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 الملخص:
ترقية تعزيز دور المقاوالتية في تحديد متطلبات  إلى: ذاا البح  نهدف من خال

الك فقد عملنا  وألجل، قطاع الاياحةتنمية مار الاياحي وزيادة فعاليته في االاتث
االاتثمار الاياحي  والعوامل المقاوالتية و درااة وصفية تحليلية لمفهوم  إجراءعلى 

المقاوالتية  تحليل واقع إلىعمدنا  ة، وعلى ضوء الدرااة النظريماالمتحكمة فيه
 والمتمثلة  الاياحية،ثر الك على مؤشرات التنمية ، وأاالاتثمار الاياحي بالجزائرو 

ثم تحديد أذم معوقات التشغيل،  وماتوى  في عدد الاياح واإليرادات الاياحية
االاتثمار الاياحي بالجزائر، لنخلص في األخير إلى أذم االقتراحات والتوصيات 

االاتثمار الاياحي المقاوالتية في قطاع الاياحة، وأذميتها في ترقية لخاصة بتعزيز ا
 في اإلطار.

  المقاوالتية، االاتثمار الاياحي، التنمية الاياحية بالجزائر، الكلمات المفتاحية
 SDAT، المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية )مؤشرات تنافاية قطاع الاياحة

2030).  
Summary: 

The objective of this research is to define the requirements of 

enhancing the role of entrepreneurship in promoting tourism 
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investment and increasing its effectiveness in the development 

of the tourism sector. Therefore, we have conducted a 

descriptive and analytical study of the concept of tourism and 

investment and the factors controlling them. In the light of the 

theoretical study we analysed the reality of entrepreneurship and 

investment in Algeria, and their impact on the indicators of 

tourism development which are represented by the number of 

tourists and tourism revenues and the level of recruitment. After 

that, we identified the most important obstacles to tourism 

investment in Algeria, and then concluded with the most 

important proposals and recommendations for enhancing 

entrepreneurship in the tourism sector, and its importance for the 

promotion of tourism investment. 

Keywords: Entrepreneurship, Tourism investment, tourism 

development in Algeria, competitive indicators of the tourism 

sector, guidance plan for tourism layouts 

 المقدمة:
، باتت تبح  عن والتطور موماتوياتها في التقد إن الدو: على اختالف توجهاتها

تعتني  فأصبحتالابل المثلى لزيادة معدالت النمو وتعظيم المكااب االقتصادية، 
التنموية  األذدافان مداخل تحقيق  إالبتنمية شاملة ماتدامة تهتم بكل القطاعات، 

ز بين ر ووضعيات كل دولة، وخاصة الك االختالف البا توجهاتلف بحاب تخت
نشاءتجد صعوبة في اطالق  األخيرةكون ان ذاه  ،الدو: المتقدمة والنامية  وا 

ة ر شح وند إلى بالنظركات العالمية، ر يات الشر ة تاتطيع منافاة كبر مؤااات كبي
ي االعتماد ر و ر من الض، فيكون األخيرةمة التي تتطلبها ذاه األموا: الضخؤوس ر 

في طية العجز الكامن ، وتشجيع المقاوالت التي يمكنها تغةر يع الصغير على المشا
 .لهاه الدو: اإلنتاجيالجهاز 

على شحا الجهود دفع عجلة التنمية االقتصادية متوقف بشكل أاااي  ان كانف
 قة الحقيقةفإن االنطال ،في عدة قطاعات اإلنتاجيةوتوايع القدرات  د ر وتعبئة الموا

االذتمام باالاتثمار وتشجيعه في القطاعات الماتهدفة ببرامج التنمية، من  تنبع
باعتباره اآللية الوحيدة التي يمكن االرتكاز عليها في بناء وتوايع وتنمية الطاقات 
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البح  عن مداخل اإلنتاجية مهما كان نوعها وشكلها، كما يتعين من جهة أخرى 
حقيق تنمية ك فيها الجزائر مقومات حقيقية لتالتي تملالنهوض بكافة القطاعات 

في  تضمن حلو:و  ،الراذن ومحل اذتمام كبيرمالئمة في الوقت  وتكون ماتدامة، 
للخزينة العمومية في ظل  ضخمة أموا:رؤوس  تكلف أناألجل القصير من دون 

 شح الموارد.
 أنظارفقد ااتقطب  قطاع الاياحة كأكثر القطاعات مالئمة، ولهااأذمية برز توذنا 

 الضروري الحدي من كان ثم ن على حد اواء، وم والمائولينيميين واذتمام األكاد
 عن طرق وابل النهوض به من كافة النواحي.

اعتمادا على مجموعة من  ،الاياحي فكرة تعزيز االاتثمار تأتيوفي ذاا الصدد 
القطاع ذاا  لىإ األموا:التي تكفل للدولة توجيه رؤوس  واآللياتالايااات 

التنظيمية والقانونية  يدور حو: اآلليات ذنا ذتماماالويكون محور الماتهدف، 
، على ااتقطاب االاتثمارات وتفعيلهاالقطاع ذاا واالقتصادية التي تامح بزيادة قدرة 
اا كانت المشاريع االاتثمارية  من الصعب االعتماد عليها بالنظر إلى الكبيرة وا 

يع الصغيرة في ذاا الشأن ر ة للبالد، فال بد من االتجاه إلى المشاالوضعية االقتصادي
تنمية حقيقية لهاا  إحدا قد عزمت على  الجزائرخاصة وان  ،اواء كبديل أو كمكمل

واعتبارا من ،  (SNAT  9101) القطاع في اطار المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
 ها على النحو اآلتي بحثنا ذاا والتي يمكن صياغت إشكاليةذاا الطرح تبرز 

االاتثمار الاياحي وزيادة فعاليته في  دور المقاوالتية في ترقية تعزيز كيف يمكن
 ؟بالجزائر الاياحيةالتنمية 

في قطاع تفعيل المقاوالتية تحديد آليات وطرق  إلىنهدف من خال: ذاا البح  
اياحة لقطاع ال  االاتثماريةوتحاين دورذا في تغطية االحتياجات  الاياحة،
ينمي و بشكل يحفز زيادة جاابية قطاع الاياحة لرؤوس األموا: ، بناء على بالجزائر

 .المقاوالت في ذاا القطاع
 البح  قد اعتمدنا على المحاور التالية  ومن اجل اإلجابة على إشكالية

 .الاياحي واالاتثمارالاياحة  ،المقاوالتيةحو:  أااايةمفاذيم  -
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 .الاتثمار الاياحي بالجزائراالمقاوالتية و تحليل واقع  -
مداخل تطوير االاتثمار الاياحي بالجزائر وزيادة فعاليته في تحديد  -

 .النهوض بالقطاع
قطاع الاياحة ل تغطية االحتياجات االاتثمارية في المقاوالتية أذمية -

 .بالجزائر
 :اإلطار المفاهيمي للدراسةأوال: 

 واألداةقطاع،  أيفي  اإلنتاجية القدراتتنمية وتوايع  أااس االاتثمار ريعتب  
االاتثمارات الوحيدة لتغطية احتياجاته ومتطلباته التنموية، وذاا مهما كان حجم ونوع 

بيئة مواتية وعوامل وايااات مشجعة، وعلى ذاا  إلىتحتاج  أنها إال ،يةر و ر هي ضف
ت والخدما المرافق رفي تنمية قطاع الاياحة وتوفي االاتثمار أذمية تظهر األااس

إلى أذم ض ر انتع الجزائروواقعه في  أذميته إلىض ر ، وقبل التعإلنعاشهية ر و ر الض
 تي المقاوالتية والاياحة على النحو اآلقة بالمفاذيم المتعل

I. مفهوم المقاوالتية  
تمثل المقاوالتية خيار مهم  للدو: النامية والمتقدمة على حد الاواء، بالنظر إلى  

اءات والمبادرات الفردية والجماعية، وتعبئة الموارد دورذا وخصائصها في شحا الكف
مهما كان حجمها ونوعها وانتشارذا الجغرافي وتوجيهها نحو تلبية حاجات المجتمع، 

 فهي تركز بشكل أااس على المبادرات الفردية وتحمل المخاطر واقتناص الفرص.
المبادرة التي تميل وعلى ذاا االعتبار يأتي مفهوم المقاو: ليؤكد الشخصية الماؤولة و 

نحو تحمل المخاطر والتجديد في واائل تلبية الحاجات المختلفة، إا تطور ذاا 
المفهوم مع مرور الزمن، فخال: العصور الواطى كانت كلمة المقاو: تعني 
الشخص الاي يتحمل ماؤولية مجموعة من األفراد، ثم أصبح يعني الفرد الجريء 

خال: القرنين الاادس عشر والاابع عشر فقد  الاي يتحمل مخاطر اقتصادية .أما
كان يعد الفرد الاي يمارس المضاربة. كما اعتبر الشخص المبدع الاي يقوم بجمع 

. كما عرف على أنه الك )1(وتنظيم واائل اإلنتاج بهدف الحصو: على منفعة جديدة
ابتكار. وقد الشخص الاي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى 
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عرفته اللجنة األوروبية على انه  الفرد الاي يأخا ويتحمل األخطار ويعمل على 
جمع الموارد بشكل فعا:، ويبتكر في إنتاج خدمات ومنتجات بطرق إنتاج جديدة 

. فالمقاو: ذو )2(ويحدد األذداف التي يريد بلوغها والك بتخصيصه الناجع للموارد
بئة الموارد المادية والمالية والبشرية وتنظيمها مبادرا الك الشخص الاي يعمل على تع

نحو ااتغال: فرص تاويقية وااتثمارية معينة ومتحمال مخاطر الفشل، وذاا ما 
يجعل شخص المقاو: يتصف بروح المبادرة والقدرة على اكتشاف الفرص وتحمل 

 المخاطر إضافة إلى الخبرة في التايير. 
إنشاء المؤااات الصغيرة وقيادتها نحو النجاح  ومن ثم فالمقاولة تعني عملية

والتفوق، فقد اعتبرت على أنها إنشاء مشروع جديد أو تقديم فعالية مضافة إلى 
كما عرفت أيضا على أنها  النشاط الاي يماراه المقاو: والاي ينجز  )3(االقتصاد.

اة جديدة في اياقات مختلفة وبأشكا: متنوعة، فيمكن أن يكون عبارة عن إنشاء مؤا
بشكل قانوني، كما يمكن أن يكون عبارة عن تطوير مؤااة قائمة بااتها. فهو عمل 

كما اعتبرت على أنها حركية إنشاء وااتغال: فرص األعما: من  )4( ،اجتماعي بحت
طرف فرد أو عدة أفراد والك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل الحصو: 

شاطات التي تامح بإنشاء مؤااة جديدة من كما تعتبر مجموع الن )5(على القيمة.
خال: اكتشاف، تثمين وااتغال: الفرص المتاحة في الاوق والك بتوفير الوقت 
والعمل ورأس الما: ومختلف الموارد األخرى الضرورية، وكل الك بهدف تقديم قيمة 

. وعليه فان المقاولة ذي عملية )6(معينة )منفعة لمختلف األطراف( اات العالقة
قتضاذا يمكن للمقاو: أن ينظم مجموعة من الموارد المختلفة في شكل مشروع بم

ذادف الكتشاف وااتغال: فرص معنية مااذما بالك في تلبية حاجات المجتمع، 
كما ذي موضحة فيما  Gartnerوتتضمن المقاولة مجموعة من األنشطة حاب 

 )7(يلي 

اي للمقاولة ذو البح  عن الفرصة المناابة  إن الهدف والحافز األاا -
ااتغال: فرصة معينة، وذو عامل مهم في نجاحها أو فشلها، ولهاا يكون من المهم 
جدا على المقاو: أن يبح  عن الفرص المناابة والقابلة لالاتغال: في حدود 
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إمكانياته المادية والمالية والبشرية المتوفرة. مما يتوجب عليه أوال تقييم مدى نجاعة 
 الفرص وذل تامح له بالنمو ماتقبال. وجدوى ااتغال: تلك

الموارد  حي  يقوم المقاو: بتوفير وجمع الموارد المادية والبشرية  جمع -
والمالية الضرورية لمزاولة أنشطته في إطار المشروع، وذي أيضا عملية في غاية 
األذمية فكثير من المشاريع فشلت بابب عدم توفر الموارد والواائل الضرورية 

اا يكون من المهم جدا قبل البدا في المشروع معرفة نوعيه تلك الموارد للعمل، وله
وحجمها، كما ينبغي على المقاو: أن يعمل على توزيعها وتخصيصها بشكل كفا 

