)2022( 1 العدد،11 المجلد

مجلـة التنـظـيم والعمـل

 دراسة تحليلية على ضوء،واقع االستثمار السياحي والتنمية المستدامة في الجزائر
.2030-2015 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق
 الغلم مريمة
2021/01/26 :اإلرسال
2021/11/25 :القبول
2022/05/09 :النشر

 وذلك من خالل التعرف، هتدف هذه الورقة البحثية اىل معرفة واقع االستثمار السياحي والتنمية املستدامة يف اجلزائر:ملخص
 وقد، ومدى مسامهة القطاع يف توفري فرص اليد العاملة ومستوى الدخل اإلمجايل،على واقع هذه االستثمارات يف هذا البلد
 وقد توصلت الدراسة اىل أنه،استندت الد راسة على املنهج الوصفي من خالل عرض البيانات واملنهج التحليلي يف حتليل النتائج
رغم املقومات اهلائلة اليت متتلكها اجلزائر فإهنا مل حتقق الكفاءة املرغوبة من حيث العائدات السياحية وفرص التشغيل واملسامهة يف
.الناتج احمللي اخلام بشكل خاص والتنمية املستدامة بشكل عام
. التنمية املستدامة. االستثمار السياحي: الكلمات المفتاحية
E2.O1 :JEL تصنيف

The reality of tourism investment and sustainable development in
Algeria, an analytical study

Abstract:

This research paper aims to learn about the realities of tourism

investment and sustainable development in Algeria, through the identification of
the reality of these investments in this country, and the extent of the sector's
contribution to the provision of employment opportunities and the level of gross
income, the study was based on the descriptive approach through the presentation
of data and methodology Analytical in the analysis of the results, the study
concluded that despite the tremendous potentials possessed by Algeria, it did not
achieve the desired efficiency in terms of tourism revenues and employment
opportunities and contribute to GDP in particular and sustainable development in
general.
Keywords: Tourism investment, sustainable development
JEL :E2, O1.
elghelem.meryama@gmail.com . الجزائر، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان،طالبة دكتوراه
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 .1مقدمة :
يعترب قطاع السياحة من القطاعات احليوية اليت شهدت يف اآلونة األخرية اهتماما متزايدا باعتبارها تشكل أحد
موارد التنمية املستدامة ،ويتعلق منو السياحة مبدى االستثمارات السياحية يف خمتلف جوانبها ،هذه األخرية تعد من أهم
األنشطة االقتصادية منوا يف العامل ،وهي ذات دور مهم يف زيادة الدخل الوطين وحتسني ميزان املدفوعات ومصدرا
للعمالت األجنبية وفرصة للتشغيل وهدفا رئيسيا لتحقيق برامج التنمية.
واجلزائر من الدول اليت تتمتع مبؤهالت سياحية تؤهلها بأن تكون من الدول الرائدة يف جمال السياحة ،إذا استغلت هذه
املقومات أحسن استغالل وبعقالنية ،أي استغالل حيقق التنمية السياحية لألجيال احلالية ويضمن حق لألجيال القادمة.
كما تسعى اجلزائر من خالل املخططات واالسرتاتيجيات لآلفاق املستقبلية وعلى ضوء أهداف التنمية املستدامة لغاية
 ،2030اىل ادراج سياسة جديدة للتنمية السياحية من طرف قطاع السياحة واليت من خالهلا تصبوا اىل تثمني املنتج
السياحي اجلزائري ومضاعفة االستثمار يف مشاريع سياحية توازن بني حتقيق الطموحات واخلطط املأمولة مع ضمان تلبية
االحتياجات املستقبلية لألجيال القادمة.
مشكلة البحث  :إن تفعيل دور اال ستثمار السياحي يف اجلزائر للمسامهة يف التنمية املستدامة ،أصبح حيتل مكانة هامةلدى املهتمني بشؤون االقتصاد يف هذا الوقت ،وهذا حبثا عن مصادر أخرى للدخل غري النفط ملا هلذا القطاع من
مسامهات فاعلة يف اقتصاديات العديد من الدول ،واستنادا هلذا ميكن طرح اإلشكالية على النحو التايل:
 -ماهو واقع االستثمار السياحي في الجزائر ؟وماهي االستراتيجيات التي وضعتها الدولة الجزائرية لتنمية هذا النوع

من االستثمار وتحقيق استدامته ؟

وسوف نعالج اإلشكالية من خالل األسئلة الفرعية التالية :
ما المقصود باالستثمار السياحي والتنمية المستدامة ؟ما هي مميزات االستثمار السياحي في الجزائر؟ ما هي أهم المقومات والمؤهالت التي تتمتع بها الجزائر والتي يمكن ان تجعل منها أكثر مناطق العالم جذباللسياح؟
ماهي أهم معيقات االستثمار السياحي في الجزائر وما هي سبل ترقيته ؟-2محتوى الدراسة:
أ -فرضيات البحث  :ملعاجلة التساؤالت السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية :
مسامهة السياحة يف التشغيل والناتج احمللي اخلام ال ترتقي اىل املستوى املأمول.-يعاين االستثمار السياحي باجلزائر كغريه من االستثمارات األخرى من مجلة من املعوقات حتول دون ترقيته.
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ب-المنهج المستخدم في البحث :مت االعتماد على املنهج الوصفي وذلك من خالل عرض البيانات واملنهج التحليلي
من خالل عرض النتائج املتعلقة باالستثمار السياحي ومدى مسامهته يف التشغيل والدخل اإلمجايل وميزان املدفوعات.
ت-أهمية البحث :تتمثل أمهية دراسة االستثمار السياحي يف كونه مورد هام للخزينة وله دور فعال يف حتقيق التنمية
املستدامة من خالل املسامهة يف حتقيق فائض يف العملة وخلقه لفرص التشغيل باإلضافة اىل ذلك تكمل أمهية الدراسة يف
إظهار القدرات السياحية اليت تتمتع هبا اجلزائر وتبيان ما مدى اهتمام اجلزائر هبذا القطاع.
ث-أهداف البحث :هناك جمموعة من األهداف تطمح الباحثة اىل حتقيقها من خالل هذه الورقة لعل من أمهها:
تبيان مفاهيم االستثمار السياحي والتنمية املستدامةحماولة تشخيص واقع االستثمار السياحي باجلزائر.ابراز املقومات السياحية للجزائر.ج-الدراسات السابقة :نظرا لتنوع الدراسات املتعلقة مبوضوع ''االستثمار السياحي والتنمية المستدامة'' ،فإننا حاولنا
قدر اإلمكان بتناول تلك اليت تقرتب من إشكالية حبثنا وخاصة احلديثة منها ،و نلخصها فيما يلي:
الدراسة -1االستثمار السياحي ضمن برامج ومخططات التنمية السياحية في الجزائر واآلثار المترتبة عنها على
مؤشرات التنمية االقتصادية (2017د منصور عيسى مجلة العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير العدد .)17
جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الربامج والسياسات اليت اعتمدهتا اجلزائر للنهوض بالقطاع السياحي واآلثار
النامجة عن هذه الربامج والسياسات على متغريات التنمية االقتصادية وتوصلت نتائج الدراسة اىل ان اجلزائر متتلك
مقومات سياحية هامة لذلك أولت احلكومة اجلزائرية اهتماما كبريا لالستثمار السياحي من قبل االطراف الفاعلة وظهر
ذلك ضمن برامج وسياسات احلكومة منذ العشرية املاضية وقد أمثرت اجملهودات اليت بذلتها اجلزائر يف هذا القطاع بشكل
كبري إذ سامهت يف حتسني الصورة السياحية واقناع املهنيني واملتعاملني بتسجيل مقصد اجلزائر ضمن خدماهتم وكان لذلك
آثار اجيابية واضحة على العديد من املتغريات االقتصادية الكلية السيما ما تعلق بالتشغيل ،وبالرغم من ذلك يبقى هذا
القطاع يعاين الكثري من التهميش ومل يرق إىل املستوى املطلوب.
الدراسة  -2د امال حابس االستثمار السياحي في الجزائر (واقع وآفاق) دراسة تحليلية للفترة 2016-2008
مجلة الحقيقة العدد .43
هتدف هذه الدراسة إىل حماولة رصد واقع االستثمار السياحي يف اجلزائر والتعرف على حصيلة املشاريع االستثمارية اليت
استفاد منها القطاع السياحي ضمن املخططات التنموية وكيفية استغالل مناطق التوسع السياحي من أجل تنمية هذا
القطاع وتطويره مع حماولة إجياد احسن السبل لتشجيع االستثمار فيه وترقيته الن يكون احد بدائل النمو يف اجلزائر ،و
توصلت الدراسة اىل مجلة من االستنتاجات منها ان القطاع السياحي ال يزال مهمشا وعدم التمكن اىل حد اآلن من
إحيائه كبديل لقطاع احملروقات رغم الظروف االقتصادية اليت آلت اليها البالد يف اآلونة االخرية بسبب اخنفاض سعر
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النفط .اىل جانب ضعف اقبال االستثمار اخلاص يف اجملال السياحي إذ أن أكرب نسبة من املشاريع السياحية تعود ملكيتها
للدولة.
الدراسة  -3أطروحة دكتوراه بعنوان ''السياحة في الجزائر االمكانيات والمعوقات ()2025-2000في ظل

اإلستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  SDAT2025من إعداد الباحث
:عوينان عبد القادر ،جامعة الجزائر.2013، 3
تناول الباحث السياحة يف اجلزائر ومقارنتها مع بعض التجارب السياحية للبلدان اجملاورة وكذا االمكانيات واملعوقات اليت
حالت دون النهوض بالسياحة اجلزائرية يف ظل االسرتاتيجية اجلديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
 ،SDAT2025وتوصلت الدراسة اىل أن القطاع السياحي يف اجلزائر ال يزال ضعيف ودون املستوى املطلوب ومل يرقى
اىل حتقيق األهداف املرجوة رغم االمكانيات خاصة الطبيعية منها اليت ميكن ان جتعل اجلزائر بلد مستقطب للسياح ،كما
اعرتض قطاع السياحة يف اجلزائر عراقيل وعقبات حالت دون النهوض بتطويره من امهها اخليارات االسرتاتيجية للتنمية
االقتصادية بعد االستقالل ،والوضع األمين الصعب اليت مرت به اجلزائر فرتة التسعينات.
-3اإلطار النظري للدراسة :
أوال :مفاهيم أساسية حول السياحة واالستثمار السياحي
ختتلف تعاريف السياحة باختالف الزاوية اليت ينظر إليها منها ،فمنهم من يعرفها كظاهرة اجتماعية ،والبعض اآلخر يعرفها
كظاهرة اقتصادية ،ومنهم من يرى بأهنا عامل لبعث العالقات اإلنسانية والتنمية الثقافية لذلك ستناول التعريفات املختلفة
للسياحة:
أ-مفهوم السياحة لغة :لفظ السياحة لغة تعين التجوال وهي ذلك النشاط الذي من شأنه أن خيدم املسافر ويؤمن له
الرفاهية عرب التنقل من مكان إىل آخر بعيدا عن مقر إقامته ملسافة تقدر بثمانني كيلومرت على األقل(.حسب تعريف
منظمة السياحة العاملية التابعة هليئة األمم املتحدة (.)unwto
أما يف اللغة االجنليزية جند أن  TOURيعين جيول أو يدور أما كلمة  TOURISMاي السياحة فمعناها االنتقال
والدوران.
وأصل كلمة السياحة  TOURISMمن  ،TOURواليت تعين رحلة ،وأطلقت على طالب االجنليز يف أوروبا كلمة
السياح  TOURISTيف القرن الثامن عشر ،وانتشرت هذه الكلمة من الفرنسية اىل اللغات االخرى واستعملت
للسياحة وا لسائح ،أي التحرك يف رحلة لغرض املنفعة أو الرتفيه أو الصحة وليس الكتساب األموال أو االقامة الدائمة يف
الدول املضيفة(.خالدكواش.)2007،
عرف اخلبري السويسري املتخصص يف السياحة  Gérard Guibilatoالسياحة ''إن اول صعوبة ملن يريد
 ّدراسة السياحة هو تعريفها ''فكل باحث يركز على جانب معني ،فمنهم من يركز على السياحة كظاهرة
اقتصادية او ثقافية او اجتماعية ومنهم من اعتربها على أساس تنمية العالقات الدولية واإلنسانية والثقافية
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والرياضية ،و منهم من يطلق على السياحة صناعة القرن العشرين ،أو الصناعة املركبة واملتداخلة أو صناعة بدون
دخان أو غذاء الروح أو برتول القرن الواحد و العشرون( .شنيني عبد الرحيم)2010،

 وميكن ذكر أول تعريف لألملاين  jobert feulerعام  1905والذي عرفها كما يلي : السياحة ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وتغري اهلواء ،واىل مولد االحساس جبمالالطبيعة ومنو هذا االحساس ،والشعور بالبهجة واملتعة ،واإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة وايضا منو
االتصاالت وخاصة بني الشعوب واوساط خمتلفة من اجلماعات االنسانية ،وهي االتصاالت اليت كانت مثرة
اتساع نطاق التجارة والصناعة سواء كانت كبرية أو متوسطة أو صغرية ومثرة تقدم وسائل النقل(.د .مصطفى

يوسف كافي)2017،

 -واملالحظ من هذا التعريف أنه ركز على اجلانب االجتماعي للسياحة وأمهل اجلانب االقتصادي

 تعريف المنظمة العالمية للسياحة ( )O ,M,Tوضعت املنظمة العاملية للسياحة جمموعة من التعاريف واليتتتحكم يف كافة االحصاءات التفصيلية حول السياحة ،وكان ذلك عام ،1963يف مؤمتر نظمته حول السياحة

الدولية وهذه التعاريف هي) مصطفى يوسف كافي نفس المرجع السابق(.2017
 من خالل التعاريف املقدمة للسياحة ،فإنه ميكن اعتبارها على أهنا عبارة عن حركة ونشاط اجتماعي ،ثقايفواقتصادي يقوم به العديد من األفراد باختالف جنسياهتم وأعمارهم ومستوياهتم املادية ،شرط أن تكون ملدة
تزيد على أربع وعشرين ساعة وتقل عن عام واحد ويكون اهلدف من وراء ذلك جمرد الرتفيه واالستجمام.
 -هناك بعض المصطلحات لها عالقة بالسياحة البد من ذكرها:

تعريف السائح و الزائر :أغلب الدول ترى السائح هو كل شخص يقيم بعيد عن مقر اقامته املعتادة،

فمثال أملانيا تعترب الفرد السائح كل شخص يبقى أربعة أيام فأكثر خارج مقر إقامته ،النمسا تعترب السائح كل من يبقى
ثالثة ليايل فأكثر خارج مقر إقامته ،بريطانيا ،بلجيكا ،هولندا ،سويسرا ،هذه الدول تعترب السائح كل شخص يبقى أربعة

ليايل خارج مقر إقامته املعتادة ،إيطاليا أربعة أيام فأكثر ،السويد مخسة أيام فأكثر) R.christine1985(.

