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  المقدمة

  
  
  

إن التطرق إلى الجانب التمویلي لقطاع معین یحتاج إلى بناء تراكم نظري یسمح بإمكانیة تسییر        

سھا تمویل و تسییر رؤوس كما أن عملیة رسم خطة یتم على أسا, رؤوس األموال في االتجاھات المناسبة

  .األموال داخل قطاع مثل قطاع السیاحة  ال یمكن أن یتم بمعزل عن وضعیة اقتصاد الدولة

و كمحاولة إلسقاط ھذا الموضوع أي تمویل االستثمارات السیاحیة في اقتصاد في مرحلة حرجة       

فالبد من التطرق إلى المفاھیم , مة كاالقتصاد الجزائري نظرا للتحوالت التي یمر بھا محاوال تجاوز األز

  .األساسیة التي تحدد أبعاد موضوع تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر 

و عملیة تحدید اإلطار النظري لكل مصطلح علمي تبنى علیھ عملیة الوصف و التحلیل لموضوع      

أوال موضوع التمویل ,اھیم التالیة تفضي إلى التطرق إلى المف, تمویل االستثمارات السیاحیة في الجزائر 

و ثالثا نخلص في ھذا الفصل إلى إعطاء نظرة على , ثانیا تقدیم وصف نظري للسیاحة , بشكل عام 

و یھدف ھذا الفصل بعد التعرض ألھم المفاھیم , االستثمار السیاحي و أھم الخصائص االقتصادیة لھ 

لنظري لالستثمار السیاحي من حیث خصائصھ و المتداولة في الموضوع  إلى محاولة تحدید البعد ا

و من ثمة تحدید أھمیة القطاع داخل , مكوناتھ و كذا منتوج ھذا االستثمار و ماھیة الخدمة السیاحیة 

  .االقتصاد ككل 
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  . مفاھیم عامة حول التمویل: المبحث األول
تخص  يتمویل بالتطرق للمحاور التوسنحاول في ھذا المبحث إعطاء أھم المفاھیم المكونة لموضوع ال

  .و أھمیة الموضوع في حد ذاتھ في إطار التنمیة, عملیة التمویل و مصادرھا

 :تعریف التمویل: المطلب األول

بتكوین رأس المال الثابت المتمثل , یعرف التمویل على أنھ توفیر األموال من أجل إنفاقھا على االستثمارات

فالعملیة التمویلیة مستمرة  ,)1(تغطیة النفقات المتغیرة و تسییر األعمال الیومیةفي المباني و المعدات و كذا ل

  .باستمرار العملیة االستثماریة في جمیع مراحلھا 

ومن ثمة استخدامھا إلنجاز وظائف , كما تعرف العملیة التمویلیة على أنھا الحصول على الموارد المالیة 

  .)2(المؤسسة بما یتناسب مع أھدافھا 

ضروري حیث أنھ یعتبر من العوائق في عملیة التنمیة خاصة , ن توضیح التمویل و لو بشكل مختصر إ

حیث تجد ھذه الدول نفسھا أمام ضرورة الحصول , في الدول النامیة التي تمر بأزمات ھیكلیة كالجزائر 

, لى السیولة الالزمة وال تتوقف عملیة التنمیة عند الحصول ع, على رؤوس األموال لتفعیل عملیة التنمیة 

بل تعتمد أساسا على اختیار التولیفة األقل تكلفة من رأس المال و كذا تتبع تدفق األموال حالل العملیة 

  .لتحقیق أقصى ربح و ضمان استمرار المؤسسة بالمستوى المطلوب , االستثماریة بكل مراحلھا 

  :و من ثمة یمكن تجزئة العملیة التمویلیة إلى 

  .التمویلیة المتاحة أمام العملیة التنمویة لقطاع معین وضع الصیغ  -

 .اختیار الصیغة األنسب خاصة من حیث التكلفة  -

 .مراقبة تدفق رؤوس األموال ضمن الصیغ الموضوعة  -

 .ضمان إعادة تدویر العوائد في عملیات تمویلیة جدیدة  -

عملیة تحدید التولیفات رؤوس  التمویل ھو: حسب ھدف البحث یمكن تحدید التعریف التالي للتمویل *  

  .األموال األقل تكلفة حسب مساھمة كل طرف لتفعیل نشاط معین و ضمان استمراره 

  :مصادر التمویل: المطلب الثاني

ولتحقیق ھذا الھدف من , إن عملیة التمویل تتمثل كما سبق في الحصول على رؤوس األموال بأقل تكلفة 

  ویجدر, للتمكن من المفاضلة بینھا حسبما یتوافق مع المشروع الضروري التعرض إلى مصادر التمویل 

حفاظا على , اإلشارة إلى أن عملیة التمویل تخص المشاریع االستثماریة العامة أو الخاصة بنفس األھمیة  

  :ویمكن تصنیف مصادر التمویل كالتالي . الموارد 

                                                
 24-23ص ص. 2002. دار الكندي . التمویل الدولي.علي محمد سعود/ د, میثم صاحب عجام / د   (1)
: الریاض. أحمد نبیل عبد الھادي, عدنان دغستاني / د :طرجمة  .)الجزء األول(  التمویل اإلیداري. یوجین برجام , فرد ویستون     (2)

 26ص . 1993.دار المریخ
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  .مصادر التمویل في االقتصاد الوضعي :أوال

  .ا یليو تقسم إلى م   

  :التمویل الذاتي - 1

و تعني مصادر التمویل الذاتیة أن یقوم مالك المشروع بتوفیر األموال الالزمة من أموالھم الخاصة أو من 

   )1(.دون اللجوء إلى مصادر أخرى و ما ینجر عنھا من التزامات, المشروع نفسھ

وتدعم المركز المالي , ترة معینة أنھا ال تخضع للضریبة لف: و تتمیز ھذه المصادر بالخصائص التالیة

غیر أن ھذه . ال تشكل عبئ حیث ال یترتب علیھا عبئ من أسعار فائدة أو التزامات اتجاه الغیر, للمشروع 

  .المصادر یعتمد علیھا حین توسع المشروع كون أن العملیات التوسعیة ال تتطلب أموال ضخمة

  : وتتمثل مصادر التمویل الذاتي في 

  .غیر الموزعة األرباح 1- 1

حیث یمكن للمشروع أن یقتطع جزء من األرباح قبل توزیعھا بتضخیم حجم النفقات أو االھتالكات 

و تستعمل ھذه األموال في تكوین االحتیاطات التي  تساھم في تمویل , الخاصة باألصول الثابتة 

  )2(.االستثمارات التوسعیة

و بالتالي تتساوى تكلفتھا  , كلفة أو التزام على المشروع نظرا أن األرباح المحتجزة ال ینطوي علیھا أي ت

  .مع العوائد المتوقعة فیما لو استثمرت في السوق المالیة 
  التوزیعات المتوقعة                                  

  )3(معدل نمو التوزیعات =                                      + نسبة التكلفة          
  سعر السوق للسھم المتوقعة                         

  

  . تراكم أقساط االھتالكات 2- 1

تعتبر أقساط اإلھتالك من المصادر الشائعة لتمویل توسع المشروعات و تمثل ھذه األقساط في المبالغ 

یمكن  و تراكم ھذه المبالغ. المخصصة سنویا لتسدید قیمة األصول الثابتة أو معمرة خالل عمرھا اإلنتاجي

   )4(.دون اللجوء إلى مصادر خارجیة, أن یعاد استخدامھا لتجدید اآلالت و المعدات

  .مصادر أخرى 3- 1

یمكن للمشروع أن یعتمد على مجموعة من الطرق في اإلدارة المالیة بحیث یستطیع أن یوفر تراكمات 

  ومن ھذه الطرق طریقة ,  نقدیة یستطیع بواسطتھا أن یعید تمویل  نشاطھ دون اللجوء إلى القروض مثال

  

                                                
  . 34ص. مرجع سابق .علي محمد سعود / د, میثم صاحب عجام / د     (1)
 435.ص.2002. دار الجامعة : اإلسكندریة . أساسیات التمویل و اإلدارة المالیة. عبد الغفار حنفي / د  (2)
 73:ص.1998. دار المعارف : اإلسكندریة. طبعة أولى.  الفكر الحدیث في مجال مصادر التمویل. ھندي منیر إبراھیم / د  (3)
 . 35ص. مرجع سابق .علي محمد سعود / د, میثم صاحب عجام / د   (4)
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أو االعتماد , تعجیل دورة رأس المال من خالل تقلیص فترات التخزین للمواد الخام و المواد المصنعة 

  )1(. على البیع النقدي بالتقسیط 

وبالتالي , كما یمكن لمشروع أن یقوم بتخفیض نفقات اإلنتاج بالمحافظة على نفس المستوى من النشاط

  .عادة استثمارھایوفر السیولة إل

أو بإضافة , كما ھناك طریقة أخرى مثل المشاركة في رأس المال بزیادة حصة كل شریك في رأس المال

  )2(.شركاء جدد في تمویل المشروع

التي تتطلب حجم كبیر من رأس , و تبقى طرق التمویل الذاتیة غیر كافیة للقیام باالستثمارات الكبرى   

دون محاولة إدخالھ في دورات , نامیة لھذه الطرق في إعادة تمویل استثماراتھاالمال ؛ و تفتقر الدول ال

  .ولنقص كفاءة اإلدارة في التسییر المالي , جدیدة لالستثمار و یعود ھذا لعدم استقرار البنیة االقتصادیة 

  .التمویل الخارجي - 2

مصادر خارجیة عن و یقصد بالتمویل الخارجي مجموع رؤوس األموال التي تدفق للمشروع من 

ومصادر , ویمكن أن تقسم إلى مصادر خارجیة محلیة أي في نفس الدولة , المشروع مھما كان مصدرھا 

  .خارجیة دولیة أي اللجوء إلى المصادر التمویلیة لدولة أخرى 

  .التمویل الخارجي المحلي 2-1   

  :وتقسم إلى قروض قصیرة األجل و قروض طویلة األجل 

  قروض القصیرة األجلال 1- 2-1      

فالمؤسسة أو المشروع تلجأ للقروض قصیرة , و ھي قروض تصل مدتھا إلى خمس سنوات في المتوسط  

ویمكن أن تأخذ ھذه السیاسة مخاطرة أكبر كاالعتماد على ھذا النوع , األجل عند تمویل األصول المؤقتة 

  )3(. من المصادر في تمویل األصول الدائمة 

تتم على أساس مدى استجابة كل مصدر , بین المصادر القصیرة األجل بالنسبة للمشروع  وعملیة المفاضلة

  )4(.و یمكن أن تختصر ھذه المعاییر في عنصرین , لمجموعة من المعاییر 

و التكلفة یمكن أن تتجسد في , أي األعباء التي یتحملھا المشروع إثر اللجوء لمصدر دون آخر :  التكلفة*

  .و القیود التي یفرضھا مصدر القرض , جم المدیونیة ح, سعر الفائدة 

  

                                                
  35ص. مرجع سابق .علي محمد سعود / د, میثم صاحب عجام / د  (1)

  . 35ص. المرجع السابق  (2) 
 . 35ص. ابق المرجع الس  (3)  

 . 6ص . مرجع سابق . منیر إبراھیم ھندي / د   (4)
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ویعبر ھذا العنصر على درجة مرونة التعامل مع المصدر في االعتماد علیھ : درجة إتاحة المصدر*

 . في تزوید المنشاة باالحتیاجات المطلوبة

  :و یمكن تلخیص المصادر قصیرة األجل لتمویل في ما یلي

و , و من مصادر التمویل قصیرة األجل التي یمكن أن یلجأ إلیھا المشروع وھ:  االئتمان التجاري/ أ   

یتمثل في قیمة المشتریات اآلجلة للسلع التي یحصل علیھا المشروع من الموردین و یستخدمھا في العملیة 

و یتغیر حجم ھذا القرض تبعا لتغیر حجم نشاط المشروع حیث یزداد بزیادة النشاط و العكس . الصناعیة 

  )1(. حیحص

. و یتضمن القرض التجاري خصم نقدي یحصل علیھ المشروع إذا قام بالدفع في فترة التمتع بالخصم

وبالتالي على المشروع أن یفاضل بین امتیاز الخصم والعوائد المحققة من االئتمان إذا لم یتم الدفع في فترة 

  .التمتع بالخصم 

  :بالخصم كما یلي و تحسب تكلفة ھذا المصدر في حالة عدم التمتع 
)2(                            

                    

  

و المعدل السنوي للخصم یعبر عن تكلفة التمویل التي یتحملھا المشروع و تحسب ھذه النسبة من المبلغ 

