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إلى التي منحتي إحساسا جميال يحيطني ،إلى التي , اىدي ثمرة العلم، وجهد السنين إلى التي منحتني قلبا يواسيني
إلى التي ,إلى التي أشتاق لها بصمت يعتريني,إلى التي بكت علي عند فراقي و عند لقائي,منحتني حضنا يدفيني

إلى أّول من نطق باسمها لساني، , إلى التي أتمنى ان ال تفارقني طوال العمر,ساندتني في كل مشواري الدراسي
حفظها اهلل " أمي  الغالية أمي أمي" وخفق لها قلبي إلى من جعل اهلل الجنة تحت أقدامها فعشقت تراب أقدامها 

 .ورعاىا و أطال في عمرىا
إلى الذي من عطفو سقاني، وبرحمتو رعاني، إلى من رباني فأحسن تربيتي، إلى عدتي و عتادي في دنياي، إلى 

إلى الذي أعتبره دنيا كبيرة ,الذي وقف بجانبي وساعدني في كل خطوات حياتي،إلى الذي أحبني أىداني الطريق 
إلى من غرس في ذاتي التضحية وعزة النفس و الشموخ إلى الذي أتمنى أال يفارقني طوال العمر  , أتعلم منها كل يوم

 .حفظو اهلل و رعاه وأطال في عمره" أبي أبي  الغالي" 
إلى الذين ال أتصور الحياة بدونهم ، إلى الشموع التي أضاءت البيت إخوتي ,إلى من قاسمني األفراح و االحزان 

 ..أدامهم اهلل في حفظوموالي ىاشم موالي عمر،,سي محمد,أسماء:األعزاء
 .نورة ، ايمان ،موالي علي:  أصدقائي الذين ساعدوني على إنجازىذا العملإلى

 .(لهشمي و بلوافي) أفراد عائلتي........ إلى كل
 زمالئي................إلى كل

 إليكم..إلى من يحبهم قلبي ولم يذكرىم قلمي ولساني فالعمل كلو لكم،وإلى كل من تسكنو روح العلم والمعرفة.
 .إلى عائشة لهشمي..............وأخيرا الى التي عاشت تنتظر ىذا اليوم

 



 

 

  

 أتقدم بالشكر إلى اهلل عز و جل الذي سدد خطاي  

 النجاز ىذا العمل، كما أشكر كل من ساىم من قريب

  أو من بعيد في انجاز ىذا العمل، وأخص بالذكر األستاذ

  الذي لم يبخل علي بتوجيهاتو و معلوماتو القيمة

  الذي ساعدني كثيرا في انجاز ىذا العمل أال و ىو

 "كما أخص بالشكر " مجاىد سيد أحمد "  األستاذ 

، كما نشكر عمال وكالة  (مسؤول تجاري)السيد عبد الرحيمي رضا 

(ANDI) على ما قدموه , "التومي نور الدين" بأدرار خاصة السيد

و ال يفوتني أن أوجو شكري إلى كل الذين ساعدوني في إتمام , لي

 .ىذا البحث
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الفعاؿ مف خبلؿ كعيو لمدكؿ أك لمفرد  سكاء ر،تعتبر السياحة مف المجاالت االقتصادية الجكىرية لمكثي      
المستمر النابع مف ثقافة سياحية مبنية أساسا عمى ضركرة استقطاب السياح باستمرار، ك يمعب الفرد فييا 

الدكر بيذا القطاع االستراتيجي يجعؿ مف الدكلة اإلطار األكؿ في كضع اآلليات المناسبة لبلستثمار العقبلني 
في ىذا القطاع ك كؿ ذلؾ يصب في تحقيؽ تنمية المجتمع مف خبلؿ تنفيذ العديد مف المشاريع ك 

المخططات التنمكية التي يعتبر رأس ماليا العائد مف األمكاؿ المتحصؿ عمييا إثر الفاعمية في الميداف 
. السياحي

 ىا إلى دخكؿ سكؽ السياحة كجعميا كاحدة مف األكلكيات القكمية كتحكيؿدكلة     في ىذا اإلطار، تطمح اؿ
إلى أحد مراكز الجذب السياحي مف الدرجة األكلى، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ إستراتيجية حكيمة كفعالة، ترتكز 

مف جية عمى التجارب الناجحة في البمداف المطمة عمى حكض البحر المتكسط  ك بالتالي فاف طابعيا 
الجغرافي كاالقتصادم كمميزاتيا االجتماعية كالثقافية، كسماتيا الخاصة، ككضع طبيعتيا األصمية كمكاردىا 
المتعددة قد تساعد بشكؿ كبير في تطكير مكاردىا مف خبلؿ مجمكعة مف المخططات التي عممت الجزائر 

. عمييـ منذ االستقبلؿ المتمثمة في مجمكعة مف المشاريع السياحية قيد التنفيذ
   كتعد ىذه المخططات بمثابة الكثائؽ التي تترجـ إرادة الدكلة في تثميف القدرات الطبيعية، الثقافية كالتاريخية 
لمببلد، ككضعيا في خدمة السياحة في الجزائر، كلتحقيؽ القفزة المطمكبة كجعؿ السياحة أكلكية كطنية لمدكلة، 

. يجب النظر إلييا عمى أنيا لـ تعد خيارا بؿ أصبحت ضركرة ، ألنيا تشكؿ مكردا بديبل لممحركقات
:  كعميو يكمف طرح اإلشكالية اآلتية

دورىا في تفعيل النشاط السياحي؟   فيما تتمثل آليات البرامج التمويمية وما
:   الفرعية التاليةالتساؤالتكلئلحاطة بجكانب اإلشكالية نطرح 

 مف أجمو؟ المعتمدةماىك التمكيؿ كأىـ المصادر  -1
ماىي البرامج المساعدة عمى تمكيؿ كتطكير القطاع السياحي؟  -2
 في ترقية المشاريع السياحية ؟  (ANDI)ماىي األساليب التي تعتمدىا الككالة الكطنية لتطكير االستثمار -3
:  لئلجابة عف ىذه اإلشكالية ك التساؤالت الفرعية نصيغ الفرضيات اآلتيةك

. يعتبر التمكيؿ النكاة األساسية التي تعتمد عمييا أم مؤسسة لتطكير نشاطيا: الفرضية األولى
 العديد مف المخططات ك االستراتيجيات لدعـ النشاط السياحي؟ دكلةاعتمدت اؿ: الفرضية الثانية
. إعفاءات كامتيازات الستقطاب المشاريع (ANDI)تقدـ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار: الفرضية الثالثة

:   أسباب اختيار الموضوع     
 قمة األبحاث العممية التي تناكلت دراسة القطاع السياحي عامة ك المشاريع السياحية خاصة .
  محاكلة البحث عف بديؿ مستداـ لممحركقات، الذم يعتبر مصدر لمدخؿ الكطني األساسي، مما يعني

 .  الجزائرملبلقتصادتنكيع مصادر الدخؿ 
 كآفاقيا السياحية لمتنمية الجديدة اإلستراتيجية أىداؼ بأىـ التعريؼ. 
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:  الدراسةأىداف
 إبراز كاقع قطاع السياحة في الجزائر. 
  التعرؼ عمى كيفية تقييـ ك تمكيؿ المشاريع السياحية عف طريؽ الككالة الكطنية لتطكير

 (.ANDI)االستثمار
:  الدراسةأىمية

 السياحي النشاط عف مكجزة نظرة إعطاء. 
  التي مف خبلليا يمكف لمدكلة أف تحقؽ استقرار الميمشةيعتبر القطاع السياحي مف المكاضيع اليامة 

 . كبيراىتماـاقتصادم ك اجتماعي إذا أعطتيا 
  تساعدىا عمى النيكض، بدائؿ غير المحركقات أخرللمدكلة أف تحظى ببدائؿ . 

 :منيج الدراسة
 المعرفة الدقيقة ك إلىلقد اعتمدنا في الدراسة عمى إتباع المنيج الكصفي التحميمي، فقد حاكلت لمكصكؿ     

 ثـ تطرقت إلى التعرؼ عمى السياحة ، ك في األخير كيفية األمرالتفصيمية لمتمكيؿ بصفة عامة في بداية 
(. ANDI)االستثماردراسة حالة ممؼ مشركع سياحي عمى مستكل الككالة الكطنية لتطكير 

: تقسيمات الدراسة
 .كخاتمة فصكؿ ك ثبلثة مقدمة إلى تقسيمو تـ فقد المكضكع ىذا كدراسة تحميؿ كبيدؼ    

تطرقنا في الفصؿ األكؿ إلى اإلطار النظرم لمتمكيؿ في مبحثيف،األكؿ الذم يحتكم عمى تعريؼ التمكيؿ 
.  التحكـ في المخاطرآلياتكالثاني يحتكم عمى مصادر التمكيؿ ك مخاطره،  . كظائفوأشكالو، كأىميتو

، أىميتياأما الفصؿ الثاني يمثؿ كاقع القطاع السياحي كاليات  تمكيمو الذم قمت فيو بتعريؼ السياحة، 
.  إلى تطكر السياحة كآفاقيا المستقبمية إضافة.االجتماعيةأنكاعيا كأثارىا االقتصادية ك

 أك البدء كدراسة مشركع سياحي عف طريؽ الككالة الكطنية إنشاء يتمحكر حكؿ كيفية كاألخيركالفصؿ الثالث 
(. ANDI)االستثمارلتطكير 

 :صعوبات البحث
نظرا لقمة المراجع المممة بالمكضكع اعبله لـ استطع التكسع في الدراسة، لذلؾ مف الممكف إيجاد بعض  -

. النقائص في المعمكمات ك عدـ التكامؿ ك التكاصؿ
 .التحفظ الذم كاجيتو مف طرؼ الككالة  -
... عدـ قدرتي عمى تحميؿ ك تقديـ المكضكع أكثر ألسباب -
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 :تمييد
 التمكيؿك .التمكيؿ أداة فاعمة في عممية التنمية االقتصادية فيك منطمؽ ك بداية كػؿ مشركع أك استثماريعتبر 

عنصرا أساسيا لتحقيؽ األىػداؼ المػسػطػرة لػكػؿ سياسة اقتصاديػة، فبدكف الماؿ ك الكسائؿ النقدية ال مكف 
 .الحصكؿ عمى مستمزمات اإلنتاج التي تتحكؿ مف رأس ماؿ نقدم إلى رأس ماؿ منتج

فالتمكيؿ عنصر محدد لكفاءة متخذم القرارات المالية مف خبلؿ بحثيـ عف مصادر التمكيؿ البلزمة ك 
المبلئمة لطبيعة المشركع االستثمارم المستيدؼ الختيار افضميا، كاستخداميا استخداما امثبل كتحقيؽ اكبر 

 .عائد بأقؿ خطر كتكمفة ممكنيف مما يساعد عمى بمكغ االىداؼ المسطرة
     إف إمداد المؤسسة باألمكاؿ البلزمة إلنشائيا اك تكسيعيا يعتبر مف اعقد المشكبلت التي تكاجييا التنمية 
ف الكيفية اك الطريقة التي تحصؿ بيا المؤسسات عمى ماتحتاجو مف امكاؿ  االقتصادية في أم بمد كاف، كا 

كبقدر مايككف حجـ التمكيؿ كبير كيحسف استثماره بقدر , لمقياـ بنشاطيا ىي اكؿ ما يفكر فيو كؿ مسير 
كمف خبلؿ كؿ ىذا سنتطرؽ في ىذا .مايككف العائد اك الربح الذم يعتبر ىدؼ أم نشاط اقتصادم كبير

 :الفصؿ الى مبحثيف
 .ماىية التمكيؿ:المبحث االكؿ 
 .مصادر التمكيؿ كمخاطره:المبحث الثاني 
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ماىية التمويل  : المبحث األول 
ختمؼ ـ فنقص األمكاؿ البلزمة يؤدم ب،ساسيا في عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعيةأيمعب التمكيؿ دكرا 
ساس نجاح أم مؤسسة كجكد أؼ، لى انتياج سياسة اإلقراض مف البنكؾ كالمؤسسات الماليةإاألفراد كالييئات 

. ك معنكم يقـك بصفة تمكيؿ مشركع ماأكؿ شخص طبيعي  ك ممكؿ ىكأتمكيؿ 
 إلى  تـ تقسيمو لذلؾأىدافو مصادره ك كأىميتو،كعمى ىذا الطرح سنتناكؿ في ىذا المبحث مفيـك التمكيؿ 

. ثبلث مطالب
  وأىميتوتعريف التمويل : المطمب األول 

كالغرض مف الحصكؿ عميو ,  التي تعتمد عمييا المؤسسة في تكفير مستمزماتيا األساسيةيعتبر التمكيؿ النكاة 
 .األجؿ طكيمة أك األجؿىك سد االحتياجات المالية لممؤسسة  سكاء كانت احتياجات قصيرة 

  تعريف التمويل :والأ
: يكجد لمفيـك التمكيؿ مجمكعة مف التعاريؼ نذكر منيا 

ك تككيف أ ، المشركعات االستثماريةإلنشاء المقصكد بالتمكيؿ ىك تكفير المكارد البلزمة إف: األولالتعريف 
ك ىك عبارة عف أ ، السمع كالخدماتإنتاج قصد اإلنتاجية الجديدة كاستخداميا لبناء الطاقات األمكاؿ رؤكس

 األفضؿ كاختيار كتقييـ تمؾ الطرؽ كالحصكؿ عمى المزيج األمكاؿالبحث عف الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى 
 .بينيما بشكؿ يناسب كمية كنكعية احتياجات كالتزامات المنشاة المالية

 عاـ غير أك تطكير مشركع خاص أك إلنشاءيعرؼ التمكيؿ عمى انو تكفير المبالغ النقدية : التعريف الثاني
 تطكير المشركع يمثؿ نظرة أك بغرض استخداميا لتشغيؿ األمكاؿ اعتبار التمكيؿ عمى انو الحصكؿ عمى إف

 عف طريؽ المفاضمة بيف عدة لؤلمكاؿ مصدر أفضؿبينما النظرة الحديثة لو تركز عمى تحديد ,تقميدية 
 .مصادر متاحة مف خبلؿ دراسة التكمفة كالعائد

 كالمشركعات لمحصكؿ عمى األفراد التي يقـك بيا كاألعماؿ األنشطة يعبر التمكيؿ  عف كافة :التعريف الثالث
 كاستثمارىا في عمميات مختمفة تساعد عمى تعظيـ القيمة النقدية  باإلقراض أك الماؿ برأس البلزمة  األمكاؿ

المتكقع الحصكؿ عمييا مستقببل في ضكء القيمة المتاحة حاليا لبلستثمار العائد المتكقع الحصكؿ منو 
  .1كالمخاطر المحيطة بو

 . الحاجةأكقات البلزمة  في باألمكاؿ المشركع إمداد بأنو أيضاكيعرؼ التمكيؿ 
:  ىمية التمويل أ:  ثانيا

 أك,  نشاط يعكد بالربح ألم ال كجكد إذ العناصر لقياـ المؤسسة بنشاطيا أىـ الماؿ مف رأسيعتبر التمكيؿ 
 األشكاؿ في األىمية تكمف ىذه  أف كما يمكف أىمية الماؿ كىنا تكمف رأساستثمار يعكد بالفائدة لعدـ كجكد 

: التالية 
                                                 

1
، مذكرة تخرج ضمف متطمبات شيادة ليسانس تخصص نقكد مالية ك بنكؾ، جامعة ، تقييم و تمويل المشاريع اإلستثمارية أعراب كليد، برايؾ خمكجة 

 .32،ص2010الجزائر، 
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 بالغة في تحقيؽ التنمية االقتصادية لمببلد حيث  يعتبر كسيمة أىمية لمتمكيؿ  إف :  االقتصاديةاألىمية
 تكمف في تمكيؿ المشاريع كالمؤسسات  كأىميتو, الماؿ مف خبلؿ تكسيع استخدامورأسلمتبادؿ أم تحكيؿ 

 1.االقتصادية في حالة العجز المالي
 ال يمكف  إذ,تكمف في تكفير المكارد المالية البلزمة لتمكيؿ نشطات المؤسسة كاستثمارىا :  الماليةاألىمية

 المؤسسة في إلييا ذلؾ فيك يكفر السيكلة العاممة التي تحتاج إلى إضافة,تصكر نمك اقتصادم دكف تمكيؿ 
.  نشاطياأككؿ مرحمة مف عمميا 

