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مقدمـــة عــامــة

:مقدمة
عد السياحة واحدة من أكرب الصناعات منوا يف العامل ، فقد أصبحت اليوم  من أهم القطاعات يف التجارة ت

ميزان املدفوعات ، ومصدرًا و حتسني الدولية ، باعتبارها قطاعا انتاجيا يكتسي أمهية كبرية يف زيادة اخلل الوطين ،
للعمالت الصعبة ، وإتاحة فرص التشغيل لأليادي العاملة ، وهدفًا لتحقيق برامج التنمية االقتصادية ، إذ بلغت 

وهذا حسب 2015مليار سائح سنة 1,2مليار دوالر ، وعدد السائحني 1500عائدات السياحة العاملية 
.للسياحةإحصائيات  املنظمة العاملية 

للجزائر تشري مجيع الدراسات السابقة اليت اهتمت بقطاع السياحة يف اجلزائر إىل ضعف كبري يف بالنسبةأما
نشاطه مقارنة مع دول أقل إمكانات منها، بالرغم من امتالكها ملناطق خالبة و شريط ساحلي مميز و تنوع 

اء صنفت من أمجل صحاري العامل، باإلضافة إىل مناخي يسمح باستمرار السياحة على مدار السنة و بصحر 
جتاورها سبعة دول و 

التارخيي ماالثراء التنوع البيولوجي فهي متتلك من اخلريات واملوقع وفبهذه املساحة و. هي تقابل القارة األوربية
.عن غريها من البلدانسياحياجيعلها تتميز

وعلى الرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل، إال أّن القطاع السياحي يف 
ودة، اجلزائر مل يرق إىل املستوى املطلوب الذي يكفل الوصول إىل األهداف املرجوة منه، وبقيت إجنازاته جدٌّ حمد

. خصصت هلذا القطاع، تعترب ضعيفة مقارنًة بكرب مساحة اجلزائر
خالل العشرية املاضية، زادت من عزلة اجلزائر على تشهد استمرارية، وأن ظاهرة الالأمن اليت عرفتها اجلزائر

و لكن هذا ال يعىن أن املستوى الدويل، وبالتايل القضاء على اآلمال اليت كانت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة 
ن هناك اجلانب األمين هو املؤثر الوحيد أو األكثر تأثريا على النتائج اليت حيققها هذا القطاع، و عليه ميكن القول أ

.من املتغريات اليت تؤثر على أداء هذا القطاع و الطلب على اخلدمات املقدمة به، و للنهوض به العديد
وتطمح اجلزائر إىل دخول سوق السياحة وجعلها واحدة من األولويات القومية، وحتويل اجلزائر إىل أحد مراكز 

ق اسرتاتيجية حكيمة وطموحة وفعالة، ترتكز من جهة اجلذب السياحي من الدرجة األوىل، وذلك من خالل تطبي
على التجارب الناجحة يف البلدان املطلة على حوض البحر املتوسط ويف البلدان األخرى، وترتكز من جهة أخرى 

م، والذي يقضي بأنه ينبغي أن 1995على الرتتيبات الوجيهة الواردة يف ميثاق السياحة املستدامة الصادر سنة 
.تكون السي

و نظرا للدور اهلام الذي تقوم به السياحة يف اقتصاديات الدول و االقتصاد العاملي، فقد أجريت العديد 
يهتم القياس االقتصادي لقياسية، حيث من الدراسات و األحباث يف هذا اإلطار و يف مقدمتها جند الدراسات ا



ب

مقدمـــة عــامــة

تنمية قدرات الباحثني على تنظيم و تصنيف الظواهر العلمية، مما أدى إىل تطوير خمتلف طرق معاجلة الكبري يف
اليت تزايد استخدامها يف دراسات و علوم عدة مع ظهور اإلعالم اآليل و توفر برامج املعاجلات اآللية املعلومات،
أدى استخدام هذه األساليب يف خمتلف جماالت العلوم إىل املساعدة يف اكتشاف و فهم املزيد من .للمعلومات

ا لصعوبـــة توفر املعلومات و ــل إدراكها، إمالنظريات عن سلوك الظواهر و اليت مل تكن يف مقدور الباحثني األوائ
أدوات مجعها و معاجلتها السريعة؛ و إما الفتقار الباحثني للتخصص الواسع باألساليب القياسية التطبيقية بالقدر 

.الذي تتطلبه البحوث يف جمال العلوم اإلنسانية و غريها

:إشكالية البحث
يدانا خصبا لتطبيق أساليب القياس االقتصادي يف التقدير من خالل ما سبق يعترب القطاع السياحي م

.الكمي لتأثري االستثمار السياحي على النمو االقتصادي
:و على ضوء ما تقدم ميكن صياغة إشكالية البحث يف السؤال اجلوهري املوايل

االستثمار السياحي على النمو االقتصادي في الجزائر؟ أثرما مدى 

:هيفرعيةمن هذا السؤال مجلة من األسئلة الو ميكن أن نستشف 
ما مفهوم االستثمار السياحي و ما هو دوره يف االقتصاد الوطين  ؟
 اآلفاق املتوقعة للسياحة بشكل عام و االستثمار السياحي بشكل خاص يف اجلزائر؟  و ما الواقع احلايل
  تأثريا على النمو االقتصادي يف اجلزائر؟األكثرما هي املتغريات السياحية

:فرضيات الدراسة
على ضوء ما مت طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث و أمال يف حتقيق أهداف البحث ميكن حتديد 

:، و هي على النحو التايلجمموعة من الفرضيات اجلزئية اليت نسعى الختبارها
ناصر املادية وغري املادية ؛ ولذا فإن ترقية    السياحة يتطلب  نظريا يعرف املنتوج السياحي بأنه مزيج من الع

. السوق االقليمية و الدولية
السياحي العاملي بالرغم من إن  قطاع السياحة يف اجلزائر مل يرقى اىل مصف الدول املهيمنة يف اجلذب

.املؤهالت الكبرية  اليت قد جتعل من السياحة يف اجلزائر قطب اقتصادي جد مهم 
 توجد العديد من املتغريات السياحية  اليت تؤثر يف النمو االقتصادي  يف اجلزائر و اليت ميكن استعماهلا لبناء

، و ميكن من خالهلا التنبؤ تأثري تلك املتغرياتمناذج قياسية تفسر تطور  النمو االقتصادي و حتدد حجم 
.مبسار النمو االقتصادي  املستقبلي يف اجلزائر
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: أهمية الموضوع
تتمثل أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على موضوع يف غاية األمهية ، أال وهو واقع قطاع السياحة يف 

و عليه فإن البحث يتمحور على  دراسة و حتليل االستثمار  السياحي يف اجلزائر ومدى مسامهته يف اجلزائر ،
النمو االقتصادي باإلعتماد على االساليب و االدوات االحصائية لبناء منوذج قياسي احملدد للعالقة بني االستثمار 

وء املستجدات للمرحلة احلالية للسياحة السياحي و النمو االقتصادي ،و السعي للتنبؤ هلذه العالقة على ض
.2025اجلزائرية ، خاصًة يف ظل االلتفاتة األخرية هلذا القطاع من قبل الدولة للنهوض به يف آفاق 

: دوافع اختيار الموضوع
: قادتنا للبحث يف هذا املوضوع نذكر منهاموضوعيةهناك عدة أسباب

مساحتها مما جيعلها مبثابة وجهة سياحية فريدة من نوعهامليزة السياحية للجزائر و شساعة.
سعي اجلزائر إلجياد قطاع اقتصادي بديل القتصاد احملروقات.
 بقاء املنتج السياحي اجلزائري متخلف عن جريانه بالرغم من توفر اجلزائر على إمكانيات أحسن من هذه

.البلدان
يف اجلزائر يف حد ذاته و القياسية منها بشكل خاصقلة الدراسات اليت اختصت مبوضوع الطلب السياحي.

.أما فيما خيص األسباب الذاتية فهي امليول الشخصي للسياحة بصورة عامة

:لبحثانطاق 
أما من ناحية الزمان فإن فرتة الدراسة . فالبحث خيص قطاع السياحة يف اجلزائرالنطاق املكاينمن ناحية 

. للرتكيز أكثر على الواقع احلايل لقطاع السياحةو قد مت اختيارنا هلذه الفرتةم،2015م إىل  1990متتد من سنة 
بالنسبة للحدود املوضوعية فتم استخدام جمموعتني من املفاهيم يف هذا البحث؛ األوىل متعلقة بالسياحة و النمو 

.االقتصادي  و الثانية متعلقة بالقياس االقتصادي

: أهداف البحث
:من خالل هذه الد

 اجلزائري معرفة حجم و أمهية قطاع السياحة يف النشاط االقتصادي.
إبراز أمهية األدوات القياسية يف البحث العلمي و كذا دورها يف تفسري الظواهر.
بعض األساليب الكمية املستخدمة يف عملييت التفسري و التنبؤ بالظواهرالتعرف على.
اجلزائرحتليل واقع قطاع السياحة يف.
االستثمار السياحي على النمو ألثرستخدام أساليب القياس االقتصادي حماولة بناء مناذج قياسية با

.االقتصادي يف اجلزائر 
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:المنهج المستخدم

ان املنهج املتبع يف هذه الدراسة و من اجل االجابة على االشكالية املطروحة هو املنهج الوصفي الذي نعتربه 
مناسبا لطبيعة املوضوع من خالل توضيح املفاهيم املتعلقة بالسياحة ، االستثمار السياحي والنمو االقتصادي ، 

ب التطبيقي من خالل ابراز بعض االحصائيات و اىل جانب  استعمال املنهج االستقرائي التحليلي يف اجلان
لتقديـــر )Eviews 8(حتليلها باالعتماد على اجلداول و الرسوم البيانية ، و كذا االعتماد على برنامج 

النموذج القياسي اخلاص بدراسة العالقة بني بعض املتغريات السياحية  املفسرة والنمو االقتصادي كمتغري تابع  و 
.نتائج و إجراء االختبارات الالزمةاستخراج ال

: الدراسات السابقة
إلى 1974( السياحة الفندقة في الجزائر دراسة قياسية شعويب ، أطروحة دكتوراه ، حممود فوزي

، حاول الباحث فيها 2007-2006، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، )2002
تشخيصهاجلزائر ويفو الفندقةالسياحةقطاعأداءتقييمميكنكيف: اليةاإلجابة على اإلشكالية الت

.و اإلحصاءاالقتصاديأدوات القياسمنمبجموعة

 تناولت فيها )2005-2004(اآلثار التنموية للسياحةمذكرة لنيل ماجستري حتت عنوان : عيشي صليحة
الباحثة أمهية النشاط السياحي و آفاقه و ذلك باالستناد على النتائج احملققة عامليا يف القطاع باملقارنة بني 

بعض البلدان العربية كاجلزائر وتونس ، املغرب باستخدام مناذج قياسية لقياس أداء القطاع ومسامهته يف 
.ولوية يف الربامج التنموية االقتصاد ، فتوصلت إىل أن القطاع مل حيض باأل

 التمويل السياحي في جلب االستثمارات مذكرة لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان دور : ساسي نعيمة
حيث تناولت الباحثة أمهية الساحية بصفة عامة و االستثمار ) 2013- 2012(السياحية في الجزائر

وعملية التمويل السياحي حيث توصلت إىل ضعف عملية التمويل السياحي وهذا السياحي بصفة خاصة ،
.

 ،من إعداد صاحل بزة،-دراسة حالة والية المسيلة–تنمية السوق السياحية بالجزائر رسالة ماجستري ،
، )2005/2006(كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، 

.تطرق الباحث فيها لتطور السوق السياحية باجلزائر و آفاق تنميتها مع دراسة هذه السوق بوالية املسيلة
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:صعوبات البحث
ث هي تلك اليت تقف عادة أمام الباحث فـــي ميدان إن الصعوبات اليت اعرتضتنا يف اجناز هذا البح

القيــاس االقتصادي عند حمـــاولته الـــربط بني التحليالت النظـــرية حـــول ظاهـــرة معيـــنة و واقعها يف بلد ما من جهة 
البحث  و إسقاط ذلك قياسيا بواسطة األدوات اإلحصائية و الرياضية املتاحة لديه من جهة ثانية، و يف هذا

كانت أمهها ندرة املراجع باللغة العربية أو األجنبية فيما خيص اإلطار النظري لظاهرة االستثمار السياحي، و قلة 
.البيانات الرقمية للعديد من معطيات  القطاع السياحي يف اجلزائر 

:مخطط الدراسة
املطروحة و الختبار الفرضيات و لتحقيق أهداف هذه الدراسة اقتضت الضرورة لإلجابة على التساؤالت 

:تقسيم هذا املوضوع إىل ثالثة فصول على النحو التايل
 من هذه الدراسة ثالثة مباحث خصص االول  للتطرق اىل مفاهيم عامة حول السياحة الفصل األوليتناول

ويف  .  جانب التطرق اىل املنظمات الدولية للسياحة اىل، 
املبحث الثاين تطرقنا اىل  دراسة مفهوم االستثمار السياحي ، خصائصه ومتطلبات تطويره وترقيته أما املبحث 

فتضمن التعـريف بالنمو االقتصادي واهم النظريات املفسرة له اىل جانب ادراج األمهية واألثار الثالث
.للسياحة  اإلقتصادية 

 الذي ضم ثالثة مباحث فتنـــاولت  دراسة االستثمار السياحـــي فـــي اجلزائر من خالل الفصل الثاني أما
التطرق لــواقعه وتطوره منذ االستقالل اىل يومنا ، مع إظهار أسباب ضعف القطاع  السياحي وعدم قدرة  

االسرتاتيجيات املطبقة يف هذا القطاع ، و يف االخري منتوجنا السياحي للمنافسة االقليمية او الدولية يف ظل 
. تطرقنا اىل  شرح و تقييم أهم برامج التنمية السياحية يف اجلزائر و آفاقها املستقبلية

 فخصص لنمذجة تأثري االستثمار السياحي على النمو االقتصادي  يف اجلزائر خالل الفصل الثالثبينما
يق منهجية االقتصاد القياسي من حتديد للمتغريات اخلاصة بالقطاع ، أين مت تطب)1990/2015(الفرتة 

.السياحي و اليت تؤثر على النمو االقتصادي يف اجلزائر 
أما اخلامتة  فكانت عبارة عن  حوصلة للبحث املنجز  مع سرد النتائج  املتحصل عليها من خالل الدراسة *

القياسية للمتغريات السياحية املعتمد عليها كمتغريات مستقلة و ما مدى تأثريها على النمو االقتصادي كمتغري 
أن تكون هذه احملاولة متهيد لدراسة مستقبلية الطروحة تابع ، و حماولة حتليل و  تفسري النتائج و التنبؤ   مع األمل

دكتوراه ختص هذا القطاع احليوي 
.السياحة ، االستثمار السياحي ، املنتوج السياحي ، النمو االقتصادي ، منوذج قياسي : الكلمات المفتاحية *
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:تمهيد
سنحاول يف هذا الفصل تقدمي بعض املفاهيم االساسية حول مصطلح السياحة ، االستثمار  السياحي والنمو 

االقتصادي من الناحية االقتصادية وهذا كمدخل ملوضوع دراستنا حىت يتسىن لنا فيما بعد دراسة العالقة املوجودة 
قتصادية  النامجة عن ترقية وتطوير االستثمارات بني االستثمار السياحي و النمو االقتصادي ، وما هي االثار اال

.   السياحية يف اجلزائر

. أساسيات حول السياحة:المبحث األول
بتطور الفكر البشري حىت أصبحت هلا أسس تقوم تطورت السياحة من ظاهرة بسيطة إىل صناعة عظيمة

من خالل هذا املبحث سيتم التعرض . عليها، و أشكال متعددة و أجهزة تسهر على ضمان استدامتها و منوها
إىل التعريف  بالسياحة و باملنتوج السياحي  و خصائصه و كذلك أهم املنظمات الدولية السياحية اليت تسعى 

.لتطوير النشاط السياحي و تنظيمه

.نشأة السياحة و تطورها: المطلب األول
بدأت السـياحة منذ نشوء اإلنـسـان و كانــــت بسيــطة و بدائ

وسائلها، و كان الغرض منها هو ممارسة النشاطات اإلنسانية الضرورية للحياة، أما يف عصرنا هذا مل تعد السياحة 
و أهدافهاجمرد نشاط بدائي بسيط بل هي صناعة هلا أبعادها 

:مراحل تطور السياحة: الفرع االول
.لقد تطورت 

1:مرحلة الحضارات القديمة: أوال

اإلنسان بطبعه حياول التطلع لألفضل حيث يعترب السفر و التنقل جزء من حياته فلم تكن هناك قوانني 
تنظم تصرفاته سوى الطبيعة، و مل تكن لديه و سائل نقل و مل يكن عنصر الوقت مهم بالنسبة إليه، و عندما 

اليونانيون مستعمرات على شواطئ قامت احلضارات أصبح السفر وسيلة للتجارة، الثقافة و املنفعة، حيث أنشأ

