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الظياخت مً املجاالث الاكخصاديت الخيىيت للعديد مً الدٌو املخلدمت والىاميت، بديث أنها عسفذ عدة  حعخبر 

جطىزاث حعلتها جدخل مياهت مهمت في املجاٌ الاكخصادي. ختى أصبدذ حعخبر كطاعا اطتراجيجيا ومىزدا مهما 

 لدي الدٌو املخلدمت.

عديدة هصيادة الدخل اللىمي وجدظين وطعيت ميزان وذلً مً خالٌ الدوز البازش الري جلعبه في حىاهب 

هاما لجلب العملت الصعبت.وجسكيت املىاطم، وجىميت اللطاعاث ألاخسي التي املدفىعاث فظال عً وىنها مصدزا 

لها عالكت بلطاع الظياخت هلطاع الصىاعت الخلليديت وكطاع البىاءاث وغيرها. مً اللطاعاث ذاث الصلت 

طافت لى  اللظاء عى  العديد مً املشاول الاحخماعيت هممخصا  البطالت بدلم بال  باليشاط الظياحي.

مىاصب عمل مخخلفت مباشسة في اللطاع الظياحي وفي كطاعاث أخسي مسجبطت به. لرلً هجد أن العديد مً 

 الدٌو في العالم يعخمد اكخصادها عى  هرا اللطاع. 

الظياحي وعسطه  باملىخجت التي جخىى  عمليت الخعسيف املدسن ألاطاس ي لهرا اللطاع هى الىواالث الظياخي

ماث الظياخيت وبين يلخصس عى  الليام بالىطاطت بين ملدمي الخدبدايت الوجلديمه للصبىن فيان دوزها في 

الظياح هحجص ألاماهً في وطائل الىلل وحجص الغسف في الفىادق وغيرها مً املهام الىطاطيت ألاخسي. لىً مع 

ي  الخىطط  و بدأث جلىم  بأدواز أخسي دأصبذ دوزها يخع خغيراث الظسيعت الىواالث الظياخيتوالالخطىزاث 

امج الظياخيت . ختى أنها مخخلفت هخىظيم السخالث الظياخيت  بىىعيها الداخليت والخازحيت بمعداد البر 

 هً إلايىاء.أو لطخمحازها أما لىطائل الىلل   وامخالهها أصبدذ جلدم خدماث بشيل مباشس لظياخها 

 الخازيخيتاملاديت والطبيعيت،  في أي دولت عى  امللىماث أطاطت مخمثلت في امللىماث لظياحي يعخمد ا اليشاط

التي حظاهم في عمليت حدب الظياح وشيادة حجم الطلب الظياحي، أي أن العسض  الظياحي له دوز في  ألاثسيت 

 شيادة الطلب الظياحي املدىي وألاحىبي.

جصخس بعدة ملىماث طياخيت عظيمت،طبيعيت وجازيخيت و خظازيت جأهلها ألن جيىن مىكعا طياخيا هاما جصائس ال

 عى  مظخىي الظىق املغازبيت الظياحي.

 و ، املداوالث مً العديد خالٌ مً الظياحي ، بلطاعها النهىض اطخلاللها اطترحاع بعد لجصائسوكد خاولذ ا

اللاعديت مً أحل كيام كامذ بموشاء الهياول  خيث ، والثماهيىاث اثالظبعيى فترة طيلت الخىمىيت املخططاث

 .الجصائسيت وجسكيت وجطىيس املىخج الظياحي الظياخت 

أهه الظياخت الجصائسيت لم جسق  لى  الخطىز التي وصلذ لله الدٌو املجاوزة بصفت خاصت ودٌو العالم  لال 

لم يدظى  يجي . وبالخاىيتراجبصفت عامت. وذلً ما يفظس عدن الاهخمام بهرا اللطاع والىظس لليه هلطاع غير اط

الظىق الظياخيت  الدوليت وجطىيس  بالعىايت الالشمت وجم لهماله ولىً مع طمىخاث الجصائس  بالدخٌى لى 
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الظياحي و حعله مً اللطاعاث الفعالت في الاكخصاد الىطني يجب النهىض به وهرا ما يخطلب جظافس  اللطاع 

حهىد ول الهيئاث الظياخيت الفاعلت فيه والتي مً أهما الىواالث الظياخيت الجصائسيت بمعخبازها مؤطظاث 

 عً طسيم   جلديم وجدظين الخدماث الظياخيت. ججازيت جلعب دوزا مهما في جدعيمه 

 :الخاليت طاض هطسح إلاشياليتا ألا وعى  هر

 ؟ما مدى مساهمة وكاالت السياحية في ثنشيط السياحة الجزائرية

 الخاليت: الفرعية التساؤالت هطسح إلاشياليت لهره العام إلاطاز طمً و

 ؟بالظياخت ووواالث الظياخت ما امللصىد

 ؟الظياخت الجصائسيتواكع  ما هى

 ؟ما مدي دوز وواالث الظياخت في واليت مظخغاهم في حعصيص الظياخت 

 :الدراسة فرضيات

 كامتهم ألاصىي لى  في اهلاٌ ألاشخا  مً ميان ل جمثلالتي حعخبر مً اللطاعاث الخدماجيت  الظياخت

حشسف عى  اليشاط الظياحي أخسي ألغساض مخخلفت  مىاطم أخسي طىاء داخل دولتهم أو في دولت

حعد مؤطظاث ججازيت حظاهم في جلديم وافت الخدماث و عدة هيئاث مً أهمها وواالث الظياخت التي 

  للساغبين في الليام بسخالث طياخيت الدظهيالث الظياخيت

 لخطىيس وجسكيت  أهلها ألن جيىن مسهصا للجرب الظياحي وحظع خلً الجصائس عدة ملىماث طياخيت جمج

بالشيل املسغىب فيه وزبما م حظاهم حملت مً البرامج والجهىد لال أنها ل عً طسيم اط الظياحياليش

 العىائم املخخلفت التي حعسكل الظياخت الجصائسيت.ولى   ذلً يعىد لى  هيفيت جطبيلها 

  ًمعظم الىواالث الظياخيت املىحىدة عى  مظخىي الىاليت حشجع الظياخت املىفدة لى  الخازج و ذل

 لىلص في الهياول الظياخيت ولهما لزجفاع أطعاز الخدماث الظياخيت خاصت في فصل الصيف.ليع 

 مية الدراسة:أه

  حخماعيت،  وطسوزة والا ألاهميت الاكخصاديت لللطاع الظياحي في العديد مً اللظايا الاكخصاديت

الاهخمام به وجطىيسه  بمعخبازه كطاعا خيىيا ومصدزا لإليساداث املاليت خازج املدسوكاث. خاصت في ظل 

 ألاوطاع الاكخصاديت الظائدة في الجصائس وطسوزة الخىىيع في مصادز الدخل اللىمي.
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 مً أهم املؤطظاث الداعمت  واملظاهمت في جيشيط  باعخبازهمام بالىواالث الظياخيت الخاحت لى  الاهخ

 الظياخت.

 أهداف الدراسة:

لبساش أهم أطاطياث الظياخت و وواالث الظياخت وهرا مً أحل معسفت مدي جأثير عمل هره ألاخيرة في  -

جلعبه الىواالث الظياخيت لىاليت  الدوز الريالخسهت الظياخيت. والتي مً خاللها يمىً جلييم 

 مظخغاهم.

 خعسف عى  الىطعيت الساهىت للظياخت الجصائسيتال -

 .دزاطت خالت الظياخت عى  مظخىي واليت مظخغاهم -

  منهج الدراسة

 للمىطىع املدزوض  ولإلحابت عى  الاشياليت املطسوخت بخصىصه،بهدف الليام بخدليل علمي و منهجي 

از صخت الفسطياث امللترخت ، كمىا باطخخدام املىهج الىصفي الخدليىي. خيث جم وصف بهدف اخخبو 

 خلفيت بغيت جيىيً الىظسي  الجاهب خالٌ مً وذلً الىصفي، املىهج عى  اعخمدهاأهم هلاط البدث 

 ،بهدف الجاهب الخطبيلي في الخدليىي عىه،واملىهج الالشمت املعلىماث حمع خالٌ مً طىعللمى  حيدة

ٌ  البياهاث وجفظير جدليل ٌ  واكتراخاث هخائج لى  للىصى  املدزوطت الظاهسة خى

عى  مظخىي الجاهب الىظسي جم الاعخماد في حمع املعلىماث مً الىخب ألاطسوخاث ، املجالث امللخلياث ، أما 

ول مً مىظفي مديسيت  عى  مظخىي الجاهب الخطبيلي فلد جم الاعخماد عى  امللابلت الشخصيت املفخىخت

الريً كامىا بتزويدها بمعلىماث خٌى اليشاط الظياحي في الظياخت والصىاعت الخلليديت لىاليت مظخغاهم 

 مظخغاهم، بالطافت لى  ملابلت أحسيذ مع مجمىعت مً مدزاء الىواالث الظياخيت عى  مظخىي الىاليت.

 هيكل الدراسة:

 جلظيم جم عنها املخفسعت وألاطئلت السئيظيت إلاشياليت عى  توإلاحاب املىطىع بجىاهب إلاملام أحل مً

، ثالثت لى  البدث و اللطاع  ووواالث الظياخت. الظياخت مً ول عً هظسيت دزاطت يمثالن منهما فصلين فصٌى

 الظياحي الجصائسي 

اليشاط الثالث فهى دزاطت جطبيليت طىف هخطسق فيها لى  دزاطت أهم هيئت طياخيت حشسف عى   الفصل أما

الظياحي عى  مظخىي واليت مظخغاهم مع دزاطت هيفيت مظاهمت الىواالث الظياخيت في جيشيط الظياخت 

 بالىاليت مً خالٌ ملابلت طىف هجسيها مع مدزاء عدد مً الىواالث الظياخيت املخىاحدة بمظخغاهم
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 جمهُض:

ٌ لمً ا لطىاعاث الخضًثت التي أضبدذ غمً اهخماماث العضًضحعض الؿُاخت مً ا جلعبه مىضوع  هظغا إلاا ضو

الضٌو وبالخالي للؿُاخت عضة أؾاؾُاث ًخم ئبغاػها في هظا الـطل مً اإلاـاهُم التي    هام في اكخطاصًاث

صًني أو  زلافيالؼواًا التي صعؾذ منها ومهما وان هىع الؿُاخت ؿمي لضاؿع معحن ؾىاء  الزخالؾازخلـذ وطلً 

جغؿُهي وػحرها ولظلً ًجب جىؿغ مجمىعت مً ألاعوان للُامها بشيل ؿعلي. ؿالؿلب الؿُاحي ًغجبـ بمجمىعت 

غع الؿُاحي. بالعالؿُاخُت اإلاعغوغت في الىحهت الؿُاخُت أي  وباإلاىخجاثمً اإلالىماث الؿُاخُت اإلاسخلـت 

الهُئاث الؿُاخُت العاإلاُت التي حؿهغ على حؿُحر الشإون الؿُاخُت في مسخلف الضٌو وظهغث العضًض مً 

في جدلُم الخىمُت  همُت التي جلعبه هظه الطىاعت الخضًثتوحعمل على جىمُتها وجغكُتها هظغا للضوع البالؽ ألا 

ظهغ طلً الاكخطاصًت والضزل اللىمي،محزان  طاصًتالاكخعضًض مً اإلاخؼحراث مً زالٌ اوعياؾاتها على ال ٍو

ألاوشؿت الؿُاخُت  وجىـُظُم ُت اهخلاٌ الؿُاح وجىظؿخىي الدشؼُل، وختى ًخم حؿهُل عمل، ماإلاضؿىعاث

الخضماث الؿُاخُت وؾالبيها أي بحن الؿلب ما ٌعغؾ بالىواالث الؿُاخُت التي حعض وؾُـ بحن ملضمي  ًىحض

 حي والتي بضوعها جخـغع ئلى عضة أهىاع وجلىم بأعماٌ مسخلـت.الؿُاحي والعغع الؿُا

 ، بالؿُاخت والىواالث الؿُاخُت اإلاغجبؿت العىاضغ أهم ئلى الـطل هظا زالٌ مً الخؿغق  ًخم ؾىؾ وعلُه

 :زالر مباخث  الى جلؿُمه زالٌ مً

 ما هيت السياخت املبدث ألاول:

  وأثارهااملىظماث العامليت للسياخت  املبدث الثاوي:

 : ماهيت شزكاث ووكاالث السياخت والسفز املبدث الثالث:
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 هيت السياختما املبدث ألاول:

ت  الزخالؾمطؿلر الؿُاخت مخعضص اإلاعاوي ألهه ًخلبل شغوخاث ومعاوي مسخلـت  وحهاث الىظغ خىله والؼاٍو

ف شامل لها، والتي بضوعها جىلؿم ئلى عضة أهىاع ومهما وان هىع  الاجـاقالتي صعؽ منها ئال أهه ًخم  على حعٍغ

ؾُاخت ؿعلُت في أًبلض ئن إلاخىً جخىؿغ ؿُه  اللٌى أن هىان الؿُاخت ؿلها مجمىعت مً الضواؿع. الًمىً

أومىؿلت أهه وحهت ؾُاخُت البض مً جىؿغ ملىماث الجضب الؿُاخُت  وختى ٌعخبر أي بلضمجمىعت مً ألاعوان 

اصة الؿلب الؿُاحي  التي حؿاهم في ٍػ

 حعزيف السياخت و أهواعها املطلب ألاول: 

: ف الؿُاخت الـغع ألاٌو  حعٍغ

ـها مً وحهت هظغه ومً  ـاث وطلً إلاداولت ول باخث حعٍغ أزض مطؿلر الؿُاخت مجاال واؾعا مً الخعٍغ

ت التي صعؾها منها ؿالبعؼ عهؼ عليها هظاهغة اكخطاصًت أو  احخماعُت أو زلاؿُت وؿُما ًلي ؾىعغع أهم الؼاٍو

 الخعاٍعف التي أعؿُذ للؿُاخت

مىً"1 الؿُاخت على أنها الخىلل والخغهت التي اعخاص عليها ؤلاوؿان مً ميان ئلى ازغ بؼغع الىؿب  حعٍغف ٍو

عملُت  ومع الخؿىع والخلضم الظي شهضجه معظم الضٌو أصي طلً ئلى حؼُحر في والاؾخجمامأوال زم الاؾخمخاع 

الاهخلاٌ وأزضث ظاهغة الؿُاخت أبعاصا هي مجمىعت مً الظىاهغ والعالكاث التي جيشأ هدُجت لؿـغ وئكامت 

 ئلى ئكامت صاةمت وجغجبـ بعمل مأحىع"الصخظ ألاحىبي ئكامت مإكخت بدُث ال جخدٌى 

وأعمالها "عباعة عً اهخلاٌ ألاشخاص بشيل مإكذ ئلى أماهً زاعج ؾىنهم 2عغؿها ػوي زلُل على أنها -

الاعخُاصًت واليشاؾاث التي ًلىم بها مً زالٌ ؤلاكامت في جلً ألاماهً" بمعنى الخؼُحر اإلاإكذ إلايان 

 ؤلاكامت ؾىاء مً بلض ئلى بلض أو مً مضًىت ئلى مضًىت صازل هــ البلض.

على أنها  1963و عغؿها مإجمغ ألامم اإلاخدضة للؿُاخت والؿـغ الضولي الظي اوعلض في عوما ؾىت  -
"ظاهغة احخماعُت وئوؿاهُت جلىم على اهخلاٌ الـغص مً ميان ئكامخه الضاةمت ئلى ميان ازغ لـترة 3

ض  24مإكخت ال جلل عً  سُت...الخ"  12ؾاعت وال جٍؼ  شهغا بهضؾ الؿُاخت الترؿيهُت أو العالحُت أو الخاٍع

ً أو الطىاعت اإلاخضازلت أو اإلاغهبت أو  ضىاعت4هما ًؿلم عليها البعؼ بأنها  - اللغن الىاخض والعشٍغ

 الطىاعت بضون مضازً أو ػظاء الغوح أو بتروٌ اللغن الىاخض والعشغون"

                                                           
1
 11،ص2011 مطغ،الىؿاء لليشغ، صاع الؿبعت ألاولى، ؿُا الؿُاخت،امىاٌ شىقي عبض هللا، حؼغ  

2
ىاث عبض اللاصع، الؿُاخت في الجؼاةغ ؤلامياهُاث واإلاعىكاث،أؾغوخت صوهخىعة في العلىم الاكخطاصًت جسطظ هلىصومالُت،    09،ص2012 حامعت الجؼاةغ،عٍى

3
 62ص،2011،  ًذضاإلاىخب العغبي الخبضون ؾبعت، مطغ،احي والـىضقي، مؿعض، ؤلاؾاع اللاهىهني لليشاؽ الؿُ مضمد 

4
ؼ، ضىاعت الؿُاخت،   22،ص1996 ألاعصن، صاع ػهغان لليشغ،الؿبعت ألاولىى،  ماهغ عبض العٍؼ
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الظي ًؿلم على أي عملُت  الاضؿالح"  1بأنها  herman voscholleronا ؤلاكخطاصي الىمؿاوي عغؿه -

واهدشاع ألاحاهب صازل وزاعج مىؿلت معُىت او   توئكامالتي جخعلم باهخلاٌ  الاكخطاصًتمً العملُاث 

 بهم اعجباؽ مباشغ"  اي بلض جغجبـ

: "اوشؿت اإلاؿاؿغ اإلاغهبت ئلى زاعج بُئخت اإلاألىؿت لـترة معُىت مً (W.T.Oعغؿتها اإلاىظمت العاإلاُت للؿُاخت )-

ض  4عً ؾىت بؼحر اهلؿاع للغاخت أو ألػغاع أزغي" بدُث خغضذ على أنها ًجب ان جدخىي على  الىكذ الجٍؼ

 هلاؽ وهي والخالي:

 2جىؿىي الؿُاخت على جدغن الىاؽ مً مىكع ألزغ زاعج مجخمعهم اإلادلي" 

 الجهاث اللطض ؾُاخُت جىؿغ هؿاق مً اليشاؾاث والخبراث والدؿهُالث والخضماث 

  احخماعُاالخاحت والضواؿع اإلاسخلـت للؿاةذ جخؿلب اشباعا وان هظه الخاحاث بضوعها جسلم جأزحرا  

   جخػمً ضىاعت الؿُاخت عضصا مً اليشاؾاث جىلض مجخمعت صزال غمً الاكخطاص الىؾني، جدُذ

 لى البلض الؿُاحي"‘اؾخؼالٌ العمالث ألاحىبُت التي جضزل 

تحعٍغف مضعؾت الـىغ الؿ بِىما حاء ؿٍغ هدُجت  أنها مجمىعت مً الظىاهغ والعالكاث التي جيشأ"3:  ُاحي الؿَى

  ال جخدٌى ئلى ئكامت صاةمت أو جغجبـ بعمل مأحىع" بدُثلؿـغ وئكامت الصخظ ألاحىبي ئكامت مإكخت 

أن الؿُاخت هي ظاهغة  "4غع وك 1963ولي اوعلض في عوما عام وعغؿها مإجمغ ألامم اإلاخدضة للؿُاخت والؿـغ الض

ص مً ميان اكامخه الضاةمت ئلى ميان ازغ لـترة مإكخت ال جلل عً اهخلاٌ الـغ جلىم على  وئوؿاهُهاحخماعُت 

ض عً  ً ؾاعت وال جٍؼ سُت."اجنى عشغ شهغا بهضؾ الؿُاخت التر أعبع وعشٍغ  ؿيهُت أو العالحُت أو الخاٍع

م ألامحن العام إلجداص الؿُاخت بأنها  "5 اهخلاٌ مإكذ ئلى بلض أو هما عغؿها اجداص الؿُاخت العغبي عً ؾٍغ

 حخماعُت .أو الخُاة الا  زلاؿاثبعملُت الخعغؾ على بلضان أزغي أو على  ميان ًغجبـ

ا وأن ال "ؿهي عباعة عً مجمىعت العالكاث التي جترجب على ؾـغ وئكامت مإكخت لصخظ أحىبي في ميان م

 عبدا لهظا ألاحىبي." جغجبـ هظه ؤلاكامت بيشاؽ ًضع 

                                                           
1
في ئصاعة ألاعماٌ جسطظ  ؾماعُني وؿِبت، صوع الؿُاخت في الخىمُت ؤلاكخطاصًت والاحخماعُت في الجؼاةغ، مظهغة لىُل شهاصة ماحؿخحر 

 ،اؾتراجُجُت،حامعت وهغان
ىان 2  10عبض اللاصع ،مغحع ؾبم طهغه، ص عٍى
 61مخي مدمض مؿعض،مغحع ؾبم طهغه،ص 3
 63مخي مدمض مؿعض مغحع ؾبم طهغه،ص 4
غ اللؿاع الؿُاحي بالجؼاةغ صعاؾت خالت مؿخؼاهم 5 ،حامعت أبي ، مظهغة لىُل شهاصة ماحؿخحركاعة ابدؿام،صوع اإلاإؾؿاث الطؼحرة واإلاخىؾؿت في جؿٍى

 86،ص2012بىغ بللاًض، 
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ان ئلى ازغ زاعج خضوص صولتهم اهخلاٌ شخظ أو مجمىعت مً ألاشخاص مً مي حعخبر وبالخالي الؿُاخت 

ألاضلُت أي ؾُاخت زاعحُت أو مً ميان ئلى ازغ صازل زضوص الضولت التي ٌعِشىن ؿيها  ) ؾُاخت صازلُت( إلاضة 

ض عً ؾىت بدُث ال ًيىن الؼغع مً ؾـغهم الهجغة وؤلاكامت في ميان ازغ. 24ال جلل عً   ؾاعت وال جٍؼ

مً بلض ػلى ازغ  أو   في الاهخلاٌ مخمثلوالؿُاخت  هما ؾبم و طهغها حعبر عً وشاؽ ًلىم به ألاؿغاص  و 

ألاؿغاص ًؿلم عليهم  غي ألػغاع مسخلـت  واإلؾالع على الخػاعاث والثلاؿاث ألازغي . وهإالء لى أزمىؿلت  ئ

 أشياٌ والخالي: مطؿلر ؾُاح حمع ؾاةذ الظي وعص حعغؿه بعضة

عغؿه اللامىؽ الؿُاحي الضولي الطاصع عً ألاواصًمُت الضولُت للؿُاخت بمىهذ واعلى أهه  :السائذحعزيف 
ض عً 1 ؾاعت خُث أن  24"الصخظ الظي ٌؿاؿغ مً أحل اإلاخعت مبخعضا عً مىؾىه اإلاعخاص اؿترة جٍؼ

 ؾاعت حعض بمثابت عخالث." 24الخىلالث التي جلل عً 

   وعغؿخه اإلاىظمت العاإلاُت للؿُاختOMT  ه  مدل اكامخه "ول شخظ ٌؿاؿغ زاعج مىؾى2على أهه

 آزغ ألاضلي ألي ؾبب مً ألاؾباب ػحر الىؿب اإلااصي ؾىاء وان صازل بلضه الؿاةذ الىؾني أو بلض 

ض عً  ؾاعت."وبالخالي خؿب اإلاىظمت العاإلاُت للؿُاخت أن مىاؾىىن  24الؿاةذ ألاحىبي لـترة جٍؼ

خلاغىن عواجبهم في البلضان ألاحىبُت ؿان عىض عىصتهم ئلى  الضولت الضًً ٌعملىن بضٌو أزغي ٍو

اعتهم ئلى بلضانهم ألاضل بلضانهم ألاضلُت ٌعضون ؾاةدحن وأن ما ُت ٌعض بمثابت ًىـلىهه مً ماٌ أجىاء ٍػ

 صزل ئغافي للضزل اللىمي لبلضانهم.

  وهم والخالي: لجىت زبراء الؿُاخت بخدضًض كاةمت ألاشخاص الضًً ًىؿبم عليهم مـهىم الؿاةذكامذ 

 مً أحل اإلاخعت وألؾباب صخُت وألؾباب زاضت  ألاشخاص الظًً ٌؿاؿغون"3 -

 مثلأو ًمثلىن هىاحي مسخلـت  الاحخماعاثاإلاإجمغاث أو  خػىع ألاشخاص الظًً ٌؿاؿغون مً أحل  -

ت  اغُت.الىىاحي العلمُت أو ؤلاصاٍع  أو الؿُاؾُت أو الضًيُت أو الٍغ

ت عخالثألاشخاص الظًً ٌؿاؿغون مً أحل العمل  أو الخجاعة واإلاؿاؿغون في  -  كػىاولى  ختى  بدٍغ

 ؾاعت." 24مضة أكل مً 

 مـهىم الؿُاح وهم والخالي: وكامذ أًػا بخطيُف ألاشخاص الظًً ال ًىؿبم عليهم

 الؿالب الظًً ًضعؾىن في صولت أومىؿلت ػحر صولتهم -

 الضبلىماؾُتأعػاء الهُئاث  -

 ألاشخاص الظًً ًلُمىن في صولت أزغي بؼؼ العمل -
                                                           

 88كاعة ابدؿام، مغحع ؾبم طهغه، ص 1
  10ؾماعُني وؿِبت، مغحع ؾبم طهغه، ص2
 37، ص 2008،  ، مطغ صاع الـىغ الجامعي بضون ؾبعت،أخمضؿىػي ملىزُت، مضزل ئلى علم الؿُاخت، 3
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 كىاث الاخخالٌ -

 غي زئلى صولت أو مىؿلت أ للخىحهلهم ٍي ؾغ فمعُىت  مىؿلتغون الظًً ٌؼبرون على صولت أو العاب -

 الظًً ًلُمىن في صولت ػحر صولتهم.ألاشخاص  -

 بها مىؾىه ٌؿاؿغ ئلى بلضازغػحرالبلض الظي الظيالصخظ "1اإلاخدضة على أهه عغؿخه ألامم  1963وفي ؾىت 

ض لُم بها إلاضة ال جٍؼ ؿُه البلض ألاحىبي  الظي ٌعض ئلى الخض على أعع وعشغون ؾاعت صون أن جؿٌى ئكامخه ٍو

 مىؾىا له."

مىً جىغُذ أهىاع   الؿُاح خؿب الشيل الخالي:ٍو

 ( أهواع السياح1-1الشكل رقم)

 

 

 

 

 

اإلااحؿخحر في العلىم الاكخطاصًتجسطظ  لجؼغاؿُا الؿُاخُت على الخىمُت الاكخطاصًت،،مظهغة هُل شهاصة ا هاصي مـُضةػوي،اوعياؾاث 1اإلاطضع: 

 5ص 2012مالُت واكخطاص صولي،حامعت خؿِبت بً بىعلي، 

له لىحهخه اإلا ًمغ بمىؿلت أو الظي العابغ هى لطىصة صولت معُىت ألزض كؿـ مً الغاخت  مثال وهى في في ؾٍغ

ًلضىي مضة مً  كطحرة ؾاعت في ميان ػحر مىؾىه والؿاةذ إلاضة 24ى الظي ًلضىي مضة  أكل مً ه أما اإلاخجزه

لت ًيىن مابحن  زالرؾاعت ئلى 24  أًام و أكل مً ؾىت3أًام وإلاضة ؾٍى

 

 

 

                                                           
اإلااحؿخحر في العلىم الاكخطاصًتجسطظ مالُت  لجؼغاؿُا الؿُاخُت على الخىمُت الاكخطاصًت،،مظهغة هُل شهاصة ا هاصي مـُضةػوي،اوعياؾاث 1

 6،ص2012 واكخطاص صولي،حامعت خؿِبت بً بىعلي،

 الزائر

 السائح لمدة طوٌلة

 

 العابر السائح

 المتنزه السائح لمدة قصٌرة



 السياحة تاالطار النظري للسياحة ووكاال الفصل األول.......................................
 

8 
 

 :أهواع السياختالثاويالفزع 

لخطيُف الؿُاخت ومً بحن هظه  حعضص أهىاع الؿُاخت وؿلا للمعُاع اإلاعخمض للخطيُف ؿهىان عضة معاًحر 

 اإلاعاًحر ماًلي:

  مً بُنها  الؼغع : أهىاع الؿُاخت خؿب 

وجلالُض  وعاصاث زلاؿاثالؿُاخت الثلاؿُت:هظا الىىع مً الؿُاخت ًيىن لؼغع الخعغؾ على  

سهم أًػا ًمىً أن ًيىن  الشعىب ألازغي    الؼغع منها خػىع اإلاعاعع الثلاؿُت. وجاٍع

اعة ألاماهً الضًيُت وأؿػل  :الؿُاخت الضًيُت   هى الؿـغ ألصاء الدج أو العمغة. عً صلً مثاٌلٍؼ

سُت    الؿُاخت الخاٍع

 الؿُاخت الصخُت  

اغُت  اغاث اإلاسخلـت والتزخلم و  الهضؾ: وحعني الغخالث التي ًيىن الؿُاخت الٍغ منها مماعؾت الٍغ

ت  اغاث البدٍغ اث. الٍغ  أوختى إلاشاهضة اإلاباٍع

 جلؿُم الؿُاخت وؿلا للمىاؾم الجؼغاؿُت: وهىان هىعان ؾُاخت صازلُت وؾُاخت زاعحُت 

 "ومعىاها اهخلاٌ مىاؾني الضولت هـؿها صازل بلضهم1ازلُت : الؿُاخت الض

ت حؿتهضؿه ػالبُت صٌو وهظا الىىع مً الؿُاخ اح ألاحاهب ئلى بلض ماُومعىاها اهخلاٌ الؿ : الؿُاخت الخاعحُت

 وحعمل على حصجُعه مً أحل الخطٌى على العملت ألاحىبُت" العالم

 الؿُاخت وؿلا للعضص: جلؿُم 

ًلىم بها شخظ أو مجمىعت مً ألاشخاص  بدُثوهي عباعة عً ؾُاخت ػحر مىظمت  : ؾُاخت ؿغصًت 

لُمىن   و اإلاضًىت مضة مدضصة في صلً البلض أ ٍو

: على عىـ الؿُاخت الـغصًت، الؿُاخت الجماعُت هي ؾُاخت مىظمت جلىم بها  ؾُاخت حماعُت 

ن لعضة أشخاص أي الشغواث الؿُاخُت بخدضًض بغهامج ليل ؾـغة ؾُاخُت ؾعغ زاص بها وجيى 

 إلاجمىعاث.

ًطىف الؿُاخت خؿب اإلاىاؾم  الظي بالخلؿُم الخلؿُمجلؿُم الؿُاخت وؿلا للجيؿُت: ًمىً عبـ هظا 

 ؿُت بدُث أنها جخػمً:الجؼغا

                                                           
 13هاصي مـُضة ػوي، مغحع ؾبم طهغه،ص  1
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اعاث ألاحاهب  لضولت ما ؾُاخت ألاحاهب:   الؿُاحػحر مىاؾىيها والتي جخىلى عملُت حظب  وحعني ٍػ

 الؿُاخُت الىؾىُت مً زالٌ جىظُم بغامج ؾُاخُت. لىواالث الؿُاخُتألاحاهب ا

اعة بلضهم ألاضلي ؾُاخت اللُمحن زاعج البلض   : وهي كُام اإلاىاؾىحن اإلالُمحن زاعج وؾنهم بٍؼ

 

اعة أماهً  اخت صازلُت بدُث ًلىم مىاؾني صولت: وهي جمثل ؾُ ؾُاخت مىاؾني الضولت  سُتبٍؼ  جاٍع

ت في بلضهم  . وأزٍغ

 ت وأركانهادوافع السياخ :الثاوي املطلب 

 ٌ  : صواؿع الؿُاخت الـغع ألاو

صة ؿمهما وان هىع أو شيل الؿُاخت ت والتي هي مخعضت أو هما ٌعغؾ بأػغاع الؿُاخًمىً عبـ صواؿع الؿُاخ

 ؿهي بؿبُعت الخاٌ جيىن لعضة أؾباب مً أهما ماًلي:

  يىن طلً على ؾبُل اإلاثاٌ للىلاهت بعض  صخُت:صواؿع يىن طلً لؼغع العالج ٍو ؿترة  اهلػاءٍو

 العالج.

  للخمخع بالخضماث اإلالضمت  الؿُاح"اهسـاع ألاؾعاع في بلض ما ًإصي ئلى جضؿم 1 اكخطاصًه :صواؿع

 بأكل ألاؾعاع والخطٌى على الؿلع والخضماث بأؾعاع أكل"

 اغُت اغُت ما.ما أو للمشاعه طلً إلاشاهضة مباعاة: و  صواؿع ٍع  ت في ألعاب ٍع

  سُت: "وجيىن إلاشاهضة ت  آلازاع صواؿع جاٍع ش الخػاعاث اللضًمت واإلاىاكع ألازٍغ اعة  مثلوجاٍع ٍػ

 ماث،  البتراء.. ."األاهغ 

ت العاإلاُت.  الغػبت في الخعغؾ على همـ خُاة الىاؽ في البلضان واإلاىاؾم ألازغي واإلاىاكع الخػٍغ

 اعة ألاماهً الضًيُت.صواؿع صًيُت: الؿـ  غ بهضؾ أصاء مىاؾً الدج أو العمغة أو ختى ٍػ

  4صواؿع الغاخت والاؾخجمام: وطلً للترؿُه وكػاء ؤلاحاػاث 

  صواؿع عغكُت:وهظا ًلىم به ألاشخاص الظًً ًيخمىن ئلى البلضان ألازغي، ؿخيىن لهم الغػبت في

اعة ألاكاعب اعة بلضانهم ألاضلُت للخعغؾ عليها أو لٍؼ  وألاهل ٍػ

 

 

                                                           
ؼ، مغحع ؾبم طهغه، ص  1  50ماهغ عبضالعٍؼ
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 : أركان السياختالثاويالفزع 

 ال ًمىً وشىء ؾُاخت بىحىص ألاعوان ألاؾاؾُت اإلاخمثلت في: 

غ ووشىء ؾُاخت بضون جىؿحر وؾاةل الىلل الاػمت والتي جخمثل في:   الىلل: ال ًمىً أن ًخم جؿٍى

ت:  وحشمل ول مً الؿُاعاث اإلاإحغة والخاؿالث الؿُاخُت وػحرها-  وؾاةل الىلل البًر

ت: جخمثل في الؿاةغاث-  وؾاةل الىلل الجٍى

ت: وجخمثل في البىازغ والُسىث، اإلاغاهب وػحرها   وؾاةل الىلل البدٍغ

ؤلاًىاء: "ال ًىحض ؾُاخت باإلاعنى الخلُلي بضون أماهً ؤلاًىاء ؿان أٌو ما ًبدث عىه الؿاةذ في وكذ  

ىاء ٌشمل الـىاصق، الشلم وضىله ئلى أي صولت أو ميان  وان هى ميان مىاؾب لإلكامت" وؤلاً

 الؿُاخُت....الخ 

ًيىن هىان بغهامج مىظم ًخػمً اليشاؾاث بضون أن ال ًمىً أن جيىن هىان ؾُاخت  البرامج: 

ت،  الؿاةذ هخدضًضوألاماهً التي ًلىم بها  سُت،ألازٍغ ألاماهً التي ؾىؾ ًؼوعها )ألاماهً الخاٍع

سُت،للخمخع بغخلخه الؿُاخُت وه اغُت، الخاٍع ظا البرهامج ًيىن كبل جىحه الؿاةذ ئلى وحهخه الٍغ

 الؿُاخُت.  

ها للُام أي مشغوع أو "مطؿلر ًؿلم على الخضماث ألاولُت الىاحب جىاؿغ 1الخدخُت للؿُاخت:  البيُت 

الخضماث  ت العظبت، الىهغباء، الؼاػ، ت مثل ؾىً اإلاُاه الثلُلت، اإلاعضهُمىؿلت ؾُاخُ

 الصخُت،البىىن، الؿغكاث....الخ

البيُت الـىكُت للؿُاخت: ًلطض به ميشاث الاكامت للؿُاح مً ؿىاصق ومسُماث وشلم  

الخأححر،والشغواث الؿُاخُت، واإلاترحمحن ومإؾؿاث جأححر الؿُاعاث واإلاالعب ئطا وان الؼغع مً 

اث....الخ  الؿُاخت مشاهضة اإلاباٍع

 

 

 

 

                                                           
ؼ، مغحع ؾبم طهغه، ص   1  42ماهغ عبضالعٍؼ
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 ( أركان السياخت2-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

ؼ، ضىاعت الؿُاخت، إلاطضع:ا  43،ص1996 ألاعصن، لليشغ،صاع ػهغان الؿبعت ألاولىى،  ماهغ عبض العٍؼ

 

 مقوماث ووسائل الجذب السياحي :الثالثاملطلب 

 ٌ ت الـغع ألاو  : ملىماث الؿُاخت وجخمثل في اللىماث الؿبُعُت واإلالىماث البشٍغ

، اإلاىاؾم الضاؿئت والخماماث اإلاعضهُت جخمثل في ول الظغوؾ اإلاىازُت "1 اإلالىماث الؿبُعُت: واعخضاٌ الـطٌى

 ."وػحرها

سُت  ت: وجخمثل في الجىاهب الخاٍع سُت، الشىاؾئ، الـىىن الشعبُت واآلزاعاإلالىماث البشٍغ ، اإلاعالم الخاٍع

 والعاصاث التى ٌشتهغ بها ؾيان جلً الضولت أو اإلاىؿلُت الؿُاخُت. بؿبىعها اإلاسخلـت الثلاؿاث

والبىىن  والبري والبدغي والـىاصق ثلت في البنى الخدخُت مً مؿاعاث ووؾاةل الىلل الجىي مخاإلالىماث اإلااصًت: 

ض و اإلالاهي واإلاؿاعم وػحرها.  ومطالر البًر

مً حؿهُالث في حىاهب مسخلـت هخىؿحر وؾاةل  جلضمه وبالخالي جخمىً الضٌو مً حظب الؿُاح مً زالٌ ما

اث أؾعاع واإلاعاملت الجُضة والخؿىت للؿُاح  الىلل اإلاسخلـت والعىاًت والخضماث الصخُت ت ومؿخٍى مؼٍغ

 لبعؼ الؿلع والضعاًت وؤلاعالن عبر حمُع وؾاةل ؤلاعالم عً اإلالىماث الؿُاخُت التي جخمحز بها هاجه الضولت.