  .السنوي لالئتمان

ون عادة و تكون ھذه القروض في شكل تسبیقات  نقدیة تدفع للمشروع و تك:  قروض الزبائن/ ب

  )3(وال تطلب ضمانات , بدون فوائد 

و یقصد بھا القروض قصیرة األجل التي یحصل علیھا المشروع من النظام  : االئتمان المصرفي/ ج      

المصرفي و یحل ھذا المصدر في الدرجة الثانیة كمصدر قصیر األجل بعد االئتمان التجاري من حیث 

ومن ناحیة أخرى یكون أقل مرونة كون , یأتي في شكل سیولة نقدیة لكنھ أكثر مرونة من حیث أنھ, التكلفة

  .أنھ ال یتأثر بحجم النشاط تلقائیا

 إن عملیة حصول المشروع على قرض من البنك ال یتم إال بوضع ھذا األخیر مجموعة من الشروط

  .خیرو ترتبط درجة مرونة المعامالت بین البنك و المشروع بالمركز المالي لھذا األ, كضمان 

   )4(:و تتم عملیة منح القرض القصیر األجل بأحد الصیغ التالیة 

  .یمكن للمشروع أن یحصل على مبلغ القرض دفعة واحدة* 

                                                
 . 412-411ص ص. مرجع سابق. عبد الغفار حنفي   (1)

.8ص . مرجع سابق . منیر إبراھیم ھندي / د  (2)  
41ص. مرجع سابق .علي محمد سعود / د, میثم صاحب عجام    (3)  
.8ص . مرجع سابق . منیر إبراھیم ھندي / د  (4)  

                  360نسبة الخصم                                                             
×                                     =                          المعدل السنوي للخصم  

          
                مفترة الخص -نسبة الخصم          فترة االئتمان  -1
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, یمكن أن یتفق المشروع مع البنك على قرض بمبلغ محدد یكون تحت تصرف حساب المشروع* 

دفعات دون تجاوز السقف فیحق للمشروع السحب على المبلغ المتفق علیھ دفعة واحدة أو على 

 .ال تتعدى فترة ھذا النوع من القروض سنة, االئتماني

بمبلغ محدد ) طرف ثالث(وفي ھذه الحالة یضمن البنك المشروع أمام الغیر: الضمانات المصرفیة * 

و عند إصدار خطاب الضمان من البنك , و بالتالي یقدم البنك ضمانات و لیس سیولة للمشروع , 

وفي ھذا النوع من , على المبلغ النقدي) الطرف الثالث(ع بواسطتھ من المقرضیحصل المشرو

 . التعامل یدفع المشروع رسوم بنسبة من قیمة الخطاب للبنك 

  : أما طریقة التسدید فتتم بأحد الصیغ التالیة

و اثر ھذه الصیغة یمنح البنك قرض مقابل احتفاظ المشروع لدى البنك : شرط الرصید المعوض* 

وتبعا لھذه الصیغة . صید معوض خالل فترة االقتراض یشكل ھذا المبلغ نسبة محددة من القرضبر

  :فإن معدل الفائدة الفعلي یكون كما یلي

  )1(قیمة الفائدة                                                                                 

  = معدل الفائدة الفعلي    
  الرصید المعوض –قیمة القرض                                       

  

و بالتالي , و في ھذه الصیغة یقوم المشروع بسداد قیمة الفائدة مقدما: شرط سداد الفائدة مقدما* 

 :تصبح نسبة الفائدة كما یلي

                 

  )2(                       قیمة الفائدة                                                       

     =النسبة الفعلیة للفائدة     
  قیمة الفائدة –قیمة لقرض                                      

  

و بھذه الصیغة ال یكون ھناك رصید معوض و ال سداد مسبق : شرط سداد القرض على دفعات* 

و ھكذا تصبح , ت و عددھا حسب االتفاقولكن یقوم المشروع بسداد القرض على دفعا, لقیمة الفائدة

  :نسبة الفائدة الفعلیة كما یلي

  )3(قیمة القرض         × عدد الدفعات ×  2                                            
  =  النسبة الفعلیة للفائدة              

   )1+فعات عدد الد( × قیمة القرض                                            
  
  

                                                
  .9ص . مرجع سابق . منیر إبراھیم ھندي / د  (1)
  .10ص . المرجع السابق   (2) 
 .11ص . المرجع السابق   (3)
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ال یقتصر تعامل المشروع مع البنك على ھذه الصیغ بل یمكن أن یكون ھناك عدة أسالیب و ضمانات أو 

یتم بواسطتھا تمویل المشاریع في إطار االئتمان المصرفي , رھون بین المتعاملین و باتفاق بین األطراف 

  )1(.مان المخزونالتمویل بض,القروض بضمان الذمم وأوراق القبض : و نذكر منھا 

  .القروض طویلة األجل 1-2- 2    

  : و یمكن أن تأخذ القروض طویلة األجل أحد الصیغ التالیة 

و تتمثل ھذه الصیغة في , أو التمویل طویل األجل المباشر :  قروض طویلة األجل مباشرة/ أ

, عادة الحصول على قروض تتراوح مدتھا بین خمس سنوات إلى عشرین سنة من بنوك متخصصة 

بأسعار فائدة مرتفعة نسبیا نظرا الرتفاع درجة المخاطرة حتى في بعض األحیان یكون القرض مضمون 

  .أو برھن 

إلى إصدار األوراق المالیة للتداول في  ءوتتمثل في اللجو:  قروض طویلة األجل غیر مباشرة/ ب

  في و تتمثل األدوات المستعملة في مثل ھذا النوع من التمویل .البورصة 

  : األسھم العادیة*

وھي أدوات دین طویلة األجل لیس لھا تاریخ استحقاق محدد طالما أن الشركة قائمة وھي تتداول   

  تجاریا وتمثل حقوق لمن یحملھا على الدخل الصافي و أصول الشركة بعد سداد كافة

وائد ھذه وع. األخرى و حملة األسھم ھم شركاء في صافي دخل و رأسمال الشركة تااللتزاما

األوراق تتمثل في حصص من األرباح المحققة أو یتحملون خسائر تبعا للدخل الصافي و بالتالي فحملة 

  .األسھم یتحملون درجة مخاطرة مرتفعة نسبیا

من ناحیة أخرى ال یوجد التزام قانوني بدفع التوزیعات حیث تتم بناءا على رأي مجلس اإلدارة و الجمعیة 

  )2( العمومیة  للمساھمین

  .و للسھم ثالث قیم قیمة اسمیة قیمة دفتریة و قیمة سوقیة

  و األسھم العادیة , األسھم العادیة المخصومة, األسھم العدیة لإلنتاج: وھناك عدة أنواع لألسھم

  .المضمونة

وھي أداة دین طویلة األجل ولھ تاریخ استحقاق محدد كما أنھا أوراق تتداول تجاریا و    :السندات*     

) سنویا أو نصف سنویا( حامل ھذه األوراق الحق في الحصول على دخل ثابت یدفع خالل فترات محددة ل

  .بصرف النظر عن الدخل الذي حققتھ الشركة

  

  

                                                
  .40ص. 1995. المكتب العربي الحدیث .  البورصات. عبد الغفار حنفي   (1)
 .41ص. 1995. المرجع السابق   (2)
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و یحصل حملة السندات على فوائد قبل دفع أي توزیعات للمالك مع األولویة في الحصول على كافة 

  .وإذا لم تسدد الشركة حقوق حملة األسھم فھي مفلسة قانونیا. كةبیع أو تصفیة أصول الشرتم  ما حقوقھم إذ

. سندات قابلة للتحویل, السندات الحكومیة , السندات المضمونة بأصول : و ھناك أنواع عدیدة من السندات 
)1( 

  : األسھم الممتازة*    

دفتریة ولیس لھ تاریخ استحقاق قیمة سوقیة وقیمة , یمثل ھذا النوع من األسھم سند ملكیة لھ قیمة اسمیة     

و حامل السھم الممتاز لھ األولویة في , ولكن من الممكن أن یتم االتفاق على إعادتھ في وقت الحق 

التوزیعات أو التصفیة وتتحدد توزیعات السھم الممتاز بنسبة ثابتة من القیمة االسمیة وال یحق لحملتھ 

  .التصویت 

األسھم الممتازة التي لھا حق , األسھم الممتازة ذات التوزیعات المتغیرة : وھناك أنواع من األسھم الممتازة 

  )2(.التصویت 

  :تكلفة اإلصدارات أو حقوق الملكیة 

  :تقاس تكلفة التمویل عن طریق حقوق الملكیة كما یلي 
  )3(            التوزیعات للسھم                                                                          

 المعدل السنوي لنمو التوزیعات =                                   + نسبة التكلفة        
  السعر السوقي للسھم                     

  
  

  .وإغفال الضریبة على األرباح, و ثبات التوزیعات, و تطبق ھذه الصیغة في ظل ثبات قیمة النقود

:                               وق الملكیة تتبع بجملة من المصاریف األخرى یمكن أن تتمثل فيكما أن عملیة إصدار حق

  .التكلفة التي تدفع لمتعھد االكتتاب*

  .تكلفة االستشارات القانونیة و المحاسبیة *

  .تكلفة الوقت المستغرق في المفاوضات *

  .سھم تكالیف حالة التسعیر بقیمة أقل من القیمة الحقیقیة لل*

  
  
  
  
  

                                                
  .الدار الجامعیة : اإلسكندریة.  صادیات النقود و البنوك و األسواق المالیةاقت. عبد النعیم مبارك / د, إسماعیل أحمد الشناوي   (1)

 .137ص 
 .41ص.مرجع سابق . البورصات. عبد الغفار حنفي   (2)
 .  376ص .مرجع سابق ..أساسیات التمویل و اإلدارة المالیة. عبد الغفار حنفي / د  (3)
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  .يالتمویل االیجار/ج

بوضع آالت أو , ھو عبارة عن عقد یقوم بموجبھ بنكا أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤھلة قانونیا

بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكانیة التنازل عنھا , معدات أو أیة أصول مادیة أخرى 

  )1(.دید على أقساط یتفق بشأنھا تسمى ثمن اإلیجارو یتم التس, في نھایة الفترة التعاقد علیھا 

  :ویتمیز ھذا النوع من التمویل بمجموعة من الخصائص 

  . تكون مجموع األقساط المدفوعة الستئجار األصل أكبر من قیمة األصل في حالة شرائھ -

 و ضرغم ارتفاع التكالیف كما سبق إال أن المشروع في حالة شراء األصل یمكن أن یلجأ للقر -

كما أن األقساط المدفوعة لإلیجار تخصم من األرباح و بالتالي , یتبعھ من تكالیف خدمة الدین 

 . ال تخضع للضریبة 

كبیر مقارنة إذا ما تم شراء  لعند استئجار األصل الثابت فإن السیولة المشروع ال تتأثر بشك -

 .األصل

  .التمویل الخارجي الدولي 2- 2

المستوى  ىدى طرق تدفق رؤوس األموال في شكلھا النقدي أو العیني علومصادر التمویل الدولیة ھي إح

حیث تقدم ھذه األموال من طرف القطاع العام أو الخاص لدولة ما نتیجة الطلب علیھا من طرف , الدولي 

ویوفر ھذا , االستثماریة االقطاع العام أو الخاص لدولة أخرى یكون لدیھا عجز في تمویل مشاریعھ

غیر أن تكالیف ھذا المصدر تحدد على المستوى الدولي و بشروط , خاص العملة الصعبة المصدر بشكل

  )2(. صعبة خاصة بالنسبة للدول التي تعاني مشاكل اقتصادیة

ویعتبر التمویل األجنبي متاح للقطاع العام أكثر منھ للقطاع الخاص حیث أن المنظمات الدولیة ال تمنح 

  .ت جد خاصةقروض للقطاع الخاص إال في حاال

  .و من الوسائل المتاحة للمشاریع االستثماریة في إطار التمویل األجنبي

  : االستثمارات األجنبیة2-1- 2

و تظھر في االستثمارات المباشرة و غیر , و ھي إحدى  مصادر التمویل التي تلجأ إلیھا الدول النامیة 

ملكھا كلیا أو جزئیا و یدیرھا مستثمر أجنبي أما بالنسبة لالستثمارات المباشرة فھي مشاریع ی, المباشرة 

أما االستثمار األجنبي غیر المباشر و ھي عملیة شراء األسھم و السندات , ) منظمات, خواص, حكومات(

  )3(. من قبل األجانب دون أن یترتب علیھا إشراف مباشر أو غیر مباشر على قرارات االستثمار

  
 
  

