

    Source : Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et tourisme juin 2007            

( نالحظ ان توزيع املشاريع قيد اإلجناز توزعت بنسبة متفاوتة بني أنواع املنتجات 27من اجلدول رقم )
 23يليه املنتج الشاطئ ب  باملائة62لمنتج احلضري ب السياحية املختلفة، حيث كان النصيب الكبري ل

باملئة، هذا وتساهم هذه املشاريع  10باملائة وكانت نسبة املشاريع السياحية يف باقي املنتجات اقل من 
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، اما التكلفة املقدرة إلجنازها يف 10544السياحية بعد دخوهلا مرحلة االستغالل يف توظيف ما يقارب 
 .  1سريرا33152ن دج، اما امجايل طاقات االيواء املنتظر اضافتها هي مليو  59.60455حدود 

 :المشاريع المتوقفة .2

باملائة  36باملائة، أي مبتوسط  80و7مشروعا سياحيا متوقعا ومبعدل اجناز حمصور بني  276ر مت حص
شاريع كان من مليار دج، هذه امل 26عرب الرتاب الوطين، وجند ان التكلفة املتوقعة للمشاريع قدرت ب 

منصب شغل مباشر، وتتوزع  7498سريرا وتوفر  24524املقرر ان تضيف طاقات إيواء جديدة ب 
باملائة  40.94هكتارا ويعود اصل هذه األراضي اىل  168.6املشاريع املتوقعة على مساحة امجالية ب 

يعود للبلديات واجلدول  باملائة مشروعا 17.75باملائة تابعة للقطاع اخلاص و  41.31أمالك الدولة و 
 2( حيدد توزيع هذه املشاريع املتوقعة28رقم)

 (: توزيع حسب المنتوج.28جدول رقم: )

عدد  نوع المنتج
 المشاريع

مناصب الشغل  عدد األسرة
 المقدرة

التكاليف المقدرة )مليون 
 دج(

 15018.16 4940 13755 173 حضري
 10530.15 1847 7831 60 شاطئ 
 401.71 367 1397 24 حموي
 75.48 122 3035 8 مناخي

 379.34 222 1206 11 صحراوي
 26404.85 7498 24524 276 إجمالي

Source : Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et tourisme juin 2007  

 مشروعا جديدا 240واع: نستنتج أن املشاريع املتوقعة توزعت بني ثالثة أن (28من خالل اجلدول رقم)

 مشروعا خيص إعادة التهيئة. 14ومشروعا توسيعيا  11و

                                                             
  02 رلء لحاؤسانر لحجزلئويأ  لح درللص مص لحجزلئو  اجيأ من عند لح نرا  لستولتمجمأ تنامأ ااتدلاأ حي طنا لحامنحكا 1

  172  ص2012كيمأ لح ي م لالقتونريأ  ونا أ بوج ب عويويج  
ية، كلية االقتصاد، في العلوم االقتصاد  عامر عيساني،"االهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة، رسالة دكتوراه 2

 109، ص2010-2009جامعة باتنة، 
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 أما أسباب توقف هذه املشاريع فرتجع أساسا إىل:

 59  باملائة توقف لعدم تسوية الوضعية  24.8باملائة من جمموع املشاريع توقف ألسباب مالية
باملائة توقفت  7.97ة، مان ملشاكل داخلي 13.41واإلدارية كاحلصول على رخصة البناء 

 بسبب عدم احلصول على عقود امللكية واليت تسمح باحلصول على قروض بنكية.

 طلبات االستثمار:.3

وتتطلب هذه املشاريع اجلديدة  2007طلب استثمار سياحي مسجل للثالثي األول لسنة  882مت رصد  

حتقيقها من خالل اجناز هذه الطلبات  ظرهكتارا، أما طاقات اإليواء املنت 4975مساحة إمجالية تقدر بـــ 
شغل مباشر، أما التقديرات املتعلقة بتكلفة  منصب 80.604سريرا وإحداث  239.34فقد قدرت بــــ 

باملائة من طلبات االستثمار  33.45مليار دج،  867اجناز االستثمارات السياحية اجلديدة فقد حددت بــ
 .1( يبني ذلك29قرى سياحية، واجلدول رقم ) ازباملائة ختص اجن 20وتتعلق بإجناز فنادق 

 (: توزيع طلبات االستثمار حسب المنتوج.29الجدول رقم:)

 التكاليف القدرة )مليون دج( مناصب الشغل  عدد األسرة عدد الطلبات المنتوج 

 127221.14 23086 80391 325 حضري

 718293.76 49367 142153 377 شاطئ

 5289.89 1993 4566 45 حموي

 8869.08 4023 8246 92 صحراوي

 2046.36 634 585 11 مناخي

 5118.83 1501 3305 32 غير محدد

 866839.05 8064 239246 882 المجموع

Source : Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et tourisme  juin 2007 

 لى النحو التايل:االستثمار السياحي توزعت ع( نالحظ أن طلبات 29من خالل اجلدول رقم)
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 56.80وباملائة للمنتوج احلضري  36.84وباملائة من إمجايل الطلبات اختص باملنتوج الشاطئ  42.74
 من حجم الطلبات االستثمار تقع ضمن حميط مناطق التوسع السياحي.

باملائة،  14ية عنابة أي بنسبة طلبا سجل بوال 124أما فيما خيص التوزيع اجلغرايف هلذا املشاريع فإن 
مشروعا والباقي موزعة على الواليات األخرى من  60مشروعا، وعني متوشنت بـــ  63تليها بسكرة بـــ 
 الرتاب الوطين.

  تأطير المشاريع السياحية: المطلب الثاني:
السياحي،  ويتعلق األمر هنا بتكييف طريقة التمويل وفقا للخصوصيات اليت يتميز هبا االستثمار

  :1وعلى هذا األساس البد من
صصة يف متويل تخابتكار منتوجات مالية ذات خصوصية )قروض فندقية مثال( وتشجيع بنوك م-

  مار السياحي.ثاالست
فيز االستثمارات عن طريق ختفيض نسب الفائدة على القروض دعم متويل املشاريع السياحية وحت-

  املوجهة لالستثمارات السياحية.
 

 دعم التدريب والتكوين:ال: او 
  يعد تكوين وتدبري املوارد البشرية عنصرا حموريا يف العملية السياحية، ويتم هذا من خالل:

إعادة النظر يف الربامج التكوينية بغرض تكييفها مع تطور االحتياجات والتقنيات احلديثة لتسيري -
  .األساتذةية وإعادة تأهيل سلك النشاط واخلدمة السياحية، باقتناء دعامات بيداغوجية عصر 

ومسريين يف ميدان  خمصصنيتأسيس شهادة بكالوريا تقنية يف السياحة قصد ضمان توفري مهنيني -
  السياحة.

  فتح فرغ االقتصاد السياحي باجلامعة مع توسيعه إىل ما بعد التدرج. -
  احلث على إنشاء مراكز جديدة للتكوين ملواجهة الطلب املتوقع.-

 

                                                             

ب لحا طع لحت وماص  ان ونءعي  ض ء  ااتدلاأ حي طنا لحامنلص مص لحجزلئو لستولتمجمأ تنامأ لح نرا  حكامن عند 1 
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  دعم النوعية:: ياثان
إن تدهور نوعية اخلدمات السياحية املقدمة، تشكل اليوم إحدى جوانب الضعف الكبرية 
للقطاع السياحي يف اجلزائر، هلدت وجب الهتمام به ومنحه عناية خاصة من طرف السلطات العمومية، 

  :1مث إن أهم األعمال املقرتحة لتحسني النوعية يف هذا اجلانب تتمحور حول
  مواصلة عملية تنظيم ومراقبة النشاطات واملهن يف قطاع السياحة. -
توعية املتعاملني باللجوء إىل نظام منح شهادات النوعية واملعتمدة يف العامل واملعمول هبا يف -

  ميدان السياحة املستدامة.
ة والفنادق املصنف املطارات، مراكز احلدود،و  فتح مكاتب صرف دائمة على مستوى املوانئ-

  والشوارع الرئيسية للمدن السياحية وذلك طيلة أيام األسبوع.
واجدة تفتح خطوط جوية مباشرة باجتاه األقطاب السياحية واملدى السياحية خاصة تلك امل -

    باجلنوب.
 دعم الترويج السياحي:ثالثا: 

يع مستويات إن هذه الوظيفة االسرتاتيجية جيب أن ختسر هلا كل اجملهودات املبذولة، وعلى مج 
  اإلنتاج السياحي كما جيب أن تدعم وتتواصل من خالل املبادرة باألعمال التالية:

مبا يسمح له  إعادة تنظيم وتقوية أداء الرتويج السياحي من خالل تدعيم الديوان الوطين للسياحة،
  القيام بصفة فعالية باملهام املوكلة له.

إذا أن خمططات االتصال اليت ينبغي أن  ؤسسايت،اعداد خمططات متعددة السنوات لالتصال امل
تكون يف املستقبل قوية وحىت هجومية ترمي اىل سد العجز يف جمال الرتويج للمنتوج السياحي يف اجلزائر 

  عن طريق:
  اعتمادات تقنيات اإلعالم واالتصال احلديثة وتعميمها.-
  اعداد دعائم مكتوبة ومسعية وبصرية.-
  .املختصةات يف املنشورات وقنوات التلفزيون ونشر حتقيق اجناز-
 املختصةواعالم مستوى االقطاب السياحية لفائدة الصحافة  اكتشافيهتنظيم رحالت -

  وصناعي االسفار.
                                                             

 .179لح نرا  اووع سنبق  كوه  ص حكامن عند 1 



 في التنمية االقتصادية في الجزائراالستثمارات السياحي ودور التمويل  الثالث          الفصل 
 

169 
 

  تنظيم مواسم ثقافية ذات بعد دويل مثل مهرجان تيمقاد، مجيلة...اخل. -
عية يف الربامج املقبلة للرتويج مكانتها الطبي تأخذهذه املهمة جيب أن  :إعداد دراسات السوق

متتد أيضا لتشمل ترقية االستثمار والشراكة، لتدقيق توقعات التدفقات  والتسويقي السياحي، وينبغي أن
  .واإليرادات ومناصب العمل بالقطاع السياحي

ومنظمات اجملتمع املدين ف العملية الرتوجيية للمنتوج السياحي  اجلمعيةاشرتاك احلركة  -
السكان بالفعل السياحي وانعكاسات االجيابية، قصد تنمية ثقافة سياحية  توعية ،اجلزائري

حقيقية لدى السكان، أما املنظمات املهنية فيتعني عليها أن تشكل قوة اقرتاح فعلية ومشاركة 
  .من اجل االرتقاء بالسياحية اجلزائرية اىل املكانة اليت تستحقها السلطات العمومية

طاع يف املعارض املختصة يف اخلارج وتدعيم التظاهرات الرتوجيية املنظمة تكثيف مشاركة الق -
    .بالداخل واخلارج
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 الرابعالمبحث 

 معوقات السياحية في الجزائر

لقد مت إحصاء جمموعة من العوائق اليت أدت اىل ضعف النشاط السياحي يف اجلزائر وتتعلق     
وهي كثرية  توفرها لتفعيل وتنمية القطاع السياحي يف اجلزائرمبجموعة من اخلدمات اليت البد من 

 ومتعددة.

 المطلب األول: المعوقان الخدماتية للسياحة في الجزائر

لقد مت إحصاء جمموعة من املعوقات أو الناقص من خالل الزيارات للموقع واملسح الذي 
 :1قامت به مصاحل وزارة السياحة وهذه النقائص مت حصرها يف اآليت

 غياب نظرة لمنتجات السياحة الجزائرية:أوال: 

 مواقع بال صيانة وغري مثمنة بصورة كافية. -
 غياب مواد مثرية للجاذبية وقادرة على التمييز. -
غياب التشاور والتنسيق حول األمور األساسية املتعلقة بالنشاط بني الفاعلني يف ميدان  -

 السياحة.
 2ضعف نوعية المنتوج السياحي:ثانيا: 

 ضعف نوعية الخدمات السياحية: أ.

 تدين للنظافة والصيانة يف الفضاءات السياحية. -
 خدمات مرتفعة السعر وذات نوعية أقل مقارنة بدول اجلوار. -
 غياب خدمات جذابة. -

                                                             
 . 53   ص2008ونةفص  لحجزلئويأ  لحامنلأ يمكص  تت مص يلحامنلأيزلاة تامئأ لإلقيم،  1
حجزلئو  ايكوة انوماتمو  كيمأ لح ي م لالقتونريأ سانعمنص ةامنأ  ريا لحامنلأ مص لحتنامأ لالقتونريأ ي لالوتانعمأ مص ل 2

 .118 ص 2013/1014تاممو ي لحتجنايأ   ونا أ ييول   حي لح ي م ل
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 .غياب أعمال إلبراز املنتجات احمللية -
  إيواء وفندقة جد ضعيفة ذات نوعية رديئة.. ب

 عجز يف طاقات االستقبال.  -
  يواء متآكلة وبأسعار مرتفعة نسبيا بالنسبة للسكان احملليني أو مقارنة مبستوى جودهتا.هياكل إ -
 فقط من الفنادق تستجيب للمعايري الدولية.10% -

  ضعف نوعية النقل:. ج

عدم القدرة على توفري خدمات نقل كمية ونوعية متكيفة مع الطلب، مع تسعري مبالغ فيه  -
  ول اجلوار.مقارنة مع شركات النقل اجلوي لد

 حنو املصادقة السياحية، اهلقار، وحظرية الطاسيلي(.)سوء الربط اجلوي باجتاه اجلنوب  -

 :1ضعف أداء وكاالت األسفار ونقص في تكوين وتأهيل المستخدمينثالثا:   

 ضعف أداء وكاالت األسفار. .أ

 غياب التحكم يف التقنيات اجلديدة للسوق السياحية الدولية.   -
 مع الطرق العصرية للتسيري اإللكرتوين من حجز وخدمات. عدم التكييف -
 خضوع استقبال السياح باجلنوب لوكاالت األسفار األجنبية اليت حتدد وجهتهم. -
 غياب خمطط للتكوين املستثمر. -
 عدم وجود تنظيم لوكاالت السفر وعدم وجود ميثاق حيكم املهنة. -
استقبال  % 10عمرة وأسفار حنو اخلارج %80أنشطة موجهة حنو السياحة املوفدة إىل اخلارج ) -

 حجز للتذاكر. %10لوكاالت اجلنوب( و
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 تقص في تكوين وتأهيل المستخدمين:ب. 

 نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني يف املؤسسات واخلدمات السياحية.       -
  نوعية تكوين غري مالئمة ملتطلبات العرض السياحي.     -

 إلعالم واالتصال السياحي:  تغلغل ضعيف لتكنولوجيا ارابعا: 

السياحة )الثقايف عدم كفاية مواقع االنرتنت مع الرتكيز على ترقية الصحراء واالستكشاف  -

 الصحراوية والثقافية(.
 صعوبة التكيف مع الوزن املتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف قطاع السياحة. -

 طاع: خدمات مالية، تسيير وتنظيم غير متكيف مع القخامسا: 

 بنوك وخدمات مالية غير متكيفة مع القطاع:. أ   

 عدم مالءمة وضعف وسائل الدفع على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلية للسواح. -

 قوانني ال تسمح بتوطني العمليات سواء بالنسبة لالستقبال أو إيفاد السياح إىل اخلارج. -
 النشاط.تعارض يف طريقة متويل االستثمار السياحي مع طبيعة  -

 تسيير وتنظيم غير متكيف مع السياحة العصرية:  . ب 

 املبالغة يف إجراءات استخراج التأشريات. -
 غياب أدوات التقييم ومتابعة تطور السياحة على الصعيد الوطين والدويل. -

  غياب األمن وعجز في الترقية والتسويق:سادسا: 

  أ. غياب األمن:



 في التنمية االقتصادية في الجزائراالستثمارات السياحي ودور التمويل  الثالث          الفصل 
 

173 
 

 الصحي، الغذائي، اضرابات، اختطاف للسياح. مشاكل متكررة ومتفرقة )غياب األمن -

 عجز في الترقية والتسويق:. ب

 ضعف تسويق الوجهة اجلزائرية. -
 ضعف يف التعاون بني خمتلف القطاعات والشركاء يف قطاع السياحة. -
 وسائل ترقية متآكلة وغري مؤهلة ال تتماشى مع تقنيات االتصال اجلديد. -
 الصالونات واملعارض يف اخلارج.غياب أنشطة إعالمية، كاملشاركة يف  -

 .معوقات االستثمار السياحي المطلب الثاني:

تشري العديد من التقارير اليت تنشر من طرف اهليئات املختلفة حول مناخ االستثمار يف اجلزائر،      

يبقى بعيدا عن طموحات االقتصاد اجلزائري للسري حنو االمام للتنمية االقتصادية من خالل تفعيل 
 قطاعات املختلفة، وان التقارير كشفت عن وجود عراقيل القطاع وحواجز تقف امام االستثمارال

السياحي يف اجلزائر، اذ اكدت معظم اآلراء على وجود عقبات كبرية امام تدفق االستثمار اىل 
 .1اجلزائر

اليت نواجه  ومبا ان االستثمار السياحي جزء ال يتجزأ من االستثمار لكل القطاعات، فكل العراقيل

االستثمارات لكل القطاعات كذلك يف نفس الوقت تواجهها االستثمارات السياحية، سواء كانت 
االستثمارات تتعلق بالقطا ع العام او اخلاص احمللي واالستثمارات األجنبية، ومن اهم العراقيل اليت 

 تواجه وتقف حاجزا امام االستثمار السياحي يف اجلزائر ما يلي:

 ائق العقار السياحي.أوال: ع 

 يعترب العقار السياحي من أهم العراقيل اليت تقف أمام املستثمرين سواء احملليني أو األجانب، نظرا 
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 إجراءات احلصول على مثل هذه العقارات من جهة ارتفاع أسعارها من جهة أخرى، وحاليا ال لتعقد
ات منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو مرتبط العقار يف اجلزائر رهني الكثري من العراقيل واملمارس يزال

 مبظاهر السمسرة واملضاربة يف العقار.

 أنواع العقار وخصائصه..1

يتم تصنيف العقار يف اجلزائر إىل عقارات باجلانب السكين اليت تضم الشقق واملنازل، وعقارات 

هناك أيضا عقارات اإلدارات جتارية حمالت البيع واملراكز التجارية، والعقارات الزراعية والفالحية، و 
  .1العمومية واحلكومية، باإلضافة إىل العقارات الصناعية

شهد العقار يف اجلزائر خالل السنوات القليلة املاضية موجة من املضاربة والسمسرة، إذ أصبح       
عديد من العقار مصدرا للثراء والربح السريع، مما أحلق أضرارا جسيمة باالقتصاد الوطين، وتعطيل ال

املشاريع التنموية، باإلضافة إىل حتويل العديد من األراضي الزراعية لغرض البناء، وهي ظاهرة 
استفحلت كثريا يف اجلزائر، حيث أصبح توسع املباين على حساب األراضي اخلصبة الصاحلة للزراعة 

د هذا كثريا دون تدخل اجلهات املختصة لوقف مثل هذا الزحف على األراضي الزراعية، حيث يهد
 الزراعة والفالحة اجلزائرية يف املستقبل.  

ضف إىل ذلك احتكار البلديات لألراضي وفرض أسعار سامهت يف انتشار مشكلة املضاربة يف 
العقار، باإلضافة إىل حتويل جزء من األراضي خصصت لتشجيع االستثمار وأدرجت بطرق خمتلفة 

ء، ولقد عملت كل األسباب السابقة الذكر إىل تعميق وغري قانونية ضمن املساحات املخصصة للبنا

مشكلة العقار يف اجلزائر، وعملت على خلق سوقا موازية للعقار واملضاربة فيه، مما قلصت إتاحة 

                                                             
ب يبن قنةأ لسانعم   لزاأ لح  نا مص لحجزلئو يرياه مص تنامأ لالستثانا لالوننص  اجيأ لحننلث  لح در بن لا رة اكن  1
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، وتتعرض عملية احلصول على العقار ألجل االستثمار عدة 1الفرصة أمام االستثمار يف اجلزائر
 مشاكل منها:

 ة بتخصيص العقار.طول رد اهليئات املكلف -
 ثقل اإلجراءات وتقدمي نفس امللفات أمام هيئات ترقية االستثمار. -

 ختصيص أراضي بتكاليف كبرية تتمثل يف تكاليف التهيئة. -

 إشكالية العقار السياحي.. 2

يتطلب النشاط يف العقار السياحي موارد كبرية إلنشاء املرافق السياحية األساسية من فنادق       
 اجملال، هذا يف القانونية الثغرات استغلت مضاربة وعمليات تالعبات عدة نذكر وهنا ،ز سياحيةومراك

 واملواقع السياحي التوسع باملناطق واملتعلق 17/02/2003 يف الصادر 03/03 القانون جاء وعليه

 يف الغرض ذاهل احملددة األراضي من السياحي العقار "يشكل يلي ما منها 20 مادة يف جاء فقد السياحية
 للخواص". التابعة وتلك واخلاصة العمومية لألمالك التابعة األراضي ويضم السياحية التهيئة خمطط

ورغم هذه اإلجراءات القانونية إال أنه تبقى عراقيل حالت دون تثمني مناطق التوسع السياحي     
 ومنها:

 توسع السياحي.االنقطاع املالحظ يف جمال متابعة وإمتام املشروع اإلمجايل لل -
 عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظيم اخلاص حبماية التوسع السياحي. -
عدم استكماالت معظم دراسات التهيئة واليت مل تنتهي فيما خيص مراحل اإلجناز  -

 والتمويل.
 عدم وجود األدوات واآلليات املختصة يف تسيري العقار السياحي. -

                                                             
 62صسنبق  اووع  بن لا رة اكن ب يبن قنةأ لسانعم   1
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 لتهيئة السياحية وجتهيزها للمرافق األساسية.      قلة املوارد املالية للدارسات العامة ل -

واالستثمار السياحي يف اجلزائر عادة ما يصطدم مبشكل تعدد ملكية نفس الوعاء العقاري، سواء كان 
حمليا أو ملكية خاصة، ملكية وطنية عامة أو ملكية وطنية خاصة، ضف إىل ذلك املستثمر سواء كان 

إذ أن اقتناء عقار   اجلزائر مقارنة مع ما هو موجود يف الدول اجملاورة،أجنبيا يعاين من غالء العقار يف
 .1 من رأس املال املستثمر % 30 إىل20ألجل إقامة مشروع عادة ما تكلف من 

 باإلضافة إىل كل هذا جند العقار السياحي يواجه عدة عراقيل ومشاكل أخرى هي:

لبناءات الفوضوية وغري الشرعية هبذه الشغل العشوائي ملناطق التوسع السياحي وانتشار ا -

 املناطق.
 تراجع مساحات ملناطق التوسع السياحي نظرا للتدهور احلاصل يف الواقع السياحي. -
تدهور املوارد الطبيعية من خالل هنب الرمال وغياب قواعد العمران، مما أدى إىل تغيري  -

 املوارد عن طبيعتها السياحية.

يف الصفقات القارية، وذلك باألراضي الواقع باملناطق  تعرض العقار السياحي للمضاربة -
 التوسع السياحي.

 ثانيا: العوائق اإلدارية والقانونية لالستثمار السياحي.

عملت اجلزائر على تشجيع االستثمارات بصفة عامة كما فتحت الباب أمام االستثمارات السياحية، 

األجنبية يف اجملال السياحي، ولكن يف واقع األمر هناك فوضعت العديد من االمتيازات بغية جلب االستثمارات 

عدة عراقيل قد يواجها املستثمر سواء كان حمليا أو أجنبيا قبل االنطالق يف مشروعه االستثماري، ومن أهم هذه 
 العراقيل جند اإلجراءات اإلدارية املرهقة للمستثمر السياحي. 

                                                             
أ كاودا لحتا ي  اجمطنأ اا  ر  ا  قنر عايمأ لحنا ض بنح طنا لحامنلص  لحايت   لح ياص لحثنان ل إد تنامأ لحامنل 1

 .11ص  2005لحاتجدر حاينمكأ لحف و يلحت يمد  
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 طية.كثرة اإلجراءات اإلدارية وانتشار البيروقرا.1

التسهيالت اليت تقمها اجلزائر للمستثمر السياحي اىل أن الواقع يكشف أن اإلجراءات اليت رغم 
مرحلة كاملة قبل الوصول إىل  14تنص عليها القوانني اجلزائرية يضطر املستثمر من خالهلا إىل أداء 

مراحل  9إىل  5ني إنشاء مؤسسته، مع العلم أن املستثمر يف كل من تونس واملغرب مير مبراحل ما ب

إدارية، وجند كذلك املستثمرون يشتكون كثريا من العراقيل اإلدارية وانتشار البريوقراطية الشديدة كالبطء 

 ،1يف العمل اإلداري وصعوبة فهم املوظف يف الدولة لتفاصيل طلب املستثمر، والفساد اإلداري...اخل
لتغيريات يف القوانني وانتشار الفساد يف تطبيق باإلضافة إىل تعدد القوانني واألنظمة والتعديالت وا

القانون، هذه املمارسات السلبية أثرت على االقتصاد الوطين، إذ جند أن املستثمر اإلمارايت الذي كان 

إقامة استثمارات كبرية يف جمال البناء والسياحة واجه العديد من العراقيل  2000ينوي خالل سنة 
وجهت استثماراته إىل  املغرب إلقامة مشاريعه بفضل التسهيالت اليت منحت  البريوقراطية، مما جعله يغري

مليار دوالر يف قطاع  9مليار دوالر من  18له يف املغرب، حيث قدرته هذه االستثمارات حبوايل 
 الساحة، من خالل إنشاء فنادق ومراكز سياحية يف كل من الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة.

