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 :المقـــــــدمــــــة
  

  
غیر , منذ االستقالل والجزائر معتمدة على قطاع المحروقات الذي كان المورد الوحید للعملة الصعبة     

وھذا ما أدى بالسیاسة العامة للبالد للبحث عن قطاعات جدیدة , أن ھذه االستراتیجیة أثبتت عدم جدواھا 

  .تساھم في تنمیة االقتصاد بإضافة قیمة حقیقیة و تحقیق موارد بالعملة الصعبة 

و قد أعتبر القطاع السیاحي منذ نھایة الثمانینیات قطاع استراتیجي ضمن التقاریر المعدة للتنمیة    

صة فعلیة تجعل منھ مجال استثماري یحقق عوائد معتبرة داخل غیر أنھ لم یحض بفر, االقتصادیة 

  .في تجمید القطاع ألكثر من عشریة ةو قد ساھمت األوضاع األمنیة الغیر مستقر, االقتصاد الوطني 

و ھذا ما یتطلب صیغ , و تسعى الجزائر في الوقت الراھن إلى تنشیط القطاع و تشجیع االستثمار السیاحي 

  .ع جمیع المتعاملین داخل القطاع في االقتصاد الجزائري تمویلیة تتناسب م

و إلمكانیة اقتراح سیاسات تمویلیة مناسبة ال بد من القیام بعملیة مسح لوضعیة ھذا القطاع و إمكانیاتھ    

لكي , الفعلیة و مدى جدوى الطرق المتبعة و تقصي نقاط قوة و ضعف النشاط السیاحي الجزائري عامة 

  .رة واضحة نسبیا حول المادة السیاحیة الجزائریة موضوع البحث تكون لدینا فك

و سنحاول تقصي الناحیة التمویلیة للنشاط السیاحي في ھذا الفصل لتوضیح الصورة عن وضعیة   

  .االستثمار السیاحي في الجزائر 
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  .المؤھالت السیاحیة في الجزائر :المبحث األول

طاع معین عناصر الجذب السیاحي الطبیعیة و االقتصادیة التي یزخر تجسد المعطیات السیاحیة في ق   

  .بھا ، و التي من شأنھا أن تشكل قاعدة مقبولة لتنمیة االستثمارات السیاحیة في ھذا القطاع

  .المعطیات السیاحیة في الجزائر :المطلب األول
وھذا نظرا لما تزخر , ا إستراتیجیاتبدو السیاحة في الكثیر من الدول و خاصة العربیة قدرا و لیس خیار   

و . )1(الطبیعیة و التي تكون متاحة بشكل واسع و منتشرة في جمیع القطر يبھ من عناصر الجذب السیاح

  . تتمثل ھذه العناصر في المنتج الطبیعي و المعالم األثریة و خاصیة البنیة االجتماعیة التي تكون و متمیزة

لجزائر حیث تعتبر من أھم المناطق على المستوى الدولي ذات و ھذا ما ینطبق بشكل واضح على ا

  .الطاقات الطبیعیة التي یمكن أن تؤھلھا إلى اكتساب حصة مھمة في السوق السیاحیة الدولیة

و عرض اإلمكانیات الطبیعیة في الجزائر رغم كونھ وصف أدبي إال أنھ یشكل أساس جذب االستثمار  

أن عملیة تسلیط الضوء على المنتوج الطبیعي تسمح بإجراء تخطیط  كما. السیاحي خاصة منھ األجنبي

  .سیاحي مناسب و استراتیجي لتوجیھ االستثمارات بحسب ما ھو متاح

إن موقع الجزائر في شمال إفریقیا یمنحھا امتیازات عدة حیث ھذه المناطق تشتھر على المستوى     

و إن ھذه . و عامة فھي ذات مناخ مریح جدا, السنة  الدولي بالمناخ المعتدل و الشمس الدافئة على طول

المواصفات الطبیعیة ھي نفسھا المتواجدة في إیطالیا و الیونان و فرنسا التي تعتبر من أول الوجھات 

  )2(.السیاحیة في العالم

 أضف أن, مما یمنح مزایا استثماریة واسعة الخیارات , كلم  1200تمتلك الجزائر ساحل یبلغ طولھ     

إلى الشواطئ المحاطة بالجبال و الكتل الغابیة من  باإلضافةجل المدن الساحلیة تزخر بثروة أثریة ھائلة 

و بحر  امناسب او ھذا ما یمنح جو. الخ ...تیزي وزو , تیبازة , عنابھ , مدینة شرشال : مثال ذلك, الصنوبر

  )3(.و جبال و غابات و مناطق أثریة على الشریط الساحلي

ھر في الجزائر منطقة ثانیة و ھي منطقة السھول والھضاب العلیا  و تتمیز بجمال طبیعي من نوع و تظ   

ھذه  وو ال تخل, شتاء بارد مع تساقط الثلوج و ربیع معتدل مع وجود غابات شاسعة و ثروة حیوانیة , آخر 

  خإل...تیمقاد, قسنطینة, سطیف: المناطق من اآلثار مصنفة دولیا و من ھذه المدن 

  

  

                                                
 (1) www.mta.dz   le : 31-01-2005 
 (2) Ibid 
 (3) Ibid 
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والمنطقة الثالثة ھي سلسلة جبال األطلس التي تمتد من جبال المغرب و تتمیز بكثافة الثلوج مما یجعلھا   

فھي تشكل منتج سیاحي طبیعي , مخزن للمیاه الجوفیة التي تنفجر في فصل الربیع مشكلة ینابیع و أودیة

  .ة التسلقیعطي للجزائر صیغة جدیدة یمكن أن تولد أكثر من نشاط سیاحي كریاض

, أما آخر منطقة في الجزائر فھي الصحراء التي تعد من أجمل المساحات الشاسعة العذراء في العالم      

و تعد الصحراء المنتوج السیاحي المھم الذي یمكن أن یسمح للجزائر باختراق السوق العالمیة السیاحیة 

مدینة تیمیمون و القصور القدیمة , نة غردایة و مثال ذلك مدی, بقدرة تنافسیة عالیة نظرا النفراده دولیا 

  . باإلضافة إلى البنیة االجتماعیة البدویة البسیطة و الطبیعة اإلنسانیة الطیبة , المنفرد

  : إن ما تم عرضھ یوضح عناصر أساسیة لجذب االستثمار السیاحي في الجزائر و یمكن إضافة ما یلي  

  .نوب الجزائري الذي یعد أكبر متحف في الھواء الطلق في العالمالطاسیلي و الرسومات البدائیة بالج -   

  .أجمل كورنیش في العالم بمدینة جیجل - 

  . المتواجد في أعماق البحار الشرقیة بعنابة و القالة" األحمر و الوردي"أجمل مرجان في العالم - 

  .الجسور المعلقة بمدینة قسنطینة - 

في عمق " أیسكرام" في الجنوب الجزائري في منطقة وأجمل شروق و غروب شمس في العالم -

  .الصحراء الجزائریة

كما أن الجزائر تزخر بثروة طبیعیة من نوع آخر و ھي منابع المیاه المعدنیة المنتشرة على كافة القطر   

و یعتبر ھذا المجال مصدر مھم جدا لالستثمار فمن الممكن  .منبع للمیاه المعدنیة 202حیث تم إحصاء 

بما تتضمنھ من فنادق و مطاعم و خدمات صحیة , جاز منتجعات صحیة للعالج بالمیاه المعدنیة إن

  .متخصصة؛ كما یمكن استحداث منتوج متمیز على المستوى الدولي في ھذا المجال

  

  .  الصناعات التقلیدیة: المطلب الثاني
دیة و الحرفیة التي تنتشر في صناعات التقلیو یدعم المنتوج الطبیعي في الجزائر بمجموعة من ال   

فھي تشكل وعاء مناسب , مختلف الجھات من الوطن و التي تعكس صورة متمیزة للثقافة الجزائریة 

  .للنشاط السیاحي 

  )1(:و من الصناعات التي یمكن أن تشكل موضوع النشاط االستثماري السیاحي نذكر 

  .في قسنطینة و غردایة  صناعات النحت و النحاس المنتشرة في الشرق و تتمركز  

  . صناعة الخزف و الفخار و تتمركز في منطقة القبائل و مدینة میلة و مدینة باتنة   

صناعة المجوھرات الفضیة التي تشتھر على المستوى الدولي و تتمركز في منطقة القبائل بطابع   

  .معین و في الجنوب بطابع آخر

                                                
(1) www.mta.dz   le : 31-01-2005 
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  .الوطني و بأشكال مختلفة صناعة الزرابي المنتشرة في كل التراب   

  .صناعة المالبس التقلیدیة المتنوعة بتنوع المناطق في الجزائر  

إن التنوع الثقافي الموجود في الجزائر ھو موضوع قائم بخد ذاتھ و رغم أنھ یتم تناولھ بطرق عدة ، إال أن 

د علیھ في خلق حركة االقتصاد الوطني یستطیع أن یستثمر في ھذا المجال من الجانب السیاحي و یعتم

سیاحیة من شأنھا أن تؤثر بشكل إیجابي على المؤشرات الكلیة من حیث تخفیض نسب البطالة و زیادة 

  .اإلیرادات بالعملة الصعبة

  .اإلمكانیات االقتصادیة: المطلب الثالث
منھ من إن مدى تطور النشاط السیاحي مرتبط ارتباطا وثیق بمدى تطور المحیط االقتصادي بما یتض    

و بصیغة أخرى فإن تنمیة بعض القطاعات ال یمكن أن تتم بمعزل عن تنمیة قطاعات أخرى , بنیة تحتیة 

كما ھو الحال بالنسبة لقطاع السیاحة وعالقتھ بتنمیة قطاع النقل و الصناعات التقلیدیة و قطاع االتصال و 

  .الخ ...المنظومة البنكیة 

  :یاحة في الجزائر مرتبطة أساسا بالبنیة التحتیة المتاحة و المتمثلة فيو بالتالي فإن إمكانیات تطویر الس 

 )1(كلم104000تبلغ شبكة الطرق المعبدة و الصالحة لالستعمال  بالجزائر :  شبكة الطرقات البریة - 1

  :منھا

  .كلم 23000الطرق الوطنیة  -

 .كلم27000الطرق الوالئیة  -

 .كلم 42000الطرق الثانویة  -

, ت تعطي الجزائر المرتبة الثانیة على المستوى اإلفریقي من حیث نوعیة و كثافة الطرقاتإن ھذه المعطیا

  .و من أحسن الشبكات في المغرب العربي

تغطي خاصة    )2(محطة  200كلم مزودة بـ  4500یبلغ طول الشبكة الحدیدیة : شبكة السكك الحدیدیة - 2

  :شمال البالد و أھم ما یكون ھذه الشبكة 

 .كلم سكة ضیقة 1200    -.      كلم سكة عادیة 1585    -

 .كلم سكة كھربائیة 500  - .     كلم سكة مزدوجة 355 -

  

  

 

                                                
(1)  journal " ELWATAN". N°4305. le :18.01.2005. P06   
(2)  Ibid. P06   
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و یتضح أن الشبكة في أغلبھا من التكنولوجیا المتقادمة باإلضافة إلى انعدام السكك الحدیدیة في الجنوب 

  .الكبیر الذي یعتبر من أھم المحطات الطبیعیة

 35عرفت الھیاكل القاعدیة للنقل الجوي تطورا معتبرا في الجزائر حیث تحتوي على  : النقل الجوي - 3

مطار ذو طابع دولي  13من بینھا , مطار موزعة عبر التراب الوطني و تتواجد بشكل مكثف في الجنوب 

النقل  لو ال یزا, محطة عبر أوربا و إفریقیا و الشرق األوسط  35كما كانت للخطوط الجویة الجزائریة , 

   )1(.الجوي یفتقر إلى الدعم من شركات الجویة الخاصة 

میناء متعددة االختصاصات و عدد كبیر من الموانئ  13یشتمل النشاط البحري على : النقل البحري - 4

  .الصغیرة للصید و الترفیھ السیاحي

تراب الوطني و من ال %96تغطي الشبكة الوطنیة للھاتف الخطي : المواصالت السلكیة و الالسلكیة - 5

, رغم أن عدد المشاركین ضعیف إال أن ھذا القطاع إحداث عدد مھم من شركات شبكات الھاتف النقال

  .)2( جیزيتحت اسم ) GSM 2( ثم شبكة  1996سنة , ) GSM 1( حیث تم خلق شبكة 

فز أو مثبط تعتبر الطاقة اإلیوائیة عرض إلنجازات االستثمار السیاحي كعنصر مح: الطاقة اإلیوائیة - 6

سریر موزعة على  82034إلى  2004حیث و صلت الطاقة اإلیوائیة لسنة , لزیادة االستثمار السیاحي

 13القطاع العام و الخاص و ھي نسبة ضعیفة جدا ال تستجیب حتى لحجم الطلب المحلي الذي یقدر بـ 

د فندقین غیر أضف إلى ذلك أنھ من بین كل ثالث فنادق یوج,  2004)3(ملیون مصطاف في سنة

  )4(.مصنفین

و یتواجد على المستوى الوطني ثالث مراكز لتكوین اإلطارات المختصة في :  الید العاملة المؤھلة - 7

الصناعة السیاحیة و تتمثل ھذه المراكز في المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة في الجزائر العاصمة و المعھد 

  .في تیزي وزو و المركز التقني للفندقة  في بوسعادة الوطني التقني للفندقة و السیاحة المتواجد 

محاولة لدفع التكوین في ھذا المجال و , منھا 8تخصص حیث أستحدث مؤخرا  28و تحتوي ھذه المعاھد 

غیر أن ھذه الھیاكل ال تستجیب في معضمھا للشروط األساسیة للتكوین في , المستوى الدولي  ةمجارا

  )5(.المجال السیاحي

حتى  1990عدى القوانین الخاصة بالبیئة االستثماریة العامة التي تم سنھا منذ :  ة القانونیة العامةالبیئ - 8

  القواعد أو   فإن وزارة السیاحیة بصدد إعداد نوع من , في إطار اإلصالحات االقتصادیة  1998سنة 

                                                
(1) Journal "ELWATAN."N°4305 le : 18.01.2005. P  06   
(2) Journal" LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3223. le 01-07 -2005.p  13 
(3) Journal"LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3057. le 18-01-2005.p  06  

  2004.دائرة اإلحصائیات. زائریة وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة الج (4)
 

