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ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل إبراز و الكشف على مدى تأثري االضطرابات األمنية اليت تعيشها والية غرداية على القطاع
السياحي و على التمية احمللية االقتصادية  ،مما تسبب يف ركود النشاط السياحي يف كل من الطلب السياحي احمللي
واألجنيب و التأثري على مناخ االستثمار السياحي و التأثري االقتصادي واملايل من خالل الرسم على اإلقامة على متويل
ميزانية اجلماعات احمللية ،وهتدف أيضا للكشف على واقع مؤشرات األمن واالستقرار السياسي وفق مؤشرات دولية
واإلسرتاتيجية االستثمارية السياحية املنتهجة من خالل توزيع مناطق التوسع السياحي و التحفيزات اجلبائية والتسهيالت
التمويلية املمنوحة لالستثمار وتوضيح األمهية النسبية وحتديد حصة املشاريع السياحية لألقطاب الصحراوية األربعة وفق
ماجاء به املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2818
الكلمات املفتاحية :األمن السياحي،الطلب السياحي،اإلستثمار السياحي ،التسويق السياحي ،االضطرابات األمنية
تصنيف Z38.Z33.L83.Z31 :JEL

Abstract:
The purpose of this paper is to highlight the extent of the impact of the security disturbances in
Ghardaia on the tourism sector and the local economic situation, which caused the stagnation of
tourist activity in both domestic and foreign tourism demand and impact on the tourist investment
climate and the economic and financial impact through Drawing on accommodation on community
budget financing.
It also aims to reveal the reality of indicators of security and political stability according to
international indicators and the tourism investment strategy adopted through the distribution of
areas of tourism expansion and tax incentives and financing facilities granted to investment, where
we seek to clarify the relative importance and determine the share of tourism projects of the four
Sahrawi poles, 2030.
Key words: Tourism security , Tourism Investment,Tourism Marketing, Security disturbances, Tax
on accommodation, Local groups
Jel Classification codes: Z38.Z33.L83.M31
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مقدمة :
تشكل السياحة أحد الركائز األساسية يف االقتصاد العاملي نظرا ملسامهتها الكبرية يف الناتج احمللي للعديد من الدول
ودورها يف رفد اخلزينة حبجم كبري من العمالت األجنبية مما يساعد يف دفع عجلة التنمية على مستوى االقتصاد
اجلزئي والكلي للدولة  ،ويعود الفضل يف ذلك إىل شيوع املفاهيم اإلجيابية للعوملة القائمة على حرية انتقال املوارد
البشرية ورأس املال واملعلومات والتكنولوجيا دومنا أي قيود حتد من هذه احلرية  ،وعليه فان حرية انتقال املوارد
البشرية
القطاع السياحي يتميز مبناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري والتكنولوجي والقطاع السياحي أكثر القطاعات
تأثراً باالستقرار والسالم العاملي ،ولذلك يتعرض اىل العديد من املخاطر واألزمات املعقدة داخلياً وخارجياً وهلا
أسباهبا ونتائجها اليت ختتلف من بلد اىل آخر ومن منطقة اىل اخرى وعليها أن تواجه كل أنواع املخاطر سواء كانت
خماطر سياحية أو خماطر اقتصادية واجتماعية وخماطر بيئة وصحية خبطة علمية مدروسة إلدارة املخاطر واألزمات
وتكون يف حاجة دائمة للتطور مع مستوى املشكالت اليت تواجهها للحفاظ على عناصر الطلب والعرض السياحي
املتاح واملستقبلي يف الدول املختلفة وأن تساهم اجيابياً يف حل هذه املشكالت بفكر اداري يتناسب مع نوع املشكلة
أو االزمة من خالل توفر وأعداد كل عناصر التعامل الناجح مع هذه املخاطر واألزمات.
ويف ضل ما متلكه والية غرداية من مقومات سياحية املميزات الطبيعية والثقافية والتارخيية وثراء طبيعي حيث تعد
قبلة للسياح نظرا ملوقعها االسرتاتيجي ونتيجة االضطرابات األمنية  ،عرف القطاع السياحي ركودا مما أثر على
حركة السياح اليت ال تزال ضئيلة وأثر على االستثمار السياحي
ويعترب التسويق السياحي أداة فعالة يف تنمية القطاع السياحي من خالل إقناع العمالء بزيادة طلبهم ومن هنا
ميكننا طرح اإلشكالية التالية
ما مدى مساهمة التسويق السياحي في ضل تأثير االضطرابات األمنية على القطاع السياحي وميزانية
الجماعات المحلية لوالية غرداية ؟
من أجل اإلحاطة قدر اإلمكان مبختلف جوانب البحث واإلجابة على اإلشكالية ارتأينا أن نتناول الدراسة من
خالل احملورين التاليني:
-1تشخيص واقع األمن السياحي واالستثمارات السياحية يف اجلزائر
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-2أثر االضطرابات األمنية على القطاع السياحي (الطلب السياحي  ،االستثمارالسياحي) و اجلماعات احمللية
لوالية غرداية
 - 0أهمية الدراسة :
تكمن أمهية هذه الدراسة يف إبراز أثر االمن على القطاع السياحي و الدور اهلام الذي يلعبه يف التأثري على عناصر
النشاط السياحي الطلب السياحي احمللي و االستثمار السياحي ملا له من أثار على التنمية االقتصادية احمللية
للمنطقة وهذا ما يستدعي البحث والكشف عن االثار االقتصادية و املالية للميزانية اجلماعات احمللية
- 0المنهج المستخدم في الدراسة
سوف نعتمد يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة كما هي يف الواقع و نعري عنها تعبريا
كميا بوصفها رقميا مبا يوضح حجمها بتحليل خمتلف اجلداول والبيانات واألشكال اخلاصة بتقييم أثر االزمة على
القطاع السياحي وكذلك سوف حناول االعتماد على جمموعة من التقنيات و املؤشرات اإلحصائية
 -0أهداف الدراسة :
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
 إبراز وتوضيح تشخيص واقع املناخ األمن السياحي واالستثمار السياحي يف اجلزائر وفق التقارير الدوليةأثر املناخ األمين على الطلب السياحي احمللي و األجنيب واالستثمار السياحي يف غرداية الكشف عن توزيع العقاري السياحي حسب األقاليم والتحفيزات اجلبائية والتمويلية املمنوحة توضيح األمهية النسبية و حصة املشاريع السياحية الصحراوية من خالل خمطط SADTاالثار املرتتبة من االضطرابات األمنية على متويل ميزانية اجلماعات احملليةابراز أمهية إستخدام التسويق السياحي كآلية للرتقية القطاع السياحي يف ظل االوضاع املضطربة-4حدود الدراسة
تتكون حدود الدراسة مما يلي
-5الحدود الموضوعية :
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تقتصر الدراسة على تشخيص واقع األمن السياحي من خالل دراسة أهم املؤشرات العاملية ودراسة واقع االستثمار
السياحي يف اجلزائر و إبراز االضطرابات األمنية و اثارها على املدى القصري و املدى الطويل على التنمية احمللية
وإبراز العالقة بني االمن مدى إسهامه يف حتقيق اجلذب السياحي
الحدود المكانية :
دراسة حالة اجلزائر عموما و والية غرداية خصوصا من خالل أثر األوضاع على الواقع االقتصادي
الحدود الزمنية :
الدراسة خالل الفرتة من 2812- 2811