يعرف السياح ''األشخاص الذين يسافرون يف رحالت حبرية ولو كانت مدة إقامتهم أقل من  24ساعة ،ومل
وهناك من ّ
يكن يعترب سائحا كل من يفد إىل البالد للعمل سواء بعقد أو غريه ،أو من سار قصد التوطن أو الطالب الغرباء الذين

يلحقون باملعاهد واجلامعات وكذلك العابر ولو زاد توقفه لطارئ أكثر من '24ساعة (د مسلوب محمد ،و .أ .يونس
عمر.)2016،
من خالل ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل للسياحة ''هي النشاط الذي يقوم به األشخاص الذين مييلون للسفر ورمبا
اإلقامة يف غري بيئتهم املعتادة لفرتة قصرية أو طويلة دون اإلقامة الدائمة هبدف أساسي هو التمتع بوقت فراغهم لتحمل

خماطر حمدودة لنشاطهم يف إطار امكانيتهم املادية واملعنوية".
ب-مفهوم االستثمار السياحي:

إذا كان االستثمار عامة يعرف بذلك االنفاق املوجه القتناء األصول الثابتة هبدف احملافظة على القدرة اإلنتاجية وتطويرها،
فإن االستثمار السياحي عبارة عن ذلك االنفاق على األصول الثابتة الذي يهدف إىل احملافظة وتطوير قدرة اجلذب على

مستوى الوجهة السياحية أو املرفق السياحي(Jafar Jafari,2000) .
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كما عرفه الدباغ على انه ''ذلك اجلزء من القابلية اإلنتاجية اآلنية املوجهة إىل تكوين رأس املال السياحي املادي والبشري،
بغية زيادة طاقة البلد السياحية ،مثل بناء الفنادق واملدن السياحية واجلامعات واملعاهد السياحية والبىن االرتكازية اليت
تدعم السياحة'' (أمال حابس.)2018،
ج-محددات االستثمار السياحي :يتأثر االستثمار السياحي مبحددات ميكن أن نذكر منها على سبيل احلصر:
الموقع الجغرافي وطبيعة االستثمار:إن طبيعة وموقع املنطقة اجلغرافية اليت جتذب أصحاب رؤوس األموال لالستثمار يف هذا القطاع ،تعترب من األولويات
املطروحة يف قائمة وبرامج االستثمار لدى هؤالء املستثمرين ،فاملنطقة اجلغرافية وقرب املوقع املخصص لالستثمار من البحر
أو البلد املنفتح والقريب من األسواق جيذب املستثمرين ،وهو يف هذا يزيد من التدفق السياحي ،نظرا الخنفاض التكلفة
وتوفري الوقت وتنوع وسائل النقل.
عالوة على املوقع اجلغرايف للبلد ،البد أن تتجمع يف هذا القطاع ايضا عدة عوامل لعل من امهها:
العوامل األمنية ،العوامل املناخية والطبيعية ،الرتاث الثقايف واملعامل التارخيية وكذا املرافق الطبيعية األخرى كاحمليط والعوامل
البيئية ،االهتمام بالبين التحتية واهلياكل القاعدية للقطاع السياحي
 .إضافة اىل هذا فإن توسيع ثقافة اجملتمع وانفتاحه على النشاط السياحي وتعامله مع الزوار معاملة أحسن ،وتوفري
االستقبال للسياح بصدر رحب وابتسامة عريضة ،وكذا حتديث وتطوير وسائل املواصالت واالتصاالت تزيد كلها من
مردودية القطاع السياحي(.د .العيد محمد)2013،

د-مميزات االستثمار السياحي  : Characteristics of Tourism Investmentميتاز االستثمار
يف النشاط السياحي باألمور التالية:
-1متثل األصول الثابتة نسبة عالية من إمجايل األصول (األصول الثابتة مثل األرض واملباين واآلالت واملعدات واألثاث).
 -2ارتفاع نسبة املكون األجنيب يف االستثمار السياحي ،ألن أغلب احتياجات االستثمار السياحي تكون مستوردة وغالية
الثمن وبالعملة الصعبة ،فاألطعمة واملشروبات وتأثيث وسائل اإليواء تتطلب االسترياد لكي تتوافق مع حاجات الضيوف
خاصة األجانب.
-3ارتفاع تكلفة التأسيس وهي التكاليف االستثمارية أو الرأمسالية.
-4فرتة اسرتداد رأمسال املشروع تكون طويلة.
-5مصادر التمويل تكون معظمها أجنبية وطويلة األجل.
-6التكامل مع أوجه االستثمار األخرى سواء مشروعات بنية أساسية أو غريها ،فالبد من وجود تكامل بني القطاع
السياحي واملشروعات األخرى فهو يعتمد اعتماد كلي وأساسي على القطاعات األخرى مثل قطاع (الزراعة ،الصناعة..
خل )(د موفق عدنان.)2010،
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ثانيا-مفهوم التنمية المستدامةSustained Development :

أ-تعريف  :تعرف بأهنا قيام األجيال احلالية من البشر بالعمل على توفري حاجتها باحلاضر دون التغلغل باملستقبل مع
احلرص على عدم استنزاف الثروات الطبيعية وادخار نصيب أكرب منها للغد مع بذل أقصى جهد على عدم تلويث البيئة
بدرجة جتعل من املستحيل على أجيال املستقبل أن تباشر احلياة باملستوى الذي نعمت هبا األجيال السابقة أي ال تعيق
عمليات التنمية يف الوقت احلاضر أهل الغد عن توفري حاجاهتم (برنامج األمم المتحدة.)2000،

ب-متطلبات التنمية المستدامة :بناء على التعاريف السابقة للتنمية املستدامة ميكن حصر متطلبات التنمية املستدامة
فيما يلي:
القصد في استهالك الثروات والموارد الطبيعية  :حصر الثروة الطبيعية واملوارد املتاحة يف الوقت احلاضر وتقدير ما قدجيد من موارد مستقبلية.
سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك  :التعرف على االحتياجات البشرية القائمة واملستقبلية يف املنطقةوأولياهتا.
العناية بالتنمية البشرية في المجتمع  :العمل على بناء جمتمع قائم على املعرفة مبا يف ذلك التنمية البشرية وتوفري املعرفةومصادر املعلومات وسبل التعلم وتشجيع االبتكار وتوظيف امللكات احمللية.
التنمية االقتصادية الرشيدة  :تبىن برامج اقتصادية مبنية على املعرفة.الحفاظ على البيئة  :االهتمام بالبيئة اخلاصة والعامة وصيانتها بالعمل على تلبية متطلبات احلفاظ عليها على أساسمن املعرفة
الشراكة في العالقات الخارجية والداخلية :توطيد عالقات التعاون والشراكة يف املعلومات داخل املنطقة والتبادلاملعريف مع اخلارج بداية باملناطق ذات الطبيعة املشاهبة.
تلك املتطلبات العامة متثل االطار العام لعملية التنمية املستدامة ويلزم تفسريها وفق املنظومة احلضارية للمنطقة اليت جتري