(5) Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action. p16 
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ا  اإلطار المرجعي و تعرف ھذه الوثیقة على أنھ, الخاص بالقطاع السیاحي  )(une charteالدستور

  للمتعاملین في االستثمار السیاحي و السلطات العمومیة في ظل تنمیة و ترقیة السیاحة في الجزائر إلى 

رفع مستوى , وتھدف إلى وضع الشروط المالئمة لخلق صناعة سیاحیة حقیقیة, حین یصادق علیھا قانونیا

  )1(.جمیع أنواعھالخدمات السیاحیة و كذلك المحافظة على اإلرث السیاحي ب

و من بین المواد الواردة بالنسبة االستثمار الفندقي في ما یخص العقار الذي یعتبر المشكل األساسي في  

  )2(:االستثمار

  :إن األطراف المتعاملة في االستثمار السیاحي ھي: 2المادة  -

  .ANDTالوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة *                      

  .المستثمر و یعنى بھا الشخص المادي أو المعنوي الذي سینجز المشروع*                      

و یبرم العقد النھائي , في البدایة یمنح للمستثمر وعد بیع العقار الالزم إلنجاز المشروع: 5المادة  -

تبعا  و تحدد ھذه النسبة, لملكیة األرض لصالح المستثمر بعد إثبات إنجاز نسبة محددة من المشروع

  .لحجم المشروع و االتفاق بین المستثمر و الوكالة

و ال یحق للمستثمر , السیاحي ال غیر رإن األرض موضوع البیع موجھة لالستثما  :12المادة  -

  .استغالل ھذه األرض في غیر القطاع المتفق علیھ

تقوم بشراء ما أنجز في إذا تخلى المستثمر عن إنجاز المشروع فإن الوكالة المشرفة علیھ : 15المادة  -

  .زاد العلنيالمشروع و بیعھ في الم

  )3(:أما االستثمار في مجال استغالل المنابع المعدنیة فمن بین المواد الواردة نذكر 

  : تحدد ھذه المادة مكونات المحطات العالجیة المعدنیة التي تدخل ضمن االستثمار في ما یلي: 2المادة  -

  .لمعدنیةھیاكل العالج بالمیاه ا* 

  .ھیاكل اإلقامة.     * ھیاكل اإلطعام* 

  أماكن التسوق.      * ھیاكل الترفیھ* 

و عملیة استغاللھا تكون بأحكام القرار الوزاري , منابع المیاه المعدنیة الحارة ملكیة الدولیة :  35المادة  -

معدنیة الحارة لالستثمار الذي یحدد إجراءات الحصول على حق االنتفاع من المیاه ال 1997- 09- 13:رقم

 . فیھا

  
                                                
(1) Ministère du tourisme et de l’artisanat." Avant projet de la charte du tourisme". Janvier2002. p p  3-4 
(2) Ministère du tourisme et de l’artisanat. "Projet de cahier de charge concernant". la réalisation et la gestion des 
projets touristiques. p p  4-5 
(3) Ibid . p p 8-9. 
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باإلضافة إلى مجموعة من المواد األخرى التي تنظم عملیة تسییر المركبات السیاحیة الفندقیة و كذلك 

و تبقى ھذه القواعد المشروع التحضیري لقواعد یتم المصادقة علیھا .المركبات العالجیة بالمیاه المعدنیة

  . بشكل رسمي

   .السیاحة و مناطق التوسع السیاحي المتاحة في الجزائرأنواع : المطلب الرابع
حاولت اإلدارة السیاحیة وضع مخطط یتم من خاللھ توضیح األنشطة السیاحیة المتاحة من أجل توجیھ  

  :االستثمار في ھذا القطاع

  أنواع السیاحة -1 

لسیاحة التي یمكن   نسبة إلى ما تم وصفھ من مقومات السیاحة في الجزائر یمكن أن تحدد أنواع ا  

  :االستثمار فیھا في ما یلي

 12حیث یبلغ متوسط الوافدین نحو مدینة ساحلیة واحدة في الجزائر ما یعادل ( السیاحة الساحلیة    

  .)2004ملیون سائح لموسم 

  .سیاحة تسلق الجبال و النزھات   

  .سیاحة الحمامات المعدنیة العالجیة   

  .األثریة السیاحیة الثقافیة و   

  .السیاحة الریاضیة   

  .السیاحة الصحراویة و ھي أھم ما یجذب السواح األجانب   

  .السیاحة الرسمیة   

  :و تمارس ھذه األنشطة السیاحیة على مدار السنة في ما یسمى األقطاب السیاحیة الوطنیة 

  .الشریط الساحلي   

  .جبال األوراس  

  .منطقة القبائل   

لقد أعتبر تأخر الجزائر في میدان السیاحة فرصة .  الھقار و الطاسلي, اء منطقة الصحر  

  مواتیة بشكل متناقض حیث أن معظم بلدان البحر المتوسط بلغت حد قدرتھا في االستقبال في 

و من الممكن أن تستفید من تجارب , حین تتمتع الجزائر بمواقع سیاحیة شبھ عذراء  

  غیر أن المورد االقتصادي شبھ )1(. یخص الحفاظ على البیئة البلدان الرائدة  و خاصة فیما

  

  
                                                

  87ص. 2001. 2009-1999 عصرنة الجزائر حصیلة و آفاق. عبد الطیف بن أشنھوا  (1) 
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البكر ال یمكن إقحامھ في قنوات السیاحة الدولیة بشكل مباشر فھذه العملیة تتطلب عمل ذكي و جھد 

كبیر في ظل خطة استراتیجیة تحقق نتائجھا في اآلجال المتوسطة و الطویلة بالتركیز على تحسین 

  .ستھلك العالميصورة الجزائر لدى الم

  .  مناطق التوسع السیاحي في الجزائر - 2
إثر المعطیات الطبیعیة تم إعداد مخطط وطني یحدد المناطق التي یمكن تھیئتھا سیاحیا وتسمى مناطق    

- 02- 23التي صنفت حسب مرسوم   ZET: zone d'extansion touristique  )  (التوسع السیاحي

ویبلغ عددھا , ھكتار موزعة على كامل التراب الوطني  47073ة بـ حیث قدرت مساحتھا الكلی 1988

حیث تمنح ھذه المناطق الفرصة للمستثمرین بالقیام بالمشاریع في مناطق تزخر بمیزات , منطقة  174

  .و نذكر من ھذه المناطق )1(سیاحیة  و تسھیالت إداریة 

  ي التنمیةیبن مناطق التوسع السیاحي ذات األولویة ف: 09الجدول رقم 

  
  

    .Algérie:grand Alger livre.2002. p122 nvestisseurGuide de l’investissement et l’ikamel CHEHRIT.    :المصدر

                                                
(1) www.mta.dz le : 31-01-2005  

  
 الطابع

  
  عدد األسرة

  
 

  
  2المساحة كام

 

  
 المكان

  
 ZET     مناطق التوسع السیاحي

 رشقون عین تیموشنت 25.7 2140 شاطئ

 راس العافیة جیجل 30 1244 شاطئ

 واد بقرات عنابة 104 200 شاطئ

 تمنراست تمنراست 45 900 صحراوي

 تادلست تیمیمون 95 1700 صحراوي

 ناتاج جانات 100 2000 صحراوي

 موسكراد تلمسان 15.56 1000 شاطئ

 الشاطئ األكبر سكیكدة 14 1200 شاطئ

 مسیدة الطارف 40 1280 شاطئ

 كاب روزة الطارف 50 1450 شاطئ

 واد بالح تیبازة 73 600 شاطئ

 ازفون تیزي وزو 10 810 شاطئ
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  یبن توزیع المحطات المعدنیة الموجھة لالستثمار : 10الجدول رقم

  
    kamel CHEHRIT.Guide de l’investissement et l’investisseur .Algérie:grand Alger livre.2002. p123 :المصدر

  
  . موقع السیاحة في االقتصاد الجزائري: المطلب الخامس

و , تقدیم الوضعیة العامة للنشاط االقتصادي السیاحي بالنسبة لالقتصاد ككل سیتم في ھذا الجزء   

السیاحیة و نسبة التشغیل في ھذا القطاع  تلتشخیص ھذه الوضعیة یتم االعتماد على مؤشرین ھما اإلیرادا

  .كون أنھ یعتبر من أھم المشاطات امتصاصا للبطالة 

   اإلیرادات السیاحیة بالعملة الصعبة  - 1

, و غیر السیاحیة, السیاحیة مجوع ما ینفقھ السواح على كافة السلع و الخدمات السیاحیة  تمثل اإلیرادات  

و تمثل على المستوى الكلي كافة ما تحققھ الدولة من إیرادات من السائحین و ما تحققھ من السیاحة كنشاط 

  )1(.سیاحة و ما یرتبط بھا كالضرائب أو یحققھ األفراد و المؤسسات العامة و الخاصة في حقل  ال

 :وتقدر اإلیرادات السیاحیة من طرف ثالث ھیئات  -

و تتمثل في جمیع اإلیرادات التي تتحقق بالعملة الصعبة لدى : وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة    

  .حي و اعتمادا على ھذه اإلیرادات یتم وضع السیاسات المناسبة لتوجیھ النشاط السیا. كل المتعاملین

ملیون دوالر مسجلة انخفاض بین سنة  28قد بلغت  1997و بناءا علیھ فإن حصیلة السیاحة كانت سنة 

  من أحسن ما حققھ القطاع   1889- 1985لفترة  تو تعتبر اإلیرادا % 75بنسبة   1997و سنة  1990

األضعف من حیث  أما الفترة الثانیة فھي, ملیون دوالر 95.2السیاحي حیث قدر متوسطھا السنوي  بـ 

  )2(.ملیون دوالر 67.4اإلیرادات  حیث قدر متوسطھا السنوي  بـ

  
                                                

  190ص. بق مرجع سا.ملیكھ شبایكي حفیظ  (1)
  190ص. المرجع السابق   (2) 

 

  المحطة  الوالیة  حرارة المیاه  المعادن  الفوائد العالجیة

  حمام الشیقر  تلمسان  30  كلور الصودیوم  أمراض النساء- الجلد- المفاصل

  عین الفرانین  وھران  35  كاربوناتبی  المفاصل وأمراض الجلد

  عین وركة   النعامة  46  كلور الصودیوم  التنفس- الجلد- المفاصل

  حمام كسانة  بویرة   60  كلور الصودیوم  العصبیة  التنفسیة ضاألمرا

  حمام الشارف  الجلفة  42  صودیوم  األمراض الجلدیة و التناسلیة

  حمام بوزیان  قسنطینة  24  بیكاربونلت  والبولیة ةاألمراض الھضمی

  حمام زاید   سوق أھراس  39  بیكاربونات  أمراض األنف الحنجرة و الجلد
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  )بملیون دوالر( یبین حساب السیاحة في میزان المدفوعات للسفر : 11الجدول رقم 

صافي  
  السنة  النفقات  تاإلیرادا  الرصید

  
  صافي
  السنة  النفقات  تاإلیرادا  الرصید

  
- 86  49  135  1994  -  91  -  1985  

- 154  32  186  1995  -  104  -  1986  

- 143  45  188  1996  -  101  -  1987  

- 116  28  834  1997  -  85  -  1988  

-195  74  144  1998  -  95  -  1989  

- 170  80  269  1999  - 44  105  149  1990  

-96.8  95.7  250  2000  - 53  84  137  1991  

-128.6  99.5  192.5  2001  - 90  74  164  1992  

-  133  -  2002  - 104  73  177  1993  
       
   بنك الجزائر: المصدر   
  

إن الجدول السابق یوضح الضعف الكبیر في نشاط القطاع السیاحي حیث أنھ یرد حسابھ بشكل سلبي كون 

و بالتالي أصبح القطاع یشكل عبئ على المیزانیة بدل أن یكون قطاع , أن اإلیرادات أقل من النفقات 

  .بة  بالعملة الصع تیساھم بشكل إیجابي في تدعیم اإلیرادا

فھي ترد في ظل مخططات التنمیة نظرا لسیاسة الدولة في تلك الفترة  تو فیما یخص نفقات فترة الثمانینیا

  .و سوضح حجمھا خالل ھذا الفصل 

و یمكن 1997ملیون في سنة  28و منذ بدایة فترة التسعینیات و صلت اإلیرادات إلى أدنى مستویاتھا   

  :التالیة إرجاع ھذا بشكل وضعي إلى األسباب 

األوضاع األمنیة التي عاشتھا البالد في فترة التسعینیات و ما انجر عن ذلك من قتامة لصورة  - 

  .       الجزائر في األوساط السیاحیة

 .الضرر الذي لحق بكثیر من المنشآت السیاحیة و خاصة التي توجد في لمناطق الجبلیة -       

سیاسة مواجھة إعالمیة على الصعید الدولي للتخفیف من وقع  تقصیر الدولة الواضح الذي في اعتماد- 

  .  اآلثار و الظروف األمنیة على السائحین عموما

 2004و  2000غیر أنھ تجدر المالحظة أن تدفق السیاح األجانب حقق زیادات مقبولة خالل الفترة  

السیاحیة تناسبا مع  ترادانظرا الستقرار األوضاع األمنیة و ھذا ما أدى إلى تحقیق زیادات في اإلی

  .غیر أن صافي الحساب یبقى سالب , زیادة التدفق السیاحي 
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  :و لتوضیح المساھمة الفعلیة لإلیرادات السیاحیة بالنسبة لإلیرادات الكلیة العامة یرد ما یلي 

  2002-1989یبین نسبة اإلیرادات السیاحیة إلى اإلیرادات العامة لفترة: 12 مالجدول رق

  السنة  نسبة إیرادات السیاحة إلى اإلیرادات العامة  السنة  إیرادات السیاحة إلى اإلیرادات العامة نسبة

0.1  1996  0.62  1989  

0.1  1997  0.61  1990  

0.1  1998  0.4  1991  

0.2  1999  0.2  1992  

0.42  2000  0.2  1993  

0.49  2001  0.1  1994  

0.66  2002  0.1  1995  
  . 191ص. مرجع سابق .ھ ملیك شبایكي حفیظ  :المصدر

 
و یوضح الجدول ضعف مشاركة اإلیرادات السیاحیة في اإلیرادات العامة بالعملة الصعبة و ھذا ما یعكس 