 اري وغياب الشفافيةالفساد اإلد.2

كثرة العراقيل وتعقد اإلجراءات اإلدارية وانتشار البريوقراطية يف جانب االستثمار السياحي، هذه     

املظاهر السلبية تؤدي اىل ظاهرة الفساد اإلداري، حيث يلجأ املستثمر إىل الطرق الغري القانونية كالرشوة 
ل على اخلدمة، فيكون الفساد صغريا من حيث احلجم والوساطة واحملسوبية لتسهيل اإلجراءات واحلصو 

عندما تكون فيه الرشوة صغرية، وهذا ما هو منتشر لدى صغار املوظفني واملسؤولني احلكوميني على 

                                                             

  1 انو ال لحزين  يلقع يآمنق سمنسأ لالستثانا مص لحجزلئو  اووع سنبق  كوه  ص142
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املستوى احمللي، ويكون الفساد كبريا عندما يقوم مسؤولني سياسيون كبار باستعمال األموال العامة 
 رشاوي كبرية عند إبرام الصفقات والعقود.لصاحلهم واختالسها واحلصول على 

إن ظاهرة الفساد اإلداري تؤدي إىل عزوف املستثمرين على االستثمار نظرا للصعوبات والعراقيل     
اليت يتعرضون إليها من جراء هذه التصرفات، ضف إىل ذلك فإن انتشار الفساد يقضي على التنافسية 

جلرائم االقتصادية، كما يعمل كذلك على عدم توفر الشفافية يف واملعاملة العادلة، ويؤدي إىل انتشار ا
 املعامالت اليت هلا عالقة باالستثمار، إذ تعد الشفافية عنصرا مهما بالنسبة للمستثمرين.

 تدهور االستقرار السياحي .3

رتة يلعب االستقرار السياحي دورا مهما وإذا أثر فعلي على توفد االستثمارات السياحية، وخالل ف     
التسعينات عاشت اجلزار أزمة سياسية أثرت سلبا على مكانة اجلزائر الدولية، مما أدى إىل تصنيفها 
ضمن البلدان ذات درجة اخلطر املرتفع وذلك من قبل مراكز التقييم الدولية، هذه الوضعية اليت مرت 

 هبا اجلزائر جعلت املستثمرون األجانب يتجنبون االستثمار فيها وزيارهتا.

 الثا: العوائق االقتصادية لالستثمار السياحي.ث

إضافة إىل املشاكل والعوائق اإلدارية والقانونية اليت سبق ذكرها واليت جتعل من االستثمار السياحي    

أمرا صعبا للغاية، توجد هناك عوامل أخرى ال تقل أمهيته عن سابقاهتا تقف عائقا آخر أمام هذا النوع 
د صعوبات حصول املشاريع السياحية على التمويل، ومعوقات مرتبطة من االستثمارات، حيث جن

املنافسة، باملنظومة اجلبائي وغياب احلوافز املشجعة جللب هذا النوع من االستثمار، باإلضافة إىل نقص 
 وهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذه النقطة.

ياب املؤسسات املالية والبنكية صعوبة احلصول على متويل االستثمارات السياحية راجعا أساسا اىل غ

 أدى املتخصصة يف متويل االستثمار السياحي، وهذا العامل هو السبب الرئيسي يف نظر املستثمرين، مما
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على نقص االستثمارات السياحية، ضف اىل ذلك فاملستثمر ينظر اىل النظام البنكي اجلزائري على انه 
مار، وعلى هذا األساس فان النظام البنك اجلزائري اصبح غري ذو فعالية وغري قادر على متطلبات االستث

يشكل احد العقبات اهلامة امام املستثمرين سواء حمليني او أجانب، حبيث انه ال يستجيب لشروط 

ومتطلبات التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر، فهو يفتقر اىل اخلربة املهنية لدى املشرفني على 
االعتماد على الطرق الكالسيكية او التقليدية يف تسيري البنوك، مع هيمنة القطاع البنوك، باإلضافة اىل 

يف املقابل  %92العمومي على النظام البنكي، حيث تسيطر البنوك العمومية على السوق بنسبة تتجاوز 
 .1 %8 البنوك اخلاصة ال تتعدى

لسياحية، إذا ان انشاء مثل هذه وجند كذلك البنوك اجلزائرية غري قادرة على متويل االستثمارات ا

االستثمارات اليت تتطلب متويل كبري، نظرا ملا ستوفره هذه االستثمارات السياحية من مرافق متعددة 
)صحية، رياضية، ترفيهية، االستجمام( حيث تتالءم مع رغبات السياح، وحاليا فان القدرات التمويلية 

السياحية، وعلى الرغم من ذلك يصعب الوصول اىل  الوطنية متوفرة وتسمح بتمويل جل االستثمارات

هذه املوارد مث كيفية استخدامها، ضف اىل ذلك القروض املقدمة يف اطار االستثمارات السياحية غري 

مشجعة نظرا لكون معدالت الفائدة عليها مماثلة وليست منافسة لباقي القروض املمنوحة لألغراض غري 
 .2االستثمارية

 ك اجملال السياحي يتميز بنوع من اخلصوصية منها: باإلضافة اىل ذل

 سنوات. 05مدة تنفيذ املشاريع السياحية طويلة نوعا ما حيث تصل اىل -

تتعد جماالت االستثمار السياحي وتتنوع، حيث تشمل االستثمار يف بناء وتشغيل وتطوير الفنادق -

ى السياحية والبواخر السياحية وسياحة واملطاعم ومراكز االستشفاء، ومراكز الرياضة والرتويج والقر 
                                                             

  .08صاووع سنبق  كوه   تنول ي سم  1  

 .08ص اجمطنأ اا  ر  اووع سنبق  كوه  2  
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احملميات، باإلضافة اىل املشروعات الكربى مثل ختطيط املدن السياحية املتكاملة وشركات السياحة 
 ووكاالت السفر ووسائل النقل السياحي.

املشاريع السياحية تتطلب استثمارات ضخمة وذات أسعار فائدة مرتفعة، وهذا ما يعد أحد املشاكل -
حتول دون وصول االستثمارات اىل مناطق التوسع السياحي اليت شهدت وما زالت تشهد تداوال اليت 

 عليها من قبل األجانب، دون ان يفضي ذلك اىل استثمارات حقيقية.

( سنوات 03طوال اآلجال اخلاصة بالوصول اىل مرحلة مردودية املشروع، وهذه الفرتة متتد اىل)-

وبالتايل فاملشروع السياحي ال يدخل مرحلة مردودية اال بعد مرور  اطالقا من بداية سري املشروع،
( سنوات، حيث يكون راس املال املستثمر مقيد وجامد يف شكل بنيات وجتهيزات، هذا ما 08حوايل)

جيعل القروض البنكية لتمويل االستثمارات السياحية لفرتات قصرية ومتوسطة ال تتماشى مع وضعية 
ارات اليت حتقق أرباح لتغطية القروض على القروض مدى الطويل، وهذا ما شكل هذا النوع من االستثم

 عائقا امام القروض البنكية لتمويل املشاريع السياحية.  

ومن هذا املنطلق جند أن عدد املشاريع االستثمارية السياحية اليت تعاين من تعثر بسبب مشاكل 
وصلت عدد املشاريع  2008مع هناية سنة ، و 2005سنة  مشروع125وغياب التمويل وصلت حوايل 

مشروعا، حيث توفر هذه املشاريع طاقة استيعابية  217السياحية املتعثرة بسبب غياب التمويل إىل 
، ويف بعض األحيان مت التخلي عن العديد من هذه املشاريع، وأحيانا أخرى سرير19.231 قدرت ب

 .1يتم تغيري وجهة مشاريع أخرى

 

                                                             
لحجزلئود لح لقع يآمنق لحتط يو  لحايت   لح طنص خ إ لحامنلأ مص قوياص لامد يلامدل عند لحوزلق  لحامنلأ مص   1

 . 14لحجزلئو لح لقع يلآلمنق  ص
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 موجهة أساسا لالستثمارات السياحية.ضعف الحوافز ال -

تعتمد الدولة يف الكثري من األحيان على سياسة تقدمي احلوافز بدال من احلوافز املوجهة 
لتشجيع االستثمار السياحي، اليت أثبتت أهنا أكثر جناعة من اعتماد سياسة مفتوحة لإلعفاءات أو 

املطروح يف قانون االستثمار اجلزائري،  احلوافز اليت كل القطاعات والصناعات، وهذا هو اإلشكال

حيث جنده يقدم حوافز متنوعة مبا فيها احلوافز الضريبية إىل مجيع القطاعات االستثمارية دون حتديد 

قطاعات بعينها، وبالتايل فهي تفتقر إىل التفصيل فيما خيص القطاعات ومنها القطاع السياحي، يف 
 يتم فيها توجيه احلوافز الضريبة إىل املشاريع اخلاصة بالقطاع حني جند بعض الدول اجملاورة كتونس مثال

 .1ية على االستثمارات السياحية هباالسياحي، ما أثر بصفة إجياب

  

                                                             

  1 تنول ي سم  اووع سنبق  كوه  ص11.  
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 خاتمة الفصل

من خالل تطرقنا اىل واقع االستثمار السياحي يف اجلزائر فانه مازال يعاين من مشاكل   
مكانيات املالية اهلائلة وهذا راجع بالدرجة األوىل اىل عدم التمويل اليت تقوم به البنوك، رغم توفر اإل

مرونة النظام املصريف يف اجلزائر، باإلضافة اىل املشاكل األخرى اليت يعاين منها املستثمرين السياحيني 

واملتمثلة باألخص يف توفري العقار السياحي الذي يبقى العائق الكبري يف تطوير وتنمية القطاع السياحي 

جلزائر. زيادة على ذلك البد على الدولة التدخل لتطوير وحتسني هذا القطاع وذلك من خالل يف ا
اصدار قوانني تساعد املستثمرين سواء كانوا أجانب او حمليني وإعطاء حتفيزات ومساعدات مالية 
د وجبائية تشجع على االستثمار حىت تستطيع اجلزائر خلق ثروة بديلة الوطين يكون بديال لالقتصا

 الريعي املعتمد على احملروقات.    

 
 

 

 



 

 
 

 
 الفصل الرابع

استراتيجية السياحة في ضوء 
 2025المخطط التوجيهي ألفاق 

SDAT
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 مقدمة الفصل:
تصبو لالرتقاء السياحية إىل مصاف القطاعات الدارة للثروة وبناء قطاع سياحي جذاب  اجلزائر 

ف اىل تنمية وترقية املنتوج السياحي اجلزائري للسياح، سارعت اىل بعث سياسة سياحية جديدة هتد
وإدماجي يف السوق السياحي العاملية يف إطار شروط التنمية املستدامة، من خالل مجلة من القوانني 
والتشريعات اخلاصة بالتنمية السياحية، اليت متثل اإلطار الكامل لسياسة سياحية متواصلة هتدف إىل 

والنوعية جاءت ضمن تصور تطوير السياحة، منها رفع اإليواء، زيادة حتقيق مجلة من األهداف الكمية 

حجم االستثمارات السياحية، زيادة التدفقات واإليرادات السياحية بالعملة الصعبة، تلبية حاجات 
املواطنني وحتسني نوعية اخلدمات، هذه األهداف حتتاج بطبيعة احلال إىل مجلة من الوسائل واملتطلبات 

ختص دعم االستثمار السياحي، دعم التكوين، دعم النوعية دعم ترويج املنتوج السياحي،  منها: تدابر

مع ضرورة وجود خمطط توجيهي للتهيئة السياحية يتماشى األهداف املرجو حتقيقها، ويف هذا اجملال، 
، سعيا منها 2008بداية من سنة SDAT 2025بادرت اجلزائر إىل اجناز املخطط التوجيهي ألفاق 

 حقيق أهداف املخطط.لت

هو دراسة األبعاد االسرتاتيجية ملخطط التهيئة السياحية لتطوير قطاع السياحة  لكعلى ضوء ذ
 يف اجلزائر، وسنحاول التطرق اىل احملار األساسي للمخطط من خالل احملاور التالية:

       :    ثالثة حماور وملعاجلة وحتليل هذه اإلشكاليات مت تقسيم املقل إىل 

 .SDAT2025المبحث األول: تقديم المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

المبحث الثاني: استراتيجية القطاع السياحي في الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط التوجيهي 
SDAT2025 

 .السياحية للتهيئة التوجيهي الجودة ضمن المخطط خطط المبحث الثالث:
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لمبحث االولا 

 (2025SDAT) ط التوجيهي للتهيئة السياحيةتقديم المخط

يعد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية االسرتاتيجية اجلديدة والكفيلة للسياحة اجلزائرية، حيث 
تعتزم الدولة من خالهلا النهوض بالقطاع السياحي اجلزائري، وجعله يف مصف القطاعات السياحية 

 . SNATاألخرى وهو جزء ال يتجزأ من املخطط 

    . SDAT المطلب األول: مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية التزام الدولة بتنفيذ السياسات السياحة، وكذلك 
من خالل وضع الشروط الرئيسية للتهيئة السياحية والعامل األساسي لدعم النمو االقتصادي، وبالتايل 

إلعادة التنظيم السياحي والتحويل واالنتشار هبا قصد االرتقاء إىل املرتبة الثانية يف فهذا املخطط يسعى 
 األنشطة االقتصادية املصدرة بعد احملروقات.

 SDATأوال: تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

له هذا املخطط هو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية، والذي تقرر إعداده وحتديد معا

، وبالتايل تصبو 1، واملتعلق هبيئة اإلقليم والتنمية ال مستدامة2001 ديسمرب12املؤرخ يف  01/02بالقانون 

 :2الدولة من خالل هذا املخطط إىل ما يلي

  حتديد احملطات الرئيسية للتنمية السياحية الوطنية على فرتات خمتلفة، حيث عمدت الدولة إىل
 املدى ، مث احملطة الثانية تكون على2009القصري خالل سنة  اخيار احملطة األوىل على املدى

                                                             
 (.SDATا طع لحاديو حيتامئأ لحامنلمأ ) 1
، 2030لسياحية آفاق االستراتيجية الجديد للسياحة الجزائرية في ظل المخطط التوجيهي لتهيئة اع ينن  عند لح نرا   2

  .06رالسأ تجناب ب ض لحديإ  اووع سنق  كوه  ص–لحايت   لح ياص لحديحص ل إد لحامنلأ اين  لحتنامأ لحااتدلاأ 
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، واحملطة األخرية للتنمية السياحية تكون على املدى البعيد 2015املتوسط وكانت تتعلق بسنة 

 اليت هتدف اىل: و2025وذلك يف آفاق سنة 

 .1حتديد وضعية حيز التنفيذ وحتديد شروط قابلية جتسيده 

 التشغيل، امليزان التجاري، االستثمار(.)ية الكلية حتسني التوازنات االقتصاد 

 .املسامهة يف املبادالت واالنفتاح على الصعيد الوطين والدويل 
 .2تقومي الثروة الطبيعية والثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة 

رات السياحية وبالتايل يعرب هذا املخطط عن إرادة الدولة الفعلية من خالل تثمني خمتلف القد

الثقافية والتارخيية، بغية استغالهلا لصاحل السياحة اجلزائرية والنهوض هبا وجعلها قطبا سياحيا يف منطقة 
األورو متوسطية، ويعد هذا املخطط أرضية العمل الرئيسية لتنمية السياحة يف اجلزائر، وكذلك جتسيد 

 اجلزائر، ويعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية التوجه الساعي إىل تثمني اإلمكانيات اليت تتوفر عليها
  3نتيجة عمل فكري واستشارة واسعة مبشاركة املتعاملني الوطنيني واحملليني العموميني واخلواص

 ثانيا: مضمون المخطط الوطني للتهيئة السياحية.

ث حماور كربى هلذا تسعى الدولة من خالل املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية إىل حتقيق جتسيد ثال  
 املخطط وهي:

 حتقيق العدالة االجتماعية. -
 حتقيق الفعالية االقتصادية. -

                                                             
دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التنمية والتقليص بوي  لحا مد يعنبص ليماأ   1

جمأ لحكي اأ مص لح حنء عي  لحنطنحأ يتك مق لحتنامأ لحااتدلاأ  كيمأ لح ي م لالقتونريأ يعي م ستولتما ايت  من البطالة، 

 .3ص لحتاممو ونا أ اكاد ب ضمني لحااميأ 

 2 ةفس لحاووع لحانبق  ص13
قطاب (: األ03الكتاب رقم )sdat 2025.المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية" زلاة تامئأ لإلقيم،  لحنمئأ يلحامنلأ  ي 3

  2008ونةفص  03 السياحية السبعة لالمتياز،
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 القيام بعملية دعم االيكولوجي. -

سيتم جتسيد هذا احملاور يف إطار التنمية املستدامة وتشمل كل مناطق الوطن خالل العشرين 
تطبيق امليداين والعملي استنادا إىل عدة السنة قادمة، كما يهدف املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية إىل ال

  .برامج يف شكل خطوط رئيسية، واجلدول التايل يوضح ذلك

 (: برامج المخطط اإلقليمي الوطني للتهيئة اإلقليمية30الجدول رقم )

 رقم    
 المحور

  برامج المحور هدفه        

01 
 
 
 
 

ضمان    
إقليم 

 مستدام 
 
 

 دميومة املورد املائي.  -
 احملافظة على الرتبة وحماربة التصحر. -
 الرتاث الثقايف. -
 املخاطر الكربى.  -
 األنظمة البيئية. -

02 
 
 
 

خلق   
 حركية
إعادة 
 التوازن

 اإلقليمي

 فرملة التوسع حنو الساحل وتوازنه -
 خيار اهلضاب العليا. -
 خيار تنمية اجلنوب.  -
 نظام حضري متسلسل ومنفصل. -
 لصناعية واإلدارية.إعادة املوقعة ا -

03 
 

ضمان 
جاذبية 

وتنافسية 
 اإلقليم

 
 

 االنفتاح الدويل لألقاليم.-
 التنمية احمللية. -
 الفضاءات اجلديدة. -
 اقطاب التنافسية واالمتياز.-
 حنو عواصم املدن.-
 عصرنة وتشبيك هياكل االشكال العمومية النقل، االمداد واالتصاالت.-

04 
 

تحقيق 
العدالة 

 ميةاإلقلي

 التحديد احلضري وسياسة املدينة.-
 استدراك وتأهيل املناطق ذات العوائق مع التحديد الريفي. -

ضمان  05
حكم 

إقليمي 
 راشد

، وذلك وفق مناطق الشراكة، باإلضافة إىل وضائف 2025يندرج هذا املخطط التوجيهي يف إطار املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية -
قادرة على ضمان مستوى عايل من التضامن الفضائي واإلقليمي،  ع الدولة بسياسات عمومية قوية،التحكم والضبط، هيث تضطل

وتبقى الدولة فاعال اقتصاديا يف بعض امليادين احلساسة خاصة احملروقات وتطور الدولة إمكانياهتا للتدخل، وحتدد األدوات والرتتيبات 
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(: تشخيص 01"، الكتاب رقم )SDAT 2025المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية"

 .09وفحص السياحة الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص

، ول أن املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية يتكون من خطوط رئيسيةيتضح من خالل اجلد
برناجما تسعى هذه الربامج إىل  20يندرج حتت كل خط توجيهي جمموعة من الربامج اجلزئية عددها 

حتقيق اهلدف الرئيسي لكل خط توجيهي، إذ يهدف اخلط التوجيهي األول إىل حتقيق إقليم مستدام 
قليمية، ويهدف اخلط التوجيهي الثاين إىل خلق حركية إعادة التوازن برامج إ 05وذلك من خالل 

اإلقليمي، وذلك من خالل ست برامج إقليمية، أما اخلط التوجيهي الثالث يعمل على ضمان جاذبية 
وتنافسية األقاليم، وذلك من خالل ست برامج إقليمية كذلك، أما اخلط التوجيهي الرابع فهدفه 

مية من خالل ثالث برامج إقليمية، وأخريا اخلط التوجيهي اخلامس الذي يسعى حتقيق العدالة اإلقلي
إىل ضمان حكم إقليم راشد، كما تشكل هذه اخلطوط اخلمسة الرئيسية التوجهات االسرتاتيجية 

 للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، كما تستجيب الرهانات الكربى هلذا املخطط.

 ن المخطط للتهيئة السياحية اإلقليمية.م SDATالمطلب الثاني: مكانة وموقع 

حيتل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، مكانة هامة من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية،  
 حبيث ا يعد من بني املخططات األوىل اليت مت املصادقة عليها.

 .أوال: مكانة المخطط للتهيئة السياحية من المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية

ترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية، كما يع
 يوضحه الشكل التايل:

 

مع القطاع اخلاص، الذي يضمن بصفة تدرجيية تنمية النظام اإلنتاجي يف جزء كبري  اليت تسمح هلا بإجناز سياستها العمومية وتنسيقها
  .منه
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 حمطات جهوية للتهيئة  9

 والتنمية السياحية لإلقليم

       SDAT 

  بصدد االعداد     

 

 

 من المخطط التوجيهي للتهيئة اإلقليميةSDAT(: مكانة 18الشكل رقم )

 إلى     2025ينقسم المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية                           

 

 

 

 خمططا توجيهيا 19                                                                            

 من بينها املخطط        2025قطاعيا                                                                                          

  SDATالتوجيهي للتهيئة السياحية                                                                                          

 خمططا من  10متت املصادقة على                                                                                          

 طر ف احلكومة                                                                                                               

           

 املخطط                                               خمططا 48                            خمططات4

 التوجيهي                        لتهيئة السياحة                       لتهيئة والية       

 لتهيئة                                بصدد االنطــــــالق)              الفضاءات العصامية

 بصدد السياحة                                   فـــــــــــــــــــــــــــــيها(                 )جيري إعدادها(  

 SDAT                                                             وهران،   و اجلزائر
                                                                  قسنطينة، عنابة

                               11مرجع سبق ذكره، ص(: تشخيص وفحص السياحة الجزائرية، 01الكتاب رقم)وزارة هتيئة اإلقليم، البيئة والسياحة، المصدر:   
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خمططا توجيهيا  19منيتضح من خالل الشكل أن املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية، يتكون 

، وقد أعلن وزير هتيئة اإلقليم والبيئة باجلزائر العاصمة عن ختصيص غالف 2025قطاعيا وذلك آلفاق 
ملستدامة خالل ألف مليار دينار جزائري لتجسيد هذا املخطط يف إطار التنمية ا 21مايل يقدر ب 

(، وأوضح كذلك أن هذا الغالف املايل سيخصص لتجسيد املشاريع التنموية 2014-2010الفرتة )

، وهذا املخطط الذي يعد األول من نوعه يرمي كذلك إىل خلق نوع من التناسق يف اجناز 1القطاعية

من بني هذه  2025خمتلف املشاريع القطاعية، ويعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

( عشر، واليت مت املصادقة عليها من قبل احلكومة ودخل حيز التنفيذ، كما يتكون 19املخططات )
 04يوجدلتهيئة الوالية، وهي بصدد االنطالق فيها، كما  خمططا48املخطط التوجيهي للتهيئة اإلقليمية من 

واليات ساحلية بالدرجة األوىل وهي  خمططات توجيهية لتهيئة الفضاءات العصامية، وهي مركزة يف أربع
اجلزائر ووهران، قسنطينة وعنابة، إذ ركزت السلطات على أربع واليات كربى يف البالد، وحظيت هذه 

 األخرية باهتمام شاسع. 

