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  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إياه

  للهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا وعلما إلى يوم نلقاكا

أجرين ال من المجتهدين  اللهم اجعلنا من المجتهدين الذين أصابوا حتى ينالوا

  .الذين ينالون أجرا واحدا

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فال تجعلنا نصاب بالغرور، وإذا فشلنا فال تجعلنا 

  .نصاب باليأس وذكرنا أنه فوق كل ذي علم عليم

  

  

  

  

  

  

  



  رفانــــــــــــر وعـــــــــــشك

ِ ۚ َوَمْن َیْشُكْر «: قال اهللا تعاىل َّ ِ َِن اْشُكْر  ْقَماَن اْلِحْكَمَة أ ُ َقْد آَتْیَنا ل َ َ َغنِيٌّ َول ِنَّ هللاَّ َما َیْشُكُر لَِنْفِسِھ ۖ َوَمْن َكَفَر َفإ نَّ ِ َفإ

  .سورة لقمان 12اآلية  »َحِمیدٌ 

  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: " يقول النيب صل اهللا عليه وسلم

إليه عز وعمال مبقتضى قول اهللا تعاىل نبيه صل اهللا عليه، نتوجه خبالص الشكر 
اية إلجناز هذا العمل، وحنمده ونسأله التوفيق يف القول وجل، الذي وفقنا بعن

  .والعمل

املشرف على هذا " عبد احلكيمبوحليلة" ا نتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذكم
  .العمل، والذي مل يبخل علينا بنصائحه القيمة وتوجيهاته الصائبة

والتجارية  ريني العاملني بكلية العلوم اإلقتصاديةاكما نشكر كل األساتذة واإلد
  .وعلوم التسيري، وخنص بالذكر قسم علوم التسيري

وكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف هذا العمل ولو بفكرة صغرية أو دعوة 
اهللا أن يتقبل منا هذا العمل وجيعله خالصا لوجهه صادقة لنا بالنجاح راجني من 

  .الكرمي

  

  

  



  اإلهداء

  "اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علما"

  يف البداية أهدي عملي هذا إىل الذين أوصانا اهللا أن حنسن إليهما بعد عبادته 

  إىل أعز ما أملك يف الوجود أمي أطال اهللا يف عمرها وأيب رمحه اهللا

إىل من  إىل اليت احتضنتين فكان حضنها دفئا وحنانا، إىل مصدر احملبة واحلنان
أنارت دريب بنصائحها إىل من كفها سهرت وشقت وتعبت لراحيت، إىل اليت 

  وقلبها دافئ باحلب والسالم ****اإلحسان

  إىل أحلى ببستان ميوج بالفل واليامسني والرحيان

  "أمي احلبيبة"إليك يا

  إىل الذين يتقامسون معي احلياة حبلوها ومرها 

دون أن أنسى أخي " أمني"وأخي " إبراهيم"أخي الكبري والعزيز على قليب 
إىل مجيع أخوايل وخااليت وخاصة ابنة خاليت " فتيحة"إىل أخيت العزيزة "رحيم"

  "شيماء"

  "غنية"إىل عميت 

  وكل عائلته " صاحل"إىل خطييب 

  "بواحليلة عبد احلكيم"إىل األستاذ املشرف 

  "سعيدة وخدجية"إىل رفيقات العمر 

  صباح



  االهداء

من علمني السعي دون  إلى،في هذه المرتبة  كان حلمه أن یرانيمن إلى 
كلماته نجوما في سماء  ىستبق ،فتخاراانتظار إلى من أحمل اسمه بكل 

لىبها في درب حیاة الیوم وفي الغد و  يالعمر، أهتد األبد، إلى روح أبي  إ
 .الطاهرة رحمه اهللا وأسكنه فسیح جنانه
 

التي تمضي زھاء عمرھا تحف  إلى تنیر طریقي ،الشمعة التي إلى 
ي تسقیني من ندى حبھا وفیض حنانھا، إلى  التإلى طموحي بعبیر األمل، 

ّطال هللا في عمرھا .أمي أ  

.أوالدھموإلى وأخواتي إخوتي  رت بینھممن تربیت وكبإلى   

.كل األصدقاء و الصدیقات إلى   

.كل أساتذتي األفاضل تقدیرا واعترافا لھم بالجمیلإلى   

.طلب العلم والمعرفةإلى كل من یسعى ى إل  

 

 

 

 

 

 جمیلة



 

 

كالـــمة األشـــقائ  
 



 

  قائمة األشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة           رقم  الشكل                        اسم                    
     الشكل 

 01 عناصر الجدب السیاحي  11

 02 مراحل الصناعة السیاحیة والقطاعات المتدخلة  24

 03  )2016-2013(خالل الفترة  توافد السیاح إلى الفنادق 67

)2016- 2013(خالل الفترة  عدد اللیالي السیاحیة 68  04 

)2016-2013(خالل الفترة  عدد المخیمات العائلیة 69  05 

- جلجی- الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 72  06 
االستثمارات السیاحیة الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر  74

)2017-2011(-جیجل-االستثمار بوالیة   
07 

-جیجل –التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب الهیكل  78  08 

من طرف  الممولة )الخدمات المكملة لها( االستثمارات السیاحیة أو 81
)2016-2012(–جیجل –الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب   

09 



 

 

 

داولـــــمة الجـــقائ  



 

 قائمة الجداول

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة           رقم                        الجدول  اسم                    
الجدول  

 01 1969-1967حصیلة برنامج مخطط الثالثي من  38

 02 1972- 1970توزیع میزانیة السیاحة خالل المخطط الرباعي األول من  39

 03 عدد األسرة المنجزة خالل الرباعي األول حسب نوع المنتج السیاحي  39

 04 توزیع طاقات اإلیواء السیاحي المنجزة حسب المنتج السیاحي  41

 05 1984-1980طاقات اإلیواء المقدرة خالل المخطط الخماسي األول من  43

 SDAT  06 2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق  54

 SDAT  07 2025الفنادق المدرجة في المخطط التوجیهي آلفاق  55

 SDAT 08 2025الحظائر اإلیكولوجیة والسیاحیة المدرجة في  55

 09 )2016-2013(توافد السیاح إلى الفنادق خالل الفترة  67

 10 )2016- 2013(عدد اللیالي السیاحیة خالل الفترة  68

 11 )2016- 2013(الفترة عدد المخیمات السیاحیة حالل  69

 12 الدواوین والجمعیات السیاحیة  70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

االستثمارات السیاحیة الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  73
 )2017-2011(خالل الفترة 

13 

الممولة من طرف الوكالة  )لها الخدمات المكملة (االستثمارات السیاحیة أو 80
 )2016-2012(لدعم وتشغیل الشباب خالل الفترة 

14 



 

  

 رســـــــــــــالفه



  الفهرس

                                                                      الدعاء 
   عرفان شكر و 

 قائمة األشكال 
  الجداولقائمة 

  قائمة المالحق
     الصفحة    الموضوعات                                                               

  أ...............................................................................مقدمة 
  يأساسیات حول التمویل واالستثمار السیاح: الفصل األول

  06 ...............................................................................تمهید

  07................................................ماهیة السیاحة :المبحث األول

  07.......................................................ة مفهوم السیاح :المطلب األول
  08 ........................................................أنواع السیاحة :المطلب الثاني
  .09.....................................................ةالسوق السیاحی :المطلب الثالث
  12...........................................األهمیة االقتصادیة للسیاحة :المطلب الرابع
  ..14........................................مفاهیم عامة حول التمویل  :المبحث الثاني
  14....................................................... مفهوم التمویل :المطلب األول
  15......................................................مصادر التمویل :المطلب الثاني
  18......................................................خطوات التمویل :المطلب الثالث
  .19..................................یل وضمناتهالمؤثرة في التمو العوامل  :المطلب الرابع
  .21..........................................االستثمار السیاحيماهیة  :المبحث الثالث
  21.............................................مفهوم االستثمار السیاحي :المطلب األول

  .23..........................................االستثمار السیاحي أنواع  :المطلب الثاني 



  ..24...........................................یةمراحل الصناعة السیاح :المطلب الثالث
  ..25................................محددات االستثمار السیاحي ومعوقاته :المطلب الرابع

  29.....................................................................الفصل  خالصة
  تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر :الفصل الثاني 

   31...............................................................................تمهید
  32...........الخصائص الهیكلیة والتنمویة للقطاع السیاحي في الجزائر  :األولالمبحث 

  32.......................................المقومات السیاحیة في الجزائر  :المطلب األول
  ..34..........................................أنواع السیاحة في الجزائر  :المطلب الثاني
  35..................................موقع السیاحة في اإلقتصاد الجزائري: المطلب الثالث
  37...على ضوء المخططات التنمویة  تمویل القطاع السیاحي في الجزائر :المبحث الثاني
  37.............................1990-1967تنمیة السیاحة خالل الفترة  :المطلب األول
  45.........................................طرق تمویل القطاع السیاحي  :المطلب الثاني
  .48...............................................تقییم الطرق التمویلیة  :المطلب الثالث
  50.......................... آفاق تنمیة االستثمار السیاحي في الجزائر :المبحث الثالث
  50.....................التحفیزات الضریبیة الممنوحة لالستثمار السیاحي  :المطلب األول
  52..................................المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة : المطلب الثاني
  56......................مشاكل تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر :المطلب الثالث

  58.....................................................................الفصلخالصة 
 في والیة  شاط السیاحي من المنظور التمویليآلیات دعم وتطویر الن:الفصل الثالث 

  -جیجل-
  60..............................................................................تمهید

  61 ......................................سیاحیا  -جیجل -والیة تقدیم :المبحث األول
  61 ...........................................-جیجل -نبذة عن والیة : المطلب األول
  62................................-جیجل -المقومات السیاحیة بوالیة  :المطلب الثاني
  66....................................-جیجل  -بوالیةواقع السیاحة  :المبحث الثاني



  66..................................... -جیجل–أنواع السیاحة بوالیة  :المطلب األول
  66...............................-جیجل -المؤشرات السیاحیة بوالیة  :المطلب الثاني
  69 .................. -جیجل–المحلي للنشاط السیاحي بوالیة  التأطیر :المطلب الثالث
  71.........................-جیجل -السیاحي بوالیة النشاط تمویل  :المبحث الثالث
في تمویل  –جیجل – ANDIمساهمة الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار  :المطلب األول

  71 .................................................................النشاط السیاحي 
في  –جیجل -ANSEJمساهمة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب  :المطلب الثاني

  75 ..........................................................تمویل النشاط السیاحي 
 بعض المقاربات لحل إشكالیة تمویل االستثمارات السیاحیة : المطلب الثالث

  83..................................................................جیجل - بوالیة 
 85.................................................................خالصة الفصل 

  87 ..........................................................................خاتمةال
 91...................................................................قائمة المراجع 

  المالحق 
  الملخص 



 

 ةــــــــــــــــــمقدم



 مقدمة
 

 أ 
 

في الناتج المحلي  حیثالمساهمةمن، وا في القرن الواحد والعشرینتعد السیاحة من أسرع القطاعات نم
ووفقا للمنظمة العالمیة للسیاحة فقد أظهرت . اإلجمالي واإلیرادات من العمالت األجنبیة وخلق فرص العمل

وتتوقع 2010ملیون سائح في عام  935حیث بلغ عدد السیاح  ، أعداد السیاح الوافدین نموا ثابتا تقریبا
ویمكن 2020ملیار سائح بحلول  1.6ین سیصل إلى نحو المنظمة العالمیة للسیاحة أن أعداد السیاح الوافد

تطویر القطاع السیاحي وذلك من خالل التأثیر المتبادل مع القطاعات االقتصادیة األخرى بتحضیر 
  .استثماراتوصناعات إضافیة فیها 

أداة  هلكون، األساسیة التي تركز علیها الدول في تطویر السیاحةیعتبر االستثمار السیاحي الركیزة و 
ویتأثر االستثمار السیاحي بحجم التسهیالت والخدمات المقدمة ، فعالة في تحقیق التنمیة في القطاع السیاحي

  .والبنیة التحتیة المتوفرة الضروریة لمزاولة النشاط ، والبیئة االستثماریة المالئمة والمشجعة
القومیة وتحویل الجزائر إلى أحد  تطمح الجزائر إلىدخول السوق السیاحیة وجعلها واحدة من األولویات

حكیمة وطموحة وفعالةترتكز ودلك من خالل تطبیق إستراتیجیة ، مراكز الجدب السیاحي من الدرجة األولى
من جهة على التجارب الناجحة في البلدان المطلة على حوض البحر األبیض المتوسط وتركز من جهة 

حة المستدامة والتي ینبغي أن تكون السیا، السیاحة المستدامةأخرى على الترتیبات الوجیهة الواردة في میثاق 
  .على المدى الطویل

الهیاكل السیاحیة في الجزائر من عدة مشكالت تأتي في مقدمتها مشكل التمویل وهذا نظرا لعدة تعاني 
واإلعالنات الخاصة في مجال  نقص اإلشهار إلىأسباب نذكر منها مشكل العقار السیاحي باإلضافة 

وكذلك عدم وجود تحفیزا مالیةخاص بالمستثمرین في هذا القطاعحیث أن المشاریع السیاحیة تتطلب ، السیاحة
تثمرین إلى مناطق استثمارات ضخمة وبأسعار فائدة مرتفعة والتي تعد أحد المشاكل التي تخول وصول المس

  .التوسع السیاحي
الوالیات السیاحیة في الجزائر والتي تحتل موقع استراتیجي هاما لما تملكه  تعتبر والیة جیجل من أهم

عدة السیاحیة وهذا راجع إلى  امن مقومات سیاحیة إال أنها تعاني من عدة مشكالت في تمویل استثماراته
  .مشاكل سیتم التعرف علیها خالل دراستنا 

  اإلشكالیة -1
  :التالیةى ضوء ما سبق یمكن طرح اإلشكالیة وعل
وفي والیة  عامة فةتمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر بصالمشاكل التي تعترض  يماه*

 جیجل بصفة خاصة؟



 مقدمة
 

 ب 
 

  :ینبثق عن هذه اإلشكالیة جملة من التساؤالت الفرعیة التالیة -
  واقع القطاع السیاحي في الجزائر؟ما هو * 
 بالجزائر؟ماهي الصعوبات التي تواجه تمویل القطاع السیاحي *
  ؟ماهو واقع تمویل االستثمار السیاحي بوالیة جیجل *
  الفرضیات -2

  :لمعالجة التساؤالت قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة 
  .توفر المقومات السیاحیة یعتبر محددا أساسیا للنهوض بالقطاع السیاحي في الجزائر * 
  .یعتبر القید المالي من أهم العوامل التي تعیق بعث وتطویر االستثمار السیاحي في الجزائر *
  . ضعف االستثمار السیاحي بوالیة جیجل یعود إلى محدودیة أدوات التمویل*
  أهداف الدراسة -3

 :تتمثل فیما یلي 
  .واقع القطاع السیاحي في الجزائرمعرفة * 
  .االستثمارات السیاحیة بالوالیة التعرف على كیفیة تمویل * 
في الجزائر االستثمارات في المجال السیاحی تمویل  التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه* 

  .وفي والیة جیجل
  .التعرف على بعض الهیئات الممولة لالستثمار السیاحي بوالیة جیجل * 
  أسباب اختیار الموضوع  -4
  .اقتصاد وتسییر سیاحي  ارتباط الموضوع بمجال التخصص* 
  .الرغبة الشخصیة لدراسة هذا الموضوع* 
  .قلة الدرسات واالبحاث التي تناولت موضوع تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر* 
  الزماني والمكاني اإلطارتحدید  -5
  .-جیجل –اعتمدت هذه الدراسة حالة والیة :المكاني  اإلطار -

إلى  2016فیفري هذه الدراسة بشقیها النظري والتطبیقي في الفترة الممتدة من  أجریت:الزماني  اإلطار
  .2017غایة ماي 

 منهج وأدوات الدراسة  -6



 مقدمة
 

 ج 
 

  منهج الدراسة  -
في الجانب النظري  التحلیلي من أجل تحلیل هذا الموضوع تم االستناد في ذلك على المنهج الوصفي

وذلك من خالل التطرق إلى مجموعة من التعاریف والمفاهیم المتعلقة بكل من التمویل والسیاحة واالستثمار 
السیاحي وكذلك تعرفنا على واقع القطاع السیاحي بالجزائر وآفاق ومتطلبات تطویره ، ولكي التكون الدراسة 

الوكالة الوطنیة : ف على هیئتین على مستوى الوالیة هما مجردة من الجانب التطبیقي قمنا بدراسة والتعر 
لتطویر االستثمار وكذلك الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب وهذا للتعرف على االستثمارات الممولة من طرفهما 

تمویل االستثمارات  مركزین على الصعوبات التي تواجهحیث قمنا بجمع اإلحصائیات والبیانات ومعالجتها 
  .باإلضافة إلى معرفة بعض االقتراحات والحلول  الوالیة السیاحیة ب
لقد اعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على مختلف المصادر المكتبیة من أجل تكوین :أدوات الدراسة  -

اإلطار النظري للدراسة المتمثلة في الكتب ، مذكرات ، ملتقیات ، المجالت ، المواقع االلكترونیة ، كما تم 
  . المقابالت والوثائق المتحصل علیها لجمع البیانات والمعلوماتاالعتماد على 

  الدراسات السابقة  -7
لنیل شهادة ماجستیر في العلوم  مذكرةدور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة ،: سعاد صدیقي -

 نذكرمن خالل الدراسة توصلت إلى نتائج ، 2006االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة، 
  :منها

نقص االحترافیة والحوافز البیروقراطیة المتعلقة بصعوبة الحصول على العقار السیاحي خصوصا * 
  .في مناطق التوسع السیاحي وعدم تهیئته 

إن تمویل المشاریع السیاحیة من خالل الهیئات الداعمة للبنوك ال یجعلها  تتماشى مع الصیغ التي * 
  .مما یجعلها بعیدة عن هذه الصیغة في التمویلتتعامل بها البنوك اإلسالمیة 

لنیل شهادة الماجستیر، جامعة البلیدة  مذكرة، االستثمارات السیاحیة في الجزائر: حیزیة حاج اهللا -
  :توصلت إلى نتیجة نذكر منها، من خالل هده الدراسة 2000الجزائر، 
قدمتها مشكل تمویل االستثمارات یواجه االستثمار السیاحي في الجزائر مشاكل عدیدة تأتي في م* 
  .، باإلضافة إلى مشكل التمویل السیاحیة
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  واقع السیاحة في الجزائر وآفاق تطورها:عبد القادر بودي-

نذكر  توصل إلى نتائج،2006تخصص نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، 
  : امنه



 مقدمة
 

 د 
 

رغم امتالك الجزائر لمقومات سیاحیة إال أن القطاع السیاحي لم یحظى باالهتمام الكافي لنهوض به *
  .رنة بالدول المجاورةامق

  هیكل الدراسة  -8
  :قسمنا موضوع الدراسة إلى ثالثة فصول على النحو التالي

واالستثمار السیاحي وقسمناه أساسیات حول التمویل إلى :تطرقنا في الفصل األول من الجانب النظري
االستثمار  ماهیة ماهیة السیاحة والثاني مفاهیم عامة حول التمویل أما الثالثحث األول حول اإلى ثالثة مب

إلى واقع القطاع السیاحي في الجزائر ومتطلبات وأفاق :لثاني من الجانب النظريوتطرقنا في الفصال السیاحي 
حث األول حول الخصائص الهیكلیة والتنمویة للقطاع السیاحي بالجزائر اتطویره  وقسمناه إلى ثالثة مب

یة تنم أفاقوالثاني تمویل القطاع السیاحي في الجزائر على ضوء  المخططات التنمویة أما الثالث حول 
آلیات دعم وتطویر :فكان بعنوان أما الفصل الثالث من الجانب التطبیقياالستثمار السیاحي في الجزائر

السیاحي من المنظور التمویلي في والیة جیجل وقسمناه إلى ثالثة مباحث األول تقدیم والیة جیجل  النشاط
 السیاحي بوالیة جیجل  النشاط  سیاحیا والثاني حول واقع السیاحة بوالیة جیجل أما الثالث فكان بعنوان تمویل

  صعوبات الدراسة  -9
  :أثناء عملیة بحثنا ودراستنا لهذا الموضوع وجهتنا صعوبات نذكر منها 
  .صعوبة الحصول على البیانات واإلحصائیات الالزمة في مدیریة السیاحة-  
  .، خاصة فیما یخص والیة جیجلةقلة المراجع المتعلقة بتمویل االستثمارات السیاحی -
  .وقلة التعامل معنا من طرف الجهات المختصة، صعوبة إجراء دراسة الحالة في والیة جیجل -

  
  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

أساسیات حول التمویل واالستثمار السیاحي  :صل األولفال  

 تمهید

  السیاحةماهیة : المبحث األول

  مفاهیم عامة حول التمویل :المبحث الثاني

  ماهیة االستثمار السیاحي :المبحث الثالث

  الفصل  خالصة
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  تمهید
وما ینجر عن ذلك  ،والتعلم واالستكشافوحب المعرفة  یعتمد على الدوافع إنسانیاتعتبر السیاحة نشاطا       

 المجاهلللسلوك واكتساب المهارات والمعلومات واإلطالع على المعارف بشتى أنواعها واكتشاف  تهذیبمن 
التطورات السریعة المتالحقة في المجتمع الدولي المعاصر حدثت  ومع، الحضارات المتعاقبةو  في الطبیعة

ونتیجة لذلك أصبحت السیاحة تمثل مكانة متمیزة ، ومن ثم في مفهومها، تغیرات جذریة في تطور السیاحة
ومن الطبیعي أن تستحوذ السیاحة ، نهاأغلب الدول خاصة المتقدمة م اقتصادیاتفي حیاة المجتمعات وفي 

في معظم جامعات  االهتمامأصبحت فرعا یحظى بالكثیر من  حیث، الحدیثةأكبر في األدبیات  اهتمامعلى 
  .النامیةل الدول المتقدمة وفي بعض الدو 
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 ماهیة السیاحة :المبحث األول
اإلنسان على وجه األرض وكانت بسیطة وبدائیة في مظاهرها ثم تطورت بدأت السیاحة منذ ظهور 

بصفة مباشرة وغیر مباشرة على  رتؤثلتصبح في عصرنا هذا علما وصناعة لها أسس وقواعد وتشریعات 
  .الدول

 السیاحیة وكذلكفي هذا المبحث إلى مفهوم السیاحة وأنواعها والتطرق إلى السوق  سنحاول التطرق
  .للسیاحة االقتصادیةاألهمیة 
 مفهوم السیاحة :األوللمطلب ا

  والسائح تعریف السیاحة  :أوال
  تعریف السیاحة  -أ
 لیدل 1643سنة "tourisme"وألول مرة تم استخدام المفهوم ، "tour" رحلةیعود مفهوم السیاحة لكلمة  

المفهوم كل المهن التي تشبع الحاجات المختلفة  ویتضمن، لآلخرعلى السفر أو التجول من مكان 
  )1(.للمسافرین
ظاهرة عصریة تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة :"السیاحة على أنها 1905سنة  جویرفولرعرف -

لى مولد اإلحساس بجمال الطبیعة ونمو هذا اإلحساس لى تغییر الهواء وإ لى الشعور بالبهجة والمتعة . وإ وإ
وهذه ، وأیضا إلى نمو االتصاالت وعلى األخص بین الشعوب، واإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة

   )2(".وتقدم وسائل النقل  االتصاالت كانت ثمرة اتساع نطاق الصناعة والتجارة
األنشطة التي یقوم بها األفراد أثناء السفر والرحلة وذلك " :عرفتها المنظمة العالمیة للسیاحة على أنها-

تتجاوز السنة للترفیه ساعة وال  24تقل عن  في األماكن التي تقع خارج عن مكان إقامتهم لفترة متتالیة ال
  )3(."وألغراض أخرى لیس لها عالقة بنشاط ربحي في منطقة الزیارة 

  :هماالل التعاریف السابقة نستخلص أن مفهوم السیاحة له أساسین خمن 
أو منطقة أخرى لسبب معین  إلى دولةهو انتقال اإلنسان من موطنه األصلي أو مقر عمله  :األول 

  .الفراغبوقت  االنتفاعیرتكز على 

                                                             
 

).24(ص ، 1999، عمان، دار زهران، الطبعة األولى، فن الداللة السیاحیة: خالد مقابلة) 1(  
).30، 29(ص ص ، 2007، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، مبادئ السیاحة: وسراب الیأس، نعیم الظاهر )2(  

(3) robert laquer : le tourisme international, que saisie ?5 Emme presses, universitaire paris, 1993, p(10).  
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ال یكون بهدف  االنتقالأن  أي، ساعة 24تكون مؤقتة وتتجاوز  االنتقالفیتمثل في عملیة  :الثاني 
  .الدائمةالهجرة أو اإلقامة 

  :نذكرتعددت منها التعاریف حول السائح :تعریف السائح  -ب
 24تقل عن  مدة ال االعتیادیةزائر یمكث في بلد مختلف عن منطقته :"یعرف السائح على أنه -  

  )1(".بأي هدف باستثناء الوظیفة أو العمل ألجر  ساعة وتكون
ینتقل بطریقة مشروعة إلى أماكن غیر إقامته الدائمة لفترة السائح هو الفرد الذي ":أیضاكما یعرف  -