 تستعمؿ في تمكيؿ شراء البضائع  أككيككف ىنا التمكيؿ عف طريؽ قركض استيبلكية  :  االجتماعيةاألىمية
. األجؿ كتعتبر قركض قصيرة المؤسسة أككىي القركض المقدمة لمزبكف , تقديـ الخدماتك
 .إلييا حاجتيا أكقاتتكفير المبالغ النقدية البلزمة لمكحدات االقتصادية ذات العجز في  -
 .مما يساىـ في تحقيؽ التنمية الشاممة, تحقيؽ النمك االقتصادم كاالجتماعي لمببلد  -
 . القضاء عمى البطالةإلىتكفير مناصب شغؿ جديدة تؤدم  -
 . المسطرة مف طرؼ الدكلةاألىداؼتحقيؽ  -
 . المجتمع عف طريؽ تحسيف الكضعية المعيشيةألفرادتحقيؽ الرفاىية  -
  2الخ..... تكفير العمؿ , تكفير السكف  -

 التمويل ووظائفو أشكال:المطمب الثاني 
 أشكال التمويل : أوال

: يمكف النظر إلى أشكاؿ التمكيؿ مف عدة جكانب أىميا
 تنقسـ أشكاؿ التمكيؿ بمكجب معيار المدة إلى:أشكال التمويل من حيث المدة  :
 يقصد بو تمؾ األمكاؿ التي تقؿ مدتيا عف سنة كاحدة كتشمؿ تمؾ القركض التي :تمويل قصير األجل -1

تمنح لتمكيؿ رأس ماؿ العامؿ عادة، مف خبلؿ تمكيؿ الخدمات أك تمكيؿ فترة التخزيف أك تمكيؿ فترة البيع 
 . اآلجؿ

يستخدـ التمكيؿ المتكسط األجؿ لتمكيؿ حاجة دائمة لممؤسسة كتغطية تمكيؿ : تمويل متوسط األجل -2
أصكؿ ثابتة أك تمكيؿ مشركعات تحت التنفيذ كالتي تستغرؽ عددا مف السنيف، كتككف مدتو مابيف سنة 

 .كخمسة سنكات
لحيازة التجييزات اإلنتاجية ذات المردكدية  كينشأ مف الطمب عمى األمكاؿ البلزمة: تمويل طويل األجل -3

 .عمى المدل الطكيؿ كتكجو أيضا إلى مشاريع إنتاجية تفكؽ مدتيا خمس سنكات

                                                 
1
 2005، مذكرة تخرج في العمـك االقتصادية  تخصص نقكد مالية ك بنكؾ، جامعة الجزائر،أىمية القروض في تمويل االستثماربغدادم عبد الكريـ،   

 .46ص
2
دراسة حالة مؤسسة سكنمغاز، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير -، تمويل المؤسسة االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر زكاكم فضيمة 

 .31 ،ص 11، ص 2009مالية المؤسسة، جامعة بكمرداس، : في عمـك التسيير فرع
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  كينقسـ التمكيؿ مف حيث مصدر الحصكؿ عميو إلى: أشكال التمويل من حيث مصدر الحصول عميو: 
كيقصد بالتمكيؿ الذاتي أك الداخمي مجمكع الكسائؿ التمكيمية التي أنشأتيا المؤسسة : التمويل الذاتي -1

 .بفعؿ نشاطيا اإلنتاجي كالتي تبقى تحت تصرفيا بصكرة دائمة أك لمدة طكيمة
كيتمثؿ في لجكء المشركع إلى المدخرات المتاحة في السكؽ المالية سكاء كانت محمية : التمويل الخارجي -2

لمكاجية االحتياجات التمكيمية كذلؾ في حالة عدـ  (قركض، سندات، أسيـ)أك أجنبية بكاسطة التزامات مالية
 .كفاية مصادر التمكيؿ الذاتية المتكفرة لدل المؤسسة

 كينتج ىذا التصنيؼ ما يمي: أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجمو: 
كيصنؼ إلى تمؾ األمكاؿ التي ترصد لمكاجية االحتياطات كالمعامبلت قصيرة األجؿ : تمويل االستغالل -1

 .كالتي تتعمؽ بتنشيط الدكرة اإلنتاجية في المؤسسة
 كيتمثؿ في األمكاؿ المخصصة لمكاجية النفقات التي يترتب عنيا خمؽ طاقة إنتاجية :تمويل االستثمار -2

جديدة كتكسيع الطاقة الحالية لممشركع القتناء اآلالت كالتجييزات كما يمييا مف العمميات التي تؤدم إلى زيادة 
 .1التككيف الرأسمالي لممشركع

 : وظائفوثانيا
 : اآلتية الخمس عناصرجماؿ كظائؼ التمكيؿ في اؿ إ يمكف
 تقديرات أفلمستقبؿ حيث م ؿ ؼاإلعداد التخطيط يساعد في أنكاعىك نكع مف  : التخطيط المالي 

 .المبيعات كالمصاريؼ المستقبمية الرأسمالية تكجو تفكير المدير المالي نحك المتطمبات المالية في المستقبؿ
 ك ىي مقارنة أداء المنشات بالخطط المكضكعة :الرقابة المالية. 
  مف خبلؿ تبياف التدفقات النقدية الداخمة ك الخارجة خبلؿ الفترة التي تشمميا : األمكاؿالحصكؿ عمى

 .الخطة
  مف مصادرىا األمكاؿ الخطط المالية ك الحصكؿ عمى بإعدادبعد قياـ المدير المالي  :األموالاستثمار 

 . تستخدـ بحكمة ك تستخدـ اقتصاديا داخؿ المنشآت األمكاؿعميو أف يتأكد مف أف ىذه 
 المالية كالمدير المالي لئلدارة الكظائؼ السابقة في كظائؼ دكرية ك دائمة إف: مقابمة مشاكل خاصة ’  

 .كقد ال تحدث خبلؿ المشركع ’ كلكف قد تظير مشاكؿ مالية ذات طبيعة خاصة ك غير متكررة 
 طرق التمويل: المطمب الثالث

. 2المباشر غير كالتمكيؿ المباشر التمكيؿ في التمكيؿ طرؽ تتمثؿ
 :المباشر التمويل .1

 مصرفي غير أك مصرفي مالي كسيط مف تدخؿ أم كدكف كالمستثمر المقرض بيف العبلقة عف يعبر كىك
                                                 

1
 .99 97، ص 2008 ايتراؾ لمنشر كالتكزيع، القاىرة مصر، ، ،، الطبعة األكلىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةرابح خكني، رقية حساني،  

 446 ص ص ، 1996   دار المصارؼ الجامعية، االسكندرية،،، الطبعة السادسةاقتصاديات النقود والمصارف والمالمصطفى رشيد شيحة،  2
_450. 
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 .المقترضيف باختبلؼ يختمؼ كما متعددة صكر التمكيؿ ىذا كيتخذ
 .عمبلئيا مف ائتمانية كتسييبلت قركض عمى تتحصؿ أف تستطيع الحالة ىذه في :لممشروعات بالنسبة .أ 

 استثمارىا لتمكيؿ البلزمة األمكاؿ عمى المشركعات بعض فتفضؿ ىذا فمع األخرل، المشركعات حتى أك
 ىذه إال األفراد عندئذ كيفضؿ القرض بقيمة ثابت عائد لصاحبيا لتحقؽ سندات فتصدر االقتراض طريؽ عف

 المشركعات كتفضؿ الجديد االستثمار عف الناشئة المخاطر تحمؿ دكف ثابت دخؿ ليـ تحقؽ أنيا الكسيمة
 .دائنييا لمكاجية استغبلؿ مف ليا تحقؽ لما الكسيمة ىذه أيضا

 عف االستثمارية أك االستيبلكية احتياجاتيا لتمكيؿ البلزمة األمكاؿ عمى فالحصكؿ :لألفراد بالنسبة .ب 
 تتـ فقد كأشكالو صكره تتعدد المباشر التمكيؿ أم مصرفية، غير أـ مصرفية الكسيطية المؤسسات طريؽ

 .تجارية أكراؽ كبمقتضى كالمشركعات األفراد بيف أك البعض، ببعضيـ األفراد بيف مباشرة القركض
 األفراد كالمشركعات مف االقتراض طريؽ عف المباشر التمكيؿ إلى الحككمة تمجأ :لمحكومات  بالنسبة .ج 

 خبلؿ تستيمؾ األشكاؿ سندات متعددة الغرض ليذا الدكلة كتصدر مصرفية، مالية طبيعة ليا ليس التي
 .متباينة فائدة كبأسعار مختمفة مدة

 :المباشر غير التمويل .2
 المصرفية الكسيطية المالية المؤسسات بكاسطة األسكاؽ طريؽ عف لمتمكيؿ األخيرة الصكرة عف يعبر كىك
 ىذه تكزع ثـ (مشركعات أك أفراد)الفائض  ذات الكحدات مف النقدية المدخرات بتجميع المؤسسات ىذه فتقكـ

 مصادر متطمبات بيف تكفؽ أف الكسيطية تحاكؿ المالية فالمؤسسات تحتاجيا، التي الكحدات عمى االدخارات
 في ثقتيا عدـ نتيجة أك لممخاطر تكظؼ االدخارية المصادر أكثر أف إذ التمكيؿ مصادر كمتطمبات االدخار

 كأف معينة جاذبية ذات جديدة سندات بمخاطبتيـ المالية المؤسسات ىذه تقكـ كعندئذ المقدمة االستثمارات
. 1المضاربة أك السيكلة في رغباتيـ كتشبع خدمات ليـ تقدـ

مصادر التمويل و مخاطره : المبحث الثاني
مصادر التمويل : األولطمب مال

 : إلىيمكف تقسيـ مصادر التمكيؿ 
  : ىماأساسييف نكعيف إلىك بدكره ينقسـ  : التمويل قصير األجل/أوال

 كقد األجؿ مصادر التمكيؿ قصير أشكاؿ أىـك يعتبر االئتماف التجارم كاحدا مف : االئتمان التجاري -أ 
 اكبر مصدر خاصة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة التي ال تستطيع سداد قيمة األحيافيككف في بعض 

 . فكرامشترياتيا
 دفع إلى تحصؿ عمييا المؤسسة دكف الحاجة أف البضائع التي يمكف أكك يتمثؿ االئتماف التجارم بالمبيعات 

 الثابتة ك يتكقؼ منحو عمى عدد األصكؿ أك لآلالتك ىذا االئتماف يككف غالبا لمبضائع ك ليس ’قيمتيا نقدا 

                                                 

 1
  .450مصطفى رشيد شيحة، المرجع السابؽ، ص  
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ك غالبا ما يتـ ’ ك رغبتو في التخمص مف مخزكنو السمعي ’مف العكامؿ الشخصية مثؿ مركز البائع المالي
. منح االئتماف في سمع تتميز بطمب كبير أك عندما تزداد المنافسة في السكؽ ك حسب الحالة التجارية

 المؤسسات أفأم ’  الدفعأكراؽ ىما الحساب المفتكح الجارم ك أساسيافك يتخذ االئتماف التجارم نكعاف 
 أف تشترم عمى الحساب ك يككف لدييا حساب مفتكح فأماتعتمد عمى المكرديف في تمكيؿ احتياجاتيا الجارية 

مع المكرد أك أف يقبؿ المكرد كمبيالة يسحبيا عمى المشترم سدادا لقيمة البضاعة المباعة ك لذا تحصؿ 
. 1المؤسسة عمى ما تحتاجو مقابؿ كعد بتسديد قيمة بتاريخ آجؿ

 تتمثؿ شركط االئتماف التجارم بشركط الشراء الذم يمعب دكرا رئيسيا فيو ك تتحدد:  شركط االئتماف التجارم 
 : بػ 
حجـ الخصـ المسمكح بو اذا حدث السداد النقدم خبلؿ فترة زمنية محددة ك يطمؽ عمى ىذا النكع اسـ  -

 .الخصـ النقدم
الفترة الزمنية ك التي يمكف اف تمر قبؿ سداد الفاتكرة ك ذلؾ في حالة عدـ الحصكؿ عمى الخصـ النقدم  -

ك اذا كاف المكرد ال يعرض خصما نقديا فاف ىذه تككف ببساطة المدة الزمنية التي يسمح بيا لسداد الفاتكرة ك 
 . يكـ20 اياـ أك 10تككف قصيرة ك ال تزيد عف 

 يعتبر االقتراض مف البنكؾ التجارية مف اىـ مصادر التمكيؿ قصير االجؿ :االئتمان المصرفي -ب 
 .لممؤسسات

  .ك تقـك البنكؾ الخارجية بتزكيد المؤسسات المختمفة بما تحتاج اليو مف امكاؿ لتمكيؿ عممياتيا الجارية
: ك يتميز ىذا النكع مف االئتماف ب 

يعتبر مصدر لتمكيؿ االصكؿ الدائمة لممؤسسات التي تعاني مف صعكبات في تمكيؿ تممؾ االصكؿ مف  -
 .مصادر طكيمة االجؿ

اكثر مركنة مف االئتماف التجارم اذ أنو يأتي في صكرة ك ليس في صكرة بضاعة غير انو اقؿ مركنة  -
 .مف ناحية أخرل ذلؾ انو ال يتغير تمقائيا مع تغير حجـ النشاط 

تقسـ القركض الممنكحة مف قبؿ البنكؾ التجارية ك شركات األمكاؿ عمى شكؿ ائتماف مصرفي الى  -
 .2نكعيف االئتماف المصرفي بدكف ضماف عيني ك االئتماف المصرفي بضماف عيني

 
 
 
 

 
                                                 

1
 .259 ، دار النيضة العربية، بيركت، ص أساسيات اإلدارة المالية جميؿ أحمد تكفيؽ،  

2
صالح خمل اليياكل الماليةسمير محمد عبد العزيز،    . 152، ص 1997، مكتبة مطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، التمويل وا 
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التمويل متوسط االجل / ثانيا
التمكيؿ متكسط االجؿ ىك ذلؾ النكع مف القركض الذم يتـ سداده في فترة تزيد عف السنة ك لكف تقؿ عف 

عناصر  )ك التمكيؿ ببلستئجار’  (المباشرة)ك يتمثؿ في القركض المصرفية متكسطة األجؿ . عشر سنكات 
. (المكجكدات

يتككف القرض المتكسط االجؿ الذم تحصؿ عميو : (مباشرة)القركض المصرفية متكسطة األجؿ  .1
المؤسسة بشكؿ مباشر مف القركض ذات الفترة المحددة التي يككف استحقاقيا أكثر مف سنة كاحدة ك لكف اقؿ 

 . سنة ك التي يتـ تسديدىا عمى دفعات متساكية ك منتظمة خبلؿ فترة ىذه القركض15مف 
تيدؼ معظـ المؤسسات الى استخداـ المباني ك المعدات ك بالتالي : التمكيؿ باستئجار المكجكدات  .2

فيدفيا ليس امتبلؾ ىذه التسييبلت ك اف كاف االمتبلؾ في معظـ األحياف يحقؽ ليا ىذا اليدؼ الذم ظير 
انما استئجار ىذه التسييبلت بدال مف شرائيا ك بعد أف كاف االستئجار ’ في السنيف االخيرة في معظـ الدكؿ

 .1قاصرا عمى األراضي ك المباني فقد أصبح يشمؿ جميع االصكؿ الثابتة تقريبا
 :  اما اشكاؿ ىذا النكع مف التمكيؿ تتمثؿ في

 االستئجار التشغيمي. 
 البيع ثـ االستئجار. 
 االستئجار المالي. 

التمويل طويل األجل / ثالثا
   يمثؿ التمكيؿ طكيؿ االجؿ األمكاؿ التي تتكفر لممؤسسة لتمكيؿ الفرص االستثمارية المتاحة ك يمثؿ التزاما 
عمى المؤسسة كشخصية معنكية مستقمة اذ أف ىذا االلتزاـ يضيؼ عبئا آخر عمى المدير المالي لممؤسسة ك 
يتمثؿ في ضركرة معرفتو بما يسمى اسكاؽ الماؿ ألنو يمجأ الييا مف محاكلتو الحصكؿ عمى أمكاؿ آلجاؿ 

. الطكيمة
 :2ك المتمثمة في:  الممكيةأمكاؿ .1
 االسيـ العادية. 
 االسيـ الممتازة. 

