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  : أتقـدم بالشكـر إلـى األستـاذ المشـرف 
الدكتـور بعلـوج بولعيـد لقبوله اإلشـراف علـى 

  المذكـرة و علـى النصائـح و التوجيـهات 
  .التـي قدمـها ألجـل تقويمـها 

  كمـا أشكـر كـل العمـال فـي بنـك الجـزائر
  :و أخـص بالذكـر  - وكالة جيجـل –الخارجـي 

  ، السيـدة بن زيـادة ،السيـد بـن عزوز 
  السيـد كصاسـرة مختـار و نازك ،  

علـى كـل المساعـدات التـي قـدموهـا لـي مـن 
  .أجـل إنجـاز هـذه المذكـرة 

  
  
  
  



  
  
 

  
  

  الحمـد هللا الـذي وفقنـي إلنجـاز هـذا العمـل
  :إلـى  ـهأهـديو الـذي  

ذكـرى غاليـة علـى قلبـي إلـى روح أبـي الطاهـرة 
  .اهللا و أسكنـه فسيـح جنانـه رحمه 

إلـى مـن لـم تبخـل علـي بالحـب و العطـف و الحنـان  
  .إليـك أمـي 

  .إلـى أخـي معـاذ و أختـاي فايـزة و سنـاء 
  .إلـى كل من يسعـى إلى طلـب العلـم و المعرفـة 
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إن السياحـة ظاهـرة قديـمة قـدم البشريـة نفسهـا ، فبعـد أن كانت تقتصــر علـى           
، أصبحـت اليــوم صناعــة متميــزة و مــورد      االستكشـاففكـرة السفـر ، التنقـل و 

العديـد مـن دول العالــم ، وقــد    اقتصاديـاترئيسـي و قطـاع إستراتيجـي تقـوم عليـه 
ليـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  نظـرا للتطـور التكنـولوجـي  لوسائــل  ظهـر ذلك ج

و المواصالت ،ظهـور تقسيـم العمـل ، التخصـص وحقـوق العمـال، و بالتالــي   االتصـال
مـدفوعة  إجـازاتللقـوى العاملـة و ما نتـج عـن ذلك مـن  االجتماعيـةتطـورت النظـرة 

  .ـوى العاملـة فـي الـدول المصنعـة األجـر لكافـة فئـات الق
كمـا أن إعـادة إعمـار أوروبــا المنهكــة مــن الحــروب و زيــادة النمــو               

و تحسـن فـي مستـوى المعيشـة والدخـول ،كل ذلـك   انتعـاشتـاله بعـد ذلك  االقتصـادي
نــواع  أدى إلـى البـحث عـن أماكـن لقضـاء وقـت الفــراغ و الترويــح و بــرزت أ   

عديـدة  للسياحـة  ،  بـل  أصبحـت قطاعـا حيويـا يستـوعب الكثيــر مــن األنشطــة    
 االقتصاديــة عامـال مساعـدا لعمليـة التنميــة   اعتبـرتو العمالـة ،و بالتـالي  االقتصاديـة

، إذن فهنـاك عالقـة وثيقـة بيـن تنميــة   لالقتصـادخصوصا فـي مجـال البنيـة التحتيـة 
،هـذا ما جعـل البلـدان المتقدمـة تسعــى لتطويــر    االقتصاديـةالسياحـة و التنميـة قطاع 

وتحسيـن مستـوى الخدمـات األسـاسيـة  و  التـي  تتفاعــل  مــع  تنميــة  قطــاع      
، الميـاه ، الكهربـاء و الخدمـات الصحيــة ،كمــا    االتصـاالتالسياحـة  مثـل  النقـل ، 

ب الجـذب السياحـي  اإلضافيـة لتلبيـة حاجـات مختلــف السيــاح   قامـت بتوفيـر أسبـا
وبفضـل هـذه الجهـود التـي بذلتهـا للتوسـع فـي تسويـق السياحــة وترويجهــا  فقــد    

عدد السيـاح الوافديـن عليهـا وأدى إلـى تشجيـع الحركـة السياحيــة و ذر المزيــد    ازداد
جـزء منهـا فــي تطــوير القطاعــات     ستغـاللامـن العملـة الصعبـة فـي خزائنهـا و 

  .األخـرى 
فــي السنــوات األخيـرة أن تسـتفيد      استطاعـتأمـا بالنسبـة للـدول الناميـة فقـد         

وبشكـل متزايـد مـن النمـو السياحـي العالمـي خصوصـا بعـد مــا حققتــه السياحــة    
  .بعينـات و الثمانينـات الدوليـة مـن نمـو متسـارع خـالل الستينـات و الس

إن نشـاط بهـذه األهميـة ال يمكـن أن يكــون إال مــن بيــن أولويـات السياسـة              
لتنميـة أي بلـد يتمتـع بمقومـات سياحيـة وطبيعيـة كالجــزائر و التـي رغـم     االقتصاديـة

ـــة  تمتعهـا بميـزة نسبيـة فـي جـذب السيـاح ، السيمـا مــن حيــث مواقــع السياح   
  . الثقافيـة و التراثيـة إال أن نصيبهـا من السياحـة الدوليـة ال يزال بعيـد جدا من إمكانياتهـا 
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الجاريـة فـي الجزائــر  و التــي مســت العديـد مـن       االقتصاديـةإن التحـوالت         
السـياحية ،خصوصـا و أن هـذه     االسـتثمارات القطاعـات ،سمحـت بتحريـر محتشـم لبعض 

خيـرة تمثـل النسبـة األكبـر مـن الـدور الـذي يلعبـه القطــاع السياحــي بالتأثيــر    األ
الوطنـي ،و مساهمتـه مـع القطاعات األخـرى فـي    االقتصـادعلـى قطاعـات عديـدة فـي 

 االقتصـاد للبلـد  و الخـروج مـن الصعوبــات التــي يعـاني منهـا      االقتصاديـةالتنميـة 
الكلـي علـى    اعتمـاده ن مرتبطـة بالخاصيـة التــي تميـزه و هـي    الجزائـري التـي تكـو

المحروقـات ، خاصـة و أن القطـاع السياحـي هـو أحـد القطاعـات الحيويـة الـذي يمكـن  
أن يأخـذ علـى عاتقـه هـذا الـدور و يشكـل بديـال حقيقيــا للمحروقــات شريطــة أن    

التقنيـات الحديثـة و إعطائـه كل األهميـة   وتسييـره علـى األدوات و استغاللـهيعتمـد فـي 
خاصة وأنـه قطـاع حسـاس و يتأثـر بالوسـط السياسـي و األمنــي ، بدرجــة وعــي    

  . أفـراد المجتمـع و الذهنيـة التـي لديهـم 
فـي هـذا القطـاع يتأثـر بحجـم الخدمــات المقدمـة ، بالبنيـة     االستثمـاركمـا أن         

المالئمـة و المشجعـة ،إال أن ذلك كله نجـده غيـر    االستثماريـةـرة و بالبيئـة التحتيـة المتوف
متوفـر، رغـم القوانيـن و األنظمـة التـي تـم وضعهـا لخدمـة السياحـة فــي الجزائــر   
كمـا أنهـا ليسـت كافيـة و لـم تلـغ المشاكـل التـي يتخبـط فيها القطـاع خصوصـا تلـك    

لـي ، مـن خـالل القطـاع المصـرفي و على رأسها البنـوك و التـي   المتعلقـة بالجانـب الما
قنـوات التمويـل    انتفـاء السياحيـة فـي ظــل   االستثمـاراتتبقـى المـالذ األخيـر لتمويـل 

األخـرى ،ورغـم تدخـل الدولـة مـن خـالل األجهـزة ووكـاالت الدعـم التـي أنشأتهــا  
ـذي تلعبـه البنـوك ،و هـذا ما دفعنـا إلـى طـرح  لكـن دورهـا يبقـى مرهونـا بالـدور ال

  :التسـاؤل التالـي 
  .ما هـو دور البنـوك فـي تمويـل المشاريـع السياحيـة ؟ 

ولإلجابـة علـى هـذا التسـاؤل و الـذي يمثـل إشكاليـة البحـث ،سنحاول اإلجابـة          
  :علـى مجموعـة مـن األسئلـة الفرعيـة و المتمثلـة فـي 

  .ا هـي أنـواع المشاريـع السياحيـة وما هـو دورهـا ؟م -1
ما هـي مكانـة السياحـة فـي إستراتيجيـة الدولـة الجزائريـة ؟ ومـا الـذي قدمتـه   -2

 لهـا مخططـات التنميـة الوطنيـة ؟

ما هـي المشاكـل التـي يواجههـا المستثمـرون فـي هـذا القطـاع ؟ ومـا هـو دور     -3
 .الدولـة للحـد منهـا ؟
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؟ وما هو  -وكالة جيجل–كيـف يتـم تسييـر القـروض فـي بنـك الجزائـر الخارجي  -4
 .الـدور الـذي يلعبـه فـي تمويـل المشاريـع السياحيـة فـي الجزائـر ؟

  :فـي  وعـالموضهـذا  الختيـاروتتمثـل الدوافـع األساسيـة         
  ت    دراسـة  القطـاع  السياحـي  عامـة  قلـة  األبحـاث  الجامعـية  التـي   تناولـ*       

  .و المشاريـع السياحيـة خاصـة        
  المتـزايد بهـذا القطـاع فـي الجزائـر و الـدور الـذي  يمكـن  أن  يلعبـه  االهتمـام*      

  علـى غـرار باقـي  الـدول  ،  وهـو  االقتصـاديو  االجتماعـيعلـى  الصعيديـن         
  .ما يتطلـب الوقوف علـى المشاكـل التـي تحـول و زيـادة المشاريـع السياحيـة         
من هـذا المنطلـق يكمـن الهـدف مـن هـذه الدراسـة و هـو التعريـف باإلمكانيـات             

السياحيـة المتواجـدة فـي الجزائـر و الوصـول إلى تحديـد المكانــة التـي يحتلهـا ضـمن     
الوطنـي، و معرفـة اآلفـاق التـي رسمـت للمشـاريع السياحيـة و أساليب الـدعم   االقتصـاد

التـي ستحظـى بهـا مـن قبـل الدولـة ،و الوقـوف على أهـم نقائص هذا القطاع و المشـاكل  
التـي يعانـي منهـا و خصوصـا تلك المتعلقـة بالمشاكـل المالية و محاولة معالجتها و ما يمكن 

التـي   االقتراحـات ه البنـوك فـي هـذا المجـال مـن خــالل التوصيــات و   أن تساهـم بـ
  .سنقدمهـا 

ـ   ـااعتمدن  دـفق ذلك   قـتحقي  لـن أجـم ـ ـف ـ ـي دراستن ـ ـا ع ـ ـلى المنه ي ـج الوصف
ـ ـج الوصفـالمنه امـداستخم ـث تـي ، بحيـالتحليل ن خـالل توضـيحنا للمفـاهيم    ـي وذلك م
ج التحليلي مـن  ـا ،و المنهـا و خصائصهـة و أنواعهـالسياحي ة و المنشآتـة بالسياحـالمتعلق
 علـى جمـع اإلحصـاءات و تحليلهـا     ـااعتمدنا ـاس أننـأس ىلـك عـراز دور البنـل إبـأج

 استخــالص علـى الجـداول التوضيحيـة و بعـض الرسـوم البيانيــة بغيــة    باالعتمـاد
 .الحقائـق 

اليـة المطروحـة فقـد تـم تقسيــم العمــل إلـى    مـن أجـل اإلجابـة عـلى اإلشك        
  :قسميـن رئيسييـن 

والـذي يتمثـل فـي اإلطـار النظــري و المفـاهيمي للسـياحة و المنشـآت     : القسـم األول 
بالجهـات الممولـة ،و عليـه فقـد تــم تقسيمــه    ارتباطهـاالسياحيـة و أنواعهـا و مـدى 

  :إلى ثالثـة فصـول 
مدخـل للتعـريف بالسياحـة ، المراحل التاريخيـة   ل األولـالفصـاول فـي حيـث سنتن -    

التـي مـرت بهـا و كـذا خصائصهـا و أهـم الـدوافع التـي أدت إلــى ظــهور أنـواع    
  مختلفـة للسياحـة، وصـوال إلـى المبحـث األخيـر و الـذي سنتنـاول فيـه السياحـة في
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ت القائمـة علـى النشـاط السياحـي وذلك مــن أجـل   بعـض الـدول العربيـة و المنظمـا 

  .بالسياحـة االهتمـاممعرفـة إلـى أي مـدى وصـل 
فقـد خصصنـاه للتعـرف علـى المنشـآت السـياحية ، أهـم      يـل الثانـالفصأمـا فـي  -   

أنواعهـا و األشكـال القانونيـة التـي قـد تتخذهـا وصـوال إلـى معرفـة أهميتهــا  ومـا   
  .و المجتمـع  لالقتصـاديمكـن أن تحققـه  الـذي

ونظـرا ألهميـة عنصر التمويـل بالنسـبة    ثـل الثالـالفصفـي حيـن سنتنـاول فـي  -    
إلقامة المشاريـع السياحيـة رصـدنا لـه هـذا الفصـل لمعرفـة مصـادر التمويـل المتاحـة    

  .ذا المصـادر األخـرى أمامها خصوصـا التمويـل الخارجـي المتمثـل فـي البنـوك و كـ
الجانـب النظـري و المفاهيمـي للبحـث سنحــاول إسقاطهــا علـى     استيفـاءبعـد         

  .الواقـع الجزائـري 
و الـذي خصصنـاه للدراسـة التطبيقيـة ،و قد جــاء فيـه ثالثــة     يـم الثانـالقسيأتـي  

  :فصـول 
السياحـة فـي الجزائـر مـن خـالل    و الـذي سنتنـاول فيـه وضعيـةالفصـل األول  -    

معرفـة مقوماتهـا الطبيعيـة و البشريـة ، ثـم المراحــل التــي مــر بهــا القطــاع      
ومعرفـة مكانتهـا ضمـن سياسـة الدولـة و ضمن  االستقـاللالسياحـي في الجزائـر ومنـذ 

متابعــة   مخططاتهـا التنمويـة و مختلـف الهيئـات التـي أوكلـت لهــا مهمــة تنفــيذ   
  .السياسـة السياحيـة فـي الجزائـر 

التـي تنشـط فيهـا     االستثماريــة سنحـاول من خاللـه دراسـة البيئـة  الفصل الثانـي -    
المشاريـع السياحيـة فـي الجزائـر ،و أهـم المشاكـل التـي تعترضـها و تطـور التشـريع     

جـه للسـياحة ، لنصـل إلـى    خاصـة منهـا المو االستثمـارالجزائـري فـي مجـال ترقيـة 
ـ  مـا  ة إلـى ـضافالقطاع إ ذاـع هـاسب مـي تتنـة التـالخوصصمعرفـة تقنيـات   هـستحقق

جنبـي ، لنتنـاول فـي األخيـر اإلستراتيجيـة المنتهجـة من طرف ل األـة مع المتعامـالشراك
  .السياحيـة المستقبليـة  االستثمـاراتالدولـة مـن أجـل تدعيـم و تنميـة 

فقمنـا فـيه بإجــراء دراســة خاصــة لبنــك الجزائـر       ثـل الثالـالفصأما فـي  -    
ـ ـا تكتسيـرا لمـنظمنطقـة ساحليـة و  كونهـا ،بجيجـل -48الوكالـة –الخارجـي  ن ـه م

   .رىـق األخـرار المناطـى غـة علـأهمي
ذا البنـك  ــى هعل  التعـرف ل ـالفص ذا ـه ن ـم األول   ثـالمبح  نـتضم ولقـد        

   .ف القـروض التـي يمنحهـا لتمويـل المشاريـع السياحيـة ـرض مختلـو ع
  



 .المـقدمـة........................................................................................................

  
  

ـ ـم تجربـة هـل بمحاولة تقييـلنختـم هـذا الفص         ل المشاريــع  ـذا البنـك فـي تموي
ا خاللهـا مختلـف الجوانـب التـي تسمـح ـو تناولن 2005-1980رة ـالسياحيـة خـالل الفت

  .راز ذلك الـدور ـلنـا بإب
لنصـل فـي النهايـة إلـى النتائـج التي تمكننــا مــن الحكــم علـى دور البنـك              

  . االقتراحاتالجزائـر الخارجـي فـي تمويلـه للمشاريـع السياحيـة و تقديـم مجموعـة من 
هـذا   فـي األخيـر نشيـر إلـى بعـض الصعوبـات التـي واجهتنـا عند معالجة              

الموضـوع ، بدأ بنقـص المصـادر المتخصصـة في السياحــة وخاصــة تلـك المتعلــقة     
الحصـول علـى المعطيات  التي تسـمح لنـا    استحالـةبالقطـاع السياحـي فـي الجزائـر و 

بالتعمـق فـي الدراسـة أكثـر ،إضافـة إلـى غيـاب بعض اإلحصـائيات الخاصـة بـبعض    
بجيجـل و الـذي حاولنــا مـن    -48الوكالـة –ـر الخارجـي السنـوات لـدى بنـك الجزائ

خـالل دراسـة تجربتـه فـي تمويـل المشاريـع السياحيـة للوصـول إلـى النتـائج المقدمـة    
ويعـود سبـب ذلك إلـى حجـم الملفـات الكبيـر الموجـود فــي األرشـيف وصـعوبة بـل     

أكثــر علــى    اعتمادنـا بــرر  البحـث فيهـا فـي بعـض األحيـان و هـو ما ي استحالـة
  .المعطيـات المتراكمـة للفتـرات المدروسـة 

لكننـا ال ننكـر المجهـودات المبذولـة من طـرف الموظفيـن لدى البنك و المساعـدات         
كـان لهـم الفضـل فـي إتمـام هـذه المذكـرة و نأمــل أن   فلقـد ،و التوجيهـات المقدمـة 

  .ات أخـرىال لدراســتفتـح المج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  

  
  
  

  
  

  اإلطـار النظـري و المفاهيمـي للبحـث
   
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األ و ل الفصـل
   مدخـل  للسيـاحـة

  
  

  .التطـور التاريخي للسـياحة ، تعريفها و خصائصها : المبحـث األ و ل 
  .أنـواع السياحة و دوافعـها : المبحـث الثاني 
السياحـة في بعـض  الـدول العربيـة و المنظمات : المبحـث الثالث 

  .القائمـة علـى النشـاط السياحـي 
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تطورت  السيـاحـة في السنـوا ت الماضيـة بعـد تطـور المجتمعـات، ولقـد         
ساعـدت عـدة عوامـل علـى إظهارهـا خـالل مراحلهـا األولـى، وعوامـل أخـرى أكثـر 

إبرازهـا  فـي الحاضـر خاصـة بعـد  ظهـور المتغيـرات االقتصاديـة تطـورا ساهـمت ب
  .            المحليـة والعالميـة

ذاتـه ، وأصبـح هنـاك مختصيـن لقـد أصبحـت السيـاحـة علمـا قائمـا ب        
، ومـن  وباحثيـن يعملـون علـى توضيـح مفاهيـمـه ووضـع أسسـه التـي يقـوم عليهـا

أجـل التعـرف أكثـر علـى هـذه المفاهيـم، سـوف نتعـرض مـن خـالل هـذا الفصـل 
ذه الظـاهـرة  مـن يخـي لظاهـرة السيـاحة ، ومـا تنطـوي عليـه هـإلـى التطـور التار

خصائـص التـي تجعـل منهـا صناعـة متميـزة ، ثـم إبـراز أنواعهـا التـي تختلـف 
كما سـوف نتعـرض لوضعيـة  الدوافـع والحاجـات اإلنسـانية للسيـاح ،، األذواق  باختـالف

الدولـية والعربيـة القـائمـة  ذا المنظمـاتكـالسيـاحة فـي بعـض  الـدول العربـية و
.                                                                                                                            علـى النشـاط السياحـي
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  و خصائصهـا اور التاريخـي للسياحـة، تعريفهــالتط: المبحـث األول

األزل ، وهـي قديمـة  قـدم  البشريـة   ذالسـياحـة ظاهـرة  إنسانيـة  نشـأت  مـن        
أزمـان طويلـة و اإلنسـان تحركـه حاجاتـه الغريزيـة كالطعـام واألمـن   ذنفسهـا ، فمنـ

ه إلى السفـر والترحـال أو البحـث عـن األماكـن األكثـر مالءمـة لحياتـه ، والتـي وتدفعـ
 . تمكنـه مـن إشبـاع  حاجاتـه المتزايـدة 

   :التطـور التاريخـي للسياحـة   - 1
قد مـر المجتمـع البشـري بمراحل تطـور عديـدة أوصلتـه إلى مـا هـو عليـه ل        

لك فقـد مـرت السياحـة بمراحـل عديـدة و بصـور ذ، كاآلن مـن حضـارة وتطـور 
مـن البحـث الدائـم عـن اإلقامـة واألكـل إلـى البحـث   باالنتقـالمختلفـة و متطـورة 

عـن أنـا س للقـاء معهـم و تحقيــقا ألغراضهـم االجتماعيـة ، و يمكـن أن نوجـز 
  :  ا يلـي المراحـل التاريخيـة التـي مـرت بهـا السياحـة فيمـ

  :المرحلـة األولـى -1 -1 
و تشمـل المراحـل األولـى مـن حيـاة اإلنسـان و العصور الوسطـى حتـى بدايـات         

ة أن حركـة السكـان ـه المرحلذث لـوحظ خـالل هــعصـر النهضـة األوروبيـة ، حي
هم الوحيـدة للتنقـل ، كانـت وسيلتـ  تمثلـت فـي تنقـالت البـدو بحثـا عن المـاء و الكأل

هـي أقدامهـم أو باستخـدام الـدواب ، و قـد استخـدم المصريـون القدامـى القـوارب 
لك الحـال فـي سفـر الحرفييـن  وأصحاب المهـن و التجـار الذيـن ذالشراعيـة للسفـر ك

  . سعـوا مـن خـالل أسفارهـم إلـى  تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة
ه الحقبـة التاريخيـة كـان بهـدف التجـارة و البحـث ذالبشـر فـي هـإذن فانتقـال         

عـن أسـواق جديـدة لسلعهـم ، سـواء داخـل الدولـة أو فـي الدول األخـرى القريبـة 
ث عـن ـن أجـل البحـا التنقـل مذمنهـم باستخـدام و سائـل النقـل المتاحـة لهـم ، و كـ

ي ـاألماكـن المقدسـة، كزيارة القـدس و بيـت لحـم ف العمـل أو ألسبـاب دينيـة لزيـادة
د ظهـور الديـن اإلسالمـي ظهـرت ـة للمسيحييـن ، وعنـفلسطيـن أو الفاتيكـان بالنسب

رحـالت الحجيـج إلـى مكـة المـكرمة ، المدينـة المنـورة و القـدس الشريـف وأصبحـت 
لك كان التنقـل مـن أجـل العـالج ذمن أهـم حركات السفـر حتـى فـي وقتـنا الحاضـر ، ك

  .خاصـة بالنسبـة لألغنيـاء من أجـل التـداوي بالمـياه المعدنـية 
ن ـم تكـه المرحلـة لذـي هـو عمومـا يمكن القـول أن حـركة السياحـة و السفـر ف        

  ةـذه المرحلـي هـاد، ألن التنقـل فـوم واضـح محدد األبعـقـد تبلـورت كنشـاط و كمفه
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و ـب في زيارتـه وعلى مسؤوليتـه، فهـان الـذي يرغـحسـب معرفـة الـفرد للمككـان يتم 
ي يخطـط للرحلـة و يبحـث عـن وسيلـة التنقـل وعـن مكان اإلقامـة ، و يعمـل ذالـ

  . اج إليـه فـي الرحلـة ـيحت ل مـاـعلـى توفيـر  ك
لنـاس ببعضهـم البعـض أخـذت الظاهـرة ا احتكـاكلكـن فـي مـا بعـد و نتيجـة         

حـالت طويـلة ام المستكشفـون بر، فقـد ق استكشافيـة، ثقافيـة و  اجتماعيـةأبعـادا أخـرى 
وافيـا و دقيقـا النطباعاتهـم عن حيـاة الشعـوب التي  ي األغلـب سجـالوجـاءت كتاباتهـم ف

م االجتماعيـة و السياسيـة  ـم و نظمههراز مظاهـر سلوكهـم وعاداتهـم و تقاليدزاروها ، بـإب
ن هـؤالء المستكشفـين و مـن بي ،)1(ي مختلـف مياديـن الثقافـةـو تقويـم  إلنجازاتهـم ف

  Macro poloالي هنـاك أيضـا اإليط، دونـن خلـة و إبرب إبـن بطوطر  الرحالـة العنـذك
ة والموجـودة باإلضافـة ـطلوبر الكتـب المـاب أسفـاره أكثـكتذي أصبـح ـذا األخـير الـه
  . 1492ام ـع Colombos Christopherالقـارة األمريكيـةى مستكشـف ـإل
  :المرحلـة الثانيـة  -2- 1

تبـدأ هـذه المرحلـة مـن عصـر النهضة األوروبيـة وحـدوث الثـورة الصناعيـة         
الميـدان  وهـي مـرحلـة عصـر اآللـة و التطـور فـي شتـى المياديـن خاصـة

المستـوى المعيشـي لألفـراد وتطـورت وسائـل  ارتفـعاالقتصـادي و االجتماعـي ،أيـن 
القطـار و السيـارة و السفـن ،حيـث تطـورت سعـة و سرعـة  الختـراعالنقـل نتيجـة  

ي ـدد الرحـالت ، وظهـرت الرحلـة الجماعيـة التـع ارتفـاعذه المركبـات وأدت إلى ـه
ز السياحـة فـي هـذه المرحلـة ، حيـث سمحـت لمختـلف الطبقـات كانـت تميـ

االجتماعيـة خاصـة الدنيـا منهـا القيام بالرحـالت السياحيـة فازدادت أعدادهـا بشكـل 
ن نظـم ـل الطلب السياحـي؛ أول مـي مضاعـفة عامـذي ساهـم فـمتصاعد ، األمـر ال

، حيث قـام )2(فـي بريطانيـا 1841امـع Thomas Cookذه الرحالت الجماعـيـة كان ـه
ارة البحـر ـن الطبقـات الشعبيـة بواسطـة القطـار لزيـماص ـل مجموعـة  أشخـبنق

د إلبعادهـم عـن جـو الفقـر و البـؤس والعمل المـزري الـذي ـوم  واحـلمـدة  ي
انـب ر مجلـة فـي السفـر لتعريـف النـاس بالجوـد قـام أيضـا بنشـيمارسونـه ، لق

  .الـة خـالل الترحـالمختلفـة واالحتياجـات الضروري
  

  ،1999، المؤسسة الجامعية، عمان،  1مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن في التسويق السياحي، ط - )1(
  .39:ص

 )2( -Pierre py , le tourisme un phénomène économique, édition les études de la 
documentation  française ,Paris,1996,p:6. 
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هـذا النـوع مـن الرحـالت إلى أوروبـا ثـم إلـى الواليـات المتحـدة  نتقـلا        
ولـم تعـد السياحـة فـي   ،)Grand Tour )1األمريكيـة تميـزت بطـول مدتهـا فسميـت

هـذه المرحلـة  مجـرد حركـة تنقـل وسفـر بـل أ صبحـت نشـاط إنسانـي وقطـاع 
     .  لـه دور ال يقـل أهميـة  عن بقيـة القطاعـات األخـرى اقتصـادي

  1-3-  :المرحلـة الثالثـة
إلـى وقتـنا الحاضـر ، بظهـور ودخـول الطيـران فـي مجـال  1914وتبـدأ مـن         

النقـل المدنـي بعـد أن كـان يستخـدم فقـط فـي الحـرب العالميـة األولـى ، فقـد 
سائـل النقـل خاصـة بعـد تطـور سرعتـها وإدخـال وسائـل األمـان أصبحـت من أهـم و

عليهـا ،لكـن هـذا ال يعنـي إهمـال الـدور الكبيـر الـذي لعبتـه باقـي الوسائـل، فقـد 
كـان هنـاك تكامـل فيمـا بينهـا سـواء كانـت بريـة  بحريـة أو جويـة، وقـد تميـزت 

  .ـلبكثافـة كبيـرة لـم تشهـدها مـن قب
فـي هـذه المرحلـة تبلـور مفهـوم السياحـة الحديـثة وتنوعت أهدافهـا و تزايـد         

أعـداد السـياح بشكـل كبيـر ، وظهـرت أنـواع جديـدة من السيـاحة لم تكـن معروفـة 
فـي المراحـل السابقـة ،كما شهـدت هذه المرحلـة تطـور المنشـآت و الخدمـات السـياحة 

األفـواج السياحيـة كانـت إسبانيـا بسبـب إنخفاض  استقبلـتوأول دولـة وتنوعهـا ،
األسعـار واعتدال المنـاخ مقارنـة مـع دول شمـال أوروبا ، ولـم تعـد السيـاحة مقتصـرة 
فقط علـى فئـات سكانيـة معينـة ، حتى أنـه يمكـن القـول أن هذه المرحلـة هـي مرحلـة 

  :)2(  طـورت بسـرعة كبيـرة نتيجـة لعوامـل عديـدة أهمـهاالسياحـة الشعبيـة التـي ت
  .طائـرةتطـور وسائـل النقـل وظهـور ال*     

 .زيـادة أوقـات الفـراغ وعـدد أيام اإلجـازات *  

 .مستويـات الدخـل الفـردي فـي كثيـر مـن دول العالــم  ارتفـاع*  

     انتشـارزمنـة و النفسيـة  و األمـراض الم ارتفـاعنسبـة التحضـر ،  ارتفـاع* 
  .الـخ ...المشكـالت البيئيـة كالتلـوث و الضوضاء

 اقتصاديـةكل هـذه العوامـل جعلـت من السيـاحة في أوروبـا ليسـت مجرد ظاهرة         
، بل تطـورت وبرزت جوانبها الثقافيـة ،الحضارية والسياسيـة ،وأخـذ الباحـثون      واجتماعيـة

 بدراستـها عن طريـق إنشـاء معاهـد متخصصـة ووضـع األطـر العلمية لهـا يهتمـون

  
Valery patin, tourisme et patrimoine en France et en Europe, édition la documentation  -)1( 

Française, paris, 1997, p : 16.  
 .96: ص ،2000صفاء، عمان،  ، دار1منال عبد المنعم مكية، السياحة تشريعات و مبادئ، ط - )2(  
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منفصلـة بذلك عن التجـارة و النقـل و أوجـه األنشطـة األخـرى المتداخلـة معها ،مـن 
  .        ثمـة أصبحت السيـاحة صناعـة و علـم مستقـل بذاتـه 

علـى الرغـم من ذلك فمـازالت السيـاحـة فـي كثيـر من الـدول الناميـة متناقصـة         
قبولـة مادامـت تشكـل مصـدرا رئيسيـا للعمـالت الصعبـة مـن ناحيـة ، وتوفيـر فهـي م

فـرص العمـل مـن ناحيـة أخـرى، و غيـر مقبولـة بالنظـر إلـى اآلثـار السلبيـة التـي 
و البيئيـة ، فلم تكـن هنـاك سياحـة  االقتصاديـة، االجتماعيـةقـد تحدثهـا على الجوانـب 

  .ف حاليـا سـوى السياحـة الدينيـة بالمعنـى المعـرو
عالميـة ، حيـث  اجتماعيـةأمـا خـالل الستينيـات فقـد أصبحـت السياحـة ظاهـرة         

كبيـرا بهـا  اهتمامادخلـت معظـم الـدول الناميـة المنافسـة الدوليـة ، و بـدأت تولـي 
كبـر عـدد مـن السـياح بـوضـع المخططـات و البرامـج  الضخمـة  لتنميتـها و جلـب أ

علـى الـدول الغربيـة ، هـذا بالنسبـة للدول المستـوردة أو المستقبلـة للسياحـة  االنفتـاحو 
أما الـدول المصدرة للسياحـة فقد ظهرت شركـات كبـرى قامـت بتنظيـم البرامـج السياحيـة 

ملـة المدفوعـة األجـر الرحلـة الشا أو )inclusive-tour »  )1 »الشاملـة وظهـر ما يسمـى
الشـامل للمسكن ، المواصـالت و غيرهـا من الخدمات ، وهي بذلك تكـون أرخص ثمـنا ممـا 

  .لو تـم دفع كل خدمـة على حـدى ، هذا ما أصبـح يميـز غالبيـة رحـالت هـذه األيـام 
 صاالتاالتأما خـالل التسعينـات ومـا حـدث من تطـور سريـع فـي تكنولوجيـا         

والمواصالت ، باإلضافـة إلى التحسـن الكبـير فـي القـدرة الشرائيـة لألفـراد جعلهـم 
يبحثـون عن مجـاالت جديـدة لقضـاء أوقات فراغهـم واالستمتـاع بحياتهـم ، فأصبحت 

دول العالـم  اقتصاديـاتالسياحـة صنـاعة رائـدة تـذر أمواال طائلـة تستفـيد منهـا 
  :)2( الصناعـة خـالل هـذه الفتـرة بالميـزات التاليـة هـذه وامتـازت
  ا يبـين أهميـة  السياحـة ـا بذاتـه،ممـقائم )اقتصـادا(أصبحـت صناعـة السياحـة * 
 .بعد أن كانـت مجـرد فكـرة  )خدمة(الـدول ، وصـارت  اقتصاديـاتفـي دعـم    

  دولـة سياحيـة  33ر مـن أكثـ اقتصاديـات ذساهمـت صناعـة السيـاحة فـي إنقـا* 
  ناميـة في جميـع أرجـاء العـالم ، بمعنـى أنهـا أصبحـت بالنسبـة لهـذه البلـدان     
 .المـورد الوحـيد واألسـاسي  لبقائهـا ونمـوها   

  والتعـرف علـى سلـوك السائـح ودراستـه ، بصياغـة إستراتيجيـات  االهتمـامبـدأ * 
  . االتجـاهـذا تسويقيـة فعالـة فـي ه  

  . 24:، ص 1999، دار زهران ، عمان ،  1خالد مقابلة ، فن الداللة السياحية ، ط - )1(
  .60:، ص 2001، مؤسسة الوراق ، عمان،1، أصول صناعة السياحة ، ط ئيحميد الطا - )2(
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  صناعـة السياحـة مرحلـة المنافسـة الحـادة، بعـد أن دخلـت السـوق السياحيـة دخـول * 

  ر الـذي أدى إلـى تحسيـن األداء السياحـي ـة كبيـرة ، األمـمنظمـات ومؤسسـات سياحي   
 .وتنـوع الخدمـات السياحيـة وتقليـص تكاليـف السفـر   

  زيادة وقـت الفـراغ أعطـى للسياحـة دفعا قويـا، حيث تضاعفـت مساهمة السياحـة فـي * 
 .عالـمالدخـل القومـي للعديد مـن بلدان ال   

وظائف السيـاحة فـي        واختـالفإن تعـدد الظـروف التـي ساهمـت في تكوين         
العلميـة  حيـاة المجتمـع المعاصـر ، أدت بالدارسـين والباحثيـن فـي شتـى التخصصات

نظرهم وعليه فإنـه يمكـن  ةـالخ، بتعريفها وهذا حسب وجه...،الجغرافيـة ،النفسيـةاالجتماعيـة
  .راسـة مفهـوم السياحـة وتحديـد أهم تعاريفـهاد
  :ات أساسيـة للسياحـة  ـمصلح  - 2
  :ف السياحـةـتعري -1- 2
المشتقـة مـن الكلمـة الالتينيـة  Tourم السياحـة لكلمـة رحلـة ويعـود مفهـ       «  

torno  المفهـوم  استخـداموألول مـرة تـم  1643وفـي عامtourisme سفـر ليـدل علـى ال
أو التجـوال مـن مكــان إلـى أخـر ويتضمـن المفهـوم كل المـهن والتـي معـا تشبـع 

  .)1(» الحاجـات المختلفـة للمسافريـن 
لقـد ظهرت  تعاريـف مختلفـة للسياحـة وضعـت مـن قبـل باحثيـن و قائميـن علـى      

  :مؤسسـات دوليـة ، مـن بيـن هـذه التعاريـف نذكـر
  وع بأنهـا مجمـ «:رف السياحـة ـالـذي يع 1910النمسـاوي شولريـن عـام ادياالقتصـ* 
  ما منطقة ول المسافريـن إلىي تترتب على وصالت االقتصـاديل الظـواهـر ذات الطابـع ك   
.             )2(  »ا ،وهي الظواهـر التي ترتبـط بالتبعيـةا ورحيلهـم عنهة ما أو إقامتهـم فيهـأو دول   
  العالمييـن  أما العالـم السويسـري هونزيميـز رئيـس الجمعيـة الدوليـة لخبـراء السياحـة *

  سفـر  علـى  تترتـب  التـي  والظواهـر  العالقـات  بأنهـا مجمـوع   «  :د عرفهـاـفق   
  لشخـص أجنبـي فـي مكـان ما بحـيث ال يتحـول إلـى إقامـة دائمـة   مؤقتـة   وإقامـة   
  . )3(» وال ترتبـط بنشـاط يحقـق ربحـا للشخـص األجنبـي   

   

  .18:خالد مقابلة، مرجع سبق ذكره، ص- )1(
  .21:، ص2002، دار الفجر، القاهرة، 1السياحي، ط م، اإلعالمنير حجاب محمد - )2(

)3( -J.Burkart, S.Medlik, Tourism, Past, Present and Future, 2 ème édition, édition book society 
heimen annprofetionag, London, 1981, p: 41.  
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 1963مؤتمـر األمـم المتحـدة للسياحـة والسفـر الدولـي  المنعقـد فـي رومـا عـام* 
 الـانتقو إنسانيـة تقـوم علـى  ةـاجتماعيظاهـرة  «:والـذي عـرف السياحـة بأنهـا 

أخـر خـالل فتـرة زمنيـة مؤقتـة ال تقـل  الفـرد مـن مكان إقامـتـه الدائـم إلـى مكان
العالجيـة أو التاريخيـة السياحـة الترفيهية أو  شهرا ، بهـدف 12ساعة وال تزيد عن  24عـن 

  .)1(»والسياحـة كالطائـر لها جناحـان هما السياحـة الخارجيـة والسياحـة الداخليـة
أوقـات  اللـباستغهـرة تتعلـق مهمـا تعـددت تعاريـف السياحـة إال أنهـا ظا         

الفـراغ عنـد البشـر بسفرهـم إلـى  بـالد أخـرى خـارج  وطنهـم أو داخلـه للراحـة أو 
                           .بالمناظر الطبيعيـة أو زيارة األماكـن األثريـة اعـاالستمتعلـى الشواطـئ  و  االستجمام

  :ياحـة رى مرتبطـة بالسـات أخـمصطلح  -2- 2
ن تحديـد المصطلحـات ـمـن أجـل توضيـح أكـثـر لظاهـرة السياحـة البـد م        

 التـي ترتبـط بهـا وتعريفهـا بقـدر يسمـح لنـا تفسيـر التداخـل الكـبير فيمـا بينهـا 
  :ن جهـة ، وفيمـا بينهـا وبيـن ظاهـرة السياحـة مـن جهـة أخـرى ـم
  :وقـت الفـراغ - 2-1- 2

هـو ذلك الوقـت المتبقـي من العمـل ، مواصالت العمل مـن ذهاب وإيـاب ،النـوم         
بطريقـة معينـة يختـارها  استخدامـهأداء األعمـال البيتيـة والفوضى الشخصيـة و يمكـن 

لقـد  تطـور هـذا الوقت عنـد العمـال فـي المجتمـع المعاصـر بسبـب . )2( الفـرد
ي ساعـات العمـل الرسمية ، ففـي ظـرف قريـب مـن الزمـن المستمـر ف االنخفـاض
ساعـة فـي األسبـوع إلـى  85فـي اإلنـتاج مـن العامـل المـدة التـي يقضيها انخفضـت

ل ـت الفـرد بأن يحصـي سمحـة ، وذلك بفضـل النضـاالت العمالـية المختلفـة التـساع 42
فـي إشبـاع  واستغاللهـالمناسبـات ف اـمدفـوعة األجـر وعطـل لمختل إجـازاتى ـعل

  .ى تطـور الحركـة واألنشطـة السياحيـةـ،هـذا بـدوره أدى إل االستطـالعرغبـة 
  :الترويح - 2-2- 2

  ينتـج عنـه  و  وقـت الفـراغ  فـي  أو يمـارس  دثـيح  اختيـاري  نشـاط هـو         
 تتنـوع أنشطتـه. )3(نفسـيال الرضـارور،الراحـة أو ـشعـور أو إحسـاس ذاتــي بالس

  
محي محمد مسعد، اإلطار القانوني للنشاط السياحي و الفندقي ، المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية ، بدون  - )1( 

  .61،62:سنة نشر ، ص ص
  .44: ، ص2002،  ،البيطاش سنتر ،اإلسكندرية 1للسائح ،ط االستهالكييسري دعبس ، السلوك  - )2(
  .43:بق، صالمرجع السا -)3(
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الرغبـات والهـوايات لـدى األفـراد ،وتختلـف عنـد الفـرد نفسـه  باختـالفوتختلـف 
  :مـن وقت إلـى أخـر ،ومن بيـن هذه األنشطـة

  .مجمـوعة كبيـرة مـن األنشطـة الرياضيـة* 
  .ةـأنشطـة فئـات السـن المختلفـة سواء أكانت أنشطـة فردية أو جماعية، خاصـة أو عام* 
  .ابـي النـوادي ،المـدارس و مراكـز الشبـالترفيـه لألسـر ف *
  .راضـال والتجـوال لكافـة األغـنزهـات ورحالت وأنشطـة الترح* 

،أما الترويـح فهـو يشمل هـذه  واالنتقـالب الحركـة ـد أن السياحـة تتطلـإذن نج        
ة ـان اإلقامـي نفـس مكـة فـحية األنشطـة الترويـى ممارسـإضافـة إل واالنتقـالة ـالحرك

ب  قطعها لتغييـر المكان ، إال أنهمـا ـ،يبقـى الفـرق الرئيسـي هـو المسافـة التي يج
  .يتفـقان فـي عمليـة اإلشبـاع بنفـس األساليب وهـي الممارسة ، المشاركـة والمشـاهدة 

  :    الزائـر - 2-3- 2
لـى أنـه الشخص الـذي يـزور بلـدا غيـر تعرفـه المنظمـة العالميـة للسياحـة ع        

ر السعـي وراء عمل يحصـل مـن ورائـه ـتلك البلـد الــذي يقيم فيهـا ألي سبـب غي
  :ن الزائريـن همـاـن مـ، وبناء على هـذا التعريـف نجده يشمـل على فئتي)1(رـى أجـعل
  :السائـح - أ

ـي إلى مكان إلى مكـان آخـر و كـل شخـص ينتقـل مـن مكان إقامتـه الحالـه        
ط شهـرا بـدون مزاولـة أي نشـا 12 د عـنـساعـة وال تزي 24خـالل مـدة ال تقـل عـن 

ن أموالـه التـي وفـرها ـأو عمـل يحصـل مـن خاللـه على أجـر، و عليـه أن ينفـق م
سائحـا أيضا د ـارة األمـاكن األثريـة والتاريخيـة ، يعـبالطبيعـة أو زي االستمتـاعدف ـبه

ثقافـي ،وهنـاك  أو اجتماعـية فـي مؤتمـر أو لقـاء علمـي ،ـالـذي غـادر بلـده للمشارك
  :السيـاحنوعيـن مـن 

  :ح الدولـيـالسائ •
هـو زائـر مؤقـت يعبـر حـدود بـالد غيـر بـالده األصلـي أو محـل إقامتـه         

  ل المتعـة ،  التجـارة أو لقـاء األهـلالدائـم   بهـدف  قضـاء  وقـت  الفـراغ  مـن  أجـ
  .)2( ساعـة 24دة وأقلهـا ـخـالل فـترة أكثرهـا سنـة واح، خ ـال...و األصدقـاء 

  
 

    
  . 25:،ص2003، دار صفاء ، عمان ، 2عثمان محمدغنيم ،م بنيثا نبيل سعد ،التخطيط السياحي ،ط- )1( 

.. 19:ص ، هسبق ذكر عمرج  خالد مقابلة،  -  )2(  
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  :السائـح المحلـي  •
 ساعـة وال تزيـد 24هـو الشخـص الـذي يسافـر داخـل بلـده لمدة ال تقـل عـن           
ميـل شريطـة  100ميـال إلـى  25مسافـة ال تقـل عـن  يقطـع   بحيـث  يـوم 360عـن 

.ال يبحـث عن إقامـة دائمـة أو أن يمـارس أي  نشـاط ربحـي فيهـا  أن  

  :أو طالـب النزهـة المتنـزه  -ب
تقــل   لمــدة ال  االسـتجمام هـو الشخـص الـذي  يسـافر للبحـث عـن الراحـة و         
  .ساعـة خـارج مكـان إقامتـه األصلـي وال يمـارس أي نشـاط مأجـور 24عـن 

               : المسافـر -2-2-4
أخرى ألسبــاب   ىإلة ـن دولـن منطقـة إلـى أخـرى أو مـو شخـص ينتقـل مـه        

  .مختلفـة قـد تكـون سياحيـة أو غيـر سياحيـة 
يمكـن توضيـح الفـرق بيـن المفاهيـم السابقـة فـي الشكـل التالـي                                  

  :الفـرق بين السائـح و غيـر السائـح ) : 1(الشكـل رقـم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  . 24:يسري دعبس ،مرجع سبق ذكره ،ص: على باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

  
 
 

  رمسـافـ

  سفره لغـرض  السياحـة  سفره ليس لغـرض السياحـة 

 زائـر

  السـائح  المتنـزه

  دوليسـائح   سـائح محلي

  عاملون مؤقتـون  طاقم طائرة أو باخرة   دبلوماسيـون    مهـاجرون
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  : )1(فيما يلي ويمكننا أيضا التمييـز بيـن المتـنزه و السـائح على أسا س البعد الزمنـي

  متنـزه:   ليلة                             0
   

  زائـر                   رحلـة قصيرة:  ليالـي            3إلـى  1مـن 
  سائـح                                                           

  عطلـة:   ليالي و أقل من سنة   3أكثـر من 

:خصـائص السياحـة -3  

ة، فهـي ـي الدولـة الحديثـن أهـم  قطاعـات النشاط اإلنسانـي فـيعد قطاع السياحـة م       
  :ص أهمها ـن الخصائـبمجموعة م االقتصاديـةة ـا من األنشطـغيرهن ـة متميزة عـصناع

  ي تقـوم ـ، فهـي مـن الصناعات القليلـة الت )2(السياحـة تعتبـر صادرات غيـر منظـورة *
  الحال و ا هان أو المنطقـة السياحيـة وليـس العكس، كمـى المكإل) ـح السائ(بنقـل المستهلك    
  مقاعـد ة أوـن تخزينهـا كالطاقـات اإليوائيـا ال يمككمـ ة ،الماديـ للمنتجـاتبالنسبـة    
  ألنـه ه ـر خسـارة لـة من غرف الفنـدق يعتب،فعنـدما ال يتـم إشغـال أي غرفـ المطعـم   
  .مكان أخرن الغرفـة أو نقلهـا إلى مصاريف ثابتـة باإلضافـة إال أنه ال يمكنـه تخزي يدفـع   
  : ر مثلـأخ استخـدامى ـي السياحـة إلـنتجـات أو الموارد المستخدمـة فصعوبـة تحويل الم *

  ات ن تجهيزة ،ألن تجهيـزات الفنـدق تختلف عرة قصيـرـتحويل فـندق إلى مطار خـالل فت   
  .ر مـرن في المدى القصـير المطـار حتى تصميمـه، وبالتالي فالعرض السياحـي غي   
  ى ـث يتذبـذب الطلـب علـي أنهـا تمـر بثـالث مواسـم حيالسياحـة تتميـز بالموسمـية أ*
  :)3(ات السياحيـة، وهـذه المواسـم هـيـالخدم  

 :موسـم الـذروة   •

 احـدد السيـه يزداد عـ، ففي يـلب السياحـالط دـاازديم ـم موسـذا الموسـر هـيعتب        
كمـا أن  ، التشغيليـة ويعتبـر هـذا الموسـم األفضـل من حيـث الفـرص التسويقيـة و

  . فيـه مرتفعـة أسعـار الخدمـات السياحيـة وأجـور اإلقامـة 
     

)1( -Jean louis barma , marketing du tourisme et de l´hotelrie , 2ème édition , édition 
organisation , Paris,2000,p:17.  

  )2(
  . 2001سبتمبر  27زائر ،جامعة منتوري قسنطينة ،واقع السياحة في الجملتقى شبايكي حفيظ مليكة ،- 

 )3(
،  2002،دار المسيرة ، األردن ،  1،تسويق الخدمات السياحية ،ط آخرونسراب إلياس ،حسن الرفاعي و - 
  . 14:ص
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  :موسـم الوسـط •

ب علـى الخدمات السياحيـة ويكون عـدد ـفـي هـذا الموسـم  يتذبـذب الطل         
ل من موسـم  الـذروة ، ماعـدا  مناطـق معينـة مـن ـواألسعـار فيـه أق السيـاح متوسطـا

 .جـزر هـاواي وبعـض جزر الكاريبـي : العالـم التـي ال تتأثـر بالموسميـة مثـل

  :موسـم الكسـاد •
فيـه يقـل الطلـب على الخدمـات السياحيـة وقـد ينعـدم نهائـيا، فـي هـذه الحـالة         

السياحيـة إلـى تخفيـض األسعار لتشجيـع السيـاح علـى القـدوم، يتم  منشـآتالتلجأ معظـم 
  .التركيـز هنا علـى السياحـة الداخليـة  

  مـن  العديـد  علـى   ، أي أنهـا تشمـل )1(ومركبـة متداخلـة   صناعـة هـي  السياحـة * 
  الخ...التحـفع ـ، محالت بي النقـل الجوي ،  الفنـادق: لختلفـة مثالخدمـات السياحيـة الم   
   في  الفنـدق  ذي يقـدم الخدمـةـفكـل عنصر فيهـا يقـدم منتـج مستقـل ، والشخـص ال   
  ي متاجـر بيـع التحـف هـذا ما  يتطلـبيختلـف عـن الشخـص الذي يقـدم الخدمـة فـ   
  م منتـج سياحـيهـذه الخدمات بهـدف تقديـ نـة عاليـة مـن التنسيـق و التعاون بيـدرج   
  ر في تقـديم الخدمـةيقصـت يسيـاح وإرضاؤهـم ، وأات الى إشباع حاجـؤدي إلمتكامـل ي   
  . يؤثر على السياحـة يبالتال ات وـة  باقي الخدمفعالي ى د األطـراف سوف يؤثـر علن أحم   
  ة كحدوث ن خارج الدولــتتعرض السـياحة بشكـل كبيـر لتأثـيرات القـوى الخارجية أي م* 
  رى  ـتغييـرات مناخيـة أو قيود نقديـة أخ  سياسيـة ، تغيرات في أسعار العملة ، اضطرابات   
  .  ارتفاعهاعليها والعكس في حالة  سعر عملة ما سوف يؤدي إلـى زيادة إقبال السياح فانخفاض   
  وافـع السـياح د  لكل مـن السعـر و الدخـل ، أي أن  عاليـة تتمـيـز السياحـة بمرونـة * 
  الدخـل ، هذا يـؤدي إلى صعـوبة  باختالفمن مجموعـة إلى أخـرى  ورغباتهـم تختلـف    
  ل ـوب لكـل جماعـي ، وصعوبـة توفيـر المنتـج المطلـبشك وإقناعهـم   فيهـم  التأثيـر   
  .مجمـوعة على حـدى حسـب مستويـات الدخـل و األسعـار    
  الخ ، ال تمكـن ..عوامل الجـذب مـن طبيعـة،آثـار ، منـاخ ،تاريخ  المغريات السياحيـة و* 
  ي شكـل منتـج سياحـي ، هـذا ـت  فـمـن الحصول على عائـدات بطبيعتهـا إال إذا  بيع   
   األخيـر ال يبـاع إال بوجـود سلع وخدمـات مساعـدة هـي  التسهيـالت  السياحيـة مـن    
 . )2( الخ...ل النقـل ـيـة و منشـآت اإلقامـة ، ووسائمشروعـات البنيـة األساس   

  
 )1(

  . 12:، ص 2001، دار المستقبل ، عمان ،  1فؤاد رشيد سمارة ،تسويق الخدمات السياحية ، ط -
)2(  -Ives tinard , le tourisme économie et management,2ème édition, édition édixionce 

international ,Paris ,1994, p:05. 
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أنـواع السياحـة ودوافعهـا : ث الثانـي ـالمبح  

واع السياحـة تبعـا للدوافـع والرغبـات المختلـفة التي تكمن خلفـها ، حيث ـدد أنـتتع        
تساهـم هـذه الدوافـع والرغبـات فـي جعـل السياحـة  ضـرورة أساسيـة وحاجـة ملحـة 

د مـن ـواع السياحـة البـى أنـقبـل أن نتعـرض إل  اإلنسـان المعاصـر ، اتـاحتياجمـن 
ى المـيول والدوافـع التـي تسـاعد علـى ـتطرقنـا إل  خـالل مـن  توضيـح تلك الحاجـة 

.إبـراز مختلـف هـذه األنـواع   
:دوافـع السياحـة و السفـر -1  

القيـام   انـاإلنس عـي تدفـالت ة ـة الرغبـة السياحيـر أو الرحلـع السفـد بدوافـيقص        
ام ذو أثر ه عامـل وـفه،  )1( بالرحلـة السياحيـة و كذلك تفضيلـه ألماكـن  معينة دون أخرى

    :ي هوتنقسـم الدوافـع إلى عدة أنواع  ،  هـوأنشطت الفـرد  التحكم بظـروف  فـي   لفاع

 :ع ثقافيـة ،تاريخيـة ،تعليميـة ـدواف -1-1
المختلفـة للتعـرف علـى الحضارات القديمـة ومشاهـدة      تتعلـق بالرغبـات        

علـى حيـاة الشعـوب ومعرفـة حياتهـم ،أعمالهـم ، ثقافتـهم وحياتهـم  اآلثـار ، والتعـرف
كحضور بعـض األحـداث المهمـة بالعالـم ومعرفـة ،الحضاريـة و الثقافيـة،  االجتماعيـة

  .داث العلميـة الجديـدة ـومشاهـدة األح م العلمـيا يـدور مـن حـوادث الساعـة والتقـدـم
 :دوافـع دينيـة  -2- 1

يتمثـل فـي زيـارة األمـاكن المقدسـة أو زيارة المعابد واألديـرة المختلفـة حـول         
   . )2(  العالـم ، نظرا لما تمثله هذه األماكـن من قيم روحـية لمختلف األديان والمعتقدات

  :ام والترفيـه ـراحـة واالستجمع الـدواف -3- 1
روب المؤقـت من الجـو الروتينـي اليومـي للعمـل ـيرتبـط هـذا الدافـع بمحاولة اله       

ن الهادئـة مـن ـن ضجـة المـدن المزدحمـة بالسكـان ،و اللجوء إلـى األماكـواالبتعـاد ع
  .يـر الوقـت والمـال أجـل االستمتـاع بأوقـات الفـراغ  والترفيـه عـن النفـس بتوف

  :ع عرقيـة ـدواف -4- 1
ذا الدافـع ينشـأ بقـوة لـدى المغتربيـن عن بلـدهـم، يولـد لديهـم حافـز قـوي ـه        

لزيـارة بلدهــم األم وتجديـد الروابـط األسريـة ،أو زيـارة مناطـق قد تركـت لهـم 
 .معينـا عنهـا  انطباعـا

 
  . 15:بق ذكره ،صيسري دعبس  ،مرجع س - )1(
  .  141:،ص 2000،دار وائل ،عمان ،  1محمد عبيدات ،التسويق السياحي ، ط  - )2(
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  :ع صحيـة ـدواف -1-5 

يرتبـط هذا الـدافع  بالرغبـة فـي العـالج والبحـث عن بيئـة نقيـة بعيـدة عـن         
جيـة لغـرض التلـوث و الضجيـج و التـوجه نحـو األماكـن ذات الخصائـص العال

 .مـن أجـل الراحـة النفسيـة  االسترخـاءوالنقاهـة و  االستشفـاء
  :ع رياضيـة ـدواف -1-6 

السفـر  بغـرض  مشاهـدة  المباريـات  الرياضيـة  و تشجيـع  فـرق  معينـة أو          
  .ممارسـة الرياضـة و المشاركـة فـي المنتديـات و التجمعـات الرياضيـة 

  : اقتصاديـةع ـدواف -1-7
األسعـار و مـن فـرق العملـة فـي  انخفـاضمـن  االستفـادةتتمثـل فـي          

عملتـه ، للتمتـع  انخفضـتإلـى البلـد الـذي  السيـاحالتحويـل وهـذا يـؤدي إلى تدفـق 
بالخدمات و السلـع بأسعار أقـل ، أو ألسبـاب مهنيـة كحضور المؤتمـرات أو سيـاحـة 

  .ألعمـال و عقـد الصفقـات أو زيـارة المؤسسـات رجـال ا
      :ع أخـرىـدواف -1-8 

تتمثـل فـي المغامـرة ،  المخاطـرة  أو شـراء وسيلـة نقـل جديـدة ومتطـورة أو         
الخ، أو السفـر لغـرض علمـي مـثل دراسـة ...الكون كورد  ةتجريبـها مثـل طائـر

  .الصخـور و التربـة 
ما هو جديـر بالذكـر أن هـذه الدوافـع تختلـف مـن سائـح إلى آخـر ، كما أنـه م        

قد يجتمـع دافعيـن أو أكثـر لـدى سائـح معيـن ،وبنـاء عليـه سـوف تختلـف أنـواع 
  .النشـاط السياحـي تبعـا للهـدف أو الدافـع للقيـام بالرحلـة السياحيـة 

               :               ة ـأنـواع السـياح- 2
تتعـدد أنـواع السياحـة بتعـدد الدوافـع المذكـورة سابقـا ،وذلك من خـالل عـدة            

      :    معاييـر نذكـر منهـا
  :واع السياحـة وفقـا للهـدف مـن الرحلـة السياحيـة ـأن - 2-1 

  :ـةو تنقسـم السياحـة وفقـا لهذا المعيـار إلـى األنـواع التالي        
  :السياحـة الترفيهيـة  -1- 2-1 

تكمن فيهـا الحاجـة للراحـة الضروريـة الستعـادة القـوى النفسيـة والفيزيائيـة         
للفـرد أي أن هدفهـا  الرئيسـي هـو الترفيـه و االستجمـام و التحـرر مـن روتيـن العمـل 

ات المدفوعة األجـر، أي  اليومـي وهـذا النـوع مـن السياحـة مرتبط بأوقـات اإلجاز
  اإلجازات التـي يحصـل عليـها الموظف سنـويا  ضمن قانـون العمل لكن رغـم ذلك فهـي 
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  انتشـاراد أكثـر األنواع ـا تعـارس مـن قبـل عـدد كبيـر مـن المواطنيـن ،كمـا أنهـتم

  . )1(مـن السيـاح %75إذ تجـذب أكثـر مـن 
  :السياحـة الطبيعيـة  - 1-2- 2

تعـد المغريـات السياحيـة الحيـة ، مـن تنـوع للنباتـات الطبيعـية و الحيوانيـة         
تتمـيـز ببيئـة نظيفـة    مقصـدا للسائحيـن للتمتـع بجمـال الطبيعـة ، خاصـة إذا كانـت

بسـبب كثـرة المصـانع، و محاولـة الهـروب مـن المـدن  ازدادا التلـوث الـذي ـال يسوده
الهـدوء  الستعـادةظة بالسـكان و البنايـات و الضوضـاء إلـى أحضـان الطبيعـة المكتـ

وراحـة النفـس و األعصـاب كـذلك مـن أجـل التعـرف علـى عـادات السكـان 
المحلييـن و مشاطرتهـم حياتهـم و مأكوالتهـم المحلـية لتغييـر النمـط الضـاغط الـذي 

 .ح يعيـش فيـه اإلنسـان ـأصب
  :السياحـة الثقافيـة -3- 2-1 

وهـي التـي تهـدف إلـى إشبـاع المعرفـة و توسيـع دائـرة المعلومات الحضاريـة         
والتاريخيـة لـدى السائـح ، يعتمـد هـذا النـوع علـى إقامـة النـدوات الثقافيــة 

  .الخ ...ى مسابقـات الشعـر ، المسـرح و الموسيقـ: والمعارض  المسابقـات الثقافيـة مثـل
و األماكـن  اآلثـارسياحـة : ةـذا النـوع مـن السياحـكن أن تدخـل ضمـن هـمم        

  .التاريخيـة إقامـة المهرجانـات الثقافـية و الشعريـة 
  :السياحـة العالجيـة  - 1-4- 2  

أو مـن األمـراض  االستشفـاءتتمثـل  فـي تلبيـة  الحاجـة للعـالج  و النقاهـة و         
التقليـل مـن األمراض  و أالمهـا أو البحـث عن الراحـة النفسيـة ، هـذا النـوع مـن 

، وتعتبـر السياحـة العالجيـة ل كبيـر على الخصائـص  الطبيعـيةـالسياحـة يعتمـد بشك
ه من دخـل معتبـر، ألن السائـح في الغالـب يقضـي ـواع المهمـة ، نظرا لما تحققـن األنـم

وهنـاك  ون متوسطـة أو طويلـة في العـالج وبالتالـي تكـون مصـاريفه كبيـرة،فتـرة تكـ
   :  نوعيـن مـن السياحـة العالجيـة 

  :السياحـة العالجيـة المناخيـة  -أ 
 .ويتـم العـالج عن طـريـق المنـاخ السـائد فـي الجبـال أو قـرب البحـار         

  :السياحـة العالجيـة المعدنيـة  -ب
  .وتستخـدم فيهـا المـياه المعدنيـة و الكبريتيـة و الينابيـع أو الرمـال         
    

  . 53:محمد منير حجاب ، مرجع سبق ذكره ، ص - )1( 
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  :السياحـة الدينيـة  - 1-5- 2

تعـريفها بأنهـا  ذلك التدفـق  المنظـم مـن السيـاح القادميـن مـن الداخـل يمكـن         
ـدف التعـرف علـى األماكـن الدينيـة و تاريخـها ، تنفـرد بهـذا النـوع دول أو الخـارج به

مقدمتـها المملكـة العربيـة السعوديـة المشهـورة بالحـج  معـدودة مـن العالـم تأتـي فـي 
الء، الفاتيكـان،الصين و الهنـد ـو العمـرة  القـدس فـي فلسطيـن ، مناطق النجـف و كرب

  .الطوائـف لبعـض األديـان و 
  :السياحـة الرياضيـة  - 1-6- 2

ي نمـط مـن السياحـة يحـاول إشبـاع رغبـات السائحيـن فـي ممارسـة ـه        
الرياضـة المفضلـة لديهـم أو السفـر و اإلقامـة من أجـل المشـاهدة فقـط ، ويعـد هذا 

عين ،هـواة، رجـال للسائحيـن مـن مشاركيـن ،مشج استقطابالنـوع مـن األنـواع األكثـر 
 احتضـاندول من أجـل ـرة بيـن الـاك منافسـة كبيـأعمـال وصحفيين وأصبحـت هن

     .ف التظاهـرات الرياضيـة ـوتنظيـم مختل
  :سياحـة األعمـال  -7- 2-1 

،تتنـاول موضوعات  )1(يمكن تعريفـها بأنها سياحـة اللقاءات المهنيـة أو الوظيفيـة        
        . ، علميـة أو سياسية و يتم تنظيـم مؤتمرات للمشاركـة فـي المعارض  اديـةاقتصتجارية ، 

  :واع السياحـة وفقـا للموقـع أو الحـدود ـأن -2- 2
  :ذا المعيـار إلى قسميـن هما ـف هـالسياحـة وق مـتنقس        

:السياحـة الداخليـة  -2-2-1  

ل ـداخ  ةـالمختلف  قـبيـن المناط ما   نـاطنيالمو  اـي يقـوم بهـالسياحـة الت يـه        
ن ـذا النـوع مـالمتوسطـة ، ه  بهـا عـادة األفـراد مـن الطبقـة  ويقـوم حـدود بالدهـم 

.ا يعتبـر أساسـا لقـيام السياحـة الخارجيـةـدا ألن نموهـالسياحـة مهـم ج  

: ة الخارجيـةـالسياح -2-2-2  

لى السيـاح الذين يقصـدون أماكـن سياحيـة خـارج وطنـهم ذا التعبيـر عـيطلـق ه        
ي النواحـي ـالسياحـة الدوليـة والتي تمثـل مصدرا مهمـا ف اسـماألم ويطلـق عليهـا أيضا 

  .  للعديـد مـن دول العالـم  االجتماعيـةو  االقتصاديـة
 
 

)1( - Pierre py ,op – cit ,p : 4 . 
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  :لمـدة اإلقامـة  أنـواع السياحـة وفقـا -2-3

 :تقسيـم السياحـة إلـى  يمكـن        
:سياحـة موسميـة  - 3-1- 2  

يرتبـط هذا النـوع من السياحة بموسـم معيـن ، وتتميز بصفتها الدوريــة و التكـرار           
  .    ،أي أن السـياح يزورون نفـس المكـان سنـة بعد سنـة  )1(بتكرار الموسـم كل سنـة

  :       ـة عابـرة سياح - 3-2- 2
ركـاب : تكون عندمـا يقوم السائـح فجأة ودون تخطيـط مسبق بشكـل عابـر مثل        
  .ا ـاء عبورهم لدولـة ما أو مكـان مـة أثنـعندمـا يقومـون برحلة سياحي Transitالعبـور

  :ه المقيمـة ـالسياحـة شب - 3-3- 2
، و تكون إقامتـهم شبه دائمـة لغـرض من  تتعلـق باألجانـب المقيميـن في البالد        

الخ ،حيث يحصلون على تصاريح ...التعليم ،التدريب ، إقامة معارض للبيع :األغـراض مـثل 
  . م الدولـة التي يقيمـون بها ـحتى تكـون إقامتهـم قانونيـة ،كمـا يمكنهم التنقـل وزيارة معال

  :ة التنظيـم ـا لطريقـأنواع السياحـة وفق -4- 2
  :يعتمـد هذا التقسيـم على نوعيـن         

  :  سياحـة فرديـة  - 4-1- 2
ى أن ـدة بالسفـر، علـرة واحـتتـم السياحـة الفرديـة عندمـا يقـوم شخص واحد أو أس      

ب ـاكن التـي يرغـو الـذي يختار األمـا السائـح بتنظيـم رحلتـه بنفسـه فهـيقـوم فيه
   .)2(روف عملـه وإمكانياتـه الماديـة و دوافعـه ورغباتـهـوظ فـي زيارتـها بمـا يتوافـق

  :سياحـة منظمـة  -2- 2-4 
رف شركـات سياحيـة ، مصالـح ـغالبـا مـا يقـوم بتنظيمهـا وترتيبهـا مـن ط        

أو نقابـات العامليـن مـن أجـل رفـع  مستـوى التدريـب  اجتماعيـةحكوميـة ، نـوادي 
  . كفـاءة مـع التحفيـز و الترويـح واألداء ورفـع ال

  :ا للسـن ـواع السياحـة وفقـأن -5- 2
  :واع التاليـة ـى األنـتنقسـم السيـاحة وفقا لهـذا المعيـار إل        

  : سياحـة الطالئـع أو األشبـال  - 5-1- 2
  ميةسنة،و هي سياحة تعلي 14إلى  7تتعلـق هـذه السياحة وترتبـط باألطفال من عمر         

   
 . 51:محمد منير حجاب ،مرجع سبق ذكره ، ص- )1( 

-Ives tinard  ,op-cit ,p:30. )2(  
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: يمـة أو تثقيفيـة مثلحيـث تقـوم شركـات السياحـة بتنظيم مخيمـات صيفيـة ، تعل
الكشافـة، مخيمات التعـرف علـى الطبيعـة و ممارسة الرياضـة ، يكتسـب مخيمـات 

 .ا معـارف ومهارات وسلوكيـات معينـة األطفـال مـن خاللهـ
  :سياحـة الشبـاب  - 5-2- 2

ترتبـط هـذه السياحـة بالشبـاب ، حيـث توفـر لهـم ما يبحثـون عنـه مـن إثـارة         
  . االجتماعيـةوتكـوين المعـارف و الصدقـات وخلـق الروابـط  اختـالطو 
  :   سياحـة الناضجيـن  -3- 2-5 

 االستجمامص للراحة من عناء العمل وإرهاقه ، يغلب عليه طابع ـالسياحة مخصن ـم النوع هذا  
  .فـال أو الريـة أو الجبـن الهادئكاـالت دائما إلى شواطئ البحر واألمـو الترفيه ، تكون الرح

:دين ـة المتقاعـسياح -2-5-4  

أنـواع  السياحـة  وكبـار  السـن  وهـي  أكبـر  مـا يشـارك بهـا المتقاعديـن  اـغالب    
طويلـة إلى المناطـق المشهـورة  وغالبـا تكـون هذه الرحـالت لفتـرات انتعاشـاالتقليـديـة 

.وتتـوفر على خدمـات بدرجـة ممتـازة  والهادئـة   

  :أنواع السياحـة وفقا للعـدد  -6- 2
  : سياحـة األفـراد  - 6-1- 2

  .ورغباته، خصائصه، قدراته ودوافعه  جاتهالحتياالتي تتضمن سفر شخص واحد تتم وفقا        
  : السياحـة الجماعيـة  - 6-2- 2

ط مشتركـة ـرواب مـتربطهاص ـن األشخـذه السياحـة بسفـر مجمـوعة مـتتعلـق ه        
ع بعضهـم البعض ضمـن برنامـج محدد ،يشمـل األماكـن التـي يرغبون فـي ـيسافـرون م

.، تنظـم عن طريـق وكاالت السياحـة و السفـرزيارتهـا وأمـاكن الطعام والنـوم   

  : أنواع السياحـة وفقا لمستوى اإلنفـاق  -7- 2
:االجتماعيـةالسياحـة  - 7-1- 2  

وهـي التـي تشتـرك فيهـا فئـات ذات الدخـل المحـدود و ال تستطيـع مواجهـة         
الـدول علـى إيجـاد  نفقـات مرتفعـة فـي السفـر و اإلقامـة ، لذلك عملـت الكثيـر مـن

بتشجيـع الرحـالت   إجازاتهـممـن   االستفـادةحلـول تمكـن هـذه  الفئـات  مـن  
الجماعيـة و دعمهـا ،و توفيـر إقامـات بأسعار  رمزيـة ، وقـد ظهـر السفـر بالتقسيـط 

  . )1(الذي يسمـح للفـرد بالسفـر ثـم يقـوم بتسديـد نفقـاته بالتقسيـط
     . 277:دعبس ،مرجع سبق ذكره ،ص يسري - )1( 
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  :         سياحـة الطبقـة المتمـيزة  - 7-2- 2

ل متميـز، يمكنهـا ـيرتبـط هذا النـوع مـن السياحـة بالطبقـات التـي تتمتـع بدخ         
مـن الخدمـات  االستفـادةمـن السفـر و اإلقامـة فـي فنـادق الدرجـة الممتـازة و 

  .المتمـيزة 
    :سياحـة األغنيـاء  -3- 2-7 

ترتبـط بأصحـاب المالييـن و المليارديرات أو بشخصـيات عالميـة ، هـذا النـوع         
  .مـن السائحيـن لهـم متطلبـات خاصـة ومسـتوى إنفاقهـم مرتفـع للغايـة 

يمكـن تلخيـص أنـواع السياحـة التـي تـم ذكرهـا سابقـا وحسـب المعاييـر فـي         
  : الشكـل الموالـي 
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  :معايير تقسيـم أنمـاط السياحـة و أنواعهـا المختلفـة ): 2(الشكـل رقـم 
  
  

 
  

 
 

   
  
  

 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

. 153:دعبس ، مرجع سبق ذكره ، ص يسري: على باالعتمادمن إعداد الطـالبة : در المص  

   الهـدف وفقا للدافـع أو

  وفقا للموقع أو الحدود

  وفقـا  لمـدة اإلقـامة

  نظيـموفقـا لطريقة  الت

  وفقــا   للسـن

  وفقـا  للعـد د

  وفقـا لمستوى اإلنفـاق

  سيـاحة داخليـة

  سياحـة خارجيـة

  سياحـة موسميـة

  سياحـة عـابرة 

 سياحـة  فرديـة

  سياحـة شبـه مقيمة

  سياحـة منظمـة

  سياحـة الطالئـع

  سياحـة الشـباب

  سياحـة الناضجين

  سياحـة المتقاعدين

  سياحـة األفـراد

  سياحـة جماعـية

  سياحـة إجتماعيـة 

  ة المتميزةسياحة الطبق

سيـاحة ترفيهية 

  سيـاحة طبيعية 

  سيـاحة ثقافيـة

  سيـاحة عالجية

  سيـاحة دينيـة 

   سيـاحة رياضية

  سياحـة األغنـياء  سيـاحة األعمال
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  يـة و المنظمات القائمة على النشاط السياحـة في الدول العربيـالسياح: ث الثالث ـالمبح
وأكثرها تنوعا فـي العالم ،حيث  االقتصاديـةأصبـح قطاع السياحة من أكثـر القطاعات         

