
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 ئر الجزا –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

االستثمار في القطاع السياحي وأثره على  •

  .االستدامة البيئية

واقع السياسة االستراتيجية لالستثمار السياحي  •

 في الجزائر

اإلطار القانوني للمؤسسات الفندقية ووكاالت  •

 السياحة واألسفار في الجزائر
 

  فاق(آ)واقع واالستثمار السياحي في الجزائر فرص  •

معوقات من الحد في التنظيمي دور التغيير  •

 -نموذجاأوالية سكيكدة –االستثمار السياحي األجنبي 

لعقار الوقفي في ل السياحي ستثماراالمعوقات  •

 -منطقة الهقار أنموذجاً –الجزائر 

 الثقافي المادي وأثرها للموروث القانونية الحماية •

 بالجزائر السياحي االستثمار ترقية في
 

 ضوابط مسؤولية الدولة عن األمن السياحي •

• Le rôle du marketing vert dans la promotion 

d'une industrie touristique responsable 

créatrice de valeur Cas de l’Algérie 

 لتامنغستج م  برادي أحمدد.  •

 امعة مستغانمج حنان شتوانط.د 

  م ج لتامنغست د.قتال جمال •

 لتامنغستج م وخاطب ليلى بط.د  •

المركز الجامعي تخمارين حليمة .د ط •

 لتامنغست

 المركز الجامعي البيضأ.زايد محمد  •

  إكـرام بودبزةد ط.و بوأمال يد. •

             جامعة سكيكدة        
 2البليدةج المالك رقاني د عبد ط. •

  زكرياء برياح جامعة تلمساند ط.  

 غرداية سعد جامعة محمد بوحادة •

 غرداية سويلم محمد جامعة   

 لتامنغستج م  عبد الحق مرسليد.  •
 

•   Bouzida sawssan U Annaba 

•   Amine Mokhefi U Mostaganem   

 

 

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 

 الجزائر/ بالمركز الجامعي لتامنغست والعلوم السياسية تصدر عن معهد الحقوق 

 اديةــانونية واالقتصــالقنشر البحوث تعنى ب
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 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 
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 (7) 1078أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 
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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  الجتهــــاد؛امجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

سات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ترحب بنشر الدرا

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، الربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين و

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 قال لملخ  مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن م جيب إرفاق امل

أن يكون عنوان البحث وامللخ  والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن م تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان ادجدول أو شكال وادجداول توضع يف آخر الصفحة األوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا حويةاإلمالئية والن بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، لما يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

لبحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم ا، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا م ُيسبق نشره، وأ

ترد البحوث اليت تعّذر نشرها، وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما  وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1078 أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز ادجامعي لتامنغست     شوشة عبد الغين دأ.

 املركز ادجامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي مجلة(ال )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز ادجامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( )المحررون

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة ادجزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز ادجامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز ادجامعي لتامنغست

 يه السمالليحيضأ.د 

اململكة  جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 املركز ادجامعي لتامنغست

 .جوادي إلياسد

 املركز ادجامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز ادجامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1078أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 خارج الوطن من

 جامعة ويار الددجوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 عمان

 القوصي سوريا د همام

 من داخل الوطن

 10 جامعة ادجزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة ادجزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز ادجامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 دين جامعة ادجزائرأ.د حاروش نور ال

 جامعة بسكرةأ. د حسينة شرون 
 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

  ادجامعي لتامنغستم د زهرية كيسي أ.

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة ادجزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة ادجزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 وي مفيدة جامعة بسكرةأ.د حييا

 جامعة بسكرة وسيلة د السبيت

 لتامنغستم ج د العمودي حممد الطاهر 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

 مخيس مليانةج د آيت عبد املالك نادية 

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز ادجامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 معة أدرارد بالل بومجعة جا

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 د بن جديد فتحي املركز ادجامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 جامعة معسكرد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 إمساعيل جامعة ورقلةد بن قانة 

 .ادجامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 املركز ادجامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 معة مخيس مليانةجاد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز ادجامعي لتامنغست



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1078 أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .ادجامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 
 د حاروش رفيقة جامعة ادجزائر

 املركز ادجامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 معي لتامنغستادجام د خويلدات صاحل 

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 جامعة شلف فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساحيي يوسف املركز ادجامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 كز ادجامعي لتامنغستد سلكة أمساء املر

 د شوقي نذير املركز ادجامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 جامعة ادجزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 ني علي املركز ادجامعي أفلود عثما
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 د عمر سدي املركز ادجامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز ادجامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة ادجلفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 جامعة سطيف د فتيحة بوحرود

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز ادجامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

 شلفالجامعة  نصرية قوريشد 

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 ادجامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 حمبوب مراد جامعة بسكرةد 

 جامعة ادجلفة حمديد محيد د 

 د خمفي أمني جامعة مستغامن

 ادجامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 10 جامعة ادجزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ادجامعي لتامنغستم د منصوري املربوك 

 ادجامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 ي جامعة البليدةد هيفاء رشيدة تكار

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة ادجلفة د يوسف زروق

 



(1) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
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 رئيس التحرير

 استهــــــاللية

التابع للمركز ادجامعي معهد احلقوق والعلوم السياسية م نّظ

بالتعاون مع فرقة لتامنغست أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك 

وخمرب املوروث  هقار يف محاية الرتاثحبث دور احلظرية الثقافية لأل

ترقية حول  اوطنيملتقى  ملنطقة تامنغست لثقايفالعلمي وا

  .السياحي يف اجلزائراالستثمار 

منطقتا األهقار ملا تزخر به  :اانعكاسالوطين جاء هذا امللتقى لقد 

تتجلى فيها ، فاتنة طبيعية من متاحَف (نغستمتية وال) تتيدكلو

ح فيها تتضصخرية تليدة،  رسوماٍتو، املتقنةصناعة اخلالق 

جيعله ينقاد كيف ك أدرالذي وسطه مع اإلنسان تعايش مظاهر 

القاسي، مسجال انتصاراته على نظام الطبيعة متحديا  ،إليه

 صرحاحيسبها الرائي جارية  وأنهاٍر، صخور صماء تشهد له بالفوز

جتلبه من ، وملا تهوي إليهاني السائح ةأفئدجتعل ، من قوارير ممردًا

عن االقتصاد القائم على بديال تؤهلها كي تكون موارد مالية 

  احملروقات.

املساوئ واملفاسد املنعكسة على عادات كان للسياحة من وملا 

، كان وعلى أمن الدول واستقرارهاوأخالقهم هم وأعرافالناس 

ومعرفة ، دراسة ومتحيصاسرب أغوار هذا املوضوع علينا لزاما 

 والدينية واالقتصاديةوالقانونية االجتماعية وحمدداته  ضوابطه

 .نفع السياحة أكرب من إمثهاكون ي، حتى والسياسية
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انطالقا من األزمة املالية اليت مست العديد من الدول يف 

العام خاصة تلك اليت تعتمد على ريع النفط كدخل أساسي هلا 

روري البحث عن إيرادات مالية أخرى من شأنها أن أصبح من الض

تساهم يف خروجها أو ختطيها لالزمة وإعادة التوازنات املالية للخزينة 

 العمومية. 

حد أهم هذه املوارد، حيث تصنف ضمن أوالسياحة تعد 

املراتب األوىل يف املوارد املالية للعديد من الدول، حسب اإلحصائيات 

رب العاملية الثانية، فقد بل  عدد السياح العاملية. خاصة بعد احل

مليون،  081061إىل  0991حسب املنظمة العاملية للسياحة، يف سنة 

 .مليار دوالر 444يقابله إنفاق سياحي لمعدل 

جمااًل خصبًا ومصدرًا جد هام خللق  ربتعتبهذا املفهوم  يفه

وهو ما  الثروة، كباقي اجملاالت األخرى الفالحة والصناعة...وغريهما،

  يساهم يف تنويع إيرادات الدولة والدفع بعجلة التنمية الوطنية. 

تربز أهمية هذا امللتقى الذي يعاجل  على هذا األساسو

 من أجل الوطين يف اجملال السياحي موضوع ترقية االستثمار

لسياحة اتشجيع والستقطاب الزوار السياحي االستثمار النهوض ب

نا تتبلور إشكالية هذا امللتقى: ما مدى الداخلية واخلارجية، ومن ه

كأحد بدائل االستثمار يف قطاع  اجملال السياحيفاعلية االستثمار يف 

 احملروقات؟
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 :مالحظة أساسية

قد يظهر قصر املدة بني إرسال املقال وبني معادجته يف غالبية مقاالت 

اليت شارك أصحابها يف فغالبية البحوث العدد، واحلقيقة خالف ذلك، 

، وبعد معادجتها كانت يف اآلجال احملددة عرب املنصةتقى أرسلت تأطري املل

 على قسمني:

منها من م يراع أصحابها الشروط الشكلية وكانت األمور املطلوبة  -

يف التعديل معتربة، فراسلنا أصحابها بضرورة مراعاة املالحظات 

اليت رصدت على حبوثهم، طالبني منهم إعادة إرساهلا وفق املطلوب، 

ومنهم من م يقم  وقد نشرت، رساهلا وفق املطلوبإمن أعاد  فمنهم

 .فأسقطت من النشر لما طلب منه

بسيطة على املقاالت، املطلوب مراعاتها ومنها من كانت املالحظات  -

يف طريق إرسال املقال عرب املنصة، فأخذنا أصحابها أخطأ كان أو 

 .أخرى صة مرةعلى عاتقنا إعادة ضبطها وإرساهلا إىل اجمللة عرب املن
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 جامعة مستغانم
 الملخص:

هذا البحث يهدف إلى تكوين رؤية واضحة حول االستثمار في قطاع السياحة في  
الجزائر، ومحاولة تحقيقه في إطار تنمية منسجمة مع متطلبات البيئةـ فبالدنا كغيرها 
من الدول تسعى إلى النهوض بهذا القطاع عن طريق التخطيط لالستثمار في المجال 

ستغلت من قبيل الدول التي تزخر بثروات، لو ا السياحي غير ضار بالبيئة، فهي تعتبر
على وجه أمثل العتبرت موردا حقيقيا لصناعة السياحة، وألضحت نقطة جذب جديدة 

 لالستثمار سواء على المستوى الوطني أو األجنبي.
وال شك أن السياحة تعتبر من أهم مصادر الدخل الوطني، زيادة على إسهامها في 

ة والمشاريع األخرى ذات الصلة، ما يعزز فكرة أن االستثمار جذب االستثمارات السياحي
السياحي في حد ذاته صناعة، أو هو القدرة على تحقيق األهداف الرئيسية للتنمية 
االقتصادية. ومن منظور بيئي فان اعتماد السياحة سيشكل ال محالة حماية للبيئة من 

ية آثار سلبية ناتجة عن خالل المحافظة على خصائصها الطبيعية، وحمايتها من أ
االستثمار في القطاع السياحي، بشكل يلبي احتياجات الجيل الحاضر ويراعي أجيال 

 المستقبل.
نمية ت؛ بيئة مستديمة؛ سياحة؛ مستثمر؛ االستثمار السياحي الكلمات المفتاحية:

 .مستدامة

mailto:Bermad11000@gmail.com
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Abstract: 

This research aims to create a clear vision about investment in 

tourism sector in Algeria, and the possibility of achieving it in a 

framework of development consistent with the requirements of 

the environment. Like other countries, our country seeks to 

promote tourism through planning to invest in this field without 

affecting negatively the environment. Algeria is a rich country 

that possesses materialistic and natural wealth. If they are 

exploited ideally it will be a real resource for industrial tourism 

and become a new attraction for investment whether at the 

national or foreign level.   

There is no doubt that tourism is one of the most important 

sources of national income. In addition to its contribution to 

attracting tourism investment and other related projects. What 

reinforces the idea that tourism investment itself is an industry is 

the ability to reach the main objectives of economic development. 

From an environmental perspective, the adoption of tourism will 

inevitably constitute the environment by preserving its natural 

characteristics and protecting it from any negative effects 

resulting from investment in tourism sector in a way that meets 

the needs of the present generation and the future generation as 

well. 

Keywords: 

Tourism investment; investors; tourism; sustainable 

environment; sustainable development   

 دمة:ــــــــالمق
تعتبر الموارد التراثية الثقافية والطبيعية من أهم الركائز التي تستند عليها التنمية 
السياحية والجذب االستثماري لما له من ارتباط وثيق باالقتصاد األساسي للدولة في 

 جميع المناحي. 
ولما كانت السياحة من أهم األهداف التي يسعى النظام االقتصادي واالجتماعي إلى 
تحقيقها، فإن االستثمار فيها يعد من أهم وسائل تحقيق التنمية وتوفير الثروة، حيث أنه 
يؤدي إلى ازدهار المجتمع، من خالل تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير 
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لى أنه يعود بالنفع اقتصاديا على مناطق الجذب فرص العمل للمواطنين، إضافة إ
 السياحي والتنمية السياحية. 

والجزائر كغيرها من الدول النامية تزخر بثروات وقدرات سياحية هائلة، كما أن     
إمكانات االستثمار السياحي موجودة فيها غير أن فرص النهوض به وترقيته ما زالت 

 على قطاع المحروقات بشكل شبه كلي.ضعيفة، العتمادها بالدرجة األولى 
ونتيجة لذلك نجد أن المشرع الجزائري وبغية تحقيق األهداف المرجوة من      

االستثمار، فإنه قد أصدر عدة قوانين لالستثمار تماشيا مع اإلصالحات المستهدفة 
بإتاحة المجال للقطاع الخاص ككفيل بتحمل أعباء التنمية، من ضمنها ما أقره بموجب 

في إطار االستفادة من مزايا وحوافز، فإن  المتعلق بترقية االستثمار 90-61القانون 
المشاريع االستثمارية يستفيد منها كل المستثمرين الوطنيين واألجانب، خاصة تلك التي 

 تكتسي أهمية بالنسبة لالقتصاد الوطني.
جاالت، جميع الم فصدور هذا القانون جاء مواكبا للتغيرات االقتصادية التي مست    

من انخفاض في أسعار البترول، وكذا فشل القوانين التي سبقته في استقطاب وتشجيع 
 االستثمارات سواء المحلية أو األجنبية.

وال شك أن االستثمار في القطاع السياحي يعد عامال بارزا في المحافظة على     
العتبار ة، التي تأخذ بعين االبيئة، وضرورة العناية بأسس التنمية السياحية المستدام

 احتياجات الجيل الحالي ومراعاة أجيال المستقبل.
لمشاكل إال أن األسباب الرئيسية لد الطبيعية المتوفرة في بالدنا، فبالرغم من الموار    

االيكولوجية والبيئية التي نعيشها مرتبطة بالنقائص في السياسات المتبعة، خاصة في 
 .   (1)واالستعمال العقالني للموارد الطبيعية وتهيئة المحيطميادين االستغالل 

فالعالقة الترابطية بين كل من االستثمار في السياحة والبيئة المستدامة، تجعل كل 
 طرف منهما يؤثر ويتأثر بالطرف اآلخر.

واستنادا إلى هذه العالقة نسعى من خالل هذا البحث التعرف على أهمية االستثمار    
السياحة وعلى التحوالت البيئية وصوال إلى بيئة مستدامة، دون أن نغفل  في قطاع

العالقة بين كل من االستثمار السياحي واالستدامة البيئية واألداء المتحقق بمختلف 
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مستوياته وفق اإلشكالية اآلتية: ما مدى تأثير االستثمار السياحي على البيئة 
تي تمكن من تحقيق تنمية بيئية فعلية واستدامتها؟ وما هي السبل واإلمكانات ال

 مستدامة؟
 لإلجابة على هذه اإلشكالية نتطرق لما يلي:

 أواًل: مفهوم االستثمار السياحي :
لكي نستطيع الوقوف على االستثمار السياحي في القانون الوضعي، البد من اإلشارة 

 إلى تعريف كل من االستثمار والسياحة في اصطالح القانونيين.
االستثمار من المصطلحات االقتصادية العالمية ومعناه "طلب االستثمار:  -0

، وثمرة الشيء ما تولد عنه، ويقصد به أيضا زيادة أو إضافة (2)الحصول على الثمرة"
جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة المباني والمصانع والمزارع والطرق وغيرها من 

 صادي للمجتمع.المشروعات التي تعد بمثابة تكثير اقت
وهناك من يرى أن االستثمار عبارة عن تخصيص بعض الموارد في الوقت الحاضر    

 . (3)من أجل الحصول على عوائد في المستقبل
 واستنادا إلى هذا التعريف فإن االستثمار يرتكز على عدة مقومات أهمها:  

 ولة أو عقارية أوالموارد المتاحة: وهي األموال التي يمكن توفيرها سواء كانت منق 
 تكنولوجية.

 .المستثمر: سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 
 .األصول: وهي األموال التي يوظف فيها المستثمر أمواله 
 .أن هدف المستثمر هو إقامة مشروع قصد تحقيق ربح مجزي 
  تاحة فرص العمل أن غرض الدولة المضيفة لالستثمار هو رفع مستوى الدخل، وا 

قامة مشاريع عمالقة ال تستطيع الدولة إقامتها بمفردها إال للتخفيف من الب طالة، وا 
 بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين األجانب.
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قد وردت عدة تعاريف حول السياحة فقد عرفها األستاذ فوولر األلماني  السياحة: -8
على أنها. "ظاهرة من ظواهر العصر تنبثق من الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة 
واالستجمام، وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها، والشعور بالبهجة والمتعة 

 ."(4)من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة
_: 6091ماير_المدير المساعد لمكتب السياحة بالكونغو البلجيكي كما عرفها دي    

بقوله: "السياحة هي مجموعة التنقالت البشرية واألنشطة المترتبة عليها، والناتجة عن 
 ."(5)ابتعاد اإلنسان عن موطنه تحقيقا لرغبة االنطالق الكامنة في كل فرد

إنتاجي يلعب دورا هاما في زيادة الدخل القومي وتحسين وعرفت كذلك على أنها: "قطاع 
المدفوعات وتتضمن السياحة المحلية مواطني البلد الذين يسافرون داخل بلدهم، أما 
السياحة الوافدة تتضمن غير المقيمين المسافرين للبلد المقصد، وبالنسبة للسياحة 

ة الوافدة دولية فتضم السياحالخارجية تضم المقيمين المسافرين لبلد آخر، والسياحة ال
 ."(6)والمحلية

 وتقوم النشاطات السياحية على عناصر ثالث:   
والذي يعرف على أنه كل شخص يغادر مكان إقامته المألوفة إلى مكان  السائح: -أ

آخر بهدف إشباع رغبة معينة ال تتعدى اثنتي عشر شهرا متصلة، دون أن تكون غايته 
 البحث عن منصب عمل.

تلك'' الطاقة البشرية التي تستوعبها الدولة المضيفة صاحبة المعالم والمنتجعات  أو هو
السياحية في مناطق الجذب السياحي كالبحيرات والغابات وفقا لمتطلبات وحاجات 

 .''(7)ورغبات وأذواق كل سائح
وهي الدولة التي تقدم خدمات سياحية للسياح لما لها من  الدولة المستضيفة: -ب

في هذا المجال تتناسب مع طلبات السائحين من أجل خلق بيئة سياحية  إمكانات
 ناجحة.

المتعلق بالتنمية المستدامة  90/96قد حددها القانون رقم  المعالم السياحية: -ج
منه فنجد منها: السياحة الثقافية، سياحة األعمال  90، سيما نص المادة (8)للسياحة
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والمعالجة بمياه البحر، السياحة الصحراوية، السياحة والمؤتمرات، السياحة الحموية 
 البحرية.....وغيرها.

يتضح مما سبق أن االستثمار السياحي يتمثل في سلسلة من المصروفات تعقبها    
سلسلة من اإليرادات في فترات زمنية متعاقبة، أي هو تأجيل لعوائد ومنافع فورية لكي 

يص جانب بالتنظيم وتعظيم النتائج، بتخصتتحقق في المستقبل بصورة مرضية تتسم 
 .(9)من الموارد المتاحة في استخدامات معينة

كما تجب اإلشارة أن سن المشرع الجزائري لسلسلة القوانين المتتالية والتعديالت التي    
طرأت على االستثمار، إنما تعكس جهود الدولة في سبيل النهوض به سيما في  القطاع 

مستجدات لجلب رؤوس أموال أجنبية وحمايتها من جهة، ومحاولة السياحي ومواكبة ال
إزالة كل الحواجز والعراقيل التي تعيق االستثمار من جهة ثانية، ومنح كل الحوافز 
والضمانات التي من شأنها الدخول إلى السوق المحلي واجتذاب رؤوس األموال 

 واستثمارها في مختلف المجاالت.
دوق لدعم االستثمار في شكل حساب تخصيص موجه فتم إزاء ذلك إنشاء صن   

للتمويل والتكفل بمساهمة الدولة في كافة المزايا الممنوحة لالستثمار، كما تم إنشاء 
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كمؤسسة هدفها العمل على ترقية وتشجيع االستثمار 

 الوطني واألجنبي.
 ثانيًا: مفهوم البيئة المستدامة:

ما نجد تالزما بين مصطلحي البيئة والتنمية ، ولعل مرجعية ذلك هو الربط بين ال طال
، أما حاليا فقد أصبحت العديد من الدول (10)المحاسبة االقتصادية والمحاسبة البيئية

 تركز على التنمية المستدامة من خالل البعد البيئي.
ليس من اليسير تحديد مفهوم شامل لمصطلح بيئة مستديمة، إال من خالل إبراز وتحديد 
أهم عنصر وبعد للتنمية المستدامة أال وهو البعد البيئي ، وان كانت جل التعاريف 

صادية االقتالحديثة قد اتجهت إلى تحديد المفهوم العام لالستدامة، من خالل النواحي 
 والبيئية واالجتماعية.
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تعرف البيئة على أنها: "المحيط الخارجي الذي يؤثر على الحياة تعريف البيئة:  -0
بصفة عامة ، بمعنى أنها مجموعة العناصر الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر على 
الكائن الحي، فالعناصر الحيوية هي جميع الكائنات المرئية، أما العناصر غير الحيوية 

 ".(11)فهي الماء والهواء والتربة
أما عند العالم كوبر فالبيئة هي: "عبارة عن ثالثة مصادر تتمثل في البيئة كمصدر 
للتمتع بالعناصر الطبيعية ، أو مصدر للموارد الطبيعية . والبيئة كمستودع الستيعاب 
المخلفات والموارد الطبيعية تعني محتويات األرض من خامات وموارد وماء وهواء 

 ."(12)بجميع طبقاته
على -طبقا لبرنامج األمم المتحدة والبيئة –عرفت التنمية المستدامة:  _ تعريف8

أنها: "تنمية تسمح بتلبية احتياجات ومتطلبات األجيال الحاضرة، دون اإلخالل بقدرة 
 ." (13)األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها

ؤرخ في: ، الم90/69من قانون  0وهو ما أقره المشرع الجزائري طبقًا لنص المادة    
، حيث عرفها (14)، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة60/90/1990

على أنها: "التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار، وحماية البيئة، أي 
 إدراج البعد في إطار تنمية تضمن حاجيات األفراد الحاضرة والمستقبلة."

لتغيير، حيث أن استغالل الموارد الطبيعية واختيار فهي تمثل أسلوبا جديدا ل   
االستثمارات، وتوجيه التطور التقني وتغيير المؤسسات، يحدد بمقتضى احتياجات 

 .(15)األجيال الحالية والمقبلة
ووفقا للتقرير الذي صدر على إثر انعقاد عمل مؤتمر ريو دي جانيرو حول البيئة   

" إن البشر هم محل التنمية  6001والتنمية المعروف بقمة األرض سنة 
المستدامة.......ينبغي على الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية، حسب 
االقتضاء، أن تعتمد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وينبغي لهذه اإلستراتيجية أن 

فذة نتعزز مختلف السياسات والخطط القطاعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، الم
 ."(16)في البلد المعني وأن توفق بينها
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وبالرجوع إلى إعالن ريو قد أقر صراحة على ضرورة إدماج البيئة ضمن سياسات 
التنمية حيث نص على ما يلي: " من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون 

 نها".عحماية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية، وال يمكن النظر فيها بمعزل 
وطبقا لهذه التقارير، فال غرابة من أن نجد ذلك التالزم بين مصطلحي البيئة    

والتنمية. فد أضحى عنصر البيئة، من أهم الركائز األساسية للتنمية المستدامة، وال 
 يمكن بأي حال من األحوال عزل العملية التنموية خارج الوسط البيئي.

البيئية، نجد أن االستدامة تعبر عن االستمرارية وأما فيما يتعلق بمفهوم االستدامة 
 والتواصل، بمعنى قدرة البيئة في اإلبقاء على وجودها وتحقيق استمرارها. 

كما يقصد بها ديمومة العناصر واألنظمة الحيوية التي تقدمها هذه العناصر،   
جذب الواألنظمة الحيوية التي تقدمها الطبيعة والمحافظة عليها كليا، مثل مناطق 

الطبيعي من جبال ووديان وغابات وأنهار ومحميات وصحاري وأنواع المشاهدات 
 .(17)والخبرات الواسعة المتضمنة فيها

ووفقا للتقرير النهائي لقمة األرض عن التنمية المستدامة جوهانسبرغ  بتاريخ سبتمبر    
 ، أن االستدامة البيئية تكون في المجاالت الحيوية اآلتية:1991

تهدف إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه  ي مجال المياه:أ. ف
 الجوفية، وموارد المياه العذبة وأنظمتها االيكولوجية.

تهدف إلى ضمان االستخدام المستدام، والحفاظ على األراضي  ب. في مجال الغذاء:
 ...والغابات والمياه والحياة البرية واألسماك وموارد المياه

: تهدف إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية واألنظمة ج. في مجال الصحة
 االيكولوجية، واألنظمة الداعمة للحياة.

تهدف إلى االستخدام المستدام والمثالي لألراضي  د. في مجال السكن والخدمات:
 والغابات، والطاقة والموارد المدنية.

اآلثار البيئية للوقود الحفري، عادي النطاق تهدف إلى تخفيض  ه. في مجال الطاقة:
المحلي واإلقليمي والعالمي، والتوسع في تنمية استعمال الغابات والبدائل المتجددة 

 األخرى.
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 تهدف إلى إدخال البيئة في المعلومات العامة، والبرامج التعليمية. و. في مجال التعليم:
، ستدام للموارد الطبيعية الضروريةتهدف إلى ضمان االستعمال الم ز. في مجال الدخل:

 للنمو االقتصادي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
 ثالثًا_ عالقة السياحة بالبيئة: 

تتميز العالقة بين السياحة والبيئة بالتبادلية والتداخل، ونجاح المشاريع االستثمارية في 
 .(18)السياحة كان نتاجا لتفاعلها مع البيئة

بح يصطلح عليها بالسياحة البيئية وهو مصطلح حديث نسبيا جاء تلك العالقة أص   
ليعبر عن النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه اإلنسان محافظا بذلك على 

 الميراث الفطري الطبيعي والحضاري التي يعيش فيه.
ولعل التقارير التي أصدرتها المنظمات البيئية والسياحية عن حجم األضرار التي   
يب مناطق الجذب السياحي كان لها تأثير سلبي على مستقبل السياحة من جهة تص

وسالمة البيئة من جهة أخرى، وعلى إثر ذلك ازداد االهتمام بالجانب البيئي في 
 المحافظة على سالمة البيئة وديمومتها.

زائري هو اآلخر قد أولى وفي سبيل المحافظة على البيئة، نجد أن المشرع الج   
، (19)المتعلق بترقية االستثمار 61/90من القانون  90بها حيث نصت المادة ما اهتما

على أن تنجز االستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة 
بالنشاطات المقننة وحماية البيئة ، وتستفيد هذه االستثمارات بقوة القانون بالحماية 

 القوانين والتنظيمات المعمول بها.والضمانات المنصوص عليها في 
واستنادا لنص المادة يتضح أن العالقة بين السياحة والبيئة عدت بمثابة عالقة    

تبادلية، فالبيئة في حد ذاتها منتج سياحي، وصناعة السياحة تجد أساسها في حماية 
ن أعطى المشرع الحرية في اال ستثمار في البيئة الطبيعية والثقافية والمحافظة عليها، وا 

المشاريع االقتصادية معتمدا في ذلك على مجموعة من الوسائل القانونية التي يمكن 
من خاللها تفعيل القوانين والتنظيمات وتجسيدها على أرض الواقع وبالتالي ضمان 

 .(20)البيئيرقابة فعالة لحماية 
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اهما فعاال هما ومستترجم كذلك هذه العالقة بالدور البارز للسياحة باعتبارها عامال م   
في حماية البيئة، عندما تكيف مع البيئة المحلية والمجتمع المحلي، وذلك من خالل 
التخطيط واإلدارة السليمة، ويتوفر هذا عند وجود بيئة ذات جمال طبيعي مما يساعد 

 على اجتذاب السياح.
غير أن  نبيا،فالمادة السالفة الذكر فسحت المجال لالستثمار سواء كان وطنيا أو أج   

هذا ال يعني ممارسته بصفة مطلقة وبحرية تامة، فالمشرع الزم ممارسة االستثمار 
بضرورة مراعاة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات والمهن المقننة، وكذلك 

نسانية.  مراعاة لضابط البيئة لما لها من أبعاد اجتماعية وا 
ة المتعلقة ور بيئي بسبب تفاقم األوضاع المتدهور وبالنسبة للجزائر فإنها تعاني من تده  

بالصحة والسكان والتعليم والنظافة والتلوث الصناعي الخانق في المدن اآلهلة بالسكان، 
وهي كلها دوافع فرضت على المشرع وضع قيد متعلق بحماية البيئة، وفرض جزاءات 

وص والحيوانات. وفقًا لنصفي حالة اإلخالل بالموارد الطبيعية بما فيها الماء والهواء 
المتعلق بحماية البيئة في إطار  90/69من قانون  669إلى غاية  16المواد من 

سنوات،  9التنمية المستدامة، والتي تشمل على عقوبة الحبس الذي قد يصل إلى 
 دج. 699.999إلى غاية  9999والغرامة التي تتراوح ما بين 

جزائري أسلوب منح اإلعفاء من الرسوم البيئية فكان من األحسن أن يعتمد المشرع ال   
قراره، فلربما يعد السبيل األمثل لتشجيع االستثمار بصفة عامة سياحي كان أو فالحي  وا 
أو في مجال الصناعة...، باستخدام أدوات مفيدة للبيئة، أو عن طريق اختيار مشروع 

ل محددة في مجا استثماري غير مضر بالبيئة، وا عفائها من دفع رسوم لمدة زمنية
 المنتجات المفيدة للبيئة.

 : انعكاسات االستثمار السياحي على االستدامة البيئيةرابعاً 
إن ما يعزز فكرة النهوض باالستثمار في المجال السياحي هو القدرة على تحقيق    

تنمية اقتصادية للبالد من خالل المحافظة على البيئة وحمايتها من أي آثار سلبية، 
على إتباع سياسة يمكن وفقها الحفاظ  61/90المشرع الجزائري بموجب القانون  فقد أقر

دارتها من خالل:  على البيئة وا 
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  الحفاظ على التوازنات البيولوجية واألنظمة البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية من
 ة.يكل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، باتخاذ التدابير الالزمة وضمان الحما

  أهمية اإلعالم في تعزيز الوعي البيئي لدى السياح والمستثمرين، ولهؤالء الحق في
الحصول على معلومات متعلقة بحالة البيئة من الهيئات المعنية، واتخاذ كل التدابير 

 90واإلجراءات لضمان حماية البيئة وتنظيمها. وتأسيسا على ذلك فقد نصت المادة 
المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  60/996من المرسوم التنفيذي 

، على أن ممثل البيئة مكلف بإعالم المستثمر عن الخارطة (21)وتنظيمها وسيرها
الجهوية لتهيئة اإلقليم، وعن دراسة األثر وكذلك عن المخاطر واألخطار الكبرى ، كما 

 يئة. ص حماية البيساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخ
 .االهتمام والعناية بمقتضيات حماية الهواء والماء واألرض من خطر التلوث 
  اعتماد مخططات تساعد على تحقيق أهداف التنمية السياحية الوطنية، كالمخطط

الوطني لتهيئة اإلقليم، والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية التي تعتبر بمثابة األطر 
 مستقبل التنمية المستدامة من خالل االستثمار في القطاع السياحي.المرجعية لتحسين 

  دراسة األثر البيئي وتقييمه جراء االستثمار في القطاع السياحي، والعمل على معالجة
دارتها، لتقليل اآلثار الناتجة على البيسلبية المتوقعة واإلشراف عليها و اآلثار ال ئة ا 

 وتحجيمها.
 أكثر فعالية في تنمي وتطوير السياحة البيئية بمختلف  هذا ويعتبر القطاع الخاص

أنواعها ونشاطاتها، فهو يعتبر الداعم األساسي لتفعيل السياحة والحفاظ على البيئة، 
نما كذلك بمساهمته في نشر الوعي حول  ليس فقط بمشاركته في المشاريع التنموية، وا 

 أهمية السياحة والمحافظة على البيئة.
 خدمات السياحية وا عادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، تحسين نوعية ال

والمساهمة في التنمية المحلية والمحافظة على البيئة، والفضاءات الحسنة لتوسع 
 السياحة البيئية.

وبالرغم من بروز االستثمار في القطاع السياحي بوصفه صناعة ونشاط اقتصادي    
قتصادي بيئيا واجتماعيا، إال أن هذا لم يمنع من مهم، ومساهمته في زيادة النمو اال
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 هذهأهم وجود صعوبات ومعوقات حالت دون النهوض بقطاع السياحة للبلد، من 
 المعوقات وأخطرها التلوث.

فالتلوث يعد من اآلثار السلبية الناجمة عن االستثمار السياحي في مجال البيئة نتيجة   
بقعة ية للسياحة من نفايات واستهالك للموارد في اللما تفرزه المؤسسات الخدمية واإلنتاج

الجغرافية التي يقام عليها المنتجع السياحي، نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ للبرامج 
السياحية، ويفرز عنه تخريب للبيئة الفطرية على حساب تحقيق األرباح والنمو، فقد 

 انعكس ذلك بالنتيجة السلبية على المنتجع والسياحة.
المتعلق بحماية البيئة في إطار  69-90من القانون  90/1لوث طبقا لنص المادة والت

التنمية المستدامة: "كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث 
أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات والحيوان والهواء والجو 

 ة والفردية."والماء واألرض والممتلكات الجماعي
وال شك أن كل الملوثات بمختلف تصنيفاتها إال ولها تأثير سلبي على الصورة     

الجمالية لمناطق الجذب السياحي، لذا رتب المشرع عقوبات لكل شخص يتسبب عمدا 
 بإتالف نوعية البيئة داخل مناطق التوسع السياحي.

وفي الوقت الحالي نجد أن نجاح أي استثمار مرتبط بنظافة المحيط المادي، والبيئات    
المحمية واألنماط الثقافية المميزة للمجتمع المحلي، أما المناطق التي تفتقر إلى هذه 
المميزات فال شك أنها تعاني من تناقص في عدد السياح وبالتالي تناقص في الفوائد 

 االقتصادية للدولة.
 الخاتمة:

إن سلسلة التعديالت القانونية الماسة باالستثمار بكل جوانبه، إنما يعكس جهود   
الدولة في سبيل النهوض به السيما القطاع السياحي منه، باعتباره من أهم عوامل 
 التنمية في ظل ظروف اقتصادية صعبة عاشتها الدولة بسبب انخفاض أسعار البترول. 

ستثمار السياحي في تنمية اقتصاديات أي دولة، شأنه في ذلك فمع االهتمام بدور اال  
شأن االستثمار في القطاعات األخرى كالصناعي والفالحي. قد اعتبر من الرهانات 
ذات األولوية الواردة بوضوح في اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. فالجزائر تعد 
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ية، األمر يئاتها الجيولوجية والجغرافمن ضمن الدول التي تزخر بثروات طبيعية وتنوع ب
 الذي يؤهلها ألن تكون مصدرا لالستثمار السياحي في موارد الثروة السياحية.

 من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يأتي:
ن االستثمار فيها  -6 إسهام السياحة في تنويع مصادر دخل االقتصاد الوطني، وا 

د من اعتماد الدولة على النفط ، باعتبارها صناعة تعمل على توفير يساهم في الح
 الواردات من السياح.

تعمل السياحة على خلق الكثير من فرص العمل ، إذ أنها تركز أساسًا على تقديم  -1
 الخدمات للسائح.

أن االستثمار في المجال السياحي يساهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومراعاة  -0
دامتها لألجيال المقبلة، في حالة ما إذا بني على تخطيط تنظيمي مدروس است

ستراتيجية حكيمة وسياسة رشيدة.  وا 
هناك عالقة جد وطيدة بين السياحة والبيئة، فالبيئة في ذاتها منتج سياحي،  -0

 ومصلحة صناعة السياحة حماية البيئة الطبيعية والثقافية والمحافظة عليها.
ار في القطاع السياحي دورا كبيرا في تعزيز الناتج المحلي، من يلعب االستثم -9

 خالل تطوير المنتجات السياحية، وتطوير قدرات الكفاءات البشرية في هذا القطاع.
ال نستطيع أن نرتقي بالسياحة بدون المحافظة على البيئة ونقاء الطبيعة، والتكاتف  -1

تلويثها واإلضرار بمكنوناتها وعلى من اجل الوقوف ضد كل من يخربها ويعمل على 
 رأسهم بنو البشر.

 :معتمدةالهوامش والمراجع ال

قادري محمد الطاهر، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق،  (1)
  .111، ص1960 ، مكتبة حسين العضوية،6ط

عبد الكريم يحي يحي الصومالي، حق األجنبي في التملك واالستثمار العقاري،  (2)
  .09، ص1961الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر، 
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 واقع السياسة االستراتيجية لالستثمار السياحي في الجزائر
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 الملخص: 

تتوفر الجزائر على إمكانيات سياحية ال بأس بها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، أو    
حتى مادية في الظروف الراهنة، إال أن عدم التركيز على هذا القطاع واالهتمام به جعله 
قطاعا هامشيا، فبالرغم من توفر جميع الشروط التي تحقق التنمية االقتصادية واإلمكانيات 

تجعل من السياحة الجزائرية قطبا سياحيا من الدرجة األولى، إال أن التي يمكن أن 
االستثمارات في الجزائر تشهد نمو طفيف نظرا لعدة أسباب أهمها التهميش من القائمين 

 عليه. 
 السياحية، االستثمار، التنمية االقتصادية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Algeria is a rich country in tourism field, natural and human 

potentialities, however, the weak importance given to this sector 

leads to its marginalization, despite the availability of all conditions 

of economic development and resources likely to make of Algeria a 

great pole, unfortunately this vital domain grows slowly for several 

reasons. 

Key words: Tourism, Investment, Economic development.  
 مقدمة: 

يعد االستثمار السياحي من بين أهم القطاعات التي تركز عليها الدول في التنمية،       
، و لما ينتجه هذا ذلك لما يدر من خالله على أموال  سواء محلية أو بالعملة الصعبة

القطاع من تطور و تنمية للبلدان التي تهتم به، ذلك أن السياحة بمختلف أصنافها وأنماطها 

mailto:Boukhatebleila01@gmail.com
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ترتكز على الجودة في الخدمات التي تقدم للسائح األمر الذي يفرض أن يكون هناك تنافس 
بين  سبين المستثمرين في تحسين الخدمات واالعتناء بالسائح ولكن وحتى يكون هناك تناف

المستثمرين على الدولة أن تهتم بهؤالء المستثمرين الذين يرغبون في االستثمار، بتقديم 
 التسهيالت و التحفيزات بمختلف أنواعها لهم و توفر لهم الجو المناسب للعمل.

ولكن بالنظر إلى االستراتيجية السياسية التي تتبناها الجزائر في مجال السياحة وجلب       
فيها، نجدها ال تزال في سياسة تفتقر إلى التجربة العالمية قياسا بعدد المشاريع االستثمار 

االستثمارات ألتي يعرفها هذا القطاع، زد على ذلك انعدام العوامل الدافعة إلى تشجيع 
االستثمار السياحي فعدم االستقرار السياسي و ضعف االقتصاد و تدني العملة الوطنية 

تفاع حجم الضرائب، كلها عوامل من شأنها أن تعدم االستثمار السياحي والعراقيل اإلدارية وار 
 في الجزائر إن سادت.

ولعل هذه الورقة أن تكشف عن السياسة الجزائرية في مجال االستثمار السياحي ولو بصورة 
وجيزة وعامة، حيث سنعمد فيها إلى دراسة الجوانب االيجابية والسلبية التي من شأنها أن 

هماله، من خالل معالجة ما يمكن تشجع االس تثمار السياحي أو التي تعمل على تثبيطه وا 
على الدولة أن تتخذه وما يمكن أن تتفاداه في المستقبل حتى يمكنها النهوض بهذا القطاع 

 الهام. 
حيث تأتي أهمية الدراسة من الدور الهام الذي يلعبه االستثمار السياحي في عملية       

ادية وهذا ما يستدعي البحث فيه باعتباره قطاع بديل للمحروقات من شأنه التنمية االقتص
 خلق آثار إيجابية بالنسبة لفرص العمل وميزان المدفوعات.

ولدراسة هذا الموضوع يجب اإللمام بأهم المحاور المحيطة، وذلك من خالل طرح      
 التساؤالت التالية: 

 على تطوير االستثمار السياحي؟هي التحفيزات التي من شانها أن تعمل  ما -
 هي أهم القوانين المنظمة والمسهلة إلجراءات االستثمارات السياحية؟ ما -
 هي المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك؟ ما -
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 المبحث األول: مفهوم االستثمار السياحي
ة س األموال في قطاعات مختلفو عن عملية ربحية يمارسها أصحاب رؤ االستثمار هو عبارة 

طريق وضع أموالهم في مشاريع ربحية تهدف إلى تقديم خدمات أو إنتاج سلع ولعل عن 
المجال السياحي من بين أهم المجاالت التي تغري المستثمرين بما تدره من أرباح عليهم 

 من جهة وبما تقدمه تلك االستثمارات من ايجابيات على اقتصاد الدولة.
 أهميته:المطلب األول: تعريف االستثمار السياحي و 

و ها عطاء بيانه و إن الوصول إلى حقيقة أي شيء يجب أن يكون هناك تقديم لمفهومه و 
األمر الذي سيكون محور هذا المطلب، حيث سنعمد من خالله إلى التطرق إلى تعريف 
لى االستثمار السياحي على الخصوص، كما سنعمد إلى التطرق  االستثمار بوجه عام وا 

براز أهميته و التي تميزه و إلى الخصائص والمميزات   اد الدولة. انعكاساته االيجابية على اقتصا 
 الفرع األول: تعريف االستثمار السياحي

ف النشاط حد أطر أيمكن تعريف االستثمار بصفة عامة: "بأنه تلك العملية التي يقوم بها 
 زيادة حجم)األفراد، المشروعات، الدولة( والتي تتمثل في خلق رأس مال أو  االقتصاد

أن  يعني ذلكذلك بهدف الحصول على مزيد من اإلشباع في وقت الحق، و الموجود منه، و 
االستثمار في رأس المال الثابت يترتب عليه خلق أموال إنتاجية أو تجهيزات فنية، يمكن 

في كل األحوال فان تكوين رأس المال يعتمد على بواسطتها زيادة الدخل في المستقبل و 
 (1)االدخار الذي يعتبر شرطا جوهريا لهما االستثمار الذي ينشطه و عاملين ه

يعرف االستثمار السياحي على انه استخدام المدخرات في تكوين الطاقات اإلنتاجية الجديدة 
الالزمة لعمليات إنتاج السلع أو الخدمات والمحافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة، و 

ستخدام و توجيه رؤوس األموال لخلق أو تثمين منتوج االستثمار السياحي هو عملية ا
سياحي أو خدمة ترد ضمن عناصر الجذب السياحي بهدف تسويق هذه الخدمة و تحقيق 
عوائد على رؤوس األموال المستغلة و الصناعة السياحية تتمثل في جميع الهياكل و 

تقاس حجم السائح، و  المؤسسات التي تقوم باستيعاب الطلب السياحي المتمثل في الفرد أو
الصناعة السياحية في إقليم معين بحجم الفنادق ووكاالت السفر والهياكل القاعدية المتمثلة 
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في الطرقات والهياكل القاعدية المخصصة للراحة واالستحمام والمطاعم واألندية والتظاهرات 
 . (2)الثقافية
ه الدولة السياحة،  وما تستقطب واالستثمار السياحي يتمثل في مجموع ما ينفق في قطاع    

نه: " أمن استثمارات أجنبية موجهة لهذا القطاع، وعرفته المنظمة العالمية للسياحة على 
التنمية االستثمارية للسياحة والتي تلبي احتياجات السياح والمواقع المضيفة إلى جانب حماية 

  (3)و توفير الفرص في المستقبل
 (4) 10/10ف االستثمار ضمن المادة الثانية من األمر رقم أما المشرع الجزائري فقد عر  

 بما يلي: 
اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات أو  .0

 تأهيل أو إعادة الهيكلة.
 المساهمة في رأسمال في شكل مساهمات نقدية أو عينية  .2
 استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية  .0

  (5)السياحي الثاني: أنواع االستثمارالفرع 
االستثمار في مجال الخدمات السياحية: وتشمل العديد من القطاعات األساسية في  أوال:

 النشاط السياحي
خدمات اإلقامة: وتشمل الفنادق و المنتجعات السياحية و كل ما يتعلق بإقامة  .0

 السائح من خدمات مرفقية كاإلطعام و الخدمات الترفيهية األخرى 
خدمات النقل : و تشمل تشييد الطرق و توفير سيارات النقل للسياح و كذلك بناء  .2

 المضيفة المطارات و توفير خطوط النقل بين بالد السائح و الدولة
خدمات االتصال: و تشمل توفير شبكة الهاتف النقال خاصة في المناطق  .0

الصحراوية و التي يزورها السائح و كذلك توفير خدمات االنترنيت بتدفق جيد و هذا من 
 اجل توفير كل الظروف لمتعة السائح 

 لدولة منها: ا ااستثمار في الثروة السياحية: و تشمل العديد من المجاالت التي تملكهثانيا: 
االستثمار في الموارد الطبيعية، و ذلك باالهتمام بالموارد الطبيعية للدولة المضيفة  .0

 و ذلك بالمحافظة عليها. 
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االستثمار في الموارد الثقافية، من خالل تشجيع و تنظيم المهرجانات الثقافية و  .2
 ها.الخاص لالستثمار في المحافظة على اآلثار و فتح المناطق األثرية أمام القطاع العام و

 الفرع الثالث: أهمية االستثمار السياحي و خصائصه. 
: لقد ُترجم االهتمام الشديد بقطاع السياحة في كثيرا من الدول على شكل أوال: األهمية

تشجيع لالستثمار السياحي من خالل التسهيالت المتنوعة التي تقدمها لهذه االستثمارات، 
الدول في تكاليف إنشاء الخدمات الالزمة للمشروعات السياحية إضافة إلى مساهمة هذه 

نشاء الشبكات الخاصة بالمياه والكهرباء واالتصاالت وذلك لما لهذه  كتمهيد الطرق، وا 
  (6)االستثمارات من أهمية في تنمية اقتصاديات الدول والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 .دعم وتحسين ميزان المدفوعات 
  استثمارات جديدة.توسع وظهور 
 .توفير مناصب عمل 
  نقل التقنيات التكنولوجية مما يحقق درجة من التقدم التكنولوجي بالدول المضيفة

 من خالل إدخال تجهيزات جديدة.
 .نتاج القومي  زيادة القيمة المضافة وا 
  التقريب بين المستويات االقتصادية واإلقليمية من خالل تجسيد االستثمارات

 .السياحية
يتميز االستثمار في القطاع السياحي بمجموعة من الخصائص تفرقه  ثانيا: الخصائص:

  (7) عن االستثمارات األخرى 
  يحتاج االستثمار السياحي الى عدد كبير من اليد العملة تتنوع بين اليد العاملة

 العادية و المتخصصة في الخدمات السياحية 
 دولة فأي الستقرار السياسي و األمني للتتأثر االستثمارات السياحية بشكل كبير با

 تدهور في المجال السياسي و األمني يؤدي إلى تدهور طردي في االستثمار السياحي
  تؤثر التشريعات و القوانين المنظمة لالستثمار في أي دولة على االستثمار

السياحي فبقدر مرونة التشريعات تكون المشاريع االستثمارية السياحية مرنة و تقل بقدر 
 التعقيدات و العراقيل التي تكبح العملية االستثمارية 
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 إن ذلك وسمي للسياحة فتتمثل المشاريع السياحية بعدم المرونة و نظرا للطابع الم
يؤثر سلبا على الرغبة في االستثمار السياحي من أصحاب رؤوس األموال الصغيرة و 
المتوسطة، حيث ال يمكنهم أن يجمدوا بعض رؤوس أموالهم لمدة معينة عكس الدولة و 
 أصحاب رؤوس األموال الذين يمكنهم تحمل بعض المخاطر كموسمية النشاط السياحي 

 :: تسليط الضوء على بعض التشريعات المنظمة للنشاط السياحيالمطلب الثاني
سنحاول من خالل هذا المطلب تناول بعض من التشريعات التي سطرها المشرع لتنظيم 
االستثمار السياحي بتبيان فحوا هذه القوانين، و المالحظ عن هذه القوانين أنها تعكس اهتمام 

 عبارة عن عوائق أكثر منها تشجيع للمستثمرين.المشرع لهذا المجال و أن كان البعض منها 
 الفرع األول: القوانين المنظمة للنشاط السياحي  

 المتعلق بالتنمية السياحية المستدامة 10-10قانون رقم   أوال:
والذي يحدد شروط التنمية المستدامة لألنشطة  2110فيفري  01صدر هذا القانون بتاريخ  

ت تنفيذها حيث يهدف إلى إحداث محيط مالئم ومحفز من السياحية وكذا التدبير وأدوا
 أجل:

 ترقية االستثمار وتطوير الشراكة في السياحة. -
إدماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصورة  -

 السياحية.
 تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية. -
 السياحية.تحسين نوعية الخدمات  -
 تثمين التراث السياحي الوطني -

الذي يحدد القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين  12-10قانون رقم  ثانيا:
 (8)للشواطئ

، ويهدف 2110فيفري  01الموافق ل  0220ذي الحجة عام  01صدر هذا القانون في 
 إلى: 

 حماية وتثمين الشواطئ. -
 ومتوازنة للشواطئ.توفير شروط تنمية منسجمة  -
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 تحسين خدمات إقامة المحاطين. -
 .تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية -

 (9)المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحة 10-10قانون رقم  ثالثا:
ويحدد هذا  2110فيفري  01الموافق ل  0220ذي الحجة عام  01صدر هذا القانون في 

دئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسير مناطق التوسع والمواقع السياحية ويهدف القانون مبا
 إلى: 

 إدراج مناطق التوسع والمواقع السياحية في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم. -
 حماية المقومات الطبيعية للسياحة. -
 ستغالل.واالالمحافظة على التراث الثقافي والمواقع السياحية من خالل االستعمال  -
   .إشراك المواطنين في حماية التراث والمساحات السياحية -

 ثاني: المراسيم  و القرارات المنظمة للنشاط السياحي : الالفرع 
المتعلق بتحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، الصادر  023-11مرسوم رقم أوال: 

 .(10)2111سبتمبر  01الموافق ل  0220شعبان  23بتاريخ 
 .ويهدف إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها

 (11)2111جانفي 21الصادر بتاريخ  20-11المرسوم التنفيذي رقم ثانيا: 
فيفري  06الموافق ل  0221المؤرخ في أول صفر عام  16-11مرسوم تنفيذي رقم  ثالثا:

2111(12). 
ود ل واستغالل المياه الحموية؛ والمقصينص هذا المرسوم على كيفيات منح امتياز استعما   

بهذه األخيرة هو أنها مياه مجذوبة من ينع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن ان تكون لها 
 .خاصيات عالجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها

، الذي يحدد شروط وكيفيات ومقاييس استغالل 2116سبتمبر  01قرار مؤرخ بتاريخ  رابعا:
 .(13)للفندقة الهياكل المعدة

يحدد كيفيات إعادة بيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح 
 .حق االمتياز عليها
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 المبحث الثاني: التحفيزات الممنوحة للمستثمرين و أهم العراقيل 
منحها تإّن الحديث عن االستثمار السياحي البد أن يقف عند التحفيزات و التسهيالت التي 

الدولة للمستثمرين، فيما إن قد وفقت إلى ذلك أم ال، فمتى كانت الدولة تعمل على تشجيع 
المستثمرين من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية و تسهيل التمويل المالي، و المحافظة 
على االستقرار و استتباب األمن لهي من قبيل الضروريات التي يقوم عليها االستثمار، و 

عن التحفيزات يجرنا إلى الحديث عن العراقيل و العوائق التي يعاني منها االستثمار الحديث 
 و هو األمر الذي نحاول أن نعرج عليه من خالل هذا العنوان.

 المطلب األول: االمتيازات والتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين
لذي من أهدافه األساسية في إطار برنامج الحكومة من اجل اإلنعاش االقتصادي و ا      

تثمين كل الطاقات و مضاعفة إنتاج الثروات، هناك حركة جديدة منتهجة من طرف قطاع 
السياحة من اجل تحقيق أهداف القطاع و إزالة مختلف العقبات التي تقف أمام تنمية 
 النشاطات السياحية ، وذلك باتخاذ تدابير تحفيزية ووضع أدوات تنفيذية قادرة على تحقيق

 األهداف المرجوة و تسمح بتوفير دعم دائم للمستثمرين 
 الفرع األول: االمتيازات 

 أوال: التمويل البنكي:
للبنوك دور أساسي في إمداد االقتصاد باألموال الالزمة لتنميته و ذلك عن طريق       

تجميع األموال من مصادر االدخار المختلفة، ثم توزيعها على مجاالت االستثمار المختلفة 
وفق أسس و قواعد معينة ، سواء في مجال تجميع األموال أو في مجال توزيعها، فالبنوك 

ألموال و ذلك بمنحها على شكل قروض للعمالء إلنشاء مختلف المشاريع تقوم باستثمار ا
  (14) سواء كانت جديدة او من اجل تطويرها.

إن إشكالية التمويل تعد من المشاكل الرئيسية التي تقف كحاجز أمام عملية التنمية السياحية، 
موال، وان رؤوس األ السيما في الدول النامية التي تفتقر للموارد الحقيقية الالزمة لتكوين

تنفيذ خطة التنمية السياحية يحتاج إلى مصادر تمويلية كفيلة لتوفر رؤوس األموال الضرورية 
لذلك، مما جعل الجزائر تولي اهتماما بالسياحة الوطنية باعتبارها موردا هاما لالقتصاد 

ناسب، م الوطني، وقد تم التأكيد على ذلك من طرف السلطات العليا للبالد في أكثر من
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خاصة وأن الجزائر تزخر برصيد كبير من مقومات السياحة التي تجعلها في المراتب األولى 
 (15).من حيث اإلمكانيات السياحية في العالم

وفي هذا اإلطار تعتمد كل الدول على تشجيع مشاريعها الصناعية و االقتصادية و     
تمد على القروض المقدمة تبعا الزراعية و السياحية على عدة طرق للتمويل اغلبها يع

لضمانات يقدمها المستثمر، عن طريق الرهن أو منح الفوائد للقروض الممنوحة له وهي 
على نوعين : قروض متوسطة مباشرة تمنح للزبائن لفترة محصورة بين سنتين و نصف و 
 الهدف الجوهري منه هو تمويل مشروعات سواء صناعية أو زراعية او سياحية بدرجة أهم
، و قروض متوسطة للتعبئة،  ذلك ان البنوك التجارية لها حصة قروض تمنحها في حالة 
وجود السيولة الالزمة لذلك و تمويلها لقطاع اقتصادي معين ، إال أن الطلب على هذه 
القروض قد يفوق إمكانية البنك التجاري ، و لذا يلجأ المستثمر الى البنك المركزي و هذا 

صة أخرى من اجل التمويل ، و تتراوح هذه المدة بالنسبة لهذا  النوع بهدف الحصول على ح
من القرض من سنتين إلى خمس سنوات  كما قد  يعتمد على التمويل الذاتي في المشاريع 
السياحية قصد ترقيتها أي من الشيء المستثمر ذاته فيها، انطالقا من المرافق التابعة له و 

فان تمويل المشاريع السياحية يعتمد على عدة مصادر، النتائج المحصل عليها، و عليه 
انطالقا من القوانين الضابطة له عن طريق منح القروض للمستثمرين في هذا المجال 
لغرض تحقيق التنمية المحلية و الوطنية و الدولية، وجلب العملة األجنبية لخزينة الدولة، 

و اإلعانات المقدمة من طرف كما قد تمول المشاريع السياحية عن طريق المساعدات 
  (16) الدولة للجمعيات السياحية

 ثانيا: العقار السياحي:
 تعريفه و أشكاله :

هو كل ما هو ثابت في مجال السياحة كالفنادق والمركبات السياحية والحمامات االستشفائية 
صناف أوالقرى السياحية المنجزة في إطار االستثمار السياحي، وفي هذا أورد المشرع بعض 

  (17)العقار السياحي منها:
موقع التوسع السياحي: وهو كل منطقة أو امتداد من اإلقليم بتميز بصفات أو  .0

بداعية مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة او تنمية منشأة  بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وا 
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  (18)سياحية ويمكن استغاللها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية
لموقع السياحي: وهو كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره ا .2

الخالب أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه 
يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة 

  (19)الطبيعة أو اإلنسان. عليه من التلف أو االندثار بفعل
المنطقة الحموية: وهي جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غير قابل للبناء  .0

  (20)ويستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهالته الطبيعية أو األثرية أو الثقافية.
لق عويعد العقار السياحي من اكبر محفزات االستثمار و من أهم متطلباته سواء ت          

األمر باالستثمار الداخلي أو الخارجي، فنظرا ألهمية السياحة في تمويل الدخل القومي، 
عمل المشرع على تشجيع المتعاملين في هذا القطاع و ذلك من خالل منحهم امتيازات من 
أبرزها تسهيل الحصول على وعاء عقاري سياحي خاصة و أن الجزائر تملك إمكانيات 

داخلية أو الساحلية، و تبسيط اإلجراءات اإلدارية  الخاصة باالستثمار طبيعية هائلة سواء ال
نقطة  2100في هذا القطاع مقابل على المحافظة على ملكية األراضي، حيث تعد سنة 

تحول في إزالة مختلف المعوقات التي تقف أمام ترقية االستثمار السياحي في الجزائر و 
 ديد اآلليات التي يتم من خاللها استثمار العقارجذب عدد كبير من المستثمرين و ذلك بتح

  (21)السياحي 
غير أن إشكالية العقار السياحي تعتبر من أهم العراقيل التي تقف أمام المستثمرين سواء 
المحليين أو األجانب في الجزائر، وذلك بسبب ندرته نظرا لتقعد إجراءات الحصول عليه 

يث أن توفير العقار يعتبر محددا أساسيا إلنجاح من جهة وارتفاع أسعاره من جهة أخرى، ح
و إنعاشا االقتصاد الوطني والقضاء على االختالالت الداخلية والخارجية فيه، وعامال 
مساعدا على جلب واستقرار المستثمرين، حيث يتطلب النشاط في العقار السياحي موارد 

سياحية، وكانت هناك عدة كبيرة إلنشاء المرافق السياحية األساسية من فنادق ومراكز 
 تالعبات وعمليات مضاربة استغلت الثغرات القانونية في هذا المجال. 

حيث تم تضمين القانون إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع       
أراضي داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة وتمنح 
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والي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدراسة ملفات المستثمرين، لتحديد كل الصالحيات لل
مواقع إنجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي، وأكد على أن منح العقار السياحي 
للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط ينص على انسجام كل مشروع مع األنماط السياحية 

 (22).التي تختص بها كل منطقة
 ثالثا: الخوصصة 

بهـدف تحسـين أداء المؤسسـات السياحيـة و النهـوض بالقطـاع السياحـي و تحسيـن مردود 
يته و ترقيـة االستثمـارات فقـد انتهجـت الجزائـر سياسـة جديدة تمثلـت في خوصصـة هذا 

ومة في كالقطـاع و فتـح المجـال أيضا أمـام المستثمريـن األجانب، كاستراتيجية تبنتها الح
مجال خوصصة الوحدات الفندقية و السياحية للقطاع العمومي وتشجيع مبادرات الخواص 
بهدف تسهيل بروز صناعة سياحية في الجزائر، و لعل من بين أسباب تبني هذا اإلجراء 

  (23)نذكر ما يلي:
 عدم قدرت القطاع  على عكس صورة الجزائر  كبلد سياحي -
 ب المؤسسات السياحية في الجزائر العجز المالي الذي عانته  اغل -
 ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية مقارنة بنوعيتها  -
 عدم استقطاب اليد العاملة بالشكل المطلوب منه  -

 الفرع الثاني: التحفيزات الجبائية 
يخضع النشاط السياحي في إطار النظام الجبائي الجزائري للضريبة مثل النشاطات    

األخرى غير أنه نظرا لمميزات هذه النشاطات وكذا أهميتها في التنمية باعتبارها مسجلة 
ضمن البرامج التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية، تم منحها االستفادة من جباية مخففة وكذا 

 (24).جبائية من عدة امتيازات
  (25) أوال: تعريف التحفيزات الجبائية

تعرف سياسة التحفيزات الجبائية على أنها مزايا ضريبية من قبل المشرع الضريبي        
لصالح المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب من اجل إغراء أصحاب رؤوس األموال 
على استثمار أموالهم داخل الوطن و في مختلف مناطقه المختلفة، في عبارة عن تخفيض 

ة الضريبية أو االلتزامات الجبائية و التي تمنح للمستفيد بشرط في معدل الضرائب القاعد
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تقييده بعدة مقاييس و شروط، وهو إجراء خاص غير إجباري لسياسة اقتصادية تستهدف 
الحصول من األعوان االقتصاديين المستهدفين على سلوك معين يوجه اهتمامهم إلى 

تتميز و  امتياز التخفيض الجبائياالستثمار في ميادين أو مناطق مقابل االستفادة من 
التحفيزات الجبائية  بأنها إجراء اختياري للمستثمر حرية االختيار بين االستجابة أو الرفض، 
كما يتميز هذا اإلجراء بأنه إجراء تهدف من ورائه الدولة إلى تطوير و إنعاش مناطق 

 ط محددة سلفا معزولة أو قطاعات مهمة، و أّن هذه التحفيزات ال ـتمنح إاّل بشرو 
  (26) ثانيا: أنواع التحفيزات الجبائية:

اإلعفاء الجبائي: وهم اسقطا حق الدولة عن بعض الممولين في مبلغ الجباية  .0
ن إعفاء يأخذ شكلي، و محددةالواجبة التسديد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف 

 دائم و إعفاء مؤقت 
المكلفين بالضريبة لمعدالت اقتطاع اقل من هو إخضاع التخفيضات الجبائية: و  .2

المعدالت السائدة أو بتقليص الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التزامهم ببعض الشروط 
المقاييس المحددة ضمن قانون االستثمار أو من خالل النظام الجبائي المتضمن في قانون و 

 المالية السنوي 
على  بالنظر إلى تأثيره المباشر نظام االهتالك: يعتبر االهتالك مسألة ضريبية .0

النتيجة من خالل حساب القسط السنوي لالهتالك و يتوقف هذا األخير حسب نظام 
 االهتالك المطبق و كلما كان قسط االهتالك كبير كلما كانت الضرائب اقل 

المعاملة الضريبية للخسائر المرحلية: و يقوم هذا األسلوب على فكرة مساهمة  .2
الكلف الضريبية مثلما ساهمت في أرباحه،  بخصم الخسائر من أرباح  الدولة في خسائر

 المؤسسة في السنوات التالية.  
 بيان أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين.: المطلب الثاني

عملت الجزائر على التشجيع بصفة عامة كما فتحت الباب أمام االستثمارات السياحية، 
ن االمتيازات بغية جلب االستثمارات األجنبية في المجال السياحي، ولكن فوضعت عديد م

في واقع األمر هناك عدة عراقيل قد يواجهها المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا قبل 
 االنطالق في مشروعيه االستثماري.
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 الفرع األول: العوائق اإلدارية. 
تشار العراقيل المتعلقة بكثرة اإلجراءات اإلدارية وانيتخبط االستثمار السياحي في العديد من 

 (27).البيروقراطية إلى جانب بروز الفساد اإلداري وغياب الشفافية
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مناخ االستثمار في الجزائر، إاّل أّن التقارير التي 

البعد عن  تبقى بعيدة كل تعدها الهيئات المختلفة حول تقدير مناخ االستثمار في الجزائر
الطموحات الواعدة لالقتصاد الجزائري، في تخطي عتبة الفقر و السير بالعملية التنموية إلى 

  (28)األمام عن طريق إزالة العراقيل و الحواجز التي تعترض سبيل االستثمار 
برغر( لوم)ش وفي هذا الصدد أشار التقرير الذي أعدته اللجنة األوربية والمكتب األمريكي

والذي كشف عن جملة من العراقيل التي تحول دون القيام باالستثمار  في  2112سنة 
الجزائر حتى بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة، حيث كانت معظم اآلراء والمواقف التي 
أثارها المستثمرون األجانب يؤكدون على وجود عقبات كبيرة تحول دون تدفق االستثمار 

 (29)في الجزائر
حيث تظل الجزائر وفق التقرير السنوي حول مناخ األعمال متأخرة مقارنتا بدول       

الجوار، وتعتبر أصعب منطقة يمكن أن تؤسس بها مؤسسة منتجة أو استثمار، كما انه في 
( إجراء مختلفا، 02الجزائر يتطلب إنشاء مؤسسة إنتاجية أو استثمار في قطاعات اعتماد )

( إجراءات إدارية إلنشاء مؤسسة قائمة بذاتها و 13المستثمر ب: ) بينما في المغرب يمر
  (30)معترف بها. 

  (31)ومن بين العوائق اإلدارية  والتنظيمية  كذلك نذكر ما يلي:  
البيروقراطية وبطء العمل اإلداري وصعوبة فهم الموظف المعني لتفاصيل طلب  .0

 المنشأة 
الفساد اإلداري و ما ينجر عنه من سلوكات تعمل على تثبيط االستثمار مثل  .2

 الرشوة، الوساطة، المحسوبية، التعصب.  
تعدد القوانين و األنظمة و التعديالت و التغييرات في القوانين المشكالت مع  .0

 العمال من جهة و المتنافسين من جهة أخرى،
 ين التي تحكمها. ارتفاع نسبة الضرائب و الغموض في القوان .2
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 الفرع الثاني: العوائق السياسية.
ن توفر االستقرار السياسي كأحد مقومات البيئة السياسية و كعنصر من عناصر المناخ إ

االستثماري فالدول التي تسودها أوضاع سياسية غير ديمقراطية و غير مستقرة ال يمكنها 
من قدرة االقتصاد على إستعاب و أن توفر المناخ المناسب لالستثمار، و بالتالي تحد 

توظيف االستثمار، فعدم االستقرار يؤخر من خطوات التنمية المرسومة ألنه يفضي باألمور 
إلى عدم التأكد و عدم الضمان إزاء المستقبل، و من جهة أخرى يؤدي عدم االستقرار هذا 

بناء  ال تضيف إلىإلى برجال األعمال في الدول النامية إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات 
  (32) التنمية ا والى اكتنازها  دون استثمارها

و يرتبط االستقرار السياسي بمدى خلو الدولة من االضطرابات األهلية و األمنية       
كالكوارث و االنقالبات و الفتن و أعمال العنف ذات الطابع العام، باإلضافة إلى مدى 

مر، االستثمارية، و بما تعقده من اتفاقيات مع المستثالتزام الحكومات بما تتضمنه القوانين 
و مدى مراعاة مصلحة المستثمر من قبل المسئولين عند تفسير تلك القوانين واالتفاقيات 
وتنفيذها، وتتحكم طبيعة العالقات بين البلدان في تصدير االستثمار من بلد آلخر، يضاف 

ا، إذ ال شك أن الدول التي تتمتع إلى ذلك طبيعة النظام السياسي القائم في دولة م
بالديمقراطية و توفر قدرا من األمان لرأس المال المحلي و األجنبي، وتتسم سياساتها 

  (33) بالوضوح و الشفافية و احترام الحقوق و االلتزام بنصوص القانون 
 الفرع الثالث: العوائق االقتصادية و المالية.

إن وجود سياسية اقتصادية واضحة تكون حافزا على القيام باالستثمارات و يكون ذلك في 
مختلف المجاالت سواء السياسية، النقدية والمالية، الضرائب، التشريع االجتماعية الخاص 
بشروط الشغل و التأمين، فالحكومة التي تمارس نشاطاتها في شروط مستقرة وواضحة هي 

لتي تمتاز بالتذبذب و التغيير في سياستها االقتصادية، فهدف أفضل من الحكومات ا
المستثمر هو معرفة المناخ و المحيط االقتصادي الذي يمارس فيه نشاطه ويكون ذلك 
بعلمه بالعمليات السابقة لعملية االستثمار و الالحقة و هذا الن االستثمار في األصول 

  (34)الثابتة عملية طويلة األجل 
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ية الحكومات المتعاقبة يعد عامال أساسيا في تشجيع االستثمارات الن ومصداق     
االختالف والتراجع عن السياسات االقتصادية السابقة للدولة يؤثر على مصداقيتها و هذا 
ما يجعل المستثمر يكون في وضعية متذبذبة و غير مستقرة في حالة تخوفه من تراجع 

  (35)القوانين المتفق عليها الحكومات المستقبلية على االتفاقيات و
ضف إلى النقص في البنية التحتية المادية واالجتماعية، حيث تفتقد الجزائر      

لمشروعات البنية التحتية مثل المواصالت على سبيل المثال، حيث نجد أن بعض المناطق 
ي ف معزولة السيما في الجنوب، باإلضافة إلى محدودية الموارد البشرية وعدم االستقرار

 (36).المجال االقتصادي
أما عن العوائق المالية فانه ال تزال المنظومة البنكية في الجزائر دون المستوى المطلوب، 
حيث يرى العديد من الخبراء أن النظام البنكي الجزائري مازال يعتريه القصور بالنظر إلى 

  (37)لى ما يلي: حجم االقتصاد الذي تطمح إليه البالد و يعزى هذا القصور في نظرهم إ
 البيروقراطية و المحاباة في انجاز المعامالت.  .0
 انعدام أنظمة المعلومات الدقيقة و سوء التنسيق بين البنوك.  .2
 ارتفاع نسبة المخاطر لدى البنوك. .0
اعتماد البنوك على ضمانات كبيرة لمواجهة المخاطر المحتملة قد تعادل مرتين  .2

 قيمة المشروع. 
 ندرة التأهيل العلمي و الخبرة العاملة و مهارات العاملين لدى البنوك.  .3
 االعتماد على الطرق التقليدية و رداءة الخدمات المقدمة و تباطئها. .1
 استغراق البنك وقتا طويال قبل منح القرض مقارنة بالدول المجاورة. .1

 : خاتمة
ا االستراتيجية التي ينتهجهحاولنا من خالل هذه الورقة ان نعرج على موضوع السياسة 

المشرع في مجال االستثمار السياحي، حيث تطرقنا إلى مفهوم االستثمار السياحي و مدلوله 
من خالل تعريفيه و إعطاء المميزات و الخصائص التي يختص بها، كما كان لنا ان عرجنا 
ل على بعض النصوص القانونية التي نظم من خاللها المشرع مجال السياحة و مجا

 االستثمار فيها.
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اما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى أهم التحفيزات التي من الواجب ان تتوفر للمستثمر   
السياحي، حتى تكون هناك سياحة راقية من شأنها أن تجذب السياح، وتكون من القطاعات 
 ىالتي يعتمد عليها في تنمية االقتصاد الوطني و النهوض به، و إلى جانب تطرقنا إل

البعض من العراقيل التي من شأنها أن تكون عوامل مثبطة للقطاع السياحي و االستثمار 
 فيه.

و كنتائج لهذا البحث توصلنا إلى أن السياحة تعد من قبيل القطاعات الهامة في مسار 
 تنمية االقتصاد الوطني

طاع قأن المشرع الجزائري و رغم ما جاء به من تشريعات و قوانين ينظم بها هذا ال -
إال انه لم يعالجه وفقا للمقاييس العالمية التي من شأنها أن ترقى باالستثمار السياحي في 

 الجزائر.
أن الجزائر و رغم احتوائها على مناطق وقدرات سياحية كبيرة إال أن االهتمام بها  -

 ال يزال غير كافي.
تكون  دأن الثقافة السياحية في الجزائر في الوسط السياسي و االجتماعي تكا -

 منعدمة 
أن العراقيل التي يعاني منها االستثمار السياحي في الجزائر متفاقمة أكثر من  -

 التحفيزات المقدمة.
أنه رغم التحفيزات القليلة الموجودة إال أن تطبقها من قبل المسئولين اإلداريين  -

 تحكمه البروقراطية. 
 ما يلي: و كتوصيات للنهوض بقطاع السياحة و االستثمار فيها نقترح

 وجوب االهتمام باالستثمار السياحي كأولوية للحكومة.   -
 التوعية الثقافية للمجتمع بالسياحة  و أهميتها في بناء اقتصاد متطور. -
 تسهيل إجراءات االستثمار السياحي كحافز مشجع. -
 االهتمام بالمناطق السياحية الصحراوية خاصة.   -
 مد عليها. توفير األمن باالعتناء بالعوامل التي يعت -
 تخفيض الضرائب التي تفرض على المستثمرين.  -
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 90/09/9902 القبو:تاريخ                      92/92/9902راا:  اإلتاريخ 
 اإلطار القانوني للمؤسسات الفندقية ووكاالت السياحة واألسفار في الجزائر
The legal Impact of hotel Establishments and Travel 

Agencies in Algerian 

 تيخمارين حليمة
halima99tourisme@gmail.com 

 المركز الجامعي لتامنغات 
 الملخص:

يعتبر االاتثمار الاياحي في الجزائر، محورا هاما لضمان تنمية اريعة في المجاالت 
ايااة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتزداد أهميته من حيث أّن الجزائر تّتجه نحو 

التنويع االقتصادي والخروج من الريعية البترولية، لذلك خّص المشّرع الجزائري االاتثمار 
في المجا: الاياحي بمنظومة متكاملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك 

 التحفيزات الجبائية، والعقارية التي تاتقطب عدد أكبر من الماتثمرين في هذا المجا:.
تناولت هذه الورقة البحثية المنظومة القانونية التي شملت كل من الفنادق لذلك 

 والمخيمات، والوكاالت الاياحية، بالعرض والتحليل.
 الفندقة، المخيمات الاياحية، الوكاالت الاياحية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

Touristic investment in Algeria considers as important axis to 

guaranty fast economic, social, environmental development, its 

importance increase with heading of Algeria toward a policy of 

economic diversification and exit from petroleum rent, so the 

Algerian legislature put system of legislative and regulatory texts to 

manage the tourism investment, including tax incentives and real 

estate, which attracts a larger number of investors to this field. 

Therefore, this paper dealt with the legislative and regulatory texts, 

which included hotels, camps and tourist agencies, with 

presentation and analysis. 

KeyWord: Hotels, Camps, Tourist Agencies 
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 مقدمة
منها والمتقدمة  تّعد الاياحة واحدة من أهم مصادر الدخل للعديد من الدو: النامية،     

ذ تعتبر من أكبر الصناعات بالعالم و أارعها نموا ، فهي تامى بصناعة القرن الحادي  إ
أو بتروله، والاياحة كذلك مصدر مّهم و رئياي لتوفير اإليرادات المالية والنقد والعشرين 

  األجنبي ،فهي إحدى األنشطة التي تااهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
 ومحرك أاااي للنمو و التنمية االقتصادية.

عن المنتدى  دولة في التقرير الصادر 131من مجموع  111صنفت الجزائر في المرتبة 
في مجا: القدرة التنافاية في قطاع األافار و الاياحة لانة  (1) االقتصادي العالمي

فيما يخص الهياكل  131نقطة، و قد احتلت الجزائر   3.1حيث حصلت على  7112
فيما يخص الموارد البشرية، و الثقافية، و الطبيعية ، و الرابعة  171القاعدية ، و المرتبة 

من حيث األمن، كل ذلك كان من شانه  11اية األاعار، و المرتبة من حيث تناف
 المااهمة في تطور عدد الوافدين إلى الجزائر الايما الجزائريين منهم.

 191 7111و بلغة األرقام بلغ حجم االاتثمارات في القطاع الاياحي في الجزائر لانة 
، الذي يقّدر أن 7112في انة  % 7.9مليون جزائري، و الذي يمكن أن ينخفض بـ 

مليون دينار جزائري في  731.1لعشر انوات القادمة، حتى يصل إلى  % 1.1يرتفع بـ
 7.2. كما أّن مااهمة القطاع الاياحي في االاتثمارات الوطنية اترتفع من 7172انة 
 .(2)7172انة  %7.1إلى  7112انة  %

الاياحي بتهيئة المناخ المالئم، و قد اعت الجزائر لزيادة حجم االاتثمارات في المجا: 
ووضع منظومة قانونية، من تشريعات و نصوص تنظيمية، تضبط الماتثمرين في هذا 

 المجا:.
و قد اخترنا الفنادق، و الوكاالت الاياحية، و كذا المخيمات الاياحية، باعتبارها هذه 

 األخيرة األكثر طلبا في المناطق الصحراوية .
اإلطار القانوني  ماهوالبحثية لتجيب على اإلشكالية التالية   و عليه جاءت هذه الورقة

 لكل من الفنادق والمخيمات السياحية والوكاالت السياحية ؟
 و لإلجابة على هذه األائلة قامنا البحث إلى  المحاور اآلتية 
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 المحور األول: اإلطار القانوني للفنادق .   
 السياحية.المحور الثاني: اإلطار القانوني للمخيمات 

 المحور الثالث: اإلطار القانوني للوكاالت السياحية.
 المحور األول: اإلطار القانوني للفنادق:

، القواعد المتعلقة بالفندقة، حيث 1999يناير 11المؤرخ في  11-99ّحدد لنا القانون رقم 
ا هو يعتبر في مفهوم هذا القانون نشاطا فندقيا  كل ااتغال: بمقابل لمؤااة فندقية كم

 محدد أدناه،
  كل مؤااة تاتقبل الزبائن إليوائهم، مع تقديم خدمات إضافية لهم أو مؤسسة فندقية

 بدونها.
 .(3)   فهو كل شخص طبيعي، أو معنوي، يمارس نشاطا فندقياالفندقي

 أوال: تعريف المؤسسات الفندقية:     
الفندقية وحدد  ، المؤااات7111مارس  11المؤرخ في  11-7111عّرف المراوم رقم 

تنظيمها وايرها وكذا كيفية ااتغاللها، حيث يقصد بمفهوم هذا المراوم، المؤااة 
 الفندقية هي  كل مؤااة تمارس نشاطا فندقيا وهي 

 الفنادق 
 )نز: الطريق) الموتيل ، أو المحطة 
 قرى العطل 
 االقامة الاياحية 
 المناز: الريفية 
  النز: العائلية 
  الشاليهات 
  المناز: الاياحية المفروشة 
  المخيمات 
 (4)محطة االاتراحة  
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هو هيكل لإليواء مهيأ لإلقامة، مع احتما: إلطعام الزبون، وترتب الفنادق  الفندق:
 أصناف 11إلى

 نجوم  12الصنف األو: 
 نجوم  11الصنف الثاني
 نجوم  13الصنف الثالث 

 الصنف الرابع نجمتين 
 الصنف الخامس نجمة واحدة 
 . (5)الصنف الاادس بدون نجمة

برامه:  ثانيا: مفهوم العقد الفندقي وا 
العقد الفندقي هو كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي، الذي يمارس نشاطه بمقابل، بإيواء      

الزبون مؤقتا دون أن يتخذ هذا األخير اكنا له، والمحافظة على أمتعته التي يودعها في 
المؤااة، وتقديم خدمات إضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات 

ودفعه مبلغا تقدر قيمته حاب نوعية الخدمات المقدمة له، كما أّنه ال النظام الداخلي، 
 .(6)يوجد أي شكل معين منصوص عليه بالنابة لشكل هذا النظام

في حالة اإلخال: ببنود العقد من طرف أحد أطراف العقد، يحق للطرف اآلخر فاخ 
 ف اآلخر مابقا.العقد، في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفاخ العقد إخطار الطر 

 إذ يحق للفندقي فاخ العقد في الحاالت التالية على ابيل المثا: 
  ،تصرف غير الئق من الزبون 
 ،مرض معدي يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا 
  إذا أدخل الزبون إلى المؤااة الفندقية أي حيوان، أو أي شخص أخر، غير معني

 بالعقد ودون إشعار الفندقي،
 إلخ.....ون مواد اامة، أو خطيرة، أو االح، دون علم الفندقيإذا أدخل الزب 

 كما يحق للزبون أيضا فاخ العقد الفندقي في الحاالت التالية على ابيل المثا: 
 ،تصرفات غير الئقة من الفندقي أو المااس بشرفه وكرامته 
 ، عدم توفير المؤااة الفندقية الجو المالئم للتمتع بهدوء المكان 
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  (7)الفندقي خدمات أقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤااة الفندقية...إلخإذا قدم. 
 ثالثا: القواعد المتعلقة ببناء أو تهيئة المؤسسات الفندقية:

قبل كل شيء يجب على كل شخص طبيعي، أو معنوي، قبل تاليمه رخصة بناء،      
أو تعديل، أو تهيئة، أو تهديم، مؤااة فندقية من طرف الالطات المعنية الحصو: على 
المصادقة على مخططات المشروع، من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالاياحة حيث 

 .(8)ختصة بدرااة مخططات المشاريع الفندقيةتنشأ لدى الوزير المكلف بالاياحة لجنة م
وبعد درااة المخططات من طرف اللجنة المذكورة أعاله، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة 
بالاياحة المعنيين باألمر بقبو:، أو رفض المخططات وبالتعديالت الواجب إدخالها في 

في األجل المحدد  أجل ال تتعدى شهرين من تاريخ ااتالم الملف، وفي حالة عدم الرد 
تعتبر المخططات مصادق عليها، في هذه الحالة يحق في كل وقت ألعوان اإلدارة 
الاياحية المؤهلين مراقبة األشغا: الجارية في المؤااات الفندقية والتحقق من مطابقتها 

 للمخططات المصادق عليها.
يطلب المؤهل وفي حالة مالحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها، 

قانونا من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة األشغا: واالمتثا: للمخططات المصادق 
 أشهر. 13عليها في أجل ال يتعدى 

وفي حالة عدم االمتثا: يحرر محضر وترفع دعوى قضائية، أمام الجهة القضائية 
يام المختصة من اجل إلزام المخالف بالتوقف عن مواصلة األشغا: إلى غاية الق

 بالتعديالت الالزمة.
كما يمكن للوزير المكلف بالاياحة في الحاالت االاتعجالية، أن يصدر قرار بالتوقيف 

شعار الالطة القضائية ااتعجاليا في مدة     (9)ااعة. 11الفوري لألشغا:، وا 
 الشروط  المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية أو تهيئتها:

كما اشرنا اابقا كل بناء، أو تهيئة، أو ترميم، أو تجديد، لمؤااة فندقية ال بد أن      
يخضع للمصادقة على المخططات، ولكي تتم المصادقة على المخططات، ال بد من 
توّفر شروط، حيث يجب أن يوقع المهندس المعماري، والمهندس في الهنداة المدنية 

 1991ديامبر 11، المؤرخ في 79-91قا للقانون رقم مجموع الوثائق المكونة للملف طب
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ويودعانها في ثالث ناخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض ويجب أن يتضمن الملف 
 مايلي 
 المخططات التخطيطية: -90
  1/7111مخطط الموقع على مقياس، 
  1/1111أو  1/211رام بوطوغرافي لألرض على مقياس، 
 متعلقة بمواصفات األمن،بيان امن يبرر مجمل التدابير ال 
  1/711مخطط إجمالي على مقياس. 

 مخطط الوثائق المكتوبة: -99
  تقرير المهندس المعماري يشمل مايلي 
 ،وصف مختصر لألرض والمحيط 
 ،وصف مختصر لمختلف البنايات التي يتضمنها المشروع 
 ،تعيين كل بناية وكل محل 
 ،دليل األمن 
 :(10)تقدير تكاليف األشغا. 

 شروط استغالل المؤسسات الفندقية:رابعا: 
قبل ااتغال: المؤااة الفندقية البد من الحصو: على رخصة ااتغال: مؤااة      

فندقية، فهناك رخص يالمها الوزير المكلف بالاياحة بالنابة الاتغال: المؤااات 
 الفندقية ذات نجمتين إلى خمس نجوم)** إلى ******(.

ن المؤااات الفندقية فياّلمها المدير الوالئي المكلف أما فيما يخص األصناف األخرى م
 .(11)بالاياحة بتفويض من الوزير المكلف بالاياحة

( ناخ إلى الالطات المعنية 13ويوجه طلب ااتغال: مؤااة فندقية في ثالثة )     
حاب ما قلناه أعاله، ويرفق طلب الرخصة وثائق محددة حاب ما إذا كان شخص 

 لنابة لألشخاص الطبيعية طبيعي أو معنوي با
 ،ماتخرج من شهادة الميالد الطالب أو شهادة ميالد الماير عند االقتضاء 
  أشهر، 13ماتخرج من صحيفة الاوابق القضائية ال تتجاوز 
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 ،ناخة مطابقة لاند الملكية أو عقد اإليجار 
 ،محضر معاينة المحضر القضائي يعده يبين فيه مقااات المؤااة الفندقية 
  من رخصة البناء أو التهيئة التي يالها الوزير المكلف بالاياحة،ناخة 
 ،ناخة من قرار التصنيف للمؤااة الفندقية عند االقتضاء 
 ،شهادة التأمين من العواقب المالية على الماؤولية المدنية والمهنية 
  ،إثبات الطالب أو الماير لشروط التأهيل المحددة قانونا 
 .تقرير تقديري عن النشاط 

 أما بالنسبة لألشخاص المعنوية :
 ،القانون األاااي للشخص المعنوي 
 ،ناخة من المداولة التي عين خاللها الرئيس والمدير العام والماير 
 (12)إثبات ااتفاء المدير العام أو الماير لشروط التأهيل. 

كما انه يمكن أن يرفض طلب الرخصة الايما إذا كانت نتائج تحريات مصالح األمن 
البية، أو في حالة وجود اعتراض من إدارة أو مؤااة في الدولة، ألّن الالطات المعنية 
وزارة الاياحة، أو المديرية الحق في ااتشارة أجهزة أمن الدولة باإلضافة إلى ااتشارة 

 اإلدارات والمؤااات األخرى التابعة للدولة.
، أي البد أن (13)معتمد ولكي يمنح له رخصة ااتغال: البد أن يكون لديه ماير     

يكون ماتوفي لشروط الشهادات، أو الكفاءات، أو الخبرة المهنية المطابقة للشروط 
، (14)131-7111المتعلقة بمعيار التصنيف كما هو محدد بأحكام المراوم التنفيذي رقم 

 نجوم إلى الصنف الاادس بدون نجمة. 12ألنها تختلف من 
 ية يكون حاب الحالة التالية إذا طلبات تصنيف المؤااات الفندق

 ، إلى الوزير المكلف بالاياحة 
 .إلى الوالي المختص إقليميا 

حيث يصدر الوزير المكلف بالاياحة بعد ااتطالع رأي اللجنة الوطنية، قرار 
 تصنيف المؤااات الفندقية التالية 

  12-11-13-17الفنادق الرتب من، 
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 نجوم، 13قرى العطل 
  نجوم، 13اإلقامة الاياحية 
  نجوم.) انراها الحقا( 13المخيمات الاياحية 

كما انه يصدر الوالي المختص إقليميا بعد ااتطالع رأي اللجنة الوالئية، قرار تصنيف 
 المؤااات الفندقية إلى رتب 

  وبدون نجمة، 11الفنادق 
 ونجمتان، 11قرى العطل 
  ونجمتان، 11المخيمات 
 ونجمتان، 11نز: الطريق والموتيل 
  :ونجمتان، 11الريفيةالنز 
  ونجمتان، 11الشاليهات 
 ، النز: العائلية رتبة وحيدة 
 ، المناز: الاياحية المفروشة رتبة وحيدة 
 (15)محطة االاتراحة رتبة وحيدة. 

 المحور الثاني: التنظيم القانوني للمخيمات السياحية:
 يتمثل فيما يلي المخيم مااحة مهيأة لغرض تجاري، قصد توفير إقامة منتظمة للمخيمين 

 ،تجهيزات خفيفة يحملها المخيمون معهم أو يجدونها في عين المكان 
 (16)عربات مقطورة . 

 كما أنه يمنع إحداث المخيمات في األماكن التالية  
  ،جوانب الطرق العمومية 
 ،شواطئ البحر 
  م من أثر تاريخي مصنف أو غير مصنف،211في محيط يبعد بأقل من 
  (17)تلحق ضرر بالبيئة أو تمس بأمن األشخاصاألماكن التي قد. 

 وترتب المخيمات في ثالثة أصناف وقد تم ذكرها اابقا.
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 أوال: شروط استغالل مخيم سياحي:
يخضع إحداث مكان التخييم للحصو: على ترخيص مابق، يالمه الوالي المختص      

إقليميا ويتخذ في شكل قرار. حيث يرال طلب ترخيص إحداث مكان التخييم إلى الوالي 
 المختص إقليميا بوااطة رئيس المجلس الشعبي البلدي .

 لبلدي:مرحلة توجيه الطلب مع الملف إلى رئيس المجلس الشعبي ا ثانيا:
يعني ذلك أو: مرحلة تكون هي أن يوجه الطلب مرفوقا بملف إلى رئيس المجلس الشعبي 

 البلدي، ويتكون الملف مما يلي 
  يبين موقع مكان التخييم 1/2111أو  1/7111مخطط الموقع يعد على الم ،

بالنابة للتجمعات الاكنية المجاورة والبيانات األقرب والطرق وشبكة المواصالت 
 نوات العمومية لتوصيل المياه والتطهير إن وجدت .والق

  ويبين على   1/211أو  1/711مخطط لكتلة تهيئة مكان التخييم المعد على الم
الخصوص المنشأت المزمع إقامتها والمغارس الموجودة أو التي اتوجد وجهاز 

 توصيل الماء والتطهير والكهرباء.
 ،بطاقة معلومات تخص المعني باألمر 
  ن األاااي للشركة عند االقتضاء،القانو 
 ،مااحة المكان والطبيعة المادية لألرض 
 .كيفية تاييج المكان 
 (18)درجة التصنيف المطلوبة. 