 القيمة السكقية / األرباحمقسـك = تكمفة األسيـ الممتازة
 االرباح المحتجزة. 

+                                                                                                                       سعر السيـ العادم / المتكقع في السنة المقبمة األرباح=  المحتجزة األرباحتكمفة 
. معدؿ النمك المتكقع السنكم 

                                                 
1
 .440، دار المريخ، الجزء الثاني، صالتمويل اإلداري فرد كيستكف يكجيف برجاـ،  

2
مذكرة مقدمةالستكماؿ  ( لمخدمات االستشاريةCap-Tiدراسة حالة شركة  )التمويل كاداة الستمرارية المشاريع االستثماريةفاطمة الحاج قكيدر،   

 .49ص ،2012 2011متطمبات نيؿ شيادة الماستر في عمـك التسيير تخصص مالية المؤسسة، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، 
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  إلىك تنقسـ :  المقترضةاألمكاؿ.2
  السندات. 
  األجؿقركض طكيمة. 

مخاطر التمويل : المطمب الثاني 
يمكف اف نقسـ األخطار التي تيدد العكائد المتكقعة بالخسائر الكمية اك الجزئية الى ثبلث أنكاع ك ىي 

: كالتالي
 ك ىي المخاطر التي فييا قد تخرب اك تتمؼ الممتمكات بسبب بعض الحكادث لبعض : المخاطر المادية

ضافة الى التعرض لككارث اإلب’السمع المادية التي ىي نتائج العمؿ ك ذلؾ كمخزكف مف الطعاـ الذم قد يفسد
 . كثيرة ىددت ك ما زالت تيدد المستثمريفأخرل ك مصادر الفيضاناتطبيعية كاألعاصير ك 

 قد ال تتناسب مع ’ ك ىي تمؾ المخاطر تنبع مف ميارة المنتج أك ميارة مساعديو : المخاطر الفنية
ائؿ المعركفة في تصرفو فانو قد يفشؿ في عمؿ الشئ كسطمكح مخططاتو ك مف اجؿ ذلؾ فانو بالرغـ مف اؿ

 نجح في عممو فانو قد يستيمؾ في سبيؿ ذلؾ مكارد كثيرة مف تمؾ التي يحددىا عند كضع فإذا’ المرغكب فيو
 .الخطة
 كىي المخاطر التي تيدد العكائد المتكقعة بخسائر كمية أك جزئية ك تنقسـ الى : المخاطر االقتصادية

 :نكعيف
  درجة أنيا تتكمؼ بصنع ىذا المنتكج إلىك ذلؾ ’ عدـ كفاية عرض المكارد لصنع المنتكج المخطط لو 

 .أكثر مف قدرتيا أك حتى أنو ال يمكف انتاجو عمى االطبلؽ
  اذ نبلحظ أف مخاطر عدـ كفاية عرض  ’ إنتاجوخطر التدىكر في رقـ الطمب عمى المنتكج بمجرد

المكاد البلزمة يككف أكبر في ظؿ النظاـ االقتصادم المخطط عنو في حالة اقتصاد السكؽ ألنو أم كحدات 
ناقصة يمكف عادة أف نحصؿ عمييا عند السعر المحدد ك يتكقؼ العمؿ تماما ك ذلؾ راجع الى النقص في 
بعض الكحدات الصغيرة نسبيا عمى غرار ذلؾ نجد في بعض الفترات خطر عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى 

بحيث نجد أسبابو محتممة تفسر لنا كيفية انخفاض المبيعات  ’ اإلنتاجيةالمكارد الطبيعية الستكماؿ العممية 
 .1عند المنتج ك عف التكقعات التي يصدـ عمى اساسيا االستثمار أصبل

اليات التحكم في مخاطر التمويل   -
يكجد ىناؾ عدة طرؽ لتفادم أ تخفيض ىذه المخاطر ك ذلؾ عف طريؽ اتخاذ ىذه االجراءات 

 نكع مف المخاطر يمكف أف يخفض الى حد ما عف كؿ: االجراءات التي تحتوي عمى نفقات خاصة .1
طريؽ المنفؽ عمى اجراءات االحتياط ك مثؿ األخطار يمكف عمؿ تقرير سميـ ك ذلؾ عف طريؽ فحص 

 . سجبلت الخبرة الماضية لمكصكؿ الى احتماالت عف المستقبؿ

                                                 
1
 .42، 41 أعراب كليد، برايؾ خمكجة ، مرجع سابؽ، ص  
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 اف العكائد المحققة مف جراء ىذه المخاطر ك استبداليا :تحويل الخطر الى تكاليف منتظمة التأمين .2
اذ تقـك منشآت التأميف التي تقـك بتعكيض الخسائر الناجمة عف ’ بالناتج عف ذلؾ في صكرة تكاليؼ سنكية 

أم سبب ك ذلؾ في مقابؿ سداد مبمغ محدد يسمى القسط ك الذم يختمؼ تبعا لفاعمية االحتياطات التي 
ك ىناؾ عدة أخطار طبيعية يمكف تحكيميا الى تكاليؼ سنكية عف طريؽ التأميف ’ يتخذىا الشخص المؤمف 

 .حكادث أخرل’ السرقة’ الحريؽ: مثؿ
 اف كؿ المخاطر التي مف الممكف أف تخفض عف :توزيع المخاطر التي يتحمميا عمى من تقع عميو .3

طريؽ االحتياطات أك عف طريؽ التأميف أ عف طريؽ التغطية ليست كحدىا بؿ يبقى عدد كبير جدا منيا 
تنشأ بالنسبة لشخص يقـك بتمكيؿ العممية االنتاجية ك عندما يحتاج المشركع الى أمكاؿ أخرل أكثر مف تمؾ 

اذ تكجد ىناؾ ’ فانو تظير مشكمة تكزيع الخطر عمى أصحاب المشركع ’ التي يستطيع أف يمكليا ىك بنفسو 
. 1طرؽ ك التي يمكف ليا أف تقسـ المخاطر ك األرباح بيف األشخاص المساىميف في تمكيؿ المشركع

البرامج  المساعدة عمى التمويل و التطوير  :المطمب الثالث
التعاون مع البنك اإلسالمي لمتنمية   .1

ككذا تقديـ مساعدة فنية متكاممة لدعـ استحداث نظـ معمكماتية  , تـ االتفاؽ عمى فتح خط تمكيؿ لممؤسسات
حداث محاضف ,كلدراسة سبؿ تأىيؿ الصناعات الكطنية لمكاكبو متطمبات العكلمة كالمنافسة   (مشاتؿ)كا 

نمكذجية لرعاية كتطكير المؤسسات كتطكير التعاكف مع الدكؿ األعضاء كالتي تممؾ تجارب متقدمة في 
. الميداف كماليزيا كأندكنسيا ك تركيا 

 التعاون مع البنك العالمي  .2
تـ اعداد برنامج تعاكف تقني مع  (  SFI)التعاكف مع البنؾ العالمي كبالخصكص مع الشركة المالية الدكلية 

 لباركمتر المؤسسات "العداده مكضع حيز التنفيذ  ( NAED )برنامج شماؿ افريقيا لتنمية المؤسسات 
 قصد متابعة التغيرات التي تطرأ عمى كضعيتيا كسيدخؿ ىذا البرنامج أيضا في إعداد "الصغيرة كالمتكسطة 

 .دراسات اقتصادية لفركع النشاط
    (:2004-2001)برنامج اإلنعاش االقتصادي .3
يشكؿ ىذا البرنامج كسيمة كأداة تمكف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  مف  إحداث الكثير مف األنشطة      

 غبلفا ماليا قدره مميارم دج 2001كقد أدرج قانكف المالية التكميمي لسنة . ك القياـ باستثمارات  متنكعة 
لصالح صندكؽ ترقية  التنافسية الصناعية ، إضافة إلى غبلؼ مالي بقيمة  (عمى امتداد ثبلث سنكات)

خاص بتمكيؿ إصبلح عصرنة المناطؽ الصناعية كمناطؽ النشاط ،  كقد   (سنكات 3لمدة  )مميارم دج 
.  مميار دج 1.2 منطقة  صناعية بقيمة إجمالية قدرىا 39استفادت  مف  عممية اإلصبلح 

                                                 
1
 .22، ص 2010، دار صفا لمنشر كالتكزيع، األردف، مبادىء التمويل طارؽ الحاج،  
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محيط المؤسسات  كيتضمف برنامج اإلنعاش االقتصادم بعض  السياسات المرافقة ،  اليدؼ منيا ىك تحسيف
كيؤكد البرنامج  عمى  ضركرة تطبيؽ بعض . كتكفير شركط  إنتاج فعاؿ  لبلستثمارات  التي  شرع فييا 

: اإلصبلحات العاجمة  يمكف إيجازىا فيما يمي 
 :ضركرة حماية بعض الفركع كذلؾ مف  خبلؿ سمسمتيف مف  اإلجراءات  -1
الشركع في  تدابير إلغاء الرسـ النكعي اإلضافي كالقيمة المحددة  إداريا لمسمع التي ال تنافس منافسة   -

كبيرة اإلنتاج المحمي ؛ 
  .(الجمكد كالبقايا الحديدية كالفميف )منع تصدير المكاد األكلية التي يمكف تنميتيا كاستغبلليا محميا  -
( VF)كالدفع الجزافي  (TAP)مف المفضؿ تخفيض الرسـ عمى النشاط الميني : االقتطاعات اإلجبارية-2

 كتحكيؿ المنح العائمية تدريجيا نحك صندكؽ الضماف االجتماعي؛
تطبيؽ إجراءات تنظيمية خاصة بتحديد أسعار الطاقة كالماء :  دعـ  قدرات استغبلؿ المؤسسات  -3

 .لممؤسسات التي تستيمؾ كميات كبيرة ،  األمر الذم سيسمح  ليا بتحسيف كضعيتيا  المالية المتأزمة
 1748.3 ، بمغت  المكارد المالية التي خصصتيا  البنكؾ  PME/PMI  أما فيما يخص دعـ  البنكؾ لمػ

 مميار دج منحيا الصندكؽ الكطني لمتكفير كاالحتياط 374.9 منيا 2001مميار دج مع نياية سبتمبر 
(CNEP)  مف إجمالي المكارد  المجمعة ،  كقد  بمغت  قيمة االلتزامات لفائدة  القطاع  % 21.4بنسبة

كما عرفت القركض المكجية .  بالنسبة لمبنكؾ الكطنية الستة 2000 مميار دج حتى  ديسمبر 260الخاص 
 .(2000 - 1998 )ما بيف سنتي  % 32لمقطاع  الخاص نسبة نمك بمغت 

يضاؼ إلى كسائؿ الدعـ  السابقة الذكر لممؤسسات  كسائؿ دعـ  أخرل كصناديؽ ضماف  المؤسسات  
 ، كما  تـ إنشاء بعض المؤسسات األخرل لمدعـ  PME/PMIالمصغرة  كالقركض المصغرة كقركض الػ 

مؤسسة  القركض لمصيد :  كىي 2002 كقانكف المالية 2001كالمساعدة  في إطار قانكف المالية التكميمي 
  .1البحرم كتربية المائيات  كالمؤسسة  المتخصصة في القركض المصغرة كصندكؽ ترقية االستثمار السياحي

بروتوكول اتفـاق لترقيـة الوساطة المالية المشتركة : /5
قطاع المؤسسات  لترقية الكساطة المالية المشتركة بيف 23/12/2001تـ التكقيع عمى بركتكككؿ اتفاؽ في 

التـز فيو مسؤكلك البنكؾ المكقعة بالعمؿ أكثر BDL,CNMA , CPA ,BADR , BNA: كالبنكؾ العمكمية
  : كسيعمؿ طرفا االتفاؽ عمىلمؤسسة ، لبلنفتاح عمى محيط ا

 كالبنكؾ العمكمية الخمسة ،  كىذا  طبقا قات السميمة بيف قطاع المؤسساتتكفير شركط ترقية العبل 
لقكاعد  الحيطة المحددة  مف طرؼ  بنؾ الجزائر؛  

                                                 
كرقة مقدمة في الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات تأىيؿ ، التاجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التمويل بريبش السعيد، 1

  .2006أفريؿ / 18 /17المؤسسات  الصغيرة كالمتكسطة، الشمؼ 

 
 



 الفصل األول                                                                     االطار النظري لمتمويل

 

 ~14~  
 

  تكجيو القركض البنكية لصالح األنشطة المنتجة،  ذات القدرة الكبيرة عمى النمك كالقيمة المضافة كالقدرة
 عمى امتصاص البطالة ؛

 تفعيؿ تكظيؼ خطكط القركض الجارية عبر برنامج  اتصاؿ مباشر كفعاؿ ؛ 
  تطكير منيجية مكحدة  كتشاكرية ، كذلؾ بالتعاكف مع الكزارة المكمفة بالمالية كالكزارة المكمفة بالشؤكف

 الخارجية ،  لبحث كتعبئة التمكيبلت الخارجية لدل الممكليف الدكلييف ؛
  مرافقة كدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات القدرة التصديرية عف طريؽ التمكيؿ المبلئـ 
 تطكير الخبرة البنكية تجاه المؤسسات،  عند إعداد مخطط النشاطات المتكقعة. 
: صندوق ضمان القروض/6
 .  كالذم11/2002  /11 الصادر في 02 – 373الذم تـ إقراره بمكجب المرسـك التنفيذم   -

أساسا مف مساىمة الدكلة ،  كتقدـ  الضمانات لؤلنشطة االستثمارية التي حصرىا تتككف مخصصاتو 
إنشاء مؤسسات ،  عمميات التكسيع ،  تجديد التجييزات أك : المرسـك التنفيذم السابؽ في العمميات اآلتية 

خدمات مساىمات ، كما  يمكف لمصندكؽ أف يضمف حاجيات رأس الماؿ العامؿ المترتبة عف االستثمار 
. الممكؿ

كبالمكازاة يجب أف تككف المؤسسة المستفيدة قد استكفت معايير األىمية لمقركض البنكية ،  لكنيا ال تممؾ 
. ضمانات عينية أك لدييا ضمانات غير كافية لتغطية مبمغ القرض المطمكب 

أما نكع القركض التي يتـ ضمانيا ىي قركض االستثمار كقركض التسيير ، كتقدـ فقط لممؤسسات المنخرطة 
ىياكل /7  .مف مبمغ القرض كخبلؿ كؿ  فترة القرض  %2في الصندكؽ،التي تدفع عبلكة سنكية أقصاىا 

 : الدعم األخرى الجارية والمستقبمية
باإلضافة إلى الييكؿ السابؽ كالمتمثؿ في صندكؽ ضماف القركض ،  برزت في الجزائر في الفترة األخيرة 
ىياكؿ كآليات مؤسساتية أخرل تيدؼ إلى دعـ  االستثمار كالمقاكليف الناشئيف ،  أبرزىا الككالة الكطنية 

 "  ANFI"كالككالة  الكطنية لمعقار الصناعي  " ANDI"لتطكير االستثمار 
  ANDIالوكـالة الوطنيـة لتطوير االستثمار- أ 

   "L’ANSEJ» كالككالة الكطنية لتشغيؿ الشباب  " APSI" نظرا لعدـ تمكف ككالة ترقية كدعـ االستثمار
: مف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيما منذ  إنشائيما كذلؾ لعدة أسباب 

 لـ تتمكف PME/PMIالتي كاف مف المفركض أف تؤدم دكرا بارزا في ترقية  " L’APSI" فيما يتعمؽ بػ  -
: مف  ىذا  الدكر نظرا لعكامؿ عدة  منيا 

مركزية ىيكميا في الجزائر العاصمة دكف سكاىا  مما  صعب مف  تدفؽ  المعمكمات  • 
 بؿ اكتفت بتأدية دكر الشباؾ الكحيد مف الناحية PME/PMIلـ تكف تتدخؿ لكضع سياسات خاصة بػ • 

الشكمية؛ 
سيادة البيركقراطية كالرشكة كالمحسكبية في إعطاء تصاريح المشاريع؛ • 
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غياب الضمير الميني عند بعض المسؤكليف كعدـ الصرامة في العمؿ؛ • 
كالتي كاف الغرض منيا مساعدة ىذه الفئة مف الشباب في إنشاء  " L’ANSEJ"  بػ لؽأما فيما يتع- 