كبيـرا  اهتمامادة منظمات أولت الـدول ، كما ظهرت عـ اقتصادياتتحـتل مكانة مهمـة ضمن 
  . كبيرا بهـذا القطـاع  اهتمامـابالسياحـة ، وحتى الدول العربيـة التـي بدأت حديثـا تولـي 

  :ض الدول العربيـة ـي بعـالسياحـة ف - 1
تقـع الـدول العربيـة في منطـقة تعاقبـت عليها عـدة حضـارات قديمـة ومـا           

ري باقـي علـى مـر الزمـان لـه قيمـة عظمـى فـي النواحـي تركتـه مـن تراث حضـا
العلميـة ،الثقافيـة والسياحيـة ، باإلضافـة إلـى الموقـع المتوسـط الممتـاز بيـن ثـالث 

فـي  اقتصاديـةهـذا ما جعـل المواصالت إليهـا  أوروبـا ، أفريقيـا و أسيـا،: قـارات 
دولـة  22و يضم «المنـاخ وتنوعه ،  باعتدالالمنطقـة  الوقـت والنفقـات ، كمـا تتمـيز هـذه

تشكـر كتلـة واحـدة متصلـة  ²مليون كلـم 14تمتد على مساحـة واسعـة تزيـد علـى 
، و تبقـى كـل دولـة لـها خصائصها  التـي تنفـرد بهـا وتميزهـا  )1( »األجـزاء تقريبـا 

  :ـة فـي بعـض الدول العربيـة عـن باقـي الـدول وفيمـا يلـي عرض لواقـع السياح
  :جمهوريـة مصـر العربيـة  -1- 1

بمواقعـها  اشتهـرتتعتبـر مصـر مـن أهـم البلـدان السياحيـة فـي العالـم ،         
األهـرام فـي الجيـزة ، المعالم األثريـة فـي األقصر و أسـوان :السياحيـة التاريخـية مثـل 

الغردقـة :مثـل  )2(ـة الجديـدة فـي سينـاء و البحـر األحمـرباإلضـافة إلى المواقـع السياحي
شـرم الشيـخ و طابـا ، هـذا مـا أدى إلـى وجـود أنـواع مختـلفة مـن السـياحة وفـي 
جميـع فصول السنـة، مـن سياحـة مؤتمـرات ،التدريـب ،السياحـة الصحـية ،سياحـة 

  .ة ثقافيـةدينيـة سياحـة ترفيهـية علـى الشواطـئ و سياحـ
ي عام ـبقطاع السياحـة مند بداية عملية السالم في الشرق األوسط ف لقد بدأ االهتمام         

وتقتضي هذه  2017حتى 1997عاما تغطي الفتـرة من  20وقد وضعت خطة للتنميـة مدتها 1991
: ليدية مثـلالخطة بضرورة تطوير السياحة في المناطق السياحية سريعة النمو وليست المناطق التق

القاهـرة واإلسكندرية ، وكذا ترمـيم المواقع السياحيـة الموجودة وحمايتها ، باإلضافة إلى توسيع 
  .نطـاق التدريب السيـاحي لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلـب على الموارد البشـرية المؤهلـة 

،مجلة العلوم  االقتصاديي دعم التكامل ، السياحة في الوطن العربي و دورها ف القحطاني محمد بن مفرح - )1(
  . 463:،ص 2002، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، 03،العدد  االجتماعية

المصري ، المجلة المصرية  االقتصاد ىعل انعكاساتهاالقطاع السياحي في مصر و  اقتصادياتإجالل راتب،  - )2(
  . 169: ، ص 1999ط القومي، مصر ، جانفي للتنمية والتخطيط ، العدد األول، مطبعة معهد التخطي
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وتلعب السياحـة في مصر دورا هامـا في مجمـوع صادراتها ، نظـرا لإليرادات التـي         
تحققـهـا حيـث تمثل ثانـي اإليرادات بعـد تحويالت المصرييـن فـي مصر ، كما أنهـا 

حتى أنها أعلى مـن عائـدات بيـع تعـد أهـم من الرسـوم المحصلـة من قنـاة السـويس و
 .النفـط ، كما أنـها تعد من أهـم عوامل التثبيت فيما يتعلق بالحالة اإلجماليـة لميزان المدفوعات

يعد السيـاح األوروبييـن أغلبية السيـاح الوافديـن إلـى مصر باإلضـافة إلى سيـاح         
  .    كـا الشماليـة الدول العربيـة ثـم يأتـي بنسبـة أقل سيـاح أمري

 %0.65إلى  1986عام  %0.39 نصيـب مصـر من السياحة الدوليـة من ارتفعولقـد         
لكن رغم ذلك تبقى حصتها مازالت متواضعة مقـارنة بحصص الدول السياحية الرئيسية  1996عام

  .)1( ) %7.0و إسبانيـا  %7.5، الواليات المتحدة األمريكية  1996عام  %10.3(فرنسـا : مثـل
  : الجمهوريـة التونسيـة  -2- 1

 واستطاعت «تعتبـر إحـدى البلـدان الرئيسـية في حـوض البحر األبيـض المتوسط ،         
مـع محافظتها على قطاعهـا السياحـي أن تتحـول إلى إحدى الجهـات السياحيـة المرموقـة 

مليون سائـح من مختلف أنحاء في العالـم ، إذ تستقبـل سنويـا فـي المتـوسط حوالـي 
نظرا  لما تتوفـر عليـه مـن شواطـئ جميلـة و مواقـع سياحيـة تقليديـة  )2( »العالـم

كالقـيروان  صفاقـص ،جيـس و زغوان ،كل هـذا أدى إلى وجـود أنواع مختلفـة من 
  .الـخ ...سياحـة ترفيهيـة سياحـة صحيـة ،سياحـة المؤتمرات ،سيـاحة ثقافيـة: السياحـة 

تـونس على الرغم من المنافسة المتزايدة من طرف المملكة المغربية و مصر  استطاعتلقد       
 4المرتبـة الثانيـة مـن بين الدول العربيـة بحوالـي  واحتاللمن أن تدعم مكانتـها السياحيـة 

نسي ، ليبلغ بليـون دينار تو 2،وبلغت عائدات السياحة في نفـس السنة  1999مليـون سائح عام 
  . )3( %7إلى  2001وتتوقع أن تصل عام  %4.5مساهمتـها في الناتـج المحلي اإلجمالي بحوالي 

  لصيانـة الفنـادق  االستثمـاراتلقـد خصصـت الجمهوريـة التونسيـة جزء كبـير مـن      
  ريألف سر192 يائيـة اإلجماليـة لتصل إلى حوالقدرتهـا اإليو ارتفعـتوتجديدهـا بذلك 

  
األقطار العربية ، المعهد العربي للتخطيط ،الكويت،  اقتصادياتدور و أفاق القطاع السياحي في : ناجي التوني - )1( 

  . 15: ، ص 2001
 فيفريبيروت،  ، مجلة المال و العالم ،  2002ريمون خليفة ،آمال بتحسين السياحة في الشرق األوسط عام  - )2(

   . 60: ، ص 2002
أفريل  -،دار الصقر ، البحرين ، مارس 13الصياد ، حول السياحة النظيفة ، مجلة المسافر العربي ، العدد محمد  -)3(

  .  01: ، ص 1987
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  ألـف وظيفـة  30فنـدق سياحـي ، و لقـد تم خلـق حوالي  722ى ـموزعـة عل 1999عـام 

  .)1(ألف عامـل77دد العامليـن اإلجمـالي ـجديـدة ، ليبلـغ ع
أما بالنسبـة لنوع السيـاح القادميـن إلى تونـس فقد سجـل عدد السيـاح اليابانييـن         

را ـن أوروبـا الغربيـة و أخيـط ثم السيـاح مـنموا كبيـرا يليهـم سيـاح من الشـرق األوس
  .سيـاح أمريكـا الشماليـة 

  :المملكـة المغربيـة -3- 1
  نـي قطاع إستراتيجـي ،و من بيـن العوامـل التـيتعتـبر السياحـة في المغـرب  ثا        

  السيـاح موقعـه الجغرافـي و قـربه  مـن بـلدان أوروبـا   اجتـذابساعدت المغـرب على 
الغربيـة و شواطئـه المطـلة على البحـر األبيض المتوسـط والمحيـط األطلسي ، باإلضافة 

،لكن رغـم ذلك يبقـى قطاع السياحـة غير  إلى طبيعتـه الجبليـة وتراثـه الثقـافي اإلسالمـي
و يسجل تراجـع في عائداتـه بنسبـة تتراوح مابيـن  «متطـور مقارنـة بمصـر وتونس 

  )2( »2001مليار دوالر المسجل  سنة  2.3لتصبـح أقـل من مبلـغ  2002 عام %25إلى  10%
ربيـة من أجل تنميـة هذا لذلك فقد كـان البـد من بـذل جهود أ كبـر مـن طرف الحكومة المغ

القطـاع حتـى يصبـح قادرا علـى منافسـة البـلدان األخـرى ، وذلك بوضـع خطط لزيـادة 
في المغـرب  االستثمـارللفنـادق و السمـاح للشركـات السياحيـة الكبـرى  االستيعابيةالطاقـة 

  .)3(1999فنـدق عام  568ألف سرير موزعـة على 94،وقد بلغـت طاقـة اإليواء 
ولقـد شكـل السيـاح األوروبيون األغلبيـة ، معظمـهم فرنسييـن وإنجليـز ،إيطالييـن         

  .إسبانيـين وألمـان ،باإلضـافة إلى عدد مـن سيـاح  أمريكـا الشماليـة 
مصـر ،تونـس : بعـد تعرضنـا للسياحـة فـي بعـض الدول العربيـة المتمثلـة فـي        

يمكـن القـول بصفـة عامـة أن قطـاع السياحـة  فـي  رفة وضعـها ،و المغـرب ومعـ
معظـم  الدول العربيـة مازالـت تواجهـه معوقـات كثيرة تحد من تطـوره ونمـوه ، منهـا 

إلى  وافتقارهـافـي البنيـة التحتيـة ونقـص الكوادر البشريـة المتخصصة ،  االستثماراتقلـة 
اع ـذا القطـاع وترويـج وتسويـق منتجاتـه، فلـم يلقـى هسياسـة موجهـة لتنميـة القطـ

  .اقتصـاديالـالزم كقطـاع  االهتمـام
  

        
  . 39:، مرجع سبق ذكره ، ص ناجي التوني- )1( 
  . 60:ريمون خليفة ، مرجع سبق ذكره ، ص -  )2(
  . 42:ناجي التوني  مرجع سبق ذكره  ، ص - )3(
  



  .القسـم األول.....................................................................مدخل للسياحـة : الفصل األول 

- 31 - 

  
ة هـي مشكلـة ـي الدول العربيـي التـي تواجـه السياحـة فل المشكـل الرئيســلع         

يسمـح لهـا بالتنافـس على  ي الـنوعيـة الخدمـات بالدرجـة األولـى ، فمستـواها الحال
ى الرغـم ـمنها ،عل %3.5فحصتهـا من الصناعـة السياحيـة العالميـة  «المستـوى العالمي 
،كمـا أن هـذا  )1( »الطبيعيـة و األثريـة من مقومـات السياحـة %40مـن أنها تمتـلك 

القطـاع مـازال عرضـة للتأثـر بالتطورات السياسيـة السائدة فـي المنطقـة، خاصـة فيمـا 
  .يتعلـق بغيـاب السـالم واألمـن والذي يقـف عائقـا أمام تنميـة القطـاع وتطـوره 

ينهـا وبين المنظمات التـي تعتني لذلك ينبغـي على الدول العربيـة التعـاون فيما ب        
بشؤون السياحـة والسفـر وتنسيـق السياسـات المتعلقة بالسياحـة و توحيـد المـواقف خـالل   

  .العربيـة والدوليـة  واالجتماعـاتالمؤتمـرات 
  :المنظمـات القائمـة علـى النشـاط السياحـي  - 2

تي تواجه القائميـن عليها في مختلف الدول وتعاظمت المشاكـل ال تعاظـم دور السياحـة        
د كانت النتيجـة ـرار في تلك الـدول ،وقـأصحاب الرأي والق اهتمامـوأصبحـت محل 
الواسـع بالسياحـة هو ظهور عدد معتبر من الهيئـات والمنضمـات  االهتمـامالطبيعيـة لهـذا 

  .دوليـة والمنظمـات العربيـة المنظمـات ال:السياحيـة والتي يمكـن أن نقسمـها إلى قسمين 
  :منظمـات السياحـة الدوليـة  -1- 2
  :تعريفهـا  - 1-1- 2

ي ـلعـدد مـن أشخاص القانـون الدول ي تجمـع إراديـالمنظمـة الدوليـة ه «        
دولـي ويتمتـع بإرادة ذاتيـة  اتفـاقوجب ـجسد فـي شكل هيئـة دائمـة يتـم إنشاؤهـا بمـمت

انونـي متميـز ،وبأجهـزة  مستقلـة تمارس المنظمـة مـن خاللهـا ومـزود بنظـام ق
  .)2(»نشاطـها لتحقيـق الهـدف المشتـرك الذي مـن أجلـه تـم إنشاؤهـا

  : دواعـي ظهـور منظمـات السياحـة الدوليـة  -2-1-2
  : يـتتمثـل فيمـا يل        

  نسبيـا  السياحيـة  فاألسـواق   ـة ،داد المنافسـة السياحيـة الدوليـة واشتـتعاظـم الحرك*   
  إن مكسـب أحـد األطراف للسيـاح سـوف يكون علـى ـ، و بالتالـي ف)3(محدودة وثابتـة     
  .حسـاب األطراف األخـرى     

   
،  2000، بيروت ، جويلية 29عتمان عائدي ، معوقات السياحة في سوريا ، مجلة السياحة و البيئة ، العدد - )1( 

   . 27: ،ص
  .145: محي محمد مسعد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)2( 
  . 109: ، ص ذكرهمنال عبد المنعم مكية ، مرجع سبق - )3( 



  .القسـم األول.....................................................................مدخل للسياحـة : الفصل األول 

- 32 - 

  
   
  وليـس على الـورق  ـد آلخـرن بلالتـي تنتقـل فـي جيوب السيـاح موال ـمشكـل األم*  

  . اتفاقيـة أو الت ائتمانيـةـعتمـادات مصرفيـة أو تسهيبواسطـة ا   
  .المشاكـل التـي يواجههـا السيـاح فيمـا يتعلق بالجمـارك و الجوازات و التأشيـرات *  

ل ـود منظمـات سياحيـة دوليـة مـن أجـى وجـرت الحاجـة إلـنتيجـة لذلك ظه        
  .إيجـاد الحلـول للمشاكل التـي تواجـه السيـاح 

  : فوائـد المنظمـات السياحيـة الدوليـة  - 1-3- 2
  :تتمثـل فيما يلـي         
    . المناسبة لها   ة بالسياحة لدراسة و طرح المشاكل ومحاولة إيجاد الحلولـجمع األطراف المعني* 

  قيـام  خـالل   خاصـة دث بيـن دول الجـوار ـي تحـالت الضـارة  المنافسـة   بـتهذي*  
  ة مشتركة ، ثـم تجتهـد كل المنظمات بجمـع هذه الـدول المنافسـة  وبـذل جـهود إعالميـ   
  .دولـة فـي جـذب السيـاح لهـا    
  .توحيـد األسـس اإلحصائيـة فـي جميـع الـدول *    
  .ة ـل دولـإيجـاد التشريعـات السياحيـة المشتركـة التـي تكمـل القوانيـن المحـلية لك*   
.سـتوى المهنة والعاملين بها منها  في رفع م ادةـاالستفنشر الدراسـات العلميـة للسياحة و *     

  :أنـواع المنظمـات السياحيـة الدوليـة  - 1-4- 2
  :المنظمـات الحكوميـة  -1- 1-4- 2

  :ن الدول ،نذكـر منها ـوهي المنظمـات التـي تنشـأ بمعاهـدة بي        
  :منظمة السياحـة العالميـة  -أ

من أكبـر المنظمـات الدوليـة  ،وهـي 1975هـي منظمـة حكوميـة تم إنشاؤهـا عام         
،تضـم أكثـر  )1( )أسبانيـا (التـي تهتـم بشؤون السياحـة والسفـر ، مقـرها مدريـد 

وتعتبـر هـذه المنظمـة الممثل الرسمـي للسياحة لـدى األمـم المتحـدة )2(دولـة 150مـن
  :)3(ـاتتعـاون معها مـن أجل دفـع و تطـوير السياحـة  العالميـة ، مـن أهدافه

  دول ـلل  والمحليـة  الدوليـة  العالميـة للسياحـة  اإلستراتيجيـات  تطويـر علـى  تعمـل * 
  .األعضـاء   باإلضافـة إلى عمـل بحوث تتعلـق بالسيـاحة العالمـية   
   

)1( -Valery patin , op - cit , p : 56. 

)2(
جامعة فرحات  ، 04و علوم التسيير ، العدد  القتصاديةامجلة العلوم  سوق الخدمات السياحية ، خالد كواش ، –

  . 157:، ص 2005عباس ،سطيف ،
  . 60:فؤاد رشيد سمارة ،مرجع سبق ذكره ،ص - )3(
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  و تحسيـن األحوال السياحيـة   ،  الوسائـل كافـة  بتجنيـد   العالميـة  بالسياحـة  النهـوض* 
  .تبـادل المعلومات السياحيـة للدول األعضاء والربـط بين الهيئـات السياحيـة و تسهيـل    
.إقامـة مؤتمـرات وإصدار مجلـة تحتـوي على بحوث و معلومات عن السياحـة الدولية *   

  ترويـج وتطـوير السياحـة المحليـة والعالميـة و العمـل على تقويـة التعـاون الدولـي * 
  .فـي مجـال السياحـة و السفـر للدول األعضـاء    
.القيـام بإحصائيـات السياحـة بالنسبـة للدول األعضـاء *   

  ) .خـال...فندقـة ،نقـل ، مطاعـم ، (النهـوض بكل منشـآت  القطاع السياحـي * 
  المشاكـل  اتجـاهن الدول األعضـاء ـق بيـى توفيـر السلـوك المنظـم و المنسـل علـالعم *
  .سفـر ،الحجـوزات و الجمـارك ن مشاكـل التأشيـرة ،إجراءات الـالسياحيـة م  
  :إتحاد النقـل الجـوي الدولـي  -ب

 نـال ، مـي مجال النقـل الجوي ومقـره منثريـة الخدمـة فـو تنميـهدفـه الرئيسـي ه        
:  )1(أهدافـهم ـهأ  

  .توحيـد أسعـار السفـر و أسعـار شحـن األمتعـة و البضائـع *  
  .لخاصة بتذاكـر السفـر توحيد الشـروط و القواعـد ا*  
  .شركات الطيران مع بعضهـا البعـض  استحقاقاتإيجاد نظام غرفـة المقاصـة لتسويـة *  
  :اد الدولـي لوكـاالت السفـر ـاإلتح - ج

  :،أهدافـه ) اـبلجيك(مقـره بروكسـل         
.تنظـيم مؤتمـرات دوليـة *   

السفـر و دراسـة المصالـح المهنيـة نشـر المعلومـات السياحيـة المتعلقـة بوكيـل *   

  .لجميـع مكاتـب  السفـر    
  السفـر  بيـن وكـالء  تنشـأ   التـي  الخالفـات  لحـل   المجـال الدولـي التدخـل فـي * 
  .ع دول أخـرى ـالمحليـة أو م اداتـاالتحو    
  
  
  
  
  
  . 111:منال عبد المنعم مكية ، مرجع سبق ذكره ، ص - )1( 
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  :لجنـة السفـر األوروبيـة -د

دولـة مـن دول أوروبـا الغربية ، مهمتهـا  23وتضـم  1948عـام أنشـأت        
الدول األعضاء و توحـيد السياسات بينها فـي مجـال  اقتصـادالمسـاعدة علـى بنـاء 

  .السياحـة والسفـر 
  :ر حكوميـة ـالمنظمـات الغي -2- 1-4- 2

منظمـات ال تـنشـأ بمعاهـدة دوليـة ، بل يشتـرك فيهـا هـذا النـوع مـن ال        
هيئـات  وشركـات وأحيانـا قـد يشتـرك فيهـا أفـراد ،هـذه المنظمات ال تهـدف إلـى 

  .تحقيـق الربـح  وال تكـون على شكـل شـركـة تجاريـة 
  : ومـن أهـم هـذه المنظـمات          

  :الجمعيـة الدوليـة للفنـادق -أ 
تضـم فـي عضويتـها معظـم فنـادق العالـم ، مقرهـا الدائـم فـي باريـس            

وتبـادل  االتصاالتيهـدف إلـى تنظيـم العالقـة بيـن شركات السياحـة والفنـادق ،وتسهـل 
  .األفكـار وتقـدم الدراسـات والبحـوث فـي مختلـف جوانـب عمـل الفنـادق 

  :يارات ـالسالمنظمة العالميـة للسياحـة و -ب 
مقرهـا لنـدن وتهـدف إلى تطويـر السياحـة والتنسيق بيـن االتحادات المحليـة         

  .للسياحـة في  البلـدان األعضـاء وطبـع  وتوزيـع تذاكـر السيارات الدوليـة 
  :ات السياحيـة العربيـة ـمنظم - 2-2 
  :المنظمـة العربيـة للسياحـة  -1- 2-2 

هـا كـان هنـاك مـا يسمـى باإلتحـاد العربـي للسياحـة مقـره القاهـرة  قبـل إنشائ        
 1980تحول إلى منظمـة متخصصة فـي مجـال السياحـة ، وفي عـام  1978وفـي عـام 

  : ، وتتمثـل اختصاصاتها في   )1(المنظمـة العـربية للسياحـة اتفاقيـةى عقـد عل االتفـاقـم ت
  . ة مشتـركة لتنميـة النشاط السياحي على الصعيد العربـي والعالمـي وضع سياسـة عربيـ*         
  .توفيـر البيانـات واإلحصائيات وإجـراء البحـوث والدراسـات للدول األعضـاء *         
  .التعـاون مـع المنظمـات والهيـئات العربيـة والدولـية *        
  ن طـريق تذليـل القـيود ـدول العـربية عـن الـبي  فيمـا  تشجيـع الحـركة السياحيــة*        

  .دول ـن هـذه الـوالعقـوبات  وتبسيـط اإلجراءات التـي تعـرقل التنقـل بي          
  .اءات ومستـوى األيـدي العاملة فـي المجال السياحي والفندقـي ـى رفـع كفـالعمـل عل *
  
  .75:،ص 2002ية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، سوزان علي حسن ، األجهزة و المنظمات السياح - )1(
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  : اد العربـي للفنـادق ـاإلتح -2- 2-2 

مقـره القاهـرة ويهـدف إلى رعايـة مصـالح الفنـادق و المطاعم بيـن الـدول         
  .األعضاء و تبـادل الخبرات و المهـارات بين مختلـف المنظـمات 

  : دول العـربية ـنـي للس الطيـران المدـمجل - 2-3- 2
يهـدف إلـى جمـع و نشـر المعلومـات المتعـلقـة  بالمالحـة  الجويـة  و تشغيـل         

  .الخطوط الجويـة ، و كـذا التعـاون مـع إتحـاد النقل الجـوي الدولـي  استثمـارو 
  :ي الـدول العربيـة ـرابطة مكاتـب السياحـة و السفـر ف - 2-4- 2

ـا الرئيسـي هـو تنظيـم و تشجيـع و تنميـة السياحـة العربيـة و رفـع هدفه        
  .مستـواها 

عمومـا يمكـن القـول أن هـدف هـذه المنظمات هـو تنميـة السياحـة وترقيتـها         
علـى الصعيـد العربـي والعالمـي، من خـالل مخططـات و برامـج تسعـى إلـى تحسيـن 

الدوليـة المتعلقـة بالسياحـة وتطويـرها لتعـود بفوائـد  اقيـاتاالتفالعالقـات وتطبيـق 
راءات مرنـة ـ، وذلك بتوفيـر إجاالتفاقيـاتمتبادلـة بيـن الـدول المشاركـة فـي هـذه 

  . فـي مجـال النقـل و تحويـل العملـة وتوفيـر األمـن السياحـي 
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   :    ل ـة الفصـخاتم

ول أن السـياحة ومنـذ العصور القديمـة شكلت ـاية فصـلنا هذا يمـكن القفـي نهـ        
ر الزمـن ـدة عبـورات عديـأهميـة خاصـة لـدى معظـم الشعـوب، وقـد شـهدت تط

 اختلفـتدة منـها ـبذلك التعاريـف التي أعطيـت لها ،وقـد ظهـرت أنـواع عدي فاختلفـت
  .ى أخـر ـان إلـراد ينتقلـون مـن مكـل األفات التـي تجعــالدوافـع والحاج باختـالف

ا ـدا وأصـبح يحتـل موقعـي العـالم نمـوا متزايـد قطـاع السياحـة فـلقـد شه        
دول ـم صناعـة عالميـة ،حتـى الـالشعـوب لتصبـح أول وأه اقتصاديـاتمتميـزا فـي 

ث أنهـا بدأت فـي تنميـة ـرا ، حيـكبي اهتمامـاالعربيـة أصبحت تهتـم بصناعـة السياحـة 
ن أجـل زيـادة حركـة السياحـة الدوليـة وإسهامـها ـمواردهـا السياحيـة وتطويرهـا م

يتـم ذلك إال مـن خـالل  الوطنيـة و اإلقليميـة ، وال االقتصاديـةفـي توسيـع قاعدتهـا 
بـادل المعـارف ا  التعـاون فيمـا بينهـا وتـالسياحـي، كمـا يجـب أيض االستثمـارتشجيـع 

ف ـق مـع مختلـوكـذا التنسي ازدهـاره ره وـفـي المجـال السياحـي مـن أجـل تطوي
  .الدوليـةالعـربيـة و المنظمـات السياحـية 

      
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



  
  
  

 
  

  الفصـل الثانـي   
  المنشـآت السيـاحيـة

  
  

  .تعـريف المنشآت السياحية و أنواعها : المبحـث األ و ل 
  .المنشـآت السياحيـة  ملكيـة:  المبحـث الثاني 
  .أهميـة المنشـآت السياحيـة : المبحـث الثالث 
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ا وتوسعـها ـيـزال تقدمه والم ،ـأصبحـت السياحـة من أكبـر الصناعـات فـي العال          

ن الـدول ـت كـثيرا مـد عملـذا التوسـع فقـدا ، ونتيجـة لهـة جـينمـو بصورة سريع
فـي  االستثمـارع ـالمتقدمـة والناميـة علـى سـن القوانيـن وإصـدار التشريعـات وتشجي

ن المنشـآت السياحيـة ،حـيث كـل ـح بظهور العـديد مـا سمـذا مـه ـاع السياحـي،القط
عـدة أشكـال قانونـية  تذه المنشـآـة للسـياح ، وتتخـذ هـا تقـدم خدمـة معينـدة منهـواح

 ة للمحافظـة علـى شرعيتـها القانونيـة والحفـاظـدد عالقاتـها ومعامـالتها التجاريـتح

ستمراريتـها وتوسعـها لتقـديم ، و ضمـانا  ال رـابها وحقـوق الغيى حقـوق أصحــعل
 ةـذا مـن جهـاح وتحقيـق رضاهـم هـف الخدمـات السياحيـة التـي يحتاجـها السـيـمختل
 االجتماعيـةو  االقتصاديـةن المكـاسب ـا مـرهـاري للدولـة وغيـراز الوجـه الحضـو إب

  .جهـة أخـرى   نـم
ذه المنشـآت كان  البـد أوال مـن تعريفـها و تحـديد ـمـعرفة أهميـة ه لـمـن أج        

ا ـى معـرفة أهميتها ومـوال إلـوص ي تتخـذها ،ـم األشكـال القانونـية التـث أنواعـها ،
  .ي الفصـل الموالـي ـف ها ستناولــب للـدول ، هـذا مـن مكاسـم هتحققـ
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  ا ـة و أنواعهـآت السياحيـف المنشـتعري: ث األول ـالمبح
ي سبـيل تحقيـق الراحـة ـلقـد ظهـرت منشـآت سياحيـة تستغـل رأسمالـها ف        

ذب ـتوافـر عوامـل الج لخدمـة السيـاح ، مستفـيدة بذلك مـنوتقـديم تسهيـالت سياحيـة 
ها واإلقامـة فيـها ل الدولـة ، التـي تغـري السـياح األجـانب علـى زيارتــالسياحـي داخ

 االهتمـامى ـري المواطنيـن وتشجعهـم علـدة ممكـنة مـن ناحيـة ، كمـا  تغـأطول م
ن ـق الجميلـة التـي تزخـر بهـا البـالد مـى المناطـبالسياحـة الداخليـة و التعـرف عل

 .ناحيـة أخـرى  

  :آت السياحيـة ـتعريف المنش -1
فهناك من يعتبـر منشـأة سياحيـة  آت السياحيـة ،توجد عـدة تعـاريف للمنشـ        

ات، و كذلك تعتبـر منشـأة ـالسـياح لتقديـم المأكوالت و المشروب الستقبـالمعـدة الاألماكـن 
  .)1(ة أو جويـةـالت بريـة أو بحريـل النقـل المخصصة لنقـل السـياح في رحـسياحية وسائ

السـياح وتقديـم الخدمـات المختلفـة  تقبـالالسهـي تلك األماكـن المعـدة أساسـا  «أو-
فـي نفـس المكـان كالمطاعـم  استهالكهـام ـالتـي يت ،اتـمشروب ومـن مأكـوالت 

لك وسـائل النقـل المخـتصة  لنقـل السائحيـن أوتلك المعـدة ـوكـذلك المنشـآت الـتي تمت
  .)2( »إلقامـة النـزالء والسائحيـن مثـل الفـنادق

 مؤسـسات  تجاريـة  تقـوم  بالعمـل  علـى  تقديـم « :ا ـبأنه  تعريفـها  أيضايمكـن   و -

مـن خدمـات إقامـة وطعـام وشـراب وخدمـات  مختـلف الخدمـات السياحيـة الالزمـة ،
الت ـتنظيـم برامـج للرح تجـاريـة ، إرشـاد سياحـي ، رياضيـة ، ثقافيـة ، عالجيـة ،

احـي بمختلـف أنواعـه  لكافـة السـياح علـى مختلـف وكـذلك خدمـات النقـل السي
 . )3( »أنواعهـم

ن ـن أجـل صناعـة السياحـة البـد مـذه التعـاريف  يمكـن القـول أنـه مـمـن ه        
واء ـالنقـل ،اإلي: ة فـي ـت و المتمثلان األركـان أو المقومــتوفـر مجموعـة م

  .المطـاعـم و البرامـج السياحيـة 
  
  

     
  . 90:،ص 2001سوزان علي حسن ،التشريعات السياحية و الفندقية،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ، -)1(
     190:، ص2001،دار البركة ،عمان ، 1المنشآت السياحية ،ط محاسبةسمير حمودة ، عاطف األخرص، -)2(

 1996قية ،مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، فؤاد السيد المليجي ، المحاسبة في األنشطة السياحية و الفند -)3(
 . 47:، ص
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  :واع المنشـآت السياحيـة ـأن -2

نظـرا لتـنوع أشكـال السياحـة وتنوع الخدمـات السياحيـة التـي يحتاجـها السائـح         
فقد كـان البـد مـن وجود العديـد من المنشـآت  السياحـية تختـص كـل واحدة منـها 

  :ـم هـذه الخدمـات وأهمـها فـي تقدي
  :الفنـادق  -2-1

ى إل باإلضافـةة أو نزل تقـدم خدمـة اإلقامة بالدرجة األولى ،ـو مؤسسـهدق ـالفن «        
  .)1( »معين  ـاء أجرلق لخدمـة الطعـام ، المشروبات و خدمات أخرى يحتـاج إليهـا النزيـ

  :الفندقـيص النشـاط ـخصائ -2-1-1
ة ائـص تميـزه عـن غيره مـن األنشطن الخصـاط الفندقـي مجموعـة معينـة منشلل        

  :األخـرى سواء كانت تجاريـة ، صناعية أو حتى خدمية ، نوجزهـا فيمـا يلى  االقتصاديـة
  :اط الفنـدقي وتنوعـه ـدد النشـتع  -  أ
النشـاط  لكـن أداء هـذا، األصـل فـي نشـاط الفنـدق هو تقديـم خدمـات متنوعة         

كتأجيـر محـالت : ) 2(الخدمـي األساسـي يتطـلب منـه مـباشرة أنشطـة تجاريـة أخـرى
الـخ حتى أن ...الغسـيل ،الكـي و الحـالقة : لتقديـم خدمـات مختلفـة للسيـاح مثـل 

بعـض الفنـادق الضخمـة أصبحـت تشبـه إلى حـد كبير ما تقـوم به المشروعات 
ائيـة التي تقوم بها ذل المـواد األوليـة المتمثلة فـي المواد الغالصناعــية ،من تحويـ

  .المطابـخ إلى سلـع تامـة تتمـثل في مختلـف أصنـاف المأكوالت و الوجـبات 
  :الفنـدقية النشـاط ـموسمي   - ب

بمعنـى أن اإلقـبال علـى الفـنادق يـزداد ويرتفـع حجـم نشـاطها في بعـض         
ا ، أي أنـه لـيس ثابـت الحـجم على مدار السنـة  وحتـى علـى الفصـول دون غيرهـ

مـدار الفصـول ، فإنـه يـتسم بالتغـير علـى مسـتوى األسابيـع ، فيـالحظ زيـادة اإلقـبال 
علـى الفـنادق فـي نهايـة األسبـوع ، حيـث يفضل بعـض األسـر قضـاء عطلـة نهايـة 

العالـم يتسـم أنـه فـي  بعـض  بلـدان كمـا  األسـبوع خـارج مـناطـق  إقامتهـم  ، 
النشـاط  الفندقـي  فيـها  بالموسميـة  وذلك  راجـع إلـى أسبـاب  دينيـة معيـنة مـثل 

   .المملكـة العربيـة السعوديـة فـي أوقات الحـج 
 )1 ( -Muriel Deneau ,Patrick Courtin ,droit et droit du tourisme,2 ème édition, édition Bréal, 

France,1996, P :201.                             
  ،محمد محمود عبد ربه،النظام المحاسبي ونظام محاسبة التكاليف في المنشآت الخدمية هشام أحمد عطية -)2(
  .  23:،ص 2000، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  - الفنادق- 
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 :ل النقـدي السريـع ـالتعام - ج

دا ، فالسائـح يتعامـل معـه لمـدة ـأي أن تعامـالت الـنزالء مـع الفنـدق تتـم نق        
ر مـن األحيان أسـبوع، وقبـل المغـادرة ـيـوم أو عـدة أيـام قـد ال تتجـاوز فـي كثي

  .اب ـالبـد عليـه أن  يسـدد ما عليـه مـن حس
  :دم قابليـة اإلنتـاج للتخـزين ـع  - د

يـباع يمكـن تخزينـه وبيعـه  الصناعيـة اإلنتـاج الـذي ال روعاتـففـي المش        
فـي فتـرات الحقـة ، علـى عكـس اإلنـتاج المـقدم مـن طـرف الفنـدق و المتمـثل 
فـي خدمـة المبيـت فال يمكـن تخزينـه لفتـرات الحقـة ، فالغـرفة الشاغـرة يتحمـل 

  .الفنـدق عليـها تكاليـف 
  :أذواق المستهلكيـن ـب اط الفندقـيـر النشـتأث  - ذ

يستطيـع أن يخـتار أو  ينتـقـي نزالءه  بأن يكـونوا مـن فئـة  عمليـا الفنـدق ال        
معينـة أو طبقـة معينـة بذاتـها ، و إنمـا يستقبـل النـزالء الذيـن يتوجهـون إليـه فـي 

تنوعا مـن النـزالء  ، و بذلك فالفنـدق يستقـبل خليطـا م )1(ضـوء إمكانيـاتهـم الماديـة
  . احتياجاتهـمبمختلـف  أنواعـهـم  و عاداتـهـم و لغاتهـم ، و البـد عليـه مـن تلبيـة 

  :ري ـى العنصـر البشـة أساسيـة علـبصف االعتمـاد  - ر
تشاطـا خدميـا يعتمـد أساسـا علـى العنصـر  باعتبـارهالنشـاط الفندقـي         

اد األفـراد وتهيئتهـم خصوصـا فيمـا يتعلـق بحسـن د مـن إعـدـالبشـري ، لهـذا الب
الخ ،هـذه األخيـرة لها تأثيـر كبيـر وبشكـل ...،األمانـة والكفـاءة  االستقبـالالمعاملـة ، 

  .ر ـمباشـر فـي تفضيـل النـزالء لفنـدق علـى أخ
  :واع الفنـادق ـأن -2-1-2

تلفـة فـي العصـر الحـديث تطلـب إن كثـرة األسفـار و التنقـالت ألسـباب مخ        
بالضـرورة خلـق أنـواع مختلفـة من الفـنادق، مهمتـها إشبـاع حاجـات السيـاح بمـا 

  ، كمـا أن  خـال...منهـا   والغـرض  مدة إقامتهـم و  االقتصاديـةيتوافـق مـع إمكانياتهـم 
  قف علـى مـدى توفرأنـواع الفنـادق و أشكـالها تختـلف من بلـد إلى أخـر وذلك يتـو

  
  
  

  
  . 23:،ص 1992محمد نبيل عالم ،محاسبة المؤسسات الفندقية ،دار المريخ ،المملكة العربية السعودية ، -)1(
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  :دة معاييـر ـي شـرح لهذه األنـواع وفـق عـالمقومـات السياحيـة ، وفيمـا يل
  : ب الموقـع ـادق حسـف الفنـتصني - أ

  :ى األنـواع التاليـة ـذا المعيـار إلـنادق وفـق هيمكـن تصنـيف الفـ        
  :ادق مـراكز المـدن ـفن •

إذن فهـي قريبـة مـن مـراكز العمـل  ل المـدن ،ـأي أن هـذه الفنـادق تقـع داخ        
يتـراوح حجمـها بين الفنـادق الصغـيرة الحجـم  «الخ ،...و التسـوق و األبنيـة العامـة 

غرفـة إلـى الفنـادق الضخمـة التـي يكون عدد غرفـها  25تجـاوز ي أي عـدد غرفـها ال
، يتميـز هـذا النـوع مـن الفنـادق بخدماتـها المتنـوعة وأسعـارها )1( »غرفـة 3000

  .المرتفـعة ،يوجد فيهـا أقسـام متخصصـة إليواء السـياح وأخرى إليـواء رجال األعمـال 
  :ادق الضواحـي ـفن •

ات ـاألراضـي داخـل المـدن ، فـإن كثـيرا مـن الشرك تكلفـة تفـاعالرنظـرا         
ار األراضـي ـث يكـون فيها أسعـفضـلت إقامـة الفـنادق علـى ضواحـي المـدن، حي

  .منخفضـة
  :ادق المنتجعـات ـفن •

رب ـرب ينابيـع الميـاه المعدنيـة أو قـن الفنـادق قـيقـع هـذا النـوع م        
ورة رئيسيـة إليـواء طالبـي ـالخ ، مخصصـة بص...شـالالت والجبـال ال، البحيـرات 

  .  االستجمـام الترفيـه و
  :ادق المطـارات ـفن •
تقـع بالقـرب من المطـارات أو داخلهـا ، الغـرض مـن إنشائهـا هو إيـواء         

مـة مسـافري الشركـات السياحيـة الذيـن يضطـرون لإلقا المسافـرين بالطـائرات، و
فيهـا ألسبـاب معينة ، كأن يحـدث عطـل فـي الطائـرة أو تأخـرها لسـوء األحوال 
الجويـة ، أو أن بعـض المسافريـن يفضلـونها من أجـل إقامتهـم القصيـرة ولكـي يكونوا 

  .قريبـين من الطائـرة وال يتحملـون متاعـب السفـر من فنـادق المدن إلـى المطـار 
  
 
  

 
  
  1998،دار وائل ،عمان ، 1ورفع كفاءتها اإلنتاجية ،ط إدارة الفنادق، ين محي الدين السيد عليمحمد أم -)1(
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  ) :الموتيـالت (ادق العبـور ـفن •
 ذاـن الفنـادق خـارج المـدن الكبـرى بصـورة رئيسيـة وكـيقـع هـذا النـوع م        

ن هـم ـء المسافـرين بالسيـارات الذيواـمـن أجـل إيعلـى الطـرق البريـة السريعـة 
ن الخدمـات ـة وغيـرها مـى الراحـة ، األكـل وخدمـات الصيانـفـي حاجـة إل

  .األخـرى 
  :ب مـدة اإلقامـة ـادق حسـف الفنـتصني -ب

  :يمكـن تصنيـف الفنـادق حسـب هذا المعيـار إلى نوعيـن رئيسييـن همـا         
  :ادق اإلقامـة الدائمـة ـفن •

دات سكنيـة ، مخصص أساسـا لغرض إيواء النـزالء ـشكـل وح ذهذا النـوع يأخـ        
  .  وبذلك يوقـع الفندق عقـد إيجار منفصـل مع النزيـل ) شهر كحـد أدنى (لمدة دائمـة  

  :ادق اإلقامـة المؤقتـة ـفن •
ـها مـن ة ، أغلـب زبائنـوهـي الفنـادق التـي تأوي النـزالء لمـدة مؤقت        

  .ن أجـل المتعـة ـالموظفـين و المسـافرين م
  ):الدرجات (ادق حسـب التسهيالت المقدمـة ـف الفنـتصني - ج

  :صنـف الفـنادق إلـى ت حيـث  يعتبـر هـذا المعـيار مـن المعايـير األساسيـة         
  :ادق الدرجـة الممتـازة ـفن •
ي العالـم ، تتميـز بخدماتهـا المتكاملـة ـهـي أرقـى أنواع الفـنادق الموجـودة ف     

تخضـع لمواصفـات محددة تتعـلق بالموقـع ،قطـاع  «للضيـوف وبأسعارهـا المرتفعـة ،
  . )1( »الغـرف و األطعمـة

  :ادق الدرجـة األولـى ـفن •
يتميـز هذا النـوع بتقديـم أفضـل أنـواع الخدمـات الفندقيـة ولكـن ليست بمستـوى         

ذا الـنوع ـه منخفضـة،حيـث أسعارهـا فهي  وكـذا منات الفـنادق الممـتازة خدمـ
  .محددةأيضـا يخضـع إلـى مواصفـات 

  :ادق الدرجـة الثانيـة ـفن   •
هـي أيضـا تخضـع إلـى مواصفـات محـددة للموقـع ، قطـاع الغـرف ،األغذيـة         

ـن خدمـات فنـادق الدرجـة األولـى الخ  ،  خدمـاتها  أقـل  درجـة م...و المشروبـات 
  .و بأسعـار أقـل 

  
   .48:المرجع السابق، ص -)1(
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  :ادق الدرجـة الثالثـة ـفن •
ذا الـنوع من الفنـادق الشعبيـة ، حيث خدماتهـا متواضعـة ، أسعـارها ـيعتبـر ه       

  .رخيصـة وخدماتـها محـدودة 
  :المرشديـن السياحييـن  -2-2
  :المرشـد السياحـي  تعريف -2-2-1

هو ذلـك الشخـص الذي يقـوم بمرافقـة السيـاح إلى أمـاكن الزيـارة ، و تقديـم         
لهـم الخدمـات التـي يحتاجونهـا وكـذا تزويدهـم بمختلـف المعلومـات التـي يرغبون 

بـد فـي معرفتـها ،و بذلك فالمـرشد لـه دور كبيـر فـي نجـاح الجـولة السياحيـة  وال
مـن أن تتوفـر فيـه بعـض الصفات حتـى يكون قـادرا على القيـام بواجبـه على أكمـل 

  :وجـه ، نذكـر منـها
  .أن يكـون تعامـله جيـدا وحضـاريا * 
    ادرا علـى ـى يكـون قـأن يكـون لديـه معلومـات وافيـة عن األماكـن السياحيـة حت *
   .اؤالت السـياح ـاإلجابـة علـى تس  
  .أن يكـون مضيافـا ، رفقتـه ممتعـة ، روحه مرحـة  *
 .القيـام بذلك  على اآلخريـن، منفتح ويبـادر بإثـارة المناقشات ويشجع اجتماعـيأن يكون  *

  ه ـرارات سريعـة عندمـا تواجهـق ذأن يكـون واثقـا بنفسـه حتـى يستطيـع أن يتخـ* 
  .  ي الرحلـة ـحـاالت طارئـة ف   
  .اللغـات األجنبيـة حتـى يستطيـع التعامـل مـع مختلف السيـاح  أن يتقـن* 
  :واع المرشديـن ـأن -2-2-2
  :د المحـلي ـالمرش -أ 

ون فيهـا بمهمـة اإلرشـاد ـهـم المواطنـون داخـل البلـد أو منطـقة معينـة يقوم        
مـي، وإنمـا السياحـي وليسـوا موظفيـن لـدى شركـات أو مكـاتب السياحـة بشكـل رس

عنـد  واستدعائهـمبالتـرتيب المسبـق معهم  عناوينهـمذه الشـركات بتسجـيل ـتقـوم ه
  .ة إليهـم ـالحاج
  :  دى الحكومـة ـل لـد الـذي يعمـالمرش -ب

   ةة  ،الثقافيــذب  التاريخيـر  الجـلشـرح  عناص تستعيـن الحكومـات  بالمرشديـن         
 .   )1(والضـيوف الرسميـين للدولـةأو  السياسيـة للسـياح 

    
    .                      51:، مرجع سبق ذكره ، ص خالد مقابلة -)1( 
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  :المرشـد السائـق - ج

اء القيـادة سواء كانـت من ـذي يقـوم باإلرشـاد السياحـي أثنـهو ذلـك السائـق ال        
د أن ـنـه من الصعـب علـى المرشاك مـن يرى أـخـالل حافلـة أو سيـارة ، لكـن هن

ن ـد بالدوريـي نفـس الوقـت ، كما أن قيـام المـرشـيجمـع بيـن القـيادة و اإلرشـاد ف
للسـياح وينقـص مـن شأنهـم ، لكـن رغـم ذلك فهنـاك الكثـير مـن  إهانـةد ـمعـا يع

ن ـائـق من السـالحافـالت السياحيـة اآلن مجهـزة بميكـروفونات معلقـة حتـى يتمك
  .ي نـفس الوقـت ـالقيـادة و التحـدث ف

  :د العمـل أو الصناعـة ـمرش -د
هذه األخيـرة ، المـرشد هنـا هـو متحـدث بصفـة رسميـة عـن شركـة أو مؤسسـة         

 فقـة الزوار للتعـريف بالمؤسـسة تقـوم بتوظيفـه مـن أجل القـيام بجـوالت إرشاديـة و مرا
ع مـن المرشديـن خاصـة فـي بعض السالسـل الفندقيـة من أجـل ذا الـنوـنجـد ه

  .مرافقـه ومميزاتـه  التعـريف بالفـندق ،
  :رجميـن ـالمت-ذ

يقصـد به هنـا الشخـص الذي يترجـم اللغات األجنبـية وإنمـا المتـرجم في  ال        
  .الطبيعيـة  وم األثريـة ـد شـرح المعالـو الـذي يجيـصنـاعة السيـاحة والسفـر ه

  :المكاتـب السياحيـة  - 3- 2 
  :تعريفهـا  -1- 3- 2 

أو مؤسسـات تجـارية تنظـم ،تتنـج وتبيـع للسكـان المحلييـن  هـي شركـات        
وغيـر المحلييـن بضاعتـها الخاصـة ورحالتهـا الجماعيـة أو الفـردية ،باإلضـافة إلـى 

ن السائـح والمنتـج السياحـي ــن وسيـط بيفهـي عبارة ع «الخدمـات المرتبطـة بهـا ،
ر المعلـومات ومساعـدة ـ، وهـي بذلك تقـوم بتوفي )1( »ةـلقـاء الحصـول علـى عمول

ن خـالل تنظيمـها لعمـلية السفـر هـذا مـن جهة ، وعمـل دعايـة لألماكـن ـالسيـاح م
مـات الفنـادق مـن المواصـالت ،خد: السياحيـة وبيـع صناعـة المنشـآت األخـرى مثـل

  .الخ ...طعـام ومبيـت 
لقد أصبـح السيـاح فـي مختلـف مناطـق العـالم يبحثـون عـن المساعـدة مـن قبل         

  من الخدمـات التـي تقدمـها ، مـن  بيـن  االستفـادةهـذه المكـاتب المتخصصـة و 
  
  
  . 18:،ص 2001،دار البركة ، عمان ، 1مروان أبو رحمة و آخرون ،إدارة المنشآت السياحية ،ط -)1(
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  : )1(ذه الخدمـات نذكـرـه

  ات ـبيـع تذاكـر السفـر بأنواعهـا  المختلفـة ، صرفهـا أو تبديلهـا والتوسـط لدى شرك* 
  .النقـل لتوفـير التذاكـر للسيـاح والمسـافرين بأسعـار منخفضـة    
  .خارجـه  داخـل البلـد أو تنظـيم رحـالت سياحـية بشكـل فـردي أو جمـاعي*  
  .القيـام بإجـراءات الحجـز في الفنـادق *  
  .الحصـول علـى تذاكـر مختلـف المـهرجانات والتظـاهرات السياحيـة المختلـفة *  
  اء الخدمـات المقدمـة لهـم ضمـن القوانيـن ـن السيـاح لقـد األجنـبي مـقبـول النق*  
  .واألنظمـة المعمـول بها    
  .دى شركـات التأميـن وفـق القانـون ـتأميـن السـياح وأمتعتهـم ل * 
  :واع المكاتـب السياحيـة ـأن -2-3-2
  :ب السياحـة ووكاالت السفـر المنظمـة ـمكات - أ

ل ـوم بتجميـع كـا كوكيـل سياحـي، حيـث تقـي المكاتب التـي تقـوم بدورهـه        
ن الخدمـات السياحيـة ـي وكذلك معلومـات عـحات المتعلقـة بالمنتـج السياـالمعلوم

  .م زيارتهـا سلفـا ـق التـي سيتـالت ،تحديد مواقيتـها و المناطـل رحـوتنظيمـها فـي شك
  : ب الخدمـات السياحيـة ـمكات -ب

دة ـن تنفيـذ البرامـج السياحيـة المعـوهـي المكاتـب التـي تكـون مسـؤولة ع        
ق ـي المناطـودة فـون موجـي الرحـالت ، وهـذه  المكاتـب تكسلفـا من طـرف منظمـ

دول ـن المناطـق أو الـل فـي مهـامها ترتيـبات النقـل مـة للسيـاح ،وال يدخـالمستقبل
  .درة للسيـاح والمناطـق التـي يتجهـون إليهـا ـالمص
  :مكاتب السفـر والسياحة بالتجزئـة  - ج

م الوسطـاء ـدان المصـدرة للسائحيـن وهي البلـاتب فن المكذا النـوع مـد هيوج        
  .ل مفـرد ـل المختلفـة بشكـوا الرحالت وشركـات النقمنظم هع ما ينتجــون ببيالذيـن يقوم

  :المطاعـم  -2-4
تعتبـر المطاعـم ركنـا أساسيـا من أركـان السياحـة ، ودورهـا أساسـي وذلك نظـرا          

 االستهالكيـةم الحاجـات ـن أهـي واحـدة مـي تلبـت ، فهلمـا تقدمـه مـن خدمـا
اول ـي الدولـة أال وهـي الحاجـة إلـى تنـر المقيميـن فـاح المقيمـين وغيـاألساسيـة للسي

   .ا ـة إليهـالوجـبات التـي هـم بحاج
 2002صفاء ،عمان ،دار  ،1آسيا محمد إمام األنصاري ،إبراهيم خالد عواد ،إدارة المنشآت السياحية ،ط-)1( 
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  :  المطعـم فـتعري -2-4-1

خـارج  زبائـن الطعـام لل  أ والمعـد لتحضيـر وتقديـمـهـو ذلك المكـان المهي«         
الت ـالحف،  أو إلقامـة   االستجمـامـة  و  الراح  منـها  عديـدة اب ـألسب  ان سكناهـمـمك

ع نـوع الخدمـة ـب المكان مــن يحـدد مسبقـا ، ويتناسن معيـاء ثمـو المناسبـات لق
  .)1( »مـة وطبيعـة المطعـودرج

ا ـن األنشطـة التـي يمارسهـارج المنـزل مـاول الوجبـات خـد أصبـح تنـلق        
ل ،أو نتيجـة لظروف وجـوده ـة لظـروف العمـراد فـي هـذه األيـام ، نتيجـغالبيـة األف

ت ممتـع ـه ، أو لرغبـة فـي قضـاء وقـداخـل الوطـن أو خارجة ـي رحلـة سياحيـف
ن األمـور ـن النفـس ، لذلك كـان البـد مـن إدارة المطعـم مـراعاة مجموعة مـللترفيـه ع

  : فيمـا يلـي  ن جلبهـم وزيـادة إقبالهـم علـى المطعـم ،وتتمثـلـالهامـة حتـى تتمـكن م
    االنطبـاعم بشكـل جيد ،وذلك ألن ـهـم والترحيـب بهالسيـاح تحيت استقبـاليجب عنـد *  

  .   ة ـى يشعـر السـياح بالراحـم له أهميـة كبيـر حتـاألول عـن المطع   
  .ل الموسيقـى الهادئـة ـبالديكـورات الحديثـة والكالسيكيـة مث االهتمـام* 
  م ــن ال تفارقهق والحسـر الالئـى خدمـة السـياح بالمظهـأن يتمـيز القائمـين عل* 
  .ارة فـي الخدمـة ـة إلـى المهـباإلضاف االبتسامـة   
  أن يكـون الموظفـون مزوديـن بخلفيـة تعليميـة مناسبـة وإتقـان بعـض اللغـات * 
  .  ) 2( األجنبـية   
  الـخ ...عنـد تجهيـز المطعـم باألرضـيات و الكـراسي  و الطـاوالت  االهتمـاميجـب *  
  ي ـف االنسجـاماة ـالتهويـة ، كمـا يجـب مراع و  الجيـدة  فظـة علـى اإلضـاءةوالمحا   
  .وان ـاألل    

  أن تتميـز بالمرونـة حتـى اق ، و ـيجـب أن تكـون تشكيلـة الطعـام متوازنـة األطب *
  .ع السـياح ـبتقديـم األطعمـة الموسميـة التـي تتناسـب متسمـح    

م إعـداد الطعـام ـي الوقـت الحالـي و أصبـح يتــرة المطاعـم فد تطـورت فكـلق        
ع إدارة المطعـم ،وفـي ذلك المكـان يتـم ـونقلـه إلـى المكـان الـذي يتفـق عليـه م

ن قبـل العامليـن التابعـين للمطعـم ،غالبـا ما يكـون هـذا ـخدمـة وتقديـم الطعـام م
  . لعـامة و الخاصـة الـنوع مـن الخدمـات فـي المناسبـات ا

  
  . 20:مروان أبو رحمة وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص -)1( 
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مطاعـم المشويـات ، مطـاعم الترفيـه :ا ـن المطاعـم منهـكمـا ظـهرت أنـواع كثـيرة م 

،مطاعـم التسلـية و غـيرها مـن  االختصـاصـم مطـاعم الخدمـة السريعـة ،مطاع
  .المطـاعم الحديثـة 

ن الدرجـة ـم تصنيـف المطـاعم إلـى درجـات ، كـأن يكـون المطعـم مـويت        
وقع ـي تصنيفـها علـى مـخ ،ويعتمـد فـال...الممتـازة ، الدرجـة األولـى ، الدرجة الثانيـة

  .خ ـال...ه ـود  فيـموجالمطعـم ،حجمـه ، نـوع األثـاث ال
:ات الطيـران ـشرك -2-5  

ه أهميـة كبـرى ، إذ يسمـح بإنجـاز عمليـة النقـل ـلقـد أصبـح النقـل الجـوي ل        
 ازدادتلمسافـات كبيـرة فـي وقـت زمنـي مـحدد ، ممـا يوفـر الجهـد و الوقـت ، لذلك 

خطـوط الجويـة المنتظمة ، وتعاظـم مشـروعات النقـل الجـوي فـي العالـم بـل ظهـرت ال
ن ـاح و المسافريـالسي انتقـالة ـي ، وزادت حركـي أو الدولـالتـبادل سـواء الداخل م ـحج
  :  )1(يـي تتمثـل فـمـن الخدمـات التـي يقدمـها شركـات الطـيران والت االستفـادةو 
  .تزويـد المسـافرين بكافـة المعلومـات التي يطلبـونها * 
  ) .ع التذاكـر ـحجـز وبي(ـع تذاكـر الطيـران بي* 
  .ي الفـنادق حسـب الدرجـة ـالحجـز ف* 
  .تأجيـر السيـارات السـياحية * 
  .شحـن البضـائع بمختلـف أنواعـها* 
  .توفـير الدليـل أو المـرشد السـياحي * 
  .ها فـي المطـار ونقـل المسـافرين لغايـة الطائـرة و الصعـود إلي االستقبـال* 
  .ن بلـد الزيـارة ـتزويـد المـسافرين بالمنشـورات المتنـوعة ع* 
  .تقديـم خدمـة الطعـام والخدمـات التجـارية علـى الطائـرة * 
  .ات طويلـة ـد السفـر لمسافـتوفيـر الظـروف الضـرورية المالئـمة للراحـة الليليـة عن* 
 بأخـذالطيـران البحـث عنهـا ،  عنـد فقـدان الـراكب لحقائـب معيـنة فعلـى شركة*

  ي يات لجميـع المكاتـب المتخصصـة فم يتـم البحـث عنـها بإرسـال برقــا ثـمواصـفاته
  ي طـائرات الهـبوط أثنـاء خـط سيـر الطـائرة ، باإلضافـةـمجـال الحقـائب المفقـودة ف

ذا يخـص فقـط ـه ب وزن الحقـائب ، لكـنـكـب حسا إلى تقديـم مبلـغ نقـدي مـقدما للر
  .الحقـائب التـي توضـع في مخـزن الطـائرة وليسـت تلك التـي تكـون مع الراكـب  
  
  . 122:المرجع السابق ،ص-)1( 
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الممتـازة ، (تتـأثر مستـوى تقديـم الخدمـات الجـوية وتختلـف حسـب نوع الدرجـة          
ن ـوع درجـة الخدمـات البـد مـنمهمـا كانـت و، ...)  اقتصاديـةأولـى، سيـاحية ، 

ن تحقيـق أهدافـها المتمثلـة ـتقديمـها بأفضـل الطـرق حتـى تتمكـن شركـات الطيـران م
فـي الحصـول علـى الربـح المناسـب و المحافظـة علـى بقائهـا فـي السـوق ، وبالتالـي 

ي ـيـة لـه في تسـويق و ترويـج للبلـد سياحـيا ونقـل الصورة الحضارـالمساهمـة ف
  .األسـواق السـياحية الهامـة 

باإلضـافة إلـى هـذه المنشـآت التـي تم ذكـرها هنـاك منشـآت أخـرى تكميليـة         
السياحيـة  االستراحـاتمتاجـر التحـف ، منشـآت النقـل ، : مسـاندة لها نذكـر منـها 
ى تقديـم خدمـات ــى إلالخ ، وكلـها تسع...ر السيـارات ـالمـتاحف ، مكاتـب تأجي

عاداتهـم  باختـالفم التـي تختلـف ـمتنوعـة للسـياح و تلبيـة رغباتهـم و حاجاته
ي تؤثـر علـى ـن العوامـل التـوى مداخيلهـم وغيـر ذلك مـوتقاليدهـم و ثقافتهـم و مست

  .السائـح 
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  يـة ة المنشـآت السياحـملكي: ي ـث الثانـالمبح

فـي  تتخـذأة مـن أهـم القـرارات  التـي ـالشكـل القانونـي للمنش اختيـاريعتبـر         
مياديـن األعمـال ، فالشكـل القانـوني يحـدد المسؤوليـة القانونيـة فـي المعامـالت سـواء 

اء ، بيـن المديريـن والعمـال أو بيـن المشـروع ـكانـت بيـن المساهميـن ، الشـرك
  .جمهـوروال

هنـاك عـدة أشكـال للملكيـة تنظـم المنشـآت السياحيـة ،كما أن األعمـال          
التجاريـة تخضـع للتنظيـم  وفقـا للقانـون التجـاري فـي معظـم الـدول، فهـو الـذي 
يحـدد  الشكـل القـانوني ويحـدد القـواعد التـي تحكـم المعامـالت التجاريـة ، وتتمثـل 

  :شكـال فـي هـذه األ
  :ات األشخـاص ـشرك -1

ى المشاركـة فيهـا ، وهـي ـاألفـراد عل العتيـاداص ـة األشخـسميـت شرك    «     
يتجـاوز  ر علـى أن الـن شخصيـن أو أكثـبي بارتبـاطة  تتـم ـللمنشـآت الفـردي امتـداد

ي كـل ــد فات المعتمـا حسـب نظـام الشركـو يتـم تكوينه  )1( »شخصـا 20عددهـم 
ة الشريـك ال تنحصـر ـاء فيهـا مسؤوليـة تضامنيـة ، فمسؤوليـة الشركـد ، مسؤوليـبل
ى أموالـه ـل تتعـدى إلـالشـركة ب التزامـاتداد ـن أجـل سـط فـي رأس مـاله مـفق

  .الخاصـة 
   :وتتمثـل أنـواع شـركـات األشخـاص فيما يلـي         

  :ة التضـامن ـشرك  -1-1
تسمـى شركـة التضـامن عنـد ما  يشتـرك مجمـوعة مـن  أشخـاص فـي         

الشـركة  والتزامـاتن ديـون ـمشـروع ما ،حـيث يعتبـر جميـع الشركـاء متضامنـون ع
د تتعـدى ـن الخسـائر التـي تحققـها، فمسؤوليتهـم غيـر محـدودة أي أنـها قـوع

مـن المقـدرة الماليـة  االستفـادةهذا الشكـل هـو يميـز  ه ، ماـيمتلكـون رأسمـالهم إلـى ما
م ـع بهـا الشركـاء ،أما بالنسبـة لألربـاح فيتـو اإلداريـة و المـواهب الفرديـة التـي يتمت

  .ي رأس المـال  ـا أو حسـب نسبـة المساهمـة فـتوزيعهـا طبقـا للنسـب المتفـق عليه
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  .القسـم األول................................................................المنشـآت السياحية : الفصل الثاني 

- 51 - 

  
  :مزايـا ال- أ

  :تتمثـل فيمايلـي     
  د الشركـة ـة عقـم بكتـابـراءات معقدة ، تتـب إجـال يتطل نـن شركـات التضـامـتكوي *
  .ي الجريـدة الرسميـة ـن تكوينـها فـالسجل التجـاري و اإلعـالن ع و تسجيلـه فـي   
  .ن المشاريـع الفرديـة ـهـذه الشركـات أكثـر دوامـا م تعتبـر *
  ي تواجههـم ، خصوصا ـد الجهـود لحل المشاكـل التـى توحيـعـدد الشـركاء يساعـد علت* 
  .م ـد التعامـل معهـللدائنيـن عن االطمئنـانذا يعطـي ـة و هـم تضامنيـوأن مسـؤوليته  
  ذا ـوك ،  بالشركـة  المتعلقـة رارات ـالق  اتخـاذو  التصـرف   يـف  حريـة الشركـاء*
  .د تحقيقـها ـافـي األربـاح عنردهـم بصـتف  

   لتضافـرنظـرا  الفـرص   نـم  باالستفـادة  للشركـة ر ـأكب  نجـاح تحقيـق   إمكانيـة* 
  .ن ماليـا و إداريـا ـود الشركـاء المتضـامنيـجه   
  :عيوبـها  -ب

  :يمكـن إيجازهـا فيما يلـي     
  .)1(لخسـارة أو اإلفـالسي حالـة اـر المحـدودة فـالمسؤوليـة الماليـة غي* 
  ون بوفـاة ـة يكـالشرك انتهـاءا أن ـع ، كمـاء إال بموافقـة الجميـالشرك انسحـابصعوبة * 
  . بانسحابـهأحدهـم أو   
   .بما أن مسؤوليتهم تضامنية، فمجازفة أحد الشركاء سوف يؤدي بهـم إلى تحمل النتائج  جميعهم * 

  .ئلـة يصعب على هذا النـوع من الشركات القيـام بهـا األعمال التـي تتطلب أمـواال ها* 
  .إدارة الشـركة تعتمـد بشكـل كلـي على العالقـات الشخصيـة بين الشركـاء *  

 :ة التوصيـة البسيطـة ـشرك -1-2

ة ـراءات تكوينـها عـن شركـن شركـات األشخـاص وال تختلـف إجـي أيضـا مـه        
وزع بيـن فئـة الشركـاء المتضامنيـن وفئـة الشركاء ـفيهـا تت ن الملكيـةـلك التضامـن ،
 التزامـاتن ـون الشركـاء المتضـامنين مسؤوليتهـم تضامنيـة عـحيـث يك  «الموصيـن ،

ي حيـن أن ـ، ف)2(  »ي شركـة التضامـنـذكـر ف اـل مـق عليهـم كـالشركـة وينطب
ي ـدار حصتهـم أو مساهمتهـم فـمقيتحملـون المسؤوليـة حسـب   الشـركاء الموصيـن

رأس مـال الشركـة سواء حققـت ربحا أو خسـارة، أي أن المسؤوليـة ال تشمـل ممتلكا تهـم 
  .دى مسؤوليتهـم إلى أموالهـم وممتلكاتهـم ـالف الشـركاء المتضامنيـن التـي تتعـعلـى خ

  
   . 198:المرجع السابق ،ص-)1(
  . 50:سبق ذكره ،صفؤاد السيد المليجي ،مرجع  -)2(
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ي إدارة الشركـة وال تظهـر أسماؤهـم ـة فـكما اليمكـن للشـركاء الموصيـن المشارك         

  .م فقط اإلطالع على حسابـات الشركـة ـور، بل يمكنهـا أو معامالتهـا مع الجمهـفـي عنوانه
  :المزايـا - أ

  :تتمثـل فيمايلـي        
ة مـن أن يستثمـرون ـدى الحكومـكات تتيـح الفرصـة للموظفيـن لهذا النـوع مـن الشر* 

  .ذه الشركـات ـي مثـل هـأموالهـم ف
  .ر رأسمـالها ـإمكانيـة قيامهـا بمشروعـات التوسـع وذلك بفضـل كب*  
ذه الشركـات فيمـا يتعلـق بوجـود شركـاء موصيـن تمكـن ـالمزايـا التـي تحملهـا ه* 

ن الشـركات دون ـذا النـوع مـفـي ه الستثمارهـاواال ـلديهـم أم نـالكثـير مـن الذي
ك الموصـي ـة بكـل ممتلكاتهـم ، ألن مسؤوليـة الشريـالتعـرض لمخاطـر المجـازف

  .ستثمـار ـي تسـاعد علـى زيادة وتشجيـع االمحدودة بحصتـه فـي رأس المـال ، وبذلك فه
ن ـم االستفـادةبما أنـها شركـات تضـم شركـاء متضامنـون أيضـا ، فإنـه يمكـن * 

  .المـزايا التـي تقدمـها شركـات التضامـن 
  :عيوبهـا -ب
  ة وأن ـر عند تالعـب الشركاء المتضـامنين ،خاصـإلى المخاط تعرض الشـركاء الموصيـن *

  .ات ـي يمكنهـا القيـام بالتالعبدارة و بالتالق في اإلـهذه الفئـة األخيـرة هي التـي لها الح   
  .التـي تتطلـب أمـواال ضخمـة   ن القيـام بمشـروعاتـع عجزهـا *
  ع حصتـه إال بموافقـة الشركـاء ـيمكـن للشـريك الموصـي أن ينسحـب أو أن يبي ال *

   .المتضامنـين    
  .د الشركـاء ـون عنـد وفـاة أحـيك وحـل الشركـة انتهـاء *
  ي شـركات التضـامن وذلك لوجـود شركـاء ـم ذكـرها فـإضافـة إلـى العـيوب التي ت* 
  .   متضامنـين    
  ) : روع الفـردي ـالمش(ة ـة الفـرديـالملكي -1-3

، وهـو ذلك المشـروع )1(يعتبـر المشـروع الفـردي أبسـط األشكـال القانونيـة        
ـد معـه شركـاء ، فهو المـالك ،المديـر ، المستثمـر د وال يوجـالـذي يملكـه شخـص واح

و المستفيـد ، ويعتبـر صاحـب المشـروع مسـؤوال عنـه وعـن إدارتـه و يتحمـل  
اف ـوده التـي تضـن مجهـتعبـر ع  ألنـها خسـارة  أو   حـرب  كانـت  نتائجـه سـواء

 :ا وعيـوب تتمـثل فـي أو تخصـم مـن رأسمـاله ، لهـذا النـوع مـن األشكـال مـزاي

  
 . 194:آسيا محمد إمام األنصاري ،إبراهيم خالد عواد ،مرجع سبق ذكره ،ص -)1( 
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  :المزايـا   -  أ

  :التـي يمكـن إيجازهـا فيمـايلـي         
     ي السجـل ـإال إلـى التسجـيل ف جن فهـو ال يحتـاـسرعـة وسهـولة إجـراءات التكـوي* 
  .التجـاري   
  .التنظيـم  بساطـة *
  .إنفـراد المـالك بصـافي األربـاح إذا حقـق المشـروع نجاحا  *
  رارات و هـذا ـالق ـاذختابب المشـروع فيمـا يتعلـق ـحريـة واسعـة يتمتـع بهـا صاح* 
  .ه ثقـة كبيـرة و التـي تعـد حافـزا كبيـرا لنجـاح المشـروع ـا يمنحـم   
  ي ـالمشـروع حافـز شخص  صاحـب يعطـي  اـهـذا م ،   له  بمـا أن المشـروع ملكـا* 
  .اح ـع السيـدمها و عالقتـه مع الموظفيـن ومي يقات التللعمـل أكثـر و تحسـين الخدمـ   
  :عيوبهـا  -ب
  التسهيـالت   مـن  االستفـادة  ضعـف اإلمكانيـات الماديـة ، و بالتالـي ضعـف إمكانيـة*  

  ي قـدرة الفـرد الواحـد  علـى ـ، ألن ثقـة البنـك ف البنـوك  ا تمنحهـ  التـي االئتمانيـة   
  ون غيـر ـبالكفـاءة التـي تحمـي أموالـه وسـداد الفـوائد المستحقـة تك إدارة المشـروع    
  .محـدودة    
  م ـفـي حالـة عـدم كفايـة أموالـه المستثمـرة فـي سـداد ما عليـه من ديـون فقـد يت* 
  .ـى أموالـه األخرى اللجـوء إل  
  تعرضـه لألزمـات يكـون سريـع بسبـب المنافسـة الشديـدة نتيجـة وجـود مشـروعات * 
  .فرديـة عديدة تنشـط في نفـس المجـال    
  .ده ـلوح ـره الخسائب المشـروع بسبـب تحملــدودة  لصاحة الماليـة غير محـالمسؤولي* 
  .حالـة توسعـه  يـدم قدرتـه علـى إدارة المشـروع فـع* 
  اإلدارييـن لصغـر حجـم المشـروع   أو توظيـف األخصائيـين الفنييـن   عـدم إمكانيـة* 
  .ن قدراتهـم وخبراتهـم ـم  االستفـادةو بالتالـي عـدم    
  ب المشـروع و بحياتـه ، لهـذا فـإن ـدوام المشـروع الفـردي مرتبـط برغبـة صاح «* 
  د يقـرر ورثتـه إقامـة ـكـال ينتـهي حتمـا بوفـاة صاحبـه ، وقذا النـوع مـن األشـه   
  .)1( »اـى أنقاضـه أو إنهـاؤه كليـمشـروع جديـد عل   
  
 
  1969حسن أحمد توفيق،التمويل و اإلدارة المالية في المشروعات التجارية ،دار النهضة العربية ، القاهرة،  -)1( 

  . 107: ،ص
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  : الشركـات العائليـة -1-4

ة قرابـة أي أنهـا تقـوم ـن أشخـاص تربطهـم صلـذه الشركـات مـتتكـون ه        
ى أسـا س الثقـة التـي ـث تبنـى العالقـة بينهـم علـشخصيـة حي اعتبـاراتى ـعل

ي ـخـر ، و بالتالـي فالمسؤوليـة التـي يتحملونهـا ها كـل شريـك إلـى شريكـه اآلـيوليه
دث ، فهم ـو الخسائـر التـي قد تح االلتزامـاتون و ـن جميـع الديمسؤوليـة تضامنيـة عـ

