
 

اطيــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــة يمق يـــــــــــــــــة ال يـــــــــــــــــة الجزائ  الجمهو

البح العلمي  ا التعلي العالي 

يس مستغان  جامعة عب الحمي بن با

املحاسبةكلية  العلوم املالية  علوم التسييڇ  ية  التجا ية   العلوم االقتصا

يةقس العلوم   اإلقتصا

 
ك مـــــ تخــــــــم يمشها ة لنيل ـــــــــ مق  يـــــــــــــــــــــــــــماستڇ أكا

 
يالشعبة :  علوم  يالتخصص :   تحليل                        اقتصا اف اقتصا  استش

:  العنوا
 
 
 
 

 

ف  مــــــــــــة من ط :مق :                                            الطال اف األستـــــــــــا                                                                                                           تحت إشـــ
 خليفة الحا             بوعالم احم

 : ي  24/06/2018نوقشت بتا

ــــاقــــشـــــــــــــة: أمام ـــــــــاء لجنــــــــــــــــــة املنـــــــــــ  أعضــــــــ

اللق الصفة تبــــــــــــــــة االس   عــــن جـــــــــــــامعــــــــــة ال

ــا
ً
فيـــــــــــــة الطيـــــــــــــ ئيــــــــــسـ  جـــــــــــــــامعـــة مستغـــــــــــــــان أستـــــــــــــــــا مســــاع أ. أمعــــــــــا

ا ً  جـــــــــــــــامعـــة مستغـــــــــــــــان أستـــــــــــــــــا محاض خليـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــا.  مــــقــــــــ

 جـــــــــــــــامعـــة مستغـــــــــــــــان ساعأستـــــــــــــــــا م  قبايلي الحاجــــــة .أ منــاقًشا
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ها في تطوي قطاع السياحة في الجزائ التية    املقا
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 شكر و عرفان:
الل وجهه و عظيم سلطانه الذي  بغي  مد هلل تعا كما ي هلم الطموح أبعد ا  

َ عل و الصرب ي بفضلهو سدد خطاي، أبن م علي إبمتام هذ الدراسة و م  

ى اله و صحبهو الصالة و السالم على سيدان حممد وعل أحصيها، اليت ال  و نعمه  

د:أما بع املرسلني و مجيع األنبياء و  

زيل  أنيطيب  بعد شكر هللا عز وجل،   أستاذيت " والعرفان إأتقدم ابلشكر ا

ابإلشراف على هذا البحث، وتوجيهاته السديدة اليت كانت هلا  ه" لتفضل خليفة الحاج
هذا البحث و إخراجه على أكمل وجه.و ال يفوت أن أتقدم ابلشكر إجناز  أكرب أثر يف

، سائلة و التجارية و علوم التسيري املوصول إ كل األساتذة مبعهد العلوم االقتصادية
اهت .مأن جيعله هللا يف ميزان حس  
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 اإلهداء:
 يب، إ اليت جانإوقفت و ميين، إ اليت سهرت الليا حيإ اليت كانت دعواهتا ستارا 

ت أقدامه ة  لدنيا: اى امرأة يف  أغلا، إقامستين أفراحي وأحزاين، إ اليت جعل هللا ا
 "أمي الغالية" حفظها هللا.

لذي علمين ا، إ ياةإ الذي كان سببا يف وجودي إ الذي رعاين وتعب ألجلي يف ا
لق والطاعة، إ الذي أو   م، إ أغلىابلعل صاينأن املرء موجودا إذ وجدت فيه حسن ا
 .رجل يف الدنيا: "أيب العزيز" حفظه هللا ورعا

ياة وساعدوين   خااليت حفظهم هللا.إ الذين كانوا عوان يف ا

 .ريتإ كل األهل واألقارب الذين وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذك

 ليل صص املاسرت خاصة طلبة املعهد إ كل طلبة 

 اقتصادي واستشراف
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 أ 

التحڤالػ الت اتسمـ باهتمام مختلڀ الباحثيڗ ڣ شهٖػ الساحغ اإلقتصاديغ سلسلغ من التغيڇاػ 

ي النشا٭ اإلقتصادڬڣ اإلقتصادييڗ، ڣ  ، األمٚ ك٘ا دڣڋ العالږ بمجاڋ املقاڣالتيغ ال٘ڬ أصبح يلعظ دٙڣ مهږ 

ٚا لسهڤلغ تكيفڢ  ٙا علګ الجمٸ ڣ ال٘ڬ جعلڢ من أفضل ڣسائل اإلنعا١ اإلقتصادڬ، نظ ٚڣنتڢ الت تجعلڢ قاد م

ٙ  مكانيغتڤفيڇ مناصظ الشغل فضال عن ڣ  بيڗ التنميغ اإلقتصاديغ ٙتڢ علګ اإلبتكا تطڤيٚ ڣ التجٖيٖڣ اإلبٖاع ڣ قٖ

ٜاما علګ الٖڣڋ خاصغ الناميغ م ٛيادع فعاليغ املقاڣالتيغمنتجاػ جٖيٖع. ل٘ا كاڗ ل غ ت٘ليل كافڣ  نها العمل علګ 

 الصعڤباػ الت تڤاجهها.

نشا هيئاػ ڣ  ٚافقغ املقاڣالتيغڣ أساليظ من شأنها دعږ ڣ بالنظٚ ملا سبق فقٖ عملـ العٖيٖ من الٖڣڋ علګ   م

سساػ ڣ  ٚعايتها ڣ نشا امل ٚامٌ ل سساػ ڣ تبن ب ٚاٙ ه٘ه امل خالڋ الٖعږ من ضماڗ البيئغ املناسبغ الستم

نشائها ڣ  ي السنڤاػ األڣلګ من  ٚافقغ الت تقٖمها  ٙيا.بٖايغ نمڤها ال٘ڬ يعٖ ڣ امل ٚڣ ٚا ض  أم

ٜائٚ تمتلڊ  ي عڤامل الج٘بڣ فالبڇغږ من أڗ الج ٚتكٜ أساسا علګ التنڤيٸ الكبيڇ  هالػ سياحيغ مهمغ ت  تتمتٸ بم

ٙاػ الت دعمـ ه٘ا القطاع فأصبحـ لڢ السياحيغ، استطاعـ السلطاػ العمڤميغ تبن مجمڤعغ من  اإلستثما

لګ تهيئغ الشڤاطئ ڣ العٖيٖ من الهياكل القاعٖيغ، أهمها مجمڤعغ من الفنادځ  املحطاػ الحمڤيغ باإلضافغ 

ٚع بعڣ  ال أڗ الجهڤد املب٘ڣلغ تبقى متأخ ٬ العٖيٖ من املناطق التڇفيهيغ ال٘ڬ جلظ العٖيٖ من السڤاٍ األجانظ 

ل ٜائٚالش  بالنظٚ  هالػ الت تملكها الج الت تبٖأ من ثقافغ ڣ مشكالػ ڣ . ڣه٘ا ملا تشهٖه من نقائ٨ ګ امل

 استڇاتيجيغ بإمكانها أڗ تساهږڣ استثماٙ ڣ الت تنته عنٖ املفهڤم العميق لسياحغ كصناعغ ڣ املجتمٸ السياحيغ 

ي تحقيق التنميغ.  بفعاليغ 

ٙاسغ ه٘ا املڤضڤع ڣ  ٙتبا٭ بيڗ املقاڣ لٖ ٚاٛ اإل اڋ التاليڣ ڣالتيغب  :القطاع السياحي قمنا بصياغغ الس

؟  كيف يمك تنمي القطاع السياحي م منظو املقاوالتي

ٚعيغ التاليغ:ڣ لتحليل ه٘ه اإلشكاليغ ڣ  ٍٚ اإلشكالياػ الف ٚيقغ معمقغ قمنا بط ٙاستها بط  د

ثاٙ التنميغ السياحيغ علګ ه٘ا القطاع ؟ -  ما 

ٜائٚ ؟ڣ هل يڤجٖ عالقغ بيڗ املقاڣالتيغ - ي الج  قطاع السياحغ 

ٚه ؟ڣ هل تٖعږ املقاڣالتيغ القطاع السياحي  - ي تطڤي  تساهږ 

 

:. أ اس  فرضيا الد

ٙفٸ  - ٙتقا بأدا القطاع السياحي مما يتطلظ  ٛالـ غيڇ كافيغ لإل ٚيغ ال  ٜائ سياساػ تطڤيٚ السياحغ الج

ٚع؛  التحٖياػ لبلڤٹ األهٖاف املسيط

ي تحقيق التنميغ السياحيغ؛تطڤيٚ قطاع السياحغ يجظ اتخاٗ استڇاتيجياػ فعالغ ڣ لتڇقيغ  -  تساهږ 
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ي تفعيل  - ٜائٚ.ڣ تقٖيږ الٖعږ للمقاڣليڗ الجٖد لڢ دٙڣ  ي الج  تطڤيٚ قطاع السياحغ 

ا اختيا املوضوع:. ب  مبر

 :  األسباب املوضوعي

ٚفغ تأثيڇ املقاڣالتيغ - ٙيٸڣ مع ٚڬ ال٘ڬ يحقق الڤصڤڋ  املشا ٜائ لګ الجٖيٖع علګ تنميغ القطاع السياحي الج

 التنميغ اإلقتصاديغ؛

ٙاسغ من أهږ  - ٚٛ املڤاضيٸ الجٖيٖع ڣ كڤڗ الٖ ي ه٘ا املڤضڤع؛ڣ أب ٙاساػ سابقغ   قلغ ڣجڤد د

ي املقاڣالتيغ - اػ الت حٖثـ  السياحغ، لكي يتمكن مختلڀ ڣ غنا املكتبغ العلميغ بمختلڀ التطٙڤ

ٙاسغ بشكل سهل الب  بسيط مما يڤفٚ الجهٖ؛ڣ احثيڗ اإلستفادع من ه٘ه الٖ

ٚع باإلهتمام. -  مڤضڤع املقاڣالتيغ من بيڗ املڤاضيٸ الجٖي

  : اتي  األسباب ال

ي:     أما بالنسبغ لألسباب ال٘اتيغ فتمثلـ 

لګ البحڤف الت تغطي املڤضڤعاػ املتعلقغ باملقاڣالتيغ -  السياحغ؛ڣ امليل 

ٙيٸ الت تعتبڇ من التسهيالػ املقٖمغ للشباب.  اإلهتمام -  الحالي به٘ا النڤع من املشا

 .: اس  أهداف الد

لګ عٖد من األهٖاف الت يمكن تڤضيحها من خالڋ ما يلي:   لګ الڤصڤڋ  ٙاسغ   نسعګ من خالڋ ه٘ه الٖ

ٚځ دعږ املقاڣالتيغ لقطاع السياحغ؛ - ٚف علګ ط  التع

ٜائٚ عامغ  - ي الج ٚف علګ ڣاقٸ السياحغ   ڣاليغ غليڈاڗ خاصغ؛ڣ التع

 املقاڣالتيغ للنهڤ٩ به٘ا القطاعالڤقڤف علګ أهږ النتائٌ الت تحققها -

:د.  اس  أهمي الد

 :ي ا املڤضڤعه٘اختياٙ تبڇٛ أهمغ   

ي دفٸ عجلغ التنميغ لقطاع السياحغ؛ - ٚاٛ دٙڣ املقاڣالتيغ   ب

اػ العلميغ ڣ قامغ العٖيٖ من امللتقياػ  -  اإلتفاقياػ حڤڋ املقاڣالتيغ؛ڣ الٖٙڣ

ٙاػ - ٜائٚ به٘ا النڤع من اإلستثما ي الج نشاڣ  اإلهتمام الحالي للسياسغ اإلقتصاديغ  ٚػ علغ   الت أسف

ٚٛها الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغڣ القڤانيڗ الخاصغ بتڇقيغ ه٘ا القطاع، ڣ العٖيٖ من الهياكل  يل لعل أب

 ؛Ansejالشباب 
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ي النهڤ٩ بقطاع السياحغ  - ٙاػ الخاصغ  ٚقيغ ڣ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ اإلستثما ي ت ٚفغ مٖڥ نجاعتها  مع

ي  ٜائٚالسياحغ   .الج

 .: اس  حدود الد

 : ٚيغ السياحغ  الحدود املكاني ٙاسغ علګ مستڤڥ مٖي الصناعغ التقليٖيغ لڤاليغ غليڈاڗ ڣ تمـ الٖ

 املتڤاجٖع بالڤاليغ؛الڤكاالػ السياحيغ ڣ 

  أما: ٙاسغ تطٙڤ القطاع السياحي من خالڋ الفتڇع املمتٖع من سنغ  الحدود الزماني لګ  2000قمنا بٖ

 . 2016سنغ 

:. و اس  منهج الد

ٙاسغ     لګ املڤضڤع محل الٖ ٚڣحغ ڣ بالنظٚ  ٚضياػ املتبناع، اخڣ باإلجابغ علګ اإلشكالياػ املط تڇنا ثباػ صحغ الف

ٙاسغ،  املنهج التحليليڣ في املنهج الڤص املنهج اإلحصائي ڣ فيما يخ٨ املفاهيږ العامغ الت تشكل مٖخال للٖ

ٜا البحن،  ي أج ٚيغڤ ٗلڊ باإلعتماد علګ اإلستبيانڣ التحليلي فيما يخ٨ با ٚٙع )مٖي ٙاػ امليٖانيغ املتك ٜيا  ال

 السياحغ(.

: اسا السابق  ي. الد

ٚڣڗ محمٖ- ٙاسغ ميٖانيغ للڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ ت دٙڣ املقاڣالتيغ، شق ٙيٸ الصغيڇع املنتجغ "د ٚقيغ املشا شغيل ي ت

ٙيغ تخص٨ اإلبٖاع  ي العلڤم التجا ٚه ضمن متطلباػ نيل شهادع ماجستيڇ  ٚع تخ الشباب لڤاليغ بلعباٝ"، م٘ك

 ؛2014/2015ڣاملقاڣالتيغ، جامعغ أبي بكٚ بلقايٖ، تلمساڗ، 

ٜائٚ اإلمكانياػ ڣاملعڤقاػ ) عڤيناڗ عبٖ القادٙ، السياحغ - ي ظل 2025-2000ي الج إلستڇاتيجيغ السياحيغ ا( 

ي العلڤم اإلقتصاديغ تخص٨  ،SDAT 2025الجٖيٖع للمخطط التڤجيه للتهيئغ السياحيغ  اه  ٚڣحغ دكتٙڤ أط

ٜائٚ  ٜائٚ العاصمغ، 03نقڤد ڣماليغ، جامعغ الج  ؛2012/2013، الج

ي تمڤيل اإلقتصاد الڤطن لتحقيق التنميغ املستٖامغ حميٖع بڤعمشغ - ٙاسغ حالغ  –، دٙڣ القطاع السياحي  د

ٜائٚ ٚع مقٖ -الج ي العلڤم اإلقتصاديغ ڣعلڤم التسييڇ ، م٘ك اه  ٙسغ الٖكتٙڤ طاٙ مٖ ي  مغ لنيل شهادع املاجستيڇ 

ٚحاػ عباٝ، سطيڀ،   ؛2011/2012تخص٨ اقتصاد دڣلي ڣالتنميغ املستٖامغ،ڗ جامعغ ف

ٚع مقٖمغ إلستكماڋ متطلباػ  - ي تحقيق التنميغ املستٖامغ، م٘ك بهاٛ الجياللي، مساهمغ القطاع السياحي 

قلغ،  ٚباٍ، ٙڣ ٚع العلڤم اإلقتصاديغ تخص٨ اقتصاٙ ڣتسييڇ البيئغ، جامعغ قاصٖڬ م شهادع املاجستيڇ ف

 ؛23/01/2008

فاځ ياحي عبٖ القادٙ شاللي، عبٖ القٖٙ عڤيناػ، الڤاقٸ الس - ي  ٜائٚ، ڣڣاقٸ النهڤ٩ بڢ  ، امللتقى 2025ي الج

ٚع، يڤمي  كلي منحنٖ أڣلحاه، البڤي فاځ"، جامعغ  ٜائٚ ڣاقٸ ڣ ي الج ڬ ما 12ڣ 11العلم الڤطن حڤڋ: "السياحغ 

 ؛2010



 املقــــــــدمــــــــة 

 

 ث 

ٜائٚ بيڗ الڤاقٸ ڣاملأمڤڋ نحڤ اإلستفادعامللتقى العلم الٖ - ي الج ٙب الٖڣليغ  ڣلي حڤڋ: السياحغ  من التجا

، جيجل، يڤمي  ٚائٖع، جامعغ محمٖ الصٖيق بن يحي  .2016نڤفمبڇ  10ڣ 09ال

ٛ.: اس  تقسيما الد

لګ ثالثغ فصڤڋ حين    ٙاسغ  ي ڣ تحـ عنڤاڗ املقاڣالتيغالفصل األول : تږ تقسيږ الٖ ٙيغ  ٙيٸ اإلستثما املشا

ٚيغ ڣ القطاع السياحي  سساػ ڣ للمقاڣالتيغال٘ڬ تمحٙڤ حڤڋ األس٠ النظ ٙيغ، امل ٙيٸ اإلستثما املقاڣڋ، املشا

ي ه٘ا القطاعڣ الصغيڇع  ٙيٸ  يٸ املشا حصائياػ تٛڤ لګ  ضافغ  سبل ڣ السياحغ  الفصل الثاني، ثږ املتڤسطغ، 

لګ عمڤمياػ حڤڋ السياحغتشجيٸ اإلستثماٙ السياحي  ٚقنا فيڢ  لګ عمڤمياػ حڤڋ  حين تط ٚقنا فيڢ  حين تط

ي تحقيق التنميغ السياحيغ السياحغ، املق ها  ٜائٚ ڣدٙڣ ٜاڣ ڤماػ السياحيغ للج ي الج ئٚ ڣاقٸ اإلستثماٙ السياحي 

ٙاسغ امليٖانيغ حالغ مٖينغ غليڈاڗالفصل الثال ي األخيڇ ڣڣسبل تشجيعڢ  ي الٖ ٙاسغ  تمثل  حين خص٨ لٖ

ي الڤاليغ،  ه ڣ  اإلستثماٙ السياحييغ غليڈاڗ، تناڣلنا فيڢ اإلمكانياػ ڣاملقاصٖ السياحيغ لڤال الڤاقٸ السياحي  تطٙڤ

ي ه٘ا ڣ الڤكاالػ السياحيغ بالڤاليغ ڣ من خالڋ التع٩ٚ إلحصائياػ تطٙڤ الفنادځ  ٙيغ  ٙيٸ اإلستثما أهږ املشا

 القطاع بالڤاليغ. 
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:  تمهي

   ، ساسيا للتطٙڤ ا  ي معظږ ٕڣڋ العالږ محٙڤ ٙڴها علګ  املًڈايٖ بها االهتمام ڣ يتجلي  صبحـ املقاڣالتيغ  ي قٖ
ٚفٸ من مستڤياػ اإلنتاه،  نشائها. ڣ ال سساػ الجٖيٖع الت تږ  كٖ ڣ ٛيإع العائٖاػ الناتجغ عن نشا٭ امل ما ي
ٜايٖ امللتقياػ العلميغ  ٚاػ الٖڣليغ الت تعال ه٘ا املڤضڤٵ ڣ ه٘ا ت تم منحها تالتسهيالػ الت ڣ ك٘ا اإلعاناػ ڣ امل

 الٖڣلغ لتشجيعها.
سساػ الصغيڇع     ٙيٸ املتميڈع ڣ فامل سساػ كبيڇع ڣ ي تحقيڄ التنميغ املتڤسطغ تعتبڇ من املشا كبٖيل للم

ع اإلنتاجيغ ڣ الحجږ،  ٚفٸ من الكفا ي التحكږ فيها علګ ال ٙع  ٚا لسهڤلغ القٖ ٚ ڣ التقلي٨ من البطالغ ڣ ٗلڊ نظ فٸ ال
سساػ تتع٩ٚ للفشل من مستڤڥ املعيشغ ڣ كٖا تلبيغ حاجياػ املتعامليڗ االقتصإييڗ  ڗ معظږ ه٘ه امل ٙغږ 

ٙيغ  ي السنڤاػ األڣلګ ٙاػ اإلٕا نشائها بسبظ نق٨ املها ٕٙ املاليغ...الخ.ڣ من   ضعڀ املڤا
ٚع املقاڣالتيغ ڣ     ليها الكثيڇ من الشباب ڣ بانتشاٙ ظاه ٙيٸ الت يلج  صبحـ من املشا سسغ،  نشا م ٚع  ڣڗ ٕفك

ٚيغ  ٜائ سساػ، ڣ ڗ نن٦  ٕٙڣ السلطاػ الج ٙغبتها  الٖعږ ال٘ڬ تقٖمڢ لهاڣ اهتمامها به٘ا النڤٵ من امل خصڤصا 
ي ه٘ا  ٙيٸ الت قامـ بها  جل  القطاٵ مني النهڤ٩ بالقطاٵ السياےي، من خالڋ اإلصالحاػ، املخططاػ ڣاملشا

ٙفٸ اقتصإها ڣ اإلعتمإ عليڢ  ي       تحقيقها لتنميغ.ڣ مساعٖڴها 
لګ ثالثغ مباحن ڣ      ٙاسغ   هي كاآلتي:ڣ قٖ قسمنا الٖ

ي  - : األس النظ ؛ املبح األ التي  للمقا
ي  - يع اإلسثتما سسا الصغي  املبح الثاني: املشا ؛   امل سط  املت
-  : يع ااملبح الثال يع املشا ي في القطاع السياحي في حصائيا ت .إلستثما ائ  الج
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التي ي للمقا : األس النظ  .املبح األ
ٚا ألهميتها ،     ي العلڤم نظ ٙفٸ اقتصإياػ الٖڣڋ. ڣ صبحـ املقاڣالتيغ حقل من حقڤڋ البحن  ي  ها  ل٘ا ٕٙڣ

لګ مفهڤمها سنت ي ه٘ا املبحن  ٚځ  ٚع ڣ مفهڤم املقاڣڋ ڣ ط سساػ املصغ نشا ه٘ه امل ٚاحل  ي التنميغ ڣ م ها  ٕٙڣ
لګ املصطلحاػ الت لها عالقغ بها  .اإلقتصإيغ باإلضافغ 

:املطل التي  األ    ماهي املقا
لګ تحٖيٖ مفهڤم املقاڣالتيغ      هميتها.ڣ خصائصها ڣ نهٖف من خالڋ ه٘ا املطلظ 

:: ال التي م املقا  مفه
ٚڗ السإٝ عشٚ،  املقاڣالتيغ يعٖ مفهڤم    ي بٖايغ الق ٚنسيغ  ي اللغغ الف ٚع  قٖ ڣ مفهڤما قٖيما استعمل ألڣڋ م

ن٘اڅ معن ٚع تضمن املفهڤم  ٚيغ، ڣ  املخاط ٙافقـ حمالػ االكتشاف العسك ٕخل مفهڤم ڣ تحمل الصعاب الت 
ٚڗ الثامن عشٚ من قبل  قاڣالتيغامل ي مطلٸ الق ال٘ڬ ڣصڀ  (Richard Cantillon)لګ النشاطاػ االقتصإيغ 

نڢ  ٚفڢ مسبقا ب ي املستقبل بسعٚ ال يع ٕ الفضل يعڤ ڣ ، مقاڣڋ التاجٚ ال٘ڬ يشًڇڬ سلعا بسعٚ محٖٕ لبيعها 
ٚڣعاػ ال  (J.B.SAY) هڤڣ حٖ الصناعييڗ أل  ڗ املش لګ  ٙع ڣ هنا يشيڇ  ٙع فائقغ علګ اإلٕا ي املقاڣڋ مقٖ ال٘ڬ ٙڥ 

ٙڣٍ املقاڣلغ  ي مجتمٸ تتڤفٚ فيڢ  ال  ٜٕهٚ  ڗ ت ٙجاڋ األعماڋ ڣ حظ العمل الحٚ، ڣ يمكن  تڤجٖ مجمڤعغ من 
ٚع،  ٙيغ الخاصغ من ٗڣڬ االستعٖإ للمخاط ي ڣ تبن األفكاٙ الجٖيٖع، ڣ صحاب املڤاهظ اإلٕا لياػ التناف٠  فهږ 

      )1(السڤځ.
ٚڗ الحإڬ ڣ     ي الق هميغ تطٙڤ املقاڣالتيغ  ٙاڅ  ٚڣڗ، قام )ڣ إلٕ ٚيڀ متكامل  2009سنغ  (Kuratkoالعش بڤضٸ تع

يغ يڢ الٗكٚ ف نها عمليغ ٕيناميكيغ للٚ ٚفها ب ٗ ع ٚع،  ٛمغ له٘ه الظاه الخلڄ ڣ التغييڇ ڣ عڤامل الحاسمغ الال
فكاٙ جٖيٖع ڣ تقتض  ڣجٕڤ طاقغ ڣ )االبتكاٙ(  نشا ڣ تنفي٘  ٚع. ڣ عاطفغ نحڤ  املكڤناػ األساسيغ ڣ حلڤڋ مبتك

ٚڣٵ،  ٚيڄ ناجح للمش ٙ ڣ تشمل االستعٖإ ملڤاجهغ املخاطٚ املحسڤبغ، ڣڣضٸ ف ٛمغ،  ٕك٘لڊ حشٖ املڤا بنا ڣ الال
حغ،  ٚڣڗ فيها الفڤٿ ڣ خطغ عمل ڣا ٚڥ اآلخ ٚصغ الت ي ٚف علګ الف يغ للتع التناق٬ ڣ  خيڇا ڣضٸ ٙ

ٙتباڅ.ڣ    )2(اإل
ٙع         ي تنظيږ ڣ فاملقاڣالتيغ هي القٖ ٚغبغ  ٚڣٵ املقاڣلي األساٝ ڣ ال ٙع العماڋ ٗاػ الصلغ بها. حين يعتبڇ املش ٕا

ٙع علګ املنافسغ تطڤ ڣ ي بنا  ٙجيغ.ڣ يٚ منظماػ األعماڋ القإ لګ ا ألسڤاځ الخا   )1(الٖخڤڋ 
ٙيڀ ٗاػ العالقغ بمفهڤم ڣ       ي اآلڣنغ األخيڇع ڣ تعٖٕػ التعا ٚغږ من ڣجٕڤ الكثيڇ ڣ طبيعغ املقاڣالتيغ  ن مبال

ٙب فيما بينها من حين املعن العام  ٙع     ڣ التقا ٚيإع هي القٖ ڗ ال ٙيڀ علګ  ػ بع٬ التعا   املحتڤڥ، فقٖ جا
ي تنظيږ ڣ  ٚغبغ  ٚيفاػ علګ بع٬ املفاهيږڣ ال لګ شمڤڋ مثل ه٘ه التع ٙع ا ألعماڋ ٗاػ الصلغ بها، باإلضافغ   ٕا

ٚع.ڣ الجٖيٖع مثل: االبتكاٙ  ٙع علګ تحمل املخاط نشا ٧  جٖيٖ ٗڣ قيمغ القٖ  ، فاملقاڣالتيغ هي عمليغ 

                                                           

ٙاڣڬ  -)1(  ٚيږ الحٖ اس مي، حامٖ ك م  املا الفك د خل ملنظما األعما املعاص في ظل تبن مفه ياد كم اد ال اني في مستشفى بغ
ٙع ڣ االقتصإالفك  ٚڣڗ، ، جامعغ الكڤفغ/كليغ اإلٕا ٚاځ، العٖٕ السابٸ ڣ العش  .   95، ص 2009، الع

ٜنغ بنـ عڤ٩ النفيعي،  -)2(  دم اني عل جامع املل سع اس مي : د دي ياد في الجامعا السع اتيجيا ال ٙع ااقع است لعامغ، معهٖ ، مجلغ اإلٕا
ڣػ  ٚابٸ،  ٙع العامغ، العٖٕ ال  .    672 -671، ص.ص 2015اإلٕا

سطٚإ، ٛايٖ م -)1(  عا الصغي  املت اع في املش ياد  اإلب ٚ ال طاٙ امللتقى الٖڣلي حڤڋ: املقاڣالتيغ: التكڤين ڣ ف ي  حمٖ ص العماڋ، جامعغ م، 
يام  ٚع،  ٚيل  06/07/08خيضٚ، بسك  .6، ص 2010ف
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ٚڣٵ، ڣ ٖ الجهڣ تخصي٨ الڤقـ ڣ  ٛم للمش نها ڣ تحمل املخاطٚ املصاحبغ، ڣ املاڋ الال استقباڋ املكافئغ الناتجغ، 
ٚاكږ الٌڇڣع،  ميڗ ت ٝڣ ڣ عمليغ ٕيناميكيغ لت ي ٙ ٚإ ال٘ين يتخ٘ڣڗ املخاطٚ  ٚيڄ األف ه٘ه الٌڇڣع تقٖم عن ط

ڣ الخٖماػ. ڣ مڤالهږ،  لګ بع٬ املنتجاػ  ڣ الخٖماػ قٖ ڣ االلًڈام بالتطبيڄ لكي يضيفڤا قيمغ  ه٘ه املنتجاػ 
 ٕٙ ڗ يضيڀ املقاڣڋ لها قيمغ من خالڋ تخصي٨ املڤا ٚيٖع، ڣ لكن يجظ  ڣ ف ڣ ال تكڤڗ جٖيٖع  ٙاػ ڣ تكڤڗ  املها

ٙيغ. ٚڣ  )2(الض
     Schumpeter ٙه ه٘ا املف ساس  للمقاڣلغ، تحٖف عن خلڄ القيمغ، فه تٖ ال٘ڬ يتحٖف عن ڣ هڤم كمبٖ 

ٚيڄ املنظمغ  ڣ القيمغ املخلڤقغ عن ط ٙجغ اإلبٖاٵ،  ٚكيغ التغييڇ علګ ڣ ٕ ي ح ٕٚ، ال٘ڬ يٖخل  بٖفٸ من الف
 . ي التغييڇ املتال ڣ املستڤڥ الشخپ  ٚكيغ  نڢ مقاڣالتي مإام هنالڊ ح ٕٚ ڣڣسائل نقڤڋ عن الڤضٸ ب ٛم بيڗ الف

  )3(خلڄ القيمغ.
ٚف ڣ     نشطغ تقٖم علګ اإلهتمام،  1986سنغ  Burchقٖ ع نڢ مجمڤعغ  تڤفيڇ الفٚص، ڣ مصطلح املقاڣالتيغ علګ 
ٚغباػ من خالڋ اإلبٖاٵڣ تلبيغ الحاجاػ، ڣ  ػ.ڣ  ال  نشا املنش
ي سنغ   ٚفڢ  1995ما  ڣ النمڤ Dollingع ٚبح  جل تحقيڄ ال نڢ عمليغ خلڄ منظمغ اقتصإيغ مبٖعغ من  تحـ  ب

ٚڣف ا ٚع ظ كٖ.ڣ ملخاط                  )4(عٖم الت
ٚف املقاڣالتيغ بمڤجظ املإع      ٚڬ فقٖ ع ٜائ ٚٵ الج نها "عقٖ 549ما بالنسبغ للمش  من القانڤڗ املٖني علګ 

ٚف  جٚ يتعهٖ بڢ املتعاقٖ األخٚ". كما قٖ ع ٕڬ عمال مقابل  ڣ ي ڗ يصنٸ شيئا  حٖ املتعاقٖين  بمقتضاه 
نها استخٖام ڣسائل ا ي املقاڣالتيغ علګ  ع مإيغالقانڤڗ األساس  للحٚ سسـ علګ نش ي منظمغ ٕائمغ  ، إلنتاه 

ٚڣٵ،  ٗا كاڗ يتږ علګ شكل مش ٙيا  ٚاٙ ڣ التنظيږ.ڣ فالعمل يعتبڇ تجا ٚتي التك  هڤ مڤضڤٵ يعتمٖ علګ فك
ڣ تطڤيٚ ڣ ٗڗ فاملقاڣالتيغ هي األفعاڋ       سسغ جٖيٖع،  العملياػ االجتماعيغ الت يقڤم بها املقاڣڋ، إلنشا م

ي  سسغ قائمغ  ٙع، م ٚڣع، من خالڋ األخ٘ باملبإ نشا ث جل  ٚف علګ فٚص ڣ طاٙ القانڤڗ السائٖ، من  التع
ي ا٩ٙ الڤاقٸ.ڣ متابعتها ڣ األعماڋ،  )1(تجسيٖها 

: :ثانيا التي  خصائ املقا
ي النقا٭ التاليغ:ڣ تتسږ     ڗ لها جملغ من الخصائ٨ تتمثل  ٚيڀ املقاڣالتيغ   )2(ينبثڄ من تع

ٚڣٵ غيڇ نمطي فه تتميڈ باإلبٖاٵ  - ڣ مش سسغ  ڣ خلڄ م نشا  نها عمليغ  هڤ عامل ڣ تتسږ املقاڣالتيغ ب
ٚڬ  ثيڇ ايجابي ڣ جڤه ٙع علګ ف٩ٚ ڣ ٙهاڗ نجاٍ املقاڣالتيغ ملا لڢ من ت  خلڄ مكانغ ملنتڤجاػ جٖيٖعڣ قٖ

ي السڤځ؛   ڣ منتڤجاػ محسنغ 

                                                           

دا األعمافايٜ جمعغ النجاٙ، عبٖ الستاٙ محمٖ العلي،  -)2(  ياد   ٕٙڗ، ، الطبعغ الثال  .28 –27، ص.ص 2009انيغ، ٕاٙ الحامٖ، عماڗ، األ
ائمنيڇع سالمي،  -)3(  التي للشباب في الج ج املقا افق  بي متطلبا -الت كال -الثقاف  ض امل ب  ب "تج ساط  الضبط العقا  تج  ال

" ائ جي بالج ل ٜائٚ، يڤمي  ،اسًڇاتيجياػالحظي التكن ٜائٚ، الج ي الج سساػ الصغيڇع ڣ املتڤسطغ  ٚافقغ امل ٚيل  18/19التنظيږ ڣ م  .  2ص ،2012ف
ٚڬ،  -)4(  ٚحمن الشميم حمٖ بن عبٖ ال ياد األعماڣفا بنـ ناصٚ املبيڇيڊ،  ، الطبعغ األڣلګ، مكتبغ امللڊ فهٖ الڤطنيغ، لغي املتخصصي مبادئ 

      .10، ص 2016السعڤٕيغ، 

التيمصطفى طڤيطي،  -)1(  ا املقا اتيجيا قطاع التشغيل في دع املباد كلياست ٚيغ، جامعغ  ٜائ سساػ الج ٕا امل ٚع،  ، مجلغ  ڣلحاه، البڤي محنٖ 
 . 13،   ص 2015العٖٕ السابٸ، 

ٚڣڗ محمٖ -)2(  كا، شق اني لل اس مي يع الصغي املنتج "د قي املشا التي في ت الي د املقا ع تشغيل الشباب ل طني ل "بل ال ٚع ، م٘كلعبا
بي بكٚ بلقايٖ، تلمساڗ،  ٙيغ تخص٨ اإلبٖاٵ ڣ املقاڣالتيغ، جامعغ  ي العلڤم التجا ٚه ضمن متطلباػ نيل شهإع ماجستيڇ     .  6، ص 2014/2015تخ
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ٚكغ؛ملقتڤڋ ال٘ڬ يعتبڇ القڤع يڤجٖ قائٖ هڤ ا -  املح

ٚع  - ٙڣٍ املقاڣالتيغ يڤجٖ نظ ٚع؛ي  ٚع ألفضل من الحالغ الحاض  ڣ فك

لګ حٖ - ٚهڤنغ  ڣ خٖماػ جٖيٖع م ي املقاڣالتيغ ألنها تقٖم منتڤجاػ  ٚع  ٙتفاٵ نسبغ املخاط بغ كبيڇ بمٖڥ نس ا
ي السڤځ؛  قبڤلها 

ٚع ڣ ٙسږ تحتاه املقاڣالتيغ من املقاڣڋ  - ٩ٙ الڤاقٸ  قها ڣاسًڇاتيجيغ لكي يحقڣ تطڤيٚ نظ يطبقها علګ 
ٚڣعڢ؛ڣ   يضمن نجاٍ مش

ٕٚيغ  - ٙع؛ڣ تتميڈ املقاڣالتيغ بالف  ٍٙڣ املبإ

ي تقٖيږ املنتڣ اإلبٖاٵ يعتبڇ عامل مهږ لنجاٍ املقاڣالتيغ  - ٚيقغ جٖيٖع   ٌ قٖ يكڤڗ اإلبٖاٵ التكنڤلڤجي، ط

يٸ؛ ڣ التٛڤ ڣ التسڤيڄ   ڣ الخٖمغ 

ي تجٖيٖ  املقاڣالتيغ هي مڤلٖ لنمڤ اإلقتصإڬ -         اإلقتصإڬ ڣ تنڤيٸ النسيٌ الصناعي ڣ فه تساهږ 
ٙ ڣ تشجيٸ التطٙڤ التكنڤلڤجي ڣ  ي مختلڀ امليإينيه٘ا بفضل ما تخلقڢ من مشا اإلقتصإيغ  ٸ متنڤعغ 

ڣ الخٖماتيغ؛  اإلنتاجيغ كانـ 

ي خلڄ الٌڇڣع  -  عمل؛ناصظ خلڄ مڣ ٙفٸ مستڤڥ النمڤ ڣ القيمغ املضافغ ڣ للمقاڣالتيغ مهمغ تتمثل 

ٚكيغ  - ي بعن ح ه تفعيل اقتصإڬ فه تساهږ  ه٘ا من خالڋ ما ڣ انتعا١ اقتصإڬ ڣ املقاڣالتيغ هي نمٗڤ
ٙيٸ جٖيٖع؛  تقٖمڢ من مشا

صبحـ الٖڣڋ تشجعڢ  - جل خلڄ مناصظ شغل ڣ املقاڣالتيغ هي بٖيل  ٛيإع نمڤها ڣ تستعملڢ من 
       .االقتصإتنڤيٸ ڣ اإلقتصإڬ 

: :ثالثا التي   )1(همي املقا
تي:  يجابيغ تتمثل فيما ي ثاٙ  ٚع، ملا تحٖثڢ من  ي املجتمعاػ املعاص  تعتبڇ املقاڣالتيغ مهمغ 

هږ الخصائ٨ املميڈع للمقاڣالتيغ، خاصغ ڣ حٖاف التغييڇ  .1 ٗ يعتبڇ اإلبٖاٵ من  ڗ املنظماػ ڣ التحڤڋ، 
ٙسغ   األنشطغ املقاڣالتيغ؛املقاڣالتيغ تعمل كڤكيل لتغييڇ من خالڋ مما

ٚڣعاػ الت تعتبڇ مهمغ لتطڤيٚ االقتصإ . 2  تنميتڢ؛ڣ يجإ العٖيٖ من املش
جل تحقيڄ النمڤ االقتصإڬ؛ .3  يجإ فٚص العمل ٗاػ األهميغ علګ املٖڥ الطڤيل من 
ٚين لإلستجابغ  .4 ّڗ ٕخڤڋ منافسيڗ جٖٕ يحفٜ اآلخ  ٗ ٛيإع التناف٠،  ع من خالڋ   فّعاڋ؛ڣ كف ٛيإع الكفا
ي هيكل السڤځ  .5  التكنڤلڤجيا الحٖيثغ؛ڣ العمل من خالڋ تبن اإلبٖاٵ التنظيم ڣ حٖاف التغييڇ 
ٚكاػ  .6 نشا الش ي االقتصإ بشكل كامل نتيجغ البٖ ب يجابيا  ٚا  ث ٙڬ يًڇڅ  ٕخاڋ ابتكاٙ ج٘ احتماليغ 

 الجٖيٖع؛
ع  .7 ي الجٕڤ ٙا جٖيٖع، ڣ التنڤٵ الكبيڇ  فكا ٚڣعاػ الجٖيٖع تقٖم  ّڗ املش  ٗ  بٖاعا اقتصإيا.ڣ النڤعيغ، 

 ماهي املقا املطل الثاني: 

                                                           

ٛڬ  -)1(  جا ي ناجي، حسيڗ علياڗ، هيثږ علي  ٜهٚ شعباڗ العاني، شڤ جي" دا،  م ل ياد تكن عا الصغي "منظ  ٕاٙ  الطبعغ األڣلګ، ،املش
ٕٙڗ،  يٸ، عماڗ، األ  .    29 – 28، ص.ص 2010صفا للنشٚ ڣ التٛڤ
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لګ مفهڤم امل     ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  لګ سماػ املقاڣڋ الناجح.سنتط ضافغ     قاڣڋ، ٕڣافعڢ الشخصيغ 
م  :ال :مفه  املقا
ڗ مصطلح املقاڣڋ     ٙع علګ  Entrepreneurبشكل عام يمكن القڤڋ:  لګ الشخ٨ ال٘ڬ يمتلڊ القٖ يشيڇ 

ٚصغ  ٙاكها، ڣ اكتشاف الف ٚع، ڣ ٕ ٚڣٵ، ڣ تحمل املخاط ٜم علګ البٖ باملش ميڗ املصإٙ ڣ الع ٛمغ ڣ ت اإلمكاناػ الال
ٚيقغ ڣ  ڣ الط ڣ الخٖمغ  لګ املنتٌ  ضافغ قيمغ  جل  اػ، ڣ تشغيلها من  ٚا بشكل ڣ مميڈ، ڣ  يجإ ما هڤ جٖيٖڣ اإلج

ٜبائن  يلي ما الحصڤڋ علګ الفڤائٖ املعنڤيغڣ ٙغباڴهږ، ڣ حاجاػ ال تع٩ٚ ڣ ال ،املإيغ ڣ  بحين تكڤڗ النتيجغ 
ٙع املعنڤيغ    )1(.املإيغڣ للخسا

ٚنيڗ السإٝ  ٙبغ،ڣ خالڋ الق نشطغ املضا لګ  ٕٚ ال٘ڬ يتجڢ  فاملصطلح ال  السابٸ عشٚ، كاڗ يعتبڇ املقاڣڋ الف
ٚڬ ڣ ال علګ السڤځ ڣ يعبڇ بعٖ عن عمل الصناعي  من  امللمٸ  عقال علګ التفاڣ٩، بل عمڤما الشخ٨ ال٘ڬ يج

ين للجيڣ ال٘ڬ جل بنا مبن عمڤمي      )2(.يضمن التم
ٙسغ ڣڋ من ڣضٸ مفهڤما للمقاڣڋ، ثږ جا بعٖه جملغ من الباحثيڗ من  1730سنغ  R.Cantillonيعتبڇ     املٖ

مثاڋ   ٚنسيغ  سنغ   Tradeڣ                   1829 - 1803مابيڗ    J.B Sayبعٖها ڣ  1776سنغ  Turgotالتقليٖيغ الف
ٙسغ النمساڣيغ ڣ ، 1890 عماڋ كل منڣ ك٘لڊ كاڗ املڤضڤٵ محل اهتمام املٖ ي  ، 1921سنغ  Knight  تمثل  ٗلڊ 

سنغ   Baumol، 1973سنغ  Kirzner  ك٘لڊ كل منڣ ، 1934سنغ  Schumpeter ڣ 1985 – 1949ما بيڗ  Missڣ
1968 ،Csson  ٙيفهږ فيما يلي:ڣ  1982سنغ هږ تعا  يمكن تلخي٨ 

. "Cantillon"املقاڣڋ هڤ صاحظ ٙٝ املاڋ ال٘ڬ يتحمل املخاطٚ الناجمغ عن الاليقيڗ بالبيئغ؛ : 
 : املقاڣڋ هڤ الشخ٨ ال٘ڬ يخڤ٩ مخاطٚ محسڤبغ؛ D.MC Clelland .ب
. Knight :  ،ساٝ تڤقعاتڢ لتقلباػ السڤځ ٚف علګ  ي ٕيناميكيغ عمل املقاڣڋ هڤ ال٘ڬ يتص ڣ يتحمل الاليقيڗ 

 السڤځ.
ي ظل ال يقيڗ     ين يعمل  سسغ  نشا م ڗ املقاڣڋ يقڤم ب ڣ         البيئغ بصفغ عامغ ڣ هنا يتفڄ الباحثڤڗ علګ 

 )3(.بتحمل املخاطٚ الناجمغ عن ٗلڊ ڣتقلباػ األسڤاځ بصفغ خاصغ، 
ٙكٜ      ٙڬ للمقاڣڋ  1928سنغ  Schumpeterكما  ٙاڅ ڣ  ،علګ الجانظ اإلبتكا ي اإلٕ ال٘ڬ يعتبڇ جڤهٚ املقاڣالتيغ 

ٕٙ ٚكيباػ جٖيٖع للمڤا ي مجاڋ األعماڋ من ت تمكن من تنفي٘ ڣ تحقيڄ األفكاٙ الت  ،استغالڋ الفٚص الجٖيٖع 
ڗ املقاڣڋ  ح  ي التنميغ  الت تڤ ٙڅ بشكل كبيڇ   )4(.االقتصإيغيشا

ٚف كل من     نڢ ٗلڊ الشخ٨ ال٘ڬ يستطيٸ تمييڈ الفٚص ڣ  2001سنغ  Don & Donaldڣ قٖ ع املقاڣڋ ب
ٚين ال يستطيعڤڗ ٗلڊ.اغتنامها     )1(بينما اآلخ

                                                           

ٚه، ص  -)1(  ٚجٸ سبڄ ٗك ٛڬ، م جا ي ناجي، حسيڗ علياڗ، هيثږ علي  ٜهٚ شعباڗ العاني، شڤ  .  26م
 )2(–  ، ٙع سايب سسصنٖ نشا امل ا في  ٚڬ"، قسنطينغ،  2عغ قسنطينغ ، جاممحاض  .   7، ص 2014/2015"عبٖ الحميٖ مه
ڬ محمٖ علي،  -)3(  "الجٕڤ اس عين من طلب جامع الجلف التي "د التي من خال التعلي املقا ي املقا ٚع، ، جانح تط معغ محمٖ خيضٚ، بسك

 .21، ص 2014/2015
(4)- Sous La Direction De  FRANÇOISE DANY, Cadres et  entrepreneuriat « Mythes et Réalités », Le gdr CADRES  « CADRES, 

DYNAMIQUES, REPRESENTATIONS, ENTREPRISES, SOCIETES », Gdr n° 2334  E.M. Lyon,  Ecully, 06 juin 2002, P 7. 
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نتاه     ٚيقغ  ي األسڤاځ من خالڋ تقٖيږ منتٌ جٖيٖ، ط ٜاڣڋ التغييڇ  ٗڗ فاملقاڣڋ هڤ الشخ٨ املجٖٕ ال٘ڬ ي
سڤاځ جٖيٖع. ي فتح  يضا حت   جٖيٖع ڣ املساهمغ 

افع الشخصي للمقا  :ثانيا  :ال
ي:     )2(تتمثل الٖڣافٸ الشخصيغ للمقاڣڋ 

- :  L'accomplissement personnel تحقيق الشخصي

ٚغبغ ڣ التنميغ الشخصيغ،     ي تحقيڄ ال ٚغظ  خٚ ي ڬ ٕافٸ  ي تحقيڄ ڣاملقاڣڋ قبل  ٙغبغ  يضا لٖيڢ   ڗ تكڤڗ 
ي خلڄ ٧  جٖيٖ  ٚغبغ  لګ اإلنجاٛ مٸ ال ٚتبطغ بالحاجغ  ٚفغ املكتسبغالطمڤحاػ الت قٖ تكڤڗ م  ڣ تطبيڄ املع

 ؛سابقا

 L'indépendance personnelle  :ستقال الشخص اإل  -

لګ مقاڣڋ ڣ     ٚتبط مفهڤممن خالڋ انتقالڢ  ڗ ي ڣلها   تحقيقڢ للتنميغ الشخصيغ، يمكن فهږ العٖيٖ من الحڤاٝ 
من بع٬ السماػ ڣ لتحقيڄ النتائٌ املتڤقعغ  يعًڈم اإلجتماٵڣ املقاڣڋ الجيٖ بالشخ٨ ال٘ڬ يحٖٕ املهام 

ٙيٸ اإلتصاف بها ضما ٚغڤب فيڢ الشخصيغ الت يمكن ألصحاب املشا ڗ اإلستقالڋ ال٘ڬ هڤ الش  األكٌڇ من امل
 ي العالږ. 

ٙه     ٚف ڣفقا ألفكا ٙع علګ التص ڗ تكڤڗ لٖيڢ القٖ ٚڣٵ  ٙاػ الخاصغ، لكن ه٘ا الڣ ثږ يجظ علګ صاحظ املش  املبإ
ي بع٬ األحياڗ،  ٚطغ  ٚڣب من الضغڤ٭ املف ڗ ينظٚ ڣ يمنعڢ من اله لګ  ه٘ا مشابڢ لتحقيڄ الشخصيغ بالنظٚ 

ٙهلګ تغييڇ الڤضٸ  ٚڣف ا باعتبا ٚبا من ظ  لعمل القاسيغ للغايغ؛ه

- : ي افع األس  Les motivations d'ordre familial ال

ثي ثقل التقاليٖ العائليغ ڗ    ٚيغ ت ڗ تماٝٙ البيئغ األس ٜڗ بشكل كبيڇ علګ الٖڣافٸ املعلنغ، حين يمكن  ڇا ي
ٚإ العائلغ )عإع  ف ڗ يشجٸ علګ تقليٖ الشباب ألحٖ  ٙيٸ الجٖيٖع. فمن ناحيغ يمكن  صحاب املشا ٜٕڣجا علګ  م

ٚكاػ العائليغ ٚكتڢ الخاصغ، فهناڅ العٖيٖ من الش نشا ش بيئغ األكٌڇ مڤاتاع ه٘ه الف ،ما يكڤڗ األب( ٗلڊ ب
يجابيغ  ه  ٚيغ تجمٸ بيڗ صٙڤ ٚكغ خاصغ، فالبيئغ األس ٙيٸ الخاصغ إلنشا ش ٚڥ تڣ عن املشا خ ڤلي من ناحيغ 

ٙ تڤ ڣ  ي الكثيڇ من األحياڗ؛سيٸ األعماڋ التجا  يغ للعائلغ 

- : افع املالي  Les motivations d'ordre financier ال

 يل عن البطال  L'alternative au chômage : الب
ا     ي الڤاقٸ، فيڤجٖ بع٬ ڣ قٖ يكڤڗ لإلقالغ ٕٙڣ ٚفٸ قضيغ  ٚصغ ل ٚتبطا مٸ ف ٗا كاڗ م ٙا، خصڤصا  ثا

خاص يائسغ لتجنظ البقا عاطليڗ عن العمل  ٚڣب من القيٕڤ البيئيغ؛املقاڣڋ يسمڣ األ   ح لهږ باله
 اف املالي  Les incitants financiers :الح

                                                                                                                                                                                     

ٚيږ الحٖاڣڬ،  -)1(  بڤ غنيږ، حامٖ ك ٛهاٙ نعمغ  ڬ العبإڬ،  ياهاشږ فٛڤ يق ال اتيجي التس ست ها في صياغ  اتيجي  د ياد اإلست د في ال
ٚابٸ، منظما األعما ٚاځ، العٖٕ ال ٙيغ ڣ االقتصإيغ، جامعغ الكڤفغ، الع  .17، ص 2010، مجلغ القٖسيغ للعلڤم اإلٕا

(2) - Didier Van Caillie, Claire Lambrecht, L'entrepreneur, ses motivations, sa vision stratégique, ses objectifs "Working Paper 

réalisé dans le cadre de la "Chaire PME 1995" de la Caisse Nationale du Crédit Professionnel de Belgique", l'Université de Liège, 

Belgique, Mai 1995, P 11-14. 
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ٙيٸ     ٚئي٦  ألصحاب املشا نڢ لي٠ السبظ ال ٙغږ   ، ٚػ ڣ بعيٖ عن همڤمهږ. ڣ البحن عن الٌڇا الشخپ  ظه قٖ 
خاص يكڤڗ بٖافٸ البحن ڗ بع٬ األ ٚيبيغ حڤڋ ه٘ا املڤضڤٵ  ٙاساػ التج علګ  الٖ ٙاتظ  ڣ التعڤي٬        عن 

 تظهٚ حالغ املقاڣڋ للبع٬ كڤسيلغ لتحقيڄ اإلستقالڋ املالي.ڣ املالي، 

  الناجح:ااملق (سما) خصائ :ثالثا
ي:      )1(يتميڈ املقاڣڋ الناجح بعٖع خصائ٨ تتمثل 
:  تحمل عل الق -  املخاط

اػ ڣيتخ٘ البٖائل، ڣيقيږ املخاطٚ يحسظ التحٖڬ، يقبل، مخاطٚاملقاڣڋ     ٚا ٛمغ اإلج       املخاطٚ من للحٖ الال
 ؛النتائٌ ي التحكږ ڣ
 :املباد -

فعاڋ -نفسڢ تلقا من -ملقاڣڋ ا يقڤم    ٛ  ب  ڣ         ٗلڊ منڢ يطلظ ڗ قبل األعماڋ ينجٜ ،العمل متطلباػ تتجاڣ
ٚضها  ؛جٖيٖع خٖماػ ڣ منتجاػ ليغطي العمل تڤسيٸ علګ يعملڣ  األحٖاف عليڢ تف

 :اقتناصها للف االنتباه -

ڣليغ ڣيتحمل الفٚص عن ڣيبحن املقاڣڋ  يبإٙ     علګ للحصڤڋ  العإيغ غيڇ الفٚص يستثمٚڣ  الشخصيغ املس

ع تڤسيٸ ڣ مساعٖع  ؛للمنش
 
 
ا -  :املثاب اإلص

ٙاػاملقاڣڋ  يتخ٘    ٚا لګ ڣ  ڣالتحٖياػ العڤائڄ ملڤاجهغ ق اػيلج  ٚا ٚٙع ج  يتحملڣ  ،ملڤاجهتها ڣمتڤاصلغ متك

ڣليغ ٚا التخاٗ الشخصيغ املس ٛم اإلج  ؛األهٖاف لتحقيڄ الال
د االهتمام - عي بالج   : الن

عماڋ املقاڣڋ  يقڤم    ع منتجاػ ينتٌڣ  تفڤقها ڣ املڤاصفاػ تطابڄ ب ٙڗ ثږ  عاليغ بجٕڤ  عمل ڣ عملڢ ٗ يقا

تڢ عماڋ منش ػ ب  .الناجح املنش
ضافڤا السماػ اآلتيغ:    لګ ه٘ا هناڅ بع٬ الباحثيڗ   )1(ضافغ 
- : لي  تحمل املس

ٜڣڗ  يميل املقاڣلڤڗ     عمالهږ، ل٘لڊ ينج ي  ٚيقغ متميڈع ڣ لګ االستقالليغ  عمالهږ بط ٚڣڗ  ٚڣٍ من ڣ يٖي ب
ڣليغ العاليغ.  ٚڣٍ القيإيغ الت يتمتعڤڗ بها ڣ املس ڣليغ من ال ٙڴهږ علګ مڤاجهغ املشكڣ تنبٸ ه٘ه املس ػ ال بقٖ

ٚڣب منها؛ڣ   التصٖڬ لها ال لله
فاع للعمل: -  اإلن

                                                           

ٜڣٛ الطلۓي -)1(  ا في مجا ن، ، عبٖ العظيږ احمٖ النطاٍ، عمٚ الشئ محمٖ حساحمٖ مصطفى عبٖ هللا، جإ هللا ع ع الق بي ل ع الع املش
) ياد سط )ال ي املنش الصغي  املت ٛڬ، ليبيا، بٖڣڗ سنغ، ص ، نشا  تط  . 9الطبعغ األڣلګ، ٕاٙ الكتظ الڤطنيغ، بنغا

ٚڬ،  –)1(  سط  ياسٚ سالږ امل د ياد األعما الصغي  املت بي السع ها في الح من البطال في اململك الع (د ن اس تحليلي مقا ، ي )د
ٚبيغ للعلڤم األمنيغ ي العلڤم األمنيغ، جامعغ نايڀ الع اه الفلسفغ  ٙجغ ٕكتٙڤ ٚڣحغ مقٖمغ استكماال ملتطلباػ الحصڤڋ علګ ٕ ٚيا٩،  ط ، 2013، ال

 .34-33ص.ص 
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ڗ ه٘ا اإلنٖفاٵ يظهٚ املقاڣلڤڗ     ٚين، حت  علګ من اآلخ خ٘انٖفاعا نحڤ العمل  ٙ ڣ شكل الحٖڬ  ي سغ العنإ ملما
ڗ لٖيهږ ڣ الشاقغ ڣ األعماڋ الصعبغ  ڣ ملل. كما  ٚهقغ ٕڣڗ كلل   لساعاػ طڤيلغ،  للعمل استعٖإامل

يام األسبڤٵ، ڣ ڗ العملڣ ي الغالظ يٖاڣمڤڗ طيلغ  ٚڣڗ  ٚضهږ، حين ي ثنا م ٚعغ ي يعملڤڗ حت  ساعٖ علګ س
 شفائهږ؛

ام -  :االلت

خطائهږ املقاڣلڤڗ يتعلږ     هٖافهږ ڣ من  نشطتهږ املختلفغ، فنجاٍ األعماڋ ڣ يلًڈمڤڗ ب ال يتخلڤڗ عن تخطيط 
ي العمل؛ڣ ٖڥ الًڈامهږ عنٖهږ يعتمٖ علګ م ٚڴهږ   مثاب

- : ان د الج  تع

ٚا لتعٖٕ صفاػ امل    ڗ سلڤكڢ ڣ  قاڣڋ نظ يجإ بٖائل ڣ سعغ ثقافتڢ، ف ٙتڢ علګ  ٚفاتڢ اإلقتصإيغ تعك٠ قٖ تص
ٚيڄ، حين يتقن استخٖام البٖائل ڣ متعٖٕع لحل مشكلغ ڣاحٖع  قصٚ ط يجٖ عٖٕا من ڣ الڤصڤڋ لهٖفڢ من 

ٚفيغاملصإٙ   التمڤيليغ؛ڣ  املع
- :  الق عل املنافس

ين     ٚفغ  ٙع علګ املنافسغ من خالڋ مع ٚڣعڢ، ڣ كيڀ ڣ مت ڣ املقاڣڋ الناجح هڤ ال٘ڬ يملڊ القٖ بماٗا يبٖ مش
ٙتڢ علګ تحمل تٖاعياػ كل جٖيٖ  تقاڗلګ  باإلضافغ ي ضڤ قٖ ٚع  ٚيقغ مبتك  طمڤحڢ ڣ ثقتڢ بنفسڢ ڣ العمل بط

ٙتڢ علګ اإلبٖاٵ ڣ  التغلظ علګ ڣ التحٖياػ  قبڤڋ ڣ افسغ الفعالغ ناإلبتكاٙ، حين تساعٖه ه٘ه السماػ علګ املڣ قٖ
 الصعڤباػ؛

- :  الثق بالنف

ٙع علګ التغلظ علګ املشكالػ،     ي عملڢ من خالڋ القٖ الخڤف عٖم ڣ تساعٖ الثقغ بالنف٠ املقاڣڋ علګ النجاٍ 
 ، ي األخطا حيح األخطا ڣ من الڤقڤٵ  ٚافاػ ڣ العمل علګ ت ٙها عٖم ڣ اإلنح ٚا  افغضڣ التطڤيٚ ڣ         اإلبٖاٵ ڣ تك
 قيږ جٖيٖع للمجتمٸ؛

ف الفني  الق عل التفكي اإلبتكا  - : املع  العلمي

ٙڬ املقاڣلڤڗ يتميڈ     ٙڴهږ علګ التفكيڇ اإلبتكا ٚجغ الت يڤاجهڤنها،ڣ بقٖ مما  التحليل اإلسًڇاتيۑي للمڤاقڀ الح
ٚين  ٙجيغ ع اإلستفإع من خبڇاػ اآلخ ٕٙ  الخا ٙع علګ استخٖام املڤا جل األهٖاف ڣ يمنحهږ قٖ مساعٖاڴهږ من 

ي ظل تم ڣجڢ الخلل املحٖٕع بٖقغ ڣڣاقعيغ  ، ڣ تعهږ بخبڇاػ فنيغ تساعٖهږ علګ تحٖيٖ  استعاب ڣ فهږ ڣ القصٙڤ
ٙيٚ املاليغ  ٚقميغ، ڣ التقا ي محلڢ، ڣ ال ي التعامل مٸ النقٕڤ لڤضٸ كل مبلغ مالي  نهږ لګ تمك باإلضافغالحساسيغ 

ٚفغ العلميغ بفهږ العملياػ   ملصطلحاػ األساسيغ ملجاالػ عملهږ؛اڣ من املع
: املنهجي  -  التنظي

ٚتيظ ڣ صحاب األعماڋ الصغيڇع ڣ يتميڈ املقاڣلڤڗ     ٙڴهږ علګ ت ٚڣ تنظيږ ڣ املتڤسطغ بقٖ ڗ ڣقتهږ بشكل جيٖ، فهږ ي
ع بحجمها الكبيڇ،  صحاب منهجيغ ڣالصٙڤ ٚفڤڗ جميٸ التفاصيل الٖقيقغ، فهږ  تنظيږ ڣ ي الڤقـ نفسڢ يع
ي العمل.ڣ مستمٚ ملڤاجهغ املصاعظ   املشكالػ 
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عا الصغي  نشا املش احل  : م ها  املطل الثال   .في التنمي اإلقتصاديد
ٚف علګ م    سساػ ڣ اسًڇاتيجياػ املقاڣالتيغ ن خالڋ ه٘ا املطلظ سڤف نتع نشا امل ٕٙڣ ه٘ه ڣ كيفيغ 

ي تحقيڄ التنميغ اإلقتصإيغ.  ٚڣعاػ الصغيڇع   املش
التي اتيجيا املقا  :ال: است

 )1(:اسًڇاتيجياػ املقاڣالتيغ ما يليمن ڣ 
اع: . 1  Innovationاإلب

تي عإع عمل األفكاٙ الجٖيٖع لت ڣ  عإع تشكيل  لګ حل ڣ بش  جٖيٖ،  يعن التجٖيٖ بڤصفڢ  يتږ التڤصل 
ڗ اإلبٖاٵ ٚع جٖيٖع ڣ تطبيقها، ڣ  لګ فك ڣ  ڣ التح خالصغ ملشكلغ ما،  ٚتبط بالتنفي٘  ڤيل هڤ الجٜ امللمٝڤ امل

لګ املنتٌ  ٚع  ٚځ تطڤ ڣ من فك ٙكغ املعلڤماػ بط ڣ مشا ٙع علګ الجمٸ  ڗ اإلبٖاٵ هڤ القٖ لګ  شاٙ الباحثڤڗ  يٚ قٖ 
ٙكغ ڣ فكاٙ جٖيٖع.  ٙيغ الت تعك٠ الحاجاػ املٖ ٚڥ هڤ تطڤيٚ األفكاٙ اإلبتكا خ ٙع  ي ڣ بعبا تستجيظ للفٚص 

ي نجاٍ املنظمغ علګ املٖڥ الطڤيل،ڣ هڤ يعتبڇ الخطڤع األڣلګ لإلبتكاٙ ڣ املنظمغ،  كما انڢ يحسن من  يساهږ 
ٚاٙ من خالڋ تشجيٸ العصڀ ال٘هن  عضا الجماعغ معا عمليغ صنٸ الق ي جمٸ  حٖ األساليظ املستخٖمغ  ك

ٚيغ  فكاٙ جٖيٖع بح   عفڤيغ ٕڣڗ انتقإ.ڣ لتطڤيٚ 
2.  :  Creativityاإلبتكا

ٚتبط بالتكنڤلڤجيا   ٚع جٖيٖع ت لګ فك سساػ املجتمعيغ، ڣ هڤ الڤصڤڋ  ي امل ثٚ  ٚتبطڣ ت  اإلبتكاٙ هڤ الجٜ امل
ٚع الجٖيٖع ٙيغ ڣ  بالفك ي الخٖماػ ڗ املنظمغ اإلبتكا شيا ٗاػ قيمغ    األفكاٙ  ڣ هي تلڊ املنظمغ الت تبتكٚ 

ي ظل ڣ  اإلطاٙ اإلجتماعي للمنظمغ ال٘ڬ يتكڤڗ من العملياػ ضمن مجمڤعغ من العامليڗ مٸ بعضهږ بعضا 
ٚإ  ٙڬ ال٘ڬ يحٖٕ اإلبتكاٙ التنظيم للمنظمغ.ڣ األف ي السلڊ اإلبتكا ثيڇ   الجماعاػ للت

3 .:  خ املخاط
ڗ يقڤم املقاڣڋ ڣ  خ٘هي  ي السڤځ م ب خ٘ا بعيڗ اإلعتباٙ ما يڤجٖ  ٍٚ منتجاػ جٖيٖع باألسڤاځ  ي ط ٛفغ  ن املجا

كيٖ.ڣ مخاطٚ الغمڤ٩   عٖم الت
 
 
د: .4  التف

                                                           
ٙنڢ،  -)1( اتيجيابالڋ خلڀ السكا كا اإل است اني عل ش اس مي ها في تحقيق املي التنافسي )د ياد  د (ال د  ، كليغ بغٖإتصاال في األ

ياٙ  ٚا الخاصغ، بغٖإ، العٖٕ السابٸ عشٚ،   .   90-89، ص.ص 2008للعلڤم اإلقتصإيغ، جامعغ اإلس
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ڣ الخٖمغ ڣ  ي تقٖيږ املنتٌ  ٚيقغ جٖيٖع  ڣ ط ڣ منتجاػ جٖيٖع  ٚځ جٖيٖع سڤا كانـ تكنڤلڤجيغ  ٕخاڋ ط هڤ 
ٚين.   ع مختلفغ عن اآلخ ٙع التنظيږ ڣ هيكلتڢ ڣ ٗلڊ بصٙڤ ٕا ي   ڣ 

5. :  املباد
ي مشاكل املستقبل ڣ  ٙكغ  تقنياػ ڣ        جيغ ڤ لڤ تكنڣ مٖڥ تقٖيږ منتجاػ جٖيٖع ڣ التغيڇاػ، ڣ الحاجاػ ڣ هي املشا

ٙيغ  ع بتنفي٘ األعماڋ املقاڤ تتكڣ ٕا ٚع مس ڤ التيغ، بحين يكڣ ڗ املبإ خ٘ ه٘ه املخاط عٖم ڣ  ال عن الفشل ڣ ڗ 
  تحقيڄ النجاحاػ املتڤقعغ.