فيها جهود التنمية حيث تتأثر تلك املتطلبات بطبيعة املنطقة احلضارية والثقافية والفكرية( .مركز اإلنتاج
اإلعالمي1427،ه).
ت-مؤشرات التنمية المستدامة:
أوال :المؤشرات االقتصادية:
-1أنماط اإلنتاج واالستهالك :إن األمناط الغري مستدامة لإلنتاج يف الدول املتقدمة هي السبب الرئيسي الستمرار
استنزاف املوارد الطبيعية وتدهور البيئة فتغري هذه األمناط يستدعي تظافر جهود كل من احلكومات واملنتجني واملستهلكني
حبيث تتطلب الرتكيز بصورة أقل على استهالك املوارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة ،يف جدول أعمال القرن
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الواحد والعشرين دعت البلدان اىل ان تأخذ زمام املبادرة لتعزيز أمناط اإلنتاج وتوصي بإجراءات للمساعدة على استهالك
وإنتاج أكثر استدامة وهي:
تشجيع املزيد من الكفاءة يف استخدام الطاقة واملوارد.التقليل من إنتاج النفايات.مساعدة األفراد على اختاذ القرارات السليمة بيئيا.وعلى الرغم من اجملهودات املبذولة من أجل زيادة كفاءة استخدام أكثر للمعدات وتقليل الطلب على الطاقة وإنتاج
النفايات واستخدام نقل مستدام يف الدول الصناعية جند باملقابل البلدان النامية حباجة إىل زيادة يف جمال خدمات الطاقة
لتحسني مستوى معيشة السكان الذين يتزايد عددهم وحسب ما تشري إليه االحصائيات فإن استخدام الطاقة ارتفع
ب 74بني  1980و 1997وإنتاج البلدان املتقدمة للنفايات سوف يتزايد ب 5أضعاف حبلول عام 2025م أي حبوايل
 6مرات أعلى منه يف البلدان املتخلفة ،وهذه األمناط الراهنة الستخدام الطاقة ستضاعف املشكلة يف املستقبل بشكل كبري
على البيئة وصحة اإلنسان ).( Jeanne Disano.2001

-2الهيكل االقتصادي  :تعترب التجارة واالستثمار من العوامل اهلامة يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة لتحسني
فرص الوصول إىل األسواق ونقل املوارد املالية والتكنولوجية وختفيف عبء الديون أمرا حامسا ملساعدة البلدان النامية على
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
إن استغالل املوارد الطبيعية واالستهالك واإلنتاج يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو االقتصادي فهو ميثل حتدي كبري للتأكد من أن
النمو يؤدي إىل حتقيق العدالة االجتماعية.
إن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة هلا عالقة مباشرة بالتنمية وتعكس طبيعة تأثري السياسات االقتصادية على املوارد
الطبيعية وهي يف طليعة أولويات قياس التنمية املستدامة كما أن التحديات اليت تضعها التجارة العاملية وزيادة معدالت
االستهالك تعطي إحساسا بنمو اقتصادي كبري ولكنه يف الواقع خيفي حقيقة التدهور البيئي واالجتماعي الذي تسببه
السياسات االقتصادية ،وعليه فإن أهم مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما هي:
األداء االقتصادي  :ميكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد ونسبة االستثمار يف معدل الدخل القومي.التجارة  :وتقاس بامليزان التجاري ما بني السلع و اخلدمات). ( Jeanne Disano.2001ثانيا :المؤشرات االجتماعية :وهي مؤشرات تركز على القضايا االجتماعية لكل بلد ،مثل املساواة االجتماعية ،والعدالة
يف توزيع الثروة ،واملشاركة يف اختاذ القرارات ،وتساوي الفرص يف احلصول على اخلدمات العامة ،التعليم والصحة والسكن،
وحماربة الفقر و التهميش،كما تقيس مدى اجلهود املبذولة يف حماربة األمراض املعدية واألوبئة ،والتقليل من وفيات
األطفال.
ومن أهم املؤشرات املقدمة يف هذا اإلطار على سبيل املثال ال احلصر:
معدل النمو الدميغرايف السنوي يف البلد.53
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نسبة وفيات األطفال دون اخلمس سنوات.

نسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس ابتدائي( .كشكوش بومدين)2013،
ث-مبادئ التنمية السياحية المستدامة :للتنمية السياحية املستدامة اربعة مبادئ تتمثل فيما يلي:
االستدامة السياحية البيئية :تتماشى التنمية السياحية مع احلفاظ على العمليات البيئية األساسية ،والتنوع البيولوجيواملوارد البيولوجية داخل املوقع السياحي.
االستدامة السياحية الثقافية :قد تؤدي التنمية السياحية إىل زيادة حتكم اجملتمعات املستدامة حبياهتم وهي تتماشى معثقافة اجملموعات املستهدفة وقيمها ،وحتافظ على هوية اجلماعة وتقويها يف اجملتمعات السياحية.
االستدامة السياحية االقتصادية :تعترب التنمية السياحية فعالة من املنظور االقتصادي ،وتتم إدارة املوارد لتعيل أجيالاملستقبل.
االستدامة السياحية المستدامة  :خيطط للتنمية السياحية بشكل تستفيد منه اجلماعات املستدامة يف املواقع السياحية،ويدر أرباحا ألصحاب األعمال التجارية املستدامة ( .د الربيع جصاص ،الويزة جاللة ) 2017
 -4دراسة تحليلية لواقع االستثمار السياحي والتنمية المستدامة في الجزائر في ظل المخطط التوجيهي للتهيئة
السياحية .2030-2015
اوال-المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :تبنت اجلزائر إسرتاتيجية لتنمية قطاع السياحة نظرا ملا متلكه من مؤهالت
وإمكانيات ،هتدف من خالهلا حتسني صورة اجلزائر باخلارج وجذب االستثمارات من أجل تسويق املنتوج السياحي وجعله
أكثر جاذبية داخليا وخارجيا ،ومن أجل ذلك بادرت اجلزائر إىل صياغة خمطط توجيهي للسياحة آلفاق  2030بآفاقه
وأهدافه وآلياته ليضع خمططا يتم على أساسه النهوض بصناعة السياحة اجلزائرية.
أ-ماهية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية) :(SDATهو عبارة عن قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 1مجادى الثانية
عام 1427م ،املوافق ل 9يوليو سنة ،2006وهو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية آلفاق .2025
ويعد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أكثر من إطار مرجعي للسياسة السياحية للجزائر ،ويتم من خالله تطوير
النشاط العام واخلاص إىل غاية آفاق  ،2025وهو يسطر برنامج التنمية والرتقية السياحية على مستوى الوطن ،قصد
إدراجها تدرجييا يف الشبكات الدولية السياحية.
ويهدف هذا املخطط إىل ضمان االنطالقة السريعة للسياحة اجلزائرية ،ويرتكز على خمطط أعمال حيدد له األهداف املادية