المحور األول :تشخيص واقع األمن السياحي و االستثمار السياحي في الجزائر
إن األزمات اليت حتدث يف املؤسسات بصفة عامة ويف املؤسسات السياحية بصفة خاصة ماهي إال تغريات
مفاجئة تطرأ غلي بيئة الداخلية أو اخلارجية للمؤسسة دون توقع هلا أو فرص لتجتبها و خالل هذا احملور نتطرق
لألزمات القطاع السياحي بصفة خاصة

1

أوال  :تشخيص واقع األمن السياحي في الجزائر:
يعد االمن السياحي واحد من أهم ما يقف يف طريق تنمية القطاع السياحي وهذا األخري ذو مرونة عالية  ،حيث
ميكننا توضيح واقع األمن والسالم يف اجلزائر واملراتب اليت حتتلها يف االستقرار واالمن وفق التقارير الدولية .

فراح رشيد  ،بودلة يوسف ،دور التسويق السياحي يف دعم التنمية السياحية واحلد من أزمات القطاع السياحي  ،أحباث إقتصادية و إدارية العدد الثاين عشر

1

ديسمرب  ، 2812ص112
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0.0مؤشرات األمن في الجزائر وفق تقارير الدولية
اجلدول رقم  : 81ترتيب اجلزائر ضمن املؤشر العاملي للسالم للفرتة من  2880اىل 2810
السنة
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Source: Index of Political Stability and Freedom from Violence and
Terrorism, 2017

الشكل رقم  : 81رتيب اجلزائر ضمن املؤشر العاملي للسالم للفرتة من  2880اىل 2810

200
100
0
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 81
حسب معهد االقتصاديات والسالم تقريره السنوي بشأن املؤشر العاملي لإلرهاب لسنة  ،2812الذي صنف
صنفت يف
 161دولة من حيث تضررها من اهلجمات اإلرهابية ،وجاءت اجلزائر يف املرتبة  92مصنفة حيث ُ
آخر قائمة الدول املتضررة بشدة من األعمال

اإلرهابية وصنف التقرير الدول حسب تضررها من اإلرهاب إىل أربع فئات  ،املتضررة بشدة وهي بدورها تنقسم
إىل أربع فئات  ،والبلدان املتضررة بشكل أقل  ،والدول غري املتضررة من اإلرهاب ،مث الدول غري املصنفة.واعتمد
التقرير على أربعة مؤشرات تتمثل يف معدل اهلجمات اإلرهابية يف السنة الواحدة ،عدد ضحايا اإلرهاب ،حصيلة
اجلرحى خالل اهلجمات اإلرهابية ،وحجم اخلسائر املادية اليت تنجم عنها هذه اهلجمات1وقالت السلطات إن
قوات األمن قتلت  125من املشتبه يف انتمائهم إىل مجاعات مسلحة ،ولكنها مل تفصح عن تفاصيل تُذكر ،مما
The Institute for Economics and Peace, Global Terrorism index,p12
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أثار خماوف من احتمال أن يكون بعض هؤالء القتلى قد أُعدموا خارج نطاق القضاء .ويف مارس/آذار ،أعلنت
اجلماعة املسلحة اليت تطلق على نفسها اسم" تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي مسؤوليتها عن هجوم
بالصواريخ على منشأة للغاز الطبيعي يف حقل خرشبة .ومل ترد أنباء عن وقوع إصابات

2

بالنسبة ملؤشر السالمة واألمن الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي تفوقت اجلزائر على عدة دول عربية رائدة
يف قطاع السياحة على غرار تونس ومصر لبنان يف مؤشر السالمة واألمن الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي
حيث حلت يف املركز  01عامليا .من 116كشف مؤشر السالمة واألمن الذي يصدره املنتدى االقتصادي
العاملي ضمن تقرير التنافسية يف السفر والسياحة لعام  ،2812أن اجلزائر حلت يف املركز  01عامليا متقدمة على
تونس اليت حلت يف املركز  ،182ومصر  118ولبنان 125عامليا .وكشف التقرير العاملي أن اجلزائر سجلت
3

خالل سنة  2812زيارة 1,710,000سائح اغلبهم من اجلالية املغرتبة يف اخلارج

خماوف بشأن األمن عطلت أيضا تطوير هذا القطاع يف التسعينات عانت البالد من حرب أهلية املعروفة حملياباسم  ، décennie noireأو العقد املظلمة.متيزت هبا فرتة من عدم االستقرار واالضطرابات  ،ورأى
décennie noireعدد السياح الزائرين البلد خفضت بشكل فعال يف النصف.على الرغم من االستقرار
النسيب اليت تلت ذلك يف السنوات ذلك يتبع هناية احلرب  ،واثنني من احلوادث قللت صورة البالد وجهة سياحية
يف السنوات األخرية  ،وال سيما اهلجوم على حمطة غاز تيجوينتورين يف جنوب شرق اجلزائرومع ذلك فإن ظروف
السالمة العامة يف حتسنت البالد بشكل ملحوظ بسبب تعزيزها تدابري أمنية على الصعيد الوطن تعميم على حد
سواء داخل وبني املدن الساحلية الرئيسية كذلك كبلدات صحراوية جنوبية زائرة مثل  Timimounتاغيت
أو متنراست مل ميثل تارخييا املخاطر املعروفة  ،مما جيعل هذه الوجهات جذابة يف البالد

4

حسب مؤشر االستقرار السياسي يقيس مستوى االستقرار يف البلد مل  8الئ  18العالمة حيث حتتل اجلزائر العالمة 6وتعد من الدول األكثر استقرارا

2

2016/17

5

112
World Economic Forum ،The Travel Tourism Competitiveness, Report 2017,p81
Oxford Business Group,Report Algeria,2017,p156