  )2(.العملساعة وال تزید عن السنة ألي هدف كان عادا الحصول عن  24ال تقل عن 
  السیاحة خصائص  :ثانیا

صناعة متمیزة عن  فهي، الحدیثةاإلنساني في الدولة  أهم قطاعات النشاطیعد قطاع السیاحة من  
  )3(:غیرها من األنشطة بمجموعة من الخصائص منها

  .األخرى تعدد مكونات النشاط السیاحي وارتباطها بالكثیر من األنشطة االقتصادیة* 
 والخدماتالعرض السیاحي ال یتوقف فقط على مدى توافر الموارد المتنوعة وتنوع المقومات * 
  .والتجهیزات
تعتبر السیاحة صادرات غیر منظورة فهي ال تمثل في ناتج مادي یمكن نقله من مكان ألخر فهي * 

  .المستهلك بالحصول على المنتج بنفسه من مكان إنتاجه بها واحدة من الصناعات القلیلة التي یقوم
أن الطلب السیاحي في  خاصة، للسائحیتوقف إلى حد كبیر على القدرة المالیة  الطلب السیاحي* 

  .الكمالیةجملة ال یرتبط بإشباع الحاجات الضروریة بل یرتبط غالبا بإشباع الحاجات 

 .جمهور السائحین لدى  ذاتیةارتباط الطلب على الموارد والخدمات السیاحیة بدولة ما بدوافع * 
  أنواع السیاحة :الثانيالمطلب 

صنفت أنواع السیاحة  وقد، المختلفة واالحتیاجاتتختلف أنواع السیاحة وتتعدد تبعا لتنوع الرغبات  
  :یلي تبعا للهدف كما

                                                             
(1) Perry paye : le tourisme un phénomène économique, documentation, français ,paris ,2002 ,p(7)  

).41(ص، 2001، عمان، مؤسسة النشر والتوزیع، مبادئ السفر والسیاحة: إسماعیل محمد الدباغ ، مثنى طه الحواري )2(  
فرع إدارة ، رمذكرة ماجستی، -دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة -الخدمات السیاحیة وأثرها على سلوك المستهلك: برني أیمن ) 3(

).47(ص ، 2009جامعة بومرداس ، تسویقیة  
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والتحرر من روتین العمل الیومي وهذا  واالستجمامهدفها الرئیسي هو الترفیه  :السیاحة الترفیهیة- أ
ویتضمن ممارسة الهوایات المختلفة كالصید والغوص ، النوع من السیاحة مرتبط باإلجازات المدفوعة األجر

تبعث  الجبلیة والصحراویة وشواطئ البحر التي كما یتضمن زیارة المناطق، في البحار والتزلج على الثلوج
  )1(.الهدوء في النفس والراحة واالستقرار 

حیث أن مجموعة من  .السائحالمعرفیة والمعلوماتیة لدى  الرغبةتهتم بإشباع  :السیاحة الثقافیة-ب
كما أن المواقع التي یزورها السائح ، القدیمة وزیارة المناطق األثریة الحضاراتالسیاح تهتم بالتعرف على 
لتعریفهم بها وتشمل السیاحة الثقافیة  آخرینأن یكون برفقة  إال أخرىإلیها مرة یأتیها مرة ال یعاود الرجوع 

تقالیدهم ، على حیاة الناس وكذلك التعرف مواقع األوبرا، المواقع األثریة والتمتع بالفنون الجمیلة، مقومات
  .الثقافیة والمهرجانات 

السیاحة التي تعتمد على زیارة السیاح للمواقع المخصصة للشعائر الدینیة  وهي :الدینیةالسیاحة  - ج
 یقام فیها من فعالیات للتعرف علیها وعلى ما، والتي تستهوي السیاح.سواء في اإلسالم أو الدیانات األخرى 

  )2(. مواقع العبادة القدیمة لألدیان األخرى، كالمساجد األثریة
الخصائص الطبیعیة التي وهبها اهللا لهذه المناطق في  لالستفادة من تهدف :العالجیةالسیاحة -د

إضافة إلى هذه األنواع توجد أنواع أخرى كالسیاحة .النفسیةمجال العالج واالستشفاء والبحث عن الراحة 
تعتمد على مجموعة من النشاطات الریاضیة  حیث، والترفیهالریاضیة التي تجمع بین السیاحة والریاضیة 

  )3(.الخ...الثلوجعلى  التزحلق، السیاراتكأنشطة سباق 
  السوق السیاحیة :الثالثالمطلب 
  :یلي یخص السوق السیاحیة فیما أهم ماونلخص 

  تعریف السوق السیاحیة :أوال

                                                             
الملتقى  - المغرب، تونس، حالة الجزائر –دراسة مقارنة لواقع قطاع السیاحة في دول الشمال إفریقیا : تقرورت محمد، بوفلیح نبیل )1(

.2010 ماي 12 -11الجزائر یومي ، جامعة البویرة، واآلفاق الواقع، الوطني األول حول السیاحة في الجزائر  
ص ، 2012، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، األولى الطبعة، التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیة، عباس رجاء الحربي )2(
)31.(  

(3) Patrick bouchât et marie le brun : management du tourisme sportif, qu’est atlantique, paris, 2009,p(15). 
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 لبضائعياالعادیة فهي جزء من السوق  مبدئیا السوق السیاحیة تطلب وتعرض فیها السلع والخدمات
یتم بیع وشراء ، المواصالت والخدمات الفندقیة خدماتفیتداول فیه أما الجزء األكبر من هذا السوق  العادي

ویتمیز السوق السیاحي بوجود منتجات ، الخدمات مساعدة على ربط العرض السیاحي بالطلب السیاحي
والمكان مهم جدا حیث ن اوكباقي األسواق فإن عامل الزم، یةتصرف فقط فیه والتي تعرف بالتحف السیاح

الطویلة  لآلجالالظروف المالئمة لتصریف المنتج وهده الظروف تضمن بقاء السوق في ر یجب أن تتوف
  )1(.زواله وعدم

  :یمكن تقسیم السوق السیاحیة إلى
  .المنفقةمجموع القیمة  2/3حوالي  تأخذسوق خدمات النقل وهي حسب اإلحصائیات  -
  .وتتضمن خدمات الطعام والمنام والخدمات اإلضافیة  سوق الخدمات الفندقیة -
  .والمتاحفعدد أساس من قطاع الصناعات التقلیدیة تت السیاحیة التيسوق التحف  -
  .واالتصاالتالسوق المتعلق بخدمات المصاریف  -
  .المستهلكینالتي تتطلب من طرف جمیع أنواع  سوق السلع والخدمات العادیة -

  العرض السیاحي  :ثانیا
لتقدیم منتجات سیاحیة في السوق والتي هي موجهة  واالستعدادیمثل العرض السیاحي مدى الجاهزیة 

یمكن أن یصیر في لحظة  الذيالسلع والخدمات بصورته الكمیة یتمثل في حجم ، إلشباع الطلب السیاحي
كما یعتبر العرض السیاحي في الدول التي تملك قطاع سیاحي متطور عن مدى ، معینة في السوق السیاحي

فحسب ولكن  المنتجوالعنصر النوعي یظهر لیس في وجود ، تنافسیة األسعار التي تقدم بها السلع السیاحیة
ا األخیر باإلقدام ذوالعالقة التي تنشأ بین العارض ومدى إقناع ه السیاحي المنتجفي الطریقة التي یقدم بها 

  )2(.االستهالكعلى عملیة 
 :ویمكن تلخیصها في الشكل التالي یتكون مما یسمى بعناصر الجدب السیاحيالسیاحي  والعرض

 
  
 

  
                                                             

.)12(ص، 1997، العلوم االقتصادیة جامعة الجزائر دمعه، ماجستیر ةرسال، االستثمارات السیاحیة: ریان درویش )1(  
).15(ص، 1999، دار المجدالوي، الطبعة األولى، مختارات في االقتصاد السیاحي: مروان سكر )2(   
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  .عناصر الجدب السیاحي : )01(الشكل رقم 

     
األولى دار الطبعة ، التخطیط السیاحي في سبیل تخطیط مكاني شامل:نبیل أسعد ، عثمان محمد غنیم :المصدر

  .91ص، 1999، عمان، الصفاء

  الطلب السیاحي  :ثالثا
السیاحي  المنتجیتمثل في مجموع المستهلكین الدین یقبلون أو قد یقبلون على اقتناء  :الطلب السیاحي

  .واحدفي فترة معینة وفي مكان ، الماديفي شكله المادي وغیر 
 )1(:فیما یليویتحدد الطلب السیاحي في جوانب عدة یمكن إنجازها 

السفر  على متعةخل كل إنسان في الحصول أي الرغبة والدافع التي توجد دا :اإلنسانیةالطبیعة  - أ
  .اإلطالعوحب  والتغییر

                                                             
).24(ص، مرجع سبق ذكره: نبیل سعد، عثمان محمد غنیم )1(  
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وتبعا لحجم هدا الوقت وتكرره ، للفرد بعد قضاء حاجاته األساسیة المتبقي وهو الوقت :وقت الفراغ -ب
  .دوریا یتحدد حجم الطلب السیاحي 

إن مستوى الدخل على المستوى المحلي أو الدولي یحدد حجم الطلب  :مستوى الدخول لألفراد - ج
  .یزداد الطلب السیاحي حیث كل ما زاد االدخار، الذي یمكن أن یتجسد فعلیا في منطقة معینة

ویتحدد حجم  .الطقسعوامل تغیرات ، السیاسیةكالعوامل ، الظروفتحدد حسب  :أخرىعوامل  -د
حسب عدد الحجوزات في الفنادق ومحدد اللیالي ، الطلب السیاحي من الناحیة اإلحصائیة في قطر معین

  .التدفقات النقدیة بین البلدان المستقبلة للسیاح، المبیت في الغرف حسب تنقالت األفراد وتحركاتهم
  ألهمیة االقتصادیة للسیاحة ا :الرابعالمطلب 

ودلك أنها تؤثر تأثیرا مباشرا على مستویات ، االقتصاديتلعب السیاحة دورا مهما في التنمیة والتطویر 
  .ومیزان المدفوعات  التشغیل واألجور واإلنتاج وأنماط االستهالك واالستثمارات

  أثر النشاط السیاحي على میزان المدفوعات :أوال
حیث تمثل السیاحة جزء ، على میزان المدفوعات في الدولةتقاس األهمیة االقتصادیة للسیاحة بآثارها 

النقل ، معامالت البنكیةوال من المعامالت غیر المنظورة وتأخذ مكانها ضمن مختلف الصادرات كالتأمینات
  )1(  .الخارجي
سبانیا تمثل جزءا كبیرا من الدخل الوطني لبلدان كثیرةنجد أن إیرادات السیاحة  - ، مثل إیطالیا وإ

إن خدمات السیاحة  2000بالمائة من الناتج الوطني الخام العالمي سنة  12الیونان حیث وصلت حصتها 
والتي بدورها عنصر ، غیر المنظورة أي حركة الخدمات تحت تسمیة السیاحة أو السفر، تندرج حساب التجارة

رها عنصر من میزان من میزان العملیات أي حركة الخدمات تحت تسمیة السیاحة أو السفر والتي بدو 
ویمثل صادرات للخدمات ، ویعد إنفاق غیر المقیمین إیرادات یقید في الجانب الدائن العملیات الجاریة

  .واألنشطة السیاحیة 
المیزان السیاحي الذي یبین ، یمكن أن یخصص میزان خاص االقتصادوحسب أهمیة القطاع داخل  -

 االستثماراتت الجاري ویتوسع الحساب بحیث یشمل عائدات الرصید النشاط السیاحي في المیزان المدفوعا
  .رائبالسیاحیة من أرباح أو فوائد والض

                                                             
 16عدد ، الجزائر، قسنطینة، وريتجامعة من، اإلنسانیةمجلة العلوم ، موقع السیاحة في االقتصاد الوطني :شبابیكي حفیظة ملیكه )1(

.)185(ص، 2001، دیسمبر  
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  أثر النشاط السیاحي على التشغیل  :ثانیا
 االنصرافومن تم فإن خلق الوظائف یترتب علیه ، دولةالمقررین في أي  هاجسا لدىیشكل التشغیل 

وتؤثر السیاحة تأثیرا كبیرا وواضحا على زیادة  .البطالةإلى القطاعات التي یمكن أن تمتص حجم مهم من 
حیث أنها تعتبر نشاط مركب تشمل الكثیر من الصناعات وأوجه الخدمات والعملیات التجاریة التي ، التوظیف

  .أساسیا  اعتماداال تزل تعتمد على اإلنسان 
قطاع البنوك ، التقلیدیةالصناعات ، البناءترتبط السیاحة بالكثیر من القطاعات األخرى كقطاع  كما -

ملیون  100وقد بلغ حجم الید العاملة في قطاع السیاحة على المستوى الدولي وشركات النقل والتأمین 
  )1(.1994منصب شغل مباشر لسنة 

  )2( :أنهل فتبین مدى تأثیر السیاحة على التشغی دراسات حولأجریت  -
  .بالنسبة للفنادق توجد وظیفة واحدة جدیدة على األقل لكل غرفة جدیدة * 
بالمائة من عدد الوظائف  75بالنسبة لباقي النشاطات السیاحیة فإنه تخلق وظائف جدیدة بنسبة * 

  .التي تنشأ في القطاع الفندقي 
خطط  فإذاوظیفة لكل غرفة فندقیة  275فإن السیاحة تخلق وظائف جدیدة  لالقتصادبالنسبة * 

  .غرفة فندقیة جدیدة  1000إلنجاز 
  أثر النشاط السیاحي على إعادة توزیع الدخول  :ثالثا

عادة توزیعها واحدة من المشكالت التي تواجهها السیاسات الحكومیة في  تعتبر مشكلة توزیع الدخول وإ
تلجأ الحكومة إلى .اآلخرینبسبب تمركز الثروة لدى األفراد على حساب ، واالجتماعي االقتصادیةالمجال 

ویمكن االعتماد على السیاحة في إعادة توزیع الدخول إذ أنها تؤدي  الضرائب:استخدام أدواتها التقلیدیة مثل 
الجبال ، كالشواطئ، إلى تطویر وتنمیة المناطق المعزولة التي تتوفر فیها المزایا الطبیعیة والمناخیة

   .حیث عادة ما تكون هذه المناطق محرومة من التنمیة ، والصحاري
تهدف السیاحة المستدامة إلى االستغالل المستمر للموارد الطبیعیة وتقلیص اآلثار السلبیة على * 

 ره في اآلجالوكدا تعظیم اآلثار اإلیجابیة لهدا النشاط لضمان استمرا، البیئة والبنیة االجتماعیة والثقافیة
ویتم تدعیم ، المستمر داخل قطاع السیاحة ضمان نظام لإلنتاجتهدف إلى  كما أن السیاحة المستدامة الطویلة

                                                             
(1) François villas : tourisme mondial, que sais je ?5 Emme édition, paris, presses, universitaires, 1993, p(10). 

). 189(ص، سبق ذكرهمرجع : ملیكه شبابیكي حفیظة) 2(  



 أساسیات حول التمویل واالستثمار السیاحي                                                                الفصل األول

 

14 
 

هذا النظام بتخطیط مكاني وزماني مالئم وتقدیر فعلي لحجم اآلثار المتوقعة أن تنجر على النشاط السیاحي 
  )1(.الحتمیة لوجود إجراءات وتنظیمات لتفعیل هدا النشاط  مع الضرورة

  مفاهیم عامة حول التمویل :المبحث الثاني
فمن خالل عملیة التمویل تضمن المؤسسة ، أداة ضروریة ألي اقتصادیعتبر التمویل بمختلف مصادره 

أن وظیفة التمویل تعتبر من أهم الوظائف داخل أي  إذ.وجعله أكثر دینامیكیة  مواصلة نشاطها االقتصادي
  .مؤسسة

  مفهوم التمویل  :األولالمطلب 
  تعریف التمویل  :أوال
البحث عن الطرق المناسبة للحصول على األموال واختیار وتقییم تلك " :أنهیعرف التمویل عل  -

  )2(".والتزامات المنشأة  تاحتیاجامع الطرق والحصول على المزیج األفضل بینها بشكل یتناسب كمیا ونوعیا 
توفیر النقود في الوقت المناسب أي الوقت الذي تكون فیه المؤسسة :"أنه ىعل یعرف التمویل أیضا -

كما یوفر التمویل الوسائل التي تمكن األفراد والمؤسسات من اإلنتاج ، األموالفي أمس الحاجة إلى 
  )3(".معینةواالستهالك وذلك في فترات زمنیة 

أن التمویل یعبر عن مختلف األنشطة التي تتضمن مختلف  :یمكن القولمن خالل التعاریف السابقة *
األعمال التي تقوم بها األفراد والشركات للحصول على النقدیة الالزمة للوفاء بااللتزامات المستحقة للغیر في 

  .مواعید استحقاقه
  أهمیة التمویل : ثانیا

  )4(:یلي  تتمثل أهمیة التمویل فیما -
  .المالیة المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها تحریر األموال أو الموارد * 
  .الوطنيیساعد على إنجاز مشاریع معطلة وأخرى جدیدة والتي بها یزید الدخل * 
  .المعداتیساهم في تحقیق أهداف المؤسسة من أجل اقتناء واستبدال *
  .یعتبر التمویل كوسیلة سریعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي * 

                                                             
(1) Andrea Moler : statistique pour politique de l environnement Munich, pp (207)(208). 

).77(ص ، 2000، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  والتحلیل المالي  اإلدارة :هیثم محمد الزعبي )2(  
).145(ص ، 1995، مصر، الجامعیةالدار ، الرابعةالطبعة ، االقتصادیةالموسوعة  :حسینعمر ) 3(  
 2008 الجزائر، إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها: رقیة حسیني، رابح خوني )4(

).97 ،96(ص ص   
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  .لمؤسسات المالیة والتمویل الدوليیساهم في ربط الهیئات وا* 
المؤسسة ذلك أنها  ونظرا ألهمیة التمویل فقراره یعتبر من القرارات األساسیة التي یجبر أن تعتني بها -

والموافقة لطبیعة  ةمصادر التمویل الالزم المحدد لكفاءة متخذي القرارات المالیة من خالل بحثهم عن
  .أمثلالمشروع االستثماري المستهدف واختیار أحسنها واستخدامها استخداما 

  مصادر التمویل : المطلب الثاني
  :تنقسم مصادر التمویل إلى نوعین أساسین هما

  مصادر التمویل الداخلیة  :أوال
أكثر استخداما بحیث یسمح للمؤسسة بتمویل  وهي جد هامة هو وسیلة تمویلیة :التمویل الذاتي- أ

  )1(. أخر نشاطها بنفسها دون اللجوء إلى عمل
یشمل التمویل الذاتي على النقائص النقدي المتولد من العملیات الجاریة وكذلك ثمن بیع األصول  -

  )2(:الذاتيومع دلك نستطیع التمییز بین نوعیین من التمویل ، الثابتة
  .اإلنتاجیةالتمویل الذاتي من خالل المحافظة على الطاقة  :األولالنوع *
  .االستثماريالتمویل الذاتي بهدف التوسع نشاط المنشأة  :الثانينوع ال* 
والذین  أقاربه وأهله یلجأ من أجل حل مشكلة التمویل لدى أي شخص فإنه قد :الموارد العائلیة-ب

نظرا لما یتمیز به هذا المصدر من بساطة وسهولة في ، یوفرون له األموال التي یحتاجها إلقامة مشروعه
عادتها لهم ألنه إدا لم  الحصول على األموال رغم أنه قد یواجه بعض المشاكل المرتبطة بكیفیة تسدیدها وإ

وبذلك یتدخلون في ، یسعون إلى استردادهاحاب األموال یحقق أرباحا وخسر مشروعه فإن ذلك یجعل أص
خاصة وأنه ال یتوفر لدیهم الخبرة الكافیة لذلك وقد تكون ، شؤون المنشأة وقد یفرضون قراراتهم على مالكها

  .هذه القرارات غیر صائبة وبالتالي فإنها سوف تؤدي إلى فشل المشروع والتأثیر على نجاحه
 
 

                                                             
 489: (صص ، 1990، بیروت، الجامعیةالدار ، مطابع األمل، اإلدارة المالیة المعاصرة مدخل اتخاذ القرار: حنفيعبد الغفار  )1(

490.(  
ص ، 2006، اإلسكندریة، مؤسسات شباب الجامعة، اقتصادیات االستثمارات والتمویل والتحلیل المالي :محمد إبراهیم عبد الرحیم )2(
)22.(  
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یل الذاتیة والعائلیة غیر كافیة لتغطیة المتطلبات المالیة للمنشأة فإنها تلجأ إذا كانت مصادر التمو  -
  )1(.إلى مصادر خارجیة للحصول على األموال 

  مصادر التمویل الخارجیة : ثانیا
وذلك عن ، ةفي إمداد االقتصاد باألموال الالزم للبنوك دورا أساسیا :التمویل من البنوك التجاریة- أ

ثم توزیعها على مجاالت االستثمار المختلفة وفق أسس طریق تجمیع األموال من مصادر االدخار المختلفة 
وقواعد معینة فالبنوك تقوم باستثمار األموال وذلك یمنحها على شكل قروض للعمالء إلنشاء مختلف 

  .االستثمارات سواء كانت جدیدة أو من أجل تطویرها
  البنوك التجاریة  تعریف -1
نوع من أنواع المؤسسات المالیة التي یرتكز نشاطها في قبول :أنهاتعرف البنوك التجاریة على  -

والبنك التجاري بهذا المفهوم یعتبر وسیطا بین أولئك الذین لدیهم أموال فائضة وبین ، االئتمانالودائع ومنح 
  )2(.أولئك الدین یحتاجون لذلك األموال

  القروضأنواع  -2
  )3(:منهایمكن تصنیف القروض التي تمنحها البنوك إلى عدة معاییر 

  تصنیف القروض حسب النشاط الممول  -
من القروض الموجهة للحصول على السلع االستهالكیة الشخصي أو الدفع  :القروض االستهالكیة
أو  المقترض في المستقبلویتم سدادها من الدخل ، الدخل الحالي للمقترضین مصاریف مفاجئة ال یتحملها

  .الخ..رهن عقاري ، ضمان شخصي:تصفیة ممتلكاته ویقدم ضمانات لها مثل 
یستعمل  اكم، للمشروع الثابتةالتي تمنح بغرض تمویل األصول  القروض وهي :اإلنتاجیةالقروض 

  .اإلنتاجیةلدعم الطاقات اإلنتاجیة لها بواسطة تمویل شراء مهمات الصنع والموارد األولیة للعملیة 
  تصنیف القروض من حیث الغرض  -

اإلنتاجیة والتجاریة هي القروض الممنوحة لآلجال قصیرة للتجار لتمویل عملیاتها :التجاریةالقروض 
  .القروضمن القروض لمالئمة طبیعتها كما تحصل البنوك على ضمانات لتلك البنوك هذا النوع  وتفضل

                                                             
كلیة العلوم ، االقتصادیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، دور البنوك في تمویل المشاریع السیاحیة: سعاد صدیقي) 1(

).69(، ص، 2006، قسنطینة، متنوريجامعة ، وعلوم التسییر، االقتصادیة  
).14(ص ، 2009، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي: سامر جلدة )2(  
دارتها البنوك: عبد الحمید عبد المطلب )3( ).117-113(ص  ص، 2000، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، الشاملة عملیاتها وإ  
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لبنوك وشركات االستثمار لتمویل اكتتابها في سندات واسهم  تمنح هذه القروض :االستثماریةالقروض 
  .االستثماریةجدیدة وأیضا تمنح لألفراد لتمویل جزء من مشتریاتهم لألوراق المالیة ومشروعاتهم 

  تصنیف القروض حسب األجل  -
یوجه هذا النوع من القروض للمنشآت التي تحتاج إلى تمویل االستثمارات مثل  :األجلالقروض طویلة 

والتي تفوق مدتها سبع سنوات ویمكن أن یمتد أحیانا إلى ، الخ..منشآت، أراضي، العقاراتالحصول على 
 .سنةغایة عشرین 

األنشطة وتمنح غرض تمویل ، سنة وخمس سنوات تتراوح آجالها بین: القروض متوسطة األجل
وعادة ما تكون هذه القروض مكفولة بضمان ، االستثماریة وخاصة بعض العملیات الرأسمالیة للمشروعات

المفاجئ للمدین عن  االنقطاعمعین ویتم سدادها على دفعات من أجل حمایة كل من المقرض من خطر 
 )1(.ألسباب مالیة  التسدید
وتعد  معظم القروض التي تمنحها البنوك التجاریة في تمثل القروض القصیرة :لقروض القصیرة األجلا

من أفضل أنواع التوظیف لدیها مدتها عادة ال تزید عن السنة وتستخدم أساسا في تمویل النشاط الجاري 
  )2(.بحیث تحل تدریجیا محلها موارد العمالء الذاتیة، للمنشآت وقد تحدد برنامج زمني لتسدیدها

  األسواق المالیة  -ب
هي المكان أو الوسیلة التي یتم من خاللها الجمع بین الطلب على  :المالیة األسواق تعریف -1

كان ذلك باالتصال المباشر أو غیر مباشر عن طریق السماسرة أو  ءسوا، األموالاألموال أو العرض على 
   )3(.المجالالشركات العاملة في هذا 