 

                                                           
 22، ص2004،  حامعت الاػىاؽ، 01العضص ،العاإلاُت خالت الجؼاةغ، مجلت الباخثالؿُاخت وأزغها في الخىمُت الاكخطاصًت هىاعي معغاج،  1

 النقل

 بري -

 بحري -

 جوي -

-  

 

 جامبرال

 -وكاالت السفر والسٌاحة

األماكن   -الشركات السٌاحٌة

 األماكن األثرٌة -السٌاحٌة

 البنٌة التحتٌة

 البنٌة الفوقٌة

 ٌوا اإل

 -مخٌمات -شقق -فنادق

 قرى سٌاحٌة...إله
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 ياحي ب السوسائل الجذ :الثاوي الفزع 

جلىم بعغع مسخلف  للؿُاخت )التي جلىم باؾخلباٌ الؿُاح (اإلاؿخىعصة الؿُاخت هظاهغة مغهبت ؿان الضولت 

ت وهى ما ٌعغؾ ألاما ًلابله ما ٌعغؾ بالؿلب الظي  العغع الؿُاحي ب هً الؿُاخُت والخضماث اإلاؼٍغ

 الؿُاحي.

الـاعلحن واإلادخملحن الغاػبحن في اللُام ٌعغؿه البعؼ على أهه " مجمىعت ألاؿغاص  :أوال الؿلب الؿُاحي

الؿلع والخضماث الؿُاخُت اإلاعغوغت في الىحهت اإلالطىصة إلشباع  بغخالث ؾُاخُت واللُام باكخىاء

هى عباعة عً اإلاجمىع الىلي ألعضاص الؿاةدحن الىاؿضًً ئلى مىاؾم "1أي  ػباتهم وؾمىخهم وع   حاتهمُاخخا

ً على شغاء الخضمت الؿُاخُت ملابل زمً معحن وزالٌ مضة مدضصة مً  الجظب الؿُاحي  واللاصٍع

ـه على أهه هما ًمىً.الؼمً." اعة مىؿلت أو صولت  2حعٍغ "حعبحر عً اججاهاث الؿاةدحن لشغاء مىخج ؾُاحي أو ٍػ

ج مغهب مً عىاضغ مسخلـت جمثل اماٌ واإلاُىٌ  اللضعاثو الغػباث  الضواؿع و  و  ؾُاخُت وكىامه مٍؼ

 بها اإلاؿاهليىن الؿُاح مً اججاهاث الؿلب على مىؿلت ما." ًخأزغ والخاحاث الصخطُت التي 

 خصائص الطلب السياحي:

في الظغوؾ الاكخطاصًت الؿاةضة في مغوهت الؿلب الؿُاحي حعني صعحت اؾخجابخه للخؼحراث "3اإلاغوهت:  

ت للخضماث الؿُاخُت في الضولت اإلاؿخلبلت للؿُاح."  الؿىق وإلاضي الخؼحر الؿاعب على التراهُب الؿعٍغ

تزاًض في في ألاؾىاق التي جيىن ؿيها الظغوؾ الاكخطاصًت حُضة بدُث أن  والؿلب الؿُاحي ؾيشأ ٍو

اث الضزل ؿيها )ؾىاء الضزل الـغصي أو العاةلي( جيىن مغجـعت ،  أن ألاشخاص أو  بدُثمؿخٍى

العاةالث جخمىً مً جدلُم هىامش مً ؿاةؼ الضزل جمىنهم مً اللُام بغخالث ؾُاخُت ئلى بلضان 

 أو مىاؾم أزغي. 

وئلى الخؼحراث في مىغت  اؾخجابت الؿلب للظغوؾ الؿُاؾُت والاحخماعُت  مضيوهي  الخؿاؾُت: 

 أو ٌؿىص اإلاىؿلت الضازلُت ؿيها اغؿغاباث ؾُاؾُت أو زىعاث ئحخماعُتـغ. ؿالضٌو التي ٌؿىصها ؿال

اث ؾُاخُت  أو عضم اؾخلغاع اكخطاصي ًطعب أن جيىن كبلت ؾُاخُت مهما جمخعذ به مً مؼٍغ

ىه ؿان ئؾخلغاع الظغوؾ الؿُاؾُت والاكخطاصًت موحؿهُالث مهما اجطـذ أؾعاع زضماتها بالغزظ. و 

اصة الؿلب الؿُاحي. باإلغاؿت  ت حؿاهم في ٍػ التي ئلى ؾبُعت العالكاث الؿُاؾُت والاكخطاصًت والخجاٍع

                                                           
1
 73، ص1105دار األٌام للنشر للتوزٌع، بعة األولى، األردن الطصفا  عبد الجبار الموسوي، التقدم النقنً فً صناعة السٌاحة، 

  
م الؿُاحي،  2  100، ص2017 صاعالخامض لليشغ والخىػَع،ولى، الجؼاةغ،ألا ؿبعت المطؿـى ًىؾف وافي، البِئت والدؿٍى

 
 148، ص2008 صاع الـىغ الجامعي،الؿبعت ألاولى، مطغ،أخمض ؿىػي ملىزُت،مضزل ئلى علم الؿُاخت، 3
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جيىن بحن الضٌو اإلاؿخلبلت للؿُاح والضٌو اإلاطضعة لهم حعضمً أهم العىامل اإلاإزغة  واإلاإصًت ئلى 

ما بحن الضولت باالغؿغاب الؿُاؾُت وػحرها عالكاث ضة الؿلب الؿُاحي، ؿاطا جمحزث الكاعجىؾُع 

ةدحن اللاصمحن ئلى اإلاؿخلبلت للؿُاح والضولت اإلاطضعة لهم ؿان هظا ؾىؾ ًإزغ بالؿلب على عضص الؿا

 ؿخلبلت والعىـ صخُذ.الضولت اإلا

وطلً عاحع ئلى خؿاؾِخه  غ خلمؿالؿلب الؿُاحي الضولي مخىحه ئلى الخىؾع ولىً هظا الخىؾع ػحر  

مىً الضولُت  والاكخطاصًتالؿُاؾُت  الاحخماعُتعضة مخؼحراث والظغوؾ  اججاه اإلاظوىعة ؾابلا  ٍو

 الؿلب ئلى العىامل الخالُت:خطغ ألاؾباب اإلاإصًت للخىؾع في 

ُت الشاملت اإلاىظمت والتي أضبذ الىثحرون ٌعخبرونها وؾُلت ؿعالت اخ"احؿاع كاعضة الغخالث الؿ1ُ -

 بىحه عام." منهم وفي خضوص أؾعاع ملبىلتلخىظُم،جمخعهم بلػاء احاػاتهم في صٌو أزغي صون عىاء 

ؾُاخُت  ٌ ومىاؾممعغؿت ألاشخاص لضو وجؿىع وؾاةل ؤلاعالم والظي جم ألاشخاص  بىاؾؿتها  جلضم -

اعتها. ى ٌعغؿىنها مً كبل مً العالم لم ًيىه ض عػبتهم بٍؼ  ألامغ الظي ًٍؼ

ض مً اػغاء ألاشخاص الظًً ٌعِشىن الظغوؾ اإلاىازُت اإلاؿخلغة في الضٌو اإلاؿخلبلت للؿُاح  - مما ًٍؼ

 ع الظغوؾ اإلاىازُت ؿيهافي الضٌو اإلاخلضمت )أهثرها صٌو الشماٌ( الظًً ٌعاهىن مً عضم اؾخلغا

اث الضزل والخلضم الاكخطاصي -  والعؿل الؿُاخُت.في الضٌو اإلاخلضمت  اعجـاع مؿخٍى

اصة عؿلت ازغ ألاؾبىع ئلى ًىمحن وختى زالزت أًام في بعؼ  - اصة في أوكاث الـغاغ زاضت بعض ٍػ الٍؼ

.  الضٌو

لت في عػبت العضًض مً ألاشخاص في الهغوب مً الغوجحن الُىمي اإلاخمثل في  - في كػاء ؾاعاث ؾٍى

 العمل.

خظُمُت في الضٌو العىامل الو "التي جغحع ئلى اإلاىار 2 اإلاىؾمُت: بدُث ًدؿم الؿلب الؿُاحي باإلاىؾمُت 

اإلاطضعة للؿاةدحن وحشمل هظه ألازحرة مىاعُض العؿالث اإلاضعؾُت في الطُف ومىاعُض وأعُاص اإلاُالص 

ىسـؼ في اإلاىاؾم ألازغي ." وبالخالي ؿان الؿلب الؿُاحي الغبُع مً الؿىت ًغجـع زالٌ هظه اإلاىاؾم ٍو

في اإلاىاؾم ألازغي ًلخطغ الؿلب الؿُاحي على ؾلب ألاشخاص الؼحر معىُىن باإلاىاؾم التي وبالخالي 

بشيل صوعي  وػغهم  ؤلاحاػاثواإلاخلاعضًً والعماٌ الظًً ًخدطلىن على  ؾبم طهغها هىباع الؿً

التراهُب اإلاىؾمُت للؿلب الؿُاحي الخاص بيل ؾىق مطضع للؿُاح  صعاؾت حمُع وهظا ما ًخؿلب

غها.   وطلً ختى جخمىً الضولت اإلاؿخلبلت لهم مً جسؿُـ عملُت جىمُتها وجؿٍى
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"ٌعغؾ العغع الؿُاحي بشيل عام على أهه ملضاع الخضماث الؿُاخُت التي حعغغها 1 : العزض السياحي ثاهيا

ع الؿُاخُت للبُع ملابل زمً معحن وفي وكذ معحن، والخعٍغف ألاهثر اؾخسضاما في هظا اإلاجاٌ هى أن  اإلاشاَع

أو  العغع الؿُاحي هى ول اإلاؿخلؼماث التي ًجب أن جىؿغها أماهً اإلالطض الؿُاحي لؿُاخها الخللحن

اعة بلض ما." اإلادخملحن والخضماث والبػاتع  وول شىيء ًدخمل أن ٌؼغي الىاؽ لٍؼ

 زطاةظ العغع الؿُاحي:

الؿُاحي الظي ًخمثل في  باإلاىخجالعغع الؿُاحي مخمثل في عغع للخضماث الؿُاخُت التي حعغؾ  -

 .ألازغي  الخضماثؤلاًىاء، اإلاؿاعم، الترؿُه والدؿلُت وػحرها مً  الىللزضماث 

الؿُاحي ًخم ئهخاحه وجلضًمه للؿُاح بشيل اوي ومؿخمغ على مضاع الُىم بدُث  جلضم أمام  اإلاىخج -

وبالخالي ئصا وان اإلاىخج ًخمحز بالغصاءة ؿان هظا الًمىً حجبه عً اإلاؿتهلً )الؿاةذ( ولظلً  مغآهم

مً ًجب الخظع واوعضام وؿبت الخؿأ لضي ملضمحن الخضمت الؿُاخُت ألن أي زؿأ ؾىؾ ًيىن 

خه  زلت الؿاةذ مغة أزغي في الخضمت الؿُاخُت اإلالضمت له مً هظا  اؾخعاصةالطعب جالكُه  وحؿٍى

 اإلاىخج.    

ً ؿهى بالخالي ػحر كابل  ىعباعة عً زضمتهبماأن اإلاىخج الؿُاحي  -   للخسٍؼ

بت مً اإلاؿتهلىحن  - خم جىحيهها ئلى ألاؾىاق اللٍغ ئال أن في العاصة الؿلعت هي التي ًمىً أن جيخلل ٍو

 ألامغ ًسخلف في خالت الخضمت الؿُاخُت بدُث أنها هي التي جيىن زابخت واإلاؿتهلً هى الظي ًخدغن 

الؿُاحي هى الثابذ )الخضمت الؿُاخُت( والؿاةذ هى الظي ًيخلل إلايان جىاحض  العغعوبالخالي 

 الخضمت الؿُاخُت ليي ًخمىً مً الخطٌى عليها.

ت وبظلً خطبذ  الؿُاخت بعض جم خُث ل"ًسػع العغع الؿُاحي للمىاؿؿت 2 - احت اوؿاهُت غغوٍع

هى ًدىاؿـ مع ؾاةغ الؿلع والخضماث ألازغي باإلغاؿت ئلى الخىاؿـ بحن البلضان اإلاسخلـت على 

له."   حؿٍى

 ًىمً في العىاضغ الخالُت : مكوهاث العزض السياحي

 : وجخمثل في في عضة عىاضغ العىاضغ الؿبُعُت/1

ولىً اإلاىار اإلاعخضٌ هى ما ٌؿاهم في عملُت حظب  الظي ًخمحز باإلعخضاٌ أوالجـاؾ أو ػحرها أ/ اإلاىار:

 الؿُاح زاضت الظًً ٌعِشىن في بِئت اإلاىار ؿيها مخللب وػحر معخضٌ.
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ـ،  ، الشىاؾئ، البدحراث، الىصًان، الشالالث، الىهىؾ وػحرها.اإلاغجـعاث،ب/الخػاَع  الجباٌ، الؿهٌى

 اإلاخىىعت وألاؾمان بمسخلف أهىاعها.ج/ الؿُىع 

ما ًضزل في ئؾاع اإلاغاهؼ الصخُت ماث الؿبُعُت وعُىن اإلاُاه الؿازىت هاإلاُاه والعُىن اإلاعضهُت، الخماص/ 

 والؿبُعُت.

شمل ماًلي/ العغع 2    اإلاطىىع بُض ؤلاوؿان: َو

سُت، اإلاعابض،  - اكبت فى طلً البلض أو ..... أي ول ما ًسظ الخػاعاث اللضًمت اإلاخع الخمازُلالازاع الخاٍع

 جلً اإلاىؿلت.

 عالم الثلاؿُت مثل اإلاخاخف اإلاسخلـت وضىاعاث الؿلع الؿُاخُت واإلاعاعع الثلاؿُت وػحرها.اإلا -

ت والخللُضًت مثل اإلاعاعع وألاعُاص واإلاهغحاهاث ....ئلخ -  ألاخضار الخػاٍع

 ت وحشمل:اخُللؿ ألاؾاؾُت/البيُت 3

مىاؾم وأماهً ؤلاًىاء مً ؿىاصق وكغي ؾُاخُت والشلم والخماماث وبُىث الشباب واإلايشاث  -

 الؿُاخُت ألازغي 

ال شغواث مخ ل على جىظُم الغخالث الؿُاخُت بأهىاعها الضازلُت والخاعحُتألاماهً واإلايشاث التي حعم -

 الؿُاخُت ومياجب جأححر الؿُاعاث 

جب ؤلاعالم ايماث اإلاخعللت بالؿـغ والؿُاخت همالؿُاح باإلاعلى  اإلايشاث اإلاخسططت في جمضًض -

 الؿُاحي والؿلؿاث الؿُاخُت. 

ت والبنى الخدخُت 4 ت والبدٍغ ت البًر /زضماث الىلل: والظي ٌشمل وؾاةل الىلل بجمُع أهىاعها الجٍى

 الخاضت بها مثل اإلاؿاعاث واإلاىاوئ والؿىً الخضًضًت.

ٌعِشىن في اإلاىؿلت الؿُاخُت ومضي الىعي ث مغجبؿت بثلاؿت ألاؿغاص الظًً هظه اإلالىما /ملىماث الػُاؿت:5

 لضيهم وخؿً الػُاؿت واإلاعاملت الخؿىت للؿُاح.

 مخمثل في ول ما ًجظب الؿُاح مً معاعع اكخطاصًت وػحرها. الخػاعي والخىىىلىجي  الاكخطاصي/الخلضم 6
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زغي وهظث عاحع ئلى عضص مً مً صولت ئلى أالعغع الؿُاحي ًسخلف العوامل املدددة للعزض السياحي:

 العىامل مخمثلت في :

ٌشيل العامل الؿبُعي وؿبت هبحرة مً ميىهاث وعىاضغ العغع الؿُاحي بل هى "1 ىامل الؿبُعُت:الع 

ألاؾاؽ الظي ًغجىؼ علُه عغع الخضماث الؿُاخُت ؿاإلكلُم الؼازغ والؼني باإلاعالم الؿُاخُت 

الؿبُعُت ٌشيل عامل اؾخلؿاب إلؾدخماع عوؤؽ ألامىاٌ في ألاوشؿت الؿُاخُت وهظا ٌعني العضًض مً 

ؼصهغ العغع الؿُاحي."اإلايشاث الؿُاخ  ُت ؿُىمى ٍو

وبالخالي هىان عالكت ؾغصًت بحن العغع الؿُاحي والعامل الؿبُعي ؿيلما جىؿغث العىامل الؿبُعُت وان هىان 

 اعجـاع في العغع الؿُاحي.

اصة العغع الؿُاحي وطلً  اصة أؾعاع اإلاىخج الؿُاحي حؿاهم في ٍػ  أؾعاع اإلاىخج الؿُاحي: ٍػ

ً في ؤلاؾدثماع في ئلى اعجـاع ألا عاحع  اصة في ألاعباح وهظا ٌعخبر عامل مهم في اؾخلؿاب اإلاؿدثمٍغ ؾعاع ٌعني ٍػ

 اإلاجاٌ الؿُاحي والعىـ صخُذ. 

 الصىيءجيالُف عىامل ؤلاهخاج: في ئهخاج أي مىخىج ًخؿلب مجمىعت مً الخيالُف ًجب جدملها وهــ  

الؿُاحي ًىحض عالكت عىؿُت بحن جيالُف عىامل ؤلاهخاج والعغع الؿُاحي. بدُث  للمىخجباليؿبت 

ولما اهسـػذ جيالُف عىامل ؤلاهخاج ولما ػاص العغع الؿُاحي والعىـ صخُذ لظلً جلىم الضٌو 

ً اإلاىخجحن في هظا  الامخُاػاثالتي حؿعى ئلى جىظُم اللؿاع الؿُاحي لضيها بخلضًم بعؼ  للمؿدثمٍغ

جيالُف ؤلاهخاج مثل مىذ جسـُػاث الػغاةب في هظا اللؿاع أو عؾىم أحل جسـُؼ اللؿاع مً 

 ها.ؾُاخُت وػحر  مىخجاثاؾخحراص مؿخلؼماث اهخاج 

: ًمىً اؾخسضام الىؾاةل الخىىىلىحُت اإلاخؿىعة في خالت  اؾخسضام وؾاةل جىىىلىحُت مخؿىعة 

للىكذ وبالغػم مً أن اليشاؽ في اليشاؽ الؿُاحي ؾُمىً مً جسـُؼ في الخيالُف وعبذ جىؿغها 

لىً هظا ال ًمىع  الؿُاحي ٌعخمض بالضعحت ألاولى على العامل البشغي ؿمً الطعب اخالٌ الالت مدله

ع الؿُاخُت وبالخالي ولما مً اصعاج الخىىىلىحُا اإلاخؿىعة في  في عملُت بىاء واوشاء اإلايشاث واإلاشاَع

الؿُاحي أي ا في اليشاؽ الؿُاحي ولما ػاص العغع جىؿغث الىؾاةل الخىىىلىحُت التي ًمىً اؾخسضامه

 العالكت بُنهما ؾغصًت
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 العالقت بين قوى العزض والطلب السياحي:

ٌعني أن ؾلىن "الؿلب الؿُاحي ًمخاػ بمغوهت عالُت والعغع الؿُاحي ًمخاػ بالجمىص واهسـاع اإلاغوهت وهظا 1

اإلاؿتهلً)الؿاةذ( ًسالف جماما ؾلىن اإلاىخج في اليشاؽ الؿُاحي وهظا ٌعني جىاكؼ اإلاطالر والغػباث التي 

. ؿـي مىاؾم الظعوة الؿُاخُت ًغجـع "العضًض مً اإلاشاول أهمها ازخالٌ الخىاػن في الؿىق الؿُاحًيخج عنها 

بِىما العغع الؿُاحي  ُت اإلاالةمت وعامل وكذ الـغاغ."زيل هبحر حضا لخىاؿغ الظغوؾ اإلاىاالؿلب الؿُاحي بش

عً اؾدُعاب هظا الاعجـاع في الؿلب الؿُاحي وفي خالت الىؿاص  اإلاىخج الؿُاحي ٌعجؼًىسـؼ. أي أن 

مشيلت الـاةؼ أي  أوكاث الـغاغ ًيىن هىانالؿُاحي الظي ًدضر بؿبب ؾىء ألاوغاع اإلاىازُت أواهلػاء 

 هبحر. مغجـع والؿلب الؿُاحي ًىسـؼ بشيلًبلى العغع الؿُاحي 

ضاع ألاؾبىع الؿلب الؿُاحي والخىاػن وطلً مبرعه أهه على م الاؾخلغاع الؿىق الؿُاخُت حعاوي صاةما مً عضم 

ىسـؼ في باقي أًام ألاؾبىع ومً الطعب الخأزحر علُه وطلً ٌعىص ئلى جأزغ  ًغجـع في عؿلت نهاًت ألاؾبىع ٍو

اإلاىازُت والعؿل وؤلاحاػاث ومع طلً هىان بعؼ الضٌو أواإلاىاؾم التي حؿعى ئلى  الؿىق الؿُاحي بالظغوؾ

م جىؿحر بعؼ ؤلامخُاػاث منها زـؼ أؾعاع الخللُل مً هظا ؤلاوعضام في الخىاػن في الؿىق الؿُاحي  عً ؾٍغ

اغُت التي ًمىً مً زاللها اؾخلؿاب  اإلاىخجاث الؿُاخُت،جىظُم الخـالث، اإلاهغحاهاث ألاخضار الـىُت والٍغ

 الؿُاح في مىاؾم الىؿاص الؿُاحي.

 : املىظماث العامليت للسياخت واثارها  الثاوياملبدث 

غ اليشاؽ الؿُاحي في الضٌو اإلاؿخلبلت  هىان عضة مىظماث عامُت وصولُت للؿُاخت التي حعمل على جؿٍى

اث الخضمت الؿُاخت اإلالضمت لهم وبالغػم مً ازخالؾ اإلاباصللؿُاح وجسؿحن مؿخ وألاعماٌ التي جلىم بها  بٍى

تهضؾ ولها ئلى صعم همى وجدؿحن الؿُاخت والتي هي لها العضًض مً الازاع اإلاخىىعت وفي هظه اإلاىظماث ئال أنها 

 مجاالث مسخلـت اهمها اإلاجاٌ الاكخطاصي والاحخماعي.

 ألاول:املىظماث العامليت للسياخت املطلب

ومهام هظه الهُئاث الضولُت بطـت عامت ؤلاشغاؾ على ألاوشؿت الؿُاخُت على اإلاؿخىي الضولي  ًخمثل وشاؽ

 ومً أهمها:

 ( مىظمت الؿُاخت العاإلاُتWTOجم :) ض    1975جأؾِؿها في ؾىت جػم  بدُثباؾباهُا في مضًىت مضٍع

 :صولت ومً أهم أهضاؿها ماًلي 130
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 "حصجُع ضىاعت واػصهاع الؿُاخت في العالم.1 -

ت الخعاون الضولي في مجاٌ الؿُاخت والؿـغ للضٌو ألاعػاء. -  جلٍى

 جدلُم الجىصة في اإلاىخىحاث الؿُاخُت. -

 ئضضاع ؤلاخطاةُاث الؿُاخُت الضولُت -

 تهُئت اإلاىاح اإلاىاؾب واإلاالةم لألوشؿت الؿُاخُت في مسخلف صٌو العالم." -

  ألف عػى بدُث ٌعخبر هظا  32ببروهؿل ًػم 1966الضولي لىهالء الؿـغ: جم جأؾِؿه في  ؤلاجداص

لجمُع وهالء الؿـغ في العالم،ًمىً أن ًىظم ئلُه ول مً اإلاىظماث التي  اإلامثلؤلاجداص الىخُض 

والؿـغ مخل الشغواث الـىضكُت ووواالث الؿـغ والؿُاخت وشغواث الىلل ًغجبـ وشاؾها بالؿُاخت 

 ًىدؿب مؼاًا عضًضة مً بُنها ماًلي: ؤلاجداصوالعػى اإلاىدؿب لهظا  ي وػحرها.الؿُاح

 "حسجُل اؾم الشغهت العػى في الضلُل العالمي لألوؿخا 2 -

 على اإلاغاؾالث الخاضت بالشغهت العػى. ألوؿخاع اؾخسضام شعا -

 ؾهىلت الخطٌى على اإلاعلىماث والبُاهاث الاػمت للعمل." -

 هظا ؤلاجداص: أهضاؾومً أهم 

 حصجُع الشغواث الؿُاخُت على الخىاحض الضولي في اإلاإجمغاث الؿُاخُت العاإلاُت."3 -

ت وجىمُت الشغواث الؿُاخُت العاإلاُت. -  جلٍى

 ٌى العالم.إلاشاول التي جىاحه وواالث الؿـغ خخل ا -

 "مؿاعضة ألاعػاء على الخؿىع. -

 ًىحض ملغه في مضًىت واشىؿً الىالًاث اإلاخدضة "4:  اإلاجلـ الضولي للخعلُم الـىضقي والؿُاحي

ىُت وحشمل اإلاضاعؽ واليلُاث واإلاعاهض اإلاخسططت في مجاٌ الـىاصق والؿُاخت  ػمألامٍغ  1250 ٍو

ب وحامعت أواصًمُت ومإؾؿاث ؾُاخُت وؿىضكُت وشغواث الؿحران." بدُث  معهض وولُت ومغهؼ جضٍع

غهاالعلمُت والضعاؾاث ألاواصًمُت ف بالبدىريهخم  وجلىم باضضاع اليشغاث  ي مجاٌ الؿُاخت وجؿٍى

 والضعاؾاث التي كامذ بها اإلاعاهض. واإلاجالث التي جلضم كيها ملخطاث أهم البدىر

                                                           
1
 179، ص2001والخىػَع، صاع ئزغاء لليشغ الؿبعت ألاولى،ألاعصن، الغاوي،بضع عابض، مباصب الؿُاخت، عاصٌ ؾعُض  عابض العلُض، وانمغ  

 181وػمالءه، مغحع ؾبم طهغه،صق عابض العلُض ان و مغ  2
3
 181عابض العلُض وػمالءه، مغحع ؾبم طهغه،ص غوانم 
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  :بمضًىت اهجلترا وللض خل مدل الاجداص  1964"اوصىئ في ؾىت 1ؤلاجداص الضولي للـىاصق واإلاؿاعم

عضمً أهم اإلاىظماث الضولُت الـىضكُت ألاهلُت بالضٌو 1986الضولي للـىضكُحن اإلاإؾـ مىض  ، َو

واهذ ؿىاصق أو مؿاعم على أن جيىن عػى في الجمعُت أو الاجداص  ؾىاءاإلاسخلـت وأعػاء اإلايشاث 

ت الاجداص الضو  لي للـىاصق." باإلغاؿت ئلى أعػاء مً أؿغاص عاصًحن لضيهم مياهت الظي ًخمخع بعػٍى

الؿالؾل الـىضكُت العاإلاُت أو اإلادلُت وول مً كضم  وممثليفي ضىاعت الـىاصق أو اإلاؿاعم  مهمت في 

يهضؾ هظا ؤلاجداص ئلى جغكُت وجأهُل العمالت في  بدُثفي مجاٌ الـىاصق  واإلاؿاعم زضماجه اإلامحزة 

ػمت الخضابحر الال  واجساطاعم والـىاصق عً مطالر أصخاب اإلاؿ والضؿاع  واإلاداؿظت اعمالـىاصق واإلاؿ

لىماث لىغع خض للعغاكُل واإلاشاول التي ًخعغع لها مؿحري العمل الـىضقي. والؿعي ئلى جباصٌ اإلاع

 واإلاإجمغاث. الاحخماعاثفي مجاٌ الـىاصق مً زالٌ جىظُم  والخضًثتخٌى الخضماث اإلاخمحزة 

 :ىُت لىواالث الؿُاخت والؿـغ وحعضمً أهبر   1931 جأؾؿذ هظه الجمعُت في ؾىتالجامعت ألامٍغ

عىص ألف ووالت  20ظي حعض االث الؿُاخُت اإلاىظمت ئليها والطلً لعضص الىو الجمعُاث الؿُاخُت َو

وطلً ألنها بدُث أنها جإزغ على خغهت الؿُاح وكغاعاتهم الؿُاخُت في ازخُاع الضٌو التي ًظهبىن ئليها 

اإلالضمت مً بعؼ أعػاء هظه الجمعُت. ومً أهم  جدميهم مً الؼش وعصاءة الخضماث الؿُاخُت

 أهضاؿها:

 "العمل على هدشُـ خغهت الؿـغ بحن مسخلف صٌو العالم2 -

 مهىت العمل الؿُاحي باألزالكُاثوغع الػىابـ واإلاعاًحر الخاضت  -

 اإلاؿتهلىحن )الؿُاح( مً مسخلف اإلاماعؾاث الؼحر مشغوعت خماًت  -

 وجضعبيهم" الاهخمام بخعلُم العاملحن في الىلل الؿُاحي -

 للسياخت الاقخصاديت: الاثار الثاوي املطلب 

 .الاكخطاصًتاإلاخؼحراث  طلً ًظهغ مً زالٌ جأجحرها على العضًض مًخت جأزغ بشيل هبحر في ؤلاكخطاص و الؿُا

حؿاهم الؿُاخت في صعم محزان اإلاضؿىعاث باعخباعه السجل الظي ًخم ؿُه   اإلاضؿىعاث:على محزان  

، وهظا الخأزحر ًخم مً زالٌ حمُع العملُاث التي كامذ بها الضولت مع العالم الخاعجي إلاضة ؾىت واخضة

اعي اإلاعامالث الؿُاخُت التي حعخبر مً الطاصعاث الؼحر مىظىعة وهي بظلً جإزغ على اإلاحزان الخج

 ت اإلاحزان الؿُاحي ئحابُت ؿان طلً ًإزغ ث. ؿـي خالت هدُجباعخباعه أخض أهم ميىهاث محزان اإلاضؿىعا

سـف مً العجؼ في اإلاحزان الخجاعي ختى ولى وان  هظا ألازحر هدُجخه ؾلبُت ؿهظا ؾىؾ ًباإلًجاب على 

                                                           
1
دار  الطبعة األولى، األردن، السٌاحة، مبادئكافً، درادكه،حمزةعبدالرزاق العلون، مروان محمد أبورحمة، مصطفى ٌوسفحمزة عبد الحلٌم،  

 051، ص1105األعصار العلمً، 
2
 057مرجع سبق ذكره، ص حمزة عبدالحلٌم، وزمال ه، 
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لؿُاحي ؾىؾ هدُجت اإلاحزان امحزان الخجاعي أما في خالت ما وان هدُجت اإلاحزان الخجاعي ئًجابُت ؿان 

ًإصي ئلى  ضؿىعاث ؿان هظا ؾىؾ مً ميىهاث محزان اإلاعخباع اإلاحزان الخجاعي عم هظه ؤلاًجابُت وباضج

 جضعُم محزان اإلاضؿىعاث.

كؿاع مغهب  ومغجبـ معل اللؿاعاث الاهخاحُت ألازغي الؿُاخت  باعخباع "1 أزغ الؿُاخت على الدشؼُل: 

لت مباشغة وػحر مباشغة في زلم  واللؿاع الطىاعي والؼعاعي والخأمحن والىلل ؿهي بظلً حؿاهم بؿٍغ

اصة جىظُف  العضًض مً مىاضب الشؼل وامخطاص حؼء مً البؿالت باعخباع ان الؿُاخت حعمل على ٍػ

والجؼاةغ  الثالثت عىطغ العمل." وبمأن العضًض مً صٌو العالم الاهخاج في اإلاجخمع وبطـت زاضعىامل 

م زلم مىاضب شؼل في كؿاعاث مخعضصة حعاوي مً مشيلت البؿالت جمىنها مً  ؿالؿُاخت عً ؾٍغ

ـُف منها. بدُث أن هىان عضة مىاضب جدخلها ضىاعت الؿُاخت والخس معالجت مشيلت البؿالت 

مىً جلؿُمها ئلى عضة ؿئاث مً أهمها  العاملىن الضاةمىن بطىعة مباشغة وىهالء الؿُاخت والؿـغ ٍو

والـىاصق وؿئت العاملىن الؼحر مباشغون في كؿاع الؿُاخت وهم العماٌ في اللؿاعاث اإلاغجبؿت بلؿاع 

 كؿاع البىاء وكؿاع الخأمحن. مثلالؿُاخت 

م بعؼ الؿلع اإلامحزة   م بعؼ الؿلع: جخمىً الضٌو مً حؿٍى وجطضًغها بضون أزغ الؿُاخت على حؿٍى

اث التي في الؼالب ىضما ًلىم الؿُاح بشغاء ؾلع ومىخجأي مطاٍعف الصخً والىلل وػحرها وطلً ع

اعتها  . أو مىخجاث جخمحز بها هظه الضولتجيىن جللُضًت هخظواع لظلً البلض أو اإلاىؿلت التي جمذ ٍػ

اصة عضص عضص باإلغاؿت إللى شغاء الؿلع الؼضاةُت زالٌ ؿترة ئكامتهم في طلً البلض  وبظلً ؿان ٍػ

اصة  م ؾلع هظه الضولت وهظا ًإصي ئلى ٍػ اصة  حؿٍى الؿُاح الىاؿضًً ئلى أي بلض ؾىؾ ًإصي ئلى ٍػ

 ضاصعاتها مً هاجه الؿلع.

اصة   حؿاهم الؿُاخت في جىمُت ؤلاؾدخماعاث باللؿاعاث ألازغي باعخباعها  الاؾدثماع:أزغ الؿُاخت على ٍػ

ع  لتهُئت  ضىاعت مغهبت ؿمً أحل جىمُت غ الؿُاخت في أي صولت ًخؿلب طلً ئوشاء مشاَع وجؿٍى

 الؿُاخت ؾىاء مً كبل مؿدثمغون مدلُحن أم أحىبُحن.

ع   أزغ الؿُاخت على جىمُت اللؿاعاث الاكخطاصًت ألازغي: "ئن الخىؾع في ئوشاء اإلاشاَع

ع الخالُت ًإصي ئلى جدلُم صعحت معُىت مً الخيامل بحن اللؿاعاث  غ اإلاشاَع الؿُاخُت أو جؿٍى

 الاكخطاصًت ألاخغي واللؿاع الؿُاحي. ؿالخىؾع في ئوشاء مشغوع ؾُاحي كض ًدبعه 

ع حضًضة جماعؽ أوشؿت اكخطاصًت وزضماجُت أزغي مغجبؿت باليشاؽ الؿُاحي  جىؾُع أو ظهىع مشاَع

اصة ة اإلالابلت الٍؼ اصة عضص الـىاصق لٍؼ صو في الخغهت الؿُاخُت وشاؾا وؾلبا." ؿعلى ؾبُل اإلاثاٌ ٍػ

                                                           
1

جامعة  ، مذكرة ماجستٌر، التجارٌة وعلوم التسٌٌر، ة دراسة حالة الجزائرتفعٌل قطاع السٌاح زهٌر بوعكرٌف، التسوٌق السٌاحً ودوره فً

 14ص ،1100/1101منتوري قسنطٌنة، 
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اصة في الؿلب على اإلاىاص الؼضاةُت  الاؾدُعابُتالؿاكت  إلًىاء الؿُاح  ؾىؾ بؿبُعت الخاٌ ًدبعه ٍػ

 ت.....الخعُجىمُت الطىاعاث الؼضاةُت والؼعاإلاؿاعم هاجه الـىاصق الجضًضة وبالخالي ؾىؾ ًيىن هىان 

اصة الضزل اللىمي:1"   ع  ؿالخؿت العامت للضولت هي عباعة عً ٍػ مجمىع زؿـ ول اإلاشاَع

اصة الضزل الؿُاحي ًإصي ئلالاكخطاصً اصة جخدلمت، ؿٍؼ اصة الضزل اللىمي وهظه الٍؼ مً  ى ٍػ

ض مً حجم الضزل  اصة وؿبت الاشؼاٌ الـىضقي، وػٍاصة اعضاص الخضؿم الؿُاحي ًٍؼ زالٌ ٍػ

 اللىمي."