وبعدها يالم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصل عن طلب رخصة إحداث مخيم، وبعدها 
في أجل شهر يرال الملف كامال مرفقا برأيه بعد ااتشارة مصالحه التقنية، إلى الوالي 

 واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
ويتخذ الوالي قرارا معلال يعين فيه التهيئة المزمع تنفيذها بعد ااتشارة المصالح      

المؤهلة في أجل شهرين أي ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى رئيس المجلس 
 الشعبي البلدي.
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 التخييم: ثالثا: مرحلة البدء في استغالل مكان
التخييم للحصو: على رخصة مابقة تالمها اإلدارة  يحصل البدء في ااتغال: مكان     

مارس  11المؤرخ في  11-7111المكلفة بالاياحة، وفقا ألحكام المراوم التنفيذي رقم 
، والذي ابق وأن أشرنا إليه بالنابة للفنادق ، وهو الذي يعرف لنا المؤااات 7111

 نظيمها وايرها وكذا كيفية ااتغاللها.الفندقية ويحدد ت
 المحور الثالث: التنظيم القانوني لوكاالت السياحة واألسفار:

، يحدد لنا القواعد التي تحكم 1999أفريل  11المؤرخ في  11-99القانون رقم      
نشاط وكالة الاياحة واألافار، حيث يعرف لنا في مفهوم هذا القانون وكالة الاياحة 

ي  "كل مؤااة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا اياحيا يتمثل في بيع واألافار ه
 مباشرة 

قامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات المرتبطة  أو غير مباشرة رحالت اياحية وا 
 بها.
ويمكن ان يكون صاحب الوكالة شخص طبيعي أو معنوي، أما بالنابة للوكيل هو      

جب هذا القانون لتايير وكالة اياحة وأافار اواء كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بمو 
  (19)كان مالك لها أو شريك ماتخدم لصالح الغير"

 أوال: شروط إنشاء واستغالل وكالة السياحة واألسفار:
يخضع إنشاء وكالة اياحة واألافار للحصو: على رخصة ااتغال: تالمها الوزارة      

، (20)الوطنية العتماد وكاالت الاياحة واألافاراتشارة اللجنة االمكلفة بالاياحة، بعد 
 وتالم رخصة االاتغال: لألشخاص اللذين تتوفر فيهم الشروط التالية  

  أن يثبت تأهيل مهني له عالقة بالنشاط الاياحي وفي حالة عدم توفر هذا الشرط في
 طالب الرخصة يمكنه أن يقدم شخصا أخر يتوفر فيه هذا الشرط.

 نة،أن تكون أخالقه حا 
 ، توفر األهلية القانونية 
 ،أن تكون له منشآت مادية مالئمة 
 (21)أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية االلتزامات التي تتعهد بها الوكالة. 
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وتكون رخصة وكالة اياحية غير قابلة للتناز:، ونقل الملكية، إذ في حالة وفاة صاحب 
وكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة الوكالة يمكن لذوي حقوقه االاتمرار في ااتغال: ال

شهرا  17بالاياحة في اجل أقصاه شهران، واالمتثا: ألحكام هذا القانون في أجل أقصاه 
من تاريخ الوفاة. يعني ذلك يتوجب على الورثة تعيين وكيل جديد في أجل أقصاه شهران، 

 يتم اعتماده من طرف الوزارة المكلفة بالاياحة .
 12المؤرخ في 111-12ط أنه تم صدور مراوم تنفيذي جديد رقم مع اإلشارة فق     
، يحدد لنا شروط إنشاء وكاالت الاياحة واألافار، وكيفيات ااتغاللها،  7112ماي 

، الذي 7111مارس  11المؤرخ في  11-7111الذي ألغى أحكام المراوم التنفيذي رقم 
 عد: والمتمم.يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالة الاياحة واألافار ، الم

منه  يخضع الحصو: على رخصة ااتغال: وكالة اياحة  13حيث تنص المادة      
 وأافار إلى الشروط التالية 

  انة ، 71بلوغ ان 
 ما شهادة لياانس في  إثبات الكفاءة المهنية إما شهادة لياانس في الاياحة وا 

  (22)مع إثبات أقدمية سنة واحدة العالي التعليم
طلب رخصة ااتغال: وكالة الاياحة واألافار إلى تحقيق مابق من كما أنه يخضع 

 مصالح المديرية العامة لألمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني.
 ويرفض طلب الرخصة في الحاالت التالية 

 ،إذا لم تتوفر فيه الشروط الالزمة 
 ،إذا كانت نتائج التحقيق األمن البية 
  من صاحب الطلب نهائيا،إذا ابق وان احبت منه رخصة الوكالة 

في هذه الحالة يمكن للمترشح أن يتقدم بطعن، لدى الوزير المكلف بالاياحة في أجل 
ثباتات  شهر ابتداء من تاريخ اإلشعار بالرفض لكن بشرط أن يكون مدعم بمعلومات وا 

 .(23)جديدة 
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 ثانيا: المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة واألسفار:
ال بد من تحديد مميزات المنشآت المادية المالئمة التي لها عالقة بنشاط وكالة      

 الاياحة واألافار 
  7م  31يجب أن يكون المحل ذا مااحة ال تقل عن، 
  يجب أن يكون مزين بطريقة تقدم للجمهور صورة تبرز على الخصوص القدرات

 الاياحية والحرفية للجزائر،
 ارة الوكالة والجزء اآلخر الاتقبا: الزبائنيخصص جزء من المحل إلد 
   يجب أن يزود المحل على الخصوص بالمنشآت آالتية 
 ، خط هاتفي على األقل 
 ، فاكس، مطفأة الحريق.....إلخ 
  يجب على وكاالت الاياحة واألافار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة

 النشاط ويجب أن تكون مضاءة إجباريا في الليل، 
 أن يوضع تحت تصرف الزبائن اجل لالحتجاجات يكون ظاهرا ومرقم وموقع  يجب

 .(24)من طرف المصالح الالمركزية للوزارة المكلفة بالاياحة 
 ثالثا: إنشاء فرع وكالة السياحة واألسفار:

يمكن للوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع أو عدة فروع لها عبر التراب الوطني، ويخضع      
فتح الفروع للحصو: على رخصة مابقة تالمها الوزارة المكلفة بالاياحة، بعد ااتشارة 
اللجنة الوطنية العتماد وكاالت الاياحة واألافار، يحدد شروط وكيفيات إنشاء فروع 

، فيجب أن يرفق  19-7111افار طبقا للمراوم التنفيذي رقم وكاالت الاياحة واأل
 الطلب بالوثائق التالية  

 ،ماتخرج من شهادة ميالد الشخص المكلف بإدارة الفرع 
 ،مجموع الوثائق التي تثبت أن الشخص تتوفر فيه شروط التأهيل 
 ،ماتخرج من الاجل التجاري لوكالة الاياحة واألافار 
  أو عقد اإليجار،ناخة من عقد الملكية 
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   شهادة إعادة تقييم الضمان المالي وتوايع تامين الماؤولية المدنية والمهنية الخاصة
 بنشاطات الفرع.

  (25)ماتخرج من صحيفة الاوابق القضائية رقم. 
 خاتمة :
إنّ  خصوصية االاتثمار في المجا: الاياحي، تتطلب من المشّرع الجزائري عناية      

وناته و نوازله، خصوصا و نحن على عتبة العالم الرقمي، الذي يزيل فائقة لإلحاطة بمك
اإلجراءات الطويلة، التي طالما أرهقت كاهل الماتثمر، و يختصر هذه المعامالت من 

 خال: بوابات الكترونية تاهل إجراءات طلبات االاتثمار.
لاياحية، بالمقابل كما أن المشرع نراه يؤكد على الكفاءة المهنية للمايرين في المؤااات ا

هناك شح في العرض من اليد العاملة المتخصصة في المجا: الاياحية نظرا لمحدودية 
معاهد و مراكز التكوين الاياحي المعتمد من طرف الدولة ، لذلك فربما تكون مدة شهرين 
ث بعد ااتقالة الوكيل أو وفاته، في حالة الوكالة أو فرع الوكالة الاياحية مدة قليلة للبح

عن وكيل آخر. و في موضع آخر اكت المشرع عن حالة ااتقالة ماير المؤااة 
الفندقية، فلم يحدد المدة القانونية لتعيين ماير جديد، و المؤااات الفندقية تاييرها ال 

 يقل أهمية عن الوكاالت .
تانة لذلك فمرونة المنظومة القانونية و قابليتها للتكيف مع الماتجدات،  يعد مؤشرا على م

القطاع و قدرته على التأقلم. و الايااة التي تنتهجها الجزائر و تأهيل القطاع الاياحي 
ألن يكون بديال يتطلب مراجعة النصوص القانونية القديمة، و تعزيزه بإرااء منظومة 

 قانونية متينة و مرنة.
 :والمراجع المعتمدة لهوامشا

                                                           

(1)  World Economic Forum, The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017 ,Paving the way for a more 

sustainable and inclusive future, Geneva Switzerland,p81. 

(2) David Scowsill, ROCHELLE TURNER, TRAVEL & 

TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & ISSUES 2017, 

WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC), London, 

United Kingdom,2017,p 5. . 



ISSN: 2333-9331  القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم التسلسلي           

 

62 

 

 

، الذي يحدد 1999يناير 11المؤرخ في  11-99من القانون رقم  11نظر المادة ا (3)
 .11، ص 17القواعد المتعلقة بالفندقة، الجريدة الرامية العدد

مارس  11المؤرخ في  11-7111من المراوم التنفيذي رقم  13نظر المادة ا (4)
، يعرف المؤااات الفندقية ويحدد تنظيمها وايرها وكذا كيفية 7111

 .13، ص11ااتغاللها،الجريدة الرامية العدد 
 .11، نفس المرجع، ص 11نظر المادة ا (5)
المحدد  ،1999يناير 11، المؤرخ في 11-99، من القانون رقم 12نظر المادة ا (6)

  .11، ص 17للقواعد المتعلقة بالفندقة، الجريدة الرامية العدد
، المحدد 1999يناير  11المؤرخ في  11-99من القانون  12و 11نظر المادة ا (7)

 .12، ص 17بالفندقة ، الجريدة الرامية العددللقواعد المتعلقة 
، يحدد تشكيلة 7111يونيو 11، المؤرخ في 131-7111المراوم التنفيذي رقم  (8)

اللجنة المختصة بدرااة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، الجريدة الرامية 
 .32العدد 

، 1999يناير  11، المؤرخ في 11-99من القانون رقم  21-21-19أنظر المادة  (9)
 .11، ص 17المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، الجريدة الرامية العدد

ابتمبر  11المؤرخ في  372-11من المراوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  (10)
، 12جريدة الرامية العدد ، يحدد قواعد بناء المؤااات الفندقية وتهيئتها، ال7111
 .19-11ص 

مارس  11، المؤرخ في 11-7111من  المراوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  (11)
، الذي يعرف لنا المؤااات الفندقية ويحدد تنظيمها وايرها وكذا كيفية 7111

 .12، ص 11ااتغاللها، الجريدة الرامية العدد 
 .11،نفس المرجع، ص 11أنظر المادة  (12)
، يحدد 7111يونيو 11، المؤرخ في 137-7111أنظر المراوم التنفيذي رقم  (13)

 .32كيفيات اعتماد ماير مؤااة فندقية وشروط ذلك، الجريدة الرامية العدد 
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، يحدد 7111يونيو  11، المؤرخ في 131-7111أنظر المراوم التنفيذي رقم  (14)
الجريدة الرامية العدد معايير تصنيف المؤااات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، 

23. 
 11، المؤرخ في 131-7111من المراوم التنفيذي رقم  11-12أنظر المادة  (15)

، يحدد معاير تصنيف المؤااات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، 7111يونيو
 .11، ص 32الجريدة الرامية العدد 

ط ، يحدد شرو 1912يناير  11المؤرخ في  11-12المراوم التنفيذي رقم  (16)
 .97ص  تخصيص أماكن التخييم وااتغاللها،

ماي  71، المؤرخ في 131-11من المراوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  (17)
، الذي 1912يناير  71، المؤرخ في 11-12، يعد: ويتمم المراوم رقم 7111

اتغاللها، الجريدة الرامية العدد  ، ص 31يحدد شروط تخصيص أماكن  التخييم  وا 
11. 

، المحدد لشروط تخصيص 131-11من المراوم التنفيذي رقم  12ظر المادة أن (18)
 2-1أماكن التخييم ، ص 

الذي  ،1999فريل أ 11، المؤرخ في 11-99من القانون رقم  13أنظر المادة  (19)
يحدد لنا القواعد التي تحكم نشاط وكالة الاياحة واالافار، الجريدة الرامية العدد 

 .13، ص 71
، يحدد لنا 7111مارس  11، المؤرخ في 12-7111مراوم التنفيذي رقم أنطر ال (20)

تنظيم اللجنة الوطنية العتماد وكاالت الاياحة واالافار وايرها، الجريدة الرامية 
 .19، ص 11العدد

 11-13، المرجع نفاه، ص 12-11أنظر المادة  (21)
، 7112ماي  12 المؤرخ في 12/111من المراوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  (22)

-2، ص 31افار، الجريدة الرامية العدد د شروط إنشاء وكاالت الاياحة واألالمحد
1. 
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 .11، نفس المرجع، ص 11أنظر المادة  (23)
، الذي يحدد المنشات المادية 7111فبراير  71أنظر للقرار الوزاري المؤرخ في  (24)

 .71-19، ص 11الخاصة بوكالة الاياحة واالافار، الجريدة الرامية العدد 
مارس  11المؤرخ في  19-7111من المراوم التنفيذي رقم  11أنظر المادة  (25)

حة واالافار الجريدة الرامية ، يحدد شروط وكيفيات إنشاء فروع وكاالت الايا7111
 .13، ص 11العدد 
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 03/30/8300تاريخ القبول:                      03/30/8300تاريخ اإلرسال:
 فاق(آفرص االستثمار السياحي في الجزائر )واقع و 

Tourism Investment Opportunities in Algeria 

( Reality and Prospects ) 

 محمد زايد 
Mohammad34@gmail.com 
 المركز الجامعي نور البشير البيض

 الملخص:
عمدت مختلف دول العالم إلى تطوير قطاع السياحة و االستثمار فيه، و تعد     

السياحي  االستثمارالجزائر من بينها، وبناًء على ذلك فقد أولت الحكومة الجزائرية 
جعلها تنموية بهدف االرتقاء بالسياحة و ال استراتجياتهااهتماما كبيرًا ضمن سياساتها و 

 إلىبعث سياسة سياحية جديدة تهدف  إلىمن القطاعات المدرة للثروة، إذ سارعت 
و إدماجه في السوق  تنمية االستثمار السياحي و ترقية المنتج السياحي الجزائري 

السياسات قد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على البرامج و السياحية العالمية، و 
اآلثار الناجمة عن هذه البرامج التي اعتمدتها الجزائر للنهوض بالقطاع السياحي، و 

 السياسات على المتغيرات التنمية االقتصادية.و 
 السياحة؛ اإلستثمار السياحي؛ برامج ومخططات التنمية :الكلمات المفتاحية

 أهمية اإلستثمار السياحي؛ التنمية اإلقتصادية. ؛السياحية
Abstract:  

   First of all Many countries of the world have worked on the 

development of tourism. Algeria is one of them. The Algerian 

government has paid great attention to tourism investment 

within its development policies and strategies in order to 

improve tourism and make it a wealth-generating sector, as it 

launched a new tourist policy aimed at developing tourism 

investment and promoting the Algerian tourism product and 

integrating it into the world tourist market. 
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    This study is intended to shed light on the programs and 

policies adopted by Algeria to improve the tourism sector, and 

the effects of these programs and policies on the variables of 

economic development. 

Key Words: tourism; tourism investment; Tourism 

Development Programs and Plans; the importance of tourism 

investment; economic development. 

 المقدمة:
 اإلقتصادي النشاط حركية دعم أساسي فيو  مهما دورا السياحة قطاع يلعب     

 معدالت دعم ثم ومن الخام الداخلي الناتج تكوين في يساهم حيويا باعتباره قطاعا
 عديدة وأنشطة جوانب من يشمله لما خصوصا اإلقتصادي وازدهار النشاط النمو
 على إيجابا التأثير ثم ومن القطاع، هذا وتطور رقي اإلستفادة الكبيرة من لها يكون 
 .اإلقتصاد حركية
من  اتهالستفاد نظرا كبيرة تطورات العالمي المستوى  على السياحة شهدت وقد      

النقل،  بوسائل األمر تعلق ما سواء الخدماتي الجانب مست التي العديدة التطورات
 السياحية القدرات تعزيز في كبير حد إلى ساهمت والتي الخ...اإلتصال، الراحة

 السياحة تطور على إيجابا التأثير في مساهمتها إلى للعديد من الدول، إضافة
الجبال أو  الشالالت، كالصحراء، الخالبة المناظر الطبيعية) سواء بالطبيعة المتعلق
 .التاريخية باآلثار
مستوى  على لكنها السياحة، ميدان في عالية قدرات و إمكانيات الجزائر تملك      

رغم  القدرات هاته كل تستغل ال التي الدول بين من تبقى المتوسط البحر األبيض
السياحي  المنتوج تسويق فإن لذلك والداخلي، الخارجي التطور المستمر للطلب

مما  دوليا، السياحية الجزائر صورة تلميع و تثمين يساهم في شأنه أن من الجزائري 
األدوات  و الوسائل توفر و أهدافا تضع و تشمل سياسات صياغة إستراتيجية يتطلب

هذا  فإن الجزائر، في السياحة قطاع ظل واقع وفي هذا األساس لبلوغها، وعلى
تطور  دون  تحول التي العوائق تعتبر بمثابة التي من التحديات العديد يواجه األخير
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بالجزائر،  اإلقتصادي في النشاط مكانته وتعزيز القطاع من خالل االستثمار فيه هذا
 و جعله مصدر مهم إليرادات الدولة يعبئ الخزينة العمومية.

اإلشكالية  عن اإلجابة البحثية الورقة هذه خالل من نحاول فإننا سبق مما وانطالقا
والحوافز لتشجيع و تنمية االستثمار السياحي  ما مدى توفر المناخ المناسب :التالية

 ..؟في الجزائر
 المحور األول: مقومات ومناخ االستثمار السياحي في الجزائر

مكانيات بمقومات الجزائر تتمتع      أيضا على  و هامة، وثقافية وتاريخية طبيعية وا 
 في تحسين المساهمة شأنها من ومدروس عقالني بشكل استغلت إذا معتبرة مرافق

 . النشاط السياحي أساس تشكل الموارد هذه وألن المستقبل وتنمية السياحة في
   السياحية المؤهالت اإلمكانيات-أوال

يستلزم على أي دولة من اجل استقطاب االستثمار السياحي توفر مجموعة من      
العوامل الجاذبة له، باإلضافة إلى توجد مقومات أساسية لقيام هذا النوع من 

 االستثمار وهذا ما سنتطرق له كما يلي:
 :1 السياحية الجذب عناصر -1

 يلي: كما نقاط عدة في تلخيصها يمكن    
السطح           أشكال  :مثل الطبيعية العناصر تشمل : والسياحية المواقع عناصر -أ 
 والمواقع المتاحف و كالمتنزهات اإلنسان صنع من و عناصر و المناخ   والغابات، 

 األثرية التاريخية؛
   (. والبحرية والجوية البرية.. ) النقل وسائل و طرق  من بأنواعه فالنقل :النقل -ب  

 .بيوت الضيافة مثل الخاصة النوم أماكن أو الفنادق،مثل : اإليواء أماكن -ج 
اإلدارة  و البنوك و السياحي اإلعالن نذكر منها: المساندة التسهيالت -د  

  السياحية.
 .األسواق و االتصاالت و الكهرباء و : كالمياهالتحتية البنية خدمات -ه 
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 :مقومات السياحة  - 8
 ترتكز السياحة على مجموعة من المقومات الضرورية نذكر منها:    

: وتمثل كل الظروف المناخية وتمايز الفصول، مناطق دافئة، المقومات الطبيعية -أ
 حمامات معدنية... أي كل مظاهر جذب السواح.

وتتمثل في الجوانب التاريخية كاآلثار، المعالم، الشواهد،  :المقومات البشرية -ب
 األطالل، الفنون الشعبية المختلفة، الثقافات والعادات لدى السكان..

: وتتمثل في مدى توافر البني التحتية، كالمطارات المقومات المالية والخدمية - ج
مكملة كالبريد، ومدى توافر الخدمات ال، النقل البري والجوي، والبنوك، العمران

 اإلطعام، الفنادق، المقاهي، مراكز الترفيه والتسلية.
كما تعتمد السياحة على قدرات الدول على تشجيع السياحة بما تقدمه من      

تسهيالت ومستوى لألسعار، وقدرة دعائية على مختلف وسائل اإلعالم من أجل 
كاملة وحسن معاملة  جذب السائحين، مواصالت سهلة، أمن واستقرار ورعاية صحية

 2وقدرة على إبراز جميع الجوانب التي تهم السائحين بمختلف فئاتهم ورغباتهم.
 :و مقومات االستثمار السياحي في الجزائر اإلمكانيات -3

وعة تعمل على فتح مجال االستثمار و متن باإلمكانيات متعددة الجزائر تتميز      
 في:السياحي في وجه المستثمرين و تتمثل 

 :والمناخ الموقع -أ 
 الكبير العربي المغرب بالد تتوسط وهي األفريقية القارة شمال الجزائر تقع      

 المغرب الغرب ومن وليبيا تونس الشرق  ومن المتوسط البحر يحدها من الشمال
 .ومالي النيجر الجنوب األقصى وموريتانيا ومن

 المساحة هذه إن . مربع كلم 2 381741ب تقدر مساحة على الجزائر تتربع     
بين  الغرب إلى الشرق  من و الجنوب، إلى الشمال من المسافات في التي تتراوح

 السودان، و ليبيا بعد إفريقي بلد أوسع الجزائر من تجعل ، كلم  2000 و  1500
جانفي  1نسمة بحلول  مليون  4..4 بـ الجزائر داخل المقيمون  عدد سكانها ويبلغ
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 لنتائج ( ONS)لإلحصاء  الوطني الديوان عنه كشف ما وهذا حسب ،2.12
 .3اإلحصاء المنشورة عرب موقعه الخاص

 المناطق السياحية بالجزائر: -ب 
الجزائر تحتوي على عدة مناطق تساهم في جذب السواح و قيام االستثمار      

  :السياحي على إقليمها، و هذه المناطق متواجدة في عدة أماكن بالجزائر و تتمثل في
 : الجزائري  الساحل  -0

 السياحية المناطق أهم كلم، ومن 1200 مسافة على الجزائري  الساحل يمتد    
 .. تنس ، فرج سيدي ، تيقزيرت ، القالة: الساحل نجد هذا الممتدة على

 : الجبلية المناطق  -8 
 المرتفعات وأهم واألطلس الصحراوي، التلي األطلس سلسلتي الجزائر في توجد    

 رق ـالشـب باألوراس" شيليا "تيكجدة، وجبال محطة و كذا محطة الشريعة، نجد السياحية
 .بجبال جرجرة " خديجة آللة "قمة مترا(، 2328 قدره ) بارتفاع

 : الصحراوية المناطق  -0
 خمسة على موزعة مربع كلم مليون  2 حوالي الجزائرية الصحراء مساحة تبلغ     
 تقسيمها و تندوف، ويمكن تمنراست ميزاب وادي ، إليزي  أدرار، : هي كبرى  مناطق
 :مناطق 5 إلى

ضمن  وهي والتاريخية والثقافية المعمارية المعالم من صنفت غرداية ) ميزاب(: -  
 .بساتين النخيل من مجموعة على تحتوي  كما يزقن، بني مدنها وأهم العالمي، التراث

 .القديمة القالع ووجود الثقافات مختلف بتاريخ المنطقة هذه تعرفأدرار:  -  
 المنطقة هذه وتعرف الشرقي، الجنوب أقصى في الواقع الطاسيلي اليزي: -  

 كتراث اليونسكو طرف من 1892 عام منذ صنفت التي للطاسيلي الوطنيةبالحضيرة 
 ونقش رسم ..15من  أكثر يتضمن مفتوح طبيعي فهي بمثابة متحف عالمي،
 .حجري 
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 ...20 ب تقدر سكانية بكثافة مربع كلم ...129 مساحة على تمتد: تندوف -
  .الطلق الهواء في متحف شبه فهي القديمة، القصور على نسمة موزعين

 1891 سنة إنشاؤها تم التي للهقار الوطنية الحضيرة تتميز  :تمنراست )الهقار( - 
.4للسياحة حقيقي امتياز تشكل التي والنقوش والنباتية الحيوانية وثروتها بتضاريسها

 :المعدنية المحطات -4
المنابع  من العديد تملك  السياحية وقدراته الساحرة بطبيعته غني بلد الجزائر     

 المؤسسة قامت بها التي الدراسة حسب تبين مؤكدة، عالجية ذات خاصيات المعدنية
 شمال أغلبها في يتركز المعدنية للمياه منبع 2.2وجود  السياحية الوطنية للدراسات

 حمام بوحنيفية ، الدفلى بعين ريغة حمام : نجد الحمامات أهم هذه ومن البالد،
  .5 بسعيدة ربي حمام و الصالحين بخنشلة، حمام بسطيف، قرقور حمام بمعسكر،

 : الوطنية السياحية الحظائر - 5
من  العديد الجزائر حيث تمتلك متنوعة، وحضارية تاريخية بمعالم الجزائر تنفرد     

 : كالتالي الوطن وهي أرجاء مختلف في المتواجدة الوطنية الحظائر
البحر  مع بالمحاذاة الجزائر شمال تقع : هكتار 78000 للقالة الوطنية الحظيرة- أ

 للطيور نوعا 50 على تحتوي  محميات 3 و شواطئ، 3 وتضم المتوسط األبيض
 . األخرى  من الحيوانات وأنواع

 كم 50 تبعد التلي، األطلس قلب في وتقع :هكتار 500.18 جرجرة حظيرة-  ب
 .( فبراير يناير، )ديسمبر، أشهر ثالثة لمدة الثلوج فيها تستقر العاصمة، عن الجزائر

 ثنية مدينة عن كم 3 تبعد : هكتارا" 616.3 الحد ثنية "األرز غابات حظيرة- ج 
 . التلي األطلس في الونشريس سلسلة حافة إلى الحد، وتقع

 تتميز األركيولوجي، و األثري  الطابع وتشمل : هكتار 100 الطاسيلي حظيرة - د
 .1982 منذ عالمي كتراث مصنفة وهي الصخرية، والرسومات النقوش بمختلف

 عالمي كتراث بها والمعترف م 1987 عام أنشئت التي للهقار الوطنية الحظيرة - ه
و الحظيرة  النباتية الحظيرة األتاكور، هضبتي تضم اليونسكو وهي منظمة من طرف
 سنة. ...12إلى تاريخها يعود التي األثرية المنحوتات إلى باإلضافة الحيوانية،
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 300وتازا باتنه هكتار، 600 بلزمت مثل الوطنية الحظائر من مجموعة وهناك -و
 .هكتار 100 و قورارة هكتار جيجل

 منطقة على تشتمل : هكتار 304 عكنون  بن والترفيه التسلية حديقة الحدائق: -ز
 شمال تقع : بينام التسلية حديقةو  ،واإلفريقية المحلية وحيوانية منها األنواع نباتية
 . 6متنوعة ها نشاطات بهكتار،   500مساحة تحتل العاصمة الجزائر غرب

     ثانيا: مناخ االستثمار السياحي:
لقد عملت الجزائر على تحسين مناخ االستثمار من خالل تبنيها سياسة       

  و توفير بيئة مناسبة للمستثمرين و المشاريع االستثمارية.اقتصاد السوق، 
 مفهوم مناخ االستثمار: -0

 وهناك تعاريف عديدة لمناخ االستثمار نذكر منها:     
يعرف مناخ االستثمار بأنه مجمل األوضاع القانونية واالقتصادية، والسياسية،  -

واالجتماعية التي تكون البيئة االستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار 
 .7االستثمار

المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية يعرف مناخ االستثمار إلى مجمل األوضاع  -
االستثمارية، وتأثير تلك األوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات 
االستثمارية، وبالتالي على حركات و إتجاهات االستثمارات، وتتمثل هذه األوضاع 
في الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، والقانونية والتنظيمات 

إلدارية، فالوضع العام والسياسي للدولة وما يتسم به من استقرار، وتنظيماتها ا
اإلدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة ونظامها القانوني ومدى وضوحه و اتساقه 

 .8وثباته
 واقع مناخ االستثمار بالجزائر: -2

الصادر من المؤسسة  1889في تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية عام      
 العربية لضمان االستثمار تحدث بإيجابية عن تطور األوضاع في الجزائر.
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فالمناخ االستثماري في الجزائر يتواصل تحسنه يوما بعد يوم، ويتأكد هذا االتجاه     
 1888ة بعد االنتخابات الرئاسية سنة تحسن الظروف األمنية والسياسية وخاص هو

التي على إثرها أنجز برنامج طموح يعمل على تحقيق تدريجيا بدءا من البند األساس 
  وهو الخروج من األزمة التي اغتصبت الجزائر.

اشطة منذ أن باشرت الدولة برنامج كما شهدت الجزائر حركة استثمارية ن 
 التخلي علىالثمانينات، واعتمد اقتصاد السوق و اإلصالح االقتصادي في أواخر 

حتكار في جميع القطاعات مطلع العقد الماضي، و أكثر دليل هو تقارير الا
 . 1..2بعد قانون االستثمار لسنة  االيجابية حول االستثمار في الجزائر

إن وجود األمن واالستقرار الذي يتسع يوما بعد يوم، وانفتاح االقتصاد على     
 .9 رج كل ذلك ينعكس  بتحسن على المناخ االستثماري الخا

حول مناخ االستثمار في  2.12كما أوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة        
العالم أن " الجزائر سوقا مربحا من خالل اإلمكانيات الهامة المتاحة لعديد 

على المدى  و أن العديد من القطاعات توفر فرص هامة للنمو المؤسسات األمريكية
الطويل بالنسبة للمؤسسات األمريكية "، مشيرة إلى أن االستثمار واعد جدا في 

و السياحة  و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال  القطاعات اإلستراتيجية مثل الفالحة
 و صناعة السيارات والطاقة و الصحة.

ط بالجزائر أن و أوضح التقرير استنادا لممثلي القطاع الخاص األمريكي الناش      
"قطاعات كثيرة تتيح فرص هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات 

نت من تحقيق معدالت نمو األمريكية" مضيفا أن العديد من المؤسسات األمريكية تمك
 جبائية نح عدة إعفاءاتأوضح التقرير أن القانون الجديد لالستثمار يمبالعشرات، كما 

 .10جانب تحفيزات أخرى  على المدى الطويل إلى
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من أجل تحسين مناخ االستثمار السياحي بالجزائر عملت الجزائر على وضع و      
 ترسانة من القوانين التي تأطر النشاط االستثماري، و نذكر منها ما يلي:

  2003فيفري  17في 1.-03 رقم القانون  صدر :للسياحة المستدامة التنمية قانون  -
مالئم  محيط إحداث إلى القانون  هذا وهدف للسياحة، بالتنمية المستدامة يتعلق والذي

وتطوير  االستثمار السياحة و ترقية في الشراكة وتطوير االستثمار ومحفز من اجل ترقية
 في السياحة. الشراكة

 2003فيفري  17في 2. -0.رقم  القانون  صدر :الشواطئ باستغالل متعلق قانون  -
تثمين  إلى وهدف للشواطئ، السياحيين واالستغالل العامة لالستعمال القواعد يحدد والذي
نظام  تحديد مع ومتوازنة، منسجمة تنمية شروط وتوفير منها، لالستفادة الشواطئ وحماية
 الشاطئية. السياحية النشاطات مع ومنسجم مدمج تسلية

 0. -03 رقم القانون  السياحية: صدر والمواقع السياحي التوسع بمناطق متعلق قانون  -
وكذا  السياحية والمواقع التوسع مناطق ، و يهدف إلى إدراج0..2فيفري  17 في المؤرخ
التنمية  و ضماناإلقليم   لتهيئة الوطني المخطط في السياحية النشاطات تنمية منشآت

 للسياحة. المستدامة
المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية جزءا  -

و هو اإلطار الستراتيجي المرجعي   SNAT  .2.0من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 
 لسياسة السياحة الجزائرية. 

 المحور الثاني: التحفيزات القانونية المتضمنة في قانون االستثمار الجزائر
على  قادرة استثمارية فرصا تتيح التي الواعدة األنشطة من السياحي االستثمار يعد    

 والحوافز الضماناتتستوجب السياحية  واالستثمارات .العالمية السياحة سوق  في المنافسة
 إلى لالستثمار، مناخا قانوني مالئما الذي يشكل السياسي االستقرار كتوفير ،القانونية
 .األجنبي المحلي أو المتعلقة باالستثمارو  متنوعة وحوافز مزايا جانب
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 :االمتيازات و التحفيزات المتعلقة باالستثمار السياحي في الجزائرأوال: 
عفاءات و الحوافز تختلف باختالف يتضمن قانون االستثمار مجموعة من اإل      

عليها ثمار السياحي من المزايا التي نص المناطق و نوعية المشروع، بحيث يستفيد االست
 .المشرع و المتعلقة بفتح المجال لالستثمار الخاص في القطاع السياحي

 :0000المزايا المنصوص عليها في قانون االستثمار لسنة  -1
قامت الجزائر بوضع عدة قوانين لتشجيع االستثمار، كالتسهيالت المالية واإلعفاءات      

 188011أكتوبر 5.ئية، وذلك حسب قانون االستثمار الصادر في الجمركية و الجبا
 :وأهم ما تضمنه هذا القانون 

: فلقد جاء هذا القانون 0000االمتيازات الممنوحة ضمن قانون االستثمار لسنة  -أ
 وتقديم ضماناتتبسيط وتسهيل إجراءات عملية االستثمار بتخفيف تعقيدات السابقة ل

عدة ضمانات  1880لقد تضمن قانون االستثمار لسنة وامتيازات ضريبية وجمركية. 
داخلية ودولية، كمبدأ المعاملة العادلة بين المستثمرين المحليين واألجانب فيما بينهم، 
وعدم إمكانية اللجوء إلى تسخير من طرف العدالة إال في الحاالت التي ينص عليها 

، الذي 20/12مول به، وكذا ضمانات التحويل أو التنازل مرسوم تشريعي التشريع المع
 .12استثماره إمكانية تحويل رأس المال المستثمر الناجم عننص على 

 :0000ة لسن االستثمار قانون  ضمن الممنوحة الضمانات -ب
قبل، و تتمثل أهم الضمانات في:  من موجودة تكن لم منحت السلطات ضمانات لقد     

 أخرى  جهة ومن جهة من الجزائريين واألجانب بين المستثمرين العادلة المعاملة مبدأ
 فيما بينهم. األجانب المستثمرين

عليها  نص التي الحاالت في العدالة، إال طرف من تسخير إلى اللجوء يمكن ال     
، نص 1880والتنازل قانون االستثمار لسنة  به، كذا ضمانات التحويل المعمول التشريع

الناتج  أيضا هذا الضمان ويخص عنه، الناجم المستثمر المال رأس تحويل على إمكانية
 للمستثمر. األصلي المال رأس يفوق  المبلغ هذا كان ولو حتى التصفية أو الصافي للتنازل
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 األجنبي والدولة المستثمر بين يطرأ نزاع أي القضائي، فعرض النظام يخص فيما أما     
 ضده، حيث الجزائرية الدولة إتخذته إلجراء نتيجة إما المستثمر، و بفعل إما الجزائرية،

ذا  بين الطرفين  بالتراضي يسوى  الخالف أو النزاع و الدولي، التحكيم إلى اللجوء يمكن  وا 
 المختصة  أو المركزية. المحاكم أمام إما النزاع يرفع أشهر 06 مدة في الخالف لم يسوى 

 :8330 لسنة االستثمار االمتيازات المتضمنة في قانون  -8
من  وذلك األجنبية، االستثمارات لجلب الترويجية جهودها الجزائرية الحكومة استمرت     
صندوق لدعم  إنشاء هذا القانون  بموجب حيث تم ،1..2جديد سنة  قانون  إصدار خالل

 الدولة في بمساهمة لتمويل التكفل يوجه خاص حساب تخصيص شكل في االستثمار
 (ANDI)رلتطوير االستثما الوطنية الوكالة إنشاء تم لالستثمار، كما الممنوحة المزايا كلفة
 .  (APSI)االستثمار بترقية ومتابعة المكلفة الوطنية الوكالة من بدال
إلى  الوطنيين واألجانب نصنفها للمستثمرين إضافية امتيازات لقد قدم هذا القانون     

 وهم: نوعين
 :يلي فيما المزايا هذه تتمثل العام: النظام -أ
المستوردة  التجهيزات يخص فيما الجمركية الحقوق  مجال في المخفضة النسبة تطبيق    

القيمة  على الضريبة من االستثمارات، باإلضافة لإلعفاء إنجاز في مباشرة تدخل والتي
االستثمارات واإلعفاء  إنشاء في تدخل مباشرة التي والخدمات السلع يخص فيما المضافة

االستثمار  إطار في تمت التي العقارية المقتنيات كل يخص فيما الملكية نقل رسم دفع من
 .المعني

التي  المناطق في تنجز التي االستثمارات المزايا هذه تخص: االستثنائي النظام -ب
الخاصة  األهمية ذات االستثمارات كذا من الدولة، و خاصة مساهمة تتطلب تنميتها

تنمية  إلى البيئة وتقضي تحافظ على االستثمارات التي سيما ال الوطني، بالنسبة االقتصاد
 :قسمين إلى ظل هذا النظام في وتقسم المزايا مستديمة،

 :اآلتية المزايا من االستثمار يستفيد االستثمار، إنجاز عند -0 -ب
إطار  في التي العقارية للمقتنيات الملكية حقوق  نقل حقوق  دفع من اإلعفاء     

يخص  فيما‰ 2قدرها مخفضة بنسبة التسجيل مجال في ثابت حق االستثمار، وتطبيق
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كليا  أو جزئيا الدولة لتكفل باإلضافة .المال رأس في و الزيادات العقود التأسيسية
بالمنشآت  المتعلقة يخص األشغال فيما الوكالة، طرف من تقييمها بعد بالمصاريف

فيما  المضافة القيمة على الضريبة من واإلعفاء االستثمار، النجاز األساسية الضرورية
محلية،  أو مستوردة سواء االستثمار، إنجاز في تدخل مباشرة التي والخدمات السلع يخص
التي  و المستوردة السلع يخص فيما الجمركية الحقوق  مجال في المخفضة النسبة وتطبيق
 .إنجاز االستثمار في مباشرة تدخل

 :االستغالل انطالق عند -8-ب
الشركات  األرباح على الضريبة من الفعلي النشاط من سنوات عشرة لمدة اإلعفاء     

الرسم  ومن الجزافي الدفع ومن الموزعة األرباح اإلجمالي وعلى الدخل على الضريبة ومن
تاريخ  من إبتداء سنوات عشرة لمدة المهني، كما يمكن االستفادة من اإلعفاء على النشاط

منح و إطار االستثمار،  في تدخل التي العقارية الملكيات على العقاري  الرسم من االقتناء
 .وآجال االستهالك العجز كتأجيل االستثمار وتسهل تحسن أن شأنها من إضافية مزايا

 : 8302االمتيازات المنصوص عليها في قانون االستثمار  -0
تناول نفس المزايا في القسم  2.12إن المشرع في تعديل قانون االستثمار لسنة     

الثاني، ) المزايا المشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة ( ، فيستفيد من هذه المزايا 
 في عدة مراحل من االنجاز إلى غاية االستغالل النهائي للمشروع.

حقوق الجمركية فيما يتعلق بالسلع اإلعفاء من ال فقرة أ على 12كما نصت المادة     
نستنتج من خالل هذه النصوص  13المستوردة التي تدخل في عملية انجاز االستثمار

 القانونية على أنه :
 المشاريع المنجزة في الشمال : -0 -0
 يستفيد المستثمر مما يلي . مرحلة اإلنجاز:أ

اإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في      
إنجاز االستثمار، واإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات 

االستثمار، وكذا اإلعفاء   إنجاز  في  تدخل مباشرة  محليا التي  المستوردة أو المقتناة
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كل المقتنيات عن   والرسم على اإلشهار العقاري ملكية بعوض من دفع حق نقل ال
 المعني،  االستثمار  في إطار  التي تتم  العقارية
 ومبالغ  باإلضافة إلى اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري      

المبنية وغير   العقارية المبنية  على األمالك حق االمتياز  الوطنية المتضمنة  األمالك
الدنيا لحق المدة   على  هذه المزايا  وتطبقاالستثمارية.   إلنجاز المشاريع  الموجهة

المحددة   السنويةوة اإليجارية اإلتا  مبلغ  من %.8االمتياز الممنوح، وتخفيض بنسبة 
  كذا اإلعفاء لمدة عشر، و االستثمار  فترة إنجاز  الدولة خالل  أمالك  قبل مصالح  من
في إطار   تدخل  الملكيات العقارية التي   على  الرسم العقاري   من  سنوات  (.1)

العقود ب المتعلقة  التسجيل  حقوق   االقتناء، و اإلعفاء من  تاريخ  من  االستثمار، ابتداء
 . رأسمال  والزيادات في  للشركات  تأسيسيةال

 تستفيد االستثمارات مما يلي ب. مرحلة اإلستغالل:
( منصب ..1( سنوات بالنسبة لالستثمارات المحدثة حتى مائة )0ثالث ) لمدة     

شغل و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من 
اإلعفاء من الرسم  (،IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات )من   المستثمر:

اإلتاوة   مبلغ  من %.5(. باإلضافة لتخفيض بنسبة TAPعلى النشاط المهني )
 أمالك الدولة.  قبل  مصالح  من  المحددة  السنوية  اإليجارية

العليا، و المناطق التي   والهضاب  الجنوب في   المنجزة  االستثمارات -8 -0
 .الدولة  قبل  من  خاصة  مساهمة  تنميتها  تستدعي

 يستفيد المستثمر مما يلي مرحلة اإلنجــاز: -أ
ء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا اإلعفا    

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما و والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار، 
يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز 

فع حق نقل الملكية بعوض والرسم على اإلشهار االستثمار، باإلضافة لإلعفاء من د
المعني، وكذا االستثمار   إطار  في  التي تتم  العقارية  كل المقتنيات  عن  العقاري 

ية ـنوطلك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رمصاو لتسجيل ق اوحق نمء إلعفاا
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جهة المبنية الممنوحة المو رغيالمبنية وية رلعقاك األمالاعلى ز متيااإل قحالمتضمنة 
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق اإلمتياز، واإلعفاء ية. رالستثمانجاز المشاريع اإل

التي تدخل   العقارية  على الملكيات  الرسم العقاري   من  سنوات  (.1)  عشر  لمدة
لتسجيل  فيما ا  حقوق   من  واإلعفاء تاريخ االقتناء،  من  إطار االستثمار، ابتداء  في

كما تتكفل الدولة بشكل كلي   في رأسمال،  للشركات والزيادات  يخص العقود التأسيسية
إلنجاز االستثمار،   أو جزئي بنفقات األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية

  اإلتاوة  مبلغ  كما يستفيد من التخفيض في .الوكالة  من قبل  تقييمها  بعد  وذلك
  منح األراضي  أمالك الدولة، بعنوان  قبل مصالح  من  السنوية المحددة  ةاإليجاري

 إنجاز مشاريع استثمارية:  أجل  من  طريق االمتياز  عن
بعد سنوات، وترتفع   (.1)  فترة عشر  خالل 2المربع م   للمتر  الرمزي   بالدينار - 

االستثمارية للمشاريع   النسبةب  الدولة  مالكأ  إتاوة  مبلغ  من %.5   إلى  هذه الفترة
تتطلب   األخرى التي  المناطق العليا، وكذا  للهضاب  التابعة  المقامة في المناطق

 .الدولة  قبل  من  تنميتها مساهمة خاصة
وترتفع بعد هذه   سنة  (15)  خمس عشرة  لفترة 2المربع م   للمتر  الرمزي   بالدينار - 

للمشاريع االستثمارية المقامة   الدولة بالنسبة  أمالك  تاوةإ  من مبلغ  %.5   إلى  الفترة
 الكبير.  الجنوب  واليات  في
 سنوات (03) مرحلة االستغالل لمدة عشر -ب  

 الرسم على النشاط المهني، إعفاء من  و إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات     
قبل   منالمحددة    السنوية  وة اإليجاريةاإلتا  مبلغ  من %.5تخفيض بنسبة  و

 الدولة . أمالك  مصالح
فيما يخص السلع والخدمات  TVAكما يتم اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة       

التي تدخل في إطار إنجاز االستثمار للمستثمر العام أو الخاص، الطبيعي أو المعنوي، 
 تي يتم اقتنائها من السوق المحلية أو المستوردةوهذه السلع والتجهيزات والوسائل تلك ال

 .14وتدخل في انجاز االستثمار
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 ذات االمتياز و المنشئة لمناصب الشغل: االستثمارات ذات أهمية للنشاطات -0 -0
، فلقد نص  18 -12هذه المزايا هي حديثة النشأة بموجب قانون االستثمار رقم       

من  10و  12منه،  فهي ال تلغي  المزايا المذكورة في المواد  12و  15عليها في المواد 
نفس القانون منها التحفيزات الجبائية و المالية بالنسبة للمشاريع السياحية و الصناعية و 

 فيد المستثمر من التحفيزات وفقا للتشريع المعمول به.الفالحية، يست
كما أن مدة هذه المزايا تزداد لفائدة االستثمارات المنجزة في المناطق المحددة عن      

طريق التشريع  المعمول به ،نجد منها ) المناطق الجنوبية ، الهضاب العليا (، من ثالثة 
 . 15منصب شغل ..1سنوات إلى خمس سنوات عندما تنشا أكثر  من 

لقد وضع المشرع ضمان قانوني للتأكد من احتراما المستثمر للشروط المطلوبة في      
المزايا، مثل ) شرط مدة االحتفاظ بالعمال وعدد المناصب..( ، وهي مركز تسيير المزايا 

 .16المختص إقليميا و إداريا
على مزايا  19و  11من خالل المادتين  8. – 12كما نص قانون االستثمار      

استثنائية للمشاريع االستثمارية، والوكالة تبرم اتفاقية مع المستثمر بشان المزايا بعد موافقة 
 .   17مجلس الوطني لالستثمار

 وهي تتمثل في قسمين كما يلي:
يستفيد المستثمر عند إنجاز االستثمار من  : امتيازات في مرحلة إنجاز االستثمار -ا(

 االمتيازات التالية:
اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم     

في إطار االستثمار، أي اإلعفاء من دفع حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكية. و يتم 
فيما يخص العقود  ة مخفضة قدرها اثنان باأللفتطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسب

التأسيسية والزيادة في رأس المال، و تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها 
من الوكالة، فيما يخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز 

 االستثمار .
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المضافة فيما يخص السلع والخدمات و يستفيد اإلعفاء من الضريبة على القيمة      
التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق 
المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة إلنجاز عمليات تخضع للضريبة 

كية على القيمة المضافة، و يتم تطبيق النسبة المخفضة وقدرها في مجال الحقوق الجمر 
 فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في عملية إنجاز االستثمار.

 امتيازات في مرحلة االستغالل :  -ب(
بعد حصول المستثمر على موارد المؤسسة وشروعه في اإلنتاج بذلك يدخل في       

 مرحلة انطالق االستغالل يستفيد من االمتيازات التالية:
( سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات  .1اإلعفاء لمدة )      

ومن الضريبة على الدخل اإلجمالي على األرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم 
( سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء، من  .1على النشاط المهني، واإلعفاء لمدة عشرة ) 

يخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في الرسم ابتداء من تار 
 إطار االستثمار.

، تحت عنوان مرحلة 12لقد تضمن قانون االستثمار الجزائري الجديد في المادة      
االستغالل من المزايا الجبائية بطلب منه للمصالح الجبائية  لمدة ثالثة سنوات من المزايا 

 التالية:
إلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، و اإلعفاء من الرسوم على النشاط ا     

من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية. كما أن المزايا  % .5تخفيض بنسبة  المهني، وكذا
(، يمكن إن 12، البندان أ و ب من المادة  2التي استفاد منها المستثمر بموجب ) الفقرة 

خ الشروع في مرحلة االستغالل، بطلب من المستثمر من سنوات من تاري .1تمدد لمدة 
 .18مصالح الضرائب

مليار  5كما يستفيد المستثمر السياحي مثل أي مستثمر من مبلغ يساوي أو يفوق      
 .19دينار مشروط بالموافقة المسبقة من طرف المجلس الوطني لالستثمار
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و يصنف االستثمار السياحي ضمن االستثمار المنصب على النشاطات ذات االمتياز    
 .2.1220من قانون االستثمار  15و المنصوص عليه في المادة 

للحقوق   ، تطبيق النسبة المنخفضة2.18ديسمبر سنة  01كما تمـدد إلى غاية      
الـــتــأثــيــثـــات غــيــر المنتجة مــحـــلــيــا  الـــتـــجـــهـــيــزات وعلى عـــمـــلـــيـــات اقــتـــنـــاء  الجمركية 

حــسـب المــواصــفــات الـــفـــنـــدقـــيـــة الـــتي تـــدخل فـي إطـــار عـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــرنــة والتـأهيل 
ــة الـــتـــجـــهـــيــزات والتأثيث و التي حددها تطـبيقـا لمخطط " جودة الـسياحـة الجزائرية"، قـــائــمـ

 .2.1421مارس  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
تستفيد المشاريع االستثمارية السياحية من اإلعفاءات  في األخير نستنتج يمكن أن     

والضرائب والتخفيضات الضريبية الخاصة، اعتمادًا على الموقع والنشاط وتأثير المشاريع 
 على التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 ثانيا: الهيئات المكلفة بمراقبة االستثمار السياحي:
عدة مؤسسات عمومية مهمتها التدخل في مجال االستثمار السياحي                 هناك       

ومراقبته من أهمها: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و الشباك الوحيد، باإلضافة إلى 
 الجماعات المحلية.

: هذا الجهاز مكلف بمراقبة و ترقية االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1
المؤرخ في  0./1.ما و االستثمار السياحي خصوصا، و ذلك بموجب األمر رقم عمو 
، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية 22المعدل و المتمم 1..2غشت  .2

 ضمانمن خالل و االستقالل المالي، و تكلف بالتنسيق مع اإلدارة و الهيئات المعنية 
 المزايا منح و منها االستثمار السياحي وكذا ابعتهاومت وتطويرها االستثمارات ترقية

تأهيل مشاريع االستثمار ، باإلضافة به المعمول الترتيب إطار في باالستثمار المرتبطة
 احترام من تأكدمراقبة و  ، ونشر ثقافة االستثمار السياحي و تشجيعهو  السياحي
المستثمرون في مجال الن  اإلعفاء، مدة خالل المستثمرين بها تعهد التي االلتزامات

االستثمار السياحي هم خاضعون لرقابة الوكالة من حيث توفر شروط منح االمتيازات و 
مراكز في قانون االستثمار الجديد مة للحصول عليها، كما تم وضع عدة الحوافز الالز 

 .2.1223لسنة 
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المستثمرين و تسهيل بالتعاون مع اإلدارات المعنية،  و متابعة مرافقةب تهتموكالة ال     
الترتيبات للمستثمرين و تبسيط إجراءات و شكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغاللها و 

 .24انجاز المشاريع وتساهم في تحسين مناخ االستثمار
 : الشباك الوحيد الالمركزي  -8

، من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الشباك الوحيد غير المركزي هو هيكل محلي     
أنشئ هذا الشباك على مستوى الواليات. يضم في داخله، عالوة عن إطارات الوكالة لقد 

الوطنية لتطوير االستثمار نفسها ممثلين عن اإلدارات والهيئات التي تتدخل في عملية 
توى المحلي، هو مكلف بإستقبال المستثمرين، إستالم ملف تسجيلهم، اإلستثمار على المس

تسليم شهادات التسجيل ذات الصلة و كذا التكفل بخدمات اإلدارات و الهيئات الممثلة  
. وهو يضم داخل 25داخل مختلف المراكز، و توجيهها للمصالح المعنية و حسن إنهائها

تب إدارة الجمارك، بنك الجزائر ،السجل التجاري الوكالة  مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكا
شغيل ، مأمور المجلس الشعبي األمالك الوطنية، الضرائب، التهيئة العمرانية، البيئة، الت

 .26البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة
، يكون ممثلو  018 -81من المرسوم التنفيذي رقم  0.و بموجب نص المادة      

الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيال يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق 
مباشرة وتقديم جميع الخدمات اإلدارية المتعلقة بإنجاز االستثمار والتدخل أمام المصالح 

كاتب إدارتهم أو الهيئة األصلية إلزالة الصعوبات المحتملة التي قد المركزية والمحلية وم
 .27يالقيها المستثمرون 

 20جاءت نصوص أخرى تنظم دور الشباك الوحيد، حيث أبقت المادة  فيما بعدلكن      
على دور الشباك الوحيد في تقديم الخدمات الضرورية لتحقيق  0.-1.من األمر

بين الممثلين  22في مادته  05228 -2.مرسوم التنفيذي رقم الاالستثمارات، كما أن 
 يتعامل معها المستثمرون.التي  و الهيئات والمصالح  المحليين للوكالة،

 الجماعات المحلية: -0
لقد سمحت مختلف النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم سير الجماعات المحلية      

بإنشاء مؤسسات عمومية محلية وجعلها تنشط تحت وصايتها، وقد تجسد وجود هذه 
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القانون رقم و  29المتعلق بالبلدية .11/1القانون رقم المؤسسات ميدانيا في إطار كل من 
 .30المتعلق بالوالية 1./12
لقد أصبح لإلدارة المحلية دور في عملية التنمية، حيث أصبح يتعين عليها توجه        

عجلة التنمية بدال من إدارتها، وذلك من خالل التعاقد مع المستثمرين والقطاع الخاص 
دارة المرافق العمومية التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين وتلبي  من أجل إنشاء وا 

 .31حقق طموحاتهمحاجاتهم ورغباتهم وت
 : البلدية في مجال االستثماردور  -أ

فال يمكن للبلدية أن تتجاوز ما جاء به الدستور وقانون البلدية من قواعد       
اّل بطلت كل األعمال التي تقوم بها أّيا كانت  .32واختصاصات وحقوق وواجبات وا 

إعداد صالحياتها بموجب القانون، فهي تعمل على كافة تمارس البلدية والبلدية     
وأيضا تعيين لجان دائمة  .عمليات تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع

مختصة بشؤون االقتصاد والمالية واالستثمار، وأخرى لتهيئة اإلقليم والتعمير والسياحة 
البيئة، إعطاء رأي مسبق في إقامة المشاريع والصناعات التقليدية والري والفالحة وحماية 

، كما يبادر المجلس الشعبي 33االستثمارية التي تندرج في البرامج القطاعية للتنمية
البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية 

لحفاظ على وعائها تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي، وتسهر البلدية على ا
العقاري ومنح األولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية واالستثمار االقتصادي، 
ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات 

 .    34االقتصادية أو التجارية أو الخدماتية 
مبادرة أو عمل من شأنه تطوير األنشطة بكل فالمجلس الشعبي البلدي يقوم       

االقتصادية في نطاق مخططها التنموي، وتعمل على تشجيع المتعاملين االقتصاديين و 
نجد بلديات بحكم موقعها الجغرافي و  فبذلكذلك بتشجيع المتعاملين في المجال السياحي، 

، القالة.. و هذا يجعلها مناظرها الخالبة تعد بلديات سياحية بطبيعتها فمثاًل جميلة، تميقاد
 .35قبلة للمستثمرين في المجال السياحي
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في االقتصاد الوطني، من خالل  هام لبلدية دورنجد لقانون البلدية، خالل  فمن      
إعطاء أولوية المبادرة في المشاريع االستثمارية للبلدية باعتبارها البنية القاعدية في مجال 

 ترقية االستثمار السياحي.  
  دور الوالية في مجال االستثمار: -ب

تعمل الوالية على القيام بوظائف متعددة في نطاق اختصاصاتها اإلقليمي عن طريق      
مصالحها، ويمكن اعتبار الوالية همزة وصل بين البلديات واإلدارة المركزية تقوم بالمهام 

 وضع إستراتيجية لها. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتنشيط الجماعات المحلية و 
 لقد أقر قانون الوالية صالحيات المجلس الشعبي الوالئي نذكر منها مما يلي:     
يمكن للمجلس الشعبي الوالئي التدخل في المجاالت التابعة الختصاصات الدولة  -   

بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية االقتصادية 
ة كما يمكن له أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج واالجتماعي

القطاعية العمومية، والمصادقة على ميزانية الوالية لتمويل أعمال وبرامج التنمية المحلية 
ومساعدة البلديات والمبادرة بكل األعمال التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات التي بحكم 

. وتشكيل لجان من بينها 36التي تتجاوز قدرات البلدية حجمها وأهميتها أو استعمالها
لجنة التنمية المحلية، التجهيز واالستثمار والتشغيل، االقتصاد والمالية واالتصاالت 
والتكنولوجية واإلعالم والتهيئة والتعمير. وتداول أعضاء المجلس الوالئي في عدة مجاالت 

واألسعار والنقل، تهيئة إقليم الوالية، ، السياحة، مثل المسائل التنمية االقتصادية، التجارة 
 .37و يمكن االستعانة بالخبراء مجال االقتصاد واالستثمار

وينشأ على مستوى كل والية بنك معلومات، كما انه يسهل االستفادة من العقار  -
االقتصادي ، يشجع تمويل االستثمارات في الوالية ويساهم في إنعاش المؤسسات 

 .38 دية ويساهم في إعادة تأهيلهااالقتصا
المساهمة في من خالل مما سبق ذكره نستنتج للجماعات المحلية الدور الكبير      

استغالل الموارد السياحية لتحقيق التنمية االقتصادية المنشودة، فالمشرع الجزائري قد خول 
ستثمار السياحي جملة من الصالحيات االقتصادية للبلدية والوالية من اجل ترقية اال

 موردًا هام للدولة. باعتباره من المتطلبات االقتصادية و 
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 خاتمة:
 حقيقية فرصة تمثل الجزائر في السياحي القطاع ترقية أن سبق مما لنا يتضح     

اقتصادية و زيادة في الدخل الوطني و تعبئة الخزينة  تنمية تحقيق للمساهمة في
 موردا أساسيا لها هذا من جهة و من جهة أخرى  نظرا الن السياحة أصبحت العمومية،
 اتجاه في كبيرة حركية إحداث شأنها من أخرى  قطاعات و السياحة بفروع قطاع الرتباط
تتأخر  أن للجزائر يمكن فال .المباشرة غير و المباشرة العمل من مناصب كبير عدد خلق
والموارد  االقتصاد تنويع أصبح الداخلي الصعيد على وأن العالمي خاصة الركب عن

رئيسي  مخطط على ترتكز أن للسياحة الوطنية السياسة ويجب على ، قصوى  ضرورة
لالستثمار السياحي إلقامة توفير مناخ مناسب  على الطويل بالسهر المدى على للتنمية
يجب  التي السياحة الصحراويةالسياحة مثل  أشكال السياحي حقيقي، وتشجيع كل نشاط
الحكومة  برنامج في الوطنية السياسة طابع تكتسي السياسة السياحية ولكون . ترقيتها
الكبرى  اإلستراتيجية االختيارات بمراعاة للتنظيم اإلطار العام في النظر إعادة ينبغي

ضمن  وزمنية وقطاعية وسيطة أهداف إلى الرئيسي وتحويلها للمخطط العامة واألهداف
أن  التنظيمي العام اإلطار على يجب الخواص والمتعاملين الدولة بين المهام تقسيم

، ووضع كبيراً  مجهودا يقتضي السياحي الذي للنشاط الخاصة الطبيعة مع يتماشى
 السياحي في الجزائر. نصوص قانونية مشجعة لالستثمار تشريعات و 

 :المعتمدة الهوامش والمراجع
                                                           

1 تحقيق التنمية  في السياحة قطاع العمراوي، مساهمة سليم.أ سعيدي، يحيى .د
والثالثون،  السادس العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية االقتصادية، مجلة

 . 89،88، ص 2.10
2  هاني نوال، تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، مجلة الباحث، عدد

 .14، ص 2.10، الجزائر، 10/2.10
3  ،موقع الديوان الوطني لإلحصائياتhttp://www.ons.dz بتاريخ االطالع في ،

 ..21:0، على الساعة 1/2.11./14

http://www.ons.dz/
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4 رؤية :والسياسات المؤهالت بين الجزائر في السياحة بداش، صناعة بوبكر 
حصائية، مجلة بحوث استكشافية عن الجمعية العربية عربية، تصدر  اقتصادية وا 

 ، ربيع / 22 للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد
 .11، ص 2.14بيروت، 

5 office national du tourisme, Algérie sources thermales,  

http://www.ont-dz.org, date  2017/07/16, à l'heure 21:  00 . 

6 الجزائر في السياحي المنتوج تسويق الشريف، بن خديجة منصف، ترقية بوفاس: 
 السياحي التسويق وتفعيل المقاوالتية  :حول األول الوطني الملتقى والتحديات، الواقع
 8 بجامعة التسيير وعلوم االقتصادية والتجارية العلوم الجزائر، المنعقد بكلية في
 .4، 0، ص 2.14أفريل  20 -22قالمة، بتاريخ   1945ماي

7  2..2إبريل  - 111المؤسسة العربية لضمان االستثمار في الدول العربية العدد ،
 .2،0الكويت، ص

8  شرف الدين أحمد، المعوقات القانونية لالستثمار، تشخيص الحالة المصرية، ندوة
العربية، مجموعة أعمال ندوة األمانة حول التنسيق الضريبي لتنمية االستثمارات 
 .291، ص1885العربية لجامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 

9  تشام فاروق، دور وأهمية مناخ االستثمار في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة
وتحديات  الملتقى الوطني األول حول "المؤسسة االقتصادية الجزائرية االقتصادية،

 .9 ،1، جامعة ورقلة، ص 0..2أفريل  22/20الجديد"  المناخ االقتصادي
10  :موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارhttp://www.andi.dz  ،طلع بتاريخ أ

 مساءًا. ..:.2، على ساعة 1/2.11./.2
11  الجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون االستثمار،  80/12المرسوم التشريعي رقم

 .1880/.1/.1الصادرة في  24
12 الواقع السياحي في الجزائر وآفاق  عبد القـادر عوينـان، عبد القـادر شاللـي ،

الملتقى العلمي الوطني حول "السياحة في الجزائر: ، 2.25النهوض به في مطلع 

http://www.ont-dz.org./
http://www.ont-dz.org./
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واقع وأفاق"، معهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي آكلي محند أولحاج بالبويرة، 
 .11، ص .2.1ماي  12و  11 المنعقد يومي

13  المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق. 8. -12من فانون رقم  12انظر المادة 
14  المتعلق بترقية االستثمار، مرجع  8. -12فقرة ب من فانون رقم  12انظر المادة

 سابق.
15  المتعلق بترقية االستثمار، مرجع  8. -12من فانون رقم  12و  10المادتين

 سابق.
16  2.11مارس  5المؤرخ ف  1.5 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  8و  9المواد  ،

المحدد لكيفيات تطبيق المزايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة 
 .12( منصب شغل، ج ر عدد  ..1ألكثر من) 

17  مرجع سابق.المتعلق بترقية االستثمار،  8. -12من قانون رقم  18المادة 
18  المتعلق بترقية االستثمار، مرجع  8. -12من قانون رقم  2فقرة  10انظر المادة

 سابق.
19   المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق. 8. -12من قانون رقم  14المادة 
20  على ما يلي: ) ال تلغي المزايا المحددة مسبقا المزايا التحفيزات  15تنص المادة

الجبائية و المالية الخاصة بالمستثمر السياحي و المنصوص عليها في التشريع 
 السياحي إلى تطبيقهما معا بل يتم اختيار التحفيز األفضل (.

21  :موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارhttp://www.andi.dz  اطلع بتاريخ ،
 ...:20، على الساعة 9/2.11./0.
22  المتعلق بتطوير 1..2غشت  .2المؤرخ في  0. -1.من األمر رقم  2المادة ،

 .2.12غشت  .2، الصادرة في 41االستثمار المعدل و المتمم ، ج ر عدد 
23  المتعلق بترقية 2.12غشت  0.المؤرخ في  12 -8.من القانون رقم  21المادة ،

 .2.12غشت  0.، الصادرة في 42االستثمار، ج ر عدد 
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24  المعدل  2.11مارس  5المؤرخ بـ  ..1 -11من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة ،
و المتضمن  2..2أكتوبر  8المؤرخ في  052 -2.و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 .12صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 
25 مار: موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثhttp://www.andi.dz  بتاريخ ،

 ...:.2على الساعة  06/2.11/.2
26  ،بلعوج بلعيد، معوقات االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا

 .76ص  2006جامعة الشلف، العدد الرابع، 
27  1881أوت  21المؤرخ في  018 -81من المرسوم التنفيذي رقم  5.المادة ،

صالحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية االستثمارات و دعمها و متابعتها يتضمن 
 .51،الجريدة الرسمية رقم 

28  المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير 052 -2.المرسوم التنفيذي رقم ،
 .24الجريدة الرسمية رقم  ،االستثمار و تنظيمها

29  بالبلدية، الجريدة الرسمية المتعلق  1/2.11./ 22 المؤرخ في 10 /11القانون
 .2011 /1./0.الصادرة في  37عدد

30 المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية  2/2.12./ 21 المؤرخ في 1./12القانون رقم
 .2/2.12./ 28الصادرة في  12عدد

31  بسمة لعور ،التنظيم القانوني للجماعات المحلية وأثره في التنمية المحلية، مذكرة
تخرج لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري ، كلية 

 .1.، ص2.12/2.10الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة 
32  السابق.، نفس المرجع .11/1من القانون  0.المادة 
33  نفس مرجع سابق.11/1من القانون  1.8و 1.9و 01المواد من ، 
34  نفس مرجع سابق. .11/1من القانون  119و 111و 111المواد من ، 
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35  فريدة مزياني، دور الجماعات المحلية في مجال االستثمار، مجلة االجتهاد
 خضر، باتنة،القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج ل

 .58ص  2،2009.العدد
36   نفس مرجع سابق1./12من القانون  14و 0.المادة ،. 
37  نفس مرجع سابق.1./12من القانون  02و 00المادة ، 
38 نفس مرجع سابق.1./12من القانون  92و  91المادة ، 
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 03/30/8300القبول: تاريخ                    03/30/8300اإلرسال:  تاريخ
 حق االمتياز كحافز لالستثمار السياحي

Privilege right as an incentive for tourisminvestment 

 ط.د. حمي أحمد                                   عقباوي محمد عبد القادرط.د 
Okbaoui6@yahoo.com                                hemmi1972@gmail.com 

 لتامنغستالمركز الجامعي 
 الملخص

مجهودات كبيرة من أجل تطوير وتشجيع االستثمار السياحي، بذلت الدولة الجزائرية      
سواء كان استثمارا وطنيا أو أجنبيا؛ وهذا ما يتجلى في مختلف القوانين الصادرة في هذا 
المجال، حيث قامت السلطة بتحفيز المستثمرين عن طريق تسهيل الطرق التي يتم بها 

 اضي الموجة لالستثمار السياحي.الحصول على امتيازات األر 
 االستثمار السياحي، حق االمتياز، منطقة التوسع السياحي، الحوافز.: الكلمات المفتاحية

Abstract 
The Algerian state has made great efforts to develop and encourage 

tourism investment, whether it is a national or foreign investment. 

This is reflected in the various laws issued in this field. The 

Authority has motived investors to facilite the ways in which access 

to land concessions for tourism investement. 

Key Words Tourism investment, Privilege right,Tourist Expansion 

Area,incentive. 

 مقدمة:
لقد أدى انخفاض سعر المحروقات إلى تعرية النظام االقتصادي السائد في الجزائر؛      

فظهرت سلبيات جمة؛ منها تفشي البطالة، وارتفاع األسعار وضعف القدرة الشرائية 
فكان لزاما على الدولة خلق موارد اقتصادية أخرى بديلة عن البترول تحقق للمواطن...

نويع مصادر الدخل الوطني؛ فاتجهت األنظار إلى قطاع السياحة باعتباره من هدف ت
القطاعات الهامة المعّول عليها ألن تكون بديال حقيقيا يعّوض االنتكاسات االقتصادية 
الناجمة عن تدني العائدات النفطية لذلك بدء التفكير والعمل من أجل تشجيع االستثمارات 

، والسعي الستقطاب أكبر عدد من المستثمرين قصد إنعاش السياحة الوطنية واألجنبية

mailto:Okbaoui6@yahoo.com
mailto:Okbaoui6@yahoo.com
mailto:hemmi1972@gmail.com
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مناخ االستثمار في هذا القطاع، ولن يتحقق ذلك إال من خالل سّن تشريعات فّعالة تساهم 
في تحفيز وتنشيط االستثمارات السياحية وتيّسر سبل الحصول عليها، وتضمن الظروف 

ات التي تقف عثرة أمام النهوض المالئمة لتطويرها وترقيتها، وتقضي على جميع المعوق
 بها.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع الجزائري من      

أجل تحسين وتطوير قطاع االستثمار السياحي، من خالل إقراره لمجموعة من النصوص 
مالك الدولة القانونية المنظمة لشروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة أل

 المشاريع االستثمارية السياحية. إلنجازوالمخصصة 
وتكمن صعوبات هذه الدراسة في قلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع      

االستثمار السياحي في الجزائر، مما نتج عنه انعدام المراجع القانونية المتخصصة في 
هذا الشأن، لذلك سنكتفي بعرض وتحليل النصوص القانونية المتعلقة باالستثمار 

حليلي الوصفي المناسب لدراسة وتحليل النصوص السياحي، باالعتماد على المنهج الت
 القانونية.

وسنحاول إلقاء الضوء على حافز من تلك الحوافز التي منحها القانون للمستثمرين     
من أجل ترقية االستثمار في المجال السياحي، وفقا للنصوص المطبقة حاليا وهذا انطالقا 

 من اإلشكالية اآلتية:
 متياز في تجيي  تتريية االستثمار السياحي ما مدى فعالية حق اال    

 وسنجيب على هذه اإلشكالية من خالل محورين اثنين وفق اآلتي:       
 المحتر األتل: حق االمتياز في مناطق التتس  السياحي

 أتال: تعريف حق االمتياز                
 ثانيا: تعريف مناطق التتس  السياحي               

 تر الثاني: طرق منح حق االمتياز لالستثمار السياحي.المح       
 أتال: إيراءات منح حق االمتياز يبل التعديل.                
 ثانيا: إيراءات منح حق االمتياز بعد التعديل.              
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 المحتر األتل: حق االمتياز في مناطق التتس  السياحي. 
منح القانون حق االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة      

إلنجاز مشاريع استثمارية الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي، وقبل التطرق إلى 
اجراءات منح االمتياز نعرف في هذا المحور أوال حق االمتياز وثانيا مناطق التوسع 

 السياحي كاآلتي:
 ريف حق االمتياز:تع أتال:
االمتياز بأنه" العقد الذي تحّول بموجبه  49/233من المرسوم رقم  50عرفت المادة      

الدولة لمدة معينة حق االنتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة شخصا 
طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية 

 (1)عمل تلك األرض أساسا في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصةلتست
كما عرف المشرع الجزائري االمتياز بموجب نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود      

والشروط المطبقة على منح االمتياز عن طريق المزاد العلني/ أو بالتراضي للقطع 
وجهة إلنجاز مشاريع استثمارية الملحق األرضية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والم

المحدد لشروط ، 3554ماي 53الصادر بتاريخ:(2)(54/203بالمرسوم التنفيذي)رقم:
وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز 

خالله الدولة مشاريع استثمارية ضمن أحكامه التمهيدية بأنه:" االتفاق الذي تحّول من 
لمدة معينة االنتفاع من أرضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو 

 معنوي خاضع للقانون الخاص قصد انجاز مشروع استثماري".
يتضح من النص السابق أن المشرع قد خول للمستثمر االمتياز على عقار معين عن   

معنوي( من  المستثمر)شخص طبيعي أوطريق عقد يكون باالتفاق بين طرفاه وهما؛ 
جهة، والدولة من جهة أخرى ويشترط في المتعاقد الشخص الطبيعي أو المعنوي أن يكون 
خاضعا للقانون الخاص قصد انجاز مشاريع استثمارية، ويترتب على حق االمتياز حق 

 .(3)آخر وهو حق االنتفاع وهذا األخير تم النص عليه ضمن أحكام القانون المدني
كما يعرف االمتياز بأنه "االتفاق الذي تحول من خالله الدولة حق عيني عقاري       

ناتج عن عقد االمتياز لمدة معينة أدناها ثالث و ثالثون سنة قابلة للتجديد و أقصا تسع 
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وتسعون سنة من أرضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، 
 (4)"تثماري اسقصد إستعاب مشروع 

ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف حق االمتياز على ألراضي التابعة لألمالك       
الخاصة للدولة الوقعة داخل مناطق التوسع السياحي  بأنه: االتفاق الذي تحّول من خالله 
الدولة لمدة معينة أدناها ثالث و ثالثون سنة قابلة للتجديد و أقصا تسع و تسعون سنة 

اع من أرضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة واقعة داخل مناطق التوسع السياحي االنتف
لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد انجاز مشروع استثماري 
وذلك على اساس دفتر شروط عن طريق التراضي بترخيص من الوالي بعد موافقة الوكالة 

ري تعده إلدارة امالك الدولة مرفق بدفتر الوطنية لتطوير السياحي، يكرس بعقد إدا
 (5)أعباء
وخالصة القول ان منح االمتياز على األراضي في مناطق التوسع السياحي يكرس بعقد   

إداري مرفوق بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج االستثمار وكذا بنود و شروط منح 
عليها مشروع االستثمار  ، وأن عقد منح االمتياز  يبقي ملكية األراض المشيد(6)االمتياز

 للدولة  أي انه من طبيعة ناقلة لحق عيني عقاري مع بقاء  ملكية الرقبة للدولة.
 ثانيا: تعريف مناطق التتس  السياحي:

وفي اطار  3525هي للتهيئة السياحية آفاق تماشيا مع أهداف المخطط الوطني التوجي
تجسيد مخطط عمل استراتيجي توفر الدولة الشروط الضرورية لترقية االستثمار السياحي، 
بتوفير اوعية عقارية الستيعاب مشاريع استثمارية بصفة اولوية، داخل مناطق التوسع 

 السياحي.   
حيث جاء تعريف منطقة التوسع السياحي في الفقرة األولى من المادة الثانية من       

على أنها: "كل منطقة أو امتداد من  3552فيفري 21الصادر بتاريخ: 52/52القانون رقم:
بداعية مناسبة للسياحة  اإلقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وا 
مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، ويمكن استغاللها في تنمية نمط أو أكثر من 

 (7)السياحة ذات مردودية"
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ونظرا لألهمية البالغة التي تكتسيها هذه المناطق من حيث تحقيق التنمية الشاملة     
للقطاعات المختلفة على المستويين المحلي والوطني فإن أهداف إنشاء ودراسة مناطق 

 التوسع السياحي تتمثل في اآلتي:
 توفير الحماية الالزمة للبئية من كل أنواع التلوث. -
 لطبيعي، الثقافي، التاريخي، اإلنساني، وترقيته.المحافظة على التراث ا -
اختيار الهياكل والتجهيزات المناسبة لخصائص كل موقع، إلى جانب نوعية  -

 النشاط السياحي الممكن ممارسته.
 تلبية رغبات السياح. -
ترقية بعض النشاطات المالزمة للنشاط السياحي كالتجارة، الصناعات  -

 التقليدية...الخ.
 (8)مباشرة وغير مباشرة على المستوى المحلي.خلق مناصب شغل  -

 المحتر الثاني: طرق منح حق االمتياز لالستثمار السياحي
كانت الدولة تنتهج نظام التنازل بالتراضي عن األمالك الخاصة التابعة لها     

 (9)(42/30من القانون) 262للمستثمرين الخواص، وذلك ما نصت علية المادة 
. ولعدة اعتبارات قررت الدولة اللجوء إلى نظام 2443المتضمن قانون المالية لسنة 

كرس  56/22. وبصدور  االمر رقم 42/23االمتياز بموجب المرسوم التشريعي رقم 
منح االمتياز والتنازل عن االراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة للمشاريع 

" يمنح االمتياز أو التنازل بالمزاد ة الثالثة منه علىاالستثماري حيث نص في الماد
العالني أو بالتراضي، عن االراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة لفائدة المؤسسات 
والهيئات العمومية أو األشخاص الطبعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك 

ستثنى من مجال تطبيق أحكامه  الحتياجات مشاريع استثمارية " غير ان هذا األمر ا
( بعض اصناف األراضي منها:  قطع األراضي المتواجدة داخل 3بموجب المادة الثانية)

مساحات مناطق التوسع السياحي والضرورية إلنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن 
 مخطط التهيئة السياحية.  
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حيث نص في  56/22، الذي ألغي احكام األمر (10)(50/59وبصدور األمر:)      
( على ان "هذا األمر يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح االمتياز على 2مادته األولى)

األراضي التابعة األمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية" وبالتال 
ألغى نظام التنازل عن األراضي التابعة األمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع 

الطريقة األولى هي تثمارية و ابقى نظام االمتياز فقط و يتم منح االمتياز بطريقتين، اس
، أما الطريقة الثانية فهي طريقة التراضي، أما بعد تعديل احكام األمر المزاد العلني

الطريقة الثانية وألغى فكرس المشرع  (11)(22/22من القانون) 20بموجب المادة  50/59
كانت تعتمد على أسلوب المزاد العلني، ويعد هذا تسهيال من المشرع  الطريقة األولى التي

الجزائري لالستثمار السياحي وتشجيعا له، لذلك سنتناول موقف المشرع من منح حق 
 االمتياز لالستثمار السياحي قبل التعديل وبعده.

 :8300أتال: إيراءات منح حق االمتياز يبل تعديل
ق االمتياز يخضع لقاعدة المزاد العلني سواء المفتوح أو كان منح قرار الترخيص في ح   

"المزاد  54/203من التنفيذي  3المقيد. ويقصد بالمزاد العلني المفتوح حسب المادة 
العلني المفتوح عرض االمتياز، عن طريق المنافسة، لكل شخص طبيعي أو معنوي 

نجاز مشروع استثماري يرغب في االستفادة من االمتياز على االرضية المعنية وذلك إل
وفقا لقواعد التهيئة والتعمير المطبقة." ويقصد بالمزاد العلني المحدود عرض االمتياز، عن 
طريق المنافسة، على االرضية موجهة لمشروع استثماري ذي طبيعة محددة مسبقا والذي 

 (12)" .يشارك فيه المستثمرون الذين تتوفر فيهم بعض شروط التأهيل فقط
وزير السياحة هو المؤهل قانونا في منح قرار ترخيص منح االمتياز بالمزاد حيث ان   

العلني في حالة كون العقار المعني موجود بمنطقة توسع سياحي، بعد اقتراح من الوكالة 
الوطنية للتنمية السياحية، حيث ان منح االمتياز يكون بشروط خاصة يحددها قطاع 

نموذجي مع تحديد طبيعة المشروع المراد انجازه السياحة وموجودة في دفتر الشروط ال
والشروط و المعايير االزمة، أما إذا كانت األرضية تابعة للدولة وتم اسناد تسييرها إلى 
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فإنه يتخذ قرار ترخيص منح االمتياز للوزير 

ذا كانت األرضية المعنية موجودة المكلف بترقية االستثمارات وباقتراح من هذه الوكالة ، وا 
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اإلقليم  بتهيئةبقرار من الوزير المكلف  االمتيازداخل محيط مدينة جديدة يرخص منح 
باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة، أما إذا كانت األرضية المعنية موجودة 

 -ريق المزاد العلنيبمنح االمتياز عن ط-خارج المجاالت السابق ذكرها، فإنه يرخص 
الوالي المختص إقليميا باقتراح من اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات 

 .(13)وضبط العقار
من  22عن طريق التراضي فقد نصت المادة أما بالنسبة لمنح االمتياز 

 على أنه:" يمكن أن يمنح االمتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس 54/203المرسوم:
 الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني لالستثمار.

يعرض الوزير المعني أو الوالي المختص إقليميا المشاريع االستثمارية القابلة لمنح 
االمتياز بالتراضي على المجلس الوطني لالستثمار". وتجدر االشارة إلى ان منح حق 

ائية محضة، فهو يخضع إلى االمتياز بالتراضي ال يمكن اللجوء إليه إال في حاالت استثن
السالف  50/59من االمر رقم  1توفر شروط التأهيل لهذه الصيغة الواردة في المادة 

المشار  54/203من المرسوم التنفيذي رقم  29الذكر و تلك المنصوص عليها في المادة 
 . 50/59إليه سابقا المتخذ تطبيقا ألحكام االمر 
 :8300د تعديلثانيا: إيراءات منح حق االمتياز بع

، ألغى قاعدة المزاد العلني وأبقى على 3522بعد تعديل قانون المالية التكميلي لسنة    
قاعدة منح االمتياز بالتراضي عن طريق قرار يتخذ من الوالي المختص إقليميا، باقتراح 

من  20من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمار، حيث عّدلت المادة
الصادر في  50/59من القانون رقم:0،0،2،4السابق ذكره المواد:  22/22رقم: القانون 

والذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة  3550شهر سبتمبر سنة
لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية؛ فأصبح االمتياز بعد تعديل 

شروط عن طريق التراضي على األراضي المتوفرة  تلك المواد، يمنح على أساس دفتر
لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين 
للقانون الخاص وذلك الحتياجات مشاريع استثمارية، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة 
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 22/22لي رقم:من قانون المالية التكمي 20المعدلة بالمادة: 50/59من قانون:
 .3522لسنة:
أما بخصوص ترخيص امتياز التراضي فأنه يتم بناء على قرار من الوالي المختص     

 حسب األحوال:
إما بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط     

رية المتبقية العقار على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول العقا
للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق 

 النشاطات.
ما بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على األراضي الواقعة      وا 

 على محيط مدينة جديدة.
األراضي الواقعة في مناطق التوسع وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على     

السياحي، وبعد موافقة وزير القطاع المختص، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من 
 22/22من قانون المالية التكميلي رقم: 20المعدلة بالمادة: 50/59قانون: :

 .3522لسنة:
العلني في ومن خالل ما سبق نالحظ أن المشرع الجزائري بإلغائه ألسلوب المزاد      

بقائه على أسلوب التراضي  منح االمتياز على األراضي الموجهة االستثمار السياحي وا 
فقط، يكون بذلك قد سّهل من مهمة المستثمرين واختصر عليهم الكثير من األعباء 
اإلدارية والمالية التي كانوا يعانون منها في السابق، وبالتالي يعد هذا تحفيزا منه على 

 السياحية واإلقبال عليها سواء من داخل الوطن أو من خارجه.     راتاالستثماجذب 
 الخاتمة:
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نسلط الضوء على حافز هام من الحوافز التي      

كرسها المشرع الجزائري في القوانين ذات الصلة باالستثمار، وهو مشكل العقار الذي 
ستثمار لذلك سعى المشرع في سن قواعد قانونية منظمة يبقى أولى المعوقات امام اال

للعقار ومنه العقار السياحي تمتاز بالمرونة لجلب المستثمرين، ومن هذه القواعد حق 
 االمتياز بالتراضي على االراضي الموجهة الستثمار السياحي.
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الدراسة ومما تم عرضه نخلص إلى نتيجة هامة مفادها أنه؛ وكما قلنا في ثنايا هذه      
أن المشرع الجزائري منح االمتياز بالتراضي وألغى االمتياز بالمزاد العلني مع ابقاء للدولة 
دورها الرقيب على العقار بكونه المالك للرقبة مع نقل الحق العيني العقاري الناتج عن 
االمتياز، وبالتالي كرست عدم البيع بالتراضي مفضلة االمتياز بالتراضي كآلية لتسيير 

 االستثمار.
ورغم التحفيزات التي منحها القانون لتشجيع االستثمار السياحي الوطني واألجنبي        

على حد سواء، إال أن ذلك يبقى غير كاف للنهوض باالقتصاد الوطني واالستغناء عن 
 التبعية المفرطة للمحروقات.

ة تشريعية واضحة لذلك وجب اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية االقتصاد بتبني سياس     
وجرئيه من أجل تفعيل جميع الوسائل المؤدية لتطوير السياحة االستثمارية باستغالل 
جميع اإلمكانات البشرية والجغرافية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية المتاحة والسيما 
 السياحة الصحراوية التي تمتاز بمقومات هائلة تستطيع وحدها أن تشكل بديال فعاال إذا

 ما تم استغاللها بنحو صحيح وفاعل. 
 تتصيات: 

ضرورة افراد االستثمار السياحي بنصوص قانونية مستقلة وخاصة بعيدا عن  -2
 إدراجه ضمن المشاريع االستثمارية األخرى.

مراجعة الشروط وااللتزامات التي تقع على عاتق المستثمر في حالة فسخ عقد  -3
الحالية مهدد الفسخ وهذا ما ال يوفر له االستقرار االمتياز ألنه حسب الشروط وااللتزامات 

 في نشاطه مما يحول حق االمتياز من حافز إلى معوق لجلب للمستثمرين
 تالمراي  المعتمدة الهتامش

                                                           

 امتياز، يتعلق بمنح 2449أكتوبر 21، المؤرخ في 233-49المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 الواقعة في المناطق خاصة في إطار ترقية االستثمار، الوطنيةأرضي األمالك 
 30.36، ص 61العدد الجريدة الرسمية،
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، يحدد شروط وكيفيات 3554ماي53المؤرخ في: 54/203المرسوم التنفيذي رقم: (2)
منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع 

 ، الصادرة بتاريخ:31، العدد:استثمارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 م.3554ماي56

 36/54/2410المؤرخ في 00-10من األمر رقم 009إلى  099راجع المواد: من  (3)
، والمتضمن القانون 22/50/3551المؤرخ في50-51المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 المدني الجزائري.
فردي كريمة، النظام القانوني لعقد االستثمار في إطار االستثمار، مجلة العلوم  (4)

 222، ص 3526بر ، ديسم96اإلنسانية، عدد 
، يحدد شروط 3550سبتمبر52المؤرخ في: 50/59من األمر رقم: 25انظر المادة  (5)

وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة 
 0. ص94إلنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:

 من المرسوم التنفيذي رقم: 21والمادة  50/59: األمر رقممن  25انظر المادة  (6)
54/203. 

، يتعلق بمناطق التوسع والموقع 3552فيفري 21المؤرخ في: 52/52القانون رقم: (7)
 24 ، الصادرة بتاريخ:22، العدد:السياحية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 م.3552 فيفري 
ي والمواقع السياحية بين متطلبات التطبيق حدة متلف، مناطق التوسع السياح (8)

، تيمقاد)موري( نموذجا، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم وصعوبات التحقيق
التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مخبر اقتصاد المؤسسة والتسيير التطبيقي، 

 .1ص 
على " مع مراعات المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير، يمكن  262تنص المادة   (9)

التنازل عن األراضي العارية المتوفرة، التابعة ألمالك الدولة الخاصة التي تعتبر 
ضرورية ال نجاز مشاريع استثمارية يقوم بها المقيمون أو غير المقيمون بالترضي 
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وذلك على أساس دفتر أعباء يحدد شروط انجاز وبمقابل مالي لفائدة المستثمرين 
التنازل وكيفيات اإللغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماته." الجريدة الرسمية، 

   3025ص  2442 20/23المؤرخة في  60العدد 
، يحدد شروط وكيفيات منح 3550سبتمبر52المؤرخ في: 50/59األمر رقم: (10)

عة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع االمتياز على األراضي التاب
 .94، العدد:استثمارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20/51/3522المؤرخ في  22/22القانون   (11)
 35/51/3522، المؤرخة في  95، الجريدة الرسمية العدد  3522

، نفس 3554ماي53المؤرخ في: 54/203سوم التنفيذي رقم:من المر  2المادة  (12)
 المرجع السابق.

نظام عقد امتياز استغالل العقار الصناعي  عبد الغني حسونة، مداخلة بعنوان: (13)
 24و20، مقدمة للملتقى الوطني المنعقد بورقلة يومي:كأرضية لالستثمار األجنبي

 1األجنبي بالجزائر، ص  تثمارلالساإلطار القانوني  والموسوم بـ: 3520نوفمبر
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 40/04/8402تاريخ القبول:                     40/04/8402تاريخ اإلرسال: 
 آليات دعم االستثمارات عبر مختلف قوانين االستثمار في الجزائر

 "0994"مرحلة ما بعد سنة 
The mechanisms of supporting investment by 

different investment laws in Algeria after 1990 

 تكاري هيفاء رشيدة د
haifatekarri@hotmail.com 

 الجزائر. – 20جامعة علي لونيسي البليدة 
 الملخص:

لى ع الموضوع ركزنا بحثناعرف قانون االستثمار في الجزائر مراحل عديدة، وألهمية 
تطور قانون االستثمار الجزائري حسب مختلف اإلصالحات االقتصادية إثر مرحلة االنفتاح 

هذه السنة اعتمدت فيها االستثمارات منعطفا جديدا  3991التي انتهجتها بالدنا منذ سنة 
رع الجزائري المشثر االتجاه الجديد للجزائر نحو النظام الرأسمالي، لنطرح إشكالية هل وفق إ

 في خلق قانون استثمار يخدم اقتصاد الجزائر ويوصل بالدنا لبر األمان.
ظام الن؛ مرحلة االنفتاح؛ اإلصالحات االقتصاديةار؛ قانون االستثم الكلمات المفتاحية:

 .الرأسمالي
Abstract : 

The investment law in Algeria has been defined in many stages. 

The importance of the subject has focused on the development of the 

Algerian investment law according to the various economic reforms 

following the opening phase adopted by our country since 1993 this 

year, when the investments adopted a new turn in the wake of the 

new trend of Algeria towards the capitalist system, let's pose a 

problem is according to the Algerian legislator in creating an 

investment law that serves the economy of Algeria and connects our 

country to safety. 

Key words: investment law - Economic reforms - The stage of 

openness - The capitalist system. 
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 مقدمة
عند االستقالل وخروج المحتل الفرنسي من الجزائر كان النشاط الفالحي هو السائد بامتياز 
مقارنة بنظيره الصناعي فانتهجت النظام االشتراكي، بالتركيز على الصناعات الثقيلة وتجنب 

كريم النشاشيبي وآخرين، الجزائر تحقيق االستقرار والتحول )( 1)والوارداتاالستثمار األجنبي 
، إال انه (5، ص3991إلى اقتصاد السوق، دراسة خاصة، صندوق النقد الدولي، واشنطن،

مع بداية سنوات الثمانينات ظهرت عيوب كثيرة نتيجة إتباع هذا الطريق، فقد تم تجميد رأس 
ن أغلب المال باستغالله في مشاريع ضخ مة لمدة طويلة دون أن يتحقق أي عائد، هذا وا 

المؤسسات الجديدة كانت تعمل بأقل من طاقتها اإلنتاجية مما أدى لعدم نجاح االستثمار 
 .(1كريم النشاشيبي وآخرين، نفس المرجع، ص)(2)آنذاك

ركزت الدولة جهودها إلعادة االقتصاد للمسار  3911وبعد األزمة النفطية سنة 
وصدور دستور  3911فتمت مجموعة من اإلصالحات بسبب أحداث سنة الصحيح 
، إال أن الجزائر لم تتمكن من تمويل استثماراتها فاهتمت باالستثمار األجنبي المباشر 3919

كونه من أنجع وسائل التمويل الخارجي،  حيث سمحت للمستثمرين األجانب بالمشاركة في 
الذي جاء  3991المهمة قانون االستثمار لسنة  ثم تال هذه الخطوة 3992االستثمار عام 

بمجموعة من المزايا للمستثمرين األجانب والمحليين لتنشيط الحركة الدولية والمنافسة لجلب 
العقون سوالف، االستثمار السياحي في الجزائر، مذكرة مقدمة )(3)رؤوس األموال األجنبية

لتجارة، لوم االقتصادية والتسيير، قسم النيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية، كلية  الع
 .(31ص، 2225-0222جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 

هذا لكخالصة لما سبق نشير أن قانون االستثمار في الجزائر عرف عدة مراحل، 
نطرح إشكالية هل وفق المشرع الجزائري في خلق قانون استثمار يخدم اقتصاد الجزائر 

 دنا لبر األمان، وقد قسمنا دراستنا لمرحلتين وفق الخطة التالية:ويوصل بال
 مقدمة.