  شروط قیام األسواق المالیة  -2

                                                             
) .75، 74(ص ص  ، 2011، 2010، الجامعیةدیوان المطبوعات ، السابعةالطبعة ، البنوكتقنیات  :لطرشالطاهر  )1(  
ص ، 2003، القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القطاع المصرفي واالقتصاد الوطن :صالح الدین حسن السیسي  )2(
)38.(  
).254، 253(ص ص  ، 2009، الریاض، الطبعة الثانیة، التحلیل المالي شركات وأسواق مالیة: محمد المبروك أبو زید )3(  
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  )1(:توافر مجموعة من الشروط من أهمهااألسواق المالیة یجب  لقیام
  .ن األوراق المالیة قابلة للتداولیجب أن تكو  -
  .لآلخریجب أن تتسم األوراق المالیة بالمرونة الكافیة لسهولة انتقال ملكیة األوراق من مشروع  -
  .متوازنةأن تتحقق في هذه األسواق عنصر المنافسة الحرة بین العرض والطلب لتكون أسواق  یجب -
  .بدورهاتوافر الحریة االقتصادیة حتى تمكن سوق األوراق المالیة من القیام  -
  وظائف األسواق المالیة  -3
  .التمویل المناسب والطویل للمستثمرین والشركات بتكلفة أقل من تكلفة اإلقراض من البنوك توفیر -
  ولذلك ، یمثل السوق المالي وسیطا مالیا بین األفراد والمؤسسات المالیة وشركات األعمال والخدمات -

  .یمثل مرحلة من مراحل نمو النظام المصرفي 
أسواق األوراق المالیة من السوق المالي من الضمانات الجیدة والمقبولة عند منح القروض  تعتبر -

  . لدى البنوك
  خطوات التمویل  :الثالثالمطلب 

  )2( :تتمثل خطوات التمویل فیما یلي
فعلى المؤسسة أن تتعرف باستمرار على االحتیاجات :على االحتیاجات المالیة للمنشأة تعرف  - أ

ذلك یجب ترتیب هذه االحتیاجات وفق أولویاتها  بعد، الفترة الحالیة والفترة المستقبلیة المالیة في
المالي أن یضع خطة مالیة تتسم  وأهمیتها لكي یتم النظر فیها وهذا األمر یتطلب من المخطط

مكانیة التفسیر  بالمرونة وإ
نما یستمر أیضا  فقط عندإن التعرف على االحتیاجات ال یتم  تأسیس وبدایة عمل المشروع فحسب وإ

من أموال  إن كان هناك مستجدات یخضع لها المشروع باستمرار والبد من دراسة ما تحتاج إلیه المؤسسة
  .االحتیاجاتلتغطیة تلك 

بعد أن یتم التعرف على االحتیاجات المالیة تبدأ عملیة تحدید : تحدید حجم األموال المطلوبة  -ب
األموال المطلوبة لتغطیة هذه االحتیاجات وهذه الخطوة لیست سهلة ألنه من الصعب تحدید كمیة  حجم

ولهذا البد من تحدید حدین للتمویل أي صفقة أو عملیة هما الحد األعلى والحد ، األموال بالشكل الدقیق
  .لیةومحاولة االلتزام بهذین الحدین باالستناد إلى تكلفة األصول الرأسما األدنى

                                                             
).254، 253(ص  ص، 2007، القاهرة، دار قباء الحدیثة للنشر والتوزیع، األسواق المالیة :العزیزأحمد أمین عبد  )1(  
). 450- 446(ص ص  ، اإلسكندریة، الطبعة السادسة، اقتصادیات النقود والمصارف: مصطفى رشید )2(  
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على القروض إلى إصدار بعض  االعتمادقد تلجأ المؤسسة إلى  :تحدید شكل التمویل المرغوب - ج
األسهم والسندات وعادة ما یتم تحویل األنشطة الموسمیة بقروض موسمیة ذات دفعات موسمیة وتجدر 

  .اإلشارة إلى ضرورة عدم اإلسراف في إصدار السندات أو األسهم 
 بعد أن یتم تحدید االحتیاجات ومقدارها وشكل التمویل: وضع برنامج زمني لالحتیاجات المالیة -د

فإنه من األفضل أن یتم وضع خطة أو جدول زمني وأثناء وضعه البد من األخذ بعین االعتبار المدة التي 
  .یحتاجها الممول 

ات التي ستحقق بها األموال تتضمن الخطة التمویلیة النشاط: وضع وتطویر الخطة التمویلیة -و
وتجنب  مةالز باإلضافة إلى الضمانات التي تساعد في الحصول على األموال ال، والعائدات المتوقعة منها
الشيء الذي یطمئن ، الداخلة والخارجةوأن هذه الخطة تبین أیضا مقدار التدفقات ، المشاكل المتعلقة بالسداد

  . المقرضین على منح أموالهم عندما یعلمون مواعید استیرادها 
إن تنفیذ الخطة یتطلب أن تكون موضوعة بشكل  :اتنفیذ الخطة التمویلیة والرقابة علیها وتنفیذه-ه

أو أسباب كما یتطلب المتابعة المستمرة وتصحیح االنحرافات الناجمة عن التنفیذ الخاطئ ، جید قابل للتطبیق
وتعدیلها وفق  لهذا البد من العمل على تحدیدها، والشك أن الخطة التمویلیة یمكن أن تتقادم، أخرى

  .المتطلبات الحدیثة

  وضماناته التمویلالعوامل المؤثرة في  :الرابعالمطلب 
  العوامل المؤثرة في التمویل : أوال 

  )1(: عوامل المؤثرة في التمویل ما یليمن بین ال

  .مصدرأي أن تكلفة الدینار الواحد من كل ، للتمویلتكلفة المصادر المختلفة  -
   .األموالالذي تستخدم فیه  مع المجالبمعنى أن یكون مصدر التمویل مالئما ، المالئمةعنصر  -
فإذا ، المتبعة في إدارة هذه السیولة اوسیاسیته، وضع السیولة النقدیة في المؤسسة لدى متخذ القرار -

 عن مصادر التمویل طویل األجل قد تضطر المؤسسة لتجاوز عامل التكلفة والبحثكان هذا الوضع حرجا 
  .ل الضغط على السیولة في المستقبللتجنب عوام

أو ، المقدمةالقیود التي یفرضها المقرض على المؤسسة المقرضة والتي تتعلق عادة بالضمانات  -
   .ى مصادر تمویل أخرىسیاسات توزیع األرباح أو قیود عل
                                                             

 ص، 2006، عمان، والتوزیعدار وائل للنشر ، األولىالطبعة ، االئتمانيو  االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي :مطرمحمد  )1(
)277.(  
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ضریبیة تخفض من المتوسط المرجح  فمصادر التمویل الخارجي تحقق وفورات، المزایا الضریبیة -
  .لتكلفة األموال 

بقاء سیطرة المالكین الحالیین على المؤسسة من العوامل التي تلعب دورا بارزا في تخطیط مصادر  -
صدار األسهم الممتازة  االقتراضطریق  نع، التمویلنجد المالكین یفضلون  السبب كثیرا ما التمویل لهذا وإ

  .العادیةبدال من إصدار األسهم 
قدرة المؤسسة على زیادة أو تخفیض األموال المقترضة تبعا للتغیرات الرئیسیة في الحاجة إلى  -
  .أمامهاوكذلك تعدد الخیارات المستقبلیة المتاحة ، األموال

  التمویل  ضمانات :ثانیا
من أجل زیادة االحتیاطات قد یلجأ البنك إلى طلب ضمانات كافیة من المؤسسات التي تطلب القرض 

وفي الواقع تختلف طبیعة الضمانات التي یطلبها البنك ویمكن تصنیفها إلى ، والتي تعتبر ذات أهمیة كبرى
   )1(:صنفین هما

 األشخاص والذي بموجبه یسددون الدین في حالة عدم قدرته الذي یقوم بها:الضمانات الشخصیة - أ
وعلى هذا األساس فالضمان الشخصي ال یمكن أن یقوم به ، بالتزاماته في تاریخ االستحقاقعلى الوفاء 

نوعیین من  ویمكن تمییز، المدین شخصیا ولكن یتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقیام بدور الضامن
  .الكفالة والضمان االحتیاطي : الضمانات الشخصیة هما

نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبها شخص معین بتنفیذ التزامات المدین  هي :الكفالة* 
  .لتزامات عند حلول آجال االستحقاقإدا لم یستطیع الوفاء بهذه اال

لك مكتوبا الكفالة كضمان شخصي ینبغي أن یعطى له اهتمام كبیر ویتطلب أن یكون ذونظرا ألهمیة 
ومن جهة أخرى تجبر األنظمة المختلفة البنوك على ضرورة إعالم ، ومتضمنا طبیعة االلتزام بدقة ووضوح

خالل كل فترة معینة وهذا لتفادي الكثیر من المنازعات  وذلك، المدین بمبلغ الدین محل االلتزام وأجاله
  .سوء التفاهم بین البنوك والعمالءالناجمة عن 

من بین الضمانات الشخصیة على القروض ویمكن تعریفه على أنه  یعتبر :االحتیاطيالضمان  *
التزام مكتوب من طرف شخص معین یتعهد بموجبه على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو جزء منه في حالة عدم 

ألوراق ویختلف عن الكفالة كونه یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة با، قدرة الموقعین علیها على التسدید

                                                             
).172-165(مرجع سبق ذكره ص ص   :لطرشالطاهر  )1(  
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والهدف والشیكات ، السفتجة، السند ألمر: التجاریة واألوراق التجاریة التي یسري علیها هذا النوع من الضمان
  .تحصیل الورقة في تاریخ االستحقاقمن هذه العملیة هو ضمان 

  الضمانات الحقیقیة -ب
الضمانات قي قائمة وتتمثل هذه ، ترتكز الضمانات الحقیقیة على موضوع الشيء المقدم للضمان

 واسعة من السلع والتجهیزات والعقارات یصعب تحدیدها هنا وتعطي هذه األشیاء على سبیل الرهن ولیس
ویمكن أن یأخذ هذا النوع من الضمان ، وذلك من أجل ضمان استرداد القرض، على سبیل تحویل الملكیة

  .شكلین هما الرهن الحیازي والرهن العقاري 
  :ویتقسم إلى نوعین :الرهن الحیازي -1

على األثاث واألدوات یسري هدا النوع  :لألدوات والمعدات الخاصة بالتجهیز الرهن الحیازي -    
علیه التأكد من البضاعة المرهونة غیر قابلة للتلف وأن ال تكون قیمتها معرضة كما ینبغي ، ومعدات التجهیز

  . للتغییر بفعل تغیرات األسعار
یتكون من عناصر عدیدة ومن بین هذه العناصر نجد على وجه  :للمحل التجاري الرهن الحیازي -    

 اآلالت، المعدات، األثاث التجاري، عنوان المحل التجاري واالسم التجاري والحق في اإلجازةالخصوص 
ولكن إن لم یشمل عقد ، الخ...النماذج الصناعیة و  والرسوم، وبراءات االختراع والرخص والعالمات التجاریة

الرهن الحیازي المحل التجاري وبشكل دقیق وصریح أي العناصر التي تكون محال للرهن فإنه في هذه الحالة 
  .ال یكون شامال إال عنوان المحل التجاري والحق في اإلجازة والزبائن والشهرة التجاریة 

 عینیا على العقار لوفاء بدینه هو عبارة عن عقد یكتسب بموجبه الدائن حقا: الرهن العقاري -2
وفي الحقیقة ال یتم الرهن إلى على العقار الذي یستوفي ، ویمكن له أن یستوفي دینه من ثمن ذلك العقار
أما العقار ینبغي أن یكون صالحا للتعامل فیه وقابل للبیع ، بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمون حقیقي

معینا بدقة من حیث طبیعته وموقعه وذلك في عقد الرهن أو في عقد في المزاد العلني كما یجب أن یكون 
  .فإن الرهن یكون باطالوما لم تتوفى هذه الشروط ، رسمي الحق

  االستثمار السیاحيماهیة : المبحث الثالث
والذي یتیح  والقطاع السیاحي خاصة في االقتصاد عامةیعد االستثمار السیاحي من أهم األنشطة 

وتحقیق عوائد سیاحیة معتبرة ومن خالل ، ترفع القدرة على المنافسة في سوق سیاحیة عالمیة فرصا استثماریة
  .معوقاته وكذلك صناعة السیاحة، محدداته، أنواعه، هذا المبحث سنتطرق إلى االستثمار من خالل مفهومه

   .السیاحياالستثمار مفهوم  :األولالمطلب 
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   .السیاحيتعریف االستثمار  :أوال
التنمیة االستثماریة للسیاحة التي تلبي احتیاجات السیاح والمواقع المضیفة إلى  ":على أنه یعرف -

والقواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد بطریقة تحقق متطلبات ، للمستقبل جانب حمایة وتوفیر فرص
البیئیة والتنوع الحیوي ودعم ویتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل ، المسائل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

  ) 1(".نظم الحیاة 
وما تستقطبه الدولة من  أنه مجموع ما ینفق في قطاع السیاحة: " تعریفه أیضا علىویمكن  -

ویعتبر االستثمار السیاحي من األنشطة الواعدة لما تتیحه فرص كبیرة ، استثمارات أجنبیة موجهة لهذا القطاع
االستثمار السیاحي یتوقف على مدى توفر رؤوس األموال كما أن تطور ، عتبرةللنجاح وتحقیق عوائد مالیة م

في المحلیة واألجنبیة لالستثمارات في مجال السیاحة إلى جانب قوة المنتج المعروض وحجم الطلب علیه 
   )2(."مدى السوق السیاحیة العالمیة 

عملیة استخدام رؤوس أموال لخلق  هو:التعریفات السابقة نستنتج أن االستثمار السیاحي  من خالل -
على بهدف تسویقها وتحقیق عوائد  أو تثمین منتج سیاحي أو خدمة ترد ضمن عناصر الجذب السیاحي

   .رؤوس األموال المستغلة 
  )3(:صائص االستثمار السیاحي فیما یليتتمثل خ :خصائص االستثمار السیاحي: ثانیا

فإن ذلك یؤثر سلبا على ، ونظرا للطابع الموسمي للسیاحةتتمیز المشاریع السیاحیة بعدم المرونة  -
حیث ال یمكنهم أن یجمدوا ، الرغبة في االستثمار السیاحي من أصحاب رؤوس األموال الصغیرة والمتوسطة

الذین یمكنهم العمل على بعض  رؤوس أموالهم لمدة معینة عكس الدولة أو أصحاب رؤوس األموال الكبیرة
  .النشاط السیاحي المخاطر كموسمیة 

فبقدر مرونة ، تؤثر التشریعات والقوانین المنظمة لالستثمار في أي دولة على االستثمار السیاحي -
التشریعات تكون المشاریع االستثماریة السیاحیة مرنة وتقل بقدر التعقیدات والعراقیل التي تكبح العملیة 

  .االستثماریة 

                                                             
.)19(ص، 2008، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، األولى ةالطبع، االستثمار والتسویق السیاحي :الغانيرعد مجید عبد  )1(  
حول الصناعة السیاحیة في الملتقى العلمي الدولي ، التمویل كركیزة أساسیة لنجاح االستثمارات السیاحیة :إیمان نواره ، حمزة العرابي )2(

).6(ص ، 2016نوفمبر  09/10یومي ، جامعة جیجل، الجزائر بین الواقع والمأمول نحو االستفادة من تجارب الدولیة الرائدة  
ولي الملتقى الد، ورقة بحثیة، دراسة حالة والیة جیجل، االستثمار السیاحي في المناطق السیاحیة:عبد الحفیظ مسكین ، الطیب الدوادي)3(

ص ، تیبازة، المركز الجامعي، 2014، نوفمبر 26/27یومي ، بعنوان االستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة
)8.(  
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  .العامة للتنمیة االستثمار السیاحي مرتبط بالخطة  -
حیث أن ، تعد المشاریع السیاحیة من أكثر المشاریع جلبا لرؤوس األموال بالنسبة للمستثمرین -
المراكز ، أماكن الترفیه، القرى السیاحیة، أماكن اإلیواء الفندقي: السیاحي تتعدد مجاالته مثل االستثمار

  .الخ.. الریاضیة والمطاعم 
كمشروعات البنیة ، واستثمارات القطاع السیاحي والمشروعات األخرىوجود تكامل بین المشروعات  -
   .الخ...االستثمار في قطاع الصناعات ، التحتیة

  أنواع االستثمار السیاحي  :الثانيالمطلب 
)1(:من أهمهاهناك عدة أنواع لالستثمار السیاحي 

  

، وتضم الفنادق، تعرف بأماكن اإلیواء السیاحي والتي :السیاحیةاالستثمار في وسائل اإلقامة  - أ
  .الخ..المنتجعات السیاحیة، الشقق الفندقیة، المخیمات، القرى السیاحیة بمختلف أنواعها

وهدا النوع من االستثمار له أهمیة كبیرة باعتبار أن المنتج : االستثمار في النقل السیاحي -ب
 وثیق بین النقل وصناعة السیاحة فاالرتباط، عین المكانحضور السائح إلى  ینقل بل یستوجب الالسیاحي 

حیث أن التطورات الكبیرة التي عرفتها صناعة السیاحة كانت نتیجة للتطور التي عرفته صناعة النقل 
  .فكان للنقل أثر كبیر على ظهور العدید من الدول على خریطة العالم السیاحیة ، )الجویة ، البحریة، البریة(

وهي عبارة عن استثمارات سیاحیة تلعب دورا هاما في مجال السیاحة  :السیاحة واألسفاروكاالت  - ج
خطوط المالحة ، الفنادق، شركات الطیران، إذ تقوم بتمثیل العدید من موردي الخدمات السیاحیة والسفر

كوكیل  كما یعتبر، ویعتبر مكتب استشارات للعمالء في مجال السفر والسیاحة، وشركات تنظیم الرحالت
  .ومستشار
 التدریب، ویكون هذا االستثمار من خالل إقامة برامج التعلیم: ستثمار في مجال الموارد البشریةاال-د
الخ ومن ..االهتمام بهم و  لألفراد القائمین على النشاط السیاحي ومقدمي الخدمات السیاحیة وتحفیزهمالتكوین 

إذ یتطلب كفاءة ، یعتبر من األنشطة المكملة للنشاط السیاحيبین أنواع هذا االستثمار اإلرشاد السیاحي الذي 
یجاد اللغات ، الطبیعیة الحضاریة، الجغرافیة، فنیة وخبرة كافیة في اإللمام بالجوانب التاریخیة، مهنیة، علمیة وإ

  . فالنشاط السیاحي بدون مرشد سیاحي یفقد أهمیته ، األجنبیة المتعارف علیها عالمیا
 السیاحيیعتبر الترفیه من المكونات الرئیسیة للنشاط  :السیاحي منشآت الترفیهفي  االستثمار -و

  .السرك ألعاب، الشواطئ، الطبیعیة المحمیات، الحدائق:ومن أمثلة االستثمارات في مجال الترفیه نجد
                                                             

).45، 44(ص ص، 2008، عمان، دار زهران، صناعة السیاحة:عبد العزیز ماهر  )1(  
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 ةالسیاحیمراحل الصناعة  :المطلب الثالث
  مراحل الصناعة السیاحیة والقطاعات المتدخلة ):02(الشكل 

  

Source : Andrea Moler, statistiques pour la politique de l’environnement, Munich : 
DWIF, 2000, P,207 

  :یة وجمیع القطاعات المشاركة فیهاأهم مراحل الصناعة السیاح )03(الشكل یوضح 
وهدا لمحاولة ، البدایة تتدخل صناعة اإلعالم وذلك لتوصیل المعلومات الالزمة للسائح المحتمل في -

  إقناعه من حیث التكلفة ونوعیة المنتج السیاحي ونوعیة الخدمات المرفقة 
الموردة المرحلة الثانیة تتدخل صناعة الوكاالت السیاحیة واالتصاالت والعالقات مع األقالیم  -
وذلك الختیار الوجهة والقیام ، وهذا لتحویل الطلب السیاحي من محتمل إلى طلب سیاحي حقیقي، للسیاح

  .سهل طریقة ممكنة لكسب ثقة السائحبالحجز بأ
 المناسبقطاع النقل بتواجد المنتج السیاحي والمستهلك في المكان والوقت  الثالثة یتدخلالمرحلة  -

  .السیاحي وهنا ینتقل السائح من بلده إلى مكان عرض
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وتكون هذه المساعدة مباشرة أو غیر ، الفنادق وكل الخدمات المرافقة له الرابعة یتدخلالمرحلة  -
  .للسائحمباشرة وذلك لتوفیر اإلقامة والراحة 

المرحلة الخامسة وهي تابعة للمرحلة الرابعة ویتم الفصل بینهما إلبراز أهمیة الطلب من السلع  -
  . القطاعات المنتجة للسلع االستهالكیة المرحلة جمیع وتتدخل في هذه، الغذائیة

وتوفیر الراحة واالستجمام وكل السلع الكمالیة ، المرحلة السادسة من خالل تنظیم التظاهرات الثقافیة -
  .المرافقة لعملیة االستجمام

نما تكون مستمرة وهذا لتفادي السیاحة الموسمیة وخلق طلب سیاحي  المراحل السابقة لیست دوریة وإ
  .حقیقي على مدار السنة بما یتناسب مع عناصر السیاحة المتوفرة في اإلقلیم

  محددات االستثمار السیاحي ومعوقاته  :الرابعالمطلب 
  محددات االستثمار السیاحي  :أوال

درجة التحضر ، فضال عن المحددات األساسیة للنمو السیاحي والتي تتمثل في مستوى الدخل وتوزیعه
  )1( :ن هناك محددات تتعلق بأوضاع الدول تتمثل فیما یليفأ، الخ..الهیكل االجتماعي، التعلیممستوى 

یلعب الموقع الجغرافي دورا هاما في التدفق السیاحي إلى المواقع السیاحیة : الموقع الجغرافي- أ
لى ، في الصناعة سیاحیة ناجحةویعتب عامال أساسیا  المختلفة فمن  المنطقة السیاحیةفإذا كانت النقل من وإ

هنا فالموقع الجغرافي یلعب دورا في الحركة السیاحیة العتبارات التوفیر في الوقت وانخفاض التكلفة فضال 
  .عن تنوع وسائل المواصالت مع توفیر قدر معین من االطمئنان بوجود عوامل مشتركة 

نظرا إلى أن النشاط السیاحي یتطلب موارد كبیرة إلنشاء المرافق : طبیعة ومصدر االستثمارات -ب
ونظرا ألن االستثمارات السیاحیة التي ، السیاحيالسیاحیة األساسیة والمنشآت السیاحیة التي تخدم القطاع 

   :التالیةتتطلب حجم كبیر من التمویل لجعل المستثمرین فیها یرتدعون لالعتبارات  هتمباشر تخدم السیاحة 
مع مخاطر ما یحدث من ، سنة25إلى 20لمدة طویلة تتراوح من بقاء االستثمار في أصول ثابتة  *

  . تغیرات في ظروف السوق باإلضافة للتغیرات السیاسیة واالجتماعیة
موسمیة الطلب في المناطق السیاحیة ینبئ من عدم إمكانیة تحقیق معدالت مرتفعة من األعمال * 

  .یق األرباح المرجوةوبالتالي عدم إمكانیة تحق
ال یغري المستثمرین الذین یرغبون في ، إن العائد من االستثمار في المشاریع السیاحیة یكون ضئیل* 

ونظرا لطبیعة االستثمارات في القطاع السیاحي كونها تتطلب رؤوس أموال كبیرة ، تحقیق معدالت ربح أكبر
                                                             

).24(ص، اإلسكندریة، الجامعیةمؤسسة الثقافة ، اقتصادیات السیاحة :نبیل الروبي  )1(  
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االستثمارات لتعطي فرصة ألنشطة المستثمرین  لتمویل هذه األجلقروض طویلة  حاولت بعض الدول تقدیم
  .المحلیین مع بقاء األرباح داخل السوق السیاحي المصدرة إلعادة استثمارها

باتساع الطلب العالمي  حاضریتمیز السوق السیاحي في الوقت ال: التنظیم السیاحي الفعال - ج
كل هذا یتطلب تنظیم جید وفعال من أجل تطویر ، وتنوعه وكذا بعرض مماثل تشتد فیه حدة المنافسة

یختلف هیكل التنظیم تبعا لألهمیة التي تولیها الدولة للقطاع السیاحي ومدى مساهمة القطاع و  .السیاحة 
إذا كان في إطار ، الخاص ومالئمة الظروف السیاسیة في البلد حیث یمكن للقطاع السیاحي أن ینمو

ولكن  یوجد نموذج واحد یمكن أن یعتمد علیه في عملیة التنظیم السیاحيتنظیمات حكومیة وشبه حكومي وال 
  .ما یهم بصفة أساسیة هو إعداد جهاز سیاحي له اإلمكانیات لیقوم بدور فعال في التتمة السیاحیة

وهو عبارة ، تنمیة سیاحیة إلىتنظیم الظروف التي تؤدي  ىیعمل عل :التخطیط السیاحي الفعال -د
ویحصل التخطیط السیاحي الواعي ، منظمة ومستمرة تتضمن رسم صورة تقدیریة للمستقبلعن وسیلة علمیة 

استخدام ممكن  أفضلومن تم استخدمه ، من خالل حصر وتعبئة الموارد والطاقات السیاحیة في المجتمع
د وعلى دلك فإن التخطیط السیاحي ینطوي على تحدی. للوصول إلى تحقیق اكبر معدل ممكن للنمو السیاحي