 وفعا:.
تصميم المنتج  حي  تتحدد فكرة المنتج من خال: الفرص التاويقية  -

ة عن حاجات ورغبات واالاتثمارية التي دفعت إلى بناء المشروع، والتي تعبر عاد
غير مشبعة أو فجوة طلب، ومن ذنا ينبغي تجايد تلك الفكرة في شكل منتج بأبعاده 

 المختلفة يكون قادر على تلبية تلك الحاجات والرغبات.
في تنفيا المشروع والقيام بالنشاط  ءإنتاج المنتج  وذي تعبير عن البد -

 الفعلي.
لمقاو: يتحمل ماؤولية نشاطه تحمل الماؤولية أمام الدولة والمجتمع  فا -

 وما ينتج عنه من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية وغيرذا.
II. :مفاهيم أساسية حول السياحة واالستثمار السياحي 

قبل التطرق إلى مفهوم االاتثمار الاياحي ومحدداته، نعمل على تحديد مفهوم 
 الاياحة والاائح بشكل مختصر من خال: ما يلي  

، لقد تعددت وتنوعت التعاريف التي منحت لمفهوم الاياحة  ة:تعريف السياح .6
 ظاذرة انهأ على يهاإل  ينظر من هناكفوالك حاب الزاوية التي ينظر إليها منها، 

اقتصادية، وذناك من يراذا على أنها  ظاذرة انهأ على يراذا من ومنهم اجتماعية،
تركز التعاريف المبتكرة في ذاا  عامل لبع  العالقات اإلناانية والتنمية الثقافية، كما

المجا: على البعد المكاني إا ارتكزت على الماافة التي يقطعها الماافر من مكان 
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، وحتى يمكننا ضبط مفهومها ناتعرض أذم التعاريف التي أعطيت لها )8(إلى آخر
 على النحو اآلتي 

 من طبيعية ظاذرة على أنها " EGUYE FREULER تعرف الاياحة حاب
 عمليات على للحصو: المتزايدة الحاجة فيها واألااس الحدي  العصر رظواذ

 .)9(الطبيعية" المشاذد جما: لتاوق  المنبثق الثقافي والوعي الجو وتغير االاتجمام
 الناتجة والعالقات الظواذر ذي "مجموعة Mackintosh وزمالئه ماكنتوش تعريف

 بهدف والك المضيفة، الدو:و  األعما:، ومنشأة الاياح بين التفاعل عمليات عن
 )10(والزائرين". الاياح ذؤالء وااتضافة ااتقطاب

 1963 انة روما في الدولي والافر للاياحة المتحدة األمم مؤتمر عرف وقد
ناانية اجتماعية ظاذرة "نهاأ على الاياحة  إقامته مكان من الفرد انتقا: على تقوم وا 

 شهرا، عشر 12 عن تزيد وال عة،اا 24 عن تقل ال مؤقتة لفترة آخر مكان إلى
 اياحة نوعين إلى تنقام ذي و التاريخية، أو العالجية أو الترفيهية الاياحة دفبه

 )11(. خارجية" واياحة داخلية
تتمثل المكونات األاااية للاياحة التي يجب أخاذا بعين مكونات السياحة:  .9

 )12(االعتبار في أي عملية تخطيط فيما يلي 
 تتضمن العناصر الطبيعية مثل  المناخ،  :الزوار عوامل وعناصر جاب

التضاريس، الشواطئ، البحار، األنهار، الغابات، المحميات، والدوافع البشرية مثل 
 المواقع التاريخية، الحضارية، األثرية، الدينية، مدن المالذي واأللعاب.

 مثل الفنادق، النز:، بيوت الضيافة،  :مرافق وخدمات اإليواء والضيافة
 لمطاعم واالاتراحات.ا
 مثل مراكز المعلومات الاياحية، وكاالت الاياحة والافر،  :خدمات مختلفة

مراكز صناعة وبيع الحرف اليدوية، البنوك، المراكز الطبية، البريد والشرطة، األدالء 
 الاياحيين.

  خدمات النقل  تشمل واائل النقل على اختالف أنواعها إلى المنطقة
 الاياحية.
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 لبنية التحتية  تشمل المياه الصالحة للشرب، الطاقة والكهرباء، خدمات ا
 شبكة الطرق واالتصاالت.

  عناصر مؤااية  تتضمن خطط التاويق وبرامج الترويج للاياحة مثل ان
في القطاع  االاتثمارالتشريعات، القوانين والهياكل التنظيمية العامة، ودوافع جاب 

 فين في القطاع الاياحي. الاياحي، برامج تعليم وتدريب الموظ
 تعريف االستثمار السياحي: .0

تلك التضحية التي يتحملها الماتثمر بمنافع عاجلة  فياالاتثمار بشكل عام  يتجاد
مقابل الحصو: على منافع اكبر في الماتقبل بشكل غير مؤكد، ولهاا فان عملية 

حية القانونية االاتثمار تنطوي على حالة عدم التأكد وتحمل المخاطرة ، ومن النا
يشير إلى عمليات ااتحدا  وتوايع النشاطات أو القدرات اإلنتاجية بناء على اقتناء 

، فاالاتثمار ذو اآللية التي من خاللها )13(أصو: أو المااذمة في رأاما: مؤااة
تطور وتوايع في القدرة اإلنتاجية بناء على إضافات جديدة في  إحدا يمكن 

 عناصر وواائل اإلنتاج.
على انه تلك اإلضافة  M.keynesما االاتثمار الاياحي فقد عرف حاب أ 

الجارية في قيمة التجهيزات الرأامالية والتي تحد  نتيجة النشاط اإلنتاجي لفترة 
كما عرف حاب آشي على انه تلك االاتثمارات التي تحد  في احد  )14(معينة.

ات واإلمكانات الرئياية المجاالت التي يغطيها قطاع الاياحة والتي تشمل المقوم
 )15(:لصناعة الاياحة، والتي تتجمع في محورين رئيايين وذما

االاتثمار في التجهيزات والتاهيالت الاياحية، أي الخدمات الاياحية التي  -
 تشمل، خدمات اإلقامة والتاهيالت الترفيهية، خدمات النقل، وخدمات االتصاالت.

لتي تتمثل في مواقع الجاب الاياحي االاتثمار في مجا: الثروة الاياحية وا -
 وموارده.

وعرف أيضا على انه عملية توظيف لرأس الما: )المادي والبشري( في الفترة الحالية 
وفي األنشطة المتعلقة بصناعة الاياحة )الخدمات األاااية أو المكملة( من اجل 

اعتبر من طرف وقد  )16(تحقيق ربح أو عائد في الفترة الماتقبلية )تراكم رأس الما:(.
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المنظمة العالمية للاياحة على انه التنمية االاتثمارية للاياحة والتي تلبي احتياجات 
 )17(الاياح والمواقع المضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للماتقبل.

ويخضع االاتثمار الاياحي إلى عدة عوامل تااذم في توجيهه وتطويره كما ونوعا، 
مدى وفرة الموارد المالية ورؤوس األموا: الكافية لتغطية  ومن بين تلك العوامل نجد 

تكاليف االاتثمار المرتفعة، قوة المنتوج الاياحي المعروض وحجم الطلب عليه في 
، أاعار الصرف ومدى توفر العملة الصعبة، االاتقرار الايااي )18(الاوق العالمية

، الايااة )19(لتضخمواألمني، االاتقرار االقتصادي المتمثل في انخفاض معد: ا
االقتصادية بما فيها االاتثمارية والصناعية والتجارية والمالية، أاعار الفائدة والعائد 
والاي يتأثر بعدد الاياح ومتواط اإلنفاق الاياحي، درجة التغير والتعقد البيئي والتي 

الية، تعتبر محدد لدرجة المخاطرة، ماتوى التقدم التكنولوجي ووفرة التجهيزات الرأام
 ثقافة المجتمع خاصة التي تحدد الميل الحدي لالاتهالك واالدخار.

ضافة إلى ما ابق نجد بعض المحددات التي تعمل على توجيه وتحديد طبيعة  وا 
وحجم االاتثمارات الاياحية كالماتوى المعيشي، الموقع الجغرافي، نمط اإلدارة 

ويق الاياحي بالبلد، جاابية والتنظيم الاياحي الاائد، مدى فعالية مجهودات التا
الاوق الاياحية لالاتثمارات، الخلو من المخاطر والتهديدات والعراقيل اإلدارية 

 والفااد، والحوافز والمزايا والتاهيالت المالية والضريبية الممنوحة.
  ثانيا: أهمية المقاوالتية واالستثمار السياحي بالجزائر:

القطاع ذاا  انعاشفي  ا ذامار الاياحة دو  في قطاع االاتثمارية يعر اتلعب المش
من دون وجود  ياح،، فال يمكن الحدي  عن جاابية بلد ما للاتنافايتهوتعزيز 

من  إاله ر ية الاتقبالهم والتكفل بهم، وذاا ال يمكن توفير و ر الض والمرافقالخدمات 
القا ة، وانطر صغي أوة ر اواء كانت كبي الشأن،مدة في ذاا تالمع االاتثماراتخال: 

من جهة،  ااتثماريةيع ر ذم المزايا التي تحققها المقاوالتية كمشاز أ اابر من ذاا يمكن 
  في انعاش وتنمية ذاا القطاع. أخرى، في قطاع الاياحة من جهة واالاتثمارات
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I.  :أهمية المقاوالتية 
تاعى مختلف الدو: إلى تنشيط وتشجيع المقاوالت والك لدورذا الكبير في تعبئة 

مجتمع والمااذمة في تلبية حاجات األفراد، خاصة في القطاعات التي ال موارد ال
النشاط فيها، كما تظهر الحاجة إليها عندما تكون رؤوس  ةترغب المؤااات الكبير 

األموا: صغيرة غير كافية إلقامة مشاريع كبيرة، ولهاا فإنها تلعب دور كبير في 
 في النقاط التالية التنمية وتعبئة الموارد، ويمكن تلخيص أذميتها 

رفع الكفاءة اإلنتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي  والك أنها تااذم في  -
تعبئة الموارد وتوجهها نحو تلبية حاجات المجتمع بناء على ااتغال: الفرص، ففي 

من مجموع المؤااات وتااذم  %79اليابان تمثل المؤااات الصغيرة والمتواطة 
من مجموع  %79.9ة. وفي فرناا تمثل نابة من إجمالي القيمة المضاف %13ب

من القيمة المضافة اإلجمالية. وفي كوريا الجنوبية  %31المؤااات وتااذم بنابة 
 من إجمالي القيمة المضافة. %53تااذم بأكثر من 

تنويع الهيكل االقتصادي  من خال: النشاط في جميع القطاعات اواء  -
ابة لألنشطة التي ال تتطلب رؤوس منخفض وخاصة بالن أوكانت اات ربح مرتفع 

 أموا: كبيرة.
االقتصادية  ألنها تعمل على تعبئة الموارد وتوزيعها  االختالالتمعالجة  -

 في مختلف القطاعات.
تنمية الصادرات  حي  تد: اإلحصائيات على المااذمة الكبيرة لهاه  -

طة في ة والمتوار ، إا بلغت نابة مااذمة المؤااات الصغيالمؤااة في التصدير
ات وفي الدانيمارك حوالي ر من إجمالي الصاد % 53حوالي  إيطاليافي  رالتصدي

، وتد: ذاه الناب العالية على المااذمة واألذمية الكبيرة %46، والصين 64%
 .)20(لهاه المؤااات في تنمية الصادرات

زيادة الناتج المحلي  لكونها تاعى دوما إلى اإلنتاج من خال: توظيف  -
أن  تمع وتوجيهها نحو تلبية حاجاته، حي  تد: اإلحصائيات لمختلف دو:موارد المج
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من إجمالي الناتج المحلي في كل  %43و %36نابة تلك المااذمة تراوحت بين 
ابانيا وفرناا والواليات المتحدة األمريكية   .)21(من اليابان وا 

ب تكوين الكوادر الفنية واإلدارية  تااذم أيضا ذاه المقاوالت في إكاا -
 األفراد خبرات عمل إضافة إلى مااذمتها في التكوين والتدريب

جاب المدخرات  وتوظيفها في تلبية حاجات المجتمع مما يااذم في تنمية  -
 رأس الما: الوطني وتحاين القدرة اإلنتاجية للبلد.