واملالية لبلوغ ذلك وتلبية الطلب الوطين والدويل ،الذي يتوقع أن يزيد عن 11مليون سائح يف آفاق  ( .2025الكتاب
رقم  01من التقرير العام حول المخطط التوجيهي للسياحة )SDAT2025
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الشكل ( )01يوضح مكانة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم

9خمططات جهوية للتهيئة اإلقليمية

 19خمططا توجيهيا قطاعيا آفاق  2030من

والتنمية املستدامة لإلقليم

بينها املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

 4خمططات توجيهية لتهيئة الفضاءات
العاصمية
SDAM

 48مخطط لتهيئة الوالية

المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل

(اجلزائر ،وهران ،قسنطينة ،عنابة)

المصدر :املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ،SDAT 2030تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية ،وزارة هتيئة
اإلقليم والسياحة ،البيئة والسياحة ،الكتاب رقم ،01جانفي  ،2008ص.11
هذا املخطط الذي أعلنت من خالله الدولة نظرهتا إىل السياحة الوطنية يف خمتلف اآلفاق على املستوى القصري والذي
حدد بسنة  ،2009وعلى املدى املتوسط لغاية  ،2015واملدى الطويل والذي حدد بسنة  ،2025ومت متديده اىل سنة
 ،2030وهذا يف إطار السعي من أجل حتقيق التنمية املستدامة للسياحة.
يهدف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل ادماج اجلزائر يف املنظومة العاملية ملختلف القطاعات يف سياق من الشمولية
والتنافسية ،ونقسم هذه الربامج حسب اهلدف منها إىل:
-1ضمان إقليم مستدام :من خالل ضمان دميومة املورد املائي واحملافظة على الرتبة وحماربة التصحر ،وكذا احملافظة على
الرتاث البيئي من خالل توخي خمتلف املخاطر الكربى.
-2خلق حركيات إعادة التوازن اإلقليمي :وذلك من خالل فرملة التوسع حنو الساحل وتوازنه ،والبحث عن خيارات
أخرى مثل تنمية اهلضاب العليا واجلنوب ،وأيضا من خالل إعادة املوقعة الصناعية واإلدارية وكذا إنشاء نظام حضري

متسلسل و مفصل( .الكتاب رقم  01من التقرير العام حول المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2030
)SDAT
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-3ضمان جاذبية وتنافسية األقاليم  :من خالل التنمية احمللية السيما البىن التحتية من عصرنة وتشبيك هياكل األشغال
العمومية من النقل واإلمداد واالتصاالت ،واالنفتاح الدويل لإلقليم والبحث عن فضاءات جديدة للنمو ،وفتح أقطاب

التنافسية واالمتياز يف مجيع اجملاالت".

-4تحقيق العدالة اإلقليمية :وهذا من خالل كل من التجديد الريفي واحلضري واستدراك وتأهيل املناطق ذات العوائق.
-5ضمان حكم إقليمي راشد :ويندرج هذا املخطط التوجيهي يف إطار منطق الشراكة باإلضافة إىل وظائف التحكيم
الضبط ،حيث تضطلع الدولة بسياسات عمومية قوية قادرة على ضمان مستوى عال من التضامن الفضائي واإلقليمي،
وتبقى الدولة فاعال اقتصاديا يف بعض امليادين احلساسة خاصة احملروقات ،وتطور الدولة بإمكانياهتا للتدخل وحتدد
األدوات والرتتيبات اليت تسمح هلا بإجناز سياستها العمومية وتنسيقها مع القطاع اخلاص الذي يضمن بصفة تدرجيية تنمية
النظام اإلنتاجي يف جزء كبري منه.
ب-األهداف االستراتيجية للمخطط :هتدف اجلزائر من خالل إعدادها للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق
 2030إىل مخسة أهداف وهي:
-1ترقية اقتصاد بدل المحروقات :تسعى اجلزائر للخروج من التبعية االقتصادية للمحروقات وهذا بتنويع النسيج
االقتصادي ،وسعت اجلزائر من خالل هذا املخطط للنهوض بالقطاع السياحي من أجل زيادة حصتها السوقية يف هذا
اجملال ،وجعل السياحة إحدى حمركات وركائز االقتصاد الوطين من خالل تنمية جادة للمنتوجات السياحية التالية:
السياحة الصحراوية ،السياحة الشاطئية ،سياحة األعمال واملؤمترات ،السياحة احلموية واملعاجلة مبياه البحر ،السياحة
الثقافية والرتفيهية ،وبتنمية هذه املنتوجات جتعل من اجلزائر وجهة سياحية بامتياز ومنارة يف حوض البحر املتوسط ،وبالتايل
توفري مناصب الشغل وحتقيق عائدات تساهم يف حتقيق توازنات يف كل من امليزان التجاري واملوازنة العامة.
-2تثمين صورة الجزائر :يسعى برنامج تثمني وجهة اجلزائر إىل إحداث تغريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون
الدوليون عن السوق اجلزائرية ،وحجز مكانة دائمة بني الوجهات السياحية العاملية ،والعمل على عرض منتوج سياحي
يتكيف مع الطلب السياحي احمللي والعاملي ،إلعطاء رؤية حقيقية عن صورة اجلزائر وخاصة بعد ما نالته جراء العشرية
السوداء ،وتبقى ترقية وتثمني صورة اجلزائر مسألة أساسية لتصبح وجهة سياحية تنافسية تكون أبرز مالحمه األصالة
واالبتكار والنوعية.
-3األثر على القطاعات األخرى :النظر إىل السياحة يف إطار مقاربة عريضة تشمل خمتلف العوامل (النقل ،البيئة،
التنظيم احمللي ،التكوين) وتأخذ بعني االعتبار منطق مجيع املتعاملني اخلواص (اجلزائريني األجانب) والعموميني ،مع مراعاة
االنسجام مع اسرتاتيجية القطاعات األخرى وإحداث حركية شاملة على مستوى اإلقليم الوطين يف إطار املخطط الوطين
لتهيئة اإلقليم(.)2030SDAT
-4تثمين التراث التاريخي والثقافي والعشائري :من خالل التعريف باملوروث الثقايف والعادات والتقاليد ،وعرضه ضمن
منتوج سياحي مستدام يدمج فيه احلفاظ على الرتاث الثقايف والتارخيي للمجتمع اجلزائري وإظهاره أمام الشعوب األخرى.

56

الغلم مريم

واقع االستثمار السياحي والتنمية المستدامة في الجزائر...

-5التوافق بين الترقية السياحية والبيئة :وهنا يتم دمج ومزاوجة البعد البيئي ضمن خمطط برامج التنمية السياحية مما
جينبنا اهلدر البيئي واحملافظة على البيئة لألجيال القادمة ،وهنا تربز السياحة البيئية كأحد العناصر الفعالة يف هذا اجملال.
(الكتاب رقم  01من التقرير العام حول المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية .)SDAT 2030
الشكل( ) 02األهداف الخمسة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية SDAT 2030
األهداف الخمسة للمخطط التوجيهي للتهيئة
SDAT 2030السياحية

ترقية اقتصاد بديل محل المحروقات

-تثمين صورة الجزائر

-تنشيط التوازنات الكبرى

-تثمين التراث التاريخي ،والثقافي والعشائري.

