
 المقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر  تشجيعدور حاضنات األعمال في 

 "الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كنموذج"

 الملخص:  

القطاع هدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز األهمية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها المقاوالتية في ت

باعتبار أن الجزائر تتمتع  بمقومات سياحية هامة من موارد ف انعاش االقتصاد الوطني؛السياحي وهذا ألجل 

 ليكون مصدرا للتنمية االقتصادية. مؤهالومادية تجعلها قطبا سياحيا هاما  طبيعية، تاريخية ، ثقافية

من  ،لتشجيع المقاوالتية فيه جهودها قد وضعتالدولة الجزائرية  نظرا ألهمية القطاع السياحي نجد أن

واتخاذ مجموعة من السياسات االجتماعية واالقتصادية سعيا  هيئاتخالل اصدار قوانين وانشاء مجموعة من ال

منها الى تطويرها وتنظيمها وتشجيع المنافسة بينها لجعلها أكثر فاعلية في النهوض باالقتصاد خارج 

ثمار التي  بحكم خبرتها وحنكتها في مجال المحروقات، ومن بين هذه الهيئات نجد الوكالة الوطنية لترقية االست

الساعية لتشجيع المقاوالتية ترقية االستثمار أصبحت لها مكانة ودور فعال في السياسات االقتصادية الوطنية 

 باألخص، اال أنه بالرغم من ذلك نجد أـن القطاع السياحي ال يرقى الى المستوى. وما وفي مجال السياحةمع

 .ANDI  ،المقاوالتية االستثمار،  ،القطاع السياحي: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Cette recherche vise à apparaitre  l'importance de l'entrepreneuriat dans le secteur du 

tourisme C’est dans le but de relancer l’économie nationale, étant donné que l’Algérie est 

caractérisée par des ressources touristiques importantes tirées de ressources naturelles, historiques, 

culturelles et matérielles, ce qui en fait une destination touristique importante qualifiée de source de 

développement économique.    

En raison de l'importance du secteur du tourisme, nous constatons que l'État algérien a 

déployé ses efforts pour encourager l'entrepreneuriat dans ce secteur Grâce à la promulgation de 

lois, à la constitution d'un groupe d'organismes et à l'adoption d'un ensemble de politiques sociales 

et économiques visant à développer et à organiser et à encourager la concurrence entre eux afin de 

les rendre plus efficaces dans la promotion de l'économie en dehors de pétrole, et entre ces 

organes Nous avons l'Agence nationale de développement  de l'investissement "ANDI" qui, grâce à 

son expérience dans le domaine de l’investissement, occupe une place importante dans les 

politiques économiques nationales visant à encourager l’entreprenariat en général et dans le 

tourisme en particulier. Malgré cela, le secteur du tourisme n’est pas à la hauteur.  

Les mots clés : Secteur du tourisme, investissement, l'entrepreneuriat, ANDI.  

 

 

 

 

 



 تمهيد:

ا تعتبر السياحة ظاهرة قديمة قدم االنسانية، ولكنها تطورت بفضل تحسن الخدمات السياحية ومواكبته

للتغيرات االقتصادية في العالم، فهي ذات أهمية بالغة في النشاط االقتصادي واالجتماعي بفعل مساهمتها في 

وغيرها. وألجل هذا فقد تفطنت الدول الى مدى زيادة الدخل الوطني، توفير النقد األجنبي، توفير مناصب شغل 

أهمية هذا القطاع فأولته أهمية بالغة في سياساتها االقتصادية، بحيث سعت الى فتح المجال للمقاوالتية فيه لرفع 

 مستوى التنمية في هذا القطاع وبالتالي في التنمية االقتصادية ككل.

تحسين المناخ االستثماري في القطاع السياحي وفتح والجزائر كباقي الدول أصبحت تعطي أهمية كبيرة ل

ثقافية ومادية سياحية هائلة جاذبة للسياح من تاريخية، طبيعية، باب المقاوالتية فيه، فالجزائر تتمتع بمقومات 

وعلى هذا األساس عمدت الدولة الجزائرية الى توفير بيئة مناسبة لتشجيع المقاوالتية  داخل وخارج الوطن،

وهذا من خالل مجموعة من االجراءات والقوانين من تحفيزات جبائية ومالية وغيرها وهذا في اطار  السياحية

هيئات تحتضن هذه المشاريع من حيث الدعم المالي، التنظيم، التوجيه والمرافقة أو ما يطلق عليها بحاضنات 

اضنات نجد الوكالة الوطنية لتطوير األعمال والتي طالما كان لها الدور البارز منذ انشاءها، ومن أهم هذه الح

: ما وفي هذا اإلطار نطرح اإلشكالية التالية. االستثمار لقد حلت هذه الوكالة محل وكالة الترقية ودعم االستثمار

 حاضنات األعمال في دعم وتشجيع المقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر؟ مدى مساهمة

 :عن هذا السؤال األسئلة التالية ومن هنا يتفرع

 ما هي مقومات السياحة في الجزائر؟ -

 فيما تتمثل السياسات التي اتخذتها الجزائر لترقية المقاوالتية في القطاع السياحي؟ -

الى أي مدى يمكن للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار المساهمة في تشجيع المقاوالتية السياحية  -

 بالجزائر؟

 الفرضيات:

ك الجزائر العديد من االمكانيات الطبيعية، التاريخية، الدينية والمادية التي من شأنها أن تجعلها تمتل -

 قطبا سياحيا؛

داعمة وقوانين ومؤسسات  عدة اجراءات من خاللبخوصصة قطاع السياحة، وذلك  الجزائر قامت  -

  السياحة، مجالفي  المقاوالتيةمن شأنها تشجيع 

لترقية االستثمار" في تشجيع المقاوالتية السياحية بالجزائر من خالل دعم، تساهم "الوكالة الوطنية  -

 توجيه ومتابعة المقاولين في مشاريعهم السياحية.