سس :ثانيا نشا امل احل   :م
ٙبٸ خطڤاػ     سسغ ب نشا امل  )1(:هي كاآلتيڣ تتميڈ عمليغ 
 l’évaluation de l’opportunité :تقيي الف .1
ٚصغ ڣاقعيغ،    لګ خلڄ ف ٚع  ڗ نبيٸ؟ ڣ تتحڤڋ الفك ٚع الڤليغ علګ ڣجڢ التحٖيٖ: ماٗا  ن ملڣ ه٘ا يتطلظ تحٖيٖ الفك

ٚيٖ البيٸ؟  ڗ نبحن عن املعلڤماػ لإلجابغ علګ ه٘ا ڣ ما هي القيمغ الت يمكن الحصڤڋ عليها؟ ڣ ن ٚفغ ڣ علينا  مع
ٙجي، ثږ تحليل القيٕڤ ڣ نصائح الخبڇا ڣ ٙا  ٚإ املحيط الخا ف ٚع مٸ  املختصيڗ ثږ بعٖ ٗلڊ اختباٙ ه٘ه الفك

ٚڣٵ.ڣ   املعڤقاػ للمش
سسغ يجظ:ڣ     نشا م ٚصغ   لتقييږ صحيح لف

ٚصغ جٖيٖع  - ٚڣٵ الت تخلڄ ف ٚع األڣليغ للمش ٚفغ الحٖ األٕنى من اإلبٖاٵ ال٘ڬ يتحٖٕ من الفك مع
؛  لإلنشا

ڣ الخٖمغ. ڣ تقاڗ بع٬ املفاهيږ  - ٚع جيٖع للمنتٌ   األٕڣاػ التسڤيقيغ لنجاٍ العمليغ اإلنتقاليغ بفك

ع: تصمي  .2  la conception et la formulation du projet صياغ املش
ٙاساػ مختلفغ ي ه٘ه الخطڤع من امل    ٚڥ ٕ ڗ تج ٚڣٵ يجظ  ٚڣٵ من ش ٙاسغ جٖڣڥ املش ٙاسغ السڤځ، ٕ كٖ

ٙاساػ تساعٖ علګ تطڤيٚ اسًڇاتيجيغ ڣ الناحيغ املاليغ  ٚڣٵ.ڣ خطغ العمل ڣ القانڤنيغ، كل ه٘ه الٖ  صياغغ املش

ٚڣٵ ما يلي:ڣ      من بيڗ النقا٭ األساسيغ إلنشا املش

  عملي؛ڣ ڗ يكڤڗ املقاڣڋ ڣاقعي 

  ح اتجاه اسًڇاتيجيغ ٚڣٵ؛ڗ يكڤڗ املقاڣڋ ڣا  املش

 .ٜايا تنافسيغ مستٖامغ  البحـ عن م

كي .3 ني  الت ع: القان  le montage juridique et financement du projet املالي للمش
ٚاف )املڤظفيڗ،  - الًڇكيظ القانڤني هڤ اختياٙ الهيكل املثل ال٘ڬ يحم العالقاػ بيڗ جميٸ األط

ٕين  ، املٙڤ ٚكا ٚين، الش ٚفغ تقنياػ الحمايغ ڣ املستثم لګ ه٘ا مع ضافغ  ٚعي(  ٩ تثميڗ التفاڣ ڣ املقاڣڋ الف
ٚع؛ سسغ مبتك ٙڬ عنٖما يتعلڄ األمٚ بخلڄ م  اإلبتكا

ٚفييڗ  - تقاڗ ڣ تسمح خطغ العمل بالحڤاٙ مٸ املص ٚحلغ يجظ علګ املصمږ  ٚين، ففي ه٘ه امل املستثم
ٚكا املال ٚحها الش ٚڣعڢ لإلجابغ علګ جميٸ األسئلغ الت يط  ييڗ.مش

                                                           
(1) - Rachid ZAMMAR, Conférence « Initiation à l’entrepreneuriat », Centre d’Etudes Doctorales en Sciences et Technologies de 

Rabat (CEDESTR),Faculté des Sciences, Université Mohammed V- Agdal, Rabat, 2015, P 9. 
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4. :  le lancement des activités انطال األنشط
ي األنشطغ يجظ:  لإلنطالځ بنجاٍ 

 عٖم تضييٸ الڤقـ؛ -

ٜبائن  - لګ نقطغ الحصڤڋ علګ ال ٚع   الطلباػ؛ڣ ال٘هاب مباش

 غ العمل.تباٵ خط -
عا الصغي في التنمي اإلقتصادي د : لثاثا  :املش
ي التنميغ اإلقتصإيغ كما يلي    ڗ تساهږ  ٚڣعاػ الصغيڇع   )1(:يمكن للمش

  ٚڣعاػ الكبيڇع ساسيغ للمش ٚڣعاػ الصغيڇع لبنغ  يٸ بيڗ املستهلڊ ڣ تعٖ املش ٚڣعاػ ڣ مناف٘ تٛڤ بيڗ املش
ٛيإع املبيعاػ  ٜين، ڣ اإلنتاجيغ، كما تساعٖ علګ  يٸ، مما يقلل تكاليڀ التخ لګ ڣصڤڋ ڣ التٛڤ ٕڬ  ي

قل تكلفغ؛ لګ املستهلڊ ب  السلعغ 

  ٚڣعاػ الصغيڇع مناخا جيٖا لإلبٖاٵ  ٗلڊ لڤجٕڤ حڤافٜ مإيغڣ التجٖيٖ ڣ التطڤيٚ ڣ اإلبتكاٙ ڣ تعتبڇ املش
ٙتفاٵ معٖڋ اإلنتاجيغ ڣ بعك٠ الڤظائڀ الحكڤميغ،  لګ ا ٕڬ  ٙبٸ ڣ اإلنجاٛ، ڣ ه٘ا ما ي كٌڇ من  ڗ  يقاڋ 

ي الٖڣڋ امل اػ االخًڇاٵ الت سجلـ  ٚا ٚڣعاػ الصغيڇع؛ب  تقٖمغ صناعيا كانـ قٖ سجلـ من قبل املش

  ٚڣعاػ الصغيڇع علګ تحسيڗ ٚشيٖهڣ  االستهالڅتعمل املش ٚاف ڣ ، ت الضياٵ ڣ تقض  علګ اإلس
ٙاػ  ٚيڄ االستثما التشغيل اإلقتصإڬ لألمڤاڋ غيڇ ڣ اإلقتصإڬ، كما تقض  علګ التضخږ عن ط

ٚڣعاػ الصغيڇع تساعٖ ڣ يٖ الٖخل القڤمي، الخٖماػ فيڈ ڣ تعمل علګ تڤفيڇ السلٸ ڣ املنتجغ،  عليڢ فاملش
ٛيإع فٚص العمل  ي الحٖ من ڣ ي  ٕٙ الطبيعيغ املتاحغ، ك٘لڊ تساهږ  ٚځ استغالڋ املڤا تحسيڗ ط

ٚيضغ من املجتمٸ ٚيحغ ع ٵ علګ ش  انتشاٙ الفقٚ ألنها تتٛڤ

 ٚڣعاػ الكبيڇع القيام به ٙع علګ خٖمغ قطاعاػ املجتمٸ، قٖ ال تتمكن املش ٚڣعاػ الصغيڇع لها القٖ ا املش
ٚيڀ ڣ مثل خٖمغ مناطڄ البٖڣ  ٚاڣيغ؛ڣ ال ح  املناطڄ ال

 نها ٙغږ ما يقاڋ  ٚع،  ٚڣعاػ الصغيڇع مستم ٚڣٵ كبيڇ  املش نشا مش ي حالغ  ٚضغ لالنٖثاٙ، حت  مع
نشا  ٗا ثږ  ٚڣعاػ الكبيڇع مثال  ٚڣعاػ صغيڇع تخٖم ه٘ه املش ٚعاڗ سيكڤڗ هناڅ مش ٚڣٵ كبيڇ س مش

ٚڣٵ الكبيڇ. ٚڣعاػ صغيڇع تخٖم ه٘ا املش           ما يڤلٖ حاجغ ملش
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ٚهږ،  -)1(  حمٖ، نسيږ ب ٚڣع  عا الصغيم دا املش ياد   ٚبال ٚكغ الع ٚع، يغ للتسڤيڄ ڣ ال، الطبعغ الثانيغ، الش يٖاػ، القاه -91، ص.ص 2010تٙڤ
92 . 
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ي  يع اإلسثتما سسا ال املبح الثاني: املشا سط صغي امل  .املت
ٙيغ     ٙيٸ اإلستثما سساػ الصغيڇع ڣ صبحـ للمشا ي تنڤيٸ اإلقتصإ ڣ امل هميغ كبيڇع    خلڄ الٌڇڣع ڣ املتڤسطغ 
لګ املفاهيږ اڣ  مناصظ الشغل.ڣ  ٚځ  لګ التط ٙيغ من خالڋ ه٘ا املبحن نهٖف  ٙيٸ اإلستثما ملتعلقغ باملشا
سساػ الصغيڇع ڣ ڣ  لګ نڤاعهاڣ املتڤسطغ بخصائصها امل ضافغ  ٚڣعاػ الصغيڇع ،  األهميغ ڣ مصإٙ تمڤيل املش

سساػ الصغيڇع ڣ اإلقتصإيغ     .املتڤسطغڣ اإلجتماعيغ للم
ع اإل املطل  : مفاهي متعلق باملش  ستثما األ

ٙڬ خصائصڢ  نهٖف    ٚڣٵ اإلستثما ٚف علګ مفهڤم املش لګ التع  نڤاعڢ.ڣ من خالڋ ه٘ا املطلظ 
ع  م املش  :اإلستثما ال: مفه

ٙا فيما يتعلڄ بتحٖيٖ معن     ٙڬ، فمعظږ اإلقتصإييڗ ال٘ين تناڣلڤا ڣ لقٖ تعٖٕػ اآل ٚڣٵ اإلستثما مفهڤم املش
ٙڬ،  ٚڣٵ اإلستثما ٜڣڗ علګ مفهڤم اإلستثماٙ ٕڣڗ ٗكٚ مفهڤم املش ٚك ٚڣٵ ي ٙاسغ املش ٚا لعمليغ التكامل ڣ ٕ  ه٘ا نظ

ٙتبا٭ ٚځ بيڗ اإلستثماٙ ڣ املڤجٕڤ بينهما،  ڣاال ڗ الف ٚحلغ ڣ علګ ه٘ا األساٝ ف ي امل ٙڬ يكمن  ٚڣٵ اإلستثما املش
ڬ هڤ كل ما يتعلڄ باألفكاٙ الت علګ  ٙيغ، فهڤ تمهيٖ لإلستثماٙ،  ٚڣٵ يسبڄ العمليغ اإلستثما ٜمنيغ، فاملش ال

ٚع مقً ٚڣٵ كمصطلح يعن فك ٙڬ، فاملش ٚڣٵ اإلستثما ٙاسغ  ڇحغساسها سيقام املش لګ الٖ التقييږ األمٚ ڣ تخضٸ 
ڣ ا ٙفضها علګ اإلطالځ،  ڣ  ڣ الكثيڇ من حال٘ڬ يعن احتماڋ األخ٘ بها  ٚا القليل  ج تماڋ تنفي٘ها بعٖ 

  )1(التعٖيالػ عليها.
ٙڬ هڤ مجمڤعغ كاملغ من النشاطاػ  ( Bridie et Michailofحسظ )    ٚڣٵ اإلستثما ڗ املش العملياػ الت ڣ ف

ٕٙ ماليغ خاصغ  تستهلڊ ڣ مڤا ي اليٖ العاملغ  ٚيغ ڣ املتمثلغ  ٕٙ بش ڣ مڤا ع سڤا كانـ تجهيڈاػ  ٕٙ محٖٕڣ مڤا
ٚإ  ڣ غيڇ نقٖيغ بالنسبغ ألف ڣ منافٸ نقٖيغ  الصعبغ منها، حين ينتظٚ من ه٘ه العملياػ تحصيل ٕخڤڋ 

  )2(املجتمٸ كلڢ.

                                                           
ك اإلسمنت ببن صاف"، بن مسعڤٕ نصٚ الٖين -)1( اس حال ش ي "د يع اإلستثما اس  تقيي املشا ٚه لنيل شهإع املاجست، د ٚع التخ ي م٘ك يڇ 

بي بكٚ بلقايٖ، تلمساڗ،   . 35، ص 2009/2010العلڤم اإلقتصإيغ، جامعغ 
سس بن حسام حكيږ،  -)2(  اس حال م ي " د يع اإلستثما اس الج  معايي تقيي املشا ين  السميا" لصناع  G.M.D La Belleد ، لف

ٜائٚ العاصمغ،  ٜائٚ، الج عماڋ، جامعغ الج ٙع  ٚٵ إلٕا ي علڤم التسييڇ ف     .9، ص 2005/2006ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع املاجستيڇ 



 يف قطاع السياحة املقاوالتية و املشاريع اإلسثتمارية                                           الفصل األول

 

 
14 

ٙيٸ علګ       ٙع املشا ٚنسيغ إلٕا ٚفتڢ الجمعيغ الف نڢ عمليغ مڤحٖع تحتڤڬ علګ مجمڤعغ من النشاطاػ كما ع
لګ غايغ اإلنتها منڢ، بغ٩ٚ هٖف يتما٧   ي تنفي٘ه  ٙئ البٖ  املًڇابطغ ڣ املحكمغ خالڋ الفًڇع الت تبٖ من تا

  )1(.طلباػ محٖٕعڣ 
ٙڬ ڣ     ٚڣٵ اإلستثما ٚيڀ املش كٌڇ يقڤم بٖمٌ  يمكن تع ڣ  ٚه منظږ  نڢ: "كل كياڗ مستقل يٖي ٜه ڣ يضا علګ  م

ي السڤځ إلشباٵ ڣ عناصٚ اإلنتاه املتاحغ بنسظ معينغ   ٍٚ ڣ خٖمغ تط نتاه سلعغ  سلڤب معيڗ، بهٖف  ب
ڣ حاجاػ عامغ خالڋ فًڇع معينغ  )2( .حاجاػ 

:ثانيا:    ي يع اإلستثما   خصائ املشا
ٚڥ     ٙيٸ األخ نشطغ املشا ٚڣٵ بمجمڤعغ من الخصائ٨ تميڈه عن  هږ ه٘ه الخصائ٨ ما ڣ يتميڈ كل مش من 

 )3(يلي:
 : ٚإ تحقيقڢ نقطغ انطالځ  الغ ڣ الهٖف امل ٙڬ؛ڣ يعتبڇ تحٖيٖ الغ٩ٚ  ٚڣٵ استثما  بٖايغ ألڬ مش

 : ع حياع حين تبٖ ببط د الحيا ٚڣٵ بمثابغ كائن عضڤڬ لڢ ٕٙڣ  ثږ تًڈايٖ األنشطغ فيڢ يعتبڇ املش
ٚڣٵ؛ ٙڣع ثږ تنخف٬ حت تنته عنٖ اكتماڋ املش لګ ال٘  حت تصل 

  : ادي ٚيٖع اإلنف ٚڣٵ بخصائ٨ ف ٚڥ؛ڣ يتميڈ املش ٙيٸ األخ ي املشا  مختلفغ تميڈه عن با

  :اع ٚاٵ، الص ٚڣٵ مڤاقڀ تتميڈ بالص ڬ مش ٙيٸ فيما بينها ڣ يڤاجڢ  من ه٘ه املڤاقڀ هڤ تناف٠ املشا
ٚيغ  ٕٙ البش ٚاف املهتمغ ڣ الطبيعغ املتاحغ ڣ املاليغ ڣ للفٛڤ بالع٩ٚ املحٖٕڣ من املڤا  ڢ؛بك٘لڊ تعٖٕ األط

  : اخال ٚع من  يڤاجڢ كلالت ٚڣٵ تٖاخالػ مستم ٚڣٵ  األقساممش التمڤيل،  كالتسڤيڄ،الڤظيفيغ للمش
ٚڥ نشڤ ڣ التصنيٸ،  خ ٚابط من جهغ  ٚڥ ڣ عالقاػ ت خ ٙيٸ    .تٖاخل مٸ مشا

 
 
 
 

اع ثالثا: : ن ي يع اإلستثما  )1(املشا
ف  .1 : من حي اله  امللكي

ڣ تعاڣنيغ؛ - ٚڣٵ خاص يخضٸ مللكيغ خاصغ   مش

ڣ الهيئغ العامغ؛ - ٚڣٵ عام يخضٸ مللكيغ الٖڣلغ   مش

ٚڣٵ مختلط يخضٸ مللكيغ كل من الٖڣلغ  - ٚإ.ڣ مش  األف

                                                           

ٚڬ نصٚ الٖين،  -)1(  ب السك نم ع كه اس حال مش شي اإلنفا اإلستثما "د ها في ت ي  د ن اإلستثما ا ائ اامل ي لضاحي الج ي لح
" ٕٚاٝ، العاصم ٚع، بڤم حمٖ بڤق سسغ، جامعغ  ٚٵ ماليغ امل ي علڤم التسييڇ ف ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع املاجستيڇ  ص ، 2008/2009، م٘ك

14. 
ٚه، ص  -)2(  ٚجٸ سبڄ ٗك  .7بن حسام حكيږ، م
ٚاڣع فتيحغ،  -)3(  ، بن حاه جياللي مغ ٚيٚ منٙڤ يڣس يع اإلستثما اس الج البيئي للمشا ٚكٜ الجامعي د ٚيقيا، امل ف ، مجلغ اقتصإياػ شماڋ 

ٜائٚ"، العٖٕ السابٸ،   .  331، ص 2011خمي٠ مليانغ "الج

قتصاديا عبٖ هللا حسيڗ جڤهٚ -)1(  ي  عا اإلستثما دا املش يليا ت –،  يا –محاسبيا  –م ٙيغ، دا سكنٖ سسغ شباب الجامعغ،  ، 2011، م
 .  20 – 19ص.ص 
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: من حي طبيع  .2  مجاال األنشط
ٚڣعاػ صناعيغ    ٚڣعاػ ، مش ، مش ٚڣعاػ تشييٖ ڣبنا ٚڣعاػ خٖميغ، مش ٙيغ، مش ٚڣعاػ تجا ٛٙاعيغ، مش

ٚاجيغ  ٚڣعاػ استخ ٚڣعاػ تحڤيليغ. تنصيظ،ڣ مش  مش

 من حي النطا املكاني للنشاط: .3
ٚڣعاػ محليغ؛ -  مش

ٚڣعاػ ٕڣليغ. -  مش

من للنشاط: .4  من حي النطا ال
ٚع؛ - ٚڣعاػ مستم  مش

منغ.  - ٚڣعاػ م  مش
سسا الصغي  ماهي املطل الثاني: سط امل  املت

سساػ الصغيڇع     لګ مفهڤم امل ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  نڤاعها.ڣ املتڤسطغ، خصائصها ڣ سنتط  هږ 
سسا الصغي  م امل : ال: مفه سط  املت

سساػ الصغيڇع      ٙاڅ الٖڣڋ ألهميغ امل ٕ ٚغږ من  ي ڣ املتڤسطغ ڣ بال ڗ تقڤم بڢ  اقتناعهږ بالٖٙڣ ال٘ڬ يمكن 
ڗ ڣاقٸ تحٖيٖ ال  ٚ ڣ ٕقيڄ  مفهڤم التنميغ اإلقتصإيغ،  ي غايغ الصعڤبغ، نظ مٚ  سساػ بقي  ح لتلڊ امل ا ڣا
ي ڣضٸ مفهڤم سساػ الصغيڇع ڣ مڤحٖ  لتعٖٕ القيٕڤ املتحكمغ  ڗ ڣضٸ الحٖٕڣ الفاصلغ بيڗ امل         شامل، 

سساػڣ املتڤسطغ ڣ  مام صياغغ  امل ساس   ٍٚ كمشكل  ڗ ه٘ه الحٖٕڣ ليسـ الكبيڇع يط مفهڤم مڤحٖ، حين 
ي كل الٖڣڋ،  ٙنغ بيڗ الٖڣڋ املتقٖمغ ڣ نفسها  ٙجغ النمڤ، ڣ خاصغ عنٖ املقا ٙنغ ڣ الناميغ، ٗلڊ الختالف ٕ عنٖ املقا

ٙيغ  سساػ التجا   )1(ٗلڊ الختالف طبيعغ النشا٭.ڣ الصناعيغ ڣ ي نف٠ الٖڣڋ بيڗ امل
ٚا إلختالف املعاييڇ ڣ     ٚيفاػ من بينها:ئ٨ الت تساعٖ علګ تحٖيٖ مفهڤمها، الخصاڣ نظ ٙجـ بع٬ التع ٕ 
لي: .1    ي البن ال  )2(تع
سساػ الصغيڇع     ٚيڀ ال٘ڬ حٖٕتڢ ڣ يتعامل البنڊ الٖڣلي مٸ امل ساٝ التع سساػ املتڤسطغ علګ  ٚع امل ٕائ

سساػ الصغيڇع ڣ الصغيڇع  نڤاٵ من امل حڢ الجٖڣڋ التالي:ڣ املتڤسطغ ال٘ڬ يميڈ بيڗ ثالثغ   املتڤسطغ كما يڤ
سسا 1-1الج ) اع امل ن لي. لصغي ا(:  سط حس البن ال  املت

 
سسغ  العمالغ املڤظفغ نڤٵ امل

 )عامل(
اػ  املڤجٕڤ
)  )ٕڣاٙل

 ٙقږ األعماڋ السنڤڬ 
)  ) ٕڣاٙل

ٚڥ  سسغ صغ  100000 100000 9 م
سسغ صغيڇع  3000000 3000000 49 م

                                                           

ٚاهيږ،  –)1(  ب سس  قعيٖ  اس حال م سط د سسا الصغي  املت يقي في امل نجا السياسا التس ي في  د د الت اد ا –ائح ال ، -ل
قلغ، م٘ك ٚباٍ، ٙڣ سساػ املتڤسطغ ڣ الصغيڇع، جامعغ قاصٖڬ م ٚٵ العلڤ اإلقتصإيغ تخص٨ امل      .3، ص 2009ٚع مقٖمغ لنيل شهإع املاجستيڇ ف

ٙع سميغ،  –)2(  سط في الح من ظاه البطال قنيٖ سسا الصغي  املت الي قسنطيند –د امل اني ب ٚع مكملغ لنيل شهإع م، -اس مي ٘ك
ڬ، قسنطينغ،  ٚيغ، جامعغ منتٙڤ ٕٙ البش ٚٵ تسييڇ املڤا ي علڤم التسييڇ ف  .56 – 55، ص.ص 2009/2010املاجستيڇ 
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سسغ متڤسطغ  15000000 15000000 299 م
 

 

 

الي:  .2      ي البن اإلحتياطي الفي  تع
سساػ الصغيڇع      ٚيفا محٖٕا للم نها ڣ يضٸ البنڊ تع ٚفها علګ  ساٝ تقٖيږ املساعٖاػ لها فيع املتڤسطغ علګ 

ي امللكيغ  ع املستقلغ  ٙعڣ املنش   )3(تستحٗڤ علګ نصيظ محٖٕ من السڤځ.ڣ  ،اإلٕا
سسا الصغي  .3     ي امل : تع ائ سط في الج  املت
سساػ الصغيڇع     ٚف امل نتاه السلٸ املتڤسطغ ڣ تع سسغ  نها م الخٖماػ، ڣ مهما كانـ طبيعتها القانڤنيغ ب

عمالها السنڤڬ )ڣ خصا،  250لګ  1تشكل من  ٙقږ  ڣ ال يتعٖڥ مجمڤٵ 02ال يتعٖڥ  ٚڬ  ٜائ ( ملياٙ ٕيناٙ ج
ي القانڤڗ التڤجيه لًڇقيغ 500حصيلتها السنڤيغ خم٠ مائغ ) ٚڬ ڣ ٗلڊ حسظ ما جا  ٜائ ( مليڤڗ ٕيناٙ ج

ي  سساػ الصغيڇع ڣ املتڤسطغ الصإٙ   .12/12/2001امل

-  : سط سسا املت سسغ تشغل ما بيڗ  امل نها م ٚف ب عمالها ما بيڗ ڣ خ٨  250لګ  50تع ٙقږ  يكڤڗ 
ڣ يكڤڗ مجمڤٵ حصيلتها السنڤيغ ما بيڗ مائغ ڣ مائتيڗ  ٚڬ،  ٜائ ٙين ٕيناٙ ج خمسمائغ مليڤڗ ٕيناٙ ڣ مليا

ٚڬ؛ ٜائ  ج

- : سس الصغي سسغ تشغل ما بيڗ  امل نها م ٚف ب عمالها ڣ خصا،  49لګ  10تع ٙقږ  السنڤڬ ال يتجاٛڣ 
ٚڬ؛ ٜائ ڣ ال يتجاٛڣ مجمڤٵ حصيلتها السنڤيغ مائغ مليڤڗ ٕيناٙ ج ٚڬ  ٜائ  مائت مليڤڗ ٕيناٙ ج

- : سس املصغ سسغ تشغل من  امل نها م ٚف ب قل من ڣ خصا  09لګ  01تع عماڋ  ٙقږ  مليڤڗ  20لها 
ڣ يكڤڗ مجمڤٵ حصيلتها السنڤيغ ال يتجاٛڣ  ٚڬ  ٜائ ٚڬ  10ٕيناٙ ج ٜائ   )1(.مالييڗ ٕيناٙ ج

سسا الصغي  سط ثانيا: خصائ امل  :املت
سساػ الصغيڇع      )2(:املتڤسطغ بالخصائ٨ العامغ التاليغڣ تتميڈ امل

ا من العامليڗ ال  - نها تستخٖم عٖٕا محٖٕڣ ڬ  شٚ عٖٕ العامليڗ،  ڣ متڤسطغ بم سساػ صغيڇع  م
ٚڣنغ  250يفڤځ  ي تنظيمها مما يجعلها تتمتٸ بم غلظ األحياڗ ڴهيمن الشخصيغ  ي  ڣ مڤظڀ،  عامل ڣ/
 عاليغ 

                                                           

ها في حل مشكل البطال جالڋ عبٖ القإٙ،  -)3(  سط  د سسا الصغي  املت ائح–امل ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شه-ال الج إع ، م٘ك
ٜائٚ العاصمغ، امل ٜائٚ، الج ٚٵ التحليل اإلقتصإڬ، جامعغ الج ي العلڤم اإلقتصإيغ ف  .  20، ص 200/2009اجستيڇ 

ائ ٛٙفغ بڤلقڤاٝ،  -)1(  ها في تفعيل القطاع الخا الج سط  د سسا الصغي  املت ع  –امل سسا خاص متن اني بم اس مي د
ين باتن ٚع مقٖمغ لنيل-بم ي علږ اإلجتماٵ تخص٨ تنظيږ ڣ عمل، جامعغ الحاه لخضٚ، باتنغ،  ، م٘ك اه العلڤم  ، ص.ص 2011/2012شهإع ٕكتٙڤ

21 – 22. 
ائ خا قطاسليماڗ ناصٚ، عڤاطڀ محسن،  -)2(  يل تنم لإلقتصاد الج سط كب سسا الصغي  املت قا  قطاع امل قا )املع ع املح

) فاځ األلف، امللتقى الٖڣلي االحل ي  ٚڣقاػ  ٙاػ البٖيلغ للمح ٜائٚ اإلقتصإيغ الستقطاب اإلستثما يغ ألڣڋ حڤڋ تقييږ اسًڇاتيجياػ ڣ سياساػ الج
ٜائٚ، جامعغ املسيلغ، يڤمي   . 5 – 4، ص.ص 2014كتڤبٚ  29ڣ  28الثالثغ بالج

 



 يف قطاع السياحة املقاوالتية و املشاريع اإلسثتمارية                                           الفصل األول

 

 
17 

ٙع علګ التغييڇ، ألنها تملڊ تنظيما بسيطا ال يسمح بتخص٨ عاڋ، ڣ  سباب قٖ تكڤڗ هڣ القٖ حٖ  ٘ه امليڈع 
سساػ الصغيڇع   املتڤسطغ؛ڣ اإلنتشاٙ الڤاسٸ للم

سسغ الصغيڇع   - ٙع ڣ املتڤسطغ نشاطا ڣاحٖا، ڣ تماٝٙ امل ٕا ي تقليل تعقيٖ متطلباػ  ه٘ا ما يساعٖ 
ٙاػ  سسغ، مما يتطلظ مها ٙجغ تعلمڢ ڣ امل خ٨ مهما كانـ ٕ ٚځ تسييڇ بسيطغ يمكن ألڬ  بٚٝ ماڋ ڣ ط

ڗ يقي من لڢ حياتڢ؛محٖٕڣ جٖا  ٚڣعا صغيڇا ي  ږ مش

سساػ الصغيڇع  - ٙنغ ڣ تمتاٛ امل ڣ التصفيغ مقا ي املڤػ، الغلڄ  املتڤسطغ بمعٖالػ فشل عاليغ ممثلغ 
سي٠ڣ باألعماڋ الكبيڇع،  ي سنڤاػ الت علګ  نڢ  ال   ڴهٖيٖ الفشل القائږ علګ مٖڥ حياع العمل الصغيڇ، 

ٙغبغ ڣ األڣلګ،  ٚضهنسبتڢ األكبڇ هي نتيجغ عٖم  ي اإلبقا عليڢ بسبظ الخسائٚ املاليغ الت يع ږ صحابڢ 
ٚهږ لتصفيتڢ؛   لها، مما يضط

سساػ الصغيڇع  - ٙع امل ٕا ٚجل الڤاحٖ، حين يقڤم املٖيٚ )املالڊ( مٸ عٖٕڣ تتميڈ  ٕا عمل ال  املتڤسطغ ب
، البيٸ  ٚا نڢ ال يڤجٖ  اإلتصاالػڣ قليل من املساعٖين بڤظائڀ اإلنتاه، التمڤيل، الش الشخصيغ، كما 

ٜايا التخص٨  لګ عٖم اإلستفإع من م ٕڬ بها  ٙيغ املتخصصغ، مما ي ٙيڤڗ للڤظائڀ اإلٕا        بها استشا
 تقسيږ العمل؛ڣ 

ٚاحل األڣلګ من النشا٭ مما يجعلها تعتمٖ علګ التمڤيل  - ي امل صعڤبغ تڤفيڇ ضماناػ كافيغ للبنڤڅ خاصغ 
ساسا  ڣ العائلي   ڤيل نمڤها يكڤڗ من مصإٙ ٕاخليغ )املسيڇ(؛تمڣ ال٘اتي 

عٖإ القڤائږ املاليغ إلفتقاٙ املسيڇ للخبڇع املاليغ  -  املحاسبيغ؛ڣ صعڤبغ 

ٕٙ املاليغ  - ٚا لضعڀ املڤا ٜين نظ ع علګ اإلنتاه للتخ ٙع محٖٕڣ ي السڤځ؛ڣ قٖ  عٖم التحكږ 

سباب بسيطغ تضٸ حٖا لنهايغ نشاطها،  - ثٚ ب نها تت  ٗ سسغ قصيڇع  ع حياع امل ٙاجٸ لهشاشتها ڣ ٕٙڣ ه٘ا 
ٛبڤڗ مهږ ... الخ. ٙع  ، خسا ساس   مثال: استقالغ مڤظڀ 

سسا الصغي  اع امل ن سط ثالثا:   املت
سساػ الصغيڇع     لګ:ڣ تصنڀ امل  املتڤسطغ 

سسا الصغي  .3.1 سط حس طبيع املنت تصني امل  :املت
قسامڣ     لګ ثالثغ  ساٝ ه٘ا املعياٙ   )1(:تصنڀ علګ 

سسا الصغي  .3.1.1 : امل سط املنتج للسلع اإلستهالكي  املت
سساػ الصغيڇع    نتاه السلٸ اإلستهالكيغ مثل املنتجاػ ڣ يمثل نشا٭ امل ي  املتڤسطغ ضمن ه٘ا التصنيڀ 

غيڇ ٗلڊ من السلٸ ڣ بع٬ املنتجاػ الكيميائيغ ڣ التبغ ڣ املنتجاػ الجلٖيغ ڣ النسيٌ ڣ املالب٠ ڣ الغ٘ائيغ 
 تٖخل ه٘ه املنتجاػ ضمن الصناعاػ التاليغ:ڣ اإلستهالكيغ، 

 الصناعغ الغ٘ائيغ؛ -

ڣ التحڤيليغ الفالحيغ؛ -  الصناعاػ الفالحيغ 

                                                           

حمٖ سليمغ،  –)1(  سطغٖيٚ  سسا الصغي  املت هيل امل ا" ت نام مي اس تقييمي لب ائ "د ٚع مقٖمفي الج ٚٵ ، م٘ك غ لنيل شهإع املاجستيڇ ف
قلغ،  ٚباٍ، ٙڣ سساػ الصغيڇع ڣ املتڤسطغ، جامعغ قاصٖڬ م  . 13 – 12، ص.ص 14/11/2007العلڤم اإلقتصإيغ تخص٨ اقتصإ ڣ تسييڇ امل
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 الجلٖ؛ڣ صناعغ النسيٌ  -

ځ  -  نڤاعڢ.ڣ صناعغ الٙڤ

ٚتكٜ ه٘ا النڤٵ من املنتجڣ  سساػ الصغيڇع ي قلمها مٸ خصائ٨ امل ي األساٝ علګ ت          اػ اإلستهالكيغ 
ٚقغ املصإٙ ڣ  ڗ صناعغ السلٸ الغ٘ائيغ تعتمٖ علګ املڤإ األڣليغ متف ٚڥ ڣ املتڤسطغ بحين  بع٬ الصناعاػ األخ

نتاه ڣ األح٘يغ مثال، ڣ كصناعغ الجلٕڤ   غ.خٖام لليٖ العاملكثيفغ اإلستڣ بسيطغ تعتمٖ فيها علګ استعماڋ تقنياػ 
سسا الصغي  .3.1.2 : امل سيطي سط املنتج للسلع ال  املت

سساػ الصغيڇع ڣ      املتڤسطغ الت تٖخل ضمن الصناعاػ التاليغ: ڣ تمثل كل امل

ٚبائيغ؛ڣ الصناعغ امليكانيكيغ  -  الكه

 البالستيكيغ؛ڣ الصناعغ الكيميائيغ  -

؛ -  صناعغ مڤإ البنا

 املناجږ.ڣ املحاجٚ  -

سسا الصغي  .3.1.3 : امل سط املنتج لسلع التجهي  املت
ٚكبغ،     هلغ، ڣ ڗ صناعغ سلٸ التجهيڈ تتطلظ تكنڤلڤجيا م ٙنغ بالصناعاػ ڣ يٖ عاملغ م كبڇ مقا ٝ ماڋ  ٙ

ٚڣٵ البسيطغ ڣ السابقغ،  سساػ ضعيڀ، حين انڢ يشمل بع٬ الف ه٘ا ما يجعل مجاڋ تٖخل ه٘ا النڤٵ من امل
سساػ بتصليح ڣ فقط،  ي البلٖاڗ الناميغ فتتكفل ه٘ه امل ما  ي البلٖاڗ الصناعيغ  ٚكيظ اآلالػ ڣ ه٘ا خاصغ  ت

ٜا للمنتڤه النهائڣ  ج ڣ تجميعيغ انطالقا من اسًڇإ  ٚكيبيغ  ي املعٖاػ، خاصغ ڣسائل النقل فه تماٝٙ عمليغ ت
 املنتڤه النهائي.نتاه بعضها، ثږ القيام بعمليغ التجميٸ للحصڤڋ علګ ڣ )قطٸ غياٙ( 

جهها .3.2 سسا حس ت  :تصني امل
سسغ الصغيڇع     ٜئغ امل لګ ما يليڣ يمكن تج ساٝ تڤجهها   )1(:املتڤسطغ علګ 

سس الصغي  .3.2.1 : امل ي سط  التقلي  املت
سساػ الصغيڇع     ٚفيغ ڣ امل ٙسغ للمهن الح       التقليٖيغ مڤجهغ لتغطيغ متطلباػ الحياع اليڤميغ،ڣ املتڤسطغ املما
ٜيـ الطبيعيڣ ك٘ا الفالحيغ ڣ  نتاه ال ڣ خاصغ تقليٖيغ ك ڬ منتجاػ استهالكيغ ٗاػ ميڈع  ، تنتٌ منتجاػ تقليٖيغ 

ځ، املنتجاػ الجلٖيغ،  سساػ التقليٖيغ بماڣ الٙڤ  غيڇ ٗلڊ من املنتجاػ ٗاػ الطابٸ التقليٖڬ، كما تستهٖف امل
سساػ صغيڇع ڣ تنتٌ من منتجاػ مصانٸ  ٙڬ ڣ م ي شكل تعاقٖ تجا ٚتبط بها  ٚڥ ت خ تتميڈ ك٘لڊ ڣ    متڤسطغ  

ٕڣاػ يٖڣيغ بسيطغ  ي تنفي٘ عملها.ڣ باعتمإها علګ   تجهيڈاػ قليلغ 
 

سسا الصغي  .3.2.2 : امل سسا الصناعي الكب جه للم سط امل  املت
سساػ الكبڇڥ     ٚتبطغ بامل لګ ه٘ا القطاٵ تكڤڗ  م سسغ الت تنتم  خ٘ األشكاڋ التاليغ:ڣ امل  ت

  سسا الصغي : امل عي سط الف  املت

سساػ الكبڇڥ     سساػ الصغيڇع ڣ يعتبڇ كتقسيږ للعمل بيڗ امل املتڤسطغ، حين تقڤم ه٘ه الخيڇع بالڤظيفغ ڣ امل
سسغ الكبڇڥ  ٕٙ من امل لګ املستهلڊ النهائي.ڣ التكميليغ للمنتڤه الڤا ٚع   يڤجڢ مباش

                                                           

ٚه، ص.ص –)1(  ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ سليمغ، م  .41 - 13غٖيٚ 
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  سسا الصغي : امل ل سط الناشئ في مجا املقا  املت

هږ     سساػ الصناعيغ  شكاڋتعتبڇ املقاڣلغ من  ي مجاڋ امل   هڤ شكل من الًڇابط الهيكلي ڣ التعاڣڗ الصناعي 
سسغ كبيڇع ڣ  ٚڥ مقاڣلغ ڣ الخلقي بيڗ م خ سسغ  ڣ املتڤسط حين تقڤم ه٘ه األخيڇع م تتميڈ بحجمها الصغيڇ 

سسغ الكبيڇع ڣ بتلبيغ متطلباػ  ٚجاڴها تعتبڇ مٖخالػ امل سسغ الكبيڇع فمخ يحٖٕ شكل التعاڣڗ بيڗ ڣ حاجياػ امل
سساػ الصغيڇع  سساػ الكبيڇع الصناعيغ حسظ املعاييڇ التاليغ:ڣ الصناعيغ املتڤسطغ ڣ امل  امل

سسغ الكبيڇع؛ -  طبيعغ العمل املنجٜ لحساب امل

ي العقٖ. -  شكاڋ التعاڣڗ املنصڤص عليڢ 

ني:. 3.3   التصني حس املعيا القان
ٚخي٨  Legal  formالشكل القانڤني     خ٘ه العمل من الناحيغ القانڤنيغ عنٖما يحصل علګ ت هڤ الشكل ال٘ڬ ي

، يحٖ من يملڊ العمل من الناحيغ القانڤنيغ، ڣ عنٖ حصڤلڢ علګ ڣجٕڤ قانڤني ڣ إلقامتڢ  ما هي حقڤځ ڣ ٙسم
 )1(العالقغ بينهما.ڣ "العمل" ڣ" املالكيڗ"ڣاجباػ كل من ڣ 
 .: دي سسا ف  م
سساػ الت تمتلڊ     ڣڋ الڤحيٖ عن نتائٌ نشاطها من ڣ تمڤڋ ڣ هي تلڊ امل خ٨ ڣاحٖ هڤ املس تسيڇ من قبل 

ٙع،  ڣ خسا ي معظږ اإلقتصإياػ.ڣ ٙبح  سساػ   )2(ينتشٚ ه٘ا النڤٵ من امل
 
 
 
: .ب كا   الش
كٌڇ للقيام بعمل معيڗ     ڣ  خصيڗ  نها عقٖ بيڗ  ٚف علګ  نڢ لكل نڤٵ ڣ تع ال  ٙع،  ڣ خسا ٙبح  اقتسام ما ينش من 

لګ ٚكغ خصڤصيتها ڣ تنقسږ  ٚيڀ خاص بها، ألڗ لكل ش ٚكاػ تع خاص  :هما نڤعيڗ من الش ٚكاػ األ ٚكاػ ڣ ش ش
  )1(.األمڤاڋ

1 .: كا األشخا  ش
هميغ كبڇڥ ،    ٙڅ فيها ڣال  ڣهګ الت يكڤڗ لالعتباٙ الشخپ  فيها  ٚكا علګ التشا قٖم الش ال ملا  خاص ڣ فلڤال األ

نها  نما بعٖ  ڬ ڣقـ ؛ ڣ ي  ٚيڊ منها  حظ الش ٚكا ڣال ين ال بمڤافقغ جميٸ الش ٚيڊ بيٸ حصتڢ  يسمح فيها ألڬ ش
خاصمٖع  ٚكاػ األ ٚڥ تتضمن ش ٚاف األخ ڣ بمڤافقغ األط ٚكغ   )2(.الش

كا تضامن: -  ش

                                                           

ٚڬ، ٕل -)1(  يقيا خال فت يلغ حض سط في شمل ايف سسا الصغي  املت يل امل ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع 0052-1995ليا تم ، م٘ك
ي العلڤم اإلقتصإيغ تخص٨ نقڤٕ ڣ ماليغ ، جامعغ حسيبغ بن بڤ علي، شلڀ،  .43، ص2007املاجستيڇ 

سسا الحاه علګ حليمغ،  -)2(  يل امل الي قسنطيند –الصغي شكالي تم ٚع مقٖمغ استكماال ملتطلباػ ال-اس حال  حصڤڋ علګ شهإع ، م٘ك
ڬ، قسنطينغ،  ي علڤم التسييڇ، جامعغ منتٙڤ  .   9، ص 2008/2009املاجستيڇ 

ٚه، ص -)1(  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڬ، م  .43ٕليلغ حض
ٙڣځ السيٖ حسنيڗ،  -)2(  كا املختلفحمٖ فا اع الش ن ي ب  http://www.aliahmedali.com/forum، ، 01صفحغ ، الالتع

http://www.aliahmedali.com/forum
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ٙع علګ     ي حالغ اإلفالٝ ڣعٖم القٖ لګ ممتلكاڴهږ الشخصيغ  ع تضامنيغ تمتٖ  ٚيكيڗ بصٙڤ ڣهګ تقڤم بيڗ ش
ڗ يكڤڗ بالغاڗ ڣعاقالڗ ڣ  سٖإ الٖيڤڗ  ڗ يكڤڗ كامل األهليغ  هږ السماػ  ٚيكيڗ غيڇ ڣ من  ڗ يكڤڗ الش

ٙيغ ملٖع سبعغ سنڤاػڣ مڤظفيڗ    .ڗ تكڤڗ البطاقغ سا

كا - : ش  محاص
ٕٚ تحقيڄ الهٖفڣهګ      خاص تقڤم بينهږ لتحقيڄ هٖف معيڗ ثږ التصفيغ بمج ٚكغ بيڗ  ٙع عن ش  )3(.عبا

- : صي البسيط ك الت  ش

صحاب     كٌڇ يكڤنڤڗ  ڣ  ٚيڊ ڣاحٖ  كٌڇ مسئڤليڗ ڣمتضامنيڗ ڣبيڗ ش ڣ  ٚيڊ ڣاحٖ  ٚكغ الت تعقٖ بيڗ ش الش
ٙع ڣيسمڤڗ مڤصيڗ. ٙجيڗ عن اإلٕا  )4(مڤاڋ فيها ڣخا

2. : ا كا األم  ش
ي ه٘ه ا    ثٚ فيها، فالعبڇع  ٚيڊ  ساسا علګ اإلعتباٙ املالي ڣال يكڤڗ لشخصيغ الش ٚكاػ الت تقڤم  ٚكاػ ڣهي الش لش

ڣ  ٚيڊ كڤفاتڢ  خ٨ الش ثٚ بما قٖ يطٚ علګ  ٚكاػ ال تت ڗ ه٘ه الش ٚيڊ من ماڋ، ڣله٘ا ف بما يقٖمڢ كل ش
ڣ الحجٚ عليڢ ٚكاػ األمڤاڋ ال .فالسڢ  ٚكاػ الت يقسږ ٙٝ املاڋ فيها ڣش ٚكاػ املساهمغ ڣهي الش  تشمل سڤڥ ش

ٚكاػ باملساهميڗ، ڣهږ ي ه٘ه الش ٚكا  ٙيغ، ڣيسم الش ٚځ التجا سهږ متساڣيغ القيمغ ڣقابلغ للتٖاڣڋ بالط  لګ 
ٚكغ ي الش ي حٖٕڣ قيمغ األسهږ الت يمتلكڤنها  ال  ٚكغ  لڤڗ عن ٕيڤڗ الش ٙا ڣال يس سساڣ  ليسڤا تجا ػ يمكن للم

خ٘ األشكاڋ التاليغ:ڣ الصغيڇع  ڗ ت  املتڤسطغ 
ع     ڣليغ املحٖٕڣ ٚكغ ٗاػ املس ٚكغ التضامن ڣ الش ٚكاػ ڣ ش شكاڋ الش هي األشكاڋ األفضل مالئمغ لها من بيڗ 

ٕٚيغ  سساػ الف لګ امل ضافغ   ، ٚكا ڣليغ الش ٚا ملس  )1(.نظ
- : د لي املح ا املس كا   الش

ٚكغ     ٜيٖ هي الش ي ٙٝ املاڋ، ڣال ي ٚكغ بقٖٙ حصصهږ  ڣليڗ عن ٕيڤڗ الش كٌڇ مس ڣ  ٚيكيڗ  الت تتكڤڗ من ش
ي ٙٝ  ال بقٖٙ حصتڢ  ٚكغ  ٚيڊ عن ٕيڤڗ الش ڋ الش خصًا. ڣال يس ٚكغ عن خمسيڗ  ي ه٘ه الش ٚكا  عٖٕ الش

ع ٗاڴها عن ٕيڤنها ل ڣليغ املحٖٕڣ ٚكغ ٗاػ املس ڣليغ الش ڗ مس ع بل هي مطلقغ املاڋ، ڣلكن يالحٴ  يسـ محٖٕڣ
سي٠  ي ٙٝ املاڋ. ڣال يجٛڤ ت ع بقٖٙ حصغ كل منهږ  ٚكا فقط هي املحٖٕڣ ڣليغ الش مڤالها، ڣلكن مس ي جميٸ 
ٛڋ عن حصتڢ للغيڇ، كما يجٛڤ  ڗ يتنا ٚيڊ  ٚيڄ االكتتاب العام، ڣيجٛڤ للش ع عن ط ڣليغ محٖٕڣ ٚكغ ٗاػ مس ش

ڗ تتخ٘  ع  ڣليغ املحٖٕڣ ٚكغ ٗاػ املس ڗ تتخ٘ عنڤانًا يتضمن للش ٚضها، كما يجٛڤ لها  اسمًا خاصًا مشتقًا من غ
كٌڇ ڣ  ٚيڊ   )2(.اسږ ش

: عا الصغي  املطل الثال يل املش سسا الصغي األهمي اإلقتصادي  مصاد تم  اإلجتماعي للم
سط   املت
ٚڣعاػ الصغيڇع     لګ مصإٙ تمڤيل املش ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  سساػ ڣ اإلقتصإيغ األهميغ ڣ سنتط اإلجتماعيغ للم

 املتڤسطغ .ڣ الصغيڇع 
                                                           

اع ال، احمٖ محمٖ عبٖا لخالڄ حسن قابل -)3(  عن كا مع ش مبسط لكل ن  https://www.bayt.com،   02، الصفحغ ش
 )4(-  ، صي البسيطسما كا الت  http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198،   02، الصفحغ ش
ٚٛاځ،  -)1(  كا  خصائصهامحمٕڤ عثماڗ عبٖ ال اع الش  http://kenanaonline.com، 01، الصفحغ ن
ٚځ  -)2(  ٚيا٩، الف ،ال د ليا املح ا املس كا  ك التضامن  الش  http://www.alriyadh.com/129616،  01الصفحغ  بي الش

https://people.bayt.com/profile-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-29916875/
https://people.bayt.com/profile-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-29916875/
https://www.bayt.com/
http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198
http://kenanaonline.com/
http://www.alriyadh.com/129616
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عا الصغي يل املش  :ال: مصاد تم
ٛم من خالڋ املصإٙ التاليغ    ٚڣعاػ الصغيڇع الحصڤڋ علګ التمڤيل الال  )3(:يمكن ألصحاب املش
1. : ٚاػ الشخصيغ  حص  املا ي الٖڣڋ  هي غالبا غيڇ كافيغ بسبظ انخفا٩ معٖڋ اإلٕخاٙڣ من مٖخ

ٙب ڣ الناميغ، كما يمكن اللجڤ لإلقًڇا٩ من العائلغ  لګ ڣ األقا ضافغ  يضا مصٖٙ غيڇ كاف  األصٖقا ڣه٘ا 
ٚين  ٙكغ اآلخ لګ مشا ٚڣٵ، كما يمكن اللجڤ  ڣڗ املش ي ش ال  ٙع ڣتٖخل ه  ي ه٘ه الحالغ سيتږ اقتسام اإلٕا

ٙباٍ؛ڣ   قتسام األ
2 .: ا سسڣ من البنڤڅ  اإلقت ٚڥ، من امل ي منح اإل ڣ اػ املاليغ األخ ٚغظ  ٚت تماڗئه٘ه ال ت  فعغبسبظ املخاطٚ امل

 املصاحبغ له٘ا النڤٵ من التمڤيل؛
3. : ٚڣٵ من  اإلئتما التجا ٗا لږ يتمكن املش ٚتفعغ  ڗ تكلفغ ه٘ا النڤٵ من مصإٙ التمڤيل تصبح م

ٕ سيڈيٖ  ڗ املٙڤ لګ  ضافغ   ي حاڋ عٖم الٖفٸ النقٖڬ،ي السعٚ اإلستفإع من الخصږ النقٖڬ 
4.  : جي ٚا ألنڢ ال يفياإلئتما الت ي استئجاٙ ڗ ه٘ا النڤٵ من التمڤيل يصبح محٖٕڣ األهميغ نظ ال  ألصڤڋ اٖ 

 الثابتغ؛
ي حالغ التمڤيل ڣ املشاكل ڣ ه٘ا املصٖٙ محفڤف بالعٖيٖ من املخاطٚ ڣ  الس املالي:. 5 ٚتفٸ التكلفغ  يصبح م

 الصغيڇ.
سسا الصغي  سط ثانيا: األهمي اإلقتصادي للم   :املت

ٙاٗا اختلفـ     ٚيڀ ٕقيڄ ڣ  اآل سساػ الصغيڇع ڣ التڤجهاػ حڤڋ ڣجٕڤ تع ك٘ا املعاييڇ ڣ املتڤسطغ ڣ مڤحٖ للم
هميتها  ڗ هناڅ اتفاقا علګ  ي تصنيفها ف ي تحقيڄ التنميغ اإلقتصإيغ ڣ املستعملغ  ٚيإڬ  ها ال           ٕٙڣ

سساػ الكبڇڥ ٖتقٖيږ الڣ خلڄ الٌڇڣع ڣ اإلجتماعيغ من خالڋ تڤفيڇ مناصظ الشغل ڣ  هميتها ڣ عږ للم تكمن 
ي:  )1( اإلقتصإيغ 

في مناص الشغل  .1 : املساهم في ت  التقليل من ح البطال
ٚع     ٚئيسيغ لإلقتصإياػ املعاص كبڇ الهيكليغ الت هي بمثابغ  حٖ اإلختالالػڣ صبحـ مشكلغ البطالغ السمغ ال

ٚاٙ  جمڢ تحٖڬ ألصحاب الق لغ  ٙغږ ض سساػ  ي السڤځ ڣ فبٖ اإلهتمام به٘ا الصنڀ من امل يغ حصنڢ  محٖٕڣ
ي امتصاص البطالغ   صبح من الڤسائل الفعالغ  نڢ  علګ ه٘ا األساٝ تږ ڣ التقليل من الضغط اإلجتماعي، ڣ ال 

سساػ الصغيڇع اآللياػ لڣ عٖإ الكثيڇ من البڇامٌ   املتڤسطغ.ڣ تنميغ قطاٵ امل
2.  : ا ياد الصاد  املساهم في 
ٙڬ     ي امليڈاڗ التجا هږ املشاكل الت تعاني منها اقتصإياػ الٖڣڋ خاصغ الناميغ منها مشكل العجٜ  ڣ      من 

ڬ اإلعتمإ ٙع،  يغ السلٸ املصٖ ٚتبط  اعتمإها علګ محٖٕڣ ٜائٚ امل علګ سلعغ معينغ كما هڤ الحاڋ بالنسبغ للج
ڣ تڤفيڇ  ٙع علګ املنافسغ  ٚيغ قإ سساػ يمكنڢ تڤفيڇ سلٸ تصٖي ٚڣقاػ، فه٘ا الصنڀ من امل اقتصإها باملح

ٕٙاػ. ڬ تصنيٸ بٖائل الڤا ٕع،   سلٸ تحتل محل السلٸ املستٙڤ

                                                           

سطكنجڤ عبڤٕ كنجڤ،  -)3(  عا الصغي  املت يل في املش اتيجي اإلستثما  التم ان -است اس مي ين حلد عا الصغي في م  ،-ي للمش
ٕٙڗ،   .12 – 11ص.ص ، 2007تمٛڤ  4/5جامعغ فيالٕيفيا ، عماڗ، األ

حمٖ،  –)1(  امجاڣڬ  سط  عالقتها بالتنمي املست سسا الصغي  املت ي امل ٚه لنيل شهإع اشكالي تط ٚع تخ ي العلڤم ، م٘ك ملاجستيڇ 
ڬ بكٚ بلقايٖ، تلمساڗ،   .  23 – 21، ص.ص 2010/2011اإلقتصإيغ تخص٨ تحليل اقتصإڬ، جامعغ 
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3. :  املساهم في تحقيق التمي اإلقليمي
ٚيڀ صبحـ التن    ٚضتها ڣاقٸ الٖڣڋ لتعبئغ الفائ٬ اإلقتصإڬ املڤجٕڤ بيڗ ال ٙع ف ٚڣ قاليږ ڣ ميغ اإلقليميغ ض

هماڋ للبعٖ املكاني لتڤطڣ فبڇامٌ التنميغ الٖڣلغ،  مٙڤ التنميغ غالبا ما يكڤڗ هناڅ  ن التخطيط، فاملهتميڗ ب
سساػ الصغيڇع  ي تڣ األنشطغ اإلقتصإيغ فامل ا هاما  ٛڗ اإلقليم لعمليغ املتڤسطغ تلعظ ٕٙڣ حقيڄ التڤا

ٚافيا،  يٸ التنميغ جغ ڬ تٛڤ قالڣ ٗلڊ ملا لها من خصائ٨ ڣ التنميغ  ي جميٸ  ي  ٚا هلها لإلنتشاٙ الجغ ٜايا ت يږ م
ٛڗ جهڤيا ڣ الٖڣلغ  قاليږ الٖڣلغ  ٛالغڣ تحقيڄ نمڤ متڤا ٙځ بيڗ  هٖاف تنمڤيغ ڣ الفڤا ما يمكنها من تحقيڄ 

  اجتماعيغ.
سسا الصغي ثالثا: األهمي   سط اإلجتماعي للم  :املت
سساػ الصغيڇع ڣ لګ جانظ األهميغ     ٙا علګ الصعيٖ ڣ الٖٙڣ اإلقتصإڬ ال٘ڬ تلعبڢ امل ٕڣا املتڤسطغ فه تلعظ 

ي النقا٭ التاليغ اإلجتماعي، جمالها   )1(:يمكن 
ٚا  ڣثيقغتكڤين عالقاػ  .1 ي املجتمٸ ألنها تسعګ جاهٖع للعمل علګ اكتشاف احتياجاڴهږ مبك مٸ املستهلكيڗ 
ٚف علګ طلباڴهږ بشكل تام، ڣ   الخٖماػ؛ڣ بالتالي تقٖيږ السلٸ ڣ التع
سساػ الصغيڇع اإل تقڤيغ العالقاػ ڣ التخفيڀ من املشاكل اإلجتماعيغ  .2 ٚه امل     جتماعيغ من خالڋ ما تڤف
ٚاٙ النف٦  ڣ  من ألصحابها اإلستق لګ ڣ ك٘ا تڤجيڢ السلٸ ڣ املإڬ، ڣ املتڤسطغ من مناصظ شغل ت الخٖماػ 

ٚمانا،  ٜيٖ اإلحساٝ ڣ الفئاػ األكٌڇ ح هميغبالتالي تڤجٖ عالقاػ للتعامل، مما ي ٛٙ  ب ۔ي ڣ الت ي يسهږ ٗلڊ ڣ الت
 التقليل من اآلفاػ اإلجتماعيغ؛

ٚيغ .3 ٚإ بالح حساٝ األف سساػ الصغيڇع ڣ  ٛيإع  ٚيڄ الشعٙڤ ڣ اإلستقالڋ، فامل املتڤسطغ تقڤم ب٘لڊ عن ط
ٙاػ ٕڣڗ سلطغ ڣصيغ  ٚا ي اتخاٗ الق ٚإ  ي العمل ٕڣڗ قيٕڤ ڣ باإلنف ٚيغ املطلقغ  ٚڣ٭، ڣ الشعٙڤ بالح اإلحساٝ ڣ ش

سسغ ڣ السلطغ ڣ بالتملڊ  ٙع ه٘ه امل ٕا ٙيغ نجاحها؛ڣ تحقيڄ ال٘اػ من خالڋ  ٚا  السهٚ علګ استم
ٙغباػ شب. 4 ٚإ ڣ اٵ  سساػ الصغيڇع ڣ حاجاػ األف يٸ العإڋ للٖخڤڋ بينهږ حين تعتبڇ امل ي التٛڤ املساهمغ 
ي املجتمٸ إلشباٵ حاجاڴهږ ڣ  ٚإ  ٚصغ لألف ٚڣنغ كبيڇع علګ صعيٖ ڣ املتڤسطغ ف ٕڬ تميڈها بم ٙغباڴهږ، حين ي

ٚائح املجتمٸ املختلفغ  لګ تلبيغ اإلحتياجاػ املتباينغ لش ٙيٸ الكبيڇع اڣ اإلنتاه  ي املشا مٖ لت تعته٘ا ما ال يڤجٖ 
  الكبيڇ .  ڣ علګ اإلنتاه الثابـ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

سط د القطالب خالٖ،  –)1(  سسا الصغي  املت يل امل ائد – اإليجا في تم ٚع مكملغ لنيل شهإع-اس حال الج ي  ، م٘ك املاجستيڇ 
ڬ، قسنطينغ،  سساػ النقٖيغ ڣ املاليغ، جامعغ منتٙڤ  .   17 – 16، ص.ص 2010/2011العلڤم اإلقتصإيغ تخص٨ التمڤيل الٖڣلي ڣ امل
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:  املبح ي في القطاع السياحي حصائيا مخططا الثال يع اإلستثما يع املشا ائ  ت   في الج
ٚيغ بالعٖيٖ من املقڤماػ     ٜائ ٚا لتمتٸ السياحغ الج ٜائٚ جهٕڤ كبيڇع لتطڤيٚ قطاعها السياےي، نظ تب٘ڋ الج

ٙيخيغ ڣ الطبيعيغ  ٙيٸ ڣ التا ي ه٘ا القطاٵ.ڣ املإيغ الت تساعٖها علګ القيږ باملشا ٚځ  االستثماٙ  ي ه٘ا ل٘ا سنتط
لګ مخططاػ التهيئغ السياحيغ  يٸ ڣ املبحن  ع حصائياػ تٛڤ لګ مخطط جٕڤ ضافغ  ي ه٘ا القطاٵ،  ٙيٸ  املشا

ٚيغ. ٜائ  السياحغ الج
    : .املطل األ عيم ليا ت  النه بالقطاع السياحي 
لګ الخطط     ٚځ من خالڋ ه٘ا املطلظ   ، اآللياػ2013آلفاځ  السياےي بالقطاٵ للنهڤ٩ املستقبليغ سنتط

ٙاػ لتشجيٸ املتخ٘ع ٜائٚ ي السياحيغ االستثما اػ الت تڤاجڢ ه٘ا ( ڣتحٖي2015 -1995الفًڇع ) خالڋ الج
 القطاٵ.   

