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ملخص: 
حول  املعارف  من  املتاح  توظيف  اإىل  الدرا�سة  هذه  خالل  من  الباحثون  ي�سعى 
اأحد املتغريات املوؤثرة على تطور  اللذين ي�سكالن  الداخلية  ال�سياحي وال�سياحة  ال�ستثمار 
البلدان ومنوها، يتوقف جناح الدولة يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية على مدى 
قدرتها على زيادة معدلت ال�ستثمار مبختلف اأنواعها و ال�ستثمار ال�سياحي خا�سة، لذلك 
الن�سغالت  من  اليوم  وتن�سيطها  ال�سياحية  ال�ستثمارات  ت�سجيع  �سبل  عن  البحث  اأن  جند 

الكربى للدول ملدى اأهميتها.
من هنا جاء هذا البحث حول ال�سياحة الداخلية ومدى تاأثرها بال�ستثمار ال�سياحي، 
الطبيعية والثقافية، حتاول  الغنية بالرثوات  الدول  فاجلزائر باعتبارها دولة كغريها من 

جاهدة الهتمام والنهو�ض باجلانب ال�سياحي الذي اهملته فرتة كبرية.
ال�ستثمار  واقع  ال�سياحي،  ال�ستثمار  الداخلية،  ال�سياحة  ال�سياحة،  الدالة:  الكلمات 

ال�سياحي و ال�سياحة الداخلية يف اجلزائر.
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The Impact of Tourism Investment 
on the Domestic Tourism in Algeria

Abstract: 

We seek through this study to employ available knowledge about 
tourism investment and domestic tourism.Tourism nowadays affect the 
development and growth of countries and their success in achieving 
economic and social development.We try through this search to find 
ways to encourage and stimulate tourism investments that are of major 
concerns for states.

Algeria is a rich country with its natural and cultural resources, which 
affected tourism and encouraged tourist to come to it.

Key words: Tourism, domestic tourism, tourism investment, reality of 
tourism and domestic tourism investment in Algeria.
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مقدمة: 
خطط  اتباع  تعتمد  التي  العامل،  دول  من  كثري  باهتمام  ال�سياحي  اجلانب  يحظى 
القت�سادية  اجلوانب  على  الإيجابية  لآثارها  نظرا  وتنميتها  ال�سياحة  لتطوير  منهجية 
مناطق  خمتلف  بني  القت�سادي  التوازن  قيام  على  ت�ساعد  فهي  والثقافية،  والجتماعية 
البلد الواحد، خا�سة ال�سياحة الداخلية التي يعد فيها ال�ستثمار اأمرا بالغ الأهمية، من خالل 
 ، العاملني يف هذا املجال  الأفراد  الدخل بني  ال�سياحية اجلديدة، وتوزيع  اإقامة امل�ساريع 
اأمام  ال�ستثمار  اآفاق  بفتح  لها  التخطيط  يتم  فعالة،  فكرة جد  ال�سياحي  ال�ستثمار  ففكرة 
وتنميته،  ال�ستثمار  لزيادة  وهذا  بعامة،  الأجانب  وحتى  بخا�سة،  الوطنيني  امل�ستثمرين 
جذب  عامل  الطبيعية  بالرثوات  الغنية  اجلزائرية  املناطق  تنوع  فاإن  املثال  �سبيل  فعلى 
لل�سائحني من داخل البلد وخارجه ملا لها من خ�سو�سية فريدة، من حيث طبيعة ال�سكان، 
تعد  وال�ساحرة، من هنا  املميزة  والطبيعة  واملناخ،  املناطق،  تنوع  وكذا  ثقافتهم،  وتنوع 
التي  املناطق  يف  خا�سة  تنميتها،  اإىل  اجلزائر  ت�سعى  �سخمًا  ا�ستثماراً  الداخلية  ال�سياحة 
تتميز مبعاملها ذات ال�سهرة الدولية، �سواء ال�سحراوية اأم اجلبلية اأم اله�ساب، والتي حتمل 
خ�سائ�ض متكنها من اأن حتتل املراكز الأوىل عامليًا يف املجال ال�سياحي، وبالتايل ت�سبح 
قطبًا �سياحيًا كبرياً وحيزاً جلذب امل�ستثمرين، لكن جناح هوؤلء امل�ستثمرين يتطلب جهوداً 
اإ�سافية من قبلهم بتدعيم م�ساريعهم ال�سياحية باأف�سل اخلدمات والت�سهيالت التي جتذب 

ال�سائح، خا�سة املحلي.

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة يف الك�سف عن الدور الفعال الذي يوؤديه ال�ستثمار ال�سياحي 

يف النهو�ض بال�سياحة الداخلية وتطويرها من اأجل التنمية الجتماعية والقت�سادية.

مشكلة البحث: 

تكمن م�صكلة الدرا�صة يف الت�صاوؤل اجلوهري االآتي: 

ما اأثر اال�صتثمار ال�صياحي على ترقية ال�صياحة الداخلية يف اجلزائر؟ 
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أهداف الدراسة: 

حتديد اأهمية ال�ستثمار ال�سياحي باعتباره عاماًل للتنمية الجتماعية والقت�سادية  ●
والزدهار و التطور.

ت�سليط ال�سوء حول ال�سياحة الداخلية وفوائدها و انعكا�ساتها على رفاهة الفرد. ●
تو�سيح اأثر ال�ستثمار ال�سياحي على ال�سياحة الداخلية يف اجلزائر خا�سة و دول  ●

العامل ب�سفة عامة.

أسلوب الدراسة: 

تعتمد الدرا�سة على ا�ستخدام املنهج التاريخي التحليلي وحماولة درا�سة دور ال�ستثمار 
ال�سياحي وحتليله والك�سف عن اأهميته ومميزاته.

أوال- السياحة الداخلية وآثارها االقتصادية: 

كلما ات�سحت معامل ال�سياحة واجتاهاتها واأهميتها، اأ�سبح القيام بال�ستثمار يف هذا 
اأ�سبح يناف�ض القطاع ال�سناعي من  ال�سياحي  اأن القطاع  اأهمية كبرية، خا�سة  املجال ذا 
حيث الإيرادات، فالقطاع ال�سياحي اليوم اأ�سبح م�سدراً مهما لتن�سيط القت�ساد داخل البلد، 

هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى زيادة الرفاهية الجتماعية.
مفهوم ال�صياحة الداخلية واأهميتها: . 1

1.1.مفهوم ال�صياحة و ا�صكالها: 
Ú مفهوم ال�صياحة

عرف Hunziher ال�سياحة باأنها »جمموعة العالقات والظواهر التي تنتج وترتتب على 
ال�سعر وعلى اإقامة موؤقتة ل�سخ�ض ما يف مكان ما، طاملا اأن هذه الإقامة موؤقتة ل تتحول 
اإىل اإقامة دائمة، وطاملا مل ترتبط هذه الإقامة بن�ساط يعود بربح ما على هذا ال�سخ�ض«.

)الفاغوري، 2006، �ض5( 
Ú  :ا�صكال ال�صياحة

لل�صياحة اأنواع عدة ميكن تو�صيحها يف ال�صكل االآتي: 
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الشكل )1(
أنواع السياحة

المصدر: بتصرف: العاني، 2008، ص16.