                                                
 .76ص. 2001. یوان المطبوعات الجامعیة د: الجزائر.  تقنیات البنوك. الطاھر لطرش    (1)
  . 48ص. مرجع سابق .علي محمد سعود / د, میثم صاحب عجام / د   (2)
 54-53ص ص .1999. دار مجدالوي : األردن.  التمویل الدولي. عرفان تقي الحسني   (3)
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یمكن أن تكون ھذه القروض بشكل مباشر أي بطلب ائتمان باتصال :  القروض من البنوك األجنبیة 2-2- 2

غیر أن ھذه العملیة ال یقوم بھا إال المشاریع الكبرى , و المشروع ) مجموعة من البنوك(مباشر بین البنك 

  .ذات السمعة العالمیة 

األجھزة المصرفیة كما قد یكون ھناك تدخل بنكي في تمویل العملیات التجاریة الدولیة التي تتم بتدخل 

  :و تتم ھذه العملیات في الصیغ التمویلیة التالیة .للدول األطراف في التعامل 

 متوسط أو طویل األجل و یمنح ھذا القرض عند إتمام  او ھو قرض: قرض المشتري -

عملیة تجاریة دولیة حیث یمنح البنك من بلد المصدر قرض للمستورد حتى یتمكن ھذا األخیر من السداد 

  )1(.فوري للمورد و في ھذه العملیة یستفید المصدر من التسدید الفوري لمبلغ الصفقة من قبل المستوردال

و یعتبر قرض متوسط و طویل األجل ، ویتمثل في قیام بنك المصدر بمنح قرض : قرض المورد -          

التي منحھا المصدر وقرض المورد ناشئ أساسا عن المھلة لتسدید القرض , للمصدر لتمویل صادراتھ 

لمستورده حیث یلجأ المصدر للتفاوض مع بنكھ حول إمكانیة ھذه األخیرة لتمویل صادراتھ و ذلك بخصم 

 )2(.الورقة التجاریة من بنكھ و الخاصة بھذه العملیة 

كون , كاإلئتمان التجاري ھو خصم لألوراق التجاریة جزافي: و توجد أشكال أخرى للتمویل الدولي -   

 .لمن اشترى الورقة التجاریة اال یوجد ضامنأنھ 

  . الدولي و یتم االستئجار ھنا من شركة متخصصة في التمویل االیجاري دولیا يأو القرض االیجار

و تتمثل في رؤوس األموال النقدیة أو العینیة التي :  القروض الحكومیة و المنظمات الرسمیة 2-3- 2

ن شروط معینة یتفق علیھا الطرفان و یتمیز ھذا النوع من ضم, تقدمھا حكومة أو منظمة لقطر معین 

  )3(.القروض بأسعار فائدة منخفضة نسبیا مقارنة مع أسعار الفائدة في السوق المالیة الدولیة 

و تمنح ھذه القروض ضمن عدة صیغ بحسب طول آجالھا و كذا حجم القرض و مدى ضرورة وجود 

  . ض ضمانات تبعا للوضعیة االقتصادیة للمقتر

ورغم أن اللجوء لھذه لقروض ال یكون اختیاریا بالنسبة , و یترتب على ھذه القروض آثار طویلة األمد 

  :للدول النامیة إال أنھ البد من محاولة تقدیر أثار ھذا المصدر التمویلي لالعتبارات التالیة 

  .التزامات دفع أقساط الدین و الفوائد المترتبة علیھ -

ارتفاع أسعار الفائدة , ارتفاع نسبة التضخم, االقتراض من ارتفاع المدیونیة اآلثار المترتبة على -

 .و انخفاض االستثمارات

  

                                                
  .124 -123ص ص . مرجع سابق . الطاھر لطرش   (1)
 .125 - 123ص ص . المرجع السابق  (2)
 . 67ص . مرجع سابق . عرفان تقي الحسني  (3)
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  .كما أن تحدید أثار ھذا المصدر یتطلب دراسة مفصلة و التعرض ألزمة المدیونیة بشكل مركز -

  . اإلعانات المحلیة و اإلعانات الدولیة -3 

وتتمثل في , یة فھي تعتبر من أھم مصادر التمویل في الدول النامیة أما بالنسبة لإلعانات الحكومیة المحل

, مجمل رؤوس األموال العینیة أو النقدیة التي تمنحھا الدولة دون مقابل من أجل تفعیل العملیة االستثماریة

  .سواء للقطاع العام أو الخاص

رف علھا صنادیق مختصة و في ھذا اإلطار تقترح الدول مجموعة من الصیغ التمویلیة بتسھیالت تش

  : ھذه الصیغ أحد األشكال التالیة  ذحیث تأخ

  .قروض بدون فائدة تمنحھا الدولة -

  قروض بنكیة بأسعار فائدة منخفضة یتم ضمانھا من طرف الوكاالت الدعم الحكومیة المختصة

 .اإلعفاءات الضریبة الكلیة لفترة معینة أو الجزئیة لفترة أطول  -

ل من طرف الحكومة دون المطالبة باألرباح في الفترة األولى من نشاط المشاركة في رأس الما -

 .المشروع 

 .تقدیم االستشارة التقنیة و القانونیة الالزم -

و فیما یخص اإلعانات الدولیة فھي عبارة عن رؤوس أموال تقدم بدون شروط إلى الدول النامیة التي 

نظرا للصعوبات و المشاكل االقتصادیة التي تعاني من صعوبات في تحقیق تراكمات رأسمالیة كافیة 

تعاني منھا ؛ و تقدم ھذه اإلعانات سواء من طرف الحكومات أو المنظمات الدولیة العتبارات سیاسیة و 

  )1(. اقتصادیة تحقق من خاللھا مصالحھا 

یة غالبا ما و رغم أن ھذه اإلعانات من المفروض أن توجھ لتمویل التنمیة و سد العجز إال أن الدول النام

ویعد موضوع اإلعانات إشكالیة قائمة . توجھھا لالستھالك اآلني مما یؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم 

  .بذاتھا یحتاج إلى دراسة مفصلة 

  :و یمكن أن تلخص مصادر التمویل في المخطط التالي
  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 310ص. 1998.دار اإلشعاع : اإلسكندریة. الطبعة الثانیة .  التمویل العام. سمیر محمد عبد العزیز   (1)
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  :ميطرق التمویل في االقتصاد اإلسال: ثانیا

إن صیغ التمویل اإلسالمي ال تخرج في جوھرھا عن كونھا بیع أو شركة أو إجارة والتي قد تأخذ أحد    

  :األشكال التالیة

  :المضاربة - 1

تقوم المضاربة في جوھرھا على تالقي أصحاب المال و أصحاب الخبرات بحیث یقدم الطرف األول 

و یحقق . بح الحالل الذي یقسم بینھما بنسب متفق علیھامالھ و یقدم الطرف الثاني خبرتھ بغرض تحقیق الر

  .ا األسلوب مصلحة كال الطرفین رب المال و العاملذھ

یجد  وقد ال. من تقلیب المال و االتجار فیھ ھرب العامل من الوقت أو من الخبرة ما یمكن ال یجدفقد 

  )1(.اة المختلفةالعامل من المال ما یكفیھ لممارسة قدراتھ و خبراتھ في مجاالت الحی

  )2(:أنواع المضاربة*

  .تحدد أنواع المضاربة من حیث شروط العملیة أو من حیث تقسیم حصص رأس المال

تتقسم المضاربة من حیث الشروط إلى مضاربة مطلقة و ھي أن : من حیث شروط المضاربة -     

؛ و المضاربة .ل و فیما یعاملھیدفع المال مضاربة من غیر تعیین العمل و المكان و الزمان و صفة العام

  .المقیدة و ھي التي قیدت بعمل أو مكان أو زمان أو نوع أو بائع أو مشتري

تنقسم المضاربة من حیث دوران رأس المال إلى المضارب : من حیث دوران رأس المال -     

عینة و تنتھي بعدھا؛ الموقوتة و ھي التي یحدد فیھا الزمن لدورة رأس المال دورة واحدة أي محددة بصفة م

  .و المضاربة المستمرة و ھي مضاربة غیر محدودة بصفقة و تتمیز بدوران رأس المال عدة مرات

تنقسم المضاربة من حیث أطرافھا إلى مضاربة ثنائیة األطراف و : من حیث أطراف المضاربة -       

صاحب رأس المال أكثر من تكون بین طرفین فقط صاحب رأس المال و صاحب العمل، و یجوز أن یكون 

المضاربة المتعددة األطراف و . شخص غیر أنھ یعتبر طرف واحد، و كذلك الحال بالنسبة لصاحب المال

ھي التي یأخذ فیھا صاحب العمل المال من صاحب رأس المال و یعطیھ إلى صاحب عمل آخر، فیكون 

  .صاحب العمل األول صاحب مال بالنسبة لصاحب عمل ثاني

  
                                                

روعات تمویل المش: الدورة التدریبیة الدولیة حول.  "فرص و تحدیات  : التمویل اإلسالمي" . بن بوزیان محمد ، خالدي خدیجة  (1)
. كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب.الصغیرة و المتوسطة و تطویرھا في االقتصادیات المغاربیة

  02ص.2003ماي 25-28
یة و االقتصادیة، مذكرة ماجسیتر كلیة العلوم القانون. "الفعالیة االقتصادیة للسیاسة النقدیة في االقتصاد اإلسالمي". نصبة مسعودة  (2)

  79ص .2004-2003.جامعة محمد خیضر، بسكرة
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  :ت التطبیقمجاال* 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا األسلوب ینطوي على نسب مرتفعة من المخاطرة نظرا الن البنك یسلم رأس 

المال المضارب الذي یتولى العمل و اإلدارة و ال یكون ضامنا إال في حالة التعدي و التقصیر، و قد 

حجم المخاطرة و لضمان حسن تنفیذ  باالحتیاطات الالزمة للتقلیل من ذخألدرجت البنوك اإلسالمیة على ا

  .المضاربة بنوع من الجدیة والبعد عن التالعب

ولقد طورت أدوات استثماریة في ھذه الصیغة التمویلیة و ھي سندات المضاربة و التي تقوم على تجزئة 

بأسماء أصحابھا باعتبارھم حصصا  ةرأس مال المضاربة على أساس وحدات متساویة القیمة ومسجل

  )1(في رأس مال المضاربة و ما یتحول إلیھ بنسبة ملكیة كل منھم فیھ شائعة

  :المشاركة - 2

وھي صیغة تمویلیة إلقامة المشروعات یتم في إطارھا االشتراك في األموال الستثمارھا وتقلیبھا في  

. األنشطة االقتصادیة المتعددة بحیث یساھم كل طرف بحصة في رأس المال الالزم إلقامة المشروع

والشك في أن ھذا النوع من األسالیب التمویلیة للمشروعات االستثماریة ھام جدا فقد تعجز بعض 

المشروعات عن ارتیاد مجاالت االستثمار لضآلة حجم مواردھا، وضخامة المبالغ المطلوبة في 

   المشروعات االستثماریة المراد تنفیذھا، فیأتي الدور الفعال للمشاركات التي تمزج وتؤلف بین

اإلمكانیات المتاحة فتجعل منھا قوة معتبرة لتوطین مشروعات جدیدة أو توسیع القائمة وتطویرھا 

  .وتجدیدھا

وتتنوع المشاركات حسبا لطبیعة المعیار المستخدم في التمییز بینھا، فوفقا لمعیار طبیعة األصول یمكن 

ر إلى معیار استرداد األموال فھناك التمییز بین المشاركة الجاریة والمشاركة االستثماریة، أما بالنظ

  )2(الخ ....المشاركة المستمرة والمشاركة المنتھیة، 

  )3(:أنواع المشاركة*  

  :و تأخذ ھذه الصیغة التمویلیة  مجموعة من األشكال حسب االتفاق الوارد في العقد  

  :وع و ھي قسمانو تعرف أیضا بالمشاركة الدائمة في  رأس ما المشر: المشاركة الثابتة   -     

المشاركة الثابتة المستمرة و ھي المشاركة التي ترتبط بالمشروع نفسھ حیث تظل مشاركة المصرف  

  و المشاركة الثابتة المنتھیة و ھي التي تعطي ملكیة ثابتة في . قائمة طالما أن المشروع موجود و یعمل

                                                
األدوات المقترحة لتمویل عجز ." اللجنة االقتصادیة–اللجنة االستشاریة للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة   (1)

  87:ص.1996.مطبعة السالم: الكویت. "الموازنة العامة
الدورة التدریبیة . "تمویل المشاریع الكفائیة الصغیرة و المتوسطة في إطار نظام المشاركة مصادر و أسالیب ".صالح صالحي  (2)

كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر .تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطویرھا في االقتصادیات المغاربیة: الدولیة حول
  08ص.2003ماي 28-25. المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب

