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"زة أًشعين أْ أشىس ٔعّخه اٌيت أٔعّج عٍِ ً عٍَ ًاٌدُ ً أْ أعًّ صبحلب حسضبه ً    
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ْىُ ِعسًفب فىبفئٌه،فإْ مل جتدًا ِب حىبفئٌه بو لبي صٍَ اهلل عٍْو ً سٍُ "ِٓ صنع إٌ   

 ٌو حخَ حسًا أْ لد وبفأمتٌه" ا فبدعٌ

ً االِخنبْ        وبْ املعسًف ىنب ىٌ اٌعٍُ فبْ األدة ّصري حخّْب،ً ٍّصَ حمدُّ اٌشىس  إًْ    

 ً اٌثنبء اجلًّْ ملٓ أزشد ً ىدٍ ً دي إىل طسّك اٌعٍُ.

ٌألسخبذ اٌدوخٌز بٓ عْشِ بشري ٌخفضٍو بمبٌي ً حمدّسُ خببٌص شىسُ  أحمدَ فإٔينهلرا    

ً ِب لدِو يل ِٓ حٌجْيبث حخَ خسج ىرا عٍَ ىره اٌسسبٌت،ً ِب برٌو ِعِ ِٓ جيد  اإلشساف

 إىل اٌنٌز.اٌعًّ 

وّب أحمدَ خببٌص شىسُ ً حمدّسُ ألعضبء جلنت املنبلشت عٍَ حفضٍيُ لبٌي ِنبلشت ىره    

 اٌسسبٌت.

 إلمتبَ ىرا اٌعًّ.جبصًّ شىسُ إىل وً ِٓ ِد يل ّد اٌعٌْ ً املسبعدة ً أخريا أحمدَ    



 داءـــــــــــــإى

 

 : أىدُ ىرا اٌعًّ إىل

 اٌٌاٌدّٓ اٌىسميني أطبي اهلل يف عّسمهب

 تـــــــبٌْــاٌغبالدُ  س ـصائـــاجل

 ِـــــــــــــــــــــــــــــــشًج

 ــــِـــــــإخــــــــــــــــــٌحـــــــــ

 األسخبذة  سىنيب فسْح جنبحوأزمحيب اهلل ً اٌطبىسة زًح صدّميت 

 "حبزبْنج فبطّت"

 أسبحرحِ يف وً األطٌاز اٌدزاسْت

 



 الممخص:

باعتباره أحد  الجزائرية من قبل الحكومة بالغةبأىمية  األخيرة في اآلونة قطاع السياحة يحضى
وىي تحاول إعادة بعثو ليشكل ، تنويع مصادر الدخل الوطنيو  القطاعات التي يمكن االعتماد عمييا لزيادة

خالل أكثر من  اتام اتوقفمصدرا ىاما لممداخيل خارج قطاع المحروقات بعد أن عرف ىذا القطاع 
كصناعة متكاممة ذات أىمية إستراتيجية عمى ضوء انفتاح جميع  بل أصبحت تنظر إليو، عشرية

وبدأت تخطو بقوة نحو تطويره وفتح الباب أمام ، القطاعات االقتصادية عمى االستثمار األجنبي المباشر
ستفادة من الموارد السياحية التي تزخر بيا لال ومحاولة تذليل كافة العقبات، تدفقات ىذا االستثمار إليو

ترقية و  حيث سارعت إلى بعث سياسة سياحية جديدة تعتمد عمى التخطيط االستراتيجي تيدف إلى تنمية
دماجو في السوق السياحية العالميةو  المنتوج السياحي الجزائري بناء تنمية سياحية مستدامة من خالل و  ا 
 األجانب.و  بمساىمة المستثمرين الخواص المحميين 0202السياحية آفاق المخطط التوجييي لمتييئة 

لذلك فقد ىدفت الدراسة إلى تحديد دور االستثمار األجنبي المباشر في النيوض بالقطاع السياحي في  
 تفسيرىاو  الجزائر معتمدة عمى المنيج الوصفي التحميمي باستخدام الجداول اإلحصائية بتحميل األرقام

 إلى نتائج لعل أىميا تمثل فيمايمي: الوصولو 

 ورغم تحسن مناخ االستثمار في الجزائر إال أنو ال يزال دون المستوى المطموب لكي تنمو في-
عدم و  االستثمارات سواء المحمية أو األجنبية نتيجة وجود الكثير من العراقيل أىميا اإلجراءات البيروقراطية

 متخصص في تمويل المشاريع لمقطاعات؛و  طاع بنكي متطورتوفر العقار باإلضافة إلى عدم وجود ق

لم يساىم االستثمار األجنبي إال بنسبة ضئيمة في تطوير القطاع السياحي في الجزائر وذلك بسبب -
 ؛قمة التدفقات إلى ىذا القطاع باإلضافة إلى العراقيل التي يجدىا المستثمر عند االستثمار في ىذا القطاع

خاصة في قطاع النقل  القطاعات المكممة لمسياحة تطوير المباشر فيساىم االستثمار األجنبي -
البحري ) الشركات األوربية ( النقل البري ) الشركات الصينية ( وقطاع االتصاالت) الشركة و  الجوي

 الوطنية الكويتية( ؛و  المصرية أوراسكوم تمكوم

إلى  باإلضافةاألجنبية و  ياحية كان بالشراكة الخاصة المحميةالقرى السو  االستثمار في قطاع الفندقة-
 .القرى السياحية فيتعتبر اإلمارات العربية المستثمر األكبر ، و تفويض التسيير في المجال الفندقي

التنمية ، االستثمار السياحي، صناعة السياحة، : االستثمار األجنبي المباشرالكممات المفتاحية
 االستثمار.مناخ ، االقتصادية

 

 



Résumé: 

 Le secteur du tourisme s'est récemment vu accorder une grande importance par le gouvernement 

algérien en tant qu'un des secteurs capables à augmenter et diversifier les sources de revenu national. Il 

essaie de le rétablir comme une source importante de revenus en dehors du secteur des hydrocarbures 

après que le secteur ait été complètement arrêté en plus d'une décennie. Il est devenu une industrie 

intégrée d'importance stratégique dans le contexte de l'ouverture de tous les secteurs économiques aux 

investissements directs étrangers et a commencé à s'orienter fortement vers son développement en 

recevant les apports de cet investissement et en essayant de surmonter tous les obstacles pour profiter 

des ressources touristiques disponibles. Il a été lancé une nouvelle politique touristique basée sur une 

planification stratégique visant le développement et la promotion du produit touristique algérien et son 

intégration dans le marché touristique mondial et la construction d'un développement touristique 

durable à travers le plan d'horizon de développement touristique 2030 avec la contribution des 

investisseurs privés locaux et étrangers. 

 Par conséquent, l'étude visait à déterminer le rôle de l'investissement étranger direct dans la 

promotion du secteur touristique en Algérie, basé sur l'approche descriptive analytique utilisant des 

tableaux statistiques en analysant et en expliquant les données atteignant les résultats les plus 

importants comme suit: 

- Malgré l'amélioration du climat d'investissement en Algérie, il reste inférieur au niveau requis 

pour faire croître les investissements, qu'ils soient locaux ou étrangers, en raison de nombreux 

obstacles, des procédures bureaucratiques tres importantes et les problemes de l'immobilier en plus de 

l'inefficacité du secteur bancaire et financier; 

- L'investissement étranger n'a que peu contribué au développement du secteur touristique en 

Algérie en raison du manque de flux vers ce secteur en plus des obstacles que l'investisseur trouve en 

investissant dans ce secteur; 

- Les investissements directs étrangers ont contribué au développement des secteurs 

complémentaires du tourisme, notamment dans le transport aérien et maritime (entreprises 

européennes), le transport routier (entreprises chinoises) et le secteur des télécommunications (société 

égyptienne Orascom Telecom et Kuwait National); 

- L'investissement dans le secteur de l'hôtellerie et des villages touristiques était dans le partenariat 

privé local et étranger en plus de la gestion déléguée dans le domaine de l'hôtellerie, et les EAU sont 

considérés comme le plus grand investisseur dans les villages touristiques. 

Mots clés : investissement étranger direct , industrie du tourisme, tourisme, développement 

économique de l'investissement, le climat d'investissement. 

 

 



Abstract : 

 The tourism sector has recently been very important to the Algerian government, as one of 

the sectors that can be relied upon to increase and diversify sources of national income.It is 

trying to re-establish it as an important source of income outsideof hydrocarbons sector after 

being completely halted in more than a decade. Otherwise, it has considered as an integrated 

industry with strategic importance in the light of openness of all economic sectors to foreign 

direct investment and began to move strongly towards the development and open the door to 

the flows of this investment and to try to overcome all obstacles to take advantage of the 

tourism’ resources that abounds in them. Thus, anew tourist policy based on strategic 

planning aims at developing and promoting the Algerian tourism product and integrating it 

into the international tourism market and building sustainable tourism development through 

the tourism development plan of 2030 with the contribution of domestic and foreign private 

investors. 

 Therefore, the study aim sat determining the role of foreign direct investment in 

promoting tourism sector in Algeria, depending on the descriptive analyticalapproach through 

statistical tables by analyzing and explaining the numbers, then the most important results 

found represented as following: 

- Despite the improvement of the investment climate in Algeria,it is still under the required 

level for investment local as well as foreign, due to many obstacles, which among and the 

most important ones are: bureaucratic procedures, lack of the real estate,and undeveloped 

banking sector which it is not specialize in financing projects for sectors; 

- Foreign investment contributed only slightly to the development of the tourism sector in 

Algeria due to the shortage of flows to this sector; in addition, the obstacles that the investor 

faces when investing in this sector. 

- Foreign direct investment contributed to the growth of the complementary sectors of 

tourism, especially in the transport sector, air and maritime transport like European 

companies, road transport like Chinese companies, and telecommunication sector like 

Egyptian company -Orascom Telecom- and Kuwait National. 

- Investment in the hospitality sector and tourist villages was by the local and foreign 

private partnership; in addition,delegation of management in hotel industry, and the UAE is 

considered as the largest investor in the tourist villages. 

key words : direct foreign investment , Tourism industry, Tourism Investment, economical 

development, Investment climate. 
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يمثل االستثمار األجنبي المباشر في صناعة السياحة عنصرا فاعال وحيويا في تحقيق عممية التنمية 
جمالي الذي يؤثر عمى حجم وتوزيع المستدامة ألي دولة حيث أن تدفقاتو تؤدي إلى زيادة االستثمار اال

ومنو زيادة حجم العوائد ، ع السياحية إلى األقاليميمجامومن ثمة تدفق ال، المشاريع السياحية المختمفة
من ىنا تأتي ، حجم الخدمات السياحيةو  السياحية وزيادة مستوى األرباح التي تؤدي بدورىا إلى تطوير نوع

 جذب االستثمار األجنبي المباشر في صناعة السياحة كأحد متطمبات التنمية االقتصاديةو  أىمية تشجيع
 قتصاد العالمي خاصة مع التحوالت التي تشيدىا الساحة االقتصادية الدولية بصفة عامةاالندماج في االو 
تحويل المديونية الخارجية إلى ، تزايد االتجاه نحو الخوصصةو  الدول النامية بصفة خاصة كالعولمةو 

 االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة ....وغيرىا .، استثمارات أجنبية مباشرة

   تحوالت تؤكد عمى أىمية تشجيع االستثمار األجنبي المباشر في صناعة السياحة خاصة إن ىذه ال
أن ىذه الصناعة تعتبر من أىم الصناعات االقتصادية في الوقت الحالي لمعديد من دول العالم سواء و 

ناعة تصديرية إذ تحتل المرتبة الرابعة من قيمة صادرات حركة التجارة الدولية فيي ص، المتقدمة أو النامية
متكاممة نظرا لما تحققو المبادالت السياحية من نتائج تتقارب مع ما تحققو المبادالت النفطية لبعض الدول 

ألن توفير منصب عمل واحد في قطاع السياحة يخمق ، كما أنيا تمعب دورا ىاما في توفير فرص العمل
دور فاعل في تحسين ميزان  كما أن ىذا القطاع لو، ثالث مناصب عمل في القطاعات األخرى

 المدفوعات وجمب العمالت األجنبية .

في الجزائر لم تصل  إال أنيا، في الوقت الذي تحتل فيو صناعة السياحة مكانة ىامة في بعض الدولو 
بعد إلى تحقيق األىداف المرجوة منيا  لتحقيق التنمية االقتصادية باعتبارىا كأحد أىم القطاعات 

رغم أن الجزائر تعد من بين عشر دول ، ة لقطاع المحروقات الميدد بالنضوب مستقبالاالقتصادية البديم
فيي تمتمك ثروات سياحية فريدة من نوعيا بفضل تنوع عادات سكانيا وتنوع ، األكثر جماال  في العالم

 ثرواتيا الطبيعية فضال عن موقعيا االستراتيجي ضمن حوض المتوسط.و  مناظرىاو  مناخيا

ونة األخيرة وخاصة مع التقمبات التي تعرفيا أسعار النفط أصبح ىذا القطاع يحض بأىمية لكن في اآل
تنويع مصادر الدخل و  خاصة من قبل الحكومة باعتباره أحد القطاعات التي يمكن االعتماد عمييا لزيادة 

عرف ىذا  وىي تحاول إعادة بعثو ليشكل مصدرا ىاما لممداخيل خارج قطاع المحروقات بعد أن، الوطني
خالل أكثر من عشرية بل أصبحت تنظر إليو  كصناعة متكاممة ذات أىمية إستراتيجية  اتام االقطاع توقف
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وبدأت تخطو بقوة نحو ، عمى ضوء انفتاح جميع القطاعات االقتصادية عمى االستثمار األجنبي المباشر
 لموارد السياحية التي تزخر بيا الجزائر.تطويره وفتح الباب أمام تدفقات ىذا االستثمار إليو لالستفادة من ا

 إشكالية الدراسة -

قد تسفر عن  تاريخية مقومات طبيعية وحضاريةبو الجزائر من تمتع تا لما ونظر ، بناء عمى ما سبق
إذا توفرت لو البنية التحتية المتطورة التي ، منتج سياحي قادر عمى اإلسيام الفاعل في االقتصاد الوطني

وضعت الحكومة الجزائرية إستراتيجية سياحية فقد ، ي االقتصاد الوطنيحداث نقمة نوعية فتمبي متطمبات إ
تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة ليذا و  ربطت النجاح بالنيوض بالقطاع السياحي بجمبو  ضخمة
وعميو تكنولوجيا في ىذا المجال و  باعتباره أفضل مصادر التمويل من خالل ما يقدمو من خبرة، القطاع

  يكمن التساؤل الرئيسي في :

    فاعال ليصبح قطاعا  مجزائرل تنمية القطاع السياحي االستثمار األجنبي المباشر في ساهم كيف
            ؟القيمة المضافة لالقتصاد الوطني تحقيقفي لقطاع المحروقات  مكمال و

 ة في :يندرج تحت ىذه اإلشكالية جممة من التساؤالت الفرعية المتمثمو 

بالنسبة لمدول في تحقيق صناعة سياحية متطورة دور االستثمار األجنبي المباشر و  ما أىمية -
 المضيفة؟

 ؟ المستدامة ما أىمية صناعة السياحة في التنمية االقتصادية -

تحفيزه لالتجاه نحو قطاع و  ىل توفر الجزائر المناخ المالئم الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر -
 ؟القطاع ىذا ق ىذا االستثمار فيىي أىم عوائ وما ؟ياحةالس

مكانيات سياحية قادرة عمى جعمو  ىل تتوفر الجزائر عمى مقومات- بمدا سياحيا ينافس الدول الرائدة  ياا 
 في ىذا المجال؟

السياسة اإلستراتيجية الجديدة لمسياحة تطبيق  تعد االستعانة باالستثمار األجنبي المباشر فيىل  -
  ؟تطويره و  طاعنيوض بالقشرطا من شروط ال لمخطط التوجييي لمتنمية السياحيةزائرية في ظل االج

 االستثمار األجنبي المباشر في تطوير القطاعات المكممة لقطاع السياحة في الجزائر؟ ىل ساىم-
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  فرضيات الدراسة -

نو أكثر استقرارا من المصادر را حيويا لمتدفقات المالية الدولية ألدالمباشر مص األجنبيستثمار اال -
التي ليا ارتباط بقطاع  تعااقطخبرة في جميع الو  اتكنولوجيلما يمتمكو من ، األخرىالتمويمية الخارجية 

 . لذلك فيو يمعب دورا كبيرا في تطور صناعة السياحة لمدول المضيفة السياحة

استراتيجي من و  مصدر ميمتكمن أىمية صناعة السياحة في التنمية االقتصادية المستدامة ك -
 .كثر استقرارا من قطاع المحروقات مصادر الدخل الوطني باعتبارىا أ

ال إ األجانبو  منحو العديد من الحوافز لممستثمرين المحميينو  رغم تحسن مناخ االستثمار في الجزائر-
أىميا يتمثل في  لعل بي المباشر خاصة في قطاع السياحةأن ىناك عوائق مازالت تواجو االستثمار األجن

 مشكمة العقار.

باستغالليا تستطيع الجزائر أن تكون بمدا سياحيا ينافس الدول و  المقومات السياحية في الجزائر كبيرة -
د الجزائري في إذ يعد النيوض بيذا القطاع شرطا ضروريا الندماج االقتصا، الرائدة في ىذا المجال

 .االقتصاد العالمي 

احي في الجزائر مرتبط بالتطبيق الفعمي لإلستراتيجية السياحية ضمن النيوض بالقطاع السي -
 جانب.األذلك بمساندة المستثمرين و  لمتنمية السياحية المخطط التوجييي

 أهمية الدراسة -

تكمن أىمية الدراسة في إظيار مدى أىمية القطاع السياحي في التنمية االقتصادية المستدامة لمدول 
كذلك إظيار ، صفة خاصة باعتبارىا بمدا يزخر بالمقومات السياحية غير المستغمةالجزائر بو  بصفة عامة

المكانة التي أعطتيا الجزائر لالستثمارات األجنبية المباشرة ضمن اإلستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط 
ممكو من تطوير ىذا القطاع نظرا لما يو  باإلضافة إلى إبراز دور ىذه االستثمارات في بعث، التوجييي

 خبرة في ىذا المجال.

 دوافع اختيار الموضوع -

أىمية الموضوع خاصة مع التحوالت التي تعرفيا الساحة االقتصادية الدولية بصفة عامة والجزائر  -
 بصفة خاصة ؛
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االىتمام المتزايد من قبل المستثمرين األجانب بالمشاريع في قطاع السياحة خاصة المستثمرين  -
 العرب ؛
امة التي احتميا االستثمار الخاص بما فيو األجنبي في اإلستراتيجية السياحية الجديدة يالمكانة ال -

 ضمن المخطط التوجييي ؛
أىمية القطاع السياحي والنظر إليو كصناعة متكاممة تسعى الجزائر إلى النيوض بو بمساعدة  -

 لمي ؛المستثمرين الخواص المحميين واألجانب من أجل االندماج في االقتصاد العا

 أهداف الدراسة -

 تيدف الدراسة إلى:

دراسة اإلطار النظري لمموضوع من خالل دراسة وتحديد مفيوم السياحة وأنواعيا وأىميتيا  -
كذلك عرض أىم التطورات التي طرأت ، االقتصادية وتطورىا عبر العصور وصوال إلى ما ىي عميو اليوم

فقات والتوزيع الجغرافي والقطاعي في العالم بصفة عامة عمى االستثمارات األجنبية المباشرة من حيث التد
 كذلك عرض ألىم النظريات التي حاولت تفسير االستثمار األجنبي المباشر؛، والجزائر بصفة خاصة

الوقوف عمى واقع المناخ االستثماري في الجزائر ومدى تأثيره عمى تدفقات االستثمار األجنبي  -
 المباشر وأساليب جذبو ؛

 أسباب عدم فاعمية الصناعة السياحية في التنمية االقتصادية لمجزائر؛ البحث عن -
 تشخيص دوافع فتح قطاع السياحة أمام تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ؛ -
 التعريف بفرص االستثمار والشراكة في قطاع السياحة ؛ -
 تحديد األىداف التي يسعى المخطط التوجييي لمتييئة السياحية إلى تحقيقيا ؛ -
معرفة مدى مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق أىداف اإلستراتيجية السياحية في  -

 التوجييي.الجزائر ضمن المخطط 

 المنهج المستخدم -

نظرا لطبيعة البحث وفي محاولة لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة في الدراسة واختبار مدى صحة 
حيث تم ، ج الوصفي التحميمي المناسب لمثل ىذه الدراساتفقد أعتمد ىذا البحث عمى المني، الفرضيات

باإلضافة ، وصف كل من ظاىرتي االستثمار األجنبي المباشر وصناعة السياحة وتحميل مختمف أبعادىما
، وذلك باالستعانة بمجموعة من المراجع بالمغة العربية والمغات األجنبية، إلى تحميل العالقة القائمة بينيما
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المصادر الرسمية كالقوانين والمراسيم والييئات الوطنية في مجال السياحة واالستثمار  باإلضافة إلى
، كذلك المواقع االلكترونية المتخصصة، األجنبي المباشر والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية

 والممتقيات الدولية والوطنية والمجالت المتخصصة.

 الزمني لمدراسةالمكاني و المجال  -

إذ ، (2030-2000السياحة باىتمام كبير من قبل السمطات الحكومية الجزائرية خالل الفترة )حظيت 
ظيرت النية الصادقة لمدولة من أجل النيوض بالقطاع السياحي واعتباره أحد أىم البدائل اإلستراتيجية 

ى القطاع فوضعت خطة إستراتيجية ليذا القطاع معتمدة فييا بالدرجة األولى عم، لقطاع المحروقات
-2008وقد قسمت أىداف ىذه اإلستراتيجية عمى مراحل ابتداء من المرحمة )، الخاص بما فيو األجنبي

، لكن نظرا التساع موضوع البحث فقد اختمفت المدة من عنصر آلخر حسب توفر المعمومات، (2015
أما المجال المكاني فيو الجميورية الجزائرية ، (2015-2000وعموما فقد امتدت الدراسة من )

 .الديمقراطية الشعبية بمختمف مناطقيا الجغرافية

 الدراسات السابقة -

 طروحة دكتوراه أ ،حالة الجزائر -األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامةعامر عيساني،-1 
  .(2009/2010) جامعة الحاج لخضر باتنة

، سة فصول تناولت الجوانب النظرية لمسياحة مخمف اآلثار الناجمة عنياقسمت الدراسة إلى خم  
وقد توصل الباحث إلى أن ، باإلضافة إلى اإلستراتيجية السياحية لمجزائر ومقارنتيا مع تونس ومصر

 الجزائر باستطاعتيا األخذ بتجربتي البمدين واالستفادة منيما من أجل تطوير قطاعيا السياحي.

( في ظل 0222/0202السياحة في الجزائر اإلمكانات والمعوقات )،القادرعوينان عبد -2 
 أطروحة -(SDAT2025اإلستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية )

  .(2012/2013) -03جامعة الجزائر  ،دكتوراه

اإلطار النظري قسمت الدراسة إلى ثالثة أبواب تضمن كل باب فصمين حيث تناولت الدراسة    
لمسياحة والسياحة الدولية وأيضا تناولت واقع السياحة الجزائرية ومقارنتيا مع التجارب السياحية العربية 

( في ظل المخطط 2025-2000كما تناولت اإلستراتيجية السياحية )، المغرب(، تونس، الناجحة )مصر
أن األلفية الثالثة تعد بمثابة االلتفاتة  ( وقد توصل الباحث إلىSDAT2025التوجييي لمتييئة السياحية )
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بغية النيوض بو وترقيتو وجعمو في مصاف القطاعات ، الجدية من قبل الدولة الجزائرية لقطاعيا السياحي
 السياحية عمى األقل لمدول المجاورة.

 توراهأطروحة دك ،حالة الجزائر –السياحة وآثارها االقتصادية واالجتماعية مميكة حفيظ شبايكي، -3 
 .(          ،جامعة منتوري قسنطينة،كمية العموم االقتصادية 

وقد تناولت الباحثة اإلطار النظري لمسياحة وكان تركيز الباحثة عمى دور القطاع السياحي في     
باإلضافة إلى آفاق ، االقتصاد الجزائري كما تطرقت إلى االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية ليذا القطاع

وقد توصمت الدراسة ، صاد السياحي في الجزائر في ظل التطورات عمى السياحة المحمية والوطنيةاالقت
إلى أن التوجيات التنموية لمسياسة االقتصادية في الجزائر قد ركزت عمى قطاع المحروقات وتيميش 
ية قطاع السياحة قبل فترة التسعينات األمر الذي أدى إلى ضعف مساىمة ىذا القطاع في التنم

 االقتصادية لمبالد.

 دكتوراهأطروحة  -حالة الجزائر -حوالت االقتصاديةأهمية السياحة في ظل الت ،كواشي خالد-4
 .(2004-2003) ،جامعة الجزائر

وقد تناول الباحث اإلطار النظري لمبحث من حيث التطور التاريخي والنشأة والمفيوم والمقومات   
وتوصل ، ىمية االقتصادية لمسياحة في الجزائر. وآفاق تطورىاكما تطرق إلى األ، ومختمف المؤشرات

الباحث إلى أن القطاع السياحي في الجزائر لم يحقق النتائج المنتظرة منو رغم اإلمكانات والموارد 
 المتاحة.

شكالية تسويق المنتج السياحي بالجزائر،بوعقمين بديعة -5 ، أطروحة االستثمارات السياحية وا 
 .2006العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، ، كمية هدكتورا

لمسياحة  ثم  النظري اإلطارتطرقت إلى ، قد تناولت ىذه الدراسة الموضوع في خمسة فصولو   
كما ، الطمب السياحيو  عالقتيا بالتسويق السياحي مع التركيز عمى العرضو  تناولت االستثمارات السياحية
كما قدمت تحميال ، ات السياحية في الجزائر عبر مختمف مراحل التنميةأشارت إلى تطور االستثمار 

 ثم قامت بتحميل برنامج التنمية السياحية المستدامة، الطمب السياحي حسب مختمف عناصرىماو  لمعرض
أن ىناك تعثر القطاع السياحي في كافة آفاق تطوير المنتج السياحي الجزائري  وتوصمت الدراسة إلى و 

صادقة نحو بناء سياحة مستدامة تساىم و  واضحة إستراتيجيةغياب رؤية و  مية بسبب التيميشمراحل التن
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محدودية ، و كما أكدت عمى ضعف المشاريع السياحية مقارنة بالمشاريع األخرى، في بعث التنمية الشاممة
 الشراكة األجنبية في القطاع.

، أطروحة ادية دراسة تحميمية مقارنةدور القطاع السياحي في التنمية االقتص ،بودربالة رفيق -6
           دكتراه، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي،

( 2016/2017). 

النظري  اإلطارإلى الفصل األول تطرق في ، الموضوع في أربعة فصول قد تناولت ىذه الدراسةو  
كما قدم تحميال لواقع القطاع السياحي في ، ية السياحية كقاطرة لمتنمية المستدامةثم تناول التنم لمسياحة
قد توصل البحث ، و مردودىا االقتصاديو  آفاق تنميتو ثم تطرق إلى صناعة السياحة في األردنو  الجزائر

ل النشاط ورغم مجيودات الدولة في تفعي، ما تتمتع بو الجزائر من إمكانيات سياحية ىامة إلى أنو بالرغم
السياحي في الجزائر من خالل المخطط الوطني لمتييئة السياحية إال أنيا لم تستطع أن ترقى بيذا القطاع 

الموارد السياحية و  مقارنة بالدول العربية مثل األردن وتبقى بعيدة كل البعد عن قيمة وأىمية المؤىالت
  .زائريةالج

 باشر في ترقية القطاع السياحي في دول المغربدور االستثمار األجنبي الم ،حري المختارية -7
، أطروحة دكتراه، كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعمي، العربي

 (.2016/2017)الشمف، 

وقد تناولت ىذه الدراسة الموضوع في أربعة فصول، تطرق الفصل األول إلى اإلطار النظري  
المباشر، أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى اإلطار مفاىيم عامة حول السياحة وأسسيا لالستثمار األجنبي 

وآثارىا، وتطرق الفصل الثالث إلى االستثمار في مقومات الجذب السياحي في دول المغرب العربي، أما 
مية الفصل الرابع فقد تطرق إلى آفاق ترقية القطاع السياحي  في دول المغرب العربي ودوره في التن

المستدامة، وقد توصمت الدراسة إلى  أن  السياحة تنتعش في كل من تونس والمغرب، أما في الجزائر 
فيي ال تزال دون المستوى المطموب رغم اإلمكانات المتوفرة، كما توصمت الدراسة إلى أن القطاع 

السياحي بدفع عجمة  السياحي من أكثر القطاعات جذبا لالستثمار األجنبي المباشر مما يسمح لالستثمار
 التنمية، كما يمكن أن يكون مدخال مناسبا لخمق التنمية المستدامة من خالل ترقية ىذا القطاع.

ركزت الدراسة عمى مقومات الجذب السياحي في الدول محل الدراسة وعمى االستراتيجيات السياحية 
نمية االقتصادية لمدول المدروسة المتبعة في كل دولة، كما تطرقت إلى مساىمة القطاع السياحي في الت
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بالتركيز عمى بعض المتغيرات االقتصادية الكمية، لكنيا لم تبين كيف ساىم االستثمار األجنبي المباشر 
في ترقية القطاع السياحي ليذه الدول، وىذا ما حاولت ىذه الدراسة معالجتو ولكن في دولة الجزائر فقط 

 ذا القطاع والنيوض بو بمساعدة القطاع الخاص وخاصة األجنبي.عمى اعتبار أن الجزائر تحاول ترقية ى

كل الدراسات سابقة الذكر ركزت عمى كيف يمكن تطوير القطاع السياحي في الجزائر باعتباره  إذن
المؤىالت غير المستغمة التي تؤىمو لكي يندمج في السوق و  قطاعا استراتيجيا يمتمك الكثير من المقومات

ىذا ما تصبو إليو ىذه الدراسة مع إضافة أحد ، و يكون أحد أىم مصادر الدخل الوطنيو  ،السياحية الدولية
ىي محاولة االستفادة من و  تطوير ىذا القطاعو  أىم اآلليات التي يمكن أن تستفيد منيا الجزائر في تنمية

مباشر إلى ذلك بتشجيع تدفقات االستثمار األجنبي الو  خبرات المستثمرين األجانب في المجال السياحي
 . منحو حوافز تفضيميةو  محاولة تذليل كافة العقبات أماموو  ىذا القطاع

 صعوبات الدراسة -

   تضاربيا سواء المتعمقة باالستثمار األجنبي و  التقاريرو  اإلحصائياتقمة تمثمت صعوبات الدراسة في 
 .في الجزائر األجنبي سياحياالستثمار الو  حديثة المتعمقة بالسياحةال اإلحصائياتعدم توفر و  أو السياحة

 هيكل الدراسة: -

من أجل اإللمام بجوانب الموضوع واإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية المرفقة بيا  
 خاتمة. قسم البحث إلى أربعة فصول تسبقيم مقدمة وتمييم

النظري لالستثمار  أما الفصل األول فكان دراسة لإلطار، ولت المقدمة الطرح لعام لمموضوعتنا
األجنبي المباشر حيث تم التعرض فيو لمجموعة من المفاىيم األساسية ليذا النوع من االستثمار وتطوره 
التاريخي ومختمف النظريات المفسرة لو وكذلك محددات مناخ االستثمار ودوافعو باإلضافة إلى مميزاتو 

 وعيوبو.

حيث تم التعرض فيو لمجموعة من السياحة ة القتصاديات صناعالثاني فكان دراسة أما الفصل 
وأيضا تم التطرق ، ومقوماتيا، المفاىيم األساسية ليذا الموضوع باإلضافة إلى تطور السياحة عبر الزمن

 وأىميتيا االقتصادية.، إلى السياحة الدولية وأىم األنواع واألسس التي تقوم عمييا السياحة

وقد تم التركيز عمى ، اخ االستثمار في الجزائرلمن أما الفصل الثالث فكان عرض وتحميل
 (.2030-2000االستراتيجيات السياحية ضمن المخطط التوجييي )
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 أىداف ان عرض وتحميل ألىم ما ساىم بو االستثمار األجنبي المباشر في تحقيقكأما الفصل الرابع ف
باعتباره أىم عنصر في ، مالةاإلستراتيجية السياحية ضمن المخطط التوجييي وتم التركيز عمى عنصر الع

كما تم عرض وتحميل ألىم مساىمات ىذا النوع من االستثمار في تطوير ، عممية التنمية السياحية
 القطاعات المكممة لمسياحة كالنقل والفنادق ... وغيرىا.

 االقتراحات.و  أخيرا خاتمة عامة تضمنت مجموعة من االستنتاجاتو 
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  تمييـد

شيدت الساحة االقتصادية الدولية مجموعة مف التغيرات أىميا تسارع العولمة في االقتصاد العالمي 
معامبلت السريع لم والنمو تحرير أسواؽ التمويؿ ، مف أبرز مبلمحياو ، منذ منتصؼ الثمانينات بدرجة كبيرة

والذي يعتبر موضوعا شائكا ، الميـ في ىذا الفصؿ وىو ، كذلؾ االستثمار األجنبي المباشرو ، المالية
 فقد كاف خبلؿ العقود الثبلث الماضية مدار بحث واسع، عريضو البحث فيو واسع و مثيرا لبلىتماـ و 
، و العديد مف المؤتمراتدت مف أجمكما عق، دراسة معمقة أدلى فيو الكثير مف الخبراء بآراء متعددةو 

إال أنو ، السر يكمف في كونو وسيمة تمويؿ بديمة تمجأ إليو الكثير مف الدوؿو ، الدوليةو والندوات اإلقميمية 
ليس بإمكاف كؿ الدوؿ االستفادة مف تدفقاتو بحيث يكوف لممناخ تأثيرا كبيرا عمى جذبو إذ تتحكـ فيو 

 : قد قسـ ىذا الفصؿ إلى المباحث التاليةمف أجؿ ذلؾ فو ، أخرى جاذبة لوو عوامؿ طرد 

 ماىية االستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول-

 التطور التاريخي والتوزيع الجغرافي والقطاعي: المبحث الثاني-

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية : المبحث الثالث-
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 باشرالم األجنبي االستثمار ماىية :األول المبحث
حيث يتجو إلى إنشاء مشاريع ، األجنبي المباشر أحد أنواع االستثمار األجنبي الكمي ريعد االستثما

صوره ، مف خبلؿ ىذا المبحث سيتـ التطرؽ إلى مفيوموو ، اقتصادية في مختمؼ القطاعات بشكؿ مباشر
 .ناخ االستثماريتطرؽ إلى محددات مكما س، بيف الدوؿ المضيفةو المدارس المفسرة لمعبلقة بينو 

 صورهو  المباشر األجنبي االستثمار تعريف: األول المطمب

حتى مف قبؿ المؤسسات و ، الكتابو اختمفت تعاريؼ االستثمار األجنبي المباشر مف قبؿ الباحثيف  
البمداف المضيفة ليذا النوع مف و ىذا راجع إلى اختبلؼ نظرة كؿ مف الشركات متعددة الجنسيات و ، الدولية
 تبايف صوره.و باإلضافة إلى تعدد ، ماراالستث

  تعريف االستثمار األجنبي المباشر -1

 : يمكف ذكر التعاريؼ التالية 

 تعريف المؤسسات الدولية -1-1

  التنميةو منظمة التعاون و تعريف صندوق النقد الدولي  -

 (OECD)ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية(FMI) يعرؼ كؿ مف صندوؽ النقد الدولي 
ويسيطر عمييا ، االستثمارات األجنبية المباشرة عمى أنيا االستثمارات في مشروعات داخؿ دولة ما"

وقد أوضح صندوؽ النقد الدولي في مجاؿ تعريفو ليذه االستثمارات المباشرة أنو ، المقيموف في دولة أخرى
ثر مف األسيـ % فأك10يتركز وأ، % مف رأس الماؿ05يجب أف تزيد حصة المستثمريف األجانب عف 

جماعة واحدة منظمة مف المستثمريف بما يترتب عميو أف تكوف ليـ سيطرة فعمية  وأ، في يد شخص واحد
 .1عمى سياسات وقرارات المشروع"

ذلؾ النوع مف االستثمار الدولي الذي يعكس  و"االستثمار األجنبي المباشر ى: تقرير األنكتاد -
تنطوي المصمحة و ائمة بيف مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر حصوؿ كياف مقيـ في اقتصاد ما مصمحة د

إضافة إلى تمتع المستثمر ، المؤسسةو الدائمة عمى وجود عبلقة طويمة األجؿ بيف المستثمر المباشر 

                                                 
1
 Fond monétaire International (FMI), manuel de la balance des paiements(MBP4)de FMI, 4éme éd, 

Washington ,dc: FMI,1997,p 66. 

 : راجع أيضا
 -O.E.C.D, Benchmark Definition of Foreing Direct Investment,fourth edition, Paris,2008, p.15. 
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جميع و ، يشمؿ أيضا جميع المعامبلت البلحقة بينيماو ، بدرجة كبيرة مف النفوذ في إدارة المؤسسة
كما تشمؿ تمؾ ، غير مساىمة وسواء كانت مساىمة أ، المنتسبةالمعامبلت فيما بيف المؤسسات 
 عمى ذلؾ ففي حالةو  .تصفيتو وتوسيع نطاقيا أ وإلغاء استثمارات أ والمعامبلت التي تؤدي إلى إنشاء أ

أكثر  وأ % 25بشراء نسبة  ليس لو حقوؽ ممكية سابقة في مؤسسة مقيمة قائمة، قياـ طرؼ غير مقيـ
فإف القيمة السوقية لحيازة حقوؽ الممكية المشتراة عبلوة عمى ، القوة التصويتية بيا وأ مف ممكية المؤسسة

 .1أي رأس ماؿ إضافي مستثمر تسجؿ كاستثمار مباشر "

 : تعريف البنك الدولي -

ميارات و تكنولوجيا ، تجارة، في الواقع مجموعة رؤوس أمواؿ وىو "غالبا ما يسمى التدفؽ الرأسمالي 
يفصؿ عمميات اإلنتاج و ، متزايدة فإف االستثمار يجعؿ عممية عولمة اإلنتاج عممية سيمةبصورة و ، إدارية

 .2يصنفيا في دوؿ مختمفة طبقا لمميزة النسبية"و 

 التعاريف الفقيية -1-2

 : تعريف ريمون برتراند -

الرفع  و"مساىمة رأس ماؿ مؤسسة في مؤسسة أخرى يتـ ذلؾ بإنشاء فرع ليا بالخارج أ: يعرفو عمى أنو
وسيمة تحويؿ الموارد الحقيقية ورؤوس  وى وأ قياـ مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانب وأ، مف رأس ماليا

 .3إنشاء المؤسسة" في بدايةوخاصة ، األمواؿ مف دولة إلى أخرى

 : قحف وتعريف عبد السالم أب -

ا باإلضافة إلى قيامو ىذ .كؿ االستثمارات في المشروع و"ينطوي عمى تممؾ المستثمر األجنبي لجزء أ
الخبرة الفنية و التكنولوجية و فضبل عف قيامو بتحويؿ كمية مف الموارد المالية ، بالمشاركة في إدارة المشروع

 .4في جميع المجاالت إلى الدوؿ المضيفة "

 

                                                 
 02ص ، 2002تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 1
مارس ، الشرؽ األوسط، مركز المعمومات، فتحي رمضاف، ترجمة سيد عبد الخالؽ، في العالم مؤشرات التنمية، تفرير البنؾ الدولي 2

 . 220ص، 1999
3
 Bertrand Raymond, Economie financiére International , edition PUF , paris , 1991 ,P 21  

  20ص ، 2003، اإلسكندرية، ؤسسة شباب الجامعةم، السياسات المختمفة لالستثمارات األجنبيةو  األشكال، عبد السبلـ أبو قحؼ 4
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  Ridh Gouia et Bertrand Bellonتعريف  -

دارتيا عمى إخارج الدولة األـ بغرض موجودات و " امتبلؾ المستثمر األجنبي أصوؿ : يعرفو عمى أنو
 .1في رأسماؿ المحفظة" % ( 35، 05، 15بة ) سأف تكوف المساىمة بن

فيي  ؛رغـ وجود اختبلفات لفظية في التعاريؼ السابقة إال أنيا ال تختمؼ كثيرا مف حيث المضموف 
نما في و ، ةتتفؽ عمى أف ىذا االستثمار يتضمف تحركات رأس الماؿ ليس فقط في شكؿ حصص ممكي ا 

 : شكؿ

 إنشاء المشروع مف طرؼ المستثمر األجنبي؛  -

 أكثر في رأس الماؿ الخاص لممشروع مف طرؼ المستثمر األجنبي؛و أ %25المشاركة ب  -

 المعرفة لمبمد المضيؼ؛و اآلالت و نقؿ التكنولوجيا  -

 .إعادة استثمار أرباح القروض التي تقدميا الشركة األـ لفروعيا -

 ستثمار األجنبي المباشرصور اال -2

 : ىناؾ عدة صور لبلستثمار األجنبي المباشر أىميا 

 االستثمار الممموك بالكامل لمطرف األجنبي-2-1

الذي ساد الدوؿ الغربية بعد الحرب ، التكنولوجيو ظير أواخر القرف التاسع عشر نتيجة التقدـ العممي  
تعد و ، أغمب أمواليا وأ مسير لمشركة بفضؿ حيازتو كامؿال ويكوف المستثمر األجنبي ىو ، العالمية الثانية

 تتمثؿ ىذه االستثمارات في قياميا بإنشاء فروعو ، أكثر األشكاؿ تفضيبل لمشركات متعددة الجنسيات
   .2الخدمي بالدوؿ المضيفة وأي نوع آخر مف النشاط اإلنتاجي أ وأ، لئلنتاج والتسويؽ

  الطرف األجنبيو حمي االستثمار المشترك بين الطرف الم-2-2

قد نشأ ىذا الشكؿ كرد فعؿ لمنزعة الوطنية و ، مف أكثر األشكاؿ شيوعا في الدوؿ النامية وى 
يعرؼ بأنو مشاركة المستثمر و ، واالستقبللية التي سادت في الدوؿ النامية بعد حصوليا عمى االستقبلؿ

في ممكية المشروعات االقتصادية  –المستثمر األجنبي–االثنيف معا  والحكومي أ والمحمي الخاص أ

                                                 
1
 Bertrand Bellon et Ridh Gouia, Investissements Directs Etrangers, Economica , Paris,1998 ,P03.  

 .20ص ، مرجع السابقال، عبد السبلـ أبو قحؼ 2
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صاحب األغمبية لرأس  ولمستثمر المحمي ىابحيث يكوف ، 1المقامة عمى أراضيو ) المستثمر المحمي (
قد ينشأ في ىذا الشكؿ ما يسمى بالعقد ذي " االنسحاب التدريجي" و ، المسير لمشركة وفيكوف ى، الماؿ

ويتعيد بتحويمو ، كاممة ومف رأس الماؿ أ % 05مف  فتكوف االنطبلقة بامتبلؾ المستثمر األجنبي أكثر
 2.عمومية وعدة شركات محمية خاصة أ وتدريجيا إلى واحدة أ

التمكيف مف ممارسة السيادة عمى و تكمف أىمية ىذا الشكؿ بالنسبة لمدوؿ النامية في مرونة التحكـ  
ىي حؿ وسط استراتيجي و ، لتأميـكما أف ىذا الشكؿ يعتبر مرحمة انتقالية ضرورية في اتجاه ا، الثروات

 3يتـ عبره اكتساب الخبرة الصناعية قبؿ الوصوؿ إلى التأميـ الكامؿ في االقتصاد الوطني.

 : االستثمار في المناطق الحرة -1-3

تخضع و ، االندماج في االقتصاد الدوليو  تيدؼ االستثمارات في المناطؽ الحرة إلى تطوير الصادرات
ي المناطؽ الحرة لنظاـ تشجيعي لمغاية بحيث تستفيد مف عدة امتيازات ال توجد في االستثمارات المنجزة ف

 المناطؽ األخرى.

 : عمميات التجميع– 2-4

شراكة لخدمة أىدافيا  ويتعمؽ ىذا الشكؿ بقياـ الشركات متعددة الجنسيات بعمميات تممؾ أ
ميا في الحفاظ عمى عبلقاتيا الخارج زاد اىتما وحيث كمما تحركت ىذه الشركات نح، اإلستراتيجية

وبالتالي فيـ يشجعوف ىذه الشركات باستمرار عمى تموينيـ مف ، التجارية مع شركات أخرى "موردوىـ"
 4السوؽ األجنبية المنوي العمؿ بيا. 

 المعرفة البلزمةو يقدـ الطرؼ األجنبي الخبرة ، خاصة في الدوؿ الناميةبو ، معظـ األحياففي  
التجييزات الرأسمالية في و الصيانة ، طرؽ التخزيف، تدفؽ العمميات، لداخمي لممصنعالخاصة بالتصميـ او 

الممموؾ بالكامؿ  وويمكف أف تتخذ ىذه المشاريع شكؿ االستثمار المشترؾ أ، مقابؿ عائد مادي يتفؽ عميو
 5لمطرؼ األجنبي.

                                                 
الدار ، البيئة االقتصادية العربية )دراسة مقارنة(غير المباشر في و  محددات االستثمار األجنبي المباشر، أميرة حسب اهلل محمد 1

 .19ص ، (2005-2004)، القاىرة، الجامعية
 .35ص ، 2004، الجزائر، دار ىومة لمنشر، االستثمارات الدولية ) التحكيم التجاري الدولي(، قادري عبد العزيز 2

3
Benchikh Med , Droit International du sous developpement ,OPU,Alger,1983,P 141. 

 .379ص ، 2004، عماف، (1دار وائؿ لمنشر )ط، التسويق الدولي، ىاني حامد الضمور 4
 491ص، المرجع السابق، عبد السبلـ أبو قحؼ 5
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 : االستحواذو االندماج  -2-5

صبح ليا شخصية ت، تاف عمى األقؿ في شركة واحدةاتفاؽ بمقتضاه تتحد شركتاف قائم واالندماج ى
أف تبتمع شركة يطمؽ عمييا الشركة الدامجة شركة أخرى  وأ، معنوية جديدة بعد اتخاذ إجراءات التأسيس

عمى أنو حيازة السيطرة عمى  االستحواذ فيعرؼ أما، دوليا وواالندماج قد يكوف محميا أ، تسمى المندمجة
 1.قبؿ شركة أخرى لشركة مفشراء أسيـ  ومشروع قائـ أ

 :الشركات متعددة الجنسيات -2-5

 والرأسمالي بعد دخولو طور التدويؿ أ لئلنتاجتعتبر أحد أرقى األشكاؿ االستثمارية المعاصرة  
فساح المجاؿ لتطبيؽ المقولة و تجاوز المفاىيـ التقميدية التي تقوـ عمى موضوع السوؽ الوطنية و ، العالمية ا 

 2".رأس الماؿ وطف بؿ وطنو سوؽ االستثمارالقائمة "ليس ل

 المضيفة والدول المباشر األجنبي االستثمار بين لمعالقة االقتصادية الرؤى: الثاني المطمب

مف يرى أف ىذا منيـ ف، الكتابو لمجدؿ بيف الباحثيف  ااالستثمار األجنبي المباشر محور  يعتبر 
يؤكد عمى أنو و  البعض اآلخر يعارضوو ، لو مبرراتوو  اديةاالستثمار مف أنجع الوسائؿ دفعا لمتنمية االقتص

 : مبررات كؿ طرؼو وفيما يمي عرض وجيتي النظر ، لو أيضا مبرراتوو ، يأخذ أكثر مما يعطي

  رأي المدرسة الكالسيكية -1 

لكف تعود في معظميا عمى ، افترضوا أف االستثمار األجنبي المباشر يحقؽ الكثير مف المنافع 
ومف وجية نظرىـ فإف ىذا االستثمار كمباراة مف طرؼ واحد الفائز بنتيجتيا ، عددة الجنسياتالشركات مت
 : مة مف المبررات نوجزىا فيما يمييستندوف في ىذا الرأي إلى جمو ، 3وليس الدوؿ المضيفة، ىذه الشركات

الباب ليذا صغر حجـ رؤوس األمواؿ األجنبية المتدفقة إلى الدوؿ المضيفة بدرجة ال تبرز فتح  -
 النوع مف االستثمار؛

                                                 
دوف ذكر دار النشر ، التصدير في الدول الناميةو  العمالةو  أثرىا عمى المنافسةو  الشركات دولية النشاط، سامي سبلمة نعماف 1

 121-118ص ص ، 2008، افعم، (1)ط
ديسمبر ، دمشؽ، (1دار المستقبؿ )ط، سمسمة القساـ الفكرية، النظام المرابي العالمي، الشركات متعددة الجنسيات، سامي ىابيؿ 2

 108ص ، 1991
 . 12ص ، 1998، القاىرة، (1مكتبة االشعاع لمنشر )ط، مقدمة في إدارة األعمال الدولية، عبد السبلـ أبو قحؼ 3
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تميؿ الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويؿ أكبر قدر ممكف مف األرباح المتولدة عف عممياتيا  -
 إلى الدولة األـ؛

التي تفوؽ ما يعود عمييا مف التكمفة التي تتحمميا الدوؿ األقؿ تقدما لجذب االستثمارات و و األعباء  -
  منافع؛

 ؛1وزيادة القوى االحتكارية، ددة الجنسيات عمى تخفيض المنافسةتعمؿ الشركات متع -

ذلؾ نتيجة لتحويؿ الدخوؿ واألرباح إلى البمداف و ، ليذا االستثمار آثار سمبية عمى ميزاف المدفوعات -
 ؛األـ دوف استفادة الدوؿ المضيفة منيا

مع متطمبات التنمية االقتصادية  قياـ الشركات متعددة الجنسيات بنقؿ تكنولوجيا ال تتبلءـ مستوياتيا -
باإلضافة إلى المغاالة في اإلتاوات التي تدفعيا ىذه الدوؿ مقابؿ الحصوؿ عمى  .في الدوؿ المضيفة

 وىذا ما يؤدي إلى اعتماد التقدـ التكنولوجي في الدوؿ المضيفة عمى الدوؿ األجنبية.، 2األجنبية التقنية

، لفجوة بيف أفراد المجتمع فيما يخص ىيكؿ توزيع الدخوؿيترتب عمى وجود ىذه الشركات اتساع ا -
ويترتب عمى ىذا ، وذلؾ مف خبلؿ ما تقدمو مف أجور مرتفعة بالمقارنة بنظيرتيا مف الشركات الوطنية

 ؛خمؽ الطبقية االجتماعية

 باإلضافة إلى أف ىذه الشركات قد تمارس، خمؽ التبعية االقتصادية لمدوؿ المضيفة بالدولة األـ -
 ؛لضغوط السياسية في الدوؿ المضيفةالكثير مف ا

بالتالي فيي ال توفر فرص ، تعتمد ىذه االستثمارات في الغالب عمى تكنولوجيا مكثفة لرأس الماؿ -

وقد يؤدي التركيز عمى التقنية العالمية في اإلنتاج إلى ، لتشغيؿ فائض العمؿ في الدوؿ الناميةكافية 

 ؛3التالي تسريح العماؿب، اآللة محؿ اإلنساف إحبلؿ
اإلدارييف في البمد النامي لتسييؿ و تقدـ الشركات متعددة الجنسيات رشاوى لممسئوليف السياسييف  -

الشيء الذي قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية  ؛الرشوةو فتسيـ بذلؾ في توسيع الفساد ، نشاطيا وتوسعيا

 4.تذمر جماىيريو 

                                                 
1
Jmeel Ahmed Khader ,International Marketing Management ,dar wael ,Amman, 2002 ,p 257.  

 .131ص، 2003، الجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، اقتصاد السوق الحرةو  العولمة، ضياء مجيد الموسوي 2
 .131ص ، المرجع نفسو 3
 .54ص ، المرجع السابق، قادري عبد العزيز 4
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 رأي المدرسة الحديثة -2

مدرسة أف االستثمار األجنبي المباشر تحكمو مصالح مشتركة بيف الدوؿ المضيفة تفترض ىذه ال 
فيي مباراة ذات طابع خاص يحصؿ فييا كؿ طرؼ عمى عدد وأنواع معينة ، والشركات متعددة الجنسيات

وتتوقؼ ىذه العوائد إلى حد كبير عمى سياسات وممارسات الطرؼ اآلخر بشأف نوع وطبيعة ، مف العوائد
 . 1ثمار الذي يمثؿ جوىر العبلقة بينيمااالست

ما  ويمكف ذكر، والبراىيفؤيدىا الكثير مف األدلة توالجدير بالذكر أف وجية نظر رواد ىذه المدرسة  
 : يأتي

وىذا ، الخدماتو يترتب عمى قياـ الشركات متعددة الجنسيات كميات أكبر ونوعية أجود مف السمع  -
 ؛أمواؿ ضخمة كو مف إمكانات ورؤوسبفضؿ ما تمم

قدرتيا عمى و كثيرا ما تنجح ىذه الشركات في تخفيض نفقات اإلنتاج نتيجة لسياساتيا التسويقية  -
 ؛طالتخطي

يترتب عمى قياـ ىذه االستثمارات نقؿ التقنيات التكنولوجية في مجاالت اإلنتاج والتسويؽ وممارسة  -
 ؛2األنشطة والوظائؼ اإلدارية وغيرىا

بالتالي الحد مف مشكمة البطالة ، وفي رفع إنتاجية ىذا العنصر، فرص العمؿ المساىمة في خمؽ -
 ؛يةباإلضافة إلى تدريب القوى العاممة المحم

مف خبلؿ جذب المدخرات و ، رفع معدؿ االستثمار بالدوؿ المضيفة مف خبلؿ تدفقات ىذا االستثمار- 
ما يدفع بدوره إلى زيادة  وىو ، عوائد الممكيةمف ثمة ارتفاع و ، المكممة والمحمية إلى األنشطة األساسية أ

 ؛3بالتالي االستثماراتو المدخرات 

                                                 
، (2منشورات الحمبي الحقوقية )ط، األدلة التطبيقية (و  أساسيات إدارة األعمال الدولية ) األصول التعميمية، عبد السبلـ أبو قحؼ 1

 .49ص ، 2003
، اإلسكندرية، الدار الجامعية، اقتصاديات المشاركة الدولية ) من التكتالت االقتصادية حتى الكويز (، عبد المطمب عبد الحميد 2

 .39ص ، 2006
 20ص ، المرجع السابق، أميرة حسب اهلل محمد 3
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واالستفادة مف الموارد المادية ، تحسيف ميزاف المدفوعات لمدوؿ المضيفة عف طريؽ االستغبلؿ -
مؽ بالتالي خ، باإلضافة إلى خمؽ أسواؽ جديدة لمتصدير، والبشرية المحمية المتاحة والمتوفرة ليذه الدوؿ

 ؛1وتقميؿ الواردات وزيادة الصادرات في الدوؿ المضيفة، وتنمية عبلقات اقتصادية بدوؿ أخرى أجنبية

مما يؤدي إلى تحقيؽ ، المساىمة في زيادة الترابط بيف القطاعات االقتصادية داخؿ ىذه الدوؿ -
 .2التكامؿ االقتصادي بيا

  المعارضةو التوفيق بين اآلراء المؤيدة  -3

المؤيدة لبلستثمار األجنبي المباشر والمعارضة لو مازالت بعيدة عف البراىيف التطبيقية  إف الحجج 
حكاـ الشخصية والرؤى تعكس في نياية األمر مجموعة مف األ ولف يتحقؽ ذلؾ ألف ىذه الحجج، القاطعة

دور ىذا ومف الواضح أف أي تقييـ حقيقي ل، ستراتيجيات التنمية المرغوب فييااالسياسية المتعمقة ب
تتناوؿ كؿ واحدة منيا إحدى الشركات متعددة ، االستثمار في التنمية يتطمب مجموعة مف دراسات الحالة

وربما تكوف النتيجة العامة الوحيدة الصالحة ىي أف ، الجنسيات القائمة بيذا االستثمار في دولة معينة
طالما كاف ىناؾ ، قتصادية واالجتماعيةاالستثمار األجنبي المباشر يمكف أف يكوف محفزا ميما لمتنمية اال

وطالما ترى ىذه الشركات أف ، تطابؽ في مصالح الشركات متعددة الجنسيات وحكومات الدوؿ المضيفة
مع قمة اىتماميا باآلثار المحمية طويمة المدى الناجمة ، دورىا ينحصر في اإلنتاج العالمي وتعظيـ األرباح

وجييا أنصار المدرسة الكبلسيكية سوؼ تجد مزيدا مف القبوؿ في فإف االتيامات التي ي، عف أنشطتيا
وربما تكوف ىناؾ استحالة في وجود تطابؽ حقيقي في المصالح بيف أىداؼ تعظيـ ، دوؿ العالـ الثالث

 الربح مف جانب الشركات متعددة الجنسيات وأولويات التنمية التي تحددىا حكومات الدوؿ األقؿ تقدما
إف تقوية القوة النسبية عمى المساومة لحكومات الدوؿ المضيفة مف خبلؿ أنشطتيا ومف ناحية أخرى ف

يمكف أف يجعؿ ، االستثمار األجنبي المباشر وومف ناحية أخرى يجب تقميؿ األىمية الكمية لنم، المنسقة
ات الوقت وفي ذ، ـ بشكؿ أفضؿ احتياجات وأولويات التنمية طويمة المدى لمدوؿ الفقيرةئىذا االستثمار يبل

  .3مربحة لممستثمريف األجانب اتقدـ فرص

                                                 
 .39ص ، المرجع نفسو، عبد المطمب عبد الحميد 1

2
 Jameel Ahmad Khader , op-cit, p 259.  

، 2005، الرياض، دار المريخ لمنشر، محمود حامد عبد الرزاؽ، مراجعة محمود حسفو  تعريب، التنمية االقتصادية، مشيؿ تودارو 3
 .672ص 
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 االستثمار مناخ محددات: الثالث المطمب

، االقتصادية، ينصرؼ تعبير محددات مناخ االستثمار إلى مجمؿ األوضاع والظروؼ السياسية 
اخمة وتكوف ىذه العناصر متد، كما يشمؿ األوضاع القانونية والتنظيمات اإلدارية، االجتماعية واألمنية

ومف ثمة فيي تؤثر وتتأثر ، إال أف غالبيتيا ذات طبيعة متغيرة، شبو ثابت وومترابطة بعضيا ثابت أ
مما يخمؽ بالتفاعؿ مرة وبالتداعي مرة أوضاعا جديدة بمعطيات مختمفة تترجـ في ، ببعضيا البعض

 نوازع طرد لبلستثمار األجنبي. ومحصمتيا إلى عوامؿ جذب أ

  المحيط االقتصادي -1

االقتصاد المتفتح عمى العالـ  والمحيط االقتصادي المبلئـ لجذب االستثمار األجنبي المباشر ى 
والعكس ، وكمما كاف متجيا إلى الحرية االقتصادية وآليات السوؽ كمما كاف جاذبا لبلستثمار، الخارجي
 صحيح.

 1: تتمثؿ فيما يميو : وفرة الموارد المرتبطة بالموقع -1-1

  األولية الضرورية في مختمؼ المياديف.وفرة المواد 

 كالبتروؿ والمعادف.: ستخراجيالحاؿ في القطاع اال وضماف مصادر التمويف كما ى 

 .توفر المناخ الطبيعي المساعد والمشجع لبلستثمار 

 بنية أساسية مناسبة -1-2

مف االستثمار يعتبر كؿ مف النقؿ واالتصاالت مف العوامؿ االقتصادية اليامة في جذب ىذا النوع  
ومنو رفع معدؿ العائد عمى االستثمار ، إذ تساىـ في تخفيض تكمفة األعماؿ لممستثمر ؛لمدوؿ المضيفة

 العالـ الخارجي وفخطوط النقؿ الحديثة بأنواعيا تسيؿ عممية الوصوؿ داخؿ الدولة المضيفة أ، الخاص
االتصاؿ بيف فروع الشركات  كما أف وجود وسائؿ اتصاؿ ذات كفاءة عالية تمكف مف سيولة وسرعة

باإلضافة إلى أنيا تسيؿ عممية ، متعددة الجنسيات في الدوؿ المضيفة والمركز الرئيسي في الدولة األـ

                                                 
مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حوؿ ، -آفاقو  واقع–المتوسطة و  األجنبي في المؤسسات الصغيرة االستثمار، عبد المجيد أونيس 1

 .253ص، 2006أفريؿ  17/18يومي ، الجزائر، جامعة شمؼ، المتوسطة في الدوؿ العربيةو  متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغيرة
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كذلؾ عوامؿ أخرى كمحطات الطاقة وخدمات المحاسبة ، تبادؿ المعمومات والبيانات بيف الفروع والمركز
 .1والتأميف...الخ

مقدار البنية األساسية أمر ىاـ و ( أف نوعية  1551-1551معالـ العربي )قد أوضح تقرير التنافسية لو  
 خاصة بالنسبة لممستثمر األجنبي.

  حجم السوق واحتماالت نموه -1-3

خاصة في حالة غياب وب، كبر حجـ السوؽ يؤدي إلى زيادة تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر 
نصيب الفرد مف الناتج المحمي ، حجـ السوؽ المحمية ومف المقاييس المستخدمة لقياس، المنافسة المحمية

أما المقياس الثاني فيعد مؤشرا ، لمطمب الجاري افالمقياس األوؿ يعتبر مؤشر ، اإلجمالي وعدد السكاف
 وبالتالي الحتماالت نموه المستقبمية.، لمحجـ المطمؽ لمسوؽ

جمالي واالستثمارات األجنبية المتدفقة يجابية تربط بيف الناتج المحمي اإلإإضافة إلى أف ىناؾ عبلقة  
مما يجعؿ الفرد يتطمع إلى أنماط ، ىذا األخير يؤدي إلى زيادة مستوى الدخؿ الفردي وفنم، إلى البمد

بالتالي يصبح بحاجة إلى استثمارات أولية لتغطية الطمبات المتزايدة في البمد و ، استيبلكية جديدة
 2المضيؼ.

 مستقرةسياسات اقتصادية كمية  -1-4

سعر ، التضخـ: مثؿ ؛يتأثر االستثمار األجنبي المباشر بالعوامؿ المتعمقة باألداء االقتصادي الكمي 
بلستثمار وتتمتع لألف وجود بيئة اقتصادية كمية مرحبة ، غيرىاو النقدية...و الصرؼ والسياسة المالية 

الوصوؿ إلى ىذه البيئة مف خبلؿ  يتـو ، باالستقرار والثبات مف العناصر األساسية في تشجيع االستثمار
وتقميؿ العجز  عجز الموازنة، تطبيؽ برامج اإلصبلح االقتصادي التي تعمؿ عمى التحكـ في التضخـ

 .3التجاري

 تضارب في األىداؼالعدـ و الوضوح و المرونة و بالتحرر  متسمةوكمما كانت البيئة االقتصادية  
كمما ، عمى مستوى التحوالت العالميةو قتصاد الوطني التحوالت عمى مستوى االو مع التغيرات  ومتكيفة

                                                 
 .117ص ، 2005ماي ، 02العدد، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، ز االستثمار الخاص المباشرحواف، عمياف نذير، منور أسرير 1
 (1دار النيضة العربية )ط، دراسة مقارنة، التحدياتو  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية الواقع، فريد أحمد قببلف 2

 .41ص ، 2008، القاىرة
 .36 ص، مرجع سابق، أميرة حسب اهلل محمد 3
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مف الضروري أف تحتوي السياسة المالية عمى الحوافز الضريبية و ، كانت جاذبة ليذا النوع مف االستثمار
تؤدي و ومف ناحية أخرى تضـ سياسة اإلنفاؽ العاـ ، مناسب لتكوف مشجعةالضريبي العبء الالمناسبة و 

متوافقة مع حجـ النشاط و كذلؾ يجب أف تكوف السياسة النقدية توسعية ، يةإلى تقوية البنية األساس
 1سياسة التجارة الدولية البد أف تكوف تحريرية.و ، االقتصادي

  العوامل السياسية -2

فطبيعة النظاـ السياسي ، يعد العامؿ السياسي مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في قرار المستثمر األجنبي 
وكذلؾ الظروؼ اإلقميمية والعالمية مف أكثر ، لتغيرات محتممة الحدوث في المستقبؿاو ، ومدى االستقرار

فعدـ استقرار النظاـ السياسي يعني عدـ التأكد والمخاطرة ، العوامؿ التي يأخذىا المستثمر بعيف االعتبار
مف المخاطر كما يأخذ المستثمر األجنبي بعيف االعتبار عند استثماره في بمد ما جممة ، في االستثمار

المتمثمة في مدى التدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي مف خبلؿ تممؾ القطاع العاـ لمعظـ 
بالتالي التأثير السمبي عمى الموارد و ، ومدى منافسة ىذه القطاعات لمقطاع الخاص، المشروعات

مكانات نمو إضافة إلى حجـ ، واإلمكانات المتاحة  .2ىذا القطاع وا 

 يعية والقانونيةالعوامل التشر  -3

ويبلحظ ، إف لمقوانيف والتشريعات التي تسنيا الدولة ومدى استقرارىا دورا في جذب االستثمار المباشر 
  3: في ىذا المجاؿ أف

  المرونة وعدـ التضارب فيما بينيا كمما كانت جاذبة و التشريعات بالوضوح و كمما تميزت ىذه القوانيف
 ؛لبلستثمار

 عدـ ، مف عدـ مصادرة، ف والتشريعات المكممة تحتوي عمى الضمانات الكافيةكمما كانت ىذه القواني
كمما ، حرية تحويؿ األرباح إلى الخارج وخروج ودخوؿ رأس الماؿ المستثمر، تأميـ ألمواؿ المشروعات

 ؛كاف ذلؾ جاذبا لبلستثمار والعكس صحيح

                                                 
 .221، 220ص ص ، 2006، اإلسكندرية، الدار الجامعية، العولمة االقتصادية، عبد المطمب عبد الحميد 1
مداخمة مقدمة في الممتقى ، -الطموحو  الواقع –االستثمارات األجنبية في المؤسسات الصغيرة األردنية ، وفاء عبد األمير الدباس 2

 270ص ، المرجع السابؽ، المتوسطة في الدوؿ العربيةو  رةالدولي حوؿ متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغي
، مجموعة النيؿ العربية لمنشر، –تحميل كمي –السياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القومي ، عبد المطمب عبد الحميد 3

 194-193ص ص ، 2002، مصر
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  الحوافز والمزايا المناسبة مف كمما كاف قانوف االستثمار والتشريعات المكممة يتضمف مجموعة مف
  ؛كمما أدى ذلؾ إلى جذب االستثمار والعكس صحيح، إعفاءات ضريبية وجمركية

 وعمؿ عمى تسييؿ إدارة ، كمما اتجو قانوف االستثمار إلى تحريره في المناطؽ الحرة مف كؿ القيود
حرة باألسواؽ العالمية كمما ووفر المناخ المناسب لربط المناطؽ ال، تمؾ المناطؽ مف خبلؿ القطاع الخاص

 كاف ذلؾ جاذبا لبلستثمار والعكس صحيح.

 النظام اإلداري -4 

عدـ وجود تعقيدات مكتبية ومعوقات ، كمما كاف النظاـ اإلداري يتميز بسبلسة اإلجراءات ووضوحيا 
خبللو تتميز  وكمما كانت األجيزة القائمة عمى إدارة االستثمار واإلطار التنظيمي الذي تعمؿ مف، إدارية

وتوافر نظاـ ، باإلضافة إلى أف توافر عدد كاؼ مف المنظميف األكفاء، بالكفاءة اإلدارية والتنظيمية
معمومات استثمارية يتيح البيانات والمعمومات االستثمارية لممستثمريف بالصورة التفصيمية المطموبة وبالدقة 

 .1مارالمناسبة وفي الوقت المناسب أدى ذلؾ إلى جذب االستث

 مدى االىتمام بتنمية الموارد البشرية -5

كما ، المدربة فنيا مف العناصر اليامة في جذب االستثمار األجنبي المباشرو إف توفر العمالة المؤىمة  
يعتبر االستثمار المحمي المتزايد في أنشطة البحوث والتطوير وتوفر مراكز البحث العممي محددا ضروريا 

إذ يعكس توفر ىذه العوامؿ زيادة القدرة عمى التكيؼ مع طرؽ ، في دولة معينة التخاذ قرار االستثمار
 .2اإلنتاج واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في ىذه الدولة

 االقتصادي الفكر في المباشر نبياألج االستثمار محددات: الرابع المطمب

ومف ، باشر إلى الدوؿ المضيفةفسرت العديد مف النظريات االقتصادية انتقاؿ االستثمار األجنبي الم 
 : أىـ ىذه النظريات ما يمي

 نظرية عدم كمال السوق -1

تبني ىذه النظرية تفسيرىا لبلستثمار األجنبي المباشر عمى أساس افتراض عدـ كماؿ السوؽ الناجـ  
 دراسة االستثمار األجنبي المباشر في ضوء توقد تم، اؿ المنافسة وعدـ كماؿ المعموماتعف عدـ كم

                                                 
 192ص ، السابقالمرجع  1
 38ص ، مرجع سابق، أميرة حسب اهلل محمد 2
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عمى اعتبارات دورة  ومف زاوية "متحركة" تركز، ذلؾ مف زاوية "ساكنة" تتناوؿ دوافع المنشآت الصناعية
  حياة المنتج.

 : دوافع المنشآت الصناعية -1-1

وبيف ، عمى وجود ارتباط وثيؽ بيف تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر Cavesو Prryيتفؽ كؿ مف  
بحيث تكوف ، االحتكارية بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدوؿ المضيفة توافر وامتبلؾ مجموعة مف المزايا

  1ىذه المزايا عوضا لمشركات متعددة الجنسيات عف المخاطر التي تواجييا.

ومما سبؽ يمكف القوؿ أف تدفؽ ىذه االستثمارات إلى الدوؿ المضيفة يعتمد عمى وجود عامؿ عمى  
 : األقؿ مف العوامؿ التالية

  ؛في مجاؿ التكنولوجيا والقدرة عمى تنويع المنتجاتالتفوؽ 

 ؛توافر الميارات اإلدارية والتنظيمية والتسويقية 

 ؛اإلنفاؽ الضخـ عمى البحوث والتطوير وتوافر رؤوس األمواؿ 

  ؛امتيازات جمركية وضريبية ومالية ممنوحة مف حكومات الدوؿ المضيفةو وجود تسييبلت 

 فرضيا الدوؿ المضيفة مما يقؼ عائقا أماـ تصدير منتجات تمؾ ارتفاع الرسوـ الجمركية التي ت
 الشركات مف الدولة األـ لمدوؿ المضيفة عبر التجارة الدولية.

  نظرية دورة حياة المنتج -1-2

" أف الميزة النسبية التي تتمتع بيا إحدى الدوؿ في إنتاج منتجات معينة يمكف أف Vernonافترض " 
 2: نظرا ألف ىذه المنتجات تمر بدورة حياة عمى خمس مراحؿ، ور الزمفتنتقؿ مف دولة ألخرى بمر 

 مف المستيمكيف ذوي الدخوؿ المرتفعة واألذواؽ العالية في نفس  اكبير  اتتطمب عدد: المرحمة األولى
ثـ يتـ تصديره إلى دوؿ ، الدولة )لتكف الواليات المتحدة األمريكية( مما يسمح باختبار المنتج الجديد

 أخرى لتكف الدوؿ األوربية. متقدمة

                                                 
  28-27ص ص ، المرجع السابق نفس 1

2
 Abdelkader Sidahmed , Economie de l’industrialisation a partir des ressources naturelles , ( 50 mel), OPU, 

Alger , 1983, p 254 
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 تتميز باستمرار وتزايد الطمب الخارجي عمى المنتج الجديد مما يزيد في المنافسة : المرحمة الثانية
وذلؾ لتدعيـ ، وىذا ما يدفعيـ إلى االستثمار األجنبي المباشر في نفس أسواؽ التصدير، بيف المنتجيف

  مركزىا االحتكاري.

 منافسة وتصبح التكنولوجيا أكثر نمطية والمنتجات تكوف كثيفة العمالة كما تحتدـ ال: المرحمة الثالثة
إلى االستثمار مباشرة في الدوؿ  وفي تقرير مواقع اإلنتاج مما يدع اأساس اتصبح اعتبارات التكمفة عنصر 

 النامية األقؿ تكمفة.

 تصبح الدوؿ األوربية مصدرة لمواليات المتحدة األمريكية.: المرحمة الرابعة 

 والدوؿ األوربية. السمعة لمدولة األـ تصبح الدوؿ النامية كقاعدة تصدير نفس: المرحمة الخامسة 

: مثبل ؛إف الواقع العممي لمشركات متعددة الجنسيات يؤيد االفتراضات التي تقوـ عمييا ىذه النظرية 
مانيا الغربية والياباف ثـ انتقؿ الحاسبات اآللية بدأت في الواليات المتحدة األمريكية ثـ انتشرت في فرنسا وأل

كما أف ىذه ، 1كوريا الجنوبية وتايواف: مثؿ ؛اإلنتاج إلى الدوؿ النامية اآلخذة في التقدـ بخطوات متسارعة
 النظرية تؤكد عمى أىمية المزايا المكانية التي تتمتع بيا الدوؿ النامية لجذب ىذه االستثمارات.

  نظرية الحماية -2

الممارسات الوقائية مف قبؿ الشركات متعددة الجنسيات لضماف عدـ تسرب المعرفة يقصد بالحماية  
مف خبلؿ ، اإلدارة عموما إلى أسواؽ الدوؿ المضيفةو التسويؽ ، واالبتكارات الحديثة في مجاؿ اإلنتاج
ار أي شكؿ آخر مف أشكاؿ االستثم وأ، عقود التراخيص واإلنتاج وقنوات أخرى غير االستثمار المباشر أ

 ذلؾ ألطوؿ فترة ممكنة.و ، األجنبي

وطبقا ليذه النظرية فإف الشركات تستطيع تعظيـ عوائدىا إذا استطاعت حماية الكثير مف األنشطة  
ولكي يتحقؽ ، تسويقية أخرى جديدة وأي عمميات إنتاجية أ وأ، االبتكاراتو الخاصة كالبحوث والتطوير 

الفروع التابعة لمشركة بأسواؽ الدوؿ المضيفة  والمركز أىذا اليدؼ يجب عمييا ممارسة أنشطتيا داخؿ 
، ألف احتفاظ الشركة بأحد األصوؿ )المعرفة، بدال مف ممارستيا في األسواؽ بصورة مباشرة

بيعو لمشركات األخرى في الدوؿ  ولخ( التي تحقؽ ليا التميز المطمؽ بدال مف تصديره أإاالختراع....

                                                 
 112ص، المرجع السابق، عمياف نذير، منور أسرير 1
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ومف ثمة األىداؼ التي ترغب في بموغيا مف التوسع ، موبة الستثماراتياالمضيفة لكي تحقؽ الحماية المط
 في أنشطتيا.

  نظرية الموقع -3

قرارات االستثمار في و الطمب ، تركز ىذه النظرية عمى العوامؿ الموقعية والبيئية المؤثرة عمى العرض 
باالستثمار مباشرة  الجنسياتألف ىذه العوامؿ ىي التي تؤثر عمى قرار الشركات متعددة ، الدوؿ المضيفة
 التصدير إلييا. والتصدير منيا أو في ىذه الدوؿ 

يمكننا و  اإلدارةو التسويؽ ، ويرى "دنبج" أف ىذه النظرية تيتـ بكؿ العوامؿ المرتبطة بتكاليؼ اإلنتاج 
 : 1ذكر بعض ىذه العوامؿ فيما يمي

 معدؿ ، لتوزيع ووكاالت اإلعبلفمدى توافر منافذ ا، درجة المنافسةو حجـ السوؽ : عوامل السوق
 ؛إمكانية التصدير لمدوؿ األخرى، يدرجة التقدـ التكنولوج، السوؽ ونم

 مدى ، مدى توافر األيدي العاممة ورؤوس األمواؿ، القرب مف المواد الخاـ: عوامل التكاليف
اإلنتاجية التسييبلت و ، انخفاض مستوى األجور، السمع الوسيطةو انخفاض تكاليؼ نقؿ المواد الخاـ 

 ؛خرىاأل

 المفروضة عمى القيود األخرى ، نظاـ الحصص، مثؿ التعريفة الجمركية: ضوابط التجارة الخارجية
 ؛التصدير واالستيراد

  ؛كومة المضيفة لممستثمريف األجانباالمتيازات والتسييبلت التي تمنحيا الحو الحوافز 

 وؿ الوجود األجنبي واستثماراتومدى قب: مثؿ: العوامل المرتبطة بمناخ االستثمار األجنبي ،
، التعامؿ بنظاـ الضرائب، إجراءات تحويؿ العمبلت األجنبية، ثبات أسعار الصرؼ، االستقرار السياسي

 ؛توفر البنية األساسية 

 والموقع الجغرافي.، كاألرباح المتوقعة: عوامؿ أخرى 

 : 2وعات مف العوامؿ ىيوأضافا ليا ثبلث مجم، سيموندس عدلت ىذه النظرية مف طرؼ روبوؾ و 

                                                 
 403ص ، السابقالمرجع عبد المطمب عبد الحميد، 1
 .43، 42ص ص ، مرجع سابق، مب عبد الحميدعبد المط 2
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 باإلضافة إلى ، نوعو ومتطمبات إنتاجو: مثؿ ؛وتشمؿ خصائص المنتج: العوامل الشرطية
العبلقات الدولية ليذه ، مدى التقدـ الحضاري، نمط توزيع الدخؿ: مثؿ ؛الخصائص المميزة لمدوؿ المضيفة

، والمنتجات، والمعمومات، األمواؿالدوؿ وتأثيرىا عمى االتفاقيات التي تساعد عمى حرية انتقاؿ رؤوس 
 ؛واألفراد

 ؛والبشرية والتنافسية المميزة لياالخصائص المالية و القدرات ، حجـ الشركة: مثؿ: العوامل الدافعة 

 زيادة حدة المنافسة في األسواؽ : مثؿ ؛تشمؿ الخصائص المميزة لمدولة األـو : العوامل الحاكمة
قوانيف والموائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس األمواؿ وال، المحمية وارتفاع تكاليؼ اإلنتاج

  ؛واالستثمارات األجنبية

  النتخاب االنتقائينظرية ا -4

ىذا  وقد حاوؿ، J.Duningدنينج  جوف ىي نظرية معاصرة مف أىـ روادىا االقتصادي االنجميزي 
 باإلنتاج المبدئي القرار في المؤثرة امؿالعو  ووزف وتقييـ لتحديد عممي إطار وضع بحثو االقتصادي مف خبلؿ

  1الخارج. في

 توفر أوليا، ميزات ثبلث عمى يتوقؼ الخارج في باالستثمار الشركة قرار فإف، النظرية ليذه ووفقا 

 لمشركة المفيد مف التي تجعؿ -المضيفة الدوؿ في الموقع ميزات توفر وثانييا، ذاتيا لمشركة الراجعة الميزات

 استخداـ مف بدال التكاليؼ وذلؾ لتخفيض، الداخمي التدويؿ ميزات توفر وثالثيا -أخرى دولة في االستثمار

 ثبلث توافر يفترض النموذج ىذا فإف، وعميو، فيوالموزع يفالتجاري والوكبلء كالتراخيص الخارجية المصادر

2: وىي، االستثمارات لتدفؽ رئيسة مزايا
 

  الموقع مزايا -4-1

 : وتشمؿ، التوطف مزاياو  المضيفة الدولة بيا تتمتع التي انيةالمك المزايا وىي 

 الطاقة؛، العمالة، الوسيطة السمع، األولية المواد مدخبلت أسعار انخفاض - 

 واالتصاؿ؛ النقؿ تكمفة انخفاض - 

                                                 
 جنوب شرقو  دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق -، محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة، رضا عبد السبلـ 1

 63ص ، 2002، مصر، النشرو  دار اإلسبلـ لمطباعة، أمريكا الالتينية مع التطبيق عمى مصرو  آسيا
2
 Kurt Pedrsen , the electric paraigm: A new Deal ? Denmark , Aarhus School of business , 2000 , P P 4-     
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 السوؽ؛ نطاؽ اتساع - 
 األساسية؛ البنية توافر - 
 لبلستثمار األجنبي المضيؼ البمد في المجتمع أفراد قبوؿ درجة ومدى، والمغوي الثقافي التقارب - 

  .المباشر

 مزايا التدويل-4-2

مف  مجموعة وذلؾ لتحقيؽ، اإلنتاج عمى الرقابة في الشركة رغبة أيضا وتعكس السوؽ إحبلؿ ميزات وىي
 : ايبين مف األىداؼ

 

 السوؽ عدـ قدرة مشكمة عمى والتغمب الممكية حؽ سرقة مخاطر وتخفيض، التكنولوجيا عمى الحفاظ - 

 : عمى

 المستخدمة؛ لمتكنولوجيا الكاممة المعمومات نقؿ - 

 تصريفو؛ عمى والقدرة المنتج نوعية ورقابة حماية - 

 التكنولوجيا؛ فييا بما المدخبلت بيع عروض رقابة - 

اف حكومات البمد تقدميا ما عادة التي المنخفضة والضرائب واإلعانات والدعـ المنح مف االستفادة - 
 توفر لمدى وفقا يتحدد الدولية األسواؽ دخوؿ أنماط فإفJ.H.Dunning  نظر وجية وحسب، المضيفة

 مثمما يوضحو التعاقداتو  التصدير، المباشر األجنبي االستثمار في األنماط تمؾ وتتمثؿ، السابقة المزايا

 : اآلتي الجدوؿ

 االنتقائي موذجلمن تبعا المزايا توفر بحسب األسواق دخول: (11) رقم جدول

 (Iمزايا التدويل) (Lمزايا الموقع) (1مزايا الممكية) أنماط دخول األسواق

 متوفر متوفر متوفر االستثمار األجنبي المباشر

 متوفر غير متوفر متوفر التصدير

 غير متوفر غير متوفر متوفر التعاقدات

, inational entrepriseInternational production and the Mult Dunning J.H,: Source

1981, p.32. 
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 تبعا وذلؾ، الخارجي السوؽ وخدمة الختراؽ خيارات ثبلثة أماـ الشركة أف السابؽ الجدوؿ مف يبلحظ 

 .لذلؾ المطموبة المزايا لتوفر

 جمع المزايا عند ويتحقؽ، المباشر األجنبي االستثمار طريؽ عف الخارجي السوؽ خدمة: األول الخيار -

 . (Iوتدويؿ)، ( Lوتوطف )، (Oاحتكارية) يزاتم: الثبلث

احتكارية  مزايا توفر عند ذلؾ ويتحقؽ، التصدير طريؽ عف الخارجي السوؽ خدمة: الثاني الخيار -
(O) ومزايا (التدويؿI) . 

 مزايا توفر عند ذلؾ ويتحقؽ، التعاقدات طريؽ عف الخارجي السوؽ خدمة: الثالث الخيار -

  االحتكارية(. لممزايا الداخمي االستخداـ ووالتدويؿ )أ التوطف مزايا رتوف وعدـ، (Oاحتكارية)

 : الممكية مميزات -4-3

خاصة بيا التي  معنويةو  الشركة مما تممكو مف أصوؿ مادية القدرات التي تستمدىاو ىي المميزات  
 1: مؿ بياالتي تؤىميا لمنجاح في خمؽ مكانة ليا باألسواؽ التي تعو ، تمدىا بالميزة التنافسية

تفضؿ الشركات استغبلؿ إمكانياتيا الخاصة باإلضافة إلى اإلمكانيات المتوفرة : المميزات الداخمية -
أفضؿ مف  ذلؾه الدوؿ ذمف خبلؿ فروعيا في ى وأ، في الدوؿ المضيفة عف طريؽ قياميا باإلنتاج بنفسيا

 2: توقؼ عمى أمريفي ذاىو اإلقميمي و إجراء اتفاقيات عمى المستوى الدولي  وأ، كرائيا

وجود سوؽ منافسة كاممة يضمف لمشركة الحصوؿ عمى السعر العادؿ لما تممكو يغطي ما أنفقتو  -
 ؛باإلضافة إلى تحقيؽ ربح معقوؿ

وجود آليات تضمف لمشركة إذا أرادت أف تتنازؿ عف حقيا في استغبلؿ ىذه الحقوؽ إلى شركة أخرى -
 إليو. ضبط أي تجاوزات مف قبؿ المتنازؿو يا المتابعة لمنع استغبلؿ حقوقو مرقابة ل

 Kojima، Tsurumiكػؿ مػف ىػذه المدرسػة مف أبرز رواد ىذه المدرسػة : يابانيةنظرية المدرسة ال -5
قد حاولت ىذه المدرسة تفسػير االسػتثمار األجنبػي المباشػر مػف خػبلؿ الػدروس المسػتفادة مػف و ، Osawaو

عػػف بػػاقي النمػػاذج تميزىػػا ، تنظيميػػةو متػػع بػػو مػػف ميػػزات تسػػييرية مػػا تتو ، 2410التجربػػة اليابانيػػة منػػذ عػػاـ 

                                                 
 95 – 94ص ص ، بقامرجع س، سامي سبلمة نعماف 1
 97 - 96ص ص ، نفسو مرجعال  2
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 األدوات وتشػمؿ، 1 والجزئيػة الكميػة األدوات بػيف يجمػع نمػوذج المدرسػة ىػذه طػورت كمػا، األمريكيػةو  األوربية

 األدوات تشػمؿ بينمػا، النسػبية لمدولػة الميػزة عوامػؿ لتحديػد لمحكومػات والصػناعية التجاريػة الكميػة لمسياسػة

 التكنولوجي. التميز مثؿ لمشركة المعنوية واألصوؿ القدرات زئيةالج

 واالبتكارات التكنولوجية التطورات مع التعامؿ عمى قادر غير وحده السوؽ أف المدرسة ىذه وتؤكد 

 السياسات خبلؿ الفعاؿ مف التكيؼ مف حالة لخمؽ الدولة تدخؿ بضرورة المدرسة ىذه توصي كما، المتزايدة

 مف المباشر األجنبي ونظريات االستثمار، جية مف التجارية النظريات بيف كوجيما أدمج فقد ليذاو ، التجارية

 تشجع اليابانية االستثمارات أف حيف في، لمتجارة بديؿ إال ىي ما األمريكية االستثمارات أف مؤكدا، ثانية جية

 قبؿ مف تتـ اليابانية المباشرة األجنبية معظـ االستثمارات أف كوجيما اعتبرو ، تجارية قاعدة خمؽ عمى

2البمداف اآلسيوية. في وتتركز، ومتوسطة صغيرة مؤسسات
 

، بالمؤسسات األمريكية مقارنة اليابانية المؤسسات فعالية مدى تفسير Tsurumiاالقتصادي  حاوؿ كما 
 النموذج بخبلؼ، ةستراتيجيالقرارات اال اتخاذ بعممية ينفردوف األمريكي النموذج في المسيريف أف إلى وتوصؿ

 وتحديد ستراتيجيةاال القرارات في صياغة والعميا المتوسطة األطر جميع إشراؾ عمى يركز الذي الياباني

 .البعيد المدى عمى األىداؼ

 المورديف بيف والوطيدة الدقيقة العبلقات أىمية عمى يعتمد الياباني النموذج أف إلىTsurumiأشار  كما 

 نية.اليابا التجارية والغرؼ

 نظيره يختمؼ عف الياباف تقوده الذي المباشر األجنبي لبلستثمار الصناعي الييكؿ فإف، العموـ وعمى 

 والمواصفات الميارات المتخصصة مف حزمة مف الياباف بو تتمتع ما حيث مف الكبرى الصناعية الدوؿ في

 المجاورة. لبمدافالسيما ا المضيفة البمداف في متنوعة لبيئات تستجيب، بالموقع المتعمقة

  التحميل التجميعي لميشمي -6

 كبير حد إلى تتشابو المباشر األجنبي االستثمار محددات أف Mucchielli الفرنسي االقتصادي يرى 

 : يمي ما في المحددات تمؾ أحصى وقد، (الدولي التبادؿ نظرية(السمعي  محددات التبادؿ مع

 التكنولوجي؛ المستوى اختبلؼ -

                                                 
 69ص ، مرجع سابق، رضا عبد السبلـ 1
أطروحة دكتراه غير  –السعودية و  مصر، مقارنة بين الجزائردراسة  –االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية ، فارس فوضيؿ 2

 80 - 79ص ص ، 2004مارس ، كمية العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، منشورة
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 اإلنتاج؛ لعناصر النسبية ندرةال وأ الوفرة -

 الطمب؛ تشابو وأ اختبلؼ -

 الحجـ؛ وفورات -

 السمع؛ سوؽ كماؿ عدـ -

 اإلنتاج. عناصر أسواؽ كماؿ عدـ -

 لمسمع اإلنتاج واألسعار النسبية نفقات اختبلؼ عف ولةئمس منيا مجموعة وأ، المحددات ىذه أف اعتبرو  

 مف السمع عمى التبادؿ والحصوؿ إلى العالمي النظاـ في المندمجة الدوؿ تدفع فيي وبالتالي، الدوؿ بيف

 الدوؿ ببعض تدفع نفسيا ىذه المحددات أف كما، 1أرضيا عمى أنتجتيا ول مما نسبيا أقؿ بأسعار الخارج

 بتدويؿ الشركات قياـ في السبب يكوف قد محدد كؿ توفر أف إذ، المباشرة األجنبية باالستثمارات لمقياـ

 2.أنشطتيا

 مف مستويات ثبلث عمى المباشر األجنبي االستثمار لمحددات تفسيره في Mucchielliد اعتم كما 

 : وىي التحميؿ

 األصمية؛  لمدولة النسبية الميزة: الكمي التحميؿ مستوى -

 لممؤسسة؛ التنافسية الميزة: الجزئي التحميؿ مستوى -

 .القطاع وأ الصناعة ىيكؿ مستوى -

 بمد في مواجية معينة لسمعة نسبية ميزة بمد لكؿ أف Mucchielli ىير ، الكمي التحميؿ لمستوى فبالنسبة 

 وفرة، متطورة عمى تكنولوجيا البمد توفر إلى العرض جانب مف النسبية الميزة تمؾ امتبلؾ ويرجع، معيف

 دخؿ لمستوى البمد امتبلؾ الميزة في تمؾ فتظير، الطمب جانب مف أما، الحجـ وفورات، اإلنتاج عناصر

 األذواؽ. لتنوع وأ، كبير سوؽ حجـ وأ، مرتفع

 تكتسب، المتاحة الموارد واستغبلؿ دمجيا خبلؿ ومف المؤسسة فإف الجزئي التحميؿ مستوى عمى أما 

 وامتبلؾ، البحث والتطوير عمميات، والييكمي التنظيمي النظاـ، الموارد تخصص مثؿ ذاتية تنافسية ميزات

 .جديدة لسمعة إنتاجيا وأ، جديدة تكنولوجيا

                                                 
1
Jean-Louis Muchielli , Sollougoub M , L’échange international fondements théoriques , et analyses 

empiriques , Economica , Paris ,              
2
Jean – Louis Muchielli , les firmes multintionales: mutation et nouvelles perspectives , Economica , Paris 

1985, P12    
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 السابقيف بيف المستوييف وسيط كمستوى القطاع وأ الصناعة ىيكؿ مستوى عمى التحميؿ يظير حيف في 

 سوؽ لو يكوف المنتج العادي بينما، احتكاري سوؽ لو يكوف التكنولوجيا في كثيفا منتجا أف يعتبر حيث

 عادي.

 طريقة تحدد، لمبمد النسبية والميزة، لممؤسسة التنافسية الميزة في االنفصاؿ وأ االرتباط توفر فإف وعميو 

 عقود إبراـ وأ، األجنبي المباشر االستثمار وأ السمعي التبادؿ ونح باالتجاه العالمي النظاـ في البمد اندماج

 التعاوف.

  نظرية تسعير الصفقات )تدويل األسواق الوسيطة ( -7

ضا اسـ تكويف األسواؽ أطمؽ عمييا أيو  .casson . buckly Rugmanصاغ ىذه النظرية كؿ مف  
 عبر الحدود الوطنية.

لوجية و المعرفة التكن وترى ىذه النظرية أف النقص في األسواؽ الوسيطة سواء مف حيث المعمومات أو  
البحوث : مثؿ ؛وده المنافسة لممنتجات الوسيطةسالدراية الفنية يؤدي إلى عدـ وجود سوؽ دولي منتظـ ت وأ
مما يجعؿ الشركة تتمتع بحرية كاممة ، ال يوجد ليا مثيؿ في التجارة الدوليةالمعرفة التي قد و المعمومات و 

لذلؾ فالشركة التي تستيدؼ مف توسعاتيا تكويف ، أرباحيافي تحديد ثمف ىذه المنتجات مما يعظـ مف 
الخارجية لبعض المنتجات في سوؽ و أي دمج األسواؽ المحمية  ؛أسواؽ ليا عبر الحدود الوطنية المختمفة

 2: يتوقؼ قرار استثمارىا في الخارج عمى الموازنة بيف أربع مجموعات، 1لمية لمشركةعا

 ؛(اإلنتاجنطاؽ ، ىيكؿ السوؽ، العوامؿ الخاصة بالفرع الصناعي المعيف ) طبيعة المنتجات-

 ؛التقاليد الثقافية (، البنية التحتية، )الحدود الجغرافية باإلقميـالعوامؿ الخاصة  -

 ؛...(، التشريعات الضريبية، اصة بالدولة)السياسيةالعوامؿ الخ -

 ....(. اإلنتاجيةو العوامؿ الخاصة بالشركات )الخبرات اإلدارية  -

                                                 
 .99ص، مرجع سابق، سامي سبلمة نعماف 1
ديواف المطبوعات ، لحسيفترجمة عمي محمد تقي عبد ا، األطروحات الخاصة بتطوير الشركات متعددة الجنسيات، أ.ميروتوؼ 2

 19ص ، 1986، الجزائر، الجامعية
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االنخفاض  ومعدؿ الربح في الدوؿ األكثر تقدما يتجو نحأف أما ظاىرة عالمية اإلنتاج فتعود إلى  
عمى ذلؾ اختبلؼ معدالت األجور عمى مما يترتب ، االقتصادي في الدوؿ وباإلضافة إلى اختبلؼ النم

 المستوى العالمي )األجور مرتفعة في الدوؿ المتقدمة مقارنة بالدوؿ النامية(.

 1: إلى إسنادهوقد توصمت ىذه النظرية إلى أف االستثمار خارج حدود الدولة األـ يمكف 

 ؛تخفيض التكمفة بأقؿ مخاطرةو فكرة تعظيـ الربح  -

رغبة الشركات الكبرى و ، الخدماتو الكبير في السوؽ العالمية لمسمع  والنمالرغبة في االستفادة مف  -
 ؛في المحافظة عمى حصتيا في ىذه السوؽ

 ؛رغبة الشركات في المحافظة عمى أسواقيا الداخميةو المنافسة العالمية  -

 ؛رداخؿ الدولة المضيفة عوض التصديغير الجمركية عف طريؽ التسويؽ و تجنب العوائؽ الجمركية  -

الميارات اإلدارية( جعميا تقوـ بالمشاريع ، تتمتع ىذه الشركات بمزايا احتكارية )التكنولوجيا المتطورة -
ألف أسواؽ ، في الدوؿ المضيفة بنفسيا مف خبلؿ الفروع عوض منح حؽ استغبلليا عف طريؽ الترخيص

نولوجيا فيذا يشكؿ حافزا قويا المنتجات الوسيطة غير كاممة خاصة إذا كانت ىذه األخيرة تحتاج إلى التك
2مف إنتاج منتجات نيائية.و لقياميا بإنشاء األسواؽ ىناؾ 

 

 الجنسيات متعددة الشركات: الخامس المطمب

تعتبر الشركات متعددة الجنسيات أحد أرقى األشكاؿ االستثمارية المعاصرة لئلنتاج الرأسمالي بعد  
 ىيـ التقميدية التي تقوـ عمى موضوع السوؽ الوطنية.وتجاوز المفا، العالمية ودخولو طور التدويؿ أ

  تعريفيا -1

الشركات ، الشركات عبر القارات، الشركات متعددة الجنسيات، شركات معروفة باسـ الشركات الدولية 
إذ يتفؽ كؿ مف جيمس بيكر وجاكس ميسفوؾ في تعريفيا بأنيا "شركات تقـو باالستثمار ، العالمية

وىي تشكؿ فروع مف الشركة المركز ، وؿ العالـ بمختمؼ مستويات نموىا االقتصاديالمباشر في مختمؼ د

                                                 
  101-100ص ص ، سبق ذكرهمرجع ، سامي سبلمة نعماف 1

,editio de Seuil, paris,1998,p 22 mondialisation et multinationaleslouis muchielli, -Jean 2 
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% كأرباح صافية مف عممياتيا 05% إلى 15وعموما تحقؽ مف ، وتسير مركزيا منيا، في البمد األـ
1بالخارج

 . 

ولكف ، أكثر ووعموما يمكف تعريفيا عمى أنيا تمؾ الشركات التي تزاوؿ نشاطيا في دولتيف أ 
وتتعمؽ ، اإلنتاج توضع في المركز الرئيس لمشركات والذي يقع عادة في دولة رأسمالية متقدمة تراتيجيةإس

واإلعبلف ، اإلنتاج باتخاذ القرارات الخاصة بالمنتجات الجديدة واألساليب البلزمة إلنتاجيا إستراتيجية
  .2البلـز لفتح وتنشيط أسواؽ ىذه المنتجات

ىذه الشركات إال أنو يمكف تحديد مفيوميا مف الخصائص المميزة ليا  رغـ اختبلؼ معايير تعريؼ 
 : والتي يمكف إجماليا فيما يمي

خاصة مياديف بو ، تتميز ىذه الشركات بكبر حجـ نشاطاتيا في التجارة الدولية: الحجم الكبير -
ة ىناؾ أربع شركات شركة عالمي 20فمف مجموع  ؛المواد الكيماوية والبترولية، المعادف، صناعة السيارات

 .3شركات في ميداف البتروؿ 2متخصصة في صناعة السيارات مقابؿ 

ويتفؽ كثيروف عمى أف أىـ مقياس متبع لمتعبير عمى سمة كبر الحجـ يتركز في المقياس الخاص  
 .4إلى جانب المقياس الخاص باإليرادات الكمية المحققة، رقـ األعماؿ وبرقـ المبيعات أ

  نوع األنشطة والتكامل الرأسي واألفقيتزايد درجة ت -

فيي ال تقتصر عمى إنتاج سمعة واحدة ، تتميز ىذه الشركات بوجود تنوع كبير في أنشطتيا اإلنتاجية 
ويرجع ىذا التنوع إلى رغبة ، بؿ تقوـ سياساتيا اإلنتاجية عمى وجود منتجات متنوعة ومتعددة، رئيسة

حيث أنيا إذا خسرت في نشاط يمكنيا أف تربح في أنشطة ، سارةاإلدارة العميا في تقميؿ احتماالت الخ
وفي ضوء ذلؾ تتشعب األنشطة ، بالتالي فالشركات تقوـ بإحبلؿ وفرات النشاط محؿ وفرات الحجـ، أخرى

                                                 
, P255.cit-opJameel Ahmed Kader, 

1
 

، 1983، الجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، معوقات التكامل االقتصادي العربيو  مشكالت التنمية، عدي قصور 2
 .339ص 

مداخمة مقدمة في الممتقى ، المتوسطةو  االستثمارات األجنبية المباشرة وتأثيرىا عمى المؤسسات الصغيرة، محمد الشريؼ منصور3
 .161ص، 2002أفريؿ  8/9، جامعة األغواط، في التنمية دورىاو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة الوطني األوؿ حوؿ

مجموعة النيؿ ، 2001سبتمبر  11آفاقو المستقبمية بعد أحداث و  النظام االقتصادي العالمي الجديد، عبد المطمب عبد الحميد 4
 .188ص ، 2003، (1العربية )ط 
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وكمثاؿ ، كبيرة مف التكامؿ األفقي والرأسي التي تقوـ بيا قطاعيا وجغرافيا مما يمكنيا مف تحقيؽ درجة
 .1ؾ شركة التمغراؼ والياتؼ لشبكة فنادؽ شيراتوف المنتشرة في جميع أنحاء العالـامتبل: عمى ذلؾ

 التشتت الجغرافي -

، أظيرت دراسة ىارفارد األمريكية أف ىذه الشركات تمارس نشاطيا في المتوسط في أحد عشر دولة 
ة الجنسيات وىذا التوزيع يعطي لمشركات متعدد، مائة دولة وولبعض الشركات الكبرى نشاط في نح

األمر الذي يتيح ليا زيادة نشاطيا حيث يكوف ، العمبلقة إمكانات ضخمة في التعامؿ مع حكومات متعددة
فضبل عمى أف توزع النشاط جغرافيا عمى عدد مف الدوؿ يحد مف أثر تأميـ أي فرع لمشركة ، العائد أكبر

 .2ذاؾ عمى أرباح الشركة في مجموعيا وفي ىذا البمد أ

  إلدارة العمياتركيز ا -

، تمارس ىذه الشركات سيطرة مركزية كاممة مف البمد األصمي عمى فروعيا المنتشرة في أنحاء العالـ 
وسيطرة عالمية ، عالمية إستراتيجيةحيث تعمؿ جميع الفروع تحت نظاـ انضباطي دقيؽ في إطار 

حسابات اإللكترونية في جمع وقد ساعد عمى قياـ ىذه المركزية التقدـ الكبير في استخداـ ال، مشتركة
 .3ومعالجتيا رياضيا باألساليب الحديثة، وتصنيؼ المعمومات

  التفوق التكنولوجي -

إف الحجـ االقتصادي الضخـ ليذه الشركات واألرباح الكبيرة التي تحققيا يوفراف الموارد المالية والخبرة  
ساسي لتمقي ما تنفقو الدوؿ الرأسمالية كما أف ىذه الشركات ىي المركز األ، البلزمة لمبحوث العممية

أف امتبلؾ مفاتيح  وتستفيد مف نتائج ىذا التطور في إنتاجيا المدني وال شؾ، الكبرى عمى تطوير األسمحة
 .4أحد األسمحة األساسية في يد الشركات متعددة الجنسيات لفرض سيطرتيا والتفوؽ التكنولوجي ى

                                                 
 .189ص ، السابقالمرجع  ،عبد المطمب عبد الحميد  1
 مداخمة مقدمة في ندوة حوؿ مشكبلت التنمية، أثرىا عمى التكامل االقتصادي العربيو  الشركات متعددة الجنسيات، تقي عبد سالـ 2
  345ص ، 1980نوفمبر  4/5، األردف، جامعة اليرموؾ، التكامؿ االقتصادي العربي معوقاتو 
 .230ص ، 2005، لقاىرةا، التوزيعو  دار الفجر لمنشر، محاضرات في االقتصاد الكمي، ساكر محمد العربي 3
 .243ص ، المرجع نفسو، تقي عبد سالـ 4
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 تعبئة الكفاءات -

الجنسيات ال تتقيد بتفضيؿ مواطني دولة معينة عند اختيار العامميف فييا حتى  إف الشركات متعددة 
نما تراعي كفاءة األداء، في أعمى المستويات التنفيذية االستفادة مف الكفاءة  ووالنمط السائد حاليا ى، وا 

ة األـ بعد المحمية لكؿ شركة تابعة في إنتاج العناصر الواعدة ثـ تصعيدىا إلى الكفاءة الدولية لمشرك
حيث تسعى كؿ شركة ، والمشاركة في عدد كبير مف الدورات التدريبية، اجتياز سمسمة مف االختبارات

 متعددة الجنسيات إلى اجتذاب كؿ العامميف البارزيف في الشركات األخرى.

  اإلستراتيجيةالسعي إلى إقامة التحالفات  -

باألسواؽ الخارجية تكمفيا  والستثمارات الكبيرة أإف زيادة المنافسة بيف ىذه الشركات عمى الفوز با 
والذي نعني بو اتفاؽ مجموعة مف الشركات متعددة ، لذا يبرز أماميا ضرورة التحالؼ والتكتؿ، غاليا

قرار أسعار موحدة...الخ، الجنسيات عمى تقاسـ أسواؽ تصريؼ البضائع وقد ، ومصادر المواد األولية وا 
الحصوؿ  ووجميع أشكاليا تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ واحد وى، لعالمية الثانيةظيرت التحالفات قبؿ الحرب ا

 . 1عمى الربح المطمؽ

  كيفية تنظيم الشركات ليياكميا -2 

وبموجبو تتجو ىذه الشركات إلى إعادة تنظيـ ىياكؿ ، ساد التنظيـ الرأسي اليرمي في السبعينات 
كوف بإمكانيا إذا ما قررت البقاء في منطقة حتى ي، اإلنتاج حوؿ وحدات صغيرة أكثر تخصصا ومرونة

ويحصؿ ىذا بفضؿ التطورات ، ستراتيجية ذلؾالتحوؿ عنيا كمما تطمبت أىدافيا اال ومعينة مف العالـ أ
ونتيجة التحرر المتزايد لحركات رؤوس األمواؿ واندماجيا ، الكبيرة والميمة في ثورة االتصاالت مف جية

 .2ة التكامؿ الرأسي واألفقي لؤلنشطة االقتصادية مف جية أخرىعمى نطاؽ عالمي في سياؽ صيرور 

أي بيف المركز وفروعو  ؛أما في الوقت الحاضر فيي تنظـ نفسيا عمى شكؿ شبكة مترابطة فيما بينيا 
وقد نشأ ىذا ، مع اإلبقاء عمى الوظائؼ الحساسة عمى مستوى المركز، وفيما بيف الفروع بعضيا البعض

معمومات وتطورات تجارية أخرى والتي أدت إلى و ادة العامؿ التكنولوجي مف اتصاالت التنظيـ نتيجة لزي
 .3زيادة المنافسات الدولية

                                                 
 .191ص ، مرجع سابق، عبد المطمب عبد الحميد 1
 59ص، مرجع سابق، ضياء مجيد الموسوي 2
 .67ص، 2000، عماف، (1التوزيع)طو  دار حامد لمنشر، االتجاىات الحديثة في مالية األعمال الدولية، سرمد كوكب الجميؿ 3
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  ستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسياتإ -3

، إلمكانية عمؿ الشركة المتعددة الجنسيات في عالـ اليوـ اإلستراتيجيةيمكف البدء بتوضيح معنى  
تحدد أسموب تنفيذ أنشطتيا المنظمة لبموغ ، أنيا "خطة عمؿ شاممة طويمة المدى عمى اإلستراتيجيةوتعرؼ 

 1أسواؽ معينة باستخداـ موارد معينة وفي بيئة متغيرة". وأكثر في سوؽ أ وىدؼ طويؿ األجؿ أ
 : ىيو ، ستراتيجيات لمشركات المتعددة الجنسياتاوعميو يمكف تحديد ثبلث 

 رالييمنة واالنتشا إستراتيجية-3-1

تتجمى القاعدة العامة و ، تنطمؽ فكرة الييمنة مف المراقبة المركزة عمى نشاطات جميع الفروع اإلنتاجية 
في ممارسة الرقابة الفعمية مف قبؿ المركز الرئيس في البمد األـ بشكؿ أساس في اتخاذ القرارات اليامة 

ستراتيجيات والبحث بالتخطيط واال إف القرارات المتعمقة .وغالبا ما تكوف سرية، التي تتعمؽ بأنشطتيا
 بينما تختص الفروع في مياديف السوؽ.، واالستثمار تختص بيا الشركة األـ

مكانية اختراقيا و تنوع نشاطاتيا و ضخامة حجميا  وإف ما يبيف قوة الشركات المتعددة الجنسيات ى  ا 
 في العديد مف الدوؿ .حيث اتسع تأثيرىا ليطاؿ الجانب االقتصادي والسياسي والمالي ، لؤلسواؽ

 تحويل المنتجات وأسعارىا  إستراتيجية-3-2

فعندما يقرر ، يولد نظاـ الشركات المتعددة الجنسيات العديد مف تحويبلت المنتج في النظاـ نفسو 
ثـ شراء المواد األساسية مف البمد الذي يوجد بو فرع ، الشركة األـ إنتاج السمع في السوؽ الوطنية ومسير 
 إستراتيجيةوعندما تتبع الشركة المتعددة الجنسية ، يتـ تمويف الشركة لفرع موجود في بمد آخر وأ ،الشركة

في  وأ، اإلنتاج وفإف قراراتيا تحقؽ نوعا مف التكامؿ في التسويؽ أ، التعامؿ مع الشركات األجنبية األخرى
 .2كمييما

فرع إلى فروع الشركة  وـ إلى قسـ أأما نظاـ تحويؿ األسعار فيقصد بو ثمف السمعة المباعة مف قس 
 3المتعددة الجنسيات.

                                                 
 96ص ، 1999، مصر، (2دار الكتاب )ط، تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجي، مصطفى أحمد سيد 1

 2 Franklin.R.Root , International trade and Investment ,4 South western ublishing.ec, USA ,1978 , p 488  
 132ص ، مرجع سابؽ، إدارة األعمال الدولية، عبد السبلـ أبو قحؼ 3
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 البحث والتجديد التكنولوجي إستراتيجية -3-3 

" فف وعمـ أصوؿ الصنعة" وذلؾ بما تحتويو : مختصرة بأنياو يمكف تعريؼ التكنولوجيا بصفة عامة  
جاالت إنتاجية مجموعة م وتتطمبو مف دراسات وبحوث وميارات وخبرات الزمة لمتطبيؽ في مجاؿ أو 

مكتسب عف طريؽ  وأما الشؽ الثاني في، وراثي والشػؽ األوؿ فطػري أ: وىي تحتوي عمى شقيػف، معينة
 1البحث. والتقميػد أ والتعميـ أ

تعمؿ الشركات المتعددة الجنسيات بوضعيا طرفا أساسيا لمتجديد التكنولوجي في إطار اقتصاد  
وفي إطار ىذه المنافسة تميؿ الشركات إلى ابتكار تكنولوجيا ، وأيضا سوؽ تنافسي احتكاري، رأسمالي حر

مما يؤدي إلى ، ينتج عف ذلؾ طمب متزايد لمتكنولوجيا يوجو بصفة أساسية إلى السوؽ الوطنيةو ، جديدة
 2زيادة الكفاءة التكنولوجية لتمؾ الدولة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 122ص ، مرجع سابؽ، جدوى االستثمارات األجنبيةو  نظريات التدويل، ـ أبو قحؼعبد السبل 1
ص ، 1992، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، عقود نقل التكنموجيا في مجال التبادل التجاري الدولي، نصيرة بو جمعة سعدي 2

281. 