 أهدافتحدید حجم االستثمارات ووسائل تمویلها واختیار المشروعات التي تتطلب ، تقدیر الموارد، األهداف
  .الخطة 
یعتبر التسویق السیاحي من العوامل المهمة في تشجیع التنمیة  :التسویق السیاحي الفعال -و

من خالل والحث على اإلبداع واالبتكار ، من خالل عمله على خلق آلیات مستحدثة أهمیتهالسیاحیة وتتضح 
  )1(.على اتصال دائم بالمنتج السیاحي الدعایة واإلعالن یجعل مستهلك

تسعى العدید من الدول إلى تهیئة المناخ المناسب لالستثمار  :تقدیم حوافز للمشاریع السیاحیة -ه
  :یمعن طریق تقد السیاحي

مالیة تستهدف تشجیع القطاع الخاص على االستثمار في المشاریع السیاحیة والفندقیة  مساعدات* 
  .منخفضةمن خالل تقدیم إعانات نقدیة عینیة أو قروض طویلة األجل بمعدالت فائدة 

  تبسیط اإلجراءات اإلداریة والتقلیل من العملیات الروتینیة في األوراق والمستندات وتوضیح القوانین * 
دخول والخروج تتعلق باإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة والجمركیة وتنشیط ال جنائیةز حواف* 

  .بالمطارات والموانئ
                                                             

الملتقى الدولي بعنوان االستثمار السیاحي في ، ورقة بحثیة، إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي بالجزائر:بوسعیدي إلهام ، بوالمح منیرة )1(
).5(المركز الجامعي تیبازة ص، 2014، نوفمبر 27/  26یومي ، الجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة  
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مساعدات فنیة من خالل دراسات شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادیة والفنیة للمشاریع السیاحیة * 
  )1(. كفاءة والفعالیة المطلوبةإمداد المشاریع بال السیاحي لضمانلعاملین في القطاع  اوالفندقیة وتكوین

  )2(:منهاإضافة إلى هذه المحددات توجد محددات أخرى  -

حیث أن ، السیاحيویعتبران عامالن أساسیین لقیام السیاحة واالستثمار  :السیاسياألمن واالستقرار  -
انخفاض معدل الخطر یخفض من  وهذا یخلق مناخا مالئما لالستثمار مثال توفر األمن یقلل نسبة الخطر

  .ما یساعد على تخفیض تكالیف االستثمار السیاحي وهدا، التأمینسعر 
التي تشجع أو تعیق ، تضم البیئة االجتماعیة مجموعة من العادات والتقالید :االجتماعیةالبیئة  -

  .السیاحيالنشاط االقتصادي باألخص النشاط 
االقتصادیة التي تؤثر على القطاع ، المؤشرات االجتماعیةوتتمثل في مجموع  :البیئة االقتصادیة -

  .أسعار الفائدة ، مستوى الدخل، كالتضخم السیاحي واالستثمارات
  .السیاحيمعوقات االستثمار  :ثانیا

  )3(:تتمثل معوقات االستثمار السیاحي فیما یلي 

ومشاكل التمویلیة ، المداخلالمالیة لدى المستثمرین المحلیین بسبب ضآلة النقص في الموارد * 
  .المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي 

مؤهلة وبأسعار تنافسیة تعیق ، جدیدةارتفاع ضریبة الدخول وعدم توفر خطوط نقل الجویة * 
  .السیاحياالستثمار 
  .عدم تحسین البنیة التحتیة * 
  .والسیاسيعدم االستقرار األمني * 
صعوبة وتعقد اإلجراءات بما فیها إجراءات التسجیل والحصول على ترخیص إلقامة المشروع * 

  االستثماري 
التعدي على باإلضافة إلى ، فوضى العقار بصفة عامة ومشكل العقار السیاحي بصفة خاصة* 

  .مناطق التوسع السیاحي
  

                                                             
).14( ص، 2008، عمان، الرایة ردا، التسویق والترویج السیاحي الفندقي:عصام حسن السعدي )1(  
).80-78(ص ص ، 2007، اإلسكندریة، دار الوفاء للطبع والنشر، علم االقتصاد السیاحي:أحمد عبد السمیع عالم  )2(  
بدون ، جامعة الشلف، 2عدد ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، واقع وآفاق سیاسة االستثمار السیاحي في الجزائر: منصوري زین  )3(

).142، 141(ص ، سنة نشر  
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  )1(:یليباإلضافة إلى معوقات أخرى نوجزها فیما  -
وعدم إضافة خدمات جدیدة وتجهیزات وأمور أخرى ، الفنادق وأماكن اإلقامة المتوفرةعدم تحدیث * 

  .مكملة للسیاحة 
  .عدم تأهیل القوى البشریة * 
حیث أن كل مستثمر یتردد لعدم وضوح الرؤیة لما ، االستثمارعدم توافر خطة متكاملة تعیق تأخر * 

  .للمشروعسیجعل بمساحة األرض المجاورة 
  .على الترخیص  عقید اإلجراءات البیروقراطیة بما فیها إجراءات تسجیل والحصولصعوبة وت* 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

).66، 65(ص ، 2006، الجزائر، جامعة البلیدة، رسالة ماجستیر، االستثمارات السیاحیة في الجزائر:حیزیة حاج اهللا  )1(  
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  الفصل خالصة 
   الدول االقتصادیات العالمیة وتزداد أهمیته لدى أغلب، یعد قطاع السیاحة من أكثر القطاعات نموا

هناك عالقة قویة بین السیاحة في ظل النمو وتحسین الدخول في أغلب الدول وقد بینت الدراسات أن 
 حیث یعد االستثمار السیاحي جزء ال تجزأ منها، حجم االستثمارات اإلجمالیة للدولةو  وحركیة دوران النقود

  .تمویل مشاریع القطاع السیاحي وهدا األخیر هو عبارة عن مخصصات رؤوس األموال التي تساهم في 
الضمانات ، أساسیتین لمباشرة نشاطها في أي مكان هماواالستثمارات السیاحیة تقوم على ركیزتین 

والحوافز كتوفیر االستقرار السیاسي الذي یشكل مناخا مالئما إلى جانب المحفزات العدیدة ومن أهمها القوانین 
مما یسمح بظهور العدید من المنشآت السیاحیة حیث ، وأیضا توافر البنیة التحتیة المالئمة لدلك والتشریعات

  .واحدة منها تقدم خدمة معینة للسیاح في سبیل تحقیق الراحة وتقدیم تسهیالت سیاحیة لخدمتهمأن كل 
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 تمهید

ساهم في تطویر القطاعات یلالستثمارات، كما جذبا  یعتبر القطاع السیاحي من بین القطاعات   
والعمل على كیفیة استغالل اإلمكانیات  نشیط هده القطاعات من خالل العمل على تنمیة وت ،األخرى

، ورغم الجهود، وهدا من خالل تكاثف على أحسن وجه من أجل تحقیق التنمیة السیاحیة  السیاحیة
، إال أن لسیاحي مازال غارقا في عدة مشاكلاالمقومات السیاحیة التي تزخر بها الجزائر إال أن القطاع 

  .القطاع  یهذاالجزائر تسعى جاهدة للنهوض 
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  الخصائص الهیكلیة والتنمویة للقطاع السیاحي في الجزائر: المبحث األول

المبحث سیتم التطرق إلى الخصائص الهیكلیة والتنمویة للقطاع السیاحي في الجزائر  هذا في  
و موقع السیاحة في االقتصاد في الجزائر وأنواع السیاحة  وذلك من خالل التطرق إلى المقومات السیاحیة

  .الجزائري

  الجزائرفي مقومات السیاحة ال: المطلب األول

 مقومات الطبیعیة ال: أوال

  )1( :فیما یلي المقومات الطبیعیة  تتمثل

تقع شمال القارة اإلفریقیة، وهي تتوسط بالد المغرب العربي الكبیر، یحدها عن  :الموقع والمناخ  -  أ
الشمال البحر األبیض المتوسط، من الشرق تونس ولیبیا، من الغرب المغرب األقصى وموریتانیا، أما من 

  .لجنوب فیحدها كل من النیجر وماليا

 :الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة أنواع من المناخ هيتتمیز 

یتمیز بمعدل درجات حرارة ما بین : من الشرق إلى الغرب الممتدة مناخ متوسطي على السواحل -1
  .في الشتاء 11درجة في الصیف و 25
بارد ورطب في الفترة  من أكتوبر تمیز بموسم طویل ی :الهضاب العلیا  مناخ شبه قاري في مناطق -2

السنة  أشهرأما باقي  درجات أو أقل في بعض المناطق ، 5إلى ماي وتصل درجة الحرارة أحیانا إلى 
  .درجة 30رة جافة تصل إلى أكثر من فتتمیز بحرا

 تتمیز بموسم طویل حار من شهر ماي إلى شهر:مناخ صحراوي في مناطق الجنوب والواحات  -3
  . باقي األشهر تتمیز بمناخ متوسطسبتمبر أما 

إن ما تتمیز به الجزائر في تنوع من مناخ یساعد على قیام السیاحة بها وتنوعها وبالتالي تشجیع  -
  .االستثمار

  

                                                             
، الملتقى الدولي حول اقتصادیات السیاحة  التنمیة السیاحیة المستدامة في الجزائر :عیسى مرزاقة ، محمد الشریف شخشاخ )1(

).11-8(، ص ص 2010مارس، 10و 9یومي  ودورها في التنمیة المستدامة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  
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سیاحیة نادرة، وهذا ما یساعد على قیام بعض أنواع فضاءات وتوجد به عدة  :الساحل الجزائري -ب
  .السیاحة

سلسلتي األطلس التلي واألطلس  وجودبفي الجزائر  تتمیز المناطق الجبلیة :المناطق الجبلیة - ج
  .الصحراوي والمرتفعات السیاحیة المختلفة

كبرى  ملیون كلم مربع موزعة على خمسة مناطق 2مساحة الصحراء حوالي  تبلغ:المناطق الصحراویة -د
  .أدرار، إلیزي، واد میزاب، تمنراست وتندوف:وهي 
تزخر الجزائر بموارد ثقافیة متنوعة من أهمها المعالم المصنفة  :الثقافیة، التاریخیة والدینیة الموارد: ثانیا

قصر / من طرف منظمة الیونیسكو والمتمثلة في كل من تیمقاد، تیبازة، جمیلة، طاسیلي، قلعة بني حماد
  .میزاب والقصبة

ا ودینیا، ویمكن ذكر أهم مراحل من توالت الجزائر على مر العصور حضارات تركت إرثا ثقافیا وتاریخی
التظاهرات  نیة وال ننسى الصناعات التقلیدیةخالل الحضارة الرومانیة، الحضارة العثمانیة، الحضارة اإلسبا

  .الثقافیة المختلفة اللتان لهما دور في تحسین الصورة السیاحیة للبلد
  المادیة مقومات ال: ثالثا

  )1(:وتتمثل فیما یلي
تعد المواصالت من بین أهم العوامل األساسیة لتطویر السیاحة في المستقبل وتحتوي  :المواصالت - أ

  :الجزائر على
مطار موزعا عبر كامل  31عرف النقل الجوي في الجزائر تطورا ملحوظا، إذ نجد  :النقل الجوي -1

بر أوروبا محطة ع 35التراب الوطني أغلبها مطارات دولیة، وتغطي شركة الخطوط الجویة الجزائریة 
فریقیا والشرق األوسط على تخطي هذه الشركة أهم المدن الداخلیة والمناطق الساحلیة   .وإ

  : كلم منها90000یبلغ طول شبكة الطرقات في الجزائر أكثر من  :النقل البري -2
  .كلم 22000: الطرق الوطنیة -
  .كلم 26000 :الطرق الوالئیة -
  .كلم 42000: الطرق الثانویة -

                                                             
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة واقع السیاحة في الجزائر وآفاق تطورها : هدیر عبد القادر ) 1(

).143(، ص 2006الجزائر،   
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 شرق غرب كما تبلغ شبكة كلم وهي خصوصا على الطریق السیار  3200: في طور اإلنجازالطرق  -
  :كلم تتكون من 4200 یة السكك الحدید

  .كلم شبكة عادیة 1435 -
  .ة ضیقةككلم شب 1055 -
  .كلم شبكة مزدوجة 305 -
  .كلم شبكة كهربائیة 299 -
عرف قطاع االتصاالت في الجزائر تفتحا على سوق االتصاالت السلكیة والالسلكیة، إذ  :االتصاالت -ب

وهذا یعبر عن بنیة تحتیة تساعد  ،ADSLبعد نظام خاصة سهل المنال الهاتف وشبكة االنترنت  أصبح
  .على قیام وتطویر القطاع السیاحي 

  .أنواع السیاحة في الجزائر: المطلب الثاني
الثروات الطبیعیة من حیث تضاریسها ومناخها من منطقة إلى أخرى، أدى ذلك إلى ظهور بفضل تنوع 

  )1(:أنواع كثیرة من السیاحة في الجزائر وهي
هي أكثر أنواع السیاحة انتشارا في الجزائر، بفضل الشریط الساحلي الممتد على  :السیاحة الساحلیة - أ

بین فنادق حة باالهتمام وجهزت بمركبات سیاحیة ما كلم، ولقد حظي هذا النوع من السیا 1200مساحة 
والفیالت الصیفیة، وقد اخترت مناطق كبرى من أجل التوسع السیاحي وهي غرب  وبیوت االصطیاف

 جیجل، عنابة، سرایدي، القل: الشرقوفي وتبازة نادي الصنوبر، سیدي فرج، زرالدة : مدینة الجزائر
  .سكیكدة والقالة

وتكون هذه السیاحة للمحافظة على بقاء العالقات االجتماعیة بین األسر  :االجتماعیةالسیاحة  -ب
  .واألفراد، ومن أبرزها السفر من أجل زیارة األقارب وهي منتشرة بكثرة في الجزائر

تكاد تنعدم هذه السیاحة في الجزائر وال نجد إقبال كبیر علیها من طرف السكان  :السیاحة الثقافیة - ج
  .ن وتبقى حكرا على السیاح األجانبالمحلیی

تملك الجزائر إمكانیات هامة من الحمامات المعدنیة والتي تسمح لها  :السیاحة الصحیة والمعدنیة -د
باستقالل السیاح المهتمین بهذه السیاحة بهدف صحي أو االستحمام والراحة ومن بینها حمامات زلفانة 

، حمام الصالحین ببسكرة وهي مركبات سیاحیة مجهزة بمرافق صحیة ومرافق بغردایة، حمام الشاللة بقالمة
  .ترفیهیة

                                                             
).114-112(، ص ص ذكرهمرجع سبق  :سعاد صدیقي )1(  
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تعتبر هذه السیاحة سلوكا مألوفا لدى الجزائریین حیث تسمح لهم  :ةالسیاحة في المناطق الریفی -و
عات هذه السیاحة مهمة نظرا ألنها تسمح باستغالل اإلمكانیات المحلیة كالصنا إلخ... بالتجوال والصید 

  .وتغیر التحرك السكاني والتخفیف من العزلة هذه األخیرة التي تنتج عنها أثار سلبیة یةالتقلید
هي سیاحة نهایة األسبوع وترتبط بالسیاحة الثقافیة كما أنها تحتاج إلى وسائل  :السیاحة الحضاریة -ه

مناطق حضریة بفنادق النقل و االتصال وتستدعي إنجاز منشات فندقیة، ولقد جهزت في الجزائر عدة 
فندق الهضاب بسطیف، شیلیة بباتنة، السیرتا بقسنطینة، الفندق الكبیر بوهران، مرمورة  :سیاحیة مثل

  .بقالمة
ما یسمح بانتشار  الشباب، وهذایتشكل المجتمع الجزائري من نسبة كبیرة ومن   :الشبابیة السیاحة - ي

لترفیه والنشاطات الثقافیة والریاضیة، ویبدو أنه من هذا النوع من السیاحة وازدیاد الطلب على جوالت ا
  .الضروري إیجاد الظروف المناسبة لتطویرها

تمثل السیاحة الصحراویة خاصة ممیزة تضاف إلى التراث السیاحي في الجزائر  :السیاحة الصحراویة - ك
فالمناطق الصحراویة تتمتع بمناطق جمیلة وأثار ونقوش صخریة وهذا ما جعلها قطب سیاحي حقیقي 

الزیبان بوسعادة، بفندق القائد : لجلب السیاح األجانب، ولقد نشأت في هذه المناطق فنادق نذكر منها
  .وفندق طاهات بتمنراستببسكرة، 

وسائل االتصال تطور  لقد ظهر هذا النوع من السیاحة خاصة بعد   :سیاحة المؤتمرات واألعمال -ل
  .وما نجم عنه من تنظیم الندوات والمؤتمرات، المعارض، األسواق، والزیارات الشخصیة ،وتحریر االقتصاد

  .موقع السیاحة في االقتصاد الجزائري: المطلب الثالث
لتشخیص هذه الوضعیة سیتم االعتماد على اإلیرادات السیاحیة، وعدد السكان، وكذلك على     

  )1(:مساهمة في التشغیل
  
  
  
  
  

                                                             
سبتمبر  9،مجلة رؤى، جامعة الوادي، الجزائر، العدد تشخیص إستراتجیة التسویق السیاحي في الجزائر :فوزیة بوصفصاف  )1(

).274(، ص 2015  
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  رادات السیاحیة وعدد السیاح الوافدین إلى الجزائریاإل: أوال
  :عدد السیاح الوافدین إلى الجزائر - أ

 2000مرات من سنة  3بنحو تضاعف عدد السیاح  2013إلى  2000في الفترة الممتدة من     
عدد السیاح إلى صل أین و  2013سائح إلى سنة  86600أین بلغ عدد السیاح الوافدین 

  :وهذا راجع إلى عدة أسباب نذكر منها،سائح 2733000
تحسن الظروف األمنیة وعودة االستقرار وزیادة عدد الوافدین وبذلك زیادة اإلنفاق واهتمام الحكومة بهذا  -

  .القطاع
  .بعض الدول العربیة، دفع السائح الختیار الجزائر كوجهة سیاحیة شهااألوضاع السیاسیة التي تعی -
  :اإلیرادات السیاحیة -ب

على تلبیة احتیاجات السائح ومقابل ذلك یكون تعتبر اإلیرادات السیاحیة ألي بلد على مدى قدرته     
  .بحجم الوافدین باإلنفاق على مختلف السلع والخدمات فهي ترتبط بشكل كبیر

عرفت اإلیرادات السیاحیة بالعملة الصعبة انخفاض مقارنة باإلمكانیات المتاحة، فقد بلغ متوسط     
 2013عن سنة  %5.44انخفاضا بنحو ) 2014 -2000(إجمالي اإلیرادات السیاحیة خالل الفترة 

  .نتیجة تراجع عدد السیاح
  :مساهمة السیاحة في التشغیل: ثانیا
اعتبار التشغیل في المجال السیاحي في الجزائر، أنه یتطور عبر الزمن من جهة ومن جهة یمكن     

مكانیات   .أخرى تعتبر هذه األرقام ضعیفة مقارنة بما تملكه من مقومات وإ
، حیث تضاعف )2015 -2000(عرف عدد العاملین في القطاع السیاحي نموا ملحوظا خالل الفترة  -

إال أن  2015ألف موظف سنة  6283ألف موظف لیصل إلى  3924أین بلغ  2000سنة  1.6ب 
 المصنفة  الرقم المسجل یبق بعیدا عن اإلمكانیات السیاحیة الكبیرة للجزائر بسبب مراكز لإلیواء غیر

مناصب التوظیف فیها ضعیفة عكس  أنوالتي تشكل النسبة األكبر من طاقات لإلیواء في الجزائر، حیث 
ألف عامل  6283، 2015م والتي تمتاز بقابلیة توظیف أكبر، حیث سجلت سنة نجو  4نجوم، و 5فنادق 

 6044التي سجلت نحو  2014عن سنة  % 3.9مباشر وغیر مباشر في القطاع السیاحي لزیادة قدرها 
  )1(.عامل مباشر وغیر مباشر ألف 

                                                             
ة ماجستیر كر دراسة مقارنة بین الجزائر ، تونس ، المغرب ، مذ ،أهمیة القطاع السیاحي وأثره على االقتصاد الوطني: بعابشة نبیل )1(

).38(، ص 2012،2013الجزائر، غیر منشورة ، جامعة   
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  التنمویةالمخططات تمویل القطاع السیاحي في الجزائر على ضوء : المبحث الثاني
إن التعرض للسیاسات التمویلیة خالل المراحل المختلفة لالقتصاد الجزائري تسمح بتشخیص أكثر     

وضعیة القطاع السیاحي، وبالتالي اقتراح السیاسات التمویلیة على أساس رؤیة واضحة لنقاط القوة 
  .والضعف لما مر به االستثمار السیاحي من تجارب تنمویة

  )1999 -1967(خالل الفترة  تنمیة السیاحة: المطلب األول
  )م1969 -1967(المخطط الثالثي : أوال

خالل هذه المرحلة لم تكن السیاحة من القطاعات ذات األولویة في التنمیة االقتصادیة وذلك راجع     
للنموذج االقتصادي المتبع آنذاك وللسیاسات االقتصادیة المنتهجة، حیث كانت القطاع السیاحي ال 

ملیون دج، مما یجسد فكرة أن  11078ب )1(ة من مجموعة االستثمارات والمقدر  % 2.54تتجاوز 
السیاحة لم تحظى باألولویة في التنمیة االقتصادیة، بناءا على السیاسات والتوجهات االقتصاد آنذاك 

في هذا المخطط إنشاء  تقرر،والزراعةوالتي كانت ترى أن السیاحة قطاعا ثانویا مقارنة بقطاع الصناعة 
من  %23سریر فقط، أي بنسبة  2736سریر وفق هذا المخطط، لكن لم ینجز منه سوى  11690

 .المشروع فقط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
أطروحة  –السیاحة في الجنوب الغربي  –أھمیة التسویق السیاحي في تنمیة القطاع السیاحي في الجزائر : عبد القادر بودي )1(

).99،100(ص ص  ، 2005، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة هدكتورا  
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  .م1969-م 1967من حصیلة برنامج مخطط الثالثي  ):01(الجدول رقم 

العملیات 
  المقررة

عدد األسرة 
  المبرمجة

عدد األسرة   النسبة المئویة
  المنجزة

النسب 
  المئویة

  العجز
  النسبة المئویة  عدد األسرة

محطات 
  شاطئیة

6766  51.7  2406  35.5  4360  64.5  

محطات 
  حضریة

1650  12.6  254  15.4  1396  84.6  

محطات 
  صحراویة

1818  13.9  286  15.7  1532  84.3  

محطات 
  معدنیة

2847  21.8  00  00  2847  76.2  

  77.5  10135  22.5  2946  100  13081  المجموع
Source : Bilan de développement touristique ministre de tourisme 1977 p(27)  

سریر أي ما قیمته  10135بالنظر إلى الجدول أعاله یتضح لنا أنه سجل عجز كبیر جدا ب     
  .وهذا مرده إلى تأخر اإلنجاز وسوء تحدید المسؤولیة اإلداریة 77.5%
  )م1973 -م1970(المخطط الرباعي األول  :ثانیا
باإلضافة إلى ما تبقى من المخطط الثالثي فإن السلطات المعنیة اهتمت بعملیة التخطیط للفترة     

بحیث تقرر إنجاز محطات سیاحیة بهدف رفع قدرات اإلیواء ما بین ) م1972 -م1970(الجیدة 
لفترة سریر خالل ا 35000سریر في نهایة العشریة، بحیث خطط إلنشاء  90.000و 70.000

حدى عشرة ذات )م1972 -م1970( ، ومن أجل ذلك تمت برمجة عشرة مشاریع ذات طابع ساحلي وإ
من  %2.5ملیون دج لهذه االستثمارات، تمثل  700طابع صحراوي، كما تم تخصیص غالف یقدر ب

مرار مجموعة المیزانیة اإلجمالیة للمخطط، هي نفس النسبة التي كانت في المخطط الثالثي مما یؤكد است
  )1(.االعتماد على قطاع الصناعة

                                                             
شكالیة تسویق المنتج السیاحي في الجزائر  :بدیعة بوعقلین )1( ،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة االستثمارات السیاحیة وإ

).102،103(ص ص  ،2006، جامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرالدكتوراه كلیة   
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وقد كانت ترمي األهداف الفعلیة المسطرة في مجال السیاحي، إلى استقبال أكثر من ملیون سائح     
حمامات  8ملیون من أجل إنجاز  20قبل نهایة عشریة السبعینیات، ولهذا الغرض تم تخصیص مبلغ 

  :معدنیة، وكان توزیع میزانیة القطاع كما یلي
 م1972-م  1970من  األولتوزیع میزانیة السیاحة خالل المخطط الرباعي  :)02(الجدول رقم 

  )ملیون دج(المبالغ   المشاریع
  420  المشاریع المتبقیة من المخطط الثالثي

  280  المشاریع الجدیدة
  ةدیدراسة وهیاكل قاع

  )قفناد(إقامات سیاحیة 
  النقل السیاحي

44  
221  
15  

، دراسة حالة الجزائر ، أطروحة مقدمة التسویق السیاحي ودوره في ترقیة الخدمات السیاحیة: عبد القادر هدیر :المصدر 
  ).111(،ص 2011للحصول على شهادة الدكتوراه ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

الثالثي حیث أنها یوضح لنا الجدول أعاله أن األولویة أعطیت للمشاریع المتبقیة من المخطط 
فقط خصصت للمشاریع الجدیدة، وزفي  %40من مجموعة المیزانیة السیاحیة بینما  %60حازت على 