  81ص .مرجع سابق . نصبة مسعودة  (3)
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مصرف و الشركاء یتضمن أجال محدودا إال أن االتفاق بین ال, المشروع و مما یترتب علیھا من حقوق

  .إلنھاء العالقة بینھما

حیث یقوم المصرف بعملیة التمویل المؤقت لبعض المشاریع : المشاركة على أساس صفقة معینة -     

  .القائمة أو لجزء من نشاط المشروع لمدة قیام الصفقة أو العملیة

أن یحل محل البنك في ملكیة المشروع ، إما على یكون من حق الشریك فیھا :  المشاركة المتناقصة -     

دفعة  واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضیھ الشروط المتفق علیھا و طبیعة العملیة، على أساس إجراء 

  )1(.ترتیب منظم لتجنیب جزء من الدخل المحصل كقسط السترداد قیمة الحصة

  :مجاالت التطبیق* 

ثمار الجماعي في حیاتنا االقتصادیة المعاصرة حیث تستخدمھا تعتبر المشاركة األسلوب المناسب لالست

البنوك اإلسالمیة للمساھمة في رأس مال مشروعات جدیدة أو قائمة، كما أنھا تقدم من خاللھا جزءا من 

  .تكالیف المشروعات یعادل نسبة مشاركتھا في التمویل

ء على المدى الطویل وھي تمثل طرفا ا األسلوب السیولة الكافیة للعمالذو توفر البنوك اإلسالمیة بھ

  مشاركا فعاال في المشروع إذ تساھم في تحدید طرق اإلنتاج و في ضبط توجھات المنشأة كما أنھا تتابع 

وتراقب األداء و تشارك في نتائج النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاھل العمیل بدیون و التزامات 

  )2(.ل األحوالمالیة یكون مجبرا على تسدیدھا في ك

الدولة إذا أرادت توفیر رؤوس األموال لتنفیذ المشروعات الكبیرة و المشروعات المتعلقة  عتستطی  

بالخدمات العامة، أو الصناعات الثقیلة أن تلجأ إلى الحصول على رأس المال الالزم لتمویل ھذه 

ه الشركات للبیع بھدف تمویل المشروعات عن طریق إصدار أسھم تملك بحیث تقوم الدولة بطرح أسھم ھذ

  )3(.مشروع جدید، و یتم طرحھا على أساس المشاركة في الربح و الخسارة

  : المرابحة  - 3

و تمارس  أغلب البنوك اإلسالمیة  . یعرف بیع المرابحة على أنھ بیع بمثل الثمن األول مع زیادة في الربح 

ھو  المرابحة لآلمر بالشراء، في ھذا النوع  یطلب ھذا النوع من أنواع البیوع، باإلضافة إلى نوع آخر و 

  الزبون من البنك أن یشتري لھ سلعة من السوق المحلیة أو یستورد لھ سلعة من الخارج یسمي العمیل 

یقوم البنك في ھذه الحالة بشراء السلعة محلیا أو یستوردھا وفقا . كاملة االسلعة و یعطي مواصفاتھ

  . ھا على طالبھا بتكلفتھا على البنك و ربح مسمىللمواصفات المطلوبة ثم یعرض

                                                
جدة، المملكة .الطبعة األولى  ." صیغ التمویل التنمیة في اإلسالم ".البنك اإلسالمي للتنمیة -المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب  (1)

  .142- 141ص ص.1996. العربیة السعودیة
  03ص.مرجع سابق  . بن بوزیان محمد ، خالدي خدیجة  (2)
  186ص.1999.دار النفائس: األردن. الطبعة األولى.   عجز الموازنة و عالجھ في الفقھ اإلسالمي. ب یوسف ریانحسین رات  (3)
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فھي تمكن األشخاص من السلع . و من خصائصھا أنھا تخدم قطاع المستثمرین إضافة إلى تحقیق للمولین

  )1(. و وسائل اإلنتاج قبل توفر الثمن لدیھم

  :السلم - 4

بموجبھا تعجیل دفع الثمن و السلم في تعریف الفقھاء ھو بیع اجل بعاجل بمعنى أنھ معاملة مالیة یتم 

فاآلجل ھو .تقدیمھ نقدا إلى البائع الذي یلتزم بتسلیم بضاعة معینة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم

  :ویحقق بیع السلم مصلحة كال الطرفین. والعاجل ھو الثمن السلعة المبیعة الموصوفة في الذمة،

فھو  من مال مقابل التزامھ بالوفاء بالمسلم فیھ أجال، هو ھو المسلم إلیھ یحصل عاجال على ما یرید :البائع

  .یستفید من ذلك بتغطیة حاجیاتھ الحالیة

ي یریده، ذیحصل على السلعة التي یرید المتاجرة بھا في الوقت ال :وھو ھنا البنك الممول :المشتري

أن بیع  إذمن رخص السعر  البائع الذي یجب علیھ الوفاء بما التزم بھ كما أن البنك یستفیدذمة فتنشغل بھا 

لك تقلب األسعار ویستطیع أن یبیع سلما موازیا على بضاعة ذالسلم أرخص من بیع الحاضر غالبا فیأمن ب

كما یستطیع أن ینتظر حتى یتسلم  من نفس النوع الذي اشتراھا بالسلم األول دون ربط مباشر بین العقدین،

  )2(. المبیع فیبیعھ حینئذ بثمن حال أو مؤجل

متاز بیع السلم باستجابتھ   لحاجات شرائح مختلفة و متعددة من الناس   سواء من المنتجین الزراعیین أو ی

  .الصناعیین أو المقاولین أو من التجار، و استجابتھ لتمویل نفقات التشغیل و النفقات الرأسمالیة

  :اإلستصناع - 5

  .ھو عقد على بیع في الذمة بشترط فیھ العمل على وجھ مخصوص

  :و یتعامل البنك اإلسالمي بصیغة االستصناع من خالل أسلوبین

یمكن للبنك أن یكون طالبا لمنتجات صناعیة ذات مواصفات خاصة ، فیقوم بشراء السلع و  -     

المنتجات التي یتم تسلیمھ في موعد محدد في المستقبل، و بالتالي ھو یمارس بھذه الصیغة تمویل عمالئھ، 

  )3(. المالیة الالزمة عبر شراء منتجاتھم الصناعیة یوفر لھم الموارد

و یعقد عقد  كما یجوز لھ أن یدخل بعقد استصناع بصفتھ بائعا مع من یرغب في شراء سلعة معینة،  -     

 . الذي التزم بھ في العقد األول ءاستصناع موازي بصفتھ مشتریا من جھة أخرى لتصنیع الشي

 

 

 
                                                

  147- 146ص ص. مرجع سابق. البنك اإلسالمي للتنمیة -المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب  (1)
  05ص.مرجع سابق  . بن بوزیان محمد ، خالدي خدیجة  (2)
  .85ص.ع سابق مرج.نصبة مسعودة  (3)
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لك االستصناع الموازي یمكن أن یكون حاال أو ذك و ألول حاال أو مؤجال،ویمكن أن یكون االستصناع ا

 )1(. مؤجال

بطھا بالمقاییس و المواصفات ضیستخدم عقد االستصناع عموما في مختلف الصناعات مادام یمكن    

  المتنوعة

  :التأجیر التمویلي - 6

ا شركات المقاوالت و القیام مثل تلك التي تحتاجھ تو ھو قیام المصرف بشراء المعدات و التجھیزا

بتأجیرھا للشركات أو العمالء نظیر أقساط شھریة أو سنویة كنوع من التمویل للقیام بعملیاتھم 

  .االستثماریة

و تعتبر . و قد ینتھي ھذا التأجیر بتملیك المعدة للعمیل و في ھذه الحالة یكون البیع بالتقسیط بیعا حقیقیا  

  )2(. میل  جزء من ثمن شراء األصل لدى البنكاألقساط المسددة من طرف الع

  :أموال الزكاة و األوقاف - 7

تملك المصارف اإلسالمیة حسابات خاصة بتم فیھا إیداع أموال الزكاة و األوقاف الموجھة لتدعیم    

التنمیة في البالد اإلسالمیة ، و تشكل  ھذه األموال مصدر من مصادر تمویل االستثمارات خاصة 

الحرفیة، فتساھم بنسبة معتبرة في عملیة التمویل خاصة إذا ما تم االلتزام بھا من الناحتین أي الصناعات 

من ناحیة تقدیم أموال الزكاة كما تنص علیھ الشریعة اإلسالمیة و كذلك توجیھ ھذه األموال المحصلة من 

  .الزكاة و األوقاف بما یخدم عملیة التنمیة حیث من المناسب أن تتكفل بھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .06ص .مرجع سابق . بن بوزیان محمد ، خالدي خدیجة  (1)
  .71ص.1988. مكتبة وھبة: القاھرة.الطبعة األولى.  المصرف اإلسالمي علمیا و عملیا. عبد السمیع المصري  (2)
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  : الھیكل المالي للمشروع:  المطلب الثالث

إن الھیكل المالي للمؤسسة یتمثل في تشكیلة المصادر التمویلة التي یلجأ إلى اختیارھا لتفعیل العملیة 

  )1(: و عملیة بناء الھیكل المالي تعتمد على مجموعة من المعاییر التي تتمثل في, االستثماریة 

ھذا المبدأ أن االقتراض یكون لصالح المشروع إذا ما كان معدل العائد على و أساس   : الربحیة-     

ونطبق ھذا المبدأ ,   حوالعكس صحی, القرض  ةمجموع األصول الممولة بالقرض تدر عائد أكبر من تكلف

تحسب تكلفة القرض بالطرق السابقة باإلضافة إلى اعتبارات أخرى تنشأ من ,على جمیع أنواع القروض 

  .لقرض في حد ذاتھ ظروف ا

و یقصد بھا األموال التي یحصل علیھا المشروع مناسبة ألنواع األصول المستخدمة :  المالءمة -          

و , وھناك قاعدة في الفكر التمویلي تنص على أن تمویل األصول الثابتة یكون بالقروض طویلة األجل , 

  .الل تمول باستخدام القروض طویلة األجل األصول المتداولة المتمثلة في احتیاجات دورة االستغ

,  و یعنى بھا التوافق بین فترات سداد أقساط القرض و أسعار الفائدة المترتبة علیھ: المرونة -   

وإال فإن تكالیف , مع الفترة الالزمة الستغالل القرض و استثماره و كذا فترة تحقیق العوائد, المتفق علیھا

  . القرض تتضاعف

و ھذا المعیار یرد في حالة كون رأس المال الممول في شكلھ العیني أو في حالة قرض : السیولة -          

  .أجنبي أي مدى إتاحة تحولیة العملة األجنبیة إلى عملة محلیة و العكس صحیح

إن قرار التمویل یعتمد أساسا على مبدأ تقلیص التكالیف سواء تكالیف القرض في حد ذاتھ أو *   

فقرار التمویل یتولد من قرار االستثمار . األخرى التي تترتب علیھ عند اللجوء إلى المصدرااللتزامات 

, ودرجة المخاطرة المرتبطة بظروف عدم التأكد, بتحمل تكلفة مالیة تتمثل في نسبة الفوائد بشكل عام

ضافة إلى تحقیق تحقیق عوائد في المستقبل تعوض قیمة القرض و جمیع التكالیف المترتبة علیھ باإل لمقاب

  )2( .أرباح

  كما أن قرار التمویل یرتبط بمتغیر آخر و ھو مدى توافق المصدر و تكلفتھ و أجلھ مع*

  مرحلة نمو المشروع فالمصادر التي یلجأ إلیھا في مرحلة النضج بھدف توسیع استثماراتھ 

ذلك یمكن إیجاد عالقة بین تختلف عن نوع المصادر التي یلجأ إلیھا المشروع في مرحلة اإلنشاء و تبعا ل

  .  مصدر التمویل و مرحلة النمو 
  

 

  

                                                
 .325 -324ص ص . مرجع سابق. سمیر محمد عبد العزیز   (1)
 ENCARTA 2004موسوعة. قرص مضغوط   (2)
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رأس ( یلجأ المشروع في المراحل األولى إلنشائھ إلى االعتماد على مصادر التمویل الذاتي  -

التمویل عن طریق المساعدات أو , ) متوسط األجل (االئتمان التجاري , ) مال المستثمر 

  . القطاع الحكوميالقروض التي یمكن الحصول علیھا من 

, االئتمان المصرفي , تعتمد المشاریع في مرحلة النمو على التمویل الداخلي من المشروع  -

 .رأس مال المخاطر 

 .بالنسبة للمشاریع في مرحلة التوسع فتعتمد على أسواق رأس المال و اإلصدارات -

إعادة شراء أسھمھا و أما المشاریع التي یكون نشاطھا في مرحلة االختفاء من السوق فھي تلجأ  -