)العاين،  هي:  اأ�صا�صية  اأنواع  اأربعة  اإىل  ال�صياحة  تنق�صم  ال�صكل  ح�صب 
�ض16(   ،2008

ال�سياحة املحلية )الداخلية( : وتت�سمن مواطني البلد الذين ي�سافرون داخل بلدهم. ♦
ال�سياحة الوافدة: تت�سمن غري املقيمني امل�سافرين للبلد املق�سد. ♦
ال�سياحة اخلارجية: تت�سمن املقيمني امل�سافرين لبلد اآخر. ♦
ال�سياحة الدولية: ت�سم ال�سياحة الوافدة واملحلية. ♦

عالقات  ال�سياحة  اأن  يت�سح  لل�سياحة  ال�سا�سية  والفروع  املفاهيم  هذه  خالل  فمن 
تتكون وثقافات تعرف، والغر�ض منها ال�ستمتاع واملغامرة، واكت�ساف كل ما هو جمهول 

�سواء داخل البلد اأم خارجه، و�سرنكز يف هذا البحث على ال�سياحة الداخلية خا�سة.
2.1. مفهوم ال�صياحة الداخلية: 

تعرف ال�سياحة الداخلية باأنها تتم من قبل مواطني دولة معينة داخل حدود دولتهم، 
وتنفق فيها عملة حملية.)باللطة، 2002، �ض19( 

الدولة نف�سها داخل  اأي انتقال مواطني  البلد نف�سه،  كذلك تعني انتقال الأفراد داخل 
بلدانهم، وهذا النوع من ال�سياحة يحتاج اإىل خدمات متنوعة وت�سجيع مواطني البلد، وهذا 
�ض13(  املهني،  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  ال�سياحة".)املوؤ�س�سة  اأنواع  اأهم  من  يعّد 

ال�سياحة
الداخلية

ال�سياحة
اخلارجية

ال�سياحة
الوافدة

ال�سياحة
الدولية

ال�سياحة
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كما عرفت باأنها: " ت�سم مواطني دولة ما لغر�ض الزيارة الأثرية والتاريخية واحل�سارية 
اخلدمات  خمتلف  تت�سمن  و  و�ساملة  متنوعة  وهي  نف�سه،  بلدهم  يف  والريا�سية...الخ 
ال�سياحية والإقامات حيث تتنا�سب مع كافة امل�ستويات و الدخول القت�سادية".)املوؤ�س�سة 

العامة للتعليم الفني والتدريب املهني، �ض15( 
3.1. اأهمية ال�صياحة الداخلية: 

ت�ستد احلاجة يومًا بعد يوم اإىل ت�سليط ال�سوء على ال�سياحة الداخلية اإّذ اإن ن�سبة كبرية 
وال�سياحية  الأثرية  معاملها  واإىل  بلدها  اإىل  التعرف  لها  يتح  مل  الجتماعية  ال�رشائح  من 
والطبيعية حيث تقت�رش الن�ساطات عن اإطار الرحالت الفردية للعائلة اأو لعدد من العائالت 

دون اأن يكون هناك برنامج وا�سح للرحلة.)عادلة، ، 2009، �ض10( 
وركزت كثري من الأو�ساط ال�سياحية موؤخراً على اأهمية دور ال�سياحة الداخلية يف خلق 
�سياحة م�ستدامة على مدار العام ، لأن هذه ال�سياحة هي الأداة الأكرث مالءمة للخروج من 

ماأزق الأزمة العاملية التي طالت القطاع القت�سادي يف خمتلف دول العامل.
توفر ال�سياحة الداخلية ت�سغياًل م�ستمراً للمن�ساآت والفعاليات ال�سياحية املحلية، وهذا 
يعني اإنعا�سًا لالأ�سواق الراكدة، من خالل ت�سغيل اأيٍد عاملة اإ�سافية يف تلك املن�ساآت، وكذلك 
مبختلف  املحلية  والأ�سواق  كالنقل  لل�سياحة،  خدمات  تقدم  اأخرى  قطاعات  عمل  تن�سيط 
ال�سياحة وتن�سيطه  النوع من  النظر القت�سادية فاإن الهتمام بهذا  منتجاتها.ومن وجهة 
اأبعاد تنموية ت�سب يف م�سلحة القت�ساديات  الأمام ينطوي على روؤية ذات  ودفعه نحو 
اأ�سا�سًا على  ال�سياحة يعتمد  النوع من  اأن هذا  ال�سياحي، غري  الن�ساط  التي ترعى مثل هذا 
ال�سائح املحلي، ولأنه كذلك فال ينجح يف من�ساآت خم�ض جنوم التي تطلب اأ�سعاراً مرتفعة، 
اإمكانيات  مع  تتالءم  التي  النجمتني،  ذات  من�ساآت  الداخلية  ال�سياحة  حتتاجه  ما  وجّل 
من  مزيدا  يعني  ما  ال�سياحة،  من  النوع  هذا  تطلب  التي  املتو�سطة  الجتماعية  ال�رشائح 
ال�سياحية  واملقا�سد  املواقع  خمتلف  ويف  الت�سنيف،  من  امل�ستوى  هذا  من  ال�ستثمارات 
التي يف�سل املواطن اأو ال�سائح الداخلي زيارتها، �سواء اأماكن ال�سياحة الدينية اأو الطبيعية 
�سواء  ال�ستثمارات،  اإقامة مثل هذه  امل�ستثمرين يف  ، وهنا يربز دور  ال�سحراء  �سياحة  اأو 
التي  والفنادق وغريها،  املنتجعات  اأم  الرتفيهية  املن�ساآت  اأم  الإطعام  اأم  الإقامة  من�ساآت 
توفر اخلدمة الالزمة باأ�سعار معقولة ومنا�سبة لإمكانات ال�سائح الداخلي، واملطلوب تن�سيط 
هذه ال�سياحة وباأجور رمزية ي�ستطيع اأن يق�سدها كل مواطن بعيداً عن النجوم ال�سياحية 
هذه  ماديًا.ولأن  املي�سورين  النا�ض  من  معينة  �رشيحة  ا�ستقبال  على  دورها  يقت�رش  التي 
من  اأعلى  م�ستوى  بتحقيق  ترغب  دولة  لأي  ال�سياحية  ال�سناعة  يف  اأ�سا�ض  ركن  ال�سياحة 



126

أثر االستثمار السياحي على السياحة الداخلية في اجلزائر
أ. عيسى خليفي
أ. فرحات سميرة

النمو القت�سادي، ولأنها ت�رّشع الدورة القت�سادية لأي ن�ساط جتاري اأو �سناعي اأو خدمي، 
وتدفع باجتاه ا�ستقرار اجتماعي اأكرب يف املناطق التي تن�سط فيها هذه ال�سياحة اأي املدن 
الداخلية. ال�سياحية  الثقافة  والقرى املجاورة للمواقع الأثرية، كان ل بد من تكري�ض هذه 

)عادلة، 2009، �ض 11( 
الداخلية، لأن  ال�سياحة  اأن يتحقق بدون جناح  ال�سياحة اخلارجية ل ميكن  اإن جناح 
بلدهم،  من  خمتلفة  اأجزاء  اإىل  ينتقلون  حيث  نف�سه،  البلد  مبواطني  تبداأ  الداخلية  ال�سياحة 
فيتعرف املواطن اإىل الآثار و الأماكن املهمة يف بلده فيكون �سفرياً لبلده وممثاًل لها، فيوؤدي 
هذا النتقال اإىل احرتام ال�سياح الأجانب وعدم احلقد عليهم، لأن مواطن البلد نف�سه �سوف 
يتمتع باخلدمات التي يقدمها بلده، وحيث ل يكون حكرا على الأجانب، فمن الطبيعي اأن 
البلد  اأن الدخل يوزع بني مواطني  ال�سياح الأجانب، ف�سال عن  اإىل  البلد  يقل كره مواطني 
وعدم تركيزه يف منطقة معينة واحدة، كما يتم حت�سني وتطوير البنية التحية للبلد..)عادلة، 

 )14  - 13 2009، �ض �ض، 
االآثار االقت�صادية لل�صياحة الداخلية: . 2

التي  الإيجابية  الآثار  اإىل عدد من  العامل  بال�سياحة يف خمتلف دول  يعود الهتمام 
تنتج عنها، �سواء على امل�ستوى اجلزئي اأم الكلي لالقت�ساد، وميكن تلخي�س اأثر ال�صياحة 

على الن�صاط االقت�صادي الوطني يف النقاط االآتية: )�سنو�سي، �ض �ض 13 - 15( 
Ú .حتقيق درجة اأعلى من الت�سغيل للموارد يف الدولة
Ú  يف التنمية  عجلة  ودفع  البلد  من  اأكرب  رقعة  على  التنمية  عمليات  اإنتاج  توزيع 

الأقاليم املختلفة.
Ú  ،املوا�سالت وو�سائل  كالطرق،  العامة  امل�رشوعات  حركة  على  الإيجابي  التاأثري 

وو�سائل الت�سال، واحلدائق، واملتنزهات العامة.
Ú  حتفيز الطلب على م�ستلزمات الأن�سطة الرتويجية من ال�سلع واخلدمات، مما يوؤدي

اأو  لل�سناعات املحلية  اأ�سواق جديدة  القت�سادية عن طريق تو�سيع  القطاعات  تن�سيط  اإىل 
تكوينها.