 من المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية. SDATثانيا: موقع 

فهو موضح يف  ،2025يمية بنية املخطط الوطين للتهيئة اإلقل يفSDATموقعأما فيما خيص 
 الشكل التايل:

 

 

 

                                                             
، على بالجزائر2030اإلقليم آلفاق ياسني بدهان،  1

 : http ://www.annaba.org/nbanews/60/253.htm(2010)املوقع.
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 من املخطط التوجيهي للتهيئة اإلقليميةSDAT(: موقع 19الشكل رقم )

 

 

   

                                            SNAT          

                                              2025    

  جماعي تحديد                                           

 لمشروع                                                

 مستقبلي                                               

 يتضمن                                               

 طط                                                                                               مخ19                                             

 

                                               

                                                  

 

 

 .12ص ، مرجع سبق ذكره،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية (  01اب رقم )الكتوزارة اإلقليم، البيئة والسياحة،  المصدر:

المخطط التوجيهي للسلع والخدمات 

 والتجهيزات الثقافية الكبرى

المخطط التوجيهي 

للخدمات والهياكل 

واالتصاالت 

 والمواصالت واالعالم

المخطط التوجيهي للتعليم 

 العالي والبحث العلمي

المخطط التوجيهي لمناطق 

 النشاط والمناطق الصناعية

 المخطط التوجيهي

اضيات والتجهيزات للري

 الرياضة الكبرى

 المخطط التوجيهي 

 لشبكات الطاقة 

 المخطط التوجيهي  

 للتكوين

 المخطط التوجيهي

للفضاءات الطبيعية 

 والمساحات المحلية

 المخطط التوجيهي

 للصحة 

للسكك  المخطط التوجيهي

 الحديدية

 المخطط التوجيهي

 ألرضيات االمداد 

للتنمية  المخطط التوجيهي

 الفالحية

للطرق  التوجيهيالمخطط 

 والطرق السيارة

 المخطط التوجيهي

 للمطارات

للمناطق  المخطط التوجيهي

 االثرية والتاريخية

 المخطط التوجيهي

 للموانئ

للماء المخطط التوجيهي  

 المخطط التوجيهي

لتطوير الصيد 

 والموارد الصيدلية

.2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   
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خمططا توجيهيا،  19يتضح من خالل الشكل أعاله أن املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية يتكون من   

مشلت العديد من القطاعات اليت ختص التنمية الوطنية، اما فيما خيص موقع املخطط التوجيهي للتهيئة 
بنية املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية فهو يشكل جزءا منه موجه أساسا لتطوير السياحة  السياحية يف

 اجلزائرية.

يرمي املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت سطرت من أجل ترقية 
ده الفعلي على السياحة يف اجلزائرية، وهلذا مت تصميم هذا املخطط وفق عدة مراحل منسجمة لتجسي

 أرض امليدان.

 ميكن توضيح أبعاد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من خالل الشكل التايل:
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حجزلئوتثامن ص اة ل  

تثمين التراث التاريخي، الثقافي 

 والشعائري

 .SDAT 2025 (: األهداف الخمسة ل20الشكل رقم )        

    2025SDAT   

01                                                                                               02 

 ترقية اقتصاد محل المحروقات

 

 

                                                                                             04                                                                                                     

     03 

 تنشيط التوازنات الكبرى.-    

 االنعكاس على القطاعات  -     

 األخرى.     

                                                                                    

                                                05   

 

 التوافق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة                                   

 

 .24مرجع سبق ذكره، ص( تشخيص وفحص السياحة الجزائرية، 01الكتاب رقم ) ،وزارة هتيئة اإلقليم، والبيئة والسياحة المصدر:
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 مخسة لتحقيق جاء السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط أن أعاله الشكل خالل من يتبني
 من ،االقتصادي للنمو رئيسيا حمركا ليكون السياحي القطاع ترقية هو األول وهدفه ،أساسية فأهدا

 بغية دولية مكانة اجلزائرية السياحة منح مع ،احملروقات حمل حيل حقيقيا بديال السياحة جعل خالل
 خالل من ،الوطين لالقتصاد الكربى التوازنات حتقيق يف واملسامهة ،الشغل مناصب خلق يف املسامهة
 من الداخلية السياحة تشجيع إىل باإلضافة ،الصعبة العملة وجلب املدفوعات ميزان وضعية حتسني
  .1اجلزائري السياحي املنتج جبودة يتعلق فيما خاصة ،السياحي العرض حتسني خالل
 غيريت دفهب ،السياحية اجلزائر لصورة والدائم املستمر التحسني إىل كذلك التوجيهي املخطط يسعى
 السياحة من جبعل وهذا ،اجلزائرية السياحية السوق حول الدوليون املتعاملون حيمله الذي التصور
 السياحي القطاع انسجام حتقيق إىل يهدف كما ثانوية، سوقا وليست وهامة رئيسية سوقا اجلزائرية

 األخرى اعاتالقط على العكسي األثر بواسطة الدفع خالل من ،الوطين االقتصاد قطاعات بقية مع
  .2التقليدية والصناعة العمومية واألشغال والبناء كالفالحة

 الرتاث وحتمي الثقايف التنوع وحترتم تراعي اليت تلك هي املستدامة السياحة اسرتاتيجيات أن مبا
 إقامة على السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط عمل هذا من انطالقا ،احمللية التنمية يف وتساهم

 والرتاث املناخ ،الطبيعة ،اإلنسان الذي يشمل اإلقليمي للرتاث األساسية العناصر مع ينةمت عالقة

 التنمية تراعي كما  وإنتاجها، وموقعها وجاذبيتها السياحة صورة العناصر هذه تشكل إذ التارخيي،

 التنمية اتحلق جممل يف البيئية الدميومة إدخال خالل من عليها واحملافظة البيئية املوارد املستدامة
 .السياحية

 
 

                                                             
1  Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme , SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE " SDAT 2025 , Livre 1 Le diagnostic : audit du tourisme Algérie , 

janvier 2008 , p23 
 2025 .السياحية للتهيئة الوطني المخطط ظل في ، الرهانات و التحديات ، الجزائر في السياحة   لح نرا عند ع ينن 2

 148 ص   2012   نجليحك اكند لكيص ونا أ   12 لح در  ا نايلح اجيأ
 
 



 SDAT 2025السياحة في ضوء المخطط التوجيهي ألفاق  استراتيجيةالفصل الرابع                        

195 
 

 2013 لسنة المادية األهداف :الثالث المطلب

 عددو  ،اإليواء طاقة يف السياحية للتهيئة التوجيهي للمخطط املادية األهدافت جتسد
 .2013واملتعلق  الصعبة بالعملة املداخيل إىل باإلضافة السياح،

 2013لسنة  اإليواء طاقة تطور :أوال

 أي ،سرير ألف50قد قاربت حدود  2013 املرحلة يف هناية يت حتققتال الفندقية الطاقة إن
 التايل اجلدول يوضحه كما سرير، آالف 10 ب يقدر سنوي مبتوسط

 .2013(: تطور طاقة اإليواء آفاق 31اجلدول رقم )

 الوحدة: ألف سرير

 نسبة النمو عدد األسرة تالسنوا
 

2008 137 7.87 
2009 147 7.30 
2010 157 6.80 
2011 167 6.37 
2012 177 5.99 
2013 187 5.65 

  2013/ 4200 للعشرية السياحة قطاع تطور المصدر: وزارة السياحة، البيئة وتهيئة االقليم،

 2013لسنة  للمرحلة السياح عدد تطور :ثانيا

 .التايل اجلدول يف موضححتققت خالل نفس السنة  السياحية اليت التدفقات خيص فيما أما
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 2013 لسنة السياح عدد تطور :(32)رقم دولاجل

 الوحدة: مليون سائح 

 األعمال مخطط النمونسبة  السياحعدد  السنوات
 السياحية للتهيئة التوجيهي

 
2008 1.75 11 
2009 1.95 11 
2010 2.17 12 
2011 2.43 12 
2012 2.7 13 
2013 3.09 13 

 ( مرجع سبق ذكره.2004/2013م، تصور تطور قطاع السياحة للعشرية)المصدر: وزارة السياحة، البيئة وتهيئة اإلقلي

  %13 أي مبعدل تطور ،2013سنة لمليون سائح  2.6الوزارة الوصية استقبال أزيد من  تتوقع

 ضعيف فهو للدول اجملاورة السياح عدد مع قورن ما إذا أما ،اجلزائرية للسياحة مقبول رقم هو و
 حوايل 1995 سنة مصر ، و استقبلت1990 سنة السياح من العدد هذا تونس استقبلت حيث ،جدا
 1.مليون 03 استقبل 1997 سنة املغرب أما ،سائح مليون 3

 مناصب وخبصوص2013 يف سائح مليون 12 من أزيد استقبال الشقيقة البلدان هذه حققتو  ،سائح
 القطاع يوفرها يتال الشغل مناصب خيص فيما للسياحة العاملية املنظمة تقديرات وحسب الشغل

 وثالث ،السياحة قطاع يف دائم مباشر شغل منصب إحداث إىل سريرين اجناز يؤدي حيث ،السياحي

                                                             

1 حكامن عند لح نرا  لستولتمجمأ تنامأ ااتدلاأ حي طنا لحامنلص مص لحجزلئو عي  ض ء ا طع لحت وماص حيتامئأ لحامنلأ 

.187  ص 02/2013  ونا أ بوج ب عويويج  اجيأ لرلء لحاؤسانر لحجزلئويأ  لح در2025آلمنق   
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 للسياحة العاملية للمنظمة التقديرات وحسب ،بالسياحة املرتبطة األنشطة يف مباشرة غري مناصب

 هو 2013 يف احةالسي حققتها اليت اجلديدة املناصب عدد فإن املخطط يف املربجمة وتقديرات
 الشغل املناصب عدد وبالتايل ،مباشر غري شغل منصب 172.500و مباشر شغل منصب 57.600

 .شغل منصب ألف 230هو 2013 سنة ايةهن يف املنجزة

 2013 لسنة الصعبة بالعملة المداخيل تطور :ثالثا

 ديدحت مت فقد ، 2002لسنة أمريكي دوالر 520 ب قدر للسائح اإلنفاق متوسط أن باعتبار و

 :1يلالتا اجلدول يبينه كما ،املتوسط هذا أساس على 2013 ل السنوية اإليرادات

 2013 لسنة الصعبة العملة من المداخيل تطور(: 33)رقم الجدول

 ب باالعتماد على معطيات المصدر.من اعداد الطالالمصدر: 

 بوترية زايدة (2008 /2013 ) الفرتة خالل املداخيل توقعات أن اجلدول بيانات تشري
 .متسارعة

 تزيد (2008-2013) للفرتة متوقعةاليت كانت  السياحية املداخيل أن اجلدول بيانات تشري
مليون  1313 ستبلغ 2013 سنة احيةالسي اإليرادات أن الوصية الوزارة توقعت حيث متسارعة، بوترية

                                                             

  1 عمانةص عناو  اووع سنبق  كو  ص 131.

 لحان لر لحادلخم  )ايم   ريالا(

485 2008 

692 2009 

722 2010 

822 2011 

1076 2012 

1313 2013 
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 دوالر مليون 828 مبقدار زيادة أي ،2008 سنة يف دوالر مليون 485 متوقعة كانت بعدما ،دوالر

 من املرجوة النتيجة حتقق مل 2009و 2008 سنيت خالل أنه يكشف الواقع ولكن ،سنوات 05 خالل
 دوالر مليون 330و ،دوالر ليونم 300 حتقيق مت 2008 سنة خالل أن حيث ،السياحية اإليرادات

 2009 سنة دوالر مليون 262 و 2008سنة دوالر مليون 185 مبقدار عجز هناك أن أي ،2009 سنة

 نوعية إىل إرجاعه يكمن و ، يف اجلزائر متواضعا مزال السياحي اإلنفاق أن على يدل هذا ،
 توافق اخلدمات كانت فكلما األشياء هذه مثل مع يتفاعل السائح ألن ، املقدمة اخلدمات

 .أكثر لإلنفاق بالسياح دفعت كلما السياح تفضيالت

 .(2008/2015للمرحلة ) النقدية فاألهدا :رابعا

 من ،السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط حسب (2008/2015للمرحلة ) النقدية األهداف تتحد
 .باألرقام ألعمالا خطة وضع وبالتايل اخلاص،و  العام النوعي االستثمار حجم تقدير خالل

 .السياحة طريق على الجزائر لوضع األعمال خطة -

 .التايل اجلدول خالل من املسطرة األعمال خطة توضيح ميكن

 (.2015-2007األولى ) للمرحلة باألرقام األعمال خطة (34)رقم الجدول

 ممم لحاحويب 2015 2007 لحانأ
 1.47X مليون2.5  مليون1.7 السواح عدد

 X 1.8 159.869 فخم سرير 75.000 84.869 يعاد تأهيلها األسرة عدد
 

   1.3X 3% %1.7 اخلام احمللي الناتج يف املسامهة
  9 إىل X 7 2000إىل  1500 250 دوالر( مليون)إيرادات 
 X 2 مباشرة وغري مباشرة 400.000 200.000 الشغل مناصب

 / 91.600 51.200 بيداغوجية مقاعد التكوين
 مرجع ، األولوية السياحية ذات األعمال برامج و الخمسة االستراتيجية الحركيات المخطط :(02) رقم الكتاب والسياحة، البيئة ارة تهيئة اإلقليم،المصدر: وز

 .18ص ، ذكره سبق
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يف  ( سيكون2008/2015ملرحلةا مع هناية املتوقع السياح عدد تطور أن اجلدول أرقام تبني

 أي ،املدة هذه خالل سائح ألف 800 مبقدار زيادة أي ،اجلزائر إىل وافد سائح مليون 2.5 حدود
 مبعدل كان اإلمجايل احمللي الناتج مسامهة تطور معدل وخبصوص ،سنويا سائح ألف 100 مبعدل
 ب اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحي القطاع يساهم يصبح بالتايل و ، 2015 هناية مع مرة 1.3

 السياحي يف القطاع املؤهلة العاملة اليد إىل بالنظر و ، 2007 ةسن % 1.7 عوض 2015 سنة 3%
 فقط تكون بعدما كانت ، 2015 سنة هناية يف بيداغوجي مقعد 91.600 تكوين الوزارة سطرت

 و السياحية اخلدمات رفع مستوى يف أيضا يساهم هذا طبعا ، 2007 سنة بيداغوجي معقد 51.200
 .1زائرياجل السياحي للقطاع األداء حتسني

مليار  2.5 ب السياحي االستثمار تقدير مت الفرتة هذه خالل التوقعات إىل الوصول وألجل
 مت إذ املادية، وغري املادية االستثمارات بني الفصل مت وهنا ،واخلاص العمومي االستثمار بنوعيه دوالر

 تقدير ومت ،سريرلكل  دوالر ألف 55 ب خاصة أو عمومية كانت سواء املادية االستثمارات تقدير
الفرتة  خالل املقدر االستثمار إمجايل ليبلغ ،مادية غري استثمارات شكل على يف دوالر أالف 5

 سرير لكل دوالر ألف  60ماديا ب غري أو ماديا كان سواء واخلاص العمومي ( بنوعيه2008/2015)

 يتوجب بنوعيه العمومي االستثمار حلصة % 15 ب املقدرة االعتبارية النسبة على احتفظنا وإذا ،1

 سبع مدى على أمريكي دوالر مليون 375 ب التكفل (وزارات بكل) العمومية السلطات على
 كما .السنة يف أمريكي دوالر مليون 54أي ،لالمتياز السبعة السياحية باألقطاب اخلاصة سنوات

                                                             
 

بم لحا طع لحت وماص حيتامئأ  ءض ء ان ون    لستولتمجمأ تنامأ ااتدلاأ حي طنا لحامنلص مص لحجزلئو عيرانن عند لح حكا 1

لح ي م لالقتونريأ  ونا أ لحنتمو لالبوليماص  بوج ب عويويج  اجيأ لالرلء لحاؤسانر  أ  كيم2025لحامنلمأ ألمنق 

 .  172ص 02/2012لحجزلئويأ  لح در 
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 إطار يف ألف سرير 40 اجناز ألجل املخصصة لالستثمارات دوالر مليون 25 عن املبلغ يزيد أن يتوقع
 .1دوالر سنويا مليون 350 بتخصيص أي ،سنوات 07 ملدة لالمتياز السياحية األقطاب

 2008 /2015) ) .للمرحلة األولوية ذات المشاريع :الرابع المطلب

 الذي األولوية الكربى ذات املشاريع من لالمتياز السبعة واألقطاب لالمتياز السياحية القرى تعترب
 .2015و 2008 مبني املمتدة الفرتة خالل وهذا ،حتقيقها السياحية للتهيئة التوجيهي ططاملخ يسعى

 (2008/2015) للفترة لالمتياز السياحية القرى :أوال

 يلي فيما ،متميزة سياحية قرية عشرون بتحديد السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط قام

 .لالمتياز السياحية القرى عرض-

 القرى وهذه ،سياحية قرية 23 سطر السياحية لتهيئة التوجيهي املخطط أن حيتض اجلدول خالل من
 2025 آلفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط سطرها اليت األولوية املشاريع من تعترب السياحية

 من جمموعة جانب إىل ،الوطينو  الدويل الطلب مع يتناسب بتصميم السياحي للتوسع وخمصصة

 موزعة غري أو القرى هذه على يعاب ما ولكن ،سرير 29.386 حوايل ستوفر اليت السلسلة فنادق
 توجد اجلنوبية الناحية حني يف ،للبالد الشمالية بالناحية السياحية القرى جل ترتكز إذ ،متوازنة بصفة
 للتوازن ختضع مل القرى هذه توزيع أن على واضح دليل هذا ،بأدرار فقط واحدة سياحية قرية هناك
 حساب على الساحلية السياحة على الدولة تركيز مدى كذلك ويعكس ،املناطق بني ياجلهو 

 .الصحراوية السياحة

 

                                                             

  1- ةفس لحاووع لحانبق  ص173
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 .2008/2015االقطاب السياحية لالمتياز للفترة ثانياً: 

 أقطاب سياحية 70يف  سياحي مشروع 80االنطالق يف  السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط سطر
 تايل.ال اجلدول يوضحه كما بامتياز،

 بامتياز. السياحية : األقطاب)35رقم) الجدول

 املشاريع عدد بامتياز السياحية األقطاب
 23 الشرقي الشمال

 32 الوسط مشال
 18 الغريب الشمال
 04 الواحات"الغريب اجلنوب
 02 قرارة-توات"الغريب اجلنوب
 01 االهقار"الكبري اجلنوب
 00 الطاسيلي"الكبري اجلنوب
 80 اجملموع

 التنمية املستدامة رهان السياحة "حول  الدويل العلمي املؤمتر آفاق،و  واقع – اجلزائر يف السياحية السياسة بشري، وعام شريف عمروش :المصدر

 13. ص .ذكره سبق الدول(، مرجع بعض جتارب دراسة)

 أي يف األفق شغل منصب 8000وسرير  5986 حوايل ستوفر مشروعا 80 أن اجلدول بيانات تشري
 أقطار على املشاريع توزيع عند دائما تتكرر اليت املالحظة ولكن ،املشاريع هذا اجناز من االنتهاء بعد

 املشاريع من ممكن أكرب قدر على حتتكر الشمالية الناحية أن اجلدول أرقام تبني إذ ،الوطين الرتاب
 منطقة أما ،فقط مشاريع 07اجلنوبية للناحية وخصص ،مشروع 80 جمموع من مشروع 73 ب

  .مشروع بأي حتظى فلم الطاسيلي

 يف ستوفرها موضحة اليت األسرة وعدد الفنادق ( من2008/2015املرحلة ) حصيلة وبالتايل    
 :التايل اجلدول
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 األسرة عدد و الفنادق ( من2008/2015املرحلة ) حصيلة(: 36)رقم الجدول

 عدد االسرة الفنادق عدد لالمتياز السياحية األقطاب
 5965 86 شرق مشال السياحي القطب
 9295 49 وسط مشال السياحي القطب
 10.146 85 غرب مشال السياحي القطب
 2092 26 الواحات شرق جنوب السياحي القطب

 1513 23 توات غرب جنوب السياحي القطب
 150 01 طاسيلي الكبري اجلنوب السياحي القطب
 222 04 الكبري اجلنوب السياحي القطب

 29.386 274 جملموعا
 .14،مرحع سابق ،صبشري وعام شريف عمروش املصدر:

 موزعة فندقا 274( سيتم اجناز 2008/2015) املرحلة ايةهن مع أنه اجلدول بيانات خالل من يتضح

 هذه وستوفر ،السبعة لالمتياز السياحية األقطاب خالل من وذلك ،الوطين الرتاب كامل عرب
 احملددة لألهداف بالنسبةو  ،للجزائر الفندقية احلظرية يدعم سوف هذا عاطب ،سرير 29.386 الفنادق

 ألف 46  ب تقدر واليت طاقة االستقبال نصف من أكثر تشكل األولوية ذات السياحية لألقطاب
 .القصري املدى يف جتارية عاملية لعالمات تابعة ألف 30 منها العاملية باملعايري سرير
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 المبحث الثاني

تيجية القطاع السياحي في الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط التوجيهي للهيئة استرا
 2025آلفاق السياحية 

، قامت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحية بوضع اإلطار هبدف دعم القطاع السياحي
 من خالل وضع ما يلي: 2025-2008االسرتاتيجي للقطاع السياحي للفرتة 

 (:SDAT 2025)ط التوجيهي لتهيئة السياحة المخطالمطلب األول: 

قامت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحية بوضع اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحة يف 

واملندرج ( SNAT)والذي كان جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية  2008/2025اجلزائر للفرتة 
( 2009ا للتنمية السياحية يف خمتلف األفاق املدى القصري )ضمن التنمية املستدامة، فكانت نظرهت

( هتدف إىل ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف العدالة 2025( واملدى الطويل )2015واملتوسط )
االجتماعية، الفعالية االقتصادية ومحاية البيئة على املستوى الكامل لرتاب الوطن يف العشرين سنة 

 .1مت إدراجه ضمن ست كتب (2025SDATم للمخطط التوجيهي لتهيئة السياحة)القادمة، فالتقرير العا

 : تشخيص وتحليل الهيئة الجزائرية:1الكتاب

مت فيه استعراض ألهم اإلمكانيات والقدرات السياحية املادية منها والبشرية وكذا الطبيعية، 
 واليت مت التعرض إليها من خالل العرض السياحي اجلزائري.

 

 

                                                             
يزلاة تامئأ لإلقيم، يلحنمئأ يلحامنلأ لحجزلئويأ لحا طع لالستولتمجصد لحاوتيننر لح اس يبولاج لألعانإ لحامنلمأ  -1

 17  ص2008ونةفص 
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 الحركيات الخمس وبرامج العمل السياحي ذات األولوية في المخطط االستراتيجي: :2الكتاب

فاحلركيات اخلمس كانت مبثابة روافع لتفعيل التحول السياحي للبالد منظمة حول املفهوم اجلديد 
 للسياحة اجلزائرية وهتدف اىل:

 .تثمني اجلزائر كوجهة سياحية من اجل زيادة مسعة وتنافسية اجلزائر 

  ير األقطاب السياحية والقرى السياحية لالمتياز عن طريق عقلنة االستثمار والتنمية.تطو 

 لتطوير امتيازات للعرض السياحي الوطين لإلدراج التكوين بالرتقية املهنية، الرتبية،      

) PQT)  نشر خمطط السياحة النوعية االنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، واملتوقع يف
 سياحة متاشيا مع التوجهات العاملية اجلديدة. ميادين

  الرتقية التواصلية والتناسق يف العمل وتوسيع الشبكة السياحية وإقامة الشراكة العامة

 واخلاصة.
  تعريف وتنفيذ خمطط متويل عمليات لدعم النشاطات السياحية والراقني واملطورين

 واستقطاب املستثمرين احملليني والدوليني.

 (VTE)والقرى السياحية لالمتياز  (POT)األقطاب السياحية لالمتياز :3الكتاب 

 واليت( VTE)مت تعيني سبعة أقطاب سياحية واليت وزعت من خالل القرى السياحية لالمتياز
 .ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل
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 (POT)على األقطاب السياحية لالمتياز (VTE)(: توزيع القرى لالمتياز 37الجدول )

 ة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة.وزار مصدر: ال

  : تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )المخطط العملي(4الكتاب 

  يتم تنفيذه عرب مراحل متتالية:

   المرحلة األولى: وضع هيكل القيادة.