 اقتصاديات االستثمار األجنبي المباشر                                               : الفصـل األول

15 

 يوالقطاع الجغرافي والتوزيع التاريخي التطور: الثاني المبحث

لقد مر االستثمار األجنبي المباشر بمراحؿ تاريخية مختمفة ومتفاوتة في ظروفيا السياسية 
 تعرض ىذا المبحث إلىيلذلؾ س، مما أثر في حجمو وطبيعتو وتوزيعو الجغرافي والقطاعي، واالقتصادية

كما ، التممؾو  عمميات االندماجوفي المطمب الرابع ، القطاعيو  لتوزيع الجغرافيوا، التطور التاريخي
 . ىذا النوع مف االستثمار دوافع سيتطرؽ إلى

 المباشر األجنبي االستثمار لحركة التاريخي التطور :األول المطمب

وكانت تقـو بيذه ، تمتد األصوؿ التاريخية لبلستثمار األجنبي المباشر إلى أوائؿ القرف التاسع عشر 
ولـ يكف مف أىداؼ ىذه الشركات ، كة اليند الشرقيةشر : مثؿ ؛االستثمارات الشركات االستعمارية األولى

مدادىا بالمعرفة الفنية والنظـ اإلدارية الحديثة. وتنمية ىذه المستعمرات أ  تصنيعيا وا 

انفتحت الحدود أماـ ، الثورة الصناعية وتطور النظاـ النقدي والمالي واتساع التجارة وومع نم 
 وتصنيع المنتجات التي تتمتع بميزة نسبية.، ديدالتكنولوجيا القادمة وتطبيؽ االختراع الج

 : وعموما فقد مر االستثمار األجنبي المباشر بالمراحؿ التالية

 (1914-1811المرحمة األولى) : في ىذه المرحمة سادت ظروؼ اقتصادية وسياسية مناسبة
  1: ساعدت عمى تدفؽ االستثمارات وىذا لعدة أسباب منيا

  ؛ليذه التدفقات األخطار المصاحبة انخفاض 

  ؛الفرص االستثمارية في المستعمراتتوافر  

 ؛أسعار الصرؼ في ظؿ قاعدة الذىب ثبات 

 ؛حرية حركة رأس الماؿ والتجارة 

 .حماية الدوؿ المستعمرة الستثماراتيا األجنبية 

 (1944-1914المرحمة الثانية) :وذلؾ ، تميزت ىذه الفترة بتراجع االستثمار األجنبي المباشر
 2: اب التاليةلؤلسب

                                                 
 .3-1ص ص ، مرجع سابق، عمياف نذير، منور أوسرير 1
جامعة اإلسكندرية ، قسـ االقتصاد، تطبيقية(و  التنمية االقتصادية)دراسة نظرية، ايماف عطية ناصؼ، يز عجميةمحمد عبد العز  2

 .282ص، 2003
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  فوضى بسبب خروج بعض الدوؿ عف و وما ترتب عنيا مف اضطرابات ، 2414األزمة النقدية في
مما أثر عمى حركة ، وتثبيت البعض اآلخر ليا، قاعدة الذىب وتخفيض البعض اآلخر لقيمة عمبلتيا

 ؛رؤوس األمواؿ

 زادت الرسـو الجمركيةف، قياـ بعض الدوؿ بفرض العديد مف القيود عمى المعامبلت الخارجية ،
  ؛وؿ بفرض رقابة عمى الصرؼ األجنبيباإلضافة إلى قياـ العديد مف الد، وانتشر نظاـ الحصص

   صدار القوانيف و ظروؼ الحرب وعدـ االستقرار السياسي االقتصادي واضطرابات في المعامبلت وا 
 ؛المعاممة  وانتشار التمييز في، والقرارات االستثنائية

 مارات الممموكة لمدوؿ المتضررة مف الحرب ومف ركود التجارة وكذا الحروب التجارية. تصفية االستث 

وفي المقابؿ تدفؽ ، انخفض تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر األمريكي واأللماني 2415ومع بداية  
1االستثمار األجنبي المباشر اليولندي والبريطاني والفرنسي والبمجيكي

. 

 2413مميوف دوالر بحموؿ عاـ  11المتراكـ مف االستثمار األجنبي المباشر  وقد بمغ رصيد العالـ 
وقد نفذ ، يمييا كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا، وكانت الشركات البريطانية مف أكبر المستثمريف

 .2أكثر مف نصؼ تمؾ االستثمارات إلى البمداف النامية

 مختمؼ الدوؿ بعد الحرب العالمية الثانية إلى تنظيـ  اتجيت: (1989-1945): المرحمة الثالثة
عندما استقرت األوضاع و ، أوضاعيا والقياـ بعمميات التعمير في ظؿ قياـ األمـ المتحدة ووكاالتيا

 . السياسية والنقدية نسبيا بدأت تظير االتفاقيات والتكتبلت االقتصادية

والتي ، ؾ التي أفرزتيا الحرب العالمية الثانيةخاصة تمبو ، إف أىـ األحداث التي ميزت ىذه المرحمة 
 3: والتي تمثمت في، كانت ليا انعكاسات واضحة عمى االستثمار األجنبي المباشر خصوصا

إلى جانب تدخؿ البنؾ الدولي ، مما استوجب تطبيؽ مشروع مارشاؿ، انييار اقتصاديات دوؿ أوروبا -
 تضررة مف الحرب؛التعمير ألجؿ مساعدة دوؿ أوروبا المو لئلنشاء 

 قياـ الحرب الباردة التي زادت مف حدة التسمح؛و ، انقساـ العالـ إلى معسكريف تحكمو الثنائية القطبية -

                                                 
1 Alain Samuelson , Economique International contemporaine ,OPU,Alger, 1993,p 51. 

 .271ص ، مرجع سابق، عبد المطمب عبد الحميد 2
 .113ص ، سابقمرجع ، فارس فوضيؿ 3
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مما أدى ذلؾ إلى بداية استقبلؿ بعض ، تفككيا تدريجياو بداية تبلشي اإلمبراطوريات االستعمارية  -
  ؛الث"تشكيؿ "العالـ الث ولتتسارع الخطى نح، الدوؿ المستعمرة

والتي كاف ليا أثر عمى التبادؿ وعمى حركات رؤوس  2402اتفاقية السوؽ األوربية المشتركة في  -
 ؛1األمواؿ األجنبية

بسبب بموغ أسعار  2431بداية سنة و ، 2430الطفرة البترولية التي عرفيا العالـ في أواخر سنة  -
 دوؿ النفطية؛ما كاف ليا مف انعكاس عمى الو ، إلى أدنى المستويات النفط

مما فسح المجاؿ أماـ الدوؿ ، 2434انييار اإلتحاد السوفيتي في سنة و ، سقوط المعسكر الشرقي - 
 األمر الذي جعميا حاليا تعرؼ باسـ الدوؿ ذات االقتصاديات، االقتصاديو الشرقية ألجؿ التغيير السياسي 

  االنتقالية؛

مف الترتيبات التي كاف ليا األثر الواضح عمى  اوقد شيدت الساحة االقتصادية الدولية آنذاؾ عدد 
البنؾ الدولي و والتي كاف مف بينيا إقامة صندوؽ النقد الدولي ، المباشر تطورات االستثمار األجنبي

نظرا لما ، حيث سميت ىذه الفترة بالعصر الذىبي لبلقتصاد، وىذا ما شجع االستثمار، واتفاقية الجات
فضبل عف التطورات التي ، وانتعاش اقتصاديات أوروبا الغربية والياباف، شيده مف زيادة في حجـ التجارة

 : حيث تميزت بػما يمي، خصت االستثمار األجنبي المباشر

األمر الذي جعؿ ىذه ، خاصة ذلؾ المجسد بيف الدوؿ المتقدمة، توسع االستثمار األجنبي المباشر - 
رتفع مخزوف االستثمارات الدولية ما افقد ، ة المباشرةالدوؿ تتحوؿ إلى دوؿ استقطاب لبلستثمارات األجنبي

مغيرا بذلؾ الوضع الذي كاف سائدا فػي ، مميار دوالر 135مميار دوالر إلى  11( مف 2423-2415بيف )
 .السياسيةو  يزت باشتداد المخاطر التجاريةالتي تم، الثبلثينياتو فترة العشرينيات 

فبعدما كانت بريطانيا ىي الرائدة في ، ر استمر في االرتفاعكما أف معدؿ االستثمار األجنبي المباش 
ىذا النوع مف حركات رؤوس األمواؿ تجاوزتيا الواليات المتحدة األمريكية لتصبح بسيطرتيا عمى ىذا أوؿ 

 01إلى  2411مميار دوالر عاـ  2إذ ارتفع حجـ االستثمارات األمريكية مف ، بمد مستثمر في الخارج
 مميارات لفرنسا 25ومميار لبريطانيا  15مقابؿ ، 2413مميار دوالر عاـ  25و 2411 مميار دوالر عاـ

وتراجع في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد لمدوؿ النامية عما كاف ، مميارات لجنوب أفريقيا0

                                                 
 273ص ، مرجع سابق، إيماف عطية ناصؼ، محمد عبد العزيز عجمية 1
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لـ تستقبؿ  إذ، حيث تغير اتجاه االستثمار مف البمداف النامية إلى البمداف المتطورة، عميو في السابؽ
في ، 2425إلى  2415تقريبا مف إجمالي مخزوف االستثمارات في الفترة بيف  %15البمداف النامية سوى 

 1مف إجمالي التدفقات لبلستثمار األجنبي. % 10حيف استقطبت البمداف المتطورة 

قيود عمى  وفرضت، اقتصاد مغمؽ وفي ىذه الفترة اتبعت الدوؿ النامية نماذج التنمية المستندة إلى 
وذلؾ  وغيرىاوتطبيؽ أنظمة حوافز معقدة...، فرض ضرائب عالية: مثؿ ؛تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر

إال أف تمؾ القيود لـ تحقؽ ، وتشجيع أصحاب المشاريع المحمييف، لمحد مف فقداف الثروات الطبيعية
مف االستثمار األجنبي المباشر لـ وقد افترضت ىذه الدوؿ أف المعروض ، أىدافيا في التنمية االقتصادية

 بالتالي لـ يكف مستجيبا لحوافز االستثمار.، يكف مرنا

حدوث أزمة المديونية في الثمانينات إثر انخفاض أسعار النفط أدركت ىذه الدوؿ خطأ افتراضيا  وبعد 
وتأكد ىذا  خرىكما أدركت أنو أقؿ تقمبا مف التدفقات األ، فيما يخص عدـ مرونة ىذا النوع مف االستثمار

بما حدث في شرؽ آسيا حيف تدىورت أثناء الصداـ في التدفقات المالية محققة بذلؾ التكيؼ االقتصادي 
وقد حقؽ االستثمار األجنبي ، وبذلؾ أصبح يمثؿ المصدر الرئيسي لرؤوس األمواؿ األجنبية، الحقيقي

لي لبلستثمار العالمي خبلؿ الفترة) سنويا في المتوسط مف التدفؽ اإلجما 1501المباشر زيادة قدرىا 
2430و 2432بيف عامي  23( ثـ انخفض بأكثر مف  2425-2435

2. 
ويمكف اعتبار فترة الثمانينات بداية التحوؿ التدريجي في األطر التشريعية والقانونية باتجاه وضع  

 قوانيف وتشريعات لمصمحة ىذا النوع مف االستثمار. 
 (2115 - 1991ستثمار األجنبي المباشر)عولمة اال: المرحمة الرابعة 

تجسدت ىذه العولمة خاصة مف و ، عولمة اإلنتاج وما يميز البيئة االقتصادية الدولية في ىذه الفترة ى 
فقد ارتفع أكثر مف التجارة واإلنتاج ، خبلؿ تطور االستثمار األجنبي المباشر كما وكيفا بيف الدوؿ المختمفة

 العالمييف.
دفقات االستثمار األجنبي المباشر خبلؿ فترة التسعينات مف القرف الماضي سواء حيث تزايدت ت 

 .الواردة والصادرة أ

                                                 
، سوريا، منشورات دمشؽ، ترجمة صبلح برمدؿ، السياسية لممؤسسات متعددة الجنسياتو  النتائج االقتصادية، ريموند فرتوف 1

 .173ص ، 1981
 .273ص ، مرجع سابق، عبد المطمب عبد الحميد 2
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 ( إلى2441-2445مميوف دوالر خبلؿ الفترة ) 113112 فقد انتقمت التدفقات الواردة مف 
 (.2444 – 2440مميوف دوالر خبلؿ الفترة ) 21112512

( إلى 2441 – 2445مميوف دوالر خبلؿ الفترة ) 213551كما انتقمت التدفقات الصادرة مف  
 ( .2444 – 2440مميوف دوالر خبلؿ الفترة ) 040311

ويمكف تفسير زيادة االستثمار األجنبي المباشر في فترة التسعينات مف القرف الماضي باختبلؿ الوضع  
نقص في موارد فقد ارتفعت معدالت التضخـ وحصؿ ، االقتصادي العالمي خاصة في الدوؿ النامية

وانخفاض في إيرادات الصادرات باإلضافة إلى االضطرابات السياسية في وسط أوربا والشرؽ ، الطاقة
وفي أمريكا البلتينية مما جعؿ حكومات الدوؿ تتخذ إجراءات قانونية لكسب وتعزيز ثقة ، األوسط

 المستثمريف األجانب.
 1: أىـ ما شيدت ىذه الفترة يتمثؿ فيما يميو 
 سياسي قوي؛و وز اإلتحاد األوروبي كتكتؿ اقتصادي بر  - 
إلى حدوث التدفؽ ى مما أد، انعكاساتيا عمى دوؿ المنطقةو ( 1551-2445أزمة الخميج خبلؿ ) - 

 نتاج لمخاوؼ الشركات األجنبية؛، السمبي لبلستثمار األجنبي المباشر في ىذه المنطقة
زالػة و ؾ منذ بداية عقد التسعينيات عبر فتح األسػواؽ ذلو ، بروز البوادر األولى لمعولمة االقتصادية -  ا 

بروز قوة و ، لحجـ التبادالت المالية وتدفقات رؤوس األمواؿو القيود والزيادة الممحوظة لمتجارة الدولية 
لكتروني الشركات المتعددة الجنسيات وتوسعيا اليائؿ وكذلؾ التكتبلت االقتصاديػة والتقػدـ التكنولوجػي واإل

  ؛المدىش

ذلػؾ و عبر تطبيؽ مختمؼ اإلصبلحات ، االندماج في االقتصاد العالمي وتسارع الدوؿ النامية نح - 
  بيف الدوؿ المتقدمة أزمة الديوف الخارجية؛و منيا اتساع فجوة التنمية بينيا ، بفعػؿ عوامؿ متعددة

مة التجارة بتوقيع اتفاقية منظ 2441أورجواي  بموجػب دورة OMC إلى GATTاالنتقاؿ مف  - 
مف خبلؿ وضع إجراءات ، االستثمػارو عمى التجارة  عنيا مف تدابير كاف ليػا انعكاسما انجر و ، العالمية

جراءات التجارة المتصمة و ، وتحرير تجارة الخدمات، حقوؽ الممكية الفكريػةو ، تنظيمية لمتجارة العالمية ا 
 باالستثمار.

                                                 
 123ص ، جع السابقالمر ، فارس فوضيؿ 1
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لبلستثمار األجنبي المباشر أكثر  احدة األمريكية مصدر وفي بداية التسعينيات أصبحت الواليات المت 
 منيا مستقبمة لو.

 الوارد في العالـ خبلؿ الفترةو والجدوؿ التالي يبيف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر  
(    –      ) : 

الفترة  ( يبين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر والوارد في العالم خالل12جدول رقم )
 مميار دوالر: الوحدة                                                       (1991-2115)

 %نسبة النمو التدفقات الصادرة %نسبة النمو التدفقات الواردة السنوات
2445 152 -     - 
1555 2121 03        24015 
1552 3220021 44      -1100 
1551 2210213 -2102      -15 
1551 004 -1302           
1551 2250200 12010           

1550-1552 2123 14032          
1553 2255 21003            
1521 2131 -1101      -1402 
1521 2112 25051          
1521 2122 -1011            
1520 2211 13           
 : ماد عمى المصادر التاليةإعداد الطالبة باالعت: المصدر

-Unctad ,world investment report1998 trends and determinants ,pp    -    

-Unctad,world investment report2003,pp   -    

 Unctad,world investment report 2010 ,investing in a low – carbo economy,p p 

  -   - 

-Unctad, world investment report 2004,Annex table B.1 , P.P 367-     
  .71ص ، 2116تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المنظمة العربية لضمان االستثمار -
حيث بمغت ، أف األلفية الثالثة عرفت ارتفاعا في التدفقات عمى المستوى العالمي يبيف الجدوؿ أعبله 

 223103كما بمغت التدفقات الصادرة في نفس السنة ، 1555سنة مميوف دوالر  2121التدفقات الواردة 
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حيث ، الواردة و( سواء الصادرة أ1551-1552مميوف دوالر لتعرؼ التدفقات انخفاضا خبلؿ الفترة )
 مميار دوالر. 22010: تراجعت التدفقات الواردة ب

 1: اليةويمكف تفسير تراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى األسباب الت
 ؛1552سبتمبر  22أحداث  -

 ؛العالمي وتراجع معدالت النم -

 ؛غير مؤكدة وتراجع القيـ المالية في أغمب البورصات العالمية مما أدى إلى إبقاء معدالت النم -

  ؛انخفاض حجـ أرباح بعض الشركات متعددة الجنسيات -

  ؛تراجع وتيرة اإلصبلحات الييكمية في العديد مف القطاعات االقتصادية -

  ؛إنياء برامج الخوصصة في العديد مف الدوؿ -

 ؛التممؾ العالميةو قيـ عمميات االندماج و التراجع الكبير في حجـ  -

مما أدى إلى إعاقة عمؿ  1551ظيور بعض الحسابات الوىمية في العمميات المصرفية عاـ  -
 المستثمريف األجانب.

ب  1552أقصى قيمة ليا سنة  لتحقؽفقد عرفت التدفقات انتعاشا : (1552 – 1551أما الفترة ) 
تعود أسباب و ، مميوف دوالر بالنسبة لمتدفقات الصادرة 1113و، مميوف دوالر بالنسبة لمتدفقات الواردة1255
 2: في التدفقات إلى ما يمي وىذا النم
 ؛العالي لؤلداء االقتصادي القوي في أنحاء كثيرة مف العالـ والنم-
 ؛ي صعود قيـ أسيمياالشركات بالتالارتفاع أرباح -
التي شكمت الجزء األكبر مف االستثمار و ، التممؾ عبر الحدودو ارتفاع قيمة عمميات االندماج  -

 ؛األجنبي المباشر
 ؛جذب االستثمارات األجنبيةو االستمرار في سياسات االنفتاح االقتصادي  -
 تحرير اإلطار التنظيمي مع التركيز عمى الخوصصة. -
حيث تراجعت التدفقات الواردة ، 1553شيدت التدفقات تراجعا ابتداء مف : (1520 – 1553الفترة ) -

لتعرؼ التدفقات ، 1552ىذا مقارنة بسنة و ، 1554سنة  % 12و، 1553سنة  % 21عالميا بمعدؿ 
رغـ أف ىذا االرتفاع قد تميز ، 1520يستمر ىذا االرتفاع حتى سنة و ، 1525بداية مف سنة  انتعاشا

                                                 
1 Unctad , world investment report 2004 , the shift towards services , new york and geneva,2005 

2 Unctad , world investment report 2007 ,the shift towards services ,new york and geneva,2008  
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 205بقيمة  1521لتنخفض سنة ، مميار دوالر 20112إلى  1521ارتفعت التدفقات سنة  حيث، بالتذبذب
 مميار دوالر. 20211تبمغ و  1520سنة  لتحقؽ ارتفاعا ممحوظا، مميوف دوالر

ما و ، االقتصادية التي شيدىا االقتصاد العالميو ويعود سبب تراجع ىذه التدفقات إلى األزمة المالية  
 ضعؼ استجابة األسواؽ الدولية.و ، التممؾ عبر الحدود الدوليةو يات االندماج أفرزتو مف تراجع عمم

  المباشر األجنبي لالستثمار الجغرافي التوزيع: الثاني المطمب

إال أف ، المتقدمة وأ تحتدـ المنافسة عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر سواء بالنسبة لمدوؿ النامية 
لمعرفة التدفقات الواردة مف ىذا االستثمار عبر و ، لصعيد العالمياالختبلؿ واضح في توزيعو عمى ا

 : األقاليـ المختمفة يتـ إدراج الجدوؿ التالي
 (2115-2112تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة ألقاليم العالم خالل الفترة): (13جدول رقم )

  مميون دوالر: الوحدة                                                                             
 
 

 رةالصاد التدفقات الوارد تدفقاتال
2102 2102 2102 2102 2102 2102 2102 2102 

 0192 810 829 872 992 222 981 979 المتقدمة الدوؿ

 279 209 207 279 212 289 229 210 االتحاد االوربي

 297 272 292 292 229 092 282 219 أمريكا الشمالية

 278 229 219 227 792 998 992 929 الدوؿ النامية

 00 02 09 02 22 28 22 29 افريقيا

 222 298 229 299 220 298 220 210 آسيا

 292 292 202 299 228 282 221 220 ش وج ش آسيا

 8 02 12 01 21 20 29 22 جنوب آسيا

 20 21 22 22 22 22 29 28 غرب آسيا

 22 20 22 22 098 071 079 078 ة الكاريبيالبلتيني أمريكا

 20 72 79 22 22 29 011 82 الدوؿ المتحولة

 : إعداد الطالبة باالعتماد عمى المصادر التالية: المصدر
ص ، 2112، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان االستثمار-
 .97، 95ص

-Unctad,world investments report 2015. 
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  الدول المتقدمة -1

ارتفعت  حيث، 1555مميار$ مقارنة بسنة  0220131إلى  1552عرفت ىذه التدفقات انخفاضا عاـ  
سبتمبر  22وىذا نتيجة أحداث ، 1551ليستمر االنخفاض حتى عاـ ، مميار$ 22520432التدفقات إلى 

 1550ليحدث ارتفاع طفيؼ سنة ، ما خمفتو مف رعب لدى المستثمريف األجانب في ىذه الدوؿو ، 1552
 . مميار$ 0110121إلى 

فقد نمت ىذه التدفقات  1553فبعد ثبلث سنوات مف االنخفاض بداية مف : (1522-1554الفترة ) -
مميار دوالر  123مميار دوالر مقارنة ب  213لتصؿ إلى ، 1522خبلؿ سنة  % 12الواردة إلييا بنسبة 

 . 1525سنة 

في حيف انخفضت ، % 11في فقد ارتفعت التدفقات الواردة إلى أوربا بنسبة وحسب التقسيـ الجغرا 
يعود سبب ارتفاع و ، 1525مقارنة بسنة  % 3التدفقات الواردة إلى الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

التي تتركز في و ، التممؾو لى عمميات االندماج إخاصة الدوؿ األوربية بو التدفقات إلى الدوؿ المتقدمة 
 1.تخفيض تكاليفياو  حسيف استخداـ رؤوس أموالياتو ظـ الحاالت في إعادة ىيكمة الشركات مع

( بسبب ىشاشة 1521-1521تراجع التدفقات الواردة لمدوؿ المتقدمة خبلؿ الفترة ): (1521-1520)-
ارات عدـ اليقيف المسيطرة عمى قر و حالة القمؽ و إضافة إلى تصفية بعض االستثمارات ، االقتصاد العالمي

مميار دوالر  411إلى  1520لتقفز التدفقات الواردة سنة ، المستثمريف بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية
ذلؾ نتيجة تضاعؼ التدفقات الواردة إلى أمريكا و ، مف إجمالي التدفقات العالمية %01011لتمثؿ نسبة 

 االتحاد األوربي.و الشمالية 

 الدول النامية -2

ألخرى ففي فترة التسعينات كانت التدفقات منخفضة تراوحت ما بيف  حصتيا تتأرجح مف سنة 
 (.2444-2440مميار$ خبلؿ الفترة)1010104مميار$ و2210155

 ؛$مميار1110130بػ 1550أما في األلفية الثالثة فقد تميزت بالتذبذب ووصمت أعمى قيمة ليا سنة  -
وىذا ما يدؿ عمى زيادة اندماجيا في االقتصاد ، % مف إجمالي التدفقات الواردة لمعالـ11013أي ما نسبتو 

 العالمي .

                                                 
 . 95ص ، 2011ستثمار في الدول العربية تقرير مناخ اال، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 1
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استثناء دوؿ غرب آسيا( ب) 1522سنة  % 22ارتفعت التدفقات بنسبة : (1522 -1554الفترة ) -
 .1525مميار دوالر سنة  154 ػمقارنة ب، مميار دوالر 111لتصؿ إلى 

مف التدفقات العالمية سنة  % 11.4وعرفت ارتفاع في التدفقات الواردة إلى نح: (1521-1520) -
 ويعود ىذا االرتفاع إلى نمو ، 1521مميار دوالر سنة  114 ػمميار دوالر مقارنة ب 210أي بقيمة  ؛1520

  مقابؿ تراجع التدفقات إلى كؿ مف إفريقيا وأمريكا البلتينية والكاريبي.، التدفقات إلى الدوؿ األسيوية

فاالستثمارات تعرؼ تركزا في مناطؽ دوف ، ير داخؿ ىذه المجموعةالتقمب الكب وإف المثير لبلىتماـ ى 
 : توزع ىذه االستثمارات عمى مستوى كؿ منطقة يعرضوفيما يمي سوؼ ، أخرى

فقد بمغت  1552أما بالنسبة لسنة ، %مف مجموع العالـ52سجمت إفريقيا  2442في سنة : إفريقيا -
نصؼ  تونس الدوؿ التي تدفقت إلييا أكثر مف، نيجيريا ،تشاد، أنغوال، مميار$ وتعتبر كؿ مف الجزائر 24

دولة  11وقد تراجعت التدفقات في ، مميار$ 22إلى  1551إال أف التدفقات عرفت تراجعا سنة ، التدفقات
  دولة. 01مف بيف 

مستوى  ووى، 1551مميار$ عاـ  22مميار$ مقارنة بػ 12فقد ارتفعت التدفقات إلى ، 1550أما سنة  
مميار$ مف مجموع الوارد لممنطقة  101% أي 12جنوب إفريقيا أكبر متألؽ بػ توكان، لو مثيؿلـ يسبؽ 

وىذا راجع أساسا إلى شراء مصرؼ باركميس)بريطانيا( لشركة "أبسا")جنوب إفريقيا( تمتيا مصر ثـ 
مى مميار$ ع 001و 001فقد استحوذت مصر ونيجيريا عمى أكبر حصتيف بػ، 1551أما في سنة  .نيجيريا

رغـ ىذه الزيادة في تدفقات االستثمار األجنبي ، مميار$ 1303التوالي مف مجموع الوارد لممنطقة البالغ 
 . وال يعكس اإلمكانات المتوفرة االمباشر إلفريقيا إال أف نصيبيا يبقى منخفض

ذلؾ محصمة لسحب و ، فقد شيدت تراجعا في ىذه التدفقات، (1520 – 1554أما في الفترة )
لتبمغ ، التدفقات إلى دوؿ إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومقابؿ نم، رات مف دوؿ شماؿ إفريقيااستثما

( بسبب األوضاع 1520-1521لتعرؼ التدفقات تراجعا ممحوظا خبلؿ الفترة)، مميار دوالر 12ونح
 األمنية في المنطقة.

وذلؾ ، 1551عاـمميار$  40إلى 1552مميار$ عاـ  252عرفت التدفقات تراجعا مف : آسيا -
لتبقى دوؿ جنوب شرؽ وشماؿ شرؽ آسيا محتفظة ، بطريقة غير متساوية حسب البمداف وحسب القطاعات

 وتبقى الصيف استثناء عف ىذا االنخفاض.، بنصؼ المبالغ
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% مف مجموع 23أي ما يمثؿ ؛مميار$ 210لتصؿ حوالي 1550عرفت التدفقات ارتفاعا عاـ  
وقد ، مميار$ 11مميار$ وىونج كونج 21ثمثي ىذه التدفقات إلى الصيف بػ وحوقد توجو ن، التدفقات عالميا

 0ندونيسيا بػأتمتيا ، مميار$ 15وكانت سنغافورة في المقدمة بػ، مميار$ 12تمقت منطقة جنوب شرؽ آسيا 
 25 وكانت التدفقات الواردة إلى جنوب آسيا أقؿ مف، مميار$ لكؿ منيما 1ثـ ماليزيا وتايبلند بػ، مميار$
ف كانت قد ارتفعت في عدة بمداف وسجمت أعمى مستوى ليا في اليند ، مميار$  مميار$ . 2وا 

وقادت التدفقات عمى جنوب وشرؽ وجنوب ، فقد بقيت الصيف محتفظة بمكانتيا، 1551أما سنة  
ستثمار وأشارت األنكتاد أف اال، % عف العاـ السابؽ2102مميار$ بزيادة قدرىا  23102البالغة و شرؽ آسيا 

مميار$ وجاءت سنغافورة في  1202مميار$ بينما بمغ في ىونج كونج  25األجنبي المباشر في الصيف بمغ 
 مميار$. 400اليند و مميار$  1204المرتبة الثالثة بػ

% وىي أعمى نسبة في البمداف 30أما غرب آسيا فقد سجمت التدفقات الواردة إلييا ارتفاعا شديدا بػ 
مميار$ وىي بذلؾ أكبر  21وقد تمقت اإلمارات العربية المتحدة ، مميار$ 11لتبمغ  1550النامية لسنة 

 1100فقد ارتفعت التدفقات الواردة وبمغت ، 1551أما سنة ، تمييا تركيا 1550في المنطقة لعاـ  متمؽ  
بيف  قوي لمناتج المحمي اإلجمالي مف ووكاف االرتفاع في أسعار النفط وما ترتب عميو مف نم، مميار$

 العوامؿ التي أدت إلى ىذا االرتفاع .

( عرفت التدفقات الواردة ارتفاعا بسبب ارتفاع التدفقات إلى شرؽ وجنوب شرؽ 1520-1521الفترة)- 
 آسيا التي تحظى بحصة األسد مف التدفقات.

مميار$ سنة  251مميار$ لترتفع إلى  22عمى  2443حصمت سنة : أمريكا الالتينية والكاريبي-3
باستثناء المراكز المالية الخارجية )غير الخاضعة لمقوانيف  1551ارتفاع ضئيؿ مقارنة بػ ووى، 1550

وقد أسيـ في ذلؾ ، 1550مميار$ عاـ  12% لتصؿ إلى 21بنسبة  الوطنية( زادت التدفقات الواردة
 االقتصادي.  وارتفاع أسعار السمع األساسية والنم

السياسات و  بذبا مف سنة ألخرى بسبب المنازعات مع الحكوماتوتعرؼ التدفقات إلى ىذه المنطقة تذ 
سنة  قد عرفت التدفقات الواردة إلييا ارتفاعا ممحوظاو ، إلى انسحاب الشركات األجنبيةالتقييدية التي تؤدي 

ر دوالر اممي 223مميار دوالر مقابؿ  213إلى 1520ثـ بدأت تنخفض تدريجيا حتى وصمت سنة ، 1521
 .1521 سنة
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  دول المتحولةال-4

دوؿ الكومنولث المستقمة( بالتذبذب و تميزت التدفقات لبلقتصاديات المتحولة )دوؿ جنوب شرؽ أوربا  
( عمى 2443-2440مميار$ ما بيف ) 110023و $مميار21055فقد تراوحت ما بيف ، مف سنة ألخرى

نتيجة انخفاض  ؛1552 سنة انخفضت إال أنيا، مميار$120053إلى1555لترتفع التدفقات سنة ، التوالي
لتعرؼ ارتفاعا سنة ، مميار$210312إلى  1551في االنخفاض سنة استمرتو ، االستثمار الوارد عالميا

 .1550مميار$ سنة140124في االرتفاع إلى  استمرتو ، 1551

حيث نمت بنسبة ، عرفت نموا قويا في جذب االستثمار األجنبي المباشر: (1522- 1554الفترة ) - 
يعود و ، 1525مميار دوالر سنة  2501مقارنة ب ، 1522مميار دوالر خبلؿ سنة  4202إلى  لتصؿ 12%

 التممؾ مع روسيا في قطاع الطاقة.و صفقات االندماج  عدد ارتفاعىذا االرتفاع إلى 

مميار  255ومميار دوالر  30عرفت التدفقات إلى ىذه الدوؿ ارتفاعا ب : (1520-1521الفترة )-
 . 1520مميار سنة  10لتنخفض التدفقات إلى ، 1521و 1521دوالر سنتي 

  العالم في المباشر األجنبي لالستثمار القطاعي التوزيع: الثالث المطمب

فو القطاعات التي تدر عائدا مرتفعا حتى  ومف المعروؼ أف االستثمار األجنبي المباشر يتجو نح   ا 
و ىذا النوع مف االستثمار إلييا عمى مر يمي أىـ القطاعات التي اتج فيماو ، كانت المخاطر مرتفعة

 .بر قطاع الخدمات أكثر القطاعات استقطابا لو في الوقت الحاليتذ يعإ، السنوات

% في 15و، % مف ىذا االستثمار في القطاع األولي 00قبؿ الحرب العالمية األولى تركز حوالي  
 ، مقارنة مع النسب األخرى وىي نسبة ضئيمة جدا 1،قطاع الخدماتفي  % 25و، السكؾ الحديدية

وجزء استثمر في البنية ، القطاع الزراعي والتعديف وأما بعد ىذه الحرب توجو ىذا االستثمار نح
توجو ثمث ىذا االستثمار إلى النشاط الصناعي خاصة الصناعة ، بعد الحرب العالمية الثانيةو ، 2األساسية
، الربع الباقي في مجاؿ الخدماتو ، العشر إلى التعديف حواليو ، والثمث الثاني إلى قطاع النفط، التحويمية

  3بمعدالت مرتفعة. والذي كاف ينمو 

                                                 
 220ص ، 1992، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، اقتصاديات االستثمار الدولي، عبد السبلـ أبو قحؼ 1
 271ص ، مرجع سابق، عبد المطمب عبد الحميد 2
 297ص ، مرجع سابق، محمد عمي الميثي، محمد عبد العزيز عجمية 3
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وفي السبعينات مف القرف الماضي اتجيت معظـ االستثمارات إلى صناعة إحبلؿ الواردات في إطار  
 سنغافورة وجنوب إفريقيا.، المكسيؾ، كما في البرازيؿ 1 ما يعرؼ بتحاشي التعريفات الجمركية

، أما في عقد الثمانينات فقد حدث تحوؿ واضح في ىيكؿ التوزيع القطاعي ليذا النوع مف االستثمار 
(  2431–2432% خبلؿ الفترة ) 01حيث زادت نسبة االستثمارات األمريكية في قطاع الخدمات مف 

انية في نفس أما االستثمارات الياب، ( 2434 -2430% مف إجمالي االستثمارات خبلؿ الفترة )  02إلى 
% مف إجمالي  11% إلى  00االستثمارات األلمانية مف حوالي و ، % 21% إلى  12القطاع مف 

في المقابؿ فإف فترة التسعينات عرفت انخفاضا في نصيب الصناعة التحويمية ، االستثمارات األجنبية
-2434ترة )% خبلؿ الف 1100وحيث انخفضت مف نح، **لصالح التدفقات الموجية لقطاع الخدمات

قطاع الخدمات مف  وفي حيف ارتفعت نح، (1555 –2445% خبلؿ الفترة ) 1101و( إلى نح 2442
 .2% 1300% إلى  0501

 % في الدوؿ 01و، اإلجمالي في الدوؿ المتقدمة % مف الناتج المحمي 25تجاوز القطاع الخدمي  
ف االستثمار األجنبي المباشر الوارد عالميا قد بمغ نصيب ىذا القطاع مو ، النامية مع بداية األلفية الثالثة

، كاف ذلؾ عمى حساب القطاع الصناعيو ، عمى التوالي 1551و 1551% عامي  12و، %15حوالي 
القطاع الزراعي الذي انخفض و ، %24( بمقدار 1551 – 2445الذي انخفض نصيبو خبلؿ الفترة )
 .3% 11نصيبو النسبي في نفس الفترة إلى 

 ( بقطاع الموارد الطبيعية1551 – 1551ـ االستثمارات الواردة خبلؿ الفترة )لقد تعمقت معظ 
 نتيجة ارتفاع أسعارىا في األسواؽ الدولية.، النفطو خصوصا الغاز ، الصناعات المرتبطة بياو 

( عرفت التدفقات الواردة تراجعا في كافة القطاعات االقتصادية الرئيسة 1525 – 1553أما الفترة )
وكاف ىناؾ تزايد مستمر في حصة قطاع الصناعات التحويمية مف ، لصناعة والخدمات(ا، )األولي

رغـ أف قطاع الصناعات التحويمية ، القطاع األوليو التدفقات الواردة عالميا عمى حساب قطاع الخدمات 
ة % مقارن22إذ سجؿ انخفاضا بمعدؿ ، بتداعيات األزمة المالية العالمية 1554كاف األشد تضررا سنة 

                                                 
 272ص ، مرجع سابق، يدعبد المطمب عبد الحم 1
تميزت فترة التسعينات مف القرف الماضي بتدويؿ قطاع الخدمات بشكؿ ممحوظ وقد تركزت التدفقات الواردة عالميا في القطاع  *

 المالي، بنوؾ التأميف، النقؿ، السياحة والفندقة ... وغيرىا.
 83-82ص ص ، مرجع سابق، أحمد فريد قببلف 2
، شـر الشيخ، التمويؿو  مؤتمر االستثمار –مقترحات عممية و  نماذج –ر اإلدارة العربية لجذب االستثمار تطوي، محمد صديؽ عفيفي 3

 03ص ، 05/08/2004، مصر
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، % عمى التوالي02و% 12بينما اقتصر االنكماش في القطاعيف األولي والخدمات بمعدؿ ، 1553بسنة 
 .1% في الخدمات المالية مثبل32لكف تأثرت بعض القطاعات الفرعية ليذيف القطاعيف بدرجة أكبر بمغت 

دمات رغـ التراجع الذي قطاع الخ وفي التدفقات الواردة عالميا نح اممحوظ ااآلونة األخيرة تزايدعرفت  
 : ىذا القطاع ما يمي ور نحما يفسر تحوؿ االستثمار األجنبي المباشو ، عرفتو جراء األزمة المالية العالمية

تحرير القطاعات بما فييا و االندماج في األسواؽ العالمية و اقتصاد السوؽ  وتزايد االتجاه نح -
 ؛الخدمات

بالتالي محدودية االتجار بيا مما أدى إلى انخفاض ، تقاؿعدـ قدرة العديد مف الخدمات عمى االن -
 مساىمتيا في التجارة الدولية عمى المستوى الدولي في الدوؿ المتقدمة ومساىمتيا في الدخؿ الوطني أ

 ؛مى حد السواء وىذا مقارنة بالسمعالنامية عو 

ذا القطاع يبمغ أصبح نصيب ى 1552فبحموؿ عاـ ، صعود الخدمات في االقتصاديات بوجو عاـ -
 02و، % في البمداف النامية 01و، % مف الناتج المحمي اإلجمالي في البمداف المتقدمة 21في المتوسط 

 .2الشرقيةو % في بمداف أوربا الوسطى 

 تفيـ حقيقي ألىمية الخدماتو راؾ أدى إلى إد اإلجمالي إف زيادة مساىمة الخدمات في الناتج المحمي 
وقد كاف موضوع تحرير تجارة الخدمات مف أىـ المواضيع ، مختمؼ االقتصادياتقطاعاتيا الواسعة في و 

لئلشارة فإف االستثمار األجنبي المباشر و ، التي تناولتيا جولة األورغواي ضمف مباحثات التجارة العالمية
 أىمية تنافسية معينة. وتبعا لميزة أ، في دوؿ معينةو ، في الخدمات قد تركز في خدمات معينة

رغـ كؿ ما يواجيو مف ، تنامي االستثمار األجنبي المباشر في الخدمات في السنوات األخيرةإف  
االتصاالت قد صاحبو اتساع نطاؽ و المؤسسات التأميف ، خاصة في المصارؼوب، ستراتيجيةاعوائؽ 

األعماؿ االتصاالت وخدمات ، المياه، توزيع الكيرباءو امتد ليشمؿ توليد و التجارية و الخدمات التمويمية 
 خاصة مع تزايد الدور الذي تمعبو تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في ىذا الشأف.

ركز عمى شراء مشروعات يبؿ ، قوـ بإنشاء فروع جديدةيإف القسـ األكبر مف ىذه االستثمارات ال  
 التممؾ.و أما السمة األساسية ليذه االستثمارات فتتمثؿ في عمميات االندماج  .قائمة

                                                 
 69ص ، 2010تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 1
 75ص ، مرجع سابق، سامي سبلمة نعماف 2
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 والتممك االندماج عمميات: رابعال المطمب

خاصة الشركات بو ، لمشركات متعددة الجنسيات إستراتيجيةالتممؾ بمثابة و أصبحت عمميات االندماج  
خاصة في البمداف وب، البداية مف الصفر وإال أف الشركات اليابانية تفضؿ التممؾ الكامؿ ذ، األمريكية منيا

تمثؿ ، القانونية عمى بيئة االقتصاد العالميو السياسية ، التقنية، ةيأتي ىذا بعد التغيرات الييكمي، النامية
 تنامي ظاىرة العولمة.و  بيف ىذه الشركات واإلستراتيجيةة بعضيا في التحالفات اإلقميمي

 2423مميوف دوالر سنة  255تشير اإلحصائيات أف عدد ىذه العمميات قبؿ التسعينات بمغت حوالي و 
2435عالمي عاـ % مف الناتج ال 51حوالي و 

1. 

مميوف دوالر أي بنسبة  23101التممؾ مف و ( ارتفعت عمميات االندماج 1555 – 2440الفترة ) -
% مف  3101مميوف دوالر أي بنسبة  2211032إلى  2440الوارد عالميا سنة  اإلجمالي% مف 01010

في العالـ خاصة في يعود ىذا االرتفاع إلى تزايد عمميات الخوصصة و ، 1555اإلجمالي الوارد سنة 
 الدوؿ النامية.

% سنة  2101إلى  1555% سنة  3101عرفت ىذه العمميات تراجعا مف : (1551 – 1552الفترة )-
استمر ىذا و ، % مف إجمالي االستثمار األجنبي المباشر الوارد عالميا 5403أي تراجعت بنسبة ، 1552

يعود ىذا و ، 1555رد عالميا مقارنة بسنة % مف اإلجمالي الوا 1401بنسبة  1551التراجع حتى سنة 
نيائيا في بعض الدوؿ النامية نتيجة ركود االقتصاد العالمي.و ، تراجع عمميات الخوصصة إلىالتراجع   ا 

% مف 2101إلى  1550ارتفعت سنة  إذ، عرفت ىذه العمميات انتعاشا: (1552 – 1551الفترة )-
 1551لتواصؿ االرتفاع سنة ، % 0101 ػتقدر ب 1551نة إجمالي التدفقات الواردة عالميا بعدما كانت س

عودة عمميات و ، يعود ىذا االرتفاع إلى انتعاش البورصات العالميةو ، مميوف دوالر 322111إلى 
لتساىـ ىذه العمميات إسياما كبيرا في االرتفاع القوي الذي عرفو ىذا ، الخوصصة إلى االرتفاع مف جديد

، 1555% عف الرقـ المسجؿ عاـ  12حيث زادت ىذه العمميات بنسبة ، االستثمار عمى مستوى العالـ
 .*رغـ األزمة المالية العالمية إال أف ىذه العمميات لـ تتأثر، 1551% عف مستواىا عاـ 1101وبنحو 

                                                 
 .398، 397ص ص ، 2004، اإلسكندرية، الدار الجامعية، استراتيجيات األعمالو  سياسات، ؼعبد السبلـ أبو قح 1
 Royal Bank ofابراـ صفقات ضخمة بما في ذلؾ قياـ مجموعة مصارؼ تضـ مصرؼ  2007شيد النصؼ الثاني مف سنة  *

Scotland و Standander وFortis  بشراء شركةBN- Amro Holding NV مميار دوالر )تعتبر  98متيا في صفقة بمغت قي
 كندا. Alcanالمممكة المتحدة بشراء شركة  Rio Tinroأكبر صفقة في تاريخ العمميات المصرفية(، وقياـ شركة 
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متأثرة باألزمة المالية  1553عرفت ىذه العمميات انخفاضا بداية مف سنة : (1522 – 1553الفترة )-
عددىا بمعدؿ و ، %10بمعدؿ  1554حيث تراجعت سنة ، يا أكثر حساسية لمظروؼ الماليةلكون، العالمية

11% *. 

 111حيث وصؿ عدد الصفقات ، التممؾ انتعاشاو عرفت عمميات االندماج : (1520-1521الفترة )-
لتبمغ ، مميار دوالر 111بمبمغ  1521صفقة عاـ  213مقابؿ ، مميار دوالر 111بمبمغ  1521صفقة عاـ 

 مميار دوالر. 212بمبمغ  1520قما قياسيا سنة ر 

 1: التممؾ إلى عدة عوامؿ أىمياو عمى العمـو يمكف إرجاع الحركة المكثفة لعمميات االندماج  

 ؛التكنولوجيا الحديثةو المعمومات صناعة و كثافة المنافسة في قطاع االتصاالت و شدة -

، الكيماويةو  قطاع الصناعات البترولية: مثؿي إعادة ىيكمة القطاعات الضخمة عمى المستوى العالم-
 ؛المؤسسات الماليةو البنوؾ ، قطاع السيارات

نشاء شركات جديدة لميندسة و تسارع حركة العولمة - الدراسات االستشارية التي مف شأنيا تقديـ و ا 
األـ  حاجة الشركات التي تعمؿ في خارج الدولة وحيث كاف السبب الرئيس وراء إنشائيا ى، خدمات أخرى

خاصة عمى مستوى الدوؿ األجنبية التي تنقؿ وب، واالستجابة لمتغيرات المحيط، متابعة زبائنيا باستمرار
 استثماراتيا إلييا.

 المباشر األجنبي االستثمار دوافع: خامسال المطمب

 ف لمدوؿ المضيفة أيضا دوافعإف، إذا كانت لمشركات متعددة الجنسيات دوافع لبلستثمار في الخارج 
 تسعى لتحقيقيا مف جراء فتح الباب ليذه الشركات لبلستثمار.

  دوافع تصديره-1

تقوـ الشركات متعددة الجنسيات باالستثمار في الخارج لتحقيؽ عدة دوافع يمكف ذكر أىميا في  
 : اآلتي

                                                 
 2009الجديدة خبلؿ سنة  في عدد مشاريع االستثمار % 15تراجعت بمعدؿ  *
مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حوؿ سياسات ، نبي المباشرأثر العولمة المالية عمى االستثمار ألج، توفيؽ تمار، محمد يعقوبي 1

 .04ص، 2006، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كمية العمـو االقتصادية، التمويؿ و أثرىا عمى المؤسسات و االقتصاديات
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  والسيطرة والرغبة بالنم -1-1

ترغب بتوسيع رقعة السوؽ مف أجؿ فالشركة التي ، ىي مف أىـ الدوافع لزيادة االستثمار في الخارج 
ومف خبلؿ ىذا التوسع تكتسب مزايا الممكية التي تتكوف مف الخبرة ، زيادتيا والحفاظ عمى مبيعاتيا أ

، عمى سبيؿ المثاؿ الحصوؿ عمى معمومات أفضؿ عف القادة السياسييف والفرص، والمعرفة السياسية
دافع آخر ، واكتساب ميارات عالية بالتأثير عمييـ، وسيولة الدخوؿ في أصحاب الرأي ومتخذي القرارات

أف االستثمار في الخارج يسمح لمشركة باحتواء القيود والعوائؽ أماـ التجارة والعمؿ كشركة محمية ال  ووى
 . تتأثر بالرسوـ والقيود الجمركية والتجارية األخرى

وذلؾ مف خبلؿ إصرارىـ ، ءبؿ أيضا مف العمبل، كما أف التحفظات ال تفرض فقط مف قبؿ الحكومة 
، كوظيفة لبلختبلفات الثقافية وأ، الوطنية والخدمات المحمية سواء ناتجة مف النزعة نحو عمى السمع 

وعبلوة عمى ذلؾ فإف المديريف المحمييف قد يرغبوف بالشراء مف مصادر ينظر إلييا بالمصداقية في 
نشأ يجبر الشركة عمى إقامة مصنعيا في الدولة حيث أف تأثير بمد الم، التمويف بالنسبة لبعض المنتجات

 .1التي ليا تصور إيجابي لموقع اإلنتاج ونوعية المنتج

  تخفيض المخاطر -1-2

بيف  يمكف لمشركة متعددة الجنسيات تخفيض المخاطر التي تتعرض ليا عندما يكوف معامؿ االرتباط 
وعمى عكس االستثمارات المحمية التي يمكف أف يكوف معامؿ االرتباط بيف ، عوائد االستثمار ضعيفا

فإف معامؿ االرتباط لعوائد االستثمارات ، عوائدىا قويا نتيجة لمواجيتيا نفس الظروؼ ذات الطبيعة العامة
أي مف غير المتوقع أف تكوف ، المحمية وعوائد االستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أف يكوف أقؿ قوة

ومف منظور آخر ال ، أف تسير معدالت التضخـ عمى نفس الوتيرة وأ، ةلدورات االقتصادية لدولتيف متماثما
ىذا ما يجعؿ الشركة تخفض المخاطر بالتالي ، يجب أف يكوف معامؿ االرتباط بيف اقتصاد الدولتيف قويا

 .2تجني ثمار التنويع الدولي لؤلنشطة التي تقـو بيا

 

                                                 
 .378ص ، 2004، األردف، (3دار وائؿ لمنشر)ط، التسويق الدولي، ىاني حامد الضمور 1
 .368ص، مرجع سابق ،عبد السبلـ أبو قحؼ 2
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 1: تتمثؿ في األسباب التاليةو : افسةالحماية من المن-1-3

 ؛متابعة الزبائف في الخارج حماية مف أنشطة المنافسيف-

  ؛حماية األسواؽ األجنبية مف المنافسة بإقامة مشاريع إنتاجية في البمد األجنبي بدال مف التصدير -

 ؛إيجاد منافذ تسويقية لغرض الحصوؿ عمى أسعار جيدة -

لتشجيع المصدريف في االستثمار المباشر  وأ، الحد منياو اد لوقؼ المنافسة الحماية مف قيود االستير  -
 ؛بإنشاء مشاريع إنتاجية في البمد المستورد

الدوؿ بشراء مصانع مف و حيث تقوـ بعض الشركات ، المعرفة اإلداريةو الحصوؿ عمى التكنولوجيا  -
 ؛اكتساب المعرفة اإلداريةو نتاج لغرض الحصوؿ عمى التكنولوجيا البلزمة لئل، دوؿ أخرى أكثر تقدما

بيدؼ زيادة النشاط حيث يكوف العائد أكبر باإلضافة إلى الحفاظ عمى مبيعات : التنوع الجغرافي -
كما ، في اقتصاديات الدوؿ األجنبية وبينما ىناؾ نم، مستقرة خاصة في فترات الركود االقتصادي الوطني

ذاؾ عمى أرباح الشركة في  وي فرع لمشركة في ىذا البمد أيحد مف أثر تأميـ أ يأف ىذا التنوع الجغراف
 2مجموعيا.

ألف بعض المنتجات سريعة  ؛تفرض عمى الشركة ضرورة االستثمار في الخارج: طبيعة النشاط -1-4
كذلؾ ىناؾ بعض المنتجات ال ، لذلؾ تمجأ الشركة إلى نقؿ مراكز اإلنتاج إلى مراكز االستيبلؾ، التمؼ

 3فتتجو شركات تصنيعيا إلى مناطؽ استيبلكيا.، فقة تصديرية عاليةتتحمؿ أسعارىا ن

كأف تحاوؿ الحصوؿ عمى موارد ذات تكمفة منخفضة والتأكد : تخفيض التكمفة وزيادة العائد -1-5
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات التي انطمقت إلى االستثمار في الدوؿ ذات ، مف مصادر التمويف

فيي تبحث عف موارد ، جيؿ مف ىذه الشركات فقد توصؼ بالباحثيف عف الموارد التكاليؼ المنخفضة آخر
، المعدنية والجغرافية، والموارد الطبيعية تعتمد بشكؿ أساس عمى المزايا الزراعية، بشرية وطبيعية أ

                                                 
-70ص ص ، 2007، األردف، التوزيعو  دار المناىج لمنشر، إدارة األعمال الدولية، ردينة عثماف يوسؼ، محمود جاسـ الصميدعي 1

72. 
 مداخمة مقدمة في ندوة حوؿ مشكبلت التنمية، أثرىا عمى التكامل االقتصادي العربيو  الشركات متعددة الجنسيات، تقي عبد سالـ 2
 345ص ، 04/05/01980، جامعة اليرموؾ، قات التكامؿ االقتصادي العربيمعو و 
  104-103ص ص ، مرجع سابق، سامي سبلمة نعماف 3
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أما الشركات التي تبحث عف ، 1وبالتالي فإف اختيار األسواؽ سوؼ يعتمد عمى مدى توفر ىذه الموارد
سواء ، وارد البشرية سوؼ يعتمد قرارىا االختياري عمى األسواؽ التي تتوفر فييا األيدي العاممة المطموبةالم

 النوعية . ومف حيث التكمفة أ

تحقيؽ عائد كبير دوف أف يصاحبو زيادة و متعددة الجنسيات مف تخفيض التكمفة ى اتإف ىدؼ الشرك 
المنافسة في السوؽ المحمي قد تكوف في مكاف يصعب ألف ، في المخاطر التي تتعرض ليا الشركة األـ

، وىنا تأتي ميزة التنويع الدولي لمنشاط، فيو عمى الشركة تحقيؽ عائد مميز عمى استثماراتيا المحمية
 تاالستثمار في دولة أجنبية ذابو فسوؼ يكوف  ار إلى أنو إذا كاف تحويؿ العائد المتولد مسموحاشيو 

بو مما يعني ضرورة إعادة استثماره في الدولة األجنبية فقد تفقد  ايؿ غير مسموحكاف التحو  وأما ل، جاذبية
 .2تمؾ الجاذبية

 دوافع استقبالو -2

فإف لمبمداف المضيفة أيضا دوافع ، إذا كاف لمشركات متعددة الجنسيات دوافع لبلستثمار في الخارج 
 : تسعى لتحقيقيا مف جراء فتح الباب ليذه الشركات لبلستثمار

ييدؼ البمد المضيؼ مف فتح المجاؿ لمشركات متعددة الجنسيات في إحداث : توسيع االقتصاد -2-1
ومف جية أخرى يعمؿ عمى زيادة ، خاصة خمؽ مناصب العمؿبو ، المسار التراكمي لمتوسع االقتصادي

مية عمى وتتحقؽ تمؾ األىداؼ باستعماؿ المستثمر األجنبي لموسائؿ البشرية المح، المداخيؿ العمومية
وتشغيؿ المعاقيف وزيادة معايير وعوامؿ األمف ، 3بما فييا مستوى المسيريف والعماؿ، جميع المستويات

وكذلؾ إعادة استثمار جزء ىاـ مف أرباحو ، لموقاية مف الحرائؽ وحوادث العمؿ، والسبلمة في المصانع
 ثـ العمؿ عمى إحداث أعمى قيمة مضافة.، المحققة في ىذه البمداف

وذلؾ بالتأثير عمى المراكز األربعة اليامة ليذا الميزاف بما فيو : تحسين ميزان المدفوعات - - 
 ووميزاف حركة رؤوس األمواؿ ذات األجؿ الطويؿ أ، غير المادية وأ، المتعمؽ بالمبادالت التجارية

 القصير.

                                                 
  55-54ص ص ، 2004، األردف، ( 1) ط دار حامد لمنشر، المالية الدولية، مرواف عوض، ماىر كنج شكري 1
 386ص ، مرجع سابق، عبد السبلـ أبو قحؼ 2
 .272ص، سابق مرجع، عمي عباس 3
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يات بالمساىمة في تأمؿ البمداف النامية مف الشركات متعددة الجنس: تطوير المستوى التقني -2-3
دارتيا، بناء القدرة التكنولوجية ويعتبر ، والتعريؼ بالتقنيات الجديدة والقديمة التي تستخدميا في أعماليا وا 

وتنظر إليو مف خبلؿ الشركات متعددة الجنسيات نظرة الوكيؿ ، الموضوع الرئيس الذي تتابعو الحكومة
ؿ النامية قد حرصت عمى حصوؿ اليد العاممة المحمية عمى باإلضافة إلى أف الدو ، الميتـ بنقؿ التكنولوجيا

 .1فطالبت في عيد التشدد بالتقميؿ مف استخداـ التقنييف األجانب وتوظيؼ المحمييف، الخبرة الضرورية

باإلضافة إلى زيادة ، التي تعاني مف الكساد االقتصادي: تنمية وتطوير المناطق الفقيرة -2-4
 .2االقتصادي ووتحقيؽ معدالت مرتفعة مف النم، زيادة اإلنتاج ومف ثمة، معدالت االستثمار

كثيرا ما يرمي البمد النامي إلى : المساىمة في حركة التنمية الوطنية ودعم الرفاه الوطني -2-5
جعؿ الشركات متعددة الجنسيات تندمج في المسار التنموي الوطني كي ال تشكؿ نوعا مف "الواحة" 

يأمؿ أف تبادر تمؾ الشركات في دعـ برامج  ووى، 3قتصادية واالجتماعية لمببلد المنعزلة عف البيئة اال
 النوادي الوطنية، دور الرعاية االجتماعية، دعـ المستشفيات والمؤسسات التعميمية: مثؿ ؛الرفاه االجتماعي

 ىا.وغير األبحاث العممية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والتطوعية...

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .55ص ، مرجع سابق، قادري عبد العزيز 1
 .369ص ، المرجع السابق، عبد السبلـ أبو قحؼ 2
 .59ص ، نفس المرجع السابق، قادري عبد العزيز 3
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  النامية الدول في المباشر األجنبي االستثمار: لثالثا المبحث

باعتباره أحد أىـ مصادر سد ، منيا العربية بجذب االستثمار األجنبي المباشرو تيتـ البمداف النامية 
تحديث األطر و ، مف خبلؿ تييئة المناخ االستثماري المبلئـ، األجنبيةو الفجوة بيف الموارد المحمية 

ف ىذا المبحث يتناوؿ العوامؿ المحددة لجذبو في الدوؿ إلذلؾ ف، المحددة لبلستثمار التشريعيةو التنظيمية 
تطرؽ إلى االستثمار و ، وزيعو القطاعي في ىذه الدوؿكما تطرؽ إلى ت، ثـ توجياتيا في جذبو، النامية

مبية في ىذه أىـ آثاره السو  كما يتناوؿ دوره في التنمية االقتصادية، األجنبي المباشر في الدوؿ العربية
 .الدوؿ

 النامية الدول إلى المباشر األجنبي االستثمار لجذب المحددة العوامل:األول المطمب

مف خبلؿ الدراسة التي قاـ بيا حوؿ العناصر التي قاـ بيا حوؿ  Saskias Wilhelmsتوصؿ العالـ  
( 2440 -2423لفترة )دولة نامية خبلؿ ا   العناصر المحددة لجذب االػستثمار األجنبي المباشر في 

ىي أقؿ أىمية مقارنة بالعناصر المحددة ، عمى مستوى المؤسسة وأ، إلى أف العوامؿ عمى مستوى القطاع
 1: تتمثؿ ىذه العوامؿ فيما يميو عمى مستوى الدوؿ 

ألنو يقمص مف عدـ االستقرار ، يؤدي إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر: التكيف الحكومي -1
يتـ قياس التكيؼ الحكومي و ، وبالتالي يقمص مف درجة الخطر، واإلداري، القانوني، السياسي ،االقتصادي

 : بالمتغيرات التالية

كمما كانت درجة االنفتاح االقتصادي عمى العالـ الخارجي كبيرة كمما كاف : االنفتاح االقتصادي-1-1
تدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قياس نسبة يمكف االسو ، االقتصاد الوطني جاذبا لبلستثمار األجنبي المباشر

درجة تركز الصادرات باإلضافة إلى التخفيضات في القيود و ، الواردات إلى الناتج الوطنيو الصادرات 
.غير التعريفيةو التعريفية 

2
 

الرشوة ، المصادرة، إف إبطاؿ العقود مف طرؼ الحكومة: اإلداريةو الشفافية القانونية و النزاىة – 1-2
سيادة و لكف احتراـ القانوف و ، تؤثر عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر ة العمومية كميالوظيفونوعية ا
ة مع نمقار ، يجابي أكثر قوة مع االستثمار األجنبي المباشرإالمستوى المنخفض لمرشوة ليا ارتباط و العدالة 

                                                 
، رالجزائ مةمجمة أبحاث روسيكادا العممية المحك، محددات االستثمار األجنبي المباشرو  أشكال، عبد الكريـ بف عراب، فريد كورتؿ 1

 7-6ص ص ، بدوف تاريخ
 23ص ، مرجع سابق، فريد أحمد قببلف 2
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فالرشوة يشعر ، تثماروذلؾ ألف ىذيف المتغيريف ليما تأثير مباشر عمى عمميات االس، المتغيرات األخرى
كما أف سيادة العدالة تبيف أف احتماؿ إبطاؿ العقود مف ، بيا المستثمر األجنبي بمجرد وصولو إلى الميناء

 .أف حقوؽ المستثمر محمية مف طرؼ القانوفو ، طرؼ الحكومة ضعيؼ

 : تكيف السوق-2

 : ويتـ قياس تكيؼ السوؽ بالمتغيرات التالية 

وكذلؾ بالعدد ، يقاس التكيؼ اإلجمالي لمسوؽ بالناتج الوطني الخاـ: مسوقتكيف اإلجمالي لال - -2
نتاجية االقتصاد، فالناتج الوطني الخاـ لمفرد يدؿ عمى مستوى التطور االقتصادي، اإلجمالي لمسكاف ، وا 

ر االستثماو لكف االرتباط بيف ىذا المتغير ، أما العدد اإلجمالي لمسكاف فيبيف بعد السوؽ) حجـ السوؽ(
ثر ايجابي خفيؼ عمى ىذا النوع مف أمما يعني أف السوؽ الكبير لو ، األجنبي المباشر ضعيؼ جدا

 ؛االستثمار

يجابي قوي بيف ىذا النوع مف إىناؾ ارتباط : نسبة عدد سكان المدن من إجمالي السكان -2-2
والتموث واالكتظاظ كاالزدحاـ  ؛ف اآلثار السمبيةإفحسب المستثمريف األجانب ف، التمدفو االستثمار 

 ؛يجابية لمتجمع السكاني كسيولة الوصوؿ إلى المؤسسات السياسية والماليةالسكاني يعوض باآلثار اإل

ألف كثافة سكانية كبيرة في األرياؼ ، يشجع االستثمار األجنبي المباشر: كثافة سكان األرياف -2-3
 .اطؽ الحضريةدمجيا ضمف المنو تعني تطور اليياكؿ القاعدية ليذه المناطؽ 

 : يمي تتمثؿ فيماو : الخدماتو تكيف سوق السمع -2-4

فاالستثمار يتبع التجارة في ، االستثمار ونمو التجارة  وىناؾ عبلقة طردية بيف نم: التجارة-2-4-1
مما يعكس رغبتو في استيراد ، أي أف ىذا االستثمار يفضؿ حرية التبادؿ عمى الحوافز التجارية، 1حركتو

 ؛فعاؿو تصدير المنتجات بشكؿ سريع و ، اخمة في اإلنتاجالعناصر الد

، معدالت الضرائب المرتفعة تحد مف ىذا النوع مف االستثمار والعكس: اإليرادات الضريبية -2-4-2
عند  غير أف ذلؾ يجب أال ينظر إليو بشكؿ مجرد عف العوامؿ األخرى التي يتعيف أخذىا بعيف االعتبار

 . اختيار موقع االستثمار

                                                 
 87ص ، 2010تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 1
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الدوؿ المتطورة حديثا تستخدـ اإلعفاءات الضريبية بغرض جذب و الجدير بالذكر أف الدوؿ النامية و  
أف ذلؾ يرجع  ى( إل 2423) Toyeو Shahقد أشار كؿ مف و ، المزيد مف االستثمار األجنبي المباشر

 1إلى األثر التعويضي الذي تحدثو تمؾ اإلعفاءات مقابؿ مخاطر وعوائؽ االستثمار.

المنافسة  وتحرير األسواؽ المالية يجعميا تعمؿ بكفاءة عالية نظرا لج: حرير األسواق الماليةت–2-5
 ذلؾ عف طريؽ تنوع مصادرو ، كما أف ذلؾ يؤدي إلى الخروج مف األزمات المالية، الذي يسود السوؽ

رات األجنبية ما يساعد عمى جذب المزيد مف االستثما ووى، األجنبية والتمويؿ المتاحة سواء المحمية أ
 2المباشرة.

تمويؿ  وأ، يؤثر عمى قدرة الشركات عمى االستثمار في الخارج: حجم االئتمان المصرفي– 6- 2
 التممؾ عبر الحدود.و عمميات االندماج 

بأف  فالمستثمروف األجانب يروف، فمنح القروض يعمؿ عمى زيادة االستثمار األجنبي المباشر 
وف إلى بمدانيـ األصمية لمحصوؿ أالمبلئمة في الدوؿ النامية بالتالي يمجاألنظمة البنكية غير و القروض 

 عمى القروض.

، شديد مع االستثمار األجنبي المباشرو ىذا المتغير لو ارتباط قوي : االستعمال التجاري لمطاقة-2-7
ووسائؿ  الحصوؿ عمى الطاقة وى، فيما يخص اليياكؿ القاعدية، فالمستثمروف األجانب انشغاليـ األساس

 فعامؿ الطاقة يعتبر كتعويض عف اليياكؿ القاعدية الضعيفة.، االتصاؿ

ىذا يزيد مف و ، عاممة متعممة فالنسبة المرتفعة لمتعميـ تعني وجود يد: التكيف فيما يخص التعميم -3
 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

ىات المحمية لمبمد المضيؼ القادرة يقصد بذلؾ السموكيات واالتجاو : الثقافيو التكيف االجتماعي -4
 عمى التأثير في دخوؿ االستثمار األجنبي.

 

 

 

                                                 
 44ص ، مرجع سابق، فريد أحمد قببلف 1
  340-339ص ص ، مرجع سابق، سامي سبلمة نعماف 2
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 المباشر األجنبي االستثمار جذب في النامية الدول توجيات: الثاني المطمب

ووسائؿ ساعدت عمى زيادة  النامية في السنوات األخيرة مف القرف الماضي طرقالقد اتبعت الدوؿ  
والتي استمرت في انتياجيا ليذه الطرؽ إلى غاية ، خاصة المباشرة منياوب، ةتدفؽ االستثمارات األجنبي

 : وسوؼ نتعرض في ىذا المطمب ليذه التوجيات بشيء مف التفصيؿ، القرف الحالي

  العولمة -1

، المواصفات لممنتجات في بقاع العالـو توحد المقاييس و تعمؿ العولمة عمى إلغاء المسافات بيف الدوؿ  
كما تعمؿ عمى إزالة التجزئة ، واالستفادة مف خبراتيـ، القدرة عمى العمؿو لمف لدييـ الميارة  اتتيح فرصو 

القائـ  ووبذلؾ فيي تفتح العديد مف الفرص أماـ اقتصاديات الدوؿ النامية بما في ذلؾ النم، 1االقتصادية
وىذا ما ، جنبي المباشرونقؿ التكنولوجيا مف خبلؿ االستثمار األ، عمى التصدير والتخصص في اإلنتاج

ومف التدفقات ، إذ استفادت مف االندماج في السوؽ العالمي وتحرير التجارة، حصؿ في النمور اآلسيوية
وقد شجع ذلؾ دوال نامية ، مرتفعة ومتواصمة والعالمية لبلستثمار األجنبي المباشر بتحقيؽ معدالت نم
وتعزيز قدرتيا التنافسية عمى جذب االستثمار ، أخرى عمى االندماج بدرجة أكبر في االقتصاد العالمي

، وتحرير األسواؽ، وتعزيز السياسات وتخفيض القيود التنظيمية، األجنبي المباشر مف خبلؿ زيادة الحوافز
كما أدركت الدوؿ النامية بأف المقياس الذي تقيس بو قيمة االستثمار األجنبي المباشر قد تغير مف حجـ 

بالنسبة لقدرة الموارد واإلمكانيات ، يمة المضافة المحمية إلى النتائج األطوؿ أجبلإسيامو المباشر في الق
كما أف ، وعمى التوجو مف نقؿ الممكية مف القطاع العاـ إلى الخاص، المحمية لبلقتصاد عمى المنافسة

ه أيضا مما يعطي بدور ، التكامؿ العالمي مف شأنو أف يؤدي إلى خمؽ فرص جديدة واالتجاه المتسارع نح
  حافزا إضافيا لبلستثمار األجنبي المباشر.

 الخوصصة -2

ولكف ترجع جذوره إلى البرنامج الشامؿ الذي قامت ، ظير مصطمح الخوصصة في أوائؿ الثمانينات 
 ثـ انتقمت إلى باقي دوؿ العالـ. 2424بو حكومة المحافظيف البريطانية عاـ 

وزيادة دور ، مات أفضؿ مف خبلؿ تقميؿ دور الدولةتعتبر الخوصصة أداة تؤدي إلى تقديـ سمع وخد
دارة األنشطة المختمفة.  القطاع الخاص في ممكية وا 

                                                 
 .57ص ، 2002، األردف، التوزيعو  دار حامد لمنشر، مة من منظور شرعيالعول، آخروفو  عبد المجيد الصالحيف 1
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كبير في تدفقات  ووقد أدت موجة الخوصصة في كثير مف الدوؿ النامية منذ أواخر الثمانينات إلى نم 
وىي ، د السوؽحيث كانت عنصرا ىاما مف عناصر التحوؿ إلى اقتصا، االستثمار األجنبي المباشر

 تنطوي في الغالب عمى مشاركة األجانب بتنفيذ استثمارات مباشرة.
مميار  13( تمقت الدوؿ النامية حوالي 2440-2433) وقد شيدت الخوصصة نشاطا خبلؿ الفترة 

مميار دوالر عمى شكؿ استثمار أجنبي غير  12و، دوالر عمى شكؿ تدفقات استثمار أجنبي مباشر
 . 1% مف إيرادات كافة عمميات الخوصصة10ا نسبة ويمثبلف مع، مباشر
  التوريق )عولمة المديونية الخارجية( -3 

يقصد بالتوريؽ "تحويؿ األصوؿ غير السائمة المتمثمة في القروض التي تستحؽ في تاريخ معيف إلى  
وذلؾ ، ة المشتقةحيث يمكف اإلقباؿ عمى شراء ىذه النوعية مف األوراؽ المالي، أوراؽ مالية قابمة لمتداوؿ
 .2باإلسناد إلى أصوؿ قائمة"

 اقتراح وكاف أوؿ مف قدـ، أماـ تصاعد أزمة المديونية الخارجية لمدوؿ النامية ظير ىذا االتجاهو  
 حيث تعمؿ ىذه، االقتصادي" أالف ممتز" في السبعينات وتحويؿ المديونية الخارجية إلى استثمارات ى

بحيث تصبح ىناؾ مشاركة بيف ، وتخفيض عبء ديونيا، ليذه الببلد الطريقة عمى تقميؿ العجز الداخمي
المستثمر الذي غالبا ما  وى، وعموما تتطمب العممية طرؼ ثالث، الدائنيف والمدينيف في تحمؿ المخاطر

ولكف ، حيث تقوـ بشراء الديف مف البنؾ)لمبمد الدائف( بالعممة الصعبة، يكوف شركة متعددة الجنسيات
حيث تقـو ، فضؿ ىذا المبمغ تشتري أجزاء مف شركات محمية في إطار عممية الخوصصةوب، بحسـ أقؿ

 بتمويؿ البناء والتجييز.

، مميار دوالر 101سنوات  1حيث حولت خبلؿ ، 2430وتعد الشيمي أوؿ مف قاـ بتوريؽ الديوف عاـ  
 % مف الديوف متوسطة وطويمة األجؿ.14ما يمثؿ  أي

الصرؼ ، )المياه بتحويؿ الديف إلى مشاريع التنمية البشرية 2441اؿ في وفي ىذا اإلطار قامت السنغ
ديف مستحؽ لؤلرجنتيف بسعر  ووى، مميوف دوالر 11كما استثمرت اليونيسيؼ ، التعميـ(، الصحة، الصحي

 .3مميوف دوالر 1شراء

                                                 
 .2004، 21العدد ، مجمة جسر التنمية، قضاياو  االستثمار األجنبي المباشر تعاريف، حساف خضر 1
 .19ص ، 2000، اإلسكندرية، الدار الجامعية، عممياتيا ن إدارتيا، البنوك الشاممة، عبد المطمب عبد الحميد 2
مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حوؿ إشكالية البروز في ظؿ ، إشكالية تحويل الدين، فيصؿ بو طيبة، الكريـ يحي برويقات عبد 3

 .2004، جامعة عنابة، العولمة المالية
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ضع الدوؿ وقد تضمف شرط أف ت، فقد تـ تحويؿ الديوف إلى مشاريع لحماية البيئة، إضافة إلى ذلؾ 
بيف  2432حيث تمت أوؿ مبادلة لمديوف بمشاريع لحماية البيئة سنة ، المدينة صندوؽ أمواؿ لحماية البيئة

 CITYدوالر مفً  2550555حيث أعادت شراء مبمغ ، الحكومة البوليفية ومؤسسة الحماية الدولية

BANK ً  دولة مف ىذه  15ثر مف ذلؾ التاريخ استفادت أكومنذ ، دوالر 1050555 لديف بقيمة اسمية
 . 1حيث يقدر مجموع ما تـ تحويمو إلى مشاريع لحماية البيئة المميار دوالر، العممية

ومصر وسوريا وتونس  ولئلشارة فقد سارت الكثير مف الدوؿ العربية في ىذا االتجاه كاألردف 
 . غيرىاو  ...،والجزائر

األجنبية  النامية عمى زيادة تدفؽ االستثماراتالمديونية الخارجية لمدوؿ  عولمة ساعدت عممية وىكذا 
 .المباشرة

  تحرير التجارة -4 

لـ تكف ىناؾ أي قواعد في اتفاقية الجات بخصوص االستثمار األجنبي المباشر إلى غاية جولة  
 : 2حيث جاءت بنقطتيف ىما، األرغواي

 ؛ةارج حدود منظمة التجارة العالميحظرت اتفاقية األرغواي أي استثمار خ 

 مف أشكاؿ تجارة الخدمات. تعاممت االتفاقية مع االستثمار األجنبي المباشر باعتباره شكبل 

التجارة  ومنع أي إجراء تتخذه الدولة المضيفة لبلستثمارات الذي قد يعرقؿ نم، ومف بنود ىذه االتفاقية 
األجنبي  تراط قياـ المستثمروقد حددت االتفاقية مف تمؾ اإلجراءات اش، يشوه مسارىا وأ، يقيد وأ، الدولية
واستخداـ شرط الموازنة التجارية والصرؼ ، استخداـ منتجات محمية بمقادير ونسب معينة وبشراء أ

 األجنبي. 

ر القيود حظومبدأ ، إف المبادئ المذكورة في االتفاقية والمتمثمة في االلتزاـ بشروط المعاممة الوطنية 
يخص إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة قد نصت االتفاقية عمى تطبيؽ مبدأ الشفافية فيما و ، الكمية
زالة القيود خبلؿ سنتيف مف قياـ منظمة التجارة العالمية لمدوؿ المتقدمةو ، تطبيقيا وخمس سنوات لمدوؿ ، ا 
 وسبع سنوات لمدوؿ األقؿ نموا.، النامية

                                                 
 .سابقال  مرجعال 1
 .181ص ، سابق  مرجع، سرمد كوكب الجميؿ 2
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نوفمبر  21إلى  4عقد في الدوحة مف ىذا وقد أخذت منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري المن
ينظر بإيجابية إلى طمب بعض الدوؿ األقؿ نموا بتمديد الفترة المعطاة الخاصة بتدابير  اقرار  1552

 . 1االستثمار المتصمة بالتجارة

 وأ، قطاع وأ، ذا كاف عف شركةيختمؼ مفيوـ التنافسية باختبلؼ محؿ الحديث فيما إ: التنافسية -5
  .دولة

، افسية عمى مستوى الدولة تعني قدرة البمد عمى تحقيؽ معدؿ مرتفع ومستمر لمستوى دخؿ أفرادىاوالتن 
وبمعنى آخر تعني الجاذبية التي تتمتع بيا الدولة الستقطاب عوامؿ اإلنتاج المنتقمة بما يوفره مف عبء 

 : 2وىي عوامؿ 0متغير في  11ولمتنافسية مؤشرات صنفيا البنؾ الدولي إلى ، ضريبي منخفض

 ؛السنوي المتوسط( ومعدؿ النم، رد)الناتج الوطني اإلجمالي لمف اإلنجاز اإلجمالي 

 تنافسية، حجـ التجارة اإلجمالي، اإلنتاجية، االستثمار، )النمو الديناميكية الكمية وديناميكية السوؽ 
 ؛الديناميكية المالية التصدير(

 ر؛البنية التحتية ومناخ االستثما 

 ري والفكري. رأس الماؿ البش 

السيما تنافسية صادراتيا في األسواؽ الدولية سببا إضافيا ، وقد تصاعد اىتماـ الدوؿ النامية بالتنافسية 
ويرجع ذلؾ ألف ىذا االستثمار يساىـ في االرتقاء بمستوى ، لمسعي لجذب االستثمار األجنبي المباشر

قيمة مضافة أكبر في مجاالت شطة ذات إما مف خبلؿ االستثمار في أن، وتحسيف اإلنتاج، الصادرات
ما بالتحوؿ مف صناعة معينة مف األنشطة ذات اإلنتاجية المنخفضة المعتمدة عمى تكنولوجيا ، جديدة وا 

وىذا يتطمب ، بسيطة وعمالة كثيفة إلى أنشطة ذات إنتاجية عالية تعتمد عمى تكنولوجيا رفيعة المستوى
ولكنو ، وينطوي عمى تحديات، ة التنافسية أمرا في غاية األىميةاالرتقاء بمستوى الصادرات وتحسيف القدر 

 . بؿ وسيمة لبموغ غاية تعزيز التنمية، ليس غاية في حد ذاتو

                                                 
 مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األوؿ حوؿ المؤسسة االقتصادية الجزائرية، اتاالستثمار و  المنظمة العالمية لمتجارة، بعموج بولعيد 1
 . 42، 40ص ص ، 2003أفريؿ  22/23، تحديات المناخ االقتصادي الجديدو 
مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األوؿ حوؿ ، التنافسية الصناعية لممؤسسة االقتصادية الجزائرية، بوزعرور عمار، كماؿ رزيؽ 2
 13ص، 2005، الجزائر، جامعة البميدة، األلفية الثالثةو  القتصاد الجزائريا
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  إقامة المناطق الحرة -6

أوؿ  حيث أقيمت، ويرجع ذلؾ إلى عصر اإلمبراطورية الرومانية، نشأت المناطؽ الحرة منذ زمف بعيد 
وقد تطورت فكرة ، مف أجؿ جذب التجارة الدولية العابرة، " في بحر إيجاىي جزيرة "ديموس، منطقة حرة

ويمكف تعريؼ ىذه ، واالمتيازات الممنوحة ليا، أماكف اإلقامة، المساحة، المناطؽ الحرة مف حيث األىداؼ
، ( "بأنيا مجاؿ جغرافي حدوده ثابتةLONUالمناطؽ حسب لجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة األمـ المتحدة)

حيث يمكف لمسمع القادمة مف الخارج عبور الحدود الجمركية ، دخمو مراقب مف طرؼ مصمحة الجمارؾوم
ثـ تستطيع الحقا ، ماعدا تمؾ التي يمنع دخوليا مف طرؼ القانوف، لممراقبة ودوف الخضوع لمحدود أ

باستثناء تمؾ إف السمع المختمفة توجو إلى الخارج ، مراقبة الصادرات والخروج دوف أف تخضع لحقوؽ أ
 .1التي يمنع خروجيا مف طرؼ القانوف

لقد قامت الدوؿ الواقعة في حوض البحر المتوسط التي اعتمدت عمى النشاط التجاري باستخداـ نظاـ  
الدوؿ األوربية بإنشاء مناطؽ حرة صغيرة ليا في المدف  تومع ظيور المستعمرات قام، المناطؽ الحرة

، 2251منطقة جبؿ طارؽ عاـ ): ومف أمثمتيا، وبيف مستعمراتيا، تجارة بينياذات الموانئ لتسييؿ انتقاؿ ال
 .(2411منطقة ىونج كونج عاـ ، 2324منطقة سنغافورة عاـ 

، السيما تجربة مرسيميا، تشريعية تسمح بإنشاء المناطؽ الحرة انصوص 2413كما عرفت فرنسا منذ  
كما عرفت دوؿ ، مالية وجنوب البحر األبيض المتوسطبيف أوربا الش التي كانت ممتقى الطرؽ التجارية ما

 أوربية أخرى ىذه التجارب كإيطاليا والنمسا والمجر.

ومنذ ذلؾ الوقت عرفت ىذه المناطؽ تطورا ، 2411فقد عرفت ىذه المناطؽ تطورا منذ ، أما أمريكا 
ثمانينات ظيرت في الو وفي آسيا ظيرت منذ الخمسينات في النمور األربعة وفي السبعينات ، 2مزدوجا
 العالـ العربي.و إفريقيا 

فيي توصؼ بأنيا عبلقة تنافسية )فيما ، أما العبلقة بيف المناطؽ الحرة المختمفة مف جانب معيف 
ومف ، فر الحوافز والمزايا واإلعفاءات(إضافة إلى تو ، كمفة الخدمات المقدمة وسيولة اإلجراءاتتيتعمؽ ب

                                                 
 "بالرة"( دور المناطق الحرة كحافز لجذب االستثمار األجنبي المباشر) دراسة حالة المنطقة الحرة مداني أحمد، بمعزوز بف عمي 1

 عمى منظومة المؤسسات الصغيرةو  تصاد الجزائريانعكاسات اتفاؽ الشراكة عمى االقو  مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي "آثار
 06ص ، 2006نوفمبر  13/14، سطيؼ، جامعة فرحات عباس، المتوسطةو 
عمى الموقع االلكتروني  1ص، المركز الجامعي بشار، المناطق الحرة، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، تميراز، بوشنافة 2

aa.netwww.nad            

http://www.nadaa.net/
http://www.nadaa.net/
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 وأ )فيما يتعمؽ بالعمميات اإلنتاجية سواء كانت في المناطؽ الحرة ةجانب آخر فيي أيضا عبلقة تكاممي
 . 1خارجيا(

سمح لمدوؿ النامية بجمب عدد ىاـ مف االستثمارات ي المناطؽ الحرة وسيمة جديدة وقطب ممتازف، إذف 
ابا عمى األمر الذي ينعكس إيج، واالندماج في األسواؽ العالمية، وتطوير اقتصادياتيا، األجنبية المباشرة

وتنمية ، باإلضافة إلى رفع تنافسية الصناعة في األسواؽ العالمية، االقتصادية الكمية العديد مف المتغيرات
 واألقاليـ التي تقاـ فييا ىذه المناطؽ الحرة.، المناطؽوتطوير 

  العربية الدول في المباشر األجنبي االستثمار: الثالث المطمب

رغـ ، عة مف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى العالـى الدوؿ العربية بحصة متواضظتح
باإلضافة إلى وجود ، التحسف الذي شيدتو ىذه التدفقات منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف الماضي

التي يتميز التنافسية الميزة كؿ حسب ، اختبلؼ كبير في مكونات ىذا االستثمار المتجو إلى ىذه البمداف
 بيا.

  الدول العربية إلىقات االستثمار األجنبي المباشر تدف تطور -1

الكثير مف الشواىد والبيانات اإلحصائية أف واقع حصيمة االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى تؤكد  
وحتى بالنسب ، وأف تدفقاتو تبقى محدودة جدا بالنسبة لئلجمالي العالمي، واقع مرير والدوؿ العربية ى
الجدوؿ التالي يبيف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية و ، د لمدوؿ الناميةلئلجمالي الوار 

 : (1520 -    بالنسب المئوية خبلؿ الفترة)

 

 

 

 

                                                 
مداخمة مقدمة في مؤتمر التجارة ، دورىا في تعزيز التكامل االقتصادي العربيو  المناطق الحرة المشتركة، عمي إشتياف المدادحة 1

 .800ص ، 2003، األردف، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، التكامؿ االقتصادي العربيو  العربية البينية
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لدول العربية بالنسب ومقارنتيا اتطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى : (14جدول رقم ) 
 مميار دوالر: الوحدة                                  (2115-2111بالعالم خالل الفترة)

 إلى العالم النسبة الدول العربية السنوات
% 

 لدول المتقدمةإلى ا النسبة
% 

 لدول الناميةا إلى النسبة
% 

1555 10114 501 5011 2051 
1552 20222 500 2011 1002 
1551 30521 2021 2012 0024 
1551 200131 1032 1012 3040 
1551 12.605 1051 0010 2031 

1550 1003 1022 1041 22011 
1551 1204 104 2011 1002 
1553 4101 002 4042 1101 
1521 1202 101 1041 104 
1521 1200 101 1032 004 
1521 11 101 3032 101 
1520 15 101 1020 001 

 : إعداد الطالبة باالعتماد عمى: المصدر

 : 13والجدول رقم 12الجدول رقم -

 . 11ص ، 2116تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المنظمة العربية لضمان االستثمار-

 73ص، 2115تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، المنظمة العربية لضمان االستثمار-

  .73ص، 2116تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، لضمان االستثمار المنظمة العربية-

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية تميزت باالنخفاض  ف خبلؿ الجدوؿ يبلحظ أفم 
مميار$  50100حيث تراوحت ما بيف ، مف األلفية الثالثة 1551وفي سنة ، والتذبذب في فترة التسعينات



 اقتصاديات االستثمار األجنبي المباشر                                               : الفصـل األول

25 

وارد % مف اإلجمالي ال2021% و3053أي ما نسبتو ، (1551-2440مميار$ خبلؿ الفترة ) 30521و
 عالميا عمى التوالي وىي نسبة جد ضئيمة.

أي ، مميار$ 4101بػ 1553وشيدت أقصى قيمة سنة ، عرفت التدفقات ارتفاعا، 1551ابتداء مف  -
 %مف اإلجمالي الوارد عالميا.002ما نسبتو 

فيي جد ضعيفة تراوحت ما بيف ، التدفقات لمدوؿ العربية بالنسبة لمدوؿ المتقدمة مقارنةأما  -
% مف التدفقات الواردة 1012إلى  1551لترتفع سنة ، (1551-2440% في الفترة )2012% و5.522

وىذا يدؿ عمى تزايد التدفقات إلى الدوؿ ، %(3032) 1520وتصؿ أقصى نسبة سنة ، لمدوؿ المتقدمة
 العربية وتناقصيا إلى الدوؿ المتقدمة في السنوات األخيرة.

فإف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بدأت تتحسف ابتداء مف ، يةباعتبار الدوؿ العربية دوال نام -
% مف 22011إلى  1550%( لترتفع سنة 0024فقد بمغت )، بعد أف كانت ضعيفة في التسعينات، 1551

 رمميار دوال 4101بقيمة  1553عاـ  قد وصمت إلى ذروتيا القصوىو ، اإلجمالي الوارد لمدوؿ النامية
 مميار دوالر. 24501( حوالي 1522-1551خبلؿ الفترة ) ليصؿ مجموع التدفقات

إف ىذا التحسف في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ العربية ترجعو المؤسسة العربية لضماف  
 : 1االستثمار إلى ما يمي

 ؛بينية بتأثير تزايد أسعار النفطتنامي االستثمارات العربية ال 

 النقؿ، الكيرباء، االتصاالت: مثؿ، خاصة قطاعات الخدماتبو ، فتح قطاعات جديدة لبلستثمار 
 ؛وقطاعات النفط والغاز والتعديف، الطيراف المدني

 ية مف ومشاريع البنية التحت، والعقارية الضخمة، والسياحية، التوسع في إطبلؽ المشاريع الصناعية
 ؛وسكؾ حديدية، موانئو ، مطارات

 ؛لمتواصؿ في مناخ االستثمارتحسف اتنامي جيود الترويج القطرية وال 

 البيانات وفؽ المعايير  معالجة معوقات االستثمار وتوفير المعمومات الحديثة والدقيقة وتأسيس قواعد
 ؛الدولية

 ؛واإلصبلحات الييكمية مواصمة برامج الخوصصة 

                                                 
 .9ص ، 2005، الكويت، 2002تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، اف االستثمارالمؤسسة العربية لضم 1



 اقتصاديات االستثمار األجنبي المباشر                                               : الفصـل األول

22 

  تسييؿ إجراءات المعامبلت .و تعزيز الشفافية 

السعودية خبلؿ و  حيث تستحوذ كؿ مف اإلمارات، بيةتتركز التدفقات في عدد محدود مف الدوؿ العر و  
القائمة  اإلماراتفقد تصدرت ، التدفقات الواردة لممنطقة إجماليمف  % 13( عمى 1520-1521الفترة )

فمصر ، % 1501بحصة و  مميار دوالر 302تمتيا السعودية ب ، %1200مميار دوالر بحصة  22وبنح
بحصة و مميار دوالر  100ثـ العراؽ في المرتبة الرابعة بقيمة  ،% 2201بنسبة و مميار دوالر  104بقيمة 

 . % 204 بنسبةو ، مميار دوالر 101ثـ المغرب في المركز الخامس بقيمة ، % 302

فرنسا مف أىـ الدوؿ و ايطاليا ، ىولندا، أما عف الدوؿ المستثمرة فتعتبر كؿ مف الواليات المتحدة 
 المستثمرة في المنطقة.

  ت العربية البينيةاالستثمارا -2

$ يستثمر في المنطقة 2إذ في مقابؿ"، إف المتتبع لتطورات ىذه االستثمارات ال يخفى عميو ضعفيا 
 .1$ يستثمر خارجيا"01العربية يقابمو 

وتشير البيانات إلى أف حجـ االستثمارات العربية البينية بمغت في النصؼ الثاني مف السبعينات  
 .2مميار$  1011

ر أيضا إلى أف قيمة التكمفة اإلجمالية لمشروعات االستثمارات العربية البينية خبلؿ الفترة كما تشي 
 مميار دوالر . 125( قدرت ب 1551-1521)

فقد تصدرت مصر القائمة باستحواذىا عمى مشروعات بقيمة ، حسب الدوؿ المستقبمة ليذه التدفقاتو  
تمتيا  % 13لترتفع إلى ، ثمارات خبلؿ نفس الفترة% مف إجمالي االست 1101مميار دوالر بنسبة  4201

حمت السعودية في المرتبة الرابعة و ، مميار دوالر 1100ـ تونس بقيمة ث، مميار دوالر 10العراؽ بقيمة 
مميار  1101 ػثـ ليبيا ب، مميار دوالر 1100ثـ الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة ، مميار دوالر 1103بقيمة 
مميار  1201واألردف في المرتبة الثامنة بقيمة ، مميار دوالر 1100تبة السابعة قطر بقيمة في المر و ، دوالر
 .3مميار دوالر 2100في المرتبة التاسعة اإلمارات بقيمة و ، دوالر

                                                 
، مرجع سابؽ، التمويؿو  مؤتمر االستثمار، آفاقيا في ظل النظام العالمي الجديدو  االستثمارات العربية البينية واقعيا، تشاـ فاروؽ 1

 .45ص 
 .18ص ، مرجع سابق، توفيؽ تمار، محمد يعقوبي 2
 .15ص ، 2015الكويت ، 2012تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية ، ظمة العربية لضماف االستثمارالمن 3
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 122فقد تصدرت اإلمارات القائمة بقيمة ، حسب الدوؿ المصدرة ليذه التدفقات خبلؿ نفس الفترةو  
حمت الكويت في و ، مميار دوالر 1000تمتيا البحريف بقيمة ، % مف اإلجمالي 0301بنسبة و مميار دوالر 

 ػثـ السعودية ب، مميار دوالر 12ثـ قطر في المرتبة الرابعة بقيمة ، مميار دوالر 1101المرتبة الثالثة بقيمة 
 .1مميار دوالر 2201ثـ مصر في المرتبة السادسة بقيمة ، مميار دوالر 2001

السنوي لممؤسسة العربية لضماف االستثمار أف االستثمارات العربية البينية قد شيدت ويشير التقرير  
بتأثير ارتفاع ، بسبب وجود العوائد المالية الضخمة، 1550ارتفاعا غير مسبوؽ في ىذه الدوؿ سنة 

ف خصوصا قطاع السياحة الذي شيد استثمارات ضخمة تزيد كمفتيا االستثمارية المعمنة ع، أسعار النفط
 وكذلؾ قطاع العقار الذي شيد في معظـ الدوؿ العربية طفرة غير مسبوقة.، مميار$ 05

بؿ أيضا ىناؾ ضعؼ ، فالوطف العربي ال يعاني فقط مف ضعؼ االستثمارات األجنبية المباشرة، إذف 
، الخارجيعاني مف ىجرة االستثمارات العربية إلى  ووزيادة عمى ذلؾ في، في االستثمارات العربية البينية

 : 2وىذا يعود إلى عوائؽ وأسباب تتمثؿ فيما يمي

 والتي تتمثؿ في عدـ استطاعة ىذه االقتصاديات ، ضعؼ القدرة االستيعابية لبلقتصاديات العربية
 ؛ة استغبلال كامبل لتحقيؽ التنميةعمى استغبلؿ الموارد الطبيعية المتوفر 

 وتحقيؽ أرباح مف ، اطرة لدى األفرادوالخوؼ مف المخ، شيوع عقمية الربح الكبير والسريع
 ؛والتطفؿ المالي في الخارج، الريعيالمضاربات وتسكيف األمواؿ في صورة التفضيؿ 

  ؛بيةعدـ كفاءة أوعية جذب االستثمارات العر 

 باإلضافة إلى ، البحرية والبرية وسوء المعاممة، المعاناة الكبيرة في مراكز الحدود العربية الجوية
 ؛لرسوـ والضرائب في بعض األحيافا المبالغة في

 ؛دارية والتنظيمية عمى أرض الواقعغياب التطبيؽ العممي لئلصبلحات اإل 

 ؛المنطقة غياب الثقة في المناخ االستثماري السائد في ىذه 

 ؛ستقرار السياسي في الشرؽ األوسطالصراع العربي اإلسرائيمي وعدـ اال 

                                                 
 .السابقالمرجع  1
بحث مقدـ في ، ىجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة ) الحالة العربية(، عادؿ حميد يعقوب عبد العاؿ 2

، 18ص ص ، 17/06/2005، المممكة العربية السعودية، جامعة أـ القرى، كمية الشريعة، سبلميالمؤتمر الدولي الثالث لبلقتصاد اإل
25 . 
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  العربية التي صادؽ عمييا مؤتمر القمة الحادي عشر في عدـ تفعيؿ اتفاقية استثمار رؤوس األمواؿ
2435عماف 

 ؛1

 قصور التشريعات المتعمقة باالستثمار كأحد العوائؽ الرئيسة لتدفقات رؤوس األمواؿ بصفة عامة ،
 .2وعدـ استقرارىا في بعض الدوؿ، وعدـ وضوح نصوصيا، واألمواؿ العربية بصفة خاصة

، دت إلى ضعؼ االستثمارات البينية وخروج األمواؿ إلى الخارجإضافة إلى أسباب أخرى خارجية أ 
 : نذكر

  المحافظة عمى األمواؿ كونيا مضمونة نتيجة لقوة األداء االقتصادي في الدوؿ المتقدمة المتزامف
 ؛القتصاديةمع القوة السياسية والعسكرية في ظؿ الحرية ا

 ؛ئعيـ وتحويؿ أرباحيـ إلى الخارج اقدرة المستثمريف وأصحاب رؤوس األمواؿ عمى استرجاع ود 

 ؛رؤوس األمواؿ وىجرتيا إلى الخارجالمحددة لتحركات و تعتبر مف العناصر الميمة : الربحية 

 ؛بمعدالت فوائد العمبلت الوطنية ارتفاع معدالت الفائدة مقارنة 

  بيف العمبلت األخرىو قابمية العمبلت القوية إلى التحويؿ بيف بعضيا . 

 .االقتصادية األىداف تحقيقو  المباشر األجنبي االستثمار: عالراب المطمب 

يساىـ االستثمار األجنبي المباشر في تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية لمدوؿ النامية لما يمتمكو مف  
ىذا المطمب كيؼ تؤثر  درسيلذلؾ ، المتطورة االتكنولوجيإلى  باإلضافة، خبرة في ىذا المجاؿ
تحسيف ميزاف و ، لوجياو نقؿ التكن، في االقتصادالمباشرة في زيادة فرص العمؿ  االستثمارات األجنبية

 . المدفوعات

 : مساىمة االستثمارات األجنبية في خمق فرص العمل -1

وذلؾ في ضوء االعتبارات ، يمكف أف تساىـ االستثمارات األجنبية المباشرة في خمؽ فرص العمؿ
 : التالية

                                                 
 47ص ، مرجع سابق، تشاـ فاروؽ 1
 135ص ، 2004مصر ، (2مكتبة مدبولي )ط، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة، سميماف المنذري 2
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وخمفية بيف  يات سوؼ يؤدي إلى خمؽ عبلقات تكامؿ رأسية أماميةوجود الشركات متعددة الجنس -
مف خبلؿ تشجيع المواطنيف عمى إنشاء مشروعات لتقديـ ، أوجو النشاط االقتصادي المختمفة في الدولة

ومف ، وغيرىا، وتنشيط صناعة المقاوالت، المواد الخاـ لمشركات الجديدة وأ، المساعدة البلزمةالخدمات 
 ؛1جديدة لمعمؿثمة خمؽ فرص 

إف قدرة االستثمارات األجنبية المباشرة عمى إحداث أثر إيجابي عمى العمؿ تتوقؼ عمى مضموف  -
يكوف خمؽ مناصب العمؿ ، إذ أنو في الحالة التي يتـ خبلليا إنشاء وحدات إنتاج جديدة، ىذا االستثمار

إال أف األمر المؤكد بالنسبة لمعمؿ أف ، ةاالندماج في مؤسسة قائم ومف الحالة التي يتـ فييا اقتناء أ أكبر
نتاجيتو، لبلستثمار األجنبي المباشر آثارا عمى إعادة التوزيع القطاعي لمعمؿ  ؛2ونوعيتو وا 

وتكوف ، تعمؿ أغمبية الشركات متعددة الجنسيات عمى منح تسييبلت وبرامج مف أجؿ تدريب عماليا -
إضافة إلى ذلؾ فإف بعض الشركات ، 3توفره في البمد األـدرجة التدريب في فروعيا الخارجية مماثمة لما 

بينما البعض اآلخر يعتمد ، متعددة الجنسيات تميؿ إلى المغاالة في المكافآت النقدية والتدريبات الفردية
كما أف الفروع الكبيرة تقدـ برامج ، عمى التدريب الجماعي والمكافآت غير النقدية لمراغبيف في التدريب

وكؿ ىذا ، 4بينما تيتـ الفروع الصغيرة ببرامج التدريب المؤقتة وغير الرسمية، صصة لعماليارسمية ومتخ
 ؛ي إلى رفع مستوى إنتاجية العمالةيؤد

حوافز( عالية بالمقارنة مع ما تعرضو ، )أجور تعرض الشركات متعددة الجنسيات تعويضات عمؿ -
فيذا ، الميارات اإلدارية والفنية المحميةاستقطاب أفضؿ  ووىدؼ ىذه الشركات ى، الشركات المحمية

كما يعمؿ عمى ، اإلجراء يعمؿ عمى زيادة األجور والحوافز في مناطؽ جغرافية أخرى داخؿ البمد المضيؼ
وينشأ عف مثؿ ىذا المستوى مف األجور متوسط ، زيادة الطمب عمى الكفاءات الجيدة داخؿ ىذا البمد

 ؛5ء رأس الماؿوقوة أكبر في أدا، إنتاجية عمؿ أعمى

                                                 
 464ص ، 2003، اإلسكندرية، الدار الجامعية الجديدة، ثمار الدولياالستو  اقتصاديات األعمال، عبد السبلـ أبو قحؼ 1
 253ص ، 2003، الجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية، عبد المجيد قدي 2

3
 Bernard Bellon et Riaha Gouia , investissments directs étrangers et developpent industriel méditerranéen , 

économica , paris , 1998,p135   
4
 Unctad , world investisment report 1994 , p 220 

 387-386ص ص ، 2003، األردف، (1)ط، دار حامد لمنشر، ادارة األعمال الدولية)االطار العام(، عمي عباس 5



 اقتصاديات االستثمار األجنبي المباشر                                               : الفصـل األول

20 

وىذا سيؤدي إلى ، إف الشركات متعددة الجنسيات سوؼ تقوـ بدفع الضرائب عمى األرباح المحققة -
فإف زيادة ىذه العوائد سوؼ تمكف مف إنشاء مشروعات ، زيادة عوائد الدولة مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة

 ؛ 1ـ خمؽ فرص جديدة لمعمؿومف ث، ( جديدةوغيرىا...، وتجارية، خدمية، )صناعية استثمارية

   إقامة المشروعات في المناطؽ الحرة يؤدي إلى خمؽ العديد مف فرص العمؿ الجديدة. -

أف الشركات متعددة إلى  2432عاـ ( ILO)أشار التقرير الذي أعدتو منظمة العمؿ الدوليةقد و  
ف مواطف مف ىذه البمداف عاـ مميو 51التي تقـو باالستثمار المباشر في الدوؿ النامية وظفت ، الجنسيات

وأشار التقرير إلى أف معدؿ ، % مف إجمالي القوى العاممة عمى مستوى العالـ50أي ما يساوي ، 2435
نتيجة وجود الشركات متعددة  (2421-2425% في الفترة )20العمالة بالبمداف النامية بمغ  ونم

 والشركات في البمداف النامية كاف عمى النحأشار إلى أف عدد العمالة التي وفرتيا ىذه كما ، الجنسيات
 : 2التالي

  وى العاممة % مف إجمالي الق10في زائير قامت الشركات متعددة الجنسيات بتوظيؼ حوالي
 ؛بالقطاع الصناعي ىناؾ

 مؿ في القطاع الصناعي بحوالي وفي الفمبيف كانت مساىمة ىذه الشركات في خمؽ فرص لمع
 ؛00%

 ( 1555-2421ت االستثمارية األجنبية والتي بمغ عددىا خبلؿ الفترة )وفي تونس ساىمت الشركا
حيث ساىمت الشركات األوربية وحدىا والتي بمغ ، فرصة عمؿ 2210010شركة في توفير  2442حوالي 
 .فرصة عمؿ 2010324شركة في توفير  2211عددىا 

آماال كبيرة في خمؽ فرص لمعمؿ وبما أف البمداف النامية تبني عمى االستثمارات األجنبية المباشرة  
فإنيا عادة ما تشترط في قوانينيا عمى الشركات االستثمارية أف ، وبالتالي المساىمة في حؿ مشكمة البطالة
 .تستخدـ نسبة معينة مف العمالة الوطنية

                                                 
 464ص ، مرجع سابق، عبد السبلـ أبو قحؼ 1
 - 423ص ص ، 2007، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، المقصود مبروؾ نزيو عبد 2

424 
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 المباشر وتحسين ميزان المدفوعات االستثمار األجنبي -2

وذلؾ ، مف حالة العجز المستمر في ميزاف المدفوعات عربيةمف بينيا الدوؿ الو الدوؿ النامية  تعاني 
ومع ذلؾ فإف ىذا الوضع ، باستثناء المجموعة البترولية خبلؿ فترات االرتفاع العالمي في أسعار البتروؿ

2431الخاص بالبمداف المنتجة لمبتروؿ قد تغير تغيرا كبيرا منذ أواخر 
التي تعرفيا أسعار  تمع التذبذبا، 1

  ير.ىذا األخ

، نظرا لخطورة تمويؿ العجز في ميزاف المدفوعات لمبمداف النامية عف طريؽ االقتراض مف الخارجو  
ـ في زيادة االستثمار اإلجمالي الذي يمكف أف يسي، المجوء إلى االستثمار األجنبي المباشرمف كاف البد 

، اف المدفوعات في بداية األمرميز  ويمكف أف يكوف لو أثر إيجابي عمى، الناتج المحمي ووبالتالي في نم
وىذا ما ، طالما كاف حجـ انسيابيا إلى البمداف النامية يزيد عف حجـ تصدير الفوائد واألرباح إلى الخارج

حينما كانت ىذه البمداف أرضا خصبة مستصمحة ، تحقؽ ليذه البمداف في غضوف القرف التاسع عشر
 .2ىذه االستثمارات فييا وحديثا لنم

ف عدـ توافر الدراسات واإلحصائيات المنشورة حوؿ تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة وبالرغـ م 
فإنو يمكف القوؿ بأف ، ومع األخذ بعيف االعتبار المؤشرات السابقة، عمى ميزاف مدفوعات البمداف النامية

اف النامية المضيفة االستثمارات األجنبية المباشرة يمكف أف تساىـ في تحسيف ميزاف المدفوعات في البمد
األمر الذي يؤدي إلى ، نظرا ألف ىذه االستثمارات تؤدي إلى توفير رؤوس األمواؿ والتكنولوجيا والخبرات

مف جية أخرى فإف االستثمارات المقامة برؤوس أمواؿ ، زيادة طاقة اإلنتاج بما يحقؽ فائضا لمتصدير
السمع في نفس مستوى السمع المتداولة في أسواؽ  ويتوقع أف تكوف ىذه، أجنبية تنتج سمعا قابمة لمتصدير

وال شؾ أف امتبلؾ أي دولة لسمع تصديرية بيذه المواصفات ، قريبة مف مستواىا وأ، الدوؿ المتقدمة
وىذا يساىـ في ، وبالسعر المبلئـ، التسويقية العالمية يجعميا أكثر قدرة عمى حسف تصريؼ سمعيا األخرى

  .3تحسيف ميزاف المدفوعات

حيث ساىمت االستثمارات األجنبية في األرجنتيف في زيادة ، المكسيؾو وىذا ما حدث في األرجنتيف  
وقد زاد حجـ ، (2444-2441وذلؾ خبلؿ الفترة )، % في المتوسط سنويا301قيمة الصادرات بنسبة 

                                                 
 .329، 328ص ص ، 2007، االسكندرية، الدار الجامعية، االقتصاديات الدولية، عبد الرحماف يسري أحمد 1
 .435ص ، مرجع سابق، نزيو عبد المقصود مبروؾ 2
 .438ص ، سابقالع مرجفس الن 3
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ىا كما استمرت الصادرات غير النفطية في المكسيؾ تبدي اتجا، 1% في السنة401الصادرات بنسبة 
2444% سنة 20إذ زادت بنسبة ، إيجابيا

كما ساىمت ىذه االستثمارات في زيادة الصادرات الصناعية ، 2
 في الصيف ارتفعت مساىمة ىذه االستثمارات في الصادرات مفو ، 1555% سنة 05في كوستاريكا بنسبة 

 (. 1552-2442% خبلؿ الفترة ) 05% إلى 23

ات جديدة مف االستثمارات األجنبية المباشرة كاف ذلؾ إيجابيا فإنو كمما كانت ىناؾ تدفق، ولئلشارة 
فالدراسات األخيرة التي أجريت عمى عينة مف البمداف النامية تشير إلى أف غياب ، ميزاف المدفوعات عمى

تجعؿ البمد المضيؼ يعرؼ خروجا صافيا لرؤوس األمواؿ ، تدفقات جديدة لبلستثمار األجنبي المباشر
وىذا ما حدث فعبل ، األرباح واإلتاوات الناتجة عف التكنولوجيا مف الفروع إلى الشركة األـ العائدة لتحويؿ

أيف كانت األرباح المحولة أىـ مف التدفؽ الداخؿ لبلستثمار  ؛(2435-2425في الدوؿ النامية بيف )
التحويبلت أيف لـ تمثؿ ىذه  ؛2441و 2441خبلفا لما أصبح عميو الحاؿ في سنوات ، األجنبي المباشر

 .3سوى ثمث األرباح المحققة

إذا كانت االستثمارات األجنبية مف شأنيا أف تساىـ في تحسيف ميزاف المدفوعات في البمداف النامية  
إال أنو مف الصعب التعميـ بأف ىذه االستثمارات ليا دور إيجابي في تحسيف ميزاف المدفوعات ، المضيفة

وىذا يعني أف ىناؾ عوامؿ يجب أخذىا في ، مف دولة إلى أخرى فاألمر يختمؼ، في كؿ الدوؿ المضيفة
ليس فقط عمى ميزاف المدفوعات في الدولة ، قياس أثر االستثمارات األجنبية وأ، الحسباف عند دراسة

، بؿ أيضا عمى أىدافيا الخاصة بالتطوير والتحديث التكنولوجي والعمالة عمى سبيؿ المثاؿ، المضيفة
  لعامة التي تتبناىا ىذه الدوؿ اتجاه ىذه االستثمارات.فضبل عف السياسات ا

  مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا -3

البمداف النامية ليست قادرة بعد عمى و ، شكؿ طاقات بشرية في المقاـ األوؿم وى االتكنولوجيإف مشكؿ  
التقنييف القادريف عمى اقتناء و ي عدد العمماء التكفؿ بيذا التحدي بسبب النقص الفادح الذي تعاني منو ف

 .االتكنولوجيىذه 

                                                 
 .15ص ، 2000مارس ، التنميةو  مجمة التمويؿ، اإلصالحات الييكمية في األرجنتين في التسعينات، بيدرو بو 1
، 2000مارس ، التنميةو  مجمة التمويؿ، التحديات القادمةو  اإلصالحات الييكميةو  المكسيك التطورات األخيرة، خوزيو أنجؿ جوريا 2

 .23ص 
3 Unctad , World Investment Raport ,2002, P 17.  
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خاصة منيا العربية سواء بو ، الدوؿىذه ييف شديد التدني في ويعد اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير العمم 
مقارنة مع المتوسط العالمي لئلنفاؽ عمى ، في نسبتو مف الدخؿ الوطني اإلجمالي وأ، في قيمتو المطمقة

ذا كاف المتوسط ، ومقارنة أيضا مع ما تنفقو دولة صغيرة مثؿ إسرائيؿ في ىذا المجاؿ، لتطويرالبحث وا وا 
حتى عاـ  2434وفقا لبيانات البنؾ الدولي قد بمغ عاـ ، العالمي لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير العممييف

اتج الوطني % مف الن5011وفإف ما تنفقو األردف مثبل نح، % مف الناتج العالمي1013ونح 1555
 . 1% مف الناتج الوطني اإلجمالي خبلؿ نفس الفترة5010ووما تنفقو اإلمارات نح، اإلجمالي

ونظرا ألف البمداف النامية ترغب وتسعى ، التنمية إستراتيجيةونظرا ألف التكنولوجيا تمعب دورا بارزا في  
فقد اتجيت الكثير مف ىذه ، لوجيوسعيا منيا لمنيوض بركب التقدـ التكنو ، لتحقيؽ تنميتيا االقتصادية

وجذب الشركات متعددة الجنسيات كأحد وسائؿ بموغ ، البمداف إلى تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة
مصدرا فعاال لنقؿ التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة إلى  اتاالستثمار ىذه عد تإذ ، اليدؼ المشار إليو

ف وجود طرؽ وقنوات أخرى تمكف الدوؿ النامية مف جمب الفنوف وبالرغـ م، الدوؿ حديثة التصنيع
غير ، وكذلؾ البحوث والمنشورات العممية، التكنولوجية مف خبلليا فيما يتعمؽ بالعقود اإلدارية والتراخيص

، التكنولوجيا ىوالذي يمثؿ أكثر الطرؽ جدوى في الحصوؿ عم، االستثمارىذا داـ قأف ىذا ال يمنع مف است
 .2ستخراجيةاال: اصة بالنسبة لبعض أنواع الصناعات مثؿوبصفة خ

وفي نفس الوقت يساىـ في تنمية أنشطة البحوث والتطوير ، فيذا االستثمار يتضمف نقؿ التكنولوجيا 
حيث تعتبر عبلقاتيا بالشركات الكبرى خير تأكيد ليذه ، وىذا ما حدث في الصيف، في الدوؿ المضيفة

  .3الميزة

ارير إلى الدور الذي تمعبو الشركات متعددة الجنسيات في نقؿ التكنولوجيا إلى البمداف شير أحد التقيو  
% مف إجمالي 30% إلى 20حيث تنقؿ ما بيف ، باعتبارىا المصدر األكبر في ىذا المجاؿ، النامية

داف النامية فيذه الشركات عندما تقوـ باستثماراتيا المباشرة في البم، 4لتكنولوجيا القادمة إلى ىذه الدوؿا
والتي ، فإنيا تجمب معيا عدتيا الكاممة إلقامة مشاريعيا بما في ذلؾ "الحزمة التكنولوجية" التي تحتاج إلييا

                                                 
1 World Bank , World development indicatiors 2003 ,table 512 

 .96ص ، مرجع سابق، مقدمة في إدارة األعماؿ الدولية، عبد السبلـ أبو قحؼ 2
ص ، 2001يوونية ، التنميةو  مجمة التمويؿ، ما فائدة االستثمار األجنبي المباشر لمدول النامية، عساؼ زريف، مراكش لونجاني 3

07. 
مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني حوؿ ، أثر التكنولوجيا عمى إدارة الموارد البشرية، حميدات صالح، بو خمخـ عبد الفتاح 4

 .2006مارس14/15، جامعة جيجؿ، قتصادية الجزائريةالمؤسسة االو  التكنموجيةالتطورات 
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، والقياـ بالتصميمات اليندسية المطموبة، تشمؿ دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لممشروع المزمع إقامتو
حضار الخبراء وعمى مباشرتو في ، واإلشراؼ عمى إنجاز المشروع، اآلالتالمعدات و ، اإلدارييف، الفنييف وا 
حيث تعتبر ىذه الشركات أكثر قدرة عف غيرىا مف الشركات األخرى سواء بالنسبة ، اإلنتاج والتسويؽ

دخاؿ التعديبلت البلزمة عمى ىذه التكنولوجياو أ، لمتطبيؽ المباشر لمتكنولوجيا في األنشطة اإلنتاجية  وأ، ا 
 وأ، ة مقدرتيا االقتصاديةءبيدؼ تحسيف كفا، يئة التكنولوجية المختمفة التي تعمؿ فيياتكييفيا مع الب

بالنسبة إلدارة ىذه التكنولوجيا مف حيث كيفية ربط الموارد المختمفة المتاحة لزيادة فعالية اإلنتاج السمعي 
 .1والخدمات

بعممية التطوير في الدوؿ  حسب تقرير األنكتاد فإف الشركات متعددة الجنسيات لـ تكتؼ حالياو  
ف نصيب ىذه األخيرة مف عمميات البحث إإذ ، بؿ أصبحت تقوـ بيذه الميمة في الدوؿ النامية، المتقدمة

وأكبر متمقي ، إال أنو متركز في بعض االقتصاديات، والتطوير مف طرؼ ىذه الشركات في تزايد مستمر
% في الفترة 25% إلى 1في ىذه المنطقة مف إذ قفز إنفاؽ الشركات األمريكية ، آسيا النامية وى
أما إنفاؽ الشركات ، الصيف وسنغافورة وىونج كونج وماليزيا ( والزيادة كانت ممحوظة في2441-1551)

-2440% في الفترة )2% إلى 100قفز مف  السويدية في الدوؿ النامية عمى البحث والتطوير فقد
أما في ، بانية في االقتصاديات التي تمر بمرحمة انتقاليةنفس التطور لمشركات األلمانية والياو ، (1551
مشروعا أجنبيا مباشرا ينطوي عمى أنشطة البحث  2221فقد كاف مف بيف ، (1551-1551الفترة )
وتشير إحصائيات ، وفي جنوب شرقي أوربا، مشروعا تـ في البمداف النامية 2540ىناؾ ، والتطوير

 ؛وفي أمريكا البلتينية، ير في دوؿ شرؽ آسيا )اليند والصيف(إلى وجود عمميات البحث والتطو  1550
 .2أما في إفريقيا فإنو منخفض جدا باستثناء المغرب األقصى، البرازيؿ والمكسيؾ: مثؿ

 1و شركة أوربية 21و، شركة أمريكية 11شركة متعددة الجنسيات منيا  01وفي دراسة أجريت عمى  
ىونج كونج أشارت إلى ، تايواف، مصر، جنوب إفريقيا، اليند، رازيؿالب، شركات يابانية تعمؿ في المكسيؾ

 : 3ما يمي

                                                 
 .451ص ، مرجع سابق، نزيو عبد المقصود مبروؾ 1
مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني حوؿ ، دورىا في نقل التكنولوجيا في الدول الناميةو  الشركات متعددة الجنسيات، بعموج بو لعيد 2

 مرجع سابؽ.، المؤسسة االقتصادية الجزائريةو  التكنموجيةالتطورات 
 .451ص ، سابقالمرجع ال سنف، نزيو عبد المقصود مبروؾ 3
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  وغيرىا مف ، والتسويؽ، والتنمية لممنتجات، شركة أمريكية بممارسة أنشطة البحوث 12تقـو
 ؛خارج الدولة األـ  طنيةاألنشطة الو 

 ؛رج الدولة األـدراستيا تمارس أنشطة بحوث وتنمية خا تإف جميع الشركات األوربية التي تم 

  دولة  15إف معظـ أنشطة البحوث والتطوير التي تقـو بيا الشركات األمريكية واألوربية تتـ في
كما أف جميع ، وجنوب إفريقيا، البرازيؿ، المكسيؾ، اليند، وبصفة خاصة في النمور اآلسيوية، نامية

 ؛مية يغمب عمييا الطابع التطبيقيالبحوث في البمداف النا

 بتقديـ  طة البحوث تتـ بواسطة العماؿ الوطنييف تحت إشراؼ ىذه الشركات التي تقوـجميع أنش
 ؛برامج تدريبية لموطنييف

 طرؽ واألساليب الحديثة في تقوـ ىذه الشركات بعقد دورات تدريبية لموردي المواد الخاـ وتقديـ ال
مف الجامعات في البمداف النامية  باإلضافة إلى قياـ ىذه الشركات بدعـ الكثير، والتوزيع، التخزيف النقؿ

 ؛ماديا وتكنولوجيا

 المطبؽ تقريبا في نظيرتيا  واستطاعت الشركات الوطنية تنمية منتجاتيا وأساليب إدارتيا عمى النح
 وذلؾ عف طريؽ التقميد وقد ظير ذلؾ واضحا في دوؿ مثؿ النمور اآلسيوية.، األجنبية

عمى تحسيف قدرتيا في تصدير السمع  البمداف النامية دة الجنسيات قد ساعدتفالشركات متعد، إذف 
تكنولوجيا : مثؿ ؛كما ساعدت عمى نقؿ جوانب التكنولوجيا الحديثة، الصناعية بدال مف المواد الخاـ

وىي بذلؾ قد ساعدت عمى التجديد ، يات الفنية إلى الشركات المحميةوتكنولوجيا بعض العمم، اإلدارة
ولكف تختمؼ تجارب النجاح في االستحواذ ، والنسيج ات اإللكترونية والغزؿالتكنولوجي خاصة في الصناع

 . 1ومف نشاط آلخر، عمى تمؾ التكنولوجيا مف دولة ألخرى

مة التكنولوجيا التي تنقميا الشركات متعددة الجنسيات وظروؼ الدوؿ النامية المضيفة ءوعف مدى مبل 
سويقا( في أسواؽ ىذه الدوؿ تختمؼ عف تمؾ التي تقدميا فالمنتجات التي تقدميا ىذه الشركات )إنتاجا وت

وفي  كما وجد أيضا أف ىناؾ اختبلفا جوىريا في المنتجات مف دولة نامية إلى أخرى، في أسواقيا الوطنية
إنتاج السيارات يتـ األخذ : مثاؿ ؛جميع الحاالت تراعي الشركات األجنبية متطمبات وخصائص كؿ سوؽ

                                                 
 361، 356ص ص ، 2007، مصر، الدار الجامعية، العالميةو  إدارة األعمال الدولية، فريد النجار 1
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حيث يستمـز األمر أحيانا تعديؿ مكاف وضع عجمة ، مرور المطبقة في كؿ بمدفي االعتبار أنظمة ال
 .1العكس وفقا لمتطمبات النظاـ المطبؽ في كؿ دولة مضيفة وأ، القيادة مف اليميف إلى اليسار

إف حصوؿ البمداف النامية عمى التكنولوجيا التي تساعدىا في تحقيؽ تنميتيا االقتصادية يتوقؼ عمى  
ومف جية ، ىذا مف جية، د الشركات متعددة الجنسيات لتقديـ العوف التكنولوجي ليذه البمدافمدى استعدا

كما ، 2معيا ومدى تعاونيا، مدى ما تقدمو البمداف النامية مف تسييبلت ليذه الشركات ىأخرى يتوقؼ عم
، كوريا الجنوبية، يبلوىذا ما فعمتو كؿ مف فنزو ، يجب عمى الدوؿ النامية تثبيت قواعد العموـ والتكنولوجيا

 .3ماليزيا وتركيا، اليند، الصيف

 النامية الدول في المباشر ألجنبيا لالستثمار السمبية اآلثار: الخامس المطمب

إف تخوؼ الدوؿ النامية مف االستثمار األجنبي المباشر يبقى مبررا في ظؿ اآلثار التي يمكف أف 
حيث أف ، يبؽ حبيس نظرة سنيف ما قبؿ الثمانيناتوىذا لـ ، يصحبيا تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية

 : الدراسات الحديثة تشير إلى بعض المخاطر المحتممة

 مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة  -1 

تشكؿ مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة عبئا ثقيبل عمى البمداف النامية التي تستضيؼ  
ىناؾ مف الحاالت التي تدؿ عمى أف ىذه االستثمارات تجني مف وراء أعماليا  فإبؿ ، ىذه االستثمارات

 في بعض الدوؿ ما يفوؽ أضعاؼ االستثمارات بيا.