سنة مضت كان اليونانيون يرحلون يف مجيع أحناء البالد إىل أوملبيا لالشرتاك يف األلعاب األوملبية أو 2.000
لى اليونانيني فقط بل جذبت هذه األلعاب العديد من الشعوب، و كان هذا بداية 

ون املزايا العالجية لبعض الرومانيعرفهي األخرى ملا يسمى بالسياحة الدينية حاليا، و عرف اليونانيون كما 

.16. ، ص2008، دار زهران للنشر و التوزيع، األردن، صناعة السياحة: ماهر عبد العزيز1
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و قد ساعدت على السفر و . 
صر اإلمرباطورية الرومانية عدت عوامل منها توفر الطرق اجليدة و األمن ، حيث كان الرومان أول السياحة يف ع

.من مارس السياحة لغرض التمتع
:مرحلة العصور الوسطى: ثانيا

كان اجتاه السياحة يف تلك العصور إىل التجارة و احلج و الرحالت الدراسية، فقد ترك العرب يف الفرتة 
بني القرن ما

حتفة (السياحة؛ حيث انطلق الرحالة العرب جيوبون العامل و كان من أبرزهم الرحالة ابن بطوطة الذي وضع كتاب 
املسالك و (و ضع كتاب ، و كذلك أبو عبيدة البكري الذي)األنظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار

2.، و ابن جبري الذي قام برحلة من بالد األندلس إىل املشرق العريب)املمالك

و كانت أبرز معامل . املشهور ماركو بولوالفرنسي شارملان الذي قام برحلة إىل بغداد، و كذلك الرحالة اإليطايل

.الغري و النظم السياسية املوجودة يف الدول األخرى
:مرحلة العصور الحديثة: ثالثا

و من بعدها قيام الثورة ) ستكشاف أمريكا و رأس الرجاء الصاحلا(أحدثت االستكشافات اجلغرافية 
الصناعية يف القرن التاسع عشر تغريا واضحا يف وسائل املواصالت و تطورها، األمر الذي أدى إىل سهولة السفر 

قية، و التنقل و اختصار املسافات و الوقت مما ساعد على زيادة عدد املسافرين و مهد مليالد صناعة سياحية حقي

و قد ساعد على ذلك استقرار األوضاع األمنية و ازدهار اجلوانب . بصورة مل تشهدها أية فرتة زمنية سابقة
ام باجلوانب النفسية و االجتماعية للبشر، و كثرة األعمال و االقتصادية بعد احلرب العاملية الثانية، و زيادة االهتم

املسؤوليات و تعدد مصادر الضغوط النفسية و العصبية، إضافة إىل انتشار وسائل النقل و وسائل االتصاالت 
و هي عوامل من جوانب احلياة البشرية املعاصرة حتمت على 3احلديثة، و كذا انتشار الوعي الثقايف و السياحي،

.

. 17. ماهر عبد العزيز، مرجع سابق، ص2
.17،18: ، ص2008، األردن، 1، دار الراية للنشر و التوزيع، طالسياحياالقتصاد : زيد منري سلمان3
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:التعاريف األساسية للسياحة و السائح: الفرع الثاني
ن السياحة و السائح يف األدبيات احلديثة؛ تبعا لتنوع معايري التمييز بينها و أتنوعت التعاريف الواردة بش

. ظهور مصطلحات حديثة و فيما يلي استعراض ألهم التعاريف
:مفهوم السياحة: أوال

بدأت احملاوالت األوىل لتعريف ظاهرة السياحة يف الثمانينات من القرن التاسع عشر، و كان أول تعريف 
ظاهرة عصرية : "م بوصفها1905عام ) Guyer Freuler(للسياحة يعود للعامل األملاين جويري فرويلر حمدد 

تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة و االستجمام و تغيري اجلو و اإلحساس جبمال الطبيعة و تذوقها و 
4".هي مثرة تقدم وسائل النقلالشعور بالبهجة و املتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، و

يعاب على التعريف السابق كونه مطوال إضافة إىل إمهاله اجلوانب االقتصادية املرتتبة عن النشاط 
الرتكيز عليه يف تعريفه ) Schullard.H.V(السياحي، و هو ما حاول العامل النمساوي شولرين شراتنهومن 

اصطالح يطلق على العمليات املتداخلة و خصوصا : "حيث أشار إىل أن السياحة هيم،1910للسياحة عام 
العمليات االقتصادية اليت تتعلق بدخول األجانب و إقامتهم املؤقتة و انتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة 

.ركز هذا التعريف على اجلانب االقتصادي و لكنه أمهل هو األخر اجلانب النفسي و الثقايف للسياحة5".معينة
بعد هاذين التعريفني تعاقبت الكثري من التعاريف املختلفة و احلديثة للسياحة من خالل كتابات الكثري 

:منها، أمههامن الباحثني، اهليئات اإلقليمية و الدولية خاصة االقتصادية و السياحية
السياحة هي أنشطة املسافر إىل مكان خارج بيئته "):W.T.O(تعريف منظمة السياحة العالمية .أ

. 6"املألوفة لفرتة معينة من الوقت ال تزيد عن سنة بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى
عرفها ): (J.L.Michaudتعريف جون ميشو .ب

: "جون ميشو كما يلي
مقر اإلقامة األصلي ليلة على األقل، حيث يكون السبب هو التسلية، التداوي، اجتماعات، زيارة 

7".املقدسات الدينية، جتمعات رياضية، إىل غري ذلك

السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة؛ "):A.I.T(للسياحة تعريف األكاديمية الدولية.ج
8".فهي جمموعة األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار

.29. ، ص2007، األردن، 2، دار املسرية، طمبادئ السياحة: لياسإنعيم الظاهر و سراب 4
.30. املرجع نفسه، ص5

6Stephen Williams: Tourism Geography, ROUTLEDG, First Edition, United States, 2003, P. 3.
.25. ، ص2007، اجلزائر، 1، دار التنوير، طالسياحة مفهومها أركانها أنواعها: خالد كواش7
.30. سراب إلياس، مرجع سابق، صونعيم الظاهر8
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هي عملية انتقال اإلنسان من مكان إىل آخر لفرتة زمنية بطريقة مشروعة حتقق ":تعريف زيد منير سلمان.د
9".املنفعة النفسية

مــن خالل التعاريف السابقة يفـــهم بأن السياحة هلا أكثر من تعريف واحد و كــل منــها خيتلف عن األخر .ي

و لكن األمر . ها يف تنمية العالقات اإلنسانــية و الثقافــية بني الشعوبظاهرة اقتصادية، و منهم من يركز على دور 

.ساعة24تؤدي السياحة إىل إقامة دائمة و ال تكون ألقل من 
:مفهوم السائح: ثانيا 

لتعريف
.اخل...اخلاصة بعدد السياح أصنافهم، أغراضهم و أعمارهم

ينتقل غالبية البشر سواء داخل القطر أو خارجه، فمنهم من ينتقل للحصول على عمل، و منهم من 
رب، و هكذا تعددت الفئات البشرية اليت تنتقل من مكان ألخر و املهم هو حتديد يهاجر و آخرون لزيارة األقا

:الفئات اليت تنتقل ألغراض سياحية، و قد تعددت اآلراء حول تعريف و حتديد السائح و من أبرزها جند
السائح هو الشخص الذي يسافر خارج حمل إقامته األصلي و ألي سبب غري ":تعريف ماهر عبد العزيز.أ

و ) سائح أجنيب(أو داخل بلد غري بلده ) سائح وطين(كسب املادي أو الدراسة، سواء كان داخل بلده ال
10"ساعة24لفرتة تزيد عن 

ميكن اعتبار السائح كل شخص ينتقل خارج حمل إقامته ":)Yves Tinard(تعريف يفاس تينارد .ب
املتعة، : أشهر ألجل أحد األسباب التالية4ساعة أو ليلة كاملة و ال تزيد عن 24ملدة ال تقل عن 

".الصحة، املهمات و االجتماعات، رحالت األعمال و التنقالت اخلاصة، الرحالت الدراسية
السائح هو أي شخص يزور دولة "):I.U.O.T.O(احية تعريف االتحاد الدولي للمنظمات السي.ج

". أو جهة أو مكان غري األماكن اليت تقع داخل حمل إقامته املألوفة
السائح أي شخص يزور "):1963روما (تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسفر و السياحة الدوليين .د

وراء عمل جيزى منه يف الدولة اليت دولة أخرى غري الدولة اليت اعتاد اإلقامة فيها ألي سبب غري السعي
".يزورها

.15. ، ص2008، األردن، 1، دار الراية للنشر و التوزيع ، طاالقتصاد السياحي: زيد منري سلمان9

.27. صماهر عبد العزيز، مرجع سابق،10
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و هكذا تتضح الرؤى على أن السائح هو كل شخص يرتك مكان إقامته املعتادة إىل أماكن أخرى، طلبا إلشباع 
حاجات نفسية و روحية من أجــــل جتديـــد نشاطه، أو ألغراض أخرى كتوسيع معارفه و الرتفيه عن النفس و زيارة 

األصدقاء، و غريها من احلاجات اليت يسعى إلشباعها من خالل قيامه بالرحلة السياحية سواء داخل األهل و 
.البلد أو خارجه

:تعريف المنتوج السياحي:  ثالثا 
كما أنه يعرف من الناحية . هوعبارة عن مزيج من العناصر يف شكاها املادي وعري املادي املقدمة للسائح

أنه كل ما يتم استهالكه يف إطار العملية السياحية يف شكل  خدمات ،االستهالكية على 
غري ... ، مواضيع ثقافية و ترفيهية وكذا معطيات طبيعية و جغرافية من الشواطئ و اجلبال و اآلثار..نقل ، سكن

. ـزيج أن هذه العناصر يف شكلها الفردي ال ميكن أن ختلق طلب سياحي ، ولذا يسمى املنتوج السياحي بامل

:ومما سبق ذكره ميكن إستنتاج مكونات املنتوج السياحي 
 قنوات النقل الربية واجلوية والبحرية الداخلية واخلارجية.
 هياكل اإلقامة األساسية كالفنادق و املخيمات وغريها من األماكن اليت ميكن أن تقدم خدمة املبيت

.للسائح 
  كذلك الصناعات التقليدية النشاطات الثقافية كاملعارض ، ة.
 األنشطة الرتفيهية كاملهرجانات و احلفالت.
 اإلجراءات القانونية و اإلدارية لدخول وخروج وإقامة السواح و أمنهم وسالمتهم.
 خدمات اإلتصال و اخلدمات املصرفية من حتويل و صرف للحسابات.
 املستوى العام لألسعار.
 العالقات الداخلية واخلارجية وسياسة التعامل مع اخلارججودة إستقبال السياح و وضعية.
 اليد العاملة اليت تقدم املنتوج السياحي   .

:خصائص المنتوج السياحي : رابعا 
: يتميز املنتوج السياحي مبجموعة من اخلصائص  نذكر منها 

لعنصر البشري و تؤدى يرتبط املنتوج السياحي بالعامل البشري حيث أن اخلدمة السياحية تتم با
  أيضا  إىل  العنصر البشري و بالتايل تتأثر جودة املنتوج السياحي باملهارات و التصرفات السلوكية  بدرجة

. كبرية 
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 ال يقدم املنتوج السياحي  بشكل فردي  بل يقدم يف تشكيلة متناسقة  من املنتجات أو اخلدمات
.السياحية 

 السياحية تنتج و تستهلك يف نفس املكان و الزمان نظرا لطبيعتها غري املادية  إن جزء كبري من املنتوجات
.مثل التظاهرات الثقافية ، اخلدمات الثقافية 

 كما أن املنتوج السياحي غري قابل للتخزين أو النقل ، وكمثال على ذلك فإن الفنادق و املطارات ال
مسية و هذا ما يضيف مسة أساسية هلياكل السياحة ميكن نقلها من منطقة آلخرى يف حالة السياحة املو 

 .

.أنواع السياحة و توجهاتها الحديثة:المطلب الثاني
عرفت السياحة تطورات مستمرة بسبب التحوالت االقتصادية و االجتماعية و كذا تغري و تزايد حاجات 

.األفراد

:أنواع السياحة:الفرع االول

:
11:وفقا لمعيار النطاق الجغرافي و الحدود السياسية.1

تنقسم السياحة وفقا للنطاق اجلغرايف إىل سياحة حملية؛ و هي تشمل نشاط املقيمني يف منطقة معينة و الذين 
يسافرون داخل تلك املنطقة فقط و لكن خارج بيئتهم املعتادة، و إىل سياحة وافدة تشمل نشاط غري املقيمني 

ىل سياحة مغادرة تشمل نشاط األشخاص املقيمني الذين يسافرون إىل منطقة معينة تقع خارج بيئتهم املعتادة، و إ
و انطالقا مــن التقسيــم السابق ميكــن . يف منطقة معينة و يسافـــرون و يقيمـــون يف أماكن خارج تلك املنطقة

م كل من ســياحــة داخليــة تضـــم السياحــة احملليــة و السياحة الوافدة، سياحة وطنية تض: تقسيــم السياحة أيضا إلــى
. السياحة احمللية و السياحة املغادرة، سياحة دولية و اليت تشمل كل من السياحة الوافدة و السياحة املغادرة

):وفقا للعدد(وفقا لمعيار طبيعة الرحلة السياحية .2
سياحة فردية و اليت هيتقسم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل

: ابطة معينة مثلمرتبطني بر 
.

مقوماتها و مكامن تنافسيتها: السياحة في الدول العربية: رياض بن جليلي و آخرون11
.11. ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ص2008األول، جانفي 
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:وفقا لمعيار مدة اإلقامة.3
سياحة أيام، سياحة يعتمد هذا املعيار على طول أو قصر مدة اإلقامة حيث تقسم السياحة وفقا له إىل

12.سياحة عابرةمومسية، 

إن سياحة أيام عادة ما تستغرق أيام حمدودة من يومني إىل أسبوع يقضيها السائح ضمن برنامج معد 
مسبقــا، أمـــا السياحــة املومسية فــهي ترتبــط مبــوسم معني؛ أي أن فرتة اإلقــامة تتـــراوح ما بني شهــــر و ثالث أشهر و 

.سياحة صفة الدورية؛ مبعىن أن نفس السياح يزورون نفس املكان سنة بعد سنةغالبا ما حيمل هذا النوع من ال
سياحة عابرة حتصل أثناء االنتقال بالطائرات و ذلك ألعطال : يف حني تكون السياحة العابرة على نوعني

قال السياح تصيب الطائرة يف بلد ما أو نتيجة لوجود اضطرابات معينة يف أحد املطارات، و أخرى تكون أثناء انت
.بالطرق الربية أثناء توجههم إىل بلد ما و ميرون ببلد معني ملدة يوم أو اثنني

13:تقسيمات أخرى.4

إضافة إىل التقسيمات السابقة توجد العديد من التصنيفات األخرى ألنواع السياحة وفقا لعدة معايري، 
اجلوية، أما تبعا الجتاه الرحلة فيميز بني السياحة فتبعا لوسيلة النقل يفرق بني السياحة الربية، البحرية أو 

الريــفية، و وفقــا للعمر فتقسم إىل سيــاحة الشباب، املتقـاعدين و النــاضجيـن، و حسب الســاحلية، اجلـبلية و
نف ميزانية السائح فالسياحة تقسم إىل سياحة رفيعة وسياحة اجتماعية، هذا و تبعا للغرض من القيام بالرحلة تص

.اخل...السياحة إىل سياحة تعلم، سياحة رياضية، سياحة دينية
:األشكال البديلة للسياحة:الفرع الثاني

عن أشكال بديلة، تكون حمدودة اآلثار السلبية الدول إىل إعادة النظر يف أشكال السياحة التقليدية و البحث 
.