  . الوضعیة المتدھورة للقطاع السیاحي داخل االقتصاد الجزائري

عھ من إعداد فإن تقدیر حجم اإلیرادات السیاحیة یعتمد على ما تم توق: أما بالنسبة لوزارة المالیة 

  .ولكن ال توجد أي تقاریر على مدى تحقق اإلیرادات مقارنة مع الموازنات, الموازنات التقدیریة المالیة

و یعتبر البنك المركزي الھیئة الثالثة التي تقوم بحساب اإلیرادات السیاحیة الفعلیة عن طریق حصر    

المدفوعات ضمن المتحصالت غیر المنظورة التحویالت البنكیة لقطاع السیاحة ثم إدراجھا في میزان 

وتقتصر اإلیرادات السیاحیة التي یحصرھا البنك المركزي في , المحققة خالل الفترة المالیة لھذا المیزان 

  .اإلیرادات المحققة بالنقد األجنبي

ى و و نشیر ھنا إلى أن البنك المركزي یحوصل شھریا أو دوریا العملیات التي تتم لدى البنوك األخر

  )1(.یبلغھا لوزارة المالیة و على ھذا األساس تتم تقدیرات وزارة المالیة لقطاع السیاحة

بلغت  1993و یسجل من جھة أخرى أن موقع اإلیرادات السیاحیة بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي في سنة 

اإلحصائیات  إال  ؛ و باختالف مصدر %0.5 لفي حین كانت للتجارة و المطاعم و الفنادق ما یعاد 0.1%

و یمكن , أنھا تبین واقع ضعف اإلیرادات السیاحیة و مشاركتھا  بالنسبة لإلیرادات العامة غیر المعتبرة 

  .إرجاع ھذا مبدئیا لغیاب سیاسة واضحة و فعالة لتنمیة االستثمارات عامة و السیاحیة منھا بشكل خاص

  

  

                                                
 .194ص. مرجع سابق .ملیكھ شبایكي حفیظ  (1) 

 .194ص . المرجع السابق     (2) 
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   نسبة التشغیل - 2

, من الید العاملة وطنیا % 0.59منصب عمل و ھذا ما یعادل نسبة  12500یوفر القطاع السیاحي اآلن    

حیث ضعف الحجم الذي یأخذه القطاع داخل االقتصاد الوطني یعكس , وھذه النسبة تعتبر ضعیفة جدا 

و رغم أنھا  %1.7بـ  1994على ضعف حصتھ في الید العاملة وطنیا حیث قدرت ھذه النسبة في سنة 

  .لھذه الفترة إال أنھا تبقى ضعیفة جدا حققت تحسن بالنسبة 

بأن نسبة المستخدمین في إدارات القطاع السیاحي تصل  2001وفي الجزائر تشیر اإلحصائیات لسنة   

وفقا للمعاییر المعمول بھا % 7بالنسبة للید العاملة في القطاع، بینما ال ینبغي أن تتجاوز ھذه النسبة % 24

  .دولیا

من المستخدمین یفتقدون إلى المؤھالت، في الوقت الذي یفترض أن ال % 50 یضاف إلى ذلك أن نسبة 

, وھذا یدل إلى عدم إعطاء أي أھمیة في مجال التكوین السیاحي في الجزائر,  )1(%20تتجاوز ھذه النسبة 

من اإلیرادات العالمیة  30%إذ یبلغ متوسط ما یخصص للتكوین السیاحي على مستوى العالم ما یعادل 

و ھي نسبة تعبر على مدى االھتمام بموضوع التكوین و التأھیل في مجال النشاط و الخدمات , احیة السی

  )2(.السیاحیة العالمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
: الملتقى الوطني األول   .النھوض بالسیاحة في الجزائر كأحد شروط االندماج الجزائر في االقتصاد العالمي .صالح فالحي / د  (1)

  .8ص. 2002. الجزائر . البلیدة, جامعة بحلب ساعد . لفیة الثالثة االقتصاد الجزائري في األ
 .194ص . مرجع سابق .شبایكي حفیظ ملیكھ  (2)
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  السیاسات التمویلیة للقطاع السیاحي الجزائري خالل العملیة التنمویة      : المبحث الثاني
        

الل المراحل المختلفة لالقتصاد الجزائري  تسمح لنا بالقیام إن التعرض للسیاسات التمویلیة  خ   

لكي تتم عملیة اقتراح السیاسات التمویلیة في ھذا البحث , بتشخیص أكثر تفصیل لوضعیة القطاع السیاحي

. على أساس رؤیا واضحة لنقاط قوة و ضعف االستثمار السیاحي لما  مر بھ من تجارب تنمویة  

 

 المطلب األول: تنمیة السیاحة خالل الفترة 1967- 1999
سجلت السیاحة ضمن االستثمارات  69-67منذ انطالق عملیة التنمیة في الجزائر منذ المخطط الثالثي      

حیث تم إعداد وثیقة خاصة تنص على أھم مبادئ تنمیة قطاع , التي ترصدھا الدولة للمشاریع التنمویة 

عات التقلیدیة بھدف رفع اإلیرادات من العملة الصعبة حیث السیاحة اقتصادیا و ثقافیا و تدعیم الصنا

و استمرت عملیة التنمیة السیاحیة منذ الخطط التنمویة . )1(1966سمیت ھذه الوثیقة بمیثاق السیاحة لسنة 

حیث انتھجت سیاسیات تمویلیة تأثرت باالتجاه ,  حتى اإلصالحات االقتصادیة في الوقت الحالي 

.كل عام القتصادي للجزائر بش  

              1 -  المخطط الثالثي 67- 69 

نظرا لألوضاع التي كانت سائدة فقد تكفلت الدولة بالتمویل الكلي لھذا القطاع على غرار غیره من       

, القطاعات و كانت ھذه  العملیة تھدف أساسا إلى إرساء الھیاكل القاعدیة و البنیة التحتیة للنشاط السیاحي 

2.54ملیون دج  أي نسبة  282لتي خصصت لھذا الغرض قدرت بـ و المبالغ ا % من مجموع االعتمادات  

و قد صنف ھذا القطاع في المرتبة الرابع بعد الصناعة ثم الزراعة ثم , الكلیة المخصصة لھذا المخطط 

.اإلدارة والتربیة  

22.5ت نسبة اإلنجاز وقد بلغ, و كان المخطط یھدف إلى تھیئة الشروط الضروریة لتنمیة السیاحیة  %  

و ما یالحظ في ھذه المرحلة أنھ لم یتم استھالك كل االعتماد المالي . )2(سریر 13081من مجموع 

49.25المخصص لھذه المشاریع حیث أستھلك منھ ما یعادل  % . )3(لضعف التسییر و المراقبة   

و یتضح من ھذا المخطط أن نسبة اإلنجاز  كما أن عملیة التمویل بما ,  من نسبة المبالغ المنفقة لأق 

و منھ یمكن القول أن عملیة التنمیة انطلقت , تتضمنھ من رؤوس أموال و طریقة تسییرھا كانت ضعیفة 

.بدون القطاع السیاحي و ھذا ما سیؤثر بشكل تراكمي على مستویات أداء ھذا النشاط  
                                                

الجلسات الوطنیة األولى حول آفاق تنمیة السیاحیة و الصناعات ". ترقیة السیاحة الجزائریة الوضعیة و اآلفاق."صادق زروق  (1)
 34ص.الجزائر. 97نوفمبر .التقلیدیة

(2) MEZAACHE Ali." Essai d’analyse de la structure financière SN Altour, avant la restructuration du secteur 
touristique de 1980". mémoire MAGISTER. Institue des sciences économiques. ALGER.1990.1991.P11 
 

 41- 39:ص.  2002- 2001.كلیة االقتصاد جامعة الجزائر . رة ماجستیرمذك". التطور السیاحي في الجزائر."محمدي عز الدین  (3)
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         2 -  المخطط الرباعي األول 70- 73:

ي تبني نفس السیاسة التنمویة و حاولت بالنسبة للقطاع السیاحي أن تضع خطة استمرت الجزائر ف    

بأكثر تفصیل حیث تم وضع تقدیرات ألعداد السیاح المتوقع خالل فترة السبعینات فقدر بـ ملیون سائح أي 

مج سریر مع نھایة ھذه العشریة و من أجل تحقیق ھذا  الھدف بر 9000إلى  7000ما یقابلھ إنجاز ما بین 

)1(.سریر خالل ھذا المخطط  3500إنجاز   

2.5بنسبة , ملیون دج  700و لتمویل ھذا المشروع تم رصد مبلغ  % , من مجموع مخصصات المخطط  

:وقد وزعت ھذه المبالغ بالشكل التالي   

73-70یبین توزیع الغالف المالي على المشاریع السیاحیة في الجزائر لفترة : 13الجدول رقم   

  المشاریع              المبالغ دج
  مشاریع باقیة من لمخطط الثالثي  420000000

  المشاریع جدیدة و دراسة الھیاكل القاعدیة  44000000

  الفنــــــــــــــــادق  221000000

  النـقـــــــــــــل  15000000

  المجموع  700000000
  43: ص.مرجع سابق.محمدي عز الدین: المصدر

الزیادة الكبیر في حجم األموال الموجھة لالستثمار السیاحي غیر أن نسبتھ بقیت ضعیفة  ویالحظ أنھ رغم  

.إلى االستثمارات الكلیة و یوضح الجدول أن جزء كبیر من األموال المخصصة لھذا المخطط فیما یخص  

 .السیاحة ھي مبالغ من میزانیة المخطط السابق و ھذا یدل على ضعف التسییر

34.45ز في ھذا المخطط فقد قدرت بـ أما نسبة اإلنجا  % سریر من المخطط 10195أي من مجموع  

)2(.سریر 6600سریر من المخطط الرباعي األول تم إنجاز ما یقارب  8954الثالثي و  

و یمكن , إن العجز المسجل في عدد األسرة ھو نفسھ العجز المسجل في البنیة التحتیة المنجزة في القطاع  

: أن یفسر ھذا بـ  

انعدام الرقابة الصارمة    . 

.تتبع نفس السیاسة التنمویة رغم عدم نجاعتھا التي تعكسھا التدني المستمر في نسبة االنجاز      

.كما أن إنجاز ھذه الھیاكل أسند إلى مقاوالت عمومیة غیر مؤھلة لمثل ھذه المشاریع     

.تراكم العجز من المخططات السابقة     

62.28احة التي تم التركیز على تطویرھا ھي السیاحة الساحلیة بنسبة و أما أنواع السی   % من میزانیة  

18.22و بعده السیاحة الصحراویة بنسبة , قطاع السیاحة  %. 
                                                

  44-43ص ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین  (1)
(2) MEZAACHE Ali .op. cit. P11 
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           3- المخطط الرباعي الثاني 77-74:

دة تفوقملیون دج أي بالزیا1230و قدر حجم االستثمارات السیاحیة المرصودة لھذه الفترة بـ         

 100 % بالنسبة للمخطط السابق؛ غیر أن ھذه الزیادة لم تكن استثنائیة على القطاع بل كانت بنفس الحجم  

 .بالنسبة لباقي القطاعات و ذلك بسبب ارتفاع تكالیف االستثمارات

1.4و قدرت نسبة المخصصات السیاحیة بـ % بالنسبة للمخصصات الكلیة  , أما بالنسبة لنسبة اإلنجاز  

بـ  قدرت 35 % بالمیزانیة اإلضافیة المخصصة لھذا القطاع  1978سریر في سنة  860حیث تم إنجاز  )1(

.سریر 8820لتصبح الطاقة اإلیوائیة الكلیة تقدر بـ   

29.70و قد زاد االھتمام في ھذه الفترة بالسیاحة الحضریة التي رصد لھا نسبة  % من مجموع  

19.27نیة التي تحصلت على نسبة المخصصات السیاحیة و بعده السیاحة المعد % )2( . 

و أھم المركبات السیاحیة في الجزائریة . و أھم ما میز ھذا المخطط  ھو اھتمامھ بترقیة السیاحة الداخلیة

فندق الشالیة , نذكر منھا فندق جرجرة , برمجت في المخطط الرباعي األول و أنجزت خالل ھذا المخطط 

.)3(نادي الصنوبر و فندق تمنراست , مركب سیدي فرج , الدة فندق مازفران في زیر, في باتنة   

 

          4-  المخطط الخماسي األول 84-80:

إن مبدأ تبني سیاسة سیاحیة تجعل القطاع یلعب دور بارز في التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة     , لم  

,یتغیر منذ المخطط الثالثي .خطط لھغیر أن بلوغ ھذا الھدف لم یتحقق حسب ما    

و قد تزامن ھذا المخطط مع تغیر النظرة للعطل المدفوعة األجر على المستوى الدولي منذ بدایة السبعینات 

حیث أصبح العامل یرى في العطل الفترة الذي یجب أن یستغلھا للترفیھ , و كذلك على المستوى المحلي 

ا ارتفع الطلب على الحمامات المعدنیة كم, وھذا ما أدى إلى طلب داخلي متزاید , عن نفسھ  ویجدد طاقت 

.التي أصبح لھا دور كبیر في مجال الصحة و العالج   

 1.6إنھاء البرنامج المتبقي و خصص لذلك  و نظرا لتراكم المشاریع غیر المنجزة فقد ركزت الدولة على

ي ما یقارب ملیون دج أ 3400ملیار دج ؛ أما المیزانیة التي رصدت للقطاع من خالل المخطط فقد بـ 

0.83% و المالحظة البسیطة تبین أن حصة السیاحة قد تقھقرت إلى أدنى .من میزانیة االستثمارات الكلیة  

.نسبة منذ الشروع في ترقیة القطاع )4(  

                                                
(1)  MEZAACHE Ali .op. cit. P11 

 46-45ص ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین (2)
(3) MEZAACHE Ali .op. cit. P103  

 52- 47ص ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین  (4)
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تعكس رغبة سیاسیة نسبیة في تنشیط القطاع ةورغم أن المبالغ المرصود , إال نسبة اإلنجاز قدرت بـ  

28.96% و ھي نسبة ضعیفة تدل على الفرق الكبیر بین البرمجة و اإلنجاز , لھ من مجموع ما خطط   

: و قد فسر ھذا العجز بـ, الفعلي   

 

أي تضاعفت  1980دج سنة  3913إلى  1969دج سنة  867ارتفاع تكالیف بناء المتر المربع من     