 لإللمام بالموضوع ارتأينا تقسيم الورقة البحثية الى المحاور التالية:

  :السياحة ومقوماتها في الجزائرالمحور األول. 

  :المتبعة لترقية المقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر.السياسات المحور الثاني 

 ة بالجزائرالسياحي المقاوالتية تشجيع المحور الثالث: مساهمة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في 

 السياحة ومقوماتها في الجزائرالمحور األول: 

زمن بعيد واالنسان في حركة تعتبر ظاهرة السياحة موجودة منذ القدم وقد شهدت عدة تطورات، فمنذ 

لعدة أسباب. كما قد تنوعت التعاريف الواردة بشأن السياحة والسائح  دائمة بين السفر والتنقل من مكان آلخر

 ومدى األهمية االقتصادية ، االجتماعية والبيئية للسياحة.



 أوال: تعريف السياحة

عليها كظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو تعددت تعاريف السياحة بحسب تعدد جوانبها، فهناك من يركز 

 ثقافية، زمنهم مي يعتبرها أساس لتنمية العالقات الدولية، االنسانية، الثقافية والتعليمية وغيرها.

 السياحة هي أنشطة األشخاص"   UNWTOوأهم تعريف للسياحة وهو ما قدمته منظمة السياحة العالمية 

نة خارج أمكنة اقامتهم المعتادة لمدة ال تزيد عن سنة مستمرة، لقضاء المسافرين من أماكنهم واالقامة في أمك

 1اجازة أو ألعمال أو أغراض أخرى"

وتعرف السياحة على أنها " ظاهرة انتقال األفراد بطريقة مشروعة الى أماكن غير موطن اقامتهم 

على عمل، وما يترتب عن  ساعة  وال تزيد عن سنة، ألي قصد كان عدا الحصول 24الدائمة لفترة ال تقل عن 

 2ذلك من اثار اقتصادية، اجتماعية وحضارية".

السياحة هي األنشطة التي يقوم بها األشخاص أثناء إقامتهم في أماكن خارجة عن بيئتهم المعتادة لفترة  

  3زمنية محدودة ألغراض الترفيه.

قات الفراغ عند البشر بسفرهم الى مهما تعددت تعاريف السياحة اال أنها تعتبر ظاهرة تتعلق باستغالل أو

بالد أخرى خارج وطنهم أو داخله للراحة أو االستجمام على الشواطئ واالستمتاع بالمناظر الطبيعية أو زيارة 

 4األماكن األثرية.

 مقومات السياحة في الجزائرثانيا: 

السياحي ألي بلد، من امكانيات طبيعية ومادية من أهم عناصر الجذب تعتبر المقومات السياحية  

والجزائر من البلدان التي تتمتع بعدة مقومات، فهي ذات موقع استراتيجي، مناخ، معالم حضارية وامكانيات 

 مادية  تؤهلها بأن تكون قبلة سياحية.

 أوال: المقومات الطبيعية

أدى الى تنوع  ما بمساحة كبيرة حيث تتمتع  5ان تنوع الخصائص الجغرافية للجزائر جعل منها دولة قارة،

 المناخ والتضاريس فيها.

تتمتع الجزائر بموقع جغرافي مميز حيث تعد بوابة افريقيا ومحور الدول المغاربية ولقربها من الموقع:  .أ

السوق األوروبية ما جعلها تملك امكانيات وفرص استثمارية عديدة، وهي تتربع على مساحة قدرها 

 يتسم بمناظر وشواطئ رائعة. كلم1200وشريط ساحلي يقدر ب  2كلم2381741

 األقاليم: تنقسم الجزائر الى ثالث أقاليم طبيعية وهي: .ب

االقليم األول: وهو اقليم الساحل الذي يمتد على شكل شريط ضيق بمحاذاة الساحل وتتكون أراضيه من  -

 سالسل صخرية عالية وعدد من الشواطئ الرملية والخلجان؛

ي يتكون من عدد من السهول الساحلية المنخفضة والسهول الداخلية االقليم الثاني: وهو اقليم التل الذ -

المرتفعة، وتنحصر هذه السهول بين المرتفعات الجبلية، حيث توجد معظم األراضي الصالحة للزراعة 

 بها؛

 ٪80االقليم الثالث: وهو اقليم الصحراء ويشكل أكبر جزء من المساحة الكلية حيث يحتل على حوالي  -

 أهم الواحات فيه بالمناطق الشمالية الشرقية. منها، وتتجمع

المناخ: تتميز الجزائر بتنوع مناخها بحيث يسود مناخ البحر المتوسط منطقة التلي في الشمال وهو مناخ  .ت

دافئ جاف صيفا ومعتدل ممطر شتاء، وهي أكثر المناطق رطوبة فيبلغ معدل سقوط األمطار بها ما بين 



شتاء، اضافة الى المناخ شبه  °11صيفا والى  °25الحرارة بها الى  ملم وتصل درجات 1000الى  400

القاري في مناطق الهضاب العليا يتميز بموسم بارد ورطب في الفترة ما بين أكتوبر وماي وتصل درجة 

أو أقل في بعض المناطق أما باقي أشهر السنة فتتميز بحرارة تصل الى أكثر  °5الحرارة به أحيانا الى 

ما عن المنطقة الصحراوية فتعتبر من المناطق المتطرفة في درجات الحرارة التي قد تصل ، أ°30من 

أما باقي أشهر السنة فتتميز بمناخ متوسط ودافئ ما يسهل نشاط حركة السياح باإلضافة الى  °40الى 

 ملم. 102وجود رياح وجفاف شديد، كما ال يزيد معدل سقوط األمطار سنويا عن 

محطات حمامات  7منبع للمياه الحموية الجوفية و 200ية: تتوفر الجزائر على أكثر من الحمامات المعدن .ث

محطة حموية ذات طابع  50معدنية ذات طابع وطني ومركز واحد للعالج بمياه البحر، ويوجد حوالي 

حمام محلي تستغل بطريقة تقليدية، أما بالنسبة للحمامات المعدنية فنجد: حمام بوغرارة بوالية تلمسان، 

قرقور بوالية سطيف، حمام بوحنيفية بوالية معسكر، حمام ريغة بوالية عين الدفلى، حمام الشاللة 

من المنابع  ٪ 60بوالية قالمة وحمام الصالحين بوالية بسكرة أما عن المنابع الحموية فيوجد ما يفوق

 6المحصاة غير المستغلة التي ال تزال على حالتها الطبيعية.