:التنمية السياحية المتواصلة.1
حة اليوم و يف نفس الوقت التنمية اليت تفي باحتياجات سيا: "

حتمي و تقوي الفرص للمستقبل؛ و ذلك عن طريق إدارة كل املوارد بطريقة تغطي االحتياجات االقتصادية و 
14".االجتماعية مع عدم اإلخالل بالبيئة أو املوارد البيئية

.عرف أيضا بأشكال السياحة املتواصلة أو املستدامةو اليت تباألشكال البديلة للسياحة

.68،69: ماهر عبد العزيز، مرجع سابق، ص12
.91-83: ص-جع سابق، صخالد كواش، مر 13
.78. ، ص2008، مصر، 1، دار الوفاء، طمحاضرات في السياحة المتواصلة و البيئة: نشوى فؤاد14
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يقصد بالسياحة املتواصلة أن السياحة جيب أن توافق بني التوقعات االقتصادية و متطلبات محاية البيئة املادية 
إشباع الحتياجات السياح احلاليني مع احلفاظ و تعزيز الفرص : "

يتبني من خالل التعريف السابق أن السياحة تكون متواصلة عندما يتضمن تطويرها و تنميتها 15".املستقبلية
.صون الطبيعة و احرتام السكان األصليني، و أيضا العمل على حتقيق األهداف التنموية

نفس من خالله صناعة تعترب البيئة العنصر األساسي يف التنمية السياحية املتواصلة فهي الشريان الذي تت
السياحة، لذا فإن عدم احلفاظ على البيئة و عدم التعرف على األزمات البيئية  و احتمال حدوثها ال يعين فقد 
التنمية فقط بل يعين اإلساءة إىل مسعة املقصد السياحي؛ ألن أي سائح لن يعاود زيارته لنفس البلد إذا ما لبس 

تلوث : من أبرز هذه األزمات و أمههاو.عرض لألزمات البيئية املختلفةتتقصورا يف نظافة البيئة أو إذا كانت
، تلوث املياه و اهلواء، اإلزعاج و التلوث البصري أي إفساد العنصر اجلمايل للمواقع )القمامة(املواقع السياحية 

16.السياحية، تدهور البيئة بالتأثري و القضاء على الكائنات النباتية و احليوانية

:السياحة االيكولوجية كبديل سياحي.2
دارت العديد من النقاشات حول مفهوم و تعريف السياحة االيكولوجية مما نتج عنه عدم االتفاق حول 

Ceballos(و يعرفها سيبالوس السكوران حتديد مظاهر االختالف بينها و بني أمناط السياحة األخرى،
Lascurain (" :

يف ) املاضــي منها و احلاضر(االستمتــاع باملناظــر الطبيــعية و احليوانــات و النبــاتات و أي مظاهــر حضــارية قائمة 
سياحة مسؤولة إىل مناطق طبيعية حتافظ : "كما تعرف17".هذه املناطق

18".على البيئة و تعمل على رفاهية السكان احملليني

:أهدافها.أ
توجد العديد من املصطلحات اليت تشري إىل األمناط البديلة للسياحة، ترتبط بالسياحة االيكولوجية و 

السياحة القائمة على الطبيعة، السياحة البيئية، السياحة : األحيان كمرادفات هلا مثلتستخدم يف كثري من 
الثقافية، سياحة االهتمامات اخلاصة، حيث ختتلف هذه األمناط من حيث املفهوم و لكن تعمل على حتقيق نفس 

ء على استخدام يقلل األـثـر األهداف املتمثلة يف املسامهة يف احلفاظ على املناطق الطبيعية و احلضارية، االحتوا
السلبــي على البيئة و السكــان احمللييــن و بناء الوعي و املسؤولية البيئية و الثقافية، و كذلك السعي إىل حتقيق 

19.مشاركة السكان احملليني يف العملية السياحية و حتقيق التعاون بني مجيع األطراف

.78. املرجع نفسه، ص15
.202-198: ص-، ص2009، مصر، 1، املكتب اجلامعي احلديث، طالسياحة و البيئة بين التأثير و التأثر: حممد الصرييف16
.211. رجع سابق، صحممد الصرييف، م17
.90. نشوى فؤاد، مرجع سابق، ص18
.91. املرجع نفسه، ص19
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:وسائل تحقيقها.ب
يكولوجية ظهرت العديد من االجتاهات احلديثة للتنمية السياحية املتواصلة لتحقيق أهداف السياحة اال

أهم هذه االجتاهات شهادة السياحة اخلضـــراء و شواطئ الراية ،20)محاية البيئة اليوم استثمار للغد(حتت شعار 
).اجلودة البيئيةحلماية14.000(الزرقاء و الفنادق اخلضراء و الفندق البيئي، باإلضافة إىل شهادة األيزو 

.المنظمات السياحية الدولية: المطلب الثالث
أصبــح االعتــراف الدويل بالسياحة و أمهية تنميتهــا و تنظيمهــا كنشاط دولــي أمـرا مفروغـــا منــه، و كنتيجة 
لصلة به، و اعتمادا على 

.إنشائها، أهدافها و جممل أنواعها و الدور الذي تسعى لتحقيقه
:  ماهية المنظمات السياحية الدولية:الفرع االول 

21:تعريفها و شروط إنشائها.1

، )الدول األعضاء(تنشأ مبقتضى اتفاقية تعقد بني الدول املوقعة و املنظمة هلا "
يكون للمنظمة الدولية ". و األعضاء هم الدول املختلفة أو اجلهات اليت تنتمي هلذه الدول و متثلها متثيال كامال

:ثالث أجهزة
.ل األعضاء على قدم املساواةو متثل فيه الدو :الجهاز العام للمنظمة.أ

.و متثل فيه الدول بشكل حمدود، و يتوىل مسؤولية اختاذ القرارات:الجهاز التنفيذي.ب
.و خيتص بإعداد االجتماعات و اجللسات و متابعة تنفيذ القرارات املختلفة:الجهاز اإلداري.ج

لية و هي املشروعية، التنظيم و يرى أساتذة القانون أن هناك شروط البد من توافرها يف املنظمة الدو 
.الدولية

العرف و القيم و التقاليد العاملية السائدة، و أما التنظيم فيتضمن عنصرين، أوهلما هو االستمرارية و الدوام، و 
الثاين هو اإل

.
:و أهدافهادواعي ظهورها.2

املنظمات السياحية الدولية نتيجة إىل املشاكل اليت تعرتض منوها و ظهرت احلاجة امللحة إىل وجود 
و اشتداد املنافسة و فرص االحتكاك الدويل؛ تطورها، و املتمثلة أساسا يف تعاظم احلركة السياحية الدولية

.95. نعيم الظاهر و سراب إلياس، مرجع سابق، ص20
.48. نعيم الظاهر و سراب إلياس، مرجع سابق، ص21
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ألن
دون غريها من الصادرات السلعية؛ حيث أن األموال تنتقل يف جيوب السائحني من بلد ألخر و ليس على الورق 

د مشاكل اجلمارك و اجلوازات و التأشريات بواسطة اعتمادات مصرفية أو تسهيالت ائتمانية، باإلضافة إىل تزاي
.بالنسبة للسياح

مجع األطراف املعنية يفتتلخص األهداف اليت تنشأ املنظمات السياحية الدولية لغرض حتقيقها عموما

ملشرتكة و اليت تكمل القوانني احمللية لكل دولة، و  اإلحصائية يف مجيع الدول و إجياد التشريعات السياحية الدولية ا
.22

:المنظمات الدولية الحكومية للسياحة:الفرع الثاني 
:و هي املنظمات اليت تنشأ مبعاهدة بني الدول أمهها

):I.A.T.A(اتحاد النقل الجوي الدولي .1
يهدف إىل تنمية اقتصاديات خطوط النقل اجلوي و وضع آداب املنافسة يف جمال اخلدمة اجلوية، يقع 

تصل عقوبة الشركات املخلة للتعليمات إىل حد الشطب من سجالت االحتاد و . مقره الرئيسي مبونرتيال يف كندا
و البضائع على اخلطوط اجلوية املختلفة تشمل مهامه االهتمام بنقل الركاب . فرض غرامات مالية باهظة
، و تشجيع النقل اجلوي و تنميته بطريقة منتظمة ومأمونة اقتصاديا، و يهتم أيضا باستخدام مستندات موحدة

23.ل السياحة و السفراألخرى املختصة يف جما

:منظمة السياحة العالمية.2
منظمة منتسبة و 150دول و من 107م و مقرها الدائم يف مدريد، تتكون من 1974تأسست عام 

:هي تابعة ملنظمة األمم املتحدة، تتكون من ستة جلان هي
جلنة إفريقيا؛.أ

جلنة أمريكا؛.ب
جلنة أسيا و احمليط اهلادي؛.ج
جلنة جنوب أسيا؛.د

.190. ماهر عبد العزيز، مرجع سابق، ص22
.189. املرجع نفسه، ص23
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أوربا؛جلنة.ه
.جلنة الشرق األوسط.و

تــهــدف هذه املنظــمــة إلــى ترقــيــة النــشاط السياحــي و تفعيــل دوره فـي االقتصــاد و خلـــق الســالم و 
و العمل الــرفاهيــة الدوليني مـــن خـــالل التقــارب بيـــن الشعـــوب، كما تقـــوم بنشر اإلحصائيـــات السياحيـــة الدوليــة 

السياحة العاملية، إحصائيات (على حل املشاكل السياحية الدولية، و تصدر املنظمة عدة نشرات و جمالت منها 
24).السياحة الدولية، دليل السائح

I.C.A.O)(:25المنظمة الدولية للطيران المدني .3

منظمة حكومية م يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية، و هي1944أنشئت هذه املنظمة عام 
تتمثــل أهــــدافــها فـــي . 

ية، و تقدمي حتديــــد املــبادئ التــي تقـــــــوم عليــها املالحـــــة اجلــــوية فــي العالــم و تنميـــة املــطارات و اخلطوط اجلو 
.التسهيالت اخلاصة باملالحة اجلوية، إضافة إىل دراسة املشاكل املرتبطة بالطريان املدين لضمان سالمته عرب العامل

U.F.T.A.A:(26(االتحاد الدولي لوكالء السفر .4

هدفه مجع االحتادات املهنية يف احتاد دويل خاص بوكالء السفر لكل . مقره بلجيكا و بالضبط بربوكسل
دول العامل و دراسة املصاحل املهنية جلميع مكاتب السفر، احلصول على مستوى دويل باالعرتاف الرمسي مبهنة 

.وكيل السفر و تنظيم مؤمترات دولية و نشر املعلومات السياحية املتعلقة باملهنة
:المنظمات السياحية الدولية غير الحكومية:الفرع الثاني 

27:مفهومها.1

اـلمنظمــات الــيت ال تنـــشأ مبــعــاهــدة دولــيــة و تــشتـــرك فــيهــا هــيئــات و شركات و مؤســســات و هــي 

بني احلكومات، و إمنا تنشأ بالتعاقدات بني هيئات و شركات . شركات جتارية

.للقانون احمللي للبلد الذي تقع به
ائها إىل منظمات تتنوع أشكال هذه املنظمات و يف الغالب تقسم هذه املنظمات حسب اهلدف من إنش

طيب ياسني، كلية العلوم االقتصادية و علوم : ، رسالة لنيل شهادة املاجستري، إشرافواقع السياحة في الجزائر و آفاق تنميتها: عبد القادر هدير24
.32. ، رسالة غري منشورة، ص2006التسيري ، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

.54. نعيم الظاهر و إلياس سراب، مرجع سابق، ص25
.194. صماهر عبد العزيز، مرجع سابق،26
.195. املرجع نفسه، ص27
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. أهدافها اخلاصة من وراء السياحة
:الدولية للسياحة غير الحكوميةالمنظمات:الفرع الثالث 

:28

1951تأسست سنة :األكاديمية الدولية للسياحة.أ
).األكادميية(بعدة لغات و هلا نشرات عدة و جملة ) القاموس الدويل للسياحة(تصدر 

يشمل املعاهد و املدارس و : )C.H.R.I.E(المجلس الدولي للتعليم الفندقي و السياحي .ب
مقره واشنطن بالواليات . الكليات املتخصصة يف جمال السياحة و الفنادق، و كذلك مراكز التدريب

معــــــرض ألحــــدث الكــتــــب الســياحــيــة املتحدة األمــريكــيــة، و مــن مــهـــامـــه عــقــــد مــؤمتــر سنـــــوي يصاحــــبــه 
.و الفندقــية و أحدث األجهزة اليت تستخدم يف صناعة السياحة، كما يصدر جملة حبوث شهرية

:)W.A.T.A(الجمعية الدولية لوكاالت السفر .ج
مقرها جنيف، و تعترب العضوية فيها . ظة على مصاحلهمتنمية نشاط أعضائها يف جمال السياحة و احملاف

.مفتوحة لكل وكاالت السفر ذات الشهرة و النشاط يف السياحة
. م يف باريس1954تأسس سنة ):I.F.T.J.W(االتحاد الدولي للكتاب و الصحفيين السياحيين .د

يف أوربا، دولة 40منظمة صحفية من 30كاتب و صحفي و حوايل 1.500يضم حاليا أكثر من 
.أسيا، إفريقيا و أمريكا

هي منظــمة فندقــية ذات صفة دولــية مقـــرهــا الدائــم باريــــس و ):I.H.A(الجمعــيـة الــدوليـة للفنــادق .ه
تعقد اتفاقيات مجاعية مع االحتاد الدويل لشركات السياحة و . تضم يف عضويتها معظم الفنادق بالعامل

يؤثر سلبا على دخول األفراد و ينعكس ذلك باخنفاض الطلب الكلي على املنتجات .بني خمتلف األعضاء
.السياحية

.67-60: ص-إلياس سراب، مرجع سابق، صونعيم الظاهر28
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ماهية االستثمار السياحي : املبحث الثاين
مفهوم االستثمار السياحي وأنواعه  : املطلب االول
تعريف االستثمار السياحي : الفرع األول 

و . يتمثــل يف جممــوع مــا ينفــق يف قطــاع الســياحة و مــا تســتقطبه الدولــة مــن اســتثمارات أجنبيــة موجهــة هلــذا القطــاع
كمـا . يعترب االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة ملا تتيحه مـن فـرص كبـرية للنجـاح و حتقيـق عوائـد ماليـة معتـربة

األمــــوال احملليــــة و األجنبيــــة لالســــتثمار يف جمــــال أن تطــــور االســــتثمار الســــياحي يتوقــــف علــــى مــــدى تــــدفق رؤوس 
ـــه يف ســـوق الســـياحية العامليـــة و مـــدى  الســـياحة، إىل جانـــب قـــوة املنتـــوج الســـياحي املعـــروض و حجـــم الطلـــب علي

29.اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف مبنتوجها السياحي 

ـــة للســـياحة االســـتثمار الســـياحي  ـــة االســـتثمارية للســـياحة والـــيت تلـــيب ": علـــى أنـــه كمـــا عرفـــت املنظمـــة العاملي التنمي

قـايف والعـو املوارد بطريقة حتقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ، ويتحقق معها التكامل الث
30.امل البيئية والتنوع احليوي ودعم نظم احلياة

أنواع االستثمار السياحي: الفرع الثاني
:وميكن أن نقسم االستثمار السياحي اىل قسمني
ــــ اســـتثمار يف جمـــال اخلـــدمات الســـياحية وتشـــمل العديـــد مـــن القطاعـــات واخلـــدمات األساســـية يف النشـــاط : أوال ـ

السياحي 
وتشمل الفنادق واملنتجعـات السـياحية و كـل مـا يتعلـق بإقامـة السـائح مـن خـدمات مرافقـة  : خدمات اإلقامة1-

كاإلطعام واخلدمات الرتفيهية األخرى 
وتشـمل تشـييد الطـرق وتـوفري سـيارات النقـل للسـياح وكـذلك بنـاء املطـارات وتـوفري خطـوط : خـدمات النقـل2-

.ضيفةالنقل بني بالد السائح والدولة امل

االستثمار :عبد احلفيظ،االستثمار السياحي يف املناطق السياحية دراسة حالة والية جيجل  ،ورقة  حبتية ، امللتقى الدويل بعنوان/ الطيب داودي29

,8، املركز اجلامعي تيبازة،ص 2014نوفمرب 27و 26ية املستدامة،يومي  السياحي باجلزائر ودوره يف حتقيق التنم
,19،ص 2008رعد جميد العاين ، االستثمار و التسويق السياحي ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة االوىل،30
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وتشــمل تــوفري شــبكة اهلــاتف النقــال خاصــة يف املنــاطق الصــحراوية الــيت يزورهــا الســياح : خــدمات االتصــال 3-
وكذلك توفري خدمات األنرتنت بتدفق جيد وهذا من أجل توفري كل الظروف ملتعة السائح 

اليت متتلكها الدولة ومنها: ثانيا ــــ االستثمار يف الثروة السياحية
وذلـــك باالهتمـــام بـــاملوارد الطبيعيـــة للدولـــة املضـــيفة وذلـــك مـــن خـــالل احملافظـــة : االســـتثمار يف املـــوارد الطبيعيـــة1-

عليها
وذلك من خـالل تشـجيع وتنظـيم املهرجانـات الثقافيـة واحملافظـة علـى االثـار وفـتح : االستثمار يف املوارد الثقافية2-

ية أمام القطاع العام واخلاص لالستثمار فيها املناطق االثر 
خصائص االستثمار السياحي: المطلب الثاني 

:يتميز االستثمار يف القطاع السياحي مبجموعة من اخلصائص تفرقه عن االستثمارات األخرى نوجزها فيما يلي
لعاملـة العاديـة واملتخصصـة يف اخلـدمات حيتاج االستثمار السياحي اىل عـدد كبـري مـن اليـد العاملـة تتنـوع بـني اليـد اـــ

.السياحية 
ـــــــ  تـــؤثر التشـــريعات والقـــوانني املنظمـــة لالســـتثمار يف أي دولـــة علـــى االســـتثمار الســـياحي فبقـــدر مرونـــة التشـــريعات 

. تكون املشاريع االستثمارية السياحية مرنة وتقل بقدر التعقيدات والعراقيل اليت تكبح العملية االستثمارية
ــ تتميز املشاريع السياحية بعدم املرونة ونظرا للطابع املومسي للسياحة فإن ذلك يؤثر سـلبا علـى الرغبـة يف االسـتثمار ـــ