 كمامن االنجازات المقررة والجدول األتي یوضح ذلك  %34.45نهایة هذا المخطط لم یتم إنجاز إال 
  :یلي

الرباعي األول حسب نوع المنتج  المخطط عدد األسرة المنجزة خالل ):03(الجدول رقم   
  .السیاحي

  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  الصحراوي  الشاطئي  نوع المنتج
  6860  300  300  710  1250  4300  عدد األسرة

  100  04.37  04.37  10.34  18.22  62.86  %النسبة
  ).102(ص  ذكرهمرجع سبق :عبد القادر بودي:المصدر
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یتضح لنا من خالل الجدول أن التركیز األسرة المنجزة كان منحصرا أغلبة في الشواطئ وبنسبة   
المناطق الصحراویة ربما یعود هذا إلى طبیعة المناخ الصحراوي الذي یتسم بقساوة العیش فیها في أقل 

  .مجةنوعا ما، كما أن مجموع اإلنجازات المحققة تبقى بعیدة كل البعد عن التقدیرات المبر 

الذي أواله المخطط الرباعي األول لتحقیق توجهات المیثاق السیاحي المتمثل في  االهتمامیتمثل   
تمام ما تبقى من المخطط الثالثيمضاعفة طاقات اإلیواء الستقبال السیاح األجانب، و    )1(:إضافة إلى إ

) زرالدة(موریتي توسیع المراكز السیاحیة التي أنجزت أو التي هي في طور اإلنجاز مكركب  -
  .، سیدي فرج)وهران(األندلسیات 

  ؛إعادة تهیئة الصنوبر البحري -

  ؛تنمیة السیاحة في تیبازة وبالد القبائل -

  إصالح وتهیئة الفنادق الحضریة وبناء فنادق جدیدة؛ -

  وضع شبكة موسعة للفنادق الصحراویة؛ -

  .ملیون دج 120 إنجاز ثمانیة حمامات معدنیة خصصت لها میزانیة مقدرة ب -

  )م1977 - م1974(المخطط الرباعي الثاني : ثالثا

في تقریر المخطط الرباعي الثاني جاء أنه إذا كانت السنوات السبع الماضیة من التخطیط قد   
سریرا جاهزا في طریق االنتهاء، فإن  15150مكنت الدولة من تدعیم النشاط السیاحي في البالد بعدد 

 تدعیم كل مركز والئي بفندق عصري یفتقر إلى التنمیة، ومن أهداف هذا المخططقطاع السیاحة مازال 
نشاء سلسلة أخرى من الفنادق الحدیثة التابعة لوزارة السیاحة أو الجماعات المحلیة تكون تكالیف  وإ

وعرفت . سریر جدید 25000خدماتها متوسطة تشجیعا للسیاحة الشعبیة، یقدر المخطط هدفها بإنجاز 
  :فترة عدة تغیرات تمثلت فیما یليهذه ال

                                                             
شهادة  مكملة لنیل مذكرةحالة الجزائر ،  ، دراسةالتخطیط السیاحي ودوره في التنمیة السیاحیة :سناء خمیسي، شعباني خدیجة  )1(

).88(، ص2012، جامعة جیجل ، التجاریة ،الماستر في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة  
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بالوكالة الجزائریة للسیاحة، لكن هذه األخیرة ) SONATOUR(إلحاق المصالح التجاریة التابعة  -
  أثبتت عدم نجاعتها، ولم تدك العملیة سوى سنتین؛

التي أسندت إلیها مهمة ) SON- ALTOUR(م أنشأت الشركة الوطنیة للسیاحة 1976في سنة  -
  تج السیاحي الجزائري؛تسویق المن

لكن هي  )1(إنشاء مؤسسة األعمال السیاحیة الجزائریة التي تولت مهمة إنجاز مشاریع التنمیة السیاحیة، -
  .سریر 18000سریر المبرمج إنجازها لم ینجز سوى  50000األخرى فشلت، فمن بین 

السیاحي وجعل تسییره  إن إنجاز هذه المشاریع المبرمجة في العدید من المخططات أرهقت القطاع  
معقدا، والمالحظة كذلك هو االنخفاض في جودة الخدمات السیاحیة المعروضة، والعجز المالي الذي 

  :وفي الجدول التالي تفاصیل أكثر. )2(ألحق بالقطاع

  .السیاحي المنجزة حسب المنتج السیاحي اإلیواءتوزیع طاقات  ):04(الجدول رقم 

  المجموع  المعدني  المناخي  الحضري  الصحراوي  الشاطئي  نوع المنتج
  8820  1700  300  2620  800  4300  عدد األسرة

  100  19.27  03.04  29.70  09.07  38.54  %النسبة
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص  واقع السیاحة في الجزائر وآفاق تطورها: عبد القادر بودي :المصدر 

  ).104(،ص 2006نقود مالیة وبنوك ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلو التسییر ، جامعة الجزائر ،

  )م1984 -م1980(المخطط الخماسي األول : رابعا

، الذي إن ما یمیز هذا المخطط هو بلوغ الوعي لدى المسیرین بضرورة إحداث التوازن الجهوي  
كان في تلك الفترة بسبب النزوح الریفي، واألولویة التي أعطیت للسیاحة الحضریة دون سواها في 

ملیون دینار، لتغطیة التكالیف الخاصة بتطویرها  3400المخططات السابقة، فقد خصص مبلغ قدره 

                                                             
عادة تنظیم مسارها في الجزائر:محمد بلقاسم بهلول  )1( طبوعات الجامعیة  بن م، الجزء األول ، دیوان ال سیاسة تخطیط التنمیة وإ

).305(الجزائر ، ص عكنون  
). 113(ص  مرجع سبق ذكره ،: عبد القادر هدیر )2(  
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اخلیة والتي توافق ثالثة مناطق سیاحیة نموذجیة في شرق وغرب البالد والموجهة أساس نحو السیاحة الد
  )1(:التقالید الجزائریة، ووزعت هذه المبالغ كما یلي

  .ملیار سنتیم مخصصة للمشاریع الجدیدة قید اإلنجاز 1.6 -

  .ملیار سنتیم مخصصة للمشاریع الجدیدة 1.8 -

  :ارتكز هذا المخطط حول األهداف التالیة

  .برمجة الفندقیة الحضریة -

  .توسیع الفندقیة الصحراویة -

  .توسیع الحمامات المعدنیة -

تهیئة مناطق التوسع السیاحي واعتمادها من طرف المتعاملین اآلخرین كأنماط في المشاریع المستقبلیة  -
من  یون دینار جزائري إلنجاز ما تبقىمل 3400، وقد خصص مبلغ )الجامعات المحلیة، القطاع الخاص(

المخططات السابقة، وكذا تغطیة نفقات المشاریع الجدیدة، ومن المفروض أن تجسید هذه األهداف یسمح 
  :سریر منها 51000للقطاع السیاحي بالوصول إلى طاقات إیواء قدرها 

  سریر قید االستغالل 25000 -

  سریر ما تبقى إنجازه والتابعة لمخططات التنمیة السابقة 12000 -

  .ر جدید ومقرر في المخططسری 14000 -

  :وتوزیع هذه األسرة حسب نوعیة المنتجات كما في الجدول التالي

  

  

  

                                                             
(1)  HEDDAR Belkacem, Role socio économique du tourisme,(cas d Alger),1988,p(150). 
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  )م1984 - م1980(طاقات اإلیواء المقدرة خالل المخطط الخماسي األول  ):05(الجدول رقم   

  معدني +مناخي  حضري  صحراوي  شاطئي  المنتجات
  

  المجموع  هیاكل المؤتمرات 

  50880  3000  8830  20000  6200  12850  عدد األسرة
  100  5.89  17.35  39.30  12.18  25.25  %النسبة

   -الجنوب الغربي السیاحة في -أهمیة التسویق السیاحي في تنمیة القطاع السیاحي في الجزائربدیعة بوعقلین،  :المصدر

  2006جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

 ).112(ص 

من خالل الجدول أعاله یتضح أن هذا المخطط أعطى أهمیة بالغة لطاقات اإلیواء الحضریة   
 %39.30وهذا یتضح لنا من خالل الجدول إذ یحتل هذا التنوع من طاقات اإلیواء المرتبة األولى بنسبة 

أما طاقات اإلیواء المناخي  %25.25تلیها مباشرة في المرتبة الثانیة طاقات اإلیواء الشاطئیة بنسبة 
رتبة الثالثة أما طاقات اإلیواء الصحراویة بنسبة محتلین بهذه النسبة الم %17.35والمعدني معا یشكالن 

ین تأتیان في المرتبت %5.89وطاقات اإلیواء الخاصة بهیاكل المؤتمرات والمحاضرات بنسبة  12.18%
  .الرابعة والخامسة على التوالي

  )م1989 -م1985(المخطط الخماسي الثاني : خامسا

م بعد أربعة مخططات إنمائیة للدولة منذ دخول 1989 -م1985یأتي المخطط الخماسي الثاني   
أهمیة السیاحة في ، حیث أدركت الدولة الجزائریة في هذا المخطط  1967)1(الجزائر عهد التخطیط سنة 

  :تفعیل النشاط االقتصادي لذا خصصت برامج مالي كبیر هدفه

  .متابعة سیاسة التهیئة السیاحیة -

  .تطویر الحمامات المعدنیة والمناخیة -

                                                             
).136(، ص ذكرهمرجع سبق :محمد بلقاسم بهلول  )1(  
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  .تنویع المتعاملین، كالجماعات المحلیة والقطاع الخاص -

  .ال مركزیة االستثمار -

  .التحكم في الطلب السیاحي -

، بینما نسبة الفنادق اإلقلیمیة %46.57فنادق الحضریة تحتل المرتبة األولى بنسبة نالحظ أن ال  
، غذ كانت كل الجهود موجهو إلیجاد مكان مناسب للمنتج السیاحي %02.13تبقى جد ضئیلة أي بنسبة 

منذ الجزائري في السوق الوطني والدولي، ففتح االستثمار أمام المتعاملین الجزائریین واألجانب خصوصا 
  :)1(م إضافة إلى تحدید الوظائف بالنسبة لهیئات كما یلي1988بدایة 

  .وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة مكلفة بتسییر القطاع السیاحي -

  .الدیوان الوطني للسیاحة مكلف بتطویر وترقیة المنتج -

  :باإلضافة إلى

م مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري له ثالثة 1989إنشاء المركز الوطني السیاحي سنة  -
وعموما فقد حققت المخططات نتائج ال یاستهان ) الجزائر العاصمة، تیزي وزو، وبوسعادة(مراكز تكوین 
  :بها فیما یلي

  .المركزیةإعادة هیكلة المؤسسات السیاحیة، حیث تحولت الغدارة المركزیة إلى ال -

  :إنشاء منظمات جهویة هي -

  .الشركة الوطنیة للفندقیة الحضریة دورها تسییر الفندقیة الحضریة ویوجد مقرها في المدیة -

  .المؤسسة الوطنیة للدراسة السیاحیة مقرها سیدي فرج -

سنة في مجال اإلیواء، فقد كانت الجزائر تحتل المرتبة الخامسة إفریقیا في مجال اإلیواء أما   
سریر حیث بقیت السیاحة الخارجیة تسجل سیطرتها بالمقارنة مع تونس  29213م قدرت ب1985

  .كمعدل دخول للمسافرین غي المقیمین %39والمغرب حیث بلغت نسبة السیاح األجانب 
                                                             

 السیاحة رهان:  ، المؤتمر العلمي الدولي حول -واقع وآفاق  –السیاسة السیاحیة في الجزائر : عمروش الشریف، عامر بشیر  )1(
  ) .6(، ص العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة،كلیة 2012أفریل ،  25-24، یومي التنمیة المستدامة
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  تمویل القطاع السیاحيطرق : المطلب الثاني

وهذا للتمكن من معرفة واقع عملیة سنحاول تتبع التجارب التمویلیة التي عرفها قطاع السیاحة   
  .التمویل في الجزائر

  سیاسة تمویل المخططات: أوال

إن السیاسات التمویلیة التي اتبعت مند المخطط الثالثي حتى بدایة التسعینیات تنطلق أساس من   
كلف بكل التوجیه االقتصادي العام للجزائر في تلك الفترة، حیث في ظل االتجاه االشتراكي كانت الدولة تت

ما یخص النشاط االقتصادي فتقوم بتمویل كل قطاعات االقتصاد الوطني بإعداد میزانیات سنویة تتفق 
  :عملیة التمویل تتم كما یليكانت على كل قطاع وقد 

یتقدم المشروع إلى البنك المختص في قطاعه بطلب تمویل ثم یقوم هذا البنك بغرض الطلب على   
موافقة الخزینة تصدر أمر للبنك المركزي بإصدار المبلغ للبنك لصالح  الخزینة العمومیة وفي حالة

  )1(.شروع وبالتالي كانت الخزینة العمومیة مصدر القرار التمویلي مما أفقد العملیة فاعلیتهامال

  :طرق التمویل الجید للقطاع السیاحي في الجزائر: ثانیا

االستثمارات والبحث على طرق جدیدة للدفع لقد جاءت مجموعة القوانین والتشریعات لتنمیة   
بالقطاعات نحو مستویات أحسن من األداء بهدف خلق نشاطات اقتصادیة حقیقیة تساهم بشكل فعال في 
تحقیق اإلیرادات بالعملة أصعب بجانب قطاع المحرقات، وترد هذه الطرق التمویلیة ضمن التوجه الحر 

ه العبء الكلي لعملیة التنمیة والبحث یلوطني أن یخفف علللسوق الجزائریة حیث كان على االقتصاد ا
على متعاملین جدد للتدخل بشكل متبادل في عملیة تنمیة النشاطات االقتصادیة خاصة منها التي تخلق 

  .قیمة حقیقیة

 1995اقترحت تجربة الشركات القابضة في القطاع السیاحي الجزائري في سنة  :الشركات القابضة -أ
من الطاقة اإلیوائیة للقطاع بجمیع بالمائة  50مؤسسة تغطي  17ئر بهذه التجربة بإنجاز وقامت الجزا

                                                             
).184(، ص  ذكرهمرجع سبق  :الطاهر لطرش )1(  
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أنواع الهیاكل السیاحیة، وكان إنجاز مثل هذه التجمعات خطوة سابقة لعملیة الخوصصة حیث تولت هذه 
  )1(:المهام التالیة) EGT(مؤسسات التسییر السیاحي : المؤسسات التي تسمى ب

نما یمكن أن تأخذ شكل قعود تسییر أو عقود  صةالخصو كون عملیة  - ال تكون دائما في شكل بیع وإ
  .إیجار وبالتالي من الضروري وجود شركات تتعاقد باسم القطاع في ظل هذه العملیات

تتطلب فترات طویلة من  ةضرورة استمرار تنشیط الحظیرة السیاحیة كون أن عملیة الخصوص -
  .المفاوضات

  .ةتجدید جزء مهم من الحظیرة الفندقیة للقطاع من أجل عملیة الخصوص -

ال بد من  مرحلةكل هذه األسباب جعلت عملیة خلق شركات قابضة داخل القطاع السیاحي   
  .المرور علیها قبل خوصصة القطاع وحتى بعد ذلك

قابضة م بلین وأهم ما یمیز هذه المؤسسات بالنسبة للقطاع السیاحي هي كونها شركات   
القطاعات التي في عالقة مع النشاط السیاحي مثل قطاع النقل، القطاع المصرفي، قطاع اإلعالم وقطاع 

  .التامین وكذلك بمشاركة مكاتب الدراسات التقنیة التي تنشط في المجال السیاحي الوطني

ن سواء الخواص أو وتتمثل في الشراكة بین المستثمرین األجانب والمحلیی :اقتراحات الشراكة -ب
عادة التشغیل وتسییر الهیاكل الموجودة، وبلغ عددها  العمومیین، واشتملت على مشاریع التوسع وإ

  )2(:مقسمة إلىمشروع في القطاع السیاحي،  27: ب 1996اإلجمالي في سنة 

  .فنادق صحراویة 3.               وحدات شاطئیة 7

  .حضریةفنادق  9 .             حمامات معدنیة 6

التي أبرمت عقد تسییر مع شركة جزائریة أصبحت بموجبه تسیر فندق ) SOFITEL(شركة سوفیتال  -
  ).فندق السوفیتال(بالجزائر 

                                                             
(1) Hachime MADDOUCHE, le tourisme en Algérie ,jeu et enjeux ,édition HOUMA ,Algerie,pp(113-114).   

، ص 2001، ، كلیة االقتصاد، جامعة الجزائرماجستیر غیر منشورة  مذكرة، التطور السیاحي في الجزائر:محمدي عز الدین  )2(
)72.(  
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التي تسیر فندق تم إنجازه في إطار شراكة بین شركة عمومیة والشركة ) HILTON(شركة هلتون  -
التي أصبحت فیما بعد المالك الوحید للمشروع مما جنب الجزائر عجز قدر ب ) DAEWOO(الكوریة 
  .1996ملیون دوالر خالل سنة  70ملیار سنتیم وتخفیض الدیون ب 1000

كما تم دراسة مشروع إنجاز مركز تجاري عالمي وقریة سیاحیة في العاصمة من طرف مجموعة قطریة  -
مارات العربیة وقد قامت مجموعة من رجال األعمال كما تجري مفاوضات مع شركاء في دولة اإل

  .السعودیین لمجموعة سیدار بزیارة منطقة عنابة

  .جزائریة إسبانیة وجزائریة إیطالیة في التسییر والدراسات السیاحیة :كما تنشط شركتان مختلطتان -

لیة خصوصیة لقد وضعت وزارة السیاحة منذ بدایة التسعینیات خطة لعم :اقتراحات الخصوصیة - ج
  :الهیاكل العمومیة وعلى أساسه ترد أشكال الخصوصیة في ما یلي

حیث یحق للمستأجر أن یسیر بحریة وفي المقابل یدفع مبلغ دوري مهما كانت نتیجة  :عقد اإلیجار -  
  .النشاط

  .ویتلقى على أساسه المسیر أجر مهما كانت نتیجة المؤسسة :عقد التسییر -

  .أو المستخدمین بیع األصول للمسیرین -

  .االكتئاب في رأس المال بشكل كلي أو جزئي -

  .بیع الوحدات والفنادق للمستثمرین المحلیین أو األجانب -

  :وقد خاضت الهیاكل السیاحي الوطنیة تجربة الخصوصیة كما یلي

حیث یملك ) CVA(ونادي األسفار الجزائري ) CTA(في شكل اكتتاب جزئي للنادي السیاحي الجزائري 
  .مالیین دج 5من رأس المال المقدر ب 20العامل نسبة 

أما عملیة بیع الوحدات فال تزال في خطواتها حیث أن الهیاكل السیاحیة العمومیة تتطلب عملیة تجدید  -
صالح قبل عرضها للخصوصیة المحلیة أو الدولیة   .وإ

وهناك مجموعة من الفنادق المعروضة للخصوصیة لم یحظى أي واحد منها باهتمام المستثمرین   
ملیون كإیجار سنوي ألرض المشروع، وهذا  500ملیار سنتیم إضافة إلى  22باستثناء فندق قدر ب
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 خصصتهایعطي فكرة على حجم الغالف المالي الذي تتطلبه الهیاكل السیاحیة ومما حال دون سرعة 
  )1(.د الدولة نفسها مجبرة على البحث على صیغ تسهل بیع هذه المؤسساتوتج

ویقصد به االستثمار األجنبي أو المحلي الخاص، حیث منذ صدور قانون : االستثمار المباشر -د
مشروع أبدي رأس المال األجنبي والمحلي اهتمام لالستثمار في الجزائر فارتفع  1993االستثمار لسنة 
مشروع سجل في سنة  9144إلى  94 - 93مشروع سجل في سنة  694صفة عامة من عدد المشاریع ب

 2208استثمار قدر بمشروع بمبلغ  23054ما یعادل  99 - 93وبلغ مجموعة المشاریع خالل فترة  98
 1010أي  %4.38ملیار دج، أما بالنسبة لقطاع السیاحة فإن نسبة حصته من مجموع المشاریع  

ملیون دج من مجموع  181760برأس مال قدر ب 99 - 93مشروع خالل فترة  23054مشروع من 
  )2(.ملیون دج 2208452

تعتبر هذه النسبة ضئیلة مما یبین تخوف المستثمرین من القطاع السیاحي وهذا رغم أن المنظومة   
را باألوضاع األمنیة والسیاسیة ببالد غیر أن رواج المنتج السیاحي یرتبط كثیالقانونیة تتحسن تدریجیا، 

سائدة وقد سجل في تلك الفترة مفاوضات مع مجموعة أبو نواس الكویتیة التي تقدمت  التي كانت
لالستثمار في نفس المجال في نهایة الثمانینیات ولكن توجهت نحو تونس واآلن تجري المفاوضات حول 

وتسییر فندق مطار الجزائر بعد انتهاء األشغال فیه، شراء بعض الفنادق بالعاصمة واالستثمار بالجنوب 
أالف  4وحتى بدایة األلفیة الجیدة فقد بلغ حجم الغطاء المالي الالزم لتجدید جمیع الفنادق ما یقارب 

ملیون دج وفندق  100ملیار دج، حیث فنادق الوسط تتطلب ما یقارب ملیار دج وفندق الجزائر یتطلب 
  .جملیون د 28السفیر یتطلب 

  تقییم الطرق التمویلیة: المطلب الثالث

  تمویل دراسات التهیئة والتجهیز في مناطق التوسع السیاحي :أوال

یواجه االستثمار السیاحي الجزائري مشكلة جوهریة أال وهي عملیة تمویل دراسات التهیئة السیاحیة   
وكذلك األشغال الالزمة لتحضیر البنیة التحتیة للعقار السیاحي للمرور فیما بعد لعملیة تنشیط وتمویل 

المناطق یات التهیئة والتجهیز االستثمارات في حد ذاتها، فالسلطات العمومیة ال تولى االهتمام الالزم لعمل

                                                             
).74(نفس المرجع السابق ، ص : محمد عز الدین  )1(  

(2) ministère du tourisme et de l artisanat, plan d action partenariat journée d études sur tourisme algérien a  
horizon,2010, pp(22) (23).   
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السیاحیة ویتجسد هذا في عدم وجود أي أراضي أو عقارات تم تهیئتها لالستثمار السیاحي وهذا رغم تحدید 
مناطق التوسع السیاحي التي كانت أخر خطوة قامت بها الدولة في مجال األراضي السیاحیة،كما أن 

 ة العمرانیة ومخططات شغل األراضيططات التهیئبرمجة الهیاكل السیاحیة عیر واردة تماما في مخ
ومقارنة مع دول أخرى مثل مصر مثال فإن الدولة تتكفل كلیة بعملیة تمویل أشغال التهیئة والتجهیز 

.لألراضي الموجهة لالستثمار السیاحي لتحضیرها لتكون تحت تصرف المستثمرین وبأسعار تنافسیة
ر تفسر الموقع العشوائي للمشاریع السیاحیة المنجزة من إن غیاب سیاسة تهیئة سیاحیة في الجزائ  

طرف الخواص ففي أغلب األحیان تقع خارج مناطق التوسع السیاحي وهذا تفادیا للتكالیف الضخمة التي 
تنجز على إنجاز مشاریع في مناطق تنعدم فیها البنیة التحتیة لمثل هذا النشاط المتطلب من حیث 

طلب إلنجاز مشاریع  سیاحیة من طرف الخواص المحلیین تم تجمیدها  290الخدمات األساسیة، ویوجد 
لعدم جاهزیة أرضیة الموقع من حیث التهیئة والتجهیز وهده الوضعیة تقصي كبیر االستثمار األجنبي من 

  )1(.التقدم بطلبات االستثمار في القطاع السیاحي

 تمویل المشاریع السیاحیة والفندقیة :ثانیا

 :المشاریع السیاحیة من ناحیة االستثمار بما یليتتمیز 

تتطلب عملیة إنجاز هیاكل سیاحیة أو فنادق أو مركبات للسیاحة المعدنیة وغیرها دراسة متكاملة وهذا  -
لدمجه مع بیئته الطبیعیة من الناحیة العمرانیة والجمالیة كون أنه عنصر سیاحي یتنافس على المستوى 

  .الدولي

اریع السیاحیة تتمیز بفترة إنجاز طویلة تصل إلى خمس سنوات في الجزائر بالنظر إلى كما أن المش -  
اإلمكانیات المتاحة، وفترة األرباح للمشاریع السیاحیة على المستوى الدولي وكذلك المحلي تعتبر طویلة 

سنوات  8 سنوات، ومنه فإن عملیة تحقیق األرباح للمشاریع السیاحیة تسجل بعد 3نوعا ما أي بمتوسط 
  .منذ بدایة إنجاز المشروع، فخالل هذه الفترة تكون رؤوس األموال مجمدة في شكل مباني ومعدات

وكل هذه الخصائص ال تؤخذ بعین االعتبار عند منح الفروض للمستثمرین في القطاع السیاحي   
  :تتمیز القروض الممنوحة للمتعاملین في االستثمار السیاحي بالصعوبات التالیةحیث 

                                                             
(1) ministère du tourisme et lartisanat ,op,cit,p(32). 
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تمنح القروض قصیرة األجل وهذا ما ال یتناسب مع طبیعة االستثمار السیاحي وهذا مما یشكل  -
  .للمستثمرین عند البدء في تسدید أقساط القرض قبل إتمام عملیة اإلنجاز