Country OverView,Political RiskIndex, Algeria 7147 ,p17
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ثانيا  :تشخيص واقع االستثمار السياحي في الجزائر
تعد املشاريع السياحية من أكثر املشاريع جلبا لرؤوس األموال ،بالنسبة للمستثمرين األجانب واحملليني حيث أن
االستثمار السياحي تتعدد جماالته،أماكن اإليواء الفندقي القرى السياحية ،مراكز االستشفاء والعالج أماكن الرتفيه
والرتويج ،املراكز الرياضية واملطاعم مما بساهم يف التنمية اإلقتصادية من خالل زيادة إيرادا هتا املالية واملسامهة يف
فتح مناصب الشغل ،واحلصول على العملة الصعبة

7

2

0-0مؤشرات االستثمار السياحي وفق WTTC
الشكل رقم : 02واقع وآفاق االستثمار السياحي

Source: World Travel &Tourism Council , Algeria :Travel & Tourism
Economic Impact ,2017.p5

نالحظ من الشكل أعاله أنه حجم االستثمارات السياحية يف ارتفاع مستمر بداية من سنة  2882حيث
قدر  288مليار ليعرف اخنفاض يف سنة  2886ليصل  118مليار دينار حيث قدرت النسبة من إمجايل الناتج
احمللي حبوايل  %6.2وتطور يف سنة  2882حبوايل 128مليار دينار مث شهد اخنفاض طفيف يف سنة
 2818قدر  128مليار ويف سنة  2811إخنفض مقارنة بالسنة املاضية يقدر حبويل  118مليار مث يف سنة
 2811ارتفع إىل  128مليار مث ليعرف تطور سنة  2819حبوايل  108مليار حيث.ومن املتوقع أن جيتذب
قطاع السياحة والسفر استثمارات رأمسالية بقيمة  26.1مليار دينار جزائري يف عام  .2816ومن املتوقع أن
ينخفض هذا املعدل بنسبة  ٪2.2يف عام  ٪9.1،2017سنويا على مدى السنوات العشر القادمة إىل
 201.0مليار دينار جزائري يف عام  2822سرتتفع حصة السفر والسياحة من إمجايل االستثمارات الوطنية من
 ٪2.1يف عام  2812إىل  ٪2.0يف عام .2822إمجايل مسامهة السفر والسياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل

World Travel &Tourism Council
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الشكل رقم  : 03إمجايل مسامهة السياحة واألسفار يف الناتج احمللي اإلمجايل

Source: World Travel &Tourism Council , Algeria :Travel & Tourism Economic Impact 201 7. p7

الشكل أعاله يوضح بتفصيل مكونات السياحة واألسفار املسامهة يف إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل حيث ان2
 %90.مسامهة مباشرة والغري مباشرة  %11.2حيث تنقسم  %16.2سلسة العرض واالستثمار %12.6
واجلماعات احلكومية%2.6

: 0-0االستثمار و فق قياس أنظمة أنشطة األعمال Doing Business
حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2812تكافؤ الفرص للجميع  ،هو تقرير صادر عن جمموعة البنك الدويل
وهو الطبعة الرابعة عشرة يف سلسلة من التقارير السنوية اليت تقيس األنظمة اليت تعزز النشاط التجاري وتلك اليت
تعوقها .يقدم تقرير ممارسة أنشطة األعمال عدد من املؤشرات اليت تتعلق باألنظمة التجارية ومحاية حقوق امللكية
اليت ميكن مقارنتها عرب 190اقتصادا ويعرض تقرير ممارسة أنشطة األعمال بعض التغريات األكثر منهجية مرة
أخرى هذا العام لتحسني التقرير عن مناخ األعمال يف البلدان اليت يغطي ترتيبها
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الشكل رقم  : 04ترتيب اجلزائر ضمن املؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمالDoing Business

Source :World Bank From ,Doing Business 2018, Algeria,p4

احتلت اجلزائر املركز  166يف قائمة ممارسة أنشطة األعمال دوينغ بيزنس  2018من بني  128دولة ،يف جمال
النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء ،واحلصول على االئتمان ،والكهرباء وتسجيل امللكية ،ودفع الضرائب،
ومحاية املستثمرين األقلية ،والتجارة العابرة للحدود.واحتلت اجلزائر املرتبة  191يف تصنيف الدول حول البدء يف
النشاط التجاري ،حيث يضم اإلجراءات والوقت والتكلفة واحلد األدىن لرأس املال املدفوع لبدء شركة ذات
مسؤولية حمدودة كما صنفت يف املرتبة  196من حيث استخراج تراخيص البناء حيث يضم اإلجراءات والوقت
والتكلفة الستكمال مجيع الشكليات لبناء مستودع وآليات مراقبة اجلودة والسالمة يف نظام مساح البناء واملرتبة
 128يف جمال احلصول على الكهرباء ،والتكلفة لالتصال بشبكة الكهرباء وموثوقية إمدادات الكهرباء ،
وخبصوص مؤشر تسجيل امللكية حيث يتضمن اإلجراءات والوقت والتكلفة لنقل املمتلكات وجودة نظام إدارة
األراضي وخبصوص مؤشر اإلئتمان احتلت اجلزائر املركز  122حيث يضم قوانني الضمانات املنقولة ونظم
املعلومات االئتمانية ضمن قائمة مشلت  128دولة ،أما محاية املستثمرين من األقليات املرتبة  128حيث يضم
حقوق املسامهني لألقليات يف املعامالت مع األطراف ذات الصلة ويف حوكمة الشركات كما صنفها التقرير يف
املرتبة  112يف جمال الضرائب معدل الضريبة اإلمجايل للشركة لالمتثال جلميع اللوائح الضريبية و املركز  101يف
جمال التجارة عرب احلدود .حيث يضم الوقت والتكلفة لتصدير منتج امليزة النسبية واسترياد قطع غيار السيارات
أما مؤشر حل املشاكل واالعسار املرتبة  21حيث يتضمن الوقت والتكلفة والنتائج ومعدل االسرتداد لإلعسار
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التجاري وقوة اإلطار القانوين لإلعسار و تنفيذ اللعقود املرتبة  181حيث يضم قياس الوقت والتكلفة الالزمة حلل
نزاع جتاري ونوعية العمليات القضائي

1

: 0-0التحفيزات الجبائية الممنوحة لتشجيع االستثمار السياحي
حتدد النشاطات السياحية خصوصا يف إطار القانون رقم  81-81املتعلق بالتنمية السياحية املستدامة والذي
حيث وحيفز كما تنص املادة األوىل على ترقية االستثمار وتطوير الشراكة يف السياحة يتمثل النظام اجلبائي املطبق
على النشاطات السياحية وهذا مراعاة اإلعفاءات والتخفيضات املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي

1

لقد منحت الدولة العديد من التسهيالت والتخفيضات الضريبة من اجل تشجيع االستثمار السياحي وطنيا وحمليا
خاصة بصدور قانون 81-81املؤرخ  2881/82/12املتعلق مبناطق التوسع السياحية مت االتفاق مع الوكالة
الوطنية لدعم االستثمار علي ما يلي:
 يتكفل صندوق دعم االستثمارات والرتقية ونوعية النشاطات السياحية بالنفقات املرتبطة بالرتقية السياحية وكلالنفقات األخرى اخلاصة بدعم إجناز مشاريع استثمارية سياحية .
-1فيما خيص الضرائب املباشرة :ختضع النشاطات السياحية للضريبة على أرباح الشركات بنسبة %12يف حني
ختضع النشاطات األخرى لنسبة %21من هده الضريبية .
اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ملدة  18سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية اليت ينشئها املقاولون
ا لوطنيون أو األجانب باستثناء وكاالت السياحية و األسفار  ،وكذا شركات االقتصاد املختلط اليت تنشط يف
قطاع السياحة .