الســياحي مـــن اصــحاب رؤوس األمـــوال الصــغرية واملتوســـطة حيــث ال ميكـــنهم أن جيمــدوا بعـــض رؤوس أمــواهلم ملـــدة 
.حتمل بعض املخاطر كمومسية النشاط السياحيمعينة عكس الدولة أو أصحاب رؤوس االموال الذين ميكنهم

:كما تتميز االستثمارات السياحية بـ 
ـــ ســنة ممــا يرتتــب عليهــا عــدة 25ســنة اىل 20االســتثمارات الســياحية تكــون يف أصــول ثابتــة وملــدة طويلــة مــن ـــ

. تغريات سياسية واجتماعية ذات خماطر متفاوتة 
.احية ليس سريعا نظرا لطول مدة االستثماراتـــ إن العائد من االستثمارات السي

.ــــ
ـــــ االســـتثمارات الســـياحية ال حتتــاج اىل عناصـــر معقـــدة كالتكنولوجيـــا مــثال فهـــي تعتمـــد بشــكل كبـــري علـــى العنصـــر 

.البشري
م اقتصــاد أي دولــة مــن خـالل مــا تــوفره مــن فــرص عمــل جديــدة تســاهم يف ـــــ تســاهم االســتثمارات الســياحية يف دعــ

.الدخل السياحي
.ـــــ تعد االستثمارات السياحية من الصادرات غري املنظورة ، وال ميكن نقلها من مكان آلخر
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: حواجز االستثمار السياحي: المطلب الثالث
:أهم ما يواجه االستثمار يف جمال السياحة ما يلي

نقص يف املوارد املالية لدى املستثمرين احملليني بسبب ضآلة املداخيل وعدم القدرة على احلصول على القروض -
.من البنوك

.تأشريات الدخول تشكل بعض التعقيدات املعيقة للسياحة-
خطوط النقل اجلوي وضريبة الدخول فعدم توفر خطوط نقل جوية حديثة ومؤهلة وبأسعار تنافسية أمر يعيق -
.الستثمار السياحيا
.عدم حتديث الفنادق واألماكن اإلقامة املتوفرة وعدم إضافة خدمات جديدة وجتهيزات وأمور مكملة للسياحة-
.عدم تأهيل القوى البشرية-
.عدم االستقرار األمين والسياسي-
.ستثمارعدم توفر خطة سياحية مرجعية، مبعىن أن قيام منطقة سياحية دون خطة متكاملة تعيق وتأخر اال-

النمو االقتصادي: المبحث الثالث
:مدخل عام لنظرية النمو االقتصادي:المطلب األول 

سنبدأ بتعريف النمو االقتصادي باإلضافة إىل الفهم اجليد لنظرية النمو االقتصادي ، وكمدخل عام للموضوع فإننا 
.أمهيته ووصوال إىل خصائص النمو االقتصادي

:مفهوم النمو االقتصادي: الفــــرع األول
.قبل التطرق لتعريف النمو االقتصادي جيب اإلشارة أوال لتعريف التنمية االقتصادية

وجبها الدخل القومي احلقيقي خالل فرتة ممتدة من الزمن :التنمية االقتصادية
.)31(وهذا يعين أن التنمية تتحقق إذا كان معدل التنمية يفوق معدل النمو املكاين

:أما النمو االقتصادي فقد أعطى بعض االقتصاديني عدة تعريف نذكر منها ما يلي
لتغري يف عوامل اإلنتاج وزيادة كفاءة استخدامها، مما يشري مصطلح النمو االقتصادي إىل ارتفاع كمية من خالل ا''

.)32(يرتتب على هذه العملية ارتفاع الدخل القومي والفردي 

.16، ص2003-2002اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار / د) 31(
.294، ص2000سامل توفيق النجفي، أساسيات علم االقتصاد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر / د) 32(
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أن النمو االقتصادي هو تلك الزيادة احلاصلة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل '':وكتعريف آخر ميكن القول
.''الدخل القومي، مبا حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

)33(:وبالتمعن يف هذين املفهومني يتعني التأكيد على ما يلي

يف نصيب الفرد، وهذا ال يتحقق إال إذا كان مقدار جيب أن تكون الزيادة يف الناتج احمللي مصحوبة بزيادة -
:أكرب من معدل منو السكان، ومنه ميكن القول) PIB(الزيادة يف ألـ 

حقيقي وليس –ل الفردي معدل زيادة الناتج القومي أو معدل زيادة الدخ–جيب أن يكون هذا املعدل -
:النقدي، أي جيب أن يكون املؤشر التايل موجب

.جيب أن تكون هذه الزيادة مستدمية وليست مؤقتة-

التجارة، جامعة إميان عطية ناصف، التنمية االقتصادية، دراسات تطبيقية ونظرية، قسم االقتصاد، كلية / حممد عبد العزيز عجمية، د/ د) 33(
.71، ص2003اإلسكندرية، 

.معدل النمو السكاني–معدل نمو الدخل القومي = معدل النمو االقتصادي 

معدل –معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي = معدل النمو االقتصادي الحقيقي
التضخم
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:أهمية النمو االقتصادي: الفـــرع الثاني
االقتصادي هو احملرك الذي يعمل على زيادة وحتسني مستوى املعيشة من خالل توفري الزيادة يف السلع النمو 

واخلدمات وفرض العمل اإلضافية وعادة ما يرتبط النمو باألهداف االقتصادية واالجتماعية احلالية واملستقبلية على 
.املستوى احمللي والعاملي

 يف األجور احلقيقيةالنمو االقتصادي يؤدي إىل الزيادة.
النمو االقتصادي يقضي على الفقر.
النمو االقتصادي يؤدي إىل القضاء على تلوث البيئة دون تناقص يف حجم االستهالك واالستثمار واإلنتاج.

)34(:خصائص النمو االقتصادي: الفــرع الثالث

:أوضح ستة خصائص للنمو االقتصادي سنذكر منها'' إن تيسمون كزننس 
:المعدالت المرتفعة من نصيب الفرد الناتج والنمو السكاني)أ

الناتج والزيادة السكانية فقد بلغ متوسط معدالت النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج يف تلك الدول خالل 
بالنسبة لنمو الناتج الوطين اإلمجايل % 3بالنسبة للنمو السكاين أو % 1، % 2سنة املاضية حنو 200

سنة بالنسبة 72سنة بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج و 36احلقيقي، ولقد تضاعفت هذه املعدالت خالل 
الت بصورة كبرية هلذه سنة بالنسبة للناتج الوطين اإلمجايل، حيث تضاعفت هذه املعد24للنمو السكاين و 

.الدول مقارنة بفرتة ما قبل الثورة الصناعية
:معدالت مرتفعة لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج)ب

أن إمجايل اإلنتاجية لعناصر اإلنتاج '' كزنتس''لقد أكدت الدراسات السابقة للبنك الدويل على ما توصل إليه 
هي احملدد األساسي لنمو الدول النامية ألن إمجايل إنتاجية عناصر اإلنتاج توضح الكفاءة يف استخدام كل 

. ا يقيمون منو هذه اإلنتاجيةاملدخالت املستخدمة يف دالة اإلنتاج فإن االقتصاديني غالبا م
إىل % 50وقد أظهرت دراسات أخرى أن معدالت الزيادة يف اإلنتاجية الكلية احملسوبة يف أي دولة تدرجت من 

.للنمو بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج يف الدول املتقدمة% 75
:المعدالت المرتفعة في التحول الهيكلي)ت

دمة املعاصرة اخلاصية الثالثة اهلامة للنمو وهي املعدل املرتفع للتغيري القطاعي لقد سجل النمو التارخيي للدول املتق
واهليكلي املالزم لعملية النمو، حيث يتمثل هذا التغيري اهليكلي يف التحول التدرجيي من األنشطة الزراعية إىل 

اخلدمي يصاحب هذا األنشطة غري الزراعية، ومنذ وقت قريب كان التحول من القطاع الصناعي إىل القطاع
.التحول تغريات جوهرية يف حجم الوحدات اإلنتاجية

حممود حامد حممود عبد الرزاق، الطبعة االجنليزية، دار املريخ للنشر، . حممود حسن حسين، د. ميشيل تودارو، التنمية االقتصادية، ترمجة د) 34(
.179، 175، ص صم2006/ هـ1427الرياض، م ع س 
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:االمتداد االقتصادي الدولي)ث
إن العنصر األول مرتبط بامليل التارخيي للدول الغنية املسيطرة على املنتجات األولية واملواد اخلام والعمالة الرخيصة، 
ة، مثل هذه األنشطة االستعمارية قد أصبحت ممكنة من 
خالل قوى التكنولوجية احلديثة خاصة يف املواصالت واالتصاالت، وهلذا كان له تأثري على توحيد العامل وحتقيق 
العوملة بوسائل مل تكن موجودة من قبل يف القرن التاسع عشر، كذلك فتح اإلمكانات للسيطرة االقتصادية 

على الدول الفقرية مثل السيطرة على جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا وأمريكا الالتينية األمر الذي والسياسية،
أدى إىل التوسع االقتصادي لدول الشمال وذلك من خالل احلصول على مورد أولية وفتح أسواق للتصدير 

.
:االنتشار المحدود للنمو االقتصادي)ج

يف الناتج العاملي عرب القرنيني املاضيني جند أن التوسع يف النمو االقتصادي احلديث ما زال يقتصر على رغم الزيادة 
.ما يعادل أقل من ربع سكان العامل

:مقاييس النمو االقتصادي وأهم محفزاته وعوائقه: المطلب الثاني
.وعوائق وحمفزاتهسنتعرض يف هذا املبحث إىل مقاييس وأهم حمددات النمو االقتصادي 

:مقاييس النمو االقتصادي: الفـــرع األول

.منو االقتصادي
قياسه يكون بقياس ومبا أن النمو االقتصادي هو الزيادة يف الناتج احلقيقي وكذا يف متوسط دخل الفرد، فإن

.املؤشرين السابق الذكر
:الناتج الحقيقي)1

يشري إىل الكميات الفعلية من السلع واخلدمات املنتجة مقومة باألسعار الثابتة، وهو أساس القياس ملعدل النمو 
لفرتة االقتصادي، هذا األخري الذي ميثل التغري يف الناتج احلقيقي بني فرتتني مقسوما على الناتج اإلمجايل ل

)35(. األساسية املنسوب إليها القياس

) سلبية(قد يؤدي إىل بلوغ نتائج إجيابية أو ) أو نقصه(إال أن هذا املقياس رفضه البعض، ذلك ألن زيادة الدخل 
فزيادة الدخل القومي ال يعين منو اقتصاديا عند زيادة السكان مبعدل أكرب، ونقصه ال يعين ختلفا اقتصاديا عند 

.دد السكان مبعدل أكرباخنفاض ع

.22، ص2001النظرية واملفهوم، القاهرة، مصر، حممد ناجي حسن خليفة، النمو االقتصادي،) 35(
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:الدخل القومي الكلي المتوقع)2
يقرتح البعض قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع وليس الفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة 

.وتتوافر هلا اإلمكانيات املختلفة الستغالل هذه املوارد كالتقدم التقين مثال
)36():الدخل الفردي(متوسط الدخل )3

يعترب هذا املعيار األكثر استخداما وهدفا لقياس النمو االقتصادي يف معظم دول العامل، لكن يف الدول النامية 
.هناك صعوبات لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة إحصائيات السكان واألفراد

والثاين معدل النمو هناك طريقتان لقياس معدل النمو على مستوى الفردي، األول يسمى معدل النمو البسيط، 
.املركب

:معدل النمو البسيط)أ
:يقيس معدل التغري يف متوسط الدخل احلقيقي من سنة ألخرى وتتمثل صيغته، يف ما يلي = y − y − 1y − 1 × 100

.معدل النمو البسيطcms:: حيث 
:ytمتوسط الدخل احلقيقي يف السنةt.
yt-1 : متوسط الدخل احلقيقي يف السنةt-1.

: معدل النمو المركب)ب
يقيس معدل النمو السنوي يف الدخل كمتوسط خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا وتوجد طريقتان حلسابه، طريقة 

.النقطتني وطريقة االحندار

=:ووفقا لطريقة النقطتني لدينا الصيغة − 1
:حيث

cmc :معدل النمو املركب؛
n :فرق عدد السنوات بني أول وآخر سنة يف الفرتة.

yo :الدخل احلقيقي لسنة األساس.
Yn : الدخل احلقيقي ألخر فرتة)n.(

:أما طريقة االحندار فصيغتها كما يلي

.279، ص2005حممد عبد القادر عطية، رمضان حممد أمحد مقلد، النظرية االقتصادية الكلية، كلية االقتصاد جامعة اإلسكندرية، مصر، ) 36(
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Ln yt = a + cmc+ cmc+ = ln yt - a
:حيث

Ln yt : اللوغاريتم الطبيعي للدخل يف السنة)t.(
a :ثابت.

cmc+ :معدل النمو املركب يف السنة.
t :الزمن.

:محفزات النمو االقتصادي: الفـــرع الثاني 
:العوامل االقتصادية)أ

مل تقتصر على دراسة أسباب فشل الدول النامية يف حتقيق النمو إمنا مشلت العوامل احملفزة وتنطوي هذه العوامل 
:فيما يلي

:عامل االستثمار في الموارد البشرية-1) أ
عند دراسة نظريات التنمية توضح أن معظم االقتصاديني اعتربوا أن الرتاكم الرأمسايل هو املتطلب األساسي للنمو، 
غري أنه يف اآلونة األخرية تزايد االهتمام باالستثمار يف املوارد البشرية يف عملية االنتماء، حيث توسعت فكرة رأس 

.إلنتاجيةاملال اإلنفاق على الصحة والتعليم والبحوث ا
:استخدام السياسة المالية العامة-2) أ

يتم تعيني السياسة املالية وفقا للظروف اخلاصة بكل بلد لتعزيز النمو أي أنه تطبيق إزاء السياسة املالية العامة ال 
.يعترب أمرا سليما

:عامل التدخل الحكومي-3) أ
ظيمية من ناحية والدخول املباشر يف األنشطة ترتاوح أشكال التدخل احلكومي ما بني بعض اإلجراءات التن

.االستثمارية واإلنتاجية من ناحية أخرى
:العوامل الغير االقتصادية)ب

:ومن العوامل الغري االقتصادية اليت تنطوي فيما يلي
:  العوامل السياسية-1) ب

كانت تواجه عناية كبرية لعملية متثل مدى توافر السيادة السياسية للدولة وطبيعة تكوين احلكومة السائدة، أي أن
.