إال النتائج المحققة لـ . مؤسسات مصغرة كمف ثـ تخفيض معدالت البطالة بإقامة المشاريع كمتابعة المستثمر
" تكف  في المستكل  المطمكب كذلؾ لعد أسباب منيا 

  ضعؼ تدفؽ المعمكمات الخاصة بغرض النشاط؛
 إصرار البنكؾ عمى ضماف القركض؛ 
  إىماؿ فئة عريضة ممف  كجو  ليا  ىذا النشاط  مف  الناحية اإلعبلمية ،  داخؿ الجامعات كالمراكز

 .كالمعاىد العميا ، إضافة عمى عكامؿ أخرل 
كعمكما لـ تتمكف الككالتيف السابقتي الذكر مف تحقيؽ أىدافيما بسبب غياب السياسة الكاضحة كنقص 

الصرامة في العمؿ كضعؼ الفعالية كالبيركقراطية، األمر الذم  أدل  إلى  بركز الككالة الكطنية لتطكير 
كىذا بيدؼ تركيز   "L’ANSEJ " ك " APSI "كالتي تضـ  مياـ ككسائؿ كؿ مف " ANDI" االستثمار 

الجيكد لترقية االستثمار في  إطار ىيكؿ مكحد ،كتستفيد  ىذه  الككالة مف جميع الكسائؿ كالخبرات المكتسبة 
 . 1لمككالتيف السابقتيف

  ANFIالوكالـة الوطنيـة لمعقار الصناعي – ب 
 كالتي لـ تؤدم 1994التي تـ إنشاؤىا سنة  ( CALPI)بعد أف حمت لجنة الدعـ المحمية لترقية االستثمار 

الدكر المنكط بيا كالمتعمؽ أساسا بتكفير قطع األراضي الخاصة بالمشاريع االستثمارية، حيث أف ىذه األخيرة 
الريكع المالية،  كليذا  تـ تعكيضيا بالككالة الكطنية لمعقار كالصناعي في  أصبحت تمعب دكر المضارب ك

كيتمخص اليدؼ الرئيسي ليذه  الككالة .  كالتي ستككف  ليا  فركع  عمى  مستكل كؿ الكاليات 2001سنة 
كتقـك . في الحصكؿ عمى قطع األراضي ، تييئة المناطؽ الصناعية ، بيع  قطع  األراضي كتأجير العمارات 

األعماؿ " إنجاز" ىذه الككالة بجميع اإلجراءات الضركرية لدل المصالح العمكمية أك الخاصة مف أجؿ إتماـ 
ف ىذه الككالة بنؾ  كتطيير األراضي إلنشاء مناطؽ صناعية في مناطؽ  الئقة ليذا  الغرض ، كستككِّ

لممعمكمات العقارية عمى المستكل المحمي حيث ستسمح لكؿ األشخاص الراغبيف في االستثمار بالحصكؿ 
عمى المعمكمات الخاصة باإلمكانيات العقارية المكجكدة بفضؿ الشباؾ الكحيد عمى مستكل كؿ الكاليات كذلؾ  

يصاؿ ىذه  كما سيتـ نشر. مساحتو ،  أسعار قطع األراضي " األرض " مثؿ  مكاف تكاجد العقار  كا 
  .المعمكمات كجعميا في متناكؿ المستثمريف كذلؾ  بإنشاء بنؾ لممعمكمات عمى المستكل الكطني

. ANDI 2االستثمار الكطنية لتطكير كتعمؿ ىذه الككالة بالتنسيؽ مع الككالة
 

                                                 
1  Séminaire de  la PME(document ) de Ministère des PME/PMI Alger 06/04/2002. 

 
2
 .07 بريبش السعيد، مرجع سابؽ، ص  
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 :خالصة الفصل 
 اك بأشكالو سكاء تعمؽ االمر ،يعتبر التمكيؿ مف القرارات اليامة ك االستراتيجية في أم مؤسسو اقتصادية

 كباعتباره عصب كؿ مف عممتي التجييز كاالستغبلؿ في المؤسسة .بحجـ االمكاؿ اك مصادر الحصكؿ عمييا
رجاؿ   كيزداد في الكقت الحاضر االىتماـ الكاسع لدل رجاؿ االعماؿ ك،ال يمكف االستغناء عنو في نشاطيا

 . كالدكلة، كالمؤسسة،كاالسرة، الفرد  فاتمكيؿ اليكـ يشكؿ نبذا جكىريا ثابتا عمى جدكؿ.االقتصاد بالتمكيؿ
 اف عمميات التمكيؿ كاالستثمار ترتبط بشكؿ كثيؽ بشتى نكاحي الحياة االقتصادية كالمالية لجميع االشخاص 

 كالدكؿ في السعي نحك معالجة النقص ، كالشركات،الطبيعييف كالمعنييف فيك قضية جكىرية لمعديد مف االفراد
 كذلؾ ،كبيذا يزدادلى االىتماـ بالتمكيؿ عمى المستكل الداخمي كالخارجي. بالمستمزماتكااليفاد في المصادر 

لمكاكبة التعاكف كالتطكر الذم يسكد دكؿ العالـ خاصة في زمف العكلمة ، زمف يعيش عمى كقع العديد مف 
 .اإلقتصادية المختمفة االزمات ك النكبات
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 :تمييد
السياحة ظاىرة مف الظكاىر إلنسانية التي نشأت منذ اف خمؽ اهلل االرض كما عمييا فيي قدـ الحياة عريقة 

فمنذ زمف كاإلنساف في حركة دائمة بيف السفر كالتنقؿ مف مكاف ألخر ألسباب متعددة حيث . عراقة التاريخ
كانت ظاىرة السفر في بدايتيا بسيطة كبدائية في مظاىرىا، اسبابيا، كاىدافيا، ك كسائميا، ثـ تطكرت ىذه 
الظاىرة كتغيرت النظرة إلييا  في العصر الحديث حتى اصبحت صناعة مركبة مف الصناعات اليامة التي 

 .تعتمد عمييا كثير مف الدكؿ لتحقيؽ التقدـ االقتصادم كاالجتماعي
لقد حققت السياحة العالمية نمكا متسارعا اعتبارا مف عقكد الستينات كالسبعينات كالثمانينات، حيث استطاعت 
بعض الدكؿ االمية اف تستفيد بشكؿ متزايد مف ىذا النمك السياحي العالمي، إال اف الحصة الكبيرة مف الحركة 

السياحية الدكلية كإليرادات العالمية لمنشاط السياحي تستحكذ عمييا بعض الدكؿ المتقدمة التي عرفت كيؼ 
تخطط لتنمية قطاع السياحة بشكؿ فعاؿ، حيث استحكذت عمى النصيب االكبر مف الحركة اإليرادات 

 .السياحية العالمية 
 :كنظرا لبلعتبارات السابقة سكؼ نتطرؽ لمفاىيـ كتطكر النشاط السياحي مف خبلؿ المباحث التالية 

. ماىية السياحة: المبحث األكؿ
 .تطكر السياحة ك آفاقيا المستقبمية في الجزائر: المبحث الثاني
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 ماىية السياحة:  المبحث األول
السياحة ىي نشاط يقـك بو فرد أك مجمكعة أفراد يحدث عنو انتقاؿ مف مكاف إلى آخر أك مف بمد إلى أخر 
بغرض أداء ميمة معينو أك زيارة مكاف معّيف أك عّدة أماكف، أك بغرض الترفيو كينتج عنو اإلطبلع عمى 

ضافة معمكمات كمشاىدات جديدة كااللتقاء بشعكب كجنسيات متعددة يؤثر تأثيران  حضارات كثقافات أخرل كا 
مباشران في الدخؿ القكمي لمدكؿ السياحية، كيخمؽ فرص عمؿ عديدة كصناعات كاستثمارات متعددة لخدمة 
النشاط كيرتقى بمستكل أداء الشعكب كثقافتيـ كينشر تاريخيـ كحضاراتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ، كيشّكؿ حاليان 

 .صناعة ىامة ككاعدة تقـك عمى أسس مف العمـ كالثقافة
 أىميتيامفيوم السياحة و : المطمب األول

: لمسياحة عدة مفاىيـ نذكر منيا 
مفيوم السياحة  .1

 تـ مرة كألكؿ  1643 عاـ  كفيtornoالبلتينية  الكممة مف  المشتقةTourرحمة  لكممة السياحة مفيكـ يعكد
 الميف كؿ المفيكـ كيتضمف أخر إلى مكاف مف التجكاؿ أك  السفر عمى  ليدؿtourisme المفيكـ استخداـ
 لممسافريف المختمفة تشبع الحاجات معا كالتي
 ىذه بيف مف ، دكلية عمى مؤسسات قائميف ك باحثيف قبؿ مف كضعت لمسياحة مختمفة تعاريؼ ظيرت لقد

 :نذكر التعاريؼ
 الطابع ذات الظكاىر مجمكع  كؿ السياحة بأنيا يعرؼ الذم 1910 عاـ شكلريف النمساكم االقتصادم 

،  عنيا كرحيميـ فييا إقامتيـ أك ما دكلة ما أك منطقة إلى المسافريف كصكؿ عمى تترتب التي االقتصادم
 بالتبعية ترتبط التي الظكاىر كىي
 عرفيا بأنيا فقد : «العالمييف  السياحة لخبراء الدكلية الجمعية رئيس ىكنزيميز السكيسرم العالـ أما 

قامة عمى التي تترتب مجمكع العبلقات كالظكاىر  يتحكؿ ال بحيث ما مكاف في أجنبي لشخص مؤقتة سفر كا 
 1.األجنبي لمشخص ربحا يحقؽ بنشاط ترتبط دائمة كال إقامة إلى

:  مفيـك السائح
إف لتعريؼ السائح تأثير في التنظيـ المقترح لمتطكير السياحي كبالتالي تحديد ما يقع ضمف خطة التطكير 

كيمكننا ذكر . السياحي لمنطقة ما أك مكاف ما سكاء تيتـ بو المنظمات السياحية الحككمية أك غير الحككمية
:  بعض التعاريؼ المختمفة لمسائح كما يمي

  يقكؿ الباحث االنكميزم أكجميؼ أف السياح ىـ كؿ األشخاص الذيف يتكفر فييـ شرطاف أكليما أف ينتقمك
مف مكطنيـ األصمي لمدة تقؿ عف سنة كالثاني أنيـ بسبب إقامتيـ خارج مكطنيـ ينفقكف في المناطؽ التي 

. يقيمكف فييا إقامة مؤقتة أمكاال لـ يكسبكىا في ىذه المناطؽ

                                                 
1

محمد  ،السياحي اإلعالم حجاب، منير  بعة األكلى، طاؿ  ، مصرالقاىرة الفجر، دار   21. ص ، 2002 
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  أدرجت لجنة خبراء السياحة التي عيدت إلييا ىيئة األمـ المتحدة باإلعداد لكضع البرامج الخاصة
 في )سائح(، مسألة إعادة تعريؼ اصطبلح 1963بالمؤتمر الدكلي لمسياحة الذم تقرر عقده في ركما سنة 

جدكؿ أعماؿ المؤتمر كقد انتيى المؤتمر المذككر إلى اف السائح أم شخص يزكر بمد غير البمد الذم يقيـ 
فيو عمى كجو االعتياد ألم سبب مف األسباب مف غير قبكؿ كظيفة بأجر في الدكلة التي يزكرىا كيشمؿ ىذا 

:  التعريؼ مفيكميف
  ساعة في الدكلة محؿ السياحة 24  تعريؼ السائح يشمؿ السياح الذيف يمكثكف مدة أكثر مف 
 ساعة في البمد محؿ السياحة كيشمؿ ىؤالء 24المتنزىكف ىـ الزائركف المؤقتكف الذيف يمكثكف أقؿ مف 

 1.ركاب الرحبلت البحرية
 :اىمية السياحة .2
  إف المفيكـ العالمي الحديث لمسياحة اليكـ، يعتبرىا مف أىـّ الصناعات الحديثة، التي تساىـ لدرجة كبيرة

في الدعـ الكبير القتصاد الببلد، بالّرغـ مف أنيا تعتبر مف الصناعات الكاعدة، إاّل أنيا قد حققت شأف كبير 
 :في أغمب ببلد العالـ، كتقـك السياحة في كقتنا الراىف ب 

  كىنالؾ  (..... لبناف، فرنسا، اإلمارات )دعـ الدخؿ القكمي لبعض البمداف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 . الكثير مف الببلد التي يككف مصدر دخميا معتمدان بالمطمؽ عمى السياحة

  تزيد السياحة مف شأّف إعبلء اسـ البمد الذم تدعمو عف طريؽ كسائؿ األعبلـ كاّفة، حيث نجد أف الدعاية
التي تقكـ عمى التركيج لمسياحة لبمد ما، مف شأنيا أف تعّرؼ العالـ عمى تاريخ البمد كجغرافّيتو، كما إلى ىنالؾ 
مف صناعات مختمفة يشتير بيا كزراعات كآثار، فيأتي مفيـك تدعيـ اسـ البمد لمزائر القادـ، كفؽ أجمؿ صكرة 

 . كأبياىا
  إّف السياحة تساىـ بقدر كبير في تنمية الببلد إف كاف بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فتدعـ كؿ قطاعات

البمد أكانت صناعية أـ تجارية أـ زراعّية، كبذلؾ تساىـ السياحة بإدخاؿ العممة الصعبة إلى البمد، لترفع مف 
شأف ميزانية البمد، كقد أتت بعض الدراسات لتبّيف بأّف الّسائح ينفؽ عمى شراء اليدايا ما يعادؿ مف ميزانيتو 

 .الثمث
  ك كذا لمسياحة دكر كبير في دعـ كتشجيع القطاع العمراني لمدكلة، حيث رفدت الحركة العمرانية بكافر

ـّ استصبلحيا  النقد، لزيادة التنمية، كنجد ذلؾ األمر بشكؿ مممكس خاّصة في المناطؽ الصحراكية التي ت
 .كأيضان عمرانيا بشكؿ كبير

  بتركؿ مف ال  ) فالسياحة في الدكلة ىي كثركة حقيقّية طبيعّية، فينالؾ مقكلة دارجة تصؼ السياحة بأنيا
، لذلؾ نجد أغمب الببلد التي ال تحكم ثركات باطنية، تعتمد عمى ثركتيا السياحّية بشكؿ كبير، (بتركؿ لو 

                                                 
1  شيادة الماجيستير في العمـك التجارية  لنيؿ مقدمة ضمف متطمباترسالة، التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة زىير بكعكريؼ، 

.13، ص 2012تخصص تسكيؽ،   
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يبقى أف نشير إلى دكر السياحة في تقريب الشعكب بيف بعضيا البعض، حيث يككف التبادؿ الثقافي كالمعرفي 
 . 1ىك الدائر بيف البمداف، كيككف اليدؼ ىك التقارب كنشر السبلـ

السياحة  أنواع : الثاني المطمب
 :  مايميتعددت أنكاع السياحة كنذكر منيا

 كاليدؼ منيا زيارة األماكف المقدسة كاألضرحة كالمساجد كالقياـ بالشعائر الدينية كالحج :السياحة الدينية/أوال
. كالعمرة عند المسمميف

 تعني األشخاص الذيف ينتقمكف إلى أماكف خارج إقامتيـ بغرض :سياحة المتعة والترفيو واالستجمام/ثانيا
. قضاء العطؿ كالترفيو كالتمتع بجماؿ الطبيعة كالطقس كالشكاطىء كالصحارم ىركبا مف الجك الركتيني لممدف

 كىي التنقؿ الذم يقكـ بو الشخص إلى أماكف العبلج كقضاء فترات مثؿ :السياحة العالجية والصحية/ثالثا
الحماماتالمعدنية كالمستشفيات المتخصصة، أك العبلج بالرمؿ كالتنقؿ إلى المرتفعات التي يكجد بيا اليكاء 

. 2النقي كيتطمب ىذا النكع كجكد منشآت مؤىمة كبيد عاممة ماىرة كمتخصصة
شباع الحاجات الفكرية كالعممية كحب التطمع كمعرفة التراث :السياحة األثرية والتاريخية/رابعا  ىي متعة كا 

المكجكد في مختمؼ بقاع العالـ ككافة اإلنجازات كالحضارات التي تركيا األجياؿ السابقيف مثؿ األىرامات في 
. مصر كالنقكش الحجرية في الطاسيمي كاليقار كاآلثار الركمانية بالزائر كالقصكر القديمة