 ثانيا: المقومات التاريخية، الثقافية والدينية

لتعاقب باالضافة الى االمكانيات الطبيعة تزخر الجزائر بارث تاريخي وثقافي ال بأس به نظرا  

 الحضارات عليها، وتتمثل هذه المقومات فيما يلي:

قد تم تصنيفه من  توجد العديد من المواقع األثرية بالجزائر اال أننا سنركز على ما المواقع األثرية: .1

 طرف منظمة اليونيسكو كتراث عالمي وهي:

بها  1992سنة، وتم تصنيفها سنة  2000مدينة القصبة: أنشأها العثمانيون لتكون حصنا لهم منذ أكثر من  -

 عدة معالم أثرية منها: قصر الداي، قصر خداوج العمية، مسجد كتشاوة، المسجد الكبير ودار عزيزة؛

 ا الفينيقيون وكانت مركزا تجاريا قرطاجيا وقاعدة استراتيجية لالجتياح الروماني؛مدينة تيبازة: أسسه -

 ميالدي؛ 100تيمقاد: أنشأت سنة  -

 ؛1982الجميلة: بوالية سطيف وتأسست في أواخر القرن األول ميالدي وتم تصنيفها سنة  -

 ؛1980تصنيفها سنة م وموجودة بوالية بجاية وتم 1007قلعة بني حماد: يعود تاريخ تأسيسها الى  -

طاسيلي ناجر: أكبر متحف في العالم لفن النحت على الصخور لفترة ما قبل التاريخ يضم أكثر من  -

سنة قبل  6000رسما ونقشا للتغيرات المناخية والثروة الحيوانية والحياة البشرية منذ حوالي  15000

بها أجمل غروب للشمس في العالم ، و1982الميالد حتى القرون األولى الميالدية، وتم تصنيفه سنة 

 بشهادة الجميع.

متاحف والزوايا التي تعتبر شاهدا على الحراك الديني والثقافي، يوجد العديد من الالزوايا والمتاحف:  .2

 يمكن حصرها فيما يلي:

كان للزوايا دورا بارزا في الحفاظ على الهوية الدينية، اللغوية والثقافية خاصة في فترة الزوايا:  -

ستعمار الفرنسي فقد كانت آنذاك منبرا للدعوة الى المقاومة وتحرير البالد، كما تعتبر عامال للجذب اال

السياحي )السياحة الدينية( باألخص الدول المجاورة التي لها نفس العادات والتقاليد، ومن أهم الزوايا 

 ساوية... الخ. نذكر: الزاوية العثمانية الرحمانية، الزاوية التيجانية والزاوية العي

المتاحف: توجد بالجزائر العديد من المتاحف الشاهدة على تعاقب الحضارات بها، من أهمها: المتحف  -

الجزائري لالثار القديمة والفنون االسالمية، متحف سيرتا، المتحف الوطني للمنمنمات والزخرفة وفن 

 الخط، المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وغيرها.



وارثا وجب تعتبر الصناعات التقليدية والحرف اليدوية عامال للجذب السياحي  لتقليدية:الصناعات ا .3

استغالله للترويج السياحي من خالل الصالونات والمعارض الوطنية والدولية، وهو يتميز بتنوعه من 

ب منطقة الى أخرى منها: صناعة المالبس التقليدية، الحلي الفضية باألوراس والقبائل وحتى الذه

بتلمسان والشرق الجزائري. اضافة الى مجموعة أخرى من الصناعات التقليدية التي تنتشر في جميع 

مناطق الجزائر، نذكر منها: صناعة النحاس بالعاصمة والشرق الجزائري، صناعة الجلود بالصحراء، 

 وزربية مسعد. صناعة األواني الفخارية وصناعة الزرابي التي اشتهرت دوليا ومن أهمها زربية غرداية

باالضافة الى ما سبق ذكره فان الجزائر تتمتع بموروث ثقافي ثري يساهم في التراث الثقافي والشعبي:  .4

 عملية الجذب السياحي مثل الكم التنوع الكبير من الفنون الشعبية كالفن العاصمي، المالوف القسنطيني

والطابع القبائلي وغيرها. ويتم ذلك من خالل المهرجانات والحفالت التي يتم تنظيمها. وكذا الطبخ 

 7الجزائري التقليدي وتنوع العادات الغذائية من منطقة الى أخرى.

ان مختلف المقومات السياحية التي تتمتع بها الجزائر ال يستهان بها، ما يستوجب المحافظة عليها 

ثمينها، لتطوير األنماط السياحية المرتبطة بهذا المنتج السياحي وجعله قادرا على المنافسة في واستغاللها وت

 8سوق السياحة العربية، االفريقية وحتى الدولية.

كما أن السياحة تعتمد على قدرات الدول المختلفة على تشجيع السياحة بما تقدمه من تسهيالت، مستوى 

ف وسائل االعالم ألجل جذب السياح، األمن واالستقرار، الرعاية الصحية، لألسعار، قدرات دعائية في مختل

حسن المعاملة ، القدرة على ابراز جميع الخصوصيات  والجوانب التي تهم السياح بمختلف فئاتهم 

 9ورغباتهم.