الخىمُت الاكخطاصًت مً زالٌ ما  الؿُاخت والخىمُت الاكخطاصًت: جلعب الؿُاخت صوعا مهما في جدلُم 

اإلاىحهت للؿُاخت أي أهه بىاؾؿت  اإلاجخمع بىاؾؿت الاؾدثماعاث دلله مً ؿىاةض عضًضة حعىص علىج

ع ض  اإلاشاَع اصة في الاؾدثماعاث  وبالخالي ؿُيىن هالؿُاخُت ؾىؾ جٍؼ كُمت الىاجج الضازلي الخام ىان ٍػ

(PIBواعجـاع كُمت هظا ألازحر ؾىت بعض ؾىت ؾىؾ ًغؿع مً معضٌ الىمى ) الاكخطاصي الظي ٌعض 

ظاهغ اإلاهمت للضزل اللىمي و مإشغا للُاؽ الخىمُت الاكخطاصًت. باإلغاؿت ئلى أن الؿُاخت حعض مً اإلا

اصة ئًغاصاث  البؿالت و حؿاهم أًػاهمشيلت  الاكخطاصًتالتي حؿاهم في خل العضًض مً اإلاشاول  في ٍػ

"أن شغواث الؿحران صؿعذ 2والتي كضعث  1997لعاموأؿػل صلُل  على طلً اخطاةُاث الاًخا الضولت 

للضٌو  ملُىن صوالع للمالخت وهضه حعخبر  ئًغاصاث  5.2ملُىن صوالع عؾىم هبىؽ باإلاؿاعاث و 6.5خىالي 

ت"   اإلاؿخلبلت للغخالث الجٍى

 اهدؿاب وحضب للعمالث ألاحىبُت مطضع مً مطاصع  حعض الؿُاخت 

ت وطلً  ت: بدُث أنها "جخمخع بمؼاًا وأوشؿت جطضًٍغ أن الخضمت الؿُاخُت  زالٌ مً الؿُاخت جطضًٍغ

 مثل أعباء الىلل والخأمُىاث ...ئلخ ًأحي مؿتهليىها ئليها وال جظهب ئليهم عىـ الطاصعاث ألازغي " 

 ئلى ملُاع و 2022في عام  العالمفي  أنهها جخىكع أن ًطل عضص الؿاةدحن (wto"أعلىذ مىظمت الؿُاخت )

عا هدى جىظُف الخلىُاث الخضًثت في العمل الؿُاحي، وهظه  ملُىن ؾاةذ ألن العالم ًخجه 600 ؾَغ

جطمُم الخلىُاث حؿخسضم في اعضاص البرامج الؿُاخُت وجىـُضها ومً خُذ وشغ اإلاعلىماث الؿُاخُت و 

 اإلايشاث الـىضكُت والترؿيهُت."

 

 

 

                                                           
ل والاؾدخماع في ضىاعت الؿُاخت، ، مىؿم عضهان 1  15، ص2010الىعاق لليشغ والخىػَع، بضون ؾبعت،ألاعصن،عبض الجباع لخمحري، أؾاؾُاث الخمٍى
2
 70الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص نعٌم إبراهٌم 
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 الاجخماعيت للسياخت ألاثار املطلب الثالث: 

الاػصهاع اإلاؿخمغ للؿُاخت ًلضىي على العضًض مً اإلاشاول ) البؿالت الغوىص الاكخطاصي وئعاصة "1 - -

هُت الؿيان بشيل أؿػل وطلً باإلاشغوعاث الؿُاخُت التي جلام في اإلاجخمعاث العمغاجىػَع 

ذ جمثل أهمُت بالؼت في اإلاجخمع الاوؿاوي في جأهُض خم الاوؿان في الؿُاخُت الجضًضة. ألنها اضبد

خه في الؿـغ ملابل خله في العمل  طلً ئًجابُا بلػُت  العجباؽالاؾخمخاع بىكذ الـغاغ مً زالٌ خٍغ

 الاهخاج والخىمُت."

على الاالث  لطىاعاث ألازغي حعخمضالؿُاخت حعؿي للعىطغ البشغي أهمُت بالؼت ألنها لِؿذ هباقي ا -

على الاوؿان. بدُث أنها حعخمض بالضعحت ألاولى على العمل الظي ًلىم به ؤلاوؿان  اعخماصهاأهثر مً 

ُت ت لإلوؿان مً زالٌ الغخالث الؿُاخومً حهت أزغي ؿانها حعمل على جدلُم الغؿاهُ حهت مً هظا

اللُاكت الظهىُت والعطبُت واؾخجمامه بالشيل الظي ؾىؾ ًـُضه عمله في  الؾخعاصةالتي ًلىم بها 

 ؤلاهخاج مؿخلبال.

غ الؿُاخت وئكامت   اإلاؼصهغة جخدلم مً اإلاىاؾم لعضًض:  االخىمُت الاحخماعُت - ث إلايشاابمؿاهمت جؿٍى

 مسخلـت. بثلاؿاثوالبنى الخدخُت التي حؿاعض على الاجطاٌ والاخخيان 

اللؼىي والثلافي بحن اإلاجخمعاث بـػل اعجباؽ الؿُاح بالبلض أو اإلاىؿلي الؿُاخُت الخالف والاهضماج  -

اعاجه لها.  15وطلً إلعجابه باإلالىماث الثلاؿُت وػحرها لهظا البلض أو اإلاىؿلت وهــ الشيئ  وجىغاع ٍػ

ألن  وطلًاإلاعِصىي ألؿغاص اإلاجخمع ومطضع للخؼُحر الؿبلي  بُنهم. حؿاهم الؿُاخت في جدؿحن الىغع  -

ألاؿغاص التي ًغجبـ عملهم بالؿُاخت بطـت مباشغة أو ػحر مباشغة )العمل في اللؿاع الؿُاحي أو 

اللؿاعاث ألازغي اإلاغجبؿت به( مً زالٌ ما ًدللىهه مً مياؾب في عملهم ؿُخدىلىن مً ؾبلت 

 أزغي أعلى. احخماعُتئلى ؾبلت  احخماعُت

وألاؿياع اإلاسخلـت بحن اإلاجخمعاث وطلً مً زالٌ  حؿاهم الؿُاخت في جباصٌ الثلاؿاث مثل اللؼاث -

 لبلت للؿُاح اإلاهاعاث الثلاؿُت والخبراث اإلاسخلـت .اهدؿاب اإلاجخمعاث والضٌو اإلاؿخ

اعجه  وطلً مً زالٌ  لألؿغاص اإلاجخمع الاحخماعيالخؿىع  لُمٌؿاهم الؿُاح في جد -  الظًً ًلىمىن بٍؼ

اإلاجخمع في أماهً ؤلاًىاء ) الـىاصق، اللغي الؿُاخُت، اإلاؿاعم، اإلاباشغ بحن الؿُاح وأؿغاص خيان الاخ

أؿغاص اإلاجخمع ًىؿبىن عاصاث وكُم الؿُاح مثال: حعلم غغوعة وأهمُت  ألاؾىاق، وػحرها مما ًجعل

 ئخترام اللىاهحن والىظام.....ئلخ

ت والثلاؿُت في الضٌو اإلاؿخىعصة للؿُاح  لؿُاخت على جىمُت ؤلاهخمامحعمل ا - باإلاىاؾم الخػاٍع

  إلصعاهها بمضي اعجباؽ هاجه اإلاعالم بالىمى والاػصهاع الؿُاحي.

                                                           
1
 146جمزة عبد الحلٌم وزمال ه، مرجع سبق ذكره، ص 
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 ماهيت شزكاث ووكاالث السياخت والسفز :الثالث املبدث 

عا هاما ًخم جىظُم الغخالث الؿُاخُت  وجغوٍج لها  مً ؾغؾ شغواث ووواالث الؿُاخُت والؿـغ التي جلعب صو 

في جيشُـ الخغهت الؿُاخُت بدُث أن ليل منهما أصواع ًلىم بها في هظا ؤلاؾاع وجىلؿم ئلى مجمىعت مً 

 ألاهىاع وجسخلف عً بعػها في العضًض مً الىلاؽ .

 وكاالث السياخت و وكيل السفز زيف حع : املطلب ألاول 

ومىعصي الخضماث الؿُاخُت اإلاسخلـت،  ؾالبي بحن  "الىؾُـ1على أنها وواالث الؿُاخت حعغؾ بشيل عام 

 الـىاصق، وأماهً ؤلاكامت ألازغي، وؾاةل الىلل ، اإلايشاث الؿُاخُت ومؿتهليي جلً الخضماث.)الؿُاح(."

ألنها أضبدذ جلعب صوعا اؾُت لعملُت الؿُاخت ن ألاؾالي مً ألاعوافي الىكذ الخؿخعخبر شغواث الؿُاخت 

ئلى  هظغة الؿاةدحن إلالاضضهم الؿُاخُت بل وجمخلً زُىؽ جىحُه الخغهت الؿُاخُت ؿعاال في في حشىُل 

ليغهحز الجهىص بعؼ اإلاىاؾم صون ألازغي أو ج مً عليها زاضت الشغواث الؿُاخُت الىبري  الضواةُت والدؿٍى

مخليىن اللغاع ال  ؿُاحي."مىظمي البرامج الؿُاخُت  والتي أضبدذ لها هـىطا هبحرة في عالم الؿُاخت ٍو

أًً  1841العالم ولىً أٌو عخلت ؾُاخُت واهذ في ؾىت مً صٌو  ووان الظهىع ألاٌو لشغواث الؿُاخت في عضص

لـذ الغخالث خوازكامذ بها شغهت جىماؽ وىن وواهذ هظه الغخلت مً مضًيخحن بلىضن ومً جم حعضصث 

ٌ الؿُاخُت التي أوشأتها هظه الشغهت واهدشغث شغواث أزغي في مسخ  العالم. لف صو

ومعلىماث  اإلايان الظي ًلضم زضماث ومعلىماث  "2على أنها  ت والؿـغ حعٍغف وواالث الؿُاخهما ًمىً  

ت وؿىُت وعمل الترجِباث الا ػمت لغبـ الؿـغ بدغا وبغا وحىا ئلى أي ميان في العالم وول هظه ال ؾدشاٍع

 ًخمثلعباعة عً ميشاث ؾُاخُت لخالي هي وبا الخضماث والاؾدشاعاث جلضم ئلى اإلاىاؾىحن مجاها بضون ملابل."

ُت اإلاعضة مؿبلا مً ؾغؾ مىظمى البرامج ماث للؿُاح مً بُع البرامج الؿُاخالضوع ألاؾاسىي لها في جلضًم زض

 عخالتهائلى وواالث الؿُاخت والؿـغ ليي جخىـل بترجِب لىثحر مً ألاشخاص ًـػلىن الخىحه الؿُاخُت.ؿا

بضال مً كُامهم بها بأهـؿهم ألنها ؾىؾ جيىن مخعبت ومؿخؼغكت للىكذ هذجؼ جظاهغ لؿُاخُت وجىظُمها 

 والبدث عً أماهً ؤلاًىاء وػحرها. الؿـغ 

"عباعة عً 3وبؿبُعت الخاٌ ؿان عمل هظه الىواالث ال ًخم ئال عً ؾٍغف وهُل الؿـغ الظي ٌعغؾ على أهه 

ماث الؿـغ ومشتري الؿـغ وهىال ٌشتري اإلاىخىج إلاسخلف زضخللت وضل مابحن اإلاجهؼ الغةِسىي  ًمثلوؾُـ 

                                                           
1
 38ص ،1105، مكتبة األنجلو مصرٌة للتشر والتوزٌع مصر، لسٌاحة ووكاالت السفر، بدون طبعة،سعٌد البطوطى، شركات ا 

 427، ص2016 صاع الخامضلليشغ والخىػَع، الؿبعت ألاولى،ألاعصن،ًىؾف وافي، ؿلؿـت اكخطاص الؿُاخت والؿـغ،مطؿـى  2
ض مىحر عبىي، 3  142، ص2016مباصب الؿُاخت الخضًثت، صاع اإلاعتزلليشغ والخىػَع، الؿبعت ألاولى، ألاعصن، عماهأ  ٍػ
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مثل مىظمى لخؿابه الخاص وئهما مجغص وؾُـ ؿهظا الىهُل بمثابت ممثل إلالضمى الخضماث الؿُاخُت 

 ً الغخالث الؿُاخُت، شغواث الؿحران، الـىاصق، اإلاؿاعم. ؿىهُل الؿـغ ًمثل مىاؿض البُع باليؿبت للمجهٍؼ

مثل ؿعىضما  ًلعب الىهُل صوع اللىؾُـ  بضون  مؿدشاع باليؿبت للؿُاح. وأصخاب الخضماث الؿُاخُت ٍو

 حعاكض مع الشغواث التي ًمخلها ٌعض ؾمؿاعا وعىضما ًمخلها بشيل حعاكضي ؿهى ٌعض وهُال."

وهُل الؿـغ هى عباعة عً ؾمؿاع له صوع الىؾاؾت بحن مىخجي الغخالث الؿُاخُت وبحن  : مهام وكيل السفز

شغاء عخلت ًخىحه ئلى الىهُل الؿُاحي الظي بضوعه ًبلؽ الشغهت اإلاىخجت ،بدُث عىضما ًلغع الؼبىن اإلاؿتهلً

اإلاىخجاث لخؿابه الخاص وطلً ألهه ال ٌشتري أضال،  للغخلت الؿُاخُت بغػباث الؼبىن ؿهى ال ٌشتري جلً

دطل على أعباخه وهُل وبطـت عامت ؿان  جلً الشغواث الؿُاخُت مً العمىالث التي ًدطل عليها مً  ٍو

 الؿُاخت ًخمثل صوعه ؿُما ًلي:

جلضًم مىاكع أو مىاؿظ بُع لشغواث الؿـغ ومىخجي الغخالث خُث أنهم ًخطغؿىن ؿُخلً اإلاىاكع "1 -1

وؤلاكامت،هىع وىهالء حجؼ للغخالث اإلاغػومت أو أًت زضماث أزغي مخعللت بالؿـغ والىلل 

 ،بُع جظاهغ الخـالث.الؿعام،مياجب جأححر الؿُاعاث، خمل ألامخعت

عخبرون   ضًم اإلاشىعة والىطُدت خُث أنهم ٌعملىن )همؿدشاعي ؾـغ(جل -2 مطضعا للمعلىماث َو

جيىن مخدحزة ألي شغهت وطلً ًغحع ئلى  الؿـغ ال ث التي ًلضمها وهُل الخاضت بالؿـغ" واإلاعلىما

 حؿاوي العمىالث التي حعغغها مىخجحن أو مجهؼي الغخالث الؿُاخُت.

ع الؼغؾ بالـىاصق، معلىماث خٌى الؿلـ في الؿاةغاث،أؾعا حضاٌو خٌى هلاؽ اجطاالثامخالن  -3

 الىحهاث الؿُاخُت.

ل العمالث -4  وػحرها مً ألاعماٌ ألازغي  جأمحن الؿـغ، جدٍى

 وكاالث السياخت والسفز: أهواع  طلب الثاويامل

 أهىاع مً الشغواث الؿُاخُت 3بطـت عامت ًمىً اًجاص 

بشيل  ت الىبحرة التي جخىاحض"وهي الشغواث الؿُاخ2ُاإلاىظمت للبرامج الؿُاخُت:الشغواث الؿُاخُت  

أؾاسىي في الضٌو اإلاطضعة للؿُاح وهي التي جلىم بعملُت ججمُع عىاضغ اإلاىخج الؿُاحي اإلاسخلـت 

ُخاث ومىاؾم مدضصة ؾلـا وعمل الضعاًت الاػمت لها بغامج ؾُاخُت مخىىعت في جىكوجىظُمها في ضىعة 

لها وهظلً هظا الىىع مً الشغواث ول البرامج"وجخدمل عمل واؿت الترجِباث اإلاخعللت بخلً  وحؿٍى

 بعؼ اإلايىهاث ألاؾؿاؾُتوعاصة ما جيىن جمخلً الخيالُف اإلاخعللت بالضعاًت لخلً البرامج التي حعضها 

                                                           
 58، ص2014صاع الخلُج لليشغ والخىػَع،  ضون ؾبعت، ألاعصن،بؾلُم بؿغؽ حلضة، مباصب ئصاعة مياجب الؿُاخت والؿـغ، 1
2
 41ى، مرجع سبق ذكره، صطوبطسعد ال 
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م للغخالث الؿُاخُت والؿاةغاث أو الـىاصق وػحرها مً وؾاةل الىلل وؤلاًىاء  اإلاسخلـت.وفي ؾبُل حؿٍى

بهظه اإلاهمت ملابل عمىلت  جلىم هظه الشغواث الىبري بالخعاكض مع الشغواث الطؼحرة التي جخىلى اللُام

والبرامج ووؾاةل الضعاًت  وباإلالابل جؼوصها الشغهت بيل ألاؾعاع  مدضصة خؿب اجـاق مبرم بُنهما

 واإلاؿبىعاث

حض هظا الىىع مً الشغواث في ألاؾىاق اإلاطضعة للؿُاخت والتي ًخىا "1: وواالث الؿـغ والؿُاخت بالخجؼةت 

ري مً مىظمي باإلاعضة مؿبلا بىاؾؿت الشغواث الىعاصة ما ًلخطغ صوعها على بُع البرامج الؿُاخُت 

على الـغص أو خؿب ؤلاجـاق البرامج ملابل عمىلت معُىت لها على البُع ًخم الاجـاق عليها أوهظحر مبلؽ مدضص 

ألن مً الشغواث ال ًدخاج ئلى الخبرة في الخسؿُـ عىـ الشغواث اإلاىظمت للبرامج الؿُاخُت  ؿهظا الىىع "

 عملها ًلخطغ ؿلـ على الىؾاؾت بحن مىظمي البرامج الؿُاخُت ومىعصي الخضماث الؿُاخُت والؿُاح.

البرامج الؿُاخُت اإلاعضة  جىـُظوالتي جلىم بعملُت  الخىـُظًتوهي الشغواث ":  وواالث الخضماث الؿُاخُت 

البرامج الؿُاخُت في ألاؾىاق اإلاطضعة للؿُاخت أي وىهالء إلاىظمي البرامج مؿبلا بىاؾؿت مىظمي 

في البالص اإلاؿخلبلت للؿُاخت الؿُاخُت في اإلالطض الؿُاحي وجىحض في الؼالب هظا الىىع مً الشغواث 

لهظا  بحن الضٌو اإلاطضعة للؿُاح واإلاؿخلبلت لهم."ولِـ لها صزل في جغجِب الؿحران أو وؾاةل الىلل ألازغي 

الىىع مً الشغواث أهمُت هبحرة في جيشُـ الؿُاخت ئلى الضولت التي جيخمي ئليها )جخىاحض بها( وطلً عً 

م  الؿُاخُت لها أًػا صوع عالكتها مع مىظمى البرامج الؿُاخُت في الضٌو ألازغي وهظه الشغواث  جىزُمؾٍغ

جلىم خطغ عملها على بُع البرامج الؿُاخُت وحجؼ ػغؾ في  الـىاصق وػحرها وئهما  ُث ال ًلاؾدشاعي بد

هي بضوعها باعؿائهم ؤلاعشاصاث  ًخم اؾدشاعتها  مً ؾغؾ الؿُاح وجلىم أًػا باعشاص الؿُاح بدُث

 واإلاعلىماث والىطاةذ التي ًدخاحىنها خؿب عػباتهم وؾلباتهم. 

ؿخؿُع الىهُل الخعغؾ على هظه الغػب  الاعخباعاثاث والؿلباث والاخخُاحاث الخاضت بالؿاةذ مً زالٌ َو

 الخالُت:

دخه "2 -  ومُىله وعػباجه  الاحخماعُتؾً العمُل وحيؿِخه وشٍغ

 جىكُذ الىضٌى ئلى اإلالطض الؿُاحي  -

 جأزحر ؿغق الخىكُذ بحن الضولخحن  -

. ألازؿاع  -  "التي ًمىً أن جيخج في خالت وحىص مشاول صخُت أو أمىُت في بعؼ الضٌو

وػحرها ًجب أن حعؿي لها الشغواث الؿُاخُت ألاهمُت الاػمت عىض ئعضاص البرامج الؿُاخُت  الاعخباعاثول هظه 

ل مىظمى الغخالث الؿُاخُت في الخاعج في جىظُم الغخالث والخمٍى حشاعن وبضأث وزاضت أن عملها جؿىع 

                                                           
1
 42سعٌد البطوطى، مرجع سبق ذكره، ص 
2
 44سعٌد البطوطى، مرجع سبق ذكره، ص 
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واإلاشاعهت في اإلاعاعع الضولُت للتروٍج ئلى اإلاىخجاث وجدمُل مؿإولُت ئعضاص البرامج الؿُاخُت ئلى بالصها 

 الاجطاٌوالبرامج الؿُاخُت الخاضت  بضولها. وكامذ أًػا بـخذ ؿغوع لها في صٌو أزغي ختى جيىن صاةمت 

  الغخالث الؿُاخُت. ي  بمىظم

   :أهىاع وواالث الؿُاخت والؿـغ خؿب ميان ؤلاكامت الضاةم للؼبىن الظي جلىم بسضمخه 

 : حؿخلبل الؿُاح وباألزظ الؿُاح ألاحاهب  ت اإلاؿخلبلتوواالث الؿُاخ"1 

 اإلادلُحن للخاعج  مع جىظُم ول ما ًخعلم بؿـغهم   الؿُاح: جلىم باعؾاٌ  وواالث الؿُاخت اإلاغؾلت 

ج بحن عمل الىىع ألاٌو والخاوي مً وواالث الؿُاخت  توواالث ؾُاخُت مشتره  : عملها عباعة عً مٍؼ

 "جلىم باؾخلباٌ الؿُاح ألاحاهب وجغؾل الؿُاح اإلادلُحن للخاعج.بدُث 

  الخاعجالضازل و أهىاع وواالث الؿُاخت خؿب وحىص ؿغوع لها في 

 ؿلـ ًيىن صوعها وىؾُـوهي التي ال ًىحض لها أي أكؿام أو مالخم وواالث الؿُاخت الطؼحرة:  

 وواالث الؿُاخت الىبحرة: وهي التي ًيىن لها أكؿام وؿغوع  في الضازل والخاعج 

 ألاعمال التي جقوم بها وكاالث السياخت والسفز الثالثاملطلب 

 ًمىم جلؿُِم ألاعماٌ التي جلىم بها الىواالث الؿُاخُت ئلى زالزت أضىاؾ

"جىظُم وجىـُض الغخالث الؿُاخُت الـغصًت والجماعُت في الضازل والخاعج  2ئهخاحُتعملُاث جىظُمُت  

ن وهظه الغخالث الؿُاخُت ًجب أن جيى وعمل الترجِباث الخاضت بها." وطلً ملابل أؾعاع معُىت 

ُاح ؿوجيىن هضه الغخالث مىحهت للمىظمت وحشمل ول ألاؾاؾُاث مً جأمحن الىلل وؤلاًىاء وػحرها 

ؿخلىم بعمل الترجِباث الالػمت  هب وفي مىؿلت جىاحض الىوالت الؿُاخُت أو مىؿلت أزغي اإلادلحن أو ألاحا

الخاضت بذجؼ الؼغؾ بالـىاصق وأماهً ؤلاكامت اإلاسخلـت والخـاوع مع مىعصي جلً الخضماث على 

 ألاؾعاع وعمل الخعاكض معهم.

مجمىعت الخضماث واإلاىاؿع التي جلضم للؿاةذ زالٌ " 3بأهه  أي جلىم باعضاص البرهامج الؿُاحي الظي ٌعغؾ

ؿترة معُىت، وبخيلـت معُىت. وأن ألاوشؿت الؿُاخُت )للبرهامج الؿُاحي( "هي أوشؿت شضًضة الخؿاؾُت 

 ضة مخؼحراث"عوالخأزحر ب

                                                           
1
  32ؾلُم بؿغؽ حلضة، مغحع ؾبم طهغه، ص  
2
 سعد البطوطى، مرجع سبق ذكره، ص 
3
 16سبق ذكره، ص حمزة عبد الحلٌم، مرجع 
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 ( البرهامج السياحي3-1الشكل رقم )

 

 

 

خمؼة عبض الخلُم، صعاصهه،خمؼةعبضالغػاق العلىن، مغوان مدمض أبىعخمت، مطؿـى ًىؾف وافي،مباصب الؿُاخت،الؿبعت ألاولى،  اإلاطضع:

 28، ص2016ألاعصن،  صاع ألاعطاع العلمي، 

 زؿغ يهضص ممخلياجه أو خُاجهألامان: ًلطض ًه مضي اخؿاؽ الؿاةذ باألمان وأهه ػحر معغع ألي 

أي مضي جىؿغ ؾبل الغاخت للؿاةذ الظي الظي ال ججعله ًبظٌ أي حهض في ؾبُل الخطٌى على الغاخت: 

 ُتاخالتي ؾخدللها عخلخه الؿُىاؿع اإلاخؿلباث و اإلا

ا لجلب الؿاةذ  الاجاعة: هى ما ٌعض غغوٍع

 ومدضوصة ولما ؾاهم طلً في حظب الؿُاح. الخيلـت:  ًدُث أن جيلـت الغخلت الؿُاخُت ولما واهذ معلىلت

 اإلاخعت:  شهىع الؿاةذ باإلؾخمخاع مً أهم الىؾاةل اإلاؿاهمت في حظب الؿُاح للبرهامج الؿُاحي.

 على صعحاث الاعجاب باإلاىؿلت الؿُاخُت التي ًؼوعها الؿاةذ.ا ٌعني بأنه  الاهبهاع:

واإلايشاث الؿُاخُت ألازغي مثل كؿاع  الؿُاحعملُاث وؾاؾُت: "جخمثل في جأمحن الغبـ بحن  

الىواالث  ث ملابل عمىلت. وهىا جظهغ الخاحت ئلى ال واى وكؿاع الـىاصق وهىا حعمل هظه ال اإلاىاضالث

التي حؿاعضهم في الخعغؾ على ألاماهً التي الؿُاخُت التي جلىم بتزوٍض الؿُاح بياؿت اإلاعلىماث 

اث جمىدها لهم ؾىؾ ًؼوعونها واليشاؾاث التي ًلىمىن بها عً م مؿٍى غغوعة وحىص وؾُـ عىض  ؾٍغ

ب أجىاء الؿُاخت ًأحي مً عضة عىامل وهي:  الؿـغ وؤلاكامت في ميان ػٍغ

 الراحة

 اإلثارة

 المتعة

 األمانة

 التكلفة

 االنبهار

 البرنامج السٌاحً
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مىـطالن ؿمثال: الؿُاح الؿلب عليهم ًىحض في ول مخباعضان الؿلب والعغع  في الؿُاخت حؼغاؿُا "1 -1

 أماهً ؾُاخُت معُىت مدضوصة.ميان في العالم بِىما اإلاىاكع الؿُاخُت ؿان العغع ًىحض في 

باإلاىكع  الجؼء ألاهبر مً العغع الؿُاحي ٌشخمل على جلضًم الخضماث، وهظه الخضماث  جغجبـ -2

ت غلظلً جظهغ الخاحت لىواالث الؿُاخالؿُاحي وال ًمىً اؾتهالهها ئال هىان.وال ًمىً  هللها إلايان از

 التي مً زاللها ًخم جلضًم اإلاعلىاث الالػمت للؿُاح."

 م بياؿت الترجِباث الخاضت بؿـغهم.الالػمت للؿُاح مً أحل اللُا عضم جىؿغ الىكذ واإلاعغؿت -3

وحؿاعضها على في حمُع العملُاث التي جلىم بها وواالث الؿُاخت والؿـغ  مخمثلتعملُاث أزغي :  

ت مثل بُع الخحؼؿُت هـلاتها  والخ غاةـ طٌى على أعباح ئغاؿُت ؿهظه العملُاث مً ألاعماٌ الثاهٍى

ل )جبضًل( العمالث.الجؼغاؿُت الؿُاخُت   وبُع جظاهغ ؾـغ شغواث الؿحران جدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زالضت

ؾبم ًدبحن أن الؿُاخت لها صوع مهم في اكخطاصًاث العضًض مً الضٌو في العالم، زاضت وأن  مما

غ كؿاعاث أزغي هظغا لدشابىه مع  جىمُت هظا اللؿاع ٌؿاهم في صؿع عجلت الخىمُت الاكخطاصًت وجؿٍى

                                                           
 20ؾلُم بؿغؽ حلضة، مغحع ؾبم طهغه، ص 1
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 ٌ  حىاهب أزغي.وحعىص هظه ألاهمُت والاهخمام الظي جدظى به الؿُاخت مً ؾغؾ عضص هبحر مً الضو

ان اإلاضؿىعاث والىاجج ئلى الضوع الباعػ التي جلعبه في حلب العمالث الطعبت ومؿاهمتها في جدؿحن محز 

ام وبالخالي جدؿحن معضالث الىمى الاكخطاصي باإلغاؿت ئلى مؿاهمتها في كػاًا الخىمُت الضازلي الخ

 ألؿغاص عً ؾغق جىؿحر مىاضب الشؼل .الاحخماعُت هخدؿحن اإلاؿخىي اإلاعِصىي ل

اإلااصًت والؿبُعُت ٌعخمض على هـاءة   يشاؽ الؿُاحي في أي بلض ؾُاحي جخىؿغ ؿُه حمُع اإلالىماثال

م اإلاهام التي جلىم بها والضوع   وأصاء  الىواالث الؿُاخُت ؿيها التي لها صوع في حلب الؿُاح عً ؾٍغ

 .الىؾاؾي والخىظُمي
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 تمهٌد

ت،  وحٗضص اإلاىا٤َ  ت اإلاخىٖى سُت والخًاٍع الجؼائغ جؼزغ بٗضة م٣ىماث ؾُاخُت زانت مجها الُبُُٗت والخاٍع

 الؿُاخُت ٞحها .  حؿاَم في  زل٤ وئزغاء  أنىاٝ مسخلٟت مً ألاهىإ الؿُاخت التي حؿاَم في حضب الؿُاح

 مً أَبإ مسخلٟت.

غ ال٣ُإ الؿُاحي الجؼائغي ٖضة مىٓماث حؿعى ئلى جغ٢ُخه لُخم٨ً مً مىاٞؿت  ٌؿهغ ٖلى حؿُحر وجٍُى

مسخلٟت مً اإلاإؾؿاث اإلا٣ضمت  ًىحض أهىإال٣ُاٖاث الؿُاخُت اإلاىاٞؿت في الؿى١ الؿُاحي اإلاٛاعبي. ٦ما 

غ مشل مىٓماث الٟىض٢ُت والى٧االث الؿُاخُت. جم وي٘ ٖضة بللمىخجاث الؿُاخُت  غامج حؿعى ئلى جٍُى

م مً َظا جب٣ى 2025ال٣ُإ الؿُاحي الجؼائغي ٧ان أخضثها اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت  . ل٨ً بالٚغ

اث حض  مؿاَمت اليكاٍ الؿُاحي في اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ال٨بري  ٧الىاجج الضازلي الخام ومحزان اإلاضٖٞى

ت مً حهت ومً حهت أزغي ئطا ما جم م٣اعهخه م٘ الام٩اهُاث الُبُ تيئُل ت اإلاخىٖى م٘ الضو٫ ُٗت وألازٍغ

 .الؿُاخُت اإلاٛاعبُت

 ٌٗىص َظا ئلى ي٠ٗ في البنى الخدخُت و لٗضة مٗى٢اث أزغي ؾِخم الخُغ١ لها بالخٟهُل في َظا الٟهل

 الظي ٢ؿمىاٍ ئلى زالزت مباخث:

 إمكاهياث السياخت الجسائريت املبدث ألاول:

 السياخيت في الجسائر وبرهامج جىميتها.الهيئاث  املبدث الثاوي:

 :أثار السياخت الجسائريت ومعوكاتها املبدث الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

03 
 

 إمكاهياث السياخت الجسائريتألاول:  املبدث

، باإلياٞت ئلى اإلا٣ىماث ًجٗلها مً الضو٫ الؿُاخُت حٛغافي حض مؿاٖض حٗض الجؼائغ مً الضو٫ التي جدض ى بمى٢٘

ت  غ ٖلى ما َى التي جخمحزالُبُُٗت والخًاٍع غة بالٗضًض مً ػاز مً اإلا٣ىماث اإلااصًت. ٞهي ٧افي بها ئال أجها ال جخٞى

ئال أهه في الىا٢٘ ٖضص الؿُاح الىاٞضًً ئلى التي حؿاَم في حظب الؿُاح  اإلاىا٤َ الؿُاخُت اإلاخباًىت الخهائو،

ت  ٢لُل م٣اعهت الجؼائغ حض اث الُبُُٗت والخًاٍع سُتم٘ حمُ٘ اإلاٍٛغ وم٘ الضو٫ اإلاجخىعة لها ٦خىوـ واإلاٛغب  والخاٍع

م سُت. وآلازاع مً الخىٕى ال٨بحر في اإلاىار  بالٚغ  واإلاٗالم الخاٍع

 املطلب ألاول:امللوماث السياخيت في الجسائر

ا مً خُذ اإلاؿاخت1 ٣ُا ٞهي ألاو٫ ٢اٍع حها م٣ىماث ٖضًضة مجها / اإلا٣ىماث الُبُُٗت: حٗض الجؼائغ بىابت اٍٞغ ، ٞو

، حُجل، الؿىاخل الغملُت وأَم الكىاَئ  ُٞه قاَئ ٖىابتمً   ٧لم 1200الكٍغِ الؿاخلي الظي ًمخض ٖلى َى٫ 

ا حَر غان ٚو   الجؼائغي جمخض أعبٗت أهىإ ؾهى٫ الخل ٦ما جدىٕى ٞحها الخًاَعـ ، ًىحض ؾ٨ُ٨ضة، الجؼائغ الٗانمت َو

أحي بٗضَا خؼام مً مى٣ُت غان، ٍو  حبا٫ قُلُا مشلحبلي ًدخىي ٖلى ؾالؾل حبلُت  الكما٫ مخل ؾهى٫ ٖىابت َو

 متر(2308و٢مت الال زضًجت بجبا٫ حغحغة بمى٣ُت ال٣بائل ال٨بري )متر  1308باألوعاؽ في الكغ١ باعجٟإ ٢ضٍع 

ا مً الجبا٫ التي جخمحزبها جًاَعـ الجؼائغ، والني ًم٨ً اؾخٛاللها حَر غ الؿُاخت الجبلُت. ٚو  في جٍُى

ُه لٟئت ٦بحرة مً الؿُاح الظًً زانت وأن   بهظٍ الؿُاخت. حهخمىن  َظا الىٕى مً الؿُاخت ًىُىي ٖلُه مخٗت وجٞغ

اياث ٞحها مشل  وطل٪  ظٍ الجبا٫ جخمحزإلم٩اهُت مماعؾت بٌٗ الٍغ  ىاْغ الُبُُٗتبغوٖت وحما٫ اإلا أًًا التزخل٤،َو

ٗت بالبلُضة والتي حٗخبر مً أَمالكخاءمً ٚاباث وزلىج في ٞهل  اإلاىا٤َ اإلاهمت إلاماعؾت  . وأًٞل مشا٫ ٖلى طل٪ الكَغ

ظٍ الجبا٫ ًخسللها  ايت التزخل٤ َو الٗضًض مً الُُىع والخُىاهاث اإلاسخلٟت واإلاىاب٘ اإلاائُت ألامغ الظي ًم٨ً مً  ٍع

اإلاهخمحن بهظا الىٕى مً الؿُاخت وبالخالي لخلبُت  جغ٢ُت وجىمُت َظا اإلاىخىج الؿُاحي إلاؿخىي مخُلباث الؿُاح ألاحاهب

باث وخاحاث الؿُاح الظًً ًًٟلىن َظا الىٕى مً الؿُاخت.  ٚع

لـ  اختاإلاؿباإلاائت مً  80في الصخغاء التي حُٛي أ٦ثر مً  ًخمشلمى٣ُت الجىىب:  مشل ألَا ال٩لُت للجؼائغ ٍو

، وع٢لت أصعاع بدُث ًىحض بها ٖضص ٦بحر مً ٚغصاًت، واص ؾٝى بؿ٨ٍغٖضًضة مشل الصخغاوي الظي  ًًم مىا٤َ 

ت. ومً أَم اإلاىا٤َ التي حٗض واحهت ؾُاخُت ممحزة في  ت، الؿهى٫ الدجٍغ الىسُل، الىاخاث والهًاب الصخٍغ

دخىي ٖلى وطل٪ ألجها ج"1الصخغاء هي مى٣ُت اله٣اع بخمجراؾذ ٞهي مً أَم  ما ًخمحز به الثراث الُبُعي الجؼائغي،

متر وازاع 3000والخًاَعـ والؿلؿت الجبلُت مً أَمها ٢مت جاَذ باعجٟإ ًٟى١ مٗالم ٖضًضة مً جىٕى في اإلاىار 

خُىاهُت وهباجُت التي جض٫ ٖلى ٖغا٢ت َظٍ اإلاى٣ُت و٢ضمها ووحىص الخُاة ٞحها مً ٖكغاث أالٝ الؿىحن ئياٞت ئلى 

ت ا ت اإلاسخلٟت في َظٍ الغؾىم والى٣ىف الصخٍغ  اإلاى٣ُتإلاخىٖى

                                                           
1
نبٌل،" دراسة مقارنة لواقع قطاع السٌاحة فً دول شمال إفرٌقٌا حالة الجزائر تونس المغرب"، الملتقى الوطنً حول السٌاحة فً  بوفلٌح 

 4، ص 9313ماي  11/19الجزائر،معهد العلوم االقتصادٌة، البوٌرة، ٌومً 
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لى ىماث الؿُاخ/ اإلا2٣ ت جبحن مضي جىٕى الخًاعاث التي مغث وحٗا٢بذ في الجؼائٖغ ت:ئن ألاما٦ً ألازٍغ ُت الخًاٍع

غا٢ت التي قهضتها.    بدُث مغثم ً ٖٓمت ٖو ت اإلاىحىصة ٞحها جبَر بٗضة  ضي ال٣غون الؿاب٣ت، ٩ٞل اإلاٗالم ألازٍغ

سُت في ٧ل مغخلت ٧اهذ جخمحز بدًاعة ظا الخىٕى حٗلها مُٗىت و٧ل خًاعة جغ٦ذ مىا٢٘  مغاخل جاٍع ت زانت بها. َو أزٍغ

٤ الظي ٌٗض جدٟت َىضؾُت ٌٗىص ئلى الٗهض الٗشماوي مً ال٣غن   . 16مهض الخًاعة ؤلاوؿاهُت. ٞهىا٥ حي ال٣هبت الٍٗغ

خي:"نىٟذ مىٓمت 1 ت  يمً ٢ائمت الثرار الٗالمي الخاٍع  الُىوؿ٩ى ؾبٗت مىا٤َ أزٍغ

  وج٣٘ بباجىت. 100ان ٖام جغح ئوكاءٍ مً َٝغ ؤلامبراَىع جُم٣اص:جم 

 جِباػة: مً اإلاضن الغوماهُت الٗخ٣ُت 

  :ضن الغوماهُت بالجؼائغج٣٘ بؿ٠ُُ مً أ٢ضم اإلاحمُلت 

  ًت  الخُاة وجُىع  الخُىاهاث وهجغة اإلاىار جدىالث ح٨ٗـ لىخت15000الُاؾُلي: جدخىي ٖلى أ٦ثر م البكٍغ

 في الصخغاء

 للضولت ٖانمت و٧اهذ م 1007 ؾىت جأؾؿذ ؤلاؾالمُت اإلاضن مً وهي باإلاؿُلت ببكاعة ج٣٘ : خماص بني ٢لٗت 

 الخماصًت

 ؤلابايُحن َٝغ مً اوكأ : محزاب ٢هغ 

 ئؾالمُت مضًىت وهي بالٗانمت جىحض : ال٣هبت". 