 ااتغال: الموارد وتوظيفها بشكل فعا:. -
تصلها المؤااات  تغطية احتياجات المجتمع وخاصة في المجاالت التي ال -

 الكبيرة
المااذمة في التشغيل والحد من البطالة   فالمقاوالت تعتبر خيار منااب  -

المتصاص البطالة وتخفيف الضغط على القطاع العام الاي أصبح غير قادر على 
 امي عرض العمل وتقلص الطلب عليه ، فيامتصاص البطالة وخاصة في ظل تن
من مجموع اليد  %99.67والمتواطة بنابة الجزائر تااذم المؤااات الصغيرة 

 . )22(العاملة في القطاع الخاص
عدالة توزيع الدخل  من خال: المااذمة في التشغيل إضافة إلى أنها تتيح  -

تااذم في فهي  ثم فرص تعظيم دخو: األفراد اوي رؤوس األموا: المنخفضة، ومن
صحاب األموا: ورجا: تكاير احتكار التحكم في المشاريع واالاتثمارات من طرف أ

 األعما: الكبار ومن ثم تحكمهم في مدخرات المجتمع.
مكافحة الفقر والتنمية االجتماعية  من خال: توفير فرص العمل وتوزيع  -

نشاء القيمة المضافة وتعبئة الموارد وتلبية الحاجات، ومن ثم المااذمة في  الدخو: وا 
 اإلنتاج وتاويقه.

المقاوالت بقدرتها على النشاط في مناطق  تدعيم التنمية المحلية  تتميز -
مختلفة ومتباينة من حي  الحجم المناخ والمواقع الجغرافية كانتشارذا في المناطق 
الصناعية والريفية والحضارية والمدن الجديدة، والك لصغرذا وقدرة تكيفها مع ذاه 

كاليف تايير المناطق كما أنها ال تتطلب رأس ما: كبير وال تكنولوجيا متطورة وال ت
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عالية ولهاا فهي قادة على اد العجز في التنمية المحلية خاصة بالنابة للمناطق 
 .)23(التي تتميز بمحدودية الموارد والفقر وغيرذا

II. :أهمية االستثمار السياحي بالجزائر 
على النحو في تحاين مؤشرات التنمية مااذمة قطاع الاياحة بالجزائر  إبرازيمكن 
 اآلتي 

ويظهر الك من   اع الاياحة في التشغيل والحد من البطالة مااذمة قط -
حي  يعبر مقياس خال: حجم العمالة بهاا القطاع ونابتها إلى حجم العمالة بالبلد، 

نابة المااذمة في التشغيل عن قدرة ذاا القطاع على ااتقطاب العمالة من جهة 
لقطاعات، والاي يتأثر والمااذمة في الحد من البطالة من جهة أخرى مقارنة بباقي ا

ويمكن توضيح تلك المااذمة وتقييمها بحجم األنشطة واالاتثمارات في ذاا القطاع، 
 في الجزائر كما يوضحه الجدو: التالي 

 لجزائر (: نسبة التوظيف السياحي في 16الجدول رقم )
 9162 9162 

نسبة 
 المساهمة

الترتيب 
 العالمي

نسبة 
 المساهمة

 الترتيب العالمي

 339 %1.3 351 %5.7 لجزائرا
 & The Travelعلى إحصائيات  باالعتماد  من إعداد الباحثين المصدر

Tourism Competitiveness Report 2017333، 96، 34،39 ، ص ،
567 ،156     

: نالحظ أن نابة مااذمة قطاع الاياحة في الجزائر منخفضة جدو من خال: ال
ني فعالية ذاا القطاع مقارنة بالقطاعات ، وذاا يد: على تدبدو: أخرى مقارنة 

 5639و 5633األخرى من حي  المااذمة في التشغيل، إال أن التطور بين انة 
يبين أن ذناك تحان في ذاه النابة في الجزائر مقارنة بباقي الدو: حي  انتقلت من 

من إجمالي العمالة، وذاا يعكس المجهودات المباولة من طرف  %1.3إلى  5.7
خال: الانوات األخيرة من اجل النهوض بهاا القطاع، وخاصة أن تلك  الدولة
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المااذمة بقية إلى حد ما ماتقرة في الدو: األخرى، وذاا التحان في ذاه النابة 
ااذم في تحاين ترتيب الجزائر عالميا وفق ذاا المؤشر حي  انتقلت من المرتبة 

  . 5639انة  339إلى المرتبة  5633انة  351
يعكس ذاا المؤشر مااذمة قطاع  يرادات الاياحية بالجزائر تطور اإل -

الاياحة في تغطية مداخيل الدولة، ألنه يحدد حجم المداخيل التي تحصل عليها 
الدولة من ذاا القطاع، ويمكن عرض حالة ذاا المؤشر في الجزائر من خال: 

إلى  5636لفترة الجدو: التالي الاي يبين تطور اإليرادات الاياحية بالجزائر خال: ا
5633. 

 (: تطور اإليرادات السياحية في الجزائر )مليون دوالر أمريكي(19الجدول رقم )
 9162 9160 9160 9169 9166 9161 السنوات
 139 169 154 573 166 156 الجزائر
 & The Travelعلى إحصائيات  باالعتماد  من إعداد الباحثين المصدر

Tourism Competitiveness Report 2017333، 96، 34،39 ، ص ،
567 ،156     

من خال: الجدو: نالحظ أن ماتوى اإليرادات الاياحية بالجزائر منخفض جدا 
كما نالحظ تدذور يعكس حالة ذاا القطاع وقدرته التنافاية،  أخرى وذاابدو: مقارنة 

 ، بينما تعود إلى التحان ابتداء من انة5635إلى  5636تلك اإليرادات من انة 
5631. 

يعتبر مقياس نابة  تطور نابة المااذمة في الناتج المحلي اإلجمالي  -
قطاع الاياحة في التنمية  مدى أذميةالمااذمة في الناتج المحلي مؤشر مهم لقياس 

االقتصادية مقارنة بباقي القطاعات األخرى، وذو يتأثر بعدة عوامل منها عدد الاياح 
، والجدو: التالي يبين تطور حالة الجزائر ضمن ونابة اإلنفاق واإليرادات الاياحية

 ذاا المؤشر 
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(: تطور نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي 10الجدول رقم )
 اإلجمالي في الجزائر

 9161 9166 9169 9160 9160 9162 
المتوسط 

 العالمي
9.7% 7% 7.3% 7.1% 7.6% 7.3% 

 %1.3 %1.1 %1.4 %1.1 %1.1 %1.6 الجزائر
 World Development  من إعداد الباحثين باالعتماد على إحصائيات  المصدر

Indicators (WDI), November 2015-  World Travel and Tourism 
Council Data, 2016- www.wttc.org. 

يظهر من خال: الجدو: أن نابة مااذمة قطاع الاياحة في الناتج المحلي 
متواط العالمي، وذاا نتيجة لتدني اإليرادات اإلجمالي منخفضة جدا مقارنة بال

 5636الناتجة عن ذاا القطاع، كما نالحظ أيضا ااتقرار في ذاه النابة بين انة 
، وذاا ما يبين تدني تنافاية ذاا القطاع مقارنة بباقي القطاعات 5633إلى انة 

لى االقتصادية، كما يعود انخفاض ذاه النابة إلى االعتماد المفرط للجزائر ع
 المحروقات واحتال: نابة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 االستثمار السياحي بالجزائر:المقاوالتية و ثالثا: واقع 
بالنظر إلى األذمية التي تبلغها المقاوالتية في تعبئة موارد المجتمع والتنمية في 

أعطته مختلف القطاعات، فقد حظي ذاا النشاط باذتمام الدولة الجزائرية، التي 
األولوية من االذتمام والرعاية في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع الاياحة أين 

ا في تنويع ر اصبح توجه الجزائر واضح نحو تنمية ذاا القطاع والتعويل عليه كثي
يع االاتثمارية، فانعمل من خال: ما ر موارد الدولة، األمر الاي ولد الكثير من المشا

المقاوالتية واالاتثمار الاياحي بالجزائر من اجل  يلي على تحليل واقع كل من
 الوقوف على اذم المكتابات في ذاا المجا:.

 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         9802السنة  80العدد:  80المجلد:  21 :الرقم التسلسلي        

 

214 

 

I. :واقع المقاوالتية بالجزائر 
صتها بالمؤااات الصغيرة والمتواطة، وخالجزائر عناية خاصة وكبيرة أولت  لقد

االذتمام  بالدعم المالي وباإلعفاءات واالمتيازات الجمركية والضريبية الالزمة، وذاا
انعكس على إمكانية ظهور ونمو تلك المؤااات وذاا ما يبينه تطور عدد تلك 

 .5633إلى غاية  5664المؤااات من انة 
 (: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر10الجدول رقم )

طبيعة 
 المؤسسات 

9882 9882 9880 9882 9808 9800 9809 9800 9802 9802 

المؤسسات 
 خاصةال

628962 689892 986699 933989 996986 399932 336399 269399 232898 592983 

المؤسسات 
 العمومية

598 222 262 389 335 356 335 335 396 396 

الصناعات 
 التقليدية

962666 992995 962995 928696 993269 992999 926529 953252 989326 695996 

 202222 029820 222002 200009 222082 202829 292822 202292 208222 022222 المجموع

حبيبة مداس، الملتقى الوطني حو:  واقع وآفاق النظام المحاابي المالي المصدر: 
و كما: 69في المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر، جامعة الوادي، ص

وزيق، المؤتمر الدولي حو:  دور الماؤولية االجتماعية للمؤااات الصغيرة 
 .33ية الماتدامة، جامعة الشلف، صوالمتواطة في تدعيم إاتراتيجية التنم

فمن خال: الجدو: نالحظ ان عدد المؤااات الصغيرة والمتواطة في تزايد ماتمر 
وذاا ما يعكس االذتمام الاي حظيت به من طرف الدولة من جهة وبيئة األعما: 

ضافة إلى الفرص االاتثمارية م توضيحه الحقا، باإلايت المناابة من عدة نواحي كما
المتاحة ونمو الوعي بأذمية المقاوالتية بالنابة لألفراد والمجتمع في صناعة فرص 
العمل وتحاين الماتوى المعيشي، كما نالحظ من خال: الشكل أن عدد المؤااات 
العمومية في تراجع والك ألنه يعكس تقلص دور الدولة في االقتصاد، باإلضافة إلى 

عدد ذاه المؤااات في قطاع الصناعات التقليدية ضعيف وذاا مؤشر  ان معد:
خطر يهدد ذاا النوع من الصناعات المهمة ويرجع الك الضعف في النمو إلى 
تنامي مخاطر المنافاة األجنبية اآلتية عن طريق ااتيراد مواد اات أاعار منخفضة 

في ظل عدم وجود  باإلضافة إلى تغير األاواق والميل نحو المنتجات األجنبية
والايااية  واإلعالميةإاتراتيجية وطنية متكاملة من كافة النواحي التعليمية 

 واالقتصادية لمحاربة تلك المخاطر الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصا:.
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II. واقع االستثمار السياحي بالجزائر 
نوعة نابعة من لقد حظي االاتثمار الاياحي بالجزائر بامتيازات وتاهيالت عديدة ومت

رغبة الحكومة الجزائرية وتوجهها نحو النهوض بهاا القطاع وتنميته، فقد تنوعت تلك 
والتاهيالت  الضريبيةاالمتيازات والتاهيالت بين الدعم المالي والتخفيضات 

الجمركية والمعنوية والمادية، إضافة إلى اعتماد الكثير من اإلصالحات التنظيمية 
م في الحد من مشاكل ومعوقات تطوير االاتثمار، والك كله واإلدارية التي تااذ

(. ويمكن SDAT 9101يظهر جليا في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية )
 التطرق إلى أذم تلك المزايا والمجهودات من خال: ما يلي 

إصدار العديد من القوانين والمراايم التشريعية التي تؤطر وتنظم وتدعم  -
 اياحي وأذمها االاتثمار ال

o  والمؤرخ في  63-61قانون التنمية الماتدامة للاياحة  صدر تحت رقم
، والاي يهدف إلى تحاين وترقية بيئة العمل المااعدة على 5661فيفري  39

ترقية االاتثمار وتطوير المؤااات  )24(النهوض بقطاع الاياحة وذاا من اجل 
لاوق الدولية للاياحة، تلبية حاجات الفندقية والاياحية، إدماج مقصد الجزائر ضمن ا

المواطنين وطموحاتهم في مجا: الاياحة واالاتجمام وتحاين نوعية الخدمات، 
المااذمة في حماية البيئة وتحاين المعيشة، التطوير المناجم والمتوازن للنشاطات 

 الاياحية وترقية الشغل في ذاا الميدان.
o  الاياحي والمواقع الاياحية والمتعلق بمناطق التواع  61-61قانون رقم

 .5661فيفري  39المؤرخ في 
الخاصة بمتابعة وتايير شؤون ذاا  والهيئاتإنشاء العديد من التنظيمات  -

 القطاع ودعم االاتثمار وتطويره ويتمثل أذمها ما يلي 
  696ااتحدا  وزارة الاياحة والصناعات التقليدية بموجب المراوم رقم- 

 .3741ديامبر  56المؤرخ في  41
  13المؤرخ في  536 -99الديوان الوطني للاياحة  بموجب المراوم 

 .3799أكتوبر 
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  الوكالة الوطنية للتنمية الاياحية  أنشئت بموجب المراوم التنفياي رقم
 .3799فيفري  53المؤرخ في  96 -79
  79المؤااة الوطنية للدرااات الاياحية  بموجب المراوم التنفياي رقم-

 .3779مارس  36المؤرخ في  76
  اللجنة الوطنية لتاهيل األنشطة الاياحية  أنشئت بموجب المراوم التنفياي

 .3776فيفري  53المؤرخ في  76-17
اإلجراءات االقتصادية والمالية  والتي تتمحور حو: المخطط التوجيهي  -

والاي يعتبر   ( الهادف إلى دعم القطاع الاياحيSDAT2030للتهيئة الاياحية )
 56-63لمخطط التوجيهي لتهيئة اإلقليم المنصوص عليه في القانون رقم جزء من ا

المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية الماتدامة، ويرتكز على  35/35/5663المؤرخ في 
األقطاب الاياحية اات  -خمس مخططات وذي  مخطط الجزائر كوجهة اياحية

 -اعين العام والخاصمخطط الشراكة بين القط -مخطط الجودة الاياحية -االمتياز
وفي ذاا اإلطار قد خصصت امتيازات وتاهيالت  )25(مخطط تمويل الاياحة.