.كل مخططالتكلفة بأربع مرات و ھذا ما ال یتفق مع الغطاء المالي المرصود للقطاع في   

.عدم وجود كفاءات لمراقبة إنجاز و تسییر ھذه المشاریع      

حیث أن في المخططات , و أھم ما یمكن تسجیلھ في ھذا المخطط التجربة الجدیدة في طریقة التمویل    

90السابقة ساھمت الدولة  بأكثر من  % - 28و لكن مع صدور القانون رقم , في تمویل المشاریع التنمویة 

المدعم لفتح مجال االستثمار أمام القطاع الخاص , و المتعلق باالستثمار 82أوت  21ؤرخ في الم 12

الوطني و الذي ركز على القطاع السیاحي كمجال أساسي لالستثمار و ذلك في المادة الحادیة عشر من 

واص إبتداءا مشروع استثماري لصالح الخ 337حیث وافقت الھیئة المكلفة باالستثمار على , نفس القانون 

  )1(. 1985على  1983من سنة 
 

         5- المخطط الخماسي الثاني 1989-19984 :

جاء ھذا المخطط كامتداد لالستراتیجیة تنمیة السیاحة في المخطط السابق حیث ورد في ھذا المخطط    

سیاحة  مجموعة من األھداف تتلخص في ترقیة السیاحة الداخلیة من حیث بناء المخیمات و تطویر

.الحمامات المعدنیة   

و ما یلفت االنتباه ھو البند الذي ینص على ال مركزیة االستثمار و تنویع المتعاملین في عملیات االستثمار 

. مثل الجماعات المحلیة و القطاع الخاص و المؤسسات العمومیة   

ون دج أي نسبة ملی 3500ومن أجل ذلك خصص المخطط الخماسي الثاني لقطاع السیاحة ما یعادل  

0.63% و مباشرة یظھر التدني المستمر في األموال , ملیار دج  550من مجموع االستثمارات المقدرة بـ  

.الموجھة لھذا القطاع   

غیر . و ھذا یدل على أن االستثمارات السیاحیة لم تحض بالمكانة و االھتمام الالزمین لتطویر ھذا القطاع

بولة مقارنة بالفترات السابقةأن إنجازات ھذه الفترة تعتبر مق , تم إنجاز  1988و سنة  1986حیث بین سنة  

)2( .سریر جدید عبر التراب الوطني 3560  

                                                
 55ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین (1)
 56ص. المرجع السابق (2)
 191ص. مرجع سابق .شبایكي حفیظ ملیكھ(3)



 
 

وضعیة االستثمار السیاحي في الجزائر: الفصل الثالث  

 90

ملیون سائح  1.5سنة مرجعیة للتدفق السیاحي  حیث وصل عدد السیاح األجانب إلى  1989و تعتبر سنة 

جزائریین  546000ربي و سائح أو 228000سائح من المغرب العربي و  425000: موزعین كما یلي

.غیر مقیمین )3(  

 

 

نالحظ في ھذه المرحلة أن عملیة ترقیة القطاع السیاحي لم تبلغ األھداف المطلوبة رغم أن اإلنجازات   

سریر و قد تم التركیز على السیاحة الساحلیة و بعدھا  48302تقدر بـ  89-67التي تمت من فترة   

یدة و بشكل كبیر عن النتائج المطلوبة و ھذا یعود لضعف المیزانیة غیر أن النتائج كانت بع, الصحراویة 

  )1(.من جھة و عدم الكفاءة في تسییر رؤوس األموال من جھة أخرى

 

 6-  تطور القطاع السیاحي في فترة 1991- 1999 : 

إن الظروف االقتصادیة الطارئة التي مرت بھا الجزائر بسبب انخفاض أسعار البترول ألكثر من     

40النصف مما سبب لالقتصاد الجزائري خسارة قدرھا  % من عائداتھا بالعملة الصعبة مما دفع بالجزائر  

و أمام , إلى تمویل اقتصادھا عن طریق القروض األمر الذي ضاعف من حجم المدیونیة الخارجیة 

خرى  منھا الحاجة لمصدر تمویل خارج قطاع المحروقات اتجھت الجزائر إلى تثمین بعض القطاعات األ

. القطاع السیاحیة فعملت على تسطیر سیاسة جدیدة للنھوض بھذا القطاع  

  سیاسة تنمیة االستثمارات:

قامت الجزائر بمجموعة من اإلصالحات االقتصادیة التي تھدف أساس إلى االنتقال من التسییر     

في إطار  1988الستثمار لسنة و انطلق برنامج ا, المركزي لالقتصاد إلى تسییر قائم على اقتصاد السوق 

من أجل تدارك النقائص المسجلة في قانون االستثمار ,  1988-07-12المؤرخ في  25-88القانون رقم 

.حیث أن ھذا القانون حدد النطاق أمام المستثمرین الخواص  2- 88  

وصل عدد و قد لوحظ أنھ بعد صدور القانون و اعتماده، انتعش االستثمار في القطاع السیاحي حیث 

)2(. مشروع  518سریر ضمن  22460األسرة المنجزة من طرف القطاع الخاص إلى    

" المتعلق بالنقد و القرض حیث جاء في القانون  1990و قد تم تشجیع االستثمارات بقانون االستثمار لسنة 

نشاط  یرخص لألجانب و الجزائریین غیر المقیمین بتحویل رؤوس أموالھم إلى الجزائر لتمویل أي

و یعتبر ھذا القانون مشجعا لالستثمار و الشراكة كما سمح , ." اقتصادي غیر محتكر من قبل الدولة 

                                                
 

  36- 35ص ص . مرجع سابق. صادق زروق (1)
 64ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین  (2)
 16ص . 1999.لمطبوعات الجامعیة دیوان ا:الجزائر.  قانون االستثمارات في الجزائر. علیوش قربوع كمال (3)
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بإحداث بنوك أجنبیة في الجزائر و بالتالي تفتحھا أمام رؤوس األموال األجنبیة في إطار االستثمار و 

  )3(.الشراكة

و , " الجنوب الكبیر" رنامج استثماري تحت اسمو في ظل ھذا القانون أمكن  لوزارة السیاحة من اقتراح ب

قد جاء ھذا البرنامج في إطار إعطاء دفع للتنمیة المحلیة في الجنوب الجزائري بإنشاء صندوق تنمیة 

, الذي أسند إلیھ كمھام تمویل المشروعات التنمویة في مناطق الجنوب التي قسمت لقسمین , الجنوب   

 

من إعانات تمویلیة بنسب مرتفعة نسبیا من اإلعفاءات و یظم والیات  یستفید يطوق الجنوب الكبیر الذ

, البیض, بسكرة , أما الطوق الثاني فیظم كل من والیات بشار, تمنراست و تندوف, إلیزي , أدرار

. غردایة و والیة ورقلة, النعامة, األغواط  

تثمار و الذي یعتبر أھم قانون الخاص بترقیة االس 1993أكتوبر  5و مع استمرار اإلصالحات جاء قانون 

.صدر محفز لجلب االستثمار الخاص المحلي و األجنبي    

یستجیب لمتطلبات المستثمرین الخواص في بعده الحرحیث أن ھذا النص التشریعي  , و یخص كل  

النشاطات االقتصادیة سواء في قطاع اإلنتاج و الخدمات ما عدا القطاعات التي تبقى حكرا على القطاع 

. عموميال  

: و یمنح ھذا النص القانوني مجموعة من االمتیازات للمستثمرین تتمثل في    

.حریة تحویل رؤوس األموال المستثمرة و الفوائد المترتبة علیھا    

.منح تحفیزات جبائیة و جمركیة ھامة    

.التساوي بین المستثمرین الجزائریین و األجانب    

معاھدات الدولیة الثنائیة األطراف المتعلقة بتشجیع االستثمارات و تغطیة االستثمارات عن طریق ال 

  )1(. ضمانھا الذي وقعت علیھا الجزائر

:والجدول التالي یوضح االمتیازات التي من المفروض أن تمنح لالستثمارات الخاصة التالیة   

اإلنجازات الجدیدة -             . 

توسیع الطاقات -             . 

إعادة ھیكلة المؤسسات -             . 

  .عملیات التجدید  -

 

 

 
                                                

 
 71ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین   (1)
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.  یبین االمتیازات الممنوحة لالستثمارات الخاصة:  14الجدول رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال

: مصدر Hachimi MADDOUCHE . op. cit.P133 

 إن الجدول السابق یبین مجموعة من اإلجراءات التي استعدت الدولة لتقدیمھا للمستثمرین 

الخواص و ھذه اإلعانات تعتبر طرق تمویلیة  بصیغة مشتركة بین القطاع العام و القطاع الخاص في 

حیث حاولت الدولة أن تمنح إعانات لتمویل ھذه المشاریع و قد مست ھذه  االستثماریة  عإنجاز المشاری

اإلعانات جمیع المصاریف الخاصة بإنجاز المشروع من عقار و رسوم جمركیة و كذلك تخفیض الفوائد 

غیر أن اإلعانات في أغلبھا على المدى المتوسط ال , على القروض بھدف تشجیع االستثمار الخاص

الطویلة التي یتمیز بھا االستثمار السیاحي كما أن االستفادة من ھذه الصیغ یتطلب  تتناسب مع اآلجال

.دراسات مفصلة من الحكومة مما یبطئ و حتى یبطل فعالیتھا  وھذا ما حدث فعلیا في أغلب الحاالت   

:و قد برمج في ھذه الفترة المشاریع التالیة    

النظام                                 

االمتیازات                                   

   

النظام 
  العام

المناطق 
  الخاصة

مناطق (
التوسع 
  )السیاحي

الثاني الطوق 
  للجنوب

الجنوب 
  الكبیر

  سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  سنوات 3  مساعدات على اإلنجاز
  إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  حقوق التحویل

  حقوق التسجیل   لعقود التأسیس و وضع
  رؤوس أموالھا 

0.5%  0.5%  0.5%  0.5%  

  10إلى  5  إعفاء الرسم العقاري
  سنوات

  10إلى  5
  سنوات

  سنوات10  سنوات7

  إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  الرسم على القیمة المضافة
  %3  %3  %3  %3  الحقوق الجمركیة
تكفل جزئي أو   ال شيء  األشغال القاعدیة

  كلي
تكفل كلي أو   50%

  جزئي
بقیمة   اضيرالتنازل عن األ

  حقیقیة
تخفیضات 

  كبیرة
تخفیضات   %50تخفیض

  كبیرة
 %25  %25  ال شيء  ال شيء  تخفیض نسبة الفوائد
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)المبالغ بـ ملیون فرنك فرنسي(القطاع الخاص و العام  1991لمبرمجة في سنة السیاحیة ا تاالستثمارا: 15الجدول رقم  
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: المصدر
محمدي 

عز 
مر.الدین
جع 

. سابق
 68ص 

   
 نھایة السنة العاشرة نھایة السنة الخامسة نھایة السنة الثانیة

 الخاص العمومي الخاص العمومي الخاص العمومي

1 /
طا
قا

ت  
اإل
یوا
  ء

 )العرض( 

 األسرة

  تكلفة
 

 األسرة

  تكلفة
 

 األسرة

  تكلفة
 

 األسرة

  لفةتك
 

 األسرة تكلفة األسرة

  تكلفة
 

  الفنادق
     67 1340 28 1220 52 1050 40 1590 )عرض+ تجدید (

الجنوب 
     67 700 26 860 35 70 29 970 الصحراء

   الجبال المناخیة
750 15   750 15       

   الشواطئ
1800 36   1000 20 900 90 600 12   

   الحضریة
375 13 375 13 375 13 375 13     

   المأوى
1000 04   1000 04       

    معسكرات
03  239  33    30   

  تجھیزات أخرى
        24    120 

  المجموع الجزئي 
 للعرض

6485 140 2125 340 5205 139 3315 445 600 42   

البنیة / 2

  التحتیة
 

            

  الجویة
         3  78  )المطارات(

  09  البحریة
  09         

  05  اإلعانات
  03         

معالم سیاحیة 
         04  06  حدیثة

المجموع 
         53  98  الجزئي

غیر / 3
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لسیاحة بشكل خاص حیث تم دمج و نالحظ أن ھذا البرنامج یعتبر مرحلة جدیدة لالستثمار عامة و لقطاع ا

غیر أن نتائج عمل و تنفیذ, القطاع الخاص بشكل أساسي و منحت لھ حصتھ من التدخل في ترقیة النشاط   

ھذا المخطط لم ترد و ھذا راجع لألوضاع االستثنائیة التي مرت بھا البالد أثناء فترة التسعینات التي  

سجلت خسائر كبیرة في جمیع القطاعات بما فیھا  الھیاكل  فقد, حالت دون قیام االستثمارات بل بالعكس 

.السیاحیة خاصة منھا التي تقع في مناطق غیر حضریة   

 

 المطلب الثاني: طرق تمویل القطاع السیاحي:
حیث سنحاول تتبع التجارب التمویلیة التي عرفھا القطاع السیاحة و ھذا للتمكن من القیام باقتراحات   

 عملیة في مراحل أخرى من البحث . 
    1-  سیاسة تمویل المخططات 

إن السیاسات التمویلیة التي اتبعت مند المخطط الثالثي حتى بدایة التسعینات تنطلق أساس من التوجھ      

حیث في ظل االتجاه االشتراكي كانت الدولة تتكفل بكل ما , العام للجزائر في تلك الفترة  االقتصادي

و قد , فتقوم بتمویل كل القطاعات بإعداد میزانیات سنویة تنفق على الكل قطاع  یخص النشاط االقتصادي 

كانت عملیة التمویل تتم كما یلي یتقدم المشروع إلى البنك المختص في قطاعھ بطلب تمویل ثم یقوم ھذا 

صدار البنك بعرض الطلب على الخزینة العمومیة و في حالة موافقة الخزینة تصدر أمر للبنك المركزي بإ

و بالتالي كانت الخزینة العمومیة مصدر القرار التمویلي مم أفقد ,  )1(المبلغ للبنك لصالح المشروع المعني

.العملیة فعالیتھا   

   2-   طرق التمویل الجدیدة

لقد جاءت مجموع القوانین و التشریعات لتنمیة االستثمارات و البحث على طرق جدیدة للدفع     

ات أحسن من األداء بھدف خلق نشاطات اقتصادیة حقیقیة تساھم بشكل فعال في بالقطاعات نحو مستوی