ني ؾحرجا ب٣ؿىُُىت َو ٦ما ٌكمل الثراث"2 ٗخبر مً الخًاعي و الش٣افي عنُضا َاما مً اإلاخاخ٠ مجها اإلاخس٠ الَى

اث التي جم ئ٦دكاٞها بهظٍ  ضاص ال٨بحرة مً الخٍٟغ أ٢ضم اإلاخاخ٠ في الجؼائغ، حاءث ٨ٞغة ئوكاء َظا اإلاخد٠ لجم٘ ألٖا

لى مؿخىي مى٣ُت الكغ١ الجؼائغي ٩٦ل ئياٞت ئلى مخاخ٠ أزغي   اإلاضًىت ٖو

 ٝى هبُجها في الجضو٫ الخالي:التي ؾ ."

 (املخاخف الجسائريت املهمت1- 2ركم الجدول: )

                                                           
1
، جامعة محمد خٌضر 11صادٌات المال واألعمال،العددعٌساوي سهام، واقع الغرض والطلب السٌاحً فً كل من الجزائر وتونس، مجلة إقت 

 88،ص9312بسكرة،
2
 6بوفلٌح نبٌل، مرجع سبقذكره،ص 

 مى٣ُت الخىاحض َبُٗت اإلاخد٠ اإلاخد٠ 

اث لٗهىع ما ٢بل  باعصو خٍٟغ

ت  ش، ٢ُ٘ أزٍغ الخاٍع

اث ًٖ  ٣ُت، خٍٟغ اٍٞغ

 أنى٫ الكٗىب

 الجؼائغ الٗانت



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

09 
 

ما٫ جسهو  والاحخماُٖت في الجؼائغ، مظ٦غة لىُل قهاصة ماحؿخحر ؾماُٖني وؿِبت، صوع الؿُاخت في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت اإلاهضع: في ئصاعة ألٖا

غان  66م 2014،اؾتراجُجُت،حامٗت َو

غ ٖلى  الٗاصاث والخ٣الُض و الهىاٖاث الخ٣لُضًت مشل نىاٖت الىداؽ، الكٗبي والش٣افي اإلاخمشل في  الترار٦ما أجها جخٞى

الؼعابي، الٟساع، اإلاىدكغة في الٗضًض مً مىا٤َ الجؼائغ ٩ٞل َظٍ ؤلام٩اهُاث ًجب اؾخٛاللها وأن الٌؿتهان بها بل 

سُت لترقى ئلى اإلاى ت والخاٍع ا  مً أحل جىمُت الؿُاخت الخًاٍع َغ ا واإلاداٞٓت ٖلحها وجٍُى َغ اٞؿت في ؾى١ ًجب جٍُى

 الؿُاخت الٗاإلاُت. 

٧ل ما ٌ وماصي ملمىؽ مً نى٘ ؤلاوؿان ٧الٟىاص١ اإلاسخلٟت التي جدىاؾب  وجخمشل َظٍ ألازحرة في /اإلا٣ىماث اإلااصًت:3

الُغ٢اث، م٘ ٧ل ٞئاث الؿُاح والبنى الخدخُت التي حؿاٖض ٖلى ٖملُت جى٣ل الؿُاح ئلى اإلاىا٤َ الؿُاخُت ٧اإلاىاوئ،

 اإلاُاعاث.

 :ا وأزغي هي في ٢ُض الاهجاػ في مسخل٠ أهماٍ الى٣ل1الى٣ل ٘ جم ئهجاَػ  َىا٥ ٖضة مكاَع

٤ الؿُاع قغ١ ٚغب والظي  90000جخمشل قب٨ت الُغ٢اث َىلها أ٦ثر مً  "الى٣ل البري:- ٧لم ٦ما أوكئذ الٍُغ

ً والظي ًبلٜ َىله ًغبِ خضوصَا م٘ ٧ل مً جىوـ واإلاٛغب لدؿهُل الخغ٦ت مً حهاث  م1216الَى  ٧لم ل٨ً ٚع

ً َظٍ الكَظا جب٣ى  ت التي ب٨ت يُٟٗت م٣اعهت باإلاؿاخت ال٩لُت  للَى زانت ُٞما ًدو اإلاىا٤َ الصخغاٍو

ا." َغ  جدخاج ئلى بض٫ مجهىصاث أ٦ثر مً أحل جٍُى

٣ُت مً خُث ٦شاٞت الؿ٨٪ الخضًضًت ٞحها التي جغبِ مضن  الؿ٨٪ الخضًضًت:- الجؼائغ حٗضمً أَم الضو٫ ؤلاٍٞغ

( SNTFؿ٨٪ الخضًضًت )ت الؿ٨٪ الخضًضًت هي قغ٦ت الى٣ل بالكغ٦ت التي حؿحر قب٨ الضولت ببًٗها البٌٗ،

                                                           
ما٫، حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة،: 1  2017خىخى ُٞىم، وا٢٘ الٗغى والُلب الؿُاحي في ٧ل مً الجؼائغوجىوـ، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ وألٖا

 89م

 

اث ًٖ أنل  ػباهت خٍٟغ

 الكٗىب

غان  َو

تازاع  اإلاجاَض ٍغ  الجؼائغ الٗانمت الشىعة الخدٍغ

 الخامت بالجؼائغ الٗانمت ألىان الًٟ الٗهغي  الٟىىن الجمُلت

ش  َُبىن  ازاع ٢ضًمت حٗبر جاٍع

 اإلاضًىت الغوماهُت

 ٖىابت

ازاع ٢ضًمت ٧األؾلخت  جُم٣اص

 جمازُل، ه٣ىص

 باجىت
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٤ ٢ُاعاث ٧ل 4272مدُت. ًبلٜ َى٫ الكب٨ت  200ًىحض أ٦ثر مً  ت ًٖ ٍَغ  طاثم جغبِ ما بحن اإلاضن الجؼائٍغ

ت ٞائ٣ت  ؾٖغ

مُاعا مىػٖا ٚبر  35"حٗٝغ البيُت ال٣اٖضًت للى٣ل الجىي جُىعا مٗخبرا خُث امخل٪ الجؼائغ 1الى٣ل الجىي:-

ً مجها  ٗخبر مُاع الجؼائغ ألا٦ثر أَمُت ٦ما جم اهٟا١ محزاهُت ج٣ضع ب  12الَى ع لخجضًض ملُاع صًىا 60مُاع صولي َو

ت هي التي تهُمً ٖلى  ٦ما أن قغ٦ت الخٍُى 2017-2013ألاؾُى٫ الجىي زال٫ الٟترة ما بحن  ىُت الجؼائٍغ الَى

 ًى١ الى٣ل الجىي."

، اإلاإؾؿخحن واإلادغو٢اثمىاء مسهو للخجاعة والهُض  11ًىاء مجها  40الى٣ل البدغي: الجؼائغ جمخل٪ - 

ىُت للى٣ل البدغي َما ال التي حؿحر ٢ُإ الى٣ل البدغي في الجؼائغ  ت للمالخت واإلاإؾؿت الَى كغ٦ت الجؼائٍغ

.ً  للمؿاٍٞغ

 :ؾىاء  الؿُاح الؾخ٣با٫ٌٗني بالُا٢ت الٟىض٢ُت ٧ل اإلاإؾؿاث وألاما٦ً اإلاٗضة  الُا٢ت الٟىض٢ُت

الضازلُحن)اإلادلُحن( أو الخاعحُحن )ألاحاهب(  والتي حٗض مً أألَم اإلاإقغاث التي حؿخسضم ل٣ُاؽ 

 م ال٣ُإ الؿُاحي في أي صولت.مضي ج٣ض

 2014-2000سىت  جطوراث طاكت إلاًواء في الفترة املمخدة ما بين(2-2الجدول ركم)

 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الؿىىاث 

ٖضص 

 ألاؾغة

67087 66523 72567 77473 82034 82808 84869 85000 85876 86383 92377 82737 99605 

 4242 4984 4984 5455 5455 5455 5455 4590 4590 4959 4832 4506 4604 هجىم5

 1800 3750 3560 3950 3743 3743 3743 3383 3383 3757 3592 3187 3221 هجىم4

 5829 13180 13090 11700 11601 11225 11225 14807 4857 14740 14659 13272 21310 هجىم3

 4605 8070 8070 6044 5843 5843 5843 5800 5415 4524 5454 4882 5519 هجمخان

هجمت 

 واخضة

2541 2563 2084 4212 2315 2315 2378 2378 2378 2378 3804 3804 10639 

 8406 38985 58985 56856 56856 56356 56356 53000 51474 44381 41946 32113 29891 بضوهجمت
ما٫، حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، ا مجلت‘ وا٢٘ الٗغى والُلب الؿُاحي في ٧ل مً الجؼائغواووـ اإلاهضع:خىخى ُٞىم، ٢خهاصًاث اإلاا٫ وألٖا

 89م

                                                           
ت، 1 الاحىبي اإلاباقغ في جغ٢ُت ال٣ُإ الؿُاحي في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي، اَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة صو٦خىعاٍ في الٗلىم  صوع الاؾدخماع  خغي اإلاسُاٍع

لي، الكل٠،   142م،2017الا٢خهاصًت، حامٗت خؿِبت بً بٖى
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ذ جُىع َا٢ت ؤلاًىاء في الجؼائغ زال  غ ؾىت  82737بلٛذ بدُث٫ الؿىىاث ألازحرة ٖٞغ بٗضما  2011ؾٍغ

غ ؾىت  ٧67087اهذ ج٣ضع ب  غ 15640أي اعجٟإ ٢ضع ب  2000ؾٍغ ٨ً َظا ؤلاعجٟإ ٧ان يئُل حظا ل ؾٍغ

غ زال٫  344هجىم ئط أجها اعجٟٗذ ٣ِٞ ب  5باليؿبت للٟىاص١ صاث جهي٠ُ  ٞالٟىاص١ الٛحر ؾىت   12ؾٍغ

غ بٗضما  38985َا٢ت ؤلاًىاء ٞحها  2011بلٛذ ؾىت  تي ٧ان ٞحها الاعجٟإ اإلالخّى بدُثمهىٟت هي ال ؾٍغ

غ ؾىت  ٧29891اهذ  ص١ الٛحر َا٢ت الاًىاء ٧اهذ مً ههِب الٟىا الي أٖلى وؿبت مً احماليوبالخ .2000ؾٍغ

م مً الخُىع ؤلاحمالي  .مهىٟت لٗضص ألاؾغة َىا٫ َظٍ الٟترة ئال أجها لم ج٨ً مخىاػهت م٘ ئم٩اهُاث  ل٨ً بالٚغ

ت والُبُُٗت.  الجؼائغ الخًاٍع

غ مً زال٫ اإلاس 2642اهجاػ ٦ما أن جُىع ٖضص ألاؾغة في الجؼائغ اٖخمض ٖلى اإلاسُُاث بدُث جم  ُِ ؾٍغ

ة الؿبُٗىاث ول٨ً أٚلبها ر ألاو٫ جم جم اهجاع ٖضص أ٦بر مً زال٫ اإلاسُِ الغباعي ألاو٫ والشاوي في ٞت الشالسي

الجؼائغي و ٞخذ  الا٢خهاصال٨بري التي قهضَا  الا٢خهاصًتل٨ً مً زال٫ الخُىعاث ٧اهذ لل٣ُإ الٗمىمي.

في َظا ال٣ُإ ٧ان َما٥ اهسٟاى في ٖضص ألاؾغة التي حٗىص لل٣ُإ الٗام أمام الخىام لإلؾدشماع اإلاجا٫ 

 واعجٟإ لٗضص ألاؾغة التي حٗىص لل٣ُإ الخام والجضو٫ الخالي ًبحن َاجه الخُىعاث.

 2002إلى  1111خاص من سنة تطور طاقة اإلٌواء فً القطاع العام وال(3-2جدول رقم )

 َا٢ت ؤلاًىاء في ال٣ُإ الخام الٗامَا٢ت ؤلاًىاء في ال٣ُإ  الؿىىاث

1999 28589 34576 

2000 28589 34761 

2001 28589 34197 

2002 23541 44343 

2003 25541 47140 

2004 25650 58475 

2005 20485 58622 

2006 21483 60683 

2007 21435 61814 
ىاث ٖبض ال٣اصع،   187، ممغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغاإلاهضع: ٍٖى

 34761اعجٟٗذ مً ٣ُإ الخام ٖالٍ ًدبحن أن َا٢ت ؤلاًىاء في الزال٫ ألاع٢ام اإلابِىت بالجضو٫ اإلابحن أ مً

غ ؾىت  غ. ٢61814ضعث ب 2007ئلى خىالي ال٠ًٗ ؾىت  2000ؾٍغ ظا ٌٗىص  ؾٍغ ئلى الاؾدشماعاث التي اهجؼا َو

غ ؾىت  28589بِىما َا٢ت ؤلاًىاء في ال٣ُإ الٗام جغاحٗذ مً في َظا ال٣ُإ.  غ.  21435ئلى  2000ؾٍغ ؾٍغ
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ظا عاح٘ ئلى زىنهت بٌٗ اإلاإؾؿاث الٟىض٢ُت التي  مل٨ُتها مً ال٣ُإ الٗمىمي ئلى ال٣ُإ  اهخ٣لذَو

 الخام.

 جطور عدد السياح الوافدًً إلى الجسائر:(4-2الجدول ركم )

 ئحمالي ٖضص الؿُاح/ملُىن  الؿىىاث 

1990 1.13 

1995 0.52 

2000 0.866 

2005 1.443 

2006 1.638 

2007 1.741 

2008 1.772 

2009 1.912 

2015 2.50 

جسهو  اإلااحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت لجٛغاُٞا الؿُاخُت ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت،،مظ٦غة هُل قهاصة ا ػ٧ي،او٩ٗاؾاث هاصي مُٟضة :إلاهضعا

لي،   60م، 2012مالُت وا٢خهاص صولي،حامٗت خؿِبت بً بٖى

 ألاولى اإلاغخلت مغخلخحن 2009- 1999 للٟترة الجؼائغ ئلى ال٣اصمحن الؿُاح لٗضص الؼمىُت الؿلؿلت جدب٘ زال٫ مً

 ئلى 1990 ؾىت في ؾائذ 1137000 مً الىاٞضًً الؿُاح ٖضص في واضر بتراح٘ جمحزث 2000 ئلى 1990 ؾىت مً

 لهظٍ % 23.83 ب ؾالب ٢ضعهمى  بمٗض٫ ،ئي 2000 ؾىت ؾائذ 866000 ئلى ،زم 1995 ؾىت ؾائذ 520000

 عاصٖت ٦ٗىامل ألامني الىي٘ و٦ظل٪ الخدخُت، البيُت في ه٣و ئلى حؼئُا ٗىصٌ التراح٘ َظا في الؿبب و.الٟترة

  2009 ئلى 2001 مً الشاهُت اإلاغخلت جبضأ و1992ؾىت  مىظ ؾُماال  الجؼائغ ٖلى الؿُاح لخىاٞض

 191200ئلى  2007ؾائذ ؾىت  1741000مً الجؼائغ ئلى الىاٞضًً الؿائدحن ٖضص في ٠َُٟ بتزاًض احؿمذوالتي 

 2015ؾىت  ؾائذ 2500000زم  2009ؾائذ ؾىت 
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 املطلب الثالث: أهواع السياخت الجسائريت

  لـ الخلي: الظي ًاب ألَا اإلاى٣ُت َى الازاع التي  ًمحز َظٍمى٣ُت الؿىاخل والؿهى٫ الكمالُت َو

ا وأَم محزة ٞحها َى َى٫ قىاَئها  اإلاسخلٟتحٗىص ئلى الخًاعاث  حَر التي حٗا٢بذ بها الغوماهُت، ٚو

 ٧لم. 1200ٖلى َى٫ 

 :لؿُت متر  2308اللت زضًجت ب  بها أٖلى ٢مت حبلُت في الكما٫" والتي جىحض 1مى٣ُت الؿلؿلت ألَا

 ٦ما هجض حبا٫ ألاوعاؽ، الىوكَغـ، ؾلؿلت حبلُت مىػاًت للؿىاخل التي جخمحز بام٩اهُاث ٦بحرة

ت، مشل التزخل٤، الدؿل٤، الهُض." ايُت الكخٍى  لخىمُت أهىإ ؾُاخُت ٖضًضة ٧اليكاَاث الٍغ

 ت ونىاٖاث خغفي وج٣لُضًت واإلاىار ال٣اعي  مى٣ُت الهًاب الٗلُا: ًىحض بها ٖضة مىا٤َ ومىا٢٘ أزٍغ

ا.  الظي ًمحَز

 لـ الصخغاوي: مً محزاتها أهه ًم٨ً جىمُت الؿُاخت اإلاىازُت و ا إلاٗضهُت والؿُاخت مى٣ُت ألَا

 ُث أجها ج٣٘ ما بحن مى٣ُت الهًاب الٗلُا والصخغاء ال٨بري.بد اإلاخٗل٣ت بالهُض وطل٪ إلاى٢ٗها

 ا ًٖ الصخغاء ال٨بري َى اٖخضا٫ صعحاث الخغاعة ُث أجها أ٢ل مجها بد واخاث الكما٫: الظي ًمحَز

حها بٌٗ الهىاٖاث الخ٣لُضًت   والىسُل والبدحراث.مً خُث اعجٟإ صعحاث الخغاعة ٞحها ٞو

  :اله٣اع، الخاؾُلي( وجخمحز " وهي اإلاى٣ُت اإلاٗغوٞت بالجىىب ال٨بحر )2مى٣ُت الصخغاء ال٨بري

كخاء والتي حك٩ل مهضعا عة اإلاٗخضلت َىا٫ ٞهى٫ الغاوبالخاث الكاؾٗت والجبا٫ الكامست باإلاؿاخ

ت."َاما للؿُا  خت الكخٍى

غ وجىمُت أهىإ ؾُاخُت مسخلٟت  وبالخالي  وبالخالي َظا الخىٕى في زهائو ٧ل مى٣ُت ؾُاخت ًم٨ً مً جٍُى

 .َظا ًم٨ً مً ال٣ًاء ٖلى اإلاىؾمُت التي حٗني هغ٦ؼ اليكاٍ الؿُاحي زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت مً الؿىت

 : أهواع السياخت الجسائريتالثالثاملطلب 

ت ٖلى ٖضة  1200الجؼائغي ٖلى َى٫  خلًمخض الؿا السياخت االساخليت: ٧لم. وجدخىي الكىاَئ الجؼائٍغ

بت مً الٛابا   ثمىا٤َ ممحزة مجها ما َى ب٨شبان عملُت ومجها هي ٢ٍغ

ت الجهت جدخىي  و1" غ التي ٢ىعاًا خٓحرة ئلى باإلياٞت اإلاغحان، وقٗب مائُت مغج ٖلى الكغ٢ُت البدٍغ  ٖلى جخٞى

ت مٛاعاث ٖلى جدخىي  التي جاػا وخٓحرة عائٗت، مىاْغ ىُت والخٓحرة هاصعة، أق٩ا٫ طاث بدٍغ  ،ئلى للكىاوة الَى

ت حاهب ت مىا٢٘ حٗض التي وحؼععق٣ىن  أحلِـ ٦جؼع  الجؼع  مً أزغي  مجمٖى  "َامت بدٍغ

                                                           
، م 1  222زالض ٧ىاف، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
،م 2  223زالض ٧ىاف، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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اإلاٗضهُت بالضعحت ألاولى للٗالج مً ٖضة أمغاى  الُىابُ٘هي الؿُاخت التي حؿخسضم ٞحها : السياخت الحمويت

ظا الىٕى مً الؿُاخت في الجؼائغ له أَمُت باالؾخدمامحؿمُت وأمغاى أزغي مسخلٟت وطل٪ ئما   أوالكغب َو

الىٕى َم الؿُاح الضازلُحن . زانت وأن ٖضص اإلاىاب٘ الُبُُٗت التي  بهظابالٛت وأٚلب الؿُاح الظًً حهخمىن 

 مخباًىت الخهائو والٟىائض الٗالحُت. مىب٘ 202جؼائغ بلٜ جم ئخهائها في ال

٘ ٖلى ٌؿاٖضَا الظي ألامغ اإلاىازُت ممحزاتها بدىٕى الجؼائغ جخمخ٘" 2السياخت املىاخيت: الؿُاخُت  زضماتها جىَى

 :أهىإ زالر ٖلى ٌكخمل الجؼائغ في الؿائض اإلاىار أن خُث

 قماال اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ مىار 

 الٗلُا والهًاب للمغجٟٗاث باليؿبت الجاٝ قبه اإلاىار 

 للجىىب باليؿبت الصخغاوي  الجاٝ اإلاىار" 

٣ه وطل٪  ٌٗض اإلاىار ٖامال َاما في جيكُِ  الؿُاخت في الجؼائغ  بدُث ٌؿخٟاص مىه مً أحل الٗالج ًٖ ٍَغ

ٚغاى مىازُت ألن الٗضًض مً ألامغاى البضهُت حٗالج في البداع الجبا٫ وأزغي في الصخغاء ٦ما ٢ض ج٩ىن أل 

. وفي ٞهل الكخاء لها أَمُت ٦بحرة إلما٧اهُت مماعؾت َىاًاث التزخل٤ ٖلى أزغي ٚحر الٗالج ٧الؿُاخت الجبلُت

ُه  والغاخت. الشلىج وفي ٞهل الغبُ٘ حٗض واحهت ممخاػة للتٞر

ت اإلاٗٞغاؾخجمام ٩ًىن الضاٞ٘ ألاؾاس ي ُٞه َى البدث ًٖ  هي ٧ل وكاٍ"3 السياخت الثلافيت والاجخماعيت:

سُت واإلاٗالم وال٣غي  اإلاضن مشل عوي ا ٖم عر ا ث ا٦دكاٝوالاهٟٗاالث مً زال٫   الضًيُت واإلاباوي والخضائ٤ الخاٍع

ىُت والخ٣الُض الخ٣لُضًت الخٟالث مشل عوحي عر ا ث أو  ".اإلادلُت أو الَى

ٚحر  أزغي حضًضة ٤َالؿُاح ٖلى مىا ٩ًىن الهضٝ مً وعاءَا َىحٗٝغ ٦غها في ه٣اٍ ؾاب٣ت٦ما ؾب٤ وط

لهم، ومشا٫ ًٖ َظٍ اإلاىا٤َ في الجؼائغ مضًىت جلمؿان التي حٗض مى٢ٗا ػازغا بالثراث  باليؿبتمٗغوٞت 

باإلياٞت ئلى الهىاٖاث الخ٣لُضًت  2010ت٦ٗانمت الش٣اٞت الاؾالمُت في ؾى الاؾالمي زانت وأجها نىٟذ

 الخ٣لُضًت، الؼعاٖت. الٟساع ألالبؿتالظَب، الًٟت  التي جخمحز بها مىا٤َ الجؼائغ مشل نىاٖت الخلي، اإلاسخلٟت

تها الجؼائغالسياخت ألاثريت: زلٟذ ٖضة ازاع مً بحن جل٪  ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت ئن الخًاعاث التي ٖٞغ

احُت، الغوماهُت، جم الاؾالمُت  ش  وآلازاع الخًاعاث الُٟي٣ُُت، ال٣َغ التي جىحض بها حٗىص ئلى مىا٤َ ٌٗىص جاٍع

ش في الٛغب الجؼائغي وبالخدضًض والًت مٗؿ٨غ الب٣اًا التي ا٦دكٟذ بها جىحي ئلى أن  وكأتها ئلى ما ٢بل الخاٍع

                                                                                                                                                                                     
،م 1 ٩ىٝ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ حر بٖى  133َػ
، م 2 ٩ىٝ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ حربٖى  134َػ
 155،حامٗت البلُضة، م6اًضة، الخىُٓم ال٣اهىوي لل٣ٗاع الؿُاحي في الجؼائغ، مجلت البدىث والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضصٖمهُٟاوي  3
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ت في اإلاُالص هٟـ ما أقاعث ئلُت الى٣ى ٢بل  خُاة الاوؿان في الجؼائغ حٗىص ئلى ما ف والغؾىماث الصخٍغ

ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ هجضَا في الؿىاخل والؿهى٫  وؤلاؾالمُتلتي حٗىص ئلى الخًاعة الغوماهُت ا ٞاآلزاع الُاؾُلي. 

ىا٥ ا الُاؾُلي اله٣اع َو ت اقهَغ ٤ بٗضة مىا٤َ أزٍغ مىا٤َ  الكمالُت أما الجىىب الجؼائغي ٞهى الازغ ٍٚغ

ا. َىا٥ ٞئت ٦بحر  حَر ت ممحزة وحظابت مشل جلؿمان، جُم٣اص، جِباػة، الجمُلت، ٚو ة مً الؿُاح ألاحاهب أزٍغ

٣ت.  حهخمىن بهظا الىٕى مً الؿُاخت إل٦دكاٝ الخًاعاث ال٣ضًمت والٍٗغ

٤ : مشال مجها هظ٦غ الجؼائغ بها جؼزغ التي الضًيُت اإلا٣ضؾاث مً الٗضًض "َىا1٥: السياخت الدًييت  الٍُغ

ؿخحن ال٣ضٌـ الغوماوي، ا." ٚحر م٣ابغ و الؿىاح ججظب التي ٞى٧ىلذ ألاب ، أٚو حَر  اإلاؿلمحن ٚو

ت ال مشُل لها ٖلى مؿخىي خىى البدغ  :سياخت الصحراويتال الجؼائغ جؼزغ بمىا٤َ ؾُاخُت صخغاٍو

با  ملُىن ٧لم " مىػٖت ٖلى أعبٗت مىا٤َ ٦بري في  2اإلاخىؾِ، مؿاخت َظٍ اإلاىا٤َ حُٛي مؿاخت ج٣ٍغ

 واإلاٗغوٞت محزاب وواصي ال٣ضًمت، و٢لٗتها الش٣اٞاث مسخل٠ الجىىب ٞاإلاى٣ُت ألاولى هي أصعاع والتي حٗٝغ بخماػج

ت بمٗاإلاها  الخًحرة بخىاحض حٗٝغ والتي ئلحزي  ٞهي الشاهُت اإلاى٣ُت أما اإلاُاٍ، حم٘ الىسُل وهٓام وبؿاجحن اإلاٗماٍع

ىُت سُت الٗىانغ م٘ الُبُُٗت الٗىانغ ٞحها جىههغ خُث للُاؾُلي، الَى  مً نىٟذ خُث الش٣اُٞت، الخاٍع

الشالشت ٞهي جمجراؾذ أما اإلاى٣ُت  ٦ثراث ٖالمي." 1982مىظ  والش٣اٞت والٗلىم للتربُت اإلاخدضة ألامم َٝغ

ا ٖانمت اله٣اع ج٣ ت جدُِ بها ما ٌكبه ًَاب ٖلَى ٘ اإلاضًىت في ٢لب اإلاغجٟٗاث اإلا٩ىهت مً حبا٫ صخٍغ

لهجت ي الغأؽ بالضعى الاجا٧ىع أالاٝ متر، ج 3متر و الا٣َاع ٖباعة ًٖ ؾلؿلت حبلُت ًهل اعجٟاٖها ئلى  2000

الظي ٌٗني  اإلاى٣ُت الغابٗت هي جىضٝو  ث بها الُىاع١ )الؿ٩ان ألانلُىن في اإلاى٣ُت(الُغ٢ُت التي ًخدض

ت. ت والضًيُت ٞحها ٖضو هباجاث و٢بائل مخىٖى  اؾمها م٩ان الُىاٝ الظي ًؼوٍع الىاؽ إلاضي أَمُخه الخجاٍع

ت ٚىُت باإلا٣ىماث  ىاث ٞالصخغاء الجؼائٍغ غو١ وأوصًت حاٞت والخ٩ٍى البُئُت الُبُُٗت مً حبا٫ وعما٫ ٖو

ا باإلياٞت ئلى الخىٕى في ٖاصاث وج٣الُض ٧ل مى٣ُت ٞحها،   وازخالٝ الالبؿت والش٣اٞاث والخىٕى  حَر البر٧اهُت ٚو

 الٗمغاوي.

 

 

 

 

                                                           
، م 1 ٩ىٝ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ حر بٖى  139َػ
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 الهيئاث السياخيت في الجسائر وبرهامج جىميتها.:الثاوياملبدث 

 ٖضة حٛحراث ومغ بٗضة مغاخل بدُث ٧اهذ وػاعة الؿُاخت جابٗت ئلى وػاعة ٖٝغ الجؼائغي ال٣ُإ الؿُاحي 

ايت  و الكبابالكباب  وػاعة مىخضة ومكتر٦ت  وفي الدؿُٗىاث جم اوكاء 1964بٗض الاؾخ٣ال٫  ئلى ٚاًت والٍغ

ت الؿُ جىُٟظئوكاء ٖضة أحهؼة ومىٓماث حٗمل ٖلى بحن الؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت، وجم  اؾاث اإلاىيٖى

ؼ وجغ٢ُتجىمُت  بهضٝ ت . اليكاَاث الؿُاخُت وحٍٗؼ ٞهىا٥ اإلاىٓماث الٗمىمُت التي  وجيكُِ الؿُاخت الجؼائٍغ

ت مً َٝغ الؿلُاث اإلاٗىُت   م٣ضمى ٦ما ًىحض جخىلى وجخدمل مؿإولُت جىُٟض الؿُاؾاث الؿُاخُت اإلاىيٖى

ت اإلاسُِ الخىحُهي ومً أَم البرامج الؿُاخُت اإلاىخجاث الؿُاخُت  غ الؿُاخت الجؼائٍغ ت بهضٝ جٍُى اإلاىيٖى

 SDATللتهُئت الؿُاخُت.

 اث العموميتماملطلب ألاول: املىظ

 :في الجؼائغ  63.474 جأؾؿذ بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟضي وزارة السياخت والصىاعاث الخلليدًت

ت الضعاؾاث والخسُُِ  ت الٗامت للهىاٖت الخ٣لُضًت، مضًٍغ اث وهي اإلاضًٍغ وجخ٩ىن مً ٖضة مضًٍغ

 ً ت الخ٩ٍى ت وؤلاخهائُاث، مضًٍغ ت ؤلاجها٫ والخٗاون، مضًٍغ ت، مضًٍغ والخىمُت واإلاىاعص البكٍغ

ت ؤلاصاعة الٗامت والىؾائل.  الخىُٓم والكإون ال٣اهىهُت، مضًٍغ

ت الؿُاخُت، ومً أ الؿُاؾت الخ٩ىمُت الؿُاخُت، جغ٢ُت  جىُٟظَم اإلاهام اإلاى٧لت ئلحها اهجاػ اإلاسُُاث الخىمٍى

ت.  اإلاىخىحاث الؿُاخُت الجؼائٍغ

 :ت  الدًوان الوطني السياحي ومً   1992في ؾىت  جم جأؾِؿتمؿخ٣لت مالُا  َى ٖباعة ًٖ َُئت ئصاٍع

ًم  ت ٍو ٤  3مؿإولُاجه ألاؾاؾُت جغ٢ُت وجأَحر الؿُاخت الجؼائٍغ ت الدؿٍى اث وهي مضًٍغ مضًٍغ

ت ؤلاصاعة والىؾائل. ت الٗال٢اث الٗامت الاجها٫، مضًٍغ  والخىز٤ُ، مضًٍغ

 الوكالت الوطىيت للخىميت السياخيتANDT:1" 1998 ُٟٞغي  21 الهاصع70-98 ع٢م اإلاغؾىم خؿب 

 : ب م٩لٟت ٞهي

 الؿُاحي الاؾخٛال٫ مىا٤َ ونُاهت خماًت-

ت ألاعاض ي ا٢خىاء - ٘ وجسهُهها الًغوٍع  الؿُاخُت للمكاَع

 ".واإلاٗضهُت الٟىض٢ُت الؿُاخُت لألوكُت اإلاسههت لألعاض ي التهُئت صعاؾت ئحغاء- -

                                                           
٤ الخضماث،حامٗت ابى ب٨غ  قھاصة لىیل مظ٦غةللجؼائغ،  وػاوي مدمض،الؿُاخت اإلاؿخضامت وا٢ٗها وجدضًاتهاباليؿبت 1 اإلااحؿخحر، جسهو حؿٍى

 142، م2011بل٣اًض، جلمؿان، 



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

43 
 

 :ًني وهي: مٗهض بىؾٗاصة، جحزي وػو، 3َىا٥ مؤسساث الخكوي الجؼائغ  مٗاَض ٖلى اإلاؿخىي الَى

ج٣ني ؾامي في الاؾخ٣با٫، الدؿُحر الٟىضقي  مخسههت في ٖضة ٞغوٕ مجها الُبش، الاؾخ٣با٫،

 والؿُاحي.