2

تستفيد االستثمارات يف املشاريع السياحية اليت تنجر على مستوى واليات الشمال و واليات اجلنوب فتستفيدعلى التوايل من ختفيض بـ  % 1 :و  %9.1من نسبة الفائدة املطبقة على الفروض البنكية ،أما عمليات حتديث
املؤسسات السياحية و الفندقية اليت تنجر على مستوى واليات الشمال و واليات اجلنوب يف إطار خمطط نوعية
السياحة ،فتستفيد على التوايل من ختفيض بـ  %1 :و  % 9.1من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية

world bank group ,Doing Business 2018 Indicators, Algeria,p4
1األمانة العامة للحكومة ،القانون رقم  81-81املؤرخ  16ذي احلجة عام  1921املوافق  12فرباير سنة  2881املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحية ،اجلريدة لرمسية ،
العدد، 11ص 11

2املديرية العامة للضرائب ،السياحة :دعم جبائي لقطاع واعد ،نشرية شهرية للمديرية العامة للضرائب ،عدد ،91ص1
153

1

علماوي احمد ،تلي محمد إسالم

-2فيما خيص الرسم على القيمة املضافة :باستثناء النشاطات السياحية املنصوص عليها يف القانون اجلبائي واليت
ختضع للرسم على القيمة املضافة بنسبة  %2ختضع النشاطات األخرى وكذا املؤسسات الفندقية %12
-1فيما خيص الرسم على النشاط املهين  :ختضع النشاطات السياحية للرسم على النشاط املهين بنسبة %2
-9فيما خيص حقوق التسجيل
– 1.9عقود تكوبن الشركات السياحية  :تنص أحكام املادة  290من قانون التسجيل على خضوع تكوين
الشركات ومنها السياحية حلق قدره  %8.1يطبق على املبلغ اإلمجايل لألمالك املنقولة والعقارية دون أن يقل هذا
احلق عن  1888دج غري أنه يف حالة الشركات ذات أسهم جيب أن اليقل هذا احلق عن  18.888دج
واليتعدى  188.888دج
 -2.9زيادة رأس مال  :ختضع عقود املتضمنة زيادة رأمسال لرسم مبعدل  %8.1عندما تكون األرباح واملؤونات
املدجمة يف رأمسال الشركات مل ختضع من قبل للضريبة على أرباح الشركات .
 -1.9ختفيض رأمسال  :جيب أن نفرق بني :
التخفيض الناتج عن اخلسارة والذي خيضع للرسم الثابت املطبق على العقود غري االمسية بشرط أن اليتم أي
تعويض مرتابط لفائدة الشركة والتخفيض الناتج عن توزيع القيم االجتماعية الذي يسمح باحلصول على القسمة
املقدرة بـ  %1.1الذي يطبق على القيم املمنوحة لكل شركة يعترب هذا التخفيض قسمة جزئية
 1-1ضرائب ورسوم أخري :قصد السماح للبلديات بتلبية األعباء الضرورية اليت تسمح هلا بالقيام بنشاطاهتا نصت
أحكام قانون املالية التكميلي لسنة  2880على توسيع جمال تطبيق التعريفة اإلقامة على جمموع البلديات الوطن و
إعادة رفع الرسوم املطبقة تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من اإلقامة واليت الميكن أن
تقل عن مخسني 18دينار على الشخص الواحد وعلى اليوم الواحد وال تفوق ستني  68دينار والتتجاوز مائة
دينار على العائلة غري أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثالث جنوم و أكثر حتدد تعريفة الرسم على اإلقامة
على الشخص الواحد واليوم الواحد من اإلقامة على النحو التايل :
 288دج للفنادق ذات  81جنوم
 988دج للفنادق ذات  89جنوم
 688دج للفنادق ذات مخس جنوم
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غري أنا هذا الرسم ال يطبق على مراكز العطل والرتفيه

1

 : 2.0تمويل االستثمارات السياحية
تتميز املشاريع السياحية من ناحية االستثمار مبا يلي تتطلب عملية إجناز هياكل سياحية أو فنادق أو مركبات
للسياحة املعدنية و غريها دراسة متكاملة و هذا لدجمه مع بيئته الطبيعية من الناحية العمرانية و اجلمالية كون أهنا
عنصر جذب سياحي يتنافس على املستوى الدويل كما أن املشاريع السياحية تتميز بفرتة إجناز طويلة تصل إىل
1مخس سنوات يف اجلزائر بالنظر إىل اإلمكانيات املتاحة فرتة حتقيق األرباح للمشاريع السياحية على املستوى
الدويل و كذلك احمللي تعترب طويلة نوعا ما أي مبتوسط 1سنوات و منه فإن عملية حتقيق األرباح .
إتفاقية اإلطار املربجمة مع البنوك واملؤسسات املالية من أجل احلصول على القروض إلجناز املشاريع
املؤسسات البنكية واملالية املعينة :
القرض الشعيب اجلزائري CPAبنك التنمية احمللية BDLالصندوق الوطين لتوفري واالحتياطصندوق الضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمزايا هذه االتفاقيات تنحصر عموما على النقاط التالية التمويل  %28بالنسبة لالستثمارات املتميزة ذات األمهية الوطنية متديد مدة تسديد القروض بالنسبة لالستثمارات العامة واملتميزةمدة دراسة امللفات ال تتعدى  98:يوم بالنسبة للمشاريع االستثمار  18يوم بالنسبة للقروض االستغالل وذلكمن تاريخ إيداع امللفات كما مت التطرق يف هذه االتفاقيات على جتسيد حمتوى املادتني رقم  22و  08من قانون
املالية التكميلي لسنة  2882خبصوص ختفيض بنسبة %81و  %9.1من معدل الفائدة املطبقة على القروض
يتكفل صندوق الضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة FGARبضمان متويل التجهيزات-تقوم SPAاجلزائر استثمار بدعم رؤوس األموال املستثمرين لتمكينهم من احلصول على القروض البنكية