 4: وبصفة عامة فإف مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة تتمثؿ فيما يمي

 ؛األرباح المحولة لمخارج 

  والتي تتمثؿ في رسوـ ، المشروعات االستثماريةمدفوعات خدمة نقؿ التكنولوجيا المستخدمة في
 ؛الخبرات الفنية األجنبية األخرىنفقات اإلدارة و ، التراخيص، العبلمات التجارية، وبراءات االختراع

 ؛الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر 

 الستثمارية إلى ببلدىـتحويبلت جزء مف مرتبات العامميف األجانب في المشروعات ا. 
                                                 

 .204ص، مرجع سابق، جدوى االستثمارات األجنبيةو  نظريات التدويل، عبد السبلـ أبو قحؼ 1
 .163ص ، السابقالمرجع  نفس 2
 .361ص ، المرجع السابق، فريد النجار 3
 .332ص ، 1992، دوف ذكر دار النشر، تحديات التنميةو  دياإلصالح االقتصا، محمد ناظـ الحنيفي 4
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البيانات التي تصدر عف الييئات الدولية تتناوؿ مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية ونظرا ألف  
المباشرة باألشكاؿ المذكورة في إطار تجميعي مما يصعب معو قياس عبء كؿ نوع مف ىذه المدفوعات 

 : إال أنو يمكف التعرض لمشكميف التالييف، ىعمى حد

 : األرباح المحولة لمخارج -1-1

ليذه  ارئيس ئاانب كبير مف أرباح االستثمارات األجنبية المباشرة إلى ببلدىا األـ يمثؿ عبإف تحويؿ ج 
 : وذلؾ في ظؿ الحقائؽ التالية، 1االستثمارات في البمداف النامية

 عظـ حجـ أرصدة رؤوس األمواؿ التي تستثمرىا ىذه الشركات في البمداف النامية في شكؿ استثمار
 ؛2مباشر

النسبية ليذه االستثمارات مف إجمالي االستثمارات الموجودة في البمداف النامية ارتفاع األىمية ،
 ؛3حيث فاؽ إجمالي تدفؽ ىذه االستثمارات إجمالي تدفؽ الحوافظ المالية

 .ارتفاع معدالت األرباح التي تحققيا ىذه االستثمارات في البمداف النامية 

االستثمارات األجنبية المباشرة الموظفة في الدوؿ  ولعؿ إيراد بعض األرقاـ واإلحصائيات عف حجـ 
 توضح حقيقة عبء ىذه االستثمارات.لوعوائد ىذه االستثمارات المحولة إلى البمد األـ ، النامية

دوالر إلى  1010أرسمت الشركات متعددة الجنسيات ، فمقابؿ كؿ دوالر يتـ استثماره في الدوؿ النامية 
( مبمغ 2424-2425شركات األمريكية فقد استثمرت خبلؿ الفترة )وفيما يتعمؽ بال، البمد األـ

 مميوف دوالر عمى شكؿ أرباح. 1311وأرسمت إلى بمدىا ، مميوف دوالر22111

وبمغت األرباح ، مميوف دوالر في القطاع النفطي في الشرؽ األوسط 1101تـ استثمار  2435عاـ  
ألؼ مميوف دوالر 01وبشكؿ عاـ تـ استخراج حوالي ، مميوف دوالر2110واألمريكية العائدة إلى الوطف نح
 .4(2435-2425مف البمداف النامية في الفترة )

                                                 
 .332ص ، السابقالمرجع  1
 .481ص ، مرجع سابق، نزيو عبد المقصود مبروؾ 2
 .213ص ، 2000تقرير التنمية البشرية ، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 3
ص ص  2000، اإلسكندرية، النشرو  ار الوفاء لمطباعةد، آثاره االجتماعية عمى األسرةو  االنفتاح االقتصادي، محمد عمي سبلمة 4

108- 109. 
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مميوف  02121بينما بمغت العائدات ، مميوف دوالر 13452بمغت االستثمارات المباشرة  2432عاـ  
 24455والي فقد بمغ حجـ االستثمارات ح 2431أما عاـ ، ( مميوف دوالر11212دوالر بربح صافي قدره)

 .1مميوف دوالر20413أي بربح صافي قدره ، مميوف دوالر 10313بينما كانت العائدات ، مميوف دوالر

(% مف كتمة رأس الماؿ التي 45-15ىذه بعض األرباح الخيالية التي تقترب مف تحقيؽ نسبة بيف )
ال شؾ أف تحويبلت و ، ميةاشرة في البمداف الناتوظفيا الشركات متعددة الجنسيات في شكؿ استثمارات مب

 افي الوقت الذي تشكؿ فيو آثار ، األرباح تشكؿ عوامؿ ضغط عمى موازيف المدفوعات في البمداف النامية
وىذا ما تؤكده التجارب فارتفاع ، إيجابية عمى موازيف مدفوعات الدوؿ المتقدمة المصدرة ليذه االستثمارات

وؿ أمريكا البلتينية أدى إلى ارتفاع العجز في ميزاف انسياب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى د
، ندونيسياأوال يختمؼ الحاؿ في كؿ مف الشيمي و ، ودخمت أمريكا البلتينية في دائرة االقتراض، المدفوعات

مما أدى إلى ارتفاع المديونية ، 2435مميوف دوالر عاـ 2231فعجز الميزاف التجاري في الشيمي بمغ 
 2باء خدمتيا.الخارجية وارتفاع أع

  مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا -1-2 

بؿ تتطمب ، أي شركة استخداميا دوف مقابؿ وإف التكنولوجيا ليست بمنفعة عامة يمكف ألي فرد أ 
لذلؾ فإف الدوؿ النامية المضيفة لبلستثمار األجنبي ، إمكانيات مادية تتناسب وجدوى ىذه التكنولوجيا

 .3مييا دوف تكمفةالمباشر ال يمكنيا الحصوؿ ع

وعادة ما تقوـ االستثمارات األجنبية المباشرة بتحويؿ مدفوعات باىظة نظير ما تستخدمو في  
العبلمات التجارية و ، الستخداـ براءات االختراع فتقوـ بدفع مقابؿ، مف تكنولوجيا متقدمة مشروعاتيا

وعادة ، جانب المرافقيف ليذه المشروعاتوكذلؾ المرتبات المرتفعة لمخبراء والفنييف األ، والتراخيص الفنية
وذلؾ كوسيمة لمتحايؿ مف أجؿ مزيد مف ، ما يبالغ القائموف عمى ىذه االستثمارات في حساب ىذا المقابؿ

وقد ال تقؼ ىذه المبالغة ، لمتيرب مف الضرائب المحمية التي قد تكوف مرتفعة نسبيا وأ، التحويؿ لؤلرباح
وغير ذلؾ مما يمكف ، إلى تقييـ أسعار مرتفعة لآلالت والمعدات الرأسماليةذلؾ أنيا تصؿ ، عند ىذا الحد

 .4بحيث تأكؿ األرباح قبؿ تحققيا، استيراده مف الشركات األـ بالخارج
                                                 

 .121ص ، مرجع سابق، سامي ىابيؿ 1
 .122، 121ص ص  السابقالمرجع  نفس 2
 .156ص ، مرجع سابق، جدوى االستثمارات األجنبيةو  نظريات التدويل، عبد السبلـ أبو قحؼ 3
 .485ص ، مرجع سابق، نزيو عبد المقصود مبروؾ 4
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أظيرت إحدى الدراسات التي قدمت في المؤتمر الثالث لمتجارة والتنمية التابع لؤلمـ المتحدة في الفترة  
مدى ضخامة األعباء التي تتحمميا البمداف ، بمدينة" سنتياغو" 2421ة ماي مف سن 12أفريؿ إلى  21

، إذ بينت ىذه الدراسة التي شممت ست عشرة دولة نامية في آسيا، نقؿ التكنولوجيا النامية نتيجة خدمة
فريقيا أف مجموع ما دفعتو ىذه الدوؿ خبلؿ السنوات األخيرة مف الستينات وصؿ إلى ، وأمريكا البلتينية، وا 

% مف إجمالي 0ونسبة ، % مف إجمالي ناتجيا المحمي5012ما يمثؿ نسبة و وى، مميوف دوالر 310
 .1صادراتيا خبلؿ ىذه الفترة

 االستثمار األجنبي المباشر وزيادة االستيالك  -2 

إف وجود االستثمار األجنبي المباشر في البمداف النامية يؤدي إلى جمب أنماط جديدة مف االستيبلؾ  
ويرجع ذلؾ لما تقوـ بو ىذه الشركات متعددة ، ءـ وخصائص ىذه البمداف ومتطمبات التنمية فيياال تتبل

والتنبؤ بالتغيرات المحتممة ، وأذواؽ المستيمكيف، الجنسيات ببحوث التسويؽ لمتعرؼ عمى ظروؼ السوؽ
عبلف التي تيدؼ كما تقوـ أيضا بأعماؿ الدعاية واإل، التوزيعيو ، االستيبلكي، عمى المستوى اإلنتاجي

وليذه الشركات شبكات توزيع واسعة مما يساعد عمى بسط سيطرتيا ، إلى استدامة الطمب عمى منتجاتيا
الميؿ  ووال شؾ أف ارتفاع معدالت أ، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت االستيبلؾ، 2في األسواؽ

مما يترتب ، الميؿ الحدي لبلدخارانخفاض  وأ دي إلى انخفاض المكوف الرأسماليالحدي لبلستيبلؾ يؤ 
فضبل عف استمرار ، التأثير عمى تمويؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية بالبمداف النامية، بالتالي، عميو

والنتيجة ، تمويؿ برامج التنمية الشاممة في الكثير مف المجاالت اعتماد ىذه البمداف عمى دوؿ أخرى في
 . 3ر ىي انخفاض الكفاءة االقتصادية ليذه البمدافالطبيعية والمتوقعة لكؿ ىذه اآلثا

التقميد في زيادة االستيبلؾ وتقميؿ االدخار ويكوف ىذا األثر  ويضاؼ إلى ذلؾ انتشار المحاكاة أ 
مما يدفع ، حيث تبدأ الطبقات والفئات االجتماعية األغنى في سموؾ أنماط استيبلكية ترفية أعمى، قويا

ويقمؿ بالتالي حجـ ، األمر الذي يؤدي إلى زيادة االستيبلؾ، غنى لتقميدىا الطبقات االجتماعية األقؿ
 4االدخار الحكومي.

                                                 
 .314ص ، 1978، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث، زكي رمزي 1
 .254ص ، المرجع السابق، محمد العربي ساكر 2
 .118ص ، مرجع سابق، جدوى االستثمارات األجنبيةو  نظريات التدويل، عبد السبلـ أبو قحؼ 3
 .382ص ، نفسومرجع ، رمزي زكي 4
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حوؿ العبلقة القائمة بيف االستثمار األجنبي المباشر واالستيبلؾ  K.L.GUPTAوفي دراسة قاـ بيا 
تشوييا في نمط توصؿ إلى أف ىذا االستثمار يحدث ، الترفي المحمي في بمد ناـ ذي زيادة سكانية واضحة

الذي يقمؿ مف حجـ  ووعمى النح، ويرفع مف حجـ االستيبلؾ الترفي في المجتمع، االستثمارات المحمية
ويظير ذلؾ بصورة واضحة في حالة ما إذا كانت االستثمارات األجنبية مف ذلؾ النوع ، االدخار المحمي

، أجيزة التمفزيوف، اصةالسيارات الخ: مثؿ ؛الذي ينتج السمع االستيبلكية الفاخرة في السوؽ المحمية
يضاؼ إلى ذلؾ أف الشركات متعددة الجنسيات التي تقوـ باالستثمار المباشر في البمداف النامية ، وغيرىا

: مثؿ ؛ـ حاجات المستيمكيف في ىذه البمدافئوالتي ال تبل، مرغوب فيياالتقوـ بإنتاج العديد مف السمع غير 
وبذلؾ تنقؿ ىذه الشركات بعض المنتجات التي القت قبوال واسعا في ، (الغازية )كوكاكوال المشروبات

مستغميف إمكاناتيـ اليائمة ، ببلدىا إلى البمداف النامية التي ال تتوافر فييا مقومات ومستمزمات إنتاجيا
كذلؾ فإف الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تروج إلنتاج العديد مف ، ووسائؿ اإلعبلـ الطموحة

 . 1في الوقت الذي أقمعت فيو عف إنتاجيا في ببلدىا، غير المبلئمة وغير الصحية المنتجات

   .االستثمار األجنبي المباشر وارتفاع معدل التضخم -3

وعند تسديد أعبائيا تولد ضغطا خاصا عمى األسعار الداخمية بيذه ، عند استقداـ ىذه االستثمارات 
كما تعمؿ الشركات متعددة الجنسيات التي تقـو ، تضخميةمما يولد في بعض األحياف موجات ، البمداف

وىذا يعمؿ ، بيذه االستثمارات عمى إنتاج سمع جديدة مما يؤدي إلى زيادة الطمب عمى المعروض منيا
تساىـ االستثمارات األجنبية المباشرة في ظيور التضخـ في الدوؿ النامية و ، عمى رفع األسعار تصاعديا

 2: التالي وعمى النح

عف طريؽ ، ف تنفيذ مشروعات معينة في البمداف النامية يتطمب جزءا مف اإلنفاؽ االستثماريإ
وىذا يؤدي إلى زيادة واضحة في القوة ، كالعمؿ عمى توفير البنية التحتية األساسية، التمويؿ المحمي

ذا ل، بالتالي زيادة اإلنفاؽ، البمداف في بداية نشاط المشروعاتالشرائية داخؿ ىذه  ـ يكف التمويؿ المحمي وا 
فإف ىذا يؤدي إلى زيادة كمية ، ولجأت الدولة إلى التمويؿ التضخمي، نابعا مف موارد حقيقية بالداخؿ

حمية حقيقية وحتى في حالة التمويؿ مف مصادر م، خميبالتالي زيادة حدة الضغط التض، النقود المتداولة
ألف زيادة ، المراحؿ األولى مف تنفيذ المشروعاتفإف ارتفاع األسعار سيحدث في  غير التمويؿ التضخمي

                                                 
 .383، 382ص ص،  سابقالمرجع ، رمزي زكي 1
 .393، 391ص ، السابق مرجع نفس ال 2
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، مف جية يخمؽ طاقة معينة وفي، ذلؾ ألف لكؿ استثمار طبيعة مزدوجة، االستثمار يخمؽ دخوال نقدية
ذا لـ يزد عرض ، ومف جية أخرى يولد طمبا فعاال عف طريؽ الدخوؿ النقدية الناشئة عف إنفاقو وا 

 االرتفاع . وفإف أسعارىا سوؼ تتجو نح، لضروري منياخاصة ا، المنتجات مف السمع والخدمات

 نما إنتاجا غير ، إذا كاف اإلنفاؽ االستثماري موجيا إلى إنشاء مشروعات ال تنتج إنتاجا مباشرا وا 
فنجد أنو بالرغـ مف أف اإلنفاؽ االستثماري عمى ىذه المشروعات يخمؽ دخوال نقدية تولد طمبا ، مباشر

ال يصمح  ناتج غير مباشر وإال أف الناتج مف ىذه المشروعات إنما ى، ستمرةوبصفة م، فعاال في الحاؿ
ومف ثمة فإنو خبلؿ ىذه الفترة يصاحب عممية التوسع في االستثمار اختبلؿ في التوازف بيف ، لبلستيبلؾ

وتزداد حدة ، فيعكس أثره مباشرة في شكؿ ارتفاع في المستوى العاـ لؤلسعار، وقوى الطمب، قوى العرض
 . ذا االختبلؿ إذا كانت فترة إنشاء المشروعات طويمةى

 االستثمار األجنبي المباشر وتموث البيئة -4

تحتؿ قضية الحفاظ عمى البيئة والحيمولة دوف تموثيا محؿ الصدارة في سمـ االىتمامات الوطنية  
ىدارىا يؤدي إلى اإلخبلؿ بتوازنيا، والدولية ومف ثـ يؤثر سمبا عمى ، ويرجع ذلؾ إلى أف استنزاؼ البيئة وا 
مثؿ ، نظرا ألنو ينقؿ الصناعات المموثة، يمكف أف تكوف ليذا االستثمار آثار سمبية عمى البيئةو ، التنمية

سواء مف حيث ما ، وغيرىا مف الصناعات التي تخؿ بالتوازف البيئي، الصناعات البتروكيماوية الثقيمة
وما حدث في كارثة ، ات السامة التي تنتج عنيامف حيث النفايات والمخمف وأ، تحتاج مف مدخبلت

ىذه الصناعات لـ يعد ، دليؿ عمى ذلؾ unien carbaied)بوباؿ( باليند والتي تحممت مسؤوليتو شركة 
وتزايد الوعي البيئي لدى  ونظرا لنم، إقامتيا عمى أرض الدوؿ الصناعية المتقدمة ومف السيؿ توطينيا أ

ف إعادة ت، سكاف ىذه الببلد مع احتفاظ الشركات متعددة ، وطيف مثؿ ىذه الصناعات في الدوؿ الناميةوا 
مف تسويؽ وتكنولوجيا ال تمثؿ ، الجنسيات بسيطرتيا عمى المراحؿ األخرى المرتبطة بالنشاط اإلنتاجي

، وخصوبة التربة، والتأثير عمى نقاء المياه، وتحويؿ لمموارد البيئية، استغبلؿو ، فقط المزيد مف استيبلؾ
 . 1لخإنظافة المناخ...و 

                                                 
، 1996، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، البيئةو  المشكالت االقتصادية لمموارد، أحمد رمضاف نعمة اهلل، محمد مندور أحمد 1

  16 -15ص ص 
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فقد أدى تطوير التكنولوجيا في الماضي إلى ، كما أف استخداـ التكنولوجيا قد يسفر عف مشكبلت بيئية 
وذلؾ ألنو كمما زادت درجة التقدـ التكنولوجي كمما أدى ذلؾ إلى التوصؿ إلى ، 1تدىور البيئة الطبيعية
والتي ، لعمميات اإلنتاجية والنشاط االقتصاديبالتالي استخداـ آالت أحدث في ا، طرؽ إنتاج أحدث

 وكما ى، وىذا مف شأنو أف يزيد مف درجة التموث البيئي، تستخدـ في تشغيميا أنواع جديدة مف الطاقة
تتخمؼ  وفيذا يؤدي إلى وجود نوع جديد مف المموثات التي تنتج أ، الحاؿ مثبل عند استخداـ الطاقة النووية

خاصة إذا لـ تتخذ اإلجراءات وب، وىذا يزيد مف حدة التموث البيئي، ه الطاقةعف اآلالت التي تعمؿ بيذ
 . 2السميمة والعاجمة لمتخمص مف النفايات بالطريقة الصحيحة

صحبو مف تكنولوجيا متقدمة يإذف فاستقداـ االستثمارات األجنبية المباشرة إلى البمداف النامية وما  
ومف ثمة ، الذي يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية الفردية والكمية لممجتمع، يؤدي إلى المزيد مف التدىور البيئي

حيث أف الخمؿ البيئي في قطاع في المجتمع يترتب ، طابع دائري ووالتموث البيئي ذ، تضييع نتائج التنمية
الذي يؤثر بدوره ، فالخمؿ في التربة يؤثر عمى خمؿ في اإلنتاج الحيواني، عميو خمؿ في بقية القطاعات

والتموث الثقافي يؤثر عمى ، وتنيار البيئة، ى صحة اإلنساف الذي تتدىور إنتاجيتو فيقؿ االستثمارعم
وتقؿ فرص العمؿ ، انتماء الفرد ومف ثمة االنحراؼ والضياع الذي يؤثر عمى االستثمار فينخفض اإلنتاج

 . 3فاإلرىاب وىكذا، فتنتشر البطالة

  

 

 

 

 

 

                                                 
، 2000، مصر، (1الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية )ط، ء شاىيفترجمة بيا، مبادئ التنمية المستدامة، ؼ. دوجبلس موسشيت 1

 157ص 
، قسـ االقتصاد، البيئةو  مدخل إلى اقتصاديات الموارد، عفاؼ عبد العزيز عابد، أحمد رمضاف نعمة اهلل، محمد محروس إسماعيؿ 2

 393ص ، 1999، جامعة اإلسكندرية، كمية التجارة
 493ص ، مرجع سابؽ، العالميةو  االقتصاديةإدارة األعمال ، فريد النجار 3
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 : األول الفصل خالصة

دالة مركبة  يستنتج أف االستثمار األجنبي المباشر عبارة عمى، تـ عرضو في ىذا الفصؿ انطبلقا مما
ومف ، والتي تعمؿ معا في منظومة واحدة ومتكاممة، في العديد مف العوامؿ والمحددات المعقدة والمتشابكة

طاردة  وأ ةوالتي تترجـ محصمتيا كعوامؿ جاذب، ف تفاعميا يخمؽ أوضاعا معينة بمعطيات مختمفةإثـ ف
 لو. 

قد ازدىر خبلؿ و ، فقد أصبح يستحوذ عمى الحصة الكبرى مف تدفقات رؤوس األمواؿ عبر الحدود 
ثـ تراجع في ، وحتى الحرب العالمية األولى، ازداد اتساعا مع بداية الثورة الصناعيةو ، القرف التاسع عشر

وحتى الثمانينات حيث ، رب العالمية الثانيةليزداد تدفقو مع انتياء الح، فترة ما بيف الحربيف العالميتيف
ثـ شيد تطورات سريعة في الفترة ، وما خمفتو مف ديوف لمدوؿ النامية، تأكدت أىميتو مع أزمة النفط

 . وىذا نتيجة التغيرات التي عرفتيا الساحة الدولية، األخيرة

والعمالة المدربة تحتؿ المركز ، عيةا عف أىـ الدوافع لقرار االستثمار في الخارج فتبقى الموارد الطبيمػأ 
وال يمكف تجاىؿ أىمية االستقرار السياسي كأحد ، كمحرؾ أساس لقرار االستثمار كما يبرز السوؽ، األوؿ

 أىـ اىتمامات الشركات متعددة الجنسيات لمقياـ باالستثمار المباشر. 

دوؿ النامية مف ىذه التدفقات في نصيب ال اأف ىناؾ تحسن، يبرز التوزيع الجغرافي ليذه التدفقاتو  
 ونتيجة لما تقدمو مف حوافز لتشجيع ىذه االستثمارات عمى االنسياب إلييا، نتيجة تحسف مناخ االستثمار

ويبقى نصيب الدوؿ ، ضعؼ ىذه التدفقات بالمقارنة مع ما يتدفؽ إلى الدوؿ المتقدمة وإال أف ما يبلحظ ى
 بيف ىذه الدوؿ. العربية متواضعا جدا خاصة التدفقات فيما

 وفي تدفقاتو نح ايستنتج أف ىناؾ تزايد، ومف خبلؿ تحميؿ التوزيع القطاعي ليذا النوع مف االستثمار
 . التممؾو عف طريؽ عمميات االندماج ، قطاع الخدمات في الفترة األخيرة

إذ يتمتع ، يتشابؾ مع الكثير مف القطاعات، بالدرجة األولى اخدمي ايعتبر القطاع السياحي قطاعو  
نظرا الزدىار السياحة بيا لذلؾ وجب ، بجاذبية كبيرة ليذا النوع مف االستثمارات في العديد مف الدوؿ

 التطرؽ ليذا القطاع بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني.
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 تمهيد

 إال أف الدوؿ تنظر إلييا باعتبارىا صناعة، رغـ اختالؼ تعاريؼ السياحة مف وجية نظر الباحثيف
إذ مرت السياحة بعدة مراحؿ قبؿ أف تصؿ ، تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ التنمية االقتصادية، بال دخاف

 ةالروماف مرورا بالعصور الوسطى والحديث، اإلغريؽ، إلى ما ىي عميو اليوـ ابتداء مف العصور القديمة
د المشتركة لتنظيـ و يجوبذؿ ال، الذي يعرؼ ازديادا مطردا لمتقارب بيف الشعوب الوقت الحاليوحتى 

فأصبحت مف أىـ ، فادة كؿ الدوؿ منيااستغالليا بما يكفؿ است ءالذي ييي والمرافؽ الدولية عمى النح
 . عناصر التجارة الدولية

، وتعتبر الدوؿ المتقدمة المستفيد األكبر مف السياحة العالمية نظرا لطبيعة وضعيا االقتصادي
باإلضافة إلى اعتمادىا عمى التسويؽ السياحي القادر ، القطاع وتطويرهوقدرتيا البشرية عمى دعـ ىذا 
 . عمى تصريؼ الثروات السياحية

 : وعميو قسـ ىذا الفصؿ إلى المباحث التالية

 ماىية السياحة: المبحث األوؿ -

 السياحة الدولية: المبحث الثاني -

 صناعة السياحة: المبحث الثالث -

 في صناعة السياحة االستثمار: المبحث الرابع -
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 ماهية السياحة المبحث األوؿ:

تعد السياحة ظاىرة قديمة تطورت عبر تعاقب العصور أساسيا االنتقاؿ مف مكاف آلخر لتحقيؽ 
األخيرة فقد تزايد االىتماـ بيا كمجاؿ لو أبعاده االقتصادية  اآلونةأما في ، األىداؼ اإلنسانية المختمفة

 الناميةأو  سواء في الدوؿ المتقدمة، حضاريةاالجتماعية وال، الشاممة خاصة االقتصاديةكمورد ىاـ لمتنمية 
خاصة مع التطور العممي والتكنولوجي والتقارب الحضاري الذي فرضتو العولمة عمى الساحة الدولية لذلؾ 

قوـ إلى األسس التي ت سيتطرؽ أيضا، صورىاو  أشكالياو ، تعريؼ السياحة سيتطرؽ ىذا المبحث إلى
 : نشأتيا كما سيتناوؿ، السياحة عمييا

 السياحة تعريؼ: األوؿ المطمب

 : ومنيا، تختمؼ وتتنوع المفاىيـ المتعمقة بالسياحة وذلؾ حسب وجيات نظر مختمفة

 تعريؼ المنظمات الدولية -1 

 WTOالمنظمة العالمية لمسياحة  -

النشاطات التي يقوـ بيا األشخاص خالؿ "السياحة ظاىرة اقتصادية واجتماعية وثقافية تشمؿ كؿ 
قامتيـ في مناطؽ خارج محيط إقامتيـ الدائمة  فيوز السنة ألغراض التر و اوىذا لفترة ال تتج، فترة سفرىـ وا 

 . 1في المنطقة التي يزورونيا" أي أغراض أخرى ال تدر عائدا أو، أعماؿ أو

 (1932اء السياحييف لألمـ المتحدة )خبر لجنة ال -

 2: وىـ، لتعريؼ السياحة حسب طوائؼ األفراد الذيف يجب عدىـ سياحاتعرضت 

o  ؛ ألسباب صحيةأو األفراد الذيف يقوموف برحمة لممتعة وألغراض عائمية 
o دينية، دبموماسية، إدارية، ألداء ميمات )عمميةأو الذيف يسافروف لحضور اجتماعات  األفراد ،
 ؛ رياضية(
o  األعماؿاألفراد الذيف يسافروف إلنجاز . 

 

                                                 
, february 2014, P 01                                                                          glossary of tourism terms1UNWTO, 

1
 

 .15ص، 1975، مصر، الييئة العممية المصرية لمكتاب، تطبيقاو  السياحة الحديثة عمما، محمد كامؿ2
 37 -63ص ص ، 2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، مدخؿ إلى عمـ السياحة، راجع أيضا : أحمد فوزي مموخية
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 (2008تعريؼ األمـ المتحدة ) -

المسافر ىو والزائر ، "السياحة ىي مجموعة مف األنشطة اإلنتاجية التي تمبي أساسا احتياجات الزوار
 أو في رحمة إلى وجية رئيسية خارج بيئتو المعتادة لمدة ال تقؿ عف سنة واحدة ألي غرض رئيسي )تجاري

 1". المكاف مقصد الزيارةأو  العمؿ لدى كياف مقيـ في البمدأغراض شخصية أخرى( خالؼ أو ترفييي 

 التعاريؼ الفقهية -2

 E. Guyer Freuller (1905)تعريؼ  -

جماـ وتغيير ست"السياحة ظاىرة مف ظواىر العصر التي تنبثؽ مف الحاجة لمحصوؿ عمى الراحة واال
باإلقامة في مناطؽ ذات طبيعة واإلحساس بجماؿ الطبيعة وتذوقيا والشعور بالبيجة المتعمقة ، الجو

 .2خاصة وىي ثمرة تقدـ وسائؿ النقؿ"

 R. Glucksomom (1935)تعريؼ  -

"مجموع مف العالقات المتبادلة التي تنشأ بيف الشخص الذي يتواجد بصفة مؤقتة في مكاف ما وبيف 
 3األشخاص الذيف يقيموف في ىذا المكاف"

 (1935)* نكيزهو تعريؼ  -

والظواىر التي تترتب مع سفر وعمى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكاف ما "مجموع العالقات 
 4طالما أف ىذه اإلقامة المؤقتة وطالما لـ ترتبط ىذه اإلقامة بنشاط يدر ربحا ليذا األجنبي"

 C. Mathiotتعريؼ  -

ائدة الفأو القواعد التي تنظـ بمقتضاىا رحالت الترويح أو "ىي عممية تنظيمية تمثؿ جميع المبادئ 
السياح شخصيا وما كاف منيا متعمقا بما يقوـ بو أو سواء ما كاف منيا متعمقا بما يقوـ بو المسافروف 

 5.قباليـ وتسييؿ إقامتيـ"استلئؾ الذيف يقوموف بأو 

                                                 
، 2011نيويورؾ ، األمـ المتحدة، 2008التوصيات الدولية المتعمقة بإحصاءات السياحة ، إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية1

 .01ص
 .24ص، 2008، األردف عماف، دار زىراف لمنشر والتوزيع، صناعة السياحة، ماىر عبد العزيز توفيؽ2
 .23ص، المرجع نفسه3
 .16ص، المرجع السابؽ، محمود كامؿ4
 34ص ، رجع السابؽلما، مد فوزي مموخيةأح 5
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الباحثيف إال أنيا تتفؽ جميعا في أف أو جية نظر المنظمات الدولية و رغـ تعدد تعاريؼ السياحة مف 
وىي ظاىرة ، بذاتو يختمؼ عف باقي النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالسياحة نشاط قائـ 

 وغيرىا...الرحالت، العالج، جماـستاال، حضارية تتعمؽ بانتقاؿ األفراد خارج مقر إقامتيـ لغرض الترفيو
 . ماعدا العمؿ الذي يدفع أجره في المكاف المزار

  صورها و السياحة أشكاؿ: الثاني المطمب

 : نشاط لمسياحة أشكاؿ وصورأو مثؿ أي قطاع 

 أشكاؿ السياحة -1 

 1: يمكف التمييز بيف أشكاؿ السياحة األساسية الثالثة: حسب البمد المرجعي -1-1

تشمؿ أنشطة السائح المقيـ داخؿ البمد المرجعي سواء كجزء مف رحمة سياحية : السياحة المحمية -
 .كجزء مف رحمة سياحية خارجيةأو محمية 

سواء كجزء مف رحمة سياحية ، خارج البمد المرجعيتشمؿ أنشطة زائر مقيـ : السياحة الوافدة -
 أو كجزء مف رحمة سياحية محمية. ، خارجية

تشمؿ أنشطة زائر مقيـ خارج البمد المرجعي سواء كجزء مف رحمة سياحية : السياحة الخارجية-
 . كجزء مف رحمة سياحية محميةأو  خارجية

 2: يمكف التمييز بيف أشكاؿ السياحة التالية: الطمب السياحيحسب  -1-2

  السياحة الداخمية -

 تضـ السياحة المحمية والسياحة الوافدة أنشطة الزوار المقيميف وغير المقيميف داخؿ البمد المرجعي
 . كجزء مف رحالت السياحة المحمية والدولية

  السياحة الوطنية -

، أي أنشطة الزوار المقيميف داخؿ وخارج البمد المرجعي، الخارجية تضـ السياحة المحمية والسياحة
 . الخارجيةأو سواء كجزء مف رحالت السياحة المحمية 

                                                 
 93-15ص ص ، المرجع السابؽ، 2011، الشؤوف االقتصادية واالجتماعية ةدار إ، األمـ المتحدة1
 .14ص، 2002، دمشؽ، (1دار حاـز )ط، آفاقها( –ظواهرها  –السياحة صناعة العصر )مكوناتها ، خربوطمي صالح الديف2

 .15ص، 2011، إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية، أنظر أيضا: األمـ المتحدة
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  السياحة الدولية -

 ،أي أنشطة الزوار المقيميف داخؿ وخارج البمد المرجعي، تضـ السياحة المحمية والسياحة الخارجية
داخؿ البمد المرجعي في  والخارجية وأنشطة الزوار غير المقيميفسواء كجزء مف رحالت السياحة المحمية 

 . رحالت السياحة الوافدة

 صور األنشطة السياحية -2

 : لسياحة والمتمثمة فيامف أشكاؿ السياحة الواردة أعاله يمكف اشتقاؽ أىـ صور 

 السياحة الثقافية -2-1

كما ، ء جديدة وأشخاص جددفيي السياحة التي تنشد معرفة أشيا، ذات طبيعة ذىنية عمى األخص
 وىي نوع مف أنواع، تنشد اإلطالع عمى تاريخيـ وعاداتيـ في نفس اإلطار الحقيقي الذي يعيشوف فيو

 .1سياحة التنقؿ

 *السياحة العالجية -2-2

باإلضافة ، وغيرىا...أمراض الكمى، الشمؿ: عرفت منذ اكتشاؼ اإلنساف لبعض األمراض كالروماتيـز
لذلؾ كاف ينتقؿ إلى األماكف التي تتواجد فييا ىذه ، الخواص العالجية لمينابيع المعدنيةإلى اكتشافو 

لذلؾ فإف ىذا النوع مف السياحة ميـ لمعالج الجسمي ، تتميز بمناخ معيف يشفي ىذه األمراضأو الينابيع 
وىي تنقسـ حسب ، جاعو التخفيؼ مف األلـ واألأو وتمارس بيدؼ الشفاء التاـ ، والنفسي وألمراض معينة

 2: الوسائؿ الطبيعية المستخدمة في العالج إلى ما يمي

 ...تعالج في الجباؿ والبعض اآلخر قرب البحار بعض األمراض: السياحة العالجية المناخية-
 ؛ وغيرىا

تستخدـ فييا الينابيع المعدنية كواسطة أساسية لمعالج عف طريؽ : السياحة العالجية المعدنية-
 ؛ ف معا وىي مف أقدـ أنواع السياحةاالثنيأو الشرب أو حماـ ستاال

 . وتشمؿ السياحة العالجية المعدنية والمناخية: السياحة العالجية البحرية-

                                                 
 .51ص، المرجع السابؽ، أحمد فوزي مموخية 1
 األردف) البحر الميت(.، روسيا، بمغاريا، تركيا، أىـ المناطؽ التي تشتير بالسياحة العالجية: النمسا*

 .16 -15ص ص، 1999، عماف، (1)ط، سالجزء الخام، دار مجدالوي، السياحيمختارات مف االقتصاد ، مرواف السكر 2
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 السياحة الدينية -2-3

خارجو وتقوـ السياحة أو تعتبر األماكف المقدسة والتاريخية الدينية أىـ دافع لمسفر سواء داخؿ البمد 
 : ومف أىـ المواقع الدينية، الدينية والرغبة في إشباع ىذه العاطفةالدينية عمى العاطفة 

 العراؽ )النجؼ، المدينة المنورة ( في السعودية، )مكة المكرمة: المعالـ الدينية عند المسمميف -
 . وفي الجزائر ىناؾ )ضريح الصحابي عقبة بف نافع بسيدي عقبة(، 1سامراء(، الكاظمية، كربالء

... الفاتيكاف في إيطاليا بالنسبة لمكاثوليؾ، بيت لحـ )فمسطيف(، الدينية عند المسيح )القدسالمعالـ  -
 . وغيرىا

 . *ى في مدينة القدساألولتتركز بالدرجة : ديو المعالـ عند الي -

 . المعالـ الدينية عند البوذييف في اليند -

 وتنفيذ اإلجراءات الصحية، مزماتياوتأميف مست، د كبيرة لتنظيميايو تحتاج السياحة الدينية إلى ج
 2. واألمنية مف السمطات المحمية رغـ قصر فترتيا، والتموينية

 السياحة الترفيهية -2-4

، ولياتو في السياحة مف أجؿ المتعة والراحةئقات الفراغ بعيدا عف العمؿ ومسأو ثمار استيقصد بيا 
قضاء ىو وليا ىدؼ عاـ ، جميع أماكف السياحةلوجودىا في ، وىي أكثر أنواع السياحة انتشار في العالـ

 3.خارج حدود الدولةأو وقد تكوف داخمية ، حصوؿ عمى اإلشباع النفسي والعقميوال، العطالت

 السياحة الرياضية -2-5

وفي القوت الحاضر يمثؿ ىذا ، والتي كانت تشمؿ رحالت الصيد، تعتبر مف األنواع القديمة لمسياحة
التزلج عمى ، الزوارؽ الشراعية، ركوب الخيؿ، التجديؼ، اليخوت، األسماؾالنوع مف السياحة صيد 

 4.غيرىا... و الجميد

                                                 
 .81-80ص ص، المرجع السابؽ، أحمد فوزي مموخية 1
 .األدياف السماوية خاصة اإلسالميةالقدس: تعتبر معمـ ديني ميـ لمختمؼ *
 .107ص، 2004، دمشؽ، (1لمنشر) طدار الرضا ، دليؿ األجيزة المحمية، السياحة المستدامة، خربوطمي. أ. صالح الديف2
 .58ص، المرجع السابؽ، ماىر عبد العزيز توفيؽ3
 .86ص، 2007، (1ازجي لمطباعة والنشر والتوزيع ) طبدار ال، مدخؿ إلى الجغرافيا السياحية، ناصر عيد، عبد القادر حماد 4
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دورة األلعاب أو س العالـ أفي الوقت الحاضر أخذت الكثير مف الدوؿ تتنافس في إقامة مباريات ك
والمسابقات تستقطب عددا وقد أصبحت ىذه المباريات ، أي مباريات أخرىأو الشتوية أو مبية العادية األول

 . وغيرىا ...اة ورجاؿ األعماؿ والصحفييفيو كبيرا مف المشاركيف والمشجعيف وال

مف التقدـ والتطور وتوفير  ىذا النوع مف السياحة يتطمب إنشاء بنية تحتية وفوقية عمى مستوى عاؿ  
قامة ممتازة عمى مختمؼ األسعار  . وسائؿ اتصاالت وا 

 تدريسسياحة التعميـ وال -2-6

غرض قديـ ىو فالسفر لغرض الدراسة والتعميـ ، النوع مف األنواع الميمة والقديمة لمسياحةىذا يعتبر 
 . غيرىاو . ..ورحالت ابف بطوطة وابف ماج ذلؾوتدؿ عمى، كاف يمارس منذ زمف بعيد

حيث تقوـ ىذه الدوؿ بتشجيع السفر لغرض ، الدوؿ المتقدمة عمميا وصناعيا افتركز عميي، أما اآلف
وكثير مف ، وكذلؾ تشجيع السفر لغرض الدراسة، تدريبية في الجامعات والمعاىدأو عقد ندوات تعميمية 

أو دراسة لغة معينة يو أو دورة في تعمـ فف الط: مثؿ؛ الدوؿ بدأت بتوفير دورات خاصة في فترة اإلجازات
وليذا فإف ، ح بيف أسبوع إلى أشير معدودةو افترة إقامة السائح تتر  وتكوف، غيرىا...و في مجاؿ الحاسوب

وتوجد شركات ومنظمات خاصة تنظـ مثؿ ىذه الدورات والدراسات )فف ، مصاريؼ السائح تكوف كبيرة
 . 1في الصيف (يو فف الم، تعمـ المغة الفرنسية في باريس، التخاطب في التمفوف

 يةاو السياحة الصحر  -2-7

مف أجؿ وية راالصحمكاف إقامتو إلى منطقة أو ية انتقاال لمشخص مف بمده و راالسياحة الصحتعتبر 
 . ويةراالصحكشاؼ والتمتع بالمناظر ستاال، التنزه

 وازدىار وـ جديد لمنتج جديد برز في سياؽ ما شيده قطاع السياحة مف نميو مفوية راالصحوالسياحة 
حيث تمثؿ ، واإلقباؿ الشديد عمييا مف جية أخرى، لتنوعيا مف جيةوذلؾ ، وتعتبر مف أىـ أنواع السياحة

مرتفعات ، اليضاب، والتي تضـ الجباؿ، مسياح بتبايف تضاريسيالمصدر جذب وية راالصحفييا المناطؽ 
ىذه المناطؽ ال تساعد عمى انتشار الحياة النباتية إال في و ، دية الرمميةو األ، مفروشة بالحصباء والصخور

                                                 
 .58-57ص ص ، المرجع السابؽ، ماىر عبد العزيز توفيؽ1
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، المعادف، اليورانيوـ، إال أف بعضا مف تربتيا غني بالممح، بسبب جفاؼ التربة وقمة األمطار، ةحدود ضيق
 . 1والموارد الجوفية كالنفط والغاز الطبيعي

غالؿ مختمؼ استتقوـ عمى وية راالصحكؿ إقامة سياحية في منطقة وية راالصحويقصد بالسياحة 
 2.كشاؼاستمرفقة بأنشطة مرتبطة بيا مف تسمية وترفيو و ، البيئة القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية ليذه

 سياحة المؤتمرات -2-8
ارتبط ىذا النوع بالتطورات الكبيرة في العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية بيف معظـ 

مة وقاعات لحضور بحيث تكوف مجيزة بأماكف لإلقا، وترتبط ارتباطا وثيقا بسياحة المعارض، دوؿ العالـ
كذلؾ اعتداؿ المناخ يعتبر مف العوامؿ الميمة لتطوير ، المطارات الدولية، ووسائؿ االتصاالت، المؤتمرات

 . ىذه السياحة

 *السياحة البيئية -2-9
جاء ليعبر عف نوع جديد مف النشاط السياحي الصديؽ لمبيئة الذي ، مصطمح حديث نسبياىو 

ويمارس ، الميراث الفطري الطبيعي والحضاري لمبيئة التي يعيش فييامحافظا عمى ، يمارسو اإلنساف
مسؤوؿ ىو بؿ ، يفعؿ ما يشاء دوف حساب، في ىذه الممارسة والحياة ليس حرا مطمقاىو و ، نشاطو وحياتو
 3.عمى ما يفعمو

بيا السفر إلى مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ ": وقد ورد تعريفيا مف طرؼ الصندوؽ العالمي لمبيئة بأنيا
متاع بمناظرىا ونباتاتيا وحيواناتيا البرية ستوذلؾ لال، التموث ولـ يتعرض توازنيا الطبيعي إلى الخمؿ

 .4"ضي والحاضروحضاراتيا في الما
فالسياحة البيئية تقوـ عمى عدـ اإلخالؿ بالتوازف البيئي الناتج عف تصرفات السائح )اإلنساف( ، إذف

 . في حالة السياحة

                                                 
والية بسكرة ، الترويج السياحي كوسيمة فعالة لتنشيط السياحة الصحراوية في الجزائر، حايؼ سي حايؼ شيراز، مناصرية إسماعيؿ 1

كمية العمـو االقتصادية ، الممتقى الدولي حوؿ دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية مداخمة مقدمة في، كنموذج
 .07ص، 2012/ مارس 12-11، وعمـو التسيير

مداخمة مقدمة في الممتقى ، مقومات صناعة السياحة العالمية في المناطؽ الصحراوية، قصاص زكية، ابف حبيب عبد الرزاؽ 2
 .03ص، المرجع السابؽ، االجتماعيةالدولي حوؿ دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية و 

 ف العشريف.ظير مصطمح السياحة البيئية مع مطمع الثمانينات مف القر *
 .42ص، دوف ذكر سنة النشر، القاىرة، مجموعة النيؿ العربية، السياحة البيئية، محسف أحمد الخضيري 3
 .232ص ، (2009-2008 )، اإلسكندرية، دار اليناء لمتجميد الفني، السياحة والبيئة بيف التأثير والتأثر، محمد الصيرفي4
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 *اإللكترونيةالسياحة  -2-10
نترنت مف أجؿ خداـ تقنيات األاستو ، لكترونية في مجاؿ السفر والسياحةخداـ األعماؿ اإلاستىي "

كما تعرؼ ، 1"تفعيؿ عمؿ المورديف السياحييف والوصوؿ إلى تسييالت أكثر فعالية لممستيمكيف السياحييف
بيف مؤسسة أو نمط سياحي يتـ تنفيذ بعض معامالتو التي تتـ بيف مؤسسة سياحية وأخرى ": عمى أنيا

ى فيو قبحيث تتال، خداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتاستسياحية ومستيمؾ )سائح( مف خالؿ 
نترنيت( مع رغبات مجموعة السائحيف عروض الخدمات السياحية مف خالؿ شبكة المعمومات الدولية )األ

 2". نترنتراغبيف في قبوؿ ىذه الخدمات السياحية المقدمة عبر شبكة األال

 السياحة عميها قوـت التي األسس: الثالث المطمب

وىي كما ، تتضمف السياحة في أي دولة عددا مف األسس التي تتكامؿ فيما بينيا لقياـ ىذا النشاط
 : يمي

 النشاطات السياحية -1
 3: ويجب أف تتوفر فييا شروط أىميا

 والفروقات الكبيرة التي تبد يجب أف تكوف ىذه النشاطات متناسقة ومتجانسة رغـ االختالفات و -
لكنيا تتسـ جميعا بسعييا لتحقيؽ الراحة البدنية ، أماكف الوصوؿ إليياأو المنطمقات أو أحيانا في األىداؼ 

 ؛ والعقمية والنفسية لمسائحيف

 ؛ أي أنيا تتـ بشكؿ طوعي، واإلجبار ىذه النشاطات مف عنصر االلتزاـ وتخم -

غير و بشكؿ منظـ و جماعي أو إف النشاطات التي يمارسيا األشخاص الطبيعييف بشكؿ منفرد  -
 : فيي تقود إلى تصنيؼ السائحيف إلى ثالث مجموعات وىي، منظـ

                                                 
وتقديميا لمسائحيف عمى شبكة ، تـ استخداـ التكنولوجيا الحديثة في عرض منتجاتو يمكف تسمية أي خط سياحي أنو إلكتروني إذا *

 .اإلنترنيت
، عماف، (1التوزيع )ط و  فة لمنشردار الثقا، التجارة االلكترونية ) المستقبؿ الواعد لألجياؿ القادمة (، محمد عبد حسيف الطائي 1

       380ص ، 2010
 .380ص، نفسه المرجع2
، 2008، عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، أسس تسويؽ الخدمات السياحية العالجية )مدخؿ مفاهيمي(، إياد عبد الفتاح النسور 3

 .26 - 25ص ص 



 اقتصاديات صناعة السياحة                                                         الفصػؿ الثاني: 

00 

إلى عدـ التجانس بيف  اإلشارةويمكف ، مجموعة األشخاص الذيف يمارسوف السياحة بشكؿ منفرد -
 ؛ ليس ىناؾ تجانس مطمؽ بينيـو السائحيف كؿ عمى انفراد 

ىنا يظير مجاؿ عمؿ المؤسسات و ، مجموع األشخاص الذيف يمارسوف السياحة بشكؿ منظـ -
 ؛ توجيو النشاطات السياحية نحوىـو السياحية المتخصصة في تخطيط 

ة في تتمثؿ ىذه المجموعو ، مجموع األشخاص الذيف يقوموف بالسياحة يشكؿ غير منظـ -
قات العطؿ ليدؼ اإلطالع عمى المواقع أو األشخاص الذيف يمارسوف النشاط السياحي بشكؿ تطوعي في 

 . لمعمؿأو السياحية 

 التخطيط السياحي -2

عممية منظمة تترجـ فييا الخطط بيف ىو التخطيط السياحي "حسب المنظمة العالمية لمسياحة فإف 
ف كؿ بديؿ يتـ اختياره في ، عدة بدائؿ وفروض منطقية متأتية مف خبرة ، ضوء معطيات وحقائؽ راسخةوا 

 .1"المخطط السياحي واجتياداتو التي تنطمؽ مف معطيات البيئة المحيطة

 2تشمؿو : تحديد األهداؼ السياحية لمسائح -3

لة تمييز ىذه المواقع او لذلؾ فقد عممت مختمؼ الدوؿ عمى مح: زيارة المواقع السياحية والمتميزة -
 ؛ غيرىا(...و يةحجمامية تروياستمواقع ، مواقع دينية، أثرية تاريخية )مواقع

، الثقافية، إجراء المقاءات والمقابالت والتي يدخؿ ضمنيا كافة أنواع وأشكاؿ المقاءات التجارية -
لذلؾ تمجأ المؤسسات والمجتمعات ، متعدد الجياتأو كما أنيا تتـ إما بشكؿ ثنائي ، السياسية والعممية

، المؤتمرات العممية والندوات الثقافية، مؤتمرات القمة: مثؿ ؛حية إلى إقامة العديد مف تمؾ الفعالياتالسيا
 ؛ وغيرىا في المناطؽ المؤىمة لتكوف نقاط سياحية جاذبة

لذلؾ تمجأ معظـ الدوؿ إلنشاء أسواؽ متنوعة ومتخصصة في آف واحد : اقتناء السمع والخدمات -
 ؛ السائحيفلجذب أكبر عدد ممكف مف 

ممارسة األلعاب التنافسية لذلؾ قامت الكثير مف الدوؿ بإنشاء المرافؽ والبنى التحتية الالزمة  -
 . لذلؾ

                                                 
 .323ص، 2001، األردف، (1مؤسسة الوراؽ لمنشر) ط، أصوؿ صناعة السياحة، الطائي. د. حميد 1
 .28-27ص ص ، المرجع السابؽ، إياد عبد الفتاح النسور 2
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ثمار في المصايؼ والمشاتي ستوقد تكوف دائمة اال: ثمار في خصائص البيئة المحميةستاال -
 . السياحية المؤقتة )مناطؽ الكوارث والبراكيف(

 مكاف اإلقامة ومكاف المقصد المسافة التي تفصؿ -4

إف القياـ برحمة سياحية والبقاء في مكاف الزيارة دوف المبيت يعتبر زيارة سياحية ومع ذلؾ يفترض 
لذلؾ ، فدخوؿ منطقة جغرافية دوف التوقؼ فييا ال يعتبر زيارة لتمؾ المنطقة، ـ البقاء أف ىناؾ توقفايو مف

 1. الحد األدنى لمدة التوقؼ لكي تعتبر زيارة سياحية أف تحدد البمداف، حسب األمـ المتحدة، يوصى

وذلؾ بسبب الخصائص المكانية المميزة ، وينتج مف ىذا أف المسافة التي يحتاجيا السائح غير محددة
 . كما أف مدة التوقؼ غير محددة أيضا، ةلكؿ دول

 السياحة مقومات: الرابع المطمب
والتي تتكامؿ فيما بينيا لخمؽ الطمب ، المقومات السياحيةيتوفر كؿ بمد سياحي عمى مجموعة مف 

مقصدا سياحيا ألف أو مما يجعميا ىدفا ، بسبب ما توفره مف مميزات نتيجة ليذا التنوع، السياحي عمييا
 : الرحمة السياحية تتعمؽ بتوفر ىذه المقومات وأىميا

 الموارد السياحية -1 
 : وتنقسـ إلى

 : وتتمثؿ في السياحية الجذب مقومات

 حديثأو وتتمثؿ في اإلرث الحضاري سواء كاف عريؽ : المقومات الحضارية والثقافية ،
 ؛ غيرىا...و كالعادات والتقاليد والفنوف الشعبية والمتاحؼ والميرجانات والمعارض الفنية

 مثؿ ،تعد األماكف التاريخية والدينية مف مقومات الجذب السياحي: المقومات التاريخية والدينية :
 ؛ أىرامات مصر(، تاج محؿ باليند، الكنيسة الكاثوليكية، القدس، )مكة المكرمة والمدينة المنورة

 قرار السياسي ستإذ يعد اال، لمقياـ بأي رحمة سياحية ايعتبر توفر األمف ضروري: مقومات أمنية
 *؛ألي دولة سياحية واعتداؿ المناخ مف العوامؿ الضرورية لتوافد السياح إلييا

 وتشمؿ: مقومات تجييزية : 
                                                 

 .13ص، المرجع السابؽ، 2008التوصيات الدولية المتعمقة بإحصاءات السياحة ، األمـ المتحدة1
سوريا أدى إلى تناقص السياح و  مصر، الثورات الشعبية في كؿ مف تونسو  عدـ االستقرار السياسي في الجزائر في فترة التسعينات*

عصار، و (2012بية ) شتاء كذلؾ الكوارث الطبيعية في الدوؿ األور ، ليذه الدوؿ األمريكية أدى إلى  المتحدةساندي في الواليات  ا 
 البحرية ليس السياحية فقط بؿ حتى التجارية.و  توقؼ الرحالت الجوية
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o سفف( مزوديف ، قطارات، سيارات، تشمؿ الوسائؿ الجوية والبرية والبحرية )طائرات: وسائؿ النقؿ
 ؛ بالعامميف مف ذوي األخالؽ الحميدة واألسموب المبؽ

o وىي المنشآت التي تقدـ فييا الخدمات الضرورية لمسائح وتشمؿ الفنادؽ: تسييالت الضيافة ،
 ؛ المخيمات السياحيةو ية الشقؽ الفندق

o وتتمثؿ أىـ خدمات اإلمداد في المناطؽ السياحية في كؿ ما يحتاجو السائح : تسييالت اإلمداد
الرفاىية ، خدمات صحية )مراكز صحية وصيدليات(، دفاع مدني(، ويسير عمى راحتو مف أمف )شرطة

الخدمات التجارية )العمالة ، والتنقؿ(الراحة )األثاث ، غيرىا(و  ...،محالت المالبس، )محالت الصناعة
الخدمات اليومية )المقاىي والمطاعـ ومحالت المواد ، غيرىا(و  ...خدمات البريد، سيارات التأجير، بأجر

 ؛ غيرىا(و  ...الغذائية
o ال تقـو إال إذا توفرت خدمات البنية األساسية  أف تسييالت اإلمداد إذ: خدمات البنية األساسية

 : نذكرو ، السياحية الضروريةمف التسييالت 
 ؛ توفير المعمومات عف المناطؽ السياحية بمختمؼ المغات مع الخرائط التوضيحية 
 ؛ سرعة انجاز معامالت دخوؿ السياح عبر الحدود 
 ؛ تطوير عمميات التفتيش الجمركي 
 تأىيؿ رجاؿ األمف والجمارؾ . 

 الطمب السياحي -2

 دولة سياحية بذاتياأو زيارة منطقة أو تعبير عف اتجاىات السائحيف لشراء منتج سياحي معيف ىو 
قوامو مزيج مركب مف عناصر مختمفة تمثؿ الدوافع والرغبات والقدرات والميوؿ والحاجات الشخصية التي 

 1. يتأثر بيا المستيمكوف السياحيوف مف حيث اتجاىات الطمب عمى منطقة معينة

 

 

 

 
                                                 

، مصر، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، التسويؽ السياحي والفندقي )أسس عممية وتجارب عربية(، صبري عبد السميع 1
 .104-103ص، 2007
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 : العوامؿ التي تؤثر في الطمب السياحي ىي وأىـ

 *قات الفراغ واإلجازات مدفوعة األجرأو  -2-1
 وميامو الضرورية، نجازه عممو األساسإمف الوقت الحر المتاح لمفرد بعد  ايعتبر وقت الفراغ جزء
مجموع  جماـستإذ يعتبر اال، جماـستالمف رادوعادة ما يستخدـ وقت الفراغ كم، والذي يقضيو حسب رغبتو

الروحي والذىني بعد العمؿ ، النفسي، جماـ الطبيعيستاألنشطة التي تمارس أثناء وقت الفراغ بغرض اال
 1. إلعداد الفرد لمعمؿ المستقبمي

 التزايد المستمر لعدد السكاف عمى المستوى العالمي -2-2
 .إجازاتيـقات أو عادات مختمفة في قضاء و  حيث يتشكؿ مف أجياؿ ذات رغبات

 ارتفاع دخؿ الفرد -2-3
 . يعمؿ عمى زيادة الحركة السياحية ويشجع عمى الحصوؿ عمى الخدمات السياحية

ف خالؿ تنشيط حركة النقؿ خاصة يؤثر حجـ األسرة عمى الحركة السياحية م: حجـ األسرة -2-4
 . المنتجعات مما يزيد الطمب عمى الخدمات السياحيةو الحجوزات في الفنادؽ و مجاؿ الطيراف  في

 تطورها ومراحؿ السياحية نشأة: الخامس المطمب

وتجمت في رغبة ، السياحة ظاىرة إنسانية قديمة نشأت منذ خمؽ اهلل اإلنساف عمى وجو األرض
رغـ المخاطر والمصاعب التي كاف يواجييا عند ، اإلنساف منذ أزماف طويمة في التنقؿ والحركة الدائمة

وقد ، ومتطمعا إلى العمـ والمعرفة، وسعيا وراء الرزؽ، قرارستاالمغادرتو لموطنو األصمي بحثا عف األمف و 
 ثقافة، متعة، جماـاستتحولت ظاىرة االنتقاؿ إلى ظاىرة اجتماعية واقتصادية وثقافية تعددت أىدافيا )

 غيرىا(و... و نم، معرفة

توضيح بعض ورغـ أنو مف الصعب اإللماـ بتاريخ السياحة في كافة العصور القديمة إال أنو يمكف 
 2: الحقائؽ

                                                 
لى و  يجازات المدفوعة لغرض وقت الفراغ لمدة أسبوع واحد خالؿ السنة( نظاـ اإلILOأقرت منظمة العمؿ الدولية ) 1936عاـ  *  3ا 

لى شير عاـ و  1970أسابيع عاـ  دوره إلى ظيور الذي أدى بو  ىذا ما مكف مف وجود مساحة زمنية أكبر لوقت الفراغ، 1990ا 
 السياحة الواسعة .

، الرياض، المريخ لمنشردار ، تعريب سرور عمي ابراىيـ سرور، في الضيافة والسياحة ووقت الفراغ، جاي ككاندامبولي وآخروف 1
 .40- 39ص ص ، النشر تاريخدوف 

 .15-14ص ص، ابؽالس المرجع، ماىر عبد العزيز توفيؽ 2
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 العصور القديمة -1

يرحموف في كؿ ، وىـ شعب مف التجار، فقد كاف الفينيقيوف، ورحالت كثيرة اعرفت ىذه الحقبة أسفار 
 . االتجاىات يبيعوف ويشتروف السمع التي كانت موجودة في ذلؾ الوقت

حيث كانت ، المتوسطكما أنشأ اليونانيوف في تمؾ الحقبة مستعمرات عمى شواطئ البحر األبيض 
 . كما أف تجار روما تنقموا خارج حدود اإلمبراطورية بحثا عف الحديد، رةاو تجارتيـ مع الشعوب المج

 *.وىناؾ الرحالت التي قاـ بيا أىؿ قريش قبؿ اإلسالـ بقصد التجارة بيف بمدىـ وبالد الشاـ واليمف

 العصور الوسطى -2

، وبداية القرف التاسع عشر والتي شيدت قياـ الثورة الصناعيةتمثؿ الفترة ما بيف القرف الرابع عشر 
السياحة وتشجيعا  ووكاف ىذا دافعا كبيرا نح، السفف والقطارات: مثؿ ؛وىي فترة اختراع المحركات التجارية

لمسكؾ  "ليفربوؿ مانشستر"إذ تـ افتتاح شركة ، الترحاؿ عبر البحار والسكؾ الحديديةو  لإلنساف عمى السفر
ؿ وكالة سياحية عف طريؽ المبشر البريطاني أو وكاف نتاج ذلؾ إنشاء ، 1830نجمترا عاـ إدية في الحدي

تدرائيات التي كانت مزارات اوقد كاف لتعاظـ دور الكنيسة والك، ؿ خبير ومرشد سياحيأو توماس كوؾ ك
 1. سياحية في كثير مف بمداف العالـ دور ميـ في تطور السياحة في تمؾ الفترة

عداد كتب عف الرحالة األيو أدى ظلقد  ائؿ عف رحالتيـ إلى و ر الطباعة في القرف الخامس عشر وا 
الفضؿ في ذلؾ حيث كانت بالد العرب خالؿ تمؾ الفترة مف  *حيث كاف لمرحالة العرب، تطور السياحة

 2. أكثر بمداف العالـ تقدما

كتشافات في تمؾ الفترة اكتشاؼ ومف أىـ اال، كما أف تمؾ الحقبة اتسمت باالكتشافات الجغرافية
ثـ اكتشاؼ المالح البرتغالي "فاسكوديكاما" طريؽ ، 1492الرحالة كريستوفر كولمبس لقارة أمريكا عاـ 

                                                 
ورحمة ، الرحالت مثؿ رحمة سيدنا موسى وقصة خروجو مف مصرورد ذكرىا في القرآف الكريـ )سورة قريش( كما وردت الكثير مف *

 وىجرة سيدنا محمد مف مكة إلى المدينة ...و غيرىا.، إخوة يوسؼ

، أثر األعماؿ اإلرىابية عمى السياحة، مداخمة مقدمة في الندوة العممية، أهميتها االقتصاديةو صناعة السياحة ، محمد العطا عمر 1
 .05ص، 07/2010(/6-4)، دمشؽ، بحوثمركز الدراسات وال، العمميةقسـ الندوات والمقاءات 

أبو عبيدة البكري )المسالؾ ، أبرز الرحالة العرب: ابف بطوطة وكتابو )تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(*
 ابف خيبر الذي قاـ برحمة مف بالد األندلس إلى المشرؽ العربي.، والممالؾ(

 .05ص، المرجع نفسه2
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ثـ رحمة ماجالف البرتغالي حوؿ العالـ في ، 1498رأس الرجاء الصالح خالؿ رحمتو الشييرة إلى اليند 
 . 1القرف السادس عشر

ذكر رحمة اإلمبراطور الفرنسي شارلماف إلى بغداد في عيد الخميفة ىاروف ومف أشير الرحالت يمكف 
لى الصيف عبر فمسطيف وأرمينياو بولو كذلؾ رحمة اإليطالي مارك، ىػ797الرشيد عاـ  ثـ إلى الخميج ، ا 

 . روباأو العربي مكتشفا بذلؾ الطرؽ المؤدية إلى آسيا و 

وقد ازدىرت الحضارة العربية اإلسالمية ، لحقبةكما أخذت السياحة الدينية أبعادا جديدة في تمؾ ا
 : وانتشرت في أرجاء العالـ وذلؾ بسبب

 ؛ الؿ اإلسالـظالحرية الفكرية تحت حرية الكالـ و  -
 ؛ حوؿ العالـ مى مناطؽ متنوعةعيف نشر اإلسالـ مف خالؿ رسائؿ المسمم -

 ؛ أبحاثيـ عف المعرفة والقيـقياـ المفكريف المسمميف بتضميف النزعة اإلنسانية والعقالنية في  -

، المسيحيوف، التسامح الديني والحرية الدينية ساىما في قياـ حضارة ثقافة متقاطعة )المسمموف -
ـ  08ر الوسطى ما بيف القرف د( األمر الذي ساعد عمى خمؽ أعظـ فترة فمسفية إبداعية في العصو يو الي
 ؛ ـ13و

 ؛*ء المسمميف العرب في شتى العموـبروز العمما -
والتي أثرت ، خمؽ الشعراء والفالسفة والفنانيف والعمماء واألمراء المسمموف ثقافة فريدة مف نوعيا -

 . بدورىا عمى المجتمعات في كؿ القارات
 العصر الحديث -3

زيادة و  ىاألولالبحرية والجوية خصوصا بعد نياية الحرب العالمية ، يعتبر تكامؿ وسائؿ النقؿ البرية
أصبحت تسمى و ، ميا الحديثيو مف مكاف آلخر البداية الحقيقية لمسياحة بمف تنقؿ األفواج البشرية
 2.بالسياحة الصناعية

                                                 
 .17ص، المرجع السابؽ، ماىر عبد العزيز توفيؽ1
، والفمسفة، االقتصاد، الزراعة، خالؿ تمؾ الحقبة قاـ عمماء وميندسو وتجار الحضارة اإلسالمية بالمساىمة بشكؿ كبير في الفف*

ضافة العديد مف االختراعات العمـو والتكنولوجيا مف خالؿ المحافظة عمى المساىمات السابقة والبناء عمييا و ، المالحة، األدب ا 
، ابف الييثـ في البصريات والضوء، جابر بف حياف في الكيمياء، واالبتكارات ومف ىؤالء العمماء نذكر: الخوارزمي في الرياضيات

 غيرىا.و  ابف سينا في الطب ...، الحاسب في المسائؿ الحسابية

 .20ص، 2008، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ةيحاألمف السياحي واألثري في ظؿ القوانيف السيا، عصمت عدلي 2
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( نقطة تحوؿ في الكثير مف 1945-1939)و( 1918-1914تعتبر فترة الحربيف العالميتيف )
مما سيؿ ، القطاعات خاصة قطاع النقؿ نتيجة لالىتماـ الدولي بضرورة إعادة ما خربتو تمؾ الحروب

وقد ساعد ذلؾ عمى زيادة حركة السياحة وتطور الفنادؽ والمطاعـ ، حركة التنقؿ بيف القارات والدوؿ
، ومع التقدـ الحضاري والصناعي ظيرت السياحة االجتماعية العصرية، السياحية والبنية التحتية والفوقية

ادة فترة اإلجازات المدفوعة وزي، وتحسيف مستوى المعيشة، ومع تطور الفكر اإلنساني، في القرف العشريفو 
أصبحت السياحة ، وتطور الخدمات السياحية، وتوفير وسائؿ النقؿ المريحة، قات الفراغأو وزيادة ، األجر

 1. ميمة في رفع المداخيؿ مف العممة الصعبة *االجتماعية

الؽ النشاط روبا وازدىار صناعة الفنادؽ الشرارة الحقيقية النطأو يعتبر انطالؽ الثورة الصناعية في 
وبذلؾ ، روبيا ودولياأو حيث قامت شركات سياحية بتنظيـ رحالت ، حركة السياحة العالمية وونم، السياحي

وقد عرفت فترة الستينات دخوؿ الدوؿ النامية مجاؿ المنافسة ، أصبحت السياحة ظاىرة عالمية يخطط ليا
وأصبحت تتسابؽ لتوفير المرافؽ التي تخدـ السياح ، عمارستالدولية لجذب السياح بعد خروجيا مف اال

ثمار ليذا القطاع وتقديـ التسييالت لممستثمريف المحمييف ستباإلضافة إلى توجيو اال، تقديـ التسييالت ليـو 
 . ثمار في ىذا القطاع والقطاعات المكممة لوستوتحفيزىـ لزيادة اال، واألجانب

عاد ولكف أيضا المتداد ىذه القضايا ألب، ضر المعاصركما أدرج البعد البيئي ليس فقط في الحا
توى سواء عمى المس، 2فقد جاءت السياحة البيئية لمحفاظ عمى أمف البيئة، ومضاميف أخرى في المستقبؿ

، والقوانيف الخاصة بحماية البيئة مف التموث، والنظـ، اإلقميمي وقد سنت العديد مف الموائح أو الدولي
 . عةوالمحافظة عمى الطبي

" dégriftourعد موقع "يلكترونية في بداية التسعينات مف القرف الماضي إذ كما ظيرت السياحة اإل
ثـ توالت المواقع التي تعتمد ىذه التطبيقات ، 1991لكترونية عاـ في اعتماد تطبيقات السياحة اإل األوؿ

الدوؿ التي تشكؿ فييا عوائد خاصة في بو ، النشاط السياحي وبعد أف لمست آثارىا اإليجابية عمى نم
ـ وتطبيقاتو المختمفة عدة يو وقد أسيـ في انتشار ىذا المف، السياحة نسبة كبيرة مف الناتج المحمي اإلجمالي

لكترونية الدولية وتخفيض لكترونية في إجمالي التجارة اإلارتفاع نسبة مساىمة السياحة اإل: عوامؿ أىميا

                                                 
 ( .B.I.T.Sبإنشاء المكتب الدولي لمسياحة االجتماعية ) 1936اتخذ مصطمح السياحة معناه الحقيقي سنة *

1
Gerrard Guibilato, économie touristique, édition deltas ,      p22. 

 .24ص، السابؽالمرجع ، السياحة البيئية، محسف أحمد الخضري2
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حداث أنشطة استو ، ـوتطوير المنتج السياحي المقد، وبالتالي األسعار ،تكاليؼ الخدمات السياحية المقدمة
 1. فضال عف زيادة القدرة التنافسية لممؤسسات السياحية، سياحية جديدة تتفؽ مع شرائح السائحيف المختمفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .379ص، المرجع السابؽ، حسيف الطائيعبد محمد   1
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 الدولية السياحة: الثاني المبحث

فالسياحة في الوقت الحاضر ، اليـر السياحي لكؿ دولةتعتبر السياحة الدولية عامال ميما ورئيسا في 
 لذلؾ سيناقش ىذا المبحث، صناعة مركبة تعتمد عمييا العديد مف دوؿ العالـ لتنمية مواردىا االقتصادية

 كما سيتعرض إلى تأثير كؿ مف األزمة المالية العالمية، في األقاليـو  تطور عدد السياح الوافديف في العالـ
 .السياحةعمى العولمة و 

 العالـ في السياح عدد تطور: األوؿ المطمب

 1950إذ بمغ عدد السياح سنة ، لقد تطور عدد السياح في العالـ بشكؿ كبير نتيجة لعوامؿ مختمفة
 1990مميونا ليبمغ سنة  69.3حيث بمغ  1960مرات سنة  3مميونا ليتضاعؼ حوالي 25.3حوالي 
 . مميوف سائح 95منتصؼ التسعينات إلى لتصؿ التدفقات في ، 1مميونا 441حوالي 

 الوحدة مميوف    :(2015-2000تطور عدد السياح الدولييف الوافديف خالؿ الفترة ): (01رقـ )شكؿ 

 
 : الطالبة اعتمادا عمى إعداد: المصدر

-World tourism Organization network ,Annual Report 2015 ,P 15 

                                                 
1
www.worldtourism.org le 15/08/2016 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

674 عدد السياح 675 696 692 764 809 855 911 928 892 950 994 1040 1088 1134 1184

1 النسبة إلى العالم 0,14 3,01 -0,57 9,42 5,56 5,38 6,14 1,83 -4 6,5 4,42 4,42 4,61 4,05 4,22
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 2002مميونا سنة  696مميونا ليرتفع إلى     حوالي  2000بمغ عدد السياح الدولييف سنة 
 1: وىذا نتيجة لعدة عوامؿ أىميا، 2002مقارنة بسنة  %0.57-بنسبة  2003ينخفض سنة و 

وما ، كالحرب في العراؽ وأفغانستاف وفمسطيف: الحروب واألزمات السياسية التي مر بها العالـ -
 .مف إرىاب وعسكرة لمعالـ 2001سبتمبر11 خمفتو أحداث

كاالرتفاع الحاد في أسعار الطاقة وانعكاسو عمى العديد مف األنشطة : األزمات االقتصادية -
 .مما أدى إلى تيميش بعض أنواع السياحة وانتشار السياحة الداخمية، االقتصادية

 الكوارث الطبيعية -

، المدمرة حيث لعبت دورا كبيرا في انخفاض السياحة الدوليةواألعاصير ، البراكيف، تتمثؿ في الزالزؿ
شواطئ بحر  لؾ بعض األعاصير التي ضربتوكذ، الحاؿ في زلزاؿ الياباف وتسونامي بماليزياىو كما 

 . المتحدة األمريكية الحاؿ في الوالياتىو الكاريبي كما 

 انتشار األمراض الوبائية -

الحاؿ في إفريقيا التي تعد نموذجا في ىذا المجاؿ ىو كما ، وتعد معوؽ أساسي النتشار السياح
 . روباأو وجنوف البقر في ، ( في آسياsarsو)، فريقياإفي  aidsكمرض 

 (2015-2004الفترة ) -

 2004سنة  وتدريجيا حيث بمغت نسبة النم عرفت السياحة الدولية نموا 2004ابتداء مف 
 . 2003مقارنة بسنة %41.55إلى  2015لترتفع سنة  2003مقارنة بسنة  )9.42%(

 : أىميا، لمسياحة الدولية يعود لعدة عوامؿ التدريجي وإف ىذا النم

 الدخؿ ونم -

التطور في القطاعات االقتصادية المختمفة كالصناعة والزراعة أدى إلى تطور كبير في دخوؿ األفراد 
نو مف السفر عدة مرات كما مك، ما مكف الفرد مف السفر إلى دوؿ بعيدة وىذا، في دوؿ مختمفة مف العالـ

 . وزاد مف قابميتو عمى اإلنفاؽ عمى السفر والسياحة، خالؿ السنة

 

                                                 
 .151-149ص ص، 2009، عماف، (1إثراء لمنشر والتوزيع ) ط، السياحة في األردف، عادؿ سعيد الراوي، أسعد حماد أبو رماف 1
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 زيادة وقت الفراغ -

( زيادة اإليجارات المدفوعة لغرض التمتع بوقت الفراغ لمدة ILOحيث أقرت منظمة العمؿ الدولية )
لى أربعة أسابيع عاـ ، 1970وقد زيدت ىذه المدة إلى ثالث أسابيع عاـ ، 1936أسبوع واحد عاـ  وا 

 . وىذا مكف مف الوصوؿ إلى السياحة الواسعة، 1999

 تطور النقؿ الجوي وانخفاض تكاليفه -

لكف ، مكف التطور في النقؿ البري والبحري والجوي بصورة عامة مف تطور السياحة الدولية واإلقميمية
حيث مكف الفرد مف زيارة ، الجوي وخفض تكاليفو أدى إلى تطور كبير في السياحة الدوليةتطور النقؿ 

 . دوؿ العالـ المختمفة

والذي يشيده ، ىذا التطور التقني الكبير في النقؿ الجوي إضافة إلى االتجاه في عولمة النقؿ الجوي
 "packageholdaysىذا القرف مف خالؿ األجواء المفتوحة مكف اإلنساف مف "

 تطور النظرة إلى صناعة السياحة-

سابقا كاف النظر إلى السياحة عمى أنيا نوع مف التصرؼ الثقافي واالجتماعي تخص األثرياء 
لكف اآلف أصبحت مطمبا لكؿ إنساف وأصبح يوـ السياحة العالمي يحتفؿ بو في كؿ دوؿ ، ىاألولبالدرجة 
 . العالـ

 التطور التكنولوجي -

خداـ استى مباشرة حيث تـ األول، لتطور التكنولوجي مف تنمية وتطوير السياحة مف الناحيتيفمكف ا
 . خداـ األنظمة المختمفةاستالتكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية والفوقية لمسياحة و 

 تسهيالت الدخوؿ -

السياسية تتطمب مف أو إف التطورات الكبيرة التي شيدىا العالـ سواء كانت في الجوانب االقتصادية 
دونما أف تكوف ىناؾ ، دوؿ العالـ انفتاحا أكبر يسيؿ حركة السياح ورأس الماؿ والمعمومات والتكنولوجيا

حيث أصبح السائح يمتمؾ حرية أكبر في االنتقاؿ مف وطنو إلى دوؿ ، عوائؽ تمنع ذلؾأو أي حواجز 
 . أخرى
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 الدولية السياحة أقاليـ: الثاني المطمب

أما شرؽ آسيا ، %3.1روبا أكبر مستقبؿ لمسياح رغـ أف الزيادة السنوية فييا تصؿ فقط أو تعتبر 
. % وبيذا تفوؽ األمريكيتيف ثاني أكبر مستقبؿ لمسياح في العالـ7والمحيط اليادي فتصؿ الزيادة السنوية 

التوزيع الجغرافي لعدد ؿ ىذا المطمب ناو وسيت، %3.8كما تقدر الزيادة السنوية في إقميـ األمريكيتيف بػ
 : السياح في العالـ حسب األقاليـ الخمسة التي تعتمدىا منظمة السياحة العالمية

 روبيو اإلقميـ األ -1 

في العالـ والجدوؿ التالي يبيف عدد السياح  األوؿربا رائدة السياحة العالمية حيث تمثؿ المقصد أو تعد 
 . رباأو إلى الوافديف الدولييف 

 ( 2015 – 2000ربا خالؿ الفترة ) أو عدد السياح الدولييف الوافديف لقارة : ( 02رقـ) شكؿ

 مميوف: الوحدة                                                                                 

 
 : إعداد الطالبة اعتمادا عمى: المصدر

-World tourism Organization network ,Annual Report 2015 ,P 15 

 : يتضح ما يمي األرقاـ في الشكؿ أعالهمف قراءة 

 . 2000ثناء سنة استروبا سنويا بأو تزايد عدد السياح الدولييف إلى -
 . %10( حيث بمغت 2004-2000خالؿ الفترة ) وكانت أدنى نسبة نم -
إلى وىذا يعود ، %59.24 حوالي 2003روبا مف مجموع عدد السياح الدولييف سنة أو حصة  -

 . ربية بالنسبة األكبر عالمياو رغـ ذلؾ فقد حضيت القارة األ، انخفاض عدد السياح الدولييف في العالـ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

57,41 النسبة إلى العالم 57,48 57,61 59,24 56,28 55,99 55,67 54,66 53,87 53,25 51,47 52,41 52,01 54,87 51,14 51,43
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 : ربا يعود إلى عدة عوامؿ أىمياأو الكبير في عدد السياح الدولييف إلى  وإف النم

مما ، غير مباشرةأو فيي تتصؿ بجميع بحار العالـ بصورة مباشرة : ألروباالموقع الجغرافي  -
 ؛يجعميا موقعا بحريا وتجاريا مميزا

 ؛ تقديـ الخدمات الصحية لمسياح -
 ؛ تقديـ خدمات التأميف وخاصة فيما يتعمؽ بالمركبات الخاصة -
 ؛ ف بيف الشركات السياحيةو ااإلعالـ السياحي المتقدـ والتع -
 ؛ الكفاءة العالية لقوة العمؿ في المنشآت السياحية -
 ؛ روبييفو تمنع مف السفر والسياحة عند األ عدـ وجود أي موانع -
 ؛ دعـ البحوث والدراسات لممشاريع السياحية وحؿ المشكالت -
 ؛ تبادؿ الخبرات السياحية بيف الدوؿ بعضيا بعضا -
 ؛ وجود شبكة متطورة مف االتصاالت والمواصالت -
 ؛ عة األجرتشجيع الحكومات لمعامميف بالقياـ بالسياحة مف خالؿ اإلجازات المدفو  -
 ؛ وغيرىا...البنية التحتية الالزمة لمسياحة متطورة جدا كالفنادؽ والمنتجعات والطرؽ -
 ؛ التطور العممي والتكنولوجي في كافة المياديف التي تخدـ قطاع السياحة -
الدولية ى عالميا في التجارة األولروبي جعمو يحتؿ المرتبة و الموقع البحري لإلقميـ األ: تطور النقؿ -

 . وسيؿ التبادؿ التجاري

 اإلقميـ األمريكي -2
 . أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، يشمؿ ىذا اإلقميـ قارة أمريكا الشمالية

 . إلى القارة األمريكيةالوافديف التالي يبيف عدد السواح الدولييف  شكؿوال
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 (0302-0333األمريكية خالؿ الفترة )( تطور تدفؽ عدد السياح الدولييف إلى القارة 30رقـ ) شكؿ
 

 مميوف: الوحدة

 

 : الطالبة اعتمادا عمىإعداد: المصدر
-World tourism Organization network ,Annual Report 2015 ,P 15 

فيي لـ تتعد نسبة ، يوضح الجدوؿ بأف القارة األمريكية تستقطب عددا متواضعا مف السياحة الدولية
لتعرؼ تدفقات السياح الدولييف إلى القارة تذبذبا خالؿ الفترة ، 2002ليا سنة كأقصى نسبة 25.43%

خاصة في بو ، التي عرفتيا القارة ثىذا راجع إلى األحداو ، %(16و 15بيف ) ( ما2015 -2003)
األزمة المالية العالمية التي بدأت في الواليات و ، 2001سبتمبر  11حدات الواليات المتحدة األمريكية كأ

 . الطبيعية في المنطقةث الكوار و ، ت إلى باقي دوؿ العالـثـ انتشر ، المتحدة األمريكية

 ىاألولفتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة ، أما األىمية النسبية لعدد السياح الدولييف في أقاليـ أمريكا
كاريبي في المرتبة وتأتي دوؿ بحر ال، تمييا المكسيؾ وكندا، في مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكيةو 

وتأتي في المرتبة األخيرة دوؿ ، األرجنتيف وتشيمي، البرازيؿ، في مقدمتيا كوبا وجزر البياماو ، الثانية
 . أمريكا الوسطى

 إقميـ شرؽ آسيا والمحيط الهادي-3

يحدث ولـ ، السياحة الدولية في ىذا اإلقميـ كاف كبيرا جدا وونم، راليااستقارة آسيا و  اإلقميـيشمؿ ىذا 
إضافة إلى تعرض بعض دولو إلى ، (sarsنتيجة انتشار مرض ) 2003فيو نقصا ممحوظا سوى عاـ 

 : والجدوؿ التالي يبيف تطور عدد السياح الدولييف إلى ىذا اإلقميـ، الزالزؿ العنيفة

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

22,1 النسبة إلى العالم 18,07 25,43 16,32 16,49 16,44 16 16,24 15,51 15,8 15,78 16,52 15,67 15,44 16,04 16,13
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-0333الفترة)تدفؽ عدد السياح الدولييف إلى إقميـ آسيا والباسفيؾ خالؿ  تطور: (30رقـ ) شكؿ
مميوف: الوحدة                                                                              :(0302  

 

 : إعداد الطالبة اعتمادا عمى: المصدر
org/20112014,p61. worldtourism.www- 

، (2000-1999ىناؾ تطور كبير في عدد السياح ليذا اإلقميـ خالؿ الفترة )ؿ بأف شكيوضح ال
، 2002%مف إجمالي عدد السياح في العالـ سنة 18.7إلى  1990% سنة 31.1حيث ارتفع مف 
 . (sarsوىذا نتيجة لمرض )، %17.3إلى  2003لينخفض سنة 

 اإلقميـ اإلفريقي -4

وكما أنيا تحتوي عمى عدد كبير مف الدوؿ ، القارات مساحة تعتبر أفقر القارات سياحيا رغـ أنيا أكبر
ويوضح الجدوؿ التالي ، واألمراض *وذلؾ بسبب االضطرابات السياسية، ذات المواقع السياحية الخالبة
 .تطور عدد السياح في ىذه القارة

 

 
                                                 

والحرب في الصحراء الغربية واإلرىاب ، تونس ومصر، مؤخرا ما يحدث في شماؿ القارة كميبيا، و ماليو  الحروب األىمية في النيجر *
 .في الجزائر

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13,1 النسبة إلى العالم 13,4 14,1 14,5 15,8 15,8 16,5 15,7 17,7 18,7 17,3 27,3 7,4 8 10,2 23,47

110 عدد السياح 116 124 113 143 154 166 186 185 182 206 218 234 250 264 278
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 (2015-2000)تطور تدفؽ عدد السياح الدولييف إلى قارة إفريقيا خالؿ الفترة : (05ؿ رقـ )شك

 مميوف: الوحدة                                                                                

 
 : إعداد الطالبة اعتمادا عمى: المصدر

- World tourism Organization network ,Annual Report 2015 ,P 15 

السياح إلى القارة اإلفريقية خالؿ الفترة  ؿ أعاله أف ىناؾ تطورا ممحوظا في تدفؽشكيالحظ مف ال
مميوف سائح سنة  44إلى  2000مميوف سائح سنة 15.2( فقد ارتفعت التدفقات مف 2000-2015)

لكف رغـ ىذا التطور في عدد السياح إال أف ذلؾ يبقى دوف المستوى المطموب مقارنة بما يتدفؽ ، 2015
ىي نسبة جد ضئيمة مقارنة بما تتوفر عميو مف و ، مف اإلجمالي العالمي % 5ز نسبة او إذ ال يتج، لمعالـ

 . مواقع سياحية خالبة

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,4 من مجموع العالم 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 4,2 4,4 4,3 4,5 4,8 4,9 3,71

15,2 عدد السياح 16 18,3 18,7 19,1 19 20 21 27 28 30 32 35 39 43 44
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 العربية الدوؿ في السياحة: الثالث المطمب

 حيث يتوسط العالـ بيف الشرؽ والغرب والشماؿ والجنوب، راتيجي ىاـاستيحظى العالـ العربي بموقع 
تدؿ ، ىذا ما أكسبو تاريخا راسخا، لمحضارات اإلنسانية القديمةومركز ، يةماو كما أنو ميد لألدياف الس

نظرا لما يحتوي مف ، كما يتميز بتنوعو الجغرافي ومناخو الفريد، عميو اآلثار الشامخة في الدوؿ العربية
 . وشواطئ بحرية، ؿيو وس، وأنيار، وواحات، واسعة ىوصحار ، قمـ شاىقة

إال أف السياحة ال زالت ال تمقى االىتماـ الذي ، ات سياحيةرغـ كؿ ما يممكو العالـ العربي مف مقوم
 . تستحقو حتى يكوف الوطف العربي طرفا مؤثرا في السياحة العالمية

يظير عدـ تأثرىا مف و ، ويمكف القوؿ بأف السياحة في الدوؿ العربية لـ تتأثر باألزمة المالية العالمية
 . العربأو ف خالؿ تطور عدد السياح الوافديف سواء الدوليي

 تطور عدد السياح الوافديف إلى العالـ العربي -1 

 يبيف الجدوؿ التالي تطور السياحة الدولية لإلقميـ العربي 

 ( 2015 – 2000( تطور السياحة الدولية لالقميـ العربي خالؿ الفترة )  06ؿ رقـ ) شك

 مميوف: الوحدة                                                                               

 
 : الطالبة اعتمادا عمى إعداد: المصدر

 2015تقرير تنافسية السياحة : المنظمة العربية لمسياحة -

2000 200120022003 2004200520062007 200820092010 2011201220132014 2015

%الحصة من السياحة الدولية   2,3 2,1 2,4 2,4 2,5 4,2 4,32 4,72 5,49 5,38 5,78 5,19 4,9 4,5 4,58 4,56

(مليون)العدد   22 22 25 27 33 34 37 43 51 48 55 49 51 49 52 54
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 – 2000الفترة) ؿ أف ىناؾ تطورا ممحوظا في تدفؽ السياح لممنطقة العربية خالؿ شكيالحظ مف ال
 . 2010مميوف سائح سنة  55إلى  2000مميوف سائح سنة  22حيث ارتفع مف ، ( 2015

مميوف سائح سنة  55إذ انخفض مف ، (2015 – 2008عرؼ تدفؽ السياح تذبذبا خالؿ الفترة )
ىذا بسبب الظروؼ السياسية في المنطقة )الربيع العربي( و ، 2013مميوف سائح سنة  49إلى  2010

لترتفع ، العمميات اإلرىابية في البعض منياو ، تونسو مصر ، ليبيا، الذي مس العديد مف الدوؿ كسوريا
 ضاعو ىذا بسبب تحسف األو ، 2015مميوف سائح سنة  54و، مميوف سائح 52إلى  2014التدفقات سنة 

 . األمنية في بعض الدوؿ

 السياحة العربية البينية-2

 واقعها -2-1

دوالر في  1000إذ ينفؽ ، باإلنفاؽ المرتفع الذي يساىـ في إنعاش األسواؽ يتميز السائح العربي
مميوف سائح  20إذ تشير اإلحصائيات أف ىناؾ ما يزيد عمى ، أفضؿ أنواع السياحيو لذلؾ ف، األسبوع

 . 1مميار دوالر تذىب معظميا إلى دوؿ غير عربية 28إلى  25عربي ينفقوف سنويا ما بيف 

المتواصؿ والمتوازف لمنشاط والعمؿ  وية بأف النمنالسياحة عف أىمية السياحة البيء ضح خبراو أ وقد
ية نالسياحة البي، ي السياحة المحميةر أساسية ىاو مح ةالسياحي في أي جية سياحية يعتمد عمى ثالث

 . والسياحة مف األسواؽ البعيدة مف خارج إقميـ العرب

% سياحة بينية 82السياحة في العالـ تنقسـ إلى  تشير بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أف
وفي شرؽ آسيا ، % سياحة بعيدة12و، % سياحة بينية88ربا أو ففي ، % سياحة بعيدة )وافدة(18و

 . % سياحة بعيدة21و، % سياحة بينية07والباسفيؾ

% 58تشكؿ في حيف السياحة البعيدة ، %42فإف السياحة البينية ال تشكؿ سوى ، أما الدوؿ العربية
بينما ، %37بػ 2020وتتوقع المنظمة العالمية لمسياحة أف تنخفض نسبة السياحة العربية البينية عاـ 

 . %63تزداد نسبة السياحة البعيدة بنسبة 

كما أف ، 2007مقارنة بػ  2008% سنة 14قد عرفت السياحة في الدوؿ العربية ارتفاعا بنسبة و 
وقد ، 2007مميونا عاـ  26مقابؿ ، سائح خالؿ نفس السنة مميوف 28وعدد السياح العرب بمغ نح

                                                 
1
 www.startimes.comle20/08/2016عهى انًوقع.  التحديبت والحلول، استفسبرات حول السيبحة العربية البيئية، بدوٌ يؤنف 
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والجدوؿ التالي ، تصدرت المممكة العربية السعودية قائمة الدوؿ العربية مف حيث عدد السياح العرب
 :ذلؾيوضح 

 (2011-2003تطور السياحة العربية البينية خالؿ الفترة ):( 05جدوؿ رقـ ) 

 ألؼ سائح الوحدة:                                                                        

 2011 2009 2007 2005 2003 الدولة
 2027 2003 2140 1847 1476 األردف
 4702 - 3661 4716 3589 البحريف
 2501 2985 2630 2366 2173 تونس
 580 273 172 151 100 الجزائر
 - 6020 3600 2509 1544 سوريا
 256 307 861 613 514 عماف
 394 - 398 365 283 قطر
 804 992 404 437 421 لبناف
 2017 2109 1960 1625 1259 مصر
 447 364 90 75 57 المغرب
 14715 10126 7526 5843 4221 السعودية

 527 311 260 242 105 اليمف

، إستراتيجية، مجمة رؤى البنية، العقبات والحموؿتنمية السياحة العربية فيصؿ شياد، المرجع: 
 .73، ص 2014، أفريؿ 06المجمد الثاني، العدد 

زيادة نسبتيـ إلى نسبة العدد اإلجمالي و يالحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ زيادة في عدد السياح العرب 
بعض الدوؿ إال في بعض الفترات التي شيدت فييا ، وىذا يدؿ عمى تحسف السياحة البينية، لمسائحيف

 . اضطرابات سياسية

 : مف قراءة الجدوؿ يظير أف

إذ بمغ عدد السياح ، ى مف حيث السياحة البينيةاألولالمممكة العربية السعودية تحتؿ المرتبة  -
ويعود ذلؾ إلى السياحة الدينية )الحج ، %70سائح عربي بنسبة تعادؿ مميوف  14.715: العرب
 . والعمرة(
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سائح عربي سنة  3661مقابؿ ، 2011سائح عربي سنة  4702المرتبة الثانية البحريف في  -
2007 . 