 ثالثا: المقومات المادية

يخية فقط، بل يجب أن تدعم ال تقتصر المقومات السياحية على االمكانيات الطبيعية والحضارية والتار

 هذه االمكانيات بأخرى مادية لتسهيل استفادة السياح، والمتمثلة فيما يلي:

: ان النقل من العوامل الهامة لتطوير السياحة في الجزائر ولهذا قد أولت أهمية القاعدية النقل المنشآت .أ

الحديدية أو النقل البري  لشبكات المواصالت منذ االستقالل سواء تعلق األمر بالطرقات أو السكك

 والبحري، وتتوزع كما يلي:

كلم طرق  38100ألف كلم طرق وطنية و 67ألف كلم منها  104.72الطرق البرية: يقدر طولها بحوالي  -

ترابية صالحة للسير والباقي ذو نوعية متوسطة، ولكن عند مقارنتها مع مساحة البالد نجد أنها غير 

 الكبرى وبالمقابل نجد أن مناطق كثيرة تعاني من العزلة؛كافية ومعظمها يتواجد المدن 

كلم منها مكهرب  215كلم  ذات اتجاه وحيد، و 4500السكك الحديدية: يبلغ طول شبكة السكك الحديدية  -

من حركة النقل البري، حيث تستغل من  ٪17محطة تغطي خاصة الشمال بنسبة  200ومزود بحوالي 

 17قطار يوميا يربط  187عربة وتوظف  10300يدية التي تمتلك  طرف الشركة الوطنية للسكك الحد

 مدينة؛

ميناء متعدد االختصاصات باالضافة الى وجود عدد كبير من  13النقل البحري: تتوفر الجزائر على  -

مؤسسات متخصصة، حيث  5الموانئ الصغيرة للصيد البحري واالستجمام، تضمن الخدمات البحرية 

ة نشاطا اقتصاديا واجتماعيا مكثفا، فالمبادالت التجارية تتم أساس عن طريق تشهد الموانئ الجزائري

 10البحر؛

 37طورا ملحوظا في السنوات األخيرة، بحيث تغطي حوالي النقل الجوي: شهد قطاع النقل الجوي ت -

م كل 96400مدينة في الداخل، وتقدر الشبكة التي تغطيها الشركة ب  31رحلة حول العالم باإلضافة الى 



وكالة في الجزائر وخارجها. كما يوجد شركات  150ماليين مسافر  كل سنة ولديها  3ويتم نقل أكثر من 

 11أخرى منها شركة طيران طاسيلي.

تمتلك الجزائر العديد من المحطات األرضية لالتصاالت باألقمار الصناعية دعمت بخدمات  االتصاالت: .ب

المعلومات والربط التكنولوجي بشبكة االنترنت الدولية، كما نجد أن شبكات الهاتف تغطي أغلب التراب 

 12 والنقال. الية ويعرف القطاع توسعا وتحديثا للشبكة من خالل تعميم الهاتف الرقمي ٪96الوطني منها 

تمتلك الجزائر طاقات ايواء مختلفة ومتنوعة تتمثل في فنادق يمتلكها القطاع العام  قدرات االستقبال: .ت

والخاص وكذا المركبات السياحية والمخيمات موزعة باألخص في المناطق الساحلية، اال أنها تبقى غير 

السياحة كافية وال تلبي الطلب السياحي خاصة العتبارها تتمركز بالشمال  األمر الذي ال يسمح بترقية 

 13في الجنوب.

تعد الوكاالت السياحية كوسيط بين مقدمي الخدمات السياحية والسائح، فهي  وكاالت السياحة واألسفار: .ث

تقوم بعدة مهام في هذا االطار منها عمليات الحجز االلكترونية أو تقديم برامج سياحية وغيرها، ونظرا 

لهذه األهمية تسعى الجزائر الى تنظيم نشاط هذه المؤسسات وتحسين جودة خدماتها من خالل تشجيع 

اطها في مخطط الجودة السياحية الجزائرية واعتماد العديد منها لمواكبة متطلبات األسواق السياحية انخر

الى  1999الدولية والمحلية. والجدول التالي يوضح تطور عدد الوكاالت السياحية في الجزائر ما بين 

2016. 

 

 

 

 (2016-1999تطور عدد وكاالت السياحة واألسفار في الجزائر )(: 01الجدول رقم )

صنف الوكالة 

 السياحية

1999 2010 2013 2014 2016 

 691 497 465 - - -أ  -الصنف 

 1348 684 734 - - -ب –الصنف 

 2039 1361 1199 785 343 المجموع

 (2010-2009: احصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية )المصدر

الى  1999في تطور ملحوظ خالل الفترة ما بين  من خالل الجدول نالحظ أن عدد الوكاالت السياحية 

أي تضاعف عددها، أما  2016وكالة سنة  2039الى  1999وكالة سنة  343، حيث انتقل عددها من 2016

وفوصل عدد الوكاالت السياحية ضمن التصنيف أ ) يرخص له فقط  2010بخصوص التصنيف فقد بدأ منذ سنة 

وكالة، أما التصنيف ب ) يخص السياحية المحلية والدولية( فقد بلغ  691الى  القيام بالنشاطات السياحية المحلية(

 14، األمر الذي يعكس مدى تشجيع الدولة لهذا المجال.2016وكالة سنة  1348عدد وكاالته الى 

 السياسات المتبعة لترقية المقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر  المحور الثاني:

، حيث قامت بخوصصة قطاع السياحيالمجال  ع المقاوالتية أو االستثمار فيتشجيلقد قامت الجزائر ب

 وهي: من شأنها ترقية وتشجيع االستثمار في قطاع السياحة، وقوانين  السياحة، وذلك  بوضع عدة اجراءات

  والذي تضمن االمتيازات التالية: : 1993قانون االستثمار لسنة  .أ

 1993امتيازات االستثمار الممنوحة حسب قانون  :(02) الجدول رقم



 الجنوب الكبير   الطوق الثاني للجنوب  المناطق الخاصة النظام العام  امتيازات النظام 