كااتفادة الشركات الناشطة في ذاا القطاع من تخفيض بية وااتثمارية معتبرة ضري
المطبقة على باقي  %53بدال من  % 37في الضريبة على أرباح الشركات إلى 
ا يخص الحصو: على العقار الاياحي الشركات، باإلضافة إلى تاهيالت فيم
 والتاهيالت اإلدارية واالاتثمارية وغيرذا.

o من  :جمالي المشاريع االستثمارية للجزائرحصة قطاع السياحة من إ
ز قدرة قطاع الاياحة على جاب االاتثمارات ورؤوس األموا: نبر خال: ذاا العنصر 

أن نابة عدد ات إلى تشير اإلحصائي إامقارنة بباقي القطاعات االقتصادية، 
من   %5 تقدر بـ 5639إلى  5665المشاريع االاتثمارية الماجلة خال: الفترة 

ة ناب مقارنةفت تحانا ر وقد ع مشروع،  3639إجمالي المشاريع أي ما يعاد: 
نابة ضعيفة مقارنة بقطاع  رتعتب ، إال أنها)26( %3.4ت بـ ر التي قد 5634

يتفوق على االتصاالت والصحة والتجارة، إال أن الصناعة والبناء والنقل، رغم انه 
من إجمالي قيمة  %9.43قيمة ذاه المشاريع ترتفع حي  تصبح نابة المااذمة 
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المشاريع االاتثمارية، وذاا يد: على ارتفاع تكلفة االاتثمارات في ميدان الاياحة 
اا األمر الاي يفار إلى حد ما بطء نموذا وتطورذا، إضافة إلى ضعف جاابية ذ

القطاع لالاتثمارات والتي تتحدد بشكل أاااي بمعد: العائد على األموا: الماتثمرة 
وقابلية الاوق للنمو والتطور الاي يتبع تطور عدد الاياح الوافدين وماتوى اإلنفاق 

 الاياحي.
o  أن قيمة االاتثمار  اإلحصائيات تشير بالجزائر:قيمة االستثمار السياحي

 ،)27(تحتل المرتبة األخيرة بعد تونس مليار دوالر  3.93رة بـ المقد الاياحي بالجزائر
وذاا يد: على ضعف جاابية ذاا القطاع لالاتثمارات ومن ثم ضعف فرص قطاع 
الاياحة في التنمية والتطور، بينما نجد اإلمارات احتلت المرتبة األولى ضمن دو: 

االذتمام الكبير بهاا المقارنة، والمرتبة الثانية للمغرب ثم مصر، وذاا يد: على 
القطاع وارتفاع جاابيته لالاتثمارات بهاه الدو: والك بالنظر إلى الطبيعة الاياحية 
لها وتوفرذا على مقوماتها الاياحية المختلفة مما يجعلها األكثر قدرة على جاب 
الاياح ومن ثم ارتفاع اإليرادات الاياحية، والطلب الاياحي ومن ثم يكون القطاع 

ربحية من باقي القطاعات األخرى. بينما نالحظ تدذوره في تونس رغم أن األكثر 
ذاا البلد او طابع اياحي يمكن إرجاع الك إلى الظروف الايااية واألمنية التي 
تمر بها تونس،  كما أن تتبع تطور قيمة ذاا االاتثمار في الجزائر عبر فترات 

والك راجع إلى  5635ن انة الالالة الزمنية يبين أن ذناك انتعاش طفيف بدء م
االذتمام والدعم والرعاية التي خصتها الجزائر لهاا النوع من االاتثمار خاصة في 

 .5616إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية 
o :يأتي تركيزنا ذنا  تطور عدد الفنادق والمؤسسات الفندقية في الجزائر

ير المعبرة عن تطور المشاريع على عدد المؤااات الفندقية باعتبارذا أذم المعاي
االاتثمارية، والتي تعتبر الواجهة األولى للاياح وخدماتها وتمثل عامل مهم، فال 
يمكن الحدي  عن الاياحة دون توفير ذاا النوع من الخدمات، إضافة إلى أن 
تطورذا يعتبر مؤشر ذام عن تنامي الطلب الاياحي، فالجدو: التالي يوضح تطور 

 الجزائر إضافة إلى توزيعها حاب طبيعة الاياحة.عدد الفنادق ب
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 تطور عدد الفنادق والمؤسسات الفندقية  في الجزائر(: 12الجدول رقم )
 نوع

 الفندق
9160 9160 9162 

عدد 
 الفنادق

عدد 
 األسرة

عدد 
 الفنادق

عدد 
 األسرة

عدد 
 الفنادق

 عدد األسرة

 365566 3373 77463 3393 79966 3394 المجموع
: من إعداد الباحثين باالعتماد على بياناتر: المصد

www.wttc.org/datagateway/25/02/2018 
من خال: الجدو: نالحظ ذناك تطور في عدد الفنادق بالجزائر وذاا يد: على تطور 

إلى  5631عدد األارة من انة عدد المشاريع االاتثمارية، كما نالحظ أيضا تنامي 
وذاا أيضا يد: على تنامي االاتثمارات الاياحية التي تاتهدف توايع  5633

الطاقة اإلنتاجية، ومن ثم زيادة القدرة على ااتقبا: الاياح. ولكن عند النظر إليها 
حاب نوع الفنادق، نالحظ أن ذناك اختالف حاد بينها، ففي الوقت الاي نالحظ فيه 

عدد فنادق الحضرية والااحلية نلمس في الوقت نفاه ااتقرار عدد الفنادق تطور في 
المناخية وتراجع عدد الفنادق الصحراوية والحموية، األمر الاي يدعو إلى البح  عن 
أاباب ذاا االختال: فهل يعود إلى أن جاابية اوق قطاع الاياحة الحضرية 

طاعات الاياحية أم يعود إلى أن ذاه والااحلية لالاتثمارات أعلى من جاابية بقية الق
 القطاعات تتميز بأنها أاواق واعدة وخالية من المعوقات االاتثمارية والمخاطر. 

o :من خال: ذاا  وضعية المشاريع االستثمارية السياحية في الجزائر
العنصر انعمل على تحليل تطور عدد المشاريع االاتثمارية الاياحية في الجزائر، 

ن مدى جدية وفعالية الايااات والجهود المباولة في ابيل تطوير ذاا باعتبارذا تبي
القطاع، والجدو: التالي يوضح توزيع عدد المشاريع االاتثمارية حاب وضعيتها من 

 . اإلنجاز
 
 

http://www.wttc.org/datagateway/25/02/2018
http://www.wttc.org/datagateway/25/02/2018


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         9802السنة  80العدد:  80المجلد:  21 :الرقم التسلسلي        

 

219 

 

(: تطور عدد المشاريع االستثمارية السياحية حسب وضعيتها في 11الجدول رقم )
 الجزائر

 9162سنة  9160سنة  
عدد 
 ريعالمشا

عدد 
 األسرة

عدد 
مناصب 

 الشغل

مجموع 
التكلفة 

 دج 261

عدد 
 المشاريع

عدد 
 األسرة

عدد 
مناصب 

 الشغل

مجموع 
التكلفة 

 دج 261
مشروع في 

 اإلنجازطور 
193 36996 53354 376.166 366 47319 59913 516.999 

مشاريع 
 متوقفة

366 7351 1979 59.96 363 9373 1915 59.197 

مشاريع غير 
 ةمنطلق

574 11946 31664 71.96 469 99931 57696 566.769 

مشاريع 
 منجزة

94 4199 5793 16.19 39 6563 3733 36.516 

 331.619 41375 346991 3596 165.54 63166 366566 943 المجموع

: من إعداد الباحثين باالعتماد على بياناتالمصدر: 
www.wttc.org/datagateway/25/02/2018 

ارتفع من  اإلنجازمن خال: الجدو: نالحظ أن عدد المشاريع التي ذي في طور 
وذاا يد: على أن ذناك زيادة في قدرة ذاا  5633انة  366إلى  5636انة  193

مشروع تم  94القطاع على ااتقطاب االاتثمارات،  خاصة إاا علمنا أن ذناك 
، ومن جهة أخرى أن 5633تم انجازذا انة  39و 5636انة  إنجازهتهاء من االن

إلى  5636انة  574عدد المشاريع التي لم يتم االنطالق فيها أيضا تضاعف من 
، ومن جهة أخرى نالحظ نابة كثيرة من المشاريع المتوقفة حي  5633انة  469
والظروف التي ،  وذاا ما ياتدعي البح  عن العوامل 5633انة  363بلغت 

 عرقلت ااتكما: ذاه المشاريع وذاا ما ايتم بحثه من خال: العنصر الموالي.
 الجزائر:برابعا: عوامل نجاح المقاوالتية واالستثمار السياحي 

مجموعة من العوامل التي تتحكم في حجمها  إلىبشكل عام  االاتثماراتتخضع 
قطاع وبكل نوع من ان ذناك عوامل خاصة بكل  إالوتوجهاتها،  ونوعيتها

http://www.wttc.org/datagateway/25/02/2018
http://www.wttc.org/datagateway/25/02/2018
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، ويمكن ااتعراض تلك العوامل الاائدة في حاب حجمها وطبيعتها االاتثمارات
 قطاع الاياحة الجزائري على النحو اآلتي 

I. :عوامل نجاح المقاولة 
تتحدد فعالية المقاولة وفرصها في النجاح واالزدذار على مجموعة من العوامل     

، ولكن يمكن تشخيصها في مجموعتين والظروف التي تختلف من حالة إلى أخرى 
أااايتين، المجموعة األولى ترتبط بشخصية المقاو: وأخرى تتحدد في ظل الظروف 

 )28( المحيطة بالعمل، ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي 
وتتمثل في تلك الخصائص والامات التي يتمتع بها  العوامل الشخصية: .6

ن الدافع لدى الفرد يهمة جدا في تكو مالمقاو: اواء كانت فطرية أو مكتابة وذي 
وتحمل المخاطرة والماؤولية كما تعتبر أيضا عامل مهم في نجاحه  اإلنجازنحو 

  وااتمرارية مشروعه، وتتمثل ذاه العوامل فيما يلي 
الحاجة إلى اإلنجاز  وذي تلك الرغبة التي تدفع الفرد نحو مماراة نشاط معين  -   

 لدى الفرد تكون كمحفز له. فايولوجيةأو اجتماعية أو  وترتبط عموما بحاجات نفاية
الثقة بالنفس  أن تكون لدى الفرد الثقة في قدراته ومهاراته على تحقيق النجاح  -    

 وان ال يكون شخص انهزامي.  
الرؤيا الماتقبلية  وذي ضرورية الختيار مشاريع قادرة على النجاح والنمو  -    

 ط بااتثمار ماتقبلي.  ماتقبال. الن األمر مرتب
 التضحية والمثابرة  وذي ان يتمتع المقاو: بروح المخاطرة. -    
وذي حافز لدى المقاو: يدفعه لياتقل مشروعه ويعمل : الرغبة في االاتقاللية -    

 على تطويره وتحقيق ااته من خالله.
وقيادته المهارات والقدرات الشخصية التي تضمن للمقاو: إنشاء المشروع  -    

وتنظيم الموارد، والتي تتحدد من خال: المعارف والخبرات المكتابة والقدرة على 
االتصا: والتواصل مع الغير والتفاعل معهم والقدرة على التنظيم والتايير واتخاا 

 )29(.القرارات وحل المشكالت
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وتتمثل في مختلف الظروف والعوامل التي تحيط بالفرد العوامل البيئية: . 9 
شروعه، حي  تؤثر عليه وعلى مشروعه من حي  الرغبة في اإلنجاز والقدرة عليه وم

وعلى نجاح عملية بناء المشروع وتحقيق أذدافه ونموه وبقائه، ويمكن تلخيص ذاه 
  العوامل فيما يلي 

العوامل االجتماعية  وذي تلك العوامل االجتماعية التي تحيط بالفرد ومشروعه  -
شر وغير مباشر على إمكانية مماراة النشاط ونجاحه، والتي والتي لها تأثير مبا

تتمثل في األارة والدين، العادات والتقاليد، الثقافة، األفراد المجتمع المحيطين 
 كاألصدقاء والزمالء وغيرذم.