1

 1املرجع السابق ،ص.6
Ministère du tourisme et de l’ artisanat, investir dans le tourisme guide pratique , Juin2012,P8

155

1

علماوي احمد ،تلي محمد إسالم

:5-0مناطق التوسع السياحي حسب األقاليم
حسب القانون رقم  81/81املؤرخ يف  16ذي احلجة عام  1921املوافق  12فرباير سنة  2881واملتعلق
مبناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية الذي عرف مناطق التوسع السياحي يف املادة  2منه كما يلي كل
منطقة أو إمتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية و إبداعية مناسبة للسياحة
مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة السياحية  ،وميكن استغالهلا يف تنمية منط او أكثر من السياحة ذات مردودية

2

اجلدول رقم : 2توزيع مناطق التوسع السياحي حسب األقاليم
املنطقة

عدد املناطق

النسبة املئوية %

املنطقة الساحلية

16

8.20

اهلضاب العليا

22

8.11

اجلنوب

11

8.82

اجلنوب الكبري

80

8.89

اجملموع

281

188

Source:www. anst.dz

الشكل رقم : 9توزيع مناطق التوسع السياحي حسب األقاليم
الجنوب الكبير

الجنوب

الهضاب العليا
7% 4%

المنطقة الساحلية
11%

78%

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 02

2األمانة العامة للحكومة،القانون رقم  81/81املؤرخ يف  16ذي احلجة عام  1921املوافق لـ  12فربابر سنة  2881واملتعلق مبناطق التوسع السياحي
واملواقع السياحية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ، 11ص19
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تتوزع مناطق التوسع السياحي حسب األقاليم األربعة باجلزائر حيث جلها تقع ضمن الشريط الساحلي مما يدفع
اىل التساؤل هل هذه املناطق هي اليت ستعتمد عليها لدفع السياحة باجلزائر و الرتويج هلا كوجهة سياحية و إمهال
املناطق السياحية األخرى ،حيث يرتبع العقار السياحي حاليا  281منطقة توسع سياحي  168منها متمركزة
بالشريط الساحلي و  22باهلضاب العليا و  21باجلنوب الكبري إن طبيعة هذه املناطق تسمح بإقامة العديد من
اهلياكل السياحية  ،فنادق ،قرى سياحية  ،و هذا ضمن اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف القطاع لضمان سياحة
مستدامة على مدار السنة من خالل إعطاء األمهية الالزمة للمناطق السياحية اجلبلية و املناخية و البيئية حيث
متنح وتسري من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ويتم احلصول عليها واالستثمار فيها بطريقة االمتياز يف هذا
الصدد إىل أن  21باملائة من مناطق التوسع السياحي باجلزائر تقع يف  12والية يف الوقت الذي ال تتوفر فيه على
اية منطقة لذلك لبدا من خلق مناطق جديدة للتوسع السياحي علما أن التصنيف املتبع حلد اآلن يعود إىل سنة
 1200حيث ترتكز يف الساحل غري أنه من الواجب التنويع حسب االقاليم خللق منتج سياحي متنوع وخاصة
املنتج الصحراوي وذلك استجابة لتحول الطلب السائح العاملي مولع باستكشاف الطبيعة
 : 6-0االستثمارات السياحية حسب المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
القطب السياحي هو تركيبة من القرى السياحية لالمتياز يف رقعة جغرافية معينة ،مزود بتجهيزات اإلقامة التسلية
األنشطة السياحية والدارسات السياحية يف تعاون مع مشروع التنمية اإلقليمية ويستجيب لطلب السوق ويتمتع
باالستقاللية الكافية ليكون له ذلك اإلشعاع على املستوى الوطين والدويل  ،ويتم تنظيم كل قطب سياحي
لالمتياز حسب اخلاصية املسيطرة يف هذه األقاليم )احلمامات  ،الساحلية  ،الصحراوية  ،الثقافية (والقطب
السياحي املتعدد األبعاد  ،يدمج املنطق االجتماعي  ،االحتياجات األولية للسكان  ،الثقافية واإلقليمية ،
خاصيات ميزات اإلقليم  ،التجارية األخذ بعني االعتبار لتوقعات ومتطلبات السوق
كما ميكن لرقعته اجلغرافية أن تدمج منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي
ويهتم القطب السياحي باملواضيع الرئيسية التالية :
السياحة الصحراوية والتجوال ،سياحة االستجمام واملائيةسياحة األعمال )التسلية  ،املتعة  ،األعمال واملؤمترات (السياحة الثقافية والتعبديةالسياحة العالجية الصحية وسياحة الرفاهية157
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-األشكال األخرى للسياحة )السياحة الرياضية  ،االسرتخائية  ،السياحة الطبيعية البيئية أو السياحة النوعية

1

جدول رقم  : 3أفاق املستقبلية للمشاريع الفنادق والقرى السياحية حسب طاقات اإليواء اخلاصة بكل قطب
سياحي
عدد االسرة

النسبة املئوية

االقطاب السياحية

عدد االسرة النسبة املئوية القرى
السياحية

القطب السياحي مشال شرق

5965

%28.11

03

7378

%11.62

القطب السياحي مشال وسط

9295

%11.61

11

12092

%21.16

القطب السياحي مشال غرب

18196

%19.11

04

6012

%12.61

القطب السياحي اجلنوب الشرقي

2822

%2.12

00

00

88

القطب السياحي اجلنوب الغريب

1111

%1.11

1

22

%8.12

القطب السياحي اجلنوب الكبري الطاسيلي 118

%8.11

00

00

8.88

القطب السياحي اجلنوب الكبري االهقار

221

%8.22

00

00

8.88

اجملموع

22106

%188

19

19121

%188

المصدر :وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة ،تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية املخطط العملي،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،كتاب ، 9
اخلزائر ،جانفي،2880ص16

تتميز اإلستمارات السياحية اخلاصة باألقطاب الصحراوية بنوعني من اإلستثمارات القرى السياحة لالمتياز
) (VETوالفنادق يوجد إستثمار واحد من النوع األول يف القطب السياحي جنوب غرب بقدرة إستيعاب 212
سرير أما الفنادق تقدر إمجايل طاقة اإلستيعاب لإلقطاب بـ 22106سرير تتوزع على أقطاب السياحية ،
فالقطب السياحي جنوب شرق حيتوي على  26فندق من نوع فنادق معيارية بقدرة إيواء  2822سرير أما
القطب السياحي اجلنوب الغريب حيتوى على  91فندق من نوع معيارية بطاقة إستيعاب تقدر بـ  1112سرير و
كذلك الفنادق الفخمة بقدر 126سرير أما القطب السياحي اجلنوب الكبري الطاسيلي  118سرير أما القطب
السياحي اجلنوب الكبري األهقار  221سرير
:0-6-0األهمية النسبية للمشاريع السياحية الفندقية حسب قدرة االيواء وفق المخطط SDAT