 )1(:2013آلفا السياحي بالقطاع للنه املستقبلي ال: الخطط
ٜائٚ ي السياحغ قطاٵ تطڤيٚ عمل خطغ صياغغ تږ لقٖ     مخطط" عنڤاڗ تحـ ڣثيقغ شكل علګ 2010 آلفاځ الج

ٜائٚ للسياحغ املستٖامغ عماڋ التنميغ ٚڣٙ بعٖ لكن " 2010 آلفاځ للج ٜاما كاڗ تنفي٘ه من سنتيڗ م  ٕخاڋ ل

ٛمغ التعٖيالػ بع٬ جل الال لڊ اآلفاځ ڣضبط املكتسباػ تثبيـ من  اػ مٸ يتما٧  بما ٗڣ  الجٖيٖع التطٙڤ

ٙجي الٖاخلي املستڤييڗ علګ الحاصلغ  محتڤاه البڇنامٌ ه٘ا ڣيستمٖ " 2013 آلفاځ اإلسًڇاتيجيغ " لتصبح ڣالخا

ٚيعيغ النصڤص ي األساسيغ املبإ علګ ٙع التش ٚڬ ڣاملتعلقغ شهٚ خالڋ الصإ  للسياحغ املستٖامغ بالتنميغ فيف

ٚا٩ الشڤاطئ ڣاستغالڋ باستعماڋ السياےي التڤسٸ ڣمناطڄ  العناصٚ يتضمن ألهږ كما سياحيغ ألغ

ٚتقظ الٖيناميكيغ  خالڋ: من حصڤلها امل

ٙاػ - ٜخٚ بها البالٕ الت لإلمكاناػ عقالني تثميڗ خالڋ من املفضلغ املستقبليغ االختيا  تصبح ڗ من ت

ٜائٚ  سياحيا؛ مقصٖا الج

ٚع ڣالنڤعيغ الكميغ األهٖاف -  ؛2013 آلفاځ املنتظ

ٚڣٵ املبڇمجغ بهٖف العملياػ لتنفي٘ ڣاألٕڣاػ التٖابيڇ -  حقيقيغ؛ سياحغ نشا ي الش

ٕٙ تقسيږ - ٛمغ املڤا  .لتنفي٘ها الال

ڗ 2013 آلفاځ الكميغ لألهٖاف بالنسبغ ما مل الڤصيغ السلطاػ ف  :مايلي علګ الحصڤڋ  ي ت
 
فقا ياد. 1 : الت  السياحي

                                                           

ٙفيڄ،  –)1(  ٙبالغ  ياعبٖ املالڊ تڤبي، بڤٕ ائ بي اآلفا  التح ٜائٚ بيڗ الڤاامللتقى ال، صناع السياح في الج ي الج قٸ ڣ علم الٖڣلي حڤڋ: السياحغ 
، جيجل، يڤمي  ٚائٖع، جامعغ محمٖ الصٖيڄ بن يحي ٙب الٖڣليغ ال مڤڋ نحڤ اإلستفإع من التجا   .19 – 18، ص.ص 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09امل
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ٜائٚ الڤافٖين السياٍ عٖٕ ڗ     سائح 251000 بينهږ من سائح 988000 ب عٖٕهږ قٖٙ قٖ 2002 سنغ للج

نڢ 2013 آلفاځ السياٍ عٖٕ ٛيإع لتڤقعاػ ڣبالنسبغ ، 25 %نسبغ ما يمثلڤڗ  جنب ڣهږ  خالڋ من يتږ ف

ٚحلتيڗ  :م
حل. ل ) امل ي(: 2007- 2004األ ٚحلغ ه٘ه ڣ ٜيإع سبغن ستكڤڗ  امل ، 2001، 2000 سنڤاػ ي ثالف املتڤسطغ ال

ٙع 2002 جيل يتڤقٸ ڣب٘لڊ % 10 ب ڣاملقٖ ي 1591000 ت  السياٍ عٖٕ يبلغ ڗ ، ڣيتڤقٸ2007نهايغ  سائح 

لڊ  2007سائح نهايغ 679000 األجانظ ٙها ٛيإع نسبغ بتطبيڄ ٗڣ ٚيغ ) خالڋ املحققغ 22% قٖ  2000بٖايغ العش
 (؛2002-

حل : ) ب. امل ي(: 2013- 2008الثاني ٚحلغ ه٘ه ڣ  سائح، 1507000لګ  2013نهايغ  ي السياٍ يصل ڗ يتڤقٸ امل

ٙها ثابتغ ٛيإع معٖڋ بتطبيڄ ڣه٘ا ما2008لسنغ  بالنسبغ  % 0.5 تطبيڄ مٸ ، %10 قٖ  السياٍ األجانظ عٖٕ ، 

ٚحلغ، ه٘ه خالڋ جنب سائح 120000 عٖٕهږ يصل ڗ فيتڤقٸ لڊ امل ٙع ب ٛيإع نسبغ بتطبيڄ ٗڣ  ،  3.5 %مقٖ
ٚتقبغ اإلجماليغ لألعٖإ بالنسبغ ما  19000 بينهږ سائح 3100000يكڤڗ  فسڤف 2013 آلفاځ السياٍ من امل

 .جنب سائح
ا لتشجيع املتخ ثانيا: اآلليا ائ في السياحي االستثما  (:2015 -1995الفت ) خال الج

ٙاػ لًڇقيغ الهامغ اآللياػ احٖ التمڤيل يعتبڇ     من ڣسعيا السياےي، القطاٵ السيما القطاعاػ جميٸ ي االستثما

ي الٖڣلغ ٚيغ  ٜائ ٙاػ القطاٵ بعن الج ٙع خالڋ من عملـ السياےي ڣاالستثما ا  ملشكل مبٖئي ڣكحل السياحغ ٛڣ

ٚام التمڤيل ب سساػ مٸ من االتفاقياػ جملغ ب   :)1(منها ن٘كٚ ڣبنكيغ ماليغ م

 ؛(BDL)املحليغ  التنميغ بنڊ -

ٚڬ  الشعب الق٩ٚ - ٜائ  ؛(CPA)الج

 ؛(BADR)ڣالتنميغ  الفالحغ بنڊ -

 ؛(CNEP)ڣاالحتيا٭  للتڤفيڇ الڤطن الصنٖڣځ  -

ٚڣ٩ ضماڗ صنٖڣځ  - سساػ الق  ؛(FGAR)ڣاملتڤسطغ  الصغيڇع للم

ٚكغ - ٜائٚ ش  (SPA EL DJAZAIR ISTITHMAR).لالستثماٙ  الج

ٜايا بيڗ ڣمن     يلي: ما ي االتفاقياػ ه٘ه خالڋ من عليها املتحصل امل

ٙاػ؛ من 70 % حت التمڤيل -  االستثما

ٚڣ٩ تسٖيٖ مٖع تمٖيٖ - ٙاػ بالنسبغ الق  ڣاملتميڈع؛ الهامغ لالستثما

ٙاسغ مٖع - ٙيٸ يڤما 40 تتعٖڥ ال امللڀ ٕ  االستثماٙ؛ ملشا

ٚڣ٩ ضماڗ صنٖڣځ  تكفل - سساػ الق  التجهيڈاػ؛ تمڤيل بضماڗ ڣاملتڤسطغ الصغيڇع للم

ٚكغ تقڤم - ٜائٚ ش ٝ بٖعږ استثماٙ الج ٚين مڤاڋ ٙ ٚڣ٩ علګ الحصڤڋ  من لتمكينهږ املستثم  الق

 البنكيغ.

                                                           

ٚڣڗ، عإڋ مستڤڬ،  –)1(  ح السبل الكفيل إلنعا اإلقتصادبڤالفڤڋ ه جي اإلستثما نح القطاع السياحي  ي تحليلي خال  ت ائ  الج
مڤڋ ن،  (2015 -1995الفت ) ٜائٚ بيڗ الڤاقٸ ڣ امل ي الج ٙب الٖڣليامللتقى العلم الٖڣلي حڤڋ: السياحغ  ٚائٖع، جامعغ محمٖ حڤ اإلستفإع من التجا غ ال

، جيجل، يڤمي    .10 – 9، ص.ص 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09الصٖيڄ بن يحي
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ٚڥ  جهغ من    ٙاػ ڣتشجيٸ ٕعږ يخ٨ فيما خ ٚػ ي السياحيغ االستثما ٜائٚ باش  لتطڤيٚ الڤطنيغ الڤكالغ الج

 يلي: فيما التٖابيڇ ه٘ه تتمثل السياحيغ ڣاملقاڣالتيغ السياحغ قطاٵ تٖابيڇ لٖعږ عٖع االستثماٙ
ٙاػ، ٕعږ صنٖڣځ  يتكفل - ٚتبطغ بالنفقاػ السياحيغ، النشاطاػ ڣنڤعيغ ڣالًڇقيغ اإلستثما  بالًڇقيغ امل

ٚڥ  ڣكل النفقاػ السياحيغ ٙيٸ نجاٛ بٖعږ الخاصغ األخ ٙيغ مشا  سياحيغ؛ ستثما

ٚيبغ تخفي٬ - ٚكاػ الض  من عفا علګ ڣالعمل ، 19% بنسبغ السياحيغ بالنشاطاػ تقڤم الت للش

ٚيبغ ٚكاػ علګ الض سساػ بالنسبغ سنڤاػ 10 ملٖع ٙباٍ الش ل  ينشئها الت السياحيغ للم  املقا

طني   ال

 ڣاألسفاٙ؛ السياحيغ باستثنا ڣكاالػ ،األجان  

ٚڣ٩ ي تخفي٬ من االستفإع - ٙاػ املتعلقغ البنكيغ الق ٙيٸ السياحيغ باالستثما يضا السياحيغ ڣاملشا  ڣ

سساػ عملياػ  ڣڣالياػ الشماڋ ڣالياػ مستڤڥ  علګ تنجٜ الت الفنٖقيغ ڣ السياحيغ تحٖين امل

ٚڣ٩ علګ املطبقغ الفائٖع نسبغ من 4,5 % ڣ % 3ب  تخفي٬ من التڤالي علګ الجنڤب،  البنكيغ؛ الق

ٚسږ من الٖائږ اإلعفا - ، النشا٭ علګ ال  ڣالحمڤيغ؛ الفنٖقيغ السياحيغ، للنشاطاػ بالنسبغ املنه

ٚسږ من 7 % ب املخفضغ النسبغ تطبيڄ -  يخ٨ فيما 2019 ٕيسمبڇ 31 غايغ لګ املضافغ، القيمغ علګ ال

ٚتبطغ بالنشاطاػ الخٖماػ  بها؛ املتعلقغ امللحقغ خٖماػڣال ڣالحمڤيغ ڣالفنٖقيغ السياحيغ امل

 عملياػ تستفيٖ العليا، الهضاب ڣ الجنڤب مستڤڥ  علګ السياحغ قطاٵ تطڤيٚ علګ التحفيڈ جل من -

ٙضيغ علګ االمتياٛ منح ٙيغ القطٸ األ ٚڣ ٙيٸ إلنجاٛ الض ٙيغ املشا  بنسبغ تخفي٬ من السياحيغ االستثما

 الخ؛... التحفيڈاػ من لګ جملغ ضافغ 80% ڣ 50 % ب التڤالي علګ تقٖٙ،

 الڤالئيغ. االستثماٙ صنإيڄ نشا -

 
 

 

 

 

 

 

  : ائ اج قطاع السياح في الج يا الت ت  ثالثا: التح
ٙع يمكن    ٚاٙ صناٵ علګ ڣيتڤجظ ساسيغ تعتبڇ الت التحٖياػ من جملغ لګ اإلشا  ي اإلعتباٙ بعيڗ خ٘ها الق

ٜائٚ ي السياحغ بقطاٵ مثلګ للنهڤ٩ اسًڇاتيجيغ بنا طاٙ ثيڇاتڢ من اإلستفإع ثږ ڣمن الج ٚع اإليجابيغ ت  املباش

ٚع ڣغيڇ : النشا٭ علګ املباش   )1(اإلقتصإڬ الڤطن

                                                           

حمٖ،  –)1(  ٚابط  ليافاٝٙ فضيل، م لي   ا التنافسي ال ش ا م ائ من خال ق نام اقع قطاع السياح في الج ه في ظل ب ي  تط
SDAT2025 ي ٚائٖع، جامعغ محمٖ ال، امللتقى العلم الٖڣلي حڤڋ: السياحغ  ٙب الٖڣليغ ال مڤڋ نحڤ اإلستفإع من التجا ٜائٚ بيڗ الڤاقٸ ڣ امل صٖيڄ الج

، جيجل، يڤمي   .17 -16، ص.ص 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09بن يحي



 يف قطاع السياحة املقاوالتية و املشاريع اإلسثتمارية                                           الفصل األول

 

 
26 

مي اإلنفا ياد. 1 : قطاع عل الحك  السياح
ٙ  ڗ    ٜائٚ ڣالسفٚ السياحغ قطاٵ تطڤ ٙع يتطلظ بالج ٚڣ ڣلڤياػ بيڗ اهتماماػ من يكڤڗ  ڗ بالض  السياسغ ڣ

ٜائٚ، ي اإلقتصإيغ لڊ الج  خلڄ التمكيڗ من قصٖ القطاٵ ه٘ا علګ العام اإلنفاځ جږ ٛيإع خالڋ من يكڤڗ  ٗڣ

ٚتكٜ قاعٖع ٙيغ ڣتسمح عليها متينغ ي ٚا ه، باستم ي ڗ حين تطٙڤ  العمڤميغ الهيئاػ سهٚ يتطلظ القطاٵ ه٘ا ٙ

فضل علګ ٚڣف تڤفيڇ   لڊ األجانظ، السياٍ استقطاب من تمكن الت الظ  :خالڋ من ٗڣ

ػ بنا -  التحتيغ؛ ڣالبن األساسيغ املنش

ٚاكغ اتفاقاػ عقٖ - ع الٖڣڋ  مٸ ڣتعاڣڗ  ش ٙها؛ خبڇا من لإلستفإع سياحيا املتطٙڤ  ڣتجا

ٙيٸ نشا -  سياحيغ؛ مشا

 .العامغ املناظٚ ڣحمايغ اإلقليږڴهيئغ  -

الثقاف السياحي في املجتمع. تنمي 2  :الفك السياحي 

ٕٙ هميغ تتعاظږ    ٚيغ املڤا ٚڬ  العنصٚ علګ   تعتمٖ الت الخٖماتيغ القطاعاػ ي خصڤصا البش  ي البش

ڗ األساٝ ه٘ا ٕائها،ڣعلګ ٚڬ  العنصٚ تكڤين ف ٚا يعتبڇ السياحغ مجاڋ ي البش ٙيا، م ٚڣ   النهڤ٩ قصٖ ض

ي الخٖماػ بمستڤڥ  ٚڥ  جهغ من يساهږ ،ڣبما العامليغ ملستڤڥ  بڢ ڣالٚ ٚځ  تحسيڗ ي يضا خ  السياےي التسييڇ ط

ٜائٚ ي السياحغ ثقافغ خلڄ ڣك٘ا سي٠ علګ الستيناػ ايغبٖمن٘  عملـ ڣسا٭  املجتمٸ ڣالج  خاصغ مٖاٝٙ ت

ٜڬ  خالڋ من السياےي بالتكڤين ٚك ٚاڗ من كل ي املنه لتكڤين م ڣ تيڈڬ  معهٖڬ ثږ ڣقسنطينغ، ڣه  يالعال ڣاملعهٖ ٛڣ
ٜائٚ العاصمغ،لكن للفنٖقغ ٚاف الٖعږ غياب بالج  اسًڇاتيجيغ ڣجٕڤ عٖم علګ ٛيإع الحكڤمي ڣاإلهتمام ڣاإلش

حغ ٚتكٜ ڣا ٚاجٸ ي التكڤين ساهږ عمليغ عليها ت ٙ  ت ٕٙ خلڄ عمليغ ي الهيئاػ ه٘ه ٕڣ ٚيغ مڤا هلغ بش ڋ ي املجا م
 .السياےي

 
املنش األساسي.  3 ي البن التحتي   : تط
ٙب من العٖيٖ تثبـ    ٙ  هميغ مٖڥ الٖڣليغ التجا  حين قطاٵ السياحغ، تطڤيٚ ي التحتيغ البن تلعبڢ ال٘ڬ الٖڣ

ٚكغ سهڤلغ نها تڤفٚ بح الح ٚاحغ تڤفيڇ ثږ ڣمن ڣالجهٖ الڤقـ ٙڣ نينغ ال غږ السياٍ، نفٝڤ ي ڣالطم  ڗ ٙڣ
ٜائٚ ڣمن٘ سنغ ٚعـ 2001 الج ثي لها ليكڤڗ  كافيغ غيڇ ٛالـ ال الجهٕڤ تلڊ ڗ ال التحتيغ بنيتها تطڤيٚ ي ش  ڇت

ٙ  علګ كاف ٜائٚ ي قطاٵ السياحغ تطڤ ٜائٚ .الج ڴها  تطڤيٚ تحٖ مام فالج  تملكڢ ڣما تتما٧  الت السياحيغ منش

ٜيٜ طاٙ ي ڣه٘ا سياحيغ مڤاقٸ من ٚافڄ الت الخٖماػ تڤفيڇ تع  عإع ت
 اڣه٘ ڣاملبيـ ڣاإلطعام النقل، خٖماػ يڤاكبها ڗ ٕڣڗ  سياحيغ مڤاقٸ تڤافٚ من معن ال انڢ ٗ السياےي، النشا٭

تى كلڢ ػ تڤاجٖ من خالڋ ال ال يت  فيما يشيڇ فالڤاقٸ .ڣمڤاصفاػ عامليغ ٗلڊ تڤفيڇ من تمكن تحتيغ ڣبن منش

 النقل يخ٨ فيما ما الٖڣليغ، للمعاييڇ منها الكثيڇ استجابغ ڣعٖم اإلستقباڋ طاقاػ ي عجٜ لګ الفنإځ يخ٨

جل سڤ خٚ الجڤڬ  النقل خصڤصا كبيڇ بشكل الخٖماػ في ٚحالػ ي )الت ٚبط ڣسڤ ال  املناطڄ بيڗ ال

ٚڣفغ( ڣهڤ السياحيغ ٙع يٖفٸ ما املع ٚڣ ٙاػ املڤانئ اإلستقباڋ، تڤسعغ طاقاػ تڤسعغ لګ ض  شبكاػ ڴهيئغڣ  ڣاملطا

ٚځ  ٚڣفغ املڤاقٸ السياحيغ مختلڀ بيڗ خصڤصا الحٖيٖيغ ڣالسكڊ الط ٚكغ لتسهيل املع  .ڣالتنقل الح
ني األط . تحسي4   :بالقطاع الخاص التنظيمي القان
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ٜائٚ احتالڋ ڗ    ٚتبغ الج  التنظيميغ األطٚ علګ تخلڀ يٖڋ التنظيم اإلطاٙ تنافسيغ يخ٨ فيما متٖنيغ مل

ٚقابيغ ٛها ڣبالتالي القطاٵ ه٘ا مستڤڥ  علګ ڣال ٚڣ ٚاقيل ب ٙ  ٙقيڢ من الحٖ ي تساهږ كع النشا٭  ي مساهمتڢ ڣتطڤ
ٜائٚ علګ يتعيڗ اإلقتصإڬ،حين اػ تحسيڗ الج ٚا شيڇاػ علګ الحصڤڋ  ج خيڇ لتجنظ الت  من ل٘لڊ ڣما الت

ٚڥ  بلٖاڗ ي سياحيغ األجانظ لڤجهاػ للسياٍ تفضيل  مٸ ڣتماشيا عليها يتعيڗ كما فضل، تسهيالػ ٗاػ خ

اػ ڣتبسيط تحسيڗ الٖڣليغ املعاييڇ ٚا سي٠ ڣالبٖ ج ٙيٸ ي الت ٙيغ املشا ٛ يع بما الخاص القطاٵ مام اإلستثما ٜ 

ٙ  من   .املقٖمغ الخٖماػ تطڤ
افق للنشاط السياحي5 ما امل  :.  تحسي الخ
ٙ  هږ من ڗ ٚع األمڤ ث نما تمتٖ لتشمل حت الخٖماػ  السياحيغ، املڤاقٸ فقط لي٠ السياٍ تڤافٖ علګ امل ڣ

ٚافقغ الت تسمح ڣقا باإلستمتاٵ األجانظ للسياٍ امل ٜائٚ ف ڣالجهٖ، الڤقـ ڣضياٵ التعظ ڣتجنظ ڴهږب ي الج نڢ ڣ
لڊ من ي ه٘ا املجاڋ ٗڣ جل نق٨ كبيڇ   :خالڋ ي

ٚفيغ الخٖماػ ضعڀ - ٚفيغ املنظڤمغ تخلڀ ڗ حين :املص ٜائٚ ي املص اػ مڤاكبتها ڣعٖم الج  للتطٙڤ

ٚفيغ علګ طبيعغ الخٖماػ سلبا انعك٠ الٖڣليغ  ال ڣالت الٖفٸ ڣسائل حين من خصڤصا املقٖمغ املص
 األجانظ؛  ڣطلباػ الغالظ ي تتڤافڄ

اػ تشهٖ الت ڣ اإلتصاڋ اإلعالم تكنڤلڤجيا ضعڀ -  العصٚ الحالي؛ ي كبيڇع تطٙڤ

اػ ڣمڤاكبتها تكيفها ڣعٖم األسفاٙ ڣكاالػ ٕا ضعڀ -  .الٖڣليغ للتطٙڤ

يجي سياس تباع .6 : ت  فعال
ٜائٚ علګ يتعيڗ     ٚيڀ ڣقصٖ الج ٙاڴهاڣ  السياےي بًڇاڵها التع تباٵ ه٘ا ي قٖ ٚڣيجيغ سياسغ املجاڋ  تسمح  ت

يصاڋ ع فضل ب ٙه، لګ عنها صٙڤ ٚا الخا ٚڣف ڣنظ ٚػ الت الصعبغ للظ ٜائٚ بها م نها األمن املستڤڥ  علګ الج  ف

ٛالغ مطالبغ ٙهما فيها ڣاألمن السالمغ تڤفٚ مٖڥ حڤڋ  األجانظ لګ تتبإٙ قٖ الت كل  الشكڤڅ ب  جٖ عامليڗ اعتبا

ٚين ث نڢ األساٝ ه٘ا ڣعلګ.ألڬ بلٖ السياٍ تڤافٖ علګ م  اإلسًڇاتيجياػ تطڤيٚ علګ العمل الڤاجظ من ف

ٚتكٜ ڣالت التسڤيقيغ، اػ اإلتصاڋ جميٸ استغالڋ علګ ت ٙكغ فضا ٚاػ ي بقڤع ڣاملشا  ڣاملعا٩ٙ التظاه

ٚيڀ الٖڣليغ السياحيغ ٚڬ  السياےي بالًڇاف للتع ٜائ ٚع الخٖماػ ڣمختلڀ الج  املتڤافٖين للسياٍ ڣالحڤافٜ املڤف

  .عليها
 
 

ائ حصائيا املطل الثاني:  ي في قطاع السياح في الج يع اإلستثما يع املشا  ت
لګ     ضافغ  ٙع السياحغ  ا حصائياػ ٛڣ ٙيغ،  ٙيٸ اإلستثما يعاػ املشا ٚف من خالڋ ه٘ا املطلظ علګ تٛڤ سنتع

ٜائٚ من السياحغ العامليغ.  )1(نصيظ الج
يع ال: ي ت يع اإلستثما  :املشا

 حس قطاع النشاط: .1
ي قطاٵ السياحغ ڣ عٖٕ مناصظ الشغل ال٘ڬ يخلقها.    عغ  ٙيٸ املٛڤ ٕناه عٖٕ املشا ح الجٖڣڋ   يڤ

                                                           

 ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurمڤقٸ التصفح:  -)1( 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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ي في ق2-1 )الج  يع اإلستثما د املشا   الشغل الت تخلقها.مناص اع السياح ط(: ع
 

ٙيٸ النشا٭ القيمغ  % عٖٕ املشا
 باملليڤڗ ٕيناٙ

مناصظ  %
 الشغل

% 

 %1 3517 %5 135595 %1 195 السياحغ

:  ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurمڤقٸ التصفح:  املص
ي .2 يع اإلستثما يع املشا : ت  املنج األجنبي
لګ عٖٕ مناصظ الشغل الت     ضافغ  ي قطاٵ السياحغ  ٜع األجنبيغ  ٙيٸ املنج ٕناه عٖٕ املشا ح الجٖڣڋ  يڤ

 يخلقها ه٘ا اإلستثماٙ.
ي املنج األجنبي في قطاع السياح  (:3-1الج ) يع اإلستثما د املشا  تخلقها. مناص الشغل الت ع

 

:  tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur مڤقٸ التصفح: املص
3. : ي سسا الحم يع امل  )1(مشا
ستعابها اإلجماليغ تقٖٙ بـ  19   ي طٙڤ اإلنجاٛ، طاقغ  ٚڣٵ حمڤڬ خاص  ٚيٚ، ال٘ڬ يحّصل عنڢ  2268مش  595س

ٙب خمسغ ) ٙيٸ تقا ڗ القيمغ اإلجماليغ له٘ه املشا ٚڬ. ) ( مالييڇ05منصظ شغل، حين  ٜائ ي  3ي قاملغ،  4ٕيناٙ ج
ٚع،  2سطيڀ،  ٚاڗ،  2ي جلفغ،  2ي بسك قلغ  1    ي ميلغ، 1ي خنشلغ،  1ي عيڗ الٖفلغ،  1ي ڣه ي ال  1ڣي ٙڣ
 معسكٚ(.

: ي ائ ا السياح الج حصائيا   )2(ثانيا: 
سسغ فنٖقيغ بسعغ  1004  - ٚيٚ 81024م  ؛س

سسغ حكڤميغ،  73 - سسغ ملڊ  59م سسغ ملڊ للخڤاص 872للجماعاػ املحليغ، م  ؛م

                                                           

 ،  http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/مڤقٸ التصفح:  -)1( 
 ،   http://www.swissinfo.ch/araمڤقٸ التصفح:  -)2( 

ٙيٸ النشا٭ القيمغ  % عٖٕ املشا
 باملليڤڗ ٕيناٙ

مناصظ  %
 الشغل

% 

 %24 11 %2 15587 %1 3 السياحغ

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50
http://www.swissinfo.ch/ara
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كٌڇ من  - سساػ من فنإځ الخمسغ نجڤم ڣ 10ال يڤجٖ   59نجڤم ڣ 3من فئغ  67نجڤم ڣ 4من فئغ  22م
ٚتيظ 804من فئغ نجمغ ڣاحٖع ڣ 42نجڤم ڣ 2من فئغ   .بٖڣڗ ت

ي يع الج  :ما بالنسب للمشا

ٚڣٵ قيٖ اإلنجاٛ،   - ي املٖڗ بسعغ  207مش ٚيٚ، ڣهناڅ  30منها  ٚڣٵ متڤقفغ عن االنجاٛ  250لڀ س مش
 ؛بسظ نق٨ التمڤيل

ٚكاػ السفٚ الخاصغ  - ليها 755عٖٕ ش تابعغ لنإڬ  25ڣكالغ تابعغ للٖيڤاڗ الڤطن للسياحغ ڣ 30، يضاف 
ينغ  ؛"السياےي "تٙڤ

حصائياػ  - جماال، حسظ  كٌڇ من 2004يشغل قطاٵ السياحغ   .لڀ عامل 165، 

ائ من السياح العاملينصي ثالثا:   )1(:الج
ي هياكل االستقباڋ الت ال تڤفٚ     ٜائٚ من سڤځ السياحغ العامليغ ضئيلغ جٖا بسبظ العجٜ  ٛالـ حصغ الج ال 

ٚيٚ،  81حاليا سڤڥ  ، 80لڀ س ٚڬ نٙڤ الٖين مڤس  ٜائ يٚ السياحغ الج ٚيح ٛڣ % منها غيڇ مصنفغ، علګ حٖ تص
ڗ "اإلسًڇاتيجيغ لګ  شاٙ  لګ غايغ سنغ  ال٘ڬ  ي  4ستمكن بالٕنا من استقباڋ  2015القطاعيغ  مالييڗ سائح، 

 ."2020مليڤڗ سائح عام  24حيڗ سيبلغ عٖٕ سياٍ حڤ٩ البحٚ األبي٬ املتڤسط 

ٚنسيغ     ٙكغ الڤكالغ الف ٚي٠ هاتږ، ڣمشا ٚاف فاب ش ٚيٚ صإٙ عن عٖٕ كبيڇ من الخبڇا تحـ  شاٙ تق ڣ
ڗ ال ٙاػ الٖڣليغ،  نڢ يظل 10قطاٵ السياےي بمنطقغ املتڤسط يمثل لالستثما ال  % من الناتٌ املحلي الخام، 

ٙاػ  ٙنغ بالقٖ ع كبيڇع مقا ٜائٚ، حين يبقى القطاٵ غيڇ مستغل بصٙڤ ي عٖٕ من الٖڣڋ من بينها الج تحـ املستڤڥ 
 .ڣالفٚص املتاحغ

ڗ القطاٵ السيا    حصائياػ املنظمغ العامليغ للسياحغ، ف لګ  ٙاػ 3,9ےي يمثل ڣاستنإا  % من قيمغ الصإ
ٙاػ املنتجغ ڣ9,5ڣ ٜائٚ، تصنڀ ڣ % من الناتٌ املحلي الخام. 8,1% من نسبغ االستثما من حين حصغ الج

ٚتبغ  ي ال ي الناتٌ املحلي الخام،   .ٕڣلغ 174من مجمڤٵ  147السياحغ 

كٌڇ من     ڗ القطاٵ يشغل  % من نسبغ التشغيل 6,5لڀ عامل ڣيمثل حڤالي  200ما عن مستڤڥ التشغيل، ف
ٚيٚ، سڤڥ  ٜائٚ، حسظ التق جل الج ٙباعهږ من  23,1املباشٚ ڣغيڇ املباشٚ، ڣلږ ت مليڤڗ ٕخڤڋ كسائح، ثالثغ 

ٚيٚ، تحّسنا خالڋ السنتيڗ املاضيتيڗ ڗ سّجـل، حسظ التق ٜاڋ تقٖٙ بـ املغًڇبيڗ، ڣ ٚيغ ال ت ٜائ ڗ الحصغ الج ال   ،
ٜائٚ عائٖاػ بلغـ 2,0 ڣ مقابل  105% من التٖفقاػ السياحيغ. ڣجنـ الج ٙڣ ڣ ملصٚ ڣ 9,4مليڤڗ  ٙڣ  1,3ملياٙ 

ٜائٚ  ي الج ٚب. ڣتمثل نفقاػ السياحغ  ڣ للمغ ٙڣ ي املنطقغ8,4ملياٙ  جمالي نفقاػ السياحغ   .% من 

                                                           

 ، http://www.swissinfo.ch/araمڤقٸ التصفح:  -)1( 
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 : يمخطط املطل الثال ائ د السياح الج  ج
ٚيغ     ٜائ ع السياحيغ الج لګ مضمڤڗ مخطط الجٕڤ ٚځ من خالڋ ه٘ا املطلظ   )1( هٖافڢ.ڣ سنتط

: ال: د  مضم مخطط الج
ي قطاٵ السياحغ من خالڋ     ٚييڗ  ٜائ لګ تڤحيٖ جميٸ املهنييڗ الج ٚيغ  ٜائ ع السياحغ الج يطمح مخطط جٕڤ

ٜبائن  ٚي٨ علګ تلبيغ حاجاػ ال ع الح ٙإڬ للجٕڤ ع ڣ ٙضائهږ ڣطنييڗ ڣ االنتهاه اإل عٖإ مخطط جٕڤ جانظ، تږ 
ٚيغ مٸ مهني  ٜائ ع بتحٖيٖ املساٙ من اجل ڣ السياحغ الج من اجلهږ، طبقا للمعاييڇ الٖڣليغ، يسمح مخطط الجٕڤ
ٙيۑي للخٖماػ  ٙيغڣ تحسيڗ التٖ ع .الحصڤڋ علګ العالمغ التجا ٜائٚ السياحغ جٕڤ  الج

ع اڣ     ٚتبط مخطط جٕڤ ٚيغ بالنقا٭ التاليغ:ي ٜائ  لسياحغ الج
 ٕٙ اػ املڤا ٚيغ تٖعيږ كفا  ؛البش

 ٜائٚ؛ ع السياحغ الج ٙيغ جٕڤ سي٠ العالمغ التجا  ت

 ؛تحٖين البن التحتيغ                               

 تنظيږ األنشطغ السياحيغ. 

:ثانيا ي ائ د السياح الج اف مخطط ج ه  : 
لګ:    ٚيغ  ٜائ ع السياحغ الج  يهٖف مخطط جٕڤ
ٙاه . 1 ٕ سساػ السياحيغ؛ٕعږ التنافسيغ الڤطنيغ من خالڋ  ٙيٸ تنميغ امل ي جميٸ مشا ع   مفهڤم الجٕڤ

ي جميٸ قطاعاػ الع٩ٚ السياےي الڤطن؛. 2 فضل مهنيغ   بلڤٹ 

ٚڣاڴها املحليغ؛ڣ تثميڗ املناطڄ السياحيغ الڤطنيغ . 3  ث

ٜبائن الڤطنييڗ ڣاألجانظ؛. 4 ع الخٖماػ لل ع جٕڤ ٚڬ من خالڋ تحسيڗ صٙڤ ٜائ  خلڄ ٕيمڤمغ الع٩ٚ السياےي الج

ع  .5 سساػ السياحيغ امللًڈمغ بانتهاه مساٙ الجٕڤ     ٗلڊ بتڤفيڇ الڤسائل املالئمغ لتحقيڄ تنميتها  ڣ فإع امل
ي عملياػ التجٖيٖڣ   ٚافقتها  هيلڣ  خاصغ بم  التكڤين؛ڣ  التڤسيٸڣ ٖين التحڣ  عإع الت

ي شب .6 ٕماجهږ  ع من خالڋ  ي الجٕڤ ٚطيڗ  ٚڣيٌ مًڈايٖ للمتعامليڗ املنخ سساػ الحاملغ للعالمغ ضماڗ ت كغ امل
ٜائٚ"  ع السياحغ الج ٙيغ "جٕڤ ٙڬ ڣ  التجا ي املجاڋ التجا حسن  فضل.ڣ ضماڗ انٖماه   تمڤقٸ 

  

 
 
 
 
 

                                                           

 ،http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50/2015-11-11-09-33-47مڤقٸ التصفح: –)1( 

http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50/2015-11-11-09-33-47?
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:خالص   الفصل األ

هږ املفاهيږ ڣ من خالڋ ه٘ا الفصل حاڣلنا حڤصلغ     ٚيفاػ الت تتعلڄ بماهيغ املقاڣالتيغ ڣ ٗكٚ   املقاڣڋ ڣ التع
ٙيٸ ڣ  ٙيغ املشا سساػ الصغيڇع ڣ اإلستثما ٙيٸ ڣ امل هږ املخططاػ الت تخ٨ املشا لګ  املتڤسطغ إلضافغ 

ٜائٚ.  ي الج ي القطاٵ السياےي  ٙيغ  قٖ تناڣلنا ه٘ه املفاهيږ من خالڋ ثالثغ مباحن، األڣڋ تعلڄ ڣ اإلستثما
ٚضنا لخص ٙيڀ من ڣجهاػ نظٚ مختلفغ، كما تع هږ التعا  ٕٚ لګ ڣ ائصها املقاڣالتيغ حين حاڣلنا س ضافغ  هميتها 

نشا ڣ صفـ املقاڣڋ الناجح. ڣ ٕڣافعڢ الشخصيغ ڣ مفهڤم املقاڣڋ  ٚاحل  كٌڇ من عنڤاڗ بحثنا قٖمنا م كي نتعمڄ 
ٚڣعاػ الصغيڇع  ي تحقيڄ التنميغ اإلقتصإيغ. ڣ املش ها  هږ ڣ ٕٙڣ من خالڋ املبحن الثاني حاڣلنا تقٖيږ 

ٙيڀ  ٙيٸ ڣ التعا ٙيغ املفاهيږ الخاصغ باملشا سساػ الصغيڇع ڣ اإلستثما ٚقنا ألهږ خصائصهڣ امل ا املتڤسطغ ، كما تط
ها ڣ مصإٙ تمڤيلها، ڣ نڤاعها ڣ  لنا من خالڋ املبحن الثالن حاڣ ڣ اإلجتماعيغ. ڣ هميتها اإلقتصإيغ ڣ حت نبيڗ ٕٙڣ

هږ املخططاػ  لګ  ٚه  ٙيغ ڣ اإلحصائياػ ڣ التع ٙيٸ اإلستثما عغ علګ القطاٵ السياےي املشا ٜائٚ، كمااملٛڤ  ي الج
حنا فيڢ مخطط التهيئغ السياح فاځ ڣ ي  هٖافڢ  2025يغ  لګ  ٕيناميكياػهږ ڣ ب ضافغ  التهيئغ اإلقليميغ، 

ع السياحيغ بمضمڤنڢ  ٚضنا ملخطط الجٕڤ  هٖافڢ.ڣ األقطاب السياحيغ الت شملها، ك٘لڊ تع

ال     ه تفصيل اقتصإڬ ال ينجح  هلڢ لكي يكڤڗ بمثابڤجٕڤ املقاڣ فاملقاڣالتيغ هي نمٗڤ بغ ڋ ال٘ڬ يتسږ بصفاػ ت
ٚځ تقليٖيغ لخلڄ فٚص عمل  ٙيغ الصغيڇعڣ ٙڣٍ املقاڣالتيغ، فه كبٖيل لط ٚڣعاػ اإلستثما مكڤڗ  الٌڇڣع. فاملش

لګ التطٙڤ ڣ  ڬ بلٖ يصبڤ  ٕٛهاٙ ساس  إلقتصإ  ٜائٚ من مخططاػ ڣ اال ه٘ا ما نالحظڢ من خالڋ ما طبقتڢ الج
ٚافقغ املقاڣليڗ ڣ  ي م ها  ڗ نن٦  ٕٙڣ ٕعمها له٘ه ڣ قيامها ببع٬ اإلحصائياػ للنهڤ٩ بالقطاٵ السياےي ٕڣڗ 

ٚڣٵ. نطالځ املش نشائها حت  ٚاحل  ٚع من م سساػ املصغ      امل

 
 



 السياحة و سبل تشجيع اإلستثمار السياحي يف اجلزائر           الفصل الثاين                              

 

 
33 

:  تمهي
ي ثلعالږ    هميغ كبيڇع  حٖ ثألنشطغ ثإلقتصإيغ ثلت تتمتٸ ب هږ مصإٙ ثلٖخل ڣ  ثلسياحغ  هي ڣثحٖع مڜ 

ٙيغ لنقل لإلقتصإ ثلڤطن للعٖيٖ مڜ ثلٖڣڋ  يضا ڣسيلغ حضا بيڗ شعڤب ثلعلږ تبإڋ ثلثقافاػ ڣ ، فه تعٖ 
   .ثملختلفغ

ي ثلسياحغ ثإلقليميغل٘ث     مكانياػ سياحيغ متنڤعغ لها مكانتها  ٜثئٚ مڜ ثلٖڣڋ ثلت تتڤفٚ علګ   تعتبڇ ثلج
ٚػ ثلجٖيغ ڣ  ٗث ما تڤف هلها للنهڤ٩ به٘ث ثلقطاٵ  ثلٖڣليغ، خاصغ لٖڥ ثلهيئاػ ثملختصغ مثل ثليڤنسكڤ، بما ي

ٚثڣيغ  ح  سياحغ ثلشاطئ.ڣ ثلجبليغ ڣ ثلكافيغ لتطڤيٚ ثألنما٭ ثلسياحيغ ثلت تمتلڊ مقڤماتها كالسياحغ ثل
جل تڣ     ي قطاٵ ثلسياحغ مڜ  ٜثئٚ كغيڇها تسعګ لتحقيڄ ثلتنميغ  ٚفاه ثإلقتصإڬ ثلج ثإلجتماعي ڣ حقيڄ ثل

يضا لإلبتعإ عڜ ثلتبعيغ ثلنفطيغ  ٚث ڣ للمجتمٸ  ٚڥ كالقطاٵ ثلسياےي نظ خ ثإلهتمام بمجاالػ ثقتصإيغ 
ٚيغ للنهڤ٩ به٘ث ثلقطا ٜثئ صبحـ تب٘لها ثلسلطاػ ثلج ثػ ثلت  لګ ثملجهٕڤ ضافغ   ٵ لإلمكانياػ ثلت تتڤفٚ فيها 

ٚه. ڣ   تطڤي
لګ ثالثغ مباحن قٖ قسمنا ثلڣ      ٙثسغ   هي كاآلتي:ڣ ٖ

؛  - ل السياح ميا ح ل: عم  املبح األ

ما السياحي للجزائ  - ؛ املبح الثاني: املق  ها في تحقي التنمي السياحي

اقع اإلستثما السياحي في الجزائ  -  : . املبح الثال  سبل تشجيع
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ل  ميا ح ل: عم  السياحاملبح األ

ٚع طبيعيغ،     ي ثلعالږ ڣ تعتبڇ ثلسياحغ ظاه هميغ كبيڇع  اػ تقڤم عليها ثقتصإيڣ حٖ ثألنشطغ ثإلقتصإيغ ٗثػ 
لګ ماهيغ ثلسياحغ، ي ه٘ث ثملبحن  ٚځ  ٙكانها  ثلعٖيٖ مڜ ثلٖڣڋ، ل٘ث سنتط هميتها ڣ نڤثعها،  شكالها، 

  معڤقاتها.ڣ ثإلجتماعيغ ڣ ثإلقتصإيغ 
ل:   ماهي السياح املطل األ

ع ثلسياحغ    ٙئ نش لګ تحٖيٖ تا  ثلسائِ.ڣ ماهيغ ثلسياحغ ڣ ، نهٖف مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ 
ال ي نشأ السياح :أ  :تا
ٚثحل مڜ ڣ معناها مٸ تطٙڤ ثملجتمعاػ ڣ لقٖ تطٙڤ مفهڤم ثلسياحغ      ٚع ثالف م ع مختص سڤف نستع٩ٚ بصٙڤ

ٚثحل تطٙڤ ثلسياحغ   هي:ڣ م
حل العص  .1 :م يم  الق
ي ثلعصٙڤ ثلقٖيمغ، ڣ لفٴ ثلسياحغ بمفهڤمڢ ثلحالي هڤ لفٴ حٖين     ٚڣفا  طلقنا لفٴ ڣ لږ يكڜ مع ٗث  لكڜ 

ي مكاڗ ثابـ،  ڗ ثإلنساڗ قٖيما كاڗ غيڇ مستقٚ  ي ثلعصٙڤ ثلقٖيمغ سنجٖ  ه٘ث ڣ ثلسياحغ علګ ثلسياحغ 
ٚٛځ،  ي ثلبحن عڜ مصإٙ ثل ٙثػ ثلقٖيڣ لحاجتڢ  ٚحلغ ثلحضا ڬ تمثل م مغ ثلفًڇع ثألڣلګ مڜ حياع ثإلنساڗ 

ٚف ثإلنساڗ سڤڥ قڤثنيڗ ثلطبيعغ،  بالتالي كاڗ ثإلنساڗ ڣ ثلعصٚ ثلبٖثئي، حين لږ يكڜ هناڅ قڤثنيڗ تحكږ تص
٩ ثلخصبغ،  لګ ثأٙل ٩ ثلقاحلغ  ٚع ڣ يتنقل مڜ ثأٙل لګ ثملكاڗ ثآلمڜ، حين كاڗ ثلسفٚ ظاه مڜ ثملكاڗ ثلغيڇ ثآلمڜ 

ٚتبطغ بڤجٕڤ ث ٜڣثتڢ ڣ إلنساڗ، طبيعيغ م شباٵ ن لګ  عنٖ قيام ڣ ثستفا ثحتياجاتڢ ثلشخصيغ، ڣ ثل٘ڬ يهٖف 
ٙيغ ڣ      ثلٖڣڋ  صبِ ثلسفٚ ڣسيلغ تجا ٙثػ  ٚيغ ڣ ثلحضا كاڗ للفنيقيڗ ڣ ثلتعليږ، ڣ ثلتعلږ ڣ ثلقيام بالحمالػ ثلعسك

ٙع  ي ثإلهتمام بالتجا ٚع ڣ ثلسبڄ  ٚفڤث بحظ ثملخاط ٚڬ، ڣ ثلتنقل، فقٖ ع ٚحالػ ثلسياحيغ ڣ ثلًڇحاڋ ثلبح هږ ثل لعل 
ٚيڄي بالٕ  بيغسكاڗ ثألقاليږ ڣ   ڣفٕڤ ثليڤنانييڗ ثلقٖما ڣ  ثإلغ ع ثألٙڣ لګ جباڋ  ثملجاٙڣ تي  ثملبيا ملشاهٖع ثلت ت

ٚٵ تنظيمها ثلعام  ثينا،  776ثأللعاب ثألڣملبيغ ثلت ش ٜڣثٙ  جٸ علګ بنا ثلفنإځ ل كاڗ ڣ قبل ثمليالٕ، ه٘ث ثلتڤثفٖ 
ٚثبٸ عشٚ قبل ثمليالٕ.ٗلڊ خالڋ ثلق   )1(ٚڗ ثل

 
سطى: .2 حل العص ال  م
ٚڗ ثلخام٠ عشٚ  تبٖ    ٚڣمانيغ حت ثلق يغ ثل ٚحلغ بسقڤ٭ ثإلمبڇثطٙڤ يغ ڣ ه٘ه ثمل ڗ ثإلمبڇثطٙڤ ٚڣف  ثملع

ػ يغ نش مبڇثطٙڤ خٚ  ٚڣمانيغ  ٚڬ ڣ ي ثلعصٙڤ ثلقٖيمغ،  ثل ٚكٜ ثإلشعاٵ ثلفك ٙڬ ڣ قٖ كانـ م ٙڬ ڣ ثلحضا ثلتجا
ٚكغ ثألسفاٙ عبڇ ثلعالږ، ڣ  ي تطڤيٚ ح ٙع، ڣ كاڗ لها ثلفضل ثألكبڇ  لګ ثلتجا ي تلڊ ثلعصٙڤ  قٖ كاڗ ثتجاه ثلسياحغ 

ٚثبٸ عشٚ  ٚڗ ثل ٚب مڜ ثلفًڇع ثملمتٖع للف ٕٚ ثلع ٙثسغ حين ثنف ٙحالػ ثلٖ  ، ثلثامڜ عشٚ علګ تطڤيٚ مبإ ڣ ثلح
ڣبا ڣ ثألس٠ ثألڣلګ  ڣضٸڣ ثلسياحغ  ٙڣ كٌڇ تقٖما مڜ  كٌڇ ثملٖڗ ڣ بغٖثٕ ڣ كانـ ثلبالٕ ثإلسالميغ  ٚطبغ ثلت كانـ  ق

ٙع  ٚث مڜ حين ثلتجا ٚكٜ ثلحياع ثلثقافيغ ڣ ث ٙيغ ڣ م ٚب يجبڤڗ ثلعالږڣ ثلحضا ٚحالغ ثلع ٚهږ ڣ  قٖ ثنطلڄ ثل شه مڜ 
بعإ جٖيٖع ڣ غيڇهږ، ڣ ثبڜ بطڤطغ، ثبنجبيڇ، ثلبيڇڣني...  خ٘ػ ثلسياحغ ثلٖينيغ  ي ثلعصٙڤ ثلڤسطى، حين قٖ 

                                                           

قا )عڤيناڗ عبٖ ثلقإٙ،  -)1(  اتيجي0252-2000السياح في الجزائ اإلمكانيا  املع جيهي  ( في ظل اإلست ي للمخطط الت السياحي الج
ٜثئٚ  ،SDAT 2025 للتهيئ السياحي  ي ثلعلڤم ثإلقتصإيغ تخص٨ نقڤٕ ڣ ماليغ، جامعغ ثلج ثه  ٚڣحغ ٕكتٙڤ ٜثئٚ ثلعاصمغ، 03ط ، 2012/2013، ثلج

 ٥.٥4 – 5. 
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لګ ثألماكڜ ثملقٖسغ،  ٚحالتهږ ثلٖينيغ  ٕيانهږ يقڤمڤڗ ب ڣصافا ڣ كاڗ ثلحجاه علګ ثختالف  كثيڇث منهږ كتبڤث 
ٚحالتهږ  ٚػ فئغ طالب ثلعلږڣل ٚحالػ لغ٩ٚ ثلعلږ  ي نهايغ ثلعصٙڤ ثلڤسطى ظه ٚف علګ ڣ ثل٘يڜ يقيمڤڗ ب ثلتع

يڣ ثلغيڇ  ٙث ع  ٚع علګ  ثلنظږ ثلسياسيغ ثملڤجٕڤ ٚحالػ ثلت كانـ قاص ٚڥ، ه٘ه ثلفًڇع بمثابغ بٖثيغ ثل ثلٖڣڋ ثألخ
ٚثٹ  ٚثطييڗ ألڗ ثلسفٚ يتطلظ ڣقـ ف ٙستق   )1(مڤثڋ فائضغ عڜ ثلحاجغ.ڣ طبقغ ثأل

ي .3 حل العص الح   :م
ٚكغ تنقل     ٕٚ ح ٚحلغ مج بعإها ثإلقتصإيغ ڣ لږ تعٖ ه٘ه ثمل ٚع لها  صبحـ ظاه تستحڄ  ثإلجتماعيغڣ سفٚ بل 

ٜٙثعيغ  ڗ ثلتحڤالػ ثل ٙيغ ڣ ثلصناعيغ ڣ ثإلهتمام، خاصغ  ٚحلغ قٖ ساهمـ ڣ ثلحضا ثلثقافيغ ثلت شهٖتها ه٘ه ثمل
نساني  ٚڣٛ ثلسياحغ كنشا٭  ي ب هميغ عڜ بقيغ ثلقطاعاػ ڣ بشكل كبيڇ  ه ثل٘ڬ ال يقل  قطاٵ ثقتصإڬ لڢ ٕٙڣ

ٚڥ، كما شهٖػ ثلفًڇع  ٙيغ ثل٘ڬ غيڇػ ثإلبحاٙ ڣ ٙع ثلصناعيغ م بٖ ثلثڤ 1825-1700ثإلقتصإيغ ثألخ ثملاكنغ ثلبخا
ٚثعي  ٚحلغ ثلسكڊ ثلحٖيٖيغ ڣ ثلش ػ م ػ ثلفنإځ ڣ بٖ ي عڤثصږ ڣ ثلبالڤناػ ثلهڤثئيغ، كما بٖ ٜٕهٚ  ثملطاعږ ت
ڣبا،  ٚحالػ ثلسياحيغ سابقغ ثإلعٖثٕ  1841يڤليڤ  05كاڗ يڤم ڣ ٙڣ ي ڣ هڤ ثليڤم ثل٘ڬ شهٖ مڤلٖ ثل ثلت تمثلـ 

   )2(تڤماٝ كڤڅ. يڈڬ ٙحلغ ثإلنجل

    

م : ثانيا  :السائح  السياحمفه
1. : م السياح  مفه
مڜ عٖع جڤثنظ مثل  مكڤناتهاڣ مفهڤم ثلسياحغ ڣ ماهيغ ڣ تناڣلـ ثلعٖيٖ مڜ ثلكتاباػ لصناعغ ثلسياحغ    

ٚتظ عليڢ تعٖٕ  ٙيڀ ڣ ثلجڤثنظ )ثإلقتصإيغ، ثإلجتماعيغ، ثلثقافيغ...ثلخ( مما ت يغ كتبايڜ ه٘ه ثلتعا ل ڣفقا لٚ
هږڣ  باحن ٙيڀ فيما يلي سنستع٩ٚ   للسياحغ: ثلتعا

ٚڣلٚ     ٚف جڤيٚ ف ٚع مڜ ظڤثهٚ ثلعصٚ ثلت تنبثڄ مڜ ثلحاجغ ثملًڈثيٖع  E- Guye Freulleع نها ظاه ثلسياحغ ب
ٚثحغ  ي مناطڄ ڣ ثلشعٙڤ بالبهجغ ڣ ٙڣنقها ڣ ثالستجمام بجماڋ ثلطبيعغ ڣ للحصڤڋ علګ ثل ٗثػ ثملتعغ مڜ ثإلقامغ 

  )1(طبيعغ خاصغ.
ٚبـ  ڣ حسظ هنكسٚ ڣ     نها مجمڤعغ مڜ ثلعالقاػ  (Hunsiker & crapt)ك ٚف ثلسياحغ ب ثلظڤثهٚ ثلناتجغ ڣ فتع

خا٥ بحين ال يكڤڗ مكاڗ ثإلقامغ ثألصلي ڣ عڜ ثلسفٚ  .ڣ ثلٖثئږ ڣ قامغ    )2(لي٠ مكاڗ ثلعمل ثألساس 
ٚيڀ ثملنظمغ ثلعامليغ للسياحغ )    ٚحالػ ثلًڇفيهيغ،  :(O.M.Tتع ٚع تعبيڇ يطلڄ علګ ثل هي مجمڤٵ ڣ ثلسياحغ ظاه

ٚحالػ،    )3(هي صناعغ تساعٖ علګ سٖ حاجاػ ثلسائِ.ڣ ثألنشطغ ثإلنسانيغ ثملڤجهغ لتحقيڄ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثل

                                                           

طني لتحقي التنمي املحميٖع بڤعمشغ،  –)1(  يل اإلقتصا ال ام  القطاع السياحي في تم ٚع مقٖمغ لنيل ، م -اس حال الجزائ  –ست ٘ك
ٚحاػ ي ثلعلڤم ثإلقتصإيغ ڣ علڤ ثلتسييڇ تخص٨ ثقتصإ ٕڣلي ڣ ثلتنميغ ثملستٖثمغ،ڗ جامعغ ف ثه  ٙسغ ثلٖكتٙڤ طاٙ مٖ ي  عباٝ،  شهإع ثملاجستيڇ 

 .   15، ٥ 2011/2012سطيڀ، 
ٚقيغ ثلخٖماػ محمٖڬ ڣثفيغ،  –)2(  ي ت ٚع مقٖمغ ضمڜ متطلباػ نيل شهإع م ،-ٙثسغ حالغ ثلٖيڤثڗ ثلڤطن للسياحغٕ –ثلسياحيغ ٕٙڣ ثلًڇڣيٌ  ٘ك

ٜثئٚ  ٙع ڣ تسڤيڄ ثلخٖماػ، جامعغ ثلج ٕث ٙيغ تخص٨  ي ثلعلڤم ثلتجا ٜثئٚ ثلعاصمغ، 03ثملاجستيڇ   .5 – 4، ٥.٥ 2011/2012، ثلج
ٚحمڜ،  -)1(  ما السياحيحمٖ ثلطاهٚ عبٖ ثل ي الخ ٙيغ، ثألڣلګ، ٕثٙ ثلڤفا لٖنيا ثلطباعغ ڣ ثلنشٚ، ثإل ، ثلطبعغ تس  .54، ٥ 2012سكنٖ
ٚڣه يڤسڀ،  –)2(  ي في الجزائقصا٥ فتيحغ، ق ا ح قي السياح ال ي لت ص اإلستثما ٙثساػالف سسغ كنٛڤ  ، مجلغ ثلحكمغ للٖ ثإلقتصإيغ، م

يٸ ٜثئٚ، ثلعٖٕ ثلسابٸ، ثلسٖثس  ثألڣڋ ثلحكمغ للنشٚ ڣ ثلتٛڤ  .   38، ٥ 2016، ثلج
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ٚيڀ ثملنظمغ ثلعامليغ للسياحغ،     ٜثئٚ تع ٙ ڣ كما تبنـ ثلج ث  عٕخلـ عليڢ بع٬ ثملفاهيږ ثلت قامـ بتحٖيٖها ٛڣ
ٚفـ ثلسياحغ كما يلي: ،ثلسياحغ  حين ع

اخل:  - قٖثمڢ ال ؛كل مسافٚ تط  ٙه منطقغ ثلعبٙڤ ٜثئٚ خا  ٩ٙ ثلج

-  : ڣ ٕڣثفٸ ٕخڤلڢ، املساف ، مهما كاڗ سبظ تنقلڢ  خ٨ يٖخل ثلًڇثب ثلڤطن مهما كانـ جنسيتڢ ڣ كل 
ٚيغ، ڣ  ٙحلغ بح ڣ  ٜهغ  ي ن قامتڢ، باستثنا ثلسڤثٍ  ي ڣ مكاڗ  قامتهږثل٘يڜ يقيمڤڗ  ٚهږ طڤڋ مٖع   بڤثخ

 ي ثلبالٕ؛

- : ي حل بح ال في  ٚيغ ثلڤطنيغ  الج خ٨ يٖخل ثلحٖٕڣ ثلبح ي نف٠ ثلسفينغ ڣ كل  ٙها   يغإ

ٚع ثلت ٕخل فيها،  قامتڢ؛ڣ ڣ ثلباخ  ثلت يقيږ علګ متنها طڤڋ مٖع 

 

-  : ٚڬ الزائ ٜثئ خ٨ يٖخل ثلًڇثب ثلج ثڣ كل  جٙڤ  )1( .ال يماٝٙ نشاطا م

م  .2  السائح:مفه
ٙغبغ معينغ،     شباٵ  خٚ بهٖف  لګ مكاڗ  لڤفغ  قامتڢ ثمل خ٨ يغإٙ مكاڗ  نڢ كل  ٚيڀ ثلسائِ علګ  يمكڜ تع

ڗ تكڤڗ غايتڢ ثلبحن عڜ منصظ عمل. ٚث متصلغ، ٕڣڗ  ٛمنيغ ال تتعٖڥ ثثن عشٚ شه   )2(خالڋ مٖع 
ا السياحييحاڣلـ  1932ي سنغ ڣ    ٚع، بالًڇكيڈ لجن الخب ليها كظاه ٚيڀ للسياحغ ٕڣڗ ثلتع٩ٚ   عطا تع

خا٥ ثل٘يڜ يجظ عٖهږ سياحا،   ي ٙڬ ثللجنغ هږ:ڣعلګ تعٖثٕ ثلطڤثئڀ مڜ ثأل

ڣ ألسباب صحيغ؛ - ٚث٩ عائليغ  ڣ ألغ ٚحلغ للمتعغ  خا٥ ثل٘يڜ يقڤمڤڗ ب  ثأل

ٚڣڗ  - خا٥ ثل٘يڜ يساف ڣ ألٕث مهماػ مختلفغ ) ثأل ٙيغ، ٕبلڤماسيغ، لحضٙڤ ثجتماعاػ  ٕث علميغ، 
 ٙياضيغ، ٕينيغ(؛