حاالت االقتصادية الاائدة الظروف وال في العوامل االقتصادية  والتي تتمثل -
كالرواج والركود والتضخم والفقر والبطالة، إضافة إلى ماتوى الدخل الفردي 

 والمعيشي.
توفر الموارد المادية  مدة العوامل المادية والمالية والتنظيمية  والتي تتمثل في -

خصيص الكافية إلقامة المشروع وتحقيق أذدافه وطريقة التنظيم المتبعة وكاا طريقة ت
 وتوزيع الموارد. 

العوامل الطبيعية  وتتمثل في مختلف العوامل الطبيعية التي تؤثر على المشروع  -
كالمناخ واإلقليم الجغرافي بما فيه من تضاريس وغابات موارد طبيعية كالمياه 

 .والمعادن وغيرذا
أكثر  العوامل التقنية والتكنولوجية  وتشير إلى مدى اعتماد أااليب وواائل عمل -

 تطورا.
عوامل مرتبطة بالاوق والمنافاة  وتشير إلى حالة الاوق وشدة المنافاة في  -

، وأيضا إلى خصائص الاوق كالحجم والقابلية والمنتجات البديلة قطاع نشاط المقاو:
 للنمو. 

عوامل قانونية ومؤااية  والتي تتمثل في مختلف القوانين والتنظيمات التشريعية  -
تي تعمل على دعم وحماية المقاوالت، والجزائر قد اعتمدت مجموعة والمؤااات ال

 )30(التي تهتم بماألة إنشاء ومتابعة وتطوير المقاوالتية ومن أذمها  الهيئاتمن 
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o ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابANSEJ) 
o لتطوير الوطنية الوكالة (االاتثمارANDI.) 
o  للتطوير الوطنية الوكالة ( االجتماعيADS.) 
o   عن للتأمين الوطني الصندوق ( البطالةCNAC.) 
o  الصغيرة المؤااات قروض ضمان صندوق ( والمتواطةFGAR.)  
o  الصغيرة. المؤااات لتأذيل الصناعية التنافاية ترقية صندوق  
o الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر. 
o الوكالة الوطنية لتطوير المؤااات الصغيرة والمتواطة  ANDPME.   
تيح أمام المؤااات الصغيرة والمتواطة الفرص التاويقية ذو اتااع ومما ي -

فجوة الطلب التي تتميز بها الجزائر، وذاا ما تعكاه مؤشرات التجارة الخارجية أي 
وذاا يد: الواردات الالعية حي  تعتبر نابتها مرتفعة جدا بالمقارنة مع باقي الدو:. 

ر مغطى من طرف اإلنتاج على أن ذناك حجم معتبر من الطلب المحلي غي
المحلي، ونفس الشيء تظهره مؤشرات الفجوة الغاائية التي اجلت ارتفاع في معد: 

 . )31(لصندوق النقد العربي 5633النمو الانوي حاب إحصائيات 
II. المعتمدة في الجزائر آليات وطرق دعم وترقية المقاوالتية   

ترقية وتحاين المقاوالت،  تاعى الدو: على اختالف درجتها في التقدم والنمو إلى
وتوفير لها الشروط المناابة للظهور والنمو، ولهاا فهي تحيطها بالرعاية والدعم من 
كافة النواحي المالية والتنظيمية والبيئية واالجتماعية، والك العتبارات متعددة أذمها 

كانيات أنها اات رأس ما: محدود وتنطلق كمبادرات فردية ال تتوفر لها األموا: واإلم
الالزمة للظهور والنشاط والنمو، فضال  عن مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات 
البيئية الناتجة عن منافاة المؤااات الكبيرة أو المخاطر االقتصادية األخرى، ومن 
اجل مااعدتها على الظهور ومواجهة مختلف التهديدات فهناك الكثير  من اآلليات 

 مها ما يلي والطرق لتحقيق ذاا الغرض وأذ
 وذي مؤااات ذدفها رعاية وحماية المقاوالت الناشئة ومااعدتها الحاضنات  

على النمو والتطور، وقد عرفت على أنها  مؤااات قائمة بااتها لها كيان قانوني 
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تعمل على توفير جملة من الخدمات والتاهيالت للماتثمرين الصغار بهدف 
ء مرحلة االنطالق ويمكن أن تكون تابعة إعطائهم دفع أولي يمكنهم من تجاوز أعبا

 )33(.  وتهدف الحاضنات إلى تحقيق ما يلي )32(للدولة أو خاصة أو مختلطة
 الحاضنات. وخارج داخل للمشاريع خدمات تقديم -
 واالبتكار. اإلبداع و الريادة ثقافة ترويج -
 ةمرحل صعوبات مواجهة على الصغيرة الريادية المؤااات مااعدةو  مااندة  -

 .التأايس و االنطالق
 ماتقل. بشكل المشروع إدارة على والقدرة الحر العمل مهارات تنمية - 
 ماوقة بصفتها تنميتها على للعمل بالصغيرة الكبيرة المشروعات تكامل  ربط  -

 الصغيرة. المشروعات لمنتجات
 دةزيا و الخبرات لتباد: وعالميا إقليميا األخرى  الحاضنات مع الحاضنة ربط  -

 االاتفادة.
 متميزة. إنتاجية مشاريع إلى وترجمتها الكاملة اإلبداعية القدرات اكتشاف  -
 المعلومات وقاعدة والتاويق الجودة :مثل ومتميزة داعمة خدمات مجموعة إقامة  -

 داخل والكبيرة الصغيرة المشروعات لخدمة والقياس ووحدات االختيار والتجارية الفنية
 الحاضنة. وخارج

  الدولة من انتظارذا بد: العمل فرصة خلق وثقافة الااتي التدريب ثقافة تعزيز  -
 التشغيل. مكاتب

 والمتواطة. الصغيرة المشروعات لدعم واإلمكانيات المناخ توفير  -
 ومقارنتها والمتواطة  الصغيرة المؤااات نشاط واير لعمل الماتمرة المتابعة  -

 أذدافها. تحقيق بمدى
 .منتجات شكل في أفكارذم تجايد من االبتكارية األفكار حابأص تمكين - 

وتعتبر تجربة الجزائر في مجا: الحاضنات متأخرة نوعا ما مقارنة بالدو: النامية، فلم 
المتضمن القانون  396/ 63، بااتثناء القانون 5661يتم االذتمام بها إال بعد انة 

، والاي أشار إلى مشاتل 5663ة التوجيهي لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة ان
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محضنة باإلضافة إلى أربع  33المؤااات وقد اعت الوزارة الوصية إلى إنشاء 
 .)34(في كل من العاصمة، قانطينة، اطيف ووذران طاتوا
 ومن اآلليات والطرق التي تعتمدذا معظم الدو: في رعاية ودعم لمرافقة: ا

اللها تاليل الصعوبات والتهديدات التي ومااعدة المقاوالت المرافقة، التي يمكن من خ
تواجه تلك المقاوالت الناشئة اواء عند التأايس أو عند مزاولة النشاط، وتهدف 
المرافقة أيضا إلى متابعة والتأكد من نجاح تلك المقاوالت وتقديم لها الدعم 

ة مجموعة ذائلواالاتشارات الالزمة لالك. وفي ذاا الخصوص قد اعتمدت الجزائر 
التي تاهر على مرافقة ومتابعة مختلف المقاوالت كإنشاء حاضنات  الهيئات من

 األعما: والوكاالت المختلفة الماكورة اابقا.
  :يعتبر التعليم والتكوين أمر مهم لغرس ثقافة المقاوالتية لدى التعليم والتكوين

اريع مختلف األفراد وا عطائهم المعارف والقدرات والمهارات الالزمة إلنشاء المش
فإلى جانب الدور التعليمي للجامعات ومراكز التكوين المختلفة التي يعطي ، وتاييرذا

لألفراد المعارف والمهارات والخبرات لمزاولة نشاط معين، فهي أيضا تمكنهم من تعلم 
كيفية إنشاء تلك المقاوالت وتاييرذا من خال: إدراج مقاييس المقاوالتية لجميع 

 دته الجزائر في الانوات األخيرة. التخصصات وذاا ما اعتم
  :التي تهدف إلى غرس روح المبادرة وثقافة المقاوالتية لدى أفراد دعم الثقافة

يكفي  المجتمع، فتوفر المحيط المشجع واإلمكانيات المادية والمالية والقدرات ال
ة لتشجيع وتطوير المقاوالت وتعزيز دورذا التنموي، بل يجب أن يتمتع األفراد بثقاف

نشاء المشاريع، وذاا ما يتطلب تمتعهم بروح المبادرة  تشجعهم وتدفعهم نحو مزاولة وا 
وتحمل المخاطرة والماؤولية واالاتقاللية في إدارة المشاريع وروح القيادة والتفوق 

 والتجديد واالبتكار وغيرذا.
  ،توفير الدعم وواائل العمل والتي تتحدد في الدعم المالي، الفني، التاويقي

 والتنايق.
  تحاين بيئة األعما:  أي إزالة كل العوامل المعيقة لنشاط المؤااات اواء

اإلدارية والتنظيمية أو االجتماعية والثقافية واالقتصادية والايااية والقانونية واألمنية، 
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ومن تلك العوامل نجد الفااد اإلداري والبيروقراطية والمحاوبية وانتشار اآلفات 
التجاري وانتشار الارقات، فتحاين بيئة العمل يقتضي القضاء  االجتماعية والغش

على ذاه المعوقات وتوفير البنية التحتية ومختلف الخدمات الضرورية لمماراة 
األنشطة االقتصادية كالكهرباء والغاز وشبكة الطرقات والمواصالت إضافة إلى 

ية وتاهيل إنشاء ى القضاء على الفااد والبيروقراطاعتماد إصالح إداري يفضي إل
المشاريع الجديدة والحصو: على االئتمان التجاري وغيرذا. ورغم مجهودات الجزائر 

ان المؤشر الخاص بها يبقى دون الماتوى بالمقارنة  إالمن اجل تحاين بيئة العمل 
  .)35(5634حاب إحصائيات  مع بعض الدو:

III. االستثمار السياحي بالجزائر: آليات تعزيز 
جزائرية أذمية خاصة لالاتثمار في قطاع الاياحة، ويظهر الك جليا تولي الدولة ال

من خال: المزايا واالمتيازات المالية والضريبية والتاهيالت المختلفة التي تحظى بها 
االاتثمارات في ذاا القطاع، وقد اتخات الدولة في ذاا الشأن العديد من التدابير 

 والايااات، يمكن إبرازذا فيما يلي 
تظهر تلك االمتيازات في جملة من  :متيازات المالية والضريبيةاال   .6

اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية والتاهيالت المالية لالاتثمار في قطاع الاياحة 
 )36(والتي تتجلي فيما يلي 

يتكفل الصندوق المخصص للمااذمة في تشجيع االاتثمار بالنفقات   -
األخرى الخاصة بدعم إنجاز مشاريع المرتبطة بالترقية الاياحية وكل النفقات 

 إاتثمارية اياحية؛
انوات بالنابة  36اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة  -

للمؤااات الاياحية التي ينشئها المقاولون الوطنيون أو األجانب، بإاتثناء وكاالت 
 ياحة؛الاياحية و األافار، و كاا شركات اإلقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع الا

انوات لشركات  36اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة  -
الاياحة التي تم إنشاؤذا من طرف الماتثمرين الوطنيين  بإاتثناء وكاالت الاياحية 

 و األافار، و كاا شركات اإلقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع الاياحة؛
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ة للنشاطات الاياحية، اباإلعفاء الدائم من الرام على النشاط المهني، بالن -
 الحموية؛الفندقية و 