كما أن البنوك ال تجري أي عملیة تفرقة بین النشاطات التي تقوم بتمویلها سواء كانت نشاطات   
  .إنتاجیة ذات فترات استرداد رأس المال مختلفة بشكل كبیرتجاریة أو نشاطات 

كما أن المشاریع السیاحیة في حد ذاتها المتمثلة في الفنادق، المطاعم، المقاهي السیاحیة، المخیمات،  -
والوكاالت السیاحیة ویتم التعامل مع المشاریع السیاحیة بشكل نمطي رغم اختالف حجم الغالف، المالي 

    .كل مشروع فال یوجد أي تصنیف للمشاریع من حیث رأس المال الالزم لإلنجازالذي یتطلبه 

  :باإلضافة إلى سبق هناك جملة من العوائق التي حالت دون تقدم االستثمار السیاحي

المحیط الطبیعي الذي یتدهور یوم بعد یوم، حیث هناك العدید من المناطق الطبیعیة التي تعرضت  -
الشواطئ التي تعتبر من العناصر السیاحیة التي تعاني من أضرار التلوث حیث للتلوث ونخص بالذكر 

أصبحت مصب لمیاه التصریف في أغلب المدن الساحلیة وهذا ما یعكس غیاب أي وعي بقیمة هذه الثورة 
  .لدى السلطات العمومیة

 یة االستثمار السیاحي في الجزائرآفاق تنم: المبحث الثالث

الدول لركب بعد خروج الجزائر من العشریة السوداء، أصبح من الضروري البحث عن كیفیة الوصول 
عطاء للمستثمرین تحفیزا  المتقدمة، وذلك من خالل تنمیة القطاع السیاحي وتشجیع االستثمار، وإ

ثمار الممنوحة لالست التحفیزات الغربیة: وتسهیالت الالزمة لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى
  .السیاحي والخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة وكذلك إلى مشاكل تمویل االستثمار السیاحیة في الجزائر

  التحفیزات الضریبیة الممنوحة لالستثمار السیاحي: المطلب األول

  الضرائب المطبقة على النشاطات السیاحیة: أوال
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المتعلق  2003فیفري  17الصادر في  01 -03 القانون حددت النشاطات السیاحیة في إطار  
سبان بالتنمیة المستدامة للسیاحة، حیث تتمثل الضرائب المطبقة على النشاطات السیاحیة أخدا في الح

  )1(: ة في التشریع فیما یلياإلعفاءات والتخفیضات الوارد

  .%25بدال من المعدل العادي  %19تطبیق معدل الضریبة على أرباح الشركات  - 1

  .%2یطبق على رقم أعمال النشاطات السیاحیة الرسم على النشاط المهني بنسبة  - 2

باستثناء  %17تخضع النشاطات السیاحیة والمؤسسات الفندقیة على القیمة المضافة بمعدل  - 3
  .%7النشاطات المنصوص علیها في قانون الرسم على القیمة المضافة التي تخضع لمعدل 

على المبلغ اإلجمالي لألمالك المنقولة  %0.5الشركات السیاحیة لحق التسجیل تخضع عقود تكوین  - 4
دج وال  10000دج وفي حالة شركات المساهمة ال یقل عن 1000والعقاریة دون أن یقل هذا الحق عن 

  .دج 30000یتعدى 

لمؤونات عندما تكون األرباح أو ا %0.5تخضع عقود زیادة رأس مال الشركات السیاحیة لرم نسبته  - 5
  .المدمجة في رأس مال الشركات لم تخضع من قبل للضریبة على أرباح الشركات

م توسیع تطبیق رسم اإلقامة على مجموع بلدیات الوطن، 2008حسب أحكام قانون المالیة التكمیلي  - 6
دج  100دج وال تزید عن  60دج على الشخص وعلى الیوم الواحد، وال تقل عن 50بحیث ال یقل عن 

  العائلة؛على 

 :نجوم وأكثر كما یلي 03تحدد تعریفه رسم اإلقامة بالنسبة للمؤسسات الفندقیة ذات  - 7

 .نجوم 03دج للیوم الواحد بالنسبة لفنادق ذات  200 -
 .نجوم 5دج للیوم الواحد بالنسبة للفنادق ذات  400 -

  المزایا الضریبیة الممنوحة لقطاع السیاحة في الجزائر: ثانیا
جدیدة لفائدة المتعاملین والوكالء تسعة إجراءات  2009لي لسنة یالمالیة التكم تضمن قانون      

  :ضریبي ومالي وهيالسیاحیین ذات طابع 

                                                             
(1) Ministère des finances, tourisme soutien, fiscal au secteur  potentiellement, la lettre de PGI, N =43 ? 2009.    
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سنوات یخص المؤسسات السیاحیة  10إعفاء مؤقت لمدة  :بالنسبة للضریبة على الدخل اإلجمالي -
ت السیاحة والسفر، وكذا الشركات التي تم إنشاؤها من طرف مستثمرین وطنیین أو أجانب باستثناء وكاال

  .االقتصادیة المختلطة التي تمارس في قطاع السیاحة
إعفاء مؤقت لمدة عشر سنوات یخص المؤسسات السیاحیة  :بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات -

التي تم إنشاؤها من طرف مستثمرین وطنیین أو أجانب باستثناء وكاالت السفر والسیاحة، وكذا 
  .ادیة المختلطة التي تمارس نشاطها في قطاع السیاحةاالقتص

إعفاء األعمال المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة : بالنسبة للرسم على النشاط المهني -
  .والفندقیة، العالجیة واإلطعام من الرسم على النشاط المهني

 31بشكل انتقالي إلى غایة  %7تطبیق المعدل المخفض : بالنسبة للرسم على القیمة المضافة -
لفائدة النشاطات السیاحیة، الفندقیة، العالجیة واإلطعام المصنف، إضافة إلى وكاالت  2019دیسمبر 

  .السفر وتأجیر السیارات السیاحیة
إعفاء قعود تأسیس الشركات التي تزاول نشاطها في المجال السیاحي وكذا  :بالنسبة لحقوق التسجیل -

  .رأسمالیها من أداء حقوق التسجیلعقود رفع 
  المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة: المطلب الثاني

اإلطار اإلستراتیجي المرجعي للسیاسة  SDAT 2025یشكل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة       
  )1(:السیاحیة للجزائر وتعلن الدولة من خالله عن

 2015والمتوسط  2009نظرتها للتنمیة السیاحیة الوطنیة في مختلف األفاق على المدى القصیر  -
  .في إطار التنمیة المستدامة، قصد جعل الجزائر بلد مستقبال للسواح 2025والطویل 

  .تحدید أدوات إنجازه وتوضیح شروط تحقیقه -
  :تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة: أوال
بر المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة جزءا من المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم الذي یبرز ویعت      

الطریقة التي تعتزم من خاللها الدولة ضمان التوازن الثالثي المتمثل في العدالة االجتماعیة، الفاعلیة 
النسبة لعشرین سنة االقتصادیة ومساندة البیئة على كامل التراب الوطني في إطار التنمیة المستدامة ب

  .المقبلة

                                                             
.2017مدیریة السیاحة لوالیة جیجل ، )1(  
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ویشكل المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة جزءا ال یتجزأ من المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم       
2025 SNAT  وهو العمل الذي تعلن الدولة من خالله لجمیع المتعاملین والقطاعات وجمیع المناطق

  .2025من مشروعها السیاحي اإلقلیمي ألفاق 
هم أداة تجسید إدارة الدولة في  SDAT 2025ذا فإن المخطط الحالي للتهیئة السیاحیة وانطالقا من ه

قصد االرتقاء تثمین القدرة الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة للبالد، ومنها في خدمة التحول السیاحي للجزائر 
  .متوسطیةوجهة االمتیاز في المنطقة األورو إلى مستوى 

  : التوجیهي للتهیئة السیاحیة األهداف العامة لمخطط: ثانیا

  .جعل السیاحة إحدى محركات النمو االقتصادي -

  ).الفالحة، بناء، أشغال عمومیة(الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى  -

  .التوفیق بین ترقیة السیاحة والبیئیة -

  .، الشعائريالتراث التاریخي، الثقافيتثمین  -

  .الجزائرالتحسین الدائم لصورة  -

  مؤشر الجدول الزمني للمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة: ثالثا

حسب المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة للنهوض بالقطاع السیاحي في الجزائر یتم وفق جدول   
  :زمني كما هو موضح في الجدول التالي
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  2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة أفاق : )06( الجدول رقم 

  2025إلى سنة  2015من سنة   2015إلى  2008من سنة   2008إلى سنة  2007من سنة 
وضع إستراتیجیة لتسویق  -

  وجهة الجزائر
تنصیب لجنة قیادة وجهة  -

  الجزائر
الشروع في ترتیبات االستقالل  -

في األرضیات الكبرى لدخول 
  التراب الوطني

تعزیز أعمال تنفیذ المخطط  -
  والمراقبة المالیة

وتیرة التقدم في بلوغ أهداف  -
المخطط التوجیهي للتهیئة 

  السیاحیة

  إطالق االستثمار السیاحي  -
اإلطالق المتزامن للحركیات  -

  الخمس
تعریف وتحدید األقطاب  -

  السیاحیة لالمتیاز
تحدید إستراتیجیة كل قطب  -

وكذا مسعى كل قریة سیاحیة 
  لالمتیاز

مساعي المتعاملین المرقین  -
  والمستمرین

تعزیز سیاسة التحول السیاسي  -
للجزائر وتجسید المخطط 
التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

2025  

من إعداد الطالبتین باالعتماد على مخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الحركیات الخمس وبرامج األعمال : المصدر
  ).39 ،38(، ص ص 2008السیاحیة ذات األولویة، 

للتهیئة السیاحیة یتكل اإلطار اإلستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في  المخطط التوجیهي  
الجزائر، حیث وضحت الجزائر بموجب نظرتها للتنمیة السیاحیة الوطنیة وذلك في سیاق مسعى تنویع 
االقتصاد الوطني  لكن ما یعاب على هذا المخطط أنه لم ینبثق عن دراسة تشخیصیة وتفصیلیة عمیقة 

  .اك الفاعلین في السیاحة والمجتمع المدني في عملیة التخطیطوعدم اشتر 

في إطار المخطط التوجیهي للتهیئة  لقد تم تحدید المشاریع ذات األولویة:  المشاریع ذات األولویة: رابعا
  :فمنها الجاري إنجازه وما هو محل الدراسة وهي SDATالسیاحیة 

  .سریر 29386األسرة من كل األنواع یقدر بعدد ) Hotels de chains(فنادق السلسلة  -
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  SDAT 2025الفنادق المدرجة في المخطط التوجیهي ألفاق : )07( الجدول رقم 

  عدد األسرة  عدد الفنادق  األقطاب السیاحیة
  5965  86  القطب السیاحي شمال شرق
  9285  49  القطب السیاحي شمال وسط
  10146  85  القطب السیاحي شمال غرب

  2092  26  السیاحي جنوب شرق الواحاتالقطب 
  1513  23  القطب السیاحي جنوب غرب

  150  01  القطب السیاحي الجنوب الكبیر
  225  04  القطب السیاحي الجنوب الكبیر

  29386  274  المجموع
للتهیئة السیاحیة من إعداد الطالبتین باالعتماد على المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، تنفیذ المخطط التوجیهي  :المصدر

  ).16(، ص2008المخطط العلمي، وزارة اإلقلیم والبیئة والسیاحة، 

  SDAT 2025الحظائر اإلیكولوجیة والسیاحیة المدرجة في : )08( الجدول رقم 

  األسرةعدد   المستثمر  اسم المشروع  القطب السیاحي
  1000  مجمعة الشراكة اإلماراتیة  حدیقة دنیا الجزائر  شمال وسط

  1000  مجموعة الشراكة اإلماراتیة  دنیا وهران  غرب شمال
  1000  مجموعة الشراكة اإلماراتیة  دنیا عنابة   شمال شرق
  1000  مجموعة الشراكة اإلماراتیة  دنیا قسنطینة  شمال شرق
من إعداد الطالبین باالعتماد على المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، المشاریع األولویة السیاحیة، الكتاب  :المصدر

  .55، 53، ص ص2008، /الخامس، وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة والسیاحیة
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  مشاكل تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر: المطلب الثالث

  )1(:ویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر مشاكل كثیرة نذكر منهامیعاني ت :مشكل العقار: أوال

إن غیاب الكلي للعقارات السیاحیة المهیأة رغم وجود مناطق توسع سیاحي محددة ومحمیة قانونیا   
یعكس قلة اهتمام السلطات العامة بإعداد وتمویل دراسات وعملیات التهیئة السیاحیة ومشاریع البنیة 

ین تحظى هذه العملیات باهتمام كبیر في بعض البلدان كتونس، المغرب ومصر حیث التحتیة، في ح
تتكفل الدول بالتمویل الكلي لعملیات التهیئة وتحضیر األراضي السیاحیة وجعلها في متناول المتعاملین 

 العشوائي والمستثمرین بأسعار مغریة، إن غیاب سیاسة للتهیئة السیاحیة في الجزائر تفسر اإلنشاء
 ناطق خارج  مناطق التوسع السیاحيلمشاریع منجزة من طرف القطاع الخاص والمتواجدة غالبیتها في م

لتفادي اإلداریة المتعلقة بالحصول على أراضي داخل مناطق التوسع السیاحي، كما أن عدد المشاریع 
  .السبب السابقكي، أوقفت لنفس یالتابعة لمستثمرین أجانب بقیمة إجمالیة تقدر بملیار دوالر أمر 

ویتعلق األمر بانجاز مشاریع سیاحیة بسیدي فرج، زرالدة، الشارقة والطارف، وهذا ما یدفع 
 ومواعید اتخاذ القرارات السریعة بالمستثمر  لتحویل مشاریعه إلى دول أخرى أین یجد إجراءات سهلة

جزائر، إال انه انتهى بهم فهناك عدة مستثمرین أجانب كانت لدیهم نوایا حسنة وجدیة لالستثمار في ال
أبو " األمر إلى تحویل مشاریعهم لدول مجاورة إن وجدوا شروطا أكثر جاذبیة، ومثال ذلك سلسلة فنادق

على  بتونس أربع وعشرون مؤسسة فندقیة وتتواجد اآلن. في سنوات الثمانینیات التي لم یجد طلبها زاد" نوا
 المشاكل الكبیرة في توفر العقار لقطاع السیاحي بسببغرار المستثمرین المحلیین الذین یهربون في ا

  .ومشاكل الملكیة واالمتیاز في مناطق التوسع السیاحي

  عوائق تمویل االستثمارات السیاحیة والفندقیة: ثانیا

، حیث توى المشاریع الصغیرة أو الكبیرةتمویل االستمارات السیاحیة مشاكل سواء على مسیعاني   
الصغیرة تعرف وضعا متدهورا ونقصا في النظافة مما یجعل السائح یعرض عنها، وهذا أن المشاریع 

وفي هذا الصدد قامت الجزائر بتقدیم قرضا متشابها مثل . بسبب نقص التمویل الالزم لتحسین وضعیتها
عادة االعتبار للمؤسسات السیاحیة  القرض على المدى المتوسط والذي یمكن أن یلبي حاجیات تجهیز وإ

                                                             
).202(، ص 1998، المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،دار  المالیة المنشأةمحاسبة :عبد الرزاق شحادة ) 1(  
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سنوات وهي كافیة نظرا لمحدودیة المبالغ التي تتطلبها مثل هذه  7إلى  2والفندقیة الصغیرة، تتراوح بین 
  .االستثمارات

مما یجعل المؤسسة السیاحیة الصغیرة  %12إال أن العائق هو نسبة الفائدة المرتفعة التي بلغت   
دقیة الكبیرة فتعاني من مشاكل عامة تواجه غیر قادرة على تحملها، أما تمویل االستثمارات السیاحیة والفن

  :االستثمار السیاحي عامة وأهمها

ضیق السوق المالیة في الجزائر وعدم اندماجها مع األسواق العالمیة وحداثة نشأتها، وبعد مرور عدة  -
 سنوات على إنشاء بورصة القیم المنقولة ال یزال عدد المؤسسات السیاحیة والفندقیة التي تنشط بهذه

  .البورصة منحصرة في مؤسسة واحدة والمتمثلة في فندق األوراسي

على التأقلم مع متطلبات المستثمرین، بحیث هناك صعوبات  نظام مالي ال یتمیز بالفاعلیة غیر قادر -
، إذ أن تحویل صك بنكي مثال )تحویل، مسك الحسابات، تحویل األموال المودعة(في العملیات الجاري 

  .ابعة لنفس البنك في نفس المنطقة یستغرق شهرا كامالمن وكالة أخرى ت

 .نقص رؤوس األموال األجنبیة -

  :ن االعتبار، وتبقى محفزة لسببین همال االستثمار السیاحي ال تأخذ بعیالقروض الممنوحة لتموی -

 منح قروض قصیرة ومتوسطة األجل ال تتناسب مع طبیعة االستثمار السیاحي الذي یحتاج إلى قروض -
  .طویلة األجل

القروض المقدمة من قبل البنوك هي قروض متماثلة فهي ال تفرق بین األنشطة التجاریة وبین  -
االستثمار في المشاریع االقتصادیة ذات المردودیة المؤجلة، بل حتى األنشطة التي تنتمي إلى نفس الفرع 

بنفس الطریقة رغم اختالف الحاجة  یتم معالجتها) إلخ... الفنادق، المطاعم، وكاالت السفر، مخیمات (
  .إلى التمویل الخاص بكل نشاط
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  الفصل  خالصة

تمیزت عملیة تنمیة القطاع السیاحي بمجموعة من النقائص التي یجب تداركها لبعث سیاسة   
فإن السیاحة الجزائریة وتدارك التأخر المسجل في هذا النشاط، وعلیه لترقیة تنمویة مناسبة للمراحل القادمة 

اقتراح إستراتیجیة تنمویة للقطاع السیاحي في الجزائر یجب أن تنطلق من مجموعة من التفاصیل التي 
ة ومن ثمة التمیز بها، وتعتبر ولة االستفادة من إمكانیتها الخاصبلورتها التجربة السیاحیة الدولیة، ومحا

، خطوة جوهریة ینة مثل السیاحةعملیة الدمج بین المعطیات الداخلیة والخارجیة لظاهرة اقتصادیة مع
  .لتفعیل نشاط من شأنه أن یدعم االقتصاد بطریقة إیجابیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

آلیات دعم وتطویر النشاط السیاحي من  :الفصل الثالث
  –جیجل -المنظور التمویلي في والیة 

  تمهید

  .سیاحیا -جیجل -تقدیم والیة: المبحث األول

  .-جیجل–واقع السیاحة بوالیة : المبحث الثاني

  .-جیجل -تمویل النشاط  السیاحي بوالیة: المبحث الثالث

  خالصة  الفصل 
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  :تمهید

، وتحتل موقعا استراتیجیا لما تشمل علیه أهم الوالیات السیاحیة في الجزائرتعتبر والیة جیجل من   
إلخ، فهي تمتلك مجموعة من الموارد تساعدها على القیام بمختلف أنواع .....من مقومات طبیعیة، ثقافیة، 

السیاحة، وبعد التعرف في الدراسة النظریة على  التمویل واالستثمار السیاحي، وكذلك على واقع القطاع 
صص هذا الفصل لدراسة وتحلیل نشاط السیاحي والصعوبات التي یواجهها السیاحي في الجزائر وسوف تخ

  .في والیة جیجل 
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  اسیاحی- جیجل - تقدیم والیة : المبحث األول

تعرف والیة جیجل بطابعها السیاحي وتتوفر على العدید من اإلمكانیات والمؤهالت الطبیعیة   
جعلت منها منطقة رائعة في المجال السیاحي على الرغم من أنها لم ومقومات البنیة التحتیة، هذه العوامل 

فیما یلي عرض  سنتناول و . تأخذ بضبطها الالزم من االستثمارات السیاحیة بشكل یعزز من موقعها السیاحي
  .عام لوالیة جیجل من زاویة سیاحیة

  - جیجل–عن والیة  نبذة: المطلب األول  

 2كلم 2.398.63هاما في الشمال الشرقي للجزائر، فهي تتربع على تحتل جیجل موقعا استراتیجیا   

یحدها من الشمال البحر األبیض المتوسط كلم، 120تطل على البحر األبیض المتوسط بشریط ساحلي طول 
  .ومن الشرق والیة سكیكدة أما من الغرب والیة بجایة ومن الجنوب والیتي قسنطینة ومیلة

ف السنین تأسست حوالي القرن الرابع قبل المیالد من طرق الفینیقیین، جیجل مدینة عریقة تعود آال  
  .وقد كانت محطة للعدید من الحضارات التي نجد أثارها هنا وهناك على مستوى إقلیم الوالیة

" إجیجلي"تاریخ المنطقة یتمیز بحركیة كبیرة وغني باألحداث فأول اسم أطلق على المنطقة هو   
IGIGILI قیة تتكون من شطرین فالشطر األول وهي كلمة فینی"I " إغیل"یعني جزیرة ساحلیة والشطر الثاني "

وفي " ... خیخل"، "جیدري"یعني دائرة الحجر، وتعاقب الحضارات بعد ذلك أفرز العدید من األسماء منها 
ع سیادتها األخیر جیجل إن االنحطاط المتدرج للحضارة الرومانیة سمح القبائل البربریة في الجبال واسترج

  .وتقالیدها لتشهد بعد ذلك المنطقة تسابق الغزاة لالستیالء على الموقع اإلستراتیجي الذي تتمیز به

ثم ) م1007(، الحمادیین )م973(الزربیین اطمیین، وقعت جیجل تحت سیطرة بعد ذهاب الف  
وظلت طمعا لعدة دول حاولت غزوها واستعمارها عدة مرات إلى أن استنجد سكانها ) م1120(المهدیین 
م لتصبح أول مدینة یدخلها األتراك وینطلق منها لتحریر 1514عروج وخیر الدین بربروس سنة باألخوین 

  .)1(بجایة والجزائر من الهیمنة اإلسبانیة

  
                                                             

  ).2 - 1(مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، المونوغرافیا السیاحیة، ص ص )1(
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  -جل جی -بوالیةالمقومات السیاحیة : المطلب الثاني

  :)1(تتربع والیة جیجل على مقومات سیاحیة تجعلها وجهة للعدید من السیاح، ومن هذه المقومات نجد  

  المقومات الطبیعیة: أوال

جیجل مدینة غنیة طبیعیا فهي تتمیز بتنوع طبیعي ومناخي یمیزها عن باقي والیات الوطن ومن بین 
  :هذه المقومات الطبیعیة نجد 

كلم كم الزیامة المنصوریة غربا غلى واد الزمور  120یمثل امتداد طبیعي على طول  :الشریط الساحلي - أ
شاطئ  50ویضم الساحل الجیجلي . شرقا، تصادفك شواطئ وخلجان متناثرة هنا وهناك ونوادر طبیعیة أخرى

  .منها الشواطئ ذات الرمال الذهبیة الواسعة والشواطئ الصخریة

أجراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من الزیامة المنصوریة إلى العوانة متمثل في  :الكورنیش الجیجلي -ب
  .تتخللها غابات الفلین، یمتاز بندرة جمالیة فهو یعد من أجمل المواقع على المستوى العالمي

كلم من مدینة جیجل، تم اكتشافها  25تقع بین العوانة والزیامة المنصوریة على بعد  :الكهوف العجیبة - ج
، وتعد من عجائب الطبیعة حیث الشكل والنقوش التي صنعتها 43ند شق الطریق الوطني رقم ع 1917سنة 

  .الصواعد والنوازل

تتمیز هذه المحمیة باحتضانها الطیور والنباتات الجد نادرة ولیس تقع  :المحمیات الطبیعیة لبني بلعید -د
 122دینة جیجل تترع على مساحة كلم عن م 32واد عجوال على بعد بمنطقة رطبة على ساحل بلدیة خیر 

  .1997نوفمبر  8المؤرخ في  786 -67هكتار، انشأت هذه المحمیة وفقا للقرار الوالئي رقم 

  :ومنها: الجزر وشبه الجزر -ه

أهم ما یمیز الجهة الغربیة لشریط الساحلي بوالیة جیجل هو وجود الجزیرة الصخریة  :الجزیرة الصخریة -
  -الدزیرةلیا بالعوانة والتي تدعى مح

  .توجد شبه الجزیرة الصغیرة ببوالطن، وأیضا جزیرة برج بلیدة التي تدعى أندرو :شبه الجزیرة -

                                                             
  .14:00، على الساعة 2017/ 04/ 10مدیریة السیاحة لوالیة جیجل، مقابلة مع رئیس مكتبة التنمیة ومتابعة االستثمار یوم )1(
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هكتار، تتمیز بتنوع غطائها النباتي وتركیبتها  3807رة على مساحة یتتربع الحظ :الحظیرة الوطنیة لتازة -و
نوع من النباتات  20نوع من النباتات العطریة وأخرى ذات أهمیة طبیة،  137حیث تحتوي على الحیوانیة 

نوع من  135نوع من األشجار والشجیرات ذات األهمیة البیئیة،  17ذات االستعمال الزخرفي والتزیني، 
موزعة طیور نوع من ال 134نوع محمي من طرف القانون و  11من الثدییات من بینها نوع  15الفطریات، و