ٚڣڗ إلنجاٛ ثلعماڋ؛ - خا٥ ثل٘يڜ يساف  ثأل

ٙه  - ٜڣ ي ثلبلٖ ثل٘ڬ ت ٚيغ علګ ثلسفڜ، حت لڤ قلـ ثملٖع ثلت يقضڤنها  ٚحالػ ثلبح ي ثل ٙكڤڗ  ثملشا
   )3(ساعغ. 24ثلسفينغ عڜ 

ٚسم ڣ     ٚيڀ ثإلتحإ ثلٖڣلي ملنظماػ ثلسفٚ ثل ت حاليا تسم منظمغ ثلسياحغ ثلعامليغ ثلڣ  (LOUTO)هناڅ تع
(OMT)  ٙڣما سنغ ي  تمٚ ثألمږ ثملتحٖع  لګ م طن  1963ثل٘ڬ قٖم  " السائح ه كل شخ يقي خا م

ائم ". 24املعتا لفت تزي عن  قام  ل  ه اإلقام  ل ه  )4(ساع عل أ تتح

                                                                                                                                                                                     

بيهإيغ يحياڣڬ،  –)3(  ب الع ي ثلعلڤم ثلسياسيغ تخالسياح  التنمي في املغ ثه ثلعلڤم  ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع ٕكتٙڤ ط ص٨ تنظيماػ سياسيغ ،
ٙيغ، جامعغ ثلحاه لخضٚ، باتنغ،  ٕث  .19، ٥ 2011/2012ڣ 

ٚه،عڤيناڗ عبٖ  -)1(  ٚجٸ سبڄ ٗك  .11 – ٥.٥10  ثلقإٙ، م

ٙػ محمٖ،  -)2(  ٚڣ يقيا بڤفليِ نبيل، تق ل شمال ايف اقع السياح في  ن ل ب  –اس مقا ، املغ ن ، ت طن ثألڣڋ حڤڋ ثمللتقى ثلڤ  ،-حال الجزائ
ٜثئٚ ي ثلج ٚكٜ ثلجا ،-لڤثقٸ ڣ ثآلفاځث –ثلسياحغ  ٚع، يڤمي ثمل  .3 – ٥.٥،2 2010ماڬ  12ڣ  11معي، ثلبڤي

: الجزائح –السياح البيئي في املناط الجبلي بڤعشا١ ساميغ،  -)3(  ي الي الب ٚع مقٖمغ ،-ل جبال تيكج ب ضمڜ متطلباػ ثلحصڤڋ علګ  م٘ك
ٜثئٚ  ٙع ثلبيئيغ ڣ ثلسياحغ، جامعغ ثلج ي علڤم ثلتسييڇ تخص٨ ثإلٕث ٜثئٚ، 03شهإع ثملاجستيڇ   .٥،5 2012/2013، ثلج

ٚيخي،  -)4(  الي عنابياسيڗ م ام ل ا البيئي  التنمي السياحي املست ي علڤم ثلتهيئغ ثالت ٚع مقٖمغ لنيل شهإع ثملاجستيڇ  ٚٵ، م٘ك ٚثنيغ ف  لعم
ڬ، قسنطينغ، جڤثڗ   .14، ٥ 2010ثلتهيئغ ثإلقليميغ، جامعغ منتٙڤ



 السياحة و سبل تشجيع اإلستثمار السياحي يف اجلزائر           الفصل الثاين                              

 

 
37 

:  ثالثا: خصائ السياح
ڣ غيڇ     ٚع  ڗ ثلسياحغ تشمل كافغ ثألنشطغ ثلت تتعلڄ بصفغ مباش ٚيفاػ ثلسابقغ يتضح لنا  سيسا علګ ثلتع ت

ٚع بتقٖيږ مجمڤعغ مڜ ثلخٖماػ ثملختلفغ للسياٍ،   )5(منها يمكڜ ثستخال٥ خصائ٨ ثلسياحغ ثلتاليغ:ڣ مباش

 
  ٙئيسيا للٖخل ثلقڤمي، ألنها تمثل ٙث  صبحـ تشكل مصٖ هږ ثلقطاعاػ ثلخٖميغ ثلت  ثلسياحغ مڜ 

لګ ڣ منظڤمغ متكاملغ مڜ ثألنشطغ ثملختلفغ.  ٚڅ فيڢ ثلقطاٵ ثلسياےي يمتٖ  نطاځ ثلسياحغ ثل٘ڬ يتح
يضا باملتغيڇثػ ثلت ثٚ  ٙه ثلنطاځ ثإلقليم للٖڣلغ ثلڤثحٖع، له٘ث فقطاٵ ثلسياحغ يت لبيئغ  تطٚ علګ ثخا

 ثلعامليغ؛

  ٙع ثلشٖيٖع للتغيڇثػ ثلت تطٚ علګ قطاعاػ ثلنشا٭ ثإلنساني مقڤماػ ثلع٩ٚ ثلسياےي تتميڈ بالنٖ
ي ثملجتمٸ، سڤث تعلڄ ثألمٚ بالهباػ ثلطبيعيغ ثلت تتمتٸ بها ثلٖڣلغ،  ٚڥ  ٙيغڣ ثألخ ثاػ ثلحضا  ثملٙڤ

ساسيغ ڣ ثلقٖيمغ  ٙيغ بن  ڣ باملكتسباػ ثلحضا  خٖماػ تكميليغ؛ڣ ثلحٖيثغ 

  ثػ ڣ هڤ سڤځ متنڤٵ ثلخصائ٨ ثلسڤځ ثملستهٖف لقطاٵ ثلسياحغ ثألنما٭ ثلسلڤكيغ، ألنڢ ڣ ثإلنتما
ٚڥ.  لګ مڤثطن ثلٖڣلغ ثألخ ي تشكيل ثلطابڣ يمتٖ مڜ مڤثطن ثلٖڣلغ ثلڤثحٖع  ٸ كل فئاػ ثملجتمٸ تساهږ 

ع ثملميڈع ي تق ڣ ثلصٙڤ ٚف ثلٖڣلغ، ألنها كلها تشًڇڅ  ٜيٌ ثلخٖماػ ثلسياحيغ ثملقٖمغ للسائِ مڜ ط ٖيږ مل
ٚع. ڣ غيڇ مباش ٚع  ٚيقغ مباش  ثلخٖماػ ثلسياحيغ بط

كانها  املطل الثاني: ، أ اع السياح  أشكالها. أن

ٙكانها      نڤثٵ ثلسياحغ،  لګ  ي ه٘ث ثملطلظ  ٚځ                شكالها. ڣ سنتط
ال:  :أ اع السياح  أن

همها:     هناڅ عٖع تصنيفاػ للسياحغ 
1. : يني  السياح ال
قٖم     ٙڣحيغ نڤثٵتعتبڇ مڜ  ٙڣثجا ملا تمثلڢ مڜ قيږ  كٌڇها   مږ مما جعلها مڤضڤٵ ثهتمام مڜ قبل ثأل  ثلسياحغ ڣ
ٛماڗ، ڣ  ساٝ تلبيغ نٖث ثلٖيڜڣ ثلشعڤب عبڇ ثأل  شباٵ ثلعاطفغ ثلٖينيغ ڣ  يقڤم ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلسياحغ علګ 
ٙع ثآلثاٙ ڣ  ٛيا ٚحغ للتبڇڅ بها ڣ ثملعلږ ثلٖينيغ ڣ تشمل  ٚڣےي ڣ ك٘لڊ ثألض ، ڣ لالستشفا ثل هناڅ مناطڄ ڣ ثلنفس 

ٚمغ ڣ مقٖسغ  ٚيها كمكغ ثملك ٛثئ ع بالنسبغ للمسلميڗ، ڣ لها مكانغ خاصغ عنٖ  ثلفاتيكاڗ بالنسبغ ڣ ثملٖينغ ثملنٙڤ
لګ غيڇ ٗلڊ مڜ ثألماكڜ    )1(ثملقٖسغ؛ للمسيحييڗ، 

 
 
 

                                                           

ٛيڜ ثلٖيڜ،  -)5(  يا التنمي السياحي اصاٍل  ص  تح ام في مصاس لف تمٚ ثلعلم ثلٖڣلي ثلثلن ملست ، كليغ -ثلقانڤڗ ڣ ثلسياحغ  –، ثمل
ٚيل  27ڣ  26ثلحقڤځ لجامعغ طنطا، مصٚ، يڤمي   .7، 2016٥ف

ڬ عبٖ ثلقإٙ،  –)1(  بي"بٕڤ ب الغ ي السياحي في تنمي القطاع السياحي بالجزائ "السياح بالجن ٚڣ أهمي التس ط حغ مقٖمغ لنيل شهإع ، 
ٜثئٚ،  ٜثئٚ، ثلج ي علڤم ثلتسييڇ، جامعغ ثلج ثه ٕڣلغ   .50، ٥ 2005/2006ٕكتٙڤ
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ي  .2 : السياح األث يخي   التا
ي مختلڀ بقاٵ ثلعام ڣ حظ للتطلٸ ڣ ثلعلميغ ڣ ثلفكٚ ڣ هي متعغ لل٘هڜ     ٚفغ ثلًڇثف ثملڤجٕڤ  ٛثڣ مع ػ كافغ ثإلنجا
ي مصٚ ڣ  ٚماػ  ٚكها ثألجياڋ ثلسابقيڗ مثل ثأله ٙثػ ثلت ت ٚيغڣ ثلحضا  ي ثلطاسيلي  ثلنقڤ١ ثلحج
ٜثئٚ ڣ ثلهقاٙ ڣ  ٚڣمانيغ بالج ٙع ثملتاحڀ ڣ ثلقصٙڤ ثلقٖيمغ ڣ ثآلثاٙ ثل مختلڀ ثلبناياػ ثلقٖيمغ ڣ ثملكتباػ ڣ ٛيا

 كالقصبغ، 
ي ثآلثاٙ ڣ ثملثقفيڗ ڣ تستقطظ ه٘ه ثلسياحغ ثلعلما ڣ  ٙف ثلعلميغ ڣ ثلبحثيڗ  ٙئ بهٖف تنميغ ثملعا ٛيإع ڣ ثلتا

ٚڬ ڣ ثلتحصيل ثلعلم  ٙڬ ثلقٖيږ لڣ ثلفك ڣف ثلحضا  )1(لشعڤب؛ثكتشاف ثملٙڤ
3. :  السياح العالجي
ٚڣماڗ     ٚفـ من٘ عهٖ ثل . فقٖ ع قٖم ثلعصٙڤ ٚف ثإلنساڗ ث ثلنڤٵ مڜ ثلسياحغ من٘  ٚيڄ ثل٘يڜ كانڤث ڣ لقٖ ع ثإلغ

جل ثالستشفا  ٜثڋ كثيڇ مڜ ثلسائحيڗ يقڤمڤڗ بالسياحغ للهٖف ڣ . ثلعالهڣ يقصٖڣڗ ثلعيڤڗ ثملعٖنيغ مڜ  ال ي
، كما يقصٖڣڗ  ٚث٩ ثلجهاٛ ثلتنفس  م نفسڢ، كما يقصٖ ثلسائحڤڗ ثملناطڄ ثلجبليغ ٗثػ ثلهڤث ثلنقي التقا 

ٚڣماتيڈم، ڣ ثلبحاٙ  ٚث٩ ثل م حاػ ڣ حماماػ ثلصلصاڋ لعاله  ٙثػ ثمل ٜيا ؛ڣ تشمل ه٘ه ثل  )2(ماكڜ ثالستشفا
ياضي.4  :السياح ال
ٙياضغ     ٕٚ، مثل  ليها ثلف ٚياضاػ ثلت يميل  ٙياضغ مڜ ثل ڣ تشجيٸ  تًڇكٜ ه٘ه ثلسياحغ علګ ثملساهمغ، ثملشاهٖع 

ٙياضيغ  ٚع  خږ تظاه ٚع ثلقٖم ثلت تحض  بتنظيږ  ٚع ثلقٖم، حين تتږ ثلتحضيڇثػ ڣ ك ٝ ثلعلږ لك ي ك ثملتمثلغ 
ٙبٸ  ٛمنيغ تسبڄ ثأل ٚياضيغ طيلغ مٖع  ٚع،  سنڤثػله٘ه ثملناسبغ ثل ٚث ثلتظاه ٙئ ثملبڇمٌ إلج تم٠ ه٘ه ڣ مڜ ثلتا

ٚمجغ  ، ڣسائل نقل، ب يڤث سساػ  ٙياضيغ، م ٚثفڄ  ث مڜ م ثلتحضيڇثػ كافغ ثلقطاعاػ ٕثخل ثلٖڣلغ ثملضيفغ بٖ
ٚڣفها ثإلقتصإيغ؛ڣ ٙحالػ شاملغ،  ي تحسيڗ ظ   )3(مقابل ه٘ث تجن ثلٖڣلغ ثملستضيفغ مٖثخيل طائلغ تساهږ 

 عمال:سياح األ  .5
ٚثٕ ألسباب مهنيغ     نڢ يڤجٖ جٖثڋ كبيڇ حڤڋ ثلطابٸ ثلسياےي له٘ث ڣ يتعلڄ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلسياحغ بتنقل ثألف لڤ 

خٖػ بڢ  ڗ ثملنظمغ ثلعامليغ للسياحغ  ال  ي كل بلٖثڗ ثلعالږ ڣ ثعتمٖتڢ ڣ ثلنڤٵ،  ٚسا  يشمل ه٘ث ڣ صبِ ثليڤم مك
ٚثػ  تم ڗ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلسياحغ غيڇڣ ثلنٖڣثػ... ڣ ثمللتقياػ ڣ ثلنڤٵ كل مڜ ثلسياحغ ثمل يضا  ٙع هنا   ينبغي ثإلشا

ٚڥ ألڗ سياحغ ثألعماڋ تعتمٖ ك٘لڊ علګ ثلسياحغ ثلثقافيغ  ٚجاناػ ڣ منفصل عڜ ثألنڤثٵ ثألخ سياحغ ثمله
   )1(؛سياحغ ثلًڇفيڢڣ ثملع٩ٚ ڣ 
:  سياح املعا  .6 جانا  امله

ي ثلٖڣڋ ثملختلفغ  كاملعا٩ٙ ثلصناعيغ  ڗ ثلسياٍ ينتقلڤڗ بغ٩ٚ مشاهٖع ثملعا٩ٙ ثلت تقام  حين نجٖ 
ٙيغ ڣ  ٙيغ ڣ ثلفنيغ ڣ ثلتجا صبحـ ثملعا٩ٙ نڤثف٘ حضا ٛثػ ثلعلميغ معا٩ٙ ثلكتاب، ف ٚڣڗ علګ ثإلنجا ٜثئ يطل منها ثل

                                                           

ٚيږ،  -)1(  "ٕحمڤني عبٖ ثلك اس اس حال تمن ي " ا ح ي السياح ال ٚيغ تنمي  تط ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ثملاجستيڇ تخص٨ ثلنظ  ،
ٜثئٚ،  ٜثئٚ، ثلج  .7، ٥ 2006/2007ثإلقتصإيغ، جامعغ ثلج

افيا السياحيسعيٖ صفي ثلٖيڜ ثلطيظ،  -)2(  اس في الجغ ما التنمي السياحي في ليبيا " يمق ثه  ٙجغ ثلٖكتٙڤ ٙسالغ مقٖمغ لنيل ٕ ثآلٕثب مڜ  "، 
ٚع، مصٚ،  ٚثفيا بكليغ ثآلٕثب، جامعغ ثلقاه  .14، ٥ 2001قسږ ثلجغ

ٚه، ٥ -)3(  ٚجٸ سبڄ ٗك  .28هإيغ يحياڣڬ، م
ٚحيږ،  -)1(  ين غشنين عبٖ ثل اني حال م اس مي في " ي  الح نعا الصناع التقلي ي السياحي في  " التس ٚع مقٖمغ لنيل اي ، م٘ك

بي بكٚ بلقايٖ، تلمساڗ،  ي علڤم ثلتسييڇ تخص٨ تسڤيڄ ثلخٖماػ، جامعغ   .9، ٥ 2009/2010شهإع ثملاجستيڇ 
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ٚجاناػ تڣ ثلتكنڤلڤجيغ ڣ  ما بالنسبغ للمه ٙيغ للٖڣڋ ثملختلفغ  ي ثلحضا ٙكغ  ڣ ثملشا ٙع بغ٩ٚ ثلحضٙڤ  ٜيا كڤڗ ثل
ٚياضيغ  ٚجاناػ ثملختلفغ ثلثقافيغ، ثلفنيغ، ثل ٚڣثه ثلعام ڣ ثمله لګ تحقيڄ ثل   )2(.ثلج٘ب ثلسياےيڣ ثلت تهٖف 

7. : فيهي  السياح الت
كٌڇ مڜ      ٗ تجٖب  نڤثٵ ثلسياحغ،  قٖم   تعن ثلسياحغ ثلًڇفيهيغ تغييڇڣ مڜ ثلسياٍ  %75يعٖ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ 

ٙسغ ثلهڤثياػ ثملختلفغ كصيٖڣ مكاڗ ثإلقامغ لفًڇع ما لغ٩ٚ ثإلستمتاٵ   ثلسمڊ  ثلًڇفيڢ عڜ ثلنف٠،مڜ خالڋ مما
ٙع ثملناطڄ ثلجبليغ ڣ ثلغڤ٥ ڣ  ٚثڣيغ...ثلخڣ ٛيا ح   )3(.ثل

: كا السياح  ثانيا: أ
ي:    ٙكاڗ ثلسياحغ  ٕناه تتمثل   )4(مڜ خالڋ ثملخطٰ 

ٙتباطا ڣثيقا بصناعغ ثلنقل،  النقل: - ٚتبٰ صناعغ ثلسياحغ ث ٙكاڗ ثألساسيغ ڣ ت حٖ ثأل للنشا٭ يعتبڇ 
 ثملڤثصالػ ال ڣجٕڤ للنشا٭ ثلسياےي؛ڣ ثلسياےي، فبٖڣڗ ثلنقل 

- : ا ڣڋ ما يبحن عنڢ ثلسائِ عن اإلي ڗ  ، ف ماكڜ ثإليڤث ٖ ال يڤجٖ سياحغ باملعن ثلحقيقي بٖڣڗ ڣجٕڤ 
 ل ثلسياحغ هڤ مكاڗ ثإلقامغ؛ڣصڤلڢ للٖڣلغ مح

- : نام ٚنامٌ معيڗ يتمتٸ بڢ ثلسائِ  الب ڬ سياحغ بٖڣڗ ب ڣ عنٖ ڣصڤلڢ ڣ ال تنجح  يحجٜ لڢ مسبقا 
ٙع ثملتاحڀ ڣ للبلٖ،  ٛيا ٚيغ ڣ ه٘ه ثلبڇثمٌ تشمل  ٙيخيغ ڣ ثألماكڜ ثألث ٚثحغ ڣ ماكڜ ثلًڇفيڢ ڣ ثلتا  ثل

ٚياضڣ  ڣ ثل ڣ ثلطبيعيغ  ڣ ثلٖينيغ  ٚڥ ثملناطڄ ثلعالجيغ  لګ ثلخٖماػ ثلسياحيغ ثألخ  يغ... باإلضافغ 
 كاملحالػ، ثألسڤثځ، ثملنًڈهاػ، ثملنتجعاػ...؛

- : ٚڣٵ ڣ  البني التحتي للسياح ڬ مش ڣ ثلقاعٖيغ ثلڤثجظ تڤفيڇها لقيام  ي ثلخٖماػ ثألڣليغ  تتمثل 
ڣ منطقغ سياحيغ  ٚځ ڣ منها شبكاػ ثملياه ڣ سياےي  ، ثلغاٛ، ثلط ٚبا ٚف ثلصحي، ثلكه  شبكاػ ثلص

ٚڣٵ سياےي ثلقيام ڣ  حيغ، ثلبنڤڅ... فانعٖثم ه٘ه ثلبنيغ ال تسمِ ألڬ مش ثملڤثصالػ، ثلخٖماػ ثل
ع كاملغ  ساسيغ علګ ثلبنيغ ثلتحتيغ؛ڣ بخٖماتڢ بصٙڤ ع   تعتمٖ صناعغ ثلسياحغ بصٙڤ

- : قي للسياح ػ ثإلقامغ  البني الف ي منش ٙيٸ ثإلستقباڋ ثلسياےي ڣ يڤث ثإل ڣ تتمثل  مكاتظ ڣ مشا
ٙثػ، ڣ ثملعلڤماػ ثلسياحيغ كڤكاالػ ثلسياحغ  يجاٙ ثلسيا ٚكاػ ثلسياحيغ، مكاتظ  ثلسفٚ، ثلش

ٍٙ، ثملالعظ، ثلسينما...    . ثلخثملًڇجميڗ، ثملنظماػ ثلسياحيغ، ثملسا

 
 
 
 

                                                           

اممساهم القطاع السياحي في تحقيبهاٛ ثلجياللي،  -)2(  ٚٵ ثلعلڤم  التنمي املست ٚع مقٖمغ إلستكماڋ متطلباػ شهإع ثملاجستيڇ ف إلقتصإيغ ث، م٘ك
قلغ،  ٚباٍ، ٙڣ  . 32، ٥ 23/01/2008تخص٨ ثقتصاٙ ڣ تسييڇ ثلبيئغ، جامعغ قاصٖڬ م

اسجميل نسيمغ،  -)3(  ني في الجزائ " ام التلفزي ا من خالل الب حبا"صفي تحليلي لب  السياح الثقافي  تثمي الت ٚعام حص  م  ، م٘ك
ٚثڗ،  ٚثڗ، ڣه ي علڤم ثإلعالم ڣ ثإلتصاڋ تخص٨ علڤم ثإلعالم ڣ ثإلتصاڋ، جامعغ ڣه  .70، ٥ 2009/2010مقٖمغ لنيل شهإع ثملاجستيڇ 

ي كڤث١ خالٖ،  -)4(  ال اإلقتصا ي ثلعلڤم ثإلقتصإ-ال الجزائ ح –أهمي السياح في ظل التح ثه  ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع ثلٖكتٙڤ ط ٚٵ ،  يغ ف
ٜثئٚ،  ٜثئٚ، ثلج  .27، ٥ 2003/2004ثلتخطيٰ، جامعغ ثلج
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ٙكاڗ ثلسياحغ نقٖم ثملخطٰ ثلتالي:ڣ      كٌڇ   لتبياڗ 
كا السياح(: 1-2الشكل ) ح أ  .مخطط ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام الكامل           اإلقام         سائل النقل         حجز الب
 
 
 

اخلي   حال 
 
 
 
 

: ٚه، ٥  املص ٚجٸ سبڄ ٗك  .26كڤث١ خالٖ، م
 

:ثالثا  : أشكال السياح
لګ يمكڜ تقسيږ  شكاڋ حسظ ما يلي: ثلسياحغ   )1(عٖع 
1. : ، هنا  حس فئا السيا

- : ي ثلبلٖ ثملعن ڣ  السياح املحلي خا٥ ثملقيميڗ  ٚيڜ ٕثخل ه٘ث ثلبلٖ؛ڣ تشمل ثأل  ثملساف

- : اف ي ثلبلٖ ڣ  السياح ال خا٥ غيڇ ثملقيميڗ  ليڢ؛ڣ تشمل ثأل ٚڣڗ   يساف

                                                           

ٚفاعي،  –)1(  يعبٖ ثلهإڬ ثل اقع السياح في س حصائي ل ٙثساػ ڣ ثلبحڤف ثلعلميغ، اس  ٚيڜ للٖ يغ، ثلعٖٕ ثألڣڋ، س، مجلغ جامعغ تش ، 2005ٙڤ
 ٥.٥2- 3 . 

 النقل

 بري -

 حبري -

 جوي -

 اإليواء

 

 شقق -فنادق           -

 ابنسيوانت -       موتيالت -

 أخرى -        خميمات -

 الربانمج

 

 وكاالت السفر -

 الشركات السياحية -

 األماكن الثرية -

 األماكن السياحية -

 البنية التحتية

 البنية الفوقية

 

 أماكن الرتفيه -

 خدمات سياحية -

 أماكن اترخيية -

 أماكن عالجية -

 أخرى -
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:يالس - جي ي ثلبلٖ ڣ  اح الخا خا٥ ثملقيميڗ  ٙهڣ تشمل ثأل لګ ثلخا ٚيڜ   .ثملساف

، هنا:.2  حس الطل عل السياح

- : اخلي  تشمل ثلسياحغ ثملحليغ؛ڣ  السياح ال

- : طني ٙجيغ؛ڣ تشمل ثلسياحغ ثملحليغ ڣ  السياح ال  ثلسياحغ ثلخا

- : لي ٙجيغ.ڣ تشمل ثلسياحغ ثلڤثفٖع ڣ  السياح ال   ثلسياحغ ثلخا

 : ي املطل الثال قاتها. للسياح  اإلجتماعي األهمي اإلقتصا  مع
ٚف علګ        معڤقاتها.ڣ ثإلجتماعيغ للسياحغ ڣ ثألهميغ ثإلقتصإيغ مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ سڤف نتع

ي ال: األهمي اإلقتصا  )2(:للسياح أ
قامغ صناعغ ثلسياحغ     ها علګ قڤثعٖ ڣ ڗ ثلهٖف مڜ  لګ تعظيږ ڣ نظږ ڣ تشييٖ بنا ٙيغ، هڤ ثلڤصڤڋ  ٕث ساليظ 

ٕٙ ڣ ثملجتمٸ ڣ ثإلجتماعي له٘ه ثلصناعغ بالنسبغ للٖڣلغ ڣ ثإلقتصإڬ ثلناتٌ  بالنسبغ للمڤثطڜ مٸ حمايغ ثملڤث
ٕٙ ثلسياحيغ، ڣ ثلطبيعيغ  ثٚ بفعل ثلعڤثمل ثلسلبيغ ثلت قٖ تنڣ عإثتڢ ڣ تقاليٖ ثملجتمٸ ڣ ثملڤث مڤ فنڤنڢ مڜ ثلت

ٚشيٖع. ڣ بعيٖث عڜ ثلتخطيٰ  عالڗ مانيال عڜ ثلڣ ثلتنميغ ثل كٖ  ٙع ڣضٸ 1980سياحغ ثلعامليغ سنغ قٖ  ٚڣ م ض
لګ  ي عاملنا ثلٖيناميكي شٖيٖ ثلتغيڇ مشيڇث  ٙها ٗثػ ٕٙڣ هام  حيِ باعتبا ي مكانها ثل صناعغ ثلسياحغ 

ڣلياػ ثلٖڣڋ  لګ ثلسياحغ ڣفقا ألبعإها ثلحقيقيغ ثلت تتضمڜ ڣ ثلحكڤمغ ڣ مس سساػ ثلسياحيغ للنظٚ  ثمل
علڜ ثملجل٠ ثلعالم للسفٚ ثإلجتماعيغڣ  ثملجاالػ ثإلقتصإيغ ع ثلثقافيغ هڤ ڣ م 1994ثلسياحغ سنغ ڣ ، كما 

ٙثػ  ي ثلعالږ متخطيغ صناعغ ثلسيا خږ صناعغ  صبحـ  ڗ ثلسياحغ  ثلصلظ ڣ منظمغ مڤثڤځ بها 
 ثإللكًڇڣنياػ ڣ 
ٜٙثعي، ڣ  ٚكاػ ثلتنميغ ثإلقتصإيغ فهڣ ثلنشا٭ ثل ٙئيسيا مڜ مح ٚكا  ي ثلڤقـ ثلحلي مح  مصٖٙ تعتبڇ ثلسياحغ 

ٚع،  ثٚ ثيجابيا علګ ميڈثڗ ثملٖفڤعاػ، ڣ ٕخل للعمالػ ثلح جږ ثلعمالغ ڣ ه٘ث ي ثٚ علګ  يٸ ثلٖڣ ي عإع تٛڤ خل علګ 
يضا عائٖثػ تنعك٠ بالفائٖع ڣ ثلقڤمي ٕثخل ثلٖڣلغ،  ڗ للسياحغ  علګ عالڣع علګ تشغيل ثأليٖڬ ثلعاملغ ف

ٚثئظ ثلت ٛيإع ثلنشا٭ ثإلقتصإڬ، فالض  يٖفعها ثلسياٍ تساعٖ ثلحكڤماػ ثملحليغ علګ ثلسكاڗ مڜ خالڋ 
حيغ ڣ تمڤيل ثلتعليږ  ٚعايغ ثل  غيڇها مڜ ثلخٖماػ.ڣ ثل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ٙڬ،  –)2(  ياضي بالجزائتقي ثلٖيڜ قإ ي السياح ال ه في تط يحي   ني الت ٚع مقٖمغ الستكماڋالنشاط الب ي  ، م٘ك متطلباػ شهإع ثملاجستيڇ 
ٜثئٚ  ٚياضيغ، جامعغ ثلج ٚياػ ڣ منهجيغ ثلًڇبيغ ثلبٖنيغ ڣ ثل ٜثئٚ ، 03نظ  .113 – 112، ٥.٥ 2011، ثلج
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:  ثانيا: األهمي اإلجتماعي للسياح
ٙصٖ كل ثلنتائٌ ثإلجتماعيغ     ثلت تنعك٠ ڣ ثلثقافيغ لصناعغ ثلسياحغ ڣ يقصٖ باألهميغ ثإلجتماعيغ للسياحغ 

ٚثفيغ  لګ ثملالمِ ثإلجتماعيغ ثلخاصغ بسلڤكياتهږ ڣ علګ ثلجڤثنظ ثلجغ ٚثفيغ، باإلضافغ   عالقاتهږ ڣ ثلٖيمڤغ
ٚثنيغ، ڣ ثألٕياڗ ڣ ثللغاػ ڣ ثآلٕثب ڣ ثلفنڤڗ ڣ ثلتقاليٖ ڣ ثلخصائ٨ ثلثقافيغ ثملتعلقغ بالعإثػ ڣ  ثلخصائ٨ ثلعم
 )1(تتمثل ثلنتائٌ ثإلجتماعيغ للسياحغ فيما يلي:ڣ 

لګ سماتڢ ڣ جږ ڣ خصائ٨ ثلسائِ ثلڤثفٖ  - طبيعغ ثحتياجاتڢ مڜ ثلخٖماػ ثملختلفغ باإلضافغ 
 ثلثقافيغ؛ڣ ثإلجتماعيغ 

ٚهږ باألنشطغ ثلسياحيغ ڣ مالمِ سكاڗ ثملناطڄ ثلسياحيغ ثملضيفغ  - ث ي ڣ مٖڥ ت مستڤڥ تماسكهږ ثلثقا
ٚيڜ؛ ثٚ باآلخ  ثل٘ڬ يحٖٕ مٖڥ ثستعٖثٕهږ للت

ي ثملناطڄ ثلسياحيغ؛ثلسكاڗ ثملحلڣ طبيعغ ثلعالقاػ ثملتبإلغ بيڗ ثلسياٍ  -  ييڗ 

ٙڣثه صناعغ ثلسياحغ  - ٚتبطغ بها؛ڣ ثألنشطغ  تعٖٕڣ مٖڥ   ثلخٖماػ ثمل

ٙفٸ مستڤڥ  - لګ  ٕڬ  ي ثلٖڣڋ ثملضيفغ للسياٍ بما ي لګ خلڄ ف٥ٚ جٖيٖع للعمالغ  ٕڬ ثلسياحغ  ت
 ٙفٸ ثملستڤڥ ثإلجتماعي للٖڣلغ ثلسياحيغ؛ڣ ثملعيشغ 

ٚڅ ثإلجتماعيڣ تشجيٸ ثلسياحغ  - ي ڣ  تسهيل ثلتح لګ ثلعمل  ٜٙثعي  ي ثلقطاٵ ثل تنقل كثيڇ مڜ ثلعامليڗ 
لګ تقليل  ٕڬ  ٙځ بيڗ ثلٖخڤڋ قطاٵ ثلخٖماػ مما ي ٙيظ ڣ ٛيإع ف٥ٚ ثلتعليږ ڣ ثلفڤث فٸ مستڤڥ ثلتٖ ٙڣ

ي ثلٖڣڋ ثلسياحيغ؛ڣ ثلخٖماػ  ٙفٸ مستڤڥ ثلحياع   بالتالي 

لګ بعن ثلفنڤڗ  - ٕڬ ثلسياحغ  ي ڣ ثلصناعغ ثلتقليٖيغ ڣ ثملحليغ ت ٙيغ للسكاڗ ثملحلييڗ  ثلنشاطاػ ثلحضا
 ثملنطڄ ثلسياحيغ ثلبعيٖع عڜ ثملٖڗ؛

ٙيغ - حيا ثلتقاليٖ ثملعما    ثلًڇثف. ڣ ثلبيئغ ڣ ثملحليغ مٸ ثحًڇثم خصائ٨ ثملنطقغ  تعمل ثلسياحغ علګ 
: قا السياح  ثالثا: مع

قتغ، ڣ تڤثجڢ ثلسياحغ مشكالػ     ڣ م ٚثمجها بصفغ ٕثئمغ  ثٚ علګ ب ڣ ت  صعڤباػ تحٖ مڜ نشاطها ثلسياےي 
 )1(هږ ه٘ه ثملعڤقاػ مايلي:ڣ 

ٙضغ ڣ ثألڣضاٵ ثلسياسيغ  - ڣ نتيجغ للمعا ڣ ثلحصاٙ ثل٘ڬ يف٩ٚ علګ ٕڣلغ ما،  ثألمنيغ نتيجغ للمقاطعغ 
ليها؛ ٚثعاػ ثلٖثخليغ يحڤڋ ٕڣڗ ڣفٕڤ ثلسياٍ   ڣ ثلص

ٚثفڄ ثلسياحيغ ڣ احيغ نق٨ ثلخٖماػ ثلسي - ٙيغ ڣ عٖم تڤفٚ ثمل ٚڣ ٚثفڄ ثلض ثلسياٍ،  الحتڤثعٖم تڤفٚ ثمل
ٙثػ  يغ عٖٕ ثملطا ٙثػ ڣ ثملڤثنئ ڣ نتيجغ ملحٖٕڣ ٚكاػ ثلنقل؛ڣ ثملطاعږ ڣ ثلفنإځ ڣ محطاػ ثلقطا  ش

ٚث٩  - ي بع٬ ثلٖڣڋ بشكل مفاجت ڣ ثألم  ثلت تشكل مانعا قڤيا يمنٸ ثلسياحغ؛ڣ ثألڣبئغ ثلت تنتشٚ 

ٙف  - ٕٙع للسياحغ؛ثلكڤث ٚڣفا طا  ثلطبيعيغ كلها تعٖ ظ

                                                           

 )1(-  ٚ ٚحيږ، م ٚه، ٥شنين عبٖ ثل  .30جٸ سبڄ ٗك
ٚثٕ،  –)1(  "ٛثيٖ م طني "حال الجزائ طاٙ ثمللتقى ثلٖڣلي حڤڋ: ثقتصإياػ ثلسياحغ ڣ ٕالسياح كصناع في اإلقتصا ال ي  ي ثلتنميغ ،  ها  ٙڣ

يام  ٚع،   .6، ٥ 2010ماٝٙ  10ڣ  09ثملستٖثمغ، جامعغ محمٖ خيضٚ، بسك
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ڗ  - ي ع٩ٚ ثملنتٌ ثلسياےي، حين  ڣ ثلبڇثمٌ ينعك٠ بصفغ  ثإلقتصإعٖم ثلتنڤٵ  علګ بع٬ ثملنتجاػ 
ٙثػ ثلسائِ؛  سلبيغ علګ خيا

ي كافغ ثلٖڣڋ، تظهٚ عڤثمل ثلج٘ب ثلسياحيغ  - ٙجيغ تتڤلګ عمليغ ثلًڇڣيٌ  عٖم ڣجٕڤ مكاتظ سياحيغ خا
ي ث ٚع  ع ثلخٖماػ ثلسياحيغ ثملتڤف  كل ما يهږ ثلسائِ.  ڣ لٖڣلغ ڣ مستڤڥ جٕڤ

 
 

ما السياحاملاملبح الثاني:    .التنمي السياحي ها في تحقي  لجزائ ل يق

ٜثئٚ تعٖ    ث ثلت ت كبيڇع سياحيغ مقڤماػ تمتلڊ ثلت ثلبلٖثڗ مڜ ثلج ًٖ ٜڣثٙ، ج ٘ڬ ثلڣ عٖ مقصٖث لعٖٕ هائل مڜ ثل
ي  ه  ي ه٘ث ثلقطاٵڣ  تحقيڄ ثلتنميغ ثلسياحيغيساهږ بٖٙڣ ٙع ثإلستثماٙ ثلسياےي  ٚڣ ي ه٘ث ض ٚځ  ، ل٘ث سنتط

س٠ ثلقطاٵ ثلسياےي لګ   ثإلستثماٙ ثلسياےي. ڣ ، ثلتنميغ ثلسياحيغ ثملبحن 
ل:   في الجزائ أس القطاع السياحياملطل األ

ٚف ثملقڤماػ نهٖف    لګ ثلتع ٙيخيغ ثلطبيعيغ،  مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ  ٚيغڣ ثلتا هږ ثألث لګ  ضافغ  ٜثئٚ   ي ثلج
  ثملناطڄ ثلسياحيغ.

ما الطبيعي ال:املق  :للجزائ أ
ل    ثڗ، تمتٖ مساحتها مڜ ثلبحٚ ثملتڤسٰ شماال  ٚيقيغ بعٖ ثلسٕڤ ٙع ثإلف ي ثلقا ٜثئٚ مساحغ شاسعغ  ګ تمتلڊ ثلج

ٚث ثلكبڇڥ جنڤبا،  ح ٚيٰ ثلساحلي ثل٘ڬ يمتٖ علګ طڤڋ تتڤفٚ علګ مقڤماػ ڣ عماځ ثل ي ثلش متنڤعغ تتمثل 
ڣسا 1200 ٚمليغ، تتميڈ بمناّ متڤسٰ معتٖڋ، تتخللڢ ٙ هږ شڤثطئها:ڣ خلجاڗ، ڣ كلږ مڜ ثلسڤثحل ثل  مڜ 

ٜثئٚ، عنابغ، جيجل، سكيكٖع  ٚثڗ، ثلج ٙي٠ ثملتباينغ مڜ ڣ ثلقالغ. ڣ ڣه نڤثٵ مڜ ثلتضا ٙبٸ  ٜثئٚ علګ  تًڇبٸ ثلج
ٚڬ، مثل سهڤڋ نتيجغ، ڣ ناحيغ ثإلمتٖثٕ،  ٜثئ لګ ثلجنڤب، ففي ثلشماڋ تمتٖ سهڤڋ ثلتل ثلج هي تتابٸ مڜ ثلشماڋ 

ٚثڗ   ڣه
ثٝڣ عنابغ، ڣ  ٜثم جبلي يحتڤڬ علګ سالسل جبليغ، منها جبل "شيليا" باألٙڣ تي بعٖها ح خٖيجغ"  ، قمغ "اللغي

ٚع بمنطقغ ثلقبائل ثلكبڇڥ  ٚج ي غيڇها مڜ ثلجباڋ ثلت تتميڈ بها تضڣ بجباڋ ج ٜثئٚ ثلت يمكڜ ثستغاللها  ٙي٠ ثلج ا
ٚفيڢ ڣ ما ينطڤڬ علګ ه٘ث ثلنشا٭ ثلسياےي مڜ متعغ ڣ تطڤيٚ ثلسياحغ ثلجبليغ  ٚياضاػ ڣ ت ٙسغ بع٬ ثل مما

ثلڤه مثل: ڣ ڗ ڝ ثلجباڋ تتڤفٚ علګ مقڤماػ ثلجٖب ثلسياےي مڜ جماڋ ثلطبيعغ، غاباػ ڣ ثلًڈحلڄ، خاصغ ڣ 
ٚيعغ" بڤاليغ ثلبليٖع ٚع ، "ثلتيكجٖث"ثلش ڣ، ڣ" بڤاليغ ثلبڤي هي تعتبڇ محطاػ عامغ للًڈل ڣ "تاغيالف" بڤاليغ تيڈڬ ٛڣ

ٙسغ ه٘ه ثلهڤثيغ، كما تتخلل ه٘ه ثلجباڋ ڣ  طيٙڤ بمختلڀ ثألشكاڋ ڣ حيڤثناػ ڣ منابٸ مائيغ ڣ غيڇها شعابا ڣ مما
لګ مستڤڥ ثلطلظ عليڢ ڣ  ګ  هل ه٘ث ثملنتڤه ثلسياےي ليڇ ثلجبليغ. ڣ ثلًڇفيهيغ  تلبيغ هڤثع ثلسياحغڣ ثأللڤثڗ، مما ي

ٚثڣڬ،  ح كٌڇ ڣ ما ثلجنڤب فيمثلڢ ثألطل٠ ثل ٚيغ ثملمتٖع علګ مساحغ شاسعغ تشكل  ٜثئ ٚث ثلج ح ي ثل يظهٚ 
، تتميڈ ڣ ي ثملائغ مڜ ثملساحغ ثلكليغ للبالٕ،  80مڜ  ٚث ح ٚع عبڇ ثل تحتڤڬ علګ عٖٕ كبيڇ مڜ ثلڤثحاػ ثملتناث

ٚبغ خصبغ ڣ بغاباػ ثلنخيل  ٙمليغڣ ت ٚيغ ڣ  كثباڗ  ٚيغ، ڣ هضاب صخ ج ٕٚثيغ، ڣ سهڤڋ  ٚع، غ مڜ ه٘ه ثلناطڄ بسك
ٙثٙ ٚػ، جانـ ٕ قلغ، تق ٜثئٚ منطقغ "ثألهقاٙ" ڣ  تمنڇثسـ.ڣ ، ڣثٕڬ سڤف، عيڗ صالح، ٙڣ ٚث ثلج كٌڇ ما يميڈ صح

ٛ ڣ بتمنڇثسـ  ٚث ملا يتڤفٚ عليڢ مڜ كنڤ هميغ كبيڇع مڜ ثلًڇثف ثلطبيعي للبالٕ، نظ شڤثهٖ تحمل ڣ  ثلت تكتس  
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ٙيسها  بسلسلغ جبالها ثلشاهقغ ثلت صقلتها ڣ مناخها ڣ ثلكثيڇ مڜ خصڤصياػ ه٘ه ثملنطقغ ثملتميڈع بتنڤٵ تضا
ٚماڋ ٚياٍ ثملحملغ بال ها علګ بقايا حيڤثنيغ  ثل نباتيغ تٖڋ علګ ڣجٕڤ ڣ ثلت تميڈها قمغ "تاهاػ"، كما تحتڤڬ صخٙڤ

كٌڇ مڜ عش لګ  ٚڗ ثلحياع مڜ ثلعصٙڤ ثلجيڤلڤجيغ ثلقٖيمغ تعٕڤ  ٜٙثفغ، ڣحيٖ ثلق الف سنغ، كال  ثلفيلغ، ڣ ٚع 
ٚسڤم  يشهٖڣ  ٚيغڣ علګ ٗلڊ تلڊ ثل خ ي معظږ مناطڄ ه٘ث ثملتحڀ ثلطبيعي  ثلنقڤ١ ثل ٚع  ٙيخيڣ ثملنتش  . ثلتا
ٚيا ڣ  ٜثئٚ منتڤجا سياحيا ث ٚث ثلج ٚثڣيغ، ڣ متنڤعا يجظ حمايتڢ ڣ تعتبڇ صح ح ثستغاللڢ للنهڤ٩ بالسياحغ ثل

ي ثلتڤجهاػ ثإلقتصإيغ ثملستقبليغ  ٗث حض  باهتمام  ٜينغ ثلٖڣلغ  ٚثٕثػ سياحيغ لخ ي ث لتحقيڄ  ٕٕٚڣ لتصبِ م
ٜثئٚ.          )1(للج

يخي ما التا ي  ثانيا: املق  :للجزائ األث
ثاٙ     ٙع عبڇ مختلڀ ثلعصٙڤ فقٖ عٌڇ علګ  ٜثئٚ ثلحضا ٚفـ ثلج الف ڣ ع لګ نحڤ سبعغ  نساني تعٕڤ  بقايا نشا٭ 

ٛيغيڤڗ سكاڗ ڣ  ،عام ځ.م ٙع ثلفينيقيغ ثلت تعامل معها ثألما ٙئ كالحضا ٙثػ سجلها ثلتا ثحتكـ بعٖع حضا
ن٘ثڅ.  ٜثئٚ  ٚڗ ثلسابٸ عشٚ ڣ ثلج ي ثلق ٜثئٚ  ٚطاخضعـ ثلج ٚڣماڗ سنغ  ،هځ.م لحكږ ق ي ڣځ.م 42ثږ ثحتلها ثل

ٚبي ثإلسالمي.  682عام  ٚها ثلع ٚف لجنغ ثلًڇثف ڣ م بٖ عص ٙجغ مڜ ط لګ قائمغ ثلًڇثف ثلعالم ثملٖ ٚجڤٵ  بال
ڗ تكڤڗ ه٘ه ثملڤثقٸ طبيعيغ كالغاباػ  ي ثليڤنسكڤ ضمڜ مڤقٸ ثلًڇثف ثلٖڣليغ، ثلت يمكڜ  سالسل ڣ ثلعالم 

 )2(ثملٖڗ.ڣ قٖ تكڤڗ مڜ صنٸ ثإلنساڗ كالبناياػ ڣ ثلجباڋ، 
ٜثئٚ:ڣ  ي ثلج ٕناه يبيڗ بع٬ ثملڤثقٸ ثلًڇثثيغ   ثلجٖڣڋ 
 
 

ل ) اثي في الجزائ1-2الج اقع الت  (: امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ب"عش  صليحغ،   -)1(  ن  املغ ، ت ن بي الجزائ اس مقا ي للسياح " ٚع مقٖمغ لنيل شهإع ثملاجساآلثا التنم ي ثلعلڤم ثإلقتصإي، م٘ك غ تيڇ 
 .31 – 30، ٥.٥ 2004/2005تخص٨ ثقتصإ تنميغ، جامعغ باتنغ، باتنغ، 

ي في التنميمڤس  سعٖثڣڬ، حكيږ بڤجطڤ،  -)2(  ما السياح الجزائ ل أهمي مق ي لل اػ ، ثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثقتصإياإلقتصا
ٚع،  ي ثلتنميغ ثملستٖثمغ، جامعغ محمٖ خيضٚ، بسك ها   .10، 2009/20010٥ثلسياحغ ڣ ٕٙڣ

ٙثجڢ نڤٵ ثلًڇثف ثملڤثقٸ ثلًڇثثيغ ٕ ٙئ   تا
ي قلعغ بن حمإ  1980 ثقا

ي جميلغ  1982 ثقا

ي ڣثٕڬ ميڈثب  1980 ثقا

 1982 مختلٰ ناجيڇتسالي 

ي تيمقإ  1982 ثقا

ٛث ي تيبا  1982 ثقا
ٜثئٚ ي قصبغ ثلج  1992 ثقا
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  :  ثالثا:املناط السياحي في الجزائ
ٚثفيغ: 06يمكڜ حصٚ     ٜثئٚ تبًعا لتنڤٵ ثملعطياػ ثلجغ ي ثلج          )1(مناطڄ سياحيغ 
هضاب األطل الشمالي: .أ  ل الشمالي  السه احل   1200ڣتتميڈ ه٘ه ثملنطقغ بطڤڋ شڤثطئها  منطق الس

لګ عصٙڤ  ثاٙ تعٕڤ  ٚب ثملسلميڗ، ڣ ٚڣماڗ ڣثلع لګ عهٖ ثل ٚيغ، ڣثلت تعٕڤ  ا قبل مكلږ، ڣبعٖٕ كبيڇ مڜ ثملڤثقٸ ثألث
ٙئ.  ثلتا

:.ب كبڇ قمغ منطق السلسل األطلسي ي ثلشماڋ "اللغ  ڣثلت تڤجٖ بها  جٖ نمًًڇث، كما  2308ٖيجغ" بـ خجبليغ 
نڤثٵ سياحيغ عٖيٖع،  مكانياػ كبيڇع لتنميغ  ٛيغ للساحل تتميڈ ب ٚي٠، ڣسلسلغ جباڋ مڤث ثٝ، ثلڤنش جباڋ ثألٙڣ

ٚياضيغ ثلشتڤيغ )ثلًڈحلڄ، ثلتسلڄ، ثلصيٖ...(.  كالنشاطاػ ثل
ٚفيغ ڣثلتقليٖيغڣثلت تتميڈ بمناخها ثلقا منطق الهضاب العليا: . ٚيغ، ڣبضاعتها ثلح  ٙڬ، ڣبمڤثقعها ثألث

 ثملتنڤعغ.
.: ا ح ٚث ثلكبڇڥ، ڣثلت يمكڜ فيها  منطق األطل ال ح ڣهي ثملناطڄ ثلڤثقعغ بيڗ ثلهضاب ثلعليا ڣثل

 تنميغ ثلسياحغ ثملناخيغ، ثملعٖنيغ، ثلصيٖ...ثلخ.
. : ا ح احا ال ٚث ثلكبڇڥ،  منطق  ح ٙجغ مڜ ثل قل ٕ ٙع، فه  ٚث ٙجاػ ثلح بها ڣ ڣثلت تتميڈ باعتٖثڋ ٕ

ع صناعاػ تقليٖيغ. ّٖ  تًڇكٜ ثلڤثحاػ بنخيلها ڣبحيڇثتها، ڣفيها ع
. : ا الكب ح ٚڣفغ بالجنڤب ثلكبيڇ ) ثلهقاٙ، ثلتاسيلي(، ڣتتميڈ باملساحاػ منطق ال  ڣهي ثملنطقغ ثملع

ث هاًما للسياحغ ثلشاسعغ، ڣثلجباڋ ثلشامخغ ًٙ ٙع ثملعتٖلغ طڤثڋ فصڤڋ ثلسنغ، ڣثلت تشكل مصٖ ٚث ، ڣبالح
نڤثٵ عٖيٖع مڜ  ٜثئٚ، ثألمٚ ثل٘ڬ يساعٖ علګ تنميغ  ي ثلج ثلشتڤيغ، بفضل تنڤٵ ثملناطڄ ثلسياحيغ ڣثملناّ 

ٕڬ علګ  ٛمنيغ محٖٕع، ڣي ٚكٜ ثلنشا٭ ثلسياےي خالڋ فًڇع  ٙيغ ثلسياحغ، ڣهڤ ما يساعٖ ك٘لڊ علګ عٖم ت ٚث ثستم
 ثلنشا٭ ثلسياےي خالڋ كل فصڤڋ ثلسنغ )ثلقضا علګ ثملڤسميغ(.

 املطل الثاني: التنمي السياحي
لګ مفهڤم ثلتنميغ ثلسياحيغ، محٖٕثتها      ي ه٘ث ثملطلظ  ٚځ   هٖثفها.ڣ سنتط

: م التنمي السياحي ال: مفه  أ
مڜ     هميغ مًڈثيٖع، كڤنها ت ضافيغ للسكاڗ ڣتعمل علګ تحسيڗ ميڈثڗ تكتسظ ثلتنميغ ثلسياحيغ  ٕٙ ماليغ  مڤث

ي عناصٚ ثلنشا٭ ثالقتصإڬ،  ساسيا  ٚث  ع، ڣعنص ٙثػ ثلهامغ غيڇ ثملنظٙڤ حٖڥ ثلصإ ثملٖفڤعاػ، فه تمثل 
ي  ثيڇثػ ثلتنمڤيغ ثالقتصإيغ ڣثالجتماعيغ ڣثلثقافيغ ڣثلبيئيغ  ڣمنڢ يًڇتظ علګ ثلتنميغ ثلسياحيغ مجمڤعغ مڜ ثلت

 )1(.ثلسياےي )ثلٖڣڋ ثملستقبلغ( ثملقصٖ
نهاڣ  ٚيفها علګ  ڣجڢ ثلتنميغ ثإلقتصإيغ  :تږ تع ثإلجتماعيغ ٕثخل ثلٖڣلغ ڣ "ڣسيلغ لبلڤٹ غايغ لتكڤڗ مٸ غيڇها مڜ 

منا  ٚثٙ ثإلجتماعي ڣ سبيال  ٙڣسا لتحقيڄ ثإلستق ٚثٙ ڣ مٖ لګ ثإلستق ٙجغ كبيڇع  ٕياڗ بٖ ٚخا ثإلقتصإڬ ثمل ثل

                                                           

فاعبٖ ثلقإٙ شاللي، عبٖ ثلقٖٙ عڤيناػ،  –)1(  اقع النه ب في    ، اقع السياحي في الجزائ ي2025 ال  ، ثمللتقى ثلعلم ثلڤطن حڤڋ: "ثلسياحغ 
ٚع، يڤمي  ڣلحاه، ثلبڤي كلي منحنٖ  فاځ"، جامعغ  ٜثئٚ ڣثقٸ ڣ   .4 – 3، ٥.٥ 2010ماڬ  12ڣ  11ثلج

ٚبي٤ ثلسعيٖ، شابي حليمغ،  –)1(  يع اإلقتصا من خالل الصناع السياحي في الجزائ لتحقي التب ، ملتقى نمي  التقليل من البطال التن
ي ثلقضا علګ ثلبطالغ ڣ تحقيڄ ثلتنميغ ثملستٖثمغ، جامعغ ثملسيلغ، ثملسيلغ، يڤمي   .1، ٥ 2011نڤفمبڇ  15/16حڤڋ ثسًڇثتيجيغ ثلحكڤمغ 
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."    )2(ثلسياس 
نها: "نمڤ     ٚف ثلتنميغ ثلسياحيغ علغ  ٕٛهاٙ ڣ كما تع يعٕڤ ڣ ه٘ث ثلنمڤ يكڤڗ متڤثصال ڣ ي ثلنشا٭ ثلسياےي للبلٖ ث

ڬ ڣضٸ غاياػ ڣ بفائٖع علګ ثلٖڣلغ،  طمڤحاػ ڣ ماڋ ڣ يمكڜ تحٖيٖ ثلتنميغ ثلسياحيغ مڜ خالڋ ثألهٖثف ثلعامغ 
ليها مڜ خالڋ تطبيڄ ثلبڇثمٌ  عٖثٕها ثملختصڤڗ.ڣ مستقبليغ للڤصڤڋ   )3(ثملخططاػ ثلتنمڤيغ ثلت يقڤم ب

ٕٙ ثلسياحيغ ف    ي ثملڤث ٛنغ  ٚع ثملتڤث ٜيإع ثملستق لګ تحقيڄ ثل التنميغ ثلسياحيغ "هي مختلڀ ثلبڇثمٌ ثلت تهٖف 
ي ثلقطاٵ ثلسياےي.ڣ تعميڄ ڣ  ٚشيٖ ثإلنتاجيغ   )4(ت

: ا التنمي السياحي  ثانيا: مح
ٚثعاع عٖع جڤثنظ:لتحقيڄ ثلتنميغ     ٚجڤع البٖ مڜ م  )1(ثلسياحيغ ثمل
1. :  التسهيال السياحي
ٚځ     ٚڣعاػ ثلبنيغ ثألساسيغ كالط لګ مش ٚكغ ثلتنقل ڣ ڣسائل ثإلتصاڋ ڣ ضافغ  ٚفڄ مڜ مياه ڣ ح ع خٖماػ ثمل كفا
ٚبا ڣ  ٙڬ تڤفيڇ ثلتسهيالػ ثملتعلقغ باإلقامغ ڣ صحغ ڣ كه ٚڣ نڢ مڜ ثلض ٚب ڣ ثإلطعام ڣ ثألمڜ، ف  ثلش
ٙثػ، بحين ه٘ه ثلخٖماػ ٗثػ نڤعيغ جيٖع ڣ محالػ بيٸ ثلهٖثيا ڣ خٖماػ ثلنقل ثلسياےي ڣ  سعاٙ ڣ ثلت٘كا ب

 تنافسيغ؛
افي: .2 قع الجغ  امل

ي تحٖيٖ نفقاػ ثلن ساسيا  ي يمثل عامال  ٚث ي عمليغ ثلتٖفڄ ثلسياےي، فاملڤقٸ ثلجغ ث مهما   قل يلعظ ثملڤقٸ ٕٙڣ
ٚحلغ، ڣ  ي ثلڤقـ، ب٘لڊ فهڤ يٖخل ضمڜ ثلڣ ثل ٙثػ ثلتڤفيڇ  ٚكغ ثلسياحغ ثلٖڣليغ العتبا ي ح ٚع  ث  عڤثمل ثمل
ڣبا ڣ  ٙڣ ي  سڤثځ ثلتصٖيٚ ثلسياےي   ثنخفا٩ ثلتكلفغ فضال عڜ تنڤٵ ڣسائل ثملڤثصالػ، كږ يعٖ ثلبعٖ عڜ 
تها، ڣ  ٚيكا نقطغ ضعڀ لها خطٙڤ ٙتفاٵ تكاليڀ ثلنقل ڣ م غلظ ثلٖڣڋ ثلناميغ، مما يًڇتظ عليڢ ث هي مشكلغ 

مڜ ثلتكلفغ ثلتخفي٬ قٖٙ ثإلمكاڗ ڣ بالتالي يجظ علګ ه٘ه ثلبلٖثڗ تخفي٬ سعٚ ثملنتڤه ثلسياےي ڣ ثلجڤڬ، 
ٚتفعغ حت تكڤڗ ثلسعاٙ تنافسيغ؛  ثمل

3.: عا السياحي ح للمش ا املمن  اإلمتيا
ٚث ألڗ ثلنشا٭ ثلس    ٚثفڄ ثلسياحيغ ثألساسيغ، فنإځ نظ ٕٙ كبيڇع إلنشا ثمل ٚثكٜ سياحيغ..ڣ ياےي يتطلظ مڤث  . م
ٕڣڗ عڜ ڣ  ي ثلٖڣڋ ثلناميغ يًٕڇ ٚڬ ثلقطاٵ ثلخا٥  ڗ مستثم ٚڣعاػ ثلت تخٖم ثلقطاٵ ثلسياےي، ف غيڇها مڜ ثملش

ٙثػڣ ثإلستثماٙ ثلسياےي  سباب مڜ بينها مشاكل تمڤيل ثإلستثما ثلسياحيغ، مشاكل ثلحصڤڋ علګ  ٗلڊ لعٖع 
ثٚ صناعغ ثلسياحغ بالتغيڇثػ ثلسياحيغ  لګ طبيعغ ثلطلظ ثلسياےي.ڣ ثلعقاٙ ثلسياےي، ت ضافغ      ثإلجتماعيغ، 

 
 

                                                           
"ٕمإ نڤثڋ،  -)2( طني للسياح ا ال ي اس حال ال اخلي " ي السياح ال سهاماتها في تس يجي   اتيجي الت ٚع مقٖمغ ضمڜ م، اإلست ٘ك

ٜثئٚ،  ٚثهيږ، ثلج ب ي ثلعلڤم ثإلقتصإيغ تخص٨ تسڤيڄ، جامعغ ٕثلي   .8، ٥ 2009/2010متطلباػ نيل شهإع ثملاجستيڇ 
ٚه، ٥ –)3(  ٚجٸ سبڄ ٗك  .81بهاٛ ثلجياللي، م
خشاّ -)4(  ٚيڀ  ٛقغ، محمٖ ش ٚث ا  فعاعيس  م اس أ  " ام في الجزائ سسا القطاع السياحي في الجزائ، التنمي السياحي املست ، "لي م

ٚع، يڤمي  ي ثلتنميغ ثملستٖثمغ، جامعغ محمٖ خيضٚ، بسك ها   .6، ٥ 2010ماٝٙ  09/10ثمللتقى ثلٖڣلي حڤڋ: ثقتصإياػ ثلسياحغ ڣ ٕٙڣ
اتيجي اإلتصال في تنمي السياح بالجزائسعٖ بلمٖثني،  –)1(  ٚع مقٖمغ لنيل شهإع ثملاجستيڇ است صاڋ تخص٨ ثتصاڋ ي ثإلعالم ڣ ثإلت، م٘ك

ٜثئٚ " ٜثئٚ، 3ثسًڇثتيۑي، جامعغ ثلج  .69، ٥ 2010/2011"، ثلج
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:ثالثا اف التنمي السياحي  : أه
ٕٙ ثلسياحيغ     ي ثملڤث ٛنغ  ٚع ثملتڤث ٜيإع ثملستم لګ تحقيڄ ثل ي ڣ تعميڄ ڣ تهٖف ثلتنميغ ثلسياحيغ  ٚشيٖ ثإلنتاجيغ  ت

ٚكبغ متشعبغ تضږ عٖع عناصٚ متصلغ ببعضها ثلبع٬ ڣ ثلقطاٵ ثلسياےي  هٖثف ڣ متٖثخلغ ڣ هي عمليغ م
 )1(ثلتنميغ ثلسياحيغ نڤعاڗ هما:

1 .: اف العام  األه

ٛڗ، بحين هي كلڣ     ي ثلٖڣلغ علګ تحقيقڢ بصفغ عامغ مثل: ثلنمڤ ثلسياےي ثملتڤث ال  ما تعمل  ثلتنميغ ثلسياحيغ 
 ثملحافظغ علګ تنميغ نصيظ ثلٖڣلغ مڜڣ تٖعيږ ثآلثاٙ ثإلقتصإيغ للسياحغ ڣ يًڇتظ عليڢ خلخلغ ثإلقتصإ ثلقڤمي 

ي مڤثجهغ ثملنافسغ ثلٖڣليغ  ٛيإع كبيڇع...ثلخ.ڣ ثألسڤثځ ثلسياحيغ   ٛيإع ثلٖخل ثلسياےي ثإلجمالي 
اف فيها      اف العام خصائ يج أ تت ه األه  هي: له

  ٙثكها ٕ نها يمكڜ  هٖثفا ڣثقعيغ بمعن  ٕٙ ثلفنيڣ ڗ تكڤڗ  ٚيڄ ثإلستخٖثم ثألمثل للمڤث  غ تحقيقها عڜ ط

ٚيغ ثملتاحغ؛ڣ ثملإيغ ڣ   ثلبش

 ٚثٕ تحقيقڢ مڜ نتائٌ؛ ڬ تشكل كل ما ي هٖثفا شاملغ   ڗ تكڤڗ 

  ڬ تتسٸ بقٖٙ ثإلمكاڗ ٚنغ  هٖثف م ٙئغ لږ تتڤقٸ عنٖ ڗ تكڤڗ  ڬ مشكلغ طا ڣضٸ خطغ الحتڤث 
 ثلتنميغ.