  ئة السياحية وشرح أهدافه وحمتواه.تقدمي املخطط التوجيهي للتهي-

 من املتعاملني يف السياحة. تنظيم املستفيدين-

 توضيح أدوار كل متدخال.-

 حتديد الربنامج التقديري إلجناز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.-

 حتديد طريقة سري التهيئة.-

األقطاب السياحية 
   potلالمتياز

 VTEالقرى السياحية لالمتياز 

 عنابة، الطارف، سكيكدة، قاملة، سوق أهراس وتبسة.  POT.NEمشال شرق 
اجلزائر، تيبازة، بومرداس، البليدة، الشلف، عني الدفلى، املدية، البويرة، تيزي  POT.NCمشال وسط 

 وزوو وجباية.
 ، وهران، تلمسان، عني متوشنت، معسكر، سيدي بلعباس وغليزان. مستغامن POT.NOمشال غرب 
   جنوب شرق

POT.SE   
 الواحات، غرداية، بسكرة، الوادي واملنيعة

 جنوب غرب
POT.SO  

 تواتا لقرارة، طرف، القصور، أدرار، تيميمون وبشار

 اجلنوب الكبري
POT.GS 

 الطاسيلي، ناجر، ايليزي، جبال اهلقار ومتنراست 
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 ختطيط اجتماعات العمل.-

 المرحلة الثانية: تنظيم ورشات العمل لكل مشروع

للعمل حول مشروع حمدد وحتديد الطريقة يتمثل هدف ورشات العمل يف مجع كل أعضاء اخللية 
العملية املناسبة كما يتوجب على كل الورشات أن تسمح بتحديد خمطط العمل وأولويات التدخل 

 وكدلك احلصة العمومية يف امليزانية التقديرية( )طرق الدخول، اإلضاءة العمومية إلجناز املشروع(

 قطب سياحيالمرحلة الثالثة: تعريف االستراتيجية وفقا لكل 

يقوم كل مكلف مبهمة حملية بتحديد مراحل تنفيذ املخطط على مستوى قطبه ليربز أولوية التدخل 
كما حددهتا خمتلف الورشات، لكن فقط اليت ختص القطب السياحي الذي يتوىل التكفل به.    

 حتديد خمتلف الدراسات الضرورية إلجناز األقطاب )السوق، التهيئة السياحية(

 الرابعة: انطالق المرحلة قبل العملية المخططة المرحلة

اجتماع اتصايل مع ممثلي القطاعات األخرى، كما يتم املرصد وأداة املتابعة وتقييم من طرف األقطاب 
 السبعة السياحية.

 البحث عن املستثمرين واملطورين.-

 المرحلة الخامسة: انطالق أول الورشات والمفاوضات

مبجرد انطالق الورشات األوىل الشروع يف املفاوضات الضرورية لتنفيذ املهام  يتعني على رؤساء
 املشاريع األخرى للمخطط التوجيهي.
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 المرحلة السادسة: وضع استراتيجية للترقية االتصال

املرحلة األوىل يتوجه األعالم أوال اىل احملرتفني )املتعامل السياحي، وكاالت السفر(  يف
ة اجلزائر وإعطاء ضمانات بتنمية سياحية ذات نوعية جيب أن تكون الستعادة الثقة وجتديد صور 

االسرتاتيجية على مراحل متتالية لتحديد األسواق املستهدفة واالهداف حسب األسواق، حتديد 
 وسائل وركائز االتصال.

 (PQT)المرحلة السابعة: انطالق مخطط نوعية السياحة 

ؤسسات الفندقية )فنادق، خميمات، اقامات( ضرورة جتسيد خمطط نوعية السياحة مبعرفة امل

أصحاب املطاعم الدواوين السياحية احمللية، وكاالت السياحة والسفر والناقلني، حيث أن هذه 
املؤسسات ميكن إدراجها ضمن مؤسسات كبرية كما ميكن إدراجها ضمن مؤسسات صغرية 

وحدة مصنفة أو  200دقية )من اخلطرية الفن %20ومتوسطة، فتشكل عملية خمطط نوعية السياحة 
 يعاد تصنيفها( بواسطة تنشيط اهليئات والنقابات املهنية.

  1(SDAT 2025)المرحلة الثامنة: تنفيذ المخطط التوجيهي السياحي 

جيب على احلركيات اليت شرع فيها إلجناز املشاريع املدعومة مبختلف اإلجراءات املرافقة 
 املرحلتني الثانية والثالثة. باالرتكاز على خمطط العمل احملدد يف 

 ر للوقوف على درجة تقدم املشاريعيتعني على هيئة القيادة عقد اجتماع كل ستة أشه -
 إلحصاء االختالالت وإعادة ضبط طريقة العمل الضرورية. -

                                                             
 ذكره سبق مرجع ، األولوية احية ذاتالسي األعمال برامج و الخمسة االستراتيجية الحركيات المخطط  :(02)رقم الكتاب والسياحة، البيئة وزارة تهيئة اإلقليم،-1

 .20ص ،
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 المشاريع السياحية ذات األولوية 5الكتاب:

 و موضح فيما يلي:كما ه  (POTمشروع سياحي يف ستة أقطاب سياحية لالمتياز) 80إطالق 

 توزيع املشاريع السياحية حسب األقطاب السياحية.(: 38الجدول رقم)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكره سبق مرجع ، ةاألولوي ذات السياحية األعمال برامج و الخمسة االستراتيجية الحركيات المخطط :(02) رقم الكتاب السياحة،و  البيئة ،وزارة تهيئة اإلقليمالمصدر: 

 1. ص ،

األقطاب السياحية 
 POTلالمتياز 

عدد  المستثمر القرى السياحية
 المشاريع

 عدد األسرة

 
 NEشمال شرق 

 مسيلة، الطارف، 
سيدي سامل، عنابة جباية، 

 حديقة دنيا عنابة. 

ر اإلماراتية لالستثما الشركة
  ELLCالدويل

 الشركة السعودية سيدار
 ELLCجمموعة سيفتال 

 
23 

2240 
4938 
1282 

 
 
 
 

 NCشمال وسط 
 
 
 
 

الصغريات، بومرداس، بوداود 
 البحري 

 عني الشرب، عني طاية
 ( 1ملتقى اجلزائر)موريين

 الساحل، اجلزائر
 سيدي فرج، اجلزائر

 زرالدة غرب
 العقيدة، عباس بتيبازة

 ائر(حديقة دنيا )اجلز 

 اجملموعة الكويتية لالستثمار
ELLC 

 الشركة االمريكية التونسية )اجلزائر سياح(
 ELLCالشركة الكويتية لالستثمار 

 EMIRALاجملموعة اإلمارتية إيسال 
 شركة التنمية الفندقية )مورييت اجلزائر(

 الشركة اإلماراتية القدرة 
 الشركة السعودية )سيدار(

 الشركة اإلماراتية اعمار
 ELLCموعة سيفتالجم

 
 
 
 

32 
 

1647 
17510 

5985 
2004 

460 
360 

6885 
1240 
1426 
1000 

  شمال غرب
NC  

 احللم السياحي مداغ وهران 
 وهيليوس كريسل

 موسكاردا تلمسان
 حديقة دنيا وهران

 الشركة ذات املسؤولية احملدودة.
 إقامة هيليو الفرنسية

ELLC 
ELLC 

 
18 

220 
722  

 92 

جنوب غرب 
 حات()الوا

 واد ميزاب، الزيبان
 زاد سوف

 04  
 

جنوب الكبير 
 القرارة-)توات

 ماسني تيميمون
 ادرار

 SID 02 جمموعة اجلنوب لتنمية االستثمار
 

 

الجنوب 
 الكبير)الهقار(

  01  

 75000 80   المجموع
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يعد هذا املخطط كمبادرة أولية لالهتمام بالقطاع السياحي وجعله يساهم يف االقتصاد الوطين، 

حملروقات املنتجة، غري أن وضع املخطط وحده ال يكفي لتحقيق ذلك مادام مل يعد النظر يف سياسة ا
ففي الوضع الراهن الذي يعيشه االقتصاد اجلزائري والذي حي باخلطر من هنا كان البد من دفع العجلة 

 االقتصادية من خالل االستغالل األمثلة للموارد هبا يف السياسة.

  :2015-2008المطلب الثاني: االنطالق 

 ثالثة شروط أولية.

ميكن جزء كبري منها يف التبين العاجل ملقاربة جديدة تشكل مسألة العقار السياحي اليت 

والقرى السياحية لالمتياز  (ZET)وهتيئة وتسيري الوعاء العقاري يف مناطق التوسع السياحيإلعداد 
(VET) .عامل امتياز يف حركية السياحة 

 كما يشكل تنوع وضعيات امللكيات املندجمة يف هذه املناطق )االمالك الوطنية العمومية،
 االمالك الوطنية اخلاصة، االمالك اخلاصة(، عقبات كبرية يف تسيري العقار السياحي.

ومن أجل ازالة هذه العقبات، مت اقرتاح إقامة تشاور وطيد وحيوي مع الدوائر الوزارية املعنية 
اليت  بغية حتديد ملموس للطريقة العملية االكثر مالءمة، عن طريق تغيري النصوص التشريعية والنظامية،

 تسمح باملعاجلة املرنة والناجعة ملسالة العقار السياحي.

  على ثالثة شروط: 20015-2008تتوقف االنطالقة في 

 مطلب تطهير العقار السياحي: .1

انطالق برنامج حتيني وتطهري وتسيري العقار السياحي، قصد وضعه حتت تصرف املستثمرين واملرقني   
 ياحية لالمتياز.الذين أبدوا اهتمامهم باألقطاب الس
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   .إعادة تشكيل المخزون العقاري .2

يتعني أن يستخدم إعادة تشكيل املخزون العقارين كأرضيات سياحية مندجمة لزيادة املخزون 
العقاري السياحي الكامل وذلك بواسطة عمليات التعيني، التحديد والتصريح بواسطة 

 التنظيم.

 التواصلية: .3

 ( بواسطة:vteة بالوصول إىل األرضيات والقرى السياحية لالمتياز )مرافقة االعمال والعمليات املرتبط

 .ZETإجناز هياكل الوصول من خارج مناطق التوسع السياحي -

 إعداد خمطط للمرور والوصول خاص بكل مشروع. -

 هتيئة كل مشروع.-

 .تنظيم وتأطير النشاط السياحي 

 لزم جميع األطراف.وجوب تحديد القواعد والحدود واإلعالن عن إجراء مسعى ي

 . تحديد قواعد التهيئة السياحية: على الدولة أن:1

 حتديد موقع كل قطب وتعريف الفروع. -

 تثبيت حدود التهيئة السياحية، وقدرات التحمل اإلقليمي والبيئي لكل مشروع.-

 احلرص على هتيئة يف العمق، بالنسبة ألقطاب االستجمام البحري.-

 امل للتهيئة وإدراجها يف اإلقليم.احلرص على الطابع املتك-

 حتضري اجملتمع احمللي للدخول يف السياحة.-



 SDAT 2025السياحة في ضوء المخطط التوجيهي ألفاق  استراتيجيةالفصل الرابع                        

211 
 

. اإلعالن عن مسعى موحد يطبق على جميع المرقين المطورين والمستثمرين. كما 2
 يجب أن يلتزوا باحترام ستة شروط مسبقة في كل مشروع:

 حتديد املفهوم املطور بالنسبة للمشروع. -
 روع االستثمار.اشرتاك خمطط توجيهي ملش -

 بالنسبة للمشروع. (plan Businessaاشرتاك خمطط األعمال ) -
 إعداد دراسة عن االنعكاسات على البيئة. -

 خمطط املرور والوصول للمشروع. -
 الضمان املايل والضروري لكل استثمار مع اشرتاك البنك من الدرجة األوىل. -
 ضرورة وضع جدول تقييم للتنمية املستدامة. -

ية السياحية بالضرورة تطوير النشاطات البشرية يف األقاليم مما يؤدي بصفة نظامية تتطلب التنم
 إىل:

ت، نفايات منزلية، نفايات املؤسسات السياحية اليت رشاازدياد يف حجم النفايات )نفايات الو  -
 تنشأ.

يف مياه زيادة يف استهالك املياه، وزيادة يف املخلفات من املياه املستعملة وتغيري يف أنظمة تصر  -
 األمطار.

 احتجاجات جديدة يف جمال التنقالت. -
 .زيادة يف الطلب من الطاقة )التدفئة، املاء الساخن، اإلنارة( -
  أضرار صوتية جديدة )إقامة أنشطة مضجة، تنقالت...(.   -
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: مجالت وآليات تنمية القطاع السياحي ضمن المخطط التوجيهي للسياحة لثالمطلب الثا
 .2025ألفاق 

شكل وثيقة  يف2025تطوير قطاع السياحة آلفاق  لصياغة اسرتاتيجية حو  2008يف سنة  لقد مت
، أدخلت على هذا األخري بعض 2010حتت عنوان: خمطط أعمال التنمية املستدامة يف اجلزائر آفاق 

التعديالت بالنظر للتطورات اجلديدة احلاصلة على املستوين الداخلي واخلارجي، قصد إعطاء 
 ة لقطاع السياحي من خالل.الديناميكي

حتديد االختيارات املستقبلة من أجل تثمني عقالين لإلمكانيات اليت تزخر هبا البالد وتفعيلها  -
 لتصبح اجلزائر مقصدا سياحيا.

 .2025آفاق  داف والنوعية والكيفية املنتظرة يفحتديد األه

الشروع يف إنشاء صناعة  لتنفيذ الربامج املسطرة هبدف حتديد التدابري واألدوات املعتمدة -
 سياحية مستقلة.

 01-03هذا التطور يستمد حمتواه من املبادئ واالختيارات األساسية اليت جاء هبا القانون رقم

 واملتعلق بالتنمية السياحية، مناطق التوسع السياحي واستعمال الشواطئ ألغراض السياحة.

 :قطاع السياحي في الجزائرالمنتوجات السياحية الواجب تنميتها للنهوض بالأوال: 

الن اختيارات إن تطوير وتنويع املعروض السياحي وتنمية نشاطات سياحية جديدة ميث
 اسرتاتيجية من أجل:

 إدماج اجلزائر ضمن السوق الدولية السياحية. -
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تلبية حاجيات املواطنني يف جمال السياحة واالستحمام والرتفيه واليت تعرف سنويا ارتفاعا  -

 ن املستوى املعيشي والنمو الدميوغرايف.متزايدا حتس
 التطور املنسجم واملستدام واملتوازن للنشاطات السياحية. -
 تثمني الرتاث الوطين. -

  :2025ثانيا: آليات ومتطلبات تنمية المنتوجات السياحية في الجزائر آلفاق 

ة، ووضع أدوات قصد إزالة العجابات اليت تقف أمام التنمية وترويج املنتوجات السياحية من جه

تنفيذ قادرة على ضمان أحسن تأطري وتنظيم للقطاع من جهة أخرى، هناك مجلة من اإلجراءات 
 جنملها يف النقاط التالية:

 وتتمثل جوانب هذا الدعم يف: دعم مختلف االستثمارات السياحية:

وجيهي إن التدابري املوصي هبا يف هذا الشأن هي إعداد خمطط ت التهيئة العقار السياحي:
 للتهيئة السياحية، يشكل األساس يف تنفيذ االسرتاتيجية القطاعية عن طريق:

 الشروع يف دراسة، لتحديد والتصريح وإعادة التشكيل ملناطق التوسع السياحي. -
 مواصلة الدراسات التهيئة ملائة منطقة توسع ومواقع سياحية. -
من القطع األرضية املتواجدة هكتار يف السنة،  600التنازل عن طريق الرتاضي عن حوايل  -

داخل مناطق التوسع السياحي لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، وذلك بغرض هتيئتها 
 ووضعها حتت تصرف املستثمرين.

 اجناز أشغال التهيئة القاعدية لسبعني منطقة التوسع السياحي. -
مليون دج  640احي بقدر ختصيص موارد مالية لفائدة الصندوق اخلاص بدعم االستثمار السي -

 ويا.  سن
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 الثالث المبحث

 السياحية للتهيئة التوجيهي لجودة ضمن المخططا خطط

الفرتة يعتمد خمطط األعمال التوجيهي للتهيئة السياحية على جمموعة من األهداف خالل 
 ،السياحوعدد  اإليواء طاقة تطور خالل من املادية األهداف على يركز (، حيث2025 /2008)
من املشاريع اليت حتضي  جمموعة فتضم النقدية األهداف أما ،املرحلة هلذه الصعبة بالعملة ملداخيلوا

للقطاع  ت، باإلضافة اىل حتسني اخلدماباألولوية منها القرى السياحية واألقطاب السياحية لالمتياز

ة ضمن السياحي و اعطاء االمهية القصوى للجودة  و ذلك من خالل وضع خطط تتعلق باجلود
   .2025للسباحة لسنة  ياملخطط التوجيه

 الجودة مخطط :المطلب االول

والتكوين  التعليم على بالرتكيز وذلك ،السياحي العرض وتطوير حتسني إىل اجلودة خمطط يهدف
 كذلكو  ،الفاعلنيخمتلف  بني مشرتكا تعاونا يتطلب ما وهذا االتصال،و  اإلعالم تكنولوجيا باستخدام

 بارزا دورا قطاع لكل إذ األدوار، تقاسم خالل من الطلب تلبية ألجل اخلاص،و  موميالع القطاعني
 .يلعبه أن املعين الفاعل على املخطط هذا يف

 عالية من درجة إىل هبا والنهوض اخلدمات ملستوى املستمر التحسني السياحية اجلودة تتطلب
 وهلذا ،مستمرتطور  يف اجلودة هذه أن لمالع مع ،الزبون رغبات تليب اليت تلك هي واجلودة ،االمتياز
 .باستمرار السياحية هتاخدما جودة حتسني السياحية املؤسسات على وجب

 .السياحية الجودة تعريف :أوال
 1.ومستقبال حاضرا املستفيد وتوقعات احتياجات حتقيق اهنأ على اجلودة دمينغ ادوارد وليام يعرف

 أو سلعة سواء املنتوج كلما كان وبالتايل ،االستخدام يف املالئمة هي ةاجلود أن على جوران جوزيف يعرفها كما  
 .جيدة كانت كلما املستفيد الستخدام مالئمة خدمة

                                                             
 .2ص   ةتو سنأ ري    الجهود لتوحيد أساس الجودة مفاهيم   عيص بن اكاد لحغنادل 1
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تلبية  تتضمن لعملية نتيجة اهنأ على السياحية اجلودة أن فرتى للسياحة العاملية املنظمة أما
 .معقول بسعر واخلدمات نتجاتامل من املشروعة وتوقعاته ومتطلباته املستهلك احتياجات مجيع
 تطبيق يؤدي كما  "1الشاملة اجلودة وحمددات ،عليها املتفق التعاقدية الشروط مع متطابقة تكون كما

 : 2هي مزايا عدة حتقيق إىل اجلودة
 مسعى تبين على حثهم و القطاع ملهين السياحة جودة حول جديدة نظرة إرساء و إعطاء -

 .السياحة جودة
 .جودته و السياحي العرض ةنوعي حتسني -

 .قواعدهاو  السياحية الجودة معايير :ثانيا
 :3يلي فيما السياحية اجلودة معايري إمجال ميكن
 و محاية املستهلك لتوقعات املشروعية لتوفري املهمة العناصر من الشفافية عنصر يعترب : الشفافية -

 ما و ، مواصفات املنتج حول ملقدمةا املعلومات صحة خالل من الشفافية عنصر يتوفر و ، حقوقه
 بشكل تلك املعلومات إيصال إىل باإلضافة ، السعر يغطيه ما و ، اإلمجالية كلفته و عليه يشتمل
 . للمستهلك فعال و منظم

 ،اإلنساين و الطبيعي احمليط بني االنسجام و التوافق ضرورة على التجانس معيار يركز : التجانس -
 االقتصادية و للمؤثرات البيئية فعالة إدارة ويستدعي املستدامة السياحة على فظحيا التوافق هذا أن إذ
 .4السياحية املنتجات جلودة مؤشرات تأسيس بغية االجتماعية و

 بقية عن يتميز و خيتلف سياحي منتج أي جتعل معني تراث أو حضارة عن تعرب هي و : األصالة -
 .املستهلك ملتطلبات األصالة تستجيب أن شرط مع ،أخرى أماكن يف له املماثلة املنتجات

 أو احلياة على خطر السياحية اخلدمة تشكل ال عندما السالمة و األمن معيار يتوفر : السالمة و األمن -

 األمن معايري وحتدد ما تنظم وعادة ،السياحية األنشطة مجيع يف للمستهلك الصحة ددهت أو بضرر يتسبب

 للجودة كمعايري  تعتمد القانونية هاته النصوصو  ،احلريق من كاحلماية اننيوقو  تشريعية بنصوص والسالمة

                                                             
   ي م السعودية العربية المملكة في السياحة في الجودة ضمان لنظم المستقبلية الرؤية   لح نضص لحولان  عند بن س د 1

 .  04 ص   "لحامنلأ صننعأ مص حج رةل " ل إ لحايت    12/29/2004
 ل إ لحديحص لح ياص لحاؤتاو   السياحة تفعيل في الجزائري السياحة جودة مخطط دور   ب رليل سنعد ي يكمنيل لحانم 2

 .12ص    كوه سنق اووع   ( لحديإ ب ض تجناب لنحأ) رالسأ – لحتنامأ اين  لحامنلأ"
  02ص  كوه  سنق اووع لح نضص  لحولان  عند بن س د 3
  09ص  كوه  سنق اووع لحوليس  اولر 4
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 .1اهتذا دجن
 و اإليواء أماكن مجيع يف احملافظة ضرورة على العامة الصحة معيار يرى : العامة الصحة -

 املؤسسات كل على املعيار هذا وينطبق السالمة،و  النظافة شرط على الشرابو  اإلطعام
 مطاعم،و  حماالت من الغذائية املواد بيع نقاط مجيع على أيضا ينطبق كما ،ةالكبري  السياحية

 .الطائرات يف املقدمة اخلدمات فيها مبا
 واالتصاليةة طبيعيال احلواجز و العوائق كل بإزالة املعيار هذا يقضي و : الوصول سهولة -

 .جلميعا قبل من واخلدمات املنتجات تلك استخدام وإتاحة حتيز دون ،اخلدميةو 
 : 2ييل فيما نوجزها القواعد من جمموعة السياحية اجلودة حتكم كما

جودة  حتسني أجل من الفندقية،و  السياحية املؤسسات إمكانية على واحملافظة التطوير-
 .دائمو  مستمر بشكل للسائح املقدمة اخلدمة

 .السائح مبتطلبات الوفاء -
 .احيالسي املوقع يف اجلودة عن البحث مبدأ تطبيق -
 .الكفاءة و اإلنتاجية و للجودة املستمر التطوير -
 .السائح إىل الفندقية و السياحية املؤسسات من ابتداء السياحة حتسني و تطوير -
 .لإلدارة االسرتاتيجي التخطيط بعملية اجلودة دمج -

 .السياحية الجودة تطور مراحل :ثالثا
 :3هيو  مراحل بعدة السياحية اجلودة مرت

لتجنب  املعيب املنتج فحص هو املرحلة هذه وراء من اهلدف : التفتيش و الفحص مرحلة -
 .الزبون إىل وصوله

 املنتج، درجة حتديد و اختيار و فحص أساليب تتضمن و : السياحية اجلودة مراقبة مرحلة -
 .تصحيحية إجراءات واختاذ

 ؛ للزبون الثقة توفري بغية الالزمة اإلجراءات تطبيق خالل من : اجلودة تأكيد مرحلة -

                                                             
 لحامنلأ  "ل إ لحديحص لح ياص لحاؤتاو ،العربية السياحة استراتيجية ظل في التدريب آخوي  ي لحزيولء منطاأ بنرل 1

 .10 ص  كوه  سنق اووعلحديإ(   ب ض تجناب لنحأ) رالسأ – لحتنامأ اين 
 الخمس نجوم فنادق من عينة على ميدانية دراسة – الفنادق في الشاملة الجودة ةإدار تطبيق واقع تقييم   بظنظ  لحانم 2

 .11ص   2010 45 لح در لحانب أ لحانأ   لإلةانةمأ لح ي م اجيأ، األردن في
  07ص    كوه سنق اووع   لحوليس اولر  3
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 لتعمال اإلدارة و العمل مناخ لتشمل اجلودة نظم تطورت : الشاملة اجلودة إدارة مرحلة -
 .سويا

 .السياحية اجلودة وتطوير حتسني بغية-
 .الجزائرية السياحة جودة استراتيجية واقع :الثاني المطلب

 السلطات جعل ما وهذا ،دةالرائ السياحية الدول لدى هامة مكانة السياحية اجلودة حتتل
 املنتدى تقرير أكده ما وهذا ،النقائص من الكثري يعاين الذي العرض نوعية لتطوير تسعى اجلزائرية

 فيه اجلزائر احتلت والذي ،2009" التنافسية تقرير والسياحة األسفار "بعنوان العاملي االقتصادي
  .1التصنيف مشلها دولة 133 أصل من 115 املرتبة
 الجودة مخطط وأهداف أسباب :أوال

 ةللجود التجارية العالمة وتطبيق للجزائر، السياحية اجلودة لتجسيد اجلودة خمطط ظهر ،السياحية
  2:أجل من وهذا املهين وبالرفع باملثالية اجليد التطبيق هو اجلودة مبخطط واملقصود

  .فنيللمحرت  جديدة رؤية منح و ، السياحي العرض تطوير و النوعية حتسني -

 .النوعية بإجراءات العمل على السياحة يف املتعاملني حث- 

 .نوعية كوجهة ترقيتها و اجلزائر صورة نشر -
3العاملية السياحية الوجهات بني ممتاز موقع اعتالء- 