Ú  درجة من  يزيد  مما  اخلا�ض،  القطاع  اأمام  املتاحة  ال�ستثمارات  فر�ض  زيادة 
الدولة من �رشائب  اإيرادات  اإىل زيادة  بالإ�سافة  الإقليمية،  التنمية  م�ساركته يف عمليات 

الأعمال.
Ú  العمل وخلق وظائف ومهن اإىل زيادة فر�ض  الداخلية  ال�سياحة  يوؤدي منو قطاع 
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حتقيق  اإىل  بالإ�سافة  الدخول،  توزيع  من  ويقارب  الت�سغيل،  ن�سبة  من  يزيد  مما  جديدة، 
درجات اأعلى من التخ�سي�ض القت�سادي للموارد الب�رشية.

Ú  تنمية املهارات الإدارية، حيث اإن الهتمام بال�سياحة يوؤدي اإىل زيادة احلاجة اإىل
طبقة اإدارية متخ�س�سة ومهارات من طبيعة خا�سة قد ل تتوافر يف القطاعات الأخرى، مما 
اإن�ساء كليات ومعاهد عملية، وتدريبية، ومراكز للبحوث بهدف ا�ستيفاء  يعني الجتاه اإىل 

احتياجات القطاع ال�سياحي من املوارد الب�رشية.
Ú  وقطاع الأخرى  القت�سادية  القطاعات  بني  والأفقي  الراأ�سي  التكامل  زيادة 

ال�سياحة، اأو على م�ستوى القطاع ال�سياحي يف حد ذاته.
Ú  للمهارات املرتفعة  الأجور  زيادة  نتيجة  الوطني  والناجت  امل�سافة  القيمة  زيادة 

ال�سياحية بالإ�سافة  ال�سياحي والدخول والأرباح لأ�سحاب امل�ساريع  القطاع  العاملة يف 
اإىل اأثر زيادة درجة التكامل الراأ�سي والأفقي، ووجود عدد من امل�ساريع احلديثة.

ثانيا - مدخل نظري لالستثمار السياحي: 

تعّد ال�ستثمارات ال�سياحية من اأهم املوارد ال�سياحية جللب روؤو�ض الأموال، وتاأهيل 
وهذا  واإدخالها،  ال�سياحي  القطاع  ميدان  يف  اخلربات  بتنويع  وذلك  الفنية،  العاملة  اليد 
بدوره يوؤدي اإىل التدفقات النقدية وزيادة التو�سع يف املناطق ال�سياحية، فتعّد ال�ستثمارات 
بعامة، ال�ستثمارات ال�سياحية بخا�سة �سناعة القرن احلادي والع�رشين، حيث اإن هناك من 
الدواعي املغرية واملحفزة لالأخذ بال�ستثمارات ال�سياحية بالرغم من وجود قيود وحمددات 
قيامها  ل�رشوط  ح�سا�سية  ال�ستثمارات  اأنواع  اأ�سد  تعد  التي  ال�ستثمارات،  تلك  بها  تتقيد 

وا�ستمرارها وتطويــرها.
اأي قطاع من املوؤ�رشات التي تبني مدى اهتمام الدولة به، فالدول  اإن ال�ستثمار يف 
خا�سة النامية منها، وبالنظر اإىل القدرات الب�رشية واملادية، والطبيعية التي متتلكها، يبقى 
اإىل املكانة التي متكنه من دفع عجلة التنـمية،  ال�سياحة مل يرق بعد  ال�ستثمار يف قطاع 
اإىل  ت�سل  مل  والتي  طويلة،  زمنية  مدة  خالل  يتبعونها  التي  التنموية  املخططات  ورغم 
النتائج املرجوة، فال�سياحة حتتل املراتب الأخرية يف ترتيب القطاعات ح�سب حجم املبالغ 

ال�ستثمارية التي منحت لتنمية القطاع.
وتعد معرفة التدفقات النقدية امل�ساحبة لالإنفاق ال�ستثماري اأي للمقرتح ال�ستثماري 
وحتديدها من الأمور الرئي�سة عند عملية اتخاذ القرارات ال�ستثمارية، وتنح�رش التدفقات 
منه. املتوقعة  والعوائد  املقرتح،  ال�ستثمار  كلفة  اأو  الإنفاق  تكلفة  يف  عادة  هذه  النقدية 
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)ال�ستثمار ال�سياحي، 2011( 
مفهوم اال�صتثمار ال�صياحي: . 1

لال�ستثمار ال�سياحي عدة مفاهيم ندرج اأهمها كالتايل: 
تعرف املنظمة العاملية لل�سياحة ال�ستثمار ال�سياحي: " باأنه تلبية حاجيات ال�سياح 
يف  املر�سدة  والقواعد  وتوفريها،  للم�ستقبل  الفر�ض  حماية  جانب  اإىل  امل�سيفة  واملواقع 
والجتماعية  القت�سادية  امل�سائل  متطلبات  فيها  تتحقق  بطريقة  املوارد  اإدارة  جمال 
نظم  ودعم  احليوي  والتنوع  البيئية  والعوامل  الثقايف  التكامل  معها  ويتحقق  والثقافية، 

احلياة".) العاين، 2008، �ض5( 
وينظر اإليه كذلك " باأنه القدرة على الإنتاجية الهادفة اإىل تكوين راأ�ض املال املادي، 
واإعداد راأ�ض املال الب�رشي يف جمال ال�سياحة من اأجل زيادة الطاقة الإنتاجية والت�سغيلية 

وحت�سينها، وتقدمي اأف�سل اخلدمات يف جمالت ال�سياحة املختلفة ".
ويعرف كذلك: "باأنه ذلك اجلزء من القابلية الإنتاجية الآنية املوجهة اإىل تكوين راأ�ض 
ال�سياحية، كالفنادق واملدن  البلد  زيادة طاقة  بغية  والب�رشي-  املادي  ال�سياحي-  املال 

ال�سياحية والطرق والنقل".
 )اأبو حمد، و�سماكة، 2009، �ض89( 

التخطيط لال�صتثمار ال�صياحي: . 2
يتطلب اإعداد اخلطط ال�سياحية اأ�س�سا معينة مع اأن اأ�س�ض التخطيط تعتمد على الأو�ساع 
املحلية، فهناك قواعد عامة تطبق يف خمتلف م�ستويات التخطيط ال�سياحي، فعلى م�ستوى 
التكامل  اأن يكون  الكل.ولهذا يجب  اأنها جزء من  تخطيط املنطقة يجب الأخذ يف العتبار 
حمققًا يف التخطيط املحلي مع التخطيط العام، ومن جهة اأخرى يجب اأن يتحقق التكامل يف 
اخلطة املحلية نف�سها للمنطقة.فال�ستثمار يتم بطرق خمتلفة كتح�سني �سبكة النقل، واإقامة 
فنادق تتوافر فيها اأح�سن اخلدمات، وكذلك ال�ستثمار يف العن�رش الب�رشي بتكوينه اأح�سن 
ال�سائحني. اأكرب عدد من  ال�سياحية جلذب  املنطقة  اأف�سل �سورة عن  تقدمي  لغر�ض  تكوين 

دولة،  اأي  يف  ال�سياحة  قطاع  على  القائمني  م�سعى  يعد  ال�سياحي  لال�ستثمار  فالتخطيط 
خا�سة منها الغنية بالرثوات الطبيعية والبيئية املتنوعة.