2 .: اف املح  األه

ليها     حغ ثملعالږ يجظ ثلڤصڤڋ  ٛمن لتنفي٘ڣ ما ثألهٖثف ثملحٖٕع فه تمثل نتائٌ ڣث  يسهل معها ڣضٸ جٖڣڋ 
ي ثلڤثقٸ تفصيل ڣ ثألعماڋ ثملطلڤبغ لتحقيڄ تلڊ ثألهٖثف،  ٚيڄ فه  ه٘ه ثألهٖثف ثملحٖٕع تضٸ عالماػ علګ ثلط

ڗ ثلتخطيٰ ثلعلم للتنميغ ثلسياحيغ هڤ ثلسبيل ثلڤحيٖ لتحقيڄ ثلتنسيڄ ڣ   تحٖيٖ لألهٖثف ثلعامغ. 
ٛڗ بيڗ ثلقطاعاػ ثملختلفغ ڣ  ثاٙ ثآلڣ ثآلثاٙ ثإليجابيغ للتنميغ ثلسياحيغ مٸ تخفيڀ ثلنتائٌ ڣ تعظيږ ثلنتائٌ ڣ ثلتڤث

  ثلسلبيغ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ثقافيبشيڇع عاليغ،  -)1(  سي قا التنمي اإلجتماعي للبنا االس ها في كش مع ي   ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ثالسياح الجزائ ي ،  ملاجستيڇ 
ٜثئٚ " ٜثئٚ،  "،2علغ ثإلجتماٵ، جامعغ ثلج  .124، ٥ 2009/2010ثلج
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: ي  اإلستثما السياحي  املطل الثال ط تط  السياحش
ٙه     ثا لګ مفهڤم ثإلستثماٙ ثلسياےي،  ي ه٘ث ثملطلظ  ٚځ  ٚڣ٭ ثألساسيغ لتطڤيٚ ثلسياحغ كصناعغ.ڣ سنتط  ثلش

ال: م اإلستثما السياحي: أ  مفه
ٙيڀ مڜ مجمڤعغ هناڅ    ٙيڀ ه٘ه بيڗ ڣمڜ ثملفهڤم، به٘ث تعلقغثمل ثلتعا  يلي:  ما ثلتعا
ٝڣ ڣتڤجيڢ عمليغ ثستخٖثم هڤ ثلسياےي "ثالستثماٙ    ٕٚ خٖمغ ڣ سياےي منتڤه تثميڗ ڣ لخلڄ ثألمڤثڋ ٙ  ت

ٝڣ علګ عائٖ ڣتحقيڄ ثلخٖمغ تسڤيڄ ه٘هبهٖف  ثلسياےي ثلج٘ب متطلباػ ضمڜ   )1(".ثملستغلغ ثألمڤثڋ ٙ
ٚفـ كما    ٙيغ نڢ: "ثلتنميغ علګ ثلسياےي ثالستثماٙ للسياحغ ثلعامليغ ثملنظمغ ع  تلب ڣثلت للسياحغ ثالستثما

ٚشٖع نها ثلقڤثعٖ للمستقبل، ثلف٥ٚ ڣتڤفيڇ حمايغ جانظ لګ ثملضيفغ ڣثملڤثقٸ ثحتياجاػ ثلسياٍ،  مجاڋ ي ثمل

ٙع ٕٙ ٕث ٚيقغ ثملڤث  ثلتكامل معها ڣيتحقڄ ڣثلثقافيغ، ڣثالجتماعيغ ثالقتصإيغ ثملسائل فيها متطلباػ تحقڄ بط

ي عږ ثلحيڤڬ  ڣثلتنڤٵ ثلبيئيغ، ڣثلعڤثمل ثلثقا  )2(نظږ ثلحياع". ٕڣ
ي مجمڤٵ يتمثلڣ      ٙثػ مڜ ثلٖڣلغ تستقطبڢ ڣما ثلسياحغ قطاٵ علګ ينفڄ ما ثإلستثماٙ ثلسياےي   جنبيغ ثستثما

 ڣتحقيڄ للنجاٍ كبيڇع ف٥ٚ مڜ تتيحڢ ملا ثلڤثعٖع ثألنشطغ مڜ ثلسياےي ڣيعتبڇ ثالستثماٙ ثلقطاٵ، له٘ث مڤجهغ

ٙ  ڗ كما معتبڇع، ماليغ عڤثئٖ ٝڣ تٖفڄ مٖڥ علګ يتڤقڀ ثالستثماٙ ثلسياےي تطڤ  ڣثألجنبيغ ثملحليغ ثألمڤثڋ ٙ

ٚڣ٩ ثملنتڤه قڤع جانظ لګ ثلسياحغ، مجاڋ ي لالستثماٙ جږ ثلسياےي ثملع  ثلسياحيغ ثلسڤځ  ي عليڢ ثلطلظ ڣ

ٚيڀ ثلسياےي ثلتسڤيڄ بعنصٚ ثلٖڣلغ ثهتمام ڣمٖڥ  )3(.ثلسياےي باملنتڤه للتع
 اإلستثما السياحي:ثا  :ثانيا

ث   ڗ    ٙثػ ثلسياحيغ تلعظ ٕٙڣ ڗ ثإلستثما ال   ، ٙثػ ثلسياحيغ بشكل عام تشكل ٕعامغ ثإلقتصإ ثلڤطن ثإلستثما
ي تنميغ عٖع ٕڣڋ   )4(يمكڜ تلخي٨ ثآلثاٙ ثلناجمغ عنها فيما يلي:ڣ كبيڇث 

ا الجه  .1 ا السياحي كعامل للت  : اإلستثما
ٛڗ ثلجهڤڬ ٗث عممـ     ظهاٙ نڤٵ مڜ ثلتڤث نها ستعمل علګ  ي مختلڀ مناطڄ ثلٖڣلغ ف ٙثػ ثلسياحيغ  ثإلستثما

ٙيٸ ثلسياحيغ غالبا ما تقام بعيٖث عڜ ثملناطڄ ثلصناعيغڣ مڜ ثلناحيغ ثإلقتصإيغ  ڗ ثملشا  ثإلجتماعيغ، خاصغ 
ٙيغ ڣ  ٚثفڄ ثلسياحيغ ڣ تقًڇب مڜ ثملڤثقٸ ڣ ثلتجا ٚڣعاڣ غ. ثملتميڈع بجماڋ ثلطبيعڣ ثمل ػ غالبا ما تستڤعظ ه٘ه ثملش
ٛيإع ڣ تعمل علګ تڤظيفهږ، ڣ لسياحيغ ثلجٖيٖع سكاڗ تلڊ ثملناطڄ ث ٙفٸ مستڤثهږ ثملعيش  نتيجغ  يًڇتظ علګ ٗلڊ 

ٙها مڣ ثإلقباڋ علګ ثلسياحتيڗ ثلٖڣليغ  ي ثلتنميغ ثإلقليميغ باعتبا ثٚ  ٙثػ ثلسياحيغ ت صٖٙ ثلٖثخليغ. فاإلستثما
ٙضهږ ڣ ه٘ث يقلل مڜ فجڤع ثألجٙڤ بيڗ ثألقاليږ ثملختلفغ، ڣ ٕخل تلڊ ثملناطڄ،  يعمل علګ تمسڊ ثلسكاڗ ب

ٜڣحهږ.ڣ   ثلتقليل مڜ ن

                                                           

ٚمغ،  -)1(  ٙع بڤسعيڤٕ، عبٖ ثلحميٖ بڤش ا السياحيسا ي في نجا اإلستثما ا البش ٜثئٚ بيڗ ثمللت،  امل ي ثلج قى ثلعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ 
مڤڋ نحڤ ثإلستفإع ، جيجل، يڤمي  ثلڤثقٸ ڣ ثمل ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل       .2، ٥ 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09مڜ ثلتجا

ٚه، ٥  -)2(  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚمغ، م ٙع بڤسعيڤٕ، عبٖ ثلحميٖ بڤش  .   2سا
يا اإلستثما السياحي في الجزائعمٚ بڤجمعيغ، بالڋ معڤه،  –)3(  مڤڋ حڤڋ: ثلسثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي ، اقع  تح ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل ي ثلج ياحغ 

، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل    .7، ٥ 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا
ي السينإڬ مفيٖع، مغتاػ صبڇينغ، ختڤ ثلعاليغ،  -)4(  يع اإلستثما ي في املشا اس الج اإلقتصا اس حال حمام مأهمي  نتيل احي "

" ا ٜثئٚ، ثلعٖٕ ثلسابٸ، ثلسٖثس  ثألڣڋ ، بغلي يٸ، ثلج سسغ كنٛڤ ثلحكمغ للنشٚ ڣ ثلتٛڤ ٙثساػ ثإلقتصإيغ، م  – 124، ٥.٥ 2016مجلغ ثلحكمغ للٖ
125. 
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2. : عا ف ا امل  ع مي
ٙثػ عامغ     ي عنصٚ حساب ٙٝ ماڋ ميڈثڗ ثملٖفڤعاػ، ڣ يظهٚ ٕٙڣ ثإلستثما ثل٘ڬ يشمل ڣ ثلسياحغ خاصغ 

ٙثػ بشقيها طڤيلغ ثلجل  ٙه، قصيڇع ثألجل ثڣ ثإلستثما ٚع ڣ لت حصلـ عليها ثلٖڣلغ مڜ ثلخا متها ثلت قٖڣ لٖيها ثملتڤف
ٙه كمٖفڤعاػ  يڣ للخا ٙثػ ثلسياحيغ تساهږ مساهمغ فعالغ  ڗ ثإلستثما ٙه مڜ ثلًڈثماػ. به٘ث نجٖ   ما عليها للخا

ڣ ثلعملغ ثلصعبغڣ تغطيغ جٜ مڜ عجٜ ميڈثڗ ثملٖفڤعاػ   ٗلڊ بٖڋ سٖثٕه علګ حساب ثحتياطاتها مڜ ثل٘هظ 
ثٚ علګ ڣضٸ ثلعملغ ثملحليغ للٖڣلغ.ڣ  ه ي  ثل٘ڬ بٖٙڣ
طني:.3 ا ال  املحافظ عل الت
ٜثيا ڣ ٕثئمغ ڣ عناصٚ جٖب سياحيغ عٖيٖع مفيٖع ڣ تظږ ثلعٖيٖ مڜ ثلٖڣڋ مقڤماػ     خاصغ ثملتعلقغ بامل

ٙيخيغ  ٙثػڣ ثلًڇثثيغ للٖڣلغ. ڣ ثلتا ڗ ثإلستثما ٛها  بما  ٚث ب ي  خاصغ ڣ ثلسياحيغ ال تحتاه لعناصٚ معقٖع 
ٜيٖ مڜ ثألعماڋ  نها تعمل علګ تحفيڈ ثمل ٙيٸ كالصناعاػ ثلتقليٖيغ ڣ ثلتكنڤلڤجيا منها، ف ٚف، ڣ ثملشا ا ه٘ث مڣ ثلح

ٜيٖ مڜ ثلصناعاػ ثلخفيفغ ڣ يعمل علګ خلڄ ف٥ٚ عمل جٖيٖع، ڣ يحافٴ علګ ثلًڇثف ثلڤطن  تڤفيڇ ڣ يجإ ثمل
سعاٙ منخفضغ مما يضفي عليها ميڈع نسبيغ مناصظ شغل  ٙيٸ ثلخٖميغ بمعٖالػ  متنڤعغ. كما تتميڈ ثملشا

 خاصغ.
:: ثالثا ي السياح كصناع ط األساسي لتط  الش

ٚڣ٭ تڤفٚ ينبغي فانڢ فاعلغ صناعغ ثلسياحغ تكڤڗ  لكي     )1(ثلتاليغ: ثألساسيغ ثلش
 ثملضيفغ؛ ثلٖڣلغ ي ثملستڤياػ علګ مڜ بالسياحغ قناعغڣ  يماڗ -

 منضبطا؛ڣ  منظما نشاطا ثلسياحغ تكڤڗ  ڗ -

ٙجيغ،ڣ  ثلٖثخليغ ثلبيئغ علګ ثلحفاٱ ي ثلسياحغ تساهږ ڗ -  ثلطبيعغ، علګ ثلحفاٱ مثل ثلخا

ڣفڣ   ٙڬ، ثملٙڤ ٙ ڣ  ثلتقاليٖڣ  ثلعإثػڣ  ثلحضا ؛ ثلفڤلكلڤ  ثلشعب
هلغ كڤثٕٙ ثلسياحغ لصناعغ تتڤفٚ ڗ - ٙع م ٙجاػ علګ تحقيڄڣ  ثلسياٍ ٙغباػ شباٵ علګ قإ ٚضا ٕ  ثل

 لٖيهږ؛

ٚڥ  باملهڜ سڤع للمهنغ خالقياػ ثلضيافغ صناعغ تملڊ ڗ -  ثلتعليږ؛ڣ  ثملحاماع ثلطظ، مثل ثألخ

ث تكڤڗ  ڗ - ، ثالقتصإ مڜ يتجٜ ال جٜ ٚثٙڣ  ثالعًڇثفڣ  ثلڤطن ها ثإلق  تٖعږڣ  تكمل ٙثئٖع كصناعغ بٖٙڣ

ٚڥ   ثملضيڀ؛ ثلبلٖ ي ثلصناعاػ ثألخ

 صحيحغ؛ تكنڤلڤجيغڣ  علميغ س٠ علګ مبنيغ تكڤڗ  ڗ -

 ثيجابي؛ بشكل ثملتغيڇثػ مٸ تتكيڀ ڗ -

ٚها يتږ ڗ - ڬ؛ڣ  منظږ بشكل تطڤي  ٕٙڣ

ٙثػ بيڗ ثملنشٕڤ ثلتفاعل تحقڄ ڗ - حيحغ ثلتفاعليغ ثلعالقاػ خالڋ مڜ ثلشعڤب حضا  ثلبلٖ بيڗ ثل

ٜثئٚ؛ ثلضيڀڣ  ثملضيڀ  ثل

 ثملنشٕڤ ثلنجاٍ يحٖٕ ثلجيٖ ثلسياےي ثلتخطيٰ ألڗ متقڜ، بشكل لها مخطٰ ثلسياحغ تكڤڗ  ڗ -

                                                           

مڤڋ نحڤ ثإلس، ماهي الظاه السياحيحبيلي حياع،  –)1(  ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل ي ثلج ٙب ثلٖڣليغ ثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ  تفإع مڜ ثلتجا
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي  .9، ٥ 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09ثل
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سساػ  تها؛ثملنتفعيڗ بخٖماڣ  ثلسياحغ مل

حيحغ، ثلسياحيغ ثالسًڇثتيجياػ ٙسږ - ٚفڣ  ثل   بها، ثلتمسڊڣ  الستغاللها ثلقڤع مكامڜ علګ ثلتع

ٚفغڣ  منها، للتخل٨ مكامڜ ثلضعڀ تشخي٨ڣ   .ثلتهٖيٖثػڣ  ثلف٥ٚ مع
 

اقع اإلستثما   : .  السياحي في الجزائ  املبح الثال  سبل تشجيع
ٕٙ ثلسياحيغ،     ٚيغ ثلحكڤمغ تسعګ ه٘ث ڣعلګتعتبڇ ثلسياحغ بٖيال ثسًڇثتيجيا إلستغالڋ ثملڤث ٜثئ  ج٘ب لګ ثلج

ٙثػ ٜثئٚ،ثلسياےي ثملجاڋ ي ثالستثما ي ثلج لګ ڣضعيغ ثلسياحغ  ي ه٘ث ثملبحن  ٚځ   سبل تشجيٸ  . ل٘ث سنتط
ٚځ  ٕعږ ثإلستثماٙڣ  لګ ط ضافغ    لياػ تٖعيمڢ. ڣ ثلنهڤ٩ بالقطاٵ ثلسياےي  ثلسياےي فيها 

ل:  ضعي السياح في الجزائ املطل األ
ٜثئٚ،    ي ثلج ٚف علګ ثلڤضعيغ ثإلقتصإيغ للسياحغ  لګ ثلتع مكانغ ثلتمڤيل  نهٖف مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ 

ي مخططاػ ثلتنميغ  ٜثئٚ ي ثلسياحغ صناعغ ڣنقائ٨ معڤقاػڣ  ،ما بعٖهاڣ ثلسياےي     .ثلج
: ي للسياح في الجزائ ضعي اإلقتصا ال: ال  )1(أ

ثػ تشيڇ     ثملحلي ثلناتٌي  ثلسياحغ قطاٵ مساهمغ متڤسٰ ڗ لګ ثلسفٚڣ  للسياحغ ثلعالم ثملجل٠ حصا

ما% 10لګ  ثلعالم تصل PIBثإلجمالي  ٜثئٚ ثإلجمالي ثملحلي ثلناتٌ ي ثلسياحغ قطاٵ مساهمغ متڤسٰ ،   ي للج
  2014 سنت بيڗ%  1.5 لګ ثلنسبغ ه٘ه ثنخفضـڣ ،  1.7 %بحڤثلي قٖٙ ثلثالثغ ثأللفيغ مڜ ثألڣڋ  ثلعقٖ

يغ علګ ٕليل ال هي ما ثلنتائٌ ه٘هڣ  2012ڣ  ڣيمكڜ ، ثإلجمالي ثملحلي ثلناتٌ ي ثلسياحغ قطاٵ مساهمغ محٖٕڣ

ٚثكڢ ثلقطاٵ ه٘ث بتنميغ ثلٖڣلغ ثهتمام عٖم لګ ٗلڊ تفسيڇ ش  ثلتنميغ تحقيڄ عمليغ ي ساس  بشكل ڣ

ٚڣقاػ قطاٵ علګ ڣثعتمإه، ثلشاملغ ٙه ثملح  بڤتيڇع للبالٕ ثالقتصإيغ ثلتنميغ تحقيڄ ي هميغ ثألكٌڇ باعتبا

ٚٵ ٙڗ  ٗثڣ  ،س ٚبيغ ثلٖڣڋ  لبع٬ ثإلجمالي ثملحلي للناتٌ ثلسياحغ قطاٵ مساهمغ نسبغ مٸ ثلنسبغ ه٘ه قا  ثلع

ٚب ٚيڜ ڣتڤن٠ ڣمصٚ كاملغ ٕٙڗ ڣثلبح ٙػ 2007 سنغ ي حين ٗلڊ، عك٠ لڤجٖنا ڣثأل  ثلٖڣڋ  له٘ه ثلنسبغ ه٘ه قٖ

ٙب ما ڣه٘ث  %8.5  بحڤثلي ثملتڤسٰ ي  .ثلعالم ثملتڤسٰ يقا
 ٕيناٙ ملياٙ 237 بقيمغ( ثملطاعږ-ثملقاهي-ثلفنٖقيغ) ثلسياحغ مجاڋ ي مٖثخل 2014 سنغ سجلـ كما   

ٚثفڄ ثحتساب بٖڣڗ  ثملصنفغ ثلفنإځ ي مبيـ مالييڗ 9عامل  261289ڣبحڤثلي  ثإليڤث صيغغڣ  مصنفغ ثلغيڇ ثمل

ٚڬ  ٕيناٙ ملياٙ 84,7 خصصـ نف٠ ثلسنغ ڣمڜ ثالصطياف، مڤسږ ي خاصغ ثلخڤث٥ عنٖ ٜثئ  ماليغ كالقيمغ ج

ٙيغ ٚنغ)  ثلعام للقطاٵ ثستثما ع ثلفنٖقيغ ثلحظيڇع عص  ثلخا٥ ثلقطاٵ ما ،(ثلسياےي ثلعقاٙ يئغتهڣ  ثملڤجٕڤ

ٚڬ  ٕيناٙ ملياٙ 234 لڢ خصصـ ٜثئ ٙيغ ثملاليغ ثلقيمغ تمثل ج  ه٘ه كل ثلحقيقغ ي .ثلخا٥ للقطاٵ ثالستثما
ٚثحل ملختلڀ للٖڣلغ ثلعٖيٖع ثملحاڣالػ علګ ٕاللغ هي ثلنتائٌ  بقطاٵ ڣثلنهڤ٩ لتنميغ ثالقتصإيغ ثإلصالحاػ م

ٜثئٚ علګ ڣلكڜ ثلسياحغ، ٚڣه جل مڜ كٌڇ تسعګ ڗ ثلج  ثلسياحغ قطاٵ علګ ڣثالعتمإ ثلنفطيغ ثلتبعيغ مڜ ثلخ

ٕ  .ثملستٖثمغ ثالقتصإيغ ثلتنميغ لتحقيڄ ثاني كمٙڤ
 

                                                           

ٙشيٖ،  –)1(  ٚڬ، ساطٙڤ  ٚڣٙ شك ٛع ل من التبڜ  ، ثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي ليل السببيكامل املشت  تحالسياح  النم اإلقتصا في الجزائ األ
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل ي ثلج  10ڣ  09حڤڋ: ثلسياحغ 

 .  176-175، ٥.٥ 2016نڤفمبڇ 
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يل السياحي في مخططا التنمي مكان ثانيا:  ها: التم   )1(ما بع
لقطاٵ ث له٘ث ثملڤجهغ ثملاليغ ثالعتمإثػ ثتسمـ ڣقٖ ثالقتصإيغ ثلتنميغ ي باألڣلڤيغ ثلسياےي ثلقطاٵ يحظى لږ   

ٚمجغ ږت (1969 -1967ثلثالثي ) ثملخطٰ ثلتنميغ، ففي مخططاػ مختلڀ ي ثلشٖيٖ باالنخفا٩  ثلقطاٵ ب

ٚڬ  ٕيناٙ مليڤڗ  282لڢ  ي ه٘ث ثملخطٰ ڣخصصـ ثلسياےي ٜثئ ٙثػ ج  مڜ %02.54بنسبغ  ڬسياحيغ،  كاستثما

ما له٘ث ثملخصصغ ثلكليغثالعتمإثػ  ٚباعي ثملخطٰ ثملخطٰ   مالي غالف لڢ خص٨ ( فق1973ٖ -1970ثألڣڋ ) ثل

ڬ بنسبغ  700ب  يقٖٙ ٚڬ  ٜثئ ي جمالي مڜ %02.5مليڤڗ ٕيناٙ ج ٙثػ  ٙثػ جږ ڣصلـ حيڗ ثالستثما  ثالستثما

ع للمخطٰ ٚصٕڤ ٚباعي ثمل ٚڬ، ٕيناٙ مليڤڗ  1230( حڤثلي 1977 -1974ثلثاني ) ثل ٜثئ ٜيإع ڬ ج  عما %100تفڤځ  ب

ٚباعي ثملخطٰ ي ثلحجږ كاڗ عليڢ ٙثػ جمالي مڜ %01.4بنسبغ  ثألڣڋ  ثل  ثلخماس  للمخطٰ ڣخص٨ .ثالستثما

ي جمالي مڜ %0.85بنسبغ  ٕيناٙ مليڤڗ  3400ب  مالي ( غالف1984 -1940ثألڣڋ ) ٙثػ ڣ ثملخطٰ  ثالستثما
ٚمجـ1989 -1985ثلثاني ) ثلخماس  ٙيٸ عٖع ( ب  مليڤڗ  1800يقٖٙ ب  مالي غالف لها خصصـ سياحيغ مشا

ٙثػ. جمالي مڜ % 6.4ٕيناٙ بنسبغ   ثالستثما
ٜثئٚ ( شهٖػ2000 -1999ثلفًڇع ) ڣخالڋ     تميڈػ ه٘ه ڣقٖ ثلسڤځ، ثقتصإ لګ ثالشًڇثكي نظامثل مڜ تحڤال ثلج

ٚحلغ ٙ  بتقل٨ ثمل فساٍ ثالقتصإڬ ثلنشا٭ ي ثلٖڣلغ ٕڣ ٙثػ ڋملجاث ڣ  ڣعلګ ڣثألجنبيغ، ثلڤطنيغ ثلخاصغ لالستثما
ٚثٙ ي غ ٚڥ، ثلقطاعاػ با ٚعـ ثألخ خصغ ي ش ٛثػ عٖع ڣضعـ كما ثلسياحغ قطاٵ خ ثلسياےي  لالستثماٙ ثمتيا

 .1993كتڤبٚ  05ي  ثلصإٙ ثالستثماٙ قانڤڗ  حسظ
ي    ػ2000سنغ  ڣ ٙع ، بٖ ث قطاٵ  تطڤيٚ جل مڜ سًڇثتيجيغ عٖثٕ ي ثلسياحغ قطاٵ علګ ثلڤصيغ ثلٛڤ

 للتنميغ عماڋ مخطٰعنڤثڗ: " تحـ 2011سنغ  ثلنهائيغ صياغتها لګ ، ڣخلصـ2010فاځ  ي ثلسياحغ

ٜثئٚ ي ثملستٖثمغ للسياحغ ٕخلـ 2010فاځ  ثلج صبِ عليڢ تعٖيالػ "،  ڣ ٚڣعا ف  . ڣمڜ2013 فاځ ي جٖيٖ مش

ٙيغ، ڣثلٖينيغ ڣثلثقافيغ ثلطبيعيغ ثلطاقاػ ثلبڇنامٌ تثميڗ هٖثف ه٘ث  ثلخٖماػ نڤعيغ ڣتحسيڗ ڣثلحضا

سساػ عإع ثالعتباٙ ڣك٘ث ثلسياحيغ،  ګعل ڣثملحافظغ ثملحليغ، ثلتنميغ ي ڣثملساهمغ ڣثلسياحيغ، ثلفنٖقيغ للم
ثػ ثلبيئغ ٚثٙ ثملًڈيٖ ثلڤطن ثلطلظ حاجاػ تلبيغ لګ باإلضافغ .ثلسياحغ ثلبيئيغ لتڤسٸ ثلحسنغ ثلفضا  .باستم
غږ ٙثػ جږ فاڗ ٗلڊ ٙڣ ٙثػ مجمڤٵ مڜ %1 يتعٖڥ لږ ثلقطاٵ ثلسياےي ي ثالستثما بمبلغ  ثلكليغ ثالستثما

 .2012-2002ثلفًڇع  ي ٕيناٙ مليڤڗ  135595
ٚجمغڣ  كتجسيٖ 2025 ثلسياحيغ للتهيئغ ثلتڤجيه ثملخطٰ جا قٖڣ     ٙع ت ي  ثلحقيقيغڣ  ثلفعليغ ثلٖڣلغ إلٕث

ٚجعي ثإلطاٙ يعتبڇ ثل٘ڬ ثملخطٰ ه٘ث ڣجسٖ ڣطنيغ، ڣلڤيغ ثلسياحغ جعل ٚيغ، للسياحغ ثمل ٜثئ  ڣثإلسًڇثتيجيغ ثلج
ٜثئٚ ثلجٖيٖع ثلسياحيغ   .ثملستٖثمغ ثلتنميغ طاٙ ي ڣثلطڤيل ڣثملتڤسٰ ثلقصيڇ ثملٖڥ علګ للج

 
 
 
 

                                                           

يل  Crowdfundingشتڤثڗ صڤنيغ،  –)1(  ي قطاع السياح في الجزائلي ب ي ث، لتط ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ  لج
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا  .12 -11، ٥.٥ 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09ثمل
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قاثالثا:  : في السياحي صناعال نقائ مع  الجزائ
ٜثئٚ ي ثلسياحيغ ڣتنميغ صناعغ تعًڇ٩    خٚ ثلت ڣثلنقائ٨ ثملعڤقاػ مڜ عٖٕ ثلج ها ڣتقل٨ ت  مجاالػ ي ٕٙڣ

  )1(:هما مڜ ڣثلت ڣثالجتماعيغ ثلتنميغ ثالقتصإيغ
قا1  :السياحي بالتخطيط الخاص . املع
 ثلخاصغ ڣثلبياناػ ثملعلڤماػ تڤفٚ ڗ شڊ فال ثلسياےي، ڣثإلحصا للمعلڤماػ ثلجيٖ ثلنظام غياب ي ڣتتمثل   

 بع٬ ي ثإلحصائي فالنظام .ثلتخطيطيغ ثألعمٖع حٖ تعتبڇ معيڗ بنشا٭ ثملتعلقغ ڣ ثلج٘ب ثلسياےي بمناطڄ

ٚبيغ خصڤًصا ثلٖڣڋ  ٙقام بع٬ علګ ڣيقتصٚ ثلشمڤڋ بعٖم  يتصڀ منها ثلع  علګ ثلسائحيڗ بتصنيڀ ثلخاصغ ثأل

ٜثئٚ ثلسياحغ عڜ ثلڤطن ثلٖيڤثڗ حصائياػ خٚ) ثلجنسيغ حسظ  ڣعٖٕ 2011-2007للفًڇع  يعٕڤ ي ثلج

ًعا ثلسائحيڗ ٙ  علګ مٛڤ  غياب ي يكمڜ ه٘ث ثلنظام ي ثلسلب ثلجانظ ڗ، ثلسياحيغ ثلليالي ڣعٖٕ ثلسنغ شهڤ

ٛمغ ثملهمغ ثملعلڤماػ مڜ ثلكثيڇ   :مثل ثلسياحغ مجاڋ ي بالتخطيٰ ثلقائميڗ ڣ للباحثيڗ ڣثلال

يٸ - ٚيقغ حسظ علګ ثلسياٍ تٛڤ ٚث) ثلبلٖ لګ ثلڤصڤڋ  ط ٚث ڣ ب  (؛جڤث ڣ بح

 ؛ثلقٖڣم مڜ ثلغ٩ٚ -

ٚڥ  ثلفنإځ، ،ثملصايڀ ،ثملٖڗ) ثلسياٍ قامغ ماكڜ ٚف ثلشقڄ، ثلشباب بيڤػ،  ثلسياحيغ ثلق  ڣثلغ

ٚڣشغ  (؛ثملف

ٙها ثلت ثألماكڜ - ٜڣ  ؛ثلسائِ ي

 ؛ثلقٖڣم ڣبلٖ ڣثلجن٠ ثلسڜ حسظ علګ ثلسياٍ تصنيڀ -

ٚحالػ ي ثلسياٍ تصنيڀ - ٚيعغ ثل ٜيـ ڣ ثلس  ؛ڣثملٖع ثلجنسيغ حسظ علګ ثلًڇثن

 .ثلسياحيغ ثألماكڜ ي ثلسياٍ ٙڬ ثستطالٵ -

جي . س2 ا ت : قطاع في االستثما  السياح
ٚكاػ بع٬ ڗ ثلسياحيغ ثلٖڣڋ  مڜ ثلعٖيٖ ي يالحٴ حين    ٚكٜ ڣثألجنبيغ ثلڤطنيغ ثلسياحيغ ثالستثماٙ ش  ت

 ٙ ٚغظ ڣ ثلسائِ يحتاجها ال قٖ ضيقغ مجاالػ ي ثتهاثستثما لڊ .ثلليليغ ثلًڇفيڢ ڣمحالػ كالنڤثٕڬ فيها ي  ګعل ٗڣ
ٙثػ حساب ڣ ثلسياحغ علګ مثال كالًڇكيڈ ثملحلي، ميڈع ثملنتڤه تبڇٛ ثلت ثالستثما ٚثڣيغ  ح يغ ثلعالج ثلسياحغ ثل

 .ثألمثل( ثإلستغالڋ مستغلغ غيڇ معٖني حمام 200)
م. 3 ي فعالي ع  السياحي: التس
ٙ  ثلسياےي ثلتسڤيڄ يقڤم     ڗ يكڤ  ڣثإلعالڗ ثلٖعايغ خالڋ مڜ ثلسياےي فالتسڤيڄ ثلسياےي، ثملنتٌ بيٸ ي هام بٖڣ

ث ًٚ ًٙيا بالنسبغ م ٚڣ ٚضا علګ يعتمٖ ملنتٌ ض ، عمليغ مڜ ثملستهلڊ يتڤقعها ثلت ڣثملتعغ ثل ٚث  لسياےيث ڣثلتسڤيڄ ثلش

ڗ لٖيڢ ثلقناعغ ڣيڤلٖ ٙغبغ ثملستهلڊ يثيڇ ثل٘ڬ هڤ ثلناجح  ي ثملتڤفٚ فضل هڤ عنڢ ثملعلڜ ثلسياےي ثملنتٌ ب
 .ثملطلڤبغ ٙغباتڢ ڣيلب ثلعامليغ ثلسياحغ سڤځ 

 التضخ. 4

                                                           

ي نبيل،  –)1(  ٚڬ بالڋ، سڤ ياصناع السياح في ه فا  تح يع اإلقتصا  ا لتحقي التن ي ثثمللتقى ، الجزائ كأ لعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ 
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل ٥ ، 2016.٥نڤفمبڇ  10ڣ  09ثلج

5 - 7.  
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ٙتفاٵ يعتبڇ    ٙتها ڣفقٖنها ثلڤطنيغ، ثلعملغ قيمغ ڣثنخفا٩ ڣثلخٖماػ ثلسلٸ سعاٙ ي ثملستمٚ ثال ٚثئ لقٖ  يغثلش

ٚع ثلعڤثمل ثالقتصإيغ حٖ ث ٜثئٚ ڣتعٖ .ما بلٖ ي ثلسياےي ثلطلظ علګ ثمل  مڜ تعاني ثلت ثلٖڣڋ  كٌڇ مڜ ثلج

ٙتفاٵ  ڣقلغ ثإلنتاجيغ ثنخفا٩ همها مڜ سباب عٖع لګ ٗلڊ ڣيعٕڤ ثلتضخږ ثلسنڤڬ، معٖڋ ي ثملستمٚ ثال

 .ثلطلظ بحجږ قياًسا ثلع٩ٚ
ما مست  انخفا. 5 : املساع الخ  للسياح
ٚځ  ثلنسب ثلتحسڜ ٙغږ    ٙجيغ ثلٖثخليغ ڣثلالسلكيغ ثلسلكيغ ثالتصاالػ ڣڣسائل ثملڤثصالػ لط  ثلكثيڇ ي ڣثلخا

ٛثلـ ثلثالن ثلعالږ ي بالسياحغ ثملعنيغ ثلٖڣڋ  ڗ ال ثلعالږ، ٕڣڋ  مڜ  ثالتصاالػ خٖماػ ضعڀ مڜ تعاني ما

ٚڥ  مشكالػ مڜ ڣك٘لڊ ٙيٸ خ ٚف تتعلڄ بمشا ٚبا ثملياه ڣشبكاػ ثلصحي ثلص ٙع ڣثلكه ٚځ  ڣثإلنا  ثلت ثملڤثصالػ ڣط

ٚبٰ   .ثملتنڤعغ ثلسياحيغ ڣثألماكڜ ثملڤثقٸ بيڗ ت
ا. 6  االجتماعي: األمن السياس ي االستق
ٙع ڣثالقتصإ ثلسياحغ خبڇث صڤثػ تعالي ٙغږ    ٚڣ ٙجغ ثلسياحيغ ثلٖڣڋ  تمتٸ بض ٚثٙ مڜ عاليغ بٖ  ثألمن ثالستق

، ڗ ڣثلسياس  ٜثئٚ ٙسها ڣعلګ ثلثالن ثلعالږ ٕڣڋ  مڜ ثلعٖيٖ ال  ٚثٙ قلغ مڜ تعاني ٛثلـ ما ثلج  ثألمن ثالستق

ٚث ڣثلسياس  ٚيمغ ڣتفش  ثلبطالغ ڣثنتشاٙ ڣتٖهٙڤ ثالقتصإ ثلقانڤڗ  لضعڀ نظ ٜثئٚ ڣثلفسإ ثلج  ٛثلـ ما فالج

ٚثٙحالغ  لګ باإلضافغ ثلغ٘ثئي، ڣثألمڜ ثلصحي، لألمڜ غياب مڜ تعاني  ثلجڤثٙ ٕڣڋ  منها تعاني ثلت ثإلستق

ٚع ڣثستفحاڋ ٙهاب ظاه  ثلٖڣڋ. ه٘ه ي ثإل
ما بن. 7 : غي مالي خ  متكيف
ٜثئٚ ي ثملاليغ ڣثلخٖماػ فالبنڤڅ    ٚيغ، ثلخٖماػ عڜ ڣمتخلفغ ضعيفغ ثلج  ثملقٖمغ ثلخٖماػ سڤث ثلعص

 يفإ ڣ لإلستقباڋ بالنسبغ سڤث ثلعملياػ بتڤطيڗ تسمِ ال قڤثنيڗ ك٘لڊ للسياٍ ثألجانظ، ڣ للمحلييڗ

ٙه، لګ ثلسياٍ يضا ثلخا ٚيقغ تعا٩ٙ ڣ  ثإلستثماٙ طبيعغ مٸ ثلسياےي ڣثلنشا٭ تمڤيل ثإلستثماٙ ط
: السياح مع متكي غي تنظي تسيي. 8 ي  العص
ٜثئٚ ي ثلتسييڇ ڣضاٵ ي ثملتمعڜ ڗ     ٙڅ ثلج ٜثئٚ، ي ثلسياحغ تسييڇ علګ ثلتسييڇ ه٘ث سڤ ثنعكاٝ يٖ  ثلج

ٙ  ڣمتابعغ ٕڣثػ ثلتقييږ غياب ك٘لڊ ٚثطيغ لګ باإلضافغ ڣثلٖڣلي، ثلڤطن ثلصعيٖ علګ ثلسياحغ تطڤ  ي ثلبيڇڣق
ثػ ٚث ٚثه ج شيڇثػ ثستخ  .ثلت

عي ضع. 9 ما املنت ن : السياح خ ي  الجزائ
ثػ ڣثلصيانغ ثلنظافغ ضعڀ    ٚتفعغ خٖماػ ڣثلخاصغ، ثلعمڤميغ ثلفضا  ثملحلييڗ للسكاڗ بالنسبغ ثلسعٚ ي م

ثػ ٙبيغ)ثلٖڣليغ قل للمنافسغ نڤعيغ ٗڣ  نق٨ ٗلڊ لګ يضاف .ثملحليغ ثملنتجاػ تبڇٛ ج٘ثبغ خٖماػ غياب ،(ثملغا

هيل ي سساػ ثملستخٖميڗ ڣمهنيغ ت  مٸ مالئمغ غيڇ تكڤيڜ ڣنڤعيغ خاصغ، ڣثلفنإځ ثلسياحيغ ڣثلخٖماػ ي ثمل

   .بامتياٛ سياےي ع٩ٚ متطلباػ

.املطل الثاني ع اإلستثما السياحي في الجزائ  : سبل تشجيع  
ٚف مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ علګ    ٜثئٚ، سنتع ي ثلج مصإٙ تمڤيل  ثلتٖثبيڇ ثملعتمٖع لتشحبيٸ ثإلستثماٙ ثلسياےي 

ٙيٸ ثلسياحيغ  سساػ ثملاليغ ثلٖثعمغ له٘ث ثلقطاٵ.ڣ ثملشا  ثمل
: ابي املعتم لتشحبيع اإلستثما السياحي في الجزائ ال: الت  أ

ا  .أ  العام: بالنظام املتعلق االستثما امتيا
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ٛثػ تقسيږ يمكڜ ٚيڜ ثملمنڤحغ ثلعام بالنظام ثملتعلقغ ثالستثماٙ ثمتيا   :)1(قسميڗ لګ للمستثم
حل عن .1 : نجا م  االستثما
ٙثػ تستفيٖ    ٛثػ مڜ ثلعام ثلنظام طاٙ ي ثالستثما ٚحلغ عنٖ جبائيغ ثمتيا ٛ  ال مٖع ي ثإلنجاٛ، م     تتجاڣ
 كما يلي: ڣهي سنڤثػ 3

ٚيبغ مڜ ثإلعفا - ٙيغ ثملشًڇياػ لكل بالنسبغ بمقابل، ثمللكيغ نقل ض ٜع ثلعقا  ثالستثماٙ؛ طاٙ ي ثملنج

جيل، مجاڋ ي ثابـ ٙسږ تطبيڄ - سيسيغ ثلعقٕڤ تخ٨  (5 ‰)تقٖٙ منخفضغ بنسبغ ثلت ٜيإثػ ثلت  ڣثل

 ثملاڋ؛ ٙٝ ي

ٙيغ، ثمللكياػ عفا - ٚسږ مڜ ثالستثماٙ طاٙ ي تٖخل ثلت ثلعقا ٙڬ  ثل ٙئ مڜ ثبتٖث ثلعقا  ثلحصڤڋ  تا

 عليڢ؛

ٚسږ مڜ ثإلعفا - ٚع تٖخل ثلت ڣثلخٖماػ، ثلسلٸ علګ (TVA)ثملضافغ  ثلقيمغ علګ ثل  نجاٛ ي مباش

ٕع كانـ ثالستثماٙ سڤث  محليغ؛ ڣ مستٙڤ

ٚسڤم مجاڋ ي (%3 ) ب تقٖٙ منخفضغ، نسبغ تطبيڄ - ٚكيغ ثل ٕع ثلسلٸ علګ ثلجم  تٖخل ثلت ثملستٙڤ

ٚع  .ثالستثماٙ نجاٛ ي مباش

حل عن .2  االستغالل: م
ٙئ مڜ ثبتٖث ثالستثماٙ يستفيٖ كما    ٚڣٵ تا ٛثػ مڜ ثستغاللڢ ي ثلش  : ثلتاليغ ثالمتيا

ٚيبغ مڜ ثإلعفا - ٚكاػ  ٙباٍ ض  ؛(IBS)ثلش

ٚسږ مڜ ثإلعفا -  .(TAP)حاليا  ثملنه ثلنشا٭ علګ ثل

ا .ب ح االمتيا  استثنائيا: املمن
ا.1   قيتها يج التي املناط في املنجز االستثما ٙثػ ه٘ه تستفيٖ :ت  :يلي مما ثالستثما
ا .أ    : عليها املتف اآلجال حس اإلنجا بعن

ٙيغ ثملقتنياػ كل يخ٨ فيما بعڤ٩ ثمللكيغ نقل حقڤځ  ٕفٸ مڜ ثإلعفا -  ثالستثماٙ؛ طاٙ ي تتږ ثلت ثلعقا

جيل مجاڋ ي ثابـ حڄ تطبيڄ - ٙها مخفضغ بنسبغ ثلت سيسيغ ثلعقٕڤ يخ٨ فيما باأللڀ 2 قٖ  ثلت

ٜيإثػ  ثملاڋ؛ ٙٝ ي ڣثل

ٜئيا ثلٖڣلغ تكفل - ٙيڀ كليا ڣ ج ػ ثملتعلقغ ثألشغاڋ يخ٨ فيما تقييمها بعٖ باملصا  ثألساسيغ باملنش

ٛمغ  ثالستثماٙ؛ إلنجاٛ ثلال

ٚيبغ مڜ ثإلعفا - ٚع تٖخل ثلت ثملستثناع غيڇ ڣثلخٖماػ ثلسلٸ يخ٨ فيما ثملضافغ ثلقيمغ علګ ثلض  مباش

ٚڣٵ نجاٛ ي ٕع سڤث كانـ ثملش  محليا؛ مقتناع ڣ مستٙڤ

ٚكيغ ثلحقڤځ  مجاڋ ي ثملخفضغ ثلنسبغ تطبيڄ - ٕع ثملستثناع، غيڇ ثلسلٸ يخ٨ فيما ثلجم  ڣثلت ثملستٙڤ

ٚع تٖخل  .ثإلستثماٙنجاٛ  ي مباش

                                                           

حميغ، نصيڇع يحياڣڬ،  –)1(  ابي الجبائي املعتم لتشجيع اإلستثما السياحي في الجزائفاتِ  ٜثثمل،   الت ي ثلج ئٚ لتقى ثلعلم ثلٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ 
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا  .8 -7، ٥.٥ 2016نڤفمبڇ  10ڣ  09بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل
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ف من اإلستغالل نطال معاين بع .ب ائ مصالح ط  : املستثم من طل عل بنا الض
ٚيبغ مڜ ثلفعلي ثلنشا٭ مڜ سنڤثػ 10 ملٖع ثإلعفا - ٚكاػ، ٙباٍ ض ٚسږ ڣمڜ ثلش ؛ ثلنشا٭ علګ ثل  ثملنه

ث سنڤثػ 10 ملٖع ثإلعفا - ٙئ مڜ بتٖث ٚسږ مڜ ثإلقتنا تا ٙڬ  ثل ٙيغ ثمللكياػ علګ ثلعقا  ي لتٖخ ثلت ثلعقا
 ثإلستثماٙ؛ طاٙ

ٜثيا منِ - نها مڜ ضافيغ م جيل مثل ثإلستثماٙ، تسهل ڣ تحسڜ ڗ ش جاڋ ثلعجٜ ت  ثإلهالڅ. ڣ

ا .2 طني: لإلقتصا بالنسب الخاص األهمي ا اإلستثما  ال
ٛثػ    ٙثػ ثملمنڤحغ ثإلمتيا  تستعمل عنٖما السيما ثلڤطن لإلقتصإ بالنسبغ ثلخاصغ ثألهميغ ٗثػ لإلستثما

ڗ مڜ خاصغ تكنڤلڤجيا نها   .مستٖثمغ تنميغ لګ ڣتفض  ثلطاقغ ڣتٖخٚ ثلبيئغ علګ تحافٴ ش
ٜثيا تخ٨ ڗ ڣيمكڜ    ٙثػ له٘ه منحها يمكڜ ثلت ثمل  : يلي بما جٜ ڣ كال ثإلستثما
حل في. أ  ا 5 أقصاها مل اإلنجا م  : سن

ٚسڤم مڜ عفا - ٚثئظ ثل ٚڥ  ثإلقتطاعاػ مڜ ڣغيڇها ڣثلض ثػ علګ ثملطبقغ ثلجبائي ثلطابٸ ٗثػ ثألخ  ثإلقتنا

ٚيڄ  عڜ سڤث ٙيغ ڣثلخٖماػ للسلٸ ثملحليغ ثلسڤځ  مڜ ڣ ثإلستيڇثٕط ٚڣ  ثإلستثماٙ؛ إلنجاٛ ثلض

جيل حقڤځ  مڜ عفا -  يجظ ثل٘ڬ ثلقانڤني ثإلشهاٙ ڣك٘ث لإلنتاه ثملخصصغ ثمللكياػ بنقل ثملتعلقغ ثلت

 عليها؛ يطبڄ ڗ

جيل حقڤځ  مڜ عفا - سيسيغ ثلعقٕڤ يخ٨ فيما ثلت ٚكاػ ثلت ٜيإثػ للش  ثملاڋ؛ ٙٝ ي ڣثل

ٚسږ مڜ عفا - ٙيغ ثمللكياػ يخ٨ فيما ثل  لإلنتاه. ثملخصصغ ثلعقا

حل في .ب ا 10 أقصاها مل اإلستغالل م ٙئ مڜ ثبتٖث :سن ٚڣٵ معاينغ تا  اتعٖه ثلت ثالستغالڋ ي ثلش
 :ثملستثمٚ بطلظ مڜ ثلجبائيغ ثملصالح

ٚيبغ مڜ ثإلعفا - ٚكاػ؛ ٙباٍ ض  ثلش

ٚسږ مڜ ثإلعفا - . ثلنشا٭ علګ ثل  ثملنه

ٜثيا علګ ٛيإع    ع ثمل ٚٙ ثملجل٠ ڗ يمكڜ ثمل٘كٙڤ ٜثيا منِ لإلستثماٙ ثلڤطن يق ٚيٸ طبقا ضافيغ م بڢ  مڤڋ ثملع للتش
ٛثػ ه٘ه علګ ثلحصڤڋ  ڣيمكڜ ٚب ثإلمتيا ٜيغ ثلڤحيٖع ثلشبابيڊ مڜ بالتق ٚك ٙثػ علګ للحصڤڋ  ثلالم  ثإلستما

ٚيِ ثلخاصغ ٜثيا ڣطلظ ثإلستثماٙ بتص ٙيغ ثملساعٖثػ كل علګ ثلحصڤڋ  ڣك٘ث ثمل ٚڣ  يمكنهږ ڣكما مللئها، ثلض

ٙثػ ه٘ه علګ ثلحصڤڋ   .ثإللكًڇڣني ثملڤقٸ مڜ خالڋ ثإلستما
 

:ا: ثاني يع السياحي يل املشا  مصا تم
ٙيڜ يڤجٖ    ٙيٸ لتمڤيل ساسيڗ مصٖ  )1(:هما ثلسياحيغ ثملشا
: املصا .1 اخلي  ال
با. أ  يٸ سياسغ تتحٖٕ ما غالبا :املحتجز األ ٙباٍ تٛڤ ٚكغ ڬ ي ثملساهميڗ علګ ثلسنڤيغ ثأل  ڣ كانـ سياحيغ ش

ٙيغ ٙباٍ علګ معٖڋ تجا ٜع ثأل ٙع قبل مڜ ثملحتج ٚكغ ٕث ٙباٍ تعتبڇ حين ثلش ٜع ثأل ٙث ثملحتج  لتمڤيل ٙئيسيا مصٖ

                                                           

ٙع،  –)1(  يماڗ نڤث ٚثبي،  ٜع ثلع ا السياحيحم كي أساسي لنجا اإلستثما يل ك ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ثمللتقى ثلعلم ثل، التم ي ثلج  ڣٖڣلي حڤڋ: ثلسياحغ 
، جيجل، يڤمي  ٚثئٖع، جامعغ محمٖ ثلصٖيڄ بڜ يحي ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا   .215 -212، ٥.٥ 2016فمبڇ نڤ  10ڣ  09ثمل
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ػ ي ثلتڤسٸ ٚغږ ڣعلګ .ثملنش ٚكاػ عماڋ ي ڗ ثلتڤسٸ مڜ ثل ٚغڤب ثلش ڗ بڢ م يٸ ف ٙباٍ تٛڤ  ثملساهميڗ علګ ثأل

ٚغڤب ثآلخٚ هڤ ٙضاڗ ثلهٖفاڗ ڣه٘ثڗ بڢ م ٙتفاٵ معٖڋ :متعا يٸ فا ٙباٍ تٛڤ ٜع ٙباٍ معناه ثأل  ڣبالتالي قل محتج

ٙباٍ ي بط ڣ قل نمڤ معٖڋ ٙڬ  مڜ يصبِ ٗلڊ ڣعلګلألسهږ  ثلسڤقيغ ثلقيمغ ي ڣبالتالي ثملستقبليغ ثأل ٚڣ  ثلض

ٙثسغ ٚكغ تستطيٸ مٖڥ ڬ لګ ٕ يٸ ثلش ٙباٍ تٛڤ ٛها مڜ بٖال ثأل  ثلعڤثمل ليڢ بتحليل ثلتڤصل يمكڜ ما ڣهڤ ثحتجا

ٚع ث يٸ سياسغ ي ثمل ٙباٍ تٛڤ ٚكغ تقڤم فعنٖما ثلٖيڤڗ  سٖثٕ لګ ثلحاجغ بينها مڜ ڣثلت ثأل ٚڣ٩ بسٖثٕ ثلش  ثلق

نها تڤثجڢ بٖيليڗ ٚيڄ عڜ ثالستحقاځ عنٖ ثلق٩ٚ تسٖيٖ ما :ف ٚتيباػ عمل ڣ جٖيٖ ق٩ٚ عمل ط ٕٚ ت  قيمغ ل

ٗث ثل٘ثتيغ، مڤثلها مڜ ثلق٩ٚ ٚثٙ ف ڗ تماما ثلق٩ٚ ثستهالڅ هڤ كاڗ ثلق ٙباٍ ثحتجاٛ يتطلظ ٗلڊ ف   .ثأل
ٚف :االستئجا ب. ٜم عقٖ ثنڢ علګ يع جٚ يل  ثألصڤڋ  مڜ صل ملالڊ عليها متفڄ بمڤثعيٖ محٖٕع مبالغ ٕفٸ ثملست

جٚ ثألصل يقٖمها ثلت ثألڣڋ بالخٖماػ ثنتفاٵ لقا   سنغ 20 تكڤڗ  ما غالبا ڣثلت ثلتعاقٖ لفًڇع ثملست
ٙع ڣتقڤم كٌڇ، ڣ ٚكغ ٕث صل ثلسياحيغ ثلش ڗ ڣله٘ث خٖماتڢ مڜ لتنتفٸ ثألصڤڋ  مڜ باستئجاٙ   ثالستئجاٙ ف

 ڣثلٖيڜ ثالستئجاٙ بيڗ ي ثلتمڤيل تشابڢ ڣيڤجٖ محٖٕع ألصڤڋ  ثألجل ثلطڤيلغ ثلتمڤيل مصإٙ مڜ مصٖٙ يعتبڇ

ڗ ل٘لڊ ثابتغ تعاقٖيغ ثلًڈثماػ منهږ كل علګ يًڇتظ حين مڜ جٚ مٖيڤنيغ ف ٜٕثٕ ثملست جٚ عنٖما ت  صال يست

ٚفٸ مما ثإليجاٙ بمقٖثٙ ٚه مڜ ي  :هي ثالستئجاٙ ألشكاڋ ٙئيسيغ نڤثٵ ثالثغ ڣهناڅ ثملاليغ، مخاط
سسغ تستفيٖ حين :املباش االستئجا -  ال تملكڢ؛ صل منفعغ مڜ ثمل

ٙه يقڤم ثږ صڤلڢ مڜ صال ثلفنٖځ يبيٸ ثلحالغ ه٘ه ي :االستئجا عا البيع -  ثملشًڇڬ؛ مڜ باستئجا

ٚثف ثالثغ تڤجٖ ڣهنا :الثالثي االستئجا - جٚ، هي ثلعمليغ ي ط جٚ ثمل  يغبعمل يقڤم ثل٘ڬ ڣثملق٩ٚ ثملست

ٚث تمڤيل جيڇ ثألصل ش  .محل ثلت

يلي االستئجا . خ قابليتڢ بعٖم ثلتمڤيلي ثالستئجاٙ :يتميڈالتم ي بمڤثفقغ ال ثإللغا ڣ للف جٚ ثلعقٖ طٚ  ثمل

جٚ،  ام غالبا ثملعٖثػ حالغ ففي ثألصل نڤٵ حسظ تتفاڣػ محٖٕع ٛمنيغ لفًڇع ثملالي ثالستئجاٙ تكڤڗ عقٕڤ ڣثملست
 ثلصيانغ خٖماػ ثلتمڤيلي ثالستئجاٙ عقٖ يتضمڜ ڣال ثألقل، علګ ثلحياع ثإلنتاجيغ مٖع نصڀ ثلعقٖ مٖع تكڤڗ 

جٚ علګ تكاليفها عظ يقٸ بل ٙيٸ ثلسياحيغ بع٬ ڣتسعګ ثملست ٜع ثستئجاٙ لګ ثملشا  اتحتاجه ثلت ڣثملعٖثػ ثألجه
ٙځ  )ثستئجاٙ مثل: ثلتشغيل لعمليغ ٜڣث ٚثعيغ ثل ٙيغ ثلش ٚڥ ثلساحليغ(  تحتاجها ثلت ڣثلبخا ٜيڜ  ثلق  مڜ ثملجه

ث ثملتخصصيڗ جيڇ سنڤثػ عٖٕ بڢ يثبـ عقٖ علګ بنا ٗث ثلت ٜمنيغ ثلفًڇع ثنتهـ ما ڣ ٜع ٕٙ مٚ يصبِ ثل ٜما مل ثألجه
ٚع للجهغ يكڤڗ  ڣقٖ ثملالكغ ثلجهغ لګ ج ٚث ثلحڄ ثملست  قل يكڤڗ  ما ڣغالبا مسبقا عليڢ متفڄ بسعٚ ثملعٖثػ بش

ٚها مڜ   .ثألصلي سع
جيڇ ه٘ث ڗالتشغيلي:  االستئجا .  ألصل،ل ثالفًڇثض  ثلعمٚ لنهايغ تمتٖ ال ثألجل قصيڇع محٖٕع لفًڇع يكڤڗ  ثلت

ڗ جٚ لألصل ثلكليغ ثلتكلفغ تغطي ال ثإليجاٙقسا٭  ڣ نما ثمل  عإع خالڋ مڜ ڣ بيعڢ خالڋ مڜ تغطيتڢ يتږ ڣ

جيڇه ٚع ت ٚڥ  م خا٥ خ ٚيڜ ڣبقيمغ أل ٙيڢ خ ٚڣف باختالف تختلڀ يجا ٚڣنغ ثإليجاٙ ظ  منفعغ علګ ثلطلظ ڣم

ع تفضل ڣعإع .ثألصل جيڇ عقٕڤ ثملنش ٚغظ ثلتشغيلي ثلت جٚ ثألصل تملڊ عٖم ي عنٖما ت ٚث ثمل  إلتباعها نظ

ٙتقا صڤلها تحٖين علګ تقڤم ثسًڇثتيجيغ   .مستمٚ بشكل بها ڣثال
: املصا .2 جي  الخا
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ػ مام تتاٍ    ٙجيغ بٖثئل عٖع ثلسياحيغ ثملنش ٙيغ ثلبنڤڅ مڜ ثلتمڤيل بينها مڜ للتمڤيل خا  ګل ڣثللجڤ ثلتجا
 .ثلتمڤيل ثإلسالميغ صيغ

يل .1 : البن من التم ي  التجا
ٙ  للبنڤڅ     ٛمغ باألمڤثڋ ثالقتصإ مٖثٕ ي ساس  ٕڣ لڊ لتنميتڢ ثلال ٚيڄ عڜ ٗڣ  مصإٙ مڜ ثألمڤثڋ تجميٸ ط

ي ثږ ثملختلفغ ثالٕخاٙ يعها   تجميٸ مجاڋ ي سڤث معينغ ڣقڤثعٖ س٠ ڣفڄ ثملختلفغ ثالستثماٙ مجاالػ تٛڤ

يعها، مجاڋ ي ڣ ثألمڤثڋ لڊ باستثماٙ تقڤم فالبنڤڅ تٛڤ ٚڣ٩ شكل علګ بمنحها ثألمڤثڋ ٗڣ  إلنشا للعمال ق

ٙيٸ مختلڀ ٚها ثجل مڜ ڣ جٖيٖع كانـ سڤث ثملشا   .تطڤي
ٚڣ٩ تصنيڀ يمكڜ     ثل٘ڬ طڤيلغ( متڤسطغ، ،)قصيڇعثملٖع  معياٙ منها معاييڇ عٖع لګ ثلبنڤڅ تمنحها ثلت ثلق

 :يليكما  فيڢ ثلتفصيل سيتږ
يل ق.أ ٚڣ٩ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث يڤجڢ :األجل ط ػ ثلق ٙثػ تمڤيل لګ تحتاه ثلت للمنش  ثلحصڤڋ  مثل ثالستثما

ٙثػ، علګ ، مباني عقا ٚڣڗ غايغ لګ حيانا تمتٖ ڗ ڣيمكڜ سنڤثػ سبٸ تفڤځ مٖتها ڣثلت ثلخ،...ٙثض   سنغ، عش

ٚڣ٩ ه٘ه تتميڈ نها تنطڤڬ  ثلق  .ثلضخمغ مٖتها ڣمبالغها طڤڋ  بسبظ عاليغ مخاطٚ علګ ب
سط األجل:  .ب ٙيغ ثألنشطغ تمڤيل بغ٩ٚ تمنِ ڣهي سنڤثػ ڣخم٠ سنغ بيڗ جالها تًڇثٍڣق مت  ثالستثما

ٚڣعاػ ثلعملياػ ثلٚسماليغ بع٬ ڣخاصغ ٚث مثل للمش ٚڣ٩ ه٘ه تكڤڗ  ما عإع جٖيٖع، الػ ش  مكفڤلغ ثلق

 ثملفاجت ثالنقطاٵ خطٚ مڜ ڣثملقًڇ٩ ثملق٩ٚ مڜ كل جل حمايغ مڜ ٕفعاػ علګ سٖثٕها ڣيتږ معيڗ بضماڗ

 ماليغ. ألسباب ثلتسٖيٖ عڜ للمٖيڜ
ٙيغ ثلبنڤڅ لٖڥ ثلتڤظيڀ نڤثٵ فضل مڜ تعٖ :األجل قصي ق. ٚث ثلتجا ڗ ثستحقاقها جل لقصٚ ڣنظ  ف

ٙنغ منخفضغ تكڤڗ  ثلفائٖع عليها سعاٙ ي مقا ٚڣ٩، نڤثٵ ببا ٜيٖ ال مٖتها ثلق  ي ساسا ڣتستخٖم سنغ عڜ ت
ٙڬ  ثلنشا٭ تمڤيل ػ ثلجا ٚنامٌ تحٖٕ قٖ ڣ للمنش ٙيجيا تحل بحين لتسٖيٖها ٛمن ب ٕٙ محلها تٖ  ثلعمال مڤث

ٙئ ي بتجٖيٖها تقڤم ڣقٖ ثل٘ثتيغ، ڬ بشكل ثستحقاقها تڤث  بتجٖيٖها ثلبنڊ يقڤم ڗ قبل لكڜ آلخٚ مڜ عام ٕٙڣ

كٖ ڗ مڜ بٖ ال ٗث نشاطڢ، مٸ تتڤثفڄنها ڣب ثلعميل متطلباػ مڜ تناسبها مڜ يت نڢ تناسبڢ ال نهاب  ڣجٖ ڣ  يقڤم ف