رغـ انخفاض عدد السياح مقارنة ، 2011سائح عربي سنة  2501تونس في المرتبة الثالثة بػ  -
رغـ انتعاش السياحة في ىذا البمد إال أف أغمب و ، سائح عربي 2017تمييا مصر ب ، 2009بسنة 

 . غير عربية السياح مف جنسيات

 الدوؿ العربيةالجذب السياحي في مقومات-3

غالليا تنشيط قطاع السياحة العربية استتضمف ليا في حالة حسف ، تمتمؾ الدوؿ العربية مقومات عدة
 :1ومف أىـ مقومات الوطف العربي، وتنميتو

لة إلى كؿ يو حرؾ بسراتيجي لمتنقؿ والتاستفموقعو ، الموقع الجغرافي الذي يتوسط بو الكرة األرضية -
مساحة الوطف ، األمر الثاني، بحكـ توسطو العالـ، والوصوؿ إليو عبر القارات الخمس ميسر وقريب، دولة

ؿ يو والس ىوالصحار ، ألنو يضـ المناطؽ الساحمية، العربي الكبيرة التي تجعمو يتمتع بمناخ متنوع
 وعمى النيؿ، روباأو المتوسط جية ويطؿ الوطف العربي عمى البحر ، والمرتفعات والمنخفضات، واليضاب

 . المحيطيف اليندي واألطمسي، عماف، الخميجيف العربي، الميت البحر، البحر األحمر

يمانو ، المسيحية، ديةيو كما يعد الوطف العربي ميد األدياف )الي واإلسالـ( التي قدمت لمعالـ عقائده وا 
إضافة إلى المغة ، وال ننسى وجود عوامؿ قرب المسافة بيف الدوؿ العربية، بأسرهبعد انتشارىا إلى العالـ 

وتشابو الخصوصيات ، الموحدة التي تجعؿ السائح العربي ال يحتاج إلى مترجـ حيف يزور أي دولة عربية
لبينية إال أنو وبرغـ كثرة العوامؿ المرجحة لكفة نجاح السياحة ا، والرغبات واألذواؽ السياحية العربية

 . د لتنميتيا وتطويرىاو يالعربية فإنيا تبقى بحاجة إلى مزيد مف الج

 : المقومات السياحية التالية عموما يمتمؾ الوطف العربيو 

 وأخرى ذات ، إضافة إلى وجود مناطؽ جافة، مناطؽ طبيعية ذات مناخ معتدؿ صيفا ودافئ شتاء
 ؛ رةوذلؾ عمى امتداد مساحة الوطف العربي الكبي، مناخ رطب

 األحمر البحر ،عمى البحر األبيض المتوسط، وجود سواحؿ مختمفة في معظـ البمداف العربية 
ؿ الساحمية مف حيث يو إضافة إلى تنوع الس، وخميجي عماف والعربي، المحيطيف اليندي واألطمنطي

                                                 
 .70 -78ص ص، المرجع السابؽ، فيصؿ شياد  1
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الساحمية في سوريا ؿ يو فبعضيا يتميز باالتساع واعتداؿ المناخ مثمما ىي الحاؿ في الس، المناخ والطبيعة
 مريوط في مصر وسيؿ الجفارة: مثؿ ؛يةاو وبعضيا يضـ النباتات شبو الصحر ، ولبناف وتونس والجزائر

، الممتدة عمى جانبي البحر األحمر والبحر العربي: ؿيو مثؿ الس ؛كما أف ىناؾ ساحمية ضيقة، في ليبيا
ؿ ساحمية رممية في يو يج العربي فيي سؿ الساحمية المطمة عمى الخميو أما الس، وأجزاء مف خميج عماف

 ؛ سبخة المطي: مثؿ ؛معظميا منخفضة تغطييا بعض السبخات
  وحدائؽ بابؿ في ، األىرامات واألقصر وأسواف في مصر: مثؿ ؛مناطؽ أثرية وتاريخية عريقة
القديمة ومدينة ومدينة صنعاء ، والقصبة في الجزائر، والبتراء في األردف، ومدينة تدمر في سوريا، العراؽ

 ؛ زبيد التاريخية في اليمف
 وتشكؿ السياحة قدرا كبيرا مف دخؿ عدد مف البمداف العربية ومف : أماكف ودور عبادة ومزارات دينية

والمسجد ، المسجد الحراـ والمسجد النبوي في المممكة العربية السعودية: أبرز المعالـ السياحية الدينية
وجامعة القروييف ، وجامع بني أمية الكبير في سوريا، زىر في مصروجامعة األ، األقصى في فمسطيف

 والجامع الكبير في سامراء العراؽ، وجامع اإلماـ األعظـ في العراؽ، ومسجد الحسف الثاني في المغرب
ومسجد الشيخ زايد في  وجامع الزيتونة في تونس، وجامع عقبة بف نافع في مدينة سيدي عقبة بالجزائر

 كنيسة القيامة بالقدس في فمسطيف: ومف المعالـ المسيحية، اإلمارات العربية المتحدة ظبي بدولةو أب
 . وكنيسة البشارة في الناصرة بفمسطيف، وكنيسة الميد في بيت لحـ بفمسطيف

 مثؿ المرافؽ السياحية المتطورة في ، معالـ حضارية وسياحية أخرى منتشرة في معظـ الدوؿ العربية
 مراكشو  وفاس، وشـر الشيخ والغردقة في مصر، والكويت، إلمارات العربية المتحدةظبي ودبي بدولة او أب

وكذلؾ ، والمدف السياحية المختمفة في لبناف مثؿ بعمبؾ وصيدا، وجرش في األردف، وأغادير في المغرب
 . المدف السياحية السورية

 معوقات السياحة العربية البينية-4

 الظروؼ السياسية-4-1

السياسية التي يمر بيا العالـ العربي أىـ المعيقات فاالعتداءات المستمرة عمى الشعب تعتبر المشاكؿ 
ما يعرؼ بالربيع العربي أو ، كذلؾ ما مر بو العالـ العربي مف أزمات، الفمسطيني وما يحدث في العراؽ

ـ ىذه كذلؾ الدور السمبي لوسائؿ اإلعالـ في تضخي، (...،تونس، مصر، ليبيا، )ما يحدث في سوريا
 . التطورات في بعض البمداف العربية
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مف حيث انتشار الفقر وانخفاض : ضعؼ القدرات االقتصادية عمى المستوى المواطف العربي -
 . نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي

حيث الزالت العديد مف الدوؿ العربية تسوؽ منتجيا : ضعؼ التسويؽ لممنتج السياحي العربي -
 . بصيغة التنافس وليس التكامؿ عمى الرغـ مف تشابو ىذا المنتج في العديد مف الدوؿ العربيةالسياحي 

وتتمثؿ في الحواجز والتعقيدات التي توضع أماـ المسافر العربي : اإلجراءات المعقدة والروتينية -
كذلؾ تأشيرات ، وصوال إلى اإلجراءات المشددة لعمميات اإلقامة، مف المساءلة واالنتظار لفترات طويمة

 . الدخوؿ المسبقة لمسائحيف

رغـ التطور الحاصؿ نسبيا في المؤسسات السياحية : صغر حجـ المؤسسات السياحية العربية -
% مف المشاريع السياحية العربية ىي مشاريع 70مطاعـ ومنتجعات إال أف أكثر مف ، العربية مف فنادؽ

 . صغيرة

مميوف 14فالعالـ العربي تبمغ مساحتو : مية كتكتؿ اقتصادير العرب عمى الخارطة العالهو عدـ ظ -
 . ألؼ موقع سياحي تتوفر فيو درجة األصالة والعراقة 100ويحتوي عمى أكثر مف ، كـ مربع

لتسييؿ  عدـ وجود فروع واسعة االنتشار لمكاتب هيئة تنشيط السياحة في الدوؿ العربية -
 . لمعالـ السياحية في الوطف العربيعمميات الحصوؿ عمى التأشيرات وتوضيح أىـ ا

عف سوء المعاممة  معوقات تتعمؽ بالخبرة السابقة السمبية التي ينقمها الزائروف السابقوف -
 . والصورة الحضارية التي يدونيا عف الزيارة

 ،عمى غرار التفجيرات التي تحدث مف حيف آلخر في العديد مف الدوؿ العربية: األعماؿ اإلرهابية -
 . ىذه الظاىرة أصبحت عالمية وال تخص البمداف العربية فقط إال أف

 : يمكف ذكرىا فيمايميو : العوامؿ المساعدة عمى تنشيط السياحة العربية البيئية-5

 ؛ تشابو العادات والتقاليد والمغة والثقافة بيف الدوؿ العربية كذلؾ الديف اإلسالمي -

 ؛ قصر المسافة قياسا بالبمداف األجنبية -

 ؛ انخفاض مستوى أسعار الفنادؽ والخدمات السياحية مقارنة مع الدوؿ األجنبية -

 ؛ تنوع المنتج السياحي العربي -
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 ؛ المناخ المعتدؿ في فصؿ الصيؼ -

 . ر األمراض المعديةيو عدـ ظ-

إذ تعد السياحة ، ف العربي في قطاع السياحة عامال ميما في تنشيط التجارة الخارجيةاو ويعتبر التع
% مف 75ضحت منظمة السياحة العالمية أف أكثر مف و أإذ ، ويقا غير مباشر لممنتجات والخدماتتس

دارية ، حجـ حركة السياحة العالمية يتـ داخؿ التكتالت االقتصادية ألنيا توفر تسييالت قانونية وا 
 1.ثمارية كبيرة لمدوؿ األعضاءاستو 

 الدولية السياحة عمى العالمية المالية األزمة أثر: الرابع المطمب

كانت المؤشرات االقتصادية تشير إلى حدوث ركود في النشاط االقتصادي منذ مطمع 
ارتفاع ، وتكرار األزمات االئتمانية في األسواؽ العالمية، خصوصا االرتفاع المطرد ألسعار البتروؿ2008

ييا االحتياطات النقدية والتي ارتفعت ف، معدالت البطالة والتضخـ خصوصا في البمداف المصدرة لمبتروؿ
 . األجنبية مع االفتقار إلى السياسات االقتصادية المناسبة

ألف السياحة ، وتتعرض السياحة عمى وجو الخصوص لمخاطر عدـ التأكد والتقمبات االقتصادية
وألف كثيرا مف األفراد يميموف أثناء ، والسفر ينطوياف في الجانب الغالب عمييما عمى مصروفات الترفيو

 . األزمات االقتصادية إلى االحتفاظ بالنقد السائؿ لدييـ لتغطية ضروريات الحياة

 : وردت العديد مف التعاريؼ لعؿ أىميا يتمثؿ فيما يمي: تعريؼ األزمة المالية -1

ات االقتصادية يتبعو انييار في عدد مف التوازن بعض يطرأ عمى حاد "ىي اضطراب فجائي
 2". آثاره إلى القطاعات األخرىالمؤسسات المالية تمتد 

فإذا ، أكثر مف األصوؿ )رأس ماؿ مادي( أصوؿ ماليةأو "ىي االنخفاض المفاجئ في أسعار نوع 
وقد يحدث ، انييار قيمة المؤسسات التي تممكياأو فإف ذلؾ يعني إفالس ، انيارت قيمة أصوؿ ما فجأة

 3انفجار فقاعة سعرية"مثؿ ىذا االنييار المفاجئ في أسعار األصوؿ نتيجة 

                                                 
 .231ص، 2008سبتمبر ، أبو ظبي، 2008التقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوؽ النقد العربي 1
، 2010، 83العدد ، االقتصادو  مجمة اإلدارة، التداعيات(، األسباب، األزمة المالية العالمية الراهنة)المفهـو، نزىاف محمد سيو 2

 .258ص
دارية، األزمة المالية العالمية، صالح مفتاح 3  .02ص، 2010ديسمبر ، بسكرةجامعة ، العدد الثامف، مجمة أبحاث اقتصادية وا 
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 1: يمي تتمثؿ فيماو : خصائصها -2

قطابيا لكؿ االىتماـ مف جانب جميع األفراد والمؤسسات استو ، المفاجأة العنيفة عند انفجارىا-
 ؛ المتصمة بيا

 ؛ التداخؿ والتعدد في عناصرىا وعوامميا وأسبابيا وقوى المصالح المتعمقة بيا، التشابؾ، التعقيد-

ما يتمثؿ في نقص المعمومات المتوفرة لدى ىو و ، مف الضبابية يمنع الرؤية بشكؿ واضحوجود نوع -
 . وبالتالي عدـ قدرتو عمى تحديد أي االتجاىات يجب أف يسمؾ، متخذ القرار

تتصؿ مؤشرات األزمة المالية بالمؤشرات االقتصادية الكمية والخصائص الييكمية : مؤشراتها -3
 : 2يتمثؿ فيما يميلألسواؽ المالية وأىميا 

 ؛ االرتفاع المستمر في معدالت البطالة والتضخـ -
 ؛ ارتفاع معدالت الفائدة عمى الودائع والقروض المحمية -
 ؛ ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة مف إجمالي قيمة القروض المحمية -
 ؛ انخفاض قيمة االحتياطي النقدي مف العمالت الحرة -
 ، االقتصادي وانخفاض نسبة النم -
 ؛ ارتفاع الرقـ القياسي لمعجز في الحسابات الجارية إلى إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي -
 ؛ غمبة األصوؿ المالية عالية المخاطر كاألصوؿ العقارية عمى أسواؽ االئتماف -
 ؛ تسرب الضعؼ إلى الجياز اإلداري المنوط بو اإلشراؼ عمى أسواؽ الماؿ وقطاعات البنوؾ -
ا التطبيؽ السميـ لمعايير المحاسبة الدولية عند عرض واإلفصاح المتاف يستمزميلشفافية غياب ا -

مما يحجب عف المستثمريف الظروؼ التي تساعدىـ عمى تقييـ ، القوائـ المالية لممؤسسات االقتصادية
 . أصوؿ ىذه المؤسسات بصورتيا الحقيقية

 2008أزمة  -4

في ، 1929اعتبرت األسوأ مف نوعيا منذ الكساد الكبير  حيث، 2008انفجرت األزمة في سبتمبر 
وقد وصؿ عدد البنوؾ المنيارة ، الواليات المتحدة األمريكية بإعالف مؤسسة اإلخوة ليماف عف إفالسيا

                                                 
ص ، 2008، عماف، التوزيعو  دار زىراف لمنشر، الحموؿ(و  مبادئ إدارة األزمات ) اإلستراتيجية، جاسـ محمد، ماجد سالـ الدىمي 1

20. 
صالح النظاـ المالي العالمياألزمة ، إبراىيـ عبد العزيز النجار 2  .22-21ص، 2009، اإلسكندرية، الدار الجامعية، المالية وا 
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، روبيةو لتشمؿ الدوؿ األ، كما امتدت األزمة إلى باقي دوؿ العالـ، بنكا19( 2008خالؿ ىذه السنة )
، وعولمة المعامالت المالية واالقتصادية، نتيجة االنفتاح االقتصادي، لدوؿ الناميةالخميجية وا، سيويةاآل

 . مما أدى إلى سرعة انتقاؿ عدوى ىذه األزمة

 أسبابها -4-1

 : ترجع أسباب ىذه األزمة إلى جممة مف العوامؿ تتمثؿ فيما يمي

 ؛ التوسع في منح القروض العقارية عالية المخاطر -
% 80% إلى 06( تحويؿ ما بيف 2006-2001حيث تـ خالؿ الفترة ): العقاريةتوريؽ القروض  -

 ؛ ليا في األسواؽ الماليةاو مف القروض العقارية عالية المخاطر إلى سندات يتـ تد
ارتفاع حاالت التخمؼ عف السداد وانفجار فقاعة المساكف بسبب ارتفاع أسعارىا وأسعار البتروؿ  -

 . ع سعر الفائدة الذي أدى إلى زيادة حاالت التخمؼ عف السدادمما أدى إلى رف، في العالـ

يالكي عمى مستوى االقتصاد ستثماري واالستكؿ ىذه العوامؿ أدت إلى تراجع كبير في اإلنفاؽ اال
 . األمريكي واالقتصاديات الرئيسية األخرى في العالـ

 أثر األزمة المالية العالمية عمى السياحة الدولية-5

فقد ، السياحة الدولية في مقدمة القطاعات التي تأثرت سمبا باألزمة المالية العالميةكاف قطاع 
لى و ، 2008مف عاـ  األوؿ% في النصؼ 03إلى حوالي  وتقمصت معدالت النم % في النصؼ 01ا 
في الطبيعة  األوؿيتمثؿ : جابة ىذا القطاع لألزمة لسببيفاستويمكف إرجاع سرعة ، األخير مف نفس العاـ

ويتمثؿ الثاني في ، والتي تنعكس في ارتفاع معدؿ االنكشاؼ لألحداث العالمية، اصة ليذا القطاعالخ
إلغاء خططيـ أو حيث قاـ العديد مف السائحيف بتعديؿ ، سرعة تأثر اإلنفاؽ السياحي بأزمة االئتماف

 1.انتظارا لوضوح الرؤية وزواؿ عدـ اليقيف المحيط باألزمة، السياحية

 : قنوات تأثير األزمة المالية عمى قطاع السياحة -5-1

ىما اإلنفاؽ : كاف تأثير األزمة المالية العالمية عمى قطاع السياحة مف خالؿ قناتيف أساسيتيف
ر حاد في ثقة كؿ مف المستيمكيف ىإذ نتج عف تمؾ األزمة تد، يالكيستثماري واإلنفاؽ االستاال

                                                 
، تداعيات األزمة المالية العالمية عمى قطاع السياحة المصري، محمد جابر حسف السيد فراج، سعيد عبد العزيز عثماف1

، 2009جويمية ، اإلسكندرية، 46المجمد ، 02العدد ، عمميةمجمة كمية التجارة لمبحوث ال، )السيناريوىات المحتممة والحموؿ المقترحة(
 .65ص
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اإلنفاؽ بشكؿ عاـ في جميع أنحاء العالـ كنتيجة لحالة الركود باإلضافة إلى تراجع ، والمستثمريف
ثماري )إنفاؽ المنشآت العاممة في صناعة السياحة والسفر( ستوفيما يخص اإلنفاؽ اال، المصاحبة لألزمة

فقد انخفض بشدة في ظؿ األزمة فضال عف تسريح جانب كبير مف العمالة في ، خاصةأو سواء عامة 
 . 1تمؾ الصناعة

فإف الصورة القاتمة التي خمفتيا األزمة المالية القتصاديات ، يالكيستفيما يتعمؽ باإلنفاؽ االأما 
فقد أظير ، فوفقا لمنظمة السياحة العالمية، الدوؿ المتقدمة كاف ليا انعكاسات عمى حركة السياحة العالمية

انخفاضا في جميع أنحاء  حيث عرؼ عدد السياح الدولييف، را ممموساىو الطمب عمى السياحة الدولية تد
كما أف رحالت األعماؿ عرفت عصرا جديدا مف التقشؼ بحيث تكوف ، 2009% سنة 08العالـ بمعدؿ 

أما فيما يخص السياحة الترفييية فقد تأثرت اإلجازات ، الرحالت التجارية أقؿ وأقصر وبتكمفة منخفضة
لرحالت لمسافات طويمة قد انخفض أكثر مف كما أف ا، القصيرة الثانوية بدرجة أكبر مف العطالت الرئيسة

 2.رحالت المسافات القصيرة

 اإلجراءات المتخذة لمواجهة األزمة المالية في صناعة السياحة-5-2

ولذلؾ قامت ، تواجو صناعة السياحة العديد مف المشكالت نتيجة لحدوث األزمة المالية العالمية
مستوى العالـ باتخاذ بعض التدابير واإلجراءات لضغط  العديد مف المنشآت العاممة في تمؾ الصناعة عمى

 3: وتتمثؿ تمؾ اإلجراءات فيما يمي، نفقاتيا أثناء األزمة

 تباع سياسة التجميد أو قامت المنشآت السياحية بتخفيض ميزانيات األنشطة الترويجية والتسويقية وا 
 ؛ "wait and watchدعنا ننتظر لنرى "

  وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى التدفقات النقدية الواردة إلييا ، األسعارلـ تقـ الفنادؽ بتخفيض
منح العميؿ ليمة : مثؿ ؛وفي مقابؿ ذلؾ قامت بمنح عمالئيا عروضا خاصة، وتغطية نفقاتيا الثابتة

 ؛ قضى ليمتيف في الفندؽ امجانية إذ
 خفيض عدد الرحالت وت، قامت شركات الطيراف بتخفيض عدد المناطؽ التي تتوقؼ فييا الرحمة

تأجير طائرات أصغر حجما مف أجؿ أو خداـ استكما أصبحت تمؾ الشركات تقوـ ب، "Routلنفس الخط "
 . توفير الوقود ومصروفات الصيانة
                                                 

 .23 - 21ص ص ، السابؽ المرجع1
 .2009أكتوبر ، 03العدد، 07المجمد ، مؤشر السياحة العالمية، المنظمة العالمية لمسياحة 2
 .24ص ، نفسهالمرجع ، محمد جابر حسف السيد فراج، عثمافسعيد عبد العزيز  3
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 التأثرو  التأثيربيف  العولمةو  السياحة: الخامس المطمب

كما ، النشاطات السياحية وجد انتشار تيار العولمة وتوسعيا في السنوات األخيرة بيئة خصبة لنمأو 
تغيرات  إحداثشبكة المعمومات العالمية مف  خداـاستو ، لة االتصاالتيو مكنت أدوات العولمة مف س
، واإلقميمي، وىياكؿ العرض والطمب السياحييف عمى المستوى المحمي، جوىرية في كؿ مف مستويات

 . والعالمي

 : ويتمثؿ ىذا في، ولمةويالحظ أف ىناؾ عالقة تأثير وتأثر بيف السياحة والع

 أثر السياحة عمى العولمة -1

وأبرز عوامؿ تفاقميا إذ يعدىا بعض ، تعد السياحة أحد أىـ مظاىر العولمة في الوقت الحاضر
المتمثؿ في ثورة المعمومات وشبكة  األوؿالباحثيف الركف الثالث مف أركاف العولمة إضافة إلى الركف 

الرتباطيا بكثير و ، وذلؾ لكوف السياحة تجارة وصناعة عالمية، ر التجارةوالثاني الخاص بتحري، االتصاالت
 ...اإلعالـ والمعمومات، البيئة، الثقافة، المجتمع، االقتصاد: مثؿ ؛مف الجوانب المؤثرة والمستأثرة بالعولمة

 . وغيرىا

أصبحت السياحة  فقد، ونظرا لتوافؽ تدفؽ األفراد ورؤوس األمواؿ واألنماط الثقافية مع حركة السياح
وفرص العمؿ ، ثماراتيا المحمية واألجنبيةاستو ، منافسة لغيرىا مف األنشطة االقتصادية في قيمتيا المضافة

الشركات متعددة  وويؤكد ارتباط العولمة بالسياحة نم، باإلضافة إلى انتشارىا العالمي، التي تولدىا
 ووسائؿ التفاعؿ مع العولمة وتحقيؽ النم وسعي العديد مف الدوؿ لتبني السياحة كإحدى، الجنسيات

 1: االقتصادي مف خالؿ

 شممت بصورة خاصة انخفاض إسياـ قطاعات ، حدوث تغيرات ىيكمية في طبيعة االقتصاد
، الزراعة والصناعة في كثير مف الدوؿ لصالح ارتفاع إسياـ قطاع الخدمات: مثؿ ؛االقتصاد اإلنتاجية

نمت السياحة باعتبارىا أىـ صناعة وأكبر مستفيد مف رأس الماؿ فقد ، خاصة الخدمات السياحيةبو 
 ؛ لتصبح مف أىـ العناصر الحيوية المحركة في االقتصاد العالمي، المحمي واألجنبي

 تقريب وتوحيد القوانيف و ى األوؿ، أدى التركز في قطاع السياحة العالمية إلى تغيريف ميميف
مختمؼ الدوؿ بيدؼ تقميص تكاليؼ إنتاج وتوزيع الخدمات  واألنظمة التي تحكـ األنشطة السياحية في

                                                 
كمية األمير ، مقدمة لندوة "السياحة والعولمة"، تأثير العولمة عمى السياحة في المممكة العربية السعودية، الييئة العميا لمسياحة  1

 .11-9ص ص، 1425محـر 24-22، أبيا، سمطاف لعمـو السياحة والفندقة
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تاحة المجاؿ لمزيد مف الحرية واالنفتاح لتسييؿ دخوؿ المنتجات واال، السياحية ، ثمارات السياحيةستوا 
 . وتسويؽ الخدمات والمنتجات السياحية عمى المستوى العالمي إنتاجالمزيد مف التخصص في ىو والثاني 

 السياحة العالمية أثر العولمة عمى-2

 1: يظير أثر العولمة عمى السياحة في العديد مف الجوانب يمكف إيجاز أىميا فيما يمي

 وواالتجاه نح، أسيمت العولمة في ارتفاع درجة التركيز واالندماج في قطاعات السياحة العالمية 
ويعمؿ عمى ، المنافسةوقدرة كبيرة عمى ، جذابة والتكامؿ الرأسي واألفقي في توزيع خدمات ومعدالت نم

ضية لمواجية و اودعـ القدرة التف، ثمار مف خالؿ تنويع األسواؽ والمنتجاتستتقميؿ درجة مخاطر اال
 ؛ التنظيمات المقيدة في الدوؿ النامية

 فقد نتج عف ، أدت العولمة إلى انعكاسات واسعة وتغيرات ميمة في شكؿ وطبيعة السياحة الممارسة
تغير سموؾ السياح ، المعمومات واالتصاالت زيادة كبيرة في أعداد السياح وثورة، لة المواصالتيو س

ىذا ما ، وكذلؾ تغيرت خصائص المنتجات السياحية إلى االىتماـ بالطبيعة والعادات والثقافات المختمفة
 ؛ أدى إلى تغيرات موازية في صناعة السياحة

 روح المبادرة والمغامرة في طبيعة السياح قاللية و ستتزايد التجارب في مجاالت السفر والمرونة واال
، المغامرة، وعرفت أنواع جديدة مف الطمب السياحي )الرياضة، الجدد ولدت طمبا سياحيا ذا نوعية مميزة

 ؛ وغيرىا(...
 ؛ أدى التغير في القيـ إلى توليد طمب سياحي أكثر وعيا ألىمية السياحة البيئية 
  المعمومات إلى عولمة قطاع السياحة مف خالؿ التوسع في أدت ثورة المعمومات وتطور شبكة

مما انعكس بدوره عمى ، ما أدى إلى تخفيض تكاليؼ إنتاج الخدمات السياحية، لكترونيةتطبيؽ السياحة اإل
 ؛ األسعار باالنخفاض

 إذ كانت خدمات السياحة ، أدى تحرير تجارة الخدمات إلى تأثير مباشر عمى عولمة قطاع السياحة
 ؛ فر ضمف القطاعات الرئيسية المستيدفة لمتحرير تبعا التفاقية )الجاتس(والس

 وواالتجاه نح، أسيـ تحرير التجارة في ارتفاع درجة التركز واالندماج في قطاعات السياحة العالمية 
، وىذا ما يساىـ في تحقيؽ ربحية مرتفعة، التكامؿ الرأسي واألفقي في توزيع خدمات السفر وقطاع الفنادؽ

                                                 
 11 - 2ص ص ، السابؽالمرجع ، الييئة العميا لمسياحة  1
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ثمار مف خالؿ ستكما يعمؿ عمى تقميؿ درجة مخاطر اال، قدرة كبيرة عمى المنافسةو  كبيرة وعدالت نمم
 ؛ توسيع األسواؽ وتنويع المنتجات

  وذلؾ ، راتيجي دولي ميـاستتتيح العولمة لمشركات السياحية المحمية إمكانية التحالؼ مع شريؾ
خداـ شبكة التوزيع والعالمة التجارية استمف خالؿ بيدؼ تسييؿ الوصوؿ إلى قاعدة أكبر مف المستيمكيف 

 . لمشريؾ األجنبي

 تحرير تجارة الخدمات وعولمة السياحة-2-1

التي تعتبر أىـ ، (GATSيرتبط تحرير تجارة الخدمات السياحية باالتفاقية العامة لتجارة الخدمات )
يشمؿ كؿ منيا عدد ، قطاعا رئيسا 12حيث قسمت قطاع الخدمات إلى ، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 . قطاعا 56مف القطاعات الفرعية يصؿ عددىا إلى 

وأخرى ، ( مف مبادئ عامة والتزامات أفقية تطبؽ عمى جميع قطاعات الخدماتGATSتتكوف )
ثناءات واإلعفاءات مف بعض ستوتتسـ ىذه االتفاقية بالمرونة مف ناحية اال، خاصة بكؿ قطاع عمى حدى

ضاع ىذه الدوؿ وتدني قدرتيا التنافسية في معظـ قطاعات أو وذلؾ بسبب ، وؿ النامية*المبادئ لمد
 . الخدمات

االلتزامات المحددة التي يمـز بيا لتحرير  ونصت االتفاقية في مادتيا الثالثة بأف يسجؿ كؿ عض
إلى األسواؽ  وتشمؿ ىذه االلتزامات شروط المنظمة العالمية لمتجارة المرتبطة بالنفاذ، تجارة الخدمات

 : ىذه االلتزامات وأىـ،1الشفافيةو ى بالرعاية األولشروط المعاممة الوطنية ومبدأ الدوؿ 

 ؛ قيود الحدود القصوى لمممكية األجنبية في المشاريع المحمية 

 ؛ القيود عمى الوجود التجاري 

 ؛ القيود عمى عدد األشخاص المسموح ليـ بالعمؿ في قطاع معيف 

  ؛ باألسموب القانوني األمثؿ لتوريد خدمة معينةقيود مرتبطة 

 : وقد فرضت الدوؿ النامية شروط عمى موردي الخدمات لألجانب أىميا

                                                 

 بعد تعديؿ أحكاـ الجاتس في إطار جولة كندي. 1966المعاممة التفضيمية لمدوؿ النامية في * تـ إدخاؿ مبدأ 
 السياحة والسفر.التزامات في خدمات ، % مف إجمالي الدوؿ األعضاء(86دولة مف الدوؿ األعضاء ) 128* قدمت 

 .  96-94ص ص، 2010، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، السياسيات االقتصادية في ظؿ العولمة، نوري منير 1
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 ؛ ممكية النسبة األكبر مف المشاريع المشتركة لمشريؾ المحمي -
 ؛ تدريب العامميف المحمييف مف قبؿ الشركات األجنبية -
 ؛ الدوؿ النامية ضاعأو تنفيذ نوع التقنية المستخدمة مع  -
 : (GATSالقضايا الرئيسة المتعمقة بقطاع السياحة في ) -2-1-1

قد تـ تصنيؼ و ، (GATSالسفر القطاع الرئيس التاسع المستيدؼ التفاقية )و  تمثؿ خدمات السياحة
 1: إلى( CPCلمتصنيؼ المركزي ) ىذا القطاع وفقا

 ؛ باألطعمةشاممة خدمات التوريد ، خدمات الفنادؽ والمطاعـ-
 ؛ مشغمي الخدماتأو خدمات وكاالت السفر ومنظمي الرحالت  -
 ؛ خدمات اإلرشاد السياحي -
 ؛ خدمات أخرى -
السػػفر ببنػػد مسػػتقؿ إال أف طبيعػػة ارتبػػاط قطػػاع السػػياحة بغيػػره مػػف و عمػػى الػػرغـ مػػف انفػػراد السػػياحة و 

أكثػػػػر القطاعػػػػات تػػػػأثرا بتطبيػػػػؽ ىػػػػذه يجعػػػػؿ ىػػػػذا القطػػػػاع ، الخمفيػػػػةو القطاعػػػػات عبػػػػر التشػػػػابكات األماميػػػػة 
، خػػدمات االتصػػاالت، التجػارةو النقػػؿ ، البيئيػػة، فيػػذا القطػاع يتػػأثر بدرجػػة كبيػرة بالخػػدمات الماليػة، االتفاقيػة

رغػػـ ذلػػؾ فػػإف قطػػاع السػػياحة يعتبػػر أكبػػر قطػػاع مػػف حيػػث عػػدد الػػدوؿ التػػي و ، غيرىػػا...و خػػدمات األعماؿ
 .  قدمت التزامات

ة عمػػى تحريػػر تجػػارة الخػػدمات السػػياحية عػػف اآلثػػار المترتبػػة عمػػى تحريػػر تجػػارة تختمػػؼ اآلثػػار المترتبػػ
 2: أىمياذلؾ لعدة أسباب و السمع 
جػراءات بعكػس السػمعتتمثؿ صور  - حيػث ، القيود عمى تجارة الخػدمات السػياحية فػي صػورة قواعػد وا 

 ؛ أخرى يمكف أف تحوؿ إلى قيود كميةأو تتمثؿ القيود عمييا في صور قيود كمية 
طبيعة اآلثار المترتبة عمى التحرير اعتمادا كبيرا عمى نوعية القطاعات السياحية التي تتعيد تعتمد  -

 ؛ كؿ دولة بتحريرىا في جدوؿ التزاماتيا
عمى و ، تعتمد اآلثار عمى الشروط التي تضعيا الدوؿ لتمكيف األجانب مف توريد الخدمات السياحية -

 . طرؽ توريد بعض الخدمات السياحيةالتواجد التجاري األجنبي كأحد 
 

                                                 
 www.jeg.orgle02/02/2015عمى الموقع ، pdfتحرير تجارة الخدمات السياحية ، الييئة العميا لمسياحة 1
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 موقؼ المنظمة العالمية لمسياحة مف اتفاقية الجاتس -2-2
مرار في تحرير تجارة الخدمات السياحية في ظؿ ست( االWTOتشجع منظمة السياحة العالمية ) -

الذي تطمؽ حيث ترى أف ىذا التحرير ، وحاجيات الدوؿ النامية، دامة التنمية السياحيةاستمراعاة قضيتي 
متوازف لمسياحة يسيـ في زيادة فرص  والكفيؿ وحده بتحقيؽ نمىو ، عميو 'التحرير بوجو إنساني'

 ؛ والحد مف الفقر، ثمارستوتحفيز اال، التوظيؼ
تؤمف المنظمة بأف تحرير التجارة في الخدمات السياحية يمكف أف يأتي عبر العديد مف االتفاقيات  -

دىا الحالية عمى التحرير الذي يمكف أف يتـ عبر قناة يو مع ذلؾ تركز ج، ئيةالدولية واإلقميمية والثنا
 : مف خالؿ األدوار التالية وذلؾ، 2001نياية عاـ  وتحديدا دورة، منظمة التجارة العالمية

العمؿ مع منظمة التجارة العالمية وأعضائيا لضماف أخذ القضايا المتعمقة بطبيعة الخدمات  -
 ؛ ر عند اتخاذ أي قرار يتعمؽ بياالسياحية في االعتبا

 ؛ ف مع المنظمات والحكومات الميتمة بتحرير الخدمات السياحيةاو التع -
حتى يتواصموا مع وزراء التجارة في بمدانيـ ، ضاتاو السياحة بوضع المف ومسئوليتوعية وزراء  -

 ؛ في الوقت المناسب
 . كأداة أساسية في تحقيؽ التنمية المستدامةضيف بأىمية السياحة فاو توعية وزراء التجارة والم -
 : ستركز منظمة السياحة العالمية خالؿ تفاعميا في ىذا المجاؿ عمى النقاط اآلتية -
والعمؿ عمى إزالة القيود التي تؤثر عمى ، مناىضة االحتكار العالمي لعدد مف الخدمات السياحية المترابطة -

 ؛ العرض السياحي العالمي
 ؛ رتبط تحرير تجارة الخدمات السياحية بوجود شروط عادلة تضمف المنافسة الشريفةأىمية أف ي -
زالة كؿ العوائؽ ، أىمية وصوؿ الدوؿ األعضاء في المنظمة بشكؿ كامؿ وعادؿ لشبكات التوزيع العالمية - وا 

 ؛ التي تضعؼ كفاءة تشغيميا
 ؛ يمة لمحد مف الفقر فيياكوس، أىمية فتح األسواؽ لمخدمات السياحية في الدوؿ النامية -
وتشجيع الممارسات التي تقمؿ مف حجـ التسرب )الدخوؿ واألرباح( مف الدوؿ ، تحديد مصادر التسرب -
 ؛ النامية
 ؛ تحرير خدمات النقؿ الجوي لتسييؿ الوصوؿ إلى المقاصد السياحية في الدوؿ النامية -
 ؛ اص بالسياحة يضاؼ إلى اتفاقية )الجاتس(التركيز عمى تدويف ىذه القضايا بشكؿ واضح في ممحؽ خ -
رشاد ستوتشجيع السياح وجميع العامميف في قطاع السياحة عمى اال، نشر مدونة السموؾ السياحي -

 . ووضع آليات لتطبيقيا، بيا
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 السياحة صناعة: لثالثا المبحث

التعامؿ مع فيي صناعة ، تعتبر صناعة السياحة مف أىـ الصناعات في العالـ في العصر الحديث
ىا لة توفير او ومح، وتطمعاتيـ، اسيسيـوأح، وأمزجتيـ، ورغباتيـ، مف حيث التعرؼ عمى احتياجاتيـ، الناس

زت أىميتيا جميع الصناعات التحويمية او تج، اعة بال نفايات وال دخاففيي صن، بيدؼ تحقيؽ رضاىـ
 الزراعة والصناعة التحويميةكفي الصناعات األخرى  والنم تكما فاقت معدالت نموىا معدال، التقميدية

 . كما تعتبر أكبر مورد لمعمالت األجنبية ومساىـ فعاؿ في توفير وخمؽ مناصب العمؿ

 مميز اقتصادي نشاط السياحة صناعة: األوؿ المطمب

 لمعمؿأو  متاع أثناء العطؿستتختص السياحة بسفر األفراد خارج بيئاتيـ المألوفة وذلؾ ألغراض اال
 . والحضارية لإلنساف البسيكولوجياوىي بذلؾ تعتبر نشاطا اجتماعيا وثقافيا وترتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب 

إف اتخاذ القرار لمقياـ برحمة معينة يكوف نتيجة عدة عوامؿ نفسية واجتماعية واقتصادية متداخمة مع 
أ بالمحظة التي تظير فييا ىذه العوامؿ يبد، وضمف نظاـ متحرؾ ومتغير، والتي تأخذ في التبمور، بعضيا

ىذه الرحمة ، 1وتنتيي بالخطة التي يصؿ إلييا الفرد في اتخاذ قراره النيائي لمقياـ برحمة ما، بفكرة معينة
لذلؾ تعتبر السياحة عنصرا ميما في تطوير عادات ، تمكنو مف اإلطالع عمى التنوع الحضاري والثقافي

األمر الذي يؤدي إلى التغير االجتماعي ، يالكيستوؾ االجتماعي واالوتيذيب أنماط السم، المجتمعات
 . األفضؿ ونح

 الصناعات األخرىو االختالؼ بيف صناعة السياحة  -1

الثقافية واالقتصادية المترابطة مع ، رغـ أف السياحة تضـ جوانب متعددة مف األنشطة االجتماعية
إال أنو يمكف إبراز ، إشباع رغبات وحاجات السائحيفمف أجؿ ، بعضيا لتقديـ أرقى الخدمات السياحية

 2: االختالؼ بيف صناعة السياحة والصناعات األخرى فيما يمي

 السياحة نشاط إنساني -1-1

فالسياحة تتطمب مف الفرد ، حيث أف شراء عطمة سياحية يختمؼ تماما عف شراء المنتجات األخرى
كما أف عممية قرار شراء األفراد لمعطالت تفوؽ مف حيث التعقيد أية عممية ، التنازؿ عف الوقت والماؿ

                                                 
 .47ص، 2008، دمشؽ، دار رضا لمنشر، سمسمة رضا لممعمومات، اقتصاديات السياحة، مصطفى يوسؼ كافي  1
 .94ص، 2004، األردف، (1مؤسسة الوراؽ لمنشر) ط، مدخؿ استراتيجي، التسويؽ السياحي، حميد عبد النبي، الطائي  2
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ألف عممية شراء الخدمة السياحية تنطوي عمى جوانب إنسانية واقتصادية ، أخرى لشراء منتجات ممموسة
باإلضافة إلى صعوبة قياس العديد مف ىذه الجوانب لتعمقيا بآراء وتجارب وقيـ ، ومزاجية متشابكة ومعقدة

 . شخصية

 االرتباط الوثيؽ بيف السياحة واإلعالف -1-2

ألف المنتج ، مستوى إدراؾ الفرد لممنتج السياحي منخفضا بالمقارنة مع أنواع المشتريات األخرىيعد 
لذلؾ يصعب عمى مسوقيا ، السياحي )رحمة مثال( يعد خدمة غير ممموسة تنتج وتستيمؾ في نفس المحظة

وعميو فاإلعالف والخبرات السابقة والكممة المنطوقة تسيـ بشكؿ واضح في ، ؽاختبارىا تسويقيا بشكؿ مسب
ىذه  وولذلؾ فإف اإلعالف المتقف يمعب دورا أساسا في نجاح ونم، تعزيز اإلدراؾ بوجود المنتج السياحي

 . السياحة

 تأثر السياحة المفرط لمقوى والعوامؿ الخارجية -1-3

لذلؾ فإف تفضيؿ جية ، لسياسي واالقتصادي وتغير الموضةقرار استىذه القوى في عدـ االتتمثؿ 
حدوث أو مرض أو معقد )تفشي وباء أو قصد معينة قد تفشؿ في حالة حدوث أي تغير بسيط 

 . غيرىا(...و تغير أسعار صرؼ العمالتأو اضطرابات عمالية 

لذلؾ مف الضروري  ،جميا أف الطمب السياحي يرتبط ارتباطا وثيقا بمثؿ ىذه القوى والمتغيراتو يبدو 
لة التقميص مف او وذلؾ لمتنبؤ بيا وأخذ الحيطة ومح، التعمؽ في دراسة ومتابعة ىذه المتغيرات بشكؿ يومي

 . تأثيراتيا الجانبية قدر المستطاع

 تخمؽ صناعة السياحة تشكيمة متنوعة مف التأثيرات -1-4

التي تخمفيا صناعة السياحة أصبحت االجتماعية والسياسية ، البيئية، إف التأثيرات االقتصادية
، ز في أبعادىا ومضامينيا تمؾ التي تخمفيا الصناعات األخرىاو معروفة وموثقة عمى نطاؽ عالمي إذ تتج

وذلؾ لتمكيف المخططيف السياحييف ، لذلؾ تقتضي الضرورة التعمؽ في دراسة ىذه التأثيرات والبحث فييا
 . راتيجيات وخطط سياحية محكمةاستوصياغة ، ددىاوالحكومات مف اتخاذ القرارات الصائبة بص

 سباعية المزيج التسويقي السياحي -1-5

، ورغباتيـ، مف حيث التعرؼ عمى حاجاتيـ، صناعة السياحة ىي صناعة التعامؿ مع الناس
كما أف المنتج السياحي يمثؿ خدمة ، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ الرضا المنشود، وأذواقيـ، وأمزجتيـ، وتطمعاتيـ
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أسموب الترحيب : مثؿ ؛ية غير ممموسة تحكميا عوامؿ كثيرة قد تكوف ىي األخرى غير ممموسةراق
وعميو فإف البحث السياحي الجيد ، واألىـ مف ذلؾ كمو أسموب تقديـ الخدمة السياحية نفسيا، قباؿستواال

، الترويج والتوزيع(، السعر، الرباعي )الخدمة يعناصر إضافية لممزيج التسويق ةؿ ثالثاو ينبغي أف يتن
 . السياحي سباعيا يعممية تقديـ الخدمة والبيئة المادية( ليصبح المزيج التسويق، وىي )الناس

ؿ مواضيع ذات صمة مباشرة بعنصري او تجدر اإلشارة إلى أف معظـ البحوث السياحية في الواقع تتن
أما ، عمى تقديـ الخدمة السياحيةحيث أف عنصر الناس يتضمف كؿ القائميف ، الناس وعممية تقديـ الخدمة

فيتضمف أسموب تقديـ الخدمة بما في ذلؾ مشاركة المنتفعيف في ىذه ، عممية تقديـ الخدمة عنصر
 . العممية

 االرتباط بيف السياحة والعمـو األخرى -2

تترابط مع العمـو و الصناعات األخرى ال يعني أنها ال تتشابؾ و إف االختالؼ بيف صناعة السياحة 
 1: األخرى

 عالقة السياحة باالقتصاد -2-1

فالظاىرة السياحية ال يمكف أف تتحقؽ في ، يعد العامؿ االقتصادي القاعدة األساسية لقياـ السياحة
ألف مف شروط السائح األساسية أف يمتمؾ الماؿ الكافي لإلنفاؽ عمى الرحمة ، ظؿ اقتصاد متخمؼ

المحدد الرئيسي ىو قتصادي المتمثؿ في الدخؿ واالدخار وىكذا يمكف القوؿ أف العامؿ اال، السياحية
 . لمطمب السياحي

 عالقة السياحة بالسياسة -2-2

فطبيعة الفكر السياسي لمبمد ونظرة القيادة ، يعتبر النشاط السياحي األكثر تأثرا باألحداث السياسية
وتزدىر السياحة إذا كانت تمقى و ففي بعض األحياف تنم، السياسية لمنشاط السياحي تتحكـ في ىذا األخير

وفي بعض األحياف يبقى النشاط ، حتى في ظؿ غياب الجانب المادي، دعما مف القيادة السياسية
 . حتى في ظؿ تحقؽ الجانب المادي، السياحي محدودا جدا إذا كانت القيادة السميمة ترتئي لو ذلؾ

 عالقة السياحة بعمـ االجتماع-2-3

                                                 
 . 124 -100ص ص، مرجع سابؽ، أحمد فوزي مموخية 1
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دراسة السموؾ االجتماعي اإلنساني مع التأكيد عمى أىمية التفاعؿ ىو تماع إذا كاف موضوع عمـ االج
فالحياة االجتماعية تقوـ عمى التفاعؿ ، اإلنساني الذي يعبر عف سموؾ اإلنساف في عالقتو بإنساف آخر

 الفف، والذي يؤدي بدوره إلى خمؽ أشياء كثيرة كالمباني والموسيقى، الذي يؤدي إلى التنظيـ االجتماعي
صالح ألف يكوف عمما عاما يعالج يو أي خمؽ الثقافة ماداـ عمـ االجتماع يدرس ىذا كمو ف، واألخالؽ

 1. الخصائص المشتركة بيف المجتمعات المختمفة

عانة بدراسات عمـ االجتماع عند وضع ستتتضح العالقة بيف السياحة وعمـ االجتماع عند االو 
 . السياحي عمى أسس وحقائؽ عممية ض بالقطاعو يالسياسات والخطط الالزمة لمن

 عالقة السياحة بعمـ النفس-2-4

لذلؾ تحرص الدوؿ ، يرتبط السفر والسياحة بالرغبات والدوافع اإلنسانية التي يسعى الفرد إلى إشباعيا
مة منتجيا ءوموا، قبؿ القياـ بتخطيط برامجيا السياحية عمى دراسة االتجاىات والرغبات المختمفة لمسائحيف

إذ يعالج عمـ النفس سموؾ اإلنساف ودوافعو الداخمية ، ياحي والطرؽ المستخدمة في تقديمو تبعا لذلؾالس
وما يترتب عمى ذلؾ مف مظاىر خارجية تتمثؿ في ردود أفعالو ، وجوانبو النفسية، وميولو، وانفعاالتو

تنفيذ الحمالت التنشيطية حيث يساعد اإللماـ بيا في ، وىي جوانب ليا أىميتيا، وعالقتو مع اآلخريف
 2. والترويجية في األسواؽ المصدرة لمسياحة

 : عالقة السياحة بالعمـو القانونية -2-5

وذلؾ ، ترتبط السياحة بالقانوف بعالقة قوية مف حيث التنظيـ القانوني لمنشاط السياحي داخؿ الدولة
ألثرية باإلضافة إلى القوانيف مف خالؿ التشريعات المختمفة الخاصة بحماية السائحيف والمناطؽ ا

 3. والتشريعات المنظمة لتشغيؿ الفنادؽ والمؤسسات السياحية عمى مختمؼ أشكاليا

، رجؿ السياحة فيما يقـو بو كالىما مف أبحاثو ودراسة عمـ السياحة وعمـ القانوف يفيد الفقيو القانوني 
 4. التي يؤدى بياومضموف الطريقة ، وصياغتو الفنية، روح البحث ءنماإحيث مف 

                                                 
 .35ص، مرجع سابؽ، عدؿعصمت 1
 .45ص، 2003، األردف، مطابع الوالء الحديثة، مبادئ السياحة، ماىر عبد الخالؽ السيسي 2
 .36ص، نفس المرجع السابؽ، عصمت عدؿ3
 .07ص، 2000، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، السياحي والفندقي لمنشاط اإلطار القانوني، محي محمد مسعد 4
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 االقتصاد عمى السياحة صناعة آثار: الثاني المطمب

فقد فاقت ، تعتبر صناعة السياحة أحد أىـ الصناعات التي تقود االقتصاد في الوقت الحاضر
، فيي تعتبر دعامة أساسية مف دعامات التنمية، الزراعة والصناعات األخرى ومعدالت نموىا معدالت نم

بؿ ليا أيضا وجو سمبي ويمكف إبراز كال الوجييف ، ليس لمسياحة سوى وجو إيجابي لكف ىذا ال يعني أنو
 : فيما يمي

 اآلثار اإليجابية لصناعة السياحة -1

 : يمكف ذكرىا فيما يمي، تحقؽ صناعة السياحة مكاسب جمة لمدولة

، والصناعيةض بالمواقع البعيدة عف أماكف التجمعات الحضرية يو صناعة السياحة وسيمة جيدة لمن -
وتؤدي إلى خمؽ فرص عمؿ ، فالسياحة تعمؿ عمى رفع مستوى معيشة ودخؿ السكاف في تمؾ المواقع

 ؛1(غيرىاو ...صناعة المطاعـ، وتسيـ في قياـ وتنشيط صناعات جانبية كثيرة )صناعة الفنادؽ، جديدة
اإليرادات مف وداعمة لميزاف المدفوعات مف خالؿ ، مصدر ميـ مف مصادر الدخؿ الوطني -

 ؛ العمالت األجنبية
 ؛ تنمية القطاعات االقتصادية األخرى لكونيا مف القطاعات المكممة -
كما أنيا تعد مف القطاعات الميمة التي توفر ، تساىـ في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 2؛ ثمار بتكمفة أقؿستعائدات لال
 ؛ تحسيف البنية التحتية -
ثناء استكوف اآللة تدخؿ في الكثير مف عممياتيا اإلنتاجية )ب، السياحة كثيفة العمؿتعتبر صناعة -

 . ات المالية التي تجري في الفندؽ(وبعض العممي، إمكانية الحجز اآللي في الفنادؽ
 3: وتتولد فرص العمؿ في السياحة عف طريقيف

 واألنواع األخرى مف اإليواء ، البيوت، الشقؽ، الذي يشمؿ قطاع السياحة )الفنادؽ: الطريؽ المباشر
 . وشركات النقؿ السياحي والمكاتب السياحية واألدالء السياحيوف(، كما في المطاعـ، السياحي

                                                 
 .39ص،، 2010، عماف، الوراؽ لمنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتها، إبراىيـ بظاظو 1
عمى الموقع االلكتروني ، 2003نسياف ، ندوة حوؿ قطاع السياحة في سمطنة عماف، جوف، داوسف، جيـ، فالنيري2

http://www.alwatan. Com le 23/04/2010 
-144ص ص ، 2011، الشارقة، (1إثراء لمنشر والتوزيع )ط، مبادئ السياحة، بركات كامؿ النمر وآخروف، عايد القعيدمرزوؽ 3

145. 

http://www.alwatan/
http://www.alwatan/
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 يكوف ذلؾ في الصناعات المرتبطة مباشرة بالسياحة والتي تقوـ بتجييز : الطريؽ غير المباشر
 . ائية ونحوىاالغذأو مواد الصناعات اإلنشائية مف السياحة بحاجاتيا 

وليس ليا فضالت عرضية نتيجة عمميات ، صناعة السياحة صناعة جاىزة ال ينبعث عنيا الدخاف -
، ف مف ناحية البيئة أىميا الحفاظ عمى البيئة وعدـ اإلخالؿ بالتوازف البيئياولمسياحة ىدف، التصنيع

جار واألعشاب النادرة منيا بصورة ثمارىا بالطريقة التي تؤدي إلى الحفاظ عمى نوع الحيوانات واألشاستو 
 ؛ 1خاصة
 . *تدر صناعة السياحة موارد إضافية عف طريؽ المضاعؼ السياحي -

 اآلثار السمبية لصناعة السياحة -2

وأىـ ما ينسب ليا مف سمبيات يمكف ذكره فيما ، كما لصناعة السياحة إيجابيات ليا أيضا سمبيات
 : يمي

بمغ عدد السياح صيفا  إذ، عف تزامف حركة السياح العالمييف صيفاوىذا ناتج : فصميةأو موسمية  -
وىذا يؤدي إلى عدـ تشغيؿ الفنادؽ بطاقتيا القصوى في الفصوؿ ، مف مجموع العدد السنوي 75%

 2؛األخرى وينتج عف ذلؾ العمؿ المؤقت
في عادات  قد تؤثر، يالكية وسموكيات جديدةاستيترتب عمى تدفؽ السياح األجانب إدخاؿ أنماط  -

كما تؤدي إلى اصطداـ ، وتجعميـ يبتعدوف تدريجيا عف ثقافاتيـ األصمية، وتقاليد السكاف المحمييف
 ؛ العادات
وانتشار ، وتجارة المخدرات، غالؿ األطفاؿاستكالسرقة و ، قد ينجر عنيا آفات اجتماعية مختمفة -

 ؛ واقتصاديا وتعميميا وأمنياوىي بذلؾ تؤثر بالسمب عمى العالـ صحيا ، األمراض المعدية
 ؛ وسرقة اآلثار وتيريبيا، وتخريب المعالـ السياحية، تموث البيئة -
االعتماد عمى المصدر األجنبي لمسياحة والذي يتعرض لمتغير ألف صناعة السياحة تمتاز  -

 ؛3بيا بحساسيتيا المفرطة اتجاه المتغيرات السياسية واالقتصادية الدولية التي مف الصعب التنبؤ

                                                 
 .50-49ص ، المرجع السابؽ، مرزوؽ عابد العقيد وآخروف 1
عممية المضاعؼ السياحي: سمسمة مف األرباح المضافة المتولدة في اقتصاد دولة ما عف كؿ وحدة مف مصروفات السائح أي بعد كؿ *

 إنفاؽ تتولد أرباحا جديدة.

 .50ص، المرجع نفسه2
 .312ص، 2009، عماف، إثراء لمنشر والتوزيع، السياحة في األردف، عادؿ سعيد الراوي، أسعد حماد أبو رماف 3
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كالزراعة ، تعمؿ السياحة عمى اجتذاب أعداد كبيرة مف العمالة مف القطاعات االقتصادية األخرى -
 1. كونيا توفر رواتب وظروؼ عمؿ أفضؿ مف القطاعات األخرى، والصناعة

 السياحي *التسويؽ: الثالث المطمب

والتعرؼ عمى رغبات يعتمد نجاح صناعة السياحة عمى التواجد الدائـ في األسواؽ السياحية 
 : وبما أف التعامؿ يتـ مع منتج خدمي وجب التعرض إلى، السائحيف واتجاىاتيـ وسموكياتيـ وثقافتيـ

 السوؽ السياحي -1 

حي لتقديـ لسياذلؾ المكاف الذي يتقابؿ فيو الطمب السياحي بالعرض اىو سوؽ الخدمات السياحية 
باإلضافة إلى إعداد برامج ، متنبؤ بالمستقبؿلمب الحاضر ويعرؼ عمى أنو "دراسة الط، الخدمات السياحية

ليمة و ويتـ قياس الطمب بعدد الزوار الذيف يقضوف ول، التسويؽ التي ىدفيا ترقية المنتج السياحي مستقبال
 . 2واحدة في البمد المستقبؿ"

 التسويؽ السياحي-2 

المؤسسات السياحية الحكومية والخاصة التنفيذ المنظـ والمنسؽ لمسياسات السياحية مف خالؿ  ىو"
لتحقيؽ اإلشباع لدى األسواؽ السياحية المستيدفة ، الدوليأو اإلقميمي ، الوطني، عمى المستوى المحمي

فعممية التسويؽ ، غيرىا...و دخؿ سياحي، سياحي ونم، والحصوؿ عمى عائد مناسب سواء كاف تقديـ خدمة
وتقديـ الخدمات السياحية ألعداد متنامية مف السياح ، سياحيةالسياحي تساعد عمى التوسع في األسواؽ ال

وىذا يمبي حاجة المسوؽ بالحصوؿ عمى العائد ، وخمؽ أسواؽ جديدة والتنوع في عرض المنتجات السياحية
وكذلؾ السائح مف خالؿ تخفيض قيمة المنتج السياحي بخدمة أعداد كبيرة مف السياح وتخفيض ، المناسب
 . 3لمسائح الواحد التكمفةأو السعر 

                                                 
، (2دار صفاء لمنشر والتوزيع )ط، التخطيط السياحي )في سبيؿ تخطيط مكاني شامؿ متكامؿ(، بنينا نبيؿ سعد، عثماف محمد غنيـ1

 .151ص، 2003، عماف
 سويقية لتحقيؽ األىداؼ المرسومة.التوجيو والرقابة عمى الجيود والموارد الت، التنظيـ، إف عممية التسويؽ تعني: التخطيط*

2
 Ahmed Tessa,économietouristiques et aménagement du territoire ,OPU, 1993, p45. 

 12ص ، 2001، عماف، ( 1دار وائؿ لمنشر ) ط، التسويؽ السياحي الحديث، عمي السرابي، خالد مقابمة 3
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 الخدمات السياحية -3

مستقؿ مف أجؿ إشباع حاجات أو ىي األنشطة غير المادية التي يمكف تقديميا بشكؿ منفصؿ 
، إيجار سيارة، وتشمؿ الخدمة السياحية )غرفة في فندؽ، ورغبات السائح مقابؿ دفع مبمغ معيف مف الماؿ

 غيرىا(...و عالـ السياحيستاال، األمف، اداإلرش، الترفيو، النقؿ، االتصاالت، األكؿ، رحمة سياحية

 المنتج السياحي -4

"المنتج السياحي عبارة عف مجموعة كمية متكاممة والتي بإمكانيا إشباع الحاجات التي مف أجميا 
 1: ينتقؿ السائح إلى منطقة ما" وتتمثؿ فيما يمي

 ؛ توفر وسائؿ النقؿ -

 ؛ توفر اإلقامة -

 ؛ األنشطة خاصة التقميدية توفر مختمفة -

 ؛ توفر األنشطة الثقافية -

 ؛ توفر مختمؼ السمع التي يبحث عنيا السائح -

 ؛ التسييالت اإلدارية -

 ؛ التسييالت المالية -

 . الثنائية )الجودة/السعر( بالنسبة لممنتجات المعروضة -

 الطمب السياحي -5 

يعرؼ عمى أنو المجموع اإلجمالي ألعداد السائحيف الوافديف إلى المنطقة السياحية سواء كانوا 
وبذلؾ يعد الطمب السياحي إجمالي مجموع أعداد السائحيف الذيف يستخدموف ، أجانبأو مواطنيف 

 2. يدةالبعأو رة او كانوا قادميف مف البمداف المجأو المنشآت السياحية سواء كانوا مف المواطنيف 

وبأعداد السائحيف الوافديف إلى المنطقة ، خارجيأو يقسـ الطمب السياحي إلى محمي وعالمي 
 . بعدد ليالي المبيتأو السياحية 

                                                 
1
Ahmed Tessa, op cit, p303. 

 22ص، 2013، األردف، التوزيعو  مؤسسة الوراؽ لمنشر، والسياحةاقتصاديات السفر ، أ. إسماعيؿ، الدباغ، متنى طو، الحوري2
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غيرىا( التي تقؿ عف أربع وعشريف ...و ، المتاحؼ، المسارح، وفي األنشطة الترويجية )المطاعـ
أو بعدد التذاكر المباعة أو ، إلى المنشآت السياحيةيقاس الطمب الترويجي بعدد الزوار الوافديف و ، ساعة

 1. بعدد الضيوؼ

مقارنة ، مستمر والطمب العالمي عمى المنتجات السياحية في نمو أف حركة السياحة ىو والمالحظ 
وىذا ما يجعؿ القطاع ، التي مست اقتصاديات العالـ*برغـ األزمات والحروب، بالقطاعات األخرى

 . طور االقتصادي ألي دوؿ تتمتع بمزايا سياحيةجيدا لمت السياحي مؤثرا

 العرض السياحي-6 

تمؾ المقومات واإلمكانات المتوافرة في السوؽ السياحي بشكميا ىو مو المباشر يو العرض السياحي بمف
، دينية، أماكف أثرية، صحراء، غابات، أي ما يتوافر لمبمد مف خامات سياحية )بحر، الخاـ

 القطاع الخاص مف خالؿ المؤسساتأو ما تقدمو الدولة ىو بشكمو االصطناعي و أو ، غيرىا(...عالجية
 2. المنظمات السياحية المتنوعة في مجاؿ تقديـ الخدمات السياحيةأو 

 الدعاية -7
مجموعات بإعداده بصورة متعمدة وواعية أو فعؿ يقـو أفراد أو ىي عبارة عف تعبير عف أي رأي 

 3. مجموعات أخرى ألغراض وأىداؼ يتـ تحديدىا مسبقاأو أفراد  بقصد التأثير عمى آراء وأفعاؿ
 اإلعالف -8

ويمكف تعريفو عمى أنو نشاط فيو فف وعمـ إلغراء األفراد  *ترجع نشأة اإلعالف إلى ما قبؿ الميالد
عيني أو  مقابؿ أجر مادي، الخدمات المعمف عنيا عبر وسائؿ اتصاؿ معينةأو لشراء السمع ، والمستيمكيف

 4. مدفوع

                                                 
 . 23 – 22ص ص ، نفسهالمرجع 1
األزمة ، تغيرات أسعار البتروؿ، أنفمونزا الطيور والخنازير، ت باقتصاديات العالـ العديد مف التغيرات مثؿ: الحرب عمى اإلرىابفعص*

 .الربيع العربي، أزمة البنوؾ، المالية االقتصادية
، 10المجمد ، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، –دراسة تحميمية  –واقع العرض والطمب السياحي في العراؽ ، سعد إبراىيـ حمد2

 .406ص، 23/05/2011، الموصؿ، 04العدد
 .75ص، 2001، عماف، (1دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ) ط، وسائؿ االتصاؿ السياحي، عبد الجابر، نعيـ الظاىر 3
وجدت نشرات في العراؽ ترجع إلى حوالي ألؼ وثمانمائة سنة قبؿ الميالد في مجاؿ االرشاد الزراعي كذلؾ اإلغريؽ كانوا يعمقوف *

 كما كاف قدامى المصرييف ينادوف في األحياء عف سمعيـ المختمفة.، الالفتات التي تحمؿ أخبار بضائعيـ محالتيـخارج 

، 2003، لبناف، (1النشر )ط و  التوزيعو  المؤسسة الجامعية لمدراسات، إلعالف في التسويؽ السياحيدور ا، مصطفى عبد القادر 4
 .19ص
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 اإلرشاد السياحي -9 

يعني قيادة وتوجيو ورعاية وتنظيـ لحركة مجموعة مف الناس )السياح( مف قبؿ شخص يقـو بإرشادىـ 
وبيدؼ تحقيؽ أىداؼ ، ويستطمع ليـ طريؽ يسمكونو أثناء رحمة سياحية لالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر

لذلؾ البد أف يقـو باإلرشاد والداللة والتوجيو ، يةوغايات يسعوف إلى تحقيقيا مف خالؿ ىذه الحركة االنتقال
طالع وغيرىا مف ميارات ومتطمبات ىذه العممية والمينة أف يكوف قادرا ومؤىال عمى ستواإلدارة والقيادة واال

نجاز ىذه األعماؿ إالقياـ بحممة كبيرة ومعقدة مف الفعاليات ويمتمؾ قدرات وميارات مناسبة تساعده عمى 
 1. مختمفةالعديدة وال

 السائح -10

ساعة مف أجؿ الترفيو  24الزائر لبمد لمدة ال تقؿ عف ىو "حسب تعريؼ المنظمة العالمية لمسياحة 
ومف أجؿ القياـ بزيارة األقارب وحضور المؤتمرات والندوات العممية ، التسمية والديانة، الصحة، الراحة

 2". والثقافية والسياسية

 السياحة لصناعة المكممة الصناعات: الرابع المطمب

ترتبط صناعة السياحة ارتباطا وثيقا بمجموعة مف الصناعات األخرى إذ ال يمكف أف تنشأ السياحة 
 : وتتطور بدوف ىذه الصناعات وتتمثؿ فيما يمي

 النقؿ -1 

والنقؿ نشاط خاص وخدمة ، يعتبر النقؿ عنصرا رئيسا ومكونا أساسيا مف مكونات النسؽ السياحي
ؿ مف قاـ ببناء شبكة مف الطرؽ أو وقد كاف الروماف ، اجتماعية واقتصادية وصناعة كاممة بكؿ نشاطاتيا

التي ربطت بيف أنحاء اإلمبراطورية الواسعة وذلؾ لخدمات األغراض العسكرية وتوثيؽ الصمة بالحكومات 
مى ما ىي عميو اآلف ثـ تطورت طرؽ ووسائؿ النقؿ مع تطور اإلنسانية لتصبح ع، 3المركزية في روما

 : ويتكوف قطاع النقؿ والمواصالت مف الشبكات التالية

 ؛السكؾ الحديدية(، النقؿ البري )الطرؽ والجسور -
 ؛النقؿ الجوي )المطارات( -

                                                 
 .83-82ص ص ، 2002، عماف، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، اإلرشاد السياحي، مثنى طو الحوري 1

2
 Gérard Guibilato, économietouristique, édition delta et spes,(3) Suisse, 1989, p10. 

 .48 -47ص ص، 2003، القاىرة، عالـ الكتب، اآلفاؽ التخطيطية ألنماط النقؿ السياحي، أحمد الجالد3
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 ؛سكؾ األنفاؽ )النقؿ السريع( -
 . النقؿ البحري(، النقؿ المائي )النقؿ النيري -

وعمى مدى مراحؿ ، السياحة في العالـصناعة  وصناعة النقؿ ونم وىناؾ ارتباط وثيؽ بيف نم
ويعد ، فكمما نشطت حركة النقؿ نشطت حركة السياحة بطريقة متوازنة والعكس صحيح، تاريخية متعاقبة

فتوافر وسائؿ النقؿ وتطورىا يعني ، النقؿ بمثابة القاعدة األساسية التي ترتكز عمييا صناعة السياحة
مكانية ، يـإيصاؿ التنمية السياحية إلى أبعد األقال  . 1ثمارىا سياحيااستوا 

 صناعة االتصاؿ -2

ألف المنتج السياحي يتطمب عادة حسف التقديـ ، يفيد االتصاؿ بأنواعو المتعددة قطاع السياحة كثيرا
واإلعالـ عف البالد ، والترويج، واإلعالف، والتأثير في السائحيف بالعرض المشوؽ، وحسف العرض

ثـ فإف تنشيط السياحة يعتمد اعتمادا كبيرا عمى االتصاؿ بكافة وسائمو ومف ، والمناطؽ السياحية بيا
 . 2وأشكالو الحديثة والتقميدية

أو  ووسائؿ وأشكاؿ االتصاؿ لـ تكف متاحة، لقد وفرت تكنولوجيا االتصاؿ وسائؿ مريحة وسريعة
قية وىي جميعا العالقات العامة التسوي، اإلعالف التفاعمي: مجاؿ السياحة أىميا مختبرة مف قبؿ في

 وعناصر لالتصاؿ التسويقي اتجو إليو الفكر اإلعالمي إلى جانب اإلنترنت واألقراص المدمجة والفيدي
 3. (DVDووسائؿ العرض المرئية الحديثة )

 اإليواء -3

إذ يبحث عف ، مكاف مناسب لإلقامةىو مكاف أو ؿ ما يبحث عنو السائح وقت وصولو ألي دولة أو 
، شقؽ سياحية غرؼ، الموتيالت، واإليواء يمثؿ الفنادؽ، والترفيو، عف الطعاـ والشراباإلقامة قبؿ البحث 

 4.ىأو المو ويمثؿ أيضا بصورة مباشرة الطعاـ والشراب ، مخيمات

                                                 
 .270-269ص ص ، 2014عماف ، دار الرواد لمنشر والتوزيع، أخالقيات صناعة السياحة والضيافة، مصطفى يوسؼ كافي 1
، (1عالـ الكتب )ط، الحمالت الترويجية في عصر تكنموجيا االتصاالتتخطيط و  التسويؽ السياحي، فؤاد عبد المنعـ البكري 2

 .144ص ، 2007، القاىرة
 .148ص، السابؽالمرجع ، فؤاد عبد المنعـ البكري 3
 .135ص، 2000، عماف، (1لتوزيع) طدار صفاء لمنشر وا، السياحة تشريعات ومبادئ، مناؿ عبد المنعـ مكية4
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 *الفنادؽ -4 

والفندؽ وحدة اقتصادية ، تعتبر الفنادؽ أحد العناصر الرئيسة التي ترتكز عمييا صناعة السياحة
تحتوي عمى أسرة لتنويـ الضيوؼ ويتألؼ مف مجموعة مف النشاطات الجزئية أىميا اجتماعية وفنية 
التي يؤثر بعضيا عمى بعض (األمف ، الصيانة، الشراء، النشاط المالي، التدبير الفندقي، )المكتب األمامي

 1.ى والطعاـ لألفراد مقابؿ أجر محددأو تقديـ خدمات الم: لتحقيؽ أىداؼ معينة أىميا

ىمية القصوى التي تحتميا صناعة الفنادؽ في صناعة السياحة فإف كثيرا مف الدوؿ في ونظرا لأل
وىذه القوانيف تحتوي عادة عمى المتطمبات ، العصر الحالي أصدرت القوانيف لتحديد دور ىذه الصناعة

 . الواجب توفرىا في المرافؽ التي تحمؿ اسـ فندؽ

 البنية التحتية -5

أو  رة أساسية عمى البنية التحتية التي يجب توفرىا لمقياـ بأي مشروعتعتمد صناعة السياحة بصو 
، الخدمات الصحية الطرؽ، الغاز الياتؼ، الكيرباء، المياه العذبة، منطقة سياحية )شبكات المياه الثقيمة

 2. أي مشروع ال يستطيع أداء خدماتو بصورة كاممة بدوف توفر ىذه الخدماتو ، (....البنوؾ

 البنية الفوقية -6 

، بيوت الضيافة، المخيمات، المنتجعات، موتيالت، تشمؿ البنى الفوقية عمى خدمات اإلقامة )فنادؽ
( كذلؾ خدمات ...النوادي والجمعيات والمقاىي، بيوت الشباب وخدمات األطعمة والمشروبات( )المطاعـ

 . (ىاوغير ...المالبس، المحالت التجارية )المحالت الخاصة باليدايا

 السياحة صناعة في االتصاؿو  المعمومات تكنموجيا أهميةو  دور: الخامس المطمب

خداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في مختمؼ المياديف واألنشطة حتـ عمى استإف تزايد وتسارع 
 . شبكي يتفؽ مع التغيرات الجارية والدوؿ أف تعيد تنظيـ نفسيا عمى نح

                                                 
)العصور الوسطى( وكانت تستعمؿ لمداللة عمى البيت الجميؿ لشخص ميـ  ومع نياية القرف التاسع فندؽ: كممة )أوتيؿ( فرنسية *

 ذه الكممة معظـ المغات األجنبية.عشر دخمت ى

، 2011، عماف، (1دار جرير لمنشر والتوزيع) ط، صناعة الفنادؽ )إدارة ومفاهيـ(، عالء حسيف السرابي، سميـ محمد خنفر 1
 .23ص

 .140ص، ع نفسهجالمر ، لمنعـ مكيةمناؿ عبد ا 2
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 تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في صناعة السياحةخداـ استدوافع  -1 

مف تخطيط ، خداـ التكنولوجيا في مختمؼ مجاالت السياحةاستتعتمد جودة الخدمات السياحية عمى 
لكترونية مكممة ضرورية لمسياحة إذ تعتبر السياحة اإل، وغيرىا...وتسويؽ وحجز تعاقد وتسوية مالية

 1: وينبع ىذا التكامؿ مف خالؿ ما يمي، السياحةالتقميدية مف أجؿ تطوير قطاع 

ؿ المعمومات السياحية المتصفة او اعتماد الخدمات السياحية بمختمؼ أنواعيا بشكؿ كبير عمى تد -
فيي ، لذلؾ تعد اإلنترنت الوسط المناسب ليا، وبالتالي يصعب قياس جودتيا إال بعد التجربة، بالتبايف

حيث تمكف السائح مف التعرؼ ، يؽ الزيارة االفتراضية لمخدمة السياحيةتقمؿ مف حدة ىذا التبياف عف طر 
طالع واال، مف خالؿ صورة تفاعمية مرئية تخيمية لمموقع، لةيو عمى المعالـ والمناطؽ السياحية بكؿ س

 ؛ عمى البيانات والمعمومات التفصيمية لممناطؽ السياحية المراد زيارتيا

وترتيب ، واختيار المناطؽ التي يرغب في زيارتيا، امج لرحمتوتمكف السائح مف تخطيط ووضع برن -
وتخصيص ميزانية ، مواعيد زيارتو ليا حتى يتسنى لو مشاىدة أكبر عدد ممكف مف المعالـ السياحية

 ؛ تقريبية لنفقاتو

حيث ، خداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ يؤدي إلى تخفيض تكمفة إنتاج الخدمة السياحيةاست -
خصوصا تمؾ ، ومف جية أخرى تعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ، مف جية في رفع الترويج السياحيتساىـ 

 ؛ المتعمقة باالتصاؿ المباشر بالوسطاء والسياح

مما ، ر احتياجات كامنة لـ تكف موجودة مف قبؿيو خداـ التكنولوجيا قد يؤدي إلى ظاستالتوسع في  -
تطوير منتجات جديدة ومتنوعة تمبي ىذه االحتياجات إلى دفع العامميف بالقطاع السياحي إلى يؤدي 
والرفع مف القدرة ، وأيضا ىذا التوسع يؤدي إلى تحسيف الخدمة المقدمة وتوسيع قاعدة الزبائف، الكامنة

 . التنافسية لممؤسسة السياحية

 

 

 

                                                 
مقالة عمى الموقع ، في المنطقة العربية وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في تنمية قطاع السياحة ةااللكترونيالسياحة ، نبيؿ عمي1

www.mogtamaa.telecemtre.org  le 27/08/2014 

http://www.mogtamaa.telecemtre/
http://www.mogtamaa.telecemtre/
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 أهـ أنواع نظـ المعمومات المستخدمة في صناعة السياحة -2
 1: تخدمة في صناعة السياحة تتمثؿ فيأىـ أنواع نظـ المعمومات المس

 نظـ معالجة األحداث-2-1
كالتبادالت ونسبة ، ىي نظـ تتولى تسجيؿ األحداث وتفاصيؿ األنشطة اليومية لألعماؿ السياحية

وميمة ىذه األنشطة تنحصر في ، وأي أنشطة تفصيمية أخرى، النفقات اليومية، دفع الرواتب، األشغاؿ
وتزويد اإلدارة السياحية بمعمومات روتينية عف أنشطة المشروع بصورة ، بيوـتسجيؿ البيانات يوما 

 . مفصمة
 نظـ المكاتب-2-2

في المكاتب السياحية اإلدارية بيدؼ زيادة  حاسوب لتكممة الواجبات التي تتـخداـ الاستوىي تعني 
وبيف ، بيف المكتب والبيئة الداخمية ؛وتحسيف فعالية االتصاالت والمعمومات داخؿ المكتب، اإلنتاجية

 . المكتب والبيئة الخارجية
مف خالؿ ، لكتروني تعد أمثمة معروفة عف ىذه األنظمةمعالجة والبريد اإلالخداـ برامج استإف 

لكتروني وتظير اليوـ تطبيقات متقدمة ليذه النظـ مف خالؿ ما يعرؼ بالمكاتب خداـ البريد اإلاست
في ىذا  اوتعتبر الفنادؽ السمسمة وبعض الشركات السياحية الكبيرة رائد، مستقبؿومكاتب ال، رقيةو الال

 . المجاؿ بالذات
 نظـ المعمومات التنفيذية-2-3

ىي نظـ تستخدـ في تزويد اإلدارة السياحية العميا بتقارير موجزة عف األنشطة والعمميات الرئيسية 
وغيرىا مف أساليب العرض ، األشكاؿ البيانية واإلحصائيةوتستخدـ بصورة واسعة ، المساندة في المشروع

وتمكف برمجيات ىذه األنظمة المستفيديف مف تحديث ، المرئي والبياني لعرض المعمومات بصورة ممخصة
 . وساعة بساعة، المعمومات المخزونة يوما بيوـ

 نظـ مساندة القرار-2-4
عي القرار في المؤسسات السياحية ىي عبارة عف حزمة مف أدوات الحاسوب التي تسمح لصان

لخمؽ معمومات مفيدة ومؤثرة في عممية صنع ، والفندقية التعامؿ البيني بصورة مباشرة مع الحاسوب

                                                 
  .www.kenanonline.comle:27/08/2014, 21:00عمى الموقع:  نظـ المعمومات التسويقية السياحية، أحمد الكردي 1

، مجمة الباحث، دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ فيتنمية قطاع السياحة والفندقة، شعبي محمود فوزي، راجع أيضا: بختي إبراىيـ
 .281-280ص، 2009/2010، 07العدد 

http://www.kenanonline.com/
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، الخدماتأو مثال القرارات المتعمقة بالتنبؤ لحجـ المبيعات لمغرؼ واألطعمة ، القرارات بدال مف كفاءاتيا
 . المؤتمرات والحفالت

 المعمومات واالتصاؿ في التطوير السياحيدور تكنولوجيا -3
 1: يتمثؿ دورىا في

 ؛ حفظ البيانات والمعمومات التاريخية والضرورية التي تعد أساس عممياتيا -

تحديد قنوات االتصاؿ أفقيا وعموديا وتوضيحيا بيف الوحدات اإلدارية في المؤسسة لتسييؿ  -
 ؛ رجاعستاال

جو أو واطالع اإلدارة عمى جميع ، اإلدارية المختمفة عند الحاجةتقديـ المعمومات إلى المستويات  -
 ؛ واألنشطة التسويقية بشكؿ خاص، األنشطة والبرامج السياحية بشكؿ عاـ

 ؛ مساعدة العامميف عمى عمؿ تقارير عف أعماليـ عند الحاجة إلييا -
مداد - اإلدارة العميا بالبيانات  تقييـ الخدمات السياحية وتقييـ النتائج بيدؼ تصحيح االنحرافات وا 

 ؛ ىذه االنحرافات والالزمة في اتخاذ القرارات نح
 ؛ ر بيف النظاـ والمستفيداو فسارات عف طريؽ التحستالرد عمى اال -
 ؛ تييئة الظروؼ المناسبة لصنع القرارات الفعالة بتجييز المعمومات الالزمة -
)االحتماالت( المتوقعة بيدؼ اتخاذ االحتياطات الالزمة المساعدة عمى التنبؤ بمستقبؿ المؤسسة  -

 ؛ في حالة وجود خمؿ في تحقيؽ األىداؼ
 ؛ إمداد اإلدارة بالسجالت التي تظير اإليرادات والنفقات -
فالتسويؽ عبر قواعد المعمومات ما ، ثمار تسويقياستيعتبر التسويؽ السياحي عبر قواعد المعمومات أسرع  -
متكامؿ ومتفاعؿ يساعد عمى خمؽ مخزف كبير يحتوي عمى كافة المعمومات المتعمقة بعالقة إال نظاـ ىو 

ىي القدرة اليائمة عمى معالجة كؿ البيانات : وأىـ ما تتسـ بو قواعد المعمومات التسويقية، المستيمؾ بالنشاط
مى توفير ما يحتاجو المستيمؾ مف إضافة إلى قدرة ىذه القواعد ع، المتعمقة بالمستيمؾ وعالقتو بالمؤسسة السياحية

وكذلؾ قدراتيا عمى خمؽ عالقات طيبة ومتواصمة وطويمة األمد مع ، خدمات تمبي رغباتو وطموحاتو المتعددة
 2.المستيمؾ

                                                 
 .147-146ص ص ، 2011، عماف، (1دار الراية ) ط، نظـ المعمومات السياحية، عصاـ حسف الصعيدي 1
 .3ص، المرجع السابؽ، أحمد الكردي2

، 2011عماف  ، (1دار جرير )ط، الفندقيةو  المبيعات السياحيةو  التسويؽ السياحي، عالء حسيف السرابي، سميـ خنفر، أنظر أيضا
 105 - 81ص ص 
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 ةالسياح صناعة في ثمارستاال: رابعال المبحث

، والمستدامة ألي بمدثمار في صناعة السياحة عنصرا فعاال في تحقيؽ التنمية المتوازنة ستيعتبر اال
أحد المقومات اإلنتاجية الذي يتطمب رأسماال كبيرا يتـ توجييو وفؽ و ، إذ يمثؿ عصب التطور البنائي

لذلؾ سيتطرؽ ىذا ، تخمؽ أنشطة مرتبطة بياو ، تحقؽ إنتاجية مرتفعةو ، لويات تكفؿ تحقيؽ كفاءة عاليةأو 
 مى االستثمار األجنبي المباشر.المبحث إلى أىمية تمويؿ التنمية السياحية بالتركيز ع

 السياحية التنمية: األوؿ المطمب

سواء ، االقتصاديات وتكتسي التنمية السياحية أىمية بالغة نظرا لمدور الياـ الذي تمعبو في نم
 . وعمى الرغـ مف التعاريؼ المختمفة ليا إال أنيا جزء ال يتجزأ مف التنمية االقتصادية، الناميةأو المتقدمة 

 التنمية السياحية -1 

"يتحقؽ طبيعيا تبعا لما يتدفؽ : السياحي وفالنم ؛السياحي والتنمية السياحية ويجب التفرقة بيف النم
أو ، بنية أساسية سياحيةأو ، إليو مف عناصر إنتاجية متخصصة سواء رأسماؿ في شكؿ منشآت سياحية

لكف قد يتـ تزايد الدخؿ بمعدالت ، العناصر وكذلؾ تبعا لزيادة إنتاجية ىذه، موارد طبيعيةأو ، قوة عمؿ
عدـ القدرة عمى رفع أو ، منخفضة بسبب انخفاض تدفقات عناصر اإلنتاج الالزمة لمنشاط السياحي

كما قد ال يستمر ىذا الدخؿ في التزايد بسبب السمبيات العديدة التي قد تنشأ مف التوسع ، إنتاجيتيا
 1وتموث البيئة"، الضغط عمى األماكف السياحية الناجحة زيادةأو ، العشوائي في النشاط السياحي

"تأخذ التنمية السياحية طابع التصنيع المتكامؿ والذي يعني إقامتو وتشييد : أما التنمية السياحية فيي
أثناء إقامتو بيا وبالشكؿ الذي يتالءـ ، مراكز سياحية تتضمف مختمؼ الخدمات التي يحتاج إلييا السائح

وتشمؿ التنمية السياحية جميع الجوانب ، المالية واألخالقية لمفئات المختمفة مف السائحيفمع القدرات 
التدفؽ ، التوزيع الجغرافي لممنتجات السياحية، المتعمقة باألنماط المكانية لمعرض والطمب السياحييف

 2". تأثيرات السياحة المختمفةو والحركة السياحية 

                                                 
 .11-10ص ص، 2006، اإلسكندرية، الدار الجامعية، دراسات في التنمية السياحية، جميمة حسف حسنيف 1
 .112ص، المرجع السابؽ، أخالقيات صناعة السياحة والضيافة، مصطفى يوسؼ كافي 2
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 التنمية السياحية المتوازنة -2 

تعتبر تنمية سياحية في إطار التوازف بيف األىداؼ االقتصادية واألىداؼ البيئية لمسياحة في إطار 
 . التخطيط السياحي

داخؿ أي أو تعرؼ عمى أنيا تنمية يبدأ تنفيذىا بعد دراسة عممية كاممة مخططة داخؿ الدوؿ ككؿ 
، أييماأو تتجمع فيو أسباب التنمية السياحية مف عناصر جذب طبيعية وحضارية ، إقميـ مف أقاليـ الدولة

 1: ويكوف ىذا التوازف مف حيث

 ؛ لإلقميـأو توازف التنمية السياحية مع غيرىا مف مجاالت التنمية الصالحة لمدولة  -
عمى دراسات  بناء، لويات تقرر مقدماأو متوازنة في البعد الزمني المعقوؿ بناء عمى اختيارات و  -

 ؛ الطمب والعرض ونم ولتالـز بيف نمتبرر التواكب وا
أو متوازنة بناء عمى قرار اختيار نوعية السائحيف الذيف يحقؽ التسويؽ ليـ األىداؼ الوطنية  -

 . الحضاريةأو النفسية ، البيئية، االجتماعيةأو لجوانب االقتصادية اإلقميمية سواء مف ا

توازف داخؿ القطاع : التنمية السياحية المتوازنة تتضمف نوعيف مف التوازفومف ىذا التعريؼ فإف 
 . وتوازف ىذا األخير مع القطاعات األخرى، السياحي

 مراحؿ التنمية السياحية -3 

 2: لت العديد مف الدراسات مراحؿ التنمية السياحية وأىميا ما يمياو تن

 نموذج ميوسؾ -3-1

السياحية بناء عمى دراسات لمناطؽ سياحية متعددة أىميا منطقة بروفس حدد ميوسؾ مراحؿ التنمية 
 : وتنقسـ مراحؿ التنمية السياسية وفؽ ىذا النموذج إلى ما يمي، وومنطقة لونج بيد

 ؛ قدرات السياحية لممنطقة السياحيةاكتشاؼ ال: مرحمة االكتشاؼ -
 ؛ لممنطقة السياحية بشكؿ تدريجيية فييا يبدأ تطوير الموارد السياح: مرحمة النمو -
 ؛ والتوسع السياحيوفييا تأخذ الدولة بمبدأ التخطيط : مرحمة االنطالؽ -

                                                 
 .180ص، 1991، القاىرة، مطبعة الزىراف، التنمية السياحية، صالح الديف عبد الوىاب 1

2
Dauglaspearce,touristdevlopement, 2end, new york, longman, 1989, p08. 
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في ىذه المرحمة يتكامؿ النشاط و ، حيث تظير المنطقة عمى الخريطة السياحية: مرحمة النضوج -
 . السياحي في المنطقة مف خالؿ توافر عناصر الجذب السياحي والتسييالت

تمر التنمية السياحية في ىذا النموذج وفؽ ست مراحؿ يمثميا : (1980عوامؿ بتمر ) -3-2
 مراحؿ التنمية السياحية: (07شكؿ رقـ ): المنحنى التالي

 
، 2006، االسكندرية، الدار الجامعية، دراسات في التنمية السياحية، جميمة حسف حسنيف: المرجع

 21ص 

، النضوج، التطور، المشاركة، السياحية تمر بست مراحؿ )االكتشاؼمف المنحنى يالحظ أف التنمية 
فؽ حيث يبيف ىذا المنحنى التشابو بيف مراحؿ التنمية السياحية و ، التطور(أو التجديد ، الركودأو الثبات 

 األوؿ. المذكورة سابقا في الفصؿ  نتجنموذج بتمر ودورة حياة الم

، وىذا ما أغفمو بيوسؾ، ية السياسية إلى مرحمة االنحدارفي ىذا النموذج ىناؾ احتماؿ وصوؿ التنم
ر نتيجة توجو السائحيف إلى مناطؽ سياحية منافسة تتوافر فييا ىو وتبدأ حينما تبدأ المنطقة في مرحمة التد

التجديد في ىذه و ومع ذلؾ قد يظير اتجاه آخر نح، كافة المقومات السياحية التي تشبع رغباتيـ ودوافعيـ
بمعنى أف تقوـ بالمنطقة تنمية سياحية جديدة تعتمد عمى مقومات سياحية جديدة تشبع الحاجات ، المرحمة

 . والرغبات المتجددة لمسائحيف

تمنع المنطقة مف الوصوؿ لمرحمة ، إذف فيذا النموذج يشير إلى توافر سياسة تسويقية ناجحة
 . ديد النشاط بالمنطقة السياحيةفالتعرؼ عمى السوؽ واحتياجاتو يؤدي إلعادة اكتشاؼ وتج االنحدار
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 mortinanduysal (1990)تحميؿ  -3-5

ف ليا مستوى إشباع وطاقة ووجد أف كؿ مرحمة يكو ، قاـ ىذا التحميؿ لمراحؿ التنمية السياحية السابقة
ولكف الطاقة السياحية ، بمعنى أنو في مرحمة االكتشاؼ يكوف المجتمع متقبال لمنشاط السياحي، مختمفة

بينما تتوافر التسييالت ، يعاب أعداد كبيرة مف السائحيفاستمف بنية أساسية وسياحية ال تستطيع 
إال أف المشكالت االجتماعية قد تؤدي إلى رفض السكاف حينذاؾ ، والخدمات السياحية في مرحمة الثبات

، التحميؿ الجانب االجتماعي في ىذه المرحمة وىكذا أدخؿ ىذا، رىو مما يؤدي إلى التد، لمتنمية السياحية
لذلؾ فإف اإلدارة السميمة لمنشاط السياحي في كافة مراحؿ التنمية يمكف أف تساعد عمى منع الوصوؿ إلى 

 1.بؿ وتسمح لممنطقة في الدخوؿ لمرحمة جديدة مف التنمية المتوازنة والمتواصمة، مرحمة االنحدار

 السياحية لمتنمية التمويؿ أهمية: الثاني المطمب

يحتؿ التمويؿ مكانة بالغة األىمية في مختمؼ المنشآت السياحية لمقياـ بالمشاريع في ىذا المجاؿ 
يجابياتو، لذلؾ وجب عمى كؿ منشأة أف تكوف مطمعة بالمصادر المتاحة لمتمويؿ  وطبيعة كؿ مصدر وا 

 . وسمبياتو ومدى توافره

 : مصادر تمويؿ المشاريع السياحية -1

 : سـ مصادر تمويؿ المشاريع السياحية إلىتنق

 وتنقسـ إلى: مصادر التمويؿ الخاص -1-1

 وتشمؿ: المصادر الداخمية -1-1-1
 ؛ األرباح المحتجزة -
 : ينقسـ إلىو : ئجارستاال -
o ( ئجار الزوارؽ واليخوتاستالتمويمي ....)وغيرىا . 
o ؛ غيرىا (...و التشغيؿ )الحاسبات اآللية 
 ؛ البيع مع إعادة التأجير -
 .ثمار اآلالت والمعداتاستشيادة  -

 
                                                 

 .23-22ص ص ، المرجع السابؽ، جميمة حسف حسنيف 1
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 : المصادر الخارجية -1-2

 ؛ القرض التجاري(، البنوؾ )االئتماف المصرفي -
 . المضاربة برأس الماؿ(، أسواؽ رأس الماؿ )األسيـ والسندات بأنواعيا -

 : التمويؿ الحكومي -2

وفقا  تكوفو ، يتمثؿ في المساعدات الحكومية الممنوحة لقطاع السياحةو ، تختص بو الدوؿ النامية
وتأتي ، ووفقا ألىميتو النسبية بالمقارنة مع القطاعات اإلنتاجية األخرى، لألىمية االقتصادية ليذا القطاع
مف أو الحمالت الترويجية الرسمية التي تبيف المزايا السياحية لمبمد: مثؿ ؛المنح الحكومية في أشكاؿ عديدة

أف النشاط السياحي يعبر دائما ضمف النشاط  وبما، خالؿ اإلعفاءات الضريبية عمى األنشطة السياحية
بالتنسيؽ بيف الحكومة ورجاؿ أو فإف عممية التوسع تنسب في كثير مف األحياف إلى الحكومة ، الخاص
وبشكؿ عاـ يجب عمى المشروعات أف تدر إيرادات كافية حتى تجذب المستثمريف ونتيجة ليذا ، األعماؿ

ونظرا لحداثة قطاع ، والتي غالبا ما تكمؼ كثيرا، بنية األساسيةفإف عمى الحكومات أف تتعيد بتمويؿ ال
 . 1فإف دور القطاع الحكومي في عممية التمويؿ يكاد يكوف محدود وحديث، السياحة في الدوؿ النامية

 التمويؿ الدولي -3

قروض خاصة توجو مباشرة أو ثمارات السياحية في شكؿ تحويالت ستيكوف التمويؿ الدولي لال
عمى شكؿ قروض مف المنظمات الدولية لتمويؿ البنية األساسية الالزمة لتنمية أو ، ة السياحيةلألنشط

 . السياحة الدولية

كما تقوـ الشركات العالمية بالحصوؿ عمى الموارد المالية الالزمة مف أقؿ المصادر تكمفة وغالبا ما 
شراء اآلالت والمعدات أو ، التعاقد مع وكاالتأو ، كما قد تقـو بفتح مكاتب ليا، تحصؿ عمييا مف الخارج

وتستثمر الشركات عابرة القارات في القطاع السياحي في العديد مف الدوؿ ، مف بعض األسواؽ األجنبية
 2.وخاصة النامية منيا

                                                 
ص ، 2009، عماف، الوراؽ لمنشر والتوزيع، أساسيات التمويؿ واالستثمار في صناعة السياحة، موفؽ عدناف عبد الجبار الحميري 1

 .67-66ص 
 .72ص، نفسه المرجع2
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 ةيالبيئ ةالسياحي تمويؿ: ثالثال المطمب

ويتحقؽ ذلؾ ، يتـ تكييفيا مع البيئة تعتبر السياحة عامال بارزا وميما في حماية البيئة الطبيعية عندما
 عند االستغالؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية والمحافظة عمييا وعدـ إساءة استخداميا. 

 البيئية السياحة تعريؼ -9
 قبؿ التعرض لمفيـو السياحة البيئية وجب التعرض أوال لمفيـو البيئة. 

 مفهـو البيئة -1-1
ومكونات التربة وطبقة األوزوف وىي مصدر المياه ، "ىي الغالؼ المحيط بكوكب الكرة األرضية

ىي مصدر مواد البناء والحراريات والغازات ، ىي المعادف التي يحتاجيا التصنيع، أساس الحياة
 1النبات والجماد. "، الحيواف، وبمفيوميا العممي ىي الموازنة بيف اإلنساف، ياتاو والكيم

وتعتبر حمايتيا ، "البيئة ىي كؿ شيء يحيط باإلنسافأف  1972وقد أكد مؤتمر ستوكيولـ عاـ 
 .2وتحسينيا قضية أساسية تؤثر عمى رفاىية الشعوب والتنمية االقتصادية في شتى أرجاء العالـ"

 السياحة البيئية -1-2
وىو ، منذ مطمع الثمانينات مف القرف العشريف eco-tourismeظير مصطمح السياحة البيئية 

الذي يمارسو ، اء ليعبر عف نوع جديد مف النشاط السياحي الصديؽ لمبيئةج، مصطمح حديث نسبيا
وىو في ىذه الممارسة ، محافظا عمى الميراث الفطري الطبيعي والحضاري لمبيئة التي يعيش فييا، اإلنساف

 وؿ عف ما يفعمو في إطار المعادلة )الحرية السياحية = المسؤوليةئبؿ ىو حر مس، والحياة ليس حرا مطمقا
 . 3البيئية(

السياحة البيئية حسب الصندوؽ العالمي لمبيئة "السفر إلى مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ بيا التموث ولـ  -
وذلؾ لالستمتاع بمناظرىا ونباتاتيا وحيواناتيا البرية وتجميات ، يتعرض توازنيا الطبيعي إلى الخمؿ

 4حضاراتيا ماضيا وحاضرا"

                                                 
، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، إدارة األعماؿ االقتصادية والعالمية )مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصمة(، فريد النجار1

 .491ص، 2004
لمطباعة شركة أبو ظبي ، إدارة األزمات في بورصات األوراؽ المالية العربية والعالمية والتنمية المتواصمة، عماد صالح سالـ 2

 .100ص، 2002، أبو ظبي، والنشر
 .42ص، 2005، القاىرة، (1مجموعة النيؿ العربية ) ط، السياحة البيئية، يريضأحمد الح سفمح 3
، دوف ذكر سنة النشر، القاىرة، (1دار الكتاب الثقافي ) ط، الجمعية الجغرافية السياحية، السياحة البيئية، ماجد عباس محمود 4

 .10ص
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الترفييي والترويحي عف النفس والذي يوضح العالقة التي تربط السياحة البيئية "ىي ذلؾ النوع  -
 1. السياحة بالبيئة"

 ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ السياحة البيئية عمى أنيا النشاط السياحي الترفييي
الذي  ولية اتجاه ميراثيا الفطري الطبيعي والحضاريئوشعوره بالمس، لالستمتاع بالبيئة، والترويحي لإلنساف

 يؤدي إلى عدـ إلحاؽ الضرر بيا أو إلحاؽ االختالؿ بتوازنيا الطبيعي. 

 عناصر السياحة البيئية-1-3 

 : ىناؾ العديد مف العناصر التي تتعمؽ بمفيـو السياحة البيئية يمكف إيجازىا في المخطط التالي

 عناصر السياحة البيئية: (08شكؿ رقـ )

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

، 2005، القاىرة، (1مجموعة النيؿ العربية )ط، السياحة البيئية، أحمد الخضيري محسف: المرجع
 . 43ص

 

                                                 
 .201ص، مرجع سابؽ، يوسؼ عمي كافي 1

 انرشبدة انعقهيت انفكريت

 وانًردود انبيئي انعبئد

 انتوازٌ انبيئي انحركي

 نشر ثقبفت االنتساو انبيئي

 اتصبل و تواصم دائى

 قواعد انتحريك اطبر عبو نهحركت

واعد، ضوابط ق

 شروطو

سيبحت بيئيت 

 يستدايت
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 1: يمكف التوصؿ إلى أف السياحة البيئية ىي، انطالقا مف المخطط

السياحة البيئية تمارس وفؽ ضوابط حاكمة وقواعد متحكمة تحمي وتصوف الحياة الفطرية الطبيعية  -
أو  اوليس فوضوي، موزوف ومتوازف، اقؿومف ثمة فيي نشاط رشيد ع، مف أجؿ األجياؿ الحالية والقادمة

 عشوائيا؛ 

وتعيد لإلنساف إنسانيتو في ، وتحمي الكائنات مف االنقراض، السياحة البيئية تحافظ عمى النوع -
 وزيادة عناصر الجماؿ الطبيعي فييا؛ ، وصيانتيا، حماية الحياة البرية

يجمعاف ما بيف الجانب المادي ، الجوانبوىما متعددا ، السياحة البيئية نشاط لو عائد ولو مردود -
وما بيف المبادئ والقيـ الحميدة التي تسعى الشعوب ، وما بيف الجانب المعنوي األخالقي المؤثر، الممموس
 وجعميا مرشدا أو ىاديا لألجياؿ المتالحقة؛ ، لتكريسيا
ا بيف الحداثة في وم، السياحة البيئية نشاط يجمع بيف األصالة في موروثيا الحضاري الطبيعي -

وما بيف األصالة ، أي أنيا تجمع في تضاد عجيب ما بيف القديـ والحديث، تحضرىا األخالقي والقيمي
سواء في الوسائؿ ، وتخمؽ مف ىذا الجمع والتجميع نمطا رائعا مف التجانس والتوافؽ واالتساؽ، والمعاصرة

 أو في سبؿ ممارسة الحياة؛ 
وىو التزاـ ، أخالقي وأدبي أكثر منيا التزاـ قانوني تعاقدي تعاىدي السياحة البيئية ىي التزاـ -
 فاعؿ. 

 مبادئ السياحة البيئية -1-4

 2: أىميا، وضعت الكثير مف الدوؿ مبادئ عدة لمسياحة البيئية وشروطا لممارستيا

توفر مراكز دخوؿ متعددة تزود السائح بالمعمومات الالزمة عف منطقة السياحة مف خالؿ المجتمع  -
 المحمي القاطف بيا؛ 

 إدارة سميمة لمموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بطرؽ مستدامة بيئيا؛  -
وضع قوانيف صارمة وفاعمة الستيعاب أعداد السياح وحمايتيـ وحماية المواقع البيئية في الوقت  -
 نفسو؛ 

                                                 
 .50 -47ص ، المرجع السابؽ، محسف أحمد الخضيري 1
 .85ص، 2015، عماف، (1دار صفاء ) ط، السياحة البيئية المستدامة )بيف النظرية والتطبيؽ(، فؤاد بف غضباف 2
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وتوفير مشاريع اقتصادية مف خالؿ تطوير ، دمج سكاف المجتمع وتوعيتيـ وتثقيفيـ بيئيا وسياحيا -
 صناعات سياحية وتحسيف ظروؼ معيشتيـ؛ 

 ة بيف مختمؼ القطاعات المختصة والبيئية معا. ف مف أجؿ إنجاح السياحة البيئياو التع -

 السياحة والبيئة بيف التأثير والتأثر -2

 تأثير السياحة عمى البيئة -2-1

أو  سواء السمبية، وفيما يمي أىـ ىذه اآلثار، كما لمسياحة آثارا إيجابية عمى البيئة ليا آثار سمبية
 : اإليجابية

 اآلثار اإليجابية -2-1-1

كذلؾ تعمؿ السياحة ، ميما في إنشاء المحميات الطبيعية في كثير مف الدوؿ االسياحة دور تمعب  -
وقد سجمت بعض التقارير أف السياحة ، عمى حماية المواقع والمعالـ األثرية والتاريخية والحياة البرية
 ؛ 1اإليكولوجية تحقؽ عائد مادي كبير يفوؽ تكمفة البنية األساسية

الجية في المكسيؾ عمى ساحؿ المحيط اليادي تأثيرا إيجابيا عمى البيئة أثرت السياحة الع -
 ؛ 2المحيطة

، اءنظيؼ البيئة مف خالؿ مراقبة اليو تحسيف نوعية البيئة مف خالؿ توفير السياحة الحوافز لت -
كذلؾ تساىـ السياحة في تحسيف الصورة ، رمي النفايات وغيرىا مف المشاكؿ، التموث والضجيج، الماء

استخداـ الموحات التوجييية ، التصاميـ اإلنشائية المناسبة، لجمالية لمبيئة مف خالؿ برامج تنسيؽ المواقعا
، خصوصا مصادر المياه وشبكات الصرؼ الصحي، كذلؾ تطوير خدمات البنية التحتية، وصيانة المباني

 ؛ 3أنظمة التخمص مف النفايات واالتصاالت...وغيرىا

 : واألماكف التاريخية والمعماريةالحفاظ عمى اآلثار  -

                                                 
 .280ص، (2009-2008)، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، السياحة البيئية بيف التأثير والتأثر، محمد الصيرفي 1
 .281ص، المرجع نفسه2
 .139-138ص ص ، المرجع السابؽ، بنيتا نبيؿ سعد، عثماف محمد غنيـ 3



 اقتصاديات صناعة السياحة                                                         الفصػؿ الثاني: 

999 

حيث ، توفر السياحة الحافز عمى صيانة المناطؽ األثرية واألماكف التاريخية كعناصر جذب لمسياحة
ويبدوىذا ، أف العائد منيا يساىـ بصورة فعالة في تدبير الموارد المالية الالزمة لصيانتيا والحفاظ عمييا

 ذات الدخوؿ المنخفضة؛ واضحا وأكثر فعالية في الدوؿ النامية 

 طرؽ ،تساىـ السياحة في تطوير وتحسيف البنية األساسية مف مطارات: رفع كفاءة البنية األساسية -
 ؛ واتصاالت...وغيرىا، مياه صرؼ صحي

تعاني بعض المناطؽ السياحية مف قمة اىتماـ المواطنيف بالبيئة : رفع مستوى اإلحساس البيئي -
، وتعمؿ السياحة عمى تحسيس المواطف بمدى اىتماـ السائح بالطبيعة، يياالطبيعية وأىمية الحفاظ عم

 فيخمؽ بداخمو اإلحساس بأىمية وضرورة الحفاظ عمى البيئة. ، وبالمستوى البيئي لممقصد السياحي

نجحت السياحة في المحافظة عمى العديد مف المباني والمناطؽ مف خالؿ إعادة : التعمير - 
 أو باستخداميا كأماكف إقامة لمسائحيف. ، مناطؽ جذب سياحية جديدةميا كاإعمارىا واستخد

 اآلثار السمبية 2-1-2

 1: لعؿ أىميا يتمثؿ في، لمسياحة آثار سمبية كثيرة عمى البيئة

 مدغشقر...وغيرىا. ، ماليزيا، مصر: إحداث الضرر بالشعاب المرجانية في بمداف مثؿ -

كذلؾ تموث المياه الشاطئية نتيجة زيادة التخمص مف مياه الصرؼ الصحي في البحر في دوؿ 
 كفرنسا واليوناف...وغيرىا؛ 

وانطالؽ ثاني أكسيد الكربوف ، آثار مدمرة عمى المواقع األثرية والتاريخية نتيجة تنفس الزائريف -
كذلؾ الدىس باألقداـ يعمؿ عمى ، ة لياكذلؾ لمس اآلثار وتأثير ذلؾ عمى األلواف الطبيعي، والرطوبة

 تدىور الكثير مف المواقع؛ 

يكولوجية في المناطؽ تمعب سياحة التزحمؽ وتسمؽ الجباؿ دورا ىاما في إلحاؽ الضرر بالنظـ اإل -
 الجبمية؛ 

وتيدد إمدادات ، ف السياحة تدمر المستنقعاتفإ، حسب الصندوؽ الدولي لحماية الحياة البرية -
 البحر المتوسط؛  المياه في

                                                 
 .283-282ص ص، المرجع السابؽ، محمد الصيرفي 1
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الت بعض حاو كذلؾ م، زيارة الكيوؼ والتصوير الضوئي بداخميا يرفع مف درجة الحرارة بداخميا -
 السياح االستيالء عمى بعض األحجار منيا قد يؤدي إلى تغيير في أشكاليا ومكوناتيا؛ 

كما حدث بالجنوب ، لسياراتاية باستخداـ الطرؽ الجانبية ألماكف انتظار او تتأثر البيئة الصحر  -
 الغربي مف أمريكا. 

 تأثير البيئة عمى السياحة -2-2

 يةاليجاباآلثار ا -2-2-1

 1: أىميا يتمثؿ في

حيث تعتمد عمى عيوف ، تعتبر المنتجعات االستشفائية والصحية عامال ىاما لمجذب السياحي -
وتستخدـ ىذه الموارد ، والرماؿ، المشعوحمامات الطيف ، عيوف المياه الساخنة، المياه الكبريتية والمعدنية
 في عالج األمراض؛ 

يفضؿ السياح مف المناطؽ الشديدة البرودة )كالدوؿ االسكندينافية وكندا( السفر في فصؿ الشتاء  -
أي يذىبوف إلى مناطؽ سياحية تعوضيـ فييا العوامؿ المناخية كؿ ما ، إلى الدوؿ ذات المناخ المعتدؿ

 صمية؛ ينقصيـ في بمدانيـ األ

 بيةسماآلثار ال -2-2-2

 2: أىميا يتمثؿ في

وىو ما ، لوحظ أف ظاىرة االحتباس الحراري كاف ليا أثر عمى سمؾ طبقة الجميد ببمداف أوروبا -
ب خسائر كبيرة لممنتجعات السياحية وسب  ، كاف لو أثر عكسي عمى رياضة التزحمؽ في ىذه البمداف

 المتخصصة في ىذه الرياضة. 

التساع ثقب األوزوف أثر سمبي عمى السياحة خاصة في المناطؽ السياحية التي تعتمد في كاف  -
 واالستمتاع بحمامات الشمس. ، وقضاء اإلجازات عمى شواطئ البحر، جذبيا لمسياحة عمى االستجماـ

                                                 
 .78-77ص ، السابؽ المرجع، الفندقيو اإلطار القانوني لمنشاط السياحي ، محسف محمد مسعد 1
 .79 - 73ص ص ، السابؽنفس المرجع 2
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 وسائؿ دعـ السياحة البيئية -3

(% مف جممة 3، 0في المتوسط بيف )ح او تشير تقديرات البنؾ الدولي أف تكمفة البيئة تقدر بنسبة تتر 
 تكمفة المشروع والتكاليؼ البيئية ىي تكاليؼ الحفاظ عمى تمؾ الموارد. 

 االستثمار الحكومي – 3-1

 1: يجب عمى الدولة العمؿ عمى

وكذا إنشاء ، االستعانة بالجيات البحثية لممساىمة في إعداد الدراسات البيئية الخاصة السياحية -
 وحدات خاصة لمحماية مف التموث البيئي؛ 

ف بيف مراكز البحث العممي وجياز شؤوف البيئة )وضع المعايير البيئية وكيفية قياس او تحفيز التع -
 آثار المموثات عمى ربحية المشروع السياحي وربحية المجتمع(؛ 

مصادر ، ة الخاصة بطبيعة األرضإقامة نظـ معمومات بيئية مف خالؿ توفير المعمومات الجغرافي -
 والذي يزيد مف فاعمية القرارات االقتصادية في مجاؿ البيئة. ، والبنية األساسية، الكثافة السكانية، المياه

 2: يجب عمى الدولة كذلؾ

العمؿ عمى وضع السياسات الخاصة بالسياحة البيئية والمكونة مف مجموعة مف األنظمة والقوانيف  -
 والتشريعات؛ 

العمؿ عمى خمؽ التوازف بيف األنشطة السياحية والبيئية بما يحقؽ التنمية المستدامة لمناطؽ  -
 الجذب السياحي. 

، حيث تتـ دراسة أي مشروع قبؿ الترخيص لو، دراسة وتقييـ األثر البيئي لممشاريع السياحية -
 مناطؽ التراثية؛ خاصة التي تقاـ في الوب، ووضع التوصيات المتعمقة بالسياحة عمى البيئة

 تحديد األماكف السياحية والعمؿ عمى تشييد ودعـ البنى األساسية والخدمات المساندة؛  -

وضع الخطط والبرامج الكفيمة بإنشاء وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية بحيث تتوافؽ مع المحافظة  -
 عمى البيئة واآلثار والتراث الحضاري والثقافي؛ 

                                                 
 .33 – 32ص ص ، 2008، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، االتجاهات الحديثة في السياحة، محي محمد مسعد  1
 .93 – 92ص ص ، المرجع السابؽ، فؤاد بف غضباف 2
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مف خالؿ تقديـ الحوافز ، ع االستثمارات في مجاؿ السياحة البيئيةالعمؿ عمى جذب وتشجي -
 والتسييالت لممستثمريف األجانب؛ 

واالىتماـ بالمنتزىات والحدائؽ العامة والمناطؽ ، االىتماـ بموضوع معالجة النفايات الضارة بالبيئة -
 الخضراء؛ 

ف أجؿ المحافظة عمى المواقع التراثية م، إنشاء المحميات التراثية والطبيعية ذات األحكاـ الخاصة -
 فتح الفرص لممستثمريف األجانب في ىذه المواقع. ، والطبيعية في تمؾ المحميات

 1: كذلؾ

حيث يأخذ الدعـ عدة طرؽ ، تقديـ الدعـ والمساندة المادية والمعنوية لممشروعات القائمة بالفعؿ -
ح ما بيف تقديـ اإلعانات المادية او وتتر ، مباشروبعضيا اآلخر ضمني غير ، بعضيا عمني مباشر، مختمفة
 وما بيف اإلعفاءات الضريبية المختمفة؛ ، المباشرة

حيث تمثؿ كالىما طريقتيف رئيستيف في ، استخداـ سياسات األيدي الظاىرة والخفية لمحكومة -
اصر جذب ىائمة بؿ كثيرا ما تستخدميا الحكومة في توفير عن، التدليؿ عمى اىتماـ الحكومة بالمشروعات

 لممستثمريف المحمييف واألجانب؛ 

وتوفير المناخ الجاذب ، تقديـ الكفاالت والضمانات الحكومية لممستثمريف المحمييف واألجانب -
 ؛ ثمارلالست

 اكتشاؼ الفرص االستثمارية بصفة عامة وفرص االستثمار السياحي البيئي بصفة خاصة.  -

 الخاص ستثماراال – 2 –3

ليس فقط بمشاركتو ، القطاع الخاص األكثر فعالية في تنمية وتطوير السياحة البيئيةيعتبر 
بؿ بنشر الوعي السياحي مف خالؿ إقامة الندوات والمؤتمرات والمقاءات التي تثري ، ومشروعاتو التنموية

 : تيويتمثؿ دوره في دعـ اقتصاد المناطؽ الريفية عف طريؽ السياحة البيئية في اآل، ىذا النشاط

 والمتمثمة في إنشاء الفنادؽ والمطاعـ ، لتنمية وتطور السياحة البيئية توفير البنية الفوقية الالزمة
، والتزلج عمى الرماؿ، وتسمؽ الجباؿ، كالرياضة المائية، والمالىي والمرافؽ الخاصة بالنشاطات الرياضية

، التاريخية واألثرية والمناطؽ الطبيعية وتنظيـ الرحالت الجماعية لممناطؽ، والشتوية، والمخيمات الصيفية
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لمعائالت وتوفير كافة الخدمات  وتخصيص أماكف، وتوفير المكتبات والبرامج الخاصة في الفنادؽ
 المساندة؛

 والعمؿ عمى ، التركيز عمى توظيؼ العمالة الوطنية في كافة المشاريع التي تتعمؽ بالسياحة البيئية
 بما يتالءـ مع ىذا النوع مف السياحة؛  تعميميـ وتدريبيـ

 وأىمية االستعانة باالستشارييف ، ض مع الشركات األجنبية في مجاؿ السياحة البيئيةاو التف
 بما يحافظ عمى حقوؽ المستثمر الوطني في تمؾ التعاقدات؛ ، المتخصصيف في ىذا المجاؿ

  التركيز عمى تنويع المستويات في مشروعات السياحة البيئية حتى يمكف لجميع فئات المواطنيف
 والمقيميف ارتياد ىذه المشروعات؛ 

  ضرورة أف تتولى الشركات التي تستثمر في مشاريع السياحة البيئية إعداد مجموعة مف البرامج
والموسمية وتدني نسب ، بما يواجو مشاكؿ التموثو ، لمسياحة الداخمية بما يتناسب مع المواطنيف والمقيميف

 األشغاؿ في المشروعات السياحية وفي نفس الوقت يتالءـ مع تنوع المناخ بيف مختمؼ المناطؽ. 