 .3991قانون االستثمار لسنة -أوال
 .0223قانون االستثمار لسنة -ثانيا
 .0231قانون االستثمار لسنة -ثالثا
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 خاتمة.
 0991قانون االستثمار لسنة -أوال

الدخل المحقق منه، وفي بالتالي انخفاض  3911نظرا لتدني أسعار البترول سنة  
 3992نفس الوقت ارتفاع خدمة الدين الخارجي والعجز الداخلي قامت الجزائر سنة 

بتعديالت جد   هامة ومكثفة من أجل إنعاش االقتصاد فأصدرت قانونا يسمح بحرية 
  .3991االستثمار فجاء قانون االستثمار لسنة 

المتعلق بترقية  1399أكتوبر  5المؤرخ  30-91إن المرسوم التشريعي 
هذا القانون ألغى صراحة جميع القوانين السابقة له الصادرة في نفس الموضوع ))**(االستثمار

والمخالفة له، باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقات، وهو يحدد النظام المطبق على االستثمارات 
السلع  نتاجالوطنية الخاصة واألجنبية التي تنجز ضمن األنشطة االقتصادية الخاصة بإ

والخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو فروعها، أو ألي شخص معنوي معين صراحة 
عاما، وذلك  12ما هو إال نتيجة سياسة اقتصادية لمرحلة دامت بموجب نص تشريعي( 

بإنشاء المؤسسات العمومية االقتصادية،  3911من خالل اإلصالحات التي بدأت سنة 
 Le guide fiscale)(4)عديدة للمستثمرين األجانب والمحليين مزايا 3991كما منح قانون 

des investisseurs, direction de législation fiscale sous direction des 
relations publique et de l’information, Alger, 1996, p1) كإنشاء وكالة ،

وحيد يضم جميع اإلدارات " على شكل شباك APSIلترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها "
قانون االستثمارات في الجزائر، ديوان  عليوش قربوع  كمال،)(5)والهيئات المعنية باالستثمار

، أما عن التسهيالت واالمتيازات التي (29، ص3991المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 منحها قانون االستثمار لالستثمارات فهي:

 النظام العام لحوافز االستثمار: -أ
 نجد فيه نوعين من االستثمارات هي:

 االمتيازات التي ال تتجاوز ثالث سنوات: -
يتعلق النظام العام لحوافز االستثمار باالمتيازات الممنوحة والمعطاة للمستثمرين  

 3991أكتوبر 5، المؤرخ 30-91من المرسوم التشريعي 31المادة )(6)كتدابير تشجيعية
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أكتوبر  32، المؤرخة 12ر في الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بترقية االستثمار،الصاد
المادة )(7)سنوات 1، إذ تستفيد المشاريع برسم إنجاز االستثمار لفترة ال تزيد عن (3991
إال إذا صدر قرار عن وكالة ترقية ، السالف الذكر( 30-91من المرسوم التشريعي 31

من المرسوم  32المادة )(8)االستثمارات ودعمها ومتابعتها يحدد أجل إنجاز أطول
 ، وتتمثل هذه االمتيازات في:، السالف الذكر(30-91التشريعي

اإلعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار  -
 االستثمار.

تخص العقود التأسيسية ‰  5تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بـ  -
 والزيادات في رأس المال.

إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من  -
 تاريخ الحصول عليها.

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات التي توظف مباشرة  -
عليها من السوق المحلية إذا كانت في إنجاز االستثمار، سواء أكانت مستوردة أو محصال 

 هذه السلع والخدمات موجهة إلنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة  % 1تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ  -

 التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.
أو تحويل بعد موافقة وكالة ترقية  يمكن لهذه السلع أن تكون محل تنازلمالحظة: 
 . ، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي 31المادة )(9)االستثمارات

 االمتيازات التي يمكن أن تتجاوز ثالث سنوات: -
هذا ويمكن أن يستفيد االستثمار بناء على قرار وكالة ترقية االستثمارات ابتداء من 

 تاريخ الشروع في استغالله من:
' سنوات من الضريبة على أرباح 5' وأقصاها خمس '0اإلعفاء طيلة فترة أدناها سنتان ' -

 الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.
تطبيق نسبة مخفضة على األرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة اإلعفاء المحددة  -

 المذكورة سابقا.
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على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي  اإلعفاء من الضريبة -
 والتجاري في حالة التصدير بحسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المذكورة آنفا.

برسم األجور المدفوعة لجميع  % 1االستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة ب  -
سابقا مع تحمل الدولة لفارق االشتراكات المذكورة وذلك العمال، طيلة فترة اإلعفاء المحددة 

تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان 
 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي  31المادة )(10)االجتماعي

تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتمويل  -
المنتجات المعدة للتصدير إلعفاء من الحقوق والرسوم، كما تستفيد عمليات الخدمات 

من المرسوم التشريعي  39المادة )(11)المرتبطة بهذه المشتريات لنفس اإلعفاء من الرسوم 
 .، السالف الذكر(91-30
 األنظمة الخاصة لحوافز االستثمار:-ب

جاء هذا المرسوم بنوعين من االستثمارات االستثنائية التي تتمتع بامتيازات خاصة 
 هي:

 االستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة: -
تتمتع االستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة والتي تعتبر من مناطق الترقية 

من المرسوم التشريعي  02المادة )(12)ساهم في التنمية الجهوية والتوسع االقتصادي التي ت
 من االمتيازات التالية:، السالف الذكر( 91-30

وكالة ترقية االستثمارات أو إذا صدر قرار عن ))*(سنوات 1* االمتيازات التي ال تتجاوز 
 (يحدد أجل انجاز أطول

  ز في إطار المشتريات العقارية التي تنجاإلعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل
 االستثمار.

  تخص العقود التأسيسية ‰ 5تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر ب
 والزيادات في رأس المال .

  تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية الالزمة النجاز
 ا وكالة ترقية االستثمارات.االستثمار بعد أن تقومه
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  إعفاء السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز االستثمار من الرسم على القيمة
المضافة، سواء أكانت مستوردة أو محصال عليها من السوق المحلية، إذا كانت هذه السلع 

 والخدمات معدة النجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
  في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي  % 1تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب

تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار، ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل بعد 
من المرسوم التشريعي  03المادة )(13) موافقة وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها

 .الذكر(، السالف 91-30
 * االمتيازات التي يمكن أن تتجاوز ثالث سنوات:

يمكن أن تستفيد االستثمارات منذ الشروع في االستغالل بناء على قرار وكالة ترقية 
 االستثمارات من االمتيازات التالية:

  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي
 فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي. والتجاري طيلة

  إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ
 الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات.

  د رها في منطقة خاصة بعمن النسبة المخفضة لألرباح التي يعاد استثما  %52تخفيض
 فترة النشاط المذكورة سابقا.

  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي
والتجاري، في حالة التصدير حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المنصوص عليها 

 آنفا.
  ي العمل في النظام القانوني للضمان االجتماعتتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب

برسم األجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد بناء على قرار 
 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي  00المادة )(14)وكالة ترقية االستثمارات

 الرمزي تنازالت على أراض يمكن للدولة أن تمنح بشروط إمتيازية قد تصل إلى الدينار 
 01المادة )(15)تابعة لألمالك الوطنية لصالح االستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة

 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي
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 امتيازات االستثمارات المنجزة في المناطق الحرة: -
إجراءات    دة التصدير وفقتتم عمليات االستيراد والتصدير أو التخزين أو التحويل أو إعا -

 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي 05المادة )(16)جمركية مبسطة 
تعفى االستثمارات التي تقام في المناطق الحرة بعنوان نشاطها من جميع الضرائب  -

 والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء:
 * الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغالل المشروع. 

 * المساهمات واالشتراكات في النظام القانوني للنظام االجتماعي. 
غير أنه يمكن للعمال من ذوي الجنسية األجنبية الذين لهم صفة غير مقيم قبل 

ات النظام الجزائري، إال إذا نصت اتفاقيتوظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان االجتماعي غير 
المعاملة بالمثل الثنائية في هذا المجال على العكس، تكون الجزائر وقعتها مع دول أخرى 
يكون هؤالء العمال من رعاياها، وهنا ال تلزم الجهة المستخدمة وال العامل بدفع المساهمات 

-91من المرسوم التشريعي 01/0المادة )(17)واالشتراكات في الضمان االجتماعي بالجزائر
 .، السالف الذكر(30
تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق -

 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي 09المادة )(18)الحرة من الضرائب 
تستورد السلع والخدمات التي تدخل في إنجاز االستثمار أو التي هي الزمة الستغالله  -

 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي 13المادة )(19)بكل حرية 
 امتيازات أخرى: -ج
يمكن أن تستفيد االستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحصل  -

 .، السالف الذكر(30-91المرسوم التشريعيمن  15المادة )(20)عليها
قد يستفيد استثمار إعادة التأهيل أو الهيكلة المخصص الستئناف النشاط بعد غلق  -

المشروع أو إعالن اإلفالس من االمتيازات المذكورة سابقا، وذلك بقرار من وكالة ترقية 
، السالف 30-91من المرسوم التشريعي 11المادة )(21)االستثمارات ودعمها ومتابعتها

 الذكر(.
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يمكن للمشاريع التي ال تعمل بوتيرة متواصلة التي تدرج ابتداء من تاريخ صدور المرسوم  -
فريقا ثانيا وثالثا  3991أكتوبر  5المتعلق بترقية االستثمار والمؤرخ في  30-91التشريعي 

ال فترة خمس و ورابعا بهدف تحسين استعمال قدراتها التحويلية والخدماتية، أن تستفيد ط
من إسهامات أرباب العمل في النظام  %52سنوات قابلة للتمديد من تكفل الدولة بنسبة 

بالنسبة للفريق الثالث، أما  %15القانوني للضمان االجتماعي فيما يخص الفريق الثاني،
، ويكون االمتياز بقرار وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها % 322الفريق الرابع 

 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي     11المادة )(22)
 ضمانات االستثمار: -د

 وفرت الدولة عدة ضمانات للمستثمرين نوجزها فيما يلي:
 الضمانات القانونية:  -
يحظى األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها  -

األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق وااللتزامات فيما يتصل 
باالستثمار مع االحتفاظ بأحكام االتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية والدول التي يكون 

، السالف 30-91من المرسوم التشريعي  11المادة )(23)ا هؤالء األشخاص من رعاياه
 .الذكر(

من  19المادة )(24)ال تلغى االستثمارات المنجزة إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة -
 .، السالف الذكر(30-91المرسوم التشريعي 

ال تكون االستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق اإلدارة، ما عدا الحاالت التي  -
 عليها التشريع المعمول به.نص 

من المرسوم التشريعي  22المادة )(25)يترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف  -
 .، السالف الذكر(91-30
 الضمانات القضائية:  -

ما  يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية إما بفعل المستثمر وا 
نتيجة إلجراء اتخذته هذه األخيرة ضده على المحاكم المختصة إال إذا كانت هناك اتفاقيات 
ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح والتحكيم، أو اتفاق خاص 
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شرط التحكيم أو يسمح لألطراف باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم  ينص على
 .، السالف الذكر(30-91من المرسوم التشريعي  23المادة )(26)خاص 

يهدف هذا القانون إلى تحرير االقتصاد الوطني عن طريق إرساء قواعد اقتصاد 
جنبي د تنفر من االستثمار األالسوق، بالتالي نالحظ نقلة هامة فبعد أن كانت سياسة البال

 .(31عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص )(27)المباشر أصبحت تشجعه وتدعمه
إن تخلي الحكومة عن األنشطة اإلنتاجية يتطلب اعتماد إطار قانوني شامل 

 كخصخصة المؤسسات العمومية وتعزيز االستثمارات الخاصة.
ألول مرة ببيع المؤسسات العامة وعرض  3992لقد سمح قانون المالية التكميلي لعام 

إدارتها على القطاع الخاص بموجب عقود اإلدارة حيث وصلت نسبة إمكانية مساهمة 
 من رأسمالها. % 29القطاع الخاص إلى 

الذي يقضي بإلغاء احتكار الدولة لسوق التأمين  3992كما أنه قد تم اعتماد قانون 
وتعديل قانون االستثمار لنفس السنة حتى يسمح بالمشاركة األجنبية في رأس مال البنوك 
التجارية، وتم توسيع نطاق اإلطار القانوني مرة أخرى بإصدار قانون الخصخصة لعام 

كريم النشاشيبي )(28)الخاصة لمعظم المؤسسات العمومية الذي يسمح بالملكية  3995
 .(01وآخرين، نفس المرجع، ص

إضافة إلى كل هذه القوانين التي قدمتها الجزائر قصد جلب المستثمرين قامت بإبرام 
عدة معاهدات دولية المتعلقة باالستثمارات، وبهذا تكون الجزائر مهيأة لالستثمار على 

 والدولي.المستوى الداخلي 
 :8440قانون االستثمار لسنة  -ثانيا

يحدد النظام  0223إن القانون المتعلق بتطوير االستثمار في الجزائر الصادر سنة 
الذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية المنتجة، 

ت خصة، ويتم إنجاز االستثماراوكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز أو الر 
في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، 

حسب  (مضمون هذا القانون سنتطرق إليه بالتفصيل الحقا))*(حيث أنه يقدم مزايا خاصة
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المتعلق بتطوير االستثمار والمتمثلة  0223أوت 02المؤرخ  21–23من األمر  32المادة 
 في: 
 االستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة. -
االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني السيما عندما تستعمل  -

من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة تكنولوجيا خاصة 
المتعلق بتطوير  0223أوت  02المؤرخ  21-23األمر)(29)وتفضي إلى تنمية مستديمة

 .(0223أوت  00، المؤرخة 21االستثمار الصادر بالجريدة الرسمية، العدد
 21-23ويتمم األمر ليعدل 0221جويلية  35المؤرخ  21-21هذا وقد صدر األمر 

 0221)هذا دون أن ننسى قانون النقد والقرض الصادر سنة )**(المتعلق بتطوير االستثمار
 .(تعرض لالستثمار حيث قام بتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال قد
 :41-40حوافز االستثمار في األمر  -0

شاطات المنجزة في النحيث تستفيد من هذه الحوافز االستثمارات الوطنية واألجنبية 
االقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، والتي تنجز في إطار منح االمتياز أو 

، المتعلق بتطوير 0223أوت  02، المؤرخ  21-23من األمر رقم  3المادة )(30)الرخصة
 ، ويقصد بهـا:(0223أوت  00، المؤرخة 21االستثمار، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد

ندرج في إطار إنشاء مشاريع جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة *شراء أصول ت
 التأهيل، أو الهيكلة.

 * المشاركة في رأسمال مؤسسة ما في شكل مساهمات نقدية أو عينية.
، 21-23من األمر 0)المادة (31)* استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية

 .السالف الذكر(
 سجلنا عدة أشكال من الحوافز هي:وفي هذا السياق فقد 

 النظام العام لحوافز االستثمار: -0-0
زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون   

 العام، يمكن أن تستفيد االستثمارات من المزايا اآلتية:
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ستوردة تجهيزات المتطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص ال -
 والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار. 

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  -
 في إنجاز االستثمار.

اإلعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت  -
 .، السالف الذكر(21-23من األمر  9المادة )(32)في إطار االستثمار المعني 

 النظام االستثنائي لحوافز االستثمار: -0-8
ية مساهمة مهذا النظام يعني االستثمارات المنجزة في المناطق التي تستدعي فيها التن

على إجراء خاص  0220من قانون المالية لسنة  13خاصة من الدولة، إذ نصت المادة 
السترجاع الفضاءات الفارغة من قبل مصلحة أمالك الدولة وا عادة توزيعها للمستثمرين، 
وكذا المشاريع التي تمثل مصلحة خاصة لالقتصاد الوطني خاصة عندما تستعمل تكنولوجيا 

أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية، هذا ويقوم المجلس الوطني  خاصة من شأنها
 .، السالف الذكر(21-23من األمر  32المادة )(33)لالستثمار بتحديد هذه المناطق

 امتيازات عند إنجاز االستثمار: -أ
اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم  -
 إطار االستثمار. في
فيما يخص العقود ‰ 0تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بـ  -

 التأسيسية والزيادات في رأس المال.
، وير االستثمارالوطنية لتط تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة -

 الضرورية النجاز االستثمار.فيما يخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية، 
اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  -

في إنجاز االستثمار سواء أكانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون 
 ة.ضافهذه السلع والخدمات موجهة إلنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة الم

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي  -
 تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.
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 امتيازات بعد معاينة انطالق االستغالل: -ب
اإلعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات، ومن  -

الي على األرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على الضريبة على الدخل اإلجم
 النشاط المهني.

اإلعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكيات  -
 العقارية التي تدخل في إطار االستثمار.

آجال العجز و  منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و/أو تسهل االستثمار مثال تأجيل -
 .، السالف الذكر(21-23من األمر  33المادة )(34)االستهالك

 الضمانات الممنوحة للمستثمرين: -0-1
وفرت الدولة عدة ضمانات للمستثمرين وهي ال تختلف عن الضمانات التي جاء بها 

 المتعلق بترقية االستثمار، نوجزها فيما يلي: 30-91المرسوم التشريعي 
 الضمانات القانونية:  -أ
المعاملة بالمثل بين المستثمرين األجانب والوطنيين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات ذات  -

الصلة باالستثمار مع مراعاة االتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولهم األصلية 
 .، السالف الذكر(21-23من األمر  32المادة )(35)
المتعلق بتطوير  21-23إلغاء االستثمارات المنجزة بموجب األمر ال يجوز مراجعة أو  -

، 21-23من األمر  35المادة )(36)االستثمار في المستقبل إال إذا طلب المستثمر ذلك
 .السالف الذكر(

ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إال في الحاالت التي  -
-23من األمر  31المادة )(37)نص عليها التشريع ويترتب عليها تعويض عادل ومنصف 

 .، السالف الذكر(21
 الضمانات القضائية: -ب

ي بتكون الجهات القضائية هي المختصة بكل خالف يحصل بين المستثمر األجن
والدولة الجزائرية سواء كان السبب الطرف األول أو الثاني، إال في حالة وجود اتفاقيات 
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ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة 
 .، السالف الذكر(21-23من األمر  31المادة )(38)وجود اتفاق بناء على تحكيم خاص

الجزائر لالتفاقيات الدولية المتعلقة بتمويل وضمان االستثمارات  وعن مصادقة
والتحكيم الدولي نجد أنها صادقت على أغلبها، وهذا دليل على قوة إرادتها لتطوير االستثمار 

 ونذكر من هذه االتفاقيات:
 .3912* االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية سنة 

وحماية ضمان االستثمارات بين الدول األعضاء في المؤتمر * اتفاقية بخصوص ترقية 
 . (15كمال عليوش قربوع، المرجع السابق، ص)(39)3913اإلسالمي سنة 

* اتفاقية حول تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب الموقعة في الجزائر سنة 
كمال عليوش قربوع، )(40)، وتعد هذه االتفاقية ناجحة مقارنة باالتفاقيات التي سبقتها3992

 .(12نفس المرجع، ص
* اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية بين دول إتحاد المغرب 

 .3990العربي سنة
 .3995* اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار سنة

 .3995" سنةCIRDI* االتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات "
 * اتفاقية إنشاء الشركة اإلسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات.

" اتفاقيات ثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية 1* إضافة إلى ذلك فقد أبرمت الجزائر ستة "
، 3993، ايطاليا 3993، اإلتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي في سنة3992سنة

كمال عليوش قربوع، نفس المرجع ، )(41)3992رومانيا والمملكة االسبانية  ،3991فرنسا 
 .(93ص

ولعل أهم ضمان جاءت به هذه االتفاقيات هو حرية تحويل رأس المال وعوائده، وأي 
 .(10،332كمال عليوش قربوع، نفس المرجع ، ص)(42)دفعات متعلقة باالستثمار 

 :42-40حوافز االستثمار حسب تعديل األمر  -8
المعدل والمتتم  0221يوليو  35المؤرخ في  21-21من األمر  0لقد عدلت المادة 

من هذا األخير، والتي نصت على أن  1المتعلق بتطوير االستثمار المادة 21-23لألمر 
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االستثمارات التي تستفيد من االمتيازات الواردة في هذا األمر هي نفسها تلك التي جاء بها 
أنه استثنى مجموعة من النشاطات والسلع والخدمات من ذلك ينص  ، إال21-23األمر

 عليها التنظيم بعد أخذ رأي مطابق من المجلس الوطني لالستثمار.
لقد جاء هذا األمر لتعديل األمر السابق حيث نص على االمتيازات والضمانات 

 التالية:
 النظام العام لحوافز االستثمار: -8-0

، وقد جاءت 21-23من األمر 9المادة  21-21من األمر  1حيث عدلت المادة 
 كاآلتي:

زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام 
 تستفيد االستثمارات مما يلي:

المتعلق  21-23من األمر  31تنص المادة ))*(01إنجاز االستثمار وفقا للمادة  -أ
 بتطوير االستثمار

وهي نفس األنشطة -أعاله ،  0،32، 3يجب أن تنجز االستثمارات المذكورة في المواد  
في أجل يتفق عليه  -السابق الذكر 21-23االستثمارية المذكورة آنفا التي جاء بها األمر

مسبقا عند اتخاذ قرار منح المزايا، ويبدأ سريان هذا األجل ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار 
 :قررت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحديد أجل إضافي(إال إذا 

اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل  -
 مباشرة في إنجاز االستثمار.

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع والخدمات غير المستثناة -
 مقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.المستوردة أو ال

اإلعفاء من دفع حق الملكية بمقابل عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار  -
 االستثمار المعني.

االستغالل ولمدة ثالث سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط التي تعدها المصالح  -ب
 الجبائية بطلب من المستثمر:

 فاء من الضريبة على أرباح الشركات.اإلع -
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المعدلة والمتممة   21-23من األمر  9المادة )(43)اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني -
 0223أوت  02المؤرخ في  0221يوليو  35المؤرخ في  21-21من األمر  1بالمادة 

يوليو  39، المؤرخة 21والمتعلق بتطوير االستثمار الصادر بالجريدة الرسمية، العدد
0221). 

 النظام االستثنائي لحوافز االستثمار: -8-8
 23-21من األمر  33قد بقيت كما هي أما المادة  32ما نالحظه أن المادة 

 المتعلق بتطوير االستثمار، فقد طالها التعديل لتصبح االمتيازات كاآلتي:
ن مساهمة خاصة مامتيازات االستثمارات التي تنجز بالمناطق التي تتطلب تنميتها -أ

 الدولة:
 بما يلي: 21-21من األمر  1المعدلة بموجب المادة  33جاءت المادة 

من األمر  33المادة )(44)تستفيد االستثمارات المتعلقة بالنشاطات غير المستثناة من المزايا 
، والمنجزة في ، السالف الذكر(21-21من األمر  1المعدلة والمتممة بالمادة  23-21

-23من األمر  32المادة )(45)لتي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة المناطق ا
 من المزايا اآلتية: ، السالف الذكر(21
 بعنوان إنجاز االستثمار: -

* اإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم 
 في إطار االستثمار.

فيما يخص العقود ‰  0مخفضة قدرها اثنان في األلف * تطبيق حق التسجيل بنسبة 
 التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.

* تكّفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
 فيما يخص األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار.

من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من  * اإلعفاء
المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق 

 المحلية.
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* اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا 
 رة في إنجاز االستثمار.والتي تدخل مباش

 بعد معاينة مباشرة االستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر: -
" سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات 32* اإلعفاء لمدة عشر" 

 ومن الرسم على النشاط المهني.
ء من الرسم العقاري على الملكيات " سنوات ابتداء من تاريخ االقتنا32* اإلعفاء لمدة عشر"

 العقارية التي تدخل في إطار االستثمار.
* منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و/أو تسهل االستثمار مثل تأجيل العجز وآجال 

-21من األمر  1، المعدلة والمتممة بالمادة 21-23من األمر  33المادة )(46)االستهالك
 .، السالف الذكر(21
 االستثمارات ذات األهمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني: امتيازات -ب

المتعلق  21-23المعدل والمتمم لألمر 21-21من األمر 33و 32جاءت المادتين
على التوالي، إذ جاء في األولى:"تستفيد 3مكرر30مكرر و30بتطوير االستثمار بالمادتين 

ين مزايا تعد عن طريق التفاوض باالستثمارات ذات األهمية بالنسبة لالقتصاد الوطني من 
المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير 

المعدل والمتمم  21-23مكرر من األمر  30المادة  )(47)المكلف بترقية االستثمارات"
ا تخص المزاي، أما الثانية فقد نصت على أنه يمكن أن ، السالف الذكر(21-21باألمر 

مكرر أعاله كال أو جزءا من المزايا  30التي يمكن منحها لالستثمارات المذكورة في المادة 
 في مرحلة اإلنجاز لمدة أقصاها خمس سنوات: -اآلتية:
* إعفاء و/ أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من االقتطاعات األخرى  

سواء عن طريق االستيراد أومن السوق المحلية  ذات الطابع الجبائي المطبقة على االقتناء
 للسلع والخدمات الضرورية إلنجاز االستثمار.

* اإلعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات المخصصة لإلنتاج وكذا اإلشهار 
 القانوني الذي يجب أن يطبق عليها.
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ي رأس الزيادات ف*اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و 
 المال. 

 * اإلعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة لإلنتاج.
في مرحلة االستغالل ولمدة أقصاها عشر سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع  -

 في االستغالل التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
 أرباح الشركات.* اإلعفاء من الضريبة على 

 * اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني.
يمكن أن يقرر المجلس الوطني لالستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع مالحظة: 

، 21-21المعدل والمتمم باألمر  21-23من األمر  3مكرر 30المادة )(48)المعمول به 
 .السالف الذكر(

قبل التعديل  11المادة )(49)ية وشبه الجبائيةهذا ويجوز سحب المزايا الجمركية، الجبائ
 تحدثت عن سحب المزايا دون تحديد لها وهذا في حالة عدم احترام آجال إنجاز االستثمار(

من  11المادة )(50)المذكورة سابقا إذا لم يلتزم المستثمرون بااللتزامات المفروضة عليهم
 .، السالف الذكر(21-21من األمر  31المعدلة والمتممة بالمادة  21-23األمر 

 امتيازات أخرى: -8-1
من بين االمتيازات المقدمة لدعم االستثمار نذكر تخفيض نسبة الفائدة على القروض 
الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة 

من المرسوم  3المادة )(51)الفالحيةإنشاء أو توسيع النشاط وا عادة التأهيل وكذا المستثمرات 
يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة الذي ، 0221سبتمبر 31المؤرخ  139-21التنفيذي 

على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
شرط  ،(0221سبتمبر  02، المؤرخة 51وكيفيات منحه، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد

أن ال تكون هذه المؤسسة تستفيد من أي دعم آخر، ويثبت ذلك بموجب تصريح 
 .، السالف الذكر(139-21من المرسوم التنفيذي  2المادة )(52)شرفي

 هذا ويحدد تخفيض نسبة الفائدة المذكورة كما يلي:
 .%05,2المنطقة األولى: تشمل واليات الجزائر، وهران، عنابة، يقدر التخفيض ب  -
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المنطقة الثانية: تضم الواليات الواقعة في الهضاب العليا والجنوب، يقدر التخفيض ب  -
5,3%. 
المنطقة الثالثة: تخص مجموع الواليات غير المنصوص عليها في المنطقتين السابقتين،  -

 .، السالف الذكر(139-21من المرسوم التنفيذي  0المادة )(53) %3يقدر التخفيض ب
 8400االستثمار لسنة قانون  -ثالثا

، المتعلق بترقية االستثمار 0231أوت  1، المؤرخ 29-31يهدف قانون االستثمار 
على تحديد النظام المطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في النشاطات 

أوت  21المؤرخ في ، 29-31من القانون  3)المادة(54)االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات
أوت  21، المؤرخة 21يتعلق بترقة االستثمار، الصادر بالجريدة الرسمية العدد، 0231
0231). 

جاء هذا القانون بعدة تعديالت فمن خالل صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير 
االستثمار نستشف أنها أصبحت جهاز متخصص في دعم االستثمار والمؤسسات، كما تم 

المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية إلنشاء إنشاء أربعة مراكز تضم مجموع المصالح 
المؤسسات ودعمها وتطويرها، هذا دون أن ننسى التعديالت التي مست مهام المجلس 

 .، السالف الذكر(29-31من القانون  01)المادة (55)الوطني لالستثمار
، على أنه تستفيد من المزايا استثمارات اإلنشاء وتوسيع 29-31كما نص القانون 

نتاج و/أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من قدرات اإل
المزايا، وتستثنى قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا التي تدعى في 

 ، السالف الذكر(29-31من القانون  25المادة  )(56)صلب النص "القوائم السلبية"

، يحدد القوائم السلبية والمبالغ 0231مارس  5، المؤرخ 323-31المرسوم التنفيذي رقم ))*(
الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات، الصادر 

 (.0231مارس  1، المؤرخة 31بالجريدة الرسمية العدد 
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 المزايا المشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة -0
" 25اريع المزايا لفائدة االستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة "تنال المش
دج للموافقة المسبقة من المجلس الوطني  5.222.222.222ماليير دينار 

 ، السالف الذكر(.29-31من القانون  32المادة )(57)لالستثمار
 المزايا الممنوحة للمشاريع بوجه عام -0-0

 وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون زيادة عن التحفيزات الجبائية 
العام تستفيد االستثمارات المعنية بالمزايا والمحددة في قانون االستثمار، والمقصود بها اقتناء 
أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، توسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأهيل 

 ا يلي:إضافة للمساهمات في رأسمال الشركة فيم
 بعنوان مرحلة االنجاز -0-0-0

أ( اإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز 
 االستثمار.

ب( اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو 
 المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار.

( اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري من كل المقتنيات ج
 العقارية التي تتم في إطار االستثمار المعني.

د( اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية 
اريع المبنية الموجهة النجاز المشالمتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية المبنية وغير 

 االستثمارية وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق انجاز االستثمار.
من مبلغ اإلتاوة االيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك  %92هــ( تخفيض بنسبة 

 الدولة خالل فترة انجاز االستثمار.
العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل " سنوات من الرسم 32اإلعفاء لمدة عشر "و( 

 في إطار االستثمار ابتداء من تاريخ االقتناء.
ز( اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس 

 المال.
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 بعنوان مرحلة االستغالل -0-0-8
بطلب  المصالح الجبائيةبعد معاينة المشروع في مرحلة االستغالل بناء على محضر تعده 

 " سنوات من المزايا اآلتية:21من المستثمر لمدة ثالث "
 أ( اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
 ب( اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني،

من مبلغ اإلتاوة االيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك  %52ج( تخفيض بنسبة 
 .، السالف الذكر(29-31القانون  من 30المادة )(58)الدولة

 سنوات على االستثمارات في الجنوب والعقار بالدينار الرمزي  04إعفاء لـ  -0-8
تستفيد االستثمارات المنجزة في المناطق المحددة التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، 

 وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة مما يأتي:
 بعنوان مرحلة االنجاز -0-8-0

 زيادة على المزايا المذكورة سابقا تستفيد هذه االستثمارات من:
ا( تتكفل الدولة كليا او جزئيا بنفقات األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية النجاز 

 .الوكالة الوطنية لتطوير االستثماراالستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل 
من مبلغ اإلتاوة االيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة،  ب( التخفيض

 بعنوان منح األراضي عن طريق االمتياز من أجل انجاز مشاريع استثمارية:
" سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة 32( خالل فترة عشر "0بالدينار الرمزي للمتر المربع )م -

من مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية المقامة في المناطق  %52على 
التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق األخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل 

 الدولة.
سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى  35( لفترة خمس عشرة 0بالدينار الرمزي للمتر المربع )م -
مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية المقامة في واليات الجنوب من  52%

 الكبير.
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 بعنوان مرحلة االستغالل -0-8-8
" سنوات ابتداء من تاريخ الشروع 32تستفيد هذه المشاريع المنجزة في الجنوب لمدة عشر "

لى المصالح الجبائية بناء عفي مرحلة االستغالل والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده 
 طلب المستثمر، تتمثل هذه المزايا فيما يلي:
 أ( اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
، السالف 29-31من القانون  31المادة )(59)ب( اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني

 الذكر(.
 مناصب الشغلالمزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة ل -8

 يتمتع هذا النوع من المشاريع من المزايا التالية:
زيادة عن المزايا المذكورة سابقا تستفيد المشاريع السياحية، الصناعية والفالحية من  -

التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة، وفي حالة وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك 
به، أو تلك المنصوص عليها في هذا قانون االستثمار المنشأة بموجب التشريع المعمول 

 .، السالف الذكر(29-31من القانون  35المادة )(60)يستفيد المستثمر من التحفيز األفضل
ترفع مدة مزايا االستغالل الممنوحة لفائدة االستثمارات المنجزة في المناطق التي غير  -

" سنوات عندما 25" سنوات إلى "21"محددة في القائمة كمناطق تابعة للجنوب من ثالث 
" منصب شغل دائم، خالل الفترة الممتدة من مرحلة االستغالل 322تنشئ أكثر من مائة "

 .، السالف الذكر(29-31من القانون  31المادة )(61)على األكثر
 المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني: -1

 ، السالف الذكر(29-31من القانون  39المادة )(62)لمزايا المذكورة سابقاإضافة لكل ا
تستفيد من المزايا االستثنائية االستثمارات التي تمثل أهمية خاصة لالقتصاد الوطني والمعدة 
على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر و الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي 

 31المادة )(63)والتي تبرمها بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمارتتصرف باسم الدولة، 
 ، والمتمثلة في:، السالف الذكر(29-31من القانون 

" 32الممنوحة للمشاريع بوجه عام لفترة تصل غلى عشر "تمديد مدة مزايا االستغالل  -
 سنوات.
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منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم  -
وغيرها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي واإلعانات أو المساعدات أو الدعم 
المالي، وكذا كل التسهيالت التي قد تمنح بعنوان مرحلة االنجاز، وللمدة المتفق عليها، 

من قانون ترقية االستثمار في أجل متفق عليه  02ارات وفقا للمادة حيث تنجز االستثم
 .الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارمسبقا مع 

يؤهل المجلس الوطني لالستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو  -
لتي االرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة 

 " سنوات.25تدخل في إطار األنشطة الصناعية الناشئة وذلك لمدة ال تتجاوز خمس "
تستفيد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسوم المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع  -

المستفيدة من اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وفق ما ذكر في البند السابق، وفق 
 وما يليها من قانون الرسوم على رقم األعمال. 21في المادة  ما هو محدد

يمكن أن تكون مزايا االنجاز المقررة في هذه المادة بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار  -
محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، والمكلفين بانجاز االستثمار لحساب هذا 

تحديد مستوى وطبيعة المزايا المقررة على أساس شبكة  األخير مثلما هو محدد قانونا، ويتم
 .، السالف الذكر(29-31من القانون  31المادة )(64)تقييم محددة 

 خاتمة
إن االستثمار يعتبر من القطاعات اإلستراتيجية التي تحتل قمة االهتمامات في جميع 

قرار وتوفير االست دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة معا، لتتمكن من تطوير التنمية
االقتصادي وتلبية حاجاتها الضرورية، لهذا فاالستثمار هو أكثر األنشطة االقتصادية الذي 

المختصين و أصحاب القرار السياسي واالقتصادي، فهو ذو بصمة واضحة  يجلب اهتمام
 في النجاعة االقتصادية في بالد، خاصة تلك التي تعاني من التخلف والتبعية، فاالستثمار
هو أهم مؤشر للتطور االقتصادي ونموه، والتغيرات فيه هي التي تسبب الرواج والكساد، 
لهذا اهتمت الجزائر به منذ االستقالل، ما نلمسه من خالل مختلف القوانين المتعاقبة التي 
تعمل على تدارك مختلف الثغرات التي فاتتها، ولتساير مختلف التطورات على المستوى 

 الوطني والدولي.
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 الهوامش والمراجع المعتمدة

سوق، دراسة إلى اقتصاد الكريم النشاشيبي وآخرين، الجزائر تحقيق االستقرار والتحول ( 1)
 .5، ص3991خاصة، صندوق النقد الدولي، واشنطن،

 .1كريم النشاشيبي وآخرين، نفس المرجع، ص( 2)
العقون سوالف، االستثمار السياحي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في ( 3)

قيد الحاج معة العالعلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، قسم التجارة، جا
  .31ص، 2225-0222لخضر باتنة، السنة الجامعية 

هذا القانون ألغى صراحة جميع القوانين السابقة له الصادرة في نفس الموضوع  )**(
والمخالفة له، باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقات، وهو يحدد النظام المطبق على 

ة جز ضمن األنشطة االقتصادية الخاصاالستثمارات الوطنية الخاصة واألجنبية التي تن
بإنتاج السلع والخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو فروعها، أو ألي شخص 

 معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي.
)4) Le guide fiscale des investisseurs, direction de législation fiscale 

sous direction des relations publique et de l’information, Alger, 

1996, p1.   

قانون االستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  عليوش قربوع كمال،( 5)
 . 29، ص3991الجزائر،

المتعلق بترقية  3991أكتوبر 5، المؤرخ 30-91من المرسوم التشريعي 31المادة ( 6)
  .3991أكتوبر  32، المؤرخة 12الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  االستثمار،

 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 31المادة  (7)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 32المادة ( 8)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 31( المادة 9)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  31المادة ( 10)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  39المادة ( 11)
 ، السالف الذكر. 30-91من المرسوم التشريعي  02( المادة 12)
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 يحدد أجل انجاز أطول.وكالة ترقية االستثمارات أو إذا صدر قرار عن  )*(
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  03( المادة 13)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  00المادة ( 14)
  ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 01المادة ( 15)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 05المادة ( 16)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 01/0المادة ( 17)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 09المادة ( 18)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 13المادة ( 19)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 15المادة  (20)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي 11المادة ( 21)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  11المادة ( 22)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  11المادة ( 23)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  19المادة ( 24)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  22المادة ( 25)
 ، السالف الذكر.30-91من المرسوم التشريعي  23المادة ( 26)
 . 31( عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص 27)
 .01كريم النشاشيبي وآخرين، المرجع السابق، ص( 28)

 مضمون هذا القانون سنتطرق إليه بالتفصيل الحقا. )*(
المتعلق بتطوير االستثمار الصادر بالجريدة  0223أوت  02المؤرخ  21-23( األمر29)

  .0223أوت  00المؤرخة ، 21الرسمية، العدد
تعرض لالستثمار  قد 0221هذا دون أن ننسى قانون النقد والقرض الصادر سنة  )**(

 حيث قام بتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال.
، المتعلق بتطوير 0223أوت  02، المؤرخ  21-23من األمر رقم  3المادة ( 30)

 . 0223أوت  00، المؤرخة 21االستثمار، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد
  ، السالف الذكر.21-23من األمر 0المادة ( 31)
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 ، السالف الذكر. 21-23من األمر  9المادة ( 32)
 الذكر.، السالف 21-23من األمر  32المادة ( 33)
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  33المادة ( 34)
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  32المادة ( 35)
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  35المادة ( 36)
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  31المادة ( 37)
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  31المادة ( 38)
 .15السابق، صكمال عليوش قربوع، المرجع ( 39)
 .12كمال عليوش قربوع، نفس المرجع، ص( 40)
 .93كمال عليوش قربوع، نفس المرجع ، ص( 41)
 . 10،332كمال عليوش قربوع، نفس المرجع ، ص( 42)

المتعلق بتطوير االستثمار: يجب أن تنجز  21-23من األمر  31تنص المادة  )*(
وهي نفس األنشطة االستثمارية -أعاله،  0،32، 3االستثمارات المذكورة في المواد 
في أجل يتفق عليه مسبقا  -السابق الذكر 21-23المذكورة آنفا التي جاء بها األمر

عند اتخاذ قرار منح المزايا، ويبدأ سريان هذا األجل ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار 
 إال إذا قررت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تحديد أجل إضافي.

المؤرخ  21-21من األمر  1المعدلة والمتممة بالمادة   21-23من األمر  9مادة ال( 43)
والمتعلق بتطوير االستثمار الصادر  0223أوت  02المؤرخ في  0221يوليو  35في 

 . 0221يوليو  39، المؤرخة 21بالجريدة الرسمية، العدد
، 21-21مر من األ 1المعدلة والمتممة بالمادة  21-23من األمر  33المادة ( 44)

 السالف الذكر.
 ، السالف الذكر.21-23من األمر  32المادة ( 45)
، 21-21من األمر  1، المعدلة والمتممة بالمادة 21-23من األمر  33المادة ( 46)

 السالف الذكر. 
 ، السالف الذكر. 21-21المعدل والمتمم باألمر  21-23مكرر من األمر  30المادة ( 47)
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، السالف 21-21المعدل والمتمم باألمر  21-23ن األمر م 3مكرر 30المادة ( 48)
 الذكر.

قبل التعديل تحدثت عن سحب المزايا دون تحديد لها وهذا في حالة عدم  11المادة ( 49)
  احترام آجال إنجاز االستثمار.

، 21-21من األمر  31المعدلة والمتممة بالمادة  21-23من األمر  11المادة ( 50)
 السالف الذكر.

يحدد الذي ، 0221سبتمبر 31المؤرخ  139-21من المرسوم التنفيذي  3( المادة 51)
مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية 
إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه، الصادر بالجريدة الرسمية، 

  .0221سبتمبر  02، المؤرخة 51العدد
 ، السالف الذكر.139-21من المرسوم التنفيذي  2ة ( الماد52)
 ، السالف الذكر.139-21من المرسوم التنفيذي  0( المادة 53)
، يتعلق بترقة االستثمار، 0231أوت  21المؤرخ في ، 29-31من القانون  3المادة( 54)

 .0231أوت  21، المؤرخة 21الصادر بالجريدة الرسمية العدد
 . السالف الذكر، 29-31من القانون  01المادة ( 55)
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  25المادة ( 56)

، يحدد القوائم السلبية والمبالغ 0231مارس  5، المؤرخ 323-31المرسوم التنفيذي رقم  )*(
الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات، 

 .0231مارس  1، المؤرخة 31ر بالجريدة الرسمية العدد الصاد
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  32المادة ( 57)
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  30المادة ( 58)
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  31المادة ( 59)
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  35المادة ( 60)
 ، السالف الذكر.29-31القانون من  31المادة ( 61)
 ، السالف الذكر.29-31من القانون  39المادة ( 62)
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 ، السالف الذكر.29-31من القانون  31المادة ( 63)
 ، السالف الذكر. 29-31من القانون  31المادة ( 64)
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 30/03/8302تاريخ القبول:                    30/03/8302تاريخ اإلرسال: 
 اإلستثمار السياحي...تحليل الوضع الدولي وصعوبات بيئية.

Tourism investment … international status analysis 

and environmental difficulties. 

 خويلدات صالح                                         زايد مراد                
mouradzaid@yahoo.fr                                        s.khouildat@yahoo.fr 

 لتامنغستالمركز الجامعي                                              3 جامعة الجزائر  
 الملخص:

باعتبارها واحدة من أكبر االستثمارات في العالم، فان الصناعة السياحية قد نمت بسرعة  
وبصورة مستمرة ألكثر من نصف قرن، وأصبحت مصدرا هاما الستقطاب العمالة والناتج 
االقتصادي، ويقصد باالستثمار السياحي خلق رأس مال أو سلع قادرة على إنتاج سلع 

لسياحية لتحقيق ربح عالي بالنسبة للقطاع الخاص و تعزيز وخدمات في مجال الصناعة ا
التنشيط اإلقليمي، فضال عن تنمية االقتصاد لألغراض العامة، الهدف الرئيسي لهذه الدراسة 
تقديم الوضع العالمي لالستثمارات السياحية، كما تحاول توفير بعض المعلومات حول 

 التحديات التي تواجه الصناعة السياحية. 
 االستثمارات السياحية، الصناعة السياحية، تحديات السياحةمات المفتاحية: الكل

Abstract : 

     As one of the world’s largest investments, tourism industry havs 

grown rapidly and continuously for more than half a century and has 

become a significant source of global employment and economic 

output, tourism investment means the creation of capital or goods 

capable of producing other goods or services in tourism industry for 

earning higher profits in the private sector or regional revitalization 

and economic growth for public purposes, The main aim of this study 

is to present  a situation  of the tourism investments worldwide, also 

provides some information about challenges that faces tourism 

industries.  

Key words : tourism investments, tourism industries, tourism’s 

difficulties.  

mailto:mouradzaid@yahoo.fr
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      Introductionالمقدمة: 
مع بداية األلفية أصبحت صناعة السياحة والسفر في جميع دول العالم من قطاعات       

النشاط األكثر ديناميكية، وفي الوقت نفسه فقد ساهمت في توليد فرص عمل، وأضحت 
نتعاش االقتصاد الوطني للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فالسياحة من مصدرا لال

، كما أنها ترتبط Inexhaustible resourceمنظور الموارد تعتبر موردا غير ناضب 
بالقطاعات االقتصادية ذات اإلمكانيات الحقيقة الموجهة للتنمية على المدى البعيد، فضال 

الكثير من الدول نوعا من الحماية والمحافظة على الثقافات  عن دورها االقتصادي تعتبرها
 للبلد.   Architecturalوالتاريخ والفكلور واالمكانيات المعمارية 

، وبالتعاون WTTCلمجلس السياحة والسفر العالمي  6102وفق التقرير السنوي        
فقد أظهر التقرير أن السياحة ساهمت بشكل كبير في الناتج  Oxford Economicsمع 

ارتفعت المساهمة إلى  6102المحلي الخام الدولي للسنة السادسة على التوالي، ففي سنة 
تريليون دوالر، كما يستوعب قطاع  6.2الدولي، ويشكل ذلك ما قيمته  GDPفي  01.6%

موظفين يشتغل بالسياحة في  01من  0مليون شخص وهو ما يشكل  696السياحة حوالي 
 هذا الكوكب. 

ويساهم تدفق السياح ونشاط القطاع السياحي داخل الدولة في جذب االستثمار األجنبي      
، الخطوط Hotel chainالذي يكون في شكل استثمارات مفتوحة مرتبطة بالسالسل الفندقية 

، Restaurantالمطاعم ، Airlines(Domestic, External)الجوية الداخلية الخارجية 
، النقل وجميع الخدمات السياحية Tourist attractive sitesتنمية مواقع الجذب السياحي 

األخرى، وبالرغم من توجه عدة دول مثل الصين، الهند، ماليزيا، سنغافورة، البرازيل، 
هناك  نالمكسيك، كينيا، إثيوبيا إلى دعم االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر إال أ

العديد من المشاكل والتي ترجع لعدة أسباب سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية... جعلت 
من تلك الدول غير مفضلة لالستثمار على الرغم من مقوماتها السياحية، في ظل هذا وجب 

 طرح التساؤل الرئيسي التالي: 
 ما هي معيقات االستثمار األجنبي في قطاع الخدمات السياحية؟
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 Theorical studyاإلطار النظري للدراسة 
 International Situation Of Tourismوضع قطاع السياحة عالميا:  -0

السياحة بمنظورها العالمي تمثل كل أنشطة التنقل والترحال عبد الدول، المناطق التي     
يعتقد بأنها تثير حماسة السياحة وتجلب انتباههم، وقد انعكست أنشطتها على جلب المال 
لميزانيات العديد من الدول، كما وفرت مناصب عمل، وقد أدركت عدة دول أن لقطاع 

نهوض باقتصادياتها،  فعملت على االستثمار المستدام للرفع من جودة السياحة دول هام بال
 الخدمات السياحة بما يساهم في زيادة عدد السياح المحليين والدوليين. 

 ,Travel and tourismبعنوان "  WTTCوقد قدم تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي 
economic impact 2017 world  المتربطة بمساهمة " مجموعة من اإلحصائيات

قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام الدولي، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول رقم 
(10.) 

 على المستوى الدولي. GDPمساهمة السياحة الناتج المحلي الخام  (:30الجدول رقم )
 02 01 01 00 00 08 00 03 30 8332 8332 السنوات
النسبة 
% 

3.0 3 6.9 6.2 6.22 6.9 6.9 3.0 3.0 3.6 3.3 

Source : WTTC, Travel and tourism, economic impact 2017 world, 
official report, 2017, p 3.  

، فقد كانت مساهمة السياحة مرتفعة في العديد WTOوفق منظمة السياحة العالمية      
من دول العالم، خاصة الدول التي أنفقت ميزانيات ضخمة على تطوير وتنمية القطاعات 

 60.2الصيني بحوالي  GDPالخدمية السياحة بها، فقدرت مثال مساهمة السياحة في 
بليون دوالر، أما  61.99بليون دوالر، والواليات المتحدة األمريكية كانت المساهمة بحوالي 

بليون دوالر، والهند بلغ  9.69ألمانيا فبلغت مساهمة السياحة في ناتجها المحلي الخام 
 3.29بليون دوالر، وقدر في بريطانيا ب  9.13بليون دوالر، أما اليابان فبلغ حوالي  9.69

يطاليا  6.22بليون دوالر، وفرنسا حوالي  كما بلغ في  بليون دوالر، 6.92بليون دوالر، وا 
سبانيا  6.63المكسيك حوالي   بليون دوالر.    6.09بليون دوالر، وا 
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أما فيما تعلق بأفضل المدن السياحية حول العالم التي قصدها العديد من السياح       
العالمي  Mastercard Global Destination Cities Indexوالوافدين،  فقد قدم مؤشر 
 (.16للسياح، ويمكن توضيحها في الجدول رقم )للمدن األكثر استقطابا 

 Mastercardالمدن األكثر استقطاب للسياح حسب مؤشر    (:38الجدول رقم )
 

)مليون( 8301عدد السياح لسنة  أفضل عشرة مدن عالميا  
 60.90 بانكوك
 09.22 لندن
 02.13 باريس
 02.66 دبي

 06.62 نيويورك
 06.00 سنغافورة
 06.16 كوااللمبور
 00.92 إسطنبول
 00.61 طوكيو
 01.6 سيول

Source : Yuwa hedrick wong, desmond choong, global destination 

cities index, Mastercard , 2016, p 2. 

وفي مجال خلق وظائف الشغل فقد أوجد قطاع السياحة عبر دول العالم الماليين من      
فرص العمل، وقد ارتبطت تلك الفرص بالفنادق، النقل، اإلقامة واإلطعام، مرشدين سياحيين، 

مليون وظيفة  012فقد ولدت السياحة حوالي  statistaخدمات الصيرفة...، وسحب موقع 
من إجمال القوة العاملة عبر العالم، ويمكن  %3.2ما شكل حوالي وهو  6102خالل سنة 

 (. 13توضيح عدد الموظفين في القطاع في مجموعة من الدول من خالل الجدول رقم )
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  عدد الموظفين في قطاع السياحة لمجموعة من الدول.                                                                                (:30الجدول رقم )
 مليون  لوحدة:ا

 كندا أستراليا إسبانيا اليابان فرنسا إيطاليا بريطانيا ألمانيا أمريكا الدول
عدد 

 الموظفين
2.99 3.19 0.29 0.62 0.02 0.06 1.22 1.22 1.29 

Source : www.statista.com/statistics/292490/contribution-of-
travel-and-tourism-to-employmen t-in-selected-countries./ 

 Tourism investmentاالستثمار السياحي:  -8 
شكل االستثمار السياحي الداخلي واألجنبي دورا هاما في النهوض بالقطاع السياحي     

للعديد من الدول، حيث انعكس على جودة الخدمات وا عتماديتها، وموثوقيتها فضال عن 
استمرارها، ويتوجه المستثمرين إلى تركيز جهودهم على النشاطات ذات الربحية العالية، 

سل الفندقية، واإلطعام، وخلق فضاءات الترفيه والتسلية، ومنهم من مثل االستثمار في السال
 يتوجه إلى االستثمار في الوكاالت السياحية المواقع األثرية. 

 Tourism investment definition تعريف االستثمار السياحي: -2-0
 توجد العديد من التعريفات االستثمار السياحي من أهمها: 

االستثمار السياحي  World tourism organizationعرفت منظمة السياحة العالمية     
بأنه " تلك المنظومة المتكاملة من العالقات والنشاطات االستثمارية السياحية المرتبطة 
بتقديم الخدمات السياحية المتنوعة، بداء من عملية الحجز، والحصول على بيانات البلد 

لى مكان إقامة السائح، فضال عن الحصول على خدمات الطعام محل الزيارة، والن قل من وا 
 (0) والشراب والمتعة والتسلية والترفيه والخدمات التكميلية األخرى".

اعتمادا على تعريف منظمة السياحة العالمية فقد أشار عدة باحثين إلى أن دراسة جدوى 
 لدرجة األولى على تحليل الطلبالمشروع السياحي األجنبي أو المحلي يجب ان ترتكز با

والعرض السوقي على المنتجات السياحية بما يحقق الرضا لدى السياح من جهة ومن جهة 
أخرى يحقق األهداف المالية للمؤسسات السياحية، ويكمن التطرق لكل من الطلب والعرض 

 Formica(:6 )و  Janso, 2011السياحي على النحو التالي حسب نظرة كل من 
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يقوم الطلب على دراسة وتشخيص وتحليل : Tourism demandالطلب السياحي  -
متغيرات السوق السياحي، ويعرف عموما بأنه الحاجة التي يعبر عنها السياح من خالل 
طلبهم للمنتجات السياحية والتي يأملون في الحصول عليها من خالل تجربتهم السياحية، 

ذاتية في السفر لوجهة محددة، والقدرة المادية التي ويتكون الطلب السياحي من الرغبة ال
 يمكن أن تشبع الرغبة مع الحرص على ايجاد الحلول البديلة الستمرار االستهالك السياحي.

يتم تحديد العرض بعد دراسة وتحليل الطلب  :Tourism supplyالعرض السياحي  -
فار في قطاع السياحة واألس السياحي، ويقصد بالعرض السياحي ما تقدمه األطراف العاملة

داخل اإلقليم أو البلد، ومن تلك المنتجات مثال، مواقع الجذب السياحي )التاريخية أو 
الطبيعية(، المواقع المصممة مثل المتاحف أو المعارض، باإلضافة إلى خدمات النقل، 

 اإليواء، الطعام، الترفيه...
 tourism investment international: إحصائيات االستثمار السياحي عالميا -8-8

statistics 

فقد قدرت ميزانية االستثمار  WTTCوحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي      
 %9.9بليون دوالر، وهو ما يشكل  212.2بحوالي  6102السياحي عبر دول العالم لسنة 

 6166حي سنة من حجم االستثمار الكلي الدولي، ومن المتوقع أن يصل االستثمار السيا
من إجمالي االستثمار الدولي،ويمكن توضيح حجم  %2بليون دوالر  ما يشكل  0316إلى 

 (.19االستثمارات العالمية في قطاع  السياحة من خالل الجدول رقم )
 .6106-6116االستثمارات السياحية العالمية للفترة  (:30الجدول رقم )

                                                                                                                                                 بليون دوالرالوحدة:                                                                   
 02 01 01 00 00 08 00 03 30 32 8332 السنوات

قيمة 
 201 211 696 622 621 261 222 261 602 622 661 االستثمار

Source : WTTC, Travel and tourism, economic impact 2017 world, 

official report, 2017, p 5. 
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وبالنسبة لبعض الدول التي تعتبر وجهات سياحية مفضلة للسياح، فقد اختلفت      
الميزانيات المخصصة لتطوير قطاع السياحة بها، وذلك حسب درجة االهتمام في مخططات 

بليون  021.2التنمية، حيث احتلت الواليات المتحدة أألمريكية التصنيف، وقد استثمرت 
 639ع أن تصل ميزانية االستثمار السياحي إلى حوالي ، ومن المتوق6102دوالر سنة 

 ( .12بليون دوالر، وسنحاول توضيح ترتيب أهم الدول من خالل الجدول رقم )
 ترتيب أهم الدول من ناحية استثماراتها السياحية.(: 31الجدول رقم )

 8382االستثمار المتوقع لسنة  8301 الدولة
 بليون دوالر 639.6 بليون دوالر 021.2 الواليات المتحدة األمريكية

 بليون دوالر 062 بليون دوالر 009.6 الصين
 بليون دوالر 21.2 بليون دوالر 36 فرنسا
 بليون دوالر 32.6 بليون دوالر 66.6 ألمانيا
 بليون دوالر 63 بليون دوالر 06.2 تركيا
 بليون دوالر 9.6 بليون دوالر 2 ماليزيا

Source : prepared by researchers depending on : www.wttc.org. 
 Tourism invesmtent fields مجاالت االستثمار السياحي: -8-0

 ( 3تتمثل مجاالت االستثمار السياحي في العناصر التالية:)
تشمل أنشطة االستثمار في الفنادق والموتيالت والمباني السياحية  اإليواء السياحي: -

الجاهزة، ودور اإلستراحة والمجمعات والمدن والقرى والشقق وغيرها من أماكن اإليواء 
 المساعدة والتكميلية.  

وترتبط بعمليات االستثمار في المقاهي، المطاعم،  أماكن الترفيه وقضاء الفراغ: -
 نوهات، ومحطات االستراحة السياحية وحمامات المياه المعدنية العالجية...المسابح، والكازي

 تعتبر من أهم مجاالت االستثمار السياحية العامة والخاصة وهي:  النقل والمواصالت: -
استثمارات حكومية تتعلق بإقامة المطارات المدنية، الموانئ، محطات الزوارق النهرية  -

 والمراكب؛وأماكن توقف العبارات 
 استثمارات في الطرق البرية المخصصة ألغراض سياحية؛ -
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 استثمارات في نقاط البريد واالتصاالت الخدمية ضمن المرافق السياحية.  -
حيث يتم االستثمار في الكليات والمعاهد ومراكز الدراسات التعليم والبحث العلمي:  -

ة قادرة على تطوير وخلق منتجات سياحي السياحية والدراسات المهنية إلعداد كوادر سياحية 
مبتكرة تسهم في الرفع من قيمة القطاع، كما توجد استثمارات المرتبطة بالدورات التدريبية 

 والبعثات الدولية للتبادل السياحي. 
تتعلق أساسا بإنشاء العمارات والدوائر المعنية بالمرافق  اإلدارة السياحية التكميلية: -

 وتجهيزها بالمعدات واألجهزة وشبكات التواصل واللوازم األخرى...  السياحية وصيانتها
تشمل االستثمارات الموجه  لمراكز االستعالمات والخدمات  الترويج واإلعالم السياحي: -

السياحية ومكاتب الحجز السياحي وكل النفقات المخصصة للحمالت الترويجية وطبع 
 خدمات اإلعالم والتثقيف السياحي، البوستيرات عن الدول ومعالمها السياحية و 

 Tourism investment difficultiesصعوبات االستثمار السياحي:  -8-0
يواجه االستثمار المحلي أو األجنبي في مجال صناعة السياحة واألسفار العديد من      

الصعوبات والمشاكل التي تؤثر على جودة الخدمات السياحية، فضال عن عزوف 
المستثمرين عن الدول والبلدان التي تحتل مراتب متأخرة في تصنيف العالمي للسياحة 

مار والتنافسية العالمية بأن تلك الدول قد يواجه االستثوالسفر أو تشير تقارير الشفافية 
  (9)األجنبي فيها مشاكل كبيرة، ومن تلك المشاكل مثال:

  land and real estate tenancyتأجير األراضي و العقارات:  -8-0-0
يسعي المستثمرين في قطاع السياحة للحصول على حيازة واضحة لألراضي 

اكل كبيرة وقد تزداد تلك المشاكل في كل مرحلة من مراحل والعقارات، لكن يواجهون مش
المشروع السياحي، حيث يكلف ذلك في الكثير من األحيان اتخاذ خطوات قانونية مكلفة 

Costly legal steps والتي ينجم عنها فقدان الممتلكات األساسية أو حقوق استخدام ،
 الملكية. 

 Tourismلكية األماكن السياحية وفي بعض الدول السياحية، ال تكون وثائق م
areas والعقود ،Contracts  وحقوق االستخدام Usage rights محددة بوضوح، كما أن

تكون معيبة، يواجه المستثمرون  Real tourism systemأنظمة إدارة الممتلكات السياحية 
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 Customaryأيضا مشاكل في استغالل وتطوير األراضي ولعقارات التقليدية والعرفية 
real estate  لغرض سياحي، ويرجع ذلك إلى امتالكها من قبل قبائلTribes  أو جماعات

 أو دينية، أو جهات مخصصة مثل الدولة أو الجيش.   Ethnic groupsاثنيه 
وفي جانب آخر، قد يتمكن المستثمر من حيازة العقارات السياحية بما فيها 
مساحات طبيعية أو مناطق سياحية ساحلية، لكن تكون تلك ملكيتها ترجع للدولة ويجب 
عقد العديد من العقود مع عدة وزارات للتمكن من الحصول على عقود حقوق االستغالل 

Rights of exploitation contracts  . 
 Financial Risksالمخاطر المالية:  -8-0-8

ترتبط المخاطر المالية أساسا بنوع المشروع االستثماري، خاص أو عام، أجنبي أو محلي... 
، Profit basisوأيضا لها عالقة بأغلب أنواع الهياكل السياحية األساسية الهادفة للربح 

أكبر مشكل يواجه   Financial hurdleوفي العديد من الحاالت، تعتبر العقبات المالية 
المسثمرين عند وضع خطط استثمارية سياحية مما قد يدفعهم في الكثير من الحاالت إلى 

 التخلي عن تلك المشاريع. 
فمثال، قد ترتبط مشاريع البنية التحتية السياحية، أو استغالل فضاءات الترفيه، أو اإلستثمار 

 Long termات االقتراض الطويل األجل في المطاعم والمقاهي... بالتوجه اللتزام
lending وهنا تطلب الجهات المانحة إظهار كفاءة المشروع وقدرته على سداد الديون ،

Ability to repay debt ـ وفق جدول زمني محدد، وبالتالي فإن مخاطر التخلف عن
طر اتعتبر مصدر قلق لدى الجهات المستثمرة، كما تتضمن المخ Default Risksالسداد 

 Inability toالمالية اإلستثمارية في مجال السياحة مثال، عدم القدرة على تحويل األموال 
repartriate أو مخاطر تغطية رأس المال واألرباح، وكذلك مخاطر القرب غير المتوقع ،

 لالستثمار من التطورات المتضاربة في بيئة النشاط.    
 Political stabilityاالستقرار السياسي:  -8-0-0

في الغالب يشار إلى التقلبات السياسية في البيئة بالخطر السياسي، ويعرف بأنه من      
العوامل غير السوقية التي تؤثر على االستثمار السياحي المباشر وغير المباشر، وتشمل 

 حسب الدراسات الدولية: 
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 ؛Civil insurrectionالتمرد المدني  -   
 ؛Terrorismاإلرهاب  -   
 ؛Regime change تغيير النظام  -   
ويشير هذا إلى درجة احترام الحكومات  Respect rule of lawاحترام سيادة القانون  -   

 Previousالجديدة لالتفاقيات والقواعد واألنظمة التي وقعتها الحكومات السابقة 
governments. 

وبالنسبة للمستثمرين في قطاع السياحة، يتم غالبا االستعانة بالعديد من الجهات لضمان     
 Multilateralاستثماراتهم، ومن تلك الجهات مثال، الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

Investment Guarantee Agency (MIGA) والتي تعتبر عضو بمجموعة البنك ،
 Overseas Private Investmentالخاص الخارجي الدولي، و مؤسسة االستثمار 

Corporation (OPIC) وهي وكالة حكومية بالواليات المتحدة األمريكية، وتتضمن ،
 أنشطة تلك الجهات عمليات التأمين والضمان ضد: 

 ؛Currency inconvertibilityعدم القدرة على تحويل العملة  -   
 ؛Expropriation of tourism investmentمصادرة االستثمار السياحي  -   
 . Terrorismواإلرهاب  Political violenceالعنف السياسي  -   
 Insufficient informationلتحليل الفرص: المعلومات المتاحة عدم كفاية -8-0-4

available to analyze opportunities 
يواجه المستثمرون مشاكل في نقص البيانات والمعلومات لالزمة لتحليل السوق السياحي،    

ن توفرت تكون في الوقت غير المناسب بما ينعكس على عدم القدرة على قياس  حتى وا 
 الطلب المحتمل على الخدمات والمنتجات السياحية و تشمل تلك المعلومات: 

، بالشهر، والسنة، ونقاط Reliable visitor dataالبيانات الموثوقة حول السياح  -
 average lengthمدة اإلقامة متوسط ، األصلي، الوجهة، البلد  points of entryالدخول 
of stay  متوسط اإلنفاق اليومي  ،, average daily expenditure  الغرض من السفر ،

purpose of travel ... 
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وتتضمن إحصائيات شغل   Industry performance dataبيانات أداء الصناعة  -
، لكل منطقة وفئة، تحديد أماكن average daily ratesالفنادق، متوسط األسعار اليومية 

اإلقامة، عدد الزوار لمناطق محددة، مناطق الجذب السياحي، معدالت االستخدام، القدرة 
 ...environment carrying capacityعلى تحمل الظروف البيئية 

 Reliable or comparable يانات موثقة أو مقارنة حول تدفق االستثمار السياحيب -
data on tourism investment flows .     

 Government support lack thereofضعف وغياب الدعم الحكومي:  -8-0-1
يالحظ هنا غياب وضعف الدعم الموجه للسياحة واالستثمارات ذات الصلة بها، على     

والنامي   Industrializedالمستوى الوطني واإلقليمي والمحلي في كل من العالم الصناعي 
Developing وفي ظل التنافس الشرس على تدفق االستثمار السياحي فإن األدوات ،

 ثمار وتشمل ذلك: األكثر استخداما لجلب االست
 ؛Tax incentivesالحوافز الضريبية  -   
 ؛Subsidiesاإلعانات  -   
 Streamlining of the investment approvalتسهيل الموافقة على االستثمار  -   

process؛ 
 Facilitating access toتسهيل الوصول على االئتمان )ضمانات القروض(  -   

credit . 
، التي Developing countriesيد من الحكومات خاصة في دول النامية وتوجد العد    

ال تمتلك مصادر كافية أو أنها اختارت عدم التنافس في هذا القطاع، لذا نجدها تضع 
العديد من الحواجز لالستثمار السياحي التي تتضمن مراقبة العملة، محددوية الوصول إلى 

 االستثمارات، عدم الكفاءة البروقراطية.  التمويل، عمليات الموافقة المرهقة على
 Lack of Legal andضعف الشفافية القانونية والتنظيمية:  -8-0-6

Regulatory Transparency 
يحتاج مستثمري الخدمات السياحية للفهم السهل والواضح لصورة القوانين واألنظمة، و 

ارة عن يكون قانون االستثمار عبمتطلبات االستثمار الحكومية، وفي بعض الدول السياحية 
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دليل توجيهي فقط، ويجب على المستثمرين البحث عن التشريعات األخرى ذات الصلة بنوع 
نشاطهم، فيجب عليهم مثال اإلطالع على القوانين الضريبية، قوانين العمل، قوانين الملكية، 

وانين تتواجد جميع القاألحكام الصادرة عن السلطات الوصية... ففي الدول النامية مثال ال 
في مكان واحد، كما أن تكلفة جميع المعلومات ومخاطر انتهاك القوانين واللوائح في تزايد 

 مستمر.
 التفصيل نوع الخطر القانوني

 Zoningقوانين التقسيم )التحييز( 
laws 

يجب معرفة القوانين المتحكمة في مواقع النشاط، ونوع وحدود 
الكثافة، نوع العمل، البناء، األثر المنطقة  مثل )الطول، 

 البيئي(

 Licensesالتراخيص والموافقات  
and approvals 

في بعض الدول السياحة تكون غير مضوبطة، حيث يتم 
التسهيل لمنظمي الرحالت السياحية وحرمان الوكاالت 

 السياحية من الترخيص...
 

 Importقيود االستيراد 
restrictions 

من خالل القوانين االستيراد يتم إخضاع المستثمر لفترات 
تأخير كبيرة، أو حرمانه من استيراد معدات ولوازم مطلوبة، 

ظار فترة انتففي كثير من األحيان يواجه المستثمر مشاكل 
 إلزامية للحصول على تصاريح االستيراد...

 Taxesالضرائب والرسوم الجمركية 
and custom duties 

ذه التكاليف على هامش الربح والسعر الدولي للقدرة تؤثر ه
التنافسية، وينعكس ذلك على جودة وسعر الخدمات المقدمة 

 للمستهلك

ضوابط الصرف األجنبي والتحويالت 
 Foreign exchangeالمالية 

controls and remittances 

تعتبر عائقا للوصول إلى النقد األجنبي، أو تحويل األرباح، 
هناك ضوابط مركزية والحاجة إلى موافقة البنك كما يكون 

المركزي لتحويل األموال أو إنشاء حسابات الضمان 
 الخارجي...

 وتوجد كذلك العديد من المشاكل والمعيقات التي تواجه االستثمار السياحي، ومنها: 
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تعتبر البنية التحتية األساسية مهمة لشركات الطيران  :Air accessالوصول للجو  -
وللسياح للوصول إلى وجهاتهم بسعر معقول، وتواجه بعض االستثمارات السياحية بعض 

 المعيقات مثل عدم وجود خطوط جوية مباشرة، أو وجود عدد محدد من الرحالت ...
قد يواجه  :tourism-related infrastructureالبنية التحتية المرتبطة بالسياحة  -

مدادات المياه، النقل، معالجة نفايات  مستثمري قطاع السياح عدم كفاية البنية التحتية، وا 
 الصرف الصحي...

تشكل االستدامة البيئية مصدر  :Environmental degradationالتدهور البيئي  -
قلق لدى المستثمرين في قطاع السياحة، فتفرض في بعض الدول النامية مثال عدة قوانين 

 لها عالقة  بتلوث المياه، إدارة النفايات، اللوائح البيئية...
تواجه  :Access to capital and creditالحصول على رأس المال واالئتمان  -

ة المحلية واألجنبية مشاكل في تدعيم رأس مالها وحصول قروض االستثمارات السياحي
ائتمانية، وذلك لشراء األراضي، والمباني، المعدات، واألثاث، القيام بحمالت التسويق، 

 والنقل...
تعتبر السياحة صناعة موجهة نحو الخدمات  :labor challengesتحديات العمل  -

 شبه المهرة، ويواجه المستثمرون هنا: الكثيفة العمالة وتتطلب العمال المهرة و 
 نقص التدريب على المهارات األساسية للرفع من جودة الخدمات المطلوبة؛ -   
صعوبة الحصول على تأشيرات بعض الدول لالستفادة من خدمات موظفين أجانب  -   

 مهرة؛
 قلة المدراء المدربين، و ارتفاع معدالت الدوران؛ -   
 لتي تحد من ممارسات توظيف الشركات السياحية.      قوانين العمل ا -   

 Conclusionالخاتمة: 
من خالل الورقة البحثية خلصنا إلى معدالت مساهمة السياحة والسفر في اقتصاديات      

الدول قد ارتفع خالل السنوات األخيرة، حيث حظيت الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة 
اليابان، فضال عن دول شرق أسيا مثل ماليزيا، تايوان،  األمريكية، بريطانيا، الصين،

سنغافورة بتوافد عدد كبير من السياح، قد انعكس ذلك على معدالت الدخل اإلجمالي الخام، 
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ونسب التوظيف، وتنشيط الدورة االقتصادية بتلك الدول، ولعل هذه المحلية، وذلك بالرفع 
 طيران دولية جديدة، وتسهيل عمليات تداولمن كفاءة وقدرة البنية التحتية، وفتح خطوط 

النقد األجنبي، والتقليل من إجراءات الحصول على اعتمادات العمل السياحي... بالمقابل 
ومن خالل الدراسة لوحظ أن الدول النامية التي تمتلك مقومات سياحية مازالت تعتبر القطاع 

حي بتلك المناطق تحديات السياحي من القطاعات الهامشية، ويواجه االستثمار السيا
 متعددة، ويمكن استعراض بعض النتائج على النحو التالي: 

أصبح قطاع السياحة واألسفار قطاعا استراتيجيا لمساهمته في التنمية االقتصادية بشكل  -
مباشر وغير مباشر، فضال عن دوره في استجالب العملة األجنبية للدول ذات النشاط 

 السياحي المرتفع. 
وزت الدول السياحية الكبرى في رؤيتها اإلستراتيجية جودة الخدمات السياحية فقط، تجا -

وركزت على صناعة منظومة سياحية هدفها خدمة السائح من المطار )عند الوصول( إلى 
 المطار )عند المغادرة(. 

شهد قطاع االستثمار العام والخاص في السياحة والنشاطات المرتبطة تطورا كبيرا،  -
في ما تعلق بالفنادق، المركبات السياحية، البنية التحتية للمطارات والمواني، المطاعم  خاصة

الرفع من استخدام والمقاهي، تهيئة مواقع الجذب السياحي، النقل البري والبحري، 
 ...التكنولوجيات

بالرغم من مؤشرات االستثمار السياحي إال أنه مزال يعاني من مشاكل خاصة في الدول  -
ماراتها، ففي استثثر العوامل تأثيرا على السياحة و النامية، وصنفت العوامل السياسية من أك

 الربيع العربي خسرت مثال الدول العربية السياحية ماليين الدوالرات. 
ل قليلة اإليراد، بالمقابل تهمل تمويدول بالصناعات كثيفة رأس المال و تهتم بعض ال -

 رأس مال و لكن إيراداته مرتفعة في المدى الطويل. القطاع السياحي الذي يحتاج 
مازالت اإلجراءات اإلدارية والقوانين والنظم البيروقراطية في الدول النامية تشكل عائقا  -

 في الحصول على تصاريح وعقود االستغالل للمرافق السياحية والترفيهية. 
عن إنفاق  ي عزوف المستثمرينالبنية التحتية الهشة للكثير من الدول السياحية ساهمت ف -

 ميزانيات ضخمة على قطاعات مردوديتها االقتصادية في تلك الدول منعدمة. 
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ضعف التسويق اإللكتروني السياحي و الترويج للرؤية اإلستراتيجية السياحية للدول كان  -
 له أثر في ضعف إقبال المستثمرين عليه، وضعف الطلب السياحي به.  

 المعتمدة المراجعالهوامش و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- WTO, tourism investment, available at : www2.unwto.org  

القوانين والمواثيق الدولية في أسماء محمد حسين المقرم، سنبل محمد يونس، دور  -(6)
صناعة السياحة دراسة في األبنية والمراكز التاريخية، المجلة العراقية للهندسة 

 .326، ص 6102، 9المعمارية، العدد 
 ( ـ أنظر:3)
فاطمة فرج سعد، االستثمار السياحي ودوره في تعزيز التنمية السياحية، دراسة حالة  -

للعراق، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية، جامعة  الدول العربية مع إشارة خاصة
  .62، ص 6102، 09واسط، العدد 

كاظم أحمد البطاط، محمد حسين على الزويني، تحليل دالة االستثمار السياحي  -       
في محافظة كربالء، المؤتمر العلمي الثالث حول السياحة في العراق الواقع واألفاق، 

 .361، العراق، ص جامعة أهل البيت
(4) - look:  

-  COMCEC, enabling tourism investment climate, challenges and 

prospects for tourism investments into COMCEC region, 

coordination office, February 2014, p 24-28.  

- Jim Philips et al, tourism investment and finance, accessing 

sustainable funding and social impact capital, USAID, sustainable 

tourism reports, p 21-28, available at: 

lms.rmportal.net/course/category.php?id=51 
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 87/80/8810 القبو:تاريخ                17/80/8810راا:  اإلتاريخ 
دور التغيير التنظيمي في الحد من معوقات االستثمار السياحي 

 -نموذجااوالية سكيكدة -األجنبي 
(The Role of Organizational Change in Reducing 

the Obstacles of Foreign Tourism Investment) 

 إكرام بودبزة                                                أما: يوب 
amalyoub@yahoo.fr                        boudebza.ikram@gmail.com 

 اكيكدة 5511أوت  02جامعة 
 الملخص:

هدفت هذه الدرااة إلى توضيح دور التغيير التنظيمي في الحد من معوقات 
االاتثمار الاياحي األجنبي، باعتباره مصدرا للتمويل الخارجي ووايلة للنهوض بقطاع 

 حيث اعتمدنا والية اكيكدة نموذجا الاياحة والمااهمة في النهوض باالقتصاد الوطني،
الدرااة إلى أن االاتثمار الاياحي األجنبي بالجزائر ضعيف ال يرقى إلى وقد توصلت 

رغم الجهود المبذولة، حيث يواجه العديد من المعوقات أهمها  كثرة  اتماتوى الطموح
اإلجراءات اإلدارية وانتشار الفااد والبيروقراطية؛ جملة القوانين االاتثمارية التي ال 

التغيير التنظيمي في مدى ويظهر دور جنبية. تااعد على جذب االاتثمارات األ
كاابهم قدرات علمية  مااهمته لجذب االاتثمار األجنبي من خال: تدريب األفراد وا 

باإلضافة إلى ان قوانين  ،وااتخدام واائل االعالم واالتصا: للترويج الاياحي
اطار  يااتثمارية جديدة تشجع الماتثمرين األجانب وهذا ما تعتمده والية اكيكدة ف

 المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية.
التغيير التنظيمي، االاتثمار الاياحي، معوقات االاتثمار  :الكلمات المفتاحية

 الاياحي األجنبي، نموذج والية اكيكدة.
Abstract:  

This study aims to clarify the role of organizational change in 

reducing the obstacles of the investment of foreign tourism, as a 

source of external financing and a means to promote the tourism 

sector and to contribute to the advancement of the national 

mailto:amalyoub@yahoo.fr
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economy, where we adopted skikda state as a model. This study 

found that the investment of foreign tourism in Algeria is weak 

and not up to the level of ambition despite the efforts exerted, as 

many obstacles are encountered: the proliferation of 

administrative procedures and the spread of corruption and 

bureaucracy; the total investment laws that are not conducive 

attracting foreign investment. The role of organizational change 

is reflected in the extent of its contribution to attracting foreign 

investment through the training of individuals and their scientific 

abilities and the use of media and communication to promote 

tourism, in addition to the enactment of new investment laws that 

encourage foreign investors and that is what skikda adopts under 

the guideline configurable for tourist initialization. 

Key Words: organizational change, tourism investment, 

Impediments to foreign tourism investment, skikda model 

 قدمة:م
مما ال شك فيه أن النشاط الاياحي يمثل موردا اقتصاديا هاما للنهوض باالقتصاد 
الوطني خاصة في ظل تراجع قطاع المحروقات، ونظرا المتالك الجزائر الكثير من 

مات الجذب الاياحي وتعاظم دور االاتثمار الاياحي على جميع األصعدة، فإن مقو 
اعتباره نحو االاتثمار األجنبي باألمر يدفعنا لضرورة بل وحتمية التفكير في التوجه 

حد المحركات األاااية للتنمية في كل اقتصاديات العالم، باعتباره مصدرا من مصادر أ
ة، تحقيق التنمية ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثالتمويل الخارجي لمااهمته في 

 والمااهمة في تراكم رأس الما: ورفع كفاءة رأس الما: البشري.
والجزائر من الدو: التي تحاو: جذب االاتثمار األجنبي والظفر بمزاياه، إال أنه 

ماتثمرين لورغم اإلمكانيات الاياحية والتاهيالت المالية والحوافز التي توفرها الدولة ل
يبقى االاتثمار األجنبي في قطاع الاياحة ال يبعث على التفاؤ:، بابب الحواجز 

 والعراقيل التنظيمية، البشرية، المادية التي تعيق طريقه.
ومن هذا المنطلق وجب على الجزائر إعادة النظر في عملية تايير االاتثمارات 

اهج الاتثمار، وهذا ببعث أااليب ومنالاياحية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتهيئة بيئة ا
عمل جديدة أثبتت فعاليتها من قبل. والعراقيل التي تواجه االاتثمار األجنبي تعود 
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بالدرجة األولى إلى إتباع النظام التقليدي في اإلدارة، وأمام التغييرات والتطورات 
لتحو: لالتكنولوجية واإلدارية أصبح من الضروري اللجوء إلى التغيير التنظيمي 

ا، ، اواء من حيث رؤيتها وراالتهت الاياحية إلى وضع ماتقبلي أفضلبالمؤااا
عملياتها ومهامها، هياكلها التنظيمية أو من حيث الوك األفراد العاملين واإلجراءات 

 المنظمة والتقنيات الماتخدمة لتفعيل ابل جذب االاتثمار األجنبي.
يئة المناخ تهدور التغيير التنظيمي في في معرفة  وتكمن مشكلة البحث اإلشكالية:

االاتثماري، وجذب االاتثمار األجنبي والحد من معوقاته. ويمكن صياغة إشكالية 
كيف يمكن للتغيير التنظيمي أن يساهم في جذب االستثمار  الدرااة في الاؤا: التالي 

ياي ئوقصد اإلجابة على التااؤ: الر  األجنبي والحد من معوقاته بوالية سكيكدة؟
 لمشكلة الدرااة، نورد األائلة الفرعية التالية 

 ما المقصود بالتغيير التنظيمي واالاتثمار الاياحي األجنبي؟ -
 ما هي المعوقات التي تواجه االاتثمار الاياحي األجنبي في والية اكيكدة؟ -
كيف يمكن للتغيير التنظيمي أن يحد من معوقات االاتثمار األجنبي في والية  -

 اكيكدة؟
 أهمية وأهداف الدراسة:

تكمن أهمية الدرااة في كونها تالط الضوء على معوقات االاتثمار األجنبي في 
تكتاب و  جذب االاتثمار األجنبي.يير التنظيمي كآلية للحد منها و الجزائر ودور التغ

الدرااة أهميتها من الدور الفعا: الذي يلعبه االاتثمار الاياحي في النهوض بقطاع 
الاياحة واالقتصاد الوطني باعتباره مصدرا من مصادر التمويل الخارجي. كما تهدف 

 الدرااة إلى 
 إبراز المفاهيم النظرية للتغيير التنظيمي واالاتثمار الاياحي األجنبي؛ -
 التغيير التنظيمي وااتقطاب االاتثمار األجنبي؛ كشف العالقة بين -
تنبيه القائمين على قطاع الاياحة في الجزائر، وخاصة والية اكيكدة بضرورة انتهاج  -

 التغيير التنظيمي كأداة لجذب االاتثمار األجنبي والحد من معوقاته؛
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جنبي ألالتوصل إلى جملة من المقترحات الكفيلة بتحاين وتهيئة المناخ لالاتثمار ا -
 في الجزائر.

 منهج البحث:
لدرااة هذا الموضوع فيما يتعلق بالجانب النظري تم االعتماد على المنهج الوصفي 

يقة وذلك باالعتماد على طر  ،الذي يامح بوصف الظاهرة محل الدرااة نظريا التحليلي
البحث المكتبي من خال: الرجوع إلى أهم ما جاء به األدب النظري من كتب وراائل 

التغيير التنظيمي واالاتثمار الاياحي األجنبي.  جامعية ودوريات علمية حو: مفهومي
أما الجانب الميداني فقد اعتمد الباحثون على تحليل واقع االاتثمار األجنبي باالعتماد 
على المعلومات المقدمة من مديرية الاياحة ودور التغيير التنظيمي في الحد من 

 موذج للدرااة.معوقاته بوالية اكيكدة كن
 خطة البحث:

 لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته تم تقايمه إلى المحاور التالية 
اإلطار النظري للتغيير التنظيمي ودوره في الحد من معوقات االاتثمار الاياحي أوال  

 األجنبي.
 ثانيا  واقع االاتثمار الاياحي األجنبي بوالية اكيكدة.

 ثالثا  النتائج والتوصيات
 أوال: اإلطار النظري للدراسة

 . عموميات حول التغيير التنظيمي1
 . تعريف التغيير التنظيمي1.1

ها، حيث يعرف بتباين الزاوية التي يتم تعريفه منتباينت تعريفات التغيير التنظيمي 
تغيير موجه، مقصود، هادف وواع ياعى إلى تحقيق التكيف البيئي "عبارة عن أنه ب

بما يضمن التحو: إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل الداخلي والخارجي 
. ويتضح من التعريف أن التغيير التنظيمي يهدف لتكييف المؤااة مع )1("المشاكل

محيطها الداخلي والخارجي للتحو: بها إلى وضع ماتقبلي أفضل من الوضع الحالي. 
اكل، حل المش كما يعرف أيضا بأنه "مجهود طويل المدى لتحاين قدرة المؤااة على
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وتجديد عملياتها على أن يتم ذلك من خال: إحداث تطوير شامل في المناخ الاائد 
ويعرف  .(2)في المؤااة، مع تركيز خاص على زيادة فاعلية جماعات العمل فيها"

 لتغيير هادفة تثقيفية ااتراتيجيات لوضع نتيجة للتغيير االاتجابةكذلك بأنه "
 للتطور مالئمة أكثر وجعلها التنظيمي والهيكل واالتجاهات والقيم المعتقدات
وركز هذا التعريف على جانبين أااايين  .(3)"الاوق  وتحديات الحديث التكنولوجي

وهما الجانب اإلنااني بالتغيير في ثقافة األفراد، المعتقدات والالوك، والجانب التنظيمي 
 مة.المتعلق بالهيكل التنظيمي والتكنولوجيا الماتخد

يمكن تعريف التغيير التنظيمي بأنه عملية إدارية مخططة  ؛وااتنادا إلى ما ابق
وهادفة على المدى الطويل لتحاين أداء المؤااة، بالتركيز على ثقافة األفراد 
والوكياتهم، الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا الماتخدمة في العمل، لتحقيق التكيف مع 

 لحالي.أفضل من وضعها ا البيئة الداخلية والخارجية والتحو: بها إلى وضع ماتقبلي
 . أهداف التغيير التنظيمي8.1

إن المؤااات تعمل على تخطيط ودرااة التغيير من أجل تحقيق مجموعة من 
  (4)األهداف، والتي نوجزها في النقاط التالية

 التخلص من الركود التنظيمي، البيروقراطية، الفااد اإلداري، الروتين... الخ؛ -
إدخا: التقنية الحديثة في النظام التكنولوجي للمؤااة بطريقة اليمة يقبلها األفراد،  -

جراء التعديالت الالزمة في نظم المؤااة   إلنجاح التغيير التنظيمي؛ الالزمةوا 
 ؛التنظيمية وتحقيق الرضا الوظيفي مااعدة األفراد العاملين على تحقيق األهداف -
رة ة من خال: تحاين وتعديل التركيبة التنظيمية وزيادة قدتحاين الفعالية التنظيمي -

 المؤااة على اإلبداع والتعلم من التجارب؛
تكوين فريق إداري أكثر كفاءة ومرونة وتنمية معارف ومهارات الموظفين وتحاين  -

 أنماطهم الالوكية؛
ر يتحاين رؤية المؤااة وامعتها والعمل على بناء محيط متقبل للتغيير والتطو  -

 واإلبداع.
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 . حاجة المؤسسات إلى التغيير التنظيمي1.1
تعيش المؤااة اليوم في بيئة معرضة للعديد من التغييرات والماتجدات 
والضغوطات التي تحتم عليها القيام بعملية التغيير التنظيمي، وقد تكون هذه األاباب 

 داخلية أو خارجية كما يلي  
  (5)وهي الماببات الناشئة من داخل المؤااة ومن بينها األسباب الداخلية: -
توجهات القادة نحو التغيير إلحداث قفزة نوعية في أداء األفراد والمؤااة عبر تحفيز  -

 العاملين وتحاين مناخ العمل وكاب تعاونهم أثناء عملية التغيير؛
راد جدد م أفنمو المؤااات يفرض عليها ضغوطا لمراجعة أااليب إدارتها، فانضما -

 ينتج حدوث تغييرات وظهور أوضاع جديدة؛
طموحات الموظفين وحاجاتهم يعد دافعا أااايا إلحداث التغيير التنظيمي خاصة  -

 مع رغبتهم في التجديد؛
كثرة المشاكل الداخلية كانخفاض الحالة المعنوية للموظفين، كثرة الشكاوي وشدة  -

مباالة والهروب من أداء الواجب باإلضافة إلى اإلجراءات التأديبية، تفشي ظاهرة الال
 الروتين وعدم التطوير وضعف اإلبداع.

وتلعب هذه الماببات دورا كبيرا في التغيير التنظيمي وذلك األسباب الخارجية:  -
  (6)نظرا للتغييرات المتاارعة في البيئة الخارجية للمؤااة ومن أهمها

نية مؤااات لتبني ايااة اإلدارة االلكترو التطورات التكنولوجية الاريعة وتوجه ال -
يفرض عليها ضرورة التغيير حتى تتمكن من البقاء والمنافاة والتكيف مع متطلبات 

 اإلدارة المعاصرة؛
القوى الايااية والقانونية والتي تفرض ضغوطا على المؤااات إلعادة النظر في  -

ر تشريعات انين واألنظمة كإصداالكثير من التنظيمات وأااليب التشغيل نظرا لتغير القو 
 حكومية جديدة خاصة بالحد األدنى لألجور؛

ضغوطات الجمعيات واالتحادات لتحاين ظروف العمل وأجور الموظفين وكذلك  -
تغير نظرة المواطن تجاه الموظف من عنصر غير مرغوب فيه إلى عنصر ماخر 

 لخدمته؛
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 صادي العالمي تؤثر في أااليبالتطورات االقتصادية التي يشهدها النظام االقت -
 وأنماط اإلدارة من المركزية والنظم البيروقراطية إلى أنظمة أكثر مرونة.

 أبعاد التغيير التنظيمي:. 1.1
 اهليس هناك اتفاق بين الكتاب حو: مجاالت التغيير التنظيمي، لكن يمكن حصر 

 في ثالث مجاالت رئياية وهي 
اره أهم بالمورد البشري أهم عناصر التغيير التنظيمي باعتيعتبر التغيير في األفراد:  -

دراك الوكاتهم وشخصياتهم والعمل على ذلك عنصر في المؤااة، و  من خال: تفهم وا 
تطويرها لتتالءم مع متطلبات وأدوار المؤااة، فالتغيير على ماتوى األفراد يااعد 

. ويشمل ناحيتين (7)وبالمؤااة على تحقيق أهدافها وأداء مهامها على الوجه المطل
التغيير المادي لألفراد ويتمثل في االاتغناء عنهم أو إحال: بعضهم محل   (8)وهما

بعض؛ التغيير النوعي لألفراد برفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم أو تعديل الوكهم من خال: 
 برامج التدريب والتنمية البشرية ونظم المكافآت.

اليبه تركز المؤااة على إعادة تركيب وتدفق العمل وأاوفيه التغيير في التكنولوجيا:  -
دخا: معدات وأدوات وأااليب تكنولوجية  وطرقه والواائل الماتخدمة في أداء العمل، وا 
حديثة بغرض تخفيض التكاليف وااللتزام بالمواعيد مع الزبائن. مما يمكن المؤااة من 

قق والوقت ويح فراد الجهديوفر على األو ، رة أو البقاء في المنافاةاحتال: الصدا
حيث يحدث ذلك تغييرا في بيئة العمل فاآللة الجديدة قد تغني عن للمؤااة أهدافها. 

