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 :صامللخ

من   2017إلى    1990االستثمار السياحي على الطلب السياحي الدولي بالجزائر في الفترة املمتدة من سنة    أثرتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس  

قمنا حيث  تربطهما،  التي  العالقة  طبيعة  تحليل  و  تحديد  مع  السياحي  والطلب  السياحي  االستثمار  تخص  التي  األساسية  للمفاهيم  التعرض   خالل 

واختتمت الدراسة ببناء نموذج قياس ي   شارة ألهم العقبات التي تواجهه.زائر بمختلف مكوناته و أشكاله، مع اإل باستعراض واقع االستثمار السياحي للج

معنوي قوي وموجب لعدد   أثر . بناء على ذلك فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  EVIEWS 10يتمثل في االنحدار الخطي املتعدد وباالعتماد على برمجية  

معنوي سالب لالستثمار   أثرن إلى الجزائر على عدد الليالي السياحية وهذا ما يوافق النظرية االقتصادية. في حين تبين وجود  السياح الدوليين الوافدي

ضافة إلى السياحي في مؤسسات اإليواء على الطلب السياحي الدولي، ويفسر ذلك بوجود عجز معتبر في تنوع الخدمات الفندقية والسياحية وجودتها باإل 

 السلبي لضعف البنية التحتية واملواصالت.    التأثير

  .االنحدار الخطي املتعدد ؛الجزائر ؛الطلب السياحي الدولي ؛االستثمار السياحيالكلمات املفتاحية: 

 املقدمة: 

ومستديم،   هام  مورد  باعتبارها  العالم  اقتصاديات  من  العديد  من طرف  متزايد  باهتمام  السياحة   حيث  تحظى صناعة 
 
مصدرا السياحة    تعتبر 

 
 
وقطاعا املتوسط  املدى  في  السياحي كقطاع داعم  القطاع  يفرض  ما  وهذا  الجزائري  بالنسبة لالقتصاد  للدخل     حقيقيا 

 
البعيد،   استراتيجيا املدى  على 

الجزائر غير م في  االقتصادية  األوضاع  أضحت  البترول  أسعار  الجزائر، ففي ظل تقلبات  بها  تتمتع  التي  السياحية  للمؤهالت  بالنظر  ستقرة مما  وذلك 

 يستوجب إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية تساهم في تنويع مداخيل اقتصاد البلد وتدفع به إلى االزدهار والتطور.

نها  أ(، هذه املقومات ينتظر تحويلها إلى موارد حقيقية من شالخثقافية، ...تتوفر الجزائر على مقومات سياحية هائلة ومتنوعة )طبيعية، تاريخية،  

االستثمار  ويعتبر   د كبيرة من السياح الدوليين. هؤالء السياح لديهم رغبات مختلفة ويسعون للحصول على خدمات جيدة وبأسعار مالئمة.اجتذاب أعدا 

اهم  يد لها يسالسياحي وسيلة متميزة وضرورية لتحقيق التنمية السياحية املتوازنة واملستدامة للبلد، فزيادة حجم االستثمارات السياحية والتوزيع الج

ا الصعبة، كما يساهم  للعملة  ينتج عنها من تحصيل  املحلية والدولية وما  السياحية  التدفقات  السياحية وبالتالي زيادة  الخدمات  الستثمار في تحسين 

السياحي   لالستثمار  الجزائرية  الدولة  إستراتيجية  وتجسدت  األخرى.  بالقطاعات  الرتباطه  وذلك  الوطني  االقتصاد  تنشيط  في  املخطط السياحي  في 

   :تتمحور املشكلة املطروحة في هذه الدراسة على السؤال التاليوعليه  .  (SDAT 2030) 2030التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

 ؟ 2017إلى  1990ما مدى تأثير االستثمار السياحي على الطلب السياحي الخارجي في الجزائر خالل الفترة الزمنية املمتدة من 
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 أهمية الدراسة: 

 
 
في كون السياحة بديل اقتصادي منتج ومستديم، اهتمت به العديد من اقتصاديات العالم باختالف أحجامها، وبالتالي   تتجلى أهمية دراستنا أوال

أساس ي من متطلبا السياحي مطلب  االستثمار  ويعتبر  ومهمة.  بحثية ضرورية  تبقى مواضيع  واستدامتها  بتطويرها  يتعلق  ما  وكل  السياحة  ت فموضوع 

السياحية م التنمية  إلى موضوع  تحقيق  التطبيقية  األدبيات والدراسات  العديد من  املقدمة كما ونوعا. وتطرقت  السياحية  الخدمات  ن خالل تحسين 

االستثمار السياحي على الطلب السياحي الخارجي، باعتبار  أثراالستثمار السياحي ودوره في تحقيق التنمية السياحية، لكن في دراستنا نسلط الضوء على 

 مصدر العملة الصعبة ومؤشر مهم لتنافسية السياحة الجزائرية على املستوى الدولي.  الطلب الخارجي

 أهداف الدراسة: 

ملفاهيم مبس اإلشارة  وذلك من خالل  للبحث،  العام  باإلطار  تتعلق  التي  النظرية  املفاهيم  و  األسس  ملجموعة من  املحور  في هذا  التطرق  طة يتم 

   سياحي. مع اإلشارة ألهميتها و للعالقة التي تربط بينهم.للسياحة، االستثمار السياحي والطلب ال

 أدبيات الدراسة: 

الجزء   هذا  في  التي    إلىنتطرق  النظرية  املفاهيم  من  مبسطة    الحظنا مجموعة  مفاهيم  نقدم  حيث  باملوضوع،  جيد  بشكل  لإلملام  ضرورية  أنها 

 للسياحة، االستثمار السياحي والطلب السياحي. 