 كىي الزيارة التي يقكـ بيا الشخص بغرض حضكر مؤتمر :سياحة المؤتمرات والممتقيات والمعارض/خامسا
دكلي أك كطني أك تجمع سياسي أك اقتصادم بيدؼ دراسة قضايا عالقة، مثؿ المشكبلت االقتصادية أك 
األمنية، ككذا الممتقيات كالندكات الفكرية كالعممية كالمينية،كالشعر كالمسرح كالسينما، كزيارة المعارض 
. االقتصادية أك المشاركة فييا بقصد إبراـ عقكد كصفقات كالتعرؼ عمى المنتكجات الجديدة كاألسعار

 ممارسة الرياضة في السائحيف رغبات إشباع يحاكؿ السياحة مف نمط ىي :السياحة الرياضية/سادسا
 استقطاب األكثر األنكاع مف ىذا النكع كيعد ، فقط المشاىدة أجؿ مف اإلقامة ك السفر أك لدييـ المفضمة
 مف الدكؿ بيف كبيرة منافسة ىناؾ كأصبحت كصحفييف رجاؿ أعماؿ ،ىكاة، ،مشجعيف مشاركيف مف لمسائحيف

  .الرياضية التظاىرات مختمؼ احتضاف كتنظيـ أجؿ
 كىي ظاىرة جديدة لمسياحة تيدؼ إلى البحث كالدراسة كالتأمؿ كالتمتع :السياحة البيئية والطبيعية/سابعا

بالطبيعة كمككناتيا مف حيكانات ك أشجار زنباتات كتضاريس، كتعرؼ السياحة البيئية حسب الصندكؽ 

                                                 
1

مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة رسالة حالة الدٌوان الوطنً للسٌاحة، -مسكٌن عبد الحفٌظ، دور التسوٌق فً تطوٌرالنشاط السٌاحٌفً الجزائر 
.62،63،ص 2010التجارٌة، تخصص التسوٌق، جامعة منتوري بقسنطٌنة،ماجستير في العمـك  

2
، تنمية وتطوير السياحة الصحراويةدحمكني عبد الكريـ،   "  دراسة حالة تمنراست" مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة ماجستير في العمـك  رسالة 

.07، ص 2007االقتصادية،جامعة الجزائر،   
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السفر إلى مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ بيا التمكث كلـ يتعرض تكازنيا الطبيعي إلى الخمؿ ": العالمي لمبيئة بأنيا
 1."كذلؾ لبلستمتاع بمناظرىا كنباتاتيا كحيكاناتيا البرية كحضاراتيا ماضييا كحاضرىا

اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمنشاط السياحي  :المطمب الثالث
تعد السياحة مف أىـ النشاطات االقتصادية في كثير مف الدكؿ كتعتبر المحكر الرئيسي لمقطاعات كالترفيو 

. الذم يعتبر مكردا أساسيا تعتمد عميو الدكلة في تنمية إقتصادىا
. حيث سنقـك بإبراز أىـ اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لمنشاط السياحي في ىذا المطمب

اآلثار االقتصادية لمنشاط السياحي / أوال
ميزاف المدفكعات ىك ذلؾ السجؿ الذم تقيد فيو جميع العمميات : آثار السياحة عمى ميزان المدفوعات

الخاصة بالمعامبلت التجارية كحركة رؤكس األمكاؿ بيف الدكؿ، كتعد السياحة أحد العناصر السياسية لتبادؿ 
السمع كالخدمات إلى جانب المكاد األكلية كالبتركؿ كالغاز كصناعة السيارات كالمكاد الزراعية، فيك مصدر 

ىاـ لدخكؿ العممة الصعبة كيساىـ بشكؿ مباشر في ارتفاع الدخؿ الكطني كتحسيف ظركؼ المعيشة لممجتمع 
. كالتنمية االقتصادية

 يعتبر القطاع السياحي مف القطاعات األكثر اعتمادا عمى اليد العاممة كىذا يعكد :آثار السياحة عمى التشغيل
إلى ككنو يركز عمى السائح الفرد كمايتطمبو مف خدمات بعكس القطاعات األخرل التي تعتمد عمى التكنكلكجيا 

. الحديثة كالصناعات المتطكرة كاآلليات مما يؤدم إلى تسريح العماؿ
كنظرا لمعبلقة المكجكدة بيف قطاع السياحة كالقطاعات األخرل فإف تنشيط ىذا القطاع يمر حتما بتنشيط 
القطاعات األخرل كيؤدم إلى خمؽ مناصب شغؿ جديدة بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك بصفة مكازية 

. كتخفيض البطالة لدل الشباب كالنساء
تعبر الصناعات التقميدية كالحرؼ مف أىـ المكارد : آثار الصناعة التقميدية والحرفية عمى النشاط السياحي

المككنة لممنتكج السياحي، فيي مكسب حضارم لكؿ بمد كارث تاريخي يكتسي طابعا فنيا كجماليا متميزا تفتخر 
بو كؿ منطقة مف مناطؽ العالـ تبرز فيو عبقرية المجتمعات المحمية في ميداف النسخ كالحمي كاأللبسة كالطرز 

........ كالزخرفة كصناعة الجمكد كاآلالت المكسيقية كالخشب كالفخار كالزجاج كالرمؿ كاألحجار الكريمة 
فيذا القطاع يتأثر بالتدفقات السياحية كذلؾ بارتفاع الطمب كاإلقباؿ عمى المنتكجات الحرفية كالتقميدية مما 

يرفع مف مبيعات المنتجيف كتحقيؽ مداخيؿ مف العممة الصعبة أك المحمية كخاصة اف ىذه الصناعة تستعمؿ 
. اليد العاممة المحمية كالمكاد األكلة منتجة محميا

اآلثار االجتماعية لمنشاط السياحي /  ثانيا
يؤدم بناء كتييئة أم مكقع سياحي في أغمب األحياف إلى تغيرات حساسة في البيئة كالمحيط كتساىـ السياحة 

في تحسيف صكرة البمد مف خبلؿ كضع برامج تخطيط لمسياحة كالمناطؽ السياحية كصيانة المباني األثرية 
                                                 

1
 مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير رسالة، *دراسة حالة بنؾ الجزائر الخارجي ككالة جيجؿ * دور البنوك في تمويل المشاريع السياحيةسعاد صديقي،  

.23، ص 2006، ، جامعة جيجؿفي العمـك االقتصادية  
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كمراقبة رمي النفايات كالتمكث كمراقبة السكاح كحركاتيـ لمحفاظ عمى المعطيات الطبيعية كالمكارد السياحية 
كالمحافظة عمى التراث الثقافي كاآلثار يككف مف خبلؿ إنشاء الحظائر الكطنية كالعالمية لمحفاظ عمى الكسط 

مكانية استغبللو في التنمية  براز القيمة الطبيعية كاألثرية لمبمد كا  النباتي كالحيكاني ىكنشر الكعي الثقافي كا 
. االقتصادية

كتمعب السياحة الطبيعية كالبيئة دكرا ىاما في تنمية السياحة، فيناؾ عبلقة كطيدة بيف السياحة كالبيئة كيمكف 
أف تؤثر السياحة سمبا عمى البيئة مف نسؼ الثركات الثقافية كاألثرية أك تخريب المكاقع السياحية بالحرائؽ 

كرمي النفايات كخدش الكتابات الحجرية كالصيد غير المسمكح بو لمحيكانات ككذا مف خبلؿ المنشآت 
السياحية التي ال تراعي النكاحي البيئية لممنطقة إلى جانب االعتداء عمى الشعكب المحمية مف حيث نمط 

. 1معيشتيـ كتقاليدىـ كعاداتيـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطور السياحة و افاقيا المستقبمية في الجزائر : المبحث الثاني
 آليات تمويل منشآت النشاط السياحي: المطمب االول

تحتاج كؿ مؤسسة أك مشركع إلى األمكاؿ مف أجؿ إنشائيا كتطكيرىا كتحصؿ عمى ىذه األمكاؿ إما باإلعتماد 
عمى مصادر التمكيؿ الذاتية أك المصادر العائمية أك بالمجكء إلى االقتراض مف البنكؾ كفيمايمي تفصيؿ ليذه 

. المصادر
 : مصادر التمويل الذاتية والعائمية .1

: تتمثؿ ىذه المصادر فيمايمي
:  المدخرات الذاتية -أ 

                                                 
1

.25سعاد صدٌقً، مرجع سبق ذكره، ص    
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غالبا مايمجأ أصحاب المشاريع كالمنشآت إلى استثمار أمكاليـ المدخرة عند بداية أم مشركع حيث يفضمكف 
ىذا المصدر مف األمكاؿ نظرا لما يسمح ليـ مف حرية التصرؼ بإدارة المنشأة كالتفرد بصافي الربح إذا ما 

. 1حققك نجاحا في نشاطيـ
لكف في حالة عدـ كفاية المدخرات الذاتية، فإف الشخص الذم يرغب في االستثمار يمجأ إلى مصدر آخر 

.  2يتمثؿ في مكارد األىؿ كاألقارب أك األصدقاء
:  الموارد العائمية -ب 

 التي األمكاؿ لو يكفركف الذيف أىمو أقاربو ك إلى يمجأ قد فإنو الشخص لدل التمكيؿ مشكمة حؿ أجؿ مف
األمكاؿ  عمى الحصكؿ في كسيكلة بساطة مف المصدر ىذا بو لما يتميز نظرا ، مشركعو إلقامة يحتاجيا

 كخسر أرباحا يحقؽ لـ إذا ليـ ألنو إعادتيا ك تسديدىا بكيفية المرتبطة المشاكؿ بعض يكاجو قد أنو رغـ
 المنشأة شؤكف في يتدخمكف بذلؾ ك ، استردادىا إلى يسعكف أصحاب األمكاؿ يجعؿ سكؼ ذلؾ فإف مشركعو

 القرارات ىذه تككف كقد ، الكافية لذلؾ الخبرة لدييـ تتكافر ال كأنيـ خاصة مالكيا، عمى قراراتيـ قد يفرضكف ك
. نجاحو عمى التأثير ك المشركع إلى فشؿ تؤدم سكؼ فإنيا بالتالي ك صائبة غير
 : التمويل من البنوك التجارية .2

 مصادر مف األمكاؿ تجميع طريؽ كذلؾ عف لتنميتو البلزمة باألمكاؿ االقتصاد إمداد في أساسي دكر لمبنكؾ
 مجاؿ في سكاء معينة، كقكاعد أسس كفؽ المختمفة اإلستثمار عمى مجاالت تكزيعيا ثـ ، المختمفة االدخار

 قركض شكؿ بمنحيا عمى ذلؾ ك األمكاؿ باستثمار تقكـ فالبنكؾ ، تكزيعيا مجاؿ في أك تجميع األمكاؿ
 . تطكيرىا مف أجؿ أك جديدة أكانت سكاء المشاريع مختمؼ إلنشاء لمعمبلء

 السياحة ضمن البرامج و المخططات التنموية: المطمب الثاني 
بعدما حددت الحككمة أىدافيا مف التنمية : 1969-1967السياحة ضمن المخطط الثالثي لمفترة  -1

السياحية، كحددت نكع السياحة التي ترغب في تطكيرىا، حاكلت ترجمة ذلؾ في المخطط الثبلثي،  ككاف 
اليدؼ مف كراء ذلؾ ىك جعؿ القطاع السياحي يساىـ في عممية التنمية الكطنية، كلكف ىؿ برامج تنمية 

القطاع الصناعي، )القطاع السياحي حظيت بنفس العناية البلزمة، مثؿ بقية القطاعات االقتصادية األخرل 
 المالية المخصصة لمختمؼ القطاعات مبالغكىذا ما سكؼ نراه، مف خبلؿ اؿ. (الخ...الزراعي، التعميـ،
 :دائرة النسبيةاالقتصادية في اؿ

مميكف دينار جزائرم : الكحدة

                                                 
1

 .207، ص  2002 ، ،عًاٌ انصفاء دار ، ،انطبعت األونى انسٍاحٍت انًُشآث ،إدارة عواد خانذ ،إبراٍْى األَصاري إياو يحًذ آسٍا 
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 (01-01)مف اعداد الطالبة بناءا عمى الجدكؿ  :المصدر

أعبله، نبلحظ أف القطاع السياحي رتب في آخر االىتمامات مف حيث  خبلؿ الدائرة النسبية        مف
 الكمية المخصصة ليذا المخطط، مبالغ مف اؿ% 02.54المبالغ المالية المخصصة لو، كذلؾ ، أم نسبة 

 التعامؿ مع ىذا  تتجنب مميكف دينار جزائرم ، كنستنتج مف ىذا التكزيع أف الدكلة كانت11078كالمقدرة بػ 
قدميا لمتنمية، كخاصةن المردكد مف العممة الصعبة مقارنةن مع مالقطاع، مف حيث المساىمة التي يمكف أف 

مف % 48.74 عميو كثيرنا، أم نسبة عتمدالقطاعات األخرل، مثؿ القطاع الصناعي الذم كانت الدكلة ت
نشاء معاىد  إجمالي االستثمارات المخصصة ليذا المخطط، كفي ىذا المخطط بدأ بإنشاء بعض الفنادؽ، كا 

نجاز   : 1، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾرةسأالتككيف الميني السياحي، كا 
 1969-1967حصيمة برنامج المخطط الثالثي بين سنتي : 02-01مجدول رق

عدد العمميات المقررة 
األسرة 

المبرمجة 

النسبة 
المئكية 

عدد 
األسرة 
المنجزة 

النسبة 
المئكية 

العجز 
النسبة األسرة . ع

المئكية 
 64.5 4360 35.5 2406 51.7 6766محطات شاطئية 
 84.6 1396 15.4 254 12.6 1650محطات حضرية 

محطات 
صحراكية 

1818 13.9 286 15.7 1532 84.3 

 76.2 2847 00 00 21.8 2847حمامات معدنية 
% 77.5 10135% 22.5 2946% 100 13081المجمكع 

                                                 
1

.2001تقرٌر صادر عن وزارة السٌاحة، سنة    

الصناعة الزراعة الهٌاكل السٌاسٌة السكن

التربٌة السٌاحة التكوٌن الضماناالجتماعً

اإلدارة متفرقات النقل
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Source : Bilan du développement du secteur touristique, ministère du tourisme, 
1977, P27. 