مجموعة من العما: يقومون بالعمل وتختصره اآللة لوحدها، يمكن للعالقات االجتماعية 
 . (9)أن تتغير فقد يتطلب التغيير التكنولوجي النقل أو االاتغناء عن عدد من العاملين

ال: إحداث التنظيمي من خ ويتم التغيير في الهيكلالتغيير في الهيكل التنظيمي:  -
أو تعديالت في عالقات الالطة، طبيعة الوظيفة، إعادة توزيع االختصاصات،  تغييرات

إعادة تصميم خطوط االتصا: وقنوات تدفق الالطة ونطاق اإلشراف، وقد تقوم 
ر تدخل في نطاق التغيير في الهيكل التنظيمي كتغييالمؤااة بإجراء تغييرات أخرى 

 .(10)نظام العوائد والمكافآت أو نظام تقييم األداء والرقابة
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 . االستثمار السياحي األجنبي ومعوقاته في الجزائر8
 . مفهوم االستثمار السياحي األجنبي1.8

 ياياحيعتبر االاتثمار الاياحي األجنبي مفهوما مركبا من االاتثمار ال
وال أعليه وحاب ما تقتضيه منهجيات البحث العلمي ينبغي  واالاتثمار األجنبي، وبناء

 ثم ضبط المصطلح الكلي. ةالتفصيل في كل منهما على حد
عموما يعرف االاتثمار كمصطلح بأنه عملية تهدف إلى تخصيص جزء من 

المدى األموا: وتوظيفها في مجا: معين من أجل تحقيق قيمة مضافة اواء على 
المتواط أو الطويل. أما االاتثمار الاياحي فيشير إلى "ذلك النشاط الخدمي المرتبط 
بالميادين المتعلقة بالنشاط الاياحي بداية بالفندقة إلى تنظيم األافار مرورا بواائل 

. كما يمكن تعريفه بأنه "توظيف (11)الترفيه والتنزه والخدمات اإلضافية المرتبطة بها"
أجل خلق رأس الما: المادي من أجل تطوير قطاع الاياحة كبناء الفنادق األموا: من 

والمنتجعات الاياحية وتدريب وتحاين ماتوى العما: التابعين لقطاع الاياحة من أجل 
 .(12)خلق قيمة مضاعفة لقطاع الاياحة"

وعليه يمكن تعريف االاتثمار الاياحي بأنه كل نشاط يخلق قيمة مضافة في 
كإقامة منشآت اياحية من فنادق ووكاالت الاياحة واألافار  مجا: الاياحة

والمنتجعات في المناطق الاياحية، من أجل تطوير وتحاين المنتج الاياحي وتحقيق 
 التنمية الاياحية.

 (OCDE)أما االاتثمار األجنبي كما عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
تحقيق عالقات اقتصادية دائمة مع المؤااات. فهو "ذلك االاتثمار القائم على أااس 

الايما ذلك االاتثمار الذي يعطي إمكانية التأثير الحقيقي على إدارة المؤااات 
بااتخدام الواائل اآلتية  االاتثمار عبر إنشاء مؤااة جديدة، فرع...الخ؛ المااهمة 

اض طويل ، إقر %52في مؤااة جديدة أو قائمة على أن ال تقل نابة المااهمة عن 
فهو عبارة عن تلك االاتثمارات التي يمتلكها ويديرها الماتثمر األجنبي . (13)األجل

داخل الدولة المضيفة من خال: إقامة مشاريع يملكها الماتثمر األجنبي إما كليا أو 
بصفة مشتركة، ويأخذ عوائدها بعد دفع نابة من هذه العوائد ضمن شروط يتفق عليها 
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. وعليه فإن االاتثمار األجنبي هو تلك المشاريع التي يمتلكها (14)مع الدولة المضيفة
ويديرها ماتثمر أجنبي اواء لملكيته الكاملة أو باشتراكه في رأس الما: بما يمكنه من 

 المشاركة في اإلدارة.
يمكن أن نعرف االاتثمار الاياحي األجنبي بأنه ذلك  وااتنادا إلى ما ابق؛
مضافة في مجا: الاياحة، من خال: االاتثمارات التي النشاط الذي ينتج عنه قيمة 

يقوم بها األجانب داخل الدولة المضيفة، اواء بمشاريع يمتلكها كليا أو بصفة مشتركة، 
ويكون هذا االاتثمار إما بشكل مباشر في القطاع الاياحي كبناء الفنادق والمدن 

ى ة في القطاعات األخر الاياحية ووكاالت الاياحة واألافار، أو بطريقة غير مباشر 
 المكملة للقطاع الاياحي كتشييد طرق وبناءات ومطارات...الخ. 

  أهمية االستثمار السياحي األجنبي: 8.8
  (15)تكمن أهمية االاتثمار الاياحي األجنبي في النقاط التالية

 االاتفادة من الخبرات اإلعالنية والتاويقية وقنوات االتصا: التي يمتلكها الماتثمر -
األجنبي مع األاواق العالمية مما يؤدي إلى تاويق المنتجات الاياحية والصناعات 
 التقليدية، وبالتالي قيام العديد من الصناعات التي تمد المشروع األجنبي باحتياجاته؛

االاتثمار األجنبي يعد عالجا للظواهر الالبية )هجرة األدمغة ورؤوس األموا:( من  -
 ل اإلنتاجية للعمل مع الماتثمر األجنبي في الداخل؛خال: إبقاء هذه العوام

ض نقص ف يعو إضافة االاتثمارات األجنبية إلى التكوين الرأامالي للبلد المضي -
قد تااهم في معالجة الخلل الهيكلي القتصاد البلد المضيف ها المدخرات، فضال عن أن

 ؛ (16)ومتطورإذا ما توجهت نحو مشاريع البنى التحتية لبناء اقتصاد حديث 
توفير الفرصة للعمالة المحلية لرفع ماتواها من خال: العمل مع الماتثمرين  -

األجانب، مما يكابهم المهارات التقنية الحديثة من خال: ااتخدام المؤااات األجنبية 
 ألحدث أااليب العمل والتدريب.

 . معوقات االستثمار السياحي األجنبي:1.8
جزائر بهدف عصرنة وتطوير قطاع الاياحة وتشجيع رغم الجهود التي بذلتها ال

االاتثمار فيه، من خال: مجموعة من القوانين إال أن الواقع يظهر العديد من النقائص 
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والمعوقات التي تحو: دون االرتقاء باالاتثمار الاياحي األجنبي للنهوض بالقطاع 
  (17)نجد الاياحي في الجزائر، ومن بين المعوقات

تعد المعوقات اإلدارية والتنظيمية أحد الكوابح  إلدارية والتنظيمية:أ. المعوقات ا
الرئياية والتي تؤثر البا في التوجه االاتثماري للمشاريع وتؤدي إلى صعوبة تاجيل 

 وترخيص المشروعات الاياحية ومنها 
 كثرة اإلجراءات اإلدارية وانتشار البيروقراطية تؤدي إلى الفااد اإلداري الذي ينطوي  -

على إخال: الموظف بواجبات وظيفته أو القيام بأعما: محرمة عليه عن قصد رغم 
علمه بتعليمات عمله بالمؤااة، وذلك إما نتيجة اإلهما: أو بقصد تعطيل العمل أو 
بهدف تحقيق مكاب خاص حينما يقبل الفرد الرشوة أو يطلبها من اآلخرين؛ وترتيب 

اع رقعة الفااد من انة إلى أخرى وهو ما الجزائر ضمن مؤشر الشفافية يد: على تو 
 يد: على فشل كل الجهود لمواجهته؛

يعد اإلطار القانوني والتشريعي لالاتثمار الاياحي من العوامل المؤثرة في االاتثمار  -
األجنبي فكثرة القوانين وتضاربها وغموضها؛ باإلضافة إلى القيود على تملك األراضي 

نين االاتثمار؛ إضافة إلى عدم تنااب هذه القوانين مع والعقارات؛ عدم ااتقرار قوا
 التطورات واألوضاع والماتجدات العالمية؛

 تعقد وبطء اإلجراءات اإلدارية باإلضافة إلى اإلجراءات الجمركية؛ -
 غياب هيئة مكلفة بإدارة وتنظيم االاتثمارات األجنبية فقط؛  -
الماء، الكهرباء، خطوط الهاتف، صعوبة توفير الخدمات األاااية للماتثمرين ) -

 الصرف الصحي...(.
يعد االاتقرار الايااي واألمني الركيزة األاااية  ب. المعوقات السياسية واألمنية:

لنمو االاتثمارات المحلية واألجنبية، والوضع الايااي واألمني الحرج الذي شهدته 
الايااي  لى الرغم من االنفراجالجزائر أدى إلى تراجع التدفقات االاتثمارية األجنبية، وع

واألمني في الانوات األخيرة إال أن الماتثمرين األجانب ال يزالون في خيفة من البيئة 
 الايااية واألمنية في الجزائر.



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي         

 

153 

 

عدم االاتقرار االقتصادي وعدم وضوح التوجهات الحكومية  ج. المعوقات االقتصادية:
اياحي، فق األاااية الالزمة لعملية االاتثمار التجاه االاتثمار؛ قلة البنى التحتية والمرا

حيث ال تمتلك الجزائر شبكة نقل متطورة على مختلف مناطق البلد. مما يشكل عائقا 
 أمام جلب االاتثمارات الاياحية المحلية واألجنبية والتي تعد شريان االقتصاد الاياحي.

 قاط التالية وتتمثل المعوقات الثقافية في الن د. المعوقات الثقافية:
عدم وجود وعي ثقافي بأهمية الموروثات الثقافية واالجتماعية للبلد المضيف،  -

باإلضافة إلى ضعف الثقافة الاياحية لألفراد في التعامل مع الاائح األجنبي إذ يجب 
 أن يعامل على أنه ضيف كريم يختلف في العادات والتقاليد؛

عملية االاتثمار الاياحي األجنبي ضعف أو عدم إشراك المجتمع المحلي في  -
 خاصة تلك التي تتم في المواقع والمباني التاريخية الموجودة في البلد؛

عدم االنفتاح على االاتثمار األجنبي نتيجة تراكمات الفترات االاتعمارية وكذلك  -
 بعض العادات والتقاليد والتي تكون غير مشجعة على االاتثمار األجنبي؛

ات التقليدية التي تجذب الاائح األجنبي الذي يعتبر المروج األو: إهما: الصناع -
 لالاتثمار األجنبي؛

ضعف تكنولوجيا اإلعالم في التاويق للمنتج الاياحي )عجز في تاويق وجهة  -
الجزائر  ضعف االتصا: الداخلي والخارجي وضعف في التعاون بين مختلف 

اإلعالم واالتصا: اإليجابي مما أدى القطاعات والشركاء في قطاع الاياحة، عجز في 
إلى ظهور مشكل حقيقي خاص بالصورة والتاويق، انعدام أدوات لإلعالم والاهر 
االاتراتيجي على النشاط الاياحي، واائل ترفيه متآكلة وغير مؤهلة ال تتماشى مع 

 تقنيات االتصا: الحديث، غياب أنشطة إعالمية(.
صر البشري ونقص المهارات بالماتويات محدودية العن ه. المعوقات البشرية:

مكانية ااتخدام األدوات واآلالت  المطلوبة مما يعرقل االاتفادة من التطور التقني وا 
بفاعلية، ومعلوم أن المؤااات االاتثمارية تاعى غالبا إلى الوصو: إلى القدرة التقنية 

تثمار جذب االا االبتكارية، وبذلك أصبح كل من التقنية واالبتكار عامال حااما في
 ؛(18)األجنبي
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يواجه الماتثمرين صعوبات حقيقية في الحصو: على  و. مشكلة العقار السياحي:
قطع األراضي وذلك من أجل إنشاء المرافق الاياحية األاااية من فنادق ومراكز 
اياحية، وذلك لمحدودية العرض في حين توجد مااحات وااعة غير ماتغلة باإلضافة 

التي و وعمليات المضاربة في العقار، فعلى الرغم من اإلجراءات المتخذة إلى التالعبات 
حاولت تشجيع االاتثمار وباألخص االاتثمار األجنبي إال أن ذلك لم يحد من 

 ؛(19)المشكلة
كل هذه المعوقات تحو: دون االاتثمار األجنبي وتضعفه كثيرا في القطاع 

 ات األجنبية في القطاع باعتمادالاياحي، لذلك يجب العمل على تحاين االاتثمار 
 ايااة التغيير التنظيمي.

 . دور التغيير التنظيمي في الحد من معوقات االستثمار السياحي األجنبي1
االاتثمارات األجنبية نتيجة للتغيرات والتطورات التي تشهدها الااحة العالمية  تنمو

لموارد عن األاواق وافي مختلف المجاالت، وأصبح االاتثمار ال يقتصر على البحث 
الطبيعية بل يشمل المؤااات الفندقية والوكاالت الاياحية. األمر الذي يدفع بالدو: 
إلى ضرورة تهيئة المناخ االاتثماري من أجل مواكبة هذه التغيرات وجذب االاتثمار 
األجنبي ، ولعل التغيير التنظيمي يعد األالوب اإلداري والمنهج العلمي األناب لتنمية 

 طاع الاياحة وااتقطاب الماتمرين األجانب.ق
ن إ دور التغيير في األفراد في الحد من معوقات االستثمار السياحي األجنبي:أ. 

جذب مزيد من االاتثمار األجنبي يعتمد على العنصر البشري بشكل شبه كلي، لذا 
جنبية في فالتغيير في األفراد يعتبر أمرا ضروريا وحتميا من أجل جذب االاتثمارات األ

قطاع الاياحة. وذلك من خال: إخضاع العاملين في القطاع الاياحي إلى دورات 
كاابهم قدرات علمية وكفاءات جديدة،  تدريبية وتكوينية تعمل على تطوير مهاراتهم وا 

 وتوعية أفراد المجتمع والتغيير من الوكياتهم ويتم ذلك من خال: 
ة على دراية ؤ جنبي وبالتالي توفير إدارة كفاألتهيئة األفراد للتعامل مع الماتثمر  -

 بشؤون االاتثمار واعتماد معايير الكفاءة عند التعيين والترقية؛
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محاولة إرااء قيم وعادات جديدة وتوعية الموظفين وأفراد المجتمع بأهمية القطاع  -
الاياحي، ودور االاتثمار األجنبي في النهوض بالاياحة وبالتالي المااهمة في 

 تصاد الوطني؛االق
توعية أفراد المجتمع بأهمية الاياحة وذلك من خال: إيجاد صناعة اياحية راقية  -

وكذا تمكين المجتمع من معرفة قيمة ما يحيط به، وبالتالي المحافظة على المنشآت 
 ؛(20)الاياحية والعمل على تقديم أفضل صورة لجذب االاتثمار األجنبي

والكفاءات والمتخصصين مما يمثل حافزا للمؤااات توفير القدرات العلمية  -
االاتثمارية العالمية من أجل اختيار الجزائر كمكان لتوظيف أموالها وفتح فروع لها، 
يصالهم إلى  وذلك ألنه من الاهل تدريب العما: والمتخصصين ذوي التعليم الجيد وا 

 .(21)نخفضأعلى ماتوى في مدة أقل من العما: والمتخصصين ذوي التعليم الم
 دور التغيير في التكنولوجيا في الحد من معوقات االستثمار السياحي األجنبي: ب.

يجب االاتثمار في تطورات واائل االتصا: والنقل من خال: توفير بنية تحتية متطورة 
تدعم شبكة االتصاالت واالاتفادة منها في عملية جذب االاتثمار األجنبي للجزائر، 

 وذلك من خال: 
 لجزائر؛بالمناطق الاياحية في اللتعريف خدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة اات -
التركيز بااتخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصا: للترويج وخلق بيئة مالئمة لالاتثمار  -

 لجزائر لجذب االاتثمار األجنبي؛لعلى المقومات الطبيعية والتاريخية 
نظم المعلومات الاياحية، وتوفير  توظيف واائل اإلعالم الحديثة في مجا: -

 المعلومات وتحديثها لياتفيد منها الماتثمر األجنبي؛
 ااتخدام التاويق االلكتروني للتاويق للوجهات الاياحية بالجزائر؛ -
 توفير واائل النقل الحديثة والمتطورة )الجوية، البحرية والبرية(. -

معوقات االستثمار السياحي دور التغيير في الهيكل التنظيمي في الحد من  ج.
وذلك من خال: إحداث تغييرات جوهرية وا عادة تصميم مهام ووظائف  األجنبي:

   (22)وعالقات تنظيمية متعلقة باالاتثمار األجنبي وقطاع الاياحة باالعتماد على
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ثبات ومرونة التشريعات التي يعمل في ظلها االاتثمار األجنبي في قطاع الاياحة  -
 الماتثمرين األجانب؛ لدىالاتقرار وتوليد الثقة واالطمئنان لتااعد على ا

اإليفاء باالتفاقيات بين الجزائر والمؤااات األجنبية لجذب المزيد من االاتثمارات  -
 األجنبية في مجا: الاياحة؛

زالة الغموض لتاهيل إجراءات  - مراجعة قانون االاتثمار الاياحي لتوضيح وا 
 قطاع الاياحة؛في االاتثمار األجنبي 

 وضوح الايااة الجمركية وااتخدامها كحافز لتشجيع االاتثمار األجنبي؛ -
االعتماد على نظام معلومات فعا: لتوفير المعلومات الخاصة بمناطق الجذب  -

العصب الرئياي للتخطيط الاياحي، مما يامح للقائمين على  باعتبارهاالاياحي 
ير التواع في إنشاء المشاريع وبالتالي توفالتخطيط الاياحي بتركيز جهودهم نحو 

 ؛(23)معلومات جيدة للماتثمرين األجانب
االهتمام بالبني التحتية األاااية واعتبارها من التزامات الدولة المضيفة وتقديمها  -

 ؛(24)بأاعار معقولة للماتثمرين األجانب
د من إقبا: حتوالتي  95/15عدة تغيير الايااات المتعلقة باالاتثمار خاصة القا -

الماتثمرين األجانب لالاتثمار في الجزائر، وضرورة المااواة بين الماتثمرين المحليين 
 واألجانب من حيث التاهيالت واالاتقاللية بالمشروع؛

إصدار قوانين صارمة فيما يخص منح العقار الاياحي لحل مشكلة التالعب في  -
 منح العقار؛

ختصة بالاياحة ومؤااات الدولة األخرى ذات ضرورة التنايق بين الوزارة الم -
 العالقة بقطاع الاياحة واالاتثمار؛

القضاء على البيروقراطية والفااد اإلداري حيث يشير تقرير التنافاية العالمي لعام  -
إلى أن البيروقراطية غير الفعالة تعتبر العقبة األولى من حيث األهمية  0252 -0252

فصعوبة الوصو: إلى  50.2تليها الرشوة والفااد ب  02من  52.5في الجزائر ب 
، مما يظهر الحاجة المااة إلى اتخاذ تدابير للقضاء (25)55.2القروض والتمويل ب 

 على هذه الظواهر الالبية.
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 ثانيا: واقع االستثمار السياحي األجنبي في والية سكيكدة
 . المقومات السياحية لوالية سكيكدة1

الاياحية عنصر من العناصر األاااية المكونة للعرض الاياحي تعتبر المقومات 
القادر على تلبية كل طلبات الاياح، وطابع العرض الاياحي للوالية ال يحتاج إلى 
إبراز، إذ تتمتع والية اكيكدة بكثير من المؤهالت التي تجعلها في مقدمة الواليات التي 

من مواقع ومناطق اياحية  يتتوفر على أااايات ومتطلبات االاتثمار الاياح
ة ، مما يااهم في تشجيع وترقيااتجمامية جذابة باإلضافة إلى الموروثات الثقافية

االاتثمار المحلي واألجنبي. حيث يعتبر الموقع الجغرافي االاتراتيجي للوالية من 
 المعطيات األاااية للمقومات الطبيعية التي تلعب دورا هاما في تطوير الاياحة.

ى تمتد الوالية التي تقع في الشما: الشرقي للجزائر عل: قومات السياحية الطبيعيةأ. الم
كلم،  592شريط ااحلي انطالقا من المراى شرقا إلى وادي الزهور غربا على طو: 

وهو األطو: على الماتوى الوطني تميزه الخلجان )خليج اطوره والقل(، فوالية اكيكدة 
 نقطة تدفق لكل المبادالت التجارية القادمة من المدن تحتل موقعا ااتراتيجيا إذ تعتبر

المجاورة وكذلك هي محور تجاري يربط بين الجوانب األربع )الشرق، الغرب، الشما:، 
الجنوب(. وكذا وجود غابات موازية للشواطئ وهو ما يجعل الاياحة الشاطئية أكثر 

 األنواع الاياحية ازدهارا بالمنطقة.
مناطق أخرى ال  20منطقة للتواع الاياحي، زيادة على  55تتوفر الوالية على

 00شاطئا منها  09بلدية ااحلية تضم  59تزا: تحافظ على عذريتها الطبيعية، بها 
ماموح للاباحة والتي تمثل الواجهة البحرية للوالية وتمتد من رأس الحديد شرقا إلى 

اطئ ئ المراى، شرأس بوقارون غربا وتتشكل من شواطئ صخرية وأخرى رملية )شاط
كاف مليكة، شاطئ قرباز، خليج اطوره، الشاطئ الكبير، شاطئ تمنار...( مما يشجع 

 االاتثمار في الاياحة الشاطئية.
فيما يكتنز جزءها الغربي االال جبلية ذات غطاء نباتي هام ومتنوع ومناظر 

.(، غابية أخاذة )بوقاروني، همدان، صنهاجة، عين شرشار، مجاجة، بني مجاهد..
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األمر الذي يامح لها بتطوير الاياحة الجبلية الرياضية والمشي واالكتشاف فضال عن 
 الصيد.

ا وتمتاز والية اكيكدة إضافة إلى جماله: ب. المقومات السياحية الحضارية والتاريخية
الطبيعي بتاريخ عريق، إذ تعتبر من الواليات التي تمتلك إرثا تاريخيا وحضاريا، تمتد 

أعماق التاريخ مرورا بمختلف المراحل التاريخية والحضارات التي تعاقبت  جذوره إلى
ومن بين المواقع األثرية الهامة في الوالية نذكر المارح الروماني ويعود إلى  عليها.

العهد الفينيقي، والمارح البلدي وتعود نشأته إلى بداية القرن العشرين ويعتبر جوهرة 
ينة وهو من نوع الموراك وما يزيده جماال الجداريات للهنداة المعمارية، فندق المد

واللوحات الفنية الرائعة، ومتحف المدينة بقطعه األثرية )تماثيل فينيقية، رؤوس اهام 
وأدوات حجرية لما قبل التاريخ، مخيمات لعدة آلهة(، وقصر بن قانة )قصر عزة مريم( 

أوت  02ام الماتخدم، تذكار بطابعه المغربي المتميز من خال: ضخامة المباني والرخ
، ماجد ايدي علي الذيب الذي يعد من أشهر المااجد في الجزائر بمنارته 5511

الشامخة التي تامح لنا بمشاهدة المدينة القديمة وزخرفته الفريدة ذات األلوان العميقة 
التي تحتوي على مخطوطات قرآنية، وماجد ايدي الكبير كمعلم ديني تعود نشأته إلى 

األتراك، وكنياة اانت تراز كمعلم تذكاري من الحقبة االاتعمارية الفرناية،  عهد
الكنياة القديمة المتميزة بهنداتها المعمارية الجميلة والنادرة وقد هيئت حاليا لتصبح 

 مركزا ثقافيا والمقبرة األوربية.
جب يهذه اإلمكانيات الطبيعية والتاريخية والحضارية التي تمتلكها الوالية ال  

االاتهانة بها والمحافظة عليها وااتغاللها للنهوض بقطاع الاياحة وتطويره، إال أنه 
ورغم كل اإلمكانيات التي تتمتع بها يبقى االاتثمار الاياحي ياير بوتيرة بطيئة، وهذا 
لغياب المنافاة وقلة االاتثمارات باإلضافة إلى عدم وجود رؤية وايااة واضحة تجاه 

 ائر.الاياحة في الجز 
وتتمثل المقومات الاياحية المادية في توفر خدمة : ج. المقومات السياحية المادية

فندقية تتنااب ومتطلبات الاائحين إلى جانب عدد ال بأس به من وكاالت الاياحة 
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توفر حيث تواألافار، فقد عرفت الوالية نموا ماتمرا في مجا: الخدمات الفندقية. 
 مؤااة فندقية وكلها ااتثمارات محلية. 15و وكالة اياحية 02الوالية على 

 . االستثمارات السياحية في والية سكيكدة8
تدعم قطاع الاياحة بوالية اكيكدة مؤخرا بالعديد من المشاريع الكبرى الكفيلة 

 05لتجعل من الوالية قطبا اياحيا بامتياز. وحاب مدير الاياحة يوجد بالوالية حاليا 
تقدر المشاريع الاياحية قيد االنطالق وأصحابها في مرحلة مشروعا اياحيا، بينما 
مشروعا. أما فيما يتعلق بالمشاريع األجنبية فلم تاجل  52إتمام اإلجراءات اإلدارية 

 الوالية أي طلب ااتثماري أجنبي في القطاع الاياحي في الانة الحالية.
لانوات الفندقية في اتدعم قطاع الاياحة بوالية اكيكدة بالعديد من الهياكل كما 

 األخيرة، وهي ااتثمارات أجنبية مشتركة مع ماتثمرين أجانب.
تعززت والية اكيكدة بهياكل اياحية لعل أبرزها المركب الاياحي الضخم "قوس  -

نجوم الواقع بشاطئ العربي بن مهيدي وهو تابع ألحد الماتثمرين  21قزح" ذو 
ية متخصصة لصالح ماتثمر جزائري باتفاقالخواص، والذي قامت بانجازه شركة تركية 

تايير مع الالالة األمريكية المتخصصة في التايير الفندقي "قولدن توليب"، من خال: 
إنشاء "فندق روايا: توليب" بالمنطقة الاياحية العربي بن مهيدي يتربع على مااحة 

أجنحة  1غرفة،  090مليار دج، يضم  1ألف متر مربع بتكلفة  02إجمالية تقدر ب 
منها جناح رئااي، كما يتوفر هذا الفندق بنجومه الخمس على عدة مطاعم وغرف 
لذوي االحتياجات الخاصة، قاعة ضيافة للشخصيات المرموقة، حمامين للاباحة وقاعة 
لالاترخاء والتدليك، قاعة للمحاضرات بواائل الكترونية متطورة، ومجمع مائي، كما 

 هذا وتتواصل وتيرة االاتثمار بهذا المركب من خال: يضمن التكوين في مجا: الفندقة.
الشروع في انجاز فندق "روايكادا" بأعالي بويعلى بواط مدينة اكيكدة والذي ايوفر 

 غرفة واألشغا: به جد متقدمة. 522حوالي 
أما المشروع الثاني وهو من بين أضخم المشاريع الاياحية بوالية اكيكدة والمتمثل  -

ابع لشركة "رانيا الند" ألحد الماتثمرين الشباب، الواقع بواط المدينة في فندق اياحي ت
مليار انتيم  050متر مربع وقدرت تكلفة انجازه  1122ويتربع على مااحة تتعدى 
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والذي تم انجازه بالشراكة مع الالة "بارصيلو" االابانية في اطار الشراكة الجزائرية 
 االابانية.

متمثل في انجاز قرية اياحية المنطقة الاياحية العربي بن بينما المشروع الثالث وال -
مهيدي، تقوم بإنجازه الشركة الجزائرية الاعودية لالاتثمار )ملكية مشتركة( بتكلفة مالية 

تمويل المااهمين، من بينهم  %12تمويل بنكي و  %22مليار دج،  2.0تقدر ب 
 5252 دقية تتاع ألكثر منشركة منشآت "أكوي" الفندقية الجزائرية، يضم اكنات فن

 5122غرفة، مارح يتاع : 551شقة وفيالت وفنادق اياحية تضم  010ارير، 
مقعد واينما )مما يشجع الاياحة الثقافية( ومنتزه ألعاب مائية وماابح ومطاعم وفندق 
الصحي )وبهذا تكون الوالية قد انتهجت طريق الاياحة الصحية(، محالت تجارية 

جيع الاياحة الرياضية(، مركز تجاري وحظيرة للايارات، والذي ومرافق رياضية )تش
حيث بلغت  0255وينتظر ااتالمها في أوت  0259انطلقت األشغا: به في جويلية 

 .%21نابة األشغا: بها 
وقد خصصت الوالية مبالغ مالية معتبرة خال: الانوات الاابقة لتجايد عدة برامج 

والكهرباء والغاز، صيانة وا عادة تأهيل الطرق من تنموية على غرار اإلنارة العمومية 
 أجل المااهمة في جذب االاتثمارات األجنبية.

من خال: ما تم عرضه يتضح لنا قلة االاتثمارات الاياحية األجنبية بوالية اكيكدة 
فما عدا مشروع فندق روايا: توليب بالشراكة مع مؤااة االنجاز التركية، باتفاقية 

افة األمريكية المتخصصة في التايير الفندقي "قولدن توليب"، باإلض تايير مع الالالة
إلى فندق اياحي تابع لشركة رانيا الند" بالشراكة مع شركة بارصيلو االابانية، والقرية 
الاياحية التي ال تزا: في طور االنجاز وهو ااتثمار جزائري اعودي بمنطقة العربي 

 في النهوض بقطاع الاياحة بالوالية وتشجيعبن مهيدي، والذي يتوقع منه أن يااهم 
 الماتثمرين األجانب لالاتثمار بها.

 . معوقات االستثمار السياحي األجنبي بوالية سكيكدة1
على الرغم من الجهود التي تبذلها والية اكيكدة لترقية الاياحة إال أن الواقع 

نبي ر الاياحي األجيكشف وجود مجموعة من الحواجز والعراقيل التي تحد من االاتثما
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 ه المجلس الشعبي الوالئيوالمحلي على حد اواء حاب ما جاء في التقرير الذي أعد
 ويمكن إجمالها في النقاط التالية  ،لاكيكدة

عدم خضوع العديد من المناطق الاياحية الطبيعية بالوالية لدرااات تهيئة حقيقية  -
 ماعدا الدرااات التي أنجزت من قبل المؤااة الوطنية للتواع العمراني؛ 

قدم النايج العمراني للوالية والذي لم يعد مناجما مع ما يجب أن يكون عليه قطاع  -
 الاياحة؛

 وانتشار الفااد اإلداري؛ كثرة اإلجراءات اإلدارية -
قلة المنشآت وهياكل االاتقبا: ذات النوعية الجيدة حاب المواصفات العالمية  -

 المدعمة لجذب االاتثمار؛
البطء والتماطل فيما يخص عملية تايير العقار الاياحي بابب غياب مخطط  -

 التهيئة؛
 تدهور شبكة الطرقات وقلة المنشآت والهياكل الترفيهية؛ -
 هما: المواقع األثرية والطبيعية؛إ  -
محدودية دور وكاالت الاياحة واألافار التي يقتصر على بيع تذاكر العمرة وتنظيم  -

رحالت إلى تونس، وا هما: جانب الترويج للمنتج الاياحي المحلي من خال: ااتقطاب 
 الاائح األجنبي وتنظيم رحالت إلى مختلف المناطق الاياحية بالوالية؛

فر نظام معلومات خاص بمناطق الجذب الاياحي بالوالية ليطلع عليها عدم تو  -
 الماتثمرون األجانب.

( والذي يعتبر 0212وفي إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية بالجزائر )
جزءا من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، وهو المشروع الذي تاتمد الدولة من خالله 

والتنمية الاياحية يجب أن تنطلق من الماتوى  0212مشروعها الاياحي مع آفاق 
المحلي، لهذا وضعت والية اكيكدة مخططها التوجيهي الذي يرمي إلى تحديد والتعريف 
بالمؤهالت الطبيعية والاياحية للوالية مما يجعلها والية اياحية بالدرجة األولى، وتناو: 

مكانية المخطط أهم المعطيات االقتصادية والمؤهالت الطبيعية وا لاياحية بها وا 
ااتغاللها للنهوض بالقطاع من خال: االاتثمار الاياحي، بالتركيز على  إبراز 
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الوجهات الاياحية لوالية اكيكدة؛ إبراز األقطاب الاياحية للوالية وما تحتويه من 
مكتابات ومؤهالت اياحية؛ الترويج للاياحة وجودة المنتج الاياحي بالوالية باالعتماد 

نولوجيا االعالم الحديثة؛ االهتمام بالعنصر البشري كونه المحرك األاااي على تك
للتنمية عن طريق بعث برنامج تكويني في المجا: الاياحي على ماتوى المعاهد 

  .(26)والمراكز التكوينية
 ثالثا: النتائج واالقتراحات

 التالية بعد معالجة موضوع الدرااة تم التوصل إلى النتائج النتائج: . 1
مناخ االاتثمار األجنبي في الجزائر ال يزا: دون الماتوى وذلك بابب العديد من  -

كثرة اإلجراءات اإلدارية وتميز اإلدارة الجزائرية بنوع من  من بينها  المعوقات
البيروقراطية وانتشار الفااد اإلداري، وغياب التنايق بين اإلدارات مما يجعل الماتثمر 

فرغة من أجل ااتخراج وثيقة معينة، باإلضافة إلى جملة من القوانين يبحث في حلقة م
االاتثمارية التي ال تااعد على جذب الماتثمرين األجانب وعلى رأاها القاعدة 

؛ عدم االاتقرار االقتصادي ونقص البنية التحتية والمرافق 95/15االاتثمارية 
 الاتثمار الاياحي؛لاألاااية الالزمة 

ثمار الاياحي األجنبي بوالية اكيكدة العديد من المعوقات أبرزها  عدم يواجه االات -
تهيئة مناطق التواع الاياحي؛ قلة المنشآت والهياكل المدعمة لجذب االاتثمار وبطء 

 تايير العقار الاياحي؛ إهما: المواقع األثرية والطبيعية؛
كااب األفر  - ة ومعرفية اد قدرات علميالتغيير في األفراد من خال: التدريب والتكوين وا 

يااهم في جذب االاتثمار األجنبي، وهذا ما يوضحه المخطط التوجيهي للتهيئة 
 الاياحية لوالية اكيكدة؛

التغيير في التكنولوجيا بااتخدام واائل االعالم واالتصا: الحديثة يعمل على  -
للتهيئة  يالترويج للاياحة، وبالتي جذب الماتثمرين األجانب حاب المخطط التوجيه

 الاياحية لوالية اكيكدة؛
التغيير في الهيكل التنظيمي من خال: مرونة الهيكل وان قوانين جديدة لتشجيع  -

 االاتثمار األجنبي.
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قديم مجموعة من نتائج يمكن ت من خال: النتائج المتوصل إليهااالقتراحات: . 8
  االقتراحات

ة اإلداري من البيروقراطية والفااد والوااطتاهيل اإلجراءات اإلدارية وتنقية الواط  -
 التي تايطر على معظم اإلدارات الجزائرية؛

والتي تعتبر  95/15ضرورة مراجعة قانون االاتثمار وخاصة القاعدة االاتثمارية  -
 العائق األو: أمام جذب الماتثمرين األجانب؛

تغييرات في ة لمواكبة التكوين وتدريب العاملين في مجا: االاتقبا: والاياحة والفندق -
مجا: الاوق الاياحية، وتغيير الوكياتهم للتعامل مع الماتثمرين األجانب واكتااب 

 الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجا: الاياحة؛
توفير قاعدة معلومات اياحية عن مواقع التراث الثقافي والطبيعي بالجزائر على  -

 شبكة المعلومات الدولية؛
 أيام درااية حو: الاياحة واالاتثمار الاياحي األجنبي في الجزائر.تنظيم  -

 والمراجع المعتمدة الهوامش

يواف أحمد دودين، إدارة التغيير والتطوير التنظيمي، دار اليازوري العلمية للنشر  (1)
 .1، ص 0251والتوزيع، 

، ص 0250ايد االم عرفة، االتجاهات الحديثة في إدارة التغيير، دار الراية،  (2)
25. 

، 0222محمد الصيرفي، إدارة التغيير، دار الفكر الجامعي، اإلاكندرية، مصر،  (3)
 .00ص 

طويهر طه مدني، أهمية القيادة التحويلية في تفعيل إدارة التغيير التنظيمي، مجلة  (4)
 .050-055، ص ص0252، جانفي 00العلوم االجتماعية، الجزائر، العدد 

ة ات الموظفين نحو التغيير التنظيمي، مذكر اوفي نبيل، درااة تحليلية التجاه (5)
-0259ماجاتير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التايير، جامعة قانطينة، 

 .50، ص 0251
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 .0-1يواف أحمد دودين، مرجع ابق ذكره، ص ص  (6)
 .502ايد االم عرفة، مرجع ابق ذكره، ص  (7)
ي التنظيمي في تطوير االبتكار فتيقاوي العربي، مداخلة بعنوان دور التغيير  (8)

منظمات األعما: الحديثة، الملتقى الدولي اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات 
، 0252ماي  51و 50الحديثة، جامعة اعد دحلب، البليدة، الجزائر، يومي  

 .2ص
طروحة أ، أثر التغيير التنظيمي على أداء الموارد البشريةعالوي عبد الفتاح، ( 9)

، 1وراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التايير، جامعة الجزائردكت
 .12 -05ص ص ، 0250/0251الجزائر، 

الداوي الشيخ، شتاتحة عائشة، مداخلة بعنوان مدخل في تحليل التغيير التنظيمي ( 10)
وطرق تعامله مع مشكل المقاومة، الملتقى الدولي حو: اإلبداع والتغيير التنظيمي 

ماي  51و 50المنظمات الحديثة، جامعة اعد دحلب، البليدة، الجزائر، يومي  في
 .51، ص 0252

اعيداني رشيد، أهمية االاتثمار الاياحي في التنمية االقتصادية، مجلة البشائر ( 11)
 .0، ص 0252، جوان 0، العدد 1االقتصادية، الجزائر، المجلد 

اشر في ترقية االاتثمار الاياحي في المخاطرية، دور االاتثمار األجنبي المب( 12)
دو: المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .29، ص 0252 -0250جامعة حايبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  التايير،
)13  ( OCDE, Définition de référence détails des investissements 

internationaux, paris, 1983, p14. 

 .9حري المخاطرية، مرجع ابق ذكره، ص ( 14)
بن حمودة محبوب، بن قانة إاماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية ( 15)

 .09، ص 0222، 1االاتثمار األجنبي، مجلة الباحث، الجزائر، العدد 
ي االاتثمار األجنبعدنان فرحان عبد الحاين، دور القدرات العلمية في جذب ( 16)

 .10، ص 0251، 10، العدد 2المباشر، مجلة العلوم االقتصادية ، المجلد 
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 ( للمزيد انظر 17)
وصاف اعيدي، فويدري محمد، واقع مناخ االاتثمار في الجزائر  بين الحوافز  -

 ، ص0222، 2مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التايير، الجزائر، العدد والعوائق، 
 .92-90 ص

قاام نايف علوان، تأثير العدالة التنظيمية على انتشار الفااد اإلداري )درااة  -
، 0222، 22الجزائر، العدد  ميدانية(، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التايير،

 .09-00ص ص
مداخلة بعنوان معوقات االاتثمار األجنبي المباشر عماري عمار، بواعدة اعيدة،  -

، الملتقى العلمي الدولي الثاني حو: إشكالية النمو في وابل تفعيله في الجزائر
الشرق األواط وشما: إفريقيا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التايير، األورااي، 

 .05، ص 0221نوفمبر  51و  59الجزائر، يومي 
مصطفى أحمد الايد مكاوي، االاتثمار الاياحي في مصر والدو: العربية )األهمية  -

 ، مركز اإلمارات للدراااتااتراتيجيةؤية التطوير(، مجلة درااات والتحديات ور 
 .15ص ، 0259، الطبعة األولى، 551، اإلمارات، العدد االاتراتيجيةوالبحوث 

عبد الرزاق موالي لخضر، خالد بورحلي، متطلبات تنمية القطاع الاياحي في  -
، 0250، جوان 9العدد الجزائر، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، الجزائر، 

 .50ص
عدنان فرحان عبد الحاين، دور القدرات العلمية في جذب االاتثمار األجنبي ( 18)

 .09ص  10،0251، العدد 2المباشر، مجلة العلوم االقتصادية، العراق، المجلد
 .00 -01بن حمودة محبوب، بن قانة إاماعيل، مرجع ابق ذكره، ص ص ( 19)
ية، دور اقتصاديات النقل والاياحة في تحقيق التنمية معمري محمد، قارف اعد( 20)

، 5االقتصادية، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد
 .011، ص 0250

 .01عدنان فرحان عبد الحاين، مرجع ابق ذكره، ص ( 21)
 .00-01عماري عمار، مرجع ابق ذكره، ص ص ( 22)
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 .010 -011مرجع ابق ذكره،  ص ص معمري محمد، قارف اعدية، ( 23)
انواي بن عومر، مراد بوديبة محمد جميل، واقع االاتثمار األجنبي المباشر ( 24)

في ظل اإلصالحات في الجزائر وأثره في التنمية االقتصادية، المجلة الجزائرية 
 .12، ص 0259، أفريل 1لالقتصاد واإلدارة، الجزائر، العدد 

)25( The Global Competitiveness Report 2017- 2018, Committed 

to improving the state of the world .Available at: www. 

Weforum.org/reports/the global competitiveness report. 

المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية، المتصفح على الموقع االلكتروني لمديرية  (26)
 الاياحة  

www.skikdatourisme.com  

http://www.skikdatourisme.com/
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 09/90/1922اريخ القبول:ت                     12/90/1922تاريخ اإلرسال: 
 عوائق االستثمار السياحي بوالية تمنراست وعوامل النهوض به

Barriers Of The Tourism Investment In Tamanrasset 

State And Its Promotion Rise Factors 

  عبد هللا بن عبد السالم                                          كلثوم حمدي       
   saikbal5108@yahoo.fr                                hamdistaps@gmail.com  

 لتامنغستالمركز الجامعي 
 الملخص:

يعتبر االستثمار السياحي صناعة القرن الحالي نظرا لما يقوم به من دور فعال في جلب 
كما أن السياحة كصناعة أصبحت تلعب دورا بارزًا في دعم رؤوس األموال األجنبية، 

االستثمار في هدا القطاع يتأثر بحجم اقتصاديات العديد من الدول وتنشيطها، كما ان 
التسهيالت والخدمات المقدمة و المشجعة وبالنية التحتية المتوفرة و االستثمارات السياحية 
والفندقية تشكل النسبة األكبر من الدور الذي يلعبه القطاع في التأثير على القطاع في 

ه سنحاول معرفة ماهية أهم التأثير على قطاعات عدة في التنمية المحلية والدولية وعلي
"الجزائر" و محاولة التعرف على  المعوقات التي تواجه االستثمار السياحي بوالية تمنراست

 جل النهوض بهذا. أأهم العوامل من 
  .االستثمار السياحي، السياحةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Tourism investment is the industry of the current century because of 

its active role in attracting foreign capital, and tourism as an 

industry has played a prominent role in supporting and revitalizing 

the economies of many countries, and investment in this sector is 

influenced by the volume of facilities and services provided and 

encouraged With the available infrastructure and tourism and hotel 

investments, the sector plays the largest part in influencing the 

sector in impact on various sectors of local and international 

development and so we will try to find out what are the most 

important constraints facing tourism investment in the state of 

Tamanrast  " Algeria "and try to identify the most important factors 

for the advancement of this sector.  

mailto:saikbal5108@yahoo.fr
mailto:saikbal5108@yahoo.fr
mailto:hamdistaps@gmail.com
mailto:hamdistaps@gmail.com
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Keywords: tourism investment, tourism. 

 مقدمة:
مهما في تحقيق التنمية نظرا ألثرها االقتصادي واالجتماعي والثقافي تعد السياحة قطاعا 

تغطية االستثمار السياحي في أي دولة يعد لبنة من البنات الهامة في ، وبتالي فإن والبيئي
 أساسيا موردا يمثل أصبحال يمكننا أن ننكر انه  العجز المسجل في مجال اإليواء، كما

فاستثمار السياحي يعتبر صناعة  االقتصادية وتيرتها ةتنمي في الدول أغلب عليه تعتمد
االزدهار المستمر للسياحة يقضي  دلك إلى إضافة  ومتداخلة ومتنوعة متعددة أوجهذات 

على العديد من المشاكل كالبطالة والركود االقتصادي ويعيد توزيع السكان بشكل أفضل  
 أن كمالعمرانية السياحية الجديدة وذلك بالمشروعات السياحية التي تقام في المجتمعات ا

 في الفعال و األول اإلطار الدولة من يجعل قد  االستراتيجي القطاع بهدا االهتمام

يعتبر االستثمار السياحي العصب ، بحيث فيه العقالني لالستثمار مناسبة آليات وضع
مية المحرك للتنمية السياحية المستدامة ونشاطا حامال للثروات ومساهما في التن

االقتصادية واالجتماعية، ومن أجل وضع إستراتيجية تنموية على المدى الطويل البد من 
التمحيص الدقيق في كل اإلشكاليات والمسائل الهامة التي تشكل عوامل أساسية للنهوض 
السريع بهذا االستثمار في منطقة الهقار ، ونظرا لما تملكه والية تمنراست من قدرات 

مكانيات سياحية متنوعة كتنوع المؤهالت الطبيعية والثقافية والبيئية والحموية ... ، هذا  وا 
 ما جعلها تجذب السياح من داخل الوطن ومختلف أنحاء العالم.

وأمام هذه االمتيازات التي تنفرد بها والية تمنراست يتطلب منا الوقوف على واقع 
المنتوجات السياحية الواجب االستثمار السياحي بالمنطقة الذي يأخذ في الحسبان أنواع 

يجاد سياسة جديدة لتسييره.  تطويرها وكذا طبيعة المشاريع المبرمج إنجازها وموقعتها وا 
ماهية وعليه سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على السؤال التالي:   

 معوقات االستثمار السياحي في والية تمنراست وما سبل انعاشه والنهوض به؟
I. بوالية تمنراست تعريف  

كلم.  0222تقع والية تمنراست في جنوب الجزائر، تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 
تحدها من الشمال والية غرادية و والية ورقلة و من الشرق والية اليزي و من الغرب والية 
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أدرار و من الجنوب دولة النيجر ودولة مالي وهي أكبر الواليات مساحة و مع أنها تقع 
ي قلب الصحراء فوالية تمنراست والية تارقية فمناخها مختلف يغلب عليه االعتدال نظرا ف

م عن سطح 0022لتضاريسها الجبلية حيث تقع عاصمة الوالية تمنراست على ارتفاع 
البحر. و تضم سلسلة جبال الهقار التي بها أعلى قمة جبلية بالجزائر وهي األتاكور 

    دوائر  7تنقسم والية تمنراست إلى يح تينهيان، كما م.  ومن ابرز معالمها ضر 3223
 تين زاوتين. تاظروك، تمنراست عين صالح، عين قزام عين غار، سيلت، بلديات، 02و 

II.  :السياحة 
 تعريف السياحة: .2

أقر  0693عرفت مؤتمر األمم المتحدة للسياحة و السفر الدولي المنعقد في روما الذي 
نسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة  أن السياحة: هي ظاهرة اجتماعية وا 

عشرين ساعة، وال تزيد عن اثنا عشر  إلى مكان آخر لفترة مؤقتة ال عن تقل أربعة و
جناحان هما  شهر بهدف السياحة الترفيهية العالجية أو التاريخية، والسياحة كالطائر لها

 .(1)السياحة الخارجية والسياحة الداخلية
 بوالية تمنراست. 0209-0227يوضح توافد السواح عبر الوكاالت من  (20)شكل رقم

 عدد السواح األجانب عدد السواح الوطنيين السنوات
0227 076 6967 
0226 009 9262 
0226 096 7960 
0202 69 0002 
0200 670 633 
0200 02 600 
0203 690 00 
0200 0763 66 
0200 63 06 
0209 000 707 
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2017 0000 006 
 0207المصدر: وثائق مديرية السياحة 

 0207من خالل الجدول المبين أعاله يتضح لنا أن أعلى عدد إلقبال السياح كان سنة 
 0200في حين قدرت اقل سنة  0000حيث قدر عدد السواح المقبلين عبر الوكاالت ب 

بحيث  0227سائح، أما بالنسبة ألعلى  عدد للسياح األجانب فكان سنة  02بحيث ب 
 سائح. 00ب 0200في حيث اقل عدد كان سنة  6967قدر ب

وقد اعتمد المجلس االقتصادي التابع لهيئة األمم المتحدة في قراره  تعريف السائح: .0
السائح على أنه هو  في شأن تعريف  0693الصادر في االجتماع المنعقد في روما سنة 

كل شخص يقيم خارج موطنه المعتاد خالل فترة تزيد على أربعة و عشرين ساعة و تقل 
 .)2(عن عام

ثمار السياحي يتمثل في مجموع ما ينفق في قطاع االست :تعريف االستثمار السياحي .3
استثمارات أجنبية موجهة لهذا القطاع ، ويعتبر  السياحة ، وما تستقطبه الدولة من

كبيرة للنجاح وتحقيق عوائد  االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة لما تتيحه من فرص
األموال  مدى تدفق رؤوسمالية معتبرة، كما أن تطور االستثمار السياحي يتوقف على 

المحلية واألجنبية لالستثمار في مجال السياحة، إلى جانب قوة المنتوج السياحي 
الطلب عليه في سوق السياحة العالمية ومدى اهتمام الدولة بعنصر  المعروض وحجم

، ويمكن أن نقسم االستثمار السياحي إلى )3(السياحي التسويق السياحي للتعريف بمنتوجها
 :4قسمين

حيث تشمل العديد من القطاعات والخدمات استثمار في مجال الخدمات السياحية:   .0
  : النشاط السياحي األساسية في

وتشمل الفنادق والمنتجعات السياحية و كل ما يتعلق بإقامة السائح  خدمات اإلقامة: 
 مرافقة كاإلطعام والخدمات الترفيهية األخرى  من خدمات

وتشمل تشييد الطرق وتوفير سيارات النقل للسياح وكذلك بناء  خدمات النقل: 
 خطوط النقل بين بالد السائح والدولة المضيفة. المطارات وتوفير
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وتشمل توفير شبكة الهاتف النقال خاصة في المناطق الصحراوية  خدمات االتصال: 
توفير كل  السياح وكذلك توفير خدمات االنترنت بتدفق جيد وهذا من أجل التي يزورها

 الظروف لمتعة السائح
التي تمتلكها الدولة  لمجالتوتشمل العديد من ا االستثمار في الثروة السياحية: .0

  :ومنها
االستثمار في الموارد الطبيعية: وذلك باالهتمام بالموارد الطبيعية للدولة المضيفة  

  عليها وذلك من خالل المحافظة
من خالل تشجيع وتنظيم المهرجانات االستثمار في الموارد الثقافية: وذلك  

وفتح المناطق األثرية أمام القطاع العام والخاص  الثقافية والمحافظة على اآلثار
 لالستثمار فيها.

يوضح مشاريع االستثمار السياحي خارج منطقة التوسع السياحي بوالية  (20) جدول رقم
 تمنراست

مناصب 
 الشغل

طاقة 
 اإلستعاب

 الرقم طبيعة المشاريع

092 002 
مشاريع االستثمار السياحي التي في طور 

 اإلنجاز
20 

 20 مشاريع االستثمار السياحي المتوقفة 69 30
 03 مشاريع االستثمار السياحي غير المنطلقة 660 300
 المجموع 030 0000

 المصدر: وثائق مديرية السياحة لمديرية تمنراست
 :)5(يمكن تقسيم أركان السياحة يلي ما يلي أركان السياحة:. 4

إن النشاط السياحي مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النقل إال أنه ال يمكن أن تنشأ  النقل:
 وسائل النقل وتوفر طرق المواصالت وخدماتها حيث نجد:  السياحة وتتطور دون تطور

 و يشمل السيارات الخاصة والمؤجرة، القطارات، الدراجات النارية ... الخ. النقل البري:
 ويشمل المراكب، الزوارق...الخ النقل البحري:
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 . ويشمل الطائرات بأنواعها النقل الجوي :
ال توجد سياحة بدون أماكن اإليواء فأول ما يبحث عنه السائح حين وصوله أي  اإليواء:

ث عن مكان مناسب لإلقامة إذ يبحث عن اإلقامة قبل البحث هو البح إلى أو دولة مكان
 الشقق السياحية والمخيمات. عن الترفيه، ويتمثل اإليواء في الفنادق،

ال تنجح أي سياحة بدون برنامج معين يتمتع به السائح، وتتمثل هذه البرامج في  البرامج:
ه والمناطق العالجية أو الدينية واألماكن األثرية والتاريخية وأماكن الترفي زيارات المتاحف

الخدمات السياحية األخرى مثل  أو الطبيعية أو الرياضية ... الخ، باإلضافة إلى
 المحالت، األسواق، المنتزهات ... . الخ

 أهم المنشآت السياحية بوالية تمنراست:.5
 الفنادق:  .2

العالم، فالسائح  تلعب الفنادق الدور األول و الرئيسي في تنمية السياحة في أي بلد في
يقضي وقتا طويال في الفنادق و خاصة بالنسبة للسياحة العالجية وسياحة األعمال 
والمؤتمرات، و السائح إلى أي بلد فإن أول شئ يقوم به هو البحث عن الفندق قبل الطعام 
والشراب هدا منجهة، ومن جهة ثانية الفنادق تعطي انطباعات جيدة إلى السياح عن البلد 

. ومن بين الفنادق و المخيمات التي )6(يزورونه بعد انطباعات المطار أو الميناء الذي
 يتضمنها القطب السياحي بالوالية نجد:

 0200يمثل مختلف الفنادق بوالية تمنراست لسنة  (03)جدول رقم
 العنوان طاقة االستيعاب التصنيف صاحب الفندق الفندق

 تهات
حاج محمد 
 نجوم 3 شريف

 غرفة 002
 مقابل لمقر الوالية سرير322

 نجوم 3 محمد تبوري  تيديكلت
 غرفة92
 سرير002

 عين صالح

تين 
 هنان

 / بن عبد الجليل
 غرفة00
 سرير62

شارع األمير عبد 
 القادر

 ساحة أول نوفمبر غرفة32 / خلوفي محمد ايلمان
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 سرير70

 / افروجن حمو اهقار
 غرفة 02
 سرير 02

 
 قطع الواد

 / قطاع باجوة
 غرفة02
 سرير02

 عين صالح

 سرير00 / بورنان رابح بورنان
حي سرسوف 

 تمنرات
 المصدر: وثائق مديرية السياحة تمنراست

 :المخيمات .0
وقد تطورت المخيمات  يعتبر نشاط المخيمات السياحية أحد أهم وسائل الجذب السياحي،

هو كل مخيم يقام  بشكل سريع في السنوات األخيرة، وظهرت العديد من األنماط الجديدة،
في المناطق الصحراوية أو الجبلية أو الساحلية وفقًا المخيمات البيئية السياحية لألنظمة و 
الشروط والضوابط المعتمدة من الجهات المعنية بغرض االستثمار السياحي التجاري 

 . وبمقابل مادي
 .0200يوضح مختلف المخيمات بوالية تمنراست  (05) جدول رقم
 طبيعة النشاط العنوان صاحب المخيم المخيم

 قطاع خاص طريق ادريان كرفان سراين كرفان سريان
 قطاع خاص إنزوان تمنراست رقاني علي البوستن
 قطاع عام صورو تمنراست بلدية تمنراست داسين

 النخيل
هيباوي عبد 
 الرحمان

 قطاع خاص صورو تمنراست

الخشب 
 المتحجر

 بوتقي موسى
 قطع الواد 020ص ب

 تمنراست
 قطاع خاص
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 قطاع خاص عين صالح حاجي محمد الزريبة
 قطاع خاص تمنراست 037ص ب  لبعير احمد الجمل
 قطاع عام اسكرام تمنراست باحمو احمد اسكرام

 مخيم اسكرام
يوالسار سيدي 

 علي
 قطاع خاص اسكرام تمنراست

 بوبو
رقاني عبد 
 الرحمان

 قطاع خاص صورو تمنراست

 تمنراست لوالية مديرية السياحةالمصدر: وثائق 
 من أهم األنواع نجد: أنواع السياحة:. 6

 يوضح انواع السياحة (04)شكل رقم 
 النوع المعيار

الدافع أو الهدف 
 من الرحلة

السياحة الترفيهية، السياحة الثقافية، السياحة العالجة، السياحة 
 الدينية، السياحة الرياضية.

 الداخلية ، السياحة الدولية.السياحة  الموقع أو الحدود
قامة  سياحة موسمية، سياحة الدائمة، سياحة فصلية. فترة اإلإ
 السياحة الفردية، السياحة المنظمة. طريقة التنظيم

 سياحة الفردية، سياحة المجموعات. العدد
 سياحة الشباب، سياحة متوسطي األعمار، سياحة كبار السن. السن

 اإلجتماعية، سياحة الطبقة المتميزة.السياحة  مستوى اإلنفاق
 بطريق الجو، البرية، المائية. وسيلة النقل

 سياحة المناسبات، سياحة الشتاء، سياحة الصيف. الموسم السياحي
 صحراوية، جبلية، شاطئية، المرتفعات، الغابية، و األنهار. الموقع الجغرافية

العادات و التقاليد كمدخل استراتيجي لتنمية السياحة الصحراوية، المصدر: ريوقي سليمة، 
     ، على الخط: 06/20/0206تاريخ االطالع 

       https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/.../test/ryougui.docx 

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/.../test/ryougui.docx
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 :أهمية االستثمار السياحي في توفير مناصب الشغل. 7
يستوعب القطاع السياحي أعداد كبيرة من العمال ألن معظم خدماته ال يمكن أن تؤدى 
إال من خالل العنصر البشري، حيث ال يمكن تأديتها بواسطة اآلالت؛ و يختلف أثر 
االستثمار السياحي على العمالة وفقا لألهمية النسبية لهذا القطاع في االقتصاد الوطني و 

للقطاعات اإلنتاجية األخرى وتكمن أهم هذه التأثيرات فيما  لنسبة أهميته كقطاع إنتاجي با
 :)7(يلي
إن تأثير السياحة على العمال تحدد أنماط النشاط السياحي فبعض األنشطة تحتاج  .0

إلى يد عاملة مكثفة عن األنماط األخرى، فتسهيالت الضيافة والسيما في الفنادق وبيوت 
 :كما يلي الضيافة توظف نسبة كبيرة من العمال

 توفر مؤسسات اإلقامة فرصة عمل واحدة على األقل لكل غرفة 
من جملة فرص العمل التي توفرها % 70توفر أنشطة السياحة و الترويح ماال يقل عن  

 مؤسسات اإلقامة
تؤمن قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي نفس عدد فرص العمل التي  

 .توفرها مؤسسات اإلقامة
السياحة على العمال تحدده المهارات المتاحة محليا، فالنشاطات إن تأثير  .0

السياحية تتطلب في الكثير من األحيان عدد كبير من العمال ذوي المهارات القليلة و 
بالمقابل فإنها تخلق عددا أخر من الوظائف اإلدارية والمتخصصة، و غالبا ما يتم ملء 

 .قليم أو جلبها من الخارجهذا القطاع من قطاعات العمل األخرى في اإل
إن معظم العمالة في القطاع السياحي تتسم بالموسمية حيث يتطلب ذلك تشغيل  .3

عمالة إضافية لمواجهة الزيادة في الطلب خالل موسم الذروة  وهو شيء مفيد ألولئك 
الذين يتطلعون إلى عمل موسمي، كما هو الحال لدى الطالب و ربات البيوت و 

في، و من جانب آخر فإن العمل الموسمي يؤدي إلى سلبيات فهو أصحاب العمل اإلضا
يجتذب قوة العمل الهامشية و يرى البعض أن هذا ال يشجع على الحركة بعيدا عن 

 .القطاعات االقتصادية األكثر إنتاجا
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تعكس موسمية العمل في االستثمارات السياحية عدة أثار اقتصادية و اجتماعية  .0
العاطلة في الفترات غير الموسمية كذلك اجتذاب عمال يعملون منها موضوع طاقة العمل 

 في وظائف أخرى طوال الوقت يكون ذلك على حساب األنشطة غير السياحية
إن اإلنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني و زيادة العمال في  .0

المجتمع، لكن ليس من الضروري أن يتساوى معامل مضاعف الدخل مع معامل 
 .العمالة، فتعظيم الدخل و تعظيم العمالة قد ال يكونان متطابقين تمامامضاعف 

 :)8(أهمية االستثمار السياحي في زيادة فرص االستثمار. 2
مما ال شك فيه أن المشروعات السياحية من أكثر االستثمارات جذبا لرؤوس األموال 

االستثمار السياحي بالنسبة للمستثمرين األجانب و الوطنيين، حيث تتعدد مجاالت 
كأماكن اإليواء الفندقي القرى السياحية، مراكز االستشفاء و السياحة العالجية، وكذلك 

 .أماكن الترفيه و اللهو، المسارح و دور السينما المراكز الرياضية، المطاعم و الكافيتريا
 :و هناك عدة أمور ترتبط باالستثمار السياحي نجملها في ما يلي

رؤوس األموال إلى اإلنفاق على األصول الثابتة مثل شراء األراضي و اتجاه جزء من  .0
 المباني، وتأثيث الفنادق و المنتجعات وكذلك المطاعم و المقاهي

إن عائد االستثمار في القطاع السياحي ليس بالسريع لهذا فإن العديد من الدول المستقبلة 
ألموال المحلية و األجنبية، للسياح اتخذت العديد من اإلجراءات لتشجيع جذب رؤوس ا

كتخصيص األراضي أو منح حق االنتفاع بمقابل مادي بسيط، تسهيل الحصول على 
قروض بشروط ميسرة، إقامة بنية أساسية وخدماتية مدعمة للمشاريع السياحية أو تقديم 

 .إعفاءات ضريبية لفترات معينة
IV.             :عوائق االستثمار السياحي في والية تمنراست           

إن ضعف حركة االستثمار السياحي بوالية تمنراست لم يكن وليد الصدفة و بالنظر إلى 
اإلمكانيات التي تملكها الوالية الحتواء هذا النوع من االستثمار كان من الضروري تسجيل 
 قفزة نوعية على هذا المستوى و أمام التدفقات السياحية للسياح و األرقام القياسية المسجلة
التي تعتبر كمؤشر حقيقي للخوض في هذا المجال ، غير أن ذلك لم يحظ برسم الصورة 
الحقيقية التي نطمح أو باألحرى نطمع في الوصول إليها كل هذا و ذاك سببه وجود 
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الفجوة الواضحة لكل من هو متعايش في قطاعنا و المتمثلة في عدة عوائق معبقة 
وت و هذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعفـها األطراف و التي أشبهها بخيوط العنكب

و إعطاء األمل على تخطيها بنجاح لكن هذا لن يتأتى إال بالوقوف عليها دون غض 
 الطرف على أي مشكل مهما كان نوعه.

وفي هذا السياق يمكن أن نلفت النظر إلى بعض العوائق التي ال زالت تعيق العدد 
الذين بادروا بمشاريعهم أو من هم في طريق المبـادرة المعتبر من المستثمرين السياحيين 

 إليـــــها و تكمن هذه العوائق في ما يلي:
صعوبة الحصول على العقارات األرضية بسبب عدم تهيئتها وتحضيرها على مستوى  .2

 منطقة التوسع السياحي.
 . تجميد دراسة منطقة التوسع السياحي.0
منطقة التوسع السياحي على من ال يملك العقار، مع . تقييد االستثمار السياحي في 3

 عدم وجود جرد شامل للمساحات السياحية األكثر فاعلية للنشاط السياحي .
. نقص التمويل المالي إلتمام المشاريع التابعة للمستثمرين الخواص خارج منطقة 0

 التوسع السياحي.
للبلدان األوربية مما يعرقل  صعوبة اإلجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول .5

مشاركة المتعاملين السياحيين للمشاركة في التظاهرات الدولية والتي تسمح لهم بإمكانية 
التعريف بالمنتوج السياحي للمنطقة وعقد اتفاقيات مع المتعاملين األجانب مجال 

 االستثمار السياحي. 
ي مما يساهم بقوة في ضعف االتصال واإلعالم على المستويين الوطني والخارج .6

تجاهل مقومات الجذب السياحي المحلي من أجل جلب اهتمام المستثمرين وبالتالي إبعاد 
 الصورة الحقيقية لإلمكانيات السياحية للوالية .

عدم وجود تنسيق فعلي بين مختلف القطاعات والمتعاملين السياحيين من أجل دفع  .7
 حركة االستثمار السياحي.

 المنابع الحموية للسماح للمستثمرين بالمبادرة باالستثمار.عدم تهيئة . 2
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عدم تهيئة المسالك السياحية وتزويـدها بالضروريات الالزمة كالماء والبنـزين  .0
والكهرباء...إلخ إلمكانية التفكير في االستثمار في بعض المناطق القريبة من المواقع 

 السياحية.
ينة تمنراست ودوائرها، والطريق الذي يربطها بالدول عدم تهيئة الطريق الرابط بين مد .29

 اإلفريقية المجاورة.
. عدم وجود تنسيق فعلي بين مختلف القطاعات والمتعاملين السياحيين من أجل دفع 00

 حركة االستثمار السياحي
 . نقص التمويل المالي إلتمام المشاريع التابعة للمستثمرين الخواص.00
           ي بالجانب البيئي للمنطقة خاصة جانب النظافغياب االهتمام الجد .22
 .)داخل المدينة وخارجها )

غياب مبدأ الشفافية وتفشي العراقيل البيروقراطية في عملية البدء في االستثمار  .21
 السياحي.

 .ـ عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية خصوصًا األثرية والدينية منها. 03
 للسياحة في بعض المناطق السياحية وخاصة األثرية والتاريخية. عدم وجود شرطة 00

V. عوامل النهوض باالستثمار السياحي 
فيما يخص دعم االستثمار السياحي ينبغي بهذا الصدد أن يكون لكل من الدولة وكذا 
المتعاملين السياحيين دورا أكثر تميزا يعكس أهمية مساهمتهم للنهوض بهذا االستثمار 

نعاشه ورفع  عنه جميع العوائق والحواجز التي يواجهها وذلك بالتحكم في سياسة تسييره وا 
دور الدولة في دعم االستثمار السياحي ولمعرفة ذلك نقوم بدراسة كل دور على حدى 

 كاآلتـــــي: 
   دور الدولة في دعم االستثمار السياحي .0

أولت الدولة في  يعتبر قطاع السياحة موردا هاما يعول عليه االقتصاد الوطني، ولذا
السنوات األخيرة أهمية كبيرة لهذا القطاع من خالل سياسة النهوض بالسياحة التي تنسجم 
مع االختيارات الكبرى للبالد والتحوالت الجذرية التي يعرفها االقتصاد الوطني، حيث 
تستمد هذه السياسة محتواها من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 
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يقة والمجهودات المعتبرة التي ما فتئ يبذلها على الصعيد الدولي إلبراز الصورة بوتفل
 . )9(الحقيقية للجزائر

وفي الرسالة التي وجهها فخامته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسياحة الذي صادف يوم 
حيث أكد فخامته على " الدور الحيوي الذي يؤول للسياحة في التنمية،  0220سبتمبر 07

 )10(إذ أن أكبر الدول السياحية هي أكبرها نموا ورقي
وكذا ضرورة االرتقاء بالقطاع السياحي إلى مصاف القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية 
التي يعول عليها في النهوض باقتصادنا الوطني وتوفير الظروف لترقية المجتمع. وتشير 

توجيهها لتنمية هذا القطاع كذلك الرسالة إلى ضرورة  تعبئة كل الطاقات الوطنية و 
اإلستراتيجي الخالق للثروات والمدر للعائدات وذلك يستوجب تعاون كافة القطاعات 
والجماعات المحلية والحركة الجمعوية والتنسيق فيما بينها. كما قامت الحكومة بإدراج 
قطاع السياحة ضمن األولويات التي تضمنها برنامج عملها في شهر سبتمبر من سنة 

، بحيث نص هذا البرنامج في مجال السياحة على ضرورة بروز صناعة )11(2202
سياحية حقيقة أساسها تثمين الثروات الطبيعية والثقافية والحضارية للجزائر، باإلضافة إلى 

والهدف منها هو تحقيق جملة من  0200إعدادها إلستراتجية التنمية المستدامة إلى آفاق 
عديد من مناصب الشغل مع ارتفاع العائدات السياحية الطموحات من أهمها توفير ال

 وبالتالي الوصول إلى تنمية حقيقية للسياحة. 
ولتكريس هذا الدور وتفعيله ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة صدر قانون 

 :                   )12(حيث نجد 0223-20-07المؤرخ في 23/20يحكم هذه األخيرة رقم 
تكتسي أنشطة التنمية السياحية وترقيتها طابع المصلحة العامة وتستفيد بهذه  :4المادة 

 الصفة من دعم الدولة والجماعات اإلقليمية.
تلتزم اإلدارة العمومية للدولة والجماعات اإلقليمية وكذا الهيئات العمومية في   :2المادة 

   إطار اختصاصاتها بإدراج ترقية السياحة ضمن سياستها القطاعية.
تتخذ الدولة إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المساعدات وتمنح االمتيازات  :22المادة 

المالية والجبائية النوعية الخاصة باالستثمار السياحي قصد تشجيع التنمية السريعة 
 والمستدامة للسياحة واستحداث آثار إيجابية على االقتصاد الوطني. 
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 :ستثمار السياحيدور المتعاملين السياحيين في دعم اإل .0
 . نشاط الوكاالت والدواوين والجمعيات السياحية :2.1

إن والية تمنراست من الواليات األكثر استحواذا على أكبر عدد من وكاالت السياحة 
 واألسفار، أغلبيتها مقرها وسط مدينة تمنراست والبعض اآلخر مقرها بمدينة عين صالح.

أن تلعب دورا كبيرا وهاما في دعم االستثمار  ومن خالل نشاط هذه الوكاالت بإمكانها
السياحي بالوالية ولهذا الغرض ندعو كل القائمين عليها إلى العمل على إبراز هذا الدور 
ونأمل منهم أن يأخذوا بعين االعتبار أهمية نشاطهم باعتباره كعامل أساسي ال يمكن 

تائج اإليجابية المحققة فيما  االستغناء عنه بالنهوض باالستثمار السياحي ونظرا إلى الن
يخص اإلحصائيات الخاصة بتدفقات السياح على المنطقة بفضل النشاط الفعال لهذه 
الوكاالت، كان لزاما علينا ضرورة تأكيد بعض النقاط التي من شأنها جلب االستثمار 
السياحي للوالية من داخل الوطن وخارجه وقبل الحديث في ذلك ينبغي أن نعطف على 

ور اإليجابي لكل من الدواوين والجمعيات السياحية الذي ال يقل شأنا عن الدور المنوط الد
بالوكاالت السياحية فهي بدورها تؤدي دورا فعاال في ترقية النشاط السياحي على المستوى 
المحلى من خالل ضمان حسن استقبال السياح وتسهيل إقامتهم وا عالمهم وتوجيههم 

ضرورية للقيام بالزيارات في المواقع السياحية كما تعمل على وتقديم كل اإلرشادات ال
المحافظة على التراث السياحي وما يتضمنه من معالم تاريخية وثقافية ومواقع طبيعية 
وتعمل على تثمين عاداتنا وفنوننا ومكونات ثقافتنا األصلية والتحلي بالحس الوطني عندما 

 يلحق الضرر بهذا التراث.
دور أكثر ينبغي للقائمين على الوكاالت والدواوين والجمعيات السياحية ولتعزيز هذا ال

السهر على برمجة خطة علمية وعملية تعطي أكثر فعالية واستمرارية للبدء في تنفيذ 
أعمالها الترقوية  بصفة منتظمة تسمح بالمحافظة على الكنوز المتنوعة التي تذخر بها 

ا يساهـم في ضمـان استمرار التدفقـات السياحية سياحة الجزائر في الداخل والخارج ممـ
على المنطقة ويساعد على جلب االستثمار السياحي الذي هو بحاجة إلى تحريك كل 

 .)13(اآلليات التي تملكها هذه الثالثية
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  الخاتمة:
وفي األخير نقول أن االهتمام بقطاع السياحة الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية 
االقتصادية و االجتماعية وصناعة هامة في االقتصاد العالمي كما أنها قد يساهم في حل 

إضافة إلى باإلضافة لالستثمار في مجال الخدمات الكثير من المشكالت داخل الدولة، 
ون له منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق والتسهيالت السياحية سيك
بشكل غير مباشر في تحريك القطاعات االقتصادية األخرى  الوطني والمحلي ومساهمتها

وتندرج االستثمارات التي منها ما هو في طور كاألشغال العمومية، النقل، االتصاالت، 
 0200بتهيئة القطاع السياحي في آفاق  اإلنجاز، في إطار اإلستراتيجية الوطنية الخاصة

والتي هي جزء ال يتجزأ من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم الذي يرمي إلى خلق نوع من 
 . التناسق والتناغم في إنجاز مختلف المشاريع القطاعية

 الهوامش والمراجع المعتمدة
                                                           

بوعموشة حميدة، دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية  (1)
المستدامة، حالة الجزائر، مذكرة ماجستير اقتصاد دولي والتنمية  المستدامة، دراسة

 .06ص  0200جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 األردن، مبادئ السياحة، دار غيداء للنشر والتوزيع، وائل موسى محمود سرحان،(2)  

 .00ص 0200
عبد الحفيظ مسكين، االستثمار السياحي في المناطق السياحية  لطيب داودي، (3) 

بعنوان االستثمار السياحي  دراسة حالة والية جيجل، ورقة بحثية، الملتقى الدولي
،المركز  0200نوفمبر  07 09بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، يومي و

 .26الجامعي تيبازة، ص
تريكي العربي، واقع االستثمار السياحي دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس، رسالة  (4) 

 0200جامعة الجزائر، التسيير، ماجستير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
 .36، 36ص
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سعيداني رشيد، أهمية االستثمار السياحي في التنمية االقتصادية، جامعة  (5)   
  20الجياللي بونعامة، خميس مليانة، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد الثالث، العدد

 .29،  ص0207جوان
الطاهر، سراب اليأس، سلسلة السياحة و الفندق، مبادئ السياحة، الطبعة  نعيم (6

، 0227الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 
 .000،007ص

يسرى دعبس، صناعة السياحة، دراسات و بحوث في انثروبولوجيا السياحة، الملتقى  (7)
 .036، ص0666ندرية، مصر، ، اإلسك0المصري لإلبداع و التنمية، ط

 .000يسرى دعبس، نفس المرجع، ص   (8) 
مهدي زيداني، سبل تطوير االستثمار السياحي، دراسة حالة والية تمنراست، مديرية   (9)

 .03، ص0229السياحة لوالية تمنراست، 
 09الملتقى الجهوي للفاعلين في المجال السياحي للجهة الجنوبية، غرداية في  (10) 

 .07،06، وزارة السياحة، ص0220 جانفي
 .00مهدي زيداني، مرجع سابق، ص  (11) 

 وثائق مديرية السياحة  (12)
 .06،06مهدي زيداني، مرجع سابق، ص  (13)
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 09/90/1922تاريخ القبول:                        12/90/1922تاريخ اإلرسال:
 معوقات االستثمار السياحي األجنبي في الجزائر

Restrictions on foreign tourism investment in Algeria 

 دكاني عبد الكريم 
 طالب الدكتوراه

doukani.1964@yahoo.fr 
 أحمد دراية أدرارالعقيد جامعة 

 :الملخص
 إلى تمتد الجزائرية للسياحة جديدة إستراتيجية وضع إلى الجزائرية الحكومة سعت لقد    
 السياسية اإلرادة يعكس السياحية، والذي للتهيئة التوجيهي المخطط ، عن طريق2025غاية 
 .مستقبال المحروقات لقطاع بديال وجعله به السياحي والنهوض القطاع تطوير في
كسن القوانين ومنح  ،السياحي لالستثمار مشجعة بيئة توفير إلى الدولة عمدت ولهذا    

هناك  السياحي، غير أنه مازالت العقار بخصوص تسهيالت التحفيزات الجبائية وتقديم
العام،  بالمحيط المرتبطة السياحي كتلك االستثمارتعترض  التي المعوقات من مجموعة

 الحصول مستقرة، صعوبة اقتصادية توفر بيئة واألمني وعدم السياسي االستقرار كعدم توفير
 البنكي. التمويل على الحصول السياح، وصعوبة العقار على
ثمرين تفإن تحسين مناخ االستثمار يرتبط أيضا بتوفير جميع الظروف المحفزة للمس ؛وعليه
طار متطور، محاربة مصرفي بيروقراطية، جهاز نزيهة غير إدارة من  تنظيمي الفساد، وا 

 إقناعه على قادر األجنبي ويكون  السياحي، يحفز المستثمر لالستثمار مناسب وتشريعي
  .فيها االستثمار بجدوى 

 االستثمار السياحي، المعوقات، تحفيز االستثمار، مناخ االستثمار. الكلمات المفتاحية:
Summary  :  

   The Algerian government has developed a new tourism strategy 

ranging from at the end of 2025, speaks of the master plan for the 

promotion of tourism, and which expresses the political will to 

develop the tourism and promotion sector and to make an alternative 

to the hydrocarbon sector in the future. 
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   That's why the state to ensure a favorable environment for 

investment including the allocation of tax incentives, financial 

facilities and supply in relation to the tourism building. 

   But there are still a series of barriers to investment in the tourism 

sector, especially those related to the general environment, such as 

failing to ensure political stability and security and the absence of a 

stable economic environment and those tourism sector the difficulty 

of the tourism building and the difficulty of obtaining bank financing. 

   Therefore, the improvement of the investment climate is linked and 

depends on all favorable investor circumstances such as an impartial 

and non-bureaucratic management, a banking system developed with 

such projects, and the fight against corruption and a regulatory 

framework. and appropriate legislation for investment of the tourism 

sector, which favors the foreign investor and be able to persuade him 

the usefulness of the investments. 

Keywords: Tourism Investment, Constraints, Investment 

Stimulation, Investment Climate. 

 مقدمة:
يوم ا في العالم، فقد أصبحت التعتبر السياحة واحدة من أكبر القطاعات الصناعية نمو      

ا إنتاجي ا يكتسي أهمية   ي زيادة الدخل كبيرة  فمن أهم فروع التجارة الدولية، باعتبارها قطاع 
تاحة فرص التشغيل  الوطني، وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدر ا للعمالت الصعبة، وا 
لأليادي العاملة، وهدف ا لتحقيق برامج التنمية االقتصادية، إذ بلغت عائداتها مئات المليارات 

 من الدوالرات، وعدد السائحين مئات الماليين في بعض البلدان.
ي ذلك فهي تتعلق بالعديد من األطراف كمؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات زيادة عل    

غير الحكومية، والقطاعات والخدمات المعنية بها، وكبر حجم البنية األساسية الالزمة 
 لدعمها، كالنقل والمصارف، وشركات االشهار والترويج. 

علها من األولويات والجزائر على غرار كل الدول تطمح إلى ولوج سوق السياحة وج    
الوطنية، وجعل الجزائر أحد مراكز الجذب السياحي من الدرجة األولي، عن طريق ترسيخ 
سياسة واستراتيجية حكيمة وطموحة وفعالة، تعتمد على االستفادة من تجارب البلدان 

السياحة المستدامة  السياحية المجاورة، وتطبيق التعليمات والتوجيهات الواردة في ميثاق
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م، والتي جاء فيها أنه 'ينبغي أن تكون السياحة المستدامة على المدى 5991صادر سنة ال
 الطويل، وغير مؤثرة في المحيط البيئي، وذات ديمومة من الناحية االقتصادية".  

إن الواقع السياحي في الجزائر ال يبعث على التفاؤل، على الرغم من أهمية القطاع     
ير من الدول، ففي الجزائر لم يرقي هذا القطاع إلى المستويات السياحي المتزايدة في كت

المطلوبة التي تمكن من الوصول إلى األهداف المرجوة منه، حيث بقيت نتائجه محدودة 
جدا إذا ما قورنت ببلدان العالم عموما، والبلدان المجاورة على الخصوص، إذ يبقي حجم 

 لكبر مساحة الجزائر.  االستثمار المخصص لهذا القطاع ضعيفا بالنظر
كما أن المجهودات التي بذلت في السبعينات لم تشهد استمرارية، وأن ظاهرة الالأمن     

التي عرفتها الجزائر خالل العشرية الماضية، زادت من عزلة الجزائر على المستوى الدولي، 
 وبالتالي القضاء على اآلمال التي كانت قائمة إلعادة بناء قطاع السياحة.

وعلى الرغم من ذلك فقد تبنت الجزائر إستراتيجية لتنمية السياحة وتحسين صورة الجزائر     
السياحية بالخارج، وجذب االستثمارات السياحية األجنبية، كما بادرت وزارة السياحة الجزائرية 
بإصالح منظومتها لتأهيل المتخصصين والعاملين في مجال السياحة بمشاركة هيئات دولية 

رأسها المنظمة العالمية للسياحة، كما سعت الجزائر إلى االستفادة من التجربة الكندية علي 
الرائدة في تأهيل الموارد البشرية، واالستفادة من تجارب تونس وفرنسا، عن طريق إجراء 

 دورات تدريبية، مع االهتمام بإدراج التقنيات الحديثة في التسيير.     
أحد أهم رؤوس األموال التي شهدت تطورا كبيرا،  المباشر يشكل األجنبي واالستثمار   

من القدرات اإلنتاجية لالقتصاد، وزيادة  الرفع في يلعبهنظرا للدور المهم والحيوي الذي 
معدالت التشغيل، باإلضافة إلى إدخال التقنية المتقدمة واإللمام بها من جهة، ومن جهة 
أخرى ظهور الحاجة إليه من طرف الدول النامية ناهيك عن الدول المتقدمة لالستفادة من 

 تلك المزايا التي يتمتع بها.
يا، تحاول العديد من الدول ومن بينها الجزائر جذب االستثمار ومن أجل الظفر بهذه المزا    

األجنبي المباشر إليها، وذلك من خالل إتباع سياسات اقتصادية مناسبة، واستخدام العديد 
 من الحوافز واالمتيازات المالية والتمويلية لدفع وتطوير المناخ االستثماري بها.  

http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
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الجزائر، فإن هناك جملة  في المباشر المتوفرة جذب االستثمار األجنبي ورغم عوامل    
من العوائق التي تحد من جاذبيتها لالستثمار، والتي سنحاول التعرف عليها من خالل هذا 

 البحث.
السياحي اإلطار المفاهيمي لالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار : المبحث األول

 األجنبي
المباشر أحد أشكال تدفق رؤوس األموال الدولية كمظهر بالغ  األجنبي االستثمار يعتبر    

بروز العولمة على وجه أوسع وأشمل، وأهم ما يميز ذلك هو التنافس الشديد  في األهمية
بين الدول الستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات، سنحاول من خالل ما يلي إبراز 

 . المباشر األجنبي االستثمار مفهوم وأهمية ومحددات
 مفهوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر ومتطلباته: المطلب األول

لفرع األول، اسنتعرض بالشرح في هذا المطلب إلى مفهوم االستثمار األجنبي المباشر في 
 وبيان أهميته بالنسبة للدول النامية في الفرع الثاني.

 مفهوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر: الفرع األول
 أوال: مفهوم االستثمار األجنبي المباشر

تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستثمار األجنبي المباشر على انه تملك      
 .(1)إجمالي رأس المال، أو قوة التصويت 51%حصة ال تقل عن المستثمر األجنبي ل

فإنه يعتبر في هذه الحالة  51%وعليه إذا كانت حصة المستثمر األجنبي أقل من     
استثمار أجنبي غير مباشر، على الرغم من أن الخط الفاصل بينهما ليس واضحا وليس 

 متفق عليه.  
    رثانيا: أهمية االستثمار األجنبي المباش

يعتبر االستثمار األجنبي مصدرا معتبرا من مصادر التمويل في الدول المستقبلة من    
خالل دفع عجلة التنمية االقتصادية، نظرا للمزايا لتي يتصف بها بالمقارنة مع وسائل 

 التموين الخارجي األخرى كالمنح واإلعانات والقروض منها:
 االستقرار في األزمات المالية.  -
 ر مكلف إذ ال يولد أقساطا أو أرباحا. تمويل غي -

http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي           

 

187 

 

كما يترتب عنه انتقال القدرات التكنولوجية والخبرات اإلدارية والتسويقية والتي تكون  -
 الدول النامية في أمس الحاجة إليها لتحقيق تنميتها االقتصادية.  

 متطلبات االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني
المباشر لالستفادة من المزايا التي يتمتع  األجنبي االستثمار إن التنافس العالمي لجذب    

نما يخضع إلى مجموعة من  بها والمذكورة سلفا، ال يتم بطريقة عفوية أو ارتجالية وا 
 :وهذا ما يجب توضيحه فيما يلي االستثمار بمناخ المتطلبات أو العوامل أو ما يسمى

 أوال: تعريف متطلبات االستثمار األجنبي المباشر
والعوامل التي يجب توفرها حتى يمكن للمستثمر اتخاذ قراره باالستثمار في  هي الشروط   

تتمثل في مدي مالئمة المناخ االستثماري السائد، والذي يشكل األوضاع الخارج، والتي 
والتي تأثر سلبا أو إيجابا على فرص  المكونة للمحيط التي تتم فيه العملية االستثمارية،

  ونجاح المشروع االستثماري.
وتشمل الظروف واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، كما تشمل    
 ضاع القانونية والتنظيمات اإلدارية.األو 

 ثانيا: متطلبات االستثمار األجنبي المباشر
حتي يتم جذب استثمار األجنبي، يجب علي الدولة المضيفة أن توفر مجموعة من     

 :(2)الشروط تتمثل في ما يلي
  االستقرار السياسي   أوال:
دولة ما إال بعد أن يطمئن على  أي في االستثمار ال يقبل على األجنبي إن المستثمر     

على إرساء مشاريع استثمارية  استقرار النظام السياسي بها، فمن غير المعقول أن يقبل
 واالضطرابات الداخلية. الحكومات فيالمستمر دولة ما تتميز بالتغير  في
قر قائم على الحرية وكفالة حقوق اإلنسان، مع رضا مواطني فوجود نظام سياسي مست   

بلد  في للتوطنتثمرين ودفعهم المس جذب في ثرتلك الدولة، يعتبر من أهم العوامل التي تؤ 
 لالستثمار. ما
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  ثانيا: حجم السوق واحتماالت نموه
منطقة ذات استهالك كبير، يوفر العديد من التكاليف  في إن وجود المشروع االستثماري    

يتحملها المستثمر وهذا راجع للطلب الكبير على المنتوج، ومن ثم العمل على استغالل التي 
ظل استقرار التكاليف  في الطاقة اإلنتاجية المتاحة، ومنه تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

بحجم الطلب على منتجات المشروع  المباشر يتأثر األجنبي االستثمارالثابتة.  ألن 
 االستثماري والذي يحدده حجم السوق واحتماالت نموه.

المباشر كما ذكرنا سلفا استثمار طويل األجل  األجنبي االستثمار ومن جهة أخرى فإن    
 دولة ما لالستثمار خالل هذه المدة الطويلة فإنه يأمل في ومنه فإن المستثمر عند توطنه

زيادة األرباح على مدار العمر اإلنتاجي للمشروع االستثماري والتي يحددها )زيادة األرباح( 
 .احتمال نمو هذه األسواق

 ثالثا: سياسات اقتصادية كلية مستقرة
إن وجود سياسة اقتصادية كلية تتسم بالتحرر والمرونة والوضوح، وتتميز باالستقرار     

وتتكيف مع التغيرات والتحوالت االقتصادية على مستوى  األهداف، في وغير متضاربة
مجموعها  يف ية هذه السياسة االقتصاديةاالقتصاد الوطني، وعلى مستوى التحوالت العالم

 جاذبة لالستثمار. 
 ومن الضروري أن تحتوي السياسة المالية على:    
 الحوافز الضريبية المناسبة وسعر وعبء ضريبي مناسب لتكون مشجعة لالستثمار.  -
تؤدي إلى تقوية البنية األساسية وهو ما يؤدي  أن تضم سياسة لإلنفاق العام -

 االستثمار. جذب إلى
أن تكون السياسة النقدية توسعية ومتوافقة مع حجم النشاط االقتصادي، و سياسة  -

 التجارة الدولية البد أن تكون تحررية.
 .ا كانت تحررية وواقعية كلما أدت لجذب االستثماروأيضا سياسة سعر الصرف كلم -

  :  اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار رابعا:
شر من المبا األجنبي االستثمار إن توفر اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط -

 اجتذابه، ولكي يكون اإلطار التشريعي جاذبا البد من: في العوامل المهمة
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 .وجود قانون موحد لالستثمار خال من الغموض و يتميز بالثبات والشفافية -
 .حوافز وا عفاءات جمركية وضريبية للمستثمر االستثمار أن يكفل قانون   -
ضمان الحماية للمستثمر من المخاطر كالتأميم والمصادرة، وتكفل له حرية تحويل  -

 .للخارج األرباح
وجود نظام قضائي يكفل تنفيذ القوانين والتعاقدات، وحل النزاعات التي تنشأ بين   -

 . المستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية
  خامسا: بنية أساسية مناسبة

العديد من  لدى االستثمار قرارإن حالة ووضعية البنية األساسية تؤثر تأثيرا كبيرا على    
 التكاليف وبالتالي زيادة أرباح المستثمر:     تخفيض في مساهمتهاالمستثمرين، وهذا راجع إلى 

إمدادات الكهرباء المتميزة بالكفاءة والتي تعمل على تشغيل آالت اإلنتاج ودون انقطاع  -
 وبالتالي تجنب الخسائر المترتبة عن هذا االنقطاع.

)الطرق، الموانئ، المطارات والسكك الحديدية(  تصميما جيدا شبكات النقل المصممة -
 اإلنتاج والوصول إلى كافة أسواق الدولة المضيفة، في توزيع والتي تساهم

شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية العالية التطور التكنولوجي والتي تمكن من سهولة  -
 .متعددة الجنسياتوسرعة االتصال بين الفروع والمركز الرئيسي للشركات 

 مدى اهتمام الدول المضيفة بتنمية الموارد البشرية والتطوير التكنولوجي سادسا:
نقل التكنولوجيا والمهارات المناسبة  في التساهم الشركات متعددة الجنسيات إسهاما فعا    

المضيفة، وتتوقف درجة استفادة الصناعة من هذه  الدولة في الكائنةالصناعية للمنشآت 
ت الكفاءا ضوء في ويتحدد ذلكوالتكيف معها، استيعابها التكنولوجيا على مدى قدرتها على 

 .البحوث والتطوير أنشطة في المحلي االستثمار البشرية المتوفرة، ومدى
 مدى توفر المواد األولية سابعا:

إن توفر المواد األولية وسهولة الحصول عليها تعد من أكثر العوامل المفسرة لحركة    
ار إط في لمؤسساتاالستثمارات األجنبية المباشرة، ألجل هذا ولمدة طويلة ظل تموقع ا

 راجية ، تحويلية، زراعية(. دائرة استغالل المواد األولية )صناعات إستخ
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 ثامنا: الحوافز المقدمة من طرف الدول المضيفة
 تقدم الدول المضيفة العديد من الحوافز للمستثمرين األجانب يمكن تلخيصها في مايلي: 

 :الحوافز المالية -أ
تأخذ  وهي األجنبي للمستثمرشكل خفض ضرائب بالنسبة  في وهي عبارة عن حوافز    

 أشكال مختلفة مثل:
اإلعفاءات الضريبية واالستثناءات من رسوم االستيراد على المواد الخام والمواد الوسيطة  -

 .والسلع
كذلك اإلعفاء الممنوح  على الصادرات،إعفاء أو خفض معدالت الرسوم الجمركية   -

لصادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركية وضرائب التصدير لفترات 
 سنوات ما بعد مرحلة التشغيل. 51زمنية قد تتجاوز 

  :تمويلية حوافز -ب
موال بشكل باأل األجنبي روهي تتضمن قيام حكومات الدول المضيفة بتزويد المستثم    

وفي هذا  تسهيالت ائتمانية مدعمة، منح استثمار و شكل في التمويلوقد يكون  مباشر،
أمريكا الالتينية وشرق آسيا والشرق األوسط  في النامية الدولالمجال تشير بعض تجارب 

 :(3)إلى قيام حكومات تلك الدول بتقديم حوافز تتضمن مايلي
وتخفيض معدالت الفائدة  تقديم تسهيالت للحصول على القروض من البنوك الوطنية، -

 .عليها
إلجراء البحوث والدراسات الالزمة إلقامة المشاريع تقديم مساعدات مالية   -

 .جاالت النشاط المختلفةم في المستقبل في التوسعاتو 
 :حوافز أخرى  -ج

 :(4)المباشر األجنبي االستثمار جذب لغرض هناك بعض الحوافز األخرى التي تمنح
رية كتقديم تخصيصات بأقل األسعار التجا  :تخصيص إعانات للبنية التحتية -

 .االتصاالت والنقل والكهرباء والماءو لألراضي والعقارات وللمصانع 
خدمات مالية، إدارة المشاريع ودراسات  وتشمل على :تخصيصات للخدمات -

 .اقتصادية ومعلومات عن السوق 

http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html
http://www.s7aby.com/t52258.html


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي           

 

191 

 

 .كالحماية من أي منافسة خارجية :أفضلية السوق  -
معدالت  وتشمل على أسعار صرف خاصة، :بالتمويل الخارجيتعامالت خاصة  -

 .معالجات أخطار الصرف في أفضليات قروض أجنبية خاصة، ملكية،
 تعريف االستثمار السياحي و خصائصه: المطلب الثاني

 الفرع األول: تعريف االستثمار السياحي
 الدولة تستقطبه السياحة، وما قطاع في ينفق ما مجموع في يتمثل السياحي االستثمار    

 . (5)القطاع لهذا موجهة أجنبية من استثمارات
 االستثمارية "التنمية ":أنه على السياحي االستثمار للسياحة العالمية المنظمة عرفت كما    

 الفرص وتوفير حماية جانب المضيفة الى والمواقع السياح احتياجات والتي تلبي للسياحة
 المسائل متطلبات فيها تحقق بطريقة الموارد إدارة في مجال المرشدة القواعد نهاللمستقبل، إ
 والتنوع البيئية والعوامل الثقافي معها التكامل ، ويتحقق الثقافية و واالجتماعية االقتصادية

 .(6)الحياة" نظم ودعم الحيوي 
 خصائص االستثمار السياحيالفرع الثاني : 

 عن االستثمارات تفرقه الخصائص من بمجموعة السياحي القطاع في االستثمار يتميز   
 :(7)يلي نوجزها فيما األخرى 

 العادية العاملة اليد بين تتنوع العاملة اليد من كبير عدد الى السياحي االستثمار يحتاج -
 والمتخصصة.