 

  :4إىل اجلودة خمطط ويهدف

 ."ةالسياحي النوعية" موحدة لعالمة االنضمام يف الرغبة مع السياحة لنوعية خمطط إطالق -
 ويف اجلزائر يف ترقيته وتشجيع السياحي والعرض النوعية حتسني منظور ضمن التموقع -

  .للجزائر السياحية الوجهة وترقية تقومي ديناميكية بعث إىل باإلضافة اخلارج،
 يف التنموية املشاريع كافة يف اجلودة مفهوم دمج خالل من الوطنية التنافسية القدرة تعزيز -

 .األفضل حنو على جمال السياحة
                                                             

  178ص   لحي يت   20 09لعام العربية الدول في االستثمار مناخ   لالستثانا ححان  لح وبمأ لحاؤساأ 1
 األعمال وبرامج الخمسة الحركيات ،االستراتيجي المخطط (02) :رقم الكتاب لحامنلأ ي لحنمئأ لإلقيم، مئأتا يزلاة 2

 .47 ص   كوه سنق اووع ،األولوية ذات السياحية
  141ص    كوه سنق اووع   عناو عمانةص 3

orps=PQTAlgerie.http://www.mta.gov.dz/siteWeb/fr/index.php?c- 4 
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من  شبكة يف دجمها خالل من اجلودة إدارة يف املشاركة للشركات الرتويج من مزيد توفري -
 ."اجلزائر السياحية اجلودة" عالمة وضع املؤسسات

 1.للخارج السياحية الوجهة وترقية تقومي ديناميكية بعث -
وضوح  لخال من ،اجلزائري السياحي للعرض استدامة خلقو  السياحية املناطق تثمني -

 للسياح. النوعية وحتسني الرؤية
 إدماجهم خالل من ،بالنوعية اخلاصة املقاربة يف املشاركني للمتعاملني مميز ترويج ضمان -

 ضمان طريق عن ،"اجلزائرية السياحة نوعية " عالمة حتمل اليت املؤسسات يف شبكة
  .2التجارية قنواتلا اندماج يف أفضل

 فنادق) 3منهاو  البلد يف املوجودة السياحية األنشطة مجيع عتباراال بعني اجلودة خمطط يأخذ كما
 االستقبال ومكاتبالسياحية  املكاتب ،السياحي اإلرشاد ،البحر مبياه العالج سفر،و  سياحة ،وترميم

 وتأجري الطريان، شركات) الناقلون البحر، مبياه املعاجلو  املعدنية احلمامات اإلطعام، املعلومات،و 
 .(...املوانئو  ،املطارات) العبور مناطق التوجيه،و  اإلعالم ومكاتب السياحية الدواوين ،(...السيارات

وكاالت  ، املطاعم ، الفنادق هم و شركاء أربعة على اجلودة خمطط تطبيق يف اعتمد وقد

 يف امليدان الفاعلني بعض السياحة وزارة اختارت قد و ، السياحية الدواوين و السفر و السياحة
 الرفيعة ، املطاعم الفندقية احلظرية من( % 20 ) : هم و السياحة جودة خمطط يف لالخنراط حيالسيا

 الواجب زامات1حتديد االلت مت كما (،النشيطة السياحية الدواوين ، السياحة وكاالت) ، (املصنفة)
 السياحة جودة خمطط ضمن االخنراط يف ترغب سياحية مؤسسة كل يف أساسي كشرط توفرها

 ، التزاما 36   السياحية ، الوكاالت التزاما 94 الفنادق): التالية السياحية القطاعات حسب ائريةاجلز 
 .(التزاما 33 السياحي النقل مؤسسة

 
                                                             

  12 ص  كوه سنق اووع   سيم، لح وليل ي يكص سم مد 1
www.mta.gov.dz. 2 

 14.صلحانبق لحاووع ةفس 3
 



 SDAT 2025السياحة في ضوء المخطط التوجيهي ألفاق  استراتيجيةالفصل الرابع                        

219 
 

 .الجودة مخطط تنفيذ كيفية :ثانيا
 :جند السياحة نوعية تنفيذ وآليات إجراءات من

 تهالتزاما وحتديد السياحة نوعية خمطط مسعى أهداف عن اإلعالن. 
 مستوى على احملرتفني التزامات تقييم: 

 .االتصالو  اإلعالم -
 .املشخص االستقبال -
 .العمال كفاءة -
 .لصيانةاو  النظافة -
 .) السياحي املورد (تثمني تقومي -
 .النوعية مسعى يف تنخرط اليت املؤسسات مع "السياحية النوعية" الرخص عقود إبرام -
مدخل  على توضع ،"اجلزائرية النوعية لسياحةا "عليها(ختم) دمغة بإجياد احملرتفني تقومي -

 .مهتمؤسسا
أصبح  حيث ،2025 األعمال خمطط يف والنقدي املادي للهدف االستجابة بغرض هذا

 الوصول أجل من ،لتكوين اسرتاتيجية أهداف (03) حددت وقد ضروريا أمرا البشري املورد تكوين
 :خالل من وذلك ،2025 مطلع يف سياحيا اجلزائر وحتضري احلقيقية السياحية احلرف إىل

 .املدارس يف التأطري وعمال القيادات واحرتافية والكفاءات التنظيمية القدرات تعزيز -
داخل  البيداغوجيني طرينؤ امل وتأهيل (الرتبوية) البيداغوجية للربامج تنافسية ميزة ضمان -

 .املدارس
 التصديق باعتماد األمر ويتعلق السياحيني التكوينو  للرتبية االمتياز مقاييس إعداد -

  .الرمسي والتسجيل
 :منهاو  السياحية للمدارس جديدة خريطة إطالق مت النقطة هذه ويف
 هيو  حتديثها والواجب املوجودة املدارس: 

 .ENST العاصمة اجلزائر-للسياحة العليا الوطنية ملدرسةا -
 .INTHT وزو تيزي– والسياحة الفندقة لتقنيات الوطين املعهد -
 .INTHT بوسعادة-السياحةو  للفندقة وطينال املعهد -
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 هيو للتجهيز  املصممة املدارس:  
 .لتيبازة السياحية املدرسة -
 .متوشنت بعني السياحية املدرسة -
 املهين والتعليم التكوين لوزارة السبع املدارس: 

، البنيان عني ،تلمسان ،الطارف املهين التكوين لوزارة تابعة مهين تكوين مدارس سبع -
  . غرداية ، متنراست ، وزو تيزي ،بومرداس

 ،القطاع على الوصية الوزارة طرف من للجودة السياحي املخطط تطبيق متابعة جلنة تنصيب مت كما
 :جند مهامها ومن

 عن ممثلني من اللجنة هذه تتشكل و ، ملطاعماو  الفنادق و املنشآت من العديد تقييم -
 مبحتوى التعريف على تعمل ثحي خمتصني،و  وخرباء مهنية ومجعيات قطاع السياحة

 واالمتياز. اجلودة خمطط
 احلصول إىل اليت تسعى السياحية املؤسسات ومتابعة النوعية حتقيق وطرق مناهج وحتديد السياحة يف  

 .1السياحي العرض نوعية وتطوير والنوعية اجلودة شهادة على
 .االتصالو  اإلعالم تكنولوجيات واستعمال االبتكار -

 اليت التوزيع و مسارات االستهالك تصرفات يف تطورا االتصال و اإلعالم تكنولوجيات استعمال أحدث لقد    
 (االنرتنت عرب التسويقت )االنرتن من مستخدمي كبري لعدد السياحية اخلدمات و للمنتوج املباشر بالعرض تسمح

 ، األخرى التوزيع شبكات حساب على السوق حلصص السريع االستحواذ يف مستمر االنرتنت عرب التسويق و ،
 اليت هي لألنرتنت احملتويات و اخلدمات نوعية تبقى و ، فقط احلجز إطار بشكل كبري يتجاوز االنرتنت فتأثري

 الرحالت عرب إدارة خالل من االلكرتوين التسيري نظام كذلكال  إدخ و اجليدة السمعة ، الفرق السريع حتدث
 .2اإلطعام إدارة إىل ةباإلضاف ، الفندقي االستقبال و الشبكة

 
 
 
 

                                                             
 45  ص2009   14لح در  لالقتونريأ يأحاجل ،المتوسطية السوق في حصتها تريد الجزائر 1
 برامج األعمالو الخمسة الحركيات ،تراتيجياالس المخطط  :(02)رقم الكتاب لحامنلأ ي لحنمئأ لإلقيم، مئأتا يزلاة 2

 .50 ص   كوه سنق اووع ،األولوية ذات السياحية
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 .الجزائرية السياحة تطوير في السياحية الجودة دور :الثالث المطلب
 إليه من يهدف ملا نظرا السياحي، الجملا يف الرائدة الدول يف أساسيا مطلبا السياحية النوعية تعد

 عرضهاحتسني  بغية السياحية اجلودة سياسة اجلزائر انتهجت هلذاو  ،يالسياح العرض حتسني
 .السياحي

 .الجزائرية السياحية المؤسسات قبل من السياحية الجودة انتهاج :أوال
، السياحية اجلودة خمطط ضمن تندرج اليت اجلودة مسرية انتهاج سياحية مؤسسة ألي ميكن

 مكتب دراسات مع التعاقد من وذلك ،حدا على مؤسسة بكل اخلاصة اجلودة مسرية يضع الذي
 ،االتصالو  املعلومة) هي املعايري من جمموعة على اجلودة مسرية تطبيق رتكزيو  ،اجلودة يف خمتص

 ألي ميكن هكذا و ،(املوارد احمللية تثمني و النظافة ،األماكن رفاهية ،العمال كفاءة ،االستقبال
 الشبكة يف االندماج ،املهنة هي مسرية و اجلودة من أنواع ثالث (03) بني االختيار سياحية مؤسسة

 .إقليمية ريةمس أو
 على شهادة باحلصول هلا يسمح السياحية، املؤسسات قبل من السياحية اجلودة مسرية تطبيق إن

 ذلك و إدارة اجلودة، نظام ضمن تنظيمية متطلبات تتضمن الذي ،( السياحية اجلودة عالمة) اإليزو
 . (املستمر سنيو التح العمليات جودة نظام ، اإلدارة مسؤولية ) هي و جماالت أربع خالل من
 :1جند اجلودة تطبيق يف املتخذة اإلجراءات أهم ومن 

 .السياحية املهن و األنشطة مراقبة و التقييس عملية متابعة -
 .العاملية اجلودة شهادة منح نظام تطبيق بضرورة املتعاملني توعية -
 محاية و العمومية النظافة لقواعد الصارم التطبيق خالل من ، السياحة بيئة حتسني -

 .املستهلك
الرئيسية  والشوارع والفنادق واملطارات املوانئ مستوى على دائمة صرف مكاتب فتح -

 .2للسياحة
 .السياحية األماكن اجتاه مباشرة جوية خطوط فتح -

                                                             
 برامج األعمال و الخمس الحركيات :االستراتيجي المخطط :( 02 )رقم الكتب   لحامنلأ ي لحنمئأ   لإلقيم، مئأتا يزلاة 1

 .51 ص    كوه سنق اووع   األولوية ذات
  14ص    كوه سنق اووع   رليلب  سنعد ي يكمنيل لحانم 2
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املقدمة،  اخلدمات وتطوير حتسني من البد كان اجلزائرية بالسياحة والنهوض ترقية لألجو 
 البد املواصفات، هذه ولتحقيق ،اخلدمات تلك تقدمي يف قياسية تمواصفا تطبيق خالل من وذلك

 .الزبائن وتطلعات توقعات إىل االستجابة من
 .السياحية الجودة عالمة اكتساب :ثانيا

واليت  ،املعنية السياحية املؤسسات جلميع "اجلزائر السياحة جودة " الوطنية العالمة منح يتم
 :1 التالية شروط حترتم

 .اجلودة عايريم مطابقة -
 .اخلدمات جلودة التحسني تضمن ، خارجية مراقبة إىل تستند جودة مقاربة متابعة -
 .الداخلية احملاسبة عن مسؤولة دائمة خلية إنشاء -
 .النشاط ممارسة و االستغالل لشروط اخلضوع ضرورة -
 .األمن و النظافة لقواعد االمتثال -
 .البيئي احمليط يف االندماج -

  :2يلي ما إتباع من البد للجودة الوطين املخطط إىل واالنضمام لتسجيلا وألجل
 .للجودة الوطنية االلتزامات على التعرف -
 .للجودة الوطين املخطط إىل االنضمام اتفاق لتوقيع سياحية هيئة أقرب إىل التقرب -

 الجودة بمخطط المكلفة اللجنة دور :ثالثا
 مبتابعة املؤسسات مكلفة وهي ،باملخطط املكلفة نيةالوط اللجنة لدى الرتشح ملفات تودع

 2200 حاليا حوايل توجد الوطين املستوى وعلى ،اجلودة عالمة على احلصول تريد اليت السياحية
 ،لالخنراط املبدئية أمضت العقود 220 منها ،السياحية اجلودة خمطط إىل لالنضمام مرشحة مؤسسة

 تعيينها مت اليت الوطنية اللجنة من طرف تسيريها فيتم اجلزائرب السياحة جودة عالمة على احلصول أما
 :التالية تقوم باملهام واليت التقليدية، والصناعات السياحة وزارة قبل من

 .العالمة منح عملية متابعة و ، العضوية طلبات يف البت -
 .االلتزام سجالت تقييم و تلقي -

                                                             
1 www.mta.gov.dz. 
2  http://www.mta.gov.dz/siteWeb/fr/index.php?corps=proadh.  
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 .املرشحة الشركات اهب تضطلع اليت النوعية املبادرات استعراض -
 .الغرض هلذا املعينني اخلربة مكاتب جتريها اليت التدقيق عمليات استعراض و تلقي -
 .اجلودة خمطط أحكام لتطبيق الدوري التقييم -

إلرضاء  اجلهود كل بذل على العمل من بد ال ،"السياحية اجلودة " إىل االنضمام وقبل
 :1التالية االتجملا يف خاصة ،الزبائن

 .الرتويج و االتصاالت و ملعلوماتا -
 .استقباهلم حسن و بالسياح الرتحيب خالل من : التحية -
 لدى األجنبية اللغات توفر و ، السريع الفهم توفر خالل من : املوظفني سلوك و اختصاص-

 .املوظفني
املعدات  توفري كذلك و الراحة، و االستقبال ظروف توفري خالل من : االستقبال ظروف -
 .اخلاصة االحتياجات لذوي ناسبةامل

 .املختلفة املعدات و لألماكن الصيانة و املستمرة النظافة لضمان : الصيانة و النظافة -
استهالك  يف األمثل االستخدام و ، اخلضراء املساحات توسيع خالل من : البيئة احرتام -

 .الطاقة
 .للسياح األمن توفري -

 حتقيق طريق عن ،الطويل املدى على اجلزائرية السياحة رتطوي إىل اجلودة خمطط تطبيق يؤدي
 :2 التالية املنافع حتقيق على يعمل كما ،املستمر التحسني

 .جديدة عمل فرص إجياد -
 .التحتية البنية خدمات توفري -
 .احملليني للسكان الراحة و الرتفيه تسهيالت توفري -
 .محايتها و البيئة على احملافظة -
 .الشعوب بني التواصل و تالثقافا نشر -
 .السياحية الدول يف احلكومات بني السياسية العالقات تطوير -

 
                                                             

1 http://www.mta.gov.dz/siteWeb/fr/index.php?corps=EngQuat. 
  13ص    كوه سنق اووع   ب رليل سنعد ي يكمنيل لحانم 2
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  .السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط قبل من المرفوعة الرهانات :الرابع المطلب
 الجملا يف اجلزائرية للسياحة والتحديات الرهانات من جمموعة الوصية الوزارة رفعت

 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف وذلك البيئي،و  والثقايف االجتماعي ،االقتصادي
 .السياحي القطاع وتطوير النهوض قصد ،2025

 بقية على هتاانعكاسا خالل من وذلك اجلزائر، يف السياحي للتحول هاناتر  إحصاء مت
 :1جند الرهانات هذه ومن ،اخل...الثقافية ،احمللية التنمية ،التشغيل منها األنشطة

 .االقتصادية الرهانات-
 .الثقافية الرهانات-
 .احمللية التنمية و اجلهوية التهيئة رهانات-
 .التشغيل حول الرهانات-

 .اجلزائر صورة حتسني رهانات -
 تفصيل بأكثر الرهانات هذه يوضح التايل واجلدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 -Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, Livre1 Le diagnostic 
: audit du tourisme Algérie, op.cit., P17 
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 اجلزائرية للسياحة اخلمس تالرهانا (:39) رقم الجدول
 

 السياحية الرهانات صور السياحي الرهان طبيعة
 اخلارجي الدفع وسائل من املوارد زيادة - االقتصادية الرهانات

 املدفوعات ميزان على املرتتبة اآلثار -
 الفالحة، الصناعة) األخرى املنتجة القطاعات على السياحة آثار -

 (املختلفة اخلدمات األخرى واألشغال العمومية، البناء التقليدية،
 .مباشرة غري أو مباشرة بطريقة كبرية فرص توفري - التشغيل حول الرهانات

 احلياة يف الشباب إلدماج فعالة أداة السياحة تعترب -
 واملهنية االجتماعية

 احلد وبالتايل ، السكان تثبيت يف السياحة مسامهة -
 الريفي حوالرتوي اهلجرة من

 للتهيئة سياسة ألية األساسي العنصر السياحة تعد - ةاحمللي والتنمية اجلهوية التهيئة رهانات
 .احمللية والتنمية اجلهوية

 ، املادية وغري املادية املوارد تثمني على السياحة تعمل -
 املوارد ديدهت أشكال من شكل أي مع تعارضها مع

 .البيئية
 الثقافات بني وحوار سالم عامل السياحة - الثقافية الرهانات

 بالدنا الغين الثقايف الرتاث تثمني على ةالسياح تعمل -
 الشعوب ثقافات بني النفتاح وسيلة السياحة تعد -

 .املختلفة
 صورة حتسني يف واملتمثل مها رهانا السياحة حتمل - السياحية اجلزائر صور حتسني رهانات

 .اجلزائر
 فيما خاصة اجلزائر وجهة جاذبية تقوية يف تساهم -

 .الفندقيو  حيالسيا االستثمار يتعلق
 السياحة وفحص تشخيص :(01) رقم الكتاب ،السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط من معطيات على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر
 .الجزائرية
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 خاتمة الفصل:

 السياحي للقطاع احلالية رحلةتوصلنا اىل ان امل الدراسة من الفصل هلذا دراستنا خالل من  
 كل يف بتهميشه متيزت بعد االستقالل ما مرحلة أن حيث ،املراحل تعترب أحسن اجلزائري

 منه والتخوف ،جهة من القطاع ذاهب الدولة بالنهوض إرادة ضعف إىل باإلضافة ،اإلمنائية املخططات
 ايةهن مع لكن للجزائر األمين االستقرار بعدم متيزت اليت التسعني مرحلة تلتها مث ،أخرى جهة من

 أعمال خمطط جسده ما وهذا ،السياحي قطاعالب بدا االهتمام أكثر 2008سنة من وبداية يناتالتسع
 . 2025التوجيهي للتهيئة السياحية ألفاق 

 للبالد والتارخيية الثقافية ،الطبيعية القدرات تثمني يف الدولة إرادة املخطط هذا أبرز يثح
 وبديال مهما موردا ستشكل اهنأل خيارا، وليس ضرورة السياحة وجعل ،السياحة خدمة يف وضعهاو 

 ومحل ،النقديةو  واملادية العامة منها األهداف من جمموعة لتحقيق كذلك وجاء ،احملروقات لقطاع
 وتشكل متقدم، ضدراسة وعر  حمل هو ما ومنها اجنازه اجلاري فمنها املشاريع من مجلة املخطط هذا

 السياحية األقطاب ءوإنشا .السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط اهب أتى الذي اخلمس احلركيات
 ،السياحة نوعية خمطط وترسيخ ،للجزائر اجلديدة للوجهة الناشئة الوجهات وهي ،لالمتياز السبعة
 ذهل املشاريع وحتسن اجلودة هللتموي خمطط وضع إىل باإلضافة ،اخلاصة العمومية الشراكة وتفعيل

 .االسرتاتيجية
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 مقدمة الفصل:
تطرقنا من خالل الفصول السابقة اىل اجلانب النظري من البحث اىل دراسة إمكانيات السياحة املتوفرة يف  

ف حناول من خالل اجلانب ودور التمويل يف تفعيل االستثمار للقطاع السياحي، لذلك سو  والفندقية اجلزائر

ودور التمويل الذي تقوم به البنوك ومدى تأثريه  التطبيقي ختصيص دراستنا على العالقة بني املستثمر السياحي
 القطاع السياحي. على تنمية

السياحية كما قمنا  مقمنا باختيار عينة من املستثمرين الذين يبحثون على متويل بنكي إلجناز مشارعه وقد        

القة اليت تربط الطرفني عال يف النفس الوقت باختيار عينة او جمموعة من البنوك اليت تقوم بعملية التمويل، وإجياد

هذا األساس ارتأينا أن تشمل الدراسة يف هذا الفصل  من اجل املسامهة يف تنمية القطاع السياحي باجلزائر، وعلى
 على:
 .القطاع السياحينطم املعلومات للتمويل املبحث األول:      
كيفية القيام بدراسة استقصائية ابتداء من تصميم االستمارة )االستبيان( مرورا بإجنازها وصوال   املبحث الثاين:    

 اىل عرض وتفسري النتائج
 .(إجناز االستقصاءدراسة ميدانية ) املبحث الثاين:   
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 المبحث األول
     في الجزائرم المعلومات للتمويل القطاع السياحي نظ

من أجل اختاذ قرارات ناجحة وذات معىن لتمويل مستثمري القطاع السياحي البد على البنوك أن يتحصل على 
 معلومات حديثة وذات صلة تقدم هلم حتاليل جيدة للحقائق والعوامل اليت تؤثر على نتائج قراراهتم.

 المطلب األول: نظم المعلومات التمويلية
 اتتعريف نظم المعلوم -1
قبل التطرف اىل تعريف نظم املعلومات التمويلية البد من اإلشارة اىل نظام املعلومات والتفرقة بني البيانات      

 واملعلومات.

 :نظام المعلومات  
فالنظام ميكن النظر اليه على أنه جمموعة من العمليات واألجزاء املرتابطة واملتفاعلة فيما بينها، هذه األجزاء      
ظم فرعية وكل نظام فرعي يتكون من نظم فرعية أصغر تستقبل مدخت معينة من بيئتها، فتقوم بإجراء متثل ن

 عمليات معينة وتنتج خمرجات معينة تعطيها لبيئتها، سعيا لتحقيق أهداف النظام الكلي.

  :البيانات 
يف شكل أرقام، عبارة عن مشاهدات تصف ظاهرة معينة او جمموعة حقائق خام غري منظمة قد تكون      

 رموز أو كلمات وليس هلا معىن حقيقي وال يؤثر يف ملوك من يستقبلها.

 :المعلومات  
هي عبارة عن بيانات مت تصنيفها وتنظيمها ومعاجلتها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها فهي      

 املعلومات مفاهيم نسبية.ذات معىن وتؤثر يف دور أفعال وملوك من يستقبلها وعموما تبقى كل البيانات و 
على أثر التعاريف السابقة ميكن القول إن نظام املعلومات عبارة عن جمموعة من العمليات والعناصر املرتابطة 

وإيصال واملتفاعلة معا واليت تتوىل مهام جتمع، تشغيل وختزين البيانات وحتويلها اىل معلومات ومن مت توزيعها ونقل 
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اد وخمتلف األنظمة واملصاحل واملستويات اإلدارية لتدعيم اختاذ القرارات والتنسيق والرقابة هذه املعلومات بني االفر 
 .1يف املنظمة

 المطلب الثاني: خطوات البحث
 :2حتتوي إجراءات البحث على ستة خطوات هامة وهي      

 تحديد المشكلة ووضع أهداف البحث:أوال:   
عملية حتديد املشكلة بشكل دقيق وواضح له أمهية كبرية جدا. هي أصعب وأهم مرحلة يف البحث، أن      

وليس من الضروري أن يكون هناك مشكلة قائمة حىت نقوم بإجراء حبث إذ أنه أحيانا تكون الدراسة موجهة 
 ملعرفة فرص معينة.

ها وجيب أن أما فيما يتعلق بتحديد أو وضع أهداف البحث فاألهداف تتبع أصال من املشكلة املراد دراست     
 تكون أهداف البحث واضحة، واقعية وموضوعية.

 صياغة الفرضيات واختبارها:ثانيا:   
بعد إمتام وحتديد املشكلة ووضع أهداف البحث فإن اخلطوة التالية تقتضي صياغة املشكلة بطريقة أقرب اىل      

شكلة وبني ما ميكن أن يكون سلبيا يف املنطق الواقعي، وهو ما يلتزم وضع إطار من العالقات االفرتاضية بني امل
 حدوثها، ويعتمد مضمون هذه العالقة على األهداف اليت نريد الوصول اليها.