ٚڣ٭ بتعٖيل يقڤم نڢ حت بتصفيتها ه ڣ ثلتعاقٖ ش ٙئ قبل حت لغا  .ثالستحقاځ تا
يل صيغ .2 : التم  اإلسالمي
ٜمغ ثإلسالميغ ثلبنڤڅ    ٚيعغ قڤثعٖ بتطبيڄ ثملختلفغ ڣتعامالتها تهانشاطا ي مل نصاف عٖڋ مڜ ثإلسالميغ ثلش  ڣ

ڣڗ  ثملعامالػ ي ٙيٸ تمڤيل ڣيعٖ ثآلخٚ، ثلبع٬ لحساب ثلبع٬ حقڤځ  علګ ثالستيالٕڣ  حٖڥ ثلسياحيغ ثملشا

ػ حين. تمڤيلهاي  ثإلسالميغ ثلبنڤڅ تتٖخل ثملجاالػ ثلت ٚع تطٙڤ  ثلتنظيڇ حين مڜ ثإلسالميغ ثلبنڤڅ فك

ٙسغڣ  ٚػ ثملما ٚبيغ ثلٖڣڋ  مختلڀ ي ثنتش ٙيغ ي مجاالػ تتٖخل صبحـ ڣلقٖ ثلع  مڜ تختلڀ ال ڣهي كثيڇع ثستثما

ٙيغ ثلبنڤڅ عڜ ثملبٖ حين لغ يتعلڄ فيما ثلتجا  خطغ ڬ بتنفي٘ قبل قيامها لكنها ثلقطاٵ، ه٘ث ي ثالستثماٙ بمس

ٙيغ كٖ جل مڜ ثإلسالمي ثلفقڢ ٙجاڋ كباٙ ملڤثفقغ تخضٸ نهاف ثستثما جامها مٖڥ مڜ ثلت ٚيعغ ڣمبإ ثن  ثلش
 بحكږ فيها ثلٖخڤڋ  يمكنها ال ثلت ثملجاالػ ثلسياحيغ بع٬ فهناڅ ڣثلسفٚ ثلسياحغ مجاڋ ي ڣحت ثإلسالميغ،

ٙضها ٚيعغ حكام مٸ تعا ٙيٸ بع٬ تمڤيل مثل  ثلش  تعاطي فيها يتږ ثلت ڣثألماكڜ ثلليليغ كالنڤثٕڬ ثلًڇفيهيغ ثملشا

ػ كبنا ثلسياحيغ ببع٬ ثملجاالػ متعلڄ ثالستثماٙ يبقىڣ . ثلخ ...ثلكحڤلياػ  ثملنتجعاػ ثلسياحيغ، ثملنش

ٙسها ثلت ثإلسالميغ ثألٕڣثػ ڣفڄ بتمڤيلها تقڤم فالبنڤڅ ثإلسالميغ نڤثعڢ، بمختلڀ ثلنقل ي ثملساهمغڣ  كما  .تما
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ٚفيغ شيكاػ مڜ ثملسافٚ يحتاجڢ ما تڤفيڇ تستطيٸ نها   مڜ تهږحاجا لهږ مڜت ڣ  للسياٍ سياحيغ شيكاػڣ  مص

ٚيڄ ثلعمالػ ٛثلـ لكنها ثالئتماڗ بطاقاػ صٖثٙ لګ باإلضافغ ثلكمبيڤتٚ، ڣ بالتلك٠ ثلتحڤيل عڜ ط  حٖيثغ ما

ٙڬ  ه٘ث ثملجاڋ ي ثلعهٖ ي ثلنظام ڣمبإ يتعا٩ٙ ال بشكل عٖثٕها يتږحت  ثالستثما  خاصغ ثإلسالمي ثملصٚ

ٚػ ثلبطاقاػ " ڣقٖمڜ  ثلنڤٵ ه٘ث ثستخٖثم عملياػ علګ فڤثئٖ بف٩ٚ يتعلڄ فيما  ثالئتماڗ بطاقاػ بع٬ ظه

ٚضـ ڣقٖ ٜئيا ثملتمثلغ ڣ تكاليفها تغطيغ جل مڜ طفيفغ ٙسڤم عليها ف ٚځ  ي ج  ي ثإلسالمي ثلبنڊ بيڗ قيام ثلف
ي )حامل  منڢ ثملبلغ ل٘لڊ ثلبنڊ ثستالم بيڗ ڣ عنڢ نيابغ ثلبطاقغ حامل مشًڇياػ مبالغ ٕفٸ  ڣقـ ثلبطاقغ( 

ٚځ  ي ثملتمثلغ عمڤلتڢ علګ ثلبنڊ يحصل الحڄ"  كما ٚف سعٚ بيڗ ثلف  ڣه٘ه ثملحليغ، ثلعملغ ڣ ثألجنبيغ ثلعملغ ص

 .للبنڊ ٙبحا تعتبڇ ثلعمليغ
ڗ ٗلڊ ٙغږ ٚبغ ف ٛثلـ ثلسياحغ مجاڋ ي ثإلسالميغ ثلبنڤڅ تج ٚجٸ ڣقٖ حٖيثغ ما  :ٙئيسييڗ سببيڗ لګ ٗلڊ ي

ٚكيڈ - ي؛ ثلنظام ٕعائږ بتثبيـ ثلبنڤڅ ه٘ه علګ ثلقائميڗ ثلجهٕڤ ت  ثملصٚ

 ملبإ ثملجاالػ ثملنافيغ بع٬ ي ثلڤقڤٵ مڜ تفإيا ثلسياحغ قطاٵ ي ڣثالستثماٙ ثلٖخڤڋ  مڜ ثلح٘ٙ -

ٚيعغ  .ثلش

ٚځ  تڤجٖ ثل٘كٚ ثلسابقغ ثملصإٙ لګ باإلضافغ    ٚڥ  ط  لګ ثللجڤ منها ثلتمڤيل علګ للحصڤڋ  ليها ثللجڤ يمكڜ خ

 .ثملالي ثلسڤځ  لګ ثللجڤ مكانيغ يعن ما ڣثلسنٖثػثألسهږ 
اعم للسياح في الجزائثالثا:  سسا املالي ال  :امل

 )1(تمثلـ فيږ يلي:    
طني ملجلا .1 : ال  للسياح
بٖث كلڀڣ ،  2200 سنغ نش ئ     مڜ ثلت ثألٕڣثػڣ  ثلتٖثبيڇ كل ثقًڇثٍڣ  للسياحغ، ثلڤطنيغ ثلسياسغ ي ٙيڢ ب

ٚقيتها،ڣ  ثلسياحيغ تنميغ ثلنشاطاػ تشجيٸ نهاش ڬ تقييږ تقٖيږڣ  ت ٜثئٚ، ي ثلسياحغ حالغ لتطڤيٚ ٕٙڣ  كما ثلج

ع ي باملساهمغ ثملجل٠ ك٘لڊ كلڀ ٚقيغ صٙڤ ٜثئٚ ت  ثلسياحيغ. ثلج
ا .2 ي طني ال : ال  للسياح
ٚسڤم بمڤجظ نش ئ    ّٙ 88/214ٙقږ  ثمل ٙكغ ي تتمثلڣ ، 1988كتڤبٚ  ي ثمل  ثلڤطنيغ ثلسياسغ عٖثٕ ي ثملشا

ٙكغڣ  ثلسياحغ،  بمجاڋ ثلخاصغ ٚثػ ي ثملشا ٚتبطغ ثلٖڣليغ ثلتظاه   .ثملعٖنيغ ثلحماماػڣ  ثملناخيغ بالسياحغ ثمل
كال.3 طني ال  :السياحي للتنمي ال
ٚسڤم حسظ    ٚڬ  21ي  ثلصإٙ 98/70ٙقږ  ثمل  ثالستغالڋ مناطڄ صيانغڣ  بحمايغ مكلفغ ، فه1998فيف

ٙثض  ثلسياےي، ٙيغ ثقتنا ثأل ٚڣ ٙيٸ تخصيصهاڣ  ثلض ٚثڣ  ثلسياحيغ، للمشا ٙثسغ ج ٙثض  ثلتهيئغ ٕ  ثملخصصغ لأل

 ثملعٖنيغ.ڣ  ثلفنٖقيغ ثلسياحيغ لألنشطغ
 
 
 

                                                           

ٚثه سليمغ،  –)1(  ٙج طني خالل فت )جاڋ سعيٖ،  يع اإلقتصا ال يل لتن ي كأحسن ب ثمللتقى ثلعلم ثلٖڣلي ، (2015-2000اقع السياح الجزائ
ٚثئٖع، جامعغ محمٖ  ٙب ثلٖڣليغ ثل مڤڋ نحڤ ثإلستفإع مڜ ثلتجا ٜثئٚ بيڗ ثلڤثقٸ ڣ ثمل ي ثلج ، جيجل، يڤمي حڤڋ: ثلسياحغ   10ڣ  09ثلصٖيڄ بڜ يحي

  .161، ٥ 2016نڤفمبڇ 
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: فا املطل الثال     في الجزائ 2025مخطط التهيئ السياحي في 
هٖثف مخطٰ ثلتنميغ ثلسياحيغ، ٕيناميكياػ ثلتهيئغ ثإلقليميغ     ٚف علګ  لګ ثلتع نهٖف مڜ خالڋ ه٘ث ثملطلظ 

   )1(ڣثألقطاب ثلسياحيغ ثلسبعغ ڣفڄ مخطٰ ثلتنميغ.
فا اف مخطط التهيئ السياحي في  ال: أه  :2025أ

طاٙ ث    ٜثتعتبڇ جٜ ال يتجٜ مڜ ثملخطٰ ثلڤطن لتهيئغ ثإلقليږ ڣ ي ثلج ٚجعي لسياسغ ثلسياحغ  ئٚ سًڇثتيۑي م
 : مڜ خاللها تقڤم ثلٖڣلغ بـثلت 

ٛمنيغ مختلفغ سڤث علګ ثملٖڥ ثلقصيڇ ) - فاځ  يتها حڤڋ تطٙڤ ثلسياحغ علګ مستڤڥ  ڣ 2009ع٩ٚ ٙ    )
ڣ علګ ثملٖڥ ثلطڤيل )2015علګ ثملٖڥ ثملتڤسٰ ) جل جعل 2025(  طاٙ ثلتنميغ ثملستٖيمغ مڜ  ي   )
ٜثئٚ بلٖ مستقبل؛  ثلج

ٚڣ٭ قابليغ تجسيٖه؛  -  تحٖيٖ ڣسائل ڣضعڢ حيڈ ثلتنفي٘ ڣتحٖيٖ ش

ٛڗ ثإلنصاف ثالجتماعي ڣثلفعاليغ ثالقتصإيغ ڣحمايغ ثلبيئغ؛ - طاٙ ثلتنميغ ثملستٖيمغ تڤث ي   ضماڗ 

ٚيغ مڜ  - ٜثئ ي خٖمغ ثلسياحغ ثلج ٙيخيغ للبالٕ ڣڣضعها  ٙفعهاتقڤيږ ثلٌڇڣع ثلطبيعيغ ڣثلثقافيغ ڣثلتا  جل 
ڣبيغ ثملتڤسطيغ ي منطقغ ثألٙڣ  .لګ صڀ ثلڤجهاػ ثلساميغ 

طاٙ ث  ي  كملڢ ڣلكل منطقغ مڜ ثلًڇثب ثلڤطن ثلتڤجيهاػ ثإلسًڇثتيجيغ للتهيئغ ثلسياحيغ  لتنميغ يحٖٕ به٘ث للبلٖ 
 .ثملستٖثمغ

: يناميكيا التهيئ اإلقليمي  ثانيا: 
ٚتكٜ ثملخطٰ ثلڤطن لتهيئغ ثإلقليږ      ٕيناميكياػ ڣهي: علګ خمسغي
ٜيٜ جلظ ف٥ٚ ثالستثماٙ ڣثلتناف٠؛1 ٜثئٚ" لتع  . تقڤيږ ڣجهغ "ثلج

لڊ بًڇشيٖ ثالستثماٙ؛2 ٚڥ ثلسياحيغ ثلساميغ ٗڣ  . تنميغ ثألقطاب ڣثلق

ٚنامٌ نڤعيغ سياحيغ؛3 عٖثٕ ب  . 

ٚثكغ عمڤميغ ڣخاصغ؛4     قامغ ش ٜيٜ ثلسلسغ ثلسياحيغ ڣ لڊ بتع  . تنسيڄ ثلعمل ٗڣ

يڜ ڣجلظ    . 5 جل ٕعږ ثلنشاطاػ ثلسياحيغ ڣك٘ث ثملطٙڤ تحٖيٖ ڣڣضٸ حيڈ ثلتنفي٘ مخطٰ تمڤيل عملي مڜ 
ٚيڜ ڣثملتعامليڗ  .كباٙ ثملستثم

هالػ ثلخاصغ بكل منطقغ مڜ ثلًڇثب  7كما حٖٕ ثملخطٰ ثلڤطن لتهيئغ ثإلقليږ  مناطڄ سياحيغ كبڇڥ ڣفقا للم
: )ثملنطقغ ثلشماليغ/ ڣسٰ، ثملنطقغ ٚځ  ثلڤطن ٚځ 1ثلشماليغ/ ش ٚبيغ، 2، ثملنطقغ ثلشماڋ/ ش ، ثملنطقغ ثلغ

ٚث ثلكبڇڥ( ح  .منطقغ ثلهضاب ثلعليا، منطقغ ثلجنڤب، منطقغ ثل

نشا سبعغ )    فاځ ثلتنميغ ثلسياحيغ ،قامـ ثلسلطاػ ثلعمڤميغ ب طاٙ  ي  قطاب سياحيغ7ڣ تلبيغ   بهٖف  ( 
ٗ ستتمتٸ ه٘ه ثألقطاب باإلستقال لڄ سڤث علګ ثلصعيٖ ثلڤطن      طلظ ثلسڤځ  ڣ  ليغ ثلكافيغ ثلت ستجعلها تت

 ثلٖڣلي.
:07ثالثا: األقطاب السياحي السبع ) ف مخطط التنمي  ) 

 شمل مخطٰ ثلتنميغ ثلسياحيغ ثألقطاب ثلسياحيغ ثلسبعغ ثلتاليغ:   
                                                           

ٙئ:   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurمڤقٸ ثلتصفِ:  -)1(  . 08/03/2017، ثلتا

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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 : القط السياحي املتمي شمال ش . 1

كٌڇ مڜ  )سكيكٖع ،قاملغ    ٚثٝ ،تبسغ ( يتميڈ ب ه ٙف ،سڤځ   874.000كلږ مڜ ثلساحل ڣ 300،عنابغ ،ثلطا
ٚع للتنميغ ثلسياحيغ علګ ثملستڤڥ ثلجهڤڬ ،يتڤفٚ ه ٙتكاٛ ڣبمثابغ ثلقاط ٘ث هكتاٙ مڜ ثلغاباػ،كما يعتبڇ نقطغ 

ي ثلجباڋ مكانياػ كبيڇع لتطڤيٚ ثلسياحغ   .ثلقطظ علګ 
سط املتمي   القط السياحي. 2   :شمال 

ڣ ڣ بج    ٚع ،تيڈڬ ٛڣ ٕٚثٝ ، ثلشلڀ ، عيڗ ثلٖفلګ ،ثملٖيغ ، ثلبڤي ٛع ،ثلبليٖع ،بڤم ٜثئٚ ثلعاصمغ ،تيبا ايغ )ثلج
ي ڣسٰ ثلبالٕ ڣعلګ ڣثجهغ ثلبحٚ ثألبي٬ ثملتڤسٰ ڬ   كلږ 615يمتٖ علګ مسافغ   (يتميڈ ه٘ث ثلقطظ بمڤقعڢ   ،

ٚڬ ، ڣه٘ث يخٖم51 ٜثئ ٚيٰ ثلساحلي ثلج ساٝ ثلتنميغ ،كما يضږ ڣسائل  % مڜ ثلش ثلبنيغ ثلتحتيغ ثلت تمثل 
ٚثحغ ثإلستثنائيغ علګ ثملستڤڥ ثلڤطن ڣثلٖڣلي يقٖم خٖماػ متنڤعغ ألقطاب ثلنشاطاػ ثلصناعيغ ڣملا لڢ مڜ  ثل

 .مكانياػ تساعٖه علګ ج٘ب ثلسياٍ
 
ب. 3  : القط السياحي املتمي شمال غ

ٚثڗ ،عيڗ تيمڤشنـ ، تلمساڗ ،    ي )ڣه ٚث مستغانږ ،معسكٚ ،سيٖڬ بلعباٝ ڣ غليڈثڗ ( بمڤقعڢ ثلجغ
ٚئيس  لهڤثع  قل مڜ ساعتيڗ مڜ ثلسڤځ ثل سبانيا(. ه٘ث  ثالسًڇثتيۑي ثلهام ثل٘ڬ يقٸ علګ  ڣبا ) ثلسياحغ ألٙڣ

ع  ²كلږ 35.000ثلقطظ صاحظ مساحغ  يضږ معٖثػ معتبڇع علګ ثملستڤڥ ثلڤطن ڣ   متنڤٵ ببنيغ ثلتحتيغ متطٙڤ
ٙڣٝ لبع٬ ڣثلٖڣل كبڇ ڣشغٙڤ غيڇ مٖ ٚيغ ڣمتنڤعغ مږ يشجٸ جاٗبيغ  مكانياػ ث ي، خٖماػ، صناعغ ثقيلغ، 

ثػ ثلسياحيغ.  ثلفضا
ب ش  . 4  :القط السياحي املتمي جن

ٚع ڣثلڤثٕڥ( يغطي مساحغ تقٖٙ ب    ٕٚثيغ ،بسك مليڤڗ نسمغ .  1.5ڣعٖٕ سكاڗ يقٖٙ بحڤثلي  ²كلږ  160.000)غ
.عالڣع علګ ٗلڊ، مٸ  ٚث ح ٙئيسيا ڣبڤثبغ لل ٜث  ٚك ٙها م ٕٚثيغ باعتبا  غ

ب:  القط السياحي املتمي. 5 ب غ   جن

ٙثٙ ، بشاٙ ( يغطي مساحغ تقٖٙ ب     ٕ ٙع " هڤ قطظ –" تڤثػ  ²كلږ  603000) ث ٚثف ٗڣ بعٖ عالم   غٙڤ مٸ   ت
يغ(.)ثملنطقغ ثل  فضا جٖيٖ ٕيناميكي متيڗ  حٖٕڣ

( :يالقط السياحي املتمي الكب. 6  )الهقا

ليڈڬ ڣيغطي مساحغ تقٖٙ بحڤثلي    ي ڣاليغ  ساسا  ٚڣثػ طبيعيغ، . ²كلږ  284.618"ثلهقاٙ" يقٸ  ثاٙ ث بڢ ث قافيغ ڣ
ي ثملستقبل، ثملساحاػ ثلكبيڇع 03 تمثل  ي تنميغ ثلسياحغ  ٙئيسيغ تساهږ  ثملتميڈ تشمل   ي ه٘ث ثلقطظ  صڤڋ 

ٙيخيغ ثلعاليغ. ٚف ثلحظيڇع ثلڤطنيغ     )   لڤحاػ ثلكهڤف تعبڇ عڜ قيمتها ثلتا ي محم مڜ ط ه٘ث ثلًڇثف ثلثقا
 م. 1981نسكڤ عام ثلحظيڇع ثلڤطنيغ بالطاسيلي( ڣقٖ صنڀ كًڇثف عالم مڜ قبل ثليڤ 

( :الكبي  . القط السياحي املتمي7  )األهقا

ڣ  مڜ ثلًڇثب ثلڤطن ه٘ث ثلقطظ محا٭ بڤاليغ تمنڇثسـ   ²كلږ 456200)ثألهقاٙ( يغطي مساحغ تقٖٙ بحڤثلي    
قليږ ڣثسٸ نها قطظ ب  ٜخٚي  هڤ  ليها علګ  ڗ ينظٚ  الكثيڇ مڜ ثلٌڇڣثػ ثلطبيعيغ ڣثلثقافيغ، كما يمكڜ 

ي ثملنطقغ.  ي تنميغ ثلسياحغ  ٙتفاٵ ثلقيمغ  ي  سًڇثتيۑي، ڣث ي ثملتمثل  ٚڬ، ثلطبيعي ڣثلثقا ثلهقاٙ هڤ  ثلًڇثف ثألث
يضا علګ ثلصعيٖ ب  جٖيٚ  .إلقتصإڬ ڣثإلجتماعيث ڗ يستغل لي٠ فقٰ علګ ثلصعيٖ ثلسياےي ڣلكڜ 
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 خاتم الفصل الثاني:

ٚفا لكبا    ي بٖثيتها ت نها كانـ  ٙثػ ثملختلفغ ثكتشفنا  ٚػ بها ثلسياحغ عبڇ ثلحضا ٚثحل ثلت م ٙ مڜ خالڋ ثمل
ٚڗ ثڋ ڣ ثملهتميڗ باآلثاٙ، ڣ بع٬ ثلباحثيڗ ڣ ثألغنيا  ي بٖثيغ ثلق ي 20مٸ ثلتطٙڤ ثل٘ڬ حٖف  ٙػ ثلسياحغ  ، صا

ٚفغ، ڣ متناڣڋ محب ثإلطالٵ  صبحـ ثلسياحغ كمحفڣ ثملع سسـ لها لجاڗ بعٖ ٗلڊ  ٚڥ حين  ٜ للمجاالػ ثألخ
ليها كعلږ قائږ ب٘لتڢ علګ خصائ٨ ڣ منظماػ ڣ هيئاػ ڣ   ثجتماعيغ.ڣ هميغ ثقتصإيغ ڣ صاٙ ينظٚ 
ٕٙنا ثإلملام باملفاهيږ ثألساسيغ ثملتعلقغ بالسياحغ     ي ثإلقتصإڣ فمڜ خالڋ ه٘ث ثلفصل   ٕٙڣ ه٘ث ثلقطاٵ 

ٙيڀ ڣ مباحن، ثألڣڋ يتعلڄ بالسياحغ  فتناڣلنا ه٘ه ثملفاهيږ مڜ خالڋ ثالثغ هږ ثلتعا  ٕٚ ثلسائِ حين حاڣلنا س
ٚضنا لخصائصهما،  ثإلجتماعيغ ڣ هميتها ثإلقتصإيغ ڣ شكالها ڣ ٙكانها ڣ نڤثٵ ثلسياحغ ڣ ثلخاصغ بهما كما تع

ٜ ڣ معڤقاتها. ڣ  ي عنڤثڗ بحثنا قٖمنا مڜ خالڋ ثملبحن ثلثاني ثملقڤماػ  ثلسياحيغ للج كٌڇ  هڣ ثئٚ كي نتعمڄ  ي ٕٙڣ ا 
ض ٚضنا ألس٠ ه٘ث ثلقطاٵ  لګ ثلٖٙڣ ثل٘ڬ تلعبڢ ثلتنميغتحقيڄ ثلتنميغ ثإلقتصإيغ مڜ خالڋ تع  ثلسياحيغ افغ 

ٕٙ مالي مڜ مڤث ٚع ڣ هږ محٖٕثتها ڣ تحسڜ مڜ ميڈثڗ ثملٖفڤعاػ، ڣ غ كڤنها ت ٜيإع ثملستم ي هٖثفها ثلت تحقڄ ثل
ٕٙ ثلسياحيغ، ك٘لڊ ٕٙڣ ثإلستثماٙ ي تطڤيٚ قطاٵ ثلسياحغ. مڜ خالڋ ثملبحن  ثملڤث ثلسياےي ثل٘ڬ  يساهږ 

ٜثئٚ  ي ثلج لګ ڣثقٸ ثإلستثماٙ ثلسياےي  ٚه  ي مخططاػ ثلتنميغ ڣ ثلثالن حاڣلڜ ثلتع ما بعٖها ڣ مكانغ ثلتمڤيل 
لګ معڤقاػ  هږ ثلتٖثبيڇ ثملعتمٖع لتشجيٸ ڣ ضافغ  ٚف علګ  نقائ٨ ثلصناعغ ثلسياحيغ، فله٘ث حاڣلنا ثلتع

ٛثػ ث سساػ ثلٖثعمغ ڣ إلستثماٙ ثلسياےي مڜ خالڋ ثإلمتيا  .ثآللياػ ثملتخ٘ع لتشجيعڢڣ ثلخطٰ ثملستقبليغ ڣ ثمل
هميغ ثقتصإيغ     ي ڣ ثقافيغ، ڣ ثجتماعيغ ڣ فالسياحغ ٗثػ  حٖ ثلسبل ثلهامغ لحل ثملشكالػ ثإلقتصإيغ 

ٜثئٚ إلمتالكها مقڤماػ       غ.مكاناػ هائلغ للقيام بالصناعغ ثلسياحيڣ ثلج
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  تمهيٖ:

ٚه من فڤائٖڣ بعٖ التطٙڤ الكبيڇ ال٘ڬ شهٖتڢ السياحغ  ي الحياع االقتصإيغ ملا تڤف جمها كنشا٭ فاعل   اتساٵ 
ٜايا كثيڇع للٖڣلغڣ  ٛإػ حٖعم ي سعيها ڣ املنافسغ  ، فقٖ  ٙتفعـ ڣتيڇڴها بيڗ املناطڄ السياحيغ املختلفغ  ا

كبڇ عٖٕ ممكن من السائحيڗ، ڣانصظ بمڤجبڢ االهتمام بعمليغ التخطيٰ السياےي بهٖف ڣ الستقطاب  احتجاٛ 
عڣ تنسيڄ الجهٕڤ ڣ تڤحيٖ  ي تحقيڄ األهٖاف املخططغ بكفا ٕٙ السياحيغ ٕاخل الٖڣلغ، ڣبالتالي املساهمغ    املڤا

 غ. فاعليڣ 

ٜائٚ غليڈاڗ ڤاليغف    ي الج هالػ طبيعيغ ، من املناطڄ السياحيغ  ٙيخيغ ڣ ملا تملكڢ من م ڗ باعتباڣ ثقافيغ، ڣ تا  ٙ
حٖ ٕڣاليظ التنميغ ملا يحتڤڬ عليڢ من عڤامل تعمل ي تنشيٰ جميٸ املجاالػ،ڣ  القطاٵ السياےي  فقٖ  تساهږ 

ٚا إلحتڤائها هميغ نظ ي الڤاليغ  ي النهڤ٩ به٘ا القطاٵ  عطي له٘ا القطاٵ  ٕٙ الت تساهږ  من  تٖعيمڢڣ علګ املڤا
ٙيٸ العامغ طٙڤ اإلنجاٛ  ٜع ڣ خالڋ املشا ٙيٸ الخاصغ املنج ٵ ك٘لڊ فاڗ التقييږ الحقيقي لقطا.طٙڤ اإلنجاٛڣ املشا

ي تڤلي ٚع  ي تڤليٖ الٖخل املباش ٚع  ي مساهمتڢ املباش ٚاػ الكليغ املتمثلغ  ش ڗ يتعٖڥ امل ٖخل ٖ الالسياحغ يجظ 
ٚها  لګ ه٘ا القطاٵ من خالڋ طبيعغ الخٖماػ الت يڤف ي النشا٭ ڣ ڣتڤفيڇ ف٥ٚ العمل حين يجظ النظٚ  هميتها 

نشطغ االقتصإ املحلي.ڣ االقتصإڬ ككل  ي  ٚبٰ ه٘ا النشا٭ ببا  العالقاػ املتشابكغ الت ت
لګ ثالثغ مباحن ڣهي كاآلتي:    ٙاسغ   ڣقٖ قسمنا الٖ

 املقاصٖ السياحيغ لڤاليغ غليڈاڗ؛ڣ املبحن األڣڋ: اإلمكانياػ 
ٙ السياحي في ڣاليغ غليڈاڗ؛  املبحن الثاني:اإلستثما

ٙاسغ  ٙاسغ امليٖانيغ(تحليل اإلستبياڗ.ڣ املبحن الثالن: ٕ  ) الٖ
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  املقاصٖ السياحيغ لڤاليغ غليڈاڗڣ املبحن األڣڋ:اإلمكانياػ 

هالػ طبيعيغ     ٜائٚ، ملا تملكڢ من م ي الج ٙيخيغ ڣ تعتبڇ ڣاليغ غليڈاڗ من املناطڄ السياحيغ   ل٘اثقافيغ،ڣ تا
لګ تقٖيږ ڣاليغ غليڈاڗ، ٚځ من خالڋ ه٘ا املبحن  ٙيخيغ، ا سنتط ٕٙ السياحيغ به٘ا القطاٵ، املعالږ التا  ملڤاقٸاملڤا

 مناطڄ التڤسٸ السياےي.   ڣ السياحيغ 
 :تقٖيږ الڤاليغاملطلظ األڣڋ 

ي     ٚا لګ تحٖيٖ املڤقٸ الجغ ٙيخي ڣ نهٖف من خالڋ ه٘ا املطلظ  ٙها التا طا ٙڬ للڤاليغ،  ٕٙڣ التقسيږ اإلٕا ها مڤا
 الطبيعيغ.

ٚافي  -ڣال ٙڬ ڣ املڤقع الجغ  )1(:لڤاليغ غليڈاڗ التقسيږ اإلٕا
ٚځ،     ٚب، الش ٜع ڣصل بيڗ الغ ڗ تكڤڗ هم هلها  عبڇها جنڤب البالٕ، يڣ تتمتٸ ڣاليغ غليڈاڗ بمڤقٸ اسًڇاتيۑي متميڈ 

ٙقږ ) ٚيڄ الڤطن  ٚاڗ(  120كلږ عن مينا مستغانږ،  60( حين تبعٖ بحڤالي 04الط ب ڣ كلږ عن مطاٙ السانيغ )ڣه
بڤ بكٚ بلقايٖ )الشلڀ(  90 ٜائٚ( .كلږ(  280ب )ڣ كلږ عن مطاٙ   عن العاصمغ )الج
ٙئيسيغ ملحٙڤ التكتل األڣسٰ للمٖين05تعتبڇ حسظ املخطٰ الڤطن للتهيئغ اإلقليميغ ڣاحٖع من بيڗ )    غ ( مٖڗ 

ٙقږ ) ٚيڄ الڤطن  لګ الط ٚځ هامغ باإلضافغ  ٚاڗ( بها شبكغ ط قليمها العٖيٖ من ال04امليًڇڣبڤليغ )ڣه ٚځ ( يعبڇ  ط
ٚيڄ ٙقږ ) الڤطنيغ الهامغ ، نجٖ الط ٙقږ )23الڤطن  ٚيڄ الڤطن  ٙقږ )07( ، الط ٚيڄ الڤطن  ضڀ 90( ، الط لګ ( ، 

ٚځ  ٚيٸ )ش ٚيڄ الس قليږ الڤاليغ . 87.4ٚب( ال٘ڬ يمتٖ علګ مسافغ )غ-ٗلڊ الط  كلږ( ب
ٜائٚ    ا هاما، نجٖ خطغ السكغ الحٖيٖيغ )الج ٚڥ شهٖػ تطٙڤ ٚاڗ(  –غليڈاڗ  -شبكغ السكغ الحٖيٖيغ هي األخ ڣه

ٚڬ   تجهيڈه .ڣ بڢ األشغاڋ لتحٖيثڢ  تج
ٙػ  –خٰ السكغ الحٖيٖيغ )غليڈاڗ     عإع  –تيا تيسمسيلـ ( املسم سابقا )خٰ الحبڤب( ال٘ڬ سيتږ 

ي تنميغ السياحغ محليا.  االعتباٙ لڢ قٖيما .كل ه٘ه العڤامل ستساهږ 
ٙيفيغ تعا 2كږ 4.851,21ڣاليغ غليڈاڗ تغطي مساحغ     ساسا من مناطڄ  من املساحغ اإلجماليغ  %70ٕڋ مكڤنغ 

ٚبا، تيسمسيلـ  ٚقا، معسكٚ غ ٙػ جنڤبا .ڣ لإلقليږ تحٖها الڤالياػ التاليغ :ڣاليغ مستغانږ شماال، الشلڀ ش  تيا
عغ علګ )38تتكڤڗ الڤاليغ من ) كٌڇ من 13( بلٖيغ مٛڤ ٚيا يقٖٙ عٖٕ سكانها ب ٚع، بش  نسمغ. 743.500( ٕائ

لګ كثلغ تضاڣ  ي الجنڤب تنقسږ ڣاليغ غليڈاڗ  ٚي٠  ٚځ، ڣ ٙيسيغ متنڤعغ: مناطڄ جبليغ تشمل جباڋ الڤنش الش
ي الشماڋ  ٚع  ٚبي. ڣ جباڋ الظه ٚاڗ بالجنڤب الغ تحتضن ه٘ه السالسل الجبليغ الثالثغ، مساحاػ ڣ جباڋ بن شق

غن سهڤڋ البالٕ   (1امللحڄ نظٚ )سفل شلڀ.ڣ هي سهل مينا ڣ تعٖ من 
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ٚيطغ ڣاليغ 1-3الشكل )  غليڈاڗ(: خ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙئ التصفِ:  https://www.google.com/searchمڤقٸ التصفِ:  املصٖٙ:  .04/03/8201، تا
 

 

ٕٙ الطبيعغ لڤاليغ غليڈاڗ:ثانيا  )1(: املڤا
ٙيسها الغنيغ     ٚي٠، ڣ املتنڤعغ تضږ ڣاليغ غليڈاڗ بيڗ طياڴها ڣ بتضا علګ امتٖإ سالسلها الجبليغ الثالف: الڤنش

ٚع  ياػ من الجماڋ، الش  ال٘ڬ جعل ه٘ه الڤاليغ تكتنڈ ڣ الظه بٖعها الخالڄ لتكڤڗ  ٙيخيغ  ٚاڗ مڤاقٸ تا بن شق
هالػ السياحيغ البيئيغ السيما الغطا الغابي الكثيڀ ال٘ڬ يكسڤ ه٘ه الحباڋ  نڤاٵ ڣ من امل ما تشملڢ من 

ي الحياع البڇيغ، ڣ ناػ مختلفغ للحيڤا ٚاحغ، ڣ التنڈه ڣ هي ب٘لڊ تڤفٚ مساحاػ شاسعغ لالستطالٵ ڣ كل ما يٖب  ال
، السكينغ  ٙا حين الهٖڣ اػ الطبيعيغ الع٘ ي الفظا ٚاػ  الهڤا ڣ خاصغ بالنسبغ لهڤاع الصيٖ التڤاقيڗ للمغام

جاٙ الصنڤبٚ الحلب  الف  جيڗ  ك األعشاب ڣ ڤاٵ عٖيٖع من النباتاػ نڣ الكاليتٝڤ ڣ النقي ... ال٘ڬ يعبڄ ب
ٚا ه٘ه الجباڋ ڣ البڇيغ.  ٚفڤا ث خصڤبغ غاباڴها ڣ ه٘ا ما يجعل من غاباػ غليڈاڗ مقصٖا لجميٸ الصيإين ال٘ين ع

ع ڣ املنقطعغ النظيڇ  ٛمٙڤ  ، ين اعتإ الكثيڇ منهږ التڤجڢ لجباڋ عم مڤس  ٚيڀ  ي فصل الخ خاصغ 
لګ ڣ الصيٖ سيٖڬ خطاب لطلڄ العناڗ ملل٘اػ ڣ ،القلعغ ضافغ  ٚع،  االسًڇخا علګ ڣتيڇع الحياع البڇيغ الساح

                                                           

، ص  -)1( اعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر  .11مديرية السياحة و الص
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ٚا١  ٚع األح ، حين تًڈاڣه خض ٚع علګ ضفاف السٖٕڣ ٚطبغ املنتش ٛٙقغ املياه الهإئغ ڣ املناطڄ ال جاٙ مٸ  األ
 الغنيغ باألسماڅ .

ٙيخيغ، املڤاقع السياحيغ   مناطق التڤسع السياحي للڤاليغ.ڣ املطلظ الثاني:املعالږ التا
ٙيخيغ الت تملكها الڤاليغ ٚف علګ املعلږ التا  مناطڄ التڤسٸڣ ، مڤاقعها السياحيغ من خالڋ ه٘ا املطلظ سڤف نتع

 السياےي.
ٙيخيغ  )1(:لڤاليغ غليڈاڗ ڣال: املعالږ التا

ٚيغ     ٙا بالسالالػ البڇب ٚڣ ٚنس  باملنطقغ م لګ التڤاجٖ الف ٚڣمانيغ  نـ الٖڣيالػ اإلسالميغ، كاڣ من العصٙڤ ال
ٙاتاملتعاقبغ.  ٛمنغ، محا اهتمام مختلڀ الحضا ٖ هي اليڤم تحتضن بغيڇع كبيڇع عٖٕ من الشڤاهڣ غليڈاڗ علګ مٚ األ

ٙاػ  ٙيخيغ عن تلڊ الحضا ٙها الت تحكي املاٿ  املجيٖ للمنطقغ، منها:ڣ التا ثا  تح٥ٚ علګ تثميڗ 
جٖ سيٖڬ ڣ ثاٙ عثمانيغ  القلعغ: ين يڤجٖ قبٙڤ لجنٕڤ سالميغ كم ٛڬ، املقبڇع العثمانيغ  ٚاهيږ التا ب

ٙيخيغ، ڣ خصياػ عثمانيغ محفڤظغ بشكل جيٖ، ڣ  لګ كهڤف تا ضافغ  ي الهڤا الطلڄ.  الت يقابلها مصلګ 
ٙع سيٖڬ ٕحماڗ  ٚها مغا ٚيغ؛ڣ اشه ٙع جبل بڤ منجل حين يڤجٖ منحڤتاػ صخ  مغا

ع: ٙڣمانيغ  ٛمٙڤ ؛جسٚ عتيڄ من العڣ بقايا ألثاٙ  ٚنس   هٖ الف

 : ٙڣمانيغ )قصٚ كاڣڥ مصنڀ عم مڤس  ٚيٚ الڤطن 1901ثاٙ  ٛيانيغ، قڤاعٖ للجي٤ التح ثاٙ  مقبڇع بها ڣ م(، 
 شهيٖا؛  1061

ٛڣنغ:  ٙسغ، املحكمغ، ما  مسبِ "تامٖع"؛ڣ القصبغ، املٖ

ٚڣماني، السٖ ال٘ڬ بن بڤإڬ مينا خالڋ العغليڈاڗ:  ٙڣمانيغ"، الجسٚ ال صٚ العثماني طالڋ مينا "مٖينغ 
جٖ الكبيڇ سنغ ڣ  "؛ 1891امل جٖ النٙڤ  "م

ٙځ: شاػ صناعغ الحٖيٖ  عيڗ طا ثاٙ  لٙڤ ٚبغ، حين تڤجٖ  ٚف بالخ ڣ ما يع  الفخاٙ.ڣ املٖينغ 
 : بالڤاليغ ثالثا: املڤاقع السياحيغ

ي:ڣ   تمثلـ 
ٚفغ(  . ٙاشٖ: )القلعغ املع  )1(قلعغ بن 
ٚيغ. تتكڤڗ من     ڬ، ٕاٙ الشئ( تت 4املٖينغ العثمانيغ ٗاػ األصڤڋ البڇب ٚكٙڤ ، الك ٙاٝ القلعغ، السّڤ ٚڥ ) مڤقٸ ق

ٚاڗ، خلڀ ڣإ تحتڢ الحٖائڄ  ٚباٙ" املنتم لجباڋ بن شق ٚبي من جبل "ب ٛه نهٚ "هيليڣ علګ السهل الغ ل" ال٘ڬ يجتا
جٖ،  يلل حاليا. بنيـ املٖينغ علګ شكل طبقاػ، علګ ٙسها ٛڬ. يڤجٖ العٖيٖ من ڣ امل ٚاهيږ التا ب ٛاڣيغ سيٖڬ 

ٜع  ين نجٖ قبغ سيٖڬ احمٖ بڤمع ٚاها من املقبڇع العثمانيغ  ٚحغ ن جٖ مفتٍڤ السطِ شيٖ ڣ األض الت يقابلها م
ٛاڋ يستعمل لحٖ اآلڗ لالحتفاڋ باألعيإ الٖينيغ. القلعغ هي مٖينڣ من قبل العثمانييڗ،  1734ي عام  غ اڋ ال٘ڬ ال

ٚيما لألڣليا الصالحيڗ ال٘ين كانڤا 360  قبغ املشيٖع تك

                                                           

، ص  -)1( اعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر  .7مديرية السياحة و الص
 .  6، ص 2015غليزان، إعداد مديرية السياحة لوالية غليزان،  الدليل السياحي لوالية -)1(
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ي سنغ  جٖ بناه الباڬ  عاله، بجڤاٙ م ٚصڤڗ ڣاحٖ تلڤ األخٚ املٖينغ من كل هجڤم عٖڣاني ال٘ڬ يڤجٖ  1734يح
ٜانغ  ي القلعغ، كما يڤجٖ بها ڣ بڢ خ ٙع عن مكتبغ تحتڤڬ علګ مئاػ من املخطڤطاػ العلميغ الت عاشـ  هي عبا

ٚڣٝ. ٚب سحاځ ابن يعقڤب، شقيڄ ب  فبڇ 
ٛڣنغ: )عاصمغ البايليڊ....ب ٚفغ(ڣ ما  )1(املع
ٚتفعاػ تتخللها    ٙبٸ م ٚڬ خالڋ العهٖ العثماني. تتمڤقٸ علګ تلغ صغيڇع محاطغ ب ٜائ ٚب الج يغ عاصمغ الغ ٕڣ

ٙين عميقغ حين الحٖائڄ ڣ حين بٖػ  ٚع مقسمغ بيڗ منحٖ ٜي نها ج سفل املٖينغ ڣ ك ساسا  ٜع  ٚك البساتيڗ املتم
ٚاني حين بلغ صيتها بلٖاڗ تڤن٠  ي باإلقليږ الڤه ي اإلشعاٵ الثقا ا هاما  ٙسغ ٕٙڣ ٚبڣ القٖيمغ. لعبـ املٖ ٚا  املغ نظ

ٚين.  الستقبالها العٖيٖ من الطلبغ املساف
ٛڣنغ":  .ه  املٖينغ القٖيمغ "ما
ٚيڄ     ٛالـ تشهٖ علګ ماضيها الع همها:ڣ ما  ٚيغ قيمغ  ث  تحتفٴ بمعالږ 

ٙسغ: ي عام  املٖ ٚيڀ  حمٖ بن الش ٚع  1024بناها الشئ محمٖ سيٖڬ   سنغ؛ 64خٖمها مٖع ڣ للهج

ٙسغ؛ املحكمغ القٖيمغ: ٚب من املٖ  الت تقٸ بالق

ٛقتها الضيقغ  القصبغ الجميلغ: ٚجغ ڣ ب ٗنها الخمسغ؛ڣ املتع  شمّڤ م

:  ال٘ڬ بناه العثمانيڤڗ؛ مسجٖ سيٖڬ عيس 

ٛڣنغ مٖينغ العلږ: ٜڋ الصڤف  ما ي غ ٚاعغ النسا  يضا مٖينغ الصناعغ التقليٖيغ حين ب ك٘لڊ ڣ النسيٌ ڣ هي 
ي تلمساڗ؛ ٚفغ  ن٘اڅ سإع الح ٛڣنغ   ٕباغغ الجلٕڤ حين نافسـ ما

ٙيخي ٚڣماني؛"مسبِ تامٖع" ال٘ :املڤقع التا لګ العهٖ ال  ڬ يعٕڤ 

ٚڣمانيغ:  ٙ ال  القلعغ(؛ڣ )تاال اآلثا

ٚڬ"  ٙع "تنيس  مغا

ٚڬ  .ٕ ٙئ ت : )تا  )1(سياحغ بيئيغ(ڣ عم مڤس 
ٚقاٙ علګ يٖ     ٙهيڤ ال٘ڬ يصظ بسٖ ق لګ ضفغ ڣإ  ٙع ڣصڤال  بنيـ ه٘ه املٖينغ عم مڤس  علګ سفٍڤ منحٖ

ٜياني ڣڋ تجمٸ سكاني سنغ السلطاڗ حمڤ مڤس  ال ين شكل  ٚه املسم قڣ  1314،  صٚ حمڤ مڤس  فيها بن قص
صبِ يطلڄ عليها عم مڤس  حاليا ، تعاڣ  ٙاػ حين امًڈجـ ال٘ڬ  الثقافغ البڇيغ بالثقافغ قبـ عليها عٖع حضا

ٚبيغ اإلسالميغ مكڤنغ عإاػ   تقاليٖ محليغ متنڤعغ. ڣ الع

 اآلثاٙ من بينها:كما تڤجٖ بمنطقغ عم مڤس  العٖيٖ من 
ٚاقبغ 1901"قصٚ كاڣع" املصنڀ سنغ  - ٚه للم ٛفاڗ" عام ڣ ، ب يليڤسفا  قبل امليالٕ؛ 339حصن بناه "اٙڣ

ٚيغ بناها الجنڇاڋ "بيجڤ" عام  - ٛيانيغ، تكنغ عسك ٙڣمانيغ،  ثاٙ  ٚاقبغ؛ڣ  1843بقايا  ٚه للم  ب

ٙڣمانيغ  - ثاٙ  ٚيغ،  ٙيڤع(، قبٙڤ ب ٙع ما ٙئ )مغا ٚاڗ بمكناسغ؛قصٚ ڣ ثاٙ ما قبل التا  ج

ٚكٜ قيإع املنطقغ  - ٚڬ السابڄ، م ٙيخيغ  05)الڤاليغ  4املستشفى العسك ٚاطغ ڣ التا  شهيٖ(؛ 75مقبڇع ش

                                                           

، صالدليل  -)1(  .7السياحي لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر
 .8، ص 2015 ، الدليل السياحي لوالية غليزان مرجع سبق ذكر  -)1(
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٩، قصٚ  10الحساينيغ) املنطقغ القٖيمغ  - ٙڣمانيغ مٖفڤنغ تحن اأٙل ثاٙ  هكتاٙ تحتڤڬ علګ بقايا 
ٙع غا  قصٚ الغابغ(؛ڣ عائشغ، قصٚ ٛڣ

ٙڣمانيغ ) قصٚ كبايغ(. -  ثاٙ 

ٚائٖ صيٖيغ كالخنڈيٚ البڇ  كما    ٙنظ ڬ، األ تتميڈ املنطقغ بغاباڴها الكثيفغ املليئغ بالحيڤاناػ البڇيغ الت تعتبڇ ط
نڤاٵ من الطيٙڤ كالحجل ڣ  ٍٙ كالعقاب ڣ عٖع  جاٙ الصنڤبٚ، البلڤ٭ ڣ الجڤا الصقٙڤ كما تڤجٖ به٘ه الغاباػ 
ٛإ من جاٗبيغ املنطقغ سياحيا منابٸ املياڣ الفليڗ،  ڣ  ٚها حممما  ٙجا املنطقغ اشه عغ علګ  ام ه الحمڤيغ املٛڤ

منتيلغ، املتمڤقٸ علګ ضفاف ڣإڬ ثالثغ ببلٖيغ عم مڤس  علګ حٖٕڣ ڣاليغ تيسمسيلـ، ٗاػ خصائ٨ عالجيغ 
ٚا لغناها بالكبڇيـ، الكلٙڤ  ٚيٖع من نڤعها نظ ٚب ضفغ الڤإڬ ڣ ف ڗ تمڤقعها ق يڤم، كما  غابغ مكناسغ ڣ الصٕڤ

هلها باڗ تكڤڗ  ٜڣاٙ املتعطشيڗ للعاله  ي لګ االستمتاٵ باملنظٚ الطبيعيغ الخالبغ، باإلضافڣ االسًڇخا ڣ قبلغ لل غ 
نڤاٵ من اسماڅ املياه الع٘بغ  ٚع.ڣ العٖيٖ من املسطحاػ املائيغ الت تعي٤ بها عٖع   الطيٙڤ املهاج

 )1(ڣعٖع سيٖڬ بڤعبٖ هللا: .ڝ
ٙهيڤ    خمغ تسم بڤعٖع سيٖڬ بڤعبٖ هللا،  تحي منطقغ ڣإ ا ٚع كل عام، احتفاليغ شعبيغ  الت تتڤاصل ڣ م

لګ غايغ تڤافٖ مڤاكظ لخٖام الڤلي الصالح، الحامليڗ لل ا من التحضيڇاػ األڣلګ له٘ه الڤعٖع  يام، بٖ ٚاياػ لعٖع 
ٙٵ مٖينغ ڣإ  ٙهيڤمختلفغ  األلڤاڗ ليجبڤ مختلڀ شڤا لحٖف السنڤڬ التقليٖڬ ، معلنيڗ ب٘لڊ انطالقغ ه٘ا اا

ٕڬ الڤلي الصالح سيٖڬ بڤعبٖ هللا. ٚقابڤ الت تتصٖٙ الحشٕڤ من ڣمٙڤ ٚځ الق يقاعاػ ف  علګ ڣقٸ 
ڣكلـ عمليغ تنظيمها ڣ  ي السنڤاػ األخيڇع،  ٚفڢ ه٘ه الڤعٖع  خ٘ػ تع بالنظٚ للتڤافٖ الشعبي الكبيڇ ال٘ڬ 

ٚڣف  ه٘اڣ لجمعيغ ٕينيغ محليغ الت تحمل اسږ الڤلي الصالح  حسن الظ ي  ٜڣاٙ  لتحضٚ ڣ حت يتږ  التكفل بال
ٚفڣ ألسباب نجاٍ ه٘ا املعٖ ال٘ڬ يًڈامن مٸ نهايغ مڤسږ الحصإ   .بٖايغ مڤسږ الح

ع: .ڣ  )2(ڣعٖع سيٖڬ محمٖ بڜ عٕڤ
سبڤٵ من شهٚ سبتمبڇ من كل سنغ     ع طيلغ  ٚع ٗاػ طابٸ سياےي       ڣ تقام ڣعٖع سيٖڬ محمٖ بن عٕڤ هي تظاه
ي جڤ اخڤڬ بهيٌ تتٖاخل فيڢ العإاػ ڣ   ، ع التقاليٖ. ففي البٖايغ يتږ اإلعالڗ عن مڤعٖ االحتفاڋ بالڤعٖڣ ٕين

ٚڣٵ  ٚڣ١ اڋ ڣ بعٖ اجتماٵ مشائ الف ٚحاڋ  25الع ي  03املكڤنغ لقبيلغ فليتغ الت تشٖ ال يام قبل الڤعٖع 
ع،  محمٖ بن عٕڤ ي حيڗ تقڤم النسا فٙڤ الڤصڤڋ يشٚ ڣ اتجاهمقام الڤلي الصالح سيٖڬ  ي نصظ الخيږ،  ٵ 

 .) عٖإ الطعام )الكسكس  ٚاشها اڋ ڣ ب ع ٜڣاٙ ال٘ين 25يڤم الڤعٖع تكڤڗ قبيلغ فليتغ ب لګ ال ٚع باإلضافغ   حاض
طعامهږ  ٜاڣيغ )الخٖام(. ڣ يتڤلګ  ٙبعا خياطغ الخيمغ بحين تضږ قطٸ القما١ ڣ يڤائهږ سكاڗ ال يتږ يڤم األ

ٚشا ڣ    املنسڤجغ من الڤبٚ الخام ي مشهٖ شيڄ لتڤحيٖ الصفڤف ڣ الت تمثل كل ڣاحٖع ع ٛٙ ڣ تتږ خياطتها  الت
ٚا١  ع ، بحين تتناف٠  ي مشهٖ تلقائي عجيظ علګ نقل الخيمغ ڣ عنٖ كل طاٙ ٚڣٵ قبيلغ فتيلغ  يحاڣڋ كل ڣ ف

ي منافسغ حميميغ بالعپ  ڣ ع١ٚ الظفٚ بجمالها  ٜڣه بالصياحڣ نصبها  ٚب العپ  ڤ جڤ مم ٙيٖ ٛغاڣ صڤاػ ض
 ، ٚڣڗ بنغماػ ڣ النسا يغ الت تمتٸ الحاض ٚځ الفلكلٙڤ ح املجاڋ للف ال يهٖا الحاڋ حت نصظ الخيمغ بعٖها يف

ٜٙنغ  ٕقاػ الطبڤڋ ڣ القصبغ ڣ ال

                                                           

، ص  -)1( اعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر  .16مديرية السياحة و الص
، ص  -)2( اعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر  .17مديرية السياحة و الص
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ٚع. ڣ  عٖإه، ڣ الحض ي  ع  محمٖ بن عٕڤ هل بلٖع سيٖڬ  بعٖها ينتشٚ ڣ بعٖ ٗلڊ يتږ تناڣڋ الغ٘ا ال٘ڬ يتناف٠ 
ماكن كحجٚ الباٛ  ٙع عٖع  ٜيا ٜڣاٙ علګ منبٸ املالحغ لالغتساڋڣ العبإع، ڣ الڤافٖڣڗ ل ٚه ال ع  بعٖ النڈڣڋ منڢ يع

 ، ٚيږ تيمنا بالڤلي الڣ الڤضڤ ٚاڗ الك ٙع، لًڇتيل الق ٙع عن مغا لګ العبإع الت هي عبا صالح بعها يتجڢ الڤافٖڣڗ 
ي كل ڣ خيڇا يڤم الخمي٠ ال٘ڬ يتږ فيڢ قيإع ڣ ال٘ڬ كاڗ يتخ٘ ه٘ا  املكاڗ للعبإع.  حسن فٝٚ  ٚا٩  استع

ي مكاڗ لجمٸ  ٚبِ ال٘ڬ يجتمٸ فيڢ مشائ قبيلغ فتيلغ  ٚڣسيغ، ثږ سڤځ ال لعاب الف ٙع النطالځ  شا ي  ع١ٚ 
ٚڣسيغ ڣ تڤحيٖ الع١ٚ ڣ لحل النڈاعاػ ڣ الصٖاقاػ ڣ التبڇعاػ  لعاب الف ٜڣاٙ القتنا ڣ بيڗ  ٚٹ ال ٚبِ يتف سڤځ ال

ٚڣفغ.بع  ٬ املنتڤجاػ التقليٖيغ املع
ٚڣفغ.     ٜخٚ ڣاليغ غليڈاڗ بالعٖيٖ من الينابيٸ الحمڤيغ الت تتميڈ بخصائ٨ عالجيغ مع لګ ه٘ا ت ٚ تنتشڣ ضافغ 

ٚيس نحا الڤاليغ خاصغ منها املناطڄ الجبليغ كجباڋ الڤنش ٚع ڤ ه٘ه الينابيٸ علګ مختلڀ  ٚاڗ ڣ الظه ك٘ا ڣ بن شق
يغ،  ٙبعغ عيڤڗ هي:قڣ علګ ضفاف األٕڣ ٙاساػ عمليغ خصـ   ٖ تږ انجاٛ ٕ

 حمام سيٖٝ بڤ عبٖ هللا:  .
تي من ٕاخل الڤاليغ     ٙ ڣ يعتبڇ ه٘ا الحمام مقصٖا سياحيا مهما للعٖيٖ من العائالػ الت ت ع الڤالياػ املجاڣ

ٚبيٸ  ي فصل ال ٙع ب )ڣ خاصغ  خڤنغ مياهڢ مقٖ تشبعڢ بكميغ كبيڇع من املعإڗ جعل منڢ ڣ °( م51الصيڀ ف
ٚا٩ الجلٖيغ، املعڤيغ  ٚا٩ الجهاٛ الهضم ڣ شفا للكثيڇ من األم م  ، ٚا٩ النسا م ٚڣماتيڈم،  الجهاٛ ڣ ال

.  التنفس 
 
 
 حمام عيڗ الجنيغ: .ب
ٚاهيږ ڣ  ب ي ٕڣاٙ سيٖڬ  ي الثانيغ  04يبلغ معٖڋ تٖفڄ مياهڢ ڣ يقٸ هڤ األخٚ  ٙڴڣ لًڇاػ  ٚا ٙجغ ح جغ ٕٙ  48ها تبلغ ٕ

 مئڤيغ.
 :حمام منتيلغ .ه
ٚتبغ األڣلګ بالنظٚ الحتڤائها علګ معظږ املعإڗ بنسبغ )    الحغ ٹ/ڋ( لها ميڈاػ عالجيغ متعٖٕع فه ص59تحتل امل

ٚڣځ  ٚحغ الساځ، النٖڣب الناتجغ عن الح ام تحن الجلٖ، ق ٚحاػ الجلٖ ڣ ملٖاڣاع: األٙڣ ٚڣماتيڈم، ق األغشيغ ڣ ال
ٚا٩ الجهاٛ التنفس   م ٚا٩ النسائيغ.ڣ املخاطيغ،   ك٘ا األم

 حمام بن يسعٖ: .ٕ
ٚيغ التابٸ لبلٖيغ منٖاٝ نسبغ تٖفڄ مياهڢ ڣ  ي الثانيغ  6يقٸ بٖڣاٙ معام يڤم ڣ لًڇاػ       هي غنيغ بالكلٙڤ الصٕڤ
ٙب ڣ  ٙڴها تقا ٚا ٙجغ ح ما عن ميڈاڴها ال 30كبڇيتاػ الكالسيڤم، ٕ ٙجغ مئڤيغ.  ٚإ ٩ عالجيغ فه مناسبغ ل٘ڣڬ األم

ٚا٩ األنڀ  م  ، يٖيغ، الجهاٛ الهضم ٚا٩ الٙڤ ٚع ڣ الجلٖيغ، األم .ڣ الحنج ٚا٩ النسا  م
 )1(ثالثا: مناطق التڤسع السياحي:

جل مخطٰ التهيئغ السياحيغ لڤاليغ غليڈاڗ خم٠ مناطڄ للتڤسٸ السياےي     يتعلڄ األمٚ بمناطڄ املنابٸ ڣ ي
، ه٘ا ڣ املتڤاجٖع ببلٖيغ منٖاٝ ڣ الحمڤيغ ببن يسعٖ  املنطقغ الحمڤيغ بمنتيلغ الڤاقعغ ببلٖيغ عم مڤس 

                                                           

، ص -)1( اعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكر  .19مديرية السياحة و الص



 الفصل الثالث                                                        دراسة ميدانية حالة مدينة غليزان
 

 
70 

ٚجغ  ٚب من م ٚڥ بالق خ ٚقاٙ ڣمساحغ  ٚب من سٖ ق ع للسٖٕڣ كتلڊ الڤاقعغ بالق لګ املناطڄ املجاٙڣ باإلضافغ 
ٙهيڤ،  محڣ سيٖڬ عابٖ التابعغ لبلٖيغ ڣإ ا ٚڥ بمحاٗاع سٖ السعإع ببلٖيغ سيٖڬ  خ ع. كما منطقغ  مٖ بن عٕڤ

ٙيٸ  ٚطبغ النطالځ مشا ٚاحغ ڣ سيتږ ڴهيئغ املناطڄ السياحيغ املتخمغ للمنطڄ ال اػ لل ٗلڊ من ڣ التسليغ، ڣ فضا
ٙياضيغ مائيغ  ٙساػ  نڤاٵ جٖيٖع من مما ٚتبطغ بالصيٖ السياےي، باإلضافغ ڣ خالڋ تطڤيٚ  مختلڀ األنشطغ امل

ٚاحغ  ٚا لل  للعائالػ الت تقصٖ املكاڗ.االستجمام ڣ لګ تخصي٨ مساحاػ خض
ي طه سمڊ ڣ  ٚافقغ، كبنا مطاعږ متخصصغ  ٙيٸ امل يضا من جملغ من املشا ڗ تستفيٖ املنطقغ   ٙٚ من املق

ٚكظ لألنشطغ املائيغ بمنطقغ  ٙاسغ خاصغ النجاٛ م عٖإ ٕ املياه الع٘بغ حين تعكڀ الجهاػ املختصغ علګ 
ٕٙها املائيغ سيٖڬ عابٖ، ه٘ه املناطڄ السياحيغ تشتهٚ بمڤ  ٚين ال٘ين ڣ ا ٚضها علګ املستثم الحمڤيغ، سيتږ ع

لګ محطا ٚائعغ، بهٖف تحڤيلها  ي ڣلڤه عالږ االستثماٙ السياےي، لتقٖم لهږ ه٘ه املناطڄ الطبيعيغ ال ٚغبڤڗ  ػ ي
ٚاحغ ڣ بنا منشاػ استقباڋ ڣ حمڤيغ  ٚاكٜ ال  االستجمام.ڣ م

ٙاڣ  ڗ حمام منتيلغ الڤاقٸ بيڗ السفٍڤ الع٘ ٚڣٵ منطقغ سياحيغ  ي٘كٚ  ٚي٠ سيستفيٖ من مش لجباڋ الڤنش
ٚتڢ  ي ڣسٰ غابي خالب تصنٸ خض لڀ مًڇ  كٌڇ من  ٚتفٸ علګ مستڤڥ سطِ البحٚ ب ٚكٜ بمنطقغ ت حين يتم

جاٙ الصنڤبٚ الحلب  متنڤعغ األمٚ ال٘ڬ سيجعل من ه٘ه املنطقغ ڣجهغ سياحيغ ج٘ابغ ڣ نباتاػ عٖيٖع ڣ كافغ 
ي فصل الصيڀ ليضاف خٚ بها الڤاليغ من مڤاقٸ  خاصغ  ٚصيٖ املناطڄ السياحيغ الت ت ه٘ا املعلږ السياےي ل

ٙڣمانيغ  ٚيغ  ي تلڊ ڣ نڤميٖيغ. ڣ ث كيٖ يتمثل  ٙيٸ يظل بكل ت لعل العامل ال٘ڬ سڤف يٖعږ مثل ه٘ه املشا
ثبتـ الخصائ٨ العالجيغ الكبيڇع ملياه حمام منتيلغ الغنيغ باملعإڗ  ٙاساػ العلميغ الت   يميائيغاملكڤناػ الكڣ الٖ

ي اللًڇ  59الت تقٖ ب ڣ  ٚام  ٚا٩ بحين تږ تصنيڀ مياه منتيلغ، من بيڗ تسٸ منابڣ غ ٸ الت تشفي العٖيٖ من األم
ٜائٚ  ي الج هميغ بالغغ خاصغ بعٖ ڣ حمڤيغ  عطيـ لڢ  األعلګ علګ املستڤڥ الڤطن من حين نسبغ املعإڗ، كما 

ٚتبغ الثالثغ بعٖ حمام  ي امل ٚع ما حا  ٚع.ڣ الصالحيڗ بڤاليغ بسك  كسانغ بڤاليغ البڤي

 املطلظ الثالن: قطاع السياحغ بڤاليغ غليڈاڗ 
ٕٙ السياحيغ  لګ املڤا ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  سباب التنميغ ڣ للڤاليغ، السياحغسنتط لګ  ضافغ  اقتصإ املحلي، 

 السياحيغ. 
ٕٙ السياحيغ للڤاليغ:  ڣال: املڤا

ٙاػ  ٜخٚ ڣاليغ غليڈاڗ بقٖ لګ جڣ ت انظ مكانياػ سياحيغ ڣطبيعيغ ال يستهاڗ بها من طبيعغ خالبغ ڣاختالف املناظٚ 
ٚاف مإڬ  ٛالـ نقيغ ڣڣ ڣ ت ٚم سكانها بعإاڴهږ ڣتقاليٖهږ الت ال لګ جانظ طيبغ ڣك يفيغ لًڇاڵها الالمإڬ غن   ٚاسخ 

ٚا ملا يحٖثڢ صبِ قطاٵ الخٖماػ السياحيغ من القطاعاػ املهمغ ٕاخل االقتصإ اقٖڣ القٖم. ملحلي للڤاليغ نظ
ٚڥ علګ مستڤي خ ڣ ب ع  ٚها علګ النسڄ العام للڤاليغ تنعك٠ بصٙڤ ث اػ من تغييڇ ڣما يخلفڢ من فڤائٖ ايجابيغ لها 

لګ تثميڗ ڣتحسيڗ  ڣلغ عن ه٘ا القطاٵ  ٚفاهيغ ڣمستڤڥ املعيشغ للسكاڗ املحلييڗ ل٘ا تسعګ املصلح املس ال
ي االقتصإ ڣسننظٚ ه لګ ڣاقٸ قطاٵ السياحغ مساهمتڢ  ي التنميغ االقتصڣ الفڤائٖ  ڣنا  إيغ اآلثاٙ الت يخلفها 

 للڤاليغ .
 اإلقتصإ املحلي:ڣ ثانيا: السياحغ 

ي الناتٌ املحلي اإلجمالي حين يتڤلٖ لٖيڢ ٕخل من مجمڤٵ الٖخڤڋ املتڤلٖع من ڣ يساهږ قطاٵ السياحغ  الفنإځ 
األسفاٙ( عٖٕ من ڣ املطاعږ ڣڣكاالػ السياحغ ڣ الفنإځ ڣ االقتصإ املحلي، ڣيعمل بنف٠ القطاٵ )السياحغ 
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سساػ 960العماڋ يًڇاٍڣ مابيڗ  ي حيڗ يبلغ عٖٕ امل  399الناشطغ بالقطاٵ   عامل من جملغ اليٖ العاملغ محليا 
سسغ ڣهڤ ما يمثل نسبغ   ي سنغ  8م ٛيإع هامغ  ي تحقيڄ حاصالػ  ضافغ ل٘لڊ ساهږ القطاٵ السياحغ  .%

ٜػ من سنغ  2010 ڗ قف لڊ نتيجغ جهٕڤ املصالح املعنيغ بتطڤيٚ القطاٵ   2009لګ سنغ  1999بعٖ  لګ ڣ ٗڣ يضا 
ي تحقيڄ األمن  ٚاٙ التڣ جهٕڤ الٖڣلغ  ڗ عٖٕ السياٍ   االستق ٗ يالحٴ  ٚكغ السياحغ الڤافٖع  انعكسـ علګ ح

لګ  ٙتفٸ   سائِ.    1111األجانظ ا
سباب التنميغ السياحيغ:       ثالثا: 
ٚافي:.1  املڤقع الجغ
ٚب   ٚځ ڣالغ ٙڬ ڣتبإلي هام.فه نقطغ التقا بيڗ الش ا تجا ي فاڗ ڣاليغ غليڈاڗ تلعظ ٕٙڣ ٚا بحكږ مڤقعها الجغ

 ٚ ٚبي للبالٕ.ڣتقٸ علګ بعٖ ڣالشماڋ الغ ٚاڗ ڣ 120بي ڣالجنڤب الغ كلږ من  280ڣكلږ من مستغانږ  60كلږ من ڣه
 العاصمغ.