 السياحي. االستثمار على دولة أي في لالستثمار المنظمة والقوانين التشريعات تؤثر -
 سنة.  25الى سنة  20من طويلة ولمدة ثابتة أصول في تكون  السياحية االستثمارات -
 االستثمارات. مدة لطول نظرا سريعا ليس السياحية االستثمارات من العائد إن -
 فرص من توفره ما خالل من دولة أي اقتصاد دعم في السياحية االستثمارات تساهم -

 السياحي. الدخل في جديدة تساهم عمل
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 في الجزائر السياحي معوقات االستثمار األجنبي: المبحث الثاني
ار باقي على غر  بكثير من الريبة والشك األجنبي إلى االستثمارتنظر  الجزائر كانت    

الدول النامية، انعكست على مختلف تشريعات االستثمار التي صدرت بعد االستقالل، 
بحيث تمّيزت بتهميش القطاع الخاص وا عطاء فضاء واسع للقطاع العام، وفرض قيود 

 .ة على نشاط الشركات األجنبيةواسع
وقدرته على  نجاعته في التشكيك، و االشتراكيإال أن هذا التوجه تغير بعد فشل النظام     

مواجهة الّتحّديات المستقبلية، األمر الذي أدى بالجزائر إلى انتهاج اقتصاد السوق وتنفيذ 
رامج لإلصالح االقتصادي و وكذلك تنفيذ برامج الخوصصة، و تبني عّدة تشريعات ب

 لالستثمار تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص وحوافز أكبر للمستثمرين.
ة مجموع هذا ورغم كل الجهود المبذولة و التي سنشرحها في المطلب األول، إاّل أّن ثمة

قطاع  في المباشر األجنبي االستثمار حصاران في من العوائق تشّوه بيئة األعمال وتسبب
 .ى المطلب الثانيالمحروقات إضافة إلى بعض القطاعات األخر 

 مجهودات الجزائر في جلب االستثمار األجنبي: المطلب األول
أمام التغيرات التي شهدتها كل من الساحتين المحلية والدولية بذلت الجزائر جهود كبيرة   

في سبيل إصالح االقتصاد الوطني بمساعدة الهيئات المالية الدولية، بعد اتفاقية ستاند باي 
 األولى والثانية.

دابير ءات والتّ وأسفرت هذه االّتفاقيات عن اعتماد السلطات العمومية مجموعة من اإلجرا    
تتعّلق بإدارة االقتصاد، وتهيئ النسحاب الّدولة من ممارسة النشاط االقتصادي تمثلت هذه 

 :(8)اإلجراءات في مايلي
 اّتجاه الّتخلص من األسعار اإلدارية لصالح منطق السوق  في إصالح نظام األسعار -
زالة التمّيز بين مؤسسات القطاع  - إصالح الّنظام الضريبي بتبسيطه، واعتدال معّدالته، وا 

 .العام والخاص
مهامه الّتقليدية والفصل بين البنك  إلى الجزائر بنكمراجعة النظام المصرفي بإرجاع  -

السياسة النقدية وذلك  إدارة في الّتقليديةعمومية، واعتماد األساليب المركزي والخزينة ال
 .بإعطاء االستقاللية لبنك الجزائر
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زالة  الجزائر في مراجعة النصوص المنّظمة لالستثمار  - بتكريس حرية االستثمار وا 
التمّيز بين االستثمار العمومي والخاص، وكذلك بين المحلي واألجنبي ومنح الضمانات 

 .والتحفيزات المالئمة
وضة اء المفر إعادة الهيكلة وخوصصة المؤسسات العمومية قصد التقليص من األعب  -

 على الدولة، ورفع كفاءة األداء والّتخفيف من الممارسات االحتكارية والبيروقراطية.
 تخفيف وتبسيط التعريفة الجمركية.  -
 .5991/ أفريل/ 51إصدار قانون النقد والقرض في  -
 ، الخاص بفتح المجال لرؤوس األموال األجنبية.99/51المرسوم التشريعي رقم  -
 أوت المتعلق بتطوير االستثمار.  20في لمؤرخا 15/19األمر رقم  -
  12في ، الصادر15/51القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  -

 .1115ديسمبر 
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  1115أوت لسنة  11الموافق لـ  15/11األمر رقم  -

 االقتصادية وتسييرها و خوصصتها.
 .(9) إنشاء هياكل إدارية ترمي لمساندة و تطوير مشاريع االستثمار، حيث تّم إنشاء -
  ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) -أ

  (CNI)المجلس الوطني لالستثمار-ب
 الشبابيك الوحيدة الالمركزية-ج 
 (  (MDCGCPPIالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالمساهمة وترقية االستثمار-د

تنسيق األنظمة المرتبطة بتحضير وتجسيد برامج الخوصصة،  :وتضطلع بالمهام التالية
 .اقتراح استراتيجيات ترقية وتطوير االستثمار

الجزائر، إاّل أّن هناك مجموعة  في من جهود لتهيئة المناخ االستثماري رغم ما يبذل     
من المعوقات التي ما زال يعاني منها االقتصاد الجزائري، والتي يمكن أن تحّد من تدفق 

 .لم تأخذ تدابير جّدية للقضاء عليها إذا الجزائر ىتلك االستثمارات إل
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 معوقات االستثمار السياحي األجنبي في الجزائر: المطلب الثاني
، إاّل أّن هناك مجموعة الجزائر في االستثماري رغم ما يبذل من جهود لتهيئة المناخ     

من المعوقات التي ما زال يعاني منها االقتصاد الجزائري، والتي يمكن أن تحّد من تدفق 
 .إذا لم تأخذ تدابير جّدية للقضاء عليها ئرالجزا تلك االستثمارات إلى

 المعوقات العامة لالستثمار األجنبي في الجزائر: الفرع األول
 مشكالت ذات طابع إداري وتنظيمي.  -
  . مشكلة الوصول للقروض البنكية  -
 .مشكل العقار الصناعي  -
 .مشكلة القطاع الموازي   -
 مشكلة الفساد. -

 وتنظيمي.أوال: مشكالت ذات طابع إداري 
 غياب هيئة مكلفة بإدارة وتنظيم االستثمارات األجنبية فقط. -
 .(10)الجزائر في رجل األعمال ينتظر أزيد من أسبوعين للحصول على تأشيرة -
 91يوم ) وقد تصل  51المدة الالزمة لجمركة سلعة معينة والتي قدرت ب   -

وخمسة  المغرب في ثالثة أيامبعض الحاالت(، هذه المدة ال تتجاوز  في يوم
  .يوما 51وفي أقصى الحاالت ال تتعدى  الصين في أيام

تصل مدة وصول البضاعة من الخليج للجزائر حوالي شهر، في الوقت الذي ال  -
يتطلب وصولها على أي ميناء أوربي حوالي األسبوع، باإلضافة إلى أن أسعار 

تفوق بحوالي ثالث مرات أسعار الشحن نحو  الجزائر أي دولة عربية إلىالشحن من 
   .العالم في أي بلد

، اتضح أن عملية 1111استنادا لدراسة لبعض المؤسسات الدولية لعام  -
يوم،  913إجراء وحوالي  11لدى المحاكم الجزائرية، يتطلب نحو  نزاع في الفصل

 . (11)إلى جانب طول وتعقد اإلجراءات القضائية
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 ثانيا: مشكلة الوصول إلى القروض البنكية
، فتمويل الجزائر في للمستثمرينتشكل للقروض البنكية المشكلة األكبر بالنسبة        

من المستجوبين اّلذين قاموا بتغطية  %31االستثمارات يعاني من بطء شديد، وهذا ما أّكده 
 .قاموا بتمويل استثماراتهم ذاتياممن  %31 مقابل في لميزانية االستغاللذاتية 
إن النظام البنكي الجزائري ال يزال دون المستوى المطلوب نتيجة لمجموعة من األسباب     

كنقص الخبرة المهنية لدى المشرفين على البنوك الجزائرية، وكذا االعتماد على الطرق 
تسيير البنوك، باإلضافة إلى سيادة القطاع العمومي الذي ال يزال مهيمنا على  في التقليدية

 القطاع البنكي.
و الذي زاد الطين بله الفضائح األخيرة للبنوك وهي بنك الخليفة و البنك التجاري و     

نجاعة النظام البنكي الجزائري وخلق نوع من  في لتشكيكالصناعي، األمر الذي أدى إلى ا
 .تعامله مع البنوك يف األجنبي التخوف لدى المستثمر

فيستلزم تحصيل صك  واألكثر من ذلك فإن الخدمات التي تقدمها البنوك رديئة جدا،    
 يوما، 53و  11العادة ما بين  في بنكي لدى نفس البنك وفي نفس المدينة مدة تتراوح

يوم عندما يتعلق األمر ببنكين مختلفين وفي مدينتين  91و 99وترتفع إلى ما بين 
 59.مختلفتين

ومنه فإن إصالح النظام البنكي وتحديث وسائل التسيير لهذا القطاع أصبح ضروري     
 المحلي راالستثما لترقيةليواكب اإلصالحات االقتصادية وذلك لتحقيق النتائج المرجوة 

 .واألجنبي على حد سواء
 .ثالثا: مشكل العقار الصناعي

يمثل العقار الصناعي هاجسا كبيرا أمام المستثمرين، الوطنيين واألجانب، ولطالما     
تعثرت مشروعات، ونفر مستثمرون لهذا السبب، ومشكل العقار الصناعي ليس 

إطار المرسوم التشريعي  في االستثمار حيث كشفت التجربة التي مر بها الجزائر، في بالجديد
 .على أن العقار أصبح مع الوقت العائق الرئيسي أمام االستثمار 99/51رقم 
المتوسط خمسة  في ادةمن المستثمرين يستهلكون ع % 11وبينت الدراسة السابقة أن     
 .( سنوات للحصول على عقار صناعي11)
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 :(12)واجهها المستثمرون للحصول على العقار الصناعي أساسا فيوتتمثل المشاكل التي ي 
 .طول مدة رد الهيئات المكلفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوق السنة -
ثقل اإلجراءات وتقديم نفس الملفات أمام هيئات ترقية االستثمار، هيئات تخصيص  -

 (13)ومرة أخرى أمام مسيري العقار العقار
تخصيص أراضي بتكاليف باهظة تشمل تكاليف تهيئة دون خضوع هذه األراضي ألي  -

 .نشاط وهمية لعدم إنشائها بعد، نظرا لوجود نزاع حول الملكية مناطق في أوتهيئة 
 عدم توافق طبيعة األراضي الصناعية المخصصة ونوع النشاط.  -

مما سبق يبقى الوصول للعقار من أكبر الصعوبات ويشكل أهم المعوقات أمام قرار     
االستثمار، بحيث يتطلب الحصول على قطعة األرض مسارا طويال وموافقة عدة سلطات 

هي مشكلة ذات طابع إداري  الجزائر في وهيئات، وهذا يقودنا العتبار أن مشكلة العقار
عدم االستغالل الكامل  في وتنظيمي، فهي ليست ناجمة عن عدم وجود العقارات ولكن

، ومنه فإن التخفيف من عدد اإلجراءات اإلدارية (14)  غير مستغلة  11%للعقارات بحيث
للحصول على األراضي الالزمة للمستثمرين األجانب والمحليين على حد سواء 

 .الجزائر في الصناعيحل مشكلة العقار  في تساهم
 رابعا: مشكلة القطاع الموازي.

الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خالل المنافسة غير الشرعية معتبرة جدا،     
إطار القانون وضعا مزريا غير مشجع على  في يعملون حيث يعاني المنتجين الذين 

 اإلطالق.
من الكتلة النقدية  % 11لوحده على  لجزائرا في يسيطر القطاع الموازي  حيث    

الوطنية، وهي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات  السوق  في المتداولة
  .(15)معالجة هذا الملف في التساهلهذه الظاهرة نتيجة  في االقتصادية

عددتها وزارة التجارة، تحتل مساحة إجمالية قدرها  سوق موازية 111الجزائر يوجد في   
من مجموع  % 51ألف متدخل، أي  511مليون متر مربع، ينشط فيها أكثر من  1.3

  .(16)السجل التجاري  في التجار المسجلين
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 خامسا: مشكلة الفساد
 :(17)يعتبر الفساد من المصطلحات العامة المتداولة وله تعارف متعددة لعل أهمها

العالم لسنة  في استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ) تقرير التنمية -  
5991. 

الفساد هو استغالل السلطة لتحقيق مكاسب شخصية )تعريف منظمة الشفافية الدولية  -
1111). 
تقرير التنمية العالمي  في سلبي وهذا طبقا إلى ما جاء االستثمار إن تأثير الفساد على    
هذين البلدين على  في شملت دولتي سنغافورة والمكسيك، يؤثر الفساد ميدانية دراسة عن

على دخل  %11االستثمارات األجنبية بما يعادل تأثير رفع المعدل الحدي للضريبة ب 
يسمح بالرفع من  % 91، وعلى العكس من ذلك فإن تخفيض الفساد بنسبة (18)الشركات
 .(19) %ب االستثمار معدل
المحلي واألجنبي على حد سواء باعتباره تكاليف  االستثمار ويظهر تأثير الفساد على    

 .إضافية يدفعها المستثمر وبالتالي امتصاص جزء من أرباحه
سوف تجعل المستثمرين  الجزائر في إن العوائق اإلدارية والتنظيمية السابقة الذكر    

هذه اإلدارات لتسهيل اإلجراءات وتحسين الخدمات  في يقدمون رشاوى إلى الموظفين
 .العمومية

 المعوقات الخاصة باالستثمار السياحي األجنبي في الجزائر: الفرع الثاني
 :يعاني االستثمار السياحي األجنبي في الجزائر من عدة معوقات نذكر منها

والمجتمع في النهوض بهذا القطاع فهو ليس إهمال كبير وعدم جدية المسؤولين  -
 .بالقطاع الرائد

 .درجة النمو وتطور البنية التحتية يكاد يكون معدوما -
دور القطاع السياحي في ميزان المدفوعات له أثر هامشي إذا ما قورن بقطاع  -

 .المحروقات أو القطاع الصناعي و التجاري 
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كثرة  ة أو المؤسسات لالستثمار بسببعدم وجود التسهيالت في انتقال األفراد للسياح -
اإلجراءات، و العراقيل والبيروقراطية التي تكبح القطاع السياحي الجزائري من التقدم 

(20). 
 .(21)الفساد اإلداري و غياب الشفافية -
المؤسسات المالية الجزائرية ووكاالت السياحة واألسفار ليسوا الجانب المهم في   -

 .تنمية القطاع السياحي
البنوك و المؤسسات السياحية صعوبة كبيرة في تحويل العملة الصعبة و تسديد تجد  -

 .المستحقات السياحية من و إلى السوق الجزائرية
يعاني القطاع من قوانين صارمة وغير واضحة تحد من النشاط و طرق التعامل   -

 .والتطبيق للقرارات الوزارية و المراسيم الوطنية
السياحية للمجتمع هما أحد الجوانب السلبية في  ضعف التأطير وضعف الثقافة  -

عملية التحول فكلما ارتفع الوعي السياحي للفرد الجزائري وقدرته على التواصل مع 
السياح األجانب و المحليين أو معرفته لطبيعة و تاريخ السياحة الداخلية كلما شهد 

نقل قطر الوطني و القطاع السياحي تطورا وارتفع عدد الوفود األجنبية في دخول ال
صورة جميلة عن المجتمع الجزائري و العادات و التقاليد والحلي والمصنوعات 

 .التقليدية وشخصية الفرد بصفة عامة
الالأمن، إذ تعاني الجزائر و منذ الخروج من األزمة السياسية التي كادت تعصف  -

ى ارته حتبالبالد، وهو إرهاب األفراد والممتلكات، إذ ال يأمن أي شخص على سي
وهي داخل المرآب، فما بالك بتنقله بها إلى مناطق ساحلية أو صحراوية، فبسبب 
انعدام األمن و األمان عزف السياح األجانب عن المجي، أما بالنسبة للسياح 
المحليين فقد أدى ذلك إلى لجوء معظمهم إلى قضاء عطلته في الدول المجاورة من 

 أجل االستمتاع و اإلحساس باألم
طاع المحروقات أثر كثيرا على كل القطاعات وخصوصا القطاع السياحي، فارتفاع ق  -

سعر البترول، وامتالك الجزائر الحتياطي معتبر من العملة الصعبة جعل الدولة 
الجزائرية تنتهج منهجا صناعيا و تجاريا بحتا، في حين أن أهم تنمية مستدامة هي 
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وال يحتاج إلى مجهودات ضخمة بل يحتاج االستثمار في السياحة كون عائدها سريعا 
 .إلى اهتمام جدي و توفير للحماية و األمن للمناطق السياحية و األفراد

تعاني المنظومة المالية الجزائرية من عراقيل كثيرة وتأخر كبير إذا ما قورنت بالدول   -
ل يالمجاورة، حيث ال يوجد في المناطق السياحية أي وكاالت لتحويل األموال و تسه

التعامالت المالية أو صرف لمختلف العمالت العالمية، هذا ما دفع بالعديد من 
المستثمرين األجانب إلى العزوف عن الدخول في استثمارات مباشرة في الجزائر 

 .بالرغم من وجود كل المقومات التي تتوفر عليها الجزائر
 الخاتمة:

الجزائر، إال أن هناك بعض  في المباشر المتوفرة األجنبي االستثمار جذب رغم عوامل    
اإلدارة الجزائرية، فمشكلة القروض البنكية من  في المعوقات والتي تتمثل بدرجة أساسية

معالجة ملفات القروض، ومشكلة العقار الصناعي من  في أسبابها بطء اإلدارة البنكية
أسبابها كذلك بيروقراطية الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، والقطاع الموازي من 

هرة، وبيروقراطية اإلدارة تؤدي الحد من هذه الظا في أسبابه تخاذل السلطات االقتصادية
 .كذلك إلى ظهور الرشوة

 :على النتائج السابقة يمكن اقتراح التوصيات التالية بناء
 .المناخ االستثماري  في مواصلة عملية اإلصالح االقتصادي إليجاد المزيد من التحسن -
األساسية السياسية واالقتصادية  الشروط كل وتوفير االستثمار بيئة تحسين -

 واالجتماعية، بالشكل الذي يساعد علي جلب المستثمرين للقطاع السياحي.
 السياحي، االستثمار تمويل مجال في الحكومة طرف من واضحة سياسة صياغة -

أمام  عقبة أهم األحيان اغلب في تشكل الحقيقية التي بالضمانات يتعلق فيما خاصة
 .المستثمرين

تحسين مستوى معيشة المواطنين برفع القدرة الشرائية لهم من شأنه زيادة الطلب  -
 اتساع السوق الداخلية. وبالتالي
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ضرورة التسريع في ووتيرة االنفتاح على الخارج عن طريق، إعادة تفعيل التكتل  -
تقليص مدة حصول المغاربي، االنضمام دون تأخير إلى منظمة التجارة العالمية، و 

 المستثمر األجنبي على تأشيرة الدخول إلى الجزائر.
صالح اإلدارة الجزائرية عن طريق التكوين الفعال لإلداريين، تبسيط   - إعادة تأهيل وا 

القوانين والتشريعات، وشفافية المعامالت، رفع أجور اإلداريين كما في القطاع الخاص، 
 منهم.وأن تفرض عقوبات شديدة على المرتشين 

تذليل العقبات التي تقف أمام إنجاز المشاريع السياحية كمشكل العقار السياحي و  -
 مشكل التمويل.

 السياحية. والمشروعات األفراد أمام المعقدة اإلدارية اإلجراءات تقليل على العمل -
 األموال لالستثمار رؤوس جلب األجنبية، لتشجيع لالستثمارات إضافية تحفيزات تقديم -

 .السياحي القطاع في
 الهوامش والمراجع المعتمدة

البلدان النامية مع  في األجنبية المباشرة وآفاقهاتحليل واقع االستثمارات  محمد قويدري،( 1)
اإلشارة إلى حالة الجزائر،) أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .1111التسيير ،جامعة الجزائر(،الجزائر ،
 للنشر الثقافة دار والتطبيق، النظرية بين االستثمار إدارة ،علوان نايف قاسم -(2) 

 .11-91، ص  2009عمان، ، األولى الطبعة والتوزيع،
البلدان التي تمر بمرحلة االنتقال، مجلة  في المباشر األجنبي االستثمار محمد زيدان،-( 3)

 .511ص ،15،1111العدد  ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاديات شمال إفريقيا،
الحامد للنشر  المالية األعمال الدولية، في االتجاهات الحديثة سرمد كوكب الجميل،- (4)

 .531،ص5،1115ط  األردن، والتوزيع،
 السياحية المناطق في السياحي مسكين، االستثمار الحفيظ عبد /داودي الطيب -(1)

 السياحي االستثمار :بعنوان الدولي  بحثية الملتقى جيجل، ورقة والية حالة دراسة
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 المركز ، 2014 نوفمبر 27 و 26 المستدامة، يومي التنمية تحقيق في ودوره بالجزائر
 .8 ص تيبازة ، الجامعي

 والتوزيع، للنشر المعرفة كنوز السياحي، دار والتسويق العاني، االستثمار مجيد رعد-( 1)
 .19 ص ، 2008 األولى، الطبعة عمان،

 09 ص سابق، مرجع مسكين، الحفيظ عبد/داوديالطيب -( 7)
عبد المجيد قّدي،االقتصاد الجزائري بين الواقع و آفاق المستقبل، مجلة المستثمر -(8)

الجزائر،عدد خاص بالمؤتمر الّتاسع لمجتمع  في العربي، واقع و آفاق مناخ االستثمار
 .11األعمال العربي بالدوحة،ص 

الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال  في واقع و آفاق سياسة االستثمار زين منصوري،-(9)
 – 591، ص 1111ماي  ،11إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العدد 

591. 
ص  ،1111نوفمبر  11إلى  11ص  ،119العدد  جريدة أخبار األسبوع، الجزائر، (10)

11. 
 .111محمد قويدري، مرجع سبق ذكره،ص (11) -

 .193-191ص ص  فتحي عرابي، مرجع سبق ذكره،- ( (12
مرحلة تتضمن  51المرور ب  الجزائر في الصدد يتوجب على المستثمرهذا  في-(13)

كل واحدة منها إجراء إداريا بغرض الحصول على العقار الصناعي الضروري لتجسيد 
فيما ال يتطلب تحقيق نفس الغاية لدى جيراننا المغاربة سوى من أربع إلى  ع ما،مشرو 

األحد  ،1551العدد  الجزائر، جريدة البالد اليومية، نظر:ا: خمس مراحل إدارية فقط
 .11ص  ،1111نوفمبر 11

ر )رسالة ماجستي تحليلية تقييميه، دراسة :المباشر األجنبي االستثمار فؤاد محفوظي،-(14)
غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر(، الجزائر، 

 .35ص  ،1113
من الكتلة النقدية،على  % 40 في جريدة الفجر،السوق الموازية للعملة الصعبة تتحكم-(15)

 .11/1/1111اإلطالع  ،تاريخwww.algeria-voice.org موقع
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، 1111العدد  مع الهاشمي جعبوب وزير التجارة،جريدة األحرار اليومية، حوار -( 16)
 .11،ص 1111سبتمبر  51

محاربة الفساد االقتصادي وتثبيت الحكم  في سليمان ناصر، دور القيم الروحية-(17)
التنمية  في الراشد، الملتقى العلمي الدولي حول الحكم الراشد ودوره

ديسمبر  51-9الجزائر،الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين، في المستديمة
1111. 

ت دراسا والتجليات،مدخل إلى المفهوم  بشير مصيطفى، الفساد االقتصادي:-(18)
 .15،ص 1111اقتصادية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد السادس،جويلية 

بشير مصيطفى، إقامة الحكم الصالح من خالل مكافحة الفساد أوال، الملتقى العلمي -(19)
الجمعية الوطنية  الجزائر، في التنمية المستديمة في الدولي حول الحكم الراشد ودوره

 .1111ديسمبر  51-9 لالقتصاديين الجزائريين،
 اقتصاديات الجزائر، مجلة في االستثمار سياسة وآفاق واقع الزين، منصوري - ( 20)

 .139 ص ،2 العدد أفريقيا، شمال
بحثية،  ورقة ،تومعوقا تمقوما الجزائر في تغريد،السياحة األغا/نوال لكحل بن-(21)

 التنمية تحقيق في ودوره فيا لجزائر السياحي االستثمار :بعنوان الثاني الدولي الملتقى
 .16 ص بتيبازة، الجامعي ،المركز 2014 نوفمبر 27 و 26 يومي المستدامة،
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 03/30/8302تاريخ القبول:                    25/55/2502تاريخ اإلرسال:
 ستثمار السياحي للعقار الوقفي في الجزائرمعوقات اال

 منطقة الُهقار ُأنموذًجا 
Impediments Of Endowment’s Tourism Real-

Estate Investment In Algeria 

The Hoggar Region As Model 

 برياح زكرياء                                              رقاني عبد المالك    
zaki13ra@ gmail.com                       reggani.droit@gmail.com 

 دكتوراه       طالب                     دكتوراه                    طالب         
 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان                العفرون               52جامعة البليدة 

 الملخص: 
قتصادية والمالية التي أصبحت تعصف بالعالم اليوم، والسيما إن تزايد األزمات اال     

ولي ومن قتصادياتها على الريع البتر ابتلك الدول السائرة في طريق النمو، والتي تقوم 
بينها الجزائر، هذا األمر الذي كان السبب الوجيه في فرض واقع جديد على هذه الدول 

رف، ومن لة لتغطية عجزها في ميزان الصيتمثل في اللجوء لإلستثمار في الوسائل البدي
بين أبرز المجاالت الخصبة والتي من شأنها أن ُتدَر أرباحًا كبيرة للجزائر في حال 
إستغالل الموارد المتاحة لها أحسن استغالل، استثمار الوعاء العقاري الوقفي في المجال 

عدة ، وتميزها بالسياحي السيما في المناطق الصحراوية نظرًا لشساعة هذه المناطق
خصائص تجعل منها ُقطبًا جذابًا في مجال اإلستثمار السياحي، لكن بالرغم من جدية 
المساعي المبُذولة في سبيل اُلنهوض بهذا القطاع إال أنه الزالت لحد اآلن تعترضه 
العديد من العقبات والصعوبات رغم الكم الكبير من األمالك الوقفية ذات الطابع العقاري 

تزخر بها الجزائر، ومن بين أبرز الصعوبات والعقبات التي تقف أمام تقدم هذا والتي 
النوع من اإلستثمارات إلى جانب المعوقات الطبيعية والبشرية التي يمكن تجاوز أثرها 
الكبير في عرقلة مسار إستثمار العقار الوقفي سياحًيا، لكن تعد المعوقات ذات الطابع 

ا الراغُبون في اإلستثمار السياحي للعقار الوقفي السيما اإلداري أهم صعوبة ُيواجهه
بالمناطق الصحراوية، ومن أهمها صعوبة أو استحالة عمليتي الحصر والجرد وكذا 

mailto:reggani.droit@gmail.com
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صعوبة إسترجاع العقارات ذات الطابع الوقفي المؤممة، ومن ثم يتوجب البحث عن 
وق اإلستثمار في س حلول جدية وبديلة للنهوض بهذا القطاع وتفعيله وتعزيز جاذبيته

 من خالل اإلعتماد على تجارب دول رائدة في هذا المجال .
؛ سترجاع؛ اجرد؛ حصر؛ معوقات؛ ستثمار؛ اسياح؛ عقار؛ : وقفالكلمات المفتاحية
 .سياحة صحراوية

Abstract : 

              The intensification of the economic and financial crises 

which currently affecting the world, particularly the developing 

countries, whose economy was dependent on Petroleum royalty, 

including Algeria.  

     The thing that was Good reason to impose a new reality on 

those states. To use the alternative means investment, to cover its 

deficit in the balance exchange, foremost among areas, that 

provided fertile ground, which would enormous financial gain for 

Algeria, in the event of utilizing the resources made available to 

it best exploit, investing the endowment’s land in the tourism 

field, particularly in desert areas. Due to its vast and it uniqueness 

in several characteristics, which make her an attractive pole in this 

field. but, although the hard efforts to uphold that sector, however 

yet been it obstructed by numerous obstacles and difficulties, 

despite the large amount of endowments (waqf) of the real-estate 

character that abounds in  Algeria. 

      Some highlights from obstacles and difficulties, towards such 

types of investments together with natural’s and human’s 

impediments, that can be overcome their considerable effect in 

obstruction of the investments tourism. 

      However, the administrative problems be among one of major 

difficulty faced by wishing to invest in the tourism real-estate 

endowment, especially in desert regions, most importantly 

difficult or impossible is stocktaking and inventory processes, as 

well as the difficult of endowment and  nationalized foreclose. 

     Therefore, should be search for alternatives and serious 

solutions to promote and operationalizing this sector in the 
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investment market; drawing on the experience of lead nations in 

this pillar. 

Keywords: Endowment; real estate; tourism; investment; 

impediments; inventory; stocktaking; foreclose; tourism in desert 

.   

 مقدمة: 
المالية واإلقتصادية في العالم أصبح يفرض على الدول العمل  إن تعاُظم األزَمات    

على خلق آليات جديدة للتمويل، والسعي نحو إستثمار ُمختلف اإلمكانيات التي لديها 
لتحقيق مداخيل إضافية من شأنها تعزيز القدرات المالية لهذه الدول، ولعل ذلك ما دفع 

في مجال الخدمات السيما قطاع السياحة،  بالعديد من الدول إلى اإلتجاه نحو اإلستثمار
نظرًا لكونه ُيمثل قطاعًا حيويًا تقوم عليه إقتصاديات العديد من الدول نظرًا للمداخيل 

 والعائدات الُكبرى التي يمكن جنُيها منه.
ُتعُد هي األخرى من الدول التي مَستها ولو بشكل سطحي األزمة  وبإعتبار الجزائر     

والتي تهاوت فيها أسعار البترول، مما أضَر بالدول التي تقوم  المالية األخيرة
إقتصادَياتها على الريع البترولي، ومن ثم فإنه أصبح لزامًا الُلجوء لإلستثمار في قطاع 
السياحة وذلك بالنظر لشساعة الجزائر، وتبعًا لما تزخر به الجزائر من إمكانيات مالية 

 وعقارية ُمعتبرة في هذا المجال.
وتبعاً لذلك فإن مساعي الجزائر لإلستثمار في هذا القطاع لطالما إعترضتها العديد      

من الصعوبات والعراقيل السيما فيما تعلق بالمساحات العقارية ومناطق التوسع 
 السياحي.

الخ، ...وعليه؛ فإن الدول الرائدة في قطاع السياحة اليوم على غرار تركيا ومصر     
يع من خالل خلق نمط سياحي ذو طابع ديني، وهو ما مكنها من أصبحت تلجأ للتنو 

 تحصيل مداخيل مالية ضخمة في هذا المجال.
وبالنظر لما تزخر به الجزائر من أمالك وقفية معتبرة، فإن ذلك يشكل أوعية عقارية     

يمكن من خاللها إقامة دراسات وُرؤى إستشرافية بهدف العمل على إستثمارها في 
سياحي، لكن هذه الُخطوة واجهتها العديد من الصعوبات والمعوقات التي القطاع ال
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، مما يقتضي إستعادة هذه األمالك الوقفية (1)إعترضت تجسيدها فعلياً على أرض الواقع
 من خالل حصرها وجردها تمهيدًا الستثمارها.

ى دومن ثم فإن اإلشكاليات األساسية لهذه الدراسة تتمحور حول بيان إلى أي م   
عزيز ت ساهمت الصعوبات والمعوقات العملية في الحد من مساهمة العقارات الوقفية في

ستثمار؟ وما أثر ذلك على اإلستثمار السياحي لألمالك الوعاء العقاري الموجه لال
 الوقفية؟ 
ولإلجابة على هذه اإلشكالية والوقوف على المعوقات التي تُحول دون إسهام      

العقارات الوقفية في المجال اإلستثماري من جهة، وكذا إستثمار هذه العقارات الوقفية 
في المجال السياحي من جهة أخرى، وعليه إرتأينا تقسيم هذه البحث إلى مطلبين، إذ 

معوقات الطبيعية والبشرية، على أن يتم التطرق إلى سنتناول في المطلب األول ال
 المعوقات اإلدارية في المطلب الثاني.

 المعوقات الطبيعية والبشرية: المطلب األول
تعتبر مدينة تمنراست المركز اإلجتماعي واإلقتصادي للمنطقة تقُطنها شرائح     

مختلفة من الطوارق، والتواتين، سكان تديكلت، وأصحاب الشمال والشرق والغرب، فهي 
بمثابة أمشاج أجناس وأعراق متباينة، كما ُتعُد مركز ُعبور إلفريقيا، وقد عرفت هذه 

 للمكان اإلسترتيجي الذي تحتُله، وكانت تعرف بالملتقى المدينة حيوية إجتماعية نظراً 
اإلفريقي، إذ كانت إبان اإلستعمار الفرنسي ملحقة تشرف على جميع المراكز 
اإلجتماعية الواقعة في الساحل، ومع هذا وبفضل الحنكة العقلية والروحية قطعت 

زدهرت في كنف الدولة الجزائر  اس ية على أسأطماع اإلستعمار، فقد نمت ترعرعت وا 
 العدل والرخاء والرقي واإلزدهار والنماء.

 المعوقات الطبيعية: الفرع األول
يتم التطرق أواًل إلى الموقع والمناخ على أساس التقليد الَشائع في دراسة العوامل  

 الطبيعية ألي منطقة.
مالي ل: هي بلدة أو إقليم يقع في أقصى الجنوب الجزائري، ُيتاخم حدود اأواًل: الموقع

الُمحاطة  (2)والنيجر، ويسكنه قديمًا قبائل من الطوارق على فجاج بين جبال األتاكور
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، (3)بسلسلة الجبال التي تضم أعلى قمة على جبل تاهات الواقعة في مرتفعات الهقار
هذا باإلضافة لُوقوعها في منطقة جبلية والشهيرة بالتاسيلي عمومًا، يتوسطها واد فهي 

الواد فكثيرًا ما تكون مهددة باإلنجرافات ومعرضة للفيضانات وخاصة منطقة متواجدة ب
 وعلى غير العادة أمطارها تتهاطل في فترات صيفية على غرار إقليم مالي والنيجر .

، والمقصود بالتاسيلي السلسلة (4)وعلى العموم هي منطقة واقعة في التاسيلي ناجر    
(، أما ناجر فقد حرفت من لفظة taessaا الجبلية التي يغطيها السواد وتلفظ )تاسي

أزرق التي تداولها الفرنسيون بعد نقلها عن األب دو فوكو، والتي تعني في لغة التوارق 
جلد الثور المسلوخ، أو رأس األقرع الذي يشبه إلى حد كبير منطقة األزقر المأخوذة 

 .(5) من المثل التارقي ) ال يسخر األقرع من األعمى (
: ال يمكن الحديث عن الطبيعة دون ذكر المناخ، وما يميز جو منطقة المناخثانيًا: 

الهقار أنه جو مختلف عن باقي مناطق الصحراء المجاورة لها، الذي يغطي أوسع 
أنحاء الجزائر، ويشكل األطلس الصحراوي الحد المناخي الفاصل بين الشمال والجنوب، 

مم/ سنة، والجو جاف والحرارة عالية،  255واألمطار القليلة وغير المنتظمة تقل عن 
والفوارق الحرارية اليومية الفصلية المرتفعة بإستثناء منطقة الهقار المتأثرة بالمناخ 

 .(6)المداري، حيث األمطار تتساقط صيفًا والحرارة أكثر إعتداالً 
 المعوقات البشرية: الفرع الثاني

منطقة، والوافدون على المنطقة يتم بالدراسة الحديث عن التكوين البشري لل     
 .ومجُهوداتهم من خالل الوقوف على اإلسهامات التي قاموا بها

: تعُد البداوة نوع من أنواع اإلجتماع البشري، ال تحمل أي داللة أواًل: التكوين البشري 
سلبية في ُعرف ُعلماء اإلجتماع؛ ألنها تشكل نوعًا من التعاقد اإلنساني يهدف للتعامل 

ع بيئي أكثر منه حالة من التخلف المجتمعي، وما ُيميُزه من وحدة بشرية: وجود مع واق
 قطيع، اإلنتقال الدوري في رحلة ثابتة .

كما أنه من الشائع والمتداول أن التوارق من جغرافية منطقة الهقار كاُنوا ال يخرجون     
وسة من خطة مدرُ عن هذه الدائرة المعرفية، ذلك أن الفريق المتنقل ال يتنقل إال ض
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، ويقال أن بغير عشوائية قوامها القبيلة في رقعة ُجغرافية ُمحددة ُمسبقًا لكل فصيل منها

 ، وأصبحت مركزًا فالحيًا بإنَشاء أول فقارة بها )تازيت( .0255تاريخ تمنراست كان 
إال أَن التطور في التعداد السكاني ظل قلياًل، فكان عدد سكانها ال يتجاوز عشرين     

أن لهذه  ، ُيَضاف إلى ذلك0055(7)عائلة إلى وقت إستيطان الراهب دو فوكو سنة 

القبائل وعلى غرار القبائل التي عرفتها البشرية عادات وتقاليد مميزة سواء ما يتعلق 
راح، فمن العادات والموروث الحضاري، المرأة واألسرة، الخطوبة، منها باألفراح أو األق

البكارة، الزواج ُتعُدد الزوجات والطالق، الوالدة وتربية األبناء والختان، والجنائز ودفن 
 .(8) الموتى

هل : أغلب أ ثانيًا: مجُهودات الوافدين على المنطقة في مجال ترقية الملك الوقفي
شكل خاص من منطقة توات وتديكلت والواحات، منهم طالب تمنراست وافدون عليها وب

 -د العتيقبناء المسج –المقايضة واإلسترزاق والتجارة والعمل وقد بارك هللا هذا المسعى 
بُوُجود جماعة من توات الذين جاُءوا على إثر ورشة شق الطرق بغية بناء ثكنة عسكرية  

قة عين صالح وتحويل مهام عن ملح 0022لتكون مركز الملحقة التي دشنت سنة
، وقد درس المستعمر الفرنسي مميزات وعادات اأُلسر الجزائرية (9)تهوهاوت إليها

وعالقاتها، وخاصة ما يتعلق منها بالقبائل والتي ُتعُد التوارق إحداها، حيث يرتكز 
والذي يمثل السلطة التقليدية وال  (10)-أمنيوكال-نظامها على طاعة الزعيم المدعو

 .(12)، ومن أبرز أحفاده أخموك باي(11)قراراته للنقاشتخضع 
ستقُروا        وبما أن غالبية أهلها األصليين كانوا ُرّحٌل، فقد جاءها بعض األهالي وا 

بها كما سبق بيانه، ومن األعيان الوافدة والبارزة أسماؤهم نذكر أحمد إيعيش ومحمود 
سهامات ، ومن (14)، وموالي جلول الرقاني(13)وسيدي إبراهيم بين أهم وأبرز مجُهودات وا 

 الوافدين على المنطقة، بداية من بناء المسجد وترميمه، والمدارس القرآنية:
 : إذ ُيعُد المسجد العتيق قلب مدينة تمنراست، وهي خالصة هلل عَز أ. بناء المسجد

            َّ(15)وجل مصداقًا لقوله تعالى:
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    أسسه التقوى مصداقًا لقوله تبارك وتعالى:         

                        

                         

                              

   َّ (16). 

وقد ساهم في بناء المسجد العتيق بتمنراست جماعة بأمر من األمنيوكال موسى أق    
أمستان تغمده هللا بواسع رحمته، بإيعاز من السلطة الروحية آنذاك الشيخ العالم العالمة 
في المعقول والمنقول محمد باي بن عمر رحمه هللا، ولما وقع اإلجماع على المصلى 

حاليًا تشمر الجماعة الجد أرسى القول موسى أق أمستان لتبنى كمسجد هو العتيق 
وكَلف قبيلة دق غالي بجمع األخشاب والتطوع بالطعام من لحم لمساندة األهالي في 

 .(17)0001وهذا ما كان سنة  تنفيذ هذا المشروع اإللهي الرباني

ولقد كان لهؤالء الوافدين دور بارز وهام في بناء المساجد بما في ذلك المسجد    
العتيق، فبالنسبة للتهوئة في فصل الصيف فقد ساهم لقدوعي والمصطفى وصالح بن 
علي بالمراوح التقليدية المصنوعة سواء من سعف النخيل أو التي ُتعد من الورق المقوى، 

كان به مضاءة تطوع بها موالي علي الغول، تتمثل  كما ال يخفى أن المسجد آنذاك
في بئر ومكان للوضوء والغسل لمن يحتاجون ذلك من الزوار أو الذين تدركهم الصالة 

 قرابة المسجد ويحتاجون إلى الطهارة.
نما قام عيسى كاسي       أما الفناء الموجود حاليًا لم يكن بالمتسع الذي هو عليه وا 

ي يملكها لتوسعة الفناء، وكذا بعض من دار أوالد بن هيري قاسمي بوقف الدار الت
إستبدلت بنصف الدار التي كانت ملكًا ألوالد عباس الذين بدورهم وقفوها لما عليه اليوم 

 ترميم بهو المسجد األصلي. 0010، وقد شهدت سنة (18)
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 : شهدت بداية الستينات إنشاء مدارس قرآنية في مختلفب. إنشاء المدارس قرآنية
لى غاية السبعينات، ومن ضمنهما مدرستين ُتشرف  0091األحياء بداية من سنة  وا 

 عليهما إمرأتين إحداهما بتهقارت واألخرى بالحفرة .
وما ُيؤكد حَداثة المنطقة أن الوافدين على المدارس القرآنية أغلبهم إن لم نقل كلهم      

كانوا من غير األهالي األصليين للمنطقة ومن بين هؤالء الطلبة: الطالب أحمادو 
بوسليم، الطالب ناجم سالمة، الطالب عبد القادر أعبادة، محمد بن محمد 

 .(19)الخ...التهامي
ا يمكن القول بأن الزوايا تلعب دورًا بارزًا في المنطقة، وفي المناطق التي ال كم       

توجد بها الزوايا كان الناس يتكلفون بحاجيات المدرسة والمدرس، حيث يزاول التعليم 
في مدارس مصنوعة من السعف، وأحياناً ينتقل العالم مع تالميذه عبر الصحراء مشكاًل 

تت الدراسات والوثائق التاريخية تمسك أهل الصحراء بهذا ، وقد أثب(20)مدارس ُمتنقلة
 .(21)النوع من التعليم، والزوايا كانت ُتمّول من التبرعات بعُمومها بما في ذلك األوقاف

 المعوقات اإلدارية: المطلب الثاني
لقد كان لغياب اإلدارة المتخصصة والمسيرة لشُؤون األوقاف عقب اإلستقالل         

آثارا سلبية في الحفاظ على الملك الوقفي ومن ثَم حصره وجرده، وأن هذا الغياب صَعب 
من عمليتي الحصر والجرد، وهو العامل الذي أسهم وبشكل كبير في تأُخر هذه العملية، 

، (22)القائمين على القطاع لبذل جهود لإلسراع بهذه العملية وهو ما دفع بالمشرع لحث
وهو ما أثر بدوره على اإلستثمار السياحي للعقارات واألمالك الوقفية، من خالل سن 

 .(23)العديد من القوانين
متدادًا للمعوقات السابقة الطبيعية والبشرية للمنطقة، فللمعوقات اإلدارية دور       وا 

كبير كذلك في تعطيل إستثمار العقارات الوقفية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث 
سيتم تناول هذه المعوقات بالوقوف على الُصعوبات تعيق والتي تقف أمام تفعيل 

 فرع األول، على أن يتم التطرق لصعوبة إسترجاع العقاراتعمليتي الحصر والجرد في ال
 الوقفية المؤممة في إطار الفرع الثاني.
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 صعوبة عمليتي الحصر والجرد : الفرع األول
بالرغم من الُمَبادرات التي لجأت الدولة إليها وسعت من أجلها؛ إال أن هذه الجهود      

ديد أهم وأبرز مكامن ُمعوقات عمليتي واجهتها ُجملة من المعوقات، والتي ُيمكن تح
 الحصر والجرد األمالك الوقفية والتي ُأقُتَصر فيها على :

 أواًل: المعوقات التشريعية.
ُيعُد العامل التشريعي من أهم وأبرز المعوقات التي واجهت عملية الحصر والجرد     

ة حيث التشريعي وساهمت في تأُخرها، وذلك بالنظر إلنعدام اإلهتمام من طرف السلطة
–91لم تشهد الساحة التشريعية قوانين منظمة لألوقاف بإستثناء المرسوم رقم: 

 .(25)، والذي جاء على خجل، و لم يلق العناية والمتابعة الكافية(24)222
حيث كان التركيز طوال تلك الفترة على الملكية العمومية للدولة وتعزيزها وتوسيعها      

وحمايتها، مما أدى إلى دمج جانب كبير من األوقاف ضمن أمالك الدولة، بينما 
تعرض جانب كبير منها لحالتي النهب واالستغالل، وبذلك تعرضت كثير من األوقاف 

 .(26)للضياع واالندثار
 العامل التوثيقي واالثباتي .ثانيًا: 

ُيعتبر التوثيق واإلثبات مشكاًل أساسيًا، وقد يكون السبب المباشر إلستحداث         
وثيقة اإلشهاد المكتوب، ومرُد ذلك إلنعدام الوثائق الوقفية لبعض األوقاف، وَتفُرق 

ألرشيف ا الوثائق الثبوتية بين مصالح وهيئات منها وزارة العدل والمالية، الفالحة،
الوطني، الزوايا، األشخاص الطبيعية، المحافظات العقارية، مصالح وزارة الثقافة وكذا 
وزارة الداخلية، األمر الذي جعل من الصعوبة بمكان إيجاد تلك الوثائق ومن ثم 

 .(27)إستعادتها
 صعوبة استرجاع العقارات الوقفية المؤممة: الفرع الثاني

الماضي نقلًة نوعية في مجال التشريعات الوقفية، ومن شهد مطلع تسعينيات القرن 
األمالك الوقفية أوالتعويض سواء العقارات الوقفية العامة الُمؤممة (28)بينها إسترجاع

 بموجب قانون الثورة الزراعية، أو التي في حوزة الدولة .    
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 ضوابط اإلسترجاع في ظل قانون التوجيه العقاري .أواًل: 
المؤرخ في: (29)25-05بموجب القانون رقم: و أول ُخطوة قام المشرع بها حيث      
فإن أهم قَيد ( 30)15، والمتضمن لقانون التوجيه العقاري بصريح مادته 02/00/0005

على حرية تمُلك العقارات الفالحية، والذي جاءت به أحكام األمر الصادر تحت رقم: 
بالثورة الزراعية وخاصة في مواده من  ، المتعلق2/00/0010المؤرخ في: (31)10-12
 ، وذلك بإسترجاع العقارات المؤممة بما فيها الوقفية منها.22إلى  21

، 59/50/0002المؤرخ في:  00وهو ما جسده المنشور الوزاري المشترك رقم: 
سالف  05-00من قانون األوقاف رقم:  22المتضمن كيفية تطبيق أحكام المادة 

ل من خاللهما للراغب في الذكر، والذي جعل ضا سترجاع عقاره الموقوف ابطين خوَّ
 إتباعُهما :

إثبات طبيعة الملك الوقفي بإحدى الطرق الشرعية أو القانونية، ويكون عبء اإلثبات -0
على الجهة المكلفة باألوقاف أو الجهة الموقوف عليها، أو بتعاونهما معًا، ومَما ُيالحظ 

من قانون األوقاف أعاله، أو باألحرى كأن  25ة أن هذا الضابط يوافق نص الماد
 المنشور أخذ نص المادة من قانون األوقاف مع إضافة أو بتعاونهما معًا.

عدم إستحالة إسترجاعها بسبب تغيير طبيعتها أو إستعمالها ُعمرانيًا، وهنا ُيعَتُد  -2
ل العقار ا ف إلى لموقو بتاريخ اإلسترجاع، مما يقتضي عدم االسترجاع في حال تحوَّ

 .(32)طابع عمراني، أو تعرضت للضياع واإلندثار
من قانون التوجيه العقاري أعاله إشترطت عدم اإلستفادة  19كما نجد أن المادة     

 .(34) 00-21و( 33)02-22المنصوص عليها بموجب القانونين رقم: 
 19 المعدلة للمادة 52في مادته (35)29-05وقد تدخل المشرع من خالل األمر رقم: 

من قانون التوجيه العقاري ُموضحًا مفُهوم فقدان األراضي طبيعتها الفالحية، فبعد 
المعدلة للمادة  29-05من األمر رقم:  00صدور هذا القانون والذي نصت المادة 

 المتضمن لقانون التوجيه العقاري سالف الذكر . 25-05من القانون رقم:  20
من قانون التوجيه العقاري فقد أصدر  00ف المادة ونظراً للُغُموض الذي ظل يكتن      

المحدد لكيفيات ( 36)000-09المرسوم التنفيذي رقم:  0009أبريل  9المشرع بتاريخ 
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 20أعاله المعدلة والُمتممة ألحكام المادة  29-05من األمر رقم:  00تطبيق المادة 
ثائق الواجب على الو  00سالف الذكر، حيث نصت المادة  25-05من القانون رقم: 

 توفرها والمرفقة مع طلب المعني .
ومما يلحظ أن المشرع وَسع من دائرة الُمستفيدين من اإلسترجاع ، فتبعًا لنص      
، والتي حددت شروط اإلسترجاع ومن بينها 25-05من القانون رقم: (37)19المادة 

 أنها كانت تقتصر على األشخاص الطبيعيين دون المعنويين .
 ترجاعها عن طريق اللجنة الوالئية متساوية األعضاء .ساثانيًا: 
المؤرخ في:  25ُأنشأت هذه اللجنة بموجب المنشور الوزاري المشترك رقم:     
، والتي تعمل على البت في طلبات اإلسترجاع بالرفض أو القبول مع 21/52/0009

أو إستدعاء أو ، وللجنة صالحية اإلستعانة (38)التعليل، وتكون قراراتها قابلة للطعن
 .(39)ستشارة أيَّ شخص يعينها في مهامهاا

فأصدرت الوزارة  2559مارس  25تدخل المشرع مرة أخرى وبتاريخ: كما         
بين أربع وزارت، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، (40)59/50تعليمة وزارية مشتركة رقم: 

ة وزارة الفالحة، المحددة لكيفيات تسويوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية، 
وضعية األمالك الوقفية العامة التي ضمت إلى أمالك الدولة، والتيُ ألزمت بتقديم 
تقرير سنوي عن أعمالها لكل من الوزراء الممثلين لوزارتهم المذكورة المشتركة في 

 .(41)التعلمية سالفة الذكر
 للمديرية الوالئية المكلفة بالشؤون الدينية وقد ُأسندت مهمة أمانة اللجنة الوالئية     

أعاله أن تجتمع اللجنة الوالئية  59/50، وقد أوجبت التعليمة رقم: (42)واألوقاف
( أشهر، وفي دورات إستثنائية كلما 59المختصة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة )

ؤون ير الشدعت الضرورة إلى ذلك بناًء على إستدعاء من رئيسها أو بإقتراح من مد
 .(43)الدينية واألوقاف بالوالية

ومما يجب اإلشارة إليه والتنبيه عليه أن عملية التعويض وخالفًا لما تقضي به      
ُنُصوص القانون المدني، وذلك التعويض في هذا المجال ال يتضمن ما فات الموقوف 

لة بموجب المعد (44) 9مكرر/ 19عليهم من ربح وما لحقهم من خسارة بصريح المادة 
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على أساس أن الدولة غير مسُؤولية عن أعمالها  29-05من األمر رقم :  2المادة 
، وهو ما أكده  وقضى به مجلس الدولة في أحد قراراته والذي جاء فيه: " (45)السيادية

من المقرر قانونًا أن عملية إسترجاع األراضي المؤممة ال ُتحمل الدولة أيَّ عبء، وأيَّ 
من القانون  19من المادة  5لمالك األصلي، بإستثناء ُمقتضَيات الفقرة تعويض لصالح ا

 والتي ال تنطبق في قضية الحال . 25-05رقم:
ومن َثمَّ يتعين القول بأنَّ المستأنف ال يستحق التعويض مما يستوجب تأييد         

 .(46)القرار المطعون فيه"
إاَل أنه في الحياة أو الواقع العملي مدة اآلجال قد ال تحترم، كما أثبتت عملية         

اإلسترجاع في الواقع العملي أنه إما أن تكون عملية إسترجاع مطلقة، أو استرجاع 
وقد واجهت عملية استرجاع العقارات الوقفية العامة مشاكل ُوصُعوبات عديدة نسبية، 

 .(47)هو ما أفادنا به أحد ُوكالء األوقافمن الناحية العملية و 
 ثالثًا: صعوبة اإلسترجاع .

من بين أهم وأبرز الصعوبات التي واجهت تعويض الفالحين المستفيدين بموجب        
، حيث (48)سالف الذكر، وذلك في حال ترُتب حق إنتفاع دائم 00-21القانون رقم: 

رجاعها ، يقتضي عدم التمُكن من إستأن ترتيب حق دائم للفالحين المنتجين كحق عيني
مع اإلستفادة من حق التعويض، فإنَّ المشرع أخضعها للملكية المجزأة بأن جعل ملكية 

المتضمن قانون الثورة الزراعية  12-10الرقبة تابعة للدولة عماًل بأحكام األمر رقم: 
يَّر الفالحين خسالف الذكر، على أن يبقى حق اإلنتفاع للفالح المنتج، وعليه فالمشرع 
، مما يترتب (49)المنتجين بين التعويض العيني أو اإلستمرار في حق اإلنتفاع بالعقار

عليه الحاالت ال تخرج في عمومها عن موافقة أو رفض المنتفعين، حيث سيتم التفرقة 
 بين الحالتين وما يترتب عنهما من أحكام : 

لى حين المنتفعين المنتجين ع: في حالة موافقة الفالفي حال موافقة المنتفعين-0
إسترجاع هذه العقارات يحرر عقد إداري ُمشهر تسترجع به هذه العقارات الوقفية العامة، 
وهذا دون المساس بحق اإلنتفاع المكتسب لصالحهم، مما يعني خضوعهم ألحكام 

من قانون األوقاف سالف الذكر، بأن يصبحوا مستأجرين لهذه العقارات إذا  21المادة 
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بدوا الرغبة في البقاء في هذه العقارات، وحرصت الدولة من خالل إستصدارها لبعض أ
 المذكرات ُبغية إسترجاع بعض العقارات.

ذ يعد حكام التعويض، إ: وفي هذه الحالة يتوجب اإلنتقال ألحال رفض المنتفعين -8
ك األمالمن أوائل التنظيمات التي أشارت إلى التعويض عن (50) 02-22المرسوم رقم: 

المؤممة، والذي كان محتشمًا؛ إال أنه ومع مطلع التسعينيات من القرن الماضي ٌأحدَثت 
-05له جملة من القوانين، حيث وضعت لبنته األولى بموجب القانون رقم: 

الصادر عن  2205، وأكدته المذكرة رقم: 0000المتضمن قانون المالية لسنة (51)29
 . (52)مديرية أمالك الدولة

قد ترك الخيار للمستفيدين في أراضيهم بين الحصول على تعويض عينيًا ونقديًا، و     
من قانون (53)12أو البقاء في األراضي كمستغلين لها، على أن يخضعوا ألحكام المادة 

ن القانون للشؤون الدينية في حال فشل مبادرتها اإلستفادة األوقاف سالف الذكر،  كما مكَّ
 02،  وفي هذا اإلطار صدرت  التعليمة رقم: (54)نقداً  من التعويض إما عينًا أو

، وخاصة في حاالت (55)عن المديرية العامة للخزينة 0005أوت  25المؤرخة في: 
التعويض السيما المتعلقة بتعويض العقارات الوقفية المؤممة، والتي أوكلت مهمة 

 .(56)صالتعويض فيها للصندوق الوطني للتعاون الفالحي بواسطة حساب التخصي
والجدير بالذكر وعلى غرار ما سبق بيانه في الطعن في القرارات الصادرة من       

الوالي، فإنه يحق للشؤون الدينية واألوقاف الطعن في هذه القرارات وفقًا للقواعد 
 .(57)الُمتعارف عليها واإلجراءات المعمول بها

ُعمومًا واألوقاف ُخصوصًا في المنطقة دور في  (58)كما كان لغياب ثقافة التوثيق     
الرفع من صعوبة عمليتي الحصر والجرد، وكذا في تعطيل العمل بوثيقة اإلشهاد 

همالها تاًرة أخرى، وما العوامل السابقة  إال ُمؤكدة  -الطبيعية والبشرية–المكتوب تارًة وا 
 على ضعف التوثيق وعدم نجاعته في هذا الشأن .

ــم هم أالــإلعحيث يعتبر ا ،(59)ضافة لمعوقات أخرى كالمعوق اإلعالميهذا باإل     
ــت وسائل اإلعالم  بُمختلف أنواعها لعبــد قري، واهيــلجمر اأثيــلتاائل ــســن ويلة مــسو

ة ـــيمدة قـــجتماعيرة إاهم ظـــاإلعالـــف، انيةــإلنست ااــلمجتمعة ااــي حيــفًا هامًا وبارزًا دور
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كل ـع شـم، ةـلنهاياي ـفءم ية لتتالرلبشاة ـــلجماعطـــور اتـــوء وع نشـــمطـــوارت تت أـــنشأُ 
طيعان وحدهما تحقيق تـيسإذ ،(60)وخاصة التلفزيون واإلذاعةه ـحتياجاتوا  ع ـلمجتما
مج ـرابـن مـون يزلتليفاة ـخاصم والـإلعاسائل وخالل ما تبثه ٍت من اـغايـداف وهأ

األوقاف ودورها التنموي وبعدها اإلقتصادي وطابعها الروحي  أهميةى ـعلتحُث ائل ـسوو
زيادة إلى المعوقات سالفة الذكر فإن من بين المعوقات التي كانت تحول      التعبدي.

دون إستثمار العقارات الوقفية على الصعيد السياحي تأُخر صدور دفتر الشروط 
نماء من أثر ووقع في تثمير و  الخاص بإستثمار العقارات الوقفية، ولما لهذا التأخير ا 

ستغالل هذه العقارات، وقد شهدت الجهة الوصية إقتراح نموذج لدفتر الشروط قيد  وا 
ف ديسمبر وقفية في منتصاإلثراء والتعديل بما يتناسب وطبيعة وخصوصية العقارات ال

  :الخاتمة 2501سنة 
اآلتية والتي  فيها للنتائج من خالل هذه الدراسة والورقة البحثية، والتي توصلنا وخُلصنا

 يمكن حوصلتها على الشكل اآلتي :
 : النتائج* 
تمُيز المنطقة بالحداثة من جهة، وعدم إستقرار األهالي األصليين من جهة ثانية،  -   

 وُطغيان الوُفود القادمة إليها من جهة ثالثة .
نعدامها  -     مومًا.في اإلجراءات عغياب الثقافة التبرعية في جانب األوقاف أحيانًا وا 
عدم وجود إستثمار فعلي أصال لكي يتقاضى منه الخبير العقاري والمحضر  -

القضائي، الذي من شأنه أن يصعب حصولهما على أتعابهما، مما يتعارض والمادة 
 .220 -02من المرسوم التنفيذي رقم:  22

دون بلوغ  ومن ثم يمكن الخلوص للقول بأن كل هذه المعوقات التي حالت      
األهداف التي إبتغاها المشرع، وهو ما من شأنه فقدان عدد كبير من األوعية العقارية 
ذات الطابع الوقفي التي من شأنها أن تشكل بدورها وعاًء إستثماريًا السيما في القطاع 
السياحي ومن ثم فإنه ألجل تحفيز عملية حصر األمالك الوقفية والتسريع بها يمكن 

 ي : إقتراح مايل
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 : التوصيات والمقترحات*  
تفعيل دور اللجان الوالئية المكلفة بإسترجاع العقارات التي في حوزة الدولة، للعمل  - 

على إسترجاع العقارات المؤممة بما يتناسب وطبيعتها عماًل بأحكام قانون التوجيه 
 المتمم والمعدل . 25-05العقاري رقم: 

وخاصة في الجانب القانوني والتأكيد على مواد تكوين ُوكالء األوقاف ضُرورة  -
 اإلثبات، والمنازعات اإلدارية ُبغية تحسين مرُدوديتهم في الجانب الميداني .

عقد العديد من الملتقيات والندوات واأليام الدراسية بمشاركة ُخبراء في علم القانون  -
 لداوتلرجال األمن، وع والنفس والتركيز على الدور البارز اـجتمواإلدارة وعلم اإل

ن، والعمل على مد جذور يين العادنيم، وكذا المواطهرغيوح ـضوابشكل ارء آلر واألفكاا
 التواصل بين مختلف الشرائح سالفة الذكر، وكذا مختلف الفاعلين في إنجاح العملية .

م الثقافة التبرعية ُعمومًا والوقفية خصوصًا يخ مفاهيـسرفي تم إلعالدور اتفعيل  -
إتجاه األوقاف وتكريس ثقافة بين مختلف األوساط لية ـؤوبالمســواطن لمز شعور اوتعزي

 بأن اإلعتداء عليها يشكل مساسًا بالنظام العام .
  :المعتمدة المراجعالهوامش و 

حيث ُيطلق لفظ العوق على الحبس، والصرف، والتثبيط، كالتعويق واإلعتياق،    (1)
والرجل الذي ال خير فيه، يقال: " عاقه عن الشيء يُعوقه عوقًا: صرفه وحبسه، 
ومنه التعويق واإلعتياق؛ وذلك إذا أراد أمراً صرفه عنه صارف..."، والعوق: األمر 

  ُّ وتعالى: الشاغل، وفي محكم التنزيل قوله تبارك          

                        َّ ،سورة األحزاب
. أنظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 02ية اآل

الشامي وزكرياء جابر أحمد، دون ذكر عدد الطبعة، دار تحقيق: أنس محمد 
 . 0092، ص 2552الحديث، القاهرة، 

: هم قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبيء صلي هللا عليه وسلم، والمعوقون     
وذلك أنهم قالوا لهم: ما محمد وأصحابه إال أكلة رأس، ولو كانوا لحمًا إللتقمهم 
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فخلوهم وتعالوا إلينا عن نصرة النبيء صلى هللا عليه وسلم ؟  أبو سفيان وحزبه، 
فهذا تعويقهم إياهم عن نصرة النبيء صلى هللا عليه وسلم، وهو تفعيل من عاق 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور يعوق، في هذا الشـأن أنظر: 
بعة، دار األفريقي المصري، لسان العرب، الجزء العاشر، دون ذكر عدد الط

 . 225- 210ص. صادر، بيروت لبنان، دون ذكر سنة الطبع،
: في هذا الصدد هي جملة الموانع التي تصرف وتصد عن إستثمار المعوقاتو     

العقار الوقفي في الجزائر عامة ومنطقة الهقار ُخُصوصًا. والمعنى اإلصطالحي 
ي، مان علي الطريفعبد الرحبدوره ال يخرج عن المعنى اللغوي للمعوقات أنظر: 

توثيق الوقف )المعوقات والحلول(، جامعة الملك سعود، الرياض، دون ذكر بيانات 
 .52أخرى، ص.

جرايه محمد رشدي، الصحراء الجزائرية خالل العصر الحجري الحديث، مذكرة ( 2)
مقدمة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ القديم، تخصص: تاريخ الحضارات 

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، قسم التاريخ واآلثار، جامعة منتوري القديمة، كلية 
 . 22-20، ص.2552-2551السنة الجامعية:  –قسنطينة  –

محمد عبد الحميد فيلي، تنوير ذوي البصائر بما كان في الهقار صائر، الجزء ( 3)
أنظر أيضًا: . 01، ص.2502األول، الطبعة األولى، مطبعة سحري، الجزائر، 

مد بن موسى بن محمد فيلي، المسجد العتيق بتمنراست، الطبعة األولى، مطبعة مح
 . 59، ص.2502الجزائر،  -األغواط -رويغي

يلي ناجر . أنظر: إبراهيم العيد بشي، تاسللتفرقة بينها وبين التاسيلي غات بجانت( 4)
ات ر الخصائص الطبيعية والبيئة الجغرافية، الجزء األول، الطبعة األولى، منشو 

 .20ص. ،2552الحبر، الجزائر، 
 . 22ص.إبراهيم العيد بشي، المرجع نفسه، الجزء األول، ( 5) 
. أنظر أيضًا: 22محمد عبد الحميد فيلي، المرجع السابق، الجزء األول، ص.( 6)

إبراهيم العيد بشي، تاسيلي ناجر الخصائص الطبيعية والبيئة الجغرافية، الجزء 
 . 21ص. ،2552منشورات الحبر، الجزائر، األول، الطبعة األولى، 
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محمد عبد الحميد فيلي، تنوير ذوي البصائر بما كان في الهقار صائر، الجزء ( 7) 
 .22-21، ص. 2502الثاني، الطبعة األولى، مطبعة سحري، الجزائر، 

 051إبراهيم العيد بشي، المرجع السابق، الجزء الرابع، ص.لإلستزادة أنظر:  (8)   
 . 022إلى

محمد بن موسى بن محمد فيلي، المسجد العتيق بتمنراست، المرجع السابق، ( 9)  
 . 52ص.

رجع محمد عبد الحميد فيلي، الم( األمنيوكال كلمة بالتارقية تعني السلطان. أنظر: 10)
 . 29نفسه، ص.

محمد مبارك كديدة، الصحراء الجزائرية بين مخططات الفصل الجدية وطاولة ( 11)
 .10-15، ص. 2502لنهائية، دار المعرفة، الجزائر، المفاوضات  ا

( هو إبن أميوكال العاشر، وقد أحاط نفسه بمستشارين عباقرة وأذكياء، وكان رجاًل 12)
حسين . أنظر: 0015طموحاً للسيادة متطلعاً للريادة معتزاً بدوره وشخصيته، توفي 
العشرين،  في بداية القرن مرموري، التوارق بين السلطة التقليدية واإلدارة الفرنسية 

 . 252، ص.2505المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، 
 . 0221ربيع الثاني  02( توفي 13)  
 . 0229رجب  9( توفي 14)  
 . 02( سورة الجن، اآلية 15)  
 . 050-052( سورة التوبة، اآلية 16)  
بق، السا محمد بن موسى بن محمد فيلي، المسجد العتيق بتمنراست، المرجع( 17)

 وما بعدها.  51ص.
 . 20-22محمد بن موسى بن محمد فيلي، المرجع السابق، الجزء األول، ص( 18)
( وهؤالء كلهم أنيط لهم تعليم القرآن وتدريس الفقه وشهرتهم تغني عن أوصافهم. 19)

 .22-20محمد بن موسى بن محمد فيلي، المرجع نفسه، ص. لإلستزادة أنظر: 
كديدة، الصحراء الجزائرية بين مخططات الفصل الجدية وطاولة محمد مبارك ( 20)

 . 21، ص.2502المفاوضات النهائية، دار المعرفة، الجزائر، 
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أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء األول، دون ذكر عدد ( 21)  
 .221، ص. 0002الطبعة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .سالف الذكر 59أنظر المنشور رقم:  (22)       
 05–00ذلك أنه وبالرغم من اإلهتمام العملي والتشريعي بصدور القانون رقم:  (23)

سالف الذكر، المنظم لألوقاف ومختلف األحكام المتعلقة بها، وتصنيفها وُسُبل 
ثباتها، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم:   210–2555إسترجاعها وحمايتها وا 

من إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها المتض
وتسييرها من جهة أخرى، إالَ أن العملية لم ُتحقق األهداف التي ُرسمت لها. أنظر: 

الموافق  0120شعبان عام  22مؤرخ في:  210–2555المرسوم التنفيذي رقم: 
لعامة في وزارة الشؤون ، يتضمن إحداث المفتشية ا2555نوفمبر سنة  02: ـل

 ( . 2555لسنة  90الدينية واألوقاف وتنظيمها وتسييرها ) ج.ر عدد 
ه الموافق لـ: 0221جمادى األولى  05المؤرخ في:  222-91المرسوم رقم: ( 24)  

 25م، يتضمن نظام األمالك الحبسية العامة، ) ج.ر، عدد 0091سبتمبر  01
 ( .  0091لسنة 

جاء في ظل  222–91القادر بن عزوز أن هذا المرسوم: يرى الدكتور عبد ( 25)
ظروف إجتماعية إقتصادية وثقافية عملت على طمس الكثير من المعالم الوقفية 
حيث تحولت هذه األمالك الوقفية إلى إستغالل جهات عمومية وخاصة، ويدلل 
 ةالدكتور على عدم اإلهتمام بأن المرسوم حذف منه كلمة األوقاف من إسم الوزار 

الوصية عليه، كما يرى أنه لم يتجسد اإلهتمام التشريعي الفعلي إال بصدور القانون 
المتعلق باألوقاف، لإلستزادة أنظر: عبد القادر بن عزوز، المرجع  05–00رقم: 

 . 51السابق، ص.
 . 050داللي الجياللي، المرجع السابق، ص.( 26) 
، أنظر أيضا: داللي 55-51عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص. ( 27)

 . 050الجياللي، المرجع السابق، ص.
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( يراد باإلسترجاع : " مجموعة اإلجراءات القانونية واإلدارية التي أوجدها المشرع 28)
الجزائري بهدف إنهاء حاالت اإلستيالء على األوقاف وخاصة العامة منها، ممن 

، مع مراعاة أحكام آلت إليهم بطرق مشُروعة وغير مشروعة إلى طابعها األصلي
رادة الواقف ومصلحة الموقوف عليهم ". أنظر:  سايب الشريعة اإلسالمية وا 

سترجاعه في التشريع  الجمعي، نجاعة اآلليات القانونية في حماية الوقف العام وا 
الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون األسرة، 

اسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السي
 . 002ص.، 00/55/2509تاريخ المناقشة: 

والجدير بالذكر أن هناك نوعان من الرد لحظيرة العقارات الوقفية في ظل اإلستيالء    
 -الذي عرفه قانون الثورة الزراعية، اإلسترجاع المطلق،  وكذا اإلسترجاع النسبي

  -الجزئي 
 25الموافق  0109ربيع الثاني عام  25المؤرخ في:  29-05رقم:  ( األمر29)

(. المعدل والمتمم للقانون رقم:  0005لسنة  55) ج.ر عدد  0005نوفمبر سنة 
والمتضمن لقانون التوجيه العقاري  0005نوفمبر سنة  02المؤرخ في:  05-25

 ( . 0005لسنة  10) ج.ر عدد 
المتضمن قانون التوجيه العقاري  25-05 من القانون رقم: 15( تنص المادة 30)

 0010نوفمبر سنة  2المؤرخ في  12 -10على أنه:" تلغى   أحكام األمر رقم: 
( الوقوف على  29 -05من األمر رقم:  2والمتضمن الثورة الزراعية ) المادة 

 من األمر نفسه . 2المادة 
نوفمبر سنة  2الموافق  0200رمضان عام  25مؤرخ في  12-10( األمر رقم: 31)

 ( . 0010لسنة  01، يتضمن قانون الثورة الزراعية ) ج، ر، عدد0010
، 59/50/0002المؤرخ في:  00/02( أنظر المنشور الوزاري المشترك رقم: 32)

 من قانون األوقاف . 22المتضمن كيفية تطبيق أحكام المادة 
ازة الملكية ، يتعلق بحي0022أوت سنة  02مؤرخ في:  02 -22قانون رقّم: ( 33) 

 ( . 0022لسنة   01العقارية ) ج. ر عدد 
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، يتضمن ضبط كيفية 0021ديسمبر سنة 2مؤرخ في:  00 -21( قانون رقم: 34) 
إستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 

 52-05(. الملغى بموجب القانون رقم: 0021لسنة   55وواجباتهم ) ج.ر عدد 
، المحدد لكيفيات إستغالل األراضي الفالحية 2505أوت سنة  05مؤرخ في: ال

 التابعة للدولة .
 25الموافق  0109ربيع األول عام  25مؤرخ في:  29-05( األمر رقم: 35)  

(. يعدل ويتمم القانون رقم:  005لسنة  55، )ج.ر عدد 0005سبتمبر سنة 
 ن لقانون التوجيه العقاري.والمتضم 0005نوفمبر سنة  02المؤرخ في  05-25

الموافق  0109ذي القعدة عام  02مؤرخ في:  000-09( المرسوم التنفيذي رقم: 36)
( يحدد كيفيات تطبيق المادة 0009لسنة  22، )ج.ر عدد 0009أبريل سنة  9

 25الموافق  0109ربيع األول  25مؤرخ في:  29-05األمر رقم: من  00
 25-05يعدل ويتمم القانون رقم:  (0005لسنة  55، )ج.ر عدد 0005سبتمبر 

 10والمتضمن التوجيه العقاري )ج.ر عدد  0005نوفمبر سنة  02المؤرخ في 
 ( .0005لسنة 

المتضمن قانون التوجيه العقاري  25-05من القانون رقم:  19( أنظر المادة 37) 
برعوا تسالف الذكر والتي عددت شروط إسترجاع الملكية التي أممت أراضيهم أو 

المتضمن قانون الثورة الزراعية، والتي بلغت خمسة  12-10في إطار األمر رقم: 
 شروط .

 المتضمن قانون التوجيه العقاري. 29-05من القانون رقم:  22/2( أنظر المادة 38) 
بين  21/52/0009المؤرخ في:  25( أنظر المنشور الوزاري المشترك رقم: 39) 

 تدبة للميزانية . وزارة الفالحة والوزارة المن
 0121صفر  25المؤرخة في:  59/50( أنظر التعليمة الوزارية المشتركة رقم: 40)

المتعلقة بتحديد كيفيات تسوية األمالك الوقفية العقارية  2559مارس  25الموافق 
 العامة التي في حوزة الدولة .
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اضي مسح األر  مستخرجاتمن اإلتفاقية المتعلقة بإجراء تسليم  00( أنظر المادة 41) 
 . 05/05/2500: المؤرخة في"وقف"، األمالك والمصفوفات من أجل تسوية 

 25مؤرخة في:  59/50من التعليمة الوزارية المشتركة رقم:  2و0( أنظرالمادتين42) 
المتعلقة بتحديد كيفيات تسوية األمالك  2559مارس  25الموافق  0121صفر 

 الدولة .الوقفية العقارية العامة التي في حوزة 
 سالفة الذكر. 59/50من التعليمة الوزارية المشتركة رقم:  2( أنظر المادة  43) 
المعدل  29-05من األمر رقم:  9مكرر/ 19المعدلة للمادة   2أنظر المادة ( 44)

 المتضمن قانون التوجيه العقاري .  25-05والمتمم للقانون رقم: 
عيسى بن محمد بوراس، توثيق األعيان الوقفية في الفقه اإلسالمي والقانون  (45)

، وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الجزائري 
الماجستير في العلوم اإلسالمية، تخصص: شريعة وقانون، كلية العلوم اإلجتماعية 

أدرار السنة  -قيد أحمد درايةجامعة الع -قسم الشريعة -والعلوم اإلسالمية
 . 059م، ص. 2505 -2550ه/ 0120 -0125الجامعية، 

، المجلة 2/2/0001، مؤرخ في: 002222أنظر قرار مجلس الدولة رقم:  (46)
 . 015، ص.0001، الجزائر 2القضائية، العدد 

السيد بن عابد عبد الرحمان، مفتش أوقاف، مديرية الشؤون الدينية مقابلة مع  (47)
، الساعة 2501سبتمبر  02مسكن، والية أدرار، األربعاء:  052ألوقاف، حي وا

05:52 . 
حق اإلنتفاع الدائم : هو حق عيني تمنُحه الدولة للفالحين الُمنتجين على مجمل ( 48)

األراضي المعينة التي تتألف منها المستثمرة الفالحية، ما عدا األرض التي تبقى 
ن يحدد وعاَءها وكيفية تسديدها قوانين المالية. أنظر: ب ملكيتها للدولة، ُمقابل أتاوة

رقية بن يوسف، كيفية إستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية طبقًا 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، 00-21للقانون رقم: 

 .  92، ص.0020-0022جامعة الجزائر، السنة الجامعية: 
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بهذا يكون المشرع قد أقر ملكيتين على عقار فالحي، فاألول ملكية الرقبة للدولة، و    
والثاني ملكية حق اإلنتفاع للمستفيد، وهو بذلك يختلف عن حق اإلنتفاع 
المنصوص عليه بمقتضى القانون المدني من حيث الطبيعة القانونية، وقد تم 

سنة قابلة للتجديد  15مدة تحويل هذا الحق؛ أي حق اإلنتفاع إلى حق إمتياز ل
، يحدد كيفيات 2505أوت سنة  05المؤرخ في:  52-05القانون رقم: أنظر: 

 00-21إستغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة. والذي ألغى القانون رقم: 
 سالف الذكر.

( داللي الجياللي، تطور قطاع األوقاف في الجزائر وتنمية موارده، أطروحة لنيل 49)
كتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، شهادة د

. أنظر أيضًا:  00، ص.2505–2501، السنة الجامعية: 0جامعة الجزائر
من  22المتضمن تطبيق المادة  21/2/0002المؤرخ في:  00المنشور رقم: 

 قانون األوقاف سالف الذكر.
، يتعلق بالتعويض عن 0022 يناير سنة 20مؤرخ في:  02-22( مرسوم رقم: 50)

 ( . 0022لسنة   55األمالك المؤممة في إطار الثورة الزراعية ) ج.ر عدد 
، يتضمن قانون المالية 0005ديسمبر سنة  20مؤرخ في:  29-05( القانون رقم: 51)

 ( . 0005لسنة  51)ج.ر عدد  0000لسنة 
ديد القيمة ، تبين كيفيات تح20/1/0000مؤرخة في:  2205( مذكرة رقم: 52)

التجارية لألمالك الريفية السيما األراضي الفالحية، الصادرة عن مديرية أمالك 
 الدولة.

على أنه: " ُتؤجر األمالك  05-00من قانون األوقاف رقم: 12تنص المادة  (53)  
 يمية السارية المفعول، مع مراعاة أحكامظة وفقًا لألحكام التشريعية والتنالوقفي

 اإلسالمية ".الشريعة 
 . 00( داللي الجياللي، المرجع السابق، ص.54)
والتي جاء فيها : " أنه يمكن تعويض الملك الوقفي عن طريق أموال البدل، ( 55)

ويقصد بأموال البدل الثمن الذي يعوض به عن العقار الموقوف في الحاالت 
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، ويراد بها من قانون األوقاف 21وهذه الحالة لم ترد في نص المادة الجائزة "، 
 حالة عدم موافقة المستاجرين أصحاب حق اإلنتفاع الدائم .

 .02( محمد كنازة، المرجع السابق، ص. 56)
 .022( سايب الجمعي، المرجع السابق، ص. 57)
( عرفت البشرية التوثيق منذ عقود وعهود بعيدة له ألهمية في مجاالت عديدة رغم 58)

رى، ولقد عرف في الجزائر ُرُكوًدا يعود إختالف تنظيمه الهيكلي من دولة إلى أخ
سببه إلى معرفة النظام اإلقتصادي من تضييق في دائرة الُمعامالت، وغيرها تماشًيا 
والنهج المخطط الذي عرفته البالد، إال أنه ونظًرا للتحوالت التي تعيشها البالد في 

ثيق إعطاء التو  ظل العهد الجديد المشجع لُروح المبادرة وحرية التعامل كان لزاماً 
نفًسا جديًدا، ليتسنى له ُمَسايرة تلك التحوالت حتى يضمن األمن والشفافية في 
العالقات بين األفراد خاصة في مسائل األحوال الشخصية ذلك األمن الذي يجب 

أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل األحوال أن نشعر به. لإلستزادة أنظر: 
الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الجزائري "، الشخصية " دراسة مقارنة بين 

مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية، قسم 
امعة ج -الخروبة -الشريعة، تخصص: شريعة وقانون، كلية العلوم اإلسالمية 

 وما بعدها.  51، ص.2505-2550الجزائر، السنة الجامعة: 
ـــد يزوتدف تهـــي تســـلتاالية ـــتصط اإلاـــلنشاه ـــجأوة ـــه : " كافـــنبأم الـــإلعا( يعرف 59)

ــــــن ليمة عــــــلست ااــــــمولمعلواحيحة ــــــلصر ااــــــألخبق واائــــــلحقاة ـــبكافـــور لجمها
عية وضويقة مطربور ألمت ايارمجت ولمشكالت واعاــــــوضولمواايا ــــــلقضا
عي ـولوافة رلمعن اجة ممكنة مر دركبن أيـولى تكؤدي إبما يف، يرتحدون بو
إلعالمية بكافة دة اللمان لمعلقيـور اجمهت اـفئـدى املة لـلشاة طـإلحادارك واإلوا
ت، عاوضولموالقضايا اه ـذهـن حيحة عـلصاعية ـوضولمت ااـمولمعلق واائـلحقا
ـدى األشخاص ". لب ائـلصن الرأي ايوتكم ولعار الرأي ايوفي تنم بما يساهو

دور وسائل  https://www.researchgate.net/publicationأنظر:  
أنظر أيضًا: وجدي حلمي اجهة األزمات األمنية. وعية وموالتالحديثة في اإلعالم 

https://www.researchgate.net/publication
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ومواجهة اإلزمات عيد عبد الظاهر، دور وسائل اإلعالم الحديثة في التوعية 
 .2األمنية، كلية العلوم اإلجتماعية، قسم اإلعالم، جامعة أم القرى، ص. 

 ــــقا يتعلــــع فيمــــح للمجتمــــلُنصــــوي وتقــــديم اعولتحيث أنيط له القيام بالجانب ا( 60)
ا ــل مــكاألوقاف، وة ــلخاصواة ــلعامت ااــلممتلكاة ــحمايت وبإجراءات اــــمولمعلبا
أن يحفز األشخاص للُمسارعة لألوقاف إبتداًء أو المساهمة في البحث انه ــشــن م

داء ـب اإلعتقواعـن مب هيرلتعنها أو اإلفصاح عنها في حال ُظُهورها تدريجيًا، وا
م في الــعإلعليها والتحذير منه واألخذ على الطامعين فيه ناهيك عن المعتدين، فا

براز دور ن امليــلعدة ااعــى مســل علــلعماالل ــخــن ه مــهميتوأه مجال األوقاف وا 
 م .جبهوابم لقياافي على مستوى األوقاف 
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 09/90/2908تاريخ القبول:                    28/90/2908تاريخ اإلرسال: 
 االستثمار السياحي في المواقع األثرية في والية تمنراست

Tourism investment in archaeological sites in the 

wilaya of Tamanrasset 

 عمر سدي 
seddiomar@gmail.com 

 المركز الجامعي تامنغست
 الملخص

كون قبل لسياحة أن ت إلىالتي تأهلها  األثريةتزخر والية تمنراست بالعديد من المناطق 
من  األثريةمن خارجه، ولن يتأتى ذلك إال عن طريق حماية المناطق من داخل الوطن و 

جهة وتوفير عوامل ومقومات للجذب السياحي من جهة أخرى عن طريق القيام بتهيئة 
 المواقع، الحفريات، ترميم وصيانة المواقع، القيام بعمليات الجرد.

 االستثمار السياحي، المواقع األثرية، الحظيرة الثقافية، والية تمنراست: الكلمات المفتاحية
Abstract 

 The state of Tamanrasset is rich with many archaeological areas 

that qualified to be a capital for both inside and outside tourism. 

This will only be achieved through the protection of archeological 

sites on the one hand and the provision of factors and elements of 

tourism attraction on the other. Through Design and construction 

works in the field of the automated industrial systems, the 

equipment and tools. 

Key Words Tourism Investment, Archaeological Sites, Cultural 

Hanger, Tamanrasset State 

 مقدمة
عليها من  عة لوالية تمنراست، تنوع مناطقها وطبيعتها و ما تعاقبإن المساحة الشاس    

حضارات منذ فترات ما قبل التاريخ إلى التاريخ قد خلفت وراءها شواهد مادية ومواقع 
تاريخية وأثرية جد معتبرة، فهذه المكونات األثرية في الوالية تكتسي أهمية وطنية وعالمية 

 ذا السبب .ينبغي الحفاظ عليها واستدامتها له
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استقطاب السواح في الجزائر،  ويعد التراث الثقافي في والية تمنراست أحد أهم أوجه     
يميز هذه المنطقة من مواقع أثرية ضاربة في أعماق التاريخ اإلنساني، ومناظر  لما

 طبيعية خالبة ال مثيل لها.
هذا ما فرض ضرورة إيالء هذه المنطقة مكانة خاصة واالستثمار فيها من أجل      

جعلنا نطرح السؤال اآلتي: ما هي آليات االستثمار  األمر الذياستقطاب السواح إليها 
 السياحي في المواقع األثرية في منطقة األهقار؟ 

 يلي: ماإلى  من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا هذه الدراسة
 والية تمنراست في األثرية: المواقع األولالمبحث 
 األثرية: تعريف المواقع األولالمطلب 

 في والية تمنراست األثريةالمطلب الثاني: أهم المواقع 
 آليات االستثمار السياحي في المواقع األثرية في والية تمنراست المبحث الثاني:

 في الوالية الممتلكات األثريةالمطلب األول: اآلليات القانونية لحماية 
 عوامل الجذب السياحي في منطقة األهقار المطلب الثاني:

  المبحث األول: المواقع األثرية في والية تمنراست
قبل الحديث عن أهم المواقع األثرية في والية تمنراست سوف نتطرق إلى تعريف      

 المواقع األثرية حسب اتفاقية اليونسكو
 تعريف مواقع األثريةالمطلب األول: 

 قد حددت االتفاقية المواقع التراث الثقافي والطبيعي في المادة األولى والثانيةو      
 الفرع االول: مواقع التراث الثقافي

 التراث الثقافي يتكون من:     
األعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو  :اآلثار

التكوينات ذات الثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة 
 العلم؛ أواستثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، 
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مارتها، أو تناسقها، مجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة،  التي لها بسبب ع :المجمعات
أو اندماجها في منظر طبيعية ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، 

 أو العلم؛
الطبيعة، وكذلك المناطق و  اإلنسان، أو األعمال المشتركة بين اإلنسانأعمال  :المواقع

النظر التاريخية أو جهة بما فيها المواقع األثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من و 
 (1)أو االنثروبولوجية ،الجمالية، أو االثنولوجية

 الفرع الثاني: مواقع التراث الطبيعي
 التراث الطبيعي يتكون من :     

البيولوجية، أو مجموعات هذه  أوالفيزيائية  التشكيالتالمتألفة من  :المعالم الطبيعية
 من وجهة النظر الجمالية أو الفنية؛، التي لها قيمة عالمية استثنائية التشكيالت
مجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها،  المجمعات:

اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو  أو
 العلم؛

لتي لها قيمة عالمية استثنائية من أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، ا المواقع الطبيعية
 .(2)وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي

 المطلب الثاني: أهم المواقع األثرية في والية تمنراست
تقع المواقع األثرية في والية تمنراست ضمن الحظيرة الثقافية لالهقار التي تحتوي      
، لذلك سوف نعرف الحظيرة الثقافية لألهقار ثم األثرية المهمةلعديد من المناطق على ا

 نتطرق إلى أهم المعالم األثرية في الحظيرة.
 تعريف الحظيرة الثقافية لألهقار الفرع األول:

وع في الحظيرة الثقافية لألهقار هي فضاء أو مساحة تحتوي على إرث ثقافي متن     
لى تسييرها جهاز إداري وهو "الديوان" الذي التي يشرف عوسط طبيعي بهذه المنطقة، و 

 .(3)يكتسي صبغة وطنية
بجملة من التغيرات شملت  7891مرت الحظيرة الثقافية لألهقار منذ نشأتها سنة      

، حيث كانت تسمى في البداية " ديوان مسية ثم القانون األساسي للمؤسسةتغيير في الت
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إعادة تسميتها "بالديوان الوطني للحظيرة تم  1177حظيرة األهقار الوطنية" وفي سنة 
المتعلق و  1177فيفري  17المؤرخ في  91-77الثقافية لالهقار " بمقتضى المرسوم رقم 
 بإعادة تسمية حظيرة األهقار الوطنية.

، كانت تسمى "ديوان حظيرة األهقار الوطنية " عبارة عن في بداية نشاط المؤسسة     
نوفمبر  10ي تحت وصاية وزارة الثقافة أنشئت بتاريخ: مؤسسة عمومية ذات طابع إدار 

 91/101وكان يسيرها مرسوم رقم :  91/107بموجب مرسوم رئاسي رقم: 7891
 المتضمن التنظيم و التشريع الخاص بديوان حظيرة األهقار الوطنية.