 األجنبي السياحي ثمارستاال: رابعال المطمب

كؿ ما تخصصو كؿ دولة مف رؤوس ىو و ، ثمار اإلجماليستمف اال اثمار السياحي جزءستيعتبر اال
 . أمواؿ لتمويؿ المشاريع السياحية

، ثماري يعتمد عمى ركيزتيف أساسيتيف لمباشرة نشاطو في أي مكافاستثمار السياحي كأي نشاط ستاال
إلى ، ثمارستقرار السياسي الذي يشكؿ مناخا مالئما لالستكتوفير اال، وتتمثالف في الضمانات والحوافز

وأيضا توافر ، األجنبيأو ثمار المحمي ستعات المتعمقة باالجانب محفزات عديدة أىميا القوانيف والتشري
 . وانتشار وعي سياحي بيف مختمؼ شرائح المجتمع، بنية تحتية مالئمة

يتوقؼ عمى مدى تدفؽ رؤوس األمواؿ المحمية ، ثمار السياحي ومدى نجاحوستليذا فإف تطور اال
 . ثمارستمة مناخ االءوكذلؾ عمى مدى مال، واألجنبية
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 ثمار السياحيستمميزات اال -1 

 1: ثمار في النشاط السياحي بما يميستيمتاز اال

 ؛ تمثؿ األصوؿ الثابتة نسبة عالية مف إجمالي األصوؿ -
ثمار السياحي ستألف أغمب احتياجات اال، ثمار السياحيستارتفاع نسبة المكوف األجنبي في اال -

 ؛ دة وغالية الثمف وبالعممة الصعبةتكوف مستور 
 ؛ الرأسماليةأو ثمارية ستارتفاع تكمفة التأسيس وىي التكاليؼ اال -
 ؛ رأسماؿ المشروع تكوف طويمة األجؿرداد استفترة  -
 ؛ تكوف معظميا أجنبية وطويمة األجؿمصادر التمويؿ  -
فالبد مف وجود تكامؿ ، غيرىاأو ثمار األخرى سواء مشروعات بنية أساسية ستجو االأو التكامؿ مع  -

 ؛يعتمد اعتماد كمي وأساسي عمى القطاعات األخرىيو ف، بيف القطاع السياحي والمشروعات األخرى
 . وغيره، الصناعة، قطاع الزراعة: مثؿ

 السياحة صناعةثمار في ستأهداؼ اال -2 

 : ثمار في قطاع السياحة إلى تحقيؽ ما يميستييدؼ اال

بيدؼ ، والثقافية والموارد األخرى المتعمقة بالسياحةالمحافظة عمى الموارد الطبيعية والتاريخية  -
في السياحة مرتبطباعتماد  رثماستاالألف أىمية ، خداميا في المستقبؿاستصالحية و مرار ستضماف اال

فمعالـ البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية واألثرية ، كسمع تجذب السياح السياحة عمى تمؾ الموارد
 ؛ الثابتىي رأس الماؿ 

دستتنمية السياحة وفؽ قواعد اال - أو  ويجنبيا المشاكؿ البيئية، ارتياثمار تؤمف تخطيطيا وا 
خداـ لتمؾ الموارد مف قبؿ ستيعابية وتعميمات االستوتدفع السمطات لدراسة وتحديد الطاقة اال، االجتماعية

 ؛ ونظاـ اإلشراؼ والضوابط المتعمقة باألمور، السكاف والسياح
وىي ناحية ميمة في عممية اتخاذ قرار الزيارة مف ، االرتقاء بمعايير ومستويات الجودة في البيئة -

 ؛ والسياحة تكوف الحافز لمسكاف والسياح لتحسيف شروط البيئة في المقاصد السياحية، قبؿ السائح

                                                 
 .119ص، السابؽ لمرجعا نفس، محمد أحمد الخضيري1



 اقتصاديات صناعة السياحة                                                         الفصػؿ الثاني: 

999 

كبة حاجات لتبقى مستمرة في موا، والفعاليات السياحية والترويجية، التحديث الدوري لألنشطة -
فمقد أصبح انطباع السائح عف المكاف قبؿ وأثناء الزيارة ، وتحقؽ أىدافيا التسويقية، ومتطمبات السائح

 . عامال ميما في مدى إقباؿ السياح لالشتراؾ بالرحمة السياحية

 : السياحة صناعةفي  األجنبي المباشر ثمارستحوافز اال -3 

المحمي واألجنبي لقطاع السياحة مف خالؿ حوافز توفرىا ليذا ثمار ستتعمؿ الحكومات عمى جذب اال
 : الغرض أىميا

 ؛ توفير األرض بأسعار تشجيعية -
 ؛ توفير البنية التحتية بدوف مقابؿ لممستثمر خارج الموقع -
، بحيث تسترد التكمفة مقابؿ إيجاد المنشآت، جزء منوأو توفير البنية التحتية ضمف موقع المشروع  -
 ؛ المنح لتدريب الكوادر العاممة في السياحة وتوفير
 ؛ رثماستلمستوردات المستخدمة في االجزئي مف رسـو الجمارؾ عمى اأو إعفاء كمي  -
 ؛ تخفيض الضرائب عمى الشركات والممكيات -
طالة فترات السماح لمدفع ، توفير المساعدات المالية عمى قيمة الفوائد لمقروض لعدد مف السنوات - وا 
 ؛ القروض المقدمةعمى 
 ؛ تراثماستمصادرة االأو توفير الضمانات مقابؿ عدـ التأميـ  -
 والتي تنسجـ مع البرامج والمشاريع والخطط التنموية، توفير الحوافز لممشاريع الموافؽ عمييا -

 ؛ وذات التنظيـ المالئـ، السياحية
سياحية أخرى داخؿ البمد ثمار أرباحو في مشروعات استتشجيع المستثمر األجنبي إلعادة  -

 . المضيؼ

 1: ثمار في صناعة السياحة تتمثؿ فيستكما أف ىناؾ جممة مف العوامؿ المشجعة عمى اال

 ؛ مدى اتساع السوؽ السياحية والزيادة المرتقبة لمطمب الكامف عمى الخدمات السياحية -
 ؛ لتنفيذ السياسات التنافسيةحجـ سوؽ المنافسة وتحديد اتجاىات المنافسة والتكاليؼ المطموبة  -
 ؛ ثمار فيياستعدد وجنسية شركات الطيراف العاممة لممناطؽ المراد اال -
 ؛ توفير يد عاممة كفئة ومعدالت منخفضة لألجور والرواتب -
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 ؛ إمكانيات اإلحالؿ واإلبداؿ لألبنية حسب القوانيف والتشريعات المعموؿ بيا -
 ؛ السمع والخدماتمعدؿ التضخـ السنوي ألسعار  -
 ؛ والدولييف، اإلقميمييف، معدؿ مصاريؼ السياح المحمييف -
 ؛ معدؿ التضخـ لممناطؽ المصدرة لمسياح -
 . معدؿ سعر تصريؼ العمالت -
 : في صنبعة السيبحةاألجنبي المببشر ثمبر ستمعوقبت اال -0

في  األجنبي بصفة خاصةثمار ستبصفة عامة واال ثمارستىناؾ جممة مف العوامؿ التي تعيؽ اال
 : صناعة السياحة أىميا

ويرجع إلى عدـ خبرة القائميف عمى تخطيط ىذه : ثمارات في قطاع السياحةستسوء توجيو اال -
وغيرىا مف ، قروض، ثمارات إلى أف السياسات والبرامج المقدمة )إعفاءات ضريبية وجمركيةستاال

 ؛ 1ممتطمبات الحقيقية لخطط التنمية السياحيةاالمتيازات( لممستثمريف لـ يتـ تصميميا وفقا ل
 ؛ تشكؿ تأشيرات الدخوؿ بعض التعقيدات المعوقة لمسياحة -
وأعماؿ العنؼ المتوقعة والمبنية عمى ، قرار األمني والسياسيستالنظرة األجنبية لمبمد مف حيث اال -

 ؛2األحداث الماضية والتوقعات المستقبمية
البيروقراطية بما فييا إجراءات التسجيؿ والحصوؿ عمى التراخيص صعوبة وتعقد اإلجراءات  -
 ؛ اإلدارية
كذلؾ عدـ كفاءة األنظمة القانونية لضماف تسديد ، النقص في الموارد المالية وارتفاع المخاطر -
 ؛3وصعوبة التنبؤ بتغيرات األنظمة والموائح، القروض
الدولي سينعكس بالسمب عمى أو ستوى اإلقميمي عمى المأو وقوع األحداث اإلرىابية سواء المحمية  -

ومف بينيـ رجاؿ األعماؿ وأصحاب رؤوس األمواؿ والذيف يتخوفوف مف ، قطاع السياحة وذوي العالقة بو
والتي تؤدي إلى تعرض أمواليـ ومشروعاتيـ ، اآلثار السمبية الناجمة عف ىذه األحداث وتداعياتيا المختمفة

 ؛ 4ا يدفعيـ إلى ترؾ ىذا النشاط والتوجو إلى أنشطة أخرى أكثر أمنا وربحيةمم، السياحية لمخاطر جسيمة
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قصور األنظمة واإلجراءات الخاصة بتنظيـ المعارض مف أبرز المعوقات المؤسسية والتنظيمية  -
وعدـ توافر البيانات والمعمومات ، مف حيث عدـ وضوح الموائح واألنظمة، التي تواجو المستثمريف

فشميا و ة عمى انخفاض مستوى التخطيط في تنظيـ المعارض يؤدي إلى عدـ نجاحيا و عال، اإلحصائية
 1أحيانا

 السياحة صناعة نميةت في المباشر األجنبي ثمارستاال أهمية: خامسال المطمب

ثمار األجنبي المباشر مف أىـ مصادر تمويؿ صناعة السياحة وتحقيؽ التنمية السياحية ستيعتبر اال
 . ثمار في صناعة السياحةستىنا تأتي أىمية تشجيع ىذا النوع مف االمف ، ألي بمد

 ثمار األجنبي المباشر في تنمية صناعة السياحةستدور اال-1

 : ثمار بػستتقـو الشركات القائمة بيذا اال

وذلؾ لعدـ وجود ، التحكـ بتركيب وتطور الصناعة السياحية وقطاعاتيا المختمفة في البمد المضيؼ -
 ؛ 2محمية ولكوف الشركات المحمية ال تمتمؾ الموارد المطموبة والخبرة في مجاؿ السياحةشركات 
، ثمار السياحي المباشر في الفرص السياحية المتاحة في المنتجعات والفنادؽ والبنية التحتيةستاال -

لتخطيط والمشاركة في ا، كذلؾ المشاركة مع الدولة في عممية الترويج والتسويؽ لألنشطة السياحية
 ؛ بعممية التدريب والتطوير السياحيإضافة إلى االىتماـ ، وتحقيؽ التنمية السياحية المستدامة، السياحي
مصالح الدولة مف خالؿ عدـ التزاميا بتخصيص جزء مف مواردىا لتنفيذ  *(B.O.Tيحقؽ نظاـ ) -

، ممكية األصوؿ إلى الدولةوفي نياية مدة المشروع تحوؿ ، وبناء المشروع وعدـ تحمميا لمخاطر فشمو
نجمترا مف أشير المشاريع التي أنشأت وفؽ ىذا النظاـ والذي ، ويعد مشروع النفؽ الذي يربط بيف فرنسا وا 

 ؛ 3سنة25امتدت فترة امتيازه إلى 

                                                 
 الموقع عمى، معوقات نمو االستثمار السياحي في السعوديةعدـ جاهزية البنية التحتية أبرز و  البيروقراطية، النويصر موفؽ 1

 .www.classic.aawsat.com le 20/09/2014:االلكتروني

(Build ,Operate,Transfer)B.O.T*ومف أبرز األدوات ، :يعد ىذا النظاـ أىـ اآلليات التعاقدية بيف الدولة والقطاع الخاص
 في الدوؿ. المستخدمة في مجاؿ البنية التحتية
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ثمار السياحي يمكف أف يحقؽ درجة مف ستالسماح لمشركات الدولية بالدخوؿ في مشروعات اال -
 1: خالؿ العديد مف الطرؽ منيا التقدـ التكنولوجي مف

 ؛ نقؿ فنوف وأنظمة اإلدارة الحديثة بالفنادؽ وغيرىا مف المنشآت السياحية -
إما في تسييؿ تقديـ الخدمات ، خداميااست( جديدة يمكف وغيرىا...معدات، إدخاؿ تجييزات )آالت -

 المرفقةإنتاج سمع صناعية لألغراض السياحية باإلضافة إلى الخدمات أو ، السياحية بأنواعيا المختمفة
 ؛ المختمفة
تطوير وتحسيف طرؽ العمؿ الحالية في األنشطة السياحية باإلضافة إلى برامج التدريب لمقوى  -
 ؛ العاممة
 ؛ القياـ ببحوث التنمية والتحديث في المجاالت المختمفة لمنشاط السياحي -
أو ، ية الوطنية يمكف أف تقمد الشركات األجنبية في طرؽ بيع الخدمات السياحيةالشركات السياح -

يضاؼ إلى ىذا أف وجود الشركات األجنبية يمكف أف يدفع الشركات ، في تطبيؽ نظـ اإلدارة الحديثة
 ؛ مرار في سوؽ الخدمةستحتى تستطيع اال، الوطنية إلى تحديث وتطوير أنظمتيا الحالية

كاف عف طريؽ مساىمة  ءالمشروعات السياحية وكذلؾ المشروعات المرتبطة بيا سواالتوسع في  -
، مؽ العديد مف فرص العمؿ الجديدةخمعا يساعد عمى ، االثنيفأو الوطني أو رأس الماؿ األجنبي 

 . وانخفاض البطالة وارتفاع الرفاىية االقتصادية

 صناعة السياحةثمار األجنبي المباشر عمى ستاآلثار السمبية لال -2

حيث ، ثمار آثارا سمبية متعددة عمى قطاع السياحة والتنمية السياحيةستقد تكوف ليذا النوع مف اال
 2: ثمار بػستتقـو الشركات القائمة بيذا اال

تقـو بتقديـ ، فبدال مف التنوع في األسواؽ السياحية، التحكـ باألسواؽ السياحية والتدفؽ السياحي -
ذا كاف ىناؾ شركات طيراف تابعة ليا، قيا ذات اإلنفاؽ الكبيرخدمات تناسب أسوا قطاب استتقوـ ب، وا 

 ؛ السياح مف تمؾ الدوؿ التي تقـو عمى خدمة مسافرييا مما يركز الحركة السياحية في مناطؽ محددة

                                                 
 .16-15ص ص، 2007، (2والتوزيع )ط دار حامد لمنشر، سمسمة كتب السياحة والفندقة، إدارة القرى السياحية، نزيو الدباس 1
 .73-72ص ص، المرجع السابؽ، موفؽ عدناف عبد الجبار الحميري2
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فالشركات الكبيرة التي تساىـ في تصدير أعداد كبيرة مف ، التأثير عمى أسعار المنتجات السياحية -
غالؿ استو ، ؿ الحصوؿ عمى أقؿ األسعاراو تح، السياح لبعض الدوؿ وخاصة في مجاؿ السياحة الجماعية

 ؛ مواسـ الركود لمحصوؿ عمى مزيد مف التخفيضات
تقـو بعض الشركات األجنبية العاممة في بعض الدوؿ بالمبالغة في تكاليفيا لمحد مف األرباح  -
 . فوعةومف ثـ الحد مف الضرائب المد، المعمنة
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 الثاني الفصؿ خالصة

، الشعوبو مف خالؿ ىذا الفصؿ يستنتج أف السياحة ظاىرة إنسانية تطورت بتطور المجتمعات 
بؿ ، المنظمات الدولية االىتماـ بياو قد أبدت الكثير مف الدوؿ و ، برزت كصناعة ىامة في القرف العشريفو 
أصبحت تدرس و ، اإلقميميةو الممتقيات الدولية و عقدت مف أجميا المؤتمرات و ، أنشأت منظمات خاصة بياو 

حتى سياسية ليا ارتباط و اجتماعية و نظرا لما تحققو مف فوائد اقتصادية ، المدارسو المعاىد و في الجامعات 
 . غيرىا.. . و االتصاالت، الفنادؽ، وثيؽ مع القطاعات األخرى رغـ تميزىا عنيا كالنقؿ

  إف األىمية التي اكتسبتيا ىذه الصناعة أدت إلى تطورىا بشكؿ كبير فقد تضاعؼ عدد السياح في
رغـ التطور و ، مميوف عمى التوالي69.3مميوف إلى 25.3مف  1960و 1950مرات ما بيف  03العالـ 

ىذا و ، 2000مقارنة بسنة  2003سنة %0.57-الكبير الذي عرفتو في األلفية إال أنيا انخفضت بنسبة 
الربيع و ، األزمة االقتصاديةو ، 2001سبتمبر  11األزمات التي مر بيا العالـ كأحداث و بسبب الحروب 

زيادة وقت الفراغ مف و الدخؿ  ويعتبر نمو ، 2015سنة %41.55ترتفع بنسبة و لتنتعش بعد ذلؾ ، العربي
ففي ، في مناطؽ دوف أخرى أما عف التوزيع الجغرافي لمسياح الدولييف فقد تركز، أىـ أسباب ىذا االرتفاع
لمسياح فإف القارة اإلفريقية تعتبر مف أفقر القارات سياحيا بسبب  األوؿربية المقصد و حيف تعتبر الدوؿ األ

رغـ تميز و ، رغـ كؿ ما يممكو العالـ العربي مف مقومات سياحيةو ، األمراضو االضطرابات السياسية 
 .ال تمقى االىتماـ المطموبو حة ال تزاؿ ضعيفة السائح العربي باإلنفاؽ المرتفع إال أف السيا

  إف مساىمة ىذه الصناعة في التنمية االقتصادية جعؿ الكثير مف الدوؿ النامية تعمؿ عمى جذب
لة تذليؿ العقبات نظرا لما يمتمكو مف خبرة او محو ذلؾ بتوفير الحوافز و ، المباشرةثمارات األجنبية ستاال
 .في ىذا المجاؿ اتكنولوجيو 

الجزائر مف بيف الدوؿ التي تحاوؿ بعث القطاع السياحي ليشكؿ مصدرا ميما مف مصادر الدخؿ و  
ذلؾ بمنحو العديد مف الحوافز لذلؾ و  نحو ىذا القطاع، تحاوؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر، و الوطني
جيات السياحية لممناخ االستثماري السياحي في الجزائر وأىـ االستراتي في الفصؿ الثالث ؽر طوجب الت

 المطبقة في القطاع
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  الثالثالفصل 

االستثمار  ومناخالسياحية  ستراتيجيةاإل
 السياحي يف الجزائر األجنبي

 

 

 
 

 

 

 

 



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

167 

 تمييد -

التي تنظر إلييا الحكومة الجزائرية لتكوف بديال  اإلستراتيجيةيعتبر القطاع السياحي مف القطاعات  
  .ليةسنة األزمة البترو ، 1986منذ سنة مكمال لقطاع المحروقات  واقتصاديا أ

مقومات سياحية وبشرية تضمف ليا صناعة و مف تزخر ب لما اميم اسياحي ار الجزائر قطبتعتبإذ  
 : عوامؿ أىمياوذلؾ لعدة ، لمسياحة احقيقي اسياحية تجعؿ منيا مركز 

 ؛تنوع عادات سكانيا -
 ؛تنوع مناخيا وجغرافيتيا -
 ؛الساحمي الكبير تنوع شواطئيا بفضؿ شريطيا -
 ؛تنوع آثارىا الرومانية -
 ؛وادي ميزاب( -اليقار -الطاسيميتنوع مساحاتيا الصحراوية الشاسعة ) -
  .تنوع حماماتيا المعدنية -

لمسياحة، لذلؾ فقد قامت الحكومة بوضع إطار قانوني و كؿ ىذه العوامؿ تجعميا موطنا جد مناسبا 
آليات لترقية السياحة و تحسيف مناخ االستثمار،لجذب االستثمارات الخاصة، و بخاصة األجنبية منيا مف 

، ولذلؾ قسـ ىذا الفصؿ إلى المباحث 2030خالؿ المخطط الوطني لتييئة االقميـ و السياحة آلفاؽ 
 التالية:

 مناخ االستثمار السياحي في الجزائر :المبحث األول -

 (2015-1962السياحية في الجزائر خالؿ الفترة) اإلستراتيجيةتطور  :المبحث الثاني -

 االقتصادية لصناعة السياحة في الجزائر األىمية :المبحث الثالث -
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 الجزائر في السياحي االستثمار مناخ األول: المبحث 

ومف بينيا القطاع ، في شتى القطاعات تحقيؽ التنمية االقتصاديةالجزائر دولة نامية تسعى إلى 
مكانيات تمكنيا مف مواجية المنافسة العالميةو كسب مقومات و ، المستوى المعيشي ورفع، السياحي ىذا و ، ا 

دعائميا في الحصوؿ عمى و تكوف أساسيا التي و ، قدرات تنافسيةو  مزايا كتسابمف خالؿ السعي إلى ا
لذلؾ ، اإلبداعو الفكرية القادرة عمى االبتكار و الكفػاءات البشريػة ذات القدرات الذىنية و مصدر التكنولوجيا 

قد شيدت  بما أف ىذه األلفيةو ، ثمار األجنبػي المباشر ليساىـ في ذلؾستفقد قامت بفتح الباب أماـ اال
عالميةو حركية ديمقراطية  تسوده ووج، األمنيو قرار السياسي ستنوعا مف اال عودة الجزائر إلى المحافؿ و  ا 

ارتفاع رصيد اإليرادات مف و ، المصالحة الوطنيةو بالتزامف مع تفعيؿ قانوف الرحمة  ذلؾو ، الدولية
السياحية كما  اإلستراتيجيةثماري في الجزائر في ظؿ ستفسيتناوؿ ىذا المبحث المناخ اال، محروقاتال

التي تجعمو و ، الجزائر باإلضافة إلى نقاط ضعؼ السياحة في، سيبرز األىمية االقتصادية ليذا القطاع
  .العربية وعمى المنافسة سواء العالمية أغير قادر 

  السياحي التوسع ومناطق الجزائر في السياحة أنواع :األول المطمب

وىذا ما ، الجباؿ والبحر والصحراء، يف اليضاب والسيوؿتتميز الجزائر بتنوع تضاريسيا فيي تجمع ب
 : ة أىميافر عمى العديد مف أنواع السياحجعميا تتو 

  السياحة الشاطئية -1

إذ تتميز بتنوع شواطئيا ، كمـ يطؿ عمى البحر المتوسط 1644تمتد السواحؿ البحرية الجزائرية عمى 
منيا مناطؽ غابية تجمع بيف منطقة ، الغابات باإلضافة إلى مناطؽ ساحمية قرب، الصخرية(، )الرممية

كما ، ومتنوعة ىامةحتوي عمى ثروة حيوانية وغابية ت، بيئية مناخية رطبة وسط نظاـ غابي وبحري محمي
ومحمية خاصة بمدينة ، وبحيرات رطبة، وشعب مرجانية، تحتوي الجية البحرية الشرقية عمى مرج مائية

ة )جيجؿ( التي ز وحظيرة تا، ( التي تتوفر عمى مناظر خالبةبجايةقورايا )باإلضافة إلى حظيرة ، القالة
تحتوي عمى مغارات بحرية ذات أشكاؿ متنوعة ونادرة إلى جانب مجموعة أخرى مف الجزر كجزر 

 1.جزر سقوف والجزيرة الكبيرة بالعوانة )جيجؿ(، أجميس

 

                                                 
 .229ص، مرجع سابق، فؤاد بف غضباف 1
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  السياحة الصحراوية -2

وىي تشكؿ ، %( مف المساحة اإلجمالية80)حوالي  2كـ 2.000.000تقدر مساحة الصحراء بػ  
حيث يوجد بيا العديد مف معالـ الجذب السياحي التي ليا أىمية خاصة لمسياح ، موردا أساسيا ىاما

 . األجانب

واإلنشاءات الزراعية ، تشمؿ الصحراء الجزائرية عمى المناظر الطبيعية المتنوعة وفنوف ما قبؿ التاريخ 
والبحيرات السياحية والتكوينات البركانية المنحوتة بفعؿ الرياح ، رى والمدف والواحاتوالعمرانية في الق

 . لتشكؿ متاحؼ طبيعية تستيوي السياح

كما تتميز ، الربيعو تتميز المناطؽ الصحراوية الجزائرية بمناخ معتدؿ دافئ خالؿ فصمي الشتاء  
متنوعة األشكاؿ  ار ومناطؽ الكثباف الرمميةحيث تضـ مواقع جبمية مثؿ جباؿ اليق، بالتنوع التضاريسي

 . واأللواف

وغيرىا مف ، كاألعمدة والموائد الصخرية، كما تضـ التكوينات الصخرية ذات المناظر المتعددة 
 . الظواىر الطبيعية

إذ تقع عادة في مناطؽ المنخفضات حيث ، ـ السياحية في الصحراءلاعتعد الواحات مف أىـ الم 
خاصة أشجار وب، اتات واألشجارمختمؼ النب ومما يساعد عمى نم، القريبة مف السطحمصادر المياه 

فضال عف غنى ىذه الواحات بتراث ثقافي ومدف ، يراتبحط بالواحات الكثباف الرممية والوتحي، النخيؿ
 . غيرىاو  ...استتمنر ، بني عباس، تميموف، لعؿ أىـ ىذه الواحات غرداية، قديمة ذات طابع مميز

  السياحة الجبمية -3

حيث تتوفر فرص االكتشاؼ ، تتميز الجزائر بوجود سمسمتي األطمس التمي واألطمس الصحراوي
وغيرىا كمحطة الشريعة  ...ومختمؼ األنشطة الرياضية كتسمؽ الجباؿ والتزحمؽ عمى الثمج، والصيد
 . وتكشدة

كذلؾ ، كالحيوانات والطيور النادرة، تتوفر السالسؿ الجبمية في الجزائر عمى ثروات سياحية ىامة
 . الينابيع المائية والشالالت التي تتميز بالبرودة صيفا والفتور شتاءً 
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 سياحة الحمامات المعدنية -4

السواد ، منبع لممياه الجوفية 200ويتوفر في الجزائر حوالي ، مف السياحة العالجية اتعتبر نوع 
ثمار المتوفرة في الساحؿ ستفضال عف فرص اال، وية عصريةكمحطات حم، غالؿستاألعظـ منيا قابؿ لال

 . إلقامة مراكز لممعالجة بمياه البحر

فالينابيع في الجزائر تختمؼ مف حيث ، تمعب المياه المعدنية أىمية بالغة في السياحة الداخمية 
ومف أىـ ىذه الينابيع ، العالجية دالفوائو ف دالمعا نسبةة والكيميائية لممياه مف حيث الخصائص الفيزيائي
حماـ الكنيؼ ، حماـ السخنة، حماـ الصالحيف ببسكرة، حماـ بوغرارة بوالية تممساف :والحمامات المعدنية

 . غيرىاو  ...بخنشمة

 السياحة المناخية -5

فالسائح يستطيع أف يعيش ، تتميز الجزائر بتنوع مناخيا الذي يساعد عمى تنويع الخدمات السياحية 
 . لسياحية مف الساحؿ إلى الصحراءوذلؾ بفضؿ امتداد المناطؽ ا، األربعة في يـو واحدالفصوؿ 

 : المناخ السائد في الجزائر ينقسـ إلى ثالث أنواع 

 ؛االحر المتوسط شمبمناخ ال -
 ؛النسبة لممرتفعات واليضاب العمياالمناخ شبو جاؼ ب -
 ؛المناخ الجاؼ الصحراوي في الجنوب -

مثؿ بعض األمراض  ؛السياحة يفيد أحيانا في عالج بعض األمراض عف طريؽ المناخنوع مف ىذا ال 
 . والبعض اآلخر في الصحراء )رماؿ الصحراء(، والبعض قرب البحار، التي تعالج في الجباؿ

  السياحة الثقافية والتاريخية -6

والمتمثمة ، والمعالـ المصنفة مف طرؼ منظمة اليونسك تزخر الجزائر بموارد سياحية متنوعة أىميا 
 1:فيما يمي

 ؛100مف طرؼ اإلمبراطور ترجاف عاـ ه ؤ ي تـ إنشالذتيمقاد بباتنة ا -
 ؛أنشأىا الروماف :تيبازة -
 ؛نيةتعتبر مف أقدـ المدف الروما :جميمة بسطيؼ -

                                                 
1
 Ministère de de tourisme ,sitev2005, sept site algeriens figurent paterimoire culturel de luniesco, 2005, p21. 
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وىجرة الحيوانات لوحة طبيعية تعكس تحوالت المناخ  15000تحتوي عمى حوالي  :الطاسيمي -
 . سنة قبؿ الميالد 5000وتطور الحياة البشرية خالؿ 

ـ )عاصمة الدولة 1007ة مف أشير المدف اإلسالمية في الجزائر تأسست سن :قمعة بني حماد -
 ؛الحمادية(

 . مدينة إسالمية بالعاصمة :القصبة -

، ية متنوعة كاإلغريؽإضافة إلى الموارد الثقافية فقد عرؼ تاريخ الجزائر توافد مجموعات بشر  
أما بعد الفتوحات اإلسالمية فقد توافد العرب واألندلسيوف ، البيزنطييف والونداؿ، الروماف، فيالفينقي

، مما أكسب الجزائر تنوع بشري مميز ساىـ في تميزىا بإرث ثقافي وتاريخي وديني وحضاري، والعثمانيوف
وكذلؾ العادات ، رقية(التا، المغة األصمية )الشاوية األمازيغية، ىذا ما أدى إلى تنوع الميجات العربية

  .مف يزور الجزائر كأنما يزور عدة دوؿ داخؿ دولة واحدةف، والتقاليد

  السياحة الدينية -7

 : تتوفر الجزائر عمى العديد مف المقدسات الدينية التي تتمثؿ في 

مسجد ، مسجد عقبة بف نافع ببسكرة، مسجد األمير عبد القادر بقسنطينة: المساجد األثرية مثؿ -
 ...مسجد عبد الحميد بف باديس بوىراف، مسجد سيدي الحموي بتممساف، كتشاوة بالجزائر العاصمة

 غيرىا؛و 

 ؛كنيسة سكيكدةو كنيسة سانتا كروز ، عنابةالقديس أوغستيف بكنيسة  :مثؿ الكنائس -

 كاتدرائية وىراف؛، السيدة اإلفريقيةكاتدرائية ، كاتدرائية الكاثوليكية :الكاتدرائيات مثؿ -

ضريح ، ضريح سيدي ىالؿ بباب الواد، ضريح سيدي عبد الرحماف بالقصبة :مثؿالمزارات األثرية  -
 ؛غيرىاو  ...سيدي عبد القادر بباب عزوف

 . العيساوية، الزاوية التيجانية :الزوايا مثؿ -

  الطبيعية المؤىالت :الثاني المطمب

الجزائر مجموعة مف المؤىالت السياحية التي تمكنيا مف إنشاء صناعة سياحية متطورة  تمتمؾ 
 . تستطيع أف تكوف بديال لقطاع المحروقات الذي يعتبر المصدر الوحيد لمتنمية
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ىذه المؤىالت تتمثؿ في تنوع المناظر الطبيعية وتنوع التضاريس فضال عف الموقع الجغرافي المميز  
 . واإلرث الحضاري والثقافي المتنوع، )بوابة إفريقيا(

 المؤىالت الطبيعية -1

 الموقع الجغرافي -1-1

% 60.80وىي بذلؾ تمثؿ  2كـ2381741تتميز الجزائر باتساع الرقعة الجغرافية المقدرة مساحتيا بػ  
إذ تعتبر بحكـ انتمائيا إليو قطبا ، % بالنسبة لموطف العربي16.90و، بالنسبة لمساحة المغرب العربي

كما ترتب في المرتبة العاشرة عالميا ، راتيجية ميمة مف محطات البحر المتوسطواستىاما ومحطة جي
بحيث ستمكف دوؿ ، كما تعتبر بوابة إفريقيا الشمالية، %8والثانية بعد السوداف في إفريقيا أي بنسبة 
فريقية مف الوصوؿ إلى موانئ البحر المتوسط ومنو إلى بقية الساحؿ اإلفريقي بعد إنجاز طريؽ الوحدة اإل

 . موانئ العالـ

اليضاب العميا ، كـ وتقسـ الجزائر إلى ثالث مناطؽ جبمية    تمتد سواحميا البحرية عمى  
قاري ، كما تتميز بتنوع األقاليـ المناخية مف صحراوي، 2كـ2000000والصحراء التي تقدر مساحتيا بػ 

 . ر المتوسطومناخ البح

إف ىذا التنوع الجغرافي والمناخي وكذا شساعة المساحة الجغرافية تمكف الجزائر مف وضع أسس  
 . متينة وقاعدة ىيكمية صمبة فيما يتعمؽ بإحداث تنمية سياحية متواصمة ومستقرة

 المجاري المائية -1-2

تتركز ، جريانيا وتذبذب تدفؽ مياىياتتواجد في الجزائر عدة مجاري مائية تسمى باألودية لعدـ انتظاـ  
شمؼ أطوؿ الويعتبر واد ، وغيرىا...مزفراف، كوادي الصوماـ :معظميا في الوسط والشماؿ الشرقي لمبالد

مي وتصب في البحر ودية منبعيا مف جباؿ األطمس التمعظـ ىذه األ، وأكبر وادي يقع بالشماؿ الغربي
 . المتوسط

قتة بالنسبة لمعظميا كشط ؤ وتتشكؿ بيا بحيرات مالحة ولكنيا م، لجريافأما أودية الجنوب فيي قميمة ا 
في وتشكؿ أكبر احتياطي لممياه ، وتنبع األودية الجنوبية مف األطمس الصحراوي، والشط الشرقي، الحضنة

  .العالـ )المياه الجوفية(
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اء بمساحة إجمالية وىي مدفونة تحت رماؿ الصحر ، وتعتبر أكبر احتياطي لممياه العذبة في العالـ 
 1است. في أدرار وتمنر  3كـ900000تقدر بػ 

مميار متر مكعب حجـ الموارد المائية  13، مميار متر مكعب 20وتقدر الموارد المائية في الجزائر نح 
مميار متر مكعب بالشماؿ  02مميار متر مكعب تمثؿ الموارد المائية الجوفية ) 07والسطحية بالشماؿ 

 2مكعب في الجنوب(مميار متر  05و

  الثروات الزراعية والغابية -1-3

ىكتار ذات تشجير حديث أنجز في إطار عمميات  700000مالييف ىكتار منيا  04تغطي الغابات  
باإلضافة إلى مشروع السد األخضر الذي يبمغ طولو ، قالؿستالتشجير التي قامت بيا البالد منذ اال

الطبيعية فيي متواجدة بصفة رئيسية في الشماؿ وتغطي أما الغابات ، كمـ20كمـ وعرضو 1500
 3. % مف الصنوبر60ىكتار منيا  650000

% مف 3.4ىكتار أي بنسبة  8215730بحوالي  1998أما مساحة األراضي الزراعية فقدرت سنة  
 . مجموع المساحة الكمية لمبالد

والداخمية فالمنطقة الشمالية تزرع فييا تتواجد األراضي الزراعية بشكؿ رئيسي في المنطقة الشمالية  
وتعمؿ الجزائر عمى ، أما المنطقة الداخمية فيي موجية بشكؿ كبير لزراعة الحبوب، الخضر والفواكو

وىذا عف طريؽ تقديـ اإلمكانيات والمساعدات التي جسدت ، كسب األراضي الزراعية الجديدة في الجنوب
 . ما يسمى بصندوؽ الجنوب

الجنوب الذي يتميز و الداخمية و الزراعي بالتنوع فتتركز الحبوب في السيوؿ الساحمية  جاإلنتايتميز  
جيجؿ ، البويرة، تيزي وزو، واليات )بجاية 5أما الزيتوف فيوجد في ، بزراعة القمح مرتيف في السنة

 . أما الحمضيات فتتركز في الشريط الساحمي، سطيؼ(و 

                                                 
            www.wikipidia.orgااللكتروني :عمى الموقع ، وكيبيديا الموسوعة الحرة 1
 www.almyah.com مقالة عمى الموقع االلكتروني : مصادر الموارد المائية وتخصيصيا في الجزائر، بف عيشي بشير 2

le13/05/20014 
 .09ص، 1991، الجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر المستقمةاقتصاد ، أحمد ىني 3

http://www.wikipidia.org/
http://www.almyah.com/
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تتركز معظميا في الجية الشمالية الشرقية التي تحتوي عمى و الصحراء الجزائرية بغابات النخيؿ  تتميز 
 1. مميوف نخمة 15حوالي 

  الحيوانات والنباتات -1-4

الحديقة  :تتوزع مجموعة متنوعة مف الحيوانات والنباتات في الحدائؽ الموزعة في أرجاء البالد وأىميا 
الحديقة الوطنية ، الحديقة الوطنية الشريعة، الحديقة الوطنية بمزمة، الحديقة الوطنية قورايا، الوطنية جرجرة

المحمية الطبيعية المتواجدة في بحيرة ، الحديقة الوطنية اليقار، الحديقة الوطنية طاسيمي ناجر، الحامة
 ية بالقانوف الجزائريمحم 47ذلؾ  بما في، نوعا مف الثدييات 107وتممؾ الجزائر ، الطيور في الطارؼ

ويعتبر جنوب الصحراء ، منيا محمية107نوعا مف الطيور  336ولدييا أيضا ، معرضة لمخطر 330و
فيد الصحراء( ، الشييـ، القط البري، قط الرماؿ، الجرابيع، الغزاؿ، الموطف األساسي لمحيوانات )الفنؾ وى

الضبع : الحيوانات مثؿ مفمجموعة متنوعة وفي الشماؿ توجد ، وفي جرؼ اليقار توجد الكباش البربرية
 2. المكاؾ البري، األرنب البري، ابف آوى الذىبي، القط البري، النمس، الثعمب األحمر، المخطط

 . الخيوؿ، الجماؿ، الماعز، الخراؼ :ؿثتتوفر الجزائر عمى حيوانات أليفة متعددة م -

 . المياجرة مف أوربا بما في ذلؾ المقمؽقباؿ الطيور استيتميز فصؿ الشتاء في الجزائر ب -

 الحمامات المعدنية -1-5

 ومورد مياه حراري صنفت حسب طبيعتيا الفيزيائية عمى النح 202يقدر عدد الحمامات المعدنية بػ 
 3: التالي

 ؛مية محميةمورد لمياه حرارية ذات أى 136 -
 ؛ه حرارية معدنية ذات أىمية جيويةمورد لميا 55 -
 . لمياه معدنية ذات أىمية وطنية مورد 11 -

 

                                                 
: entre le  le developpement de l’economie agricole oasineBoualem Bouammar , Bekhti Brahim ,  

1

rehabilitation des ancienne oasis et l’aménagement des nouvelles palmeraies , Revue du chercheur , n°6 

université Kasdi Merbah ,Ouargla , 2008 , p19.     
 .المرجع السابق، ويكبيديا الموسوعة الحرة 2
، مجمة الدراسات االقتصادية، دور القطاع السياحي في تنمية قطاع الصناعات التقميدية والحرف في الجزائر، سعدوف بوكابوس 3

 .109ص2004، دار الخمدونية، 03العدد 
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 التراث الثقافي -1-6

حسب ، الجزائر عمى أكثر المناطؽ األثرية المنتشرة في حوض المتوسط وتتجمى ىذه الثروة تتوفر 
مناطؽ أثرية ضمف التراث العالمي  6تصنيؼ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ الثقافية إلى 

باإلضافة إلى امتداد المناطؽ ، حي القصبة(، وادي ميزاب، قمعة بني حماد، تيمقاد، تيبازة، )الطاسيمي
بإتاحة فرص عديدة لمزاولة النشاط السياحي طيمة أياـ  حالذي سم، ة مف الساحؿ إلى الصحراءالساحمي
 1. السنة

  الصناعة التقميدية -1-7

الصناعة تكشؼ عف مزيج مف ىذه ، الصناعة التقميدية عادة ما تزدىر بمحاذاة األحياء العتيقة 
، صناعة الحمي، الطرز، التقميدية األلبسة، نشاط النحاسيات، الميارات تشمؿ فرع الزرابي واألنسجة

نشاط اآلالت ، صناعة السالسؿ، صناعة الفخار، الخشب المنحوت، صناعة الجمود، الخزؼ الفني
 2. صناعة الزجاج سيقيةالمو 

  المناطق السياحية في الجزائر -2

مناطؽ سياحة في الجزائر تتمثؿ  6ىناؾ و  أدى تنوع المعطيات الجغرافية إلى تنوع المناطؽ السياحية 
 : 3في

  منطقة السواحل والسيول وىضاب األطمس الشمالي -2-1

والتي تعود إلى عيد الروماف والعرب ، تتميز بطوؿ شواطئيا وبعدد كبير مف المواقع األثرية 
 . إلى العصور القديمةوآثار تعود ، والمسمميف

 منطقة سمسمة األطمس التمي -2-2

وتوجد بيا أعمى قمة جبمية في الشماؿ "اللة ، الونشريس، األوراس :تتميز بوجود سالسؿ جبمية مثؿ 
 . ـ2308خديجة" بػ 

                                                 
 16الدورة ، مشروع تقرير حول المساىمة من أجل تحديد السياسة السياحية الوطنية، المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي 1

 .80ص، 2000نوفمبر 
 .112ص ، السابقالمرجع ، سعدوف بوكابوس 2
 جامعة، السداسي الثاني، العدد األوؿ، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، خالد كواشي 3

 .222ص2004، سطيؼ
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  منطقة اليضاب العميا -2-3

 . بتنوع الصناعة التقميديةو وتتميز بمناخيا القاري ومواقعيا األثرية 

 منطقة األطمس الصحراوي -2-4

، المعدنية، تتميز بالسياحة المناخية، وىي المناطؽ الواقعة بيف اليضاب العميا والصحراء الكبرى
 . الصيد

  منطقة واحات شمال الصحراء -2-5

كما تتنوع بيا الصناعات ، وتتوفر عمى أشجار النخيؿ والبحيرات، وتتميز باعتداؿ درجات الحرارة
 . التقميدية

  اليقار والطاسيمي(، منطقة الصحراء الكبرى )الجنوب الكبير -2-6

وبالحرارة المعتدلة عمى مدار السنة ، تتميز بالمساحات الشاسعة والجباؿ الشامخة والمتاحؼ الطبيعية 
 . وتتميز بالسياحة الشتوية

  االقتصادي المناخ :الثالث المطمب

وىذا بفضؿ اإلصالحات التي ، السنوات األخيرة عرؼ المناخ االقتصادي في الجزائر تحسنا كبيرا في 
مف ارتفاع  وكؿ ىذا بدعـ، خاصة سياسة اإلنعاش االقتصادي والمخططات الخماسية الحكومة قامت بيا

 . أسعار النفط وفيما يمي عرض ألىـ سمات المناخ االقتصادي في الجزائر

  الثروات الطبيعية االقتصادية -1

  الموارد الطاقوية -1-1

% مف الموازنة 60تبر الغاز والنفط العمودي الفقري لالقتصاد الجزائري حيث تمثؿ مداخيمو يع 
وتحتؿ الجزائر المرتبة الخامسة عالميا مف ، % مف الصادرات95% مف الناتج المحمي اإلجمالي و30و

 . احتياطي الغاز الطبيعي والثانية عالميا في تصديره

 الغاز الصخري  

أ" والصيف مف حيث توفرىا عمى الغاز  ـ واألولى عربيا والثالثة عالميا بعد " ةتبالجزائر المر  تاحتم 
ما  ووى، عميوفر و الواليات المتحدة األمريكية في كمية ىذا الغاز الذي تت فيي تتعادؿ مع، الصخري
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واإلمكانيات لوال نقص الخبرة ، سيجعميا خالؿ فترة قصيرة تتحوؿ إلى منافس كبير ليا في ىذا المجاؿ
 . غاللوستالضرورية ال

، ألؼ مميار متر مكعب 17يزيد عف  أوضحت الدراسات الفرنسية أف مخزوف الجزائر مف ىذا الغاز
غالؿ الغاز استتوقعت ىيئة المراقبة المتوسطية لممحروقات أف يرتفع حجـ النفط المستخرج في حاؿ و 

مميار متر  110الصادرات فستصؿ إلى  أما نسبة، مميار متر مكعب في السنة 160الصخري إلى 
 1. مكعب

ال سيما في التقنية ، والمتمثمة في تأثيره السمبي عمى البيئة، خراج ىذا الغازاست إال أف سمبيات 
تتسبب  المسماة )التفتيت الييدروليكي( التي تتسبب بإنتاج مخمفات مموثة ومشعة وجاخر استالمستخدمة في 

باإلضافة ، وقد تسبب الزالزؿ والبراكيف، وتستيمؾ كميات ضخمة مف المياه، بدورىا بتموث المياه الجوفية
األمر اآلخر ، إلى تسبب ىذه التقنية بتسرب غاز الميثاف الذي يعتبر أكثر ضررا مف ثاني أكسيد الكربوف

ما قد ينجـ عنو فرص لتسربات ، ير الصخورسخداـ الكيماويات في المياه التي يتـ ضخيا لتكاستمرتبط ب
 2. تمؾ الكيماويات وتمويثيا لمتربة ومصادر المياه الجوفية

  المواد المعدنية-1-2

نوعا( 13الرخاـ )، الممح، الزئبؽ، النحاس، الفوسفات، الرصاص، الزنؾ، تمتمؾ الجزائر الحديد الخاـ 
 . واألحجار الكريمة

 الطاقة-1-2-1

 الطاقة الكيربائية -

تنتجيا السدود وتمثؿ نسبة  % الباقية10و، الطاقة الكيربائية% مف 90تنتج المصادر الحرارية  
 . % في الجنوب16% مف مجموع الطاقة الكيربائية و84الشماؿ 

  الطاقة النووية -

 . وال تستغؿ إال لمبحث العممي، والثاني في عيف وسارة، تمتمؾ الجزائر مفاعميف نووييف األوؿ في درارية
                                                 

  www.portait.cder.dzle الجزائر من بين الدول األكثر توفر عمى غاز الشيست عمى الموقع، البوابة الجزائرية لمطاقة المتجددة 1
           

عمى ، 2014مارس ، 08العدد ، السمسمة السادسة، مجمة إضاءات، نشرة توعية، الغاز الصخري،، معيد الدراسات المصرفية 2
 www.kibs.edu.kw le 18/08/2016الموقع

http://www.portait.cder.dz/
http://www.kibs.edu.kw/
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 الطاقة ، والدراسات العممية أف الطاقة المتجددة مثؿ الكتمة الحيوية تدؿ األبحاث :الموارد المتجددة
 . وطاقة الرياح ستشكؿ في المستقبؿ رصيد طاقوي ال يستياف بو، الطاقة المائية، الشمسية

  رات االقتصاديةشالمؤ -1-3

 حجم السوق-1-3-1

حيث ، السوؽ المحميتعتبر الجزائر سوؽ ضخـ بالنسبة لمشركات األجنبية التي تيدؼ إلى تغطية  
الديمغرافي تراجعا بطيئا في  ووقد عرؼ النم، تتميز ديموغرافيا الجزائر بفتوتيا كسائر البمداف النامية

% بعدما كانت مف أعمى النسب 1.63إلى  2005سنة  والسنوات القميمة الماضية إذ وصمت نسبة النم
 مميوف نسمة(32.5) 2005ف كاف سنة مميوف نسمة بعد أ 40إلى  2014% ليصؿ سنة 3.4في العالـ بػ
 15.1% مف الجزائرييف تحت سف 25وأكثر مف 

باإلضافة عمى ، يالؾ كبيرا جدا لممواد المصنعة والتجييزاتستإف كبر حجـ السوؽ الجزائرية جعؿ اال 
 ذلؾ فإف قرب السوؽ الجزائرية مف السوؽ األوروبي جعميا تمتمؾ ميزة تنافسية تتمثؿ في نفقات البضائع

 . والخدمات الضرورية لإلنتاج

 البنية األساسية-1-4

، تتوفر الجزائر عمى شبكة طرقات وبنية اتصاالت ميمة كذلؾ تتوفر عمى خدمات الكيرباء والغاز 
 . وكؿ ىذا سيتـ التطرؽ إليو في الفصؿ الرابع بالتفصيؿ

  شبكة الطرقات-1-4-1

الجزائر الطرقات السريع جد ضعيفة ببعض وفي ، تعتبر شبكة الطرقات مف المؤشرات الميمة جدا 
فيما يخص النقؿ أما ، بينما بمغت شبكة الطرقات المعبدة مستوى جد مرتفع، المئات الكيمومترات فقط

ي الداخمية فيي جد بحر أما شبكة النقؿ ال، مطارا ترقى لممقاييس الدولية 13مطارا منيا  35الجوي فيوجد 
وميناءيف ، التجارة والمحروقات، ميناء لمصيد 11ميناء منيا  40وتحتوي الجزائر عمى ، متطورة

عمما بأف جزء ضئيؿ جدا منيا ، كمـ4200أما السكؾ الحديدية فيبمغ طوليا ، مخصصيف لممحروقات
 2. الطريؽ السريع الرابط شرؽ البالد بغربيا وويوجد ىناؾ مشروع قيد التنفيذ وى، مزود بالكيرباء

                                                 
  .2015الديواف الوطني لإلحصائيات  1
  .www.bebeldjazair.comle03/06/2007 مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مقالة الجزائر 2

http://www.bebeldjazair.com/
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 بنية االتصاالت -1-4-2

أما ، المصالح والمراسالت، التجارة، % لحساب اإلدارات30مميوف خط منيا  202بمغ الياتؼ الثابت  
 مميوف مشترؾ لعاـ13.7ثر مف متعامميف وأك 4فيما يخص الياتؼ المحموؿ فقد تطور سريعا مع مشاركة 

2005 . 

  خدمات الكيرباء والغاز-1-4-3

وىي نسبة شبيية بتمؾ المسجمة في بمداف منطقة ، %96أصبحت التغطية الكيربائية الفضائية تعادؿ  
ميجاوات أما الغاز الطبيعي فيستفيد  7000وىذا بفضؿ إنتاج يتجاوز ، التعاوف والتنمية األوروبية

 1.مميوف منزؿ مف التمويؿ المباشر بيذا الغاز1.7

 4الجزائر وتونس ويتكوف مف ف اىناؾ رابط، أما عف الربط الكيربائي بيف الجزائر وبمداف شماؿ القارة 
سبانيا عبر خط ، ـ300خطوط تسمح بتبادؿ الكيرباء يصؿ  وىناؾ ربط كيربائي بيف المغرب والجزائر وا 

 2. ؼ والذي يعبر مضيؽ جبؿ طارؽ. ؾ400كابؿ بحري بجيد 

فإف الجزائر تخفض أسعار الماء ، فادة الشركات األجنبية مف خدمات البنية األساسيةاستأما عف  
نخفض جدا إذا قورف بما قد وىذا السعر م، الكيرباء والمنتجات البترولية لمشركات المستقرة في الجزائرو 

 3. الشركات في بمد آخر مف بمداف البحر المتوسطتدفعو 

  القطاع البنكي-2

بنكا ومؤسسة مالية مقراتيا بالجزائر العاصمة    ، 2015نياية  البنوؾ والمؤسسات المالية بمغ عدد
 : وكانت تتوزع كما يمي

 6 ؛بنوؾ عمومية بما فييا الصندوؽ الوطني لمتوفير واالحتياط 
 10 بنوؾ تجارية خاصة؛ 
 6 مؤسسات مالية . 
 6 مكاتب تمثيؿ . 

                                                 
 معطيات  1

 .http://www.elmourz/algerie/economie/algeriehtmadia.d. Le03/06/2007واجتماعية 
 .566ص، 2002، مصر، إصدار مركز البحوث اإلفريقية، (2002-2001اإلفريقي )التقرير االستراتيجي  2
 .101ص، 2004، الجزائر، دار ألفا لمنشر، الجزائر اليوم بمد ناجح، عبد المطيؼ بف اشنيو 3

http://www.elmouradia.dz/algerie/economie/algeriehtm
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 مؤسستا قرض إيجاري . 

الفضائح التي ىزت القطاع  نتيجة، 2006الخاصة قد صفيت سنة  الوطنية ولإلشارة فإف البنوؾ 
 . البنكي الجزائري

ماي  15دخوؿ نظاـ الدفع اإلجمالي حير التنفيذ في  وإف أىـ ما ميز النظاـ البنكي الجزائري ى 
التعويض  –ويقوـ ىذا النظاـ بمعالجة الصكوؾ عف طريؽ نظاـ التعويض عف بعد )أتي سي ، 2005

تسوية ، االقتطاع والعمميات النقدية(، الدفع األولى )التحويؿويتكفؿ بأنظمة ، عف بعد ما بيف البنوؾ(
يسمح ىذا النظاـ بوضع شبكات آلية ، أياـ(3الصفقات المالية جميعيا بيف البنوؾ في أجؿ أقصاه )

لممبادالت ما بيف البنوؾ وتندرج ىذه الخطوط في إصالح شامؿ لمقطاع البنكي الذي يخص البنوؾ 
 . ماؿوشركات التأميف وأسواؽ ال

 مؤشرات االقتصاد الكمي-3

آفاقا اقتصادية بفضؿ المستوى الجيد ألسعار النفط المسجمة لمعاـ الخامس عمى  2006عرفت سنة  
وحسف أداء ، وخمقت ىذه الوضعية مناخا قويا غير مسبوؽ لتعزيز التوازنات االقتصادية الكمية، التوالي

 : والنقدية في البالد وفيما يمي بعض ىذه المؤشراتالمالية ، المؤشرات الرئيسية االقتصادية الكمية

مميار دوالر 124.1حوالي  2006بمغ الناتج الداخمي الخاـ في سنة : الناتج الداخمي الخام-3-1
، 1%4.1ب، دوالر 3698.5وىذا ما انعكس عمى زيادة الناتج الداخمي الخاـ لمفرد بػ ، %4.9وبنسبة نم

مميار دوالر سنة  196مميار دوالر مقابؿ  221إلى  2014لمجزائر سنة ليرتفع الناتج الداخمي الخاـ 
% 1.5إلى  2013% في 7.1خارج المحروقات تراجعا مف  ووفي مقابؿ ذلؾ عرؼ معدؿ النم، 2013

 . 2014في 

، 2014مميار دج في  3.8833مف جية أخرى عرفت عائدات الجباية البترولية تراجعا والتي بمغت  
 . 2013مميار دج في     . مقابؿ 

، مميار دج1.577 إلى تمويؿ الخزينة العمومية ب 2014وتـ توجيو عائدات الجباية البترولية لسنة 
أف حجـ السحوبات مف صندوؽ ضبط  كما، مميار دج 1.8106وكذا صندوؽ ضبط اإليرادات ب

                                                 
1 

www.algerieindicateur.dz le 20/06/2007. 

http://www.algerieindicateur.dz/
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يمثؿ أعمى  ما ووى، 2013مميار في  2.1324 مقابؿ 2014مميار دج في  2.9656 اإليرادات بمغ
 1. 2000مستوى مف حيث قيمة األمواؿ المسحوبة منذ عاـ 

إال أنو عرؼ ارتفاعا ، طاعت الجزائر التحكـ في التضخـ في السنوات األخيرةاست: التضخم-3-2
قد سجؿ و ، 2006% سنة 5. 2إلى  2005% سنة 1.6حيث ارتفع مف، 2006و 2005طفيفا ما بيف 
بػ 2015ليعرؼ ارتفاعا ممحوظا سنة %2.2إلى 2014لينخفض سنة %3.3إلى 2013ارتفاعا سنة 

4.20% .2 

مميار دوالر نياية سنة 77.8إلى 2005مميار دوالر سنة 56ارتفع مف  احتياطي الصرف-3-3
تصؿ إلى و لتواصؿ ارتفاعيا ، 1999مميار دوالر سنة 4.4مقابؿ، جراء ارتفاع أسعار المحروقات 2006
إلى  2014لينخفض سنة 2013 مميار دوالر سنة 194مقابؿ ، 2014مميار دوالر سنة  195

 3.مميار دوالر178.9

مميار دوالر  16مقارنة بػ  2006مميار دوالر سنة  31.82 سجؿ فائض بمغ :الميزان التجاري-3-4
، 2005%عف سنة 14.83مميار دوالر مرتفعة بػ 52.82وبمغت الصادرات حوالي  20054سنة 

مميار دوالر سنة 21.5بينما بمغت الواردات ، % مف القيمة اإلجمالية98.97 وصادرات المحروقات تمثؿ
 2008قد سجؿ الميزاف التجاري أقصى فائض لو سنة و  2005،5% عف سنة 3.18مرتفعة بػ 2006
مميوف  11.065 مقابؿ، 2014مميوف دوالر سنة  4.306 مميوف دوالر لينخفض إلى 39.819بقيمة

 2013.6دوالر سنة 

المساىمة  بسبب، صادرات المحروقات المتحكـ الوحيد في رصيد الميزاف التجاري الجزائري تبقىو  
  .مميوف دوالر 2التي لـ تتجاوز و المحتشمة لمصادرات خارج المحروقات 

إلى نياية  2003إف مجموع المؤسسات واألصوؿ المتنازؿ عنيا مف شير جواف :الخوصصة-3-5
 7:ىو 2005

                                                 
 . 2015الوطني لإلحصائيات الديواف  1
 .السابقرجع الم 2

3
www.bank-of-algeria.dz25        

  www.majlislouma.dzle05/06/2007 معمومات عن الجزائر، مقالة الجزائر 4
  www.libyaforum.orgle 03/07/2007 المغرب العربي من ضعف التكامل إلى فقر التنمية المشتركة، بدوف مؤلؼ 5
 .CNIS ،2015الجمركية و  اإلحصائيةالمركز الوطني لممعمومات  6
  www.ulum.1/ble 15/06/2007 أثر الشراكة األورومتوسطية عمى تنافسية االقتصاد الجزائري، قمش عبد القادر 7

http://www.majlislouma.dz/
http://www.libyaforum.org/
http://www.ulum.1/b
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o 238 ؛لمتعامميف خواص وطبيعييف 124نيا م 
o 81 ؛لشركاء أجانب 31وات مف األجراء لمجموع 
o مميار 63.4يات التنازؿ قدر بػفإف السعر اإلجمالي لعمم :المؤسسات المتعمقة بعمميات الخوصصة
 ؛دج

o منصب 19000ومجموع مناصب الشغؿ التي أبقى عمييا ى . 

ثمار القطاع الخاص ستمؤسسة ال 1200طرح  وىثمار في الجزائر ستومما عزز جاذبية مناخ اال 
 1. ضمف برنامج الخوصصة الذي طرحتو الحكومة

 اإلطار المؤسساتي-4

، ثمار المحمي في الجزائرستثمار األجنبي المباشر لنفس اإلجراءات الخاصة باالستيخضع ممؼ اال 
ي الجزائر وفؽ الترتيب ثمار فستالييئات المكمؼ باإلشراؼ عمى اال، 2001أوت  21فقد حددت تعميمة 

 : التالي

  (CNIثمار )ستالمجمس الوطني لال-4-1

 3: تتمثؿ ميامو فيما يمي، 2تنظيـ يشمؿ ممثميف عف ثماني وزارات برئاسة رئيس الحكومة ىو 

  ؛ثمار وأولوياتياستتطوير اال راتيجيةاستيقترح 
 ؛ثمار مسايرة لمتطوراتستاليقترح تدابير تحفيزية ل 
  4: االتفاقيات التاليةيفصؿ في 
o ؛الوكالة لحساب الدولة والمستثمر االتفاؽ مع 
o ؛ثمارستموافقة المجمس الوطني لال االتفاقية المبرمة بعد 
o  ؛ثماراستايا ونوعيا حسب طبيعة كؿ االتفاؽ عمى منح المز 
 ؛ثمار وتشجيعوستفيذ ودعـ االيقترح عمى الحكومة القرارات والتدابير الضرورية لتن 
  ثمارات وتطويرىماستحداث مؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويؿ االاستيشجع عمى . 

 
                                                 

1
 http://www.bebeldjazair.com le 03/06/2007. 

 2001ديسمبر  24المؤرخ في  281-01المرسـو التنفيذي رقـ ، الجزائر 2
 .2001، 47عدد ، الجريدة الرسمية، المرجع السابؽ، 03-01 األمر رقـ، 12المادة  3
 نفسو رجعمال 4

http://www.bebeldjazair.com/
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  (ANDIثمار )ستالوكالة الوطنية لترقية اال-4-2

الموافؽ لػ  08-06المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  2001أوت  20الموافؽ لػ  03-01حسب األمر رقـ  
ثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في خدمة ستتعد الوكالة الوطنية لترقية اال 2006جويمية  15

 (apsiثمار )ستتأسست ىذه الوكالة لتخمؼ وكالة ترقية ومتابعة اال، المستثمريف المحمييف واألجانب
إطارا يشرفوف عمى تسيير ممفات  150توظؼ ، ثمارستتمارس مياميا تحت وصاية المجمس الوطني لال

 1: وىي تتولى المياـ التالية، إطارات لكؿ واليةوالية بمعدؿ ثالث  48ثمار في ستاال

 ؛ثمارات وتطويرىا ومتابعتياستاال ترقية 
 ؛مستثمريف في إطار إنجاز مشاريعيـإعالـ ومساعدة ال 
  نجاز المشاريع فتاء إجراءات التأسيس عنداستتسييؿ  ؛إنشاء المؤسسات وا 
  ثمار؛ستباالمنح المزايا الخاصة 
 ؛ثمارستصندوؽ دعـ اال تسيير 
 ثمارستتسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجية لال . 

  المناخ السياسي واألمني-5

قرار ستكاف مف أىـ مظاىرىا عدـ اال، مرت الجزائر بفترات عصيبة عمى الساحة السياسية واألمنية 
فأدى ، وىذا سبب الخالفات والصراعات عمى السمطة خصوصا مع بداية التسعينيات، السياسي واألمني

 وى مر تعقيداومما زاد األ، إلى نقص التمويؿ الخارجي ونفور المستثمريف المحمييف واألجانب عمى السواء
 . اإلعالـ الغربي الذي كاف وال يزاؿ يعطي نظرة أمنية سيئة لمعالـ عمى الوضع في الجزائر

قانوف الوئاـ المدني خاصة مع مصادقة الشعب الجزائري عمى  1998قرار يعود لمجزائر سنة ستبدأ اال 
ولقد دفعت الجزائر ، كما يدؿ عمى ذلؾ األمف المسترجع في المدف وفي معظـ األرياؼ، 1999عاـ 

ليس عمى مستوى ، خالؿ السنوات األخيرة في مكافحتيا لإلرىاب ثمنا باىظا مف أجؿ السالـ واألمف
 2. بؿ عمى مستوى العالـ أيضا، منطقة البحر المتوسط فحسب

دورا كبيرا في تحسف ، تحت شعار المصالحة الوطنية الشاممة ئاـ المدنيو جاح النسبي لقانوف الكاف لمن 
ثمار األجنبي ستويظير ىذا مف خالؿ تزايد حركة اال، ثماري السياسي واألمني في الجزائرستالمناخ اال

                                                 
1
 www.andi.dz le15/12/2006. 

 .7ص، المرجع السابق، عبد المطيؼ بف أشنيو 2

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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الكاممة لالقتصاد ماعدا  وخصوصا بعد الشروع في عمميات الخوصصة، المباشر في السنوات األخيرة
 . قطاع المحروقات

ثمار المنجزة في الجزائر خالؿ سنة ستأكد تقرير المرصد األورومتوسطي حوؿ مشاريع اال قدو  
ثمار ستبأنو ال مجاؿ لمشؾ بأف الجزائر بدأت بالفعؿ تجتاز مرحمة التخوؼ والترقب مف قبؿ اال، 2004
 1. األجنبي

  الجزائر في المباشر األجنبي ثمارستلال القانوني اإلطار :الرابع المطمب

ثمار األجنبي وكيفية التعامؿ معو في إطاره القانوني منذ ستإف المتتبع لسياسة الجزائر في معالجة اال 
حيث تنفرد كؿ مرحمة عف األخريات ، قالؿ إلى حد اآلف سوؼ يقؼ عمى ثالث مراحؿ أساسيةستاال

عرض موجز ألىـ  فيمايميو ، ابعا خاصا في كيفية التعامؿ معوط بتغيرات سياسية واقتصادية تعطي
 . التحفيزات المقدمة مف خالؿ ىذه القوانيفأىـ و ، تأىـ ما جاء مف تعديالو  القوانيف

  المرحمة األولى-1

قالؿ إلى نياية الثمانينات ورغـ أف ىذه الفترة قد شيدت نظاـ اقتصادي ستتمتد ىذه المرحمة مف اال 
 : فيما يمي تمخص قوانيف 4دي إال أنيا شيدت عميو القطاع العاـ في النشاط االقتصاموجو يغمب 

  1963جويمية  26المؤرخ في  63/227قانون  -
  وىذا ما قتصاداالآنذاؾ والمشاركة في بناء  كاف ييدؼ إلى عدـ مغادرة المستثمر األجنبي الوطف 

 . 2الخاصة بالمؤسسات المنشأة عف طريؽ اتفاقيةوقد منحو بعض الضمانات ، منو 23تؤكده المادة 
  )المعدل لمقانون السابق( 1966سبتمبر  15المؤرخ في  66/284قانون  -
، وكذا الضمانات واالمتيازات التي يوفرىا، كاف ىذا القانوف أكثر شرحا وتحديدا لتدخؿ القطاع الخاص 

حيث أنشأت بعض ، (1970-1967في الفترة ) وقد كانت لو نتائج إيجابية مقارنة بالقانوف السابؽ خاصة
 . 3الشركات المختمطة مف طرؼ المتعامميف المحمييف واألجانب

                                                 
مجمة الدراسات ، االستثمار األجنبي المباشر )الحمقة الرابعة(، العولمة االقتصادية وأثرىا عمى الوطن العربي، عبد الرحماف تومي 1

 .38ص، 2005جويمية ، السادسالعدد ، االقتصادية
، 53لعدد ا، الجريدة الرسمية، يتضمف قانوف االستثمارات 1963جويمية  26الصادر في  227-63القانوف رقـ ، 1و 2المادتاف  2
 .23صػ، 1963أوت 2
، 08العدد ، االقتصاديةمجمة الدراسات ، )الحمقة األولى(، واقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، عبد الرحماف تومي 3

 .108ص، 2006جويمية ، دار الخمدونية
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  1982أوت  28المؤرخ في  82/13قانون  -

نعاشو راتيجيةإستتميزت فترة الثمانينات بانتياج   وتصحيح كؿ ، تنموية جديدة لدعـ االقتصاد الوطني وا 
وقد تعمؽ ىذا ، واشتراؾ القطاع الخاص، المركزية تسيير االقتصاد الوطنيفارتكزت عمى ، أخطائو السابقة

 1. القانوف بتأسيس الشركات المختمطة وطرؽ تسيرىا

 1986أوت  19المؤرخ في  86/13قانون  -

 82/13جاء ىذا القانوف ليعدؿ القانوف ، بعد األزمة التي عرفتيا الجزائر بعد انييار أسعار البتروؿ 
وقد مكف ىذا القانوف الشركات األجنبية مف التدخؿ في قطاع المحروقات عف طريؽ ، لوليكوف متمما 

وقد أعطى ىذا ، %49شريطة أال يتعدى الرأسماؿ األجنبي ، طراؾاالشراكة مع المؤسسة الوطنية سون
 والقانوف المستثمر األجنبي جممة مف الحقوؽ واالمتيازات كضمانات التعويض في حالة نزع الممكية أ

 . 2كما منح تحفيزات ضريبية، لتأميـا

األىداؼ المرجوة بسبب المحيط السياسي الذي ينادي بقياـ نظاـ اشتراكي يستند  ىذه القوانيف لـ تحقؽ 
ونقص ، وارتفاع تكاليؼ اإلنتاج، كما أف تمؾ المرحمة تميزت بالتسيير البيروقراطي، إلى القطاع العاـ
 . 3وخوؼ القطاع الخاص األجنبي عمى مصالحو، اليياكؿ القاعدية

  المرحمة الثانية-2

االنفتاح عمى اقتصاد  وقامت الجزائر في فترة التسعينات بالتخمي عف النظاـ االشتراكي والتوجو نح 
وفيما يمي عرض ألىـ ، ثمار األجنبي المباشرستوبذلؾ فتحت صفحة جديدة لمتعامؿ مع اال، السوؽ
 . القوانيف

  14/04/1990المؤرخ في  90/10النقد والقرض  قانون -

 ثمارستلالإال أنو أعطى مكانة مرموقة ، ثمارستباالوليس ، يعتبر القانوف خاصا بالنقد والقرض 
ألوؿ و وجسد بذلؾ ، وحدد ىذا القانوف العالقة الجديدة لحركة رؤوس األمواؿ مع الخارج، األجنبي المباشر

                                                 
المتمـ بالقانوف رقـ و  المعدؿ، المتعمؽ بإنشاء الشركات المختمطة وطرؽ تسييرىا 1982أوت  28المؤرخ في  82/13قانوف رقـ  1

86/13 . 
بإنشاء الشركات المختمطة االقتصاد وطرؽ المتعمؽ  82/13مقانوف لمعدؿ ومكمؿ  1986أوت  19المؤرخ في  86/13قانوف رقـ  2

 . 1986أوت  27الجزائر، 35العدد ، الجريدة الرسمية، تسييرىا
 .110 -108صص ، المرجع السابق، عبد الرحماف تومي 3



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

186 

ثمار ستاال ولممقيميف وغير المقيميف الحرية الكاممة بالقياـ بالشراكة أ ورخص، مرة شعار "الباب المفتوح"
ما تؤكد عميو  ذاوى، ارج لتمويؿ مشاريع اقتصاديةوتحويؿ رؤوس األمواؿ بيف الجزائر والخ، المباشر

قبؿ  فتثمر في النشاطات غير المحتكرة مكما يمكف لممستثمر األجنبي أف يس، 188و 181المادتيف 
 . 1ىذا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لمتنمية االقتصاديةو ، الدولة

  ثمار(ست)الخاص بترقية اال 1993جويمية  5المؤرخ في  93/12القانون  -

مف خالؿ ، وتكممة قانوف النقد القرض، االنفتاحوتحقيؽ سياسة ، جاء لينسجـ مع برنامج إعادة الييكمة 
وذلؾ مف أجؿ ، ثماراتستاألمواؿ األجنبية بما فييا اال قباؿ رؤوساستتحسيف الشروط المتعمقة بجذب و 

ألف ذلؾ سيسمح لمجزائر بأف ، الخروج مف أزمة المديونية وولكف اليدؼ الحقيقي ى، الوصوؿ لمتنمية
 2. اسة تنموية كما سبؽ ليا وأف فعمت ذلؾ في السبعيناتيتسطر س

 المرحمة الثالثة -3

لى  2000شيدت ىذه المرحمة منذ سنة   آخرىا مشروع قانوف  اقانون 13حوالي  2006غاية سنة وا 
مما يدؿ عمى إرادة  3مراسيـ تنفيذية 9أوامر و 8باإلضافة إلى ، ثماريستيتعمؽ بشركات رأس الماؿ اال

وفيما ، وفي أسرع وقت لتمكيف المستثمريف األجانب مف إقامة المشاريع، الدولة في تطبيؽ القوانيف ميدانيا
 : ىذه المرحمة يمي أىـ ما جاء في

  ثمار(ست)المتعمق بتطوير اال 2001أوت  20المؤرخ في  01/03األمر  -

 ووى، يندرج ىذا األمر في سياؽ اإلصالحات االقتصادية التي باشرتيا الجزائر منذ سنوات عديدة 
، المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية 2001أوت  20المؤرخ في  01/04يمثؿ مع األمر 

خوصصتيا إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي في إطار القانوف و ، سييرىاوت
مف األمر المذكور نصت عمى إلغاء كؿ األحكاـ  30والمادة ، ثمارات في الجزائرستالعاـ الذي يحكـ اال

                                                 
 -173صص ، 1993، الجزائر، مطمعة دحمب، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية، محمد بمقاسـ حسف بيمولة 1

174. 
 .16ص، 1999، الجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، قانون االستثمارات في الجزائر، كماؿ عموش قربوع 2
 .116ص، المرجع نفسو، عبد الرحماف تومي 3
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المتعمؽ بترقية ودعـ  93/12وال سيما تمؾ الواردة في المرسوـ التشريعي رقـ ، السابقة المخالفة ليذا األمر
 1: ثمار وتضمف ىذا القانوف المبادئ التاليةستاال

 ؛وعدـ المجوء لمتأميـ، ة المفروضةثمار ورفع القيود اإلداريستمبدأ حرية اال 
 ؛يمات المتعمقة بالنشاطات المقننةثمار وقيد التنظستحرية اال 
 ؛ثماراتستظاـ القانوني الخاص باالتثبيت الن 
 ؛ر لمرأسماؿ وعائداتوالتحويؿ الح ضماف 
 وتتمثؿ في صنفيف مف المزايا أدرجيا ضمف نظاميف النظاـ العاـ ، منح مزايا جبائية وجمركية

 . منو 10و 9ثنائي( وذلؾ في المادتيف ستوالنظاـ الخاص )اال

 النظام العام -

ثمارات بالحد األدنى المضموف لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات بامتيازات ستتتمتع اال، 09حسب المادة 
 : فيما يمي 2و 1ثمارات حسب المادتيف ستوتتمثؿ ىذه اال، جبائية وجمركية

  إعادة تأىيؿ  وتاج أتوسيع قدرات اإلن وحداث نشاطات جديدة أاستاقتناء أصوؿ تندرج ضمف
 ؛منتجات قديمة

 ؛مؤسسة عمومية لمساىمة في رأس ماؿا 
 الجزئيةو فادة النشاطات في إطار الخوصصة الكمية است . 

 : أما االمتيازات الممنوحة فيي كاآلتي 

  تطبيؽ النسبة المنخفضة في مجاؿ الحقوؽ الجمركية فيما يخص التجييزات المستوردة والتي تدخؿ
 . ثمارستمباشرة في إنجاز اال

  فيما يخص السمع والخدمات التي تدخؿ مباشرة في اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة
 . ثمارستإنجاز اال

  اإلعفاء مف دفع رسـ نقؿ الممكية بعوض فيما يخص كؿ المقتنيات العقارية التي تمت في إطار
 . ثمارستاال

 

                                                 
 المتعمق بتطوير االستثمار ومدى قدرتو عمى تشجيع االستثمارات الوطنية 01/02مضمون أحكام األمر رقم ، محمد يوسفي 1

 .40-38ص، 2002، الجزائر، 2المجمد، 23العدد، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة، واألجنبية
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 ثنائي(ستالنظام الخاص )اال -

 : ثمارات التاليةستثمارات األجنبية مف المزايا الخاصة باالستفادة االاستعمى  10نصت المادة  

 ثمارات التي تنجز في المناطؽ التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة مف الدولةستاال . 
 بالنسبة لالقتصاد الوطني والسيما عندما تستعمؿ تكنولوجيا األىمية الخاصة ثمارات ذات ستاال

وتقضي إلى تنمية ، خاصة مف شأنيا أف تحافظ عمى البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة
 .مستديمة

 : أما االمتيازات الممنوحة فيي كاآلتي

 عند البدء في إنجازىا : 
o  ثمارستاالاإلعفاء مف دفع حقوؽ الممكية بعوض فيما المقتنيات العقارية التي تمت في إطار . 
o  تطبيؽ حؽ ثابت في مجاؿ التسجيؿ بنسبة منخفضة قدرىا اثنيف في األلؼ فيما يخص العقود

 . التأسيسية في رأس الماؿ
o فيما يخص األشغاؿ المتعمقة ، كميا بالمصاريؼ بعد تقييميا مف الوكالة وتتكفؿ الدولة جزئيا أ

 . ثمارستبالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز اال
o  اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع والخدمات التي تدخؿ مباشرة في

 . انجاز المشروع
 غاللستبعد معاينة انطالق اال : 
o ومف الضريبة عمى ، اإلعفاء لمدة عشر سنوات مف النشاط الفعمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات

 . ومف الرسـ عمى النشاط الميني، ومف الدفع الجزافي، الدخؿ اإلجمالي عمى األرباح الموزعة
o مف تاريخ االقتناء مف الرسـ العقاري عمى الممكيات العقارية التي  ابتداءاء لمدة عشر سنوات فاإلع

 . ثمارستتدخؿ في إطار اال
o يالؾستثمار مثؿ تأجيؿ العجز وآجاؿ االستمنح مزايا إضافية مف شأنيا أف تحسف وتسيؿ اال . 

وقد نص ىذا األخير عمى  2006جويمية  15المؤرخ في  08-06باألمر  01-03عدؿ وتمـ األمر  
 1: مومة الضمانات التاليةدي

  ؛المساس باالمتيازات المحصؿ عميياعدـ 
                                                 

 .2006يوليو  19، 47العدد ، الجريدة الرسمية، المتعمؽ بتطوير االستثمار، 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06األمر رقـ  1
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 ؛تحويؿ رؤوس األمواؿ والمداخيؿ 
 ؛واة في التعامؿ مع كؿ المستثمريفالمسا 
 ؛ثماراتستية والثنائية وحماية االتغطية عف طريؽ المعاىدات واالتفاقيات الدول 
 ؛إمكانية الطعف اإلداري 
  الدولي في حالة قياـ نزاع بيف الدولة الجزائرية والمستثمريف غير إمكانية المجوء إلى التحكيـ

 . المقيميف

 : والمتعمق بالمحروقات 2005أفريل سنة  28الصادر في  05/07القانون رقم  -

 1: ومف أىـ ما جاء بو ىذا القانوف يتمخص فيما يمي، ويرمي إلى تحسيف أداء القطاع 

وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطيا في مجاؿ  :ىماإنشاء وكالتيف وطنيتيف مستقمتيف  -
حيث تكمؼ األولى بالتنظيـ ، المحروقات )سمطة ضبط المحروقات( ووكالة وطنية لتثميف موارد النفط

التنظيـ ، عماؿ الحر مف الغير لمنشآت النقؿ بواسطة قنوات التوزيعستالمتعمؽ بتطبيؽ التعريفات ومبدأ اال
دارتيا في مجاؿ الصحة واألمف السير عمى احتراـ دفتر ، الصناعي والبيئة والوقاية مف المخاطر الكبرى وا 

الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقؿ بواسطة األنابيب والتخزيف وتطبيؽ المقاييس والمعايير المعدة عمى 
فيما ، ابقةأساس دولي وكذا تطبيؽ العقوبات والغرامات في حالة مخالفة القوانيف المتعمقة بالنشاطات الس

القياـ ، تسميـ رخص التنقيب، غالؿ المحروقاتاستثمارات في مجاؿ البحث و ستتكمؼ الثانية بترقية اال
غالؿ مساحات استمنح و ، غالؿستبعممية طرح المناقصات وتقييـ العروض المتعمقة بنشاطات البحث واال

براـ العقود ومراقبة تنفيذىا والحرص عمى دفع ، ودفعيا إلى الخزينةتحديد وجمع اإلتاوة ، البحث متابعة وا 
الرسـ ، المتعامؿ لمرسوـ المنصوص عمييا في نص القانوف )الرسـ عمى الدخؿ البترولي يدفع شيريا

ضريبة عقارية عمى أمالؾ أخرى ما عدا ، ضريبة تكميمية عمى الناتج تدفع سنويا، المساحي يدفع سنويا
لمقياـ بإعداد المخططاف عمى المدييف المتوسط ، األخرى(إضافة إلى بعض الرسوـ ، غالؿستأمالؾ اال

 . وطويؿ األجؿ لقطاع المحروقات وكذا ترقية تبادؿ المعمومات الخاصة بسوؽ الغاز
ثمارات أكثر جدوى بالنسبة لمدولة ستاعتماد نظاـ جبائي جديد وأبسط وأكثر تحفيزا بالنسبة ال -

ثمار في األنشطة ستألنشطة لتحفيز العامميف عمى االويقتضي ىذا النظاـ عمى وجو الخصوص بتدعيـ ا

                                                 
 . 2005يوليو19، الجزائر، 50العدد ، الجريدة الرسمية، المتعمؽ بالمحروقاتو  28/04/2005الصادر في  05/07القانوف رقـ  1
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كما يقتضي بتحديد الميداف المنجمي في ، إلخ( ...في المصب )النقؿ عبر قنوات التكرير والتوزيع النفطي
 . أربعة مناطؽ وفؽ درجة الصعوبة

ات توضيح األحكاـ المتعمقة بالغاز الطبيعي بغية ضماف تمويف لمسوؽ الوطنية تطوير الصادر  -
 . عماؿ العقالني لمطاقاتستوصوف البيئة واال

وفي ، ثمارستتنفيذ سياسة األسعار لممنتوجات البترولية عمى مستوى السوؽ الوطنية بشكؿ يشجع اال -
 . المنتوجات األقؿ تموثا ونفس الوقت يوجو المستيمكيف نح

ثمار في ىذه ستراؾ باالتحرير نقؿ المنتجات البترولية بيدؼ السماح لمعامميف غير شركة سوناط -
 . ومف ثـ رفع قدرات النقؿ إلى أقصى حد، الفروع

 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06األمر رقم  -

المؤرخ في  03-01يعدؿ ويتمـ األمر رقـ ، 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06جاء األمر رقـ  
مف التعديالت يمكف ذكر  ويتضمف ىذا األمر مجموعة، ثمارستوالمتعمؽ بتطوير اال 2001أوت  20

 1: أىميا فيما يمي

، ثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريعات المتعمقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئةستتنجز اال -
ثمارات بقوة القانوف مف الحماية والضمانات المنصوص عمييا في القوانيف والتنظيمات ستوتستفيد ىذه اال

ثمار ستإلى التصريح باال، ثمارات التي تستفيد مف مزايا ىذا األمر قبؿ إنجازىاستوتخضع اال، المعموؿ بيا
 ؛ثمارستلوكالة الوطنية لتطوير االلدى ا
ثمارات ذات األىمية بالنسبة لالقتصاد الوطني مف مزايا تعد عف طريؽ التفاوض بيف ستتستفيد اال -

وتحدد ، ثمارستوزير المكمؼ بترقية االتحت إشراؼ ال، المستثمر والوكالة التي تتصرؼ باسـ الدولة
ثمارات ذات األىمية بالنسبة لالقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عف طريؽ التنظيـ بعد رأي ستاال
 ؛ثمارستطابؽ مف المجمس الوطني لالم

وضع تحت سمطة ورئاسة ، ثمارستثمارات مجمس وطني لالستلدى الوزير المكمؼ بترقية اال ئأنش -
، ثماراتستبسياسة دعـ االو ثمارات ستاال راتيجيةإستبىذا المجمس بالمسائؿ المتصمة  وكمؼ، الحكومة

وبصفة عامة بكؿ المسائؿ المتصمة بتنفيذ ، 12وبالموافقة عمى االتفاقيات المنصوص عمييا في المادة
 ؛ىذا األمرأحكاـ 

                                                 
والمتعمؽ بتطوير  2001أوت  20المؤرخ في  03.01المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ ، 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06أمر رقـ  1

 2001، الجزائر، 47العدد، الجريدة الرسمية، االستثمار
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مع المعمومات المتابعة التي تمارسيا الوكالة مف خالؿ موافقة ومساعدة المستثمريف وكذا ج تنجز -
 . اإلحصائية المختمفة

لذلؾ فقد أصبح يتطابؽ مع ، ثماري في الجزائر شيد العديد مف التعديالتستإذف فالمناخ القانوني اال 
االقتصادية الجزائرية مع توجيات وبذلؾ انسجمت السياسة ، المبادئ المكرسة عمى المستوى الدولي

 . ليصبح المجاؿ مفتوحا أماـ المستثمريف األجانب لتنفيذ مشاريعيـ، اقتصاد السوؽ

 ثمارستاال ترقية مجال في الخارجية والعالقات الجزائر :الخامس المطمب

ف خالؿ الجزائر كباقي الدوؿ النامية فرضت عمييا العولمة االندماج تدرجيا في السوؽ العالمية م 
ولتفادي الوقوؼ أماـ القوى العالمية في منافسة ، واالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية، تحرير التجارة
باإلضافة إلى ، كاف البد مف الدخوؿ في التكتالت الكتساب نوع مف القوة عمى الساحة الدولية، غير عادلة

ثمار ستأكبر لممستثمريف وتشجيعيـ عمى اال وكؿ ىذا مف شأنو أف يعطي حماية، إبراـ االتفاقيات الدولية
 . في الجزائر

  OMCتحرير التجارة الخارجية واالنضمام إلى  -1

حيث تـ ، 1991تمكف الجزائر مف االنفتاح عمى السوؽ العالمية وتحرير التجارة الخارجية وذلؾ سنة  
دولة والتعديؿ الييكمي باإلضافة إلى إعادة الج، تكريس حرية التجارة الخارجية لكؿ عوف اقتصادي

( والذي كاف مف أىـ محاوره االنفتاح عمى السوؽ الخارجية الذي فرض القياـ بإجراءات 1994-1998)
والمتعمؽ بخوصصة  1995أوت  26المؤرخ في  22-95الخوصصة التي جسدت بموجب األمر 

 . المؤسسات العمومية

سؤاال  30بإجابتيا عف  1998سنة  قامت الجزائر بمفاوضات االنضماـ عمى خمس مراحؿ أوليا 
كممت المفاوضات مف أجؿ االنضماـ است 2004ونياية سنة ، حوؿ ىيكمة االقتصاد الجزائر وتطوره

وقامت مف أجؿ ذلؾ باإلجراءات الالزمة بإصالح القانوف التجاري ومراجعة القانوف ، OMCالرسمي إلى 
 1والنشاطات التجارية التي تحتاج إلى نظاـ قانوني خاص يالتأطير المينو المتعمؽ بالسجالت التجارية 

جماال فإنو خالؿ عشريتيف قامت الجزائر بإجراء  مف المفاوضات متعددة األطراؼ والثنائية  جولة 12وا 
 .  خاص بالنظاـ االقتصادي الوطني ؿسؤاؿ عبر مراح 1900طرح عمييا أكثر مف 

                                                 
ص ، 2005، 02 العدد، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، والمنظمة العالمية لمتجارةالجزائر ، إبراىيمي عبد اهلل، عياش قويدر 1

 .64-62ص
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عقدت مجموعة العمؿ المكمفة بانضماـ الجزائر إلى المنظمة عشر اجتماعات رسمية  1995منذ سنة  
بمدا  21اجتماعا ثنائيا مع  93كما عقدت ، 2012اجتماعيف غير رسمييف كاف آخرىا نياية مارس و 

بيذا تكوف ، يفاألرجنتو سويسرا ، فنزويال، كوبا، األورغواي، اتفاقيات ثنائية مع البرازيؿ 5 بإبراـتوجت 
حيث اعتمدت قوانيف جديدة في ، مف مسار االنضماـ إلى المنظمة %70الجزائر قد بمغت أكثر مف 

الممكية و ، الصحة النباتيةو ، الخاصة بالصحة اإلجراءاتو مجاؿ العراقيؿ التقنية التي تواجييا التجارة 
، كيالتقييـ الجمر و سياسة األسعار و اإلجراءات التعويضية و الحماية و اإلغراؽ ممارسة مكافحة و ، الفكرية

النخيؿ حيث تمت و األغناـ ( و تصدير لحوـ )األبقار ، المشروبات الكحولية، يراد المواد الصيدالنيةاست
 . نصا 40ال يقؿ عف  مراجعة ما

يتعمؽ  إضافياسؤاال  131حوالي  2015قد تمقت الجزائر منذ الجولة التي انعقدت في مارس و  
  1وتمت معالجة األسئمة مف طرؼ مختمؼ الدوائر الوزارية تطابقو مع قواعد المنظمةو  بالتشريع الجزائري

الفالحة كذلؾ و يراد ستاالو ممؼ التصدير و القانونية و التنظيمية  اإلجراءاتستقوـ الجزائر بالتركيز عمى  
المشاركة و  دور المؤسسات العمومية، المصرفيو النظاـ المالي و ثمار ستالمتعمقة بنظاـ اال اإلجراءات

  .ثمارات لتقديـ ىذه النقاط في المقاءات القادمةستاألجنبية في اال
وما يترتب عميو مف التزامات سيؤدي إلى انخفاض ، وبانضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة 

 2: اإليرادات العامة لمدولة وذلؾ نتيجة األسباب التالية
مميار 1.5دوالر وتصؿ إلى  مميار1الجمركية والتي تقدر بػ الخسائر الناتجة عف تخفيض الرسوـ  -
 ؛دوالر
 ؛عف ارتفاع أسعار السمع الغذائية الخسائر الناتجة -
 ؛ة بالبطالة وزيادة معدالت الفقرالتكاليؼ الناتجة عف زيادة الدعـ والتحويالت االجتماعية المتعمق -
 . عمى الواردات لغاء القيود الكميةالخسائر الناتجة عف إ -
ثمار ستقطاب االستثماري أكثر مالئمة الاستلكف ىذا االنضماـ سيمكف الجزائر مف خمؽ محيط  

وخمؽ تحفيزات جديدة خاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ الممكية الفكرية لممؤسسة وال سيما ، األجنبي المباشر
تعويض ما فقدتو مف رسـو  ثمار سيمكف الجزائر مفستوىذا اال، إيرادات االختراع وعالمات اإلنتاج

 . جمركية

                                                 
 www.djazairess.com le15/02/2016:وكالة األنباء الجزائرية عمى الموقع االلكتروني 1

 .95-91ص، 2005، 02العدد، إفريقيامجمة اقتصاديات شماؿ ، أثر االنفتاح التجاري عمى االقتصاد الجزائري، خالدي خديجة 2
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 التكتل الجيوي -2

إف المعطيات العالمية حاليا تفرض عمى الجزائر الدخوؿ في تكتالت جيوية لكي تكسب نوع مف القوة  
باإلضافة ، متوسطية وعقد االتفاؽ مع اإلتحاد األوروبيو الشراكة األور  ووىذا ما فرض عمييا التوجو نح

 . اربي مع دوؿ المغرب العربيإلى تأسيس اإلتحاد المغ
 الشراكة األورومتوسطية -- 2
وتـ التصديؽ  1995انضمت الجزائر إلى الشراكة األورومتوسطية في مسار برشمونة في نوفمبر  

 1: وىذا االتفاؽ يستند في وجيره عمى بعديف، 2005أفريؿ  27عمى االنضماـ في 
 التدريجي لمحواجز الجمركية وغير الجمركية عمى المنتجات الصناعية والزراعية بما يوصؿ  اإللغاء

 . سنة مف سرياف االتفاؽ 12إلى إقامة منطقة تبادؿ حر بعد 
  تقديـ مساعدات مالية محدودة لمجزائر مف عدـ برامجmeda  وذلؾ لممساعدة في تأىيؿ المؤسسات

 . االقتصادية الجزائرية
وقد تـ ، ثمار األجنبي المباشر في المنطقةستءات مف شأنيا أف تزيؿ العقبات أماـ االىذه اإلجرا 

وذلؾ بيدؼ إنشاء شبكة لتطوير وتحسيف الشراكة بيف الوكاالت األوربية ، ثماريةاستإنشاء عدة مشاريع 
 . ثمارات األجنبية المباشرة في المنطقة األورومتوسطيةستوالمتوسطية مف أجؿ تطوير اال

  الشراكة األوروجزائرية-- - 
وذلؾ بمقتضى االتفاقية الموقعة ، قامت الجزائر بخطوة إيجابية في إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي 

وىذا بعد سمسمة مف الجوالت ليتـ في النياية ، ببروكسؿ 19/12/2001باألحرؼ األولى والمؤرخة في 
 . 20052ؿ حيز التنفيذ في سبتمبر ودخ، 2002أفريؿ  22الوصوؿ إلى اتفاؽ نيائي في 

وقد نص عمى ، ييدؼ ىذا االتفاؽ إلى الربط عمى المدى البعيد بيف االقتصاديف الجزائري واألوروبي 
وىي البدء بتخفيض الرسـو الجمركية بعد ثالث ، إجراءات وتعديالت كبرى عمى االقتصاد الجزائري
كما نص عمى إبطاؿ جميع ، عشر مف تنفيذ االتفاقيةسنوات عمى أف تمغى تماما مع حموؿ العاـ الثاني 

وقد بدأ فورا في اإلعفاء الكمي مف الرسـو ، الحكومي بداء مف السنة الخامسة لتنفيذه االحتكارأوجو 

                                                 
1
 مقدمة في المؤتمر الدولي حوؿ آثار مداخمة، اآلثار المحتممة لمشراكة األورومتوسطية عمى الصناعة في الجزائر، بودرامة مصطفى 
نوفمبر  13/14، سطيؼ جامعة، المتوسطةو  عمى منظومة المؤسسات الصغيرةو  انعكاسات اتفاؽ الشراكة عمى االقتصاد الجزائريو 

2006. 
  www.ulul.net/c41.htmle02/06/2007 الشراكة األورو جزائرية، عمورة جماؿ 2

http://www.ulul.net/c41.htm
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 سنة وفؽ درجة تصنيع 12وضع جدوؿ زمني إللغائيا عمى مدى  وتـ، الجمركية عمى المواد األولية
االتفاقية ترمي إلى إقامة منطقة لمتجارة الحرة مع األسواؽ األوربية عاـ باإلضافة إلى ذلؾ فإف  المواد
20171 . 

جزائري وما ينصاف عميو مف إقامة ػػػػػ واالتفاؽ األورو، إف انضماـ الجزائر إلى الشراكة األورومتوسطية 
أرباح الصادرات  والتقميؿ مف، منطقة حرة سيؤدي إلى آثار سمبية تتمثؿ في التقميؿ مف إيرادات الميزانية

واختفاء نظاـ الحماية لممنتجات الوطنية بالتالي تظير المنافسة في غير صالح الجزائر بسبب عدـ تكافؤ 
بيف الشماؿ الذي ، ثماريا متكامالاستلكف مف شأف ىذيف الشراكتيف أف تخمقا مناخا ، اإلمكانيات اإلنتاجية

اسعة والثروات الطبيعية الذي يمتمؾ السوؽ الو  والجنوب، يمتمؾ رؤوس األمواؿ والخبرة التكنولوجية
وبيذا يكوف ، ثمار في الجزائرستوىذا مف شأنو أف يشجع المستثمريف األوربييف عمى اال، والبشرية

ثمار األجنبي المباشر عامؿ اقتصادي قادر عمى إظيار الجانب اإليجابي لمنطقة التبادؿ الحر ستاال
 . وتعويض العجز في إيرادات الميزانية

  االتحاد المغاربي - - 

بمشاركة  1988جواف  10ة المغاربة في الجزائر بتاريخ القمة المغاربية التي جمعت القاداعتبرت  
عامة والمغربية بإعالنا رسميا عف ميالد مرحمة جديدة مف العالقات المغاربية ، الحسف الثاني ممؾ المغرب

الرغبة في إقامة إتحاد مغاربي لتحقيؽ نوع مف التكامؿ وتـ خالليا التعبير عف ، خاصةبالجزائرية 
وتـ اإلعالف الرسمي ، 1989فيفري  17وىذا ما تـ بالتأكيد عميو فعال بمراكش في ، االقتصادي بيف دولو

وقد تمثمت أىداؼ ىذا اإلتحاد في العمؿ التدريجي عمى تحقيؽ تنقؿ ، عف ميالد اإلتحاد المغاربي
وانتياج سياسة مشتركة في مختمؼ ، الخدمات ورؤوس األمواؿ فيما بينيـاألشخاص وانتقاؿ السمع و 
 . 2المياديف بما فييا االقتصادية

حيث نصت عمى وجوب احتراـ ، ثمار المغاربيستجاءت ىذه االتفاقية بعدة أحكاـ فيما يخص اال 
افة إلى إقرار عدة باإلض، ثمارستوتكريس مبدأ حرية اال، ثمارستالقانوف الداخمي لكؿ بمد في مجاؿ اال

باإلضافة إلى معاممة ، التأميـ وحرية تحويؿ العوائد والتعويض في حالة نزع الممكية أ :مثؿ ؛ضمانات
 . المستثمر المغاربي كمعاممة المستثمر الوطني ومنحو نفس االمتيازات

                                                 
 المرجع السابؽ.، اآلثار المحتممة لمشراكة األورومتوسطية عمى الصناعة في الجزائر، بودرامة مصطفى 1
العدد ، دار الخمدونية، صاديةقتمجمة الدراسات اال، التكامل االقتصادي المغاربيمقومات ومعوقات ، دبيش أحمد، بوكساني رشيد 2

 .91-90صص ، 2004سبتمبر ، الرابع
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راتجية ستعدـ مصاحبتيا ال واتساميا بالشموؿ وافتقارىا أ ووما يمكف تسجيمو بالنسبة ليذه األىداؼ ى 
لحاح كؿ مف دورات و وما يؤكد ىذا التوجو ى، واضحة توجب االلتزاـ بيا في تحقيؽ اليدؼ المنشود ا 

عمى ضرورة اتخاذ التدابير واإلجراءات العممية  1992نواقشوط في  و ،1991االتحاد المنعقدة في ليبيا 
كما أنو بالرغـ مف اليياكؿ ، ة تجارة حرة مغاربيةالالزمة لتفعيؿ مختمؼ االتفاقيات في سبيؿ إقامة منطق

المؤسساتية واألجيزة التي حرص القادة المغاربة عمى تأسيسيا دعما لمتجسيد العممي والميداني لألىداؼ 
 . 1لـ ترؽ بالعمؿ المغاربي إلى المستوى المرغوب الذي يمكف أف يحاكي األىداؼ االقتصادية، المسطرة

 : االتفاقيات الدولية- 

 وثمار سواء كانت متعدة األطراؼ أستقامت الجزائر بعقد العديد مف االتفاقيات الدولية في مجاؿ اال
 . ثنائية وفيما يمي نذكر بعض االتفاقيات عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر

 : االتفاقيات متعددة األطراف-1- 
 : مجاالت ومنياانضمت الجزائر إلى مختمؼ المعاىدات متعددة األطراؼ في عدة 

 التحكـ الدولي : 
 : 2قامت الجزائر بالتوقيع عمى

  جواف  10اتفاقية اعتماد القرارات التحكمية واألجنبية وتنفيذىا والتي تعرؼ بمعاىدة نيويورؾ في
  .1988نوفمبر  5وكاف انضماـ الجزائر في ، 1958
 ( اتفاقية تسوية النزاعاتCIRDI في )الجزائر إلييا في نفس التاريخ وانضمت  1995أكتوبر  30

 . ثمارات بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرىستوقد تنصت ىذه االتفاقية عمى تسوية النزاعات المتعمقة باال
 مثال :ثماراتستفي مجاؿ حماية اال 
  ستاتفاقية المؤسسة لموكالة الدولية لضماف اال( ثمارAMGI والمنشأة مف طرؼ البنؾ الدولي في )
 . 3وكاف انضماـ الجزائر إلييا في نفس التاريخ 1995أكتوبر  30

 1990جويمية  23ثمار في ستاالتفاقية المغاربية لتشجيع اال . 
 ثمار رؤوس األمواؿ العربية في البمداف العربيةستاالتفاقية الموحدة ال . 
 مثال :في مجاؿ الجمركي 

                                                 
 .91-90ص ص، السابق المرجع 1
 .2006، الوكالة الوطنية لترقية االستثمار 2
 .السابقالمرجع  نفس3
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  المتعمقة بإنشاء نظاـ عاـ حوؿ الخيارات التجارية بيف البمداف  1988 أفريؿ 13اتفاقية بمجيكا في
 . SGPCالنامية 
 : االتفاقيات الثنائية-2- 
ثمار وعدـ دفع الضرائب المزدوجة ستاتفاقية ثنائية لحماية وتطوير اال 30قامت الجزائر بالتوقيع عمى  

وىذا ما ، 1995إف أغمب االتفاقيات وقعت بعد ولإلشارة ف، 1التي تربط بيف الجزائر وشركائيا االقتصادييف
ثمار األجنبي المباشر كاف مع بداية برنامج التعديؿ ستيؤكد أف االنطالقة الفعمية لتحفيز وتشجيع اال

 . الييكمي
 وذكر مايمي اتفاقيات منع االزدواج الضريبي: 
  عمى تجنب االزدواج والتي نصت  1999أكتوبر  17االتفاقية التي جمعت بيف فرنسا والجزائر في

الضريبي وتفادي التيرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميداف الضريبة عمى الدخؿ 
 . 2أفريؿ 17وتمت المصادقة عمييا في ، والثروة والشركات

 3ومنيا :ثمارستاتفاقية حماية اال 
  صت عمى الترقية والحماية والتي ن 12/10/1999االتفاقية التي جمعت بيف كوريا والجزائر في

 . 2001جويمية  23وتمت المصادقة عمييا في ، سنة 20ثمارات عمى مدى ستالمتبادلة لال
  والتي نصت عمى نفس مبادئ ، 2005جانفي  13االتفاقية التي جمعت بيف فنمندا والجزائر في

 . 2006ديسمبر  11االتفاقية السابقة وتمت المصادقة عمييا في 
  ومنيا :ف العممي والتكنولوجياتفاقية التعاو 
   والتي نصت عمى تشجيع  2005سبتمبر  20االتفاقية التي جمعت بيف الجزائر وباكستاف في

 . 4وترقية التعاوف في مجاالت العموـ والتكنولوجيا بيف البمداف عمى أساس المساواة والفائدة المتبادلة

 

 

 
                                                 

 .18ص، المرجع السابق، عبد المطيؼ بف أشنيو 1
 .المرجع السابق، 2006لترقية االستثمار  الوكالة الوطنية 2
 .السابق نفس المرجعن3
 الجزائر، 43السنة ، 82العدد ، ميةالجريدة الرس، 2006ديسمبر  11المؤرخ في  470-06المرسـو الرئاسي رقـ المادة األولى مف  4

 .12 -11ص ص ، 2006
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 (2015-1962الفترة) خالل الجزائر في السياحية اإلستراتيجية تطور الثاني: المبحث

ذلؾ منذ و راتيجيات متعددة استدراؾ التأخر في القطاع السياحي مف خالؿ وضع استتحاوؿ الجزائر  
الذي انطمؽ سنة  2030كاف آخرىا المخطط التوجييي لمتييئة السياحية آفاؽ ، يومنا ىذا إلىقالؿ ستاال

ضمانا و ذلؾ القتناعيا بأف البتروؿ ثروة زائمة و ، بمجموعة مف المخططات المحمية أرفقتوو ، 2008
  .يقي األجياؿ القادمة شر الحاجةو لمصدر ثروة مستداـ يقييا 

 (1966-1962) ماريعستاال اإلرث عمى مبنية سياحية سياسة :األول المطمب

السياحة الساحمية والسياحة العمرانية مار ىيكمة سياحية مرتكزة أساسا عمى عستورثت الجزائر مف اال 
عمارية التي تجمب ستوذلؾ لتمبية احتياجات الزبائف األجانب وكذلؾ لتتماشى مع طبيعة المنتوجات اال

 1: وقد تميزت ىذه الفترة بما يمي، صفقات والقياـ في نفس الوقت بالسياحةالرجاؿ األعماؿ لمحصوؿ عمى 

 ؛خمؽ مناطؽ التوسع السياحي 
  ؛المعموماتجمع 
 ؛حماية الموروث السياحي 
 ؛شاء لجنة تسيير الفنادؽ والمطاعـإن 
  والذي ييتـ بإدارة وتسيير العقار السياحي وترقية المنتوج  1962إنشاء الديواف الوطني لمسياحة في

 . السياحي في السوؽ العالمية

 : ار الفرنسيعمستورثتيا الجزائر عف االالتي والجدوؿ التالي يوضح القدرات السياحية 

 عمار الفرنسيستالقدرات السياحية الموروثة عن اال :(06جدول رقم ) 

 المجموع جبمي ساحمي صحراوي حضري يحالمنتوج السيا
 100 02 50 02 40 % النسبة المئوية

، (2ط)، دار صفاء، السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق، فؤاد بف غضباف :المرجع
 . 249ص، 2015، األردف

                                                 
 .249 -248ص ص ، المرجع السابق، فؤاد بف غضباف 1
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تجدر اإلشارة إلى أف اليياكؿ السياحية المتواجدة خالؿ تمؾ الفترة كانت في حالة متدىورة لذلؾ لـ  
توليو الدولة أي اىتماـ خاصة مع اعتماد المحروقات كركيزة أساسية لمتنمية االقتصادية لذلؾ فإف ىذه 

 . المنشآت القاعدية وأ ثمار سياحي سواء في اليياكؿ الفندقيةاستالفترة لـ تعرؼ أي 
والذي  1966إف أوؿ اىتماـ بالسياحة في الجزائر كاف نتيجة صدور الميثاؽ الوطني لمسياحة سنة  

 1: حددت فيو التوجييات األساسية لمقطاع السياحي والمتمثمة في
 ؛جذب العممة الصعبة -
 ؛خمؽ مناصب شغؿ -
 ؛لجزائر في السوؽ العالمي لمسياحةالتعريؼ با -
 ؛لتعرؼ عمى الوطف وقيمتو وتقاليدهغالليا بااستقباؿ يسمح استإنشاء ىياكؿ  -
تتمتع  المساىمة في التوازف الجيوي وفي تثبيت المكاف المحمييف ال سيما في المناطؽ النائية التي -

 ؛بثروات ىائمة وغير مستغمة
صالحيا  لسياحيوالمقاىي ذات الطابع ا تطوير الصناعة الفندقية مع اختيار الفنادؽ والمطاعـ - وا 

عادة تييئتيا  ؛وا 
 ؛الجبمية والريفية، المناطؽ السياحية، كؿ المرافؽ المخصصة لمسياحة عبر الشواطئ إصالح -
 اآلثار السياحية والتاريخية وتحسينيا مع تنمية الجوانب الثقافية والفنية وخمؽ تقاليد كؿ إحصاء -

 ثقافة و 
 ؛ف الجزائريسياحية لدى المواط

نشاء الوكاالت السياحية في الداخؿ والخارج بغرض ، تسييؿ عممية الدخوؿ عبر الحدود والمطارات - وا 
 . الدعاية واإلشيار لممنتج

ومف أجؿ بموغ األىداؼ المسطرة خصصت مكانة ال يستياف بيا ليذا القطاع ضمف المخططات  
 . التنموية عمى مختمؼ مراحميا

  التنظيمي لقطاع السياحةالمستوى  -1
 : ( إلى عدة عمميات تنظيمية أىميا1966-1962خضع قطاع السياحة ) 

                                                 
1
 Ministére du tourisme, le charte du tourisme, année 1966, p03. 



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

199 

تحت وصاية وزارة الشبيبة  1962أنشا في أوت  :(ONATالديواف الوطني الجزائري لمسياحة ) -
عمار وترقية المنتج السياحي ستوكمؼ بتسيير الممتمكات السياحية الموروثة عف اال، والرياضة والسياحة

 ؛الدولية األسواؽالجزائري في 
طاعـ وكمفت بتسيير الفنادؽ والم 1963جواف  19أنشأت في  :لجنة تسيير الفنادؽ والمطاعـ -

 ؛حسب نظاـ التسيير الذاتي
التي كمفت بتنظيـ الرحالت السياحية عبر أنحاء  1963 أنشأت في :الوكالة السياحية الجزائرية -
 . الوطف

 ( 1980 – 1966)  السياحي القطاع تأسيس :الثاني المطمب

التي قامت و نقطة تحوؿ لمسياحة في الجزائر حيث تأسست فييا أوؿ وزارة لمسياحة  1966تعد سنة  
 . التنمويةلوطني لمسياحة(الذي تبنت أىدافو في المخططات اأوؿ وثيقة متعمقة بالسياحة )الميثاؽ  بإصدار

  (1969-1967الثالثي ) المخطط -1

سرير مف أجؿ تنمية قدرات  13081مميوف دينار إلنجاز  285خصص في ىذا البرنامج مبمغ  
الذي أعطى أىمية لمسياحة الدولية )الشاطئية  1966ذلؾ تطبيقا لما جاء في ميثاؽ ، 1اإليواء

 . والصحراوية(

 : المناطؽ السياحيةوالجدوؿ التالي يبيف توزيع األسرة المبرمجة في المخطط حسب 

 (69-67توزيع األسره المبرمجة حسب المناطق السياحية ) :(07جدول رقم ) 

 العمميات المقررة
عدد األسرة 

 المبرمجة
 النسبة %

عدد األسرة المنجزة 
 1969سنة 

 النسبة %
 العجز

 %النسبة  عدد األسرة
  .   4360 35.5 2406 51.7 6766 المحطات الشاطئية
  .   1396 15.4 254 12.6 1650 المحطات الحضرية

  .   1532 15.7 286 13.9 1818 المحطات الصحراوية
   .   2847 %00 %00 21.8 2847 حمامات معدنية

  .   10.135 22.5 2946 100 13081 المجموع
Source: Bilan du développement du secteur touristique, ministère du tourisme, 

1977, P27 . 