 )1(. تجدید نشاطھا أو قد تلجأ إلى االندماج كطریقة جدیدة من طرق التمویل 

  : أھمیة التمویل: المطلب الرابع

أي أن أي نشاط أو إجراء اقتصادي ال یتم , فعلیا إال بعملیة التمویل  ذال تنف, إن عملیة تنمیة قطاع معین 

و بالتالي التمویل الفعال ھو الوسیلة , ٌون مدخالت النشاط االقتصادي إال بتوفیر الموارد المالیة التي تك

  .لتحقیق أي ھدف اقتصادي مھما كان مستوى األداء و مھما بلغت عملیة التنمیة مراحل متقدمة 

ونظرا لحساسیة اإلنعاش االقتصادي في الدول النامیة فإن عملیة التمویل أو وفرة الموارد المالیة یعتبر 

  )2(.لیة التنمیةمنطلق عم

  )3(.  مصادر التمویل المتاحة في الجزائر:  المطلب الخامس

إن الجزائر كدولة نامیة اعتمدت على مجموعة من مصادر التمویل لتوفیر رؤوس األموال لبناء قاعدة 

  .وقد حاولت تكییف ھذه المصادر مع مرحلة النمو التي تمر بھا , استثماریة 

الدولة حتى البنوك  تراكي و بالتالي كان المصدر الوحید للتمویل ھو إیرادافي البدایة كان النظام اشت

تقدم في شكل قروض من النظام المالي التابع للدولة إلى القطاع  لوكانت األموا, كانت تابعة للدولة

بلغت  1978وفي سنة , وتم ھذا النظام التمویلي ضمن مخططات التنمیة . اإلنتاجي التابع للدولة كذلك

  .ملیار دینار  179مدیونیة بین النظام المالي و نظام اإلنتاج ال
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وأصبحت , و منذ بدایة الثمانینات و جدت الجزائر نفسھا تملك قاعدة صناعیة ذات نظام إداري غیر كفء 

وتبنت الجزائر نظام االقتصاد الحر بصورة تدریجیة منذ نھایة الثمانینات , أمام ضرورة القیام بإصالحات 

و كل ھذه المراحل كانت مرفقة بعملیات . و شرعت في عملیة الخوصصة كطریقة بدیلة لتمویل االقتصاد 

المستمر في میزان  زنظر للعج, اقتراض من العالم الخارجي سواء من الحكومات أو المنظمات الدولیة 

  .المدفوعات الذي كان یعاني منھ االقتصاد الوطني 

الدولة بإصالحات كبیرة على القطاع المصرفي من أجل تنویع تشكیلة  و منذ بدایة التسعینیات قامت

و قطعت . القروض المقدمة من البنوك، و تحسین مستوى األداء بشكل عام داخل المؤسسات المصرفیة

شوط كبیر في إعادة ھیكلة األطر القانونیة و المؤسسیة للنظام البنكي، و لكن ال یزال ھذا النظام یواجھ 

  .رة في مجال تطویر ھذا القطاع و استجابتھ للمتطلبات التمویلیة لالقتصادتحدیات كبی
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  .مفاھیم عامة حول السیاحة: المبحث الثاني  

و ھذا من الناحیة االقتصادیة و , سنحاول في الفصل تقدیم المفاھیم األساسیة حول مصطلح السیاحة    

  .موضوع یمكننا من تداول مصطلح السیاحة اقتصادیا في ھذا العملبھدف بناء تصور حول ال, بشكل عام

  . تعریف السیاحة: المطلب األول 

حیث منذ بدایة االھتمام بموضوع السیاحة من عدة , رغم وجود تعاریف كثیرة لمصطلح السیاحة    

رع في عالقة متبادلة نجد أن كل ف, جوانب  سواء االقتصادیة أو االجتماعیة أو العمرانیة و حدیثا البیئیة 

  .مع ظاھرة السیاحة حاول تقدیم تعریف یتناسب مع منظور البحث في ھذه العالقة 

الباحث ھونزیكر , و التعریف الذي تعتبره المراجع أكثر شموال ھو تعریف مؤسس البحث السیاحي 

(HUNZIKER)  ره في نفس في بحث نش 1959رئیس الجمعیة العامة لخبراء السیاحة العالمیین في سنة

  . السنة 

مجموع العالقات و الظواھر التي تترتب على سفر وعلى إقامة مؤقتة "   رتعتبر السیاحة حسب ھونزیك

وطالما لم , تتحول إلى إقامة دائمة  طالما أن ھذه اإلقامة المؤقتة ال, لشخص خارج مكان إقامتھ االعتیادیة 

  )1(" . ترتبط ھذه اإلقامة بنشاط یدر ربحا لھذا األجنبي

  )2( :و بتحلیل ھذا التعریف یمكن إبراز أھم الجوانب االقتصادیة لظاھرة السیاحة في ما یلي     

  .یظھر السائح كمستھلك بحت  *

 .غرض السیاحة یكون للراحة و االستجمام و لیس للعمل  *

 .مدة اإلقامة محددة بحد أقصى  *

 .الخ ...المبیت , كالنقل , ھناك جملة من الخدمات التي ترفق ظاھرة السیاحة  *

  :مفاھیم أخرى

إن الظاھرة السیاحیة في عالقة مع مجموعة من الظواھر األخرى التي یمكن تقدیم البعض منھا في        

  :ما یلي 

ساعة و ال  24یعرف السائح على أنھ زائر یمكث في بلد مختلف عن منطقتھ االعتیادیة  مدة ال تقل على   

 )3(. ھدف باستثناء الوظیفة أو العمل ألجر  تتجاوز سنة وتكون ألي

سواء كان التنقل إلى دولة , ویتضمن ھذا التعریف كل شخص یتنقل إلى مكان مغایر عن مكان سكنھ

  .أجنبیة، أم التنقل داخل الدولة نفسھا و لكن لیس لغرض الربح و العمل أو لغرض اإلقامة الدائمة
 
 

                                                
(1) Robert LANQUAR.Le tourisme international .que sais je ?. 5eme édition .Paris : Presses 
universitaires. 1993.p10 

  12 ص. 1997.معھد العلوم االقتصادیة جامعة الجزائر. رسالة ماجستیر". االستثمارات السیاحیة في األردن. "ریان درویش   (2)
(3) François VELLAS. tourisme mondiale .Parie  :  economica . 1996. p5 



 
.االستثمار السیاحيالتمویل و مفاھیم عامة حول : الفصل األول  

 23

  .تعریف المنتج السیاحي/  1

, یرد في موضوع بحثنا مصطلح المنتوج السیاحي الذي سیتم تناولھ في ھذا البحث بشكل متكرركما       

  .االقتصادي للنشاط السیاحي  جكون أنھ ھو النات

  . و المنتوج السیاحي یعبر عن مزیج من العناصر في شكلھا المادي و غیر المادي المقدمة للسائح    

على أنھ كل ما یتم استھالكھ في إطار العملیة السیاحیة في شكل كما أنھ یعرف من الناحیة االستھالكیة 

و مواضع ثقافیة و ترفیھیة و كذا معطیات طبیعیة و جغرافیة من الشواطئ و الجبال , .. سكن , خدمات نقل

ولذا یسمى المنتوج , غیر أن ھذه العناصر في شكلھا الفردي ال یمكن أن تخلق طلب سیاحي .. . واآلثار

  )1(. المزیج السیاحي ب

  : و مما سبق یمكن استنتاج مكونات المنتوج السیاحي   

  . قنوات النقل البریة و الجویة و البحریة الداخلیة و الخارجیة *     

ھیاكل اإلقامة األساسیة كالفنادق و المخیمات وغیرھا من األماكن التي یمكن أن توفر خدمة المبیت *     

  .للسائح

  .وكذلك الصناعات التقلیدیة , یة كالمعارض النشاطات الثقاف*    

  .األنشطة الترفیھیة كالمھرجانات و الحفالت *    

  .اإلجراءات القانونیة و اإلداریة لدخول و خروج  و إقامة السیاح و أمنھم و سالمتھم *    

  .خدمات االتصال و الخدمات المصرفیة من تحویل و صرف للحسابات*    

  .ألسعارالمستوى العام ل*    

  .جودة استقبال السیاح  و وضعیة العالقات الداخلیة و الخارجیة و سیاسة التعامل مع الخارج *    

  .الید العاملة المؤھلة التي تقدم المنتوج السیاحي *    

  :  خصائص المنتوج السیاحي/2    

  :یتمیز المنتوج السیاحي بمجموعة من الخصائص نذكر منھا 

یاحي بالعامل البشري حیث أن الخدمة السیاحیة تتم بالعنصر البشري و تؤدى أیضا یرتبط المنتج الس*  

  . إلى عنصر البشري وبتالي تتأثر جودة المنتوج السیاحي بالمھارات والتصرفات السلوكیة بدرجة كبیرة 

  .  السیاحیةالمنتوج السیاحي بشكل فردي بل یقدم في تشكیلة متناسقة من المنتجات أو الخدمات  مال یقد*    

إن جزء كبیر من المنتجات السیاحیة ینتج ویستھلك في نفس المكان والزمان نظرا لطبیعتھا غیر *   

  )2(. الخدمات الثقافیة , المادیة مثل التظاھرات الثقافیة 

     

  

                                                
 . 15ص. 1999. دار مجدالوي : األردن. طبعة أولى .  مختارات في االقتصاد السیاحي. مروان سكر    (1)

(2) Robert LANQUAR. op. cit. P37. 
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ھ ال یمكن كما أن المنتوج السیاحي غیر قابل للتخزین أو النقل وكمثال على ذلك الفنادق و المطارات فان*   

أن تنقل من منطقة إلى أخرى في حالة السیاحة الموسمیة وھذا ما یضیف سمة أساسیة لھیاكل السیاحة أنھا 

  )1(. ذات تكالیف ثابتة ومرتفعة

  :   أنواع السیاحة:المطلب الثاني

  :ونذكر بعض التصنیفات في ما یلي, تتعدد أشكال السیاحة و ذلك تبعا لمعیار تصنیفھا     

   )2(. وتنقسم السیاحة على ھذا األساس إلى: معیار الھدف حسب -1   

و تكون بدافع الحاجة للعالج و ھي تنقسم إلى عدة أنواع حسب الوسائل الطبیعیة : السیاحة العالجیة -     

  .المستعملة في العالج كالحمامات المعدنیة مثال

المكان أو السكن و روتین الحیاة الیومیة  و تكون بدافع الرغبة في التغییر في: السیاحة الترفیھیة -   

  .الستعادة قوى الفرد و راحتھ

و , و تكون بھدف المشاركة في النشاطات الریاضیة المقامة في منطقة معینة: السیاحة الریاضیة -     

  .وتسلق الجبال , ریاضة الصید , سباق السیارات :خاصة أنواع الریاضات الخاصة مثل 

و تكون بدافع التعرف على ثقافة الشعوب و عادتھا و تقالیدھا و زیارة المواقع : فیةالسیاحة الثقا -     

  .مصر و الیونان, األثریة و ھي مشتھرة جدا في إیطالیا

  .أو علمیة أو مؤتمرات أو معارض ةوتكون بھدف المشاركة في فعالیات سیاسی: السیاحة الرسمیة -   

 .ارة األقارب و األسر و المحافظة على بقاء العالقات االجتماعیةو تكون بھدف زی: السیاحة االجتماعیة -   

  .و تكون بھدف زیارة أماكن دینیة و تأدیة مناسك معینة: السیاحة الدینیة -   

و مدتھا من یوم , و تكون عند العبور على دولة معینة للوصول على دولة أخرى :  السیاحة العبوریة  -     

  .إلى أربعة أیام 

و تنفق فیھا عملة محلیة و , تتم من قبل مواطنین دولة معینة داخل حدود دولتھم: السیاحة المحلیة -     )3(. و تقسم إلى: معیار الحدود السیاسیة حسب - 2  

  .تكون لألغراض المذكورة سابقا

السیاحة  و ھي تخضع لالتفاقیات بین دول اإلقلیم الواحد و یتأثر ھذا النوع من: السیاحة اإلقلیمیة -       

  .كإزالة تأشیرة الدخول مثال, بمدى تطور العالقات و التسھیالت الممنوحة

و بالتالي یتم , و تكون بانتقال المواطنین من حدود دولتھم إلى حدود دولة أخرى: السیاحة الخارجیة -     

  .صرف عملة أجنبیة خالل فترة السیاحة

                                                
(1) Robert LANQUAR. op. cit. P 37 

  . 14ص . جع سابق مر. مروان سكر   (2)
 .15ص. المرجع السابق    (3)
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  .البة و الموجبةوتجدر اإلشارة ھنا إلى نوعین من السیاحة الس  