والتاريخية  الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  ال�سياحي  لال�ستثمار  التخطيط  يقت�سي 
والثقافية بهدف �سمان ا�ستمرار �سالحية ا�ستخدام تلك املوارد يف امل�ستقبل كما هي، لن 

اأهمية ال�ستثمار يف ال�سياحة مرتبط بتلك املوارد ك�سلع جتذب ال�سياح.
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الطرق املتبعة لتمويل اال�صتثمارات ال�صياحية: . 3
اإن احلديث عن ال�ستثمار ال�سياحي يجعلنا نت�ساءل حول كيفية متويل هذه ال�ستثمارات 
التي خطط لها، اإذ يعد التمويل من عوامل الإنتاج الأ�سا�سية لأي �سناعة اأو عمل، وبخا�سة 
ال�سياحة الداخلية التي حتتاج كل الإمكانات املادية والب�رشية لتنفيذ كل ما خطط له.وما 
ن�سهده اليوم من تكثيف اجلهود لتدعيم هذا القطاع احل�سا�ض واملهم يف كل الدول ما هو اإل 

دليل على اإدراك اأهمية هذا العن�رش الفعال يف تنمية احلياة الجتماعية والقت�سادية.
االآتية:  النقاط  يف  ال�صياحي  اال�صتثمار  التمويل  كيفية  تو�صيح  وميكن 

�ض156(   ،2008 )العاين، 
Ú  ال�سياحي الدولة بتخ�سي�ض جانب من الأموال لتدعيم اجلانب ال�ستثماري  تقوم 

وتن�سيطه.
Ú .الإعفاءات اجلنائية اخلا�سة بال�ستثمار ال�سياحي ق�سد ت�سجيع التنمية ال�رشيعة
Ú  زيادة يف التو�سعات ال�سياحية بتهيئة املناطق امل�ستهدفة املنعزلة وجعلها مناطق

�سياحية مهمة.
Ú  ،القيام باملهرجانات والحتفالت ال�سياحية الثقافية جلذب اأكرب عدد من ال�سياح

ودعوتهم لال�ستثمار يف هذه املناطق.
Ú  ،ال�سياحية للموارد  واملتوازن  العقالين،  وال�ستغالل  ال�سياحي،  ال�ستثمار  ترقية 

وبالتايل العمل على تثمني الرتاث ال�سياحي للمنطقة ل�سيما يف جمال تهيئة وت�سيري مناطق 
التو�سع ال�سياحي، واملواقع ال�سياحية، بحيث يتم اإجناز من�ساآت �سياحية ب�سفة اأولية داخل 
مناطق التو�سع ال�سياحي، حيث تتكفل الدولة بالأعباء املرتتبة على اإعداد الدرا�سات واأ�سغال 

التهيئة القاعدية واإجنازها اإذا كانت داخل مناطق التو�سع ال�سياحي.
مناخ اال�صتثمار ال�صياحي وحوافزه: . 4

يف  ن�ساطها  ملبا�رشة  العوامل  من  جملة  ال�سياحي  القطاع  يف  ال�ستثمارات  تبحث 
هذه  ومن  الأخرى،  القطاعات  يف  ا�ستثماري  ن�ساط  اأي  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  مكان،  اأي 
العوامل ما يتعلق مبنظومة القوانني والت�رشيعات والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحفيز 
ال�ستثمار على ار�ض الواقع، �سواء كان حمليًا اأم خارجيا، بالإ�سافة اإىل توفري بنى حتتية 
الو�سع  ذلك  من  ي�ستثنى  ول  املجتمع،  �رشائح  خمتلف  بني  عام  �سياحي  ووعي  مالئمة، 
)اأبو  ال�سياحي،  ال�ستثمار  الأكرب يف عملية  الدور  يوؤدي  الذي  ال�سيا�سي  الأمني وال�ستقرار 
حمد، و�سماكة، 2009، �ض90( وهنا ال بد من اإزالة املعوقات التي ميكن اأن يواجهها 
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امل�صتثمر يف جمال ال�صياحة كافة، وخلق ظروف ومناخ لالإ�رشاع بعجلة اال�صتثمار 
والعمل على: )اأبو حمد، و�سماكة، 2009، �ض90( 

Ú  القطاع تطوير  جمال  يف  للم�ستثمر  والأهداف  املعامل  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  و�سع 
ال�سياحي واعتباره من القطاعات املهمة التي يجب تنميتها وتطويرها، اإذ من املهم يف هذه 

الإ�سرتاتيجية حتديد ما هو مطلوب من امل�ستثمر.
Ú  اأجراء امل�سح امليداين واإعداد الدرا�سات والبحوث عن املناطق ال�سياحية والرتاثية

والدينية.
Ú  للم�ساريع الرئي�سية  والطرق  والكهرباء  املاء  مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات  توفري 

ال�سياحية ال�ستثمارية.
Ú  لال�ستثمار، مثل منح اإ�سافية  اخلا�ض من خالل خلق حوافز  القطاع  دور  تفعيل 

اإجازات ال�ستثمار وت�سهيل القرو�ض املالية من امل�سارف احلكومية والتجارية كي ياأخذ 
القطاع اخلا�ض دوره يف هذا املجال.

Ú  توفري الأمن للم�ساريع ال�ستثمارية واأ�سحاب روؤو�ض الأموال ليتمكنوا من العمل
يف ظروف م�ستقرة.

Ú .الرتويج الإعالمي للمناطق ال�سياحية وزيادة الوعي الثقايف لدى عامة النا�ض
Ú  اإلغاء التجاوزات واملخالفات على املواقع ال�سياحية والأثرية واإعادة تاأهيل البنية

ال�سياحية الأ�سا�سية.

ثالثا - أثر االستثمار على السياحة الداخلية: 

يوؤدي ال�ستثمار يف ال�سياحة الداخلية دوراً بارزاً يف تن�سيط عجلة التنمية يف املناطق 
التي تتميز بخ�سائ�ض ومقومات �سياحية عالية، وميكن تو�صيح هذا يف النقاط االآتية: 

)العاين، 2008، �ض �ض19 - 21( 
Ú  والتاريخية الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  ال�سياحي  ال�ستثمار  جذب  يقت�سي 

والثقافية واملوارد الأخرى املتعلقة بال�سياحة الداخلية بهدف �سمان ال�ستمرار �سالحية 
ا�ستخدامها يف امل�ستقبل، كما تقدم بدورها الفوائد للمجتمع حاليا، لأن اأهمية ال�ستثمار يف 
ال�سياحة الداخلية مرتبطة بالعتماد على تلك املوارد ك�سلع جتذب ال�سياح، فمعامل البيئة 
فاإن  الثابت،  املال  راأ�ض  هي  املكان  يف  والأثرية  والرتاثية  التاريخية  واملواقع  الطبيعية 
كانت تلك املوارد م�سوهة اأو مهملة، فان ال�سياحة تبقى بعيدة كل البعد عن املطلوب، لهذا 
البداية يف حتقيق ال�ستثمار لتلك املواقع، تبداأ من حمايتها، و�سيانتها ب�سكل ميهد  فاإن 



131

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد الثاني - ع )6( - حزيران 

لتطويرها وتقدميها �سمن العر�ض ال�سياحي بال�سكل املنا�سب.
Ú  واإدارتها تخطيطها  توؤمن  التي  ال�ستثمار  قواعد  وفق  الداخلية،  ال�سياحة  تنمية 

قبل  املوارد من  تلك  على  للمحافظة  امل�ستخدمة  التعليمات  ا�ستيعاب  مع  املعنية  اجلهات 
ال�سكان وال�سياح.

Ú  عوائد ال�سياحة الداخلية تنعك�ض على املجتمع املحلى، حيث يجب على ال�سلطات
املحليني،  ال�سكان  من  �رشيحة  اأكرب  على  الفوائد  تلك  معظم  توزيع  على  تعمل  اأن  املحلية 

وبذلك ي�سبح اأولئك ال�سكان عن�رشا داعما لتحقيق �رشوط ال�ستثمار يف تلك املناطق.
Ú  توجهات من  يحويه  ملا  وحيوي  �رشوري  ال�ستثمار  لتنفيذ  احلكومي  الإطار 

وتعليمات و�سوابط تعمل ال�سلطات املحلية على تطبيقها مبراقبة م�ستمرة وتتبع �سامل. 
يتطلب ال�ستثمار يف ال�سياحة الداخلية معرفة العالقة القائمة بني العوامل اجلاذبة 
لل�سياحة، والعوامل اجلاذبة لال�ستثمار يف ال�سياحة وتو�سيحها، فالعوامل اجلاذبة لل�سياحة 
ال�سائحني،  الثقافية للبلد، وغري ذلك مما يجذب  اأو  اأو الرتاثية  تنبعث من املزايا الطبيعية 
اإليها  ال�سائح  البلد على جذب  قدرة  زادت  اأكرث متيزاً  ال�سياحي  وكلما كانت عوامل اجلذب 
املن�ساآت  يقيموا  ان  للم�ستثمرين  دافعًا  ذاته  ال�سياحي، وي�سبح هذا يف حد  �سوقها  فيت�سع 
ال�سياحية، التي متكن من خدمة هذا ال�سوق، وهذه هي ال�سلة املبا�رشة بني العوامل اجلاذبة 