  .بین الجوارح والطیور المائیة

بتداء من حي الستقبال الزوار ا -بلدیة العوانة –كسیر موقع سیاحي هام متواجد ب :حظیرة الحیوانات - ي
، أهم ما یمیز الحظیرة هو احتضانها لعدة أنواع من الحیوانات النادرة وأشكال 2006شهر جویلیة من عام 

  .الجوارح والطیور المائیةمختلفة من الطیور موزعة بین 

  :یتواجد على مستوى الوالیة ثالث بحیرات طبیعیة هي :البحیرات الطبیعیة -ز

نوع من  23هكتار وتحتوي ما ال یقل عن  120ذات مساحة قدرها ): دائرة العنصر(بحیرة بني بلعید  -
  .الطیور

نوع من  32هكتار وما ال یقل عن  36تحتل مساحة حوالي ): القنار دائرة الشقفة(بحیرة فدیر بین حمزة  -
  .الطیور

  .هكتار 5تتبرع على مساحة ) بلدیة الطاهیر(بحیرة غدیر المرج  -

حیث تتمیز والیة جیجل بغابات كثیفة تمتاز بمناظرها الخالبة المشجعة على السیاحة الجبلیة  :الغابات -ر
  :أهم غاباتها نجدهكتار ومن  115000والصید، إذ تقدر مساحتها اإلجمالیة بحوالي 

  .هكتار 10260غابة قروش الواقعة على الكورنیش بمنطقة العوانة تتربع على مساحة  -

  .هكتار بجیملة 8928تتربع على مساحة  :غابة تامنتوت -

  .غابة بوخنش بالعوانة -

  .غابة بني فرقان ومنشاطبالمیلیة -

  .غابة الماء البارد بتاكسنة -

  .غابة القرن بعنابة -
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هكتار، أما باقي  43700الرئیس لغابات الوالیة هو البلوط الفلیني حیث تقدر المساحة اإلجمالیة ب  الصنف
  .األصناف فتتمثل في بلوط الزان األخضر والصنوبر البحري

  :نبرزها فیما یلي: المقومات الثقافیة: ثانیا

تتوفر والیة جیجل على الكثیر من المواقع األثریة والتاریخیة التاریخیة على  :ةالمواقع األثریة والتاریخی - أ
لى فترة ما قبل التاریخ والتي ال زالت لحد الیوم ونذكر منها موقع إمر الفترات التاریخیة نجد مواقع أثریة تعود 

مواقع أخرى تعود إلى الفترة تامیال ببلدیة األمیر عبد القادر والكهوف العجیبة زیامة المنصوریة باإلضافة إلى 
  فینیقیة بجیجل ومقابر  أثار میناء: منها الفینیقیة ونذكر

كذلك هناك مواقع أثریة تعود إلى الفترة الرومانیة وفترة األتراك والفترة االستعماریة، نذكر منها على   
المنار الكبیر لراس  فسیفساء بالطوالبیة ببلدیة جیجل، قبر الباي عصمان بأوالد عواط،: الترتیب ما یلي

  .إلخ... العافیة 

یعد المتحف الوحید على المستوى الوالیة، كان في األصل مدرسة قرآنیة أسسها الشیخ  :متحف كتامة -ب
، وبعد الحرب التحریریة أصبحت مقر للمكتب الثاني للجیش الفرنسي 1939عبد الحمید ابن بادیس عام 

حیث حولت إلى مقر  1993مدرسة لصغار الصم البكم إلى غایة  وبعد االستقالل عادت لنشاطها األول، ثم
  .لمتحف جیجل

 2007سبتمبر  4افتتحت یومك  -بلدیة جیجل –بحي العقابي  رها مق :دار الثقافة عمر أو صدیق - ج
ملیار دج، تضم ثالث ورشات وهي ورشة للمسرح، ورشة للموسیقى، ورشة للفنون  35المشروع كلف 

ل قاعة مطالعة وأخرى لالنترنت إضافة غلى قاعة محاضرات وقاعة عروض فنیة تحتوي التشكیلیة، كما تشم
ثقافي ذو هندسة معماریة جمیلة وممیزة تذب الزائر غلیها من خالل الشكل مسرح  مقعد، وتعد  1080على 

  .الهندسي لها

الممیز لما جعل الحرفیین  إن تنوع الثروات التي تزخر بها الوالیة والطابع السیاحي :الصناعات التقلیدیة -4
یتفننون في إبداع أنماط مختلفة من األدوات التقلیدیة أهمها صناعة األواني الخشبیة، الصناعات الجلیدیة، 

  .صناعة الفخار والمزهریات، صناعة األواني الخشبیة
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  .المقومات البشریة وأوجه النشاط الرئیسیة: ثالثا

فالوالیة تملك قرارات بشریة تتمیز بعنصر الشباب الذي یشكل خزانا أما فیما یخص الفترات البشریة   
سنة  35أقل من  %70منها  2010سنة  602407للید العاملة المؤهلة، فمجموع سكان الوالیة یقدر ب 

تمثل الفئة النشیطة، وتشكل الفالحة في والیة جیجل النشاط االقتصادي الرئیسي وذلك لتوفر  153011منها 
ط المالئمة للقیام بالنشاط الفالحي في مناخ مالئم مع معدل سنوي لتساقط األمطار في حدود جمیع الشرو 

سنة، وسهول صالحة للزراعة، فبعد قطاع الخدمات في المرتبة الثانیة المتمثلة في خدمات / ملم  1200
 إلى  بحري باإلضافة، الصحة، التعلیم، وبعد قطاع الخدمات یأتي قطاع الصناعة والتجارة والصید الاإلدارة 

على موارد بحریة كبیرة، حیث تستحوذ كلم، حیث والیة جیجل  6510المساحة البحریة العامة والتي تقدر ب 
 6088من اإلمكانیات الوطنیة، منها  %13وهو ما یمثل طن سنویا،  20800أن الكتلة اإلجمالیة تقدر ب 

  .طن قابلة لالستغالل

  :)1(وتتمثل في ما یلي :مقومات البنیة التحتیة: رابعا

تتوفر والیة جیجل على مطار دولي واحد وهو مطار فرحات عباس تقع ببلدیة  :مطار فرحات عباس -أ
هكتار، یجده من الشمال البحر األبیض المتوسط  132یتربع على مساحة تقدر ب األمیر عبد القادر 

، ثم أغلقت 1945أما جنوبا فتحده منطقة الطاهیر وقد تم إنجازه سنة  )جیجل وقسنطینة(والطریق السریع 
، مقاعدذات سبعة ) Air king( أین فتح االستقبال من نوع أیر كینغ  1981المالحة الجویة فیه إلى غایة 

أجریت األشغال  1985وكان لها ثالث رحالت أسبوعیة مع الجزائر العاصمة لمتطلبات الجمهور، وفي سنة 
ذات األربعین ) foker(فوكر ) 27(لتمكینه من استقبال الطائرات األكبر حجما، حیث استقبل طائرات به 

  .مقعدا

تملك والیة جیجل مهما جدا العتباره اكبر مناء في الجزائر وثاني أكبر میناء في إفریقیا  :میناء جن جن -ب
  .1991م إنجاز في كلم من مطار فرحات عباس ت 02كلم من بلدیة جیجل  10یقع على بعد 

تحتوي الوالیة على شبكة طرق مهمة والتي تعتبر الوسیلة األهم للتواصل سواء التواصل  :الوطنیة قالطر - ج
  :الداخلي أو الخارجي وتتمثل فیما یلي

                                                             
  .2017وثائق متحصل علیها من مدیریة السیاحة لوالیة جیجل ) 1(
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والتي تربط والیة جیجل بوالیة میلة والیة سطیف وهذه الشبكة تلعب دورا كبیرا في  LARN 77:الطریق -
  .غرب –یمي للوالیة، بحیث تربط مباشرة میناء جن جن بالطریق السیار شرق التكامل اإلقل

غرب، كما تربطها بكل من والیة قسنطینة،  –والتي تربط الوالیة من الشرق  LRN 43 LRN 27الطریق  -
  .الوالیاتتدفقات یعتبران أساسین لكل  الخطانلى والیة بجایة وهذانإسكیكدة وامتداد 

  2كلم534200، شبكة طرق والئیة، )CW( 2كلم 1018100تتربع هذه الشبكة على  :الطرق الوالئیة -
  .شبكة الطرق بلدیة التي تربط بین البلدیات

  .- جیجل–واقع السیاحة بوالیة : المبحث الثاني

  .لى الهیئات الداعمة للنشاط للوالیةإلى أنواع السیاحة، وكذلك إسیتم التطرق في هذا المبحث   

  .أنواع السیاحة بوالیة جیجل: المطلب األول

  :)1(یعتمد القطاع السیاحي في والیة جیجل بشكل كبیر على نوعین من أنواع السیاحة هما

شاطئ مسموح به للسیاحة، في حین  22شاطئ منها  50حیث تحتوي الوالیة على :السیاحة الشاطئیة - أ
تفتقد لبعض الهیاكل والمرافق التي تفتح للزوار وتصبح وجهة سیاحیة وذلك بوجود باقي الشواطئ ال تزال 

  .كلم ساحل به كورنیش جیجل الذي صنف من أجمل المعالم السیاحیة العالمیة 120

حیث تزخر الوالیة بالجبال والسهول والودیان التي تتوفر على مخزن من المنتجات  :السیاحة الجبلیة -ب
  ).الخ.. .السیاحیةكاألمن، الثقافة (تظر من یستغلها فیما بعد توفر الشروط المالئمة السیاحیة التي تن

  .-جیجل–المؤشرات السیاحیة لوالیة : المطلب الثاني

األساسي لالستثمار السیاحي من توافد عدد  الحافزإن المؤشرات السیاحیة على مستوى الوالیة تصل   
  :)2(ومن بینها نذكر ،، عدد األسرةالمنقضات فیها السیاح على الفنادق وعدد اللیالي  

  -جیجل–والیة  في  الفنادقإلى السیاح توافد : أوال

                                                             
(1)http : //www. Djazairess. Com / APS/ 247986/ le 02/ 05/ 2017. 

  .مدیریة السیاحة لوالیة جیجل ،مقابلة مع رئیس مكتب التنمیة ومتابعة لالستثمار)2(
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 :یمكن توضیح توافد السیاح على الفنادق في والیة جیجل من خالل الجدول التالي  -

  )2016-2013(توافد السیاح إلى الفنادق خالل الفترة ):09(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  السنوات
  832 34  285 41  44369  49010  جزائریین

  1305  1540  1442  1793  أجانب
  137 36  825 42  45811  50803  المجموع
 جلمدیریة السیاحة لوالیة جی:المصدر 

  ).2016- 2013(خالل الفترة الفنادقإلى توافد السیاح  ):03( الشكل رقم 

  
  .من إعداد الطالبتین باالعتماد على الجدول :  المصدر

أن عدد السیاح الجزائریین الوافدین إلى الفنادق في من خالل الجدول والشكل البیاني السابق نالحظ   
في حالة  مرتفع مقرنة مع السنوات األخرى أما بالنسبة لألجانب 2013تناقص مستمر حیث كان خالل سنة 

ثم یعود لالنخفاض  2015ثم یرتفع سنة 2014،لیعود لینخفض سنة 2013تدبدب ، حیث كان مرتفع سنة 
  .،ویعود هذا االنخفاض إلى تراجع عدد الفنادق وارتفاع األسعار 2016سنة 

  اللیالي السیاحیة :ثانیا

  :التاليحها خالل الجدول ییمكن توض -

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2013 2014 2015 2016

السیاح الجزائریین

السیاح األجانب



-جیجل -الفصل الثالث                               آلیات دعم وتطویر النشاط السیاحي من المنظور التمویلي في والیة   
 

68 
 

  )2016-2013(السیاحیة خالل الفترة عدد الیالي ):10(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  السنوات 
  58473  80591  81476  88577  اللیالي السیاحیة 

  مدیریة السیاحة لوالیة جیجل: المصدر 

  ).2016-2013(خالل الفترة  عدد اللیالي السیاحیة):04(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الطالبتین باالعتماد على الجدول  :المصدر 

خالل الجدول والشكل البیاني السابق نالحظ انخفاض تدریجي ومستمر في عدد اللیالي السیاحیة وهذا من 
یدل على نقص االهتمام بإقامة سهرات لیلیة وكذلك نقص في النشاط اإلداري االقتصادي وال ننسى كذلك 

  . أیكراء الشقق.اإلقبال على المتزاید الكراء الموازي

  المخیمات العائلیة : ثالثا

  :یمكن توضیحها من خالل الجدول التالي  -
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  )2016- 2013(عدد المخیمات العائلیة خالل الفترة ):11(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  السنوات 
عدد المخیمات 

  العائلیة 
18  13  11  12  

  مدیریة السیاحة لوالیة جیجل:المصدر 

  ).2016- 2013(خالل الفترة  المخیمات العائلیةعدد ):05( الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالبتین باالعتماد على الجدول  :المصدر 

-2013(الل الفترة خالشكل و الجدول أن عدد المخیمات العائلیة في انخفاض مستمر  یتضح من خالل
مخیم یعتبر هذا التوافد قلیل مقارنة بالنسبة  12ارتفاع طفیف ونسبي إلى 2016، لیرتفع سنة )2015

مخیم عائلي ویعود هذا االنخفاض كونها  مغلقة بموجب ) 21( 2012للسنوات الماضیة ،حیث بلغ سنة 
  .قرارات والئیة 

  -جیجل -بوالیة  للنشاط السیاحي المحليالتأطیر : المطلب الثالث

  :)1(والیة جیجل على عدة هیئات سیاحیة تشرف على القطاع السیاحي بالوالیةتتوفر   

                                                             
  .)15، 14(مدیریة السیاحة، المونوغرافیا السیاحیة جیجل، ص )1(
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  الدواوین والجمعیات السیاحیة: أوال

دواوین سیاحیة معتمدة من أهم نشاطاتها التعریف بالمنتوج السیاحي المحلي  08بالوالیة تتوفر   
  :وتتمثل فيالتظاهرات الوطنیة وترقیته عن طرقي إقامة معارض محلیة والمشاركة 

  الدواوین والجمعیات السیاحیة ):12(  الجدول رقم 

  المقر  اسم الدیوان أو الجمعیة  الرقم
  عالم وتنشیط الشبابإمركز    -يجللجیإ -لي للسیاحیة حالدیوان الم  1
   -العوانة –المركز الثقافي    - العوانة –الدیوان المحلي للسیاحة   2
  بلدیة القنار   - القنار–الدیوان المحلي للسیاحة   3
  لعزیزبلدیة سیدي عبد    -سیدي عبد العزیز –الدیوان المحلي للسیاحة  4
  بلدیة جیجل  نادي الرمال الذهبیة  5
  حي الرابطة الغربي  الدیوان الجیجلي للسیاحة  6
  زیامة منصوریةشوبة  فندق  الدیوان المحلي للسیاحة زیامة منصوریة  7
  شارع أول نوفمبر  الدیوان المحلي للسیاحة  8

  )15، 14(مدیریة السیاحة لوالیة جیجل ، المنوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل ، ص: المصدر

  وكاالت السیاحة واألسفار: ثانیا

للسیاحة واألسفار معتمدة من طرف اللجنة الوزاریة لالعتمادات، تنحصر  وكالتتوجد بالوالیة خمس  
نشاطاتها على بیع التذاكر، تنظیم الرحالت، والعمرة باإلضافة إلى استغالل المخیمات العائلیة ومراكز العطل 

  :وتتمثل في

  .جیجل -شارع نوفمبر -وكالة الكورنیش -

  .جیجل -فى بن بولعیدنهج مصط 01 - وكالة سیاحیة وأسفار الجزائر -

  .جیجل -مسكن المیلیة 20حي  -وكالة العربي -

  .جیجل -شیخنهج حسن بن -وكالة جیزال -

  .الطاهیر - نهج عمرة الطاهیر - بالم تور وكالة  -
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  مدیریة السیاحة: ثالثا

 تم إنشاء مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة على مستوى الوالیة، لكي تتولى مسؤولیة االهتمام  
بالقطاع السیاحي، على والیة جیجل والیة سیاحیة على ضوء ما تملكه من موارد سیاحیة هائلة، والتي تتولى 

  .إلطار النهوض بالقطاع السیاحيعدة مهام ووظائف تنصب في 

  :من بین المهام نذكر مایلي : مهام مدیریة السیاحة

  .السهر على تلبیة حاجیات المواطنین  -

  .السیاحیةإدماج النشاطات -

  .جمع المعطیات والمعلومات اإلحصائیةحول النشاطات السیاحیة  -

  .توجیه المشاریع االستثماریة للسیاحة ومتابعتها باالتصال مع الهیئات المعنیة  -

  .متابعة تطابق النشاطات السیاحیة وقواعد ممارسة النشاطات والمهن السیاحیة -

  .- جیجل–بوالیة النشاط السیاحي تمویل : المبحث الثالث

وقد وقع اختیارنا  ،من خالل هذا المبحث سنحاول القیام بدراسة الهیئات الممولة لالستثمار السیاحي  
، وكذلك الوكالة الوطنیة في تمویل النشاط السیاحي -جیجل - ANDIلتطویر االستثمار الوطنیةعلى الوكالة

  .الدعم التمویلي للنشاط السیاحي ،باعتبارهما هیئتان تقدمان -ANSEJ–لدعم وتشغیل الشباب 

  في تمویل النشاط السیاحي –جیجل –ANDIمساهمة الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :المطلب األول 

  .التعریف بالوكالة وهیكلها التنظیمي: أوال

أنشأت هذه الوكالة من أجل النهوض بعملیة االستثمار من خالل عملیات اإلعالم،  :التعریف بالوكالة - أ
  .)1(تسییر نظام االمتیازاتیو التسهیل، ترقیة االستثمار، المساعدة والمرافقة وتسییر العقار االقتصاد

الستغالل التي تمنح امتیازات اإلنجاز فقط بعد االنتهاء من االنجاز، یقدم المستثمر طلب منح االمتیازات ا -
  .المتوقع تستفید منها االستثمارات الكبرى بعروضتمنح حسب مقاییس لم تحدد 

                                                             
  .جیجل - ANDIوثائق داخلیة للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار ) 1(
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  الهیكل التنظیمي -ب

  .-جیجل -الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :)06(  الشكل رقم 

  

  - جیجل - ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :المصدر

  :-جیجل–في تمویل القطاع السیاحي في والیة  ANDIدور الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار :ثانیا

وتطویر یمكن توضیح االستثمارات السیاحیة المحولة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر جیجل   
  : من خالل الجدول اآلتي: )1()2017 -2012( االستثمار خالل فترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .14:30، الساعة 2017/ 05/ 07الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار، مركز استفتاء اإلجراءات، یوم ) 1(

 اإلدارة العامة

مصلحة دراسة 
 المشاریع

مصلحة الشباك 
 الوحید 

المتابعة مصلحة 
 والمساعدة

مصلحة األرشیف 
 واإلعالم اآللي  
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 -2011(من طرف الوكالة لالستثمار خالل الفترة الممولة االستثمارات السیاحیة  ):13(الجدول رقم
2017.(  

عدد   االستثمارات
  المناصب

  السنة  المكان     التمویل

  الفنادق
  فندق ومطعم سیاحي - 1

  
  منصب 50

    البنك  الذاتي
شارع اإلخوة، منطقة 

  الرابطة

  
2011  141.300  159.159  

 منطقة التوسع  660.800  283.200  منصب 72  فندق ومطعم سیاحي - 2
 السیاحي العوانة

  جیجل

2014  

منطقة التوسع   980.926  420.397  منصب 30  فندق ومطعم سیاحي - 3
  السیاحي العوانة

2015  

منطقة الصناعة   587.914  176.374  منصب 50  فندق ومطعم سیاحي - 4
  المیلیةبالرة

2015  

منطقة الشرقي لمدینة   3.217150  137.877  305  فندق ومطعم سیاحي - 5
  جیجل

2016  

  السیاحي القرىا -
  إنشاء قریة سیاحیة - 1

شاطئ   238.332  158.888  منصب 42
قرب  15ص...تاسو

  نزل الزمرد

2016  

  2016  منطقة التوسع العوانة  697.721  299.022  منصب 42  إنشاء قریة سیاحیة - 2
  المركبات السیاحیة -
  إنشاء مركب سیاحي 1

  2016  منطقة سیاحیة العوانة  901862  270.559  منصب 51

  إقامات سیاحیة
  إنشاء إقامة سیاحیة  - 1

منطقة التوسع   2217924  950.540  منصب 50
  السیاحي العوانة

2017  

  .-جیجل  –الوثائق الداخلیة للوكالة الوطنیة لتطویر  :المصدر 

  :لتحلیل الجدول یمكن إعداد الشكل التالي
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ولة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارات بوالیة ماالستثمارات السیاحیة الم):07(الشكل رقم 
  ):2017 -2011(للفترة  - جیجل

  

  
  .باالعتماد على الجدول  من إعداد الطالبتین :المصدر

حسب معلومات الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارات في الوالیة أن عدد المشاریع السیاحیة الممولة من  -
سیاحیة ومركب سیاحي و فیال  قرى 02فنادق و 5( مشاریع 9قدر ب ) 2017 -2011(طرفها خالل الفترة 

خالل هذه الفترة السیاحیة  ویل االستثمارات وحسب اإلحصائیات أن هناك تزاید طفیف في تم) فاخرة
تمام مشروعها، فمصدرها  إلىفإن هذه المشاریع االستثماریة تلجأ  خاصةالفنادق، البنك من أجل إنجاز وإ

الن هذه األخیرة تحتاج عبارة عن فنادق الذاتیة غیر كافیة، وأغلب االستثمارات الممولة من طرف الوكالة 
لكل من المركب  %11و %22السیاحیة بنسبة  القرى ثم تلیها %55مساهمتها  رأس كبیر، حیث بلغت نسبة

  .السیاحي، والفیال الفاخرة

  آلیات منح االمتیاز من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: ثالثا

56%

22%

11%

11%

الفنادق

القرى السیاحیة

مركب سیاحي

فیال فاخرة
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هذه  ،تمنح الوكالة امتیازات غالبیتها جبائیة على مرحلتین األولى مرحلة اإلنجاز والثانیة مرحلة االستغالل
االمتیازات بناء على قرار الوكالة بعد تقویم قبلي للمشاریع، وتحدد مدة االمتیازات التي تتراوح بین السنة 

  .سنوات وعشر سنوات بالنسبة لمرحلة االستغالل  3والثالث سنوات بالنسبة لمرحلة االنجاز وبین 

وتختلف مدة االنجاز من سنة كأدنى  تقصد باالنجاز إنشاء المشروع :امتیازات الخاصة بمرحلة االنجاز - أ
  :حد إلى ثالث سنوات كأقصى حد وتتمثل هذه االمتیازات فیما یلي

اإلعفاءات الكلیة أو الجزئیة من حقوق تحویل الملكیة، وكل االقتناعات العقاریة التي تدخل في  -
  .االستثمارات لمدة سنتین

التي تدخل في االستثمارات سواء في القطاع السیاحي اإلعفاء الكلي أو الجزئي بالنسبة للسلع والخدمات  -
  .أو قطاعات أخرى

  .تخفیض نسبة تطبیق الحقوق الجمركیة على السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع -

نقصد بها االمتیازات التي تحصل علیها المستثمرة أثناء انطالقه  :امتیازات الخاصة بمرحلة االستغالل -ب
 10إلى سنوات  5من (دایة مزاولته النشاط المعنى وتختلف االستغالل من حیث اختالف المشروع أو ب

  :وتتمثل فیما یلي) سنوات

  .اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات -

  .اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني -

السیاحي، ومن الرسم العقاري  اإلعفاء من دفع مستحقات الملكیة العقاریة التي تدخل في إطار االستثمار -
ابتداء من تاریخ الحصول علیها ومدة االمتیاز هي فترة االستغالل بعد االنتهاء من مدة اإلعفاءات في 

، ودائما في إطار تشجیع االستثمارات وتوقیتها تطبق نسبة منخفضة على "االستغالل"، "اإلنجاز"المجالین 
  .بالنسبة لألرباح المعاد استثمارها %50بة الضرائب الخاصة بأرباح الشركات تقدر بنس

في تمویل النشاط  -جیجل –ANSEJمساهمة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : المطلب الثاني
  السیاحي     
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لى االستثمارات إلى تقدیم الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ثم إمن خالل هذا العنصر سنتطرق   
  التي تمولها الوكالة )المرتبطة بالسیاحة أو الخدمات (السیاحیة 

  ANSEJتقدیم الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : أوال

هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة مكلفة  ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب :تعریف الوكالة - أ
، البدایة 1996بتشجیع، تدعیم ومرافقة الشباب البطال الذین لدیهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، أنشأت سنة 

  .)1(1997الثاني من سنة  السداسيالفعلیة لنشاطها كانت خالل 

  :نذكر بعض المهام فیما یلي :مهام الوكالة -ب

  .المشاریع في إطار تطبیق مشاریعهم االستثماریةوترافق الشباب ذویتدعم وتقدم االستشارة  -

  .تقوم بمتابعة االستثمارات التي ینجزها الشباب وأصحاب المشاریع -

لیة في إطار التحلیل المالي للمشاریع وتطبیق خطة اتقدم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات الم -
  .لهاالتمویل ومتابعة انجاز المشاریع واستغال

  :أهداف الوكالة - ج

  .خلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة وتحقیق التنمیة في شتى المجاالت -