ٜ الٖافعغ للسياح: ٚاك لګ امل  ما املڤقع بالنسبغ 
حٖڥ املٖڗ الخمسغ الكبڇڥ باملحٙڤ األڣسٰ للمجمٸ  تعتبڇ غليڈاڗ بالنسبغ للمخطٰ الڤطن للتهيئغ السياحيغ 

ٚاني ٚڬ الڤه ٚيڄ السياٙ  الحض ٙيٸ الكبڇڥ املهيكلغ كالط )مغنيغ،تلمساڗ،سيٖيبلعباٝ،معسكٚ( ڣبانجاٛ املشا
ٚځ  ٚب علګ امتٖ-ش ٚبغ خٰ السكغ الحٖيٖيغ  فاڗ مٖع الحاالػ ستكڤڗ ڣجيڈع،  87.4إ غ ٕٛڣاجيغ ڣكه كلږ ڣا

ٚيحغ ڣمفيٖع.  م
ٙيس: .2  التضا

ساسيغ:  تتشكل ڣاليغ غليڈاڗ من ثالثغ مناطڄ 
ٚع الت تغطي 38: تمتٖ علګ نسبغ السالسل الجبليغ . ي الشماڋ من جباڋ الظه لڀ  ٚاب الڤاليغ ڣتت %من ت

ٛڣنغ محمٖ بن علي. ڣ مناطڄ ما ٚځ الڤاليغ ڣسيٖڬ  ي الجنڤب من ش ٚي٠ الت تمتٖ  ي جنڤب سلسلغ  جبااللڤنش
ٚاڗ . ٚب فتتڤاجٖ جباڋ بن شق ي الغ ما  ٚبها   لګ غ

ٙڣا السهڤڋ: .ب تحتل ڣسٰ الڤاليغ ڣتتشكل من سهل الشلڀ األسفل ڣ الجنڤب ڣ ځ مابيڗ جباڋ الشماڋ تشكل 
ٚاب الڤاليغ. 32سهل مينا ڣتشكل نسبغ ڣ   %من ت
ٚاب الڤاليغ.30املناطڄ الجبليغ ڣتحتل ما نسبتڢ ڣ تشكل منطقغ انتقاڋ مابيڗ السهڤڋ  الهضاب:. ه  % من ت
ٙڬ للمياه تڤ     ٚځ ڣقٖ مكن ه٘ا التمايٜ من ڣجٕڤ مجا يغ منها ڣإڬ الشلڀ ال٘ڬ يخًڇځ الڤاليغ من الش ٕڣ لګ اجٖ 

لګ الشماڋ ڣ يصباڗ بڤإڬ الشلڀ مما  ٙهيڤ الل٘اڗ يخًڇقاڗ الڤاليغ من الجنڤب  ٚب ثږ ڣإڬ مينا ڣڣإ ا الغ
ٚقاٙ  ٚجغ سيٖڬ عابٖ.ڣ سٖ السعإع ڣ سمِ بانجاٛ ثالثغ سٖٕڣ كبڇڥ هي سٖ ق  م

ٕٙ :املناخ.ٕ ٙڬ با ي الشماڋ ڣاملناطڄ السهليغ ڣمناّ قا ٙڬ معتٖڋ  ا مٸڣ يسٕڤ الڤاليغ مناّ شبڢ قا  ممطٚ شتا
 تساقٰ للثلڤه ڣحاٙ صيفا بجنڤب الڤاليغ .

ي:ڣ املتاحاػ السياحيغ:.3  تمثلـ 
ٕٙ السياحيغ: . 3.1  منها:املڤا
 الطبيعيغ:  .
 الٌڇڣع النباتيغ:. 1
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ٙها     ٙع عن غاباػ   51800هكتاٙ منها  138000يمتٖ الغطا النباتي علګ مساحغ قٖ %منها  82هكتاٙ عبا
ي  جاٙ ڣ هكتاٙ  28500يطغګ عليها الصنڤبٚ الحلب بمساحغ ڣ بالجنڤب الشٚ تتكڤڗ غاباػ الڤاليغ باألخ٨ من 

ٚعاٙ، الطاقغ، البلڤ٭ األخضٚ، البلڤ  ، الع ، الكاليتٝڤ ٜبڤجالصنڤبٚ الحلب ٚڣ ڣتتميڈ ڤ ٭ السنٖياڗ، ال الض
ع ،عم  ٛمٙڤ ٚبڤصغ،  ٚجام ، ق ٚمكغ، سڤځ الحٖ، حٖ الشكالغ، بٙڤ كبغ،سيٖڬ يحي، ڣإڬ ل الغاباػ الڤاقعغ بال

ي حيڗ تكسڤ الث ،سيٖڬ خطاب بمناظٚ خالبغ  ي الشتا املناطڄ الجنڤبيغمٝڤ  .لڤه 
 الٌڇڣع الحيڤانيغ : .2
ٙي٠     ٚاب ڣال الغطا النڣ مٸ تنڤٵ التضا ياڗ ڣاملستنقعاػ ٗاػ النظږ البيئيغ املختلفغ فاڗ ت يغ باتي ڣتعٖٕ الٕڤ

صناف الطيٙڤ ڣ غليڈاڗ يعتبڇ مكاڗ لتڤاجٖ   الحيڤاناػ البڇيغ.كما تقصٖ مناطڄ الڤاليغڣ تكاثٚ عٖٕ ال يحپ  من 
لګ جانظ البع٬ منها ال٘ڬ هڤ  تي من املناطڄ القطبيغ  ٚع الت ت ٚا٩.صناف من الطيٙڤ املهاج  مهٖٕ باالنق

 العيڤڗ الحمڤيغ:. ب
ي ه٘ا املج     اڋ ال يڤجٖ بڤاليغ غليڈاڗ محطاػ معٖنيغ ڣلكن ه٘ا ال يعن انڢ ال تڤجٖ عيڤڗ ڣينابيٸ معٖنيغ ڣ

ٙاساػ السياحيغ ڣشملـ: حمام سيٖٝ بڤعيٖ هللا )يقٸ  سسغ الڤطنيغ للٖ ٚف امل ٚيـ من ط ج ٙاساػ  هناڅ ٕ
نيغ )بلٖيغ سيٖڬ خطاب( حمام بن يسعٖ )بلٖيغ منٖاٝ( ڣه٘ه الحماماػ عيڗ الجڣ ببلٖيغ سيٖڬ خطاب( 

ع لعاله  ٙاسغ امل٘كٙڤ املعٖنيغ يقصٖها مئاػ املڤاطنيڗ لالستفإع من مياهها املعٖنيغ الت تصلح حسظ الٖ
ٚبڤ  ٚا٩ املعڤيغ، م٩ٚ ال ٚا٩ الجهاٛ الهضم األم م ٚا٩ التناسليغ،  ٚڣماتيڈم، األعصاب، األم ٚا٩ ال م

ٚا٩ الحساسيغ، ڣا م ٚڣځ،  ٚحاػ الساځ، بقايا الح ام تحـ الجلٖيغ ڣتق ٚا٩ الجلٖ، األٙڣ م ٚا٩ التنفسيغ،  إلم
ٜيما، التهاباػ األنڀ   ٚڥ  معٖنيغ يقصٖها املڤاطنڣ األٗڗ ڣ االك خ لګ جانظ ه٘ه العيڤڗ تڤجٖ عيڤڗ  ٚع،  ڤڗ الحنج

ع(، عيڗ  محمٖ بن عٕڤ ٚڣفغ باملكبڇتغ )بلٖيغ ڣإڬ لغ٩ٚ التٖاڣڬ كعيڗ املالحغ )بلٖيغ سيٖڬ  الحمڤيغ املع
ٚمكغ(. ڣالٕ سيٖڬ الطيظ )بلٖيغ ال  السالم(، عيڗ 

ٕٙ الثقافيغ  .3.2 ي: ڣ الٖينيغ: ڣ املڤا  تمثلـ 

ٜانغ(؛ڣ ثاٙ القلعغ  - ٙع سيٖڬ ٕحماڗ، الخ جٖ القٖيږ، مغا  الٖبغ )غاٙ الكڤع، املقابٚ العثمانيغ، امل

ٛڣنغ - ٜڣٛ، مسبِ ثاٙ ما ، اڣع جٖ سيٖڬ عيس  ٙسغ القٚنيغ القٖيمغ، م  الت اغلبها من العهٖ العثماني )املٖ
 تامٖع، املحكمغ(

ٚڣماني شيٖ سنغ  - قبل امليالٕ(كما تڤجٖ بنف٠  339ثاٙ عم مڤس  كقصٚ الكاڣڥ )قصٚ يعٕڤ للعهٖ ال
ٚڣماني؛ ٚاقبغ  تعٕڤ للعهٖ ال ثاٙ بقايا لقصٙڤ ڣنقا٭  م  املنطقغ 

محمٖ بن علي ثا - م الطبڤڋ؛ڣ ٙ سيٖڬ  ٙڣمانيغ بمنطقغ  ثاٙ   هي 

ٚڣمانيغ )مينا(.ڣ ثاٙ غليڈاڗ  -  هي املٖينغ ال
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ٙ السياحي في ڣاليغ غليڈاڗاملبحن الثاني:  اإلستثما
ڗ النسب للسياحغ ڣ الفنإق    ٜاڋ يعٖ ڤ ٙغږ ضالغ الٛڤ ال انڢ ال ي ي االقتصإ املحلي  ن مالڤكاالػ السياحيغ 

ٚتكٜ ه٘ه اآلماڋ علګ ما تملكڢ ڣاليغ غليڈاڗ من مقڤماػ الج٘ب السياےي  ي االقتصإ. ڣت القطاعاػ الڤاعٖع 
هميغ ه٘ا القطاٵ  لګ  ضافغ  ٚيطغ السياحغ الڤطنيغ  كٌڇ تقٖما علګ خ هلها الحتالڋ مڤقٸ  ٕٙت ٛيإع مڤا  ي 

ٚيغ السياحغ  ي ه٘ا املبحن نب٘ع عږ مٖي ٚځ  ًڇع اإلستثماٙ السياےي لڤاليغ غليڈاڗ من فمهامها،ڣ الڤاليغ.ل٘ا سنتط
 . 2015( ڣڣضعيغ عملياػ اإلستثماٙ خالڋ سنغ 2016 – 2000)

ٚيغ السياحغ  لڤاليغ غليڈاڗ.  ڣالصناعغ التقليٖيغ املطلظ األڣڋ:مٖي
عطا ن لګ  ٚيغ السياحغ، مهامها، نهٖفمن خالڋ ه٘ا املطلظ  .ڣ ب٘ع عن مٖي  هيكلها التنظيم

ٚيغ السياحغ لڤاليغ غليڈاڗ:  )1(ڣال: نب٘ع عڜ مٖي
ٙقږ  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ  260-95بمڤجظ امل ٙع  1995ڣػ  29ي امل ا ٙجيغ لٛڤ نشا مصالح خا ال٘ڬ يتضمن 

نشا مفتشيغ  1998ي سنغ ڣسيڇها ، ڣ يحٖٕ قڤاعٖ تنظيمها ڣ الصناعاػ التقليٖيغ ڣ السياحغ  تږ 
ٚيغ  2005ي سنغ ڣالصناعاػ التقليٖيغ  علګ مستڤڥ ڣاليغ غليڈاڗ ، بعٖ ٗلڊ ڣ السياحغ لګ مٖي تږ تحڤيلها 

ٙقږ  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ي  216-05بمڤجظ امل  ّٙ ٚيغ السياحغ بالڤاليغ  2005جڤاڗ  11امل نشا مٖي ال٘ڬ يتضمن 
. 

لغا الهيكل  ٚيغ ڣ بعٖ ٗلڊ تږ  ٚسڤم ڣ السياحغ تسميتها مٖي -10الصناعاػ التقليٖيغ لڤاليغ  غليڈاڗ بمڤجظ امل
ي  257  ّٙ ٙع ا 2010كتڤبٚ  20امل ا ٙجيغ لٛڤ نشا املصالح الخا الصناعاػ التقليٖيغ ڣ لسياحغ ال٘ڬ يتضمن 

 تنظيمها .ڣ يحٖٕ مهامها ڣ 
ٚيغ السياحغ   : الصناعغ التقليٖيغڣ ثانيا:مهام مٖي
ٚيغ السياحغ   )2(الصناعغ التقليٖيغ فيما يلي:ڣ تتمثل مهام مٖي

ٙع  .1  الڤسائل: ڣ مصلحغ اإلٕا
 تتكفل بما يلي :ڣ 

 عٖإ سياسغ تطڤيٚ ڣسائل القطاٵ؛ ي   املساهمغ 

  ي مجاڋ اعتمإاػ التسييڇ ٜيغ ڣ تقٖيږ االحتياجاػ  ٚك ٙع امل ٜعڣ التجهيڈ لإلٕا ٚك  ؛املصالح غيڇ مم

سساػ تحـ الڤصايغ ڣ   التجهيڈ املمنٍڤ للقطاٵ؛ڣتنفي٘ ميڈانيت  التسييڇڣ امل

  ٚيٸ ڣ متابعغ اإلعاناػ ڣ ضماڗ تسييڇ التنظيږ ڣ حساباػ التخصي٨ الخاصغ القطاعيغ طبقا للتش
 املعمڤڋ بهما؛

  ٚام الصفقاػ العمڤميغ؛ ٚاقبغ الٖاخليغ إلب ٜع امل جه  ڣضٸ 

  ٚام الصفقاػ العمڤميغ؛ ب اػ  ٚا ج  السهٚ علګ مطابقغ 

  ٍٜيغ؛تنفي٘ سياسغ التسييڇ اإلٕڣ اقًڇا ٚك ٙع امل ٙيغ ملستخٖمي اإلٕا  ا

  ٚيعيغ ٙع العامغ ڣ النصڤ٥ التش  الڤسائل. ڣ التنظيميغ املتعلقغ باإلٕا

                                                           

 مكتب متابعة االستثمار والتهيئة السياحية، مديرية السياحة لوالية غليزان. -)1(
)2(-  .  مكتب متابعة االستثمار والتهيئة السياحية، مرجع سبق ذكر
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لګ:ڣ   تنقسږ 
 التكڤيڜ:ڣ مكتظ املستخٖميڗ  .
تي:ڣ   تكفل بما ي

  ٕٙع ڣ تنفي٘ ڣ عٖا ا ٚيغ للٛڤ ٕٙ البش ٙجيغ ڣ متابعغ مخطٰ تسييڇ املڤا سساػ تحـ ڣ مصالحها الخا امل
 ؛الڤصايغ

  ؛متابعتڢڣ تنفي٘ تسييڇ املساٙ املنه للمستخٖميڗ 

  ٜيغ ٚك ٙع امل ٚيغ لإلٕا ي الڤسائل البش ٙجيغڣ تقييږ االحتياجاػ   ؛املصالح الخا

  ي مجاڋ تسييڇ املستخٖميڗ ٙيغ  ٜع استشا جه ٙاػ املتخ٘عڣ ضماڗ ڣضٸ  ٚا  ؛تنفي٘ الق

  ٙع ٚاقبغ املطابقغ القانڤنيغ ألعماڋ الخٖماػ االجتماعيغ لإلٕا ٜيغم ٚك  ؛امل

  ؛سيڇهاڣ ضماڗ تنظيږ االمتحاناػ املهنيغ 

  ٚيعيغ ٚيغڣ اقًڇاٍ النصڤ٥ التش ٕٙ البش  .التنظيميغ املتعلقغ بتسييڇ املڤا

 املحاسبغ :ڣ مكتظ امليڈانيغ  .ب
تي:ڣ   تكفل بما ي

  ٙيٸ ميڈانيت التسييڇ  التجهيڈ؛ ڣ عٖإ مشا

  ٙيغ املتعلقغ بها؛ ڣ عٖإ حصائل التنفي٘ ڣ تنفي٘ امليڈانياػ  الحساباػ اإلٕا

  ضماڗ مسڊ ٕفاتٚ املحاسبغ التنظيميغ؛ 

  ٕٙاسغ ڣ عٖا ٚام عقٕڤ الٖ  عملياػ التجهيڈ؛ ڣ عقٕڤ انجاٛ األشغاڋ ڣ ب

  ٚڣ٭ العملياػ املتعلقغ باملنشاػ األساسيغ ٙاساػ؛ ڣ التجهيڈ ڣ عٖإ ٕفاتٚ ش  الٖ

  ٚام الصفقاػ العمڤميغ؛ ب اػ  ٚا ج  السهٚ علګ مطابقغ 

 املمنڤحغ بعنڤا ٕٙ عاناػ املڤا ٚقيغ ڣ ڗ صنٖڣځ ٕعږ االستثماٙ ضماڗ متابعغ استعماڋ  ع ڣ ت جٕڤ
 مسڊ محاسبغ خاصغ بهما. ڣ التقليٖيغ ڣ النشاطاػ السياحيغ 

 مكتظ الڤسائل العامغ: .ه
 تكفل بما يلي:ڣ 

  ٕٜيغ فيما يخ٨ العتا ٚك ٙع امل  ضماڗ اقتنائها؛ڣ األثاف ڣ تحٖيٖ احتياجاػ اإلٕا

  ٜيغ ٚك  متابعتڢ؛ڣ تقييږ انجاٛ عملياػ التجهيڈاػ امل

  ٙيغ ڣ ضماڗ تسييڇ ڣصايغ األمالڅ املنقڤلغ ٙع؛ڣ العقا ٙاػ اإلٕا  ك٘ا حضيڇع سيا

  ٚاػ ٙاػ ڣ ضماڗ التنظيږ املإڬ للتظاه ٜيا  التنقالػ؛ ڣ ال

  مالڅ ڣ متابعغ  ٕٚ ٙع.ڣ ج  تجهيڈاػ اإلٕا

 مصلحغ السياحغ:. 2
لګ:ڣ   تنقسږ 
 . ٙ  التهيئغ السياحيغ:ڣ مكتظ متابعغ االستثما
تي:ڣ   تكفل بما ي
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  ٙيٸ االستثماٙ السياےي  متابعتها االتصاڋ مٸ الهيئاػ املعنيغ؛ڣ تڤجيڢ مشا

 ٚين؛ ٚافقغ املستثم  م

 ( عٖإ مخططاػ التهيئغ السياحيغ  ؛(ZET-PAT-SDATمتابعغ 

 عٖإ بنڊ معلڤماػ للمناطڄ السياحيغ قصٖ التهيئغ؛ 

  ٚانيغ ي اللجاڗ املختلفغ الخاصغ بالتهيئغ العم ٙكغ   ك٘ا عقٕڤ التعميڇ؛ڣ املشا

 .ٙيٸ السياحيغ  عٖإ بطاقاػ تقنيغ للمشا

 اإلحصاء:ڣ مكتظ ٕعږ تنميغ السياحغ  .ب
تي:ڣ   تكفل بما ي

  ٛم نشا محيٰ مال ٙع بكل تٖبيڇ من شانڢ   محفٜ لتنميغ النشاطاػ السياحيغ املحليغ؛ڣ املبإ

 ٚقيغ السياحغ البيئيغ  السهٚ علګ  السياحغ الثقافيغ ڣ التنميغ املستٖامغ للسياحغ املحليغ من خالڋ ت

ٙيخيغ؛ڣ   التا

  ٚڣ٩ سياحيغ متنڤعغ ٚقيغ املنتڤجاػ السياحيغ املحليغ ڣ ٗاػ نڤعيغ ڣ تشجيٸ ظهٙڤ ع  تسڤيقها؛ڣ ك٘ا ت

  ي السياحغ ڣ الهيئاػ ڣ تنميغ نشا٭ املتعامليڗ ڣ ٕعږ  املعٖنيغ؛الحماماػ ڣ الجمعياػ 

  يعها ڣ تحليلها ڣ املعطياػ اإلحصائيغ حڤڋ النشاطاػ السياحيغ ڣ جمٸ املعلڤماػ  عٖإ بطاقاػ ڣ تٛڤ

ٙاػ السياحيغ ڣ   الحمڤيغ املحليغ؛ڣ ڣثائڄ تتعلڄ بالقٖ

  ي مجاڋ السياحغ ڣ السهٚ علګ تلبيغ حاجاػ املڤاطنيڗ  التسليغ؛ڣ االستجمام ڣ طمڤحاڴهږ 

  ٚاڗ؛ڣ ٕڣاػ ڴهيئغ اإلقليږ ٕماه النشاطاػ السياحيغ ضمن  العم

  مڤاقٸ التڤسٸ السياےي؛ڣ تثميڗ مناطڄ 

  ٙسغ النشاطاػ ڣ متابعغ تطابڄ النشاطاػ السياحيغ مٸ مقايي٠ التسييڇ  املهن السياحيغ؛ڣ قڤاعٖ مما

  ٚيعيغ ٙقابغ األحكام التش  احًڇامها؛ڣ الحمڤيغ ڣ التنظيميغ الت تحكږ النشاطاػ السياحيغ ڣ ضماڗ 

  ي تحسيڗ الخٖماػ السياحيغ السيما تلڊ النشاطاػ السياحيغ  احًڇامها؛ڣ املساهمغ 

  ي تحسيڗ الخٖماػ السياحيغ السيما تلڊ الت لها صلغ بالنظافغ حغ ڣ املساهمغ   األمن؛ڣ حمايغ ال

  التنفي٘.ڣ ضماڗ تنفي٘ ميڈانيغ التسييڇ 

ٚاقبغ نشاطاػ السياحغ  .ه  الفنٖقيغ:ڣ مكتظ م
قليږ الڤاليغ     سساػ الفنٖقيغ املتڤاجٖع علګ مستڤڥ  ٚاقبغ نشاطاػ امل ي م ٚاقبغ ڣ تتمثل مهامڢ  ك٘لڊ م

يضا جمعياػ ڣ األسفاٙ ڣ نشاطاػ ڣكاالػ السياحغ  ٚاقبغ  ٗا كانـ ڣ ٕڣاڣين السياحغ ڣ م الحماماػ املعٖنيغ 
ع. ٚيغ السياحغ ڣ مڤجٕڤ لګ ثالف كما كل مصلڣ الصناعغ التقليٖيغ ثالف مصالح ڣ تضږ مٖي حغ تتكڤڗ من مكتبيڗ 

ٚيغ امللحڄ. ي الهيكل التنظيم للمٖي  هڤ مبيڗ 
 مصلحغ الصناعغ التقليٖيغ: .3
لګ:ڣ   تنقسږ 
ٚف:ڣ  مكتظ تنميغ الصناعغ التقليٖيغ -  الح
تي:ڣ   تكفل بما ي
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  متعٖٕ السنڤاػ يتعلڄ بتطڤيٚ نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ؛ڣ عٖإ مخطٰ عمل سنڤڬ 

  ٙع نڢ خلڄ جڤ مالئږ للتنميغ املستٖامغ لنشا٭ الصناعغ التقليٖيغ؛املبإ ٚا من ش ج  بكل 

  ٚاف الصناعغ التقليٖيغ ڣ املحافظغ عليڢ ي حمايغ ت  ٕٙ االعتباٙ لڢ؛ڣ املساهمغ 

  ي متابعغ عملياػ الٖعږ بعنڤاڗ الصنٖڣځ الڤطن لًڇقيغ نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ؛ ٙكغ   املشا

  ٕعٖا ي  ٙكغ   الهضاب العليا؛ڣ تنفي٘ تمڤيل نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ بصنإيڄ الجنڤب ڣ املشا

 ي املنظڤمغ االقتصإيغ املحليغ؛ ٕماه نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ  ي جهٕڤ  ٙكغ   املشا

  عماڋ املنظماػ ي ميٖاڗ الصناعغ ڣ الجمعياػ ڣ التجمعاػ املهنيغ ڣ تٖعيږ  اػ الڤسطيغ  الفضا
 تنشيطها.ڣ التقليٖيغ 

ٚاقبغ نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ:م. ب  كتظ م
تي:ڣ   تكفل بما ي

  ي ميٖاڗ اإلنڣ املقايي٠ ڣ التنظيماػ ڣ احًڇام القڤانيڗ ڣ السهٚ علګ تطبيڄ ع  تاه   النماٗه املتعلقغ بالجٕڤ
نشطغ الصناعغ التقليٖيغ؛ڣ  ٙسغ   مما

  ي متابعغ تنفي٘ عملياػ الٖعغ بعنڤاڗ الصنٖڣځ الڤطن لًڇقيغ ٙكغ   نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ؛املشا

  ٕعٖا ي  ٙكغ   الهضاب العليا؛ڣ تنفي٘ تمڤيل نشاطاػ الصناعغ التقليٖيغ بصنإيڄ الجنڤب ڣ املشا

  عماڋ املنظماػ ي ميٖاڗ الصناعغ ڣ الجمعياػ ڣ التجمعاػ املهنيغ ڣ تٖعيږ  اػ الڤسطيغ  الفضا
 تنشيطها.  ڣ التقليٖيغ 

ٙاساػ  .ه  اإلحصاء:ڣ مكتظ الٖ
تي:تكفل بما ڣ   ي

  ٙاساػ ٗاػ الطابٸ التقن ڣ املبإع بالتحقيقاػ االجتماعي املتعلقغ بتقييږ األنشطغ ڣ االقتصإڬ ڣ الٖ
ٚفيغ؛  الح

  ي مجاڋ الصناعغ التقليٖيغ ڣ جمٸ املعلڤماػ يعها؛ ڣ املعطياػ اإلحصائيغ   ضماڗ تٛڤ

  ٚقيغ الصناعغ التقليٖيغ جل ت ٚاػ االقتصإيغ من  طيڇ التظاه ٚف ڣ ت  تنشيطها؛ ڣ الح

  جلغ بعنڤاڗ الصناعغ التقليٖيغ،ڣ ضماڗ تنفي٘ ميڈانيغ التجهيڈ  التسييڇ امل

  السنڤيغ لنشا٭ الصناعغ التقليٖيغ.ڣ عٖإ الحصائل الثالثيغ 
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ٚيغ السياحغ   الصناعغ التقليٖيغ لڤاليغ غليڈاڗ.ڣ ثالثا: الهيكل التنظيم ملٖي

ٚيـــغ السياحــــغ     لكــل مصلحـــــغ تتكــڤڗ من مكتڣ الصناعـــغ التقليٖيــــغ ثالف مصالح ڣ تضـــږ مٖي ــــظ، ګ ثالف مكاتبيــن 
ٚيغ:ڣ  ح مخطٰ الهيكل التنظيم للمٖي  الشكل التالي يڤ

ٚيغ السياحغ2-3الشكل )  بغليڈاڗ ڣ الصناعغ التقليٖيغ(: الهيكل التنظيم ملٖي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيغ السياحغ لڤاليغ غليڈاڗ املصٖٙ:  مٖي

 
 

ٙ السياحي لڤاليغ غليڈاڗ مڜ فًڇع )  (2016 – 2000املطلظ الثاني: حصيلغ اإلستثما
سساػ السياحيغ املتڤاجٖع بالڤاليغ، لګ امل ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  ن الڤكاالػ السياحيغ مڣ تطٙڤ عٖٕ الفنإځ  سنتط

 (.2016-2000فًڇع )
سساػ السياحيغ املتڤ    اجٖع في الڤاليغ:ڣال: امل

 الحضيڇع الفنٖقيغ:. 1 

 املديـــــــــــر

 األمانــــــــة

 مصلحــة اإلدارة والوسائـل

 مصلحـة السياحـــــة

 مصلحة الصناعة التقليديـــة

 مكتب املستخدمني والتكوين

 مكتب امليزانية واحملاسبة

 مكتب الوسائل العامة

 مكتب متابعة االستثمار والتهيئةالسياحيــة

 مكتب دعم تنمية السياحة واإلحصاء

مراقبة النشاطات السياحيةوالفندقية مكتب 
مامااتملعدنية  وا

رف  مكتب تنمية الصناعة التقليديةوا

 مكتب الدراسات واإلحصاء

 مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية
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لګ طاقغ اإليڤا ل ضافغ  سما ڣ عنڤاڗ ڣ تصنيڀ الحضيڇع الفنٖقيغ املتڤاجٖع بالڤاليغ  ٕناه  ح الجٖڣڋ  كل يڤ
 فنٖځ:

 

 

 (: الحضيڇع الفنٖقيغ املتڤاجٖع عبڇ الڤاليغ1-3الجٖڣڋ )
 

 
ٚيغ السياحغ بڤاليغ غليڈاڗڣ مكتظ ٕعږ التنميغ السياحيغ  املصٖٙ:  .اإلحصا ملٖي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚقږ سسغ  ال امل
 الفنٖقيغ

 طاقغ اإليڤاء التصنيڀ العنڤاڗ
عٖٕ 
ٚف  الغ

عٖٕ 
ٚع  األس

ي طٙڤ التصنيڀ  ےي اإلنتصاٙ بغليڈاڗ مينا 01
 *1فنٖځ 

70 140 

ٙهيڤ اإلتحإ 02  36 18 هيكل معٖ للفنٖقغ بلهإڬ تامي ڣإ ا
ٚب 03 ٙهيڤ املغ ٙٵ الشهٖا ڣإ ا  46 23 هيكل معٖ للفنٖقغ شا
ٙقږ  البڇتقاڋ 04 ڣإ  04التفافحغ٭.ڣ.

 الجمعغ
 29 14 للفنٖقغهيكل معٖ 

ٙقږ    الڤلجغ 05 ٚيڄ  املطمٚ 04٭.ڣ.  ٜڋ ط  48 24 *1ن
ٚع 06 محمٖ  الظه ٚيِ سيٖڬ  ٙحاػ ال ےي 

 بن علي
ي طٙڤ التصنيڀ 
 فنٖځ بٖڣڗ نجڤم

10 20 

اإلقامغ  07
السياحيغ نجمغ 

 فتيحغ

ٜقغ بلٖيغ بلعسل ق ي طٙڤ التصنيڀ  بٛڤ
 نجمغ ڣاحٖع

85+05 
 مالحڄ

130 
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 األسفاٙ:ڣ ڣكاالػ السياحغ  .2
سما ڣ عنڤاڗ الڤكاالػ السياحيغ املتڤاجٖع بڤاليغ غليڈاڗ: ٕناه  ح الجٖڣڋ   يڤ

قليږ ڣاليغ غليڈاڗيلڤكاالػ السياحا(: قائمغ 2 –3الجٖڣڋ )  غ املتڤاجٖع علګ مستڤڥ 
 

ٚقږ  العنڤاڗ اسږ الڤكالغ ال
ٙٵ محمٖ خميست الٖيڤاڗ الڤطن للسياحغ onatڣكالغ غليڈاڗ  01  شا
" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  02 ٙهي 31 األسفاٙ "املحسنڤڗ تٙڤ ٚبي بن مهيٖڬ ڣإ ا ٙٵ الع  ڤشا
" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  03 ٚجا ٙٵ بن نعمغ مصطفى غليڈاڗ األسفاٙ "ال  شا
ٙٵ العقيٖ عميڇڣ١ غليڈاڗ 02 األسفاٙ "بڤڗ فڤاياه" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  04  شا
ٙهيڤ" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  05 ٙهيڤ األسفاٙ "ڣإ ا ٙقيڄ عبٖ القإٙ بلٖيغ ڣإ ا  ےي 
ٚماڗ" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  06 ٚك ٙهيڤ األسفاٙ "اي  نه اإلمام عبٖڣ، ڣإ ا
ٙٵ بلخنشٚ األسفاٙ "العافيغ" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  07 ٙهيڤ غليڈاڗ شا  محمٖ ڣإ ا
ٛغلڤڋ سيٖڬ محمٖ بن علي  األسفاٙ "القلعغ" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  08 ےي س  

 غليڈاڗ
ٚٵ ڣكالغ السياحغ   09 "ڣ ف ٜعاطشغ" " ٙقږ  األسفاٙ "ال ٚبي تبس    غليڈاڗ 23نه الع
ٙقږ  األسفاٙ "ب"ڣ تامٖع للسياحغ  10 ٙځ، محل  ، سيٖڬ 03ےي س  طا

 محمٖ بن علي
" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  11 حمٖ، جٖيڤيغ غليڈاڗ  األسفاٙ "شفغ تٙڤ ٙٵ باڅ   شا
ٙٵ بڤقطايغ عابٖ جٖيڤيغ األسفاٙڣ األسفاٙ جٖيڤيغ للسياحغ ڣ ڣكالغ السياحغ  12  شا
ٚبي فڤاياه" "ب"ڣ ڣكالغ السياحغ  13 ٙهي األسفاٙ "س  الع ٙٵ عثماڗ عبٖ القإٙ، ڣإ ا  ڤشا
ٚٵ ڣكالغ السياحغ  14 " "ب" األسفاٙڣ ف ٙقږ  "مجاهٚ تٙڤ ڣڋ نڤفمبڇ  ٙٵ  بلٖيغ سيٖڬ  08شا

 محمٖ بن علي
ٙقږ  األسفاٙ "بڤڗ فڤاياه"ڣ ڣكالغ السياحغ  15  غليڈاڗ 43نه الٖكتٙڤ بڤخلڤع، 
ٚافل" 16 ٙقږ نه  ڣكالغ السياحغ ڣ األسفاٙ "بصبا٥ ت  غليڈاڗ 01بن نعمغ مصطفى 
ٚافل"  17 ڬ ت ٙقږ نه  ڣكالغ السياحغ ڣ األسفاٙ الجٙڤ  غليڈاڗ 22بن جباٙ عڤإ 

 
ٚ ڣ مكتظ ٕعږ التنميغ السياحيغ  املصٖٙ:  يغ السياحغ بڤاليغ غليڈاڗاإلحصا ملٖي
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 ٕٙڣ الشباب:. 3
سما ڣ عنڤاڗ ٕٙڣ الشباب بڤاليغ غليڈاڗ: ٕناه  ح الجٖڣڋ   يڤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٕٙڣ الشباب بالڤاليغ(3-3الجٖڣڋ )
ٚه، ٥ املصٖٙ: ٚجٸ سبڄ ٗك  18.الٖليل السياےي لغليڈاڗ، م

 الجمعياػ:ڣ ٕڣاڣيڜ السياحغ  .4
ح الجٖڣڋ التالي   غليڈاڗ:سما ڣ عنڤاڗ الٖڣاڣين ڣ الجمعياػ بڤاليغ يڤ

 الجمعياػ السياحيغ املتڤاجٖع بالڤاليغڣ (: الٖڣاڣيڜ 4-3الجٖڣڋ )
 

 
 
 
 

ٚه، ٥ املصٖٙ: ٚجٸ سبڄ ٗك  .18الٖليل السياےي لغليڈاڗ، م
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 العنڤاڗ اسږ الٖاٙ
ٙهيڤ ٛغلڤڋ  ٕاٙ الشباب ڣإ ا ٙٵ   شا

ع ٛمٙڤ ع 4٭.ڣ  ٕاٙ الشباب   ٛمٙڤ
 املطمٚ ٕاٙ الشباب غليڈاڗ

ٛنطي٠ مخيږ الشباب   بن 

ڣ الجمعيغ  العنڤاڗ اسږ الٖيڤاڗ 
ٚع للفن  ٛڣنغ اآلثاٙڣ السياحغ ڣ جمعيغ الظه  عيڗ الجنغ، بلٖيغ ما

ٛڣنغ ٛڣنغ الٖيڤاڗ املحلي للسياحغ، ما  عيڗ الجنغ، بلٖيغ ما
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 (:2016 – 2000) املمتٖع مڜ فًڇعالٙ الفنإځ في الڤاليغ خالڋ تطڤ : ثانيا
ٕناه تطٙڤ  ح الجٖڣڋ   (:2016-2000ي ڣاليغ غليڈاڗ خالڋ الفًڇع املمتٖع من ) الفنإځيڤ

 .(2016 – 2000) سنغ تطٙڤ الفنإځ في الڤاليغ مڜ (:5–3الجٖڣڋ )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚيغ السياحغ بڤاليغ غليڈاڗ.ڣ مكتظ ٕعږ التنميغ السياحيغ : املصٖٙ  اإلحصا ملٖي
 
 
 
 

عٖٕ  السنغ
الفنإ
 ځ

عٖٕ 
 العماڋ

عٖٕ 
ٚع  األس

 عٖٕ الليالي عٖٕ السياح
ٚييڗ ٜائ جان ج

 ب
ٚييڗ ٜائ  جانظ ج

2000 06 31 236 38 1 21386 173 
2001 05 18 214 / / 16886 152 
2002 05 18 177 38 / 16599 689 
2003 05 18 177 / / 17083 1064 
2004 05 18 177 2014 111 17293 818 
2005 07 34 296 8436 241 17473 803 
2006 08 34 436 7560 242 18498 526 
2007 05 34 314 5408 156 16238 1222 
2008 06 66 360 12373 313 21396 2226 
2009 07 78 408 1640 301 27793 947 
2010 07 82 408 7247 89 14030 573 
2011 10 86 449 21360 75 49784 315 
2012 10 87 579 17248 260 50966 260 
2013 10 88 579 15970 169 45665 171 
2014 10 88 579 16290 188 48785 405 
2015 07 78 449 19356 125 38212 322 
2016 07 78 449 17450 117 35024 286 
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 . تطٙڤ عٖٕ الفنإځ بالڤاليغ:1
ٕناه تطٙڤ عٖٕ الفنإځ بالڤاليغ:    ح الشكل   يڤ

 (2016-2000(: يڤضح تطٙڤ عٖٕ الفنإځ مڜ سنغ )3-3الشكل )
 
 

 
 
 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل من   .2007 باستخٖام ب
فتِ فنٖځ ڣ  2009عإع افتتاٍ فنٖقييڗ سنغ ڣ  2007غلڄ فنٖقيڗ سنغ  نڢ تږ (1-3نالحٴ من خالڋ الشكل )

 .2016لګ غايغ  2015ثالثغ فنإځ سنغ  تږ يليها غلڄ 2011سنغ 
 . تطٙڤ عٖٕ نمڤ عٖٕ الفنإځ:2
ٚاجٸ ع2ٕٖ-3نالحٴ من خالڋ الشكل )     2001عامل سنغ  18لګ  2000عامل سنغ  31عماڋ الفنإځ من  ( ت

لګ غايغ  ٜايٖ ملحڤٱ 2004ليستمٚ ه٘ا الًڇاجٸ  ي ه٘ه الفًڇع، بينما نالحٴ ت من سنغ  بسبظ غلڄ فنٖځ ڣاحٖ 
 .2016لګ غايغ سنغ  2005

ٕناه:   ڣ  حڢ الشكل   ه٘ا ما يڤ
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 (2016-2000(: يڤضح تطٙڤ عٖٕ عماڋ الفنإځ مڜ سنغ )4-3الشكل )

 
 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسلمن   .2007 باستخٖام ب
ٚع الفنإځ: .3 س  تطٙڤ عٖٕ 

ٚع الفنإځ: س ح الشكل التالي تطٙڤ عٖٕ    يڤ
ٚع الفنإځ مڜ سنغ )5-3الشكل ) س  (2016-2000(: يڤضح تطٙڤ عٖٕ 

 

عٖإ املصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل. الطالظمن   باستخٖام ب
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ڗ عٖٕ األ 5-3نالحٴ من خالڋ الشكل )    ٚيٚ (  ٚع كاڗ  س ڗ عٖٕ األس ٚتبٰ بعٖٕ الفنإځ، حين نالحٴ  ٚع م س
لګ  2000سنغ  336 ٚيٚ سنغ  177لينخف٬  ٚتفٸ عٖٕ  2002س بسبظ غلڄ فنٖقيڗ، ڣبعٖ افتتاٍ فنٖقيڗ ي

لګ  ٚع   لګ 296األس ٚيٚ ليستمٚ بالًڈايٖ  ٚيٚ سنغ  579 س لګ 2012س ٚيٚ بسبظ غلڄ  449، تږ ينخف٬ مجٖٕا  س
 .2015فنٖقيڗ سنغ 

ٚييڗ 4 ٜائ  األجانظ:ڣ . تطٙڤ عٖٕ السياح الج
ٚييڗ ثابـ من سنغ 6-3نالحٴ من خالڋ الشكل )    ٜائ ڗ عٖٕ السياٍ الج سائِ( ڣه٘ا  38) 2003سنغ  لګ 2000( 

لګ  لګ غلڄ فنٖځ ڣاحٖ، ليڇتفٸ  ٙاجٸ  لګ  2008سائِ سنغ  12373يضا  سائِ  360 21تږ ينخف٬ مجٖٕا ليڇتفٸ 
لګ غايغ  2011سنغ  ٙتفاٵ  ما بالنسبغ لسياٍ األجانظ فقٖ تطٙڤ عٖٕ السي2016تږ يستمٚ باال  1اٍ األجانظ من . 

لګ غايغ  2012ليڇتفٸ من سنغ  2011ڣ 2010تږ ينخف٬ سنت  2004سائِ سنغ  111لګ  2000سائِ سنغ 
حڢ الشكل التالي:ڣ ، 2015  ه٘ا ما ڣ

ٚييڗ ي(: 6-3الشكل ) ٜائ  (2016-2000األجانظ مڜ سنغ )ڣ ڤضح تطٙڤ عٖٕ السياح الج
 

 
 

عٖإ الطالظ املصٖٙ:  ٚنامٌ من   اإلكسل.باستخٖام ب
ٚييڗ 5 ٜائ  األجانظ:ڣ . تطٙڤ عٖٕ ليالي الج
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ي الفنإځ بڤاليغ غليڈاڗ خالڋ الفًڇع املمتٖع م ٚييڗ ڣ األجانظ  ٜائ -2000ن )يبيڗ الشكل التالي تطٙڤ عٖٕ ليالي الج
2016:) 

ٚييڗ ي(: 7-3الشكل ) ٜائ  األجانظڣ ڤضح تطٙڤ عٖٕ ليالي الج

 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل من   .2007 باستخٖام ب

لګ ( انخفا٩ ع5ٖ-3نالحٴ من خالڋ الشكل )    ٚييڗ  ٜائ  21386بعٖما كاڗ    2001ليلغ سنغ 16886ٕ ليالي الج
لګ ڣ  2000ليلغ سنغ  ٙتفٸ  لګ غلڄ فنٖځ ڣاحٖ تږ ا ٙاجٸ  بسبظ فتِ فنٖقيڗ، تږ  2005ليلغ سنغ  17083ه٘ا 

ٙتفاٵ إللګ غايغ ليلغ تږ  14030لګ  2010انخف٬ سنغ  ما بالنسبغ لليالي األجانظ2016عإ عٖٕ الليالي لال ػ  .  بٖ
ٙتفاٵ من سنغ   .    2016لګ غايغ  2008لتعٕڤ لالنخفا٩ من سنغ  2008لګ  2002باال
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 (:2016 – 2000ثالثا: تطٙڤ الڤكاالػ السياحيغ في الڤاليغ خالڋ الفًڇع املمتٖع مڜ )
 ٙ ٕناه تطڤ ح الجٖڣڋ   (:2016-2000الڤكاالػ السياحيغ بڤاليغ غليڈاڗ خالڋ الفًڇع املمتٖع من ) يڤ

 (.2016 – 2000)سنغ مڜ  تطٙڤ الڤكاالػ السياحيغ (:6–3الجٖڣڋ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٚيغ السياحغ بڤاليغ غليڈاڗ.ڣ مكتظ ٕعږ التنميغ السياحيغ املصٖٙ:  اإلحصا ملٖي
 

 

 

 

 

 

عٖٕ  عٖٕ الڤكاالػ السنغ
 العماڋ

 عٖٕ السياح
ٚييڗ ٜائ  جانظ ج

2000 02 05 2169 / 
2001 03 07 3500 / 
2002 03 07 3874 / 
2003 04 10 2991 / 
2004 04 10 2467 / 
2005 04 10 3445 / 
2006 05 12 2896 22 
2007 08 19 3038 18 
2008 08 19 2559 15 
2009 07 17 2364 63 
2010 07 17 9324 78 
2011 07 17 9725 / 
2012 09 19 12020 / 
2013 10 21 9981 / 
2014 13 28 9788 / 
2015 15 33 10782 / 
2016 17 36 13251 / 
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 . تطٙڤ عٖٕ الڤكاالػ السياحيغ في الڤاليغ:1
ٕناه تطٙڤ عٖٕ الڤكاالػ السياحيغ بالڤاليغ: ح الشكل   يڤ

 (2016-2000)(: يڤضح تطٙڤ عٖٕ الڤكاالػ السياحيغ مڜ سنغ 8-3الشكل )
 

 
 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل من   .2007 باستخٖام ب
ٙتفاٵ ع6ٖ-3نالحٴ من خالڋ الشكل)    ي سنغ ( ا بينما  2007ڣكاالػ سنغ  08لګ  2000ٕ الڤكاالػ من ڣكالتيڗ 

لګ  ٚاجٸ  لګ  2009ي سنغ  ڣكاالػ 07ت ٚڥ. ليڇتفٸ مجٖٕا  خ لګ ڣاليغ  ٚها   09بعٖ تږ نقل ڣكالغ سياحيغ من مق
لګ  2012ڣكاالػ سنغ  ٙتفاٵ   .2016ڣكالغ سنغ  17ليستمٚ باال

 . تطٙڤ عٖٕ عماڋ الڤكاالػ السياحيغ:2
عماڋ سنغ  07لګ  2000عماڋ سنغ  05( تطٙڤ عٖٕ عماڋ الڤكاالػ السياحيغ من 6-3نالحٴ من خالڋ الشكل )   

لګ 2007عامل سنغ  19ثږ   2002 ٚڥ. ڣبعٖ  2009عامل سنغ  17، ليًڇاجٸ  خ لګ ڣاليغ  بعٖ نقل ڣكالغ لنشاطها 
لګ  2013ڣكاالػ سنغ  03فتٸ  ٙتفٸ عٖٕ العماڋ  لګ  21ا ٙتفاٵ   2016عامل سنغ  36عامل مجٖٕا ليستمٚ باال

 ڣكاالػ.  7بسظ فتِ 
ٕناه: ڣ  حڢ الشكل    ه٘ا ما يڤ
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 (2016-2000(: يڤضح تطٙڤ عٖٕ عماڋ الڤكاالػ السياحيغ مڜ سنغ )9-3الشكل )

 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل من   .2007 باستخٖام ب
عماڋ سنغ  07لګ  2000عماڋ سنغ  05( تطٙڤ عٖٕ عماڋ الڤكاالػ السياحيغ من 6-3نالحٴ من خالڋ الشكل )   

لګ 2007عامل سنغ  19ثږ   2002 ٚڥ.  2009عامل سنغ  17، ليًڇاجٸ  خ لګ ڣاليغ  بعٖ ڣ بعٖ نقل ڣكالغ لنشاطها 
لګ  2013ڣكاالػ سنغ  03فتٸ  ٙتفٸ عٖٕ العماڋ  لګ عامل مجٖٕا ليستمٚ با 21ا ٙتفاٵ   2016عامل سنغ  36ال
 ڣكاالػ. 7ظ فتِ بس
 يغ:. تطٙڤ عٖٕ السياح املستفيٖيڜ مڜ خٖماػ الڤكاالػ السياح3
ڗ عٖٕ ال7-3نالحٴ من خالڋ الشكل )     ي تطٙڤ مستقٚ (  سياٍ املستفيٖين من خٖماػ الڤكاالػ السياحيغ 

ٙتبٰ بتحسن الڤضٸ األمن حين سجل مابيڗ سنت  كٌڇ من   2007ڣ 2000ا سائِ  3038ڣ 2000عٖٕ ما بيڗ 
ٚڬ ليڇتفٸ تصاعٖيا من سنغ  ٜائ ما بالنسبغ للسياٍ  13251لګ  2559من  2016لګ سنغ  2008ج ٚڬ.  ٜائ سائِ ج

لګ سنغ  2006لګ غايغ سنغ  2000األجانظ فكاڗ شبڢ معٖڣم من سنغ  لينعٖم مجٖٕا  2010ليڇتفٸ بنسبغ قليلغ 
حڢ الشكل التالي:ڣ . 2016لګ غايغ   ه٘ا ما يڤ
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ٚييڗ ي(: 10-3الشكل ) ٜائ  يغالسياح األجانظ املستفيٖيڜ مڜ خٖماػ الڤكاالػڣ ڤضح عٖٕ السياح الج

 
 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ٚنامٌ اإلكسل من   .2007 باستخٖام ب
ٙ خالڋ سنغ  اػغ عمليڣضعي املطلظ الثالن:  2015اإلستثما

ٙيٸ اإلستثماٙ السياےي بالڤاليغ، مڤاقٸ التڤسٸ السياےي  لګ التقييږ اإلجمالي ملشا ي ه٘ا املطلظ  ٚځ  سنتط
سساػ السياحيغ ڣ السياحغ الحمڤيغ ڣ  لګ امل  الفنٖقيغ حسظ الطابٸ القانڤني.ڣ ضافغ 

ٙ السياحي لڤاليغ غليڈاڗ: ٙيع اإلستثما  ڣال: التقييږ اإلجمالي ملشا

ٙيٸ ) • ٙع عن فنإځ بسعغ استعاب ) 10غلبيغ املشا جلغ( عبا ٙيٸ م ٚيٚ( حين تږ خلڄ ) 624مشا ( 616س
 منصظ عمل؛

ٙيٸ ٗاػ الطابٸ  • ٚڬ سجلنا )فيما يتعلڄ باملشا ٙيٸ( 05الحض  ؛مشا

ي  • ٚڣعيڗ ٗا طابٸ حمڤڬ  جيل مش ٚقيغ ڣ العقاٙ طاٙ لجنغ املساعٖع علګ ضبٰ تږ ت ت
ي انتظاٙ اCALPIREF)*اإلستثماٙ  لحصڤڋ علګ املڤافقغ؛(

                                                           

*-Comète D’Assistance à La Localisation Et La Promotion De L’Investissement Et De La Régulation 

Des Foncés. 
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•  (03 ٙ طاٙ لجنغ املساعٖع علګ ضبٰ  العقا ي  جلغ  ٙيفي م ٙيٸ ٗاػ طابٸ  ٚقيغ اإلستثماٙ ڣ ( مشا ت
(CALPIREFي انتظا  ٙ الحصڤڋ علګ عقٖ اإلمتياٛ للعقاٙ )تڤسٸ بالنسبغ لإلقامغ سياحيغ (

ٚڥ فنٖځ - ٚكظ سياےي )مٖينغ سين -قڄش-األخ  ؛مائيغ(م

ٙغږ اإلمكانياػ  •  الف٥ٚ املتاحغ بالڤاليغ؛ڣ يبقى اإلستثماٙ السياےي الخا٥ محٖٕڣ 

 غائظ تمامًا علګ مستڤڥ الڤاليغ؛ اإلستثماٙ األجنب •

جلغ  • ٙيٸ امل  ه مناطڄ التڤسٸ السياےي املقًڇحغ؛تقٸ خاٙ جل املشا

ٙيٸ تابعغ لقطاٵ الخا٥ حين يقٖٙ مبلغ اإلستثماٙ الكلي بـ   .ٕه  340 794 134 1كل املشا
 :السياحغ الحمڤيغڣ  ثانيا: مڤاقـع التڤسـع السياحي

ٙاسغ تحٖيٖ 1  تصنيڀ مناطق التڤسع السياحي:ڣ . ٕ
ٙ العمڤمي:  . اإلستثما

ٚحلغ األڣلګ:  - ٚحلغ األڣلګ؛امل ي امل  العمليغ مجمٖع 
(؛ - ٙاسغ ڴهيئغ املنبٸ الحمڤڬ )حمام منتيلغ( )بلٖيغ عم مڤس  ٚحلغ الثانيغ: ٕ  امل
ٙاسغ انتهـ  - ٚحلغ الثالثغ: الٖ ٙاسغ ڴهامل نجاٛ ڴهيئغ املنبٸ )عمليغ اإلنجاٛ مجمٖع(، كما تمـ ٕ  يئغ املڤقٸلعمليغ 

ٛڣنغ(  ٙيخي تامٖع)بلٖيغ ما ٚڣٵ.الطبيعي التا ي انتظاٙ املبلغ املستحڄ إلنجاٛ املش ٙاسغ انتهـ   الٖ
ٙ الخاص:  ٩(ب. اإلستثما ٙيٸ تحصلڤا علګ عقٖ ملكيغ اأٙل  )مشا

طاٙ اإلنجاٛ. 1 ي  ٚكظ سياےي( )بلٖيغ سيٖڬ خطاب(  ٚڣٵ سيٖڬ خطاب )م  ؛%5ملياٙ( نسبغ اإلنجاٛ  240) مش
نجاٛ فنٖځ ےي اإلنتصا2ٙ ٚڣٵ  طاٙ اإلنجاٛ ) 4 . مش ي   ؛%5ملياٙ( نسبغ اإلنجاٛ 190نجڤم )فنٖځ منڈلي( 
ٙڬ )بلٖيغ الحمإنغ( )3 ٚڣٵ فنٖځ حضا  ؛%0نسبغ اإلنجاٛ  ملياٙ( 50. مش
ع( )4 ٛمٙڤ ٚيڄ )بإيغ  ٙابٰ الط نجاٛ  ٚڣٵ   ملياٙ(. 70. مش
حكما ه٘ا ڣ  ٕناه: ڢيڤ  الجٖڣڋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ظيم العقار( ة املساعدة لتحديد و ترقية و ت  )اإلستثمار اخلاص يف إطار جل
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 (: مناطق التڤسع السياحي.7-3الجٖڣڋ)
 

عٖٕ 
 املناطق

املساحغ  الطابع السياحي املڤقع املنطقغ
 اإلجماليغ

 نسبغ اإلنجاٛ

 
 

05 

ٚقاٙ حمام منتيلــغ   سٖ ق
 حمڤڬ 

 
 

 هكتاٙ 75

 
 
ي  ٙاسغ  الٖ

مٚ  ٚحلتها األڣلګ) م
بالخٖمـغ 

14/06/2014) 

حمام سيٖڬ 
 بڤعيٖ هللا

 سيٖڬ خطاب

ٚجغ  سٖ األمل سيٖڬ م
 عابٖ

 
 بحيڇڬ 

محمٖ  السعإعسٖ  سيٖڬ 
ع  بن عٕڤ

ٚقاٙ  لحالف سٖ ق
 

ٚيغ السياحغ املصٖٙ:   .الصناعغ التقليٖيغڣ مٖي
 . السياحغ الحمڤيغ:2
ٚيغ السياحغ      حصـ مٖي   الصناعغ التقليٖيغ حڤالي ڣ تتڤفٚ ڣاليغ غليڈاڗ علګ العٖيٖ من املنابٸ الحمڤيغ حين 
ٚيغ  29 ٚاب الڤاليغ، كل املنابٸ الحمڤيغ ال تتڤفٚ علګ هياكل استقباڋ عص عغ علګ كامل ت هي قبلغ ڣ ينبڤٵ مٛڤ

ٚاحغ  ٚائِ االجتماعيغ بحثًا عن ال ٙاساػ خصـ ڣ لألڣسا٭ الشعبيغ من كل الش ٚا ٕ ج منابٸ  04العاله، تږ 
ٙاساػ السياحيغ  سسغ الڤطنيغ للٖ ٚف امل ، استفإػ ڣاليغ غليڈاڗ من 1985-1984حمڤيغ بالڤاليغ من ط

ٚڣٵ ڴهيئغ حمام عيڗ منتيلغ الڤاقٸ ببلٖيغ عم مڤس   ٚحلتها األخيڇع.ڣ مش ي م ٙاسغ  حڢ الجٖڣڋ  الٖ  كما يڤ
 التالي:

 (: السياحغ الحمڤيغ8-3الجٖڣڋ )
ٚيغ السياحغ ڣالصناعغ التقليٖاملصٖٙ:  يغ.مٖي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

عٖٕ الطلباػ علګ  عٖٕ املنابع الحمڤيغ
 مستڤڥ لجنغ 

CALPIREF  
 

 

املحطاػ 
 الحمڤيغ

ٜ املعالجغ  ٚاك م
 بمياه البحٚ

الت تږ 
ٕٚها  ج

الت 
استفإػ 
 من التهيئغ

الت 
استفإػ 
من عقٕڤ 
 االمتياٛ 

 خا٥
 

 عمڤمي
 

 خا٥
 

 عمڤمي
 

29 01 0 02 0 0 0 0 
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سساػ الفنٖقيغ ڣالسياحيغ حسظ   ثالثا: امل

 

 :2015الطابع القانڤني لسنغ 
الحضيڇع الفنٖقيغ  ٕناه  ح الجٖڣڋ  يڤ

حسظ الطابٸ القانڤني:
 ڇع الفنٖقيغ حسظ الطابع القانڤني.الحضي (:9-3الجٖڣڋ )  

 

 

 

 

 

 
 

ٚيغ السياحغ املصٖٙ:   الصناعغ التقليٖيغ.ڣ مٖي
ع السياحغحين     ٚطيڗ في مخطط جٕڤ  : عٖٕ املنخ

 الحضيڇع الفنٖقيغ: .1

 ؛07:عـٖٕ الفنإځ -

- : ٚيٚ 449 طاقغ اإليڤا  ؛س

 .38212عٖٕ الليالي :  -

 ڣكالغ سياحيغ. 12الڤكاالػ عٖٕ : ڣكاالػ سياحغ ڣاألسفاٙ .2

 جمعيغ ٗاػ طابٸ سياےي. 01، ٕيڤاڗ محلي للسياحغ 01 منها:: الٖڣاڣيڜ السياحيغڣ عٖٕ الجمعياػ  .3
 

 اإلستبياڗ اإلحصائي لبياناػ تحليلالاملبحن الثالن: 
عغ علګ  ٙاػ االستبياڗ املٛڤ ٙاسغ بسنقڤم العينغ،بعٖ جمٸ استما ليها من ڣ ٖ تحليل نتائٌ االستبياڗ املتڤصل 

سږ األشكاڋ البيانيغ ڣالتعليڄ  ٙاػ ڣالنسظ املئڤيغ ٙڣ ٚا ي ه٘ا ڣه٘ عليها،خالڋ حساب التك ليڢ  ٚځ  ا ما سنتط
 .املبحن

 األٕڣاػ ڣاألساليظ املستخٖمغ في جمع املعلڤماػ ڣتحليلهااملطلظ األڣڋ:
ه  لګ نهٖف من خالڋ ه٘ا املطلظ    ٙاسغڣصڀ نمٗڤ ٕڣاػ جمٸ املعلڤماػ ڣ ڣڣصڀ محتڤڥ الٖ ٚف علګ  ، التع

ٙع اإلستبياڗ.  استما

 2015سنغ  القطاع القانڤني
ٚع عٖٕ الفنإځ  عٖٕ األس

 / / عام
 349 07 خاص
 / / مختلط

 140 01 املجتمعاػ املحليغ
 485 08 املجمڤع
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ٙاسغ::ڣال  ڣصڀ نمڤٗه الٖ

ٙاسغ ڣمختلڀ املتغيڇاػ املكڤنغ لڢ، حين سيعتمٖ ه٘ا      ه املقًٍڇ للٖ من خالڋ ه٘ا املطلظ نستع٩ٚ النمٗڤ
ٙاسغ )الجن٠، العمٚ، الشهإع العلميغ(، ڣمتغيڇاػ عامغ عن  ه علګ متغيڇ البياناػ الشخصيغ لعينغ الٖ النمٗڤ

سسغ  لګ متغيڇاػ الجانظ التمڤيلي للم ضافغ  ٚڣٵ  متغيڇاػڣ الڤكالغ،  ٚع املش متغيڇ تقييږ ڣ تقييږ تجسيٖ فك
صحاب الڤكاالػ السياحيغ.   القطاٵ السياےي من ڣجهغ نظٚ 

 ٕڣاػ جمع املعلڤماػ:ثانيا: 
ٙع لقٖ تږ استعماڋ  ٙقږ استما نظٚ امللحڄ  ي عمليغ جمٸ املعلڤماػ "  ".02االستبياڗ 

ٚيڄ     نها ڣسيلغ لجمٸ املعلڤماػ املتعلقغ بمڤضڤٵ بحن معيڗ عن ط ٚف علګ  ٙع يتږ تعبئتهاحين تع  عٖإ استما
عٖإ االستبياڗ  ٙاسغ ، فقٖ كاڗ الهٖف من  ٙع عن تجسيٖ عملي ملڤضڤٵ الٖ ٚإ ڣهي عبا من قبل عينغ من األف

ي تطڤيٚ قطاٵ السي ٚف علګ مٖڥ مساهمغ املقاڣالػ الصغيڇع   احغ.التع
ٙع     عٖإ استما ٙاسغ قمنا ب ٚڬ للٖ ٚفڣانطالقا من الجانظ النظ ٚضها علګ األستاٗ املش  البحن الت تږ ع

ع النهائيغ  فقغ منڢكمحكمغ علګ املصٖاقيغ املڤضڤعيغ له٘ه األٕاع، ڣبعٖ الحصڤڋ علګ املڤا تږ صياغغ الصٙڤ
ٙع يٸ استما ٙع، ڣقٖ تږ تٛڤ ڗ ڣكالتلبلٖياػ ڣاليغ غليڈاڗ،ياحيغسال ػڤكاال اإلستبياڗ علګ اللالستما يڗ مٸ العلږ 

ٙاسغ تابعتيڗ للقطاٵ ال ڬ ال تٖخل ضمن مجاڋ الٖ ٕناه:ڣ عام  حڢ الجٖڣڋ   ه٘ا ما يڤ
 

ٚافي للعينغ (:10-3الجٖڣڋ ) يع الجغ ٙڣسغ التٛڤ  املٖ
 

ٚاٙ العٖٕ البلٖياػ  %النسظ  التك
 %31.25 5 6 غليڈاڗ

 %0 0 3 سيٖڬ محمٖ بن علي
ٙهيڤڣإ     %12.50 2 5 ا

 % 0 0 2 جٖيڤيغ
 %43.75 7 16 املجمڤٵ

 
عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ اإلستبياڗ من   .بنا

ٙڣٝ،     ٚيًبا علګ مستڤڥ بع٬ بلٖياػ الڤاليغ من املجتمٸ املٖ ٵ فئاػ العينغ تق ٙقږ )تتٛڤ -3يمثل الجٖڣڋ 
كبڇ تجمٸ للڤكاالػ السياحيغ الناشطغ علګ مستڤڥ  ي للعينغ، حين تمثل غليڈاڗ  ٚا يٸ الجغ عاله التٛڤ ح   (املڤ

ٚڬ الڤاليغ  ٚكٜ تڤطن بش ٙها م ٙڣٝ، تليها بلٖيغ ڣإ %  31.25بنسبغ اقتصإڬڣ باعتبا من العينغ للمجتمٸ املٖ
ٙهيڤ بنسبغ تي بلٖي%12.50 ا ي حيڗ ت  نسبًيا.معٖڣمغ غبنسبسيٖڬ محمٖ بن علي، جٖيڤيغ غ، 

ٙع االستبياڗ:ثالثا:  ڣصڀ محتڤڥ استما
ٙاسغ الت تتكڤڗ من ياملحٙڤ األڣڋ:  ٕٚاػ عينغ الٖ حتڤڬ علګ البياناػ األساسيغ املتعلقغ بخصائ٨ مف
سسغ؛ڣ الشهإع العلميغ، ڣ الجن٠، العمٚ   سئلغ عامغ حڤڋ امل
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 ؛سئلغ عامغ عن الڤكاالػ السياحيغيحتڤڬ علګ ملحٙڤ الثاني:ا
سسغ؛املحٙڤ الثالن اليڗ حڤڋ الجانظ التمڤيلي للم  : يحتڤڬ علګ س
ٚابع:  ٚڣٵ؛املحٙڤ ال ٚع املش سئلغ حڤڋ كيفيغ تجسيٖ فك  يحتڤڬ علګ تسعغ 

ٜائٚ.املحٙڤ الخامس: ي الج سئلغ حڤڋ القطاٵ السياےي   يحتڤڬ علګ خمسغ 
ٕناه:ڣ  حڢ الشكل   ه٘ا ما يڤ
 

 (: مخطط يڤضح املحاٙڣ األساسيغ لإلستبياڗ11-3الشكل )
 

 
 

 

حصائيا تږ استخٖام     جل   SPSS Statistics V23البڇنامجاإلحصائيڣبغ٩ٚ تحليل البياناػ ڣمعالجتها  من 
ي تحليل ڣڣصڀ خصائ٨  التمكيڗ من استعماڋ مجمڤعغ من األساليظ ڣاملقايي٠ اإلحصائيغ املساعٖع 

ثيڇها علګ متغيڇاػ البحن  .العينغ ڣتحٖيٖ اتجاهاػ املبحڤثيڗ ڣت
ٙاسغ العينغ  املطلظ الثاني: ٕ

لګ ٙاسغ املعلڤماػ الشخصيغ الخاصغ باملقاڣڋ، نهٖف من خالڋ ه٘ا املطلظ  ٙاسغٕ املعلڤماػ العامغ عن  ٕ
ٚڣٵ ٙاسغ العينغ من حين الجانظ التمڤيليڣ  املش ٕ  . 