 10135 قدر بػ  كبير، سجؿ عجز1969       مف خبلؿ الجدكؿ أعبله، يتضح أنو إلى غاية نياية سنة 
 .  ضعؼ قدرات اإلنجاز، كسكء تحديد المسؤكلية اإلداريةيعني، كىذا %77.5سرير، أم نسبة 

 ىذا المخطط بنفس أىداؼ أتى :1973-1970السياحة ضمن المخطط الرباعي األول لمفترة  -2
المخطط السابؽ تقريبنا، كىي العمؿ عمى بناء مرافؽ سياحية مكجية بالدرجة األكلى لمسياحة 

الخارجية، حيث ترمي األىداؼ المسطرة في ىذا البرنامج إلى استقباؿ أكثر مف مميكف سائح مع 
نياية العشرية، كالستقباؿ ىذا العدد ك تقديرات المختصيف، فإنو يجب رفع قدرات االستقباؿ إلى 

 سرير مع نياية العشرية كمف أجؿ الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ برمج إنجاز 900000 ك 700000
 1973-1970 سرير خبلؿ نياية المخطط الرباعي األكؿ ك المقرر تطبيقو في الفترة 35000

 مميكف 700كذلؾ مف أجؿ تمبية الحاجيات السياحية الداخمية ك الخارجية حيث رصد ليذا البرنامج 
 مميكف دينار ك المكزعة حسب 28مف إجمالي االستثمارات المقدرة بحكالي % 02.5دينار ام نسبة 
: الجدكؿ التالي

 
توزيع االستثمارات عمى مختمف القطاعات خالل الرباعي األول : 01-02جدول رقم 

المبمغ المخصص لكؿ القطاعات التنمكية 
قطاع 

النسبة 

 40 12400الصناعة 
 15 4140الزراعة 

 08 2307اليياكؿ السياسية 
 05 1520السكف 
 10 2718التربية 
 02.5 700السياحة 
 02 585التككيف 
الضماف 

االجتماعي 
934 03.5 

 03.2 870اإلدارة 
 03 800متفرقات 
 03.1 760النقؿ 
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 100 27736المجمكع 
. 1970 سنة 70/73 كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية أثناء المخطط الرباعي األكؿ :المصدر

زاؿ يحتؿ المراتب األخيرة بيف القطاعات  ال م       مف خبلؿ الجدكؿ أعبله، يتضح أف القطاع السياحي
االقتصادية، رغـ أف الميزانية المخصصة ليذا القطاع زادت إلى أكثر مف نصؼ بالنسبة لممخطط الثبلثي 

  .السابؽ
ا في الجدكؿ أعبله، أف األىمية الكبرل أعطيت لممشاريع المتبقية مف المخطط الثبلثي السابؽ،  كيظير أيضن
كىذا ما يبيف عدـ القدرة عمى اإلنجاز في الفترة المحددة، كعدـ تقدير ميزانية المشاريع بطريقة ناجحة أدل 

إلى تداخؿ المشاريع المتبقية عمى حساب المشاريع الجديدة، كىي مف بيف األسباب التي أدت إلى عدـ تطكر 
القطاع السياحي بالشكؿ المناسب، كبعد نياية فترة المخططيف الثبلثي كالرباعي األكؿ الممتدة مف سنة 

 سرير عما كاف 26000 سرير بعجز يقارب 9230، كصؿ عدد األسرة المنجزة إلى 1973 إلى 1967
 سرير فقط مف البرنامج المقرر في المخطط الرباعي األكؿ، أم تسجيؿ 6860مقررنا إنجازه، حيث تـ إنجاز 

عما كاف مقررنا، كبالتالي نقكؿ أف المخطط الرباعي األكؿ في المجاؿ % 65.55عجز تقدر نسبتو بػ 
السياحي كاف كسابقو مف حيث العجز المسجؿ في اإلنجاز، كعدـ بمكغ األىداؼ المسطرة في ىذا المخطط، 

: كىي بكجو خاص
. زيادة الدخكؿ مف العممة الصعبة عف طريؽ السياحة الخارجية- أ
. خمؽ مناصب شغؿ جديدة مف خبلؿ تكسيع ىياكؿ االستقباؿ كاليياكؿ المرافقة ليا- ب
عرفت ىذه الفترة عدة تغيرات تمثمت فيما (: 1977-1974)السياحة ضمن المخطط الرباعي الثاني - 3
 :1يمي
 لكف ىذه األخيرة  (ATA)بالككالة التجارية لمسياحة (SONATOUR) :إلحاؽ المصالح التجارية التابعة لػ- أ

. أثبتت عدـ نجاعتيا، كلـ تدـ العممية سكل سنتيف
 التي أسندت إلييا ميمة تسكيؽ  (SAN-ALTOUR)، أنشئت الشركة الكطنية لمسياحة1976في سنة - ب

 .المنتكج السياحي الجزائرم
 التي تكلت ميمة إنجاز مشاريع التنمية السياحية، لكف  (ETT)إنشاء مؤسسة األعماؿ السياحية الجزائرية- ج

 سرير، كفي ىذا 18000 سرير المبرمج إنجازىا، لـ ينجز سكل 50000ىي األخرل فشمت، فمف بيف 
% 100 مميكف دينار جزائرم، أم بزيادة تفكؽ 1230المخطط كصؿ حجـ االستثمارات المرصكدة حكالي 

عما كاف عميو الحجـ في المخطط الرباعي األكؿ، غير أف ذلؾ ال يعني أف القطاع ارتفع في سمـ أكلكيات 
التنمية الكطنية، ألف مقدار الزيادة المقررة في ىذا المخطط كانت نفسيا بالنسبة لجميع القطاعات األخرل، 
كذلؾ بسبب زيادة حجـ الميزانية العامة، كارتفاع تكاليؼ االستثمار في جميع القطاعات، مما يجعؿ مكانة 

كالجدكؿ التالي يبيف كيفية تكزيع . السياحة ثابتة في السياسة التنمكية لمدكلة الجزائرية عبر المخططات الثبلثة
                                                 

1
.نفس المرجع السابق   
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إضافة  1977 إلى 1974االستثمارات عمى مختمؼ القطاعات التنمكية، في المخطط الرباعي الثاني مف 
. 1978 برنامج خاص بقطاع السياحة لسنة إلى
 

 
توزيع االستثمارات عمى مختمف القطاعات التنموية خالل المخطط الرباعي الثاني 

مميكف دينار جزائرم : الكحدة

 
 (01-03)مف اعداد الطالبة بناءا عمى معطيات الجدكؿ  :المصدر

ف حصة السياحة في تكزيع االستثمارات اإلجمالية، كالمقدرة بػ أ  بياف األعمدة أعبله نبلحظ       مف
 مميكف دينار جزائرم، قد انخفضت عما كانت عميو في المخطط الرباعي األكؿ، كذلؾ مف نسبة 110236

.  مميكف دينار1500، كرغـ ىذه الزيادة الرقمية في االستثمار ليذا القطاع كالمقدرة بػ %01.4إلى % 02.5
أما الشيء الذم تـ تأكيده في ىذا المخطط، ىك االىتماـ بالسياحة الداخمية التي كانت ميممة مف قبؿ، كىذا 

في إطار المبادرات الجديدة لممخطط الرباعي الثاني يجب أف :"ما أكده المخطط الرباعي الثاني الذم جاء فيو
نشرع في ترقية السياحة الداخمية، التي تكجو مف اآلف فصاعدنا إلى تمبية حاجيات الراحة المنتظمة، التي أدل 

، كتتمثؿ "كعميو، فإنو تقرر إنجاز مركزيف سياحييف في ىذا المجاؿ. إلييا ارتفاع مستكل المعيشة كنمك الدخؿ
. إلخ...ىذه المراكز في الحمامات المعدنية، كالخدمات الصيفية 

 إف ما يميز ىذا المخطط، ىك بمكغ الكعي (:1984-1980)السياحة ضمن المخطط الخماسي األول - 4
لدل المسيريف بضركرة إحداث التكازف الجيكم، كاألكلكية التي أعطيت لمسياحة الحضرية دكف سكاىا في 

، لتغطية التكاليؼ الخاصة بتطكير ثبلثة  1 مميكف دينار34000: المخططات السابقة، فقد خصص مبمغ

                                                 
1- Ministère de planification et de l’aménagement du territoire général du plan pentagonal, 1980-1984. 
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كسط الببلد، كالمكجية أساسنا نحك السياحة الداخمية، كالتي  مناطؽ سياحية نمكذجية، في شرؽ كغرب ك
 مميار سنتيـ جزائرم، مخصصة لممشاريع 01.6: تكافؽ التقاليد الجزائرية، ككزعت ىذه المبالغ كما يمي

ككاف ىدؼ ىذا المخطط .  مخصصة لممشاريع الجديدةميار سنتيـ جزائرؿ ـ01.8الجديدة قيد اإلنجاز، ك 
:  مشركع، كزعت كما يمي89، كعميو برمج 1985 سرير سنة 50880الكصكؿ إلى طاقة إيكاء تقدر بػ 

( 1984-1980)المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي األول لمفترة : 01-04جدول رقم 
المجمكع حمامات تخييـ حضرم مناخي صحراكم ساحمي النكع 
عدد 

المشاريع 
02 01 05 32 40 09 89 

 16550 1650 1200 6900 1150 2350 3300عدد األسرة 
. 1986 كزارة السياحة الجزائرية، الجزائر :المصدر

       ما يبلحظ مف الجدكؿ أعبله، أنو لـ يتـ انطبلؽ أم مشركع مف المشركعات الجديدة التي كضعت في 
إطار المخطط، ىذا رغـ انتياء الدراسات الخاصة بيا، بسبب األزمة االقتصادية لمدكلة، كالتكجيات السياسية 

  .كاالقتصادية الجديدة
 أدركت الدكلة الجزائرية في ىذا المخطط، أىمية السياحة : المخطط الخماسي الثاني السياحة ضمن- 5 

ا مالينا كبيرنا ىدفو متابعة سياسة التييئة السياحية، كتطكير  في تفعيؿ النشاط االقتصادم، لذا خصصت برنامجن
، كالتحكـ في صالحمامات المعدنية كالمناخية، ككذا تنكيع المتعامميف كالجماعات المحمية كالقطاع الخا

 مميكف دينار جزائرم، لتحقيؽ ىذه 1800كليذا الغرض، خصصت الدكلة غبلفنا مالينا قدره . الطمب السياحي
: 1 إلى ما يمي1989المشاريع فقد كصمت طاقات االستقباؿ في نياية 

 1989طاقة االستقبال نياية : 01-05جدول رقم 
    القطاع 

النكع 
النسبة المجمكع الخاص العاـ 

 27.60 13327 1145 12182البحرم 
 13.10 6331 2250 3731الصحراكم 
 10.60 5116 1528 3588الحمامات 
 02.13 1030 76 954اإلقميمي 
 46.57 22498 17161 5337الحضرم 
 100 48302 22460 25842المجمكع 
//  100 46.5 53.5 النسبة

                                                 
1

.1980وزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة، تقرٌر حول المخطط الخماسً األول،    
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.  كزارة السياحة كالصناعات التقميدية:المصدر
 إلى 1980 مع الفترة الممتدة بيف 1980 إلى 1966 الفترات السابقة أم مف سنة بالمقارنة مع      
% 46.57 سرير بنسبة 30539، نبلحظ أف طاقات اإليكاء قد ارتفعت خبلؿ ىذه الفترة بحكالي 1989

لمقطاع الخاص، كما نبلحظ أف الفنادؽ الحضرية تحتؿ المرتبة األكلى، بينما نسبة الفنادؽ اإلقميمية تبقى 
أما التدفقات السياحية بقيت مستقرة مقارنة بالفترة السابقة، إذ تراكحت بيف % 02.13ضئيمة، أم بنسبة 

. 1 سائح324000 سائح حسب السنكات، كبمعدؿ سنكم يقدر بػ 400000 ك 250000
 2025إستراتيجية النيوض بالقطاع السياحي في الجزائر آفاق : المطمب الثالث

، 2000، قد بدأت الكزارة الكصية عمى قطاع السياحة خبلؿ سنة 2013فعف االستراتيجية السياحية آلفاؽ 
، كخمصت إلى صياغتيا النيائية سنة 2010في إعداد استراتيجية مف أجؿ تطكير قطاع السياحة في آفاؽ 

، كأدخمت تعديبلت "2010مخطط أعماؿ لمتنمية المستدامة لمسياحة في الجزائر آفاؽ :"  تحت عنكاف2011
 .2013عميو فأصبح مشركعنا جديد في آفاؽ 

كمف أىداؼ ىذا البرنامج تثميف الطاقات الطبيعية كالثقافية كالدينية كالحضارية، كتحسيف نكعية الخدمات 
السياحية ، ككذا إعادة االعتبار لممؤسسات الفندقية كالسياحية، كالمساىمة في التنمية المحمية، كالمحافظة 

ىذا، باإلضافة إلى تمبية حاجات الطمب الكطني . عمى البيئة كالفضاءات الحسنة لتكسع السياحة البيئية
المتزيد باستمرار، قصد تقميص عدد المتكجييف إلى الخارج لقضاء العطؿ، ككذا زيادة التدفقات السياحية، 

 تـ الحصكؿ عمييا بتطبيؽ نسبة نمك متكسط التدفقات عند 2013 ك 2008فالتدفقات السياحية خبلؿ الفترة 
 ، كبناءن عمى 2008ابتداءن مف سنة  % 0.5، أعيد تعديميػػا سنكينا بنصؼ نقطة %10بداية العشرية 

التقديرات السابقة كاالستقرار المرحمي لدخكؿ السياح األجانب، فإف عدد السياح المرتقبيف في 
 .2 سائح أجنبي1900.000 سائح، منيـ 3.100.000  سيقارب 2013

 مميكف دينار 232.5 سيصؿ إلى نحك 2013 ك 2004كفيما يخص االستثمار السياحي في المرحمة ما بيف 
 : تتمثؿ فيما يمي2013جزائرم، كأىـ إجراءات دعـ االستثمار السياحي آفاؽ 

يتـ تييئة كالتحكـ في العقار السياحي مف خبلؿ مكاصمة كدعـ : التييئة كالتحكـ في القطاع السياحي- أ
 .2003 ك 2002األعماؿ التي تـ انجازىا خبلؿ الفترة 

كييدؼ إلى تثميف كحماية الشكاطئ لبلستفادة منيا، كتكفير شركط : قانكف متعمؽ باستغبلؿ الشكاطئ- ب
 .تنمية منسجمة كمتكازنة، مع تحديد نظاـ تسمية مدمج كمنسجـ مع النشاطات السياحية الشاطئية

 المؤرخ في 03-03جاء القانكف رقـ : قانكف متعمؽ بمناطؽ التكسع السياحي كالمكاقع السياحية- ج
 :، كالمتعمؽ باستغبلؿ الشكاطئ بما يمي19/02/2003

                                                 
XX 

1
 .113،114، ص ص2006، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماجستٌر،   واقع السياحة في الجزائر و افاق تطورها،

الممتقى العممي الكطني مداخمة مقدمة لممشاركة في ، 2025الواقع السياحي في الجزائر وآفاق النيوض بو في مطمع ، عبد القػادر شبللػي  2
 بالبكيرة معيد العمـك االقتصادية  آكمي محند أولحاجبالمركز الجامعي 2010 ماي 12 و 11 :يومي "واقع وأفاق: السياحة في الجزائر":حكؿ
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مناطؽ التكسع السياحي، كىي كؿ منطقة أك امتداد مف اإلقميـ يتمتع بصفات أك خصائص طبيعية، - 
بداعية، مناسبة لمسياحة مؤىمة إلقامة أك تنمية منشأة سياحية، يمكف استغبلليا في تنشيط  كثقافية، كبشرية، كا 

 .1أك جعؿ السياحة ذات المردكدية أكثر
المكقع السياحي، فكؿ مكقع أك منظر يتميز بجاذبية سياحية، بمظيره الخبلب أك بما يحتكم عميو مف - 

 .عجػػػائب أك خصائص طبيعية، أك بناءات مشيدة عميو
 . منطقة محمية، كىي جزء مف منطقة التكسع السياحي أك مكقع سياحي- 

ستراتيجية إ مميكف سائح، كىدا ما يتطمب 11، تخطط الكزارة الكصية إلى استقباؿ 2025      كفي آفاؽ 
حكيمة مف أجؿ جعؿ الجزائر مقصد سياحي مف الدرجة األكلى، إف اختيار ىده الفترة الزمنية لـ تحدد عفكينا 
بؿ ال بد مف أخذ الكقت الكافي، مف أجؿ تشجيع الشراكة مع ذكم الخبرات الكاسعة في الجزائر كعبر العالـ، 
كالديف يريدكف االستثمار في الجزائر في ميداف السياحة، بفضؿ ما جاءت بو الترتيبات القانكنية مف آليات 

 .كبرامج جد مغرية معمكؿ بيا حالينا في ببلدنا
 
 

  

                                                 
1

.19/02/2003 الصادرة فً 11الجرٌدة الرسمٌة رقم    
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 :خالصة الفصل
نستخمص مف خبلؿ تطرقنا ألىـ مفاىيـ، ك تطكر انكاع النشاط السياحي إلى أف ظاىرة السياحة قد شيدت 
تطكرات سريعة ك مستمرة تبعا لتطكر الحياة ك أساليبيا، نظميا، ك التطكر العممي ك التكنكلكجي، مما أدل 

 .إلى اتساع نطاقيا ك تعدد جكانبيا ك ازدياد أىميتيا
 بؿ انيا ،لقد أدركت العديد مف الدكؿ  بأف السياحة في القرف الحالي ليست أكبر  صناعة في العالـ فحسبك 

 جانب إلى ىذه الدكؿ  بفتح اسكاؽ جديدة اىتمتبفارؽ كبير حيث   بيف ماشيده  العالـ ، كاألكبرستككف 
 استمرارية المد السياحي طيمة العاـ، كتقديـ برامج سياحية  بخدمات  ذات نكعية  عالية كمنافذ ألجؿالتقميدية 