ها األوضاع التنموية في المحيط وبعد سنوات من العمل وبروز عدة معطيات من     
، غطي مصالح الحظيرة ألغلب مناطقهامحاولة التغلب على اتساع رقعت المساحة وتو 

تغييرات على مستوى الديوان  استحداثرأت الجهات الوصية في الدولة انه البد من 
 .(4)المسير للحظيرة

 األثرية في والية تمنراست المناطق الفرع الثاني:
ة مناطق تتمايز وتتباين هذه المناطق من تنقسم الحظيرة الثقافية لالهقار إلى أربع     

منطقة إلى أخرى مما أضفى على هذه الحظيرة الثقافية جماال يظهر من خالل مختلف 
 المناطق:

 أواًل: المنطقة األولى:
، ر ، أغشوم، أدرار هقارن، أوهالجنتحتوي على سالسل األهقار المركزي )أتاكو      

والجنوبية تين غوهو، تيمساو، وكذا مواقع لمحور وسركوت( تأسيليات تان أهقار الغربية 
ن يكر.  تيت، أبلسة ، تين دهار ومحطات لمواقع الفن الصخري إن إمقل وا 

تضم المنطقة المئات من المواقع الطبيعية و عديد المواقع األثرية و التاريخية و هي أكبر 
 .(5)المناطق الطبيعية للحظيرة

 ثانيًا: المنطقة الثانية :
تحتوي سالسل التفدست، مرتوتك واالمادغور. حيث تضم المناطق الشمالية الشرقية      

ضم كذلك عديد المناطق الطبيعية للحظيرة تاظروك ، إدلس، تين تاربين أمقيد، كما ت
 .(6)كذا االثرية والتاريخيةالرطبة و و 
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 ثالثًا: المنطقة الثالث:
واإلميدير. أغلب هذه المناطق غير آهلة تحتوي جبال وتاسيليات اراك واألهنت      

تحتوي هذه المناطق الطبيعية و  بالسكان، عدا قرية أراك وبعض التجمعات للرحل الرعاة.
 .(7)الفن الصخري مثل تاغيت تيمسكيسأثرية خصوصا المعالم الجنائزية و على مواقع 

 رابعا: المنطقة الرابعة :
محاذية لبلدية فقارة الزوى ومنطقة تيديكلت هي بالتحديد مناطق إمدير الشمالية ال     

الشرقية عين صالح، تحتوي الغابات المتحجرة إلينغر وفقارة الزوى الى عقبة عين الحجاج 
 مدخل هضبة التادمايت .

 .(8)يوجد بهذه المنطقة واحات وقصور عديدة باإلضافة إلى مواقع ومعالم تاريخية هامة
 سياحي في المواقع األثرية في والية تمنراست المبحث الثاني: آليات االستثمار ال

من أجل االستثمار السياحي في المواقع األثرية في والية تمنراست البد أواًل من      
، والبد ثانيا من توفير عوامل الجذب السياحي لهذه ة هذه المواقع من االعتداء عليهاحماي

 المواقع.
 ممتلكات األثريةالمطلب األول: اآلليات القانونية لحماية ال

يلي:" يمكن أن تخضع  المتعلق بالتراث الثقافي ما (9) 10-89جاء في القانون      
المذكورة أدناه  الحماية األنظمةالممتلكات الثقافية العقارية أيا كان وضعها القانوني ألحد 

 الصنف الذي تنتمي إليه:تبعا لطبيعتها و 
 .اإلضافيالتسجيل في قائمة الجرد  -
 التصنيف -
 .(10)االستحداث في شكل قطاعات محفوظة"-

 : التسجيل في قائمة الجرداألولالفرع 
من وجهة  أهمية:" الممتلكات الثقافية العقارية التي تكتسي 10-89جاء في القانون      

تستوجب  أو االثنوغرافيا أو االنتربولوجيا أو الثقافية والتي ال اآلثارالتاريخ أو الفن أو علم 
 .(11)"اإلضافيةتسجل في قائمة الجرد  أنتصنيفا فوريا يمكن 
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إذا  اإلضافي، الممتلكات الثقافية العقارية يتم تسجيلها في قائمة الجرد وفي فرنسا     
، وهو ما يجعل المعيار أكثر اآلثاراكتست أهمية كافية من وجهة التاريخ والفن أو علم 

 .اإلضافيجها في قائمة الجرد توسعا من القانون الجزائري إلدما
في الجزائر يكون التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة  أما     

، وتكون األهمية الوطنيةالمعالم ذات ت الثقافية فيما يخص الممتلكات و الوطنية للممتلكا
 األهميةافية ذات الممتلكات الثقوزير أو أي شخص يرى مصلحة في ذلك، و المبادرة من ال

بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة  اإلضافيالمحلية يكون التسجيل في قائمة الجرد 
 .(12)الممتلكات الثقافية التابعة للوالية

 إبالغمن آثار قرار الجرد، هو إلزام أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص      
إزالة  إلىهري يكون من شأنه أن يؤدي الوزير المكلف بالثقافية، عند القيام بأي تعديل جو 

العوامل التي سمحت بتسجيله أو محوها أو حذفها والمساس باألهمية التي أوجبت 
 .(13)الحماية

 الفرع الثاني: التصنيف
، وقرارات التصنيف تشمل كل الممتلكات يف أحد إجراءات الحماية النهائيةيعد التصن     
تعتبر الممتلكات الثقافية العقارية التي يمتلكها القانونية، و فية مهما كانت طبيعتها الثقا

 الخواص قابلة للتنازل.
يسري آثار التصنيف بقوة القانون على المعالم الثقافية وعلى العقارات المبنية أو غير      

 المبنية الواقعة في المنطقة المحمية ابتداء من يوم التبليغ بالقرار.
الجريدة الرسمية ويبلغه الوزير المكلف بالثقافة إلى الوالي الذي ينشر قرار التصنيف في 

 .(14)يقع المعلم التاريخي في واليته لكي يشهره بالمحافظة العقارية
 الفرع الثالث: الجرد العام

يقصد بالجرد العام وثيقة تسجيل المعلومات والعناصر التي تسمح بتشخيص      
حصائها.الممتلكات الثقافية المحمية المنقول  ة والعقارية وا 
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المسجلة في قائمة الجرد  أوويخص الجرد العام الممتلكات الثقافية المصنفة      
التي تمسك في سجل خاص المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة، و  ، أواإلضافي

 بالجرد العام يحدد شكله ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة .
لكات الثقافية بالحبر الصيني في سجل من الحجم الكبير ويدون الجرد العام للممت     

 مجلد أفقيا موقع ومؤشر عليه بحروف واضحة دون شطب أو تحريف أو نقص أو تكرار.
صر التشخيص الذي يضم عنا األولويتكون السجل العام للجرد من دفترين، الدفتر      

 إلى، ينقسم بدوره المحميةتلكات الثقافية العقارية ، يخص الممالمرتبة في شكل أعمدة
 ثالثة أجراء.

 الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المصنفة
 اإلضافيالممتلكات العقارية المحمية المسجلة في قائمة الجرد 

 الممتلكات الثقافية العقارية المحمية المنشأة في قطاعات محفوظة.
مرقمة يخص  أعمدةكل أما الدفتر الثاني والذي يضم عناصر التشخيص المرتبة في ش

 جزئين: إلىالممتلكات الثقافية المنقولة وينقسم 
 الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة.

 .(15)اإلضافيالممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد 
 عوامل الجذب السياحي في منطقة األهقار المطلب الثاني:

األهقار ضمن التراث العالمي في إطار اتفاقية الفرع األول: تصنيف المواقع األثرية في 
 اليونسكو

والتي تم تبنيها  ،تهدف اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
إلى تصنيف وتسمية  1972نوفمبر  16خالل المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد في 

ذات األهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو  (16)والحفاظ على المواقع
 طبيعية. 

 117موقعًا، منها   936، 2011بلغ عدد المواقع المدرجة في المصنفة حتى عام      
دولة من  770موقعًا يدخل ضمن الصنفين، في  19موقعًا طبيعيًا و 790موقعًا ثقافيًا و
  .(17)وترمز اليونسكو إلى كل موقع من هذه المواقع برقم خاص .الدول األعضاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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من مواقع التراث ملكًا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل يعتبر كل موقع      
على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه لألجيال القادمة. وتشترك جميع 

دولة، في حماية والحفاظ على هذه  798الدول األعضاء في االتفاقية، والبالغ عددها 
 .المواقع
في الجزائر ما تزخر به الحظيرة الثقافية لالهقار من  من ضمن المواقع ذات األهم     

 مواقع طبيعية وثقافية تأهلها إلى أن تكون ضمن المواقع المصنف طبقا التفاقية اليونسكو.
بأن الديوان يقوم منذ أربعة ديوان الحظيرة الثقافية لالهقار وأوضح السيد المدير      

 كلم مربع " حسب األولوية والقدم"  809 111أشهر بجرد المواقع الموجودة على مساحة 
مح أن تسجيل حظيرة األهقار في التراث العالمي لليونسكو سيس الديوان أكد مديرو      

في القوانين  مهارة المنظمة األممية و "ليس لتدارك النقائص"للحظيرة باالستفادة من خبرة و 
 .الجزائرية في مجال حماية التراث

أعلنت ممثلة الجزائر في اليونسكو السيدة رشيدة زادم أن وزارة الثقافة تنوي قد و      
وأوضحت أنه يتعين على الوزارة   .إضافة عدة مواقع لحظيرة األهقار على قائمة اليونسكو

الالمادي قبل قافي المادي و جردا تاما لكل التراث الطبيعي والث تحضير ملف يتضمن
وأضافت ممثلة الجزائر في  .عرضه للدراسة من قبل لجنة التراث العالمي للمنظمة

المنظمة أنه بما أن الجزائر تعد عضوا في هذه اللجنة فإن دراسة ملف األهقار الذي يرد 
 .(18)في قائمة اليونسكو تتطلب ثالث سنوات

 الستقبال الزوارالفرع الثاني: تهيئة الواقع األثرية 
يوان الحظيرة الثقافية لالهقار على السلطات المحلية في والية تمنراست من د      

الجماعات المحلية تهيئة المواقع األثرية الستقبال زوار هذه ومديرية الثقافة والسياحة و 
 المناطق ، عن طريق تعبيد الطريق إلى هذه المواقع التي يصعب التنقل إليها نظرا للطرق 

وال يمكن التنقل إلى بعض هذه المناطق إال عن طريق سيارات رباعية  الوعرة المؤدية ليها
 .هذه المرافق إلى، وتوفير المرافقة األمنية للسواح الدفع

كما يجب على ديوان الحظيرة الثقافية لالهقار تكليف عدد من الموظفين المؤهلين لتقديم 
 األثرية والتاريخية في الوالية . المعلومات التاريخية والسياحية للمواقع
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 الفرع الثالث: ترميم وصيانة المواقع األثرية
 تتعرض المواقع األثرية إلى التدهور نتيجة عوامل طبيعية و بشرية      
إال  توقعها،إن األضرار الطبيعية رغم أنه ال يمكن استدراكها أو  العوامل الطبيعية: أواًل:

 ، وهذه األضرار قد تكون بسببأنها تعتبر قليلة مقارنة باألضرار التي يسببها اإلنسان 
 .                                                                      الفيضاناترياح والشمس و ال
والمتمثلة  يواجه التراث األثري تهديدا خطيرا من طرف اإلنسان ثانيا: العوامل اإلنسانية: 

 في مايلي .                                                        
 التوسع العشوائي للمباني وانتشارهم على حساب المعالم  
 انتشار النفايات في المواقع األثرية  

 استعمار الكهوف ومغارات كأمكن لطهي 
 .(19)إنشاء مقالع فضوية في األماكن األثرية

تعرض المواقع األثرية للتلف نتيجة عوامل طبيعية أو بشرية البد من  في حالة     
صيانتها وا عادة ترميمها من أجل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تعرضها إلى 

 التلف. 
 الفرع الرابع: التحسيس بأهمية المواقع األثرية

 يلي: يكون التحسيس عن طريق القيام بما     
 اإلعالم اإلذاعة والتلفاز والصحفعن طريق وسائل  -
تنظيم المعارض والتظاهرات للتعريف بالثروات األثرية وكذا الثروات المتصلة بالمعالم  -

 واليةالتاريخية ل
 تنظيم الملتقيات واأليام الدراسية من أجل التعريف بالتراث األثري في الوالية -

يعتبر التحسيس بأهمية المواقع األثرية والترغيب في زيارتها لسائحين من خالل أنشطة 
تثقيفية وترفيهية من العوامل الهامة التي تساهم في تربية الوعي بضرورة الحفاظ على هذه 

 المواقع والتعامل معها على نحو أفضل. 
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 الخاتمة
لذلك البد من االستثمار في  ،الطلقتعتبر والية تمنراست متحف مفتوح على الهواء      

في الوالية عن طريق  األثريةالمناطق  إلىالعوامل التي تعمل على الجذب السياحي 
 مايلي:

 في الوالية األثريةالترويج للمناطق  -
 إليهاوتعبيد الطرق  األثريةتهيئة المناطق  -
 قبل الزوار في والية تمنراست من االعتداء عليها من األثريةحماية المواقع  -
تكتسب  أنفي الوالية ضم التراث العالمي من أجل  األثريةالعمل على تصنيف المواقع  -

 شهرة عالمية وحماية دولية
في والية تمنراست من أجل  األثريةالدولية في المناطق إقامة التظاهرات الوطنية و  -

 .التعريف بها و الترويج لها
 الهوامش والمراجع المعتمدة

                                                           

المادة األولى من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي و الطبيعي أقرها المؤتمر  (1) 
العام لمنظمة االمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في باريس في دورته السابعة 

 .   7811نوفمبر  78عشرة في 
 المادة الثانية من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي و الطبيعي (2) 
 0الموافق  7019ربيع االول عام  77المؤرخ في  107-91( انظر المرسوم رقم 3) 

 المتضمن إنشاء ديوان حظيرة االهقار الوطنية، 7891نوفمبر 
طبيعية و االثرية ( محمد ساقني ،" اهمية الحظائر الثقافية في حماية المواقع ال4) 

)الحظيرة الثقافية لالهقار أنموذجا("، مداخلة في يوم دراسي تحت عنوان حماية 
المنظم في المركز الجامعي  1178/ 11/77المواقع األثرية في منطقة األهقار يوم 

 تامنغست.
 ( محمد ساقني ،" المرجع السابق".5) 
 ( نفس المرجع.6) 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي            

 

237 

 

 

 ( نفس المرجع.7) 
 قني،" المرجع السابق"( محمد السا8) 
، 7889يونيو سنة  77الموافق  7078صفر عام  11مؤرخ فى  10 - 89( رقم 9) 

 يتعلق بحماية التراث الثقافي
 من قانون حماية التراث الثقافي 1فقرة  19( المادة 10) 
 من قانون حماية التراث الثقافي 71( المادة 11) 
ت االثرية في ظل قانون التراث الثقافي" ( د/خوادجية سميحة حنان،" حماية الممتلكا12) 

 .11، ص1178مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد الخامس عشر، جوان 
 .11( د/خوادجية سميحة حنان،" المرجع السابق"،ص 13) 
 18ص  ( نفس المرجع،14) 
 97( د/خوادجية سميحة حنان،" المرجع السابق"، ص 15) 
بترشيحها  اليونسكو( مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في 16) 

ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو. هذه المعالم قد 
اإلنسان، كالبنايات  ، وقد تكون من صنعوسالسل الجبال كالغاباتون طبيعية، تك

  .والمدن، وقد تكون مختلطة
 71/77/1171تاريخ االطالع:  https://ar.wikipedia.org/wiki( انظر الموقع: 17) 
 http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article972( مقال منشور على الموقع:  18) 

 71/17/1179تاريخ االطالع 
التراث االثري ومكانزمات حمايته"، مداخلة في يوم ( غيزالن فاطمة،" عوامل تدهور 19) 

 1178/ 11/77دراسي تحت عنوان حماية المواقع األثرية في منطقة األهقار يوم 
 المنظم في المركز الجامعي تامنغست

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 السياحي بالجزائر
The legal protection of physical cultural legacy and 
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  جامعة غرداية
 :الملخص

يعد الموروث الثقافي ألي بلد تعبيرا جليًا عن هويته الوطنية واإلنسانية في      
ظهرت و ، مراحل زمنية وتاريخية مختلفة، وهو يشمل الموروث المادي وغير المادي

بحماية المورث اإلنساني، كما عقد عدة اتفاقيات  الدولية تطالبالعديد من المنظمات 
 .في هذا الشأن وأوكلت لمنظمة اليونسكو إحصاء وتصنيف المورث المادي

فالجزائر يوجد بها عديد من المواقع األثرية هامة، تّم تصنيف العديد منها من      
ن من طرف منظمة اليونسكو كتراث إنساني وعالمي، جعلت من الجزائر قبلة للوافدي

مختلف جهات العالم، فهذا التنّوع الثقافي من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع 
يعود  والذيالسياحي، على اعتبار أّن السياحة التراثية هي المقّوم األساسي للسياحة 

 بالنفع على االقتصاد والمجتمع في العديد من الميادين.
 استثمار ؛السياحة؛ تراث الثقافي المادي: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

       The cultural heritage of any country is a direct expression of 

its national and humanity identity in different historical eras, this 

heritage might be physical (material) and non-physical in nature. 

mailto:mohsaadboh@gmail.com
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Many international organizations call for the protection of the 

humanity legacy, furthermore several agreements were made for 

this objective intrusting the UNESCO for counting and 

classifying the Testator. 

     Algeria has many important archaeological sites, many of 

which have been classified by UNESCO as universal human 

heritage. This made Algeria a destination for different class of 

people from all the world. This will eventfully would contribute 

to the development of the tourism sector knowing that Heritage 

Tourism is one of the main ingredients in tourism, which is 

beneficial to the economy and society in many fields. 

Key Words: Physical (material) Cultural Heritage ; tourism ; 

investment 

 مقدمة:
لى تعتبر الجزائر من أهم الدول التي تمتلك مخزونا تراثيا وثقافيا عريقا، ع         

صعيد بلدان العالم العربي واإلسالمي وحتى العالمي، وهو التراث الذي تراكم طيلة 
مراحل، وعبر قرون من الزمن، ناهيك عن تعاقب الحضارات عليها، من األمازيغية 
والفينيقية، إلى البيزنطية والرومانية وأخيرا اإلسالمية، وهو ما جعل منها مرآة عاكسة 

ها. والتراث الثقافي المادي والاّلمادي للجزائر جعلها وجهة لماضيها وحاضرها ومستقبل
سياحية بامتياز، الكتشاف اآلثار والمعالم القيمة التي يزخر بها هذا الوطن، كما أّن 
غناها بالمنشآت االقتصادية والمؤسسات االجتماعية والثقافية والعلمية أّهلها ألن 

ا مكانة مهمة على صعيد المنتوج ، وأكسبهتكون عماد النشاط الثقافي والسياحي
 السياحي الوطني، وفضال عن ذلك منحها شهرة دولية متمّيزة.

فالحكومات الحالية كرست جهودها باالستثمار في السياحة التراثية سيما بعد      
االزمة المالية التي تشهدها الجزائر نتيجة اعتمادها على اقتصاد ريعي، وكذا هشاشة 

رنة بالعمالت األجنبية أسوة بدول الجوار. وعلية عكفت وزارة العملة الوطنية مقا
السياحة وبالتنسيق مع العديد الوزرات سيما الثقافة منها الى توحيد الجهود االهتمام 
إلحياء التراث المادي، ونشره في أبهى حلة تعزيزًا لدوره الحضاري. وحمايته من 
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نية وتنظيمية لتعريف به وجرده العبث والسرقة والنهب، وهذا باستصدار نصوص قانو 
 وتصنيفه وطنيا ودوليا.

وفي هذا سنستعرض أهمية التراث الثقافي المادي، والجذب السياحي الذي       
يستدعي االهتمام والعمل على تطويره والحفاظ عليه وتشجيع االستثمار فيه، وزيادة 

 عدد السياح إليه، وذلك من خالل طرح اإلشكالية التالية: 
أي مدى يمكن ان يكون لالهتمام بالتراث الثقافي المادي دور في للدفع بترقية الى 

 قطاع السياحة في الجزائر؟
 وعليه تتفرع عن هذه اإلشكالية، تساؤالت فرعية هي:  
 كيف فسر الفقه والتشريع التراث الثقافي المادي؟  -
 ما أنواع التراث الثقافي المادي المشمول بالحماية القانونية؟  -
 ما المقصود بالسياحة بوجه عام والسياحة التراثية بوجه خاص؟  -
 ما النتائج المرجو تحقيقها نتيجة االهتمام بالسياحة التراثية في الجزائر؟  -

والمنهج المعتمد في مداخلتنا هو المنهج الوصفي التحليلي، من خالل إعطاء      
لتراث الثقافي المادي، تعريفات فقهية وسرد نصوص ومواد قانونية حول السياحة وا

وكذا تحليل ووصف العالقة بين االهتمام بالتراث الثقافي المادي وقطاع السياحة، 
الذي يهدف الى تحقيق نمو اقتصادي ويحدد طبيعة العالقة وأشكالها، وذلك 

 باالعتماد على المحاورين التالين:
نظور فقهي ول: الموروث الثقافي المادي والسياحة التراثية من مالمحور ال 

 وقانوني.      
يعد موضوع االهتمام بالموروث الثقافي سواء مادي او الالمادي من بين       

المواضيع الحساسة المهمة، والجديرة بالدراسة في الوقت الراهن، فالموروث الثقافي 
يعد عنصر جذاب للسياح، وزاد االهتمام به في اآلونة األخيرة؛ في العديد من مدن 

ثل الجزائر، ولذلك فكان لزاما علينا؛ من معرفة ماهية الموروث الثقافي سيما العالم م
المادي موضوع الدراسة، ودراسة الجوانب القانونية المتعلقة به، تم التطرق لمفهوم 
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السياحة التراثية، لما له من دور بالغ األهمية في التنظيم والتسيير العلمي للمجال 
 السياحي وتنميته.

يتم التعرض لتعريف الموروث الثقافي من منظور الموروث الثقافي  أوال: مفهوم
لى جانب ذلك يتم تحديد أنواع التراث الثقافي، من خالل إالفقه، تم التشريع الجزائري 

 ما يلي:
  تعريف الموروث الثقافي:  -أ

قبل إعطاء تعريف دقيق لمصطلح الموروث  تعريف الفقهي للموروث الثقافي: -80
جب اإلشارة الى ان هذه المصطلح مركب من كلمتين" التراث" و" الثقافة " الثقافي، و 

 لكل منهما داللته: 
في معاجم اللغة العربية وفي األدب العلمي العربي هو ) ما ورثناه عن  التراث:-

األجداد( وأصلها من ورث يقول ابن منظور في لسان العرب المحيط، ورثه ماله 
 . (1)ومجده

اصلها من ثقف الشيء ثقفا وثقافا و ثقوفة: حذقه. ويقال رجل ثقف: :  الثقافة-
،  وفي معجم المعاني الجامع هي "العلوُم والمعارُف والفنون التي ُيطلب (2)حاذق فهم

 .(3)الحذق فيها " 
بالرغم االستخدام المنتشر والمتزايد لمصطلح التراث الثقافي، اال انه ال يوجد       

ا الختالف الحاصل في تفكير وعادات والتقاليد الممارسة في تعريف دقيق له، نظر 
العديد من الدول، بل في الدولة نفسها، ومع ذلك هناك اجتهادات من منظمات دولية 

 وأخرى فقهية نورد بعضها:  
وغير  بانه: "هو ميراث المقتنيات المادية تعريف منظمة اليونيسكو للتراث الثقافي -

ة ما أو مجتمع لديه موروثات من األجيال السابقة، وظلت تخص مجموع المادية التي
 .(4)لألجيال المقبلة" باقية حتى الوقت الحاضر ووهبت 

بانه:" هو حصيلة خبرات أسالفنا الفكرية او االجتماعية والمادية،  وعرفه اخرون  -
المكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، اللغوي وغير اللغوي، الذي وصل إلينا من 

 . (5)البعيد والقريب " الماضي
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 في تجتمع أنها إال التراث الثقافي على أطلقت التي المتعددة التعريفات رغم     
 على يشتمل أن بالضرورة يقتضي التراث ألن الوطنية، الجماعية يجمع  الذاكرة كونه
 و اللغة حيث من التراث معنى صميم في هي ،والتي النقل واالستمرار داللة ذكر

االصطالح. فالتراث الثقافي يعبر عن العادات و التقاليد لمجتمع من المجتمعات،  
ويمتاز باالستمرارية بالتوارث جيال بعد جيل، ومن ثم يبقى حيا في ضمائر وعقول 
نما يشتمل  كل شعب او جماعة بشرية، وال يشتمل فقط على ما يقال أو ما يحكى وا 

 أيضًا على ما يفعل وما يظهر للعيان. 
منذ انضمام الجزائر التفاقية حماية التراث  التراث الثقافي من منظور قانوني:  -02

وغيرها من االتفاقيات ذات الشأن، فالمتتبع  2791العالمي الثقافي والطبيعي لعام  
للقوانين الجزائرية يجد ان المشرع نص على حماية التراث الثقافي منذ االستقالل من 

التاريخية المتعلق بالحفريات وحماية األماكن واألثار  182-79خالل األمر 
المتعلق  40-78، هذا األخير تم إلغاءه واستحداث مكانه قانون رقم (6)والطبيعية

  <<، أين عرفت المادة ثانية منه التراث الثقافي بأنه: (7)بحماية التراث الثقافي
جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، والمنقولة، الموجودة ...

مالك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لشخاص طبيعيين أو على أرض عقارات ال
معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه 
الداخلية واالقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر 

 ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
لألمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية  وتعد جزءا من التراث الثقافي   

بداعات الفراد والجماعات عبر العصور والتي ال  الناتجة عن تفاعالت اجتماعية وا 
 (8)>>.تزال تعرب عن نفسها منذ الزمنة الغابرة إلى يومنا هذا

مما سبق يفهم ان المشرع الجزائري حاول إعطاء تعريف دقيق للتراث الثقافي      
بمختلف عناصره سواء كان عقار او منقول، او كان تراث معنوي غير مادي، عاما 

 او خاصا. 
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هنالك عدة تصنيفات أنواع الموروث الثقافي المشمولة بالحماية القانونية:  -ب
تراث الثقافي، إال أنها اتفقت على وجود تراث مادي اعتمدها الفقه في تمييز بين ال

وآخر ال مادي، وبالعودة الى التشريع الجزائري نجد ان المشرع اشار في مادته الثالثة 
 الى ثالثة  اقسام التالية: 40-78من  قانون رقم 

 لممتلكات الثقافية العقاريةا 
 الممتلكات الثقافية المنقولة 
  الماديةالممتلكات الثقافية غير. 

نتطرق لمضمون التراث الثقافي التراث الثقافي المادي المشمول بالحماية:  -ثانيا
 المادي، تم تحديد موقف التشريع الجزائري منه وفق مايلي:

ويراد بها كل األشياء التي من صنع اإلنسان أو مضمون التراث الثقافي المادي:  -أ
ألشياء من األواني الفخارية التي يستخدمها للتوافق مع البيئة وقد تتدرج عنه ا

استخدمها اإلنسان البدائي إلى مركبة الفضاء في البالد األكثر تقدما من الناحية 
أي أن التراث الثقافي المادي هو كل ما يستطيع أن يلمسه اإلنسان  .(9)التكنولوجية

من عناصر وأشياء التي تخضع دائما لعامل التغير المستمر والتي سعى اإلنسان 
الكتسابها أو اختراعها من أجل إشباع حاجاته األساسية. وتتمثل الثقافة المادية في 
العمارة بشكل عام كالمواقع األثرية و المدن العتيقة والمتاحف االفتراضية أوالمتاحف 
التي بال حدود خاصة، والمباني والمنشآت ومختلف وسائل النقل، وأيضا الفنون 

التراث األدبي والفني وتتمثل في المالبس والحلي واآلداب وهي ما يطلق عليها ب
و هو ما (10)اليدوية وغيرها. الحرفية واآلالت الموسيقية والمخطوطات والصناعات

 تزخر به بالدنا خاصة في جنوبنا الكبير.
يشمل التراث الثقافي موقف التشريع الجزائري من التراث الثقافي المادي:  -ب

شقين تراث مادي ثابت )الممتلكات الثقافية العقارية( المادي وفق القانون الجزائري 
 تراث مادي منقول )الممتلكات الثقافية المنقولة (.

والتي ُتعرف في لغة األثريين باآلثار الثابتة يتمثل  التراث المادي الثابت:  -80-ب
في ما ُيخلفه األجداد من آثار ظلت باقية من منشآت دينية وجنائزية كالمعابد 
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ر واألضرحة ،المساجد والجوامع، ومبان حربية ومدنية مثل الحصون ،المقاب
 والقصور، القالع والحمامات، والسدود واألسوار.

نجد ان المشرع الجزائري اقر  40-78من قانون  48بالرجوع الى المادة        
بضرورة جرد وتصنيف والمحافظة على مجمل الممتلكات الثقافية العقارية والتي 

 ن:تشمل كل م
ويراد بها "أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم  المعالم التاريخية: -

شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية. والمعالم المعنية 
بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، والرسم، والنقش، والفن الزخرفي، والخط 

علمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو العربي، والمباني أو المجمعات ال
المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو 
المدافن، والمغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية، 

التاريخ والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة باألحداث الكبرى في 
 . ( 11)الوطني"

ويقصد بها تلك "مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة  المواقع االثرية: -
نشطة وتشهد بأعمال اإلنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن األراضي 
المتصلة بها، ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أو 

اإلثنولوجية أو االنتروبولوجية. والمقصود بها على الخصوص المواقع العلمية أو 
 (12)".األثرية بما فيها المحميات األثرية والحظائر الثقافية

: ويراد بها " القصبات والمدن والقصور والقرى والمجموعات الحضرية أو الريفية -
ها، والتي تكتسي والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية في

بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية 
صالحها وا عادة تأهيلها وتثمينها"  .(13)من شأنها أن تبرر حمايتها وا 

والتي ُيطلق عليها األثريون اآلثار المنقولة،  : التراث المادي المنقول -82 -ب
الناتجة عن االستكشافات واألبحاث قطع النقدية والتحف الفنية و ويتمثل في الغالب: ال

األثرية في البر وتحت الماء، ومنها كذلك القطع الخزفية والفخارية والكتابات األثرية 
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والعمالت واألختام والحلي واأللبسة التقليدية واألسلحة، وبقايا المدافن والمخطوطات 
 .( 14)ووثائق األرشيف والمخطوطات 

من  04ولقد نظم المشرع الجزائري الممتلكات المادية المنقولة في نص المادة    
 :(15)تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة على وجه الخصوص ما يأتي 40-78قانون 

 ناتج االستكشافات واألبحاث األثرية في البر وتحت الماء . –
بات، والعمالت، األشياء العتيقة مثل األدوات، والمصنوعات الخزفية، والكتا –

 واألختام، والحلي واأللبسة التقليدية واألسلحة، وبقايا المدافن،
 العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية، –
 المعدات األنتروبولوجية واإلثنولوجية، –
الممتلكات الثقافية المتصلة بالذين وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ التطور  –

 سياسي،االجتماعي واالقتصادي وال
 الممتلكات ذات األهمية الفنية مثل : -
  اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية ماّدة

 كانت،
  الرسمات األصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة لإلبداع

 األصيل،
  منتجات الفن التجميعات والتركيبات الفنية األصلية من جميع المواد مثل

التمثالي والنقش من جميع المواّد، وتحف الفن التطبيقي في مواد مثل الزجاج والخزف 
 والمعدن والخشب... إلخ ،

 ،والكتب والوثائق والمنشورات ذات األهمية الخاصة 
  ،المسكوكات ) أوسمة وقطع نقدية ( أو الطوابع البريدية 
  الخرائط وغير ذلك من وثائق األرشيف بما في ذلك تسجيالت النصوص، و

معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافية، واألفالم السينمائية، والمسجالت 
 السمعية، والوثائق التي تقرأ عن طريق االلة.
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 تحديد المقصود بالسياحة التراثية واساسها: -ثالثا 
تم أسس  ويتم التطرق فيه لمفهوم العام للسياحة أوال، والسياحة التراثية ثانيا،     

 السياحة الفعالة، وذلك من خالل ما يلي:
 مفهوم سياحة التراث المادي:  -أ

تعددت مفاهيم السياحة وذلك بتعدد ميادينها و انعكاساتها  تعريف السياحة: –80
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية، و استأثرت باهتمام الباحثين 

في االقتصاد والسياسة، وبذلك تنوعت الرؤى الواردة والدارسين من رجاالت الفكر 
، منها (16)بشأنها في العلوم الحديثة تبعا لنوع التمييز بينها وظهور مصطلحات جديدة

 السياحة الدينية والسياحة التراثية موضوع الدراسة وغيرها من األنواع.
 األرض، يف لكلمة السياحة تعني التجول، الضرب المعنى اللغوي وبالرجوع       
حيث نجد أن عبارة )ساح في  آخر مكان إلى مكان من واالنتقال السير بها فيقصد

األرض( تعني ذهب وسار على وجه األرض، كما أن لفظ السياحة من إحدى 
 Tourاأللفاظ المستعملة في اللغات الالتينية. ففي اللغة اإلنجليزية نجد أن كلمة 

فتعني االنتقال  Tourالمشتقة من  Tourismeتعني يجول ويدور؛ أما كلمة 
 .(17)والدوران

لكلمة السياحة فوردت عدت تعريفات ندكر منها تعريف  المعنى االصطالحيما أ
هي ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق " السياحة: "Cuyer Fraulerالعالم األلماني"

لى مولد اإلحساس  لى تغيير الهواء وا  بجمال من الحاجة المتزايدة؛ إلى الراحة وا 
الطبيعة ونمو هذا اإلحساس إلى الشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق 
لها طبيعتها الخاصة، وأيضا إلى نمو االتصاالت على الخص بين شعوب مختلفة 
عن الجماعة اإلنسانية، وهي االتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة 

 (18)والصناعة وثمرة تقدم وسائل النقل"
تجربة سفر باتجاه “ تعّرف السياحة التراثية على انها  مفهوم السياحة التراثية: -82

الماضي حيث الجذور وعمق التاريخ، من خالل أماكن أو أنشطة أو مهن أو تقاليد 
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تمثل أصالة الناس وحكايات الماضي التي تعني فيما تعنيه التاريخ والثقافة والمجتمع 
 ”.والموارد الطبيعية

 سياحة التراث المادي في الجزائر واقع -80
تعتبر الجزائر من الدول التي تمتلك تراث مادي به بعد تاريخي وحضاري، تمتد      

 (19)جذوره إلى أعماق التاريخ مرورا بمختلف المراحل التاريخية لهذا البعد المتميز
على .هذا الموروث الثقافي المادي مّكن الجزائر من دخول عالم السياحة الثقافية 

المستوى العالمي، لُيصبح حلقة مهمة ضمن الجوالت السياحية للمدن و المواقع 
االثرية المتواجدة عبر مختلف ربوع الوطن. ونتيجة لما يتوّفر عليه وطننا من مواقع 
أثرية هامة، تّم تصنيف بعضها من طرف منظمة اليونسكو كتراث إنساني وعالمي 

  هنا بعضا من ابرز ما تزخر بع ربوع الجزائر:في ما اليزال البعض اآلخر، و نذكر 
 عليها تتوفر التي والحضارية التاريخية المواقع : أهمالطاسيلي و الهقار حفريات -

 تاريخ ويعود . المواقع الجيولوجية وأروع أهم من يعتبر الذي ،"التاسيلي موقع "الجزائر
 من حفريات العالمية من عظمته وتتجلى الميالد، قبل سنة 6000 إلى الموقع هذا
 بهذه تعيش كانت التي والنباتات الحيوانات بقايا عن كشفت طبيعته التي حيث

 . يضاف اليه المواقع األثرية بالهقار الكبير و جدارياته الصخرية.(20)المنطقة
األم الروحية للطوارق بتمنراست. و تينهنان    تعتبر هذه الملكة ضريح تينهنان: -

والضريح مبني من حجارة ذات شكل  الطوارق  استقرت بمنطقة األهڤار وأسست ساللة
غرفة غير  22م، وينقسم الضريح إلى  2.0بيضوي، ويبلغ سمك السور المحاط به 

فة التي منتظمة الشكل، باستثناء الغرفة الجنائزية التي تحتوي قبر تنهينان. أما الغر 
وجد بها الهيكل العظمي فهي محاطة برواق دائري، كما نحتت حول الضريح ثالثة 
عشر معالم جنائزية صغيرة. أن تاريخ الضريح يعود إلى حوالي القرن الرابع 
الميالدي، حسب األدوات التي عثر عليها بجانب الهيكل كالمجوهرات واألواني 

 .(21)الخاصة بالطقوس الجنائزية
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: يتواجد في مدينة شرشال العديد من المعالم األثرية مدينة شرشال معالم  -
 .الرومانية مثل السور الروماني والمدرج الروماني وغيرها من المعالم الفريدة

فهو موقع أثري بوالية سطيف، عبارة عن مدرج روماني، صّنفته  مدرج جميلة: -
عهد اإلمبراطورية  اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، يمتد تاريخها إلى

 . (22)الرومانية
كلم شرق والية باتنة وهي مدينة بناها الرومان  67تقع تيمقاد على بعد  تيمقاد: -

كواحدة من المدن التراثية العالمية من  2781ميالدية وصنفت سنة  244في سنة 
ي قبل منظمة اليونيسكو التابعة لألمم المتحدة ، ويقام بها مهرجان الدولي كل سنة ف

 .(23)صرح مسرح المدينة األثري مما جعله قبلت للزوار
المتواجد باتنة وهو ضريح نوميدي ، اذ يعتبر من أقدم المعالم  ضريح إيمدغاسن: -

األثرية بالجزائر، تم تشّيده في القرن الثالث قبل الميالد، ويعرف بضريح الملوك 
النوميديين، وضريح سيفاكس، تحيط به مجموعة من القبور البربرية ويتوّسط سهوال 

كال مخروطيا ذو قاعدة شاسعة تحّدها جبال حزام وتافروت، يّتخذ الّضريح ش
 (24)عمودا 74م ويحاط ب  14م، علوه  07أسطوانية يبلغ قطرها 

المتواجدة في الجزائر العاصمة، فالقصبة تعتبر مركزا سياحيا هاما حي القصبة:  -
لما تحتويه من آثار عريقة وقصور غاية في الجمال والتصميم، تم أدرجت في 

 .(25)العالميمن طرف اليونيسكو في سجل التراث  2771
: الكائنة بوالية ادرار بالجنوب الجزائري، تحتضن عددا هائل من قصور تيميمون  -

القصور ذات الطابع السياحي والجديرة باالهتمام، منها تلك المتواجدة بأوالد سعيد 
الى  (26)قصر 644،اغزر، أوالد عيسي، مع العلم أن إقليم القورارة يحتضن أكثر من 

 ات.جانب قصور منطقة تو 
اذ يتواجد بها العديد من القصور  المتواجدة في والية غرداية قصور وادي ميزاب: -

في اغلب أقطار الوالية من المنيعة والقرارة، متليلي الشعانبة، بريان ولعل اشهرها  
 الذي قصور واد ميزاب المتواجد في بن يزقن العطف بونورة الكائنين في مقر الوالية 

 هذا يميز وما ميالدي، العاشر القرن  إلى سب بعض المؤرخينتاريخ بنائهم ح يعود
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 بطابع صحراوي، تصاميم ذات قصور خمسة يحيط به إذ الجمالية، قيمته الموقع
 والثقافي الحضاري  التراث هذا جانب إلى هندسة ذات محصنة قرى  عن عبارة وهي
 العادات من إرث في يتمثل شعبيا، ثقافيا تراثا فإنها تملك الجزائر عليه تتوفر الذي

صناعة الزرابي،  مثل التقليدية، للصناعة متنوعة ومنتجات ،(27)المحمية والتقاليد
 البرنوس.و غيرها.

إلى جانب المواقع األثرية، تتوّفر الجزائر أيضا على معالم  المعالم التذكارية: -
ُتسهم بدورها في إنعاش السياحة الثقافية كما تسهم في التعريف بثقافة وتقاليد هذا 
البلد ومن بينها "مقام الشهيد"، " تمثال األمير عبد القادر"، مسجد كتشاوة، "جامع 

من أعالم األمة منهم الشيخ محمد األمير عبد القادر" وهو مسجد دٌرس به الكثير 
الغزالي رحمه هلل، والبوطي وغيرهم، مسجد الجزائر األعظم ثالت المساجد من حيث 
المساحة بعد الحرمين الشريفين الذي هو في قيد اإلنشاء، وأيضا جسر سيدي مسيد 

 م.  2747منذ سنة  (28)المعلق بمدينة قسنطينة المشيد
تاحف يمكن كذلك ان تساهم السياحة الثقافية  : يتوجد في الجزائر مالمتاحف -

، متحف الباردو، متحف الجيش (29)منها: متحف اآلثار القديمة والفنون اإلسالمية
 ومتحف المجاهد.

لتحقيق نشاط سياحي بشكل ناجح أساس السياحة التراثية المادية الفعالة:  -ب
  ( أسس ال غنى عنها وهي:47فعال وجب توفير سته )

ويراد بها مجموعة من المعالم   العروض السياحة التراثية المادية:تقديم  -80
التراثية والطبيعية وعناصر الجذب المختلفة في منطقة معينة، باإلضافة إلى 
الخدمات والتسهيالت المتنوعة النقل، إجراءات السفر ... والتي من شأنه خلق رغبة 

قناعهم بزيارة المناطق التراثية.   لدى السائحين وا 
: وال يتحقق ذلك اال من خالل التسويق السياحي للمواقع التراثية ) االشهار(  -82

إشهار المواقع األثرية المادية، وكذا إبراز نوعية الخدمات السياحية بعناصرها 
 .(30)وأجهزتها المختلفة التي تهدف إلى إشباع الراغبين في السياحة
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ويقصد بها  ثقافية المادية:وجود رغبة سياسية في االستثمار السياحة ال -80
اهتمام القائمين بالسلطة )الحكومة المركزية و الجماعات اإلقليمية( بمختلف األنشطة 
المرتبطة مباشرة بالقطاع السياحي، فاالستثمار السياحي ال يخص بناء وحدات فندقية 
 وشبه فندقية ، بل كذلك يخص المساهمة في تحسين مستوي الهياكل القاعدية التهيئة

 النقل واالتصاالت ..الخ.كالعمرانية والهياكل القاعدية 
أعداد السياح الوافدين إلى مواقع القصد السياحي   وجود الطلب السياحي: -80

والمباشرين بشكل فعلي في إشباع رغباتهم عن طريق المشاركة باألنشطة والفعاليات 
 .(31)السياحية واستهالك الخدمات المقدمة اليهم في تلك المواقع

وما يصرفه السائحون على شراء مختلف السلع  وجود انفاق السياحي:-80
والخدمات خالل إقامتهم داخل حدود الدولة المضيفة. وهذا من خالل تنشيط 

 الصناعة التقليدية.
وذلك ما تحصل عليه الدولة من اإليرادات  تحقيق إيرادات سياحية مرتفعة: -80

احة كنشاط اقتصادي و كوعاء ضريبي، وما المتأتية من السواح وما تحققه السي
يحققه الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة في حقل المؤسسات الفندقية 

         .(32)والطيران... وغيرها
المحور الثاني: مدى فاعلية االهتمام بالتراث الثقافي المادي في ترقية االستثمار  

 السياحي بالجزائر
ثري مصدرا وثروة الستغالله في المجال السياحي واالستثمار يعتبر التراث األ    

فيه، حتى يعود بالفائدة على التنمية االقتصادية و االجتماعية، ولن يتأتى هذا إال 
بتأهيل المواقع األثرية الستقطاب الزوار، تشجيعا للسياحة الداخلية و الخارجية، وهذا 

ا في المجتمع. و للمحافظة على هذا سيؤدي إلى أن تأخذ السياحة الثقافية مكانته
التراث سنحاول في هذا المحور اإلشارة الى البعد الحضاري واالقتصادي للسياحة 

 التراثية المادية كنقطة أولى، تم البعد االقتصادي كنقطة ثانية وفق ما يأتي: 
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من خالل هذا النقطة   أوال: البعد الحضاري واالقتصادي للسياحة التراثية المادية
نحاول التطرق إلى بعض الجوانب التي تحققها السياحة التراثية، سيما من الناحية 
االقتصادية و االجتماعية، خصوصا في الجزائر، لإلمكانيات التي تتوفر عليها، مما 
يؤهلها الحتالل مكانة في السوق العالمية للسياحة، و بالتالي تحقيق تنمية اقتصادية 

 عية على مستوى الوطني.واجتما
تساهم السياحة في تنمية المجتمع  البعد الحضاري واالجتماعي للسياحة التراثية: -أ

إسهامًا واضحًا  مما يحتم التركيز على قطاع السياحة بشكل كبير، من خالل تحسين 
 للسياحة أن يمكن القول لذلك مستوى المعيشة للفرد والمجتمع واالقتصاد الوطني،

 خالل ، و هو ما نوجزه من المرجوة االجتماعية التنمية تحقيق في بيإيجا دور
 :التالية العناصر

 متعدد القطاعات السياحة يعد قطاع  :البطالة مشكلة وحل العمل فرص خلق -0
 االقتصادية القطاعات مع عديدة عالقات ولها والفروع، النشاطات ومتشعبة

 توفير في تساهم مباشرة أو غير مباشرة بطريقة فهي األخرى، والثقافية واالجتماعية
 الفنادق( السياحية رافقالم تنشأ التي بالمنطقة والعمل الشغل مناصب من العديد
يجب ان يتضمن  سياحي فندق إنشاء بمجرد ألن و لها، المكملة المرافق أو  )مثال

ينجر  نقل خاص، متاجر حرفية... وغيرها،  ومطعم مقهى مرافق أخرى للخدمات:
 البطالة مشكلة من التخلص وبالتالي الدائمة، العمل مناصب من العديد فتح ذلك عن

 االستقرار على السكان ، كما يساهم في تشجيع(33)المجتمع على السلبية وتبعاتها
المدن، حيث ان اغلب المناطق التراثية تتواجد  إلى التراثية المناطق هجرة من والحد

 في المناطق النائية للبالد مثال الطاسيلي الهقار...وغيرها. 
 على آثار مباشرة السياحي النشاط عن تنشأ  :السكان معيشة مستوى  تحسين  -2

 الثقافي مستواهم عمى أو معيشتهم مستوى  على ذلك أكان سواء المواطنين،
 مستوى  رفع إلى تسعى االقتصادية األخرى  األنشطة من كغيرها فالسياحة واألخالقي،
وثقافية  ترفيهية تسهيالت و إيجاد حياتهم، نمط وتحسين للمجتمعات، المعيشة

 .(34)السياح من والوافدين للمواطنين
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 بمختلف والسياح المحميين السكان بين االحتكاك نتيجة تنشأ أخرى  جهة من   
 ثقافة معرفة حيث من إيجابية آثار لها تكون  وعالقاتصالت  ودياناتهم جنسياتهم
 الروابط تدمير إلى عندما تؤدي أخرى  أحيانا سلبية تكون  قد أنها غير اآلخرين،
في  الوطني الوازع ضعف إلى تؤدي وقد والثقافي، شقيها االجتماعي في األسرية
 .(35)األحيان بعض

 تمكن التي المؤشرات بعض توجد   :والسياسي االستقرار االجتماعي تحقيق -0
 التضخم وانخفاض نصيب معدل فارتفاع ما، في دول االستقرار هذا بدرجة التنبؤ
 اجتماعية، آفات عنها من ينجر وما البطالة اإلجمالي، الوطني الدخل من الفرد

والسالم  السياسي االستقرار تهدد عوامل تعتبر أخرى، وعوامل الجريمة كاإلجرام،
 يمكنه  وما السياحي، القطاع وتحديث تطوير فإن وبالتالي الدولة، في االجتماعي

 كبير بشكل يساهم واالجتماعية االقتصادية التنمية دفع عجلة في إيجابية نتائج من
 الثقة وتدعيم للدولة، االجتماعي االستقرار ضمان وبالتالي السابقة المشكالت حل في

 .(36)السياسي االستقرار تحقيق يعني ما وأو بالحكومة،
 التنمية تحقيق في السياحة التراثية تساهم الذكر السالفة لألبعاد إضافة     

 :فيما يلي نوجزها أخرى  عوامل طريق عن للمجتمع االجتماعية
السياحة تقود إلى تحقيق التآلف بين المجتمع والمشروع السياحي، من خالل  -

ظروف البلد، والتي ال تتعارض مع قيم اختيار األنماط السياحية التي تتالءم وطبيعة 
وعادات المجتمع، وتوسع قاعدة المشاركة ألكبر عدد من المواطنين داخل المنشآت 
السياحية بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من العاملين في المناطق السكنية المحيطة 

 .بالمشروع السياحي
لسياحية من تبليط السياحة تفيد المجتمع من الخدمات التي توفرها المشاريع ا -

الطرق وتجميل المناطق كإقامة الحدائق ومالعب األطفال وكذلك تحسين خدمات 
نفاق السواح وغيرها  .االتصال ومشاريع الصرف الصحي وا 

السياحة أداة لتعميق االنتماء وتنمية الوعي الوطني واالعتزاز بالوطن، وتساهم في  -
 .(37)تتيحه من أشكال التآلف والتعارف بناء الشخصية اإلنسانية وتماسك المجتمع بما
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يعتبر الوعي السياحي أحد العوامل المهمة في رفع الوعي االجتماعي عند  -
السكان، من خالل الزيارات والرحالت مما يجعلهم يتعرفون على قيمة ما يحيط بهم 

 .ويعملون على تقديمه في أفضل صورة تجذب السواح من مختلف دول العالم
القتصادي المتحقق من تطور النشاط السياحي له تأثير يعود بالفائدة إن الرواج ا -

المباشرة على االرتقاء بالمجتمع، ويقود السكان إلى التمسك بالسلوكيات والقيم 
 .الحضارية الجيدة مثل كرم الضيافة وحسن معاملة الغير

 السياحة وسيلة هي وسيلة حضارية لتنمية الثقافة بين الشعوب والمجتمعات -
المختلفة حيث تكتسب الدول السياحية المهارات الثقافية والخبرات المختلفة من 

 .سائحي الدول القادمين إليها مثل اللغة واألفكار السليمة
السياحة تقود إلى التطور االجتماعي بين أفراد المجتمع في الدول المستقبلة  -

د المجتمع سواء في أماكن للسائحين نتيجة االحتكاك المباشر بين السائحين وبين أفرا
اإلقامة كالفنادق وغيرها أو في المطاعم والمحالت التجارية وأثناء التجول، ويأخذ هذا 
التطور أشكال مختلفة مثل اكتساب أفراد المجتمع لعادات وقيم سليمة من السائحين 

 .كاحترام القوانين والنظام وآداب السلوك
للمجتمع باالحتكاك المباشر بين أبناء  السياحة الداخلية تدعم النسيج الوطني -

المجتمعات المحلية، وتؤدي إلى تماسك األسرة كوحدة اجتماعية أساسية في المجتمع 
 .وتعمل على تعزيز وحدة التراب الوطني

ان االهتمام بالتراث الثقافي المادي  ثانيا: البعد االقتصادية للسياحة التراثية المادية
والسياحة يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي هائل على االقتصاد الوطني اذا هنالك 

 فوائد اقتصادية عديدة، نذكر منها: 
 جزء جذب في ملموسة بدرجة السياحة تساهم  :الجنبية الموال رؤوس جلب -42
 النقدية التدفقات خالل أنواع من الشاملة التنمية خطط لتنفيذ األجنبي النقد من مهم

 االستثمارات في األجنبية األموال رؤوس مساهمة من سواء المحصلة األجنبية
 منح مقابل الدولة عليها تحصل التي السياحية اإليرادات أو بقطاع السياحة الخاصة
 إلى إضافة السائحين، قبل من اإليرادات األخرى كإيراد الفنادق و الدخول، تأشيرات
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 خالل من العملة أو تحويل وفروق  السياحية الخدمات مقابل للسائحين اليومي اإلنفاق
 اإلحصائيات . وتظهر (38)للسائح الفولكلورية المواد و السلع و الوطنية المنتجات بيع

النقد  من السياحية اإليرادات زيادة في لها االقتصادي األثر بالسياحة المتعلقة
الزيد  األجنبية للعمالت األول المصدر يمثل أصبح السياحة دخل أن حيث األجنبي،

 العالم. دول من38℅  من 
بالمناطق  السياحي النشاط على الموظفة الضرائب من اإليرادات تحصيل -80

 من المتأتية اإليرادات من الماليين مئات من سنويا الدولة خزينة تستفيد: التراثية
 مثل بمناطق التراث المادي العالقة ذات والخدمات السياحي النشاط على الضرائب
 السيارات ومواقف الجوية الموانئ على والضرائب والمطاعم الفندقية الخدمات
   .(39)الجبائية الرسوم وغيرها من الدخل على والضريبة

في سبيل تطوير االهتمام   تنفق سوف األموال هذه بأن مقتنع  السائح كما ان     
 على تفرض التي والرسوم الضرائب والتاريخية ، حيث تعتبر األثرية بالمواقع
هذا  تطوير ألغراض وبالخصوص الدولة لميزانية مهماً  مصدراً  السياحية المشاريع

 التابعة لها. الخدمية النوع من السياحة والمؤسسات
التأثير  في السياحية تساهم الحركة الخدمية: القطاعات وتوسيع تطوير -80

 :نذكر منها األخرى  القطاعات عديد من على المباشر والغير المباشر
 و الجوية و البرية الحركة تفعيل في السياحة قطاع يساهم النقل: قطاع -80-0

 تكرس أن يجب أنه كما األخيرة، هذه مداخيل زيادة إلى ما سيؤدي هذا البحرية
 التي البعيدة المناطق إلى الوصول تسهيل و تحسين الطرقات و للتوسيع االستثمارات

 .البلد في السياحة تشجيع شأنها، من
كالحمامات  مراكز الراحة في السياحة قطاع يوظفالصحة:  قطاع -80-2

 على الوصية الوزارة تعمل كما العائلية ممتهني قطاع الصحة، األماكن و المعدنية
و  .المقدمة الخدمات نوعية تحسين الحمامات بهدف لفتح الضرورية المعايير احترام

 يمكن في بعض األحيان الجمع بين السياحة التراثية والصحية.
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 الخدمات و اقتناء السواح للسلع  خالل من هذا و : التجارة قطاع - 80-0
الغذائية واألواني واأللبسة واألفرشة و الصناعات التقليدية عموما  كالمواد االستهالكية

 أن الدراسات من وتبين .(40)بها كل منطقةوغيرها من المقتنيات التي تمتاز 
 التي الدول في المشتريات على لإلنفاق ميزانياتهم من كبير بجزء يحتفظون  السائحين
 الدولة على يجب اليدوية، لذلك والحرف الصناعات منتجات خصوصاً  يزورونها،
  لها الالزم الدعم وتقديم والحرف بهذه الصناعات االهتمام

 حالة في  :المناطق بين االقتصادي التوازن  تنمية و تحقيق في المساهمة -80
 من المختلفة المناطق كافة عبر السياحية التراثية المواقع باالستثمار في الدولة قيام

 أنه أي متوازن؛ بشكل األقاليم هذه تطوير تنمية و حتما إلى يؤدي هذا فإن الوطن،
المعيشة،  مستوى  تحسين و جديدة لبعض فئات المجتمع، عمل فرص خلق إلى يؤدي
 تطوير و الى جانب تنمية األقاليم، هذه في المتوفرة الطبيعية استغالل الموارد و كذا

 .(41)المجتمع أفراد بين كافة الدخول توزيع إعادة و جديدة حضارية مجتمعات
 خاتمة: 

 احسنهام وثروة كبيرة  لو  يعد مصدرا الثقافي المادي التراث  ان االستثمار في     
 تجلبه ما خالل الوطني من االقتصاد ، تساهم في نمو السياحي المجال في استغالله
 و الصحة الفندقة الثقافة و كالنقل األخرى، للقطاعات انتعاش و الصعبة، من العملة
، بل هناك دول  السياحية المداخيل في قياسية فالدول المتقدمة حققت أرقام غيرها، 

 ميزان إيجابيا على انعكس السياحة الى حد كبير ما تعتمد على هذا النوع من
 إال هذا يتأتى ، ولن االجتماعية و االقتصادية مشكلها بعض حل و مدفوعاتها
 للسياحة تشجيعا والطبيعة والستقطاب الزوار األثرية والمعالم التاريخية المواقع بتأهيل
 .الخارجية و الداخلية
فالجزائر وبما تزخر به موروث ثقافي مادي يعد فريد من نوعه يمتاز بتنوعه        

وتناغمه، فكل منطقة من الوطن تمتاز بمميزات مختلفة عن أخرى، فالتراث المادي 
هو في مناطق القبائل بالشمال  المتواجد في منطقة الطاسيلي بالجنوب يختلف عن ما

مختلف عن ما هو في واد سوف وغيرها. ان وما هو تواجد في منطقة واد ميزاب 
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هذا الكنز الثقافي المادي الذي تملكه الجزائر يسمح لها بالدخول في عالم السياحة 
وعلى المستويات عالمية، كما يعد داللة قاطعة على صمود إنسانها وتضحياته في 

 الحفاظ على تراثه وشاهد على تاريخها. 
غير أّن ولوج الجزائر في عالم السياحة واعتمده كحل بديل لالقتصاد البترولي       

المتذبذب يتطّلب المزيد من التخطيط ووضع برنامج وطني شامل وعلى كافة 
المستويات العامة الخاصة، مع الحرص على مواصلة استكشاف التراث المادي 

مواطن واالقتصاد الوطني والمحلي، الوطني وترميمه وتطويره وجعله جزءًا من حياة ال
 وتنميتها باعتبارها جزءًا أساسيًا مكونًا للتنمية المستدامة. 

 ولعل من اهم توصيات التي يمكن الخروج بها: 
 المواقع هذه بوجود اإلشهار على : العملإشهار المورث الثقافي المادي 
صدار القيام طريق عن خرائط،  من أدلة،والمجالت  السياحية النشرات بإعالنات وا 

وأفالم قصيرة، ونشرها في كافة وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واإللكترونية، وعلى 
مستوى كافة السفارات والقنصليات المتواجدة في الخارج، من اجل التعريف بالتراث 
الثقافي المادي من مواقع ومعالم تاريخية ومعالم طبيعية والمناطق المجاورة بها التي 

 ها الجزائر، باإلضافة الى إشهار الفنادق المتواجدة بها. تزخر ب
  :ذلك اال بسماح للباحثين و مواصلة استكشاف المورث الثقافي المادي

سواء من الجامعات الوطنية او بالشراكة مع الجامعات الخارجية او المخابر البحث 
ام المتخصصة في علم األثار والتنقيب وغيرها من تخصصات ذات الصلة، للقي

 باألبحاث والدراسات في المناطق المكتشفة أو الغير مكتشفة.
 :واقع الحال تسعى الدولة جاهدت  صيانة المورث الثقافي المادي وحمايته

الى صيانة العديد من المعالم األثرية سواء بدعم من الدولة او المنظمات العالمية 
عالم، اال ان ذلك غير كترميم حي القصبة ومسجد العتيق " كتشاوة " وغيرها من الم

كاف سيما ان العديد من المواقع األثرية عرضت للعوامل الطبيعية كالفيضانات 
وغيرها او عوامل بشرية كالنهب والبناء الفوضوي التلوث البيئي في محيط بعض 
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المعالم ورغم وجود نصوص قانونية تنظيمية رادعة، ومع ذلك وجب القيام 
 باالحتياطات التالية:

   الصارم النصوص التشريعية والتنظيمات المنظمة بحماية التراث الثقافي تنفيذ
 والبيئة والبنايات الفوضوية وتخريب المعالم الثقافية.

   يجب المحافظة الموروث الثقافي المادي من خالل إدخال التحسينات واإلبقاء
من على حالتها األصلية بقدر اإلمكان حيث أن المحافظة على هذه المواقع تزيد 

الوعي بالخلفيات التاريخية والثقافية وتمكن الزوار من فهم ماضي البالد الحافل 
 وتطورها التاريخي.

  األثرية المواقع الى الدخول لتنظيم بباب تزويدها و المواقع االثرية تسييج. 
  تاريخية بنبذة تزويدها مع مدخله عند الموقع لمكونات شارحة الفتات وضع 

 خاصة عشوائية الزيارة تكون  ال حتى الموقع في المسار يفيةك تحديد المكان و عن
  .المرشد السياحي غياب في
  الموقع. ونظافة سالمة على تسهر خاصة فرق  وضع 
  تاريخ عن وثائقية أشرطة بها تعرض بالمواقع خاصة محلية متاحف إنشاء 

 المنطقة .
  الكتب و أو األرشيف صور في إال أثر لها يبق لم التي واألدوات اللقى تشكيل إعادة 

 .القديمة التقليدية الصناعات و للحرف إحياءاً  القديمة المراجع
   القيام بالتصوير والمسح الضوئي المتقدم حول المعالم التاريخية وحفظها

بفعل  كمرجع للصيانة، سيما و ان بعض المعالم تزول بفعل العوامل الطبيعية، او
 .    تخريبي) نافورة عين الفوارة سطيف(

  القيام بالجرد االلكتروني الوطني للمورث الثقافي المادي وعرضه على
لجميع المعالم االثرية والتاريخية والطبيعية  شاملة جرد بعملية :  وذلك بالقيامالجمهور

بيانات  المتواجدة في كافة القطر الوطني، وحصره في قاعدة والدينية والمعمارية
ة والسياحة، على ان يتم فتح الباب امام الجمهور موحدة على مستوى وزارتي الثقاف

بالدارسات العلمية من  لالطالع لتعريف بالمورث، مما يسهل على الباحثين للقيام
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جهة، وكذا جعله فرصة أمام السواح بمعرفة واختيار األماكن الراغب السفر اليها 
 الكتشافها عن قرب وليس عبر صور جامدة.

 إنشاء ضرورةلقرب من المعالم السياحية:  توفير الهياكل القاعدية با 
 و الراحة و األكل الزائر اإلقامة المؤقتة يستطيع حتى الموقع قرب خاصة أماكن

التقليدية  بالصناعات خاصة محالت فتح مثل التنقالت لتسهيل العمومي توفير النقل
 .غيرها و النسيجي و الحل في مجال سواء
 مراكز إنشاء في التوسعب ذلك ويقتضي سياحيين: تكوين الدوري للمرشدين 

 وكذلك من اجل إعالمهم  .السياحية الخدمات مستوى  لرفع السياحي التدريب
معالم الثقافية وتوعيتهم بمخططات الحكومية،  من به يحيط ما و الموقع بمكونات

وكيفية تنسيق بين الوكاالت السياحية ، وكذا توعيتهم بضرورة التوفيق بين متطلبات 
 مع متماشيا وملتزم محافظ منهج العالم السياحي والمحافظة على المورث الثقافي وفق

 االنتشار من الثقافية بالعولمة يسمى وجه ما في ويقف الفعلي التحضر مقاييس
 بشكل سليم.  معها والتعامل

 المرتبطة وتلك  التراثي: الطابع ذات والحرفية الصغيرة الصناعات تنمية 
السياحية الثقافية كتذكارات السياحية، او زرابي،  الصناعة مباشر بدعم بشكل

  فخار....غيرها.
  :وذلك بتحفيز وتنشيط دعم الحكومة لالستثمار في السياحة الثقافية  
الفرص  باتجاه األموال رؤوس الجتذاب األعمال ورجال الخاص القطاع دور

 ،فضال السياحي االستثمار مجال في واالقتصادية المالية الحوافز وتعظيم المربحة،
 من اطار في الالزمة واإلجراءات الوقت واختصار اإلدارية التسهيالت عن تطوير

 .السياحية المشاريع الشفافية إلجازة
 :الوعي نشر على وذلك بالعمل  نشر السياحة الثقافية في المجتمع 

والالمادي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي المادي  المواطنين لدى الثقافي
التاريخي، وكذلك  توعيته بأهمية النهوض بقطاع  وعمقه حضارته الذي يعكس

 السياحة الذي يعد مصدر هام لدخل الفرد والمجتمع.
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 :المعتمدة والمراجعالهوامش 
                                                           

، دار صادر، 7الجزء  المجلد الثاني،ابن منظور، لسان العرب: ت ث،  - (1)
 .0267-0261ص  بيروت،

 .0270نفس المرجع، ص   (2)
 الموقع اإللكتروني المعاني لكل رسم معنى: - (3)

  https://www.almaany.com 
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الموقع اإللكتروني: - (4)

 http://www.unesco.org 
 بيروت، ،1 ط الحداثة، دار التراث، سيسيولوجيا الى مدخل، معتوق  فريدريك - (5)

 06ص
، المتعلق بالحفريات وحماية 2779 /21/ 14المؤرخ في  182-79األمر  - (6)

، 2778 /16/42، الصادر 9ع، ج.راألماكن واألثار التاريخية والطبيعية، 
 .94ص

المتعلق بحماية التراث  ،2778يونيو  20المؤرخ في  40-78قانون رقم  - (7)
، 2778يونيو  29، الصادر بتاريخ 00الثقافي، الجريدة الرسمية، العدد 

 .46ص
 .40جع ، ص نفس المر  - (8)
مصطفى عمر حمادة، علم اإلنسان مدخل الدراسة للمجتمع والثقافة، دار  - (9)

 .140، ص1449المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
السيد عبد العاطي السيد، المجتمع والثقافة الشخصية دراسة في علم  - (10)

 20، ص  1446االجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
 .47، السابق ذكره، ص 40-78من قانون  29انظر المادة  - (11)
 . 48، السابق ذكره، ص 40-78من قانون  18انظر المادة  - (12)
 .24، السابق ذكره، ص 40-78من قانون  02انظر المادة  - (13)
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، التراث األثري، مفهومه، أنواعه، أهميته، حمايته واستغالله عزوق  الكريم عبد (14)
 .46، ص 1427دية، جامعة الجزائر، كثروة اقتصا

 .22، السابق ذكره، ص 40-78من قانون  04انظر المادة  (15)
نعيم الطاهر، سراب إلياس، مبادى السياحة، الطبعة الثانية، دار المسيرة  (16)

 .17ت(، ص-للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، )د
اقتصاديات عبلة عبد الحميد بخاري، مقدمة في اقتصاديات السياحة،  (17)

 40، ص1421السياحة، 
 عمان ماهر عبد العزيز توفيق، صناعة السياحة، دار هزان لنشر والتوزيع، (18)

 .11؛ ص 2779
عمراني عبد النور قمار، دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية  (19)

واالجتماعية حالة الجزائر غرداية نموذجا وتجربة سلطنة عمان، الملتقى الدولي 
الثاني للسياحة الصحراوية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، يومي 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة بسكرة، ص 1421مارس  21و 22
47. 

 2787أدخلت اليونسكو الموقع في قائمة التراث العالمي وفي  2781في  (20)
محمية اإلنسان والبيوسفير حيوانات نادرة في طريق االنقراض وجدت مالذا في 
المنطقة كاألروية )الضأن البربري( وأنواع عديدة من الغزال والفهود وحيوانات 

الوطني في يوليو  أخرى. وبعد أن صنفتها اليونيسكو ضمن اإلرث التاريخي
2791، 

)21  ( https://ar.wikipedia.org/wiki/تينيهنان 
عيسى لصلج، مدينة جميلة األثرية بسطيف تستقطب آالف السياح، جريدة  (22)

 1424 - 47 - 64الفجر، نشر يوم 
 الموقع اإللكتروني للقدس العربي: (23)

 http://www.alquds.co.uk/?p=680000 
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، "إيمدغاسن "..حكاية تاريخ بين اإلهمال والتهميش، جريدة اليومية علي مرباح (24)
 1426 - 40 - 21االيام الجزائرية، نشر يوم 

(25)  United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO.), liste du patrimoine mondiale, 

http://whc.unesco.org/fr/list/565, consulté le 27/02/2016. 

علي حيدر و آخرون، إبراز خصوصية العمرانية و المناخية في التخطيط  - (26)
راوية )مدينة ورقلة(، مذكرة تخرج لنيل شهادة دولة في المجالي بالمناطق الصح

كلية العلوم والهندسة  -تخصص تسيير المدن -التسيير و التقنيات الحضرية
 .24، ص 1441المسيلة جوان 

 .22نفس المرجع، ص  (27)
هو جسر معلق يعبر وادي الرمال والذي يشكل نقطة التقاء بين كتلتي مدينة  (28)

قسنطينة من نهج القصبة وصوال إلى مستشفى قسنطينة. بدأ البناء من طرف 
 6، واستغرق بناء المشروع 2747المهندسين الفرنسيين رابي وسويالر سنة 

 سنوات.
العاصمة بيد بعد ثماني سنوات من سقوط  2868أنشئ المتحف سنة  (29)

المستعمر الفرنسي وهو من هذه الناحية يعتبر من أقدم المتاحف الجزائرية و 
. / المصدر: 2879اإلفريقية. ودشن رسميا بعد ذلك بستين سنة أي 

http://www.radioalgerie.dz 
الشاهد إلياس، التسويق السياحي كسبيل لتنشيط القطاع السياحي ، مجلة  - (30)

جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الخامس والعشرون، ص العلوم اإلنسانية 
210 

مروان صحرواي، التسويق السياحي اثره علی الطلب السياحي حالة الجزائر  - (31)
، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة 

 60، ص 1421/ 1422أي بکر بلقايد تلمسان ، 

https://www.djazairess.com/author/%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://www.djazairess.com/author/%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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داء واألثر االقتصادية واالجتماعية للسياحة في الجزائر صليحة عشي، األ - (32)
قتصادية والتجارية وعلوم ، كلية العلوم االوالمغرب وتونس، أطروحة دكتوراه

 79ص 09، ص 1422/1424التسيير، جامعة باتنة، 
 في المتكاملة االقتصادية التنمية على وأثرها السياحية التنمية علي، فالق - (33)

االقتصادية، جامعة  العلوم كلية العلمية، والدراسات البحوث مجلة العربي، الوطن
 .90، ص  1421، مارس 7المدية، العدد 

مصطفى يونسي، دور و أهمية السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية  - (34)
جامعة زيان عشور ، مجلة دراسات وأبحاث، -حالة الجزائر –واالجتماعية 
 .162، ص 1426، 26الجلفة، العدد 

 زائرالج في للسياحة واالجتماعي االقتصادي واألثر األداء عشي، صليحة - (35)
نوقشت  باتنة، االقتصادية، العلوم كلية دكتواره، والمغرب، أطروحة وتونس
  157 ص ،1422

 .612مصطفى يونسي، مراجع سابق، ص  - (36)
 .611نفس المرجع، ص  - (37)
يحي سعيدي، سليم العمروي، مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية  - (38)

حالة الجزائر، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، جامعة بغداد،  -االقتصادية
 . 242، ص1426، 67العدد 

حميدة بوعموشة، دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق  - (39)
، مذكرة ماجستير علوم اقتصادية  -سة حالة الجزائردرا -التنمية المستدامة

 .202، ص 1421-1422والتسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، 
عبد القادر هدير، واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورها، مذكرة ماجستير  -( 40)

 .14، ص1447-1440علوم تسيير، جامعة الجزائر ، 
 .242ق، ص يحي سعيدي، سليم العمروي، مرجع ساب - (41)
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 31/10/8102تاريخ القبول:                     8102/10/02تاريخ اإلرسال: 
 لترقية السياحة واالستثمار السياحي الصناعة التقليدية كمصدر

 منطقة أهقار نموذجا
Traditional industry as sonrce of tourism development 

and lnvestment; Ahaggar reyion as model 

 فاطمة سويتم 
Tattasf@outlook.fr 

 تامنغست لالمركز الجامعي 
 ملخص: ال

يتكون الهيكل االقتصادي للدولة من عدة قطاعات تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على     
المتغيرات االقتصادية ،والقطاع السياحي جزء ال يتجزأ من االقتصاد الوطني وله دور 
فعال في تكوين الناتج الوطني ويعتبر االستثمار السياحي أحد هذه الهياكل االقتصادية 

لواعدة لما تتيحه من فرص كبيرة للنجاح وتحقيق عوائد مالية للدولة ومن األنشطة ا
معتبرة، كما نستخلص أن تطور االستثمار السياحي يتوقف على مدى تدفق رؤوس 
األموال المحلية واألجنبية، لالستثمار في مجال السياحة إلى جانب قوة المنتج السياحي 

القطاع السياحي على جملة المعروض وحجم الطلب عليه في السوق السياحية، ويرتكز 
من المقومات السياحية أو المؤهالت التي تجعله منه مجال لالستثمار والتنمية وخاصة 
في المناطق الصحراوية للجزائر، ومن أهم هاته المقومات الصناعات التقليدية التي تميز 

دية كل منطقة عن غيرها من المناطق. كما وجدنا أن لكل من السياحة والصناعة التقلي
وغيرها وذلك باعتبار أنهما صناعة مركبة ومتداخلة ...أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية

مع عدة عناصر طبيعة وبشرية وحضارية ترتبط ارتباطا وثيقا مع محيطها االجتماعي 
 واالقتصادي.

 السياحة الصحراوية، الصناعة التقليدية، االستثمار السياحي. أهقار  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
   The economic structure of the state consists of several sectors 

affected by changes in the economic variables. The tourism sector is 

an integral part of the national economy and has an effective role in 

the formation of national output.and Tourism investment is one of 

these economic structures of the state. and activities promising for 

the great opportunities for success and financial returns. We 

concluded that the development of tourism investment depends on 

the extent of the flow of domestic and foreign capital, to invest in 

the field of tourism as well as the strength of the tourist product 

offered and the volume of demand in the tourist market. The 

tourism sector is based on a number of tourism components Or the 

qualifications that make it an area for investment and development, 

especially in the desert areas of Algeria, Among the most important 

qualification of traditional industries that distinguish each region 

from other regions. We also found that tourism and traditional 

industry have economic, social and cultural importance ... and 

others, as they are a complex industry and intertwined with several 

elements of nature, human and civilization closely linked with their 

social and economic environment. 

Keywords: Desert tourism, Traditional industry, Tourism 

investment. Ahaggar 

  مقدمة:
تعد الصناعة التقليدية والحرفية جزء هاما من تراثنا الشعبي والثقافي، باعتبارها همزة 
وصل حضارية ننقل من خاللها معالمنا الثقافية والحضارية، وتخلق نوعا من التوازن بين 

 .الريف والمدينة من خالل مساهمتها في االستثمار
وتعتبر السياحة سوقا إلنعاش الصناعات التقليدية على مختلف مجاالتها لما لها من 

كبر من طرف أ اخصائص تميزها عن األنشطة االقتصادية األخرى ويجعلها تلقى اهتمام
السياح خاصة األجانب وتشكل عندهم عوامل اإلنفاق عليها ولما له من أهمية للدول 

 ينعكس على السياحة والتنمية االقتصادية المضيفة في تنميتها األمر الذي 
 ومن ذلك ننطلق من التساؤل اآلتي: 

 ؟ في أهقار هل يمكن اعتماد الصناعة التقليدية كآلية لترقية السياحة واالستثمار السياحي
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تم اعتماد الدراسة االستطالعية من أجل الوصول إلى معلومات المنهج المتبع:  -
سحي، وهو من المناهج الوصفية يعنى بدراسة شاملة حول الموضوع بتوظيف المنهج الم

ومستعرضة وهو محاولة منظمة لجمع البيانات، وتحليل وتفسير الوضع الراهن لموضوع 
 .(1)ما وفي بيئة محددة ووقت معين

والهدف من استخدامه التعرف على أنواع الصناعات التقليدية بمنطقة أهقار ومحاولة 
 الكشف عن عالقتها بالسياحة. 

 مفهوم السياحة واالستثمار السياحي:  -0
تعتبر السياحة ظاهرة عالمية وقد تعددت تعاريفها حسب الباحثين والمختصين وكذا 

 يلي:  المهتمين بالمجال ونورد في ذلك ما
السياحة كلمة ذات مفهوم واسع كما ترتبط بعدد من األنشطة كالسفر واإليواء والترفيه 

العوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألماكن وحب االطالع واالنتفاع من 
 والبلدان التي يزورها السائح.

"ان  " الخبير والكاتب السويسري المتخصص في السياحةGérard Guibilatoكما يرى "
أول صعوبة لمن يريد دراسة السياحة هو تعريفها"، فكل باحث يركز عل جانب معين، 

سياحة كظاهرة اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية ومنهم من اعتبرها فمنهم من يركز على ال
على أساس تنمية العالقات الدولية واإلنسانية والثقافية والرياضية ... ومنهم من يطلق 
على السياحة صناعة القرن العشرين، أو الصناعة المركبة والمتداخلة أو الصناعة 

أو غداء الروح أو بترول القرن الواحد المركبة  والمتداخلة أو صناعة  بدون دخان 
 .(2)والعشرون 

 " المختصين في البحث السياحي يعرفون السياحة كما يلي: Krafet et Hunsikerأما "
قامة األفراد، في غير  "هي مجموعة من العالقات واألعمال التي تكونت بسبب التنقل وا 

النشاط اإلنساني ن هذا النشاط ال يدخل في إطار إسكناهم المعتادة، حيث 
 .(3)المربح...وغيره

أنها حركة يؤديها الفرد أو مجموعة أفراد بغرض االنتقال من مكان  حسين كفافيويرى    
إلى آخر ألسباب اجتماعية أو للترفيه أو لقضاء اإلجازات أو لحضور المؤتمرات أو 
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ال تدخل في المهرجانات أو للعالج واالستشفاء وليس بغرض العمل واإلقامة الدائمة و 
 . (4)السياحة الهجرة من بلد آلخر أو حتى للعمل المؤقت وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي

ينظر إلى السياحة الصحراوية على أنها منتج سياحي السياحة الصحراوية:  -
جديد البد أن يحظى باالهتمام والتطوير لما له من أهمية في تدعيم التنمية االجتماعية 

أن المقومات الطبيعية والتاريخية وكذا الثقافية متوفرة ومتميزة بالنسبة واالقتصادية، وبما 
للجزائر تبقى المقومات الحديثة من مشروعات ومناطق حضارية الزمة وضرورية لتحقيق 

 الجذب السياحي. 
وتحقق السياحة الصحراوية العديد من المزايا إذا توفرت لها الشروط الالزمة ويمكن إبراز 

 الل النقاط اآلتية: أهميتها من خ
 المساهمة في توفير العملة الصعبة للدولة  -
تشجيع رؤوس األموال الوطنية وتنويع استخداماتها وتوجيهها إلى مشروعات  -

 جديدة.
 تشجيع وتنمية القطاعات الخدماتية األخرى المساعدة للقطاع السياحي. -
 استغالل الموارد الطبيعية و خلق استخدامات جديدة لها . -
اإلنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية )األساسية والتكميلية(،  -

 باإلضافة إلى اإلنفاق على طلب السلع اإلنتاجية والخدمات لقطاعات اقتصادية أخرى.
تحقيق االتصال الحضاري والمزج الثقافي وتدعيم العالقات مع الشعوب  -

 . (5)واالطالع على ثقافات و حضارات أخرى 
 الستثمار السياحي: مفهوم ا -

مفهوم االستثمار عند االقتصاديين فهو يعني توظيف المدخرات في إقامة مشروعات، عن 
طريق توظيف المدخرات في شراء أو إنتاج معدات وآالت وأجهزة ومبان، أي استخدام 
تلك المدخرات في زيادة الطاقة اإلنتاجية، حيث تعمل على توفير المزيد من الخدمات 

  .مجتمع و الدولةألفراد ال
ومفهوم االستثمار عند دراسي اقتصاديات السياحة يشمل: تقييم المشروعات أو      

دراسات الجدوى للمشروعات، من حيث التوقعات لكل من النفقات واإليرادات، وتقدير 
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األرباح المتوقعة أو معدل العائد على األموال المستثمرة، ثم مقارنتها بسعر الفائدة السائد، 
وفي هذا اإلطار يجب التأكيد على أن دراسة الجدوى أمر حيوي و مهم عند الرغبة في 

 استثمار األموال في إقامة مشروعات سياحية .
فالمجاالت  فيري أن مفهوم االستثمار في أحد المجاالت التي يغطيها قطاع. آشي أما

تشمل االستثمار في متعددة و متنوعة، وهي ها االستثمار في القطاع السياحي التي يغطي
المقومات واإلمكانات الرئيسة لصناعة السياحة، التي يمكن إجمالها في محورين رئيسيين 

 هما :
 Tourismes Infrastructure)االستثمار في التجهيزات و التسهيالت السياحية  .1

Facilitées) التي تعرف اصطالحا بالخدمات السياحية، واالستثمار في مجال الخدمات ،
 حية يضم االستثمار في أهم ثالثة قطاعات خدمية هي:السيا

 خدمات اإلقامة و اإلعاشة و التسهيالت الترفيهية . .أ
 خدمات النقل . .ب

 ج. خدمات االتصال .
. االستثمار في مجال الثروة السياحية و يتمركز االستثمار في هذا المجال بصورة 2

 :رئيسية في مواقع الجذب السياحي و موارده المتمثلة في 
 أ. مواقع التراث الثقافي .

  . (6)ب. مواقع التراث الطبيعي 
 لمحة عن منطقة اهقار:   -8

ها في أكبر ستراتيجيًا من الناحية الجغرافية وذلك نظرًا لوجودا هقار موقعًا جيوتحتل أ 
 ة الخالبة.وفسيفساء الطبيعيمثل اإلرث التاريخي والحضاري  متحف طبيعي في العالم

تعد منطقة أهقار من أشهر المناطق السياحية الجزائرية والعالمية التي عاصمتها مدينة   
تامنغست، تقع في أقصى الجنوب الجزائري يحدها شرقا والية اليزي وورقلة وشماال والية 
غرداية، أما غربا والية أدرار وجنوبا جمهورية النيجر وجمهورية مالـي، تحتوي على 

جعل منها قبلة للزوار ومحل استقطاب اقتصادي، وتشتهر بأنها موطن إمكانيات متنوعة ت
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الرجل األزرق الذي حضي باهتمام الدارسين خاصة األنثربولوجيين منهم، تعد العادات 
 والتقاليد عامل استقطاب للزوار وخاصة مجال الصناعات الفنية التقليدية بمختلف أنواعها.

 : الصناعة التقليدية وأنواعها -3
وهي كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ويستعين فيه الحرفي أحيانا باالت وصنع أشياء  

نفعية تزيينية ذات طابع تقليدي ، وتكتسي طابعا فنيا يسمح لها بنقل مهارة عريقة، 
 ويتضح من هذا التعريف أن الصناعات التقليدية تتميز بثالث خصائص:

 غالبية العمل اليدوي.-1
 انة باآلالت.إمكانية االستع-2
 أو التزييني للمنتج التقليدي. "االستعمالي" الطابع النفعي-3
وعلى أساس البعد الثالث لهذا التعريف تنقسم الصناعات التقليدية حسب وظيفة منتجاتها  

 والصناعات التقليدية الوظيفية، إلى نوعين هما: الصناعات التقليدية الفنية
 .(7)"االستعمالية"

تعتبر الصناعة فنية عندما تتميز بأصالتها  التقليدية الفنية:"الصناعات  -
بداعها" يشير هذا التعريف على أن هذا الصنف من الصناعات  وطابعها االنفرادي وا 
التقليدية يخص بصفة االنفرادية في اإلبداع الفني وصفة أصالة المنتج التقليدي، هذه 

قاليد والفنون لمختلف المناطق الجغرافية األخيرة تشير إلى مجمل التعابير المتعلقة بالت
المحلية، وهذا النوع من الصناعة يتطلب تأهيل عالي للحرفي في المجال الفني وتتمثل 

 . (8)وظيفة هذا الصنف من الحرف في التزيين أساسا
و المنتجات التقليدية الفنية تتميز بارتفاع أسعارها ألنها تستغرق مدة طويلة في الصنع   

 هارات فنية عالية. وتتطلب م
تتميز منطقة أهقار بصناعة فنية خاصة تعكس أصالة المنطقة وهويتها تتمثل هاته    

الفنون في الصناعات الجلدية وخشبية خاصة وتمثل في معظمها منتج تقليدي يستعمل 
في تزين المسكن وديكورات متنوعة تتمثل الصناعات الجلدية في أشكال هندسية تعلق في 

)أغرق، ابلبوض،...(  و كفراش على األرض وكذا الحقائب بمختلف أنواعهاالجدران أ
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والوسائد ، أما الخشبية المصنعة للزينة تتمثل في صناعات بسيطة تستخدم لديكور المنزل 
 أو أماكن أخرى 

ومن ذلك أصبحت هاته المنتجات التقليدية منتجات سياحية تستهوي سياح المنطقة 
 جد السياحي . وعرفت رواج في فترة التوا

 صورة تبين صناعة فنية من الجلد في أهقار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث المصدر:
تتسم التصاميم في هذا الصنف عادة بالطابع الصناعات التقليدية الوظيفية:  -

التكراري والبساطة، ويعتمد هذا النوع من المنتجات في نشاطها على العمل المتسلسل، 
مراحل اإلنتاج وهذا بغض النظر عن الحرفيين الذين ينتجون توزيع المهام في كل 

 .(9)منتجات استعماليه والذين يعملون منعزلين في منازلهم
وتتمثل أهمية منتجات هذا النوع في قيمتها االستعمالية في الحياة اليومية، وهذا األخير   

غوط معرض لكثير من منافسة على المستوى الداخلي والخارجي ، هذا راجع لض
 المنتجات االحاللية لقطاع الصناعة التقليدية التي تنافسها في السعر والنوعية. 

وتحتوي على  11يرمز لميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية الوظيفية بالرمز
 : (10)ثماني قطاعات للنشاط وهي

 العمل على الجلود  -
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 العمل على المعادن  -
 العمل على الخشب  -
 العمل على الصوف والمواد المماثلة  -
 العمل على القماش والنسيج  -
 العمل على الطين ، الجبس ، الزجاج، الحجر ...وغيرها  -
 المواد الغذائية  -
 المواد المختلفة.   -

أما بالنسبة للصناعات المحلية بمنطقة اهقار تتنوع من العمل على الجلود والخشب      
والصوف والقماش واألحجار الكريمة والطين، وهي صناعات تستعمل ألغراض وظيفية 

فالصناعات وتكون بشكل انفرادي أو داخل ورشات وتتميز في اغلبها بالعمل المؤسس، 
ات(، كرسي، طاولة، سرير، فأس .... مصدرها النخيل ) تاسق الخشبية تتمثل في القفة

 باإلضافة إلى جذوع األشجار األخرى المتواجدة بالمنطقة. 
والصناعات المعدنية كاألدوات الحديدية والحلي كالفضة وهي الصناعة الغالبة وكذا 
النقش الصخري واألحجار الكريمة التي تعتمدها النساء في الزينة وغيرها من 

واأللبسة  االفرشةت، ويتنوع كذلك العمل على النسيج واألقمشة والمتمثل في االستعماال
 على أنواعها.

 صورة تبين أنواع الصناعات الفنية الوظيفية في منطقة أهقار
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 من إعداد الباحث  المصدر:
    االستثمار السياحي وقطاع الصناعات التقليدية: -4

الصناعات التقليدية في أهمية الحرف التقليدية في تظهر األهمية االقتصادية لقطاع 
اإلنتاج القومي، كما تعتبر هذه الحرف ركيزة حيوية للقطاع السياحي حيث تعمل على 

من ايردادات السياحة حسب المنظمة العلمية  %11تدعيمه وترقيته فهي تمثل 
المضيف له،  ، فالسائح يبحث دائما على أخذ منتج تذكاري يعكس ثقافة البلد11للسياحة

 حتى يعبر عن المنطقة التي زارها. 
ومن تم تأتي عملية ترقية السياحة باعتبارها أحد أهم عناصر التسويق حيث تعمل على 
قناعهم بالمنتجات التسويقية ، من خالل جعل المنتج السياحي عادة  جذب المستهلكين وا 

ريف بها والتعرض إلى خلفياتها في الشراء لدى السائح ، والترويج للمنتجات التقليدية كالتع
 االجتماعية والثقافية وجعلها في صورة تجذب السائح ويقدر قيمتها.

ويتم خلق استثمار في المجال أو ترقية السياحة كذلك من خالل اإلشهار السياحي    
واإلعالمي للمنتج أو الصناعة التقليدية، وكذا بخلق التظاهرات المختلفة للتعريف 
 بالمؤهالت السياحية وخاصة المناطق الصحراوية التي تزخر بالتنوع الجغرافي والثقافي. 

بقطاع الصناعات التقليدية وفتح المجال لالستثمار للمؤسسات خاصة مع تزايد االهتمام 
الصغيرة والمتوسطة من أجل تطويره وترقيته بإحياء التراث الثقافي للحرف واكتسابها 

 الصبغة المؤسساتية والعمل على تقنينها، 
 عوامل اإلنفاق السياحي على الصناعة التقليدية:  -5

يمثل إنفاق السائحين األجانب على الخدمات الترفيهية والمشتريات السلعية جزء له أهمية 
في اإلنفاق الكلي لهؤالء في البلد المضيف، وهناك اهتمام في عديد من الدراسات 
السياحية الحديثة بالمشتريات من المنتجات التقليدية وعلى وجه الخصوص التي يقبل 

 باب عديدة تتعلق بطبيعة أو هدف الرحلة السياحية. عليها السائح األجنبي ألس
ومن جهة أخرى فإن اإلنفاق السياحي األجنبي على المنتجات الصناعة التقليدية في  

الدول المضيفة له أهميته في تنمية في تنمية هذه الصناعات ، األمر الذي ينعكس على 
السائحين امل التي تحدد إنفاق التنمية االقتصادية . و من هنا تأتي أهمية البحث في العو 



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي            

 

272 

 

. فالتعرف على هذه العوامل المحددة، يعتبر مدخال لتنمية أحد على الصناعات التقليدية
 عناصر اإليرادات السياحية لهذه البلدان .

فهناك عدة عوامل تعمل معا في تحديد إنفاق   السائحين األجانب على الصناعات       
 العوامل وتشابكها إال أنه يمكن تصنيفها في عاملين :  التقليدية وبالرغم من تعقد هذه

 عوامل من جهة الصناعة التقليدية : 
 االنفرادية :  -أ

و يتضمن الصالة والعراقة، و يعني أن يكون لهذه المنتجات طابعها انفرادي الذي يعبر 
 عن موضوعها و بأصالة عن ثقافة و حضارة الصانع والمكان و البلد الذي يعيش فيه .

و من هنا فإن التفرد يحمي الصناعة التقليدية من التقليد، أو بعبارة أخرى التقليد قد  
يضيع هذه الخاصية لذلك فإن التفرد مرتبط ارتباطا وثيقا باألصالة و العراقة لذلك ال 
يمكن للسائح أن يجد المنتجات التقليدية المميزة باالنفرادية و بأصالتها في أي بلد آخر 

 غير بلدها .
 اإلتقان اليدوي و الجمال :  -ب

إن المنتوج المتقن يدويا يختلف تماما عن المنتجات النمطية المتقنة آليا ، فاإلتقان اليدوي 
يحافظ على التراث الثقافي و منه تصبح السلعة جميلة و جذابة في تعبيرها عن التراث ، 

وضوعها باأللوان و يظهر اإلتقان في تشكيل السلعة بيد صانعها بدقة تعبيرها عن م
الطبيعية المشتقة من الخدمات المحلية بما يظهر جمال أصالتها ، و مثال ذلك األلوان 
المميزة التي يستخدمونها أهل النوبة في السلع الحرفية المعبرة عن ثقافتهم ، و التماثيل 
و الصغيرة التي يصنعونها الصينيون بألوان جميلة و أشكال متقنة ، و اإلتقان اليدوي 

جمال الصنعة يستلزم أيضا التقيد الدقيق بالتصميمات و السمات الثقافية و الجمالية لكل 
 عصر من العصور التي تعبر عنها الصناعات التقليدية في بلد له تراثه الحضاري . 

 سهولة الحمل و التعبئة :   -ج
ينقلها معه إن المنتوجات خفيفة الوزن و التي يمكن تغليفها و وضعها في عبوات صغيرة 

السائح بكل سهولة أفضل من تلك الثقيلة ، فنجد أن الحرفيون انتبهوا إلى هذه الخاصية ، 
ففي باكستان اشتهروا بالمنتجات التقليدية الخشبية ) المقاعد...( التي يصنعونها بإتقان و 
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فها يزخرفونها بالنحاس و العاج ، عدلوا عليها فأصبحت قابلة للتفكيك إلى قطع يمكن تغلي
 في صناديق اصغر حجما من حجمها الطبيعي .