االنعكاسات على القطاعات األخرىالتوفيق الدائم بين ترقية السياحة

المصدر :وزارة هتيئة اإلقليم ،البيئة و السياحة ،املخطط الوطين التوجيهي لتهيئة
السياحة  ،SDAT 2030الكتاب رقم  ،01تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية ،اجلزائر ،جانفي  ،2008ص.24
ت-مزايا االستثمار السياحي في الجزائر :تتمثل املزايا اليت متنحها اجلزائرية للمستثمرين يف اجملال السياحي:
أ-يتكفل صندوق دعم االستثمارات ،والرتقية ونوعية النشاطات السياحية ،بالنفقات املرتبطة بالرتقية السياحية وكل
النفقات األخرى اخلاصة بدعم إجناز مشاريع استثمارية سياحية.
ب-ختضع النشاطات السياحية للضريبة على أرباح الشركات بنسبة  ،19%يف حني ختضع النشاطات األخرى لنسبة
 %25من هذه الضريبة.
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ت-اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ملدة  10سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية اليت ينشئها املقاولون
الوطنيون أو األجانب ،باستثناء وكاالت السياحة واألسفار ،وكذا شركات االقتصاد املختلط اليت تنشط يف قطاع السياحة.
ث-تستفيد االستثمارات يف املشاريع السياحية اليت تنجز على مستوى واليات الشمال وواليات اجلنوب ،على التوايل من
ختفيض ب % 3و % 4،5من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية.
ج-أما عمليات حتديث املؤسسات السياحية والفندقية اليت تنجز على مستوى واليات الشمال وواليات اجلنوب ،يف إطار
خمطط نوعية السياحة ،فتستفيد على التوايل من ختفيض ب% 3و %4،5من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية.
ح-االعفاء الدائم من الرسم على النشاط املهين ،بالنسبة للنشاطات السياحية ،الفندقية و احلموية.
خ-تطبيق النسبة املنخفضة ب  %7من الرسم على القيمة املضافة إىل غاية  31ديسمرب  ،2019فيما خيص اخلدمات
املرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية واحلموية ،وكذا نشاطات املطاعم السياحية املصنفة ،واألسفار وتأجري سيارات
النقل السياحي.
د-االعفاء من رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع رأس املال ،وكذا تأسيس شركات يف قطاع السياحة.
ذ -تطبيق النسبة املنخفضة للرسوم اجلمركية فيما خيص اقتناء جتهيزات وأثاث غري مصنعة حمليا ،تدخل يف إطار التأهيل،
طبقا ملخطط نوعية السياحة.
ر-من أجل التحفيز على تطوير قطاع السياحة على مستوى اجلنوب واهلضاب العليا ،تستفيد عمليات منح االمتياز على
القطع األرضية الضرورية إلجناز املشاريع االستثمارية السياحية من ختفيض بنسبة تقدر على التوايل ب% 50و .% 80
ز-توسيع املزايا املمنوحة يف إطار الرتتيب اخلاص بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،لفائدة االستثمارات املرتبطة
بالنشاطات السياحية والفندقية املصنفة ( .أ.سعيداني رشيد)2017،

ث-إمكانيات السياحة في الجزائر :إمكانات السياحة يف اجلزائر متنوعة ومتعددة ،فهناك موارد طبيعية وتراث ثقايف رائع
 ،باإلضافة إىل بنية حتتية سياحية مهمة ،إذا مت استغالهلا بشكل صحيح  ،فإهنا ميكن أن تؤهل اجلزائر لتصنف بني
الوجهات السياحية الرائدة يف العقود القادمة.
-1مقومات طبيعية :اجلزائر هي أكرب بلد يف منطقة مشال إفريقيا ،تبلغ مساحتها  2.381.741كيلومرت مربع ويبلغ
عدد سكاهنا  43مليون نسمة يف يناير  ،)ONS 2019( 2019لديها ثالثة مناخات خمتلفة :مناخ البحر األبيض
املتوسط على الساحل ،مناخ شبه قاري يف مناطق املرتفعات ،ومناخ صحراوي يف املناطق والواحات اجلنوبية .ميتد الساحل
اجلزائري ملسافة  1200كيلومرت من الشمال الشرقي إىل الشمال الغريب ،تتخلله مساحات وشواطئ سياحية نادرة  ،مثل
القلعة و سيدي فرج ،اجلزائر غنية باجلمال الطبيعي واملناظر اخلالبة :السهول واجلبال والغابات وصحراء كبرية (حوايل 2
مليون كيلومرت مربع) .عالوة على ذلك ،يوجد يف اجلزائر  202ينابيع حرارية  ،معظمها يف مشال البالد  ،مثل محام دباغ
(قاملة)  ،محام كركور (سطيف)  ،محام الصاحلني (برواجية)  ،محام ريغا (عني الدفلة)  ،محام بوحنيفية (معسكر) .هذه
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الينابيع املعدنية هي منتجات سياحية مهمة وتستخدم لالستحمام العالجي) abdehafid aimar Hana.
.)2016،Erabt
-2مقومات بشرية :عرفت اجلزائر حضارات عرب خمتلف العصور فقد عثر على بقايا وآثار النشاط اإلنساين يعود إىل 7
آالف عام قبل امليالد ،واحتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ كاحلضارة الفينيقية اليت تعامل معها األمازيغ سكان
اجلزائر آنذاك ،ويف 682م بدأ العصر اإلسالمي ،ومن قائمة الرتاث العاملي املدرجة يف جلنة الرتاث العاملي يف اليونيسكو
جند قلعة بين محاد ،اجلميلة ،وادي ميزاب ،تيمقاد ،تيبازة ،و القصبة.
-3مقومات مالية وخدماتية :املواصالت يف اجلزائر والطرق الربية حيث متتلك أكثر من  104الف كلم ،ويبلغ طول
السكك احلديدية  4200كلم منها  215كلم مكهربة وتغطي  %17من النقل الربي ،أما النقل اجلوي حيث يتكون
األسطول اجلوي من  63طائرة ،ويتم النقل البحري عرب  17ميناء بعضها خمصص لتصدير احملروقات ،كما يتضمن
األسطول البحري على  74سفينة حبرية منها  5ناقالت برتول و 9ناقالت الغاز السائل 7 ،لنقل املواد الكيميائية 3،
لنقل األفراد والبضائع ،وقد حررت اجلزائر قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من خالل التطور الكبري الذي عرفه
اهلاتف احملمول(.أ.حجال سعيد ،رجراج سليمة)2016،

-4المقومات التاريخية والحضارية :املساحة الشاسعة اليت متتلكها اجلزائر واملوقع اجلغرايف االسرتاتيجي جعلها مهدا
للعديد من احلضارات اإلنسانية املتعاقبة من احلضارة االمازيغية اىل الفينيقية اىل البيزنطية والرومانية وأخريا احلضارة
اإلسالمية ،وهذا ما جعلها تزخر بالعديد من املعامل االثرية التارخيية واملواقع الرتاثية الفريدة من نوعها واملدرجة على قائمة
الرتاث العاملي لليونسكو ،قلعة بين محاد ،مجيلة ،وادي مزاب ،املدينة االثرية تيمقاد ،تيبازة ،القصبة باجلزائر العاصمة،