تكزيعية مناسبة ،مف شأنيا  زيادة فترة  اقامة السائح فضبل عف امتبلؾ كسائؿ متطكرة لمتركيج السياحي  
 .كالفندقي 
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: تمييد
تنحصر الخصائص األساسية لمتطكر االقتصادم في المحاكالت الرائدة لتحقيؽ نمك قكم كتحسيف الحياة ك 

ك تتمثؿ تمؾ المحاكالت في القرارات المتخذة لتنظيـ  كتحسيف المكارد الكطنية . تجنب الرككد االقتصادم
الداخمة كتمكيؿ المشاريع االستثمارية لذلؾ كاف البد مف إيجاد مؤسسة تعمؿ عمى إتماـ المشاريع، كعميو تـ 

كاليدؼ مف إنشاءىا ىك حؿ مشكمة الصعكبات التي  (ANDI)إنشاء الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 
: تكاجو المستثمر في فتح أم مشركع كاف لذا سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

(. ANDI)تقديـ عاـ حكؿ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : المبحث األكؿ
. دراسة حالة مشركع سياحي: المبحث الثاني
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( ANDI)تقديم عام حول الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المبحث األول
حاكلت إرساء مبدأ البلمركزية الذم يعتبر أىـ كسيمة لتحقيؽ التنمية  سابقة إف الجزائر كمنذ عدة سنكات

 كيتضح ىذا جميا عبر اإلصبلحات المستمرة كذلؾ في كافة  أك الجيكمالمحمية سكاء عمى المستكل المحمي
المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كغيرىا مف اإلصبلحات الجارية في ميمة إدارة المرافؽ 

 ك تحسيف أداء مؤشراتيا، اذ حاكلت الدكلة في سبيؿ ىذا  التنمية عمى المستكل المحميكاقعالمحمية لنيكض ب
التمكيمي ليذه المشاريع، لتككف الككالة الكطنية لتطكير اعتماد بعض الييئات ك المؤسسات ذات الطابع 

 .االستثمار إحدل ىذه المؤسسات
( ANDI)نشأة وتطور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المطمب األول

تعد الككالة الكطنية لتطكير االستثمار مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم في خدمة المستثمريف المحمييف 
كاألجانب كجاءت ىذه الككالة لتسييؿ كالتقميؿ مف اإلجراءات كتنظيـ أقصى دعـ كمساعدة لبلستثمار قد 

 المتعمؽ بترقية 1993 أكتكبر 5 الصادر بتاريخ 39/12 مف المرسكـ التشريعي 8تأسست كفؽ المادة 
 المتعمؽ بتطكير االستثمار  01-03 صدر مرسـك رئاسي طبقا لؤلمر 2001 -8 -22االستثمار كفي 

. 15/07/2008 المؤرخ في 08/06تحكلت إلى الككالة الكطنية لتطكير االستثمار المعدؿ كالمتمـ باألمر 
 االطار القانوني لموكالة (1

قرارات اؿتنفيذية كاؿمراسيـ اؿكامر كاأل جممة مف تمثؿ النصكص القانكنية المتعمقة باالستثمار في الجزائر كىي 
 لتنفيذ مياميا األساسية المتمثمة في ترقية ك تطكير لةا القانكني لمكؾاإلطارالتي عمى أساسيا يتشكؿ ىذا 

 :1االستثمار ك ىي كآتي
  المتعمؽ 2001 أكت سنة 20ق المكافؽ ؿ 1427 المؤرخ في أكؿ جمادل الثاني 01/03األمر رقـ 

 .بتطكير االستثمار 
 06/08 المعدؿ كالمتمـ 2006 جكيمية سنة 15ق المكافؽ ؿ 1427 جمادل الثانية 19 المؤرخ في 

 المتعمؽ تطكير 2001 أكت 20ق المكافؽ ؿ 1422 المؤرخ في أكت جمادل الثاني 01/03لؤلمر رقـ 
 .راالستثما

  يتعمؽ 09/10/2006 المكافؽ ؿ 1427 رمضاف 19 المؤرخ في 06/366المرسـك التنفيذم رقـ 
 .بصبلحيات المجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمو كتنظيمو كسيره 

  كالمتضمف 09/10/2006ق المكافؽ ؿ 1427 رمضاف 16 المؤرخ في 06/356المرسـك التنفيذم رقـ 
 .صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كتنظيمييا كسيرىا

  يتضمف 09/10/2006 ق المكافؽ ؿ 1427 رمضاف 16 المؤرخ في 06/357المرسـك التنفيذم 
 .تشكيمة لجنة الطعف المختصة في مجاؿ االستثمار كتنظيمييا كسيرىا

                                                 
1

الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار، متاح على موقعها االلكترونً   WWW.ANDI.DZ -04-26 بتارٌخ 20:16 تم االطالع علٌه فً حدود الساعة 

2017 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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  يحدد قائمة 2007 يناير 11ق المكافؽ ؿ 1427 المؤرخ في ذم الحجة 07/08المرسـك التنفيذم 
 المؤرخ في األكؿ مف 01/03النشاطات كالسمع كالخدمات المستثناة مف المزايا المحدد مف األمر رقـ 

 . كالمتعمؽ بتطكير االستثمار2001 أكت 20ق المكافؽ ؿ 1427جمادل الثانية عاـ 
  يتمـ القائمة 2008- 10-22ق المكافؽ ؿ 1427 شكاؿ 22 المؤرخ في 08/329المرسـك التنفيذم 

 يناير 11ق المكافؽ ؿ 1427.  ذم الحجة22 المؤرخ في 08/07المعدة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 01/03 الذم يحدد قائمة النشاطات كالسمع كالخدمات المستثناة مف المزايا المحددة في األمر رقـ 2007

 .  المتعمؽ بتطكير االستثمار2001 أكت 20 المكافؽ ؿ 1422المؤرخ في األكؿ مف جمادل الثاني 
  يتعمؽ بمعاينة 2008 يكنيك 25ق المكافؽ ؿ 1429 جمادل الثانية 20قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 

 المؤرخ في األكؿ مف جمادل 01/03الدخكؿ في استغبلؿ االستثمارات المصرح بيا بمكجب األمر رقـ 
 . المتعمؽ بتطكير االستثمار2001 أكت 20ق المكافؽ ؿ 1422الثانية 

  يحدد شركط 2006 سبتمبر 24ق المكافؽ ؿ 1427 المؤرخ في الفاتح مف رمضاف 06/02نظاـ رقـ 
 .1تأسيس بنؾ كمؤسسة مالية كشركط إقامة فرع بنؾ كمؤسسة مالية أجنبية

:  ميام الوكالة

 تستقبؿ ك ترشد كترافؽ المستثمريف عمى مستكل اليياكؿ المركزية كالجيكية؛ 
   تعمـ المستثمريف، مف خبلؿ مكقعيا عمى االنترنت كدعائميا الترقكية كمختمؼ الندكات لممعمكمات

 بمناسبة األحداث االقتصادية التي تنظـ في الجزائر أك في الخارج؛
   إضفاء الطابع الرسمي عمى أساس اإلنصاؼ كفي كقت قصير عمى االمتيازات المقدمة مف قبؿ

 جياز التشجيع؛
   الجمارؾ كالضرائب )ضماف تنفيذ قرارات تشجيع االستثمار بالتشاكر مع المؤسسات المعنية المختمفة

 ؛ (.الخ
  تساىـ في تنفيذ سياسات كاستراتيجيات التطكير بالتعاكف مع القطاعات االقتصادية المعنية؛ 
  2يكفر لممستثمريف المحتمميف بكرصة الشراكة . 

  

                                                 
1 .25/02/2017، بتاريخ 15.30مقابمة شخصية مع مكمؼ مف طرؼ مدير ككالة أدرار، عمى الساعة    
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 شباك الوحيد الالمركزي لوالية أدرارال: المطمب الثاني
 المتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لبلستثمار، يعتبر الشباؾ ىك الممثؿ الكحيد ك الرسمي لمككالة عمى 09/10/2006 المؤرخ في 356-06حسب المرسـك التنفيذم رقـ 

مستكل الكالية، حيث يجمع بيف أعكاف الشباؾ ك كذا ممثميف االدارات ك عمى الخصكص ممثمي المركز الكطني لمسجؿ التجارم، الضرائب، أمبلؾ الدكلة، الجمارؾ، ااتعمير، 
ك بناءا عمى ما سبؽ ارتأينا الى تجسيد ىذا الطرح في كاقع تنظيمي لممؤسسة يتجمى في ىيكميا التنظيمي، ك .تييئة االقميـ ك البيئة، التشغيؿ، ك مأمكر المجمس الشعبي البمدم

 .تعبيرا عف ىذا الييكؿ الخاص بككالة أدرار (1)ليكف الشكؿ رقـ 
 ة الييكل التنظيمي لموكال: (1)قم رالشكل.1
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WWW.ANDI.DZ: المكقع االليكتركني مف اعداد الطالبة باالعتماد عمى المعطيات الكاردة في: المصدر
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: لموكالةشرح ميام كل من ممثمي الييئات حسب المخطط التنظيمي    
بناءا عمى الشكؿ السابؽ يتضح لنا أف الككالة تحكم مجمكعة مف الييئات لتسيير شؤكنيا ك ادارة مياميا 
:1عمى الكجو المطمكب، ك لتككف ىذه الييئات ك مياميا كاآلتي  

كىك ممثؿ عف المركز الكطني لمسجؿ التجارم كمف ميامو تسميـ في نفس اليـك شيادة : السجؿ التجارم (1
يداع التصريح باالستثمار كطمب منح االمتيازات كالتعديبلت  .عدـ أسبقية التسمية كا 

 اإلجراءات إتماـ في المستثمريف إعبلـ ك مساعدة ميمتيا ك الجمارؾ مديرية عف ممثمة كىي : الجمارؾ (2
 .الجمركية

 مف المستثمريف تمكف جبائية معمكمات تقديـ ميمتيا ك الضرائب مديرية عف ممثمة كىي :بالضرائ (3
 .مشركعو انجاز مرحمة خبلؿ الجبائية اإلدارة مع عبلقتو في المستثمر مساعدة ك عيـمرامشؿ التحضير

 ك عقارات مف لدييا يتكفر بما المستثمر إعبلـ ميمتو ك بالعقار المكمفة الييئة عف ممثؿ ىك : العقار (4
 . القانكنية كضعيتيا ك مكانيا ،بنايات

 عمى لمحصكؿ إجراءات إعداد في المستثمر مساعدة ميمتو ك العمراف مديرية عف ممثؿ ىك ك : العمراف (5
 .البناء بحؽ المتعمقة األخرل الرخص ك البناء رخصة

 أجؿ مف كمساعدتو اإلقميـ لتييئة الجيكم بالمخطط المستثمر إعبلـ ميمتيا ك : البيئة ك اإلقميـ يئةالتو (6
 . البيئة حماية مجاؿ في المفركضة التراخيص الحصكؿ عمى

 كالتنظيـ بالتشريع اإلعبلـ ميمتيا ك التشغيؿ مديرية عف ممثمة ىي ك : لمتشغيؿ الكطنية الككالة (7
. العمؿ رخص تسميـ ك األجانب تشغيؿ ك الخاصيف بالعمؿ

 جميع عمى المصادقة ميمتو ك البمدم الشعبي لسلمجا مأمكر عف ممثؿ كىك : البمدم الشعبي سالمج (8
. االستثمار ممؼ يفتكك في الكثائؽ البلزمة

التحفيز  نظام ومبادئ الوكالة أجيزة: المطمب الثالث
 : في تتمثؿ : والوسائل األجيزة-1
 . االستثمار تطكير ك لدعـ استراتيجي جيازا لبلستثمار الكطني المجمس -
  باالستثمار المعنية العمكمية الييئات ك اإلدارات تشمؿ الكطني المستكل عمى مركزية ال كحيدة شبابيؾ -
 . المشركع انجاز متابعة ك لدعـ مختصة تقنية ىياكؿ –
 . كدكلية كطنية معمكماتية شبكات -
 .االستثمار لدعـ صندكؽ -
 .لممستثمر عقارية حافظة -
 .كأجانب جزائرييف كمختصيف خبراء مساىمة -

                                                 
1

.معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار،وكالة أدرار   
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 . عالية نمك قدرة ذات دكلة - 
 . الكطنية كالتنمية المستثمريف خدمة في إدارة -

 : في ىنا الككالة دكر يتـ : والتوثيق الترقية 2-
عبلمية دراسية أياـ ك منتديات ، مينية كلقاءات ممتقيات تنظيـ -  . كا 
 . معمكماتية كقاعدة التكثيؽ في مختص مركز مصالح -
 . التخصصات ك المناطؽ حسب االستثمار بفرض متعمقة ككتيبات منشكر دالئؿ، نشر -

 :تحقيؽ طريؽ عف كىذا :كالتطكير البحث الدراسات، 3-
 .المشاريع إلقامة األساسية كالمنشآت المكاقع ترقية -
 .كالقانكنية االقتصادية التكنكلكجية، اليقظة -
 . كالمالية التقنية اآلالت في التعاكف فرص كاستغبلؿ بحث -

 ك تتمثؿ في :التحفيز ونظم مبادئ 4-
في  يستثمر أف أجنبي أك كطني خاص، أك عاـ معنكم، أك طبيعي شخص لكؿ يمكف:  االستثمار حرية -أ 

 تدخؿ كالتي االمتيازات مف المستثنناة ماعدا الخدمات ك لمسمع المنتجة االقتصادية النشاطات في الجزائر
 كىذه الرخصة االمتيازات أك منح إطار في تنجز التي االستثمارات ككذا المشركع انجاز في مباشرة

 مؤسسة ماؿ  رأسفي المساىمة أك ىيكمة إعادة أك اإلنتاج قدرات تكسيع أك تككف جديدة االستثمارات
 .كمية أك جزئية خكصصة إطار في النشاطات استعادة أك عينية نقدية أك مساىمات شكؿ عمى

 - الكحيدة شبابيؾ لدل متكفرة استمارة  )تصريح إلى االستثمار يخضع :االستثمار تسييؿ -ب 
 :مف كيستفيد  بسيط )البلمركزية

 .مشركعو إلنجاز المستثمر تصرؼ تحت المكضكعة الكحيدة البلمركزية الشبابيؾ  خدمات -
 10 ك االستثمار ممؼ تسجيؿ تمي التي ساعة 72 مدة في االمتيازات طمب عمى الحصكؿ المزايا  منح -

 "المشركع استغبلؿ أياـ عند
  1:نكعيف بيف ىنا نفرؽ ك: راالستثما تشجيع- ج
 كجمركية ضريبية مزايا منح:  العادية لبلستثمارات العاـ لمنظاـ بالنسبة. 
 (:الخاص)االستثنائي  لمنظاـ بالنسبة 
 الدكلة مف خاصة مساىمة التنمية فييا تستدعي التي المناطؽ في المنجزة االستثمارات:  

 التكفؿ إمكانية مع جمركية ضريبية مزايا منح الدكلة مف خاصة مساىمة التنمية جمركية ضريبية مزايا منح
 .المشركع البلزمة النجاز األساسية المنشآت إشغاؿ بمصاريؼ الكمي الجزئي أك

                                                 
1

.الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار، وكالة أدرار، مرجع سابق   
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 تعاقدية شركط حسب كجمركية ضريبية مزايا منح :الكطني لبلقتصاد الخاصة األىمية ذات المشاريع 
 .الرئاسي لؤلمر مطابقة الجزائرية الدكلة ك المستثمر بيف محددة

 
دراسة حالة مشروع سياحي : المبحث الثاني

يتطمب تحضير ممؼ لمشركع سياحي عدة إجراءات أكلية، تتضمف في مجمميا تييئة الكسائؿ كاإلمكانيات 
كما أف عممية . الخ...التي تتطمبيا عممية دراسة المشركع كالمستندات كالشركط المتعمقة باالستثمار المشركع

تحضير كدراسة ممؼ المشركع تختمؼ مف نظاـ ألخر حسب تطكر النظاـ كمدل تييئة المحيط كتطكر النظاـ 
المالي، كما يتكقؼ أيضا عمى المكمفيف بتحضير الممؼ كعمى مدل قدرتيـ كخبرتيـ في الميداف، حيث أف 

. العامؿ البشرم يعتبر العامؿ األساسي في نجاح عممية استثمار المشاريع السياحية
اإلجراءات اإلدارية لمحصول عمى االمتيازات الجبائية : المطمب األول

: إذا أراد شخص االستفادة مف االمتيازات الجبائية لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار فيترتب عميو اآلتي
: في مرحمة االنجاز يستكجب عميو إحضار الكثائؽ التالية: أوال
:  1حيث يتكون الممف من الوثائق اآلتية: إيداع ممف اإلنشاء .1
 نسخة مف بطاقة التعريؼ الكطنية. 
  ،نسخة2تصريحات االستثمار ككذا طمب المزايا . 
  ،نسخ4قائمة السمع كالخدمات. 
  دج10.000مبمغ  .
 :كيتضمف ما يمي: إيداع ممؼ التكسيع .2
 نسخة مف السجؿ التجارم. 
 نسخة مف بطاقة التعريؼ الكطنية. 
 نسخة مف البطاقة الجبائية. 
  ( نسخ2)تصريحات االستثمار ككذا طمب المزايا. 
  نسخة مف شيادة االنخراط فيCNAS. 
  (نسخ4)قائمة السمع كالخدمات. 
  دج10.000مبمغ قيمتو . 