 سنوات  03 سنوات 03 سنوات 03  سنوات 03 المساعدات على االنجاز

 إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  حقوق التسجيل

حقوق التسجيل بعقود تأسيس  

 الشركات ورفع رؤوس أموالها

 0.5 %  0.5 % 0.5  %  0.5  % 

 02إعفاء من   الرسم العقاري

 05إلى 

 سنوات

 05إعفاء من  

 10سنوات إلى 

 سنوات 

سنوات  07إعفاء من  

 على األقل 

 سنوات  10إعفاء 

TVA إعفاء   إعفاء   إعفاء  إعفاء 

 سنوات  03  %  03 %  03  % 03 الحقوق الجمركية

 تكفل جزئي أو كلي  %  50 تكفل جزئي أو كلي  ال شيء أشغال المنشات القاعدية

إتاوة التأجير   التنازل على األراضي العمومية

 بقيمة حقيقية

امتيازات يمكن آن 

تصل إلى الدينار 

 الرمزي 

امتيازات يمكن تصل  %  50تخفيض 

 حتى الدينار الرمزي 

 ال شيء   ال شيء   الشيء   الشيء   التخصيص على نسبة الفوائد

 .15،ص 1994مجلة االستثمار والشراكة في السياحة ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية،   المصدر:

مبدأ المعاملة العادلة بين ك ،عدة ضمانات داخلية ودولية 1993وقد تضمن قانون االستثمار لسنة 

اللجوء إلى تسخير من طرف العدالة إال في الحاالت  إمكانية وعدم ،المستثمرين المحليين واألجانب فيما بينهم

نص الذي  ،23/12ضمانات التحويل أو التنازل مرسوم تشريعي  ، وكذانص عليها التشريع المعمول بهيالتي 

 .على إمكانية تحويل رأس المال المستثمر الناجم عنه

ودها الترويجية لجلب االستثمارات استمرت الحكومة الجزائرية جهحيث  :2001قانون االستثمار لسنة  .ب

فتم  ،ا للقطاع السياحيا قوي  نها أن تعطي دفع  أجديدة من ش نقواني إصداراألجنبية، ودلك من خالل 

يوجه لتمويل والتكفل  ـبموجب القانون  إنشاء صندوق لدعم االستثمار في شكل حساب تخصيص خاص

كما  ت الضرورية النجاز االستثمار،آبمساهمة الدولة في كافة المزايا الممنوحة لالستثمار، السيما المنش

بدال من الوكالة الوطنية المكلفة بترقية ومتابعة  ، ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار إنشاءتم 

وهي  واألجانب،للمستثمرين المحليين  إضافيةزات ولقد قدم هدا القانون امتيا،  APSIاالستثمار 

 كالتالي:

 تتمثل هده المزايا فيما يلي:و ،النظام العام .1

والتي تدخل  ،تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة -

  .نجاز االستثماراتإمباشرة في 

 .االعفاء من الضريبة على القيمة المضافة -

  .نقل الملكيةرسم االعفاء من دفع حقوق   -

 نجاز االستثمار، يستفيد االستثمار من المزايا التالية:إالنظام االستثنائي عند  .2

  .االعفاء من دفع حقوق نقل الملكية -

  %.02تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها  -

ا بالمصاريف بعد تقييمها من كلي   أوا الدولة جزئي   تكفل ،المال رأسوالزيادات في  التأسيسيةفيما يخص العقود أما 

  ، كما يلي:طرف الوكالة

 : عند انطالق االشغال 

وممن الضريبة على  ،الشركات األرباحالضريبة على  سنوات من النشاط الفعلي من 10لمدة  اإلعفاء -

  .النشاط المهنيعلى  ومن الدفع الجزافي ومن الرسم ،الموزعة األرباحعلى  اإلجماليالدخل 



الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل  من تاريخ االقتناء من ابتداء  سنوات  10لمدة  اإلعفاء -

  .االستثمار إطارفي 

 :استراتيجية الخوصصة الجزائرية في قطاع السياحة 

لتطوير القانوني الضروري  اإلطارتميزت مرحلة خوصصة المؤسسات السياحية الجزائرية بتحديد 

تراجع عدد السياح  إذاا على القطاع السياحي، ، هدا انعكس سلب  األمنية األوضاعتدهور  وكذلك االستثمارات،

سائح، ولكن مع  18000 إلىسائح  359895بحوالي  ،1996غاية  إلى 1990الجزائر من سنة  إلىالوافدين 

مليون  3.622لفرع السياحة  األعمالبلغ رقم  إذالقطاع،  إلىالوطن عاد االنتعاش  إلى واألمنرجوع االستقرار 

 15 .1999مقارنة بنفس الفترة لسنة  % 26ما يعادل  أيدينار جزائري، 

 : والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة تتمثل أهدافه في: 2003الصادر في فيفري  01-03القانون رقم  .ج

 قصد ضمان التنمية السياحية المستدامة؛االستعمال العقالني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية  -

ادراج مناطق التوسع والمواقع السياحية ومنشات تنمية النشاطات السياحية في المخطط الوطني لتهيئة  -

 االقليم؛

انشاء مناطق عمرانية مهيأة ومناسبة لتنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المتميز وحماية  -

 المقومات الطبيعية للسياحة؛

المحافظة على التراث الثقافي والموارد السياحية من خالل استعمال واستغالل التراث الثقافي،   -

 16التاريخي، الديني والفني ألغراض السياحة.