من الرام على القيمة المضافة، إلى غاية  ٪9تطبيق النابة المخفضة ب  -
، فيما يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الاياحية و الفندقية 5637ديامبر  13

تأجير ايارات طات المطاعم الاياحية المصنفة، واألافار و و الحموية، و كاا نشا
 الاياحي؛ النقل

منح تخفيض على نابة الفائدة المطبقة على القروض البنكية في إطار  -
 .إنجاز المشاريع االاتثمارية وتحدي  المؤااات الاياحية والفندقية

الماتثمرون الراغبون في إنجاز مشاريعهم وعصرنة منشآتهم الاياحية في  -
لواليات الجنوبية إطار مخطط الجودة الاياحية على ماتوى واليات الشما: وكاا ا

من تخفيض على نابة الفائدة المطبقة  ℅6,3و ℅ 1ياتفيدون على التوالي من 
 .على القروض البنكية

في إطار اتفاقيات اإلطار المبرمة بين الوزارة المكلفة بالاياحة ومختلف  -
  تالي المؤااات البنكية تم منح امتيازات خاصة بتمويل المشاريع الاياحية وذي كال

o بالنابة للمشاريع اات خصوصية واألولوية 46مة بأكثر من المااذ. 
o 61انوات وأكثر، بمعد: تخفيض على الفائدة يقدر بـ  10 مدة التعويض 

 .انوات وأكثر بالنابة للمشاريع اات خصوصية واألولوية
التاجيل في صندوق ضمان المؤااات الصغيرة والمتواطة بالنابة    -

 للتمويل التجهيزات.
لمااذمة في تطوير رؤوس األموا: وذاا بالشراكة مع مؤااة إمكانية ا  -

 )37(الجزائر ااتثمار.
وتتمثل في مختلف التاهيالت االمتيازات المتعلقة بالحصول على العقار:  .9

التي تقرذا الدولة فيما يتعلق بالحصو: على العقار أمام االاتثمارات الاياحية ويمكن 
 (38)إبرازذا فيما يلي 
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وطن المشروع يمكن أن تكون ملكية خاصة، عقد إيجار، القطعة األرضية م -
 .أو ملكية خاصة للدولة تمنح عن طريق عقد االمتياز من طرف الوالي بالتراضي

اا كانت القطعة األرضية موطن المشروع تتواجد داخل مناطق التواع  - وا 
لمكلف الاياحي البد من رأي المابق للوكالة الوطنية لتنمية الاياحة وموافقة الوزير ا

 .بالاياحة
 :يرخص االمتياز عن طريق الوالي وموافقة الوزير المكلف بالاياحة  -
  من القيمة التجارية للقطعة األرضية  3/11اإلتاوة االيجارية الانوية تمثل

 .محل منح االمتياز
 يجارية الانوية لمنح االمتياز للقطعة األرضيةتخفيض اإلتاوة اإل: 
o  90%  انة واحدة إلى ثال  انوات ، مناإلنجازخال: فترة. 
o  50%  :ثال  انوات فترة االاتغال:، من انة واحدة إلىخال. 
o  ( بالنابة 36( خال: فترة عشر انوات )²الدينار الرمزي للمتر المربع )م

 .لواليات الجنوب والهضاب العليا
o  ( 33( خال: فترة خماة عشر انة )²الدينار الرمزي للمتر المربع )م

 .ت الجنوب الكبيربالنابة لواليا
عند تاليم الموافقة المبدئية للمخططات الفندقية، تقوم   المرافقة والتوجيه .0

مديرية االاتثمار الاياحي، بالعمل من أجل مرافقة ومااعدة الماتثمرين، وذاا من 
 )39( خال:

تباع اإلجراءات الاليمة خال: مراحل  - رشاد الماتثمرين في اتخاا وا  توجيه وا 
 .اإلنجاز

 .دة من أجل الحصو: على رخصة البناءالمااع -
المااعدة من اجل الحصو: على قرض بنكي والحصو: على التخفيض  -

 .على معد: الفائدة
 .التدخل لدى جميع المديريات الوالئية المتعلقة باالاتثمار -
 .المااعدة من أجل الحصو: على الاجل التجاري  -
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ة لتطوير المااعدة من أجل الحصو: على امتيازات الوكالة الوطني -
 .االاتثمار

 :معوقات االستثمار السياحي بالجزائر: خامسا
 أثبتتوالتي  ،إن الدرااة التحليلية التي قمنا بها فيما يتعلق بواقع االاتثمار بالجزائر

ذناك امتيازات وتاهيالت كبيرة خصتها الدولة الجزائرية من اجل تعزيز ذاا النوع  أن
نالحظ تدني ماتويات  أخرى جهة،  ومن جهة من االاتثمار وتطوير تنافايته من 

ذاا االاتثمار كما ونوعا وضعف مااذمته في النهوض بهاا القطاع وتفعيل دوره 
يطرح تااؤ: حو: العوامل والظروف التي حالت في التنمية االقتصادية،  ذاا ما 

المنشودة من الخطط والمجهودات المعتمدة في ابيل تعزيز  األذدافدون تحقيق 
 .ثمار الاياحياالات

 وذاا ما يدفعنا إلى تحليل العوامل المعيقة لالاتثمار الاياحي من خال: ما يلي 
حتياطات الدولة من العملة الصعبة  ظروف االقتصادية الصعبة وتراجع اال .6

إال أن أداء ذاا به، بالرغم من وفرة مقومات الاياحة للجزائر واالذتمام الاي خصته 
المطلوب وخاصة في ظل الظروف الحالية التي فرضت  القطاع يبقى دون الماتوى 

على الدولة إتباع ايااة تقليص النفقات، كرد فعل على  تقلص إيرادات الدولة وشح 
مواردذا، حي  تشير اإلحصائيات حاب صندوق النقد الدولي إلى تراجع وبشكل 
 كبير لالحتياطات الرامية مع التقلص الماتمر في الفترة التي تغطيها ذاه

 االحتياطات كما يوضحه الجدو: التالي 
 (: إجمالي االحتياطات الرسمية للجزائر والفترة التي تغطيها12الجدول رقم )

 9161 9162 9160 9160 السنوات
إجمالي االحتياطات الرسمية 

 )مليار دوالر(
376 399.5 334.4 314.6 

عدد الشهور التي تغطيها 
 االحتياطات

13.6 15.9 59.4 56.3 

مناخ االاتثمار في الدو: العربية، المؤااة العربية لضمان االاتثمار لمصدر: ا
 .356، ص5633وائتمان الصادرات، الكويت، 
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لقد أثرت أزمة تراجع أاعار النفط على مداخيل الدولة الجزائرية البا وبشكل كبير، 
عتمد تراجع ماتمر، والك أن الدولة تلى احتياطاتها الرامية التي تعرف ومن ثم ع

على الجباية النفطية بشكل مفرط في تغطية مداخيلها، ومن ثم فهي تتأثر بتقلبات 
أاعاره، كما تظهر أن قدرة تلك االحتياطات على تغطية الواردات في تراجع ماتمر 

، وذاه 5634شهر انة  56.3إلى  5631شهر انة  13.6حي  انخفضت من 
ما ة دفعتها إلى تقليص نفقاتها وذاا الحالة المضطربة التي تعاني منها خزينة الدول

 من خال: الجدو: التالي  يالحظ
(: تطور اإلنفاق الحكومي  للجزائر كنسبة مئوية من الناتج 11الجدول رقم )

 .9161 -9160اإلجمالي خالل الفترة 
 9161 9162 9160 9160 السنوات

نسبة اإلنفاق الحكومي 
 من الناتج اإلجمالي

14.9% 17.6% 65.3% 66.6% 

من إعداد الباحثين باالعتماد على  األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان   المصدر
لجاابية االاتثمار، الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، الجزائر، إحصائيات، مارس 

5634،www.andi.dz 
فمن خال: الجدو: نالحظ أن ماتوى اإلنفاق الحكومي كان في ارتفاع ماتمر من 

بابب االعتماد على صندوق ضبط اإليرادات، ولكن  5636انة  إلى 5631انة 
عرف تراجعا وذاا نتيجة اثر ايااة التقشف التي اعتمدتها الدولة  5634في انة 

كرد فعل لمواجهة آثار أزمة تراجع أاعار النفط، وذاا ايكون له آثار البية على 
اات الناشطة فيه الدعم والتاهيالت التي خصصتها الدولة لقطاع الاياحة والمؤا

ومختلف االاتثمارات في ذاا المجا:، ما يؤدي إلى تعثر خطط التنمية في ذاا 
المجا:، األمر دفع بالحكومة إلى بح  ابل تمويل جديدة للمشاريع االاتثمارية 

 وعلى رأاها طريقة التمويل غير التقليدية القائمة على اإلصدار النقدي.
ر بيئة األعما: الصادر عن البنك الدولي انة ن تقريبي   جاابية االاتثمار ضعف  .9

والاي يركز على مدى جاابية االاتثمارات وتاهيل عمل المؤااات  5634
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عربيا  33والتاهيالت في أداء األنشطة االقتصادية، أن الجزائر احتلت المرتبة 
، كما تظهر أن مكانتها ضمن ذاا المؤشر ضعيفة مقارنة )40(عالميا 341والمرتبة 
ويظهر ضعف جاابية قطاع .  5639لدو: العربية حاب إحصائيات ببعض ا

الخاص تدني معدالت نموه والطلب عليه، فالتحليل نتيجة الاياحة لالاتثمارات 
أنها  تطور عدد الاياح واإلنفاق الاياحي واإليرادات الاياحية بالجزائر يؤشر علىب

 مارات المحلية واألجنبيةن مغرية بما يكفي لجاب االاتثاوق غير واعدة ولهاا لم تك
 .تؤثر البا على معد: العائد على األموا: الماتثمرة ألنها

رغم كبر حجم الاوق الجزائرية  )41(تدني الماتوى المعيشي وارتفاع نابة الفقر  .0
من حي  االتااع الجغرافي وعدد الاكان إال أنها تتميز بالفقر أي محدودية دخل 

المؤااات لتاويق منتجاتها الاياحية بأاعار  الفرد، مما يؤثر البا على إمكانية
مقبولة خاصة وان ذاه المؤااات تعاني من ارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة نقص 
الخبرة وضعف تكنولوجيا اإلنتاج، وذاا يتطلب العمل أكثر من اجل توفير فرص 

وزيادة قدرة البلد على جاب اياح أجانب حتى تاتطيع ي القطاع الاياحي، العمل ف
 لك المؤااات تاويق منتجاتها بأاعار مقبولة.ت

ومن بين أذم العوامل المؤثرة البا على نشاط المؤااات الفااد اإلداري   .0
تلك الناشطة في قطاع الاياحة ذو و االقتصادية والمشاريع االاتثمارية بشكل عام 

الخاصة تقرير تنافاية اقتصاديات  الفااد بمختلف أنواعه، حي  تشير اإلحصائيات
إلى أن الجزائر حصلت على قيمة البية في مؤشر فعالية  5634الدو: العربية لعام 

الحكومة وقدرتها على محاربة الفااد وفرض القانون، ما يد: على تفشي الفااد في 
الجزائر باألخص المجا: االقتصادي مما يؤثر البا على الكفاءة في توزيع الفرص 

 .في المجا: الاياحي االاتثمارية وعلى فعالية خطط التنمية
من ندرة رؤوس األموا: والطاقات  الجزائر تعاني  األموا:ندرة رؤوس  .2

االاتثمارية القادرة على إحدا  التنمية المطلوبة ولهاا تلجأ إلى ايااة الدعم المالي 
، وذاا ما يظهر من خال: تنامي األجنبية أو تشجيع المقاوالتية أو االاتثمارات

واالاتثمارات المباشرة للمؤااات األجنبية في الجزائر، حي  وتطور حجم الواردات 
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إلى  5661وصل عدد المشاريع االاتثمارية األجنبية في الجزائر في الفترة ما بين 
 %53مليار دوالر أمريكي وتمثل ما نابته  49مشروعا بمبلغ  193حوالي  5633

ااات األجنبية نحو نالحظ أن توجه المؤ كما ، )42(من قيمة االاتثمارات اإلجمالية
الجزائر في تزايد ماتمر ما يعني أن االاتثمار المحلي عاجز عن تغطية حاجات 
ومتطلبات الخطط التنموية بما فيها الاياحية. وفي الوقت نفاه يعبر تزايد عدد 
وحجم المشاريع األجنبية الواردة إلى الجزائر عن تنامي شدة المنافاة األجنبية التي 

 واالاتثمارات المحلية.تواجه المؤااات 
ومن بين أذم المشاكل التي تواجه نمو ونجاح العراقيل اإلدارية والبيروقراطية   .1

الجزائر في ااتقطاب االاتثمارات في قطاع الاياحة وتعيق ظهور ونمو المؤااات 
في ذاا الميدان، تلك العراقيل اإلدارية المتعلقة بعملية بدء النشاط التجاري وتاجيل 

والحصو: على االئتمان وضعف حماية الماتثمرين، فقد بين تقرير التنافاية الملكية 
قيمة الجزائر ضمن ذاه  ان 5634لانة  العربية الصادر عن صندوق النقد العربي

أداء أعمالها من حي  اهولة  ما يعيق المؤااات ويعترض وذاا .المؤشرات البية
تمان أو الحصو: على الحماية بدا النشاط أو تاجيل الملكية أو الحصو: على االئ

الالزمة لالاتثمار، األمر الاي يصعب عملية ظهور المؤااات ونموذا وتواعها 
 وتوفير الموارد الالزمة.