  .روع ـى توفيـر األمـوال الالزمـة للمشـمسـؤولون عل
إن األربـاح توزع عليهـم إذا حقـق المشـروع نجاحـا ، ما يميـز ـفـي المقابـل ف        

ي حيـن ـقـرارات ، فال اتخـاذهذا النـوع من الملكيـة هو أن لديهـم حرية  التصـرف و 
  .ي حصولهـم على أمـوال إضافيـة في حالـة توسـع المشروع ـأنهـم يجـدون صعوبـة ف

  :ات األمـوال ـشرك -2
ى على مقـدار األمـوال المقدمـة ـد بالدرجـة األولـهـي تلك الشركـات التـي تعتم        
أو حصـص قابلـة  ن طـرف مؤسسـي الشركـة ، هـذه األمـوال تقسـم إلـى أسهـمـم

ي ـالشخص االعتبـاري تعتمـد على ـاص التـس شركـات األشخـللتـداول ،علـى عك
  :وال تتمثـل فيما يـلي ـللشـركاء  و أصنـاف شركـات األم

  :       ات المساهمـة ـشرك -2-1
الشكـل الشركـات   ذاـذ هـا تتخـادة مـي أكبـر شركـات األمـوال ، عـه        

ميـز شركـات المساهمـة بتقسـيم رأسمـالها إلـى أجـزاء متساويـة تسمـى تتالكبـرى 
تكـون هـذه األسهـم عاديـة  وقـد  ،   امـالع  لالكتتـاب  أسهمـا و تطـرح فـي السـوق

ه فـي رأس المـال ـا يساهـم بـالشركـاء فيهـا محـدودة بقـدر م التزامـاتو  أو ممتـازة
رض الـذي  أنشـأت مـن أجلـه  ـالغ  مـن  يشتـق  ري تجـا  اسـم ة ـللشرك  يكـون

ا  ـا لهـأحـدهم عنوان اسـمن أسمـاء الشركـاء أو ـإسمـا  م وال يجـوز للشركـة أن تتخـذ
الجمعيـة العامـة ،  :ل ـن طـرف الهياكـل التنظيمـية الخاصـة بهـا مثـر الشـركة مـتسي

  .مجلـس اإلدارة 
، لذا كانـت اإلجـراءات  االقتصـادي ـا فـمـة دورا هامتلعـب شركات المساه        

وفـي معظم األحيـان  «ن غيـرها ،ـالقانونيـة الخاصـة بتكوينـها أكثر دقـة و شموليـة م
دى ـي مجلـس اإلدارة لمـراقبة نشاطـها ومعرفـة مـا  فـتضع الحكـومة  ممثليـن  له

  . )1( »ي تحكمـهاـباألنظمـة و القوانيـن الت التزامهـا
 
  . 202:المرجع السابق ،ص -)1(
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  :المزايـا   -  أ

  :تتمثـل فيما يلـي         
  ال ـاألشك ر ـأكث ي ـو بذلك فه ة ـالشرك  انتهـاء  ىـؤدي إلـد الشركـاء ال يـوت أحـم* 
  .ا ـو دوام استقـرارا   
  ا ـذا يسمـح لهـوه واإلدارييـن   باألخصائييـن الفنييـن االستعانـةى ـقدرتـها العاليـة عل *

  .ى التسهيـالت الماليـة ـو الحصـول عل استثماراتهـابزيـادة    
  م ـله  كمــا أن  محصورة بحسـب األسهم التـي يملكونهـا ، اءـالمسؤوليـة الماليـة للشرك*
  .ا أو برهنهـا وبيعهـا بدون قيـد أو شـرط ـازل عنهي أسهمهـم بالتنـحريـة التصـرف ف  
  .ع السنـدات ـرح األسهـم أو ببيـادة رأسمالهـا بطـة زيإمكانيـ* 
  .ي تمنحـها الدولـة كالتسهيـالت الجمركيـة و الماليـة ـن المـزايا التـم االستفـادة* 
  :العيـوب -ب

  :ات  فيما يلـي ـتتمثـل عيـوب هـذا النـوع مـن الشرك        
  . تكلفـة تكوينهـا وكثـرة إجراءات التأسـيس ارتفـاع *
  ق ـو المساهميـن إذا لـم تتواف  الشركـة  مجلـس  اءـأعض  دث تعـارض بيـنـقـد يح* 
  .الشركـة  انهيـارد يـؤدي إلـى ـأهدافهـم وهـذا ق   
  .الحصـول علـى األربـاح يكـون بمقـدار األسهـم * 
  إلـى  يـؤدي  سـوف وبالتالـي  الشركـة   عنـد تأسيـس المؤسـسين   تالعـب  إمكانيـة* 
  .تبديـد أمـوال المساهميـن   
  حمايـة حقـوق المساهميـن  ن أجـل ـالماليـة والمحاسبيـة م الرقابـة   الحكومـة تشـدد * 
  حساباتهـا   لمراجعـة  مدقـق حسابـات  قانونـي  اعتمـادوحقوقهـا ، قـد تفرض عليهـا    
  .في نهايـة السنـة الماليـة    

  : صيـة باألسهـم شركـة ذات التو -2-2
هـي نوع وسـط بيـن شركـات التوصيـة البسيطـة وشركات المساهمـة ، فهـي         

متضامنيـن وشركـاء : نهـا تضـم فئتيـن مـن الشركـاء أكشركـة بسيطـة مـن حيـث 
قسـم إلـى أسهـم ، فالشركـاء الموصيـن يموصيـن ، وكشـركة مساهمـة ألن رأسمالهـا 

أن إدارة هـذا   التـي يمتلكونهـا بالبيـع أو بالتنـازل ،كما باألسهـمصـرف يحـق لهـم الت
النـوع مـن الشركـات تعهـد ألحـد الشركـاء المتضامنيـن وال يحـق للموصيـن  

  .ي  إدارتهـاـف االشتـراك
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ميـن ن المساهات التوصيـة باألسهـم مجلس مراقبـة مكون على األقـل مـون لشركيك          
  . )1(ات المساهمـةـي شركأو مـن غيرهـم وينطبـق عليهـم معظـم األحكـام الموجودة فـ

  :المزايـا   -  أ
  : تتمثـل فيمايلـي         

  داول وهـذا يشجـع المستثمـرين علـى إستثمـار ـأسهـم المساهميـن الموصيـن قابلـة للت*
  مـن  االستفـادةالبسيطـة ، لكـن  أموالهـم باإلضافـة إلـى إيجابيـات شركـات التوصيـة   
  ريك ـرا للحـرية التـي يتمتـع بهـا الشـون أفضـل وأوسـع نظـتك االستثمـارفـرص    
  .الموصـي فيمـا يتعلـق بالتصـرف بأسهمـه دون تعـريض الشـركة للخطـر    
   رارااستقـ  رـالشركـة و بالتالـي فهـي أكث  مـوت أحـد الشركـاء ال يـؤدي إلـى حـل*
  .ن شركـات التوصيـة البسيطـة أو شركـات التضـامن ـم  
  .ي شركـات المساهمـة ـإجـراءات تكـوينها أقـل تعقيـدا منهـا ف*
  :العيـوب   - ب

  : تكمـن عيوبهـا في         
  شركـاء   بوجـود  التضامـن  وشركـة  البسيطـة  التوصيـة شـركات  عيـوب  نفـس * 
  منـها بالتخلـص مـن  االنسحـابأن الشركـاء الموصيـن يمكـن متضامنيـن ، فـي حين   
  .أسهمهـم بـدون قيـد أو شـرط   
  مقارنـة بشركـات  كبيـرة   أمـوال  عـجم  نـم  ال يمكـن  ن الشركـاتـهـذا النـوع م*
   ع مقـدار مـن  ـن جمـاألسهـم يمكنـها م مـن  التخلـص  سهولـة  أن  إال   المساهمـة ،  
 .أكثـر مما تجمعـه شركـات التضامـن و التوصية البسيطـة وال ـاألم  

  :دودة ـشركـة ذات المسؤوليـة المح -2-3
ن شركـات األشخـاص وشركـات األمـوال وتتميـز ـط بيـتحتـل مركـز وس        

  :بالخصائـص التاليـة 
  زوجـان وجـب أن  ، وإن كـان  الشركـاء اثنيـنيجـوز أن يقـل عـدد الشركـاء عن  ال* 
   .ى األقـل ـيكـون عـدد الشركـاء ثالثـة عل   

  تحدد قوانين البـلد الحد األدنى لـرأس المال ، كما يقسـم إلـى حصص متسـاوية ، ويحـدد *  
شـريك                   كـل  يكـون  بحيـث  ، تجزئتـها  القانـون أيضـا قيمـة الحصـة وال يجـوز     
  عن حصتـه، وال تتعـدى المسؤوليـة الماليـة إلـى أموالهـم وممتلكاتهـم مسؤول     
  

  . 115: حسن أحمد توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص-)1(
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ن ـداول بيـص قابلـة للتـفي حالـة الخسـارة أو اإلفـالس ،كمـا أن الحص الخاصـة        
  . اتفاقهـمالشركـاء حسـب 

  دات أو الدخـول ـع سناب العـام ، بيـرح أسهـم لالكتتـطيسمـح بزيـادة رأسمالهـا أو  ال* 
  .لحسـاب الغير  االستثمـارأو  االدخـارميـن ، فـي أعمـال البنـوك وشركـات التأ   
  ن غيـر ـص آخـر مـشخ اعتمـادن طـرف أحـد الشركـاء أو يمكـن ـم  إدارتهـا  يتـم*
  مـدة  بانقضـاءل ـلشـركاء أو وفاتـه ، بد اـأح بانسحـابالشركـاء كمـا أنهـا ال تنتهـي   
  ضمـن  االندمـاج   أو الشـركاء  ا بيـن ـفيم باتفـاقالمحـددة وفقـا للقانـون أو  حياتهـا   
  .ى المحـدد أو زيادتـه ـن الحـد األدنـة أخـرى ، أو نقصـان رأسمـالها عـشرك  
  :المزايـا   -  أ

  :تتمثـل فيمـايلـي   
  .و بالتالـي إمكانيـة التوسـع  الئتمانلتوفيـر فـرص أكبـر * 
  تشجيـع   مـن  يمكنـها  ي رأسمـال الشركـةـف المحـدودة  الماليـة  للمسؤوليـة   نظـرا* 
  . االستثمـار  
  .حريـة التصـرف بحصـص الشركـاء عـن طريـق التـداول داخـل الشركـة * 
  . هائهـاانتى ـيـؤدي إل ال  انسحابـهوفـاة أحـد الشركـاء أو * 
  :العيـوب -ب

  :والتـي تتمثـل فـي 
  .قيـود مفروضـة على نشاطـها  *
  .ع سنـدات ـالعـام أو بي لالكتتـابم ـتسمـح بزيـادة رأسمالـها أو بطـرح أسه ال* 
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  ة المنشـآت السياحيـة ـأهمي:ث ـالمبحـث الثال
ن أكبـر ـالسيـاحة أصبـحت م ة أن صنـاعةـاحـة للسيتـرى المنظمـة العالمي       

 االستثمـاروتشجيـع وأصبحـت كثيـر مـن الـدول تعمـل علـى  ،ي العـالمـالصناعـات ف
ق والمنشـآت السياحيـة ـالمـراف توفيـر كافـة  مـن خـاللفـي القطـاع السياحـي، 

مـن  ، )1(الخ...مطاعـم ، فنـادق ، مكـاتب سياحيـة و شركـات الطيـران  مـنالالزمـة 
تمثـل تاح ، لهـذه المنشـآت أهميـة كبيـرة ـع السيـاحة وجـذب السيـأجـل تطـوير واق

  :فيمايلـي 
  :ونقـل التكنولوجيـا  تدفـق رؤوس أمـوال أجنبيـة -1
  : ق رؤوس األمـوال األجنبيـة ـتدف -1-1

د يساهـم القطـاع السياحـي بدرجـة كبيـرة فـي  توفيـر جـزء  مـن النقـ        
هـذا بـدوره يمكـنها مـن الحصول علـى األمـوال  واألجنبـي للـدول المستقبـلة  للسيـاح ،

الالزمـة لتنفيـذ خططـها التنمـوية الشامـلة ،  تتمثـل هـذه التدفقـات مـن النقـد األجنبـي 
  :علـى مـا يلـي 

  قطـاع السيـاحة الخاصـة ب االستثمـاراتما تساهـم بـه رؤوس األمـوال األجنبيـة فـي * 
  ).الخ...بنـاء فنـادق ، القـرى السياحيـة (  

  .المدفوعات السياديـة التي تحصل عليها  الدولة مقابـل منح تأشيـرات الدخول إلى البـالد * 
  .فـروق تحويـل العملـة * 
  :ل ـا المنشـآت السياحيـة مثـاإلنفـاق اليومـي للسائحيـن مقابـل الخدمـات التـي تقدمه* 
  الخدمـات    مـن رها ـغي و  راء التحـفـش  المالهـي ، ،  م ـالمطاع  فـي  اإلنفـاق   
  .) 2( أخرىن قطاعـات ى شراء السلـع اإلنتاجيـة و الخدمـات  ماق علـى اإلنفباإلضـافة إل   
  .رادات األخـرى للفنـادق مـن السائحيـن ـاإلي*
  . واعهـا السياحيـة بأن االستثمـاراتضـرائب علـى * 

السلبيـة  اآلثار االعتبـارولكـن رغـم هـذه التدفقـات البـد مـن األخـذ بعيـن         
ن تحويـل لألرباح ، لذلك البد من وضع ـالتـي تنجـم عن دخـول األمـوال األجنبيـة م

  البـد أيضـا من قيـاس مـدى فعالية  سياسـات تحد من معـدل التحـويالت إلى الخـارج،
  

)1( -Jean-marie hazbroucq ,management des projets de tourisme et de loisirs, édition gaëtan 
Morin ,paris,1999,p :10. 

)2( - Pierre Bloc-Durafour, Alain mesplier, le tourisme dans le monde ,édition Bréal ,France, 
1992,p :60.   
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ي للـدولة ـق النقـد األجنبـر تـدفـي توفيـاهمتـه فدى مسـي األجنبـي ومـالمشروع السياح
  :)1(اـض المعـايير واألساليـب نذكـر منهـبع استخـدامن ذلك من خـالل ـو يمك

  الحصـول   مـت والقـروض التـي  ي المشـروع ـحصـة مساهمـة الشركـات األجنبيـة ف*
  و مقارنـتها  م ـله  المستقبلـة ة ـارج الدولـخ مـن  البنـوك   أو  ة األمـعليها مـن الدول  
  ).ب ـول العامليـن األجانـدخ+ احـأرب(بالتدفقـات الماليـة الخارجيـة   
  ى ـي المشروعـات إلـأي حصـة الشـركات األجنبيـة ف اب نسبـة حجـم األمـوال ،ـحس*

  .الدخل الوطنـي مقارنـة بنظيرتـها الوطنيـة    
  ن ـم ا ـبنظيرته  مقارنـة   األجنبيـة الشركـات   عـهاتدف  التـي السـنوية    الضـرائب*
  .اع ـي نفـس القطـي تعـمل فـة وخاصـة تلك التـالمشروعـات الوطني  
  :ل التقنـيات التكنولـوجية ـنق -1-2

ن أحـد ـن طـرف الشركـات األجنبـية يعتبـر مـإن نقـل التكنولوجـيا  م        
  :اور رئيسيـة هي ـدة محـذي يقـوم على عن الجـدل والـع التي تثيـر الكثـير مـالمواضي

 ع التغيـرات ـذه الشركـات ومـدى مالءمتـه مـالمستـوى التكنولوجـي الـذي تجلبـه ه .1

   األجهـزة   لتشغيـل ة ـالالزم المهـارات  توفيـر  مـدى   مثـل  ،  للدولـة  الداخليـة    
  وتسـويق  طـرق تقديـم  مالءمـة  مـدى  نتـاج ، لإل  المعـدات و األنظمـة المختلفةأو     
 .المنتـوج مـع المعتقـدات والقيـم الثقافيـة للبلـد     

 .التكنولوجيـا علـى العمـالة وعلـى ميـزان المدفوعـات  استخـداماآلثـار الناجمـة عن  .2

 ذه ـة هـادرة علـى مواكبـى المشروعـات الوطنيـة إذا لـم تكـن قـاآلثـار السلبيـة عل .3

 .التطـورات التكنولوجيـة     

 لالستثمـارم  كل هـذا فإن السمـاح لهذه الشركـات الدولية مـن الدخول ـلكـن رغ         
  :ي المشاريع السياحيـة  يمكن أن يحقـق درجة مـن التقـدم التكنولوجي من خـالل مايلـي ـف
 المنشـآت   نـم  وغيرهـا بالفنـادق   المتعلقـة الحديثـة  اإلدارة  أنظمـة  فنـون  نقـل .1

 .السياحيـة     

 سهيـل  تقديـم الخدمـات ت ي ـف ا ـإم  استخدامهـا  يمكـن  دةـجدي  إدخـال تجهيـزات .2

 .ة لألغـراض السياحيـةـع صناعيـأو إنتـاج سلالسياحيـة      

  
 
  
،جامعة الجزائر، االقتصاديةجيسثير في العلوم الوطني ،رسالة ما االقتصادالسياحي في  علي موفق ،أهمية القطاع-)1(

  . 16:،ص 2002
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 ي األنشطـة السياحيـة بإتبـاع برامـج ـف الحاليـة   العمـل  طـرق  وتحسيـن تطويـر  .3

 .تدريـب للقـوى العاملـة     

 .القـيام ببحـوث التنميـة و التحديـث فـي المجـاالت المختلفـة للنشـاط السياحـي  .4

 .مـال التنقيـب  عن اآلثـار و ترميمـها القيـام بأع .5

باإلضـافة إلـى هـذه المـزايا هنـاك مـزايا أخـرى ناجمـة عـن وجـود  هـذه         
منـها باألخـذ بالطـرق  االستفـادةن ـالشركـات، مثـل إمكانيـة الشـركات الوطنيـة م

طبيـق نظـم اإلدارة الحديثـة فـي بيـع الخدمـات السياحيـة أو تطويـر أنظمتـها و ت
  .ي سـوق الخدمـات ـالحديثـة حتـى تستطيـع االستمـرار ف

 :ارات اإلداريـة ـة المهـرص عمـل وتنميـخلـق ف -2

  :رص عمـل ـخلـق ف -2-1
ات التكميليـة األخـرى ـالتوسـع فـي إقامـة  مشروعـات سياحيـة وكـذا المشروع        

إن ذلك ـي أو الوطنـي ، فــة رأس المـال األجنبواء كانـت بمساهمـالمرتبطـة بهـا س
دة سـواء أكانـت هـذه العمالـة مباشـرة أو غيـر ـرص عمـل جديـخلـق ف ـييسـاعد ف
ي المنشآت المرتبطـة فـي األفـراد العاملـون ـتتمثـل العمالـة المباشـرة فو )1(مباشـرة

تبـرة وتشغيـل د عاملـة معـي مباشـرة بالقطـاع السياحـي كالفنـادق فهـي تحتـاج إلـى
ام ـال بسطـاء ، موظفيـن ، باحثيـن مختصيـن و خبـراء للقيـعمنسبـة كبيـرة مـن 

ة  لعمليـة اإلنجـاز و التهيئـة و التجهيـز الداخلـي للفنـدق ، هـذا ما ـبالدراسـات األولي
مئـات رص عمـل غيـر مباشـرة وهـي التـي توفـرها ـيـؤدي أيضـا إلـى إتاحـة ف

ة لصناعـة السياحـة سـواء فـي مرحلـة اإلنشـاء كشـركات ـات المغذيـالصنـاع
ت والديكـورات  و أجهـزة ااث و األرضيــاوالت و البنـاء، أو مرحلـة التجهيـز باألثـالمق

الخ ، أو فـي مرحلـة التشغيـل حيـث تزودهـا بمختلـف ...اعد ـالمطابـخ و المص
راب  ـإليهـا المنشـآت السياحيـة من مختلـف أنـواع الطعـام و الش ي تحتـاجـالمنتجـات الت

  .الـخ ...زات اإلقـامة ـو كـذلك تجهي
  
  
  
 
  
  .  54:أمين محي الدين السيدعلي ،مرجع سبق ذكره ،ص محمد-)1(
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  :ن  ـدة مـن المديريـة جديـتنميـة المهارات اإلداريـة وخلـق طبق - 2- 2 

تتطلـب طبقـة إداريـة تتـوفر علـى خبـرات ومهـارات مـن صنـاعة السيـاحة         
فـي المنظمـات الصنـاعية و التجـارية األخـرى ، هـذا ما  رطبيعـة خاصـة قـد ال تتـواف

ة السيـاحة بتعليـم األفـراد العامليـن و تدريبهـم فـي ـالقائميـن علـى صناع عيدفـ
ل ـم بالعمـأجـل زيـادة كفـاءتهم و إلمامه مـن  بالسياحـة  مختلـف المجـاالت المرتبطـة

مهاراتهـم و ترقيتهـم ، عـن طريـق إقامـة و إنشـاء معاهـد وكليـات علميـة  و تطويـر 
دف تغطيـة مختلـف المنشـآت ـو تدريبيـة و إرسـال البعثـات إلـى الخـارج ، به

رتبـط علـى ما تعتمـد السياحيـة بالقـوى العاملـة المدربـة ، ألن نجاحـها وتنميتـها م
  .ارات التعامـل ـن مهـارات إنسانيـة ومختلـف مهـعلـيه م
ى ـرص العمـل علـكمـا أنـه ال يمكـن تجاهـل اآلثـار التـي تحدثهـا زيـادة ف        

 ارتفـاعن ـا يترتـب عليـه مـومالبطالـة   ضل كانخفـاـالفـرد و األسـرة و المجتمـع كك
  .رى ـار اإليجابيـة األخـن المنـافع و اآلثـلمجتمـع ، وغيرهـا ملمستـوى الرفاهيـة ل

  :وازن اإلقليمـي ـق التـن القطاعـات و تحقيـبي اقتصاديـةق عالقـات ـخل -3
  : ة وقطاع السياحـة ـو الخدمي االقتصاديـةبين القطاعـات  اقتصاديـةق عالقـات ـخل -3-1

يـؤدي إلـى   ويـر المشروعـات الحاليـةإن إنشـاء مشروعـات سياحيـة أو تط        
و خدميـة معينـة   اقتصاديـةظهـور مشروعـات أخـرى جـديدة تمـارس نشاطـات 

يـزداد الطـلب عليهـا نتيجـة زيـادة نشـاط الحركـة السياحيـة و زيـادة الطلـب 
السياحـي، هـذا بـدوره يسـاهم فـي تحسيـن دخـل التجـار الحرفييـن و أصحـاب 

مثـل المـواد : ح عنـد إقامتـه يستهـلك عـدة مـواد ـفنـادق أو المطـاعم ، ألن السـائال
ا ـد والمجـالت ، التحـف التذكاريـة و الحلـي التقليديـة ممـور ،الجـرائـة و العطـالغذائي

نشاطهـم و تحسيـن  استمـراراح  علـى المنتجيـن و التجـار و يسـاهم فـي ـود باألربـيع
  .ات جديـدة ـو التوسـع فـي أعمالهـم أو خلـق مشروع )1(عيشتهـممستـوى م

ى ـي أي دولـة  يساعـد علـو بشكـل عـام فـإن تطويـر و تنشيـط قطـاع  السياحـة  ف
و تحقيـق التكـامل  االقتصاديـةن العال قـات بيـن القطاعـات ـخلـق أنـواع مختلفـة م

  :    ي الشكـل التالـي ــح فو موضـالرأسـي و التكامـل األفقـي كمـا ه
  
  
 

)1( - Liliane bansahel ,Myriam donsimon, le tourisme facteur de développement local ,édition 
horizon groupe ,paris,1999,p :1.           
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 :األخـرى االقتصاديـةالتكامـل بين قطـاع السياحـة والقطاعـات ) : 3(م ـل رقـشكال

 أسـي نحـو السـوقتكامـل ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكامـل أفقـي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكاـمل رأسـي نحـو المـواد الخـام
، ،المكتب العربي الحديث 2و الفندقية،طأحمد ماهر ،عبد السالم أبو قحف ،تنظيم وإدارة المنشآت السياحية: المصدر

  . 22:،ص 1999اإلسكندرية ، 

  مشروعات اإلعالن و الدعاية

 ائيـة الجاهـزةذالوجبـات الغ
 

 مالهـي ومطـاعـم
 

 سيـارات لنقـل الركـاب
 

 فنـادق
 

 فنـادق
 

 فنـادق
 

 فنـادق
 

 فنـادق
 

ـة بـالبنـاء مستلزمـات خاص
و التجهيزات السيـاحية األساسية 

 المـواد الغـذائيـة
 

 مكاتب السفر/ شركات الطيران 
 

 خدمـات مساعـدة أخـرى
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خـر آو السـوق و ـن خـالل هـذا الشكل أن هنـاك تكامـل رأسـي نحـيالحـظ م        

ل المستلـزمات و مختلـف الخدمـات ـى كـل الحصـول علـن أجـنحـو المـواد الخـام م
  .ن أجـل تصـريف المنتجـات السياحيـة ـأو م

ن أجـل ـادق مكما يـالحظ أيضـا أن هنـاك تكامـل أفقـي مـع مختلـف الفنـ        
  .ادل الخبـرات و المهـارات وتقديـم أفضـل الخدمـات للسيـاح ـتب

ار ـل اآلثـم صعـوبة القيـاس الدقيـق لهـذه العالقـات إال أنـه ال يمكـن تجاهـرغ        
ات ـن تطويـر النشاط السياحـي و خلـق العالقـالناتجـة ع االجتماعيـةو  االقتصاديـة

  ب عنـها مـن منافـع مباشـرة ـومـا يترت ،   األخـرى ـف القطاعـات الداخليـة مـع مختل
  :و غيـر مباشـرة نذكـر منـها 

 الوطـنية  وال ـاألم  رؤوس  استثمـار  و كـذا تشجيـع ة ـاألجنبي االستثمـارات ذب ـج .1

 .ات جديـدة ـي مشروعـف استخداماتهـاو تنويـع     

 .جديـدة  اقتصاديـةـاء مشروعـات ن طريـق إنشـخلـق فرص عمـل جديـدة ع .2

 .ى و خلق استخدامـات جديـدة لها ـوارد الطبيعيـة و البشرية بصـورة مثلـالل المـاستغ .3

 ورسـوم  ضرائـب   شكـل  يـف  رادات المحصلـةـن اإليـاع حصيلـة الدولـة مـارتف .4

 .نميـة الشامـلة ى إقامـة و تمويـل مشاريـع وخطـط التـو بالتالـي زيـادة قدرتـها عل    

 .ي ـخـرى المسـاعدة للقطـاع السياحتشجيـع وتنميـة القطاعـات الخدميـة األ .5

  االعتبـاراتغيـر أن درجـة التكامـل بيـن القطاعـات تتوقـف علـى عـدد مـن         
  :وهـي 

  ا تحكمـه  درجـة   اويقصـد بهـ  ، )1(االستيـراد  سياسـات  الدولـة  فـي التصديـر و*  
  و االستيـراد ، فقـد يـؤدي قيـام المنشـآت السياحيـة إلـى  ا علـى التصديـر ـو رقابته    
  المستلـزمات الخاصـة بهـا وشرائـها مـن الخـارج ، وهـذا يؤثـر  بطبيعـة   استيـراد    
  اع قطـ  بيـن  االقتصاديـة العـالقات   الوطنيـة و  تنميـة المشـروعات علـى  الحـال     
  ذه المنشـآت يعتمـد ـه استهـالكالسيـاحة و القطاعـات األخـرى ، إذن البـد أن يكـون     
  . )2( ى منتجـات داخليـة و ليسـت مستـوردةـبدرجـة  كبيـرة عل    

 
 
 

  . 24، 23:،ص صالمرجع السابق -)1(
)2( - Huguette durand ,Pierre gowrand, et autre ,économie et politique du tourisme ,édition 

France Quercy ,paris,1994,p :113.  
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  ة ـقـدرة هـذه القطـاعات علـى تلبي  مـدى  علـى  يتـوقف التكامـل  هـذا  إن نجـاح * 
  .ن حيـث الكميـة ،الجـودة و التوقيـت ـاالحتياجـات المختلفـة للمنشـآت السياحـية ، م   
  دد ـالـذي تمـارسه المنشـآت السياحيـة و مـدى تعحجـم ونطـاق وطبيعـة النشـاط *
  .ي الدولـة ـوتنـوع و تمـركز المشروعـات السياحيـة ف  
  فـي القطـاع السياحـي   لالستثمـارأجنبيـة  شركـات  أو   منشـآت  دخـول حـالة  ي ـف* 
  الوطنيـة  ة ـالسياحي المشروعـات   اختفـاء إلـى  ؤدي ـي  وجودهـا نيجـب أن ال يكـو  
  .رأس المـال الوطنـي   استثمـارى ـذلك سلبيـا عل رحتـى ال يؤثـ  
  :تحقـيق التـوازن اإلقليمـي  -3-2

فـي حالـة قيـام الدولـة بتوزيـع المشـاريع السياحيـة علـى مختلـف أقاليمـها            
مشـاريع وطنيـة  ا أوـخاصـة المتخلفـة منهـا ، سـواء أكانـت هـذه المشاريـع ملكـا له

خاصـة أو أجنبيـة ، فإن ذلك سـوف يـؤدي إلـى تنميـة  و تحقيـق  التـوازن االقتصـادي 
ة للسكـان عنـد خلـق ـتحسيـن مستـوى المعيش لو االجتمـاعي  لهـذه األقاليـم مـن خـال

المـوارد الطبيعيـة لهـذه األقاليـم ،رفـع المستـوى  استغـالل فـرص عمـل جديـدة ،
الحضـاري و العمـراني لهـا ، وإعـادة توزيـع الدخـول بين المنـاطق الحضرية و الريفيـة 

الخ ، و بهـذا  يمكـن مـن تحقيـق التـوازن اإلقليمـي بيـن المناطـق المتطـورة و غيـر ...
  .المتطورة ، أو بيـن الناطـق الحضـرية و الريفيـة داخـل الدولـة 

  :ة ـة المضـافـادة القيمـدفوعـات وزيزان المـي ميـن فـتحسي - 4 
  :ي ميـزان المدفوعـات ـتحسيـن ف -4-1

إن تدفـق رؤوس األمـوال سـواء أكانـت وطنيـة أو أجنبيـة فـي مشـروعات         
رادات للـدولة تكـون فـي شكـل ضـرائب علـى هـذه ـسياحيـة ، تنجـم عنهـا إي

ئحيـن مقابـل منحهـم تأشيـرات الدخـول المشروعـات ، أو رسـوم تحصلـها مـن السا
جديـدة للمـوارد الطبيعيـة وما يمكـن تحقيقـه  استخدامـاتى البـالد ، كمـا أن خلـق ـإل
ف القطاعـات ـاع السياحـة و مختلـبيـن قط اقتصاديـةن منـافع نتيجـة خلـق عالقـات ـم

ـى زيـادة إيـرادات الدولـة األخـرى الداخليـة ، كـل هـذه المنافـع تـؤدي بالضـرورة إل
  .ات ـي ميـزان المدفوعـمـن السياحـة و بالتالـي تحسيـن ف
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  :ي ـزيـادة القيمـة المضـافة و الناتـج القوم -4-2

ن دفـع أجـور للعامليـن فـي المنشـآت ـم ذكرهـا مـإن المنافـع السابقـة التـي ت        
ات ـتحققـها لمـالك المشروع التـي   و المداخيـل  احـأو المشروعـات السياحيـة ، واألرب

دة ، وإمكانيـة ـات  الماليـة  األخـرى ،  باإلضافـة  إلـى إنشـاء  مشاريـع جديـو التدفق
الخ ...ن  مختلـف القطاعـات االقتصاديـة و الخدميـة وقطـاع السياحة ـتحقيـق التكامـل  بي
  .ة ـيمـة المضافـة والناتـج القومـي للدولى زيـادة ملموسـة للقـكـل هذا سيـؤدي إل

  :  ة حضـارية وثقافيـة ـأهمي -5
المنشـآت والمشروعـات السياحيـة مـن فنـادق وقـرى سياحيـة ، شركـات         

الخ ، تقـدم لألفـراد الخدمـات التـي يحتاجونهـا وكـذا كـل التسهيـالت ...طيـران 
ة  ـاالت العامـة والصـخصصتبـات والمطـاعم المة مثـل المأكـوالت والمشروـالضروري

  .الخ ...راء البضائـع ، ومحـالت التحـف ـالت شـومح
فالمنشـآت السياحيـة تعتبـر أحـد مستلـزمات الحضـارة الحديثـة كمـراكز         

ن ـات الشعـوب والحضـارات بيـثقاف بانتشـارفهـي  بـذلك تسمـح  )1(وثقافيـة اجتماعيـة
ا  ـ، وزيـادة  معـرفة  شعـوب األرض بعضـها البعـض  والتعـرف علـى تاريخه األمـم

 . )2( والتواصـل فيما بينـها االتصـال ة السياحـة وـوهـذا بـدوره يزيـد مـن حرك
 
 
 

        
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  . 52:محمد أمين محي الدين السيد علي ،مرجع سبق ذكره ،ص-)1(

)2( -George cazes ,George courad ,les masque du tourisme ,Revue tièrs monde ,N°178, 
2004,p :264 .  
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   :ل ـة الفصـخاتم

أنـواع هـذه المنشـآت السياحيـة مـن  اختلفـتختامـا يمكـن القـول أنـه مهمـا         
ران إلـى غيـر ـمطـاعم وشركـات الطي مكاتـب سياحيـة ، مرشديـن سياحييـن ، فنـادق ،

األشكـال القانونيـة التـي تتخـذها لممـارسة  اختلفـتحتـى وإن  ك مـن المنشـآت ،ذل
ات الزمـة ـمـن خدم ها تقدمــأنشطتـها بصفـة رسميـة ، فال تقتصـر أهميتـها علـى م

للسيـاح بـل تتعـداها كونـها مصـدرا أساسيـا مـن مصـادر الدخـل القومـي  وتلعـب 
 االقتصاديـة ر الحيـاة ـوجـه الحضـاري للدولـة وبالتالـي تطويدورا هامـا فـي إبـراز ال

  . االجتماعيـةو 
ن تشجيـع إقامتـها وإنشـائها ـآت السياحيـة البـد مـونظـرا ألهميـة هـذه المنش        

اح ومتطلبـاتهم ـوترقيـة خدماتهـا بمـا يتناسـب مـع مستـوى رغبـات وحاجـات السي
عدات والتسهيـالت خصوصـا الماليـة منهـا ، ألن أهـم عقبـة ف المسـاـوتوفيـر مختل

ة ـوال، ويمكـن معرفـتقـف أمـام المستثمـرين مرتبطـة بكيفيـة الحصـول علـى األم
  .ي ـي الفصـل الموالـوال فـذه األمـمصـادر ه
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مـن أكبـر المشاكـل التـي تواجههـا المنشـآت بصفـة عامـة هـو مشكـل         
الحصـول على المـوارد الماليـة الالزمـة نشاطهـا ، و حتـى المنشـآت السياحيـة تتخبـط 
فـي هـذا المشكـل ، مـن أجـل ذلك تبـذل هـذه المنشـآت جهودهـا للحصـول عـلى 

در المتاحـة ، تأتـي فـي مقدمتهـا البنـوك التجاريـة  األمـوال مـن مختلـف المصـا
ي  خضـم الشـروط التـي تفرضهـا هـذه  البنـوك علـى المنشـآت فهـل يلبـي ـولكـن ف

ى التمويـل وفـي حالـة عـدم تمكنـها من الحصـول عل،؟الماليـة  احتياجاتهاهـذا المصـدر 
  .؟خـرى كبدائـل لهـذا المصـدر طـرق تمويـل أ استخـدامالـالزم ، هـل يمكنهـا 

  .      هـذا مـا سنحـاول معرفتـه فـي هـذا الفصـل     
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  مصـادر تمويـل المنشـآت السياحيـة : ث األول ـالمبح
مـن أجـل إنشائـها و تطويرهـا  تحتـاج كل منشـأة أو مشـروع إلـى األمـوال        

على مصـادر التمويـل الذاتيـة أو المصـادر  باالعتمـادل إمـا واـتحصـل على هـذه األمو
  .من البنـوك وفيمـا يلي عرض لهـذه المصـادر   االقتـراضجوء إلـى ـالعائليـة أو بالل

  :مصـادر التمويـل الذاتيـة و العائليـة  -1
  :تتمثـل هـذه المصـادر فيمـايلي            

  :المدخـرات الذاتيـة  -1-1
رة ـغالبـا ما يلجـأ أصحـاب المشاريـع و المنشـآت إلـى إستثمـار أموالهـم المدخ          

عـند بدايـة أي مشـروع ، ويفضلـون هـذا المصـدر مـن األمـوال نظـرا لما يسمـح 
حققـوا  لهـم مـن حريـة التصـرف بـإدارة  المنشـأة و التفـرد  بصـافـي الربـح  إذا ما

، وعـدم اللجـوء إلـى المصـادر األخـرى المحفـوفة بالمخـاطر  )1(نجاحـا فـي نشاطهـم
  .أو صعوبـة الحصول عليهـا 

د محاولـة التوسـع ـدم كفايـة المدخـرات الذاتيـة خاصـة عنـلكـن فـي حالـة ع       
ى ـي النشـاط أو عـدم توافـرها ، فإن الشخـص الـذي يرغـب فـي اإلستثمـار يلجـأ إلـف

  .ـر يتمثـل فـي مـوارد األهـل و األقـارب أو  األصدقـاء در آخـمص
  :المـوارد العائليـة  -1-2

أقاربـه   د يلجـأ إلـىـالشخـص فإنـه ق  مـن أجـل حـل مشكلـة التمـويل لـدى         
ا ـو أهـله الذيـن يوفـرون لـه األمـوال التـي يحتاجـها إلقامـة مشروعـه ، نظـرا لم

ذا  المصـدر مـن بساطـة وسهولـة  فـي  الحصـول  علـى  األمـوال  يتميـز  بـه هـ
رغـم أنـه قـد يواجـه بعـض المشاكـل المرتبطـة بكيفيـة تسديدهـا و إعادتهـا لهـم  

إن ذلك سـوف يجعـل أصحـاب ـم يحقـق أرباحـا وخسـر مشروعـه  فـألنـه إذا ل
خلـون فـي شـؤون المنشـأة و قـد و بـذلك يتد ، استردادهـااألمـوال يسعـون إلـى 

خاصـة وأنهـم ال تتوافـر لديهـم الخبـرة الكافيـة  يفرضـون قراراتهـم علـى مالكـها ،
لـذلك ، وقـد تكـون هـذه القـرارات غيـر  صائبـة و بالتالـي فإنهـا سـوف تـؤدي إلـى 

  .ى نجاحـه ـفشـل المشـروع و التأثيـر عل
  
  
  
  .      207: ألنصاري ، إبراهيم خالد عواد ، مرجع سبق ذكره ، صآسيا محمد إمام ا-)1(
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إذا كانـت مصـادر التمويـل الذاتيـة و العائليـة غيـر كافيـة لتغطيـة المتطلبـات          
متمثلـة   الماليـة للمنشـأة فإنهـا تلجـأ إلـى مصـادر خارجيـة للحصـول علـى األمـوال

تقليـدي للتمـويل ، والتـي تتـم وفـق شـروط  كمصـدر   ـةخاصـة فـي البنـوك التجاري
  .و إجـراءات معينـة 

 :البنـوك التجاريـة ن ـمالتمويـل  -2

باألمـوال الالزمـة لتنميـته وذلك  االقتصـادللبنـوك دور أساسـي فـي إمـداد            
توزيعـها علـى المختلفـة ، ثـم  االدخـارعـن طـريق تجميـع األمـوال مـن مصـادر 

مجـاالت اإلستثمـار المختلفـة وفـق أسـس وقواعـد معينـة، سـواء فـي مجـال تجميـع 
األمـوال و ذلك بمنحـها  باستثمـاراألمـوال أو فـي مجـال توزيعهـا ، فالبنـوك تقـوم 

علـى شكـل قـروض للعمـالء إلنشـاء مختـلف المشـاريع سـواء أكانـت جديـدة أو مـن 
  .طويـرها أجـل ت

  : أنـواع القـروض  -2-1
يمكـن تصنيـف القـروض التـي تمنـحها البنـوك إلـى عـدة معاييـر ، منـها         

)  استهالكيـةقـروض إنتاجيـة ،قروض ( تصنيـف القـروض مـن حيـث النشـاط الممـول 
 ،صنـاعية  عقـارية ، قـروض تجـارية ،( ن حيـث الغـرض مـن القـرض ـأو م
  الضمـان  حسـب  أو) قصـيرة ،متوسطـة ،طويلـة (  األجـل   حسـب أو ...) اعيـة زر

  ) .مضمـونة ،غيـر مضمـونة (
بمـا أن قـرارات منـح القـروض مـن طـرف البنـوك تختلـف حسـب مـدة         

ى ـالقـرض و كـذا حسـب الضمـان المقـدم بصفـة أساسيـة، فإننـا سـوف نركـز عل
مـدة القـرض و معيـار ا أساسيـين همـا معيـار ـدراسـة معيـارين نعتـبرهمإبـراز و 

  :الضمـان ، و فيما يلـي عـرض لهذيـن المعيـارين 
  :تصنيـف القـروض وفـق  المـدة  -2-1-1

  :تنقسـم القـروض وفـق هـذا المعيـار إلـى         
  :القـروض طويلـة األجـل  - ا

ـن القـروض للمنشـآت التـي تحتـاج إلـى تمـويل يـوجه هـذا النـوع م        
والتـي  «خ ،ـال...ي ـالحصـول علـى عقـارات ، أراضـي ، مبان: مثـل االستثمـارات

   )1( »تفـوق مدتهـا  سبـع سنـوات و يمكـن أن تمتـد أحيـانا إلـى غايـة عشـرين سنـة
  

)1( - Luc bernet-rollande,principe de technique bancaire ,édition dunod, paris,2002 ,p :260. 
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تتميـز  هـذه  القـروض  بأنـها  تنطـوي  علـى  مخـاطر عاليـة  بسبـب طـول مدتهـا 
و مبالغهـا الضخمـة، لذلك كان البـد مـن البحـث عـن وسائـل للتخفيـف مـن درجـة 

ـوك فـي عمليـة هـذه  المخـاطر ومـن بيـن الخيـارات المتـاحة أن تشـترك عـدة بن
التمويـل و بالتالـي تشتـرك جميعـا فـي تحمـل المخاطـر أو طلـب ضمـانات حقيقيـة 

  .قيمتـها  تفـوق قيمـة التمويـل المطلـوب 
   :قـروض متوسطـة األجـل  -ب

تتـراوح آجـالها بيـن سنـة وخمـس سنـوات ، وهـي تمنـح غـرض تمـويل         
اصـة بعـض العمليـات الرأسماليـة للمشـروعات مثـل شـراء وخ االستثماريـةاألنشطـة 

آالت جديـدة ، وعـادة ما تـكون هـذه القـروض مكفولـة بضمـان معيـن ويتـم سـدادها 
 االنقطـاععلـى دفعـات  مـن أجـل حمـاية كل مـن المقـرض و المقتـرض مـن خطر 

ـن التمييـز بيـن نوعيـن مـن المفاجـئ للمديـن عـن التسديـد ألسبـاب ماليـة ، ويمك
  :) 1(القـروض متوسطـة المـدة

قـروض قابلـة للتعبئـة و قـروض غيـر  قابلـة للتعبئـة ، األولـى تسمـح للبنـك         
تـالي ة  أخـرى أو لـدى البنـك المـركزي و بالعـادة خصمـها لـدى  مؤسسـة  ماليمـن إ

ي بنـك مـن إعـادة خصمـها و بالتالنـي ال يمـكن للا النـوع الثاالحصـول على السيـولة، أم
القـرض ، وهنـا تظهـر مخاطـر تجميـد  استحقـاقمـوعد   انتظـارفهـو مجـبر علـى 

ن دراسـة القـروض المتوسطـة المـدة جيـدا حتـى ـى البنـك مـاألمـوال ، لذلك البـد عل
  .تحـدث لـه أزمـة سيولـة  ال

  :اية المتعلقـة بهـذا النوع مـن القـروض و تتمثل فيمـا يلي هناك شـروط للحمـ        
  :الشـروط العامـة  •
هـذه الشـروط تهـدف إلى المحافظـة علـى الوضـع المالـي للمنشأة وقدرتهـا علـى         

  :تسديـد القـرض مثـل 
  . ضـرورة تحديـد ديـون المنشـأة تجـاه اآلخريـن *  
  .به لدى البنـك  االحتفـاظيـد النقـدي الذي يجب على المنشـأة تحديد الحـد األدنى للرص*  
  .تحديـد  كيفيـة التصـرف فـي القـرض *  

  
  
  
  . 75، 74:، ص ص 2001الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،-) 1(
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  :الشـروط الخاصـة  •
  :ض الخاصـة و تتمثـل فـي تذكر هـذه الشـروط فـي عقـود اإلقـرا        

  .ضـرورة التـأمين علـى حيـاة بعـض العمـال فـي المنشـأة *  
  .تحديـد الكيفيـة التـي يسمـح مـن خاللـها للمقتـرض توظيـف هـذه األمـوال *  
  رى أنهـم ـي الذيبعـض األشخـاص  انتقـاءقـد يشتـرط المصـرف أن يبقـى للمنشـأة  *  
  .ر العمليـة اإلداريـة و الماليـة بشكـل يسمـح بتسديـد القـرض يستطيعـون تسييـ   
  :قـروض قصيـرة األجـل  - ج

معظـم القـروض التـي تمنحـها البنـوك  فـي تمثـل القـروض قصيـرة األجل        
 استحقاقهـاالتجـارية و تعـد مـن أفضـل أنـواع التوظيـف لديهـا ، ونظـرا لقصـر أجـل 

ائـدة عليهـا تكـون منخفضـة مقـارنة ببـاقي أنـواع القـروض  ، مدتـها فإن أسعـار الف
عـادة ال تـزيد عـن سنـة وتستخـدم أساسـا فـي تمـويل النشـاط الجـاري للمنشـآت 
وقـد تحـدد برنـامج زمنـي لتسديـدها ، بحيـث تحـل تدريجيـا محلـها مـوارد العمـالء 

بشـكـل دوري مـن عـام آلخـر   استحقاقهـافـي تـواريخ وقـد تقـوم بتـجديدها  )1(الذاتيـة
بـات لكـن قبـل أن يقـوم البنـك بتجـديدها البـد مـن أن يتـأكد مـن تناسبـها مـع متطل

ه فإنـه يقـوم بتصفيتـها تنـاسبـالعميـل و بأنهـا تتـوافق مع نشاطـه ، وإذا وجـد بأنـها ال 
  .االستحقـاقعـاقـد أو إلغـاؤه حتـى قبـل تـاريـخ ه قـد يقـوم بتعديـل شـروط التحتى أن

  :تصنيـف القـروض مـن حيـث نـوع الضمـان  -2-1-2
  تعطـي البنـك تأميـنا  ضـد  خطـر  السـداد  التـي   الوسيلـة  يعتبـر الضمـان           

رن وعـادة مـا تكـون قيمـة الضمـان  أكبـر مـن قيمـة القـرض كمـا أن  الضمـان يقتـ
عـادة بالقـروض المتوسطـة و الطويلـة األجل ، و تقسـم القـروض فـي هـذا المـجال 

  :إلـى قسميـن رئيسييـن 
  :القـروض المضمونـة  - أ

معظـم القـروض التـي تمنحـها البنـوك التجاريـة مصحـوبة بضمـانات ،و يطلق         
  ألنهـا تطلـب مـن أجـلو ذلك  )2(ضمـانات تكميليـة اسـمعلـى هـذه الضمانـات 

   
،   2003،عالم الكتب ، القاهرة  ، 1الوطني ،ط االقتصادصالح الدين حسن السيسي ، القطاع المصرفي و  -) 1(

  . 38: ص
 2002، دار الوراق ، عمان ،  1، ط االئتمانيالمصرفي و التحليل  االئتمانحمزة محمود الزبيدي  ، إدارة  -)2(

 . 99:،ص
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  قبل منـح القـرض  ال و ليـس بديـال له ، فالبنـك ــر الثقـة المـوجودة أصعنص استكمـال
  دراسـة يقـوم أوال بالتـأكد مـن سمعـة العميـل الماليـة علـى أنهـا جيدة ، و أيضـا بعـد 

أنـه إذا كانـت  مصـادر دخلـه و مركـزه المالـي  ثـم يطلـب  منـه  ضمـانا تكميليـا إال
ت نتيـجتـها سلبيـة و سمعتـه سيئـة  ـن العمـيل كانـأجراهـا البنـك ع ي ـالدراسـات الت

  .يمـكن للبنـك أن يطلـب من العميـل ضمـانا معينـا لسـد ثغـرة معينـة  فإنـه ال
و توجـد أنواعـا كثيـرة مـن الضمـانات التـي تطلبهـا البنـوك فهنـاك ضمـانات         
و   الخ... أوراقـا ماليـة  بضائـع السلـع ،  و المحـالت ، يـو المبـان  كالعقـارات  عينيـة

ضمانـات شخصيـة بدخـول شخـص آخـر يتعـهد بدفـع القـرض فـي حالـة عجـز 
و عمومـا  ،ب نـوع القـرض ومدتـه قـترض ، كما أن البنـك يختـار نوع الضمـان حسالم
ممـا تتطلبـه  استقـراراب ضمانـات أكثـر ثباتـا و ـروض متوسطـة المـدة تتطلـفالق

  .القـروض قصيـرة المـدة 
وع ـاب التـي تـؤدي بالمنشـأة للجـوء إلـى هـذا النـهنـاك مجمـوعة مـن األسب        

  :)1(مـن القـروض نذكـر منـها
 ضعـف المركز المالـي للمنشـأة مما يدفعهـا إلـى تقديـم بعـض أصولهـا بمثـابة  .1

 .ضمـان للقـروض            

 بالحصـول علـى قـدر  لهـا   يسمـح  قـد  المنشـأة تقديـم الضمـان مـن طرف  .2

  أكبـر مـن األمـوال ، لكـن القـرض الممنـوح يبـقى دومـا أقـل مـن الضمـان      
  الضمـان عنـد تاريـخ  انخفضت قيمـة  و   إذا حدثـت  األخطـار  وذلك لتغطيـة      
 . االستحقـاق     

 المضمـونة أقـل منـها عنـد القـروض  القـروض   علـى تكـون الفائـدة أحيانـا  .3

 .غيـر المضمـونة      

 د ـمبالـغ ضخمـة و بالتالـي ق إلـى  الماليـة الموسميـة  االحتياجـاتقـد تصـل  .4

 .يتـردد البنـك فـي منـح المنشـأة القـرض الـالزم دون ضمـان      

 هـذه   ألن ،   ضمـانات  الصغيـرة  المشـروعات  البنـوك مـن  تطلـب   عـادة   .5

 . المشـروعات أكثـر عرضـة لألخطـار مقارنـة بالمشروعـات الكبيـرة      

  
  
  
  . 192:،ص 1997،دار المسيرة ،عمان ،  1رضوان وليد العمار ،أساسيات اإلدارة المالية ، ط-)1(
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  :القـروض غيـر المكفـولة بضمـان  -ب

د تمنـح البنـوك فـي بعـض األحيـان قروضـا بـدون ضمـان إلـى المنشـآت قـ          
ا علـى ـعلى سمعتـها الماليـة و على قـوة مـركزهـا المالـي  و قدرته اعتمـاداو ذلك 

الوفـاء فـي الوقـت المحـدد هـذا مـا يتطلبـه تحليـل قوائـم التشغيـل و القوائـم الماليـة  
  جـيد  بزبـون  أو االحتفـاظ  جديـد  زبـون أجـل كسـب   مـنأو قـد تمنحـه القـرض 

أن يكـون القـرض بـدون ضمـان فـي كـل  ذمـن جهـة أخـرى فإن البنـك ال يحبـ
  .د يلحـق البنـك مخا طـر جسيمـة ـالظـروف ألنـه ق

عـادة تعتمـد البنـوك عنـد منحهـا لهـذا النـوع مـن القـروض إلـى وضـع         
  : )1(نرطيـن التالييـالش

  :الشـرط األول  •
بالـرصيد المعـوض حيـث يطلـب البنـك مـن المنشـأة   فوهـو ما يعـر        

  لـدى البنـك نسبـة مئـوية معينـة تتـراوح   ي حسـابها  الجـاري ـالمقتـرضة أن تتـرك  ف
ـرض الممنـوح أو علـى األقـل مـن قيمـة الق االعتمـادمـن قيمـة  % 20و  % 10بيـن 

  .وذلك حتـى تقـوي المنشـأة مركزهـا المالـي  بالفعـل ،
  :الشـرط الثانـي  •
هـو وجـوب قيـام العميـل أو المنشـأة سـداد قروضـه مـرة واحـدة علـى األقـل         

كـل سنـة ، و الحكمـة مـن ذلك هـو إظـهار أن هـذه القـروض مـن النـوع القصيـر 
  .ا كمصـدر تمويـل طـويل األجـل ــل ال يتخذهاألجـل و أن العمي

ذ البنـك مجموعـة مـن السياسـات الماليـة تعتبـر شـروط وقائيـة ـذا وقـد يتخـه        
ة معينـة ـتعمـل علـى حمـاية البنـك ، مـن أمثلـة هـذه السياسـات المحافظـة على درج

و عـادة هنـاك بعـض القيـود الخ ، ...مـن السيولـة و عـدم التوسـع فـي اإلقـراض 
  .ول على القـروض غيـر المضمـونة مـن بنـك واحـد ـالتـي تحـد مـن مقـدار الحص

  
  
  
  
  
 
 . 191:المرجع السابق ، ص-)1(
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 :أسـس منـح القـروض المصـرفية  -2-2

هنـاك مجموعـة مـن األسـس التـي يضعـها البنـك التجـاري عنـد منحـه لمختلف         
    :واع القـروض للمنشـآت أو المتعامليـن معـه و تتمثـل هـذه األسـس فيما يلـي أنـ

  :مبلـغ القـرض  -2-2-1
يجـب أن يتناسـب حجـم القـرض المطلـوب مـع حجـم و نشـاط  المنشـأة طالبـة        

مبلـغ التمويـل، لـذلك يجـب علـى البنـك أن يقـوم بدراسـة حاجاتـها التمويليـة وتحـديد ال
الماليـة و مـع حجـم نشاطـها ، و ذلك ألن منحـها  االحتياجـاتالـذي يتناسـب مـع هـذه 

قرضـا يفـوق حجـم نشاطـها سـوف يـؤدي إلـى العمـل بمـا يفـوق طاقاتهـا علـى 
 كانخفاضنحـو ينقـل مخاطـر نشاطهـم علـى عاتـق البنـك و علـى المنشـأة أيضـا ، 

نفقـات   ارتفـاعلديـن ودفـع األقسـاط المترتبـة عليهـا و بالتالـي قدرتها علـى خدمـة ا
التمويـل  كمـا أن منحـه قرضـا يقـل عـن حجـم نشاطـها سـوف يـؤدي إلـى إمكانيـة 

، وكـذا  )1(قيامـها بمـزاولة نشاطـها علـى أكمـل وجـه و يواجههـا عسـر مالـي فنـي
  . زيـادة طلباتهـا للحصـول على القـروض

  :الغـرض مـن القـرض  -2-2-2
بمعنـى دراسـة الغـرض مـن التمويـل المطلـوب مـن طـرف المنشـأة و ذلك        

حتـى يتمكـن البنـك مـن توجيـه المنشـأة إلـى النـوع المـالئم لهـذا الغـرض ، فإذا 
لقصيـرة كانـت تريـد تمـويل رأسمـال العامـل فمـن األفضـل أن يمنحـها القـروض ا

األجـل ، أما إذا كانـت تريـد تمـويل شـراء أصـول ثابتـة أو تمويـل التوسـع فمـن 
  .األفضـل تقديـم القـروض متوسطـة األجـل أو طويلـة األجـل 

   :مـدة القـرض  -2-2-3
و منـح القـروض  )2(تفضـل البنـوك بشكـل عـام التخفيـض مـن مـدة القـرض     

التـي تسـدد نفسـها بنفسـها و ذلك بهـدف التقليـل مـن حجـم قصيـرة األجـل ، و 
  .المخاطـر أو إشبـاع طلبـات اإلقـراض الكثيـرة 

  
  
  
  
  . 72:،ص 2000،دار صفاء ،عمان ، 1عبد الحليم كراجة و آخرون ،اإلدارة المالية و التحليل المالي ،ط-)1(
  . 140:، ص 2000، دار وائل ،عمان ،1،ط ن الدوري ،إدارة البنوكافالح الحسيني ،عبد الرحم -)2(
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  :قـدرة العميـل علـى الدفـع   -2-2-4
  : القـدرة علـى السـداد  - أ

علـى البنـك أن يقـوم بمعـرفة مـدى  إمكانيـة  العميـل  و قدرتـه علـى سـداد            
 ـص البنـكا عليـه مـن مستحقـات فـي المواعيـد المحـددة ، و مـن الطبيعـي أن يفحـم

دخـل العمـيل و مصـدره و طريقـة و مــوعد الحصول عليـه ، و إذا لم يتوفـر العميـل 
علـى هـذا الدخـل ، قـد يلجـأ إلـى أموالـه أو أصولـه المملوكـة من أجـل تسديـد 
القـرض ، لـذا ال بـد علـى البنـك من معـرفة هـذه األصـول أو المصـادر التـي 

  . يمتلكـها العميـل
  :شخصيـة العميـل  -ب

يقصـد  بهـا  السمـات التـي تعبـر عـن رغبـة  العميـل  فـي  سـداد  ما عليـه         
مـن مستحقـات  القـروض فـي مواعيـدها المـحددة ،ألنـه قـد تكـون قدرتـه علـى 

 غيـرالسـداد موجـودة فـي حيـن رغبتـه فـي السـداد فـي المـواعيد المتفـق عليهـا 
مـن مؤكـدة ، لذلك البـد مـن علـى البنـك مـن جمـع المعلومـات عـن شخصيتـه 

خـالل مـعرفة سمعتـه التجـاريـة و نزاهتـه ، ويمكـن الحصـول علـى هـذه المعلومـات 
من سجـالته المـوجودة لـدى البنـك إذا سبـق و أن تعامـل معـه ،أو مـن البنـوك 

  .بـق و أن تعامـل معهـم األخـرى أو المـوردين الذيـن س
  :رأس المـال  -2-2-5

  تشتـرط البنـوك أن يكـون  لـدى  طالـب  القـرض  ر أسمـال  كـاف  كضمـان  «       
، فمـن  )1( »حيـث تعكـس درجـة ملكيـة األصـول علـى كفـاءة المنشـأة المقترضـة

يطلـب أن يستخـدم هـذه أجـل تقليـل المخـاطر التـي يتعـرض لهـا البنـك فقـد 
األصـول كضمـان فـي حـالة عـدم كفايـة األربـاح ،كمـا أن البنـك ال يعتمـد علـى 

  .نسبـة األصـول الممـولة بـل أيضـا علـى مـدى سهولـة تحويلـها إلـى نقديـة 
  :الضمـانات المقدمـة  -2-2-6

ـذي يستطيـع الرجـوع إليـه وال )2(يعتبـر الضمـان خـط الدفـاع األخيـر للبنـك        
  عند تعثـر المقتـرض عـن الدفـع، بمعنـى أن إصـرار البنـك علـى وجـود الضمـانات

   
  
  . 420:،ص 1993محمد سعيد سلطان ، إدارة البنوك ، الدار الجامعية ،اإلسكندرية ، -)1(
  . 73:عبد الحليم كراجة و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص -)2(



.القسـم األول................................................المنشآت السياحيـة و واقـع التمويل:الفصل الثالث   

- 77 - 
 

  
  

ـوحة يجـب أن ال يكـون علـى حسـاب سالمـة القـرض أو علـى حسـاب للقـروض الممن
إمكانيـة تحصيلـه فـي موعـده ، ويقـوم البنـك بتحديـد نـوع الضمـان الذي يقبلـه ، ومن 
وجهـة نظـره  فالضمـان  األفضـل هـو الـذي  يمكن  تحديـد  قيمتـه بسهولـة و يمكـن 

ـوما تنحصـر الشـروط الواجـب توفرهـا فـي تحويلـه إلـى نقديـة بسهولـة ، وعم
  :الضمـان فيمـا يلـي 

سهولـة التصـرف فيـه مـن جانـب البنـك عنـد تخلـف العميـل عـن السـداد  .1
  . و بـدون خسـائر كبـيرة 

 .بالضمـان  االحتفـاظمصـاريف  انخفـاض .2

ـه و التصـرف علي استحـواذهسهولـة التنـازل عن الضمـان لصـالح البنـك و إمكانيـة  .3
  .فيـه 

 :الظـروف المحيطـة  -2-2-7

السائـدة  علـى  نشـاط العميـل   االقتصاديـةيقصـد بهـا  مـدى  تأثيـر  الحالـة          
القـرض  ، و بطبيعـة الحـال تختلـف األنشطـة مـن حيـث  و علـى مقدرتـه علـى سـداد

ـد من التنبـؤ بظروف الصنـاعة التـي مـدى تأثرهـا  بهـذه التغيـرات ، لذلك كـان الب
علـى التقلبـات  الماضيـة المصاحبـة لهـا لتحديـد  باالعتمـاديعمـل فيهـا العميـل  ، 

  .التقلبـات المستقبليـة ،خاصـة إذا كـان القـرض طويـل األجـل 
ل رغـم المـزايـا التـي تمنحـها القـروض للمنشـأة إال أن هنـاك بعـض المشـاك        

التـي  تواجهـها  لتوفيـر  مبالـغ  األقسـاط عنـد االستحقـاق  سـواء  حققـت  أربـاحـا 
أو تحملـت خسـائر ، كمـا أن البنـك قـد يطلـب ضمانـات ال  تتوافـر عليـه و قـد تمتـد 
هـذه الضمـانات إلـى أخـرى تكميليـة كـوثائق التأميـن، و أمـام هـذه الوضعيـة كـان 

  .هـا مـن البحـث علـى بدائـل أخـرى لتمويلـها البـد علي
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  بدائـل تمويـل المنشـآت السياحيـة : المبحـث الثانـي 
ل الذاتيـة و كـذا صعوبـة الحصـول علـى يمـوتإن عـدم كفـاية مصـادر ال       

ا ـبمعنـى الحصـول علـى القـروض مـن البنـوك وم التمويـل مـن مصـادر خارجيـة ،
 افتقـارل ـراءات وشـروط كالضمـانات فـي مقابـتتطلبـه هـذه األخيـرة مـن إج

و مـزاولة  انطالقهـال ـن جهـة ، و حاجتهـا لألمـوال الالزمـة مـن أجـالمنشـآت لهـا م
ن جهـة ثانيـة ، تطلـب األمـر البحـث عـن ميكانيـزمات جديـدة يمـكن ـنشاطـها م

مشكـل التمويـل الـذي يقـف حاجـزا أمامهـا ، وقـد  أصـحاب المنشـآت مـن مواجهـة
ي التمـويل اإليـجاري و صيـغ التمـويل ـدائـل جـديدة للتمـويل متمثلـة فظهـرت ب

  :اإلسـالمـي و فيمـا يلي توضيـح لكـال البديليـن 
  :التمويـل اإليجـاري  -1

لمتـحدة األمـريكية سنـة ي الواليـات اـكـان ظهـور هـذا النـوع مـن التمـويل ف        
ر ـلينتشـر بعـد ذلك فـي كثي )1(فـي الستينـات فـي أوروبـا استخدامـهثـم شـاع  1952
ن التمويـل للمنشـآت الحصـول علـى ـدول ، و لقـد سمـح هـذا النـوع مـمـن ال

ف المعـدات و اآلالت التـي تحتاجـها بعـد أن كانـت غيـر قـادرة علـى تسديـد ـلتمخ
ن جهـة ، و التقليـل مـن المخاطـر التـي تواجههـا بسبـب ـذا مـمتـها دفعـة واحـدة هقي

ى مخاطـر التقـادم التكنولوجـي و ظـهور آالت أكثـر تطـورا ـتعرض هـذه التجهيـزات إل
  .ب ذلك  مـن جهـة ثانيـة ـمنـها و مخاطـر المنافسـة التـي قـد تتعـرض لهـا بسب

ة تحـت ـذه األصـول الثابتـحـت ظاهرة اإلستئجـار بوضـع هكذلك فقـد سم        
  .رف المنشـآت عـوض شرائـها ـتص

  :تعريـف التمويـل اإليـجاري و أ نـواعه   -1-1
  :   تعريـف التمويـل اإليجـاري   -1-1-1
غ ـعقـد يلتـزم المستأجـر بموجبـه دفـع مبال«:علـى أنـه االستئجـاريعـرف         

جر المستـأ انتفـاعواعيـد متفـق عليـها مـع مـالك أصـل مـن األصـول لقـاء محـددة بم
   .)1(»ةـل للمستأجـر لفتـرة معيني يقدمـها األصـبالخدمـات الت

  
   
  . 58:،ص 1997،دار المسيرة ،عمان ، 1كنجو عبود كنجو ،إبراهيم وهبي فهد ،اإلدارة المالية ،ط-)1(

)2( -Alain lusseault et autre , les fondements de l´entreprise ,édition économie d´entreprise, 
paris,1992,p :129 .  
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و الحصـول  استثماراتهـاللمنشـأة هـو طريقـة لتمويل فاإلستئجـار بالنسبـة  و بذلك        
عليـها فـي عقد  االتفاقعلـى األمـوال على شكـل أصول مقابـل دفـع أقـساط يتـم 

  .إليجـار ا
اآلن   امتـدلقـد كـان اإلستئجـار مقتصـرا على األراضـي و المبانـي و لكنـه         

ليشمـل جميـع أنـواع األصـول الثابتـة التـي تستعملـها  مختـلف المنشـآت بمـا فيها 
 . الماكينـاتالمـعدات و اآلالت و 

  :أنـواع التمويـل اإليجـاري   -1-1-2
آت ـدة ، و هـذا ما يسمـح للمنشـتمـويل باإلستئجـار أشكـاال و أنواعـا عديال ذيتخـ        

بيـن النـوع أو الشكـل الـذي يتنـاسب مـع إمكانياتـها و ظـروفها ،و مـن  باالختيـار
  :بيـن هـذه األنـواع نذكـر 

  :ي ـاري المـالـويل اإليجـالتم - أ
يتطلـب هـذا النـوع بتعـامل المنشـأة مـع يسمـى أيضـا اإلستئجـار الرأسمالـي ، و        

 المنشـأة باختيـارالعمليـة   تتـم  هـذه  ،  رةـالمؤج  طرفيـن هـما البنـك و الشـركة
المسـتأجرة األصـل التـي هـي في حاجـة إليـه و تتفـاوض مـع المـورد أو الشركـة 

ه ـك وتتفـق معـل بالبنم تتصــمالكـة األصـل فيمـا يتعلـق بقيمتـه وشـروط تسليمـه ث
ك بتأجيـره لهـا وفـق ـعلـى أن يشتـري  لهـا ذلك األصـل  مـن المـورد، ثـم يقـوم البن

ار ـو يتـم توقيـع عقـد اإليج عليهـا فـي لحظـة الشـراء  االتفـاقشروط معينـة يتـم 
جـار للبنـك ل و تدفـع  اإليـى األصـبينهـا و بيـن البنـك ،  و بهـذا تحصـل المنشـأة عل

اط ـذه األقسـوع هـى شكـل أقسـاط و دفعـات متسـاوية فـي فـترات محـددة ، ومجمـعل
ن  يمثـل عائـد ـبكامـله مضافـا إليـه مبلـغ معي األصـل  تسـاوي قيمـة شـراء 

  .اإلستثمـار للبنـك 
  :ذا النـوع مـن اإلستئجـار بما يلـي ـويتميـز ه     

ة ـي التـي تقـوم بتسديـد المصاريـف المتعلقـة بالصيانالمنشـأة المستأجـرة هـ .1
وخدمـة األصـول المستأجـرة ، أمـا بالنسبـة لنفقـات التأميـن و الضـرائب  

  . فيدفعهـا البنـك المؤجـر 
ع كامـل ـي قبـل دفـال يحـق للمنشـأة المستأجـر أن تلغـي العقـد األساس .2

 .لبنـك ات األصـل باإلضـافة إلـى عـائد اـمستحق

يحـق للمنشـأة المستـأجرة أن تقـوم بتجـديد عقـد اإلستئجـار لنفـس األصـل  .3
 .رة ثانيـة عنـد إنتهـاء مـدة اإلستئجـار األولـى بإيجـار منخفـض ـم
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را لمـا يحققـه هـذا النـوع مـن اإلستئجـار مـن مـزايا للبنـك  منـها وفـرة ـنظ        
حيـث يعتبـر بمثابـة قـرض يعمـل تحـت  ،اإلقـراض وظيفـة  واستكمـالالربـح  

، باإلضـافة إلـى أن هـذا النظـام  يـؤدي إلـى جـذب عـمـالء جـدد  )1(إشـراف البنـك
ا النظـام و لـم يعـد محتكـرا علـى البنـوك التجاريـة إلـى البنـك ، ولقـد تطـور هـذ

بـل ظهـرت شركـات متخصصـة فـي التأجـير باإلضافـة إلـى البنـوك اإلسالميـة التـي 
  .ه فـي حـدود الشريعـة اإلسالميـة تمارسـ

  :اري التشغيلـي ـويل اإليجـالتم -ب
ل ـعلـى األص  المنشـأة يسمـى أيضـا إستئجـار الخدمـة ، بموجـبه تحصـل        

  : )2( الصفـات التاليـةبع أقسـاط محـددة ، ويتميـز هـذا النـوع مـن اإلستئجـار ـبدف
 تضمو  تقـوم الشـركة المؤجـرة  بصيـانة  وخدمـة المعـدات  المستـأجـرة *  

 تكاليـف هـذه الصيانـة إلـى أقسـاط اإليجـار أو تحصيلهـا مـن الشركـة
 .منفصـل عـن عقـد اإليجـار  تفـاقباالمستأجـرة 

  مجمـل   لتغطيـة  ا تدفعـه المنشـأة المستأجـرة مـن أقسـاط اإليجـار ال يكفـيـإن م* 
  العمـر   مـن عـادة أقـل بكثيـر   تكـون  اإلستئجـار  تكاليـف األصـل ، ألن فتـرة   
  تأجيـر  بإعـادة  إمـا   المـؤجر عـادة المتـوقع لألصـل ، ولـذا يقـوم  االقتصـادي   
  حتـى يستطيـع أن   د ، أو عـن طريـق بيعـه و ذلكـاألصـل بعـد نهايـة فتـرة العق   
 .يستـرد مجمـل قيمـة األصـل    

ذا النـوع مـن اإلستئجـار يعطـي الحــق للمنشـأة المستـأجـرة إلغـاء ـه               
ي حالـة ظهـور أصـول أخـرى لهـا ميـزة العقـد و إرجـاع األصـل إلـى المؤجـر فـ
  .ي حاجـة إليـه ـتكنولوجيـة أكثـر تقدمـا أو عندمـا لم تعـد ف

  :البيـع ثـم اإلستئـجار  - ج
بيـن المنشـأة وطـرف آخـر ممثـال  اتفـاقهـو إحـدى الصيـغ التـي تنجـم عـن         

منشـأة التـي تمتـلك أراضـي ال  تقـوم حيـث   فـي شركـة تأميـن أو مؤسسـة ماليـة ،
أو مبانـي أو معـدات بيـع إحـدى هـذه األصـول إلـى مؤسسـة ماليـة و في نفـس 

معـها إلستئـجار األصـل و إبقائـه عنـدهـا لفتـرة زمنيـة  اتفاقيـةالوقـت تقـوم بتوقيـع 
  .علـيها  االتفـاقمعينـة وتحـت شـروط يتـم 

  
 .  140:، ص  2000الجامعية ،اإلسكندرية ، البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها ،الدارالحميد عبد المطلب ، عبد-)1(

 . 493:،ص 1993ن دعالة بيله و آخرون ، التمويل اإلداري ، دار المريخ ، الرياض ،اعبد الرحم-)2(
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هـذه التقنيـة تسمـح للمنشـأة البائعـة و التـي أصبحـت مستأجـرة فـي النهـاية         
سليـم قيمـة البيـع وبذلك  تحصـل علـى التمـويل مـن المؤسسـة المشتـرية و التي ت

د تـوقيع العقـد ،  وفـي نفـس الوقـت سيبقـي األصـل ـأصبحـت مـؤجرة فـورا عن
يسمـح للمنشـأة البائـعة   كمـا  منـه ، االستفـادةو  الستخدامـهالمـباع عنـدها 