 :
ً
 : مفهوم السياحةأوال

 تختلف تعريفات السياحة وذلك حسب زاوية نظر الباحث، تخصصه وموضوع بحثه، و نقدم فيما يلي بعضا منها:

 يمكن أن نعرف السياحة على أنها " 
 
  مظهر التغيير في حياة السائح ألنه يترك مؤقتا

 
من  محل إقامته املعتادة ليس بهدف العمل أو الهجرة، إنما هروبا

التواز  وإعادة  واملقبولة،  النفسية  الصحة  تجديد  اجل  من  االعتياد  سبيل  على  فيها  يعيش  التي  االجتماعية  أو  الطبيعية  أو  العملية  العقلي البيئة  ن 

كما يمكن تعريفها بأنها مجموعة " أنشطة األشخاص املسافرين من أمكنتهم في أمكنة خارج إقامتهم املعتادة    .(18،  17، صفحة  2008)عالم،    والنفس ي"

 .(16، صفحة 2008)العاني،  ملدة ال تزيد عن سنة مستمرة، لقضاء إجازة أو لألعمال أو أغراض أخرى "

   1988وقدم جعفري سنة  
 
عن موطنه، ودراسة الصناعة   تعريفا بسيطا لكنه شامل للسياحة ينص على أن السياحة هي " دراسة اإلنسان بعيدا

املضيفة   الدول  على  والصناعة  اإلنسان  تأثيرات  ومعرفة  اإلنسان،  هذا  لحاجات  تستجيب   التي 
 
   اقتصاديا

 
   واجتماعيا

 
صناعة   "وبيئيا أصول  )الطائي، 

يهتم   .(25، صفحة  2006السياحة،   فهو  الرحلة،  من  الغرض  والتعريفات حسب  والزمنية  الجغرافية  التعريفات  يتجاوز  للسياحة  الحديث  فاملفهوم 

السياحة كصناع السائح وكذا بدراسة  السياسية بدراسة سلوك  الجوانب االقتصادية، االجتماعية،  التأثيرات على  ة، ومن ثم محاولة معرفة مختلف 

 والبيئية. 

 :
ً
 : أنواع السياحةثانيا

الحدود   توجد حسب  السياحة  أنواع  على  نركز  العمل  هذا  وفي  التصنيف،  في  املعتمدة  املعايير  وذلك حسب  السياحي  للنشاط  تقسيمات  عدة 

 والسياسية، ونميز نوعين:الجغرافية 

 : السياحة الداخلية )السياحة املحلية( .1

 
 
ساعة وال تزيد عن   24كيلومتر وفي فترة ال تقل عن    80عرف السياحة الداخلية على أنها انتقال مؤقت لألفراد داخل حدود الدولة ملسافة تتعدى  ت

تشمل السياحة الداخلية أو املحلية انتقال األفراد املقيمين سواء املحليين أو  و   .(270)شعالل و راتول، صفحة  سنة وذلك بغرض الترفيه واالستجمام

بأيام   االستمتاع  إلى  باإلضافة  البلد،  في  املوجودة  السياحية  وغير  السياحية  املعالم  مختلف  على  التعرف  بغية  البلد  حدود  داخل  العطل األجانب 

كو  خاليةن هذه  واإلجازات، خاصة  الصرف...الخ( وحتى  الوجهات  )تأشيرات، سعر  واملالية  اإلدارية  والقيود  العقبات  )اللغة   من  واالجتماعية  الثقافية 

تمثل قاعدة أساسية للتنمية السياحية من خالل  كما أنها  يساهم هذا النوع من السياحة في تنمية الثقافة السياحية لدى األفراد  و    .والعرف والتقاليد(

، كما تعتبر  توسيع املشاريع واملرافق السياحية وتوفير املزيد من فرص العمل. وتعد السياحة الداخلية مكملة وركيزة أساسية لتطوير السياحة الدولية

 . (46، صفحة 2018)براهم شاوش، من التدفق نحو الخارج لكونها جزء من الطلب الداخليا يلة الحتباس جزء من مداخيل األفراد ومنعهوس

 : السياحة الخارجية )السياحة الدولية( .2

 
 
التي  ت املرفقية  األنشطة  "تلك  أنها:  على  الخارجية  السياحة  لألجانب، ومجموعة عرف  السياحية  الخدمات  من  مجموعة  إفراز  اجل  من  تتفاعل 

الغرض" الخارج لنفس  إلى  املواطنين  بانتقال  الدولية حركة    .(26، صفحة  2008)عالم،  إجراءات سياحية أخرى خاصة  أو  الخارجية  السياحة  وتشمل 

خارج إلى وجهات سياحية  وتقاليد   األفراد  والتعرف على عادات  باستكشاف مناطق ومدن سياحية جديدة  الخاص  الفضول  إشباع  بغية  إقامتهم  بلد 
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عدد الوافدين من السياح الدوليين على إلى أن  التقرير السنوي ملنظمة التعاون اإلسالمي  ويشير    البلدان املقصودة باإلضافة إلى أغراض مختلفة أخرى.

)منظمة التعاون االسالمي،   ي املائةف 4,4قدره  أي بمتوسط معدل نمو سنوي  2016 مليون في 1235إلى  2011عام  مليون  998من  ارتفع العاملي الصعيد

 . (7، صفحة 2018مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول االسالمية )سيسرك(، 

 : االستثمار السياحيمفهوم  .3

عتبر االستثمار املحرك الرئيس ي لتنمية أي نشاط اقتصادي إذ يسمح باستمرارية النشاط وزيادة حجمه مستقبال قصد تحقيق أرباح مضاعفة.  ي  

ا  استهالكي حالي والحصول على منفعة مستقبلية من  التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من خالل إشباع   " ستهالك مستقبلي  ويقصد باالستثمار 

أن االستثمار يهدف إلى تنمية رأس املال املادي والبشري من خالل التوظيف الجيد لألموال في مجاالت   وبهذا نجد .(115، صفحة 2010)الحميري،  "أكبر

 أو فرص استثمارية يرتقب أن تحقق عائدا أفضل في املستقبل. 

ارتفاع   أبرز ومن   مع  خاصة  السياحة،  صناعة  في  أساس ي  دور  له  الذي  السياحي  االستثمار  نجد  عصرنا،  في  االستثمار  عوائد    أشكال  معدالت 

االقتصادية. للتنمية  استراتيجي ومحرك  كبديل  الصناعة  بهذه  االهتمام  إلى  الدول  العديد من  واتجاه  الدولية  أهميته  السياحة  القدرة على   وتكمن  في 

وال األجنبية وخلق فرص  تأهيل العرض السياحي من خالل إنشاء املرافق، توسيع املناطق السياحية وتحسين الخدمات. باإلضافة إلى جلب رؤوس األم

إضافية   إلى تحقيق عوائد  القطاعات االقتصادية األخرى مما يؤدي  إيجابي على  تأثير  له  السياحي  زيادة حجم االستثمار  أن  ويشجع عمل جديدة. كما 

 عملية التنمية االقتصادية. 

رأس  وي   تكوين  إلى  الهادفة  اإلنتاجية  القدرة   " أنه  السياحي على  االستثمار  وزيادة  عرف  السياحة  في مجال  البشري  املال  رأس  وإعداد  املادي  املال 

" النشاط  لهذا  املختلفة  الخدمات  أفضل  وتقديم  والتشغيلية  اإلنتاجية  طاقاته  سعد،    تحسين  صفحة  2015)فرج  السياحي   . (4،  فاالستثمار  وعليه 

امل السياحي  املال  رأس  تكوين  إلى  القطاع يهدف  في  لالستثمار  أموالهم  املستثمرين  بتوجيه  وذلك  البشري،  السياحي  املال  ورأس  اإليواء  كمناطق  ادي 

الجذب   قوة  إلى  باإلضافة  القطاع،  في  لالستثمار  واألجنبية  املحلية  األموال  رؤوس  تدفق  على  يقوم  السياحية  االستثمارات  وتطور  السياحي السياحي. 