الوزارة الوصية على قطاع السياحة  بدأتقد  ،2013 فاقآل والتي كانت  االستراتيجية السياحيةوأما عن 

 صياغتها إلى، وخلصت 2010 آفاقجل تطوير قطاع السياحة في أاستراتيجية من  إعدادفي  ،2000خالل سنة 

 وأدخلت ،"2010 آفاقللتنمية المستدامة للسياحة في الجزائر  أعمال" مخطط :تحت عنوان 2011سنة النهائية 

  .2013 آفاقجديد في  اصبح مشروع  فأتعديالت عليه 

تحسين نوعية الخدمات ، والثقافية والدينية والحضاريةوتثمين الطاقات الطبيعية  ا البرنامج ذه أهدافن وم

المحافظة على ، والمساهمة في التنمية المحلية، وعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، وكذا إالسياحية 

لطلب الوطني المتزيد تلبية حاجات اهذا، باإلضافة إلى  .لتوسع السياحة البيئيةالحسنة  البيئة والفضاءات

التدفقات ، فزيادة التدفقات السياحية ، وكذاالخارج لقضاء العطل إلىقصد تقليص عدد المتوجهين  ،باستمرار

متوسط التدفقات عند بداية العشرية  وتم الحصول عليها بتطبيق نسبة نم 2013و  2008السياحية خالل الفترة 

على التقديرات السابقة  ، وبناء   2008من سنة  ابتداء   % 0.5ا بنصف نقطة ا سنوي  ــتعديله أعيد، 10%

 3.100.000سيقارب   2013ن عدد السياح المرتقبين في إ، فاألجانبواالستقرار المرحلي لدخول السياح 

  أجنبي.سائح  1900.000منهم  ،سائح

ا ــوالمرحلة م ،2007و  2004عبر المرحلة الممتدة ما بين  اإليواء قد اهتم هدا المخطط برفع طاقاتو

 كما يلي: 2013و  2008بين 

  2007-2004المرحلة ما بين: 

ر تدخل حيز يسر 13750حدود  إلىبطاقة سنوية تصل  ،ريسر 55000حوالي فيها نجاز تم فيها ا

 إيواءوبطاقة  %، 75نجاز بحوالي إلبلغت نسبة ا إذ ،مشروع في طور االنجاز 387تسجيل وتم  ،االستغالل

 سرير  38000في حدود  تقديرية

  2013-2008المرحلة ما بين:  

 إضافةومنه  ر،يسر 10000، المتوسط سنوي قدره سرير 60000من  أكثرستكون  إيواءطاقة تم تسجيل 

هي  2017-2004والطاقات التي تم توقعها للمرحلة  ،2002في نهاية  إحصاءهار التي تم يسر 72000 إلى

بمجموع كلي قدره  أيسرير،  60000هي  2013و  2008والمرحلة الممتدة بين  سرير، 55000

 .2013 آفاقسرير في  187000



 مليون دينار 232.5نحو  إلىسيصل  2013و  2004وفيما يخص االستثمار السياحي في المرحلة ما بين 

 ما يلي: تتمثل في 2013 آفاقدعم االستثمار السياحي  إجراءاتهم أو جزائري،

يتم تهيئة والتحكم في العقار السياحي من خالل مواصلة ودعم  التهيئة والتحكم في القطاع السياحي: (1

 والتي تمثلت في االنجازات التالي: ،2003 و 2002التي تم انجازها خالل الفترة  األعمال

متعلق بالتنمية المستدامة ال 03/01القانون رقم ك ،استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية المستدامة -

 .2003فيفري  17صدر في الذي للسياحة، 

العمل على رفع و ،تنويع العرض السياحيو ،المساهمة في التنمية والتوازن الجهوي والمحافظة على البيئة -

  .السياحية اإليرادات

توفير شروط و ،منها لالستفادة الشواطئ تثمين وحماية إلىويهدف  :الشواطئون متعلق باستغالل نقا (2

  .تحديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية، مع تنمية منسجمة ومتوازنة

المؤرخ في  03-03جاء القانون رقم  قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية: (3

 بما يلي: الشواطئوالمتعلق باستغالل  ،19/02/2003

 ،وثقافية ،خصائص طبيعية أويتمتع بصفات  اإلقليمامتداد من  أوهي كل منطقة و ،مناطق التوسع السياحي -

جعل  أويط شيمكن استغاللها في تن ،ة سياحيةأتنمية منش أو إلقامةياحة مؤهلة سمناسبة لل وإبداعية، ،وبشرية

  أكثر. المردودية ذاتالسياحة 

ائب ـــبما يحتوي عليه من عج أومظهره الخالب ب ،سياحية بجاذبيةمنظر يتميز  أوكل موقع ، فالموقع السياحي -

 .بناءات مشيدة عليه أو ،خصائص طبيعية أو

 17 .موقع سياحي أوهي جزء من منطقة التوسع السياحي و ،منطقة محمية -

هذا المخطط االطار االستراتيجي للسياسة السياحية، يشكل   :SDAT  2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

تترجم ارادة الدولة في تثمين االمكانيات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ووضعها في  ةالمخطط أداويعد هذا 

ويعتمد هذا المخطط خدمة السياحة في الجزائر وتحقيق القفزة المطلوبة وجعل السياحة أولوية وطنية للدولة، 

 وهي:  خمسة عناصر أساسيةعلى 

 ؛تطوير األقطاب السياحية المتميزة -؛                            جعل الجزائر وجهة سياحية تنافسية -

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تشجيعم -مخطط الجودة السياحية ؛                                   -

 18جذب االستثمار بشك لعام واالستثمار األجنبي بشكل خاص لخلق القيمة المضافة وفرص العمل. -

مشروع الى دعم  القطاع السياحي من خالل جملة من األهداف العامة والمادية وتحديد المشاريع ذات ويسعى ال

 .األولوية

 2015خطة األعمال آلفاق  (:03الجدول رقم )