1

وزارة هتيئة اإلقليم و البيئة والسياحة،األقطاب السياحية السبعة لالمتياز  ،املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، 2025،الكتاب  ، 1جانفي ،2880ص

 26ص .22
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يشكل االطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف اجلزائر ،ميثل نظرة الدولة للتنمية السياحية الوطنية يف
خمتلف اآلفاق على املدى القصري ، 2882املدى املتوسط  2015املدى الطويل  2818يف إطار النهوض
بالسياحة.
الشكل رقم  :8 1األمهية النسبية للمشاريع السياحية الفندقية حسب قدرة االيواء وفق خمطط SDAT
القطب السياحي شمال
شرق
القطب السياحي شمال
وسط
القطب السياحي شمال
غرب
القطب السياحي الجنوب
الشرقي
القطب السياحي الجنوب
الغربي
القطب السياحي الجنوب
الكبير الطاسيلي

1%
20%

0%
5%

7%

35%

32%

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 03
نالحظ من الشكل أعاله األمهية النسبية للمشاريع السياحية الفندقية حسب قدرة االيواء وفق املخطط التوجيهي
للتهيئة السياحية أن حصة األسد للقطب السياحي مشال غرب بنسبة  % 11والقطب السياحي مشال وسط يف
املرتبة الثانية بنسبة  ، % 12أما املرتبة الثالثة للقطب السياحي مشال شرق بنسبة  % 28حيث نالحظ ان أن
 % 02من املشاريع السياحية حسب قدرة االيواء وفق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لألقطاب الشمالية
واليت تتشكل من ثالثة أقطاب يف حني أن أقطاب الصحراوية األربعة يف جمملها تشكل فقط %11.19
:0-6-0األهمية النسبية للمشاريع السياحية القرى السياحية حسب قدرة االيواءوفق مخطط SDAT
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الشكل رقم : 86األمهية النسبية للمشاريع السياحية القرى السياحية حسب قدرة االيواءوفق خمطط SDAT
القطب السياحي شمال شرق

13%

14%

القطب السياحي شمال وسط
القطب السياحي شمال غرب
القطب السياحي الجنوب
الشرقي
القطب السياحي الجنوب
الغربي
القطب السياحي الجنوب
الكبير الطاسيلي

73%

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم 03
نالحظ من الشكل أعاله األمهية النسبية للمشاريع القرى السياحية حسب قدرة االيواء وفق املخطط التوجيهي
للتهيئة السياحيةأن  % 21للقطب السياحي مشال وسط و  % 19للقطب السياحي مشال شرق و% 11
القطب السياحي مشال غرب حيث نالحظ غياب و إنعدام مشاريع القري السياحية يف األقطاب الصحراوية
يوجد إال مشروع قرية سياحية يف القطب السياحي اجلنوب الغريب
المحور الثاني :أثر االضطرابات األمنية على القطاع السياحي لوالية غرداية

أوال  :أثر االضطرابات األمنية على الطلب السياحي المحلي واألجنبي

يعد األمن األساس اجلوهري لكافة النشاطات  ،فبدون األمن ال ميكن حتقيق ال سياحة وال تنمية ،و السياحة
حباجة لألمن أكثر من غريها من األنشطة األخرى فهي تتأثر مبختلف املتغريات منها وخاصة األمنية و االحداث
املستمرة اليت شهدهتا املنطقة سترتك أثار سلبية على املدى الطويل وعلى املنطقة عموما و على مستوى هذا
القطاع خصوصا و خمتلف القطاعات املتكاملة واملرتابطه معه كالنقل والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية

-0أثر االضطرابات األمنية على الطلب السياحي المحلي
أثرت االضطرابات األمنية على التوافد السياحي للمنطقة بداية من شهر ديسمرب  ،وتزامنا مع العطلة املدرسية
الشتوية اليت كانت تستقبل فيها غرداية ما يقارب مخسة األف سائح هذا مما ترك أثر حىت على الواليات اجملاورة
اليت كانت تستقطب السياح يف هذه العطلة والوضع األمين الزال متدهور وبذلك غرداية مل تعرف إقباال سياحيا
كذلك يف هذه السنة لكوهنا الزلت مستمر ة حيث ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل
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الشكل رقم  : 82يوضح أثار األوضاع األمنية على تدفق السياح اجلزائريني الوافدين لسنة  2811و2819
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات امللحق رقم 81
نالحظ من الشكل أعاله أن الوافدين اجلزائريني سنة  2819يف اخنفاض مقارنة بسنة  2811نتيجة األزمة
األمنية اليت عاشتها املنطقة أثرت على التوافد السياحي يف شهر جانفي سنة  2811بلغ 1182أما يف جانفي
سنة  2819قدر  2106بإخنفاض  2221أكثر من النصف أما يف الشهرين املواليني عرقت زيادة ملحوضة
لتشهد اخنفاض يف شهر مارس بفارق  981سائح أما يف أفريل عرفت اخنفاض قدر ب ـ 291لترتتفع مرة أخرى يف
شهر ماي  021سائح أما يف جوان عرف اخنفاض  216سائح أما شهر جويلية يتميز باخنفاض يف سنتني
 2811و 2819وذلك نتيجة الطقس احلار الذي تتميز به املنطقة مث تبداء يف تطور تدرجيي يف األشهر املوالية
مع حتسن الظروف املناخية املالئمة للسياحة ففي أوت سبتمرب عرفت زيادة يف تطور مشهود بزيادة مستمرة يف
تدفق السياحي وبوترية منخفضة مث عرفت تطور حاد يف شهر أكتوبر ليصل عدد الوافدين  1660سائح مث
لتعرف مرة أخرى اخنفاض يف شهريني املواليني
-0أثر األزمة األمنية على الطلب السياحي األجنبي
يعد الطلب السياحي األجنيب على املنتج السياحي ضعيف وحسب مؤشر التأشرية السياحة البلد كلما كان
أفضل ،يشري إىل مدى االنفتاح والعمل على تسهيل السياحة حيث تصنف اجلزائر من الدول منخفضة االنفتاح
1
السياحي
الشكل رقم  : 80يوضح أثار األوضاع األمنية على تدفق السياح األجانب الوافدين لسنة  2811و2819
World Tourism Organization , visa openness, report,2015,p,12.
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات امللحق رقم 81
يبني لنا الشكل أعاله توافد السياح األجانب على والية غراية خالل سنة  2811و 2819اليت شهدت فيها
املنطقة أزمة أمنية وما مدى تأثريها على الطلب السياحي األجنيب حيث يتضح لنا أن هناك إخنفاض كبري مقارنة
بالسنة املاضية ولكن يبقى االخنفاض متماشيا يف نفس أشهر السنة باإلضافة اىل االخنفاض نتيجة األوضاع األمنية
املتدهورة وهذا ما يؤثر مايكون صورة سلبية يف ذهن السائح األجنيب على الوالية خصوصا واجلزائر عموما وهذا ما
نالحظه يف الشكل أن تدفق السياح األجانب يف اخنفاض مستمر من شهر إىل أخر
ثانيا  :أثر االضطرابات األمنية على مشاريع االستثمار السياحي :