مـن وفـرات  االستفـادةلحصـول علـى التمويـل مـن باإلضـافة إلـى ا) المستـأجرة (
  .ضريبيـة لم تكـن لتحصـل عليهـا لـو أنهـا كانـت مالكـة لألصـل 

أمـا مـن وجهـة نظـر المـؤجر فإنهـا تسمـح لهـا بتغطيـة تكاليـف شـراء          
  .ن خـالل أقسـاط اإليجـار وكـذا الحصـول علـى عائـد منـاسب ـاألصـل م

يجـدر اإلشـارة هنـا أن عمليـة دفـع اإليجـار تشبـه عمليـة تسديـد القـرض         
المـرهون بعقـار ، ففـي الحـالة األولـى تدفـع المنـشأة المستأجـرة إلـى المؤسسـة 
المؤجـرة أقسـاط اإليجـار المتساويـة وفـي أوقـات متتـالية بحيـث يكـون مجـموع هـذه 

ة األصـل إضـافة إلـى عائـد معيـن علـى اإلستثمـار للمؤسسـة األقسـاط تسـاوي قيـم
  .المـؤجرة 

وفـي الحـالة الثانيـة ، وهـي حالـة القـرض المـرهون بعقـار ، فـإن الشـركة        
المقترضـة تدفـع قيمـة القـرض علـى شكـل دفعـات متساويـة خـالل فترات متتاليـة 

  .باإلضافـة إلـى عائـد مناسـب للمقـرض القـرض  الستهـالكبمقـدار يكـفي 
  :ويل اإليجـاري الرفـعي ـالتم -د

فـي هـذا النـوع يـدخل طـرف آخـر وهـو المقـرض ، حيـث أن شـراء         
األصـل ودفـع ثمنـه يكـون جـزء مـنه ممـول من حقـوق الملكيـة للمنشـأة أمـا الجـزء 

ون األصـل رهـنا  لقيمـة قترضـة ، وغالبـا ما يكـاآلخـر فيتـم تمـويله مـن األمـوال الم
  .القـرض 

التمـويل اإليجـاري صـورا أخـرى حسـب طبيعـة األصـل المـؤجر  ذكمـا يأخـ       
  : )1(وهـذه األنـواع هـي

  :ول ـالتمويـل اإليجـاري المنق •
الالزمـة المتعلـق بتمويـل التجهيـزات المهنـية مـن سيـارات وسـفـن للنـزهة       

الـخ  ...العموميـة  للسياحـة ، للصنـاعة ، التجـارة ،المهـن الحـرة و وسـائل األشغـال
سنـوات ، ويقـدم هذا النـوع مـن  5ىـإل 2ن ـوتتـراوح عـادة هـذه العملـيات م

  .اإلستئجـار عـدة مزايـا وخدمـات 
)1( -Luc bernet- rolande ,op - cit,p:261. 
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  :جاري العقـاري التمويـل اإليـ •
ع ـات ، المصانـيستخـدم هـذا التمـويل فـي بنـاء العقـارات  و المكـاتب ، المستودع       

  .ة ـسن 20و15ا بيـن ـو الفنـادق ، المستشفـيات و تبلـغ مـدة التأجـير م
أنـواع التمـويل اإليجـاري ،يبقـى علـى المنشـآت أن تختـار النـوع  اختلفـتمهمـا       

ق  أهدافـها ، كما أنـه يمنـح لهـا ثـالث خـيارات بعـد ـلـذي يتـناسب معهـا ويحقا
  :)1(إنتهـاء العقـد ،وتتمثـل فيمـايلـي

  .إنهـاء العقـد و إعـادة األصـل للمؤسسـة المستأجـرة * 
  ل ـبالقيمـة المتبقيـة لألص  أي  منخفـض  بثمـن طبعـا  ،   أو أن تقـوم بشـراء األصـل* 
  .المؤجـرة المتفـق عليـه فـي العقـد    
  األقسـاط   نـم أقـل  أقسـاط  مـع دفـع  أخـرى   إمـا أن تختـار تجديـد العقـد مـرة* 
  .المدفوعـة سابقـا    
  :مـزايا وعيـوب التمويـل اإليجـاري   -1-2
  :  المـزايـا - أ

مـن مجموعـة  االستفـادةبا ـأي نـوع مـن األنـواع سـوف يسمـح له اختيـارإن         
  :مـن المـزايا التـي يحققـها التمويـل اإليجـاري للمنشـأة ونذكـر منـها 

  ذا ـاألصـول و ه اقتنـاء أجـل   مـن  كبيـرة مبالـغ  دفـع   إلـى المنشـأة  تحتـاج  ال* 
  .يمكنـها مـن حمايـة مركزهـا المالـي وقدرتـها على السـداد    

  إلـى  االنتقـالللمنشـأة مـن تغييـر مكانهـا و   المبانـي فـي حالـة   اريسمـح اإلستئجـ* 
   اضطرارهـاإن ذلك سـوف يـؤدي إلـى ـمكـان آخـر ،أمـا إذا كـان المكـان مملوكـا ف   
  .بيـع المبنـى الحالـي بخسـارة    
  بـال ، وبذلك ل المؤجـر مستقـشـراء األص ن ـإذا كـان عقـد اإليجـار يسمـح للمنشـأة م* 
  إذا  خصوصـا  شرائـها   قبـل   وتحديـد إنتاجيتـها يمكـن للمنشـأة مـن تجربـة اآللـة    
  .كانـت اآللـة معقـدة بطبيعتـها    
  بنقـل أعبـاء التقـادم التقنيـة إلـى المؤجـر ، وهـذا يمكـن المنشـأة   يسمـح اإلستئـجار* 
 .ول حديثـة أكثـر تطـورا المستأجـرة مـن الحصـول علـى أصـ  

  
 
 

)1( -Farouk bouyacoub ,l´entreprise et le financement bancaire, édition casbah ,Alger, 
2001,p:254 . 
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  المنشـأة علـى اإلستئجـار يمكنـه مـن الحصـول علـى أصـول تمكنـه مـن  اعتمـادإن * 
  ذا يحـافظ علـى ــغ ليسـت مرتفعـة و هلعناصـر الموجـودات بمبال  الكامـل التمـويل    
  رأس المـال العامـل يكـون  استثمـارمعـدل  ارتفـاعوالشـك أن  «رأس المـال العامـل ،   
 .)1(»مـن مصلحـة المنشـأة   

  ي ـو بالتال ،ـرف اإلدارةاإلستئجـار يحقـق للمنشـأة ميـزة عـدم وجـود قيـود علـى تص* 
  وعـدم تدخـل المؤجـر فـي القرارات الخاصـة   الماليـة ستقالليـةاالن يحقـق لها نـوع م   
  ى األمـوال عـن طريـق ـإذا حصـل عل الحـال   عليـه يكـون  د ـكمـا ق ،  بالمنشـأة   
  . االستدانـة   
  المبـالغ   مـن  مـن الناحيـة المحاسبيـة ، يعتبـر اإلستئجـار مصروفـا يحمـل ويخفـض* 
  مشاكـل   مـن يحـدث  األصـل وما قـد  امتـالكلضريبـة ،على عكـس عند الخاضعـة ل   
  تكلفـة   مـن    يقلل اإلستئجـار  أن   كمـا ، الصيـانة  و   هتـالكاال  بحسـاب متعلقـة    
  و اإلصالحات  االهتـالكبسجالت تفصيليـة عـن  االحتفـاظمسـك الدفاتر ، ألنـه ال يتطلب    
 .األصـل  امتـالكالبنـود الكثيـرة التـي يتطلبـها  و غيـرها مـن   

  األقسـاط  دفـع   علـى األصـل مـع  يمكـن هـذا النـوع مـن التمـويل مـن الحصـول* 
  دفعـة   ع المبلـغـيمنحـها نـوع مـن المـرونة فـي التسـديد ، وال يتطلـب دف وهـذا ما    
  كمـا أنـه  رض ،ـتفرضهـا هيئـات الق  يـط التواحـدة و بالتالـي عـدم التقيـد بالشـرو   
  بالقـروض   التمـويل  عكـس  % 100  التمويـل  ن الحصـول علـىـيسمـح للمنشـأة م   
  .   المصرفيـة    
  : العيـوب  -ب

يخلـو  كبديـل للتمـويل إال أنـه ال  التمويـل اإليجـاري رغـم المـزايا التـي يمنحـها      
  :عليـه مـا يلي  تؤخـذث ـيمـن العيـوب ح

  .صعوبـة حسـاب قسـط التأخيـر عـن السـداد * 
  خاصـة  المؤجـر  التطـور السريـع فـي التكنولـوجيا ومـا تحدثـه مـن أضـرار علـى * 
  فـي  األصـول  لقيمـة   الشديـد  االنخفـاض  «: وكـذلك قـد تصيـب المستـأجر مثـل    
  معينـة   لمـدة  بشـروط التـأجير  مرتبطـان  المـؤجر  تـأجر والسـوق ، وذلك ألن المس   
  . )2( »يكـون فيهـا األصـل تحـت تصـرف المستـأجر   
 
   .  59:كنجو عبود كنجو ، إبراهيم وهبي فهد ، مرجع سبق ذكره ، ص-)1(
  . 141: عبد الحميد عبد المطلب ، مرجع سبق ذكره ،ص-)2(
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  بسبـب   األصـل  علـى أي تحسينـات  مستأجـرة مـن إدخـال عـدم قـدرة المنشـأة ال* 
  يمكنهـا   بحيـث  تمتلكـها  التـي  ملكيتهـا لـه ، علـى عكـس اآلالت والمعـدات عـدم    
  .مـن إدخـال أيـة تعديـالت فيهـا بمـا يخـدم أغراضـها ويناسبـها    
  ـن مـن تجنـب مشكلـة االضطـرار ه يمكـإذا كـان األصـل مملـوكا مثـل المبنـى ، فإن* 
  ا إذا كـان ـروع ،أمـللمش  مكـان آخـر إذا كـان الوقـت غيـر مناسـب إلـى  لالنتقـال   
    االنتقـال  علـى المنشـأة  فيتحتـم  اإليجـار مـدة   انتهـاء المبنـى مستـأجرا فبمجـرد    
  .ظـروف المنشـأة  االعتبـاريؤخـذ بعيـن وال    
  لتمويـله   االستدانـةى ـعل الحصـول  دون   المـوارد الذاتيـة  األصـل مـن امتـالكإن * 
  ، ألنهـا تبحـث  للمنشـأة األمـان   هـذا يحقـق بتقلـيل المدفوعـات الثابتـة  و   يسمـح   
  .دائمـا علـى أن تكـون نسبـة كبيـرة مـن المدفوعـات تكون متغيـرة و ليسـت ثابتـة    

رغـم هـذه العيـوب التـي تم ذكـرها إال أن التمـويل  التأجيـري يمكـن المنشـأة       
األصـل ألنـه  استرجـاعمـن ممارسـة نشاطهـا ، كمـا أنـه يمكـن المؤجـر مـن 

 التزامـاتن تسـديد ـالمـالك القانـوني لـه عنـد عـدم قـدرة المنشـأة المستـأجرة م
  أصبـح  هـو   و الـذي ،  كمـا أن البنـك   عـوبات ماليـةاإليجـار  عندمـا  تواجهـها  ص

عندمـا تـزداد المخاطـر المحيطـة  استخدامهـاأيضـا يستخـدم هـذه التقنيـة يمكنـه مـن 
بالمنشـأة التـي تسعـى للحصـول علـى التمويـل بـدال مـن منحـها قرضـا ألنـه إذا 

سـوف يتكبـد مصاريف وسـوف يواجـه  منحـها قرضـا حتـى ولو كـان بضمـان إال أنـه
قيمـة القـرض إذا لـم تستطيـع المنشـأة تسديـده عنـد  استـردادمشكلـة التأخـر فـي 

 . االستحقـاق
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  :صيـغ التمويـل اإلسالميـة  -2

د البنـوك اإلسالميـة ملزمـة فـي نشاطاتـها و معامالتـها المختلفـة بتطبيـق قـواع        
علـى حقـوق  االستيالءالشريعـة اإلسالميـة ، من عـدل و إنصـاف فـي المعامـالت ودون 

 استثمارهـاالبعـض لحسـاب البعـض اآلخـر ،  و كـذا  توجيـه مـواردها  الماليـة و 
كما عـن  األنشطـة  المحـرمة شـرعـا ، عـدم  التعامـل  بالفائـدة و تحريمهـا  باالبتعـاد

ة بمـا يحقـق مصلح واستخدامهـا االستثماريـةتوجيـه التمويـل إلـى األنشطـة ب أنهـا تقـوم
عن طـريق  ،)1(ى تحقيـق العدالـة في توزيـع الثـروةـالمجتمـع اإلسالمـي باإلضافـة إل

  المـال  رأس  لهـم  ال تتوافـر  والذيـن و األفـراد   للمنشـآت التمويـل   سبـل  توفيـر
  .ونهـا ، مـع تقاسـم نتيجـة اإلستثمـار سـواء أكانت ربـح أو خسـارة أو ضمانـات يقدم

  :وك اإلسالميـة فـي مجـال السياحـة ـتدخـل البن  -2-1
 انتشـرتتطورت فكـرة  البنـوك اإلسالميـة مـن حيـث التنظيـر و الممارسـة و        

كثيـرة  استثماريـةت دول العربيـة ، ولقـد أصبحـت تتدخـل فـي مجـاالـي مختـلف الـف
ي ال تختلـف من حيـث المبـدأ عـن البنـوك التجاريـة فيـما يتعلـق بمسـألة ـوه

فإنـها  استثماريـةأي خطـة  ذاإلستثمـار فـي هـذا القطـاع ، لكنهـا قبـل قيامـها بتنفيـ
 اانسجامهـن مـدى ـتخضـع لموافقـة كبـار رجـال الفقـه اإلسالمـي مـن أجـل التأكـد م

و مبـادئ الشـريعة اإلسالميـة، و حتـى فـي مجـال السياحـة و السفـر فهنـاك بعـض 
يمكنـها الدخـول فيـها بحكـم تعارضـها مـع أحكام الشريعـة  المجـاالت السياحيـة التـي ال
ي يتـم فيهـا ـن التـوادي الليليـة و األماكـكالنع الترفيهيـة ـمثـل تمويـل بعـض المشاري

  .الـخ ...الكحـوليات تعـاطي 
السياحيـة  المنشـآت   متعلـق ببعـض المجـاالت السياحيـة كبنـاء االستثمـاريبقـى        

و المنتجعـات و المساهمـة فـي النقـل بمختلـف أنواعـه ، فالبنـوك اإلسالميـة تقـوم 
  .ة التـي تمارسـها ـبتمويلهـا وفـق األدوات اإلسالمي

ن شيكـات مصرفيـة و شيكـات ـا يحتاجـه المسافـر مـيـع توفيـر مكما أنهـا تستط     
  ن طريـق التحويـل بالتلكـس ـن العمـالت عن لهـم حاجاتـهم مـو تـؤم سياحيـة للسيـاح 

لكنـها مازالت حديثـة العهـد  االئتمـانافـة إلـى إصـدار بطاقـات ضأو الكمبيـوتر ، باإل
ى يتـم إعدادهـا بشكـل ال يتعارض ومبـادئ النظـام حتـ االستثمـاريفـي هذا المجـال 

  استخـدامالمصـرفي اإلسالمـي ، خاصـة فيمـا يتعلـق بفـرض فـوائد علـى عمليـات 
 
 2000منير إبراهيم هندي ،شبهة الربا في معامالت البنوك التقليدية و اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، -)1(

 .   10: ،ص
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وقد فرضـت عليهـا  االئتمـانوقد ظهـرت بعض بطاقـات  « نـوع مـن البطـاقات ،هـذا ال
مـن أجـل تغطيـة تكاليفـها و المتمثلـة جزئيـا فـي الفـرق بيـن قيـام  طفيفـةرسـوم 

 استـالمالبنـك اإلسـالمي فـي دفـع مبالـغ مشتـريات حامـل البطـاقة نيـابة عنـه و بيـن 
كمـا يحصل البنـك   )1( »قـفـي وقـت الح) حامـل البطاقـة (منـه  البنـك لـذلك المبلـغ

ة ـرف العملـة األجنبيـة و العملـن سعـر صـه المتمثلـة فـي الفـرق بيـعلـى عمولت
  .المحليـة ، وهـذه العمليـة تعتبـر ربحـا للبنـك 

ض قضـاء أما فيمـا يتعلـق بتقديـم قـروض شخصيـة لألفـراد و العائـالت بغـر      
إجـازات بالخـارج، فـإن البنـك اإلسـالمي ال يميـل إلـى تقـديم مثـل هـذه القـروض 
لكونـها موجهـة للتـرويح و ال يتـرتب عليـها عمـل منتـج أو منفعـة ، فالقـروض 
الشخصيـة التـي يقدمـها و التـي تنـدرج ضـمن القـروض الحسنـة تقـدم لألفـراد مـن 

ء أو شـراء منـزل ، إكمـال دراسـة أو للعالج و بـدون فـوائد  لكنـها أجـل تمويـل بنـا
تسـعى فـي نفـس الوقـت إلـى تشجيـع السيـاحة التـي تعـود بالفائـدة علـى السائـح 
العـربي و المسلـم ، التي تكـون بهـدف اإلطـالع علـى حضـارات و ثقافـات الشعـوب 

  .لغنـي بالمعـارف و القيـم اإلنسانيـة الرفيعـة األخـرى و خاصـة التـراث اإلسالمـي ا
 ت حديثـةتجـربة البنـوك اإلسالميـة فـي مجـال السيـاحة مـازال ذلك فـإن رغـم        

  :)2(قـد يرجـع ذلك إلـى سببيـن رئيسيـينو
تركيـز  الجهـود القائمـين علـى هـذه البنـوك بتثبيـت دعـائم النظـام   .1

 .المصـرفي 

ـن الدخـول و اإلستثمـار في قطـاع السيـاحة تفاديـا من الوقـوع فـي الحـذر م .2
 .بعـض المجـاالت المنافيـة لمبـادئ الشريعـة 

  
  
 
 
 
  
  
،  16،مجلة المسافر العربي ،العدد !؟هل تدخل المصارف اإلسالمية في مجال السياحة و السفر أحمد برويز، -)1(

  .  28:، ص1987سبتمبر أكثوبر ،
  . 29:ع السابق ،صالمرج-)2(
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  :ن البنـوك اإلسالميـة ـآليـات التمويـل م -2-2

تتعـدد أساليـب التمـويل المصـرفي اإلسـالمي و تتنـوع بالشكـل الـذي يخـدم         
اإلسالميـة ، وسـوف نركـز على أكثـر أساليـب التمويـل شيـوعا  االقتصاديـةالمعامـالت 

  :و هـي 
  :المشاركـة  -2-2-1
 االعتمـاديعتبـر هـذا األسلـوب أحـد األساليـب التمويليـة الهامـة و التـي يمكن         

د ربويـة ، فوفقـا لهـذه ـعليـه فـي تمويـل المشـروعات المقتـرحة دون دفـع فوائ
ى شريـك للعمـل و ليـس مجـرد ممـول لـه فقـط  ـة يتـحول  البنك اإلسالمـي إلـالصيغ

يتـم توزيـع ناتـج النشـاط المتوقـع مـن تشغيـل المشـروع المقتـرح ومـن ثـمة فإنـه 
العقـد المبـرم  بينهـما  عليـه  ينـص   سـواء أكـان ربـحا أو خسـارة و ذلك وفـقا لمـا

  :و توجـد عـدة أنـواع للمشـاركة هـي
  :المشـاركة الدائمـة  -أ 

التمويـل الـذي يسمـح لـه بالمشـاركة  تسمـح المشاركـة الدائمـة للبنـك بأن يقـدم        
، و بـذلك يصبـح كـل مـن البنـك  المقتـرح  رأسمـال المشـروع فـي   معينـة  بنسبـة

ي رأس المـال بصفـة دائمـة و مستحـقا لنصيبـه مـن ـو العميـل ممتلـكا لحصـة ف
إنتهـاء عمـر األربـاح ومتحمـال للخسـائر أيضـا ، وتمتـد هـذه المشاركـة إلى حيـن 

ا يتـرك مسؤوليـة العمـل و إدارة المشـاركة علـى العميـل ـالشركـة ، كمـا أنـه غالـبا م
  .الشريـك مـع المحافظـة علـى حـق اإلدارة و الرقـابة و المتـابعة مـن طـرفـه 

و بذلك فالبنـوك اإلسالميـة تمثـل طـرفا مشـاركا فعـاال فـي المشـروع حيـث         
ا توفـر للعميـل السيولـة الكافيـة باإلضافـة إلـى أنهـا تساهـم فـي تحديـد طـرق أنـه

اإلنتـاج وضبـط توجهـات المنشـأة، كـما أنـها تتـابع وتـراقب األداء وتشـارك فـي 
  .نتـائج النشـاط سـواء أكـان ربحـا أو خسـارة 

  ):المنتهيـة بالتمليـك (المشاركـة المتناقصـة -ب
البنـوك  استحدثتهـاتعتبـر المشاركـة المتناقصـة مـن األساليـب الجديـدة التـي         

اإلسالميـة ، حيـث يقـدم البنـك جـزء مـن رأس المـال المطـلوب للمشـروع بصفتـه 
  مشاركـا و يتفـق مـع العميـل علـى  طريقـة معينـة  لبيـع  حصتـه فـي رأس المـال 
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بأن تتـم عمليـة اإلحـالل تدريجيـا ، وبالتالـي تـزداد نسبـة  )1(إما بصـورة جزئيـة
ك ، أو بصـورة كليـة ـمشاركـة العميـل فـي الملكيـة وتنخفـض بذلك نسبـة مشاركـة البن

ة واحـدة ، و فـي كـلتا الحالتيـن ـى المستثمـر دفعـبحيـث يتـم تحويـل حصـة البنـك إل
   .البنـك  انسحـابمشـروع بعـد ال امتـالكسـوف يتمـكن العميـل مـن 

  :المرابحـة  -2-2-2
البنـك   بيـن باتفـاق، و تتـم المرابحـة  )2(تعتبـر المرابحـة مـن البيـوع اإلسالميـة      

و العميـل علـى أن يقـوم العميـل بتقديـم مواصفـات السلعـة التـي يرغـب فـي شرائهـا 
ى البنـك ، وهـذا األخيـر يقـوم ـيهـا إلو مصدرهـا ، سعرهـا و موعـد الحصـول عل

بشرائـها و إعـادة بيعـها إلى العميـل بالسعـر المتفق عليـه و المـدون فـي عقـد 
المرابحـة ، و يشتـرط بيـع المرابحـة أن يتعلـق موضوعهـا سلعـا ماديـة و ليسـت 

  .للخدمـات و التحويـالت النقديـة 
من طـرف البنـوك اإلسالميـة   استعمـااليـغ التمويـل تعتبـر المرابحـة أكثـر ص       

حيـث أنهـا تمكـن العمـالء مـن الحصـول علـى السلـع المنتجـة و اآلالت و المعـدات 
  .مـن داخل القطـر و خارجـه 

  :المضـاربـة  -2-2-3
ة تتـم المضـاربة بيـن طرفيـن البنـك الـذي يقـدم رأسمـال المضاربـة و المنشـأ      

و تحقيـق الربـح ، الذي يقسـم في نهـاية مـدة  الستثمـارهالتـي تقـدم جهدهـا و خبرتهـا 
عليهـا ، ويتـم تسديـد رأسمـال المضاربـة الـذي دفعـه  االتفـاقالمضـاربة التـي يتـم 

دوث خسـارة فإنـه ـالبنـك قبـل توزيـع األربـاح بيـن الطرفيـن ، وفـي حالـة ح
ألن صاحـب المنشـأة يكـون قد خسـر جهـده ووقتـه  ) رب المـال (ك يتحملهـا البنـ

  :ولكـن بشـرط أن ال يكـون قد قصـر فـي أداء واجبـه ، وللمضـاربة أنـواع مـنها 
  :المضاربـة المقيـدة  -أ 

  أة بشـروط معينـة كنـوع العمـل و المكان و الزمـان ـوهـي التـي تقيـد فيهـا المنش      
  .مـل و حتـى مـن يتعامل معهـا صفـة الع

  
سعيد عبد العزيز عتمان ،دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية -)1(
  . 205:،ص 2002،
عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي ، إدارة المخاطر المصرفية ، منشأة المعارف ، -)2(

  . 986: ،ص 2002، اإلسكندرية
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  :المضاربـة المطلقـة  -ب

  .ن أيـة قيـود  أو شـروط ـو هـي التي تخلـو م       
  :المضاربـة المؤقتـة  - ج

وهـي التـي تأخـذ شكـل الصفقـات التجـارية المرتبطـة بأوقـات معينـة  فبمجرد  «     
ي عقـد ـعليـه فا هـو متفـق ـإتمـام الصفقـة و قسمـة ناتـج العمليـة حسـب م

  . )1( »المضاربـة ، تصفـى المضاربـة وتنتهـي
  :المضاربـة المستمـرة  -د

لمـدة قـد تطـول ، ويتـم فيهـا تـوزيع  باالستمراريـةة ـي تتصـف بصفـوهـي الت       
  .األربـاح خـالل كـل دورة ماليـة و ليسـت بالضرورة إنتهـاء العمـل لتوزيعـها 

ـارة إلـى أن المضاربـة تنطـوي علـى نسـب مرتفعـة مـن وتجـدر اإلش      
، وذلك ألن البنـك يقـدم المـال إلـى المنشـأة هـذه األخيـرة هـي التـي  )2(المخاطـرة

تتولـى العمـل و اإلدارة وال يكـون ضامـنا أن مـن يقـوم بإدارتـها لـن يقصـر فـي 
الالزمـة للتقليـل  االحتياطـاتن أخـذ كل ى البنـوك اإلسالميـة مــعملـه ، لذا البـد عل

  .مـن حجـم المخاطـرة و لضمـان حسـن تنفيـذ المضـاربة 
  :البيـع بالتقسيـط   -2-2-4

هـو ذلك البيـع الـذي يعجـل فيـه المبيـع و يؤجـل فيـه الثمـن إلـى أقسـاط       
ـارا كبيـرا فـي اآلونـة ه انتشـ، ولقـد انتشـر التعامـل ب )3(ةـمعلومـة و آجـال معلوم

وآالت الـراديو  كالثـالجات   الكهـربائية األخيـرة خاصـة بالنسبـة للسيـارات و األجهـزة 
الخ ، وهـذا النـوع مـن البيـوع يمـكن أصحـاب الدخـل ...و التلفـزيون و األثـاث 

ون أن المحـدود وحتـى أصحـاب المنشـآت مـن الحصـول علـى السلـع و التجهيـزات د
ع مـن زيـادة ـيرهقـهم الوفـاء بالثمـن فـي الحـال ، وفـي نفـس الوقـت يمكـن البائ

مبيعاتـه،ولقـد أصبـح  البيـع بالتقسيـط يعتبـر مـن المتاجـرات اإلسالميـة ومـن أهـم 
  . مصـادر التوظيـف لما يحققـه مـن أربـاح للبنـك 

      
  . 205:،ص 1999نوك التجارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،عبد الحق بوعتروس ،الوجيز في الب-)1(
محمد بن بوزيان ، خديجة خالدي ، التمويل اإلسالمي فرص وتحديات ، الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات -)2(

: ص، 2003ماي ، 28و 25الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في اإلقتصاديات المغاربية ، جامعة سطيف ، 
03 .  

رفيق يونس المصري ، المصارف اإلسالمية دراسة شرعية ، مركز النشر العلمي ، المملكة العربية السعودية -)3(
  . 28: ،ص 1995،
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باإلضـافة إلـى هـذه األساليـب التـي يعتمـدها البنـك اإلسـالمي هنـاك آليـات أخـرى  

اإليجـاري  االئتمـانالبنـوك التقليديـة  البيـع التأجيـري و الـذي يقابلـه فـي: تتمثـل فـي 
ولكنـه هـنا يستنـد إلـى أسـس الشريعـة اإلسالميـة ، كـذلك يوجـد أسلـوب البيـع 

  .الـخ ...اآلجـل و بيـع السـلم 
وتنـوعت أساليـب التمويـل اإلسالميـة إال أنـها تعتبـر كبديـل  اختلفـتومهمـا       

عـن  االبتعـاداحـية وحتـى األفـراد الذيـن يـرغبون فـي حديـث لتمويـل المنشـآت السي
ي ـالربا و إتبـاع منهـاج الشريعـة اإلسالميـة ، رغـم أن تجربـة البنـوك اإلسالميـة ف

ي ظـل التحديـات الكبيـرة التـي تواجهـها ـازال متأخـرا ،  خاصـة فـمجـال السياحـة م
ـة الحديثـة التـي أسسـت لتدعيـم البنـوك هـذه البنـوك فـي ظـل القوانيـن و األنظم

ه الظـروف ع هـذـد علـى هـذه البنـوك مـن محاولـة التكيـف مـالتقليديـة ،إذن الب
الطلـب ، وتطـوير في  دة تناسـب التغيـروتطـوير إمكانيـاتها من خـالل إيجاد منتـجات جدي

مـن  االستفـادةتكاليـف و ل علـى تقليـل الـمهـاراتها فـي التسويـق و البيـع و العم
  .ذب العمـالء المسلميـن ـخاصيـة شرعيـة المعامـالت والتـي تساعـدها علـى ج
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  :ل ـة الفصـخاتم
ن ـتناولنـا فـي هـذا الفصـل مصـادر التمويل المتـاحة أمـام المنشـآت السياحيـة م        

سـواء الذاتيـة و العائليـة و مصـادر التمويـل  خـالل إبـراز تشكيلـة مـن هـذه المصـادر
الخارجيـة المتمثلـة فـي التمويـل مـن طرف الجهـاز البنكـي ومختـلف أنـواع القـروض 

  .ن أجـل منـح هـذه القـروض ـذا األسـس التـي يعتمـد عليـها مـالتـي يقدمـها ، وك
ر أدوات ومنتـجات  ماليـة جديـدة و فـي ظـل التطـورات الماليـة الحديثـة و ظهـو        
 ضئيـال بالنسبـة للـدول الناميـة استخدامـهاإليجـاري و الـذي مـازال   التمويـل مثـل 

ضافـة إلـى أدوات التمـويل بالنسبـة للبنـوك اإلسالمـية و التـي تلجـأ إليهـا المنشـآت إ
البنوك التقليديـة هـي  كبديـل أخـر للتمويـل ، ولكـن رغـم ذلك يبقـى التمـويل مـن

  .الملجـأ األساسـي لتمويـل مختلـف أنـواع المنشـآت 
   



 
 
 
 
 

  
 
 

  

    
  الجانـب التطبيقـي  

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  الفصـل األ و ل

  واقـع السياحـة فـي الجزائـر 
  
  

مقومـات وأنمـاط السياحـة فـي : المبحـث األول 
  . الجزائـر 

المراحل التاريخيـة للسياحـة فـي : المبحـث الثاني 
  .الجزائـر 

التنظيـم الهيكلي والعضوي لقطـاع : المبحـث الثالث 
  . السياحـة فـي الجزائـر

  
  
  



  .القسـم الثانـي......................................................واقع السيـاحة في الجـزائر :األولالفصل 

- 94 - 

  
  

ن بلـد إلـى آخـر ، وذلك بسبـب ـتتفـاوت درجـة وحجـم المرتكـزات السياحيـة م        
ا مـن ـا يحدثـه اإلنسـان عليهـموقـع وتضاريـس ، وم، ا تنتجـه الطبيعـة مـن منـاخ ـم

  .تاريـخ و حضـارة  ،آثـار 
روات ــع بثو الجزائـر كبلـد مـن بلـدان البحـر األبيـض المتـوسط ، تتمت        

ذه ـت هـالمناطـق الجغرافيـة للبـالد ، ولقـد اكتشف باختـالفوخيـرات سياحيـة تختلـف 
ن أجـل ـ؛و م االحتـاللة ـى خـالل مرحلـالثـروات مـن طـرف السيـاح األجانـب حت

راز ـذا الفصـل إبـالل هـن خـوف نحـاول مـالتعـرف أكثـر على هـذه الثـروات س
ذا المـراحل التاريخيـة التـي ـا الجزائـر ، وكـي تتمتـع بهـلسياحيـة التمختلـف الموارد ا

ف األجهـزة ـو عبـر المخططـات و مختل االستقـاللمـر بهـا قطـاع السياحـة منـذ 
ي ـاع السياحـي فـالبرامـج المرتبطـة بالقط ذل تنفيــأت مـن أجـالسياحيـة التـي أنش

 . الجـزائر 
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  :ي الجزائـر ـات و أنمـاط السياحـة فـمقوم:ث األول ـالمبح
ى أخـرى ـن منطقـة إلـوارد سياحيـة متنوعـة تختلـف مـتتمتـع الجزائـر بم        

المواقـع الجغرافيـة ، باإلضافـة إلـى التـراث الثقافـي و التاريخـي و الحرفـي  باختـالف
والـتي  ظهـور عـدة أنـواع للسياحـة فـي الجزائـر ، وهـذا بـدوره أدى إلـىالمهـم  

مكانـة مرموقـة  احتـاللن ـمكنهـا متجعـل منها منطقـة سياحيـة متعـددة األقطـاب ، وت
   . ذه المـواردـي تعمـل على إظهـار هـضمـن التصاميـم الوطنيـة الت

   :المقومـات السياحيـة 1- 
ة ـوارد الطبيعيـي المـف بهـا الجزائـرع ـتتمت  ي ـالتة ـات السياحيـل المقومـتتمث        
  :يلـيو التـي يمكـن تلخيصـها فيما  اإلنسـان،ع ـن صنـي مـي هـوارد التـو الم

  :المـوارد الطبيعيـة 1-1-  
ا ، فهـي إن كبـر مساحـة الجزائـر أدت إلـى تنـوع المنـاخ و التضاريـس فيهـ         

  :لي ي ما اكتسابيـة و العربيـة و المتوسطيـة و هذا مكنهـا مـن ريقن الصفـات اإلفتجمـع بي
  :الشريـط الساحلـي 1-1-1- 
كلـم تتخللـه  1200يتميـز الساحـل الجزائـري بطولـه حيـث يمتـد علـى مسافـة         

ى أنظمـة بيئيـة بحريـة وكثبـان رمليـة ـا يحتـوي الساحـل علـشواطـئ و خلجـان ، كم
ـة بيئيـة قـرب الغابـات من الشـرق إلـى الغـرب ، كما تتشكـل هـذه السواحـل و أنظم

م ، ولقـد أنشـأت  1000مـن كتـل صخريـة يزيـد علوهـا فـي بعـض األحيـان إلـى 
مـام و الترفيـه وقـد تـم جستالساحليـة عـدة مـدن و محطـات لالقـرب هذه المرتفعـات 

  .الخ ...القالـة و تيقريـرت  :فيـة مثـلتجهيـزها بفنـادق و مخيمـات صي
روات ـروة هائلـة مـن المرجـان و ثـكمـا تحتـوي المنطقـة البحريـة علـى ث        

  .ا الطيـور ـحيوانيـة و غابيـة معتبـرة ، ووجـود جـزر هامـة تـتردد عليه
  : )1(ة نذكر منـهاو لقد تـم إنشـاء عـدة حضائـر وطنيـة مهمتها الحفـاظ على البيئـ        
 .²كلم 185000تغطـي مساحـة ........ الحضيـرة الوطنيـة لجرجـرة •

 .²كلم  38000تغطـي مساحـة .... الحضيـرة الوطنيـة لثنيـة الحـد  •

 .²كلم  26000تغطـي مساحـة ........ الحضيـرة الوطنيـة لبالزمـا  •

  .²كلم  26000تغطـي مساحـة ......... الحضيـرة الوطنيـة لشريـة  •
 
 
 

في العلوم  ماجستيرعداد رشيدة ، التسويق في المؤسسة الخدمية ،دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة ، رسالة  - )1(
          . 156:،ص 2002و علوم التسيير ،جامعة الجزائر ، االقتصادية
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 . ²كلم   3000تغطـي مساحـة ........ ورايـة لڤالحضيـرة الوطنيـة  •

هـذه الحضيـرة  ²كلم 76438تغطـي مساحـة .........لوطنيـة للقالـة الحضيـرة ا •
كمـا  «،  LUNESCOمصنفـة ضمـن المناطـق الرطبـة من طـرف منظمـة 

تـازة بواليـة جيجـل ضمـن  لأدرجـت هـذه المنظمـة الحضيـرة الوطنية 
هذه  الشبكـة العالميـة لمحميـات المحيطـات الحيويـة نظـرا لمـا تتميـز بـه

الحضيـرة مـن منـحدرات صخريـة ،شواطـئ جبـال ووديـان يعيـش  فيهـا  
  . )1( » -ماغو -  باسـمتعـرف   باالنقـراضقـردة  مهـددة  

  :المناطـق الجبليـة 2-1-1- 
تتمثـل خاصـة فـي األطلـس التلـي الـذي يمتـد مـن الشرق إلـى الغـرب و هـي         

، مثـل مرتفعـات الشريعـة و الـذي  االستكشافيـةر السياحـة بذلك تمثـل فرصـة إلزدهـا
م و التـي تسمـح للسيـاح من ممارسـة رياضـة التزحلـق  على  1510 ارتفاعهـايبلـغ 

طبيعيـة ، و قد أقيمـت الثلـج ، باإلضافـة إلـى جبـال القبائـل و التـي تشكـل حدائـق 
ـة إلـى األطلـس الصحـراوي و الـذي يتميـز عليهـا محطـة تيكجـدة السياحيـة ، باإلضاف

  .بمنـاخ مختلـف عن سابقـه و حتـى مـن حيـث المناظـر و النباتـات 
  :الصحـراء الجزائريـة 3-1-1- 
و هـي  ²كلممليـون  02تتوفـر الجزائـر علـى مساحـة كبيـرة تمثـل حوالـي         

  :موزعـة علـى أربـع محطـات كبـرى فـي الجنـوب 
  أدرار الواقعـة فـي الجنـوب الغربـي للصحـراء و تعـرف هـذه المنطقـة بتمـازج  *

  .مختلـف الثقافـات و قالعهـا القديمـة    
  تعـرف  «إيليـزي والتـي تمثـل الطاسيلـي الـذي يقـع فـي أقصـى الجنـوب الشرقـي ،* 
  تراثـا  1982سنـة   صنفـت  التـي  للطاسيلـي و  الوطنيـة  بالحضيـرة  المنطقـة هـذه   
  .)2(»عالميـا مـن طرف منظمـة األمم المتحـدة للتربيـة و العلـوم الثقافيـة  
  وادي ميـزاب و التـي تتوفـر علـى معالـم تاريخيـة و معماريـة و قـد صنفـت ضمـن * 
  .ن ، بونـورة ، وبساتيـن النخيـل ڤالتراث العالمـي ، وتتمثـل فـي مـدن بنـي يز   
  

 
 

تازة بجيجل ضمن المحميات العالمية ،مجلة نسمات  ل، تصنيف الحضيرة الوطنية  بوهالي محمد الشريف - )1(
  . 23:، ص2004ديسمبر  ، 03الكورنيش ،العدد

، مساهمة من أجل إعادة تحديد االجتماعيةو  االقتصادية ، لجنة آفاق التنميةاالجتماعيو  االقتصاديالمجلس  - )2(
     . 66:،ص 2000، نوفمبر  16احية الوطنية ،الدورة السياسة السي
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  بـه مـن   تتمتـع  اـم  ـار ولهلڤي تتميـز بوجـود الحضيـرة الوطنيـة ـتمنراسـت الت* 
   غابيـة ،حيوانيـة و نقـوش حجريـة التـي تمثـل مـوارد أساسيـة   ثـروة ،  تضاريـس    
  .للسياحـة    

بالتماثيـل  ة ـم ذكـرها تكتنـز معالـم أثريـة غنيـت ي ـالت  المناطـق  هـذه  لـك        
خ ، لذلك البـد من الحفـاظ ـالتاري الستقـراءو األحجـار المصقولـة و تعتبـر وقفـة هامة 

 .عليهـا حتـى تكون قـادرة علـى تلبيـة الطلـب السياحـي فـي المنطقـة 

  :الحمامـات المعدنيـة 4-1-1- 
مصـدر  202د ـالسياحيـة بتحدي ات ـللدراس  الوطنيـة  ت المـؤسسةلقـد قامـ        

 الكيمائيـة  ، الفيزيائيـة  التحاليـل ا أنـكم الد ،ـمعظمهـا فـي شمـال الب ي ـي معدنـمائ
و الهيدروجيوليوجيـة حـددت أكثـر مـن ثمانيـة أنـواع من الميـاه ،أمـا علـى المستـوى 

  :)1(اع مـن المصـادر و هـيالمعدنـي فتوجـد أربـع أنـو
 .مصـادر حمامـات ذات حـرارة منخفضـة  •

 .مصـادر حمامـات ذات حـرارة متوسطـة  •

 .مصـادر حمامـات ذات فائـدة عالجيـة  •

 .مصادر حمامـات ذات حـرارة مرتفعـة  •

  :)2(ذا المجـالـر فـي هـوتمتـلك الجزائ
 .محطـات للميـاه المعدنيـة المهيـأة  7 •

 .ذو أهميـة محليـة منبعـا  136 •

 .مصـدر ذو أهمـية جهويـة  55 •

 .منـابع ذات أهميـة وطنيـة  05 •

وقد شيـدت أمـام هـذه الميـاه مـراكز صحيـة و مراكـز إستحمـام و ترفيـه منهـا         
  .رج ، حمـام قـرقور ، حمـام ريغـة و غيرهـا ـاه البحـر بسيـدي فـمركـز لعـالج بمي

  
  
  
  
  
  . 70:السابق ص المرجع - )1(
  . 71: المرجع السابق ص - )2(



  .القسـم الثانـي......................................................واقع السيـاحة في الجـزائر :األولالفصل 

- 98 - 

  
  

    :المـوارد التـي من صنـع اإلنسـان 2-1- 
كثيـرة ، و لقـد كان لإلنسـان دور كبيـر  تتمتـع الجزائـر بمعالـم تاريخيـة و ثقافيـة      

السيـاح و تلبيـة  قـادرة علـى إستقطـاب المزيـد مـنفـي تواجدهـا، وهـذه المعالـم 
  :منها  ، نذكـرباتهـم متطل

   :المـوارد الثقافيـة ،الدينيـة و التاريخيـة 1-2-1-
علـى مـر العصـور عـدة حضـارات مختلفـة مـن توالـت علـى الجزائـر و        

يـة التـي تمركـزت فـي المـدن الساحليـة إلـى  الحضـارة القرطاجيـة  ـالحضـارة الفينيق
د أعطـى هـذا الغـزو معالـم أثريـة و رمـوز فنيـة و الحضـارة الرومانيـة ، ولقـ

مـوزع عبـر اإلقليـم مثـل ...) ،بنايـات ذات طابـع معمـاري تقليـدي معاصـر 
شرشـال وغيرهـا و وجميلـة و آثـار أخـرى موجـودة بتيبـازة تيمڤادمدينتـي

ة اإلسالميـة و التي باإلضافـة إلـى ما تركتـه الحضـارة الونداليـة و البيزنطيـة و الحضـار
الخالفـة الفاطميـة ، بنو حمـاد ، المرابطـون و فـي : دة خالفـات ـتعاقبـت عليهـا ع

  .األخيـر الخالفـة العثمانيـة 
كمـا توجـد معالـم وآثـار فـي المناطـق الصحراويـة ورسومـات جداريـه فـي         

ي تستقطـب الكثيـر مـن يـريدون ـار ، ودون أن ننسـى الزوايـا التـهلڤالطاسيلـي و ا
باإلضافـة إلـى اآلثـار  «الزاويـة التيجانيـة و الزاويـة العيساويـة ، : زيـارتها مثـل 

المتحـف الوطنـي : الموجـودة فـي المتاحـف المنتشـرة علـى التـراب الوطنـي منهـا 
سيرتـا بقسنطينـة، بـاردو بالجزائـر العاصمـة ، متحـف أحمـد زبانـة بوهـران ، متحـف 

  .  )1( »متحـف سطيـف ، متحـف ناصـر إيديـن ببوسعـادة 
كـل هـذه الثـروات ثمينـة وتنوعهـا يسمـح بتنميـة السياحـة علـى مـدار السنـة          

وعليـه يجـب تثميـن التـراث التاريخـي و الثقـافـي وأن يشمـل جميـع األبعـاد و السعـي 
  .ر التـي يتكـون منهـا هذا الـتراث و الحفاظ عليـه إلـى إحيـاء العناصـ

  :التـراث الحرفـي 2-2-1- 
للصناعـة التقليديـة دور أساسـي فـي تقديـم صـورة البلـد ، وذلك من خـالل         

مختلـف المنتوجـات التـي يقدمهـا الحرفيـون و التـي تمثـل حضارتـه و ثقافتـه ،وتمتـلك 
يديـا يمتـد جـذوره إلـى أعمـاق التـاريخ ويعـد بمثابـة تعبيـرات الجـزائر تـراثا تقل

  صادقـة عـن أنماط معيشـة الجزائرييـن الذيـن عملـوا علـى الحفـاظ عليـه و تعزيـز 
  

(1)- ONT, mois  du  patrimoine, Algérie tourisme, publication d`information ,Nº : 04, avril 
2001,p :06 .  



  .القسـم الثانـي......................................................واقع السيـاحة في الجـزائر :األولالفصل 

- 99 - 

  
  

ي متجددة ـنيـة فهن األجـيال و تطويـره بمحـاذاة الثقافـة الوطـه و تداولـه بيبقائ
  .ي آن واحد ه نحو المستقبـل في و منحذور في الماضن يبقى التـراث راسـخ الجبإستمـرار، أي

مـن بيـن الفنـون الحرفيـة التي تناقلـت تقنياتهـا وطـرق فالصنـاعة التقليديـة         
ي تختلـف من منطقـة إلى أخـرى حسـب عادات وتقاليـد كـل واحـدة منـها صناعتهـا وهـ

هـذه الصناعـات في صناعـة الفخـار ، صناعة الحلـي الفضيـة و الذهبيـة  «وتتمثـل 
وصناعـة الزرابـي ،التطريـز على القمـاش ،صناعـة النحـاس باإلضافـة إلـى األلبسـة 

)1( »التقليديـة
لباسهـا الخـاص و التـي يتـم التعـريف بهـا مـن  حيث أن لكـل منطقـة 

خـالل اإلحتفـاالت و األعيـاد الوطنيـة ومواسـم سنويـة و مـن بيــن هذه اإلحتفـاالت 
ـار هڤعيـد الزربيـة بغردايـة ،عيد الحلـي ببنـي يني ، موسم تاغيـت ، ربيع األ«: نذكـر 

ن إحصـاء هـذه القـدرات الحرفيـة و الثقافيـة ، لذلك البـد مـ )2( »الخ...، أسبـوع تيميمون 
و التاريخيـة المحليـة و تثمينهـا وترقيتهـا وتحسـيس الشباب بضـرورة إكتسـاب التأهيـل 

  .في هـذا المجـال 
  :المنشـآت القاعديـة للنقـل 3-2-1- 
تـوى تعتبـر منشـآت النقـل فـي الجزائـر من أحسـن الشبكـات الوطنيـة علـى مس        

وتتمثـل هذه الشبكـة في  ،)3(كـلم 100000المغرب العربـي بحيـث تتعـدى خطوطهـا 
  :الهياكـل التاليـة 

   :شبكـة الطرقـات  - ا
  :كيلـو متر منهـا  90000تبلـغ طولهـا أكثـر مـن         

  .كلـم  22000الطـرق الوطنيـة تمتـد علـى طـول  •
 .كلـم  26000الطـرق الوالئيـة تمتـد علـى طـول  •

 .كلـم  42000الطـرق الثانويـة تمتـد علـى طـول  •

  لكـن رغم ذلك تبقـى هـذه الشبكـة ضعيفـة مقارنـة بالمساحـة الكلية للوطن خاصـة         
  .فيما يتعلـق بالمناطـق الصحراويـة التـي تحتـاج إلـى بذل مجهـودات أكثـر لتطويرهـا 

  
(1)-  L`Artisanat en Algérie,http://www.mta.gov.dz/ARTISANAT.html, 19 /11/2003,p :01. 

 
جزائر سياحة ،نشرة إعالمية ،رقم الديوان الوطني للسياحة ، األعياد المحلية من أجل ترقية المنتوج السياحي ، ال -)2(

  . 07:،ص 2001،مارس  03
،مساهمة من أجل إعادة تحديد  الجتماعيةاو  االقتصادية،لجنة آفاق التنمية  االجتماعيو  االقتصاديالمجلس  -)3(

  . 78- 77:السياسة السياحية الوطنية، مرجع سبق ذكره ،ص ص
 

http://www.mta.gov.dz/ARTISANAT.html
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  :شبكـة السكـة الحديديـة  -ب

محطـة لكنهـا  200مـزودة بحـوالي  )1(كـلم 4200تبلـغ طـول هـذه الشبكـة         
  .تغطـي باألخـص المناطـق الشماليـة

   :النقـل الجـوي  - ج
مطـارا مـوزعة علـى كـل التـراب  53تتكـون الشبكـة الوطنيـة للمطـارات من         

  : )2(الوطنـي حـتى فـي الجنـوب ومـن مختلـف األنـواع وهـي
  .مطـارا ذو طابـع دولـي وهـذا يسمـح بتطويـر السياحـة الدوليـة 13 •
ـدود المح لالستعمالمطـارا  19مطـارا جهويـا و 14مطـارات وطنيـة و 08 •

فـي مجـال  االستغـاللمطـارات يرتبـط نشاطهـا بالبحـث و  04منهـا 
المحروقـات و المنـاجم و هـي مطـار حاسـي رمـل ، ستـاح ، نمـورد أنيـوس 

  .،البرتـة 
لكـن رغـم ذلك تبقـى هـذه الخطـوط غير كافيـة والبـد من تطويرهـا و تكثيفهـا         

 االحتياجـاتوفتـح محطـات جديـدة مـن أجل مسايـرة  وتجديـد األسطـول الجزائـري
  .السياحيـة المتناميـة 

  :النقـل البحـري  -د
مينـاء متعـدد  13 «كلم يتـواجد 1200علـى طـول الساحـل الجزائـري البالـغ         

ميناء مخصـص للصيد البحـري و موانـئ صغيـرة للترفيـه  17الخدمـات باإلضافـة إلـى 
  .)3( »ي و مينـاءان مخصصـان للمحروقـات السياحـ
مـن حيـث العـدد تعتبـر قـدرات البـالد فـي مجال منشـآت النقـل معتبـر نسبيـا         

لكنهـا تتطلـب عمليـات تهيئـة و تثميـن للقـدرات المتوفـرة وتنظيـم األداء الخاص لكـل 
محالـة علـى تحسيـن شبكـة  نمـط مـن أنمـاط النقـل، وذلك ألن السياحـة متوقفـة ال

  .النقـل وتوزيعهـا عبـر مختلـف المناطـق 
  
  
  . 77: ،ص المرجع السابق - )1(
 ماجستير في العلوم االقتصاديةوسبل ترقيتها في الجزائر ،رسالة  اقتصاديقويدر لويزة ، السياحة من منظور  - )2(

    . 15:،ص 2002وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،
  ،مساهمة من أجل إعادة تحديد االجتماعيةو  االقتصادية، لجنة آفاق التنمية  االجتماعيو  االقتصاديلس المج - )3(
    . 78:مرجع سبق ذكره ،صالوطنية،السياسة السياحية  
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  :أنـواع السياحـة فـي الجزائـر 2- 
طقـة بفضـل تنـوع الثـروات الطبيعيـة مـن حيـث تضاريسـها و مناخـها مـن من        

  :إلى أخـرى ، أدى ذلك إلـى ظهـور أنـواع كثيـرة من السياحـة في الجزائـر وهـي 
  :السياحـة الساحليـة 1-2- 

فـي الجزائـر ،بفضـل الشريـط الساحلـي  انتشـاراهـي أكثـر أنـواع السياحـة         
 تمـامباالهكلم ،ولقـد حظـي هذا النـوع من السياحـة  1200الممتـد علـى مساحـة 

و الفيـالت الصيفيـة ، وقد  سياحيـة ما بين فنـادق وبيـوت االصطيـافوجهـزت بمركبـات 
  : )1(مناطـق كبـرى من أجـل التوسع السياحـي وهـي اختيـرت

موريتـي ، نادي الصنوبـر ، سيدي فـرج ، زرالـدة : غرب مدينـة الجزائـر  •
 .وتيبـازة 

 . األندلسيـات فـي وهـران: فـي الغـرب  •

 .بجايـة ،عنابـة ، سرايـدي ، القـل ، سكيكـدة والقالـة : فـي الشـرق  •

  : االجتماعـيالسياحـة ذات الطابـع العائلـي و 2-2- 
هـذا الـنوع من السياحـة يتميـز بطابعـه األخالقـي لكونهـا موجهـة للعائالت         

ـح بتطويـر النشاطـات مـع السكان المحلييـن ، كمـا أنهـا تسم باالندمـاجوتسمـح 
  .فـي المناطـق المحدودة التـي تفتقـر للمناطـق السياحيـة  االقتصاديـة

  :السياحـة الثقافيـة 3-2- 
تكـاد تنعـدم هذه السياحـة فـي الجزائـر وال نجـد إقبـال كبيـر عليها مـن طرف         

  .السكـان المحلييـن وتبقـى حكـرا على السـياح األجانب 
   :السياحـة الصحيـة والمعدنيـة 4-2- 

تمتلك الجزائـر إمكانيـات هامـة مـن الحمامات المعدنيـة و التـي تسمـح لهـا         
ولقد  «و الراحـة ، االستجمـامالسيـاح المهتميـن بهـذه السياحـة بهدف صحـي أو  باستقبـال

بينهـا حمـام ربـي ومـن ) 2( »  1986منبع للميـاه المعدنيـة سنـة 202تـم إحصـاء 
لمـة ، حمام الصالحيـن ببسكـرة ،حمـام بوحنيفيـة بمعسكـر بڤابسعيـدة حمـام الشاللـة 

  .وهـي مركبـات سياحيـة مجهـزة بمرافـق صحيـة ومرافـق ترفيهيـة 
  
  
  . 27:المرجع السابق ،ص - )1(
  . 11: المرجع السابق ،ص  -)2(
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  : السياحـة فـي المناطـق الريفيـة5-2- 
تعتبـر هـذه السياحـة سلـوك مألـوف لـدى الجزائرييـن حيـث تسمـح لهـم         

الخ ، هـذه السياحـة مهمـة نظـرا ألنها تسمـح ...بالتجوال و الصيـد و الزيارات الدينيـة 
اإلمكانيـات المحليـة كالصناعـات التقليديـة و النشاطـات الفلكلوريـة وتغييـر  باستغـالل
  .التـي ينتـج عنهـا آثـار سلبيـة  ةالسكانـي والتخفيـف من العـزلة هـذه األخيرالتحـرك 

  :السياحـة الحضريـة 6-2- 
 هـي سياحـة نهايـة األسبـوع وترتبـط بالسياحـة الثقافيـة كمـا أنها تحتـاج إلـى        

فـي دعـي إنجـاز منشـآت فندقيـة ، ولقد  جهـزت وسائـل النقـل و االتصـال وتست
فنـدق الهضـاب بسطيـف ،شيلية : الجـزائر عـدة مناطـق حضريـة بفنـادق سياحيـة مثـل 

، سيرتـا بقسنطينـة ، الفنـدق الكبيـر بوهـران ، فنـدق زيري  لمـةبڤابباتنـة ، مرمـورة 
  .بالغـزوات ، الزيانيـين بتلمسـان وعمـراوة بتيـزي وزو 

   :السياحـة الشبابيـة 7-2- 
يتشكـل المجتمـع الجزائـري مـن نسبـة كبيـرة مـن الشبـاب وهـذا ما سمـح         
هـذا النـوع من السياحـة و ازديـاد الطلـب علـى جوالت الترفيـه و النشاطـات  بانتشـار

الثقافيـة و الرياضيـة ، و يبدو أنه من الضـروري إيجـاد الظـروف المناسبـة لتطويـرها 
  .لسـيـاح الجزائرييـن نحو البلـدان المجـاورة تسمـح  بتـدفق ا حتـى ال

  :السياحـة الصحراويـة 8-2- 
تمثـل السياحـة الصحراويـة خاصيـة مميـزة تضـاف إلى التـراث السيـاحي فـي         

الجـزائر فالمناطـق الصحـراوية تتمتـع بمناظـر جميلة و آثـار و نقـوش صخريـة و هـذا 
قـي لجلب السيـاح األجانـب ، ولقد أنشـأت فـي هـذه المنطقـة جعلها قطـب سياحـي حقي ما

فنـدق القائـد ببوسعـادة ، الزيبـان ببسكـرة ، سوف بالوادي ، الرستمييـن : فنـادق نذكر منها 
  .و الجنـوب بغردايـة و فنـدق طاهـات بتمنـراست 

  :السياحـة ذات الطابـع الدينـي 9-2-  
بها األضرحـة المحليـة ـة فـي زيـارة المناطـق التـي تتواجـد تتمثـل هـذه السياح        

السيـاح األجانـب لمشاهـدة الطقـوس و التظاهرات  اهتمـامالمشهـورة ، والتي تعتبـر محـل 
 .التي تقـام فيهـا من قبـل مختلـف الطوائـف التـي اعتادت علـى زيارتهـا

  :سياحـة المؤتمـرات و األعـمال  10-2- 
  االقتصادلقد ظهـر هذا النـوع من السياحـة خاصة بعد تطور وسائل االتصال و تحريـر         

  .وما نجم عنه من تنظيم النـدوات و المؤتمرات ،األسـواق ، المعـارض و الزيارات الشخصية
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          :المراحـل التاريخيـة للسياحـة في الجزائـر  :يالثانالمبحـث 
السيـاح  امـاهتمو الجزائـر محـل  اللـاالحتة و حتـى أثنـاء منـذ مـدة طويلـ        

، ولقـد مـرت السياحـة فـي  األجانـب وذلك نظـرا للمـوارد السياحيـة التـي تزخـر بها
   :الجزائـر بعـدة مراحـل تاريخيـة نوجزهـا فيمايلـي 

  :و مخططـات التنميـة الوطنيـة  االستقـاللوضعيـة السياحـة بعـد 1- 
ر تتمثـل فـي منشـآت اإليـواء التـي أنجزهـا المعمريـن ـي الجزائـكانـت السياحـة ف       

ل ـب منشـآتلـم تكتفـي بهذه ال االستقـاللبعـد ا ـقصـد تلبيـة حاجـات زبائنهـم ، ولكنه
   .م تسطيـر برامـج أخـرى مـن أجـل زيادتهـاـت

   : مباشـرة االستقـاللد ـوضعيـة السياحـة بع 1-1-
سريـر  5922 بتقـدر  استقبـالدرات ـق االستقـاللد ـت الجزائـر بعـلقـد ورث        

 )1( 40%و السياحـة الحضريـة بنسبـة  50%ى السياحـة الشاطئيـة بنسبـة ـموزعـة عل
ي تركهـا المعمـرين متدهـورة ـلكـن رغـم ذلك فلقـد كانـت حالـة الهياكـل السياحيـة الت

، كمـا أن هـذا الوضـع لـم يشجـع الدولـة علـى  باستغاللهـايسمـح  و هـذا ما لـم
متعلقـة فقـط  االنشغـاالتللتنميـة بل كانـت  اقتصاديـةالسياحـة كقاعـدة  اعتبـار

 استثمـاراتحيـث خصصـت  1966ة ـوارد السياحيـة وتثمينهـا ،حتـى سنـبالتعريـف بالم
  .ي الشواطـئ و الصحـراء ــاح فالسي الستقبـالت آمن أجـل إقامـة منشـ

  :مخططـات التنميـة الوطنيـة  -1-2
لتنميـة الوطنيـة و التي ات لمخططـ اعتمـادتتمثـل في ر ـالجزائسياسـة ت ـلقد كان        

  :من خاللهـا يتـم تحديـد البرامـج التـي يجـب تنفيذهـا، وتتمثـل هـذه المخططـات فـي 
  : 1969-1967المخطـط الثالثـي  -1-2-1

سريـر مخصـص للسـياحة  13081لقـد تقـرر خـالل هـذا المخطـط إنجـاز         
و من أجـل ذلك خصـص  ات المعدنيـة والحضـرية،ـة ، الحمامـالشاطئيـة ،الصحراوي

  باالستقبـالدف تطويـر المنشـآت القاعديـة الخاصـة ـوذلك به )2(مليـون دج  285مبلـغ 
  :لبرنامـج الثالثـي وفيما يلي حصيلـة ا

  
،  00شمال إفريقيا ،السنة األولى العدد  اقتصادياتخالد كواش ، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر ،مجلة  - )1(

  . 225:،ص 2004السداسي الثاني 
  حديد،مساهمة من أجل إعادة ت االجتماعيةو  االقتصادية، لجنة آفاق التنمية  االجتماعيو  االقتصاديالمجلس  - )2(
    . 28:،صالسياسة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره  
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  : 1969-1967حصيلـة البرنامـج الثالثـي مـن ) :1(الجـدول رقم 

العمليات 
 المقررة

عدد 
األسرة 
 المبرمجة

النسبة 
 المئوية

عدد األسرة 
المنجزة سنة 

1969 

النسبة 
 المئوية

 العجز

عدد 
 األسرة

النسبة 
 المئوية

ات المحط
 الشاطئية

6766 51.7 24.6 35.5 4360 64.5 

المحطات 
 الحضرية

1650 12.6 254 15.4 1396 84.6 

المحطات 
 الصحراوية

1818 13.9 286 15.7 1532  84.3 

حمامات 
 معدنية

2847 21.8 0 0 2847 100 

 77.5 10135 22.5 2946 100 13081 المجموع
   .ية اإلحصائيات مدير: وزارة السياحة : المصدر            

     
يالحـظ مـن خـالل هذا الجـدول أنـه قـد أعطيـت األولويـة فـي إنجـاز         

 سريـر أي ما يمثـل نسبـة 6766المشاريـع للمحطـات الشاطئيـة و التـي خصـص لها 

، ثم تليهـا المشاريـع المتعلقـة بالحمامـات بسـب جـودة الشواطـئ الجزائريـة %51.7
وأخيـرا المحطـات 13.9% ، ثـم المحطات الصحراويـة بنسبـة   21.7%ـة بنسبـة المعدني

، ولكـن في نهايـة هـذا المخطط يـالحظ تسجـيل نسبـة عجـز    12.6%الحضريـة بنسبـة 
لكـل المشاريـع السياحيـة و قـد يكـون سبـب ذلك راجـع إلـى 77.5% بمرتفعـة قـدرت 

لـى المشاكـل اإلداريـة المتعلقـة بسـوء تحديـد ضعـف قدرات اإلنجـاز وكـذا إ
  .المسؤوليـات 

  : 1973- 1970المخطـط الرباعـي األول 2-2-1- 
برفـع  «برنامـج التنميـة السياحيـة ذيعتبـر هـذا المخطـط المرحلـة الثانيـة لتنفيـ        

ريـة و برمجـة سريـر فـي نهايـة العش 90000و 70000طاقـات اإليـواء لتحقيـق مـا بين 
  مـا تبقـى مـن  استكمـالخـالل هـذا المخطـط ، باإلضافـة إلـى   )1( »سريـر 35000

  
  . 30:المرجع السابق ،ص - )1(
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المشاريـع التي لـم تنجـز في المخطـط السابـق ، ويهـدف هذا المخطـط إلـى تلبيـة 
ـة ميزانيـة أخـرى و ذلك مـن متطلبـات السياحـة الداخليـة و الدوليـة ، كمـا سيتـم إضاف

  .أجـل إنجاز ثمانيـة حمامـات معدنيـة 
سرير   26000سريـر أي بعجـز قـدره  9000لكنـه في نهايـة المخطـط تـم إنجـاز         

  : )1(وما يميـز هذا المخطـط هو إنشـاء هيئـات عديـدة و هـي
 . SONAtourالشركـة الوطنيـة للفندقـة و السياحـة  •

 . 1976سنـة   SN-Altourـة الوطنيـة للسياحـة الشرك •

  .ETT مؤسسـة األشغـال السياحـية  •
   : 1977- 1974المخطـط الرباعـي الثانـي  3-2-1- 
فـي هـذه الفتـرة عملـت الدولـة علـى متابعـة عمليـات التهيئـة السياحيـة غيـر         

ريـع جديدة متمثلـة في محاولـة بلوغ مشا ىالمنجـزة خـالل الفتـرات السابقـة باإلضافـة إل
كما  «سريـر، ولقد تميـزت كذلك هـذه المرحلة بتشجيـع وتنظيـم المبادرات الفرديـة  25000

مع تحسـن بالنسبـة للمخططين السابقيـن 41% أن نسبـة األهداف التـي تم تحقيقهـا بلغت
  . )2(»ـة على الترتيـب والتـي تعتبر نسـب ضعيف 30%و20% بوالتـي قدرت 

ركـزت  1977وفي األخيـر يمكـن القول أن السياحـة ومنـذ االستقـالل وحتـى سنة         
على تنميـة طاقـة اإليـواء السياحـي والذي يخـدم بالدرجـة األولـى السياحـة الخارجيـة 
كإنشاء الفنـادق ومواصلـة عمليـة التهيئـة السياحيـة خصوصـا بالنسبـة للمخططيـن 

بالسياحـة  االهتمـامثـي و الرباعـي األول ، ومـع بدايـة المخطـط الرباعـي الثانـي بدأ الثال
الداخليـة بإنشـاء عدة مراكـز سياحيـة ، ولكـن رغم ذلك لوحـظ ضعف الحصيلـة المنجـزة 

ما لـم يتم إنجـازه خـالل المخطـط السابـق، وقد  استكمـالللمشاريـع ومحاولة كل مخطـط 
ب ذلك إلـى نقص المـوارد المالية مـن جهـة وإلـى ضعـف القطـاع وعجـزه يعـود سب

فيمـا يتعلـق بالتأهيـالت الوسيطـة كالتقنييـن واألعـوان المهـرة و العمـال غيـر 
المؤهليـن ، باإلضافة إلى ضعف مساهمة  القطـاع الخاص فـي هـذا المجـال، ولقـد بلـغ 

وهـذا  لالستثمـاراتمن المبلـغ اإلجمـالي 0.9%حـة سثمـارات المخصصـة للسيااالحجـم 
  االستثمـاراتمرتبـة متدنيـة جدا ضمن سلم  احتلـتيوضـح بأن السياحـة 

 
(1)- Haddar belkacem , rôle socio-économique du tourisme cas de l` Algérie ,OPU ,Alger 
,1988 ,p :58 . 

، مساهمة من أجل إعادة تحديد  االجتماعيةو  االقتصاديةة آفاق التنمية ،لجن االجتماعيو  االقتصاديالمجلس  -)2(
    . 30: السياسة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص
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و اإلحصائيـات المتعلقـة بالسـياح تعكس هذه السياسـة السياحيـة فقد كـان عددهم ال يتجـاوز 
سائح أغلبيتهـم من ذوي  214000ببمعـدل سنـوي يقدر  77- 70خالل الفترة  300000

  . )1( %45و  %30الجنسيـة الفرنسيـة إذ يمثلـون حوالي 
   :  1990-1980وضعيـة السياحـة بعد اإلصالحـات للفتـرة  -2

بسـبب الضعـف والعجـز الـذي صاحـب قطاع السياحـة السيمـا فيمـا يتعلـق         
يـة جديـدة مـن أجـل تطـوير حددت إستراتيج االستقبـالبضعـف منشـآت اإليـواء و 

هـا في المخططـات السابقـة، باإلضافـة ذالبرامـج التـي لم ينتهـي تنفي استكمـالالقطـاع و 
إلـى إحصـاء القـدرات السياحيـة وحمايتهـا وذلك مـن أجـل رسـم الخريطـة السياحيـة 

  : )2(فـي الجزائـر، و قـد كانت محـاور الخطـة المرسومـة تـدور حـول
 .إقامـة مخطـط رئيسـي للتهيئـة السياحيـة  •

 .تعـزيز قـدرات الدراسـة و اإلنجـاز  •

 .السياحيـة  االستثمـاراتالمـركزية  •

 .ترقيـة السياسـة الوطنيـة المتعلقـة بالتنشيـط و الترفيـه  •

 .تشجيـع السياحـة الدوليـة و ترقيتهـا  •

 .لمهنـة الفندقـة و السياحـة  االعتبـارإعـادة  •

عزيز التشريـع و التنظيـم الرامي إلى حمايـة الموارد السياحيـة الطبيعية و التاريخيـة ت •
 . اثنيـنللبـالد وذلك مـن خـالل مخططيـن 

  :مخططـات التنميـة الوطنيـة  -2-1
  : 1984-1980المخطـط الخماسـي األول  -2-1-1

راويـة و توسيـع تضمـن هـذا المخطـط توسيـع الفندقـة الحضريـة و الصح        
الحمامـات المعدنيـة، باإلضافـة إلى تهيئـة مناطـق التوسـع السياحـي مـن طـرف 

  .الجماعـات المحليـة و القطـاع الخـاص كأنمـاط مـن المشاريـع المستقبليـة 
  
  
   
  
  
  . 44: المرجع السابق ،ص - )1(
  . 38: المرجع السابق ،ص - )2(
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  :)1( (ZET)لتوسـع السياحـي إستراتيجيـة تهيئـة مناطـق ا ×
هـي كل منطقـة أو إقليـم يتميـز بصفات أو خصوصيات «منطـقة التوسـع السياحـي         

طبيعـية ،ثقافيـة ، بشريـة و إبداعيـة مناسبـة للسياحـة ، مؤهلة إلقامـة أو تنميـة منشـأة 
  )2( »ةـحـة ذات المردودين السياـسياحيـة و يمكـن إستغاللهـا فـي تنميـة نمـط أو أكثـر م

ر وذلك ـق مـن أجل التعريـف باإلمكانيـات السياحيـة للجزائـوقـد تم تحديـد هـذه المناط
  : )3(حسـب المواصفـات التاليـة

 .ة تمـركز اإلمكانيـات السياحيـة ـطبيعـة ودرج •

 .درجـة وتطـور المنشـآت و المرافـق  •

 .الوضعيـة المواتيـة للشبكـات التقنيـة  •

 .إمكانيـات التزويـد بالميـاه  •

 .سهولـة الوصـول إلى هـذه المناطـق  •

موقـع للحمامـات المعدنيـة  202منطقـة توسـع سياحـي و 174ولقـد تم تحديـد         
  :وتـم تقسيمهـا إلى أربعـة مناطـق هـي 

 مناطـق تتعـرض إلـى أضـرار بيئيـة مـن الصعـب تهيئتهـا لذلك كان البـد مـن  .1

 .تركها علـى حالتهـا الطبيعيـة      

 .فيهـا  لالستثمـارمناطـق مؤهلـة  .2

 .واء العائلـي ، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيـات اإليي مناطـق قابلـة للتطـور السياح .3

مناطـق مخصصـة للسياحـة العالميـة الراقيـة ، نظـرا لمـا تتوفـر عليـه مـن  .4
 .سياحيـة كبيـرة  إمكانيـات تسمـح بإنشـاء مجوعـات

مناطـق  10المخطـط الرئيسـي للتهيئـة السياحيـة علـى تطويـر  اعتمـدولقـد         
منابـع للميـاه المعدنيـة ، وقد أعطيـت األولويـة للمناطـق السياحيـة الجنوبيـة  8ساحليـة و

سات ة للدرادت المؤسسـة الوطنيـا فيما يتعلـق بالسواحـل فقـد أعمن أجـل ترقيتهـا ، أم
منطقـة تعتبـر ذات  64ي منهـا منطقة توسـع سياح 140السياحيـة برنامـج يتكـون من 

  . )4(لمنصب شغ 5000سريـر وحوالـي  24329أولويـة إلقامة منشـآت قادرة على استيعاب 
ZET: Zone d’Extension Touristique. - )1(   

    .05: ، ص 2003فيفري  19، 11 العدد الجزائرية،الجريدة الرسمية للجمهورية  - )2(
،مساهمة من أجل إعادة تحديد  االجتماعيةو  االقتصادية،لجنة آفاق التنمية  االجتماعيو  االقتصاديالمجلس  - )3(

  . 41:السياسة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص
    . 43،42:ص صالسابق،المرجع  - )4(
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   : 1989-1985المخطط الخمـاسي الثانـي  -2-1-2

أعطيـت األهميـة للسياحـة الداخليـة فـي هـذا المخطـط و الشـروع فـي تنفيـذ         
السيـاح األجانـب و كانـت هـذه الفتـرة تتركـز علـى  الستقبـالبرامـج خاصـة 

  : )1(التاليـة االهتمامـات
  .ة السياحيـة ـمتابعـة سياسـات التهيئ •
 .كـز السياحيـة تطويـر الحمامـات المعدنيـة و المرا •

 الجماعـات المحلية ،القطـاع الخـاص  ( وتنـويع المتعامليـن  االستثمـاراتالمركزيـة  •

 ) .و مؤسسـات عموميـة أخـرى     

 .التحكـم فـي الطلـب المتنـوع  •

   : االستقبـالقـدرات  ×
 1985في عـام  39213بإجماليـة تقـدر  استقبـالدرة  ـتتـوفر الجـزائر علـى ق        

  : )2( يلـيسريـر موزعـة كما  48302إلـى  ارتفعـت 1985ة ـة سنـومـع نهاي
 . %46سريـر أي بنسبـة  22428حضـري   .1

 . %28سريـر أي بنسبـة  13327ساحلـي   .2

 .  %13سريـر أي بنسبـة   6331مناخـي  .3

 .  %11سريـر أي  5116معدنيـة  تحمامـا .4

 . %02سرير أي بنسبـة  1130صحـراوي  .5

اإلجماليـة  االستقبـالمـن قدرات  %48د ساهـم القطـاع الخـاص بنسبـة ـولق        
بسبـب الصعوبـات التـي يواجهـه  %75تركـزت خاصـة في السياحـة الحضريـة بنسبة 

  .فـي المناطـق الساحليـة  لالستثمـارذا القطـاع ـه
  :تطبيـق العمليـات األولـى إلعادة الهيكلـة  -2-2

تميـزت هـذه المرحلـة بوضـع حيز التنفيـذ عمليـات اإلصالحـات األولى مـن  لقـد        
خـالل إعادة هيكلـة المؤسسـات السياحيـة والمركزيتهـا وذلك بحـل الوكالـة الوطنيـة 

  : )3(الجزائريـة للسياحـة و إنشـاء عـلى غرارهـا عدة مؤسسـات تمثلـت فـي
• SN-altour    الشركـة الوطنيـة ألتـور بصيغـة جديـدة مكلفـة بتسييـر الوحـدات 

 .الشاطئيـة و الصحراويـة متمركـزة بتيبـازة     
   . 39:ص،السابقالمرجع  - )1( 
   . 43:صالسابق،المرجع  - )2( 

Haddar belkacem ,op-cit, p:59 . -)3(  
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• SNHU ةبالمديـ الشركـة الوطنيـة للفنـادق الحضريـة متمركـزة. 