الدوافع النفسية للسائحين في  يستدعي األمر تحليل العوامل من جهة السياح : -
االهتمام بالصناعة التقليدية ، و هذه الدوافع تتسم أنها مركبة و متشابكة فهي تعتمد على 

أيضا بجنسيات  عدة عناصر نفسية ترتبط بهدف أهداف الرحلة السياحية كما ترتبط
 السائحين و مستوى المعرفة لديهم و مدى رغبتهم في التعرف على ثقافات أخرى .

و اقتناء األشياء المعبرة عنها من جهة أخرى ، و يمكن تبيين عدة دوافع للسياح في 
 االهتمام بالصناعات التقليدية وهي : 

ترتبط بالرحلة السياحية و و هو اقتناء بعض األشياء التي دافع االقتناء للذكرى :   –أ 
ذلك ألجل تذكرها فيما بعد ، وهذا الدافع موجود لدى غالية العظمى من السائحين 
الدوليين ، فالسائح األجنبي يبحث عن تذكار من البلد المضيف في شكل سلعة تمثل تراثا 
حضاريا لها ، و هذا دافع نفسي لدى كل إنسان في تفكير تجربته فيما بعد و أحيانا 

عرض التذكارات أمام األهل و األحباب ألمور مظهرية ، و كل هذه السلوكيات يمكن أن ت
  .Maslow (12)تندرج تحت دافع الحاجة للتقدير عند 

يوجد لدى السائحين الذين يستهدفون المعرفة والثقافة في ب_ لالقتناء الثقافي والمعرفي: 
رحلتهم السياحية، وهم يتميزون برغبتهم في زيادة معرفتهم وثقافتهم، وليس مجرد الحصول 

للحاجة النفسية بينه تحت الحاجة للمعرفة  ماسلوعلى التقدير من اآلخرين ، وفي تحليل 
 والفهم.

ير من السياح ويختلف بين النساء والرجال ومن يوجد هذا الدافع لدى كث ج_ لإلهداء:
 سن آلخر، خاصة لدى النساء . 

يرغب بعض السياح األثرياء إلى اقتناء قطع أثرية أو أشكاال فنية  د_ دافع التفاخر :
تمثل حضارة خاصة ، والسائحين الذين يهتمون بهذا المجال عادة يستعينون بخبراء في 

ينة ويرتبط هذا الدافع إلى الرغبة الملحة في اعتراف التحف والصناعة التقليدية الثم
 .   (13)بالحاجة لتحقيق الذات ماسلو اآلخرين والمكانة المظهرية، والذي يرتبط حسب سلم

 



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي            

 

274 

 

 ترقية الصناعات التقليدية و إثراء التراث الثقافي : -6
تعتبر السياحة الصحراوية في الجزائرية سياحة واعدة لتزايد اإلقبال عليها في السنوات  

األخيرة خاصة مع تنامي السياحة البيئة ، حيث يشهد الموسم السياحي الشتوي توافد 
السياح األجانب الذين يفضلون الوجهة الصحراوية نظرا لمناظرها الطبيعية الخالبة ، و 

 % 01في تلك الفترة من السنة ، و اغلبهم أوروبيين و الذين يشكلون  كذا مناخها المعتدل
من السياح الجانب ، و منهم على وجه الخصوص الفرنسيون في المرتبة األولى ، ثم كل 

 . (14)من األلمان و اإليطاليون ، حيث تسويتهم الصحراء لقضاء عطلة رأس السنة 
السياحة الصحراوية ومن الركائز  وتعتبر الصناعات التقليدية من أهم مقومات   

 األساسية للحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة ما، وكذلك من موارد التنمية االقتصادية. 
 الصناعة التقليدية من دعائم السوق السياحية في أهقار:  -0
تمتلك المنطقة مؤهالت سياحية مميزة وفريدة من نوعها وخاصة من ناحية الطبيعية إذ    

كبر متحف على الهواء الطلق آلثار اإلنسان في العصور الغابرة، منطقة يوجد بها أ
طاسيلي اهقار وغيرها، بحيث انها تستقطب عدد من السياح يفوق باقي مناطق الوطن 

سائح أجنبي حسب مديرية السياحة لوالية  18881إلى حوالى  2112بلغت نسبته سنة 
 التحتية ذات الوزن. تامنغست، على الرغم من افتقار المنطقة للبنية 

تشير اإلحصائيات المتعلقة بمشاريع االستثمار السياحي بوالية تامنغست في فترة        
 . (15)مشروع 21إلى  2111 -2112

تتميز الصناعة التقليدية في منطقة اهقار بعمق جذورها وعراقة أصولها والتي تعكس    
حياة اإلنسان من قبل التاريخ وأدوات الصناعة البسيطة المستمدة من الطبيعة والظروف 

 التي نشأ في وسطها.
حيث تحتل الصناعة التقليدية مكانة رائدة في تراث المنطقة بتنوعها وثرائها من كل 

نواحي من خالل المواد المستعملة في انجازها واألشكال التزينية المنجزة التي تحافظ ال
على أصالة المنطقة وتميزها وهي حرف متوارثة بين األجيال، ومنتشرة على نطاق واسع 

 بين السكان نظرا لطابعها السياحي الجذاب. 
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ستعملة فيها والتي تعكس تتنوع الصناعات التقليدية بالمنطقة كما تختلف المواد الم     
البيئة التي يتواجد بها الحرفين ، وتتنوع من صناعات بالجلود كالخيمة وموادها التزينية ) 
اغرق، ادفور،... وغيرها( أو ديكور منزلي، وكذا الصناعات الخشبية كاألدوات المنزلية، 

مما يجعل السياح  والمعادن و الحلي واأللبسة وكذلك الصناعة الطينية كاألواني المنزلية ،
يقتنون أجمل الحرف التقليدية األصيلة لمنطقة أهقار التي تعكس الثقافة االجتماعية 

 لسكانها على تنوعهم. 
تحظى الصناعة التقليدية بأهمية بالغة في دعم القطاع االقتصادي وترويج المنتجات  

دفق للسياح على السياحية من الجانب الثقافي واالجتماعي خاصة في مواسم التي تشهد ت
المنطقة كاحتفاالت رأس السنة ومهرجان تافسيت سابقا. أما حاليا فتقام تظاهرات  خاصة 
للصناعة التقليدية تزامننا والموسم السياحي، ولذلك يتوجب دعم القطاع الصناعات 

 التقليدية  بترقية المنتج السياحي الذي تعتبر الصناعة التقليدية مصدرا له. 
 ستثمار السياحي بالمنطقة: _ معوقات اال0
والتي تمثل  عدم االهتمام بالصناعات البيئية التقليدية بالشكل المطلوب: -

عنصر جذب هام للسائحين األجانب وتشجيع األسر القائمين عليها من جانب المسؤولين 
الرسميين والجمعيات الوطنية، والمهتمين بهذا الجانب حيث أن لها جدوى اقتصادية أكيدة 
باإلضافة إلى إبراز القيم الفنية والجمالية في تراث وثقافة الجماعة المحلية واإلحساس 

 ة وأصالة هذا التراث واعتزاز الزائرين بهذه القيم.  بأهمي
كعناصر الثقافة المادية عند تأثيث  قلة توفر أو عدم استخدام المواد البيئية: -

القرى والمنتجعات السياحية خصوصا في المناطق الجبلية والقروية البعيدة، ذات 
ويحقق راحة للسائحين  المقومات المتعددة والذي من شأنه خلق انسجام وتوافق مع البيئة

 سواء المحلين أو األجانب. 
تبرز مختلف الخصائص  قلة او عدم وجود نشريات أو اشهارات خاصة: -

والمقومات الطبيعية والثقافية والبشرية واالقتصادية في مناطق الجذب السياحي، كالالفتات 
 والمعاني والدالئل التي تعبر عنها المناطق السياحية وتاريخها.
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من العراقيل التي تواجه المستثمر في القطاع  المحيط الطبيعي والثقافي:تدهور  -
السياحي وجود مناخ غير مالئم للتنمية السياحية ويتعلق األمر بتدهور الطبيعة التي 
تتعرض للتلوث والتشويه في مناظرها كالكتابة على النقوش الصخرية وتشويه منظرها أو 

ماله ،وقلة المرافق السياحية على مستوى البالد قطع األشجار من الوديان واستغالل ر 
 وانعدام سياسة التنمية السياحية ترمي إلى ترقية السياحة سواء الداخلية أو الخارجية ، 

لدى أصحاب المشروعات االستثمارية في المجال بطبيعة قصور في الوعي:  -
ات السياحية، الناس وثقافتهم الفرعية بكل مضامينها المختلفة عند التخطيط للمشروع

فيجب أن ترتكز دراسات الجدوى على كل األبعاد البشرية واالجتماعية والثقافية لتلك 
 . (16)المناطق خصوصا عند إنشاء المنتجعات السياحية

ويرجع ذلك لعدة عوامل من  تردد القطاع الخاص في االستثمار السياحي: -
مشاريع، وكذلك الظروف البيئة أهمها اإلجراءات اإلدارية والجبائية المترتبة عن فتح ال

المحيطة والمتمثلة كذلك في المنافسة داخل القطاع مقارنة مع قلة التوافد السياح المربوط 
بفترات دون غيرها، مما تجعل المستثمرين يعزفون عن تولى المشاريع في ظل عدم وجود 

 محفزات لها. 
 خاتمة: 

ة في الجزائر تحتاج الى التطوير ما يمكن قوله في األخير أن السياحة الصحراوي    
والتحسين والمتمثل بالدرجة األولى في القطاع الخدماتي ، فعلى الدولة العمل على تفعيل 
الميزة النسبية التي تعطيها لتطوير العوامل المحددة للجذب السياحي واالستثمار في 

لمرتبة التي المجال بالدرجة األولى ، كما إن السياحة الصحراوية لم ترق بعد إلى ا
تستحقها على اإلمكانيات التي تزخر بها بالدنا والتي تجعلها تتصدر المرة األولى كمقصد 

 سياحي في شمال أفريقيا إذا ما تم استغالل الموارد بالشكل الفعال. 
 لذا البد من ما يلي: 

دعم وتعزيز االستثمار في البنى التحتية والتجهيزات األساسية والتقنيات الحديثة  -
 ي االتصاالت والمعلومات. ف
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تثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية وتوظيفها لخدمة وترقية السياحة  -
 وضرورة ترقية المنتج السياحي والصحراوي خاصة.

العمل على توفير الخدمات السياحية باألسعار المعقولة عن طريق تحديد جهة  -
 سياحية مسؤولة عن مراقبة األسعار. 

وما يمكن استنتاجه في األخير انه يمكن اعتماد الصناعة التقليدية بنوعيها التزينية    
والوظيفية كأداة فعالة إلنعاش االقتصاد المحلي وتنشيط التنمية االقتصادية ، كذا تفعيلها 
لجلب السياح حيث أن دعمها وتطويرها يساهم في ترقية السياحة و المنتج السياحي 

المقتنيات التي يهتم بها السائح ويكثر الطلب عليها خاصة في الموسم المتمثل في أهم 
السياحي مثل التحف المصنوعة من الحجر، والمعادن وكذا الخشب والجلدية منها 
بمختلف أنواعها بالنسبة للسياح األجانب، حيث تعمل على جلب العملة الصعبة  أما على 

منتجات الفنية التقليدية بنوعيها التزينية المستوى الوطني فيفضل أغلب السياح اقتناء ال
والوظيفية ، ومن ذلك إذا تم تركيز االهتمام على هاته المنتجات وتدعيم قطاعها في 
مجال السياحة، أو إعطاء الدعم للمستثمرين في المجال من خالل جلب الفرص وتسهيل 

ة بالمنطقة وتحسين عملية االستثمارات الداخلية فهذا من شأنه أن يرفع من مكانة السياح
أوضاعها االقتصادية وبذلك إنعاش القطاع االقتصادي باعتبارها مورد هام يعود بفوائد 

 داخلية وخارجية للمنطقة ، إذا ما تم االستثمار فيه وتفعيله بالشكل المطلوب. 
 الهوامش والمراجع المعتمدة
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 09/90/2912تاريخ القبول:                       21/90/2912تاريخ اإلرسال: 

 -األهقار نموذجا –البيئية وأثرها على االستثمار  السياحة
Ecotourism and its impact on investment  

- Ahaggar model – 

 أحمد نفيس
  طالب دكتوراه

ahmed.nefis11tam@gmail.com 
 تامنغستلالمركز الجامعي 

 الملخص:
تعتبر السياحة ظاهرة اقتصادية كما تعد قاعدة المستقبل؛ حيث تقوم على مقومات البد 
من توافرها؛ منها األمن واألمان وبيئة مهيأة تهيئة عقالنية سياحية سواء من صنع الخالق 

المخلوق؛ وبالتالي فهي سياحة بيئية؛ وتشمل المناظر الطبيعية، القيم التراثية، الجذب أو 
السياحي =بيئة سياحية، الضيافة األصلية األصيلة، تنوع بيولوجي، مناخ مناسب، مواقع 
تراثية طبيعية دينية تاريخية أثرية، منشآت إستراتيجية ذات طابع تراثي جذاب، مما ينتج 

سياحي وبالتالي االستثمار والتنمية تتوالى ويظهر أثرها على المنطقة بصفة عنه اإلقبال ال
 خاصة وعلى البالد ككل بصفة عامة.

السياحة، السياحة البيئية، البيئة، االستثمار، التنمية، التنوع  :الكلمات المفتاحية
 البيولوجي.

Abstract 

Tourism is an economic phenomenon and is the basis of the future; 

where it is based on some elements must be available, including 

safety and security and environment ready to prepare a rational 

tourist, whether made by the creator or creature; It is an ecological 

tourism; it includes landscapes, heritage values, attractions = tourist 

environment, authentic indigenous hospitality, biological diversity, 

suitable climate, heritage sites, historic and religious monuments, 

strategic facilities of attractive heritage, Followed by the impact on 

the region particularly and on the country generally. 
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Keys words: tourism, ecotourism, environment, investment, 

development, biodiversity. 
 مقدمة:

إن السياحة المستدامة يجب أن تكون على المدى الطويل غير مؤثرة في المجال البيئي، 
ميثاق السياحة المستدامة  وهو ما يعد من الترتيبات الوجيهة واألساسية التي جاء بها

ستراتيجية جديدة من خالل المخطط ، وقد جاء المشرع الجزائري بإ5991الصادر سنة 
 . 0201التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

)ما هي السياحة البيئية وما وعليه فإن اإلشكالية المطروحة لهذا الموضوع تتمثل في: 
نعالجها وفق الخطة التالية: حيث نستهل  ، والتيدورها وأثرها على منطقة األهقار؟(

، من خالل مفهوم (المبحث األول) نتعرض لماهية السياحة البيئية الحديث بمقدمة ثم
فخصص  (المبحث الثاني)البيئة السياحية وكذا واقع السياحة البيئية بمنطقة األهقار، أما 

بصفة عامة، وفي  لدور وآثار السياحة البيئة على منطقة األهقار بالخصوص والدولة
 األخير نضع النتائج المتوصل إليها مدعمة بالتوصيات.

هي سلسلة جبلية شهيرة تقع في أقصى الجنوب الشرقي  األهقار الهقار: أو
أي ربع المساحة اإلجمالية  0كم 012.222حيث تغطي مساحة  بوالية تمنراست الجزائري 

ها عن الشمال، وهي عبارة عن الوهمي الذي يفصل مدار السرطان للجزائر، وتمتد على
 والجداريات الصخرية تشكيالت جبلية بركانية ذات تاريخ عريق ضارب في أعماق الزمن

 يرة ألهميتها في الجزائر والعالم.القديمة تدل على ذلك، وأصبحت هذه المنطقة حظ
والهقار منطقة معروفة عالميا بمناظرها الخالبة وسحرها الجذاب، حيث توجد بها أعلى 

متر  3253القمم بالجزائر وهي: قمة تاهات الواقعة بجبال األتاكور حيث ترتفع حوالي 
عن سطح البحر، ويوجد بها أحد أجمل الممرات في العالم وهو ممر األسكرام الذي يمكن 
من خالله مشاهدة أجمل شروق وغروب للشمس في الجزائر، المعترف به من 

 .(1)واليونسك
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خية فإن منطقة الهقار يسودها مناخ ذو أمطار محدودة ومتذبذبة، وأما من الناحية المنا
 ليل شتائها يكاد يصل درجة التجمد، بينما صيفها حار.

أما الثروة النباتية والحيوانية فيعد الهقار ملجأ هام لبعض األنواع النباتية والحيوانية، حيث 
حيوانات الثديية والتي تحتوي حظيرة الهقار على ما يقارب الست والثالثين نوعا من ال

انقرض بعضها، وأشهر الحيوانات المتبقية حيوان الفهد الهقاري الذي يطلق عليه سم 
"دور كاس" الذي يعرف عند الغزالن خصوصا غزال "أماياس" والذي يعتمد على صيد 

سكان المنطقة بـ"أهنكض"، الذي يعيش على أوراق وقرون "األكاسيا" المعروفة باسم الطلح 
"أبسغ"، والتي تساعد على استمرار السالالت الحيوانية، كما يوجد بالمنطقة حيوانات أو 

، وكذلك األفناك، وهي ثعالب أخرى أشهرها حيوان اآلروي أو ما يسمى بتيس الجبل
 الصحراء التي تظهر في الليل من أجل االصطياد.

الحيوانات المتواجدة وبالرغم من الظروف القاسية وندرة المياه واألمطار إال أن هذه 
بالمنطقة استطاعت التأقلم والظروف المناخية والتغيرات الطبيعية الصحراوية، وهي اآلن 
مدرجة في القائمة الحمراء ضمن قوائم اإلتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة المهددة 

 .(2)باالنقراض
وما هي البيئة وما  وبناء على ما تقدم يمكننا أن نتساءل أو نضع سؤاال: ما هي السياحة

 هي البيئة السياحية؟
ولإلجابة على األسئلة الثالث سالفة الذكر وضعنا المبحث األول الذي يجيبنا عن ما 

 تقدم.
 المبحث األول: ماهية السياحة البيئية

إن السياحة تعتبر من الحاجيات النفسية واألساسية لإلنسان، والتي مفادها الحاجة للراحة 
رويح عن النفس، حيث أن لفظ السياحة قديما لم يكن مستعمال إذ أن واالستجمام والت

اإلنسان كان ينتقل من مكان آلخر لذلك نجده غير مستقر في مكان ثابت، وذلك لحاجاته 
 في البحث عن مصادر الرزق.    
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 المطلب األول: مفهوم السياحة البيئية
الناحية اللغوية فإن السياحة هي: إن السياحة بالمفهوم العصري الحديث عدة معاني، فمن 

مصدر للفعل ساح، ومنه الساحة وهي المكان الواسع والسائح الماء الدائم الجريان في 
ساحة، وساح فالن في األرض مر مرور السائح، ومنه قوله تعالى: )َفِسيُحوْا ِفي اأَلْرِض 

 .0 َوَأنَّ للّاَ ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن( سورة التوبة اآليةَأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموْا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي للاِّ 
أما مفهوم السياحة في االصطالح: قال الراغب: السائحون: هم الذين يتجرون في ما 
اقتضاه قوله تعالى: )َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن 

ُدوِر( سورة الحج  َيْسَمُعونَ  ِبَها َفِإنََّها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
، والسائح: كل شخص سكون موجودا بشكل مؤقت في دولة أجنبية ويعيش 04اآلية 

 خارج مكان سكنه األصلي. 
الناس من السفر وتعتبر السياحة مصدر من مصادر الدخل القومي، تستفيد منه رغبة 

والتنقل لتحقيق أرباح مشروعة، سواء كان هذا التنقل داخل البالد أو خارجه، ألغراض 
الترفيه أو العالج أو التجارة أو عير ذلك، وبالتالي فإن هذا التعريف يشمل السياحة 

 .(3)الداخلية والسياحة الخارجية، وبشتى أنواع النقل
سياحة هي: "نشاط السفر بهدف الترفيه، وتوفير وحسب منظمة السياحة العالمية فإن ال

الخدمات المتعلقة بهذا النشاط، والسائح هو ذلك الشخص الذي يقوم باالنتقال لغرض 
 .(4)"السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على األقل من منزله

أما البيئة فمفهومها واسع ومتشعب بحيث تشمل البيئة االجتماعية والبيئة االقتصادية 
، وما نود الحديث عنه هو البيئة الطبيعية إذ هي ...والبيئة المشيدة والبيئة الطبيعية و

التي تتناسب والسياحة، وبالتالي فالبيئة هي: البيئة الطبيعية: وهي الموارد األولية كما 
وجدت في الطبيعة على حالتها، باإلضافة إلى جميع أنواع الكائنات الحية، أو هي الوسط 

. وهي عبارة عن المظاهر التي ال دخل لإلنسان Physical environmentالطبيعي= 
في وجودها أو استخدامها ومن مظاهرها: الصحراء البحار المناخ التضاريس والماء 

 .(5)السطحي والجوفي والحياة النباتية والحيوانية
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المستقرة أما السياحة البيئية فهي: السياحة التي تقتضي السفر إلى المناطق الطبيعية 
نسبيا لهدف محدد يتمثل في الدراسة، اإلعجاب واالستمتاع بالمناظر الطبيعية ونباتاتها 
وحيواناتها البرية، باإلضافة إلى أية مظاهر ثقافية ناشئة )سواء كانت من الزمن الماضي 

 .(6)أو الحاضر( موجودة في تلك المناطق
 البيئية السـياحة مقومات

 ( نموذج/ خطوط السياحة البيئية كالتالي:WTOلعالمية )قد وضعت منظمة السياحة ا
 كل أنواع السياحة القائمة على الطبيعة وكذلك الثقافة المحلية المرافقة للمنطقة الطبيعية؛

 تفاعلية؛تتضمن مظاهر تعليمية و 
 غالبًا وليس حصريا ُتنظم لمجموعات صغيرة؛

 تقلل الضرر على البيئة الطبيعية والثقافية للمنطقة؛
 تدعم حماية المناطق الطبيعية وذلك وفق:

 ـ أساس الفائدة االقتصادية تعود للمجتمعات المحلية
 ـ زيادة الوعي لحماية المصادر الطبيعية والثقافية بين السياح والمضيفين

 ـ تؤمن فرص دخل وتشغيل للناس المحليين.
 أما خصائص السياحة البيئية فيمكن اختصارها في اآلتي:

 ؛حفظ التنوع البيئي والثقافي 
 تشجيع االستعمال المستدام للتنوع البيئي )تأمين عمل للناس المحليين(؛ 
 تشارك فوائد الدخل مع المجتمع المحلي؛ 
 االعتبار األساسي تقليل الضرر ما أمكن عن األماكن الطبيعية البكر عند زيارتها؛ 
 تقليل األضرار البيئية للسياحة بشكل عام؛ 
 نقاص المخلفات المتمثلة بشكل بذخ )زيادة عن اللزوم(؛  التقليل وا 
  (7)نقاط الجذب األساسية هي الحياة البرية، المائية، والسكان المحليين. 

 المطلب الثاني: واقع السياحة البيئية بالمنطقة
عناصر قد ال نستطيع أن نلمس أو نرى واقع السياحة في البالد إال من خالل مراعاة أهم 
 السياحة البيئية، و التي تتلخص في مجملها في ثالث عناصر أساسية تتمثل في:
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 عدم إحداث إخالل بالتوازن البيئي؛ 
 كلما كانت السياحة نظيفة وصحية كلما كانت منعشة ومزدهرة؛ 
 (8)تحقيق التوازن بين السياحة البيئية وبين المصالح االقتصادية واالجتماعية. 

نا إلى العنصر األول والمتمثل في عدم إحداث إخالل بالتوازن البيئي، فإننا فإذا ما رجع
نجد أنفسنا في منطقة األهقار ينطبق علينا قوله تعالى: )ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي 

احية ال تقوم إال ، إذ أن الرحلة السي0اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اأْلَْبَصاِر(الحشر اآلية 
على ثالث أمور التخلي عن العادات والتقاليد التي تتحلى بها المنطقة، وكذا االعتداء 
على مكونات البيئة، وتلويث البيئة، وبالتالي فهو اإلخالل التام بالتوازن البيئي، إذ ال 

راعى في تراعى في ذلك ثقافة المنطقة وال فترة الصيد وال يراعى في ذلك مكان الصيد وال ي
 ذلك نوع الصيد.
المتعلق بالصيد بّين فترة الصيد وحدد نوعية الحيوانات المهددة  20-20مع أن قانون 

 .(9)باالنقراض التي يمنع اصطيادها، سواء في فترة الصيد أو خارج فترة الصيد
وبالعودة للعنصر الثاني المتمثل في الصحة والنظافة، فإن أي سائح سواء كان جزائري أو 

نبي البد أن يسأل عن وثائق التطعيم وال بد أن يسأل عن األمراض التي يحملها وال بد أج
أن يسأل عن كل شيء يتعلق به، وبالتالي فأين الصحة؟ أما النظافة فإن معظم األماكن 

 الهامة والجالبة للسياح تفتقر ألدنى شروط النظافة والتي من أهمها المراحيض.
ثل في التوازن بين السياحة البيئية وبين المصالح وبخصوص العنصر الثالث المتم

االقتصادية واالجتماعية، فإن الخاسر األكبر في ذلك هو البيئة إذ تستهلك خيراتها 
وتنتهك ثرواتها، فهي في تقهقر متواصل إلى أن تفنى، أما المصالح االقتصادية فبالرغم 

ك وذلك لخلل في تطبيق من أنها المسئولة عن السياحة إال أنها تقف عاجزة عن ذل
القوانين، أما المصالح االجتماعية فانظر إلى المجتمع وما يعانيه من فقر وحرمان مع أن 

 خيراته بين يديه.
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 المبحث الثاني: دور السياحة البيئية وأثرها على التنمية في المنطقة
والتي ننتمي إليها، للسياحة البيئية دورا مهما في الدخل القومي وخاصة لدى الدول النامية 

كما لها دورا مهما في المحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك باستغالل 
الثروات الطبيعية التي تزخر بها البالد، وبالتالي فإن دور السياحة البيئية بالنسبة لمنطقة 

 األهقار يكمن في:
 المطلب األول: دور السياحة البيئية

بيئية هي توظيف البيئة لكي تمثل نمطا من أنماط السياحة التي يلجأ بما أن السياحة ال
 إليها الفرد، فإن دورها يكمن من خالل الخصائص التي تختص بها والتي تتمثل في:

 )سياحة خضراء نظيفة تستند أساسا إلى البيئة )الطبيعة، 
 )سياحة مسئولة راشدة )التحلي بالمسئولية، 
 هدفها الترويج والتعرف والتجديد الشخصي والنفسي، 
 لها عائد ومردود اقتصادي متعدد الجوانب، 
  نشاط يجمع بين األصالة في الموروث الحضاري الطبيعي والحداثة في تحضرها

  ،األخالقي والقيم
  هي سياحة مستدامة تتجدد مواردها، فال تنضب بفعل االستعمال الكثيف، وتصب

 .(10)في صالح السياحة الوطنية والبيئة معانتائجها 
وبما أن السياحة البيئة لها دور كبير في ترقية اقتصاد البالد وترقيته، فإن للسياحة البيئية 
عدة أنواع مختلفة منها ما ينطبق على منطقة األهقار والتي تكون مرتبطة بالطبيعة أو 

بالطبيعة وبمناظرها الخالبة والجميلة، بالتراث الحضاري، إذ أن السياحة البيئية ترتبط 
ومن بين األنشطة واألنواع التي ترتبط بالسياحة البيئية في منطقة األهقار يمكننا إجمالها 

 في:
 تأمل الطبيعة واستكشاف ما فيها، 
  الرحالت في البراري، 
 استكشاف الوديان والجبال، 
 تسلق الجبال، 
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 رحالت األدغال والصحراء، 
 المعسكرات والمخيمات إقامة، 
 (11)تصوير الطبيعة. 
 . ركوب الجمال 
 .ممارسة رياضة المشي 

 المطلب الثاني: آثار السياحة البيئية على المنطقة
إن حظيرة األهقار تعد حظيرة وطنية عالمية هدفها تحقيق التنمية المستدامة والتي من 

 جملتها:
 صون الموارد الطبيعية الحية؛ 
 الحفاظ على صحة العمليات المتعلقة بالبيئة؛ 
 المحافظة على التنوع البيولوجي؛ 
 القيام بالبحوث والدراسات العلمية؛ 
 تحقيق االكتفاء الذاتي عن طريق زيارة المحميات وذلك بالتخطيط اإلقليمي والتنموي؛ 
 تعميق إدراك اإلنسان لمختلف أنواع البيئات؛ 
  (12)ارد الطبيعية وبمناظرها وبكامل التراث الحضاري تمتع الجمهور بالمو. 

كما أن البيئة السياحية تلعب دورا هاما في المحافظة على البيئة وعلى اإلنسان المقيم 
بتلك البيئة، بحيث توفر له أسباب الكسب والرزق بشرط االستغالل والتخطيط ومن جملة 

 ما تقوم به السياحة البيئية نجد:
 حماية البيئة واالهتمام بالموارد الطبيعية والموروثات الطبيعية للمجتمع الهقاري؛ 
 مقابلة االحتياجات األساسية للعنصر البشري واالرتقاء بالمستوى المعيشي للفرد؛ 
 تحقيق العدالة بين األجيال؛ 
 خلق فرص جديدة لالستثمار؛ 
  زيادة عوائد الدخل الحكومي من خالل فرض الضرائب في مختلف النشاطات

 السياحية البيئية؛
 تحسين النية األساسية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة؛ 
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 خلق أسواق جديدة للمنتجات المحلية؛ 
 االرتقاء بمستوى الوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والمحليين؛ 
  كة ومساهمة المجتمعات المحلية في اتخاذ قرارات التنمية السياحية؛مشار 
 خلق تنمية سياحية مبنية على أفكار محلية؛ 
  التشجيع على االهتمام بتأثيرات السياحة على البيئة والمنظومة الثقافية للمقاصد

 السياحية؛
  للسياحة؛إيجاد معايير للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثيرات السلبية 
  االستخدام واالستعمال الفعال لألرض وتخطيط المساحات األرضية بما يتناسب مع

 .(13)البيئة المحيطة
 كلما قيل من أهمية وأدوار حول السياحة البيئية ال يتجسد إال إذا قام على الشروط التالية:

  عوامل وعوامل جذب السياح والزوار: تتضمن هذه العوامل والعناصر في مجملها
 العناصر الطبيعية والمحميات والمواقع األثرية والتاريخية والدينية، والمالهي واأللعاب.

  مرافق وخدمات اإليواء والضيافة: هذه المرافق مختصرة في الفنادق والنزل ودور
 الضيافة واالستراحات.

 ات النقل: قد تكون شبكة الطرق باإلضافة إلى شبكة االتصاالت سواء كانت خدم
  سلكية أو ال سلكية.

  خدمات البنية التحتية: وتشمل توفير المياه بمختلف أنواعها، والتخلص من المياه
 الملوثة والنفايات الصلبة، والفضالت الصلبة المترامية.

 ق، برامج الترويج للسياحة مثل سن عناصر مؤسسية: والتي تتضمن: خطط التسوي
التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية العامة، ودوافع جذب االستثمار في القطاع 

 ،السياحي
  :خدمات مختلفة: هذه الخدمات يراد بها مجمل الخدمات األساسية الواجب توافرها، مثل

عة وبيع الحرف اليدوية، مراكز المعلومات السياحية ووكاالت السياحة للسفر، مراكز صنا
 .(14)البنك المركزي، المراكز الطبية، مركز البريد، مركز الشرطة
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وقد عرفنا الهقار في البداية ونختم بالطاسيلي حيث يعد من أروع المواقع العالمية من 
سنة قبل الميالد،  4222حيث التركيبة الطبيعية الجيولوجية، بحيث يعود تاريخه إلى 

كلم مربع،  112كلم في محيط الهقار وهما يغطيان مساحة  022ويقع على مسافة 
 -ويكونان سلسلة جبلية يظهر بعضها على شكل قبب ضخمة وتتكون هذه السلسلة من: 

الطاسيلي ناهقار وطاسيلي تن ريروح في الجنوب الشرقي  -الطاسيلي نمودير في الشمال 
ويسمى كذلك طاسيلي أزقار  الطاسيلي ناجر –الطاسيلي ميساوني في الجنوب الغربي  -

 .(15)ويعني هضبة األنهار
إن أهم المناطق السياحية باألهقار متمثلة في: منطقة أكاراكار ثم أفيالل ثم أسكرم، ثم 
إيلمان، باإلضافة الطاسيلي ومنطقة التانقت، باإلضافة إلى المعالم التاريخية والتي من 

، وكذا برج phonolite" لونيتالفو "أبروها: مسجد مصلحة إيلمان المصنوع من حجر 
ة أبلسة، وقصبة تيت، كلم عن تمنراست، وضريح تينهنان ببلدي 392آراك على بعد 

فهذه المناطق كلها تفتقر للطرق كما تفتقد ألدنى  ، وصور تازروك القديم،  وفندق تهات
طقة أسكرم مرافق الراحة المتمثلة في المراحيض والحمامات والمراقد و......، باستثناء من

والتي بها شبه نزل لكنه غير كاف، وبالتالي هل يعد هذا األمر جلب للسياح أم تنفير 
للسياح، مع أن كل من زار المنطقة يبدي إعجابه ودهشته من المناظر، ثم يتبعها بدهشة 
أكبر من األولى متمثلة في تواجد كل هذه الخيرات وأهلها نيام، وأزورها مجانا ال أدفع 

 شيئا.للخزينة 
 خاتمة

إن اإلنسان القاطن بمنطقة األهقار والذي ليس له دراية بالسياحة، ال يولي لها أي اهتمام 
بل ال تخطر على باله أصال مع أنها تعد حاليا العمود الفقري للتنمية واالستثمار، بحيث 
أن فائدتها تعود على الفرد بالدرجة األولى وعلى المجتمع بدرجة ثانية وعلى الوطن بدرجة 

 .على األمة اإلسالمية بدرجة متتاليةو ثالثة 
فالمتأمل في السياحة يرى فيها الفائدة ويستطيع أن يستثمر فيها غير أن ذلك ال يمكن إال 
بتتبع خطة دقيقة وأفكار سليمة، ومن خالل مشاهدتنا لألشخاص الذين مارسوا مهنة 

هتمام الجهات الوكاالت السياحية تجلى لنا األمر جيدا، وعليه فالكثير يدعي بعدم ا 
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الوصية والبعض بالعراقيل والبعض بعدم الدعم الحكومي والبعض باألمن إلى غير ذلك 
من األسباب، مع أن األمر واضح وواسع، وأبرزه عدم إنشاء مراكز لعرض التراث الثقافي 
وجلب السياح، وكذا جمود الفكر السياحي من كل الجهات سواء كانت من األشخاص 

 وية بما فيها المحلية أو الوطنية.الطبيعية أو المعن
كما يعد السائح في السياحة البيئية عنصرا هاما ومكمال للمجهودات التي تقوم بها الدولة 
من قوانين ومشاريع، وحماية للبيئة الطبيعية التي لم يمسها التلوث والتلويث، بحيث يمكنه 

التي يزورها مع مراعاة الثقافة المساهمة في ذلك بتبنيه أفكار وأعمال تتماشى وواقع البيئة 
السائدة في تلك المنطقة دون أي تغيير سلبي، وبالتالي البد من استغالل أفكار وآراء 
الزوار واالستفادة من خبراتهم المادية والمعنوية دون إهمال أو تهميش للطابع المحلي 

ن واعين بالعمل والثقافة الداخلية للبالد، وال يكون ذلك إال بوعي متواصل ألشخاص محليي
 المنوط بهم والذي يهدف إلى االستثمار الذي يعود على البلد بالفائدة والنمو واالزدهار.

 نتائج الدراسة
 من خالل تتبعي البسيط للسياحة توصلت إلى عدة نقاط أوجزها في:

 ـ عدم وجود وعي ثقافي لدى المجتمع المحلي.
 ـ جهل المحليين بالسياحة.

 المحليين أن العمل مع السياح مذلة.ـ اعتقاد الكثير من 
 ـ عدم دراية القائمين على العمل السياحي بأهمية عوامل الجذب بالوالية.

 ـ النمو الصناعي وما يصاحبه من تلوث، وخاصة مخلفات البناء.
 ـ تهافت بعض السكان على األراضي دون احتساب أو تولي أي اعتبار للبيئة.

 في مقر الوالية.ـ قلة المساحات الخضراء وخاصة 
 ـ تهميش خريجي مراكز المعهد والتكوين.

 ـ اقتصار التكوين على تخصص الفندقة والمطابخ.
 ـ جل الوكاالت السياحية تعتمد في ممارسة السياحة على الدولة.

 ـ سواء السكان المحليين أو الزوار أو السياح ال يولون اعتبارا للمحمية.
 يجهلون القوانين المتعلقة بالسياحة وبالبيئة.ـ أغلب الزوار والسياح واألهالي 
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 ـ السياحة والبيئة متالزمان إال أن الكل يشتغل خيرات البيئة من أجل السياحة.
 ـ توفر المناظر واآلثار الحضارية بالمنطقة يجعلها منطقة سياحية بامتياز.
 ـ افتقار المنطقة لمعظم الشروط الواجب توافرها في االستثمار السياحي.

 التوصيات
 ـ التذكر واالعتبار بما ترى من مخلوقات هللا. 5
 ـ من أسباب تفريج الهم األسفار. 0
 ـ من أجل توسيع الدائرة االجتماعية عليك باألسفار. 3
 ـ يقول المثل سافر تعرف الناس. 0
 ـ توجيه المحليين للعناية بالسياحة وترشيد معارفهم. 1
 سفار.ـ من أجل توسيع ثقافتك عليك باأل 4
دخال البهجة والسرور على النفس. 0  ـ المتعة وا 
 ـ نشر دين هللا اإلسالم. 8
 ـ إكساب واكتساب خالل حميدة وعلم نافع. 9

 ـ عليك االنخراط ضمن جمعيات لحماية البيئة. 52
 ـ حاول االستفادة قدر المستطاع من السياحة البيئية لممارسة النشاط الرياضي 55

 المفضل لديك.
 توجيه الزوار والسياح والمحليين للمحافظة على البيئة ونظافة المناطق السياحية.ـ  50

 الهوامش والمراجع المعتمدة
                                                           

 انظر  50:55 على: 32/25/0258سوعة الحرة، يوم جبال هقارـ ويكيبيديا المو  (1)
 https://ar.wikipedia.org/wiki/الموقع:     
 انظر    50:55على:   32/25/0258جبال هقارـ ويكيبيديا الموسوعة الحرة، يوم  (2)

 https://ar.wikipedia.org/wiki / الموقع:    
 عبد الحميد إبراهيم المجالي، )األمن السياحي: المفاهيم واألخالقيات(، كلية التدريب،  (3)

 /01/55ـ03قسم البرامج التدريبية، الحلقة العلمية، )ألمن السياحي( خالل الفترة من:     
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    .1، ص0250ـ5033م(  تونس 0250//55/52ـ29) هـ الموافق:5033    
 خان أحالم ـ زاوي صورية، السياحة البيئية وأثرها على التنمية في المناطق الريفية،  (4)

دارية ـ العدد السابع جوان     .004، جامعة بسكرة، ص0252أبحاث اقتصادية وا 
  http://sougueurville.arab.st/t5-topicانظر الموقع: (5)
على التنمية الريفية، المرجع خان أحالم ـ زاوي صبرينه، السياحة البيئية أثرها  (6)

 .009السابق، ص
 م.مريم بشيش، السياحة البيئية ـ ريفنا كنوزنا البيئية، انظر الموقع: (7)

https://wikileaks.org/syria.../161371_eco-

tourism%20article%20without%20photos.do                                    

ياد عبد اإلله خنفر، تسويق السياحة البيئية والتنوع الحيوي،  (8) عابد راضي خنفر وا 
، 0224، جامعة أسيوط، مصر، أكتوبر 20، العدد29مجلة البيئة والمحيط، المجلد

  .   19ص
 غشت  50الموافق  5001جمادي الثانية عام  00، المؤرخ في 20-20انظر قانون  (9)

  08، المؤرخة في 15، الصادر بالجريدة الرسمية ، المتعلق بالصيد0220سنة    
        .   022غشت سنة  51، الموافق 5001جمادي الثانية عام    
 خان أحالم ـ زاوي صبرينه، السياحة البيئية وأثرها على التنمية الريفية، المرجع  (10)

  . 009السابق، ص     
 خان أحالم ـ زاوي صبرينه، السياحة البيئية وأثرها على التنمية الريفية، المرجع  (11)

 .035السابق، ص     
 محمد إبراهيم محمد إبراهيم، يوم البيئة العالمي، السياحة البيئية وزارة الدولة وشؤون  (12)

 .  23، ص0224البيئة، القاهرة،      
 رقية مالحي، مداخلة بعنوان: آثار السياحة البيئية على التنمية المستدامة في  (13)

 .  98االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم، صالجزائر، كلية العلوم      
 خان أحالم ـ زاوي صبرينه، السياحة البيئية وأثرها على التنمية الريفية، المرجع  (14)

 .000صالسابق،      
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 السياحة الصحراوية في زرزار العياشي، مداحي محمد، )السياحة الصحراوية(،  (15)
 ، 11، مجلة المستقبل العربي، صالجزائر كوجهة سياحية مستدامة: الواقع واألفاق     
                  انظر الموقع:     

                      https://platform.almanhal.com/Files/2/77969 

https://platform.almanhal.com/Files/2/77969
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 00/00/2002تاريخ القبول:                  02/00/2002تاريخ اإلرسال: 
 الجزائري  التشريع حماية العقار السياحي في

Protection of tourist property in Algerian legislation 

 د.محديد حميد
jurimah@yahoo.fr 

 جامعة الجلفة
 الملخص

السياحة ظاهرة قديمة رافقت اإلنسان عبر تاريخه الطويل، حيث يختلف الباحثون     
في تعريف السياحة اختالفا جذريا، من حيث نظرتهم لطبيعة السياحة و ميدانها و 
مدلولها، فهناك من ينظر إليها بأن لها طابع ترفيهي، وهناك من ينظر إليها من منظور 

صر صناعة العالسياحة ي العصر الحديث أصبحت تاريخي أو ديني أو طبيعي، و ف
و بدأت الدول تنظر إليها باعتبارها صناعة بال مداخن، حيث اكتسبت أهمية خاصة 
نظرا لتعدد النشاطات المرتبطة و ضخامة االستثمارات التي تقوم عليها، ويتفق الجميع 

سياحة دور ولل على أهمية السياحة في تحقيق النمو االقتصادي، السياسي واالجتماعي،
هام وواضح في اقتصاديات الكثير من الدول من خالل إسهاماتها في الناتج المحلي، 
كما تعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل وقدرتها على دفع عمليات التنمية 

 الشاملة.
 العقار، السياحة، مناطق التوسع، الحماية.: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Tourism is an old phenomenon that has accompanied man 

throughout his long history the researchers differed radically in 

the definition of tourism. There are those who are seen as having 

an entertaining character, and some are viewed from a historical 

or religious perspective. 

In the modem era, tourism has become an industry of the times 

and countries have begun to view it as a real industry. All agree 

on the Importance of tourism in achieving economic, political and 

social growth. 
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It contributes to the national product of the countries, and is one 

of the most Important sectors for employment and is ability to 

promote comprehensive development. 

Keywords: Real Estate, Tourism, Areas of expansion, protection 

 المقدمة
الية من موارد متعتبر السياحة صناعة حقيقية في عصرنا الحالي نظرا لما تحققه 

حقيقية للدولة و أيضا لما توفره من مناصب شغل دائمة ومؤقتة، وهناك بعض الدول 
تعتمد في خزينتها العمومية على السياحة كمورد أساسي وهام، وعلى هذا أساس بدأت 

نشأت لتدعيمه بنى تحتية و منشآت قاعدية وترفيهية ضخمة، أالدول تهتم بهذا المورد و 
لمفاهيم الحضرية كان للسياحة وقوانينها وتشريعاتها وارتباطها بمدى وعلى ضوء هذه ا

توافر األمن أهمية بالغة في حماية النشاط السياحي و تدعيمه، كما تشكل السياحة 
صناعة المستقبل وواحد من أهم الصناعات التي ترتكز عليها اقتصاديات 

 الخدمات...الخ.
ساسي النتعاش السياحة، فالعقار السياحي ويعد العقار السياحي العامل المميز واأل

الذي يعتبر ثروة رئيسية تتجلى أهميته في األنشطة االقتصادية المتمركزة عليه والتي 
تتمتع بأهمية كبيرة في عالم اليوم و يقوم عليها اقتصاد كثير من الدول التي تنطلق 

اته األمر ه ومخرجمن المكانة التي وصلت إليها كقطاع اقتصادي قائم بذاته له مدخالت
الذي جعله يمثل مصدر رئيسي ومهم النتعاش القطاع السياحي في عدد كبير من دول 

ياحي مناطق التوسع الساو  السياحي العقارالعالم، كما يتميز المردود المادي لما يوفره 
لصناعة السياحة من غيره من مردودات المرافق اإلنتاجية بأنه مردود متفرق ومتشعب 

منه مختلف األنشطة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية وتستفيد 
 أو الفنية وغيرها من األنشطة اإلنسانية.

 أهمية الدراسة:
 تأسس هذا اختيار البحث على جملة من االعتبارات الموضوعية نخص بالذكر منها:

من  تصاديا مهماالقطاع السياحي من خالل العقار السياحي أصبح يمثل بديال اق-1
 شأنه أن يساهم في نمو الدخل الوطني، من خالل توفير الموارد بالعملة الصعبة.
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األهمية البالغة التي يكتسيها العقار السياحي في االستثمار في القطاع السياحي -2
 ودوره الهام في نمو اقتصاديات الدول.

 : مشكلة الدراسة
 نونية متكاملة ومتجانسة تهدف إلى تنظيمإلى أي مدى وفق المشرع في إرساء قواعد قا

وحماية العقار السياحي في الجزائر؟ وماهي اآلليات القانونية التي تضبط العقار 
 السياحي في الجزائر؟

 أهداف الدراسة
اإلبراز المكانة االقتصادية للعقار السياحي والدور الذي يمكن أن يلعبه في عملية -1

 التنمية.
القانوني للعقار السياحي ألجل دفع وترقية االستثمار في هذا اإللمام بالتنظيم -2

 المجال.
العقار السياحي من األصناف القانونية للعقار التي تتطلب البحث فيها على غرار -3

 األنواع األخرى من العقار التي تم البحث والدراسة فيها.
العقار  للحصول علىمعرفة مثبطات وعراقيل القانونية واإلدارية وحتى االقتصادية -4

 السياحي ومجاالته ونطاقه وتوسعته.
 منهجية الدراسة

ولمعالجة هذا الموضوع كان علينا االستعانة ببعض من المناهج العلمية التي ساعدت 
على كشف اإلبهام وذلك من خالل اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي لمجموعة 

م واستخالص األحكا وضوع وذلك الستنباطالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالم
 المفاهيم المتعلقة بموضوع العقار السياحي.

 خطة الدراسة
 مفهوم العقار السياحي وأصنافه القانونية.-: 11الفقرة 
 الحماية اإلدارية للعقار السياحي.-: 12الفقرة 
 الحماية القضائية للعقار السياحي.-: 13الفقرة 
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 السياحي وأصنافه القانونية.: مفهوم العقار 00الفقرة 
إن الوقوف على حقيقة العقار السياحي تقتضي منا أوال محاولة تعريف العقار   

السياحي من الجانب اللغوي واالصطالحي والقانوني، كما سنتناول في هذا المبحث 
(، واألصناف القانونية للعقار السياحي 11تعريف العقار السياحي وخصائصه )الفرع 

 (12)الفرع 
 تعريف العقار السياحي و خصائصه  :  00الفرع 

سنحاول تحديد معنى العقار السياحي الذي يعد الفضاء العقاري الذي تتمركز عليه  
السياحة بكل أنواعها و هذا من خالل تعريف العقار السياحي من جهة ، و التعرض 

 إلى أصنافه القانونية من جهة أخرى .
 أوال: تعريف العقار السياحي 

حتى يتضح معنى مصطلح العقار السياحي المركب من شقين : العقار و السياحة، 
سوف نحدد مدلول كل منهما للوصول لتعريف له ، و هذا بتحديد المقصود بهما من 

  الجانب اللغوي و االصطالحي و القانوني .
 المقصود بالعقار السياحي  -/0
 . (1)ة ، أرض: كل ملك ثابت له أصل ، منزل ، ضيع لغة العقار-
: هو كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه وال يمكن نقله منه دون  قانونا العقار-

من القانون المدني  474، وهو تقريبا نفس التعريف الذي أوردته نص المادة (2)تلف
، والتي نصت على حق الملكية ، لذا نجد المشرع الجزائري قد ميز في (3)الجزائري 

، بين  2002فبراير  22المؤرخ في  10-02قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية رقم 
علقة ، فأرجع والية النظر في القضايا المتباب االختصاص القضائيالمنقول والعقار في 

حكمة موطن العقار، ألن هذا األخير يتميز بالعقار والحقوق العينية العقارية إلى م
بموقع قار وثابت وألن المنقول ليس له موقع ثابت بحكم طبيعته التي تسمح بنقله من 

، و لذا كان لزاما (4)مكان آلخر لذا يؤول االختصاص إلى محكمة موطن المدعى عليه
 ياحي .لسعلينا تحديد المعنى اللغوي و االصطالحي للسياحة ألجل تعريف العقار ا
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 (5):  السيح ، و السيوح ، الذهاب في األرض و مفارقة األمصار لغة السياحة-
: فهي عبارة عن االنتقال المؤقت من مكان نطاق السكن المعتاد  إصطالحا السياحة-

   .(6)و أماكن العمل، سواء داخل نفس البلد أو خارجها
فالعقار السياحي كل ما هو ثابت في مجال السياحة كالفنادق والمركبات السياحية  

، و (7)والحمامات اإلستشفائية والقرى السياحية المنجزة في إطار االستثمار السياحي
المقصود بمصطلح العقار السياحي في القانون المتعلق بمناطق التوسع السياحي، بأنه 

هذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية و يضم األراضي يتشكل من األراضي المحددة ل
، لكن في القانون (8)التابعة لألمالك الوطنية العمومية  والخاصة، وتلك التابعة للخواص

منه تطرقت إلى  20المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية في المادة  00-00
ي ار السياحي غير المبنتحديد العقار السياحي القابل للبناء فقط، دون ذكر العق

 كالشواطئ والمناطق األثرية والطبيعية وهي تعتبر أيضا من مكونات العقار السياحي.
 ثانيا : خصائص العقار السياحي في الجزائر 

تعتبر الجزائر من الدول الغنية بالموارد السياحية، و هذا بتنوع في الموارد الطبيعية و 
الثقافية التي تمتلكها، والتي تصلح أن تستقطب السياح إليها ، و من بين الخصائص 

 و المميزات التي يزخر بها العقار السياحي في الجزائر تتمثل إجماال في : 
  : ما يلي خالل من الطبيعية للموارد نتطرق  :الطبيعية الموارد-/1
 العربي المغرب بالد تتوسط وهي األفريقية القارة شمال الجزائر تقعوالمناخ:  الموقع-أ

 المغرب الغرب ومن وليبيا تونس الشرق  ومن المتوسط البحر الشمال يحدها من الكبير
 إلى شمالها من الجزائر ومالي ، و تتميز النيجر الجنوب ومن وموريتانيا األقصى
   :المناخ من أنواع بثالثة جنوبها

 متوسطة الحرارة ودرجة الغرب إلى الشرق  من الممتدة السواحل على متوسطي مناخ-
 شهر في أما درجة، 18 وتقارب أفريل إلى أكتوبر شهر من المناطق هذه عموما في

 .ورطبا حارا الجو ويكون  درجة، 30 من أكثر إلى وأوت فتصل جويلية
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 في ورطب بارد طويل بموسم يتميز العليا الهضاب مناطق في قاري  شبه مناخ -
 بعض في أقل أو درجات5 إلى أحيانا الحرارة درجة وتصل ماي إلى من أكتوبر الفترة

 .درجة 30 من أكثر إلى وتصل جافة بحرارة فتتميز السنة باقي أشهر أما المناطق
 شهر من حار طويل بموسم ويتميز والواحات الجنوب مناطق في صحراوي  مناخ -

 باقي أما درجة 40 من أكثر إلى أحيانا الحرارة درجة تصل حيث سبتمبر إلى ماي 
 في السياح حركة نشاط يمكن ما هذا ودافئ، متوسطي بمناخ فتتميز السنة أشهر
 .الشتاء فصل

 يتميز وهو كلم، 1200 مسافة على الجزائري  الساحل يمتد الجزائري : الساحل -ب
 المناطق أهم ومن نادرة، سياحية فضاءات عدة به وتوجد وتكونه الصخري، بارتفاعه
بني  تنس، فرج، سيدي تيقزيرت، القالة، :الساحل نجد هذا على الممتدة السياحية
 .الخ..صاف،

 األطلس سلسلتي وجود الجزائر في الجبلية المناطق يميز ما أهم الجبلية: المناطق-ج
 المرتفعات وأهم والصيد، االكتشاف فرص تعطيان والتي الصحراوي واألطلس  التلي

 باإلضافة الثلج، على التزلج رياضة فيها تمارس الشريعة والتي محطة نجد السياحية
 والمغارات المرتفعات على تقتصر ال الجبلية المناطق ، إن خبايا(9)تيكجدة محطة إلى

نما فحسب، والكهوف  المتنوعة الحيوانات مثل للسائح أهميتها لها ثروات أخرى  هناك وا 
 وكل شتاء والفورة صيفا تتميز بالبرودة والتي العذبة المائية والينابيع النادرة والطيور

 اكتشاف في الفضول والرغبة فيهم تثير عندما للسياح جذب عوامل بمثابة تعتبر هذه
 .الجزائر مناطق مختلف عليها تتوفر التي السياحية المكنونات

 مربع كلم مليون  2 حوالي الجزائرية الصحراء مساحة تبلغالصحراوية:  المناطق-د
 .وتندوف تمنراست ميزاب وادي ، إليزي  أدرار، هي كبرى  مناطق على خمسة موزعة

 والثقافية السياحية وقدراته الساحرة بطبيعته غني بلد الجزائر : المعدنية المحطات-ه
 مناظر الجزائر تمنح أن في الفضل لها والتي كان ، الطبيعة والمتعددة وحتى الهائلة
 تبين ، مؤكدة عالجية بخاصيات المنابع المعدنية من العديد وهبها هللا كما خالبة،
 منبع 202 وجود للدراسات السياحية الوطنية المؤسسة بها قامت التي الدراسة حسب
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 نجد: حمام الحمامات هذه أهم ومن ،(10)البالد شمال في أغلبها يتركز المعدنية للمياه
المصران  حمام بسطيف ، قرقور حمام بمعسكر، بوحنيفية حمام ، الدفلى بعين ريغة

 (11)وحمام الشارف بالجلفة
 والتاريخية: الثقافية الموارد-2

 منظمة طرف من المصنفة المعالم نجد أهمها ومن متنوعة سياحية بموارد الجزائر تزخر
  : في والمتمثلة اليونسكو

 . بباتنة تقع وهي ترجان اإلمبراطور طرف من إنشاؤها تم : تيمقاد -
 . العتيقة الرومانية المدن من وهي : تيبازة -
 . بالجزائر الرومانية المدن أقدم من وهي بسطيف تقع وهي : جميلة -
 وهجرة المناخ تحوالت تعكس لوحة 15000 من اكثر على وتحتوي  : الطاسيلي -

 . الميالد قبل سنة 6000 خالل الصحراء في البشرية الحياةوتطور  الحيوانات
 للدولة وكانت عاصمة اإلسالمية المدن من وهي بالمسيلة تقع : حماد بني قلعة -

 . الحمادية
 . اإلباضيين طرف من انشأ : ميزاب قصر -
  (12)إسالمية مدينة وهي بالعاصمة توجد :القصبة-

 لملكية العقار السياحيالفرع الثاني: األصناف القانونية 
يتشكل العقار السياحي من األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية، و الخاصة   

ومنه يمكن أن يكون العقار السياحي ملكا للدولة أي ، (13)و تلك التابعة للخواص
من األمالك  الوطنية العمومية أو الوطنية الخاصة، كما نجده أيضاُ مملوكا للخواص، 

يصنف العقار السياحي ضمن األصناف القانونية لألمالك العقارية و هذا  و عليه
 حسب ما ورد في قانون التوجيه العقاري .

 أوال : العقار السياحي ملك وطني 
تشتمل األمالك الوطنية على مجموع األمالك و الحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها  

عمومية أو خاصة وتتكون هذه األمالك الدولة وجماعتها اإلقليمية في شكل ملكية 
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الوطنية من األمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، واألمالك العمومية و الخاصة 
 .(14)التابعة للوالية، األمالك العمومية و الخاصة التابعة للبلدية

 العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية العمومية-0
و التي  هي تلك األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية 

تكون قابلة لالستغالل واالستثمار في العقار السياحي طبقا لمخطط التهيئة 
سواء كانت من  (16)، والتي تم تصنيفها ضمن األمالك الوطنية العمومية(15)السياحية

الوطنية االصطناعية ، فالمشرع باإلضافة إلى األمالك الوطنية العمومية أو األمالك 
تعريف األمالك الوطنية العمومية في قانون األمالك الوطنية لجأ إلى تعدادها  والتمييز 

شواطئ  الطبيعيةبين األمالك الطبيعية و االصطناعية، حيث تشتمل األمالك العمومية 
تشمل ف االصطناعيةعمومية البحار والبحيرات وهي ملك الدولة، أما بالنسبة لألمالك ال

، (17)المنشآت المخصصة الستقبال الجمهور و الحدائق العمومية و المنشآت الثقافية
فشواطئ البحار و البحيرات المائية المخصصة لالستعمال السياحي تصنف ضمن 

، والمنشآت الفنية الكبرى واألماكن األثرية والحدائق المهيأة (18)الملك العمومي الطبيعي
، وبالتالي تعتبر عقار سياحي لكونها (19)من األمالك العمومية االصطناعيةتصنف ض

 تحتوي على أنشطة و معالم سياحية.
 العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة -2

يتكون العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة سواء كانت للدولة أو للوالية أو 
الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية ، وقد للبلدية ، من األراضي 

تكون أراضي تم إلغاء تخصيصها و تصنيفها كأراضي تابعة لألمالك الوطنية 
، وهي قابلة للبيع واإليجار والتبادل، وتباع األراضي التابعة لألمالك الوطنية  (20)العامة

المواقع السياحية إلنجاز البرامج الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي و 
االستثمارية المحددة في المخطط التهيئة السياحية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا 
التفاق ودي ، وتنطبق على العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة جميع 

متعلق ال 31-01من القانون رقم  83إلى  33األحكام النصوص عليها في المواد من 
باألمالك الوطنية المعدل و المتمم، الواردة تحت القسم الثالث "تكون األمالك الوطنية 
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الخاصة"، مع مراعاة األحكام الخاصة بالعقار السياحي الواردة في النصوص القانونية 
 المنظمة له .

 ثانيا: العقار السياحي ملك للخواص
 ضي التي تعود ملكيتها األصليةيتكون العقار السياحي المملوك للخواص من األرا 

للخواص إال أنها ذات طابع سياحي، و تقع داخل مناطق التوسع السياحي أو المواقع 
السياحية، و تكون قابلة للبناء طبقا لمخطط التهيئة السياحية المعد طبقا للقانون، وتقوم 

هذه الحالة ، وفي (21)الوكالة الوطنية لتنمية السياحة باقتنائها إن دعت لضرورة لذلك
قد يكون العقار السياحي مبني أو قابل للبناء و قد يكون أراضي تحتوي على خصائص 
سياحية محمية في الغالب قد يكون العقار السياحي في هذه الحالة قرى سياحية، فنادق، 
 حمامات، مطاعم، المقاهـي المنجزة في إطار االستثمار السياحي من قبل الخواص.

 ة اإلدارية للعقار السياحي: الحماي 02الفقرة 
كرس المشرع الجزائري وسائل قانونية من أجل اإلحاطة بجميع العمليات العمرانية 
برقابة فعالة الهدف منها حماية إدارية للعقار السياحي، وبهذا سنتطرق إلى التخطيط 

(، وسنتناول المخططات القطاعية كوسيلة 11كآلية لحماية العقار السياحي في )الفرع 
 (.12حماية العقار السياحي في )الفرع ل

 : التخطيط كآلية  لحماية العقار السياحي  00الفرع 
المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم نجد أنه يهدف  20-01بالرجوع إلى القانون  

إلى تنظيم األراضي القابلة للتعمير باإلضافة إلى وقاية المحيط، وسنتناول فيه حماية 
ياحي بموجب أدوات التهيئة والتعمير أوال، ونتطرق إلى المخططات القطاعية العقار الس

 كوسيلة لحماية العقار السياحي ثانيا.
 أوال :  حماية العقار السياحي بموجب أدوات التهيئة و التعمير

إن االهتمام بحماية العقار السياحي يعد من بين األولويات الضرورية للمشرع   
تهيئة والتعمير، وهذا بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الجزائري في مجال ال

 ومخطط شغل األراضي. 
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 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  -/0
ة لمجالي والتعمير الحضري، يحدد التوجيهات األساسية للتهيئايتمثل في أداة للتخطيط 

نمية تصاميم التهيئة و مخططات التالعمرانية للبلديات المعنية مع أخذ بعين االعتبار 
، ويحدد المخطط التوجيهي (22)و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي

للتهيئة و التعمير مناطق التدخل في األنسجة الحضارية والمناطق الواجب حمايتها، 
 ، ويحدد المناطق(23)كما يحدد شروط البناء داخل األقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية

 الواجب حمايتها، التي يعتبر العقار السياحي جزء منها.
 مخطط شغل األراضي  -/2

يحدد هذا المخطط بصفة مفصلة قواعد استخدام األراضي والبناء عليها في إطار 
توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ولهذا فإن مخطط شغل األراضي يحدد 

والمواقع و المناطق الواجب حمايتها و تجديدها األحياء والشوارع والنصب التذكارية ، 
كما أن المخطط يحدد أيضا المساحات الواجب حمايتها بالنظر  ،(24)و إصالحها

لتمتعها بمميزات معينة، ويحتوي أيضا على حدود الحظائر الوطنية التي تنقل على 
شغل ، وبالتالي فإن مخطط  (25)المخطط وفق وثيقة التصنيف الصادرة بموجب مرسوم

 األراضي له دور حمائي للعقار السياحي .
 : المخططات القطاعية كوسيلة لحماية العقار السياحي 02الفرع 

لحماية العقار السياحي يتطلب إدراج جميع القطاعات التي لها عالقة بالعقار السياحي 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ألجل الوصول إلى حماية فعالة ومجدية للعقار 

 ياحي.الس
 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -0
يهدف إلى تحديد كيفيات تطوير األنشطة السياحية ومنشآتها األساسية مع مراعاة   

مكاناتها ،  واجبات االستغالل العقالني للمناطق السياحية ، وخصوصيات المناطق وا 
 واالحتياجات االجتماعية والثقافية واالقتصادية.

لتهيئة السياحية يحدد قواعد وشروط المحافظة على مواقع ومناطق والمخطط التوجيهي ل
تحديد دفتر و  التوسع السياحي، وأيضا يحدد شروط وكيفيات إقامة المشاريع السياحية،
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 -  ، ويشمل مخطط التهيئة السياحية ما يلي:(26)شروط االستغالل المواقع السياحية
حماية الجمال الطبيعي و المعالم الطبيعية التي  يشكل الحفاظ عليها عامال أساسيا 

 للجذب السياحي .
إنجاز استثمارات على أساس أهداف محددة من شأنها إحداث تنمية متعددة األشكال  -

 التي تزخر بها مناطق التوسع و المواقع السياحية.
االعتبار على وجه الخصوص الحاجات يأخذ مخطط التهيئة السياحية بعين  -

لتزامات الخاصة باستغالل العقالني المنسجم ، االاالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .(27)للمناطق و الفضاءات السياحية

 : يتضمن مخطط تهيئة  الشاطئ مايلي : المخطط التوجيهي لتهيئة الشاطئ -/2
تقرير تقني يبرز تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ و الخصائص البيئية  

والجغرافية، أيضا شغل السكان والنشاطات االقتصادية والصناعية والمحيط المبني 
والطرقات وشبكات التزويد بالماء والتطهير والمنشآت القاعدية، كذا رهانات 

أيضا يتضمن  نظام تهيئة  و تسيير ، (28)وسيناريوهات التطور و اقتراحات األعمال
الساحل الذي يشمل مجمل التدابير المحددة بموجب القوانين و األنظمة السارية 

 المفعول.

 المخطط التوجيهي للمياه:-/0
ينص المخطط التوجيهي للمياه على تطوير البني التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية 

ي لمورد بين المناطق طبقا للخيارات الوطنية فالسطحية و الباطنية و كذلك توزيع هذا ا
مجال شغل اإلقليم وتطويره، كما يجشع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي 
و االقتصاد فيه واستعماله العقالني و تطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة 

 (29)من رسكلة المياه القذرة ومن تحلية مياه البحر واستعمالها

 مخطط حماية المواقع األثرية والمناطق المحمية التابعة لها و استصالحها -/0
يهدف هذا المخطط إلى تحديد القواعد العامة و االتفاقات المطبقة على الموقع األثري 

 (30)و المنطقة المحمية التابعة له في إطار احترام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
وعندما تكون المنطقة المحمية التابعة للموقع األثري مشمولة في مخطط شغل األراضي 
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يجب أن يحترم هذا األخير التعليمات التي يمليها مخطط حماية المواقع األثرية و 
 . (31)الستصالحها بالنسبة لهذه المنطقة

 المخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة-/2
حكام المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد المخطط في إطار احترام األ

الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة، بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية 
أو الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام األرض 

لتي ال تكون محل هدم أو تعديل، أو التي التي يجب أن تتضمن اإلشارة إلى العقارات ا
كما يحدد الشروط المعمارية التي يكون على أساسها  فرض عليها الهدم أو التعديل،

 (32)المحافظة على العقارات واإلطار الحضري 
 مخطط تسيير المجاالت المحمية -/6
امت قيعود تسيير المجاالت المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي  

بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع و 
، ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات و (33)التنظيم المعمول بهما

األهداف المنتظرة على المدى البعيد و تحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي و الموافقة 
، و ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية (34)نظيمعليه ومراجعته عن طريق الت

 .(35)المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل الالزمة لتنفيذه
 : الحماية القضائية للعقار السياحي00الفقرة 

سنحاول التطرق إلى الضبط القضائي كوسيلة ردعية حمائية أقرها المشرع الجزائري  
(، والتعرض إلى المنازعات المتعلقة 11لحماية مكونات العقار السياحي وهذا في )الفرع 

بالعقار السياحي و التي تثار أمام القضاء و يستوجب البحث فيها وتحديد الجهة 
 .  (12ا ما سنتناوله في )الفرع و هذالقضائية التي تنظر فيها 

 : الضبط القضائي الخاص بالعقار السياحي  00الفرع 
من خالل النصوص المتعلقة بالضبط القضائي في مجال العقار السياحي والمتمثل  

في ضبط المخالفات بعد وقوعها، والبحث عن مرتكبيها، وفرض عقوبات عليهم، وعلى 
إلى المخالفات الماسة بالعقار السياحي واألجهزة هذا األساس سنتطرق في هذا المجال 
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المكلفة بالبحث عنها )أوال(، وسنتناول العقوبات المترتبة على األفعال المرتكبة على 
 العقار السياحي )ثانيا(.

 وال : المخالفات الماسة بالعقار السياحي و األجهزة المكلفة بالبحث عنها أ
لمخالفات الواقعة على العقار السياحي ومن خالل هذا الفرع سنتعرض إلى بعض ا

 والتي يتم البحث عنها ومعاينتها من طرف أجهزة تتكون من أعوان مؤهلين لذلك.
 المخالفات الماسة بالعقار السياحي  -0

وفقا للنصوص القانونية المنظمة للعقار السياحي، يمكننا إحصاء بعض المخالفات 
 : التي تقع على العقار السياحي و تتمثل في

الشغل الالمشروع لألراضي والبناءات غير المرخصة قانونا وتتخذ في هذا اإلطار  -
 .(36)إجراءات توقيف األشغال، أو تهديم البنايات وا عادة المواقع إلى حالتها األصلي

 حترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط.اعدم  -
مصادق عليها من طرف السلطة حترام مختلف وثائق البناء والتعمير الاعدم  -

 المختصة.
رفض تزويد األعوان بالمعلومات أو منعهم بالقيام بالرقابة ، أو إجراء التحريات  -

 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية . 13-13المنصوص عليها في القانون 
بمنح  والتصريحات الكاذبة عند تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أ -

 رخص البناء .
تحويل العقار السياحي والمرافق المبنية، طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها  -

 .(37)السياحي
 . (38)مخالفة المؤسسات الفندقية لقواعد البناء والتهيئة

 إجراء األبحاث األثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. -
 أثناء األبحاث األثرية المرخص بها وعدم تسليمها عدم التصريح باألشياء المكتشفة-

 .(39)للدولة
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 األجهزة المكلفة بالبحث عن المخالفات الماسة بالعقار السياحي  -2
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية  13-13من القانون  33طبقا ألحكام المادة 

 ائية ضباط وأعوان الشرطة القض -التي يؤهل فيها للبحث و معاينة المخالفات كل من :
 مفتشي السياحة -
 مفتشي التعمير  -
 مفتشي البيئة  -

ميا يومفتشو السياحة من أجل أداء مهامهم يؤدون أمام الجهة القضائية المختصة إقل
'' أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي القسم اآلتي نصه : 

ي حترام أخالقياتها، وألتزم فامهامي بأمانة وصدق و نزاهة، وأن أكتم سرها، وأتعهد ب
 (40)'' كل األحوال بالواجبات التي تفرضها علي

هل العون المعاين، المؤ ويترتب على معاينة المخالفة، إعداد محضر يسرد فيه بدقة 
قانونا، الوقائع التي عاينها والتصريحات التي تلقاها، يوقع كل من العون المعاين 
ومرتكب المخالفة المحضر، و في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا 
حجية إلى غاية إثبات العكس، كما يرسل المحضر، حسب الحالة إلى الوالي المختص 

ة ال تتعدى خمسة عشر يوما و الجهة القضائية المختصة في خالل مهلإقليميا و/أ
  (41)من يوم إجراء المعاينة بتداءا
ويؤهل مفتشو السياحة في إطار ممارسة مهامهم الدخول إلى مناطق التوسع و المواقع  

لى ورشات إنجاز الهياكل القاعدية و بناء التجهيزات داخل هذه المناطق  السياحية، وا 
و المواقع السياحية، وأيضا التحقق من توفر الرخص المتعلقة بعمليات االمتياز والتنازل 

المهيئة، وكذا رخص البناء، والتحقق من مدى مطابقة األشغال  عن األراضي السياحية
المنجزة لمخطط التهيئة السياحية و دفتر الشروط، وكذا المخططات المعمارية المصادق 

 عليها مسبقا من قبل اإلدارة المكلفة بالسياحة

و أيضا يبقى ضباط و أعوان الشرطة القضائية المحددين في القواعد العامة في قانون 
اإلجراءات الجزائية هيئات ذات االختصاص العام في مجال ضبط الجرائم حتى و إن 
كانت الجرائم في مناطق التوسع و المواقع السياحية ، أما بالنسبة لمفتشي البناء 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي         

 

307 

 

والتعمير والبيئة والسياحية فهم ذات اختصاص محدد في مجال ضبط المخالفات، وفي 
 ستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ يؤهل للبحث،القانون المحدد للقواعد العامة لال

ومعاينة المخالفات الواقعة على العقار السياحي مفتشو السياحة، مفتشو األسعار، 
 (42)مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش، مفتشو البيئة

 الفرع الثاني : العقوبات المترتبة عن األفعال المرتكبة على العقار السياحي 
الفرع سنتناول العقوبات المترتبة عن األفعال المرتكبة على العقار من خالل هذا 

 السياحي و المتمثلة إجماال في العقوبات اإلدارية و المدنية و الجزائية .
 أوال : العقوبات اإلدارية المقررة لحماية  للعقار السياحي 

لمساس المشرع الجزائري أقر مجموعة من الجزاءات اإلدارية لكل فعل يؤدي إلى ا
بمكونات العقار السياحي تتراوح العقوبات ما بين اإلنذار و الغلق و السحب المؤقت 
والنهائي ورفض التجديد للرخص واالعتماد بالنسبة للوكاالت السياحية، ومن خالل 
القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة أقر بعض العقوبات تتمثل في: تتمثل في 

رتبة، السحب المؤقت للرخصة، السحب النهائي للرخصة، اإلنذار، التخفيض من ال
وتصدر هذه العقوبات وتبلغ إلى المؤسسات الفندقية من طرف الهيئة المكلفة بالسياحة 

 (43)التي سلمت الرخصة
أما بالنسبة لإلنذار المذكور أعاله يكون في حالة عدم الوفاء بااللتزامات المهنية، 

يذ الجزئي وغير المبرر اللتزامات المتعاقدين وصدور حكم قضائي بسبب عدم التنف
باإلضافة إلى الغلق وبالنسبة للعقوبة اإلدارية المتمثلة في التخفيض ، (44)تجاه الزبائن

 من الرتبة للمؤسسة الفندقية .
ونجد في القانون المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة واألسفار حاالت 

ستة أشهر التالية، بعد إنذارين، انتقاء شروط تسليم السحب المؤقت للرخصة لمدة 
 باإلضافة إلى حاالت السحب النهائي لرخص وكاالت السياحة واألسفار. (45)الرخصة

 ثانيا : العقوبات المدنية المقررة لحماية  للعقار السياحي
 باإلضافة إلى العقوبات اإلدارية التي أقرها المشرع الجزائري على مرتكبي المخالفات
التي تمس بالعقار السياحي، هناك جزاءات أخرى تتمثل في العقاب المدني المقرر 
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لحماية العقار السياحي، و الذي حدد أساسه القانوني في النصوص المنظمة للعقار 
السياحي، حيث تطرق القانون المتعلق بمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية 

أرض مخصصة إلقامة مشروع استثمار سياحي إللزام المستثمر المستفيد من قطعة 
داخل مناطق التوسع السياحي، عن طريق االقتناء لدى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، 
بالبدء في إنجاز المشروع في اآلجال المحددة في دفتر الشروط، وفي حالة إخالل 

وباإلضافة أن عملية بيع وشراء تعد باطلة  (46)المستفيد يمكن حسب الحالة فسخ العقد
من القانون المتعلق بمناطق  27إذا تمت قبل تنفيذ االلتزام المذكور أعاله في المادة 

 (47)التوسع السياحي والمواقع السياحية

المحدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي  13/14كما تضمن األمر رقم 
ة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، إذ يترتب على التابعة لألمالك الخاصة للدول

المستفيد من االمتياز على اإلخالل بااللتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط، اتخاذ 
إجراءات من أجل إسقاط حق االمتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من 

 .(48)مدير أمالك الدولة المختص إقليميا
 ائية المقررة لحماية  للعقار السياحي ثالثا : العقوبات الجز 

باإلضافة إلى العقوبات المدنية التي فرضها المشرع الجزائري لحماية العقار السياحي 
هناك عقوبات جزائية مقررة لحماية مكونات العقار السياحي، فبالنسبة إلى القانون 

مكلفين عوان الالمتعلق بحماية التراث الثقافي، نجد أنه يعاقب كل من يعرقل عمل األ
بحماية الممتلكات الثقافية أو يجعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم وفقا 

نجد في القانون المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع و  (49)لقانون العقوبات
السياحية قد أقر عقوبات جزائية لحماية العقار السياحي ، فمثال في حال ما إذا نجم 

تغالل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية تشويه لهما، تكون عن استعمال واس
العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف إلى مليون 

 (50)دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تتضاعف العقوبة
تمام إنجازها أقو في العقوبة التي جاء بها القانون المحدد لقواعد  ر مطابقة البناءات وا 

المشرع عقوبة جزائية تتمثل في الهدم بعد معاينة األعوان المؤهلين قانونيا للبناءات 
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المتواجدة بالمواقع والمناطق المحمية النصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق 
تباشر حضر و المعالم التاريخية واألثرية ومناطق التوسع والمواقع السياحية ويحرر م

 (51)عملية الهدم

وبصفة عامة فإن المشرع الجزائري وضع عقوبات جزائية في كل تشريع له عالقة  
المتعلق بحماية المجاالت المحمية في  12-11بمكونات العقار السياحي كالقانون رقم 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  11-13إطار التنمية المستدامة، والقانون 

 دامة.المست
 الخاتمــــة:

بتناولنا لمعالجة و دراسة موضوع العقار السياحي الذي يكتسي أهمية بالغة و ذلك  
بالنظر ألهميته و تميزه عن باقي الموضوعات األخرى الرتباطه بجزء هام من الثروة 
الوطنية ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة ذات المردودية المنتجة والمؤثرة في 

من جهة وما يحققه من رفاهية ألفراد المجتمع وتحقيق الرغبات  تنمية وتطوير االقتصاد
 الترفيهية من جهة أخرى .    

والمشرع الجزائري تناول تعريف العقار السياحي من خالل تعداد مكوناته عبر النصوص 
القانونية التي أصدرها من أجله، بحيث أنه لم يحدد تعريف جامعا، ودقيقا له إال أنه 

مكونات العقار السياحي المتمثلة في مناطق التوسع السياحي والمواقع تطرق إلى 
 السياحية والمناطق المحمية .

فالعقار السياحي يشتمل على جميع أشكال الملكية بحيث يمكن أن يكون العقار  
السياحي تابع لألمالك الوطنية العمومية أو تابع لألمالك الوطنية الخاصة، أو تابع 

 ة التابعة للخواص، ومنه ملكيته متعددة الطبيعة القانونية .لألمالك العقاري
وبين المشرع مكونات العقار السياحي التي تتمثل في المواقع السياحية والتي تضم كل 
موقع يشتمل على مقومات سياحية وهذا بعد إجراء عملية تصنيفها وتحديدها لتصبح 

يشكل هذا  هيئة السياحية حيثمناطق توسع سياحي، التي يتم تهيئتها وفق لمخطط الت
األخير اإلطار اإلستراتيجي المرجعي للسياسة السياحية في الجزائر وأيضا المناطق 
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المحمية التي تعتبر إحدى مكونات العقار السياحي سواء كانت محميات أثرية أو 
 طبيعية .

 رومن خالل إطالعنا على مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقار السياحي تجد
اإلشارة بأن موضوع العقار السياحي له عالقة وطيدة بعدة مجاالت و قوانين أخرى 
منها على سبيل المثال قانون األمالك الوطنية و قانون التهيئة و التعمير، ال يمكن 

 فصلها عن قانون مناطق التوسع السياحي و المناطق السياحية .
موجه لالستثمار لكونه يعد أحد كما يعتبر العقار السياحي من أهم صور العقار ال

 الركائز األساسية للحركة االقتصادية و تدعيم خزينة الدولة بالعملة الوطنية والصعبة.
ومن خالل جملة النصوص القانونية المتعلقة بالعقار السياحي ولتي لها صلة به، نجد 

ل و أن العقار السياحي غير مستغل و محمي على أحسن حال، وهذا ما يؤدي بنا الق
أن المشرع الجزائري لم يستطع ضبط قواعد قانونية متكاملة خاصة بالعقار السياحي، 
ومن أجل جعل القواعد القانونية للعقار السياحي متكاملة وأكثر نجاعة وفاعلية نقترح 

 بعض اإلقتراحات علها تكون مجدية للعقار السياحي .
التوجيه  ر المذكورة في قانون تصنيف العقار السياحي ضمن األصناف القانونية للعقا -

العقاري لكونه صنف من العقار قائم بذاته، ال تقل أهمية عن باقي األصناف الواردة 
 في القوام التقني للعقار المنصوص عنها في القانون التوجيه العقاري.

سهر المؤسسات المتدخلة في تنظيم وحماية العقار السياحي على التطبيق الكلي  -
 قة بحماية العقار السياحي.للنصوص المتعل

ستغالله على اتفعيل دور األجهزة والهيئات التي تعمل على تنظيم العقار السياحي و  -
 أحسن حال .

 ستغالل العقار السياحي في إطار التنمية المستدامة والبيئة كوسيلة للحماية.اتجسيد  -
لمقترحة سياحية االتعجيل إلجراءات التصريح بمناطق التوسع السياحي والمواقع ال -

 ستغاللها.اللتصنيف ألجل حمايتها وتنظيم 
دماج  - تفعيل دور المخططات التوجيهية ألجل النهوض وترقية العقار السياحي وا 

 األنشطة السياحية في أدوات تهيئة اإلقليم والتعمير .
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إنشاء جمعيات تعمل على التحسين ونشر الوعي السياحي والثقافة القانونية لدى  -
 راد ألجل المحافظة على العقار السياحي األف
العمل على تجسيد االتصال وتنسيق المهام والصالحيات في مجال تنظيم وتسيير  -

العقار السياحي والمحافظة عليه بين الهيئات المركزية والهيئات الفاعلة على المستوى 
 المحلي .

 ا .هاكات يتعرض لهنتاتجديد اآلليات القانونية لحماية العقار السياحي من كل  -
ختصاصات المؤسسات المتدخلة في تنظيم وتسيير العقار اتوسيع صالحيات و  -

 السياحي لتصبح أكثر فعالية للنهوض بقطاع السياحة المتمركزة على العقار.
جمع مختلف النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالعقار السياحي بمختلف  -

 يل للباحث واإلدارة والقضاء في حل المنازعات.مجاالته في تقنين واحد ألجل التسه
 والمراجع المعتمدة الهوامش

علوان، المنجد في اللغة واإلعالم، دار المشرق بيروت، الطبعة نظر زهير ا-(1)
 . 811ص  2112 التاسعة وثالثون،

سبتمبر  24المؤرخ في  83-78الفقرة األولى من األمر رقم  433أنظر المادة  -(2)
 .31، عدد 73، المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية عدد 1078

 المرجع نفسه .  474أنظر المادة  -(3)
راجع حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديالت واألحكام، -(4)

 .87، ص2110دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 
محمد سعيد، قاموس لغوي عام، دار الكتاب العلمية، بيروت  ،محمد لحام راجع  -(8)

 . 331، ص  2118لبنان ، الطبعة األولى ، 
ة، بدون اإلسكندري راجع محمد البنا، اقتصاديات السياحة والفندقة، الدار الجامعية،-(4)

 . 2110رقم طبعة، 
ضاء لوطني للقراجع عياد وهاب، العقار السياحي، مذكرة نهاية التكوين المعهد ا-(7)

 14ص  2113الجزائر 
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المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع  13-13من القانون  21أنظر المادة -(3)
 10المؤرخة في 11، الجريدة الرسمية عدد 2113فبراير  17السياحية، المؤرخ في 

 .2113فبراير 
 االقتصاد اندماج شروط كأحد الجزائر في بالسياحة فالحي، النهوض راجع صالح(9)

 في الجزائري  االقتصاد: األول الملتقى الدولي في العالمي، االقتصاد في الجزائري 
 .05، ص 2002ماي 21،21 الجزائر ، البليدة جامعة الثالثة، األلفية

 الجزائر مجلة، خاص، في منتوج المعدنية للسياحة، الحمامات الوطني الديوان -(10)
 .14ص  نشر، سنة بدون  ، الديوان مطبعة ، 33 العدد .سياحة

 راجع- (11)
ministre de tourisme ، sitev 2005 ، sept sites algériens figurent 

patrimoine culturel de l'Unesco;2005،p21. 

 www..unesco.orgالموقع الرسمي لليونسكو :    -(12)
 المرجع السابق . 13-13من القانون  21أنظر المادة - (13)
المتضمن قانون األمالك الوطنية،  31-01من القانون رقم  12أنظر المادة -(14)

ديسمبر  12المؤرخة في  82الجريدة الرسمية عدد  1001المؤرخ في أول ديسمبر 
مؤرخة  44الجريدة الرسمية عدد  14-13المعدل و المتمم بالقانون رقم  1001
  2113غشت  13

 . 13، ص راجع عياد وهاب،  المرجع السابق  -(18)
 . 13أنظر عياد وهاب ، المرجع نفسه ،  ص  -(14)
راجع حمدي باشــا عمر، ليلى زروقـي، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر  -(17)

 . 08و 04ص  2111الطبعة الثانية عشر، 
 ، المرجع السابق. 31-01من القانون  18أنظر المادة  -(18)
 من المرجع نفسه. 14أنظر المادة  -(19)
 . 8، المرجع السابق ص وهـــابراجع عياد  -(20)
 ، المرجع السابق. 13-13من الفقرة الثالثة من القانون رقم  22أنظر المادة  -(21)
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 11المتعلق بالتهيئة والتعمير، المؤرخ في  01/20من القانون  14أنظر المادة -(22)
، 1001ديسمبر  12، المؤرخة بتاريخ 82عدد  ، الجريدة الرسمية1001ديسمبر 

، الجريدة عدد 2114غشت  14، المؤرخ في 18-14المعدل والمتمم بالقانون رقم
 .2114غشت  18، المؤرخة بتاريخ  81

 من المرجع نفسه. 44أنظر المادة -(23)
 من المرجع نفسه . 31أنظر المادة  -(24)
المتعلق  17/12/2111في  المؤرخ 11/12من القانون  31أنظر المادة -(25)

المؤرخة  13بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
 . 2111يونيو  24في 

المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة  11/21من القانون  33أنظر المادة -(26)
، المؤرخة في 77، الجريدة الرسمية عدد 12/12/2111المؤرخ في 

18/12/2111 . 
 المرجع السابق. 13-13من القانون  14أنظر المادة  -(27)
 17مؤرخ في  114-10من المرسوم التنفيذي رقم   11فقرة  12أنظر المادة  -(28)

، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه، 2110أفريل 
 . 13/14/2110مؤرخة في  21جريدة رسمية عدد 

 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة، 11/21من القانون  28المادة أنظر -(29)
ديسمبر  18المؤرخة في  77، الجريدة الرسمية عدد 2111ديسمبر   12المؤرخ في
2111. 

، 18/12/2113، المؤرخ في 323-13من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة -(30)
ألثرية والمناطق المحمية التابعة المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع ا

ستصالحها، الجريدة الرسمية العدد   .2113/ 13/11المؤرخة في  41لها وا 
 من المرجع نفسه . 13أنظر المادة  -(31)
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المتضمن كيفيات  324-13من المرسوم التنفيذي  11الفقرة  12أنظر المادة  -(32) 
وظة جريدة رسمية عدد إعداد المخطط الدائم لحفظ و استصالح القطاعات المحف

 . 13/11/2113المؤرخة في  41
 ،2111فبراير سنة  17المؤرخ في  12-11من القانون  34أنظر المادة  -(33) 

 13المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
 .2111فبراير  23مؤرخة في 

 لمرجع السابق.، ا12-11من القانون  38أنظر المادة  -(34) 
 من المرجع نفسه . 34أنظر المادة  -(35) 
 ، المرجع السابق . 13-13من القانون  31أنظر المادة  -(36)
 ، المرجع السابق. 13-13من القانون  33أنظر المادة  -(37)
المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة المؤرخ  11-00من القانون  43أنظر المادة  -(38)

 . 1000يناير  11المؤرخة في  12جريدة رسمية  عدد  1000يناير  14في 
 ، المرجع السابق . 14-03من القانون   04المادة  -(39) 
 ، المرجع السابق . 13-13من القانون  38أنظر المادة  -(40) 
 ، المرجع السابق . 13-13من القانون  34لمادة أنظر ا -(41)
المحدد للقواعد العامة لالستعمال  12-13من القانون  30نظر المادة ا( 42)

المؤرخة في  11واالستغالل السياحيين للشواطئ، الجريدة الرسمية عدد 
10/12/2113 . 

 ، المرجع السابق . 00/11من القانون رقم  72المادة -( 43) 
 من المرجع نفسه. 73المادة  -( 44

 ، المرجع السابق. 00/14من القانون رقم  32المادة  - (45)
 .المرجع السابق ، 13-13من القانون رقم  27المادة  -(46)
 ، المرجع السابق . 13-13من القانون رقم  44من المادة  12الفقرة  -(47) 
 .  لمرجع السابقا ، 13/14من األمر  12المادة  -(48) 
 من المرجع نفسه . 03أنظر المادة  -(49) 
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 المرجع السابق. 13-13من القانون  48أنظر المادة  -(50)
 2113يوليو  21المؤرخ في  18-13من القانون  17و 14أنظر المواد -(51) 

تمام إنجازها، الجريدة الرسمي المؤرخة  44ة عدد المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
 .2113غشت  13في 
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 00/00/8002تاريخ القبول:                    03/00/8002تاريخ اإلرسال: 
 أثر عدم االستقرار السياسي واألمني على التنمية واالستثمار السياحي

(The impact of political and security instability on the 

tourism development and investment) 

 بووشمة الهاديد.            شيهب عادل                      د.
chiheb_adel@yahoo.fr                  elhadibououchma@gmail.com 

 لتامنغست المركز الجامعي                             جيجل جامعة     
 الملخص:

 األنشطة مستوى  على السياسي واالمني االضطراب آثار الورقة هذه تناقش
 ةالورق تبحث هذه إذ .بدول البحر االبيض المتوسط السياحية النامية البلدان في السياحية

 يثح بعض البلدان السياحية من على وآثاره عدم االستقرار السياسي واألمني طبيعة في
 الحكومات دودر  فحص من خالل ،الوافدين اليها في السياح العدد والتنوع على المترتبة اآلثار
 المتوفرة يةالبحث الدولي باإلضافة الى مقارنتها ببعض الدراسات والمجتمع اإلعالم ووسائل
 ثرحجم ومدة األ لمعرفة السياحي الطلب على السياسي واالمني االستقرار معد آثار حول

من بعده المادي والزمني على االنشطة السياحة بهذه الدول التي تعتمد في ايراداتها  المحتمل
 استقرار عدم من الدول السياحية التي عرفت حالة ومصر وتمثل تونس. على السياحة
 في التغيراتو  الوافدين وعدد في التنوع القائمة بالتغييراتوعالقتهما  شديد سياسي وامني

 . السياحة حجم ونوع االنشطة
ي واألمني، السياس االستقرار عدم السياحة، االستثمار السياحي،التنمية : المفتاحية كلماتال

  االعالمية.الصورة 
Abstract:   

The paper examine the impacts of political and security instability on 

the level of tourism activities in developing countries. And explores 

the nature of the political and security instability and their impact on 

the developing countries such as Tunisia and Egypt in terms of the 

effects on the number and kind of tourists. By examined The 

responses of the governments, the media and the international 

communities and compared by the Research themes which emerge 

mailto:chiheb_adel@yahoo.fr
mailto:elhadibououchma@gmail.com
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from available studies include impacts of political and security 

instability on tourist demand.  Egypt and Tunisia lived a events of 

political and security instability such Many cases of terrorist attacks 

and their relationship to changes in kinds and numbers of tourists and 

changes of the tourism activities types. 

  Keywords: Tourism development, tourism investment, Political 

Instability, Media Image.  