إن ما ميكن أن خنلص إليه من دراستنا لواقع السياحة يف والية غرداية هو أن الوالية تتمتع مبقومات جذب سياحية
متعددة ومتكاملة  ،ميكن أن جتعل منها وجهة سياحية رائدة فدراسة حلالة اليت تطرقنا إليها بالدراسة والتحليل
بوالية غرداية لالستثمار السياحي أن املشاريع السياحية من فنادق و محامات معدنية يف تطور من سنة إىل أخرى
وأن هناك مشاريع سياحية مستقبلية على مستوى املنطقة مما يدعم احلضرية الفندقية ويدعم الطاقة االستيعابية
ويزيد من تنوع املنتجات السياحية مما يسمح هلا باستقبال السياح و أن الدولة هلا دور كبري يف منح االمتياز
للمستثمرين اخلواص يف استغالل العقار السياحي إلجناز مشاريع سياحية مما يساهم يف خلق فرص عمل وتنمية
القطاع السياحي والنهوض به كقطاع يساهم يف التنمية االقتصادية من خالل اجلدول أدناه نالحظ مدى تأثري
االضطرابات األمنية على طلبات االستثمار السياحي حيث تضم ثالثة أنواع الطلبات املوجهة إىل الوزارة من أجل
احلصول على املوافقة املبدئية بدون عقود مبناطق التوسع السياحي واملشاريع ذات عقود ملكية و كذلك
االستثمارات السياحية  ،حيث بلغ عدد املشاريع يف سنة 60مشروع سياحي سنة  2812ويف سنة 2811
بلغ  20مشروع سياحي حيث أن هناك تطور وزيادة يف عدد املشاريع ب ـ  18مشاريع سياحية أما يف سنة
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 2819بلغ عدد املشاريع السياحية  11مشروع اخنفاض كبري نتيجة األحداث واألوضاع اليت عاشتها املنطقة مما
أثر سلبا على املشاريع السياحية حبوايل  91مشروع أما يف سنة  2811بلغ  28مشروع سياحي.
اجلدول رقم  : 9أثر األوضاع األمنية على مشاريع االستثمار السياحي
السنة

2012

2013

2014

2015

عدد املشاريع

68

78

35

20

المصدر  :مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية غرداية
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن االستثمارات السياحية و قد تأثرت خالل السنوات اليت عرفت فيها املنطقة
اضطرابات أمنية أثرت على طلبات املشاريع االستثمارية اخلاصة متنوعة هبا واليت تقدم خدمات إىل السياح
العابرين و إقامة سياحية باملنطقة كوهنا تتميز بالنخيل وهلا أمهية كبري ملا توفره هده االستثمارات من مناصب عمل
وأيضا خللق تنويع سياحي و املسامهة يف طاقة االستيعاب تعددت هذه املشاريع من حيث املوقع بني البلديات
السياح
ثالثا :أثر االضطرابات األمنية على تمويل ميزانية الجماعات المحلية تساهم خمتلف املؤسسات الفندقية مما

هو مفروض عليها من رسم يسمى الرسم على اإلقامة تفرضه اجلماعات اإلقليمية منها البلدية على املؤسسات
الفندقية اليت تقع يف إقليميها وتراهبا لتمويل ميزانيتها اليت تسعى من خالهلا لتغطية نفقاهتا وبذلك يتم إنفاقها على
حاجات ومتطلبات اجملتمع احمللي وذلك بناء على املادة  61من القانون قم  82- 22املؤرخ يف  82رمضان
عام  1910املوافق لـ  11ديسمرب  1222واملتضمن قانون املالية لستة  1220و عرف بعدها تعديل قانون
املالية لسنة  2886املادة  90رقم  16-81املؤرخ يف  22ذي القعدة املوافق لـ 11ديسمرب سنة 2881
يتضمن قانون املالية لسنة  2886مث عرفها رفع برفع يف نسبة الرسم أسعار رسم مبوجب قانون املالية تكميلي
لسنة 2880املادة  ،61أمر رقم  82-08مؤرخ يف  21رجب عام  1922املوافق  29يوليو سنة 2880
،يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة ،2880واجلدول أدناه يوضح ذلك والتفصيل اجليد يف كل فئة مع أنه كلما
أرتفع تصنيف يرتفع الرسم وذلك راجع الختالف يف أسعار اخلدمات املقدمة ختتلف من صنف ثالثة جنوم إىل
صنف أربعة جنوم وبالتايل ينجر عنه كذلك اختالف يف الرسم املطبق ولكن نالحظ أنه اإلشكالية تكمن يف أنه
ما يقارب  18فندق غري مصنف من اصل  25فندق أي ما يعادل نسبة  %72لذلك توجد فيها فنادق 1
جنوم و 9جنوم و  2جنمتني وجنمة واحد ولكن تقصري اجلهات الوصية مما جعلها تنتمي للفئة الغري املصنفة تدفع
رسم املفروضة للفئة الغري املصنفة
اجلدول رقم  :81الرسم على اإلقامة املفروض على املؤسسات الفندقية
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التصنيـف

الرسم على االقامة

الغري مصنفة

18دج للشخص
188دج للعائلة
18دج للشخص

جنمة واحد

188دج للعائلة
 18دج للشخص

جنمتني

188دج للعائلة
 81جنوم

288دج للشخص

 89جنوم

988دج للشخص

جنوم 81

688دج للشخص

املصدر من إعداد الباحثان باالعتماد على املرسوم الوزاري
سنحاول من خالل اجلدول أدناه توضيح مدى تأثري االضطرابات األمنية على متويل ميزانية اجلماعات احمللية من
خالل اخنفاض التدفق السياحي مما ينعكس أيضا على اخنفاض مداخيل البلدية من الرسم على اإلقامة حيث
ميكن توضيح ذلك يف اجلدول مبقارنة بني مدا خيل سنة  2811و مداخيل سنة  2819اليت عرفت فيها املنطقة
بداية االضطرابات االمنية
اجلدول رقم : 86تأثري االضطرابات األمنية على مدا خيل اجلماعات حملية
التصنيـف