• L´ONCC الصنوبرادي ـالديـوان الوطنـي للمؤتمـرات و الملتقيـات المتمركزة بن. 

• L´ENET رجدي فــمتمركـزة بسي المـؤسسة الوطنيـة للدراسـات السياحيـة. 

•  L´ONAT ةالديـوان الوطنـي الجزائـري للسياحة المتمركـز بالجزائر العاصمـ.  
أن عمليـة إعادة الهيكلـة كانـت غير ناجعـة وظهـرت ما يجـدر اإلشـارة هنـا          

تكلفـة األجـور ألن عـدد  ارتفـاعمشاكـل جديـدة بسبـب غيـاب الكفـاءة فـي التسييـر و 
العمـال كـان مـفرطا فيـه خصوصـا علـى مستـوى اإلدارة ،  كمـا أنهـم يفتقـرون إلـى 

بالسياحـة خـالل هـذه الفتـرة غيـر كـاف  االهتمـامالتكويـن و التأهيـل  ،  ولقـد كـان  
و لـم تـؤدي اإلصـالحات إلـى زيـادة كبيـرة فـي عـدد السيـاح مقارنـة بالفتـرة 

وي قـدر ـسائـح أي بمعـدل سن 400000و 250000راوح ما بيـن ـو ت «السابقـة 
  . )1( »سائـح 324000ب
  : 1990مـن  ابتـداءوضعيـة السياحـة  -3

يـزت هـذه المرحلـة بتطويـر اإلطـار القانـوني الضـروري لزيـادة تم        
الخاصـة لكـن تدهـور األوضاع األمنيـة حـال دون ذلك ، كمـا أثـر ذلك  االستثمـارات

  .سلبـا علـى  مؤشـرات السياحـة
  :توافـد السيـاح  -3-1

إلـى  1990ـة سائـح في سن 359895عـدد السيـاح فـي الجـزائر مـن  انخفـض        
أثـار سلبيـة علـى  1991،ولقد كـان لحرب الخليـج فـي سنة  1996سائـح سنـة 18000

توافـد  انخفـضالنشـاط السياحـي في البلـدان العربيـة  وحتـى البلـدان األوروبيـة ، ولقـد 
ومـع تحسـن  1999، لكـن منـذ نهايـة  1991سنـة  %70السيـاح إلـى الجزائـر بنسبـة 

 %26بنسبـة  ارتفاعـهوضـاع األمنيـة فقـد أدى ذلك إلـى تحسيـن النشـاط السياحـي و األ
المناسبـة  االستقبـال، إذن فبتـوفير ظـروف )2(  31%القيمـة المضافـة بنسبـة ازدادتو 

فإنـه يتوقـع تدفـق سياحـي معتبـر ، ولقـد سجلـت سياحـة األعمـال تطـورا مقارنـة 
ى للسياحـة حيث سجلـت مؤسسـة األوراسـي أعلى رقـم أعمـال خالل باألنـواع األخـر

 :هـذه الفتـرة ، و فيمـا يلي جـدول يوضـح تطـور السيـاح خـالل هذه الفتـرة 
 
 
،مساهمة من أجل إعادة تحديد  لجنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية ،االقتصادي و االجتماعي ، المجلس - )1( 

  .44: حية الوطنية،مرجع سبق ذكره ،صالسياسة السيا
   . 46:ص السابق،المرجع  - )2(
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  : 2005-1990توزيـع توافـد السيـاح خـالل الفتـرة ) : 2(جـدول رقم 
  سائـح:الوحدة                                                                              

 بـاألجان ةـالسن
ون ـالجزائري

 في الخارجالمقيمون 
 وعـالمجم

1990 685815 451103 1136918 
1991 722682 470528 1193210 
1992 624096 4954528 1119548 
1993 571993 555552 1127545 
1994 336226 468487 804713 
1995 97648 421916 519576 
1996 93491 511477 604968 
1997 94832 539920 634752 
1998 107213 571234 678448 
1999  147611 607675 755286 
2000  -  -  865984  
2001  -  -  901416  
2002  -  -  988060  
2003  - - 1166287 
2004   - - 1200000 
2005  420000  980000 1400000 

  :على  باالعتمادمن إعداد الطالبة :المصدر           
  .ياتاإلحصائوزارة السياحة ، مديرية  -                     
  . 2004- 2003، 2003- 2000 : إحصائيات ، ONTالديوان الوطني لإلحصائيات -                      

                      elkabar.com/quotidien/lir.php?ida=22184&idc=49.. http://www -  
عـدد  انخفـاضبـدأ  1991مـن  ابتـداءنالحـظ مـن خالل هذا الجـدول أنه          

أيـن بـدأت هـذه  1997سيـاح اإلجمالـي بسبـب األوضـاع األمنيـة ، حتـى سنـة ال
األوضـاع في التحسـن و كـذلك بسبـب تحسيـن صـورة الجزائـر فـي الخـارج و بالتالـي 

إلى  ارتفـعسائـح ثـم  634752ليصـل إلـى  1997بدأ يرتفـع عـدد السيـاح منـذ سنـة 
مـن سنـة إلـى  االرتفـاعقـي عـدد السيـاح فـي و ب 1999سائـح سنـة  755286

سائـح وذلك راجـع بالدرجـة األولـى  إلـى  1400000إلـى  2005أخـرى ليصـل سنـة 
  .        بقطـاع السياحـة من جهـة أخـرى  االهتمـامتحسن األوضـاع األمنيـة من جهـة و زيـادة 

رنـت باألرقـام المسجلـة للبلـدان لكـن هـذه األرقـام تبـدو جـد ضئيلـة إذا ما قو 
المجـاورة كالمغـرب و تونـس اللـذان يتمتعـان بنفـس الخصائـص و المميـزات 

  :   موالـيويمكـن توضيـح ذلك مـن خـالل الشكـل ال الثقافيـة،التاريخيـة و  الجغرافيـة،
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:تطـور عـدد السيـاح فـي البلـدان المغاربيـة): 4(الشكـل رقـم   

:على معلومات من  باالعتمادمن إعداد الطالبة :المصدر             
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/date2004/12/20. - 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issue=9438&article=257938. -  
http://www.doc.abhatoo.net.ma/article-php3?id-article=284. -  

-http://www.ins.nta.tn/private/idc/page011331.html.05/02/2005. 
elkabar.com/quotidien/lir.php?ida=22184&idc=49,op-cit..http://www-  

ـ    احتلـت س ـل أن تونـذا الشكـالل هـن خـظ مـيالح         ل ـالمرتبــة األولـى قب
 بعـدد  2004ة سن حتىو   0022ةمن سن ابتـداءالسنـوات  أغلبي وفرب  ـر و المغـالجزائ

سائح على الترتيـب ، أمـا  5998100سائح و  5114300سائح ،  5063500غ ـسيـاح  بل
، لكنهــا   2004وحتى 2002ن س الفترة مـالمرتبـة الثانيـة خالل نف احتلتد ـالمغـرب فق

ـ   سائـح 5843377 بعـدد سياح بلغ 2005المرتبـة األولـى سنـة  احتلت ن  ـ، فــي حي
ـ ـرة مقارنـل المراتب األخيـأن الجزائـر تحتنجـد  ـ ـة ببـاقي الـدول المغاربي الل ـة خ

ـ  ارتفـع ح ثــم  ـسائ 988060 السنـوات األربـع حيـث بلـغ عـدد السيـاح فيهـا ى  إل
ـ سـائ    1200000غـأخـرى  ليبل  رةـم  ارتفعم  ح ، ثـسائ1166287 ـ ـح ليص ـي ل ف

د مستمــر لكنـه   ـي تزايـاح فأن عدد السي ح على الترتيـب ، ورغمـسائ1400000راألخي
ى ـذا  ما يدل علـاورة و هـة مقارنـة بالبلـدان المجـام المسجلـيبقى بعيـد جدا عن األرق

ـ ـة الدوليـع مستـوى السياحـالفـارق الكبيـر في المجهـودات المبذولـة لرف دل ـة ، و ت
  .ذه الصناعـة ـع لهت على هامـش النمـو السريــى أن الجزائـر مازالـا علـأيض
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ون كا ما يى الجزائـر غالبم والتـي تمثـل دخـول السيـاح إلا أن هـذه األرقـاكم        

وات ـي السنـي لكنه فبالجانـب السياحـ امـاالهتمب س بسبـبسبـب رحـالت األعمـال و لي
ن ـح ذلك مـن توضيـجانـب، و يمكاح بـدؤوا يهتمـون بهـذا الد أن السيــاألخيـرة نج

  :ي ـتالل الـالل الشكـخ
  دخـول السيـاح عبر الحـدود الجزائريـة حسب الغـرض) : 5(الشكل رقم

  :2004للسداسـي األول  

67,16%

29,72%

3,12%

الغرض اإلستجمام و الراحة  الغرض أعمال    الغرض في مھمة   

  
  . 2004- 2003 :إحصائيات ،ONSالديوان الوطني لإلحصائيات : رلمصدا               

شكـل أن  نسبـة توافـد السيـاح إلى الجـزائر لغـرض يالحـظ من خـالل هذا ال        
و تمثـل  % 67.16 بقدرت  2004و الراحة حتى نهايـة السداسـي األول من سنة  االستجمـام

فـي حيـن بلغـت نسبـة توافـد  % 29.72 بنسبـة توافـد السيـاح لغـرض األعمـال 
 االهتمـامزيـادة  دل علـى  ، و هـذا مـا يـ %3.12 بالسيـاح لغـرض القيـام بمهمـة 

بالجزائـر كمنطقـة سياحيـة و قـد يعـود سبـب ذلك إلـى تحسـن األوضـاع األمنيـة 
  .مقارنـة بالسنـوات الماضيـة  االستقبـالخاصـة و إلـى تحسـن شـروط 

أما بالنسبـة لنـوع السيـاح القادميـن فقـد سجـل خـالل السداسـي األول مـن سنـة         
تليهـا تونـس  %36.60 بالمرتبة األولى بنسبـة تقدر  احتلـتفرنسـا قـد  «أن  2004

أمـا  %1.35، المغـرب نسبة %2.93، فـي حين تمثـل ليبيـا نسبـة  %27.31بنسبـة 
، بلـدان الشـرق األوسط بنسبـة  %4.28أفريقـيا الغربيـة فهـي تمثـل نسبـة 

  . )1(» %1.67وأخيـرا تمثـل أمريكـا الشماليـة 3.64%
  
  . 2004- 2003: إحصائيات  ،ONSالديوان الوطني لإلحصائيات - )1(
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   :الفندقيـةالمنشـآت  -3-2

إال أن منشآت اإليـواء ، ي السياحـةف االستثماربيـر القانونيـة لتحسيـن ن التدام بالرغـم        
د قـدرت ـاع العام ولقللقطـاع الخـاص أو القط  واء بالنسبـةلم تعـرف  تطـورا كبيـرا  س

ر مصنـف فنـدق غي 522،و هناك حوالي  1999سرير حتى سنـة  67087 االستقبـالاقـات ط
  .)1( %1ةنجـوم أي ما يمثـل نسبـ 5ي فئـة ف فمصن طـدق فقفنـ 11 و،  %71أي ما يمثـل 

لـغ حيـث ب «لم يحـدث تغييـر كبيـر فـي المنشـآت الفندقيـة ،  2003و في سنـة         
و عـدد الفنـادق الغير  %15فندقـا أي بنسبـة  13عـدد الفنـادق مـن الدرجـة األولـى 

الصادر 99-01، رغم أنـه تـم إصدار قانـون رقم  )2( %»77فنـدق أي بنسبـة  800مصنفـة 
  .و الـذي ينظـم عقـد الفندقـة و لكـن تطبيقـه بقي مشكـال مطـروحا 1999فـي جانفـي 

تتمركـز في السياحـة الحضريـة في حيـن تبقـى  االستقبـالأن قـدرات كمـا         
السياحـة الصحراويـة تواجـه ضعف المنشآت الفندقيـة رغم ما تمتلـكه الجزائـر مـن 

راث العالمـي ، ويمكـن توضيح نصيب مـوارد طبيعيـة و مناظـر رائعـة مصنفـة ضمـن الت
  :مـن منشآت فندقيـة من خالل الشكـل التالـي  و مخصـص لهاكل نوع من السياحـة ومـا ه

  :توزيـع سعـة الفـنادق حسب نـوع السياحـة ) : 6(الشكل رقم 

45,38%

1,5%

33,6%

10,6%
9,0%

مناخی   ة س   احلیة ص    حراویة  حمام   ات معدنی   ة  حض    ریة

  
  ، ONSمن الديوان الوطني لإلحصائيات  علوماتعلى م باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر           

  .2003- 2000: إحصائيات
  

،مساهمة من أجل إعادة تحديد  االقتصادي و االجتماعي ،لجنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية المجلس - )1(
  .  52:السياسة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص

  .   2003- 2000:إحصائيات، ONSلإلحصائيات الديوان الوطني  - )2(
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 %45.4أن السياحـة الحضريـة تحتـل نسبـة  يالحـظ مـن خـالل الشكـل السابـق        

كبيـرة مقارنـة بباقـي األنواع األخـرى من السياحـة ، ثم تأتـي فـي المرتبـة  وهـي نسبـة
لكـن هـذه النسبـة تعـد منخفضـة إذا ما  %33.6الثانيـة السياحـة الساحليـة بنسبـة 

ثم تأتي باقـي  متنـوع،وقـورنت بمـا تمتلكـه الجـزائر مـن شريـط ساحلـي مهـم 
  هذا ما يـدل %10.6األنـواع األخـرى بنسـب منخفضـة بدأ بالسياحـة الصحراويـة بنسبـة 

الدولـة بهـذا النـوع مـن السياحـة رغـم مـا تمتلكـه مـن صحراء  اهتمـامعلـى عـدم 
ـر منخفضـة واسعـة ، أمـا بالنسبـة للسياحـة المعدنيـة و المناخيـة فنسبهمـا  أيضـا تعتب

  .علـى الترتيـب  %1.5و %9إذ يمثـالن 
  :اإليـرادات و منـاصب الشغـل  -3-3

مناصـب الشغـل في قطـاع السياحـة و الـذي  ارتفـاعلقد سجـل خـالل هذه الفتـرة         
عامـل فـي  12514إلـى  1999عامـل فـي السداسـي األول لسنـة  11298مـن  انتقـل

ذلك  و )1(عامـل  ألـف165ليبلـغ   2005ة وقـد إرتفع سن 2000سنـة  ول مـنالسداسـي األ
في قطـاع الفنـادق ووكـالت السياحـة و األسفـار  االستثمـارالتوجـه نحـو  بسبـب زيادة

و الـذي  1999أفريـل سنـة  04الصـادر في  06-99خاصـة بعد  صـدور القانـون رقـم 
، باإلضافـة إلـى مـا  )2(الـة السياحـة و األسـفاريحـدد القـواعد التـي تحكـم نشـاط وك

  .فـي هـذا المجـال    للمستثمريـنقدمـه مـن تشجيعـات 
فـي حيـن كانت إيـرادات العملـة الصعبـة الناتجـة من السياحـة الدوليــة خــالل          
ـ   20إلى  1998مليـون دوالر لتصـل سنة  150تمثـل  1990سنـة  ا مليــون دوالر أي مـ

ط أساســا بتــدهور األوضــاع    مـرتب  االنخفاض، وهـذا )3( %81 انخفـاضيمثـل نسبـة 
ـ ن طع ماألمنيـة و تضخيـم الوضـ ورة رف وسائـل اإلعـالم الغربية مما أدى إلى تشـويه ص

بسبب تحســن   )4(مليون دوالر 200اإليـرادات إلى  ارتفعـتفقد  2004أما في سنة  ،الجزائـر
  رادات ـذه اإليـى هوـى مستـر إلن بالنظـالسياسي ،و لك االستقـرارو األوضاع األمنيـة 

  
  

-http://www.elkabar.com/quotidien/lir.php?ida=22184&idc=49,op-cit.)1(    
  . 12:، ص1999أفريل  07، 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  - )2(
، مساهمة من أجل إعادة تحديد  االجتماعيةو  االقتصاديةآفاق التنمية ، لجنة  االجتماعيو  االقتصادي المجلس - )3(

  . 51: السياسة السياحية الوطنية ، مرجع سبق ذكره ، ص
  . 42:،ص 2013- 2004تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية  السياحة،وزارة  - )4(

http://www.elkabar.com/quotidien/lir.php?ida=22184&idc=49,op-cit
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السنـة  نفـس  يـفـاورة فـدا مقارنـة بمستـوى إيـرادات البلـدان المجـج نجـدها ضئيلـة
ـ   3.7 ، سـتون ،   ربـالمغ ن ـم  لـرادات كـبلغـت إي ـ  1.8  ،  )1(ار دوالرـملي   ارـملي

  .)3(مليـار دوالر  4.7مـصـر  و علـى الترتيـب )2(دوالر
السياحيـة بالعملـة الصعبـة  في اإليرادات العامـة  اإليـراداتكمـا أن مساهمـة         

  : كمـا هو موضـح في الجدول التالـي  للدولة تعتبر ضئيلـة جدا
  مساهمـة اإليرادات السياحيـة في اإليرادات العامـة) : 3(الجدول رقم 

  : 2001-1990للدولـة فـي الجزائـر للفتـرة                
 اإليرادات السياحية في اإليرادات العامة للدولةمساهمة  السنـة
1990  0.6%  
1991  0.4%  
1992 0.5% 
1993 0.4% 
1994 0.2% 
1995 0.2% 
1996 0.1% 
1997 0.1% 
1998  0.1% 
1999 0.2% 
2000  0.5%  
2001  0.5%  

  : على باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر                
   اإلنسانية، الجزائري، مجلة العلوم  االقتصاد مليكة حفيظ شبايكي ، موقع السياحة في -                 

  . 191: ، ص 2001،  16جامعة منتوري قسنطينة ، عدد                    
  حالة الجزائر ، رسالة االجتماعيةو  االقتصاديةمليكة حفيظ شبايكي ،السياحة و آثارها  -                 

  . 107: ،ص 2003، جامعة منتوري قسنطينة ، االقتصاديةدكتوراه في العلوم                    
  
  
  
  
  

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/date2005/06/30. - )1( 

tunisia.htm. http://www.pogar.org/Arabic/gonews/2005/issue1/ - )2(  
http://elaph.com/Elaph web/économics/2006/1/119693.htm. - )3( 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/date2005/06/30
http://www.pogar.org/Arabic/gonews/2005/issue1/
http://elaph.com/Elaph
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اإليـرادات فـي  حـة مساهمـة السيا السابـق تراجـع الحظ مـن خـالل الجـدولـي        
حتـى  االنخفـاضواستمـرت فـي   %0.4حيـث سجلـت نسبـة  1991العامـة للدولـة منذ 

  :)1(، وقد يعـود سبـب ذلك إلـى % 0.2لتصـل  إلـى  1999سنـة 
األوضـاع السياسيـة التـي تعيشها البـالد و ما نتـج عنهـا مـن تردي لصـورة  •

  .ةالسياحيـالجزائـر فـي األوسـاط 
الضـرر الـذي لحـق بكثيـر مـن المنشـآت السياحيـة خاصـة تلك التـي توجـد في  •

 .الجبليـة  االستجماممناطـق 

تقصيـر الدولـة الواضـح علـى الصعيديـن المحلـي و الدولـي للتخفيف مـن وقـع  •
  .عمـوماآثار الظـروف السياسيـة و األمنيـة علـى السائحيـن و سوق السياحـة 

كمـا يالحـظ أيضـا أنـه ومنـذ نهايـة سنـوات التسعينـات بـدأ مساهمـة السياحـة        
بفضـل محاولـة الجزائـر تجـاوز  االرتفـاعفـي اإليـرادات العامـة للدولـة فـي 

  .و لكنهـا تبقـى غيـر كافيـة   االقتصاديـةالمشاكـل األمنيـة و 
 2003يـات األسفـار و الخدمـات سنـة و لقـد سجـل ميـزان المدفوعـات لعمل         

مليـون  860.4مليـون دوالر أمريكـي بالنسبـة لعمليات األسفـار و 284.8 بعجـزا يقـدر 
دل علـى أن إيـرادات هـذه المنشـآت  هـذا  مـا  ي)  2( »دوالر أمريكـي بالنسبـة للخدمـات 

رة و عـدم وجـود يـة و العمالداخل ى السياحـةنشاطهـا عل اقتصـارو ذلك بسبب  ضعيفـة 
  .تعريـف جيـد و شامـل بالمقومـات السياحيـة للجزائـر  

عمومـا يمكـن القـول أن منشـآت اإليـواء مازالـت ضعيفـة و البـد مـن زيادتهـا         
و ذلك حتى تتمكـن الجزائـر مـن مواجهة طلبـات السياح باإلضافـة إلـى تحسين الخدمـات 

حتى تتمكـن  مـن الحصول على المـوارد الماليـة المناسبـة ، كمـا يجـب  التـي تقدمهـا
أكبـر بهـذا القطـاع و إنشـاء تنظيمـات  اهتمـامعلـى السلطـات المعنيـة مـن أن تولـي 

تتكفـل بمهمـة متابعتـه و إعـادة تنظيمـه بشكـل يسمـح له مـن تحقيـق األهـداف 
   .المرجـوة  

  
  

  

  

  . 192:مرجع سبق ذكره ،صالجزائري،  االقتصادموقع السياحة في يظ شبايكي ،مليكة حف - )1(
  . 2003- 2000:إحصائيات ،ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  - )2(
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   :التنظيـم الهيكلـي و العضـوي لقطـاع السياحـة  :ثالثالالمبحـث 
كـانت السياحـة دة تحـوالت ومـر بعـدة مراحـل ، فقد ـعرف قطـاع السياحـة ع        

ن تـم إنشـاء وزارة مكلفـة ـأي1964مرتبطـة بوزارة الشبـاب و الرياضـة ، حتى سنـة 
تـم توحيـد قطـاع السياحـة وقطـاع الصناعـات التقليديـة  1992بالسياحـة ، وفـي سنـة 

زيـة اء وزارة السياحـة و الصناعات التقليديـة وترتيـب التنظيـم األول لإلدارة المركـو إنش
أين تـم تعديل هـذا المخطـط التنظيمـي و إتمامـه ، وقد جـاء  1994للوزارة ، وفـي سنـة 

د مـن وجود هيئـة ـهذا التعديـل كحتميـة فرضهـا البعـد العولمـي للنشـاط إذ كـان الب
  .ات الدوليـة ـتتكفـل بالتعـاون و المشاركـة فـي التظاهـرات و المنتدي

سياسـة مستديمـة و مدعمـة مـن شأنها تعزيـز و ترقيـة  ذنفيـو من أجـل ت        
  :ذا القطـاع متمثلـة فـي ـد تـم إنشـاء أجهـزة تابعـة لهـالنشاطـات السياحيـة فق

  :ي الجزائـر ـة السياحيـة فـالسياس ذأدوات تنفـي -1
   : )ONT( )1(الديـوان الوطنـي للسياحـة  - 2- 1 

المـؤرخ  214- 88بموجـب المرسـوم رقـم    بدايـة السبعينـات يعـود إنشـاؤه إلـى        
المعـدل و المتمـم  1988أكثوبـر عـام  31لهـ الموافـق 1409ربيـع األول عـام  20فـي 

و الـذي يجعـل مـن الديـوان الوطنـي للسياحـة أداة للحكومـة مـن أجل التعـريف 
ذهـا، وفـي ظـل غيـاب هيئـة وزاريـة  بالسياسـة الوطنيـة فـي مجـال السياحـة و تنفي
بإعـداد سياسـة  االجتماعـيو  االقتصـاديكـانت مهامـه تتـم  في إطـار المخطط الوطنـي 

و تنظيـم تنفيذهـا ، حتـى  اقتراحهـاالتنميـة السياحيـة و الحمامات المعدنيـة و المناخيـة و 
ـورات الهائلـة التي حدثـت علـى بعـد إنشـاء وزارة السياحـة ونتيجـة التط 1992سنـة 

ي ذالوطنـي و الدولـي ، تـم إعـادة تعديلـه بمـوجب مرسوم تنفيـ االقتصـادمستـوى 
أكثوبـر  31لهـ الموافـق  1413جمادى األولى عام 05المـؤرخ في  402- 92تحـت رقـم 

  :يلـي  فيمام الديـوان و تحديـد مهامـه المتمثلـة ـذا المرسـوم تنظيـ، تضمـن ه )2(1992
 .د محـاور تنميـة القطـاع السياحـي في األمديـن المتوسـط والطويل وتحدي اقتراح •

از دراسـات عامـة متعلقـة بتحديد مناطـق التوسع السياحـي أو تكليـف مـن ـإنج •
 .بإنجـازهايقـوم 

 
  

-ONT: Office National du Tourisme. )1(  

 )2(   - Hachini madouche , le tourisme en Algérie jeu et enjeux  ,édition houma ,Alger , 2003 
,p :15 . 
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جمـع المعلومـات و اإلحصائيـات المتعلقة بالسياحـة و القيـام بتحليلـها و تقييـم  •
 .نتائجـهأداء القطـاع و 

سياحـي أجنبـي في الجـزائر  استثماريقـوم بتنسيـق ومتابعـة كـل مشـروع  •
 .أشكـال تدخـل المتعهديـن األجانـب فـي القطـاع وكـل شكـل آخـر من 

العموميـة و الخاصـة فـي ميدان السياحـة و يشجعهـا  االستثمـاراتتوجيـه  •
 .بتدابيـر خاصـة فـي إطـار التشريـع المعمـول بـه 

يقـوم ببحـوث ودراسـات للسوق السياحيـة من أجـل فهم كل حركاتهـا سواء  •
 .ةخارجيـأو  داخليـةأكانـت 

يشـارك في ترويـج السياحـة و يتابع األعمـال المبذولـة فـي هذا المجال من خالل  •
المنظمـات  اجتماعـاتالمشاركـة في التظاهـرات الدوليـة، ويمثـل الجزائـر فـي 

 .الجهويـة ، العربيـة و الدوليـة المتخصصـة 

ـي و السياحي و يضبط يحـدد المعايير التقنيـة و المعاييـر الخاصـة بالتسييـر الفندق •
 .السياحيـةقواعـد ممارسـة المهـن 

 .تطبيقهـايضـع أسـس ترتيـب المؤسسـات الفندقيـة و السياحيـة ويسهـر علـى  •

   : )1( (ANDT)الوكالـة الوطنيـة للتنميـة السياحيـة  -1-2
 يالتنفيـذهـي مؤسسـة ذات طابع صناعـي و تجـاري ،أنشـأت بمـوجب المـرسوم         

  )2(1998فيفـري عام  21لهـ الموافـق  1418شوال عام  24المـؤرخ فـي  70-98رقم 
ر المكلـف ـالـذي حـدد قانونهـا األساسـي ،هـذه الوكالـة هـي تحـت وصايـة الوزي

  .)3(بالسياحـة ، مقرهـا سيـدي فـرج واليـة تيبـازة 
السياحيـة و إنشـاء  لالستثمـاراتة ة هـو تحقيـق أكبـر مردوديــهدف الوكال                

صناعـة سياحيـة حقيقيـة و تزويـد القطـاع بوسيلـة التحكـم في العقارات و بالتالي مواجهـة 
كل المشاكـل التي يعاني منـها المستثمـرون ، وتعتبـر أيضـا هيئـة التفكيـر فـي إعـداد 

  في ميدان تهيئـة المحيط و حمايته   التنظيـم الحتـرامسياسـة تنمـية سياحيـة و أفضل وسيلـة 
  
  
  

-ANDT:Agence Nationale de Développement du Tourisme .)1( 

  .30:،ص 1998فيفري  21، 11العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  - )2(

- )3( F.H, une stratégie et des ambitions, revu partenaire ,Nº 03 ,2001 ,p :02 .  
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  :)1(ي هـذا اإلطـار فهـي تقـوم بالمهـام التاليـة وفـ

 .السهـر علـى حمايـة مناطـق التوسـع السياحـي و الحفـاظ عليهـا  •

األراضـي الضروريـة إلنشـاء الهياكـل السياحية و ملحقاتها ، وتقوم  باقتنـاءتقـوم  •
 .بدراسـات التهيئـة الضروريـة 

ة للنشاطات السياحيـة و الفندقية و الحمامات تقـوم بالدراسـات و التهيئـة المخصصـ •
 .المعدنيـة 

تساهـم مـع المؤسسـات المعنيـة فـي ترقـية األماكـن داخـل مناطـق التوسـع  •
 .الخـارجالسياحـي و حـول منابـع الميـاه المعدنيـة سـواء في الجزائـر أو في 

لتسييـر العقالنـي تقـوم بالتنسيـق مـع المؤسسـات و الهيئـات المعنيـة عـلى ا •
يهـدف إلـى  اقتـراحلألماكـن و التجهيـزات ذات المنفعـة المشتركـة وتقـدم كـل 

 .ضـرورة تحسينـها و تحديثهـا وتوسيعـها 

   : )2( (ENET)المؤسسـة الوطنيـة للدراسـات السياحيـة  -1-3
لتقديـر حجـم عنـه  االستغنـاءيعتبـر جانـب الدراسـات أمـر مهـم وال يمكـن         

و المحافظـة عليهـا ، لذلك كـان البـد مـن  استغاللهـااإلمكانيـات السياحيـة للبـالد قصـد 
إنشـاء هيئـة متخصصـة فـي تحليـل و إعـداد مخططـات التهيئـة ، وتمثلت هـذه الهيئـة 

ـلت  و أوك 1998مارس  10فـي المؤسسـة الوطنيـة للدراسـات السياحيـة التـي أنشـأت في 
  :إليهـا المهـام التاليـة 

 .الدراسـات الخاصـة بتحديـد القـدرات السياحيـة و تنميتهـا  •

 .المعدنيـةدراسـات التهيئـة السياحيـة و  •

 .متابعـة مشاريـع التنميـة و مراقبتـها  •

والميـاه المعدنيـة المرافـق الفندقيـة  السياحيـة،مراقبـة ومتابعـة المنشـآت  •
 .ومعاينتهـا

 .نشـاء بنـك للمعلومـات الخاصـة بتهيئـة السياحـة وتنميتهـا إ •

 .العمومـيةإنشاء كل الدراسـات المرتبطـة بمجـال نشاطهـا بطلـب مـن السلطـات  •

  
  
  

  -)1( Hachini madouche , op-cit,p :16 . 
)2( -ENET: Etablissement Nationale des Etudes Touristiques .    
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   :السياحـةمديريـات  -1-4

مديريـات للسياحـة والصناعـات التقليديـة فـي  ذوضـع تحـت التنفيـ 1996منـذ         
  :واليـة مـن أجـل دعـم تنميـة السياحـة،  تتمثـل هـذه الواليـات فـي  22

أدرار ،الشلـف ، بجايـة ، بشـار ، تمنراسـت ، تلمسـان ،تيـزي وزو ، الجزائـر ،         
يكـدة ، عنابـة ،قسنطينـة ، مستغانـم ، وهـران ،إيليـزي ،بومـرداس ، سك ،جيجـل 

 .الطـارف ، الـواد ،تيبـازة ، النعامـة ، عيـن تيموشنـت ، غردايـة 

ة و الصناعات التقليديـة مهمتهـا ـوفـي نفـس الواليـات تـم إنشـاء مفتشـيات للسياح         
  : )1(يـل فـفـي مجـال السياحـة تتمث

  .البرامـج و إجـراءات ترقيـة و تطويـر النشاطـات السياحيـة و المعدنيـة  ذفيـتن •
المشاركـة فـي إعـداد مخططـات ودراسـات التنميـة ، حمايـة الموارد السياحيـة  •

مناطـق التوسـع السياحـي  استغـاللو المعدنيـة ، مراقبـة عمليـات التهيئـة و 
 .والمنابـع المعدنيـة 

ـل ونشـر المعلومـات و إعطـاء اإلحصـاءات المتعلقـة بالنشاطـات تحلي جمـع و •
 .المعدنيـةالسياحيـة وإعـداد ملفـات خاصـة باإلمكانيـات السياحيـة و 

   :فـي قطـاع السياحـة  االقتصادييـنم المتعامليـن ـأه -2
ة ـخدمالموجـه علـى أدوات ل االقتصـادي ظـل ـالسلطـات العموميـة ف اعتمـدت        

  :السياحـة الجزائريـة تمثـلت فيمايلـي 
  :)2( (ONAT)الديـوان الوطنـي الجزائـري للسياحـة  -2-1

 1962فـرع تجـاري داخـل الدولـة أنشـأ سنـة 37هو مؤسسـة وطنيـة لهـا         
 ،ترقيـة )3(1962وكـان مكلفـا بمهام تسييـر المرافـق السياحيـة الموروثـة والمؤممـة منـذ 

الدراسـات السياحيـة ،إنجـاز المنشـآت السياحيـة و التنشيـط و الترقيـة ،وبالتالـي فهـو 
مكلـف بمهـمة ذات مصلحـة عموميـة و ممـول مـن طرف الخزينـة العموميـة ، حتـى 

جلـب  احتكارحيـث أصبـح الـديوان وكيـال لألسفـار و كـان لـه حـق  1990سنة 
ع التذاكـر وتنظيـم رحالت سياحيـة ــه وأتجـه نحـو بيالسيـاح ولكنـه غيـر نشاط

  للجزائرييـن إلى الخـارج ، وبذلك حذفـت مهمـة المصلحـة العموميـة التـي أسنـدت إلـى 
 

- )1(  Hachini madouche , op-cit, ,p :13 .   

- )2( ONAT: Office Nationale Algérien du Tourisme.     

ONT, les organisateurs, Algérie tourisme, publication d`information, Juillet – out -  -)3( 
septembre, 1996, p : 05.  
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و أصبحـت مهمتـه هـي تسويـق السياحـة وخدمـة  (ONT)الديـوان الوطنـي للسياحـة
السائـح في الجـزائر ، وتنظيـم البرامـج وتوفيـر أقصى الخدمـات و التسهيـالت للسائـح  

ـوان دور هـام فـي ترويـج السياحـة الجزائريـة بالخـارج من خـالل مشاركتـه فـي وللدي
معظـم المعـارض السياحيـة العالميـة ،وحاليـا يعمـل عـلى ترويـج مناطـق معينـة 

 .بالجزائـر منهـا المناطـق الصحراويـة وذلك بالتعـاون مع وكـالء السياحـة بأوروبـا  

   :)1( (TCA)لجـزائري النـادي السياحـي ا-2-2
وضـع النـادي تحـت وصايـة وزارة السياحـة خالل سنـة  1963أسـس عـام         

أصبـح النـادي السياحـي  1980وكلـف بتنميـة النشاطـات السياحيـة، ومـع مطلـع  1971
الجزائـري متعامـال حقيقيـا فـي مجـال  السياحـة ويمثـل الجهـة الوحيـدة المعتمـدة 

وكالـة موزعـة علـى أنحـاء الوطـن  42در السـوق السياحيـة الدوليـة ، مكون مـنلتص
يقـدم خدمـة مسـاعدة السيـاح فـي مجـال السيـارات ووكيـل معتمـد لشركـة سايتكـو 

  .السعوديـة للنقـل الجماعـي ، كمـا أنه الوكيـل المعتمـد لرحالت الحـج 
را طابعـا جديـدا عـن طريـق تكوينـه لمجموعـة النـادي السياحـي مؤخـ اتخـذ        

مـن الشركـات العربيـة، تمثلـت هـذه الشركـات فـي شركـة السياحـة وأسفـار 
 (ITS)وشركـة الخدمـات الدوليـة للسياحـة  1995التـي أنشـأت سنـة  (TVA)الجزائـر

 اتفاقيـةوجب في نفـس السنـة ، رأسمالـه مكـون مـن مساهمـة عماله و إطاراتـه بمـ
جماعيـة هدفهـا تقديـم نشاطـات خدميـة جماعيـة للمواطنيـن إضافـة إلـى النشاطـات 

  :حـور هذه النشاطـات حـولمالتجاريـة  وتت
 .تنظيـم و إقامـة رحـالت داخـل الجزائـر  •

 .الوطـنتنظيـم رحـالت ثقافيـة سياحيـة خـارج  •

 .المقدسـةتنظيـم رحـالت نحـو البقاع  •

 .البحريـةر تذاكـر السفـر الجويـة أو إصـدا •

 .إصـدار الرخـص الدوليـة للسياقـة  •

ولقـد أصبح كشركـة للخدمـات الدوليـة للسياحـة ألنه يمثـل الوكيـل العـام        
و يعمـل أيضـا علـى ترويـج السعوديـة،للمبيعـات بالنسبـة للخطـوط الجويـة العربيـة 

  .وتسويـق وتنميـة نشاطاتهـا 
  
  

-TCA: Tourning Club d’ Algérie. )1(  
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  :وكـاالت السياحـة و األسـفار  -2-3

فـي  االقتصادييـنتعتبـر وكـاالت السياحـة و األسفـار مـن أهـم المتعامليـن         
قطـاع السياحـة ، وذلك راجـع للـدور الذي تلعبـه فـي مجـال الحصـول على التمـويالت 

، تحسيـن مستـوى الخدمـات ، خلـق مناصـب شغـل وخلـق روح  ـةو الخبـرات األجنبي
المنافسـة بيـن الوكاالت المحليـة واألجنبيـة ، من أجـل ذلك فقـد أعيـد النظـر فـي 

لنشـاط هـذه الوكاالت و يتعلـق األمـر  المؤطـرةالنصـوص التنظيميـة و القانونيـة 
م جـاء ـالمتعلـق بهذه الوكـاالت ث 1990ي فيفـر 19ؤرخ فـي ـالم 05-90بالقانـون رقـم 

الـذي يحـدد القـواعد المتعلقـة  1999أفريـل  04المؤرخ فـي  06-99م ـقانـون رق
منظومـة القوانيـن المسيـرة لقطـاع السياحـة ، والـذي يحـدد  استكمـالو  بالفندقـة

  : )1(ة فـيالخدمـات المرتبطـة بنشـاط وكـاالت السياحـة و األسفـار المتمثلـ
 .تنظيـم و تسويـق أسفـار ورحـالت سياحيـة و إقامـات فرديـة و جماعيـة  •

ارات برفقـة مرشديـن داخـل المـدن و المواقـع و اآلثـار ـوالت وزيـتنظيـم ج •
 .التاريخـيذات الطابـع السياحـي و الثقافـي و 

ة ـالرياضي ة وـافيالفنيـة و الثق رات ـري و التظاهـالصيـد البح  نشاطـات تنظيـم  •
 .منظميهـان ـرات و الملتقيـات المكملـة لنشـاط الوكالـة أو بطلـب مـو المؤتم

 .وضـع خدمـات المترجميـن و المرشديـن السياحييـن تحـت تصرف السيـاح  •

 .اإليواء أو حجز غرف في المؤسسـات الفندقيـة وكذا تقديـم الخدمـات المرتبطة بهـا  •

ـع كـل أنـواع تذاكـر النقـل حسب الشـروط و التنظيـم النقـل السياحـي وبي •
 .ات النقـل ـالمعمـول بهمـا لـدى مؤسس

ي ـرات ذات الطابـع الثقـافـالتظاه و الترفيهـية  ن الحفـالت ـأماك  تذاكـر ع ـبي •
 .ذلكأو الرياضـي أو غيـر 

 .ومساعـدة السيـاح خـالل إقامتهـم  استقبـال •

 .ة ار التي تمس نشاطاتهم السياحيل األخطبإجـراءات التأمين من كالقيـام لصالح الزبائن  •

تمثيـل وكـاالت السفـر المحليـة أو األجنبيـة قصد تقديـم مختلـف الخدمـات  •
 .و مكاتبهـا باسمهـا

 .مولة و غيرها من معدات التخييراء البيـوت المنقألمتعـة وكل اكراء سيـارات بسائق ونق •

  
  

  .19:صمرجع سبق ذكره، ، 1999أفريل  07، 24ة لجمهورية الجزائرية،العدد الجريدة الرسمي - )1(
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  :لـالفصة ـخاتم
تعرضنـا مـن خـالل هـذا الفصـل إلـى مختلـف اإلمكانيـات التـي تمتلكـها         

الجزائـر مـن مقومـات طبيعيـة و مقومـات تاريخيـة و حضاريـة و التـي سمحـت 
ة مـن السياحـة فـي الجزائـر ، ثـم تعرضنـا إلـى مختلـف بظهـور أنـواع مختلفـ

ة ـل مرحلـقطـاع السياحـة بإبـراز مميـزات ك  اـبه  مـر  التـي  التاريخيـة المراحـل 
، ومختلـف السياسـات التـي إنتهجتهـا الجزائـر  عليهـا  طـرأت  ي ـالت رات ـو التغي
  فـمختل  إلـى  تعرضنـا اع ، ثـم موقـع هـذا القطـ  معرفـة  أجـل ن ـوذلك م

ام الموكـلة إليهـا والحظـنا أن هنـاك ـالتنظيمـات و األجهـزة ودور كـل منهـا المه
  .ي مهامهـاـتداخـل ف
و أن الجزائـر تمتـلك الكثيـر ـل هـذا الفصـالل هـن خـا  مـوما نلمسـه أيض        

ة أو ـومـات طبيعيـة أو معالـم تاريخيمـن مقومـات السياحـة الحديثـة سـواء أكانـت مق
د أن كل ـن المنافسـة علـى المستـوى اإلقليمـي في حيـن نجـا مـي تمكنهـة، والتـحضاري

السياسـات و المخططات السابقـة تعتبـر هـذا القطـاع ثانويـا ، فنجدهـا تحتـل المراتـب 
  .األخيـرة فـي برامـج التنميـة الوطنيـة 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  
  الفصـل الثانـي

  السياحيـة فـي الجـزائر االستثمـارات
  
  

  .السياحـي في الجزائـر  االستثمـاراخ من: المبحـث األول 
الخوصصـة والشراكـة فـي قطـاع : المبحـث الثاني 

  .السياحـة 
  إستراتيجيـة الدولـة لدعـم و تنميـة  :المبحـث الثالث 

 .السياحيـة المستقبليـة  االستثمـارات 
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السياحيـة بشكـل خـاص هـي  االستثمـاراتبشكـل عـام و  االستثمـاراتإن         
صنـاعة الـقرن الحالـي ، نظـرا لمـا تساهـم بـه مـن جلـب لـرؤوس األمـوال 
األجنبيـة ، تأهيـل لليـد العاملـة الفنيـة ، إدخـال الخبـرات فـي ميـدان السياحـة و هـذا 

ادة التـوسع فـي المناطـق السياحيـة، لكـن هنـاك بعـض القيـود بـدوره يـؤدي إلـى زيـ
حساسيـة لشـروط  االستثمـاراتومحـددات  تقـف أمامهـا خاصـة وأنهـا أشـد أنـواع 

تنـاول فـي هـذا الفصـل و تطويرهـا ، مـن أجـل ذلك سـوف ن استمـرارهاقيامـها و 
ـرض إلـى مختلـف المشاكـل التـي ستثمـار السياحـي فـي الجـزائر بالتعمنـاخ اال

هـي اإلجـراءات القانونيـة و السياسـات المتبعـة التـي  تواجـه هـذا القطـاع و ما
اص ـام القطـاع الخـوضعـت لتشجيـع اإلستثمـار فيـه و مـن شأنهـا أن تفتـح المجـال أم

ة التـي وضعتهـا و األجنبـي  لنصـل فـي األخيـر إلـى توضيـح اإلستراتيجيـة المستقبليـ
  .السياحيـة  االستثمـاراتلـة فيمـا يتعلـق بدعـم وتنميـة الدو
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  :ستثمـار السياحـي فـي الجزائـر منـاخ اال: المبحـث األول 
بالنظـر إلـى القـدرات البشريـة و الماديـة و الطبيعيـة التـي تتوفـر عليهـا         

باإلستثمـارات السياحيـة و التـي أصبحـت تعـد  باألخـذيسمـح لهـا الجزائـر ، فـإن هـذا 
مـن بيـن أهـم المـوارد السياحيـة ، لكـن هـذا القطـاع فـي الجزائـر مـازالت تواجهـه 
 مجموعـة مـن المشاكـل التـي أدت إلـى وجـود بيئـة إستثماريـة غيـر مشجعـة و تقـف

  .ـن و األجانـب عائقـا  أمـام المستثمريـن المحليي
   :مشاكـل القطـاع السياحـي فـي الجزائـر  -1

تتعـدد المشاكـل التـي يعانـي منهـا قطـاع السياحـة فـي الجزائـر و ترتبـط         
بالضعـف علـى مستـوى التخطيـط و التسييـر ،و كلهـا أدت إلـى تأخـره وتتلخـص هـذه 

  :المشاكـل فـي 
  :فـي تخطيـط و تنظيـم القطـاع غيـاب رؤيـة شاملـة  -1-1

إن غيـاب رؤيـة شاملـة فـي التخطيـط و التنظيـم جعلـت مـن السياسـات         
المتعـددة و التـي طبقتـها السلطـات العموميـة تتغيـر فـي كـل مـرة دون أن تحقـق 

ـى هدفـها فـي ترقيـة القطـاع ، كمـا أن التـردد فـي وضـع إستراتيجيـة واضحـة عل
األمـد البعيـد أدى إلـى التأخـر فـي إختيـار المشاريـع المناسبـة و أيضـا إرتفـاع 
تكاليـف  إنجازهـا بسبـب طـول فتـرة اإلنجـاز، و بالتالـي عـدم القـدرة علـى تحديـد 

كمـا أن الهياكـل الموجـودة  يـراد أن يرقـى إليـه القطـاع ،  الـذي  المستـوى المناسـب
  .  إلـى المقاييـس العالميـة و كـذلك الحـال بالنسبـة  لمناطـق التوسـع السياحـي ترقـى ال
  :غيـاب الدراسـات السياحيـة  -1-2

من أجـل بنـاء أي  إستراتيجيـة البـد مـن توفـر دراسـات متعلقـة بإمكانيـات         
و أيضـا دراسـة العـرض السياحـي المتـاح و التـي بواسطتهـا يمكـن جلـب السيـاح ، 

نوع الطلـب على المنتجـات السياحيـة الوطنيـة و ذلك من أجل مالءمـة العـرض و الطلـب 
قـدر اإلمكـان ، لكننـا نجـد أن مثـل هـذه الدراسـات غيـر موجـودة و هـذا مـا يفسـر 

فمعظمـها موجـه لخدمـة  «وجـود مشاريـع سياحيـة غيـر مالئمة للطلـب فـي مجمله 
ـاح األجانـب قليلـي العـدد و ذوي الدخـول المرتفعـة مـع إهمـال الفئـات األخـرى السي

  . )1(» مـن السيـاح المحلييـن و األجانـب الذيـن يمثلـون الشريحـة المتوسطـة و الواسعة
 
  

-)1( Haddar belkacem ,op-cit ,p :98 . 
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  : ـالاالستقبضعـف مشروعـات البنيـة التحتيـة وهياكـل  -1-3
ر لمشروعـات البنيـة التحتيـة مثـل المواصـالت حـيث نجـد أن ـتفتقـد الجزائ          

 االستقبـالبعـض المناطـق السياحـية معزولـة السيمـا فـي الجنـوب ، كمـا أن هياكـل 
الـخ قليلـة خصوصـا فـي الجنـوب الـذي ...مـن فنـادق ، مخيمـات و بيـوت الشبـاب 

بعـدد األسـرة المتاحـة و  االستيعابيـةا سياحيـا مهما ،و تقـاس هذه الطاقـة يعتبر مـورد
ن الدرجـة ـفنـادق م %5.43سريـر منها  77473 ب «2003التي قـدرت فـي سنـة  

، كمـا أن الخدمـات فـي هـذه المراكـز  )1(»فنـادق غيـر مصنفـة %57.28األولى و
  .الثمـن  باهظـةة و رى تعتبـر سيئــومختلـف المحطـات األخ

   :ضعـف التكامـل المؤسساتـي  -1-4
رغـم أنـه قـد أنشـأت تنظيمـات كلفـت بتسييـر و تنظيـم وتنسيـق عمـل         

مـن أجـل زيـادة  1986القطـاع السياحـي ، ورغـم إعـادة هيكلتـه بعـد تعديـالت 
ـق أهدافهـا المسطـرة بسـبب فعاليتهـا ،إال أنهـا بقيـت مجـرد هياكـل شكليـة لـم تحق

فعـال بينهـا، باإلضافـة إلـى التنظيـم  اتصـالتداخـل مهامهـا و عـدم وجـود 
البيروقراطـي الـذي كـان يلزمـها الرجـوع دائمـا  إلـى اإلدارة المركزيـة، رغـم أن 

  . )2(القـرار و تنفيـذه  اتخـاذالمجـال السياحـي يتطلـب السرعـة فـي 
  :التكويـن و التسييـر داخـل المؤسسـات السياحيـة  ضعـف -1-5

ضعـف تكويـن العمـال داخـل المؤسسـات السياحيـة بحيـث ال يستجيـب         
سلبـا  انعكـسلمتطلبـات تطـور تقنـيات التسييـر الحديثـة، كمـا أن ضعـف التكويـن 

مـع السائـح و كل  مباشـر اتصـالعلـى تسييـر هـذه المنشـآت خصوصا و أنهـا علـى 
  .ذلك أدى إلـى ضعـف الخدمـات الموجهـة لهـم 

  : االقتصـاديالسياسـي و  االستقـرارعـدم  -1-6
بسبـب تدهـور األوضـاع األمنيـة فقـد شلـت الحركـة السياحيـة و تأثـرت         

رقـى صـورة الجزائـر السياحيـة فـي السـوق الدوليـة و بقيـت السياحـة ضعيفـة وال ت
وجـودة ،كمـا أن هـذا القطـاع كـان قطـاع مإلـى مستـوى المـوارد و اإلمكانيـات ال

  .و لم يعطـى لـه األولويـة فـي التنميـة  اجتماعـي
  
  
  . 2003- 2000، إحصائيات  ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  - )1(

-)2(  Ministère  du tourisme , l`avenir de l`industrie touristique , mai 1986 ,p :22 .    
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  :تدهـور التـراث الطبيعـي و الثقافـي  -1-7
  :الشريـط الساحلـي  -1-7-1

  السيـاح األجانـب من التـردد على الشواطئ الجزائريـة امتنـاعتدهور البيئـة أدى إلى         
التلـوث  ـارانتشو التـي أصبحـت تتميـز ميـاههـا بنوعيـة رديئـة و بكثـرة النفايـات و 

الشواطـئ الطبيعيـة و تشويـه المناظـر، و ممـا زاد فـي تدهـور  اختفـاءو األمـراض ،
مرافـق سياحيـة أخـرى علـى مستـوى البـالد  انعـدامالوضـع علـى الشواطـئ هـو 

المناطـق  اكتظـاظعلـى الشواطـئ ، وقـد ترتـب علـى ذلك  االزدحـامكفيلـة بتخفيـف 
سلبيـة علـى الطبيعـة باإلضافـة  انعكاساتلعنصـر البشـري ممـا أدى إلـى الساحليـة با

كلـم مـن الشواطـئ  300فمـن بيـن « الفوضـوي لرمـال الشواطـئ  االستغـاللإلـى 
منهـا تشهـد تناقـص الرمـال بسبـب زحـف  %85الرمليـة الموجـودة ، فـإن نسبـة 

  . )1(»بدأت تشهـد تقـدم الشاطـئ %5فـي  وضـع مستقـر و %10ميـاه البـحر و
ا أن سـوء تنظيـم السياحـة الشاطئيـة متعـددة و تهـدد علـى وجـه الخصـوص كم        

إتـالف الطبقـات : بقـاء المساحـات المخصصـة لهـا ومـن بيـن هـذه األضـرار نذكـر 
  . انحدارهـان الصخـور التـي تزيـد م تـفتـتالشواطـئ ، انحـدارالسطحيـة لألراضـي ، 

   :المنـاطـق الصحراويـة  -1-7-2
ـار و مناطـق األطلـس الصحراوي أكثر ڤتعد الحظائـر الوطنيـة للطاسيلـي و األه        

المناطـق األثريـة تضـررا بسبـب األضـرار الطبيعيـة التي يصعـب التحكـم فيهـا  مثـل 
ـدة التي تـؤدي مياهـها إلـى إزالـة الزوابـع الرمليـة العنيفـة و كـذا األمطـار الراع

مهـددة أكثـر  رالرسـوم و النقـوش الصخـرية بفعـل تفتـت الصخـور ، ولكن هـذه اآلثـا
باألضـرار البشريـة بسبـب ممارسـات السيـاح الذيـن يبحثـون عـن أشيـاء تذكاريـة 

الف و فقـدان المعالـم وم و نقـوش أو أخذ الصـور التذكاريـة ،و هذا يؤدي إلى إتـاقتطاع رس
الوحيـدة لحضـارات ما قبـل التاريـخ ، ومما يزيـد الوضع أكثـر خطـورة هو نقـص 

  .الوسائـل البشريـة و الماديـة لحمايتها و إعـادة ترميمـها دون إتـالف جـزء كبيـر منها 
  :ضعـف اإلعـالم و غيـاب الثقافـة السياحيـة  -1-8

ـة سياحيـة سـواء بالنسبـة لألفـراد أو حتـى بالنسبـة لمسيري إن عـدم وجـود ثقاف        
  المؤسسـات السياحيـة يـؤدي إلـى ضعـف السياحـة داخـل البلـد ،و يعود سبب ذلك

  
،مساهمة من أجل إعادة تحديد  االجتماعيةقتصادية و واالجتماعي ،لجنة آفاق التنمية اال االقتصاديالمجلس  - )1(

 .  85: لوطنية ،مرجع سبق ذكره ،صالسياسة السياحية ا
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على فقـط  اقتصـارهإلى ضعـف اإلعـالم علـى المستـوى الداخلـي و الخارجـي و 
الموسـم الصيفـي ، وضعـف توعيـة األفـراد بعـدم اإلسـاءة للسيـاح و بأهميـة السياحـة 

  . فاإلعالم مـن شأنـه أن يحسـن صـورة الجزائـر و ينشـط الحركـة السياحيـة
  :تـردد القطـاع الخـاص إزاء اإلستثمـار  -1-9

إن المشكـل الرئيسـي الـذي يواجهـه المستثمريـن فـي هـذا القطـاع هـو مشكـل         
الحصـول علـى العقـار السياحـي بسبـب عدم تهيئتـه و تحضيـره علـى مستـوى مناطـق 

قطـاع ، باإلضافـة إلـى مشكـل التنميـة السياحيـة و التـي تـم تحديدهـا مـن طـرف ال
لمستثمريـن فـي هـذا القطـاع مثـل القـرض لعـدم وجـود تحفيـزات ماليـة خاصـة 

حيـث أن المشاريـع السياحيـة تتطلـب ،  الفندقـي الـذي يتماشـى مـع خصوصياتـه
ل ضخمـة و بأسعـار فائـدة مرتفعـة و التـي تعـد أحـد المشاكـل التـي تحـو استثمـارات
إلـى مناطـق التوسـع السياحـي التـي شهـدت و مازالـت تشهـد  االستثمـاراتووصـول 

 استثمـاراتتـداوال عليهـا مـن قبـل األجانـب و غيرهـم دون أن تفضـي ذلك إلـى 
لـم تكـفي إلنعـاش اإلستثمـار  المتخـذةحقيقيـة، كمـا أن مجمـل اإلجـراءات القانونيـة 

إجـراءات خاصـة و جديـدة مـن شأنهـا أن توجـد  اتخـاذويقتضـي حقيقيـا ،  انتعاشـا
  .حـال لهـذه المشاكـل التـي تعيـق اإلستثمـار فـي هـذا القطـاع 

   : لالستثمـاراإلطـار التشريعـي  -2
مـن  االنتقـاللقـد شرعـت الجزائـر فـي إبـرام إصـالحات عديـدة بهـدف         
 اقتصـادى قواعـد ـم علـتسييـر قائ ى ـإل  لالقتصـادزي ـر اإلداري و المركـالتسيي
دة نصـوص ـالعالمـي مـن خـالل إصـدار ع االقتصـادفـي  االندمـاجوق ،و ـالس

  . باالستثمـارد مـن المزايـا و الضمانـات المتعلقـة ـتشريعيـة لتقديـم العدي
، فوضـع جهـاز تشريعـي يخضـع ألنظمة معينـة  اقتصـاديإن القيـام بأي نشـاط         

السياحيـة هدفـه تشجيعـها و تنميتهـا و قـد صدرت عـدة نصـوص قانونيـة  لالستثمـارات
  :ا يلـي ـمتمثلـة فيم

  :مرحلـة التسعينـات  -2-1
  :و الخـاص بالنقـد و القـرض  1990أفريل  14المـؤرخ فـي  10-90قانـون  -2-1-1

و يرتكـز على رفـع  االقتصاديـةالزاويـة لإلصالحـات يعتبـر هـذا القانـون حجـر         
المضروب من قبل القطاع العمومـي و تكريـس مبدأ حريـة اإلستثمـار  االحتكـارالعراقيـل و 

الوطنـي و األجنبـي ، حيـث يسمـح هذا القانـون لألجانـب غيـر المقيميـن بتحويـل 
  في النشـاط السياحي أو أي نشـاط آخـر  االستثمـارل ؤوس أموالهـم إلى الجزائـر من أجر
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سواء أكانـوا طبيعييـن أو معنوييـن رغـم كـون نشاطهـم خـارج الجزائـر ووفـق 
  :الشـروط التاليـة

كـأداة لتحقيـق مناصـب الشغـل و المساهمـة  االستثمـاريجـب أن يكـون  ×
 .فـي الحـد مـن البطالـة 

 .جزائرييـنتخدميـن التسييـر يكـون بتأهيـل إطـارات و مس ×

 .الصـرفنقـل التكنولوجيـا و كـذا العـمل علـى تـوازن سـوق  ×

  : 1993أكثوبـر  05المـؤرخ فـي  12-93قانـون اإلستثمـار  -2-1-2
التشريـع  احتـرامار ـي إطـف االستثمـارى ضمـان حريـة ـالقانـون عل ذاـينـص ه       

  :)1(يلـي مريـن، كما يضمـن ماو التنظيـم و عـدم التمييـز بيـن المستث
 .المستثمـرة و الفوائـد المترتبـة عليهـا  األمـوالتحويـل رؤوس  ×

 .منـح تحفيـزات جبائيـة و جمركـية هامـة   ×

اللجـوء إلـى المحاكـم الدوليـة فـي حالـة النزاعـات بالنسبـة للمستثمريـن غيـر  ×
 .المقيميـن فـي الجزائـر 

ن طريـق المعاهـدات الدوليـة الثنائيـة أو المتعـددة عـ االستثمـاراتتغطيـة  ×
و الضمانـات التـي وقعـت عليهـا  االستثمـاراتاألطـراف و المتعلقـة بتشجيـع 

 .الجزائـر 

ون و األجانـب بنفـس المعاملـة ـيحظـى األشخـاص الطبيعيـون و المعنويـون الوطني ×
 . ستثمـارباالالمتعلقـة  االلتزامـاتمـن حيـث الحقـوق و 

يتـم تطبيـق المراجعـات أو اإللغـاءات التـي قـد تطـرأ فـي  كمـا أنـه ال ×
المنجـزة فـي إطـار هـذا المرسـوم التشريعـي إال إذا  االستثمـاراتالمستقبـل علـى 

 .طلـب المستثمـر ذلك صراحـة 

يـة و متابعة هذه السياسـة التشجيعية فقـد أنشـأت و كالـة مكلفة بترق تنفيـذمـن أجـل  ×
 :اإلستثمـار و خولـت لها المهـام التاليـة 

 . االستثماريـةالمشاريـع  تنفيـذي إطـار م و مساعـدة المستثمريـن فـدع .1

 . االستثمـاراتضمـان ترقيـة  .2

 .باالستثمـاراتتقـرر منـح المزايـا المرتبطـة  .3

  
 
  .15:،ص 1993كثوبر أ  06، 64الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية ،العدد  - )1( 
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  : االمتيـازاتالمستفيـدة مـن  االستثمـاراتمواقـع  -2-1-2-1

  : )1(تتمثـل هـذه المواقـع فيمـا يلـي        
  : النظـام العـام  •

فـي المناطـق غيـر  إنجـازهاالتـي تـم  االستثمـاراتو يتعلـق هـذا النظـام ب        
  . االتفاقيـاتنظـام  المناطـق الحـرة و النوعيـة و خـارج

   :النظـام النوعـي  •
أعطيـت لهـا األولويـة فـي التنميـة أو  ي ـالت  المناطـق  النظـام  هـذا  يخـص        

  .ى بمناطـق التوسـع السياحـي ـتسم ما
   :النظـام الخـاص بالجنـوب الكبيـر  •

رار ،إليـزي ، و تخـص واليـات أقصـى الجنـوب الكبيـر و هـي واليـات أد        
تمنراسـت ، تنـدوف ، باإلضافـة إلـى مناطـق الطـوق الثانـي مـن الجنـوب و يتعلـق 

لـة ، ڤغردايـة ، النعامـة ، ور: األمـر بالواليـات التـي لهـا أولويـة التنميـة و هـي 
  .األغـواط ، وادي سـوف ، بسكـرة و الجلفـة 

   :النظـام المتعلـق بالمناطـق الحـرة  •
  .تخضـع لألنظمـة الجبائيـة و الجمركيـة الداخليـة  ـذه المناطـق اله

  : االتفاقيـاتنظـام  •
اإلستراتيجيـة ، بحيـث يستفيـد المستثمـر مـن المزايـا التـي  االستثمـاراتتخـص 

  .خاصـة  اتفاقيـةتمنحهـا الدولـة مـن خـالل إبـرام 
 استثماراتالمنشأة ،  االستثمـارات :ـق إلـى التي تنجـز في هذه المناط االستثمـاراتو تصنف 
  .المعـاد تأهيلهـا أو هيكلتهـا  االستثمـارات التوسـع و

  :المرتبطـة بترقيـة المناطـق الخاصـة و مناطـق الجنـوب  االمتيـازات -2-1-2-2
المرتبطـة بترقيـة المناطـق حسب عـدة أنمـاط و مواقـع  االمتيـازاتولقـد حـددت         

  :فيما يلـي   االمتيـازاتو تتمثـل هـذه  االستثمـارات
  :المرتبطـة بترقيـة المناطـق الخاصـة  االمتيـازات - ا

منجـز فـي شكـل إسهـام مـن  استثمـاركـل  االمتيـازاتيستفيـد مـن هـذه         
  طـرف شخـص معنـوي أو طبيعـي ، عـام أو خـاص ، مقيـم أو غيـر مقيـم  بهـذه 

  
  
   . 173:قويدر لويزة، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
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ذا و ك )1(بلديـة 671بو التـي توجـد ي المناطـق الخاضعـة للترفيـه المناطـق و المتمثلـة ف
  :فيما يلـي  االمتيـازاتوتتمثـل هـذه  )2( (ZEE) االقتصـاديمناطـق التوسـع 

  :الممنوحـة فـي إطـار اإلستثمـار  االمتيـازات •
  :لتسجيـل حـقوق ا ×

 . االستثمارخالل  نها مل عليالمتحص ةالعقاري للممتلكات لالتحوي وقحق اء مناإلعف* 

 . %5تطبيـق الحـق الثابـت بنسبـة *   

  :رسـوم علـى رقـم األعمـال  ×
  اإلعفـاء مـن الرسـم علـى القيمـة المضافـة للمتاعـات و الخدمـات *               

 .ي إنجـاز اإلستثمـار التـي تدخل مباشـرة فـ  

 . لالستثمـارل الدولـة بإنجـاز المرافـق القاعديـة الالزمـة ـتتكف*   

  سنـوات أو المـدة التـي 3يمكـن أن تتجـاوز  إعفـاءات مرحلـة اإلنجـاز ال*  
 . )3( (APSI) االستثمـار متابعـةحددتهـا وكالـة ترقيـة و    

  :ن بصـفة نهائيـة بيعية و المعنوية للمقيميالممنوحـة لألشخـاص الط االمتيـازات ×
   :دخـل األشخـاص الطبيعييـن *        

هـو الـذي ال يدخـل في إطـار  %5مـن إعفـاء قـدره  لالستفـادةالدخل القابـل         
الدخـل الصناعـي و التجـاري ، الربـح غيـر  ،الضريبـة علـى الدخـل اإلجمالـي 

جـور ، الدخـل علـى رؤوس األمـوال العقاريـة ، الدخـل التجـاري ، المنـح و األ
  .الزراعـي ، الدخـل العقـاري ، فائـض قيمـة التنـازالت العقاريـة 

  .سنـوات 04وهذا لمـدة  1995جانفـي 01ولقـد حـدد تاريخ الدخول في التطبيق يـوم        
  :  االستغـاللالممنـوحة فـي إطـار  االمتيـازات •

  :لمباشـرة الضـرائب ا ×
 : سنـوات تشمـل10إلـى  02اإلعفـاء الكلـي مـن الضريبـة مـن  -

  . %42فوائـد الشركـات المقـدرة ب *                
 

  
تاليجية نوة ،ماضي بلقاسم ، دور الدولة و الجماعات المحلية في ترقية اإلستثمار، المؤتمر الدولي العلمي  - )1( 

 2004،إشارة إلى حالة الجزائر ،جامعة سكيكدة ،االنتقالية االقتصادياتفي  ماراتاالستثالثاني حول سبل تنشيط 
   . 05:،ص

ZEE: Zone d’Extension Economique.  - )2(   

Agence Pour Suivis l’Investissement.    APSI:-)3(  
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  مـن %5.25بالرسـم علـى النشـاط الصناعـي والتجـاري المقـدر *       
  . األعمـال رقـم         
  .%07الدفـع الجزافـي بمقـدار*       

  :سنـوات 10أخـرى ممنوحـة  لمـدة  امتيـازات ×
  : استثمـارهافيمـا يخـص األربـاح المعـاد  -

فـي المناطـق الخاصـة  استثمـارهاعلـى نسبـة األربـاح المعـاد %05تخفيـض          
، كـذلك 1994أكتوبـر 17بتاريـخ  321-94والتي حـددت فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم

تجـدر اإلشـارة إلـى أن الدولـة تتكفـل كليـا أو جزئيـا بمساهمـة أربـاب العمـل فـي  
مـن وكالـة ترقيـة و متابعـة  ،و يمكـن تمديـد هـذه المـدة بقـرار )1(االجتماعـيالضمـان 

ك عقاريـة داخـلة فـي مـن أمـال االستثمـاراتكمـا تستفيـد هـذه  (APSI)ستثمـاراال
إطـار اإلنجـاز مقابـل دينـار رمـزي ومـن تخفيـض فـي نسبـة الفائـدة المصرفيـة 

  . %05علـى قـروض اإلستثمـار تقـدر ب
   :المرتبطـة بمناطـق الجنـوب الكبيـر  االمتيـازات -ب

قيمتـها  يزخـر جنـوب الجزائـر بمـوارد معتبـرة عـلى المستـوى العالمـي لكـن        
الحقيقيـة مازالـت مهملـة و تعانـي مـن نقـص طاقـات اإلقامـة إضافـة إلـى تهديـد 

منحـت  االمتيـازاتمنشآتهـا التقليديـة ، لهـذا السبـب فقـد تـم تحديـد مجموعـة مـن 
ستثمـار السياحـي فيهـا و إقامـة منشـآت جديـدة هـذه المنطقـة مـن أجل تشجيـع االل

 :فيما يلـي  االمتيـازاتذه ـاجـات الطلـب المتزايـد عليهـا ، وتتمثـل هلتلبيـة ح

  :الممنوحـة فـي إطـار إنجـاز اإلستثمـار  االمتيـازات •
بالمتـاع و الخدمـات التـي تدخـل فـي إطـار إنجـاز  االمتيـازاتترتبـط هـذه 

  :)2(تتمثل في مـن تاريـخ قـرار منحهـا و انطالقـاسنـوات  03و لمـدة االستثمـار
 .قتـناءات العقاريـة اإلعفـاء مـن حقـوق التحويـل المكلفـة علـى اال*        

  لعقـود إنشـاء الشركـات  %0.5تطبيـق حقـوق تسجيـل منخفضـة قـدرها *       
  .      ورفـع رؤوس أموالهـا          

  تـاع و الخدمـات التـياإلعفـاء مـن الرسـوم علـى القيـمة المضافـة للم*           
  .      تدخـل مباشـرة فـي إنجـاز اإلستثمـار              

  . 05: ،ص تاليجية نوة ،ماضي بلقاسم ، مرجع سبق ذكره - )1(
ستثمار في الجزائر ،منشورات وص القانونية المتعلقة بتطوير االستثمار ،النصالوكالة الوطنية لتطوير اال - )2(
  . 08:،ص 2003،
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  فـي مجـال الرسـوم الجمركيـة علـى %03تطبيـق نسبة منخفضـة قدرهـا *        
 .عتـاد اإلستثمـار         

  تتكفـل الدولـة كليـا بأشغـال البنايـات القاعديـة و التنـازل عـن األراضـي *        
  .الحكوميـة بدينـار  رمزي         

  محيطـات اإلصـالح للمشاريـع األراضـي الصحراويـة داخـل اقتنـاء*        
 .الزراعيـة          

  إلـى الملكيـة العقاريـة الزراعيـة بالدينـار الرمـزي عـن طريـق االنتقـال*        
 .إصـالح األراضـي          

 .)1(لنسبـة الفوائـد علـى قـروض اإلستثمـار %50تخفيـض قـدره*        

  : االستغـاللالممنوحـة فـي إطـار  االمتيـازات •
v  2(سنـوات مـن 05لمـدة  استغاللـهمـن  انطالقـا االستثمـاريستفيـد(  :  

  .لمدة عشر سنـوات  االجتماعـيتتكفـل الدولـة بمساهمـة أرباب العمل للضمـان *          
   (VF)و الدفـع الجزافـي  (IBS)اإلعفـاء مـن ضريبـة أربـاح الشركـات *          

  و الرسـم العقـاري لمـدة عشـر (TAIC)ـم النشـاط الصناعـي و التجـاري ورس           
 .األرض اقتنـاءسنـوات مـن تاريـخ             

v  مـدة اإلعفـاء المحـددة أعـاله ، يأتـي محلـها وبصفـة دائمـة  انقضـاءبعـد:  
  الجنـوبالمستثمـرة ثانيـة  بعلـى األربـاح  %160ضريبـة و بنسبـة  فـرض*         

 .الكبيـر           

   (VF)و الدفـع الجزافـي  (IBS)يتـم اإلعفـاء مـن ضريبـة أربـاح الشركـات *         
  ،بالتناسـب مـع رقـم األعمـال  (TAIC)ورسـم النشـاط الصناعـي و التجـاري           
 .المحقـق           