 2015 2007 السنة 

 مليون 2.5 مليون 1.7 عدد السياح

 سرير فخم 75000 يعاد تأهلها 84.869 عدد األسرة

المساهمة في الناتج 

 المحلي

1.7٪ 3٪ 

 2000الى  1500 250 ايرادات بالمليون دوالر

 400.000 200.000 مناصب عمل

التكوين )مقاعد 

 بيداغوجية(

51200 91600 



وزارة تهيئة االقليم والبيئة والسياحة الجزائرية، المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: الحركيات الخمسة  المصدر:

 .18وبرامج االعمال السياحية ذات األولوية، ص 

 وتتمثل أهم المشاريع ذات األولوية في هذا المخطط في:

 سرير؛ 29286فنادق السلسة: عدد األسرة من كل االنواع يقدر ب  -

ن قرية سياحية متميزة وأرضيات جديدة مدمجة مخصص مصممة لتتناسب مع الطلب الخارجي عشرو -

 والمحلي؛

 19أقطاب سياحية ممتازة. 6مشروعا سياحيا في  80اطالق  -

 ة بالجزائرالسياحي المقاوالتية تشجيع في (ANDI)مساهمة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  المحور الثالث:

، يه المقاوالتية في جميع القطاعاتكبير في دعم، تنظيم، تشجيع وحتى توج لحاضنات األعمال دور

هيئات اعتمدتها  عدةبحيث يوجد تنمية روح المقاوالتية فيه. سعت الدولة الى وقطاع السياحة كباقي القطاعات قد 

باعتبارها تضم مهام ونذكر بالخصوص الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الدولة لدعم المقاوالتية في الجزائر 

 ووسائل باقي الهيئات، وهذا بهدف تركيز الجهود لترقية االستثمار في اطار هيكل موحد.

  (:ANDI)أوال: التعريف بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 

 هذه الوكالة بالمستثمرين سواء كانوا من داخل الوطن أو أجانب، من خالل تقديم الخدمات التالية:تتكفل 

 ضمان ترقية االستثمارات، تطويرها ومتابعتها؛ -

 استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، اعالمهم ومساعدتهم؛ -

بواسطة خدمات الشباك الوحيد تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع  -

 الالمركزي؛

 منح المزايا المرتبطة باالستثمار في اطار الترتيب المعمول به؛ -

 تسيير صندوق دعم االستثمار؛ -

 التأكد من احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرون خالل مدة االعفاء؛ -

 تبسيط اجراءات الحصول على المزايا؛ -

 تخفيف ملفات طلبها؛ -

ساعة فيما يتعلق بالمزايا الخاصة باالنجاز،  72يوما الى  30جال الرد على المستثمرين من تخفيض ا -

 أيام فيما يتعلق بمزايا االستغالل. 10والى 

لقد حلت هذه الوكالة محل وكالة الترقية ودعم االستثمار من خالل ادخال عدة تعديالت على الية عمل هذه 

 20الشباك الوحيد والذي يضم مختلف االدارات والهيئات المعنية باالستثمار.األخيرة، بحيث تم االبقاء على صيغة 

 ثانيا: دور الوكالة الوطنية لترقية االستثمار في المقاوالتية بالقطاع السياحي في الجزائر 

لقد كثر الحديث حول دور المقاوالتية في تنمية االقتصاد الوطني ما جعل الدولة الجزائرية تتخذ العديد من 

 على رأسها القطاع السياحي.الجراءات تحفيزية لتشجيع االستثمار في كافة المجاالت االقتصادية وا



على العموم فان اجمالي الطلب على االستثمار ريع االستثمارية حسب قطاع النشاط: توزيع المشا .1

ما ونخص بالذكر القطاع الخاص في كافة قطاعات االقتصاد الوطني هي في ارتفاع مستمر، هذا 

 يوضحه الجدول التالي:

 القطاعات االقتصادية لإلجمالي( 2017-2002بيانات التصريح باالستثمار للفترة ) (:04)الجدول رقم 

 

le 31/10/2018 www.andi.dz:  Source 

المصرح بها لجميع نالحظ من خالل الجدول أن القطاع الخاص يأخذ أكبر نسبة من حيث المشاريع 

، هذا ما يعكس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمقاوالتية واالستثمار وامكانياته في  ٪98.8تقدر ب القطاعات 

 تطوير االقتصاد الوطني.

 أما بخصوص نصيب القطاع السياحي من هذا الطلب فيظهر من خالل الجدول التالي:

 2017- 2002قطاع النشاط للفترة ما بين  بيانات التصريح باالستثمار حسب (:05الجدول رقم )

 

8le 31/10/201 www.andi.dz:  Source 

من خالل البيانات الموضحة في الجدول أعاله نجد أن اجمالي المشاريع المصرح بها لكافة القطاعات 

ثم يليه  ٪46.28مشروع أغلبها من نصيب قطاع النقل بنسبة  63235بلغت  2017االقتصادية الى غاية سنة 

مشروع أي بمقدار  1266، أما نصيب السياحة فيقدر ب ٪17.44بنسبة  بناءوال ٪ 20.08بنسبة  صناعةقطاع ال

من مجموع المناصب، وبالتالي يمكن  ٪ 6.26من اجمالي عدد المشاريع وكذا بلغ مناصب الشغل فيها ب  02٪

االستثمار في السياحة ما زال ضعيفا وال يرقى الى المستوى المرغوب فيه مقارنة بأهمية هذا القول بأن حجم 

 هائلة.القطاع وما يمتلكه من امكانيات 
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بالنسبة للطلب األجنبي المصرح به للمشاريع االستثمارية في القطاع  المشاريع األجنبية المصرح بها: .2

 السياحي فهي موضحة في الجدول التالي:

 2017الى  2002بين المشاريع األجنبية المصرح بها للفترة ما  (:06الجدول رقم )

 

8le 31/10/201 www.andi.dz:  Source 

 ، ٪2.11حوالي يتضح لنا من خالل الجدول أن نصيب السياحة من مجموع المشاريع االستثمارية األجنبية 

، ما يدل على أن المستثمرين األجانب ال 2017الى  2000خالل الفترة ما بين مشروع  19كما أن عددها 

يسعون لالستثمار في المجال السياحي بسبب ضعف تنافسية القطاع السياحي في الجزائر على األقل مقارنة 

 بالدول المجاورة والمنطقة األورو متوسطية عامة.