 . (57، 56، صفحة 2018)بركان و هاني،  ة للمستثمرين في هذا املجالوالضمانات والحوافز املمنوح

 : خصائص االستثمار السياحي .4

 ها: أبرز يتميز االستثمار في قطاع السياحة عن غيره من االستثمارات بمجموعة من الخصائص، 

 .التمويل طويلة األجل وغالبا ما تكون أجنبية، أما عائد االستثمار فيكون في األجل الطويل مصادر •

•  
 
   ارتفاع تكاليف اإلنشاء حيث تمثل األصول الثابتة مثل األرض املباني والتجهيزات جزءا

 
، صفحة 2010)الحميري،    من مجموع األصول   كبيرا

119) . 

)الدباغ و    بمختلف القطاعات االقتصادية األخرى   أثر يعتبر االستثمار السياحي عامل منشط لالقتصاد الوطني، حيث تربطه عالقات تأثير وت •

 .(144، 143، صفحة 2015خضير شبر، 

 (109، صفحة 2016)مالكي،  يتطلب االستثمار السياحي توفير يد عاملة مؤهلة بغية تحقيق عوائد جيدة  •

أهدافها رغم أنها تشترك في الهدف الرئيس ي وهو  تتميز االستثمارات السياحية بالتنوع وعدم التجانس، فهي تختلف في طبيعتها وخصائصها و  •

بدفع عجلة   يسمح  متناغم  بشكل  تحقيقها  الوقت  نفس  وفي  الطريقة،  بنفس  االستثمارات  مع كل هذه  التعامل  يمكن  السائح، فال  خدمة 

 . (222، صفحة 2017)بن منصور،  التنمية السياحية

الصغيرة تتميز   • األموال  رؤوس  ألصحاب  االستثمار  صعوبة  وبالتالي  السياحي،  النشاط  ملوسمية  وذلك  مرونتها  بعدم  السياحية  املشاريع 

واملتوسطة الذين ال يتحملون تجميد أموالهم لفترات معينة وانتظار عوائد على املدى الطويل عكس أصحاب رؤوس األموال الكبيرة والدولة 

 . (127،  126، صفحة 2019)سماعين،  مثل هذه املخاطر الذين بمقدورهم تحمل

نقلها من مكان آلخر • املنظورة، بحيث ال يمكن  الصادرات غير  السياحية من  السياحي،    تعد االستثمارات  التسويق  ، صفحة  2004)الطائي، 

198) . 

 :مفهوم الطلب السياحي .5

 
 
املستهلكون لشرائها وفق سعر محدد وفي مكان معين. ويخضع الطلب السياحي إلى نفس   يمثل الطلب عموما السلع والخدمات التي يستعد  كمية 

لوجه للسفر  الذاتية  الرغبة  ويتكون من  السياحي،  السوق  متغيرات  وتحليل  دراسة  يقوم على  السياحي  فالطلب  الخصائص،  ببعض  تميزه  ة املبدأ مع 

 .(133، صفحة 2018)زايد و خويلدات،  التي بإمكانها إشباع هذه الرغبةمعينة والقدرة املادية 

في  Matheson and Wallعرف   والتسهيالت  السياحية  الخدمات  استعمال  يسافرون ألجل  الذين  لألشخاص  الكلي  العدد  بأنه  السياحي  الطلب 

املع  إقامتهم وأعمالهم  أماكن  التي يقتنيها ف  وعليه  .(178، صفحة  2016)كافي،    تادة أماكن غير  السلع والخدمات  أن يمثل كمية  السياحي يمكن  الطلب 
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الطلب مميزات  أبرز ولعل  السائح، كما يمكن أن يمثل عدد السائحين املقبلين على وجهة معينة أو عدد الليالي السياحية التي يقضيها السياح في وجهة ما.

يت  السياحي السياسية واألمنية. كما  العوامل  أثراملوسمية واملرونة وكذا حساسيته للظروف االجتماعية،  السياحي بثالث مجموعات من  )كافي،    الطلب 

 :  (180، 179، صفحة 2016

 دولة السائح: وتشمل الدخل املتاح للسائح، فترة اإلجازات وقيمة العملة املحلية بداللة العمالت األجنبية. املجموعة األولى، في  •

 املجموعة الثانية، في الدولة املضيفة:  وتشمل املستوى العام لألسعار، نوعية السياحة املقدمة ودرجة األمان واالستقرار السياس ي.  •

الثالثة، متغيرات مقارنة:   • الترويج  املجموعة  السفر ودرجة  تكلفة  الصرف،  املضيفة كأسعار  املوطن والدولة  بين دولة  النسبية  وتشمل األسعار 

 من طرف الدولة املضيفة.

 : العالقة بين االستثمار السياحي والطلب السياحي .6

 
 
   يؤدي االستثمار دورا

 
يؤثر على حجم توزيع املشاريع السياحية في  في تحقيق التنمية السياحية، حيث أن زيادة حجم االستثمارات السياحية    حيويا

استقطاب أعداد متزايدة من السياح   فعملية  .(145، صفحة  2018)دواح،    مختلف األقاليم وما ينتج عنه من تدفق السياح فزيادة العوائد السياحية

يتطلب توفيرها بعث استثمارات سياحية متنوعة ومتكاملة. ولتوضيح   أكثر الدوليين يتطلب توفير خدمات سياحية وفندقية متنوعة وتنافسية، والتي 

 هذا املوضوع:الطلب السياحي نستعرض فيما يلي بعض الدراسات السابقة التي عالجت للعالقة بين االستثمار السياحي و 

باستخدام نموذج الجاذبية ومنهج بيانات    2016-2000حول محددات الطلب السياحي الدولي في الجزائر خالل الفترة    (2018)بن شوك،  دراسة   •

ملؤسسات  البانل. حيث أكدت نتائج الدراسة أن الطلب السياحي الدولي مرن بالنسبة للتغيرات في طاقات اإليواء حيث أن زيادة القدرة االستيعابية 

الجزائر ب الدولي ب  %1نسبة  اإليواء في  السياحي  الطلب  ارتفاع  الجزائر يزيد من جاذبية  %2.971ينتج عنه  الفندقية في  الحظيرة  . فاالستثمار في 

 املقصد السياحي الجزائري وبالتالي ارتفاع عدد السياح الوافدين. 