:  مرحمة االستغبلؿ كالتي تتطمب الكثائؽ اآلتية:ثانيا
 محضر معاينة الدخكؿ في االستغبلؿ. 
 كشؼ تقدـ المشركع. 

                                                 
1

(.2)و الملحق (1)للمزٌد من المعلومات ٌرجى االطالع على الملحق   
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  ( نسخ2)طمب امتيازات مرحمة االستغبلؿ. 
  نسخة مف التصريحات لمعماؿCNAS. 
 نسخة مف الفكاتير النيائية. 

: دراسة حالة إنشاء فندق ومطعم سياحي: المطمب الثاني
خبلؿ التربص تمت محاكلة القياـ بدراسة تطبيقية عمى مستك الككالة الكطنية لتطكير االستثمار بأدرار ككاف 
المكضكع ينطكم حكؿ كيفية منح مزايا االنجاز إلقامة فندؽ كمطعـ سياحي حيث حاكلنا معرفة سير العممية 

: حسب الخطكات التالية
 :المقاء مع العميل (1

 لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار بكالية أدرار لطمب منح مزايا XXتقدـ احد األشخاص كالمدعك السيد 
:  االنجاز بيدؼ إقامة فندؽ كمطعـ سياحي ككانت المعمكمات التي قدميا كما يمي

 . سنة54:السف -أ 
 .مسير: المينة -ب 
 .قصبة مكالم عمي، أكالد احمد، تيمي، أدرار: العنكاف -ج 
 .متزكج: الحالة العائمية -د 

 :معمومات عن طبيعة االستثمار المرغوب بيا (2
 .إنشاء فندؽ كمطعـ سياحي: الغرض مف االستثمار -أ 
 .بمدية تيمي، كالية أدرار: مكقع االستثمار -ب 
 . شير36: مدة االنجاز -ج 

 :1مقرر منح  مزايا االستثمار (3
حسب المعمكمات السابقة يقـك المكمؼ بالدراسة عمى مستكل مصمحة االستثمار بإعداد مقرر منح مزايا 

االنجاز الذم يحدد المكضكع كنكع االستثمار كمضمكنو، إضافة إلى مكقع المشركع كفترة االنجاز ككذالؾ 
. التزامات المستثمر

بعدىا يقـك الزبكف باتخاذ قراره بخصكص قبكؿ أك رفض تمؾ االلتزامات، كفي حالة قبكلو ليا يقـك المكمؼ 
. بتشكيؿ بطاقة العناصر التقديرية لمشركع االستثمار المصرح بو

كفي حالة عدـ احتراـ االلتزامات المصرح بيا، يمكف لمككالة السحب الكمي أك الجزئي لممزايا الممنكحة دكف 
. اإلخبلؿ باألحكاـ القانكنية األخرل

 :2 ك يتككف مف ىيكؿ التمكيؿ (4
 ك تشمؿ السمع القابمة لئلستفادة مف المزايا،ك السمع الغير قابمة لئلستفادة مف المزايا:التكمفة اإلجمالية. 

                                                 
1 .3عمى الممحؽ رقـ للمزٌد من المعلومات ٌرجى االطالع    
2 .4عمى الممحؽ رقـ للمزٌد من المعلومات ٌرجى االطالع    
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  عانات محتممة: مبمغ الحصص باألمكاؿ الخاصة  .ك تشمؿ القركض البنكية، كا 
 
 

: خالصة الفصل
 في السنكات األخيرة داخؿ الجزائر تقدما باىرا، كذالؾ عائد  التنمكيةالمشاريعفي ستثمار العرفت عممية ا

  ميمتيا ك التي تكمفلئلصبلحات التي قامت بيا الدكلة عف طريؽ إنشاء الككالة الكطنية لتطكير االستثمار
.  تشجيع األفراد لمحصكؿ عمى منح مزايا االنجاز لممشاريعفي
ستنتج أف اليدؼ الرئيسي الذم ترمي إليو الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ىك الرقي بأنشطتيا األساسية، لي

.  اآلليات المساعدة عمى تمكيؿ أم مشركعإلىإضافة 
سياحية مف حيث التسييبلت اؿمشاريع ك تمكيؿ ك مراقبة اؿ في تحقيؽ ة األخيرق كما تبيف لنا مدل مساىمة ىذ

أما في الجانب التطبيقي لمعمؿ تعرفنا عمى  مختمؼ المراحؿ لمطمب مقرر منح مزايا . كالشركط كغيرىا
. االنجاز
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 :خاتمة
ف السياحة كسيمة فعالة  لجمب  العممة مف خبلؿ ىذا المكضكع بشيقيو النظرم ك التطبيقي اتضح لنا أ       

الصعبة  كامتصاص  البطالة النيا نشاط  يعتمد بالدرجة االكلى  عمى اليد العاممة  مما جعؿ  الكثير مف 
الدكؿ  تكلي اىتماما خاصا  ليذا الميداف  حيث عمدت الى تخصيص رؤكس امكاؿ ىائمة  لبلستثمارفيو ، 

. فاصبحت السياحة  في االكنة االخيرة  مجاؿ  التنافس  الشديد  بيف الدكؿ
ك بما أف التمكيؿ عنصر فيك ال يؤثر فقط في الطمب بؿ يتحكـ أيضا في درجة عرض اإلستثمار، ك إعتماد 

 ...الدكلة سياسة تشجيع تمكيؿ المشاريع السياحية التي ساىمت في تمكيميا ك ترقيتيا ك تطكيرىا 
 :ك لمحاكلة اإللماـ بمختمؼ جكانب المكضكع، يمكننا اختبار صحة الفرضيات السابقة عمى النحك التالي

تؤكد صحة الفرضية أف التمكيؿ في المجاؿ السياحي أمر ضركرم، كما أنو بمثابة استمرار : الفرضية األولى
 .حقيقي لدفع التنمية اإلقتصادية، ك مصادره تككف دقيقة ك مدركسة لتفادم االخطار

الكقت الذم يحتؿ فيو قطاع السياحة  في بعض البمداف مكانة ىامة نجده في الجزائر  في : الفرضية الثانية
رغـ امكانياتيا  السياحية  اليائمة  لـ تصؿ بعد الى تحقيؽ االىداؼ المرجكة كالمساىمة الفعالة ليذا القطاع  

 .اذا ماقكرنت  بمثيبلتيا  في البمداف المجاكرة
برز الصكرة  الحقيقية  لمسياحة  في الجزائر  يتـ إستطع في أم  كقت مف االكقات  كلحد االف اف م إذ لـ 

في  1966بحيث بقيت  مكانتو في السكؽ  الدكلي  لمسياحة جد ضئيمة  رغـ انو تطرؽ الييا في سنة 
الذم سمي بمثاؽ  السياحة  ككؿ السياسات المتبعة  مف قبؿ المخططات الكطنية  مضمكف القانكف 

الشاممة   تنمية اؿكالسياسية  لـ تبرز  السياحة في الجزائر  كقطاع  اساسي كفعاؿ  يساىـ  في تطكير ك
ىذا راجع الى اعتماد  الدكلة الجزائرية  عمى مداخيؿ  البتركؿ  كالتي كانت تغطي حيث نجد أف لمكطف 

ت تفكر في مكارد اخرل  أ بد أيف  كىي سنة االزمة البتركلية لمجزائر1986احتياجات الجزائر  حتى سنة 
خارج المحركقات  كمف اىـ  المكارد  ىي السياحة  التي بامكانيا  تحقيؽ  رغبة  السياسة  الجزائر  في 

. البحث عف قطاع  يمتص  اليد العاممة  كيككف مكرد اخر لمعممة الصعبة
  بيذا القطاع في برنامج  إعادة الييكمة  ككذلؾ الخكصصة  كالتي كانت في مميا لئلىتماـ الجزائر لتفكر  

فالجزائر تممؾ  سياحة فريدة مف نكعيا ك ذلؾ بتنكع عادات . السابؽ مختصرة إالعمى مجاؿ الفندقة فقػط
سكانيا في القارة االفريقية ك حكض البحر المتكسط، اف مناخيا كتنكع مناظرىا يجعمكف  منيا مكطنا  الئقا 
لممارسة  السياحة  فيو بكؿ انكاعيا عمى الشكاطئ،  كفي المناطؽ الصحراكية، كفي الحمامات  المعدنية  
كذلؾ طكاؿ السنة تتمتع  الجزائر بيذا االنكاع مف السياحة بفضؿ شريطيا  الساحمي  الذم اليزاؿ محفكظا 
رغـ ما اصابو في تدىكر في السنيف  االخيرة  كالمساحػػات الصحراكية  الشاسعة  المصنفة ضمف التراث 

  كفضبل عف ذلؾ  فاف مكقعيا  الجغرافي لو ميزة ضمف  حكض المتكسط  نظرا لقربيا  مف .الثقافي العالمي
إذ اليمكف  لمجزائر أف تتأخر عف الركب خاصة  كأف عمى  الصعيد  . االسكاؽ  الكبرل المكفرة لمسكاح

يجب عمى السياسة الكطنية  لمسياحة أف ترتكز ، كما الداخمي أصبح تنكيع االقتصاد كالمكارد ضركرة  قصكل
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عمى مخطط رئيسي لمتنمية عمى المدل الطكيؿ بالسير عمى تكافقيا  مع عناصر االستشراؽ المتعمقة  
بالقطاعات االقتصادية  كاالجتماعية  عمى الصعيديف  القبمي  كالبعدم لمنشاط السياحي ، كمف بيف ىذه 

العناصر يتعمؽ األمر بتحديد  األكلكيات في مناطؽ التكسع السياحي كفي اشكاؿ السياحة  التي يجب ترقيتيا 
. ككذا في نكع الزبائف المستيدفيف كطنييف كانكا أك أجانب

ىي مؤسسة داعمة   (ANDI)تتمحكر صحة ىذه عمى أف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار: الفرضية الثالثة
ك دارسة لممشاريع كافة سكاء سياحية اك غيرىا مف خبلؿ تنفيذ أجراءات ك أعفاءات تسيؿ عممية التمكيؿ 

 .لؤلصحاب المشاريع مما أدل إلى زيادة الطمب عمى المشاريع  السياحية أدل إلى تنكيعيا
 :النتائج المتوصل إلييا

 :ك بناءا عمى ما سبؽ عرضو تـ التكصؿ إلى جممة مف النتائج عمى النحك التالي
 تقييـ ك تمكيؿ القطاع السياحي يتطمب نظاـ مالي فعاؿ يتماشى مع التحكالت اإلقتصادية الجديدة؛ -

 حكؿ امكانية أـ ال لتمكيؿ المشركع ؛ (ANDI)اإلدالء بتقرير مف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار -

السياحية المنتشرة عبر الكطف فانيا  تساىـ  في بناء ذاتيا فقط  النو الككاالت فاذا نظرنا الى ما تقـك بو  -
التكجد أم ككالة  كطنية  خارج الحدكد  أم مقيمة بالخارج كتقـك باالشيار كاالعبلـ لمسائح االجنبي لممجيئ 

 كلذلؾ قد يككف مف الصعب ،الجزائر كليس العكس الى الجزائر فيي تقـك  بعممية  إخراج العممة االجنبية مف
 .االجػػابة عمى التساؤالت الخاصة

  :التوصيات و اإلقتراحات
 :ك تماشيا مع النتائج المتكصؿ إلييا يستكجب عمينا عرض بعض التكصيات كالتالي
:    نظرا لمطبيعة الخاصة  لقطاع السياحة فاف التكصيات التي يمكف تقديميا ىي

 .كضع االسس التي يتـ عمى أساسيا تقديـ التمكيؿ ألصحاب المشاريع  -

 .زيادة فاعمية ك تكثيؼ البرامج التمكيمية المساعدة في تفعيؿ األنشطة خاصة السياحية -

 .يجب عمى الدكلة إعادة النظر في أىمية النشاط السياحي، ك تكفير السبؿ لتطكيره -

 .ضركرة كضع استراتيجيات ك برامج ذات كفاءة ك تكسع ك انفتاح عمى العالـ الخارجي ك اإلستفادة منو -

إنشاء معاىد متخصصة في السياحة تعمؿ عمى إرساء ثقافة سياحية لدل القائميف عمى المرافؽ السياحية  -
المختمفة كؿ في مكقعو كلدل المكاطنيف بكاسطة اإلشيار لمتمكف مف إستمرارية الجيكد كتجسيد االىداؼ 

 .بتكمفة أقؿ كربح أكبر

كال يمكف أف . كجكب التحمي بالمياقة األدبية في التعامؿ مع السياح، محمييف كانكا أـ أجانب -
عتماد الصدؽ في . يحدث ذلؾ إال باإلختيار الدقيؽ ألشخاص إعتمادا عمى معايير مكضكعية كا 

 .الكممة كالتفاني في العمؿ كالحفاظ عمى األمانة كالرزانة في التعامؿ
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درؾ بأف ىناؾ بعض القصكر ف اال أنفإ لئللماـ بكؿ جكانب المكضكع  ما سعينا إليو رغـ:آفاق الدراسة
بعض النقاط  بقيت غامضة يمكف أف  كالنقائص سكاء في الجانب المنيجي أك المعمكماتي ، كما أف ىناؾ

: نطبلقة لبحكث جديدة  نكرد بعضيا فيما يميإتككف 
طؽ كتنبثؽ مف كاقع الجزائر كتنفتح عمى الثقافات السياحية في اإستراتيجيات سياحية ترتكز عمى المف -

 .العالـ تأخذ أحسنيا كتترؾ أسكأىا
 .التنظيـ الفعاؿ ك المتكامؿ لممؤسسات السياحية -
 .تشجيع اإلستثمار السياحي الكطني ك األجنبي -
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 2010تخصص التسكيؽ، جامعة منتكرم بقسنطينة،
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توزيع االستثمارات عمى القطاعات االقتصادية خالل المخطط : 01-01جدول رقم 
 1969-1967الثالثي 
مميكف دينار جزائرم : الكحدة

المبالغ المخصصة لكؿ القطاعات 
قطاع 

النسبة المئكية 

 48.74 5400الصناعة 
 16.87 1869الزراعة 

 10.14 1124اليياكؿ األساسية 
 08.23 912التريبة 
 03.72 413السكف 
 02.54 282السياحة 
 01.14 127التككيف 
الضماف 

االجتماعي 
295 02.66 

 03.68 441اإلدارة 
 01.94 215متفرقات 
% 100 11078المجمكع 

 .67/69 كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية أثناء المخطط الثبلثي :المصدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

توزيع االستثمارات عمى مختمف القطاعات التنموية خالل المخطط : 01-03جدول رقم
الرباعي الثاني 

مميكف دينار جزائرم : الكحدة
المبمغ المخصص لكؿ القطاعات التنمكية 

قطاع 
النسبة 

 43.5 48000الصناعة 
 10 12005الزراعة 
 04.2 4600المياه 

 01.4 1500السياحة 
 01 155الصيد 

 14 15500البنية االقتصادية 
 09 9947التربية كالتككيف 

الشؤكف 
االجتماعية 

14610 13.3 

 01.3 1399اإلدارة 
 02.3 2520دراسات مختمفة 

 100 110236المجمكع 
 1974 سنة 74/79 كزارة التخطيط كالتييئة العمرانية أثناء المخطط الرباعي الثاني :المصدر

 

 

 