فيما يخص عدد المشاريع التي تم انجازها بحسب قطاع  اط:اجمالي المشاريع المنجزة حسب قطاع النش .3

 النشاط فهي موضحة في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 2012الى  2002اجمالي المشاريع المنجزة حسب قطاع النشاط للفترة ما بين (: 07الجدول رقم )

عدد  قطاع النشاط

 المشاريع

القيمة بالمليون  ٪

 دج

 ٪ مناصب الشغل ٪

http://www.andi.dz/


 15 460.79 9 233667 58 18697 النقل

البناء واألشغال 

 العمومية 

5900 18 226627 9 100.991 34 

 35 103.660 62 1.569597 11 3445 الصناعة 

 12 35147 13 328947 9 2844 الخدمات

 2 5139 1 23657 2 491 الفالحة

 2 4582 1 25711 1 430 الصحة

 1 3517 5 135595 1 195 السياحة

 0 0 0 3040 0 2 التجارة

 100 299115 100 2.546840 100 32004 المجموع

le 31/10/2018 www.andi.dz:  Source 

من اجمالي  ٪01من خالل بيانات الجدول أعاله نالحظ أن نسبة انجاز المشاريع السياحية لم تتعدي         

هي األخرى، ما يبين بأن نصيب السياحة  ٪01كما أن مناصب الشغل التي وفرتها لم تتعدي  ،المشاريع المنجزة

 .هذه الفترةضئيل جدا من مجموع ما تم انجازه من مشاريع خالل 

لتوضيح وضعية توزيع االستثمارات األجنبية المنجزة نستعين  توزيع االستثمارات األجنبية المنجزة: .4

 بالجدول التالي:

 حسب قطاع النشاط 2012- 2002توزيع االستثمارات األجنبية المنجزة خالل الفترة ما بين  (:08) الجدول رقم

القيمة بالمليون  ٪ عدد المشاريع القطاع

 دج

 ٪ عدد الوظائف ٪

 57 23450 74 599200 56 220 الصناعة

 24 10.363 21 167118 23 97 الخدمات

البناء واألشغال 

 العمومية

63 15 12.082 1 6698 14 

 1 505 0 3991 1 16 النقل

 2 82 1 887 1 06 الفالحة

 0 737 0 6192 1 05 الصحة

 1 1124 2 13587 1 03 السياحة

 100 42959 100 803057 100 410 المجموع
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 03يتضح لنا من خالل الجدول أن مجموع المشاريع األجنبية التي تم انجازها في قطاع السياحة هي          

وال يولون اهتماما  ،  ما يوضح لنا بأن المستثمرين األجانب ال يرغبون في االستثمار في الجزائرمشاريع فقط

والمالحظ أيضا بأن  ة عامة، كبيرا لذلك بسبب ضعف التنافسية فيه وتدني وضعية مناخ األعمال فيها بصف

 .مجموع المشاريع األجنبية متدنية في كل القطاعات ما عدا قطاع الصناعة )المحروقات(

 الخاتمة:

، فهي التنمية االقتصادية واالجتماعية القطاع السياحي في نخلص في األخير إلى التأكيد على مدى أهمية          

باعتباره مورد ال ينضب وباعتبار أن الجزائر تتمتع بكل المؤهالت  ،الخيار األول البديل عن المحروقات

واالمكانيات السياحية التي تسمح لها بتطوير هذا القطاع وتشجيع روح المقاوالتية فيه في اطار اجراءات وقوانين 

قطاع وهيئات مدعمة ومرافقة لها، حيث خلصت الدراسة الى أنه بالرغم من محاوالت الدولة للنهوض بهذا ال

اال أنه ال يرقى الى المستوى المطلوب وهذا ما وضحته  وان حققت بعض النجاحات فيه وتشجيع االستثمار فيه
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مختلف البيانات المصرح بها في الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بحيث وجدنا بأن نسبة المشاريع التي تم 

 2002لتي تم انجازها خالل الفترة ما بين سنة من جملة المشاريع ا ٪02انشاؤها في القطاع السياحي حوالي  

 . 2017الى سنة 

بناء على النتائج المتوصل اليها من الدراسة، يمكن طرح مجموعة من االقتراحات والتوصيات الي من         

 شأنها أن تؤدي الى تطوير وترقية المقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر:

تحسين المناخ االستثماري بتوفير شروطه األساسية، السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية بالشكل  -

 الذي يساعد على جذب المقاولين نحو القطاع السياحي؛

 تذليل العقبات التي تحول دون انجاز المشاريع السياحية كمشكل العقار السياحي؛ -

لمشكل التمويل بإنشاء مصارف متخصصة في مجال السياحة كما هو معمول به في الكثير من  التصدي -

 الدول؛

 العمل على تخفيف االجراءات االدارية المعقدة أمام المقاولين في المشروعات السياحية؛ -

 احة؛نظمة النقل باعتباره عنصر أساسي في تشجيع السيأتنمية الهياكل القاعدية التي من شأنها تسهيل  -

العمل على تعزيز السياحة العربية البينية واالستفادة من تجارب الدول العربية الناجحة في هذا المجال  -

 ونخص بالذكر الدول المجاورة كتونس والمغرب؛

 تنويع مجاالت المقاوالتية السياحية كالتسلية ، االطعام، النقل والمسارح وعدم التركيز فقط على االيواء؛ -

وحت المحليين للمقاولين األجانب في القطاع السياحي بغية جلب رؤوس األموال تقديم تحفيزات  -

 .والتركيز على السياحة الصحراوية
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