رمضاني،  دراسة   • و  املوسومة  (2018)حراث  اإلشكالية  في   ملعالجة  السياحي  والنمو  السياحي  االستثمار  بين  السببية  العالقة  اتجاه  ما هو   " ب 

منهجية   ذلك  في  الباحثان  واستخدم   ،" الذاتي    Toda and Yamamotoالجزائر؟  االنحدار  متجه  نموذج  على  تعتمد  نتائج  VARالتي  وتوصلت   .

السياح االستثمار  واحد من  اتجاه  في  سببية  إلى وجود عالقة  بين الدراسة  سببية  عالقة  توجد  حين ال  في  السياحي،  الخام  الداخلي  الناتج  إلى  ي 

 . 2016-1983االستثمار السياحي و كل من عدد السياح والليالي السياحية خالل الفترة 

ف  (2019)بن لخضر و شنبي،  دراسة   • الجزائر  السياحي في  الطلب  إلى تشخيص محددات  املمتدة من  التي تهدف  الفترة  ، وذلك  2017إلى    2000ي 

للجزائر باستخدام نموذج االنحدار الخطي املتعدد. وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين املتغير التابع املتمثل في الطلب السياحي الوافد  

يزيد   الفندقية  املؤسسات  في  االستثمار  أن  أي  اإليواء،  طاقة  في  املتمثل  املفسر  الطلب  واملتغير  بين  طردية  تبين وجود عالقة  كما  الطلب عليها، 

 السياحي الوافد و االستثمار األجنبي املباشر. 

اقع االستثمار السياحي في الجزائر   : و

 
 
   شهد العالم اهتماما

 
مليار دوالر أمريكي، ويعود هذا النمو   948قيمة    2019باالستثمار في قطاع السياحية حيث بلغ حجمها في العالم سنة    متزايدا

الدوليين ما يقارب   السياح  بلغ مجموع  السياحة حيث  املتزايد على  الطلب  املرغوبة، ففي   1.5إلى  اآلثار االقتصادية واالجتماعية  إلى  مليار سائح، وكذا 

بنسبة  ب   2019سنة   العاملي  اإلجمالي  الناتج  في  السياحة  مساهمة  يقارب    %10.3لغت  ما  السياحة  العالم   330وخلقت  حول  وظيفة  )املنظمة    مليون 

 .(2020العاملية للسياحة والسفر، 

 (، إال أن  … وتتمتع الجزائر بمقومات سياحية عديدة )طبيعية، ثقافية، تاريخية،
 
عن املنافسة في األسواق    واقع السياحة في الجزائر ال يزال بعيدا

  116في املركز  2019العاملية حيث جاءت الجزائر سنة 
 
 وذلك حسب تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.  عامليا

 :
ً
   :موقع االستثمار السياحي في الجزائرأوال

حصة   دولة.  تختلف  كل  اقتصاد  في  السياحة  صناعة  أهمية  حسب  وذلك  ألخر،  اقتصاد  من  املحلي  االستثمار  إجمالي  من  السياحي  االستثمار 

، في حين بلغت النسبة 2019سنة   %4.3و  2017سنة    %6ن متوسط االستثمار السياحي العاملي بلغ  إوحسب بيانات املجلس العاملي للسياحة والسفر ف

في   الجزائر  والسفر،  فقط  %2.5السنة    نفسفي  للسياحة  العاملية  نستعرض    .(2020)املنظمة  الجزائر  في  السياحي  االستثمار  لوضع  أدق  ولتشخيص 

املمتدة من سنة   الفترة  القطاعات وذلك في  املسطرة في مختلف  املشاريع االستثمارية  أن  2017إلى    2002مجمل  املشاريع تشمل ، وتجدر اإلشارة  هذه 

(، وال تمثل العدد اإلجمالي للمشاريع، حسب ما يوضحه الجدول  ANDIفقط املشاريع التي يراد إنجازها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )

 املوالي: 
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 2017-2002توزيع املشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط في الفترة  :(1ل )جدو 

 ط ا قطاع النش  عدد املشاريع   % القيمة باملليون دينار  % الشغل عدد مناصب  %

 الزراعة  1342 2.12% 260750 1.82% 55240 4.49%

 البناء  11031 17.44% 1331679 9.31% 242428 19.68%

 السياحة  1266 2.00% 1228830 8.59% 77158 6.29%

 الصناعة  12698 20.08% 8373763 58.56% 538558 43.73%

 النقل 29267 46.28% 1164966 8.15% 158780 12.89%

 الصحة  1093 1.73% 221383 1.55% 25968 2.11%

 الخدمات  6531 10.33% 1272057 8.90% 125014 10.15%

 التجارة  2 0.00% 10914 0.08% 4100 0.33%

 االتصاالت  5 0.01% 436322 3.05% 4348 0.35%

 املجموع  63235 100% 14300664 100% 1231594 100%

 ( 2017-2002)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات موقع  :املصدر

  80متوسط عدد املشاريع السياحية  ، نالحظ أن نسبة كبيرة من املشاريع موجهة للقطاعات غير املنتجة، فكان  1من خالل معطيات الجدول رقم  

 
 
   مشروعا

 
وبنسبة    سنويا الفترة  إيجاد    %2خالل هذه  حتمية  وكذا  التطلعات  إلى حجم  بالنظر  النسبة ضعيفة  أن هذه  رغم  املشاريع.  إجمالي  فقط من 

اقتصاد   مخاطر  من  والتقليل  االقتصادي  التنوع  لتحقيق  االقتصادية  ا الريعالبدائل  األموال  أن حجم  إال  االستثمارات  ،  لهذه  تمثل -ملخصصة  والتي 

وفيما يتعلق بعدد مناصب الشغل   .مليار دينار( 1تشير إلى ضخامة هذه االستثمارات )تكلفة املشروع الواحد حوالي  -من حجم رأس املال املستثمر 8.6%

إ  يعود  وهذا  الفترة  هذه  في  السياحي  االستثمار  بحجم  مقارنة  ضعيفة  نسبتها  فكانت  السياحية املستحدثة  للمشاريع  االقتصادية  الجدوى  لضعف  ما 

 املنجزة أو لوضعية املشاريع السياحية في الجزائر، وملعرفة ذلك نستعرض الجدول املوالي: 

 2017-2013في الفترة  مشاريع االستثمار السياحي )التكلفة مليار دينار( :(2)جدول 
 السنوات  2013 2014 2015 2016 2017