فالسالبة تحدث عند مغادرة المواطنین البالد لغرض السیاحة و بالتالي ینفقون العملة الصعبة وفروھا داخل 

أما الموجبة تحدث عندما یحضر المواطنون األجانب داخل الحدود الوطنیة و بالتالي یتم إنفاق عملة .الوطن

  .صعبة داخل حدود الوطن

  )1(. الجغرافیة حسب معیار المناطق  - 3  

و تكون في المدن و القرى السیاحیة و النصب التذكاریة و غیرھا من المناطق : السیاحة الحضریة         

  .السیاحیة 

و تكون في السواحل و الشواطئ و المركبات السیاحیة الساحلیة و المخیمات : السیاحة الساحلیة -       

  .و الفنادق المتخصصة في ذلك ةالصیفی

و تعتمد على التراث الثقافي و التاریخي الموجود في المناطق الصحراویة و : السیاحة الصحراویة -        

  .تشمل الواحات و الفنادق و المركبات السیاحیة المقامة في ھذه المناطق

و منتجھا األساسي الغابات و الجبال و الھواء الطلق و لعزلة عن المناطق : السیاحة الجبلیة  -       

  .المزدحمة

  )2(:  و ھناك عدة معاییر أخرى مثال

وتشتمل على السیاحة الفردیة و الجماعیة ففي األولى یقوم الفرد بالحصول على : معیار حجم السیاح * 

بینما السیاحة الجماعیة تقدم الخدمات عن طریق الوكاالت السیاحیة , الخدمات بشكل فردي و مباشر 

  . المتخصصة 

  .جوي أو بحري, بري: قلمعیار وسیلة الن* 

أما بالنسبة للموعد سیاحة , اإلجازات , نھایة األسبوع , ھناك سیاحة إقامة : معیار المدة و الموعد * 

  .الشتویة مثال  ةالصیف أو أعیاد السنة أو السیاح

  : السوق السیاحیة:  المطلب الثالث

  :و نلخص أھم ما یخص السوق السیاحیة في ما یلي  

, مبدئیا السوق السیاحیة تطلب و تعرض فیھا السلع و الخدمات العادیة :  لسوق السیاحیةتعریف ا-1   

أما الجزء األكبر من ھذه السوق فیتداول فیھ خدمات المواصالت , فھي جزء من السوق البضائعي العادي 

  .حي و الخدمات الفندقیة و یتم بیع وشراء خدمات مساعدة على ربط العرض السیاحي بالطلب السیا

  .و یتمیز السوق السیاحي بوجود منتجات تصرف فقط فیھ و التي تعرف بالتحف السیاحیة

                                                
  .19ص . مرجع سابق . ریان درویش (1)
 . 20ص . المرجع السابق (2)
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ویكتسب في السوق السیاحي أھمیة أكبر حیث , و كباقي األسواق فإن عامل الزمان و المكان مھم جدا 

اآلجال یجب أن تتوفر الظروف المالئمة لتصریف المنتج السیاحي و ھذه الظروف تضمن بقاء السوق في 

  )1(. الطویلة و عدم زوالھ 

و لكي تتحقق عملیة المبادلة في السوق السیاحي یتم بیع و شراء عدة أنواع من السلع و الخدمات و حسب 

  ذاك یمكن تقسیم السوق السیاحي إلى 

من مجموع القیمة المنفقة على  2/3سوق خدمات النقل و ھي حسب اإلحصائیات تأخذ حوالي  -

  )2(. السیاحة

 .الخدمات الفندقیة و تتضمن خدمات الطعام و المنام و الخدمات اإلضافیة المكملة لھا  سوق -

 .سوق التحف السیاحیة التي تعد أساسا من قطاع الصناعات التقلیدیة و المتاحف و المعالم األثریة -

 .السوق المتعلق بخدمات المصارف و االتصاالت -

 .رف جمیع أنواع المستھلكینسوق السلع و الخدمات العادیة التي تطلب من ط  -

                                           .       و كون العملیة السیاحیة تتجسد في سوق فھذا یؤدي إلى التطرق إلى الطلب السیاحي و العرض السیاحي 

  : العرض لسیاحي - 2

حیة في السوق و التي ھي موجھة یمثل العرض السیاحي مدى  الجاھزیة و االستعداد لتقدیم المنتجات السیا 

وبصورتھ الكمیة یتمثل في الحجم من السلع و الخدمات الذي یمكن أن یصرف , إلشباع الطلب السیاحي 

كما قد یعبر عن العرض السیاحي في الدول التي تملك قطاع سیاحي , في لحظة معینة في السوق السیاحي 

  سلع السیاحیة و العنصر النوعي یظھر لیس متطور عن مدى تنافسیة األسعار التي تقدم بھا ال

في جودة المنتوج فحسب و لكن في الطریقة التي یقدم بھا المنتوج للسائح  و العالقة التي تنشأ بین العارض 

  )3(. و عمیلة و مدى اقتناع ھذا األخیر باإلقدام على عملیة االستھالك 

التي تتمثل في مجموع المقومات و  و العرض السیاحي یتكون مما یسمى بعناصر الجذب السیاحي

  و خدمات البنیة , المعطیات الطبیعیة و التاریخیة و الحضاریة و الثقافیة و القانونیة اإلداریة في بلد ما

  .و خدمات البنیة التحتیة السیاحیة األساسیة كالفنادق ... التحتیة كالنقل و البنوك

أي الصورة التي یھدف القطاع , اإلعالن السیاحي و تثمن ھذه العناصر عن طریق التسویق السیاحي و 

  .السیاحي إلى تركھا لدى المستھلك السیاحي على المستوى الدولي 

  :ویمكن أن تلخص عناصر الجذب السیاحي في الشكل التالي
  

                                                
  . 119-116ص ص. مرجع سابق . مروان سكر  (1)
  . 121- 120ص ص. المرجع السابق  (2) 
 . 122ص. المرجع السابق  (3) 
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  .مخطط یوضح عناصر الجذب السیاحي :  02الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار : عمان . ىطبعة أول. في سبیل تخطیط مكاني شامل: خطیط السیاحيالت. نبیل سعد/ أ, عثمان محمد غنیم/ د: المصدر

  91ص . 1999.الصفاء

  

  :  الطلب السیاحي-3   

الطلب السیاحي یتمثل في مجموع المستھلكین الذین یقبلون أو قد یقبلون على اقتناء المنتوج السیاحي في    

  .في مكان محددشكلھ المادي و غیر المادي في فترة معینة و 

  : و یتحدد الطلب السیاحي من جوانب عدة یمكن إیجازھا في ما یلي

 

 

ناصـــر الجــــذب ع
  الســــیاحــي

 

العناصر 

  الطبیعیة

العناصر 

  الثقافیة
  أنـــواع

  خاصـــة
 

المرافق 

  السیاحیة

  الطقس  -

  جمال الطبیعة -

الشواطئ والحیاة  -

  .البحریة

  الغابات و الحیوانات  -

  الحدائق و المحمیات -

الواحات و  -

  الصحراء 

المنابع و الحمامات         -

  .   معدنیة ال

  الجبال -
....... 

و  ةالمواقع التاریخی-
   الثقافیة

الفنون و الصناعات  -

  التقلیدیة

  أنشطة فنیة ممیزة   -

مناطق حضریة    -
  ممیزة

  المھرجانات الثقافیة  -

  عادات تقالید خاصة -

  أنشطة ریاضیة  -

  أنشطة علمیة  -

......... 

  الفنادق -

 المنتجعات  -

 یةالقرى السیاح -

 البنوك  -

 مطاعم -

  تكافیتریا  -

  المطارات -

 وسائل النقل  -

  االتصاالت  -

تكالیف السفر و  -

  اإلقامة  

.......  

 

  األسر المضیفة  -

  أماكن التسوق  -

سھولة اإلجراءات -- 

  اإلداریة

 راألمن واالستقرا-

  السیاسي

الوعي السیاحي لدى  -

  المجتمع المضیف

العادات والتقلید - 

  الخاصة

............  

  

  



 
.االستثمار السیاحيالتمویل و مفاھیم عامة حول : الفصل األول  

 28

  

أي الرغبة و الدافع التي توجد داخل كل إنسان في الحصول على متعة السفر و : الطبیعة اإلنسانیة*     

حة في إن كل ھذه العوامل تجعل كل فرد یشكل طلب كامن أو ممكن على السیا. التغییر و حب االطالع 

  .منطقة معینة 

وتبعا لحجم ھذا الوقت و , و ھو الوقت المتبقي للفرد بعد قضاء حاجاتھ األساسیة : وقت الفراغ *     

  )1(. تكرره دوریا یتحدد حجم الطلب السیاحي 

إن مستوى الدخل على المستوى المحلي أو الدولي یحدد حجم الطلب الذي :  دمستوى الدخول لألفرا*     

  . حیث كل ما زاد االدخار یزداد الطلب السیاحي , یتجسد فعلیا في منطقة معینة  یمكن أن

  .     الخ...عوامل تغیرات الطقس, كالعوامل السیاسیة, تحدد حسب الظروف:  عوامل أخرى*    

عدد الحجوزات في الفنادق و : و یحدد حجم الطلب السیاحي من الناحیة اإلحصائیة في قطر معین حسب 

التدفقات النقدیة بین البلدان المستقبلة , حسب تنقالت األفراد و تحركاتھم , یالي المبیت في الغرف معدد ل

  .لألفراد 

  : األھمیة االقتصادیة للسیاحة:  المطلب الرابع

و ذلك كون أنھا تؤثر تأثیر مباشر على , تلعب السیاحة دورا مھم في التنمیة و التطویر االقتصادي   

  .و أنماط االستھالك و االستثمارات و میزان المدفوعات  جل و األجور و اإلنتامستویات التشغی

  )2(:  أثر النشاط السیاحي على میزان المدفوعات -1   

تقاس األھمیة االقتصادیة للسیاحة بآثارھا على میزان المدفوعات في الدولة حیث تمثل السیاحة جزء من 

من مختلف الصادرات غیر المنظورة كالتأمین و المعامالت المعامالت غیر المنظورة و تأخذ مكانھا ض

  .النقل الخارجي و غیرھا , البنكیة 

إسبانیا و , السیاحیة تمثل جزءا كبیرا من الدخل الوطني لبلدان كثیرة مثل إیطالیا  تو نجد أن اإلیرادا

 )3(. 2000من الناتج الوطني الخام العالمي سنة  % 12حیث وصلت حصتھا . الیونان 

إن خدمات السیاحة تدرج ضمن حساب التجارة غیر المنظورة أي حركة الخدمات تحت تسمیة السیاحة أو 

و یعد إنفاق غیر المقیمین إیراد یقید , السفر باعتبارھا و التي بدورھا عنصر من میزان العملیات الجاریة 

  .و یمثل صادرات للخدمات و األنشطة السیاحة , في الجانب الدائن 

المیزان السیاحي الذي یبین رصید : أھمیة القطاع داخل االقتصاد یمكن أن یخصص میزان خاص  و حسب

النشاط السیاحي في المیزان المدفوعات الجاري و یتوسع الحساب بحیث یشمل عائدات االستثمارات 

  .السیاحیة من أرباح أو فوائد و الضرائب و الرسوم 

                                                
 . 24ص . ق مرجع ساب.نبیل سعد/ أ, عثمان محمد غنیم / د (1)
جامعة منتوري . مجلة العلوم اإلنسانیة  " .موقع السیاحة في االقتصاد الجزائري." شبایكي حفیظ ملیكة  (2)

 188ص. 2001دیسمبر  16عدد. قسنطینة،الجزائر
(3) revue d’information Maroc : B.M.C.E. novembre 2001. P 2. 
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النقل , قتصاد تؤثر مباشرة في تنشیط خدمات أخرى كالتأمین النشاط السیاحي داخل اال ةإن دینامیكی

  .الخارجي و المعامالت بین البنوك على المستوى الدولي 

    أثر القطاع السیاحي على التشغیل -2   

و من ثمة فإن خلق الوظائف یترتب علیھ االنصراف , یشكل التشغیل ھاجس لدى المقررین في أي دولة    

  .یمكن أن تمتص حجم مھم من البطالةإلى القطاعات التي 

حیث أنھا تعتبر نشاط مركب تشمل الكثیر من , و تؤثر السیاحة تأثیرا كبیرا و واضح على زیادة التوظیف 

  .التي ال تزال تعتمد على اإلنسان اعتمادا أساسیا, الصناعات و أوجھ الخدمات و العملیات التجاریة 

الصناعات التقلیدیة قطاع البنوك و شركات , األخرى كقطاع البناء كما ترتبط السیاحة بكثیر من القطاعات