  .وتشجیعهاالمبدعة اكتشاف المشاریع  -

  .تنویع االقتصاد الوطني وذلك بإنشاء مؤسسات في جمیع القطاعات -

  :شروط القرض -د

  .أن یكون الشاب المستثمر بطال -

  .مؤهالت مهنیة ذات عالقة بالنشاط المرتقب، وفكرة مشروع معینأن تكون لدى الشاب  -

  .، فهي تخضع العتماد یمنح من طرف مدیریة السیاحةالمقننةبالنسبة للمشاریع السیاحیة  -

                                                             
  .  وكالة جیجل - ANSEJوشائق داخلیة للوكالة الوطنیة وتشغیل الشباب )1(
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  ).صافي  مبلغ مالي(المساهمة الشخصیة لصاحب المشروع  -

  

یستفید صاحب المشروع خالل مراحل إنشاء مؤسسة  :االمتیازات التي یحصل علیها الشاب من الوكالة -ه
  :)1(من

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة، وتخفیض الحقوق الجمركیة في مرحلة اإلنجاز، (امتیازات جنائیة  -
  ).واإلعفاء من الضرائب في مرحلة االستغالل 

  ).تخفیض نسب الفوائد البنكیة  -قرض بدون فائدة( اإلعانات المالیة  -

  .الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب  -و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .10:00الساعة  على 2017/ 05/ 10یوم  -مقابلة مع المكلف بالتكوین، الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، وكالة جیجل) 1(
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  -وكالة جیجل -ANSEJالهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب  ): 08( الشكل رقم 

  
  -وكالة جیجل –ANSEJوثائق داخلیة لدى الوكالة لدعم وتشغیل شباب  :المصدر

  

  

 

 المدیر

 األمانة ضبط االتصاالت

 ضبط االتصاالت األرشیف

آليإحصاء وإعالم  متابعة  مرافقة المحاسبة والمالیة المدیریة والوسائل 

رئیس  رئیس المصلحة رئیس المصلحة
 المصلحة

 رئیس المصلحة رئیس المصلحة

 إطار مالي

 إطار محاسبي

 مرافق

مساعدة 
 مرافق

 إطار الوسائل

 عون االستقبال

 المخزني

الصیانةعامل   

 سائق

إطار في 
 اإلحصاء

مختص في 
اإلعالم 

 اآللي

 مراقب

إطار في 
 المراقبة

 إطار في الموارد البشریة
 مسیر الموارد البشریة

 محاسبة
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  : للمشروعالمالیة  التركیبة: ثانیا

  : یتم تمویل في هذه الوكالة وفق طریقتین  

  : وفي هذا التمویل یكون طرفین فقط هما :التمویل الثنائي - أ

  .الشخصیة للمثستثمرالمساهمة  -

  .قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة -

دج، أما المساهمة الشخصیة 10.000.000دج إلى 5.000.00بحیث تكون قیمة االستثمار من   
  .%28، والوكالة تقدم قرض قیمته %72تكون بنسبة 

  : المصغرة من االمتیازات التالیة) السیاحیة(تستفید المؤسسة  -

  :شروعفي مرحلة إنجاز الم -1

ة التي تدخل مباشرة في دمن الحقوق الجمركیة للتجهیزات المستور  %5تطبیق معدل مخفض نسبته  -
 .إنجاز االستثمار

 .العقاري االكتساباإلعفاء من دفع رسوم الملكیة على  -
 .اإلعفاء من حقوق التسجیل على عقود التأسیس للمؤسسات -

  : في مرحلة استغالاللمشروع -2

 ).سنوات 6سنوات أو  3لمدة (اإلعفاء من  الرسم العقاري على النیابات  -
 .اإلعفاء الكلي من الضریبة الجزافیة الوحیدة ابتداء من تاریخ االستغالل -
 3دید فترة اإلعفاء من الضریبة الجزافیة الوحیدة لمدة عامین، عندما یتعهد المستثمر بتوظیف مت -

 .محددة لمدة غیراألقل عمال على 

كل من المستثمر، البنك، والوكالة، وتكون قیمة  كةففي هذا التمویل تكون مشار  :التمویل الثالثي -ب
والقرض البنكي یكون لدیه  %2والمساهمة الشخصیة بــ 1.000.000إلى  5.000.00االستثمار تقدر من 

 .%28أمام الوكالة تقدم نفس القرض في التمویل الثنائي أي %70أكبر نسبة وتقدر 

  .%100المصغرة من تخفیض نسبة فائدة القرض البنكي بــ) السیاحیة(تستفید المؤسسة  -
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  :ثالثة قروض إضافیةتمنح ألصحاب المشاریع   

 .دج500.000: قرض بدون فائدة القتناء عربة ورشة -
 .دج500.000قرض بدون فائدة للكراء یصل إلى  -
  .دج1.000.000جماعیة یصل إلى قرض بدون فائدة إلنشاء مكاتب  -

  .-جیجل - في تمویل القطاع السیاحي في والیة ANSJدور الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : ثالثا

، 2012(یلخص الجدول اآلتي حصیلة االستثمارات السیاحیة التي مولتها الوكالة خالل الفترة   
2016.(  

الممولة من طرف الوكالة الوطنیة )المكملة لها الخدمات (أو السیاحیة االستثمارات :) 14( الجدول رقم 
  ).2016-2012(لدعم وتشغیل الشباب لوالیة جیجل في الفترة 

  العدد  االستثمار
  95  مطعم متنقل+ مطاعم أكل سریع 

  05  الطرز على القماش
  04  صائغ تقلیدي

  05  مؤسسات النظافة
  04  مؤسسات االستثمار
  02  مؤسسات االتصال

  01  المساحات الخضراءتهیئة 
  05  مؤسسة األشغال الغابیة

  121  المجموع
  –بجبجل-وثائق داخلیة للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب :المصدر

  :لتحلیل الجدول یمكن إعداد الشكل التالي -
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الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم )المكملة لها الخدمات (أو االستثمارات السیاحیة :) 09( الشكل رقم 
  .)2016-2012(خالل الفترة  - جیجل–وتشغیل الشباب بوالیة 

  

  . باالعتماد على الجدول  من إعداد الطالبتین :المصدر

وهذا راجع إلى  لیلة،قمولة من طرف الوكالة رات السیاحیة الممن خالل الشكل نالحظ أن االستثما  
ملیار سنتیم، ولهذا  1الممنوح من طرف الوكالة  القرضكونها تتطلب رأس مال كبیر في حین ال یتعدى 

نالحظ عدم وجود فنادق ضمن االستثمارات الممولة من طرف الوكالة وهذا یدخل ضمن ضعف التمویل 
تجاه الشباب إلى االستثمارات الخدمیة  حیث یشكل عائق أمام االستثمارات السیاحیة بالوالیة، مما یؤدي إلى ا

وهذا ما نالحظ من خالل الشكل حیث أن أغلب الصغیرة التي تعتبر مساعدة ومكملة للقطاع السیاحي 
تلیها  %78.5االستثمارات الممولة من طرف الوكالة تتمثل في مطاعم أكل سریع ومطعم متنقل بنسبة 

  .ثم باقي المؤسسات بنسبة ضعیفة جدا %4.4سبة مؤسسة األشغال الغابیة والطرز على القماش بن

وحسب معلومات الوكالة فإن االستثمارات الممولة من الوكالة تعتبر مكملة للقطاع السیاحي فهي   
تؤثر على القطاع من خالل ما تقدمه من خدمات تكمیلیة، كما تتأثر به باعتبار مشاریع االستثمار في 

  .استثمارات في القطاعات األخرىالقطاع السیاحي تشجع على قیام 

  .-جیجل -ANSEJمعوقات النشاط السیاحي حسب الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب : رابعا

79%

4%

1% 2%
3%

4%
3%

4% مطعم متنقل+ مطاعم أكل سریع 

مؤسسة األشغال الغابیة

تھیئة المساحات الخضراء

مؤسسة االتصال

مؤسسة االشھار

مؤسسة النظافة

صائغ تقلیدي

الطرز على القماش
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  : )1(هناك صعوبات تواجهها الوكالة نذكر منها  

 1ضخمة مثل الفنادق، الوكالة الوطنیة تقدم قرض ال یتعدى أموال االستثمارات السیاحیة تتطلب رؤوس  -
  .وهذا األخیر ال یكفي إلنشاء أو االستثمار لمشروع في المجال السیاحيملیار 

نقص الثقافة السیاحیة لدى الشباب المستثمر وضعف الوعي السیاحي من أجل إنشاء مؤسسات سیاحیة  -
  .مصغرة

باالستثمار  بالنفورهي شروط شبه مستحیلة مما أدى ) إقامة فنادق(شروط الحصول على شهادة المطابقة  -
  .في هذا المجال

  .اإلجراءات اإلداریة تكون معقدة ولفترة طویلة مما یجعل المستثمر یتراجع عن تجسید المشروع -

  :باإلضافة إلى الصعوبات المذكورة سابقا هناك صعوبات أخرى تواجهها الوالیة نذكر منها*   

مما یؤدي إلى نقص غیاب المؤسسات المالیة والبنكیة المتخصصة في تمویل االستثمار السیاحي  -
  .االستثمارات السیاحیة

خوف المستثمرین في الوقوع في خسائر مادیة نتیجة فشله في تحقیق العائد المتوقع لذلك نجد المستثمرین  -
یتهربون من طلب القروض خوف من عدم القدرة على السداد وبالتالي الدخول في خدمات الدیون وبوابة 

  .المشاكل

بین مدیریة السیاحة ومختلف الوكاالت السیاحیة الموجودة على المستوى الوالئي  عدم وجود تنسیق كافي -
  .مما أدى إلى ضعف تنشیط السیاحة

یعاني أصحاب المشاریع السیاحیة من مشاكل التمویل سواء في مرحلة  االنطالق المشاریع على الرغم من  -
ك التنمیة  المحلیة مؤخرا یقتضي تنظیم لفائدة أن هناك اتفاقیة أمضیت بین وزیر السیاحة والمدیر العام لبن

  .المستثمرین في قطاع السیاحة

                                                             
على الساعة  17/05/2017یوم  -جیجل - ANSEJمقابلة مع السیدة المكلفة بالتكوین، الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب )1(

10:00.  
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التمویل یكون عن طریق القروض البنكیة حیث تمنح قروض قصیرة ومتوسطة األجل وهذا ال یتناسب مع  -
  .طبیعة االستثمار السیاحي الذي یتطلب قروض طویلة األجل

، المكملة لها  ماتدالخمن خالل دراستنا لبعض الهیئات الداعمة أو الممولة لالستثمار السیاحي أو   
استنتجنا أن تمویل القطاع السیاحي في والیة جیجل یعاني نقص من حیث الجهات الداعمة لهذا القطاع، 

المالیة والبنكیة رغم امتالك والیة جیجل مقومات سیاحیة هامة إال أنها تعاني من غیاب المؤسسات 
  .المتخصصة في تمویل االستثمارات السیاحیة مما یؤدي إلى نقص االستثمارات السیاحیة في الوالیة

  .-جیجل–بعض المقاربات لحل إشكالیة تمویل االستثمار السیاحي بوالیة : المطلب الثالث

ى الجهات المعنیة إن تطور القطاع السیاحي یرتبط ارتباطا وثیقا بعملیة التمویل لذلك وجب عل  
بعض الصیغ  اقتراحاالهتمام بهذا المجال والبحث عن الحلول الالزمة لمشكل التمویل وسوف نحاول 

التمویلیة المختلفة للتمویل والتي من شأنها أن تساهم في تطویر القطاع السیاسي في الجزائر بصفة عامة 
  .وفي والیة جیجل بصفة خاصة

الخطوة األولى ألي مبادرة استثماریة سیاحیة وال یمكن أن یقوم االستثمار  تعتبر: تمویل عملیة التهیئة*  
السیاحي في مناطق غیر متوفرة على البنیة التحتیة التي تتمثل أساسا في الطرقات وشبكة متطورة من 

  .االتصاالت وعلیه فإن عملیة التهیئة تعتبر من االستثمارات الثقیلة الرتفاع تكالیفها

ساسي لعملیة التهیئة هي الدولة عن طریق إنشاء صندوق خاص بتهیئة المناطق إن الممول األ  
  .السیاحیة

تعد عملیة تسویة طریقة حیازة واستغالل العقار  من العملیات التمویلیة األساسیة في تدعیم  :العقار* 
تسهیل عملیة االستثمار السیاحي، حیث یعتبر العقار الخطوة األولى لتسویة العقد مع المستثمر من أجل 

من  %10إلى  %8االستثمار السیاحي ومن الدراسات التقنیة المعبرة حول الموضوع، فإن العقار یمثل من 
  .الحجم الكلي لالستثمار السیاحي

  .كما أن تسویة عملیة ملكیة العقار أساسیة لحصول المشروع على التمویل فالعقار یعتبر أداة ضمان
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  :تمویل عملیة االنجاز* 

عملیة االستثمار في الفنادق الضخمة والقرى السیاحیة یعتبر من : یل إنجاز المشاریع الضخمةتمو * 
  :العملیات الثقیلة التي ترتفع تكالیفها وتطول فترة اإلنجاز وینقسم إلى

بما أن الصناعة السیاحیة تتمیز بطول فترة إنجاز المشروع فمن الضروري توفیر شبكة  :عقود الشراكة -
  .تمویل النشاط السیاحيلاألجلطویلة اللتمویل اتشكیلیة من طرف 

إن الطبیعة الخدمیة للقطاع السیاحي تفرض درجة عالیة من التجهیز داخل الهیاكل : إلیجاريالتمویل  -
  الفندقیة والسیاحیة

  نشاط الهیاكل السیاحیة تمویل* 

تتمثل هذه العملیة في مشاركة البنك مع المستثمر في تمویل صفقة : المشاركة على أساس صفقة معینة -
أو عملیة محدودة خالل النشاط الجاري للمشروع سواء تعلق األمر بالسوق المحلیة أو السوق األجنبیة، وهذا 

  .حسب نوع الصفقة %40و %25ع بنسبة تتراوح بین النوع من العملیات یطلب المصرف مشاركة المشرو 

  :یتم ذلك من خالل: تمویل عملیة تسویق المنتج السیاحي*

تمویل دورة االستغالل لمكاتب اإلعالن عن طریق مشاركة على أساس صفقة معینة من طرف            -
نسبة إضافیة من حجوزات المصرف وعقود السلم من طرف الهیاكل االستثماریة التي تستفید منها بعد من 

  .لمحققة عن طریق مكاتب الترقیة واإلشهار

  .تكالیف حیازة أو إیجار العقار والتجهیزات لمكاتب اإلعالن والمتدربین السیاحیین -

  .القیام بحمالت إشهاریة واسعة من أجل طبع صورة سیاحیة داخل الوالیة -
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  الفصل  خالصة

القطاع السیاحي واالستثمارات  في الوالیة تتطور تدریجیا، وهذا من خالل دراستنا توصلنا إلى أن   
مؤشر جید یعود بالنفع على القطاع السیاحي والقطاعات األخرى، بالرغم من أن جلب العمالت الصعبة 
ضعیف جدا نظرا لكون توافد السیاح األجانب إلى الوالیة ضعیف جدا، فبالرغم من توفر الوالیة على مقومات 

 أن الوالیة تعاني من قلة االهتمام بالقطاع السیاح، وضعف التحفیزات في هذا المجال، وضعف سیاحیة إال
التمویل باعتبار االستثمارات السیاحیة تتطلب رأس مال كبیر، كالفنادق مثال، وغیاب الثقافة السیاحیة للوالیة، 

  .الخ...طاع السیاحيوغیاب إستراتیجیة واضحة للدولة، والهیئات المحلیة فیما یخص تطویر الق

  

  



 

 

مةـــــــــــــــالخات  
 



 الخاتمة 
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من خالل دراستنا لموضوع إشكالیة تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر استنتجنا أن القطاع         
السیاحي من القطاعات الحیویة التي تؤدي دورا هاما في الكثیر من دول العالم ، بما تحققه من تدفقات مالیة 

توفیر البیئة السیاحیة المالئمة للنهوض وخلق فرص عمل و بدیل لالستثمار األجنبي إال أن األمر یتطلب 
مازال غارقا في مشاكل عدیدة بالرغم من المبادرات كما أن القطاع السیاحي في الجزائر .بهذا القطاع 

مند االستقالل إلى یومنا هذا ومن بین المشاكل مشكل تمویل المتعددة من الدولة الجزائریة لتطویر القطاع 
في وضعیة ال تلیق  ) الخ..فنادق ، مطاعم (جعل المرافق السیاحیة في الجزائراالستثمارات السیاحیة ، مما 

بالسیاحة الجزائریة وال تخدم تطور القطاع السیاحي إطالقا ،وهذا ما یحتم على الدولة الجزائریة القیام 
أكبر لحل هذه المشاكل حتى یستطیع القطاع السیاحي أن یحجز مكانة هامة ضمن االقتصاد  اتدبمجهو 

على تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر بصفة عامة  الوطني ، وقد حاولنا  في الدراسة تسلیط الضوء 
في متعرفین على المشاكل التي تواجهها تمویل االستثمارات السیاحیة  بصفة خاصة  وفي والیة جیجل

  .الجزائر وفي والیة جیجل 

توصلنا إلى مجموعة من النتائج سواء في الجانب التطبیقي أو من خالل دراستنا  :النتائج العامة للدراسة
  : يفیما یل  الجانب النظري ونوجزها

تلعب السیاحة دورا مهما في التنمیة والتطویر االقتصادي وذلك أنها تؤثر تأثیرا مباشرا على مستویات  -
  .التشغیل واألجور واإلنتاج وأنماط االستهالك واالستثمار ومیزان المدفوعات 

یعد االستثمار السیاحي من  أهم األنشطة  في االقتصاد عامة وفي السیاحة خاصة والذي یتیح فرصا   -
  .استثماریة ترفع القدرة على المنافسة في السوق السیاحیة العالمیة 

الذي ینتج عنه العقار تعیق سیره تتمثل في مشكل  عدة عراقیلفي الجزائر  االستثمار السیاحي یتعرض -
العشوائي لمناطق التوسع السیاحي ، باإلضافة إلى مشكل التمویل وعزوف البنوك عن تقدیم قروض  الشغل

  .طویلة األجل تتناسب مع طبیعته

عدم مالئمة طرق التمویل مع طبیعة تباطؤ االستثمار السیاحي في الجزائر یعود في جزء منه إلى  -
ئد وعدم تأكدها ، إضافة إلى كونه استثمار ثقیل ، فقد االستثمار السیاحي الذي یتمیز بطول فترة تحقیق العوا

  .یحتاج إلى رأس المال ضخم وهذا ماال یوفره البنوك التي تقتصر على قروض قصیرة ومتوسطة األجل 
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رغم توفر والیة جیجل على مقومات سیاحیة تؤهلها أن تكون قطب سیاحي بامتیاز ، إال أن معظم الهیاكل  -
  ).إداریة واستثماریة واضحة  إستراتیجیةغیاب (ترقى إلى المستوى المطلوب السیاحیة بالوالیة ال 

  .نقص الثقافة السیاحیة لدى المستثمر  -

  اختبار الفرضیات

یعتبر محددا أساسیا للنهوض توفر المقومات السیاحیة  المدرجة والتي محتواها األولىالفرضیة  فیما یخص -
،فبالرغم من امتالك الجزائر لمقومات سیاحیة إال أن القطاع )فرضیة منفیة (بالقطاع السیاحي في الجزائر 

السیاحي لم یحظى باالهتمام الكافي للنهوض به ، وهذا لكون الجزائر تواجه صعوبات في هذا القطاع نذكر 
  .القطاع السیاحي  تطویر  یقفان في وجهاللذان  منها مشكل العقار السیاحي ومشكل التمویل

فیما یخص الفرضیة الثانیة والتي محتواها ضعف االستثمار السیاحي في والیة جیجل یعود إلى محدودیة  -
فحسب الدراسة المیدانیة بالوالیة وبالتحدید في الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب )ة تفرضیة مثب(أدوات التمویل 

لكون رأس المال االستثمار فإن أغلبیة االستثمارات هي عبارة عن خدمات مكملة للنشاط السیاحي وهذا 
االستثمارات یر ال یكفي للقیام بمشروع سیاحي ، ألن ملیار دج وهذا األخ 1ال یتعدى  السیاحي في الوكالة 

  .السیاحیة تتطلب رؤوس أموال ضخمة 

فیما یخص الفرضیة الثالثة والتي محتواها یعتبر القید المالي من أهم العوامل التي تعیق بعث وتطویر  -
غیر قادر على ،مالي ال یتمیز بالفاعلیة النظام الحیث أن   ،) مثبتةفرضیة ( السیاحي في الجزائر االستثمار 

تحویل، مسك الحسابات، (لبات المستثمرین، بحیث هناك صعوبات في العملیات الجاري التأقلم مع متط
خرى تابعة لنفس البنك في نفس المنطقة أل، إذ أن تحویل صك بنكي مثال من وكالة )تحویل األموال المودعة

السیاحي وال ننسى القروض قصیرة ومتوسطة األجل ال تتناسب مع طبیعة االستثمار  یستغرق شهرا كامال
  .الذي یحتاج إلى قروض طویلة األجل

  االقتراحات

  .تخفیض معدل الفائدة ومنح امتیازات وتسهیالت التي تحفز المستثمرین في المجال السیاحي  -

  .تنویع االستثمار السیاحي في مختلف مناطق الوالیة ، قصد تحقیق التوازن وسد فجوات التنمیة  -
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باعتبارها مصدر من مصادر التمویل كما أن البنوك اإلسالمیة علیها أن تبادر في تفعیل السوق المالیة  -
  .سبیل تمویل االستثمارات السیاحیة 

  .زیادة حجم االستثمارات السیاحیة ودعم إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاع السیاحي  -

  .ة لتشجیع السیاحة الداخلیاألفراد نشر الثقافة السیاحیة لدى  -

التحتیة والهیاكل القاعدیة لمناطق التوسع السیاحي وهذا لتأثیره  ىیجب على الدولة أن تقوم بتمویل البن -
  .على دعم وتحفیز النشاط السیاحي 

من خالل حل مشكلة العقار جدب االستثمار األجنبي المباشر تطویر القطاع السیاحي في الجزائر یتطلب  -
  .البیروقراطیة والفساد اإلداري السیاحي والقضاء على 

  .القیام بحمالت الدعایة  واإلشهار  -
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 الملخص



 :الملخص

ا بارزا في التي تلعب دور  ،تعتبر السیاحة الیوم أحد أهم القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة في العالم     
، ایطالیا: دول مثلالوهذا ما یفسر ضخامة االستثمارات الموجهة لهذا القطاع في  ،تنمیة وتطویر البلدان

  .هذا المجالوغیرها من الدول التي حققت تقدما كبیر في  ،والیونان ،اسبانیا

ال إ ،فان القطاع السیاحي لم یحظى باالهتمام الكافي ،ورغم المقومات السیاحیة التي تزخر بها الجزائر      
االهتمام التي تقوم على تنویع االقتصاد و  ،التنمیة المستدامة إستراتجیةوهذا مع اعتماد  ،في السنوات األخیرة

الذي یمكنه أن یوفر موارد مالیة ال  ،ومن بینها قطاع السیاحة ،خارج قطاع المحروقاتبقطاعات أخرى 
الحصول على العقار وخاصة العراقیل المرتبطة بصعوبة  ،ما أزیلت العراقیل التي تقف أمامه إذ ،یستهان بها

  .وصعوبة الحصول على مصادر التمویل 

في ظل  ،وحاولنا في هذه الدراسة استعراض تجربة جزائریة بخصوص تمویل االستثمارات السیاحیة      
مع تسلیط الضوء على الصعوبات التي یواجهها المستثمرین في قطاع  ،مختلف المخططات التنمویة

  .دارسةل للكمجا ، متخذین من والیة جیجلللتغلب على تلك الصعوبات ،والحلول الممكنة ،السیاحة

  . حة ، التمویل ،االستثمار السیاحيالسیا: الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Résumé 

     Le tourisme est aujourd'hui l'un des secteurs économiques et sociaux dans le 
monde, qui jouent un rôle important dans le développement et au développement 
des pays, ce qui explique l'ampleur des investissements destinés à ce secteur dans 
des États comme l'Italie, l'Espagne, de la Grèce, d'autres États qui ont accompli des 
progrès considérables dans ce domaine. 

      Bien des infrastructures touristiques qui offrent de l'Algérie, le secteur du 
tourisme ne bénéficie d'une attention suffisante, mais ces dernières années, avec 
l'adoption  stratégie du développement durable et de la diversification de 
l'économie et l'intérêt des secteurs autres que le secteur des combustibles, 
notamment le secteur du tourisme, qui peut apporter des ressources financières 
considérables , qui avaient été enlevés des obstacles qui s'opposent devant elle, en 
particulier les obstacles liés à la difficulté d'accès à la propriété et à la difficulté 
d'accès aux sources de financement. 

      Nous avons tenté de l'étude de l'examen de l'expérience algériennes qui 
concernant le financement des investissements touristiques, dans le cadre de divers 
programmes de développement, en mettant l'accent sur les difficultés auxquelles se 
heurtent les investisseurs dans le secteur du tourisme, et des solutions possibles et 
de surmonter ces difficultés,  La mise en du mandat de Jijel; comme matière  
l'étude. 

 Mots de clés :Le tourisme, financement 'investissements touristiques.   

 

 

 

 

 

  

  

  