يظهر من خال: ارتفاع معدالت التضخم  عدم االاتقرار االقتصادي  والاي .2
يؤثر ارتفاع معد: التضخم وتدني قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية، ف

البا على نشاط المؤااات نتيجة تغير في أاعار وتكاليف االاتثمار الناتجة عن 
مما يجعل ذاه المؤااات مضطرة إلى رفع أاعار  ،ارتفاع تكاليف المواد األولية

الخدمات الاياحية األمر الاي يؤثر على القيمة المقدمة للزبون ومن ثم التأثير على 
فاع معدالت التضخم في الجزائر وخاصة في رضاه، حي  تبين اإلحصائيات ارت

الانوات األخيرة، والجدو: التالي يبين تطور تلك المعدالت خال: أربع انوات 
 للجزائر مع مجموعة من الدو: 
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 (: تطور معدالت التضخم في الجزائر12الجدول رقم )
 9161 9166 9169 9160 9160 9162 9161 9162 

معدل 
 التضخم

1.7 6.3 9.7 1.1 5.7 6.9 4.6 6.9 

تم إعداده باالعتماد على إحصائيات  تقرير التنافاية العربية، صندوق النقد المصدر: 
 ديامبر نشرة" الجزائر لإلحصائيات الوطني الديوان، 19ص، ،5634العربي، 
5634. 

ويظهر من خال: الجدو: أعاله ارتفاع معدالت التضخم في الجزائر والتي تراوحت 
 5639وفي انة  4.6إلى  5634وصل ذاا المعد: في انة  ، كما9.7و 1.7بين 
وباإلضافة إلى معد: التضخم نجد انهيار حاد في أاعار صرف العملة ، 6.9إلى 

مما يرفع في تكلفة ااتيراد التجهيزات الضرورية  الوطنية مقابل العمالت األجنبية
 .لالاتثمار

األمنية والتغيرات  الناتج عن التهديدات  ضعف االاتقرار الايااي واألمني .1
الحكومية المتتالية وما نتج عنه من تغيير في الايااات والقوانين والتوجهات 
االقتصادية والايااية، وخاصة تلك المتعلقة باالاتثمار والتجارة الخارجية، إضافة 
إلى انعدام األمن في معظم المناطق الاياحية وخاصة عبر الطرق والمناطق الجبلية 

ع الاياحة لالاتثمارات طارات، وذاا ما يؤثر البا على جاابية البلد وقطاوالغابية والق
 .أو للاياح

ارتفاع درجة المخاطرة  والك نتيجة ارتفاع  درجة التغير والتعقد البيئي الاي  .2
رار يؤثر البا على إمكانية التنبؤ والتوقع ومن ثم عدم القدرة على اتخاا الق

لدرجة مرده إلى عدم االاتقرار الايااي ذاه ااالاتثماري الاليم، وارتفاع 
 واالقتصادي واألمني كما تم توضيحه اابقا.

يتميز الماتهلك عدم مالئمة ثقافة المجتمع لالاتثمار الاياحي  حي   .61
الجزائري بميله وتفضيله للمنتجات األجنبية على المنتجات المحلية، مما يجعل 

ويق منتجاتها، إضافة إلى انتشار المؤااات االقتصادية الجزائرية تواجه صعوبة تا
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الاوق الاوداء، ارتفاع معدالت األمية، كما أن تفضيل وميل الفرد الجزائري إلى كل 
ما ذو أجنبي يدفع بالكثير إلى الهجرة أي تفضيل المواقع والمؤااات الاياحية 

  .األجنبية والترويج لها على حااب الجزائرية منها
تكار والتجديد وعدم االذتمام به مما يجعل ضعف القدرة على اإلبداع واالب .66

المؤااات الاياحية اقل قدرة على التكيف ومواكبة التغيرات والتطورات البيئية 
وخاصة تلك الناتجة عن تغير حاجات ورغبات ومتطلبات وأاواق الاياح وتنوعهم 

 الثقافي.
ة االاتثمارات المختلفة في الجزائر مشكل تواجه  ضعف االئتمان المصرفي .69

 الناتج عنتقلص نفقات الدعم المالي للحكومة انحصار مصادر التمويل بابب 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد، وبابب ضعف طاقة المؤااات 
المالية والمصرفية والخدمات التي تقدمها من حي  الجودة والنوعية والكمية، كما أنها 

، صرية والحاجات والمتطلبات الاياحيةغير ماتجيبة ومتكيفة مع الماتجدات الع
ورغم التاهيالت المالية والقروض التي  أقرتها الجزائر وخصصتها، إال أن الك يبقى 
غير كافي في توفير االئتمان المنااب، وذاا ما يؤكده تقرير تنافاية اقتصاديات 
الدو: العربية الصادر عن صندوق النقد العربي، والاي اظهر مؤشر االئتمان 

 لجزائر بقيمة االبة وذي قيمة متدنية مقارنة ببعض الدو: كما يظهره الجدو: التالي ل
(: وضعية الجزائر في مؤشر منح االئتمان للقطاع الخاص 61الجدول رقم )

 بالمقارنة مع مجموعة من الدول
 سنغافورة ماليزيا تونس اإلمارات الجزائر الدول

االئتمان الممنوح 
 للقطاع الخاص

6.45- 6.94 6.37- 3.99 3.39 

 .19ص ،5634تقرير التنافاية العربية، صندوق النقد العربي، المصدر: 
فيجب على الدولة الجزائرية إعادة النظر في منظومة القوانين الضابطة للقطاع 
المصرفي بما ياتجيب لتحوالت الدولة نحو دعم واالذتمام بالقطاع الاياحي الن ذاا 

في ذاا المجا:، كما ينبغي تنويع الخدمات المصرفية األخير يتطلب مرونة اكبر 
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قرار الكثير من العمليات والوكاالت المصرفية التي تتحدد وفق المتطلبات  وا 
 الاياحية، مع ضرورة عصرنة وتحاين جودة الخدمات المصرفية.

والموانئ واالتصاالت والتعليم   وتشمل الطرقات ضعف البنية التحتية .60
ذاما في جاب االاتثمارات الاياحية وتواعها خاصة أن ذاه  والصحة، إا تلعب دورا

األخيرة عادة ما تكون في مناطق معزولة، والنقص من ذاه الناحية يمنع دخو: 
من  فيةاغير كو  وذاا ما يميزذا في الجزائر فهي غير مطورة ،43الماتثمرين الصغار

طاب الاائح اجل جاب الماتثمرين وتشجيعهم أو تلك التي تااذم في جاب وااتق
المحلي أو األجنبي، وخاصة فيما يتعلق بالنقل والمواصالت، فيظهر ضعفها من 
حي  النوعية والكمية وجودة الخدمة المقدمة وعدم عصرنتها، وخاصة بالنابة للنقل 
عبر الاكك الحديدة التي تعاني من انعدام األمن وتوفير المعلومات حتى المتعلقة 

أاماء المحطات الوجهة المقصودة وعدم احترام المواعيد بتواريخ اإلقالع والوصو: و 
 وغيرذا. 

  رغم الضرورية الرأاماليةالعقار الاياحي والتجهيزات  صعوبة الحصو: على .60
مشاكل  أن إال ،الحصو: على العقار تاهيلل القوانينجملة من  أقرتالدولة  أن

تدني احتياطات  ى أنإل إضافةيحو: دون الك،  اإلداري أخرى كالبيروقراطية والفااد 
الضرورية  الرأاماليةالدولة من العملة الصعبة يضعف قدرتها على توفير التجهيزات 

 تعتمد في معظمها على الماتوردة منها. وأنهاخاصة 
 النتائج والتوصيات:

 احتياجاتهذا في تغطية ور ود ةقع المقاوالتية في قطاع الاياحااتنا لوار من خال: د
 ،تحقيق ذاا الغرضالتي يمكن ان تلعبها في  األذميةحقيقة عن ، كشفنا االاتثمارية

وماتوياتها تحو: دون الك  أنواعهاعلى اختالف  البيئيةوالعوامل  الظروفأن  إال
بما فيها االقتصادية واالجتماعية  ،لالاتثمارالعامة الحاكمة  الظروفابتداء من 
احة من الثقافة الاياحية اع الايطبق الخاصةالعوامل  إلى، واإلداريةوالايااية 

والمااعي التي بالتها الدولة الجزائرية في ابيل تطوير الجهود غم ر ومقوماتها، وذاا 
خصته بالكثير من المزايا والتاهيالت التي تنوعت بين  إاوالنهوض بقطاع الاياحة، 
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ان  إلى إضافة ،الدعم المالي المباشر والتخفيضات الضريبية والتاهيالت الجمركية
نشاء العديد من التنظيمات والهيكثير من النصوص القانونية ال التي تعمل على  تائوا 

خاصة ما ورد في المخطط  ،طير االاتثمارات في ذاا القطاعتايير وتنظيم وتأ
التاهيالت و ، وفي ظل ذاه االمتيازات (SDAT2030للتهيئة الاياحية )التوجيهي 
 أثبتتهذاا المجا:، نجد وحاب ما الحكومة الجزائرية في  أقرتهاي الاخية والت

عدد والمعبر عنها بالتحليالت في ذاه الدرااة ضعف تطور االاتثمارات الاياحية 
ع مااذمته في فعاليتها في النهوض بهاا القطاع ورفضعف المشاريع ونوعيتها و 
مجموعة من المعوقات المتنوعة والمختلفة التي  إلى، وذاا يعزى التنمية االقتصادية

العوامل التي عنها الدرااة، إا تنوعت بين المعوقات البيئية العامة التي تشمل كشفت 
والمعوقات الخاصة التي تؤثر على قدرة قطاع  ،االاتثمارات مهما كان نوعها تعرقل

األخرى، وعلى الاياحة على جاب االاتثمارات بشكل خاص دون بقية القطاعات 
نها ة من التوصيات التي من شأراح مجموعرااة ذاه يمكن اقتضوء نتائج الد

تغطية االحتياجات االاتثمارية بقطاع  من أجل دور المقاوالتيةالمااذمة في تعزيز 
 تي  على النحو اآل الاياحة

العمل على إقرار مجموعة من اإلصالحات على بيئة األعما: ومناخ  -
 داريةاالاتثمار بشكل عام واالاتثمار الاياحي بشكل خاص، والك من الناحية اإل

 .والتنظيمية
تفعيل عمليات المراقبة والمتابعة الماتمرة للمشاريع االاتثمارية في قطاع  -

وخاصة تلك التي تاتفيد من التاهيالت والدعم المالي ورخص ااتغال:  ،الاياحة
 العقار الاياحي، للحد من التالعب والغش وغيرذا.