ملیون منصب شغل  100وقد بلغ حجم الید العاملة في قطاع السیاحة على المستوى الدولي , النقل و التأمین

  )1(.1994مباشر لسنة 

  )2(: التشغیل فتبین أنھو أجریت دراسات حول مدى تأثیر السیاحة على 

  .دق توجد وظیفة واحدة جدیدة على األقل لكل غرفة جدیدة بالنسبة للفنا* 

من عدد الوظائف التي تنشأ في  % 75جدیدة بنسبة  فبالنسبة لباقي النشاطات السیاحیة فإنھ تخلق  وظائ*

  .القطاع الفندقي 

 غرفة 1000فإذا خطط إلنجاز . وظیفة لكل غرفة فندقیة  2.75و بالنسبة لالقتصاد فإن السیاحة تخلق *

  .وظیفة مباشرة و غیر مباشرة  27500فندقیة جدیدة مثال فإن عدد الوظائف التي تنشأ داخل االقتصاد 

  )3(. أثر النشاط السیاحي على إعادة توزیع الدخول-3   

تعتبر مشكلة توزیع الدخول و إعادة توزیعھا واحدة من المشكالت التي تواجھھا السیاسات الحكومیة في    

  .بسبب تمركز الثروة لدى أفراد على حساب اآلخرین, ي و االجتماعيالمجال االقتصاد

تلجأ الحكومة إلى استخدام أدواتھا التقلیدیة مثل الضرائب و یمكن االعتماد على السیاحة في إعادة توزیع 

یة الدخول إذ أنھا تؤدي إلى تطویر و تنمیة المناطق المعزولة  التي تتوفر فیھا المزایا الطبیعیة و المناخ

  .حیث عادة ما تكون ھذه المناطق محرومة من التنمیة , كالشواطئ و الجبال و الصحاري 

و یتسبب امتداد السیاحة إلى ھذه المناطق إلى إعادة التوازن نتیجة االستثمارات التي تتبع ھذا االمتداد و 

دة التوازن بین المدن و وھذا ما یؤدي إلى إعا, بالتالي تخلق دخوال جدیدة و تتسبب في زیادة دخول أخرى 

  .المناطق السیاحیة 

                                                
(1) François VELLAS. op. cit. P  5.  

 .189ص .مرجع سابق.ایكي حفیظ ملیكھشب  (2)
 .189ص . المرجع السابق  (3) 
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  )1(:  أثر نشاط السیاحة على المستوى العام لألسعار-4   

و بذلك تتجھ , إن النشاط السیاحي یزید من اإلنتاج و االستھالك كغیره من النشاطات اإلنتاجیة األخرى    

خدمات و خاصة إذا كانت الزیادات في أسعار السلع إلى االرتفاع بزیادة الطلب على أنواع من السلع و ال

لذلك من الضروري التخطیط العلمي بشكل یؤكد توافر عنصر , اإلنتاج أقل من الزیادات في الطلب  

التوازن بین العرض و الطلب في ظل سیاسة سیاحیة واعیة تقوم على االھتمام بتقییم اآلثار المترتبة على 

  .السیاحة العالمیة و اإلقلیمیة و المحلیة دخول متغیرات اقتصادیة و سوقیة في حركة 

ومنھ على النظام , إن النشاط السیاحي كاستثمار أو صناعة یؤثر على جمیع المؤشرات االقتصادیة     

بحیث ھناك مجموعة , االقتصادي كمجموعة من األدوات أن یوجھ ھذه اآلثار لتظھر في شكلھا اإلیجابي 

  :ر منھا من التأثیرات التي تكون سلبیة نذك

  .اجتیاح األراضي الزراعیة بغرض االستثمار السیاحي -

 .التدھور المحتمل في المواقع األثریة  -

  .التدھور المحتمل في المناطق الطبیعیة العذراء -          

و بصفة  أوضح تؤدي  زیادة الحركة السیاحیة إلى في منطقة معینة إلى إتالف العناصر الطبیعیة التي ال  

  .و ھنا ظھر مصطلح السیاحة المستدامة , ھا یمكن تعویض

و السیاحة المستدامة تھدف إلى االستغالل المستمر للموارد الطبیعیة و تقلیص اآلثار السلبیة على البیئیة و 

  .لھذا النشاط لضمان استمراره في اآلجال الطویلة ةالبنیة االجتماعیة و الثقافیة و كذا تعظیم اآلثار اإلیجابی

ویتم تدعیم ھذا , یاحة المستدامة تھدف إلى ضمان نظام لإلنتاج المستمر داخل قطاع السیاحة كما أن الس

  , النظام بتخطیط مكاني و زماني مالئم و تقدیر فعلي لحجم اآلثار المتوقعة أن تنجر على النشاط السیاحي

  )2( .مع الضرورة الحتمیة لوجد إجراءات و تنظیمات لتفعیل ھذا النشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 190– 189ص ص. مرجع سابق .شبایكي حفیظ ملیكھ   (1)

(2) Andrea MOLER. Statistiques pour la politique de l’environnement. Munich: DWIF .2000. p p 207-208 .   
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  :السیاحي مفاھیم حول االستثمار:  المبحث الثالث

  
وفي ھذا المبحث سنحاول تبیان المعالم األساسیة لقطاع السیاحة من ناحیة طبیعة المشاریع االستثماریة    

  . و خصائص االستثمار السیاحي و كل ما أتیح لنا من معلومات حول الصناعیة السیاحیة من حیث المفاھیم

  . السیاحي راالستثما فعریت: المطلب األول 
یعرف االستثمار عامة على أنھ استخدام المدخرات في تكوین الطاقات اإلنتاجیة الجدیدة الالزمة لعملیات 

  .القائمة ةإنتاج السلع أو الخدمات و المحافظة على الطاقات اإلنتاجی

ن منتوج سیاحي أو خدمة و االستثمار السیاحي ھو عملیة استخدام و توجیھ رؤوس األموال لخلق أو تثمی

ترد ضمن عناصر الجذب السیاحي بھدف تسویق ھذه الخدمة و تحقیق عوائد على رؤوس األموال 

و الصناعة السیاحیة تتمثل في جمیع الھیاكل و المؤسسات التي تقوم باستیعاب الطلب السیاحي .المستغلة 

ي إقلیم معین بحجم الفنادق و وكاالت السفر و تقاس حجم الصناعة السیاحیة ف.المتمثل في  الفرد أي السائح 

و الھیاكل القاعدیة المتمثلة في الطرقات و المواصالت و االتصال  والھیاكل القاعدیة  متخصصة للراحة و 

  )1(. و التظاھرات الثقافیة   االستحمام  والمطاعم واألندیة

  .خصائص االستثمار السیاحي: المطلب الثاني

  :من الخصائص نذكر منھا ةي بما یتضمنھ من صناعة و االستثمار فیھا بمجموعیتمیز القطاع السیاح   

خاصة وأن , یرتفع دخل االستثمار السیاحي بزیادة توفر كافة المتطلبات الصناعة السیاحیة*       

  .المتطلبات لیست دقیقة وال تتطلب تكنولوجیا ضخمة من حیث الكم و النوع مقارنة بقطاعات أخرى

  .د نوعیة المنتوج بتأصلھ و جذوره الثقافیة و بساطتھ و درجة الراحة التي یوفرھا حیث تحد   

, من ید عاملة غیر ماھرة , تتصف الصناعة السیاحیة بحاجتھا إلى أعداد كبیرة من عاملین *   

  .وأخرى ذات كفاءة و متخصصة وأعمال أخرى ترتبط بالسیاحة و استمرار نشاطھا 

یاحي في عالقة مرنة مع التغیرات في التكالیف العامة و بالتالي سعر الخدمة إن النشاط الس*        

  )2(. و كذا التغیرات في الدخل و مستوى المعیشة , السیاحیة و تسھیالتھا

من , تتعدد قنوات ما یصرفھ السیاح من نقود و دلك بعد إقامتھم و تحویل نقودھم إلى عملة محلیة *       

  .و التسھیالت المقدمة أجل سد نفقات الخدمات

و كذا تجدید دائم للبحث على أسواق , إن الصناعة السیاحیة تتطلب إنتاج مستمر وغیر متقطع *       

  .جدیدة و شق قنوات أوسع حتى ال تقع في مشكلة التكرار و التقادم
  

                                                
(1)Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. "  l’industrie touristique tunisienne" . FITCH RATINGS.  
2004. P3. 

 . 24ص . مرجع سابق. ریان درویش   (2)
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ھذا بالعمل على و , إلى عالقات خاصة و سمعة طیبة بین الدول المصنعة للسیاحة ةتحتاج السیاح*       

  . إیجاد مكانة للطابع السیاحي المحلي لدولة ما داخل األسواق العالمیة

حیث أن عملیة كسب عمالء في , تتأثر الصناعة السیاحیة بشكل كبیر باالستقرار السیاسي و األمن*       

ن التعاون بین وھذا یساھم أیضا في المزید م, ھذا النشاط تتطلب أوضاع مستقرة و في اآلجال الطویلة 

  .وكاالت السفر الخارجیة في ظل المنافسة الشدیدة و كثرة تنوع العرض السیاحي 

تتأثر الصناعة السیاحیة بالتشریعات و النظم و القوانین التي تسھل أو تصعب حركة األفراد و *       

  .  بساطة الحصول على الخدمات 

ھا تخص مدى كفاءة الصناعة السیاحیة و مستوى وھناك مجموعة من العوامل التي تتفاعل فیما بین 

 )1(: أدائھا في إقلیم ما و نذكر من ھذه العوامل ما یلي

  .مدى اھتمام الدولة و األفراد باألنشطة السیاحیة -

 .حجم اإلنفاق السیاحي في الدولة  -

 .مستوى القوة االقتصادیة للدولة  -

لتجنب العمل في فصول و توقف النشاط في قدرة الدولة على التغلب على السیاحة الموسمیة و ھذا  -

فصول أخرى و یكون ھذا بخلق أنشطة سیاحیة تتناسب مع كل فصل مناخي و ما یترافق معھ من 

 .ترتیبات اجتماعیة من حیث توزیع العطل مثالَ 

 .حجم المغریات السیاحیة أو مستوى العرض السیاحي في الدولة -

و في نفس الوقت , ت مع تفعیل الحركة السیاحیة مدى مالءمة النظم و القوانین و التشریعا -

 .المحافظة على الموارد

  :مراحل الصناعة السیاحیة: المطلب الثالث

و مراحل الصناعة السیاحیة تعبر عن المراحل األساسیة للخدمة السیاحیة حسب الطلب علیھا و تقدیمھا  

  )2( :للسائح كما یرد في الشكل

  

  

  

  
 

  
                                                

 . 24ص . مرجع سابق. ریان درویش   (1)
(2) Andréa MOLER .op. cit. P  205. 
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  –ل الصناعة السیاحیة و القطاعات المتدخلة مخطط یبین مراح 3:الشكل -

  
  

  

                              اتخاذ قرار السفر       

 

 

  
                             البحث عن العروض                                                                                                 

                         زالسیاحیة للقیام بالحج                                                                                                   
           

 

 

              السائح  تغییر المكان و وصول                                                                                            

                                                                                           

 

 

 

 اإلقــــــــامـــــة                                                                                                    

 

 

 

  استھالك أغلب أنواع السلع                                                                   
  و ترد السلع الغذائیة بشكل أوسع                                                                                           

  
  
  
  

  استھالك وسائل الراحة و االستجمام                                                          
  
  
  
  
  

  )ذھاب السیاح( تغییر المكان                                                              
  
 

  :المصدر
Andréa MOLER. Statistiques pour la politique de l’environnement. Munich: DWIF .2000.p p 207.208  
 

 

)توفیر المعلومات + اإلعالنات ( اإلعالم   

 و كاالت السیاحة و االتصاالت

 قطاع الفنادق و كل الخدمات المرافقة لھ
 و الصناعات المساھمة في توفیر خدمة اإلقامة

 قطاع المطاعم و كل القطاعات المرافقة
  لتوفیر السلع و الخدمات الغذائیة

و وسائل االتصال) لجویة خاصةا(وسائل النقل   

 الصناعات الموجھة للسیاح بشكل خاص 

 الصناعات الموجھة للسیاح بشكل خاص
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   : یوضح أھم مراحل الصناعة السیاحیة و جمیع القطاعات المشاركة فیھا) 3(في الشكل السابق 

في البدایة تتدخل صناعة اإلعالم وذلك لتوصیل المعلومات الالزمة للسائح المحتمل وھذا لمحاولة       