لل�سياحة، والعوامل اجلاذبة لال�ستثمار يف ال�سياحة.)ح�سنني، �ض127( 

رابعا - واقع االستثمار السياحي يف اجلزائر و أثره على السياحة الداخلية: 

اأ�سبحت ال�سياحة الداخلية، وال�ستثمار فيها اأمراً بالغ الأهمية يف معظم الدول، لأنها 
�سواء  للفرد  الرفاهية  اأخرى حتقق  ومن جهة  القت�ساد من جهة،  واإنعا�ض  دفع  ت�سهم يف 
خا�سة  اجلزائر،  يف  مهمة  مكانة  الداخلية  ال�سياحة  املنطقة.وحتتل  يف  املقيم  اأو  ال�سائح 
�سحاري  من  املتنوعة  مبناطقه  جغرافيا ًمميزاً  وموقعًا  عريقًا،  وتراثًا  ثروات  متلك  واأنها 
وه�ساب و�سواحل، فهذه املناطق لها جاذبية خا�سة، مما يجعلها حمط اأنظار الدول التي 

تفتقر لهذه الرثوات الطبيعية.
ال�صياحة الداخلية باجلزائر: . 1

بال�سواهد  كثرياً  غنية  فهي  العامل  يف  املناطق  اأروع  من  اجلزائرية  املناطق  تعد 
على  القائمون  ي�سعى  ولهذا  للمنطقة،  املحفوظة  الذاكرة  من  جزء  هي  التي  التاريخية 
قطاع ال�سياحة يف البالد اىل ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من ال�سياح يف اجلزائر خا�سة يف 
ف�سل ال�ستاء، لذا تعمل اجلهات املعنية على القيام بتخفي�سات يف اأ�سعار الإيواء والإقامة 
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بالفنادق يف تلك املناطق الداخلية، تزامنًا مع املو�سم ال�سياحي ال�ستوي الذي ي�سهد عادة 
اإقباًل �سياحيًا كبرياً.

Ú  :صبل حتفيز ال�صياحة الداخلية يف اجلزائر�
من بني االجراءات التي اأعدتها اجلزائر لتحفيز ال�صياحة الداخلية نذكر االآتي: 

اتخذت �رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية من جهتها قراراً يق�سي بتخفي�ض اأ�سعار  -
تذاكر ال�سفر نحو اجلنوب بني �سهري �سبتمرب و اأبريل، وهذا لت�سجيع املواطنني على ال�سياحة 
ال�سحراوية، واكت�ساف ما تزخر به هذه املناطق من الوطن.يتوزع ال�سياح على الأغلب يف 

12 ولية من بينها: ادرار، والغواط، وب�سكرة، وب�سار، ومترنا�ست...الخ، 
تقوم الدولة اجلزائرية باإقامة مهرجانات عديدة يف تلك املناطق ال�سحراوية جللب  -

ال�سياح داخل الوطن وخارجه للتعريف مبناطقها ال�سحراوية ومعرفة تراث كل منطقة، 
وكذا دعوة امل�ستثمرين لال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي الذي يفتح فر�سًا ذهبية  -

لل�سحراء اجلزائرية التي ت�سم مناطق ومعامل �سياحية فريدة يف العامل، باعتبار تاريخها 
العريق وتنوع ثقافاتها، هذا فيما يخ�ض ال�سياحة ال�سحراوية.

حظيت ال�سياحة يف املناطق ال�ساحلية باهتمام ال�سلطات اجلزائرية، حيث ح�سدت  -
لها امكانات هائلة لرتقيتها واإعادة احيائها.

مليار  -  58 مبلغ  خ�س�ست  اجلزائرية  احلكومة  اأن  ال�سياحة  ديوان  مدير  ذكر  لقد 
دينار لإعادة تهيئة املن�ساآت ال�سياحية العمومية، حيث خ�س�ض مبلغ 12 مليارا من املبلغ 
لإعادة تاأهيل ثمانية )8( مراكز تزخر باحلمامات املعدنية مبا فيها مركز العالج مبياه 
اأكد مديره يف وقت �سابق انه �سيعرف عمليات تاأهيل وا�سعة  البحر طال�سو تريابي، الذي 
النطاق ق�سد تطويره ا�ستجابة للمتطلبات الراهنة للزبائن �سواء من الوطنيني اأم من ال�سياح 
ت�رشيح  ال�سياحة،  ديوان  مدير  عامليا.)  بها  املعمول  املعايري  مع  تكيفا  وذلك  الأجانب 

لالإذاعة اجلزائرية، 2012( 
واقع اال�صتثمار ال�صياحي يف اجلزائر: . 2

)باجلانب  الآتي:  النحو  على  اجلزائر  يف  ال�سياحي  ال�ستثمار  واقع  جت�سيد  ميكن 
ال�سياحي باجلزائر، 2009 - 2010( 

عّد املخت�سون اأن تطوير البنى التحتية للقطاع ال�سياحي يف اجلزائر، وتاأهيل املر�سدين 
اإ�سافة اإىل الرتويج والدعاية، هي املفاتيح الأربعة الأ�سا�سية الكفيلة ب�سمان  ال�سياحيني 
واحلموية  وال�سحراوية  البيئية  كنوزها  اإىل  الروح  واإعادة  الوطنية،  ال�سياحية  القاطرة 
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واملتعاملون  امل�سوؤولون  كذلك  واأجمع  مهم�سة،  تزال  التي  والدينية  والثقافية  واجلبلية 
تاأخره يف  اإن�ساء طرق جديدة متكن اجلزائر من تدارك  ال�سياحي على �رشورة  القطاع  يف 
املجال ال�سياحي، طاملا اأن ا�ستقطاب اجلزائر ملليوين �سائح ل ميثل اإجنازاً اإذا ما قورن ذلك 

باإمكانات اجلزائر احلقيقية، وما حققته دول اجلوار يف احلو�ض البحر املتو�سط.
اأدرك امل�سوؤولون يف اجلزائر الأهمية الكبرية للقطاع ال�سياحي كاقت�ساد بديل يدعم 
التنمية امل�ستدامة، ويدر موارد مهمة لتحقيق مداخيل، ويوفر منا�سب �سغل، لهذا اأ�سبحت 
ال�سياحة ومنذ �سنة 2000 قطاعًا تنمويًا اقت�ساديًا، والرهان الأكرب يف الوقت احلايل يرتكز 
على كيفية بناء الوجهة ال�سياحية اجلزائرية بناًء �سليمًا ودائمًا، واإنعا�ض الفعل ال�سياحي 
من خالل املخطط الوطني للتهيئة ال�سياحية املمتدة اإىل عام 2015 وال�ستجابة للمعايري 
الدولية، ف�سال عن اإعادة �سيا�سة تكوين املر�سدين ال�سياحيني، وخمطط النوعية ال�سياحية 
لرتقية خدمات الهياكل الفندقية وال�سياحية عامة، واملخطط للتوجيه والت�سال والت�سويق 

ال�سياحي.
يف  الداخلية  ال�سياحة  تطبع  التي  التباينات  ال�سياحة  قطاع  يف  امل�سوؤولون  وو�سح 
غرب  بينما  الطا�سيلي،  غرار  على  الكبري  اجلنوب  يف  تركيزاً  اأكرث  اإنها  اإذ  الأخرية،  الآونة 
و�رشق ال�سحراء كمناطق ال�ساورة وتاغيت وواحات الوادي وب�سكرة والغواط...الخ ما زالت 
من�سية وحمرومة من اأي اإقبال �سياحي، لهذا تراهن الوزارة املعنية على ترقية ال�سياحة يف 
املناطق املذكورة، تبعا لكون ال�سياحة الداخلية ال�سحراوية تتمتع هناك بطابع نوعي اأكرث، 
لهذا بادرت احلكومة من خالل ت�سجيع الرحالت املبا�رشة وحث املتعاملني على ال�ستثمار 
الأول  امل�سوؤول  اأقر  التقليدية اجلنوبية كما  املواعيد  وا�ستغالل  ال�سياحي،  النقل  يف جانب 
تقّل  والتي ل  الدولية،  املوا�سفات  بناء فنادق جديدة حتمل  ال�سياحي خمطط  القطاع  عن 
عن مائتي فندق يف خمطط 2011 - 2014 كذلك ر�سد غالفًا بخم�سة ع�رش مليون دولر 