 مشاريع في طور االنجاز  377 385 504 584 764

 التكلفة 173.350 190.344 234.877 276.394 412.260

 مشاريع متوقفة 129 104 101 119 147

 التكلفة 23.577 27.700 27.379 35.512 80.297

 مشاريع غير منطلقة  219 296 607 793 928

 التكلفة 65.419 93.840 240.947 498.139 602.801

 مشاريع تم انجازها 21 76 58 106 107

 التكلفة 25.620 30.380 10.234 36.010 27.096

 مجموع املشاريع  746 861 1270 1602 1946

 التكلفة االجمالية 287.965 342.264 513.437 846.055 1122.454

 ( 2017-2013)وزارة السياحة والصناعة التقليدية، من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات :املصدر                         

   2تسمح بيانات الجدول رقم  
 
  2017-2013خالل الفترة    املقدمة من طرف وزارة السياحة بتتبع وضعية العدد اإلجمالي للمشاريع السياحية سنويا

   2207وكذا التكلفة اإلجمالية لهذه املشاريع، حيث بلغ مجموع مشاريع االستثمار السياحي خالل هذه الفترة  
 
 1224.7بتكلفة إجمالية تقدر ب    مشروعا

   368مليار دينار منها  
 
ي اآلجال املحددة أم خارجها. في حين نجد أن فقط وهذا دون التأكد إن كانت عملية اإلنجاز ف  %17تم إنجازه أي ما نسبته   مشروعا

    %42من املشاريع متوقفة و    %7نسبة  
 
   مشاريع لم تنطلق أساسا

 
خاصة بعد انهيار أسعار البترول    ويعود ذلك لوجود مشاكل تتعلق بالتمويل خصوصا

واء األجنبي أو املحلي أو لغياب التسهيالت املتفق  وتجميد معظم املشاريع، ومن جهة أخرى لغياب الشريك املستثمر من القطاع الخاص س  2015سنة  

 عليها وكذاغياب بيئة االستثمار املناسبة.  

ر األجنبي  وبالعودة إلى البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، نجد أن مجموع املشاريع السياحية املنجزة بالشراكة مع املستثم

 2017-2002الفترة مشروع فقط خالل  19بلغ 
 
أن  ، وهو عدد قليل إذا ما تمت مقارنته بنظيرتها في قطاع الصناعة، البناء والخدمات. من هنا يتضح جليا

 مناخ االستثمار السياحي ال يملك القدرة على اجتذاب املستثمر األجنبي الذي يبحث عن حوافز وامتيازات إضافية. 

 :
ً
اقع االستثمار السياحي ضمن امل ثانيا  :2030خطط التوجيهي للتهيئة السياحية و

تكز على قصد ترقية املنتج السياحي الجزائري والوصول به للمنافسة في األسواق العاملية، حاولت الجزائر انتهاج إستراتيجية واضحة، متكاملة وتر 

، وهذا من ضمن ما جاء في املخطط  الوطني (SDAT 2030)2030نظرة استشرافية. تجسدت هذه األخيرة في املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق  

 . ( 236، صفحة  2019)مساني،  واملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة  12/12/2001املؤرخ في    01/20املنصوص في القانون    SNATاإلقليمية للتهيئة  
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( في 2030( والطويل األجل )2015(، املتوسط )2009املرجعي للسياحة الجزائرية على مختلف املراحل: املدى القصير)يعتبر املخطط التوجيهي اإلطار  و 

(  ODIT-Franceمن طرف وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة بالتعاون مع اللجنة الفرنسية )  2007إطار التنمية املستدامة. وتم إعداد املخطط سنة  

 
 
، صفحة 2020)بن مرزوق،  حول نقاط ومحاور هذا املخطط. ويمكن تلخيص األهداف العامة للمخطط التوجيهي في النقاط التالية  التي أعدت تقريرا

365) : 

 .تثمين صورة الجزائر •

 .ترقية اقتصاد بديل محل املحروقات •

 .القطاعات األخرى تنشيط التوازنات الكبرى والتأثير على  •

 . تثمين التراث التاريخي، الثقافي والشعائري  •

 التوافق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة.  •

 : (236، صفحة 2019)مساني،  ويرتكز تحقيق األهداف الكمية والنوعية للمخطط أساسا على خمس آليات 

 . السياحية للجزائرالتثمين والترويج للوجهة  •

 . الرفع من مستوى الجودة والخدمات السياحية •

 .ترقية األقطاب السياحية وتشجيع االستثمار •

  .مخطط الشراكة بين القطاع الخاص والعام  •

 مخطط التمويل العملي للسياحة. •

سبل تطوير قطاع السياحة في الجزائر إنشاء سبعة أقطاب سياحية لالمتياز تسمح بتهيئة السوق السياحية الجزائرية، فالقطب السياحي   أبرز من 

الوطن  يتربع على مساحة جغرافية واسعة لها مقومات سياحية معتبرة ويوفر خدمات فندقية وترفيهية متنوعة. هذه األقطاب موزعة عبر مختلف أقاليم 

في الجنوب الكبير(، هذا التوزيع يسمح بتحقيق توازن بين األقاليم ويساهم في تنويع املنتج السياحي )من سياحة   2في الجنوب و  2أقطاب في الشمال،  3)

   .(2020)وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، (الخصحراوية، جبلية، حموية، شاطئية،..

، نجد أن وتيرة االستثمارات السياحية بطيئة وبالتالي كان تحقيق  2017بالعودة إلى معطيات جدول القيادة الصادر عن وزارة السياحة لغاية سنة  

 
 
القصير واملتوسط نسبيا املدى  املسطرة على  الخاصةاألهداف  العمومية  الشراكة  التي سبق ذكرها خاصة ترقية  اآلليات  انتظار تفعيل  ومراجعة   ، في 

ر تحتل خطة التمويل ومرافقة املستثمرين ومحاولة كسب ثقتهم، باإلضافة إلى العمل على تحسين بيئة األعمال. فحسب تقرير تنافسية السياحة والسف

السي القطاع  في  لالستثمار  بيئة مواتية  خلق  الدولة على  يقيس قدرة  الذي  التمكينية  البيئة  في مؤشر  متأخرة  القطاعاتالجزائر مراكز جد  وباقي   احي 

 . ( 2019-2017-2015)املنتدى االقتصادي العاملي، 

 فرضيات ومنهج الدراسة: 

كما   دراستنا  في  أساسية  رأيناها  التي  الفروض  بوضع مجموعة من  قمنا  املرجوة  للنتائج  الوصول  اجل  ومن  البحث  إشكالية  اإلجابة على  بغرض 