الرسم على االقامة
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2
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128
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8

8

8
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8

8

8

8

اجملموع

25

1111218 1169188 68122 62189

%188

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد املرسوم الوزاري
يتبني لنا من خالل هذا اجلدول هناك تأثريين للرسم على اإلقامة على مداخيل اجلماعات احمللية  ،التأثري األول يف
تصنيف احلظرية الفندقية والثاين يف تأثري االضطرابات األمنية على مدا خيل اجلماعات احمللية ،التأثري األول يكمن
يف كلما أرتفع ت صنيف يرتفع الرسم وذلك راجع الختالف يف أسعار اخلدمات املقدمة ختتلف من صنف ثالثة
جنوم إىل صنف أربعة جنوم وبالتايل ينجر عنه كذلك اختالف يف الرسم املطبق ولكن نالحظ أنه اإلشكالية يف
تصنيف احلظرية الفندقية حيث أنه ما يقارب من  %72من احلظرية الفندقية لوالية غرداية غري مصنفة بالرغم
توجد فيها فنادق  1جنوم و 9جنوم و  2جنمتني وجنمة واحد ولكن تقصري اجلهات الوصية مما جعلها تنتمي
للفئة الغري املصنفة تدفع الرسوم املفروضة للفئة الغري املصنفة وهذا ما يعد كفرصة متويلية ضائعة على البلدية واليت
ترتك أثارها يف التنمية احمل لية للمنطقة والتأثري الثاين على مدا خيل البلدية نتيجة الركود النشاط السياحي وقلة حركة
التدفق السياحي.

الخاتمة :

إن ما ميكن أن خنلص إليه من دراستنا واإلجابة على اإلشكالية املطروحة ميكننا سرد أهم النتائج املتوصل اليها

تعرف مسامهة قطاع السياحة يف التنمية االقتصاد الوطين ضئيلة جدا حسب بيانات اجمللس العاملي للسياحةوالسفر ال تزال مسامهة قطاع السياحة ضعيفة يف الناتج احمللي اإلمجايل بعيدا عن املستوى املطلوب و املأمول
حيث ال تتعدى  % 1.2وكذلك مسامهة السياحة ال تزال ضعيفة يف االستثمار السياحي تقدر%2.0
حيتل مناخ األعمال يف اجلزائر مرتبة  166من  128دولة بالرغم حتفيز االستثمار السياحية من خالل تقدميختفيضات جبائية وضمان متويل استثماري لذلك من الواجب علال دولة حتسني املناخ االستثماري من خالل
مراجعة وتقدمي املزيد من التسهيالت
ترتكز اسرتاتيجية الدولة يف االستثمار السياحي من خالل املناطق التوسع السياحي على املناطق الساحليةاألمهية النسبية للمشاريع السياحية الصحراوية من خالل األقطاب السياحية تكون ضعيفة بالنسبة آلفاقاملشاريع الفندقية حسب القدرة االستيعابية لألقطاب الصحراوية األربعة وفق ماجاء به املخطط التوجيهي للتهيئة
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السياحية  %11.19بالنسبة كذلك آلفاق املشاريع القرى السياحية  %8.12تتميز األقطاب الصحراوية حبصة
ضعيفة جدا من إمجايل املشاريع السياحية حسب خمطط 2030 SDAT
مسامهة الرسم على اإلقامة الذي تفرضه اجلماعات احمللية على املؤسسات الفندقية الواقعة على تراهبا وتساهم يفمتويل ميزانية البلدية
أثر االضطرابات األمنية على مناخ االستثمار السياحي الطلب السياحي احمللي و األجنيب بالعديد من املتغرياتسواء على الصعيد احمللي العاملي باملناخ السياحي العام كاالستقرار واألمن مما عرف ركود النشاط السياحي ومما
خفض التدفق السياحي
إشكالية تصنيف الفندقي حيث أن  % 22من احلضرية الفندقية غري مصنفة وهي تضم فنادق ذات أربعةوثالثة جنوم وجنمتني مما يفرض عليها من دفع الرسم املفروض على أساس التصنيف مما يوثر إجيابيا على ميزانية
اجلماعات احمللية البلدية
رسم إسرتاجتية تسويقية على املدى القصري والطويل لتصحيح الصورة الذهنية لدى السائح األجنيب واحمللي منخالل وسائل إتصال فعالة لتخلص من حدة اجلوانب السلبية حول املنطقة
التوصيات
على ضوء النتائج املتوصل اليها يف الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية :
البحث عن سبل خروج القطاع السياحي من األزمة اليت يعيشها يف إخنفاض الطلب السياحي احمللي واألجنيبحيث جيب تكثيف اجلهود الرامية جلذب السياح ملنطقة وذلك لضمان دخوهلم الفعلي هلا وإقناعهم هبا ،مث
إستقباهلم أحسن إستقبال لتكوين اإلنطباع األويل املريح مع السعي لتلبية حاجاهتم ورغباهتم السياحية كماخططوا
هلا ،أو أفضل طيلة مسريهتم وحركتهم السياحية إىل غاية خروجهم من املنطقة السياحية بصورة ذهنية إجيابية
ﺍملخطط ﺍلتوجيهي للتهيئة ﺍلسياحية يتضمن رؤيا إستشرافية يأخذ بعني اإلعتبار تطوير املنتجات السياحيةحسب توزيعها اجلغرايف واملناخي لبناء ختصص سياحي إقليمي ،ضرورة االستمرار واملواصلة يف تطبيق أهداف
املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،والسهر على إجناز األقطاب السياحية املقررة ألنه ميثل املرجع االساسي
لتنمية قطاع السياحة يف اجلزائر وحتقيق استدامه على املدى املتوسط والبعيد
العمل على تشجيع االستثمار يف فنادق جنمة وجنمتني اليت تتالءم مع دخل السائح احمللي وذلك من خاللتقدمي إعفاءات من الضرائب يف بداية املشاريع وتسهيل اإلجراءات اجلمركية وتقدمي قروض طويلة األجل
إعادة االعتبار واالهتمام باحلضرية الفندقية بتصنيف الفنادق حيث تعد من اإليرادات املالية الناجتة مماهو مفروض
من رسم على الفنادق مما يسمح بتعظيم إيرادات ميزانية اجلماعات احمللية
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المالحقامللحق  :يوضح أثر االضطرابات األمنية على التدفق السياحي لوالية غرداية لسنة  2811و2819
األشهر
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