لدرا�سة خمتلف اجلوانب والنهو�ض بال�سياحة الداخلية ال�سحراوية.
اأما ال�سياحة احلموية التي حتتاج اإىل ا�ستثمارات خا�سة باحلمامات املعدنية، والتي 
بلغ عددها اأكرث من مائتي حمام ومنبع مائي طبيعي بحاجة اإىل ال�ستغالل، وبخا�سة ما 
يتوافر فيها من مزايا فيزيائية وكيميائية وعالجية، حيث ينزل معدل حرارتها حتت �سقف 
�سياحيًا متميزاً، خا�سة  لت�سبح قطبًا  الثانية،  لرتاً يف   40 قدره  بتدفق  40 درجة مئوية 
واأنه يحتوي على 44 فندقًا، وتوافد اأكرث من 150 األف �سائح ياأتون لال�ستحمام والتداوي 
مرافق  عرب  احلموي  ال�سياحي  الن�ساط  لتطوير  الالزم  الهتمام  ال�ساخنة.فبمنح  باملياه 
ال�ستقبال وحت�سني نوعية اخلدمات املقدمة، ميكن جعلها م�سدراً خللق الرثوة، وفتح فر�ض 

عمل جديدة بالنظر اإىل املوؤهالت الطبيعية العاملية التي ميلكها هذا النوع من ال�سياحة.
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تــرقية اال�صتثمار يف اجلزائر: . 3
ت�سجيع  اأجل  من  م�ستحدث  وتنظيمي  قانوين  لنظام  حيّز  بو�سع  اجلزائر  قامت 
اإن�صاء جهاز حكومي املتمثل يف وكالة ترقية وتدعيم  وكذلك  ال�ستثمارات وترقيته، 

اال�صتثمارات وهذا ي�صتوجب اإدخال: )ال�ستثمار ال�سياحي، 2011( 
Ú  الوطني القانون  اأجل تقوية  ال�سياحي من  الإجراءات اخلا�سة بت�سجيع ال�ستثمار 

لرتقية ال�ستثمارات.
Ú .ســـروط احل�سول على العقار ال�سياحي املطهــر�
Ú .تنظيم واإجراءات مب�سطة لت�سيري بناء التجهيزات ال�سياحية

بعث  لإعادة  املالئمة  ال�رشوط  توفري  يف  اأ�سا�سيًا  يبقى  العمومية  ال�سلطات  دور  اإن 
ال�ستثمارات التي مازالت ت�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا يف ا�ستحداث منا�سب ال�سغل وخلق الرثوات، 
من بني العمليات التي و�صعتها اجلزائر يف حيز التنفيذ على املدى القريب واملتو�صط 

ما ياأتي: 
حديثا أ.  اإن�ساوؤه  يتم  الذي  ال�سياحي  العقار  يف  التحكم  و�سائل  عملية  ب�سفة  و�سع 

للدرا�سات  الوطنية  واملوؤ�س�سة  ال�سياحية،  للتنمية  الوطنية  الوكالة  قبل احلكومة وهما  من 
العقار  يف  العمومي  التحكم  يخ�ض  فيما  لهما  املوكلة  املهمات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سياحية، 
ال�سهر على تطبيق قرارات احلكومة فيما  لكل منهما  ال�سياحي وت�سيري املمتلكات، ويوكل 
يف  املوجودة  والتوجهات  الختيارات  واحرتام  واملناخية،  احلموية  ال�سياحة  يخ�ض 

الن�سو�ض املحددة وامل�سرية ل�ستغالل مناطق التو�سع ال�سياحي وهــــذا على م�ستويات: 
لتقومي  - املقدمة  للم�ساريع  والنهائية  احلقيقية  امل�ساهمة  قيا�ض  املايل:  اجلانب 

اأثارها املالية.
اجلانب القت�سادي والتجاري: قيا�ض امل�ساهمة احلقيقية على امل�ستوى القت�سادي  -

والجتماعي.
اأنظمة الإجنازات والتجهيزات، فالتدخل الثالثي  - اجلانب التقني: من اأجل مالءمة 

للهند�سة ال�سياحية ذات الطبيعة التعاقدية والتجارية ميكن اأن ت�ساعد املتعاملني من اأجل 
املمكنة  ال�رشوط  وح�سب  ذاته  حد  يف  ال�ستثمار  لتح�سري  مالئمة  اأنظمة  على  احل�سول 
ل�ستغالله، مع اأخذه كاإطار مرجعي لالمتيازات املتوافرة عن طريق ال�ستثمارات، وبالرتكاز 
حول الوكالة الوطنية للرتقية، ودعم ال�ستثمارات من اأجل احل�سول على امتيازات خا�سة 

توفرها هذه املوؤ�س�سة احلكومية.
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التو�سع ب.  مناطق  اأرا�سي  حت�سري  اأجل  من  القرو�ض  تعبئة  يتعني  متوازية  ب�سفــة 
ال�سياحي يف اإطار مهام، و�سالحيات الدولة يف جمال التهيئة الإقليمية من اأجل حت�سري 

املواقع املعدة لت�سغيل م�ساريع ال�ستثمار الفندقي.
من ت.  يكون  منخف�سة  بن�سب  ال�سياحية  الفنادق  لإن�ساء  القر�ض  لتنفيذ  حيز  و�سع 

�ساأنه ت�سجيع املبادرات وي�سمح مبوؤازرة املتعاملني على امل�ستوى ال�سامي يف اإجناز هياكل 
ال�ستقبال.

اإن دور اجلماعات املحلية تبقى هي الأخرى اأ�سا�سية يف ترقية ال�ستثمارات، ويف 	. 
هذا ال�سياق يجب على ال�سلطات املحلية اأن تعبئ على م�ستوى ميزانياتها لتجهيز القرو�ض 

املخ�س�سة لتثمني مواقع امل�ساريع ال�سياحية ومناطق تواجدها.
القطاعية 	.  املوؤ�س�سات  مع  بالت�ساور  للتهيئة  اأولوية  ذات  مناطق  ا�ستحداث  اإن 

الوطنية واملحلية املكلفة بت�سيري العقار ال�سياحي، �سيكون من طبيعته تعبئة امل�ستثمرين 
وتوجيههم يف اجتاه امل�ساريع حيث يجب و�سع حيز التنفيذ التكامل والتن�سيق يف تهيئة 
املناطق ال�سياحية وجتهيزها، اجلدير بالذكر اأن تطوير املن�ساآت القاعدية ال�سياحية يتطلب 
ا�ستثمارات ثقيلة، ول تكون مردوديتها اإل على املدى البعيد، تعد اآجال الإجناز يف القطاع 
طويلة ن�سبيا، والو�سول اإىل وترية اأقوى من اأجل بلوغ حدود املردودية الثابتـة على مدى 
�ســنوات فيما يخ�ض  الإجناز وثالثة )03(  اأجل  �ســنوات من  اأي خم�سة )05(  فرتة طويلة 
مردودية ال�ستثمار، يتعني يف الأخري اللجوء اإىل الت�ساور بني القطاعات، ل�سيما من اأجل 
ترقية اإجناز التجهيزات التي تتما�سى مع الن�ساط ال�سياحي ك�سيانة املوؤ�س�سات الفندقية، 

اإن�ساء امل�ساحات اخل�رشاء واحلفاظ عليها، وت�سيري ال�سواطئ.
ويف هذا الإطار جند كذلك كًما معتربا من املوؤ�س�سات على راأ�سها الفندقية يف اجلزائر، 
والتي عرفت تطورات مهمة، ولعل املخطط التوجيهي للتهيئة ال�سياحية لآفاق 2025 يعّد 
الإطار ال�سرتاتيجي املحدد لل�سيا�سة ال�سياحية امل�ستدامة، ومن خاللها تركيبة امل�ساريع 
يخلف،  )بن  ياأتي:  كما  الأولوية  ذات  امل�ساريع  حدد  حيث  ال�سياحي،  بالن�ساط  املتعلقة 