 مقدمة:
 حيوي  كقطاع السياحة برزت العالم أنحاء جميع وفي الواحد والعشرين، القرن  في

 ألجنبيا النقد عائدات العمل، وفرص الدخل في المكاسب حيث من كبير تنموي  تأثير لها
 ليها، فالعديدع تنطوي  التي التحتية البنى وانتشار للسكان االصليين قطاع النشاطات ونمو
افة باإلض السياحة، تجعل من أولوياتها توسيع ومضاعفة االنشطة الدول وحكوماتها من

 .لشريكةا البلدان اإلقليمية مع الحوار السياحي في المشاركة خالل من إقليميا نموها الى دعم
 لقطاع جديدا قياسيا رقما مسجال ،8008 عام في العالم في سائح مليار واحد سافر وقد

 في الخدمات صادرات من ٪30 و وظيفة 08 كل من واحدا يمثل الذي الدولي السياحة
في بيان ( UNWTO) المتحدة لألمم التابعة العالمية السياحة كما تتوقع المنظمة (1)العالم،
 5بمعدل ) دوالر أمريكي تريليون  8 إلى سيصل العالمي السنوي  السياحي اإلنفاق لها أن

 مليار سنة 0.5 إلى ليصل األجانب السياح من وعدد( اليوم بليون دوالر أمريكي في
8080.(2) 

 دمع الطبيعية، الكوارث مثل الخارجية للصدمات عرضة لكن تبقى السياحة
 إن، (3)قةوالث األمن استهالكها على أساسصناعة يكون  واالمني ألنها السياسي االستقرار

 وتؤثر حيالسيا النظام استقرار وتؤدي الى زعزعة ُتضُر بعنصر األمن والثقة األحداث هذه
لطلب على ا تقلبات عبر المحيطة به الداخلي، باإلضافة الى البيئات عناصر بنائه على

 (4)السياحة.
 حيث احة،للسي التقديرية األشكال في خصوصا مرتفعا األحداث يكون  مثل هذه كما أن أثر

 Travel)صناعة قرارتهم للسفر  تعتمد الذين تكون زيارتهم األولى، وخصوصا السياح
Decission Making) (5)التي ينوون الذهاب اليها. صورة الوجهة على كبير حد إلى 
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 يتم أنه يثبح السياحي، المنتج للخدمة في نوعها من الفريدة الخصائص بسبب أساسا هذا
 (6).شرائه لقب اختباره يمكن ال وبالتالي واحد في وقت ويستهلك المنتج السياحي إنتاج

 تدفق لىع كبير بشكل تؤثر أن يمكن اإلنسان فيها يتسبب التي الكوارث من إن العديد
 خويفت إلى يميل السياسي واالمني االضطراب يصاحب الذي بالخطر والتهديد السياحة،
لصدد ا هذا العشوائي، وفي السياسي واإلرهاب العنف من أشد الخوف المحتملين السياح
 واإلرهاب عدم االستقرار السياسي أن  إلى Fletcher, J. and Morakabati يشير
 الرئيسية االثار ومن أبرز .(7)على السياحة خاص وبشكل قدر كبير من األثر لديهما
 تدفق نم كبير بشكل تحد قد الكوارث هذه فإن مثل المادية، األضرار عن النظر بصرف
دراك اليقين وعدم الخوف تصاعد بسبب المتضررة، الوجهة نحو السياح  يف المخاطر وا 
 (8).األفراد عقول

 التي ياسيةالس واالضطرابات اإلرهابية الحوادث نتائج تكثيف تواصل األخيرة، اآلونة في 
 العالم، أنحاء جميع في والمرئية منها وسائل االعالم المختلفة المكتوبة عناوين تتصدر
ابية المضطربة والهجمات االره السياسية األوضاع تأثير بين التشابه استخالص ويمكن

وبين التصعيد االعالمي في التأثير على االنشطة السياحة،  السياح تهدد التي العشوائية
 السياحي. خاصة في البلدان النامية والتي تعتمد وارداتها اساسا على العائد

I- :أثر عدم االستقرار السياسي واالمني على التنمية السياحية 
 يةالسياس االضطرابات السياسي بأنه مجموعة من االستقرار عدم تعريف يتم
 ومظاهرات شغب أو أعمال أهلية، حرب إلى تؤدي أن لبلد ما يمكن واالجتماعية

 داناألحيان في البل من كثير في السياسي االستقرار عدم يكون  Williamوحسب (9)عامة.
 أو نقالب،اال أعقاب في الفصائل العسكرية عليها تسيطر أو حكوماتها، اسقاط يتم حيث
 شكلب أو معطلة مستقرة غير على النظام االجتماعي للسيطرة األساسية الوظائف حيث
الحكم  تكون فيها شروط التي الحالة إلى يشير السياسي االستقرار عدم أن كما يرى . دوري 

 خارج نم تعمل عناصر وجماعات قبل من السياسية في شرعيتها ُطعن وسلطة القانون قد
  .(10)السياسي للنظام العادية دائرة العمليات
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 ياحيةالس التنمية تعيق أن بصفة عامة هذه االشكال من عدم االستقرار السياسي يمكن
Tourism development ين الباحث من العديد المتضررة، حيث أن البلدان في والنمو

 المحلي لناتجا نمو على قوية سلبية آثار له السياسي االستقرار عدم أن االقتصاديين وَثُقوا
 لرأسماليةا التراكمات عن فضال اإلجمالية واإلنتاجية التضخم الخاص، االستثمار اإلجمالي،
 (11).والبشرية المادية

 يلسب على السياسي، االستقرار عدم من متفاوتة درجات هناك أن الواضح ومن
 طبيعة ىإل ذلك يرجع وربما جدا، قصيرة الماضي في اإليطالية حياة الحكومات كانت المثال
 لىع عموما تمكن اإليطالي النظام فإن ذلك، ومع اإليطالي واالنتخابي السياسي النظام
 الصين ريةجمهو  كانت وبالمثل، .عليه السياحية المفروضة مع المطالب والتغيير التكيف
خر آ الشيوعية، وكانت تمثل األنظمة من الرغم على معقول بشكل مستقرة أيضا الشعبية

 .الشرقية إال انها حافظت على نفسها كوجهة سياحية عالمية أوروبا في تنهار دولة شيوعية
 ذلك، غير أو ةالديمقراطي لطبيعة بالنسبة صالحا حكما ليس هو السياسي وبالتالي االستقرار

 لرسميةا المعارضة تحد من التي االستبدادية الدول بعض أن صحيحا يكون  قد الواقع في
 على. هاتزدهر في ظل أن للسياحة يمكن للغاية مستقرة سياسية بيئات توفر أن للحكومة
 السياحة رورةبالض تردع ال قد القمعية السياسية االنظمة عن المتصورة الطبيعة المثال، سبيل
بل  رومص تونسوهذا ما اثبته واقع بعض االنظمة في البلدان السياحية مثل  ،(12)الدولية

 أن مكني ما إطار في الدولية السياحة في صناعة جدا قدرات كبيرة تنمية أنها ساهمت في
 .الدكتاتورية باألنظمة يعتبر

 انبلد من تمتد أن المرجح من السياحة على الضارة اآلثار أن البعض كما يرى 
ظرا السياحية، أو ن الوجهات القتران نتيجة يكون  أن يمكن وهذا األحيان، بعض في أخرى 

 على (13).لكون هذه البلدان المجاورة تعتبر أفضل مورد بشري للنشاط السياحي بالمنطقة
 االهلي بالعنف والتوتر السياسي والصراع تتأثر أن يمكن تونس في السياحة المثال، سبيل
 لليبيةا، أو بسبب التوتر على الحدود تونسالى  الليبيون من ناحية عدد السياح  ليبيا في

ما يقدم صورة سلبية عن الوضع السياسي في المنطقة للراغبين في الزيارات  التونسية
ر النزاع والتوت من كيف استفادت تركيا هنا إلى كما تجدر االشارة  .تونسالسياحية الى 
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 منطقة آمنة تمثل حيث اعتبروها السياح أنها وسوريا ،لبنان ،إسرائيل ،مصر في السياسي
 من وجهة نظرهم، كما وجدوا فيها بعض مشاهد وأساليب الحياة االجتماعية القديمة بالشرق 

 األوسط.
 الوطني، االقتصاد من مهم قطاع السياحة تمثل بعض البلدان من للعديد وبالنسبة

اعات القط من لغيرها طبيعته الهشة، وخالفا رغم القطاع هذا نمو بقاءها على يعتمد إذ
ي تعتمد واالضطرابات السياسية في البلدان الت باألحداث كبير بشكل السياحة تتأثر التنموية

ن لم نقل كليا في مداخليها الوطنية على قطاع السياحة  لسياحفقضاء ا .بشكل كبير وا 
 الوصول نيمك التجارب وهذه والترفيه، االسترخاء، الراحة، الهدوء، المتعة عطالتهم من أجل

 بعض أن من الرغم على (14)ثابتة، المضيف للبلد السياسية الظروف تكون  عندما فقط إليها
هم، األخرى ال يمكنها ردع العنف وأعمال والشغب الصراع وحوادث المغامرة يفضلون  السياح

ي الذي رغم عدم االستقرار السياس تونسبكثرة على  السائح الجزائري وهذا ما يجسده توافد 
 المخاطر في وهو خبير Morakabati كانت تشهده في السنوات االخيرة. ويقول في هذا

 من أعلى الوجهة جاذبية األحيان بعض في. "البريطانية بورنموث جامعة في والسياحة
 حد ىيفوق إل آمنة رحلة يريدون  الذين السياح عدد أن ، إال أنه يمكن القول"الخطر مستوى 
 (15).العالية المخاطر ذات المغامرة يريدون  الذين أولئك كبير

 البريطانية السفر وكالء جمعية وجدت 8000 لسنةالسياحة  سوق  تقرير في
 السياسية االضطرابات بسبب للمواطنين تأثرت العطالت أن عدد كبير من وجهات

 دأتب التي مصر هذه المناطق أبرز وكانت واالقتصادية في بعض المناطق واالجتماعية
 ال كبيرلزلز  تعرض ولكن هذا العدد ،البريطانيين الزائرين أعداد كبيرة من مع 8003 عام

 صائح منبن مصرتغييرات في الوجهة الى  أدت إلى التي السياسية االضطرابات بسبب
 دةع شهدت التي مصرنفس المصدر أن  أضاف المتحدة. كما المملكة في الخارجية وزارة

 الى الزوار أعداد في السنوي  انخفاض المتوسط وراء السياسية، االضطرابات من سنوات
 .8000-8000 ممتدة من ٪02.5 المتحدة بـ المملكة
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II- سلوك السائح: على عدم االستقرار السياسي واالمني أثر 
 ائال،ه يكون  أن يمكن السياحة صناعة على واألمني السياسي االستقرار عدم أثر

لى الكثير االنكماش االقتصادي التشرد البطالة، إلى يؤدي أن يمكن إذ  العلل من وا 
 نم العديد في بعض التداعيات األخرى، باإلضافة الى ترك واالقتصادية االجتماعية
 حالتوالم والفنادق، المطاعم الطيران شركات مثل بالسياحة المرتبطة األخرى  الصناعات
  (16).الصلة ذات والخدمات السياح احتياجات تلبي التي التجارية

 أو راجعفي ت ما يتسبب السياحي الطلب من أنماط اإلرهابية مثال؛ يغير الهجمات آثار إن
 إلغاء على دةالمتزاي الطلبات إليه تشير السياحية، وهذا ما األماكن بعض في السياح اختفاء

 للهجومات تعرضتالمخطط لها في االماكن السياحية التي  للعطل حجوزات السفر
 سياحة،ال على بعض الحوادث اإلرهابية عن تأثير األمثلة وهذا ما أكدته بعض 17اإلرهابية،
 في ويتجلى مثال آخر سائح، 000000 من الحد إلى أدى إسبانيا في اإلرهابي فالحادث

 أن يزور المتوقع من كان الوقت ذلك وفي. 0825 عام في أوروبا زاروا أمريكي ماليين 6
 كذل في اإلرهابي النشاط تزايد إال أنه ومع. 0826 عام في أوروبا أمريكيسائح  ماليين 7

 ميةالعال السياحة منظمة عزت نفسه العام وفي. من السياح حجوزاتهم  ٪50 ألغى الوقت،
 . (18)اإلرهاب إلى السياحة عائدات مليار دوالر من 005 بقيمة خسائر

 ناسال يحمل شأنه أن الذي من الخوف من النوع هذا ُيلهم أن دائما اإلرهاب يهدف
تي األسباب ال من واحد هو الهجمات االرهابية تكرار من فالخوف .سلوكهم تغيير على
 في ضالبع كما صرح عقب الهجمة اإلرهابية تونس بترك بريطاني سائحا 3500 بـ دفعت
 ارةوز  كما حذرت .إجازاتهم في تونس إنهاء على عازمون  أنهم االجتماعية اإلعالم وسائل

هجمات  ذلك إمكانية في بما تونس، في أخرى  إرهابية من تكرار هجمات الخارجية التونسية
 (19)."األجانب يزورها التي السياحية واألماكن إرهابية عشوائية تستهدف المنتجعات

مد تكون نتائجها طويلة اال على السياحة واألمني السياسي االستقرار عدم فأثار 
لف بالنسبة الى اإلرهابيين، وهذا يخت أهدافا عندما يكون السياح على سبيل المثالخاصة 

عندما تكون الهجمات االرهابية تستهدف صناعة السياحة )وسائل النقل، المحالت 
 اإلرهاب ماتهج بين التجارية...الخ(، في ظل هذه الحقيقة يمكن التمييز على سبيل المثال
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 أن على يدل النقل، مما كانت على شبكة المتحدة )لندن( ةوالمملك اسبانيا )مدريد( في
 وه ال يكون السائح عندما الحال هو كما شديدة ليست السياحة صناعة على اإلرهاب آثار

 صرمفي المقابل ما حدث من هجمات ارهابية في  .الرئيسي من الهجمات االرهابية الهدف
استهدفت السياح االجانب خاصة من الدول االوروبية قد شكل فارق كبيرا من حيث  وتونس

 وصناعة قراره السياحي نحو الدولتين. Tourist Behaviourاالثر في سلوك السائح 
III - السياحية االستثمارات على واألمني السياسي االستقرار عدم أثر: 

ار القر  صناع آفاق تقليص إلىيؤدي  السياسي االستقرار عدم أن المرجح من
المدى، ودون  سياسات قصيرة وضع إلى يؤدي مما السياسي في العديد من الحكومات

 Aisen) لهذه الدول. الكلي االقتصاد أداء على سلًبا ؤثرمستوى الجدوى المطلوبة، ما ي
& Veiga، 2011.)(20) 

ن الذي يأخذه بعي حاسمال عاملبمثابة ال بلد واألمنية ألي السياسية المخاطرإن 
إذ  (21)(.Moosa، 2002) يةاالستثمار  تهمقرار  اتخاذ أثناء األجانب المستثمرون  االعتبار
 ،همبممتلكات راراإلض أو المصادرة واالمنية بالنسبة للمستثمرين في: السياسية المخاطر ترتبط

 معينة، بأعمال يامالق علىتهم قدر  تعوق  التي التشغيلية القيود ذلك في بما لألفراد التهديدات
 راديبو ز،دانيل)  الكلي االقتصاد إدارة أو التنظيمية البيئة في والتغييرات الشغب أعمال

 (22)(.2002 وسوليفان،
 الثابت مبرأسماله والمخاطرة االستثمار عدم المحليين واالجانب المستثمرون  يفضل

 في المباشر ماراالستث تدفقات من كبير بشكل قللسياسيا وأمنيا، ت مستقرة غير اتبيئ في
  (23)(.Woo and Heo، 2009)بلدانهذه ال

ة لمباشر اات االستثمار  بين العالقة لتحديد أجريت التي الدراسات من ديعدال هناك
 اقتصادات في االقتصادي والنمو (FDIوخاصة االجنبية منها )االستثمار االجنبي المباشر 

 ريؤث المباشر األجنبي االستثمار أن الدراسات هذه معظم حددت وقد. العديد من الدول
حددت أيضا انه هناك عالقة عكسية  كما. إيجابي بشكل ألي بلد االقتصادي النمو على
عدد من البلدان ل االقتصادي النموبين تراجع و  المباشر األجنبي االستثمار تدفقتراجع  بين

 .وتونس كمصرالتي تعتمد على االستثمار االجنبي في مجال السياحة 



ISSN: 2333-9331 قانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات ال 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي           

 

323 

 

 مناخ لىع سلبي يؤثر بشكل واألمني السياسي االستقرار عدمفإن  عام، بشكلو  
 بطء لىإ ما يؤدي ،المباشر األجنبي االستثمار تدفقات من يقلل بدوره والذي ،االستثمار

 في وأمنيا ياسياً س مستقرة الغير النامية البلدان من العديدف. المختلفة ااقتصادياته في النمو
في العديد من القطاعات االقتصادية، وبشكل مباشر التي تعتمد  ئهاأدا من تعاني العالم

 .(مصر، تونسعلى القطاع السياحي )
IV- السياحة: صورة على اإلعالم في وسائل السلبية األحداث آثار 
 على وتأثيره اإلعالم صورة السياحة، دور على تؤثر التي الخارجية المركزية العوامل من

 تنقلةالم االخبارية خاصة منها غير اإلعالم الى وسائل العام. حيث ينظر الرأيتصورات 
حاطتهم إعالم في رئيسيا دورا تلعب ألنها جدا مؤثرة كشخصية الصورة العامة ب المستهلكين وا 

 ذاه األمن وسالمتهم، وسالمتها او من حيث النقل وسائط عن الوجهة السياحية، من حيث
 بيلس عامل مهم يؤدي على الصورة االعالمية همية من حيث اعتباراأل بالغ كله يعتبر أمر

 ،ذلك ومع. وجهة سياحية معينة في حالة الصورة االعالمية االيجابية الى اختيار المثال،
 على سبيل المثال، Negative Media Image االعالمية سلبية الصورة تكون  عندما
  (24)الوجهة. تلك إلى السفر في الرغبة وتشوه تتأثر فسوف

 أنها سببب خصوصا قوي  محتمل تأثير لها اإلرهابية لألحداث اإلعالمية فالتغطية
 االحداث للجمهور عن المتاحة للمعلومات الوحيد المصدر األحيان من كثير تمثل في
 أيضا يكون  دق ولكنه للمعلومات الوحيد المصدر بمثابة ليست اإلعالمية والتغطية االرهابية،
 درجةب لالعتماد عرضة هو العام والجمهور الخصوص، وجه على للتفسير فريدا مصدرا
 أفعالهم لىع المترتبة واآلثار اإلرهابيين، دوافع لفهم اإلعالم وسائل حسابات على كبيرة

 (25)للوضع. األساسي والطابع
 ةسيئ تنقل أخبارا اإلعالم وسائل عندما سلبي اإلعالمي الحدث يكون  ،Nielsen وفقا 

 نهاأ على إليها ينظر أن يمكن التي المسائل من غيرها أو التهديدات، أعمال الشغبعن 
 من دمةالمق القضايا يجب االشارة اليها أن مهمة نقطة. الجمهور قبل من مرغوب فيها غير
بعد عرض  النهائية النتيجة فإن ذلك، ومع. الحقيقة تكون  ال أو تكون  قد اإلعالم وسائل قبل

و غير أ فعلي الحدث كان إذا عند الناس في حالة ما كبير فرق  ذات تكون  هذه االحداث لن
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 لباعندهم ما ينعكس س درجة الشك الخوف وزيادة أو بعدها بالصدمة يشعرون  فالناس ذلك،
 (26 ).بهم الخاصة القرارات على اتخاذ
 الطبيعة سببب تامة بسهولة المواقف في تشكيل تؤثر أن يمكن السلبية اإلعالمية التغطية
 لصورا على كبير بشكل تعتمد والوجهات السياحية السياحة، للتجربة الملموسة غير

 والتسويق السفر خيار في حاسما عامال الصورة تصبح لذلك، ونتيجة. اإليجابية
 فر وفقاالس وجهات يقارنون بين المحتملين السياح القرار صنع عملية خالل (27)السياحي.

 المحتملة لتكاليفل نتيجة السياحية البدائل بعض إلغاء يتم المتصورة، وقدللتكاليف والفوائد 
 التهديدات حول االعالمية بالصور ترتبط كانت إذا وخاصة ،(المتصورة المخاطر أو)

ق الصورة االعالمية في التسوي أهمية من الرغم على السياسية، االضطرابات أو اإلرهابية
 Touristعلى صورة الوجهة السياحية للسياحجدا في تأثيرها  معروفة السياحي

Destination's Imageة االعالمي الصورة في السياسي العنف أو اإلرهاب أثر ، إال أن
  (28)على إختيار الوجهات السياحية لألفراد تعتبر أكثر تأثيرا.

في  اليفب. الموقع جاذبية في الحال هو كما كبير، جذب عامل هي السياحية الوجهة صورة
 فقد عبر وسائل اإلعالم، اإلرهاب دمرها التي الوجهة لصورة مثال خير تعتبر اندونيسيا

االنفجار  بلق االستراليين السياح للشباب الرئيسية الطبيعي من عوامل الجذب كانت بجمالها
 زائر 000.000 عن يقرب ما بالياالرهابي، ولكن بعد الصورة االعالمية السلبية خسرت 

 (29).بديلة سياحية وجهات إلى بتغيير رحالتهمقاموا  أسترالي
 عدمب تحذيرات ونصائح الى إدراج بالحكومات أن تؤدي السلبية اإلعالمية للصورة يمكن
ذا أماكن التوتر واالضطرابات السياسية أو العنف واإلرهاب، إلى السفر  حكوماتال قامت وا 

 ليست ةالحقيق في االماكنأن هذه  يعتقدون  السياح يجعل فهذا السفر تحذيرات بإصدار
 سترخاءلال عطلة يقضون فيها إلى أماكن ذاهبون  بأنهم يشعروا أن يحبون  فالسياح. آمنة
لسياحية ا الوجهات عن سلبية صور تنتج اإلعالم وبهذا فوسائل. للخطر عرضة تكون  وأال

هذا  تصبح أن السفر، ومن المرجح تحذيرات إصدار تستجيب بموجبها الى والحكومات
 .كوجهة سياحية للسياح جذابة غير االماكن
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 مناقشـة
 سياسيلا استقرار عدمطبيعة العالقة بين  تسليط الضوء على الورقة هذه حاولت

، وبين توجيه االستثمارات المحلية وتونس مصر في عديد من الدول على غرار منياالو 
 ناعةص بين عكسية عالقة دو وجتأكد  أين. بهذه الدول السياحة صناعة واألجنبية نحو

توجيه  كبير أمام عقبة إذ يمثل هذا االخير مني،االو  سياسيال استقرار عدموبين  السياحة
تهلكي وحتى مس جهود الحكومات من ساسة وقادة الرأي العام الى مستثمرين محليين وأجانب

السياحة من السواح المحليين واالجانب نحو صناعة السياحة بهذه الدول، وتمثل مصر 
ونس نموذجا قويا إلثبات طبيعة هذه العالقة العكسية، من خالل تتبع مختلف الدراسات وت

جاءت تشير  التيوالتقارير حول االقتصاد السياحي بالدولتين بعد أحداث الربيع العربي، و 
كلها الى تراجع وتأثر اقتصادات هاتين الدولتين باألحداث االمنية والسياسية المختلفة التي 

  ولتين. عرفتها الد
 انعيتفيد ص الهامة كما أنه ومن خالل هذه الورقة يمكن استخالص بعض النقاط

 ياساتهاس أن تدرك أن الحكومات على يتعين ،أوال. السياحية بالبلدان سيما وال السياسات
 الطلب حيث نم االقتصادية العواقب بعض لها السياسي االستقرار على بالحفاظ يتعلق فيما
 والحفاظ ةالجريم من الحد البلدان السياحية في الحكومات على ينبغي ،ثانيا. السياحة على
 قد للمواطنين، ملع فرص وخلق التعليمية البرامج تقديم ،ثالثا. والثقافية الدينية العدالة على
 على ينيتع ،وأخيرا. البالد في السياسي االستقرار عدم على في السيطرة مفيدا يكون 

الل الصورة للبلد من خ السياسي االستقرار على التركيز السفر ووكاالت السياحية الشركات
 ذهن في ريوف االعالمية االيجابية للوجهات السياحية، كي تساهم في صناعة قرار السفر
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 ضوابط مسؤولية الدولة عن األمن السياحي

State Responsibility for the Tourism Security 
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 المركز الجامعي بتامنغست
 الملخص:

السياحة هي من أهم الموارد االقتصادية للدول، إال أنها بطبيعتها تتضمن مخاطر قد 
ال نجدها في غيرها من النشاطات االقتصادية، ألنها تقوم على استقدام أشخاص 
أجانب إلى الدولة مما يثير مسؤولية أمنهم، السيما في الظروف التي تكون هذه الفئة 

حمل الدولة مسؤولية االعتداء الصادرة عن محل استهداف، وفي هذه الحالة تت
الموظفين الرسميين الذين يرتكبون ذلك أثناء أو مناسبة أداء مهامهم، في حين ال 
تقوم في غيرها من الحاالت إال في حالة التقصير في شكل عدم اتخاذ إجراءات 

 الحيطة الحذر والمتابعة واإلنصاف بعد االعتداء على السائح األجنبي.  
األمن السياحي، المسؤولية الدولية، السياح األجانب، حماية  ات المفتاحية:الكلم

 السائح األجنبي
Abstract: 

Nowadays, tourism is one of the most important economic 

sectors, but rules which regulate this domain are essentially 

general, especially in the scope of international responsibility. 

So the state is responsible for the aggression of foreign tourists, 

if negligence is proved by the state in taking measures of 

security to safeguard these persons, but the state bear the 

responsibility of the acts committed by the its officials and 

agents if they perpetrate them during or in connection with their 

legal duties.  

Key Words: 

State responsibility, tourism security, foreign tourists, tourist 

protection. 
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 مقدمة:
في إثراء موارد الكثير  ةخاص ذات مكانةالسياحة بمفهومها االقتصادي أصبحت     

تحدق بها التي من الدول في العالم، لكن مع تزايد أهميتها في العالم تزايدت المخاطر 
فضاق نطاق السياحة في العالم وتحولت روافدها من دول  التي تستهدفها،والتهديدات 
ت قضايا االعتداء اع وتشترى نظير فدية، وأضحالسائح سلعة تبفأصبح إلى أخرى، 

على السياح صفقات إجرامية خطيرة تستغل من طرف العديد من الجهات لتهديد 
 استقرار الدول.   

وبالرغم من هذه المكانة الخاصة للمجال السياحي، فمن وجهة نظر قانونية فالسياحة 
الذي ينبغي أن يتطابق  ،إلقليم الوطنيإلى ا األجانب دخول صورهي كغيرها من 

باعتبار تحديد شروط دخول األجانب إلى  التي تنظمهو الدولية مع القوانين الوطنية 
وضعا واحدا  و يترتب على ذلك ،لهاإقليم أي دولة يدخل في إطار المجال المحفوظ 

 .من غير دولة جنسيته هو: وجود رعية أجنبية على تراب الدولة المستقبلة
ابع الخاص للسياحة و الوضع القانوني للسائح األجنبي يثور و بالنظر إلى الط

موضوع حدود حقه في األمن، و هذا من منطلق نسبية التزام الدولة في فرض األمن 
على إقليمها، فالدولة مهما كانت إمكانياتها قد تعجز عن توفير األمن في كل 

معرضون لذلك و من باب أولى فالسياح األجانب األوضاع والحاالت لمواطنيها 
بحكم جهلهم ببلد السياحة و طبيعة أغلب المواقع السياحية، ثم الستهدافهم أكثر من 

 غيرهم من األجانب. 
تتبلور إشكالية الدراسة كما يلي: ما هي حدود مسؤولية الدولة عن  في هذا السياق و

ل أمن و حماية السائح األجنبي ؟ و من أجل اإلجابة عن اإلشكالية و اإللمام بك
األول:  بحثالم - التالية: ورينجوانب الموضوع ارتأينا توزيع الدراسة في المح

 بحثالم - األجانب على إقليمها.السياح مسؤولية الدولية عن األضرار التي تلحق ب
 األجانب.السياح الثاني: مسؤولية الدولة عن الجرائم التي يرتكبها رعاياها ضد 
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على  السياح عن األضرار التي تلحق باألجانبمسؤولية الدولية الالمبحث األول: 
 إقليمها

ينصرف المقصود بالمسؤولية عموما إلى تحمل الشخص تبعة و نتائج أعماله الضارة 
تحمل شخص من لغيره، و في إطار القانون الدولي تعتبر المسؤولية الدولية 

لشخص المسندة إليه، و التي تسبب ضررا األعمال أشخاص القانون الدولي نتائج 
دولي أخر، و في إطار القواعد االتفاقية و العرفية للمسؤولية الدولية، نعالج في هذا 

 المبحث مسؤولية الدولة عن األمن السياحي.
 : حق األجانب في األمن السياحي على إقليم الدولة المضيفةاألولالمطلب 

بصفة دائمة  تنتظم فيهككيان  ،من أهم المهام التي من أجلها تم تأسيس الدولة    
سياسية ذات سيادة، هي  تحت إمرة سلطةإقليم معين  مجموعة من السكان على

مهمة األمن، بحيث لم يعرف التاريخ السياسي لكل أنواع األنظمة السياسية، ال 
الدولة دون  أصال ذي تتكفل بهال دورالليبرالية و ال الشيوعية و ال غيرهما نفي هذه ال

لفوضى و غلبة القوي للضعيف، و في ذلك يمتزج دور غيرها، خوفا من استتباب ا
األمن مع تحقيق العدالة التي هي كذلك من المهام التي تشكل النواة التي ال يختلف 
فيها الكل المنظرين على اختالف مشاربهم االديولوجية على ضرورتها و أصالة 

 تكريسها. 
ان عموما و من و الشك أن األمن من زاوية أخرى هو حق من حقوق اإلنس    

حقوق المواطن خصوصا، ألن للدولة من الوسائل و الموارد التي من حقها و من 
ي أداء وظيفتها األولية، و المالحظ على فالتزام المواطنين أن تستعملها و تستغلها 

الحق في األمن أنه نسبي قد يتسع ليشمل بعض العناصر اإلضافية فأصبحنا نعرف 
ال ألمن الفكري و األمن الديني و األمن االلكتروني، لكن اليوم األمن الغذائي و ا

المفهوم الضيق لألمن في طياته إال مضمونه التقليدي، و الذي ال يتجاوز يشمل 
الحق في الحماية من االعتداء المادي أو المعنوي المباشر و المثبت بشكل يلحق 

 ضررا معتبرا بالحقوق و المصالح التي يحميها القانون.
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لم يعد بالحق في األمن عل تمتع المواطن ممن يحوزون على جنسية الدولة و ل   
محل اختالف أو نقاش بعد كل ذلك التطور الذي عرفته القوانين و التشريعات 
الوطنية و الدولية، و ما هو إال عنوان معادلة معروفة تم وضعها من طرف فالسفة 

 مضمونها:لوك" وغيرهم، عصر النهضة في أوروبا مثل "جون جاك روسو" و "جون 
تجنيد + ضرائب = أمن + عدالة، ليطرح في بداية األمر موضوع حقوق األجانب و 

 مدى تمتعهم بنفس حقوق المواطنين فيما يتعلق باألمن. 
بالرجوع إلى تاريخ القانون الدولي العام نجد من بين أقدم وأهم مواضيعه تتمحور    

شكل غير مباشر، كما أن القضاء الدولي حول حماية حقوق األجانب و تنظيمها ب
شهد الكثير من القضايا المتعلقة بحماية حقوق الرعايا األجانب منها ما يندرج في 

 إطار المسؤولية الدولية و منها ما ينضوي في ظل أحكام الحماية الدبلوماسية.
مسؤولية و القاعدة العامة بحسب قواعد القانون الدولي العرفي أن الدولة ال تتحمل    

مواطنين أو بالنسبة لألجانب إال في حدود االلتزام بإجراءات الحيطة لاألمن بالنسبة ل
ذل العناية بب التزام بتصرف أو هوبتحقيق األمن طبيعة االلتزام فو الحذر، و منه 

زامها في تالالزمة و اتخاذ اإلجراءات و التدابير الالزمة و المألوفة و ال يتمثل إل
و منع ارتكاب التجاوزات أو االعتداءات، و منه فالدولة تتحمل  تحقيق النتيجة

المسؤولية إن ثبت عدم اتخاذها للتدابير االحترازية و اإلجراءات الوقائية التي تمنع 
 وقوع األضرار.

في قمع  يثبت تقصيرهاو تستمر مسؤولية الدولة بعد وقوع االعتداء عندما    
االعتداء و وقفه أو منع وقوعه من جديد ، وكذلك إنصاف الضحية و السعي لسماع 

إصالح الضرر الذي ألحق به و  إلى مطالبه قضائيا أو إداريا أو وديا بشكل يؤدي
 ذلك على األقل بنفس الحرص و االهتمام الذي توليه في حالة المساس برعاياها.

لية الدولية للدولة على ارتكاب اعتداءات على و الشك أن معيار تحميل المسؤو    
، فإمكانيات الدولة و حدااألجانب تعتمد على األخذ بعين االعتبار لكل حالة على 

تأثر في درجة مسؤوليتها، و نفس الشئ بالنسبة و العسكرية قوتها األمنية و الشرطية 
لى اتخاذها لحماية التدابير التي تتعارف الدول عو صفته و مكانته األجنبي و  منصبل
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خاصة منها الدبلوماسية بحيث توجد اتفاقية دولية في هذا الشأن بعض الشخصيات، 
تختلف فال يعقل أن  ثم أن الظروف األمنيةتلزم الدول بحماية هذه الفئة بشكل خاص 
 .إذا تغيرت التهديدات و تضاعف الخطرتتخذ الدول نفس التدابير األمنية العادية 

على  مسؤولية الدولة عن اإلخالل بالحق في األمن السياحي المطلب الثاني:
 إقليمها

التجاوزات التي تطال أمن  نتتحمل الدولة المضيفة للسياحة المسؤولية الدولية ع
األجانب المتواجدين على أرضها بهدف السياحة، و هذا وفقا للقواعد العامة 

و   الدولية أكثر منها في االتفاقيات الدولية، األعرافللمسؤولية التي تجد مصدرها في 
ينتمون إلى مختلف أقسام وفروع ال األشخاص الذين المقصود باألفراد العاديين 

لدولة و الذين ال يتمتعون بأي صالحية من صالحيات السلطة ل المكونةالسلطات 
ي الفقرات ف سوف نتناولهالدولة وال لحسابها بالشكل الذي  باسمال يعملون العامة و 

فقد يكونون أجانب مقيمين أو مهاجرين غير  ال يشترط فيهم الجنسيةالالحقة، و 
و ليس و إقليم الدولة شرعيين أو غيرهم المهم في ذلك هو مكان ارتكاب االعتداء 

مست السياح . فإذا ارتكب هؤالء األفراد أعمال غير مشروعة صفة من ارتكبه
 ما يلي:ا فيمنتطرق لهستثناء ااألجانب، فنكون أمام قاعدة عامة و 

 :القاعدة العامة 
إذا التزمت بقواعد الحيطة و الحذر، واتخذت الدولة ال تتحمل المسؤولية الدولية  

 . التدابير الالزمة من أجل منع تلك األعمال مسبقا أو متابعة ومعاقبة المعتدين الحقا
  االستثناء:

في التزامها  negligenceجانبها تقصير  الدولة تتحمل مسؤولية أعمالهم إذا ثبت من
بفرض األمن على إقليمها، و العمل غير المشروع في مسؤولية الدولة في هذه الحالة 
ليس هو عمل الفرد بل إخاللها بالتزامها بتوفير األمن على إقليمها السيادي بقدر 

 :(1)إمكانياتها، و ينقسم التزام الدولة في هذا السياق إلى شطرين
لمنع وقوع العمل   la diligence et la préventionالعناية الاّلزمة و الوقاية -1

على إقليمها، و يختلف ذلك حسب مكان و زمان و مدى قابلية العمل  االعتداء
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للتوقع و طبيعة موضوع العمل غير المشروع، فالدولة تتحمل المسؤولية الدولية مثال 
و دعوته إلى زيارة  ليمها عند زيارته لهاإذا تم اغتيال رئيس دولة أجنبية على إق

و لم تتخذ  منطقة سياحية معينة أو عندما يزور دولة معينة لقضاء عطلة عائلية
اإلجراءات األمنية الاّلزمة بالرغم من تنبيه البعثة الدبلوماسية األجنبية لخطورة 

  (2)الوضع األمني.
وع الضرر: تلتزم الدولة القمع و العقاب و اإلنصاف بعد ارتكاب الفعل و وق -2

و معاقبة الفاعلين و السعي إلنصاف الضحية  مركبي العدوان ضد السياحبقمع 
بالتعويض أو بالسبل المناسبة. فالمسؤولية الدولية تقوم إذا قّصرت الدولة في البحث 
عن الجناة أو في محاكمتهم أو معاقبتهم أو التساهل  المؤدي لهروبهم أو العفو 

          (3)عنهم.
من زمن ألخر و من مكان ألخر و بالتالي البد المقصود بالتقصير ختلف يقد و  

أهم تلك اإلجراءات بتغير الظروف و الدولة ملزمة بمسايرة ذلك، و من  مالءمةمن 
 من األجانبتنبيه و تحذير التي على الدولة المستقبلة للسواح األجانب  التدابير

  الحق.وان التهديد و محاولة منع كل عد
كما تجدر اإلشارة في هذا المضمار إلى ضرورة التمييز بين صفة األجنبي فممثلي 
الدول األجنبية لهم حصانة خاصة على الدول أن تطبق فيها القواعد الدبلوماسية 
المألوفة و التي تفرض عليها توفير حراسة أمنية مشددة للشخصيات الدبلوماسية أو 

ية أو زيارات عمل حكومية بناء على اتفاقيات بين تلك التي تجري زيارات رسم
الدول، أما رعايا الدول األجنبية الخواص الذين ال يمثلون دولهم في ذلك، و بالتالي 
يدخول إقليم الدولة األجنبية فتوفير الحماية لهم يكون بنفش الشكل الذي يتمتع به 

وشيك يجب أن  المواطنين،  لكن في بعض الحاالت إن كان استهدافهم واضح و
توفر لهم الحماية الخاصة، ليس بصفتهم كأجانب و إنما بصفتهم كأشخاص مهددين 

الدولة بتنبيههم و تحذيرهم من التهديدات  فتلتزمعلى الدول حمايتهم على إقليمها، 
التي قد تطالهم و لكن ليست ملزمة بحمايتهم حماية مشددة كما هو الحال بالنسبة 

 .يينأو الدبلوماس للرسميين
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السياح المبحث الثاني: مسؤولية الدولة عن الجرائم التي يرتكبها رعاياها ضد 
 األجانب

عن االعتماد  ال تستغني ةالدولة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية الدولي   
، و بالتالي البد له من موظفين إلى أفعال إرادته ةعلى األشخاص الطبيعية لترجم

لمصلحته، و من جهة أخرى من الشعب من عناصر الدولة التي يتصرفون باسمه و 
وجدت لحمايته و الدفاع عنه إن تم االعتداء عليه، وبناء على ما سبق نجد أن 
الدولة قد تتحمل مسؤولية رعايا عند االعتداء على أجنبي سواء تعلق األمر بموظف 

اطن من مواطنيها يعمل باسمها أو استثناء في حاالت خاصة عندما يرتكب الفعل مو 
ال يعمل باسمها. و في سياق أخر يختلف حكم مسؤولية الدولة إن ارتكب االعتداء 

 على األجنبي على إقليم الدولة.
مسؤولية الدولة على االعتداءات التي يرتكبها رعاياها من  المطلب األول:
 الموظفين لديها

بين  السياح األجانبفي إطار المسؤولية الدولية على االعتداء الذي يطال  نميز
 حالتين:

من دولته intra vires إذا كان الموظف تصرف بناء على إذن و ترخيص  -/1
فإنها تتحمل المسؤولية الدولية عن األضرار التي يحدثها و هذا بصرف النظر عن 

 مطابقته للقانون الداخلي للدولة.
فتتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه شخص أو     

مجموعة أشخاص يمارسون فعليا بعض سلطات و صالحيات و امتيازات السلطة 
العامة في حالة غياب أو عدم كفاية السلطات الرسمية و في الظروف التي تقتضي 

 و هذا ما يعرف بنظرية الموظف الفعلي. (4)ذلك.
كما يقع على عاتق الدولة مسؤولية أعمال األشخاص العامة و الخاصة التي     

تمارس وفقا للقانون الداخلي للدولة بعض صالحيات السلطة العامة، بالرغم أنها ال 
تدخل في إطار الهيئات الرسمية أو الموظفين العامين الرسميين، بشرط تصرفه عند 

      (5)فة.ارتكابه للعمل غير المشروع بهذه الص
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و تقوم المسؤولية الدولية للدولة إذا ارتكب شخص أو مجموعة أشخاص عمال     
غير مشروع دوليًا، و لو لم يكونوا موظفين عامين أو هيئات عامة لديها، في حالة 
ما إذا كان ذلك بناء على تعليمات أو أوامر أو كان تحت رقابة أو إشراف هذه 

  ( 6)الدولة.
 ثل السلطة التنفيذية تصرف بدون ترخيص أو تجاوز اختصاصهإذا كان مم -/2

ultra vires  أو خالف األوامر و التعليمات التي تلقاها من دولته، فنمّيز بين ،
 افتراضين:

إذا كان ارتكاب الموظف للعمل غير المشروع بمناسبة تأدية  اإلفتراض األول: -أ
ام المحاكم الدولية، هي التي تتحمل أعماله ومهامه فالدولة، حسب غالبية الفقه و أحك

المسؤولية الدولية عن األضرار التي يسببها، ألنها من جهة لم تحسن اختيار 
موظفيها أو أساءت تكوينهم أو فرض انضباطهم المهني و من جهة أخرى مسألة 
االختصاص و عدم احترام التعليمات شأن داخلي للدول ال يجوز لدولة أخرى أن 

 (7)ال يجوز للدولة المدعى بمسؤوليتها أن تتحجج أو تدفع به.تتدخل فيه كما 
و لقد نص على هذا مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية     

للدولة على العمل غير المشروع فجاء فيه: " يعتبر فعال صادرا عن الدولة بمقتضى 
يان مخول له صالحية القانون الدولي تصرف أي جهاز من أجهزتها أو شخص أو ك

ممارسة بعض اختصاصات السلطة العامة إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان 
 . (8)يتصرف بهذه الصفة، حتى و لو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات"

و من أهم القضايا الدولية التي كرس من خاللها هذا الحكم قضية "غرينالند" بين     
أن صرح وزير خارجية النرويج بإعتراف دولته بسيادة  النرويج والدنمارك، فبعد

الدنمارك على جزيرة "غرينالند" رجعت النرويج عن هذا الموقف، و عرضت القضية 
أفريل  22على محكمة العدل الدولية الدائمة ففصلت فيها لصالح الدنمارك في 

1311. 
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تصريحه باإلعتراف بحيث أن وزير الخارجية يمثل دولته في العالقات الخارجية و     
يندرج ضمن إطار مهامه و اختصاصاته و بالتالي هو ملزم لدولته و تتحمل 
مسؤوليتها الدولية المترتبة عليه، و جاء في قرار المحكمة:" فيما يتعلق بالتساؤل 
حول ما إذا كان الدستور النرويجي يخول وزير الخارجية اإلدالء بمثل هذه 

  (9)التصرفات فإنه ال يعني الحكومة الدنماركية". التصريحات أو القيام بمثل هذه
: إذا صدر من الموظف العمل غير المشروع دوليًا خارج اإلفتراض الثاني -ب

مناسبة تأدية مهامه وتصرف بصفة شخصية فيأخذ هنا حكم تصرفات الرعايا من 
مسؤولية غير الموظفين في الدولة. و القاعدة العامة في ذلك أن الدولة ال تتحمل 

أعمال رعاياها إال إذا ثبت تقصير أو إهمال من جانبها في اتخاذ تدابير الحيطة 
الاّلزمة لمنع تلك األعمال غير المشروعة قبل وقوعها و معاقبة الفاعلين و تعويض 

 الضحايا بعد وقوعها.
 الحماية الدبلوماسية للرعايا السائحينالمطلب الثاني: 

الدبلوماسية على شرطين أساسين لكي يمح للدول التدخل من يقوم الحق في الحماية 
أجل المطالبة بحقوق رعيتها السائح الذي تم االعتداء عليه في إقليم دولة أخرى. و 
يبقى التزام الدولة في مواجه رعيتها المعتدى عليه ذو طابع تقديري ال يجوز للمواطن 

ة التصرف حسب ما تراه أن يجبر دولته من أجل حمايته، بل لها الحق في حري
مالئما للمصالح العامة و الخاصة في الدولة، فقد تتنازل عن حق الرعية من اجل 

 خدمة مصالح أسمى.
و يشترط لتحريك نظام الحماية الدبلوماسية من طرف الدولة أو المنظمة الدولية  

 لية.هما: الجنسية أو الربطة القانونية و استنفاذ طرق الطعن الداخ شرطين أساسين
 جنسية السائح األجنبي كشرط جوهري  أوال:  

بداية تجدر اإلشارة إلى أن الحماية الدبلوماسية تخضع للقواعد العرفية و بعض     
القواعد االتفاقية الخاصة بمواضيع محددة و لكن ليست هناك اتفاقية دولية عامة 

درجتها لجنة القانون متعلقة بالحماية الدولية و نظرا ألهميتها في القانون الدولي أ
وأتممت مشروع مواد خاصة  1331الدولي في المواضيع الخاصة بالتقنين سنة 
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باتفاقية دولية حول الحماية الدبلوماسية و عرضتها على الجمعية العامة سنة 
2221.(10) 

إن تدخل شخص من أشخاص القانون الدولي لصالح شخص غير دولي،         
إصالح الضرر الالحق به نتيجة فعل ارتكبه شخص طبيعي أو معنوي، من أجل 

دولي آخر، البد من استفاءه لشرط الصفة في هذا الشخص الدولي، أي البد من 
إثبات تضرر هذا الشخص الدولي بشكل غير مباشر جراء المساس بحق شخص 
غير دولي، و يكون هذا اإلثبات عن طريق تحديد الرابطة و العالقة القانونية 

ي الجنسية إذا كان هذا الشخص دولة و العالقة الوظيفية إذا كان الشخص المتمثلة ف
 منظمة دولية.

البد على الدولة إثبات جنسيتها و ال يأخذ بعين االعتبار مصدر أو أصل    
الجنسية فتستوي الجنسية بالدم أو باإلقليم أو بالتجنس أو باستخالف الدول أو 

 .(11)غيرها
تكون فعلية في حالة تعددها، حسب ما قررته محكمة  و يشترط في الجنسية أن    

و حيثيات هذه  1311أفريل 21العدل الدولية في قضية " فريدريك نتبوهم" في 
القضية هو أن " فريدريك نتبوهم " ولد في ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر واستقر 

ألمانيا. و في و أبقى على عالقات عائلية و مهنية في  1321سنة (12)في غواتيماال
بداية الحرب العالمية الثانية تحصل بعد إقامة قصيرة األمد في ليشتنستاين على 

 .(13)جنسيتها
لقد تمت معاملته من طرف غواتيماال خالل الحرب العالمية الثانية كمواطن دولة     

عدوة " ألمانيا " و جردته من ممتلكاته و اعتقلته بعدها. فتدخلت ليشتنستاين لحماية 
نتبوهم دبلوماسيا من األضرار التي ألحقتها به غواتيماال و رفعت ضدها دعوى أمام 
محكمة العدل الدولية التي قررت أن الجنسية التي تحصل عليها نتبوهم من 

 ليشتنستاين ال يمكن مواجهة غواتيماال بها لكون جنسية غير فعلية.
دولة لصالح شخص يحمل  كما ال يجوز تحريك الحماية الدبلوماسية من دولة ضد   

جنسيتها أيضا، يعني ذلك المواطن ضد دولته، و هذا مقرر منذ إبرام معاهدة الهاي 
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و التي جاء في المادة الرابعة منها: " ال يجوز لدولة  1312المتعلقة بالجنسية لسنة 
ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح مواطنها في مواجهة دولة يكون كذلك من 

 .15و أكد ذلك مشروع لجنة القانون الدولي حول الحماية الدبلوماسية ،(14)رعاياها"
كما وضع مشروع لجنة القانون الدولي حول الحماية الدبلوماسية استثناء في      

يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق  "هذا الشأن بحيث
بشخص ما ضد دولة يكون هذا الشخص من رعاياها أيضا مالم تكن جنسية الدولة 

وفي تاريخ تقديم المطالبة رسميا  سية الغالبة في تاريخ وقوع الضرراألولى هي الجن
دولية والحماية الدبلوماسية ، و يمكن تحريك المطالبة بالمسؤولية ال16على السواء "

 (17).بشكل مشترك بين دولتين أو أكثر يحمل الضحية جنسية كالهما

و قد تثار مسألة التاريخ الذي يشترط فيه قيام رابطة الجنسية، فمن المتفق عليه     
هو وجوب حصولها و استمرارها من تاريخ وقوع الفعل الضار إلى تاريخ تحريك 

، و (18)لفوا في مدى إلزامية بقاءها إلى غاية الحكم النهائيالمطالبة الدولية و اخت
 .19يفترض استمرار الجنسية إذا كانت ثابتة في التاريخين

إال أن االجتهاد القضائي للتحكيم الدولي كان قد استقر على اشتراط استمرارية      
قل " أي التغيير التعسفي للجنسية لن  forum shopingالجنسية لتجنب ما يسمى ب"

الحماية الدبلوماسية لدولة أكثر قوة أو حرص على مصالح مواطنيها، لكن تم 
التساهل نسبيا مع هذا الشرط لطول إجراءات الحماية الدبلوماسية من جهة أو التغيير 
اإلجباري للجنسية خالل مدة إجراءات الحماية الدبلوماسية كحالة ضم أقاليم الدولة أو 

 .(20)االتحاد
الذكر أن شرط الجنسية بالرغم من اشتراطه كقاعدة عامة لتحريك و الجدير ب    

نظام الحماية الدبلوماسية إال أنه يجوز للدول االتفاق على التخلي عنه في اتفاقيات 
خاصة إذا اقتضت العالقات الدولية ذلك، و هذا ما وردت اإلشارة إليه في قرار 

و الذي  1313يا و ليتوانيا سنة محكمة العدل الدولية الدائمة في النزاع بين استون
جاء فيه " عند عدم وجود اتفاق دولي خاص، فإن رابطة الجنسية بين الفرد و الدولة 
هي الرابطة التي تخول للدولة الحق في الحماية الدبلوماسية"، كما تعرضت محكمة 



ISSN: 2333-9331 واالقتصادية مجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي          

 

340 

 

العدل الدولية لهذه المسألة في قضية "كونت برنادوت" و جاء فيها " حتى بالنسبة 
لعالقات بين الدول فإنه من المتصور في حاالت معينة أن تتصدى الدولة لحماية ل

 .(21)أشخاص ال يتمتعون بجنسيتها"
و قد تثور في هذا السياق مسألة الحماية الدبلوماسية لعديمي الجنسية و ما في     

، فبعدما كان مستقر أن من ليس له جنسية ليس له الحق في الحماية (22)حكمهم
الدبلوماسية و مع تطور القانون الدولي خاصة في شقه اإلنساني، أصبحت الجنسية 
ليست شرطا لحماية بعض الفئات ممن ليس لهم جنسية الدولة الحامية و يتعلق 
األمر بعديمي الجنسية و الالجئين. و أكدت لجنة القانون الدولي في مشروع موادها 

حماية هذه الفئات دبلوماسيا استثناء عن  المتعلقة بالحماية الدبلوماسية على جواز
 القاعدة العامة.

و ورد في هذا السياق في مشروع لجنة القانون الدولي حول الحماية الدبلوماسية     
: "يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدولية فيما يتعلق بشخص عديم (23)ما يلي

تقديم الرسمي الجنسية إذا كان ذلك الشخص وقت وقوع الضرر و في تاريخ ال
 للمطالبة يقيم بصفة قانونية و اعتيادية في تلك الدولة.

يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به تلك  -
الدولة كالجئ إذا كان ذلك الشخص وقت وقوع الضرر و في تاريخ التقديم الرسمي 

و ال تنطبق الفقرة السابقة فيما  دولة.للمطالبة يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك ال
يتعلق بضرر ناجم عن فعل غير مشروع دوليًا ارتكبته الدولة التي يحمل الالجئ 

 (24)جنسيتها".

كما أكدت لجنة القانون الدولي، بناء على ما طبقه القضاء الدولي خاصة في     
السفينة في  ، على حق الدولة مالكةi am alone "(25) قضية سفينة "أنا الوحيدة 

التدخل لحماية طاقم السفينة دبلوماسيا حتى و لو كانوا من غير أصحاب جنسيتها، 
فجاء في المادة الثامنة عشر من مشروع موادها المتعلقة بالحماية الدبلوماسية ما 
يلي: " ال يتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة في ممارسة الحماية الدبلوماسية 

ة جنسية السفينة في التماس الجبر بالنيابة عن أفراد ذلك الطاقم لصالحهم بحق دول
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بغض النظر عن جنسيتهم عندما يصيبهم ضرر يتعلق بضرر يصيب السفينة جراء 
 (26)فعل غير مشروع".

  استنفاذ طرق الطعن الداخلية ثانيا:
إذا سبب فعل مسند لدولة ما ضررا برعية دولة أخرى يحق لهذه األخيرة أن     

تحرك إجراءات الحماية الدبلوماسية لكن بشرط موضوع لصالح الدولة التي يكون 
ضدها هذا اإلجراء، و هو استنفاذ طرق الطعن الداخلية، يعني أن الشخص المحمي 

الوطنية  و المحلية اإلدارية أو  البد أن يلجأ بداية إلى طرق الطعن والمراجعة
القضائية التي تمنحها هذه الدولة لألجانب، و يجب أن يستنفذ كل الوسائل، سواء 

 الودية أو القضائية.
و لكن يستبعد الشرط في حالة ما إذا كانت طرق الطعن و المراجعة فارغة من     

العمل ال تحاسب و  فحواها أو كان نشاطها مجمد أو أن الهيئة التي كانت وراء هذا
، أو كان هناك تأخير في الرد غير مبرر من جانب الدولة (27)ال يطعن في قراراتها

المدعى بمسؤوليتها، أو يمنع الشخص المتضرر منعا واضحا من الّلجوء إلى طرق 
 .(28)الطعن الداخلية أو أن تتنازل الدولة المدعى بمسؤوليتها عن هذا الشرط

ن بعض االتفاقيات الدولية الخاصة نصت صراحة في و الجدير باإلشارة أ    
أحكامها على اسقاط شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية لتحريك الحماية الدبلوماسية 
في المجال الذي تنظمه، ونذكر منها االتفاقية الدولية حول المسؤولية الدولية عن 

ة عشر منها " ال األضرار التي تسببها اآلليات الفضائية بحيث نصت المادة الحادي
يشترط للمطالبة بإصالح الضرر من دولة اإلطالق استنفاذ طرق الطعن الداخلية 

."...(29) 
والهدف المنشود من وضع هذا الشرط هو من جهة منح الدولة المعنية فرصة     

إلصالح ما انجر عن األعمال الضارة المسندة إليها، و من جهة أخرى فعل ما من 
 د النزاعات الدولية والقضايا المرفوعة أمام المحاكم الدولية.شأنه أن يقلص من عد
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 خاتمة
الحق في األمن من أهم الحقوق التي من أجل تحقيقها أسست الدول و قامت فلسفة  

وجودها، فهو يثبت لكل إنسان تواجد في إقليم دولة، حتى بغير وجه حق، أما إن 
كان في إطار قانون كما هو الحال بالنسبة للسياح األجانب الشرعيين، فيحق لهم ما 

ي إطار ما ينص عليه القانون الداخلي يثبت للمواطن من حق في توفير األمن ف
 للدولة المضيفة.

و في إطار القانون الدولي تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن االعتداء على السائح 
األجنبي، في إطار االنون العرفي و االتفاقي الذي ينظم مسؤولية الدولة على 

، و منه ى إقليمهاموظفيها و رعاياها و االعتداء و المساس بالحق في األمن عل
تتحمل الدولة مسؤولية عمل موظفيها إن اعتدوا على السائح االجنبي إن كان ذلك 
في أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، أما خارج هذا االطار فالدولة ال تتحمل مسؤولية 

 رعاياها سواء كانوا موظفين و غير موظفين لديها إال في حالة التقصير.
 الدولية الخاصة بأمن السياح، نقدم التوصيات التالية: و في إطار المسؤولية 

أوال: ضرورة وضع اتفاقية دولية خاصة بالمسؤولية الدولية للدولة عن االعتداء على 
السياح األجانب، بالنظر لتردد حاالت االختطاف و االعتداءات اإلرهابية من جهة و 

نونية للضغط عليها بدون تحميل بعض الدول المسؤولية في بطريقة اعتباطية غير قا
 وجه حق.

في موافقة الدول على مشاريع لجنة القانون الدولي لألمم المتحدة، من  اإلسراعثانيا: 
أجل وضع القواعد العامة قد تسد فراغا قانونيا في هذا المجال، و تطبيقها على 

 مسائل األمن السياحي في انتظار اتفاقية خاصة. 
في توفير األمن للسياح األجانب، نقترح وضع تعهد من ثالثا: إلى جانب جهود الدول 

جانب السياح الذي يدخلون التراب الوطني يتضمن إعالمهم بالمناطق الخطيرة التي 
 إن خالفوا هذا التنبيه. ينبغي عليهم زيارتها تحت مسؤوليتهم

  :المعتمدة المراجعالهوامش و 
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Résumé  

Depuis presque trois décennies on assiste à une compagne de 

sensibilisation auprès des masses de la population à travers tout le 

globe les incitants à préserver leurs villes ainsi que leur entourage 

pour une meilleure qualité de vie et un développement durable. 

Dans cette perspective, apparaît l’intérêt de notre 

communication comme un élément d’aide à la mobilisation de tous 

les acteurs de la ville, autrement dit de l’environnement, et 

orientation des humains vers une philosophie des 3R « Réduire, 

Réutiliser, Recycler » pour la promotion d’un tourisme 

environnemental et une culture de société responsable. 

Mots clés : marketing, développement durable, tourisme 

responsable, communication responsable, l’offre responsable, 

industrie touristique. 

Absterct 

For nearly three decades there has been a campaign to raise 

awareness among the masses of the population across the globe 

encouraging them to preserve their cities and their surroundings for 

a better quality of life and sustainable development. 

In this perspective, the interest of our communication appears 

as an element of helping to mobilize all the actors of the city, in other 

words the environment, and orientation of humans towards a 

philosophy of 3R "Reduce, Reuse, Recycle "For the promotion of 

environmental tourism and a culture of responsible society. 

https://www.facebook.com/amine.mokhefi
mailto:irisa16@hotmail.fr
mailto:mokhefiamine@yahoo.fr
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Key words: marketing, sustainable development, responsible 

tourism, responsible communication, responsible supply, tourism 

industry. 

 

INTRODUCTION 

 

La préoccupation environnementale semble maintenant bien 

ancrée dans les sociétés et tout citoyen a pris consciences des enjeux 

environnementaux et sociétaux pour préserver l’avenir de la planète. 

Cependant malgré cette prise de conscience de part et d’autres il reste 

encore fort à faire pour améliorer les pratiques des entreprises en 

particulier dans le domaine du marketing. 

 

On peut dans ce contexte signalé qu’il y a eu de nombreux 

progrès, ces dernières années dans le secteur et on peut même 

aujourd’hui parler de « marketing vert ». De ce fait on peut dire que 

l’objectif de cette recherche est de présenter les liens entre le concept 

marketing et la promotion d’une industrie touristique créatrice de 

valeur pour notre pays. 

 

Apparu pour la première fois en 1990 dans une étude réalisée 

par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 

le terme de la préoccupation environnementale, prend toute son 

ampleur avec l’organisation du sommet de la terre de Rio de Janeiro, 

en 1992, et le sommet mondial de Johannesburg, en 2002, qui lui 

permis une notoriété planétaire. 

 

Ainsi on a commencé à introduire les concepts liés au 

marketing dans la préoccupation environnementale à savoir :  

 

«Le concept de besoins, et plus particulièrement des besoins 

essentiels pour le citoyen à qu’il convient d’accorder la plus grande 

priorité, et l’idée des limitations que l’état des techniques et 

l’organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à 

répondre aux besoins actuels et futurs ».(1( 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي           

 

3 

 

L’association entre préoccupation environnementale et 

marketing: «l’environnement ne peut être protégé si l’offre ne tient 

pas compte du coût de la destruction de l’environnement». (2( 

Donc l’objectif de ce premier chapitre est d’essayer de faire la 

relation entre le concept marketing et la préoccupation du lancement 

d’une industrie touristique responsable et rentable en même temps.   

En ce sens, il semble que le marketing constitue un facteur 

efficace pour atteindre l’objectif de développement durable puisqu’il 

est constitué de l’ensemble des actions qui vise à utiliser le 

positionnement écologique d’une marque ou d’un produit pour 

augmenter les ventes et améliorer l’image de l’entreprise. Le 

marketing peut se baser sur les caractéristiques écologiques d’un 

produit (matières premières écologiques, produit recyclable ou 

biodégradable,..), sur des promotions vertes (1’arbre planté pour un 

achat) ou sur les promesses environnementales de l’entreprise 

(fondation, actions écologiques). Dans le cadre du marketing vert, il 

est parfois difficile de distinguer les objectifs purement marketing 

d’une véritable démarche citoyenne.(3( 

 

Afin de montrer la participation des pratiques du marketing à 

la promotion d’une industrie touristique créatrice de valeur, cette 

communication s’articule sur quatre points essentiels qui touchent 

chacun un des acteurs de l’environnement : 

  

 Le marketing vert et ses fondements ; 

 Les consommateurs à travers la consommation verte ; 

 Les entreprises par le biais de la production verte ; 

 Les pouvoirs publics moyennant la communication 

environnementale. 

 

I. Le concept du marketing vert. 

 

Le « marketing vert » correspond à la prise en compte dans les 

démarches marketing des problèmes écologiques et 

environnementaux de la planète (pollution, réduction des ressources, 

réchauffement climatique).  
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I.1. le marketing vert. 

 

Le terme est utilisé pour décrire les activités propres au 

marketing qui vont : 

 

 Tenter de réduire l’impact environnemental des produits et des 

services déjà proposés sur les marchés, en lien avec leur système de 

production et de destruction ;  

 Développer et promouvoir des activités, produits ou services 

nouveaux, et des comportements plus respectueux de 

l’environnement. 

Ces aspects devront se trouver dans la détermination des 

stratégies de marques, des caractéristiques du produit, de leur prix et 

de leur mise sur le marché (choix des communications, des circuits 

de distribution). Le marketing vert doit éviter la tentation facile du 

« greenwashing ou verdissage »(4( qui consistent à utiliser des 

arguments dits « verts » pour vendre les produits sans réel fondement 

ou modification. Le marketing vert à connu différentes évolution 

depuis sa naissance passant du marketing écologique au marketing 

environnemental au via le marketing biologique ou vert.   

 

  I.2. Le concept du marketing écologique  

 

Né en au milieu des années 1970 sous la poussée d’une prise 

de conscience des problèmes environnementaux au sein des instances 

politiques internationales, le marketing vert (ou green marketing) 

s’attache dans sa perspective première à « servir la cause » 

écologique. Il s’intéresse essentiellement aux problèmes de pollution 

de l’air, de la diminution des ressources pétrolières de l’impact 

écologique de certains pesticides ou produits chimiques. Son mode 

d’action s’étend à un nombre limité d’industries mises en cause 

directement pour leurs activités industrielles (industries chimiques, 

pétrolières, automobiles, cimenteries) et concerne finalement très peu 

de consommateurs et d’entreprises. La principale évolution de cette 

phase pour la fonction marketing a été d’intégrer de façon plus 
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systémique les régulations environnementales et leurs dérivées 

légaux et techniques, générant des interactions plus directes avec les 

services juridiques et industriels des entreprises. Mais à ce stade 

d’intégration, l’environnement reste encore une contrainte et une 

source de coût. Toutefois, cette période intermédiaire a permis à des 

entreprises des stratégies marketing réellement différenciantes, 

généralement portées par des créateurs « convaincus » de la nécessité 

d’un changement de fonctionnement des marchés : Body Shop, Ben 

& Jerry’s Patagonia, Stommy Fields Farms. Ces entreprises 

précurseurs ont su évoluer avec le temps et sont considérées à 

l’époque actuelle comme les pionniers du marketing vert, faisant 

l’objet d’un intérêt grandissant de la part de marché (rachat de Body 

Shop par l’Oréal, de Ben & Jerry’s par Unilever, de Stommy Fields 

Farms par Danone). 

 

De façon antérieure ou quasi-concomitante, le marketing des 

produits biologiques s’est développé pour répondre à une demande 

très précise de consommateurs soucieux de préserver à la fois leur 

santé et leur nature, et identifiés comme des consommateurs 

écologistes. Ce marketing repose plutôt sur la mise sur le marché de 

produits alimentaires issue de l’agriculture biologique et constitue 

une excroissance du marketing écologique, mais ne diffère pas dans 

ses pratiques des approches classiques de la fonction marketing. Des 

entreprises comme Bjorg ou La Vie Claire se sont alors spécialisées 

dans la détermination d’une offre répondant aux attentes de ce 

segment particulier de clients et constituent les précurseurs d’une 

niche de marché actuellement en expansion.(5(  

                  

I.3. Le concept du marketing environnemental. 

 

Dans la seconde partie des années 80, le marketing vert 

commence à prendre une connotation plus anxiogène reliée à des 

catastrophes écologiques comme Bhopal ou Tchernobyl, et se 

positionne délibérément sur le registre plus large de l’environnement. 

Le marketing écologique perçu comme une contrainte épisodique 

devient alors une nécessité globale. Il se transforme en marketing 
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environnemental, qui incluse une vision étendue et macro-

économique de sa mission. Il commence à diffuser des approches et 

des modes de fonctionnement lui permettant de répondre aux 

pressions exercées par la société civile, les instances politiques et les 

ONG. (6( 

  

Ces nouvelles « parties prenantes » s’insèrent dans les 

communications, les promotions et les discours internes d’un nombre 

grandissant d’entreprises. Elles contribuent à faire évoluer les 

réflexions sur les processus de production et de distribution des 

produits et services. Cette période correspond à une étape où la prise 

de conscience des décideurs et managers devient réelle, et où 

l’environnement naturel se réinsère comme facteur déterminant de 

l’analyse marketing classique d’un marché, sous l’angle essentiel de 

ses menaces. 

 

L’approche soutenable ou durable de la consommation et de la 

production portée par le mouvement économico-politique du 

développement durable contribue aux années 90 à donner ses lettres 

de noblesse à un marketing vert encore balbutiant. Par sa nature 

transdisciplinaire affectant la société dans son ensemble, le concept 

du développement durable donne au marketing vert une crédibilité et 

un caractère désormais universel et primordial. Le marketing vert 

s’appuie sur une vision nouvelle et a comme mission, non seulement 

de résoudre les problèmes actuels en posant des limites aux actions 

commerciales et marketing, mais aussi d’ouvrir des opportunités 

stratégiques en lien avec la sauvegarde de l’environnement, des 

ressources naturelles et donc des êtres humains. 

 

« Bien qu’il soit difficile, sur un plan théorique ou pratique, de 

distinguer clairement le concept de marketing vert d’autres concepts 

plus holistiques comme le marketing durable ou responsable, on peut 

considérer que le marketing vert est basé sur la redéfinition des 

approches marketing via le prisme central de la prévention de 

l’environnement naturel ».(7( 
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    I.4. Le nouveau périmètre d’action du marketing vert. 

 

C’est par le degré d’intégration et de renouvellement de ces 

démarches dans les stratégies des entreprises que vont pouvoir être 

identifiés des divergences entre les entreprises et les types de 

marketing vert. En effet, entre la simple utilisation d’un slogan 

publicitaire, le « verdissage » d’une gamme de produits peu 

renouvelée et l’intégration globale d’un processus d’industrialisation 

écologique dans les produits, les écarts peuvent être démesurés. 

 

Au-delà du constat, le périmètre d’action du marketing vert ne 

peut être défini que dans une approche globale de la vie d’un produit 

et tourne donc autour de trois axes de travail majeurs (8( 

 

 la qualité et la performance environnementale des produits 

Améliorer et garantir et la performance environnementale des 

produits mis sur le marché constitue la clé d’entrée et fondement de 

tout marketing vert. Il se base sur des concepts qui seront explicités 

dans la deuxième partie qui va traiter le mix marketing et la 

dimension environnementale mais qui sont systématiquement 

évoqués ici :  

 

 S’appuyer sur l’approche cycle de la vie du produit qui 

consiste à prendre en compte l’ensemble des impacts 

environnementaux réalisés lors des étapes de conception des 

produits, de leur création à leur destruction, dans le but de les mesurer 

et de les diminuer ; 

 Proposer des produits « verts » reste appertise la plus visible 

d’une stratégie environnementale et la mission première du 

marketing. Celle-ci peut passer par la mise sur le marché soit de 

produits et technologies économiseurs d’énergie, soit de produits 

totalement reconçus selon des critères environnementaux. La 

présence de labels sur les packagings des produits constitue un critère 

qui permet aux consommateurs de les identifier. La distribution par 

le biais de réseaux sélectifs ou spécialisés constitue aussi un critère 
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distinctif, qui n’empêche pas des approches plus globales via les 

réseaux de la grande distribution. 

   

 Des modes de consommation plus verts  

Le fait d’anticiper et d’accompagner des changements de 

comportements de la part des clients et consommateurs constitue une 

voie habituelle du marketing. Dans le cadre précis du marketing vert, 

cela correspond à un véritable changement dans l’appréhension des 

modèles consommatoires par les managers du marketing. Ce 

changement reste dépendant d’une prise en compte nouvelle des 

produits et des clients, qui s’articule sur trois leviers d’action 

principaux :  

 

 Passer progressivement à moins de produits et plus de 

services : la dématérialisation en lien avec l’économie de la 

fonctionnalité présuppose une modification de la perception de la 

nature des produits via leurs usages et leurs fonctions, et une refonte 

de produits selon cette vision ; 

 Se centrer sur la valeur des besoins : cette idée est 

directement liée à la prise en compte de la finitude de certain nombre 

de ressources, et de la nécessité d’une gestion plus réfléchie des biens 

produits. Elle reste aussi connectée au mouvement de critique du 

capitalisme initié par des sociologues ou des économistes. Réfléchie 

à la valeur réellement perçue d’une innovation, améliorer la 

durabilité des biens pour répondre aux critiques tournant autour du 

gaspillage et de la profusion, constituent des voies à intéressantes que 

les services marketing doivent creuser ; 

 Réorienter la communication et l’argumentation : pour 

promouvoir des produits verts et des approches de production 

respectueuses de l’environnement, le marketing doit se focaliser sur 

la clarification de ses offres et l’argumentation précise et non faussée 

des éléments concernés. De nombreux outils évoqués ultérieurement 

peuvent être utilisés sur les packagings ou sur les produits : les labels, 

les étiquette environnementales, les indicateurs sur les processus 

industriels, les filières qualité. Ils doivent aussi être soutenus par des 

compagnes de communication orientée vers la preuve et les avancées 
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tangibles en matière d’environnement plutôt que sur des valeurs 

symboliques ou trop encrés sur le rêve.  

 

 Des changements et des perspectives pour la fonction 

Pour la fonction marketing, la mise en œuvre de stratégies 

vertes présuppose la réorientation de sa vision du marché, qui devra 

être plus globale et plus transversale. Elle dépend aussi des interfaces 

qu’elle saura développer avec d’autres services de l’entreprise 

(production, logistique, développement durable), et avec des acteurs 

extérieurs, cabinets d’éco-packaging, agences de notation ou 

organismes certificateurs. L’ensemble de ces orientations de travail 

doivent s’établir dans une  triple perspectives pour la fonction :  

 

- Réduire certains coûts actuels et futurs pour améliorer l’attractivité 

des offres et réduire l’écart de prix entre produits verts et les autres ; 

- Conserver des parts de marché ou des positions concurrentielles 

potentiellement menacées ; 

- Développer de nouvelles opportunités de marché et s’établir comme 

une entreprise pionnière ou leader sur des marchés d’avenir. 

 

II. La consommation verte 

 

II.1. La definition(9( 

 

La consommation verte représente un mode de consommation 

compatible avec un développement durable et une gestion rationnelle 

des ressources naturelles tout en veillant au respect des droits de 

consommateurs ; savoir la qualité et la sécurité ainsi  que leur 

disponibilité sur le marché. 

 

La consommation verte repose sur une modification des 

comportements de consommation impliquant une réflexion sur les 

choix opérés lors de l’achat et de l’utilisation des produits et de 

services et la manière de traiter les déchets issus de cette 

consommation sur l’environnement. 
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Le concept « produit propre » est utilisé pour caractériser les 

produits qui comportent, durant la totalité de leur cycle de vie, c’est 

à dire depuis le moment de leur conception et de leur production 

jusqu’à leurs élimination, un impact minimal sur l’environnement. 

 

Donc on peut dire que la consommation verte constitue depuis 

quelques années une nouvelle tendance de l’économie et elle 

représente une composante de la politique environnementale pour les 

pouvoirs publics que leurs buts poursuivis sont :  

 

 De promouvoir les produits et les services les mois polluants 

tant au niveau de leur conception et leur production qu’au niveau de 

leur utilisation et de l’élimination des déchets résultant de leurs 

utilisations ; 

 De promouvoir une utilisation rationnelle des ressources 

naturelles dans le cadre de développement durable. 

 

Les expériences réalisées en matière de consommation verte 

indiquent que les différents types de masures (mesures 

réglementaires, économiques et culturelles, sensibilisation, 

information et formation) doivent être menées conjointement et de 

manière cohérente pour être réellement efficace dans l’évolution des 

mentalités et des comportements. Il s’agit de programme de longue 

haleine nécessitant d’important moyens humains et financiers. 

 

II.2. Enjeux et objectifs de la consommation verte 

 

L’enjeu est d’aider les consommateurs (les citoyens) à opérer 

une réflexion adéquate lors de l’achat et l’utilisation des biens et 

services sans oublier d’intégrer la protection de l’environnement dans 

leurs comportements en tant que consommateurs et citoyens. 

 

L’objectif poursuivi par la consommation verte est de modifier 

le comportement des consommateurs dans un sens plus favorable à 

« l’environnement ». A moyen terme cette modification doit inciter 

tous les acteurs économiques à adopter des comportements 
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contribuant davantage au développement durable. A long terme, la 

consommation verte devra couvrir non seulement la consommation 

des produits et services d’utilisation courante, mais également la 

consommation des produits et services dans les domaines des 

transports, du tourisme, des loisirs etc. 

 

La modification des comportements en matière de 

consommation verte grand public peut s’envisager à quatre 

niveaux (10( 

 

 Lors des choix généraux liés aux différentes fonctions et 

activités du ménage et de la famille, les consommateurs peuvent faire 

des choix dont les impacts seront plus ou moins dommageables pour 

l’environnement ; 

 Lors d’achat de produits et de services. Il s’agira d’éviter les 

achats superflus ou mal adaptés à l’usage, de choisir des produits plus 

propres, des biens durables, des appareils économiques en 

ressources, d’éviter le suremballage tout en privilégiant le réutilisable 

et le recyclable ; 

 Lors de l’utilisation d’un produit, d’un appareil, d’une 

ressource, une information correcte et complète en ce qui concerne 

l’utilisation du produit est donc indispensable pour que le 

consommateur puisse utiliser correctement, rationnellement et de 

manière économe le produit qu’il a choisi ; 

 Lors de l’élimination du produit et des déchets résultant de 

l’utilisation. Il s’agit de rendre plus efficace la participation 

volontaire des citoyens au collecte sélective de manière à favoriser la 

mise en place et le développement des filières de recyclage. 

 

En ce qui concerne les entreprises, la modification des 

comportements vise à généraliser et à optimiser l’approche 

environnementale préventive par une utilisation accrue des 

instruments d’évaluation en matière d’environnement (audits 

environnementaux, comptabilités environnementales, éco-bilans, 

système communautaire de management environnemental, éco-label, 

etc.)  
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II.3. Actions à mettre en œuvre 

 

- Favoriser la consommation verte dans tous les secteurs de la vie 

économique et sociale ; 

- Inciter et assister les différents acteurs de la consommation au tri et 

au recyclage des déchets notamment en multipliant les infrastructures 

de collecte sélective et en développant les filières de tri et de 

recyclage et en créant des débouchés pour les produits recyclables ; 

- Adopter les systèmes de taxation de manière récompenser les 

consommateurs qui adoptent un comportement éco-civique, 

notamment en participant de façon significative à la réduction de la 

quantité des déchets ; 

- Assurer au consommateur une information adéquate dans le domaine 

de consommation verte, grâce à une collaboration avec les 

associations de défense de l’environnement et des consommateurs ; 

- Introduire la notion de la consommation verte dans tous les niveaux 

d’enseignement. 

 

III. La production verte(11( 

 

III.1. Les produits verts  
 

On entend par un produit vert, des produits non toxiques pour 

l’environnement et les utilisateurs, et notamment biodégradables. 

 

Les produits verts sont conçus, fabriqués et commercialisés de 

telle manière qu’ils puissent être les moins nocifs possible pour 

l’environnement écologique et dont le recyclage éventuel qu’ils le 

permettent a été prévu. Les produits verts sont identifiables à l’aide 

d’éco-labels. A ne pas confondre avec un produit bio. 

 

L’éco-label est un schéma crée par le ministère de 

l’environnement d’un pays. Il est attribué à des produits qui ne 

détériorent pas gravement l’environnement durant leur cycle de vie, 

son objectif est de garantir aux consommateurs la qualité écologique 

des produits industriels. 
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III.2. L’Analyse de Cycle de Vie (ACV)  
 

Une meilleure prise en compte des problématiques 

environnementales passe par une connaissance de plus en plus fine 

des impacts sur l’environnement et la santé humaine liés à la 

composition, la fabrication et la fin de vie des produits. 

L’Analyse de Cycle de Vie est une méthode d’évaluation 

environnementale qui permet de quantifier les impacts d’un produit 

(qu’il s’agisse d’un bien, d’un service voire d’un procédé) sur 

l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières 

premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie, en 

passant par les phases de distribution et d’utilisation. Outil reconnu, 

l’ACV est la méthode la plus aboutie en termes d’évaluation globale 

et multicritères. Elle résulte de l’interprétation du bilan quantifié des 

flux de matières et énergies liés à chaque étape du cycle de vie des 

produits, exprimée en impacts potentiels sur l’environnement. 

 

L’enjeu majeur de l’utilisation de l’ACV est d’identifier les 

principales sources d’impacts environnementaux et d’éviter 

d’arbitrer les déplacements de pollution liés aux différentes 

alternatives envisagées. Cette meilleure connaissance associée aux 

produits peut permettre de hiérarchiser les priorités d’amélioration et 

éclairer des choix techniques et organisationnels dans une démarche 

d’éco-conception par exemple. 

 

La conduite d’une telle évaluation peut également permettre de 

repérer et valoriser les produits présentant les impacts les plus faibles 

dans une démarche d’écolabellisation, d’information des 

consommateurs, et participer au développement de l’offre de produits 

de meilleurs qualité écologique. Favorisant une vision globale des 

impacts générés par les produits ou procédés, déclinée selon 

différentes simulations, l’ACV fournit ainsi des éléments d’aide à la 

décision aux politiques industrielles (choix de conception, 

d’amélioration de produits, choix de procédés, etc.) ou publiques 

(choix de filières de valorisation, critères d’écolabellisation des 

produits, etc.). 
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III.3. L’éco-conception  

 

L’éco-conception est l’axe du marketing vert, elle consiste à 

intégrer la dimension environnementale dans la conception des 

produits. 

 

L’éco-conception prend en compte des impacts 

environnementaux générés à toutes les étapes du cycle de vie d’un 

produit. L’objectif principal de la démarche est de diminuer 

quantitativement et/ou qualitativement les impacts d’un produit ou 

un service sur l’environnement tout en conservant ses performances. 

 

Donc on peut dire que l’éco-conception est une démarche 

préventive par excellence qui vise :  

 

 L’évaluation des principaux impacts d’un produit ou d’un service 

grâce à différentes méthodologies et divers outils ; 

 La minimisation de ces impacts par différentes mesures : changement 

de matériaux, meilleure efficacité énergétique, reprise des produits 

en fin de cycle de vie …etc. 

     

          L’éco-conception progresse et elle est un facteur de la prise en 

compte de l’environnement dans la conception des produits, de 

bonnes idées peuvent émerger des PME-PMI. Les professions 

peuvent être des acteurs au développement durable au même titre que 

les grands groupes. 

 

Dans ce contexte, et dans le but de promouvoir l’éco-

conception dans notre pays on propose les actions suivantes : 

 

 Encourager et accompagner les industriels dans le développement et 

la diffusion de démarche volontaire d’éco-conception à travers 

notamment la motivation à l’intégration et à la certification de 

systèmes de management environnementaux orientés produits verts ; 

 Développer des laboratoires d’aide à l’éco-conception sur l’ensemble 

des zones d’activités industrielles ; 
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 Utiliser et diffuser les outils existants en matière d’éco-conception en 

particulier les analyses en amont des produits tels que l’ACV (voir 

ci-dessus) ; 

 Rédiger et diffuser des guides d’éco-conception par secteur ou par 

type de produit. 

 

Ces mesures doivent être accompagnées par des incitations 

fiscales pour motiver les industriels d’adhérer à la politique nationale 

de développement durable et protection de l’environnement. 

 

IV. La communication durable  

 

Nous allons essayer dans cette séquence de montrer le rôle de 

la communication dans le prise de conscience par la population sur 

les questions et les moyens de développer des connaissances et des 

valeurs nouvelles de même qu’un savoir-faire et de désir de 

participation indispensable au développement durable, notamment 

par le biais de l’Information-Education-Communication (l’IEC) et 

son approche stratégique qui à l’avantage de cumuler les approches 

communicationnelles et éducationnelles qui recouvrent également 

l’enseignement. 

 

IV.1. Le rôle de la communication dans la prise de conscience(12( 

 

Du point de vue historique et théorique, la communication 

apparaît approximativement en 1995 comme l’un des six axes 

principaux qui caractérise l’environnement à savoir : le 

développement durable, la communication durable, l’aménagement, 

les états des eco-systèmes et de la population, et enfin la 

communication. L’axe de communication est alors présenté comme 

le tétraèdre donc chaque côté représente un axe principal. 

« L’optimisation des contraintes revient à chercher une zone 

barycentrique qui tient compte des différentes contrainte », l’axe 

communication assurant la stabilité du tétraèdre.  
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Se construit donc progressivement la notion communication 

environnementale comme outil indispensable pour impliquer et faire 

participer les populations à la réalisation d’objectifs qui sont 

généralement l’amélioration du niveau et la qualité de vie de ces 

populations. 

 

IV.2. L’invention de la communication environnementale(13(  

 

C’est la notion de «  communication verte » forgée par Thierry 

Liabert que l’on a pris la connaissance de la communication, même 

si Paul Debacker aborde cette notion dans son ouvrage « Le 

management vert ». Mais ce dernier ouvrage intègre la 

communication verte dans la stratégie globale de l’entreprise, tout 

comme le premier qui dégage déjà les spécificités de la 

communication environnementale qui sont : 

 

 La protection de l’environnement ; 

 Le didactisme ; 

 La stratégie de mobilisation et d’image. 

 

Le schéma directeur de ce mode de communication comprend :  

 

 L’état de l’opinion ; 

 Le rappel de l’objectif stratégique ; 

 Les objectifs de la communication ; 

 Les messages et les moyens ; 

 L’évolution des actions. 

 

Sur cette base, Vigneron et Francisco vont élaborer ce qu’ils 

appellent les dix commandements de la communication 

environnementale :  

 

 Elle doit tenir en compte de la complexité de l’environnement, 

notamment de la multiplicité des acteurs, de leurs statuts et des 

paramètres et des ressources qui décrivent et font fonctionner les éco-

systèmes humains ; 
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 L’individu est l’élément indispensable de la communication 

environnementale. Les mobilisations sociales s’effacent au profit des 

individualités culturelles qui relient chaque individu à son 

environnement local ; 

 La communication environnementale cherche à impliquer l’individu, 

elle s’appuie sur une communication de proximité qui peut aller 

jusqu’à une communication porte à porte ; 

 La finalité et l’évaluation de la communication environnementale 

s’établissent en fonction du changement durable du comportement 

des individus ; Le phénomène de l’individualisation des sociétés 

modernes isole chaque individu de ses références et de son 

appartenance à des groupes sociaux et explique que son 

comportement devient décisif dans la protection de l’environnement ;  

 Le temps constitue une ressource essentielle de la communication 

environnementale. La recherche et l’adhésion d’un nouveau 

comportement des individus par rapport à l’environnement implique 

que ceux-ci aient le temps d’évoluer l’unité de temps se compte en 

années et la mémoire joue alors un rôle important. C’est un lien entre 

le passé, le présent et le futur. L’évènementiel n’a donc de sens que 

s’il est incorporé dans une stratégie à long terme ; 

 En entreprise la communication interne en direction de 

l’encadrement et des salariés conditionne la communication 

environnementale ; 

 Les éco-outils (lalbellisation des produits, éco-bilans, plans et chartes 

sur l’environnement) basés sur le volontariat constituent le champ 

technologique de la communication environnementale. De plus, ils 

répondent à l’individualisation et apportent à chaque partenaire une 

référence, une garantie sur la qualité de ses produits ou de se 

prestations ;  

 La communication environnementale amène une restructuration du 

fonctionnement des sociétés en réseaux interactifs qui substituent aux 

structures pyramidales hiérarchisées ; 

 Le rôle du monde de l’éducation est systématiquement mis en avant 

dans la communication environnementale. C’est par l’éducation que 

se formeront les comportements des citoyens de demain ; 
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 La référence de l’éthique permet aux acteurs de l’environnement de 

combiner le fonctionnement et la stabilité de l’environnement 

planétaire. L’éco-citoyennté est née de cette nécessité, pour chaque 

individu, adopter une éthique basée sur des valeurs universelles et 

une morale pour un comportement responsable du consommateur. 

Eco-citoyennté, environnement, développement durable, 

consommation durable et entreprise citoyenne constituent des bases 

d’une nouvelle éthique qui encadre et finalise la communication 

environnementale. 

 

IV.3. Le rôle de l’Information, l’Education et la Communication 

IEC(14(  

 

Bien qu’étant un axe central de la mise en œuvre des politiques 

de populations, l’ICE reste encore un des maillons faibles des 

programmes destinés aux populations, compte tenu des contraintes 

majeures qui l’enserrent. L’ICE peut se définir comme un 

programme d’action intégrant trois volets essentiels :  

 

 L’information, dont le but est de faciliter l’accès des différentes 

composantes de la population aux connaissances susceptibles 

d’améliorer leur vécu, de lutter contre les rumeurs pouvant infléchir 

négativement les attitudes et les comportements des populations ; elle 

est souvent verticale et correspond au modèle shanonien linéaire de 

la communication qui privilégie la transmission des données et des 

connaissances d’un émetteur vers un récepteur à travers un canal ; 

 L’éducation qui doit conduire à l’appropriation des enseignements 

reçus. Plus que l’enseignement à transmettre des connaissances, 

l’éducation vise au développement intellectuel, mais aussi, à la 

formation physique, morale et esthétique. Elle comprend toutes les 

influences qui s’exercent sur l’individu pendant son existence et qui 

proviennent de sa famille, de son école, de sa profession, aussi bien 

que des communications de masse et des institutions religieuses, 

économiques, sociales et politiques auxquels il participe ; 

 La communication qui est un processus d’échange dynamique et 

interactif entre un ou plusieurs émetteurs, et un ou plusieurs 
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récepteurs, en vue de parvenir à l’adoption des attitudes et 

comportements recherchés et préconisés. Tous les modèles connus 

(linguistiques, cybernétiques, interlocutoires) sont mis à contribution 

pour y parvenir. 

 

L’IEC en population concerne par ailleurs des domaines 

d’activités aussi divers que l’identification des caractéristiques 

socioculturelles des populations, la saisie des connaissances, 

attitudes, pratiques et croyances des populations d’une part, et de 

leurs atouts et contraintes par rapport aux atouts et contraintes de 

l’environnement en relation avec les problèmes à résoudre, la 

conception et la mise en œuvre des compagnes de communication 

sociale, la production et l’utilisation des supports didactiques et la 

diffusion de message dans la but d’amener les populations à modifier 

les comportements, les attitudes, croyances et pratiques jugés 

inadéquat ou néfastes pour un développement durable, d’autre part. 

 

L’approche IEC permet de mettre en lumière les objectifs 

sectoriels, le cadre institutionnel, les atouts et les contraintes de ces 

programmes. 

 

CONCLUSION 

 

On peut déduire qu’une industrie touristique responsable 

dépend de l’instauration d’un climat éthique dans l’organisation qui 

n’est donc plus une notion abstraite mais peut, au contraire, être 

opérationnalisée. En effet, les entreprises sont maintenant en mesure 

de placer une échelle qui leur permettent de rendre tout ça plus 

concret, et donc quantifiable, en particulier pour les vendeurs. Ainsi, 

lorsqu’on demande au commercial de répondre à l’affirmation 

suivante : « les vendeurs chez l’entreprise X sont encouragés à faire 

des ventes forcées à leurs clients », la réponse qu’il va faire permettra 

de déterminer si ces pratiques sont ou non dans l’entreprise et donc 

de déterminer le niveau d’éthique de celle-ci. 
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Ainsi, le business modèle du développement durable n’aboutit 

pas toujours à un jeu gagnant-gagnant car la cohabitation des trois 

sphères environnementale, sociale et économique dans l’entreprise 

touristique génère de fortes tensions et nécessite un renouvellement 

complet de la vision stratégique de l’entreprise touristique et donc 

une modification des logiques décisionnelles.  

 

On remarque à travers cette recherche que les établissements 

touristiques algériens adoptent une attitude passive consiste à ignorer 

les logiques environnementales ou sociétales et à opter pour une 

démarche d’évitement. La notion de développement durable est 

ignorée et n’interpelle pas la gouvernance sur l’élargissement 

touristique du périmètre de responsabilité de l’entreprise touristique. 

La seule responsabilité de l’entreprise touristique algérienne repose 

sur la maximisation du rendement des actionnaires. Toutefois, cette 

attitude est devenue difficile à préserver étant donné le poids 

croissant des réglementations environnementales et des risques 

encourus ainsi que l’obligation pour les entreprises touristiques 

cotées de rendre des comptes. 

 

En guise de conclusion de cette recherche, on peut proposer une 

feuille de route aux établissements touristiques afin qu’ils 

incorporent le marketing vert comme un vecteur de développement 

d’un tourisme responsable créateur de valeur en Algérie(15( : 

 

 Comprendre ce que c’est un touriste responsable et identifier ses 

besoins. 

 Proposer une offre de produits touristiques  responsables pour sa 

clientèle. 

 Construire une communication responsable avec toutes les parties 

prenantes des entreprises touristiques  

 Commercialiser les produits touristiques  de manière responsable 

 La mise en place d’un climat éthique dans les entreprises qui relèvent 

du secteur touristique. 

Cette feuille de route de démarrage proposée dans cette 

recherche constitue un plan d’action pour les prochaines années qui 
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devrait être mis en œuvre conjointement entre les opérateurs et 

investisseurs économiques activant dans le domaine de l’industrie 

touristique, les pouvoirs publics représentées par le ministère du 

tourisme et de l’artisanat et le consommateur demandeur de services 

touristiques responsables. La joint-venture voire l’association des 

efforts des ces trois composantes dans un triptyque stratégique en 

plus d’un partenariat économique Publique-Privé (P-P) constituera 

l’une des solutions possibles pour début de l’instauration d’un 

tourisme responsable créateur de valeur dans notre pays.       

Les pratiques du marketing peuvent être un facteur de 

promotion du développement durable à condition de mobiliser toutes 

les forces et les composantes de la société : les associations de 

protection de l’environnement, collectivités locales et toutes les 

autres institutions économiques, culturelles, sociales, religieuses, etc. 

Mais tout ces effort n’aboutiront à rien si le citoyen  n’acquiert 

pas une certaine responsabilité sociale et un sens de civisme parce 

qu’en fin de parcours l’homme reste le centre de gravité de n’importe 

quelle politique de développement durable.    
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