وغريها من املعامل األثرية يف الصحراء ويف أرجاء الوطن ).أ،بلعابد نجاة ،وصديقي خضرة) 2015،
ج-واقع االستثمار السياحي في الجزائر:

أ-مؤشرات القطاع السياحي في الجزائر :أهم مؤشرات القطاع السياحي يف اجلزائر مبينة كما يلي:
-1تطور طاقات االيواء :متثل طاقات االيواء أحد اهم املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم واهتمام الدولة
بالقطاع السياحي ،وبالنسبة للجزائر فقد عرفت حضريهتا الفندقية تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية بعد انتهاجها
السرتاتيجية وطنية لتنمية القطاع السياحي ،وفيما يلي نستعرض تطور طاقات االيواء يف اجلزائر من 2015-2008
حسب اجلدول التايل:
الجدول ( )1تطور طاقات االيواء في الجزائر من 2015-2008
السنوات

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد الفنادق

1105

1110

1122

1125

1136

1176

1186

1198

عدد األسرة

86642

88694

92377

94021

96497

98804

99852

101030
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الشكل (  )03تطور طاقات االيواء في الجزائر من 2015-2008
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المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول
 نالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن طاقات االيواء يف اجلزائر يف تطور ملحوظ من سنة اىل أخرى،حيث أن عدد االسرة كان  86642سرير سنة  2008لريتفع اىل  92377سرير سنة  2010ليصل اىل
 101030سنة  2015أي زيادة بأكثر من  14300سرير خالل  7سنوات غري أن هذا العدد يعترب قليل
جدا مع متطلبات القطاع السياحي.
-2التدفقات السياحية (دخول السياح الى الجزائر):
مبا أن أهم مؤشر حقيقي يربز مكانة القطاع السياحي يف العامل هو عدد السياح الوافدين اىل البلد ،تشري التقارير أن حصة
اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال ضعيفة جدا ،فقد بلغ عدد السياح سنة  2015حنو  2672531سائح يف الوقت
الذي كان فيه عدد السياح يف العامل يتجاوز املليار سائح مع العلم أن أكثر من  %60من السياح الوافدين اىل اجلزائر
عبارة عن زيارة اجلزائريني املقيمني يف اخلارج لوطنهم ،وحسب معايري املنظمة العاملية للسياحة ،فهم سياح يف بلدهم
األصلي ويعتربون سياح أجانب واجلدول املوايل يوضح ذلك:
الجدول ( )2التدفقات السياحية 2015-2008
السنوات

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

مجموع األجانب

556697

655810

654987

901642

981955

964153

940125

975234

الجزائريين المقيمين

1215052

1255052

1415509

1493245

1652101

1768578

1361248

1697297

المجموع العام

1771794

1771749

2070496

1394887

2634056

1732731

1301373

2672531

بالخارج
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الشكل () 4التدفقات السياحية 2015-2008
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المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدول
من خالل اجلدول والشكل أعاله نالحظ أن التوجه اجلديد حنو السياحة اخلارجية ،قد بدأ يعطي مثاره يف جمال التدفقات
السياحية األجنبية حنو اجلزائر ،حبيث سجل سنة  2008قدوم  1771749سائح موزعني ما بني السياح األجانب،
الذين بلغ عددهم  556697سائح واجلزائريني املقيمني يف اخلارج الذين بلغ عددهم  1215052زائر ،لريتفع العدد اىل
حوايل  2672531سائح سنة  2015يتضمن  975234سائح أجنيب و 1697297جزائري مقيم باخلارج.
ب-المشاريع االستثمارية :هذه اجلداول اإلحصائية للمشاريع االستثمارية املصرح هبا خالل الفرتة 2017-2002
تتكون من املعلومات احلية من قاعدة بيانات للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار منقحة ومصححا يف ضوء املشاريع امللغاة:
قد بلغت قيمة االستثمارات احمللية واألجنبية  14300664مليون دينار جزائري إذ كانت نسبة االستثمارات األجنبية
متثل  % 18واحمللية بنسبة  %82من قيمة االستثمارات الكلية كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدول () 3ملخص المشاريع االستثمارية المصرحة
نوع االستثمار

عدد

االستثمار المحلي

62334

المشاريع

%

القيمة بمليون
دينار جزائري

%

مناصب
الشغل

%

%89،15 1098011 %82،38 11780833 %98،58

االستثمار األجنبي

901

%1،42

2519831

%17،62

133583

%10،85

اجملموع

63235

%100

14300664

%100

1231594

%100
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الشكل () 5عدد المشاريع االستثمارية
عدد المشاريع االستثمارية
901

االستثمار المحلي
االستثمار األجنبي

62334

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدول
الجدول () 4المشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط:
%

مناصب

%

عدد

قطاع

الزراعة

1342

%2،12

260750

%1،82

55240

%4،49

البناء

11031

%17،44

1331679

%9،31

242428

%19،68

الصناعة

12698

%20،08

8373763

%58،56

538558

%43،73

الصحة

1093

%1،73

221383

%1،55

25968

%2،11

النقل

29267

%46،28

1164966

%8،15

158780

%12،89

السياحة

1266

%2،00

1228830

%8،59

77158

%6،26

الخدمات

6531

%10،33

1272057

%8،90

125014

%10،15

التجارة

2

%0،00

10914

%0،08

4100

%0،33

االتصاالت

5

%0،01

436322

%3،05

4348

%0،35

المجموع

63235

%100

%100 14300664

المشاريع

النشاط

%

القيمة بمليون
دينار جزائري

الشغل

%100 1231594
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المصدر :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.2019/09/07
الشكل () 06عدد المشاريع االستثمارية حسب كل قطاع.
 نالحظ من خالل الشكل أعاله أنه على الرغم من التحفيزات اليت توفرها الدولة اجلزائرية للمستثمرين إال أن عدداملشاريع ال يرتقي إىل املستوى املطلوب خاصة يف اجملال السياحي والذي ميثل  1266مشروع استثماري حيث ميثل نسبة
 %2من إمجايل عدد املشاريع ،وال يفوق نسبة  %9من قيمة املشاريع ،فالقطاع السياحي غري مستغل بالشكل املطلوب
بالنظر للمقومات السياحية والفرص املتاحة اليت تتمتع هبا.
ج-اآلثار التنموية لالستثمار السياحي في الجزائر:
-1مساهمة القطاع السياحي في التشغيل :يعمل إنشاء املشاريع السياحية على خلق فرص عمل جديدة ،سواء كان
متويل هذه املشاريع برأمسال أجنيب أو وطين ،مما يؤدي إىل التخفيف من مشكلة البطالة يف كثري من األحيان ،ويعمل ولو
ببطء على حتسني مستوى الرفاهية االقتصادية ،حيث تعترب السياحة صناعة كثيفة العمالة ،فهي تساهم يف خلق صناعات
أخرى مكملة لصناعة السياحة مثل الصناعات التقليدية ،املطاعم ،حمالت بيع اهلدايا والتذاكر ...اخل ،فيمكن إبراز عدد
املشتغلني يف قطاع السياحة باجلزائر يف اجلدول التايل:
الجدول( ) 5تطور عدد العمال في القطاع السياحي خالل الفترة ()2016-2010
2015