وتسىن الفرضيات أحيانا مسببات املشكلة والبد من اختبار صحة هذه الفرضيات اليت هي عبارة أيضا عن      
 .3كافة املسببات اليت أدت اىل حدوث املشكلة

     ير خطة البحث لجمع البيانات:تطو ثالثا:   

 يتم يف هذه املرحلة اهلامة تطوير خطة البحث الرئيسية وحتديد أنواع البيانات اليت بتاجها الباحث وكذا خمتلف 
                                                             

 .98ص  2005  لألار     3لحطن أ   ر ي    يلئ  رلا  لح دانر ينةص لناد لححا ا  تا يق 1
 .116-109ا س  س يدل   عفمق لبوليم، لدلر  دلحتا يقد افنيم، ا نصود  ص ةظنم 2

3 Jean - jacques lambin : la recherche marketing. 3 tirages .Edi science international. Paris .1994 

p 178. 
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الطرق واإلجراءات اخلاصة بعملية مجع البيانات املتنوعة واليت تساعد يف عملية الوصول اىل حل املشكلة القائمة، 
ن من البيانات بيانات أولية وبيانات ثانوية، وفيما يتعلق مبصادر البيانات الثانوية فهناك مصدران، ويوجد هناك نوعا

املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية، وقد مت شرح كل من أنواع البيانات ومصادر البيانات الثانوية سابقا )ارجع 

 اىل املبحث األول هلذا الفصل(
ات األولية او طرق احلصول عليها فهي كثرية ومتعددة وقد تكون من مصادر يصعب اما فيما يتعلق مبصادر البيان

 حصرها، ويتم جتميعها لتوجه حنو هدف البحث، ومن أهم هذه املصادر:

يتم من خالل مقابلة شخصية الباحث للطرف االخر املراد احلصول على املعلومات االتصال المباشر:  -
 لومات من الزبون مباشرة من أفضل الطرق.منه، وتعترب عملية احلصول على املع

إن استخدام اهلاتف مهم جدا كوسيلة سريعة جلمع البيانات األولية خاصة من األشخاص الذين الهاتف:  -
 يصعب مقابلتهم او الوصول اىل مكاتبهم او منازهلم.

املستهدفة لإلجابة  وذلك من خالل استخدام الرسائل الربيدية عن طريق إرسال استبيان اىل الشرحيةالبريد:  -
 عليها مث إعادهتا من خالل الربيد اىل الباحث.

 وهناك أساليب ميكن استخدامها جلمع البيانات األولية مثل:    

 :الفاكس  
 والذي ميتاز بسرعة اإلجابة اال انه يعترب مكلفا للطرف االخر.     

  :)المالحظة المباشرة )العملية 
اهرة معينة تكون موضوع البحث، كما تساعد على التعرف على سلوكيات وتتمثل يف مالحظة ومراقبة ظ     

 األشخاص او االفراد.

  :التجربة العلمية 
جوهر هذه الطريقة ميكن يف أهنا تتم من خالل التغيري املقصود يف عناصر التجربة من قبل القائم هبا ومالحظة      

 لتجارب ميدانية، وذلك حسب طبيعة الظاهرة او املشكلة.التغريات احلاصلة او للعوامل املؤثرة وقد تكون هذه ا
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  :البريد االلكتروني 
خاصة مع انتشار استخدام خدمة االنرتنت بشكل كبري، فاإلنرتنت شبكة عاملية واسعة من أجهزة الكمبيوتر      

 للقيام بإجراء عمليات االتصال بسهولة ويسر عرب العامل أمجع.
حقل التسويق من خالل فتح قنوات اتصال بني الزبائن والبائعني، ناهيك عن  وتلعب اإلنرتنت دورا هاما فب

 عملية احلصول على املعلومات الولية والثانوية ألغراض البحث التسويقي خالل فرتة زمنية قصرية جدا.
ت وقد يقوم الباحث باالعتماد على أكثر من مصدر أو وسيلة واحدة جلمع البيانات كأن يستخدم املقابال    

 الشخصية والربي وااللكرتوين او الربيد االلكرتوين واهلاتف...اخل.
اما فيما خيص حجم ونوع العينة )عينة الدراسة( فيحدد حجم العينة حسب طبيعة املشكلة أو الظاهرة املدروسة     

 :1وفيما يتعلق بنوع العينة فهناك نوعان أساسيان

 بقية، عينة املساحة(العشوائية )العينة الط :العينات االحتمالية 
 تستعمل بغرض مساعدة الباحث يف اختبار مفردات العينة من جمتمع الدراسة. :العينات غير االحتمالية 
 تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات رابعا:
بعد عملية مجع البيانات، يقوم الباحث بتحليل هذه البيانات وقد يلجأ اىل استخدام أساليب إحصائية أو      

قتصادية أو رياضية ملعاجلة البيانات وحتليلها وحتويلها اىل معلومات توصلنا فيما بعد اىل نتائج معينة تساعد يف ا
 التوصل اىل حل للمشكلة القائمة موضوع البحث.

مثر إجراءات حتليالت البيانات باخلطوات التالية واليت تتمثل بالتدقيق اجليد للبيانات مث 
جابات املالئمة واستبعاد اإلجابة اخلاطئة وغري املوضوعية والناقصة مث تنقيحها من خالل أخد اإل

القيام بعملية الرتميز وتفريغ البيانات، وحاليا يتم االعتماد بشكل كبري على الكمبيوتر يف التفريغ 

                                                             

  1ص    2006لألار    ر ي   إ يلئ  رلا ( تكيميص اناجص ادخ  )لحتا يق بك ث   ا ال ةنوص 1 
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وتأيت بعدها عملية جدولة البيانات وعمل الرسوم SPSSوالرتميز والتحليل عرب برامج كثرية منها 
 ية والتوضيحات الالزمة وأخريا تأيت عملية تفسري النتائج.البيان

      النتائج والتوصيات: خامسا:

جيد  اليت يقوم بتفسريها بشكل بعد إجراء عملية التحليل بشكل كامل يتوصل الباحث إىل النتائج
ملوضوع ومن مث يقوم الباحث بعمل التوصيات الالزمة واالقرتاحات اليت تكفل حل املشكلة القائمة ا

 البحث.
 إعادة التقرير النهائي: سادسا:
كتابة تقرير هنائي يتضمن اخلطوات اليت قام بإجرائها   البحث هيخلطوة األخرية من خطوات ا

الباحث مث النتائج والتوصيات واالقرتاحات اليت توصل إليها ويرفع التقرير إىل اجلهة اليت كلفته بإجراء 
عن هذا احلد بل جيب التأكد من أن توصيات واالقرتاحات البحث  هذه الدراسة وال يتوقف هذا العمل

 قد خدمت املنظمة وعملت على احلل أو التخفيف من حدة املشكلة أو الظاهرة موضوع البحث.
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 المبحث الثاني
 دراسة وصفية )استقصائية(         

 
اتف، الربيد، الفاكس، الربيد االلكرتوين( هو وسيلة االستبيان بأشكاله املختلفة )اتصال مباشر، استقصاء، اهل     

 جلمع البيانات األولية اليت تكون يف معزل عن الباحث. 
واالستقصاء عبارة عن قائمة من األسئلة يتم إعدادها وإخراجها واختبارها من جانب الباحث من خالل      

 م.التقرب من املستقصي منهم ومعرفة أراءهم حول املنتوج املقدم هل
 المطلب االول: مراحل تصميم االستمارة

ال يوجد هناك منوذجا، موحدا لتصميم قائمة األسئلة، اال انه هناك مراحل تتبع من طرف الباحث ليسرتشد هبا 
خالل عملية تصميم االستمارة، وسوف حناول التطرق اىل املراحل االساسية لتصميم قائمة االسئلة يف ترتيب 

 ها النموذج املوضح يف الشكل التايل.متسلسل كما يشتمل علي
 (: نموذج مراحل تصميم قائمة االسئلة. 21الشكل )

 اخلطوة األوىل: حتديد البيانات املطلوب مجعها.
 اخلطوة الثانية: حتديد نوع قائمة االستقصاء وطريق إدارهتا

 اخلطوة الثالثة: حتديد حمتوى السؤال.
 ملتوقعة لكل سؤالاخلطوة الرابعة: حتديد شكل اإلجابة ا

 اخلطوة اخلامسة: صياغة األسئلة
 اخلطوة السادسة: تسلسل األسئلة

 ةاخلطوة السابعة: حتديد املظاهر املادية إلخراج قائمة األسئل
 ومراجعة وتصحيح وتعديل ما يلزم 7-1اخلطوة الثامنة: التحقق من اخلطوات 

 وتعديل ما يلزمية خلطوة التاسعة: اختبار األسئلة يف صورهتا النهائا
 .280ر الفروض( مرجع سبق ذكره، ص ثابت عبد الرمحان إدريس: حبوث التسويق )أساليب القياس والتحليل واختبا المصدر:

 المرحلة األولى: تحديد البيانات المطلوبة:
تعريف واضح  قبل تصميم قائمة االستقصاء جيب ان تكون لدى الباحث قائمة تفصيلية باملعلومات املطلوبة وايضا

 للمستقصي منهم، وتعترب قائمة االستقصاء مبثابة حلقة الوصل بني املعلومات املطلوبة والبيانات املطلوب مجعها
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 وجيب ان تتدفق االسئلة يف قائمة االستقصاء بشكل منطقي من قائمة املعلومات املطلوبة.
ان له عالقة مبعلومات معينة وقد يبدو واضحا عدم احتواء قائمة االستقصاء ألي سؤال اال إذا ك

 مطلوبة.
 الميدانية:البحوث -1

هي البحوث اليت تعتمد على مجع البيانات األولية ويتم جتميع هذه البيانات ميدانا من خالل القيام 
 باملالحظة أو التجربة أو استقصاء أراء االفراد ميدانيا.

 املطلب الثالث: خطوات البحث.
 :1خطوات رئيسية هامة وهي 06حتتوي إجراءات التسويقي على 

 تحديد المشكلة ووضع اهداف البحث:-
هي أصعب واهم مرحلة يف البحث، أن عملية حتديد املشكلة بشكل دقيق وواضح له امهية كبرية    

 جدا.
وليس من الضروري ان تكون مشكلة قائمة حىت نقوم بإجراء البحث إذا أنه أحيانا تكون الدراسة     

 معينة.  موجهة معرفة فرص
أما فيما يتعلق بتحديد أو وضع أهداف البحث فاألهداف تتبع أصال من املراد دراستها وجيب أن     

 تكون أهداف البحث واضحة، واقعية وموضوعية.
 صياغة الفرضيات واختبارها:-
ة بعد إمتام وحتديد املشكلة ووضع أهداف البحث فإن اخلطوة التالية تقتضي صياغة املشكلة بطريق   

أقرب إىل املنطق الواقعي، وهو ما يستلزم وضع إطار من العالقات االفرتاضية بني املشكلة وبني ما يكون 
 سببا يف حدوثها، ويعتمد مضمون هذه العالقة على االهداف اليت نريد الوصول إليها.

عبارة وتسمى الفرضيات أحيانا مسببات املشكلة وال بد من اختبار صحة الفرضيات واليت هي      
 .ببات اليت أدت إىل حدوث املشكلةأيضا عن كافة املس

 تطوير خطة البحث لجمع البيانات:-2 
يتم يف هذه املرحلة اهلامة تطوير خطة البحث الرئيسية وحتديد أنواع البيانات اليت حيتاجه    

اعد يف عملية الباحث وكذا خمتلف الطرق واإلجراءات اخلاصة بعملية مجع البيانات املتنوعة واليت تس
                                                             

 .116-109، ا نصوة  اووع سنبق  ص ةظنم ا س  س يدل   سفمق لبوليم، لدلر  دلحتا يق افنيم 1 
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الوصول إىل حل املشكلة القائمة، ويوجد هناك نوعان من البيانات بيانات أولية وبيانات ثانوية، وفيما 
يتعلق مبصادر البيانات الثانوية فهناك مصدران، املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية، وقد مت شرح كل 

ع إىل الفرع األول من املبحث األول هلذا من أنواع البيانات ومصادر البيانات الثانوية سابقا )ارج
 الفصل(. 

 المرحلة الثانية: تحديد محتوى السؤال الواحد: 
إن حتديد البيانات املطلوب مجعها، ونوع قائمة األسئلة واسلوب إدارهتا سوف يؤدي بالضرورة   

بد ان يراعى بعض إىل اختاد القرار اخلاص مبحتوى كل سؤال ميكن أن تشتمل عليه قائمة االسئلة، إذ ال
 :1اجلوانب حني حتدد حمتوى األسئلة واليت من بينها ما يلي

 السؤال املستهدف يف القائمة ضروري للحصول على بيانات الزمة ألغراض الدراسة.  -
 التحقيق عن تصميم السؤال من أن املستقصي منهم املستهدفني لديهم البيانات واملعلومات املطلوبة. -
منهم سوف يقومون باإلجابة على السؤال )عدم اإلجابة على السؤال قد يرجع هل املستقصي   -

 لسؤال أو حلساسية حمتوى السؤال(.لعدم قدرته على تعبري يف صورة إجيابية على ا
 المرحلة الثالثة: تحديد الشكل اإلجابة.

التالية تتعلق  مبجرد أن ينتهي الباحث من حتليل املشاكل املتعلقة مبحتوى األسئلة فان القضية   
  .2بشكل اإلجابة املطلوبة

 األسئلة المفتوحة:-1 
يتطلب هذا النوع من األسئلة أن جييب املستقصي منه بلغته وأسلوبه اخلاص. دون حتديد مسبق 
لإلجابات البديلة من طرف الباحث، متكن االسئلة املفتوحة من تزويد الباحث بفهم أعمق ملوضوع 

أو إيضاحات مفيدة، ويتمثل العيب الرئيسي يف األسئلة املفتوحة يف  البحث أو بتعليقات جانبية
 االحتمال الكبري لتحيز املستقصي منه.

  األسئلة المغلقة:-2
 الباحث وفق مفهوم األسئلة املغلقة فان املستقصي منه يكون امامه جمموعة من االجابات اليت حيددها

                                                             

 .116-109نظام موسى سويداني، شفيق إبراهيم حداد، مرجع سبق ذكره، ص  1 

2 Jean-jacques LAMBIN, « La recherche marketing », 3ème tirages, éd. Sciences international, Paris, 1994, p 178. 
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على السؤال املعطى، وتتخذ هذه االسئلة أشكاال  أصال، وعليه ان خيتار جوابا أو أكثر من األجوبة
 متعددة يف اإلجابة وهي كااليت:

 اسئلة االختيار الواحد:-
أي بسط السؤال متبوعا مبجموعة من اخليارات وعلى املستقصي منه اإلشارة إىل خيار واحد 

 مناسب فقط من بني اخليارات املتاحة.
 أسئلة ذات إجابتين فقط:-

ن األسئلة ذات اإلجابات البديلة ولكتها تشميل على إجابتني فقط أي أن وتعترب م         
يكون املستقصي منه امام اختيارين متضادين ل نعم وال، واملالحظ أن أجوبة هذه األسئلة متتاز بسهولة 

 الرتميز وجدولة والتحليل من أـسئلة االختيار املتعدد
 اسئلة االختيار المتعددة: -

األسئلة من املستقصي منه أن خيتار إجابة واحدة أو أكثر من بني اإلجابات  تتطلب هذه         
 البديلة احملددة له واخلاصة بكل سؤال.

 3-:النصف مفتوحة االسئلة
هو ذلك السؤال اليت حتدد له إجابات مسبقا وترتك ايضا احلرية للمستقصي منه، وعيوب           

 ليل اإلجابات نظرا لتعددها.ب وحتالسؤال املفتوح من حيث صعوبة تبوي
 المرحلة الرابعة: صيانة األسئلة.

يتمثل لب قائمة االستقصاء يف صياغة األسئلة اليت توجه إىل املستقصي منهم ومتثل هذه االسئلة حلقة 
بني البيانات واملعلومات املطلوبة للدراسة موضوع البحث، ومن املهم أن ينتقل الفهم بسؤال املستقصي 

ملعىن الذي حدده الباحث، وفيما يلي بعض اإلرشادات العامة اليت جيب على الباحث منه بنفس ا
 أخدها بعني االعتبار عند صياغة األسئلة وهي:

 استخدام كلمات سهلة، بسيطة، مدركة ملستوى فهم املستقصي منه. -
 جتنب الكلمات أو اجلمل اليت حتمل اللبس أو أكثر من معىن يف وقت واحد. -
 األسئلة اإلحيائية اليت تعطى للمستقصي منه تلميح مبا جيب أن تكون عليه اإلجابة. جتنب-
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 المطلب الثاني: تحضير وانجاز االستقصاء.
 أوال: تحضير االستقصاء.

يواجه املستثمرين العديد من املشاكل اليت جيب البحث احللول هلا وتتخذ بشأهنا القرارات املناسبة،   
كل ما هو متكرر ميكن حله عن طريق التجارب السابقة واخلربة املكتسبة، فالبعض من هذه املشا 

والبعض من هذه املشاكل يصعب معرفة مسبباهتا وال ميكن الفصل فيها إال بتوفري قدر كاف من 
 املعلومات مما يسهل تشخيص املشكلة والتخفيض من درجة عدم التأكد اليت تصاحب اختاد القرار.

وهدف هذا البحث هو مجع عدد أكرب من البيانات امليدانية ملعرفة آراء  لكل دراسة هدف معني  
وانطباعات كل من املستثمرين يف اجملال أو يف القطاع السياحي وخمتلف البنوك اليت تقوم بتمويل هذه 
املشاريع يف اجلزائر، وذلك من خالل توزيع استمارة األسئلة على وحدات عينة الدراسة وحتديد العجز 

 احاتائص املوجود من خالل التمويل يف القطاع السياحي وصوال إىل تقدمي بعض االقرت والنق
 .املشكلة

 ثانيا: مجتمع الدراسة.
إن حتديد جمتمع الدراسة بالنسبة للقائم بالبحث شيء مهم وصعب إذ جيب أن يتم اختياره           

ها. فإن اجملتمع احملدد يتمثل يف جمموعة بدقة لتكون مجيع املعلومات تتوفر على العناصر املطلوبة دراست
 من املستثمرين للقطاع السياحي يف اجلزائر وارتباطهم املباشر بالبنوك من أجل التمويل.

 عينة الدراسة:
                         نظرا لنوعية الدراسة اليت نقوم بدارستها ارتأينا أنه من الضروري إنتاج أسلوب العيانات        

م حلالة التعامل مع عناصر العينة اذ مت توزيع القوائم على مستوى جمموعة من املستثمرين يف املالئ
القطاع السياحي وجمموعة من البنوك على املستوى الوطين وكانت صعبة للغاية نظرا لتموقعهم يف 

     مناطق خمتلفة من الوطن. 
  طريقة سحب العينة:

 خالهلا سحب العينة اليتت ارتأينا حتديد الطريقة اليت ميكن من مبا أنه مت االعتماد على أسلوب العينا
 الطريقة املناسبة وهذا لكوهنا على الطريقة العشوائية عليها، لذا فقد مت االعتماد يتم إجراء االستقصاء

 بالنسبة للقائم بالبحث نظرا ملدى قدرة هذا النوع من العينات على متثيل جمتمع الدراسة.
 



 دراسة استبيانية حول واقع التمويل البنكي لالستثمارات القطاع السياحي في الجزائر.                 الفصل الخامس
 

239 
 

 حجم العينة:
حتديد احلجم املناسب للعينة هو األخر يعترب أمرا مهما إذ يتم االعتماد على طرق إحصائية  إن

 احتمالية أو غري احتمالية حىت تكون حمددة بدقة.
وبعد عملية املراجعة االولية لقوائم االستقصاء، وإجراء عملية الفرز األولية لإلجابة املقدمة من طرف 

قائمة  70إجابة من بني  50 االعتماد يف حتليل النتائج على املستثمرين والبنوك على حدى، مث
قائمة استقصاء حمصل  60إجابة من بني  40استقصاء حمصل عليها بالنسبة للمستثمرين وكذلك على 

 عليها بالنسبة للبنوك يف اجلزائر.
 أنواع األسئلة المستعملة:

يتماشى مع طبيعة املعلومات اليت نريد لقد اعتمدنا على األسئلة الواضحة من حيث الشكل مبا       
 مجعها واليت نرغب يف احلصول عليها واملتعلقة بتمويل البنكي للقطاع السياحي يف اجلزائر.

 الصعوبات:
نظرا لكون العينة املستهدفة للدراسة تتمثل يف طرح األسئلة على البنوك فإننا تلقينا بعض 

يف عدم افصاح وإعطاء املعلومات الدقيقة من طرف  الصعوبات عند إجراء هذا االستقصاء واملتمثلة
مسؤويل املؤسسات املصرفية وهذا لنقص الشفافية. كما مل جند لدى بعض منهم ثقافة سرب اآلراء مما 

 صعب علينا املهمة.
 أما بالنسبة إىل املستثمرين فكانت الصعوبات أقل مقارنة بالبنوك.
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 الثالثالمبحث                                               

 (إنجاز االستقصاءدراسة ميدانية )        
 

مت االعتماد يف عملية طرح قوائم االستبيان على جمموعة من املستثمرين يف القطاع السياحي        
ومدراء الفروع يف البنوك املستجوبة، ويف بعض األحيان كانت احلاجة تقتضي املقابلة الشخصية لتوضيح 

سئلة وطرح بعض االستفسارات للتوضيح أكثر وقد مت توزيع االستمارات عن طرق الربيد االلكرتوين األ
 وكانت اإلجابة بنفس الطريقة.

 عرض األسئلة وتحليل النتائج:المطلب األول: 

 األسئلة املوجهة للمستثمرين يف القطاع السياحي أوال:

 االحتياجات املالية:

 حتاجه؟: ما هو نوع التمويل الذي 1س

 (: نوع القروض املطلوبة:40اجلدول )

 القروض 
 قروض التهيئة قروض االستغالل قروض االستثمار 

 2 6  42 العدد
 %4 %12 %84 %النسبة 

 من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة.

 (: نوع القروض املطلوبة:22الشكل)

 
رقروض االستثما

84%

لقروض االستغال
12%

قروض التهيئة
4% نوع القروض المطلوبة
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ين، فنالحظ أن أغلبية األكرب تطلب متويل من خالل اجلدول وباالعتماد على إجابة املستثمر 
من  %12، بينما جند نسبة %84االستثمار من أجل امتام واجناز مشاريعهم السياحية واليت تقدر بـ 

 %4املستثمرين يتجهون إىل البنوك لطلب قروض االستغالل وهي قروض قصرية األجل، بينما نسبة 
 لتهيئة فنادقهم وجتديدها. متثل الناشطني يف القطاع السياحي يطلبون قروض

 هو نوع التمويل الذايت الذي حتتاجه؟ : ما2س

 (: التمويل الذايت41اجلدول رقم)

 التمويل الذايت 
 0-25 25-50 50-75  100 

 3 27 15 5 العدد
 %6 %14 %26 %54 %النسبة 

 ب باإلعتماد على نتائج االستمارةمن اعداد الطال

 (: التمويل الذايت23الشكل )

 
-0من خالل نتائج اجلدول فإن نسبة املستثمرين الذين قاموا بالتمويل الذايت يرتاوح ما بني  

ذايت يف املشاريع هو  مبعىن أن نسبة املستثمرين يف القطاع السياحي الذين يسامهون بتمويل %54بنسبة   25
لذين يسامهون ما بني كتمويل من البنوك بينما ا  %70األكرب، مبعىن لديهم احتياجات مالية تقدر بـ 

0-25
10%

25-50
30%

25-75
54%

100
6%

التمويل الذاتي
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فإهنا  75-50يف حني النسبة التالية واملتمثلة يف متويل ذايت اليت ترتاوح ما بني  %26بنسبة  25-50
 100، يف حني أن    اليت ال حتتاج إىل متويل بنكي وتعتمد على التمويل الذايت املقدر بـ %14تقدر بـ 

 .مستثمرين فقط 3ووحدت  %6فإهنا قليلة وضعيفة وحتتل 

: هل توافق إدخال مساهم معك يف حالة عوائق أو صعوبات مالية؟ هل توافق على فتح رأس 3س
 مال الشركة السياحية؟

 (: فتح رأس املال42اجلدول )

 فتح رأس املال )الشركة( 
 ال نعم 

 10 40 العدد
 %20 %80 %النسبة 

 املصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة.