مجموعة من  محاربة الفااد اإلداري والبيروقراطية، بناء على إقرار -
اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية التي تحد من تعاف أصحاب النفوا واألموا: 

 . تطاو: على الحقوق العامة والخاصةوااتحوااذم على الفرص والتاهيالت وال
العمل على تعزيز االاتقرار االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتحكم في  -

 .معدالت التضخم
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ور والطرقات والاكك الحديدية والموانئ تطوير البنية التحتية من الجا -
 .افق الاياحية الضرورية وعصرنتهاوالمطارات وجميع المر 

العمل على وضع خطط لب  المعلومات الاياحية وتفعيل برامج التاويق  -
ضرورة و ، والفرص االاتثمارية في ذاا القطاع الاياحي للمواقع والمنتجات الاياحية
تلفة إضافة إلى واائل تكنولوجيا المعلومات االاتعانة بواائل اإلعالم المخ

واإلشاعات التي تشوه  ربة األفكار محا ةإلى ضرور  ةاإلشار  ر، وذنا تجدواالتصا:
القنوات اإلعالمية  راواء تلك تب  عب رة وتايئ إلى الامعة الاياحية للجزائر الصو 
في القطاع  ر، والك أنها تأثر البا على االاتثمامواقع التواصل االجتماعي رأو عب

 .الاياحي وتضعف جاابية البلد للاياح
تشجيع المقاوالتية في مجا: الاياحة من اجل تغطية العجز الموجود في  -

 الخدمات الاياحية والمرافقة.
ة لدى أفراد المجتمع المقاولة وخاصة في مجا: الاياحنشر ثقافة  -

إعالمية لتعزيز وضرورة إقرار خطة  والمؤااات الخاصة والهيئات اإلدارية العامة.
 .ثقافة االدخار واالاتثمار على حااب ثقافة االاتهالك

ومن اجل تفادي مشاكل ومعوقات ظهور ونمو المقاوالت ودعم دورذا في التنمية 
ومن جهة أخرى تهيئة البيئة  ،يجب إحاطتها بالرعاية والدعم من جهة ،لاياحيةا

حات اإلدارية والتنظيمية، المناابة لها للعمل من خال: تبني مجموعة من اإلصال
ومن أجل ذاا الغرض نحدد التوصيات التالية التي تااذم في إنعاش المقاوالت 

 الجزائرية وتعزيز دورذا 
o  تعزيز الشراكة مع قطاع التعليم العالي واالاتفادة من مخرجاته المتمثلة في

ت تخص تلك القيام بدراااالكوادر البشرية والبحو  العلمية التطبيقية المنجزة أو 
 .المؤااات

o التي تهدف إلى ترقية  ،تشجيع الدولة لكل أجهزة المرافقة المتواجدة بالجزائر
نشاء المؤااات الصغيرة وتطوير أجهزة أخرى مماثلة أو مكملة لها.  وا 
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o  تكثيف تنظيم الصالونات والمعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية
 فيها.ومحاولة إشراك أكبر عدد ممكن من المنشئين 

o  التواع أكثر في الدعم المالي المباشر وغير مباشر وتقديم التاهيالت
ومااعدتها على  في قطاع الاياحة الجبائية الضرورية لتشجيع المقاوالت الناشئة

 .النمو والنجاح
o  أمام الجميع وتوزيع حصص الدعم المالي حاب معايير إتاحة الفرص

مشاريع اات أذمية في التنمية، موضوعية تمكن من اختيار المقاولين أصحاب 
 والاين تتوفر فيهم الشروط المناابة للنجاح مع توفر عنصر اإلرادة والقدرة.

o  المتابعة والمراقبة الماتمرة لجميع المقاوالت التي حظيت بامتيازات مالية
  .والتأكد من الوجود الحقيقي لها على ارض الواقع ،وجبائية من طرف الدولة

o وروح المقاوالتية في أوااط الجامعة والشباب وغرس  نشر وتوايع مفهوم
 روح المبادرة.

o ركز على العنصر عليه ذو الك الاي ي زيجب التركي رإن اذم ااتثما 
اته ر اته ومهار ك للتنمية بمختلف أنواعها، حي  يجب تنمية قدر مح هي، باعتبار ر البش

 ثقافته والوكاته بما يخدم متطلبات نشاط الاياحة. روتطوي
على  أذميةة والمتواطة ال تقل ر المؤااات الصغي إلىاجة قطاع الاياحة إن ح

ص ر يحتوي على ف اعتبارهللنشاط في قطاع الاياحة، على  األخيرةحاجة ذاه 
الدليل ، االاتقبا:اإليواء و ذياكل ، المطاعم، النقل، الفندقة : مهمة في مجا ااتثمارية
وي ذا، إا يحتر وغي والترفيهيةالاياحية النوادي واألافار، وكاالت الاياحة ، الاياحي

مهمة ينبغي على المقاوالت االتجاه نحو  رص ااتثماريةذاا القطاع على  ف
 ااتغاللها واالاتفادة منها.

 :المعتمدة المراجعالهوامش و 
                                                           

(1) - Jean-Luc Guyot , Jean Vandewattyne , les logiques d’action 

entrepreneuriale , éditions de Boeck université Bruxelles ,1 

er édition , 2008 , p16. 
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 ايرورة لنجاح أاااي كعنصر االبتكار زموري، كما: مرداوي، كما: - (2)
 حو: الوطني الملتقى في مداخلة الاوق، اقتصاد رذانات ظل في المقاولتية
 جامعة واالقتصاد، التايير علوم كلية األعما:، وفرص التكوين : المقاولتية

 07 ،ص 2010 أفريل/ 08/07/06 .أيام الجزائر، باكرة، خيضر محمد
المؤااات الصغيرة في  بوشنافة أحمد وآخرون، متطلبات تأذيل وتفعيل إدارة –( (3

الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حو:  متطلبات تأذيل المؤااات 
، جامعة 5664أفريل  39-39الصغيرة والمتواطة في الدو: العربية يومي 

 .1حايبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص
)4(-Michel Hernndez, L’entrepreneuriat : approche théorique 

Edition l’Harmattan, ,Paris, 2001. P 13  

)5(- Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les 

compétences entrepreneuriales, le 8èmecongrés international 

Francophone(Cife PME) : l'internationalisation des PME et 

ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, 

Suisse :Haute école de gestion Frigourg,25-27 

Octobre2006,p4. 

(، 5667-5666دباج نادية، درااة واقع المقاوالتية في الجزائر وآفاقها ) - (6)
ماكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات شهادة الماجياتير في علوم التايير، كلية 

 .51، ص1العلوم االقتصادية والتايير، جامعة الجزائر 
(، 5667-5666دباج نادية، درااة واقع المقاوالتية في الجزائر وآفاقها ) - (7)

ماكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيابير في علوم التايير، 
 56، ص1كلية العلوم االقتصادية والتايير، جامعة الجزائر 

التوزيع، توفيق ماذر عبد العزيز، مبادئ إدارة الفنادق، دار زذران للنشر و  - (8)
 .593، ص74االردن، 

 للطباعة الهناء دار ،"الدولية الاياحة نظرية" الوذاب، عبد الدين صالح -(9)
 23 ص ،1992 مصر، والنشر،
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 للنشر الوراق ،65 ،ط الاياحة صناعة أصو: الطائي، النبي عبد حميد - (10)
 55 ،ص5664 األردن، والتوزيع،

 المكتب ،والفندقي الاياحي للنشاط القانوني اإلطار ماعد، محمد محي - (11)
 .61 ص نشر، انة دون  مصر، الحدي ، العربي

مصطفى يواف كافي، الاياحة البيئية الماتدامة، تحدياتها وآفاقها   -(12)
 51، ص 5636الماتقبلية، دار راالن للطباعة والنشر والتوزيع، اوريا، 

ار، المؤرخ في المتعلق بتطوير االاتثم 61-63من األمر  65المادة  - (13)
56/69/5663. 

عبد اللطيف شهاب زكري، تغريد اعيد حان، االاتثمار األجنبي المباشر  -(14)
في القطاع الاياحي )درااة حالة العراق(، مجلة بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 

 .63، ص5636، العراق، 63
ثمار عبد الناصر بن عبد الرحمن الزذراني، كباشي حاين قايمة، االات -(15)

الاياحي في محافظة العال، المملكة الاعودية، مركز المعلومات واألبحا  
 .34، ص5669الاياحية التابع للهيئة العامة للاياحة واآلثار، الاعودية، 

زيان بروجة علي، واقع وأذمية التنافاية الاياحية للدو: العربية في ظل  - (16)
لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  التحديات المعاصرة درااة حاالت، أطروحة مقدمة
 .97االقتصادية، جامعة حايبة بن بوعلي الشلف، ص

رعد مجيد العاني، االاتثمار والتاويق الاياحي، دار كنوز المعرفة للنشر  - (17)
 .37،ص5669والتوزيع، األردن، 

الطيب داودي، عبد الحفيظ ماكين، االاتثمار الاياحي في المناطق  - (18)
ة حالة والية جيجل، الملتقى الدولي حو:  االاتثمار الاياحي الاياحية دراا

، 5636نوفمبر  59-54بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية الماتدامة يومي  
 .69المركز الجامعي تيبازة، ص

قاام نايف علوان، إدارة االاتثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر  - (19)
 .19،ص5667، األردنوالتوزيع، 
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افيان زايدي، المؤااات الصغيرة والمتواطة ودورذا في تحقيق التنمية  - (20)
الماتدامة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتايير، جامعة فرحات 

 .36، ص5667عباس، اطيف، 
 .39المرجع الاابق، ص - (21)
 الادااي ريرالتقليدية، تق والصناعات والمتواطة الصغيرة المؤااات وزارة - (22)

 32 ص ، 2009 األو:
 الندوة الجزائر، في االقتصادية التنمية في المقاو: ومكانة دور مراد، ناصر - (23)

 معهد النامية، الدو: في واإلبداع المقاولة حو: الدولية
 216  ص ، 2007 الجزائر، مليانة، خميس التايير، وعلوم االقتصادية العلوم .
ر، خالد بورحلي، متطلبات تنمية القطاع الاياحي عبد الرزاق موالي لخض -(24)

، جوان 66في االقتصاد الجزائري، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، عدد 
 .93، ص5634

حاين عبد القادر، إاتراتيجية التنمية الماتدامة للقطاع الاياحي في  - (25)
آلفاق  الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية

، الجزائر، 5631 -65، مجلة أداء المؤااات الجزائرية، العدد 5653
 .376ص

، 5639الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، الجزائر، جوان  - (26)

www.andi.dz/index.php/ar/declaration 
27-  www.wttc.org/datagateway/25/02/2018  

يرة، مدخل ااتراتيجي للمنافاة فالح حان الحايني، إدارة المشروعات الصغ - (28)
، عمان، 5664والتميز، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، 

 .69األردن،ص
بوشنانة أحمد، بواهمين أحمد، متطلبات تأذيل وتفعيل إدارة المؤااات  - (29)

الصغيرة في الجزائر ،مداخلة في الملتقى الدولي متطلبات تأذيل المؤااات 
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( أفريل 39-39واطة في الدو: العربية ، جامعة الشلف ،يومي )الصغيرة والمت
5664. 

 لجزائر آفاق في والمتواطة الصغيرة ، المؤااات5636عياى آيت،  - (30)
 .593الاادس، الشلف، ص  العدد ا،إفريقي شما: اقتصاديات وقيود، مجلة

نقد العربي، إحصاءات تنافاية التجارة العربية اإلجمالية والبينية، صندوق ال - (31)
 .95، ص5633

 مجلة التكنولوجي، التجديد لدعم كآلية األعما: حاضنات نظم :رحيم حاين - (32)
، 5661، 02 العدد اطيف، جامعة التايير، وعلوم االقتصادية العلوم
 .349ص

منيرة االمي، التوجه المقاوالتي للشباب الجزائري بين متطلبات الثقافة  - (33)
تقى الدولي حو:  ااتراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤااات وضرورة المرافقة، المل

 .69، ص5635افريل  37و 39الصغيرة والمتواطة في الجزائر يومي  
شاوي شافية، المقاوالت ودوذا في تفعيل حركية القطاع الاياحي في  - (34)

، ماس 36الجزائر، حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلناانية، العدد 
 .36ص ،5634

، 5634تقرير تنافاية اقتصادات الدو: العربية، صندوق النقد العربي،  - (35)
 .13ص

الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار، تدابير دعم االاتثمارات حاب قطاع  - (36)
 ،5639النشاط، الاياحة، أفريل 

http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-au-

financement-des-entreprises 
وزارة الاياحة والصناعات التقليدية، االمتيازات المتعلقة بالحصو: على  - (37)

 /االاتثمار/www.mta.gov.dzالعقار الاياحي،  
وزارة الاياحة والصناعات التقليدية، االمتيازات المتعلقة بالحصو: على  - (38)

 /االاتثمار/www.mta.gov.dzالعقار الاياحي،  
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والصناعة التقليدية، مرافقة الماتثمرين،   وزارة الاياحة - (39)
www.mta.gov.dz/االاتثمار/ 

 ،  البنك الدولي.5636تقرير بيئة األعما:  - (40)
قلش عبد هللا، التاويق بالعالقات في تحقيق الميزة التنافاية باإلاقاط على  - (41)

 .559المؤااات االقتصادية العربية، مرجع ابق اكره،ص
ألجنبي المباشر الوارد والصادر، الوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار ا - (42)

 .5634االاتثمار، إحصائيات، مارس 
عبد الرزاق موالي لخضر، دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية  - (43)

، 5667رقلة ،جامعة و  ،69حالة الجزائر، مجلة الباح ، العدد -بالدو: النامية 
 61ص