  املؤسست الوطىيت للدراساث السياخيتENTE: 

ش  94-98خؿب اإلاغؾىم " 1  ٞهي م٩لٟت زانت ب: 1998ماعؽ  10الهاصع بخاٍع

ت الضعاؾاث ئهجاػ-  جىمُتها و الؿُاخُت الُا٢اث إلاٗٞغ

 واإلاٗضهُت الؿُاخُت التهُئت بضعاؾاث ال٣ُام- 

٘ مغا٢بت- ت اإلاكاَع  الخىمٍى

 واإلاٗضهُت والٟىض٢ُت الؿُاخُت للمجمٗاث الخبرة ووي٘ اإلاغا٢بت -

 الؿُاخُت." والخىمُت التهُئت ألحل للمٗلىماث بى٪ جأؾِـ-

 :15-85 ع٢م اإلاغؾىم خؿب حمُٗت ًٖ ٖباعة للؿُاخت اإلادلي الضًىان "2الدواويً املدليت للسياخت 

ش الهاصع  ني 1985حاهٟي  26بخاٍع ىحض ٖلى اإلاؿخىي الَى للؿُاخت."ومً أَم  "صًىان مدلي 51ٍو

 اإلاهام اإلاى٧لت له:

سُت والُبُُٗت. اًت ألاما٦ً الؿُاخُتمخٟٔ وخ -  الخاٍع

 جىُٓم الغخالث الؿُاخُت وئٖالم الؿُاح -

-  ً  اإلادلُت ألازغي وختى ألاحىبُتالخيؿ٤ُ وجباص٫ اإلاٗلىماث الؿُاخُت م٘ الضواٍو

 ٖغى زضماث اإلاغقضًً الؿُاخُحن. -

 :ت  ومً أَمها : ؾُاخُتَىا٥ ٖضة حمُٗاث الجمعياث السياخيت  حؼائٍغ

ى -  ANPT ُت ألحل جغ٢ُت الؿُاخت الجمُٗت الَى

ىُت  -  ألحل الخٗبحر والضٞإ ًٖ الؿُاختالجمُٗت الَى

ني  -  الؿُاخت لى٦الءالاجداص الَى

ى الُٟضعالُت -   FNAT]ُت لجمُٗت و٧االث الؿُاخت والؿٟغالَى

ً الؿُاخت الُٟضعالُت - ىُت لضواٍو  FNOT الَى

                                                           
، م  1  93ؾماُٖني وؿِبت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م 2  143وػاوي مدمض، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 املطلب الثاوي: ملدمو املىخجاث السياخيت

غ و٧اهذ في  ٢6000ضعث َا٢ت ؤلاًىاء في الجؼائغ  ٚضاة الاؾخ٣ال٫ ب   املىظماث الفىدكيت: ؾٍغ

غان، ٢ؿىُُىت بدُث ٧ان اليكاٍ الؿُاحي في َظٍ  ت ٧الجؼائغ الٗانمت، َو اإلاىا٤َ الخًٍغ

ني للؿُاخت بٗضما ٧ان مؿحر مً َٝغ لجىت حؿُحر  ONATالٟترة مؿحر مً َٝغ  الضًىان الَى

 الٟىاص١ واإلاُاٖم.

ت   1970في  ُٓم الغخالث. اهظا٥ جلٗب صوع و٧الت الؿٟغ وجى و٧اهذ   ATAجم ئوكاء الى٧الت الؿُاخُت الجؼائٍغ

ىُت للؿُاخت والٟىض٢ت التي ًخمشل ٖملها في مغا٢بت ويائ٠ ٧ل الىخضاث  1970في  جم ئوكاء الكغ٦ت الَى

 الؿُاخُت والٟىض٢ُت.

ىُت لل ت للكغ٦ت الَى ظا في ام ئلخا١ اإلاهالر الخجاٍع ت َو ؿُاخت والٟىض٢ت بالى٧الت الؿُاخُت الجؼائٍغ

ىُت للؿُاخت والٟىض٢ت بالكغ٦ت 1974ؾىت ت  والكغ٦ت الَى . بٗضَا جم الخا١ ٧ل مً مهام الى٧الت الجؼائٍغ

ىُت للؿُاخت التي جم ئوكاءَا ؾىت   .1976الَى

 :ني للؿُاخت1 الدًوان الوطني الجسائري للسياخت ٗخبر أو٫  1962ؾىت  " اوش ئ الضًىان الَى َو

ت الٗضًض مً اإلاىٓماث والهُئاث الؿُاخُت الضولُت مجها اإلاىٓمت  مخٗامل حؼائغي ًضزل في ًٍٖى

الٗاإلاُت لجمُٗاث و٧االث الؿٟغ، اإلا٨خب الضولي للؿُاخت  الُٟضعالُت، WATAالضولُت لى٧االث الؿٟغ 

ج ٣ًىم َظا الضًىان ٖلى جغ٢ُت اإلاىخبدُث  "IATAواإلاىٓمت الضولُت للى٣ل الجىي،  BITS الاحخماُٖت

خىل الؿُاحي حر ألامً خُت للؿُاح و ى ٖملُت وكغ اإلاٗلىماث الؿُاٍو جىُٓم الغخالث الؿُاخُت وجٞى

حر لهم ٧ل مخُلباث الغاخت  الالػم الؿُاخت  جغ٢ُت .والاؾخمخإللؿُاح الىاٞضًً ئلى الجؼائغ وجٞى

حهُت. ًىحض  حر حمُ٘ الىؾائل الالػمت مً ئقهاع وئٖالم وئٖضاص البرامج الؿُاخُت والتٞر ت بخٞى الجؼائٍغ

ت جابٗت لهظا الضًىان في الجؼائغا 5 غان باليوخضاث حهٍى ؿبت للٛغب لٗانمت باليؿبت للىؾِ، َو

غبي، ٖىابت باليؿبت جُمُمىن باليؿبت للجىىب الٛ  الجؼائغي، ٚغصاًت باليؿبت للجىىب الكغقي،

 للكغ١.

 صي الؿُاحي الجؼائغي الىاTCA َظا الىاصي ٣ًىم بمجمىٖت مً اإلاهام لتر٢ُت الؿُاخت مجها اإلاؿاٖضة :

ً للخٍٗغ٠ بالبلض  ت وطل٪ بدىُٓم عخالث صازل أعحاء الَى واإلاكاع٦ت في جىمُت الؿُاخت الجؼائٍغ

اعة الجؼائغ وج٣ضًم ٧اٞت الدؿهُالث واإلاؿاٖضة الالػمت للؿُاح ألاح وكغ  مشلاهب الغاٚبحن في ٍػ

                                                           
1
، م   98ؾماُٖني وؿِبت، مغح٘ ؾب٤ طمٍغ



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

49 
 

اث إل  باألما٦ً  الؿُاخُت ) اإلا٣ىماث(ي في الجؼائغ، واإلاكاع٦ت في خماًت اإلاىا٢٘  ٖالم الؿُاحاإلاُبٖى

 ٦ما ٣ًىم بذجؼ وبُ٘ الخظا٦غالؿُاخُت الهامت 

 ت جماعؽ  99-06مً ال٣اهىن  03خؿب اإلااصة  :الوكاالث السياخيت هي ٖباعة ًٖ مإؾؿت ججاٍع

حر مباقغة عخاالث وئ٢اماث ٞغصًت أو  ًخمشلبهٟت صائمت وكاٍ ؾُاحي  في بُ٘ بهٟت مباقغة ٚو

٤ مىخجاث هخجي  حماُٖت و٧ل أهىإ الخضماث اإلاغجبُت بها ٞهي مخٗضصة ألاوكُت ج٣ىم بدؿٍى

 الخضماث الؿُاخُت.

  2025SDATلث: املخطط الخوجيهي للتهيئت السياخيت املطلب الخا

اع ؤلاؾتراجُ ٌك٩ل اإلاسُِ"1 ُث ٌٗض َظا جي اإلاغحعي للؿُاخت في الجؼائغ بدالخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت ؤلَا

الضولت مً زاللها لجمُ٘ الٟاٖلحن وحمُ٘ ال٣ُاٖاث وحمُ٘ اإلاىا٤َ ًٖ  بمشابت الىز٣ُت التي حٗلً اإلاسُِ

ى أصاة جترحم ئعاصة الضولت في جىمُت ال٣ضعاث الُبُُٗت ، الش٣اُٞت  2025مكغوٖها الؿُاحي ألٞا١  َو

سُت للبالص." وحٗلها في زضمت  ت وطل٪والخاٍع ُت في  الؿُاخت الجؼائٍغ ختى ًدؿنى لها جد٤ُ٣ الى٣لت الىٖى

االىٓغ ئلى الؿُاخت ٦ًغوعة ولِـ ٦سُاع  ُاخت. ًجبالؿ أن ج٩ىن بضًل أو  مً اإلاىاعص التي ًم٨ً باٖخباَع

 غو٢اث.مىعص مؿاهض للمد

ت ٖلى اإلاضي ال٣هحر ئلى وبالخالي َظا ال برهامج َى جغحمت لىٓغة الضولت اإلاؿخ٣بلُت للخىمُت الؿُاخُت الجؼائٍغ

ل واإلاضي ا 2015واإلاضي اإلاخىؾِ  2009ٚاًت   .2025لٍُى

 أهداف املخطط الخوجيهي للتهيئت السياخيت: 

  2008/2015ألاهداف املادًت للمرخلت: 

جىوـ  ملُىن ؾائذ في ْغوٝ حُضة جمخل٪ 6.5ئطا أزضها مشا٫ للم٣اعهت ٞاهه مً أحل أن ًخم اؾخ٣با٫ 

غ  220000 ؾائذ وباخترام هٟـ اليؿب  ملُىن  2.5َى اؾخ٣با٫  2015الجؼائغ في أٞا١  َضٝ"وبالخالي 2ؾٍغ

حر  75000لضي الضو٫ اإلاجاوعة، جدخاج الجؼائغ ئلى  ُت حُضة م٘ جٞى غ بىٖى مىهب قٛل بك٩ل  40000ؾٍغ

حر مباقغ.  مباقغ ٚو

ُ٘ ٖلى اإلاضي  30000جد٤ُ٣ ما ٣ًاعب هه٠ ٢ضعة الاؾخ٣با٫ اإلاخى٢٘ أي ما ٣ًاعب  غ مً الُغاػ الٞغ ؾٍغ

غ ئيافي ٖلى 10000ال٣هحر و   ."اإلاضي اإلاخىؾِؾٍغ

                                                           
 2025مُت مؿخضامت لل٣ُإ الؿُاحي في الجؼائغ يمً ما حاء به اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت ألٞا١ لخؿً ٖبض ال٣اصع، اؾتراجُجُت جى 1

ت، الٗضص الالُاث البرامج، مجلت أصاء اإلاإؾؿاث  ج، غج مض البكحر الابغلهُمي، بد، حامٗت م02الجؼائٍغ ٍغ ٍغ  179، م2012بٖى
٩ىٝ،  2 حر بٖى ٠٨،َػ حر بٖى ٤ الؿُاحي وصوعٍ َػ َاصة ماحؿخحر في الٗلىم ففي جُٟٗل ٢ُإ الؿُاختصعاؾت خالت الجؼائغ، مظ٦غة لىُل الدؿٍى

٤،حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت،  ت جسهو حؿٍى  151م 2012الخجاٍع
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  الٗام والخام الًغوعي لجٗل  الاؾدشماع ٞان ج٣ضًغاث  2015-2008ألاَضاٝ الى٣ضًت: زال٫ اإلاغخلت

٩يملُىن  2.5احي م٣ضعة ب الجؼائغ بلض ؾُ ملُىن صوالع ٖلى  350ص٫ ، ل٩ل ؾىت أي ما ٌٗاصوالع أمٍغ

غ أي ما ٌٗاص٫  40.000  وطل٪ ختى ًدؿنى ئهجاػ َا٢ت ئًىاء 2015ئلى  2007ؾىىاث مً  7اإلاضي  ؾٍغ

غ في ألا٢ُاب الؿُاخُت الؿبٗت التي جم جدضًضَا في اإلاسُِ.60000ج٩لٟت   صوالع ل٩ل ؾٍغ

 2015خطت ألاعمال باألركام ألفاق (5-2جدول ركم )

 2015 2007 الؿىت

 2.5 1.7 )مالًً(ٖضص الؿُاح

 159869 84869 ٖضص ألاؾغة

اإلاؿاَمت في الىاجج الضازلي 

 الخام

1.7 3 

 2000 ىئل1500 215 ؤلاًغاصاث )ملُىن صوالع(

مىانب الكٛل اإلاباقغة والٛحر 

 مباقغة

200000 400000 

ً م٣اٖض بُضاٚىحُت  91600 51200 ج٩ٍى

، م هاصي اإلاهضع:  ٦80ُٟضة ػ٧ي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

غ ئلى  مً ألاؾغةٖضص وجخى٢٘ اعجٟإ في  2015ملُىن ؾائذ في  2.5لخالي تهضٝ الجؼائغ ئلى بلٙى وبا  ؾٍغ

اصة م٣ضعة ب 159869 غ وطل٪ ًخىا٤ٞ م٘ اعجٟإ في الاًغاصاث الؿُاخُت  75000أي ٍػ  215مً ؾٍغ

 1.7مً  PIBالضازلي الخام  ملُىن صوالع مما ٢ض ٌؿاَم في الىاجج 200و 1500ملُىن صوالع ئلى ما بحن 

حر مىانب قٛل مباقغ  3باإلاائت ئلى  حر مباقغة باإلاائت  وجٞى  2007م٣ضعة ب٠ًٗ ما سجل في ة ٚو

 مىهب قٛل.40000ئلى  20000ب

  2015-2008املشاريع ذاث ألاولويت للمرخلت

ت والتي مً أَمها ما ًلي: ٘ طاث ألاولٍى ت مً اإلاكاَع  في ئَاع َظا اإلاسُِ جم جدضًض مجمٖى

غ 29368ٞىاص١ الؿلؿلتٖضص ألاؾغة مً ٧ل ألاهىإ ٣ًضعب "1 -  ؾٍغ

ت ؾُاخُت مخمحزة   20 -  وأعيُاث حضًضة مضمجت مسههت للخىؾ٘ الؿُاحي مهممت٢ٍغ

ني.  لخدىاؾب م٘ الُلب الضولي والُلب الَى

اَُت مغا٦ؼ للٗالج وزالرزمؿت خًائغ بُئُت وؾُاخُت  -  والصخت والٞغ

                                                           
، م 1 ت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  169خغي اإلاسُاٍع
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غ،  5986مجها   اإلاىا٤َ الؿُاخُت الؿبٗت اإلامخاػة ٕ فيمكغو  70اهُال١ أ٦ثر مً  -  8000ؾٍغ

 مىهب قٛل في الا٤ٞ مىػٖت ٧الخالي:."

 جوزيع الشاريع في ألاكطاب السياخيتاملمخازة(6-2جدول ركم )

٘ الا٢ُاب الؿُاخُت  ٖضص اإلاكلَغ

 23 الكما٫ الكغقي

 32 قما٫ وؾِ 

 18 الكما٫ الٛغبي

 04 الكما٫ الٛغبي )واخاث(

 02 الٛغبي )جىاث ٢ىعاعة( الجىىب

 01 الجىىب ال٨بحر )اله٣اع(

 00 الجىىب ال٨بحر )الُاؾُلي(

 80 اإلاجمٕى
ت، صوع الاؾدخماع الاحىبي اإلا باقغ في جغ٢ُت ال٣ُإ الؿُاحي في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي، اَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة صو٦خىعاٍ في اإلاهضع: خغي اإلاسُاٍع

لي، الكل٠،  ،الٗلىم الا٢خهاصًت  170،م2017حامٗت خؿِبت بً بٖى

٘ اإلابرمجت مً زال٫ َظا  ألا٦بر خؿب َظا الجضو٫ الا٢ُاب الكمالُت هي التي هالذ الخهت  مً اإلاكاَع

مكغوٕ  23مكغوٕ جم جلحها ٧ل مً الكما٫ الكغقي ب 32إلاى٣ُت الكما٫ وؾِ باإلاسُِ، ٞأ٦برخهت ٧اهذ 

٘ التي خًِذ بها ألا٢ُاب الؿُاخُت مكغوٕ. أما ألا٢ُا 18الكما٫ الٛغبي ب  ب الجىىبُت لم جدٓى باإلاكاَع

٘ في مى٣ُت الجىىب الٛغبي )واخاث( مكغوٖحن والجىىب الٛغبي )ًىاث  الكمالُت. بدُث بلٜ ٖضص اإلاكاَع

 اله٣اع( مكغوٕ واخض، أما الجىىب ال٨بحر )الُاؾُلي( لم ًدٓى بأي مكغوٕ

 السبعت املمخازة في ألاكطاب جوزيع اللرى السياخيت(7 -2جدول ركم: )

 ٖضص ألاؾغة اإلاؿدشمغ  اؾم ال٣غي الؿُاخُت ألا٢ُاب الؿُاخُت

ال٣ُب الؿُاحي قما٫ 

 قغ١ 

ت الؿُاخُت ؾُضة-  ال٣ٍغ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 ؾُضي ؾالم

الخٓحرة البُئُت صوهُا 

  بٗىابهباع٥ 

 EIICالكغ٦ت ؤلاماعاجُت   -

 الكغ٦ت الؿٗىصًت ؾُضاع-

 LIICؤلاماعاجُت  الكغ٦ت-

2440 

4938 

1000 

ال٣ُب الؿُاحي قما٫ 

 ٚغب

غان-  الخلم الؿُاحي َو

ؿدُل - َُلُىؽ ٦َغ

غان  َو

غان-  مغاٙ َو

 ئ٢امت َُلُى ٞغوؿا-

 EIICالكغ٦ت ؤلاماعاجُت   -

5900 

220 

732 



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

43 
 

  مىؾ٩اعصا جلمؿان-

ال٣ُب الؿُاحي حىىب 

 ٚغب

-٢هغ ماؾحن جُمُمىن -

 أصعاع

 

ت  الجىىب -  SID 92مجمٖى

ال٣ُب الؿُاحي قما٫ 

 وؾِ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

ىن بجاًت  ا٢ٍغ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 بىمغصاؽ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

MEDI FEA 

 بىمغصاؽ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 ٖحن َاًت

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 مىعٍني الجؼائغ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 الؿاخل الجؼائغ

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 ؾُضي ٞغج

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

غالضة  ٍػ

ت - الؿُاخُت  ال٣ٍغ

 ال٣ُٗض ٖباؽ

 جِباػة

 

ت الؿُاخُت  - ال٣ٍغ

 ؾحزاعي جِباػة

 

 

 

 

 

 EIICالكغ٦ت ؤلاماعاجُت  -

 EIICالكغ٦ت ؤلاماعاجُت   -

٨ُت الخىو - تألامٍغ  ؿُت الجؼائٍغ

ت  - الكغ٦ت الاماعاجُت واإلاجمٖى

دُت   ال٩ٍى

ت الاماعاجُت  -  EMIRALاإلاجمٖى

الخىمُت الٟىض٢ُت  قغ٦ت -

ت  الجؼائٍغ

 الكغ٦ت ؤلاماعاجُت ال٣ضعة -

 الكغ٦ت الؿٗىصًت ؾُضاع -

 الكغ٦ت ؤلاماعاجُت ئٖماع -

ت -  ؾُُٟخا٫ مجمٖى

ت ؤلاماعاجُت  -  ELLCاإلاجمٖى

- 128

2 

 

 

-

269

7 

 

-

175

10 

 

 

-

598

5 

 

 

 

-

200

4 

 

 

-460 

 

 

-360 
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خض٣ًت صهُا  -

 باع٥ الجؼائغ

-  

 

 

-

688

5 

 

124

0 

 

 

124

0 

 

142

6 

 

 

 

 

-

100

0 

 

 

 55166   اإلاجمٕى
٠٨، اإلاهضع: حر بٖى ٤ الؿُاحي وصوعٍ في جُٟٗل ٢ُإ الؿُاختصعاؾت خالت الجؼائغ، مظ٦غة لىُل َػ ت هاصة ماحؿخحر في الٗلىم الخجقالدؿٍى اٍع

٤،حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت،   153م ،2012جسهو حؿٍى

ؾُاخُت مىػٖت ٖلى ألا٢ُاب  ٢غي  7 الؿُاخُتوبالخالي الجؼائغ بغمجذ مً زال٫ َظا اإلاسُِ للتهُئت 

 ُت ألاعبٗت طاث الامخُاػ.الؿُاخ

خحن ؾُاخبدُث ال٣ُب الؿُاح ىابت بمجمٕى ي قما٫ قغ١ بغمجذ ُٞه ٢ٍغ غ. 7378ُخحن في الُاٝع ٖو  ؾٍغ
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ت ؾُاخُت بمجمٕى  11ال٣ُب الؿُاحي قما٫ وؾِ بغمج ُٞه  غ، ال٣ُب الؿُاحي قما٫  ٢40849ٍغ ؾٍغ

غ وال٣ُ 6852بمجمٕى ٢غي ؾُاخُت  3ٚغب ًًم  ت ؾُاخؾٍغ ُت واخضة ب الؿُاحي حىىب ٚغب ًًم ٢ٍغ

غ. 92بمجمٕى   ؾٍغ

٘ التي حٗض ٢ُض الاهجاػ باأل٢ُاب الؿُاخُت   مكغوٕ مىػٖت ٧الخالي: 80طاث الامخُاػ ج٣ضع ب أما اإلاكاَع

مكغوٕ،  18مكغوٕ، قما٫ ٚغب  32مكغوٕ، قما٫ وؾِ  23قما٫ قغ١ ال٣ُب الؿُاحي  

٘، 4غقي للىاخاث الجىىب الك ، الجىىب ال٨بحر اله٣اع مكغوٕ مكغوٖحنالجىىب الٛغبي  مممكاَع

٘ ؾٝى جم٨ًل٨بحر الُ، الجىىب اواخض  مً اهجاػ اؾُلي ال ًىحض أي مكغوٕ. ومجمل َظٍ اإلاكاَع

غ و  5986  مىهب قٛل. 8000ؾٍغ

ل٩ل  SDATوهي ألا٢ُاب التي حاءث في اإلاسُِ الخىحُهي للخىمُت الؿُاخُت   ألاكطاب السياخيت املمخازة:

٘.٢ُب ئم٩اهُاث َبُُٗت وماصًت جم بغمجذ  ت مً اإلاكاَع  ُٞه مجمٖى

الكغقي الجؼائغي وهي  َظا ال٣ُب الىالًاث التي ج٣٘ في الكما٫ ؾًُم اللطب السياحي شمال شرق:

٨َخاع مً الٛاباث   874000جبؿت ٢اإلات وجىحض به مؿاخت ما ٢ضٍع  ؾ٨ُ٨ضة الُاٝع ٖىابت ؾى١ أَغاؽ

مخض ٖلى َى٫  د ٧لم للكٍغِ 300ٍو مىب٘ خمىي. ومجهؼ مً الهُا٧ل  30خىي ٖلى أ٦ثر مً الؿاخلي ٍو

كمل ال٣اٖضًت ألاؾاؾُت ٧اإلاُاعاث والؿ٨٪ الخ ؾ٘ الؿُاحي وبالخالي َظا مى٣ُت للخى  18ضًضًت والُغ١ َو

حمُ٘ اإلا٣ىماث التي جم٨ً مً جىمُت أهىإ وأهماٍ ؾُاخُت ٖضًضة ٧الؿُاخُت الكاَئُت،  ال٣ُب ًدخىي ٖلى

٘ ا  امشل في:لتي بغمجذ ُٞه في ْل َظا اإلاسُِ الجبلُت، الصخُت، واإلاكاَع

٤ الؿُاع الظي ًمغ ٖبر زالزت"1  ( ئوكاء الٍُغ  والًاث مً َظا ال٣ُب )ؾ٨ُ٨ضة؛ ٖىابت، الُاٝع

ٗت جغبِ َغ١ ئوكاء   ٠ الؿُاع قغ١ ٚغب.ؾَغ  والًاث ال٣ُب بالٍُغ

 ئوكاء خًحرة بُئُت  ؾُاخُت بال٣الت 

ت ؾُاخُت لالمخُاػ    وخٓحرة صهُا باع٥ بٗىابت ئوكاء ٢ٍغ

٘ ٞىض٢ُت    79ٞىاص١ جابٗت لؿالؾل ٞىض٢ُت، ٞىض٢حن عا٢حن و 5مً اإلابرمج ئوكاء  خُثئوكاء مكاَع

ا  غ."5965ٞىض١ ٚحر مهى٠ بُا٢ت ئًىاء ئحمالُت  ٢ضَع  ؾٍغ

ٖحن ًًم َظا ال٣ُب مً الجؼائغ الٗانمت، بىمغصاؽ، الكل٠   اللطب السياحي املمخاز شمال وسط:

غة، جحزي وػو، ب الؿاخلي  ٧لم ٖلى الكٍغِ 610ٍمخض ٖلى َى٫ ضًت و جاًت، جِباػة، البلُضة، اإلاالضٞلى، البٍى

مشل أٖلى وؿبت مً خُث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في ألا٢ُاب الؿُاخُت الؿبٗت غ ٖلى الهُا٧ل ال٣اٖضًت  ٍو خٞى ٍو

                                                           
، م 1 ٩ىٝ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ حر بٖى  155َػ
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ٗت ًًم الٗانمت التي حٗخبر  باٖخباٍعضًضًت. وطل٪ ي والؿ٨٪ الخواإلاُاع الضول ألاؾاؾُت مً الُغ١ الؿَغ

ؾُاخُت ٦بحرة، واإلاىا٤َ الُبُُٗت،اإلاىا٢٘  ٖلى َُا٧ل خخىاءٍباإلياٞت ئلى ا الٗانمت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت

ت ت اإلاخٗضصة خىالي ألازٍغ ٘ في ئَاع اإلاسُِ مىب٘ 39  واإلاىاب٘ الخمٍى الخىحُهي  ولظل٪ بغمجذ  ٖضة مكاَع

 1773ؾالؾل ٞىض٢ُت ب  ٢6غي ؾُاخُت و 10ئوكاء ُث جم ؤلاًىاء بد٧لها في مجا٫  SDATللتهُئت الؿُاخُت 

ىض٢حن مهىٟحن ب  غ ٞو غ. 514ؾٍغ  ؾٍغ

غان، مؿخٛاهم،  اللطب السياحي املمخاز شمال شرق: ًًم  الىالًاث التي ج٣٘ في الكما٫ الٛغبي وهي َو

ِ الؿاخلي 400ًمخض ٖلى َى٫  بلٗباؽ، جلمؿان،  جمىقيذ، مٗؿ٨غ، ُٚلحزان، ، ًدخىي َظا ٧لم للكٍغ

غ  220000ٞىض١ بُا٢ت ئًىاء ج٣ضع ب 269مى٣ُت للخىؾ٘ الؿُاحي و  37ال٣ُب ٖلى  غ صو 5000ؾٍغ  ؾٍغ

غان، خو٧الت ؾُاخُت  112و  مهىٟه بٟىاص١حىصة ٖالُت  ًىان مدلي للؿُاخت ص 13 ىالي الىه٠ بىالًت َو

غان. 3 وجم في زظا ال٣ُب بغمجذ اهجاػ  ٢غي ؾُاخُت وخٓحرة صهُا باع٥ بىالًت َو

 ٚغصاًت، بؿ٨غة الىاصي. الظيوالًاث وهي  زالزتًًم  شرق )الواخاث(: املمخاز جىوباللطب السياحي 

 2092ٞىض١ بُا٢ت ئًىاء  26، مىا٤َ للخىؾ٘ الؿُاحي 4ظا ال٣ُب َى اإلاىار الخاع الصخغاوي ًًم ًمحَز

غ ومىا٢٘  ، مسجض ؾُاخُتؾٍغ ٣ٖبت ابً هاٞ٘ الظي ٌٗض مً أَم  مخٗضصة أَمها واصي محزاب، واص ؾٝى

 اإلاٗالم الؿُاخُت الضًيُت ُٞه.

 20000ًًم ٧ل مً والًتي بكاع وأصعاع، الازاع اإلاىحىصة ُٞه حٗىص ئلى  اللطب السياحي املمخاز جىوب غرب:

ىض٢حن في ج3بل اإلاُالص وؾىت ٢ غ ومغ٦ب 292ىاءُمُمىن وأصعاع بُا٢ت ئًمُاعاث ٞو ت  60بٗضص  ؾٍغ ٚٞغ

ت مً الٟىاص١ الٛحر مهىٟت. مً زال٫ َظا اإلاسُِ جم بغمجت مكغوٕ ئوكاء  غ في والًت  196ومجمٖى ؾٍغ

ت ؾُاخُت ممخا 1317ٖاصي بُا٢ت ئًىاء  ٞىض١أصعا،  غ و٢ٍغ غ. 92ػة بدُمُمىن بُا٢ت ئًىاء ؾٍغ  ؾٍغ

بُعي  ًمشل"  1اللطب السياحي املمخاز الجىوب الكبير: خمحز بثراث ز٣افي ٦بحر َو َظا ال٣ُب والًت اًلحزي ٍو

اجه اإلامحزاث  ا٩ًىلىجي حٗلخه ٩ًىن أزض أَم ألا٢ُاب الؿُاخُت الىاحب جغ٢ُتها، لخدخل اإلا٩اهت  الشالزتَو

ى ًدخىي ٖلى خٓحرة الُاؾُلي اإلاهىٟت مً    UNISECO  الُىوؿ٩ىَٝغ الالػمت في اليكاٍ الؿُاحي. َو

دخىي ٖلى ٖضة َُا٧ل ٢اٖضًت ."1981ٖالمي ًجب الٗىاًت به مً ؾىت  ٦ثراث ٖحن ، حاهذمشل مُاع  ٍو

ت والٗ وجم بغمجذ في َظا ال٣ُب الؿُاحي اإلامخاػ مً زال٫ اإلاسُِ  ٣اع الؿُاحي،امىام، واإلاىاب٘ الخمٍى

٘ َا٢ت الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت، ئوكاء مى٣ُت الخىؾ٘ الؿُاحي   ؤلاًىاء .التي ؾخم٨ً مً ٞع

                                                           
، م 1 ٩ىٝ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ حر بٖى  158َػ
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حر  غ وئوكاء  1600خُث ؾخم٨ً مً جٞى غ و  300بُا٢ت ئًىاء أوجُالث  3ؾٍغ  2500مسُماث بُا٢ت ئًىاء  5ؾٍغ

ىض١ ب    غ ٞو غ.150ؾٍغ  ؾٍغ

ت  :اللطب السياحي املمخاز الجىوب الكبير الهلار ًًم والًت واخضة وهي جمجراؾذ، ًدخىي ٖلى مىا٢٘ أزٍغ

بُُٗت حمخٗضصة  زانت ألاحاهب.  الؿُاحٖضة مىا٤َ ؾُاخُت، َاؾُلي، اله٣اع، التي حؿتهىي  ظابت بهَو

غ. 225ٞىاص١ بمجمٕى  4الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت  جم بغمجذ ئوكاء  سُِ اإلاوخؿب   ؾٍغ

 أثار السياخت الجسائريت ومعوكاتها:الثالثاملبدث 

اصة الضزل ال٣ىميضة ازاع ٖلى الجاهب الا٢خهاصي والاحخماعي لليكاٍ الؿُاحي ٖ ، وجدؿحن ٧اإلاؿاَمت في ٍػ

اث وزل٤ ٞغم ٖمل حضًضة في ال٣ُإ الؿُاحي وال٣ُاٖاث اإلاغجبُت به أي مىانب  ويُٗت محزان اإلاضٖٞى

ا مً الازاع ألازغي ل٨ً في اإلا٣ابل َظٍ الازاع إلاخد٤٣ ٞاٖلُتها باإلا٣اعهت م٘  حَر مباقغة ومىانب ٚحر مباقغة. ٚو

 لتي جؼزغ بها الجؼائغ وطل٪ لىحىص ٖضة مٗى٢اث مسخلٟت.الام٩اهُاث اإلاسخلٟت ا

 املطلب ألاول: الاثار الاكخصادًت لليشاط السياحي

حر الٗملت الهٗبت وطل٪ مً زال٫ اليكاَاث  الؿُاختحؿاَم  جوفير العملت الصعبت: في جٞى

حر الٗملت الهٗبت مً الغؾىم  التي ًخم  الؿُاخت اإلاسخلٟت و مً أَم الٗملُاث التي جيخج مىه جٞى

الُىمي الغؾىم ٖلى جأقحراث الضزى٫ ، الاهٟا١  الجؼائغ الؿُاخت ألاحىبُت في  الاؾدشماعاثٞغيها ٖلى 

ل الٗملت ألاحىبُت ئلى اص١ واإلاُاٖم مً َظا الاهٟا١للؿُاح ألاحاهب وئًغاصاث الٟى ، ٞغو٢اث جدٍى

ىُت.  الٗملت الَى

 

2012-1995يل السياخت الجسائريت مابينجطور مداخ(: 8-2جدول ركم )  

)ملُىن  مضازُل الؿُاخت الضولُت مٗض٫ الخٛحر

 صوالع(

 الؿىىاث

40.63 32 1995 

-37.78 45 1996 

164.29 28 1997 

8.11 74 1998 

27.50 80 1999 

-1.96 102 2000 

11 100 2001 
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0.9 111 2002 

59.38 112 2003 

3.25 178.5 2004 

16.82 184.5 2005 

1.67 215.3 2006 

37.05 300 2007 

10 330 2008 

6.1 350 2009 

14.29 400 2010 

7.5 430 2011 

4.65 450 2012 
ٖمِل ؾمحرة، صوع التروٍج الؿُاحي في ج٠ُُ٨ وجدؿحن الُلب الؿُاحي الجؼائغي م٘ مؿخىي الخضماث الؿُاخُت اإلاخاخت  اإلاهضع: ٖمِل ؾمحرة،

135م ،2015،اَغوخت صو٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 2015-1995زال٫ الٟترة   

 

ٞبٗضما  1997زال٫ اهسًٟذ ؾىت وبالخالي مً زال٫ َظا الجضو٫ ًدبحن أن اإلاضازُل الؿُاخُت 

ملُىن صوالع و ٧ان مٗض٫ الىمى ؾالب. ل٨ً مً  28اهسًٟذ ئلى  1996ملُىن صوالع ؾىت  ٧45اهذ 

 قهضث اعجٟإ بيؿب ومٗضالث مخٟاوجت ٞأٖلى  مٗض٫ زال٫ َاجه الٟترة 2013ختى  1998ؾىت 

وؾىت  - 37.78-و٢ضعث ب  1997ىت بٗضما ٧اهذ ؾالبت ؾ 164.29بمٗض٫  1998سجل في ؾىت 

  0.9مٗض٫ همى  2003بٗضما سجلذ ؾىت  ٢59.38ضع ب 2004

ظٍ ملُىن صوالع   430بدسجُل مضازُل ؾُاخُت م٣ضعة ب 7.5بلٜ مٗض٫ الىمى ب  2012في ؾىت  َو

، ووانلذ مٗضالث الىمى في الاعجٟإ في الؿىىاث 2010ال٣ُمت أ٦بر مً ال٣ُمت اإلاسجلت في ؾىت 

ملُىن صوالع وبالخالي اعجٟإ اإلاضازُل الؿُاخُت ًض٫ ٖلى ئٖاصة  450ئلى ما ٣ًضع ب  اإلاالُت لخهل

ت.  اهخٗاف الؿُاخت الجؼائٍغ

٩ي  ٧105اهذ مضازُل الجؼائغ مً الؿُاخت ل٣ضع ب  1990و٦اقاعة ؾىت في ؾىت  ملُىن صوالع أمٍغ

٩ي أي بيؿ 82اهسًٟذ ئلى وبٗضَا في الؿىىاث اإلاىالُت  باإلاائت  20-بت ؾالبت ملُىن صوالع أمٍغ

واهسًٟذ ٖلى َى٫ ٞترة الدؿُٗىاث  اإلاضازُل الؿُاخُت للٓغوٝ ألامىُت الهٗبت التي ٧اهذ جمغ 

 .اهظا٥الجؼائغ بها 

اث َى ٖباعة ًٖ ٢ُض مؼصوج ًًم ٧ل جدسين وضعيت امليزان السياحي:  بمأن محزان اإلاضٖٞى

ت وخغ٦ت عؤوؽ ألامىا٫، ٞان  اإلاٗامالث بحن صولت ما وؾائغ الٗالم ًخ٩ىن مً اإلاٗامالث الخجاٍع



 القطاع السياحي الجزائريالفصل الثاني............................................................