:العوامل االجتماعية-2) ب
لكل جمتمع هياكل اجتماعية هلا تأثري على قوة منو االقتصاد حماولة لإلسراع بعملية النمو ال بد أن تعمل على تغيري 

.تلك اهلياكل القائمة ومن مث توجد ضرورة إلحداث



21

مفاهيم عامة حول السياحة ، االستثمار السياحي والنمو االقتصادي : الفصل األول 

:معوقات النمو االقتصادي: الفــرع  الثالث 
:تتلخص معوقات حركة النمو االقتصادي يف النقاط التالية

ل ميثل العامل الدميغرايف أحد العوائق األساسية اليت تقف يف طريق النمو االقتصادي للدو :العامل الديمغرافي)أ
.املتخلفة، إذ أن النمو السكان مبعدالت سريعة يف معظم هذه الدول يلقى أثر الزيادة يف اإلنتاج والدخل

يعترب تكوين رأس املال العامل الرئيسي احملدد للنمو االقتصادي وال نعين به جمرد :مشكلة تكوين رأس المال)ب
.القدرة على االدخار فحسب بل نعين به كذلك حتقيق االستثمار

من احلقائق الثابتة أن التخلف التكنولوجي ركيزة أساسية للنمو االقتصادي إال أن كل : التخلف التكنولوجي)ج
.الدالئل تثري على هبوط مستوى التكنولوجي يف الدول املتخلفة

إن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل مبختلف أنواعه وكلما دخلت أساليب :ضعف المستوى التعليمي)د
العمل يف خمتلف ميادين اإلنتاج صار من الضروري االرتفاع باملستويات التعليمية التدريبية لقوة العمل حديثة لسري

إضافة إىل ما ذكر فإن من ضروري اإلقدام على االستثمار يف التعليم، إن كانت تكلفة الفرصة الضائعة على ما 
.يبدو مرتفعة

.ة يف اإلنتاجية ميكن أن حتققال جدال أن الزيادة الكبري :ضعف الخدمات الصحية)ه
واالرتفاع املستويات الصحية لأليدي العاملة واجلهد املبذول من طرف األفراد العملني يكون أكثر فاعلية عندما 

.يكون مستواهم الصحي مرتفعا منه عندما يكون املستوى متدنيا
37: نظريات النمو االقتصادي: المطلب الثالث 

.االقتصادي يف الفكر الكالسيكي، مث الفكر الكينزي، مث الفكر االقتصادي املعاصرسوف نتطرق إىل النمو 
:النمو االقتصادي عند الكالسيك: الفــرع األول 

اتفق معظم كتاب الكالسيك خبصوص عملية النمو أنه دالة لكل من العمل ورأس املال واملوارد الطبيعية والتقدم 
.التكنولوجي

ن القوة الدافعة للنمو االقتصادي تتمثل بتقدمي الفن اإلنتاجي وبعملة تكوين رأس املال كما اعتقد الكالسيك أ
حيث توجد عالقة تبادلية بني االثنتني، كما اعتقد الكالسيك بوجود عالقة بني النمو السكاين والرتاكم الرأمسايل، 

من خالل أن النمو السكاين يقود إىل تتأثر بالنمو السكاين وتتمثل هذه العالقة يف أن عملية تكوين رأس املال 
.ظهور قانون تناقض الغلة يف الزراعة

.18، ص1985امللك سعود، السعودية، فايز إبراهيم احلبيب، نظريات التنمية والنمو االقتصادي، عمادة شؤون املكتبات، جامعة عبد(37
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:النمو االقتصادي عند الكينزيون: الفــرع الثاني 
ثورة فكرية، فهو حيلل االقتصاد ككل دون ''جون ماينارد كينز '' أحدث 1929يف األزمة االقتصادية سنة 

حتديد األعوان االقتصاديني بصفة منفردة، فيطالب بضرورة تدخل الدولة يف االقتصاد حمذرا من موجة الرواج اليت 
''كينز'' 

. ن تتدخل للتشغيل الكامل والنمو االقتصادي من جديد يف حالة الكسادجيب على الدولة أ
يف حتليله ملشاكل النمو يف الدولة املتقدمة أن البطالة سوف تبقى كمشكلة يف األجل الطويل، ''كينز''ولقد قرر 

يما يتعلق بالفرص ما مل تلعب احلكومة دورا كبريا يف توجيه االقتصاد الوطين، مستندا على سيادة نظرة تشاؤمية ف
.على اآلثار املرتتبة على االستثمار جمال الطلب الكلي الفعال''كينز''

:النمو االقتصادي في الفكر االقتصادي المعاصر: الفــرع الثالث 
ى أن حتقيق صاحب نظرية الدفعة القوية والنمو املتوازن، حيث ير ''بول روزنتشين'': نظرية النمو املتوازن)1

معدالت عالية ال يتم إال من خالل دفعة قوية ورمبا سلسلة من الدفعات القوية، ميكن عن طريقها خروج االقتصاد 
.الوطين من إطار الركود وحتقيق التنمية

.فالدول النامية حتتاج إىل دفعة قوية من رؤوس األموال املستثمرة ومن استغالل املوارد املتاحة يف املشاريع
:رية النمو غير المتوازننظ)2

صاحب نظرية النمو غري املتوازن، حيث يرى أن النمو غري املتوازن أفضل من النمو ' 'ألبرت هيرشمان''يعترب 
املتوازن، فالنمو غري املتوازن قادر على جعل الدولة النامية حتقق تقدما أكرب أما نظرية الدفعة القوية تصلح للدول 

.ميةاملتقدمة وليس للدول النا

تنمية االقتصاد جيب أن تبدأ بإمناء الصناعات الرائدة، مث تنتشر بعد ذلك تلقائيا إىل بقية صناعات االقتصاد 
.الوطين
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:تمهيد

وتطمح اجلزائر إىل دخول سوق السياحة وجعلها واحدة من األولويات القومية، وحتويل اجلزائر إىل أحد مراكز 
وفعالة، ترتكز من جهة اجلذب السياحي من الدرجة األوىل، وذلك من خالل تطبيق اسرتاتيجية حكيمة وطموحة 

على التجارب الناجحة يف البلدان املطلة على حوض البحر املتوسط ويف البلدان األخرى، وترتكز من جهة أخرى 
م، والذي يقضي بأنه ينبغي أن 1995على الرتتيبات الوجيهة الواردة يف ميثاق السياحة املستدامة الصادر سنة 

.تكون السياحة املستدامة على املدى ال

وعلى الرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل، إال أّن الواقع السياحي يف اجلزائر ال 
األهداف املرجوة منه، يبعث على التفاؤل، إذ مل يرق هذا القطاع إىل املستوى املطلوب الذي يكفل الوصول إىل

. فحجم االستثمارات اليت خصصت هلذا القطاع، تعترب ضعيفة مقارنًة بكرب مساحة اجلزائر
مرارية، وأن ظاهرة الالأمن اليت عرفتها اجلزائر خالل العشرية املاضية، زادت من بذلت يف السبعينات مل تشهد است

.عزلة اجلزائر على املستوى الدويل، وبالتايل القضاء على اآلمال اليت كانت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة

القطاع السياحي في الجزائرمميزات :  المبحث االول 

، أن العديد من الرحالة الذين زاروا الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز: يف مؤلفه"عبد اهللا ركييب"يؤكد 
، )1920- 1912(رحلة في ربوع األوراس: يف كتابهSimon Hilton: اجلزائر وكتبوا عنها، أمثال

الجزائر : يف كتابهM.D. Stot، و )1944(ريح الصحراء : يف كتابهR.U.C. Bodlley:  وكذلك
هذه الكتابات تدل على اهتمام الباحثني والرحالة العرب والغرب، وذلك لتمتعها مبؤشرات . ا على حقيقته

)38(:للجذب السياحي أمهها

حيث تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض املتوسط،:الخصائص الطبيعية والجغرافية:المطلب االول 

االجتماعية والثقافية، ومسات مورفولوجيتها اخلاصة، ووضع طبيعتها األصلية ومواردها املتعددة ، حيث يبلغ طول 
إذ ترتبع على مساحة أكرب البلدان األفريقية من حيث املساحة ،كلم، وتعد اجلزائر من 1200ساحلها حوايل 

ويف اجلزائر منطقتني متميزتني عن بعضهما ). 39(مليون نسمة²،35كلم2381741

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.113، ص 1999عبد اهللا الركييب، اجلزائر يف عني الرحالة اإلجنليز، اجلزء األول، دار احلكمة، اجلزائر، :38

.قنفس املرجع الساب: 39
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:بعًضا، مها

وهي تضم وتضم املناطق التلية واملناطق السهلية، وهي مناطق عريضة أكثر منها طويلة،:منطقة الشمال-أ
أخصب األراضي، وحتتوي السهول واجلبال كالونشريس، القبائل، تلمسان، وجبال األطلس الصحراوي اليت تتكون 

كما يتصف املناخ اجلزائري باملتوسط أساًسا وآخر . بدورها من جبال القصور، العمورية، أوالد نايل، و أخريبان
.ارًا و جافًاقاري، هذا ما جيعل الشتاء بارًدا قارًصا، والصيف ح

ويشمل املنطقة الساحلية من الشرق إىل الغرب، بدرجات حرارة سنوية متوسطة تقدر بـ :المناخ المتوسط-
18º30ºوعليه املناخ يف هذه املنطقة يتميز باحلرارة والرطوبة ،.

العليا، ويتميز بفصل بارد طويل ورطب أحيانًا، إذ يستمر من وحيتوي منطقة اهلضاب :المناخ الشبه الحار-
.شهر أكتوبر إىل  شهر ماي

اهلضاب األرضية، وتسمى باحلمادة والدروع، : هلا ثالثة صفات رئيسية، هي:منطقة الجنوب الصحراوي-ب
والثالثة طبيعة اهلقار، واليت .العرق الغريب الكبري، والعرق الشرقي الكبري، وعرق شاش: والثانية ترتكز يف العروق وهي

مرتًا ، وميتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار اليت 3003بـ " "
ملم يف السنة، وحبرارة شديدة يف النهار ومنخفضة يف الليل، ويسودها املناخ اجلاف الذي يتميز 500ال تزيد عن 

، وبقية األشهر تتميز 45ºو 40ºميتد من شهر ماي إىل سبتمرب، بدرجات حرارة ترتاوح بني مبوسم حار طويل 
.مبناخ متوسط احلرارة، أما الغطاء النبايت فهو متكون أساًسا من واحات النخيل

مناطق سياحية يف اجلزائر تبًعا لتنوع 06ميكن حصر : المناطق السياحية في الجزائر:المطلب الثاني 
)40(: ت اجلغرافيةاملعطيا

وتتميز هذه املنطقة بطول شواطئها :منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمالي-أ
ار تعود إىل عصور كلم، وبعدد كبري من املواقع األثرية، واليت تعود إىل عهد الرومان والعرب املسلمني، وآث1200
ـما قبل 

مرتًا، كما 2308بـ " اللة جدجية":منطقة السلسلة األطلسية-ب
وسلسلة جبال موازية للساحل تتميز بإمكانيات كبرية لتنمية أنواع سياحية عديدة،  جند جبال األوراس، الونشريس،
...).التزحلق، التسلق، الصيد(كالنشاطات الرياضية الشتوية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.222االول ،ص خالد كواش ،مقومات ومؤشرات السياحة يف اجلزائر ،جملة اقتصاديات مشال اقر يقيا ، العدد :40
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.واليت تتميز مبناخها القاري، ومبواقعها األثرية، وبضاعتها احلرفية والتقليدية املتنوعة:منطقة الهضاب العليا-ج
وهي املناطق الواقعة بني اهلضاب العليا والصحراء الكربى، واليت ميكن فيها :منطقة األطلس الصحراوي-د

.اخل...املعدنية، الصيدتنمية السياحة املناخية، 
:منطقة واحات الصحراء-ه

.
، وتتميز باملساحات )اهلقار، التاسيلي( وهي املنطقة املعروفة باجلنوب الكبري :منطقة الصحراء الكبرى- و

الشاسعة، واجلبال الشاخمة، وباحلرارة املعتدلة طوال فصول السنة، واليت تشكل مصدرًا هاًما للسياحة الشتوية، 
وع املناطق السياحية واملناخ يف اجلزائر، األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من السياحة، وهو ما بفضل تن

يساعد كذلك على عدم تركز النشاط السياحي خالل فرتة زمنية حمددة، ويؤدي على استمرارية النشاط السياحي 
).القضاء على املومسية(خالل كل فصول السنة 

باعتبار الظاهرة السياحية يف اجلزائر حديثة النشأة، فإن :يخ الظاهرة السياحية في الجزائرتار :المطلب الثالث
، ويعود ذلك إىل بداية القرن التاسع )1962(ظهورها يف اجلزائر يعود إىل احلقبة االستعمارية، أي قبل االستقالل 

، وبواسطة )41(وية اجلزائريةأسس املستعمر اللجنة الشت1897عشر، خالل االحتالل الفرنسي، ففي سنة 
الرعاية واإلشهار متكنت من تنظيم قوافل سياحية عديدة من أوربا حنو اجلزائر، فهذه املرحلة جلبت العديد من 

وهو ما دفع املستعمر الفرنسي إىل التفكري يف إنشاء هياكل السياح األوربيني الكتشاف املناظر الطبيعية لبالدنا،
مت تشكيل نقابة سياحية يف مدينة وهران، ويف 1914، ويف سنة )السياح(قاعدية تلبية حاجيات الزبائن األوربيني 

نقابة 20مت تشكيل فدرالية السياحة، واليت جتمع 1919تشكلت نقابة سياحية يف قسنطينة، ويف سنة 1916
سي

مت إنشاء الديوان اجلزائري للنشاط االقتصادي و السياحي، الذي كان يهدف إىل 1931السياحي، ويف سنة 
.نشاطه حىت بعد االستقالل تنمية السياحة، وأصبح يسمى فيما بعد مبركز التنمية السياحية، واستمر 

ألف سائح، لذا أدرك املستعمر آنذاك أمهية املوارد 150حوايل 1950وقد بلغ عدد السياح يف اجلزائر سنة 
السياحية يف اجلزائر، والربنامج املوسع الذي مت وضعه، واخلاص بالتجهيزات السياحية يف خمطط قسنطينة سنة 

منها ممركزة يف اجلزائر العاصمة، لدليل على % 17نادق حضرية، غرفة لف17200، واخلاص بإجناز 1957
)42(.أمهية السياحة يف اجلزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1977مروان السكر، خمتارات من االقتصاد السياحي، مكتبة جمدالوي، :41
.224خالد كواش،مرجع سابق،ص :42
.1989الدليل االقتصادي و االجتماعي، املؤسسة الوطنية للنشر و اإلشهار، اجلزائر، : 43
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في الجزائر واقع القطاع السياحي: المبحث الثاني 

االستقاللوضعية القطاع السياحي غداة :  المطلب االول

بعد االستقالل، وجدت اجلزائر آنذاك نفسها أمام هياكل سياحية فقرية، وعاجزة عن تلبية الطلب السياحي 
إال أن الدولة بادرت إىل إنشاء من حيث عدم كفايتها أو مواكبتها ملا تزخر به بالدنا من تنوع سياحي كبري،

من أجل بناء 1966و 1962
)43(:وحددت يف ثالث مناطق كربى هي . مرافق لألعمال واملؤمترات، وامللتقيات املختلفة

.سيدي فرج، مركب تيبازةمركب مورييت،: اجلهة الغربية للجزائر العاصمة- 1

.سرايدي لعنابة، فندق بالقالة: اجلهة الشرقية- 2

.األندلسيات بوهران: اجلهة الغربية للوطن- 3

، اليت تعترب بداية االهتمام 1966مارس 26: ، ومع صدور أول وثيقة رمسية يوم1966وابتداًء من سنة 
امل وعام للمشاكل اليت كان يعاين منها القطاع السياحي، وحصر احلقيقي بالسياحة من قبل الدولة، فبعد تقييم ش

جممل الثروات السياحية عرب الوطن من طرف وزارة السياحة، اعتماًدا على هذا مت حتديد سياسة الدولة يف هذا 
مسيت ميثاق السياحة، وفيها حددت التوجيهات األساسية 1966القطاع، يف وثيقة صادرة عن احلكومة سنة 

:ع السياحي، واملتمثلة يفللقطا 

توجيه النشاط السياحي حنو السياحة الدولية، أي اخلارجية من أجل جلب العملة الصعبة، وذلك حلاجة - 1
.اجلزائر ملوارد مالية معتربة لتغطية ومتويل برامج التنمية املختلفة

من خالل توسيع هياكل هذا القطاع مع إدماج اجلزائر يف السوق الدولية للسياحة، ومن خلق مناصب شغل،- 2
:أجل بلوغ تلك األهداف مت حتديد اسرتاتيجية لتنمية القطاع كما يلي

11الشروع يف تطوير الصناعة الفندقية، حيث برمج إنشاء-أ

".السواح األجانب"املقصودين 
.إصالح كل املرافق املخصصة للسياحة عرب الشواطئ، الصحراء، واملناطق السياحية اجلبلية والريفية-ب
إحصاء كل اآلثار السياحية والتارخيية وحتسينها، مع تنمية اجلوانب الثقافية والفنية، وخلق تقاليد وثقافة -ج

.سياحية لدى املواطن اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2001تقریر صادر عن وزارة السیاحة، سنة :43
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.الشروع يف إقامة اهلياكل الالزمة لتكوين اإلطارات السياحية املختصة واليد العاملة املؤهلة-د

تسهيل عملية الدخول عرب احلدود واملطارات، وإنشاء الوكاالت السياحية يف الداخل واخلارج، بغرض الدعاية -ه
واإلشهار للمنَتج اجلزائري

طنيةالسياحة عبر المخططات الو : المطلب الثاني 
بعدما حددت احلكومة أهدافها من التنمية السياحية، وحددت : السياحة ضمن المخطط الثالثي:الفرع االول

حيث سجلت السياحة ضمن نوع السياحة اليت ترغب يف تطويرها، حاولت ترمجة ذلك يف املخطط الثالثي،
االستثمارات الوطنية اليت ترصدها الدولة للمشاريع التنموية مبختلف القطاعات االقتصادية، وكان اهلدف من وراء 

ذلك هو جعل القطاع السياحي يساهم يف عملية التنمية الوطنية، ولكن هل برامج تنمية القطاع السياحي حظيت 
وهذا ). اخل...القطاع الصناعي، الزراعي، التعليم،(لقطاعات االقتصادية األخرى بنفس العناية الالزمة، مثل بقية ا

:ما سوف نراه، من خالل االعتمادات املالية املخصصة ملختلف القطاعات االقتصادية يف اجلدول التايل

1969-1967توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل المخطط الثالثي : 01جدول رقم 

مليون دينار جزائري: دةالوح

النسبة املئويةاملبالغ املخصصة لكل قطاعالقطاعات

540048.74الصناعة

186916.87الزراعة

112410.14اهلياكل األساسية

91208.23الرتيبة

41303.72السكن

28202.54السياحة

12701.14التكوين

29502.66الضمان االجتماعي

44103.68اإلدارة

21501.94متفرقات

11078100%

.67/69وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء املخطط الثالثي : املصدر
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من خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن القطاع السياحي رتب يف آخر االهتمامات من حيث املبالغ املالية 
من االعتمادات الكلية % 02.54مليون دينار جزائري، أي نسبة 282وذلك مببلغ ال يتجاوز املخصصة له،

مليون دينار جزائري ، ونستنتج من هذا التوزيع أن الدولة كانت 11078املخصصة هلذا املخطط، واملقدرة بـ 
وخاصًة املردود من العملة حذرًة يف التعامل مع هذا القطاع، من حيث املسامهة اليت ميكن أن تقدمها للتنمية،

الصعبة مقارنًة مع القطاعات األخرى، مثل القطاع الصناعي الذي كانت الدولة تعول عليه كثريًا، وهذا يظهر من 
من إمجايل % 48.74مليون دينار جزائري، أي نسبة 5400خالل االعتماد املايل املخصص له، واملقدر بـ 

هذا املخطط بدأ بإنشاء بعض الفنادق، وإنشاء معاهد التكوين املهين االستثمارات املخصصة هلذا املخطط، ويف
:سرير، واجلدول التايل يوضح ذلك11308السياحي، وإجناز 

1969-1967حصيلة برنامج المخطط الثالثي بين سنتي : 02جدول رقم 

عدد األسرة العمليات املقررة
املربجمة

النسبة 
املئوية

عدد 
األسرة 
املنجزة

العجزاملئويةالنسبة 

النسبة املئويةاألسرة. ع

676651.7240635.5436064.5حمطات شاطئية

165012.625415.4139684.6حمطات حضرية

181813.928615.7153284.3حمطات صحراوية

284721.80000284776.2محامات معدنية

13081100%294622.5%1013577.5%

Source : Bilan du développement du secteur touristique, ministère du tourisme, 1977, P27.