وبونوة، 2010( 
فنادق ال�سل�سلة حيث يقدر عدد الأ�رشة من كل الأنواع 29 386 �رشيراً،  -
- 20 قرية �سياحية متميزة حتاكي الطلب الداخلي واخلارجي. -
انطالق 80 م�رشوعًا �سياحيًا يف 06 اأقطاب �سياحية بامتياز. -
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ولتحقيق هذه امل�صاعي مت و�صع عدد من احلوافز نذكر منها: 
اإمكانية ا�ستفادة امل�ستثمر من عقار �سياحي على م�ستوى مناطق التو�سع ال�سياحي. -
ا�ستفادة امل�ستثمر من كل احلوافز التي يوفرها قانون ال�ستثمار يف اجلزائر. -
اإمكانية ا�ستفادة امل�ستثمر من حوافز مالية وجبائية وا�سعة بعد موافقة املجل�ض  -

الوطني لال�ستثمار.
ال�ستفادة من احلوافز التي وفرها قانون املالية التكميلي ل�سنة 2009 خا�سة. -
ال�ستفادة من تخفي�ض 50 % و 80 % من �سعر حق المتياز على العقار، لإجناز  -

م�ساريع �سياحية على م�ستوى وليات اله�ساب العليا وال�سحراء.
ل�سالح  - البنكية  القرو�ض  على  الفائدة  لن�سبة   %  4.5 اإىل   %  3 ن�سبة  تخفي�ض 

امل�ستثمرين مل�ساريع �سياحية، تنجز يف وليات ال�سمال واجلنوب.
اإن�ساء جهاز لدعم ال�ستثمار من خالل �سندوق دعم ال�ستثمار والرتقية، ونوعية  -

الن�ساطات ال�سياحية.
الإعفاء من ر�سوم الت�سجيل على اأثر اإن�ساء �رشكات تن�سط يف ال�سياحة، وكذا زيادة  -

راأ�ض املال.
الوجهة  حت�سني  يف  يتمثل  للم�ستثمرين؛  بالن�سبة  واأهم  اأو�سع  حتفيز  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سياحية اجلزائرية، مما يجعلها ف�ساء مرنا لال�ستغالل كما يبينه اجلدول اأدناه: 
الجدول )1(

نصيب األقطاب السياحية بامتياز من المشاريع في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 2025

عدد الفنادق واالأ�رشة باالأقطاب ال�صياحية بامتيازامل�صاريع قيد االإجناز باالأقطاب ال�صياحية بامتياز

عدد االأ�رشةعدد الفنادقاالأقطابعدد امل�صاريعاالأقطاب

865965�سمال �رشق23�سمال �رشق

499295�سمال و�سط32�سمال و�سط

8510.146�سمال غرب18�سمال غرب

262092اجلنوب الغربي الواحات04اجلنوب الغربي الواحات
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عدد الفنادق واالأ�رشة باالأقطاب ال�صياحية بامتيازامل�صاريع قيد االإجناز باالأقطاب ال�صياحية بامتياز

04225اجلنوب الكبري- - 

27429386- 80املجموع

المصدر: بن يخلف زهرة، بونوة شعيب، جاهزية النسيج المؤسسي لتفعيل أداء السياحة الصحراوية 
في التنمية

 ).Arabrenewal.info/ 2010- 06- 11.14.13 http:// www( بتاريخ 20/ 04/ 2010

ال�سياحية  املرافق  باإجناز  كبرياً  اهتمامًا  اأولت  اجلزائر  اأن  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
عدد  فيها  يتفاوت  حيث  ال�سياحية،  الأقطاب  يف  ال�سياحي  ن�ساطها  لتو�سيع  ال�رشورية 
ال�سمالية  املناطق  امل�ساريع تنح�رش يف  لكن معظم  اآخر،  اإىل  �سياحي  امل�ساريع من قطب 
ال�رشقية وو�سط البالد وغربها، لكن اجلنوب كما هو مالحظ من اجلدول يعاين من انخفا�ض 
يف عدد امل�ساريع رغم ما حتمله هذه املناطق من تراث ثقايف عريق، وبالن�سبة اإىل امل�ساريع 
ولعدد الفنادق، فهو باملثل حيث ينح�رش جلها يف ال�سمال و ال�رشق والغرب دون اجلنوب، 
والرتفيه  الراحة  و�سائل  فيها  تتوافر  التي  املناطق  اإىل  الأ�رش  يف�رش وجهة معظم  ما  وهذا 
وال�ستجمام والرفاهية التي يبتغونها كلها من وراء ال�سياحة، فعلى غرار هذا �رشح وزير 
ال�سياحة على �رشورة العتناء بال�سياحة الداخلية يف كل مناطق الوطن دون ا�ستثناء، من 
ال�سياح، وحت�سني اخلدمات،  اأكرب عدد من  ال�سياحي اجلزائري جللب  خالل حت�سني املق�سد 
ودعم ال�ستثمار، وتعزيز التكوين اإىل جانب دعم املناف�سة يف ال�سوق الإقليمية، والعاملية، 

والوطنية.
اأما من ناحية عدد امل�ساريع ال�ستثمارية يف جمال اإجناز املوؤ�س�سات الفندقية فبلغت 
ال�ستثمار  ال�سياحة لدعم  اإن م�سعى قطاع  الوطني،  700 م�رشوع على امل�ستوى  الآن  حلد 
ال�سياحي من �ساأنه تعزيز قدرات الإيواء للرفع من طاقة ال�ستيعاب التي تقدر حاليا بـــــ 
93 األف �رشير، و لتدعيم امل�ساريع ال�ستثمارية �سيتم توفري 83 األف �رشير اإ�سايف، وخلق 

األف من�سب �سغل.  73
اأقامت اجلزائر ت�سهيالت عديدة لرتقية ال�ستثمار، من خالل مرافقة امل�ستثمرين بتقدمي 
ت�سهيالت تتعلق اأ�سا�سا بالقرو�ض البنكية، والتخفي�سات ال�رشيبية، وتوفري العقار باأ�سعار 
معقولة لتحقيق امل�ساريع ال�سياحية يف كل مناطق الوطن، ل�سيما اله�ساب العليا ومنطقة 
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اجلنوب لزيادة التنمية ال�سياحية، كذلك قامت اجلزائر منذ ال�سبعينيات اإىل اجناز خمتلف 
امل�ساريع الفندقية، وما زالت توا�سل جهودها لتحقيق م�ساريع اأخرى يف هذا الإطار، حيث 
خ�س�ست مليار دولر لإعادة تاأهيل موؤ�س�سات فندقية عدة تابعة للقطاع العمومي، حيث 
اأجنزت موؤخراً بولية تلم�سان فندق ماريوت الذي يوفر 500 �رشير، م�سريا اإىل اأن الغالف 
فندق  م�رشوع  اجاز  دج،  مليار   12 ب  يقدر  امل�رشوع  هذا  لتج�سيد  خ�س�ض  الذي  املايل 

ماريوت بولية ق�سنطينة وفندق �سرياتون بولية عنابة.
اآفاق اال�صتثمار ال�صياحي يف اجلزائر: . 4

والجنازات  امل�ساريع  )منتدى  الآتية:  النقاط  يف  ال�سياحي  ال�ستثمار  اآفاق  تتمثل 
ال�سياحية الكربى، 2011( 

لإجنازه يف خمتلف  الدولة  ت�سعى  اأ�سبح هدفا  ال�سخمة  ال�سياحية  امل�ساريع  اإقامة 
اأقامت  حيث  خارجها،  اأو  البلد  داخل  اأكان  �سواء  م�ستثمر  كل  وت�سجيع  الوطن،  مناطق 
ثمانية م�ساريع �سياحية كبرية بقيمة تزيد عن خم�ض املليارات دولر، و�ست�سهد اجلزائر 
اإماراتية  ملجموعات  مب�ساريع  يتعلق  والأمر  القادمة،  املرحلة  غ�سون  يف  انطالقتها 
وكويتية على غرار "الإمارات الدولية لال�ستثمار" و"اإعمار" اإ�سافة اإىل "جراند"، ويرتقب 
ثقافية  اأبعاد  ذات  وخدمية  ترفيهية  ومرافق  �سياحية  قرى  باإن�ساء  اخلطة  ت�ستهل  اأن 
يف  العتبار  بعني  �سيوؤخذ  برنامج  وجود  اإىل  املعنية  اجلهات  اأ�سارت  كما  وح�سارية، 
وال�ساحلية  ال�سحراوية  ال�سياحة  على  والرتكيز  �سياحية،  قرى  لبناء  بالطويل  لي�ض  وقت 
جزائريا  م�ستثمرا   15 بوجود  ومتوازنة،  م�سرتكة  �سياحية  ب�سيا�سة  للخروج  والثقافية 

