
 - مصخغاهم - باديضحامعت عبد الحميد بن 
 وليت العلىم الاكخصاديت و الخجازيت و علىم الدصيير

 وليت العلىم الاكخصاديت و الخجازيت و علىم الدصيير 

أواديمي في العلىم الخجازيت جخصص  ماشتر مرهسة جخسج طمن مخطلباث الحصٌى على شهادة 
 حصىيم الخدماث 

 

  
 دور و أفاق التسويك السياحي في الجزائر                                         

                                مستغانمحالة  المديرية السياحية لوالية دراسة 
       

 تحت اشراف األستاذ
عبد المادر براينيس  

 من اعداد الطالبة
أسماء براينيس  

 لجنة المنالشة

 الدرجة العلمية     الصفة ا الجامعة
 

 ااالسم و اللمب     
 

مستغانم جامعة   "أ  "محاطس أشخاذ  رئيسا 

 
بلقاسم دواح .د  

مستغانم جامعة   "أ  "محاطس أشخاذ  ممررا 

 
عبد القادر براٌنٌس.د  

مستغانمجامعة    "أ  "محاطس أشخاذ  منالشا 

 
بن شنً ٌوسف .د  



•  امللدمت ىتى

حعخبر السياحت كطاعا بدًال للمحسوكاث و من أحد أهم 
اللطاعاث التي من شأنها أن حساهم في جنميت الاكخصاد 

في الىكذ الري ًحخل فيه كطاع الىطني بشكل فعال ف
السياحت  في بعض البلدان  مكاهت هامت هجده في الجصائس 

زغم إمكاهياتها  السياحيت  الهائلت  لم جصل بعد إلى   
جحليم  املساهمت الفعالت لهرا اللطاع  إذا ما كىزهذ  

بمثيالتها  في البلدان املجاوزة، وهرا لعدم الاهخمام 
بالدسىيم كىظيفت ًمكن لها جحسين و جسكيت الخدمت 

.السياحيت   
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 االشكالية

؟الجزائس ما هى دوز و أفاق الدصىيم الصياحي في  



 األسئلة الفرعٌة

- الاشتراججياث الدصىيليت املخبعت لتركيت كطاع  ماهي
؟الصياحت  

فيما يخمثل دوز الدصىيم في النهىض باللطاع الصياحي في -
 الجزائس؟

  

فيما جخمثل ألاشاليب  املخبعت من كبل مديسيت - .
للخعسيف بامللىماث و  مصخغاهمالصياحت  لىاليت 

 للىاليت ؟املعالم الصياحيت 



 الفسطياث

يؤثس جطبيم الدصىيم في كطاع الصياحت بشيل ايجابي ويخجلى  ذلً في 
حلب العملت الصعبت و جىفير مىاصب الشغل لفئت الشباب مما حعل 

.بهالىثير من الدٌو جىلي اهخماما خاصا   

الصحيح  الخفعيليىمن دوز الدصىيم في اللطاع الصياحي في 
لالشتراججياث الدصىيليت من أحل جلديم بسامج شياحيت بخدماث 

 ذاث حىدة و هىعيت عاليت

فري جىحيره  مصرخغاهمجىمن أهميت الدصىيم الصياحي في الجزائرس و فري واليرت 
املجخمر  لالهخرساف فرري العمرل فرري املجراٌ الصررياحي و ادزان املجخمر  املحلرري 

 .ألهميت الصياحت هصىاعت لها دوز في جىميت املجخم 



 

 خطت البحث

 امللدمت العامت
 

 .الصياحت و الدصىيم الصياحي:الفصل ألاٌو 
 .الصياحت املبحث الاٌو عمىمياث حٌى 

 .الصياحي الدصىيم  الخاوياملبحث 

 
 .الجزائس الفصل الثاوي دوز و أفاق الدصىيم في جىميت اللطاع الصياحي في 

 .الصياحي املبحث الاٌو دوز الدصىيم في جىميت اللطاع 
 .الجزائس واك  و أفاق الدصىيم الصياحي و الفىدقي في  الخاوياملبحث 

  
 . مصخغاهمدوز الدصىيم في جسكيت اللطاع الصياحي في واليت :الفصل الثالث 

 . مصخغاهمالصياحت في واليت :املبحث ألاٌو 
 . مصخغاهمالصىق الصياحي لىاليت  الخاوياملبحث 

 الخاجمت العامت



 