10135، سجل عجز فادح قدر بـ 1969
. وسوء حتديد املسؤولية اإلدارية، وهذا مرده إىل ضعف قدرات اإلجناز،%77.5سرير، أي نسبة 

جاء هذا املخطط بنفس أهداف املخطط السابق :السياحة ضمن المخطط الرباعي األول:الفرع الثاني
ا، وهي العمل على بناء مرافق سياحية موجهة بالدرجة األوىل للسياحة اخلارجية، حيث ترمي األهداف تقريبً 

املسطرة يف هذا الربنامج إىل استقبال أ
900000و 700000تقديرات املختصني، فإنه جيب رفع قدرات االستقبال إىل 



29

االستثمار السياحي في الجزائر ، واقع و آفاق: ثانيالفصل ال

35000أجل الوصول إىل هذا اهلدف برمج إجناز 
وذلك من أجل تلبية احلاجيات السياحية الداخلية و اخلارجية حيث رصد هلذا الربنامج 1973-1970ة الفرت 

مليون دينار و املوزعة حسب 28من إمجايل االستثمارات املقدرة حبوايل % 02.5مليون دينار اي نسبة 700
:اجلدول التايل

توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل الرباعي األول:03جدول رقم 

النسبةاملبلغ املخصص لكل قطاعالقطاعات التنموية

1240040الصناعة

414015الزراعة

230708اهلياكل الساسية

152005السكن

271810الرتبية

70002.5السياحة

58502التكوين

93403.5الضمان االجتماعي

87003.2اإلدارة

80003متفرقات

76003.1النقل

27736100

.1970سنة 70/73وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء المخطط الرباعي األول : المصدر

من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن القطاع السياحي مازال حيتل املراتب األخرية بني القطاعات 
االقتصادية، رغم أن امليزانية املخصصة هلذا القطاع زادت إىل أكثر من نصف بالنسبة للمخطط الثالثي السابق، 
ولألسف هذا ال يدل على إعطاء العناية الالزمة للقطاع السياحي، بل هو ناتج عن الزيادة الكلية يف ميزانية 

. املخطط الرباعي األول
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أن األمهية الكربى أعطيت للمشاريع املتبقية من املخطط الثالثي السابق، وهذا ما ويظهر أيًضا يف اجلدول أعاله،
يبني عدم القدرة على اإلجناز يف الفرتة احملددة، وعدم تقدير ميزانية املشاريع بطريقة ناجحة أدى إىل تداخل 

عدم تطور القطاع السياحي املشاريع املتبقية على حساب املشاريع اجلديدة، وهي من بني األسباب اليت أدت إىل 
، وصل 1973إىل 1967

6860سرير عما كان مقررًا إجنازه، حيث مت إجناز 26000سرير بعجز يقارب 9230عدد األسرة املنجزة إىل 
عما كان % 65.55الرباعي األول، أي تسجيل عجز تقدر نسبته بـ سرير فقط من الربنامج املقرر يف املخطط 

:اإلجناز، وعدم بلوغ األهداف املسطرة يف هذا املخطط، وهي بوجه خاص

.ريق السياحة اخلارجيةزيادة الدخول من العملة الصعبة عن ط- أ

.خلق مناصب شغل جديدة من خالل توسيع هياكل االستقبال واهلياكل املرافقة هلا- ب

): 1977-1974(السياحة ضمن المخطط الرباعي الثاني :الفرع الثالث

:عرفت هذه الفرتة عدة تغريات متثلت فيما يلي

لكن هذه (ATA)بالوكالة التجارية للسياحة(SONATOUR):إحلاق املصاحل التجارية التابعة لـ- أ
.األخرية أثبتت عدم جناعتها، ومل تدم العملية سوى سنتني

اليت أسندت إليها مهمة (SAN-ALTOUR)، أنشئت الشركة الوطنية للسياحة1976يف سنة - ب
.تسويق املنتوج السياحي اجلزائري

اليت تولت مهمة إجناز مشاريع التنمية السياحية، لكن (ETT)إنشاء مؤسسة األعمال السياحية اجلزائرية- ت
سرير، ويف هذا املخطط 18000سرير املربمج إجنازها، مل ينجز سوى 50000هي األخرى فشلت، فمن بني 

عما  % 100مليون دينار جزائري، أي بزيادة تفوق 1230وصل حجم االستثمارات املرصودة هلذه الفرتة حوايل 
املخطط الرباعي األول، غري أن ذلك ال يعين أن القطاع ارتفع يف سلم أولويات التنمية كان عليه احلجم يف 

الوطنية، ألن مقدار الزيادة املقررة يف هذا املخطط كانت نفسها بالنسبة جلميع القطاعات األخرى، وذلك بسبب 
جيعل مكانة السياحة ثابتة يف زيادة حجم امليزانية العامة، وارتفاع تكاليف االستثمار يف مجيع القطاعات، مما 

واجلدول التايل يبني كيفية توزيع االستثمارات على خمتلف . السياسة التنموية للدولة اجلزائرية عرب املخططات الثالثة
زائد برنامج خاص بقطاع السياحة لسنة 1977إىل 1974القطاعات التنموية، يف املخطط الرباعي الثاين من 

1978:
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يع االستثمارات على مختلف القطاعات التنموية خالل المخطط الرباعي الثانيتوز : 04جدول رقم 

مليون دينار جزائري: الوحدة

النسبةاملبلغ املخصص لكل قطاعالقطاعات التنموية

4800043.5الصناعة

1200510الزراعة

460004.2املياه

150001.4السياحة

15501الصيد

1550014البنية االقتصادية

994709الرتبية والتكوين

1461013.3الشؤون االجتماعية

139901.3اإلدارة

252002.3دراسات خمتلفة

110236100

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

110236فإن حصة السياحة يف توزيع االستثمارات اإلمجالية، واملقدرة بـ من مالحظتنا للجدول أعاله،
إىل % 02.5مليون دينار جزائري، قد اخنفضت عما كانت عليه يف املخطط الرباعي األول، وذلك من نسبة 

الذي أما الشيء. مليون دينار1500، ورغم هذه الزيادة الرقمية يف االستثمار هلذا القطاع واملقدرة بـ 01.4%
مت تأكيده يف هذا املخطط، هو االهتمام بالسياحة الداخلية اليت كانت مهملة من قبل، وهذا ما أكده املخطط 

يف إطار املبادرات اجلديدة للمخطط الرباعي الثاين جيب أن نشرع يف ترقية السياحة :"الرباعي الثاين الذي جاء فيه
حاجيات الراحة املنتظمة، اليت أدى إليها ارتفاع مستوى املعيشة الداخلية، اليت توجه من اآلن فصاعًدا إىل تلبية
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، وتتمثل هذه املراكز يف احلمامات املعدنية، ". ومنو الدخل
.إخل...واخلدمات الصيفية والقرى صيفية

إن ما مييز هذا املخطط، هو ):1984- 1980(السياحة ضمن المخطط الخماسي األول :الفرع الرابع 
بلوغ الوعي لدى املسريين بضرورة إحداث التوازن اجلهوي، واألولوية اليت أعطيت للسياحة احلضرية دون سواها يف 

، لتغطية التكاليف اخلاصة بتطوير ثالثة مناطق مليون دينار 34000: املخططات السابقة، فقد خصص مبلغ
وغرب ووسط البالد، واملوجهة أساًسا حنو السياحة الداخلية، واليت توافق التقاليد سياحية منوذجية، يف شرق 

مليار سنتيم جزائري، خمصصة للمشاريع اجلديدة قيد اإلجناز، و 01.6: اجلزائرية، ووزعت هذه املبالغ كما يلي
طاقة إيواء تقدر بـ وكان هدف هذا املخطط الوصول إىل. ميار سنتيم جزائري، خمصصة للمشاريع اجلديدة01.8

:مشروع، وزعت كما يلي89، وعليه برمج 1985سرير سنة 50880

المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي األول: 05جدول رقم 

محاماتختييمحضريمناخيصحراويساحليالنوع

02010532400989عدد املشاريع

33002350115069001200165016550عدد األسرة

.1986وزارة السياحة، : المصدر

ما يالحظ من اجلدول أعاله، أنه مل يتم انطالق أي مشروع من املشروعات اجلديدة اليت وضعت يف إطار 

.واالقتصادية اجلديدة
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المخطط الخماسي الثانيالسياحة ضمن:الفرع الخامس 

أدركت الدولة اجلزائرية يف هذا املخطط، أمهية السياحة يف تفعيل النشاط االقتصادي، لذا  خصصت برناًجما 
وكذا تنويع املتعاملني  مالًيا كبريًا هدفه متابعة سياسة التهيئة السياحية، وتطوير احلمامات املعدنية واملناخية،

وهلذا . كاجلماعات احمللية والقطاع اخلاص، والعمل على المركزية االستثمار، والتحكم يف الطلب السياحي
مليون دينار جزائري، لتحقيق هذه املشاريع فقد وصلت 1800الغرض، خصصت الدولة غالفًا مالًيا قدره 

:إىل ما يلي1989

1989طاقة االستقبال نهاية : 06ل رقم جدو 

القطاع

النوع

النسبةاخلاصالعام

1218211451332727.60البحري

37312250633113.10الصحراوي

35881528511610.60احلمامات

95476103002.13اإلقليمي

5337171612249846.57احلضري

258422246048302100

//53.546.5100النسبة

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

،1989إىل 1980مع الفرتة املمتدة بني 1980إىل 1966إذا ما قارنا الفرتات السابقة أي من سنة 
للقطاع اخلاص، % 46.57سرير بنسبة 30539نالحظ أن طاقات اإليواء قد ارتفعت خالل هذه الفرتة حبوايل 

كما نالحظ أن الفنادق احلضرية حتتل املرتبة األوىل، بينما نسبة الفنادق اإلقليمية تبقى ضئيلة، أي بنسبة 
و 250000السابقة، إذ تراوحت بني أما التدفقات السياحية بقيت مستقرة مقارنة بالفرتة %.     02.13

.سائح 324000سائح حسب السنوات، ومبعدل سنوي يقدر بـ 400000
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االستثمار في القطاع السياحي بعد االنفتاح االقتصادي: المطلب الثالث 

يف ظل التغريات اليت عرفتها اجلزائر اتبعت سياسة جديدة،
األجنيب يف القطاع السياحي، وكذا الشروع يف خوصصة قطاع السياحة، وبالتايل قامت اجلزائر بوضع عدة قوانني 
لتشجيع االستثمار، كالتسهيالت املالية واإلعفاءات اجلمركية واجلبائية، وذلك حسب قانون االستثمار الصادر يف 

:، وأهم هذه االمتيازات هي1993أكتوبر 05

،1993االمتيازات الممنوحة ضمن قانون االستثمار لسنة : الفرع االول 

1993امتيازات االستثمار الممنوحة حسب قانون : 07الجدول رقم 

اجلنوب الكبري الطوق الثاين للجنوباملناطق اخلاصةالنظام العام امتيازات النظام 
سنوات 03سنوات03سنوات03سنوات03االجنازاملساعدات على 
إعفاءإعفاءإعفاءإعفاءحقوق التسجيل

حقوق التسجيل بعقود تأسيس  
الشركات ورفع رؤوس أمواهلا

0.5%0.5%0.5 %0.5 %

02إعفاء من الرسم العقاري
سنوات05إىل 

05إعفاء من 
10سنوات إىل 

سنوات 

سنوات 07إعفاء من 
على األقل 

سنوات 10إعفاء 

TVAإعفاء إعفاء إعفاءإعفاء
سنوات 03% 03% 03%03احلقوق اجلمركية

تكفل جزئي أو كلي % 50تكفل جزئي أو كلي ال شيءأشغال املنشات القاعدية
إتاوة التأجري التنازل على األراضي العمومية

بقيمة حقيقية
امتيازات ميكن آن 
تصل إىل الدينار 

الرمزي 

امتيازات ميكن تصل % 50ختفيض 
حىت الدينار الرمزي 

ال شيء ال شيء الشيء الشيء التخصيص على نسبة الفوائد
.15،ص 1994مجلة االستثمار والشراكة في السياحة ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، :  المصدر

عدة ضمانات داخلية ودولية، كمبدأ املعاملة العادلة بني املستثمرين 1993وقد تضمن قانون االستثمار لسنة 
احملليني واألجانب فيما بينهم، وعدم إمكانية اللجوء إىل تسخري من طرف العدالة إال يف احلاالت اليت ينص عليها 

، الذي نص على إمكانية حتويل 23/12رسوم تشريعي التشريع املعمول به، وكذا ضمانات التحويل أو التنازل م
.رأس املال املستثمر الناجم عنه
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2001قانون االستثمار لسنة : الفرع الثاني 
ودلك من خالل إصدار قوانني حيث استمرت احلكومة اجلزائرية جهودها الرتوجيية جللب االستثمارات األجنبية،

شكل حساب ختصيص خاصـ يوجه لتمويل والتكفل مبسامهة الدولة يف كافة املزايا املمنوحة لالستثمار، السيما 
، بدال من الوكالة ANDIار، كما مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثماراملنشآت الضرورية الجناز االستثم

، ولقد قدم هدا القانون امتيازات إضافية للمستثمرين احملليني APSIالوطنية املكلفة برتقية ومتابعة االستثمار 
:واألجانب، وهي كالتايل 

:النظام العام، وتتمثل هده املزايا فيما يلي- أ
لنسبة املخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة، واليت تدخل مباشرة يف إجناز تطبيق ا- 

. االستثمارات
.االعفاء من الضريبة على القيمة املضافة- 
. االعفاء من دفع حقوق رسم نقل امللكية- 

:ايا التاليةالنظام االستثنائي عند إجناز االستثمار، يستفيد االستثمار من املز - ب
. االعفاء من دفع حقوق نقل امللكية- 
%. 02تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة قدرها - 

أما فيما خيص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال، تكفل الدولة جزئًيا أو كلًيا باملصاريف بعد تقييمها من 
: طرف الوكالة، كما يلي

:عند انطالق االشغال *
سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على األرباح الشركات، وممن الضريبة على الدخل 10اإلعفاء ملدة - 

. اإلمجايل على اإلرباح املوزعة، ومن الدفع اجلزايف ومن الرسم على النشاط املهين
لعقارية اليت تدخل يف سنوات ابتداًء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات ا10اإلعفاء ملدة - 

. إطار االستثمار
:اسرتاتيجية اخلوصصة اجلزائرية يف قطاع السياحة* 

متيزت مرحلة خوصصة املؤسسات السياحية اجلزائرية بتحديد اإلطار القانوين الضروري لتطوير االستثمارات، 
إذا تراجع عدد السياح الوافدين إىل وكذلك تدهور األوضاع األمنية، هدا انعكس سلًبا على القطاع السياحي،

سائح، وولكن مع رجوع 18000سائح إىل 359895، حبوايل 1996إىل غاية 1990اجلزائر من سنة 
مليون دينار 3.622االستقرار واألمن إىل الوطن عاد االنتعاش إىل القطاع، إذ بلغ رقم األعمال لفرع السياحة 

، واجلدول التايل يوضح الفنادق اليت عرضت 1999س الفرتة لسنة مقارنة بنف% 26جزائري، أي ما يعادل 
: للخوصصة
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الفنادق التي عرضت للخوصصة: 08الجدول رقم
الغرف عدد الغرفاملساحةالفندق املدينة 

الفاخرة
قدرة االطعام 

268271419400ميزابغرداية
351551524300عمراوةتيزيوزو

1003617300رايسبومرداس
5234484200مهريورقلة 

45/200/القائدبوسعادة
4734661240بانورميكقسنطينة
300001357200الزيانينيتلمسالن
4000107/125املغربتلمسان