بحيـث  باالستثمـارإضافيـة تتعلـق  ـازاتامتي،قـدم  1995إن قانـون الماليـة لسنـة       
مـن قيمـة ضريبـة أربـاح الشركـات على  %50سنـوات بتخفيـض  5يسمـح ولمـدة 

عوائد النشاطـات القائمـة بالجنـوب ، لألشخـاص الطبيعييـن و المعنويين المقيميـن بهـذه 
  . )3(الواليـات

  . 05:،صتاليجية نوة ،ماضي بلقاسم ،مرجع سبق ذكره  - )1( 
يزي ،رسالة قتصادية من خالل قطاعي الفالحة و السياحة دراسة حالة إيل، آفاق التنمية اال تيغرسي الهواري  - )2(

  . 96:،ص 2001قتصادية ،جامعة الجزائر ،ماجسثير في العلوم اال
  . 09:، ص1994أكثوبر  19،  67الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  - )3(
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   :ستثمـار الجديـدة النيـن اقوا -2-2

  ستثمـار بتدابيـر دعم وتشجيـع مـن خـالل إصـدار نصـوص قانونيـةحظـي اال        
  :جديـدة تتمثـل فـي  

  : )1(ستثمار جاء فيه مايليو المتعلق بتطوير اال 2001أوت 20 المؤرخ في 03-01األمر رقم  .1
 .ـب المسـاواة بيـن المستثمريـن المحلييـن و األجان   •

 .ستثمـار بيـن القطـاع العـام و الخـاص لغـاء التمييـز فـي االإ •

 و قد حددت مهامها بموجب)2( (ANDI)ستثمارـاء الوكالة الوطنيـة لتطويـر االإنش •

 :والمتمثلة في  2001سبتمبر 24المـؤرخ في  282- 01ي رقم ذالمرسـوم التنفيـ    

 .و تطويرهـا و متابعتهـا الوطنيـة و األجنبيـة  االستثمـاراتترقيـة  ×

المستثمريـن المقيميـن وغيـر المقيميـن وإعالمهـم و مساعدتهـم فـي  استقبـال ×
 . االستثماريـةمشاريعهـم  تنفيـذإطـار 

الشكليـات التأسيسيـة عنـد إنشـاء المؤسسـات و إنجـاز  استيفـاءتسهـل  ×
 .المشاريـع مـن خـالل الشبـاك الوحيـد

 .المعمـول به   مـالتنظي فـي إطـار باالستثمـارلمرتبطـة ح المزايـا اـتمن ×

 .التي تعهدوا بها  االلتزاماتالمستثمرين خالل مرحلة اإلعفاء من كل  احترامنتأكد من  ×

 .تسييـر صنـدوق دعـم اإلستثمـار  ×

 ذي بموجبـه ـو ال 2002نوفمبـر  11ادر في ـالص 373-02م ـرق التنفيـذيرسوم ـالم .2

  تابـع لـوزارة المؤسسـات  صنـدوق   وهـو روض ـاء صنـدوق ضمـان القم إنشــت     
  مشكـل  معالجـة  فـي   متخصصـة ة و يعتبـر أول أداة ماليـة ـالصغيـرة و المتوسط     
  الضمـانات الضروريـة للمؤسسـات من أجـل الحصـول علـى القروض البنكيـة ،وقـد      
  ن ـم  المستفيـدة  المؤسسـة تدفـع   بالمقابـل  ،  %70  تصـل نسبـة الضمـان إلـى     
   ولقد رضفترة الق امتـدادمن مبلـغ القرض على %02بدرالقـرض عـالوة للصنـدوق تق     
  تجاوزتمشروعـا وفي مختلف القطاعات  70 لضمانـات  «2005ذا الصندوق سنةـه قدم     
    )3( »االستثماريةع ـة اإلجماليـة للمشاريمـن القيم %63ل ا يمثـو مار دينـار و هملي2.94    

  
  
  . 25:الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ،مرجع سبق ذكره ،ص - )1(

ANDI:Agence Nationale de Développement de l’Investissement.    - )2(  
  . 05:،ص 2005، 1526الشروق ،العدد  مشروعا ،جريدة 70فيصل سراي ،صندوق ضمان القروض يدعم  - )3(
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  م يـرد فـي قائمـة المشاريـع المضمونـة قطـاعـلكنـه ل ا المستثمـرون ،ـي تقـدم بهـالت

وف البنـوك مـن تقديم قـروض ألصحـاب ـالسياحـة و الفندقـة و يعـود سبب ذلك إلـى تخ
    .مشاريـع هذا النوع بسبـب قلة مردوديـة القطـاع و تأخره في الجزائـر

و المتعلـق بالتنميـة  2003فيفـري  17المـؤرخ فـي  01-03القانـون رقـم  .3
  :)1(لـداث محيـط مالئم ومحفـز مـن أجى إحالمستديمة للسياحة و يهـدف هذا القانـون إل

 .وتطويـر الشراكـة فـي السياحـة  االستثمـارترقيـة   •

إدمـاج مقصـد الجزائـر ضمـن السـوق الدوليـة للسياحـة مـن خـالل ترقيـة   •
 .الصـورة السياحيـة 

للمؤسسـات الفندقيـة و السياحيـة قصـد رفـع قـدرات اإليـواء  االعتبـارإعـادة   •
 . االستقبـالو 

 .تنـويع العـرض السياحـي و تطويـر أشكـال جديـدة لألنشطـة السياحيـة   •

المساهـمة فـي حمايـة البيئـة و تحسيـن إطـار المعيشـة و تثميـن القـدرات   •
 .عيـة و الثقافيـة و التاريخيـة الطبي

 .تحسيـن نوعيـة الخدمـات السياحيـة   •

 .ترقيـة  وتنميـة الشغـل فـي الميـدان السياحـي   •

التطويـر المنسجـم و المتـوازن للمنشـآت السياحيـة و تثميـن التـراث السياحـي   •
 .الوطنـي 

سياحيـة و تتكفـل حمايـة و تهيئـة و تسييـر مناطـق التوسـع و المواقـع ال  •
الدولـة بإعـداد دراسـات و أشغـال التهيئـة و إنجاز منشـآت فـي هذه المناطـق 

 .و األماكـن السياحيـة و إمكانيـة دعـم أسعـار العقـار السياحـي داخلهـا 

إضافـة إلـى هـذه اإلجـراءات و األطـر القانونيـة التـي وضعتهـا الدولـة ضمـن         
الجديـدة وفتـح المجـال أمـام اإلستثمـار بكـل أشكالـه ، وأمـام  االقتصاديـةها إستراتيجيتـ

مـا تتوفـر عليـه الجزائـر مـن مؤهـالت سياحيـة كبيـرة يقابـله عجـز فـي طاقـات 
اإليـواء السياحـي و تدنـي الخدمـات ، و مـن أجـل إعطـاء دفـع و أولويـة لهـذا 

إستراتيجيـة خوصصة المؤسسات التابعة له و إحـداث  انتهـاجة القطـاع فقـد قـررت الحكومـ
  .و الخوصصـة  لالستثمـاربرنامـج واسـع  اقترحـتشراكـة مـع المستثمريـن األجانـب و 

  
  
  .04:ص ، 2003فيفري 19، 11لجمهورية الجزائرية ،العدد للجريدة الرسمية ا - )1(
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  قطـاع السياحـة الخوصصـة و الشراكـة فـي : اني المبحـث الث
ر إمكانيـات سياحيـة هائلـة و لكنهـا لـم تستغـل بصفـة عقالنيـة ـتمتلك الجزائ        

األمثـل  االستغـاللنظـرا لعـدم إعطـاء الفرصـة أمـام القطـاع الخـاص مـن أجـل 
مؤسسـات السياحيـة و النهـوض بالقطـاع ه اإلمكانيـات، و بهـدف تحسـين أداء اللهـذ
الجزائـر سياسـة  انتهجـتقـد ف االستثمـاراتياحـي و تحسيـن مردوديتـه و ترقيـة الس

  .ب ل أيضا أمـام المستثمريـن األجانذا القطـاع و فتـح المجـاجديدة تمثلـت في خوصصـة ه
  :خوصصـة القطـاع السياحـي  -1

ل فـي وضـع إن البـرنامج الـذي وضعتـه الحكومـة فيمـا يخـص التسييـر يتمثـ        
إستراتيجيـة خوصصـة الوحـدات الفندقيـة و السياحيـة للقطـاع العمومـي و تشجيـع 

  سياحيـة فـي الجزائـر ، وتعـود  صناعـة  تسهيـل بـروز   بهـدف الخـواص  مبـادرات 
  : )1(أسـباب اللجـوء إلـى الخوصصـة فيما يلـي

يعكـس صـورة الجزائـر  لـم يستطـع القطـاع فـي أي وقـت مـن األوقـات أن •
 .كصـورة سياحيـة و تبقـى مكانتـها فـي السـوق الدولـي ضعيفـة 

مؤسسـة  17مؤسسـة مـن بيـن 13 لعجـزا ماليـا  1992سجلـت فـي سنـة  •
 .للتسييـر الفندقـي و السياحـي  اقتصاديـةعموميـة 

 .ا أسعـار الخدمـات الفندقيـة و السياحيـة مرتفعـة مقارنـة بنوعيتهـ •

مستـوى المستخدميـن فـي المؤسسـات الفندقيـة و السياحيـة لـم تكـن فـي  •
المستـوى المطلـوب عنـد تقديمهـم للخدمـات وذلك بسبـب ضعـف المستـوى 

 .التكوينـي و الثقافـي 

البطالـة  امتصـاصمشاركـة القطـاع السياحـي فـي خلـق مناصـب الشغـل و  •
 .جـد ضئيلـة 

  :خوصصـة التـي تتناسـب مـع خصوصـيات القطـاع السياحـي تقنيـات ال -1-1
تختلـف هذه التقنيـات بإختـالف المؤسسـات مـن حيـث طبيعـة نشاطهـا و حسـب         

  :األهـداف التـي ترجـوه منهـا الحكومـة ، وعمومـا فالتقنيـات المستعملـة بكثـرة هـي  
   : Contrat de managementعقـد التسييـر  -1-1-1

تستعمـل هـذه الطريقـة بكثـرة فـي خوصصـة القطـاع السياحـي خاصـة الفنـادق         
وتتمثـل فـي اللجـوء إلى مسيـر خـاص يتوفـر على الكفـاءة و الخبـرة و المهـارة، مـن 
  أجـل التكفـل بتسييـر الفنـدق أو المطعـم وذلك وفـق دفـتر الشـروط المحـدد فـي العقـد 

- )1( Hachini madouche ,op-cit ,p :80 . 
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ويتحـمل كامـل المسؤوليـة فـي التسييـر و المراقبـة لكـل النشاطـات مقابـل حصولـه 
  .علـى األجـر ومهمـا كانـت نتيجـة المؤسسـة سـواء كانـت ربـح أو خسـارة

  : Contrat de franchise)الكـراء(عقـد اإليجـار  -1-1-2
وم فيـه شخـص خـاص بإيجـار الهياكـل السياحيـة لمصلحتـه هو عقـد يقـ        

الخاصـة ،شريطـة أن يتحـمل المسؤوليـة الكاملـة لكـل المخاطـر التجاريـة التـي قـد 
يتعـرض لهـا وإذا قامـت الدولـة بتسليمـه عقـد اإليجـار ففـي  المقابـل سـوف يقـوم 

زم بتسديـده مهمـا كانـت النتيجـة المحققـة بدفـع مبلـغ دوري كقيـمة جزافيـة ، وهـو ملـ
مـن خـالل نشاطـه سـواء كانـت ربحـا أو خسـارة ، مـن جهـة أخـرى فـإن العقـد 

بالطـاقم  االحتفـاظالموظفيـن كمـا أن لـه الحريـة الكاملـة فـي  باختيـاريسمـح لـه 
  .الموجـود أو زيـادة عددهـم أو التخفيـض منـه 

  :صـول للمسيريـن و المستخدميـن بيـع األ -1-1-3
يمكـن للمسيريـن و العمـال الذيـن تتوفـر فيهـم الكفـاءة و الخبـرة فـي مجـال         

السياحـة أن يقتـرحوا شـراء أصـول المؤسسـة أو ملكيتـها وهذا يسمـح لهـم بإظهـار 
قـة مؤسسـة التسييـر هـذه الطري انتهجـتطاقاتهـم و قدراتهـم فـي هـذا المجـال ، ولقـد 

  . (TCA)والنـادي السياحـي الجزائـري  1992السياحـي موريتـي سنـة 
   :فـي رأس المـال  االكتتـاب -1-1-4

يتمثـل فـي بيـع الدولـة لجـزء مـن األسهـم التـي تمتلكهـا فـي المؤسسـات         
زئـي لألسهـم هـو السياحيـة للجمهـور بمعنـاه الواسـع، و الهـدف مـن البيـع الج

إمكانيـة الرقابـة الجزئيـة أو التامـة للدولـة علـى المؤسسـة الخاضعـة للخوصصة ويجـب 
المعنيـة أن تتوفـر فيهـا مجموعـة من األوصـاف و الشـروط القانونيـة و  المؤسسـةعلـى 

  : )1(ليـةالمالية  كمـا أن عمليـة البيـع لألسهـم تتـم حسـب اإلجراءات القانونيـة التا
 .درة التسييـر ـدراسـة المترشحيـن المقبوليـن مـن ناحيـة المقـدرة الماليـة وق ×

 . اجتماعيالتطهير المالي للمؤسسـة العمومية المراد خوصصتها مسبقا ومنحها رأس مال  ×

 .العنايـة بقضيـة تسريـح العمـال  ×

ـراءات القانونيـة نشـر النصـوص القانونيـة التـي تحـدد أهـداف الحكومـة و اإلج ×
 .المسبـق  االختيـارو 

  
  
  . 73:علي موفق ، مرجع سبق ذكره ،ص -)1(
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  :بيـع الوحـدات و الفنـادق  -1-1-5

وذلك ببيـع مؤسسـة فندقيـة و سياحيـة تابعـة للدولـة وتكـون فـي أغلـب         
ـات دوليـة األحيـان حديثـة اإلنجـاز أو فـي طـور اإلنجـاز، عـن طريـق مناقص

  .لمستثمريـن خـواص أو شركـات مختلطـة وفـق شـروط محـددة قانونـا 
  :مراحـل الخوصصـة  -1-2

  :لقـد مـرت خوصصـة القطـاع السياحـي فـي الجزائـر بمرحلتيـن أساسيتيـن هما         
 :المرحـة األولـى  ×

هـي فـي طـور  وتمثلـت فـي العـرض الفـردي للمشاريـع الفندقيـة التـي        
اإلنجـاز أو فـي طريـق اإلنتهـاء مـن خـالل مناقصـة وطنيـة ودوليـة لبيعهـا وتمـس 

 :مرتبـة فـي الجـدول التالـي   )1(خمـس فنـادق

  :أهم الفنـادق المـراد خوصصتـها ): 4(جـدول رقـم

 طاقة اإليواء الترتيب المشروع
نوع 
  المنتوج

نسبة 
 اإلنجاز

 %90  حضري سرير 660 ∗4 طار الجزائر العاصمةالفندق الدولي لم

 %98 صحراوي سرير 300 ∗3 فنـدق اللوس بالـوادي

 %50 حضري سرير 300 ∗3 فنـدق بجايـة

 %85 حضري سرير300 ∗2 فنـدق المسيلـة

 %60 حضري سرير 600 ∗4 فنـدق شاطوناف بوهران
  .مديرية اإلحصائيات : وزارة السياحة :المصدر      
  

ولقـد أسفـرت عمليـة العـرض لهـذه الفنـادق علـى عـدم بيـع أي فنـدق رغـم         
أن فنـدق شاطـوناف بوهـران حظـي بطلـب لشرائـه مـن طـرف أحـد المستثمـرين 

 )2( مليـون كإيجـار سنـوي لألرض 500مليـار دينـار إضافـة إلـى  20الخـواص بمبلـغ 

  الالزمـة ، كمـا أن المبالـغ   علـى  لمشتـري لـم يتوفـرإال أنـه لـم تتـم العمليـة ألن ا
  فنـدق اللـوس بالـوادي لم يلقـى أي طلـب لشرائـه، وكذلك الحـال

 
-)1( ONT, l`industrie touristique et la privatisation , Algérie tourisme, publication 

d`information  ,Juillet - Août 1995, p :18. 
وني وهيبة ،تقييم أصول المؤسسات العمومية للقطاع السياحي في إطار عملية الخوصصة دراسة حالة بوخد -)2(

   . 86:،ص 1999قتصادية ،جامعة الجزائر ،في العلوم اال ماجستيرفندق السفير ،رسالة 
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اآلخـر أي   هـو الجزائـر العاصمـة لـم يلقـى   لمطـار  الدولـي للفنـدق   بالنسبـة
 .ائـه كـون عمليـة تسديـد قـرض إنجـازه لم تتـم بعـدطلـب لشر

  :المرحلـة الثانيـة  ×

تمثلـت هـذه المرحـلة بعـرض إضافـي لمجوعـة مـن المؤسسـات الفندقيـة قيـد         
،ونظـرا لعـدم تمتعهـا بنفـس الوضعيـة التجاريـة ،الماليـة و الماديـة فقـد  االستغـالل

   : )1( ثـة أصنـاف وهـيتـم تصنيفهـا إلـى ثال
 .الصنـف أ ..................الجيـدة  ×

 .الصنـف ب ..............المتوسطـة  ×

 .الصنـف ج ..........دون المتوسطـة ×

  :معاييـر هـي  05 باعتمـادويتـم ترتيبهـا إلـى هـذه األصنـاف وذلك         
  .تجهيزات المؤسسة ، اإلنجازات السابقة ، المردودية التقديرية ، حالة  االحتماليوق الموقع ، الس

مؤسسـة فندقيـة قيد  60ولقـد وضعـت وزارة السياحـة نموذجـا لتصنيـف         
  :مـن أجل خوصصتهـا و هـي موضحـة فـي الجـدول التالـي  االستغـالل

  :دقـا لغـرض الخوصصـة ـفن 60تصنيـف ) : 5(جـدول رقـم 
  فندق: الوحـدة                                                                         

 المجموع الصنف ج الصنف ب الصنف أ اتـالمؤسس

ن ـة مـادق حضريـفن
 يـراز العالـالط

03 - - 03 

ن ـة مـادق حضريـفن
 طـراز المتوسـالط

06 10 02 18 

 10 01 02 07 ةـات شاطئيـمركب

 18 05 07 06 ةـادق صحراويـفن

 08 01 07 - ةـت معدنياـمحط

 02 - 02 - ةـات مناخيـمحط

 01 - - 01 بمياه البحر االستحماممركز 

 60 09 28 23 وعـالمجم
  .وزارة السياحة ، مديرية اإلحصائيات : المصدر

  
- )1( Hachini madouche , op-cit ,p :92 .  
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ـب المستثمريـن الذيـن وبنـاء علـى هـذا الجـدول فقـد قامـت الـوزارة بتحديـد وترتي 

  .سـوف يقومـون بخوصصـة كـل نـوع مـن هـذه األنـواع حسـبا إلمكانياتهـم الماليـة 
  :ل خوصصـة القطـاع السياحـي ـمشاك -1-3

هنـاك بعـض المشاكـل التـي واجهـت عمليـة الخوصصـة وعملـت على         
  :تأخيـرها وتتمثـل فـي 

 .التي أقيمـت عليها المؤسسـات السياحيـة و الفنـادق  غياب سنـدات ملكيـة األراضـي ×

غيـاب روح المخاطـرة و اللجـوء إلـى المشاريـع ذات الربـح السريـع دون  ×
 .بإحـداث تنميـة حقيقيـة فـي المجتمـع  االهتمـام

إلـى سـوق مالـي و الـذي مـن شأنـه أن يـؤدي إلـى زيـادة المدخـرات  االفتقـار ×
 . تثمـارلالسالموجهـة 

يسعـى المسؤولـون، موظفـي المؤسسـات   االجتماعـيخوفـا مـن تدهـور الوضـع  ×
ح ـالنقابـات العماليـة و التـي تقـف موقـفا معـارضا لعمليـة الخوصصة و تسري

ه هـذه الفنـادق هـو مشكـل ـل الرئيسـي الـذي يواجـالعمال و تـرى أن المشك
  . )1(يـةسـوء التسييـر أو  األوضـاع األمن

 .نقـص رؤوس األمـوال لـدى المشتريـن  ×

ومـات الضروريـة لعـدم توفـر بنـك معطيـات سياحـي مـن أجـل توفيـر المع ×
 .لتسهيـل العمليـة 

المشكـل المتعلـق بتقييـم المؤسسـات العموميـة وذلك بسبـب غيـاب أجهـزة حديثـة  ×
بـه منعـدم وعـدم النزاهـة فـي للتسييـر ، كما أن التقييـم المحاسبـي للمؤسسـات ش

الوثـائق المحاسبيـة و غيـاب السـوق الـذي يسمـح بالتقييـم الموضوعـي لقيمـة 
 .األصـول 

كـل هـذه المشاكـل أدت إلـى تأخـر عمليـات الخوصصـة السيمـا و أنهـا         
ارك د صعبـة، و يمكـن تـدـو سياسـية ج اقتصاديـةي ظـروف ـأيضـا قد أنجـزت ف

مـن تجـارب الـدول األخـرى مـن أجـل تحديـد مشـروع للخوصصـة  االستفـادةذلك و 
  .أكثـر تناسبـا 

  
 
 

- )1( Rafik hamou , les privatisations au cas par cas ,liberté ,Nº3733 ,03 janvier 2005 ,p :04.  
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   : ةقطـاع السياحـ فـيالشـراكـة  -2

مكانـة فـي األسـواق العالميـة و تحسيـن المـوارد الوطنيـة  لاحتـالمـن أجـل         
خـارج المحروقـات ، كـان البـد مـن تطويـر قطـاع السياحـة و تحسيـن أداء 
المتعاملـين العمومييـن و الخـواص و تطويـر الشراكـة خاصـة و أن الجزائـر تتوفـر 

لتدفقـات المستقبليـة للسيـاح و التي ستعـاب انيـات لـم تستغـل بعد و من أجـل اعلـى إمكا
  . 2010يتوقـع أن تكـون أزيـد مـن مليـار سائـح فـي سنـة 

وعـالوة علـى تحديـد المحـاور اإلستراتيجيـة للمؤسسـات المعنيـة بالشراكة ، البد         
  :)1( من إيجـاد متعامليـن تتوفـر فيهـم المعاييـر التاليـة

 .و برنامـج تنميـة و تطويـر محـدد بدقـة  وضعيـة ماليـة متوازنـة ×

للمشاركـة الفعليـة في تحقيـق األهداف اإلستراتيجيـة للمؤسسـة و التعاون  االستعـداد ×
ترقيـة ، تكويـن ،عمليـات شـراء ( فـي الميـدان التجـاري و التقنـي و اإلستثمـار

 ...).مشتركـة 

 .جلـب األسـواق السياحيـة نحـو الجزائـر  ×

 .ي الوطنـي ـاع السياحـفـي مجـال إنعاش القطالمشتـرك  لالستثمـار ستعـداداال ×

  :مزايـا الشراكـة  -2-1
 االمتيـازاتمـن  االستفـادةإن الهـدف مـن وضـع هـذه اإلستراتيجيـة هـو         

العديـدة و الفوريـة التـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن جـراء إقامـة الشراكـة مـع 
  :ات الدوليـة نذكـر منهـا المجموعـ
سياحيـة و هـذا يسمـح بخلـق فـرص عمـل جديـدة و تحسيـن  استثمـاراتإقامـة  ×

 .أمثـل لإلمكانيـات المتوفـرة  استغـاللالشغـل عـن طريـق 

 .تحسيـن أداء المؤسسـات و قدرتهـا علـى المنافسـة  ×

 .تكويـن المستخدميـن  ×

 .ق شبكات جديدة للتوزيع و التسوي استعمـالعن طريق تحسين المداخيل من العملة الصعبة   ×

المشاركـة في تحسيـن صورة البـالد السياحيـة عن طريـق نوعية المنتجات و العمليات  ×
 .للترفيـه  االحترافيـةالخاصـة و 

 استغـاللالخاصـة بإعـادة  لالستثمـاراتالمساعـدة فـي تعبئـة التمويـل الموجـه  ×
 .توسيعـها  القـدرات المتوفـرة و

،مساهمة من أجل إعادة تحديد  االجتماعيةقتصادية و االجتماعي ،لجنة آفاق التنمية االو  االقتصاديالمجلس  - )1(
  . 62- 61:السياسة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص
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   :الشراكـة  اتفاقيـات2-2- 

مجموعـة مـن  اذاتخـمـن أجـل اإلحاطة بعمليـة الشراكـة البـد مـن         
توفيـر : الحواجـز الموجـودة مثـل اجتيـازاإلجـراءات األساسيـة التـي تمكـن مـن 

و السياسيـة التـي تشجـع المستثمـر ، توفيـر المعلومـات الخاصـة  االجتماعيـةالبيئـة 
 ذتخـاالشراكـة فـي ميـدان السياحـة ،ا بشـروط اإلستثمـار ،إقامـة منـاخ مالئـم لتنميـة

إجـراءات مـن شأنهـا تدعـم المستثمريـن المحتمليـن و أن تكـون أكثـر جاذبيـة مـن 
تلك المعروضـة مـن طرف المنافسيـن، ولقـد دخـلت بعـض الـدول مجـال السياحـة 

إسبانيـا و إيطاليـا حيـث توجـد حاليـا شركتـان مختلطتـان : فـي الجزائـر مثـل 
رت ـد باشـة إيطاليـة للتسيير و الدراسـات السياحيـة قجزائريـة إسبانيـة و جزائريـ

  .عملهما ، باإلضافـة إلـى بعـض الـدول العربيـة 
إمضـاء عقـد للشراكـة  الجزائريـة اإليطاليـة للسياحـة  1994ديسمبـر  05تـم فـي  .1

SIATA  بمقـر الديـوان الوطنـي للسياحـةONT  من أجـل القيام بالدراسات و إقامـة
 البيـع و التسييـر فـي المجـال السياحـي برأسمـال قـدره  الترقيـة ، ،  تثمـاراتاالس

منـه ملك إليطاليـا وهـي شركـة  %35مـنه ملك لجزائـر و  %65مالييـن دج ، 3
سنـة برئاسـة مجلـس إدارة إيطالـي و إدارة عامـة جزائريـة  50ذات أسهـم لمـدة 

  :  )1(مـن الجزائـر وهـم اقتصاديـون وقـد ضمـت هـذه الشركـة متعاملـون
 . ONTالديـوان الوطنـي للسياحـة  ×

 .مؤسسـة التسييـر السياحـي ببسكـرة   ×

 .مؤسسـة التسيـير السياحـي لتمنراسـت  ×

 .مؤسسة التسييـر السياحـي لوهـران  ×

و المـكونة مـن  M.P.SIATبينـما كـان يمثـل الجانـب اإليطالـي شركـة         
  :شركتيـن همـا إتحـاد 
 .االستشـاراتالمتخصصـة في التكويـن و   Metro Progetti(.M .P)شركة   ×

 .السياحـيالمتخصصـة فـي التسويـق و التسييـر  SIAT  شركـة  ×

  
  
 
 
في علوم التسيير  ماجستيركريم قاسم ،ترقية السياحة في الجزائر ،دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة ،رسالة  - )1(

  . 139:،ص 1998الجزائر ، ،جامعة



  . القسـم الثانـي........................................االستثمـارات السياحيـة في الجزائـر: الفصـل الثانـي 

- 144 - 
 

 
 

بعـد زيـارة  االتفـاقأمـا فيمـا يتعلـق بالشراكـة الجزائريـة اإلسبانيـة فقـد تـم  .2
 14يقـوده وزيـر التجـارة اإلسبانـي فـي الفتـرة مـن  اقتصـاديوفـد إسبانـي 

وبعـد سلسلـة مـن اللقـاءات التـي أسفـرت علـى منـح  1996جانفـي  19إلـى 
، باإلضافـة إلـى  مقبولـةمليـون دوالر بنسـب  900بر قروضـا قـدرت الجزائـ

  :بسلسلـة مـن اإلجـراءات تتعلـق 

 .الدعم التقنـي من أجـل تمكين الجزائر بوضع مخطط متكامـل لتنميـة السياحية  ×

 .تشجيـع اإلستثمـار و كـل أشكـال الشراكـة مـع المتعامليـن اإلسبانييـن  ×

 .و التسويق للسياحة بالجزائر  االتصالضع إستراتيجيـة الترقية و مساعدة تقنيـة لو ×

 .دعـم وتنميـة التبـادالت بيـن مختلـف الجمعيـات السياحيـة  ×

 .تدعيـم هـذه الشراكـة بوسيلـة القانـون حتـى تضمـن حسـن سيرهـا  ×

  Flamingo Intercontinentalوزيـر السياحـة المجموعـة اإلسبانيـة  استقبـلكمـا         
فـي إطـار التعـاون فـي  Diego Soria Pérezو علـى رأسهـا المديـر العـام السيـد 
  لالستثمـارولقـد تـم إنشـاء شركـة مختلطـة   «المجـال السياحـي و الفندقـي و ترقيتـه ، 

منهـا مـلك  %45منـها مـلك للشركـاء اإلسبانييـن و Flamin-tour ،55% اسـمتحـت 
فـي سيـدي فـرج ، تيبـازة ، وفـي منطقـة  استثمـاراتر وستقـوم بإنجـاز للجـزائ

علـى عقـد للتسييـر بيـن  االتفـاقبوزجـار الموجـودة فـي عيـن تيموشنـت  ، كمـا تـم 
الشركـة اإلسبانيـة و مؤسسـات التسييـر السياحـي لسيـدي فـرج و تلمسـان مـن أجـل 

  .)1( »الزيانييـن تسييـر فندقيـن همـا الريـاض و
المنعقـد مـع مجوعـة أكـرو الفرنسيـة و مجموعـة مهـري التـي يمتلكهـا  االتفـاق .3

 03فندقـا من فئـة  37مهـري علـى إنجـاز  يرجـل األعمـال الجزائـري جياللـ
ق الجزائريـة ـن كبريـات المـدن و المناطـ، موزعـة على العديـد م)2(نجـوم04و

م ـي بقسنطينـة ثـب فندقـلعاصمة ومركام باـدق في مرحلـة أولى تقثالثـة فنـامنهـا 
ة ـدف ترقيـري وذلك بهـوب الجزائـبالجنة ـرى هامـدن أخـوهـران،عنابـة وتليهـا م

رو ـة أكـة الدوليـة الفرنسيـو توسيـع نشـاط المجموعر ـي الجزائـاط السياحـي فالنش
ن الحصول ـعة الفرنسيـة مهـذه المجمو نـوبذلك ستتمك ر ،ـدق مركيـي تسيـر فنـالت

 .رـي الجزائـادق فـة فنعلى سلسل

- )1( ONT ,contrat de management et société mixte Algero - Espagnole ,Algérie tourisme, 
publication d`information , Novembre – décembre 1995, p : 06. 

- )2( M. A, accro va construire un complexe touristique à Constantine, le quotidien d`Oran, 
Nº3045, 03 janvier 2005, p : 09.  
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العربـي المباشـر ومـن بيـن مـا تـم  لالستثمـاركمـا سجلـت طلبـات مختلفـة  .4
، مـن بينهـا )1(سريـر 30000بمنهـا مشاريـع ذات طاقـة إيـواء تقـدر  اعتمـاده

لدوليـة سيـدار السعوديـة و التـي كانـت بدايتهـا فـي مشـروع مجموعـة الـدار ا
 توسعـت  لتشمـل  مشاريـع  ضخمـة  منهـا   الجزائـر  بمشاريـع محـدودة  ولكنهـا 

ة و التي بلغـت نسبـة   ڤمشـروع المركـز التجـاري و حضيـرة السيـارات بالشرا «
 ألف 100بقدرت مساحتـه  مليون دوالر حيـث 60وتتجـاوز قيمتـه  %60األشغـال بـه 

فـي قطـاع السياحـة حيـث قدمـت  اتجهـت لالستثمـار، ولقـد ) 2( »متـر مربـع
طلبـات بنـاء قـرى سياحيـة نموذجيـة فـي الشمـال وهـي اآلن قيـد الدراسـة مـن 

للموافقـة عليهـا ،كمـا أنهـا تفكـر فـي قيامهـا  لالستثمـارقبـل المجـلس األعلـى 
فـي الصحـراء الجزائريـة خاصـة بعـد مشاركـة المديـر العـام  استثماريـةع بمشاريـ

و التـي  ڤللشركـة في مهرجـان السياحـة الصحراويـة و إعجابه الشديـد بثقافـة التـوار
  .تعـد حافـزا للمستثمريـن فـي القطـاع السياحـي 

إلمـارات العربيـة هـذا باإلضافـة إلـى مشـروع مجموعـة الحامـد مـن ا        
الخارجيـة، وممـا الشـك فيـه  لالستثمـاراتر للشركـة العربيـة الليبييـة ـومشـروع آخ

الغربيـة ستعـرف دفعـا قويـا فـي المستقبـل ،هـذا باإلضافـة إلـى  االستثمـاراتأن 
ـر سفيرهـا إلى الجزائ  زيـارة  دـبع  خاصـة ي المجـال السياحـي ـالتعـاون الكوبـي ف

مع وزيـر السياحـة حـول ضـرورة تثميـن العالقـات بين البلديـن من جهـة  االتفـاقو 
ي الميـدان السياحـي ـل للتعـاون السيمـا فـى إيجـاد صيـغ و آليـات أفضـوالعمـل عل

  .رى ـن جهـة أخـم
د ـرورة البـاع ضـول أن خوصصـة القطـة يمكـن القـي األخيـر وبصفـة عامـف        

رورة ـس بالضـسياسـة الشراكـة كإجرائيـن متكامليـن و لي اعتمـادى ـا باإلضافـة إلـنهم
ف ـمختل اجتيـازن أجـل ـإجـراءات أساسيـة م اتخـاذه البـد مـن ـمتعارضيـن  كما أن
إستراتيجيـة لتنميـة القطـاع و إقامـة منـاخ مـالئم لتنمـية اإلستثمـار  الحواجـز ووضـع

 .سياحـةال فـي ميـدان
 
 

 رسياحيين، الجزائالسعودية مشروع إنجاز مركبين  -سيدار–مجموعة الدار الدولية  للسياحة،الديوان الوطني  - )1(
  .10: ص، 32رقم  إعالمية،سياحة، نشرة 

 ، 33رقم ، نشرة إعالمية، العربية دفعا قويا ،الجزائر سياحة االستثماراتستعرف  ، الديوان الوطني للسياحة - )2(
  . 08:ص
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  :السياحيـة المستقبلية  االستثماراتإستراتيجيـة الدولـة لدعم و تنميـة : المبحـث الثالـث 
نظـرا لمـا تتوفـر عليـه الجزائـر مـن مؤهـالت سياحيـة علـى غـرار بـاقي         

ـذا القطـاع وذلك حتى البلـدان فقـد وضعـت الدولـة إستراتيجيـة مـن أجـل النهـوض به
  .الوطنـي  لالقتصـادب دور المحـرك يلعن المزايـا التـي يقدمهـا ومن أجـل أن فيـد متست

  :ي ـالسياح االستثمـارة ـتدابيـر دعـم و ترقي -1
و الـذي مـن  االقتصـاديفـي إطـار برنامـج الحكومـة مـن أجـل اإلنعـاش         

الثـروات ،هنـاك حركـة  أهدافـه األساسيـة تثميـن كـل الطاقـات ومضاعفـة إنتـاج
جديـدة منتهجـة مـن طـرف قطـاع السياحـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف اآلفـاق 
العشريـة للقطـاع و إزالـة مختلـف العقبـات التـي تقـف أمـام تنميـة النشاطـات 

ى  التـراب الوطنـي وذلك  السياحيـة وترويجهـا  و تشجيـع اإلستثمـار علـى مستـو
بيـر تحفيـزية ووضـع أدوات تنفيذيـة  قـادرة علـى تحقيـق األهـداف تدا باتخـاذ

المرجـوة و تسمـح بتوفـير دعـم دائـم  للمستثمريـن ،المتعامليـن و المهنييـن الذيـن 
ق سياحيـة كثيـرة قـادرة علـى ـينشطـون فـي ميـدان السياحـة وتشجـع ظهـور مناط

  .  )1(التدفقـات السياحيـة استيعـاب
   :تدابيـر دعـم النشـاط السياحـي و طـرق تمويلـه  -1-1

  :مجموعـة مـن اإلجـراءات والمتمثلـة فـي  اتخـاذويتـم ذلك مـن خـالل         
  :السياحـيالتهيئـة و التحكـم فـي العقـار  -1-1-1

و التـي  2003-2002تتمثـل فـي مواصلـة األعمـال المنجـزة خـالل الفتـرة         
  :)2(يـت فيمـا يلـتمثل
القطـاع لنصـوص قانونيـة متعلقـة بالتنميـة المستديمة ، العقـار السياحـي   استحـداث ×

 .الشواطـئ ألغـراض سياحيـة  استغـاللو  استعمـال

 .إعـادة هيكلـة المؤسسـات المكلفـة بالتنميـة و الدراسـات السياحيـة  ×

 .ـع سياحـي منطقـة توس 19لالشـروع فـي دراسـات التهيئـة  ×

 .إنشـاء صنـدوق لدعـم اإلستثمـار السياحـي  ×

يـق األهـداف المتمثلـة فـي مـن أجـل دعـم اإلستراتيجيـة القطاعيـة و تحق        
  ع محطـات التنميـة فقـد تـم ـق ماألمثـل للطاقـات السياحيـة و إحـداث تواف االستغالل

-)1( ONT , la planification de la croissance ,Algérie tourisme, publication d`information ,   
Nº 02,1997 ,p :09 .   

  
  . 20: ص مرجع سبق ذكره، ، 2013- 2004تطوير قطاع السياحة للعشرية  رالسياحة، تصووزارة  - )2( 
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وقـد تـم  2005-2004فـي سنـة  (SDAT)إعـداد مخطط توجيهـي للتهيئـة السياحيـة 
  : )1(لرئيسيـة التاليـةتسطيـر األعمـال ا

 .ة التوسع وكـذا المواقـع السياحي د و إعـادة تشكيـل لمناطـقالشروع في دراسة لتحدي •

 .منطقـة توسـع سياحـي  100لمواصلـة دراسـات التهيئـة  •

 مـن   السنـة  فـي  هكتـار  600 حوالـي  ن ع التراضـي   التنـازل عـن طريـق •

اخـل مناطـق التوسـع السياحـي لفائـدة الوكالـة القطـع األرضيـة المتواجـدة د
وذلك بغـرض تهيئتهـا ووضعهـا تحـت  (ENET)الوطنيـة للدراسـات السياحـية 

 .تصـرف المستثمريـن 

 .منطقـة توسـع سياحـي  70 لإنجـاز أشغـال التهيئـة القاعديـة  •

 الماديـة ، البشريـة بالوسائـل  (ANDT)تدعيـم الوكالـة الوطنيـة للتنميـة السياحيـة  •

 .و الماليـة التـي تمكنهـا مـن القيـام بجميـع المهـام الموكلـة لهـا 

 لفائـدة الصنـدوق الخـاص بدعـم اإلستثمـار السياحـي   ماليـة  مـوارد تخصيـص  •

 .مليـون دينـار فـي السنـة  640مليـار دج أي بدفعـة تصـل إلـى  6.4بتقـدر 

عمـال التـي تـم ذكـرها أعـاله بالنسـبة للعشريـة القادمـة تتطلـب إن مجمـوع األ        
   .مليـار دينـار جزائـري  31.32تخصيـص غـالف مالـي قـدره 

  :تأطيـر وتمويـل المشاريـع السياحيـة  -1-1-2
نظـرا للخصوصيات التـي يتميـز بهـا اإلستثمـار فـي مجـال السياحـة ،البـد من         

  اتخـاذـذا البـاب كـان البـد مـن يقـة التمويـل وفقا لـه ، وفـي هتكييـف طر
  :مجموعـة مـن اإلجـراءات هـي 

فـي إطـار إصـالح النظـام البنكـي : تأسيـس منتوجـات ماليـة ذات خصوصيـة  ×
فـي : كـان البـد مـن العمـل علـى تشجيـع إنشـاء منتـوج مالـي يتمثـل

يعـة اإلستثمـار السياحـي الـذي يتطلـب قـروض قـرض فندقـي يتوافـق مـع طب
رأسمـال هـذا النـوع مـن  استرجـاعطويلـة األجـل بسبـب خصوصيـات 

 . االستثمـارات

تشجيـع إنشـاء بنـوك متخصصـة فـي تمويـل اإلستثمـار السياحـي والتـي  ×
تأميـن  السياحيـة كشركـات ال االقتصاديـةيمكـن أن تنشئهـا المؤسسـات العموميـة 

 .الـخ ...البنـوك أو المتعاملـون الخـواص 

  
  . 21: المرجع السابق ،ص- )1(
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مثلـما  االستثمـاراتتخفيـض نسبـة الفائـدة كإجـراء إضافـي لتشجيـع وتحفيـز  ×
 .هو معمـول بـه فـي العديـد مـن البلـدان 

طاقـة مـن أجـل تحفيـز و تشجيـع اإلستثمـار البـد مـن إعـداد حصيلـة لل ×
منبـع ودراستهـا مـن أجـل تحديـد  200بالحمويـة و التـي تقـدر حاليـا 

لكـل منبـع حمـوي ، فهـذه الطاقـة تشكـل أداة لدعـم  االستثنائيـةالخصوصيـات 
 .و توجيـه اإلستثمـار فـي الميـدان الحمـوي مستقبـال 

لموجـودة بغـرض تنميـة مناطـق الجنـوب بالقيـام بمشاريـع تهيئـة المسـالك ا ×
و فتـح مسـالك جديـدة و محطـات سياحيـة مـن أجـل  استعمالهـاتسهيـل 

تقليـص مـدة التنقـل ، فضـال عـن إنجـاز نقـاط المــاء على طـول الـدورات 
 .السياحيـة 

   :تدابيـر دعـم النوعيـة  -1-2
دهـور نوعيـة مـن النقـاط األساسـية لضعـف السياحـة فـي الجزائـر هـي ت        

الخدمـات الموجـودة و كـذا طـرق تقديمـها ، لهـذا السبـب كـان البـد مـن السلطـات 
العموميـة منـح عنايـة خاصـة لهـذا الجـانب ومـن أجـل ذلك فقـد حددت مجموعـة 

  :مـن األعمـال تتمحـور حـول 
  :تحسيـن نوعيـة الخدمـة  -1-2-1

  : )1(مـن أجـل تحسيـن نوعيـة الخدمـات تمثلـت فـي أهـم األعمـال المقترحـة        
مواصلـة عمليـات التنظيـم و مراقبـة النشاطـات و المهـن فـي قطـاع السياحـة  ×

 .وذلك مـن خـالل تطبيـق النصـوص التشريعيـة و التنظيميـة التـي تحكمهـا 

عتمـد فـي توعـية المتعامليـن باللجـوء إلـى نظـام منـح شهـادات النوعيـة الم ×
 .العالـم و المعمـول بـه فـي ميـدان السياحـة المستديمـة 

تحسيـن محيـط السياحـة مـن خـالل التطبيـق الصـارم لـإلجراءات و القـواعد  ×
المتعلقـة بالنظافـة العموميـة ،حمايـة الصحـة ، حمايـة المستهـلك ،حمايـة 

ف ،أمـن األشخـاص و الممتلكـات المـوارد الطبيعيـة و التـراث الثقافـي و المتاحـ
 .تسهيـل اإلجـراءات اإلداريـة للدخـول إلـى الجزائـر وتنقـل السيـاح 

                  
 
 
 

- )1(   Ministère du tourisme ,éléments de la stratégie de développement durable du tourisme 
en Algérie horizon 2010 ,p : 66 .    
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كاتـب صـرف دائمـة بالتنسيـق مـع القطـاع البنكـي علـى مستـوى فتـح م ×

الموانـئ ،المطـارات ، مراكـز الحـدود ،الفنـادق المصنفـة  و الشـوارع الرئيسيـة 
 .للمـدن الساحليـة و حتـى فـي نهايـة األسـبوع 

 .تطبيـق إجـراءات تهـدف إلـى تعميـم نظـام الدفـع ببطاقـة القـرض  ×

توقعـات  االعتبـارلنقـل مـع الطلـب السياحـي مـع األخـذ  فـي عيـن تكيـيف ا ×
 : )1(التدفقـات السياحيـة وتقديـم تحفيـزات جبائـية و تنظيميـة باإلضافـة إلـى

  مختلـف طـرق  خـالل  مـن  السيـاح  إلـى الخدمـات الموجهـة   تحسيـن .1

 .النقـل البحـري و الجـوي        

 السياحيـة مـن البلـدان   األقطـاب  باتجـاه  مباشـرة يـة جو  خطـوط فتـح  .2

 .الرئيسيـة المـوفدة للسيـاح       

 المـدن السياحيـة   و  األقطـاب  مختلـف لربـط   الداخليـة  الشبكـة  تكثيـف .3

 .خاصـة تلك المتـواجدة بالجنـوب       

  باتجـاهالمتـوسط  األبيـض  البحـر  فـي  النقـل البحريـة  خطـوط  تكثيـف .4

 .الـدول الكبـرى الموفـدة للسيـاح       

   :دعـم التكويـن -1-2-2
مـن أجـل تقديـم أفضـل للمنتجـات السياحيـة كـان البـد مـن توفيـر مـراكز         

تكوينيـة مـن أجـل الحصول على اإلطـارات المتخصصـة في مجـال السياحـة، وتتوفـر 
  : )2(الحالـي علـى ثالثـة مراكز تكويـن متخصصة و هي الجـزائر فـي الوقـت

  . يـد العاملـة و فـي مجـال التنفيـذمركزيـن متخصصيـن في تكويـن ال -
 .مركـز متخصـص فـي تكويـن إطـارات التسييـر  -

مقعـد بيداغوجـي ،وهـي ضعيفـة  600بهـذه المراكـز  استيعـابوتبلـغ طاقـة         
جـه هـذا القطـاع ،ونظـرا ألن هذا العنصـر يعتبـر محوريـا لتقديـم مقارنـة مـع ما يحتا

  :الخدمـات فإنـه سيستفيـد مـن مجموعـة مـن العمليـات األساسيـة التاليـة 
من أجـل التكيـف مـع التطـورات و التقنيـات الحديثـة لتسييـر النشـاط و الخدمـة  ×

دعامـات بيداغوجيـة  اقتنـاءو  فسيتـم إعـادة النظـر فـي البرامـج التكوينيـة
 .عصريـة و إعـادة تأهيـل سـلك األساتـذة 

  
  . 26: ،مرجع سبق ذكره ،ص 2013- 2004وزارة السياحة ،تصور تطوير السياحة للعشرية  - )1(
د ،مساهمة من أجل إعادة تحدي االجتماعيةقتصادية و االجتماعي ، لجنة آفاق التنمية االو  االقتصاديالمجلس  - )2(
  .  107: سة السياحية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،صالسيا
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من أجـل توفيـر ما يحتـاج إليـه القطـاع مـن مهنييـن و متخصصيـن و مسيريـن   ×
فقـد تقـرر تأسيـس شهـادة بكالوريـا تقنيـة فـي السياحـة باإلضافـة إلـى فتـح 

 .بعـد التـدرج السياحـي بالجامعـات و توسيعـه إلـى ما  االقتصـادفـرع 

مواصلـة دمـج المهـن السياحيـة في النظـام الوطنـي للتكويـن المهنـي و التربيـة  ×
الوطنيـة و تشجيـع إنشـاء معاهـد خاصة للتكويـن من خالل برامـج الدعم و تبـادل 
الخبـرات مع معاهـد دوليـة متخصصـة مـن أجـل تحسيـن المستـوى و مواجهـة 

 .جـة تنميـة و تطـور القطـاع الطـلب المتوقـع نتي

الكائـن  (ENST)البحـث عـن مقـر دائم للمدرسـة الوطنيـة العليـا للسياحـة  ×
 باالستجابـةيسمـح لهـا  حاليـا فـي فنـدق األوراسـي ألن هـذا الموقـع ال

و كلفـة التكويـن  االستيعـابالبيداغوجيـة للقطـاع مـن حيـث  لالنشغـاالت
 .الخ ...محـدودة في التسييـر استقالليةت بيداغوجيـة غير مالئمـة و المرتفعـة ، قاعا

يكـون التكويـن مقتصـرا فقـط على الدولـة بفتـح المجـال أمـام الشركـات  أن ال ×
ن ـي ميـدان التكويـف لالستثمـارالجديـدة   ةـة والجمعيـات الفندقيـة الدوليـالخاص
ذلك إجراءات تحفيزيـة ذات طابـع ن مستـوى المستخدميـن و يتطلـب ـو تحسي
 ).ضريبـي (مالـي 

  :تدابيـر دعـم الترويـج السياحـي  -1-3
تعتبـر هـذه الوظيفـة مهمـة جـدا مـن أجـل التعريـف بالسياحـة الجزائريـة لذلك         
  :ر كـل المجهـودات وعلـى جميـع المستويات وتدعيمهـا مـن خـالل ـن تسخيـالبـد م

  :ادة تنظيـم و تقويـة أداة الترويـج السياحـي إعـ -1-3-1
حتـى يتمكـن مـن  (ONT)تتمثـل هـذه األداة فـي الديـوان الوطنـي للسياحـة         

القيـام بمهامـه الموكلـة إليـه ،كـان البـد من دعمـه بهيئـات جهويـة علـى مستـوى 
لبلـدان المهمـة و التـي يتوافـد األقطـاب السياحيـة الكبـرى و إنشـاء ممثليـات له فـي ا

  .منهـا السيـاح 
مـن أجـل ذلك سيعـرف الديـوان إعادة النظـر فـي نظامـه األساسـي حتـى         

، كمـا 2003و 2002يتوافـق مـع التدابيـر التشريعيـة و القانونيـة الصـادرة خـالل سنتي 
ـة التـي أنشـأ مـن أجلهـا بسبـب سيتـم تغييـر مقـره الحالـي الغيـر مالئـم مـع المهم

  .وإنجـاز مقـر جديـد لـه  االنهيـارالحالـة المترديـة للبنايـة والتـي تشـرف علـى 
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  :المؤسساتـي  لالتصـالإعـداد مخططـات متعـددة السنـوات  -1-3-2

الهـدف مـن خـالل هـذه المخططـات هـو إعـادة بنـاء و تحسيـن الصـورة         
خاصـة نحـو البلـدان الموفـدة للسيـاح و األسـواق الفعليـة ، لذلك  حيـة للجزائـر ،السيا

المناهـج الظرفيـة المعمـول بهـا اآلن و إدراج الترويـج بأهـداف  استبـدالالبـد مـن 
  : )1(سياسـة قويـة و حتـى هجوميـة و يمكـن تحقيـق ذلك مـن خـالل اعتمـادمحـددة و 
 .الحديثـة و تعميمهـا  االتصـالاإلعـالم و تقنيـات  اعتمـاد ×

التقنيـات  استعمـالدعائـم مكتوبـة ،سمعيـة ،بصريـة و اللجـوء إلـى  اعتمـاد ×
 .الحديثـة للتصميـم و اإلنجـاز و الطبـع 

 .إنجـاز ونشـر تحقيقـات فـي المنشـورات و قنوات التلفزيـون المتخصصـة  ×

إعالميـة إلـى المناطـق التـي يـراد  و أسفـار استكشافيـةتنظيـم رحـالت  ×
 .ترقيتهـا لفائـدة الصحافـة المتخصصـة 

تنظيـم مواسـم ثقافيـة ذات بعـد دولـي علـى مستـوى المواقـع السياحيـة مثـل  ×
 .ـاد وذلك من أجـل خلـق نشـاط دائـم علـى مـدار السنـة ڤتيممهرجـان 

  :إعـداد دراسـات األسـواق  -1-3-3
لبيـة البلـدان السياحيـة تعتمـد علـى هـذا الـنوع مـن الدراسـات فـي حيـن أغ        

نجدهـا مهملـة فـي الجزائـر ،لذلك كـان البـد مـن إيجـاد مكانـة لهـا ضمـن البرامـج 
و سـوف تمتـد لتشمـل ترقيـة اإلستثمـار و الشراكـة للحصـول علـى معلومـات دقيقـة 

  .لمتعلـقة بتوافـد السيـاح ،اإليـرادات و مناصـب الشغـل فيمـا يتعلـق بالتوقعـات ا
  :ـراك الحركـة الجمعويـة و المنظمـات المهنيـة في الترويـج السياحـي إش -1-3-4

مـن أجـل توعيـة أفضـل للسـكان و إنشـاء ثقافـة سياحيـة لديهـم كـان يجـب         
 المحافظـةسياحيـة و الحـث علـى إشـراك الحركـة الجمعويـة في ترويـج المناطـق ال

علـى المناطـق األثريـة و الطبيعيـة ،ومـن أجـل تفعيـل دورهـا أكثـر كـان البـد مـن 
 الستكمـالتشجيـع هـذه الجمعـيات أكـثر عـن طريـق منحهـا المساعـدات الضروريـة 

  .مهامهـا 
 

 
  
  

- )1( Ministère du tourisme , éléments de la stratégie de développement durable du tourisme 
,op-cit ,p :70-74  .    
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  :تكثيـف مشاركـة القطـاع الخاص في المعـارض و التظـاهرات المختلفـة  -1-3-5

 انتهـاجتقـام هـذه التظاهـرات و المعـارض فـي البلـدان المـوفـدة للسيـاح مـع         
  عـالوة علـى إدمـاج البـلد فـي اتصـال ـالم وسياسـة هجوميـة و مدعـمة ببرنامـج إع

و الشراكة  لالستثمارالـدورات التجاريـة الدوليـة للسياحـة ، بهـدف جـذب رؤوس األمـوال 
هـذا باإلضافـة إلـى إقامة هذه التظاهـرات أيضـا علـى المستـوى الداخلـي و ينبغـي 

ـاد المحليـة و التقليديـة حتـى تكـون لألعي االعتبـارتركيز العمـل الترويجـي على إعـادة 
  .المناطـق التـي تحتضنـها مقاصـد سياحيـة ذات خصوصيـة مميـزة 

  :إجـراءات دعـم النشاطـات السياحيـة علـى المستـوى المحلـي  -1-3-6
دعم اإلدارة المكلفـة بالسياحـة و المصالـح الخارجيـة بالمـوارد الماليـة و البشريـة         
برنامـج إنعـاش القطـاع باإلضافـة إلـى اإلجـراءات  ذتتمكـن مـن متابعـة و تنفيـ حتـى

  :التاليـة 
إنجـاز مقـرات مالئمـة لمديريـات السياحـة حيـث أن معظمـها يعمـل فـي  ×

ظـروف غيـر مالئمـة ال تمكنهـا مـن أداء المهـام الموكلـة إليهـا و تزويدهـا 
 .اإلعـالم اآللـي بوسائـل النقـل و تجهيـزات 

سلك  نشـاءتعزيـز سلك مفتشـي السياحـة المحـدث علـى المستـوى المحلـي بإ ×
الشرطـة السياحيـة بالتنسيـق مـع وزارة السياحـة و الجماعـات المحلية مـن أجـل 
المحافظـة علـى المواقـع السياحيـة الثقافيـة و الطبيعيـة و السهـر علـى طمأنينـة 

 . )1(لـي فـي السياحـةيستفيـد هـذا السلك بتكـوين تكميجـب أن السيـاح كمـا ي

  :ستثمـار السياحـي و رفـع طاقـات اإليـواء تنميـة اال -2
ستثمـار فـي مختلـف النشاطـات السياحيـة و التـي مـع تزايـد الرغبـة فـي اال        

ي فـروع النشاطـات تبيـن الطابـع الواعـد لقطـاع ذو قيمـة مضافـة كبيـرة مـن باقـ
  .ستثمـار فـي هـذا المجـال ورفـع طاقـات اإليـواء خـرى ، كـان البد مـن تنميـة االاأل
  :ستثمـار السياحـي تنميـة اال -2-1

ر ستثمـار السياحي و تدابيت الموصـى بها إلعـادة تفعيـل االجملـة اإلجراءا إن تنفيـذ        
 ثمـار فـي هـذا المجـال سينمـو خـالل العشريـة ستدعمـه ، سـوف يـؤدي إلـى أن اال

 
 
 
 
  
  31 . :مرجع سبق ذكره ، ص ، 2013- 2004،تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية  وزارة السياحة - )1(
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  :القادمـة و سيعـرف وتيـرة توسـع حسـب مرحلتيـن مختلفتيـن 
  : 2007-2004المرحلـة األولـى  -2-1-1

فـي هـذه المرحلـة مرهـون بإنجـاز طاقـة إيـواء إضافـية تقـدر  نمـو القطـاع        
سريـر مـن طـرف المتعامليـن ،و كـذا المشاريـع التـي هـي فـي طـور  55000ب

  . 2013-2004اإلنجـاز و تلك المتوقفـة و يتوقـع إنهاؤهـا خـالل المرحلـة 
  : 2013-2008المرحلـة الثانيـة  -2-1-2

المرحلـة ستدعـم عـن طريـق إقامـة مشاريـع جديـدة عـند نهايـة فـي هـذه         
يتضمـن بعضهـا مشاريـع وهـي مـن النـوع المتوسـط و الرفيـع  2008و بدايـة  2007

ستثمـار أجنبـي مباشـر و هذا بفضـل إجـراءات الدعـم المتعلقـة برفـع شراكـة و ا
لقـرض البنكـي و أيضـا العمـل العقـبات المرتبطـة بالحصـول علـى العقـار ، ا

  .الترويجـي الـذي سيبـادر بـه القطـاع 
سريـر و بذلك سيصـل  60000ـاز مليـار دج إلنج 150ستثمـار مبلـغ سيتـم ا «        

ليار دج مـع عـدم إدراج مبالـغ م 232.5ستثمـار المتوقـع خـالل هـذه المرحلـة اال
التقييـم بسبـب الفـوارق الكبيـرة التـي تبقـى تميـز قتـناء القطـع األرضيـة فـي هـذا ال

  .)1( »سـوق العقـار
  :رفـع طاقـات اإليـواء  -2-2

رغـم الصعوبـات و العراقيـل التـي تقـف أمـام المتعامليـن مـن أجـل المبـادرة         
ة إال أنـه يالحـظ حركـة جديـدة ميـزت السنـوات األخيـر استكمالهـابالمشاريـع و 

و نظـرا للمجهـودات  لالستثمـارلتطويـر القطـاع ،و ذلك بفضـل التدابيـر التحفيزيـة 
ها لوحظـت مرحلتيـن متعاقبتيـن ستميـزان ـت و أدوات الدعـم الواجـب تنفيـذالتـي بذل

  :طاقـات اإليـواء و همـا 
  : 2007-2004المرحلـة األولـى  -2-2-1

ذه المرحلـة المتسمـة بمحيـط غيـر مالئـم و ذلك فـي المراحـل السابقـة لهـ        
طـرق التمويـل التـي تتماشـى مـع  انعـدامبسبـب غيـاب عقـار سياحـي مهيـأ و 

  اإلستثمـار فقـد تركـزت جهـود المتعامليـن أساسـا علـى مشاريـع الفندقـة الصغيرة 
        

  
  
  . 17:المرجع السابق ،ص - )1(



  . القسـم الثانـي........................................االستثمـارات السياحيـة في الجزائـر: الفصـل الثانـي 

- 154 - 
 

  
  

مشـروع فـي طـور اإلنجـاز بحيـث بلغـت  387سجلـت  2002ففـي سنـة «    
سريـر  38000و طاقـة تقديريـة لإليـواء فـي حـدود  %75النسبـة المتوسطـة لإلنجـاز 
فـي نفـس الفتـرة و هـي فـي  استثمـاريمشـروع  245كمـا سجـل أيضـا توقـف 

، مـن جهـة  )1( »سريـر17000طاقتهـا اإلضافيـة أكثـر مـن  %50مستـوى إنجـاز 
أخـرى فـإن هنـاك طلبـات إستثمـار معطلـة بسبـب عـدم الحصـول علـى قطـع 
أرضيـة فهـي بذلك مازالـت تمثـل مخزونـا فعليـا للمشاريـع ،باإلضافـة إلـى طاقـة 

   . ذز التنفيــر ستدخـل حيـسري 55000 بإضافيـة أخـرى تقـدر
اريـع التـي هـي فـي طـور اإلنجـاز وتلك المش استكمـالفـي النهايـة فإن         

يمكـن تحقيـق ذلك إال بإزالـة مختلـف العقبـات و هذا ما سيتـم فـي هـذه  المتوقفـة ال
  .المرحلـة 

  : 2013-2008المرحلـة الثانيـة  -2-2-2
يتوقـع أنـه خـالل هـذه المرحلـة ستكـون طاقـات اإليـواء أقل تطـورا من         

وتجاريـة معينـة ،وبذلك سـوف يسجـل فـي  اقتصاديـةلسابقـة ألسبـاب المرحلـة ا
  .سريـر  60000نهايـة هـذه المرحلـة طاقـة إضافيـة محتملـة تكـون أكثـر مـن 

إلـى الطاقـات  2002سريـر التـي تـم إحصاؤهـا فـي نهايـة  72000وبإضافـة        
فإنـه سيتـم  2013-2008و 2007-2004المحتمـل إنجازهـا خـالل المرحلتيـن 

بطاقـة سنويـة  2013سريـر في أفـاق  187000بالحصـول علـى مجمـوع كلـي يقـدر 
سريـر، وذلك مـن أجل مواجهـة التدفقـات  11500تمتـد على كل مرحلـة قـدرها 

مليـون سائـح أجنبـي منهـم  1200000إلى  2013ستصـل سنـة  «السياحيـة و التـي 
  .)2( »سائـح بالنسبـة للسيـاح الجزائرييـن غـير المقيميـن  980000إلـى  607000
          

  
          

  
   

 
  

  . 18: المرجع السابق ،ص - )1(
- )2( Stratégie de développement du tourisme en Algérie horizon 2010 ,http://www. Consaly- 

jeddah . org  / tourisme . Htm  ,19/11/2003. p : 03.   
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  :ل ـة الفصـخاتم
 اهتمـامفـي أي قطـاع مـن المؤشـرات التـي تبيـن مـدى  االستثمـارأصبـح         

الدولـة بـه، وبالنظـر إلـى القـدرات البشريـة و الماديـة و الطبيعيـة التـي تمتلكهـا 
ـى المكانـة الدولـة الجزائريـة يبقـى اإلستثمـار فـي قطـاع السياحـة لـم يـرق بعـد إل

التـي تمكنـه مـن دفـع عجلـة التنميـة بسبـب المشاكـل الكثيـرة التـي يعانـي منهـا 
 اتخـاذهـذا القطـاع ،ومـن أجـل الخـروج مـن هـذه الوضعيـة كـان البـد مـن 

مجموعـة مـن اإلجـراءات القانونيـة التـي تـم ذكرهـا فـي هـذا الفصـل ، كمـا أن 
سياسـة جديـدة تمثلـت فـي عمليـة الخوصصـة و البحـث عـن  هجـتانتالدولـة قـد 

 لالستثمـارالشراكـة مـع الـدول األجنبيـة و حتـى العربيـة و فتـح المجـال أمامهـم 
السياحيـة حتـى  االستثمـاراتباإلضافـة إلـى وضـع إستراتيجيـة مستقبليـة لتنميـة هـذه 

ة مـن هـذا القطـاع و هـذا مـا يـدل علـى تتمكـن مـن تحقيـق األهـداف المرجـو
  .به كقطـاع إستراتيجـي ال يقـل أهميـة عـن باقـي القطاعـات األخـرى  االهتمـامزيـادة 

  



 
 
  
  
 

  الفصـل الثالـث 
ل تقييـم تجربـة بنك الجزائـر الخارجي في تمويـ

  المشاريـع السياحيـة
  
  

مدخـل للتعريــف ببنــك الجزائــر    : المبحـث األول 
  . -وكـالة جيجـل -الخارجـي 

تطـور عـدد الملفـات و مساهمــة  : المبحـث الثانـي 
بنك الجزائـر الخارجــي فــي تمويــل المشاريــع     

  . 2005-1980السياحيـة خـالل الفتـرة 
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ـ ودى تـى بمـة األولـرجـرهون بالدمروع ـة أي مشـإن إقام         ويـل  مالتعلــى   هرـف
ـ ـة خصوصـرات الذاتيـة المدخـدم كفايـل عـي ظـالزم ،وفـال ـ   دىـا ل ـ ـالش د ـباب ،فق

ـ   اتـاإلعان  مـله  مـتقدي ل ـن أجـزة مـدة أجهـأت عـأنش ـ  ةـالمختلف  علـى   م ـلتشجيعه
ومــن بيــن    ي قطاعـات مختلفـة و حتـى فـي قطـاع السياحـة ،المشاريـع وفـة ـإقام

فـي المجـال السياحـي و التـي تــم ذكــرها سابــقا منهـا       المستحدثـة  هـذه األجهـزة
الوكالـة الوطنيـة للتنميـة السياحيـة و المؤسسـة الوطنيـة للدراسـات السياحيـة باإلضافــة  

الوكالـة الوطنيــة   منهـا نذكـر االستثمـارـم ل دعإلـى الهيئـات التـي أنشـأت مـن أجـ
  وشبــه  جبائيــة   الت فـي شكـل إعفــاءات  ـو التـي تمنـح تسهي  االستثمـارلتطويـر 
ـ ـباإلضاف،  ددة ـضمـن شـروط مح  كـوذل جبائيـة  دعــم  ل الوطنيــة  وكالــة الى ـة إل

تكون إعانتهمــا   نذاـاللو ، ة ـن البطالـتشغيـل الشبـاب و الصنـدوق الوطنـي للتأميـن ع
فـي شكـل مساهمـة فـي تحمـل نسبـة معينـة مـن تكلفــة المشـروع ضـمن شــروط     

  ون بـدخولـوف يكـو بالتالـي فالجـزء المتبقـي مـن تكلفـة المشـروع س،محـددة أيضـا 
ـن تمويـل هـذه المشـاريع و تتـراوح نسبـة مساهمتـه مابي فـي   ثالـث  البنـك كطـرف

   . للمناطـق الخاصـة% 74للمناطـق العاديـة و% 70
بشـأن مسـاهمة   ذه الجوانـب النظريـة   ـق هـدى تطابـر لمـة أكثـل معرفـن أجـم        

الوكـاالت البنكيـة فـي تمويـل المشاريـع خصـوصا السياحيــة منهـــا مـن الجانــب     
،و سـنتناول   -وكالــة جيجـل  –طبيقـي  توقفـنا على معطيـات بنـك الجزائـر الخارجـي تال

  :ن ـى مبحثيـإل فصـلم الـالل تقسيـن خـل مـة بالتمويـب المرتبطـف الجوانـمختل
ـ ـك الجزائـأة بنـور و نشـه تطـاول فيـنث األول سنتـالمبح         ي و الوكالـة  ـر الخارج

ـ ـا و كـي يعرضهـل التـغ التمويـى صيـز علـن سنكـأي ،لـبجيج 48م ـرق ل ـذا المراح
ي الذي سنخصصـه  ـث الثانـى المبحـل إلـروض ، لننتقـح القـة منـا عمليـر بهـي تمـالت

ـ  -جيجـل ة ـوكال –ي ـر الخارجـك الجزائـة بنـم تجربـلتقيي ـ ـف ـ ـي تموي ع ـل المشاري
ة ـرة الثانيـو الفت 1999ى ـإل1980دة من ـى الممتـرة األولـن ،الفتـالل فترتيـة خـالسياحي

ور عدد ـرض لتطـن عـال الفترتيـي كـاول فـوسنح 2005ة ـى سنـإل 2000ن ـدة مـالممت
  .ك ـرف البنـن طـل مـة التمويـة حصيلـاول معرفـدها نحـم بعـات ثـالملف
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  : -لـجيج ةـوكال –ي ـر الخارجـف ببنك الجزائـمدخل للتعري: ث األول ـالمبح
الخـارجي    رـالجزائ ك ـبن  ىـعل ث ـذا المبحـه  اللـخ  نـم  رفـنتع  وفـس        

ـل فــي  من حيـث نشأتـه وكـذا صيـغ التمويـل التـي يعرضهـا لنص - جيجـلة ـوكال –
  .ذا البنـك عمليـة منـح القـروض وتسييـرها من قبل ها األخيـر إلى المراحـل التي تمـر به

  :ة ـالمعروض لـو صيغ التموي – جيجـلة ـوكال –ف ببنك الجزائر الخارجي ـالتعري -1
وكالـة  –ي ـر الخارجـك الجزائـا بنـي يعرضهـل التـغ التمويـصي وضـحل أن نـقب        

ـ ـأة هـى نشـرف علـعن التـد أوال مـالب - لـجيج ـ ثـم نتعـرف   ك ـذا البن ـ ـعل  هى هيكل
  .ي ـالتنظيم

    : بالوكالـة  فـوالتعري لمحـة تاريخيـة عـن بنـك الجزائـر الخارجـي -1-1
ة ليبيراليـة  ـمنظوم 1966 ام ـة عـى غايـإل  ةـالجزائري  ةـة الماليـت المنظومـكان        

ت هناك حـوالي  ـأت كانـي أنشـة التـوك الجزائريـب البنـى جانـا ، فإلـة خارجيـو منفتح
ان تـدخل البنـوك   ـد كـة ، ولقـا الفرنسيـا منهـة السيمـة أجنبيـة و ماليـة نقديـمؤسس 20
ـ ـي الـر الخارجـك الجزائـان بنـي ، و كـص القطاعـن التخصـع موـز بنـيتمي أ ـذي أنش

ـ   الـبرأسم  1967 ر ـأكثوب 01  يـف  ادرـالص 67/204م ـوم رقـب المرسـبموج دره ـق
ـ ـع نحـاح واسـع بإنفتـري يتمتـون دينار جزائـملي 20 ـ ـو الخ ـ ـارج و مهمت ة ـه األساسي
م و ـالعال دول  ي ـباق  عـم رـة للجزائـة و الماليـديات اإلقتصاـل العالقـي تسهيـت فـتمثل

ن طـريق شــراء بنـوك أجنبيـة التــي كانــت      ـي عـر الخارجـك الجزائـأ بنـد أنشـق
ـ : ي ـف  ةـر المتمثلـي الجزائـدة فـمتواج ـ ـالق ـ  crédit lyonnaisي ـرض الليون  01ي ـف
ثـم قـرض الشـمال     1968يل أفر30في   barklays banqueك باركلي ـ، وبن 1967ر ـأكثوب

crédit du nord      و البنـك الصـناعي الجزائـري المتوسـطي Industrielle Algérienne et 

méditerranée banque  1(ةـة العامـو الشرك 1968 أيـم31ي ـف(  .  
   :)2(فية المتمثلـ و 1970ام يقـوم بها بنك الجزائـر الخارجي عي و لقد تم تأكيد المهام الت        

 .ة ـة و الحافظـدوق و الخزانـات الصنـمليع ×

 .آت ـر للمنشـط و القصيـن المتوسـى المدييـروض علـح القـمن ×

 .ة ـارة الخارجيـات التجـعملي ×

  
  . - جيجل وكالة -معلومات من بنك الجزائر الخارجي   -)1(
،إشـكالية إصـالح المنظومـة     يةاالجتماعو  االقتصادية،لجنة آفاق التنمية  االجتماعيو  االقتصاديالمجلس  -)2(

  . 17: ، ص 2000،نوفمبر  16، الدورة  اجتماعيعناصر من أجل فتح نقاش : المصرفية 
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الحكومـة    اـي أجرتهـالت  ةـرات الجذريـو التغي  اتـة المؤسسـكلـر هيـإث  ىـعلو        
ون المتعلـق  ـلقاني اـة أال وهـة المصرفيـم المنظومـد تنظيـن قصـدة قوانيـا لعـو إصداره

الصـادرة   باالستقالليـةة ـن المتعلقـو القواني 1986ي ـادر فـرض الصـوك و القـام البنـبنظ
ـ ـد و القـق بالنقـون المتعلـرا القانـو أخي 1988ي ـي جانفـف ـ ـرض الص ي أفريـل  ـادر ف

م ح شركة ذات أسهـه و أصبـي هيكلـر فـي تغييـر الخارجـك الجزائـرف بنـع، ) 1( 1990
 ارتفـع ر و كذا إلـى مراقبتـه و لقـد    ـك الجزائـا بنـي يحددهـر التـد التسييـع لقواعـتخض

ـ  اـا مـيملكه 1988ة ـري سنـار جزائـار دينـن مليـه مـرأسمال ـ  اـعرف سابق ق ـبصنادي
المساهمـة و التـي تمثـل القطاعـات المكونـة للمحفظــة التجاريــة للبنـك وهـي قطـاع      