 حعازيف عن الصياحت

الصياحت  Guyer Freuler >><< فرويلر جويير >>األلماني عرف 
ظاهسة من ظىاهس عصسها، جىبثم من الحاحت املتزايدة إلى  >>:  أنهاعلى 

الساحت وإلى حغيير الهىاء وإلى مىلد إلاحصاس بجماٌ الطبيعت، وهمى هرا 
املخعت في مىاطم لها طبيعتها الخاصت، وأيظا همى يإلاحصاس، والشعىز 

الاجصاالث وخاصت بين الشعىب وأوشاف مخخلفت من الجماعاث 
إلاوصاهيت، وهي الاجصاالث التي واهذ ثمسة احصاع هطاق الخجازة والصىاعت 

 >> .وشائل الىلل وثمسة جلدم

 << W. Hunziker et kraft >> << وهنزكر كرافت >>يعرف - 

مجموعة العاللات والنشاطات التي تتشكل  >>:    بأنهاالسياحة 

من خالل تنمل وإلامة األشخاص خارج مكان إلامتهم المعتادة، 

 .>>تحميك ربح  طالما أن هذا التنمل ال يهدف إلى

الصياحت حشمل أوشطت  >>:  OMTتعريف المنظمة العالمية للسياحة
ألاشخاص الرين يصافسون إلى أماهن جل  خازج بيئتهم املعخادة، ويليمىن 

وجخألف  .أخسي فيها ملدة ال جزيد عن شىت بغير اهلطاع، للساحت أو ألغساض 
البيئت املعخادة للشخص من مىطلت محددة كسيبت من ميان إكامخه مظافا 

 .>> إليها وافت ألاماهن التي يزوزها بصىزة مصخمسة ومخىسزة



 أهم دوافع السٌاحة



 

 تصنٌف الخدمات السٌاحٌة

تصنيف 
 الخدمات

الخدمات 
 الصحية

الخدمات 
 الحكومية

خدمات 
و  الصياتة

 التصليح

 خدمات
االعالم و 
خدمة  االتصال

التعليم و 
 البحث

خدمات 
الفن و 
 الرياضة

الخدمات 
 المالية

خدمات 
السياحة 
 و السفر

 معاٌٌر النهوض بالخدمات السٌاحٌة

األمن و 

 السالمة

الصحة 

 العمومٌة
سهولة 

 الوصول
لشفافيةا  األصالة 



 مساهمت السياحت في الدشغيل

اليد العاملت الغير  العمالت املباشسة
 مباشسة

اليد العاملت 
 املحسضت

 مساهمت السياحت في الدشغيل في الجصائس



 
 الدزاست امليداهيت

همىذجا مسخغاهموالًت   



 

 امللىماث الصياحيت بىاليت مصخغاهم

 املعالم الدًنيت

الوالٌة فً إطار العلوم الدٌنٌة تتضمن 

ضرٌحا وزاوٌة، تستقطب سنوٌا  39

عددا معتبرا من السٌاح المهتمٌن 

، التجانٌةبالثقافة الدٌنٌة مثل الزاوٌة 
  . والعالوٌة البوزٌدٌة

 املعالم الثلافيت

بنشاط ثقافً متنوع  مستغانمتتمٌز والٌة 

طووووال أٌوووام السووونة حٌوووة تقووووم مدٌرٌوووة 

 الثقافة بتنظٌم عدة مهرجانات



 

 املعالم ألاثسيت و املخاحف

نجد صور العرب،  مستغانممن األماكن األثرٌة لوالٌة  

 الباي، الجامع الكبٌر وقصر القاٌدبرج المحل، متحف دار 

دمحم الكبٌر،المٌناء القدٌم من عهد الرومان المتواجد ببحارة 

  . بوغالم ببلدٌة 

 أماكن السياحت العالجيت

النوٌصًمنبع عٌن  منبع مكبرتة    منبع سٌدي بشاعة 



 

 السىق السياحي لىالًت مسخغاهم
 جدول ًبين جىشبع ألاسسة و الغسف حسب فنادق والًت مسخعاهم ل 2015

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



 

 وواالث الصياحت و ألاشفاز

 2018-2014جطىز عدد وواالث الصياحت وألاشفاز شىت 

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة    



 

مسخغاهمألامن السياحي لىالًت   

2019عملٌات التفتٌش و المراقبة خالل سنة   

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



 