 

31 
 

اإلاضازُل الؿُاخُت التي ج٩ىن ئما ٖلى ق٩ل يغائب أو اؾدشماعاث، عؾىم، ه٣ٟاث الؿُاح الاحاهب 

اث.التي حسجل في اإلاحزان الؿُاحي حؿا  َم في جدؿحن محزان اإلاضٖٞى
اإلاحزان الؿُاحي الجؼائغي هالخٔ أمه سجل جٟاوث باعػ في الٗائضاث الؿُاخُت والى٣ٟاث الؿُاخُت "1

ت اإلاؿخ٣بلت للؿُاح سجلذ اهسٟاى واضخا ومخىالُا َُلت ٞترة  خُث هالخٔ أن الؿُاخت الجؼائٍغ

ت ٧املت مً الؼمً ٚحر مؿخ٣غة  حها الجؼائغ مً ْغوٝ أمىُتوالتي ٖاهذ ٞ الدؿُٗىاث أي َُلت ٖكٍغ

ظا ما ًبرع الاعجٟإ ال٨بحر في ٢ُمت  الى٣ٟاث الؿُاخُت باإلا٣اعهت بالٗائضاث" اهظا٥ َو

 

 

2015 -1995جطور امليزان السياحي الجسائري خالل الفترة -(9-2جدوب رثم )  

الغنُض 

 الؿىىي 

مٗض٫ همى 

 الى٣ٟاث

ه٣ٟاث الؿُاخت 

ضة )ملُىن  اإلاٞى

 صوالع(

مٗض٫ همى 

 الٗائضاث

ٖائضاث 

الؿُاخت 

 ٣بلتاإلاؿخ

ُىن صوالع(مل)  

 الؿىىاث

-154 37 186 -34.69 32 1995 

-143 1.08 188 40.63 45 1996 

-116 -23.40 144 -37.78 28 1997 

-195 86.81 269 164.29 74 1998 

-170 -7.06 250 8.11 80 1999 

-91 -22.80 193 27.5 102 2000 

-94 0.52 194 -1.96 100 2001 

-137 27.84 248 11 11 2002 

-143 2.82 255 0.9 112 2003 

-162.4 33.69 340.9 59.38 178.5 2004 

-185.7 8.54 370 3.25 184.3 2005 

-165.4 2.89 380.7 16.82 215.3 2006 

-157.8 -1.05 376.7 1.67 218.9 2007 

-94 4.59 394 37.05 300 2008 

-140 12.29 470 10 330 2009 

-130 2.13 480 6.1 350 2010 

                                                           
-1995ٖمِل ؾمحرة، صوع التروٍج الؿُاحي في ج٠ُُ٨ وجدؿحن الُلب الؿُاحي الجؼائغي م٘ مؿخىي الخضماث الؿُاخُت اإلاخاخت زال٫ الٟترة  1

 137، م2015،اَغوخت صو٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 2015
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-100 4.17 500 14.29 400 2011 

-60 -2 490 7.5 430 2012 

الؿُاحي في ج٠ُُ٨ وجدؿحن الُلب الؿُاحي الجؼائغي م٘ مؿخىي الخضماث اإلاخاخت،أَغوخت صو٦خىعاة،حامٗت  صوع التروٍجٖمِل ؾمحرة،:اإلاهضع

137، م2015ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،   

 ، بحن مٗضالث مىحبت وؾالبت.وبالخالي ٧ل مً ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الؿُاخُت سجلذ مٗضالث همى مخظبظبت

ٖىه مٗضالث همى  مما هجم 2010ختى    1990حاهب الاًغاصاث مً وػ الى٣ٟاث مً اإلاحزان الؿُاحي ًخجا حاهب

 ؾالبت َىا٫ َاجه الٟترة.

بمٗضالث همى ما بحن الؿالبت واإلاىحبت وهٟـ الش يء جُىعث الاًغاصاث الؿُاخُت  2009ختى  1995ٞمً 

 والؿبب  2013الؿُاحي سجل عجؼا َىا٫ َاجه الٟترة ما ٖاص ؾىت  باليؿبت للى٣ٟاث وبالخالي ٞان الغنُض

ٕ بالخالي َما٥ عجؼ ٖلى مؿخىي ال٣ُاٌٗىص ئلى  الى٣ٟاث الؿُاخُت ٧اهذ صائما أ٦بر مً الاًغاصاث الؿُاخُت و 

 ي في حضب الؿُاح ألاحاهب والاؾخٟاصة مً الٗمالث الهٗبت.الؿُاحي الجؼائغ 

اث في  الظي ٌٗخبر حؼءوبالخالي الضزل الؿُاحي له أزغ ٖلى ال٣ُمت الهاُٞت للمحزان الؿُاحي  مً محزان اإلاضٖٞى

 حاهب اإلاحزان الخجاعي وله أزغ ٖلى الخىاػهاث ُٞه.

اصة الىاجج اإلادلي  حٍر ٌؿاَم في في الىاجج حم ؤلاحماليٍػ ُ٘ الاؾدشماعاث واؾتهال٥ الؿُاج ألاحاهب  ٧ل َظا ٚو

اصة في الىاجج الضازلي  اصة ال٣ُم اإلاًاٞت وبالخالي الٍؼ الضازلي الخام ٦ما أن اليكاَاث الؿُاخُت جإصي ئلى ٍػ

 الخام.

2013-1999ما بين  السياحي في الىاجج الداخلي الخاممساهمت اللطاع (10-2دول ركم )ج  

 الؿىىاث اإلاؿاَمت في الىاجج الضازلي الخام

1.7 1999 

1.4 2000 

1.6 2001 

1.6 2002 

1.6 2003 

1.7 2004 

1.6 2005 

1 2006 

1.6 2007 
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2.05 2008 

2.05 2009 

2.3 2010 

2.4 2011 

2.6 2012 

2.6 2013 
ٖمِل ؾمحرة، صوع التروٍج الؿُاحي في ج٠ُُ٨ وجدؿحن الُلب الؿُاحي الجؼائغي م٘ مؿخىي الخضماث الؿُاخُت اإلاخاخت زال٫ الٟترة  اإلاهضع:

139،م2015،اَغوخت صو٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 1995-2015  

موبالخالي ٞان ال٣ُإ الؿُاحي ٌؿاَم بٟٗالُت في الىاجج الضاز وؿبت اإلاؿاَمت  مً جضبضب لي الخام بالٚغ

َىا٫ َاجه الٟترة وطل٪ ٌٗىص ئلى ٖضة أؾباب مشل ٢لتالاؾدخماعاث،ه٣و في الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت في 

 ْل ُٚاب ؾُاؾاث الاوٗاف في َظا ال٣ُإ.

مً َضٍ  لخب٣ى مخظبظبت باإلاائت1.7ب  1999ٖام   لي الخامفي الىاجج الضاز ال٣ُإ الؿُاحي مؿاَمت٢ضعث 

باإلاائت  2.5و٢ضع ب  2008اإلاؿاَمت مً ؾىت  حؿبهباإلاائت. بضأ الاعجٟإ في  1 1.7 1.6بحن  2007الؿىت وختى 

 2.6ب  2013وأٖلى وؿبت ؾىت  2011ؾىت  باإلاائت 4و. 2010ؾىت  باإلاائت 3.جم 2009وهٟـ اليؿبت ٧اهذ في 

 باإلاائت وطل٪ الؾخ٣غاع ألاويإ ألامىُت.

 الاجخماعيت للسياخت الجسائريت الاثار  ملطلب الثاوي:ا

صو٫ الٗالم أنبدذ حٗخمض ٖلى ال٣ُإ الؿُاحي في ا٢خهاصًاتها،وطل٪ ألن الؿُاخت لم حٗض  ال٨شحر مً

ُهي ٣ِٞ وئهما أنبدذ حٗض وكاَا أؾاؾُا  له ٖضة ازاع مباقغة ٖلى حىاهب مخٗضصة ومً ٧الؿاب٤ وكاٍ جٞغ

حر مىانب الكٛل، بُجها الجاهب  الاحخماعي. ومً أَم الازاع الاحخماُٖت الىاججت ًٖ اليكاٍ الؿُاحي هي جٞى

 اإلاؿاَمت في جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي لألٞغاص.

 2015-2000جطور مساهمت السياخت  الجسائريت في الدشغيل خالل الفترة (11-2جدول ركم )

ُٟت)ال٠ اإلاىانب اإلاباقغة املىاصب الاجماليت (ْو  السىواث 

229,38 154,74 2000 

338,31 166,31 2001 

379,32 180,50 2002 

518,10 227,51 2004 

528 258.2 2005 

576.3 239 2006 
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546.2 225.4 2007 

515 227.4 2008 

593.2 269.2 2009 

533.4 254.1 2010 

583 266.6 2011 

634.5 292.2 2012 

 321 2013 

600 305.5 2014 

628.3 327.3 2015 
  11،م 2017، حىان02الؿُاحي في الخىمُت الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت الجؼائغ، مجلت الا٢خهاصًت،الٗضص الاؾدشماع  اإلاهضع:ؾُٗضاوي عقُضة، أَمُت

بهٟت مىخٓمت بدُث  جؼاًضثالٗمالت في ال٣ُإ الؿُاحي زال٫ َاجه الٟترة  ظا الجضو٫ ًدبحن أنمً زال٫ َ

ظا  3273000ئلى  2000مىهب قٛل في ؾىت  1547400جؼاًضا مً  مىهب قٛل أي خىالي ال٠ًٗ َو

أي اإلاىانب اإلادضزت في ال٣ُإ الؿُاحي بدض طاجه ٧اإلًىاء، الى٣ل الؿُاحي،  باليؿبت للمىانب اإلاباقغة

حر مباقغ في  628300خىالي اإلاُاٖم، الى٧االث الؿُاحي...ئلخ خ٤٣ ال٣ُإ الؿُاحي  مىهب قٛل مباقغ ٚو

ىُت. ٍوباإلاائت مً  6.3بيؿبت  2015ؾىت  م٨ً أن ٌٗىص َظا ئلى الاؾتراجُجُاث ئحمالي الُض الٗاملت الَى

غ ال٣ُإ الؿُاحي الجؼائغي. م مً َظا جب٣ى اإلاىانب و وؿبت  الؿُاخُت اإلاٗخمضة التي تهضٝ ئلى جٍُى بالٚغ

 ُت ويئُلت م٣اعهت باإلم٩اهُاث واإلا٣ىماث التي جؼزغ بها الجؼائغ. الٗمالت في ال٣ُإ الؿُاحي ٚحر ٧اٞ

جدسين املسخوى املعيش ي لألفراد: مساهمت اللطاع السياحي الجسائري في  

٤ ؤلاًغاصاث الؿُاخُت التي جد٣٣ها الضو٫  حؿاَم الؿُاخت في جدؿحن اإلاؿاوي اإلاِٗش ي لألٞغاص ًٖ ٍَغ

 ً الضزل ال٣ىمي. باإلياٞت ئلى صوعَا في زل٤ مىانب قٛل مسخلٟت الؿُاخُت والتي بضوعَا حؿاَم في ج٩ٍى

حر مباقغة، ًم٨ً ٢ُاؽ مضي مؿاَمت ال٣ُإ الؿُاحي الجؼائغي في جد ؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي مباقغة ٚو

٤ ههِب ٧ل ٞغصمً الاًغاصاث الؿُاخُت.  لألٞغاص ًٖ ٍَغ
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خالل  جطور مساهمت اللطاع السياحي الجسائري في جدسين املسخوى املعيش ي للسكان(12-2جدول ركم )

2014-2000الفترة   

(دوالر أمريكي )هصيب الفرد مً إلاًراداث السياخيت  السىواث  

3.27 2000 

3.16 2001 

3.46 2002 

3.45 2003 

5.42 2004 

14.33 2005 

11.64 2006 

9.74 2007 

13.58 2008 

10.19 2009 

8.99 2010 

8.17 2011 

7.87 2012 

8.53 2013 

8.91 2014 
، م  ت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  216اإلاهضع: خغي اإلاسُاٍع

اما هىا مً زال٫ ألاع٢ام اإلاىضخت في الجضو٫ أٖالٍ ًدبحن أن ههِب الٟغص مً ؤلاًغاصاث الؿُاخُت  ٖٝغ هٖى

٩ي ؾىت  3.27ئًجابي بدُث  جؼاًض مً  ٩ي ؾىت  14.33ئلى  2000صوالع أمٍغ أٖلى وؿبت وهي  2005  صوالع أمٍغ

بدُث بلٛذ في َظٍ  2014ئلى ؾىت  2005زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت،  جم بضأث جىمى بك٩ل مخظبظب مً ؾىت 

٩ي. ئال أن ههِب الٟغص الجؼائغي مً الاًغاصاث الؿُاخُت ٚحر ٧افي ئطا مل ٢ىعن  8.91الؿىت   صوالع أمٍغ

لى ٢لت اث الؿاهسٟاى ٢ُمت الاًغاصباإلم٩اهُاث الؿُاخُت وطل٪ ٌٗىص ئلى 
ُ
ُاخُت و٢ض ًغح٘ َظا الى٣و ئ

 جض٣ٞاث الؿُاح الىاٞضًً ئلى الجؼائغ.

 
 ٦ما حؿاٖض ؾُاخت اإلاجخم٘ الجؼائغي مً حٗلم ز٣اٞت مسخل٠ اإلاىا٤َ والضو٫ التي ًأحي أٞغاصَا لُلب" 1

 اإلاكتر٥ مسخل٠ أهىإ الؿُاخت في الجؼائغ وطل٪ مً زال٫ الاخخ٩ا٥ بهم، ومالخٓتهم وبالخالي ًؼصاص الخٟاَم

                                                           
-1995الؿُاحي الجؼائغي م٘ مؿخىي الخضماث الؿُاخُت اإلاخاخت زال٫ الٟترة ٖمِل ؾمحرة، صوع التروٍج الؿُاحي في ج٠ُُ٨ وجدؿحن الُلب  1

 143، م2015،اَغوخت صو٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، 2015
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حن ومسخل٠ الؿُاح وجسل٤ عوح الىخضة بحن اإلاجخمٗاث.  والاخترام وجالقي ال٣ُم والٗاصاث ٢بىال بحن الجؼائٍغ

ب اإلاؿاٞاث الش٣اُٞت بُجهم   "وبىاء الهىعة الظَىُت ؤلاحابُت ٖىض الؿُاح ألاحاهب والالػمت لظل٪.وج٣ٍغ

 :معوكاث السياخت الجسائريتالثالثاملطلب 

خماصا :مىخج/تهميش كطاع السياخت واعخباره كطاع غير 1 ث والى٣ٟاث اإلاالُت التي زههذ لهظا ٧ل الٖا

ٍغ ختى أهه حاء في ازغ مغجبت  لتر٢ُخه٧اهذ ٚحر ٧اُٞت  1989-1967ال٣ُإ زال٫ الٟترة اإلامخضة مً  وجٍُى

الخانت اإلادلُت وألاحىبُت  ثباليؿبت للمحزاهُاث اإلاسههت لل٣ُاٖاث ألازغي، باإلياٞت ئلى أن الاؾدشماعا

٩ٞان َىا٥  أهضا٥ُجت الىهج الاقترا٧ي في ٞترة الؿخِىاث والؿبُٗىاث هد٧اهذ قبه مىٗضمت في َظا ال٣ُإ 

 الؿُاح حهضصون ٢ُم اإلاجخم٘ و٦ظل٪ ٧اهذ مساٝو بأن خُثججىب ل٩ل ماَى أحىبي في جل٪ الٟترة 

غ َظا ال٣ُإ جدملها ال٣ُإ الٗام. وهدُجت َظا ٧اهذ  الاحىبُت.  ولظل٪ الاؾدشماعاث ٞان مهمت جغ٢ُت وجٍُى

م مً أن ٖضص ألاؾغة اعجٟ٘ مً  وطل٪ ًٓهغ مً زال٫ ؾلبُت ٖلى اصاء َظا ال٣ُإ ي٠ٗ َا٢ت ؤلاًىاء ٞالبٚر

غ ئلى حىالي  5922مً  1989ئلى ٚاًت  الاؾخ٣ال٫ غ ئال أهه َظا الاعجٟإ ًب٣ى ٢ 48000ؾٍغ م٘  اإلا٣اعهتبلُل ؾٍغ

م مً ٞخذ اإلاجا٫  الخام في َظا ال٣ُإ في مغخلت  الاؾدشماع ما ٧ان مسُِ له. باإلياٞت ئلى أن بالٚغ

ؾغة بدُث الاهٟخاح ٖلى الا٢خهاص الٗالمي و٦خدًحر للضزى٫ في ا٢خهاص الؿى١  ًب٣ى العجؼ ٢ائم في ٖضص الا 

غ وفي جهاًت  62000 خىاليبلٛذ ؾىت  غ  وفي ؾىت  67887بلٛذ  2000ؾٍغ ظا  85000 بلٛذ 2007ؾٍغ غ َو ؾٍغ

ختى  2004اإلاىجؼة زال٫ َظٍ الٟترة مً  الٟىاص١ئال أهه أٚلب ومجمل  2013ؾت حضًضة لخُت اَاع ؾُفي ئ

مجها صون بدُث أن مًٗمها ٞىاص١ بضون جهي٠ُ مما ًجٗل  هي ٞىاص١ ال جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الضولُت 2007

م مً َضث ٞان  مؿخىي مً خُث ألاصاء وٗخني مً مكا٧ل الهُاهت والىٓاٞت ٩ىن مً خكػبائجها ٌوبالٚغ

غ وؾائل التر٢ُت حن  الاؾٗاع اإلاغجٟٗت م٣ابل الخضماث اإلاخضهُت و ٖضم جٞى ظث ما أصي بالجؼائٍغ ت َو الًغوٍع

وطل٪ لخىاؾب جاوعة وطل٪ ٫ اإلافي الضو ، الخىحه ل٣ًاء الُٗالث زانت الهُُٟت طوي الضزل اإلاخىؾِ

حن، وهٟـ الش يء باليؿبت   اث صزل الجؼائٍغ بغامجها الؿُاخُت التي ج٣ضَا الى٧االث الؿُاخُت م٘ مؿخٍى

وطل٪ ألن الؿائذ  للُلب الخاعجي )الؿُاح ألاحاهب(ٖضصَم ًب٣ى مدضوص و٢لُل م٣اعهت م٘ الضو٫ اإلاجخىعة 

وبسضماث في اإلاؿخىي طاث  هجىم 3طاث جهي٠ُ  ش يءوى ألامىع ًبدث ًٖ ٞىاص١ لإلًىاء أ٢ل ٦أص ألاحىبي

ظا مىٗضم في الجؼائغ.  حىصة وبأؾٗاع م٣ٗىلت َو

ت أن أٚلب مؿخسضمي ال٣ُإ "أْه1 /هلص في جكويً وجأهيل املسخخدمين:2 غث الاخهائُاث الجؼائٍغ

لى وق٪ الخ٣اٖض،خحن أن  حن ٖو ما٫ اإلاُضان ًد ال٣ُإالؿُاحي َم ئصاٍع ٞدؿب  قبابخاج ئلى ج٣ىُحن ٖو

باإلاائت مً مجمٕى  7صعاؾت إلاىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت ال ًجب أن ًخٗضي مؿخسضمي الاصاعة في الؿُاخت 

                                                           
1

  122ص سماعٌنً نسٌبة، مرجع سبق ذكره،
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ً الؿُاحي خُث جىحض اإلاؿخسضمحن  مغا٦ؼ مخسههت ٖلى مؿخىي  3ُٞاإلاا ٖاهذ الجؼائغ مً مجا٫ الخ٩ٍى

ظٍ اإلاٗاَض ٣ًخهغ  ظا ٖضص مد 600ض ٞحها ٖلى ٖضص اإلا٣اٖ البالص." َو ً ٞحها م٣ٗض، َو ضوص ٦ما أن الخ٩ٍى

ٗام والاؾخ٣با٫ ٣ِٞ. ً  م٣خهغ ٖلى الَا ناث أزغي افي ازخهَظا ٚحر ٧افي ًجب ان ٩ًىن َما٥ ج٩ٍى

ت  ظا ما ؾعى له اإلاسُِ   مشلجخماش ى م٘ الؿُاخت الٗهٍغ الاعقاص الؿُاحي، جىُٓم الغخالث الؿُاخُت َو

ً  ًضٖم الظي ٖىهغ حض مهم مؿاَم  باٖخباٍعفي الٗىهغ البكغي  باالؾدشماعاَخم بدُث  2007-2004الخ٩ٍى

غ الؿُاخت، لخٗاون والخىانل م٘ اإلاٗاَض الؿُاخُت ا اٖضاص بغامج التر٦حز ٖلىجم  في اهجاج اؾتراجُجُت جٍُى

ت والٗمل ٖلى ئصماج ازخهام الؿُاخت  الضولُت مً أحل الاؾخٟاصة مجها في جدؿحن مؿخىي اإلاٗاَض الجؼائٍغ

ىُت، الؿماح  ً اإلانهي والتربُت الَى ًفي مجا٫ هٓام الخ٩ٍى ً  للمؿدشمٍغ الخىام باوكاء مضاعؽ أو مٗاَض لخ٩ٍى

ألهه لم ًضٖم  ٧ان ٖبرة ًٖ خبر ٖلى وع١ ولم ٌُٗي أي هخائج ٧اهذ مغحىة مىهالؿُاح. ل٨ً َظا البرهامج 

  مُضاهُا.

 /عدم اسخلرار الاطار الدشريعي والخىظيمي:3

غ الؿُاخت الخاعحُت  1966ئن نضوع مُشا١ الؿُاخت "1 أصي ئلى ئعؾاء ؾُاؾت ؾُاخُت تهضٝ ئلى جٍُى

ملذ ٧ل البرامج اإلاؿُغة اهظا٥ واإلاإؾؿاث ال٣ائمت ٖلى ال٣ُإ ٖلى ججؿُض طل٪ ٖلى الىا٢٘ ول٨ً م٘  ٖو

وجىحه  َظٍ اإلاإؾؿاث وجأؾِـ مإؾؿاث أزغي.واإلاسُِ الغباعي ألاو٫ جم ئٖاصة خل  1970بضاًت 

أصي ئلى ئٖاصة الىٓغ في الخىُٓم ال٣ائم  اإلاىخهجتاإلاؿإولحن هدى جُىع الؿُاخت الضازلُت والخٛحر في الؿُاؾت 

٩ٞل مغة ٧ان َىا٥ حُٛحر لل٣ىاهحن ل٩ي ج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ الؿُاؾت اإلاىخهجت ئال أن ٖضم  ٖلى عأؽ ال٣ُإ."

ي أصي ئلى جًاعب ازخهاناث ومهام اإلاإؾؿاث الاؾخ٣غاع في َاجه ال٣ىاهحن التي جد٨م اليكاٍ الؿُاح

 ال٣ائمت ٖلى ال٣ُإ الؿُاحي.

ت هي في الٛالب ٢غوى مخىؾُت الاحل و٢هحرة  :/إشكاليت الخمويل4 ال٣غوى التي جمىدها البىى٥ الجؼائٍغ

ل مىاعصم٘ َبُٗت الاؾدشماعاث الؿُاخالاحل، وبالخالي هي الجخىا٤ٞ م٘ َبُٗت  مالُت  ُت التي جخُلب جمٍى

لت ألاحل مً أحل ئوكاء ٘ هاإلاإؾؿاث واإلايكاث الؿُاخُت. اإلاغصوصًت ل ٍَى ال جخد٤٣ ٞٗلُا  ئال بٗض ظٍ اإلاكاَع

ل  8مضة مخىؾُت  ت، وزٌٟ الؿُاخُ الاؾدشماعاثالبى٩ي م٘ زهىنُاث ؾىىاث ولظل٪ ًجب ج٠ُُ٨ الخمٍى

٦ما ًجب مغاٖاة ٖىهغ الخُغ في َظٍ . في َظا ال٣ُإ الاؾدشماع ٟحز لدشجُ٘ مٗضالث الٟائضة ٖلحها ٦خد

ضص الؿُاح الىاٞضًً ئلى  ٘ وطل٪ ألن اليكاٍ الؿُاحي ٖباعة ًٖ وكاٍ مىؾمي ٖو حناإلاكاَع لِـ  الجؼائٍغ

 مغجٟٗت. اإلاساَغة ب٣غوى طاث ٞىائض باإلادٟؼ وال اإلاشج٘ ٖلى

                                                           
11

 122ص سماعٌنً نسٌبة، مرجع سبق ذكره
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ضم ٖضم  وفي َظا ال٣ُإ مً حهت  لالؾدشماع  ُٚاب الدشجُ٘ والخدٟحز ٞٗالُت الؿى١ اإلاالُت ع٧ىص ٖو

ً ألاحاهب مً الاؾدشماع في َظا ال٣ُإ. ت أصث ئلى ٖؼوٝ اإلاؿدشمٍغ  الجؼائٍغ

 /ضعف هوعيت الخدماث السياخيت الجسائريت وعدم حغيرها:5

م مً اإلاىاٞؿت الكضًضة التي  ت ب٣ُذ هٟؿها ولم جخٛحر وإلاُخم جدضًثها بالٚغ ئن اإلاىخىحاث الؿُاخُت الجؼائٍغ

ها َظا ال ت ٌٗٞغ ٣ُإ صولُا، ما بحن الضو٫ اإلاٛاعبُت بدُث حؿعى ٧ل صولت ئلى ٖغى مىخجاث ؾُاخُت ٖهٍغ

ت وطل٪ لجلب أ٦بر  له  جٟخ٣غ الؿُاح مً ٧ل أهداء الٗالم ألامغ الظي  ٖضص حضًضة جىاٞؿُت وبأؾٗاع مٍٛغ

م ائغالجؼ   لالَخمامؾُاخُت حضًضة مشحرة  مىخجاثاإلاؿاٖضة ٖلى ج٣ضًم  مً ٧ل اإلا٣ىماث التي جمل٨ها بالٚغ

 اإلاٛامغاث. الاؾخ٨كاٝو٢اصعة ٖلى حظب ؾُاح مً ٞئاث مسخلٟت مشل ؾُاخت 

م مً ٧ل َظا ٞان اإلاىخىحاث التي ج٣ضمها ال حٗامي مً ٖضم الخُىع ٞدؿب وئهما حٗاوي لاحهت أزغي بومً  ٚغ

ُت الخضماث الؿُاخُت م٣اعهت با م مً جضوي هٖى ٖضم وحىص زضماث  لضو٫ اإلاجاوعة،مً اعجٟإ الاؾٗاع بالٚغ

ما٫ الٟٗلُت إلبغاػ  حظابت اإلاىخجاث الؿُاخُت اإلادلُت. و٦ظل٪ بخضَىع الىٓاٞت  وطل٪ لُٛاب اإلاجهىصاث وألٖا

 مماوالهُاهت للًٟاءاث الٗمىمُت وعجؼ في َا٢ت الاًىاء التي حٗاوي هي الازغي مً مك٩ل اعجٟإ الاؾٗاع 

 ٌؿبب في ٖؼوٝ الؿُاح اإلادلُحن ئلى الضو٫ اإلاجاوعة ل٣ًاء الُٗل لجىصة الخضماث الؿُاخُت اإلا٣ضمت ٞحها.

م٘  حؿخجُب ئلى اإلاٗاًحر الضولُت، ٖضم وحىص ه٣ل مخُىع وعابِمً مجمٕى الٟىاص١ في الجؼائغ باإلاائت  10

ا حض اإلا٣انض الؿُاخُت اإلاهمت في الجؼائغ ؾىاء الى٣ل البري أو الجىي ا لظي قغ٧اث الى٣ل ُٞه أؾٗاع جظا٦َغ

 مغجٟٗت م٣اعهت بالضو٫ اإلاجاوعة. 

مً أحل جىمُت الؿُاخت التي حٗخبر نىاٖت مغ٦بت جغجبِ بٗضة ٢ُاٖاث أزغي  /ضعف البييت الخدخيت:6

خباع حمُ٘ َاجه ال٣ُاٖاث اإلاغجبُت به، ٠ًٗٞ البنى الخدخُت ُت وجأزض بًٗجب ان حكمل ٖملُت الخىم حن الٖا

ً، بدُث أن وطل٪ مً زال٫ حاهبحن الؿُاخت٧ان او٩ٗاؾه ؾلبُا ٖلى ٢ُإ  الاحاهب وختى  اإلاؿدشمٍغ

غ٢اث ًىاحهىن اإلادلُحن أنبدى   مك٩ل اعجٟإ الخ٩ال٠ُ طل٪ لٗضم وحىص مىاوئ ومُاعاث ٧اُٞت ومجهؼة َو

ت.ومىا٤َ  حُضة باإلياٞت لم تهُأ بٗض  الؿُاحي التي الػالذ الخىؾ٘ئلى ح٣ٗض الاحغاءاث ٖبر الخضوص الجؼائٍغ

حر نالخت  بالتهُئت مً هاخُت البيُت الخدخُت ٧ال٨هغباء، بؿبب مك٩ل ه٣و الام٩اهُاث الخانت  لالؾخٛال٫ٚو

جؼائغ بؿبب اإلاكا٧ل التي مخٗل٤ باإلاك٣ت التي ًخٗغى لها الؿائذ ٖىض ٢ضومه لل الشاويالُغ٢اث، والجاهب 

اعتها  ًىاحهها ولهظا ًغوج ؾلبا ىٟغ َى ألازحر ٖجها. وال ٌُٗض ٍػ ت ٖىض الٛغب  ٍو ًٖ  أمخلهومً للؿُاخت الجؼائٍغ

جل٪ اإلاكا٧ل التي جىاحهها اعجٟإ ج٩لٟت الى٣ل التي حٗخبر مً اإلادضصاث ألاؾاؾُت للؿٟغ لضل٪ هجض أن و٧االث 
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زٌٟ ج٩لٟت الى٣ل مما ًدٟؼ ٖلى الٗالم حؿعى ئلى جدؿحن الٗغوى التي جم٨ً مً  مُ٘ أهداءالؿٟغ في ح

 الؿٟغ. 

بر أو٫ وؾُلت ه٣ل بحن الضو٫ حض مغجٟٗت ٞالى٣ل الجىي الظي ٌٗخ ال٨ٗـ ؾٗغ جظ٦غة الؿٟغ  وفي خالت الجؼائغ

ت ( حض ت الجؼائٍغ ا في الجؼائغ )الخٍُى الجٍى ئلى ٖضم وحىص باإلياٞت  مغجٟٗت م٣اعهت بالضو٫ اإلاجاوعة. أؾٗاَع

وحىص زٍُى مباقغة جغبِ الجؼائغ م٘ الضو٫ اإلاهضعة للؿُاح وباليؿبت للى٣ل البدغي َى الازغ الجأ ئلُه 

ىص الؿُاخُت  باٖخباع ان ج٩لٟت الى٣ل ُٞه مىسٟٓت الٗضًض مً الى٧االث الؿُاخُت الؾخسضامه لخدٟحز الٞى

ت، ؾًٟ 3ئال  ئغ ال جمخل٪ي ئال أن الجؼام٣اعهت بالى٣ل الجى  ا لِؿذ جدٟحًز ها مدضوصة وأؾٗاَع  زَُى

 ٣ل اللبدغي َى الازغ.وبالخالي هي جٟخ٣غ ئلى م٣ىماث الى وزضماتها لِؿذ حُضة 

ا٥ ه٣و الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخٗملت في َظا ال٣ُإ مما ًترجب ٖىه ه٣و في اإلاٗلىماث ى٦ظل٪ َ

ظا ما ٌكخ٩ي مىه الٗضًض مً  وؤلاخهائُاث ًالؿُاخُت، َو ًجب ئوكاء  اإلادلُحن وألاحاهب لظل٪ اإلاؿدشمٍغ

حر ٧ل اإلاؿاٖضاث قب٨ت  ًللمٗلىماث الؿُاخُت مً أحل جٞى  . للمؿدشمٍغ

ُت حٗني امخال٥ الٟغص ل٣ضع مً اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث "الش٣اٞت الؿُاخ1 /هلص الوعي والثلافت السياخيت:7

في مجملها لٛت مىاؾبت ل٩ي ٌؿل٪ ؾلى٧ا ؾُاخُا عقُضا هدى  جمشلهاث وال٣ُم التي ىحواإلاهاعاث والخواإلاٟاَُم 

٧ل اإلآاَغ الؿُاخُت و٦ظل٪ الٗملُاث الالػمت للخسُُِ والخىُٓم والخٗامل م٘ اإلاإؾؿاث وألاما٦ً 

ي جىمُت الؿُاخت وطل٪ اإلاجخم٘ وئقغا٦هم فالؿُاخُت والؿُاح" لظل٪ ًجب وكغ الش٣اٞت الؿُاخُت بحن أٞغاص 

ُاء ت للؿُاخت مشل اإلاداٞٓت ٖلى البِئت إٖل نىعة حُضة للبالص  بمكاع٦تهم في ئهجاح  َظٍ الخُِ الخىمٍى

٣ت ٣ٖالهُت. ب٨ُُٟت  جىعي ألاٞغاص ُتوجىُٖخه باوكاء خمالث جدؿِؿ واإلاداٞٓت ٖلى مىاعصَا واؾخٗمالها بٍُغ

 مٗاملتهم ويُاٞتهمالخٗامل م٘ الؿُاح ألاحاهب ويغوعة خؿً 

وكاَها ًخمشل في  ٦ما ؾب٤ وط٦غها في ه٣اٍ ؾاب٣ت ٞان الى٧االث الؿُاخُت/جدوي أداء الوكاالث السياخيت:8

اإلاٗضة مً ٢بل مٗضي البرامج الؿُاخُت وحجؼ ٚٝغ في الٟىاص١ وبُ٘ جظا٦غ الؿٟغ ل٨ً الضوع  بُ٘ البرامج

٤ للم٣انض الؿُاخألاؾاس ي  غاء الؿُاح ل٨ً في خالت الجؼائغ ال٨ٗـ ا٢خهغ لها َى التروٍج والدؿٍى ُت إٚل

حن  في صو٫ أزغي وبالخالي جدٟؼ ٖلى الؿٟغ ئلى مخٗل٣ت بم٣انض ؾُاخُت صوعَا ٖلى ج٣ضًم ٖغوى للجؼائٍغ

ا ئلى الٗهغهت في أؾالُب   ٧الدجؼ فيال حٗخمض ٖلى الدؿُحر الال٨ترووي  ألدؿُحر الخاعج باإلياٞت ئلى اٞخ٣اَع

ضة أي حٗخمض  82الٟىاص١ اإلاُاٖم، ٞأ٦ثر مً باإلاائت مً ٖمل ووكاٍ َظٍ الى٧االث مىحهت هدى الؿُاخت اإلاٞى

حن هدى اإلا٣انض الضولُت،   .باإلاائت اؾخ٣با٫ في مى٣ُت الجىىب 10ٖلى زغوج الجؼائٍغ

                                                           
1
 992عوٌنان عبد القادر، مرجع سبق ذكره،ص 
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ًاث التي ٞحها الجمُٗاث اإلادلُت هجض البلض /جدوي وضعيت أداء الجماعاث املدليت والجماعاث السياخيت:9

م مً َظا ٞاجها حؿخُُ٘ أن جلٗب صوع مهم في ا ل٨ً بالٚغ  مىا٢٘ ؾُاخُت ٞهي لِؿذ لها محزاهُاث لدؿُحَر

اع في البنى الخدخُت ٦اوكاء مغا٤ٞ الدؿلُت وخضائ٤ ٖمىمُت وتهُئت الخىمُت الؿُاخُت مً زال٫ الاؾدشم

اإلاؿاَمت في هٓاٞت اإلاضن مما ًتر٥ اهُبإ حُض  الُغ٢اث الغابُت بحن اإلاىا٤َ الؿُاخُت. ولها صوع أًًا في

تَظا ٚحر مىحىص في اإلاضن  لضي الؿُاح ول٨ً في ٞهل اله٠ُ التي  زانت في اإلاىا٤َ الؿاخلُت. الجؼائٍغ

ىا ًأحي صوع الجماٖاث اإلادلُت مً البلضًاث  ألاؾٗاع في ٧ل م٩ان واعجٟإ  وألاوؾارالىٓاٞت  حٗاوي مً ٖضم َو

 إلا٩اٞدتها وال٣ًاء ٖلحها.