و اإلعـالم  االتصاالت ك ،اء ، الصيدلـة ، اإللكترونيكيميء ، الخدمـات ، الاالبنـالمحروقـات ، 
ار جزائـري و حتـى بعـد  ـون دينـملي ةـت مائـمليـار و س 1991اآللـي ، ليصـل سنـة 

  .)2(ل صناديـق المساهمـة بقـي رأسمـال البنـك مـلك للدولـة ح
ـ ـي شبكـر الخارجـك الجزائـم بنـيض         ـ ـة متكون وكالـة موزعـة علـى     83ن ـة م
ـ ـة و مراكـق الصناعيـرى و المناطـة الكبـات الحضريـالتجمع ـ ـز إنت رول، و قـد  ـاج البت
ـادالت البنك ا لمبـا قويـة دفعـارة الخارجيـر التجـو تحريـرة نحـات األخيـت التوجهـأعط
لمعـامالت  حجـم ا  اللـخن ـح ذلك مـو يتض دة ،ـروض الجديـذا العـوارد وكـع المـمو ج
لت إلى حـوالي  صي وـا و التـل معهـي يتعامـة التـم الشبكـك و حجـا البنـوم بهـي يقـالت

ر الخارجي يسير ـك الجزائـا أن بنـد كمـبل 80ي ـى حوالـة علـل موزعـك مراسـبن 300
  .)3(د ـة للبلـارة الخارجيـن التجـم 70%

  :ل ـبجيج 48م ـي رقـر الخارجـك الجزائـة بنـف بوكالـالتعري •
تحت رقـم   1975ة ـل سنـي بجيجـر الخارجـك الجزائـى لبنـة األولـأت الوكالـأنش        

ـ ـارس هـتموة ـة بقسنطينـة الجهويـع للمديريـي تابـو ه 48 ـ ـذه الوكال ب المهـام  ـة أغل
  :)4(ي ـة و هـالتقليديللبنـوك 
 .ة ـع الجاريـع الودائـجم ×

 .ة ـالدولي االقتصاديـةات ـل العمليـد تمويـروض قصـح القـمن ×

  .م ـن و تأمينهـن الجزائرييـي للمصدريـم المالـم الدعـتقدي ×
  . 21: المرجع السابق ، ص -)1(
  . -وكالة جيجل –معلومات من بنك الجزائر الخارجي  -)2(
  .المرجع السابق  -)3(
  .المرجع السابق  -)4(
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ـ ـليز العمـة ترتكـذه الوكالـي هـو ف         : ة علـى الشـركات الكبـرى مثـل     ـات المالي
ـ ـات الكيميائيـصناعات الـراك و شركـسوناط رو كميائيـة كمـا تمتـد النشـاطات     ـة و البت

رى على عكـس مـا كـان    ـات أخـي إلى قطاعـر الخارجـك الجزائـة بنـة لوكالـاإلقراضي
  .ق ـي السابـاط البنكـص النشـق بتخصيـا يتعلـه فيمـوص عليـمنص
الهيكل التنظيمـي  ن ـل ضمـي بجيجـر الخارجـك الجزائـى لبنـة األولـل الوكالـتعم        
  :ي ـل التالـي الشكـل فـالممث

  
  

             
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : – وكالـة جيجـل -بنـك الجزائـر الخارجـي لالهيكـل التنظيمـي ) : 7(الشكـل رقـم 

  . - وكالة جيجل  - بنك الجزائر الخارجي  معلومات من  :المصدر 

 ر الخارجي ـك الجزائـة بنـر وكالـمدي

 د ـر المساعــالمدي

 ةـه بنكيـة شبـسكريتاري مركـز المحاسبـة

  اإلداريصلحة التسيير م مصلحة الصندوق
         

ة مصلح
  العالقات مع

  الزبائن 
          

  االلتزامات سكرتارية
 

  الخارجيةمصلحة التجارة 
  

  والتصفية التوطينقسم 
 

ادات ـعتمقسـم اال
 ةـالمستندي

قسم التحصيالت 
 المستندية

 الشباك األمامي

 يـاك الخلفـبالش

شباك 
 عـالدف

 لـر الوسائـم تسييقس

  م اإلعـالم اآللـي قس
 و المحاسبـة

القسـم اإلداري 
 لاللتزامـات

 قسـم المـوارد

 قسـم المنازعـات

شباك الصرف اليدوي 
 لعملة الصعبةو ا

 قسـم المقاصـة قسـم التحويـالت

 قسـم السيولـة قسـم المحفظة المالية
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  :ي ـل التنظيمـرح الهيكـش -1-1-1

ـ ـم و تسييـظيإلى تن -جيجـل ة ـوكال-ر الخارجي ـك الجزائـد بنـعم         ن ـر أعماله م
ـ ل األنشطة التـي ي ـة كـة و متابعـن مراقبـه مـام يمكنـي عـل تنظيمـالل هيكـخ ا ـمارسه

ه ـف مصالحـات بين مختلـر المعلومـل تسييـة لتسهيـات الالزمـق العالقـى خلـة إلـإضاف
  : ة ـل مصلحـف كـرح لوظائـا يلي شـو فيم

  : بنـكر الـمدي -أ
  :ة ـة التاليـام الرئيسيـوم بالمهـة و يقـات اإلداريـى المستويـر أعلـيعتب        
ـ ـن لمختلـر الحسـى السيـراف علـاإلش • القـرارات   اتخـاذ و  بنــك ات الـف نشاط

 .ا ـرة مركزيـداف المسطـج و األهـب البرامـه حسـره و إدارتـة لتسييـالالزم

 .ي ذلك ـي تستدعـق التـف الوثائـى مختلـة علـالمصادق •

ـ  بنــك ع الـن مـال و المتعامليـال األعمـار رجـبكب االهتمـام • ـ ـلكس م و ـب ثقته
 .ر ـل أكثـم للتعامـجلبه

 .ن ـن الموظفيـة تكويـداد خطـإع •

  : المساعـد رـالمدي -ب
  .ه ـه في حالة غيابـوب عنـا أنه ينـه كمـر في مهامـدة المديـل دوره في مساعـيتمث        

  :ة ـنكيه بـة شبـسكرتاري -ج
ـ ـن المكاتـة مـب السكرتاريـر مكتـيعتب         ـ ـب الحساس مهمتهـا مسـاعدة    ةـة و السري

ـ  ات ـوم بالعمليـتق ا الـا ، لكنهـي مهامهمـه  فـو نائب رـالمدي ـ ـالبنكيـة ، كم ا تقـوم  ـا أنه
  :ة ـام التاليـبالمه

 .ا ـدارة نفسهق تهم اإلـاءات أو وثائـستدعت اـواء كانـق سـف الوثائـداد مختلـإع •

 .ر ـجهة للمديواءات المـارات و اللقـم الزيـتنظي •

 .وارد ـادر و الـد الصـالبري استقبـال •

 .ر ـح و المديـف المصالـن مختلـق بيـالتنسي •

  :ة ـز المحاسبـمرك -د
  .ا ـات المحاسبية و ضبطهـة العمليـه مراقبـمهمت        
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  : االلتزامـاتة ـسكرتاري -ه

ح القروض للزبـائن ،وتضـم   ـع ،ومنـظ الودائـوحف والـي األمـب موظفـا جلـمهمته        
  : ة ـام التاليـاألقس
  : لاللتزامـاتم اإلداري ـالقس ×

  . تـاااللتزامة ـه متابعـمهمت             
  :وارد ـم المـقس ×

  .وال ـف األمـه توظيـمهمت            
  :ازعات ـم المنـقس ×

  .ةـة القانونيـن الناحيـة مـات الماليـي المنازعـر فـنظه الـمهمت            
  :ن ـع الزبائـات مـة العالقـمصلح -و

  :ي ـا فـص مهمتهـتتلخ        
 . اختيارهـمن و ـر الزبائـتوفي •

 .نـة للمتعامليـات الالزمـم المعلومـتقدي •

 .م ـة بحساباتهـات الخاصـل العمليـم بكـن و إشعارهـبالمتعاملي االتصـال •

  :ر اإلداري ـة التسييـمصلح -ز
  :ا ـن همـم قسميـوتض        
  :ل ـر الوسائـم تسييـقس ×

  .خ ـال... زة ـل كاآلالت و األجهـل العمـر وسائـي توفيـه فـص مهامـتتلخ            
  :ة ـي و المحاسبـالم اآللـم اإلعـقس ×

  .ا ـليود فعـر موجـه غيـج لكنـم مبرمـن قسـارة عـو عبـه            
  :دوق ـة الصنـمصلح -ح

  :ون من ـة و تتكـات البنكيـن العمليـط مـر قسـوم بأكبـي تقـة التـي المصلحـه        
  :ي ـاألمام اكـالشب ×

  :دوره من ـون بـيتك
 .ع ـاك الدفـشب* 

 :ة ـة الصعبـدوي و العملـرف اليـاك الصـشب*           

  ى ـن و إلـار مـب بالدينـع و السحـدفرة كالـات المباشـه العمليـم فيـوتت    
  .اب ـالحس    

  



  .القسم الثاني .....................جي في تمويل المشاريع السياحيةتقييم تجربة بنك الجزائر الخار: الفصل الثالث 

- 164 -

  
  
  :ي ـاك الخلفـالشب ×

  :ن ـدوره مـون بـويتك
 : ة ـم المقاصـقس*             

 نـم م ـبالخص  يوم وذلك  لـات كـل الشيكـتحصي  يـر فـتنحص  اـمهمته     
ـ  مـوتتبنـك ارج الـل وخـرى داخـات أخـداع في حسابـات و اإليـالحساب ذه ـه
  .زي ـنك المركـالل البـن خـات مـالعملي

 :الت ـم التحويـقس*             

ـ   ـل أشكالهـالت بكامـات التحويـوم بعمليـيق      ـ ـا بما فـي ذلـك التحوي ن ـل م
  .ك ـارج البنـل أو خـان ذلك داخـك ـواءر سـآخ ى ـاب إلـحس

 :ة ـة الماليـم المحفظـقس*             

ـ ـن فـلك) ات ـة و الشيكـالسفثج(ة ـل األوراق الماليـصيه تحـمهمت             ذه ـي ه
ـ ـب األوراق الماليـفأغل ة ،ـالسفثج استعمـالة ـالحظ قلـالة نـالوك ـ ـة الت            م ـي ت

  .ات ـن شيكـارة عـا عبـتحصيله
 :ة ـم السيولـقس*          

  .ة ـة الماليـات السيولـة حسابـر ومراقبـه توفيـمهمت 
  :ة ـارة الخارجيـة التجـمصلح -ط

ـ ـات التجـن كل عمليـة عـة المسؤولـي المصلحـو ه         ـ  ـارة الخارجي ق ـة سـواء تعل
ـ ـأو التصدي باالستيـرادر ـاألم راف علـى المعـامالت و التنسـيق بـين     ـر ، كما تقـوم باإلش

  :ة ـام التاليـون من األقسـن ، وتتكـالمتعاملي
  :ة ـالتصفين و ـم التوطيـقس ×
ات التـوطين بعـد التأكـد مـن كـل      ـام عمليـي إتمـر فـم تنحصـذا القسـة هـمهم        
ـ ـل الوثائـر كـل ، وكذا توفيـرف العميـة من طـات المقدمـالمعلوم ة فـي هـذه   ـق المطلوب
  .ا ـا نهائيـالت بعد إتمامهـذه المعامـة هـوم بتصفيـا تقـة ، كمـالعملي

  :ة ـمستنديادات الـعتمم االـقس ×
ة حيـث يشـرف علـى    ـادات المستنديـعتمة باالـالت الخاصـم بالمعامـم هذا القسـيهت        

المباشر بالمتعامـل   االتصـالذا ـالت ،وكـذ المعامـة تنفيـق و مراقبـب الوثائـم و ترتيـتنظي
  .ه ـي أو بنكـاألجنب
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  :ة ـالت المستنديـم التحصيـقس ×
ن الوثائق و المراقبـة  بالتأكد م دي حيث يقوم ـل المستنـات التحصيـعمليام ـل بإتمـيتكف        
ـ ـى مصلحـات إلـال الملفـا و إرسـى إتمامهـات حتـذه العمليـرة لكل هـالمستم ة ـة التصفي

  .ا ـن لتصفيتهـو التوطي
  : -جيجـل وكالـة  -ي ـر الخارجـرف بنك الجزائـة من طـل المعروضـصيغ التموي -1-2

ـ  ـي تمنحهـم القروض التـن تقسيـا يمكـعموم         وكالـة   -ر الخـارجي  ـا بنـك الجزائ
  : )1( اـن و همـن رئيسييـى قسميـإل -جيجـل 

  :ة ـروض بالسيولـالق-1-2-1
ـ ـي يمكـدي و التـي شكلها النقـون فـي تكـوض التـي القرو ه         ا حسـب  ـن تقسيمه

  :ى ـن إلـالزم
  :ل ـرة األجـقصية ـروض بالسيولـق -1-2-1-1

ـ ـة لتمويـون موجهـان تكـب األحيـي أغلـف         ـ ـل العملي ـ  ، ةـات اإلستغاللي ار ـأسع
  :ا ـر منهـنذك %8.5و % 7ن ـورة مابيـون محصـدة عليها تكـالفائ
  :دوق ـالت الصنـتسهي -أ

أنـه   ا و معروف عنـه ـا أو شهريـال دوريـون متعامـون الزبـا أن يكـرط فيهـو يشت        
دة تسـهيالت الصـندوق   ـغ مـد ، تبلـع الفوائـددة مـدة المحـرض في المـغ المقتـيسدد المبل

  .ر ـن شهـل مـى أقـن إلـن يوميـم
  :ع ـى البضائـيق علـتسب -ب

ـ    بنـكا الـمنحهي يـروض التـي القـو ه         ـ ـمـن أجـل تموي زون الخـاص  ـل المخ
ـ ـة عـا في حالـانع ضمـر السلـة و تعتبـآت المقترضـبالمنش ـ ـدم ق ـ ـدرة الزب ى ـون عل

د إلـى  ـد تمتـان قـض األحيـي بعـة و فـن سنـل مـى أقـر إلـن شهـا مـداد ،مدتهـالس
  .اج ـب دورة اإلنتـرا و ذلك حسـشه 18
  :يـرض الموسمـالق -ج

   . رـى األكثعل أشهر 06ة ، مدته من شهر حتى ـات الموسميـص لتمويل النشاطـيخص        
  :وف ـى المكشـب علـالسح -د

  .أة ـاج المنشـب دورة إنتـرا حسـشه 18ى ـر حتـن شهـه مـمدت        
    

، السـاعة   2005ديسمبر12،  -وكالة جيجل  -رئيس مصلحة العالقات مع الزبائن ، بنك الجزائر الخارجي  -)1(
11:30 .  
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  :ل ـة األجـولة متوسطـروض بالسيـق -1-2-1-2

ـ ـكالتي ت ـةاالستثماريل ـوع لتمويـهذا النص ـمخص         ـ ـون مدته ـ ـا تت ن ـراوح مابي
  . %7.0و% 5.5ن ـور مابيـا محصـدة عليهـر الفائـون سعـوات ويكـع سنـن و سبـسنتي

  :اء ـروض باإلمضـق -1-2-2
ـ ـي الضمـف امـزبااللتاء أو ـروض باإلمضـل القـتتمث         إلـى   ذي يمنحـه البنـك  ـان ال

ى األموال ، حيث أنه فـي  ـس علـط و ليـه فقـى ثقتـول علـالحصن ـا مـلتمكينهآت ـالمنش
و الذي سيتحمل ذلك ، ويمكـن أن  ـك هـفالبن بالتزاماتهـااء ـن الوفـأة عـز المنشـة عجـحال
  : )1(اـل و همـب األجـاء حسـروض باإلمضـن القـن مـا نوعيـز أيضـنمي
  :ل ـرة األجـاء قصيـروض باإلمضـق -1-2-2-1

ـ ـأسع االستغالليـةات ـان بالعمليـب األحيـي أغلـط فـترتب         دة عليهـا تكـون   ـار الفائ
  :ي ـا فـل أنواعهـو تتمث% 2و % 1ن ـمابي
  :ي ـالبنك االحتياطـيان ـالضم -أ

ـ  بنـكل الـد من قبـو تعهـوه         ـ ـلضم ـ ـان الق ة عـن خصـم األوراق   ـروض الناجم
روط ، كمـا  ـون هناك شـتك ا قد الـكم االلتـزام تنفيـذروط  ـش بنـكلا حدد ة و قد يـالتجاري
  .ة ـل من سنـه أقـون مدتـط و تكـدة فقـة واحـه لعمليـمنحبنـك يأن ال
  :ة ـة البنكيـالكفال -ب

ـ ـن الموجـد الديـبتسديبنـك زم الـلته يـد بموجبـو تعهـه         ـ ـود على عات أة ـق المنش
ـ  ـد المنشأة مـ، وتستفي بالتزاماتهـااء ـى الوفـا علـدم قدرتهـة عـي حالـف ة ـن هـذه الكفال

  .خ ـال...رائب ـارك و الضـع الجمـا مـد تعاملهـعن
  :دي ـالمستن االعتمـاد -ج

ـ ـارة الخارجيـار التجـي إطـم فـذي يتـو ال          االعتمـاد ت مـدة صـالحية   ـة ،إذا كان
  .را ـشه 18ن ـل مـندي أقـالمست
  .ة ـون مضمونـو تك) ة ـالكمبيال(ة ـة ماليـول ورقـل قبـمقاب:  ديـل المستنـصيالتح -د
  
  
  
  
، السـاعة   2005ديسمبر15،  -وكالة جيجل  -رئيس مصلحة العالقات مع الزبائن ، بنك الجزائر الخارجي  -)1(
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  :ل ـة األجـاء متوسطـروض باإلمضـق -1-2-2-2

ـ ـوات و أسعـع سنـن و سبـن سنتيـيا ما بـراوح مدتهـتت         دة عليهـا تكـون   ـار الفائ
  : )1(ي ـا هـوأنواعه% 3و% 2ن ـا بيـورة مصـمح
  :ي ـي البنكـان اإلحتياطـالضم -أ

  .ن ـن سنتيـه عـد مدتـذي تزيـو ال        
  :ة ـة البنكيـالكفال -ب

  .ا ـن أيضـن سنتيـا عـد مدتهـذي تزيـو ال        
  :ل ـل للتمويـدي قابـلمستناد اـاإلعتم -ج

ول من طـرف  ـون ممـوات و يكـع سنـسب ـن ون سنتيـه مابيـون مدتـذي تكـو ال        
ـ ي الــذي ورد و ـك المستـرف بنـون من طـدر ومضمـك المصـبن ه بنــك الجزائـر   لـمث

  .-وكالـة جيجـل  –الخارجـي 
  :ري ـرض المشتـق -د

ي على شـرط أن يقـوم   ـر المحلـدر للمستثمـك المصـه البنـي قرض يمنحـل فـيتمث        
  .ي ـر المحلـة المستثمـري بكفالـي الجزائـك الخارجـالبن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، السـاعة   2005ديسمبر18،  -جيجل وكالة  -رئيس مصلحة العالقات مع الزبائن ، بنك الجزائر الخارجي  -)1(

11:30 .  
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  : -وكالة جيجل –الجزائر الخارجـي  بنـكوى ـروض على مستـالق وتسيير ل منحـمراح -2

  :ا يلي ـفيم بنـكل الـروض من قبـة منح القـر بها عمليـل التي تمـل المراحـتتمث        
  :رض ـب القـف طلـم ملـداد وتقديـإع -2-1

ـ   بنكى الـون إلـور الزبـدأ أوال بحضـرض يبـف القـم ملـإن تقدي         ه ـو تقـديم نفس
ـ ـث يقـحيمصلحـة العالقـات مـع الزبـائن  رئيـسام ـأم ر بـإجراء مقابلـة   ـوم هذا األخي

ه يطلب هـذا  ـذي جعلـي الـع األساسـة الدافـل معرفـن أجـون وذلك مـع الزبـة مـخاص
ـ ـزه ، بعد ذلك يتـذي سينجـروع الـة المشـم معرفـرض و يتـالق ب مـن الزبـون   ـم الطل

ده البنك لهذا الغرض ،و يشتمل ـوذج الذي يعـللنم عاـرض و ذلك تبـب القـف طلـن ملـتكوي
  . ون ـى الزبـر علـرف أكثـات للتعـدة بيانـى عـعل
  :ة ـق التاليـرض من الوثائـف القـون ملـو يتك        

  :ة ـة القانونيـق اإلداريـالوثائ -2-1-1
  :ي ـل فـي تتمثـو الت        

    روع ـوع المشـرض و نـغ القـه مبلـح فيـون يوضـرف الزبـن طـي مـب خطـطل*     
  . ) 01أنظـر الملحـق رقـم . (  ر فيهـذي سيستثمـال       

  .أة ـاري للمنشـل التجـن السجـل مـق األصـة طبـنسخ*     
  .أة ـة للمنشـي بالنسبـون األساسـن القانـا مـادق عليهـة مصـنسخ*     
  . (BODL)ة ـنونيات القاـة لإلعالنـميرة الرسـن النشـا مـادق عليهـة مصـنسخ*     
  .ار ـود اإليجـة أو عقـود الملكيـن عقـا مـادق عليهـة مصـنسخ*     
  .ة ـادة اإلقامـالد و شهـادة الميـشه*     
  . ار ـل األخطـن كـن عـة التأميـوثيق*     
  فيجـب  إذا كـان مشروعـه فـي إطـار الوكالـة الوطنيـة لدعـم تشغيـل الشبـاب*     

  ) . 02أنظـر الملحـق رقـم (  .إحضـار وثيقـة تثبـت ذلك        
  :ة ـة و الجبائيـق المحاسبيـالوثائ -2-1-2

  :ة ـق المحاسبيـالوثائ -2-1-2-1    
 :الل ـرض اإلستغـب قـة لطلـبالنسب ×

  رى ـألخة اـداول الملحقـج و الجـات النتائـداول حسابـة و جـزانيات المحاسبيـالمي*       
  .ة ـسابق الث دورات ـلث         
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 : االستثمـاررض ـب قـة لطلـبالنسب ×

  وات ـس سنـج للخمـات النتائـدول حسابـة و جـة التقديريـات المحاسبيـالميزاني*       
  ) . 03أنظـر الملحـق رقـم ( .ة ـالمقبل         

  :ة ـق الجبائيـالوثائ -2-1-2-2   
  دم ـع  ةـوثيق ار ـإحض ب ـفيج  ةـه الجبائيـة و شبـق الجبائيـة للوثائـسبا بالنـأم*       

  ال   رةـلفت  االجتماعـيان ـالضم  ب أوـالضرائ ح ـمصال اتجـاه التـزامود أي ـوج         
  .ر ـة أشهـتزيد عن ثالث         

  : ةـالتقنية و ـق الماليـالوثائ -2-1-3
  .)03م ـأنظـر الملحـق رق.(  ةـون مفصلـروع و تكـللمش اقتصاديـة -وـة تقنـدراس*     
  م تشغيـل ـرف الوكالـة الوطنيـة لدعـمـن  طالتي أعدت  اقتصاديـة -نوـتقة ـراسد *    

  ) . 04أنظـر الملحق رقم (  .  ENSEJالشبـاب       
  .ل ـط التمويـمخط*     
  .روع ـاز المشـج إنجـبرنام*     
  ) . 05أنظـر الملحـق رقـم (  .ات ـة للمشتريـود التجاريـة أو العقـتقديرير الـالفواتي*     

  :رض ـة للقـة األوليـالدراس -2-2
ـ ـرض مـف القـم ملـد تقديـبع         ـ ـن ط ـ ـرف العمي ـ ـل ، تق ـ ـوم الوك ة ـالة البنكي
، حيـث  ع القانوني و المحاسـبي  ـة ذات الطابـات األوليـات و التدقيقـن المراجعـة مـبمجموع

ـ ـق التـل الوثائـة كـن مراجعـات مـف بالدراسـالمكل وم ـيق ا ، كالتأكـد مـن   ـي تم تقديمه
ار ، نشاط الزبون و مختلف ـة أو اإليجـود الملكيـذا من عقـأة و كـون أو المنشـوان الزبـعن

  .ة ـق المقدمـالوثائ
ـ ـات تمـذه المراجعـانت هـو إذا ك         ـ ـت ف ـ ـي ظ ـ ة و تضـروف عادي ت كـل  ـمن

ـ ـة ، بعـج مرضيـرت عن نتائـام بها و أسفـب القيـراءات الواجـاإلج ـ ـد ذلك يت ة ـم دراس
ب ـال ماليا ،و يتطلـل  تحليـرف العميـة من طـات المقدمـل المعلومـرض و تحليـف القـمل
ـ ـات المحاسبيـالميزاني استعمـالل ـذا التحليـه ـ ـة التقديري ـ ـة و ج ات النتـائج  ـداول حساب

  :ها ـن أهمـب  مـض النسـاب بعـم حسـرض ، ويتـف القـي ملـودة فـجالمو
التـوازن المالـي ، السيولـة العامـة ، نسبـة التمويــل الذاتــي ، نسـبة المـالءة الماليـة ،      

دوران المخــزون ، مــدة    مــدة  رأس المـال العامـل ، المردوديـة الماليــة ،  احتياجـات
  ) . 06أنظـر الملحـق رقـم (  . ن ، مـدة المورديـن ـالزبائ

  



  .القسم الثاني .....................جي في تمويل المشاريع السياحيةتقييم تجربة بنك الجزائر الخار: الفصل الثالث 

- 170 -

  
  

رف المكلـف  ـا من طـل عليهـب المتحصـذه النسـام هـن أرقـر عـم التعبيـم يتـث        
  .ات ـبالدراس

  :ات ـة الضمانـدراس -2-3
ـ ـات الالزمانـون الضمـن الزبـم كـالبنب ـيط       ـ ـة لتغطي ـ ـة قيم رض و يقـوم  ـة الق
رط ـا هذا الشـة تحقيقهـة إمكانيـل معرفـن أجـا وذلك مـن دراستهـدراسات مـلف بالـالمك
ـ  ي يـات التـل الضمانـرض ، وتتمثـة القـع قيمـات مـب الضمانـو تناسـو ه ك ـطلبهـا بن

  :ي ـف -ل ـبجيج وكالـة  –ي ـر الخارجـالجزائ
  :ة ـالشخصي تاـالضمان -2-3-1

ة أشـخاص للوفـاء بالـدين    ص أو عدـد شخـي تعهـف ـة ات الشخصيـل الضمانـتتمث        
الضـامن  يتمتـع  رط أن ـرض ، ويشتـة القـد قيمـن تسديـزه عـد عجـن عنـوض المديـع

ن قـد يتخـذ عـدة    ـص الضامـك و الشخـدى البنـدة لـة جيـد وذو سمعـي جيـز مالـبمرك
  :ي ـال و هـأشك

  :ة ـالكفال -2-3-1-1
ـ  بتنفيـذن ـص معيـا شخـزم بموجبهـويلت         ـ  اتالتزام ـ ـالمدي اه البنـك إذا لـم   ـن تج
  . خ االستحقـاقـول تاريـد حلـعن بالتزاماتـهاء ـع الوفـيستطي

  : ـياالحتياطان ـالضم -2-3-1-2
ذي حصـل علـه المـدين    ـرض الـغ القـد مبلـن بتسديـل الضامـن قبـد مـو تعهـه        

  .ة القرض ـون بقيمـتك ادة ماـة عـة تجاريـع على ورقـبالتوقييقـوم هـذا األخيـر ث ـحي
  :ة ـات العينيـالضمان -2-3-2

دم كضـمان و تتمثـل فـي    ـيء المقـوع الشـى موضـة علـات العينيـز الضمانـترتك        
ـ ـح علـي تمنـارات التـيزات و العقـع و التجهـن السلـة مـقائم ل الـرهن و لـيس   ـى سبي
  :ي ـة و هـت العينياـن الضمانـن مـن نوعيـز بيـة، و نميـال للملكيـتحوي

  :ازي ـن الحيـالره -2-3-2-1
  :ى ـدوره إلـع با النـوذـم هـوينقس        

  :عدات و األدوات ـلملازي ـن الحيـالره -أ
ز ،و قبل ـدات التجهيـاث و معـن على األدوات و األثـن الرهـذا النوع مـري هـويس        

ـ ـدى توفـم نـد مـوم أوال بالتأكـا يقـك برهنهـام البنـقي روط الضـرورية لقبولهـا   ـر الش
  .رضـن للقـد المديـدم تسديـة عـفي حالا ـا و تملكهـن بيعهـك مـن للبنـو يمك، ن ـكره
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  :ع ـن البضائـره -ب

ـ  ـن مـع كرهـون البضائـن الزبـا مـك أيضـل البنـيقب         ـ ـن أجـل حص ى ـوله عل
  :ي ـه روط وـن الشـة مـاة مجموعـرض وذلك بمراعـالق

  .رة ـرة قصيـالل فتـف خـة للتلـر قابلـع غيـون البضائـأن تك* 
  .ا ـول رهنهـوم قبـا يـرض هي نفسهـد القـوم تسديـا يـون قيمتهـأن تك* 
ـ ـفتحاص أو أن يـه الخـي مستودعـك فـظ البنـأن يحتف*  ـ ـظ بها المقت      ة ـرض شريط
  . استخدامهـادم ـع

  :ة ـن األوراق الماليـره -ج
ة إجراءات تحويلهـا  ـة  و سهولـب سرعـات و ذلك بسبـن الرهونـن أحسـر مـتعتب        

  .ة ـى سيولـإل
  :اري ـل التجـازي للمحـن الحيـالره -د

 أة التجاريـة ، ويشـمل عقـد الـرهن    ـل المنشـرة محـن شهـا رهـك أيضـل البنـبقي        
ـ ـلعناصل حـق و صريـل دقيـاري و بشكـل التجـللمحازي ـالحي ـ ـر الت ون محـال  ـي ستك
  .ن ـللره

  :اري ـن العقـالره -2-3-2-2
ك و بموجبه ـح البنـون لصالـي هي ملك للزبـارات التـلعقلن ـن رهـارة عـو عبـه        

ون هـذا العقـار   ـرط أن يكـه و يشتـاء بدينـلوفلار ـعقلى اـيا علـا عينـك حقـح للبنـيصب
ل للبيع و يـتم تعيينـه   ـه و قابـل بـا للتعامـون صالحـن يكب أـد و يجـد بأي قيـر مقيـغي
و لـم   االستحقاقول تاريخ ـد وصـه ، وعنـه و موقعـق بطبيعتـا يتعلـد فيمـي العقـة فـبدق
اء بالـدين  ـرورة الوفـن بضـه المديـد تنبيـك و بعـن للبنـه يمكـرض ،فإنـد القـم تسديـيت

ـ ـه وطلـمنار ـة العقـزع ملكيـوم بنـو إال سيق ـ ـب بيع ـ ـه وفق ال و اإلجـراءات  ـا لألشك
  .االت ـذه الحـل هـي مثـا فـول بهـة المعمـالقانوني

  :ر ـد المخاطـتحدي -2-4
علـى المعطيـات التـي     باالعتمـاد رض و ـف القـة لملـل السابقـى التحاليـاء علـبن        
دراسـات مـن تحديـد    وم المكلـف بال ـ، يق نالزبـورض  و ـوص القـف بخصـا الملـتضمنه
ـ  ـر عـث خطـن حيـرض مـط بالقـن أن تحيـي يمكـر التـالمخاط ع ذكـر  ـدم السـداد م

  .ى ذلك ـة إلـباب المؤديـاألس
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  :ي ـه  مايلـص فيـره يلخـم تقريـات من تقديـف بالدراسـوم المكلـر يقـي األخيـف        
 .الخاصـة المعلومـات ى كللـوي عـيحت :أةـالمنشل أو ـريف بالعميـلتعلل ـمدخ •

 .ي ـل المالـدول التحليـل جـه تحليـم فيـيت :ي ـل المالـالهيك •

ـ ـو مقارنته طالنشـاة ـن نتيجـيبي :النشـاط • ـ   ـا برق ة ـم األعمـال و إبـراز المنافس
ـ ـا مـودة و غيرهـالموج ـ ـن المالحظ ـ ـات الت ـ ـي يراه ـ ـا المكل ات ـف بالدراس

 .ة ـضروري

ـ ـموض • ـ ـب طلـان سبـتبي هـم فيـيت:  رضـوع الق ـ ـب الق ـ ـرض و الغاي ن ـة م
 . استعمالـه

ـ ـل ما يمكـات كـف بالدراسـل المكلـيسج :ار ـاألخط • ـ ـن أن يؤث ى تسـديد  ـر عل
 .رض ـالق

ـ ـول الزبـه حـات رأيـف بالدراسـي المكلـيعط :ة ـالنتيج • ـ ـون و م ة ـدى إمكاني
ـ ـرر سبـب أن يبـه و يجـرض لـم القـتقدي بالنتـائج التـي    باالسـتدالل ه  ـب حكم

 .ا ـل عليهـتحص

  :رض ـب القـأن طلـك بشـبنلرار اـق -2-5
ـ ـرض نصـف القـل ملـة و تحليـد دراسـبع         ـ ـل إل قـرار مـنح    اتخـاذ ة ـى مرحل

  :ي ـات و هـالث مستويـر ثـم عبـذي يتـرض و الـالق
 .- وكالـة جيجـل -بنـك الجزائـر الخارجـي وى ـى مستـعل ×

 .ة ـة بقسنطينـة الجهويـمديريوى الـى مستـعل ×

 .ة ـر العاصمـي بالجزائـر الخارجـك الجزائـة للبنـة العامـوى المديريـى مستـعل ×

  : -جيجـل  وكالـة  -ـوى بنـك الجزائـر الخارجـي ى مستـعل -2-5-1
ـ   اريرـالتق  دادـو إع  رضـالق  فـمل  ةـدراس ن ـاء مـد اإلنتهـبع         ة بـه  ـالخاص

بنـك الجزائـر الخارجــي  روض ـالق  ةـع لجنـتجتم  ،  ةـح المختصـف المصالرـن طـم
ـ :ن ـة مـو هي متكون  -جيجـل   وكالـة - ـ  بنــك ر الـمدي ـ ـ، نائ ـ ـب المدي س ـر ، رئي

ـ  ـس مصلحـ، رئي االلتزامـاتة ـمصلح ـ ـة العالقـات م ـ ـع الزب ـ ـائن  وأخي ف ـرا المكل
ـ ـورة سابقـة المذكـرف اللجنـن طـف مـالملة ـم مناقشـوتت ات ،ـبالدراس ي رأيهـا  ـا تعط

ـ  رـذجي ه ، وـرض أو رفضـم القـة تقديـحول إمكاني ـ ـبالذك  بنــك الجزائــر  ا أن ـر هن
ـ ـى لمنـد أقصـمحدد له ح  -وكالـة  جيجـل  -الخارجـي  ـ  روض و التـي ال ـح الق د ـتزي

ـ  االستغاللض روـة لقـ، أما بالنسب االستثمـارض ورـة لقـن دج بالنسبـماليي 6ن ـع د ـفالح
  .ن دج ـماليي 3.5و ـى هـاألقص
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  :ة ـة بقسنطينـة الجهويـوى المديريـى مستـعل -2-5-2

ف ـن الملـة مـال نسخـبإرس  -وكالـة  جيجـل  -بنـك الجزائـر الخارجـي  ومـقي       
ـ وب  الـرض المطلـغ القـاوز مبلـة تجـة  في حالـة بقسنطينـة الجهويـى المديريـإل ود  دـح
ـ ـص الملـم فحـ، ويتا ـسابق ةورـو المذك  ـهن طرفـرار  مـالق التخـاذى وـقصال ن ـف م
ـ   ةـصح  نـد مـالتأك  ة وـالقانوني  ةـالناحي ن ـم ة ـالجهوي  ةـالمديري رف ـط ق ـالوثائ

ـ ـن خاللهـه ومـوم بدراستـم تقـا ثـي تضمنهـدات التـو المستن ـ ـا يت ـ ـم إع را ـداد تقري
 بنـك ىـه إلـم إرسالـي يتـرار النهائـالق اتخاذهـاف و بعد ـي الملـا فـه رأيهـيح فـتوض

  .  -وكالـة  جيجـل  -الجزائـر الخارجـي 
تزيد عـن   ي الـروض التـح القـرر منـا تقـة فإنهـة الجهويـوى المديريـى مستـعل        

ـ ـملي 14 ـ ـون دج بالنسب ـ  08و  االستثمــار روض ـة لق ـ ن دج باـماليي ـ ـلنسب روض ـة لق
  . االستغـالل

  :ة ـر العاصمـي بالجزائـر الخارجـك الجزائـة لبنـة العامـوى المديريـعلى مست -2-5-3
وى ثالـث  ـروض كمستـح القـرار منـق اتخـاذي ـك فـة لبنـة العامـل المديريـتتدخ        
ـ ـي أن قيمـدة و هـة واحـي حالـر فـو أخي ـ ـة الق ـ ـرض المطلوب ـ ة ـة بالنسب روض ـلق

ة القـرض  ـاوز قيمـتتج االستغـاللروض ـة لقـون دج و بالنسبـملي 14اوز ـتتج االستثمـار
ف القـرض ثـم   ـي ملـا فـداء رأيهـة بإبـة الجهويـوم المديريـث تقـبحي ن دج ،ـماليي 08
ـ ـوم هـن ستقـة أيـة العامـى المديريـه إلـوم بإرسالـتق ـ ـذه األخي ـ ـرة بدراست ه ـه وتحليل
ـ ـدر القـة وتصـرارات السابقـع القـي ذلك جميـي فـرة وتراعـاألخي رةـللم ائي ـرار النه
  .ول ـض أو بالقبـا بالرفـي إمـك الخارجـام للبنـر العـرف المديـن طـم

ـ ـة الجهويـة أو المديريـة العامـالمديري اتخـاذد ـبع         رار النهـائي فيمـا يتعلـق    ـة للق
ـ  -وكالـة  جيجـل  -بنـك الجزائـر الخارجـي  ىـه إلـم إرسالـرض ، يتـبالق د ـو هنا نج

  :ن ـحالتي
 :رض ـم القـض تقديـة رفـحال×

 الجزائـر بنـكرض إلى ـالق ـفاع ملـم إرجـرض يتـم القـض تقديـة رفـي حالـف        
ـ ـة تبيـع رسالـم  -وكالـة  جيجـل  -الخارجـي  ـ ـن سب ـ ض ، فيـب الرف  بنــك وم الـق

ـ ـة أو المديريـة الجهويـرأي المديريـه بـون و إعالمـى الزبـإل فـاع الملـبإرج ـة ة العام
  . ـهيرأبأو 
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 :رض ـم القـول تقديـة قبـحال×

ر العاصمة أو المديريـة الجهويـة بقسـنطينة     ـك بالجزائـة للبنـة العامـث المديريـتبع        
ى رخصة القرض و التـي  ـمتس -وكالـة  جيجـل  -بنـك الجزائـر الخارجـي ى ـة إلـوثيق
قيمة القـرض ،  : المعلومـات و الشـروط الواجـب مراعاتهـا مثـل ض ـى بعـوي علـتحت
  .الـخ ...د الضمانـاتـه ، تحديـمدت

ـ  باسـتدعاء  -وكالــة  جيجــل    -بنـك الجزائـر الخارجـي وم ـقي عندئـذ         ب ـطال
ـن ن مـى يتمكـارها حتـب إحضـلواجات اـرار و بالضمانـا بالقـه شفويـرض و إعالمـالق

  .رض ـى القـول علالحصـ
  :ه ـرف قيمتـرض و صـة القـإعداد إتفاقي -2-6

رض  يـتم  ـى منح القـعل  -ة  جيجـل وكال -ي بنـك الجزائـر الخارجة ـد موافقـبع        
   :ل ــرض مثة بالقـل المعلومات المتعلقـى كـون علـع الزبـم االتفـاق

 .دة ـة الفائـنسب •

 . االستثمـارروض ـر بقـق األمـرض إذا تعلـالق دول استهـالكـج •

 .ون ـك و الزبـن البنـل مـك التزامـات •

ة و التـي  ـات المقدمـة بالضمانـة  المتعلقـراءات القانونيـك كل اإلجـذ البنـا يتخـكم        
وائده  القرض و فقيمة  استرجاعـان ل ضمـرض وذلك من أجـة القـع قيمـا مـب قيمتهـتتناس
  ) . 07أنظـر الملحـق رقم ( روط ـل الشـر كـرض بعد توفـالق اتفاقيـةل ـم تسجيـثم يت

دار شيك ـق إصـن طريـون عـرف الزبـت تصـرض تحـع القـك بوضـوم البنـيق        
ـ ـن لديـك وإذا لم يكـالبن لـدىوح ـه المفتـللمقترض أو في حساب ـ ـه حس ـ ـاب فيت ح ـم فت

ـ ، ك  ـه داخل البنـاب لـحس ـ ـوفي حال ـ  االستثمــار رض ـة ق ـ ـيت ـ ـم تحدي د ـد مواعي
ـ ـن أوراق الدفـة مـاج سلسلـمع إنت اتـهتالكاالدول ـي جـف االستحقـاق االت ـع أو الكمبي

ـ ـى أسـك علـي البنـات فـدد الدفعـا تحـال ،و عمومـة لهذه اآلجـالموافق ات ـاس السداسي
ـ ـدر عمومـع تقـن الدفـا مـى فيهـدة يعفـم رضـى للمقتـه تعطـم أنـع العلـم ن ـا بسنتي

  .ه ـدأ نشاطـن بـن مـأوليتي
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  :ع ـن الدفـر عـات التأخـة عمليـمتابع -2-7

ـ ـن القـى مـة األولـالدفع استحقـاقخ ـول تاريـد وصـعن         ـم يقـم المـدين   رض و ل
  :ة ـذ اإلجراءات التاليـك يتخـن البنإـفبتسـديدهـا 
 ت ـول وقـه بوصـل تنبيهـن أجـوذلك متذكيـر رض ـى المقتـإل البنـك لـرسي ×

 .دة ـة و الفائـة الدفعـد قيمـا لتسديـيوم15ه ـومنح د ـالتسدي    

 ه أن ـن فيـوم ويبيـي 15ة ـدره لمـذار وينتظـث له بإنـوره يبعـدم حضـد عـعن ×

 .ده ـة ضـراءات القانونيـذ اإلجـوف يتخـك سـالبن    

 رة ـة أخيـا كمهليوم 15دة ـه مـر و يمنحـذار أخيـإنه ـث لـر يبعـم يحضـإذا ل ×

 :ن ـاك حالتيـوهن     

ر عن الدفع ، وإذا ـب التأخـم سبـك تقديـب منه البنـيطلالمقترض ر ـفإذا حض*  
ـ  يمنحـه ـك إن البنـف ع ـب مقنـالسب ـانك ـ ـفرص ـ  د مـا ـة لتسدي ه مـن  ـعلي

ـ ـت أنـع و ثبـمقن رـب غيـالسبن ـيكم ـا إذا لـات ،أمـمستحق رب مـن  ـه يته
رض أو سوف ـد كامل القـه بتسديـيطالبسك ـإن البنـن فـن ديـم هيـع ما علـدف
  .ة ـة القضائيـى المتابعـرض إلـيتع

    ع ـى الدفـه علـدم قدرتـت عـرض أو ثبـن القـد مـر المستفيـم يحضـإذا ل*               
  اإلجـراءات        اتخـاذ  لمن أجالبنـك يقـوم بتعييـن محامـي ا فإن ـتمام زهـوعج              
  حيـز التنفيـذ     القانونيـة ووضـع الضمانـات المقدمـة مـن طـرف المقتـرض              
  فـي  ويسعـى  للحصـول على رخصـة مـن  المحكمـة تخـول لـه التصـرف              
  ات من أجل تسديـد قيمـة القـرض و الفـوائد وذلك ببيعهـا فـي المـزاد الضمـان             
  .      المجـال  هـذا العلنـي وفـق التنظيمـات و القوانيـن المعمـول بهـا فـي             
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ة ـع السياحيـل المشاريـي في تمويـر الخارجـجزائك الـم تجربة بنـتقيي: ي ـث الثانـالمبح
  : 2005-1980رة ـالل الفتـخ

ل المشـاريع السـياحية   ـي تمويـر الخارجي فـك الجزائـة بنـم تجربـل تقييـن أجـم        
ـ ـوف نقـس 2005-1980رة ـالل الفتـخ ـ ـوم خ عـة مـن   بتقـديم مجمو ذا المبحـث  ـالل ه

ـ ـي تمويـف بنـكلة اـة بمساهمـات المتعلقـاإلحصائي ـ ـل المشاريع السياحية خ ن ـالل مرحلتي
  . 2005-2000ن ـة مـة الثانيـو المرحل 1999-1980ن ـى مـالمرحلة األول: ن ـأساسيتي

ة ـع السياحيـلمشاريلي ـر الخارجـبنك الجزائالملفات وحصيلـة تمويـل  حجـمتطـور  -1
  : 1999-1980رة ـالل الفتـخ

ـ  -جيجـل  ةـوكال - ر الخارجيـك الجزائـبنلة ـألساسية اـت المهمـكان         ه ـومنذ نشأت
ـ ـات التجـل عمليـبتموي االهتمـامي ـه ـ ـارة الخارجي ـ ـة و لكن ـ ـه ومن ة مرحلـة  ـذ نهاي

ـ  ـا علـان مفروضـذي كـي الـص البنكـالتخص ـ  ـى كل البنـوك الجزائري ة ـة ،و منـذ بداي
ة السيما منهـا المشـاريع   ـات مختلفـن قطاعع مـل مشاريـي تمويـفبنـك دأ الـات بـالثمانين
ـ  ـف تهـة مساهمـ،ومـن أجل معرف ة ـالسياحي ن المشـاريع سـوف   ـي تمويـل هذا النـوع م

  .ثم نعرض حصيلـة التمويـلذه الفتـرة ـالل هـم الملفات  خـة حجـاول أوال معرفـنح
  : 1999-1980رة ـالل الفتـات خـم الملفـور حجـتط -1-1

 -جيجــل  وكالة  -ي ـجزائر الخارجلك اـل بنـة من قبـالت الممنوحـالتسهي لـفي ظ        
ـ ـة مـة ،و لمعرفـل المعروضـغ التمويـن صيـضم ـ دى إقب  ن علـى البنـك  ــال المستثمري
  :ي ـرض الجدول التالـة نستعـم السياحيـل مشاريعهـلتموي
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  : 1999-1980رة ـللفت تور عدد الملفاـتط) : 6(م ـدول رقـالج
  .ملف:الوحدة                                                                         

  رةـالفت
  1999- 1990          1989- 1980  ان  ـــالبي

  02  07   ةـات المودعـدد الملفـع
  02  04  ة ـالمقبول  اتـدد الملفـع
  00  03  ة ـات المرفوضـدد الملفـع
ولة إلى ـالمقب اتـة الملفـنسب

   (%)ودعة ـات المـالملف
 57.14   100  

ى ـإل ات المرفوضةـة الملفـنسب
   (%) ةـات المودعـالملف

42.85   0   

   .-جيجل وكالة  - الخارجي  الجزائربنك  معطياتعلى  باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر        
  

ـ ـالمودع م الملفاتـل حجـدول و الذي يمثـذا الجـن هـم         ة و المرفوضـة  ـة ، المقبول
ن تجزئتها إلى مرحلتين ـي يمكـوالت 1999-1980رة ـالل الفتـا خـونسبهم بنـكل الـن قبـم

  :ا ـا وهمـأيض
  : 1989ى ـحت 1980ن ـدة مـالممت: ى ـة األولـالمرحل

تمويـل  في  - لـجيج ةـوكال – زائر الخارجيجا بنك الـي بدأ فيهـة التـي المرحلـوه        
  :ة ـا المالحظات التاليـل فيهـث يسجـة حيـع السياحيـالمشاري
  :ة ـات المودعـالملف

ـ   تاـالملف ن ـل مـم ضئيـل حجـم تسجيـرة تـذه الفتـالل هـخ         قـدرت   ة ـالمودع
من المشاريع  عى هذا النوـون علـرين ال يقبلـن أن المستثمـة تبيـذه النتيجـات وهـملف 07 ـب

ـ ـف لالستثمـارم ـي تواجههـات التـب الصعوبـسبوذلك ب ـ ـي هذا الم ا تلـك  ـجال خصوص
ـ ـم إلقامتهـار المالئـى العقـول علـة بالحصـالمتعلق ـ ـا وع ـ ـدم وج زات كافيـة  ـود تحفي
  .ه ـات بـالسلط اهتمـامدم ـس عـذا ما يعكـوه ،هـفي االستثمـارو ـنح اهـلالتج
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  :ة ـات المقبولـالملف
فات التي تم لم 07ن بين ـه مـا أنـر لنـق يظهـدول السابـام الجـالل أرقـخ نـم           

ـ ـات فقـملف 04وى ـول سـم قبـد تـه قـفإن ، بنـكدى الـا لـإيداعه ـ ـط ،لكن ر ـه وبالنظ
ـ  ات المودعـة  ـى الملفـة إلـات المقبولـة الملفـى نسبـإل ـ % 57.14ل ـو التـي تمث ا ـنجده
ـ ـوع مـل هذا النـن تمويـع مـك ال يمتنـى أن البنـدل علـي تـو ه ،ةـقولعم ع ـن المشاري

  .ا ـي تمويلهـة فـرة الكافيـه الخبـا و ليست لديـل معهـث التعامـه حديـم أنـرغ
  :ة ـات المرفوضـالملف

ملفـات المتعلقـة بالمشـاريع     03م رفـض  ـه تـأن دولـالل الجـن خـا مـر لنـظهي        
د سـبب  وي مرتفعة ،ويعـة و هـن الملفات المودعـم%  42.85ة ـسبل نـة أي ما يمثـالسياحي
  :ى ـا إلـرفضه
 .ئ ـن الشواطـع عـذه المشاريـد هـبع ×

 .ع ـدم الدفـر عـود خطـترة ووجـذه الفـالل هـة خـى السياحـب علـص الطلـنق ×

ـ ـن موجهـي لم تكـك و التـة للبنـة التجاريـالسياس × ـ ـة أساس ـ ـا له وع مـن  ـذا الن
 .ع ـيالمشار

 .ع ـذه المشاريـع هـل مـي التعامـك فـرة البنـص خبـنق ×

  : 1999 ىـإل 1990نـدة مـالممت: ةـة الثانيـالمرحل
  :ة ـات التاليـا المالحظـل فيهـي يسجـوالت        
  :ة ـات المودعـالملف

بـأن  ) 6(دول رقم ـة الجـالل مالحظـن خـا ومـل فيهـة يسجـذه المرحلـالل هـخ        
ث وصـل  ـحي ،ةـة السابقـن المرحلـر عـل كبيـوبشك انخفـضة قد ـات المودعـلفدد المـع
ـ ـف انخفـاضل ـأي أنه سج، ات ـملف 07ان ـك د ماـف بعـمل 02ى ـإل ـ ـي ع ات ـدد الملف

ـ   االسـتثمارات ى أن ـدل علـي ذا ماـوه% 71.42 ـةة بنسبـالمودع ـ ـخـالل ه ة ـذه المرحل
ن ـا أن الملفيـكم،ا ـون منعدمـاد يكـال يكـذا المجـى هـإل االتجـاهيرا و أن ـكث انخفضـت

ـ ـال وكان طلـودة أصـموجع ـل مشاريـتمويب يتعلقـان لبنـكدى اـين لـالمودع ل ـب التموي
ـ ـود سبـما  ، ويعـنشاطه استمـرارل ـن أجـم ـ ـب ذلك إل ـ ـى األوض ـ ـاع األمني ي ـة الت

  ت ـرة وحالـالفتذه ـالل هـل خـر ككـة و الجزائـا المنطقـعاشته
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ـ ـجع ذا ماـوه ،احـالسي توافـددون  ـ ـل المستثم ـ  ا ـرين أيض ن هـذا المجـال   يبتعــدون ع
ـ ـذه األوضـا أن هـئ ، كمـى الشواطـا علـخصوص ـ ـاع أث ـ ـرت سلب ى المشـاريع  ـا عل
  .ودة ـة الموجـالسياحي
  : ة ـات المقبولـالملف

ل بنك الجزائـر الخـارجي تمويـل الملفـين     ـد قبـة قـذه المرحلـالل هـظ أنه خـلوح        
ـ ـى المودعـة إلـات المقبولـة الملفـت نسبـي كانـوبالتال، ـنالمودعي % 100ل نسـبة  ـة تمث

ـ ـبب فـد تتسـي قـة و التـة المترذيـل األمنيـم المشاكـوذلك رغ ـ ـي ظه ل عـدم  ـور مشك
ـ ـن هـل المشروعيـلتموي البنـكول ـب قبـ، ويعود سبع ـالدف ال المشـروعين كانـا   ـو أن ك
  .ا ـن منعدمـه لم يكـال ولكنـان قليـاح كـد السيـم أن توافـال رغـان دخـيحقق
  :ة ـات المرفوضـالملف

اك ملفات كثيـرة مودعـة   ـدم ألنه لم تكـن هنـة منعـالمرفوض اتـة الملفـت حصـكان        
ـ ـض كال الملفيـم يرفـك لـا أن البنـأصـال ،كم ـ  ن،  و باـن المودعي ـ ـلتـالي كان ة ـت نسب

ـ  % 0ل ة مساويـة ـى المودعـالملفات المرفوضـة إل ك كـان مـدركا   ـوما يدل أيضـا أن البن
  .ة ـع السياحيـا المشاريـة التي تمر بهـللوضعي
ة ـات المودعة ، المقبولـواء تعلق األمر بالملفـات سـدد الملفـا إلى عـا تطرقنـد مـبع        

ـ  ـل توضيـن أجـونسبهـا ،ومة ـأو المرفوض ـ ـح أكثر لعالقــة بن ر الخـارجي  ـك الجزائ
وع هذه المشـاريع الممولـة   ـى نـرف علـاول التعـة ، سوف نحـع السياحيـل المشاريـبتموي
   .ا ـة من قبلهـر الممولـوغي

 :ك ـل البنـن قبـة مـر الممولـة وغيـة الممولـع السياحيـوع المشاريـن •

ـ ـدة أشكـذ عـة قد تتخـع السياحيـريأن المشا روفـو معـا هـكم         ي تـم  ـال و الت
ـ ـي من القسـل الثانـا في الفصـذكره ـ ـم األول ، وم ـ ـن أج ـ ـل مع ـ ـرفة أن ذه ـواع ه

ـ ـت سـي رفضـك وتلك التـل البنـن قبـة مـع الممولـالمشاري ـ ـوف نع دول ـرض الج
  :ي ـالتال
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روع ـوع المشـة حسب نـرفوضة و المـع الملفات القبولـتوزي) : 7(م ـدول رقـالج
  : 1989-1980رة ـي للفتـالسياح

  .مشروع :الوحدة                                                                                       

  رةـالفت
  

  نوع المشروع السياحي

1980 -1989  1990 -1999  
دد ـع

ع ـالمشاري
  ةـالمقبول

دد ـع
ع ـالمشاري
   ةـالمرفوض

دد ـع
ع ـالمشاري
  ة ـالمقبول

دد ـع
ع ـالمشاري
  ة ـالمرفوض

  -  -  03  01  ئ ـى الشواطـادق علـفن
  ورـادق العبـفن
  ةـط المدينـوس 

01  -  01  -  

  -  01  -  02  ئ ـى الشواطـم علـمطاع
  -  02  03  04  وع ـالمجم

  . -جيجل وكالة  -على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر   
    
ـ ـع السياحيـاريـوع المشـن نـذي يبيـدول والـذا الجـالل هـن خـم            ولة ـة المقب

  :ة ـات التاليـل المالحظـن تسجيـيمك و كـالبنطـرف ن ـة مـو المرفوض
  : 1989إلـى 1980 ـن دة مـى الممتـة األولـالمرحل

ـ  نـي تبيـو الت ةـذه المرحلـالل هـخ         ـ ـأن ن ـ ـوع المشاري ي يقبـل عليهـا   ـع الت
ـ ـم علـذي أقيـدق الـة للفنـم  ، فبالنسبـادق و المطاعـي الفنـرون هـالمستثم ئ ـى الشاط

ة ، أمـا الفنـدق   ـرافق للتسليـر مـى توفـة إلـة باإلضافـغرف 90 ـبه ـدد غرفـدرت عـق
ـ ـة هـغرف 22ه ـدد غرفـت عـد كانـة فقـط المدينـم وسـذي أقيـال ة للملفـات  ـذا بالنسب

ـ ـد كـة فقـات المرفوضـة للملفـا بالنسبـة ، أمـالمقبول ـ  03ا ـان عدده ـ ـفن ود ـادق ،ويع
ـ ـالل هـاح خـو أن السيـات هـذه الملفـك لهـض البنـب رفـسب وا يتجهـون  ـذه الفترة كان
ـ ـن وبالتالـر األمـل توفـادق بفضـوض الفنـات عـى المخيمـر إلـأكث ـ ـي ك ب ـان الطل
ـ ـا أن زيادتهـاريع ، كمـتلك المشتمـويل ك ـض البنـذا رفـليل ـا قلـليهع ـ ـا ق ر ـد يؤث

ـ سلبــا  س ذلك ـما ينعكهـذا ا ، وـبينه اـع فيمـة المشاريـعلى مردودي ـ ـعل ه ـى تحصيل
  .ة  ـروض الممنوحـللق
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  : 1999إلـى1990ن ـدة مـالممت: ة ـة الثانيـالمرحل
ـ  انخفاضات ـي عرفـو الت ةـذه المرحلـالل هـخ         ـ ـكبي ـ ـرا ف دد المشـاريع  ـي ع
ـ ـا أن المشاريـكم ،ة ـون منعدمـاد تكـتك والتـي ةـالسياحي ودة ونظـرا للمشـاكل   ـع الموج
ـ  تلجــأ فقـد  اط هـذه المشاريـع ـى نشـر علـل كبيـرت وبشكـة التـي أثـاألمني ى ـإل

ة ، ويالحـظ مـن خـالل    ـلتمويليا هالـمشاكـن روج مـذ للخـاد منفـة إيجـالبنـوك لمحاول
ـ ـاع إال أنـم تلك األوضـك ورغـدول أن البنـالج ل بتمويـل المشـروعين وذلـك ألن    ـه قب
ـ  ـي هـة وبالتالـط المدينـان وسـروع األول كـالمش ـ ـناك نوع مـن األم ى عكـس  ـن عل

ـ ـطان على الشاـم أنه كـي فرغـروع الثانـة للمشـئ ،أما بالنسبـالشواط ـ ـئ إال أن ن اـه ك
  . الـق دخـنوعا ما يحق

ل عليهـا  ـات المتحصـنا للمعطيـالل تتبعـن خـه مـول أنـن القـر يمكـي األخيـف        
ـ  -جيجــل  ة ـوكال– ريـي الجزائـك الخارجـن البنـم ـ ـو المتعلق ل المشـاريع  ـة بتموي

ـ  1999-1980رة ـالل الفتـخات ـم الملفـور حجـة تطـزاوي نـم ةـالسياحي شـهدت  د ـق
ة األولــى والممتــدة مــن ـن ، المرحلـــن أساسيتيـــالل مرحلتيـــرة خـــرات كبيـــيــتغ

ة ،كمـا أن قبـول   ـات المودعـدد الملفـة لعـرة ضعيفـوتي تـي عرفـوالت 1989إلـى1980
ـ ـم الطلـع حجـة مـول مقارنـا مقبـا مـان نوعـا كـك لهـالبن ي الـذي كـان   ـب السياح

ـ ـن تمويـه مـب كلـم النصيـطاعادق و المـالفن احتلـتد ـولق ،اـضعيف ك ،لكنـه  ـالت البن
ـ ـوالت 1999إلـى1990ن ـدة مـة الممتـة الثانيـالل المرحلـخ كبيـر   بانخفـاض زت ـي تمي
ع السـياحية علـى   ـول المشاريـة بحصـمتعلق،حيـث كانـت ة ـات المودعـدد الملفـي عـف

كما  ،ةـذه المرحلـا هـهدتهي شـة التـب األوضاع األمنيـا بسبـنشاطه الستمـرارالت ـتموي
ذا ـي هـم فـة مشاريعهـرين إلقامـب المستثمـستقطد يـعم يـا لـفيه يـالسياحالقطـاع أن 
  .رة ـر كبيـود مخاطـز بوجـح يتميـذي أصبـال الـالمج

ـ ـر لـح أكثـل توضيـن أجـوم          ـ الجزائــر  ك ـدور البن ـ ـالخارج ي تمويـل  ـي ف
ل أهمية عـن تطـور عـدد    ـيق ر الـب آخـى جانـز علـنرك وفـس ،ةـع السياحيـالمشاري

ـ ـك فـا البنـي رصدهـغ التـي المبالـل فـات و المتمثـالملف ل هـذا النـوع مـن    ـي تموي
  .ع ـالمشاري
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  الل ـخ ة ـالسياحي  عـلمشاريل  يـالخارج  رـالجزائ ك ـبن  لـتموي   ةـحصيل  -1-2

  : 1999-1980رة ـالفت
جـزء يدفعـه   ، المال الـالزم   ر رأسـن توفـد مـروع البـل أي مشـل تموين أجـم        

ى عـاتق  ـع علـر يقـة األكبـل النسبـذي يمثـي و الـزء المتبقـروع و الجـالمش بـصاح
  . - لـجيجة ـوكال –ي ـر الخارجـك الجزائـبن  في هذه اـي دراستنـل فـك و المتمثـالبن
  الل ـة خـع السياحيـل المشاريـي تمويـي فـجر الخارـك الجزائـمساهمة بن -1-2-1

  . 1999-1980رة ـالفت
ـ ـك الجزائـبن  اـبه م ـيساه  يـالت  ةـالنسب  ةـمعرف   لـأج ن ـوم         ي ـر الخارج

  :ي ـمن خالل الجدول التال ذلك يكونة ، ـع السياحيـل المشاريـي تمويـف - لـجيج وكالة –
ر ـالجزائ كـة من قبل بنـل المشاريع السياحيـتموي ةـنسبتطور ) : 8(م ـدول رقـالج

  : 1999-1980رة ـالل الفتـخ -جيجـل ة ـوكال –ي ـالخارج
  .ألف دج : الوحدة                                                                    

  الفتـرة  
  انــالبيـ

1980 -1989  1990 -1999  
  مطـاعم  فنـادق  مطاعـم  فنـادق

بلـغ التكلفـة م
  اإلجماليـة

95000  24000  -  -  

مبلـغ القـرض 
الممنـوح مـن قبـل 

  البنـك
36000  19000  6400  2000  

النسبـة 
  (%)الممولـة

37.89  79.16  -  -  

  . - جيجل وكالة  - معطيات من بنك الجزائر الخارجي عتماد على من إعداد الطالبة باال: المصدر        
  
ر الخارجي ـك الجزائـة بنـة مساهمـسبـن نذي يبيـدول و الـا الجذـالل هـن خـم        
  :ة ـل التاليـحاة المرـن مالحظـة يمكـع السياحيـل المشاريـفي تموي - جيجـلوكالة  –

  : 1989إلـى1980ن ـدة مـالممت: ى ـة األولـالمرحل
ـ ـنهايته ىـات حتـة الثمانينـن بدايـدة مـة الممتـذه المرحلـإن ه         ن أن النسـبة  ـا تبي

ـ ـة للمشاريـك بالنسبـا البنـي مولهـالت ـ ـع السياحي ـ ـة المتمثل ـ ـة ف ـ ـي الفن درت ـادق ق
  ةـة مقارنـة منخفضـروع وهي نسبـة للمشـة اإلجماليـغ التكلفـن مبلـم% 37.89ـب



  .القسم الثاني .....................جي في تمويل المشاريع السياحيةتقييم تجربة بنك الجزائر الخار: الفصل الثالث 

- 183 -

  
  
ـ ـالت مالمطاعـل ـة تمويـبنسب  ـ ـي تتواج ـ ـد عل ـ ـى الشواط ـ  ـئ حي ا ـث قـدرت نسبته
 الجزائــر  بنـك يؤكـد علـى أن    ذا ماـوه، روعـة للمشـة اإلجماليـلتكلفن اـم% 79.16ـب

ـ ـد األقصـدود  الحـي حـل فـر التمويـى إلى توفيـالخارجي يسع ـ ـى ال ـ ـذي يسم ه ـح ب
  .روع ـة المشـن تكلفـم% 80ي ـل فـون والمتمثـالقان

  :1989إلـى1980ن ـدة مـالممت: ة ـة الثانيـالمرحل
ل مـن قبـل   ـى تمويـت علـي تحصلـة التـع السياحيـة المشاريـلذه المرحـي هـف        

ـ ـي فقـو بالتال،ا ـة نشاطهـل مواصلـن أجـت مـك كانـالبن ـ ـد حصل ـ ـت عل ل ـى تموي
ع تجديـدها   ـم مـدق و المطعـن الفنـل مـدة لكـة واحـدة سنـل لمـرة األجـروض قصيـبق
ـ  08دة ـل لمـى تمويـل علـحص فنـدقفال ـ ـسن ـ ـوات متتالي ـ ـة و بالتال ـ ـي بلغ ة ـت قيم
د تم تجديـد المـدة   ـة للمطعم فقـا بالنسبـدج ،أم 6400000ا ـه خاللهـة لـرض الممنوحـالق
ـ ـدج ،والمالح2000000رض خاللها ـم القـغ حجـة وبلـسنوات متتالي 05ل نا هـو أن  ـظ ه

ـ ـز هـت تميـي كانـع التـدم الدفـر عـم مخاطـالبنك ورغ ـ ـذا الن ـ ـوع م ع ـن المشاري
ى إلى تكريس ـه يسعـاح إال أنـد السيـص توافـة ونقـاألمني ألوضـاعور اـوالناتجة عن تده

ن خالل منحهـا  ـة نشاطهـا مـع على مواصلـذه المشاريـع هـل تشجيـن أجـوده مـكل جه
ـ رى ـن جهة أخـوم ،ةـوب هذا من جهـل المطلـالتموي ـ ـع ـ ـدم تحقي ـ ـق خسائ ه ـر بمنح

  . أموالـه استـردادمـن أجـل ضمـان دخال تحقـق إال إذا كانـت  روضـللق
 : 1999-1980رة ـددة للفتـروض المسـم القـحج -1-2-2

ـ ـع البنـذي تجمـرض الـالق ـةاتفاقيب ـتوج         ـ ـك و صاح ـ ـب المش ي ـروع السياح
ـ  ـد ،و المتمثلـي العقـف المحـددةا ـق عليهـروط المتفـق الشـتطبي اء بأقسـاط  ـة فـي الوف
ـ ـرض مضـد القـدول تسديـن جـدد ضمـالمح رضـالق ـ ـافا إلي غ الفوائـد ، مـع   ـه مبال

  ةـسن  بين  ما  اـمدته  ونـتك  دـق و  طـالقس  عـدف  نـم ءاـإعف رة ـن فتـم االستفـادة
ـ ـل يدفـي المقابـف ،يـروع السياحـوع المشـب نـن وذلك حسـسنتيو   ـ ـع قيم د ـة الفوائ

ـ  ،اءـدة اإلعفـم اللـى خـرض وحتـخالل مدة الق ـ ـوذلك حس ـ ـب سع ـ ـر الفائ ي ـدة الت
  .اط الممارس ـة النشـب خصوصيـرى وحسـرة ألخـن فتـلف مـا البنك و التي تختـيحدده
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م المشـاكل التـي   ـي حجـا هـك ومـى البنـعل  ر ذلك ـول تأثيـر حـة أكثـللدالل         
الل معرفـة حجـم المبـالغ    ـن خـك مـة البنـن وجهـدها مـن تجسيـذي يمكـوال ،هـتواجه
ة األولـى و المرحلـة الثانيـة    ـلة المرحـن القروض طيلـن مـل المستفيديـن قبـددة مـالمس

  :ي ـدول التالـبإدراج الجنقـوم 
  

  : 1999-1980حجـم القـروض المسـددة للفتـرة ) :9(الجـدول رقـم 
  .ألف دج:الوحدة                                                                      

  الفتـرة 
  ـانــالبي

1980 -1989  1990 -1999  

  8400  55000  المبـالغ المستحقـة
  8275  55000  المبـالغ المسـددة

نسبـة المبالـغ المسـددة 
إلـى المبالـغ المستحقـة 

(%)  
100  98.51  

  .-جيجل وكالة  –ات من بنك الجزائر الخارجي على معطي باالعتمادالمصدر من إعداد الطالبة           
  

ظ أنه خـالل المرحـة األولـى    ـيالح) 09(م ـول رقـدات الجـى معطيـق علـوكتعلي        
ـ بالبنك تقدر  بالتزامـاتاء ـة الوفـت نسبـكان 1989إلـى1980ن ـدة مـالممت ولـم  % 100ـ
ـ ي منحـاء التـرة اإلعفـى أن فتـدل علـذا يـوه ،استحقاقهـاي ـل فـة مشاكـه أيـيواج ا ه
ة ـع السياحيـب المشاريـصاحأل كامتيـازن ـة و سنتيـن سنـت مابيـي تراوحـك و التـالبن

ـ ـا المحـي وقتهـة فـروض الممنوحـل القـبتحصي مهـت لـسمح ـ ـدد وع ه فـي  ـدم وقوع
 1999إلــى 1990مـن   امتـدتي ـة و التـة الثانيـي المرحلـا فـع ،أمـدم الدفـل عـمشاك

ـ  لاللتزامـاتد ـدم التسديـل عـك مشكـد البنـد شهـفق ـ 125000دارها ـمق م أنـه  ـدج رغ
ـ % 24ن ـدة مـر الفائـسع انخفـضد ـرة قـذه الفتـالل هـخ ـ % 16.5ى ـإل ـ ـث ى ـم إل

ي تقـف  ـة التـن المشاكل األمنيـي مـة كانت تعانـع السياحيـم ذلك فالمشاريـو رغ% 13.5
 السـترداد ة ـراءات الكفيلـاإلج اتخـاذه ـب عليـك كان يتطلـنن البـ، لك استمـرارهاام ـأم

  .ه ـأموال
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وض رـل القـي لتحصيـر الخارجـك الجزائـرف بنـن طـة مذـراءات المتخـاإلج •
 :ددة ـر المسـغي

ي المبحـث األول مـن   ـورة فـراءات المذكـن اإلجـوعة مـمجم ذـااتخبك ـالبنام ـق        
ـ ـالعمي عـل مـالفص هذا ـ ـل ال ـ ـذي ل ـ  دد مـا ـم يس ـ ـعل ـ ـيه م ـ وال ـن أم درة ـو المق
ـ ـيا عـه قضائـم مالحقتـتحـيث دج 125000ـب ـ ـن طري ـ ـق محام ـ ـي ،ه ة ـذه المتابع

المحـامي   استطاعة ولقد ـة الطويلـراءات القانونيـب اإلجـوات بسبـدة سنـت عـالقضائية دام
ن أجل الحجز علـى  ـم ةـرف المحكمـن طـريح مـى تصـلـول عن الحصـير مـفي األخ

ـ  االتفـاق ك وتم ـى البنـد ذلك إلـر بعـل حضـن العميـم ،لكـمطعال ـ ـمع ى وضـع  ـه عل
ـ ـع معـة رفـق عقوبـع تطبيـد مـات جديـدول مدفوعـج إلـى  % 0.5دة وزيـادة  ـدل الفائ

بالنسـبة  % 8.5ى دفـع فائـدة بمعـدل    ـة إلـذا باإلضافـه ،لـن قبـه مـق عليـالمعدل المتف
  .رض ـغ المقتـا المبلـدد فيهـم يسـي لـالت نواتـللس

ـ ـن قبـة مذـراءات المتخـذه اإلجـول أن هـن القـا يمكـعموم         ـ ـل البن وء ـك باللج
دة سـنوات  ـدوم لعـا تـة ألنهـه كاملـحقوق استيفـاءن ـه مـتمكن ة الـة القضائيـإلى المتابع

ن البنك تكاليف من أجـل الحصـول   ـملب ـراءات تتطـذه اإلجـل هـي المقابـفكمـا أنـه و
ـ  ـن علـد مـه ،لذلك البـة حقوقـعلى تغطي ـ ـى البنـك م ـ ـن المتابع ة لوضـعية  ـة الدوري

  .ة ـارات الميدانيـالل الزيـن خـروع مـالمش
  :لـب العمـق مناصـى خلـك علـرار البنـر قـتأثي -1-2-3

لمشـاريع عامـة و المشـاريع    وك عند تمويلهـا ل ـه البنـي تواجـل التـم المشاكـرغ        
ـ ـم فـع تساهـذه المشاريـة ،إال أن هـة خاصـالسياحي ـ ـي خل ـ ـق مناص ل عنـد  ـب عم

ـ ـن معرفـة ،ويمكـة البنكيـى الموافقـحصولها عل ـ ـة ذلك أكث ـ ـر م ـ ـن خ دول ـالل الج
  :ي ـالتال
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  :ل ـب العمـق مناصـى خلـك علـر قرار البنـتأثي) : 10(م ـدول رقـالج
  .عامل:الوحدة                                                                              