                                                 
1
 Hachimi, Madouche, le tourisme en algérie, édition houma, alger, 2003, p p 56-    



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

200 

ولـ يتـ إنجاز سوى  .%5. 77سرير أي نسبة  10135في نياية البرنامج سجؿ عجز كبير قدر بػ  
 سرير  2946

سرير  2766% وقد تـ تييئة 35يبيف الجدوؿ بأف األولوية منحت إلنجاز المشاريع الشاطئية بنسبة  
 1818سرير مف بيف  286بتييئة % 7. 15ثـ تأتي السياحة الصحراوية حيث تـ إنجاز  6766مف بيف 

 . المرحبا في األغواط(و  القايد في بوسعادة، لميري بورقمة)ا فنادؽ 03وذلؾ بإنجاز 

  الثالثيالمخطط  -

 : يظير ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التاليو لـ يولي ىذا المخطط اىتماما لقطاع السياحة  

 مميون دينار( :)الوحدة .(67/69)مكانة قطاع السياحة ضمن المخطط الثالثي  :(08الجدول رقم)

 النسبة% المبالغ المخصصة لكؿ قطاع القطاعات
 48.74 5400 الصناعة
 16.87 1869 الزراعة

 10.14 1124 اليياكؿ األساسية
 8.23 912 التربية
 3.72 413 السكف
 2.54 282 السياحة
 1.14 127 التكويف

 2.66 295 الضماف االجتماعي
 3.68 441 اإلدارة
 1.94 215 متفرقات
 100 11078 المجموع

 1967، (67/69المخطط الثالثي )، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية :المصدر 

المالية  اتاالعتمادمميوف دينار مف إجمالي  282تبيف أرقاـ الجدوؿ أف قطاع السياحة خصص لو  
وبالتالي يظير جميا ، %2.54أي بنسبة، مميوف دينار11.078الكمية المخصصة ليذا المخطط والمقدرة بػ

 إذ تـ تخصيص، أخرى عمى قطاعاتحيث ركزت ، قطاع السياحة تعامؿ السمطات آنذاؾ بحذر مع
 لي المبالغ المخصصة ليذا المخطط% مف إجما48.74أي بنسبة لقطاع الصناعة مميوف دينار 5400

ثـ يمي ، ذي يركز عمى الصناعات المصنعةوال، وىذا ما يجسد النيج التنموي المتبع مف قبؿ الدولة آنذاؾ
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%وقطاع اليياكؿ 16.87مميوف دينار جزائري أي بنسبة 1869لو  خصص ذلؾ قطاع الزراعة حيث
نتاج مف بيانات ىذا استوبالتالي يمكف ، %10.14مميوف دينار بنسبة 1124األساسية خصص لو 

يحتؿ مكانة  قطاعىذا الوىذا ما جعؿ ، الجدوؿ أف اىتماـ السمطات لـ يكف منصبا عمى قطاع السياحة
 . ومف ىنا بدأ ضعؼ قطاع السياحي الجزائري يتشكؿ ويتكوف، يفة بيف القطاعاتضع

 (1973-1970المخطط الرباعي األول ) -2

سرير  90000و 70000لتحقيؽ مابيف  اإليواءالرفع مف قدرات و إف اليدؼ الرئيسي ليذا المخطط ى 
 : يبيف مكانة قطاع السياحة ضمف ىذا المخطط الجدوؿ التاليو الخارجية و لتمبية متطمبات السياحة الداخمية 

 ( 70/73مكانة قطاع السياحة ضمن المخطط الرباعي األول ) :(09الجدول رقم) 

 مميون دينار :الوحدة 

 النسبة% المبالغ المخصصة لكؿ القطاع القطاعات
 40 12400 الصناعة
 15 4140 الزراعة

 08 2307 اليياكؿ األساسية
 05 1520 السكف
 10 2718 التربية

 2.5 700 السياحة
 02 585 التكويف

 3.5 934 الضماف االجتماعي
 3.2 870 اإلدارة

 03 800 متفرقات
 3.1 760 النقؿ

 100 27.736 المجموع

 . 1970، (70/73) المخطط الرباعي األول، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية :المصدر 

يتضح مف الجدوؿ أف مكانة قطاع السياحي ضمف المخطط الرباعي األوؿ ال تزاؿ ضعيفة مقارنة مع  
الزراعة واليياكؿ األساسية التي تحتؿ األولوية في المخططات التنموية ، كالصناعات، القطاعات األخرى

% مف الميزانية المخصصة 40مميوف دينار أي بنسبة 12.400حيث خصص لقطاع الصناعة ، الوطنية
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% 15يمييا قطاع الزراعة واليياكؿ األساسية بنسبة ، مميوف دينار72.736ليذا المخطط والمقدرة بػ 
وبالتالي فالزيادة في الميزانية المخصصة لمقطاع السياحي ناتجة عف الزيادة ، % عمى التوالي08و

وال يعني ىذا أف قطاع السياحة قد حظي بمكانة ، صة لممخطط الرباعياإلجمالية في الميزانية المخص
باإلضافة إلى ذلؾ أف ميزانية المخطط الرباعي الخاصة بالقطاع السياحي ، كبيرة مف قبؿ السمطات آنذاؾ

 . % مقارنة بمثيالتيا في المخطط الثالثي0.04تراجعت بػ 

 (1974/1977المخطط الرباعي الثاني ) -3

لى و  1ألؼ سرير 25المخطط في المجاؿ السياحي إلى تحقيؽ طاقة إيواء تصؿ إلى يرمي ىذا    60ا 
 . وىذا ما يبينو الجدوؿ التالي، 1980ألؼ سرير قبؿ نياية سنة 

 (74/77نصيب قطاع السياحة ضمن المخطط الرباعي الثاني ) :(10الجدول رقم ) 

 مميون دينار :الوحدة 

 النسبة )%( لكؿ القطاع المبالغ المخصصة القطاعات
 43.50 48.000 الصناعة
 10.00 12.005 الزراعة
 01.40 4600 السياحة
 01.00 155 الصيد

 14.00 15.500 البنية االقتصادية
 09.00 9947 التربية والتكويف

 13.33 14.610 الشؤوف االجتماعية
 01.30 1399 اإلدارة

 02.30 2520 دراسات مختمفة
 100 110.236 المجموع

     ، (74/77المخطط الرباعي الثاني )، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية :المصدر 

أف ىناؾ تراجع كبير في نسبة الميزانية المخصصة لمقطاع السياحي ضمف ىذا الجدوؿ  وضحي 
المخطط الرباعي  % في01.40% في المخطط الرباعي األوؿ إلى02.50حيث تراجعت مف، المخطط

 . مميوف دينار110.235والمقدرة بػالثاني مف إجمالي المبالغ المخصصة ليذا المخطط 
                                                 

 .1974، (74/77تقرير حول المخطط الرباعي الثاني )، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية 1
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وىذا  مف مخطط إلى مخطط تدحرجت طاع السياحيأف مكانة الق مف تحميؿ ىذه المخططات ستنتجي 
مى قطاعات مرارىا في التركيز عاستو ، تيميش ىذا القطاع مف قبؿ السمطات آنذاؾمرار استيعكس فعال 
 . عدـ التوازف التنموي بيف قطاعات االقتصاد الوطنيبىذا ما أدى إلى ظيور ما يسمى ، دوف أخرى

 (1988-1980اإلصالح ) بداية :الثالث المطمب

بعد أف أظيرت المخططات التنموية سالفة الذكر فشميا في تحقيؽ األىداؼ المسطرة خاصة في  
ذلؾ بوضع مخططيف و  خطيط لمتنمية االقتصاديةالجزائرية عممية التواصمت الحكومة ، القطاع السياحي

أىـ األىداؼ المسطرة في ىذا و خماسييف لذلؾ سيعالج ىذا المطمب مكانة القطاع السياحي ضمنيما 
 . المجاؿ

 (1980/1984المخطط الخماسي األول )-1

 : المتضمنة في ىذا المخطط تناولت ما يمي ةالعمميات الرئيسي

 ؛الفندقة الحضريةبرمجة  -
 ؛توسيع الفندقة الصحراوية -
 ؛توسيع الحمامات المعدنية -
تييئة مناطؽ التوسع السياحي واعتمادىا مف طرؼ المتعامميف اآلخريف كأنماط في المشاريع  -

 . المستقبمية لمجماعات المحمية والقطاع الخاص

نفقات المتعمقة بالعمميات المنجزة مميوف دينار جزائري لتغطية ال 3400وقد تـ اقتراح مبمغ مالي يقدر  
 : كما يمي األوؿ الخماسيالمخطط والجديدة في 

 ؛قباؿستألؼ سرير قيد اال 25 -
 ؛التابعة لمخططات التنمية السابقةإنجازه و  ىألؼ سرير ما تبق 12 -
 . ألؼ سرير جديد والمقرر إنجازه في المخطط الخماسي األوؿ 14 -

 . المقدرة خالؿ ىذا المخططوالجدوؿ التالي يوضح طاقة اإليواء 
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 (1980/1984طاقة اإليواء المقدرة خالل المخطط الخماسي األول ) :(11الجدول رقم ) 

ىياكؿ المؤتمرات  مناخي+معدني صحراوي شاطئي المنتجات
 والمحاضرات

 المجموع حضري

 50.880 20.000 300 8830 6200 12.850 عدد األسرة
 100 05.89 17.35 39.30 12 25.25 النسبة%

أثر اإلصالحات عمى تطور القطاع السياحي الجزائر ، رميدي عبد الوىاب ومزيود إبراىيـ :رجعالم
معيد العمـو ، مداخمة ضمف الممتقى الوطني حوؿ السياحة في الجزائر الواقع واآلفاؽ، المستقبمية وآفاقيا

 . 50ص، 2010ماي  11/12يومي ، البويرة، المركز الجامعي، االقتصادية

والجدوؿ التالي يبيف ، لـ يتـ االنطالؽ في أي مشروع جديد مف المشاريع المقررة الجدير بالذكر أنوو  
 . ما تـ إنجازه فعال

 (80/84طاقة اإليواء المنجزة خالل المخطط الخماسي األول ) :(12الجدول رقم )

ىياكؿ المؤتمرات  مناخي+معدني صحراوي شاطئي المنتجات
 والمحاضرات

 المجموع حضري

 17.732 5405 1148 2000 2144 4035 عدد األسرة
 100 36.68 07.79 13.57 14.55 27.38 النسبة%

  1986وزارة السياحة سنة: المصدر 

وىذا ، %71.04سرير أي بمعدؿ عجز قدره  36.148ىناؾ عجزا في اإلنجاز بػ  يبيف الجدوؿ أف 
لمقطاع  ار شكؿ عائقا كبيما ىذا ، االىتماـ بالمشاريع السياحيةالتأخر في اإلنجاز داللة عمى اإلىماؿ وقمة 

تـ انجاز ، في المخططفعوض أف يتـ انجاز المشاريع المقررة ، ما أثر سمبا عمى طاقة اإليواء، السياحي
وتأجيؿ مشاريع ىذا المخطط لممخطط الذي يميو وبالتالي فإف ، ما لـ يتـ إنجازه في المخطط السابؽ

ألنيا لـ تقـ عمى أسس سميمة ولـ تحدد بدقة ، في المجاؿ السياحي آنذاؾ غير رشيدةسياسة الدولة 
يدفت فقط تنمية القطاع استألنيا ، الوظائؼ التي تقوـ بيا السياحة في المجاليف االقتصادي واالجتماعي

عجزت السياسة  مذيفوىما اليدفيف الوحيديف ال، شغؿ لمحصوؿ عمى العممة الصعبة وخمؽ مناصب
وبالتالي كاف القطاع السياحي مف القطاعات األكثر إىماال مف ، قالؿستالسياحية عمى تحقيقيما منذ اال

ويتبيف أكثر مف خالؿ تمويؿ الدولة لمسياحة في مختمؼ المخططات ، ثمارستطرؼ الدولة فيما يخص اال
 . التنموية
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 (1985/1989المخطط الخماسي الثاني )-2

باإلضافة إلى تسطير برنامج ، الخماسي الثاني ألجؿ إعادة االعتبار لمسياحة الداخمية جاء المخطط 
قد و ، ىيكمة المؤسسات السياحية إعادةتمثمت في  إدارية بإصالحاتالقياـ و ، قباؿ السياح األجانبستال

التي مف بيف األىداؼ و ، مميوف دينار جزائري 1800خصصت الحكومة ليذا المخطط غالؼ مالي قدره 
 : سعى ىذا المخطط لتحقيقيا ىي

 ؛واصمة ومتابعة التييئة السياحيةم -
 ؛وية والمعدنية والمحطات المناخيةالنيوض بالسياحة الحم -
مؤسسات عمومية ، قطاع الخاصال، ثمارات وتنويع المتعامميف )الجماعات المحميةستال مركزية اال -
 ؛أخرى(
 . التحكـ في الطمب السياحي -
تأسيس عدة و فيما يخص إعادة ىيكمة المؤسسات السياحية فقد حمت الوكالة الوطنية لمسياحة  أما 

 : مؤسسات وىي
-SN-altour : الصحراوية؛و الشركة الوطنية ألتور بطبيعة جديدة مكمفة بتسيير الوحدات الشاطئية 
- SNHU :الشركة الوطنية لمفنادؽ الحضرية ؛ 
- ONCC:  الممتقيات؛و الديواف الوطني لممؤتمرات 
- ENET: المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية؛ 
- ONAT: الديواف الوطني لمسياحة . 
 1: وزادت مف تراكـ المشاكؿ في ىذا القطاع لعؿ أىميا يتمثؿ فيما يميالييكمة فشميا  إعادةقد أثبتت و  
 غياب الكفاءة في التسيير؛ -
 ( مف رقـ األعماؿ؛ %40األجور ) ارتفاع تكمفة  -
 ؛ % 17كثافة عدد العماؿ بنسبة  -
 . التأىيؿ لمعماؿو غياب التكويف  -
لى غاية التسعيناتو قالؿ ستيمكف القوؿ أف إصالحات فترة ما بعد اال  زادت و  قد شكمت عائقا لمسياحة ا 

  .تراكـ المشاكؿ في ىذا القطاعو مف عمؽ 

                                                 
 مساىمة من أجل اعادة تجديد السياسة السياحية، االجتماعيةو  آفاؽ التنمية االقتصاديةلجنة ، االجتماعيو  المجمس االقتصادي 1

 .44ص ، المرجع السابؽ، الوطنية
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 (1989/2000) السياحية وطنية لمتنمية راتيجيةإستتبني  :الرابع المطمب

تراجع احتياطي ، تراجع مداخيؿ المحروقاتو عرفت فترة ما قبؿ التسعينات انييار أسعار النفط  
 ومع ، مشاكؿ قطاع السياحةحدة مما زاد مف  تفاقـ أزمة الديوف الخارجيةو  الصرؼ

 (2000-1990مرحمة االنفتاح والتحول االقتصادي ) -1

قرار السياسي ستعدـ اال تدىورت صورة السياحة لمجزائر عمى المستوى الداخمي والخارجي نتيجة 
غير أف التخمي عف االقتصاد الموجو وتبني االقتصاد الحر أسفر عف ، خالؿ فترة التسعينات واألمني

 : 1جممة مف اإلصالحات عرفت في ظميا السياسة السياحية تغيرات جذرية تمثمت فيما يمي
القياـ ببحث كامؿ لموضعية الحقيقية لقطاع السياحة مع توضيح اإلرادة السياسية الجديدة الدائمة  -

السياحة إلى صناعة قائمة  لمقطاع السياحي الخاص والرغبة في خمؽ شراكة مع األجانب لتحويؿ قطاع
 ؛بذاتيا
لؾ بالمشاركة في المعارض االنفتاح عمى السوؽ العالمية السياحية بصورة أكثر فعالية مف السابؽ وذ -

 70/98وفؽ المرسوـ التنفيذي رقـ  وقد تـ تأسيس الوكالة الوطنية السياحية، العالمية لمسياحة واألسفار
 . 1998 ديسمبر 21الصادر في 

  (2030-2001راتيجية وطنية لتنمية السياحة)استتبني  -2

جزء مف  وىالذي ىذا المخطط ، في المخطط التوجييي لمتنمية السياحية راتيجيةستاالتمثمت ىذه  
المؤرخ في  01/02والذي تقرر إعداده وتحديد معالمو بالقانوف، المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية

الدولة مف خالؿ ىذا  ووبالتالي تصب، 2والمتعمؽ بتييئة اإلقميـ والتنمية المستدامة، 2001ديسمبر 02
 3: ما يمي المخطط إلى

حيث عمدت الدولة إلى ، تحديد المحطات الرئيسية لمتنمية السياحية الوطنية عمى فترات مختمفة -
ثـ المحطة الثانية تكوف عمى المدى ، 2009اختيار المحطة األولى عمى المدى القصير خالؿ سنة 

لبعيد وذلؾ في آفاؽ والمحطة األخيرة لمتنمية السياحية تكوف عمى المدى ا، 2015المتوسط وذلؾ في 
 ؛2030

                                                 
 .252ص، المرجع السابق، فؤاد بف غضباف 1

2
 www.mta.gov.dz 31/03/2016  

مداخمة ، 2030لمسياحة الجزائرية في ظل المخطط التوجييي لمتييئة السياحية آفاق اإلستراتيجية الجديدة ، عويناف عبد القادر 3
، كمية العمـو االقتصادية -دراسة تجارب بعض الدوؿ -السياحة رىاف التنمية المستدامة  مقدمة ضمف الممتقى العممي الدولي حوؿ

 . 06ص، 24/25/04/2012، الجزائر، جامعة البميدة

http://www.mta.gov.dz/
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 ؛1تحديد وسائؿ وضعو حيز التنفيذ وتحديد شروط قابمية تجسيده -
 ؛ثمار(ستاال، الميزاف التجاري، يؿتحسيف التوازنات االقتصادية الكمية )التشغ -
 ؛نفتاح عمى الصعيد الوطني والدوليالمساىمة في المبادالت واال -
 . 2تقويـ الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية لمبالد ووضعيا في خدمة السياحة -
وبالتالي يعبر ىذا المخطط عف إرادة الدولة الفعمية مف خالؿ تثميف مختمؼ القدرات السياحية الثقافية  

ا وجعميا قطبا سياحيا في المنطقة يغالليا لصالح السياحة الجزائرية والنيوض باستبغية ، والتاريخية
 ، متوسطيةو األور 

وكذلؾ تجسيد التوجو الساعي ، ويعد ىذا المخطط أرضية العمؿ الرئيسية لتنمية السياحة في الجزائر
ويعتبر المخطط التوجييي لمتييئة السياحية نتيجة عمؿ فكري ، مكانيات التي تتوفر عميياإلى تثميف اإل

 3. لمتعامميف الوطنييف والمحمييف العمومييف والخواصشارة واسعة بمشاركة ااستو 

 مضمون المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية -2-1

محاور كبرى ليذا  أربعتسعى الدولة مف خالؿ المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية إلى تحقيؽ تجسيد  
 4: المخطط وىي

 ؛تحقيؽ العدالة االجتماعية -
 ؛تحقيؽ الفعالية االقتصادية -
 ؛بعممية الدعـ اإليكولوجي القياـ -
 . التحكـ في الطمب السياحي -
نصؼ قرف تجسيد ىذه المحاور في إطار التنمية المستدامة وتشمؿ كؿ مناطؽ الوطف خالؿ  سيتـو  
نادا إلى عدة برامج استكما ييدؼ المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية إلى التطبيؽ الميداني والعممي ، القادـ

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ، 5في شكؿ خطوط رئيسية
                                                 

 دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التنمية والتقميص من، بريش السعيد وشابي حميمة 1
كمية العمـو االقتصادية ، مداخمة مقدمة ضمف ممتقى إستراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، البطالة

 .13ص، 15/16/11/2011، مد بوضياؼ المسيمةجامعة مح، وعمـو التسيير
 .13ص، المرجع نفسو 2
(: األقطاب السياحية 03' الكتاب رقـ )SDAT2025المخطط التوجييي لمتييئة السياحية '، البيئة والسياحة، وزارة تييئة اإلقميـ 3

 .03ص، 2008جانفي ، السبعة لالمتياز
 .03ص، مرجع سبق ، عويناف عبد القادر 4
 .10ص، نفسومرجع ال، عبد القادر عويناف 5
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 برامج المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية :(13جدول رقم )

 برامج المحور ىدفو رقـ المحور
ضماف إقميـ  01

 مستداـ
 ديمومة المورد المائي-
 . المحافظة عمى التربة ومحاربة التصحر-
 المخاطر الكبرى– .التراث الثقافي-
 . األنظمة البيئية-

إعادة خمؽ حركة  02
 التوازف اإلقميمي

 . الساحؿ وتوزانوو فرممة التوسع نح -
 . خيار اليضاب العميا -
 . خيار تنمية الجنوب -
 . نظاـ حصري متسمسؿ ومفصؿ -
 . إعادة الموقعة الصناعية واإلدارية -

ضماف جاذبية  03
 وتنافسية اإلقميـ

  التنمية المحمية- اإلنفتاح الدولي لألقاليـ -
 . الفضاءات الجديدة -
 نحو عواصـ المدف- أقطاب التنافسية واالمتياز -
 . اإلمداد واالتصاالت، النقؿ، ىياكؿ األشغاؿ العمومية وتشبيؾ عصرنة-

تحقيؽ العدالة  04
 اإلقميمية

 . التجديد الحضري وسياسة المدينة- 
 دراؾ وتأىيؿ المناطؽ ذات العوائؽ مع التجديد الريفياست-

ضماف حكـ  05
 إقميمي رشاد

ىذا الخط التوجييي في إطار المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية  يندرج 
باإلضافة إلى وظائؼ التحكـ ، وذلؾ وفؽ منطؽ الشراكة، 2025
قادرة عمى ضماف ، حيث تضطمع الدولة بسياسات عمومية قوية، والضبط

وتبقى الدولة فاعال ، مستوى عالي مف التضامف القضائي واإلقميمي
ديف الحساسة خاصة المحروقات وتطور الدولة اقتصاديا في بعض الميا

وتحدد األدوات والترتيبات التي تسمح ليا بإنجاز ، إمكانياتيا لمتدخؿ
الذي يضمف بصفة ، سياساتيا العمومية وتنسيقيا مع القطاع الخاص
 . تدريجية تنمية النظاـ اإلنتاجي في جزء كبير منو

، تشخيص وفحص السياحة الجزائرية :(01الكتاب رقم )، وزارة تييئة اإلقميـ والسياحة :المصدر
 . 09ص، 2008 جانفي

، يتضح مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية يتكوف مف خمسة خطوط رئيسة 
تسعى ىذه البرامج إلى ، برنامجا 20يندرج تحت كؿ خط توجييي مجموعة مف البرامج الجزئية عددىا 
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إذ ييدؼ الخط التوجييي األوؿ إلى تحقيؽ إقميـ مستداـ وذلؾ ، الرئيسي لكؿ خط توجيييتحقيؽ اليدؼ 
وذلؾ ، التوجييي الثاني إلى خمؽ حركية إعادة التوازف اإلقميمي طوييدؼ الخ، برامج إقميمية 05مف خالؿ 

، ية األقاليـط التوجييي الثالث يعمؿ عمى ضماف جاذبية وتنافسطخمأما ال، مف خالؿ ستة برامج إقميمية
أما الخط التوجييي الرابع فيدفو تحقيؽ العدالة اإلقميمية مف ، وذلؾ مف خالؿ ستة برامج إقميمية كذلؾ

كما ، وأخيرا الخط التوجييي الخامس الذي يسعى إلى ضماف حكـ إقميمي راشد، خالؿ ثالث برامج إقميمية
 . ممخطط الوطني لتييئة اإلقميـل راتيجيةستاإلتشكؿ ىذه الخطوط الخمسة الرئيسية التوجيات 

       SDATإعداد  حلاأىداف ومر  -3

يرمي المخطط التوجييي لمتييئة السياحية إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التي سطرت مف أجؿ  
وليذا تـ تصميـ ىذا المخطط وفؽ عدة مراحؿ منسجمة لتجسيده الفعمي عمى ، ترقية السياحة الجزائرية

 . أرض الميداف

 أىداف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية-3-1

 : يمكف توضيح أىداؼ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية مف خالؿ الشكؿ التالي 

 .SDAT 2030األىداف الخمسة لـ  :(09الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 تشخيص وفحص السياحة الجزائرية :(01الكتاب رقم )، البيئة والسياحة، وزارة تييئة اإلقميـ :المصدر
 . 24ص، 2008جانفي 

يتبيف مف خالؿ الشكؿ أعاله أف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية جاء لتحقيؽ خمسة أىداؼ  
مف خالؿ جعؿ ، االقتصادي وترقية القطاع السياحي ليكوف محركا رئيسيا لمنم ووىدفو األوؿ ى، أساسية

ة المساىمة في مع منح السياحة الجزائرية مكانة دولية بغي، السياحة بديال حقيقيا يحؿ محؿ المحروقات

 
SDAT 2025 

 تثمُه صىرة انجسائر

، تثمُه انتراث انتبرَخٍ

 انثقبفٍ وانشؼبئرٌ

ترقُت اقتصبد بذَم محم 

 انمحروقبث

 انكبري تىشُظ انتىازوبث -

االوؼكبسبث ػهً انقطبػبث  -

 األخري

 

 انتىافق انذائم بُه ترقُت انسُبحت وانبُئت



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

210 

مف خالؿ تحسيف وضعية ، المساىمة في تحقيؽ التوازنات الكبرى لالقتصاد الوطني، خمؽ مناصب الشغؿ
باإلضافة إلى تشجيع السياحة الداخمية مف خالؿ تحسيف العرض ، ميزاف المدفوعات وجمب العممة الصعبة

 1. خاصة فيما يتعمؽ بجودة المنتج السياحي الجزائري، السياحي

بيدؼ تغيير ، يسعى المخطط التوجييي كذلؾ إلى التحسيف المستمر والدائـ لصورة الجزائر السياحية 
وىذا يجعؿ مف السياحة ، مو المتعامموف الدوليوف حوؿ السوؽ السياحية الجزائريةيالتصور الذي يج

ع السياحي مع بقية كما ييدؼ إلى تحقيؽ انسجاـ القطا، وليست سوقا ثانوية، الجزائرية سوقا رئيسة وىامة
مف خالؿ الدفاع بواسطة األثر العكسي عمى القطاعات األخرى كالفالحة ، قطاعات االقتصاد الوطني

 2. والبناء واألشغاؿ العمومية والصناعة التقميدية

راتيجيات السياحة المستدامة ىي تمؾ التي تراعي وتحتـر التنوع الثقافي وتحمي التراث ستإبما أف  
لتنمية المحمية انطالقا مف ىذا عمؿ المخطط التوجييي لمتييئة السياحية عمى إقامة عالقة وتساىـ في ا

إذ ، المناخ والتراث التاريخي، الطبيعة، متينة مع العناصر األساسية لمتراث اإلقميمي الذي يشمؿ اإلنساف
نتاجيا المستدامة الموارد  كما تراعي التنمية، تشكؿ ىذه العناصر صورة السياحة وجاذبيتيا وموقعيا وا 

 . البيئية والمحافظة عمييا مف خالؿ إدخاؿ الديمومة البيئية في مجمؿ حمقات التنمية السياحية

 .      SDATمراحل إعداد  -3-2

الجيوية ، عمى تشخيص معمؽ بمساىمة نقاش الممتقيات المحمية   SDAT 20يعتمد إعداد  
شكالياتيا الكبرى واتجاىاتيا عمى و وقد سمح ىذا النقاش بإبراز وشرح الرىانات الكبرى لمسياحة  والوطنية ا 

 : موضحة في الشكؿ التالي   SDAT 20وفيما يخص مراحؿ إعداد ، الصعيديف الوطني والدولي

 

 

 

 

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l'Environnement et du Tourisme, SCHEMA DIRECTEUR 

D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE "SDAT202 ", livre 1 le diagnostic: audit du tourisme Algérie, janvier 

2008, p23. 
مجمة معارؼ ، 2025في ظل المخطط الوطني لمتييئة السياحية ، التحديات والرىانات، السياحة في الجزائر، عويناف عبد القادر 2

 148ص، 2012، الجزائر، البويرة، جامعة آكمي محمد أولحاج، 21العدد 
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 SDAT 2030مراحل  :( 10شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ، البيئة والسياحة، قيـتييئة ٌاإلو  البيئة، السياحةوزارة  :المصدر
SDAT 2025 ،( 02الكتاب رقـ): الحركيات الخمسة وبرامج األعماؿ السياحية  :راتيجيستالمخطط اال

 . 25ص، 2008جانفي ، ذات األولوية

دراجو  المستدامة السياحية التنمية :الخامس المطمب   :البيئي البعد ا 

التنمية السياحية المستدامة عمى رسـ إطار عاـ يتعمؽ بتضميف الثروات الطبيعية  راتيجيةاستاعتمدت  
الواقعة بالقرب مف الساحؿ إلى مناطؽ التوسع السياحي تبعا  ووتقسيـ المواقع الساحمية أ، والثقافية

حيث أف مختمؼ ىذه المناطؽ تشكؿ أقطاب سياحية ، لخصائص كؿ منطقة مع مراعاة الجانب البيئي
 05/11/1988المؤرخ في  232-88منطقة توسع سياحي مصنفة حسب المرسوـ رقـ  174تتضمف 

ىكتار وذلؾ مف أجؿ التحكـ الجيد في ىذه المناطؽ والمحافظة عمى البيئة  878عمى مساحة تقدر بػ
 . البعد اإليكولوجي في التنمية السياحية المستدامةوتثميف 

قامت بوضع إطار تشريعي لذلؾ ، راتيجية التنمية المستدامة لمسياحةاستوبغية مواصمة الجزائر في  
 : مف خالؿ إصدار جممة مف القوانيف أىميا

 اإلشكبنُبث وانرهبوبث، حصُهت تشخُص االتجبهبث انؼبنمُت المرحلت األولى:

 تحذَذ انتىجهبث اإلستراتُجُت المرحلت الثبنيت:

 )انحركُبث انخمست( SDATتحذَذ انخطىط انتىجُهُت نـ  المرحلت الثبلثت:

 ( مخطظ انتهُئت انسُبحت2008/2015برامج انؼمم راث األونىَت )االوطالقت  المرحلت الرابعت:

 اتُجُت اإلوجبز وانمتببؼتتحذَذ إستر المرحلت الخبمست:
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 ؛حيةغالؿ الشواطئ ألىداؼ سيااستب والمتعمؽ 2003فيفري  17المؤرخ في  03/01القانوف رقـ  -
 . المتعمؽ بمناطؽ التوسع السياحي والمواقع السياحية 2003فيفري  17المؤرخ في  03/03القانوف  -

أىـ ىذه القوانيف حيث يقتضي مطابقة تييئة المناطؽ السياحية مع  03/01/2003يعتبر القانوف و  
رورة الحفاظ عمى البيئة ويركز كذلؾ عمى ض، قانوف التييئة اإلقميمية الشاممة والحفاظ عمى البيئة والساحؿ

 . وتحسيف المحيط المعيشي وترقية المؤىالت الطبيعية والثقافية والتاريخية

 : وتنقسم إلى :03/01أىداف القانون  -1

 1: وتتمثؿ في :األىداف النوعية -1-1

 ؛ ية والثقافية والدينية والحضاريةتثميف الطاقات الطبيع -
 ؛ بيا عمى مستوى المنافسة الدولية تحسيف نوعية الخدمات السياحية واالرتقاء -
 ؛ياحي مف خالؿ الشراكة في التسييرتحسيف أداء القطاع الس -
 ؛ بار لممؤسسات الفندقية والسياحيةإعادة االعت -
 ؛ احة البيئيةالمحافظة عمى البيئة والفضاءات اليشة لتوسيع السي -
 ؛ في مجمؿ حمقة التنمية المستدامة مةبإدماج مفيـو الديمو ، التوفيؽ بيف ترقية السياحة والبيئة -
 . قصد تقميص عدد المتوجييف إلى الخارج، مراراستتمبية حاجات الطمب الوطني المتزايد ب -

 : تتمثؿ فيو  :األىداف الكمية - - 
إلى غاية  2004 ثمار السياحي يمتد مفستوحسب البرنامج فإف اال :ثمار السياحيستتثمين اال -

 2: وذلؾ عبر مرحمتيف 2013
  ألؼ  55إذ يتوقع انجاز خالؿ ىذه المرحمة حوالي  :2007إلى  2004المرحمة األولى من
ثمارات إلى غالؼ ستوبالتالي ستصؿ اال، مميوف دينار جزائري لمسرير1.5وذلؾ باعتماد قيمة ، سرير

 ؛ ة ىذه المرحمةمميار دينار جزائري في نياي 82.5مالي نظري يقدر بػ 
  وتعتبر المشاريع المقترح انجازىا في ىذه المرحمة مف  :2013إلى  2008المرحمة الثانية من

ألؼ سرير  60مميار دينار جزائري النجاز  150ثمار المتوقع ستويكوف حجـ اال، النوع المتوسط والرفيع
 ؛ مميوف دينار لمسرير2.5أي بقيمة 

                                                 
 .16ص، (2004/2014تصور تطور السياحة لمعشرية )، وزارة السياحة والصناعة التقميدية 1
 .17ص، المرجع نفسو 2
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ألؼ  82أي بإضافة ، ألؼ سرير 187 حوالي 2013سنة  األسرة عددبمغ  :قبالسترفع قدرات اال -
 ؛ 2002التي تـ إحصاءىا نياية سنة إلى  سرير
 2013حسب البرنامج فإف المحصمة النيائية لمتدفقات المنتظرة خالؿ سنة  :رفع التدفقات السياحية -

 ؛ سائح3.098.531ستكوف حوالي 
 57.500وى 2013تـ إنشاؤىا في نياية سنة  عدد مناصب العمؿ التي :زيادة مناصب الشغل -

وبالتالي مجموع المناصب عند نياية ىذه ، منصب عمؿ غير مباشر172.500ومنصب عمؿ مباشر 
 ؛ ألؼ منصب عمؿ 230والمرحمة ى

عدد المداخيؿ المتوقعة في نياية المرحمة قدرت بػ  :زيادة عدد المداخيل من العممة الصعبة-
 . دوالر 520باعتماد معيار اإلنفاؽ المتوسط لكؿ سائح والمقدر بػ وىذا ، مميار دوالر1.3

منطقة توسع سياحي كمرحمة  22المتعمؽ بمناطؽ التوسع السياحي حدد  03/03أما القانوف رقـ  
، مناطؽ لمتوسع السياحي بالصحراء 03ومنطقة توسع سياحي عمى الشريط السياحي  19أولى تتوزع بيف 

مناطؽ  03وخصصت فقط ، توزيع ىذه المناطؽ عمى الجية الشمالية لمبالدحيث ركزت السمطات في 
التي ىي إحدى أىـ أنواع السياحة ، وىذا ما يؤثر سمبا عمى السياحة الصحراوية، توسع لمناحية الجنوبية

 . في الجزائر

 التنمية السياحية المستدامة في الجزائر -2

تنمية السياحية المستدامة فإف الدولة تتخذ إجراءات المتعمؽ بال 03/01مف القانوف  18حسب المادة  
، ثمار السياحيستنوعية الخاصة باالالجبائية ال ووأعماؿ الدعـ وتقديـ المساعدات ومنح االمتيازات المالية 

كما ، حداث آثار إيجابية عمى االقتصاد الوطنياستاحة و يقصد تشجيع التنمية السريعة والمستدامة لمس
ولقد أسندت عممية ، حداث أدوات أخرى لدعـ عممية التنمية السياحيةاستتسعى في ىذا اإلطار إلى 

 . التنمية السياحية إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

 مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية -3

ؿ امتداد مف ىي كو ، 2003فيفري  19المؤرخ في  03/03حددت ىذه المناطؽ بموجب القانوف  
بداعية مناسبة لمسياحة مؤىمة إلقامة أ، ثقافية، اإلقميـ يتمتع بخصائص طبيعية تنمية منشأة  وبشرية وا 

 . جعؿ السياحة ذات مردودية أكبر وغالليا في تنشيط أاستيمكف ، سياحية
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 الموقع السياحي -

      يحتوي عميو مف عجائببما  وبمظيره الخالب أ، منظر يتمتع بجاذبية سياحية وكؿ موقع أ وى 
 . بناءات مشيدة عميو وأ، خصائص طبيعية وأ

 : تتوزع جغرافيا إلى موقع سياحيو ىي جزء مف منطقة التوسع السياحي أ :منطقة محمية -

منطقة  141كتار ويبمغ عددىا ى 9635903تشغؿ مساحة  :مناطؽ التوسع السياحي الساحمية -
 ؛ توسع
% مف 07ىكتار ما يعادؿ  43470تشغؿ مساحة  :باليضاب العميامناطؽ التوسع السياحي  -

 . المساحة اإلجمالية لمناطؽ التوسع السياحي
 أىداف إنشاء مناطق التوسع السياحي-3-1
 1: تتمثؿ أىداؼ إنشاء ىذه المناطؽ في 
 ؛الزمة لمبيئة مف كؿ أنواع التموثتوفير الحماية ال -
 ؛ني وترقيتواإلنسا، التاريخي، الثقافي، المحافظة عمى التراث الطبيعي -
ة النشاط السياحي إلى جانب نوعي، اختبار اليياكؿ والتجييزات والمناسبة لخصائص كؿ موقع -

 ؛الممكف ممارستو
 ؛تمبية رغبات السياح -
 غيرىا؛و  ...الصناعات التقميدية، ترقية بعض األنشطة المالزمة لمنشاط السياحي كالتجارة -
 . مناصب شغؿ مباشرة وغير مباشرة عمى المستوى المحمي خمؽ -

  األقطاب السياحية -4

 : تـ تصنيؼ األقطاب السياحية وفؽ مخططيف ىما 
  األقطاب السياحية حسب المخطط الوطني لمنشاط البيئي -4-1
 : حدد المخطط الوطني لمنشاط البيئي سبعة أقطاب سياحية تتمثؿ في 
ويتمحور حوؿ المناطؽ ، منطقة القبائؿ، الجزائر العاصمة، ويضـ تيبازة :القطب السياحي األول -

والشواطئ الممتدة مف شرؽ ، تيبازة إلى حي القصبة التاريخي بالعاصمةو الثرية العريقة لمدينة شرشاؿ 

                                                 
 .264ص، مرجع سابق، فؤاد بف غضباف 1
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المعالـ األثرية الموجودة بالقرى والمناظر الطبيعية لمنطقة القبائؿ  ؼإضافة إلى مختم، العاصمة إلى غربيا
 . الكبرى التي تتميز بممارسة رياضة التزلج عمى الجميد والثمج

ويضـ آثار العصور القديمة والقروف الوسطى لمدينة بجاية واآلثار القديمة  :القطب السياحي الثاني -
كما تمثؿ أيضا منطقة تيشي ، لى مدينة سطيؼإإضافة  ،لمدينة جميمة المصنفة ضمف التراث العالمي

 . زيامة منصورية و، مغاراتيا العجيبةو  جبالياو والطريؽ الساحمي لمدينة جيجؿ ، الساحمية
ويضـ مناطؽ أثرية وتاريخية تعود إلى العيد ، يمتد مف وىراف إلى تممساف :القطب السياحي الثالث -

 . وىرافو باإلضافة إلى تراث ومساجد مدينة تممساف ، اإلسباني
وسكيكدة ويحتوي عمى اآلثار ، الطارؼ، سوؽ أىراس، قالمة، يشمؿ عنابة :القطب السياحي الرابع -

إلى جانب أىمية مدينة عنابة بالنسبة لمسياح المسيحييف التي تقاـ ، والحظيرة الطبيعية لمقالة، الرومانية
 . يؿ في عيد الصفح في كنيسة القديس أوغستيففييا طقوس دينية بشير أفر 

بوسعادة و ، قمعة بني حماد، كرةسب، تيمقاد، ويضـ كؿ مف األوراس :القطب السياحي الخامس -
ويمزج ىذا القطب بيف منعرجات غوفي وأودية األوراس وشموخ جباؿ وآثار تيمقاد وقمعة بني ، بالمسيمة

 . حماد بالمسيمة
ويشمؿ غرداية وتيميموف باإلضافة إلى مناظر الصحراء وما  :)الصحراء(القطب السياحي السادس  -

فيذا القطب يتميز بالعمراف الخالب والقصور الشامخة وىندستيا المعمارية المتميزة ، توفره مف ىدوء
 . اية وواحات النخيؿ بتيميموفردلقبب بغبا

  اليقار( -القطب السياحي السابع )الطاسيمي -
إلى جانب المناظر ، ونقوش وجداريات منحوتة عمى الجباؿ في الصحراءويحتوي عمى رسومات  

 . اؿ الشاىقةجبتميزة التي تجمع بيف الرماؿ والالطبيعية الم
 SDATاألقطاب السياحية حسب المخطط التوجييي  -4-2
حية األقطاب السياحية لالمتياز مف بيف أىـ األىداؼ التي ركز عمييا المخطط التوجييي لمتييئة السيا 

 . ومف أجؿ تحديد األقطاب السياحية تـ اعتماد المعاير التالية، المستدامة
 ؛ ZETوجود عقارات مخصصة لمناطؽ التوسع السياحي  - 
 ؛ زفاألساس الجيوي بحيث يكوف التقسيـ المكاني متوا - 
 ؛ التحتية التي تميز منطقة عف أخرىوالبنى ، المقومات والمؤىالت السياحية - 
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 : وتتمثؿ فيما يمي :األقطاب السياحية -
أقطاب سياحية مف الدرجة األولى تمثؿ الواجيات السياحية في  07توجد  :أقطاب مف الدرجة األولى -

 . جانيتو  غرداية، قالمة، غواطاأل، تيبازة، جيجؿ، بجاية، الجزائر :الجزائر وىي
أقطاب تكميمية  07وتوجد أيضا ، ولىاأللتدعيـ األقطاب السياحية مف الدرجة  :األقطاب التكميمية -
 است. تمنر و  الغربي بقصور الجنو ، بسكرة، الطارؼ، عنابة، باتنة، تممساف، عيف تيموشنت، وىراف :وىي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

217 

 الجزائر في السياحة لصناعة االقتصادية األىمية :ثالثال المبحث

تعد مصدرا  إذ، أحد أىـ األنشطة االقتصاديةكالسياحة  تقوـ اقتصاديات الكثير مف الدوؿ عمى قطاع 
 اقتصادية، سواء اجتماعية كما تعود بالنفع عمى العديد مف القطاعات، ىاما مف مصادر الدخؿ الوطني

 . سياسيةو ثقافية 

فيي ال ورغـ توفر الجزائر عمى الكثير مف المقومات السياحية إال أنيا األقؿ جذبا لمسياح األجانب  
لذلؾ فالجزائر تحاوؿ في ، لممغرب %14.9و، لتونس%19مقابؿ ، اإلفريقيةالسوؽ  مف%1.1تمثؿ سوى

مسار التنمية  أدرجكما ، طويمة المدى راتيجيةاستالسنوات األخيرة بعث ىذا القطاع مف خالؿ تبني 
عمى المنافسة  ادامة مف خالؿ تشجيع جودة المنتج السياحي لكي يكوف قادر ستالسياحية ضمف شروط اال

  .خارجيا مع الحفاظ عمى التوازف البيئيو يا داخم

 الوطني االقتصاد في السياحة صناعة مساىمة :األول المطمب

إال أنيا ال تساىـ إال  العالـ السياحة في الكثير مف اقتصاديات الدور الحيوي الذي تمعبو صناعةرغـ  
 . الناتج المحمي اإلجمالي لمجميورية في ضئيمةبنسبة 

  السياحية اإليرادات -1

 باإلنفاؽتطور اإليرادات السياحية ألي بمد تدؿ عمى مدى قدرتو عمى جذب السياح ألف السائح يقوـ  
قد عرفت الجزائر انعداـ شبو تاـ لمعرض السياحي في فترة التسعينات و ، عمى مختمؼ السمع والخدمات

ثمار في المجاؿ ستاال الذي أدى إلى نقص، ثمارستقرار السياسي وضعؼ مناخ االستبسبب عدـ اال
قرار السياسي ستمع عودة االو ، السياحية اإليراداتاألجنبي ما أدى إلى ضعؼ  والسياحي سواء الوطني أ

 . (    -    تطورا ممحوظا يوضحو الجدوؿ التالي خالؿ الفترة)  اإليراداتاالقتصادي عرفت ىذه و 
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 مميون دوالر: الوحدة (2014-1995السياحية في الجزائر ) اإليراداتتطور  (14جدول )

 السياحية اإليرادات السنوات السياحية اإليرادات السنوات
2000 102 2008 323 
2001 100 2009 246 
2002 111 2010 246 
2003 112 2011 209 
2004 178 2012 217 
2005 184 2013 367 
2006 220 2014 347 
2007 219 2015 - 

Source: World Development Indicators(WDI) ,November 2015 ,World Travel 

and Tourism Council Data,2016  

مميوف دوالر  102حيث انتقمت مف ، عرفت اإليرادات السياحية في الجزائر تطورا ممحوظا رغـ تذبذبيا 
ذا أخذت القيمة ، 2014مميوف دوالر سنة  347و، 2013مميوف دوالر سنة  367إلى  2000سنة  وا 

 . مميوف دوالر 212( بمغت 2014-2000الحقيقية فإف متوسط إيرادات الجزائر خالؿ الفترة )

ثمار بصدور ميثاؽ السمـ ستالسياحية جاء نتيجة تحسف مناخ اال اإليراداتىذا التطور في  إف 
كذلؾ ارتفاع ، نسبيا وول يقرار السياسستاألمنية وعودة االوالمصالحة الذي أفرز تحسنا في الظروؼ 

دراج ىذا القطاع في البرامج التنموية مفو ، أسعار النفط عطائو أىمية خاصة ا  مع إدراكيا ، قبؿ الحكومة وا 
راتيجيا بديال استوبالتالي اعتباره قطاعا ، الدولية األسواؽفي  أسعارهقرار استعدـ و التاـ بنضوب البتروؿ 

 . ليذا القطاع )المحروقات(

د الوافديف دوىذا ما أدى إلى زيادة ع، ثمارستارتفاع أسعار النفط وانعكاسيا عمى مناخ االكذلؾ  
 . التالي زيادة اإليرادات السياحيةب

 : إذف العوائد )اإليرادات( السياحية مقترنة بػ 

 ؛ؿ زيادة عدد السياح إلى الجزائرزيادة المقبوضات السياحية مف خال -
 ؛كؿ ليمةدة معدؿ إنفاؽ السائح في زيا -
 . زيادة معدؿ إقامة السائح -
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 . مساىمة السياحة في الصادرات الجزائرية -2

كما أف ىناؾ تناسبا طرديا بيف الحركة السياحية ، القطاع السياحي يؤثر وتأثر بالقطاعات األخرى 
بالتالي و ، الخدماتو السمع  الطمب عمى والحركة االقتصادية فكمما زاد عدد القادميف مف السياح كمما ارتفع

 . زيادة الصادرات

وما يميز صادرات ، إف المتتبع لتطور صادرات الجزائر يجد أنيا في تطور مستمر مف سنة ألخرى 
مساىمة قطاع السياحة في مجموع إبراز ومف أجؿ ، %98الجزائر أنيا تعتمد عمى المحروقات بنسبة 

 : الصادرات لمجزائر يعرض الجدوؿ التالي
مساىمة قطاع السياحة من مجموعة صادرات الجزائر من السمع والخدمات خالل  :(15جدول رقم )

 مميون دوالر :الوحدة    ( 2015-2000الفترة )
 النسبة السياحة إيرادات الصادرات السنوات
2000 21650 102 0.47 
2003 24460 112 0.45 
2004 32220 178 0.55 
2005       184 0.40 
2006       220 0.40 
2007       219 0.36 
2008       323 0.40 
2009       246 0.54 
2010       246 0.43 
2011       209 0.28 
2012       217 0.30 
2013       367 0.55 
2014       347 0.55 
2015 37787 - - 
 : الطالبة اعتمادا عمى إعداد :المصدر

 ( CNISالجمركية )و  اإلحصائيةالمركز الوطني لممعمومات  -
-World Development Indicators(WDI) ,November 2015 ,World Travel and 

Tourism Council Data,2016 
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يتضح مف الجدوؿ أف مساىمة اإليرادات السياحية في مجموع اإليرادات والصادرات مف السمع  
ىذه النسب الضعيفة ال تعكس التحسف في البنية  إف، % 01ضعيفة جدا لـ تتعدى نسبة  والخدمات

دراؾ أىميتو بالنسبة لالقتصاد الوطني  . المؤسساتية السياحية نتيجة تزايد االىتماـ بيذا القطاع وا 

 مساىمة السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي -3

اإلنتاج المحمية خداـ عوامؿ استتساىـ السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي مف خالؿ التشجيع عمى  
خداـ الموارد البشرية المحمية في تشغيؿ المؤسسات السياحية استوتشجيع ، عند إنشاء المؤسسات السياحية

، كالفنادؽ، ومؤسسات القطاعات التي ليا عالقة بالسياحة البشرية المحمية في تشغيؿ المؤسسات السياحية
 . وىذا ما يخمؽ القيمة المضافةوغيرىا ...، البناء، البيع، النقؿ، شركات الطيراف

والذيف بدورىـ يقوموف ، كما أف اإلنفاؽ السياحي يمثؿ دخال مباشرا لمعامميف في القطاع السياحي 
ومف ثـ دخوؿ أخرى جديدة ألصحاب ، يالكية مف السمع والخدماتستبإنفاؽ جزء منو لتمبية احتياجاتيـ اال

ى موىذا ما يس، يالكيةستمنيا عمى احتياجاتيـ اال عناصر اإلنتاج والتي تقـو بدورىا بإنفاؽ جزء
  2.6.1و 1.5ويتراوح ىذا األخير في الدوؿ النامية بيف ، بالمضاعؼ السياحي

 وفؽ ىذه األرقاـ يمكف تقدير أثر اإليرادات السياحية ونسبتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر 
 : (2015-2000)خالؿ الفترة اإلجماليتطور مساىمة السياحة في الناتج المحمي  والجدوؿ التالي يوضح

 %: ( الوحدة2015-2000)اإلجماليمساىمة السياحة في الناتج المحمي  :(16جدول رقم )

 الخاـ في الناتج المحمي المساىمة السنوات الخاـ المساىمة في الناتج المحمي السنوات
2000 3.1 2008 3.1 

2001 3.2 2009 3.7 

2002 3.3 2010 3.4 

2003 3.4 2011 3.3 

2004 3.6 2012 3.3 

2005 3.9 2013 3.6 

2006 3.3 2014 3.3 

2007 3.2 2015 3.5 

Source: World Development Indicators(WDI) ,November 2015 ,World Travel 

and Tourism Council Data,2016 

                                                 
عمى الموقع 244ص، (12الفصؿ الثاني عشر)، العربي التعاون في قطاع السياحة، جامعة الدوؿ العربية 1

 www.amf.org.ae le12/02/2015االلكتروني:
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 % 04لـ تتعد  اإلجمالييالحظ مف الجدوؿ أف نسبة مساىمة القطاع السياحي في الناتج المحمي  
ىي نسبة ضئيمة جدا ال تبرز أىمية ودور ىذا القطاع في االقتصاد و ، (2015-2000خالؿ الفترة )

مف طرؼ رغـ الجيود المبذولة و ، وغيرىا ...الوطني رغـ تشابكو مع القطاعات األخرى كالنقؿ والفنادؽ
 . الحكومة مف جية والمؤىالت التي تممكيا الجزائر مف جية أخرى

 مساىمة الميزان السياحي في الميزان التجاري -4

يعتبر الميزاف التجاري قسـ مف أقساـ ميزاف المدفوعات ىذا األخير الذي تسجؿ فيو المعامالت  
أما الميزاف ، جانبيف جانب دائف وآخر مديفويتكوف مف ، االقتصادية التي تتـ بيف الدولة والعالـ الخارجي

 . السياحي فيعبر عف الفرؽ بيف اإلنفاؽ لألجانب داخؿ الدولة واإلنفاؽ السياحي لممسافريف خارج الدولة
ومف ثـ تمويؿ ميزاف المدفوعات ، يعتبر الميزاف السياحي عامال ميما في تمويؿ الميزاف التجاري 

 . وائدبما يحققو مف ع، لمكثير مف الدوؿ
 : لمعرفة مساىمة الميزاف السياحي في الميزاف التجاري يدرج الجدوؿ التاليو 

 ( 2015-2000مساىمة الميزان السياحي في الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة ) :(17جدول رقم)
 (مليون دوالر) الوحذة:

 الميزاف السياحي الميزاف التجاري السنوات
2000 12300 -93 

2001 9610 -94 

2002 6700 -137 

2003 11500 -143 

2004 14270 -163 

2005 24989 -186 

2006 33157 -166 

2007 32532 -188.6 

2008 39819 -166 

2009 5900 -181 

2010 16580 -100 

2011 26242 -368 

2012 21490 -81 

2013 11065 -160 

2014 4306 -338 

 : الطالبة اعتمادا عمى إعداد :المصدر
 CNIS المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء التابع لمجمارك -

-World Development Indicators(WDI) ,November 2015 ,World Travel and 

Tourism Council Data,2016 
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 www. mta. gov. dz 2015 وزارة السياحة والصناعة التقميدية عمى الموقع -
( حيث بمغ 2011-2000الجدوؿ أف الميزاف التجاري الجزائري سجؿ فائضا خالؿ الفترة ) تبيف أرقاـ 

مميوف  26242إلى  2000مميوف دوالر سنة  12300مميوف دوالر حيث انتقؿ مف 19437.41المتوسط 
وىذا راجع إلى ارتفاع ، مميوف دوالر 13942كأقصى قيمة لو في األلفية بزيادة قدرىا  2011دوالر سنة 

 . أسعار النفط في األسواؽ الدولية
سواء كانت ، مى النتيجة الصافية لمميزاف التجاريعثر القيمة الصافية لمميزاف السياحي ونسبتيا تأ 

وكاف التأثير لمميزاف السياحي موجب ، فإذا كانت النتيجة الصافية لمميزاف التجاري سالبة، سمبية وإيجابية أ
لجدوؿ السابؽ أف وما لوحظ في ا، لتجاري وبذلؾ سيكوف لو تأثير إيجابيفإنو قد يغير العجز في الميزاف ا

منو عمى ميزاف و ، التجاريميزاف الوبالتالي التأثير سمبي عمى ، سياحي سالب خالؿ فترة الدراسةالميزاف ال
 . المدفوعات

 مساىمة السياحة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة -5
ف كانت موسميةمف أىـ القطاعات القادرة عمى خمؽ مناصب العيعتبر القطاع السياحي   ، مؿ حتى وا 

رغـ ذلؾ تبقى ، تشير اإلحصائيات إلى أف ىناؾ تزايد في مساىمة ىذا القطاع في توفر مناصب العمؿو 
مقارنة بالقطاعات و ، ىذه المساىمة ضعيفة مقارنة بالمقومات والمؤىالت السياحية التي تممكيا الجزائر

بػ  % يميو قطاع البناء واألشغاؿ العمومية35حيث يساىـ قطاع الصناعة بأكبر نسبة تشغيؿ األخرى 
حيث وفر ، %01ويأتي قطاع السياحة في المرتبة األخيرة بنسبة تشغيؿ ، %15% فقطاع النقؿ بػ34

 . مشروع 195( مف خالؿ 2012-2002منصب شغؿ خالؿ الفترة ) 3517
 2014 /2011  ر مناصب العملمساىمة القطاع السياحي في توفي :(18جدول رقم )

 العمالة المباشرة و غير المباشرة العمالة المباشرة
  %المشتغموف في االقتصاد عدد المشتغميف )ألؼ( %ف في االقتصاد و المشتغم عدد المشتغميف )ألؼ(

344 /   332.5  3.3    /3 680    /660    6.5    /6 
Source : -Worldtravel & tourism consil           ) 

أف ىناؾ مساىمة متواضعة لقطاع السياحة في توفير مناصب الشغؿ إذ لـ تتعدى  يالحظ مف الجدوؿ 
لتنمية ىذا القطاع و جعمو أحد روافد التنمية، إال أف  إستراتيجيةرغـ تبني  % 3ىذه المساىمة نسبة 

 . توى المطموب، مما انعكس سمبا عمى معدالت االنجازتحقيؽ األىداؼ المسطرة يبقى دوف المس
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خاصة وب، راجع إلى زيادة المنشآت الفندقيةإف ىذا التطور اإليجابي في عدد العماؿ في ىذا القطاع  
دعي المزيد مف األيدي العاممة سواء في ىذا القطاع بصورة استىذا ما ، قرار لمبالدستبعد عودة األمف واال

 . غيرىاو ...، النقؿ، التجييز، البناء، المطاعـ، القطاعات المكممة ليذا القطاع كالفنادؽفي و مباشرة أ

 لمجزائر السياحية راتيجيةستاإل تنفيذ منظمات :الثاني المطمب

يكمف دور المنظمات السياحية في تنفيذ السياسات السياحية الموضوعة مف طرؼ السمطات  
 : أىميا، ظمات ومؤسسات تعمؿ عمى تنشيط وترقية السياحةوتتوفر الجزائر عمى عدة من، الحكومية

 وزارة السياحة -1

وحددت بموجبو المياـ  20/12/1963المؤرخ في  63/474تأسست بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  
 : الموكمة إلييا والمتمثمة في

 ؛ لسياحي الجزائري وتوجييو وترقيتوالتعريؼ بالمنتج ا  -
 ؛ في مجاؿ السياحةلسياسة التنموية تجسيد ا  -
  .نجاز المخططات التنموية السياحيةإ  -

 (ONETالديوان الوطني لمسياحة ) -2

المعدؿ والمتمـ بالمرسـو  31/10/1988المؤرخ في  88/214أنشأ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  
المعدؿ ، 22/12/19901الموافؽ لػ 1411جمادى الثانية عاـ  05المؤرخ في  90/409التنفيذي رقـ 

أكتوبر  31الموافؽ لػ  1413جمادى األوؿ عاـ  05المؤرخ في  92/402والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
ويعد ، قالؿ الماليستويعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واال، 19922

وتتمثؿ ، 3وؽ والعالقات العامةأداة لموزارة المكمفة بالسياحة لتصور وتحقيؽ ترقية السياحة ودراسة الس
  :ميامو في

 ؛خاصة ذات عالقة بيدفو وسة عامة أتكميؼ مف ينجز أي درا وإنجاز أ -
خصوص تقييـ غالؿ المعمومات واإلحصائيات المتعمقة بالترقية السياحية وعمى الاستتحميؿ و و جمع  -

 ؛نتائج األعماؿ المقرر
                                                 

www.mta.gov           
1

 
 1992، الجزائر، 79، العدد، الرسمية الجريدة، 92/402المرسـو التنفيذي رقـ  2
 .188ص، المرجع السابق، عويناف عبد القادر 3

http://www.mta.gov/
http://www.mta.gov/
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 ؛سوؽ السياحية الداخمية والخارجيةوتحوالت الدراسة بغية ضبط األساليب  وإجراء كؿ بحث أ -
 ؛ العمميات المعتمدة في ىذا القطاعالمشاركة في ترقية السياحة ومتابعة  -
 ؛ احة المناخية والحمامات المعدنيةالمشاركة في التظاىرات الدولية المرتبطة بالسي -
 . السياحة تنشيط وتطوير التبادالت مع المؤسسات والييئات الخارجية في ميداف ترقية -

  الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية -3

وىي تحت ، قالؿ الماليستىي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واال 
 24المؤرخ في  70/98 :وصاية وزارة السياحة والصناعات التقميدية أنشأت بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ

 : وىي مكمفة بػ 19981فيفري  21الموافؽ لػ  1418شواؿ 

 ؛ غالؿ السياحيستوصيانة مناطؽ اال حماية  -
 ؛ ورية وتخصيصيا لممشاريع السياحيةاقتناء األراضي الضر   -
 المعدنية ؛و شطة السياحية الفندقية إجراء دراسة التييئة لألراضي المخصصة لألن  -
حي وحوؿ منابع المياه تساىـ مع المؤسسات المعنية في ترقية األماكف داخؿ مناطؽ التوسع السي  -
 ؛ في الخارجو ية سواء في الجزائر أالمعدن
تقوـ بالتنسيؽ مع المؤسسات والييئات المعنية عمى التسيير العقالني لألماكف والتجييزات ذات   -

 . المنفعة المشتركة وتقدـ كؿ اقتراح ييدؼ إلى ضرورة تحسينيا وتحديثيا

 (ENETالمؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية ) -4

في  21/02/1998الموافؽ لػ  1418شواؿ  24المؤرخ في  70/98أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي  
تتمتع بالشخصية ، وىي تحت وصاية وزارة السياحة، شكؿ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

 2: قالؿ المالي وىي تقوـ بالمياـ التاليةستالمعنوية واال

طوير السياحة والتييئة السياحية في إطار السياسة الوطنية لت تنشيط وترقية وتأطير النشاطات -
 ؛ العمرانية

 ؛طؽ التوسع السياحي والحفاظ عميياتسير الوكالة عمى حماية منا -
 ؛ية والفندقية والحمامات المعدنيةالقياـ بالدراسات والتييئة المخصصة لمنشاطات السياح -

                                                 
 .30ص، 21/02/1998، الجزائر، 11العدد، الجريدة الرسمية، 70/98المرسـو التنفيذي  1
 .62ص، سابقمرجع ، ىدير عبد القادر 2
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 ؛ع مع المؤسسات المعنيةناطؽ التوستساىـ في ترقية األماكف داخؿ م -
 ؛ة مناطؽ التوسع السياحي وتطويرىاتقـو بكؿ أعماؿ ترقي -
 ؛دنية ومعاينتياغالؿ السياحي لمنابع المياه المعستتكمؼ الوكالة باقتناء األراضي الضرورية لال -
 ؛الخاصة بتييئة السياحة وتنميتيا إنشاء بنؾ لممعمومات -
 . نشاطيا بطمب مف السمطات العموميةكؿ الدراسات المرتبطة بمجاؿ  إنشاء -

  المجنة الوطنية لتسييل األنشطة السياحية -5

 : وىي مكمفة بػ 1994جانفي  25الصادر بتاريخ  39/94 :أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 ؛الضرورية لتنمية وترقية السياحة اقتراح القواعد التنظيمية -

 ؛دفقات السياحية الوطنية والدوليةالتتسييؿ  -
قامة انتقاؿ السياحتأميف الشروط المو  -  ؛افقة لدخوؿ وا 
 ؛عمى المنظمات السياحية والفندقيةغير مباشرة و تسييؿ الصيغ واإلجراءات الواقعة بصفة مباشرة أ -
 ؛ت اإلدارية ألجؿ انتقاؿ السياحتبسيط اإلجراءا -
األنشطة و ( ...، األمف، االتصاالت، التكويف، مات )النقؿتحسيف العالقة بيف مختمؼ الخد -

 ؛السياحية
 . والتاريخي، التقميدي، الثقافي، حماية وتقييـ اإلرث الطبيعي -

  الدواوين المحمية لمسياحة -6

فيي  1985جانفي  26الصادر بتاريخ  85/15ديواف محمي لمسياحة وحسب المرسوـ رقـ  51يوجد  
 : مكمفة بػ

  ؛السياح وتنظيـ الرحالت السياحيةإعالـ  -
 ؛عرض خدمات المرشديف المحمييف -
  ؛المساىمة في حماية وحفظ المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية -
 ؛ مشاركة في إحياء األعياد المحميةال -
 . التنسيؽ والتبادؿ مع الدواويف المحمية الوطنية واألجنبية -
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 الدواوين الجيوية لمسياحة -7
 : تتمثؿ في وتكوف كوسيط بيف الديواف الوطني والدواويف المحمية ميمتيا 
 ؛ركزية والسمطات السياحية المحميةالتنسيؽ بيف السمطات الم -
 ؛ييف خاصة مختمؼ المحطات السياحيةالتنسيؽ بيف عمؿ الشركاء الجيو  -
 . شارات فيما يخص تييئة المناطؽ السياحيةستتقديـ اال -
  الجمعيات السياحية -8
 : عدد ىذه الجمعيات قميؿ رغـ أىميتيا في نشر الثقافة السياحية ولعؿ أىميا يتمثؿ فيما يمي 
- (FNOT) ؛الفيدرالية الوطنية لدواويف السياحة 

- (FNAT) ؛الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالء السياحة والسفر 

- (COT) ؛اتحادية عمالء السياحة 

- (ANPT)  ؛السياحةالجمعية الوطنية ألجؿ ترقية 

- (ANDRT) ؛الجمعية الوطنية لمدفاع والتعبير عف السياحة 

- (ANATA) ؛اإلتحاد الوطني لوكالء السياحة 
 ؛جمعية الترقية السياحة المعدنية -
 ؛ة المناطؽ المعدنية لوالية سعيدةجمعي -
 . الفيدرالية الوطنية لمفنادؽ والمطاعـ -
 (TCAالنادي السياحي الجزائري ) -9

 : فيما يميوتتمثؿ ميامو 
 ؛ظيـ الرحالت بيدؼ التعريؼ بالبمدتن -
 ؛بيع وحجز تذاكر كالسفر -
 ؛في حماية وحفظ المواقع السياحية المساىمة -
 . المساىمة في نشر المطبوعات إلعالـ السياح ونشر أ -

  الوكاالت السياحية -10
كؿ مؤسسة تجارية بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثؿ في البيع بصفة مباشرة  عرفيا القانوف الجزائري " 

قامات فردية أ  1جماعية وكؿ أنواع الخدمات المرتبطة بيا" ووغير مباشرة رحالت وا 

                                                 
 .1999أفريؿ  4المؤرخ في  06/99القانوف ، 03المادة  1
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 1: فيي تقوـ بػ، ما يميز ىذه الوكاالت أنيا متعددة األنشطة
 ؛منتجات مقدمي المنتجات السياحية بيع -
 ؛الجوي، البحري، النقؿ البري ذاكربيع ت -
 . تأجير السيارات لمسياح -

  الجزائر في السياح عدد تطور :الثالث المطمب

وتشير التقارير أف حصة ، يعتبر عدد السياح أىـ مؤشر تقاس بو مكانة القطاع السياحي في الدوؿ 
في ، سائح1.112.518ونح 2004الجزائر مف السياحة العالمية ضعيفة جدا فقد بمغ عدد السياح سنة 

% مف السياح 90مع العمـ أف ، مميوف سائح 800الوقت الذي كاف فيو عدد السياح في العالـ يقارب 
والجدوؿ التالي يوضح عدد السياح في الجزائر خالؿ الفترة ، عبارة عف جزائرييف مقيميف في الخارج

(2000-2015) : 

 ( 2015 -2000 الجزائر خالل الفترة )ر عدد السياح الوافدين إلى و تط :(19جدول رقم )
عدد السياح  السنوات

 األجانب
الجزائريون 

 بالخارج
عدد السياح  السنوات المجموع

 األجانب
الجزائريون 

 بالخارج
 المجموع

2000 175.538    .       .    2008    .        .        .    
2001 175.538    .       .    2009    .        .        .    
2002 196.229    .       .    2010    .        .        .    
2003 251.145    .       .    2011    .        .        .    
2004 304.914    .        .    2012    .        .        .    
2005    .       .        .    2013    .        .        .    
2006    .       .        .    2014    .        .        .    
2007    .        .        .    2015 - - - 

 : إعداد الطالبة اعتمادا عمى :المصدر
 - www. mat. gov 2015 

- www. ons. dz 2015 
 . 2012الصناعة التقميدية و وزارة السياحة  -
 . 03ص ، 2014السياحة لسنة إحصائيات ، 2015وزارة السياحة  -

                                                 
ػهً انمىقغ  12/02/2008-11يومي ، الجزائر، بمناسبة افتتاح الجمسات الوطنية والدولية لمسياحة الجميورية رئيسرسالة  1

 https://www.djazairess.com االنكترووٍ:
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-2000يتضح مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ تطورا في عدد السياح الوافديف إلى الجزائر خالؿ الفترة ) 
عدـ و عكس فترة التسعينات التي عرفت تراجعا في عدد السياح األجانب بسبب الوضع األمني ، (2015

 . قرار السياسيستاال

 2004سائح سنة  518. 1112. 1تطورا ممحوظا حيث انتقؿ مف لقد عرؼ عدد السياح الوافديف  
يعود السبب الرئيس في ىذا و ، 2.394.887إلى 2011ليرتفع سنة  2009سائح سنة 1911.506إلى 

إال أف ، المصالحة الوطنيةو التطور لعدد السياح الوافديف إلى تحسف الوضع األمني بسبب قانوف السمـ 
 . بالعالـ وة بدوؿ الجوار أحصة الجزائر تبقى ضعيفة مقارن

يالحظ مف الجدوؿ أيضا أف النسبة األكبر مف عدد السياح الوافديف ىـ جزائرييف قيميف بالخارج  -
  .خالؿ نفس السنة%37.64بينما عدد السياح األجانب فبنسبة، 2011سنة %62.35بنسبة 

انخفاضا في معدؿ حيث سجمت ، 2013تراجعا في عدد السياح مقارنة بسنة  2014عرفت سنة  -
في ، سائح 2732731سائح تراجع إلى  2301373فبعد أف كاف عدد السياح  %، 15.78-بػػػػػ  النمو

أيضا تراجع و %23.03-حيف تراجع عدد السياح الجزائرييف المقيميف في الخارج تراجعا ممحوظا بمعدؿ 
 .%2.49عدد السياح األجانب بمعدؿ 

ىذا ما يعكسو التذبذب في و ، في الجزائر فيي تعاني مف عجز كبير ثماريةستأما بالنسبة لمسياسة اال 
إلى  283حيث انتقؿ مف ، ( عرفت تزايدا في عدد الفنادؽ 2000 – 1995فمثال الفترة ) ، عدد الفنادؽ

فندقا ليعود  471 إلى 2009ليرتفع العدد سنة ، 2000سنة  206 إلىثـ انخفض العدد ، فندقا 320
 . ( 2014 – 2010ة ) االنخفاض خالؿ الفتر 
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  الميزان السياحي الجزائري -2

 :( 2014-2000خالؿ الفترة ) يبيف الجدوؿ التالي تطور النفقات واإليرادات السياحية
( 2014 – 2000اإليرادات السياحية خالل الفترة ) و تطور النفقات  :( 20جدول رقم )    
 السياحي رصيد الميزاف معدؿ النمو السنوي النفقات قيمة معدؿ النمو السنوي  اإليراداتقيمة  السنوات
2000 100 - 193 - -93 
2001 100 0 194 0.51 -94 
2002 111 9.90 248 21.77 -137 
2003 112 0.89 255 2.74 -143 
2004 178 37.07 341 25.21 -163 
2005 184 3.26 370 7.83 -186 
2006 215 14.41 381 2.88 -166 
2007 219 1.82 400 21.26 -181 
2008 300 27 400 0 -100 
2009 102 -194 470 14.89 -368 
2010 246 58.53 716 34.35 - 470 
2011 209 -17.70 595 -20.33  - 386 
2012 217 3.68 598 0.50 -381 
2013 367 40.85 532 -12.40 -165 
2014 347 -5.76 685 7.73 -338 
 : اعتماداة طالبلإعداد ا: المصدر

 -World Devolopment Indicatores,WDI,june      

-www. Worldbank. org ,june        

( يحقؽ عجزا بسبب ارتفاع 2014 -2000يبيف الجدوؿ أف رصيد الميزاف السياحي خالؿ الفترة ) 
وىذا ، بالداخؿأي ما ينفقو الجزائريوف بالخارج أكبر بكثير مما ينفقو األجانب ، النفقات عف اإليرادات

باإلضافة إلى عدـ قدرة المنتج ، بسبب ترسخ الصورة الدموية لمجزائر في الخارج بسبب العشرية السوداء
 السياحي عمى المنافسة وغالء األسعار. 

 الجزائر في السياحة صناعة تقييم :الرابع المطمب 

في كتابو الميزة التنافسية لمدوؿ عف موقع الدولة التنافسي دوليا بأنو يعتمد عمى  عبر مايكؿ بورتر 
قاعدة معمومات ، التقنية العالية، قدرتيا عمى خمؽ وفرة عوامؿ إنتاج متطورة وجديدة مثؿ العمالة الماىرة

 قطاع الصناعة وخاصة تطوير وتحسيف الميزة النسبية التي يمتمكيا، دعـ الدولة وثقافة المجتمع، متينة
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ف ىذه العوامؿ مجتمعة مع خصائص العوامؿ الداخمية المتوفرة في القطاع الصناعي تشكؿ العمود  وا 
عمى ىذا الرأي فإف القدرة التنافسية لعوامؿ الجذب السياحي ىي  بناءً ، الفقري لتنافسية قطاع الصناعة

  1. العمود الفقري لتنافسية قطاع السياحة

 139يوضح ترتيب الدوؿ مف حيث السياحة ويشمؿ حوالي و  :السياحة والسفرمؤشر تنافسية  -1
حيث تعبر ىذه ، رفي كؿ فرع محدد مف فروع المعيا 06إلى  01دولة حيث يضع لكؿ دولة تنقيط مف 

، راتشتحتوي عمى مجموعة مف المؤ ، عمى ثالثة فروع رئيسية عف فاعمية القطاع ويحتوي المعيارالنقاط 
بيانات نوعية ، كمية وىي بيانات مدونة عف القطاعبيانات )في تحميمو عمى نوعيف مف البيانات ويعتمد

  كما ىو موضح في الشكؿ:، (وىي بيانات يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ المسوحات التي يجرييا المنتدى

 السياحة ةمعايير تنافسي (:11شكل رقم )

 

 

  

  

 

   

      

 

 

 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي دافوس 2015السفر و تقرير تنافسية السياحة  :المصدر 

معايير  03تندرج تحت  يعتمد ىذا التقرير في تحميؿ تنافسية قطاع السياحة عمى أربعة عشر مؤشرا 
 . مؿ التي تؤثر في تنافسية القطاعرئيسية وتضـ معظـ العوا

                                                 
1
مقدمة مداخمة ، تقييم تنافسية صناعة السياحة في ليبيا كمصدر بديل لمدخل في ظل تحرير تجارة التخدمات، محمد محجوب الحداد 

كمية ، في الممتقى الدولي الرابع حوؿ المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية
 .10ص، 08/09/11/2010، شمؼ، جامعة حسيبة بف بو عمي، العمـو االقتصادية

 انطبُؼُتو انثقبفُتو انمىارد انبشرَت انبىُت انتحتُتو بُئت األػمبل  انقبوىوٍو انهُكم انتىظُمٍ

 انقىاوُه

انهىائح و

 انتشرَؼُت

ت انمحبفظ

ػهً انبُئت 

 انتشرَؼُت 

 األمه

انضمبو

 ن

صحت 

 ووظبفت

مكبوت 

انسفر 

وانسُبح

 ة 

انمىارد 

انبشرَت 

)رأش 

انمبل 

 انبشرٌ(

قببهُت 

انمجتمغ 

 نهسُبحت

انمىارد 

 انطبُؼت

انمىارد 

 انثقبفُت

تقىُت 

 انمؼهىمبث

  االتصبالثو

انبىُت 

انتحتُت 

 انسُبحُت

انبىُت 

انتحتُت 

نهىقم 

 انبرٌ

تىبفسُت 

األسؼبر فٍ 

قطبع 

 انسُبحت

انبىُت 

انتحتُت 

نهىقم 

 انجىٌ 

 مؼبَُر تىبفسُت انسُبحت
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وتضـ ، 2015ابتداء مف  03معايير رئيسية بدال مف  04تطوير ىذا المؤشر وذلؾ باحتوائو عمى  تـ 
 90ولكؿ مؤشر فرعي متغيرات ومجموع المتغيرات لكؿ المؤشرات الفرعية ، شرا فرعياؤ م 14ىذه المعايير 

 .متغيرا 79متغيرا بعدما كانت سابقا 

 2015المؤشرات الرئيسية لتنافسية السياحة والسفر  :(12رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي دافوس 2015تقرير تنافسية السياحة والسفر  :المصدر

-2009)مقارنتو بدول الجوار خالل الفترةترتيب الجزائر في مؤشر تنافسية السياحة والسفر و  -2
2015)  

 . الجدوؿ التالي يوضح تنافسية صناعة السياحة الجزائرية ومقارنتيا بدوؿ الجوار 

 – 2009) مقارنتيا بدول الجوار خالل الفترةو الجزائرية تنافسية صناعة السياحة  :(21جدول رقم )
2015 ) 

 2015 2013 2011 2009 الدوؿ
 عربيا دوليا عربيا دوليا عربيا دوليا عربيا دوليا 
 14 141 13 140 15 139 14 133 مصر
 8 79   4 47 4 44 تونس
 04 62 08 71 10 78 9 75 المغرب
 12 123 11 132 13 115 13 113 الجزائر

 : إعداد الطالبة اعتمادا عمى :لمصدرا

 . تقرير تنافسية السياحة والسفر 2015 :المنتدى االقتصادي العالمي دافوس -
 www. arab-tourismorg. org 2015 المنظمة العربية لمسياحة ماي -

المؤشر الرئيسي 

 األول:البيئت التمكينيت

المؤشر الرئيسي الثبني: 

سيبسبث السيبحت والسفر 

 والظروف المنبسبت

 

المؤشر الرئيسي الثبلث: 

 البنيت التحتيت

 

المؤشر الرئيسي الرابع: 

 الموارد الطبيعيت

http://www.arab-tourismorg.org/
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حيث تأتي تونس ، األخيرة في تنافسية صناعة السياحة والسفريوضح الجدوؿ أف الجزائر في المرتبة  
وأخيرا ، ثـ مصر، مييا المغربوي، (2013-2009في المرتبة األولى في دوؿ محؿ المقارنة خالؿ الفترة )

، لتتراجع أكثر مع تطوير المؤشر، 2011عربيا سنة  13دوليا و 113حيث احتمت المرتبة ، الجزائر
 . عربيا 12تتقدـ عربيا حيث احتمت المرتبة و ، يادول 123وتحتؿ المرتبة 

إذف تقرير تنافسية السياحة والسفر يدؿ عمى أف ىناؾ ضعؼ كبير في تنافسية الصناعة السياحية في  
وىذا راجع إلى الخيارات االقتصادية التي تنتيجيا القيادة ، العربي وسواء عمى المستوى الدولي أ، الجزائر

يع النفطي دوف تنويع مصادر الدخؿ وتنشيط القطاعات ؿ باالعتماد عمى الر قالستمنذ االالسياسية 
 . المستدامة الميمشة وأىميا قطاع السياحة

  البيئة التمكينية :المؤشر الرئيسي األول -2-2

 2015المؤشر الرئيسي األول سنة  :(22جدول رقم )

 البيئة التمكينية :المؤشر الرئيسي األوؿ الدوؿ
 نتيجة المؤشر

 ككؿ
األمف  بيئة العمؿ

 والسالمة
الصحة 
 والنظافة

الموارد البشرية 
 وسوؽ العمؿ

جاىزية تكنولوجيا 
 المعمومات

 105 109 84 95 121 99 الجزائر
 76 87 76 98 71 75 تونس
 75 107 98 37 42 71 المغرب
 80 103 64 136 95 96 مصر

 . 07ص، 2015السياحة والسفر ماي تقرير تنافسية ، المنظمة العربية لمسياحة :المصدر

والقياـ باألعماؿ التجارية ، ثمارستىذا المؤشر الرئيس يركز عمى قدرة الدولة في توفير بيئة مواتية لال 
حقوؽ ممكيتو و شروط وتحفظ ، ر قانونية تحمي المستثمرفي جميع القطاعات بوضع لوائح ونظـ وأط

 إضافة إلى توفر اليد العاممة المؤىمة، السائح وممستثمر أالصحية ل ضافة إلى توفير األمف والسالمةباإل
 وأ خداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أمر ضروري وميـ جدا في تحفيز كؿ مف المستثمراستو 

 . السائح
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إال أف المغرب ، ورغـ أف الدوؿ محؿ المقارنة قد تحصمت عمى مراتب متأخرة في ىذا المؤشر عالميا 
 فمصر رغـ الظروؼ السياسيةثـ تأتي تونس ، عالميا 71ىذه الدوؿ باحتالليا المرتبة تأتي في صدارة 

 . عالميا 99وتبقى الجزائر في المرتبة األخيرة حيث احتمت المرتبة ، التي تمر بيا

 سياسات السياحة والسفر :المؤشر الرئيسي الثاني -2-3

 المؤشر الرئيسي الثاني :(23جدول رقم)

 
 الدوؿ

 سياسات السياحة والسفر والظروؼ المناسبة :الرئيسي الثاني المؤشر
نتيجة المؤشر 

 ككؿ
تحديد أولويات 

 السياحة
تنافسية  االنفتاح الدولي

 األسعار
دامة ستاال

 البيئية
 113 10 137 139 135 الجزائر
 59 07 103 44 50 تونس

 70 47 94 26 62 المغرب
 77 02 115 69 59 مصر

 . 13ص، 2015تحميل تقرير تنافسية السياحة والسفر ماي ، المنظمة العربية لمسياحة :المصدر

كذلؾ ، يعتمد ىذا المؤشر عمى مدى اىتماـ الدوؿ بقطاع السياحة والسفر ووضعيا مف أولوياتيا 
وأيضا مف خالؿ البيانات التي توفرىا ، االنفتاح الدولي مف حيث تأشيرات السفر التي تمنحيا لألجانب

 . الدولة عف القطاع والعالمات التجارية

أسعار التذاكر والضرائب  :مثؿ ؛كباقي الدوؿ العربية فإف دوؿ المقارنة لدييا قوة تنافسية باألسعار 
فالجزائر تحتؿ المرتبة الثالثة في دوؿ المقارنة مف حيث ، وغيرىا ...عمييا وأسعار الفنادؽ أسعار الوقود

 . عالميا 10نس باحتالليا المرتبة و تنافسية األسعار بعد مصر وت

 . تأتي الجزائر في المرتبة األخيرة مف حيث أولويات السياحة والسفر بيف دوؿ المقارنة 

إف أكثر المؤشرات تأثيرا عمى تراجع القدرة التنافسية لمدوؿ محؿ المقارنة سببيا االنفتاح الدولي  
 137جاءت في المرتبة  فقدخيرة في دوؿ المقارنة حيث تحتؿ الجزائر المرتبة األ، دامة البيئيةستواال

  .عالميا 94بالمرتبة القائمة صدر المغرب تلت 103وتونس في المرتبة  115مرتبة عالميا بعد مصر في ال



 االستثمار األجنبي السياحي في الجزائر ومناخ اإلستراتيجية السياحية                  الفصـل الثالث:

234 

فإف ، دامة البيئية التي تركز عمى تنفيذ الموائح المنظمة لمبيئة العالمية والعربيةستأيضا مف ناحية اال 
عالميا لتتصدر تونس دوؿ  113حيث احتمت المرتبة ، المرتبة األخيرة في دوؿ المقارنةالجزائر تحتؿ 

 . عالميا 59المقارنة بالمرتبة 

حيث تصدرت تونس المرتبة ، نتيجة المؤشر ككؿ كانت الجزائر أيضا في آخر مرتبة في دوؿ المقارنة
 141عالميا مف بيف  135المرتبة  عالميا فالجزائر في 62ثـ المغرب ، عالميا 59ثـ مصر ، عالميا 50
 .دولة

 :البنية التحتيةالمؤشر الرئيسي الثالث -3-3

المؤشر الرئيس الثالث  نتائجلسياحية وفيما يمي تعتبر البنية التحتية لمنقؿ بأنواعو أىـ ما يميز الدوؿ ا 
 . التي تدؿ عمى ذلؾ

 2015المؤشر الرئيسي الثالث  :(24م )قجدول ر 
 البنية التحتية :الرئيسي الثالثالمؤشر  الدوؿ

البنية التحتية لمنقؿ  البنية التحتية لمنقؿ الجوي نتيجة المؤشر ككؿ 
 البري والحري

البنية التحتية 
 لمخدمات السياحية

 138 121 113 133 الجزائر
 61 94 77 76 تونس

 65 69 64 68 المغرب
 89 103 63 86 مصر

 : اعتمادا عمى إعداد الطالبة: المصدر

 . 15ص، 2015تحميل تقرير تنافسية السياحة والسفر ماي  :المنظمة العربية لمسياحة - 

يمثؿ المؤشر الفرعي األوؿ والثاني البنية التحتية لمنقؿ بأنواعو فالدوؿ التي تتوفر بيا المطارات  
يمثؿ البنية التحتية لمخدمات أما المؤشر الفرعي الثالث ، والموانئ والطرؽ البرية يسيؿ الوصوؿ إلييا

 ...شركات التأجير وأجيزة الصرؼ اآللي، المطاعـ، المنتجعات، الشقؽ السكنية، الفنادؽ :مثؿ ؛السياحية
 . وغيرىا

حيث تحتؿ ، خاصة في مجاؿ النقؿ الجويب، عموما تمتمؾ الدوؿ العربية قدرة تنافسية في مجاؿ النقؿ 
 . مجاؿ النقؿ الجويي والثالثة عالميا ف، ي نتائج المؤشراإلمارات المرتبة الثامنة عالميا ف
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بالنسبة  وأ سواء مف ناحية المؤشر ككؿ، ما يالحظ أف الجزائر تحتؿ المرتبة األخيرة في دوؿ المقارنة 
عربيا في نتيجة المؤشر  13فيي تحتؿ المرتبة ، البري والبحري(، لممؤشرات الفرعية األخرى )النقؿ الجوي

 . دولة عربية شمميا المؤشر 14مف بيف 

أما البنية التحتية لمخدمات السياحية فرغـ المراتب اإليجابية التي تحصمت عمييا الدوؿ العربية إال أف  
 . ( عربيا12حيث احتمت المرتبة الثانية عشر )، عربيا والجزائر جاءت في آخر الترتيب عالميا أ

بؿ يعود ، البنية التحتية ال يعود لقطاع السياحة فقطإف ضعؼ القدرة التنافسية لمجزائر مف حيث  
 . أيضا لمقطاعات المكممة في ىذا المجاؿ وأىميا قطاع النقؿ وقطاع البنوؾ والقطاع الخاص

  الموارد الطبيعية والثقافية :المؤشر الرئيسي الرابع -3-4

 : يتكوف ىذا المؤشر مف مؤشريف فرعييف
  الطبيعيةالموارد  :المؤشر الفرعي األول -
البرمائيات ، الطيور، أنواع الثدييات، ويضـ عدد المواقع الطبيعية المسجمة في التراث العالمي 

 . المعروفة والمسجمة عالميا وعدد المحميات الطبيعية في البمد وجودة الطبيعة
  الموارد الثقافية :المؤشر الفرعي الثاني -
وعدد التراث غير المادي )الشفيي( وعدد ، عدد المواقع الثقافية المسجمة في التراث العالمي ويضـ 

 . عدد المعارض والمؤتمرات السنوية، المالعب الرياضية
 . والجدوؿ التالي يبيف موقع الجزائر مف ىذا المؤشر ومقارنتيا مع دوؿ الجوار 

 .2015الطبيعية والثقافية  الموارد :المؤشر الرئيسي الرابع :(25جدول رقم )
 الموارد الطبيعية والثقافية :المؤشر الرئيسي الرابع الدوؿ

 الموارد الثقافية الموارد الطبيعية نتيجة المؤشر ككؿ 
 50 127 90 الجزائر
 70 105 99 تونس

 39 59 45 المغرب
 41 100 65 مصر

 :إعداد الطالبة اعتمادا عمى :المصدر 

 . 17ص، 2015تحميل تقرير تنافسية السياحة والسفر ماي ، لمسياحة المنظمة العربية -
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رغـ ذلؾ فإف ىذه الدوؿ لـ تستطع ، تعتبر الدوؿ العربية دوال غنية بموروثيا الثقافي وطبيعتيا الخالبة 
وعمى اعتبار أف المغرب ، فادة منيا في مجاؿ السياحة مقارنة بالدوؿ السياحيةستىذه المميزات واال إبراز

حيث احتمت المرتبة ، قد احتمت المرتبة األولى عربيا مف حيث تنافسية الموارد الطبيعية والثقافية عالميا
مف حيث الموارد الثقافية لتحتؿ بذلؾ المرتبة األولى في  39والمرتبة ، مف حيث الموارد الطبيعية 59

عالميا لتحتؿ  65بيا والمرتبة تمييا مصر في المرتبة الثانية عر ، الدوؿ محؿ المقارنة في ىذا المؤشر
وىي بذلؾ جاءت ، رشالجزائر المرتبة الثالثة في دوؿ المقارنة والمرتبة الخامسة عربيا في تنافسية ىذا المؤ 

عالميا في مؤشر تنافسية  50لتحتؿ المرتبة الثالثة عربيا و، دولة 141عربيا مف بيف  90في المرتبة 
 . الجزائر تمتمؾ ثروة ثقافية متنوعة تحتاج إلى االىتماـوىذا يدؿ عمى أف ، الموارد الثقافية

( عربيا 10أما مف ناحية مؤشر تنافسية الموارد الطبيعية فقد تحصمت الجزائر عمى المرتبة العاشر ) 
عالميا ورغـ أف الجزائر بمد متنوع التضاريس والمناظر الطبيعية وتنوع المناخ باإلضافة إلى الثروة  127و

لمائية إال أنيا ال تمقى االىتماـ الكاؼ نتيجة غياب الوعي بأىمية ىذه الثروة في صناعة الحيوانية وا
حيث تصدرت ، وىي بذلؾ في المرتبة األخيرة مف ترتيب دوؿ المقارنة، عالميا 138والمرتبة ، السياحة

ثـ ، لسابعة عربياوا، عالميا 65ثـ المغرب بالمرتبة ، والخامسة عربيا، عالميا 61تونس ىذه الدوؿ بالرتبة 
 . والحادية عشر عربيا، عالميا 89مصر في المرتبة 

 الجزائر في السياحية التنمية تواجو التي التحديات :الخامس المطمب

ورغـ ثرائيا الحضاري إال أف التنمية السياحية ، رغـ اإلمكانيات الطبيعية التي تتمتع بيا الجزائر 
 : يتمثؿ في ما يميتواجييا العديد مف العقبات لعؿ أىميا 

ىماؿ التراث الثقافي والتاريخي والالمباالة -  . تموث البيئة وا 
وعدـ إدراكو ألىمية السياحة كذلؾ ضعؼ الدعاية ، غياب الثقافة السياحية لدى المواطف الجزائر -

 . السياحية وغياب اإلرشاد السياحي
كبير في إعاقة التنمية تدىور الوضع األمني في الجزائر خالؿ حقبة التسعينات ساىـ بشكؿ  -

ذا كاف الوضع األمني متدىور في التسعينات بسبب اإلرىاب، السياحية فإنو في الوقت الحالي يعاني ، وا 
 . وغيرىا ...الوضع األمني مف االعتداءات الجسدية والسرقة

 . نقص وعدـ مالءمة ىياكؿ اإليواء السياحية عمى المستوى الداخمي -
 . يقرار المحيط السياساستعدـ  -
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دوؿ أوروبية بدال مف بمدىـ بسبب النقائص التي تشوب  واتجاه معظـ الجزائرييف إلى دوؿ مجاورة أ -
 . كذلؾ بحثا عف السعر المعقوؿ، الخدمات والمنتجات السياحية التي تشكؿ العرض السياحي في الجزائر

 1: ضعؼ دور تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ويرجع ذلؾ إلى -
o نترنتعدـ كفاءة مواقع اإل . 
o  في قطاع السياحة واالتصاؿصعوبة التكيؼ مع الوزف المتزايد لتكنولوجيا اإلعالـ . 
o  لالتصاالتضعؼ البنية التحتية التكنولوجية . 
o   بغية تنظيـ المعامالت  واالتصاؿضعؼ البنية القانونية والتشريعية المواتية لتطور وسائؿ اإلعالـ

 . االلكترونية
o  إذ لـ تستطع اإلدارة السياحية لوحدىا ، المجاؿ السياحي وخاصة العقار السياحيعدـ تنظيـ وتسيير

حيث يتدخؿ في ذلؾ العديد مف المتعامميف والشركاء االجتماعييف واالقتصادييف وبصفة ، التحكـ فيو
أمالؾ الدولة والجماعات المحمية لدعـ ، عشوائية وبدوف تنسيؽ مسبؽ بينيـ منيـ الوكالة العقارية

 . (CALPIثمار )ستاال

 . 2وىذا التداخؿ يعرقؿ اإلدارة السياحية في القياـ بدورىا المتمثؿ في تسيير السياحة 

( وأيضا VRDصعوبة التمويف لدراسة التييئة السياحية وفي تمويف عمميات التزويد بالبنى التحتية ) -
 . في تمويف المشاريع السياحية والفندقية

ثمار السياحي في الجزائر يجعؿ السمطات الحكومية غير قادرة تسعدـ تشجيع ممتقيات أسواؽ اال -
 . ثمار في ىذا القطاعستعمى إصدار القرارات الالزمة لتشجيع ىذا النوع مف اال

والفيديوىات التي تبثيا بعض القنوات ، ثناء بعض األفالـ الدعائيةاستضعؼ الدعاية السياحية ب -
 وأ يواةالمنشورة في األنترنت التي غالبا ما تكوف مف ال والصور، العمومية والوطنية سواء الخاصة أ

 . بعض المؤسسات السياحية

ف وجدت فيي ال تتناسب والمعايير الدولية، فال يوجد مجيود حقيقي لمدعاية السياحية في الجزائر  ، وا 
رطة الوثائقية والحصص السياحية فيي في شالدعائية واأل أما األفالـ، شبو معدومة التمفزيونيةفاإلشيارات 

                                                 
1
 السياحية الجديدة لممخطط اإلستراتيجية( في ظل 2025-2000السياحة في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات )، عوينات عبد القادر 

جامعة الجزائر الثالثة ، والتسيير وعمـو التسيير االقتصاديةكمية العمـو ، أطروحة دكتوراه، SDAT2025التوجييي لمتييئة السياحية 
 .251-250 صص ، 2012/2013

 .274ص، المرجع السابق، فؤاد بف غضباف 2
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أيضا بالنسبة لمبرامج ، في إبداء جماؿ المناظر واإلبداعوقمة االحترافية ، الغالب تمتاز برداءة الصورة
في ، التمفزيونية كالمسمسالت واألفالـ والحصص الثقافية معظميا ال ييتـ بإبراز المعالـ السياحية الوطنية

وخير دليؿ عمى ذلؾ انتعاش السياحة ، حية تستغؿ ىذه البرامج لمترويج لمسياحةحيف أف معظـ الدوؿ السيا
 . في تركيا مع انتشار مسمسالتيا في العالـ العربي

 وأ أما بالنسبة لمصحؼ الوطنية فمقاالتيا محتشمة ومساحاتيا اإلشيارية مستغمة لمترويج لمسيارات 
 . اليواتؼ النقالة

تظاىرتيف ىامتيف جدا لمترويج لمسياحة "تممساف عاصمة الثقافة ضافت استرغـ أف الجزائر قد  
إال أف الدعاية ليذيف الحدثيف لـ ترؽ ، " 2015قسنطينة عاصمة الثقافة العربية " و" 2011اإلسالمية 

ويمكف القوؿ أف ىاتيف التظاىرتيف لـ تستفد منيما السياحة بقدر ما كانتا تبذيرا ، إلى المستوى المطموب
 .وغيرىا ...لألمواؿ في اليدايا الثمينة لمشخصيات مف الدوؿ العربية كالممثميف والمغنييفوتبديدا 
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  الثالث الفصل خالصة

الوقت لى ا  و مف خالؿ ىذا الفصؿ اتضح بأف القطاع النفطي منذ السبعينات مف القرف الماضي  
نجر عنيا اما و إال أف تغيرات أسعار النفط ، اإلجمالييشكؿ معظـ مكونات الناتج المحمي  مازاؿ الحالي

تقتنع بأنو ال يمكف االعتماد عميو في عممية التنمية  الحكومة الجزائرية مف تداعيات عمى االقتصاد جعؿ
أىميا قطاع و ، خارج المحروقات اإلستراتيجيةتولي اىتماما بالقطاعات  اىذا ما جعميو ، االقتصادية

 2030سياحية آلفاؽ  إستراتيجيةمف خالؿ وضع ، ثمار فيوستإلى االىذا األخير الذي تسعى ، السياحة
 ـتذليؿ العقبات أماو ، ثمارستحاولت تحسيف مناخ اال اإلستراتيجيةومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه 

 . األجانبو المستثمريف المحمييف 

يتجمى و  تضح ضعؼ مساىمة ىذا القطاع في التنمية االقتصادية لمبالدذا الفصؿ أيضا يمف خالؿ ىو  
السياحية  اإليراداتضعؼ مساىمة و ، اإلجماليىذا مف خالؿ ضعؼ مساىمة القطاع في الناتج المحمي 

رغـ أف و  يره السمبي عمى ميزاف المدفوعاتتأثو كذلؾ العجز المسجؿ في الميزاف السياحي ، في الصادرات
ي توليد مناصب العمؿ سواء ىذا القطاع يعتمد عمى كثافة األيدي العاممة إال أف مساىمتو جد ضئيمة ف

 . غير المباشرة والمباشرة أ

ورغـ أف الجزائر تمتمؾ العديد مف المقومات السياحية إال أنيا احتمت مراكز أخيرة في تقرير تنافسية  
ويتجمى ىذا مف خالؿ ضعؼ تدفؽ السياح األجانب ، وحتى في ترتيب الدوؿ العربية، السياحة العالمي

مستوى الخدمات الفندقية وقمة الفعاليات والميرجانات والمعارض التي ليا دور الذي يدؿ عمى ضعؼ 
 المستثمريف األجانب.و  كبير في استقطاب السياح

لذلؾ سوؼ يتطرؽ الفصؿ الرابع إلى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر بمقارنة تدفقاتو  
، الوقوؼ عمى أىـ عوائؽ االستثمار في ىذا القطاعمحاولة و  إلى القطاع السياحي مع القطاعات األخرى

  ىذا القطاع. تطويرو  كما سيتطرؽ الفصؿ إلى مساىمة ىذا النوع مف االستثمار في تنمية

 

 



 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل

 املباشر مساهمة االستثمار األجنبي

 يف تنمية القطاع السياحي للجزائر
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 تمييد

المساىمة الضئيمة لقطاع السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي إال أف خطط التنمية فييا تشير  رغـ
وتحقيؽ عائد ، إلى إمكانية رفع مساىمتيا إلى مستويات أعمى وجعميا أكثر قدرة عمى خمؽ قيمة مضافة

 . مية االقتصاديةوغيرىا والمساىمة في التن...االتصاالت، الفنادؽ، اقتصادي في مجاالت مختمفة كالنقؿ

تتوفر عميو مف مناطؽ إذ يعتبر ىذا القطاع فتيا في الجزائر ومجاال رحبا لالستثمارات السياحية بما  
لذلؾ قامت ، إال أف ىذه االستثمارات تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة وتقنيات متطورة، سياحية غير مستغمة

وذلؾ بمحاولة تذليؿ كافة العوائؽ التي تقؼ ، اشرالجزائر بفتح ىذا القطاع أماماالستثمار األجنبي المب
عطائو مكانة ىامة ضمف  منحو حوافز مالية وو ، أمامو السياحية باعتباره عنصرا  إستراتيجيتياجبائية وا 
متبادؿ مع و لكوف االستثمار في قطاع السياحة لو تأثير كبير و ، حيويا في عممية التنمية السياحيةو فاعال 

صناعات إضافية فييا لذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى و األخرى بتحضير استثمارات  القطاعات االقتصادية
 : المباحث التالية

 االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى القطاع السياحيالمبحث األول:

 مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تكويف اليد العاممة السياحيةالمبحث الثاني:

 االستثمار األجنبي المباشر في تنمية القطاعات المكممة لمقطاع السياحيمساىمة المبحث الثالث:
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 االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى القطاع السياحي : المبحث األول

إف المتتبع لتطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر سيالحظ أنو متذبذب رغـ أنو يعرؼ 
سف مناخ االستثمار بشكؿ باإلضافة إلى تح، انفتاح الجزائر عمى االقتصاد العالميتحسنا كبيرا خاصة مع 

ىذا بسبب أف ىذا النوع مف االستثمار يتجو و ، القطاع السياحي جد ضئيمةو إال أف التدفقات نح، كبير
يعزؼ عف و ، القطاع الصناعيو كقطاع المحروقات ، القطاعات ذات الربح السريع في المدى القصيرو نح

لذلؾ سيتطرؽ ىذا المبحث إلى ، السياحةو عمى المدى الطويؿ كقطاع الزراعة  أرباحاالقطاعات التي تولد 
القطاعات األخرىوكذا أىـ و  تدفقات ىذا النوع مف االستثمار إلى الجزائر بمقارنة تدفقاتو لقطاع السياحة

 أىـ التدابير المتخذة لتحفيزه.و  العوائؽ التي تعترضو في ىذا القطاع

 الجزائر إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات :األول المطمب

كما ، يتـ في ىذا المطمب تحميؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر حسب السنوات
قطاع و كذا مقارنة ىذه التدفقات نحو ، الشركات المستثمرة في الفترة محؿ الدراسةالمناطؽ و يتـ عرض أىـ 

 . القطاع السياحيو الوقوؼ عمى أىـ عوائؽ ىذه التدفقات نحو ، القطاعات األخرىو السياحة 

 لى الجزائرإتطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد  -1

فاتبعت ، اتبعت الجزائر منذ منتصؼ التسعينات سياسات منفتحة عمى االستثمار األجنبي المباشر
تميزت بتحسف الوضع األمني  أما األلفية الحالية فقد، الخارجيةبسبب المديونية  برنامج التكيؼ الييكمي

الذي ساىـ في وضع برامج ، واالرتفاع االستثنائي ألسعار النفط، بسبب قانوف السمـ والمصالحة الوطنية
ما أدى إلى زيادة ، امج دعـ النموبرنامج اإلنعاش االقتصادي وبرن أىميا، تنموية شممت جميع القطاعات

 .(1224-1222وفيما يمي تطور ىذه التدفقات خالؿ الفترة )، ثمار األجنبي المباشرستتدفقات اال
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    (6213-6222( تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل الفترة)64جدول رقم )
 مميون دوالرالوحدة 

المقارنة بالنسبة  لمدول النامية المقارنة بالنسبة المقارنة بالنسبة لمعالم التدفق الوارد السنوات
 لمدول العربية

1222 327 21228 2127 6131 
1222 21227 2122 2142 22167 

1221 21252 2123 2152 23141 

1222 587 2118 2124 3125 

1223 771 2121 2122 2137 

1224 11267 2112 2151 3132 

1225 11231 2123 2142 2125 

1226 21286 2126 2115 2162 

1227 11483 2123 2133 1182 

1228 11635 2111 2148 2142 

1222 11153 2126 2125 2111 

1222 11462 2125 2127 3165 

1221 11822 2111 2134 4152 

1222 141187 2166 2171 2125 

1223 151712 1124 3124 2128 

1224 151121 2137 2131 5144 

 اعتمادا عمى: إعداد الطالبةالمصدر: 

 . 6213، 6212المنظمة العربية لضمان االستثمار  -

- www. anctad. org 

http://www.anctad.org/
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 21الجدول رقم -

إذ ، جد ضئيمة مقارنة بما يتدفؽ إلى الدوؿ النامية مف الجدوؿ يالحظ أف التدفقات الواردة إلى الجزائر
ما يتدفؽ إلى الدوؿ العربية  إجماليمف  %5و، ما يتدفؽ إلى ىذه الدوؿ إجماليمف  %3ال تتعدى نسبة 
 :عمى التوالي % 23و%22إذ حققت نسبة ، 1221و 1222باستثناء سنتي 

 327فقد ارتفعت التدفقات مف، عرفت التدفقات تحسنا كبيرا رغـ تذبذبيا: (6227-6222الفترة )-
 : ذلؾ بسببو أعمى تدفؽ فرفتو ىذه الفترة و ىو مميوف دوالر 1.635مميوف دوالر و

 ؛تدفقات ىذا النوع مف االستثمار فزالتشريع الجديد واإلطار المؤسساتي الذي ح  -

 ؛  الوطنية الكويتيةو راسكوـ تمكـو بدخوؿ شركة أو  االتصاالتالتدفقات المحققة في قطاع  -

 ؛ 1222سبتمبر  22أحداث المية بسبب األمني والسياسي كظاىرة ع االستقراربروز ظاىرة -

 ؛ اليندية (ISPAT)خوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة -

في  أسعارىابسبب ارتفاع  األجنبيةاالستثمار الكبير المسجؿ في قطاع المحروقات مف قبؿ الشركات -
 . الدولية األسواؽ

 : ىذا بسببو  1228انخفضت التدفقات الواردة مقارنة بسنة : (6216-6212الفترة )-

 ؛ في قطاع المحروقات عمى خمفية قضايا الفساد لشركة سوناطراؾ األجنبيةتراجع االستثمارات  -

 . 1228قانوف المالية التكميمي التي فرضيا38/42قاعدة االستثمار مفالمستثمريف األجانب مخاوؼ -

مميوف 15.712إلى 1221مميوف دوالر سنة 1.822قفزت التدفقات مف: (6213-6216الفترة )-
يعود ىذا و ، 1223مميوف دوالر مقارنة بسنة  476ب  1224لتعاود االنخفاض سنة ، 1223دوالر سنة 
باإلضافة إلى التغيرات المستمرة في ، غياب البدائؿو إلى دخوؿ قطاع المحروقات في أزمة  االنخفاض
 . المستورديفو لتشمؿ الشركات التجارية  38/42توسيع القاعدة و القوانيف 

الجزائر في السنوات األخيرة قد دعمتو و في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نح االرتفاعىذا إف 
كذلؾ اإلرادة ، والتي انعكست إيجابيا عمى االقتصاد الجزائري، استثنائياأسعار النفط التي عرفت ارتفاعا 

عطاء، السياسية لمسمطات الجزائرية ادة مف خالؿ التعديالت التي وتظير ىذه اإلر ، بعد جديد لالستثمار وا 
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المصادقة عمى عدة  إلى إضافة، والتي تمنح الضمانات لممستثمريف 82/21أجريت عمى القانوف 
 . معاىدات واتفاقيات ثنائية متعمقة بحماية االستثمار

الجزائر يظير مف خالؿ المخزوف الذي  وإف ىذا التطور في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نح
 : التالي شكؿارتفاعا خالؿ السنوات األخيرة وىذا ما يبينو ال اآلخر وشيد ى

  (6213-1772تطور مخزون االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر ): (11رقم ) شكل
 مميون دوالر: الوحدة

 
 -www.Uctad.org2016:                            عمى اعتمادا الطالبة إعدادالمصدر:

 إلىالمباشرة الواردة  االستثماراتاألجنبيةيالحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ تطورا ممحوظا في مخزوف 
إال أنو يبقى  1224مميوف دوالر سنة  122. 15إلى 1222مميوف دوالر سنة 2.386الجزائر فقد ارتفع مف

 .الدوؿ العربيةمخزوف و أ يالعالمبالمخزوف مقارنة  اضعيف
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 أىم  الشركات المستثمرة في الجزائر -6

لمتوضيح أكثر و تعتبر أوربا المستثمر األول في ىذا المجال و تستثمر أغمب مناطق العالم في الجزائر 
 :الجدول التالي إدراجيمكن 

 (6213- 6226الفترة )أىم المناطق المستثمرة في الجزائر خالل : (65جدول رقم ) 

 مناصب الشغل القيمة )مميون دينار( عدد المشاريع المناطق 

 54527 676176 155 أوربا

 17717 341124 652 االتحاد األوربي

 15626 1645376 622 الدول العربية

 6425 117324 46 اسيا

 1124 43414 14 امريكا 

 222 65577 1 افريقيا

 642 6752 1 استراليا

 6261 67776 11 متعددة الجنسيات

 6264 6251471 454 المجموع

 6214الوكالة الوطنية لترقية االستثمار : المصدر 

يالحظ مف الجدوؿ أف القارة األوربية تتصدر مناطؽ العالـ مف حيث االستثمارات األجنبية المباشرة 
مف بينيا ، مميوف دينار جزائري 787281بتكمفة  مشروعا 266في الجزائر مف حيث عدد المشاريع ب 

 مشروعا 122ػتمييا الدوؿ العربية ب مميوف دينار جزائري 452235بتكمفة  مشروعا لالتحاد األوربي 163
مميوف دينار  228425بتكمفة و مشروع  57ػثـ القارة اآلسيوية ب، مميوف دينار جزائري 2156481بتكمفة 
 . في الجزائر رغـ االنتماء إلى ىذه القارة االستثمارات اإلفريقيةغياب  وما يالحظ ىو ، جزائري

 : يمكف ترتيب أكبر عشر دوؿ مستثمرة في الجزائر في الجدوؿ التالي
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 (6212-    أىم الدول المستثمرة في الجزائر خالل الفترة ): (66جدول رقم)

 عدد الدول الترتيب

 الشركات

 عدد

 المشروعات

 عدد

 الوظائف

التكمفة 
 مميون دوالر()

 15.280 11.561 26 25 اإلمارات العربية المتحدة 01

 7.860 6.702 24 20 اسبانيا 02

 5.950 10.011 81 62 فرنسا 03

 4.743 1.999 02 02 فيتناـ 04

 4.538 5.874 12 07 سويسرا 05

 4.178 7.350 11 09 مصر 06

 3.738 2.033 24 18 المممكة المتحدة 07

 3.303 3.210 34 31 المتحدة األمريكية الواليات 08

 2.658 9.566 12 12 الصيف 09

 2.447 4.349 03 01 لوكسمبورغ 10

 ANDI2015الوكالة الوطنية لترقية االستثمار : المصدر

الجدوؿ فقد تـ الترتيب عمى أساس التكمفة اإلجمالية لممشاريع حيث تصدرت اإلمارات العربية  مف
مميوف دوالر  172. 24مشروعا بمغت تكمفتيا اإلجمالية  15المتحدة قائمة الدوؿ المستثمرة في الجزائر بػ 

مميوف  842. 4بتكمفة مشروعا  72مميوف دوالر ففرنسا بػ  752. 6مشروعا بتكمفة  13سبانيا بػ إتمتيا 
 . دوالر
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 : أما أىـ الشركات المستثمرة فالجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

 (6212-6221أىم الشركات المستثمرة في الجزائر ): (67جدول رقم )

عدد  الشركة الترتيب
 المشروعات

 التكمفة )مميوف دوالر( عدد الوظائؼ

 4222 2222 22 الشركة االستثمارية اإلماراتية الدولية 22
 31632 2888 21 بتروفيتناـ )شركة الفيتناـ الدولية لمبتروؿ والغاز( 21
 21 728 21454 (REPSOLLSAشركة ) 22
 JELMOLO HOLDING (AG) 24 3422 21428شركة  23
 TOTAL GO 22 852 21345شركة  24
25 ORASCOM GROUP  مجموعة(

)  اوراسكـو

25 2432 11723 

26 Arcelormi 
Ttal 

22 3238 11336 

27 Brutishpetroleum (BP) 22 374 11273 
28 GROUPO ortis construction 

servicies des mediterneo 

23 1323 11238 

22 China national petroleum 21 182 21882 

 6213الوكالة الوطنية لترقية االستثمار : المصدر

قدرت ، اإلماراتية االستثمارية قائمة أىـ الشركات المستثمرة في الجزائر بمشروع ضخـ تصدرت الشركة
: تمتيا شركة الفيتناـ الدولية لمبتروؿ والغاز بمشروعيف قدرت تكمفتيا بػ، مميوف دوالر 4222تكمفتو 
 . مميوف دوالر3.632

مشاريع تمتيا  25أما مف حيث عدد المشاريع فقد تصدرت مجموعة أوراسكوـ القائمة بػ
 GROUPO ortis construction serviciesمشاريع ثـ ) 24( بػ(JELMOLO HOLDINGشركة

des mediterneoالشركة اإلماراتية الدولية المرتبة األخيرة بمشروع واحد بعد  احتمتو ، مشاريع 23( ب
 . الشركة الصينية لمبتروؿ بمشروعيف فقط

 االستثمار تدفقات حيث من األخرى القطاعاتب السياحي القطاع مقارنة :الثاني المطمب

 المباشر األجنبي

، قطاع الطاقة :مثؿ ؛الستثمار األجنبي المباشر في الجزائر محصورا في قطاعات محدودةال يزاال
خاصة بعد صدور وب، خاصة قطاع المحروقات الذي ظؿ االىتماـ الوحيد بالنسبة لممستثمريف األجانبوب
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ففي سنة ، حيث عرؼ ىذا القطاع نوعا مف االنفتاح، 2882ديسمبر  23 المؤرخ في 82/12القانوف 
، 1والشركات األجنبية البترولية، سوناطراؾعقد شراكة بيف شركة  522سجمت الجزائر أكثر مف  2881

 :مثؿ ؛النفط أسعاركما عقدت في األلفية الجديدة أضخـ الصفقات في ىذا المجاؿ تزامنا مع ارتفاع 
( لتطوير حقؿ الغاز في منطقة و الصفقة الموقعة بيف شركة سوناطراؾ  الشركة البريطانية) بريتش بتروليـو

 ابأف ىناؾ اتجاى اإلنكاررغـ ىذا ال يمكف ، 2التي بمغت قيمتيا حوالي ثالث مميار دوالرو عيف صالح 
 : يوىذا ما يبينو الجدوؿ التال، خرىقطاعات أو لالستثمار األجنبي المباشر نح

                   خارج قطاع المحروقات لمشاريع االستثمار األجنبي المباشرالتوزيع القطاعي : (12رقم) جدول
 (6213-6226خالل الفترة ) المصرح بيا

 التكمفة )مميوف عدد المشروعات القطاع
 (دينار جزائري

مف  نسبة التكمفة
 اإلجمالي

 2122 2226 22 الزراعة
 3122 87885 212 البناء

 57122 2572322 275 الصناعة
 2144 22462 25 الصحة
 2142 22261 12 النقؿ
 26121 312546 22 السياحة
 5121 242224 212 الخدمات
 2151 747 22 االتصاالت

 6214 مارس، االستثمارالوكالة الوطنية لترقية : المصدر

أجنبيا مشروعا  275في المرتبة األولى مف حيث عدد المشاريع بػ  بيف الجدوؿ أف قطاع الصناعةي
مشروعا أجنبيا في  212بػ  مشروعا أجنبيا فقطاع الخدمات 212في المرتبة الثانية بػ  يميو قطاع البناء

ما يدؿ عمى أف  مشروعا أجنبيا قفط 22سة بػ خامفيأتي في المرتبة ال أما قطاع السياحة، ثالثةالمرتبة ال
شركات أجنبية معظميا  27ىذا القطاع ال يستقطب االستثمار األجنبي المباشر حيث ال تستثمر فيو سوى 

 . وغيرىا...ذات جنسيات عربية كالسعودية واإلمارات

                                           
1
guide investir en algeria 2007, p39. 