.تحقیق اإلیرادات بالعملة الصعبة بجانب قطاع المحروقات   

و ترد ھذه الطرق التمویلیة  ضمن التوجھ الحر للسوق الجزائریة حیث كان على االقتصاد الوطني أن 

ث على متعاملین جدد للتدخل بشكل متبادل في عملیة تنمیة یخفف علیھ العبء الكلي لعملیة التنمیة و البح

.النشطات االقتصادیة خاصة منھا التي تخلق قیمة حقیقیة   

                                                
. 184ص. مرجع سابق . الطاھر لطرش   (1)  
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   2- 1 الشركات القابضة :(2)

و قامت الجزائر بھذه , 1995اقترحت تجربة الشركات القابضة في القطاع السیاحي الجزائري في سنة 

50مؤسسة تغطي  17التجربة بإنجاز  % .الطاقة اإلیوایة للقطاع بجمیع أنواع الھیاكل السیاحیة  من  

: و كان إنجاز مثل ھذه التجمعات خطوة سابقة لعملیة الخوصصة حیث تولت ھذه المؤسسات التي تسمى بـ

(مؤسسات التسییر السیاحي EGT :المھام التالیة  )   

كل عقود تسییر أو كون عملیة الخوصصة ال تكون دائما في شكل بیع و إنما یمكن أن تأخذ ش -

  .عقود إیجار و بالتالي من الضروري وجود شركات تتعاقد باسم القطاع في ظل ھذه العملیات 

ضرورة استمرار تنشیط الحظیرة السیاحیة كون أن عملیة الخوصصة تتطلب فترات طویلة من  -

 .المفاوضات 

 .تجدید جزء مھم من الحظیرة الفندقیة للقطاع من أجل عملیة الخوصصة  -

ل ھذه األسباب جعلت عملیة خلق شركات قابضة داخل القطاع السیاحي مرحلة ال بد من المرور ك

.علیھا قبل خوصصة القطاع و حتى بعد ذلك   

و أھم ما یمیز ھذه المؤسسات بالنسبة للقطاع السیاحي ھي كونھا شركات قابضة ما بین القطاعات التي في 

قطاع اإلعالم و قطاع التأمین و كذلك , القطاع المصرفي , عالقة مع النشاط السیاحي مثل قطاع النقل 

.بمشاركة مكاتب الدراسات التقنیة التي تنشط في المجال السیاحي الوطني   

        2- 2 اقتراحات الشراكة :

و , و تتمثل في الشراكة بین المستثمرین األجانب و المحلیین سواء الخواص أو العمومیین      

و بلغ عددھا اإلجمالي  , التوسع وإعادة التشغیل و تسییر الھیاكل الموجودة  اشتملت على مشاریع

: مقسمة إلى , )1(مشروع في القطاع السیاحي  27بـ  1996في سنة   

.فنادق صحراویة  3      .          وحدات شاطئیة  7          

حمامات معدنیة 6      . فنادق حضریة 9                   . 

:قت في إطار الشراكة المشاریع التالیةتحق      (2) 

(شركة سوفیتال       SOFITEL التي أبرمت عقد تسییر مع شركة جزائریة أصبحت بموجبھ )  

).فندق السوفیتال( تسیر فندق بالجزائر  

                                                
(2) Hachimi MADDOUCHE . le tourisme en Algérie ,jeu et enjeux .Algérie :HOUMA.pp113-114. 

   72ص  . مرجع سابق.محمدي عز الدین  (1)
   73ص . المرجع السابق  (2)  
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(شركة ھلتون       HILTON ( التي تسیر فندق تم إنجازه في إطار شراكة بین شركة عمومیة و  

(DAEWOOالشركة الكوریة  التي أصبحت فیما بعد المالك الوحید للمشروع مما جنب الجزائر ) 

. 1996ملیون دوالر خالل سنة 70ملیار سنتیم و تخفیض الدیون بـ 1000عجز قدر بـ   

كما تم دراسة مشروع إنجاز مشروع مركز تجاري عالمي و قریة سیاحیة في العاصمة من      

,طرف مجموعة قطریة في الوقت الحالي كما تجري مفاوضات مع شركاء في دولة اإلمارات  

. )3(العربیة و قد قامت مجموعة من رجال األعمال السعودیین لمجموعة سیدار بزیارة منطقة عنابة   

في التسییر والدراسات  ةجزائریة إسبانیة و جزائریة إیطالی: كما تنشط شركتان مختلطتان          

. السیاحیة  

   2- 2 اقتراحات الخوصصة :

لقد وضعت وزارة السیاحیة منذ بدایة التسعینات خطة لعملیة خوصصة الھیاكل العمومیة و      

:على أساسھ ترد أشكال الخوصصة في ما یلي  

عقد اإلیجار    : حیث یحق للمستأجر أن یسیر بحریة و في المقابل یدفع مبلغ دوري مھما كانت  

 .نتیجة النشاط

عقد التسییر    : و یتلقى على أساسھ المسیر أجر مھما كانت نتیجة المؤسسة  . 

بیع األصول للمسیرین أو المستخدمین    . 

االكتتاب في رأس المال بشكل كلي أو جزئي    . 

بیع الوحدات و الفنادق للمستثمرین المحلیین أو األجانب    . 

:و قد خاضت الھیاكل السیاحیة الوطنیة تجربة الخوصصة كما یلي   

(في شكل اكتتاب جزئي للنادي السیاحي الجزائري        CTA (و نادي األسفار الجزائري   ) CVA ( 

20حیث یملك العمال نسبة  % .مالیین دج 5من رأس المال المقدر بـ   

أما عملیة بیع الوحدات فال تزال في خطواتھا األولى حیث أن الھیاكل السیاحیة العمومیة تتطلب         

. د و إصالح قبل عرضھا للخوصصة المحلیة أو الدولیة عملیة تجدی     

و ھناك مجموعة من الفنادق المعروضة للخوصصة لم یحض أي واحد منھا باھتمام المستثمرین 

و  )1(,ملیون سنتیم كإیجار سنوي ألرض المشروع  500ملیار سنتیم إضافة إلى 22باستثناء فندق قدر بـ 

الي الذي تتطلبھ الھیاكل السیاحیة و مما حال دون سرعة ھذا یعطي فكرة على حجم الغالف الم

.و تجد الدولة نفسھا مجبرة على البحث على صیغ تسھل بیع ھذه المؤسسات , خوصصتھا   

                                                
(3) journal" EL WATAN".N°4305 .le 18/01/2005.p 06 

  74ص. مرجع سابق.محمدي عز الدین  (1)
  74ص. المرجع السابق   (2) 
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    2-  3 - االستثمار المباشر:   و یقصد بھ االستثمار األجنبي أو المحلي الخاص , حیث منذ 

المال األجنبي و المحلي اھتمام لالستثمار في أبدى رأس   1993صدور قانون االستثمار لسنة 

 9144إلى   94- 93مشروع  سجل في سنة 694الجزائر فارتفع عدد المشاریع بصفة عامة من 

مشروع  23054ما یعادل  99-93و بلغ مجموع المشاریع خالل فترة  98مشروع سجل في سنة 

.ملیار دج 2208بملغ استثمار قدر بـ  احة فإن نسبة حصتھ من مجموع أما بالنسبة لقطاع السی 

% 4.38المشاریع  برأس مال قدر بـ  99- 93مشروع خالل فترة  23054مشروع من  1010أي  

)2(.ملیون دج  2208452ملیون دج من مجموع  181760  

 

 

تعتبر ھذه النسبة ضئیلة مما یبین تخوف المستثمرین من القطاع السیاحي و ھذا رغم أن المنظومة 

غیر أن رواج المنتج السیاحي یرتبط كثیرا باألوضاع األمنیة و السیاسیة , تدرجیا  القانونیة تتحسن

.للبالد التي كانت سائدة   

و قد سجل في تلك الفترة مفاوضات مع مجموعة أبو نواس الكویتیة التي تقدمت لالستثمار في نفس 

ضات حول شراء بعض المجال في نھایة الثمانینیات و لكن توجھت نحو تونس و اآلن تجري المفاو

.الفنادق بالعاصمة و االستثمار الجنوب و تسییر فندق مطار الجزائر بعد انتھاء األشغال فیھ   

 4و حتى بدایة األلفیة الجدیدة فقد بلغ حجم الغطاء المالي الالزم لتجدید جمیع الفنادق ما یقارب 

ملیون  100ق الجزائر یتطلب آالف ملیار دج حیث فنادق الوسط تتطلب ما یقارب ملیار دج  و فند

.ملیون دج  28دج و فندق السفیر یتطلب   
 

 المطلب الثالث: تقییم الطرق التمویلیة لفترة 99-67:
تھدف إلى الوقوف عند نقائص الطرق المتبعة في ترقیة قطاع السیاحیة , إن عملیة التقییم ھذه     

،  لو كذا قنوات تصریف ھذه األموامن الناحیة التمویلیة من حیث مصادر رؤوس األموال  ةخاص

:و في ما یلي أھم ما یمكن مالحظتھ, فتعتبر ھذه العملیة جوھریة عند الدفع بأي نشاط اقتصادي  

      1- تمویل دراسات التھیئة و التجھیز في مناطق التوسع السیاحي :

اسات التھیئة یواجھ االستثمار السیاحي الجزائري مشكلة جوھریة أال و ھي عملیة تمویل در   

السیاحیة و كذلك األشغال الالزمة لتحضیر البنیة التحتیة للعقار السیاحي للمرور فیما بعد لعملیة 

.تنشیط و تمویل االستثمارات في حد ذاتھا   

                                                
 



 
 

وضعیة االستثمار السیاحي في الجزائر: الفصل الثالث  

 99

فالسلطات العمومیة ال تلي االھتمام الالزم لعملیات التھیئة و التجھیز المناطق السیاحیة و یجسد   

أراضي أو عقارات تم تھیئتھا لالستثمار السیاحي و ھذا رغم تحدید مناطق  ھذا في عدم وجود أي

 .التوسع السیاحي التي كانت آخر خطوة قامت بھا الدولة في مجال األراضي السیاحیة

كما أن برمجة الھیاكل السیاحیة غیر واردة تماما في مخططات التھیئة العمرانیة و مخططات شغل 

. )1(األراضي  

ع دول أخرى مثل مصر مثال فإن الدولة تتكفل كلیة بعملیة تمویل أشغال التھیئة و و مقارنة م  

التجھیز لألراضي الموجھة لالستثمار السیاحي لتحضیرھا لتكون تحت تصرف المستثمرین و 

 .بأسعار تنافسیة

زة من إن غیاب سیاسة تھیئة سیاحیة في الجزائر تفسر التموقع العشوائي للمشاریع السیاحیة المنج   

 طرف الخواص ففي أغلب األحیان تقع خارج مناطق التوسع السیاحي و ھذا تفادیا للتكالیف 

 

الضخمة التي تنجر على إنجاز مشاریع في مناطق تنعدم فیھا البنیة التحتیة لمثل ھذا النشاط 

.المتطلب من حیث الخدمات األساسیة و الكمالیة كما سبق شرحھ في فصل سابق   

مشروع في طور اإلنجاز بطاقة  385اق یسجل أغلبیة المشاریع من أصل و في نفس السی

.یتموقع خارج مناطق التوسع السیاحي , سریر30000  

طلب إلنجاز مشاریع سیاحیة من طرف الخواص المحلیین تم تجمیدھا لعدم جاھزیة  290كما یوجد 

.أرضیة الموقع من حیث التھیئة و التجھیز   

ل كبیر االستثمار األجنبي من التقدم بطلبات االستثمار في القطاع و ھذه الوضعیة تقصي و بشك

)1(.السیاحي  

    2- تمویل المشاریع السیاحیة و الفندقیة :

)2(:تتمیز المشاریع السیاحیة من ناحیة االستثمار بما یلي   

سة تتطلب عملیة إنجاز ھیاكل سیاحیة أو فنادق أو مركبات للسیاحة المعدنیة و غیرھا درا    

متكاملة و ھذا لدمجھ مع بیئتھ الطبیعیة من الناحیة العمرانیة و الجمالیة كون أنھ عنصر جذب 

 .سیاحي یتنافس على المستوى الدولي

خمس سنوات  في الجزائر  5تصل إلى  ةكما أن المشاریع السیاحیة تتمیز بفترة إنجاز طویل    

اح  للمشاریع السیاحیة على المستوى الدولي و فترة تحقیق األرب.بالنظر إلى اإلمكانیات المتاحة 

و منھ فإن عملیة تحقیق األرباح  .سنوات 3كذلك المحلي تعتبر طویلة نوعا ما  أي بمتوسط 

                                                
(1) ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action .op. cit.  p p 23 -22  
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فخالل ھذه الفترة تكون رؤوس , سنوات منذ بداریة إنجاز المشروع 8للمشاریع السیاحیة تسجل بعد 

ذه الخصائص ال تؤخذ بعین االعتبار عند منح و كل ھ. األموال مجمدة في شكل مباني و معدات 

القروض للمستثمرین في القطاع السیاحي حیث تتمیز القروض الممنوحة للمتعاملین في االستثمار 

:السیاحي بالصعوبات التالیة  )3(  

تمنح القروض قصیرة األجل و ھذا ما ال یتناسب مع طبیعة االستثمار السیاحي و ھذا ما یشكل  - 

. مرین عند البدء في تسدید أقساط القرض قبل إتمام حتى عملیة اإلنجازعائق للمستث  

كما أن البنوك ال تجري أي عملیة تفرقة بین النشاطات التي تقوم بتمویلھا سواء كانت نشاطات 

.تجاریة أو نشاطات إنتاجیة ذات فترات استرداد رأس المال مختلفة بشكل كبیر  

 

 

, المقاھي السیاحیة, المطاعم , ذاتھا المتمثلة في الفنادقكما أن المشاریع السیاحیة في حد  -

 المخیمات و الوكاالت السیاحیة یتم التعامل معھا بشكل خطي رغم اختالف حجم الغالف 

المالي الذي یتطلبھ كل مشروع فال یوجد أي تصنیف للمشاریع من حیث حجم رأس المال  -

  .الالزم لإلنجاز

ن العوائق التي حالت دون تقدم االستثمار السیاحيباإلضافة إلى ما سبق ھناك جملة م : )1(  

المحیط الطبیعي الذي یتدھور یوم بعد یوم حیث ھناك العدید من المناطق الطبیعیة التي       

تعرضت للتلوث و نخص بالذكر الشواطئ التي تعتبر من العناصر السیاحیة التي تعاني من أضرار 