   منهج للدراسة يتوافق مع موضوع البحث، وذلك وفق ما يلي:اعتمدنا على 

 فرضيات الدراسة: .1
املوضوع األدبيات حول  العديد من  الدراسة    بعد االطالع على  إشكالية  الى  البحث  تنسجم    اتتم صياغة فرضيواستنادا  التي سيتم و مع موضوع 

 : البحث من الفرضيتين اآلتيتين، من هذا ينطلق والتوصيات منها اختبارها واستخالص النتائج

  الطلب السياحي الخارجي والتنمية نمواالستثمار السياحي  عزز ي الفرضية األولى: •
 
 . السياحية عموما

الثانية:  • السياحي  الفرضية  االستثمار  بين  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباط  عالقة  مؤسسات    توجد  في    اإليواء في  الخارجي  السياحي  والطلب 

 .2017-1990خالل الفترة  الجزائر

 منهج الدراسة:  .2

 
 
الجزائر وذلك    أثرتحديد طبيعة وقوة  من الهدف الرئيس ي للدراسة واملتمثل في    انطالقا االستثمار السياحي على الطلب الخارجي على السياحة في 

املمتدة من   الزمنية  الفترة  الفرضيات من عدمها،  و   .2017إلى    1990خالل  املطروحة واختبار صحة  املنهج  هو    اعتمدنا على  بغرض معالجة اإلشكالية 

موضوع  لطبيعة  مالئمةاألكثر  باعتباره    الوصفي الدراسة    ،البحث  و   ودعمنا 
 
وجوانب   أيضا القوة  عناصر  تحديد  و  الواقع  لفهم  التحليل  بأسلوب 

القيام    البيانات  مبجالقصور، كل ذلك من خالل  السياحيع  والطلب  السياحي  باالستثمار  أولي،  املتعلقة  القيام  في مرحلة  القياسية  ثم  من   بالدراسة 
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القياس ي النموذج  بناء  االن  خالل  املتعدداملتمثل في نموذج  ب    حدار  ثانية، ويتبع ذلك  نتائجكمرحلة  السياحي على   أثرملعرفة    النموذج  تحليل  االستثمار 

 .EVIEWS 10ه الطريقة باالعتماد على برمجية ، ويتم تطبيق هذ2017-1990الطلب الخارجي في الجزائر خالل الفترة 

 أدوات القياس: 

 التعريف بمتغيرات الدراسة:  .1
متغيرات محل الدراسة   بيانات تم تحديد متغيرات الدراسة بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة والنظريات االقتصادية، حيث تم جمع  

 مشاهدة كحجم للعينة. ونعرف املتغيرات كما يلي: 28، أي ما يعادل 2017إلى  1990من الديوان الوطني لإلحصائيات وذلك للفترة املمتدة من 

ـــــ  ل • ، وتمثل املتغير التابع، أي أنها تعبر عن حجم الطلب الخارجي على السياحة  LNNوغاريتم عدد الليالي السياحية للسياح غير املقيمين ونرمز لها بـــ

 الجزائرية. 

 LNTلوغاريتم عدد السياح غير املقيمين الوافدين إلى الجزائر ونرمز لها ـبــــــــ  •
 
  ، وتمثل متغيرا

 
 ض مستقال

 
 . روريا

ــــ   • بـــ لها  ونرمز  األسرة  عدد  األLNLلوغاريتم  النسبة  باعتبار  وذلك  السياحي،  االستثمار  عن  يعبر  الذي  املستقل  املتغير  وتمثل  في    كبر،  لالستثمار 

 القطاع السياحي في الجزائر في هذه الفترة موجهة لرفع طاقة اإليواء من خالل إنشاء الهياكل الفندقية.

 وصف النموذج:  .2

لقياس مدى   املتعدد  الخطي  االنحدار  في  املتمثل  القياس ي  النموذج  ببناء  الجزائر    أثرنقوم  في  الخارجي  السياحي  الطلب  السياحي على  االستثمار 

الفترة  وذل أن    .EVIEWS 10وهذا باستخدام برمجية    2017-1990ك خالل  إذ يشمل نشير هنا  البسيط  للنموذج  امتداد  املتعدد هو  االنحدار  نموذج 

 متغيرين مستقلين فأكثر، ويأخذ الشكل الرياض ي التالي:  

𝒀𝒊 =  𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝒀𝟏 +  𝑩𝟐𝒀𝟐 + ⋯ + 𝑩𝒌𝒀𝒌 + 𝑼𝒊 

𝐵𝑘عند عزل قيمة املتغيرات املستقلة، وتمثل )  Yقيمة املتغير التابع   0B  املعلمة  حيث تمثل ،… . ،𝐵2،𝐵1  تقيس التغير في املتغير  ( معامالت االنحدار وهي

 .(122)طارق، صفحة  نتيجة للتغير في املتغيرات املستقلة بوحدة واحدة  Yالتابع 

 : مناقشة النتائج

 تقدير النموذج: .1

الصغرى   املربعات  الجزائر من    (OLS)باستخدام طريقة  الخارجي في  السياحي  الطلب  الذي يفسر تغيرات  األنسب  االنحدار  نحاول تقدير نموذج 

 رح يكون من الشكل: خالل االستثمار في إنشاء وتوسيع الهياكل الفندقية )زيادة طاقة اإليواء(، وبعد االطالع الجيد حول املوضوع ارتأينا أن النموذج املقت
LNN = 𝑩𝟏* LNT +  𝑩𝟐* LNL 

التابع   للمتغير  النقط  رقم   LNNمن خالل سحابة  الجزائر 01)امللحق  في  املقيمين  السياح غير  يقضيها  التي  السياحية  الليالي  أن عدد  نالحظ   ،)

لعدم  𝐵0في النموذج املقترح عن الثابت واستغنينا    تتطور وفق مسار خطي، وهذا ما يتيح النمذجة القياسية من خالل تطبيق االنحدار الخطي املتعدد.