293949/1125الشرقعنابة
+ السفرياجلزائر

السوفيتال
////

3695/40160البري االولاجلزائر
110530826334اهلضابسطيف

1436456803186شيليةباتنة
99967103200سيبوسعنابة

23000288/200الرجمانالطراف
10302180/الكبريوهران 
23448104160الشاطونافوهران

.وزارة السياحة، بتصرف: المصدر
يتضح أن القطاع العمومي قد أنشأ مشاريع سياحية هامة ذات سعة متوسطة من خالل اجلدول أعاله،

، يف مواقع اسرتاتيجية هامة من الناحية السياحية، إال أن التهاون وعدم جناعة التسيري، وسياسة )سنوات03(
.
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2025نهوض بالقطاع السياحي في الجزائر آفاق إستراتيجية ال: الفرع الثالث 
، يف 2000، قد بدأت الوزارة الوصية على قطاع السياحة خالل سنة 2013فعن االسرتاتيجية السياحية آلفاق 

2011، وخلصت إىل صياغتها النهائية سنة 2010إعداد اسرتاتيجية من أجل تطوير قطاع السياحة يف آفاق 
، وأدخلت تعديالت عليه فأصبح "2010لتنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق خمطط أعمال ل:" حتت عنوان

. 2013مشروًعا جديد يف آفاق 
ومن أهداف هدا الربنامج  تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية واحلضارية، وحتسني نوعية اخلدمات السياحية 

والسياحية، واملسامهة يف التنمية احمللية، واحملافظة على البيئة والفضاءات ، وكذا إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية 
هذا، باإلضافة إىل تلبية حاجات الطلب الوطين املتزيد باستمرار، قصد تقليص . احلسنة لتوسع السياحة البيئية

حية خالل الفرتة عدد املتوجهني إىل اخلارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات السياحية، فالتدفقات السيا
، أعيد تعديلهــا %10مت احلصول عليها بتطبيق نسبة منو متوسط التدفقات عند بداية العشرية 2013و 2008

، وبناًء على التقديرات السابقة واالستقرار املرحلي لدخول 2008ابتداًء من سنة % 0.5سنويًا بنصف نقطة 
1900.000سائح، منهم 3.100.000سيقارب 2013السياح األجانب، فإن عدد السياح املرتقبني يف 

. سائح أجنيب
، واملرحلة مــا بني 2007و 2004و قد اهتم هدا املخطط برفع طاقات اإليواء عرب املرحلة املمتدة ما بني 

:كما يلي2013و 2008
:2007-2004المرحلة ما بين -1

سرير تدخل حيز االستغالل، ومت 13750د سرير، بطاقة سنوية تصل إىل حدو 55000أجناز فيها حوايل 
، وبطاقة إيواء تقديرية يف حدود %75مشروع يف طور االجناز، إذ بلغت نسبة اإلجناز حبوايل 387تسجيل 

سرير 38000
:2013-2008المرحلة ما بين -2

ومنه إضافة إىل سرير،10000سرير، املتوسط سنوي قدره 60000مت تسجيل طاقة إيواء ستكون أكثر من 
هي 2017- 2004، والطاقات اليت مت توقعها للمرحلة 720002002
سرير، أي مبجموع كلي قدره 60000هي 2013و 2008سرير، واملرحلة املمتدة بني 55000

.2013سرير يف آفاق 187000
مليون دينار 232.5سيصل إىل حنو 2013و 2004وفيما خيص االستثمار السياحي يف املرحلة ما بني 

: تتمثل فيما يلي2013جزائري، وأهم إجراءات دعم االستثمار السياحي آفاق 
:التهيئة والتحكم في القطاع السياحي-أ

:ليت متثلت يف االجنازات التايل، وا2003و 2002األعمال اليت مت اجنازها خالل الفرتة 
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املتعلق بالتنمية املستدامة 03/01استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدامة، كالقانون رقم - 
.2003فيفري 17للسياحة، الذي صدر يف 

عمل على رفع اإليرادات املسامهة يف التنمية والتوازن اجلهوي واحملافظة على البيئة، وتنويع العرض السياحي، وال- 
. السياحية

ويهدف إىل تثمني ومحاية الشواطئ لالستفادة منها، وتوفري شروط تنمية :قانون متعلق باستغالل الشواطئ-ب
. منسجمة ومتوازنة، مع حتديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية

املؤرخ يف 03- 03جاء القانون رقم :ع السياحيةقانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواق-ت
:، واملتعلق باستغالل الشواطئ مبا يلي19/02/2003

مناطق التوسع السياحي، وهي كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتمتع بصفات أو خصائص طبيعية، وثقافية، - 
ميكن استغالهلا يف تنشيط أو جعل وبشرية، وإبداعية، مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، 

. السياحة ذات املردودية أكثر
املوقع السياحي، فكل موقع أو منظر يتميز جباذبية سياحية، مبظهره اخلالب أو مبا حيتوي عليه من عجـــائب أو - 

.خصائص طبيعية، أو بناءات مشيدة عليه
.  وهي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحيمنطقة حممية،- 

مليون سائح، وهدا ما يتطلب اسرتاتيجية حكيمة 11، ختطط الوزارة الوصية إىل استقبال 2025ويف آفاق 
من أجل جعل اجلزائر مقصد سياحي من الدرجة األوىل، إن اختيار هده الفرتة الزمنية مل حتدد عفويًا بل ال بد من 

الوقت الكايف، من أجل تشجيع الشراكة مع ذوي اخلربات الواسعة يف اجلزائر وعرب العامل، والدين يريدون أخذ
االستثمار يف اجلزائر يف ميدان السياحة، بفضل ما جاءت به الرتتيبات القانونية من آليات وبرامج جد مغرية 

 .
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الفصلخالصة 

الراهنة، إال أن عدم الرتكيز على هدا القطاع واالهتمام به، جعله قطاًعا هامشًيا، هده اإلمكانيات كان قد اعرتف 
ثمار فيها، وبالتايل الشيء الذي يقال عن القطاع السياحي 
يف اجلزائر، أنه يشكوا التهميش من القائمني عليه، خاصة وأن الظروف الراهنة مالئمة جًدا، وهدا ما نتمناه يف 

.2025مطلع سنة 
و مما سيق ذكره

جلزائرية قطًبا سياحًيا من الدرجة تتوفر اجلزائر على إمكانيات طبيعية هائلة، ميكن أن جتعل من السياحة ا- 1
. األوىل

اهتمام السلطات بعد االستقالل بقطاعات أخرى على حساب القطاع السياحي، ساهم كثريًا يف إضعاف - 2
. هدا القطاع

ملا - 3
. أصاب اجلزائر من عزلة، وعزوف السائحني األجانب للدخول إىل اجلزائر

املرحلة الراهنة تتميز باالستقرار، وعودة استدباب األمن كفيلة بإعادة االعتبار هلدا القطاع، والوصول به إىل - 4
ها شانًا يف اإلمكانيات مصاف القطاعات السياحية يف البلدان األخرى، وخاصًة البلدان الشقيقة اليت النقل عن

. السياحية
.الرتكيز على القطاعات املرافقة لقطاع السياحة- 5
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:تمهــيد

السياحي  على النمو االقتصادي يف اجلزائر اعتمادا على النظرية االستثمار ألثر ياسية يف إطار الدراسة القو 

قمنا بتقسيم هذا .لإلحصائياتاإلحصائيات احملصل عليها من الديوان الوطين االقتصادية وباالستعانة باملعطيات و 

:الفصل اىل مبحتني رئيسيني على النحو التايل 

التحليل القياسي لتأثري االستثمار السياحي على النمو االقتصادي : األول-

حتليل النموذج املقدر :الثاين-

االستثمار السياحي على النمو االقتصادي ألثرالتحليل القياسي : المبحث األول

الطاقة االستثمار السياحي ، التدفق السياحي،(ة يالسياحاملتغرياتدراسة كل من لخصصنا هذا املبحث 

املتخذ  الناتج احمللي اإلمجايلو ، واليت سنستخدمها كمتغريات مستقلة يف بناء منوذجنا )االستعابية الفندقية

الديوان الوطين اإلحصائيات املوضحة يف هذا استنادا إىل املعطيات احملصل عليها من طرف و كمتغري تابع 

.Excel 2007برنامج باستخدام )ــــــ(اجلدول رقم 

)2015-1990(السياحة لمتغيراتالتغيرات السنوية للنمو االقتصادي بالنسبة ل): 09(الجدول رقم 

Année Pib (m$
Flux touristique

Capacité
hôtelière

Investissement (m$)

1990 62050 1912000 53 812 105

1991 45720 2070000 54 986 83.9

1992 48000 2395000 55 924 74.4

1993 49950 2634000 57 290 72.8

1994 42540 1136918 60 235 49.5

1995 41760 1193210 62 000 32.7

1996 46940 1119548 64 695 45.8
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1997 48180 1127545 65 704 28.8

1998 48190 804713 70 981 74.3

1999 48640 520000 75 705 80

2000 54790 605000 76 042 95.7

2001 54740 635000 76485 99.5

2002 56760 678000 76 548 99.6

2003 67820 749000 77 473 112

2004 85320 866000 82 034 178.5

2005 103200 901000 82808 477

2006 117000 988000 84 869 393

2007 135000 1166000 85 000 334

2008 171000 1234000 85 876 473

2009 137200 1443000 86 365 361

2010 161200 1638000 92 377 324

2011 199100 1743000 92 737 300

2012 204300 1772000 96 000 295

2013 210200 2733000 98 804 326

2014 227300 2301000 99605 347

2015 172300 1709994 96.500 357

المعطيات من الديوان الوطني لإلحصائيات: المصدر
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توصيف متغيرات الدراسة القياسية:المطلب االول 

(Investissement touristique):االستثمار السياحيدراسة تطور:األولفـرعال

2015-1990منحنى تطور االستثمار السياحي : )1(الشكل رقم 
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INV

.Eviews 08وبرنامج ) 09(استنادا على معطيات الجدول رقم من إعداد الطالب: المصدر

،منخفض) 1997إىل1990(نالحظ أن االستثمار السياحي يف اجلزائر من سنة : )1(من خالل الشكل رقم 

اجلزائر يف تلك الفرتة والذي انعكس على عدم هتميكن إرجاع ذلك إىل عدة عوامل منها غياب األمن الذي شهد

تطور ملحوظ يف االستثمار نشاهد 2015إىل 1998أما يف الفرتة ما بني و ،الهتمام الكايف بالقطاع السياحيا

. ، أي أن اجلزائر تعمل جاهدة على تطوير القطاع السياحيالسياحي
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.دراسة الطاقة االستعابية الفندقية:الثاني فرع ال

2015-1990الطاقة االستعابية الفندقية منحنى تطور: )2(الشكل رقم 
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CH

Eviewsوبرنامج ) 09(من إعداد الطالبة باالعتماد على معطبات الجدول رقم :المصدر 08.

من الفرتة هذهتطورت خالل )عدد األسرة ( الطاقة االستعابية الفندقيةإن إمجايل  : )2(خالل الشكل من 
، هذه الزيادة تعرب عن 2015سرير 96500لتصبح  1990سرير يف سنة 53812حيث تضاعفت من 

و تأهيل املنشآت سواء كانت يف انشاء فنادق ومركبات سياحية جديدة أحجم االستثمارات يف البىن التحتية 
.الفندقية غري املصنفة 
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التدفق السياحيدراسة تطور : الفـرع الثالث 
2015-1990منحنى تطور التدفق السياحي : )3(الشكل رقم

.Eviews 08واعتماد على برنامج ) 09(من إعداد الطالبة وهذا استنادا على املعطيات اجلدول رقم :المصدر

أ) (3نالحظ من خالل الشكل رقمللتدفقات السياحية بالنسبة أماو 
االجانب  أو اجلزائريني املقيمني باخلارج  وهذا راجع  للحالة االمنية السائدة يف تلك الفرتة حاد  سواء السياح 

اخذ املنحىن يف تصاعد نتيجة حتسن الظروف االمنية من جهة وسياسة ترقية وتطوير 1999مند بداية سنة و ،
.السياحة اجلزائرية 

:PIBدراسة تطور الناتج المحلي اإلجمالي:فـرع الرابـع ال

، والذي يعرب عن حجم اإلنتاج احمللي يف اجلزائر املؤشرات النمو االقتصاديالناتج احمللي اإلمجايل يعترب من أهم

أن قيمة الناتج اخل، و ... الناتج احمللي اإلمجايلو رغم وجود بعض املؤشرات األخرى، كالناتج القومي اإلمجايل

.SCNعلى أساس نظام احلسابات االقتصادية القومية  احمللي اخلام مقاسة

2015إىل 1990يف اجلزائر من سنة تطور الناتج احمللي اخلام ) 4(يوضح الشكل رقم و 
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PIB1990-2015الناتج المحلي اإلجماليمنحنى تطور : )4(الشكل رقم 
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PIBF

Eviews 08و اعتماد على برنامج ) 09(من إعداد الطالبة استنادا على المعطيات الجدول رقم :المصدر

لجزائر مما أثر اخنفض وهذا راجع للوضع األمين ل1995أن الناتج احللي يف سنة ) 4(نالحظ من الشكل رقم 
اليت 2009ة حبيث سجل اخنفاض بسبب األزمة املالية لسن2009، وكذلك يف سنة على الدخل الوطين

.هدها العامل عامة و اجلزائر خاصةش
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.تقدير النموذج القياسيصياغة و : الثانيالمطلب 

النموذج القياسيصياغة :الفرع االول

:ميكن التعبري عن النموذج االحندار املتعدد املكون من

PIB:الناتج احللي اإلمجايل ونرمز له: التابع و املتمثل يفاملتغري*

:ملتغريات املستقلة و املتمثلة يفاو 

INV:نرمز هلا و Investissementاالستثمار السياحي*

FT:نرمز هلاو Flux Touristiqueالتدفق السياحي    *

CH:نرمز هلاو Capacité Hotelièreيف اجلزائرالطاقة االستعابية الفندقية*

.)1- 3(املتغريات موضحة يف اجلدول رقم هذه و 

:توصيف النموذج قيد الدراسة

Pib= ß0 +ß1INV+ß2CH +ß3FT + UI

:حيث أن

0ß :احلد الثابت

iß:معامل املتغريات املستقلة ، و هو عبارة عن ميل العالقة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع:

i :1,2,3

Ui:ضع للفرضيات التاليةميثل املتغري العشوائي وهي متغريات مل تدرج يف النموذج أو يصعب قياسها، وهو خي:

1 -H1 : خطية العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة.