ف في أغلب المدن الساحلیة و ھذا ما یعكس غیاب أي وعي التلوث حیث أصبحت مصب لمیاه التصری

.بقیمة ھذه الثروة لدى السلطات العمومیة   

زوال العدید من المعالم األثریة نظرا لعدم المحافظة علیھا أو اجتیاحھا ممن طرف التوسع   

 .السكني غیر المدروس أساسا

دمات المقدمة و خاصة من الناحیة غیاب المراقبة على نشاطات المطاعم و تدھور مستوى الخ  

.الصحیة   

غیاب الوعي لدى المواطنین ألھمیة السیاحة و طریقة التعامل مع ظاھرة السیاحة سواء   

.كمستھلك أو كمستقبل أي عنصر من عناصر الجذب السیاحي  

                                                
 (1)   ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p  24 
 (2)  Ibid. p 24 
 (3)  Ibid. p 25 
 
 
(1) Hachimi MADOUCHE. op. cit. p p58-60 
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عدم تناسب النصوص القانونیة مع المساعدات التي یتطلبھا االستثمار الخاص و كذا غیاب   

.لتسھیالت التي یتطلبھا القطاع السیاحيا  

.افتقار اإلدارة للمھارة  لتطویر و دعم المنتج السیاحي و صناعتھ      

ضعف التكوین في ھذا المجال و عدم مواكبة التخصصات الموجودة للخدمات السیاحیة    

تي تعتبر العملیة في كیفیة اإلنتاج و تقنیة و مھارة التقدیم ال, المستحدثة على المستوى الدولي

. التثمینیة للمنتج السیاحي   

عدم نجاح عملیة الخوصصة نظرا الرتفاع تكالیف الھیاكل السیاحیة التي أنشأتھا الدولة في    

 مراحل سابقة و بالتالي من األحسن أن یكون التوجھ المستقبلي نحو ھیاكل االستقبال صغیرة الحجم

على عملیة التسییر من حیث التقنیة و من حیث تحقیق عنصر و لما ال ذات طابع تقلیدي مما یساعد 

.التمیز من الناحیة التنافسیة   

تدھور العملیة األمنیة خالل عشریة التسعینات مما حال دون تطور القطاع السیاحي ككل سواء    

حیث أن ظاھرة السیاحة تنطلق من مبدأ االستجمام الذي یتواجد , من حیث العرض أو الطلب 

. باإلضافة إلى تدھور العدید من الھیاكل السیاحیة لنفس األسباب األمنیة, جد االستقرار األمني بتوا  
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  :آفاق تنمیة االستثمار السیاحي في الجزائر: المبحث الثالث   
  

,  إن األوضاع التي مر بھا االقتصاد الجزائري كانت تتمیز بعدم االستقرار منذ نھایة الثمانینیات        

من عائداتھا بالعملة  %40فانخفاض أسعار البترول بأكثر من النصف سبب للجزائر خسارة قدرھا 

الشيء الذي , مما دفع  الجزائر إلى تمویل االقتصاد عن طریق االقتراض,  1986الصعبة في سنة 

وقات وأمام الحاجة الماسة لمصادر التمویل خارج قطاع المحر, ضاعف من حجم المدیونیة الخارجیة

  . اضطرت إلى التوجھ إلى تثمین قطاعات أخرى 

  ,  رغم أنھ كانت ھناك سیاسة لتنمیة القطاع السیاحي منذ االستقالل غیر أنھا لم تبلغ األھداف المسطرة

في فترة تتمیز بمعطیات اقتصادیة و أمنیة  2010إلى  2001و یأتي مخطط عمل ترقیة السیاحة من  

  . أن یشكل ھذا المخطط المنطلق الفعلي لتطویر قطاع السیاحة أفضل و بالتالي فمن المفروض

  

  :المحفزات الحالیة لالستثمار السیاحي في الجزائر: المطلب األول   
  

إن عملیة تشخیص الوضعیة السیاحیة في الجزائر حتى وقتنا الحالي تدل أن الدولة قد حاولت تبني      

  .حي لیساھم بصورة فعلیة في تنمیة االقتصاد سیاسة تقوم من خاللھا بتطویر القطاع السیا

و ھذا التوجھ نحو االقتصاد السیاحي یبرره بالتأكید وجود جملة من العوامل التي تطرح كخالصة لما  

و تأتي ھذه العوامل كمحفز للتوجھ نحو , سبق من مسح حول وضعیة القطاع السیاحي في الجزائر 

العام أو الخاص المحلي أو األجنبي و نذكر من ھذه االستثمار السیاحي سواء من طرف القطاع 

  :المحفزات

  .یشكل فرصة استثماریة, وجود تنوع مكاني ھائل غیر مستغل         

  .تنوع مناخي متكامل بین مختلف المناطق السیاحیة تسمح بنشاط سیاحي على مدار السنة        

  .ثراء طبیعي و إرث ثقافي متمیز        

  .قرب من األسواق الموردة للسواح و أھمھا أوروبا ال       

  .ھیاكل قاعدیة للنقل البري و الجوي قابلة للتطویر لمواكبة آفاق تطویر القطاع السیاحي في حد ذاتھ       

  .وجود طلب سیاحي معتبر داخلي على المنتوج السیاحي المحلي        

عید العالمي یجعلھا تشكل وجھة سیاحیة جدیدة في ظل كون الجزائر غیر معروفة نسبیا على الص       

  .سیاسة تنمویة فعالة للقطاع

  :إمكانیة ممارسة النشاط السیاحي في الجزائر و ھذا في جمیع أنواع السیاحة نذكر منھا        

,  السیاحة األثریة, السیاحة الجبلیة , السیاحة الساحلیة , سیاحة األعمال , السیاحة العبوریة  -

    .السیاحة المعدنیة , سیاحة الریاضیة ال
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  .وجود إطار قانوني یحاول التكیف مع التوجھ االستثماري       

    .و جود إرادة من الحكومة تھدف إلى تفعیل دور القطاع السیاحي داخل االقتصاد       

ماري السیاحي توضع ھذه العناصر ضمن عناصر الجذب السیاحي و لكن أساسا عناصر جذب االستث     

  .في ھذه المرحلة 

      

    :2010- 2001في الجزائر  السیاحة مخطط عمل تنمیة الصناعة: المطلب الثاني  

تتجھ الجزائر في ھذه الفترة إلى تبني مقاربة تتمثل في االعتماد على قطاعات جدیدة في دفع عملیة     

اد الوطني لتضمن بواسطتھا حلقة متكاملة من التنمیة بحیث یكون لھذه القطاعات میزة نسبیة داخل االقتص

  .التنمیة المستدامة 

و إثر ھذه السیاسة أولت الحكومة الجزائریة أھمیة كبیرة للقطاع السیاحي حیث تم إعداد مخطط عمل 

و ھذا بتكاثف جھود  2010-2001یوضح فیھ الخطوط الرئیسیة إلستراتیجیة تطویر السیاحة خالل 

مباشرة أو غیر مباشرة مع عملیة تنمیة و ترقیة و ھیكلة النشاطات السیاحیة من  الھیاكل التي في عالقة

  . أجل تنمیة مستدامة لھذا القطاع و مساھمة فعلیة لھ داخل االقتصاد الوطني 

  : أھداف مخطط تنمیة و ترقیة السیاحة - 1

و , ة لتدعیم ھذا القطاع إن عملیة تطویر القطاع السیاحي مرتبطة بالطاقات المسخرة و الموجھ          

  .كذلك باألھداف المراد بلوغھا سواء كانت كمیة أو نوعیة 

  )1(:األھداف النوعیة  1-1          

  : و تتمثل ھذه األھداف في ما یلي      

  .تثمین اإلرث الطبیعي و الثقافي و الحضاري                  

  .الموجھة للقطاع سواء في شكل دعم أو قروض تحسین و زیادة حجم األموال                   

إعادة بناء الصورة السیاسیة للجزائر و خاصة من الناحیة األمنیة على المستوى الدولي                   

   .و ذلك بدمج المنتوج السیاحي المحلي في األسواق العالمیة 

  .محلي العمل على تلبیة الطلب المتنامي للسائح ال                  

  .تحسین الكفاءات االقتصادیة و التجاریة و المالیة لقطاع السیاحي                   

  .مساھمة القطاع السیاحي في امتصاص البطالة و ترقیة الموارد البشریة                   

ٍ في تحقیق التوازن الجھوي االقتصادي                       .مساھمة القطاع

  .تحسین البیئة السیاحیة و المحافظة علیھا في آن واحد عن طریق التنمیة المستدامة                  

                
                                                
(1)  Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p 31 
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  : األھداف الكمیة  1-2          

إن األھداف النوعیة ما ھي إال وصف كمي لنوعیة األھداف المراد بلوغھا و تتمثل األھداف الكمیة      

  :لسیاحي التي تھدف إلیھ عملیة التنمیة  و التي تتمثل فيفي الشكل الملموس للمنتج ا

و بلوغ ھذا الھدف یتم على مرحلتین كما ورد في المخطط  )1(: زیادة القدرة اإلیوائیة           

  : الوزاري

و تعطى األولویة في بدایة  2005إلى  2001و تمتد ھذه المرحلة من : المرحلة األولى                

تنمیة و خالل ھذه المرحلة إلى خلق بیئة تجذب االستثمار نحو القطاع السیاحي من خالل محاولة عملیة ال

و باألخذ بعین االعتبار صعوبات بلوغ ھذا الھدف . التحكم في تجھیز و تھیئة المناطق الموجھة لالستثمار

سریر  20000ما یعادل سریر سنویا أي  4000في ھذه المرحلة فإن زیادة القدرة اإلیوائیة ستكون بمعدل 

  . 2005في سنة 

سریر  6000حیث سیتم خاللھا إنجاز  2010على  2006و التي تمتد من : المرحلة الثانیة              

  . و ھذا بافتراض تجاوز صعوبات المرحلة األولى 2010سریر في أفق  30000سنویا أي بحجم 

السابقة من االقتصاد المخطط فإن حجم العرض  و بتجمیع القدرة اإلیوائیة للمرحلتین و كذا للمرحلة

  .سریر  118000السیاحي سوف یبلغ بالتقریب 

عن معدل اإلنجاز  %50سریر سنویا فھو یقل بـ  5000و بمقارنة معدل اإلنجاز المقدر لھذه العشریة بـ 

  .في تونس والمغرب

اإلیوائیة المقدرة سابقا تتطلب حجم إن بلوغ الطاقة :  )2( زیادة حجم االستثمارات السیاحیة           

و ھذا خارج , ملیون دج  للسریر 1.5ملیار دج  أي بتكلفة  75استثماري خاص بغطاء مالي یقدر بـ 

  .تكلفة أرضیة المشروع 

 15من تكلفة االستثمار أي بغطاء مالي یقدر بـ  %20و تشكل تكلفة الدراسات و أعمال التجھیز نسبة 

  . باإلضافة إلى ما سبق خالل العشریة المقبلة ملیار  دج یتم إنفاقھ 

و تساھم عملیة إقامة المشروعات في ترقیة المناطق النائیة كما ستساھم أیضا في خلق نشاطات أخرى 

  . مكملة للنشاط السیاحي 

و في إطار جذب االستثمار األجنبي فإن عملیة تجھیز و تھیئة األراضي المخصصة لالستثمار السیاحي 

  .تكفل المالي التام للدولة تكون بال

    

                                                
(1) ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p p 32-33 
(2)  Ibid. p 34    
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سائح  1137000تدفق سیاحي قدر بـ  1990تم تسجیل خالل سنة   :یادة التدفق السیاحي ز            

وتعتبر ھذه النتائج أرقام مرجعیة بالنسبة لألھداف المسطرة للعشریة الحالیة ، , أجنبي  685000تضمن 

  . یحض فیھا القطاع السیاحي بالعنایة الالزمة رغم أن النتائج السابقة حققت في فترة لم 

و تضع السلطات المختصة في السیاحة ھدف آخر وھو استرجاع الحصة التي كانت تملكھا السوق 

   2005-2001و ھذا خالل الفترة , سائح أجنبي 685000و التي قدرت بـ  1990السیاحیة الجزائریة سنة 

سنویا أي  %15سة السیاحة إلى زیادة التدفق السیاحي بنسبة فتھدف السیا 2010- 2005أما خالل الفترة   

  .2010سائح أجنبي في سنة  1200000بحجم 

و یؤخذ بعین االعتبار الجزائریین المقیمین في الخارج كطاقة سیاحیة تغذي السوق المحلیة و تھدف 

  .2010زائر لسنة  980000السیاسة السیاحیة في ھذا اإلطار إلى بلوغ حجم 

ت األوضاع األمنیة السابقة إلى توجیھ عدد مھم جدا من الجزائریین المقیمین إلى األسواق السیاحیة و قد أد

  .ملیون سائح سنویا وھذا راجع لضعف العرض السیاحي المحلي كما و نوعا 1المجاورة و قدر عددھم بـ 

حة إن عملیة إنجاز ورد في تقریر المنظمة العالمیة للسیا  )1(:خلق فرص عمل جدیدة              

سریرین جدیدین في القدرة اإلیوائیة تؤدي إلى خلق منصب شغل مباشر و دائم في القطاع  السیاحي و 

  .ثالث مناصب أخرى في النشاطات المتصلة بالسیاحیة

منصب  10000تبلغ  2005باالنطالق من ھذه اآللیة فإن مناصب العمل التي یمكن خلقھا حتى سنة    

  .منصب غیر مباشر 30000مباشر و 

منصب  25000تكون بحجم  2010و على نفس األساس فإن عدد المناصب التي یمكن خلقھا في سنة  

  .منصب شغل جدید 100000منصب غیر مباشر أي مجموع  75000شغل مباشر و 

سواء كما یؤخذ بعین االعتبار مناصب العمل التي یتم خلقھا إثر تحسین أداء الوحدات السیاحیة المتواجدة 

و تحسین نوعیة المنتوج و بالتالي , من خالل الخوصصة أو الشراكة حیث سیتم تحسین نظامھا للتسییر 

قطاع , النقل , و تؤدي ھذه اإلجراءات  إلى خلق مناصب عمل جدیدة في مجال الترفیھ , رفع المردودیة 