 الحاجة إليه، فنظري
 
   ا

 
املقيمين في الجزائر، وإنما يتعلق هذا العدد أساسا السياحية التي يقضيها السياح غير  بعدد   ال يوجد عدد أدنى معين من الليالي 

وجاءت نتائج تقدير النموذج   غير املقيمين الوافدين إلى الجزائر.  التي تمثل عدد السياح LNTالسياح الوافدين من الخارج، وهذا ما يبرر إضافة متغيرة  

 األول كاآلتي:   

 نتائج تقدير النموذج األول  :(3)جدول 

 االنحراف املعياري  املعامل  املتغير 

LNT 1.91747772028 0.184278 

LNL - 1.25738926439 0.230391 

 واتسون إحصائية دربن  إحصائية فيشر  معامل التحديد 

=0.8672R F=163.393 DW=0.978 

 . EVIEWS 10من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج   :املصدر                                       

 ومنه تكون معادلة االنحدار على النحو اآلتي: 
LNN = 1.91747772028*LNT - 1.25738926439*LNL 

النتائج   رقم  من خالل هذه  املستقلة معنوية عند مستوى معنوية  02وامللحق  املتغيرات  أن معلمات  نجد  املطلقة إلحصائية    10%،  القيمة  الن 

من القيمة املجدولة   أكبر( فهي  F=*163.393وفيما يخص إحصائية فيشر )  (.1.706من القيمة املجدولة املوافقة لها )  أكبرلهذه املتغيرات   |t|ستيودنت

 .%5( ومنه جملة معلمات النموذج معنوية عند مستوى معنوية 3.37املوافقة لها )
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( مفسرة من طرف املتغيرات املستقلة في النموذج  LNNمن تغيرات الطلب السياحي الخارجي ) %86.7وبالنظر إلى قيمة معامل التحديد نستنتج أن 

(LNTوLLIT وتبقى نسبة ،)من تغيرات الطلب السياحي تفسر عن طريق متغيرات أخرى غير محددة في النموذج. %13.3 

(تقع في منطقة  DW=0.978وللتأكد من تحقق فرضيات نموذج االنحدار الخطي املتعدد في النموذج املقدر، وجدنا أن إحصائية دربن واتسون )

 (. d2=1.56و  d1=1.26وجود ارتباط ذاتي موجب حيث )

 وعليه النموذج 
 
 لوجود ارتباط ذاتي بين األخطاء. األول غير مقبول إحصائيا

 تصحيح النموذج القياس ي: .2

 ، إلزالة االرتباط الذاتي لألخطاء. AR (1)نضيف انحدار ذاتي من الرتبة األولى 

  LNN = AR(1) +  𝑩𝟏*LNT +  𝑩𝟐*LNLويكون النموذج الثاني من الشكل:      

 وكانت نتائج تقدير النموذج الثاني كاألتي:    

 نتائج تقدير النموذج الثاني  :(4)جدول 

 االنحراف املعياري  املعامل  املتغير 

LNT 1.60926445068 0.361970 

LNL - 0.868409938819 0.449100 

AR(1) 0.598852332522 0.222433 

 واتسون إحصائية دربن  إحصائية فيشر  معامل التحديد 

=0.90242R F=221.936 DW=2.2437 

 . EVIEWS 10من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  :املصدر                                   

 ومنه تكون معادلة االنحدار على النحو اآلتي: 
LNN = 1.60926445068*LNT - 0.868409938819*LNL + [AR(1)=0.598852332522] 

 

و  النتائج  هذه  خالل  رقم  من  ستيودنت03امللحق  إلحصائية  املطلقة  القيمة  أن  نجد   ،|t|    املستقلة املتغيرات  املجدولة   أكبرلجميع  القيمة  من 

لها )    % 10( عند مستوى معنوية  1.706املوافقة 
 
املتغيرات تختلف معنويا الصفر.  وبالتالي فجل هذه  ( F*=936.221وفيما يخص إحصائية فيشر )   عن 

نجد أن و   ،ومنه نرفض فرضية العدم أي أن جملة معلمات النموذج معنوية.%5( عند مستوى معنوية  3.37من القيمة املجدولة املوافقة لها )  أكبرهي  ف

أن قيمة  في حين تفسرها متغيرات أخرى لم نحددها في النموذج. %9.76( وتبقى نسبة LNNمن تغيرات املتغير التابع ) %90.24 تفسر املتغيرات املستقلة

(، أي انه ال يوجد ارتباط خطي بين بواقي 1.562d=و 1.261d=( تقع في منطقة عدو وجود االرتباط الخطي حيث )DW=2.2437إحصائية دربن واتسون )

 .04( في امللحق رقم Corrélogrammeالبسيط والجزئي )النموذج املقدر وهذا ما يتبين من خالل دوال االرتباط الذاتي 

 التحليل االقتصادي للنموذج: .3

الجزائر في  املقيمين  غير  السياح  يقضيها  التي  الليالي  عدد  تغيرات  أن  نجد  املقدر  النموذج  خالل     أثرتت  (LNN) من 
 
عدد   ايجابيا لتغيرات  وبشدة 

الجزائر إلى  الوافدين  املقيمين  تغير     (LNT)السياح غير  أن  يتبعه تغير ب  حيث  السياح بوحدة واحدة  السياحية، وهذا    1.6عدد  الليالي  وحدة في عدد 

السي الخدمات  الطلب على  ارتفع  الجزائر  إلى  الدولية  السياحية  التدفقات  النظرية االقتصادية. فكلما زادت  الفنادق يوافق  بما في ذلك  املختلفة  احية 

اإليواء التي توفر  الهياكل  ).  ومختلف  املتمثل في عدد األسرة  الثاني  املستقل  املتغير  )  أثر( فلها  LNLأما  التابع  املتغير  (، يمكن LNNسلبي ومتوسط على 

 تفسير ذلك نظري
 
 لسببين:    ا

وذلك بإنشاء الفنادق وتوسيعها بهدف زيادة    ،قامت الجزائر باالستثمار السياحي  حيث  الجيدة:افتقار املؤسسات الفندقية إلى التنوع والخدمات   •

  112إلى    1990ألف سرير سنة    54الطاقة االستيعابية للسياح، وهذا ما تأكده األرقام حيث تشير اإلحصائيات أن عدد األسرة في الجزائر قفز من  

وق النصف لكن هذه الزيادة ال ترافقها الجودة والتنوع املطلوبان إلشباع رغبات السياح. فنجد أن  ، أي أن مقدار الزيادة يف2017ألف سرير سنة  

مقدمة من طرف فنادق غير مصنفة وان عدد األسرة املعروضة من الفنادق ذات خمس نجوم ال تتعدى   2017من عدد األسرة املتوفرة سنة    55%

الجز %5نسبتها   في  الفندقية  الحظيرة  وبالتالي  يسمحان .  اللذان  والتنوع  الجودة  إلى  تفتقر  أنها  إال  االستيعاب  حيث قدرة  من  تطورها  رغم    لها  ائر 

يتناس اإلقامة في فندق  إلى  الجبلية يتطلع  السياحة  الذي يفضل  أذواق وتطلعات مختلفة وقدرات مالية متفاوتة. فالسائح  ب باجتذاب سياح ذوي 

السياحة والذي يختلف مع طبيعة   الشاطئية. كما تجدر اإلشارة  وطبيعة هذه  أو  الصحراوية  اإليواء  ال الفنادق املخصصة للسياحة  تكاليف  رتفاع 