 (: فتح رأس املال24) الشكل

 
من املؤسسات اليت أجابت على االستمارة يرفضون فتح  %80من خالل اجلدول فإن نسبة 

رأس مال املؤسسة السياحية رغم املشاكل اليت قد يعاين منها وهذا خوفا من دخول مسامهني جدد 
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خيافون أن يفقدوا الرقابة يف  ويصبحون شركاء هلم، وهذا راجع إىل العمليات وثقافة األشخاص املسريين الذين
 التسيري لشركتهم وال يفضلون إدخال شركاء معهم.

 %20أما املستثمرون الذين يفضلون إدخال شركاء جدد يف حالة إجياد صعوبة يف التمويل واملقدر بنسبة 

تصاد الوطين و فريون أن هذه الطريقة تساعدهم يف تسيري شؤون املؤسسة وتزيدها فعالية وتنشيط يف املسامهة لالق
 الثقة اجتاه املؤسسات املصرفية.

 : هل تتحصل على التمويل للمشروع بسهولة؟ إذا كان بإجابة ال فلماذا؟4س

 (: طلب التمويل البنكي43اجلدول )

 طلب التمويل البنكي 
 ال نعم 
  التحصيل بصعوبة التحصيل بسهولة 

 3 35 12 العدد

 %6 %70 %24 %النسبة 

 .داد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارةاملصدر: من اع

 ( طلب التمويل البنكي25الشكل)

 

املستثمرين جيدون صعوبة كبرية للحصول على التمويل ملشارعهم،  من %70من خالل اجلدول نستنتج أن 

البنك منهم يروهنا سهلة، والسبب راجع إىل ارتفاع نسبة الفائدة، وضخامة الضمانات اليت يطلبها  %24بينما 
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زيادة على نقص املعلومات احملصل عليها وهذا رغم أن مشاريع االستثمارية حتتاج إىل أموال ويبقى التمويل البنكي 
 وسيلة لسد وتغطية النقص املايل الذي يعاين منه املستثمرين.

من املستثمرين ال يلجؤون إىل طلب التمويل البنكي وهذا راجع لتوفر االمكانات  %6بينما جند 
 الية اخلاصة لديهم واليت تكفي إلجناز مشارعهم السياحية بكل راحة.امل

 : ما هو نوع القرض األكثر طلبا؟5س

 (: نوع القروض األكثر طلبا44اجلدول )

 نوع القروض 
 قروض قصرية األجل قروض متوسطة األجل قروض طويلة األجل 

 14 30 6 العدد

 %28 %60 %12 %النسبة 

 عتماد على نتائج االستمارة.من اعداد الطالب باإل

 ( نوع القروض األكثر طلبا26الشكل)

 
من اجلدول نالحظ أن القرض األكثر طلبا من طرف املستثمرين هي القروض املتوسطة 

 وهذا من أجل امتام مشاريعهم وبداية التسديد تكون مناسبة نوعا ما. %60األجل بنسبة 
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جؤون إليها املستثمرين من أجل تغطية احتياجاهتم القصرية واليت يل %14بينما القروض القصرية األجل وبنسبة 
تكون كأقصى مدة سنة واحدة وتساعدهم يف استغالل حاجات املؤسسة. يف حني القروض الطويلة األجل 

فتمثل القروض األقل طلبا للمستثمرين والسبب راجع إىل عدم بقاءهم بالتزامات طويلة  %12واملقدرة بنسبة 
 يادة على االرتفاع تكلفة القروض هلذا النوع وهذا ما يزيد خوف املستثمرين.مع البنوك ز 

 : ما هو اسم البنك الذي ختتاره لتحويل مشروعك االستثماري؟6س

 (: اسم البنك لطلب القرض من طرف املستثمر. 45اجلدول )

 البنوك 
 CPA BNA BEA BADR BDL 

 7 2 9 7 25 العدد

 %16 %4 %18 %14 %50 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( اسم البنك لطلب القرض من طرف املستثمر.27الشكل)

 
هم زبائن على مستوى القرض  %50يف نسبة  املستثمرين واملتمثلةمن اجلدول نالحظ أن أغلب 

 اجلزائر وهذا منذ الشعيب اجلزائري وهذا حبكم أن هذا البنك يعد خمتص يف متويل القطاع السياحي يف
 االستقالل ومازال يقوم بتمويل أغلبية املشاريع اليت شيدت واجنزت واليت بصدد االجناز.
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مث بنك  %16بنسبة  BDLويف املرتبة الثالثة بنك  %18بنسبة  BEAبينما تأيت يف املرتبة الثانية بنك 
BNA واملرتبة األخرية بنسبة ضعيفة بنك  %14 بنسبةBADR  يبقى للمستثمر اخليار يف و  %4بنسبة

اختيار التعامل مع البنك من أجل متويل املشاريع االستثمار ويعود ذلك ألسباب ختص الزبون زيادة 
 على كبيعة و نوعية اخلدمة املقدمة.

 : ما هي الشروط املعتمدة يف اختيار البنك الذي يقوم بتمويل املشروع؟7س

 لتمويلشروط املعتمدة من طرف البنك ل( 46اجلدول )

 شروط اختيار البنك 
 نوعية اخلدمة ضعيف الضمانات معدل الفائدة غري مرتفع املدة طويلة 

 12 14 18 6 العدد
 %24 %28 %36 %12 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 شروط املعتمدة من طرف البنك للتمويل( 28الشكل)

 
يف اختيار  %36ألول يبقى هو اخنفاض معدل الفائدة بنسبة من اجلدول نستنتج أن الشرط ا

البنك من طرف املستثمرين، إال أن هذا الشرط مبا أنه يكون متجانس فيما بني أغلبية البنوك، فإن 
املستثمرين يعتمدون على اخلدمات املقدمة من طرف البنك والذي يبقى شرط من شروط توافد الزبائن 
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وكذلك قلة وضعف الضمانات املطلوبة والين ال بد على املستثمر أن يقدمها وهذا  %24على البنوك وهذا بنسبة 

واليت متثل مدة منح القرض تبقى دون  %12وخيتلف من بنك آلخر وطبيعة املشروع، بينما نسبة  %28بنسبة 
 املستوى مقارنة مع املعايري األخرى إذا حتققت هلم.

 ما هو السبب؟ : هل أنت زبون لعدة بنوك؟ إن كان نعم،8س

 (: الزبون لعدة بنوك47اجلدول )

 زبون لعدة بنوك 
 ال نعم 

 10 40 العدد
 %20 %80 %النسبة 

 .من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة

 ( الزبون لعدة بنوك29الشكل)

 
ة يف من خالل اجلدول نستنتج أن أغلبية املستثمرين يفضلون أن تكون لديهم عدة حسابات بنكي

وخاصة ملا يزيد حجم املؤسسة، ألهنا حباجة إىل أموال أكثر وهلذا تفضل عدة  %80خمتلف البنوك وهذا بنسبة 
واليت متثل الفئة  %20بنوك يف التعامل وكذلك للحصول على خدمات خمتلفة باختالف البنوك. أما بالنسبة 
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واحد فقط حىت تكون لديها سهولة يف احلصول اليت ال تفضل هذا االجتاه مبعىن أهنا تفضل التعامل مع البنك 
 على التمويل وكذلك التحكم األفضل يف تسيري املؤسسة.

: هل استفدت من مساعدة من البنك يف مرافقتك لدراسة مشروعك االستثماري؟ )مساعد 9س
 بنك للمشروع االستثماري(

 (: مرافق املشروع48اجلدول )

 ريمساعد )مرافق( البنوك للمشروع االستثما 
 ال نعم 

 45 5 العدد
 %90 %10 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( مرافق املشروع30الشكل)

 
أهنم ال يستفيدون من مساعد  %90من خالل اجلدول فإن أغلبية املستثمرين واملقدر بنسبة 

على مستوى البنوك اجلزائرية، بينما بنكي ملرافقة مشاريعهم االستثمارية وهذا لعدم توفر هذا الفئة 
 وهي نسبة ضعيفة جدا يساعدهم ويرافقهم على تنفيذ املشروع املقرر. 10%
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 : هل تعتقد أن الضمانات املطلوبة من طرف البنك ضرورية ومعقولة؟10س

 (: الضمانات البنكية املفروضة49اجلدول )

 الضمانات البنكية املفروضة 
 )ال( مبالغ فيها معقولة )نعم( 

 35 15 العدد
 %70 %30 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( الضمانات البنكية املفروضة31الشكل)

 
من املستثمرين يرون أن الضمانات املطلوبة من الطلب مقابل %70من خالل اجلدول فإن نسبة 

ا الشرط لفائدة البنك. ويف بعض األحيان صعب متويل املشروع مبالغ فيها كثريا نظرا لصعوبة توفري هذ
 جدا توفريه مما جيعل املستثمرين إلغاء طلب القرض من طرف املستثمر.

واليت متثل املستثمرين الذين يرون أن الضمانات املطلوبة معقولة وممكن توفريه بسهولة  %30بينما نسبة 
 ى يستخدمها ويستغلها.لفائدة البنك وهذا راجع على أن املستثمر له امكانيات أخر 
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 : هل لديك طرق أخرى لتمويل املشروع االستثماري غري التمويل البنكي؟11س

 (: طرق التمويل50اجلدول )

 طرق التمويل 
 ال نعم 

 90 10 العدد
 %80 %20 %النسبة 

 .من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة

 ( طرق التمويل32الشكل)

 
يعتمدون  %80حظ أن معظم املستثمرين يف القطاع السياحي واملقدر بـ من خالل اجلدول نال

 على التمويل البنكي وال يوجد طريقة ناجحة من غري ذلك وهلذا جلوئهم للبنك يبقى حتمي.

مؤسسات استثمارية تعتمد على متويل خارج البنك ومنها  10واملقدرة عددها بـ  %20بينما نسبة 

ة يساعدهم يف متويلهم للمشروع ولكن يبقى االجتاه ضعيف واملبالغ متواضعة مصادر عائلية وزمالء املهن
 جدا.
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 : ما هي عراقيل العقار السياحي األكرب شيوعا اليت تواجهكم؟12س

 (: العقار السياحي51اجلدول )

 العقار السياحي 
عدم توفر عقار  

 سياحي
ارتفاع أسعار العقار 

 السياحي
طاع غياب برنامج حقيقي لتهيئة الق

 السياحي
 08 12 30 العدد

 %16 %24 %60 %النسبة 
 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( العقار السياحي33الشكل)

 
هي كبرية من املستثمرين يف هذا اجملال تؤثر على غياب وعدم  %60من اجلدول جند أن نسبة 

ثمرين خللق املشاريع يف هذا االختصاص وهذا توفر العقار السياحي يف اجلزائر من أجل تشجيع املست

من املستثمرين نالحظ ارتفاع األسعار للعقار السياحي رغم  %24راجع ألسباب عديدة بينما نسبة 
 توفره يف األماكن املناسبة نوعا ما ويف بعض األحيان إذا كانت متوفرة.
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ة القطاع السياحي و املتمثل يف ترى أن هنا غياب كبري يف الربامج احلقيقية لتهيئ %16بينما نسبة 
عائق العقار السياحي الذي يبقى عائق كبري للمستثمرين )سواء حملي أو أجنيب( وهذا ما جيعل عدم 

 تطوير القطاع يف اجلزائر.

 : هل تعتق ان اختيار موقع املشروع االستثماري مطابق مع طبيعة النشاط؟13س

 مع املشروع(: مطابقة اختيار العقار السياحي 52اجلدول )

 مطابقة اختيار العقار السياحي مع املشروع 
 ال نعم 

 20 30 العدد
 %40 %60 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( مطابقة اختيار العقار السياحي مع املشروع34الشكل)

 

يطابق طبيعة النشاط السياحي من املستثمرين يصرحون بأن املشروع يتالءم و  %60من اجلدول فإن نسبة 
 واملتمثل يف اختيار موقع العقار السياحي الذي يساهم على تطوير وتنمية القطاع.

من املستثمرين يرون أن املشروع غري مطابق مع اختيار العقار السياحي ومن  %40يف حني فإن نسبة 
ط السياحي ومطابقته باختيار خالل اإلجابتني فإن النسبتني تبقيان متقاربتان فيما خيص طبيعة النشا
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العقار السياحي وهو املشكل الذي يعاين منه جل املستثمرين يف القطاع السياحي سواء كان أجانب 
 أو حملي خواص وقطاع عام.

 : حسب رأيك ما هي املشاكل اجلبائية اليت تواجه املستثمرون يف هذا اجملال؟14س

 ستثمر(: املشاكل اجلبائية اليت تواجه امل53اجلدول )

 املشاكل اجلبائية اليت تواجه املستثمر 
 انعدام اختصاص اجلبائية اجملال اجلزائي انعدام إطار خاص بالقطاع ضرائب متعددة 

 4 2 4 40 العدد
 %8 %4 %8 %80 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( املشاكل اجلبائية اليت تواجه املستثمر35الشكل)

 
يصرحون بأنه هناك مشاكل كبرية اجتاه  %100من خالل اجلدول فإن كل املستثمرين وبنسبة 

الضرائب يف اجلزائر وهم يطالبون بتحفيزات أكثر مما هي عليه حاليا وأن املشاكل اجلبائية تبقى عائق 
 حتفز على املشاريع االستثمارية. كبري يف تنمية القطاع السياحي يف اجلزائر وال

ضرائب متعددة
80%

انعدام إطار خاص 
بالقطاع
8%

المجال الجزائي
4%

انعدام 
اختصاص 

الجبائية
8%

مشاكل جبائية التي تواجه المستثمر
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 هل باإلمكان احلصول على متويل بنكي يف حالة االستثمار يتعلق مبركب سياحي؟: 15س

 (: متويل مركب سياحي54اجلدول )

 متويل مركب سياحي 
 ال نعم 

 48 2 العدد

 %96 %4 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 ( متويل مركب سياحي36الشكل)

  

وهي أغلبية املستثمرين من العينة يصرحون على أن البنوك اجلزائرية  %96نسبة  من خالل اجلدول جند أن

غري قادرة على متويل االستثمار للمشروع السياحي البنكي املتمثل يف مشروع املركب السياحي وهذا ألسباب مالية 
 .ال تستطيع البنوك اجلزائرية تغطيتها ألن تكاليف املركب السياحي يكلف مبالغ ضخمة جدا

فتمثل الفئة من املستثمرين الذين يوافقون على أن البنوك اجلزائرية تستطيع متويل مشروع مركب  %4أما نسبة 

سياحي يتطلب متويل ضخم وكبري جدا ولكن يشرتطون جتمع عدة بنوك لتغطية وتكويل البنك، إال أن يف هذه 

تثمر لفائدة البنك وهنا اإلشكال الكبري الذي ال احلالة يبقى املشكل املطروح هو قضية الضمانات اليت مينحها املس
 تستطيع البنوك التفاهم وتوافق عليه.

4%

96%

تمويل مركب سياحي

نعم ال
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 : ما رأيك يف مدة معاجلة ملف القرض من طرف البنك لتمويل املشروع؟16س

 مدة معالجة ملفات القروض(: 55اجلدول )

 مدة معاجلة ملفات القروض 
 قصرية متوسطة طويلة 

 3 7 40 العدد
 %6 %14 %80 %النسبة 

 من اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج االستمارة.

 مدة معالجة ملفات القروض( 37الشكل)

 
من املستثمرين يرون أن  %80من خالل اجلدول وباالعتماد على بيانات االستثمار فإن نسبة 

يؤثر سلبا على مدة معاجلة ملفات القرض املتعلق بتمويل املشروع االستثماري تعترب طويلة جدا وهذا ما 
سريورة واجناز املشروع ويبقى عائق كبري أمام املستثمرين لتنفيذ مشاريعهم وطول مدة املوافقة على 

 املشروع ال تناسب الدراسات اليت يقوم هبا املستثمرين وأهدافهم املسطرة.

اإلجناز  فتمثل الفئة اليت تعترب أن معاجلة ملف القرض تعترب متوسطة وتساعدهم على %14 أما نسبة
للمشروع السياحي وهي الفئة اليت هلا حساب وتتفاعل مع البنوك األجنبية اليت رمبا تقدم خدمة أحسن 

 من البنوك العمومية اجلزائرية وهذا راجع لعدة اعتبارات.

80%

14% 6%

مدة معالجة ملف القروض

طويلة متوسطة قصيرة
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 فريون أن مدة معاجلة امللفات قصرية وهذا لعدة اعتبارات وأسباب امتنعوا عن ذكرها. %6أما نسبة 

 ح امتيازات بنكية لفائدة املشروع؟: هل متن17س

 (: امتيازات بنكية56اجلدول )

 لاتمنزلر بنيمأ 

 غمو ا ن حأ ا ن حأ ااتنزة 

 5 35 10 لح در

 %10 %70 %20 %لحنانأ 

 ستمارةمن اعداد الطالب باإلعتماد على نتائج اال

 ( امتيازات بنكية38الشكل)

 
يرون االمتيازات املالية أو البنكية احملصل من املستثمرين %70من خالل اجلدول جند نسبة 

عليها املستثمر من طرف البنك مقبولة أي متوسطة وهي يف احلقيقة ال تشجع كثريا على االستثمار 
السياحي ولكن يبقى املستثمر حيتاج هلا إلجناز املشروع وال يوجد البديل وهلذا فإنه يستفيد منها 

ه البنوك، وهلذا ال بد على الدولة أن تقوم بإعطاء ذقوم بتنفيالدولة وتويعترب هذا االمتياز متنحه 
 امتيازات أكرب لتطوير هذا القطاع احليوي.

20%

70%

10%

امتيازات بنكية

ممتازة

مقبولة

غير مقبولة
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فإن االمتياز يعترب مقبول من طرف املستثمرين وهذا يعترب حافز كبري لتنفيذ  %20أما نسبة املتمثلة يف 
فس الوقت يعترب ضروري ومهم إلمتام مشاريعهم رغم أن االمتياز ليس كبريا الذي متنحه البنوك ولكن يف ن

 االجناز.

فهي الفئة اليت ترى أن االمتياز يعترب بالنسبة هلم سليب وغري كاف لتشجيع تنمية القطاع  %10أما نسبة 
 السياحي.

 : برأيك ما هي املشاكل اليت تواجهكم من أجل تطوير القطاع السياحي؟18س

هي البريوقراطية وسوء اإلدارة يف التعامل مع أصحاب املشاريع، من أكثر املشاكل اليت تواجه املستثمرين     
حبيث يتم التعامل مع جهات خمتلفة ومن بينها )الوصية، املديرية السياحة، الضرائب، السجل التجاري، البنوك 

 وغريها(، واليت تفرض شروط قاسية وصعبة التحقيق يف بعض األحيان وهلذا فإهنا تعترب عنصرا سلبيا بالنسبة
 لتطوير القطاع.

باإلضافة إىل عدم مرونة القوانني اخلاصة باالستثمار السياحي يف اجلزائر واليت تبقى عائقا كبريا أمام طلب اجناز 
املشاريع وكذلك فقدان للشفافية يف التعامل مع املستثمرين باإلضافة إىل املسامهة من الدولة هلذه الفئة تبقى 

 ع.ضئيلة وال تشجع على تطوير القطا 

كل هذه املشاكل ال تساعد على تطوير القطاع السياحي وتبقى عائق أمام املستثمرين يف اجناز مشاريعهم يف 
 ظروف عادية.

 : ما هي اقرتاحات حلل اشكالية التمويل للقطاع السياحي؟19س

تثمرين واملقدرة حسب اإلجابة اليت حتصلنا عليها واملتعلقة هبذا السؤال من خالل االستمارة فإن أغلبية املس   
 مل جييبوا على هذا السؤال. %80بنسبة 

 قد اقرتحوا بعض االقرتاحات واليت كانت كما يلي: %20أما البقية واملقدرة بنسبة 

 تطبيق معدل فائدة على القروض املمنوحة بنسبة معقولة أو ضعيفة وذلك لتشجيع املستثمر السياحي.  -
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 مرين وذلك من أجل وتشجيع التمويل الذايت.ختفيض نسبة الضريبة املفروضة على املستث -
 تقدمي مساعدات وتسهيالت جبائية للمستثمر يف القطاع السياحي. -
 إعطاء امتيازات أكثر لتنمية القطاع السياحي للجزائر. -
عدم املبالغة للضمانات اليت يشرتطها البنك، واليت تعترب عائق كبري امام املستثمرين وخاصة إلجناز مشارعهم  -

 جال احملدد.يف اآل

 ثانيا: األسئلة الموجهة للبنوك

 : ما هي عالقة البنك باملستثمر؟1س   

 (: عالقة البنك باملستثمر57اجلدول )

 عالقة البنك باملستثمر 
 أخرى زبون شراكة 

 ال شيء 40 ال شيء العدد
 ال شيء %100 ال شيء %النسبة 

 على نتائج االستمارة باالعتمادمن اعداد الطالب 

 (: عالقة البنك باملستثمر39شكل)ال

 

 البنوك قد صرحت بان العالقة اليتحسب اإلجابة من خالل بيانات االستمارة فان جل      
 الوسائلتربطهم باملتعاملني يف القطاع السياحي واملستثمرين هي عالقة زبون ببنك تستخدم مجيع 
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 شاريع االستثمارية يف القطاع السياحي. املتاحة هلا وتقدمي احسن خدمة واملسامهة إلجناز خمتلف امل

 : هل يوجد على مستوى البنك مصلحة خمتصة للقطاع السياحي؟2س

ال يوجد مصلحة خمتصة يف اجملال السياحي وإمنا مصلحة خمتصة ودراسة مجيع القروض     
 ولفائدة مجيع املستثمرين بشىت أنشطتها املختلفة.

 البنوك وسنحلل اإلجابة اليت حتصلنا عليها من خالل وسنعرض اإلجابة لألسئلة اليت قدمت إىل
 بيانات االستثمار، كما يلي:

 التحليل االستبيان املوجه للبنوك، أمساء البنوك املعنية باالستبيان:

- CPA 
- BEA 
- BNA 
- BADR 
- SG 
- BDL 
- CNEP 
- AGB 
- BNP 

من بعد حصولنا على النتائج من طرف البنوك، فإن املؤسسات املالية اليت أجابت علينا 
استمارة  60وقدمنا  CPA-BDL-BEA-BADRبنوك فقط واملتمثلة يف  4خالل االستثمار كانت 

نتائج االستبيان للبنوك  استمارة قد أجاب عليها معظم هذه بنوك وقمنا بتحليل 40وحتصلنا على 
   :كما يلي
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 : هل يوفر البنك اخلدمات والنصائح واالقرتاحات ملساعدة املستثمر؟3س

 (: مرافقة املستثمر58اجلدول )

 مرافقة املستثمر 
 مومسية دورية دائمة 

 20 10 10 العدد
 %50 %25 %25 %النسبة 

 من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة

 ( مرافقة املستثمر40الشكل)

 
 من إجابات البنوك على ان البنوك توفر %50من اجلدول نستنتج ان النسبة األكرب واملتمثلة يف 

مرافقني للمستثمرين يعملون توجيه و على مساعدة وإعطاء االرشادات الالزمة  من اجل استعمال اجملكم لألموال 

اليت توفر هلم من طرف البنوك، اال ان هده املرافقة تبقى مومسية و غري دائمة و هذا حسب طبيعة املشاريع 

فتبقى على ان البنوك ال توفر  الدائمة و الدوريةاليت متثل  %25االستثمارية يف القطاع السياحي، اما النسبة 

هؤالء املساعدون للمستثمرين و حسب التصرحيات و اإلجابات هذا راجع لسبب عدم توفر الكفاءات الالزمة يف 
 هذا اجملال و نقص اخلربة الالزمة . 
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 ؟: ما هي املعايري املعتمد عليها البنك ملنح القروض للمستثمر يف القطاع السياحي4س

 (: املعايري املعتمد ملنح القرض59اجلدول )

 املعايري املعتمدة ملنح القرض 
 أخرى ضمانات  

 3 37 العدد
 %7.5 %92.5 %النسبة 

 من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة.

 ( املعايري املعتمدة ملنح القرض41الشكل)

 
توافق على منح القروض من خالل من البنوك  %92.5من خالل اجلدول نستنتج ان نسبة 

وضع شروط على املستثمرين واملتمثلة يف طلب ضمانات تفوق يف بعض األحيان قيمة القرض وهذا 

راجع الرتفاع درجة خطر عدم التسديد، مما جيعل املستثمرين تعزفون على طلب القرض. اما نسبة 

يان طلب كفاالت حقيقة و هذا من البنوك فانه تشرتط شروط أخرى واملتمثلة يف بعض األح 7.5%
 يف حاالت استثنائية ومن الصعب توفريها من طرف املستثمر. 

92.5%

)%(النسبة 
7.5%

ضمانات

)%(النسبة 
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 : ما هي أنواع القروض األكثر طلبا من طرف املستثمر السياحي؟5س

 (: أنواع القروض60اجلدول )

 أنواع القروض 
 قصرية األجل متوسطة األجل طويلة األجل 

 5 25 10 العدد
 %12.5 %62.5 %25 %النسبة 

 من اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستمارة.