  .إلخ ...الوكاالت السیاحیة و الصناعات التقلیدیة , البنوك 

انطالقا من متوسط إنفاق السائح األجنبي سنویا   )2(:زیادة اإلیرادات السیاحیة بالعملة الصعبة             

  فإن اإلیرادات التي تنجر على عدد السواح في , دوالر خالل متوسط فترة اإلقامة  570.8الذي یقدر بـ 

  .ادوالر 685000000تكون بما یعدل , سائح 1200000المقدر بـ  2010أفق    

                                                
(1) ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action .op. cit. p 37 
(2)    Ibid. P 38.  
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دوالرا خالل متوسط فترة إقامتھم و  428.5أما متوسط اإلنفاق للجزائریین المقیمین في الخارج فیقدر بـ 

تعادل  2010سائح في أفق  980000بالتالي فإن اإلیرادات السیاحیة المقدر تحقیقھا من تدفق 

  .دوالر 420000000

  . یار دوالرو منھ تكون اإلیرادات المحققة في القطاع السیاحي في حدود مل

من السواح األجانب تنتقل بالشركات الجویة  %50أما فیما یخص النقل فإن اإلحصائیات تنص على أن 

و منھ تقدر اإلیرادات المتوقعة , دوالر للسائح  103.6تقدر بـ  2010الجزائریة و بتكلفة متوسطة في سنة 

  . 2010ملیون دوالر لسنة  620بـ 

  : التنمیة  المنتج السیاحي موضوع - 2    

إن عملیة تنمیة قطاع معین تتم بصورة تدریجیة و منھ بالنسبة للقطاع السیاحة یتم التركیز على         

بعض المنتجات التي یكون علیھا الطلب مرتفع و في مرحلة أخرى و بتفعیل آلیة التمویل الذاتي داخل 

  .لسواق العالمیة القطاع یكون التوجھ إلى طرح منتجات جدیدة لتوسیع الحصة في ا

و تبعا للدراسات التي قام بھا مكتب الدراسات السیاحیة فإن السواح المحلیین المقیمین و الجزائریین غیر  

و منھ و في مرحلة أولى فإنھ یتم التركیز . المقیمین و كذلك األوربیین یطلبون نفس المنتجات السیاحیة 

  : على المنتجات السیاحیة التالیة 

إن السیاحة الشواطئ تعتبر المنتوج األكثر طلب من طرف السواح   )1(:السیاحة الساحلیة              

األجانب األوربیین التي تعتبر السوق الموردة و في نفس الوقت فإن الطلب المحلي موجھ في أغلبھ إلى 

  .السیاحة الساحلیة و ھذا تماشیا مع نظام العطل المعمول بھ في فصل الصیف 

ملیون سائح  100توجھ  2000من المنتجات التي یتم الطلب علیھا ففي سنة  %80ا المنتج یمثل ومنھ فھذ 

شاطئ للسباحة و ھذا  260محلي للسواحل و في المقابل ھذا الطلب فإن الساحل الجزائري یحتوي على 

  .افسیةیعكس الحجم عملیات التھیئة و التجھیز الالزمة من أجل احتواء الطلب الموجود و بأسعار تن

إن اإلدماج في النظام االقتصادي الدولي من خالل االنضمام إلى  )2(: السیاحة الرسمیة            

المنظمات الدولیة  كالمنظمة العالمیة للتجارة و االتحاد األوربي ھي ضمن التوجھات الحالیة للدولة 

إلقامة المؤتمرات و تنظیم الجزائریة و من الضروري في ظل ھذه المعطیات وجود ھیاكل استقبالیة 

  . المعارض بغرض جذب المتعاملین من ھذه المنظمات

                                                
(1) ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action.op. cit. P40. 
(2)  Ibid. p 43 . 
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  . جدا او یبقى ھذا الفرع من القطاع السیاحي على المستوى الوطني ضعیف

        

  

  

یعتبر ھذا المكسب الطبیعي ذو أھمیة استراتیجیة بالنسبة لالقتصاد :  السیاحة الصحراویة         

  . الوطني

ذا المنتوج بخصائص منفردة على الصعید الدولي و بالتالي یفرض ھذا الفرع السیاحي نفسھ و یتمیز ھ

  على عملیة تنمیة القطاع  حیث یجب أن تعطى األولویة و في اآلجال القصیرة للمناطق السیاحیة في

  .الجنوب الكبیر فمن المفروض أن تشكل ھذه المنطقة قطب استراتیجي للسواح األجانب 

ثار تنمیة مثل ھذا المنتوج السیاحي التمرس في جذب السواح األجانب ألقطاب سیاحیة أخرى و و ستكون آ

  .كذا تطویر أنشطة سیاحیة أخرى مثل سیاحة االستكشاف و سیاحة النزھات الطویلة 

و یجب األخذ بعین االعتبار في ظل عملیة  التنمیة مدى حساسیة بعض المناطق السیاحیة و سرعة تأثرھا 

  .تھالك المكثف و بالتالي العمل بالتنمیة المستدامة للمنتج باالستھالك المدروس باالس

و تتمیز عملیة تنمیة المنتوج السیاحي الصحراوي بھیاكل بسیطة و تجھیزات إیوائیة لیست على درجة 

ناطق عالیة من التعقید كون السائح المتوجھ للصحراء یندمج مع الطبیعة البسیطة و عزلة المنطقة عن الم

وبالتالي فالمطلوب ھو الراحة التامة و الھدوء أكثر منھ الصخب في الھیاكل االستقبالیة و ھذا , الحضریة 

  . ما یتالءم مع القطاع الخاص من حیث عدم ضخامة  رؤوس األموال الموجھة لالستثمار في ھذا المجال 

مراكز أو محطات للمیاه  8ستوى الوطني یتواجد على الم )1(: سیاحة الحمامات المعدنیة                 

كما یتواجد , و تعمل ھذه المحطات بكامل  طاقتھا االستقبالیة على طول السنة , المعدنیة العالجیة المستغلة

  .محطة غیر مستغلة  202

و تسعى الخطط التنمویة إلى تكوین أقطاب سیاحیة تؤدي خدمات سیاحیة صحیة استجمامیة و لما ال بروز 

  .مدن كمراكز للعالج بالمیاه المعدنیة على المستوى الدولي بعض ال

إن التوجھ لتطویر المنتجات السابقة یمكن أن یتم بشكل متوازي بالنسبة لثالث أنواع أساسیة المتمثلة      

لبلوغ مرحلة التمویل الذاتي داخل , و السیاحیة المعدنیة , السیاحة الصحراویة , في السیاحة الساحلیة 

ع و من ثمة التوجھ نحو عرض منتجات سیاحیة أخرى لتوسیع حصة السوق الجزائریة في السوق القطا

  . الدولیة 

  : 2010-2001وسائل الدفع بالتنمیة السیاحیة في مخطط العمل  - 3       

                                                
(1) Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p 46  
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من الضروري توفیر وسائل الدفع الضروریة لتنمیة قطاع السیاحة و یقع العبء على الدولة            

لي في توفیر المناخ االستثماري و العناصر األساسیة التي من شأنھا أن تساھم و تسھل  عملیة بشكل ك

  .إنجاز المشاریع االستثماریة 

  

  

     

   )1(:تھیئة و تسویة ملكیة العقار السیاحي 1- 3         

الت الدولة في شكل و تعد ھذه العملیة أول مرحلة من التدعیم التي یتطلبھا االستثماري و تأتي تسھی        

  .تمویل عیني للقطاع السیاحي

 1988و ھذا ضمن قانون  174منطقة سیاحیة من أصل  20و قد أعطیت األولویة في تسویة و تھیئة 

حیث تم تقریر إجراء دراسات تقنیة لتجھیز ھذه المناطق و كذا تسویة طریقة التملیك , )1ملحق (

  .األراضي التابعة لھذه المناطق

لیة اختیار ھذه المناطق إلى توجیھ االستثمار السیاحي العام أو الخاص نحو ھذه المناطق لتنمیة و تھدف عم

  .أنواع محددة من األنشطة السیاحیة

و قد أخذت الدولة على عاتقھا عملیة تمویل الدراسات التقنیة لتھیئة و تجھیز ھذه المناطق بالھیاكل 

  .ستغاللاألساسیة و تحضیر العقار السیاحي لعملیة اال

  .  و في المقابل یتحمل المستثمر تكلفة التھیئة المباشرة المرتبطة  بالمشروع 

إمكانیة تنازل الدولة باالتفاق على أرضیة المشروع  1998من قانون المالیة لسنة  5و یرد في المادة 

  . التابعة للدولة لصالح المستثمر

اء األراضي المتواجدة في مناطق التوسع كما یحق و تملك الوكالة الوطنیة للسیاحة الحق في السبق لشر

  .لھا مصادرة ملكیة ھذه األراضي إذا كانت غیر مستغلة في غیر ما تم التخطیط لھ

تقوم الوكالة الوطنیة للسیاحة ببیع األراضي المتواجدة في مناطق التوسع السیاحي في المزاد العلني 

  .لصالح المستثمرین

  : المشاریع السیاحیةتمویل  - 2 - 3              

لقد منح القطاع السیاحي مجموعة من التسھیالت التمویلیة التي تتناسب مع خصائص االستثمار في       

  :    ھذا المجال و قد جاءت ھذه التسھیالت في اإلجراءات التالیة 

  :منح قروض طویلة األجل                    

                                                
(1) Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p51. 
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" قرض فندقي" لخلق منتوج سیاحي في شكل , المؤسسات البنكیة ففي مرحلة أولى یتم تشجیع             

(crédit hôtelier)  )2(  یتناسب مع االستثمار السیاحي الذي یحتاج عادة إلى آجال طویلة حیث تقدر

سنوات في المتوسط منذ بدایة  3أما فترة استرداد رأس المال فتقدر بـ , سنوات  5متوسط فترة اإلنجاز بـ 

  .تثماري المشروع االس

  

  

  

و في مرحلة ثانیة یتم تشجیع قیام مؤسسات بنكیة متخصصة في االستثمار السیاحي بھدف خلق نشاط   

  . اقتصادي منظم في ھذا القطاع 

تم االتفاق بین وزارة المالیة و وزارة الساحة و الصناعات التقلیدیة و العدید من البنوك                   

على  %8تخفیض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لالستثمار السیاحي من في اآلونة األخیرة على 

6.5%.)1(  

مختص في تدعیم االستثمار السیاحي ,  2002تم خلق صندوق بنص من قانون المالیة                    

شیط ملیون دج موجھ خصیصا لتن 140بغطاء مالي یقدر بـ , ملیون دج  200بحجم من اإلعانات یقدر بـ 

  . دراسات التھیئة و التجھیز لمناطق التوسع السیاحي 

  (2):كما منح االستثمار السیاحي مجموعة من االمتیازات التمویلیة متمثلة في            

  .كل الحصص العینیة أو المالیة متاحة للمشاركة في االستثمار السیاحي                   

أو بالمشاركة مع مستثمرین محلیین  %100ة لالستثمار المباشر بنسبة الحریة الكامل                   

  .بالنسبة لمستثمرین األجانب

سواء لرؤوس األموال أو األرباح الناتجة عن  ةضمان حریة التحویالت الخارجی                   

   .االستثمار السیاحي

  .العقاریة األخرى اإلعفاء من رسم نقل الحیازة و الرسوم                    

بالنسبة للسلع و الخدمات التي تدخل   )TVA(اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة                    

  .ضمن االستثمار األجنبي 

  : اإلعفاء التام لمدة تتراوح بین سنة إلى عشر سنوات على الضرائب التالیة                   

  . %32ة على أرباح الشركات التي تقدر بـ الضریب -                   

                                                
 (2) kamel CHEHRIT.  op. cit . p126.  
 (1) kamel CHEHRIT. op. cit . p 126. 
 (2) Ibid . p 126.  
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  .الدفع الجزافي  -                   

  .من رقم األعمال %2.55الضریبة على النشاط الصناعي و التجاري التي تقدر بـ  -                   

الشركات و  اإلعفاء الكلي من الضریبة على أرباح,في حالة األرباح بالعملة الصعبة  -                   

  .الدفع الجزافي 

  .%7إلى  %24تخفیض النسبة التي یدفعھا رب العمل للضمان االجتماعي من                

الحدیثة و الھیاكل  عو نشیر ھنا أن التسھیالت التمویلیة تغطي جمیع االستثمارات السیاحیة للمشاری   

  . جدة سابقا سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص أو عملیات التجدید و تحدیث الھیاكل المتوا, المستحدثة 

  

  

  :  وسائل الدفع األخرى 3-3      

فالعملیة , إن دفع قطاع معین نحو مستویات أحسن من األداء تتطلب تشكیلة كاملة من أدوات التنمیة   

ن مخطط و على ھذا األساس فقد تضم, التمویلیة ترد ضمن خطة متماسكة لتفعیل نشاط اقتصادي معین 

  )1(: عمل تطویر القطاع السیاحي وسائل أخرى تتمثل في 

  .رفع مستوى التأطیر في المجال السیاحي                

  .تدعیم عملیة التنمیة بفتح الطرقات و شبكات تصریف المیاه ا لخاصة بالنسبة للجنوب               

  .تشجیع الصناعات الحرفیة               

  .تفعیل دور الوكالة الوطنیة للسیاحة                

  .الفندقیة الوطنیة ةمحاولة إعادة تنظیم الحظیر               

  . ممارسة الرقابة على نشاط الفنادق و المطاعم لتحسین نوعیة الخدمات                

  .محاولة وضع إطار قانوني یخدم عملیة تشجیع االستثمار                

خلق و حدات و مخابر تتخصص في دراسة السوق المحلیة و الدولیة و البحث في مجال                

  .السیاحة

  :2010-2001نقائص مخطط عمل تطویر السیاحة : المطلب الثالث     

لقد اعتادت الحكومة الجزائریة على وضع مثل ھذه المخططات كبرنامج یتم االعتماد علیھ و           

و بالتالي فھو یبقى وسیلة مناسبة و لكن تحتاج لمراقبة حقیقیة أثناء عملیة , لتحقیق ھدف معین اتباعھ  

و من ھذا المنطلق یمكن تحسین ھذا البرنامج و تعدیلھ بطریقة مستمرة , لبلوغ األھداف المسطرة , التنفیذ 

قائص ھذا المخطط المتمثلة و بالتالي یمكن الوقوف عند مجموعة من ن, و في أي مرحلة من عملیة تنفیذه 