,New york et Genéve,2004, p 11 examen de la politique d’investissement Algérie,nation unis, Unctad
2
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حيث أف أغمب طمبات االستثمار في ىذا القطاع مف طرؼ ، عمار اإلماراتيةاعمى غرار شركة 
 . يةموأغمب الطمبات تكوف بالواليات الساح، الخواصالمستثمريف الوطنييف 

  السياحي القطاع في الخوصصة ستراتيجيةإ :الثالث المطمب

عمى عدـ  تأكد، أسعار البتروؿ وما انجر عنيا مف تداعيات عمى االقتصاد الجزائري انخفاضإف 
ا فييا مشاريع القطاع بم، نجاز المشاريع الكبرىإالحكومي وحده في  اإلنفاؽاالعتماد عمى  إمكانية
قامة المشاريع السياحية، السياحي ورغـ أف ، مما شجع عمى مشاركة االستثمار الخاص في تمويؿ وا 

تأكد الجزائر مف عدـ جدوى االعتماد و السبب الرئيس في فتح المجاؿ لمقطاع الخاص في قطاع السياحة ى
أخرى ال يمكف تجاىميا وتتمثؿ  اىناؾ أسبابإال أف ، عمى قطاع المحروقات في تمويؿ التنمية االقتصادية

 1: في

 ؛ سات السياحية في بداية التسعيناتالعجز المالي الذي سجمتو المؤس -

 ؛ سياحية لمجزائر في السوؽ الدوليةعجز القطاع السياحي عمى عكس الصورة ال -

 ؛ ياحية والفندقية مقارنة بنوعيتياارتفاع أسعار الخدمات الس -

 ؛ دمي المؤسسات الفندقية والسياحيةالتكويني والثقافي لمستخضعؼ المستوى  -

 . منصب العمؿ مؽضعؼ مشاركة قطاع السياحة في خ -

 : وتيدؼ الدولة مف خالؿ خوصصة ىذا القطاع إلى

o ؛ مف خالؿ الخوصصة الكمية لمتسيير رفع كفاءة المؤسسات 

o ؛ الكمية لرأس الماؿ وصة الجزئية أالخوص 

o ؛ مارات المستقبميةة الكمية لالستثالخوصص 

o ؛ تحسيف نوعية الخدمات السياحية 

o ؛ ب االستثمارات األجنبية المباشرةجذ 

o ؛ أخرى مف خالؿ ظاىرة أثر المضاعؼ دفع قطاعات 

o ؛ ترقية التراث التاريخي والثقافي 

o ؛ الدمج بيف ترقية السياحة والبيئة 

                                           
1
HachimiMadouche, le tourisme en Algérie, éditionHouma, 2003, p80. 



 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

142 

o عممية البيع بالتالي تخفيض  مف خالؿ زيادة موارد الدولة بعد وجعؿ السياحة أحد محركات النم
 . ديف الحكومة وعدـ االقتراض

 ي في الجزائرحأساليب خوصصة القطاع السيا -1

 : وىي كالتالي، تأخذ مشاركة االستثمار الخاص أشكاال مختمفة ودرجات متباينة
 عقود اإليجار -1-1

وتتحمؿ مسئولية تشغيؿ ، تقـو الشركات الخاصة بتأجير الشركة السياحية بالكامؿ مف الجية الحكومية
دارة الشركة ، ويقـو المستأجر بشراء الحؽ في اإليرادات وبالتالي يتحمؿ قدرا كبيرا مف المخاطر التجارية، وا 

 .1سنة ويمكف تمديدىا 24و 24وتتراوح مدة ىذه العقود بيف 

 عقود التسيير -1-6

أجؿ التكفؿ بتسيير  وتتمثؿ في المجوء إلى مسير خاص يتوفر عمى الكفاءة المنجزة والميارة مف
، 2وتتولى الدولة ميمة حماية المؤسسة العمومية مف أخطار االستغالؿ، وذلؾ وفؽ دفتر شروط، المؤسسة

جر ميما كانت ولية في التسيير لكؿ النشاطات مقابؿ حصولو عمى األئعمى أف يتحمؿ المسير كامؿ المس
 . نتيجة المؤسسة

 نقل الممكية -1-1

مف خالؿ تمميكيا إلى العامميف ، الشركة العامة إلى شركة خاصة ييدؼ ىذا األسموب إلى تحويؿ
والنادي  2881ولقد انتيجت ىذه الطريقة مؤسسة التسيير السياحي سنة ، بالمشاركة في رأس الماؿ

 . (TCAالسياحي الجزائري )

 االكتتاب في رأس المال -1-2

واليدؼ  حية لمبيع لمجميورالمؤسسة السيا جزء مف أسيـ رأسماؿو بعرض كؿ أ ةيتمثؿ في قياـ الدول
مكانيةو مف البيع الجزئي لألسيـ ى ، ة لمدولة عمى المؤسسة الخاضعة لمخوصصةكميالو الرقابة الجزئية أ ا 

 . ة المستثمريفثقكما أف إبقاء الدولة عمى ممكية جزئية يعد مصدرا ل

                                           
 .222، صمرجع سابقموفؽ عدناف عبد الجبار الحميري، 1
مقدمة في الممتقى الوطني حوؿ السياحة واقعو  ، مداخمةخوصصة التسيير وأثرىا عمى القطاع السياحيستراتيجيةاربحي كريمة، 2

 .21ص، 1222ماي  22/21آفاؽ، معيد العمـو االقتصادية ، المركز الجامعي ،البويرة، يومي 
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 في طور اإلنجاز عن طريق مناقصات وطنيةو بيع الوحدات والفنادق حديثة اإلنجاز أ -1-3
 مفتوحة وطنيا ودوليا

 :وفيما يمي أىـ المؤسسات الفندقية المراد خوصصتيا

 المؤسسات الفندقية المراد خوصصتيا: ( 11جدول رقم) 

 المجموع الصنف ج الصنف ب الصنف أ المؤسسات
 22 / / 22 فنادؽ حضرية مف الطراز العالي
 27 21 22 25 فنادؽ حضرية مف الطراز المتوسط

 22 22 21 26 مركبات شاطئية
 27 24 26 25 فنادؽ صحراوية
 27 22 26 / محطات معدنية
 21 / 21 / محطات مناخية

 22 / / 22 مركز االستحماـ بمياه البحر
 52 28 17 12 المجموع

 . 6222، مديرية اإلحصائيات، ارة السياحةوز : المصدر

عمى أرقاـ الجدوؿ قامت الوزارة بتحديد وترتيب المستثمريف الذيف سيقوموف بخوصصة كؿ نوع  بناءً 
المستثمريف الوطنييف واألجانب حيث عامؿ ، األجراء: وىـ، المالية إمكانياتوكؿ حسب ، مف ىذه األنواع

ؼ عنده مساىمة ولـ يتـ تحديد السقؼ الذي تتوق، واألجانب عمى حد السواء يفالمشرع الجزائري الوطني
 : وفيما يمي بعض نتائج خوصصة، المستثمر األجنبي في رأس ماؿ المؤسسة المعروضة لمخوصصة

تـ تحويؿ ممكية مؤسسة تسيير فندؽ األوراسي إلى الشركة القابضة لمخدمات بموجب المرسـو  -
أسماليا في إطار وبموجب ذلؾ قامت المؤسسة برفع ر ، المتعمؽ بتسيير األمواؿ التجارية لمدولة 84-14

مميار دينار 2.4حيث أصبح رأسماليا يعادؿ ، عف طريؽ إدماج فرؽ إعادة التقييـ، تدعيـ قدراتيا المالية
جزائري ولتنفيذ برنامج الخوصصة المسطر مف طرؼ الدولة الرامي إلى تنشيط بورصة الجزائر تقرر بداية 
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ما يعادؿ مميوف سيـ بقيمة و وى، العاـ بلالكتتا%12طرح جزء مف رأس ماؿ المؤسسة بنسبة  2888سنة 
 . 1ت بيذه الميمة مؤسسة الراشد الماليكفمحيث ت، دج لمسيـ250اسمية 

حيث قاـ ىذا المجمع ، الفندقيو سباني يعمؿ في إطار النشاط السياحي إمجمعو ىو : مجمع فالمنكو-
 : ىما، راـ عقديف مف عقود التسييرإبب

 التسيير السياحي سيدي فرج(عقد مع فندؽ الرياض ) مؤسسة -

 عقد مع فندؽ الزيانييف ) مؤسسة التسيير السياحي لتممساف (-

 : إال أف المجمع فشؿ في االستمرار نظرا لألسباب التالية

 ؛ غياب الخبرة لمجمع فالمنكو-

 . ضعؼ اتصاالتو الدولية وشبكاتو الترويجية لمسياحة عمى المستوى الدولي-

وكانت ، 2882مجمع ىيمتوف بإبراـ عقد تسيير مع فندؽ الجزائر الدولي سنة قاـ : مجمع ىيمتون-
المؤسسة الجزائرية ساحمي الطرؼ الثاني في العقد وىي مؤسسة مختمطة ما بيف المؤسسة الجزائرية 

إال أف ىذا العقد لـ يستمر وتـ فسحو نظرا لمداخيؿ الفندؽ ، (Daewoo)وسافكس والمؤسسة الكورية داي
 . 2وتدىور الظروؼ األمنيةالضعيفة 

تأسست سنة في باريس  اىي مجموعة فنادؽ فرنسية ذات شيرة عالمية مقرى: مجمع أكور الفرنسية-
التي دخؿ العمؿ بيا مف بينيا الجزائر و ، 3دولة 81موزعة عمى قارات  4في  فندؽ 2522تمتمؾ و ، 2856
استطاع ىذا المجمع أف يقدـ خدمات  إذ، عقدي تسيير استمرا إلى يومنا ىذا بإبراـذلؾ و ، 2881سنة 

 4: فيما يميف ايتمثؿ العقدو ، فندقية ذات جودة عالية

 ؛ 2881عقد التسيير مع مؤسسة التسيير السياحي لموسط )فندؽ سوفيتاؿ( سنة -

 1222ر( سنة و ركييعقد التسيير مع مؤسسة التسيير السياحي لموسط )فندؽ مطار الجزائر م-

                                           
، دراسة حالة بعض المؤسسات عمى الوضعية المالية لممؤسسة االقتصادية الخوصصةإستراتيجيةانعكاسات محمد زرقوف، 1

 .246(، ص1228/1222، )26االقتصادية الجزائرية، مجمة الباحث، العدد
 23ص ، المرجع السابق، ربحي كريمة2
 2016وكيبيديا الموسوعة الحرة، 3
 .12، ص  السابقالمرجع نفس ربحي كريمة ،4
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 فندق سياحي صعوبات خوصصة -6
 1: فيىذه الصعوبات تتمثؿ

 ؛ نقص رؤوس األمواؿ لدى المستثمريف -

 ؛ ظفي المؤسسات والنقابات العماليةمعارضة الخوصصة مف قبؿ مو  -

ت الضرورية عدـ وجود بنؾ معمومات سياحي لتسييؿ عممية الخوصصة مف خالؿ توفير المعموما-
 ؛ لذلؾ

 ؛ دخاراالغياب سوؽ مالي متطور ونقص ثقافة  -

فيي معقدة إلى حد كبير بسبب عدـ وجود محاسبة ، مشكؿ تقييـ المؤسسات المراد خوصصتيا -
اإلسراع في تنفيذ برامج  باإلضافة إلى ديوف ىذه المؤسسات التي تشكؿ عقبة كبيرة أماـ، حقيقية

 ؛ خوصصتيا
 ؛ مة في اإلسراع في عمميات الخوصصةمة القوانيف والتشريعات التي مف شأنيا المساىءعدـ مال -

، (...المصرفية، واضحة وبعيدة المدى في مختمؼ القطاعات الضريبية )الجمركية إستراتيجية غياب-
ي و األجنبي يتر  والمحمي أ ىذا ما جعؿ المستثمر، إذ تتميز السياسات بالغموض والتغير المستمر

 ؛ وينتظر

 ؛ مشكمة العقار -

 . النيائية لمخوصصة مشكؿ عدـ وضوح األىداؼ -

 السياحة قطاع في المباشر األجنبي االستثمار عوائق :رابعال المطمب
ورغـ الجيود المبذولة ، رغـ التحسف الذي شيده مناخ االستثمار في الجزائر في السنوات األخيرة

، السياحة بما في فييا قطاع، ىناؾ عراقيؿ مازاؿ يؤكد عمييا المستثمروف في جميع القطاعات أفلذلكإال 
 : ولعؿ أىميا يتمثؿ فيما يمي، أجنبيةو محمية أ االستثماراتسواء كانت 

 الفساد اإلداري-1

ومع ىذا لـ تتخذ  ػأضر الفساد بالبالد أكثر مما أضر بيا اإلرىاب في سنوات العشرية السوداء
وقد شيدت األلفية تفشي غير مسبوؽ وال مثيؿ لو لثقافة ، 2اإلجراءات الكافية لمكافحة ىذه اآلفة المدمرة

                                           
            www.albassair.netعمى الموقع  مقالةالخوصصة في الجزائر دراسة وتقييم شريؼ شكيب أنور، بوزياف عثماف،  1

ية، مركز دراسات ، مداخمة في الندوة العربية حوؿ الفساد والحكـ الصالح في البالد العربالفساد في الجزائرعبد الحميد ابراىيمي، 2
 .731-732، ص1225، مارس 1223الوحدة العربية 

http://www.albassair.net/
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الكبيرة التي قامت بيا الحكومة في مختمؼ  اإلصالحات وولعؿ الذي ساىـ في تفاقميا ى، واإلفسادالفساد 
والبحبوحة المالية التي أسالت لعاب الكثير مف ، دوف بحث عواقبيا مف جية، المياديف بصورة متسرعة
إلى ذلؾ المنظومة التشريعية الميترئة التي صاحبت ىذه الفترة والتي  إضافة، يةالفاسديف مف جية ثان

، سيمت وشجعت في بعض األحياف إلى حد بعيد ارتكاب مختمؼ الجرائـ ذات الصمة بالفساد اإلداري
وتفيد التقارير أف تفشي الفساد في الجزائر مرتبط ، ت الفاسدةياووفرت المناخ المناسب لمثؿ ىذه السموك

كما يرجع بعض المحمميف ذلؾ إلى عدـ نجاعة آليات المراقبة التي تعتمدىا ، أساسا بارتفاع إيرادات النفط
والنقص الكبير في عدد ، الجزائر في صرؼ الميزانيات الضخمة المخصصة لتمويؿ مشاريع البنى التحتية

 . فية في مشاريعو في الجزائرإضا أعباءكؿ ىذا يكمؼ المستثمر ، 1القضاة المكمفيف بمعالجة ىذه القضايا

 :لجزائر في مؤشر الشفافية الدوليةوالجدوؿ التالي يوضح ترتيب ا

 (6213-6223ترتيب الجزائر في مؤشر الفساد خالل الفترة ): ( 16جدول رقم ) 

 الترتيب عالميا (222)عدد النقاط السنة
1224 22 86 
1225 23 83 
1226 18 88 
1227 21 81 
1228 27 222 
1222 12 224 
1222 26 221 
1221 12 224 
1222 23 83 
1223 25 77 
1224 25 77 

 6214/26/66org. transparency. wwwمنظمة الشفافية العالمية: المصدر

ورغـ ، الجدوؿ عمى اتساع رقعة الفساد في الجزائر رغـ الجيود المبذولة إحصائياتتدؿ أرقاـ 
 . التي باشرتيا عمى مختمؼ األصعدة في إطار مكافحة الفساد والمفسديف اإلصالحات

                                           
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائرحاحة عبد العالي، 1

 .35، ص (1222-1221محمد خيضر، بسكرة، )

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/


 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

145 

 البيروقراطية اإلجراءات -6

البيروقراطية وارتفاع التكمفة بفعؿ مظاىر ، إجراءات االستثمار في الجزائر بالتعقيد وطوؿ المدةتتسـ 
فإنشاء مؤسسة ال يزاؿ يخضع لعوامؿ بيروقراطية ، وتداخؿ الصالحيات بيف العديد مف الييئات، السائدة
 15فإف المتوسط يصؿ إلى  المدة مرحمة أما 23التأسيس ) إجراءاتككثرة المراحؿ وطوؿ مدة ، عديدة
، مرحمة 25سوية الممكية التي تتطمب ت ووتتعقد األمور بصورة أكبر حينما يتعمؽ األمر بتسجيؿ أ، يوما(

جراءات المتصمة  واإلجراءاتأما المراحؿ ، مف قيمة الممكية %22يوما بتكمفة تقارب  41تمتد إلى  وا 
وتمثؿ ، ساعة في السنة 423وتتطمب ، ومرحمة مختمفة إجراءً  52بالرسوـ والضرائب فيي معقدة وتجمع 

المراحؿ و أما اإلجراءات ، مف إجمالي األرباح المحققة %47.4الرسوـ والضرائب عادة متوسطا يصؿ إلى
 ساعة في السنة 423تتطمب و ، مرحمة مختمفةو إجراًء  52تضـ و الضرائب فيي معقدة و المتصمة بالرسوـ 

أما المدة ، يوما 326ومرحمة في مدة تتجاوز إجراًء  38وفي ذات السياؽ يتطمب تنفيذ عقد مف العقود 
 326سنوات كمتوسط في مدة تتجاوز  23إنياء مشروع استثماري فإنيا تمتد إلى التي تستغرقيا عممية 

 . مف قيمة المشروع %23وتصؿ كمفة ىذه العمميات ، يوما

مثال كاف ينوي سنة  اإلماراتيإذ أف المستثمر ، ىذه الممارسات السمبية أثرت عمى االقتصاد الوطني
لكف العراقيؿ البيروقراطية جعمتو يغير ، بناء والسياحةإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في مجاؿ ال 1222

حيث قدرت ىذه ، وجيتو إلى المغرب إلقامة مشاريعو بفضؿ التسييالت التي منحت لو في المغرب
مف خالؿ إنشاء فنادؽ ، مميار دوالر في قطاع السياحة 28مميار دوالر منيا  27االستثمارات بحوالي 

 1. ومراكز سياحية

 قار السياحيمشكمة الع -1

نظرا لعدـ توافؽ ، األجانب ويعتبر العقار السياحي مشكال حقيقيا بالنسبة لممستثمريف سواء المحمييف أ
وال يزاؿ العقار في الجزائر رىيف الكثير مف ، وىذا ما أدى إلى ارتفاع األسعار، العرض مع الطمب

نونية إال أف ىناؾ عراقيؿ حالت دوف القا اإلجراءاتورغـ ، الممارسات كالسمسرة والمضاربة في العقار
 2: ومنيا، تثميف مناطؽ التوسع السياحي

تماـ االنقطاع المالحظ في مجاؿ متابعة -  ؛ لمتوسع السياحي اإلجماليالمشروع  وا 

                                           
 .112ص ،بقامرجع سعبد القادر،  فعوينا 1

 .112، صنفس المرجع السابق 2
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 ؛ مراحؿ اإلنجاز والتمويؿ عدـ استكماؿ معظـ دراسات التييئة والتي لـ تنتيي فيما يخص -

 ؛ خاص بحماية مناطؽ التوسع السياحيوالفعمي لمتنظيـ العدـ التطبيؽ الصاـر  -

 ؛ احية وتجييزىا بالمرافؽ األساسيةقمة الموارد المالية لمدراسات العامة لمتييئة السي -

 . عدـ وجود األدوات واآلليات المختصة في تسيير العقار السياحي -

 1:باإلضافة إلى ىذا فالعقار السياحي يواجو عراقيؿ أخرى أىميا
 ؛ سياحي وانتشار البناءات الفوضويةالشغؿ العشوائي لمناطؽ التوسع ال -

 ؛ اجع مساحات مناطؽ التوسع السياحيتر  -

ي الواقعة بمناطؽ التوسع وذلؾ باألراض، تعرض العقار السياحي لممضاربة في الصفقات العقارية -
 ؛ السياحي

، ممكية وطنية خاصة وة وطنية عامة أممكي، تعدد ممكية نفس الوعاء العقاري سواء ممكية خاصة-
مف رأس الماؿ  %22إلى  12كما أف اقتناء عقار ألجؿ إقامة مشروع عادة ما يكمؼ المستثمر مف 

 . 2المستثمر

جعميـ يشددوف ، إال أف اقتناع المسؤوليف بأىمية ىذا القطاع كمصدر تمويمي جديد وبديؿ لممحروقات
القروض  وأ وتسييؿ حصوليـ عمى العقار السياحي عف طريؽ االمتياز، عمى ضرورة مرافقة المستثمريف

عمى أف يكوف منح العقار السياحي لممستثمريف وفؽ دفتر شروط محدد ينص عمى انسجاـ كؿ ، الميسرة
 3. األنماط السياحية التي تختص بيا كؿ منطقة مع مشروع
 السوق الموازي -2

لنمط االقتصادي مف مخطط ممركز إلى اقتصاد ظير السوؽ الموازي في الجزائر نتيجة تغير ا
وعدـ وجود مكاتب صرافة ، وقد ساعد عمى انتشاره بسرعة االعتماد عمى عائدات المحروقات، السوؽ
 األمر، ىذا األخير الذي أثر بصورة مباشرة عمى سوؽ العمؿ واألسعار بما فييا أسعار الصرؼ، معتمدة

، ف خالؿ انتشار ظاىرة الفساد اإلداري في النظاـ المصرفيالذي أثر سمبا عمى االقتصاد في البالد م
 4. باإلضافة إلى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة نتيجة التيرب الضريبي

                                           
،مجمة أزمة العقار في الجزائر و دوره في تنمية االستثمار األجنبي بف قانة اسماعيؿ، بف حمودة محبوب،1

 2007،ورقمة،05الباحث،العدد
 59، ص 2011، مجمة جديد االقتصاد، الجزائر ، ديسمبر  معوقات عممية النيوض بالقطاع السياحي في الجزائرمحيطنة مسعود، 2
 .1224راجع قانوف المالية التكميمية 3
 le25/08/2016www.djazairess.comعمى الموقع تداعيات انتشار السوق الموازية بالجزائرـ.ذبيح، 4
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إذ تؤكد ، معب دورا ميما في االقتصاديحيث ، يعتبر السوؽ الموازي مف أىـ مخاوؼ المستثمريف
بالمائة مف الكتمة النقدية المتداولة في السوؽ  42إلى  32أف ىذا السوؽ يسيطر لوحده عمى  اإلحصائيات

نتيجة التساىؿ ، وىي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدـ تحكـ السمطات االقتصادية في ىذه الظاىرة، الوطنية
في معالجة ىذا الممؼ )فيذا السوؽ تعرض فيو أسعار أقؿ مف األسعار المعروضة في السوؽ 

سببا في األمر الذي جعمو يتطور مف سنة إلى أخرى مت، (عاراألس لتحطيـ إمكانيةيبالتالي فيناؾ سمالر 
 ، االقتصاديومف ثمة إعاقة التنبؤ بالمستقبؿ ، المنتيجة عمى المستوى الكمي تعثر السياسة االقتصادية

الذي يشجع دخوؿ المستثمريف األجانب واالستثمار ، 1دوتعطيؿ تحقيؽ مبدأ االستقرار االقتصادي المنشو 
 القطاعات بما فييا قطاع السياحةفي جميع 

 صعوبة التمويل لالستثمار السياحي -3

إف السبب الرئيس في صعوبة تمويؿ االستثمارات السياحية راجع إلى غياب المؤسسات المالية والبنكية 
بعد الفضائح التي ىزت  –يكذلؾ ىيمنة القطاع العاـ عمى النظاـ البنكي الجزائر ، المتخصصة في ذلؾ

واعتماده عمى الطرؽ التقميدية في التسيير التي أفرزت الكثير مف النقائص –لبنكي الخاصالقطاع ا
مف العديد مف المزايا بما في ذلؾ  يستفيدفالمستثمر ال ، والسمبيات في مجاؿ التعامؿ مع المستثمريف
ض وتعقد إضافة إلى المدة التي تستغرقيا دراسة ممفات القرو ، الحصوؿ عمى بعض المعمومات والخدمات

 . ويمتد األمر إلى عدـ القدرة في الحصوؿ عمى المعمومات البنكية، مسار منحيا

ىذه االستثمارات  إنشاءكذلؾ البنوؾ الجزائرية غير قادرة عمى تمويؿ االستثمارات السياحية إذ أف 
، اضيةري، نظرا لما ستوفره ىذه االستثمارات السياحية مف مرافؽ متعددة )صحية، تتطمب تمويؿ كبير

إلى ذلؾ فإف القروض المقدمة في إطار  إضافة، حيث تتالءـ مع رغبات السياح، (...، ترفييية
وليست منافسة لباقي ، نظرا لكوف معدالت الفائدة عمييا مماثمة، االستثمارات السياحية غير مشجعة

 2. القروض الممنوحة لألغراض غير االستثمارية

                                           
دارية، العدد العاشر، ، إلى االقتصاد الجزائري باإلشارةشمولية ظاىرة االقتصاد الموازي محمد زعالني، 1 مجمة أبحاث اقتصادية وا 

 .122ص.1222سمبر ديالجزائر ،

 .115، صالمرجع السابقعبد القادر،  فعوينا2
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إال أنيا لـ ، عمى قدرات تمويمية كبيرة بفعؿ ارتفاع أسعار النفط ورغـ أف البنوؾ الجزائرية قد توفرت
كما أنيا لـ تتبع سياسة ترشيدية في مجاؿ ، تستغميا في تمويؿ االستثمارات في ىذا القطاع االستراتيجي

 1: باإلضافة إلى ذلؾ االستثمار في المجاؿ السياحي يتميز بنوع مف الخصوصية منيا ، منح القروض

 ؛سنوات 24مدة تنفيذ المشاريع السياحية طويمة نوعا ما حيث تصؿ إلى  -

ناء وتشغيؿ وتطوير الفنادؽ بتشمؿ االستثمار في  حيث، تتعدد مجاالت االستثمار السياحي وتتنوع -
وسياحة ، والبواخر السياحية، والقرى السياحية، ومراكز الرياضة والترويج، ومراكز االستشفاء، والمطاعـ
وشركات السياحة ، المتكاممةتخطيط المدف السياحية  :مثؿ ؛باإلضافة إلى المشروعات الكبرى، اتالمحمي

 ؛ووسائؿ النقؿ السياحي، ووكاالت السفر

وىذا ما يعد أحد المشاكؿ ، المشاريع السياحية تتطمب استثمارات ضخمة وذات أسعار فائدة مرتفعة -
تداوال ، وما زالت تشيد، التي شيدت، لتوسع السياحيالتي تحوؿ دوف وصوؿ االستثمارات إلى مناطؽ ا

 ؛دوف أف يفضي ذلؾ إلى استثمارات حقيقية، عمييا مف قبؿ األجانب

( سنوات 22وىذه الفترة تمتد إلى )، طوؿ اآلجاؿ الخاصة بالوصوؿ إلى مرحمة مردودية المشروع -
خؿ مرحمة المردودية إلى بعد مرور وبالتالي فالمشروع السياحي ال يد، انطالقا مف بداية سير المشروع

ىذا ما ، في شكؿ بنايات وتجييزات اوجامد احيث يكوف رأس الماؿ المستثمر مقيد، ( سنوات27حوالي )
ال تتماشى مع ، يجعؿ القروض البنكية المقدمة لتمويؿ االستثمارات السياحية لفترات قصيرة ومتوسطة

وىذا ما شكؿ ، أرباح لتغطية القروض عمى المدى الطويؿالتي تحقؽ ، وضعية ىذا النوع مف االستثمارات
 . عائقا أماـ الحصوؿ عمى القروض البنكية لتمويؿ المشاريع السياحية

بطاقة استعابية قدرت  1227مشروع سنة  126بمغ عدد المشاريع التي تعاني مف تعثر بسبب التمويؿ 
في بعض األحياف يتـ تغيير و ، يافي بعض األحياف تـ التخمي عف العديد منو ، سرير 122. 28ب 

 2. الوجية إلىمشاريع أخرى

                                           
 .116، صالسابق لمرجعانفس 1

تقى الوطني حوؿ السياحة في مالمداخمة مقدمة في ، السياحة في الجزائر: الواقع وآفاق التطويرقرومي حميد وحميدي عبد الرزاؽ، 2
 .23ص 1222ماي  22/21معيد العمـو االقتصادية ، المركز الجامعي البويرة ، الجزائر ،  الجزائر الواقع واآلفاؽ،
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 ضعف الحوافز الموجية أساسا لالستثمارات السياحية -4

تعتمد الدولة في الكثير مف األحياف عمى سياسة تقديـ الحوافز العامة بدال مف الحوافز الموجية 
الحوافز و سياسة مفتوحة لإلعفاءاتأ التي أثبتت أنيا أكثر نجاعة مف اعتماد، لتشجيع االستثمار السياحي

حيث ، اإلشكاؿ المطروح في قانوف االستثمار الجزائريو وىذا ى، التي تشمؿ كؿ القطاعات والصناعات
دوف تحديد قطاعات ، يقدـ حوافز متنوعة بما فييا الحوافز الضريبية إلى جميع القطاعات االستثمارية

في حيف نجد ، ا يخص القطاعات ومنيا القطاع السياحيوبالتالي فيي تفتقر إلى التفصيؿ فيم، بعينيا
يتـ فيو توجيو الحوافز الضريبية إلى المشاريع الخاصة بالقطاع ، بعض الدوؿ المجاورة كتونس مثال

 1. ما أثر بصفة إيجابية عمى االستثمارات السياحية بيا، السياحي

 السياحة قطاع في لمباشرا األجنبي االستثمار لدعم الدولة ستراتيجيةا :خامسال المطمب

تسعى الحكومة في السنوات األخيرة إلى تذليؿ كافة العقبات التي تقؼ أماـ االستثمار بصفة عامة 
ذلؾ باستخداـ العديد مف و ، االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة باعتباره مكمال لالستثمار المحميو 

 : فيما يمييتمثؿ  اإلجراءاتلعؿ أىـ ىذه ، لتطوير المناخ االستثماري التمويميةو االمتيازات المالية و الحوافز 

 التدابير الجبائية -1

 2: اتخذت الدولة التدابير الجبائية التاليةالسياحي لتشجيع االستثمار في القطاع

يتكفؿ صندوؽ دعـ االستثمارات والترقية ونوعية النشاطات السياحية بالنفقات المرتبطة بالترقية   -
 ؛ ـ إنجاز مشاريع استثمارية سياحيةياحية وكؿ النفقات األخرى الخاصة بدعالس

في حيف تخضع ، %28تخضع النشاطات السياحية لمضريبة عمى أرباح الشركات بنسبة   -
 ؛ مف ىذه الضريبة %14النشاطات األخرى بنسبة 

سنوات بالنسبة لممؤسسات السياحية التي ينشئيا  22اإلعفاء مف الضريبة عمى أرباح الشركات لمدة  -
مختمط التي وكذا شركات االقتصاد ال، األجانب باستثناء وكاالت السياحة واألسفار والمقاولوف الوطنيوف أ

 ؛ تنشط في قطاع السياحة

                                           
، مداخمة مقدمة في المؤتمر العممي الدولي حوؿ السياحة رىاف االستثمار السياحي في الجزائر )األىمية و المعوقاتتبري يوسؼ،  1

 .22، ص 1221أفريؿ  13/14التنمية ) دراسة حالة تجارب بعض الدوؿ ( ، كمية العمـو االقتصادية ، جامعة البميدة ، الجزائر ،

 1225/22/11di.dzwww.anرالوكالة الوطنية لترقية االستثما2

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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تنجز عمى مستوى واليات الشماؿ والجنوب عمى  تستفيد االستثمارات في المشاريع السياحية التي -
 ؛ مف نسبة الفائدة المطبقة عمى القروض البنكية%4.5و %22مف التوالي

التي تنجز عمى مستوى واليات الشماؿ ، تستفيد عمميات تحديث المؤسسات السياحية والفندقية-
ائدة مف نسبة الف%4.5و %22والجنوب في إطار "مخطط نوعية السياحة" عمى التوالي مف تخفيض بػ 

 ؛ المطبقة عمى القروض البنكية

 ؛ الفندقية والجيوية، طات السياحيةبالنسبة لمنشا، اإلعفاء الدائـ مف الرسـ عمى النشاط الميني -

فيما  31/12/2019مف الرسـ عمى القيمة المضافة إلى غاية  %26تطبيؽ النسبة المخفضة  -
وكذا نشاطات المطاعـ السياحية ، يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية والحموية

 ؛ المصنفة واألسفار وتأجير سيارات النقؿ السياحي

 ؛ شركة في قطاع السياحةوكذا تأسيس ، اإلعفاءمف رسـ التسجيؿ بالنسبة لعمميات رفع رأس الماؿ -

، تطبيؽ النسبة المخفضة لمرسوـ الجمركية فيما يخص اقتناء تجييزات وأثاث غير مصنعة محميا -
 ؛ تدخؿ في إطار التأىيؿ طبقا لمخطط "نوعية السياحة"

تستفيد عمميات ، مف أجؿ التحفيز عمى تطوير قطاع السياحة عمى مستوى الجنوب واليضاب العميا -
االمتياز عمى القطع األرضية الضرورية إلنجاز المشاريع االستثمارية السياحية مف تخفيض نسبة منح 

 . %80و %50تقدر عمى التوالي بػ 

 تذليل العقبات اإلدارية والبيروقراطية -6

مف خالؿ تبسيط ممؼ االستثمار والمصادقة ، رية والبيروقراطية أماـ المستثمرتذليؿ كافة العقبات اإلدا
المشروع في ظرؼ أسبوع والمجوء إلى التكنولوجيا الحديثة الستقباؿ الممفات والرد عمييا في أسرع  عمى

والتقميص مف فترة معالجة ممفات االستثمار ومف األوراؽ اإلدارية المطموبة في الممؼ مف ، وقت ممكف
عمى أف يشترط ، فقط وممؼ تقني لممشروع، تتمثؿ في طمب وثيقة تبرير الممكية ؛سبعة وثائؽ إلى ثالثة

لتجسيد مختمؼ ، تباعياافي المستثمر أف يحتـر شروط االستثمار ودفتر األعباء واإلجراءات الواجب 
 1. مف التكمفة عمى عاتؽ البنوؾ %62عمى أف تكوف ىناؾ مرافقة مالية لتغطيو ، المشاريع االستثمارية

                                           
 www.Fce.dzعمى الموقع االلكتروني.27(، ص11/22/1224) الجزائر، منتدى رؤساء المؤسسات، معرض الصحافة، 1

le20/08/2015 
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 تسييل الحصول عمى العقار -1

ومنح ، جديدة خاصة بتحديد مواقع إنجاز المشاريع االستثماريةتسييال لمعقار ىناؾ إجراءات 
وتـ تحديد ، والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، االمتيازات عمى األراضي التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة

عمى أف يكوف منح االمتياز 1224انوف المالية التكميمي لسنة مف ق 37ىذه اإلجراءات في المادة 
تحفيزية لفائدة المستثمريف  إجراءاتكما أف ىناؾ ، وافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحةبالتراضي بعد م

 1.القروض الميسرةو خارج مناطؽ التوسع السياحي عف طريؽ التنازأل ولمحصوؿ عمى قطع أراضي داخؿ أ

تـ ، يةالقطاع اإلستراتيجيةالذي يشكؿ األساس في تنفيذ ، وفي إطار مخطط توجييي لمتييئة السياحية
 2: تسطير األعماؿ الرئيسة التالية

عاد -  ؛ ة التشكيؿ لمناطؽ التوسع السياحيالشروع في الدراسة لتحديد والتصريح وا 

 ؛ لمائة منطقة توسع ومواقع سياحية مواصمة دراسات التييئة -

داخؿ ىكتار في السنة مف القطع األرضية المتواجدة  522التنازؿ عف طريؽ التراضي عف حوالي  -
ئتيا ووضعيا تحت ذلؾ بغرض تيي، مناطؽ التوسع السياحي لفائدة الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية

 ؛ تصرؼ المستثمريف

 ؛ لقاعدية لسبعيف منطقة توسع سياحيإنجاز أشغاؿ التييئة ا -

 ؛ مميوف دج 532تخصيص موارد مالية لفائدة الصندوؽ الخاص بدعـ االستثمار السياحي يقدر بػ  -

 تأطير وتمويل المشاريع السياحية -2

يتعمؽ األمر بتكييؼ طريقة التمويؿ وفقا لمخصوصيات التي يتميز بيا االستثمار السياحي وعمى ىذا 
 3: األساس البد مف

خصصة في بنوؾ مت إنشاءوتشجيع ، ابتكار منتجات مالية ذات خصوصية )قروض فندقية( -
 ؛ تمويؿ االستثمار السياحي

                                           
 .27، صالسابق المرجعنتدى رؤساء المؤسسات،م1

وجييي تنمية مستدامة لمقطاع السياحي في الجزائر عمى ضوء ما جاء بو المخطط الت إستراتيجيةلحسيف عبد القادر، 2
 .267، ص1221، 21، مجمة آداء المؤسسات الجزائرية، العدد)اآلليات والبرامج( 6263لمتييئةالسياحية 

 .267، صنفسو المرجع3
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وض شاريع السياحية وتحفيز االستثمارات عف طريؽ تخفيض نسب الفائدة عمى القر دعـ تمويؿ الم -
 ؛ الموجية لالستثمارات السياحية

تنمية منطقة الجنوب بالقياـ بمشاريع تييئة المسالؾ الموجودة بغرض تسييؿ استعماليا وفتح  -
 ؛ سياحية مف أجؿ تقميص مدة التنقؿ مسالؾ جديدة ومحطات

منبع ودراستيا مف أجؿ تحديد الخصوصيات 122الحموية المقدرة بػ  إعداد حصيمة لمطاقة -
ألف ىذه الطاقة تشكؿ أداة لدعـ وتحفيز وتوجيو االستثمار في الميداف ، االستثنائية لكؿ منبع حموي

 الحموي مستقبال. 

 معاىد 6و، مؤسسة تكوينية تابعة لقطاع التكويف الميني 73تتوفر الجزائر عمى : دعم التكوين -3
وتبمغ طاقة ، وأربعة معاىد ومدارس تكوينية تابعة لقطاع السياحة، مختصة في النشاط السياحي

 722باإلضافة إلى المدرسة العميا لمفندقة واإلطعاـ والتي تتوفر عمى ، مقعد بيداغوجي 5222االستيعاب 
 . 1مقعد بيداغوجي

خصصات استجابة لطمب ومف أجؿ تكويف يد عاممة مؤىمة في القطاع في مختمؼ الميف والت
لإلطعاـ  %45لممكمفيف باالستقباؿ و %10لتكويف المؤطريف و %24ستخصص الدولة نسبة ، 2الزبائف

 لمتكويف في مجاؿ اإليواء؛ %25لمختمؼ النشاطات و %15و

 ؛ ينية جديدة في مختمؼ مناطؽ الوطفتدارؾ النقائص في التكويف بإنجاز معاىد تكو  -

 ؛ ؿ بيداغوجية عصرية لفائدة الطمبةية بوسائتزويد المعاىد التكوين -

فتح تخصصات جديدة في مراكز ومعاىد التكويف باعتماد نمط تكويني في مجاؿ التمييف والتوجو  -
 ؛ تكويف مرشديف سياحييف محمييف ونح

طمب التكويف حسب  وتحييف البرامج لبموغ الجودة واالحترافية في الخدمات السياحية والتوجو نح -
 ؛ واحتياجات المؤسسات السياحية

التكويف الخاصة والجمعيات الفندقية الدولية الجديدة لالستثمار في ميداف فتح المجاؿ أماـ الشركات  -
 ؛ وتحسيف مستوى المستخدميف

                                           
1
www.radioalgerie.dz le15/08/2016 

 نفسو المرجع2

http://www.radioalgerie.dz/
http://www.radioalgerie.dz/


 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

153 

 السياحي الترويج دعم-4

 نظرا ألىمية ىذه الوظيفة وجب تسخير كل المجيودات وعمى جميع المستويات وتدعيميا من خالل
 1األعمال التالية:

إعادة تنظيـ وتقوية أداء الترويج السياحي مف خالؿ تدعيـ الديواف الوطني لمسياحة مما يسمح لو  -
 إعداد مخططات متعددة السنوات لالتصاؿ المؤسساتي؛  -، بصفة فعالة بالمياـ الموكمة إليوالقياـ 

الطبيعية في البرامج المقبمة لمترويج يجب أف تأخذ ىذه الميمة مكانتيا :إعداد دراسات لألسواؽ -
ات لتدقيؽ توقعات التدفقات واإليراد، وينبغي أف تمتد لتشمؿ ترقية االستثمار والشراكة، والتسويؽ السياحي

 ؛ ومناصب العمؿ بالقطاع السياحي

 يإشراؾ الحركة الجمعوية ومنظمات المجتمع المدني في العممية الترويجية لممنتوج السياحي الجزائر -
أما ، قصد تنمية ثقافة سياحية حقيقية لدى السكاف، وتوعية السكاف بالفعؿ السياحي وانعكاساتو اإليجابية

المنظمات المينية فيتعيف عمييا أف تشكؿ قوة اقتراح فعمية ومشاركة السمطات العمومية مف أجؿ االرتقاء 
 ؛ ائرية إلى المكانة التي تستحقيابالسياحة الجز 

لقطاع في المعارض المتخصصة في الخارج وتدعيـ التظاىرات الترويجية المنظمة مشاركة ا تكثيؼ-
 بالداخؿ والخارج.

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           
 .268، صالمرجع السابقلحسيف عبد القادر، 1
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 السياحية العاممة اليد تكوين في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة :الثاني المبحث

 إف توفير العمالة المطموبة لمقطاع السياحي تمثمنقطة ذات أىمية كبرى مف نظر المستثمر في
وتخصيص رؤوس األمواؿ ، فال يكفي إقامة المشروعات السياحية الضخمة، األنشطة السياحية المختمفة

دارة، الكبيرة ليا فالعمؿ في القطاع السياحي يتطمب ، ولكف يجب أف يتوفرمف يقوـ بشؤونيا تشغيال وا 
دارية لمواجية احتياجات ىذ تشغيؿ أفراد ينقصيـ التعميـ ألف ، ا القطاع وتنميتيا باستمرارقدرات فنية وا 

فالسياحة ىي صناعة خدمات تتطمب مستوى ، والتأىيؿ والتدريب الكافي يؤدي إلى فشؿ ىذه المشروعات
الخدمات  ومعيف مف الميارات سواء في الخدمات السياحية )العمالة المباشرة في مستوى السياحة( أ

 وغيرىا(...الفنادؽ، االتصاؿ، المكممة ليا )النقؿ

 السياحي لمقطاع المطموبة العمالة :األول مبالمط

 ـة والمتدربة عمى كافة المستويات مف أىـ العقبات التي تقؼ أمامالسياحية المتعم ةيعد نقص العمال
وقد حصمت ىذه ، وتزيد مف اآلثار السمبية الناتجة عنيا داخؿ المقصد السياحي، تقدـ صناعة السياحة

تمويؿ الدولية لالرتقاء بمستوى العمالة السياحيةبكافة فروعيا داخؿ القضية عمى دعـ كبير مف مكاتب ال
 1.بيدؼ تعظيـ اآلثار اإليجابية لمنشاط السياحي والحد مف آثاره السمبية، الدولة السياحية

ويتطمب االرتقاء بمستوى العمالة السياحية تظافر الجيود مف طرؼ الحكومة والقطاع الخاص بما فيو 
وفي ىذا المجاؿ تجدر اإلشارة إلى ثالث ، سس السياحية الصحيحة لتكويف العامميفاألجنبي في وضع األ

 2:نقاط

 حصر الميارات المتاحة من العمالة السياحية -1

وحصر الميارات المتاحة مف العمالة السياحية ، تعتبر خطة العمالة جزءا ال يتجزأ مف الخطة الوطنية
فإذا كانت المنطقة تعاني مف نقص في العماؿ فمف ، المجتمعيمثؿ أولى الخطوات في تخطيط العمالة في 

وبصفة ، الفندقيو تؤخذ ىذه النقطة بعيف االعتبار في الدراسة االقتصادية لممشروع السياحي أ أفالواجب 
 اإلشرافية والوظائؼ، خاصة فيما يتعمؽ باستيراد العمالة مف الخارج لتسمـ وظائؼ اإلدارة العميا

 . التي تستخدـ التكنولوجيا المتطورةوتمؾ ، والتخصصية
                                           

، مكتب فاروس، مصر، دوف ذكر سنة النشر، دراسة تطبيقية عمى جميورية مصر العربية –الجغرافيا السياحية عبير أحمد عطية، 1
 .167ص

 276-273 ، ص صمرجع سبق ذكرهية،أحمد فوزي مموخ2
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 التعميم والتدريب -6

وفي المجاؿ السياحي ، ييدؼ التعميـ إلى توسيع مدارؾ الفرد الذىنية وتزويده بأصوؿ المعارؼ المينية
مف الضروري أف يكوف واضحا لمنظاـ التعميمي المتطمبات الالزمة في العمالة المطموبة لتضمينيا المناىج 

 . التعميمية المختمفة في المستويات

ويتـ عمى ، يتحمؿ مسؤوليات محددةو أ، أما التدريب فييدؼ إلى إعداد الفرد ليقوـ بأعباء وظيفية ما
وتفضؿ سالسؿ الفنادؽ ، اإلدارة العميا(و التخصصي اإلشرافي أو المستويات المختمفة )الميني/ األساسي أ

مسياسات والبرامج التي تعدىا لكي تضمف مستوى طبقا ل، والمطاعـ الكبرى أف يتـ تدريب العامميف بيا
 . مف األداء امعين

 : يمكف تمخيصيا فيما يمي ؛ولمتدريب السياحي والفندقي أصولو وأبعاده الفنية

إذ يجب مالحقة التطورات ، عممية مستمرةو بؿ ى، التدريب ليس برنامجا يبدأ ثـ ينتيي في مدة معينة -
 ؛ التنظيميةو رية أف الناحية اإلداالتي تحدث سواء م

بما فييـ العامميف القدامى لضماف ، في المنشآت السياحية والفندقية العامميف يشمؿ التدريب جميع -
 : أىميا، التدريب السياحي يتطمب عناصر معينة مف أجؿ نجاحوو ، مستوى معيف مف الخدمة

 ؛ مكاف مناسب لمتدريب بمختمؼ مستوياتو -

 ؛ عمى نقؿ معموماتيـ لمغيرمدربوف أكفاء ليـ القدرة  -

 ؛ أدوات التدريب التي تتناسب مع التخصصات المختمفة -

ثـ يجري تقييما الحقا لمدورات التدريبية المختمفة ليتسنى ، وجياز يقوـ بوضع برامج لمتدريب وأىداف-
 ؛ ضوء النتائج المحققة البرامج فيتعديؿ 

ء مف خارج الوطف لمقياـ مف خالؿ دعوة الخبراو في الخارج أو تدريب المديريف أمر ضروري محميا أ-
 ؛ بالتدريب

يدانية الزيارات المو دراسة الحاالت أو يستخدـ التدريب أساليب متعددة مثؿ أسموب المشاىدة أ -
 ؛ التمريف العممي وغيرىاو أ
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يشمؿ التدريب كيفية تحقيؽ االتصاؿ بيف المستويات المختمفة في العمالة في المنشآت السياحية -
 . نوع مف التدريب يمكف أف يتـ أثناء العمؿو وى، الفندقيةو أ

 مؤىالت العمل السياحي -1

تعتبر مؤىالت العمؿ السياحي مؤىالت خاصة تختمؼ عف مؤىالت العمؿ في الصناعات والمجاالت 
لذلؾ فإف ، عمؿ خدمات وأغمبو مباشر مع مختمؼ شرائح وفئات المجتمعو ألف العمؿ السياحي ى، األخرى

داء أعمالو بصورة أف يمتمؾ مؤىالت خاصة تمكنو مف آ الفرد الذي يعمؿ في ىذه الصناعة يجب
: وفي نفس الوقت تمكنو مف التالؤـ واإلبداع في العمؿ لعؿ أىـ ىذه المؤىالت تتمثؿ فيما يمي ،صحيحة

1 
 ؛ قدرة عمى تحديد حاجاتيـ ورغباتيـحب الناس والرغبة في خدمتيـ وال -

 ؛ لمياقة البدنية والمالبس األنيقةا، االبتسامة الدائمة، المطيفةالشخصية  -

 ؛ المتوسطة ولى الشيادة الجامعية أباإلضافة إ، الثقافة العامة ومعرفة كاممة بالبمد -

 . وخاصة في الفنادؽ، معرفة لغة أجنبية واحدة عمى األقؿ -

 ؛ الء تمييدا إلجادة العمؿ الجماعيالوالء لإلدارة والزم -

 ؛ النظامي أساس ألسموب العمؿ ودقتوالتفكير  -

 ؛ الذكاء واستخداـ الذوؽ في كؿ شيء -

 ؛ القدرة عمى التحرؾ والتغير بسرعةو ، بالمسؤولية وبالكممة وأىميتيا اإلحساس -

 ؛ التصرؼ المناسب في الوقت المالئـ -

 ؛ واألىمية في كؿ شيءالدقة التي تؤدي إلى التكامؿ  -

تقاف التعامؿ مع تقنية المعمومات خصوصا ال ، حبوالشغؼ بالعمؿ و - كمبيوتر وتطبيقاتو في مجاؿ وا 
 ؛ العمؿ

 ؛ ميزة تختمؼ عف الميارات األساسيةامتالؾ ميارات إضافية م -

 .بصفتي الصبر والتعاطؼ مع اآلخريفالتمتع  -

 
 

                                           
 .222 -218، ص ص بقامرجع سسمـ محمد خنفر، عالء حسيف السرابي، 1
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 الجزائر في السياحي العمل مؤىالت: الثاني المطمب
فإف الجزائر تعاني مف نقص كبير في اليد العاممة المؤىمة في قطاع حسب تقرير تنافسية السياحة 

دولة شمميا التقرير مف حيث سياسات  232عالميا مف بيف  227وذلؾ باحتالليا المرتبة ، السياحة
 1:وحسب ىذا التقرير فإف سوؽ العمؿ السياحي ينقسـ إلى، والظروؼ المناسبة، والسفر، السياحة

 : وىناؾ أربعة متغيرات لتأىيميا وىي: تأىيل القوى العاممة -

o ؛ عدؿ االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائيم 

o ؛ معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي 

o ؛ مدى تدريب الموظفيف 

o معاممة العمالء . 

 : ويشمؿ خمسة متغيرات ىي: سوق العمل -

o نياء الخدمات  ؛ ممارسة التوظيؼ وا 

o ؛ سيولة إيجاد الموظفيف الميرة 

o ؛ توظيؼ العمالة األجنبية سيولة 

o ؛ األجور واإلنتاجية 

o مشاركة النساء في القوى العاممة . 

 التعميم في الجزائر -1

فمف خالؿ برامج التعميـ تتمكف مف سد احتياجاتيا مف ، دولة يمثؿ التعميـ استثمارا استراتيجيا لكؿ
 . يةىرة التي يتطمبيا سوؽ العمؿ واالحتياجات التنمو االقوى واأليدي الم

 :يتكوف النظاـ التعميمي في الجزائر مف ثالث أطوار

 التعميم التحضيري-1-1

 :2سنوات ويكوف بالمغة العربية فقط وييدؼ إلى 5-3يشمؿ األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف 

 ؛ المساىمة في التنشئة االجتماعية -

                                           
 .22، 22، ص صسابقمرجع ، 1224تقرير تنافسية السياحة والسفر1

2
www.Adirasa.com le 26/03/2015 
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 ؛ اإلعداد لمتمدرسو  لمعالـالوصوؿ بالطفؿ إلى استكشاؼ إمكاناتو وتوظيفيا في بناء فيمو  -

 ؛ دراؾ جوانب النقص فييا ومعالجتياالعمؿ عمى تكممة التربية العائمية واست -

 ؛ الطفؿ المعرفية والحسية والحركيةتنمية شخصية  -

 ؛ االنفعالية والقصور في االنتباه المشكالتو تعديؿ االضطرابات السموكية )العدوانية(  -

 التعميم األساسي-1-6

وميمة : ( سنة22 - 25سنوات وتشمؿ الشريحة العمرية ) 24المرحمة اإللزامية التي تدوـ يمثؿ 
 : التعميـ األساسي إعطاء التالميذ تربية قاعدية وأىدافو تتمثؿ في

 ؛ التمكيف مف المغة العربية -

 ؛ استيعاب األسس الرياضية والعممية -

 ؛ استيعاب أسس العمـو االجتماعية -

 ؛ يقاظ األحاسيسة وا  تذوؽ الجوانب الجمالي -

 ؛ منح تربية بدنية أساسية -

 ؛ تعميـ المغة الفرنسية -

 التعميم المتوسط-1-1

وتركز ىذه ، ( سنة25-22سنوات وتشمؿ الشريحة العمرية ) 23ويمثؿ المرحمة اإللزامية التي تدـو 
دراج، المرحمة عمى تجسيد المعارؼ والمفاىيـ المكتسبة بوضعيات عممية وواقعية المغة االنجميزية  وا 

 . واألمازيغية

 التعميم الثانوي-1-2

 : سنوات وأىدافيا تتمثؿ فيما يمي 22تدوـ ىذه المرحمة 
 ؛ العامة المستندة لمتعميـ األساسيمواصمة الميمة التربوية  -

 ؛ دعـ المعارؼ المكتسبة -

 ؛ تخصص التدريجي في مختمؼ المياديفال -
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تمميذا في مختمؼ األطوار لمسنة الدراسية 7.527.244وقد سجمت وزارة التربية ما يقارب
 1: حيث العدد كما يمي 1223/1224

 تمميذ 14.722: سنوات( 24تحضيري )التعميـ ال -

 تمميذ 2.818.316: لطور االبتدائيا -

 تمميذ 1.625.762الطور المتوسط -

 .تمميذ 2.445.244الطور الثانوي -

 : أما المرافؽ المخصصة لمتعميـ فيي كما يمي
 14.385: المؤسساتالمدرسيةمجموع  -

 27.162: عدد المدارس االبتدائية -

 . 1241: عدد الثانويات -

 . في التأطير البيداغوجي345.722مف بينيـ 557.628أما عدد العماؿ فقد بمغ 

 التعميم الجامعي-1-3

طالب وطالبة في 222ومميوف  1223/1224يبمغ عدد الطمبة الجامعييف في الجزائر لمسنة الجامعية 
جامعة بما فييا المدارس العميا منيا القميؿ فقط عبارة عف  52موزعيف عمى ، كؿ األطوار والتخصصات

أي بمعدؿ دكتور واحد ألكثر مف ، ألؼ أستاذ دكتور 21وىي تتوفر عمى حوالي ، مراكز جامعية
 . 2طالب222

أما ، اإلقامة بأسعار رمزيةو ، وخدمات النقؿ، قدـ الوجبات الجامعيةيوتعتبر الجزائر البمد الوحيد الذي 
 3. ستوى ويتـ تحويميا بطريقة فوضويةعف الميزانية الخاصة باألبحاث فيي دوف الم

ورغـ تزايد عدد المخابر ، مف ميزانيتيا لتمويمو%2.4فتخصص الجزائر حوالي، أما عف البحث العممي
 4. العمميبزيادة عدد الجامعات إال أنيا ال تساىـ في تحسيف مستوى ونوعية البحث 

تجمى تدىور البحث العممي في الجزائر مف خالؿ تبوئيا المراتب األخيرة في تقرير التنافسية العالمي 
ىذا ما أدى إلى ، وأيضا حفاظ الجامعة الجزائرية عمى آخر الترتيب عالميا، وبالضبط في مؤشر االبتكار

                                           
 .1224وزارة التربية والتعميـ 1
 .1224وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 2

           www.echouroukonline.dz
3

 
، ندوة حوؿ مخابر البحث العممي في الجزائر عمى الموقع عقولمناخ البحث العممي واستنزاف البمكير بومديف، 4

www.annasronline.com            

http://www.echouroukonline.dz/
http://www.annasronline.com/
http://www.annasronline.com/
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ث تعتبر الجزائر في مقدمة الدوؿ العربية حي، ىجرة العقوؿ والكوادر إلى الخارج حيث المزايا واالمتيازات
 1. كفاءة عممية 347ألفا و215ليجرة األدمغة بما يعادؿ 

 األمية في الجزائر-6

 (%08بتراجع قدره ) 2008سنة  %22مقابؿ  2014سنة  %23بمغت نسبة األمية في الجزائر 
 1.543.906بينيـ األمية مف  ومواطنا مف دروس مح 1.681.000استفاد حوالي 1990حيث منذ 

وقد سمح ىذا بتعميـ وتكويف النساء ، ( سنة35-15شابة تتراوح أعمارىف )23.000امرأة باستفادة
دماجيف وأعطى ليف استقاللية مالية مف خالؿ مرافقة مختمؼ آليات المساعدة عمى اإلدماج ، اجتماعيا وا 

نشاء النشاطات عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ  .2رالميني وا 

 مساىمة المرأة في سوق العمل-1

س في إال أف ىذه النسبة ال تعك، 20143سنة %26.2تقدر نسبة النساء العامالت في الجزائر حوالي
ألف ىناؾ نشاطات غير مصرح بيا ، في المجاؿ االقتصاديوبخاصة ، الواقع عدد النساء العامالت

رأة عمى مناصب الشغؿ وفؽ مؤىالتيا وقد تحققت ىذه النسبة بفضؿ حصوؿ الم، خاصة في األرياؼ
وكذا مشاركتيا في صنع القرار بفضؿ ، والمساواة في العمؿ التي أفرزتيا النصوص القانونية والتشريعات

الحقوؽ السياسية التي توسعت بفعؿ ارتفاع نسبة تمثيميا في المجالس المنتخبة بعد رفع حصتيا في مجاؿ 
أىميا  ؛خالؿ إنشاء مؤسسات مصغرة في عدة مياديف وكذلؾ مف، %30الممارسة السياسية إلى 

 . الصناعات الغذائية والصناعات التقميدية

، نجازات التي حققتيا المرأة في مجاؿ العمؿ إال أف نسبة مشاركتيا في العمؿ تبقى ضئيمةورغـ كؿ اإل
تواجييا كصعوبة وذلؾ بسبب العراقيؿ التي ، ولـ ترؽ إلى المستوى المطموب في تحقيؽ القيمة المضافة

 . وغيرىا...التمويؿ واإلجراءات البيروقراطية

 

                                           
 .السابق المرجع1

 ، اليـو العربي لمحو األمية، قصر الثقافةدور وأىمية قانون المنفعة العامة في تعزيز قدرات الحركة الجمعويةعائشة باركي،  2
 .1224جانفي  27الجزائر، 

3
www.ons.dz2015 
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 تكمم المغات األجنبية في الجزائر-2

 المغة الفرنسية-2-1

لذلؾ ، الفرد الجزائري ال يفرؽ بيف تعمـ المغة العربية والمغات األخرى كوسيمة تواصؿ مع األجانب
رغـ أف المغة الرسمية في البالد ىي المغة ، تطغى المغة الفرنسية في الحديث اليومي لمشعب الجزائري

أف المثقفيف والسياسييف و وما زاد مف تعمؽ المغة الفرنسية ى، العربية التي تعبر عف اليوية والسيادة الوطنية
 ةورسخوا فكرة أف كؿ مف يتكمـ بالفرنسي، يعتبروف المتكمميف بالعربية بالتقميدييف والمتخمفيف حضاريا

يتكمـ العربية صحيحة وال يتكمـ الفرنسية و بالتالي نشأ جيؿ ال ى، تفتحشخص مثقؼ وعصري ومو ى
بؿ يتحدثوف بميجة عبارة عف خميط مف المفردات التي شوىت الصورة أماـ الدوؿ العربية ، صحيحة
 . األخرى

 المغة اإلنجميزية-2-6

تدريسيا بداية مف السنة لذلؾ يتـ ، تعتبر المغة اإلنجميزية لغة تواصؿ عالمية ولغة المعرفة العممية
وبالرغـ مف ، حيث تدرس المغة اإلنجميزية إلزاميا في الجزائر كمغة أجنبية ثانية، األولى لمطور المتوسط

إال أنو في اآلونة األخيرة تزايد االىتماـ ، جدا مف الجزائرييف يتحدثوف المغة اإلنجميزية قميال اذلؾ فإف عدد
 . بيذه المغة

 ن في الجزائرون المعتمدون السياحيوالمرشد-3

مرشدا  17و، مرشدا وطنيا 15منيـ  ؛مرشدا 43بمغ عدد المرشديف السياحييف في الجزائر 
 . ما تزخر بو الجزائر مف مواقع تاريخية وأثريةبعدد قميؿ جدا مقارنة و وى1محميا

لتاريخية ىذا النقص في عدد المرشديف السياحييف فتح المجاؿ أماـ االنتيازييف وحراس المواقع ا
حيث يرافقوف السياح مستغميف ، بتاريخ وىوية الشعب الجزائري ةيمعبوا دور المرشد لممتاجر ل، واألثرية

خبرتيـ المينية في تمؾ المواقع ومما اكتسبوه مف بعض المعمومات التاريخية دوف الرجوع إلى مصدرىا 
 . األصمي مقابؿ مبالغ مالية

                                           
 .1223، إحصائيات السياحةوزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعات التقميدية،1
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 التكوين والتدريب في قطاع السياحة-4

يتكوف قطاع السياحة مف مدارس عميا ومراكز تكويف متخصصة في مجاؿ السياحة والفندقة ليا أكثر 
 1: سنوات وىي 22مف 

 ؛ الجزائر العاصمةبالمدرسة العميا لمسياحة والفندقة -

 ؛ وتيزي وزو ب المعيد الوطني لمتقنيات الفندقية والسياحة -

 ؛ بوسعادةبمعيد الفندقة والسياحة -

في الفروع المتخصصة  CAPمركزا لمتكويف وتقديـ شياداِت  44: التدريب الميني والتعمـمراكز  -
 ؛ المطاعـ واالستقباؿ(، )فف الطبخ في الفندقة

معاىد لمتكويف وتقديـ شيادات )شيادة تقني  22: المعاىد الوطنية المتخصصة لمتدريب الميني -
 ؛ دليؿ المرافؽ(، الفندؽ إدارة، االستقباؿ، ءاإليوا، المطاعـ، سامي في فروع الفندقة )فف الطبخ

 . الجزائر –عيف البنياف  –المدرسة العميا لمفندقة والمطاعـ  -

وقد كونت ىذه ، مقعدا بيداغوجيا سنويا 772وتقدر الطاقة االستيعابية لممدارس والمعاىد التكوينية بػ 
 2: طالبا حيث 8222حوالي  1223المؤسسات لغاية 

 ؛ دفعة 23متربص عبر  2282نت حوالي طنية العميا لمسياحة كو المدرسة الو  -

 ؛ متربص 3328ة تممساف كونتا حوالي ممحقو و و المعيد الوطني لمفندقة والسياحة بتيزي وز  -

 . دفعة 32تقني عبر  2422كوف حوالي : المعيد الوطني لمفندقة والسياحة بوسعادة -

لذلؾ عممت ، الطمب عمى التكويف في قطاع السياحة تزايدا مستمرا في مختمؼ التخصصات ويعرؼ
 . الدولة عمى وضع خطة لتنمية التكويف في قطاع السياحة في إطار المخطط التوجييي لمتييئة السياحية

 
 
 

                                           
 .1224وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعات التقميدية، 1

 .نفسو المرجع2
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 الجزائري الشباب عند السياحية ةالثالث: الثقاف المطمب

التقميؿ و في تحسيف صورة الوجية السياحية أىمية كبيرة البشري وعي العنصرتشكؿ الثقافة السياحية و 
وىذا الوعي ال يتحقؽ إال إذا تضافرت كافة الجيات ، مف اآلثار السمبية التي ترافؽ صناعة السياحة

 . وكافة المؤسسات العامة والخاصة، المؤسسات التعميمية وأجيزة الدولة، المعنية والمتمثمة في األسرة

 افة السياحيةتعريف الثق-1

"ىي امتالؾ الفرد لقدر مف المعارؼ والمعمومات والمفاىيـ والميارات واالتجاىات والقيـ التي تشكؿ في 
وكذلؾ ، مجمميا خمفية مناسبة لكي يسمؾ سموكا سياحيا رشيدا نحو كؿ المشتمالت والمظاىر السياحية

 1واألماكف السياحية والسياح"العمميات الالزمة لمتخطيط والتنظيـ والتعامؿ مع المؤسسات 

ويتضح مف خالؿ التعريؼ أف تنمية الثقافة السياحية لدى أفراد المجتمع تزيد مف وعييـ بأىمية 
ىذا األخير يصبح ذا فائدة كبيرة إذا صار ، باعتبار أف السائح ضيؼ عمى الدولة ككؿ، السياحة والسائح

مما يؤدي إلى جذب أعداد كبيرة مف ، ي يزوره في بمدهألنو بمثابة سفير لمبمد الذ، صديقا لمدولة وشعبيا
 وىذا كمو يعتمد عمى مدى وعي المواطنيف بأىمية صناعة السياحة لبمدىـ.، السياح

 إف ثقافة الفرد السياحية كفيمة بأف تساعد الدولة عمى النيوض بالقطاع السياحي وباقي القطاعات
ولكف يمتد ليشمؿ المقومات المعنوية ، مات المادية لمفردوال يقتصر األمر عمى مجرد توفير المقو ، األخرى

 .2بياوااللتزامكتأكيد الوعي والشعور بالقيـ الجمالية 

 تعريف الوعي السياحي-6

"ىو جممة مف آداب السموؾ والتعامؿ مع السائح واحترامو وعدـ استغاللو والتضييؽ عميو أو النظر 
لذا يجب الترحيب بو ، ـ يختمؼ عميو في السموؾ والثقافةإنما ىو ضيؼ كري، إليو عمى أنو مصدر لمربح

 3وتقديره ألنو يحقؽ لبمدىـ فوائد اقتصادية"

عمى التركيز عمى توعية أفراد ، غيرىاو ، سبانياا  و يطاليا إلقد جرى العرؼ في الدوؿ السياحية الكبرى كو 
وتوفير األمف ، المعيشةلما ليذا الوعي مف مردود إيجابي عمى مستوى ، المجتمع بأىمية السياحة

                                           
 .13، ص1223(، القاىرة، 2، عالـ الكتب )طالثقافة السياحية وبرامج تنميتياىناء حامد زىراف،  1

 .13، صنفسو المرجع2
 .228، ص1227، اإلسكندرية، مفاىيـ وقضايا، مؤسسة شباب الجامعة، الوعي السياحي والتنمية السياحيةداليا تيمور زكي، 3
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وفي أي ، شعره بأنو ضيؼ كريـ مرحب بو في كؿ األوقاتومعاممتو معاممة حسنة ت، ينة لمسائحوالطمأن
 . مكاف يذىب إليو في الدولة

وىناؾ دوؿ تخرج عف المألوؼ وتتجاوز أحيانا عف تطبيؽ القوانيف الموضوعة لممواطنيف عمى 
وليف فقط بؿ ئومعاممة السائح بيذا الكـر ال يقتصر عمى المس، رجالحو بالضيؽ أ االسائحيف حتى ال يشعرو 

 1.يمتد إلى جميع فئات المجتمع

وتعمؿ الدوؿ التي تعتمد في دخميا الوطني عمى السياحة عمى توجيو جيودىا المكثفة في تثقيؼ أفراد 
 . قافة السياحيةوذلؾ الرتباط الوعي السياحي بالث، المجتمع سياحيا بالتعاوف مع الييئات المتخصصة

 الوعي السياحي لدى العاممين في قطاع السياحة-6-1

تتوقؼ التنمية السياحية عمى مدى الوعي السياحي عند العامميف في األنشطة السياحية ومدى القدرة 
بمعنى آخر ، الخدمة بشكؿ جيد وأداء، استقباليـوالميارة والرغبة في إشباع رغبات السائحيف واحتياجاتيـ و 

 . العماؿ عمى اتصاؿ مباشر معوكوف ىؤالء ، و وراحتوئف يممس السائح أف الكؿ يعمؿ عمى إرضايجب أ

حيث يعرؼ العامموف في النشاط السياحي عمى أنيـ القائموف عمى تقديـ خدمات متنوعة لمسياح منذ 
النقؿ كذلؾ خدمات ، أجيزة الموانئ والمطارات(، الجوازات، أرض الدولة المضيفة )الجمارؾ ـوصولي

 . وغيرىا...واإلقامة وتقديـ المشروبات واألطعمة

فإذا كاف ىؤالء العماؿ عمى وعي تاـ بأف إرضاء السائح والسير عمى راحتو سيعمؿ عمى تحسيف 
فإف ذلؾ سيؤثر عمى الحركة السياحية مف ، وكانوا في المستوى المطموب في أداء مياميـ، صورة بمدىـ
 : أىميا عدة جوانب

 ؛ لسائح في المواقع السياحية لمبمدإنفاؽ ا زيادة معدؿ  -

 ؛ عف المنتج السياحي لمبمد المضيؼ الوصوؿ ألقصى درجة مف رضا السائح  -

 . زيادة احتمالية تكرار زيارتو بنسبة كبيرة -

 الوعي السياحي لدى السائح-6-6

، والخرائط السياحيةرات والكتيبات واالىتماـ بإصدار النش، والترويج فويكوف بتثقيفو بوسائؿ اإلعال
إما عف ، وسيولة الحصوؿ عمييا، ويجب أف تكوف تمؾ النشرات والمنشورات والكتيبات واضحة وصحيحة

                                           
 .228، صالسابق المرجع1



 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

165 

وكذلؾ يجب توزيع ىذه المنشورات ، مكاتب السياحة الوطنيةو الشركات السياحية أو طريؽ وكالء السفر أ
 1. مراكز الحدود البرية وأ وانئالم وعف طريؽ المطارات أ، عمى السياح مجانا عند دخوليـ البمد

 الثقافة السياحية عند الشباب الجزائري-1

وفي محيط المرافؽ ، تعاني الجزائر مف ضعؼ الثقافة السياحية خاصة لدى فئة الشباب في الداخؿ
خارج و سواء داخأل، ىذا ما أدى إلى ضعؼ في الخدمات واألداء، وضمف العروض السياحية، السياحية

باإلضافة إلى غياب النظافة التي باتت سمة سمبية تموث المدف واألرياؼ وأغمب ، الفندقيةالمؤسسات 
 . األماكف السياحية

إف ىذا الضعؼ في الثقافة السياحية في بالدنا بدأ منذ فترة منتصؼ الثمانينات واألزمة األمنية التي 
وقد كاف لتدني مستوى الثقافة ، ما أدى إلى تدىور قطاع السياحة ككؿ، عرفتيا البالد في التسعينات

 : لعؿ أىميا يتمثؿ فيما يمي، السياحية وعدـ وعي المواطنيف بأىمية السياحة إلى العديد مف اآلثار السمبية

 ؛ أثر عمى الصورة السياحية لمجزائروىذا ما ، االعتداء عمى البيئة وتموث المحيط -

سائحيف يعد تعديا عمى خصوصياتيـ وشعورىـ وكذلؾ إمعاف النظر بال، التمفظ باأللفاظ الجارحة -
 ؛ بالتالي العزوؼ عف الزيارة، رتياحبعدـ اال

 ؛ والمغاالة في األجرة، عمى السياح والتحايؿ، استغالؿ سائقي سيارات األجرة -

 ؛ لسياح ووصمت أحيانا إلى االختطاؼسرقة ا -

ف وجدوا عدـ إلماميـ بتا، نقص في عدد المرشديف السياحييف - ريخ المعالـ األثرية وأماكف البعض وا 
 . ر سمبا عمى الصورة السياحية لمجزائرمنيا أث  

ة لمبالد وتعيؽ ىناؾ العديد مف المعتقدات واألفكار واألعراؼ تؤثر سمبا عمى الصورة السياحي -
 ؛ التنمية السياحية

 ؛ انتشار ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ -

 ؛ عدـ تقبؿ اآلخر -

 . البيروقراطية في المؤسسات الفندقيةانتشار  -

                                           
 .222، ص1221، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عماف، تشريعات ومبادئ السياحةمناؿ عبد المنعـ مكية،1
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  أىمية نشر الثقافة السياحية في تحسين الصورة السياحية لمجزائر-2

 : يمكف توضيح أىمية نشر الثقافة السياحية مف خالؿ ما يمي

 ؛ مجتمع حاضف لمسياحة وواع بقيمتياجعؿ ال -

 ؛ قافة عامة لدى جميع فئات المجتمعث ةجعؿ السياح -

طالة مدة إقامتيـ السياحجذب  - دة مرة أخرى ودعوة آخريف وترؾ أثر طيب يدفعيـ إلى العو ، وا 
 ؛ لمزيارة

 ؛ موارد بيئية وأالحفاظ عمى مكونات المنتج السياحي سواء مف آثار  -

 ؛1توطيد العالقات اإلنسانية باعتبار أف لمسياحة دورا فعاالت وميما في العالقات اإلنسانية -

نساني بمردود اقتصادي لدى المجتمع اتجاه السياحة باعتبارىا نشاط إ تعزيز القناعات اإليجابية -
 ؛ وبعد ثقافي

 ؛ الموروث الحضاري والثقافي لمبمد الحفاظ عمى -

 ؛ التفاىـ والتآخي والسالـ تعزيز قيـ -

 . احتراـ عادات وتقاليد المجتمع والمحافظة عمييا -

وذلؾ بالتركيز عمى  ؛أجياؿ الوطف دالسياحية عنيؿ الثقافة صلذلؾ تسعى الجزائر إلى محاولة نشر وتأ
وذلؾ تحت شعار "طفؿ ، شريحة األطفاؿ والشبابو تكويف وتربية واتصاؿ موجية أساسا نح إستراتيجية

تحقيؽ ، مستيمكيف لممنتوجات السياحية ألفو ليكونوا فاعميف في السياحة مستقبال أ، سائح الغد"، اليوـ
وغرس قيـ الثقافة ، يتطمب ترسيخ مستوى الوعي السياحي في األجياؿ مفيوـ منتج وراؽ ومعاصر لمسياحة

السياحية ومبادئيا في نفوسيـ مف خالؿ تأكيد قيـ الحوار والتواصؿ مع األخر واالحتراـ لو وحسف التعامؿ 
 . وأف تتولد لدييـ ثقافة التواصؿ الحضاري مع كؿ القادميف لموطف، معو

 ثقافة السياحيةالعوامل المساعدة عمى تشكيل ال-3

السياحة في محتواىا ومواقعيا و حمميا األجياؿ نحتإف الوعي السياحي ومستوى المينية في الثقافة التي 
الطريؽ الستدامة برامج و في، تشكؿ اليوـ أحد أبرز المقومات المعززة لسياحة ناجحة، وطبيعة األفراد

وفرصة تعزز مف ، السياحةو ة الناتجة نحومدخؿ نوعي في خمؽ تحوؿ في الممارس، السياحة واستمراريتيا
الرتباط الناتج السياحي واالستثمار فيو بمنظومة الوعي ، مستوى اإلنتاجية التي يقدميا ىذا القطاع

                                           
 .152، ص1221، مجمة كمية التربية األساسية، جامعة بابؿ، الوعي السياحي لدى طمبة المراحل الجامعيةوىاب فيد الياسري، 1



 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

167 

، ومستوى الفيـ المتحقؽ لدى المجتمع بالتشريعات والموائح وأنظمة العمؿ، واألخالؽ والسموؾ االجتماعي
وتفيمو لمتغيير المطموب منو وثقافة ، السياحة الوطنيةو رسو المجتمع نحومستوى التقدير واالحتراـ الذي يما

وترسيخ ثقافة ، ترسيخ منظومة الوعي السياحيل طنيةو  إستراتيجيةوبالتالي إيجاد ، التعامؿ مع اآلخر
السياحة المستدامة مف خالؿ تبني برامج ومبادرات ومشاريع تعميمية تترجـ كيفية تعامؿ النشء مع ىذا 

 . 1اإلبداعية في المدارس والمؤسسات األكاديمية بتكاريةاالوأف تعزز الممارسة ، الموضوع

لما ليا مف دور فعاؿ في تحسيف الصورة ، جميع المواطنيف وليةئمسفنشر الثقافة السياحية يعتبر ، إذف
العوامؿ التي لذلؾ وجب التطرؽ إلى ، المحمييفو وزيادة تدفؽ السياح سواء األجانب أ، السياحية لموطف

 : تساعد عمى نشر الثقافة السياحية

 تخطيط الوعي السياحي -3-1

 2: ويكوف ذلؾ مف خالؿ
 ؛ تخطيط السياحيالتأكيد عمى ضرورة إشراؾ المواطنيف في عممية ال -

المتابعة المستمرة ليذا  العمؿ عمى خمؽ آليات لمتواصؿ بيف السائح والمواطف مع ضرورة -
 ؛ التواصؿ

 ؛ تماـ بالسياحة الداخمية والبيئيةالسياحي مف خالؿ االىتنشيط الوعي  -

القياـ ببحوث عممية لدراسة السموكيات السمبية لدى المواطنيف في التعامؿ مع السائح والعمؿ عمى  -
 ؛ جاد السبؿ المختمفة لمتعامؿ معياإي

الذي يؤدي تنظيـ المسابقات السياحية لمشباب لمتعرؼ عمى المعالـ السياحية في بالدىـ األمر  -
 . إلى شعورىـ باالنتماء

 وسائل اإلعالم -3-6

يتطمب المنتج السياحي حسف التقديـ وحسف العرض والتأثير في السياح بالعرض المشوؽ واإلعالـ 
 .3عف البالد والمناطؽ السياحية بيا

                                           
عمى الموقع االلكتروني  نحو تأصيل ثقافة السياحة لدى أجيال الوطنرجب بف عمي العويسي، 1

http://note.mag.com           
 .1225، 123ص، ص،مرجع سبق ذكرهدؿ سعيد الراوي، أسعد أحمد أبو رماف، عا2

 .37-36، ص ص بقامرجع سأحمد الجالد،3

http://note.mag.com/
http://note.mag.com/


 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

168 

عمى عاتؽ وسائؿ اإلعالـ اليوـ دور كبير في نشر الثقافة السياحية وتشكيؿ الوعي السياحي  ويقع
 1: لدى المواطنيف ولذلؾ البد مف

ي البرامج التمفزيونية البرامج السياحية المتخصصة اىتماـ أكبر مف حيث الكـ والنوع ف إعطاء-
 ؛ واإلذاعية

 ؛ اعتبارىا جزء مف التنمية الشاممةلسياحية بتناوؿ البرامج التي تيتـ بقضايا التنمية ا -

احتواء البرامج اإلذاعية والتمفزيونية عمى البرامج السياحية التي تيدؼ إلى توعية المواطنيف بالدور  -
 ؛ التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي يمعبو النشاط السياحي في

 ؛ اؿ لتسييؿ نقؿ المعمومة لممواطفمعقد الندوات والدورات في الثقافة السياحية لرجاؿ األع -

 ؛ يا وبياف أىمية السياحة الخارجيةالتسويؽ لمسياحة الداخمية بمختمؼ أنواع-

 . إعداد مسمسالت وأفالـ وثائقية وبرامج يومية قصيرة مف مستوى الوعي السياحي لدى المواطف -

 قادة الرأي العام -3-1

لذلؾ يمكف أف تقـو ، لعاـ تتمتع باحتراـ المواطنيف لياال شؾ أف الكممات التي تصدر عف قادة الرأي ا
بإبراز أىمية السياحة عند مخاطبة  ؛ىذه القيادات بدور بالغ األىمية في المجتمع لنشر الوعي السياحي

 . المواطنيف

 الصناعات التقميدية -3-2

صناعة الحمي الخزؼ ، األلبسة التقميدية، الطرز، تشمؿ الحرؼ اليدوية والنسيج والزرابي والنحاسيات
 . اآلالت الموسيقية وصناعة الزجاج، الفخار، الخشب المنحوت، صناعة الجمود، الفني
تؤدي إلى ، مف طرؼ السياح اكبير  والتي تالقي إقباال، ىذه الصناعات التي تعكس ثقافة المجتمع 

الذي يؤدي إلى و وى، الحرفيترقية المستوى الثقافي والحضاري واالجتماعي لكؿ العامميف في فروع النشاط 
مف القطاعات  ارفع مستوى المعيشة لمفئات الممارسة لمحرفة ولجميع عناصر البيئة المتعاممة مع

باعتبار ، وعي المواطنيف بأىمية ىذه الصناعة سيؤدي إلى زيادة وعييـ بأىمية النشاط السياحيو 2األخرى
 . مف ىذا النشاط اىذه الصناعة جزء

                                           
 www.kenanaonline.com:عمى الموقع اإللكتروني مالمستوى الوعي السياحي لدى طمبة المدارس إلقميم الشحسيف أبو العسؿ، 1

           
، دراسات اقتصادية ، مركز البصيرة ، مجمة دور القطاع السياحي في تنمية قطاع الصناعات التقميديةو الحرف في الجزائرسعدوف بو كابوس ، 2

 .222-221، ص ص  1223، الجزائر ،  22العدد 

http://www.kenanaonline.com/
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  خميةالسياحة الدا -3-3

 . تساعد السياحة الداخمية عمى زيادة الوعي السياحي لدى المواطنيف

 البيئة الثقافية -3-4

حيا مف خالؿ الميرجانات واالحتفاالت المحمية ؛ يائمف خالؿ المحافظة عمى العادات والتقاليد وا 
عدادىا الستقباؿ، والدولية والقصص القديمة ، السياح وترميـ المباني التراثية واألضرحة والمقامات الدينية وا 

 . والخيالية يمكف خمؽ بيئة ثقافية تساعد عمى تشكيؿ الوعي السياحي لدى المواطنيف

 اإلرشاد -3-5

يقوـ بإرشادىـ ويستطمع ليـ ، يعني قيادة وتوجيو وتنظيـ لحركة مجموعة مف السياح مف قبؿ شخص
بيدؼ تحقيؽ أىداؼ وغايات يسعوف إلى و ، يسمكونو أثناء رحمة سياحية لالنتقاؿ مف مكاف آلخر اطريق

الداللة أف يكوف عمى وعي تاـ و البد لمف يقوـ باإلرشاد لذلؾ، تحقيقيا مف خالؿ ىذه الحركة االنتقالية
القيادة واالستطالع وغيرىا مف الميارات ومتطمبات ىذه ، بأىمية ىذه العممية التي تتطمب التوجيو واإلدارة

ممة كبيرة ومعقدة مف الفعاليات ويمتمؾ قدرات وميارات جدرا ومؤىال لمقياـ بوأف يكوف قا، العممية والمينة
 1. مناسبة تساعده عمى إنجاز ىذه األعماؿ العديدة والمختمفة

كما يمكف ألفراد المجتمع أف يشتركوا في ىذه الفعاليات بحكـ معايشتيـ لممواقع السياحية والخبرة 
أكثر أنواع اإلرشاد السياحي فعالية في إيصاؿ المعمومة و ى ويعتبر ىذا النوع مف اإلرشاد، المكتسبة

 . مف جية ثانية االقتصاديواالجتماعيوتحسيف الوضع ، المقدمة لمسائح مف جية

 جتماعيةمؤسسات التنشئة اال -3-6

عف طريؽ وسائؿ التعميـ والتربية ، تقوـ بعممية نقؿ الثقافة والتراثالتي وىي مؤسسات التعميـ والتربية 
ضؿ خصائصو التشريحية ال يكتسب ىذه الصفة بفاإلنسانألف ، إنسانيةمف خالؿ اكتساب صفة ، لتثقيؼوا

فيي عممية تعمـ اجتماعي يتعمـ فييا الفرد عف ، ولكف بفضؿ عممية التنشئة االجتماعية، ىاالحيوية وحد
وىي ، تحدد ليذه األدوارويكتسب المعايير االجتماعية التي ، طريؽ التفاعؿ االجتماعي أدواره االجتماعية

 : وتتمثؿ في، 2تستيدؼ مياـ وتتحقؽ بأساليب ووسائؿ متعددة، مستمرة باستمرار الحياة ديناميكيةعممية 

                                           
 .71،72، ص ص 1221، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، اإلرشاد السياحيمثنى طو الحوري، 1

 .283، ص1226، شركة ناس لمطباعة، القاىرة، الخدمة االجتماعية وحماية البيئةزينب معوض الباىي وآخروف، 2
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 األسرة -3-6-1

ولة عمى تشكيؿ ئومس، فيي التي تؤثر بصورة مباشرة عمى سموكو، تعد المدرسة الحقيقية ألي فرد
وعميو فمألسرة دور ميـ في تنمية اتجاىات وقيـ إيجابية لدى األطفاؿ والشباب عف ، اتجاىات الناشئيف
كما لألسرة دور تربوي أيضا مف خالؿ إكساب األفراد كيفية ، عمى الفرد والمجتمع السياحة وفائدتيا

فظة وتنمية السموؾ الحضاري بالمحا، ثقافتيـفي وعدـ االنصيار ، وحسف استقباليـ، التعامؿ مع السائحيف
 . مما يؤثر في تشكيؿ وعي الفرد السياحي في سف مبكرة، عمى المكتسبات السياحية والبيئية

 المؤسسات التربوية -3-6-6

وتنويع طرؽ التدريس لتنمية الثقافة السياحية لدى طالب ، مف خالؿ المناىج والمواد المدرسية
ة إلى تعميميـ ضرورة حسف التعامؿ مع باإلضاف، مف خالؿ ما يعرؼ بالتربية متعددة الثقافات، المدارس
 . السائحيف

 الجامعات والمدارس العميا -3-6-1

بؿ يجب أف تقوـ بإعداد مواطنيف مثقفيف سياحيا ، ال يقتصر دورىا عمى إعداد خبراء سياحييف فقط
والتأكيد عمى ضرورة النيوض ، مف خالؿ تعريؼ الطالب بأىمية السياحة في تنمية االقتصاد الوطني

 . باإلضافة إلى غرس السموؾ الحضاري السميـ وطرؽ معاممة السائح، لقطاعبا

 السياحة قطاع في التدريب وتطوير التكوين تنمية إستراتيجية: الرابع المطمب

نظرا ، تعد نوعية العمالة والتكويف في قطاع السياحة مطمبا أساسا في الدوؿ الرائدة في مجاؿ السياحة
لخدمات السياحية لذلؾ سطر المخطط التوجييي لمتييئة السياحية الخطوط لما تيدؼ إليو مف تحسيف ا

خاصة المتعمقة بتطوير الكفاءات والقدرات وب، تنمية التكويف في ميف القطاع ستراتيجيةالالعريضة 
بطاقة التكويف وفي ىذا الصدد حددت )، ت الفندقيةوتوفير تأطير رفيع المستوى لتسيير النشاطا، البشرية
 1: وىي كما يمي، ىداؼ وخطة عممية مف أجؿ تجسيدىاوقد تضمنت مجموعة مف األ، السياحة(لقطاع 

 أىداف التكوين في قطاع السياحة-1

 ؛ تقني والميني لمتكويف في السياحةتقييـ العرض الوطني ال -

                                           
 .3-2، ص ص 1224، تنمية التكوين في قطاع السياحة إستراتيجيةياحة والصناعة التقميدية،وزارة التييئة العمرانية والس1
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 ؛ البشرية المكونة في ميف السياحة تحميؿ تطور الموارد -

 ؛ لمقطاع السياحيقيقية في التكويف ضبط االحتياجات الح -

 ؛ ات المقدمة في مختمؼ ميف السياحةضماف التوزيع الجغرافي عبر األقطاب السياحية لمتكوين -

 ؛ ز تكويف تقني وميني مفتوح لمجميعضماف تغطية كامؿ التراب الوطني عف طريؽ جيا -

 ؛ ف تتماشى مع تطورات قطاع السياحةتحديد تخصصات جديدة في التكوي -

لممعايير الدولية في السياحة وتطوير نوعيتو ومردوديتو مف أجؿ استجابتو  عصرنة جياز التكويف -
 ؛ في ىذا الميداف

 ؛ و مع االحتياجات الحقيقية لمقطاعأقممة محتوى التكويف التقني والميني في ميف السياحة وبرامج -

 ؛ ضماف تسيير جيد لممواد البشرية والمادية المخصصة لمتكويف -

في ميف السياحة في إطار الشراكة يعتمد عمى مؤسسات التكويف ضماف جياز تكويف متناسؽ  -
تحت وصاية كؿ مف الوزارة المكمفة بالسياحة والتعميـ العالي والتكويف الميني مف أجؿ تخطيط أحسف 

 ؛ لمعرض الوطني في التكويف السياحي

 . إدماج القطاع الخاص في التخطيط وتنظيـ عرض التكويف في السياحة -

 يةالخطة العمم-6

 : عميو أف يتخذ التدابير التالية، حتى يمعب قطاع السياحة دوره االقتصادي واالجتماعي

 بالنسبة لتخصص مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكمفة بالسياحة-6-1

 المدرسة الوطنية العميا لمسياحة-6-1

المحافظة عمى قانونيا األساسي كمدرسة موجية إلى طور التعميـ العالي لتكويف مسيريف في   -
 ؛ والسياحة ذوي مستوى عالي الفندقة

لسياحة البحث العممي في او مجاؿ تدخميا إلى التكويف المتخصص لإلطارات المتوجييف نح اتساع -
 ؛ بفتح مستوى ما بعد التدرج

"ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي" )بالتشاور مع وزارة  تجسيد ممؼ المصادقة عمى شيادة -
 . التعميـ العالي والبحث العممي(
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 بوسعادةو  وو المعاىد الوطنية لمفندقة والسياحة لتيزي وز -6-6

التقني" في ميف مستوى التكويف "تقني سامي" و"و حتفاظيا بالقانوف األساسي كمعاىد موجية نحا -
 ؛ الفندقة والسياحة

 : مياميا عبرتوسيع  -

o التي يحتاجيا القطاع )خاصة شعبة 'دليؿ سياحي' ومختمؼ ، إنشاء شعب جديدة وفروع شعب
 ؛ (...اء كتسيير الطوابؽ والبوابةالميف المتعمقة باإليو 

o ( فتح شيادة الدراسات المتخصصةDES ذات طابع ميني في الفندقة واإلطعاـ موجية إلى )
 ؛ ي ىذه المياديفادة "تقني سامي" فالمتحصميف عمى شي

o تكويف "تقنييف" في الميف األساسية في الفندقة والسياحة . 

 بالنسبة لمتعاون ما بين القطاعات-1

 ؛ المينية وتنمية التكويف المتواصؿالمكتسبات  واعتمادتوحيد مدونة الميف في السياحة  -

المتواصؿ في الميف  الوزارة المكمفة بالصحة مف أجؿ تنمية التكويف معإطار"  -إبراـ "إتفاقية  -
 ؛ المعدنية والمعالجة بمياه البحر المتعمؽ بالحمامات

مف أجؿ تنمية اإلدماج الميني لمشباب ، إطار" مع الوزارة المكمفة بالتشغيؿ -إبراـ "إتفاقية  -
 . المتحصؿ عمى شيادة في ميف السياحة والفندقة واإلطعاـ

 بالنسبة لبرامج التكوين في مين السياحة-1-1

لنشاط السياحي والتقنيات بيداغوجية مف أجؿ مطابقتيا لتطورات االمناىج البرامج و المراجعة  -
 ؛ الحديثة

 ؛ الوسائؿ والدعائـ البيداغوجية تطوير -

إنشاء "لجنة قطاعية مشتركة دائمة" )سياحة / التعميـ العالي / التكويف الميني( تكمؼ بالمصادقة  -
 . وتحييف برامج التكويف

 ة لمتجييزات البيداغوجيةبالنسب -1-6

عادة   -  ؛ التجييزات البيداغوجية تأىيؿتجديد وا 
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وىذا بتمكيف المؤسسات مف تكويف "مكتبة  واالتصاؿتكنولوجيات اإلعالـ  استعماؿ توسيع -
Multimedia" ؛ 

الولوج  وأ في برامج التكويف المتواصؿ والتعميـ عف بعد واالتصاؿتكنولوجيات اإلعالـ  استعماؿ -
 . عمومةإلى الم

 بالنسبة لتكوين المكونين-1-2

 ؛ مستوى الميني لممكونيف وكفاءاتيـالسير عمى تحسيف ال  -

 . األسالؾ التقنية لممكونيف استمراريةضماف   -

 بالنسبة لتنمية كفاءات المؤطرين-1-3

عادة تأىيؿ مؤطري مؤسسات التكويف، إعداد برامج تحسيف المستوى  - خاصة وب، وتنفيذىا، وا 
 . منيا بالتحكـ في التقنيات الحديثة لمتسييرالمتعمقة 

 بالنسبة لشروط التكفل بالمتعممين-1-4

 ؛ تنمية األسفار الدراسية -

 . تنمية الشراكة مع المؤسسات السياحية مف أجؿ ضماف تربصات تطبيقية لصالح المتكونيف  -

 بالنسبة لتعميم المغات األجنبية-1-5

 ؛ نبية )مخبر المغات(ـ المغات األجأجيزة خاصة لتعمي اقتناء -

 . في العالـ استعماالتعميـ المغات األجنبية األكثر   -

 بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص في التكوين-1-6

شراؾ مؤسسات التكويف الخاصة -بالشيادات عبر شراكة 'عمومي واالعتراؼتأىيؿ ال - خاص' وا 
 ؛ ختمؼ المتعامميف(ار تشاوري بيف م"ميثاؽ التكويف في ميف السياحة" )معد ومصادؽ في إط

متابعة الخدمات البيداغوجية المقدمة مف طرؼ المؤسسات الخاصة المعتمدة )بالتعاوف بيف   -
 ؛ فة بالتكويف الميني( بيذا الخصوصالوزارة المكمفة بالسياحة والوزارة المكم

قطاع حدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة لمتكويف الميني وفتحيا ومراقبتيا )مف أجؿ تمثيؿ ت -
 . لالعتماد(في المجنة الوالئية و السياحة كعض
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 االمتيازبالنسبة لتشجيع -1-7

 ؛ فوقيف )أوائؿ الدفعات(دراسية لمطمبة المتمنح توفير  -

 . االستحقاؽترقية البحث ومنح جوائز  -

 بالنسبة لمتكوين المتواصل-1-12

محطات الحمامات  ،تنفيذ برنامج التكويف المتواصؿ لمستخدمي المؤسسات السياحية )فنادؽ -
 ؛ ية"مجت ضمف "مخطط الجودة السياحدوكاالت السياحة واألسفار والمطاعـ المصنفة( والتي ان، المعدنية

 ؛مع شركة مساىمة الدولة فندقة إبراـ اتفاقية -

سياحة مف أجؿ إعداد وتنفيذ برامج التكويف المتواصؿ لمستخدمي المؤسسات السياحية التابعة  –
 . سياحة –لشركة مساىمات الدولة فندقة 

 بالنسبة لمراجعة الجياز التنظيمي-1-11

المعيد ، مراجعة مراسيـ إنشاء مؤسسات التكويف تحت الوصاية )المدرسة الوطنية العميا لمسياحة -
 ؛ نيـ مف فتح ممحقات وتوسيع مياميـلتقنيات الفندقة والسياحة ومراكز الفندقة والسياحة( لتمكيالوطني 

، المحددة لنظاـ الدراسات لممعاىد تحت الوصاية )المدرسة الوطنية العميا لمسياحة مراجعة القرارات -
مؤىالت الجديدة والشعب الالمعيد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة ومراكز الفندقة والسياحة( لمتكويف في 

 ؛ والتخصصات

مراجعة مرسـو إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمسياحة مف أجؿ مالئمتو مع القانوف األساسي  -
 . مقرىا إلى تيبازة لمتعميـ العالي وتحويؿ

 بالنسبة لمتعاون الدولي-1-16

كويف العالي المقدـ مف تنمية المساعدة التقنية مع المنظمة العالمية لمسياحة مف أجؿ تصديؽ الت -
 ؛ المدرسة الوطنية لمعميا لمسياحة طرؼ

 ؛ لتعاوف الثنائي والمتعدد األطراؼلفائدة الطمبة والمكونيف في إطار ا، الحصوؿ عمى منح دراسية -

 . تنمية عمميات التبادؿ والتوأمة مع المؤسسات التكوينية في مجاؿ السياحة والفندؽ في الخارج -
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 :التكوين ستراتيجيةإأىداف -2

وتحضير ، التكويف مف أجؿ الوصوؿ إلى الحرؼ السياحية الحقيقية إلستراتيجيةحددت ثالث أىداؼ 
 : وىي، الجزائر سياحيا

 ؛ قيادات وعماؿ التأطير في المدارستعزيز القدرات التنظيمية والكفاءات واحترافية ال  -

لمتربية والتكويف السياحييف ويتعمؽ األمر باعتماد التصديؽ والتسجيؿ  االمتيازإعداد مقاييس   -
 . الرسمي

 وقد تـ تنصيب لجنة متابعة تطبيؽ المخطط السياحي لمجودة مف طرؼ الوزارة الوصية عمى القطاع 

 1: ومف مياميا

سياحة الفنادؽ والمطاعـ وتتشكؿ ىذه المجنة مف ممثميف عف قطاع ال، تقييـ العديد مف المنشآت -
حيث تعمؿ عمى التعريؼ بمحتوى المخطط وتحديد مناىج وطرؽ ، وجمعيات مينية وخبراء مختصيف

وعية وتطوير نوعية تحقيؽ النوعية ومتابعة المؤسسات السياحية التي تسعى إلى الحصوؿ عمى الجودة والن
 ؛ العرض السياحي

 . واالتصاؿاالبتكار واستعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ  -

والتي البد مف توفرىا في المؤسسات ، وضعت الوزارة الوصية شروطا خاصة بإرضاء السائح وقد
 2: لعؿ أىميا يتمثؿ فيما يمي، إلى مخطط الجودة السياحية االنضماـالسياحية التي تريد 

 ؛ والترويج االتصاالت، المعمومات -

 ؛ الترحيب بالسياح وحسف استقباليـ مف خالؿ، التحية -

فر المغات األجنبية لدى تو ، مف خالؿ توفير الفيـ السريع: الموظفيفاختصاص وسموؾ  -
 ؛ الموظفيف

وكذلؾ توفير المعدات المناسبة ، مف خالؿ توفير ظروؼ االستقباؿ والراحة: االستقباؿ ظروؼ -
 ؛ الخاصة االحتياجاتلذوي 

 ؛ المختمفةصيانة لألماكف والمعدات لضماف النظافة المستمرة وال: النظافة والصيانة -

                                           
 .232، صمرجع سابقعبد القادر،  فلعوينا1

 .234، صالسابق مرجعال2
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 ؛ ستخداـ األمثؿ في استيالؾ الطاقةواال، مف خالؿ توسيع المساحات الخضراء: احتراـ البيئة -

 . توفير األمف لمسياح -

 السياحية العاممة اليد تكوين في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة :الخامس المطمب

مما يدفع بالدولة ، ارية وفنيةإف السعي إلى إنشاء صناعة سياحية يتطمب إيجاد خبرات وميارات إد
رساؿ بعثات إلى الخارج كما أف إعداد برامج ، 1إلى إنشاء مدارس ومعاىد متخصصة ومراكز لمبحوث وا 

تعميـ وتدريب مف أجؿ زيادة االستثمارات في التعميـ والتدريب السياحي مف أجؿ تكييؼ وسائؿ التعميـ 
واالستفادة منيا في مجاؿ التدريب ، وتبادؿ الخبرات، واحتياجات سوؽ العمؿ، لبرامج التدريب السياحي

 . يتطمب وجود الشركات األجنبية في مجاؿ السياحة 2السياحي الميني

 التكوين في مجال المغات-1

 التكوين في المغة الفرنسية -1-1

في مجاؿ المغة الفرنسية يوجد المعيد الفرنسي بالجزائر الذي يقدـ برامج تكوينية لتعميـ وتحسيف 
حوز البرامج تو ، الوطف ربوعوالتخصص في المغة الفرنسية عمى الصعيديف الجامعي والميني في مختمؼ 

المعايير األوروبية بيذا الشأف وتتوافؽ مع ، المقدمة عمى العالمة الفرنسية لنوعية تعميـ المغات األجنبية
حيث تؤمف الدروس عمى يد فريؽ بيداغوجي مؤىؿ وتتوج كؿ دورة تكوينية بتسميـ شيادات معترؼ بيا مف 

( ويحوز ىذا المعيد عمى مراكز DELF+DALFسيتيف لمتربية والتعميـ العالي )نطرؼ الوزارتيف الفر 
 *الفروع الخمسوتسجؿ  ( كؿ سنةTCF+DELF+DALFمستوى المغة الفرنسية أيضا ) المتحانات

ويكوف ، وىي المراكز الوحيدة المخولة لتنظيـ ىذه االمتحانات، ممتحف 222. 12لممعيد الفرنسي بالجزائر 
com. algerie-if. wwwالتسجيؿ في المعيد عبر الموقع اإللكتروني

3 

 

 

                                           
، مجمة البحوث والدراسات العممية، جامعة الدكتور يحي الدور االقتصادي لمسياحة مع اإلشارة إلى حالة الجزائرشبوط حكيـ،  1

 .63، ص1222جويمية  24فارس، 

 .28، ص1223أفريؿ  23، العربية لمسياحة اإلستراتيجية، المنظمة العالمية لمسياحة 2

 توجد في العاصمة، عنابة، وىراف، قسنطينة، تممساف. المراكز*

www.ambafrance-dz.org15/08/2015
3

 

http://www.if-algerie.com/
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 يةاإلنجميز  التكوين في المغة -1-6

دولة منذ سنة  222في مجاؿ المغة اإلنجميزية يوجد مركز المجمس الثقافي البريطاني الذي يتواجد في 
حيث يعمؿ ، واآلف في الجزائر بعد إدراؾ السمطات الجزائرية بأىمية المغة اإلنجميزية كمغة عمـ، 2851

اكز لتعميـ المغة اإلنجميزية مطابقة مر  24ىذا المجمس بالشراكة مع الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بفتح 
حيث ، في مراحؿ الحقة عمى أف يتوسع في مراكزه 1223-1222واليات ما بيف  24لممعايير الدولية في 

يغطي التكويف كؿ الجوانب الخاصة بتعمـ المغة اإلنجميزية وتدريسيا بالطريقة الصحيحة وتطبيؽ معايير 
 . الجودة

التعميـ العالي والبحث و ، تكويف شراكات مع وزارتي التربية والتعميـيعمؿ ىذا المركز الثقافي عمى 
 . العممي وذلؾ مف أجؿ التطوير االستراتيجي لتمقيف المغة اإلنجميزية في المدارس والجامعات

 في الجزائرالسياحية تكوين اليد العاممة  -6

ذا القطاع يساىـ في يعتبر التكويف أساس تحسيف الخدمات السياحية الستقطاب السياح وجعؿ ى
كما أف رفع مستوى الخدمات وبموغ الجودة في مجاؿ السياحة يعتمد أساسا عمى ، التنمية االقتصادية

وبما أف المؤسسات التكوينية التابعة لمدولة غير كافية لتغطية حاجات السوؽ ، التكفؿ بالعصر البشري
مؤسسة معتمدة تغطي  25الجزائر حوالي  السياحي تـ فتح مجاؿ التكويف لمقطاع الخاص حيث يتواجد في

وعف مساىمة االستثمارات األجنبية المباشرة في تكويف اليد العاممة ، مف التكويف السياحي %12نسبة 
 : يذكر ما يمي

توقيع اتفاقيات بيف الجزائر وتونس لدعـ التعاوف في مجاؿ التكويف السياحي : 6224سنة  -
وكاف التركيز عمى ، وتشجيع االستثمار في البمديف، احية مشتركةوتصميـ منتجات سي، والتبادؿ السياحي

والتجربة التونسية الرائدة ، ستشفائية بالتقريب بيف العامميف في القطاع بوضع الخبرات التونسيةالسياحة اإل
 وتسويؽ المنتجات السياحية المشتركة في متناوؿ الجزائر لالستفادة، في مجاؿ التكويف واليندسة السياحية
 . 1منيا في ترقية عماؿ السياحة الجزائرية

في الفندقة  تعتبر التجربة األولى في مجاؿ السياحة فتح معيد عالي لمتكويف: 6212سنة  -
مقعدا  722 استيعاببطاقة ، وفقا لممعايير المعموؿ بيا دوليا، معيد لوزاف بسويسرا واإلطعاـ بالتنسيؽ مع

لتخصصات والميف ذات العالقة بالتسيير الفندقي والسياحي عمى بيداغوجيا لمتكويف والتأىيؿ في مختمؼ ا
                                           

 www.kunanet.com20/05/2016
1
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سنوات كيفية  23لطمبة عمى مدى ا يمقفاالنجميزية حيث ، الفرنسية، لغات العربية 22أف يكوف التكويف بػ 
األداء والتعامؿ مع الزبائف وتقنيات االستقباؿ والحفاظ عمى األناقة والمعرفة في العيش التي طالما  حسف

حيث يمقف الطمبة ، حيث ينقسـ التكويف إلى قسـ نظري وتطبيقي، تحتاجيا الفنادؽ لتوفير الراحة لمزبائف
الخبرات السيما في مجاؿ  االستفادة مفو ، طالع واالكتشاؼ السياحيلإلتطبيقا بالمؤسسات الفندقية 

طالع عمى المستجدات والمعمومات اإلدارية وكذلؾ اإلرساؿ إلى خارج الوطف لال، الخدمات السياحية
 . الخاصة بالتسيير الفندقي في مختمؼ التخصصات

حيث تعمؿ تحت ، تعتبر مناىج ىذا المعيد مسطرة مف طرؼ المدرسة العميا لمفندقة لموزاف بسويسرا
 حيث يتوج، أستاذا جامعيا( 12ر جزائري سويسري )يتأطبالتعميـ العالي والبحث العممي و  وصاية وزارة

( مف طرؼ الوزارة الوصية LMDليسانس تسمـ األولى بعد ثالث سنوات مف تكويف ) الطمبة بشيادتي
 .بينيما تسمـ الشيادة الثانية مف طرؼ مدرسة التكويف الفندقي بموزاف
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 لمسياحة المكممة القطاعات تطوير في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة :لثالثا المبحث

فال يمكف التحدث عف تنمية ىذا القطاع دوف ، يرتبط قطاع السياحة ارتباطا وثيقا بالقطاعات األخرى
يعتمد عمى ترقية ىذه  آدائوو فترقية ىذا القطاع ، غيرىاو ... الفنادؽو لمقطاعات المكممة لو كالنقؿ  التعرض

لى مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تنمية ىذه إلذلؾ سيتـ في ىذا المبحث التعرض  ، القطاعات
 . القطاعات المكممة لمسياحة

 النقل قطاع تنمية في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة :األول المطمب

كما يعد النقؿ عامال أساسا في ، يعتبر النقؿ مف أىـ القطاعات المكممة لقطاع السياحة
ي باالىتماـ مف قبؿ الدولة إال أنو مازاؿ بعيدا عف المقاييس ظأف ىذا القطاع ح ورغـ، االقتصاديو النم

 . العالمية

 واقع النقل في الجزائر-1

 . كما لدييا وسائؿ نقؿ حديثة ومتطورة، لدى الجزائر شبكة طرؽ متنوعة

 النقل البري -1-1

ومف المسمـ بو أف ىذا ، شرط ضروري لتعزيز التعاوف والتبادؿ مع الدوؿ األجنبيةيعد النقؿ البري 
 . وعمى رأسيا النشاط السياحي، تؤثر عمى جميع األنشطة في البمدالوظيفة األفقية التيو نقؿ ىال

 : الطرق البرية -1-1-1

حيث يقدر ، *ةاإلفريقيتعتبر شبو الطرؽ الجزائرية واحدة مف أكبر الشبكات األكثر كثافة في القارة 
ىيكؿ كما سيتـ 3.822كمـ مف الطريؽ الوطني وأكثر مف18.172كمـ مف الطرؽ منيا221.585طوليا بػ

كمـ والذي سيربط مدينة عنابة في أقصى الشرؽ بمدينة  2125استكماؿ ىذه الشبكة بجزء ىاـ يقدر بػ 
 . تممساف في أقصى الغرب

وتمت إعادة تييئة الطريؽ السريع العابر ، كمـ 2125كما أنجز الطريؽ السيار شرؽ غرب الذي يبمغ 
لمصحراء )شماؿ جنوب( لزيادة التبادؿ التجاري بيف الدوؿ الست المتواجدة عمى طوؿ ىذا الطريؽ 

 1وتونس(، التشاد، نيجيريا، النيجر، مالي، )الجزائر

                                           
 1225وزارة النقؿ، النقؿ البري، 1
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 : وينقسـ النقؿ البري في الجزائر إلى

 : نقل األشخاص -

 ؛ عربات مرقمة مف الخارج -

 ؛ نقؿ البضائع -

 ؛ نقؿ المواد الخطيرة -

 ؛ سيارات األجرة -

 ؛ مؤسسات النقؿ الحضري وشبو الحضري، شركات سيارات األجرة -

 . أمف الطرقات -

السيارات مف سنة  حظيرةنظرا الرتفاع  **بارة لمتقميؿ مف حوادث المرورتبذؿ الجزائر مجيودات ج
 : ألخرى ولعؿ أىـ ىذه المجيودات يتمثؿ فيما يمي

o ؛ مراقبة التقنية الدورية لمسياراتلا 

o عادة تنظيـ بيداغوجي وتطوير مدارس تعميـ السياقة لجودة ، وضع مركز وطني لرخص السياقة وا 
 ؛ وتعزيز شروط إصدار رخصة السياقة، ومتطمبات السالمة المرورية

o ؛ و الثقافة المرورية بصورة حضاريةالتركيز عمى اإلنساف وتمقين 

o والسحب الفوري لرخصة السياقة وتحويميا مباشرة ، ة عمى السائقيف المتيوريفتسميط غرامات جزافي
 ؛ أضعاؼ 22رفع غرامة المخالفة إلى لممحكمة و 

o  ؛ االتصاؿ تكنولوجياتجييز مصالح األمف بمعدات عصرية لمتكيؼ مع عصر 

o قة بالسالمة اطات المتعماستحداث ىيئة وزارية تعمؿ تحت إشراؼ وزارة الداخمية ميمتيا توحيد النش
 ؛ المرورية

o تزويد الطريؽ السيار بكاميرات مراقبة و  تكوينات إجبارية لميندسي وأصحاب مدارس السياقة
 . والتسعيرة تكوف حسب المسافة

 

                                           
 آالؼ جزائري سنويا في ىذه الحوادث. 23تعتبر الجزائر ثالث دولة في العالـ مف حيث حوادث المرور إذ يموت حوالي *
 عمى التوالي. 1223و  1222باعت الجزائر سفينتي الطاسيمي و الجزائر سنتي  -
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 النقل بالسكك الحديدية -

 122ىذه الشبكة مجيزة بأكثر مف ، كمـ 2862ب  (SNTFتقدر شبكة السكؾ الحديدية الوطنية )
 1: شماؿ البالدمحطة تغطي خاصة 

 ؛ ـ سكؾ مكيربةمك 188 -

 ؛ ـ سكؾ مزدوجةمك 224 -

 . ـ سكؾ ضيقةمك2274 -

 . كـ عمى الصعيد الوطني 5222إلى  1226ستصؿ مسافة السكؾ الحديدية بحموؿ عاـ 

كما  مفي طور اإلنجازمك3.8إمدادات بطوؿ ـ مع ثالث مك4.8واحد بطوؿ ومتر  يوجد في الجزائر
 سيدي بمعباس، في طور اإلنجاز )ورقمة 23قسنطينة( و، وىراف، ائر العاصمةيوجد ثالثة ترامواي )الجز 

 . وسطيؼ(

 النقل البحري -

ميناء لمصيد  22، ميناءاف لمنفط، ميناء تجاري 22منيا ، مرافؽ وىياكؿ بحرية 34يوجد في الجزائر 
 2إشارة بحرية.  1122وميناء واحد لمترفيو و

 حيث، الوطنية لمنقؿ البحري لممسافريف في الجزائر الجزائرية لمنقؿ البحري الشركة   تعتبر الشركة  
تنظـ الشركة رحالت ، واإليروس(، الجزائر، ؽ بف زيادطار ، سفف )طاسيمي 23وتمتمؾ  2876أسست في 

يطاليا األخيرة وبعد اليجرة الكبيرة في السنوات ، ضمف برنامج خطوطيا مف الجزائر إلى إسبانيا وفرنسا وا 
ما أدى إلى فتح الموانئ أماـ المؤسسة األوروبية لممالحة ، أثبتت ىذه الشركة أف قدراتيا غير كافية

 . كورسيكا المتوسطي

 

 

 

                                           
 .1225ترقية االستثمار الوكالة الوطنية ل1

 .نفسو المرجع2
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إيطاليا  -الجزائر، إسبانيا-الجزائر، فرنسا-الجزائر: توفر المؤسسة خدماتيا عبر الشبكات الثالث
 : 1حيث

بجاية ، وىراف، تربط خمسة موانئ جزائرية )الجزائرتضـ خمسة خطوط : فرنسا –شبكة الجزائر -
 . سكيكدة وعنابة ( بميناء مرسيميا

وىراف ( بميناء أليكانت وخط ، وتظـ خطيف يربطاف ميناءيف )الجزائر: اسبانيا -شبكة الجزائر-
 (1222، 1222، 1228برشمونة المستعممة خالؿ صيؼ ) -الجزائر

سكيكدة( بمنائيتشيفيتا فيكيا )صيؼ و ربطاف مينائيف)عنابة تضـ خطيف ي: ايطاليا -شبكة الجزائر -
 (1224و 1223جينوفا )صيؼ و ( 1222

 النقل البحري الحضري -1-6

جميمة )أوت -خاصة بعد نجاح خط الجزائروب، تعتبر تنمية النقؿ البحري مف أولويات الحكومة
 125قدرة استيعاب  اذات 1224لمنقؿ البحري الحضري خالؿ  تيفوكذا اقتناء سفينتيف مخصص، (1223

 . وسيتـ افتتاح خطوط بحرية جوارية جديدة، مسافر لكؿ واحدة

 النقل الجوي -1-1

االندماج عمى و مية للمواكبة التغيرات العا وذلؾ، عرؼ النقؿ الجوي تطورات ىامة في الجزائر
 . الدوليو الصعيديف اإلقميمي 

حيث يستقطب ، الجزائر األكثر أىميةويعتبر مطار ، دولية 22مطارا منيا  24تمتمؾ الجزائر حوالي 
 . مالييف مسافر سنويا 25

شركات خاصة  27باإلضافة إلى ، النقؿ الجوي في الجزائر تحتكره شركة الخطوط الجوية الجزائرية
 . منافسة

كندا الصيف والشرؽ األوسطكما ، إفريقيا، أوروباو تتكفؿ شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالرحالت نح
الخطوط الجوية ، التونسية لمطيراف: يذكر منيا ؛الجزائرو لدييا رحالت نح أجنبيةات طيراف أف ىناؾ شرك

                                           
1
 www.aps.dz/ar/economie02/08/2016 
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، الخطوط الجوية التركية، ليفتنزا، إيغؿ أزور، اإليطالية لمطيراف، الخطوط الجوية الفرنسية، لمممكة المغربية
 . الخطوط الجوية البريطانية

فيي ، ط الجوية الجزائرية لممارسة سياسة النقؿ الجويوبما أف الحكومة الجزائرية اختارت شركة الخطو 
حيث تـ إنفاؽ ، كما أنيا تتولى تغيير األسطوؿ الجوي في كؿ مرة، مف يتكفؿ بكؿ المشاكؿ التي تواجييا

حيث  ، 1(1226-1222مميوف أورو( لتجديد األسطوؿ خالؿ الفترة ) 522مميار دج ) 52ميزانية تقدر بػ 
حيث ستستمـ أوؿ ، اص مجيزة بأحدث التكنولوجياتبر يطائرات أ 22دة منيا طائرة جدي 25سيدعـ بػ 

كما ستفتح خطوط جديدة )خط إلى لشبونة عاصمة ، 1226وآخر طائرة سنة  1225طائرة في ديسمبر 
كما أضيفت رحمة ثالثة ، مف مطاري عنابة ووىراف انطالقاخط إلى اسطنبوؿ عاصمة تركيا ، البرتغاؿ

ىذا ، رحمة 27إلى  23يطاليا( مف لباإلضافة إلى رفع عدد رحالت شركة )أ، كندا وحلمرحالت الموجية ن
 . 2منخفضةتطبؽ أسعارا ما يفتح المجاؿ أماـ إمكانية دخوؿ شركات أجنبية 

 التمفريك-

مصاعد  4وتوجد في العاصمة )، تمفريؾ عامةيوجد في الجزائر نوعاف مف المصاعد اليوائية وىي ال
ثالث عمى و وتعمؿ بيف منطقتيف أ، كبات اليوائيةر المو والنوع الثاني ى، بيف عدة محطاتوتعمؿ ، ىوائية(

 3.وغيرىا...وىراف، عنابة، األقؿ ويوجد في قسنطينة

 القطاعية اإلستراتيجية-6

 4: تيدؼ االستراتيجية القطاعية إلى زيادة عروض وسائؿ النقؿ مف أجؿ

 ؛ احتياجات تنقؿ األشخاص والبضائع تمبية -

 ؛ ية الخدمة لتقميؿ الزمف والمسافةسيف نوعتح -

 ؛ لموجستية لممتعامميف االقتصادييفلالحتياجات ا االستجابة -

 . ضماف التنمية المستدامة مع إعطاء األولوية لمتنوع والربط بيف مختمؼ وسائؿ النقؿ -

                                           
 .1225ترقية االستثمار الوكالة الوطنية ل1

 .المرجع السابق،1225وزارة النقؿ 2
 .1225وكيبيديا الموسوعة الحرة 3

 .1225الوكالة الوطنية لترقية االستثمار 4
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، 1223، 2888وعمى ىذا األساس حددت الدولة الجزائرية برامج مختمفة لقطاع النقؿ لمفترات )
مميار دوالر في البرنامج الممتد لمفترة  32وقد خصصت ميزانية قدرىا ، (1223، 1222، 1228، 1224

 1: ( مف أجؿ1222-1223)

o ؛ مدينة 23روع الترامواي عبر تحسيف النقؿ الحضري سيما تحقيؽ إنجاز مش 

o  ؛ والية 26برية بالمقر الوالئي لػ محطة  26إنجاز 

o ؛ واليات 28جاز امتداد ترامواي لػ إن 

o  ؛ مدف ذات تضاريس 28ائية جديدة لػ إنجاز مصاعد ىو 

o مصاعد موجودة في العاصمة 22و، إعادة تأىيؿ المصعد اليوائي بوىراف . 

o  برج باجي مختار، تمنراست، بعنابةمحطات جوية جديدة  26تحديث القطاع الجوي بإنشاء 
 ؛ الطياريفانب إنشاء مدرسة لتكويف تندوؼ وعيف قزاـ إلى ج، تيميموف

o  ؛ وبية لمبحرية مع مدرسة ببوسماعيؿربط بيف األرضية األور 

o  2: ـ وذلؾ بإنجازمك21.422تحديث وتوسيع السكؾ الحديدية مف أجؿ بموغ
 

 ؛ الحدود الغربية والشرقية نح الخط االجتنابي الشمالي لمحدود 

  ؛ ـمك2.252الخط االجتنابي اليضاب بطوؿ 

  ؛ ـمك 477جبؿ العنؽ بطوؿ  –خط عنابة 

  ؛ ـمك 472بشار بطوؿ  –خط طابية 

 ؛ ـمك 346ماؿ( وتقرت )الجنوب( بطوؿ الخط الرابط بيف القرزي )في الش 

  الخط الرابط بيف األغواط والوادي ، ـمك222خط الوسط الرابط بيف البميدة وقصر البخاري بطوؿ
 ؛ انطالقا مف غرداية إلى غاية بشارالخط الرابط بيف مدف الجنوب الغربي ، ـمك314بطوؿ 

 إنشاء مدرسة في السكة الحديدية بالشراكة مع شركة فرنسية . 

 مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تطوير قطاع النقل في الجزائر -1

تشير اإلحصائيات إلى أف مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في مشاريع استثمارية في قطاع النقؿ 
مشروعا أجنبيا بقيمة  12( حوالي 1224-1221حيث عرفت الفترة الممتدة مف ) ،جد ضئيمة

                                           
 .السابق المرجع، 1225وزارة النقؿ1

 .نفسو المرجع2
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، مف المشاريع األجنبية في جميع القطاعات خارج المحروقات%2.22مميوف دينار أي بنسبة 22.261
 1. مميوف دينار جزائري 2.882( بقيمة 1221-1221مشروعا خالؿ فترة ) 25حيث أنجز 

 : لتي ساىـ االستثمار األجنبي المباشر في تطويرىاوفيما يمي أىـ فروع النقؿ ا

 مجال النقل الجوي-1-1

حيث منحت رخص النشاط في ىذا المجاؿ ، %42حصة الشركات األجنبية في ىذا المجاؿ تقارب 
 . بسبب عدـ جاىزية المناخ المحمييف أماـ الخواص االستثمارليذه الشركات عوض فتح مجاؿ 

، شركات أوربية )سويسرية فرنسية 22مجاؿ الرحالت منح الترخيص لػ ومف أجؿ تقميص العجز في 
 . إيرلندية مخصصة لمنقؿ بيف الواليات(

 مجال النقل البحري-1-6

 . %86تمثؿ حصة الشركات األجنبية في ىذا المجاؿ  

 السكك الحديدية-1-1

وذلؾ بالوصوؿ إلى حيث استفادت الجزائر مف الخبرة األمريكية في مجاؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية 
 . مناطؽ معزولة بسبب صعوبة المناخ

 الطريق السيار-1-2

شركات  27أوكمت الدولة الجزائرية انجاز ىذا المشروع الضخـ الذي يربط شرؽ البالد بغربيا إلى 
لكنيا تورطت ، فرنسية(، إيطالية، اسبانية، كندية، برتغالية، يابانية، سويسرية، ومجمعات أجنبية )صينية

الشركة  أثبتتفي حيف ، آجاليا المحددة فيباستثناء المجمع الصيني الذي سمـ األشغاؿ ، قضايا فسادفي 
 . اليابانية فشميا في المياـ التي أوكمت إلييا فيما يخص اإلنجاز

 الجزائر في اإللكترونية السياحة واقع :الثاني المطمب

فالمتصفح ، غياب بنؾ معمومات سياحي إلكترونيبسبب ، لكترونية في الجزائر متأخرة جداالسياحة اإل
، سواء مواقع فنادؽ، المواقع هلممواقع اإللكترونية السياحية في الجزائر ال يجد سوى عدد قميؿ جدا مف ىذ

                                           
 .1225الوكالة الوطنية لترقية االستثمار 1
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كذلؾ اإلميالت ، اليواتؼ عف الخدمة ـفضال عف توقؼ أرقا، مؤسسات عموميةو أ، وكاالت سفر
 . اإللكترونية الخاطئة

 التحتية التكنولوجية في الجزائر حالة البنية-1

مف حيث جاىزية تكنولوجيا المعمومات في تقرير تنافسية السياحة والسفر  224احتمت الجزائر المرتبة 
رغـ ، دولة ضميا المؤشر 232مف بيف 1223العالمي دافوس  االقتصاديالصادر عف المنتدى  1223

ترويج لمسياحة والمواقع ال توجد مواقع خاصة لم إذ، الواسع لألنترنت في المجتمع الجزائري االنتشار
 و )فايسبوؾ االجتماعيمبادرات مف الشباب عمى مواقع التواصؿ و وما وجد منيا في، في الجزائرالسياحية 

إذ تمكنوا مف فتح باب خاص بيذا النوع مف السياحة الذي يعد نافذة عمى تاريخ وتراث ، وغيرىا(...تويتر
 .مف خالؿ تكثيؼ تبادؿ الزيارات مع األجانبوذلؾ ، وثقافة الجزائر

دولة ضميا المؤشر  237مف بيف  218فقد احتمت الجزائر المرتبة ، أما في مؤشر جاىزية الشبكات
1222دولة سنة  232مف بيف  222مقابؿ المرتبة  1223في 

ويوضح ىذا المؤشر مدى استعداد الدوؿ ، 1
تقييـ أربعة محاور تشمؿ البنية التحتية لتكنولوجيا  الستخداـ المعمومات واالتصاالت بفاعمية عبر

ومدى ، وتكمفة الوصوؿ إلييا وتوافر المعمومات الالزمة لضماف االستخداـ األمثؿ، المعمومات واالتصاالت
الشركات والحكومات( الستخداـ تكنولوجيا المعمومات ، جاىزية األقطاب الثالثة لممجتمع )األفراد

 واإلطار السياسي والتنظيمي.، وبيئة األعماؿ واالبتكار، منيا واالتصاالت واالستفادة

في مؤشر بيئة  222حيث احتمت المرتبة ، وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ المتأخرة جدا في ىذا المؤشر
وىذا يدؿ عمى أف الجزائر ، واالتصاالتفي مؤشر استخداـ تكنولوجيا المعمومات  223والمرتبة ، ؿاألعما

إلى فوائد ممموسة مف حيث  واالتصاالتتحويؿ االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات ال تعمؿ عمى 
 . التنافسية والتنمية

 أسباب تأخر السياحة اإللكترونية في الجزائر-6

ثقافة اإلدارة السياحية الجزائرية وطريقة تعامميا مع الزبوف واإلجراءات الروتينية والبيروقراطية )ال   -
 ؛ البريد اإللكتروني(، الفاكس، اتؼتعامؿ باليتوجد أىمية لم

 ؛ وعدـ توفر طرؽ الدفع اإللكتروني، التجارية والقوانيف التقميدية التي تحكـ التعامالت البنكية أ  -

 ؛ نجـو فقط( 24فنادؽ  27قمة الفنادؽ ذات الخدمات العالية )حوالي   -

                                           
1
Worldeconomicforum, the global information technology report 2014, p p13 ,     
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 ؛ تواجدىـ وخدمة مصالح أجنبية فرصةالتخوفات األمنية مف خالؿ إمكانية استغالؿ السياح ل  -

 . غياب التشريعات والقوانيف المنظمة لمتعامالت التجارية والدفع اإللكتروني والحجز عبر النت  -

 إجراءات الجزائر لتفعيل السياحة اإللكترونية-1

والذي يعتبر مفتاح نجاح ، يعد التسويؽ السياحي اإللكتروني أحد مفاىيـ السياحة اإللكترونية
ب عمى المنتجات السياحية مإذ يساىـ في خمؽ وتعزيز الط، اتيجيات التسويقية في صناعة السياحةلالستر 

ولمواكبة التطورات في نظـ ، مف خالؿ عرض المنتجات والخدمات السياحية باستخداـ التكنولوجيا الحديثة
سويؽ السياحي عممت الجزائر عمى تفعيؿ السياحة اإللكترونية مف خالؿ الت واالتصاالتالمعمومات 

 : االلكتروني عبر ثالث مراحؿ

ربط اإلدارات السياحية الوطنية إلكترونيا والتنسيؽ فيما بينيا بشأف عرض : المرحمة األولى -
حالة الزائر إلكترونيا إلى الشركات السياحية التي تعتمد السياحة اإللكترونية كأسموب ، المعمومات وا 

 . تسويقي لعروضيا السياحية

الصفقات  إتماـإيجاد البنية التي تمكف المؤسسات السياحية في الجزائر مف : ثانيةالمرحمة ال -
فضال عف تمكيف السائح مف شراء العروض ودفع قيمتيا ، التجارية وتسوية المبالغ المالية المترتبة عمييا

 . إلكترونيا

سياحي بأكممو مف تطبيؽ السياحة اإللكترونية المتكاممة حيث يتمكف القطاع ال: المرحمة الثالثة -
 . وربطيا مع بقية األنشطة االقتصادية في البمداف المختمفة، االستفادة مف خدمات التجارة اإللكترونية

www .وكخطوة أولى قامت وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية بإنشاء موقع )

com. tours-algerieويتضمف ىذا الموقع اإللكتروني العديد مف البيانات الخاصة بالقطاع السياحي ) ،
، باإلضافة إلى بيانات عمى جميع الواليات السياحية، وأىـ المواقع التاريخية واألثرية والمناظر السياحية

وأرقاـ ، حية المعتمدةكما يعتمد عمى قائمة الشركات والوكاالت السيا، وأسعار قضاء العطؿ األسبوعية
( إلمكانية استفسار السائح حوؿ com. tours@gmail-algerieىواتفيا باإلضافة إلى بريد إلكتروني )

 . المعمومات السياحية التي يريدىا

( بمثابة الواجية السياحية الرئيسية org. dz-ont. wwwكما يعتبر موقع الديواف الوطني لمسياحة )
حيث يحتوي عمى المعمومات الكافية إليصاؿ صورة ، المسوقة لممنتوج السياحي الجزائري في الخارج

كما يحتوي أيضا عمى خاصة المناطؽ الصحراوية ، مصنفة حقيقية عف جماؿ الجزائر مف أماكف سياحية

http://www.algerie-tours.com/
http://www.algerie-tours.com/
http://www.algerie-tours.com/
mailto:algerie-tours@gmail.com
http://www.ont-dz.org/
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.. . حظائر سياحية، متاحؼ مخيمات، مطاعـ، لسياحية مف فنادؽالمؤسسات اعناويف الوكاالت و 
ويستخدـ الموقع نظاـ إدارة يمكف لمسائح المستخدـ ليذا الموقع أف يتصفحو دوف المعرفة الكبيرة ، وغيرىا

 . لإلعالـ اآللي

 .www.algeriantourism)يوجد عدد قميؿ مف المواقع التابعة لمقطاع الخاص أىميا الموقع االلكتروني

com ) والحجز مع مختمؼ وكاالت السفر والخطوط الجوية  االتصاؿحيث يعمؿ ىذا الموقع عمى تأميف
كما يتضمف كافة المعمومات المتعمقة بالرحالت السياحية التي تنظـ تبعا إلى األماكف ، والفنادؽ السياحية
 . 1السياحية بالجزائر

مكانتيا في و ) الجزائر  ، يوجد صفحة )الجزائر وما أدراؾ ما الجزائر( االجتماعي وفي مواقع التواصؿ
)وكاالت السياحة  ، (algeriatravel) ) معا لزيادة نسبة السياحة في الجزائر( ، السياحة العالمية (

مفتوحة مف قبؿ مجموعة مف الشباب حيث تقوـ الصفحة بنشر  كمياو غيرىاو ... السفر في الجزائر(و 
محاولة نشر الثقافة كذلؾ  ، نشر معمومات تتعمؽ بالرحالت السياحيةو لمواقع السياحة واألثرية في الجزائر ا

 . السياحية مف خالؿ توعية الشباب

لكف ما يعاب عمى ىذه المواقع أنو ال يوجد تنسيؽ بينيا وبيف مختمؼ الفاعميف في القطاع مف فنادؽ 
 . وغيرىا.. . ووكاالت سياحية

 االستفادة من التجارب الدولية -2

يمكف لمجزائر االستفادة واألخذ بتجارب الدوؿ الرائدة في مجاؿ السياحة اإللكترونية مف خالؿ الخبرات 
 . ية والعربيةالدول

 2: ويمكف في ىذا المجاؿ ذكر ما يمي

 الخبرات الدولية-2-1

 مبادرة األونكتاد-

مبادرة خاصة  1223ورتو المنعقدة في البرازيؿ سنة في دمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية طرح 
وىدفت المبادرة إلى تزويد البمداف النامية بالوسائؿ التقنية الالزمة لترويج خدماتيا ، بالسياحة اإللكترونية

                                           
 .272، صالمرجع السابقبختي ابراىيـ، شعوبي محمد فوزي، 1
 عمى الموقع االلكتروني 1227، مارس  احةكيفية تنظيم السياحة االلكترونية و مردودىا عمى صناعة السييوسؼ محمد ورداني ، 2

www.historicalcities.worpress.comle18/07/2015.  

http://www.historicalcities.worpress.com/
http://www.historicalcities.worpress.com/
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تيسير تطوير : وذلؾ بيدؼ، واستحداث منتجات سياحية جديدة، السياحية وتسويقيا وبيعيا عبر األنترنت
أوضح و واالتصاالتباستخداـ أدوات تستند إلى تكنولوجيا المعمومات ، فعاؿو ياحي عمى نحقطاعيا الس

المؤتمر أف ذلؾ يتـ مف خالؿ الشراكة مع الدوؿ األعضاء في المؤتمر والمنظمة العالمية لمسياحة 
 . وسمطات السياحة الوطنية والجامعات

مع شركائيا مف خالؿ ىذه المبادرة إسيامات عينية تغطي تطوير قاعدة نموذجية  وتوفر األونكتاد
وبيانات ، لألنترنت تستخدـ في مجاؿ السياحة اإللكترونية وتشمؿ ىذه القاعدة معمومات عامة مف الدولة

ؾ وكذل، وعف المنتجات اليدوية السياحية والمنتجة فييا، تفصيمية عف الخدمات السياحية التي تقدميا
 . روابط بالمواقع اإللكترونية ألبرز الشركاء السياحييف ومصادر المعمومات عمى شبكة األنترنت

 االتحاد الدولي لمسياحة االلكترونية-

اسبانية  –فرنسية  –فتتح موقع اإلتحاد الدولي لمسياحة اإللكترونية في الشرؽ األوسط بشراكة سعودية ا
، وقد اختيرت مصر لتكوف مقرا رئيسيا لإلتحاد، العالمية لمسياحةوبرعاية المنظمة ، مصرية –إيطالية  –

وتقديـ أحدث وأفضؿ االستشارات في ىذا ، وييدؼ اإلتحاد إلى تنظيـ عمؿ السياحة والسفر عبر األنترنت
تاحة فرص تبادؿ الخبرات بيف الدوؿ األعضاء مف خالؿ إصدار مجمة ربع سنوية بعدة لغات ، المجاؿ وا 

يجاد حموؿ ع ويسمح الموقع بتسويؽ منتجات األعضاء عمى . ممية لمشاكؿ صناعة السياحة اإللكترونيةوا 
ويتيح اإلتحاد خدمة تصميـ المواقع عمى يد ، موقع اإلتحاد مما قد يحمي العامميف مف الدخالء والقراصنة

يقوـ بيا  وكتابة محتوى المواقع والتي SEOوخدمة ترقية المواقع عمى مواقع البحث ، محترفيف دولييف
 . محترفوف متخصصوف مف جنسيات مختمفة

 خبرات بعض الدول الرائدة في مجال السياحة االلكترونية-2-6

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية-

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية رائدة في مجاؿ السياحة اإللكترونية حيث يستخدـ أكثر مف مميوف 
واألسعار والبرامج ، ةوذلؾ لمبحث عف المقاصد السياحية المختمف، 1222أمريكي خدمة األنترنت عاـ 

 . كتروني مف خالؿ شبكة األنترنتوقياـ أكثر مف نصؼ األمريكييف بالحجز اإلل، السياحية
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 تجربة مصر-

 الالسمكيةفي مجاؿ السياحة تـ تنصيب خدمة األنترنت  واالتصاؿتطبيقا لتكنولوجيا المعمومات 
عمى أف يتـ تعميمو بعد ذلؾ ، وفي بعض مقاىي األنترنت، لممناطؽ السياحية والفنادؽ العامة باألقصر

لتصبح األقصر أوؿ مدينة تقوـ بتقديـ خدمة ، في كافة المناطؽ التي تقدـ خدمات األنترنت باألقصر
ف في معرفة معمومات طار مواكبة التطور لخدمة السياح الراغبيإوىذا في ، األنترنت الالسمكي في مصر

وعمدت أيضا الحكومة المصرية لتقديـ عدد مف الخدمات ، عف األماكف التي يودوف زيارتيا قبؿ الرحمة
منيا خدمة حجز التذاكر اإللكترونية لمنقؿ الجوي والنقؿ ، السياحية مف خالؿ بوابة الحكومة اإللكترونية

 وبطاقة الدفع أ االئتمانية/عف طريؽ البطاقة ، ترونيويمكف اختيار بيف التسديديف االلك، بالسكؾ الحديدية
 . عند االستالـ ) لممقيميف في مصر مقابؿ عمولة مضافة عمى ثمف التذكرة الدفع والتحويؿ المصرفي أ

بؿ ذىبت إلى أكثر مف ذلؾ وىي خدمة ، طمب تأشيرات الدخوؿ عمى الخطأيضا اح ييمكف لمسو 
 . ح لشرطة السياحة اآلثارياشكاوى الس

 تجربة دول مجمس التعاون الخميجي-

ففي ، دـ مجاؿ عمؿ الحكومة اإللكترونيةينبع تميز تجربة السياحة اإللكترونية في ىذه الدوؿ مف تق
وتصدرتيا قطر ، احتمت ىذه الدوؿ المراكز الست األولى عربيا في مؤشر جاىزية الشبكات 1223عاـ 

18في المرتبةثـ البحريف ، 14كز ثـ اإلمارات بالمر ، عالميا 12باحتالليا المركز 
مخمفة فجوة رقمية ، 1

 . كبيرة بينيا وبيف الدوؿ العربية األخرى

إف ىذا التميز لدوؿ المجمس التعاوف الخميجي جاء نتيجة تبني حكومات تمؾ الدوؿ لسياسات ىدفت 
 . لدعـ التنويع االقتصادي وبناء اقتصاديات قوية مبنية عمى الصناعات المعززة بالمعرفة

 2: سياحة اإللكترونية حيث تقدـوتعتبر إمارة دبي رائدة في مجاؿ ال

 ؛ صورة القديمة والحديثة إلكترونياحيث يمكف لممتصفح طمب ال: خدمات الصورة 

 ؛ شاىدة لقطات مباشرة مف مدينة دبيويمكف مف خالليا م: خدمة الكاميرا الحية 

 ؛ واألعماؿ في دبي عبر األنترنتحة وتتضمف عرضا مباشرا لعالـ السيا: خدمة الفيديو 

 ؛ لمختمؼ كتيبات الدائرة ةوىي توفر نسخا إلكتروني: خدمة الكتيبات اإللكترونية 

                                           
1
worldeconomicforum.op-cit, p 13. 

 .171، صالسابقالمرجع بختي ابراىيـ، شعوبي محمود فوزي، 2
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 إضافة إلى المواقع ، ويمكف مف خالليا التعرؼ عمى الطرؽ الرئيسية في دبي: خريطة دبي
 المدارس، ومراكز التسوؽ ،اإلنشاءالصناعية والمشروعات الجديدة قيد ، والتجارية، التراثية، السياحية
 ؛ الشقؽ الفندقية والمستشفيات، ادؽالفن، الجامعات

 رساليا لصديؽ إلكترونياوبواسطتيا يمكف اختيار صور : البطاقة اإللكترونية  ؛ ة لدبي وا 

 حيث يمكف لزوار دبي الحجز إلكترونيا بالضغط عمى المنطقة المطموبة : حجوزات الفنادؽ
التعرؼ عمى بعض ىذه الفنادؽ مف خالؿ زيارة ثالثية األبعاد داخؿ ردىاتيا ويمكنيـ أيضا ، لمخدمة
 . وأروقتيا

ولنشر الوعي بأىمية التعامؿ اإللكتروني قامت مؤسسات مطارات دبي بدعـ بيئة األعماؿ اإللكترونية 
عمى  التعرؼ: مثؿ ؛وخدماتيا متاحة عبر األنترنت، بتشييد بوابة إلكترونية تعمؿ عمى مدار الساعة

 . وغيرىا...خدمة رصد األحواؿ الجوية، حجز السيارات والفنادؽ، مواعيد الرحالت

 االتصاالت قطاع تنمية في شرالمبا األجنبي االستثمار مساىمة :الثالث المطمب

ىذا القطاع الذي سجؿ ، قطاعا ميما ومساىما في تطوير الخدمات السياحية االتصاالتيعد قطاع 
 وفيما يمي أىـ التطورات في ىذا القطاع: ، قوية مف سنة ألخرى نمووما زاؿ يسجؿ معدالت 

 مؤشرات السوق -

مف و أ، نموا ممحوظا خالؿ األلفية مف سنة ألخرى سواء في قطاعات الياتؼ االتصاالتسجؿ قطاع 
إلى  1222مميوف سنة 31.65الذي ارتفع مف ، متعاممي الياتؼ الثابت والمحموؿو أ، حيث عدد الزبائف

قاعدة المشتركيف عف نتيجة و وقد أسفر نم، %7أي بزيادة قدرت بػ ، 1223مميوف مشترؾ سنة 35.28
وفي ، في قطاع الياتؼ المحموؿ 2014سنة  %109.62 منيا %226.35وصمت إلى معدؿ احتراؼ 

المقابؿ فإف حركة التداوؿ بيف مشتركي الياتؼ الثابت والنقاؿ لـ تسجؿ تغيرا كبيرا حيث ارتفعت 
أي بزيادة قدرىا ، 2014مميار دقيقة سنة 91.528إلى  2013مميار دقيقة سنة  90.601

نسمة إلى  100إذ وصمت الكثافة الياتفية التي يمثميا عدد المشتركيف لكؿ ، 2013مقارنة بسنة 0.01%
 .1لمياتؼ الثابت 8مجيزة منحت لمياتؼ المحموؿ مقابؿ  109منيا ، مشترؾ 117

                                           
 .1225 واالتصاؿوزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالـ 1
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مميار دينار جزائري سنة  499ذا القطاع فقد وصمت قيمة المبيعات ما يقارب أما رقـ األعماؿ في ى    
 مميار دينار جزائري 459التي قدرت فييا المبيعات بػ  2013مقارنة بسنة ، %8.65وبمعدؿ نم، 2014

وىي ، 2014سنة  %91. 2فيي تقارب  في الناتج المحمي االجمالي االتصاالتأما عف مساىمة قطاع 
 . جدانسبة ضئيمة 

 الياتف الثابت -1-1

 . وذلؾ منذ افتتاح سوؽ الياتؼ النقاؿ، يعرؼ عدد المشتركيف في الياتؼ الثابت ركودا نسبيا
 (6212-6216تطور خطوط الياتف الثابت خالل الفترة ): (12رقم ) شكل

 
  :الطالبة اعتمادا عمى إعداد:المصدر

 .6214الوكالة الوطنية لترقية االستثمار -

( لتنخفض 1222-1221مف الجدوؿ أف ىناؾ زيادة في خطوط الياتؼ الثابت خالؿ الفترة ) يالحظ
كما ، خطا8.232.272تقدر بػ  1222بعد أف كانت سنة 6.762.872حيث وصمت إلى ، 1223سنة 

 3.756.221يالحظ أيضا أف ىناؾ انخفاض في خطوط الياتؼ الثابت السكنية حيث انخفضت مف 
ويعود ىذا االنخفاض إلى تزايد استعماؿ الياتؼ ، 1223خطا سنة  1.325.581إلى 1221خطا سنة 

 . أف معظـ األسر الجزائرية تستخدـ خط الياتؼ الثابت مف أجؿ استخدامو لألنترنتكما ، النقاؿ
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خطوط الهاتف 
خطوط الهاتف  الثابت

 العدد اإلجمالي الثابت السكنية
 انتشار األسر

 انتشار األسر العدد اإلجمالي خطوط الهاتف الثابت السكنية خطوط الهاتف الثابت

2012 3322313 4867112 8623976 42,38%

2013 9141383 2646922 6145306 41,23%

2014 7870983 2416692 6146656 41,23%
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 1221انخفاضا بيف سنتي  فقد عرؼ، في عدد األسر في الجزائر يالحظ أيضا أف ىناؾ تذبذب
ليعرؼ العدد انخفاضا ، (5.234.225) 1222أسرة أصبح سنة 7.512.865فقد انخفض مف  1222و

الطالؽ في الجزائر بمعدؿ  ظاىرة وىذا يعود إلى استفحاؿ، 5.235.545حيث أصبح ، 1223طفيفا سنة 
 . دقائؽ في اليوـ 22طالؽ كؿ 

 الحركية الدولية لمياتف الثابت-
تمثؿ اتصاالت دولية  %82يوف دقيقة منيامم 2625بمغت الحركية الدولية لشبكات الياتؼ النقاؿ بػ  

 .داخمة
           (6212-6211(: الحركية الدولية لمياتف الثابت )13رقم) شكل    

 الوحدة: مميون دقيقة                                                                  

 
  عمى: اعتمادا الطالبة :إعدادالمصدر

 .6214الوكالة الوطنية لترقية االستثمار  -

 %45الدولية ىي اتصاالت داخمة لموطف حيث تمثؿ نسبة  االتصاالتيالحظ مف الجدوؿ أف معظـ 
، خالؿ السنة %44في حيف تمثؿ نسبة االتصاالت الدولية الخارجة ، 2014سنة  االتصاالتمف إجمالي 

مف إجمالي  %95الدولية الداخمة حوالي  االتصاالتبمغت نسبة (2014-2011وخالؿ الفترة )
وىذا ، خالؿ نفس الفترة %05الدولية الخارجية نسبة  االتصاالتفي حيف تمثؿ نسبة ، الدولية االتصاالت

 .غير الشرعية والخارج مف سنة ألخرى سواء اليجرة الشرعية أ وبسبب تزايد اليجرة نح
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اجمالي االتصاالت  (خارجة)
 الدولية

(داخلة)اتصاالت دولية  (خارجة)اتصاالت دولية    اجمالي االتصاالت الدولية 

2011 873 67 940

2012 7361 895 2072

2013 9881 82 2471

2014 5491 167 7161
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 الياتف النقال -1-6

إلى  1223عرؼ سوؽ الياتؼ النقاؿ نموا كبيرا في الجزائر حيث وصؿ عدد المشتركيف سنة 
 . 3Gاقترف مع إطالؽ و مميوف مشترؾ ىذا النم 28.522

 (6212-6211الحركية الدولية لشبكات الياتف النقال خالل ): (14رقم ) شكل

 الوحدة )مميون دقيقة(                                                                 

 
 :إعدادالطالبة اعتمادا عمى:المصدر

 . 6214الوكالة الوطنية لترقية االستثمار  -

فقد انخفضت مف ، في االتصاالت الدولية مف الياتؼ النقاؿ ايالحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ انخفاض
، مميوف دقيقة 215بانخفاض قدره  1223مميوف دقيقة سنة  2772إلى  1222مميوف دقيقة سنة 1126

حيث بمغت خالؿ الفترة ، كما يالحظ أيضا أف االتصاالت الداخمة أكبر مف االتصاالت الخارجية
( %33.75بنسبة مميوف دقيقة )أي  1525مميوف دقيقة في حيف بمغت الخارجة  2124( 1222-1223)

 . %44.23مف إجمالي االتصاالت الدولية أما االتصاالت الداخمة فبمغت نسبة 

ة مف الياتؼ الثابت يالحظ أف عدد المكالمات الدولي، السابؽ لمياتؼ الثابت شكؿوبالمقارنة مع ال
مميوف دقيقة  21533حيث بمغت مف الياتؼ الثابت ، رة أكبر مف عددىا مف الياتؼ النقاؿخالؿ نفس الفت
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 إجمالي االتصاالت الدولية اتصاالت دولية خارجة اتصاالت دولية داخلة

2011 1312 895 2207

2012 690 557 2072

2013 616 573 1891
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وىذا راجع النخفاض تكمفة المكالمات الدولية مف ، مميوف دقيقة 4722بينما بمغت مف الياتؼ النقاؿ 
 . الياتؼ الثابت عنيا مف الياتؼ النقاؿ

عرؼ انتشار الياتؼ النقاؿ في الجزائر نموا كبيرا خالؿ األلفية الجديدة :انتشار الياتف النقال -6-1
والجدوؿ التالي  1223سنة %228151و 1222سنة  %221132( بػ GSM/3Gحيث بمغت كثافتو )

 يبيف مدى انتشار الياتؼ النقاؿ في المجتمع الجزائري: 

 :(6212-6222انتشار الياتف النقال في الجزائر خالل الفترة ): (11جدول رقم )

العدد اإلجمالي  شتركيفعدد الم 
 لممشتركيف

معدؿ 
اتصاالت الجزائر  االنتشار

 ATMموبيميس

أوراسكـو تيميكـو 
 OTAالجزائر 

الوطنية 
 WTAلالتصاالت 

1222 75222 - - 75222 2117 
1222 222122 - - 2221222 2121 
1221 2241123 2241232 - 3421133 214 
1222 2561551 211611154 - 213351816 3156 
1223 212651374 213271256 1761451 317711323 24115 
1224 318261852 611561713 213651452 2215521244 32141 
1225 613651223 4212711522 118821213 1218861843 5215 
1226 815811651 2711141222 313761625 1614511612 7214 
1227 616221578 2312271746 411271815 1612221361 68123 
1228 2212681422 2315261531 712211571 2116181713 82157 
1222 813351663 2412761282 711341887 2116721254 8212 
1222 2214421823 2514841122 714231688 2415241815 85141 
1221 2215111773 2717341558 812481242 2614161622 88117 
1222 2113421262 2614631138 813821312 2814261234 221122 
1223 1814211122 2317521127 816221552 2613181732 228151 

 .6214واالتصال اإلعالموزارة البريد وتكنولوجيا : المصدر

في انتشار الياتؼ المحموؿ وعدد المشتركيف مع  اوارتفاع اكبير ا و يالحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ نم
ارتفع عدد  1221تيميكوـ المصرية سنة  مع دخوؿ شركة أوراسكوـف، دخوؿ الشركات األجنبية العربية

 . 1222مشترؾ سنة 2.335.816إلى  1222مشترؾ سنة 75.222المشتركيف مف 
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طالؽ عالمتيا التجارية المسماة 'نجمة' عاـ ، 1222وبدخوؿ شركة الوطنية سنة  ارتفع عدد ، 1223وا 
اـ المنافسة بيف ومع احتد، 1223مشترؾ عاـ 3.771.323إلى 1222سنة 2.335.816المشتركيف مف 

ة الشركات الثالث في مجاؿ الياتؼ النقاؿ كاف عدد المشتركيف يزداد مف عاـ آلخر حتى وصؿ سن
 . مشترؾ26.318.732إلى  1223

 انتشار األنترنت -6-2

حوالي  1223حيث سجمت سنة ، اآلخرو عرؼ انتشار األنترنت في المجتمع الجزائري نموا ممحوظا ى
 . وفيما يمي مؤشرات استخداـ األنترنت في الجزائر، ـ لألنترنتمستخدمالييف  22مالييف 

 مؤشرات استخدام األنترنت في الجزائر: (12جدول رقم)

 %12 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 22.222.222 مستخدمي األنترنت
عدد المشتركيف في شبكة 

ADSL 

شركات متصمة بواسطة ارتباط  2.522.222
 خاص

622 

 23.422 الخطوط المنجزة الخاصة %22 شبكة التوغؿ
عدد السكاف غير مستخدميف 

 لألنترنت
 2.422 المسافات اإلجتماعية 17.222.222

 4.222 مقيى األنترنت 8.222 المدارس الموصولة
معاىد التعميـ ، الجامعات

العالي ومراكز البحث 
 الموصولة

مكاتب البريد اإللكتروني متصؿ  222%
 باألنترنت

 2322أكثرمف

عرض النطاؽ الترددي الدولي 
 جيقا

الشبكات الداخمية القطاعية الوطنية  54
التعميـ العالي ، المثبتة )التعميـ

 والمصارؼ(

 22أكثرمف

عدد المواقع اإللكترونية 
 الجزائرية

65.222   

 .6214تصال وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واال : المصدر

الجزائر واستعمالو في شتى المجاالت والمؤسسات سواء العامة نترنت في رغـ االنتشار الواسع لأل
نترنت مف مميوف نسمة فقط تستخدـ األ 22حوالي ، نترنتإال أف غالبية الشعب ال يستخدـ األ، الخاصةو أ

 . نترنت مف إجمالي عدد السكاففقط مف يستخدموف األ %14أي حوالي ، مميوف نسمة 32بيف 
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 المباشر في تطوير قطاع االتصاالتمساىمة االستثمار األجنبي -6

والشركة ، شركتي أوراسكوـ تيميكوـ المصرية مف خالؿ، تستثمر الدوؿ العربية في قطاع االتصاالت
 . الوطنية الكويتية

تعتبر ىذه الشركة المصرية أكبر شركة لخدمة الياتؼ المحموؿ في العالـ : أوراسكوم تيميكوم -
إلى الجزائر بنسبة  1223لتنتقؿ ممكية الشركة سنة ، 1221عاـ دخمت إلى السوؽ الجزائرية ، العربي

' %38مقابؿ  42%  . لممتعامؿ الروسي 'فيمبموكـو

ىي فرع لمشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية تعمؿ في : نجمة سابقا'و أوالوطنية الكويتية 'أوريد -
وقد ، مميوف دوالر 312بػ بعرض مالي قدر  1222مجاؿ الياتؼ النقاؿ دخمت إلى السوؽ الجزائرية عاـ 

وخدمات غير  ديدة لعالـ االتصاالت في الجزائرتـ إطالؽ عالمتيا التجارية نجمة حيث أدخمت معايير ج
1. مسبوقة وكانت أوؿ متعامؿ يدخؿ خدمة الوسائط المتعددة السمعية البصرية

 

الياتؼ مرات في سوؽ  22( فإف عدد المشتركيف تضاعؼ حوالي 31ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 كاف مشترؾ( في حيف26.318.732) 1223المحموؿ منذ دخوؿ الشركتيف العربيتيف فقد سجؿ سنة 

حيث في قبؿ دخوؿ الشركتيف مشترؾ 222.222مشترؾ( ولـ يكف يتجاوز3.771.323) 1223العدد سنة 
موبيميس ثـ  تحتؿ شركة أوراسكوـ تيميكوـ المرتبة األولى مف حيث عدد المشتركيف تمييا الشركة الوطنية

 . في المرتبة الثالثةو شركة أوريد

 جيا لمشركات الثالث واالستثماراتتوزيع المشتركين عن طريق التكنولو  -1

 : االستثمارات -1-1

تقدر االستثمارات اإلجمالية لمشغمي ومتعاممي شبكات اليواتؼ الخموية الثالثة والتي سجمت سنة 
مميار 213.165قؽ المتعامميف الثالث رقـ أعماؿ قدر ليح، مميار دج فقط622.613ما يقارب  1223

ليتحصؿ المتعامؿ جازي  %27قدرىا و بنسبة نم 1222مميار دج سنة 188.677دينار جزائري مقابؿ 
 . 2مميار دج 136عمى الصدارة مف حيث رقـ األعماؿ بػ 

                                           
 .1225ويكيبديا لموسوعة الحرة، 1

 .1225الوكالة الوطنية لترقية االستثمار 2
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مميار دينار جزائري 186.613حوالي 2014أما عف القيمة المضافة لممتعامميف الثالث فقد بمغت سنة 
وىذا االنخفاض ناتج عف تكاليؼ االستغالؿ المتصمة  2013مميار دينار جزائري سنة 193.51مقابؿ

 . 1والمتعمقة بالخدمات الخارجية وأخرى باالستيالؾ واليبات الممنوحة وكذلؾ المؤف 3Gبإطالؽ خدمات 

 : مين الثالثمقارنة توزيع المشتركين عن طريق التكنولوجيا لممتعام -1-6

 262( بػ 1224-1221تقدر عدد المشاريع في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت خالؿ الفترة )
 . مميوف دج344.253مشروع بمبمغ 

 توزيع المشتركين عن طريق التكنولوجيا لممتعاممين الثالث: (13جدول رقم )

 اإلجمالي GSM 3G الشركات
 ATM 817211248 212171252 2118521111اتصاالت الجزائر موبيميس

 OTA 7817241626 114211432 8112271147أوراسكوـ تيميكـو الجزائر 

 612251532 318231272 113211147 اتصاالت الجزائر الوطنية

 226418631 22434276 22112612223 العدد اإلجمالي

 . 6214 واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم : المصدر

روسية( تحتؿ المرتبة األولى في  ةيالحظ مف الجدوؿ أف شركة أوراسكوـ تيميكوـ المختمطة )جزائري
مشترؾ 21.852.1يس بػمشترؾ تمييا موبيم8.227.147( بػ 3G/GSMعدد المشتركيف في التكنولوجيا )

لتحتؿ ، (3G( والوطنية في شبكة )GSMوتتفوؽ موبيميس في شبكة )، مشترؾ 6225532ثـ الوطنية بػ 
 . (3G( والمرتبة الثالثة في شبكة )GSMأوراسكـو المرتبة الثانية في شبكة )

 

 

 

 

 

                                           
 .السابق المرجع1
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 حصص السوق لمتعاممي شبكات الياتف النقال -1-1-1

 و ىذا ما يوضحو الشكؿ التالي: ، تتصدر شركة أوراسكوـ تيميكـو المرتبة األولى في حصص السوؽ

 بالنسب (6213-6216خالل الفترة ) الياتف النقالحصص السوق لمتعاممي شبكات : (15رقم ) شكل

 
 الطالبة اعتمادا عمى:إعداد:المصدر

 . 6214 الوكالة الوطنية لترقية االستثمار-

وأوراسكوـ في حصص سوؽ  أف ىناؾ انخفاض في حصص كؿ مف موبيميس الجدوؿيالحظ مف 
سنة %26.94إلى 2012سنة %13.23ارتفاعا مف لمقابؿ تعرؼ حصص الوطنية )أوريدو(الياتؼ في ا

2014 . 

سنة  %47.55تحتؿ أوراسكوـ المرتبة األولى دائما في حصص السوؽ رغـ تناقص حصتيا مف 
 .2014نة س %30.08تمييا موبيميس بػ  2014سنة % 42.99إلى 2012

لمنافسة عرؼ نجاحا كبيرا في الجزائر بفضؿ ا االتصاالتأف مجاؿ ، ويستنتج مف كؿ ما عرض سابقا
كذلؾ كبر السوؽ ، ف واالستثمارات التي قامت بيا في ىذا المجاؿخمفتيا دخوؿ الشركتيف العربيتي التي

 . الجزائرية
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اتصاالت الجزائر 
أوراسكوم تيليكوم  ATMموبيليس 

OTA  الوطنية اتصاالت
 WTAالجزائر 

 WTAالوطنية اتصاالت الجزائر  OTAأوراسكوم تيليكوم  ATMاتصاالت الجزائر موبيليس 

2012 28,31 47,55 24,14

2013 31,51 44,47 24,05

2014 30,08% 42,99 26,94



 رالسياحي لمجزائ نمية القطاعمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في ت                الفصل الرابع: 

222 

 الجزائر في اإليواء طاقات قطاع تنمية في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة :الرابع المطمب

المسخرة الستقباؿ السياح دورا تمعب القدرة االستيعابية لموحدات الفندقية وباقي المؤسسات ذات العالقة 
وتنقسـ طاقات اإليواء في الجزائر حسب القطاع القانوني إلى ، أساسا في تطور القطاع السياحي لمبمد

 : أربعة قطاعات أساسية ىي

 ؛ نادؽ التي تعود ممكيتيا لمدولةويتمثؿ في الف: القطاع العمومي -

 ؛ لمقطاع الخاصاإليواء التي تعود  وتتمثؿ في مؤسسات: القطاع الخاص -

البمديات وىي أقؿ ، الدوائر، وتتمثؿ في مؤسسات اإليواء التابعة لمواليات: الجماعات المحمية -
 ؛ صنيؼ مقارنة بفنادؽ القطاع العاـدرجة في الت

 . وتتمثؿ في مؤسسات اإليواء التي تكوف ممكيتيا مختمطة بيف القطاع العاـ والخاص: مختمطة -

 اإليواء حسب القطاع القانوني توزيع طاقات: (14جدول رقم)

 القطاع
 السنوات

 المجموع مختمطة الجماعات المحمية الخاص  العمومي

1222 17478 23652 2626 - 56276 
1222 17478 26286 2626 - 55412 
1221 12432 33232 3572 - 61456 
1222 14542 36232 3572 - 66362 
1223 12374 47364 2253 - 71213 
1224 12372 47511 1622 - 71727 
1225 12342 52572 1622 - 73758 
1226 12342 52723 1622 - 74222 
1222 27522 63222 1225 2761 87723 
1223 27522 63633 2223 2223 88524 

 . 26ص، 6213إحصائيات السياحة ، المصدر: وزارة السياحة

سنة 23652حيث ارتفعت مف ، ممحوظا يالحظ مف الجدوؿ أف حصة القطاع الخاص تعرؼ ارتفاعا
حيث انخفضت ، في المقابؿ يالحظ تناقص حصة القطاع العاـ، 1223سرير سنة  63633إلى  1222
كما يسجؿ ظيور القطاع ، 1223و 1222سرير سنة  27522إلى  1222سرير سنة  17478مف 

 . المختمط بيف الدولة والقطاع الخاص في السنوات األخيرة
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قطاع الخاص عمى الحصة الكبيرة مف طاقات اإليواء يدؿ عمى أف ىذا القطاع يمعب إف استحواذ ال
كذلؾ خوصصة بعض ، مف خالؿ االستثمارات التي أوكمت لو، دورا أساسيا في التنمية السياحية

 . المؤسسات الفندقية
 توزيع طاقات اإليواء حسب المنتج السياحي -1

والجدوؿ التالي يوضح ىذا ، في الجزائر إلى خمسة أنواع تتوزع طاقات اإليواء حسب المنتج السياحي
 : (1223-1222التوزيع خالؿ الفترة )

 ( 6212-6222في الجزائر خالل الفترة )  اإليواء( توزيع طاقات  15جدول رقم) 
 القطاع      

 السنوات
 مناخي حموي صحراوي ساحمي حضري

1222 22425 28612 6568 5224 2733 
1222 22382 26422 6612 5422 2135 
1221 32313 28227 2123 4125 2274 
1222 24123 15223 7224 5824 2114 
1223 37572 12662 3322 4631 2322 
1224 31517 12237 22422 3527 822 
1225 33452 12237 22528 3527 822 
1226 33481 12137 22528 3527 822 
1222 44877 18775 5247 4356 2324 
1223 52221 16851 3436 3148 2714 

Source: ministère de l'aménagement de l'envirennement et tourism, 2015.  

 وجاءت عمى النح 1223يالحظ مف الجدوؿ أف توزيع طاقات اإليواء حسب المنتج السياحي في سنة 
 : التالي
 (%52.3) 2007عف سنة  %8.95بزيادة قدرىا %52.14: الطابع الحضري -

 (%27.3) 2007عف سنة  %1.02بزيادة قدرىا  %28.07: الطابع الساحمي -

 (%13.76) 2007عف سنة  %9.48بانخفاض قدره %3116: الطابع الصحراوي -

 (%5.45) 2007عف سنة %1.17بانخفاض قدره %3.16: الطابع الحموي -

 (%1.91) 2007عف سنة  %0.08بانخفاض قدره %2.72: الطابع المناخي -
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خالؿ األرقاـ والنسب أف ىناؾ ضعؼ في طاقات اإليواء لمختمؼ المنتوجات السياحية كما يالحظ مف 
إذ ال يحظى الطابع الصحراوي والحموي والمناخي باليياكؿ الكافية التي ، )باستثناء الطابع الحضري(

 . وعدـ استغالليا الستقطاب ىواة ىذه الطوابع السياحية اإلمكاناتتتناسب مع ىذه 

 :ت اإليواء حسب فئة التصنيفتوزيع طاقا -6

فإف الفنادؽ تنقسـ غالبا إلى ست درجات حسب نوع الخدمة ، حسب المنظمة العالمية لمسياحة
وبالنسبة لتوزيع طاقات اإليواء وفؽ تصنيؼ الفنادؽ في الجزائر فقد ،1السياحية المقدمة في تمؾ الفنادؽ

 : جاء كما يمي

 (6212-6222لتصنيف )توزيع الفنادق حسب فئة ا: (16ل رقم )شك              

 
 :إعدادالطالبة اعتمادا عمى:المصدر

-Ministère de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, 2016.  

                                           
، أطروحة دكتوراه في عمـو التسيير، شعبة تسيير المستدامة ، حالة الجزائراألىمية االقتصادية لتنمية السياحة ، يانسعامر عي1

 .222(، ص1222-1228المؤسسات، كمية العمـو االقتصادية، جامعة باتنة )
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عدد الفنادق 

 المصنفة
 اإلجمالي

2000 11 34 110 93 72 507 827 827

2005 13 23 76 59 57 867 1095 1105

2006 13 54 145 155 97 670 1136 1134

2007 13 54 145 157 97 674 1138 1140

2008 13 53 142 160 99 680 1147 1147

2013 8 5 38 46 149 156 402 1176

2014 8 6 39 46 149 156 404 1185
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مف اإلجمالي  323قدر بػ  1223يالحظ مف الجدوؿ أف عدد الفنادؽ المصنفة في الجزائر سنة 
 . 2008( بالمقارنة مع سنة %6.61قدره )بانخفاض %23.28ما يعادؿ  2274المقدر بػ 

-2000في عدد الفنادؽ المصنفة خالؿ الفترة ) اإف المتتبع لإلحصائيات يالحظ أف ىناؾ تطور 
نجـو وبدوف نجمة  05إال أف عدد الفنادؽ مف صنؼ ، فندقا 1095إلى  827حيث ارتفع مف ، (2005

 . المقابؿ ىناؾ انخفاض في التصنيفات األخرى في، فندقا عمى التوالي 876فندقا و 13عرفا ارتفاعا بػ 

ونجمتاف وبدوف ، نجـو 03، نجوـ 04، نجوـ 05: فقد شيدت التصنيفات: (2014-2008أما الفترة)
فندقا عمى  156، فندقا 46، فندقا 39، فندقا 06، فندقا 08نجمة انخفاضا حادا حيث انخفضت إلى 
 . ادؽ مف صنؼ نجمة واحدةالتوالي في المقابؿ ىناؾ ارتفاع في عدد الفن

إف ىذا التناقص في عدد الفنادؽ المصنفة يدؿ عمى أف المؤسسات الفندقية في الجزائر ال تزاؿ 
ما و ، وتوفير الشروط المعتمدة دوليا، ضعيفة وبعيدة كؿ البعد عف المقاييس العالمية في تقديـ الخدمات

كما ذكر  ير تنافسية السياحة والسفر العالميتقر  المراتب المتدنية التي تحتميا الجزائر في ويؤكد ذلؾ ى
 . سابقا
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 الميالي الفندقية في الجزائر-1

: ؿ التاليشكالميالي السياحية في الجزائر حسب الطبيعة القانونية لممؤسسات الفندقية وفؽ ال تصنؼ
 (6212-6222(: تطور الميالي الفندقية في الجزائر خالل )17شكل رقم )

 ألف ليمة فندقية الوحدة:                                                       

 
 6213المصدر: وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية 

يالحظ مف الجدوؿ أف عدد الميالي السياحية إلجمالي السياح الوافديف إلى الجزائر خالؿ الفترة 
إذ لـ يتعد معدؿ متوسط نموىا السنوي خالؿ الفترة المدروسة ، ( عرفت نموا بطيئا1222-1223)
أما الفترة %1.87( حوالي 2014-2013السنوي )و وقد كانت نسبة النم 8.53%( 1222-1223)
 . %20حوالي و ( فقد عرفت نسبة نم2008-2013)
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الليالي الفندقية 
الليالي الفندقية لغير  للمقيمين

 المجموع المقيمين

 المجموع الليالي الفندقية لغير المقيمين الليالي الفندقية للمقيمين

2000 3545225 202905 374813

2005 4222305 483332 4705637

2006 4376625 508581 4905216

2007 4546085 573855 5119940

2008 4750786 595747 5346543

2013 5926968 994266 6921234

2014 6215932 837812 7053744
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-2000في عدد الميالي الفندقية لممقيميف فقد تضاعؼ خالؿ الفترة )و يالحظ أيضا أف ىناؾ نم
وىذا يعود  2014ليمة فندقية سنة 6.215.932إلى  2000ليمة فندقية سنة 3.545.225( مف 2014

مما شجع السكاف المحمييف ، إلى تحسف الوضع األمني في البالد منذ صدور قانوف المصالحة الوطنية
 . عمى السياحة الداخمية

حيث ارتفع ، (2014-2000يالحظ أف ىناؾ نموا بطيئا لميالي الفندقية لغير المقيميف خالؿ الفترة )
ليعرؼ العدد ارتفاعا سنة ، 2008ليمة فندقية سنة 595.747إلى  2000نة ليمة فندقية س202.905مف 

 .%15.74بنسبة  2014لتنخفض سنة  2013ليمة فندقية سنة 994.266بػ  2013

غير المقيميف يعود إلى تحسف الوضع األمني و ندقية سواء المقيميف أفي عدد الميالي الفو إف ىذا النم
 إضافةوكذلؾ محاولة بناء صورتيا عمى المستوى الدولي، المصالحةفي الجزائر منذ صدور قانوف السمـ و 

 . اإلرىابتدويؿ ظاىرة  ىإل

 مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تطوير قطاع الفندقة في الجزائر-2

وىي متأخرة مقارنة بدوؿ حوض البحر ، تعاني السوؽ الجزائرية مف عجز كبير في مجاؿ الفندقة
ولتدارؾ ىذا الوضع عمدت السمطات ، بالمقاييس المعتمدةو األمر بالخدمات أالمتوسط سواء تعمؽ 

فتحت الحكومة )تفويض التسيير بدال مف الخوصصةالعمومية إلى تشجيع إبراـ اتفاقيات لممصاحبة و 
 ، (لتبقى الممكية لمدولة، 1221وألغي ىذا القرار سنة ، 1224الفنادؽ التابعة لمدولة لمخوصصة سنة 

 . 42/38وسعت إلى االنفتاح عمى االستثمارات األجنبية وفقا لمقاعدة 

سريرا إضافيا  18275بتشكيالت مختمفة لتوفر  1227فندقا سنة  163كما وضعت خطة إلنجاز 
 : التاليو حيث توزع حسب األقطاب السياحية عمى النح 1224لتمبية الطمب السياحي سنة 
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 6226الفندقة حسب أقطاب االمتياز توزيع مشاريع : (16جدول رقم )

 نوعالفندؽ
 قطب امتياز

 الطاقة اإلجمالية مجموع الفنادؽ فنادؽ نمطية سمسمة فندقية تشكيؿ راقي

 4854 75 68 24 21 شرؽ-شماؿ
 8184 38 32 25 21 وسط-شماؿ
 22235 74 72 22 22 غرب-شماؿ

 1281 15 15 - - شرؽ 'الواحات'-جنوب
 2422 12 12 - 21 قورار-تاوات

 242 22 - - 22 طاسيمي ناجر
 114 23 23 - - أىقار
 18275 163 143 21 27 المجموع

Source: www. arianis. fr/doc. map2008. pdfaccée le 20/09/2015 

وفيما يمي أىـ الشركات ، *األجنبيو حيث أوكمت الدولة انجاز ىذه المشاريع إلى القطاع الخاص الوطني
 : األجنبية المستثمرة في قطاع الفنادؽ

( الميبية FICO)و( SIH( وىي شركة مختمطة )SDHأنشأت شركة تطوير الفندقة ): 6221-
 . مميوف دوالر( 81في وىراف وحاسي مسعود ) إلنجاز فندقيف مف طراز شيراطوف

 . الكويتية تقوـ بتسيير فندؽ مزفراف SAFIRمجموعة  -

 %42مع ميري بنسبة  ACCORقامت فرنسا باالستثمار المشترؾ في الجزائر لفنادؽ : 6223-
 . فندقا مف فئة ثالثة وأربعة نجوـ وىي موزعة عمى مختمؼ مناطؽ الوطف 36لكؿ منيما إلنشاء 

أوؿ مشروع يتحقؽ في إطار الشراكة الجزائرية الميبية في و افتتاح فندؽ شيراطوف وىراف وى: 2005-
مميوف دوالر مخصص لسياحة األعماؿ بالدرجة األولى حيث  122مجاؿ الفندقة حيث بمغ حجـ المشروع 

 . غرفة وجناح رئاسي 324يحتوي عمى 

غرفة لممستثمر ماريوت  274قامت سويسرا بإنشاء فندؽ سياحي يحتوي عمى : 2007-
(MARIOT) . 

                                           
شركة أكور الفرنسية، شركة اإلقامة، ىيميو الفرنسية، سمسمة الشركات األجنبية المشاركة في المشاريع ىي:المجمع الكويتي لالستثمار،*

 .شركة سيدار السعودية، شركة سوفيتاؿ الفرنسية'ماريوت'، شركة اعمار الكويتية، الشركة الدولية اإلماراتية لالستثمار، 

http://www.arianis.fr/doc.map2008.pdf%20accée%20le%2020/09/2015
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 FAKI.1مشاركة الكويت في رأس ماؿ وتسيير فندؽ األوراسي مف خالؿ المستثمر : 2007-

 . تصميـ فندؽ شيراتوف مف قبؿ الشركة اإليطالية فابريس -

تـ اتفاؽ شراكة بيف المجموعة الجزائرية المتخصصة في الخدمات النفطية 'رادماد' مع : 2014-
 . 2مميوف دوالر 50نجوـ بقيمة  03فنادؽ ذات  06سمسمة الفنادؽ الدولية 'ماريوت' إلنجاز 

جعات مع شركة االستثمار الفندقي في الجزائر نتد' العالمية لمفنادؽ والمشراكة بيف شركة 'ستاروو  -
 . عنابة(، وىراف، فنادؽ ذات العالمة 'شيراتوف' )الجزائر 03مف خالؿ 

 . سنة 35لمدة  2014أسند إلى المجموعة الدولية ماريوت نياية : الفندقيمجمع تراست  -

، وحتى عمومية، يرتقب أف تقوـ عالمات تجارية دولية أخرى بالدخوؿ كشريؾ في فنادؽ خاصة
ير التي بدأت تبـر بيف يبالنظر إلى النتائج اإليجابية المسجمة في مجاؿ اتفاقيات الشراكة وتفويض التس

 'كارلسوف' التي تقـو بتسيير فندؽوعالمة ، 'ستاروود' التي تسير عدة فنادؽو'غولدف توليب' عالمات منيا 
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإنالجزائر ، ففضال عف 'بيت ويسترف' التي تقوـ بتسيير فندؽ وىرا، ليا بالعاصمة

ألؼ  64إلى إقامة بحاجة يي ولتدارؾ التأخر ف، في مجاؿ قدرات االستقباؿ الفندقية تعاني مف تأخر كبير
عمما أف القدرات اإلجمالية لمجزائر ، ألؼ سرير بالنسبة لتونس 132ألؼ سرير مقابؿ  212سرير لتجاوز 

 . 3ألؼ سرير 221بما في ذلؾ عمميات اإليواء لمخواص ال تتجاوز في فترات الذروة 

فندقا في كافة األصناؼ ساىـ القطاع الخاص بما فيو األجنبي باستثمار  2274تحصي الجزائر  
فيي تحوي عمى ، ومع ذلؾ تظؿ الجزائر بعيدة جدا عف مستوى الدوؿ المجاورة، مميار سنتيـ 122قيمتو ما
تدارؾ ول، في مصر 222في المغرب و 32وحوالي فندقا  34نجوـ بينما نجد في تونس  24فنادؽ  27

عادة االعتبار ليا 6222قامت الجزائر بضخ النقص إال أف التأخر في ، مميار سنتيـ لتطوير الفنادؽ وا 
ما دفع الوزارة الوصية إلى و وى، ألؼ سرير 212الكثير مف المشاريع يعيؽ احتراـ الرزنامة المحددة لبموغ 

منيا ، يع لمشاريع سياحية كبيرةتحرير المساحات المدرجة في مناطؽ التوسع السياحي لضماف تجسيد سر 
وسمسمة المشاريع الفندقية التي يقوـ بيا ، مشروع عمر بف عمر السياحي بالطارؼ :مثؿ ؛مشاريع مدرجة

                                           
1
Ouvrage collectif dirig2 par fabricehatem. La filière tourism dans les pays méditerranées, motes de 

documents Anima, n°17, juin 2006. 
2
www.aps.dz            

مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األوؿ ، رقية المنتوج السياحي في الجزائر: الواقع والتحدياتتالشريؼ، بف خديجة منصؼ،  بوفاس3
 .27، ص1223أفرؿ  12-11،حوؿ المقاوالتية وتفعيؿ التسويؽ السياحي في الجزائر 

http://www.aps.dz/
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ومشاريع المجموعة الفندقية ، رجؿ األعماؿ ميري مع العالمة الفرنسية أكور مف صنؼ 'إيبيس' و'نوفوتاؿ'
 1.نجوـ 22يع دائرة النشاط وستكوف الفنادؽ مف صنؼ والية لتوس 22فندقا في  23'ايدف' إلقامة 

 في السياحية القرى إقامة في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة: الخامس المطمب

 الجزائر

حيث ، بؿ ىي قديمة وجدت منذ عيد الروماف، القرى السياحية ليست بالفكرة الحديثةو المنتجعات أ
 . 122ت منذ عاـ ئاكتشفت قرية سياحية في مدينة إيطالية أنش

، الترفيو وتوفر جميع ما يحتاجو النزالء )طعاـو ويعتبر المنتجع مكانا مستخدما لالسترخاء والراحة أ
 . وغيرىا(...تسوؽ، رياضة، ترفيو، سكف

إذ أف ىناؾ دوال تكوف فييا المنتجعات السياحية أىـ مقومات ، لذلؾ فيي جاذبة لمسواح بشكؿ كبير
 . االقتصاديةالسياحة وأىـ األنشطة 

أنشطة ، مناطؽ الموانئ، يعتمد قياـ القرى السياحية عمى وجود عناصر الطبيعة )الشاطئ
، مالعب جولؼ، مواقع عالجية، مواقع تاريخية وأثرية، مواقع طبيعية، الحدائؽ العامة، ؿباالتزلجالج

 . أنشطة رياضية وترفييية أخرى(

والمرافؽ ، ومنشآت النوـ، فييا أنواع مرافؽ اإلقامةوتتعدد ، تختمؼ مساحات ىذا النوع مف المواقع
ومراكز سكنية خاصة مختمفة ، فيةخدمات ترفييية وثقا، األسواؽ والمناطؽ التجارية: مثؿ ؛التكميمية
 . األحجاـ

أخذ التنفيذ يو ، يتـ التخطيط إلنشاء القرى السياحية عادة في وقت واحد وضمف خطة سياحية واحدة
 . فترات طويمة تحددىا عناصر الجذب السياحي والطاقة االستيعابيةمراحؿ متعددة وعمى 

 في الجزائر القرى السياحية -1

تعتبر القرى السياحية لالمتياز واألقطاب السبعة لالمتياز ذات األولوية الكبرى التي يسعى المخطط  
( حيث قاـ المخطط بتحديد ثالثة 1224-1227التوجييي لمتييئة السياحية لتحقيقيا وىذا خالؿ الفترة )

 . وعشروف قرية سياحية متميزة

                                           
 .27، صالسابق المرجع1
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 (6213-6226الفترة )القرى السياحية لالمتياز خالل : (17جدول رقم)

 موقعيا اسم القرية السياحية الرقم
 الطارؼ القرية السياحية لالمتياز مسيدة 22
 الطارؼ القرية السياحية لالمتياز بالحناية 21
 عنابة القرية السياحية لالمتياز سيدي سالـ 22
 بجاية القرية السياحية لالمتياز باعزيوف 23
 بومرداس البحري'و بودوا، 'البحر المتوسطوالقرية السياحية لالمتيا 24
 بومرداس القرية السياحية لالمتياز بالسغيرات 25
 الجزائر القرية السياحية لالمتياز بزرالدة 26
 بومرداس القرية السياحية لالمتياز بقورصو 27
 الجزائر القرية السياحية لالمتياز سيدي فرج 28
 الجزائر القرية السياحية لالمتياز بالساحؿ 22
 الجزائر 22موريتي ، القرية السياحية لالمتياز بمنتدى الجزائر 22
 الجزائر 21القرية السياحية لالمتياز موريتي  21
 الجزائر عيف طاية -قرية السياحية لالمتياز بعيف شورب 22
 الجزائر القرية السياحية لالمتياز بالمرسى 23
 تيبازة القرية السياحية لالمتياز ببوىاروف 24
 تيبازة سرازي، القرية السياحية لالمتياز لواد بالح 25
 تيبازة القرية السياحية لالمتياز بالكولونيؿ عباس 26
 تممساف القرية السياحية بتيبازة 27
 وىراف القرية السياحية لالمتياز بيميوسكريستؿ 28
 وىراف القرية السياحية لالمتياز بمداغ 12
 تممساف  -بموسكارد –القرية السياحية لالمتياز  12
 تممساف -بموسكارد –القرية السياحية لالمتياز  11
 أدرار تيميموف، القرية السياحية بػ قصر ماسيف 12

 

أطروحة ، (6263-6222المعوقات)و  السياحة في الجزائر االمكانات، عبد القادر نعوينا-: المرجع
 . 122ص، 6216/6211، 1جامعة الجزائر، االقتصاديةكمية العموم ، دكتراه

إال ، يالحظ مف الجدوؿ أنو رغـ أىمية السياحة الصحراوية وغنى الصحراء بالمواقع السياحية واألثرية
حيث ال توجد سوى ، أف الدولة ركزت عمى السياحة الساحمية في المخطط وأىممت السياحة الصحراوية

 . وىذا يدؿ عمى أف التوزيع لـ يخضع لمتوازف الجيوي، ضمف المخطط قرية واحدة فقط في والية أدرار
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 مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في إنجاز القرى السياحية-6

الحكومة الجزائرية إنجاز القرى السياحية لمقطاع الخاص بما فيو القطاع الخاص األجنبي  أوكمت
 :التالي وقرية سياحية موزعة عمى النح 26والجدوؿ التالي يبيف مساىمة ىذا األخير في إنجاز 

 مساىمة الشركات األجنبية في إنجاز القرى السياحية: (22جدول رقم )
 عدد األسرة الشركات القرى السياحية األقطاب

 القطب السياحي
 شرؽ-شماؿ 

 ELLC 2440الشركة االماراتية  مسيدة
 4938 الشركة السعودية سيدار سيدي سالـ

 القطب السياحي
 وسط-شماؿ 

 1282 سيفيتاؿ اقريوف بجاية
 ELLC 2697الشركة اإلماراتية صيرا ف بومرداس  

 MEDISEA17510 الجزائرية -التونسية–األمريكية  الشركة بودواو البحري بومرداس 
 6985 المجموعة الكويتيةو ELLCالشركة اإلماراتية عيف طاية /الجزائر-عيف الشرب

 EMIRAL 2004المجموعة اإلماراتية  الجزائر-01موريتي-فورـو الجزائر

 460 مؤسسة التنمية الفندقية ماريوت الجزائر-الساحؿ
 360 اإلماراتية القدرةالشركة  سيدي فرج

 6885 الشركة السعودية سيدار غرب الجزائر-زرالدة
 1240 الشركة اإلماراتية إعمار تيبازة-العقيد عباس

 1426 سيفيتاؿ تيبازة-واد مالح سيرازي
 ELLC 1000اإلماراتية المجموعة الجزائر-حديقة ديتا

 القطب السياحي 
 غرب-شماؿ 

 5900 مراغ وىراف وىراف-الحمـ السياحي
 220 إقامة ىيميو فرنسا وىراف-ىيميوسكريستيؿ

 ELLC 732الشركة االماراتية تممساف-موسكاردا
 لسياحيا القطب
 غرب-جنوب 

 أدرار-تيميموف ماسيف قصر
 

 SID 92مجموعة الجنوب 

 56171 المجموع
 :الطالبة اعتمادا عمى إعداد: مصدرال

-Ministére de l’Aménagement du Territoire due l’Environnement et du 

tourisme,SCHEMA D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE (SDAT2030),livre 5 :les 

projets prioritaires touristiqes ,janvier 2008,pp21-    

، أطروحة دكتراه في عموم التسيير، األىمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائرعامر عيساني، -
 . 111،  ص6227/6212تخصص تسيير المؤسسات، كمية العموم االقتصادية، جامعة باتنة، 
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قرية موزعة عمى األقطاب  26يالحظ مف الجدوؿ أف مجموع القرى السياحية المقرر إنجازىا حوالي 
يميو القطب ، سرير 32733إيواء قرية بطاقة 22حيث ينفرد القطب السياحي شماؿ وسط بػ، السياحية

ثـ القطب السياحي شماؿ غرب بػ ، سريرا 6267شرؽ بػ قريتيف سياحيتيف بطاقة إيواء -السياحي شماؿ
في حيف ال يحظى القطب السياحي جنوب غرب إال بقريتيف ، سريرا 5741قرى سياحية بطاقة إيواء  22

 . سريرا 2281سياحتيف بطاقة إيواء تقدر بػ 

، وخاصة العربية منيا، أف معظـ القرى السياحية أسندت إلى شركات أجنبية، ا مف الجدوؿيالحظ أيض
 : حيث

قرى سياحية موزعة عمى مختمؼ األقطاب  24أسند إلييا إنجاز : ELLCالشركة اإلماراتية  -
 . سرير 21743: السياحية بطاقة إيواء تقدر بػ

بومرداس  MEDISEAإنجاز القرية السياحية أسند إلييا : الشركة األمريكية التونسية الجزائرية -
 . سرير 26422بطاقة إيواء تقدر بػ 

 . سرير 5774أسند إلييا إنجاز قرية سياحية بزرالدة بطاقة إيواء تقدر بػ : الشركة السعودية سيدار -

بجاية بالقطب السياحي شماؿ والقرية السياحية  أسند إلييا إنجاز قرية اقريوف: سوفيتاؿ الفرنسية -
 1627واد بالح سيزاري بتيبازة القطب سياحي شماؿ وسط حيث تقدر طاقة اإلستيعاب لكال القريتيف بػ 

 . سرير

حيث تقوـ الشركة اإلماراتية ، وتعتبر اإلمارات العربية المتحدة المستثمر األكبر في القرى السياحية
 . سرير 25347قرية سياحية بطاقة استيعاب  26سياحية مف بيف قرى  27بإنجاز حوالي 

 . بشركتيف 1817قرى سياحية بطاقة استيعاب  22وتستثمر فرنسا بػ 
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 الرابع الفصل خالصة

تـ التوصؿ إلى أنو بالرغـ مف أىمية االستثمار األجنبي المباشر في تحقيؽ  مف خالؿ ىذا الفصؿ
إال أف الجزائر ال تستقطب إال ، المجيودات المبذولة لتحسيف مناخ االستثماررغـ و ، االقتصاديةتنمية ال

 أما مف ناحية التوزيع الجغرافي لممناطؽ، مقارنة بما يتدفؽ لمدوؿ النامية والدوؿ العربية، نسبا جد ضئيمة
عدـ  وحظة ىوالجدير بالمال، تميو الدوؿ العربية، ف االتحاد األوربي يعتبر المستثمر األوؿ في الجزائرإف

 . تواجد االستثمار اإلفريقي رغـ االنتماء ليذه القارة

يتميز بجاذبيتو ليذا النوع  يظير التوزيع القطاعي ليذه االستثمارات في الجزائر أف قطاع المحروقاتو 
نظرا لتوفر فرص الربح السريع في األجؿ ، يستقطب النسبة األكبر مف ىذه التدفقات إذ، مف االستثمار

يأتي قطاع السياحة في و ، قطاع الصناعة القائمةر أما بالنسبة لمقطاعات خارج المحروقات فيتصد ،القصير
ما يدؿ عمى أف ىذا القطاع ال يستقطب االستثمار األجنبي  ؛طفقمشروعا أجنبيا  22المرتبة الخامسة بػ 

كالسعودية شركات أجنبية معظميا ذات جنسيات عربية  27حيث ال تستثمر فيو سوى ، المباشر
 . وغيرىا...واإلمارات

حيث أف أغمب طمبات االستثمار في ىذا القطاع مف طرؼ ، عمى غرار شركة إعمار اإلماراتية
 . وأغمب الطمبات تكوف بالواليات الساحمية، المستثمريف الوطنييف الخواص

ع النقؿ خاصة في قطاوب، القطاعات المكممة لمسياحةو في نمالمباشر ساىـ االستثمار األجنبي  -
وقطاع االتصاالت ) الشركة ، البحري )الشركات األوربية( النقؿ البري )الشركات الصينية(و الجوي 

 ؛ الوطنية الكويتية(و المصرية أوراسكوـ تمكوـ 

ضافة باإل، األجنبيةو القرى السياحية كاف بالشراكة الخاصة المحمية و االستثمار في قطاع الفندقة  -
حيث ، القرى السياحيةو تعتبر اإلمارات العربية المستثمر األكبر و ، المجاؿ الفندقيإلى تفويض التسيير في 

 . قرية 17قرى سياحية مف بيف  08نجاز إاسند إلييا 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اخلامتة العامة 
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فشل السياسات ، و من خالل ىذه الدراسة يتضح جميا أن التحوالت االقتصادية عمى الصعيد العالمي
نظرا لمدور المباشر،  أمام تدفقات االستثمار األجنبي  قد فتحت األبواب، ةالتنموية في معظم الدول النامي

لمقطاعات  قتصادي من خالل مساىمتو في المشروعات التنمويةالذي يمعبو في تحقيق النمو اال
  .عمى رأسيا قطاع السياحةو  االقتصادية

أحد أىم السبل لحل مشاكل و  ،الحديث اإلنسانمطمبا ممحا من مطالب  أصبحىذا القطاع الذي  
نظرا لمساىمتو ، خاصة مع تنامي ظاىرة العولمة ،التنمية االقتصادية لمكثير من الدول في الوقت الحالي

يعتبر  إذ، الدولية في المناطق السياحيةو  في مستوى االستثمارات الوطنيةو  الفعالة في زيادة الدخل الوطني
تنشط الطمب الكمي في مجاالت  أن بإمكانيافالعممية السياحية  ت األخرىىذا القطاع متكامل مع القطاعا

 الفنادق...و غيرىا.، النقل، كالصحة أخرى

تزايد االىتمام بيا في الكثير من الدول في شكل تشجيع لالستثمارات و  مية صناعة السياحةتترجم أىو  
عطاءو  ،األجنبية نشاءو  الخاص بمزاولة العديد من األنشطةو  المزيد من الحريات لمقطاع العام ا   ا 

 المشروعات السياحية.

لقطاع  مكماللتكون  ائرالتي تعول عمييا الجز  اإلستراتيجيةالقطاعات  أىمالقطاع السياحي من و  
 إلحداث التنمية االقتصاديةالتي تنتيجيا في الوقت الحالي  اإلستراتيجيةتضعيا ضمن ، و المحروقات

 اإلستراتيجيةالتسييالت في ىذه و  قد حظي االستثمار األجنبي المباشر بالعديد من المزايا، و استدامتياو 
في المجال  تكنولوجياو  لمحمية لما يمتمكو من خبرةمكمال لالستثمارات او  حيوياو  باعتباره عنصرا فاعال

 ألن القطاع السياحي يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.ذلك إلى رؤوس األموال و  باإلضافة ،السياحي

قد كان اليدف من الدراسة ىو محاولة الوقوف عمى مكانة االستثمار األجنبي المباشر في و  
إلى مدى مساىمتو في تحقيق  باإلضافةاحي في الجزائر السياحية لمنيوض بالقطاع السي اإلستراتيجية
  .لمنيوض بالقطاع السياحي في ظل االمتيازات الممنوحة اإلستراتيجيةأىداف ىذه 

  :فرضياتال اختبارنتائج 

 بداية الدراسة عمى النحو اآلتي:في الفرضيات التي تم تقديميا  اختبارجاءت نتائج  

االستثمار األجنبي المباشر مصدرا حيويا لمتدفقات  الدراسة أن افترضت الفرضية األولى: اختبار -
 ىذا ما تؤكده الشواىد الميدانيةو  من المصادر التمويمية الخارجية األخرىاألكثر استقرارا و  المالية الدولية
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 إلىالنفاذ و  اىمتو في خمق الفرص االستثماريةمن خالل مسالمقدمة في الفصل األول  الدراسات التطبيقيةو 
 . المؤسسات المحمية من خالل الشراكة تأىيل إلى باإلضافةالتصدير و  االئتمان أسواق

 االستثمارمجال  فترة تحول في من القرن الماضيبداية التسعينيات و  الثمانينيات أواخر تعتبر فترةو  
 صرفيةالتحول من القروض الم أيضا، و اصـالخ االستثمارالرسمي إلى  االستثمارمن  األجنبي المباشر

كما أن جممة اإلصالحات المتخذة من طرف الدول ، األجنبي المباشر االستثمارإلى  المحفظة استثماراتو 
إن دل عمى شيء فإنما يدل ، تييئة المناخ المناسب لجذبوالجزائر بصفة خاصة و و  عامةالنامية بصفة 

في جميع القطاعات  ة لالقتصادحقيق ميزة تنافسياألجنبي المباشر في ت االستثمارعمى الدور الذي يمعبو 
 . تمكنو من االندماج في السوق الدولي التيو  خاصة القطاع السياحيو 

أىمية صناعة السياحة في التنمية االقتصادية  افترضت الدراسة كذلك الفرضية الثانية: اختبار -
من قطاع  باعتبارىا أكثر استقرارا، استراتيجي من مصادر الدخل الوطنيو  المستدامة كمصدر ميم

أىمية صناعة السياحة كقطاع استراتيجي لو دور حيوي  في الفصل الثاني وقد أثبتت الدراسة، المحروقات
ديد من القطاعات األخرى فالسياحة تنعش الطمب الكمي في الع، في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

توفير و  من خالل تحسين ميزان المدفوعاتالناتج الداخمي الخام كما تساىم في ، المتشابكة معياو  المرتبطة
 .العممة الصعبة

رغم تحسن مناخ ف، الرابعو  الثالث أثبتت صحة ىذه الفرضية في الفصل:اختبار الفرضية الثالثة-
 األجانب من خالل القوانينو  ميينمنحو العديد من الحوافز لممستثمرين المحو  االستثمار في الجزائر

إال أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تبقى ضعيفة خاصة في القطاع  ،المحفزةالتدابير الجبائية و 
: ذلك بسبب العوائق التي مازالت تواجيو لعل أىميا يتمثل فيو ، السياحي مقارنة بالقطاعات األخرى

كذلك كثرة ، انعدام مصادر تمويل المشاريع السياحية خاصة من قبل البنوكو  مشكمة العقار السياحي
  .تعقدىاو  اإلدارية اإلجراءات

 فقد أثبتت صحتيا في الفصل الثالث رابعةال أما فيما يخص الفرضية: رابعةالفرضية ال اختبار -
باستغالليا تستطيع الجزائر أن تكون بمدا سياحيا ينافس و  في الجزائرالمقومات السياحية بتوفر المتعمقة و 

اع شرطا ضروريا الندماج االقتصاد الجزائري في إذ يعد النيوض بيذا القط، الدول الرائدة في ىذا المجال
 بشريا، مناخياتكتسب تنوعا جغرافيا  ةمساحتيا الشاسعو  فالجزائر بموقعيا االستراتيجي، االقتصاد العالمي

إال أن ، جعميا تمتمك من المواصفات ما يؤىميا ألن تكون من الدول الرائدة في المجال السياحي بيولوجياو 
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ال تعكس المؤىالت و  إلى أن مساىمة ىذا القطاع في التنمية االقتصادية جد ضئيمةالدراسة قد توصمت 
سياحية تجسدت في المخطط  إستراتيجيةلتدارك ىذا التأخر عمدت الجزائر إلى وضع ، و الموجودة

 األجانبو  بمشاركة المستثمرين الخواص المحميين 8000آلفاق  8002التوجييي لمتييئة السياحية سنة 
  ذليل كافة المعوقات التي تقف أماميم.حاولت تو 

النيوض بالقطاع السياحي في الجزائر مرتبط بالتطبيق الفعمي  : خامسةالفرضية ال اختبار -
اليدف  فقد كان، ذلك بمساندة المستثمرين األجانبو  لإلستراتيجية السياحية ضمن المخطط التوجييي

 نياتوامكإتحسين و  ىو تنمية ىذا القطاع جنبي المباشرعمى االستثمار األ انفتاح قطاع السياحة المرجو من
من خالل توليد دخل  ليكون فعاال في االقتصادإذ يعد مجاال خصبا لالستثمار فيو ، ة خدماتوتحسين جودو 

إال أن ىذه الفرضية ، غيرىاو  المساىمة في تطوير القطاعات المكممة لو كالنقل واالتصاالت ...و  الوطني
جد ضئيمة في تأىيل اليد  أن مساىمة ىذه االستثماراتفي الفصل الرابع فت الدراسة صحيحة نسبيا إذ كش

قامة، السياحية ةالعامم ساىمة فعالة في تنمية قطاع الفنادق في المقابل فقد ساىمت مو  القرى السياحية وا 
 االتصاالت.و  النقل

 :حاتاالقتراو  قد تم التوصل من خالل ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائجو  

 :نتائج الدراسة

االستثمار األجنبي المباشر أكثر استقرارا في الدول النامية المضيفة من أشكال التمويل الخارجي  -
من الصعوبة بيعيا في األجل  يالموجودات التو  األجنبي المصانعستثمر مألنو يتضمن امتالك ال، األخرى
بالتالي فيو يقمل من احتمال التعرض لألزمات باعتبار تدفقاتو أقل تقمبا من تدفقات رؤوس ، القصير

 الـأموال األخرى ؛

 إلى العالمتستحوذ الدول المتقدمة عمى النسبة األكبر من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد  -
 في ىذه الدول ؛ ىذا نتيجة توفر المناخ المالئمو  من اإلجمالي العالمي %5..6ـ ب

دوالر سنة  مميار 62..868حيث انتقمت من انتعاش التدفقات إلى الدول النامية في الفترة األخيرة  -
االنفتاح عمى العالم و  اإلصالحيةىذا نتيجة تبني البرامج و  من 8096مميار دوالر سنة 556إلى  9222

 الخارجي ؛
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 ىذا نتيجة ارتفاع عمميات االندماجو  اع الخدماتالمباشر نحو قط األجنبيتزايد تدفقات االستثمار  -
لتتراجع سنة  8000وارد عالميا سنة االستثمار األجنبي ال إجماليمن  %..28فقد بمغت نسبة التممك و 

 ؛الوارد عالميا متأثرة باألزمة المالية العالمية اإلجماليمن  %0.29.تبمغ و  8096

تحفيز مبادرة القطاع الخاص يستند بشكل و  اشرالتنافس عمى جذب االستثمار األجنبي المب إن -
 ؛السياسية و  مالئمة البيئة االقتصاديةو  مباشر عمى نجاح جيود تحسين مناخ االستثمار

 رتصاد فيي لم تعد تعني مجرد السفتشكل صناعة السياحة في الوقت الراىن ركيزة ىامة في االق -
 ليا دور أساسي في التنمية االقتصاديةذاتيا بل تطورت عبر الزمن لتصبح صناعة قائمة ب، الترحالو 

 ؛المستدامة

لتكون السياحة االلكترونية أىم أنواع ، أخذت أشكاال عديدةو  تطورت السياحة عبر تطور المجتمعات -
 في مختمف المجاالت السياحية كالتخطيط التكنولوجياتعتمد جودة الخدمات السياحية عمى  إذ، السياحة
 التسوية المالية ؛و  فنادقالحجز في ال، التسويق

 تحقيق التنمية السياحيةو  يعتبر االستثمار األجنبي المباشر من أىم مصادر تمويل صناعة السياحة -
ن، و ال تمتمك شركات في ىذا المجال الدول النامية التيفي خاصة   وجدت فيي ال تمتمك الخبرة المطموبة ا 

 السياحة تحتاج إلى أموال ضخمة ؛األموال الالزمة باعتبار أن المشاريع في قطاع و 

إلى  8000سنة ئح مميون سا .55فقد انتقل من عرف عدد السياح تطورا ممحوظا في األلفية  -
تطور و  العولمة ذلك بسببو  أمراضو  رغم ما مر بو العالم من أزمات، 8096مميون سائح سنة  .9.92

خص فئة األثرياء فقط كما كان في ال تو  إنسانإذ أصبحت مطمبا لكل ، السياحة صناعةالنظرة إلى 
 ؛ السابق

جعمو بديال و  تنميتوو  أعطت الجزائر أىمية كبيرة لمقطاع السياحي في الفترة الحالية بغية النيوض بو -
ة يذلك بوضع إستراتيجية سياحية في ظل المخطط التوجييي لمتييئة السياح، و لقطاع المحروقات مستقبال
ذلك بمشاركة المستثمرين الخواص ، و 8000طويمة المدى و  (8096-8002عمى فترات متوسطة )

  األجانب؛و  المحميين
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االستثمارات  نمودون المستوى المطموب ل رغم تحسن مناخ االستثمار في الجزائر إال أنو ال يزال -
عدم توفر و  نتيجة وجود الكثير من العراقيل أىميا اإلجراءات البيروقراطية، سواء المحمية أو األجنبية

 متخصص في تمويل المشاريع لمقطاعات؛و  لعقار باإلضافة إلى عدم وجود قطاع بنكي متطورا

وذلك إال بنسبة ضئيمة في تطوير القطاع السياحي في الجزائر  المباشر لم يساىم االستثمار األجنبي -
تثمار في ىذا باإلضافة إلى العراقيل التي يجدىا المستثمر عند االس، بسبب قمة التدفقات إلى ىذا القطاع

 القطاع.

 البحريو  خاصة في قطاع النقل الجوي في نمو القطاعات المكممة لمسياحةساىم االستثمار األجنبي  -
راسكوم ) الشركة المصرية أو  قطاع االتصاالتو  ) الشركات األوربية ( النقل البري ) الشركات الصينية (

 ؛ (الوطنية الكويتيةو  تمكوم

إلى  باإلضافة، األجنبيةو  القرى السياحية كان بالشراكة الخاصة المحميةو  ندقةاالستثمار في قطاع الف -
القرى السياحية حيث  فيالعربية المستثمر األكبر  اإلماراتتعتبر ، و الفندقي لتفويض التسيير في المجا

  قرية. 95قرى سياحية من بين  02اسند إلييا انجاز 

 :الدراسة اقتراحات 

  ؛التي تقف أمام االستثمار الخاص خاصة األجنبي في المجال السياحي وائقالعو  رفع كل الحواجز -

 ؛را ميما لمتمويل في سبيل تمويل االستثمارات السياحيةعيل بورصة الجزائر باعتبارىا مصدتف -

تخفيض و  ضتسييالت لمنح القرو و  منح مزاياتشجيع االستثمار في قطاع السياحة عن طريق و  دعم-
نشاو  نسب الفائدة   ؛خاصة أوبنوك متخصصة في التمويل السياحي سواء عمومية  ءا 

ىذا لتأثيره عمى و  اليياكل القاعدية لمناطق التوسع السياحيو  ضرورة قيام الدولة بتمويل البنى التحتية -
 ؛تحفيز النشاط السياحيو  دعم

ذين يرغبون في الذي سيمنح المستثمرين األجانب ال، االستثمارمواصمة تبني إجراءات تحسين مناخ  -
 إطارا قانونيا متطورا قادرا عمى تنظيم، تحريريةو  سياسات اقتصادية ثابتة، عمى المدى الطويل االستثمار

جراءات شفافةو  حماية المؤسسات الخاصةو   ؛بنية تحتية مالئمةو  موارد بشرية مؤىمة، و ناجعةو  ا 

األجنبية المباشرة دون منح من تجارب بعض الدول التي استطاعت جذب االستثمارات  االستفادة -
 ؛إعفاءات مبالغ فييا
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ور في عمميات التي ليا دو ، اإلقميمية ذات الصمةو  لدوليةتكثيف جيود التعاون مع المنظمات ا -
، االستثمارالمؤسسة العربية لضمان و ، االستثمارمثل الوكالة الدولية لضمان ، الترويج لممشروعات

يتطمب ذلك و  االستشاريةتقديم الخدمات و  االستثمارء مكاتب لترويج أو بإنشا، العربية لمسياحة ةالمنظم
 ؛في الجزائر االستثمارشاممة عن فرص و  ضرورة خمق قاعدة بيانات فعمية

التي تمثل عنصرا ميما في المحددات و  في القطاع السياحيبتأىيل الموارد البشرية  االىتمام -
مخابر البحث في و  مع خمق ربط بين المؤسسات، األجنبي المباشر االستثمار الستقطابالمساعدة 
تحفيز آثار و  ذلك بتوفير الظروف المالئمة لنشر الميارات، و أو في نظام التكوين بصفة عامة الجامعات

ألن انخفاض تكاليف  ير ىذا القطاعطو سين كفاءات األفراد الضروريين لتالتعمم التي تمثل مصدر تح
 ؛مؤىمةو  إذا لم تكن ىذه العمالة مدربةاألجنبي المباشر  لالستثمار اىام االعمالة ليس محدد

التحمي باإلرادة الصادقة في ذلك ألن ىذه الظاىرة تعد أىم و  ضرورة محاربة الفساد بشتى أشكالو -
المباشر  تدفقات االستثمار األجنبيو  عمى رأسيا قطاع السياحةو  عائق أمام تطور القطاعات االقتصادية

  ؛إلييا

تفعيل و  ى تجارب االستثمار في القطاع السياحي لدول نامية رائدة في ىذا المجالالتفتح عم -
  .االستثمار العربي البيني في مجال السياحة

 آفاق الدراسة:

 في الجزائر القرى السياحية إنشاءمساىمة االستثمار األجنبي المباشر في  -

)دراسة ائري كبديل لمغاز الصخريمساىمة صناعة السياحة في تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الجز  -
 (استشرافية

 (دراسة تجارب بعض الدول الناجحةمساىمة السياحة الخضراء في التنمية المستدامة) -
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 الجزائر، ومة لمنشردار ى، االستثمارات الدولية ) التحكيـ التجاري الدولي(، قادري عبد العزيز -67
2004. 

بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية، قانوف االستثمارات في الجزائر، كمال عموش قربوع -68
 .1999، الجزائر

ياتيا نظر ، محمد عمي الميثي ف التنمية االقتصادية ) مفيوميا، عبد العزيز عجمية محمد -69
 .2003، اإلسكندرية، الدار الجامعية، سياساتيا(

 (1ط)، دار الكتاب الثقافي، الجمعية الجغرافية السياحية، السياحة البيئية، ماجد عباس محمود -70
 .دون ذكر سنة النشر، القاىرة

 2003، األردن، مطابع الوالء الحديثة، مبادئ السياحة، ماىر عبد الخالق السيسي -71

 .2008، عمان، دار زىران لمنشر والتوزيع، صناعة السياحة، عبد العزيز توفيق ماىر -72

 .2004، األردن، (1)ط، دار حامد لمنشر، المالية الدولية، مروان عوض، ماىر كنج شكري -73

 .2002، عمان، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، اإلرشاد السياحي، مثنى طو الحوري -74

 .2005، القاىرة، (1ط )مجموعة النيل العربية، السياحة البيئية، يريضأحمد الح سنمح -75

اإلسكندرية ، دار اليناء لمتجميد الفني، السياحة والبيئة بيف التأثير والتأثر، محمد الصيرفي -76
(2008-2009.) 

مطمعة دحمب ، الجزائر بيف األزمة االقتصادية واألزمة السياسية، محمد بمقاسم حسن بيمولة -77
 .1993، ئرالجزا

قسم  تطبيقية(و  التنمية االقتصادية)دراسة نظرية، عطية ناصف إيمان، محمد عبد العزيز عجمية -78
 .2003، اإلسكندريةجامعة ، االقتصاد
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دار الثقافة لمتوزيع ، التجارة اإللكترونية المستقبؿ الواعد لألجياؿ القادمة، محمد عبد حسين الطائي -79
 .2010، (1ط )والنشر

 دار الوفاء لمطباعة، آثاره االجتماعية عمى األسرةو  االنفتاح االقتصادي، حمد عمي سالمةم -80
 . 2000، االسكندرية، النشرو 

 .1975، مصر، الييئة العممية المصرية لمكتاب، ال وتطبيقامالسياحة الحديثة ع، محمد كامل -81

مدخؿ إلى اقتصاديات ، يز عابدعفاف عبد العز ، أحمد رمضان نعمة اهلل، محمد محروس إسماعيل -82
  .1999، جامعة اإلسكندرية، كمية التجارة، قسم االقتصاد، الموارد والبيئة

 .1992، دون ذكر دار النشر، تحديات التنميةو  اإلصالح االقتصادي، محمد ناظم الحنيفي -83

، لتوزيعاو  ىج لمنشردار المنا، إدارة األعماؿ الدولية، ردينة عثمان يوسف، محمود جاسم الصميدعي -84
 .2007، األردن

اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث، االتجاىات الحديثة في السياحةمحي محمد مسعد:  -85
2008. 

، الكتب العربي الحديث، اإلطار القانوني لمنشاط السياحي والفندقي، محي محمد مسعد -86
 .2000، اإلسكندرية

 (1ط)، إثراء لمنشر والتوزيع، مبادئ السياحة، لنمر وآخرونبركات كامل ا، مرزوق عايد القعيد -87
 .2011، الشارقة

، عمان، (1)ط، دار مجدالوي الجزء الخامس، مختارات مف االقتصاد السياحي، مروان السكر -88
1999. 

 دار زىران لمنشر، الحموؿ(و  مبادئ إدارة األزمات ) اإلستراتيجية، جاسم محمد، ماجد سالم الدىمي -89
 .2008، عمان، لتوزيعاو 

محمود حامد عبد الرزاق دار ، مراجعة محمود حسنو  تعريب، التنمية االقتصادية، مشيل تودارو -90
 .2005، الرياض، خ لمنشرالمري
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مكتبة المجتمع الغربي لمنشر ، أخالقيات صناعة السياحة والضيافة، مصطفى يوسف كافي -91
 .2014، 1ط، والتوزيع

دمشق ، دار رضا لمنشر، سمسمة رضا لممعمومات، اقتصاديات السياحة، مصطفى يوسف كافي -92
2008. 

 التوزيعو  المؤسسة الجامعية لمدراسات، دور اإلعالف في التسويؽ السياحي، مصطفى عبد القادر -93
 .2003، لبنان، (1النشر )ط و 

 .2002، عمان، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، اإلرشاد السياحي، مثنى طو الحوري-94

عمان ، (1دار صفاء لمنشر والتوزيع) ط، السياحة تشريعات ومبادئ، منال عبد المنعم مكية -95
2000. 

الوراق ، أساسيات التمويؿ واالستثمار في صناعة السياحة، موفق عدنان عبد الجبار الحميري -96
 2009، عمان، لمنشر والتوزيع

دار حامد لمنشر والتوزيع ، كتب السياحة والفندقةسمسمة ، إدارة القرى السياحية، نزيو الدباس - 97
 2007، (2ط)

، دار الفكر الجامعي، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، نزيو عبد المقصود مبروك -98
  .2007، اإلسكندرية

ت ديوان المطبوعا، عقود نقؿ التكنموجيا في مجاؿ التبادؿ التجاري الدولي، نصيرة بو جمعة سعدي -99
 .1992، الجزائر، لجامعيةا

 (1ط)، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، االتصاؿ السياحي، عبد الجابر وسائل، نعيم الظاىر -100
 .2001، عمان

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، السياسيات االقتصادية في ظؿ العولمة، نوري منير -101
2010. 

 . 2004، عمان، (1لمنشر )ط دار وائل، لدوليالتسويؽ ا، ىاني حامد الضمور -102

 .2004، القاىرة، (1عالم الكتب )ط، الثقافة السياحية وبرامج تنميتيا، ىناء حامد زىران -103



 قائمـة المراجـع

333 

 :العممية التجالم

العدد ، سمسمة جسر التنمية، (B.O.T)نظاـ البناء والتشغيؿ والتحويؿ ، المعيد العربي لمتخطيط -104
18 ،2003. 

 دوره في تنمية االستثمارو  أزمة العقار في الجزائر، بن قانة اسماعيل، مودة محبوببن ح -105
 .2007، ورقمة، 05العدد، مجمة الباحث، األجنبي

مجمة الدراسات ، مقومات ومعوقات التكامؿ االقتصادي المغاربي، دبيش أحمد، بوكساني رشيد -106
 .2004سبتمبر ، العدد الرابع، دار الخمدونية، تصاديةقاال

مارس ، التنميةو  مجمة التمويل، االصالحات الييكمية في األرجنتيف في التسعينات، بيدروبو -107
2000 . 

تنمية قطاع السياحة  دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في، شعبي محمود فوزي، بختي إبراىيم -108
  .(2009/2010)، 07العدد ، مجمة الباحث، والفندقة

، 21العدد ، مجمة جسر التنمية، قضاياو  ستثمار األجنبي المباشر تعاريؼاال، حسان خضر -109
2004. 

العدد ، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، خالد كواشي -110
 .2004، سطيفجامعة ، األول

، إفريقيااديات شمال مجمة اقتص، أثر االنفتاح التجاري عمى االقتصاد الجزائري، خالدي خديجة -111
 .2005، 02العدد

مجمة ، التحديات القادمةو  الييكمية اإلصالحاتو  المكسيؾ التطورات األخيرة، خوزيو أنجل جوريا -112
  .2000مارس ، التنميةو  التمويل

الحرؼ في و  دور القطاع السياحي في تنمية قطاع الصناعات التقميدية، سعدون بو كابوس -113
 . 2004، الجزائر، 03العدد ، مركز البصيرة، اسات اقتصاديةمجمة در ، الجزائر

مجمة أبحاث ، –دراسة تحميمية  –واقع العرض والطمب السياحي في العراؽ ، سعد إبراىيم حمد -114
 .23/05/2011، الموصل، 04العدد، 10المجمد ، كمية التربية األساسية
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تداعيات األزمة المالية العالمية عمى ، اجمحمد جابر حسن السيد فر ، سعيد عبد العزيز عثمان -115
مجمة كمية التجارة لمبحوث ، )السيناريوىات المحتممة والحموؿ المقترحة(، قطاع السياحة المصري

 .2009جويمية ، اإلسكندرية، 46المجمد ، 02العدد ، العممية

البحوث والدراسات  مجمة، الدور االقتصادي لمسياحة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، شبوط حكيم -116
 .2011جويمية  05، جامعة الدكتور يحي فارس، العممية

دارية، األزمة المالية العالمية، صالح مفتاح -117 جامعة ، العدد الثامن، مجمة أبحاث اقتصادية وا 
 .2010ديسمبر ، تيبازة

 األجنبي المباشراالستثمار ، العولمة االقتصادية وأثرىا عمى الوطف العربي، عبد الرحمان تومي -118
 .2005جويمية ، العدد السادس، مجمة الدراسات االقتصادية، )الحمقة الرابعة(

مجمة ، )الحمقة األولى(، واقع وآفاؽ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، عبد الرحمان تومي -119
 .2006جويمية ، دار الخمدونية، 08العدد ، الدراسات االقتصادية

مجمة اقتصاديات شمال ، الجزائر والمنظمة العالمية لمتجارة، إبراىيمي عبد اهلل ،عياش قويدر -120
 .2005، 02 العدد، إفريقيا

في ظؿ المخطط الوطني لمتييئة ، التحديات والرىانات، السياحة في الجزائر، عوينان عبد القادر -121
 .2012، جامعة آكمي محمد أولحاج، 21مجمة معارف العدد ، 2025السياحية 

المجمد ، مجمة رؤى إستراتيجية، الحموؿو  العقبات، تنمية السياحة العربية البنية، فيصل شياد -122
 . 2014أفريل ، 06العدد ، الثاني

مجمة أبحاث ، محددات االستثمار األجنبي المباشرو  أشكال، عبد الكريم بن عراب، فريد كورتل-123
 خ.بدون تاري، الجزائر، العممية المحكمة روسيكادا

إستراتيجية تنمية مستدامة لمقطاع السياحي في الجزائر عمى ضوء ما جاء ، لحسين عبد القادر -124
مجمة آداء المؤسسات الجزائرية ، )اآلليات والبرامج( 2025السياحية  بو المخطط التوجييي لمتييئة

 2012، 02العدد

، الية لممؤسسة االقتصاديةانعكاسات إستراتيجية الخوصصة عمى الوضعية الم، محمد زرقون -125
 .(2009/2010)، 07العدد، مجمة الباحث، دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية
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مجمة أبحاث ، شمولية ظاىرة االقتصاد الموازي باإلشارة إلى االقتصاد الجزائري، محمد زعالني -126
دارية  .2011ديسمبر ، الجزائر، العدد العاشر، اقتصادية وا 

بنك ، النشرة االقتصادية، "الشركات متعددة الجنسية وأىميتيا في االقتصاد العالمي"، منى قاسم -127
 .1998، 1العدد، مصر
مجمة ، ما فائدة االستثمار األجنبي المباشر لمدوؿ النامية، عساف زرين، مراكش لونجاني -128

  .2001يوونية ، التنميةو  التمويل

 المتعمؽ بتطوير االستثمار ومدى قدرتو عمى 01/02مر رقـ مضموف أحكاـ األ، محمد يوسفي -129
الجزائر ، 2المجمد، 23العدد، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة، تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية

2002. 

 إفريقيامجمة اقتصاديات شمال ، حوافز االستثمار الخاص المباشر، عميان نذير، منور أسرير -130
  2005ماي ، 02العدد 

مجمة كمية التربية األساسية ، الوعي السياحي لدى طمبة المراحؿ الجامعية، وىاب فيد الياسري -131
 .2012، جامعة بابل

 مجمة اإلدارة، التداعيات(، األسباب، األزمة المالية العالمية الراىنة)المفيـو، نزىان محمد سيو -132
 .2010، 83العدد ، االقتصادو 

 :تالمؤتمراو  الممتقيات

مقدمة لندوة ، تأثير العولمة عمى السياحة في المممكة العربية السعودية، الييئة العميا لمسياحة -133
 .1425محرم 24-22، أبيا، كمية األمير سمطان لعموم السياحة والفندقة، "السياحة والعولمة"

طؽ مقومات صناعة السياحة العالمية في المنا، قصاص زكية، ابن حبيب عبد الرزاق-134
مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حول دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية ، الصحراوية
 .2012/ مارس 12-11، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير،، واالجتماعية

دور التنويع االقتصادي مف خالؿ الصناعة السياحية في الجزائر ، بريش السعيد وشابي حميمة -135
مداخمة مقدمة ضمن ممتقى إستراتيجية الحكومة في القضاء عمى ، البطالة ؽ التنمية والتقميص مفلتحقي
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جامعة محمد بوضياف ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
 .25/04/2011-24، المسيمة

مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األول ، تاالستثماراو  المنظمة العالمية لمتجارة، بعموج بولعيد -136
  .2003أفريل  22/23، تحديات المناخ االقتصادي الجديدو  حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية

مداخمة ، في الدوؿ النامية االتكنولوجيدورىا في نقؿ و  الشركات متعددة الجنسيات، بعموج بولعيد-137
، جيجل جامعة، المؤسسة االقتصادية الجزائريةو  ةلتكنولوجيامقدمة في الممتقى الوطني حول التطورات 

 .2006مارس 14/15

دور المناطؽ الحرة كحافز لجذب االستثمار األجنبي ، مداني أحمد، بمعزوز بن عمي -138
مداخمة في الممتقى الدولي "آثار انعكاسات اتفاق الشراكة ، المباشر)دراسة حالة المنطقة الحرة "بالرة"(

 سطيف، جامعة فرحات عباس، لمتوسطةاد الجزائري وعمى منظومة المؤسسات الصغيرة واعمى االقتص
  .2006نوفمبر  14-13أيام 

مداخمة مقدمة ، أثر التكنولوجيا عمى إدارة الموارد البشرية، حميدات صالح، بو خمخم عبد الفتاح -139
، جامعة جيجل، الجزائرية المؤسسة االقتصاديةو  ةالتكنولوجيحول التطورات  في الممتقى الوطني

 .2006مارس 14/15

 ترقية المنتوج السياحي في الجزائر: الواقع والتحديات، بن خديجة منصف، بوفاس الشريف -140
 23-22، مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األول حول المقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر

 .2014أفرل 

 مداخمة، المحتممة لمشراكة األورومتوسطية عمى الصناعة في الجزائر اآلثار، بودرامة مصطفى -141
عمى منظومة و  انعكاسات اتفاق الشراكة عمى االقتصاد الجزائريو  مقدمة في المؤتمر الدولي حول آثار

 .2006نوفمبر  13/14، سطيف جامعة، المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

مداخمة مقدمة في المؤتمر ، المعوقات (و  ر )األىميةاالستثمار السياحي في الجزائ، تبري يوسف -142
، كمية العموم االقتصادية، العممي الدولي حول السياحة رىان التنمية ) دراسة حالة تجارب بعض الدول (

  .2012أفريل  24/25، الجزائر، جامعة البميدة
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مؤتمر ، اـ العالمي الجديدآفاقيا في ظؿ النظو  االستثمارات العربية البينية واقعيا، تشام فاروق -143
 . 05/08/2004، مصر، شرم الشيخ، التمويلو  االستثمار

مداخمة مقدمة ، الشركات متعددة الجنسيات وأثرىا عمى التكامؿ االقتصادي العربي، تقي عبد سالم -144
جامعة اليرموك ، معوقات التكامل االقتصادي العربيفي ندوة حول مشكالت التنمية و 

 .1980نوفمبر04/05

مداخمة مقدمة في ، إستراتيجية خوصصة التسيير وأثرىا عمى القطاع السياحي، ربحي كريمة -145
يومي ، البويرة، المركز الجامعي، معيد العموم االقتصادية، آفاقو  الممتقى الوطني حول السياحة واقع

 .2010ماي  11/12

 ر القطاع السياحي الجزائر وآفاقياأثر اإلصالحات عمى تطو ، رميدي عبد الوىاب ومزيود إبراىيم -146
معيد العموم ، مداخمة ضمن الممتقى الوطني حول السياحة في الجزائر الواقع واآلفاق، المستقبمية
 .2010ماي  11/12يومي ، البويرة، المركز الجامعي، االقتصادية

 ) العولمة إلى الخارج في ظؿ اإلسالميةىجرة رؤوس األمواؿ ، عادل حميد يعقوب عبد العال -147
جامعة أم ، كمية الشريعة، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، الحالة العربية(

 .2005جوان /17، المممكة العربية السعودية، القرى

اليوم ، دور وأىمية قانوف المنفعة العامة في تعزيز قدرات الحركة الجمعوية، عائشة باركي -148
 .2015جانفي  08، الجزائر، قصر الثقافة، ةالعربي لمحو األمي

مداخمة في الندوة العربية حول الفساد والحكم الصالح ، الفساد في الجزائر، عبد الحميد ابراىيمي -149
 2006مارس ، 2004مركز دراسات الوحدة العربية ، في البالد العربية

مداخمة مقدمة في الممتقى ، ديفإشكالية تحويؿ ال، فيصل بو طيبة، عبد الكريم يحي برويقات -150
 .2004، جامعة عنابة، الدولي حول إشكالية البروز في ظل العولمة المالية

 -آفاؽو  واقع–المتوسطة و  االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة، عبد المجيد أونيس -151
 في الدول العربية المتوسطةو  مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حول متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة

 . 2006 أفريل 17/18يومي ، جامعة شمف
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 دورىا في تعزيز التكامؿ االقتصادي العربيو  المناطؽ الحرة المشتركة، عمي إشتيان المدادحة -152
المنظمة العربية لمتنمية ، التكامل االقتصادي العربيو  مداخمة مقدمة في مؤتمر التجارة العربية البينية

 .2003، األردن، اإلدارية

مداخمة مقدمة في ، ال تنتجياو  لماذا تنقؿ التكنموجيا إلى الجزائر، بو سعدة سعيدة، عماري عمار -153
 14/15، جامعة جيجل، المؤسسة االقتصادية الجزائريةو  ةالتكنولوجيالممتقى الوطني حول التطورات 

 .2006مارس

جزائرية في ظؿ المخطط التوجييي لمتييئة اإلستراتيجية الجديدة لمسياحة ال، عوينان عبد القادر -154
السياحة رىان التنمية  مداخمة مقدمة ضمن الممتقى العممي الدولي حول، 2030السياحية آفاؽ 

 . 2012أفريل24/25، جامعة البميدة-دراسة تجارب بعض الدول -المستدامة 

 ستثمارات األجنبيةالبيئة المالئمة لجذب اال، سميمان فارس الشحومي، عيسى محمد الفارسي -155
مداخمة مقدمة في المؤتمر الوطني حول االستثمار األجنبي في الجماىيرية ، المباشرة لالقتصاد الميبي

  2006، طرابمس، العظمى تحت شعار )نحو مناخ استثماري أفضل(

ة مداخمة مقدم، السياحة في الجزائر: الواقع وآفاؽ التطوير، قرومي حميد وحميدي عبد الرزاق -156
المركز الجامعي ، معيد العموم االقتصادية، في المتقى الوطني حول السياحة في الجزائر الواقع واآلفاق

  2010ماي  11/12، الجزائر، البويرة

مداخمة مقدمة ، التنافسية الصناعية لممؤسسة االقتصادية الجزائرية، بوزعرور عمار، كمال رزيق -157
 .2005، جامعة البميدة، األلفية الثالثةو  صاد الجزائريفي الممتقى الوطني األول حول االقت

 تأثيراتيا عمى المؤسسات الصغيرةو  االستثمارات األجنبية المباشرة، محمد الشريف منصور -158
دورىا في و  المتوسطةو  مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة، المتوسطةو 

  2002أفريل  8/9أيام ، جامعة األغواط، التنمية

 –مقترحات عممية و  نماذج –تطوير اإلدارة العربية لجذب االستثمار ، محمد صديق عفيفي -159
 .2004 ديسمبر 08- 05، مصر، شرم الشيخ، التمويلو  مؤتمر االستثمار
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مداخمة مقدمة ، أثر العولمة المالية عمى االستثمار األجنبي المباشر، توفيق تمار، محمد يعقوبي -160
 دراسة حالة الجزائر-االقتصادياتو  أثرىا عمى المؤسساتو  في الممتقى الدولي حول سياسات التمويل

 .2006، الجزائر، -جامعة بسكرة، كمية العموم االقتصادية-البمدان الناميةو 

تقييـ تنافسية صناعة السياحة في ليبيا كمصدر بديؿ لمدخؿ في ظؿ ، محمد محجوب الحداد -161
مداخمة مقدمة في الممتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية ، لتخدماتتحرير تجارة ا

، جامعة الجزائر، كمية العموم االقتصادية، لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .2011نوفمبر20

مداخمة مقدمة في ، ائرمعوقات عممية النيوض بالقطاع السياحي في الجز ، يطنة مسعودجم -162
التخمف في و  المؤتمر العممي الدولي الثامن حول تنمية السياحة كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر

  .2009ديسمبر  19/20الجزائر ، الجزائر

أثر ، مداخمة مقدمة في الندوة العممية، أىميتيا االقتصاديةو صناعة السياحة ، محمد العطا عمر -163
-4) دمشق، بحوثمركز الدراسات وال، قسم الندوات والمقاءات العممية، ة عمى السياحةاألعمال اإلرىابي

 .2010جويمية (6

الترويج السياحي كوسيمة فعالة لتنشيط السياحة ، حايف سي حايف شيراز، مناصرية إسماعيل-164
ر السياحة الممتقى الدولي حول دو  مداخمة مقدمة في، والية بسكرة كنموذج، الصحراوية في الجزائر

/ مارس 12-11، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية
2012. 

 الواقع -، األردنية االستثمارات األجنبية في المؤسسات الصغيرة، وفاء عبد األمير الدباس -165
المتوسطة في و  ل المؤسسات الصغيرةمداخمة مقدمة في الممتقى الدولي حول متطمبات تأىي، الطموحو 

  .17/18/04/2006يومي ، جامعة شمف، لعربيةالدول ا

 المواقع االلكترونية:

  www.kenanonline.comعمى الموقع:  نظـ المعمومات التسويقية السياحية، أحمد الكردي -166

عمى الجزائر مف بيف الدوؿ األكثر توفر عمى غاز الشيست ، لمتجددةالبوابة الجزائرية لمطاقة ا -167
  www.portait.cder.dzالموقع 

http://www.kenanonline.com/
http://www.portait.cder.dz/
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تضيف الجزائر من بين الدول األكثر توفر عمى غاز الشيست ، البوابةالجزائرية لمطاقة المتجددة -168
  www.portait.dz :عمى الموقع

  www.jeg.org :عمى الموقع، pdfتحرير تجارة الخدمات السياحية ، الييئة العميا لمسياحة -169

 لإلعالمقطر ، جامعة الدول العربية، المجمس الوزاري العربي لمسياحة، الدليل السياحي العربي -170
 www.pardq.comلموقع:التسويق عمى او 

 المغرب العربي مف ضعؼ التكامؿ إلى فقر التنمية المشتركة، بدون مؤلف -171
www.libyaforum.org  

التحديات والحمول عمى الموقع. ، استفسارات حوؿ السياحة العربية البيئية، بدون مؤلف -172
www.startimes.com  

ندوة حول مخابر البحث العممي في ، مناخ البحث العممي واستنزاؼ العقوؿ، بمكير بومدين -173
  www.annasronline.com :الجزائر عمى الموقع

  www.almyah.com في الجزائر مصادر الموارد المائية وتخصيصيا، بشير ييشعبن  -174

، المركز الجامعي بشار، المناطؽ الحرة، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، تميراز، بوشنافة -175
  www.nadaa.net :عمى الموقع االلكتروني

عمى الموقع (12الفصل الثاني عشر)، العربي التعاوف في قطاع السياحة، جامعة الدول العربية -176
  www.amf.org.aeااللكتروني:

عمى الموقع  مستوى الوعي السياحي لدى طمبة المدارس إلقميـ الشماؿ، حسين أبو العسل -177
  www.kenanaonline.com :اإللكتروني

عمى الموقع االلكتروني  نحو تأصيؿ ثقافة السياحة لدى أجياؿ الوطف، ب بن عمي العويسيرج -178
http://note.mag.com  

-11يومي ، الجزائر، رسالة رئيس الجميورية بمناسبة افتتاح الجمسات الوطنية والدولية لمسياحة -179
 https://www.djazairess.com عمى الموقع:.12/02/2008

 عمى الموقع دراسة وتقييـ مقالة الخوصصة في الجزائر، بوزيان عثمان، شريف شكيب أنور -180
www.albassair.net  

http://www.portait.dz/
http://www.jeg.org/
http://www.libyaforum.org/
http://www.libyaforum.org/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.annasronline.com/
http://www.almyah.com/
http://www.nadaa.net/
http://www.kenanaonline.com/
http://note.mag.com/
http://note.mag.com/
http://www.albassair.net/
http://www.albassair.net/
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 :عمى الموقع مؤشرات اقتصادية مشجعة..عف الجزائرعبد الوىاب بوكروح: -181
http://www.bawahab2505maktooblog.com/?past=5006               

 ىعم 2003نيسان ، ندوة حوؿ قطاع السياحة في سمطنة عماف، جون، داوسن، جيم، فالدمير-182
  http://www.alwatan.com:الموقع

 طية عمى تنافسية االقتصاد الجزائريأثر الشراكة األورومتوس، قمش عبد القادر -183
www.ulum.1/b  

  www.ulul.net/c41.htm عمى الموقع الشراكة األورو جزائرية، عمورة جمال -184

 www.djazairess.comوقع عمى الم تداعيات انتشار السوؽ الموازية بالجزائر، م.ذبيح -185

العدد ، السمسمة السادسة، مجمة إضاءات، نشرة توعية، الغاز الصخري،، معيد الدراسات المصرفية -186
 www.kibs.edu.kwعمى الموقع، 2014مارس ، 08

  www.bebeldjazair.com عمى الموقع: مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مقالة الجزائر -187

  www.majlislouma.dz عمى الموقع معمومات عف الجزائر، مقالة الجزائر -188

 سياحيالبيروقراطية وعدـ جاىزية البنية التحتية أبرز معوقات نمو االستثمار ال، موفق النويصر -189
 www.classic.aawsat.com :عمى الموقع في السعودية

 عمى (22/11/2015)، الجزائر، الصحافة معرض، مؤسساترؤساء ال منتدى -190
 www.Fce.dzالموقع:

ا المعمومات واالتصاؿ في تنمية السياحة االلكترونية في المنطقة العربية وتكنولوجي، نبيل عمي -191
  www.mogtamaa.telecemtre.orgمقالة عمى الموقع ، قطاع السياحة

  www.wikipidia.orgوكيبيديا الموسوعة الحرة:  -192

مارس ، مردودىا عمى صناعة السياحةو  ـ السياحة االلكترونيةكيفية تنظي، يوسف محمد ورداني -193
 .www.historicalcities.worpress.com ي:عمى الموقع االلكترون 2008

  3-www.algerieindicateur.dz  

www.radioalgerie.dz -333 

   -http://www.bebeldjazair.com  

http://www.bawahab2505maktooblog.com/?past=5006
http://www.bawahab2505maktooblog.com/?past=5006
http://www.ulum.1/b
http://www.ulum.1/b
http://www.ulul.net/c41.htm
http://www.kibs.edu.kw/
http://www.bebeldjazair.com/
http://www.majlislouma.dz/
http://www.classic.aawsat.com/20/09/2014
http://www.mogtamaa.telecemtre/
http://www.wikipidia.org/
http://www.historicalcities.worpress.com/
http://www.algerieindicateur.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.bebeldjazair.com/
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   - http://www.annabaa.org/n/ 

   - www.kunanet.com 

   - www.historicalcities.worpress.com  

   - www.echouroukonline.dz  

   - www.arianis.fr/doc.map2008.pdf  

   - www.aps.dz/ar/economie 

   - www.algerieindicateur.dz  

   - www.Adirasa.com  

http://www.elmouradia.dz/algerie/economie/algeriehtm-    

www.mta.dz-    

   -www.andi.dz 

 الوزارات:

 .(67/69إنشاء المخطط الثالثي )، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية -208

 .(70/73) إنشاء المخطط الرباعي األوؿ، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية -209

 .(74/77تقرير حوؿ المخطط الرباعي الثاني )، وزارة التخطيط والتييئة العمرانية -210

 .2015، زارة التربية والتعميمو  -211

 .2015، وزارة التعميم العالي والبحث العممي -212

 .2016، وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -213

 .2016، وزارة النقل -214

 .2015، وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعات التقميدية -215

 .2014، إحصائيات السياحة، والصناعات التقميديةوزارة التييئة العمرانية والسياحة  -216

 إستراتيجية تنمية التكويف في قطاع السياحة، وزارة التييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية -217
2015. 

 . 2014إحصائيات السياحة لسنة ، 2015وزارة السياحة  -218

 .2012الصناعة التقميدية و  وزارة السياحة -219

http://www.elmouradia.dz/algerie/economie/algeriehtm
http://www.elmouradia.dz/algerie/economie/algeriehtm
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 .(2004/2014تصور تطور السياحة لمعشرية )، رة السياحة والصناعة التقميديةوزا -220

 .2000، مديرية اإلحصائيات، وزارة السياحة -221

' الكتاب SDAT2025المخطط التوجييي لمتييئة السياحية '، البيئة والسياحة، وزارة تييئة اإلقميم -222
 .2008في جان، السبعة لالمتياز(: األقطاب السياحية 03رقم )

(: تشخيص وفحص السياحة الجزائرية 01الكتاب رقـ )، وزارة تييئة اإلقميم والسياحة -223
 .2008جانفي

 SDATالمخطط التوجييي لمتييئة السياحية ، البيئة والسياحة، اإلقميمتييئة السياحة و وزارة -224
األعمال السياحية ذات (: المخطط االستراتيجي: الحركيات الخمسة وبرامج 02الكتاب رقم )،     
 .2008جانفي ، األولوية

 المراسيـو  القوانيف

المتعمق بإنشاء الشركات المختمطة وطرق  1982أوت  28المؤرخ في  82/13قانون رقم ال -225
 تسييرىا.

يتضمن قانون  1963جويمية  26الصادر في  227-63القانون رقم من  02و01المادتين  -226
 .1963أوت 2، 53العدد ، سميةالجريدة الر ، االستثمارات

العدد  الجريدة الرسمية، المتعمق بالمحروقاتو  28/04/2005الصادر في  05/07القانون رقم  -227
 . 19/06/2005، الجزائر، 05

، المتعمق بإنشاء الشركات المختمطة وطرق تسييرىا 1982أوت  28المؤرخ في  82/13قانون رقم -228
 . 86/13المتمم بالقانون رقم و  المعدل

المتعمق بإنشاء  82/13مقانون لمعدل ومكمل  1986أوت  19المؤرخ في  86/13قانون رقم  -229
 . 1986أوت  27الجزائر، 35العدد ، الجريدة الرسمية، الشركات المختمطة االقتصاد وطرق تسييرىا

 .1999أفريل  4المؤرخ في ، 06/99القانون ، 03المادة-230

 .2015يمية قانون المالية التكم -231
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يوليو  19، 47العدد ، الجريدة الرسمية، 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06األمر رقم  -232
2006. 

 .2001، 47عدد ، الجريدة الرسمية،، 03-01األمر رقم ، 12المادة -233

المؤرخ في  03.01المعدل والمتمم لألمر رقم ، 2006جويمية  15المؤرخ في  08-06أمر رقم  -234
 2001، الجزائر، 47العدد، الجريدة الرسمية، والمتعمق بتطوير االستثمار 2001 أوت 20

 .2001ديسمبر  24المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم ، الجزائر -235

 21/02/1998، الجزائر، 11العدد، الجريدة الرسمية، 70/98المرسوم التنفيذي  -236

 .2001ديسمبر  24في المؤرخ  281-01المرسوم التنفيذي رقم  -237

 1992، الجزائر، 79، العدد، الجريدة الرسمية، 92/402المرسوم التنفيذي رقم  -238

الجريدة ، 2006ديسمبر  11المؤرخ في  470-06المرسوم الرئاسي رقم المادة األولى من  -239
 . 2006، الجزائر، 43السنة ، 82العدد ، الرسمية

 التقارير

 .2014أفريل  04، العربية لمسياحة اإلستراتيجية، سياحةالمنظمة العالمية لم -240

 .2002، مصر، إصدار مركز البحوث اإلفريقية، (2002-2001التقرير االستراتيجي اإلفريقي ) -241

  .2015الديوان الوطني لإلحصائيات  -242

ىمة مف أجؿ مسا، االجتماعيةو  لجنة آفاق التنمية االقتصادية، االجتماعيو  المجمس االقتصادي -243
 . الوطنية اعادة تجديد السياسة السياحية

مشروع تقرير حوؿ المساىمة مف أجؿ تحديد ، المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي -244
 .2000نوفمبر ، 16الدورة ، السياسة السياحية الوطنية

 2014أفريل  04، االستراتيجية العربية لمسياحة، المنظمة العالمية لمسياحة -245

 .2009أكتوبر ، 03العدد، 07المجمد ، مؤشر السياحة العالمية، المنظمة العالمية لمسياحة -246
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