 ( أنواع القروض42)الشكل

 ا 

متثل منح القروض  %62.5من اجلدول ومن خالل األرقام فان النسبة األكرب واملقدرة ب   
متوسطة االجل من اجل اجناز املشاريع من طرف املستثمرين هذا راجع لعدة اعتبارات من أمهها 

طار بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بعم التسديد باإلضافة على عقالنية التكاليف اليت يتحملها تقليل االخ
املستثمر. ما فيما يتعلق بالنوعني االخرين من القروض )الطويلة والقصرية( تبقى ضعيفة مقارنة 

 بالقروض املتوسطة. 
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 : ما هي النسبة املئوية لتمويل املشروع السياحي؟6س

من تكلفة  70%عبارة عن اقرتاحات وجل البنوك ترى ان اغلبية البنوك متنح نسبة  اإلجابة كانت   
املشروع السياحي، وملدة متوسطة وعدم وجود قروض طويلة االجل يزيد يف خطى للبنك ومنح 
القروض متوسطة االجل مبعدل فائدة متوسط يساعد املستثمر على االستثمار ويزيد من عدد 

 ارية.املتفاعلني للبنوك التج

 : ما هي الضمانات املقدمة للبنك من طرف املستثمر مقابل التحويل؟7س

مقابل منح القرض للمستثمر من طرف البنك والتقليل من األخطار بالنسبة للبنك وخاصة خطر    

عدم التسديد من طرف املستثمرين فان البنوك تشرتط بعض الضمانات ذات األمهية واليت تعتربها 
 كاليفه ومن أمهها: تغطي القرض مع ت

 الضمانات احلقيقية. -

 الرهن. -

 الرهن على احملل التجاري -

 : هل هناك أنواع أخرى من القروض متنح للمستثمر؟8س

من خالل نتائج واجابات البنوك فان كل املستثمرين يلجؤون اىل التمويل احمللي عوض التمويل    

اىل طلب القروض احمللية واملتمثلة يف خمتلف  اخلارجي بينما حسب التصرحيات فان املستثمر يلجأ

أنواعها مثل اخلصم التجاري والقرض املستندي، بعض أنواع متويل االستثمار وخمتلف القروض عن 
طريق االلتزام او االمضاء والكفاالت بشىت أنواعها والسحب على املكشوف وتسهيالت الصندوق 

 وغريها.
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ل يعين مدهتا اقل من سنة رغم اهنا يف بعض األحيان يكون معدل الفائدة كل هذه القروض تعترب قروض قصرية االج

هذه األنواع من  هبا مرتفع نوعا ما مقارنة بالقروض االستثمارية، وحسب تصرحيات البنك فان املستثمر تساعده
 القرض اليت متنح له مما يؤدي اىل تنشيط وتفعيل نشاطه السياحي.

 ؟(Financement Extérieure)ياحي من بنوك خارجية : هل هناك أولوية للتمويل الس9س

اغلبية املستثمرين والزبائن ال يفضلون القروض اخلارجية وهذا راجع الرتفاع معدل الفائدة وتكاليف اليت يتحملها    

البنوك  املستثمر وهلذا فاهنم ال يطلبون هذا النوع من التمويل و املتمثل يف التمويل اخلارجي أي يعتمد على متويل من
 اخلارجية.

 ؟2015: ماهي خالصتكم من جودة ونوعية التمويل املمنوح للمستثمر السياحي يف سنة 10س

من خالل االستجوابات فان اغلبية البنوك اكدت على وجود منافسة بينها وبني البنوك األجنبية اليت دخلت اىل     

ستثمرين السياحيني ومنحهم التمويل الالزم السوق األجنبية وهذا ما يشجع على جلب أكرب عدد ممكن من امل

 إلجناز مشارعهم، وهذا اذا كانت الشروط مالئمة. 

 : ما هي اقرتاحاتكم حلل اشكالية التمويل للقطاع السياحي؟11س

حلل إشكالية متويل املشاريع االستثمارية للقطاع السياحي فان جمموعة البنوك املستقصات قدمت لنا بعض 
 االقرتاحات وهي:

  حتفيز عالقة الشراكة بني خمتلف االحتاد العام للمؤسسات السياحية اجلزائرية مع بنوك وهيئات الرتقية
 واالستثمار.

  تشجيع املؤسسات السياحية اليت لديها قانون أساسي لشركة ذات مسؤولية حمدودة وحتويلها اىل شركة غري
 معروفة وتتعامل باسم جتاري فقط.

  املؤسسات السياحية فيما بينها من اجل حتقيق األهداف املسطرة.العمل على مجع جمموعة من 
  أكثر شفافية فيما يتعلق يف ملفات القروض االستثمارية اليت تقدم اىل البنوك مع تعميق يف الدراسة

 االقتصادية.
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 خاتمة الفصل:

 للمشاريع متويلها يف اخلربة لديها مل تكن أهنا إن البنوك رغم القول ميكن الفصل هذا هناية يف 
 كانت املودعة امللفات عدد أن رغم املشاريع هذه ت بتمويل بدأ 1980سنة ومنذ أنه إال السياحية،
 الوافدين عدد السياح أن كما اجملال، هذا على املستثمرين إقبال قلة بسبب وذلك ضئيلة، متثل نسبة

 .منخفضا كان أيضا
 يف خاصة ترتكز هذه الفرتة خالل بنكال طرف من املمولة السياحية املشاريع أغلب كانت لقد

 فقد البالد سادت اليت األمنية نظرا لألوضاع و التسعينات سنوات يف ،لكنه املطاعم و الفنادق
 املشاريع لبعض املوجهة التمويالت بعض عدا ما ، هذه املشاريع مثل إلقامة البنك متويل تراجع

 الفرتة هذه خالل اختذهتا الدولة اليت حتياطاتاال و التدابري ،ورغم نشاطها ألجل مواصلة السياحية
 حدوثها يف كبريا األمنية دورا األوضاع لتدهور كان اليت و الدفع، عدم مشاكل بعض صادفته أنه إال

 و عليها التحفظ من نوع مع املشاريع من هلذا النوع متويله عاود فقد األوضاع هذه حتسن مع ،لكنه
 . السياحية املشاريع من أخرى اعأنو  يتوسع ليشمل البنك نشاط أصبح

 املشاريع، متويلها هلذه عند املشاكل من جمموعة تواجهها البنوك فإن هذا كل رغم لكن  
 املستثمرين وأمام أمامها عائقا تقف السياحية واليت املشاريع هبا تتميز اليت املومسية يف خاصة واملتمثلة

 هبا يتسبب اليت البيئية املشاكل إىل باإلضافة للبنك، دفع مستحقاهتم وبالتايل خيل مدا لتحقيق
عدم  وبالتايل غلقها إىل املعنية اهليئات يضطر ما هذا النظافة، لشروط وعدم خضوعهم املستثمرين

يف نفس الوقت الذي يشتكي منه املستثمرين وخاصة يف القطاع .مستحقاته على البنك حصول

مشارعهم واملطالبة بأكثر شفافية واعطاء التحفيزات و السياحي واملشاكل اليت تواجههم اثناء اجناز 
   مة من اجل تطوير هذا القطاع و تفعيله يف االقتصاد الوطين.  ز املالية و اجلبائية الال
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 خاتمة عامة:
 ملا نظرا االقتصادي زيادة النمو يف كبري دور هلا السياحة أن إىل نصل البحث، هلذا ختامنا يف      
 إذا البطالة، تقليص يف يساهم وبالتايل العاملة، اليد فامتصاص وإمكانيتها سريعة ودية مرد من تقدمه

 على الصعيد واملوارد االقتصاد تنويع أصبح وأنه خاصة القطاع هذا هتمل أن للجزائر من ميكن ال
 .منها البد ضرورة احمللي

 جيب كما العامة، السياسة التنموية إطار يف للسياحة أكرب مكانة منح جيب ذلك حتقيق أجل من
 على والسهر الطويل املدى على للتنمية خمطط رئيسي على ترتكز أن للسياحة الوطنية السياسة على

 القطاعات مع توافقه
 ويف أشكال السياحي التوسع مناطق يف األولويات بتحديد ،وذلك االجتماعية و االقتصادية

 لكون و. أجانب أو وطنيني كانوا املستهدفني املستثمرين نوع يف ذاك و ترقيتها جيب اليت السياحة
 ، احلكومة برنامج يف السياسة الوطنية طابع ،تكتسي سنة 25 منذ مرة وألول السياحية السياسة

 العامة األهداف و الكربى االسرتاتيجية االختيارات للتنظيم مبراعاة العام اإلطار يف النظر إعادة ينبغي
 و الدولة بني املهام تقسيم ضمن قطاعية و وسيطيه أهداف حتويلها إىل و ئيسيالر  للمخطط

 املشروعات الفندقية على يرتكز جنده الذي و السياحي االستثمار لتنمية السعي ،و املتعاملني اخلواص
 التسهيالت و حتسني اخلدمات إىل باإلضافة ، السياحية املشاريع من األخرى األنواع إمهال مع

 السياحة وكاالت خمتلف مع وتنسيقها وأنشطة التسويق التقليدية الصناعات ، احلرف بالنقل، قةاملتعل
هبا اجلزائر  تتمتع اليت السياحية اإلمكانات من فبالرغم. اخلارج و يف الداخل األجنبية و احمللية السفر و

 عثرة أمام حجرة وقفت اليت و تطوره، دون حالت مشاكل عدة من جند أن هذا القطاع يعاين
 تلك تلخيص وميكن أن حيققوها يفرتض كان اليت املردودية وحتقيق اجملال هذا لدخول املستثمرين

 : يف املشاكل
 أغب ففي منذ االستقالل، به االهتمام قلة بسبب القطاع منه عاىن الذي والتأخر الضعف

 الداخلية السياحة تشجيع إىل باإلضافة للقطاع الصناعي، األولوية أعطيت التنموية املخططات
أن  كما للقطاع، التحتية البنية ضعف إىل أدى وهذا الدولية، السياحة على حساب (االجتماعية)

 التدابري كل رغم القطاع اخلاص أو العام للقطاع سواء كبريا تطورا تعرف مل السياحية املنشآت
 .السياحة يف الدولة لالستثمار طرف من املتخذة خاصة القانونية
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 خصوصا مشاكل من تعاين واحلرفية التقليدية املنتجات أن كما وتدهورها، التارخيية املعامل لإمها -
 .املواد األولية على حصوهلا وكذا تسويقها جمال يف
 العمومي للقطاع تابعة مؤسساته فأغلب االستقالل، ومنذ القطاع صادفها اليت التسيري مشاكل -

 .كثرية إصالحات إىل حيتاج أن معظمها كما كبريا، ماليا عجزا حتقق كانت ولقد
 السلطات سطرت ذلك فقد أجل ومن القطاع، هذا تأخر و ضعف إىل أدت املشاكل هذه كل

 األول احملور يتمثل ، حماور عدة على ويرتكز السياحة اجلزائرية وتنشيط ترقية إىل يهدف برناجما املعنية
 هلذا احملور الثاين ،أما العرض وتنويع الشراكة و ةاخلويص و االستثمار طريق عن قدرات اإليواء رفع يف

 املوارد وتكوين السياحي احمليط املقدمة اخلدمة بتحسني وذلك النوعية تدعيم على يركز فإنه الربنامج
 إىل باإلضافة هذا. اخلارج يف السياحية اجلزائر بتحسني صورة فريتبط الثالث احملور ،أما البشرية

 وذلك هبا القيام على دولةال عمدت اليت اإلصالحات
 حتفيزات وضمانات متنح أن شأهنا من اليت و السوق، مقتضيات مع القوانني تكييف مبحاولة

 االستثمار لتدعيم عدة هيئات أنشأت ،كما اخلواص و العموميني األجانب و الوطنيني للمستثمرين
هتتم  اليت و السياحة للتنمية ةالوطني الوكالة إنشاء مت فقد السياحي يف اجملال ،أما مثل عام بشكل
 السياحي مناطق التوسع حتديد مت كما ، السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة و السياحي بالعقار
 املشاريع فإن ذلك من بالرغم لالستثمار ولكن املعروضة املعدنية باحلمامات املتعلقة املشاريع وقائمة

 اجملال على اإلجراءات هذه نتائج على ثرأك تسليط الضوء أجل ،ومن ضعيفة كانت السياحية
نتائج االجابات اليت اعتمدت على بيانات   خالل من ذلك حناول معرفة سوف ، السياحي

االستمارات اليت عرضت على جممومة من املستثمرين يف القطاع السياحي و االستمارات املتعلقة 
احية يف اجلزائر و هذا من خالل الدراسة يف متويل املشاريع السي بالنوك فيما يتعلق مبسامهة البنوك

 االستقصائية اليت قمنا هبا خالل دراستنا هلذا البحث
 هذا مستوى على طرف من اإلجراءات املتخذة على التوصل اىل بعض النتائج حماولة من مكننا مما

 .الدراسة هذه خالل من إليها اليت توصلنا النتائج عرض وميكننا القطاع
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 :النتائج
 معطيات خالل السياحية ومن املشاريع متويل يف البنوك دور فيها تناولنا واليت الدراسة ذهه إن

 لناب الوصول مسحت فقد واجابات املستثمرين وكذلك البنوك اليت خضعت للدراسة االستقصائية،
 منها نذكر نتائج عدة إىل
 
 .التجارية بنوكال طرف من متويله يتطلب انه إال السياحي املشروع نوع اختلف مهما -
 
 يف خصوصا السياحي العقار على احلصول بصعوبة املتعلقة البريوقراطية واحلواجز االحرتافية نقص -

 املشاريع إلقامة مناسبة غري تكون األخرى أن املناطق كما هتيئته، وعدم السياحي التوسع مناطق
 .هذه املشاريع مثل ويلمت البنك رفض إىل احلاالت من كثري يف أدى وهذا ما عليها، السياحية

 
 قام قد أنه إال باملومسية تتميز واليت املشاريع هلذه متويله عند للبنك حتدث قد اليت املشاكل رغم -

 املقدمة. الضمانات على باالعتماد وذلك يطلبها اليت فيها الشروط حتققت اليت املشاريع كل بتمويل
 
وهذا ما استنتجناه من خالل دراستنا  فقط مراملستث طرف من متويلها كان اليت املشاريع نقص -

 االستقصائية واجابات احلوارات اليت قمنا هبا يف بعض األحيان. 
 
 يف البنك تعويض يف يتم تدخله مل أنه إال القروض، خماطر ضمان صندوق وضعت الدولة أن رغم -

 .السياحي اجملال
 
 من املستثمرين استفادة على يدل ما وهذا املستحقات دفع لعدم كثرية حاالت البنك يواجه مل -

 من اجلبائة وشبه اجلبائية املزايا وكذا املدعمة أسعار الفائدة يف املتمثلة البنكية وغري البنكية االمتيازات
 .الداعمة اهليئات طرف
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 طرف من للتمويل احلد األقصى بتحديد تتعلق واليت الدولة طرف من املتخذة اإلجراءات رغم -
 بتطبيقها يقم مل البنك أن جند لكننا الدعم، هيئات يف إطار تتم واليت عامة بصفة يعللمشار  البنك

 خالل التسعينات البنك أن على يدل ما وهذا مطبقة غري السابقة السنوات لتبقى2000 سنة إال
 .املشاريع هذه مثل لتمويل متحفظا كان

 
 مع تتماشى جيعلها الربوية ال لبنوكا و الداعمة اهليئات خالل من السياحية املشاريع متويل إن -

 .التمويل يف الصيغة هذه عن جيعلها بعيدة مما اإلسالمية البنوك هبا تتعامل اليت الصيغ
 
 تفتضيه ما حسب معينة شروط التمويل ووفق صيغ من جمموعة يعرض انه بنك اجلزائرية رغم إن  -

 املستوى إىل تصل مل السياحية ملشاريعا متويل يف أن مسامهته جند أنه إال البنكي، النشاط مبادئ
 واملرتبطة هذا اجملال يف يواجهها اليت الصعوبات إىل خاصة راجع وهذا عددها، بالنظر إىل املطلوب

 .أخرى جهة من واحمليط وبالقطاع جهة من باملستثمرين
 

 :االقتراحات
 القطاع يواجها ليتا من املشاكل ختفف أن شأهنا من  واليت االقرتاحات من جمموعة يلي وفيما

 :اجملال هذا يف للدخول أكثر البنوك وكذا املستثمرين وحيفز السياحي
 
 السياحية اإلمكانيات واستغالل اجلزائر يف السياحي النشاط تواجه اليت املعوقات إزالة على العمل-

 العمومية ةالسلط احتفاظ مع اخلاص األولوية للقطاع إعطاء خالل من وذلك وفعالية، بكفاءة املتوفرة
 .واملراقبة املرن التخطيط بوظيفة

 
 مع للتهيئة خمططات وضع يتم  وأن واملناطق النشاطات حسب االستثمارات وتوزيع حتديد يتم أن-

 .املستدمية التنمية مراعاة مع البيئة حبماية التعليمات املتعلقة و االجتاهات االعتبار عني يف األخذ
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 التضارب مشكلة السياحية وخاصة الرتقية عملية تواجه اليت داريةاإل املشكالت معاجلة على العمل-
 .واملركزية احمللية األجهزة بني املهام يف
 
 وتكثيف سليم بشكل السياحي النشاط ممارسة من ميكن الذي بالشكل البشرية الكفاءات تنمية-

 ....( اإلطعام دماتخ النقل، اإلعالم، بكامله )االستقبال، القطاع مع وتكييفها التكوين عمليات
 
 قطاع يف املوجه للمستثمرين الفندقي القرض خالل من لالستثمار التحفيزية الشروط توفري-

 االستثمارات لضمان صندوق ضخمة وإنشاء أموال يتطلب القطاع أن اعتبار على السياحة،
 .السياحية

 
 الثروات هلذه جرد بعمليةالقيام  فيجب ، ومتنوعة كبرية سياحية ثروات على اجلزائر لتوفر نظرا-

 اجلدوى دراسات إقامة يتم وأن العلمية، على األسس االعتماد و األمهية حسب وترتيبها وتصنيفها
 .والبيئة الطبيعة على وانعكاساهتا واالقتصادي االجتماعي التأثري حيث املستثمرين من تقييم أجل من
 
 الضرورية،  واإليواء االستقبال وسائل وإقامة هاوتنميت وهتيئتها املعدنية باحلمامات االهتمام ضرورة-

 يف خاصة السياحة، من النوع هذا إىل األجانب السياح اجلزائريني املواطنني الحتياجات نظرا وذلك
 العالج واالستجمام. جمال

 
 الدولية، السياحة تطوير يف السيما كبرية أمهية من تكتسيه ملا الصحراوية بالسياحة االهتمام حماولة-

 .ذلك يف كبري نقص من تعاين اجلنوب ألهنا يف اإليواء منشآت زيادة جيب كما
 
 وما اإلعالم و املدرسية الربامج إثراء خالل من اجلزائريني للمواطنني السياحية الثقافة إدخال حماولة-

 ترقية جناح يف أساسيا شرطا يعترب احملليني السكان ألن مسامهة وذلك الثقافة، هلذه نشر من به يساهم
 أفضل ضمان يشكلون أهنم ،كما للسياح املالئم املناخ توفري يف مسامهتهم ،من خالل السياحة
 . تنميته و السياحي الرتاث عن للدفاع
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 السياحي النقل :مثل هبا املرتبطة وتلك الدعم نشاطات توفري دون السياحية التنمية حتقيق ميكن ال-

كبري  أثر من هلا ملا وذلك اخل،... األمن و النظافة إىل ضافةباإل والفين  الرياضيو  الثقايف والتنشيط
 .السياحة الدولية وتوسيع التنافس على قادرة وجعلها اخلدمة مستوى حتسني على

 تتناسب حبيث للمقاييس وضعها خالل من املنافسة حتقيق على كبري أثر له الدولة دور إن-
 .تنفيذها على والسهر الدولية واملتطلبات

 
 بشروط يتعلق فيما ختفيف إجراءات يتبعها مل إذا ضعيفة ستظل السياحة لرتقية الرامية اجلهود إن-

 فتح إعادة و االتصايل و اإلعالمي النظام من حتسني البد أخرى جهة من ،اجلزائر إىل الدخول
 .العملية هلذه أساس تشكل اليت و يف اخلارج السياحية التمثيليات

 
 يسمح بشكل وتوفريها للمعلومات أفضل مجع خالل من حصائياإل اإلعالم نظام حتسني-

 .مشاريعهم تقييم يف استخدامها القطاع من هذا يف االستثمار يف الراغبني املشاريع ألصحاب
 
 اآلليات وكذا والتنظيمية، التشريعية األدوات تكييف الضروري من االستثمارات ترقية أجل من-

 االعتبار عني يف األخذ مع السوق اقتصاد لقطاع ومتطلباتا خصوصية مع تتناسب اليت التمويلية
 البلدان منافسة
 .جاذبية أكثر استثمار شروط لديها واليت اجملاورة

 
 املهارة لديهم تتوافر الذين املشاريع أصحاب اختيار من البد واخلوصصة الشراكة خيص فيما-

 أجنبية جمموعات مع القطاع حققها يلوا التجار بالسابقة من باالستفادة األسواق ومعرفة والتمويل
 .وعربية
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 القطاع يف االستثمار صعوبات لتخطي التحفيزية اإلجراءات وتكييف متخصصة بنوك إنشاء-
 لتسيريه املالئمة الوسائل القطاع لدى أن تتوفر فيجب السياحي، بالعقار املتعلقة تلك خصوصا
 .عليه واحملافظة حيالسيا التوسع تنمية الذي يعرقل املشكل هذا ومعاجلة

 
 الدراسة متام يعين ال احلد عند هذا وقوفنا أن كما البحث، هذا إجناز يف وفقنا قد أنا نأمل األخري يف

 عمقا أكثر مستقبلية أخرى حبوث لدفع جديدة ميثل انطالقة فهو ذلك من العكس بل اجملال، هلذا
 .ونفعا
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 :ملخص     
 االستثمارات لبعض حمتشم بتحرير مسحت ،من القطاعات العديد مست واليت اجلزائر يف اجلارية االقتصادية التحوالت نا        

 يف عديدة قطاعات بالتأثري على السياحي القطاع يلعبه الذي الدور من األكرب النسبة متثل األخرية هذه وأن خصوصا ،السياحية
االقتصاد  منها يعاين اليت الصعوبات من واخلروج للبلد االقتصادية التنمية يف األخرى القطاعات عم ومسامهته ،الوطين االقتصاد
 على احملروقات. الكلي اعتماده وهي متيزه اليت باخلاصية مرتبطة تكون اليت اجلزائري
لقطاع احملروقات، زيادة على الدور تتمثل أمهية القطاع السياحي اجلزائري، كونه مصدر هام للخزينة العمومية يكون بديل و        

 الذي يلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية.

وتكمن أمهية الدراسة يف اظهار القدرات السياحية املتوفرة يف اجلزائر وإجياد الطرق املناسبة الستغالهلا، ومدى اهتمام اجلزائر       
الذي قامت به احلكومة، باإلضافة اىل دور  SDAT 2025ية هبذا القطاع، ذلك من خالل الربنامج التوجيهي للتهيئة السياح

 البنوك الفعال فبما يتعلق بتمويل مشاريع االستثمارات السياحية اليت مل يرق اىل املستوى املطلوب.

 املخطط التوجيهي للسياحة.-التمويل البنكي-االستثمارات-اإلمكانيات السياحية-السياحة الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

Le tourisme occupe une place modeste dans l’économie algérienne, sachant qu’il peut 
jouer un rôle plus important dans l’économie du pays, et contribue par conséquent au 
développement économique et social et minimise sa dépendance des hydrocarbures. 

Les modalités de la mise en œuvre de l’économie touristique en Algérie, s’articule sur 
le programme matériel de l’aménagement du tourisme dans le courant de l’an 2025 ; en 
tenant compte du rôle primordial que doit jouer les institutions bancaires.  

Mots clés : Tourisme-potentiels touristiques-les investissements -financement bancaire-plan 
d’aménagement touristique. 

Abstract: 

The recent ongoing transformations in Algeria economy that have touched many 
sectors, has allowed a slight liberalization for some kinds of tourism investments, especially 
since they represent the largest proportion of the impact of tourism sector on many other 
economic sectors, and its contribution to economic development in order to overcome the 
large dependency of Algeria on hydrocarbons. 

The importance of the Algerian tourism sector is obvious for its contribution in the 
public treasury if it can be likely a strong alternative to the hydrocarbon sector, in addition to 
the key role it plays in economic development. 

The main objective of this study is to show the available tourist capabilities in Algeria 
and to find appropriate ways to exploit them, through the orientation program for the tourism 
initialization 2025 SDAT proposed by the Algerian government, in addition to the bank’s role 
in financing tourism investment projects that have not reached until today the required level. 

Key words : Tourism - tourist potential – inventments - bank financing - tourism devlopment 
plan. 

 