الؿُاخُت لها صوع جىعي بدُث حؿعى ئلى وكغ الش٣اٞت الؿُاخُت مً أحل مكاع٦ت حمُ٘ ألاٞغاص في  الجمُٗاث

حر اإلاىخجاث اإلاا لُت ٖملُت الخىمُت الؿُاخُت وجم٨ً مً الًِٛ ٖلى اإلاإؾؿاث اإلاالُت مً أحل حؿهُل جٞى

ىُت لجمُٗاث و٦الء الؿٟغ، ٦ما جىم بدىُٓم الُٟضعالُت مشللإلؾدخماعاث الؿُاخُت  أًام صعاؾُت  الَى

ىُت لدوئ٢ث جدؿِؿُت صازل اإلاضاعؽ في الصخ٠، اإلاجال  ت.امت جٓاَغاث َو ٤ الىحهت الؿُاخُت الجؼائٍغ   ؿٍى
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 زالنت:

ت مسخلٟت. أي لها ئم٩اهُاث   وبالخالي مً زال٫ ما جم الخُغ١ ئلُه ًدبحن أن الجؼائغ ام٩اهُاث َبُُٗت و خًاٍع

اإلاؿاهضة ؾُاخُت ضخمت ًم٨جها أن ججٗل مً ال٣ُإ الؿُاحي الجؼائغي مً ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاهمت 

ت. حر اإلا٣ىماث اإلااصًت الًغوٍع  ل٣ُإ اإلادغو٢اث ئطا ما جم جٞى

ت ٧اهذ ٚحر ٧اُٞت التي ٢امذ بها الؿلُاث اإلاٗىُت  والاحغاءاث  ل اإلاجهىصاث٩ٞ غ الؿُاخت الجؼائٍغ بهضٝ جٍُى

لتر٢ُخه ئلى مؿخىي الظي ونلذ ئلُه الٗضًض مً الضو٫ التي عبىا جمخل٪ م٣ىماث أ٢ل. ومً أَمها اإلاسُِ 

  2025الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت 

الك٩ل الٟٗلي في الىاجج الضازلي الخام صوصًت الا٢خهاصًت والٌؿاَم  بمما حٗل ال٣ُإ الؿُاحي ي٠ُٗ اإلاغ 

حر مىانب الكٛل ًم٨ً أن  اث، وه٣و ؤلاؾدخماعاث الؿُاخُت حٗل مؿاَمخه مدضوصة في جٞى ومحزان اإلاضٖٞى

الؿُاخُت ئلى الخض٤ٞ الًئُل لٗضص الؿُاح  ألاحاهب الىاجج ًٖ ٖضة مٗى٢اث  الاؾدشماعاثٌٗىص الى٣و في 

تحكهض  َا الؿُاخت الجؼائٍغ
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  جمهُض:

تللؿُاخت  بػضما جؼغكىا في الفصل ألاٌو  في الفل الؿابم،ؾىف هداٌو في هظا الفصل صعاؾت  الجؼائٍغ

غلى مؿخىي والًت مؿخغاهم وطلً مً زالٌ الخؼغق إلى الهُئت الؿُاخُت التي حكغف غلى  الؿُاختوطػُت 

ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت بضعاؾت أهم اإلاصالح التي اوحض بها  اليكاغ الؿُاحي في الىالًت، أال وهي مضًٍغ

 واإلاهام اإلاسخلفت التي جلىم بها

تي جؼزغ بها والًت مؿخغاهم وهُاول ؤلاًىاء والهُاول اللاغضًت مؼ الخؼغق ألهم اإلالىماث الؿُاخُت اإلاسخلفت ال

  اإلاىجؼة في الؿىىاث ألازحرة و  الؿُاخُت الاؾدثماعاثوحجم  الؿُاحيالخىؾؼ  . وصعاؾت أهم مىاػمفيها

ؼ الؿُاخت غلى مؿخىي  ؼ اإلاغجلبت واإلاخىكػت، مؼ إللاء الظىء غلى صوع الىواالث الؿُاخُت في حػٍؼ اإلاكاَع

م الىخائج اإلاخىصل إليها مً  ت وطلًالىالً ألاؾئلت اإلاؼغوخت غلى غضص مً الىواالث الؿُاخُت في  غً ػٍغ

 مؿخغاهم.

سياحة يف مستغامن من خالل تقسيمه بال املرتبطة العناصر أهم إىل الفصل هذا خالل من التطرق يتم سوف وعليه
 إىل ثالثة مباحث:

 الخقليديت لواليت مسخغاهماملبدث ألاول: مديريت السياخت  والصىاعت 

 املبدث الثاوي: قطاع السياخت في واليت مسخغاهم

 دراست خالت وكاالث السياخت لواليت مسخغاهم املبدث الثالث
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 لواليت مسخغاهموالصىاعت الخقليديت  املبدث ألاول: مديريت السياخت 

ت ًىحض غلى لمهام في مجالي اإلاىول لها مجمىغت مً اللخللُضًت ت والصىاغت اؿُاخلل مؿخىي ول والًت مضًٍغ

 ،بدُث ول مهمت جلىم بها مصلخت مػُىت  وهظا ما ؾيخؼغق إلُه في هظا اإلابدثوالصىاغت الخللُضًتالؿُاخت 

 املطلب ألاول: الخعريف باملديريت

ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت بىالًت مؿخغاهم بمىحب اإلاغؾىم 1  260-95عكم  الخىفُظيأوكئذ مضًٍغ

. وختى ًدؿنى واإلاخظمً إوكاء مصالح زاعحُت لىػاعة الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت 1995أوث  29اإلاؤعر في 

اللُام باإلاهام اإلاىولت إليها جم عؾم الهُيل الخىظُمي الظي خضص اإلاصالح واإلاياجب اإلالخلت لها بمىحب اإلاغؾىم 

لُت  11اإلاؤعزفي  216-05الخىفُضي عكم  ت الؿُاخت. .2005حٍى  اإلاخظمً إوكاء مضًٍغ

ت وكاػها  إصاعي ولها إهخاجخضماحي وال تهضف إلى جدلُم عبذ  أي لِـ لها هظف عبخي. فهي جلىم  اإلاضًٍغ

ً الؿُاخُحن وحػمل  ت و الؿهغ غلى جىفُضبمغاكبت وكاغ الخغفُحن واإلاؿدخمٍغ  غلى جؼبُم الخػلُماث الىػاٍع

  و الصىاغت الخللُضًتاللىاهحن اإلاخػللت باليكاغ الؿُاحي 

ت الؿُاختاإلاؼلب الخاوي:  مصالح مضًٍغ

ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت   مصالح و هي  3جظم مضًٍغ

 مصلخت الؿُاخت -

 مصلخت الصىاغت الخللُضًت  -

 مصلخت ؤلاصاعة والىقائل -

  مصلخت الؿُاخت: جظم هظه اإلاصلخت 

 مىخب مخابػت الاؾدخماع والصىاغت الخللُضًت  -

 مىخب صغم جىمُت الؿُاخت وؤلاخصاء  -

 يكاػاث الؿُاخُت والفىضكُت و الخماماث اإلاػضهُتمىخب مغاكبت ال -

 :مصلخت الصىاغت الخللُضًت: جظم هظه اإلاصلخت ما ًلي 

 مىخب جىمُت الصىاغت الخللُضًت والخغف -

  وؤلاخصاءىخب الضعاؾاث م -

 مىخب مغاكبت وكاػاث الصىاغت الخللُضًت -

                                                           
1
 مدٌرٌة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة لوالٌة مستغانم 
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 ؤلاصاعة والىؾائل: لظم هظه ألازحرة ما ًلي: مصلخت 

ًمىخب  -  اإلاؿخسضمحن والخيٍى

 مىخب اإلاحزاهُت واإلاداؾبت  -

 مىخب الىؾائل الػامت  -

 : مهام مديريت السياخت والصىاعت الخقليديتالثالثاملطلب 

لُت ؾىت  11اإلاؤعر في  216-05عكم  خؿب اإلاغؾىم الخىفُضي ت .اإلاخظمً إوكاء   2005حٍى الؿُاخت مضًٍغ

ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت جيلف بما ًلي:  بالىالًت  فئن مضًٍغ

 مً أهم اإلاهام التي جلىم بها: / في مجاٌ الؿُاخت: 12

 الؿُاخُتباليكاػاث  مسؼؽ غمل ؾىىي ًخػلم إغضاص 

 لليكاػاث الؿُاخُت  اإلاباصعة بيل إحغاء مً قأهه إوكاء مدُؽ مالئم ومدفؼ للخىمُت اإلاؿخضجمت

 اإلادلُت.

 ؼ الاؾدخماع الؿُاحي ومخابػاها باإلجصاٌ مؼ الهُئاث اإلاػىُت  جىحُه مكاَع

 ٌالؿهغ غلى مؼابلت اليكاػاث الؿُاخُت وجؼبُم اللىاغض وملاًِـ الجىصةا إلالغعة في هظا اإلاجا 

 واإلاػؼُاث الاخصائُت  خٌى ؼوٍض الُت الغصض الاخصائُت لللؼاع في مجاٌ اإلاػلىماجُت حمؼ وجدلُل وج

 ةباإلكخصاص الؿُاحي والخمماث اإلاػضهُت وطمان وكغها. اليكاػاث اإلاغجبؽ

 م هخائجها. وجضابحر جىفُض بغامج غ  اليكاػاث الؿُاخُت والخماماث اإلاػضهُت وجلٍى  جغكُت وجؼٍى

 لصخت وألامً اإلاؿلهمت في جدؿحن الخضماث الؿُاخُت ال ؾُما جلً التي لها صلت بالىظافت وخماًت ا

 اإلاغجبؼت باليكاغ الؿُاحي.

  الؿهغ غلى جلبُت خاحُاث اإلاىاػىحن وجؼلػاث الؿىاح في مجاٌ الغاخت والاؾخجمام في مجاٌ الغاخت

 ؾخجمام والترفُه.والا 

  طمان جىفُض محزاهُاث الدؿُحر  والخجهحز في الجاهب الؿُاحي 

 ت لليكاغ الؿُاحي.  الثالزُتائل اليكاػاث ص خصإغضا  والؿىٍى

 مً أهم ألاغماٌ التي جلىم بها في هظا اإلاجاٌ ماًلي: لُضًت:/ في مجاٌ الصىاغت الخل2

  غ وكاػاث الصىاغت الخللُضًت  إغضاص مسؼؽ غمل ؾىىي ًخػلم بخؼٍى

                                                           
2
 مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة مستغانم 
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 ؿخضامت ليكاغ الصىاغت الخللُضًت.زلم حى مالئم للخىمُت اإلا اإلاباصعة بيل إحغاء مً قأهه 

  ت في مُضان أغماٌ اإلاىظماث والخجمػاث اإلاهىُت والجمػُاث والفظاءاث الىؾؼُت الىاقؼجضغُم

 كُؼها.الصىاغت الخللُضًت وجي

 ماعي اإلاخػللت بخلُُم ألاوكؼت اإلاباصعة بالخدلُلاث والضعاؾاث طاث الؼابؼ الخلني والاكخصاصي والاحخ

 .غفُتالخ

 غت الخللُضًت وطمان جىػَػها.حمؼ اإلاػلىماث واإلاػؼُاث الاخصائُت في مجاٌ الصىا 

  الخظاهغاث الاكخصاصًت مً أحل جغكُت الصىاغت الخللُضًت والخغف.جأػحر 

 .طمان جىفُض محزاهُت الخجهحز والدؿُحر اإلاسجلت بػىىان الصىاغت الخللُضًت 

  



 واقع السياحة في والية مستغانم                                                     الفصل الثالث      

 

16 
 

 املبدث الثاوي: قطاع السياخت في واليت مسخغاهم

حػخبر والًت مؿخغاهم مً أهم اإلاضن الؿاخلُت بالجهت الغغبُت للجؼائغ هظغا إلاىكػها الاؾتراجُجي الهام إط أجها 

ولم، واإلاؤهالث الؿُاخُت  124ًمخض غلى ػٌى جؼل غلى البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ مباقغة وطلً غلى ؾاخل 

اح، الؾُما  ُّ التي جؼزغ بها مً قىاػئ بغماٌ طهبُت، ومىاظغ أزغي، التي حػلتها مدل أهظاع واهخمام الؿ

 زالٌ فصل الصُف الظي حكهض فُه جىافضا هبحرا للؿُاح مً مسخلف عبىع الىػً

 املطلب ألاول: مقوماث السياخت في واليت مسخغاهم

 اهُاث الؼبُػُت التي جؼزغ بها الىالًت:ؤلامي

 ممىىع للؿباخت.  27مؿمىح للؿباخت و  21قاػئ منها  48( الكىاػـئ: ًىحض غلى مؿخىي والًت مؿخغاهم 1

 ( الشواطئ املسموخت للسباخت 1-3الجدول رقم )

 البلضًت الكاػئ

 فغهاهت  قاػئ ؾُضي مىصىع 

 اؾدُضًا قغكا، قاػئ اؾدُضًاقاػئ اؾدُضًا 

 مؼغغان  قاػئ اوعَػت

 مؼغغان  1قاػئ صابالث 

 مؼغغان  2قاػئ صابالث

 مؿخغاهم قاػئ ؾُض اإلاجضوب )زغوبت(

 مؿخغاهم قاػئ ؾىهاهخاع

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( "اإلاغس ى" 1قاػئ بً غبض اإلاالً عمظان 

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( "ولىفِـ" 2اإلاالً عمظان  قاػئ بً غبض

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ الصخغة

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( 1قاػئ الكػاًبُت  -

 ) بلضًت حجاج(  1قاػئ حجاج  -

 ) بلضًت حجاج(  2قاػئ حجاج  -

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ(  1قاػئ غحن إبغاهُم  -

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( 2قاػئ غحن إبغاهُم  -

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ اإلاُىاء الصغحر  -

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ  اإلاُىاء الصغحر الجهت الكغكُت -

 ) بلضًت زظغة( قاػئ ؾُضي العجاٌ -

 ) بلضًت أوالص بىغالم( قاػئ البداعة -

 ) بلضًت غكػاقت( قاػئ ؾُضي غبض اللاصع -

ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع: مضًٍغ



 واقع السياحة في والية مستغانم                                                     الفصل الثالث      

 

11 
 

 ( الشواطئ املمىوعت للسباخت2-3الجدول رقم )

 ) بلضًت مؿخغاهم( قاػئ صالمىضع - 01

 ) بلضًت مؿخغاهم( قاػئ هلؼت اللغاصىت - 02

 ) بلضًت مؿخغاهم( الثالزتقاػئ الازىة  - 03

 ) بلضًت مؿخغاهم( قاػئ مؼدىت بُلىع  - 04

 ) بلضًت مؿخغاهم( 02قاػئ ؾىهاهخاع عكم  - 05

06 - ً  ) بلضًت مؿخغاهم( قاػئ لىٍغ

 ) بلضًت مؼغغان( قاػئ صبالث غغبا )أوعَػت قغكا( - 07

 )بلضًت اؾدُضًا( 02قاػئ اؾدُضًا قغكا عكم  - 08

 )بلضًت اؾدُضًا( قاػئ إًلى - 09

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ الصخغة قغكا  - 10

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( 02قاػئ الكػاًبُت عكم  - 11

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ عأؽ إًفي غغبا - 12

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ عأؽ إًفي قغكا - 13

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ صواعة غغبا - 14

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان( قاػئ صواعة قغكا - 15

قاػئ قلف قغكا )قغق مىؼلت واص  - 16

 قلف( 

 ) بلضًت بً غبض اإلاالً عمظان(

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ واف الاصفغ - 17

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ واص الغمان " ؾُضي الظاهغ"  - 18

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ واص الكهضاء - 19

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ ؾضاوة - 20

 ) بلضًت ؾُضي لخظغ( قاػئ اإلاُىاء الصغحر غغبا - 21

 ) بلضًت حجاج( قاػئ الياف الىاغغ - 22

 ) بلضًت حجاج( قاػئ حجاج قغكا - 23

 ) بلضًت زظغة( قاػئ واف كاصوؽ - 24

 ) بلضًت زظغة( قاػئ الىسلت  - 25

 ) بلضًت أوالص بىغالم( قاػئ مُىاء بداعة اللضًم ) مغس ى الكُش( - 26

 ) بلضًت غكػاقت( قاػئ اللت غابضة - 27

ت الؿُاخت لىالًتمؿخغاهم  اإلاصضع: مضًٍغ
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 ( الغـاباث: (2

 منها غاباث منها: ℅14، أهثر مً  2ولم 2269حغؼي والًت مؿخغاهم مؿاخت كضعها 

 غابت ًضواة. -

 غابت ػعٍفت. -

 غابت اؾدُضًا. -

 غابت بً غبض اإلاالً عمظان.  -

 غابت قىاش ي. -

 غابت أوالص ؾُضي الػغبي. -

ت: مً أهم اإلاىابؼ اإلاػضهُت ما ًلي:2  /ؤلامياهاث الخمٍى

 3 ص ي، جصل صعحت خغاعة مُاهه إلى ص ي: ًلؼ ببلضًت غحن الىٍى صعحت  22الخمام اإلاػضوي لػحن الىٍى

 ت ألامغاض الجلضًت والغوماجحزم.مؤوٍت وحؿخػمل إلاػالج

  صعحت مؤوٍت،  25اإلاىبؼ الخمىي مىبرجت: ًلؼ ببلضًت ؾحراث، غحر مؿخغل جصل صعحت خغاعة مُاهه إلى

 مُاهه هافػت لألمغاض الجلضًت. 

  اإلاىبؼ الخمىي ؾُضي بكاغت: ًلؼ ببلضًت ؾُضي غلي، مغمىع خالُا بمُاه ؾض بً ًفغن، جصل صعحت

 صعحت مؤوٍت مُاهه هافػت لألمغاض الجلض واإلاػضة. 22خغاعة مُاهه إلى 

سُت:3  /الامياهاث الثلافُت والخاٍع

/ الجاهب الثلافي:ال ًمىىىا الخضًث غً والًت مؿخغاهم صون الخؼغق إلى جغاثها الثلافي والخىىع الفني وجىىع 3-1

ع اإلاللب بياوي الضعاماجُيي، عحاٌ الفً اإلاكهىعًٍ غلى مؿخىي الىالًت، مً بُنهم ولض غبض الغخمان غبض اللاص

الفىان اإلاػغوف بالغىاء البضوي الكُش خماصة، غمُض ألاغىُت الكػبُت مػؼوػ بىعجاج، ومً بحن اليكاػاث 

 الثلافُت التي حكتهغ بها الىالًت:

 اإلاهغحان الىػني للمؿغح اإلاضعس ي. -

                                                           
3
ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم   مضًٍغ
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ًيىن مسصص ألقػاع مهغحان ؾُضي لخظغ بً زلىف الظي ًدخفل ول قهغ أوث مً ول ؾىت و الظي  -

 الفىان هفؿه و الفغوؾُت.

 اإلاهغحان الىػني للترار  الػِؿاوي الظي ًىظم ول صائفت وهى هىع مً الفليلىع اإلادلي. -

ما  - ت الظي ًدخفل به في ول قهغ ؾبخمبر مً ول ؾىت بػحن جاصلـ جىٍغ مهغحان الكػغ واإلاىؾُلى البضٍو

 اصلـ.للفلُض الكُش خماصة و الكُش الجُاللي غحن ج

ت. -  الللاء الىػني للمىؾُلى الخللُضًت و البضٍو

سُت: هظهغ منها3-2 ت والخاٍع  ( اإلاػالم آلازاٍع

مضًىت هحزا: جلؼ بضواع الكػاًبُت هي إخضي اإلاىاكؼ الؿىىُت للػهض الفُيُلي مػغوفت باؾم أؾان ،وعص  -

 واإلاؿالً جمخض غلى ؾؼذ هظبت في غغبه جهغ الكلف بلضًت ؾُضي بلػؼاع.طهغها في هخاب البىغي ـ اإلامالً 

ا أو اإلاىخبت في  1082بغج مدل: ٌػخبر قبه كلػت بني غام 4 - م مً ػغف إبً جاحفحن، خُث وان مغهؼا إصاٍع

                  م 1083وكذ خمُض الػبض ؾىت 

ني أبي غبض هللا بً 1340ؾىت بغج الترن:  اإلاسجض اللضًم ٌؿمى أًظا بالؼباهت بني    - م في ػمً الؿلؼان اإلاٍغ

سُا في ماي  ني و مىاعاجه جظهغ بمسجض الباقا غلي بىهغان الظي صىف مػلما جاٍع أبي الخؿً بً ؾػُض اإلاٍغ

 م و اغلم و هى في أحل إغاصة جغمُمه.1979

ؼث بصىع لخماًتها مً الخي اللضًم الؼباهت: بىِذ في اللغن الخاصي غكغ و هباقي اإلاضن الؿاخلُت حه -

الهجماث الخاعحُت ) وعاء البداع ( و هظا الجضاع صغم بدصً أو أخصىت بغج اإلادل وباب الجغاص ػبُػت 

 اإلاسؼؽ الػمغاوي ٌػؼي لهظا الخي ػابؼ اللصبت.

 الخي اللضًم جُجضًذ: اغخبرث اإلاضًىت الخىأم للؼباهت -

 ػابػها اإلادلي، أغؼى اللضعة غلى مالخظتها بصىعة أوؾؼ.مً ػغف ؤلاهجلحز و الكغكُحن، بىِذ مً كبل البربغ  

ني الىبحر :بني في  -  بالؼباهت مؿخغاهم 1340اإلاسجض اإلاٍغ

ت ( صلُل غلى وخكُت اإلاؿخػمغ. أًً أخغكذ كبُلت واملت في  - اإلاغامغاث اإلاكهىعة بغاع الفغاقُذ: ) الىلماٍع

عمظان إلى بلضًت التي جدمل إؾمه خُث أغخبر مً م و ًمىىىا أًظا طهغ هغوب الكهُض بً غبض اإلاالً 1845

                                                           
4
ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت لىالًت مؿخفاهم   مضًٍغ
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م، ٌؿخلؼم جىظُم مجمىغت مً الغخالث للخػغف غلى 1954ألاوائل الظًً اؾدكهضوا في مُضان الكغف ؾىت 

سُت التي قهضث أخضار الثىعة الػظُمت.  هظه ألاماهً الخاٍع

 في غهض الاخخالٌ الفغوس ي.  1878مىاعة "عأؽ إفي": أوص ئ ؾىت 

 اوي: هياكل الاسخقبال والقاعديت على مسخوى واليت مسخغاهماملطلب الخ

 ( هياكل الاسخقبال في واليت مسخغاهم2-3الجدول رقم)

صىف اإلاؤؾؿت 

 الفىضكُت
 غضص ألاؾغة غضص الغغف عجبت الخصيُف اؾم اإلاؤؾؿت الفىضكُت

غضص 

 اإلاؿخسضمحن
ش بضاًت اليكاغ  جاٍع

 الفىاصق

 2017/01/06 28 290 150 *4 كصغ اإلاىصىع  1

 مىعَؿخاغا 2
2* 

 *(3)ملترح في الغجبت 
26 47 37 2009/03/08 

 الىسُل 3
 بضون هجىم

 *(2)ملترح في الغجبت 
47 72 5 2013/10/31 

 2017/05/17 8 30 24 *2ملترح  الفُىِؿُت 4

 الؿاخل 5
1* 

 )بػض عفؼ الخدفظاث(
 1996كبل  6 47 30

 2008/08/12 10 19 18 *1 بالؾُى 6

 2006/09/30 25 362 103 *1 اإلاىتزه 7

 وىث واؾذ 8
1* 

 )بػض عفؼ الخدفظاث(
24 38 10 2011/03/02 

 1996حىان  10 94 54 بضون هجىم الؿاهىؾُت 9

 بغج اإلالىن 10
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
26 42 10 2017/07/17 

 هحزا 11
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
14 19 4 2005/02/05 

   4 44 24 بضون هجىم لُخاب 12

 2018/03/01 8 108 56 كُض الخصيُف الخاج غبض هللا 13

 2017/04/17  22 396 117 *3ملترح  الؼهىع  14ؤلاكاماث 
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 2016/06/23 95  211 155 *3ملترح  واب هُبرون 15 الؿُاخُت

 2002/01/01 82 280 70 *)بػض عفؼ الخدفظاث(2 الؿفحر 16

 2013/10/31 7 62 31 *)بػض عفؼ الخدفظاث(1 الغخُل 17

 2011/05/30 17 104 44 *1 ألامغاء 18

19 

 صبالث
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
42 210  8 2017/06/27 

 

 

 ػواعة 20
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
31 63 18 2017/05/17 

 2009/09/22 5 50 33 مغلم بؿبب ألاقغاٌ أوالص بً ٍػً 21

   4 84 14 / صًاع البدغ 22

ل 23  الضعاَو
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
105 140  4 2017/06/21 

 الىاخت 24
مغاؾلت لخلضًم ملف 

 الخصيُف
20 60 3   

هٌؼ 

م  الؼٍغ

 2000/08/13 5 38 19 *)بػض عفؼ الخدفظاث(1 الباهُت 25

   /  19 12 مغلم بؿبب ألاقغاٌ الضوفان 26

الجٌز 

 الػائلُت
 الكمـ 27

 الغجبت الىخُضة

 )بػض عفؼ الخدفظاث(
9 9 5 2002/12/30 

 

 

 

الهُاول 

ألازغي 

اإلاػضة 

 للفىضكت

  صاع اإلاػلم 28

 

 

الهُاول ألازغي اإلاػضة  

للفىضكت غحر مػىُت بػملُت 

 الخصيُف

  

  

 1996كبل  12 72 36

 1996كبل  6 14 14 الجؼائغ 29

ـاض 30  1996كبل  4 48 24 الٍغ

 1996كبل  5 41 28 الغواًاٌ 31

 1996كبل  / 55 17 البضع 32

 

ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع: مضًٍغ
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ىحض  سلم خىالي  6165مكغوع فىضقي في ػىع الاهجاػ، مما ؾُىفغ  38هظا ٍو غ ٍو  مىصب. 867ؾٍغ

 لخسُُـــم: مخمثل فُما ًلي 5ا    

غ. 3930صُفي لألػفاٌ بؿػت مسُم   13 •   ؾٍغ

غ.  3986مغهؼ غائلي بؿػت  17 •  ؾٍغ

غ. 137بُىث قباب بؿػت  02 •  ؾٍغ

غ. 730مسُماث قباب بؿػت  02 •  ؾٍغ

 والكيل الخالي ًىضح  غضص الؿُاح الىافضًً إلت والًت مؿخغاهم ؾىاء الضازلُحن أو ألاحاهب:

 2117-2115( عدد السياح الوافدين إلى واليت مسخغاهم ما بين 1-3رقم )الشكل 

 

 
ت الؿُاخت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع: مضٍع

حن ملُمحن في  مً زالٌ هضا الكيل ًدبحن لىا أن أغلبُت الؿُاح الىافضًً إلى مؿخغاهم هم ؾُاح حؼائٍغ

طئُلت مً الؿُاح ألاحاهب مما ًفؿغ غضم وحىص حشجُؼ الؾخلؼاب ألاحاهب ) الؿُاخت الجؼائغ ووؿبت 

 الخاعحُت(

 /الهُاول اللاغضًت: جدخىي والًت مؿخغاهم بفظل الجهىص الىبحرة غلى هُاول كاغضًت حض هامت منها:2

 مُىاء ججاعي.   -

 ببلضًت مؿخغاهم(. مُىاءًً للصُض )اإلاُىاء الصغحر ببلضًت ؾُضي لخظغ، مُىاء صالمىضع  -

                                                           
5
ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم   مضًٍغ
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مسصصت لتزوٍض مىؼلت الظهغة واإلاىاػم  3مالًحن م 10مً اإلاُاه، منها  3ملُىن م 45ؾض هغامِـ بؿػت  -

 الؿاخلُت باإلاُاه الصالخت للكغب والباقي للغي.

منها في خالت حُضة، مما  70ولم مىػغت بصفت حُضة ومدىمت ٪ 2048قبىت هثُفت مً ػغكاث جلضع بدىالي  -

ت إلغاصة تهُئت بػع الؼغكاث لدؿهُل ٌؿهل ال ىحض أقغاٌ حاٍع ىصىٌ مً حمُؼ والًاث اإلادُؼت بها، هظا ٍو

 خغهت اإلاغوع.

 مُضان للفغوؾُت. - 

 اإلاىخبت الىالئُت والجامػت.  -

 ؤلاطاغت اإلادلُت لىالًت مؿخغاهم. -

 صاع الثلافت ولض غبض الغخمان واوي. -

 مؿغح الهىاء الؼلم. -

 مغاهؼ زلافُت. - 

 مغهؼ للدؿلُت بصالمىضع. -

 املطلب الثالث:مىاطق الخوسع السياحي في واليت مسخغاهم وأهم الاسدثماراث املىجسة فيها

/مىاػم الخىؾؼ الؿُاحي: ًلصض بمىاػم الخىؾؼ الؿُاحي ول مىؼلت أو امخضاص مً الاكلُم  ًدؿم بصفاث 1

ت وإبضاغُت مىاؾبت للؿُاخت، مؤهلت إلكامت أو جىمُت همؽ أوأهثر مً  أوزصىصُاث ػبُػُت وزلافُت وبكٍغ

 الؿُاخت طاث اإلاغصوصًت 

غ اللؼاع الؿُاحي  فيها ومً بحن طلً الخسؼُؽ  مىؼلت ؾُاخُت  16حػمل والًت مؿخغاهم بجهض غلى جؼٍى

 هىخاع 4339,1جبلغ مؿاختها الاحمالُت 
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 مىاطق الخوسع السياحي في مسخغاهم(4-3قم )الجدول ر  

 مىؼلت الخىؾؼ الؿُاحي
 اإلاىكؼ

 الضائغة البلضًت

 فغهاهت اإلالؼؼ 1

 ؾدُضًا ؾدُضًا 2 خاس ي ماماف

 مؼغغان صبالث–اوعَػت  3

 زغوبت 4
 مؿخغاهم مؿخغاهم

 قلف قاػئ 5

 حجاج حجاج 6

 ؾُضي لخظغ
 عأؽ اًفي 7

 بً ع م عمظان 8 بً غبض اإلاالً عمظان

 الصخغة 9

 ؾُضي لخظغ  ؾُضي لخصغ واف ألاصفغ 10

 ؾُضي لخظغ ؾُضي لخصغ اإلاُىاء الصغحر 11

 ؾُضي لخظغ ؾُضي لخصغ غحن ابغاهُم 12

 زظغة ػعٍفت  13

 غكػاقت
 زظغة واف كاصوؽ  14

 غكػاؾت  ؾُضي غبض اللاصع  15

 أوالص بىغالم بداعة  16

ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع: مضًٍغ

 /الاؾدثماعاث الؿُاخُت بىالًت مؿخغاهم2

ؼ اإلاىجؼة غلى مؿخىي الىالًت مً أحل صعاؾت الاؾدثماع الؿُاحي في والًت مؿخغاهم ؾىف  هخؼغق إلى اإلاكاَع

 واإلاخىكفت  اإلاغجلبت والتي جدخاج إلى مىافلت 
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 ( املشاريع املىجسة واملخوقفت خالل الخمس سىواث ألاخيرة5-3الجدول رقم)

ؼ ػبُػت اإلاكغوع  مىاصب الػمل اٌ غضص ألاؾغة  غضص اإلاكاَع

ؼ كُض الاهجاػ  627 2889 20 اإلاكاَع

ؼ اإلاخىكفت  634 1856 12 اإلاكاَع

ؼ  الغحر مخدصله  اإلاكاَع

 غلى جغزُص

10 1839 310 

 1571 6584 42 اإلاجمىع

ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم   اإلاصضع:مضًٍغ

ؼ اللُض الاهجاػ فضع غضصها ب مىصب قغل مباقغ  627مكغوع ؾمدذ بخىفحر  20وبالخالي فئن غضص اإلاكاَع

ؼ مخمخلت في قيل فىاصق،إكاماث ؾُاخُت، بلغ إحمالي غضص ألاؾغة فيها  غ. 2889وغحر مباقغ، هظه اإلاكاَع  ؾٍغ

ؼ الغحر مىؼللت بلغ كضع غضصها ب 6 ؼ ؾخمىً مً جىفحر  10باليؿبت للمكاَع  1839مىصب غمل و 310مكاَع

غ، ًمىً أن ٌػىص الؿبب لػضم   إهؼالكها هى غضم مىدها جغازُص الاؾخغالٌ بػض.ؾٍغ

ؼ اإلاخىكفت  بلغ غضصا  ؼ واهذ مً اإلامىً أن جىفغ  10اإلاكاَع مىصب غمل و ػاكت إًىاء ملضعة ب   634مكاَع

غ 1856  ؾٍغ

 2118(املشاريع املرجقبت لسىت 6-3الجدول رقم )

اإلاباقغة مىاصب الػمل  ػاكت ؤلاًىاء ػبُػت اإلاكغوع

 وغحر اإلاباقغة 

ش اإلادضص لالفخخاح  الخاٍع

  200 444 إكاماث ؾُاخُت

 

 2018ماي 

 20 170 فىضق+ إكامت ؾُاخُت

 20 94 فىضق

 75 364 فىضق

 170 600 إكامت ؾُاخُت

ت الؿُاخت بىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع:مضًٍغ

ؼ اإلاغجلبت التي مً اإلافغوض أن  ًخم إجمامها في الؿىت الخالُت اإلاخمثلت في هُاول ؤلاًىاء  وبالخالي فئن اإلاكاَع

غ و  1672اإلاخىىغت  بحن الفىاصق وؤلاكاماث الؿُاخُت ؾىف جمىً مً جىفحر  مىصب غمل مباقغ  525ؾٍغ

 وغحر مباقغ.