الىظافت و الصحت العمىميه خالٌ مىشم الاصطياف 
2019 

 

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



 

 النظـافـة والصحة العمومية في الشـواطـئ خالل  
 2019موسم االصطياف  

 عدد العمليات المالحظات

   344 . سلبٌة كانت النتائج كل  - 

البكتريولوجيةتحبليل   

لميبه العوم    

(مديرية الصحة والسكبن)  

 .جٌدة نوعٌة 196  -

 المستعملة المٌاه تسرب بسبب سٌئة نوعٌة 01 -

 .مستغانم ببلدٌة الواقع مطربة لشاطئ

179 
الفيزيوكيمبويةتحبليل   

(مديرية البيئة)لميبه العوم    

    ( :مراقبة مياه العوم)العمومية  الصحة 



 

املسجىبت عبر الشىاطئ الخابعت ( 0201-0820)لصىت و أعماٌ العىف لصىت إلاعخداءاث
 .مصخغاهمإلكليم مجمىعت 



 .مصخغاهمجحليل الطلب الصياحي في واليت 

عدد الليالي الصياحيت ملصمت حصب الجزائسيين املليمين وغير املليمين 

 .وألاحاهب

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



 (2018-2014)جطىز عدد املؤشصاث الفىدكيت لصىت

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



 

 الترفيو و التسلية

زائر   635000حيث بلغ  "  MOSTA LAND "والتسلية  باإلضافة إلى التوافد على حظيرة الترفيو  
 زائر 16350حظيرة األلعاب المائية  الذي بلغ    وكذا2018خالل موسم االصطياف  



 

ممسمة حسب المارات 2015عدد الليالي األجانب لسنة تطور   

مستغانمالمصدر مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة   



2015حسب أشهر سنة  مستغانمتطور عدد الوافدين إلى والية   

مصخغاهماملصدز مديسيت الصياحت لىاليت   



 

 الخاتمة

من خالل الدراسة امليدانية ابلوالية اتضح 
 الذي ٌعتبر التسوٌق السٌاحًغياب 

من األدوات الفاعلة فً تحسٌن جودة 

المنتجات و الخدمات على حد سواء 

مما جعل صناعة السٌاحة فً والٌة 

من الصعوبات  الكتٌرتواجه  مستغانم

التً حالت دون وصولها الى 

مع ما  ٌتالئمالمستوى المطلوب الذي 

تمتلكه الوالٌة من مقومات سٌاحٌة 

.متنوعة  



 

 االجابة عن االشكالية

لها أهمٌة بالغة فً دفع نمو أسالٌب التسوٌق السٌاحً أن تبنً 

 السواحالسٌاحة داخل الدولة، فعن طرٌقها ٌمكن التواصل مع 

وتزوٌدهم بالمعلومات والعروض السٌاحة وتمكٌنهم من الحصول 

على العدٌد من الخدمات بما ٌتوافق مع اشباع حاجاتهم و رغباتهم 

  .الخاصة



 اثبات صحة الفرضيات

 صحٌحة

• يؤثس جطبيم الدصىيم في كطاع الصياحت بشيل ايجابي ويخجلى  ذلً في حلب 

العملت الصعبت و جىفير مىاصب الشغل لفئت الشباب مما حعل الىثير من  

بهالدٌو جىلي اهخماما خاصا   

 صحٌحة

• الصحيح لالشتراججياث  الخفعيليىمن دوز الدصىيم في اللطاع الصياحي في 

.عاليت الدصىيليت من أحل جلديم بسامج شياحيت بخدماث ذاث حىدة و هىعيت   

 صحٌحة

في جىحيه  مصخغاهمجىمن أهميت الدصىيم الصياحي في الجزائس و في واليت •

املجخم  لالهخساف في العمل في املجاٌ الصياحي و ادزان املجخم  املحلي ألهميت 

 .الصياحت هصىاعت لها دوز في جىميت املجخم 



 

 النتائج

على 

المستوى 

 الوطنً

على 

المستوى 

 المحلً



  االقترحات

 .وجوب التحمي بالمياقة األدبية في التعامل مع السياح

 تشجيع االستثمار في صناعة السياحة والفنادق

.نشر الوعي السياحي وثقافة السياحة عند جميع المواطنين  

 إعداد مواقع إلكترونية لمتعريف بالمعالم السياحية

 .المخصصة لمتسويق والترويج السياحي االعتماداتزيادة 