  .  الخ....إقناعھ من حیث التكلفة ونوعیة المنتوج السیاحي ونوعیة الخدمات المرافقة 

السیاحیة و االتصاالت والعالقات مع األقالیم الموردة  تحلة الثانیة تتدخل صناعة الوكاالالمر      

للسیاح وھذا للتحویل الطلب السیاحي من محتمل إلى طلب سیاحي حقیقي و ذلك للقیام باختیار الوجھة و 

  . القیام و الحجز بأسھل طریقة ممكنة لكسب ثقة السائح منذ البدایة 

الثالثة یتدخل قطاع النقل الذي یعتبر شریان االقتصاد السیاحي فبواسطتھ یتواجد المنتوج المرحلة       

السیاحي والمستھلك في المكان والوقت المناسب وفي ھذه المرحلة ینتقل السائح من بلده إلى مكان 

                               .                                                                     العرض السیاحي 

في المرحلة الرابعة یتدخل قطاع الفنادق وكل الخدمات المرافقة لھ وتكون ھذه المساعدة مباشرة   

.                                                                    وذلك للتوفیر اإلقامة الراحة للسائح ةأو غیر مباشر

للمرحلة السابقة حیث یتم الفصل بینھما إلبراز أھمیة الطلب من السلع الغذائیة في  ھذه المرحلة تابعة*

  .        المناطق ذات النشاط السیاحي وتتدخل في ھذه المرحلة جمیع القطاعات المنتجة للسلع االستھالكیة

ظیم التظاھرات المرحلة الخامسة یتدخل قطاع النقل واالتصال وتقریبا كل الصناعات وھذا بھدف تن     

و االستجمام وكل السلع الكمالیة المرافقة لعملیة االستجمام و في ھذه المرحلة یتم  ةالثقافیة وتوفیر الراح

كسب السائح لآلجال الطویلة و طبع صورة إیجابیة على السیاحة في منطقة معینة و ھذا كلھ بمیزة 

  .الخدمات و تفردھا بالنسبة لمناطق أخرى 

السادسة یتدخل قطاع النقل واالتصاالت وھذا في نھایة النشاط وكذلك لضمان عودة السائح المرحلة      

  . إلى بلده في أحسن الظروف وبمستوى مناسب من الخدمات

المراحل السابقة لیست دوریة و إنما تكون مستمرة وھذا لتفادي السیاحة الموسمیة وخلق طلب سیاحي     

  .ب مع عناصر السیاحة المتوفرة في اإلقلیمبما یتناس ةحقیقي على مدار السن

  :الھیاكل و التجھیزات السیاحیة: المطلب الرابع

و مما سبق یمكن أن تحدد أھم الھیاكل الخاصة في القطاع السیاحي و التي تشكل في حد ذاتھا موضوع 

  .االستثمار السیاحي سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع العام

منشآت المنام من فنادق بجمیع الدرجات و دور : ندقة و المرافق السیاحیة و تتكون من البنیة التحتیة للف 

و منشآت الطعام بجمیع أنواعھا و , للشباب و المخیمات و الموتیالت و القرى السیاحیة و الشالیھات 

  .المقاھي 
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  .شبكة االتصاالت بأعلى درجات التكنولوجیا 

  .و جمیع المعدات و التجھیزات الالزمة  للسیاحة  ةوسائل النقل الموجھ 

  .منشآت الترفیھ و التنشیط السیاحي من حدائق و مالھي و معارض و نوادي و مراكز علمیة 

  .للصناعات التقلیدیة و الحرفیة    توراشا 

   .وكاالت السیاحة و السفر و یمكن و كاالت متخصصة في الحجوزات فقط   

    .السیاحي على المستوى المحلي و الدولي وكاالت متخصصة في اإلعالن  

إن تسییر مثل ھذه المشاریع و التنسیق فیما بینھا یتطلب مجموعة من الھیاكل اإلداریة التي یمكن أن 

  :یستثمر فیھا القطاع الخاص و تكون ھذه الھیاكل عادة تحت تنسیق وزارة السیاحة و نذكر منھا

  .طیطمراكز و مكاتب للدراسات و التخ       

  .دواوین اإلحصاء       

  .مدیریات ترقیة االستثمارات       

وكاالت خاصة بتورید المعلومات حول األسواق السیاحیة من حیث نوع و حجم الطلب السیاحي        

  .وغیرھا من المعلومات التي تؤثر على االستثمار السیاحي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

  :تنمیة االستثمارات السیاحیة متطلبات :المطلب الخامس

ھناك مجموعة من المتطلبات العامة لتنمیة السیاحة وھذا مھما كانت المعطیات الموجودة و بغض النظر 

حیث تكون ھذه المتطلبات مشتركة و أساسیة لعملیة تطویر االستثمارات , عن طبیعة اإلقلیم السیاحي

  .السیاحیة

  خاص  يفمن الضروري أن تكسب الدولة نفسھا طابع سیاح: تموقع الدولة داخل السوق السیاحیة

 .بھا لتستطیع اختراق السوق الدولیة و اكتساب حصة في السوق 

  التي تعتبر منطلق تنمیة القطاع السیاحي و تتمثل في توفیر شبكة طرق : تسھیالت البنیة التحتیة

 )1(. الخ ...توفیر المعلومات الالزمة , توفیر األمن , شبكة اتصاالت , جیدة 

وھنا تلعب , ھذه التسھیالت تحفز عملیة اإلقدام على االستثمار من قبل الخواص المحلیین و األجانب  

 توفیر وسائل النقل أو رفمثال من الضروري للمستثم, المنافسة دورا كبیرا من ناحیة النوعیة و التكلفة

في دولة أخرى و ھذا ما حدث في الجزائر  بنوعیة عالمیة و بتكلفة مناسبة لكي ال یتجھ لیستثمر لاالتصا

للفنادق االستثمار و عندما لم تتوفر البنیة التحتیة لإلدارة و لالقتصاد ككل  أبو نواسعندما عرضت سلسلة 

  )2(. فندق و تعتبر من أكبر المستثمرین في تونس 24توجھت لالستثمار في تونس حیث أنشأت 

 

                                                
 . 40ص . مرجع سابق. ریان درویش  (1)

(2) République Algérienne Démocratique et Populaire. Ministère du tourisme et de l’artisanat." Plan 
d’action pour le développement durable en ALGERIE-Horison 2010".Août 2001. P 23. 
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 یجب أن تستھدف سیاسات و قوانین تشجیع االستثمار :  حوافز و إعفاءات مالیة من طرف الدولة

في الدول النامیة إلى تحفیز القطاع و اجتذاب المزید من االستثمارات لتھیئة البیئة السیاحیة 

  : المالئمة و أوجھ ھذه اإلعانات و الحوافز 

لمشروع في مناطق و تكون إعانات نقدیة مباشرة كتحمل الدولة جزء من تكالیف ا: اإلعانات           

أو إعانات عینیة كتقدیم األراضي دون مقابل أو حق االنتفاع بھا لمدة ,تھدف الدولة إلى تنمیتھا سیاحیا 

  .معینة أو بشروط كما ھو معمول بھ في تركیا و األرجنتین 

 حیث أن التكالیف الثابتة للمركبات السیاحیة: قروض طویلة األجل و بأسعار فائدة منخفضة       

سنوات من بدایة  3كبیرة و فترة المردودیة طویلة نوعا ما حیث یبدأ المشروع في تحقیق األرباح بعد 

  .نشاطھ 

و تكون إعفاءات تامة من الضریبة و الرسوم لفترة زمنیة : اإلعفاءات الضریبة و الجمركیة           

و غالبا ما یعفى من الضریبة , ة أطول أو إعفاءات لفتر, تحدد بالمرحلة األولى من بدایة نشاط المشروع  

  .على أرباح الشركات 

كما یمكن أن تقدم إعفاءات جمركیة على الواردات من مدخالت عملیة االستثمار السیاحي مثل التجھیزات 

  )1( .كما ھو معمول بھ في الیونان و المغرب , و المعدات 

الضروري خاصة لمشاریع القطاع الخاص  حیث أنھ من: تقدیم المساعدات الفنیة و التقنیة        

و حتى تقدیم إطارات و تكوین المسیرین و األدالء , الحصول على استشارات قانونیة و فنیة و تقنیة 

  .السیاحیین و المترجمین و  التقنیین في الفندقة و السیاحة 

  و سھولة, كضمان درجة سیولة لألسواق : تقدیم مزایا متنوعة للمستثمرین األجانب        

  .ضمان االستقرار االقتصادي من حیث معدالت التضخم, تحویل األرباح 

توفیر جھاز مصرفي فعال و بمستوى عالي من الخدمات المصرفیة سواء للمستثمرین المحلیین           

 .و األجانب 

    حة وجود تخطیط سیاحي على مستوى الدولة و ھذا لضمان االستغالل األمثل للموارد المتا

إعداد الخطط الالزمة  و ,سواء المالیة أو البشریة ؛ و یكون التخطیط بتحدید أھداف  التنمیة السیاحیة 

 .توجیھ الطاقات المتاحة لبلوغ ھذه األھداف مع المراقبة و التعدیل المستمرین لتحسین األداء 

حول على اإلمكانیات  من الضروري أن تقوم الدولة بدراسات مسح: الترویج لفرص االستثمار السیاحي

  .السیاحیة و إبراز اآلثار النفعیة لالستثمار السیاحي

  

  
                                                

 . 24ص . مرجع سابق. ریان درویش  (1)
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  :  خاتمة الفصل      

في ھذا البحث و ھذا من أجل بناء  ةحاولنا في ھذا الفصل القیام بعملیة تحدید المفاھیم األساسیة المتداول 

  : علومات الواردة یتضح ما یليللموضوع بما یتناسب مع ھدف البحث و بناءا على الم ياإلطار النظر

و , فالسوق السیاحیة ھي جزء من سوق السلع و الخدمات , المنتج السیاحي ھو كل ما یطلبھ السائح  -   

 . بالتالي عملیة انطالق التنمیة في القطاع السیاحي یمكن أن تتم ضمن اآللیات العادیة للقاعدة اإلنتاجیة 

ة فمن ناحیة تقدم ضمن تشكیلة من الخدمات إلمكانیة تسویقھا و من الخدمة السیاحیة ھي خدمة مركب -   

 .ناحیة أخرى فھذه التشكیلة تنتج من طرف عدة قطاعات اقتصادیة إن لم تكن كلھا 

, تنوع مجاالت السیاحة تبعا لمجموعة من المعاییر یعطي مجال استثماري واسع و متنوع في القطاع  -   

ثم ھیاكل االستجمام التي تعتبر مجال إبداعي , ھیاكل االستقبال و المطاعم   من ھیكل البنیة التحتیة  إلى

 . السیاحیة  ةو الصناعات التقلیدیة التي تعتبر الوجھ اآلخر للصناع, قائم بحد ذاتھ 

   -  ً ً و اجتماعیا و بالتالي ال یتطلب جلب , إن االستثمار السیاحي یتكیف مع معطیات المنطقة طبیعیا

وھذا ما یثبت أن الصناعة السیاحیة ال , الخارج و إنما یعتمد على حسن استغالل ما ھو متاح صناعة من 

  . تتطلب رؤوس أموال ضخمة بقدر ما تتطلب البساطة في الھیاكل و التمیز بما یتفق مع طابع المنطقة

 .عملیة التمویل ترتبط بمدى إتاحة مصادر التمویل و تكلفة كل مصدر في ظل عملیة التنمیة -

  : غیر أن ھناك مجموعة من االعتبارات یجب األخذ بھا فیما یخص االستثمار السیاحي   

یعتمد القطاع على جودة و توافر خدمات البنیة التحتیة لالقتصاد و ھذا ما یؤكد على ضرورة االھتمام  -   

  .بالتجھیزات القاعدیة داخل االقتصاد 

بالتالي فالصیغ التمویلیة یجب أن تتناسب مع طبیعة  االستثمار السیاحي ھو استثمار طویل األجل و -

 .االستثمار في القطاع 

یجب أن تتم عملیة استغالل الموارد الطبیعیة بشكل یضمن استمرار النشاط السیاحي لألجیال  -

 .القادمة 

لى فإن االستثمار السیاحي یعتمد ع, أما من ناحیة جدوى األخذ بعملیة التنمیة في القطاع السیاحي     

كما أن تنشیط القطاع یوفر حصة مھمة من , العنصر البشري فھو یوفر حجم معتبر جدا من مناصب العمل 

  .العملة الصعبة

و تتبادر ھنا إمكانیة االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال السیاحة و خاصة منھا الدول ذات 

سیاحي الجزائري و لما ال التعامل معھا في مجال المعطیات السیاحة المشابھة لتلك التي یتمتع بھا القطاع ال

  .   اإلنجاز و التسییر 
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