السنة

2010

2011

2012

2013

2014

عدد العمال

213000

220000

224028

256775

270317 265803 261289

معدل النمو

%7.58

%3.29

%1.83

%1.76 %14.62

%1.73

2016
%1.70
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270317

265803

261289

256775

2016

2015

2014

2013

224028

220000

213000

2012

2011

2010
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الشكل ( )07تطور عدد العمال في القطاع السياحي.
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة مسامهة السياحة يف التشغيل يف تزايد مستمر خالل الفرتة () 2016-2010
وهذا بفضل اجلهود املبذولة من أجل تطوير هذا القطاع حيث بلغ عدد العمال حوايل  270الف منصب شغل عام

 2016مقارنة بسنة  2015حيث بلغ  265.8الف منصب شغل.
-2مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي :PIB

يعد الناتج احمللي اإلمجايل من أكثر املقاييس شيوعا واستخداما لقياس أداء النشاط السياحي اقتصاديا سواء حمليا أو عامليا
ليعكس بذلك مستوى النمو االقتصادي الي بلد ،ومن هذا املنطلق جيب التطرق اىل مسامهة السياحة يف الناتج احمللي
اإلمجايل باجلزائر.
الجدول () 6نسب مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام ( )PIBللفترة الممتدة من 2015-1995
السنة
PIBمساهمة السياحة في ((PIB

2010
1.0

2012

2011

0.9

0.9

2013
1.0

2014

2015

1.1

1.3

2016
1.4
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من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ضعيفة جدا ومل تتجاوز  %2خالل
الفرتة  2016-2010فرتاوحت ما بني  0.9%اىل  % 1.4وهذا راجع لضعف أداء النشاط السياحي يف االقتصاد
الوطين بالرغم من االهتمام الذي أولته احلكومة اجلزائرية للقطاع.
-3األثر على ميزان المدفوعات:
إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع املنتج السياحي إىل أعداد السائحني املنتمني عادة لدول أخرى والذين يدفعون
العمالت الصعبة ،نظريا إشباع رغباهتم السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية ،لذا فإن السياحة تعترب
مصدرا من مصادر الدخل األجنيب فتقاس أمهيتها االقتصادية حبجم تأثريها على ميزان مدفوعات الدولة ،واجلدول املوايل
يوضح حجم اإليرادات والنفقات السياحية للفرتة املمتدة من 2016-2001
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الجدول( )7حجم اإليرادات والنفقات السياحية للفترة 2016-2001

الوحدة مليون دوالر
السنة

اإليرادات السياحية

النفقات السياحية

رصيد الميزان

2001

100

194

94-

2004

179

341

162-

2007

219

377

158-

2010

219

574

355-

2011

208

502

294-

2012

196

428

232-

2013

230

410

180-

2014

258

611

353-

2015

304

677

373-

2016

209

475
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المصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول
الشكل () 08أثر السياحة على ميزان المدفوعات
من خالل اجلدول و الشكل أعاله يظهر لنا العجز الكبري الذي يعرفه امليزان السياحي يف كل سنوات الدراسة ابتداءا من
 2001اىل سنة  2016حيث كان أكرب عجز سجله امليزان السياحي سنة  2015بقيمة  373مليون دوالر أمريكي،
وهذا ما ينعكس بالسلب على ميزان املدفوعات من خالل حتمله عجز امليزان السياحي  ،وهذا بسبب النفقات الكبرية
اليت ينفقها السياح اجلزائريني يف اخلارج مقابل عدم تغطية هذه النفقات باإليرادات احملصل عليها من السياح الوافدين اىل
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الوجهة السياحية اجلزائر ،وهذا بسبب عدم تفعيل السياحة الداخلية من خالل النقائص اليت يعاين منها القطاع السياحي
يف اجلزائر وعلى رأسها:
عدم وجود سياسة تروجيية تسويقية متكاملة انعكست بالسلب على تسويق وجهة اجلزائر داخل وخارج البلد.إيواء وفنادق ذات طاقات غري كافية ونوعية سيئة.أسعار اخلدمات السياحية مرتفعة السعر بالنسبة للسكان احملليني وذات نوعية أقل مقارنة بدول اجلوار خاصة تونس.-5الخالصة :من خالل حبثنا تبني أنه ميكن للقطاع السياحي أن يساهم بشكل كبري يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك
بتحقيق التنمية السياحية أوال ،أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي يف اجلزائر فنالحظ أن اجلزائر متتلك مقومات سياحية كبرية
يؤهلها ألن تكون من الدول الرائدة يف جمال السياحة ،اذا استغلت هذه املقومات أحسن استغالل وبعقالنية ،أي استغالل
حيقق تنمية سياحية لألجيال احلالية ويضمن حق لألجيال القادمة ،وهذا يكون عن طريق توفري الدولة لإلمكانيات املادية
والبشرية الالزمة للنهوض بالقطاع السياحي ومواكبة التطور احلاصل يف حركة السياحة يف العامل.
قائمة المراجع
المراجع العربية-1خالد كواش ،)2007(،السياحة مفهومها اركانها انواعها دار التنوير ط.1اجلزائر.

-2مصطفى يوسف كايف(  ،)2017السياحة المستدامة السياحة الخضراء ودورها في معالجة ظاهرة البطالة
ط،1الناشر الفادوك ،اجلزائر.

-3موفق عدنان عبد اجلبار احلمريي(  ،)2010أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة ط،1مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع ،عمان.
المقاالت والتقارير

-4أمال احلابس ( )2018االستثمار السياحي يف اجلزائر واقع وآفاق دراسة حتليلية للفرتة  2016-2008مجلة
الحقيقة ،ام البواقي ،اجلزائر.
-5العيد حممد )2013( ،الصناعة السياحية ودورها يف التنمية املستدامة ،مجلة االستراتيجية والتنمية ،العدد 3رقم،4
مستغامن.

-6الربيع جصاص ،الويزة جاللة ( )2017التخطيط السياحي البيئي والتنمية السياحية املستدامة ،مجلة الباحث
االجتماعي ،العدد 13الرقم ،1اجلزائر.
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-7حجال سعيد ،رجراج سليمة )2016(،واقع السياحة اجلزائرية كأحسن بديل لتنويع االقتصاد الوطين خالل الفرتة

()2015-2000ملتقى علمي دولي حول الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من
التجارب الدولية الرائدة ،جيجل

-8سعيداين رشيد ( )2017أمهية االستثمار السياحي يف التنمية االقتصادية دراسة حالة اجلزائر ،مجلة البشائر
االقتصادية ،المجلد الثالث ،العدد-02اجلزائر.

 -9مسلوب حممد ،يونس عمر ( )2016معوقات ترقية املقومات السياحية يف اجلزائر حالة والية البويرة ،الملتقى العلمي
الدولي الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من التجارب الدولية.
 -10برنامج األمم املتحدة ،األهداف التنموية لأللفية يف البلدان العربية ( ،)2000التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني
الواقع واملأمول ،اإلصدار الحادي عشر ،سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي ،جامعة امللك عبد العزيز.

-11الكتاب رقم 01من التقرير العام حول المخطط التوجيهي للسياحة  ،SDAT2025وزارة تهيئة اإلقليم،
البيئة و السياحة ،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية .
المذكرات
-12شنيين عبد الرحيم )2010-2009( ،دور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية والحرفية دراسة
ميدانية حالة مدينة غرداية ،مذكرة ماجستري ،تلمسان.
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