و15 م�ستثمرا اأجنبيا تقدموا مب�ساريع عدة.
بداية النطالق �ستكون من ن�سيب جمموعة "الإمارات الدولية لال�ستثمار وم�رشوعها 
العا�سمة،  اجلزائر  ب�سواحي  الكربى  الرياح  منطقة  يف  بارك"  "دنيا  ال�سخم  ال�سياحي 
العام  ربيع  يف  ر�سمي  ترخي�ض  من  عرابيه  ا�ستفادة  منذ  متعرثا  امل�رشوع  ظل  بعدما 
الفنية  الدرا�سات  اإعداد  النتهاء من  الفعلية عند  "دنيا بارك" انطالقتها  �ست�سهد   ،2007
ا�ستفاد من خم�س�سات  الأخري  اأّن هذا  علما  بامل�رشوع،  اخلا�سة  الهند�سية  والت�سميمات 
و�سلت اإىل حدود 5.5 مليون دولر، ويرتبع امل�رشوع على م�ساحة بحدود 6.6 مليون مرت 
امل�ساريع  بينها متنزه مركزي، وكوكبة من  املرافق  اإجناز جمموعة من  مربع، ويت�سمن 
ال�سكنية والتجارية الفاخرة، ف�سال عن مراكز ت�سلية وم�ساحات خ�رشاء وممرات ع�رشية 
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والعديد من املن�ساآت الأخرى.
و"جراند"  الإماراتية  "اإعمار"  جمموعات  تعتزم  بارك"،  "دنيا  م�رشوع  جانب  اإىل 
الكويتية وجمموعة "�سياحة" اجلزائرية التون�سية الأمريكية، وال�رشكة اجلزائرية الإماراتية 
اأخرى،  م�ساريع   7 بدء  "�سيدار"،  ال�سعودية  ال�رشكة  "اإميريال" اإىل جانب  العقارية  للرتقية 
�سيكون من اأبرزها اأربعة م�ساريع للتطوير العقاري واملجال ال�سياحي �ستنجزها "اإعمار"، 
اإىل  اإ�سافة  ال�ستعمالت،  متعدد  وجممع  الغربية،  اجلزائر  ب�ساحية  �سياحية  قرية  بينها 
تطوير الواجهة البحرية ملدينة اجلزائر، عن طريق خمطط �سمي "جون اجلزائر" بقيمة 5.5 
مليار دولر، يهتّم باإعادة تهيئتها واإقامة بنايات ع�رشية على طراز البنايات التي تزّين 
مدينة دبي، حيث ي�سعى املجمع لإن�ساء فنادق راقية واأبراج لالأعمال وعمارات �سكنية من 

النوع املمتاز وحمالت جتارية ع�رشية وم�ساحات للف�سحة والت�سلية.
"الآغا"  اإعادة تاأهيل املحطة املركزية لل�سكك احلديدية  الثاين فيخ�ض  اأما امل�رشوع 
البالد،  الأوىل يف  باملدينة  املوا�سالت  الأهم يف  القطب  منها  يجعل  العا�سمة مبا  بو�سط 
املحطة  اإحاطة  و�سيتم  يوميا،  م�سافر  األف   80 ت�ستقبل  املذكورة  املحطة  اأّن  الإ�سارة  مع 
اأي�سا بعدد من املرافق ال�سخمة بينها فندق فخم للم�سافرين وثالثة اأبراج من 9 و 15 و 
�سياحي  باإن�ساء مركب  الأخري  بينما يخت�ّض امل�رشوع  18 طابقا ومركزا جتاريًا �سخمًا، 
ب�ساطئ "العقيد عبا�ض"، ف�سال عن م�رشوع مدينة "احلظرية املعلوماتية " يف �سيدي عبد 
اهلل الواقعة على بعد 25 كيلومرتاً جنوب غرب اجلزائر، وتبلغ م�ساحتها 90 هكتارا، وقّدمت 
اإدارة "اإعمار" ب�ساأنه خمططًا كاماًل ي�ستمل على مراكز جتارية ومناطق �سكنية و�سقق فاخرة 
وجامعات، علما اإّن جممع حممد علي العبار، ح�سل على تراخي�ض هذه امل�ساريع التي تربو 

خم�س�ساتها الإجمالية عن الع�رشين مليار دولر.
ال�سياحية  للتهيئة  توجيهيًا  خمططًا  �سهرين  قبل  اجلزائرية  احلكومة  واعتمدت 
�سائح،  مليون   2.5 ا�ستقطاب  اإىل  ورائه  من  ال�سلطات  وت�سعى   ،2015 اآفاق  اإىل  ميتد 
 2008 ولتحقيق هذا الهدف، ر�سدت خم�س�سات بــــــ ـ2.5 مليار دولر بالن�سبة للفرتة 
ال�ستثمار  هذا  من  يتاأتى  اأن  على  �سنويا،  دولر  مليون   350 يعادل  مبا   2015  -
األف من�سب  اأربع مائة  1.5 وملياري دولر، ف�سال عن توفري نحو  اإيرادات ترتاوح بني 

مبا�رش. وغري  مبا�رش  �سغل 
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اخلامتة: 
اإن ال�سياحة الداخلية يف بلد كاجلزائر، والذي هو اأغنى ب�سحرائه وه�سابه و�سهوله التي 
حتمل يف طياتها اأ�رشارا وثقافات متهد له لأن يحتل مراتب عاملية يف املجال ال�سياحي، 
الجتماعية  احلياة  على  يوؤثر  الذي  ال�سياحي  القطاع  بهذا  النهو�ض  �ساأنه  من  ما  بتوفري 
والقت�سادية للفرد والدولة على حد �سواء، وبالهتمام بال�ستثمار يف هذا املجال وتقدمي 
جمهولة  اجلزائر  مناطق  تبقى  ل  وخارجها  البالد  داخل  من  للم�ستثمرين  اكرب  ت�سهيالت 

ومنعزلة.
من خالل ما تقدم يف ثنايا البحث اأمكن التو�صل اإىل النتائج االآتية: 

ات�سح اأن ال�سياحة الداخلية تعّد عاماًل من عوامل التطور القت�سادي ون�ساطًا يكمل . 1
بقية الن�ساطات القت�سادية والثقافية والجتماعية، كما اأنه �سناعة متكاملة.

اإن اجلزائر متلك قدرات كبرية و موارد متنوعة يجب ا�ستغاللها.. 2
يعّد الهتمام باملنتوج ال�سياحي يف اجلزائر غري كاٍف.. 3

هذا  مر�صية يف  نتائج  اإىل  للو�صول  بها  االأخذ  يجب  التي  املهمة  التو�صيات 
اجلانب: 

الطلب، لكن . 1 ي�ستد عليها  التي  ال�سياحي يف املناطق  ال�ستثمار يف اجلانب  يبحث 
والرائعة من حيث موقعها وحتى من  اجلذابة  املناطق  اإهمال كثري من  اليوم هو  نراه  ما 
حيث ثروتها الطبيعية املتمثلة يف الآثار القدمية والنادرة، وعليه يجب التخطيط والهتمام 

بكيفية توجيه ا�ستثمارات بناءة وتهيئة املناطق التي تعّد منطقة خ�سبة �سياحيًا.
يجب على الدولة و�سع خمطط للتمويل لتفادي نقطتني هما: . 2
Ú .اإجناز م�ساريع تتنافى مع املقايي�ض الدولية
Ú .تفادي توقف امل�ساريع ب�سبب نق�ض التمويل

يجب التفكري والتخطيط امل�سبق لكل م�رشوع، بحيث يكون التخطيط ح�سب طبيعة . 3
املناطق املراد ا�ستثمارها، مع مراعات خ�سو�سية هذه املناطق.

ت�سنيف املناطق ال�سياحية ال�سحراوية ح�سب نوع ال�سياحة فيها، فاملناطق الغنية . 4
ال�سال�سل  الرمال، و  الوا�سعة من  الغابات، لي�ست غنية بامل�ساحات  باحلمامات املعدنية و 

اجلبلية، واحليوانات النادرة التي ل تعي�ض اإل بتلك املناطق.
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