  :  في 

                                                
(1) Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p 58. 
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فال یوجد , ال یحتوي ھذا المخطط على دراسة مفصلة للطلب السیاحي من حیث الحجم و النوع          

  . فالطلب یعتبر االنطالق لتحدید توجھات العرض, ھناك تحلیل للسوق الجزائریة السیاحیة

نات النقدیة التي یمكن أن تقدمھا الدولة  في إطار أھمل المخطط الجانب التمویلي من حیث اإلعا          

یستفید منھا المستثمرین حسب نوع , فمن الضروري أن تحدد صیغ تمویلیة بنسب معینة , دعم ھذا القطاع 

  .المشروع و حجمھ 

االستثمار في اإلعالن و اإلشھار السیاحي الذي یشكل دعم أساسي لتنشیط و , أھمل المخطط          

فاإلعالن یعتبر من األدوات األساسیة لدمج السیاحة , التدفق السیاحي األجنبي و المحلي كذلكزیادة 

  .الوطنیة في السوق العالمة

    

  

غیاب خطة مفصلة لعملیة الخوصصة التي شرعت فیھا الدولة منذ نھایة التسعینات في قطاع           

  . یة على نشاط القطاع لما تؤثربھ ھذه العمل, و حتى ھذه الفترة , السیاحة 

ال یحتوي المخطط على تفصیل كافي و عملي لمواقع المشاریع في مناطق التوسع السیاحي و           

  .طریقة تقسیمھا و استغاللھا أو حتى تملیكھا

ال یوجد أي تفاصیل بالنسبة للصناعات الحرفیة و كیفیة تدعیمھا فھي نشاط أساسي في الظاھرة            

  .احیةالسی

لم یتم إعطاء حصة كافیة لتدعیم النقل السیاحي سواء الخارجي أو الداخلي لتسھیل التدفق            

و كون موضوع النقل في السیاحة ھو اإلنسان فھذا یتطلب ,فالنقل عصب أي نشاط اقتصادي, السیاحي

    . اھتمام خاص

  :2004ترقیة السیاحة حتى سنة  عرض حجم االستثمار في ظل مخطط عمل: المطلب الرابع       

إن الحصول على إحصائیات تبین نسبة اإلنجاز من المخطط في ھذه المرحلة غیر متاح              

غیر أنھ من الضروري توضیح مسرى عملیة التنمیة في القطاع موضوع  ,اإلدارات الرسمیة من طرف

 .2004لسیاحیة حتى و فیما یلي بعض اإلحصائیات فیما یخص المشاریع ا ,الدراسة

و بصفة عامة یالحظ حدوث زیادات في السعة اإلستقبالیة في الھیاكل بجمیع أنواعھا كما یرد في الجدول 

  :التالي 

  2004-2000یبین تطورالسعة اإلستقبالیة في الھیاكل السیاحیة الجزائریة خالل فترة :  16الجدول رقم

 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

قبال سعة االست
 بالسریر

67087 66523 72567 77473 82034 

   وزارة السیاحیة و الصناعات التقلیدیة الجزائریة: المصدر
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كما أن عدد السواح األجانب عرف زیادات معتبرة نوعا ما خالل السنوات األخیرة كما یرد في الجدول 

  :التالي 

   2004-200یبین تدفق السواح األجانب للفترة :  17الجدول رقم

 2000 2001 2002 2003 2004 

 368562 304914 251145 1966229 175538 دخول السواح األجانب

دخول الجزائریین غیر 
 المقیمین

690446 75187 736915 861373 865157 

 1233719 1166287 988060 901416 865984 المجموع

   وزارة السیاحیة و الصناعات التقلیدیة الجزائریة: المصدر

  

       

 41من طرف القطاع العام  بغالف مالي قدر بـ  257أن عدد المشاریع السیاحیة في طور اإلنجاز      

مشروع للبنیة التحتیة بغالف مالي  72كما تم إحصاء , سریر  26201ملیار دج و بطاقة إیوائیة تقدر بـ 

  . )1(2004ملیار دج لسنة  21قدر بـ 

ت في القطاع السیاحي ھو عملیة تجدید مجموعة من الفندق ثم و أھم ما یمكن مالحظتھ من تغیرا     

  :طرحھا لعملیة الخوصصة كما یلي 

أھم األقطاب السیاحیة في ھذه المنطقة  ھي مدینة و ھران و تلمسان )2(في منطقة الغرب -

  . 2004ملیون سائح في صیف  14ملیون سائح و الثانیة  20حیث استقبلت األولى 

, فندق لمدینة وھران لوحدھا 110فندقیة تابعة للقطاع العمومي في ھذه المنطقة بعدد و ال تزال الحظیرة ال

  .فندق فقط مصنف من مجموع ما سبق 24و لكن 

  : و ھناك مجموعة من المشاریع إلنجاز فنادق فخمة

بشراكة لیبیة جزائریة بغالف مالي  »  SHERATON «مشروع إنجاز فندق الشیراتون  -

  .ملیار دج  9.1قدر بـ 

 .نجوم ال یزال في مرحلة التفاوض  5مشروع لفندقین  -

" فندق الزیانیین" ھو عرض 2004أما في والیة تلمسان ما میز القطاع السیاحي في سنة  -

سنتیم و قدرت األرباح الصافیة بـ  11.5قدر بـ  2003للبیع حیث حققت ھذه المؤسسة رقم أعمال لسنة 

  .حیث تكلفة مثل ھذه المشاریع كبیرة جدا , عرضین للشراء  ملیار سنتیم و قد تلقى ھذا الفندق  2.6

                                                
(1) www.mta.dz  le31/ 01/2005 
(2) Journal" LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3058. le 19-01-2005.p 13 
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 4في مغنیة  و " فندق التافنة" في والیة معسكر و كذلك" فندق الفرسان" كما تم عرض -

غیر أن ھذه العملیة لم تنجح بسبب ,  2004حمامات معدنیة في منطقة الغرب للخوصصة خالل سنة 

 .ارتفاع سعر ھذه الھیاكل 

و ھذه المنطقة تعاني تأخر كبیر شأنھا شأن المناطق األخرى و أھم ما : في منطقة الشرق -

  :)3(2004سجل في النشاط االستثماري لسنة 

 4حیث ستكون , ملیار دج  3ھیكل استقبالي بغالف مالي فدر بـ  17تتكفل الدولة بإنجاز  -

 . 2005منھا جاھزة لموسم صیف 

 .سریر 1187استقبالیة تقدر بـ  طلب استثماري خاص إلنجاز فنادق بطاقة 175سجل  -

  

 

 

 

التي أنجزت برج األعمال  »  SIDAR « سیداركما تم التفاوض مع المجموعة السعودیة  -

تم التفاوض حول إنجاز مركبات سیاحیة في كل من شاطئ , في الشراقة و مشاریع تھیئة في المحمدیة 

 .في والیة عنابة " الخروبة" و شاطئ " سیدي سالم"

الفرنسیة رغبة في االستثمار في بعض المشاریع  »  ACCORD «عة و تبدي مجمو -

 .في كامل التراب الوطني بما فیھا الشرق 34السیاحیة التي قدر عددھا بـ 

  و قد حاولت السلطات المركزیة إبراز أھمیة المنطقة من الناحیة السیاحیة بعرض -

لون العالمي للسیاحة و السفر في ماي في الصا )saint Augustin(لمنطقة عنابة   اإلمكانیات السیاحیة

  . لمحاولة جذب االستثمار العالمي 2004

و تدعیما لترقیة السیاحة في المنطقة تم فتح خط جوي مباشر بین مدینة عنابة و مدینة روما  -          

  . كامتداد طبیعي و سیاحي 

لسیاحي للشرق بعرض مجموعة من أما بالنسبة لمدینة قسنطینة فقد قامت مؤسسة التسییر ا -          

غیر أن ھذه المجموعة  لم تلقى فرصتھا  نظرا ,  2005و  جانفي  2004الفنادق للخوصصة بین أكتوبر 

  .لضخم األموال التي تتطلبھا ھذه المشاریع 

نظرا لنشاطھ المزدھر بسبب " فندق الھضاب"أما في مدینة سطیف فقد تم خوصصة  -

  )1(.ي الطریق الرابط بین الجزائر و سطیف موقعھ االستراتیجي حیث یقع ف

                                                
(3) journal" EL WATAN".N°4305 .le 18-01-2005.p 06 
 



 
 

وضعیة االستثمار السیاحي في الجزائر: الفصل الثالث  

 114

 2001ھیاكل فندقیة منذ نھایة سنة  8و قد قامت مؤسسة التسییر السیاحي لنفس المنطقة بتجدید  -            

  .و ھذا ما تطلب غالف مالي كبیر

" ون فندق بوقر" و من , الفنادق في والیة سكیكدة تجربة عروض الخوصصة   عرفتو قد  -            

و , الذي تعرض  لعدة خسائر بسبب األوضاع األمنیة مما أدى إلى تدھور المبنى في حد ذاتھ , الساحلي 

 2004قامت مؤسسة التسییر للشرق بأشغال التصلیح و التجدید حیث خالل موسم صیف  2004مع بدایة 

  )2(. ملیار سنتیم  70تضاعف رقم األعمال إلى 

في بجایة لعملیة " فندق الحمادیین"في باتنة و " فندق الشلیة " من  كما تم عرض كل -             

  . الخوصصة 

منھا  19مشروع عمومي  27بـ  2004و قدر حجم االستثمارات في مدینة جیجل في سنة  -

مناطق فقدت طابعھا السیاحي الستغاللھا في مشاریع  10و تم إحصاء .  مشاریع تتقدم ببطء  8متوقف و 

  )3(" .لمیناء جنجن"لحال عمومیة كما ھو ا

  

الفرنسیة و مجموعة مھري إلنجاز   » ACCORD «و في إطار الشراكة فقد تم التعاقد بین شركة      

, نجوم 3و 2فندق من  12حیث في المرحلة األولى برمج . فندق على كامل التراب الوطني  34مشروع لـ 

  )1( .موجھ للطبقة المتوسطة

 »  MAYOTTE «و كویتي تسمى سلسلة مایوت  يین مجموعة تابعة إلماراتكما یجري التفاوض ب     

  .إلنجاز فنادق لنفس السلسلة الفندقیة في الجزائر 

ملیون  300ستقوم شركة سیدار بالشراكة مع شركة حامد اإلماراتیة بإنجاز فنادق مصنفة بتكلفة       

    )2(.دوالر

 1988دكار عبر التراب الوطني الذي منذ سنة  -الي باریسو تتفاوض الجزائر إلعادة تفعیل ر        

و یزعم استعادتھ ابتدءا من جانفي , أصبح عبر التراب التونسي ثم اللیبي ثم المغرب و الصحراء الغربیة 

2006 .  

و ما یمكن مالحظتھ أنھ ال یزال القطاع السیاحي بعید نوعا ما عن ما ھو مسطر لھ خاصة من ناحیة     

 .تجھیز المناطق االستثماریة فلحد اآلن ال توجد أي منطقة تم إعدادھا لالستثمار السیاحي تھیئة و 

 

                                                
(1) Journal" EL WATAN" .le 18-01-2005.p 06 
(2)  IbId.p 06 
(3) Journal" LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3057. le 18-01-2005.p 06 
(1) Journal "LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3015. le 28-11-2004.p  05 

 02ص . 2004 - 11-28 . 4253 دالعد. "الخبر "جریدة  (2)
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  :    خاتمة الفصل 

و تنم ھذه , سمح لنا ھذا الفصل بتتبع مسرى تطور القطاع السیاحي الجزائري  و التجربة التمویلیة فیھ    

حیث قدر , د من مخططات العمل الخاصة  بترقیة القطاع الدراسة عن تأخر كبیر و تراكمات لعجز العدی

و أھم ما یمكن أن نستنتجھ من مواصفات , سنة مقارنة بمستوى أداء السیاحة العالمیة 45تأخر القطاع ب 

  : للقطاع السیاحي الجزائري 

  .تملك الجزائر میزة نسبیة في القطاع السیاحي  -     

 .رة من شأنھا أن تحتوي حجم مھم من االستثمار السیاحيوجود عناصر جذب سیاحیة معتب -       

 .ضآلة المشاریع السیاحیة المتواجدة أصال  -       

 .وجود طلب داخلي معتبر  -       

إضافة , وجود طلب خارجي یتجسد في القرب من األسواق الموردة للسواح وھي السوق األوربیة  -       

  .إلى الجالیة الجزائریة في الخارج 

و قد تمیزت عملیة تنمیة القطاع السیاحي بمجموعة من النقائص التي المفروض االنطالق منھا لبعث 

, سیاسة تنمویة مناسبة للمراحل القادمة لترقیة السیاحة الجزائریة و تدارك التأخر المسجل في ھذا النشاط

  :و أھم ما یمكن مالحظتھ

  .یة العمومیة الحاجة لخطة عملیة لخوصصة الحظیرة الفندق*      
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غیاب أدوات جدیة لتدعیم االستثمار السیاحي من الناحیة التمویلیة خاصة فیما یخص أرضیة *      

  .المشروع

غیاب الجرأة في التعامل مع السوق السیاحیة الجزائریة لعدم درایة المتعاملین االقتصادیین خاصة * 

  .المحلیین بدینامیكیة عمل ھذه السوق

انوني المتناسب مع جمیع المتعاملین في القطاع من القطاع العام الممتثل في الدولة الق اإلطارغیاب * 

  .والمستثمرین الخواص 

مما یضعنا أمام , و منھ  فتنمیة القطاع السیاحي یعتبر خیار إستراتیجي بالنسبة لالقتصاد الجزائري

 .اد الصیغ التمویلة المناسبةضرورة البحث عن طریقة التنمیة المالئمة مع وضعیة االقتصاد و منھ إیج

و علیھ فإن اقتراح استراتیجیة تنمویة للقطاع السیاحي في الجزائر یجب أن تنطلق من مجموعة من 

مع محاولة االستفادة من إمكانیاتھا الخاصة و من , التفاصیل التي بلورتھا التجربة السیاحیة الدولیة 

طیات الداخلیة و الخارجیة لظاھرة اقتصادیة معینة مثل و تعتبر عملیة الدمج بین المع. ثمة التمیز بھا 

  .خطوة جوھریة لتفعیل نشاط من شأنھ أن یدعم االقتصاد بطریقة إیجابیة , السیاحة 

  

  
  