  الفتـرة
  انـالبيـ

1980 -1989  1990 -1999  
  مؤقتيـن  دائميـن  مؤقتيـن  دائميـن

ب ـدد مناصـع
  لـالعم

38  32  07  05  

  .-جيجل  وكالة –لجزائر الخارجي على معطيات من بنك ا باالعتمادمن إعداد الطالبة :المصدر          
   

ر فـي  ـرق كبيـاك فـظ أن هنـنالح) 10(مـدول رقـات الجـى معطيـوع إلـبالرج        
و المرحلـة   1989إلـى1980من  ةدـالممتى ـة األولـالل المرحلـن خـال الدائميـدد العمـع

مرات ، وكذلك 05من  رـم بأكثـعدده انخفـضث ـبحي 1999إلـى1990دة من ـة الممتـالثاني
ي فصل الصـيف  ـة فـل خاصـون العمـن يزاولـن و الذيـال المؤقتيـة للعمـال بالنسبـالح
ود سبب ذلـك إلـى نقـص المشـاريع     ـرات ،ويعـم 06ن ـر مـم بأكثـعدده انخفـضد ـفق

ال المحقـق مـن   ـم األعمـرق انخفـاضذا ـة وكـة الثانيـالل المرحلـزة خـة المنجـالسياحي
والسبب الرئيسـي   ،دد العمالـى عـر ذلك علـا أثـودة ممـة الموجـع السياحيـريل المشاـقب
ا راجـع إلـى األوضـاع األمنيـة     ـا ذكرناه سابقـائج هو كمـذه النتـل هـى كـذي أدى إلـال

ع الموجودة ـاب المشاريـن أصحـوبذلك لم يتمك  اح خاللها ،ـعدد السي انخفـاضة و ـالمترذي
ـ  ـجعله ذا ماـن وهـى المؤقتيـن أو حتـال الدائميـدد العمـن زيادة عـم ة ـم يسـاهمون بنسب

  . ل ـب العمـق مناصـي خلـة فـقليل
ه دون أن يتطلـب  ـأموال استرجـاعو ـي هـه الرئيسـإن هدفـك فـة للبنـا بالنسبـأم        
اب هذه المشـاريع  ـع أصحـات مـي نزاعـول فـرة و الدخـودات كبيـذل مجهـبه ـذلك من

ا مخاطر كبيرة ـتواجهه وال رـأكبة ـق مردوديـي تحقـع التـن المشاريـا عـث دائمـيبح بل
ـ ة ـد أدى بطريقـع فقـذه المشاريـل هـه تمويـه بقبولـيه ،لكنـر علـتؤث رى إلـى  ـأو بأخ
ـ ـت مـم أنها ليسـرغ، استمرارهـال أو ـب للعمـق مناصـخل كمـا   األساسيــة  هـن أهداف
وكالـة  الل ـدف مثـذا الهـق هـى تحقيـى إلـات أخرى تسعـاك هيئـهنبـل ا ـرنا سابقـذك

 فــي ن البطالـة لكننا ـن عـي للتأميـدوق الوطنـاب و الصنـل الشبـم تشغيـدعلالوطنيـة 
  .ا ـن خاللهـت مـة قد تمـع السياحيـد أن المشاريـذه المرحلة ال نجـه
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للمشاريع السياحيـة  زائـر الخارجـيجحصيلـة تمويـل بنـك التطـور حجـم الملفـات و -2

  : 2005-2000خـالل الفتـرة 
أت األوضـاع األمنيـة فـي التحسـن     دب 2000ة ـة سنـبداي و اتـة التسعينـذ نهايـمن        
ـ ـاع الـذا القطـبه االهتمـامادة ـى زيـة إلـباإلضاف ـ ـذي يظه ن خـالل المجهـودات   ـر م
ة من ـع مجموعـوض،ه ـادة تنظيمـإع،ارج ـالخي ـر فـورة الجزائـن صـة لتحسيـالمبذول
  .م ـال أمامهـح المجـفتون ـع المستثمريـلتشجية ـات رسميـاء هيئـن و إنشـالقواني

  .ة ؟ ـيع السياحـم المشاريـى حجـال علـر ذلك فعـل أثـن هـولك         
ـ ـم المشاريـى حجـر ذلك علـدى تأثيـة مـل معرفـن أجـم         و بالتـالي  ة ـع السياحي

ي ـب التـن مختلف الجوانـوم -جيجـل ة ـوكال –ي ـر الخارجـك الجزائـاط بنـى نشـعل
ـ ـدأ أوال بدراسـوف نبـس ،ثـذا المبحـن هـر األول مـي العنصـا فـم دراستهـت م ـة حج

ـ   ـم التمويـة حجـاول معرفـنح مـرة ثـذه الفتـالل هـات خـالملف رف ـل الممنـوح مـن ط
  .ة ـع السياحيـللمشاريك ـالبن
  : 2005-2000رة ـالل الفتـات خـلملفام ـور حجـتط -2-1

ة ،المقبولـة  ـات المودعـم الملفـدة على حجـاع الجديـر األوضـدى تأثيـم ـانالستبي        
رات ـأوال التغي رضـنستع -جيجـل وكالة  –ي ـزائر الخارجـك الجـدى بنـل ةـو المرفوض

  :ي ـدول التالـالجن خالل ـة مـات المودعـم الملفـى حجـرأت علـي طـالت
  

  : 2005- 2000رة ـللفت ةـالمودع اتـدد الملفـتطور ع) :11(دول رقم ـالج
  .ملف :الوحدة                                                                                             

  واتـالسن
  انـــالبي

2000  2001  2002  2003  2004  2005  

ات ـدد الملفـع
  ةـالمودع

06  10  06  07  04  06  

نسبـة تغيـر الملفـات 
  (%)المودعـة 

-  66.66  40-  16.66  42.85-  50  

  . -جيجل وكالة  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      
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 إلـى ات المودعة قد عـاودت  ـدد الملفـأن ع) 11(رقم دول ـالل الجـن خـظ مـيالح        
ـ ـي كانـات والتـوات التسعينـة بسنـمقارن االرتفـاع ـ ـت خالله ـ ـا  الملف اد تكـون  ـات تك

ـ   2000ة ـذ سنـومن ـنولك، ل ـن قبـا مـم ذكرهـي تـاب التـة وذلك لألسبـمنعدم غ ـبل
ممتـدة حتـى سـنة    ة الـرة المدروسـة الفتـى طيلـات لتبقـملف 06ة ـات المودعـم الملفـحج

% 40بنسبــة   2002خـالل سنتــي    انخفضـتث ـ،حي استقـراردم ـرف عـتع  2005
ـ ـله ارتفـاعى ـدت أعلـشهلكنها % 42.85بنسبـة  2004وسنـة  ـ  2001ة ـا سن ل ـلتص

ـ % 66.66ة ـبنسب ارتفعـتا ـات أي أنهـملف10ى ـإل ـ ـمقارن ـ ـة بالسن وكـذلك   ةـة السابق
ـ  2005ة ـل سنـلتص% 16.66  دارهاـمق ادة ـزي  ةـمحقق  2003  ةـسن  ارتفعـت ى ـإل

ـ ـاع األمنيـن األوضـى تحسـإل االرتفـاعذا ـب هـود سبـويع ،اتـملف 06 ـ ـة حي م ـث ت
درك ـال للـواجد رجـا وذلك بتـة لهـرق المؤديـذا الطـئ وكـالتكفل بالتغطية األمنية للشواط

فد اى تزايد توـدوره إلـذا أدى بـوه ـة،يل الوالـوى كـى مستـدي علـالوطني و الحرس البل
ـ ـاد ينعـا كـة بعدمـعلى المنطقالسياح  ـ ـدم ف ـ ـي السن ـ ـوات السابق ـ ـة خصوص ى ـا عل
ـ ـاع مـذا القطـبه االهتمـامادة ـة ، وزيـن جهـا مـذهئ ـالشواط ـ ـن ط ات ـرف السلط

ـ ا ـد إنشائهـة بعـرى،  خاصـة أخـن جهـم ةـة عامـبصف لالستثمـاروتشجيعها  زة ـلألجه
ـ  ،  يـال السياحـا المجـا أيضـم دخولهـي تـة  التـالداعم ـ ـفأغل ـ ـب الملف ة ـات المودع

اب ـل الشبـم تشغيـدعل الوطنيـة ةـوكالالي ـزة وهـذه األجهـدى هـار إحـي إطـت فـتم
ـ ـة أخـة داعمـاك جهـوهن،  2004ى ـحت 2000رة من ـالل الفتـخ ـ ـرى دخل ال ـت المج

ـ ـن عـي للتأميـدوق الوطنـثلة في الصني و المتمـالسياح ـ ة  ـن البطال ـ ـوتخ ات ـص الملف
  . 2005ة ـالل سنـة خـالمودع

لك الملفـات المودعـة   ـرة بتـذه الفتـالل هـة خـات المودعـم الملفـا حجـوإذا قارن        
زيـادة قـدرها   محققــة   ارتفعـت د ـا قـنجده 1999-1980ن ـدة مـة الممتـرة السابقـللفت

ـ ـة المستثمريـى رغبـدل علـي اـذا مـوه ،فـمل 30 يـحوال ـ  االستفــادة ن ـن م ن ـم
ـ ـف باالستثمـار اهتمامهـمادة ـذا زيـمة و كـزة الداعـا األجهـي تمنحهـا التـالمزاي ذا ـي ه
  .ال ـالمج

  .ات ؟ ـذه الطلبـهكـل ى ـإل لالستجابـةد ـك مستعـل البنـن هـولك        
ومقارنتهـا   والمرفوضـة  ةـات المقبولـم الملفـور حجـى تطـر إلـة ذلك بالنظـن معرفـيمك

  .ةـبالملفات المودع
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  :من خـالل الجـدول التالـي ةبدايـة سـوف نتعـرف على حجـم الملفـات المقبولـ        

  
  : 2005-2000للفترة دد الملفـات المقبولـة ـعتطور ) :12(دول رقم ـالج 

  .ملف :الوحدة                                                                                         
  السنـوات

  البيـــان 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  06  04  05  02  03  02  عـدد الملفـات المقبـولة
نسبـة تغيـر الملفـات 

  (%)المقبولـة 
-  50  33.3-  150  20-  50  

نسبـة الملفـات المقبولـة 
الملفـات المودعـة  إلـى

 (%)  
33.33  30  33.33  71.42  100  100  

  . -وكالة جيجل  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      
  

من طـرف البنـك    ةـات المقبولـدد الملفـظ أن عـنالح  دولـذا الجـالل هـن خـم        
فـي  رى، فـى أخـة  إلـن سنـر مـتتغي اـث أنهـحي عددهـا ي ـف استقـراردم ـد عـتشه
ـ ت د كانتـولقة ـمنخفضت ـكانرة ـة الفتـبداي ـ % 33.33نسبــة  ثل ـم ـ ـبمقارنته  ددـا بع
 2002وكـذلك سـنة    2001رى سـنة  ـرة أخـض مـلتنخف ، 2000ة ـة سنـودعات المـالملف
ـ ـق الضروريـات للوثائـة الملفـأغلبي راـى إفقـب ذلك إلـود سبـويع ـ ـة والمتمثل ا ـة أساس

والمتعلـق   ANDTة للتنميـة السـياحية   ـة الوطنيـرف الوكالـن طـدم مـريح المقـفي التص
ـ ـي المـع السياحـق التوسـمناط باستغـاللم ـاح لهـبالسم ى مسـتوى المنطقـة    ـوجودة عل

في عـدد الملفـات المقبولـة حيث كانـت تمثـل    ارتفـاعايالحـظ  2003لكنـه ومنـذ سنـة 
مـن الملفـات المـودعة ،لترتفـع هذه النسبـة فـي السنتيــن التـاليتين إلـى    % 71.42سبة ن

قـد توفــرت فيهــا كــل     عـود سبـب ذلك إلـى أن الملفـات المقدمـة للبنـك وي% 100
  .ـه الشـروط المطلوبـة من طـرف
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قدمـة مـن طـرف    الم ملفـات للالبنــك   استجابـةمـن أجـل معرفـة أكثـر لمـدى         
  :الملفـات المرفوضـة مـن خالل الجـدول التالـي  عـددالمستثمريـن نستعـرض تطور 

  
  : 2005-2000للفترة دد الملفـات المرفوضـة ـعتطور ) :13(الجـدول رقم 

  .ف مل:الوحدة                                                                                            
  السنـوات

  البيـــان 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  

عـدد الملفـات 
  المرفوضـة

04  07  04  02  -  -  

نسبـة تغيـر الملفـات 
  (%)المرفوضـة 

-  75  42.85-  50-  -  -  

نسبـة الملفـات 
المرفوضـة إلـى 
الملفـات المودعـة 

 (%)  

66.66  70  66.66  28.57  -  -  

  . -وكالة جيجل  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادلطالبة من إعداد : المصدر        
  

ـ  ددـأن عيالحـظ ) 13(م ـرق لدوـجالل الـن خـم         ـ ـالملف ـ ـات المرفوض ان ـة ك
ى ـب ذلك إلـود سبـويع% 66.66ة ـل نسبـت تمثـث كانـرة حيـة الفتـي بدايـا فـمرتفع

ـ ـي مـع و التـن المشاريـع موـذا النـل هـن تمويـك مـوف البنـتخ ـ ـازال خط دم ـر ع
ـ ـة خـل األمنيـه المشاكـا أفرزتـب مـبسب اـع قائمـالدف ـ ـالل السن هــذا   ،ةـوات السابق

اب ـول أصحـدم حصـة بعـا و المرتبطـا سابقـهرم ذكـي تـاب التـى األسبـة إلـباإلضاف
ـ ـه ، لكنـة بمنحـزة المختصـن األجهـح مـى التصريـع علـذه المشاريـه ـ ـه ومن ة ـذ سن

ـ ـالمودع الملفـاتى ـة إلـبالنسب ةـات المرفوضـة الملفـدأ نسبـب 2003  االنخفـاض ي ـة ف
ـ ـدل علـي اـذا مـوه% 0ى ـإل  2005ة ـل سنـلتص ـ ـى أن البن ـ ـك ل ـ ـم يع ض ـد يرف

  .ي ـال السياحـى المجـي إلـي تنتمـع التـالمشاري
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قـد لوحـظ تحسـن ســواء فــي عــدد الملفــات     عمومـا يمكـن القـول أنـه         
عـدد الملفـات    انخفـض فـي المقابــل فقــد    ،المودعـة و المقبولـة مـن طـرف البنـك

  :المرفوضـة و للتدليـل أكثـر نوضـح ذلك مـن خـالل الشكـل التالـي 
   

  الملفـات المودعـة ،المقبـولة و المرفوضـة حجـمتطـور ) :8(م ـل رقـالشك
  : 2005- 2000ة للفتـر 

  

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005

عدد الملفات المودعة
عدد الملفات المقبولة
عدد الملفات المرفوضة  

عدد الملفات 
المودعة  

  المقبولة     
المرفوضة   

  السنوات
  . - وكالة جيجل  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      
  

ـ ـه خـل أنـلشكاذا ـا هـح لنـيوض         ـ  2005-2000رة ـالل الفت ـ  تدـشه ات ـالملف
ـ  استقـراردم ـة عـة حالـة و المرفوضـالمقبول،ة ـالمودع ـ ـو تخض ـ ـع لتغي  رةـرات  كبي
أن  2002حتى سنة  2000ة ـن سنـدة مـى الممتـرة األولـالل الفتـه خـا أنـظ أيضـويالح

ـ بات المقـدد الملفـة بعـرا مقارنـان كبيـة كـات المرفوضـدد الملفـع ـ   ة ،ـول ع ـلكنـه وم
ت الملفـات  ـث أصبحـع حيـر الوضـظ تغيـيالح 2003ة ـن سنـة مـة الثانيـة المرحلـبداي

   انخفـضل ـي المقابـف 2005ة ـى سنـك حتلي ذـف استمـرتو  المرتفعـةي ـة هـالمقبول
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ـ ـك إلـرف البنـن طـة مـات المرفوضـدد الملفـع ـ ـى أن وص ـ  2005ة ـل سن ه لـم  ـأن

          .ف ـض أي ملـيرف
ـ ـات المودعـفدد للملـر عـق أن أكبـل السابـن الشكـا مـل أيضـا يسجـكم         ان ـة ك

،أمـا أعلـى رقـم سجلته الملفـات   ةـات المرفوضـلملفوكـذلك األمـر بالنسبـة ل 2001سنة 
   . 2005المقبولـة كـان سنـة 

بعدمـا تطرقنـا إلـى عـدد الملفـات سـواء المـودعة ،المقبولـة و المرفوضــة مـن           
لـى نـوع المشاريـع السياحيـة التي قبـل  قبـل البنـك،  و للتحليـل أكثـر سـوف نتعـرف ع

  .البنـك بتمويلهـا
  :نـوع المشاريـع السياحيـة التـي قـام البنـك بتمويلهـا *   

أن المشـاريع السـياحية    1999-1980لقـد تعرفنـا فـي الفتـرة السابقـة الممتدة مـن          
اعـم ،أمـا خــالل هــذه    الممولـة مـن قبـل البنـك تمثلـت خاصـة فـي الفنـادق و المط

الفتـرة فـقد ظهـرت أنـواع أخـرى مـن المشاريـع السياحيـة ،و يمكــن مالحظتهـا مـن    
  :خـالل الجـدول التالـي 
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  توزيع الملفـات المقبولـة من طرف البنـك حسـب نـوع ) : 14(الجـدول رقم
  : 2005-2000المشـروع السياحـي للفتـرة             

  .مشروع :الوحدة                                                                                      

  السنوات
 البيـان 

 المجموع 2005 2004 2003 2002 2001 2000

النسبـة 
المئويـة 

(%) 

 4.54 01 - 01 - - - - الفنـادق

مطاعـم 
للوجبـات 
 السريعـة

02 02 02 02 01 04 13 59.09 

مطاعـم 
متنقلة على 
 الشواطـئ

- - - 02 02 - 04 18.18 

 9.09 02 - - 01 - 01 - مخيمـات

قاعـات 
للشـاي 
وتقديـم 
 الحلويـات

- - - - - 02 02 9.09 

 100 22 06 04 05 02 03 02 المجمـوع
  . -جيجل كالة و –لخارجي على معطيات من بنك الجزائر ا باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      

  
مـن معطيـات هـذا الجـدول يتضـح لنـا أن هنـاك أنـواع جديـدة مـن المشـاريع             

السياحيـة و التـي لـم تكـن ممولـة مـن طـرف البنـك خـالل الفتـرة السابقة ، و تتمثـل 
في المطاعـم المتنقلـة و المخيمـات و أخيـرا قاعـات الشـاي و المتخصصـة أيضــا فـي   

يـم الحلويـات ، كمـا يالحـظ أيضـا أن المشاريـع الممولـة مـن طـرف البنـك بنسـبة   تقد
أكبـر كانـت متمثلـة فـي المطاعـم التـي تقـدم الوجبـات السـريعة وكانـت نسـبتها هـي      

و فـي المرتبـة الثالثــة  % 18.18،ثـم تأتـي بعدهـا المطاعـم المتنقلـة بنسبـة % 59.09
  ى حـدىـلكـل عل% 9.09عـات الشـاي بنسبـة كانـت المخيمـات و قا
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ويعـود سبــب ذلـك إلــى صعــوبة     % 4.54ادق المرتبـة األخيـرة بنسبـة ـلتحتـل الفن
ـ     ـحصـول المستثمـرين عل وال ـى العقـار المناسـب إلقامتهــا ،كمــا أنهـا تتطلــب أم

ـ  ي فقـد تراجـع عـدد الملفـات المودعــة مــن هــذا ا   ـضخمـة ،و بالتال ن ـلنــوع م
ات المودعـة لـدى البنـك قد رفضـت و يمكـن التعـرف عــلى  ـا أن الملفـع، كمـالمشاري

عـدد المشاريـع المرفوضة التـي تخـص الفنــادق و كــذلك األنــواع األخــرى مـن      
  :المشاريـع السياحيـة من خـالل الجـدول التالـي 

   حسـب نـوع  طرف البنـكمن توزيـع الملفـات المرفوضـة ) : 15(الجـدول رقم 
  : 2005-2000المشـروع السياحـي للفتـرة               

  .مشروع:الوحدة                                                                              

  . -وكالة جيجل  –الخارجي على معطيات من بنك الجزائر  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      
  

يالحـظ مـن خـالل هـذا الجـدول أن المشـروع السياحـي الــذي عرفــت                
الفنــادق    هـو  األخـرى ه عـددا أكبـر مـن حـاالت  الرفـض مقارنـة باألنـواع ـملفات

واجهــهم  ، ويعـود سبـب ذلك إلـى أن المستثمريـن في الفـنادق ي% 41.17ل نسبـة ـإذ يمث
مشكـل العقـار الـذي  يتطلـبه إقامـة هـذا النـوع مـن المشاريـع السياحيــة ، كمــا أن   

  ANDTمـدة اإليجـار لألراضـي التـي منحتهـا الوكالـة الوطنيـة للتنميـة السياحيـة  

  السنوات
 البيـان

 المجموع 2005 2004 2003 2002 2001 2000

النسبـة 
  المئويـة
 (%) 

 41.17 07 - - - 01 03 03 الفنـادق

مطاعـم 
للوجبـات 
 السريعـة

01 02 - 01 - - 04 23.52 

 23.52 04 - - - 02 02 - مخيمـات

مراكـز 
لكـراء 
ألعـاب 
 للتسليـة

- - 01 01 - - 02 11.76 

 100 17 - - 02 04 07 04 المجموع
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سنـة هـي   غيـر كافيـة مـن وجهـة نظـر البنـك ،أمــا بالنسـبة    30ـبوالتـي تقـدر 
ويعـود سبـب رفضهـا إلـى  % 23.52المطاعـم المرفوضـة و التـي تمثـل نسبـة  لملفـات

أن مكـان إقامتهـا لـم تكـن مناسبـة و هـي بعيـدة عـن الشاطـئ ، كمـا أن المستثمريـن 
لـم يستطيـعوا الحصـول علـى أماكـن أفضـل و التـي تكـون موجـودة داخـل مناطــق  

واجهـونه مـن عراقيـل للحصـول علــى التصريحــات   التوسـع السياحـي نظـرا لمـا ي
أمـا بالنسبـة للمخيمـات و مـراكز كـراء ألعـاب التسليـة و التي كانـت نسبهمــا تمثــل   

فيعـود سبـب رفـض البنـك لهـا هـو عـدم حصـول % 11.76و%23.52علـى التوالـي 
  .ANDTياحيـة أصحابهـا علـى التصريـح مـن الوكالـة الوطنيـة للتنميـة الس

للداللـة أكثـر علـى دور بنـك الجزائـر الخارجـي في تمويل المشاريـع السياحيــة          
نحـاول توضيـح ذلك من خـالل مقارنـة عـدد المشاريـع السـياحية التـي قــام  البنــك     

  .بتمويلهـا بتـلك التـي تخـص القطاعـات األخـرى 
  :حـة مقارنـة بالقطـاعات األخرى تطور حجـم المشاريـع فـي قطـاع السيا •

لمعرفـة ما تمثلـه المشاريـع السياحيــة بالنسـبة لعــدد المشاريــع للقطاعــات              
  :األخـرى نستعـرض الجـدول التالـي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :ات ـب القطاعـك حسـن طرف البنـم المشاريـع الممولـةدد ـع تطـور): 16(م ـدول رقـالج
  

  .مشروع : الوحدة                                                                                                                                           
  واتـالسن

  اعـالقط
  ةـرتبمال  (%) ةـالنسب  وعـالمجم  2005  2004  2003  2002  2001  2000

  ناء ـالب
  ةـعموميال الـاألشغو

06  06  48  22  -  30  112  70  1  

  4  5.62  09  01  02  01  01  02  02  ةـالصناع
 2 13.75 22 06 04 05 02 03 02 السياحـة

 3 10.62 17 03 07 - 01 02 04 أخرى خدمـات

  -  100  160  40  13  28  52  13  14  المجموع
  . -جيجل وكالة  –الجزائر الخارجي  على معطيات من بنك باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر               
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مشاريع هــي تلـك   أن أكبـر عـدد مـن ال) 16(يالحـظ مـن خـالل الجـدول رقـم         
المرتبطـة بقطـاع البنـاء و األشغـال العموميـة وهـذا ما يبــرز رغبــة البنــك فــي     

ا ـتمويـل مثـل هـذه األنشطـة لمـا تعكسـه مـن آثـار إيجابيـة علـى التنميـة ونظـرا لم
تحـققـه مـن مردوديـة  ، حيـث إحتـل هـذا األخيـر المرتبـة األولــى بنسبــة تقــدر    

ـ ك قطـي ، ثـم يأتـي بعـد ذلـمـن عـدد المشاريـع اإلجمـال% 70ـب احــة  ــاع السيـ
دهـا  المنشـآت التـي تقـدم خدمــات أخــرى المرتبــة    ـلتحتـل بع ،%  13.75بنسبـة 

، أمـا فـي المرتبـة األخيـرة فكـان قطــاع الصناعــة وذلــك    %10.62الثالثـة بنسبـة 
النسبـة لباقـي القطاعـات و التــي لــم يتــم ذكرهــا     ، أمـا ب% 5.62ـببنسبـة تقـدر 

و التجـارة فـإن البنـك لم يقـم بتمويلهــا ، وذلـك بسبــب أن     كقطـاع النقـل ، الزراعـة
هنـاك مشاريـع كثيـرة فـي قطـاع النقـل وهـذا مـا أدى إلـى تشبعـه ، أمــا بالنسبــة   

يلـه كمـا أنـه يخـرج عــن نطــاق   لقطـاع الزراعـة فهنـاك بنـوك أخـرى تقـوم بتمو
تخصـص البنـك ، وأخيـرا قطـاع التجـارة فـإن قانـون  البنـك األساسـي يمنعـه مــن  

  .تمويلـه 
مـن أجـل توضيـح أكثـر لتطـور عـدد المشاريـع التـي قـام البنك بتمويلهـا فـي           

 2005إلى  2000فتـرة مـن قطـاع السياحـة و مقارنتـه مـع القطاعـات األخـرى خـالل ال
  :نستعـرض الشكـل التالـي
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  كـرف البنـمن ط المشاريـع الممولـة م ـور حجـتط) : 9(رقـم ل ـالشك
  : 2005-2000للفـترة  اتـالقطاع حسـب          

  . -جيجل وكالة  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر 
  

وعـدد المشاريع الممولـة   2000يالحـظ مـن خـالل هـذا الشكـل أنـه ومنـذ سنـة         
مـن طـرف البنـك التـي تتعلـق بقطـاع البنـاء و األشغـال العموميــة هـي التـي تمثـل     

أيـن ال توجـد مشاريـع لهـذا القطـاع ويعـود سبــب   2004النسبـة األكبـر حتـى سنـة 
ود التـي وضعتهـا الدولـة علـى إقامـة مــثل هــذه المشاريــع ، لكــن     ذلك إلـى القيـ

لتحتـل المرتبــة األولــى قبــل القطاعـات      2005سنـة  االرتفـاععددهـا عـاود إلـى 
ـ  2005وحتــى سنــة    2000األخـرى ، أما بالنسبـة لقطـاع السياحـة ومنـذ سنـة و ـوه

ل ـو يحت  2005ه سنة ل ارتفـاعشهـد أعلى فـي عـدد المشاريـع لي استقـراررف عـدم ـيع
ي مجـال تقديــم  ـ، أما المنشـآت التـي تنشـط فانيـة خـالل أغلـب السنـوات المرتبـة الث

لهـا   ارتفـاع ا أعلـى ـالخدمـات ما عـدا مجـال الخدمـات السياحيـة فقـد شهـدت مشاريعه
  السابقـة ه فـي السنـةـوتحتـل المرتبـة األولـى رغـم أن 2004سنـة 
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لـم يكـن هنـاك مشاريـع قـد أقيمـت ، وأخيـرا بالنسبـة لقطـاع الصناعـة فهــو أيضـا   
فـي عـدد المشاريـع كمـا أنهـا تعتبـر منخفضــة حيــث أنــه     استقـرارعـرف عـدم 

  .   يحتـل المرتبـة األخيـرة فـي أغلـب السنـوات 
ـ  لتعرفل         ـ  أكثـر علـى دور بنـك الجزائ ـ ــر الخارجــي ف ـ ـي تموي ـع ل المشاري

ـ ـة مـالممنوحى حجـم القـروض السياحيـة نحـاول التركيـز عل ن ن طرفـه لهذا النوع مـ
  .رىـات األخـي القطاعـلباق ةوحـالممن القـروض ـمبحج هـامقارنتثم  ،المشاريـع 

  خـالل  ةالسياحيـ  للمشاريـع   الخارجـي   بنـك الجـزائر   تمويـل   حصيلـة  -2-2
  : 2005-2000الفتـرة 

السـياحي التـي تـم     االستثمـارال ـم مجـات الدعـول هيئـرة بدخـذه الفتـهتميـزت         
و المتمثلة  االستثمارول مجال ـللدخ دراـع األفـل تشجيـة من أجـرف الدولـن طـا مـوضعه

ـ ـندوق الوطـذا الصنـاب و كـل الشبـم تشغيـدعل الوطنيـة ةـوكالالي ـف ـ ـي للتأمي  نن ع
ـ ـك خـل البنـن قبـة مـع الممولـب المشاريـت أغلـد كانـة ولقـالبطال ـ ـالل ه رة ـذه الفت

  .ا ـي إطارهمـت فـد تمـق
  ةـالسياحي  ع ـالمشاري ل  ـتموي  يـف ي ـالخارج  رـالجزائ ك ـبن  ةـمساهم -2-2-1

  : 2005- 2000رة ـخالل الفت 
ة خـالل هـذه   ـع السياحيـي للمشاريـر الخارجـك الجزائـة بنـدى مساهمـة مـلمعرف        

ـ ـن قبـة مـت ممولـا كانـا و أن أغلبهـرة خصوصـالفت ـ ـل الجه ـ ة و الـات الداعم ذكورة م
  :ي ـدول التالـالل الجـن خـن ذلك مـ، يمك اـسابق
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  ل ـن قبـة مـع السياحيـل المشاريـة تمويـور نسبـتط:  )17(دول رقـم ـالج
:                                                                                             2005-2000رة ـالل الفتـخ - جيجلة ـوكال –ي ـر الخارجـك الجزائـبن

  .ج ألف د:الوحدة                                                                                       

  . -جيجل وكالة  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر      
  

بنـك الجزائـر    ذي يبـين نسـبة مسـاهمة   ـدول و الـذا الجـه اضـراستعالل ـن خـم        
ـ  أنـه مالحظـة ي يمكـن ـوالت ،الخارجي فـي تمويـل المشاريـع السياحيـة ـ  اللـخ ذه ـه

ـ ـيالح 2002ة ـى سنـإل 2000ة ـن سنـدة مـالممت رة ـفتال ـ ـظ أن نسب ـ ـة التموي ن ـل م
ـ  %70ـ بدر ـة وتقتـك ثابـرف البنـط ـ ـمن مبل ـ  اإلجماليـة ة ـغ التكلف ـ ـلك ع ـل المشاري

غ التكلفـة  ـمن مبل %18.11ـ بة ـذه النسبـه انخفضـت 2004ة ـي سنـه فـلكن ة ،ـالسياحي
ذي لـم ـوال% 40بسبـب المشـروع الممـول مـن طـرف البنـك بنسبـة وذلك  ، ةـاإلجمالي

، كمـا يـالحظ أيضـا أن نسبــة مساهمــة البنــك   يتـم فـي إطـار الوكـاالت الداعمـة 
ـ  االرتفـاعى ـاودت إلـع قـد ـ  2005ة ـسن ـ ـلتص ـ % 70ى ـل إل ـ ـادة قـأي بزي ا ـدره

ـ ـد األقصـارب الحـل ليقـمويح التـك يمنـى أن البنـلع ، وهـذا يـدل% 18.11 دد ـى المح
ـ  انخفـاض ع و ـذه المشاريـع هـل مـه للتعامـرتـادة خبـب زيـوذلك بسب ار التـي  ـاألخط

  .ة ـوات السابقـالل السنـا خـه لهـول دون تمويلـا وتحـوم حولهـت تحـكان
  
  

  السنـوات
  البيــــان

2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  مبلـغ التكلفـة
  اإلجماليـة

9286  13429  7858  53429  262030  74571  

مبلـغ القـرض 
الممنـوح مـن 
  قبـل البنـك

6500  9400  5500  37400  135967  52200  

نسبـة التمويـل 
(%)  

70  70  70  70  51.89  70  

نسبـة التغيـر 
(%)  

-  0  0  0  18.11-  18.11  
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ـ ـار األجهـي إطـم فـت تتـع كانـذه المشاريـا أن هـكم         ـ ، وـة زة الداعم زء ـأن ج
ـ ـبالنسب% 02 ـبدر ـة و المقـة الدولـه خزينـت تتحملـدة كانـر الفائن سعــم ع ـة للمشاري
ـ % 03واب ـل الشبـم تشغيـدعل الوطنيـة ةـوكالالار ـي إطـم فـت تتـي كانـالت ت ـإذا كان
  .لبطالـة ن اـن عـللتأمي ار الصنـدوق الوطنـيـي إطـم فـتت

ل يعني ذلـك  ـدة ،هـر الفائـن سعـزء مـة لجـة الدولـل خزينـل تحمـي ظـن فـلك        
ـ ـلتبي ، ؟ هـأموال الستـردادمشاكـل  هـم تواجهـك لـأن البن ـ ـان ذلك س رف علـى  ـوف نتع

  .رة ـذه الفتـالل هـددة خـروض المسـم القجـح
  : 2005-2000رة ـالل الفتـددة خـروض المسـم القـحج -2-2-2

ـ ـه البنـم يواجـرة لـذه الفتـه لالـخ         ـ ـك مشاك ـ ـل ع ـ ع ـدم دف ات مـن  ـالمستحق
ـ ـه متمثـان مشروعـذي كـط و الـد فقـل واحـإال عمي الءـالعم ـ ـل ف ـ ـي مطع ل ـم متنق
ـ ـط مـي األول فقـد السداسـام بتسديـه قـنـث أئ حيـلى الشاطـع ، ولقـد   2003ة ـن سن
ي تـم ذكرهـا فـي    ـة و التـالحال ذهـي هـة فـراءات المتبعـاإلج اتخـاذى ـك إلـد البنـعم
ـ ـا وبالتالـب لهـم يستجيـل لـن العميـل ، لكـذا الفصـن هـث األول مـبحمال د قـام  ـي فق

ـ ـول علـا و الحصـه قضائيـل متابعتـن أجـي مـن محامـك بتعييـالبن ـ ـى تصري ن ـح م
ـ ـانات التـي الضمـرف فـل التصـن أجـة مـرف المحكمـط ـ ـي قدمه ـ ـا العمي ى ـل  إل
ـ ـالت 2005ة ـى سنـدة حتـة الوحيـذه الحالـر هـك ، و تعتبـالبن ـ ـي واجهه ك عنـد  ـا البن

 انتهـى اك من ـرى فهنـع األخـة للمشاريـا بالنسبـع ،أمـن المشاريـوع مـذا النـه لهـتمويل
ـ  استحقاقهـاـخ اريول تيصـ ـم ل  رىـوأخ التزامـات  نـم  هـا عليـد مـن تسديـم د ـبع

ـ ـذه الفتـالل هـزت خـي أنجـة التـع السياحيـى أن المشاريـل علدـي ذا ماـو ه ر ـرة تسي
ـ ـن تسديـا مـدة مكنتهـل جيـق مداخيـد و تحقـل جيـبشك التــي حصلــت   روض ـد الق

اء التي تحصلـت عليهــا قــد ساعدتهــا    ـدة اإلعفـا أن مـكم ،  عليهـا من قبـل البنـك
لجبائيـة وشبــه الجبائيــة التــي منحتهــا لهـا      علـى ذلك، باإلضافـة إلـى اإلعفـاءات ا

ـ  05ـ بو المقـدرة  االستثمـارالوكالـة الوطنيـة لتطويـر  وات للمشاريــع المرتبطــة   ـسن
ع التي تمـت فـي ـة للمشاريـسنـوات بالنسب 03دعـم تشغيـل الشبـاب والوطنيـة لوكالـة الب

  .إطـار الصنـدوق الوطنـي للتأميـن عـن البطالـة 
هم تستثمريــن وشـجع  لدولـة بإنشائهـا قـد ساعـد ت المإن هـذه الهيئـات التـي قامـت ا    

فـي هـذا المجــال وكــذلك مجـاالت أخــرى وفــي       االستثمـارعلـى دخـول مجـال 
وكذلك البنـك الـذي يقـوم بتمويلهـا ، ولكن ما هي هـذه المجــاالت ؟   ، قطاعـات متنوعـة 

  ـة و القطاعـات األخـرى مـن التمويـل الممنوح مـن طرفـه ؟وما هـو نصيـب السياح



  .القسم الثاني .....................جي في تمويل المشاريع السياحيةتقييم تجربة بنك الجزائر الخار: الفصل الثالث 

- 202 -

  
  

  :رى ـات األخـة بالقطاعـك مقارنـالت البنـن تمويـة مـاع السياحـب قطـنصي •
نحـاول فـي هـذا العنصـر إبـراز نصيـب قطـاع السياحـة مـن تمويـالت البنـك          

فـه إلــى القطاعــات األخـرى     مـن خـالل مقارنتهـا بحجم التمويـل الممنـوح مـن طر
  :ويتـم ذلك مـن خـالل الجـدول التالـي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 : تطـور حجـم التمويـل الممنـوح مـن طـرف البنـك حسـب القطاعـات ) : 18(الجـدول رقـم 
  

  .ألف دج : الوحدة                                                                                                                                                            
  السنـوات

 القطـاع
 المرتبـة (%)النسبـة  المجمـوع 2005 2004 2003 2002 2001 2000

  البـناء
  و األشغـال

 العموميـة 

7000 14000 58000 118000 - 270000 467000 39.36 1 

 2 37.76 448000 116000 33000 77000 22000 60000 140000 الصناعـة

 3 20.82 246967 52200 135967 37400 5500 9400 6500 السياحـة

 4 2.06 24500 4500 13000 - 900 1300 4800 خدمـات أخرى

 - 100 1186467 442700 181967 232400 86400 84700 158300 المجموع
  . -جيجل وكالة  –ي جعلى معطيات من بنك الجزائر الخار باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر       
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وح ـل الممنـجم التمويح ى منـة األعلـأن النسب )18(رقم  دولـالل الجـيالحظ من خ         

ـ ـة حيـالبناء و األشغال العمومياع ـة لقطـلك الموجهـي تـهك ـرف البنـن طـم درت ـث ق
ـ ـى قبـة األولـالمرتب احتـلد ـذلك فقـوب% 39.36ـب ـ ـل القطاع ـ  ،رى ـات األخ ل ـليحت

ـ ـرغ% 37.76ة ـة بنسبـة الثانيـة المرتبـاع الصناعـقط ـ ـم أنن ـ ـا الحظن  جـدول ي الـا ف
ـ البنـك  مـن طرف الممولـة اعـلهذا القط المشاريـعدد ـأن ع) 16(م ـق رقـالساب ة ـمنخفض
ـ ـب إنشـة التي يتطلـوال الضخمـإلى األمك ــب ذلود سبـويع ـ  عـاء مثل هذه المشاري ا ـأم

ة ـنسبل ـك يمثـرف البنـل الممنوح من طـم التمويـد كان حجـة فقـاع السياحـة لقطـبالنسب
ـ % 20.82 ى أن البنــك يرغــب فــي    ليحتـل بـذلك المرتبـة الثالثـة ، وهذا ما يـدل عل

ـ  ل هـذه األنشطـة الثالثـة و التـي تمثـل قطاعــات حيويــة والتــي ال   تمويـل مث زال ت
آت التي تقـدم  ـب المنشـت من نصيـرة فقد كانـة األخيـأما المرتب،   االستثمـارتحتـاج إلـى 

  . ة ـة منخفضـي نسبـوه% 2.06ة ـة بنسبـات السياحيـر الخدمـرى من غيـات أخـخدم
ـ ـن تمويـب كل قطاع مـنصيان ـل ذلك وتبيـكص ـلخين تـويمك          مـن  ك ـالت البن
  :ي ـالشكـل التال خـالل

  ةـك مقارنـالت البنـن تمويـة مـاع السياحـب قطـنصي) : 10(م ـل رقـالشك
  :رى ـاعات األخـبالقط 

  
  . - وكالة جيجل  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر 

          

39,36%

37,76%

20,82%
2,06%

البناء و األشغال العمومیة   الصناعة  السیاحة خدمات أخرى
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حجـم التمويل الممنـوح مـن قبـل بنـك     ن ـذي يبيـق و الـل السابـالل الشكـن خـم        
قطـاع السياحــة   نصيـبو يوضـح أيضـا  حدى ،الجزائـر الخارجـي لكـل قطـاع علـى 

بـدورها قـد   التـي  ومن هـذا التمويـل و الـذي سمـح بإنجـاز مجموعـة مـن المشاريــع  
  .توفيـر مناصـب للعمـل  فـيساهـم  ت

  :تأثيـر قـرار البنـك علـى خلـق مناصـب العمـل  -2-2-3
ـ  بنـكة الـموافقر ـدى تأثيـة مـلمعرف         ـ ـتمويله للمشاري ـ ـع السياحي ـ ـة ف ق ـي خل
  :ي ـدول التالـدل بالجـل نستـب للعمـمناص

  
  :ل ـمب العـق مناصـى خلـك علـر قرار البنـتأثي ) :19(م ـدول رقـالج

  .عامل :الوحدة                                                                                               
  السنـوات

  البيـــان
  المجموع  2005  2004  2003  2002  2001  2000

عـدد 
مناصب 
  العمـل

  76  12  36  13  04  07  04  الدائمين

  116  16  28  36  08  20  08  المؤقتين

  192  28  64  49  12  27  12  لمجمـوعا
  . -وكالة جيجل  –على معطيات من بنك الجزائر الخارجي  باالعتمادمن إعداد لطالبة : المصدر    
  

ـ ـظ أن عـنالح) 19(م ـدول رقـات الجـالل معطيـن خـم         ال و منـذ سـنة   ـدد العم
ـ ـوذلك راج استقـراردم ـرف عـيع 2005ة ـى سنـحتو 2000 ـ ى حـع إل م المشـاريع  ـج
ـ ـرار البنـون لقـي يكـرة و التـذه الفتـالل هـزة خـة المنجـالسياحي ر كبيـر علـى   ـك أث
و التـي  االت الداعمة ـرف الوكـل من طـادة التأهيـى شهـت علـى وإن حصلـحت ،ا ـزيادته

هـو خلـق أكبـر عدد ممكـن مـن مناصـب العمل و بالتـالي   استحداثهـاكان الغـرض مـن 
ر على مناصـب  ـدوره يؤثـع و ذلك بـذه المشاريـى هـر علـر كبيـه تأثيـك لـر البنراـفق

  . خلقهـان ـل الممكـالعم
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  :ل ـة الفصـخاتم
 -جيجلكالـة و –ر الخـارجي  ـك الجزائـول أن بنـن القـل يمكـذا الفصـة هـفي نهاي        
ذ سـنة  ـه و منـ،إال أن السياحيـة للمشاريـع هلـي تمويـرة فـه الخبـن لديـم يكـه لـرغم أن
ـ ـدد الملفـم أن عـع رغـذه المشاريـل هـدأ بتمويـب 1980 ـ ـات المودع ـ ـة كان ل ـت تمث

ـ ـال ،كمـذا المجـى هـن علـال المستثمريـلة إقبـب قـة ،وذلك بسبـة ضئيلـنسب دد ـا أن ع
  .ا ـان منخفضـا كـن أيضـاح الوافديـالسي

ـ ـرف البنـن طـة مـة الممولـمشاريع السياحيب الـت أغلـد كانـلق          الل هـذه  ـك  خ
ـ ـوات التسعينـي سنـه فـ،لكناعم ـنادق و المطـي الفـة فـز خاصـتركت الفترة را ـات و نظ

ـ ـع تمويـد تراجـد فقالادت البــي سـة التـاع األمنيـلألوض ك إلقامـة مثـل هـذه    ـل البن
ـ ـض التمويـبع عدا ما، اريع ـالمش ـ  هةـالت الموج ـ  ـلبع ـ ـض المشـاريع السياحي ل ـة ألج

ذه الفتـرة  ـنك خالل هـالب ذهاـاتخي ـات التـر و اإلحتياطـم التدابيـا ،ورغـة نشاطهـمواصل
ـ  ـان لتدهـي كـو الت ،عـدم الدفـل عـض مشاكـه بعـه صادفتـإال أن ة ـور األوضـاع األمني

ـ ـد عـاع  فقـذه األوضـن هـع تحسـه مـا ،لكنـي حدوثهـيرا فـدورا كب لهـذا   هلـاود تموي
ـ ـيهلظ عـن التحفـوع مـع نـع مـن المشاريـوع مـالن ـ ـا ، كما أنه ـ ـا كان ـ ـت تت ي ـم ف
ـ   2000ة ـذ سنـاب منـل الشبـم تشغيـدعالوطنيـة لة ـوكالالار ـإط ـ ـوحت  2003ة ـى سن
ـ  ، كمــا أنـه  اع ـي اإلرتفـك فـن قبل البنـة مـع الممولـدد المشاريـت عـد عرفـفق ام ـق
ـ ـار الصـإط فـيع ـل مشاريـمويبت ـ لي ـندوق الوطن ـ ـلتأمي ـ ـن ع ـ  ،ةـن البطال ل ـلتص

ـ ـنسب وبذلك أصبحـت ،اـى قبولها كلهـإل 2005ة ـي سنـة فـع المقبولـالمشاري ة ـة مساهم
ـ ـنش و أصبحوى ،ـارب الحدود القصـقتة ـاليمة اإلجـي التكلفـك فـالبن  يتــوسع ك ـاط البن

  .ة ـع السياحيـلمشارين اـرى مـواع أخـل أنـليشم
ل عنـد تمويلـه   ـن المشاكـة مـه مجموعـك تواجهـإن البنـذا فـل هـم كـن رغـلك        

ع السياحية ـا المشاريـز بهـتميي تـة التـي الموسميـة فـة خاصـو المتمثل ،عـذه المشاريـله
ـ ـمـه و أف عائقا أمامـي تقـو الت ـ ـام المستثم ـ و بالتا مـدا خــيل  ق ـرين لتحقي ي دفـع  ـل

ة التـي يتسـبب بهـا المسـتثمرين وعـدم      ـى المشاكل البيئيـة إلـك ،باإلضافـم للبنـمستحقاته
ات المعنية إلى غلقهـا و بالتـالي عـدم    ـر الهيئـيضط ذا ماـة ،هـروط النظافـم لشـخضوعه

  .ه ـى مستحقاتـك علـحصول البن
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فـي ختامنـا لهـذا البحـث ، نصل إلـى أن السياحـة لهـا دور كبيـر فــي زيــادة           
سريعــة و إمكانيتــها فــي     مـرد وديـة  نظـرا لمـا تقـدمـه مــن   االقتصـاديالنمـو 

اليـد العاملـة ،و بالتالـي يساهـم فـي تقليـص البطالـة ، إذا ال يمكـن للجزائـر  امتصـاص
علــى   المـوارد و  االقتصـاد هـذا القطـاع خاصـة و أنـه أصبـح تنويـع  مـن أن تهمـل

  .الصعيـد المحلـي ضـرورة البـد منهـا 
مـن أجـل تحقيـق ذلك يجـب منـح مكانـة أكبـر للسياحـة فـي إطــار السياسـة           

طــط  التنمويـة العامـة ،كمـا يجـب علـى السياسـة الوطنيـة للسياحـة أن ترتكـز على مخ
رئيسـي للتنميـة علـى المـدى الطويــل و السهــر علــى توافقــه مــع القطاعــات       

،وذلك بتحديـد األولويـات فـي مناطـق التوسـع السياحـي وفـي   االجتماعيـةو  االقتصاديـة
أشكـال السياحـة التـي يجـب ترقيتهـا و كـذا فـي نـوع الزبائـن المستهدفــين وطنيـين   

   .كانـوا أو أجانـب 
سنـة ،تكتســي طـابع السياسـة     25و لكـون السياسـة السياحيـة وألول مـرة منـذ         

الوطنيـة فـي برنامـج الحكومـة ، ينبغـي إعـادة النظــر فــي اإلطـار العــام للتنظـيم      
اإلستراتيجيـة الكبـرى و األهـداف العامـة للمخطط الرئيسي و تحويلهـا   االختيـاراتبمـراعاة 

تعامليــن  مداف وسيطيـة و قـطاعيـة ضمـن تقسيـم المهــام بــين الدولــة و ال   إلـى أه
السياحـي و الـذي نجـده يتركـز على المشـروعات   االستثمـارالخـواص ،و السعـي لتنمـية 

الفندقيـة مع إهمـال األنـواع األخـرى مـن المشاريـع السياحيـة ، باإلضـافة إلـى تحسـين    
لمتعلقـة بالنقـل، الحــرف ، الصناعــات التقليديــة وأنشطــة     الخدمـات و التسهيـالت ا

التسويـق وتنسيقـها مـع مختلـف وكـاالت السياحـة و السفـر المحليــة و األجنبيــة فـي    
  .الداخـل و الخـارج 

فبالرغـم مـن اإلمكانـات السياحيـة التـي تتمتـع بهـا الجزائــر نجــد أن هــذا            
عـدة مشاكـل حالـت دون تطـوره، و التـي  وقفـت حجــرة عثـرة    القطـاع يعانـي مـن

أمـام المستثمريـن لدخـول هـذا المجـال وتحقيـق المردوديــة التــي كــان يفتـرض أن     
  :يحققوهـا ويمكـن تلخيـص تـلك المشاكـل فـي 

بــه منـذ    االهتمـام الضعـف و التأخـر الـذي عانـى منـه القطـاع بسبـب قلــة   •
ـ   لاالستقـال أعطيــت األولويــة للقطــاع     ة، ففـي أغـب المخططــات التنمويـ

علــى  )  االجتماعيــة (الصناعـي ، باإلضافـة إلـى تشجيـع السياحــة الداخليــة   
 حسـاب السياحـة الدوليـة ،وهذا أدى إلـى ضعـف البنيـة التحتيـة للقطـاع ،كمـا أن 
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  بـيرا سـواء للقطـاع العـام أو القطـاع  المنشـآت السياحيـة  لـم تعـرف  تطـورا ك    
  الخـاص رغـم  كـل  التدابيـر  القانونيـة  خاصـة  المتخـذة مـن طـرف الدولـة     
  .فـي السياحـة  لالستثمـار     

إهمـال المعـالم التاريخيـة وتدهورهـا ،كمـا أن المنتجــات التقليديــة و الحرفيــة     •
مجـال تسويقهـا وكـذا حصولهـا على المـواد   تعانـي مـن مشاكـل خصوصـا فـي

  .األوليـة 
،فأغلــب مؤسساتــه    االستقــالل مشاكـل التسييـر التـي صادفهـا القطـاع ومـنذ  •

تابعـة للقطـاع العمومـي و لقـد كانـت تحقـق عجــزا ماليــا كبيـرا ،كمــا أن     
  .معظمـها يحتـاج إلـى إصـالحات كثيـرة 

ـل أدت إلـى ضعـف و تأخـر هـذا القطـاع ،ومـن أجــل ذلـك   كـل هـذه المشاك        
فقـد سطـرت السلطـات المعنيـة برنامجـا يهــدف إلــى ترقيــة وتنشيــط السياحــة      
الجزائريـة ويرتكـز علـى عـدة محـاور ، يتمثـل المحـور األول فــي رفــع قــدرات    

يـع العرض ،أمـا المحـور   و الخوصصـة و الشراكـة وتنو االستثمـاراإليـواء عن طريـق 
الثانـي لهـذا البرنامـج فإنـه يركـز علـى تدعيـم النوعـية وذلك بتحسـين الخدمـة المقدمة 
و المحيـط السياحـي وتكويـن المـوارد البشريـة ،أما المحـور الثالـث فيرتبـط بتحسيــن  

  .صورة الجزائـر السياحيـة فـي الخـارج 
اإلصـالحات التـي عمـدت الدولـة علـى القيـام بهـا وذلـك      هـذا باإلضافـة إلـى         

بمحاولـة تكييـف القوانيـن مـع مقتضيـات السـوق، و التي مـن شـأنها أن تمـنح تحفيـزات     
وضمـانات للمستثمـرين الوطنيـين و األجانـب العمومييـن و الخـواص ،كمـا أنشـأت عـدة    

، الوكالـة   االستثمارلـة الوطنيـة لتطويـر الوكا: بشكـل عـام مثل االستثمـارهيئـات لتدعيـم 
الوطنيـة لدعـم تشغـيل الشبـاب والصـندوق الوطنـي للتاميـن علــى البطالـة ،أمـا فـي     
المجـال السياحـي فقـد تـم إنشـاء الوكالـة الوطنيـة للتنميـة السياحــة و التــي تهتــم    

يـة ، كـما تــم تحديـد منـاطق    بالعقـار السياحـي و المؤسسـة الوطنيـة للـدراسات السياح
 لالسـتثمار التوسـع السياحـي وقائمـة المشـاريع المتعلقـة بالحمامـات المعدنيـة المعروضـة   

ولكـن بالرغـم مـن ذلك فـإن المشاريـع السياحيـة كانـت ضعيفـة ،ومــن أجـل تسـليط    
نحـاول  الضـوء أكثـر علـى نتائـج هـذه اإلجـراءات علـى المجـال السياحــي ، سـوف   

و الـذي  – وكالـة  جيجـل   –معرفـة ذلك مـن خـالل مساهمـة بنـك الجزائـر الخارجــي  
  2005-1980خـاض تجربـة تمويـل هـذه المشاريـع وذلك خـالل الفتـرة 
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ونظـرا لطـول الفتـرة المـدروسة هـذا ما سيمكنـنا مـن محـاولة الحكم علـى اإلجـراءات    

ى مستـوى هـذا القطـاع ويمكننـا عـرض النتـائج التـي     المتخـذة مـن طـرف الدولـة علـ
  .توصلنـا إليهـا مـن خـالل هـذه الدراسـة 

  :النتـائـج  
وك في تمويل المشـاريع السـياحية   ـا دور البنـا فيهـي تناولنـة و التـلدراساذه ـإن ه        

لنـا  فقـد سـمحت    ، - وكالـة جيجـل   –ي ـر الخارجـنك الجزائـات بـالل معطيـن خـوم
  :ا ـر منهـج نذكـدة نتائـى عـول إلـبالوص
نـوع المشـروع السياحـي إال انـه يتطلـب تمويلــه مـن طــرف     اختلـفمهمـا  •

  .البنـوك  التجاريـة 
و الحواجـز البيـروقراطية المتعلقـة بصعوبـة الحصــول علـى    االحترافيـةنقـص  •

وعدم تهيئتـه، كمـا أن    العقـار السياحـي خصوصـا فـي مناطـق التوسـع السياحـي
المناطـق األخـرى تـكون غيـر مناسبـة إلقامـة المشاريـع السياحيـة عليها ، وهـذا 
ما أدى فـي كثيـر مـن الحـاالت إلـى رفــض البنــك تمويــل مثــل هــذه      

  .المشاريـع 
رغـم المشاكـل التـي قـد تحـدث للبنـك عنـد تمويلـه لهـذه المشاريــع و التــي    •

بالموسميـة إال أنـه قـد قـام بتمويـل كـل المشاريـع التـي تحققــت فيهـا   تتميـز 
علـى الضمانـات المقدمـة ،لكـن ذلـك لـم    باالعتمـادالشـروط التـي يطلبهـا وذلك 

ينـف حـدوث مشاكـل ،خصوصـا مـع نقـص المتابعـة الميدانيـة مــن طــرف   
  .البنـك 

تمويلهـا خصــوصا خــالل الفتـرة مـن     أغلـب  المشاريـع  التـي قـام  البنـك ب •
كانـت قـد تمـت فـي إطـار دعـم الوكالـة الوطنيـة لدعـم تشغيـل  2000-2005

الشبـاب وكـذا الصنـدوق الوطـني للتأميـن عن البطالـة ، فـي حيـن نجـد نقـص  
  .لتلك المشاريـع التـي كـان تمويلهـا مـن طـرف المستثمـر فقـط 

ت صنـدوق ضمـان مخاطـر القـروض ،إال أنــه لـم يـتم    رغـم أن الدولـة وضعـ •
  .تدخلـه فـي تعويـض البنـك فـي المجـال السياحـي 

لـم يواجـه البنـك حـاالت كثيـرة لعـدم دفـع المستحقـات وهـذا مـا يــدل علـى     •
البنكيـة وغيـر البنكيـة المتمثلـة فـي أسـعار     االمتيـازاتالمستثمـرين مـن  استفـادة

 .دة المدعمـة و كذا المزايـا الجبائيـة وشبه الجبائـة من طرف الهيئات الداعمـة الفائـ
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رغـم اإلجـراءات المتخـذة مـن طـرف الدولـة و التــي تتعلــق بتحديــد الحـد      •
األقصـى للتمويـل مـن طـرف البنـك للمشاريـع بصفـة عامـة و التـي تـتم فـي   

 2000البنـك لم يقــم بتطبيقهــا إال سنــة    إطـار هيئـات الدعـم ،لكننـا نجـد أن 
لتبقـى السنـوات السابقـة غيـر مطبقـة و هـذا ما يــدل علــى أن البنـك خـالل     

  .التسعينـات كـان متحفظـا لتمويـل مثـل هـذه المشاريـع 
وك الربويـة  ـالهيئـات الداعمـة و البن  ن خـاللـالسياحيـة م المشاريـع   إن تمويـل •

مـاشى مع الصيـغ التـي تتعامـل بهـا البنـوك اإلسالميـة ممـا يجعهـا   يجعلهـا تت ال
  .بعيـدة عـن هـذه الصيغـة فـي التمويـل

إن بنـك الجزائـر الخارجـي رغـم انـه يعـرض مجموعـة مـن صيــغ التمويـل           
ووفـق شـروط معينـة حسـب مـا تقتضيـه مبـادئ النشــاط البنكــي ،إال أنـه نجـد أن     

متـه فـي تمويـل المشاريـع السياحيـة لـم تصل إلـى المستــوى المطلـوب بالنظــر    مساه
إلـى عددهـا ،وهـذا راجـع خاصــة إلـى الصعوبـات التــي يواجههــا فــي هــذا     

  .المجـال و المرتبطـة بالمستثمريـن من جهـة و بالقطـاع والمحيـط مـن جهـة أخـرى 
  :  تاـاحراالقت

و التــي مــن شأنهــا أن تخفــف مـن       االقتراحاتي مجموعـة مـن وفيمـا يلـ        
المشاكـل التـي يواجههـا القطـاع السياحـي ويحفـز المستثمريـن وكـذا البنـوك للدخــول   

  :أكثـر فـي هـذا المجـال 
 استغاللالعمـل على إزالـة المعوقـات التي تواجـه النشـاط السياحـي في الجزائـر و  •

ياحيـة المتوفـرة بكفـاءة وفعاليـة ،وذلك من خـالل إعطـاء األولويـة    اإلمكانـيات الس
  .السلطـة العموميـة بوظيفـة التخطيـط المرن و المراقبة  احتفـاظللقطاع الخـاص مع 

حسـب النشاطـات و المناطــق و أن يتــم    االستثمـاراتأن يتـم تحديـد وتوزيـع  •
و التعليمـات   االتجاهـات  العتبـار اوضـع مخططـات للتهيئـة مـع األخـذ في عيـن 

  .المتعلقـة بحمايـة البيئـة مـع مـراعاة التنميـة المستديمـة 
العمـل عـلى معالجـة المشكـالت اإلداريـة التـي تواجـه عمليـة الترقيـة السـياحية      •

  .وخاصـة مشكلـة التضـارب فـي المهـام بيـن األجهـزة المحليـة و المركزيـة 
بشريـة بالشكـل الـذي يمكـن مـن ممارسـة النشــاط السـياحي   تنميـة الكفـاءات ال •

بشكـل سليـم وتكثيـف عمليــات التكــوين وتكييفهــا مــع القطــاع بكاملــه        
 ...) .،اإلعـالم ،النقـل ، خدمـات اإلطعـام  االستقبـال(

  



 .الخـاتمـة .......................................................................................................

  
  

مــن خــالل القــرض الفنـدقي الموجـه       لالستثمـارتوفيـر الـشروط التحفيزيـة  •
أن القطـاع يتطلـب أموال ضخمة  اعتبـارمـرين فـي قطـاع السياحـة ،علـى للمستث

  .السياحيـة  االستثمـاراتوإنشـاء صنـدوق لضمـان 
نظـرا لتوفـر الجزائـر علـى ثـروات سياحيـة كبيـرة ومتنوعــة ، فيجـب القيـام     •

على   ماداالعتبعمليـة جـرد لهـذه الثـروات وتصنيفهـا وترتيبهـا حسـب األهميـة و 
األسـس العلميـة، وأن يتـم إقامـة دراسات الجـدوى مـن أجـل تقييــم المسـتثمرين   

  .على الطبيعـة و البيئـة  انعكاساتهـاو  االقتصـاديو  االجتماعـيمن حيـث التأثـير 
بالحمامـات المعدنيـة وتهيئتهــا وتنميتهــا وإقامــة وسائــل      االهتمـامضـرورة  •

المواطنيـن الجزائرييـن  الحتياجـاتاء الضروريـة ،وذلك نظـرا و اإليـو االستقبـال
و السيـاح األجـانب إلـى هـذا النـوع مـن السياحـة ،خاصـة فـي مجـال العـالج 

  . االستجمـامو 
بالسيـاحة الصحراويـة لما تكتسيـه مـن أهميـة كبيـرة السيمــا   االهتمـاممحاولـة  •

مـا يجـب زيـادة منشـآت اإليواء فــي الجنـوب   فـي تطويـر السياحـة الدوليـة ،ك
  .ألنهـا تعانـي مـن نقـص كبيـر فـي ذلك 

محاولـة إدخـال الثقافـة السياحيـة للمواطنيـن الجزائرييـن مــن خــالل إثــراء     •
البرامـج المدرسيـة و اإلعـالم ومـا يساهـم بـه من نشر لهـذه الثقافـة ،وذلـك ألن    

يعتبـر شرطـا أساسيـا في نجـاح ترقية السـياحة ،مـن    مساهمـة السكـان المحلييـن
خـالل مساهمتـهم فـي توفيـر المنـاخ المالئـم للسيـاح ،كما أنهـم يشـكلون أفضـل    

  .ضمـان للدفـاع عـن التـراث السياحـي و تنميتـه 
ال يمكـن تحقيـق التنميـة السياحيـة دون توفيـر نشاطـات الدعـم وتلك المرتبطة بهـا   •

لنقـل السياحـي و الصناعـات التقليـدية و التنشــيط الثقافــي و الرياضـي    ا:مثـل 
الخ، وذلك لما لهـا مــن أثـر كبــير    ...والفنـي باإلضافـة إلـى النظافـة و األمـن 

علـى تحسـين مستـوى الخدمـة وجعلهـا قـادرة علـى التنـافس وتوسـيع السـياحة    
  .الدوليـة 

لى تحقيـق المنافسـة مـن خـالل وضـعها للمقـاييس    إن دور الدولـة له أثـر كبيـر ع •
 .بحيـث تتناسـب و المتطلبـات الدوليـة و السهـر علـى تنفيذهـا 
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 تإن الجهـود الراميـة لترقـية السياحـة ستظـل ضعيفـة إذا لــم يتبعهــا إجـراءا    •
تخفيـف فيمـا يتعلـق بشـروط الدخـول إلـى الجزائـر ، من جهة أخـرى البـد مـن    

و إعـادة فتـح التمثيليـات السياحيــة فـي    االتصالـيحسيـن النظـام اإلعالمـي و ت
  .الخـارج و التـي تشكـل أسـاس لهـذه العمليـة 

تحسيـن نظـام اإلعـالم اإلحصائـي من خـالل جمـع أفضـل للمعلومات و توفيرهـا   •
القطــاع  فـي هـذا  االستثمـاربشكـل يسمـح ألصحـاب المشاريـع الراغبيـن فـي 

  .فـي تقييـم مشاريعهـم  استخدامهـامـن 
ت  مـن  الضـروري  تكييـف  األدوات  التشريعيــة   استثمـارمـن أجـل ترقيـة اال  •

ـ   ب مــع خصوصـية القطــاع    و التنظيميـة ، وكـذا اآلليـات التمويليـة التـي تتناس
بــلدان  منافســة ال  االعتبـار السـوق مـع األخـذ فـي عـين   اقتصـادومتطلبـات 

  .أكثـر جاذبيـة  استثمـارالمجـاورة و التـي لديهـا شـروط 
أصـحاب المشـاريع الـذين     اختيـار فيـما يخـص الشراكـة والخوصصـة البـد مـن  •

مـن التجـارب    باالستفــادة تتوافـر لديهـم المهـارة و التمويـل ومعـرفة األسـواق 
  .و عربيـة  السابقـة والـي حققهـا القـطاع مـع مجمـوعات أجنبيـة

التحفيزيــة لتخطـي صـعوبات     تإنشـاء بنـوك متخصصـة و تكييــف اإلجــراءا   •
فـي القطـاع خصوصـا تلك المتعلقـة بالعقــار السياحــي ،فيجــب أن     االستثمـار

تتوفـر لـدى القطـاع الوسائـل المالئمـة لتسييـره ومعالجـة هــذا المشـكل الـذي    
  .المحافظـة عليـه يعرقـل تنمـية التوسـع السياحـي و 

فـي األخيـر نأمـل أنـا قد وفقـنا فـي إنجـاز هـذا البحـث ،كمـا أن وقوفنا عنـد          
هـذا الحـد ال يعنـي تمـام الدراسـة لهـذا المجـال ،بـل العكـس مــن ذلـك فهـو يمثـل     

  . جديـدة لدفـع بحـوث أخـرى مستقبليـة أكثـر عمقـا ونفعـا  انطالقـة
  
  
  
  

  .ق ـي التوفيـولواهللا 
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  :الملخـص

لقـد كان هدف اإلصالحـات التـي شرعـت فيهـا الجزائـر فـي العشريـة األخيـرة هـو         
تنويـع االقتصـاد و االهتمـام بقطاعـات أخـرى خـارج قطـاع المحروقـات، و مــن بينهــا   

يلــت  قطـاع السياحـة و الـذي يمكنـه مـن أن يوفـر موارد مالية ال يسـتهان بهــا إذا مـا أز   
العراقيـل التـي تقـف أمـام ترقيتهـا خصوصــا تلـك المرتبطـة بالمحيــط عامــة كعــدم       
االستقـرار السياسـي و األمنـي، وتلك المرتبطـة بالقطـاع خاصـة منهـا صعوبــة الحصــول    
علـى العقـار، ضعـف الوسائـل فـي مجـال الترقيـة، صعوبـة الحصـول علــى القــروض   

كـل ذلك أدى إلـى إهمـال االستثمـار فـي هـذا القطـاع و انخفـاض حجــم  الخ، ...المصرفيـة
  .المشاريـع السياحيـة

هـذا الوضـع جعـل مـن الدولـة تقـوم بتسطيـر مجموعـة من البرامج و التي ترجمــت          
اع فتي شكـل هيئـات لتنفيـذ سياستهـا السياحيـة من جهـة، و دعـم المستثمريـن في هـذا القطـ

و التــي تقــوم    ANDTالوكالـة  الوطنيـة للتنميـة  السياحيــة  : مـن جهـة  أخـرى ة مثـل
  .بتحديـد مناطـق التوسـع السياحـي ومنـح العقـارات السياحيـة للمستثمرين فـي هـذا المجـال

 لكـن دور هـذه الهيئـات مرتبـط خاصـة بالـدور الـذي تلعبـه البنـوك العموميـة مـن          
خـالل تقديمهـا للقـروض المصرفيـة و التـي تسمــح للمسـتثمرين مـن إقامــة مشاريعهــم      

  .السياحيـة
ومـن خـالل وقوفنـا علـى مساهمـة إحـدى هـذه البنـوك فــي تمويــل المشاريــع            

الحظنــا أن النتائــج    –وكالـة جيجـل    -السياحيـة و المتمثـل فـي بنـك الجزائـر الخارجـي
محققـة في مجـال تمويـلـه المشاريـع السياحيـة لـم ترقـى إلـى المستـوى المطلـوب وذلـك  ال

نظـرا للصعوبـات التـي يواجههـا فـي هـذا المجـال، وكذلك بسبـب العراقيـل التــي تقــف   
أمـام المستثمـرين خصوصـا تلك المتعلقـة بالحصول على العقــار السياحــي ،لكــن يمكــن     

مـن خـالل تسهيـل إجـراءات الحصـول علـى العقـار وتدعيـم نشـاط البنــوك  تـدارك ذلك 
العموميـة بمجموعـة مـن البنـوك المتخصصة على غـرار البلــدان ذات الطابــع السياحــي    

  .بحيـث تتوافـق مـع خصوصيـات هـذا القطـاع من حيـث نمـط التمويـل 
  
  
  

  :الكلمـات المفتاحـية
  .السياحيـة، البنـك، التمويـل، التنميـة السياحـة، المشاريـع

 
 



 
Résumé : 
 
 L'objectif des réformes entreprises par l'ALGERIE durant la dernière 
décennie était d'apporter un plus à l'économie en s'intéressant à d'autres secteurs 
en dehors de ce lui des hydrocarbures, tel que le tourisme qui peut générer 
d'importantes ressources financières. à condition de diminuer les obstacles, qui 
entravent le développement du secteur et principalement, celui de 
l'environnement relatif à l'instabilité de l'administration, l'insécurité, la difficulté 
d'acquérir des terrains, la difficulté d'obtenir des crédits bancaires et l'insuffisance 
du matériel spécifique à ce domaine pour promouvoir ce dernier. 
Tous ces obstacles ont contribué à avoir très peu d'investisseurs dans le secteur 
touristique. 
 

 Cette situation a poussé l'Etat à tracer des programmes pris en charge par 
des institutions pour exécuter sa politique d'un coté, et de l'autre coté encourager 
les investisseurs (prives nationaux ou étrangers) dans ce domaine nous citerons 
par exemple la création par l'Etat de l'agence nationale de développement 
touristique (ANDT) qui délimite les zones d'expansion touristique, et affecte les 
terrains aux futurs investisseurs dans ce secteur. 
 

 Mais le rôle de ces institutions est étroitement lié au comportement des 
banques publiques dans l'octroi des crédits qui permettent aux investisseurs de 
réaliser leurs projets touristiques. 
 

 A partir de nos études sur la contribution de ces banques comme :  
       la Banque Extérieure d'Algérie : agence de JIJEL, nous avons constaté que 
les résultats réalisés concernant sa contribution aux projets touristiques était en de 
ça des besoins ce la à cause des difficultés de tout ordre et surtout celle ayant trait 
à l'obtention des terrains. 
 

 Tous ces problèmes peuvent être dépassés si l'on facilitait les procédures 
d'acquisition des terrains en accompagnant l'activité des banques publiques par la 
création de banques spécialisées dans ce secteur comme cela se fait dans les 
autres pays touristiques. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Mots Clés : 

   Tourisme, Investissement Touristique, banque, développement.        



Summary: 
  

 The objective of the reforms undertaken by Algeria during the last decade 
was to bring more to the economy while being interested in other sectors apart 
from of hydrocarbons, such as tourism which can generate significant financial 
resources.with the proviso of decreasing the obstacles, which block the 
development of the sector and mainly that of the environment relating to the 
instability of the administration, the insecurity, the difficulty in acquiring 
grounds, the difficulty in obtaining bank credits and the insufficiency of the  
specific material to this field in order to promote this last. 
All these contributed obstacles have very few investors in the tourist sector. 
 

 This situation has pushed State to trace programs taken of charges by 
institutions to carry out its policy of with dimensions, and other with dimensions 
to encourage investors (privet, national or foreign) in this field we can quote for 
example creation of agency national of development tourist (ANDT) by State 
which delimits the zones of tourist expansion, and assigns the grounds to the 
future investors in this sector. 
 

 But the role of these institutions is closely related to the behavior of the 
public banks in the granting of the appropriations which make it possible to the 
investors to carry out their tourist projects. 
 

 From our studies on the contribution of these banks as the Bank External of 
Algeria: agency JIJEL, we noted that the results carried out concerning its 
contribution to the tourist projects was in that of the needs this it because of the 
difficulties of any kind and especially that having milked with obtaining the 
grounds. 
 

 All these problems can be exceeded if one facilitated the procedures of 
acquisition of the grounds by accompanying the activity by the public banks by 
the creation of specialized banks in this sector like that is done in the other tourist 
countries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key Words : 
Tourisme, Investissement Touristique, bank, development. 