خفيضات خارج  نسبيا في الجزائر إذا ما تمت مقارنتها بنوع الخدمة املقدمة وكذا نظام التسعيرة املعمول به في الفنادق الجزائرية الذي ال يقدم أي ت

 املوسم السياحي.
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السياحية:  ثر األ • االستثمارات  تكامل  وعدم  واملواصالت  التحتية  للبنية  أن  السلبي     حيث 
 
بناءا وجهته  باختيار  يقوم  الدولي  رغبات   السائح  على 

شباع شخصية كنوع السياحة املفضلة واالستعداد املادي وغيرها إضافة إلى الصورة الذهنية التي يأخذها عن الوجهة السياحية ومدى قدرتها على إ 

السياحيرغ قطاعها  تنافسية  زيادة  الدول  تحاول  وعليه  في    ،باته،  فاالستثمار  بينها.  فيما  املتكاملة  االستثمارات  من  سلسلة  بعث  من خالل  وذلك 

 يهي الحظيرة الفندقية لوحدها غير كافي إذا كانت البنية التحتية من طرق ومواصالت ضعيفة. هذا ما تسعى إليه الجزائر من خالل املخطط التوج

(SDAT 2030 والذي تم عرضه في املحور الثاني، حيث يضمن االستثمار السياحي في مجاالت مختلفة، إال أن النتائج على املدى القصير واملتوسط )

األ تفسير  يمكن  وبالتالي  فقط.  السياحية  واملؤسسات  الهياكل  في  الكمي  التحسين  إلى  السيا  ثرأشارت  الطلب  على  السياحي  لالستثمار  حي  السلبي 

 السلبي لضعف البنية التحتية واملواصالت.  ثرالدولي بعدم تنوع االستثمارات السياحية وغياب التكامل فيما بينها باإلضافة إلى األ

 تمة: االخ

و  السياحي  االستثمار  البحثية موضوع  الورقة  في هذه  الفأثر عالجنا  الجزائر خالل  في  السياحة  على  الدولي  الطلب  ، حيث 2017-1990ترة  ه على 

الدراسة أداة  نتائج تحليل  السياحية  أظهرت  التنمية  السياحي عامل أساس ي لتحقيق  الدولية  أن االستثمار  السياحية  التدفقات  وعامل منشط   وزيادة 

الوطني. حيث يساهم للق السياحي  طاعات األخرى واالقتصاد  للبلد، وهذا ما يشكل  بتنوع مجاال  االستثمار  السياحية  الخدمات   أبرز حد  أ ته في تحسين 

 . عوامل الجذب السياحي ويزيد من تنافسية القطاع على املستوى الدولي مما يسمح بتوافد أعداد متزايدة من السياح األجانب

 أظهرت نتائج تحليل الدراسة  
 
السياحي من االستثمار الوطني متوسط و   كانةأن م  أيضا ن حجم هذه االستثمارات تبقى ضعيفة مقارنة  أ االستثمار 

، وهذا مؤشر سلبي لدور االستثمار السياحي  أن حجم االستثمار السياحي في الجزائر غير كافي مقارنة باإلمكانات السياحية املتوفرة ، أي باملعدالت العاملية

السياحية   التنمية  تحقيق  الدوليفي  السائح  واجتذاب  السياحي .بالجزائر  االستثمار  دور  الجزائر   ولتفعيل  الفي  وضعت  ا   دولة،  على  ملدى إستراتيجية 

املشاريع التي تختلف في آجال إنشاءها )املدى القصير، املدى  ، والذي يتضمن مجموعة من2030تمثلت في املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  الطويل

 بطيئة.تبقى  انجاز هذه املشاريع تقدمأن نسبة  إال دى الطويل(،املتوسط، امل

نتائج تحليل القياسية   ومن  السياحي  أثر إلى وجود    توصلنا  الدراسة  الليالي  الوافدين على عدد  الدوليين  السياح  ة وهذا يوافق  إيجابي وقوي لعدد 

الدراسة    النظرية االقتصادية،  كما خلصت 
 
في مؤسسات   %10سلبي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    أثرإلى وجود    أيضا السياحي  لالستثمار 

الجزائر خالل    أنأي    ،ضيها السياح الدولييناإليواء على عدد الليالي السياحية التي يق االستثمار السياحي ال يساهم في زيادة الطلب السياحي الدولي في 

الجودة  على  بأنهونفسر ذلك    .2017-1990الفترة   أنها ال توفر خدمات عالية  إال  الجزائرية من حيث عدد األسرة  الفندقية  الحظيرة  الرغم من تطور 

ع الرغبات املختلفة للسياح. إضافة إلى ضعف تنافسية قطاع السياحة في الجزائر الناتج عن ضعف مقارنة باألسعار، كما أنها ال تتسم بالتنوع الذي يشب

 البنية التحتية واملواصالت وعدم تنوع االستثمارات السياحية والتكامل فيما بينها.

الدولي خاصة والنهوض بقطاع السياحة وفي ختام هذه الدراسة نقدم بعض التوصيات لتفعيل دور االستثمار السياحي في تحفيز الطلب السياحي  

 عامة: 

 (. SDAT 2030تفعيل اآلليات الخمسة املتضمنة في املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ) •

 . %51/49مراجعة القوانين املنظمة للنشاط السياحي وخاصة قاعدة  •

 تنويع االستثمارات السياحية وذلك بما يتناسب مع املقومات السياحية لكل منطقة ومحاولة تحقيق التكامل فيما بينها.  •

 تطوير مستوى جودة الخدمات السياحية.  •

 وفهم.إعادة النظر في جملة الحوافز والتسهيالت املمنوحة للمستثمرين الخواص واألجانب في القطاع السياحي والتقص ي عن أسباب عز  •

 رفع مستوى مؤسسات التنسيق والتكامل بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى. •

 دراسة معمقة ملحددات الطلب السياحي الدولي في الجزائر والعمل على استدامة عناصر نموه.  •
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Abstract:  

The study aims to analyze and measure the impact of tourism investment on international Algerian tourism 
demand in the extended period of 1990 to 2017 by exposing the basic concepts of tourism investment and 
tourism demand as well as their relationship, then presenting the reality of tourism investment in Algeria, and 
finally building a standard model represented with a linear multiple regression, based on EVIEWS 10 software. 
The results of the study show a strong positive effect of the number of international tourists arriving in Algeria on 
the number of tourist nights, which is consistent with the economic theory. While there has been a negative 
impact of tourism investment in residential institutions on the international tourist demand, we explain this by a 
lack of the quality and diversity of hotel and tourism services, in addition to the negative impact of poor 
infrastructure and transportation. 

Keywords: tourism investment; international tourism demand; Algeria; linear multiple regression. 
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