2 -H2  :0E(ui) =توقع األخطاء معدوم
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3 -H3    :Var (ui) = E(ui
2) = ثبات تباين األخطاء: 2

4 -4H     :E(ui uj) = لألخطاءعدم وجود ارتباط ذايت 0

5 -H5:Cov ( x1i ui ) = Cov (x2i ui ات املستقلةري اليوجد إرتباط بني األخطاء و املتغ0 = (

6 -H6    : إن توزيع(Ui)هو توزيع طبيعي

القیاسيتقــدير النموذج :الفرع الثاني

باعتماد على خمرجات برنامج و ) 1-3(اجلدول رقم و استنادا على،ض توافر االفرتاضات السابق ذكرهابفر 

Eviewsنقوم بتقدمي النتائج التالية:

نتائج تقدير النموذج: )10(الجدول رقم

Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 05/23/17   Time: 14:20
Sample: 1990 2015
Included observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -205339.9 23932.33 -8.580019 0.0000
INV 85.74254 34.30227 2.499618 0.0204
CH 3.100306 0.348544 8.895024 0.0000
FT 0.035906 0.004902 7.324561 0.0000

R-squared 0.947080 Mean dependent var 101507.7
Adjusted R-squared 0.939863 S.D. dependent var 63320.26
S.E. of regression 15527.89 Akaike info criterion 22.27930
Sum squared resid 5.30E+09 Schwarz criterion 22.47285
Log likelihood -285.6309 Hannan-Quinn criter. 22.33504
F-statistic 131.2398 Durbin-Watson stat 1.676269

Prob(F-statistic) 0.000000

Eviewsمن إعداد الطالب استخدام برنامج: المصدر 8.
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=:وكانت نتائج التقدير −205339.9+ 85.74254 + 3.100306 + 0.035906∶ (−8.580019) (2.499618) (8.895024) (7.32456)∶ (23932.33) (34.30227) (0.348544) (0.004902)
= 0.939 R2 = 0.947 F = 131.239 DW = 1.67 n=26

تحليل النموذج المقدر : الثانيالمبحث 

التحليل االحصائي للنموذج المقدر : المطلب االول

النموذجمـعالم  اختبار معنوية:الفرع االول

ميكن توضيح نتائج االختبار يف جدول ،تستو دناالختبار معنوية املعامل كل على حدى باستخدام إحصائية 

ستودنت عند  مستوى ااملقدرة و احملسوبة للمعلمات Tالذي يوضح القيم 

.(n=26 ,k=4 )درجة22أي )n-k(عند درجة احلرية  و %5معنوية 

جدول مساعد يوضح معنوية معالم النموذج:)11(الجدول رقم

ProbTTab القيم احملسوبةTCalاملقدراتاملعلمات

0,02042,0742, 4996181ßINV

0,00002,0748,8950242ßCH

0,00002,074
7,3245613ßFT

0,00002,074-8,5800190ßC

10اجلدول رقم من إعداد الطالب اعتمدا على :المصدر
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:و نقوم بوضع الفرضيتني

H0: فرضية العدم* : = 0

0H1 ≠:الفرضية البديلة* :

: بالنسبة اىل -)1

)TTab:مبا أن )>| TCal( ) هلا نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن املعلمة |
.%5معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية 

:1ßبالنسبة -)2

H0: فرضية العدم* : ß1 = 0

H1:الفرضية البديلة* :ß1 ≠ 0

|<)TTabمبا أن    TCal( ) هلا 1ßنرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن املعلمة|
) .pib(الناتج احمللي اخلاميؤثر يف أي ان االستثمار السياحي  %5معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية 

: 2ßبالنسبة -)-3
H0:                                                   فرضية العدم* : ß2 = 0

H1:الفرضية البديلة* : ß2 ≠ 0

)TTabمبا أن   )>| TCal( ) هلا 2ßنرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن املعلمة |

الناتج احمللي اخلام ؤثر يف يف اجلزائر تالطاقة االستعابية الفندقيةأي أن %5معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية 
)pib.(

: 3ßبالنسبة -)4

H0: فرضية العدم* : ß3 = 0

0H1 ≠:الفرضية البديلة* :ß3
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<مبا أن   TTab( )| TCal(α( ) هلا 3ßاملعلمة نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن |
).                                                     pib(الناتج احمللي اخلام ؤثر يفيالتدفق السياحيو منه أن %5معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية 

المعنوية اإلجمالية للنموذجاختبار:الفرع الثاني

:الختبار املعنوية الكلية لالحندار نستخدم إحصائية فيشر وفق العالقة التالية 

H0:فبعد وضع فرضية  : ß1= ß2 = ß3 = 0

3ßß2≠0:الفرضية البديلة  ≠≠1ßH1 :

FTab(3 ; 22 )
5%=3.05 FCal=131.239

فإننا نقبل الفرضية البديلة ،%5احملسوبة تفوق القيمة اجلدولية عند مستوى املعنوية FCو مبا أن إحصائية  
.PIBالقائلة بأن هناك على أقل متغري مستقل واحد ذو تأثري على املتغري التابع 

اىل ذلك يوجد ارتفاع كبري يف جمموع االحنرافات املربعة و اليت تساويباالضافة

i
.، مما جعل خط االحندار ال يشمل بصفة واضحة أغلبية السحابة النقطية∑5300000000=2

:املوضح يف الشكل التايل 

منحنى شكل انتشار المتغيرات: )5(الشكل رقم
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Eviews 8الطالب استخدام برنامجمن إعداد : المصدر 
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التحليل االقتصادي للنموذج المقدر: المطلب الثاني

0.94R2 من التغريات اليت حتدث يف الناتج احمللي اخلام %94تدل قيمة معامل التحديد على أن  =
.لعوامل غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي %6تشرحها املتغريات املستقلة ، وتبقى 

بوحدة واحدة فإن قيمة الناتج احمللي اخلام ) االستثمار السياحي (صحيحة اي أن إذا تغري 1ßإشارة املعلمة *
وحدة حيث ان يف النماذج الكنزية تعترب أن االستثمارات هي املؤشر االساسي و العامل ,85ـ74بــــــ ستزداد 

.الرئسي يف رفع النمو االقتصادي يف االجل الطويل 

و الطاقة 2ßبالنسبة أما* 
بوحدة واحدة فإن قيمة الناتج احمللي اخلام ستزداد ) الطاقة االستعابية الفندقية(تإذا تغري االستعابية الفندقية ،

وحدة3.10بــــــ 

إذا و التدفق السياحي،ويعين هناك عالقة طردية بني النمو االقتصادي ،3ßأما * 
. وحدة0.035يمة الناتج احمللي اخلام ستزداد بــــ بوحدة واحدة فإن ق) التدفق السياحي(تغري 

وعليه سنقوم ل االحصائي و االقتصادي تبني لنا أن النموذج له معنوية إحصائية و اقتصادية ،حليتو بعد ال
.باختباره من الناحية القياسية ملعرفة مدى انسجامه وتطابقه مع الفرضيات اخلاصة به 

.التحليل القياسي للنموذج املقدر: املطلب الثالث 

)"White"إختبار (إختبار تجانس البواقي:الفرع االول

يعتمد هذا االختبار على إجياد العالقة بني مربع البواقي و املتغريات املستقلة ، و مربع هذه املتغريات املستقلة 
)3, 22( درجة احلرية%5عند مستوى املعنوية "test de fisher" وإختبار املعنوية الكلية للنموذج

مشكلة عدم جتانس تباين االخطاء من صياغة الفرضيتني ميكننا إختبارEviews 7وباالعتماد على برنامج 
:التاليتني 

H0يوجد جتانس              : = = =
H1اليوجد جتانس : ≠ ≠ ≠
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:كالتايل Eviews 7وكانت نتائج برنامج 

وايتنتائج تقدير إختبار :  )12(الجدول رقم 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.728015 Prob. F(9,16) 0.1628
Obs*R-squared 12.81547 Prob. Chi-Square(9) 0.1711
Scaled explained SS 5.665429 Prob. Chi-Square(9) 0.7729

Eviewsباستخدام برنامج ) 10(بإعتماد على نتائج الجدول رقم و من إعداد الطالب : المصدر  8

، هذا مايدل على %5عند مستوى املعنوية H1و نرفض H0، أي نقبل FTab<FCalمبا أن - 
.االخطاء تباينوجود جتانس

Durbin-Watsonإختبار Autocorrèlation)(إختبار االستقالل الذاتي للبواقي:الفرع الثاني

H0فرضية العدم : = 0
H1فرضية البديلة : ≠ 0

مع العلم أن عدد املشاهدات ، DWمن اجلدول االحصائي  duو dlوبإستخراج قيميت 
n = 26 و عدد املتغريات املستقلةk = :وجدنا 3

dl = 1.14

DW = 1,67du  = 1.65

dwمخطط تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة : )06(رقم الشكل  < =قرار0 <قرار0 0
غیر حاسمdw=1.67غیر حاسم

42,864-dl=52,34-du=2du=1,65dl=1,140

=في منطقة  dwوقعتنالحظ أن قیمة وبالتالي نقبل  فرضیة العدم ونرفض الفرضیة البدیلة و 0
.منھ ال یوجد ارتباط ذاتي لألخطاء 
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.( Test de Normalitè)اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي  :الفرع الثالث

:وفقا للفرضية التالية Jarque-Beraالختبار التوزيع الطبيعي لبواقي األخطاء نستخدم اختبار 

H0     : االخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي

H1: االخطاء العشوائية  ال تتبع التوزيع الطبيعي

توزيع االحتمالي للبواقيمنحنى ال)    : 07(الشكل رقم 
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Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 26

Mean -2.38e-11
Median -4539.624
Maximum  28619.82
Minimum -23145.18
Std. Dev.  14566.45
Skewness  0.460716
Kurtosis  2.234893

Jarque-Bera  1.553961
Probability  0.459792

Eviewsباستخدام ) 10(بإعتماد على نتائج الجدول رقم من اعداد الطالب : المصدر  8

، و عليه 0.05، بالتايل أكرب من مستوى معنوية 0.459نالحظ من الشكل اعاله أن ادىن مستوى املعنوية بلغت 
نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضية البديلة ، أي أن هناك توزيع طبيعي يف البواقي ، معناه البواقي تتبع التوزيع 

.الطبيعي 
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في الجزائراالستثمار السياحي على النمو االقتصاديألثردراسة قياسية: الفصل الثالث 

.(PIB)مقارنة القيم الفعلية و القيم املقدرة للناتج احمللي اخلام : الفرع الرابع

منحنى مقارنة القيم الفعلية و القيم المقدرة: )08(الشكل رقم 
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Eviewsو بإستخدام ) 10(باعتماد على نتائج الجدول رقم من إعداد الطالب: المصدر  8

.أن القيم املقدرة ليست بعيدة عن القيم الفعلية )8(نالحظ من خالل الشكل رقم  

:إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ:الفـرع  الخامس 

:وفق الشكل التايل الختبار مقدرة النموذج على التنبؤ نستخدم إختبار ثايل

منحنى إختبار ثايل) : 09(الشكل رقم
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PIBF ± 2 S.E.

Forecast: PIBF
Actual: PIB
Forecast sample: 1990 2015
Included observations: 26
Root Mean Squared Error 14283.58
Mean Absolute Error 12104.52
Mean Abs. Percent Error 14.63178
Theil Inequality Coefficient 0.060237
     Bias Proportion 0.000000
     Variance Proportion 0.013592
     Covariance Proportion 0.986408

Eviewsو بإستخدام ) 10(باعتماد على نتائج الجدول رقم من إعداد الطالب: المصدر 8
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قيمة تايل تؤول اىل الصفر مما يفسر أن النموذج له مقدرة على التنبؤ ، نالحظ أن ) 9(من خالل الشكل رقم 

:خالصة الفصل

االستثمار السياحي على النمو االقتصادي يف اجلزائر ألثرالقيام بدراسة قياسية حاولنا يف هذا الفصل 

أدوات وطرق االقتصاد القياسي وهذا قصد التوصل اىل  وذلك باستخدام 2015اىل 1990للفرتة املمتدة من 

بناء و حتديد منوذج قياسي يفسر العالقة املوجودة بني بعض املتغريات السياحية املعتمدة كمتغريات مستقلة والنمو 

.االقتصادي املعترب متغري تابع 

و لقد أظهرت الدراسة أن النمو االقتصادي يتأثر باملتغريات السياحية حمل الدراسة وفقا لعالقة طردية  

حسني ميزان املدفوعات بفضل التدفقات النقدية بالعملة الصعبة من أثر اجلذب السياحي إحداث التنمية وهذا  بت

.خلق مناصب عمل بأقل تكلفة و التأثري يف استحداث التنمية يف القطاعات االخرىاالجنيب ، اىل جانب 
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:الخاتمة العامة
يعترب االستثمار السياحي  من املواضيع اليت حتظى باهتمام خاص و متزايد من طرف الكثري من الدول،

و قد أخذت حيزا كبريا من أفكار و اهتمامات االقتصاديني و السياسيني و براجمهم اهلادفة إىل ترقية  السياحة 
. وجعلها من القطاعات االقتصادية املعول عليها كبدائل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة 

هجية قياسية لظاهرة يف هذا البحث حاولنا اإلجابة على بعض التساؤالت و اختبار الفرضيات وفقا ملن
تأثري االستثمار  السياحي يف اجلزائر لفرتة الدراسة ؛ حيث أن خالل هذه الفرتة شهدت اجلزائر العديد من برامج 

السياحية  لذلك كان اهلدف من وراء هذا البحث معرفة أهم املتغريات  السياحية اجلزائر ، وكذا التمويل للمشاريع
. اليت تؤثر على النمو  يف اجلزائر و تفسر تطوره 

لإلملام مبختلف جوانب الظاهرة و للوصول إىل أهداف الدراسة كان من الالزم تقدمي اإلطار العام للمتغري 
حتليله من خالل دراسة واقع االستثمار السياحي  و آفاقه  املتوقعة من التابع أي النمو االقتصادي ، و حماولة

برامج التنمية السياحية هذا من جهة، و من جهة أخرى حماولة بناء منوذج قياسي إلبراز أهم املتغريات السياحية 
.املؤثرة يف النمو االقتصادي 

إن اجلزائر ورغم امتالكها ملقومات سياحية فريدة ومتم

نتوج السياحي واالهتمام باالستثمار فيه، الذي من شأنه رفع مستوى النمو االقتصادي للبلد، وعليه ميكن امل
:على النحو التايل التطرق ألهم النتائج

 واالستثمار يف القطاع السياحي ميتاز خبصائص متيزه عن القطاعات االقتصادية األخرى إذ حيتاج إىل
وطول فرتة االجناز وذلك من خالل تقدمي حتفيزات وتشجيعات عديدة تساعد على حجم كبري من التمويل،

.تطويره وترقيته وهذا ما يؤكد صحة األوىل


باقي القطاعات االقتصادية األخرى
صحة الفرضية الرئيسية حيث أنه ميكن استعمال أساليب القياس االقتصادي إلبراز أهم املتغريات كل النتائج تؤكد

.النمو االقتصادي ملؤثرة على السياحية ا
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:االقتراحات

االستثمارات اخلاصة فيهافك العزلة عن املناطق النائية بتشجيع حية و وضع خريطة لالستثمارات السيا.

الضريبيةاإلعفاءاتالتحفيزات االستثمارية و زيد من إصدار امل.

تخصص يف متويل االستثمار السياحيإنشاء بنك م.

االستثمار يف القطاع ، وذلك من خالل مراجعة القواننيتشجيع التعاون والشراكة اخلواص يف جمال السياحي

.نجعلها أكرب مرونة جلذب املستثمريالسياحي و 

 ثمار يف جمال السياحي، وتبقى الدولة كمراقب للمشاريعاخلاص لالستضرورة تشجيع القطاع.

توافق بني ، من أجل إجيادلتشجيع السياحة الداخلية من جهة

.من جهة أخرىاألجانبالسياح احمللني و 

بوية واالقتصاد السياحي يف اجلامعةالرت مادة السياحة البيئية يف املقرراتمادة الرتبية السياحية و نقرتح إدخال.

 معاهد أو كليات الن يوجد ضرورة زيادة إنشاء املزيد من

).بومرداس ، بوسعادة ، تيزي وزو ، بري خادم ( باجلزائر أربعة مراكز التكوين فقط 

ا ،خصوصا الطرق، املطارات، وسكك احلديديةدولة االهتمام بالبنية التحتية وحتديثهاجيب على ال

.جذب السياح

يع السياحة الداخلية اجلزائرية وتطوير السياحة البيئيةتشج.

 تطوير املشاريع االستثمارات السياحية باملناطق الصحراوية الن معظم املشاريع ممركز يف الشمال بنسبة تشجيع و

80%.

يع خمتلف املشاريع يف هذا ، وتشجيادولتكون هلا مكانة مرموقة حمليا و سياحية للسياحنأمل بتحول اجلزائر قبلة و 

.التك
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الملخص 

تعد السياحة قطاعا مهما يف حتقيق التنمية نظرا ألثرها االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي، فهي 
قطاع حموري يعمل على تنشيط قطاعات عديدة السيما قطاع النقل،األشغال العمومية، الصناعات الغذائية،

مما يؤدي إىل تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعمــل على توفري مناصب شغل الصناعات التقليدية،
متكنها متتلك اجلزائر مقومات طبيعية متنوعة و ،وجلب عوائد مالية سواء كانت بالعملة احمللية أو العملة الصعبة

اجلذب السياحي يف ايطار منظور يفمن إرساء اسرتاتيجية على املدى البعيد أو املتوسط لتكون من الدول الرائدة 
إقتصادي  شامل ميكنها من التخلص من التبعية لعائدات البرتول وبناء اقتصادها ضمن مفهوم اجياد بدائل تنموية 

.مةائد
تصادي ق

وافقت الدراسات اثبت الدراسة صحة الفرضيات اليت بدورها قد ل،وباستعمال أدوات و طرق االقتصاد القياسي

.املؤثرة ملوضوع الدراسة والتنبؤ املستقبلي لتطوره

Résumé :

Le tourisme est un secteur important dans le développement en raison de
l'impact économique, social, culturel et environnemental, il est un secteur clé
active de nombreux secteurs, en particulier le secteur des transports, des travaux
publics, les industries alimentaires, les industries traditionnelles, ce qui conduit
au développement des petites et moyennes entreprises qui fournissent des
emplois et apporter des rendements financières, que ce soit en monnaie locale ou
en devises, et l'Algérie a une variété d'ingrédients naturels pour leur permettre
d'établir une stratégie à long terme ou moyen d'être l'une des principales
attractions touristiques dans le cadre des pays en perspective économique
globale peut se débarrasser de la dépendance sur la rente pétrolière et construire
son économie dans le concept de trouver une alternative de développement
durable.

La tentative que nous avons fait dans cette recherche avait pour but
d'analyser l'impact des investissements touristiques sur la croissance
économique à l'aide des outils et des méthodes économétriques .notre étude a
confirmé nos hypothèses ,celles- ci qui sont concordantes avec les études
antérieures qui démontrent l'importance de l'utilisation de modèles standards
pour l'étude des phénomènes et déterminer l'influence du sujet des variables de
l'étude et prévision de l'avenir de son développement.

Mots clés: tourisme ; investissement  touristique ; développement économique; modèle de
régression
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