                                                           
6
ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم   مضًٍغ
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غ و إكامخحن ؾُاخُ 628فىاصق بؿػت   3مخمثلت في  غ 1444خحن بؿػت ؾٍغ  ؾٍغ

 املبدث الثالث: دراست خالت وكاالث السياخت لواليت مسخغاهم

 املطلب ألاول : الوكاالث السياخيت املوجودة على مسخوى الواليت 

 ووالت ؾُاخُت  26ًىحض غلى مؿخىي والًت مؿخغاهم 

 2118(الوكاالث السياخيت لواليت مسخغاهم 7-3الجدول رقم )

 اإلاىكؼ الالىترووي غضص اإلاؿخسضمحن 

ض الالىترووي  البًر

 مىاكؼ الخىاصل الاحخماعي
 الىوالت الػىىان الهاجف/الفاهـ

 

 صائمىن  مؤكخىن 

 3  
045 35 51 47 

045 35 51 46 

حي الػغبي بً مهُضي قاعع 

بلضًت  48غماعة خمُضة عكم 

 مؿخغاهم

ووالت 

الؿُاخت 

 مجاهغ

1 

0 3 Mosta_tours27@yahoo.fr 

f/mosta tour 

045 41 36 46 

045 41 36 47 

0782838344 

0782828169 

 25قاعع زؼاب غبض اللاصع عكم 

 بلضًت مؿخغاهم
 2 مىؾخا جىع 

0 5 Murustaga.tours@gmail.co

m 

f/murustaga.tours 

045 41 53 46 

045 41 37 32 

0542698466 

بي عكم   16قاعع حلؼي غٍغ

 بلضًت مؿخغاهم 

مىعَؿخاكا 

 جىع 
3 

0 4 www.nedjma.voyage.com  

nedjmasiyaha@gmail.com 

nedjma siyaha 

045.42.23.61 

045.42.23.65 

0551618437 

ت الثالثت عكم  اإلاىؼلت الخظٍغ

07 

 صالمىضع بلضًت مؿخغاهم

هدمت 

مؿخغاهم 

 أؾفاع

4 

0 3 Tourafagency.com 

tourafagency@yahoo.fr 

touraf agency benmansour 

045 41 08 08 

045 41 09.09 

045.41.05.05 

0793.55.22.24 

 35قاعع بً صولت الػغبي عكم 

 بلضًت مؿخغاهم

جىعاف 

 أحيس ي
5 

2 01 Kasous.tour@yahoo.fr 045 41 60 95 

045 41  60 96 

0551841792 

0771561261 

قاعع بً غُاص حي خمى 

بلضًت  06بىجلُلِـ خصت عكم 

 مؿخغاهم

 6 كؿىؽ جىع 

 3  
045 30 92 82 

045 30 92 82 

م وهغان  ان ػٍغ  ؤلاكامت ٍع

 بلضًت مؿخغاهم

ملغاع جىع 

ووالت 

الؿُاخت 

7 

mailto:Mosta_tours27@yahoo.fr
mailto:Mosta_tours27@yahoo.fr
mailto:Murustaga.tours@gmail.com
mailto:Murustaga.tours@gmail.com
http://www.nedjma.voyage.com/
http://www.nedjma.voyage.com/
mailto:nedjmasiyaha@gmail.com
mailto:nedjmasiyaha@gmail.com
mailto:tourafagency@yahoo.fr
mailto:tourafagency@yahoo.fr
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 وألاؾفاع

 4 E/benzinetours.sinplesite.co

m 

045420067 

045420068 

0662414140 

0554365186 

م وهغان حي  مؿىً  72ػٍغ

بلضًت  37كؼػت "ص" عكم 

 مؿخغاهم

ً جىع   8 بً الٍؼ

 3 E/FANOUSSE27@outlook.f

r 

045433573 

0542777182 

 209قاعع حبلي مدمض عكم 

 بلضًت مؿخغاهم 03مدل عكم 

الفاهىؽ 

 لألؾفاع
9 

 4  

045 44 48 33 
 30الكاعع الىػني عكم 

 بلضًت حجاج 

الؼغاػكت 

للؿُاخت 

والؿفغ 

 )فغغُت(

10 

0 3 Rahmavoyages5@gmail.co

m 

f/rahmavoyages 

045 30 00 75 

0668405713 

0772542679 

0772622716 

 14ججؼئت ؾاخت الثلافت عكم 

 بلضًت مؿخغاهم 02مدل عكم 
 11 عخمت  ؾفغ

3 2 ONAT_mostaganem@yaho

o.fr 

f/ONAT MOSTAGANEM 

045 41 33 50 

045 41 33 51 

0791236670 

ههج مدمض زمِؿتي بلضًت  12

 مؿخغاهم

اإلاؤؾؿت 

الىػىُت 

ت  الجؼائٍغ

 للؿُاخت

12 

1 3 SAHATATOUTE27@GMAIL

.COM 

f/SAHATATOUTE/ 
045 33 21 62 

قاعع غبض حي الػلُض لؼفي، 

 بلضًت مؿخغاهم 53اللاصع عكم 

ؾاخت الخىث 

للؿُاخت 

وألاؾفاع  

 )فغغُت(

13 

0 2 www.idrissia_voyages.net 

idrissiadz@yahoo.fr 

f/idrissiavoyage 

045 42 34 16 

045 42 34 18 

0661246823 

0560948066 

 ههج بً ًخي بللاؾم 18

 بلضًت مؿخغاهم 

ؿُت   ؤلاصَع

 للؿفغ
14 

0 2 Elhadj_djilali@yahoo.fr 

f//elhadj djilali 
045.41.81.95 

045.41.81.95 

0773578917 

 قاعع الػلُض غمحروف  96

 بلضًت مؿخغاهم

الخاج 

 الجُاللي

للؿُاخت  

 وألاؾفاع

15 

2 1 Mimosa 

voyage@gmail.com 

voyages.com-www.mimosa 

f//mimosa voyages 

045.42.34.62 

0454234.62 

0556729513 

قاعع مسخاعي الغالي بُمىث   05

 بلضًت مؿخغاهم

مُمىػة 

 أؾفاع
16 

mailto:E/FANOUSSE27@outlook.fr
mailto:E/FANOUSSE27@outlook.fr
mailto:Rahmavoyages5@gmail.com
mailto:Rahmavoyages5@gmail.com
mailto:ONAT_mostaganem@yahoo.fr
mailto:ONAT_mostaganem@yahoo.fr
mailto:SAHATATOUTE27@GMAIL.COM
mailto:SAHATATOUTE27@GMAIL.COM
http://www.idrissia_voyages.net/
http://www.idrissia_voyages.net/
mailto:idrissiadz@yahoo.fr
mailto:idrissiadz@yahoo.fr
mailto:Elhadj_djilali@yahoo.fr
mailto:Elhadj_djilali@yahoo.fr
mailto:voyage@gmail.com
http://www.mimosa-voyages.com/
http://www.mimosa-voyages.com/
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0 4 www_odysse voyages.dz 

odyseesafar@yahoo.fr 

odysse voyage 

045 41 30 93 

045 41 30 94 

0661704271 

 قاعع بً ؾاًذ غالي  06

 بلضًت مؿخغاهم

أوصٌس ي 

 ؾفغ
17 

0 2 sablettesvoyages@yahoo.fr 

 

045 42 73 51 

0773450772 

0667261966 

 

 قاعع ولض غِس ي بللاؾم 

 بلضًت مؿخغاهم 13عكم 
 18 جىع   ؾابالث

 3  
045 48 62 62 

045 48 63 63 

ت الكاعف   قاعع ػىاهٍغ

 بلضًت غحن جاصلـ

قالىهج 

جغافل أهض 

 جىعػ

19 

 2  

045 24 20 57 
 قاعع كاض ي خلُمت 

 بلضًت ؾُضي غلي

ؾُضي 

لخظغ بً 

 زلىف

20 

 4  045 20 28 54 

045 20 28 54 

بلضًت 5حي قمىمت الػمااعة ب 

 مؿخغاهم 

بىكحراث 

 فىاًاج
21  

 2  
045 24 94 74 

045 24 94 75 

قاعع س ي غبض هللا ؾُضي 

 لخظغ مؿخغاهم 

الخصُف 

للؿُاخت 

 وألاؾفاع

22 

 3  
045 41 84 30 

 35مدمض عكم   ههج زمِؿتي

 مؿخغاهم 03خصت عكم 

بىػا  ماٍع

 فىاًاج
23 

01 01 tours.com-www.alayakouta 

-contact@alyakouta

tour.com 

 

045 36 50 54 

0671.61.13.70  

مىغع   106صًىان الخبىب عكم 

 مؿخغاهم
 24 الُاكىجت جىع 

0 1 benhamadihabib@gmail.co

m 

 

045 41 37 55 

0557611473 

0698101112 

 

حي الػلُض لؼفي قاعع زؼاب 

 37غبض اللاصع عكم 

الظهغة 

 أؾفاع
25 

 2 E/ZIDOUNE45@yahoo.fr 
049785421 

0550711741 
 وؾؽ مضًىت مؿخغاهم

ضون  ٍػ

للؿُاخت 

 والؿفغ

26 

ت الؿُاخت لىالًت مؿخغاهم  اإلاصضع: مضًٍغ

 

 

mailto:odyseesafar@yahoo.fr
mailto:odyseesafar@yahoo.fr
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http://www.alayakouta-tours.com/
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 املطلب الثاوي: هخائج الدراست ومىاقشتها

 :ألاؾئلت اإلاؼغوخت غلى الىواالث الؿُاخُت 

كمىا بؼغح مجمىغت مً ألاؾئلت مً أحل الخػغف غلى الضوع الظي جلػبه وواالث الؿُاخت في جيكؽ الؿُاخت  

 ووالت ؾُاخُت مىحىصة غلى مؿخىي والًت مؿخغاهم. 226وواالث ؾُاخُت مً أصل  10غلى   

 ػبُػت ألاؾئلت :

ؼ منها الهضف وان اإلاغللت ألاؾئلت مً حملت هىانألاؾئلت اإلاغللت:  ألاؾئلت والخصىٌ غلى إحاباث  في الخىَى

 صكبلت

 ألاؾاس ي للىواالث الؿُاخُت في مؿخغاهم الضوع  مػغفت إلى أهثر الخلغب منها الهضف ألاؾئلت اإلافخىخت: وان

 exelمػالجت هخائج ألاؾئلت:  جم مػالجت ألاحىبت التي الخصٌى غليها بىاؾؼت بغهامج 

 :جدلُل هخائج الضعاؾت 

 :  ما هي ػبُػت الىوالت ) مغؾله، مؿخلبله، مكترهت(؟01ؾؤاٌ 

 السياخيت بمسخغاهم(هوع الوكاالث 2-3الشكل رقم )

 

  اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

مً الػضص ؤلاحمالي للػُىت اإلاضعوؾت  وواالث   6مً زالٌ الكيل اإلابحن أغاله ًدبحن أن مػظم الىواالث  بػضص 

باإلاائت هي وواالث مكترهت أي حػخمض غلى إؾخلباٌ ؾُاح أحاهب أو ختى ؾُاح صازلُحن مً مىاػم  60بيؿبت 

باإلاائت هي وواالث مغؾلت حػمل فلؽ غلى إعؾاٌ ؾُاح مً  40أزغي مً الجؼائغ زاعج مؿخغاهم،  ووؿبت 

 ئغ وختى إلى صٌو أحىبُت. وال ًىحض أي ووالت مؿخلبلت فلؽ مضًىت مؿخغاهم إلى مضن أزغي في الجؼا
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 مشتركة مرسلة  مستقبلة
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 : ما هي هىغُت الػمالت التي حػخمض غليها الىوالت؟ 02ؾؤاٌ

( العمالت املعخمد عليها من طرف الوكاالث السياخيت3-3الشكل رقم )

 

  اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها 

مً زالٌ الكيل أن حمُؼ الىواالث الؿُاخُت اإلاضعوؾت حػخمض غلى جىظُف ًض غاملت مؤهلت وطاث قهاصاث  

 باليكاغ الؿُاحي.حامػُت في الخسصصاث اإلاغجبؼت 

 : ما هي اإلاهام التي جلىم بها الىوالت؟03ؾؤاٌ 

 ( مهام الوكاالث السياخيت4-3الشكل رقم )

 

  اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها 

 اإلاهام مً زالٌ الكيل أغالم ًدبحن أن مػظم الىواالث الؿُاخُت حػخمض بالضعحت ألاولى غلى اللُام ب

الىالؾُىُت اإلاخمخلت  في بُؼ جظاهغ الؿفغ، جىلي غملُت حجؼ الغغف في الفىاصق، مػالجت ملفاث 
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خدمات الحج و 
 العمرة
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الخصٌى غلى الخأقحرة، زضماث الدج والػمغة هما أن أغلبها جلىم غلى التروٍج للؿُاخت الخاعحُت 

مؼ الؿُاخت  ملاعهت بالؿُاخت الضازلُت. أي أجها حػمل غلى حشجُؼ الؿُاخت اإلاىفضة باإلالاعهت

الاؾخلبالُت ال جغغب الىواالث الؿُاخُت غلى مؿخىي والًت مؿخغاهم في اإلاجاػفت بػمل بغامج ؾُاخُت 

الاؾخلباحؿتهضف اؾخلؼاب ؾُاح أحاهب ألجها جغي أن مكيلت اعجفاع اؾػاع  الخضماث الؿُاخُت  

 فكل مثل هاجه البرامجوالثلافت الؿُاخُت ااإلادضوصة إلاىحىصة لضي اإلاىاػىحن الؿبب الغئِس ي في 

حؿتهضف اؾخلؼاب ؾُاح أحاهب ألجها جغي أن مكيلت اعجفاع اؾػاع  الخضماث الؿُاخُت  والثلافت الؿُاخُت 

ااإلادضوصة إلاىحىصة لضي اإلاىاػىحن الؿبب الغئِس ي في فكل مثل هاجه البرامج باإلطافت إلى غضم وحىص مغافم 

 خغاهم(ؾُاخُت جىافم عغباث الؿُاح ألاحاهب )خالت مؿ

 : هل ًىحض للىوالت فغوع في مىاػم أوصٌو أزغي؟04ؾؤاٌ

 ( فروع الوكاالث السياخيت5-3الشكل رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

باإلاائت مً الىواالث اإلاضعوؾت ًىحض لها فغوع في صٌو  ومىاػم أزغي خؿب ؤلاحاباث اإلاخدصل غليها. وهظا  60

باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت التي 40ض ًفؿغ كُام هظه ألازحرة ببرامج ؾُاخُت صازلُت وزاعحُت بِىما ًىح

 لِـ لها أي فغع وهظا الكخصاع صوعها غلى اإلاهام الىالؾُىُت الخللُضًت.
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هل يوجد للوكاالت السياحية فروع في 
 مناطق أو دول أخرى؟

الوكاالت التً لها فروع 
  فً دول أو مناطق أخرى

الوكاالت السٌاحٌة التً 
 لٌس لها أي فروع
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 : هل ًىحض حػاون مؼ وواالث ؾُاخُت أحىبُت في صٌو أزغي؟05ؾؤاٌ

 ( حعامل الوكاالث السياخيت مع الوكاالث ألاجىبيت6-3الشكل رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها 

خىالي أهثر مً هصف الػُىت اإلاضعوؾت لها  حػاون مؼ وواالث أحىبُت وطلً في إػاع البرامج الؿُاخُت ولىً 

هاجه البرامج زاصت بالؿُاخت اإلاىفضة أي أجها ال جلىم بئغضاص بغامج ؾُاخُت زاصت خؿب ؤلاحاباث فئن 

بىالًت مؿخغاهم أو مىؼلت أزغي مً الجؼائغ وجىول جلً الىواالث ألاحىبُت ببُػها والتروٍج لها في الً البلضان 

 وإهما الػىـ أي أن هضا الخػاون لِـ بكيل جباصلي.

 ُت مً ػغف ووالخىم؟:هل ًخم إغضاص بغامج ؾُاخ06ؾؤاٌ

 (  إعداد البرامج السياخيت من طرف الوكاالث7-3الشكل  رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها 
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باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت حػخمض غلى اللُام بئغضاص البرامج الؿُاخُت  80مً الكيل أغالم ًدبحن أن 

باإلاائت مً الىواالث ال حػخمض غلى إغضاص البرامج الؿُاخُت. ومً زالٌ ؤلاحاباث  20صازلُت وزاعحُت وبيؿبت 

 ها مً ػغف هاجه الىواالثالالخلت ؾىف هخػغف غلى هىغُت البرامج الؿُاخُت التي ًخم إغضاص

 : هل جلىم ووالخىم بئغضاص بغامج الؿُاخت الضازلُت07ؾؤاٌ

 ( اعداد برامج السياخت الداخليت من طرف الوكاالث8-3الشكل رقم)

 
 مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها اإلاصضع: 

مً زالٌ هظا الكيل ًدبحن أن مػظم الىواالث الؿُاخُت جلىم بئغضاص بغامج ؾُاخُت صازلُت إلاىاػم 

 مسخلفت في الجؼائغ.

 :ما هىغُت الؿُاح التي جخػامل مػهم الىوالت بىثرة؟08ؾؤاٌ

 ل معهم  الوكاالث السياخيت(هوعيت  السياح التي جخعام9-3الشكل رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

0

2

4

6

8

10

الوكاالت التً تقوم بإعداد 
   برامج السٌاحة الداخلٌة

الوكاالت التً ال تقوم بإعداد 
 برامج السٌاحة الداخلٌة

 هل يتم إعداد برامج السياحة الداخلية

هل ٌتم إعداد برامجالسٌاحة 
 الداخلٌة

70 

30 

 ما نوعية السياح التي تتعامل معهم الوكالة

  السٌاح الداخلٌٌن

 السٌاح األجانب
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باإلاائت مً الؿُاح التي جخػامل مػم الىواالث الؿُاخُت هم ؾُاح صازلُحن ؾىاء اللاػىحن بىالًت  70

باإلاائت فلؽ مً  30مؿخغاهم و اإلاخىحهحن للؿُاخت في مىاػم أزغي صازل الجؼائغ أو صٌو أزغي بِىما وؿبت 

وحىص بغامج وحهىص ؾُاخُت   الؿُاح ألاحاهب الظًً جخػامل مػهم الىواالث الؿُاخُت. وهظا ًضٌ غلى غضم

لجظب الؿُاح ألاحاهب.أي ال حػخمض غلى اللُام ببرامج ؾُاخُت اؾخلبالُت. خؿب هاجه الاحاباث فئن الؿُاح 

الضازلُحن ًلصض بهم ػبائً الىوالت الغاغبحن في اللُام بغخاالث ؾُاخُت  صازلُت والغاغبحن في اللُام بغخالث 

ي جخػامل مػهم فهي جفظل الخػامل مؼ الؿُاح الغاغبحن في اللُام بالغخالث لضٌو أحىبُت هم أهثر الؼبائً الت

الؿُاخُت إلى صٌو أحىبُت، وطلً لؿهىلت الخػامل مؼ اإلاغافم الؿُاخُت اإلاىحىصة في جلً الضٌو زاصت مً 

ػمل خُث الجىصة والخيلفت مما ًمىنها مً إغضاص بغامج ؾُاخُت جخىافم مؼ عغباث ػبائنها. وبالخالي فهي ح

 بالضعحت ألاولى غلى حشجُؼ الؿُاخت الخاعجي

 : ما هي هىغُت الؿُاخت التي ًفظلها ػبائً الىوالت؟09ؾؤاٌ

 (السياخت املفضلت لدى زبائن الوكاالث11-3الشكل رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

مً زالٌ الكيل اإلابحن أغاله فئن غالبُت  ػبائً الىواالث الؿُاخُت التي صعاؾتها ًفظلىن الؿُاخت الخاعحُت 

أي أجهم ًفظلىن الخىحه إلى بلضان أزغي خؿب ؤلاحاباث اإلاخدصل غليها أغلب هاجه البلضان هي جىوـ، 

باإلاائت مذ الؿُاح الضازلُحن الظًً جخػامل  70اإلاغغب، جغهُا زاصت في مىؾم الصُف. وبالخالي ًمىً جفؿحر 

مػه الىواالث الؿُاخُت أغلبهم ًفظلىن البرامج الؿُاخُت الخاعحُت لػضة أؾباب مً أهمها إهسفاض 

ت.جيالُفها باإلالاعهت مؼ جيالُف الغخالث الضازلُت، حىصة الخضماث الؿُاخُت   اإلالضمت فيها و أؾػاعها الغمٍؼ
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 هىغُت الؿُاختالتي ًفظلها ػبائً الىوالت

 السٌاحة الداخلٌة

  السٌاحة الخارجٌة
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 :هل ًخم التروٍج للمىاػم الؿُاخُت في والًت مؿخغاهم مً ػغف ووالخىم؟10ؾؤاٌ 

 ( الترويج للمىاطق السياخيت في مسخغاهم من طرف الوكاالث السياخيت11-3الشكل رقم)

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت اإلاضعوؾت حػخمض غلى التروٍج  70مً زالٌ الكيل اإلاىضح أغاله فئن وؿبت 

م اللُام بئغضاص بغامج للمىاػم الؿُاخُت اإلاىحىصة في  مؿخغاهم في اإلاىاػم ألازغي مً الىػً غً ػٍغ

اصة في اإلاغافم الؿُاخُت التي حكهضه الىالًت زاصت باعن مىؾخاالهض الظي  الؿُاخُت وزاصت مؼ الخلضم والٍؼ

التروٍج  باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت ال حػخمض غلى 30ًظم غضة مغافم للترفُه و وؤلاًىاء واإلاؼاغم.أما وؿبت 

 للمىاػم الؿُاخُت. لىنها وػاوي مً مكيلت أن التروٍج للؿُاخت في مؿخغاهم ًلخصغ فلؽ في فصل الصُف.
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ىم جىهُل وواالث ؾُاخُت في مىاػم أزغي جغوج 11ؾؤاٌ : هل ًخم إغضاص بغامج ؾُاخُت في والًت مؿخغاهم ٍو

 لها؟

 (الخعامل مع وكاالث سياخيت في مىاطق أخرى من الوطن 12-3الشكل رقم)

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت حػخمض غلى إغضاص بغامج ؾُاخُت لىالًت  60الخظ أن مً زالٌ هظه الىدُجت ه

مؿخغاهم وجلىم بخىهُل وواالث أزغي في الىػً بالتروٍج لها و هظا ٌػني أجها حؿاهم في حشجُؼ الؿُاخت 

مىً جلؿُ 40الضازلُت. أما وؿبت  م هاجه اليؿبت باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت فهي ال جلىم بهظه الػملُت ٍو

باإلاائت مً الىواالث الؿُاخُت التي ال حػخمض في وكاػها غلى إغضاص بغامج ؾُاخُت زاصت بىالًت  30إلى 

م الفغوع التي جمخلىها. 10مؿخغاهم، و   باإلاائت  حػخمض غلى التروٍج للبرامج اإلاػضة مً ػغفها بىفؿها غً ػٍغ
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 لى مؿخىي الىالًت )مثل اإلاؤؾؿاث الفىضكُت(؟: هل هىان حػاون مؼ مؤؾؿاث ؾُاخُت غ12ؾؤاٌ

 ( الخعاون مع املؤسساث السياخيت في الواليت13-3الشكل رقم )

 

 الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليهااإلاصضع: مً إغضاص 

مً زالٌ ؤلاحاباث اإلاخدصل غليها فئن غالبُت الىواالث الؿُاخُت ال جغبؼها أي إجفاق مؼ اإلاؤؾؿاث 

الؿُاخُت  وهظا ما ًؤزغ غلى جيالُف البرامج الؿُاخُت اإلاػضة مً ػغفها فلى ًخم الخػاون مؼ مثل هظه 

ت وبالخالي ؾُيىن هىان ؾهىلت وإمياهُت اإلاؤؾؿاث ًىف ًيىن هىان غغض  زضماث ؾُاخُت بأؾػاع عمٍؼ

حن إلى صٌو أزغي  هبحرة في حظب الؿُاح الضازلُحن وألاحاهب والخللُص مً ظاهغة جىحه الؿُاح الجؼائٍغ

 للظاء غؼلهم.
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في : هل ًخم الخىؾؽ في بُؼ بغامج ؾُاخُت مػضة مً ػغف وواالث ؾُاخُت مً مىاػم أزغي 13ؾؤاٌ

 الجؼائغ؟

 ( جوسط الوكاالث السياخيت في بيع البرامج السياخيت14-3الشكل رقم )

 

 اإلاصضع: مً إغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى ألاحىبت اإلاخدصل غليها

خغاهم خؿب هظا الكيل فئن هىان حػاون مكترن ما بحن الىواالث الؿُاخُت اإلاىحىصة غلى مؿخىي والًت مؿ

 والىواالث اإلاىحىصة في مىاػم أزغي وهظا ما ًفؿغ غمل هظه الىواالث غلى جيكُؽ الؿُاخت الضازلُت.
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هل يتم التوسط في بيع برامج سياحية معدة 
من طرف وكاالت سياحية من مناطق أخرى 

 في الجزائر

الوكاالت التً تتوسط فً بٌع 
برامج سٌاحٌة معدة من طرف 
وكاالت سٌاحٌة من مناطق 
 أخرى من الجزائر
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 خالصت 

مً زالٌ هظا الفصل جه اؾخػغاض صوع أهم هُئت ؾُاخُت مكغفت غلى اليكاغ الؿُاحي في والًت 

ت الؿُاخت والصىاغت الخللُضًت. جبحن مً زالٌ  اإلاػلىماث التي جدصلىا غليها مً هظه مؿخغاهم وهي مضًٍغ

الهُئت أن والًت مؿخغاهم جدخىي غلى ملىماث ؾُاخُت مخىىغت مً غاباث قىاػئ وخماماث مػضهُت. 

بىحىصوص غضة مىاػم للخىؾؼ الؿُاحي وغضة اؾدخماعاث ؾُاخُت في اإلاىؼلت مً اإلاىخظغ جؼىعالؿُاخت 

ف باإلاىخج الؿُاحي في مؿخغاهم أهثر مً بمؿخغاهم و ٌكغف غلى إغضاص البرامج الؿُاخُت الخ ووالت   20ػٍغ

ذ مؼ مضعاء  وواالث ؾُاخُت جبحن أن هاجه الىواالث جلىم لػمل بغامج  10ؾُاخُت مً زالٌ اإلالابلت التي أحٍغ

الؿُاخت الضازلُت، جخىؾؽ في بُؼ بغامج الؿُاخت الخاعحُت وحػض أًظا بغامج الؿُاخت في صٌو أحىبُت لىً 

 لؿُاح ألاحاهب.ال حؿخلؼب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

09 
 

 ىاع والىواالث الظُاخُت  مً خُث املفهىم ألاه الخؿسق في هره الدزاطت إلى عدة حىاهب مخعللت بالظُاخُتتم 

أهم ملىماث باإلغافت إلى ان التي جلىم عليها ، وألازووالدوافع التي جدفع ألاشخاص لللُام بسخالث طُاخُت 

. وأهم ى العالكت السابؿت بين الؿلب والعسع الظُاحيُت واملادًت وغيرها مع الخؿسق إلالجرب الظُاحي الؿبُع

باإلغافت إلى الخؿسق إلى  .والاحخماعُتهره ألازيرة الاكخطادًت  وأثاز املىظماث التى حشسف  على الظُاخت 

 ألاهىاع وأهم ألاعماٌ التي جلىم بها.الىواالث الظُاخُت مً خُذ املفهىم و

ت مً خُث أهمهم جم دزاطت  ؾم الظُاخت فيها مع و املىا امللىماث التي جصزس بها الجصائس  الظُاخت الجصائٍس

ىال إلى أهم وحظهس على جسكُت اليشاؽ الظُاحي الجصائسي وض إلاشازة إلى الهُئاث الظُاخُت التي حشسف على

س البرامج املخبعت لخؿ هما جم  0202وجىمُت الظُاخت بالجصائس وهى املسؿـ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت ٍى

. وجأثيرها والىاجج الدازلي الخام وميزان املدفىعاثأثاز الظُاخت على بعؼ املخغيراث الاكخطادًت  اطخعساع

 حعُم اليشاؽ الظُاحي على الجاهب الاحخماعي ومعسفت أهم املعىكاث التي 

ت الظُاخت والطىاعت الخللُدًت لىالًت مظخغاهم  نهرا وكد وا الجاهب الخؿبُلي عبازة عً دزاطت مدًٍس

ا جؿسكىا إلى امللىماث الظُاخُت في الىالًت وألحب مهئت املشسفت على الظُاخت بىالًت مظخغاهم الهُ باعخبازها

مىعت مً ألاطئلت على جىغُذ هُفُت حظاهم الىواالث الظُاخُت بدشجُع الظُاخت في مظخغاهم كمىا بؿسح مج

 عدد مً الىواالث الظُاخُت املىحىدة في مظخغاهم.

ٌ مً  ًدبين أن الظُاخت ت للعدًد مً الدو هم في جدلُم الخىمُت االتي حظ اللؿاعاث الاكخطادًت الجىهٍس

ٌ  الاكخطادًت والاحخماعُت وجىفير مىاضب  مً زالٌ مظاهمتها في الىاجج املدلي إلاحمالي للعدًد مً الدو

ع مطادز الدزل.   الشغل باإلغافت إلى مظاهمتها في جىَى

لتركُت اكخطاد بدًل للمدسوكاث خظب ما  ولم حعد زُازا، أضبدذ غسوزة  الظُاخت فباليظبت لحالت الجصائس 

عددة وحعله مىزدا هاما وزاضت أنها جخمخع باملىازد الظُاخُت املخ حاء به املسؿـ الخىحُهي للتهُئت الظُاخُت

جيىن مسهصا ؤهلها ألن لتي جاملىار   اعخداٌث، أنهاز غاباث خماماث معدهُت، امً صحازي، مسجفعاملخىىعت و 

بجمىد فعالت فُما ًسظ املؤهالث هره املؤهالث  دعمفي خىع املخىطـ وهرا إذا جم  للجدب الظُاحي 

 في هرا اللؿاع الاطدثمازاثمً  املادًت مً املسافم الترفيهُت وهُاول إلاًىاء وغيرها

إمياهُاث الظُاخُت ال بأض بها في الىكذ الساهً إال أن مؤشساث هرا اللؿاع  فالبرغم مً جىفس الجصائس على

س هرا اللؿاعغًمىً أن ًيىن هرا زاحع إلى  غير مخىاشهت مع املىازد الظُاخُت.  ً.م ُاب حهىد فعالت لخؿٍى

ت.  حهت وعدم فعالُت وواالث الظُاخت في حشجُع الظُاخت الجصائٍس
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 الظُاخُت الاطدثمازاثشهدث جؿىز فُما ًسظ ظخغاهم جبين أن والًت م بدُث مً زالٌ الدزاطت املُداهُت

على وبازن مىطخاالهد مما طىف ًمىً الىواالث الظُاخُت ،  AZ فىادقاملىجصة فيها أهمها وان طالطل 

إدا ما اعخمدث على  الدازلُين وألاحاهب  ببرامج طُاخُت جمىً مً حدب الظُاحت مً اللُام مظخىي الىالً

الفىادق مً أحل الخسلظ مً مشيلت ث مع املؤطظاث الظُاخُت في مظخغاهم وعلى زأطها اجفاكُاابسام 

 ازجفاع الاطعاز.

ىاهب املسجبؿت بها، جىضلىا إلى حملت ولىا إلاملام بجمُع الجاخ مً زالٌ هره الدزاطت التي كمخا بها         

 :ج الخالُتالىخائ

 الظُاحي ً  في هرا اللؿاع. مؤهلت أثس على هلظ العمالت وهرا  هلظ في مساهص الخيٍى

    ٌظاهم اللؿاع الظُاحي الجصائسي بيظبت حد غعُفت في الىاجج الدازلي الخام ودلً لتهمِش هدا

 اللؿاع.

  غعف مظاهمت اللؿاع الظُاحي في خل مشياة البؿالت وزلم مىاضب شغل وهراًمىً أن ًيىن

 الظُاخُت  الاطدثمازاثزاحع إلى كبت 

  ت جم  مسجىص على املىاؾمباملعنى ألاصح جىشَع هره ألازيرة    عدم وحىد ؾاكاث إًىاء وافُت أو الحػٍس

 عُفتالظاخلُت وباقي املىاؾم ألازسي ؾاكت إلاًىاء فيها غ

 .ين ملُمين في الخازج  جدفم الظُاح ألاحاهب الىافدًً معظمهم طُاح حصائٍس

  بين الىفلاث في امليزان الظُاحي هاجج عً غعف في الاًساداث الظُاخُت هدُجت عً جفاوث عجص

ين إلى الظُاخُت، وذلً بظبب  وإلاًساداثالظُاخُت  ادة الظُاخت العىظُت ) املىاؾىين الجصائٍس ٍش

 الخازج(

  الىواالث الظُاخُت جفػل الخعامل مع الظُاح الساغبين في اللُام بالسخالث الظُاخُت إلى دٌو

 املىحىدة في جلً الدٌو زاضت مً خُثظهىلت الخعامل مع املسافم الظُاخُت وذلً ل ،أحىبُت

عمل وبالخالي فهي ح .الجىدة والخيلفت مما ًمىنها مً إعداد بسامج طُاخُت جخىافم مع زغباث شبائنها

 الخازحُت.بالدزحت ألاولى على حشجُع الظُاخت 

ال جسغب الىواالث الظُاخُت على مظخىي والًت مظخغاهم في املجاشفت بعمل بسامج طُاخُت حظتهدف اطخلؿاب 

ملىحىدة  طُاح أحاهب ألنها جسي أن مشيلت ازجفاع اطعاز  الخدماث الظُاخُت  والثلافت الظُاخُت ااملددودة

باإلغافت إلى عدم وحىد مسافم طُاخُت جىافم  هاجه البرامج. مثللدي املىاؾىين الظبب السئِس ي في فشل 

 زغباث الظُاح ألاحاهب )خالت مظخغاهم(
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  ملخطس على  الىواالث الظُاخُت في والًت مظخغاهم مع وواالث أحىبُت ولىً هرا الخعاون  حعاون

 لجصائس أي أن الخعاون ألاحىبُت والخىطـ لبُع بسامجها الظُاخُت في اً البلدان التروٍج للظُاخت في جل

 بُنها لِع بشيل جبادلي.

 الىواالث الظُاخُت في مظخغاهم جلىم بئعداد  الظُاح ألاحاهب بين الظُاخت الدازلُت واطخلؿاب

 بالدزحت ألاولى بسامج الظُاخت الدازلُت

  ومىطمُت في مىطم الطُف فلـالظُاخت في والًت مظخغاهم جبلى طُاخت دازلُت 

 صحة الفرضيات:اختبار 

الظُاخت حعخبر مً أهم اللؿاعاث الخدماجُت التي جمثل في اهخلاٌ ألاشخاص مً ميان  الفرضية ألاولى:

إكامتهم ألاضلي إلى مىاؾم أزسي طىاء دازل دولتهم أو في دولت أزسي ألغساع مسخلفت، حشسف على اليشاؽ 

ت حظاهم في جلدًم وافت ا لخدماث و الظُاحي عدة هُئاث مً أهمها وواالث الظُاخت التي حعد مؤطظاث ججاٍز

 الدظهُالث الظُاخُت للساغبين في اللُام بسخالث طُاخُت فسغُت صحُدت 

جمخلً الجصائس عدة ملىماث طُاخُت جأهلها ألن جيىن مسهصا للجرب الظُاحي وحظعى  الفرضية التانية:

م حملت مً البرامج والجهىد إال أنها لم حظاهم بالشيل املسغ س وجسكُت اليشاؽ الظُاحي عً ؾٍس ىب فُه لخؿٍى

ت فسغُت صحُدت  وزبما ذلً ٌعىد إلى هُفُت جؿبُلها  وإلى العىائم املسخلفت التي حعسكل الظُاخت الجصائٍس

وخاولذ  أو املؤطظاجُت  الؿبُعُت باإلمياهُاث حعلم ما طىاء ، مؤهالث هبيرة على الجصائس المخالن هظساوذلً 

ت أهمها وان بسهامج التهُئت الظُاخُت    م حملت مً البرامج الخىمٍى فعال دعم هره الامياهُاث الظُاخُت عً ؾٍس

جؿمذ مً زالله بجعل الجصائس بلد طُاحي زائدا مىافظا للدٌو الظُاخُت املجاوزة إال أنها بالسغم مً  0202

 .كخطادًتذلً جبلى مظاهمت هرا اللؿاع غئُلت في املخغيراث الا

معظم الىواالث الظُاخُت املىحىدة على مظخىي الىالًت حشجع الظُاخت املىفدة إلى الخازج الفرضية الثالثة: 

 أطعاز الخدماث الظُاخُت زاضت في فطل الطُف. الزجفاعو ذلً لِع لىلظ في الهُاول الظُاخُت وإهما 

 أضىاف الىواالث الظُاخُت املىحىدة في الىالًت التي أغلبها مً الطىف وهرا جبين مً زالٌ  فسغُت صحُدت

ا أو زطىضا وشاؾها املمازطت ب ألاحىبت التي  .والدولي املظخىي  على لظُاح املىفدة - الظُاخت في خطٍس

 جدطلىا

ًسظ الظُاخت الدازلُت  بدُث أهدث أهه فُماغاهم خظمُت بمً مجمىعت مً مدزاء الىواالث الظُاخ عليها

ً مً والًاث أزسي مً الىؾً وطُاخت ألاحاهب اللُام بئعداد فهي جفػل  ،أي طُاخت املىاؾىين الجصائٍس
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ين وهرا لعدم بسامج حظتهدف حىدة في الخدماث الظُاخُت امللدمت  وحىد و  اطخلؿاب الظُاح الجصائٍس

طدثمازاث الظُاخُت الحالُت فهي جؿمع إلعداد مثل إال أهه مع الا   الري ًسقى لسغباث الظُاح ألاحاهب بالشيل

ين إلى دٌو أزسي أي هرا الىىع مً البرامج كُامهم  أما فُما ًسظ الظُاخت الدازلُت وطُاخت الجصائٍس

زحُت وختى الخىطـ في عملُت بُع البرامج ابالظُاخت الخازحُت فهي جفػل اللُام بئعداد بسامج الظُاخت الخ

ً الدٌو املىحىدة فيها  وهرا زاحع خظب الث طُاخُت أحىبُت معدة لفائدة جلواالظُاخُت املعدة مً و 

 إلى مالئمت أطعاز الخدماث الظُاخُت  ملازهت مع أطعاز الخدماث الظُاخُتإحاباث مدزاء الىواالث الظُاخُت 

خدماث زاضت في فطل الطُف و جىفس البنى الفىكُت وحىدة ال وأ،ها ال جالئم اللدزة الشسائُت للمىاؾً

 الظُاح. زغباث ومخؿلباث امللدمت في جلً الدٌو مع
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 امللخص

 في جفعيل  ووكاالث السياخت، بالتركيز على دور هذه ألاخيرة هده الدراست إلى إبزاس أساسياث السياخت  تهدف

 الخطزق إلى أهم ألاعمال املىكلت إليها. خالل النشاط السياحي واملساهمت في جذب السياح من

التي  واملنظماثوضعيت السياخت الجشائزيت من خالل الخطزق إلى أهم ملىماتها  في هذه الدراستجناولنا  ماك

التي حعزكل جنميت  عىكاثشزف على النشاط السياحي فيها والبرامج املعخمدة لخطىيزه. بالىكىف على أهم املح

خت في هب الخطبيلي لدراست السيام أهداف الدراست كمنا بخخصيص الجا. ومن أجل جدليزيتالسياخت الجشائ

بالهيئت السياخيت املشزفت على النشاط السياحي في الىاليت وأهم الهياكل الخعزيف  جم  بديث واليت مسخغاهم

ملابلت مع  وملعزفت مساهمت وكاالث السياخت في حشجيع السياخت بمسخغاهم كمنا بإجزاء السياخيت املىجىدة.

 عينت من مدراء الىكاالث السياخيت.

إلى أن الىكاالث السياخيت بمسخغاهم لها دور جد فعال في جذب السياح الداخليين لكن أظهزث هخائج الدراست 

 جىاجه مشكلت عدم الخىاسن بين السياخت املىفدة والاسخلباليت بديث أن أغلبها حشجع السياخت املىفدة.

 الكلمات املفتاحية:

 وكاالث السياخت -السائذ  -السياخت

le résumé: 

Cette étude vise à mettre en évidence les fondamentaux des agences de tourisme et de tourisme, en 

mettant l'accent sur le rôle de ces derniers dans l'activation de l'activité touristique et de contribuer 

à attirer les touristes en abordant le travail le plus important qui lui est assigné. 

Dans cette étude, nous avons également discuté de la situation du tourisme algérien en abordant 

les éléments les plus importants et les organisations qui supervisent l'activité touristique et les 

programmes approuvés pour son développement. Identifier les obstacles les plus importants qui 

entravent le développement du tourisme algérien. Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, nous 

avons alloué l'aspect pratique de l'étude du tourisme dans l'état de Mostaganem afin que la 

définition de l'autorité touristique supervisant l'activité touristique dans l'état et les structures 

touristiques les plus importantes existent. Pour en savoir plus sur la contribution des agences de 

tourisme à la promotion du tourisme à Mostaganem, nous avons interviewé un échantillon de 

responsables d'agences de tourisme. 



Les résultats de l'étude ont montré que les agences touristiques de Mostaganem jouent un rôle très 

actif en attirant les touristes domestiques mais font face au problème du déséquilibre entre l'envoi 

et le tourisme, de sorte que la plupart d'entre elles encouragent le tourisme. 

les mots clés: 

Tourisme –touriste- Agences de tourisme- 
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