ٙاسغ املعلڤماػ الشخصيغ الخاصغ باملقاڣڋ:  ڣال: ٕ
يع العينغ مڜ حين الجنس:. 1  تٛڤ

سساػ  نشا امل ي  كٌڇ من اإلناف  ڗ الفئغ الغالبغ علګ مستڤڥ املقاڣليڗ الشباب تستقطظ ال٘كٙڤ  الحظنا 
ڗ نسبغ ال٘كٙڤ تمثل   ٗ  28.57% من الحجږ اإلجمالي للعينغ، بينما اإلناف ال تمثل سڤڥ نسبغ  71.43الصغيڇع، 
ٙقږ ) حڢ الشكل   :(12-3%، ڣه٘ا ما يڤ

 

املعلومات الشخصية•أوال

أسئلة عامة عن املؤسسة•اثنيا

انب التمويلي للمؤسسة•اثلثا ا

جتسيد فكرة املشروع•رابعا

زائر•خامسا قطاع السياحة يف ا
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ٙقږ )لا يع العينغ مڜ حين الجنسڤضح ي(: 12-3شكل   تٛڤ
 

 
 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالظ : املصٖٙ ستخٖام بنامن   SPSS Statistics V23علګ نتائٌ تحليل اإلستبيانب
ٚم األعماٙ:. 2 يع العينغ مڜ حين ه  تٛڤ

ٚم األعماٙ حسظ الجٖڣڋ التالي:  ٵ العينغ من حين ه  تتٛڤ
ٙقږ )لجٖا ٚم األعماٙ (:11-3ڣڋ  يع العينغ مڜ حين ه  تٛڤ

 

 

 

عٖإ املصٖٙ:   SPSS Statistics V23باستخٖام علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ ابنا الطالظمن 
ي الشكل  :ٕناه ڣتږ تڤضيِ ه٘ه النتائٌ 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30 لګ 21 من 

 سنغ
4 57,1 57,1 57,1 

 45 لګ 31 من

 سنغ
2 28,6 28,6 85,7 

 100,0 14,3 14,3 1 فمافڤځ  46 من

Total 7 100,0 100,0  
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ٙقږ ) ٚم األعماٙڤضحي(:13 - 3الشكل  يع العينغ مڜ حين ه  تٛڤ

 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  امن   SPSS Statistics V23باستخٖام علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ بنا
لګ  21ڗ الفئغ من  ( 13-3) نالحٴ من الشكل ڗسنغ 30سنغ  ڬ  ٚع  ٙيٸ املصغ الفئغ  هي األكٌڇ ميال إلنشا املشا

لګ مجاڋ املقاڣالتيغ قباال علګ الٖخڤڋ  كٌڇ  لګ سنغ 31تږ تليها الفئغ من ،%57.14بنسبغ  الشبابيغ   45سنغ 
 . % 14.28سنغ بنسبغ  46ڇ من بخيڇا الفئغ األكڣ ، % 28.57بنسبغ  سنغ

يع العينغ مڜ حين املستڤڥ التعليم. 3  :التكڤيڜڣ  تٛڤ
 التكڤين من خالڋ الشكل التالي:ڣ تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من حين املستڤڥ التعليم 

 التكڤيڜ للعينغڣ التعليم ڤضح املستڤڥ ي(: 14-3الشكل )
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عٖإ الطالظاملصٖٙ:   SPSS Statistics V23باستخٖامعلګ نتائٌ تحليل اإلستبيان ابنا من 

خ٘ها مستڤڥ التعليږ الجامعي بنسبغ 14-3يبيڗ لنا الشكل ) ڗ النسبغ الكبيڇع  بيڗ مجمڤٵ  من% 85.71( 
هتمامڤ املقاڣلين ٚيۑي الجامعاػ ه٘ا ما يفسٚ   14.29، تږ يليها مستڤڥ التكڤين املنه بنسبغ بمجاڋ املقاڣالتيغخ

%. 
ٚڣع: ٙاسغ املعلڤماػ العامغ عڜ املش  ثانيا ٕ

سسغ: 1 ٙاسغ العينغ مڜ حين نڤع امل ٕ  . 
ڗ مجمل الڤكاالػ السياحيغ   ٙع اإلستبياڗ تبيڗ  املتڤاجٖع  من خالڋ املعلڤماػ املتحصل عليها من خالڋ استما

سسغ خاصغ(تابعغ للقطاٵ الخا٥ بڤاليغ غليڈاڗ  .) م
ٙاسغ العينغ مڜ حين الشكل 2  القانڤني:. ٕ
سسغ من خالڋتږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من حين      الشكل التالي: الشكل القانڤني للم

يع العينغ مڜ حين اڤضحي(: 15-3الشكل ) سسغتٛڤ  لشكل القانڤني للم
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

عٖاملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ إ الطالظمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ٙتفاٵ نسبغ( نالحٴ 15-3من خالڋ الشكل )    سستهږ من نڤٵ  ا ڗ يكڤڗ شكل م املقاڣليڗ ال٘ين يفضلڤڗ 

ڣليغ الشخ٨ الڤحيٖ  ٚكغ ٗاػ مس ٙػ نسبتهږ ب الش ڗ فئغ قليلغ منهږ % 85.71حين قٖ ، بينما نالحٴ 
ٙػ نسبتهږ ب  ع حين قٖ ڣليغ املحٖٕڣ ٚكغ ٗاػ املس سستهږ ش ڗ تكڤڗ م  .   %14.29يفضلڤڗ 
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ٙاسغ العينغ مڜ حين الجانظ التمڤيلي:ثالثا ٕ . 
ٚڣع:. 1 ٙ التمڤيلي للمش  املصٖ

سستڢ من خالڋ الشكل التالي:  نشا م ي   تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من حين مصٖٙ التمڤيل ال٘ڬ اعتمٖه املقاڣڋ 
ٚڣعي(: 16-3الشكل) ٙ تمڤيل املش  ڤضح مصٖ

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

عٖإ املصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ الطالظمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
عتمٖڣا علګ التمڤيل ال٘اتي بنسبغ 16-3يبيڗ لنا الشكل )    غلبيغ املقاڣليڗ  ڗ  ڗ بعضهږ % 85.71(  ال   ،

ٙاجٸ لعٖم ڣعي الشباب بالٖعږ الت ال٘ڬ ڣ ، % 14.29اعتمٖڣا علګ التمڤيل املشًڇڅ بنسبغ  تقٖمڢ ه٘ا 
ٚع ٙيٸ املصغ ٚيغ لتمڤيل املشا ٜائ ي اآلڣنغ األخيڇع  السلطاػ الج يضا لتخڤفهږ من عٖم نجاٍڣ خصڤصا  ٙاجٸ   ه٘ا 

ٙيعهږ.   مشا
ٚڣع: -2  نسبغ تمڤيل املش

غلبيغ املقاڣليڗ اعتمٖڣا علګ التمڤيل ال٘اتي فكانـ نسبغ ه٘ ڗ  ا من خالڋ اإلجاباػ املتحصل عليها اتضح لنا 
ٚڣعڢ ما بيڗ التمڤيل مختلف كبڇ عٖٕ منهږ كانـ نسبغ تمڤيل مش خٚ، ف لګ  تږ تليها  % 50ڣ%25غ من مقاڣڋ 

ٙيٸ الت مڤلـ بنسبغ ما بيڗ  ٙيعهږ بنسبغ ما % 75ڣ% 50املشا ال املقاڣليڗ مڤلڤا مشا بيڗ  بينما فئغ قليلغ من ه
 .% 100ڣ% 75
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ٚڣٵ  ٙڬ من خالڋ الشكل التالي:تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من حين نسبغ تمڤيل املش  اإلستثما
ٚڣعي(: 17-3الشكل )  ڤضح نسبغ تمڤيل املش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالظاملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ من   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا

ٙاسغ  ٚڣع ڣ املطلظ الثالن: ٕ ٚع تجسيٖ املش ٚع املقاڣڋ في ه٘ا القطاع.ڣ تحليل فك  نظ
ٚڣع: ڣال: ٚع تجسيٖ املش ٙاسغ العينغ مڜ حين فك ٕ 

ٙاسغ  ٕڬتحليل العينغ مڜ حين األسباب ڣ . ٕ ٚع: الت ت سسغ املصغ  إلنشاء امل
ٚع كالتالي:    سسغ املصغ نشا امل سباب   كانـ 

ٚع12-3الجٖڣڋ ) سسغ املصغ نشاء امل سباب   :) 
 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 57,1 57,1 57,1 4 اإلستقالليغفيالعمل 
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100 

ٚغبغفيالٖخڤإللىمجاالملقا ال
ٚبِڣ ڣلغ  ال

3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا

ٚعحين  تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من سسغ املصغ ٕيغ إلنشا امل  من خالڋ الشكل التالي: األسباب امل
نشاء ي(:18-3الشكل ) سباب  ٚڣع ڤضح   املش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا

لګ  ( يتضح لنا18-3الشكل )ڣ ( 12-3استنإا علګ نتائٌ الجٖڣڋ )   ٚڣٵ اختلفـ من مقاڣڋ  نشا املش سباب  ڗ 
ي العمل  غلبيتهږ اإلستقالليغ  ٙغبغ  ٙػ نسبتهږ ب خٚ فكانـ  ي الٖخڤڋ % 57.14حين قٖ ٚڣڗ  خ ٙغظ  ، بينما 

ٙػ نسبتهږ ب ڣ لګ مجاڋ املقاڣلغ  ٚبِ فقٖ هميغ املقاڣالتيغ% 42.86ال ا تلعبڢ سڤ الٖٙڣ ال٘ڬ ڣ ، ه٘ا ما يٖڋ علګ 
ي تحقيڄ التنميغ املحليغ. ڣ  ٚڣٵ  ٚبِ لصاحظ املش  ي تحقيڄ ال

ٚڣع:2 ٚافقغ الت خضع لها املش ٙاسغ العينغ مڜ حين نڤع امل ٕ . 
ٚافقغتبيڗ  ٕناه: ڗ الڤكاالػ السياحيغ خضعـ ألنڤاٵ من امل حڢ الجٖڣڋ   ه٘ا ما يڤ
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ٚافقغ الت خضع لها 13-3الجٖڣڋ ) ٚڣع(: نڤع امل  املش

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ي الشكل التالي:ڣ  ٚافقغ قمنا بتڤضيحها  كٌڇ نڤٵ ه٘ه امل  نبيڗ 

ٚڣعي(:19-3الشكل ) ٚافقغ الت يخضع لها املش  ڤضح نڤع امل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ٚافقغمعنڤيغ  28,6 28,6 28,6 2 م

ٚافقغماليغ  42,9 14,3 14,3 1 م

ٚافقغماليغ معنڣ م
 ڣيغ

3 42,9 42,9 85,7 

ٚاف ال،مليخضعللم
 قغ

1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل من   SPSS Statistics V23باستخٖام اإلستبياڗبنا

ڗ املشا19-3الشكل )ڣ ( 13 -3من خالڋ معطياػ الجٖڣڋ ) ٚافقغ (  اختلفـ ه٘ه األخيڇع ڣ ٙيٸ خضعـ لنڤٵ من امل
ٚافقغ املاليغ املعنڤيغ ب  ٙيٸ الت خضعـ للم ٙػ نسبغ املشا خٚ، فقٖ لګ  ٚڣٵ  ٙيٸ الت %  42.86من مش  تږ املشا

ٚافقغ املع ٚافقغ املاليغ بنسبغ  ٚڣٵتږ املش % 28.57نڤيغ بنسبغ خضعـ للم ، ه٘ا ما يفسٚ %14.29خضٸ للم
ٚڣٵ لږ يخضٸ  ڗ هناڅ مش نشائها، كما الحظنا  ٚاحل  ٚڣعاػ خالڋ م ٚافقغ تخضٸ لها املش ڣجٕڤ نڤٵ من امل

ٙػ نسبتڢ ب  ٚافقغ فقٖ  .% 14.29للم
ٙاسغ العينغ مڜ حين الصعڤباػ الت ڣاجهت ا -3 ٚڣع:ملقاڣڋ ٕ نشاء املش  ثناء 

ٚڣٵ  نشا املش ثنا  ٙاستنا للعينغ الحظنا جملغ من الصعڤباػ ڣاجهـ املقاڣليڗ  حڢ ڣ من خالڋ ٕ ه٘ا ما يڤ
 الجٖڣڋ التالي:

 
 

ٚڣع(: 14-3)الجٖڣڋ  نشاء املش  صعڤباػ 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ٚڣٵتږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من ڣ  نشا املش  من خالڋ الشكل التالي: الصعڤباػ 

 

 

 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 28,6 2 طڤملٖعالحصڤلعلىاملڤافقغ 

ٙيغ اتاإلٕا ٚا  71,4 42,9 42,9 3 صعڤبغاإلج

 85,7 14,3 14,3 1 (التقشڀ)الڤضعالحالي

ٚالفشل املشاكالملًڇتبغڤ خط
 عليڢ

1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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ٚڣعي(: 20-3الشكل ) نشاء املش  ڤضح صعڤباػ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ٚعاػ( 20-3الشكل )ڣ ( 14 -3استنإا علګ معطياػ الجٖڣڋ )    ڗ املش ٚضـ لجملغ من ا الحظنا  لصعڤباػ تع

ٙيغ ب  اػ اإلٕا ٚا ٙيٸ الت ڣاجهـ صعڤبغ اإلج ٙػ نسبغ املشا ٙيٸ الت ڣاجهـ ڣ % 42.86فقٖ ٙػ نسبغ املشا قٖ
ٚڣٵ من حين  بينما % 28.57صعڤبغ طڤڋ مٖع الحصڤڋ علګ املڤافقغ ب  نشا املش تساڣػ نسبغ صعڤبغ 

 .   % 14.29الڤضٸ الحالي ) التقشڀ( بنسبغ ڣ املشاكل املًڇتبغ عليڢ ڣ تخڤف املقاڣڋ من خطٚ الفشل 
ٙاسغ العينغ مڜ حين الٖعږ 4 ٚع:ڣ . ٕ ٙيع املصغ ٚيغ إلنشاء املشا ٜائ ٚافقغ الت تقٖمها السلطاػ الج  امل

ٙعڤضح ي(: 21-3الشكل ) ٚع. ڣ اإلستشا سسغ املصغ  التڤجيڢ املقٖم للم
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عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ٛاتالجبائيغ املقٖمغ للمقاڣڋ يڤضح (: 22-3الشكل )  اإلمتيا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل من   SPSS Statistics V23باستخٖام اإلستبياڗبنا

ٚڣع  (:23-3الشكل) نشاء املش  املڤافقغ عليڢڣ يڤضح مٖع 
 
 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
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ٜع الٖعږ 24-3الشكل )ڣ ( 22-3(، الشكل )21-3يبيڗ الشكل ) جه ٚيغ ڣ ( ٕٙڣ  ٜائ ٚافقغ الت تقٖمها السلطاػ الج امل
سساڴهږ الصغيڇع فمن خالڋ الشكل )ڣ ي ٕعږ  صحاب الڤكاالػ مل تساڣڬ نسبغ املقاڣليڗ ( نالحٴ 21-3نشا 

ٙيغ ڣ املڤافقيڗ  ٚڣ ٙع الض نشا ڣ غيڇ مڤافقيڗ علګ الٖعږ ال٘ڬ تقٖمڢ الٖڣلغ من حين اإلستشا التڤجيڢ لكيفيغ 
ٙػ ه٘ه ا سسغ حين قٖ ي ه٘ا النڤٵ ڣ % 42.86لنسبغ ب امل ٙيٸ  صحاب املشا ه٘ا ما يفسٚ اختالف ڣجهغ نظٚ 

ٚافقغ، تږ نسبغ ڣ من الٖعږ  لګ حٖ ما،  % 14.29امل يڇ تكثيڀ الجهٕڤ بتڤفه٘ا ما يستٖعي ڣ من املقاڣليڗ مڤافقيڗ 
ٙشإ  ٚع.ڣ التڤجيڢ ڣ خبڇا اإل سسغ املصغ نشا امل ٙيبيغ حڤڋ كيفيغ  اػ تٖ ( 22-3كل )كما بيڗ الشٕٙڣ

ٚف الٖڣلغ ملساعٖع  ٛاتالجبائيغ املقٖمغ من ط ٚڣعاػ الصغيڇع فكانـ نسبغ اإلمتيا من  % 71.43صحاب املش
ي ي تقٖيږ املساعٖاػ  ح جهٕڤ الٖڣلغ  ٛاتالجبائيغ، ه٘ا ما يڤ سبيل  املقاڣليڗ مڤافقيڗ علګ ه٘ا النڤٵ من اإلمتيا

ٚه.ڣ النهڤ٩ بالقطاٵ السياےي  ٚڣٵ ال٘ڬ ڣ (24-3خالڋ الشكل )الحظنا من ڣ تطڤي نشا املش املڤافقغ ڣ ح مٖع 
ٚڣٵ بنسبغ  ڗ بع٬ املقاڣليڗ حصلڤا علګ املڤافقغ إلنشا املش لږ يحصلڤا  % 28.57، بينما % 57.14عليڢ تبيڗ 

ي مٖع قصيڇع ٚڣٵ  ٚڣٵ  % 14.29، تږ نسبغ علګ املڤافقغ إلنشا الش لګ حٖ ما من حين قصٚ مٖع املش مڤافقيڗ 
 ڤافقغ عليڢ.املڣ 
 
ٙاسغ العينغ مڜ حين مستڤڥ الشخص . 5 ٚڣعڢ:ڣ ٕ ه في نجاح مش  ٕٙڣ

صحاب الڤكاالػ السياحيغ  ڗ جميٸ  ٙع اإلستبياڗ تبيڗ  من خالڋ املعلڤماػ املتحصل عليها من خالڋ استما
ٚڣعڢ . ي نجاٍ مش ڗ ملستڤڥ الشخ٨ ٕٙڣ   كٖڣا علګ 

ٙاسغ العينغ مڜ حين الٖافع ال٘ڬ جعل املقاڣڋ 6 ٕ . ٙ  ه٘ا املجاڋ:يختا
صحاب الڤكاالػ السياحيغ كلهږ  ڗ جميٸ  ٙع اإلستبياڗ تبيڗ  من خالڋ املعلڤماػ املتحصل عليها من خالڋ استما

ي مجاڋ السياحغ فكاڗ ه٘ا ٕافعهږ إلختياٙ ه٘ا املجاڋ.  لٖيهږ خبڇع 
ٚيغ السياحغٙاسغ العينغ مڜ حين . 7ٕ سساػ الناشئغ الخٖماػ الت تقٖمها مٖي  :للم

ٚيغ السياحغ من خالڋ تڤجيههږ للمعا٩ٙ تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من  حين الخٖماػ الت تقٖمها لهږ مٖي
ي ڣ  ح  ٚاٛ خٖماػ ڣكاالڴهږ ، كما هڤ مڤ ٙيغ إلب  الشكل التالي:الصالڤناػ التجا

ٚيغ السياحغ للڤكاالػ ي(:24-3الشكل )  ڤضح خٖماػ مٖي
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عٖإ الطالباملصٖٙ:  امن   SPSS Statistics V23باستخٖام علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗ بنا
ڗ نسبغ 24-3نالحٴ من خالڋ الشكل )    صحاب الڤكاالػ السياحيغ بالڤاليغ مڤافقيڗ علګ  % 85.71(  من 

ٚيغ السياحغ  صحاب  % 14.29الصناعغ التقليٖيغ لڤاليغ غليڈاڗ، بينما نسبغ ڣ الخٖماػ الت تقٖمها لهږ مٖي من 
ٙاضييڗ عن الخٖماػ الت تقٖمها لهږ.   الڤكاالػ غيڇ 

 
ٙاسغ . 8 صحاب الڤكاالػ السياحيغ في سبظ فشل بعض امل ٕ ٚع:ٙڬ   سساػ املصغ

ٚع تږ تڤضيِ نتائٌ العينغ من  سساػ املصغ ي سبظ فشل بع٬ امل  من خالڋ الشكل التالي:خالڋ ٙڬ املقاڣڋ 
ٚعڤضح ي(: 25-3الشكل ) سساػ املصغ  سبظ فشل بعض امل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا

صحاب الڤكاالػ السڣ ( 25-3من خالڋ الشكل )    ٙا  ٚعحسظ  سساػ املصغ سباب فشل بع٬ امل ڗ   ياحيغ
سسغ بنسبغ  ي حسن تسييڇ امل لګ عٖم خبڇع املقاڣڋ  غلبيتهږ  جاباػ  ٚجٸ حسظ  ، كما فسٚ بعضهږ  % 57.14ت

ٚحلغ اإلنشا  ي م ٚافقغ املقاڣالتيغ  بينما كاڗ ٙڬ  % 28.57إلستغالڋ بنسبغ اڣ ڗ سبظ الفشل هشاشغ قاعٖع م
سستڢ بنسبغ  نشا م ي مجاڋ  ڗ سبظ الفشل هڤ عٖم خبڇع املقاڣڋ   .% 14.29البع٬ اآلخٚ 
ٜائٚ: صحاب الڤكاالػ السياحيغ في قطاع السياحغ في الج  ٚ ٙاسغ ڣجهغ نظ  ثانيا: ٕ

ٜائٚ: .1 ٙاسغ العينغ مڜ حين تشجيع السياحغ في الج ٕ 
صحاب الڤكاالػ السياحيغ هږ  ڗ جميٸ  ٙع اإلستبياڗ تبيڗ  من خالڋ املعلڤماػ املتحصل عليها من خالڋ استما

ٜائٚ. ي الج  من مشجعي السياحغ 
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ٜائٚ:2 صحاب الڤكاالػ السياحيغ للسياحغ في الج ٙاسغ تقييږ  ٕ . 
صحاب الڤكاالػ السياحيغ لقطاٵ السياحغ:    ٕناه تقييږ  ح الجٖڣڋ   يڤ

ٜائ15ٚ-3الجٖڣڋ )  (: تقييږ السياحغ في الج

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 1 جيٖع 

 57,1 42,9 42,9 3 مقبڤلغ

 100,0 42,9 42,9 3 سيئغ

Total 7 100,0 100,0  

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل من   SPSS Statistics V23باستخٖام اإلستبياڗبنا
ٜائٚ من خالڋ الشكل التالي: ي الج صحاب الڤكاالػ السياحيغ لقطاٵ السياحغ   تږ تڤضيِ نتائٌ تقييږ 

ٜائٚيڤضح (: 26-3الشكل )  تقييږ قطاع السياحغ في الج
 
 
 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
صحاب الڤكاالػ السياحيغ للقطاٵ 26-3)الشكل ڣ ( 15-3من خالڋ الجٖڣڋ )    ( نالحٴ من خالڋ تقييږ 

ڗ نسبغ   ي  %42.86السياےي  ع السياحغ  ٜائٚ ه٘ا ما يتطلظ تحسيڗ صٙڤ ي الج ڗ السياحغ سيئغ  ٚڣڗ  ي
ٜائٚ  ٚڬ من كل ڣ السعي لتطڤيٚ ڣ التڤعيغ بثقافغ السياحغ املحليغ ڣ الج ٜائ ع املنتڤه السياےي الج ٚفٸ من جٕڤ ال
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ڗ نسبغ  % 42.86نسبغ  يضا الجڤانظ، بينما ٜائٚ، كما  ي الج ڗ السياحغ مقبڤلغ  ٚڣڗ  صحاب الڤكاالػ ي من 
ٜائٚ. ڣ % 14.29 ي الج ڗ السياحغ جيٖع  ٚڥ   هي نسبغ قليلغ ت

 
ٙاسغ . 3 صحاب الڤكاالػ في خٖماػٕ ػ السياحيغ ٙڬ   :املنش

ػ السياحيغ:يبيڗ الجٖڣڋ التالي  ي الخٖماػ الت تقٖمها املنش صحاب الڤكاالػ السياحيغ   ٙڬ 
ػ السياحيغ16 -3)الجٖڣڋ   (: خٖماػ املنش

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 28,6 2 نعږ 

 57,1 28,6 28,6 2 ال

 100,0 42,9 42,9 3 لىحٖما

Total 7 100,0 100,0  

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
صحاب الڤكاالػ السياحيغ ػ السياحيغ الٖاخليغتږ تڤضيِ نتائٌ تقييږ  من خالڋ الشكل  ي خٖماػ املنش

 التالي:
ػ السياحيغ الٖاخليغخٖماػ يڤضح (: 27-3الشكل )  املنش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ػ ڣ ( 27-3الشكل )ڣ ( 16-3استنإا علګ الجٖڣڋ )   ي خٖماػ املنش صحاب الڤكاالػ السياحيغ  حسظ ٙڬ 

كبڇ نسبغ السياحيغ الٖاخليغ ع  % 42.86فكانـ  نها مڤجٕڤ جابڤا "لګ حٖ ما"جابڤا  ، بينما تساڣڥ عٖٕ  ال٘ين 
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ػ السياحيغ الٖاخليغ ال تقڤم ڣ لكل منهږ. %  28.57بنسبغ  "ال"ڣ"نعږ" ب ڗ املنش طبقا ملا ٗكٚ سابقا نستنتٌ 
 بتقٖيږ خٖماڴها علګ الڤجڢ املطلڤب. 

ٚكغ السياحيغ: . 4 ٙاسغ ٕٙڣ اإلعالم السياحي في تنشيط ح ٕ 
ٚكغ السياحغ:    ي تنشيٰ ح ح الجٖڣڋ التالي ٕٙڣ اإلعالم   يڤ

ٚكغ السياحغ17-3الجٖڣڋ )  (: ٕٙڣ اإلعالم السياحي في تنشيط ح

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 42,9 42,9 42,9 3 ال 

 71,4 28,6 28,6 2 نعږ

لىحٖما  2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
ٚكغ السياحيغتږ تڤضيِ  ي تنشيٰ ح  من خالڋ الشكل التالي:  ٕٙڣ اإلعالم السياےي 

ٙ يڤضح (: 28-3الشكل ) ٚكغ السياحغ ٕڣ  اإلعالم السياحي في تنشيط ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
صحاب الڤكاالػ ڣ % 42.86 نسبغ ڗ( 28-3الشكل )ڣ ( 17-3نالحٴ من خالڋ الجٖڣڋ )    كبڇ عٖٕ من  الت تمثل 

جابتهږ  ٚكغ السياحغ، كما نالحٴ تساڣڬ عٖٕ املقاڣليڗ ال٘ين  "ال"ال٘ين كانـ  ي تنشيٰ ح حڤڋ ٕٙڣ اإلعالم 
جابتهږ  ٚكغ ڣ لكل منهږ. % 28.57بنسبغ  "حٖ ما"لګ ڣ "نعږ"كانـ  ي تنشيٰ ح من هنا نستنتٌ غياب ٕٙڣ اإلعالم 

 السياحغ.
ٙاس5 ٜائٚ:غ . ٕ  تطٙڤ قطاع السياحغ في الج
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ٜائٚ: ي الج صحاب الڤكاالػ السياحيغ حڤڋ تطٙڤ القطاٵ السياےي  ٕناه ٙڬ   يبيڗ الجٖڣڋ 
 

 

ٜائ18ٚ-3الجٖڣڋ )  (: تطٙڤ قطاع السياحغ في الج
 

 

 
 
 
 

 
 

 
عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا

 تږ تڤضيِ من خالڋ الشكل التالي: 

ٜائٚيڤضح (: 29-3الشكل )  تطٙڤ قطاع السياحغ في الج
 

 

 

 

 
 

 

 

عٖإ الطالباملصٖٙ:  ا علګ نتائٌ تحليل اإلستبياڗمن   SPSS Statistics V23باستخٖام بنا
صحاب الڤكاالػ السياحيغ حڤڋ تطٙڤ قطاٵ ڣ ( 29-3الشكل )ڣ (18-3من خالڋ الجٖڣڋ ) استنإ علګ ٙڬ 

ي ه٘ا القطاٵ بنسبغ ڗ هناڅ تطٙڤ  كبڇ عٖٕ منهږ  جاب  ٜائٚ  ي الج ٚڥ البع٬ منهږ ،% 57.14 السياحغ   بينما ي
لګ حٖ ما بنسبغ  ي ه٘ا القطاٵ بنسبغ % 28.57نڢ هناڅ تطٙڤ  ڬ تطٙڤ  نڢ ال يڤجٖ  ، كما الحٴ عٖٕ منهږ 

ڗ الٖڣلغ تسعګ ڣ . % 14.29 ي القطاٵ السياےي نستنتٌ  كبڇ عٖٕ منهږ الحٴ تطٙڤ  ڗ  ي سبيل ڣ بما  تب٘ڋ جهٕڤ 
ٚجڤع.    ٙتقا به٘ا القطاٵ لبلڤٹ األهٖاف امل ڗ ه٘ا غيڇ كاف لإل ال  ٜائٚ  ي الج ٚقيغ القطاٵ السياےي   ت

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 57,1 57,1 57,1 4 نعږ 

 71,4 14,3 14,3 1 ال

لىحٖما  2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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 ٙ ٚضياػ: ثالثا: اختبا  صحغ الف
ٙڣسغ تبيڗ ما يلي من خالڋ ليها من تحليلنا للعينغ املٖ  :النتائٌ املتڤصل 

  ٕا القطاٵ ٙتقا ب ٚيغ غيڇ كافيغ لإل ٜائ ٚالسياحغ الج ٚضيغ األڣلګ )سياساػ تطڤي نثبـ صحغ الف
ٙفعالتحٖياػ لبلڤٹ ليها من خالڋ  السياےي مما يتطلظ  ٚع(، من خالڋ النتائٌ املتڤصل  األهٖاف املسيط

 ٚ ٜائ ڗ السياسغ الت تنتهجها الٖڣلغ الج لګ  ٙاسغ تڤصلنا  ٙاستنا للعينغ محل الٖ ڤڋ يغ غيڇ كافيغ للڤصٕ
ساليظ املتبعغ لتحقيڄ التنميغ ڣ تطڤيٚ  ٚجڤع ه٘ا ما يستٖعي تكثيڀ الجهٕڤ ڣ تطڤيٚ  لګ األهٖاف امل

ڬ حل بٖيل عن الٌڇڣع النفطيغ.   ي اقتصإ الٖڣلغ   السياحغ كصناعغ بٖيلغ 

  ٗٚضيغ الثانيغ )لًڇقيغ ڣتطڤيٚ قطاٵ السياحغ يجظ اتخا ي نثبـ صحغ الف اسًڇاتيجياػ فعالغ تساهږ 
ي ه٘ا القطاٵ يجظ االستغالڋ الجيٖ ملقڤماػ النهڤ٩ السياحيغ(، تحقيڄ التنميغ فلعمليغ االستثماٙ 

ٚبحغ  ٝڣ األمڤاڋ الڤطنيغ ڣتڤجيهها صڤب املجاالػ امل بالڤاقٸ السياےي من خالڋ استثماٙ ڣتڤظيڀ ٙ
ٜيٜ  ي تع ٙع  يجإ الاقتصإيا ملا يمتلكڢ ه٘ا القطاٵ من قٖ ٙيٸ السياحيغ ڣ ٜايا التنافسيغ للمشا ڤسائل امل

ساليظ  ٕا ڣ ٚځ ڣ نڤاٵ التقنياػ ڣالتجهيڈاػ ڣتحسيڗ ط فضل  ٕخاڋ  ي ج٘ب السڤاٍ ڣ املمكنغ 
هږ بنٕڤ عناصٚ القطاٵ  سًڇاتيجيغ شاملغ الت هي احٖ  ٚاف الٖڣلغ علګ صياغغ  ش العمل ڣهنا يتطلظ 

 .يغالسياےي لتحقيڄ التنميغ السياح

  ي ي تفعيل ڣ تطڤيٚ قطاٵ السياحغ  ٚضيغ الثالثغ )تقٖيږ الٖعمللمقاڣليڗ الجٖٕ لڢ ٕٙڣ  نثبـ صحغ الف
ٜائٚ ي ه٘ا القطا(الج ٚيغ للمقاڣليڗ الناشطيڗ  ٜائ ڗ هناڅ نڤٵ من الٖعږ تقٖمڢ الٖڣلغ الج ٵ ، فالحظنا 

ٙيٸ ٙيغ املقٖمغ للمشا ٚڣ ٙع الض ل من خالڋ املساعٖاػ الجبائيغ ڣ اإلستشا ٚڣٵ  ٚع من٘ بٖايغ املش ګ املصغ
 غايغ انطالقڢ.  
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 خالصغ الفصل الثالن:
ي  لقٖ قمنا من خالڋ ه٘ا الفصل ٚا ٚځ ملڤقعها الجغ ٚف علګ ڣاليغ غليڈاڗ من خالڋ التط ٙيخها ڣ بالتع هږ ڣ تا

ٚيغ السياحغ ڣ املڤاقٸ السياحيغ فيها،  ٚ ڣ الصناعغ التقليٖيغ ڣ عطا نب٘ع عن مٖي ش نا مهام كل مصلحغ فيها، كما 
يا ڣ الٖڣاڣين املتڤاجٖع بالڤاليغ ڣ الجمعياػ ڣ لګ الحضيڇع الفنٖقيغ، الڤكاالػ، ٕٙڣ الشباب  ٚقنا  لګ من ثږ تط

ي الڤاليغ من خالڋ تطٙڤ الفنإځ  السياٍ ڣ تطٙڤ عٖٕ العماڋ ڣ الڤكاالػ السياحيغ ڣ حالغ اإلستثماٙ السياےي 
ٚييڗ لكلڣ األجانظ  ٜائ ي الڤاليغ.    الج  منهما 

ٚا٩ كما حاڣلنا  ٙيٸ الصغيڇع، ڣ استع ٚقيغ املشا ي ت ٙيٸ الصغيڣ تبياڗ ٕٙڣ املقاڣالتيغ  ٙاسغ حالغ املشا  ڇع ه٘ا بٖ
حصائيغ ڣ بعٖ تصميږ املعطياػ ڣ ) الڤكاالػ السياحيغ( بڤاليغ غليڈاڗ،   شكاڋ بيانيغڣ البياناػ علګ شكل جٖاڣڋ 

ٙڣٍ املقاڣالتيغ ڗ  ٙيٸ صغيڇع تساهږ  تبيڗ لنا  ي تطڤيٚ القطاٵ ڣ ساعٖػ الشباب علګ خلڄ مشا لڤ بجٜ صغيڇ 
ي ڣاليغ غليڈاڗ من خالڋ الخٖماػ الت تقٖمها.  السياےي 
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ٜائٚ،     ٙاسغ دٙڣ املقاڣالتيغ في تطڤيٚ قطاع السياحغ في الج  من خالڋ الفصڤڋ املكڤنغ له٘هڣ تناڣلـ ه٘ه الٖ

ه باتـ الٖڣڋ املتقٖمغ  صبحـ نمٗڤ ڗ املقاڣالتيغ  لګ  ٙاسغ تڤصلنا  ه٘ا ڣ تعمل بڢ، ڣ األقل تقٖما تهتږ ڣ الٖ

ها علګ خلڄ الٌڇڣع  جغ ٛيادع العائٖاػ الناتڣ ٙفٸ مستڤياػ اإلنتاه ڣ لڤعيها بأهميتڢ الكبيڇع. حين ال يقتصٚ دٙڣ

ها تحٖيٖ  نشائها فقط، بل يتعٖاه ليشمل دٙڣ سساػ الجٖيٖع الت تږ  تنڤيٸ النسيج ڣ عن نشا٭ امل

ٙيٸ الصغيڇع حجٚ األساٝ في بناڣ اإلقتصادڬ.  ٙيٸ اإلقتصاديغ الكبيڇع. تعٖ املشا من خالڋ تقسيمنا ڣ  املشا

ٙاسغ، حاڣلنا تسليط الضڤ علګ مڤضڤعيڗ مهميڗ هما املقاڣالتيغ  ٙيٸ الصغيڇع الت تساهږ فيڣ ملڤضڤع الٖ  املشا

ٜائٚ   تطڤيٚ القطاع السياحي في الج

ٙيغ في القطاعاملشڣ ضمانا له٘ا اإلعتباٙ حاڣلنا من خالڋ الفصل األڣڋ تقٖيږ املقاڣالتيغ ڣ     ٙيٸ اإلستثما السياحي  ا

هږ النقا٭  ساسيغ للخڤ٩ في مڤضڤع بحثنا، ڣ بينا فيڢ  من خالڋ الفصل الثاني حاڣلنا ڣ األبعاد كخطڤع 

لګ السياحغ  ٚځ  ٜائٚ لتبياڗ اآلثاٙ اإلقتصاديغ ڣ التط للسياحغ علګ سبل تشجيٸ اإلستثماٙ السياحي في الج

ٙتبا٭ تشجيٸڣ اإلقتصاد  تحقيڄ التنميغ اإلقتصاديغ. كما ڣ اإلستثماٙ السياحي في ه٘ا القطاع  تڤضيح مٖڥ ا

ٚيغ في سبيل النهڤ٩ به٘ا القطاع،  ٜائ من خالڋ الفصل ڣ حاڣلنا نقل بع٬ السبل الت تعتمٖها السلطاػ الج

ٚيغ السياحغ  ٙاسغ ميٖانيغ علګ مستڤڥ مٖي ٬ بعڣ الصناعغ التقليٖيغ لڤاليغ غليڈاڗ ڣ الثالن حاڣلنا القيام بٖ

ٚف علګ مقڤماػ السياحغ به٘ه الڤاليغ  ٚځ ألهږ ڣ الڤكاالػ السياحيغ املتڤاجٖع بها قصٖ التع ٙيٸ التط املشا

ٚف علګ دٙڣ ه٘ه املقاڣالػ  ٚقيغ القطاع السياحي بالڤاليغ خاصغ ڣ السياحيغ فيها، بغيغ التع مساهمتها في ت

ٜائٚ كبلٖ لڢ مقڤماػ عامغ. ڣ  ٚضيغ الثانيغ ڣ من خالڋ النتائج املتحصل عليها ڣ فعال ڣ للج ٙا لصحغ الف اختبا

ڗ اسًڇاتيجياػ ڣ  يجابي ڣ الثالثغ تبيڗ  ٚيغ تلعظ دٙڣ  ٜائ ٙيٸ تنميغ ه٘ا النڤع من املشاڣ في خلڄ جهڤد الٖڣلغ الج

سساػ الٖاعمغ له٘ا القطاع  ڤحغ التسهيالػ املمنڣ املعنڤڬ للمقاڣليڗ الجٖد ڣ الٖعږ املادڬ ڣ من خالڋ امل

ٚقيغ  نڤاعها ال٘ڬ لڢ تأثيڇ في ت ٚع في ضڤ النهڤ٩ بالقطاع السياحي، ڣ بمختلڀ  ٙيٸ املصغ من جهغ ڣ تطڤيٚ املشا

ٚڥ  ٙتقا خ ٛالـ غيڇ كافيغ لإل ٚيغ ال  ٜائ ڗ سياساػ تطڤيٚ السياحغ الج ڬ  ٚضيغ األڣلګ  يضا نثبـ صحغ الف

ٛمغ سڤا من حين جڤدع املنتڤه السياڣ  ٚڥ الت تجلبلڤٹ األهٖاف الال ٚع البلٖاڗ األخ ڣ من نظ ڣ خٖماتڢ،  لظ حي 

ٜائٚ كبلٖ سياحي لڢ مقڤماػ  ٙع علګ تحقيڄ التنميغ اإلقتصاديغ ڣ العملغ الصعبغ للج ڣالتخلي عن التبعيغ حضا

   النفطيغ
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 :النتائج

ٚيغ ملڤضڤع بحثنا ڣ    ٙاستنا النظ تقييمنا لٖٙڣ ڣ لقٖ استخلصنا من ه٘ا العمل مجمڤعغ من النتائج من خالڋ د

ٚقيغ  ٚڣعاػ الصغيڇع  التڣ تطڤيٚ القطاع السياحي ڣ املقاڣالتيغ في ت ٙاسغ التطبيقيغ علګ املش  ه٘ا من خالڋ الٖ

ها في دعږ ه٘ا القطاع،   تمثلـ ه٘ه النتائج في:ڣ تساهږ بٖٙڣ

 ٙاسغ مڤضڤع املقاڣالتيغ علګ املستڤڥ الڤطن حين الحظنا قلغ  ضعڀ اإلهتمام األكاديم بٖ

 البحڤف األكاديميغ املتعلقغ باملڤضڤع؛

  ٚع ڣ الخصائ٨ تجعلڢ يتميڈ عن الغيڇ ڣ يتميڈ املقاڣڋ بمجمڤعغ من الصفاػ تمكنڢ من تحمل املخاط

 خلڄ اإلبٖاع؛ڣ 

  ٚيڀ نهائي ٚڣعاػ الصغيڇع، ڣ ال يڤجٖ تع خڣ محٖد للمش لګ  ٚيڀ نسب يختلڀ من بلٖ  ٚ نما هڤ تع

خٚ، ڣ  لګ   املعاييڇ؛ڣ ٗلڊ ڣفقا للمحٖداػ ڣ من قطاع 

  ٛمغ من بن تحتيغ ٚػ لها اإلمكانياػ الال ڗ ڣف ػ تخ٨ القطاع ڣ تعتبڇ السياحغ صناعغ ڣاعٖع  منش

 الخٖماػ األساسيغ املساعٖع علګ القيام به٘ا النشا٭؛ڣ 

  ڗ تقڤم علګ العفڤيغ ٚف الهيئاػ ڣ التنميغ السياحيغ ال يجظ  ٜمها تخطيط محكږ من ط لكن يل

ع السياحغ في الٖاخل  ٙه ڣ السياحيغ حت تتمكن من تحسيڗ صٙڤ ك٘ا املحافظغ علګ الٌڇڣاػ ڣ الخا

ثاػ الثقافيغ ڣ الطبيعيغ  ٙيغ؛ڣ املٙڤ  الحضا

  ٙسږ سياساػ ڣطنيغ للنهڤ٩ ڣ التحفيڈاػ ڣ اإلستثماٙ السياحي ال يتڤقڀ علګ جملغ من الجهڤد نما 

 طاع؛به٘ا الق

  ٜٚائ مكاناػ طبيعيغ، ثقافيغ،ڣ تعتبڇ ڣاليغ غليڈاڗ من املناطڄ السياحيغ في الج ه من   ٗلڊ ملا تحٛڤ

ٙيغ  ٙيخيغ؛ڣ حضا  تا

  ػ السياحيغ ٚغږ من الجهڤد الت تقڤم بها الڤاليغ في مجاڋ تطڤيٚ املنش ف الثقافڣ علګ ال ي دعږ املٙڤ

لګ اإلستغالڋڣ  ڗ ه٘ا غيڇ كاف للڤصڤڋ  ال  ٙڬ  ٜخٚ بها  الحضا ٙاػ السياحيغ الت ت األمثل للقٖ

 املنطقغ؛

  يجابا علګ ثٚ  ڗ ي دخاڋ مفهڤم التنميغ املستٖامغ علګ التنميغ السياحيغ بالڤاليغ من شأنڢ  ڗ 

ٙيغ؛ڣ البيئيغ، اإلقتصاديغ، الثقافيغ  مجمڤعغ من الجڤانظ  الحضا

 ٚڣعاػ تابعغ للقط ٚڣعاػ علګ مستڤڥ الڤاليغ مش ڗ معظږ املش ه٘ا ما يفسٚ قلغ ڣ اع الخاص تبيڗ 

 اإلستثماٙ العمڤمي بالڤاليغ؛

  ٙيٸ صغيڇع منتجغ للخٖماػ السياحيغ ساهمـ بٖعږ  ڤلڣ مكنـ املقاڣالتيغ الشباب من خلڄ مشا

 قليل له٘ا القطاع؛
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  ٚڬ يفضل السياحغ ٜائ ڗ الشعظ الج ال  ٜائٚ ملقڤماػ سياحيغ هائلغ  ٚغږ من امتالڅ الج بال

ٙجيغ  لڣ الخا ٙاجٸ   ګ تٖني مستڤڥ املنتڤه السياحي داخل الڤطن.ه٘ا 

 التوصيات:و اإلقتراحات 

ٚاضڢ في البحن     ٙاسغ العلميغ يمكن تقٖيږ التڤصياػ التاليغ:ڣ انطالځ مما تږ استع  نتائج الٖ

  السياحغ في املجتمٸ؛ڣ نشٚ ثقافغ املقاڣالتيغ 

 ٚڣعاػ الصغيڇع اإلهتمام عطا املش ٙع  ٚڣ ، من خالڋ  ض األكاديم ال٘ڬ تستحقڢ علګ املستڤڥ الڤطن

ٚا األبحاف األكاديميغ ڣ املعاهٖ ڣ تشجيٸ الجامعاػ  ج ٚاكٜ األبحاف علګ  ٙاساػ املتعلقغ بمڤضڤعڣ م  الٖ

ٚڣعاػ الصغيڇع؛  املش

 ٙع الحٖيثغ ٚڣعاػ الصغيڇع علګ نظږ اإلدا صحاب املش ٙيظ  ٙيظ  تٖ ٚڣعاػ من خالڋ تڤفيڇ التٖ للمش

اػ ڣ  املنه م تقٖيږ دٙڣ ٚڣعاػ؛ڣ بما يتال  خصڤصياػ ه٘ه املش

  ٙيٸ الصغيڇع خاصغ في القطاع السياحي ٙب الناجحغ في مجاڋ تنميغ املقاڣالتيغ املشا يجظ محاكاع التجا

 ڣفقا لإلسًڇاتيجياػ املتبعغ للنهڤ٩ به٘ا القطاع؛

 ٙٚڣعاػ  اعتماد سياسغ الحڤافٜ لتشجيٸ اإلستثما ٚڣ٩ املسيڇع للمش السياحي من خالڋ منح الق

ٚكيغ ڣ الصغيڇع،  اػ الجم  الحمايغ من املنافسغ األجنبيغ؛ڣ ڣلڤيغ اإلعفا

  ٙع ڣ دعږ الفكٚ املقاڣالتي لٖڥ الشباب نتاجيغ سياحيغ صغيڇع كبٖيل ڣ تحفيڈه علګ املباد ٙيٸ  خلڄ مشا

ٙيغ للتقليل ڣ املعنڤيغ ڣ هيالػ املاديغ ٗلڊ بتقٖيږ مختلڀ التسڣ عن املناصظ الڤطنيغ املختلفغ،  ن ماإلدا

 البطالغ؛

 ٚڣعاػ الصغيڇع بأسعاٙ فائٖع منخفضغ؛  تشجيٸ البنڤڅ علګ تمڤيل املش

  ٙع اإلهتمام باإلمكانياػ السياحيغ املحليغ ٚڣ ٛمغ من خالڋ اإلستغالڋ األمثلڣ ض  عطائها األهميغ الال

ٙد  ٙب الٖڣڋ الناجحغ في مڣ للمڤا جاڋ السياحغ خاصغ الت تتڤفٚ علګ نفس املميڈاػ اإلستفادع من تجا

ٙيخيغ  ٚافيغ؛ڣ التا  الجغ

 ڗ يساهږ اإلستثماٙ السياحي في تحقيڄ التنميغ اإلقتصاديغ؛  يجظ 

 ٚاعي اإلستٖامغ في القطاع السياحي؛  انتهاه خطط تنمڤيغ ت

   ساس ٚفڄ اسًڇاتيجياػ التنميغ السياحيغ بمطلظ  ڗ ت  املستٖامغ؛هڤ تحقيڄ التنميغ ڣ يجظ 

  ٚيڀ باملنتڤه املحلي  ٗلڊ عبڇ مختلڀ ڣسائل اإلعالم؛ڣ اإلهتمام بالًڇڣيج السياحي للتع

  متڤفيڇ منتڤه سياحي ٚاد. ڣمٖاخيل يتال     األف

   



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
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 املقاوالتية ودورها يف تطوير قطاع السياحة يف اجلزائراملوضوع: 
 لة والية غليزان(ا)دراسة ح               

 
 :ية طيبة و بعد

املقاوالتية و دورها يف تطوير قطاع السياحة يف رض دراسة موضوع "غنضع بني أيديكم هذا اإلستبيان ب
رج -غليزاندراسة حالة والية  -" اجلزائر صص م اليل شهادة املاسرت يف العلو ل ، إلمتام مذكرة  ليل ، 

  اقتصادي و استشراف
نؤكد لكم أبن البياانت ستبيان بتأين واإلجابة مبوضوعية، و لذا نرجو من سيادتكم قراءة فقرات هذا اإل

   .ةتستخدم ألغراض علمية حبثيساملأخوذة من إجاابتكم 
ا كل االحرتام   والتقدير.لكم م

 شكر جزيال.

 :ملؤسسة املستقبلة 

  :من إعداد الطالب
 بوعالم امحد.  



 

 

 2018-2017السنة اجلامعية: 

 :يف الدائرة املناسبة (Xيرجى اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة )
 أوال: املعلومات الشخصية:

س -1  :ا
 أنثى.          ؛ذكر       

 العمر: -2
ة 30 – 21من          ؛س
ة 45 – 31من          ؛س
 .فما فوق 46من        

 الشهادة العلمية: -3
 ؛تكوين مهين      
  ؛بكالوراي       
 ؛ليسانس       
 ؛دكتورا       
 .شهادة أخرى أو مستوى آخر      

واب شهادة أخرى ما هي: ...............................................................     إذا كان ا

 اثنيا أسئلة عامة عن مؤسستكم:
 .........................................................................ما هو اسم مؤسستكم: . -1
 نوع املؤسسة: -2

 ؛عامة       
 ؛خاصة      
 .تلطة      

 الشكل القانوين للمؤسسة: -3
  ؛(SNC) شركة تضامن       
 ؛(SPA)مسامهةشركة        



دودة         ؛(SARL) شركة ذات مسؤولية 
   (EURL). شركة ذات مسؤولية الشخص الوحيد       

 
 

 اثلثا: اجلانب التمويلي:
 ؟عليه يف إنشاء مؤسستكم هو مصدر التمويل الذي اعتمدمت ما -1

ك ؛التمويل الذايت         .إحدى اهليئات املختصة       ؛متويل مشرتك ؛قرض الب
واب متويل ذايت ما هي نسبة ذلك.......................................................... -  إذا كان ا

 ؛%25أقل من        
 ؛%50و  %25مابني        
 ؛%75و  %50ما بني        
 .%100و  75%ما بني        

واب اهليئات املختصة من هي هذ اهليئة...................................................     إذا كان ا
سيد فكرة املشروع:  رابعا: 

 ما هي األسباب اليت أدت بك إلنشاء مؤسسة صغرية؟ -1
 ؛اإلستقاللية يف العمل        ؛التخلص من البطالة       
ال املقاولة و الربح         .الرغبة يف الدخول إ 

 هل خضع مشروعك للمرافقة، إذا كان نعم ما نوعها؟ -2
وية          ؛مرافقة مالية                                            ؛مرافقة مع
وية           ال، مل خيضع للمرافقة         ؛مرافقة مالية و مع

 ما هي الصعوابت اليت واجهتك خالل إنشاء مشروعك؟ -3
صول على املوافقة          ؛صعوبة اإلجراءات اإلدارية                                     ؛طول مدة ا
ا )التقشف(الوضع                                                  ؛طول تقدمي القروض          ؛ا
ربة            ؛خطر الفشل و املشاكل املرتتبة عليه                             ؛            اإلفتقار إ الدعم و ا
                                        .     ال يوجد مشاكل؛                                                       مشاكل أخرى        

واب مشاكل أخرى ما هي.................................................................     إذا كان ا
زائرية لعبت  -4 ابعتبارك اآلن مقاول، هل تعترب أن أجهزة الدعم و املرافقة اليت تقدمها اليت تقدمها السلطات ا

 على إنشاء مؤسستك الصغرية من خالل:دور مهم يف مرافقتك و دعمك 



 غري موافق موافق إ حد ما موافق العبارات
صول على التمويل الالزم     سهولة ا

    اإلستشارة الضرورية و التوجيه لكيفية إنشاء املؤسسة
بائية املقدمة من طرفها     اإلمتيازات ا

    قصر مدة املشروع و املوافقة عليه
 أن ملستوى الشخص دور يف جناح مشروعه؟هل تعتقد  -5

 .ال       ؛نعم      

ال السياحة؟ -6 تار   ما الدافع الذي جعلك 
 ؛خربة يف هذا اجملال       
 ؛قلة املشروعات ابلوالية يف هذا اجملال       
 .أشياء أخرى       

واب أشياء أخرى ما هي................................................................      إذا كان ا
اشئة عن طريق توجيهها للمعارض و الصالوانت التجارية  -7 هل تقوم مديرية الساحة مبساعدة مؤسساتكم ال

 إلبراز خدماهتا؟
  ؛نعم       
  .ال       

سبة لك كمقاول هل وصلت و بعض املؤسسات املصغرة فشلت يف تطوير نشاطها  -8 إ مراحل اإلفالس، ابل
:  يرجع سبب فشل هذ األخرية إ

 ؛املقاوالتية يف مرحلة اإلنشاء و اإلستغالل رافقةهشاشة قاعدة م        
ال نشاط مؤسسته           ؛عدم خربة املقاول يف 

 .حسن تسيريهاعدم خربة املقاول يف 
زائر مستقبال؟ -9  برأيك ماذا سيحصل للمجتمع و ثقافة املقاوالتية و إنشاء املشاريع املصغرة يف ا

......................................................................................................
......................................................................................................

 ......................................................................................................       
 خامسا: قطاع السياحة يف اجلزائر

زائر؟ -1  هل أنت من مشجعي السياحة يف ا
  ؛نعم      
 .ال      



زائر؟ -2  ما هو تقييمك للسياحة يف ا
 ؛جيدة        
 ؛مقبولة        
 .سيئة        

 
شآت السياحية الداخلية قدمت خدماهتا على الوجه املطلوب؟ -3  هل ترى أن امل

  ؛نعم        
 ؛ال        
 .إ حد ما        

شيط حركة السياحة الداخلية؟هل استطاع اإلعالم السياحي  -4  ت
 ؛نعم        
 ؛ال        
 .إ حد ما        

زائر؟ -5  هل تشعر بوجود تطور يف قطاع السياحة يف ا
  ؛نعم       
 ؛ال       
 .إ حد ما       

 
 

 
 

 شكرا جزيال على تعاونكم.
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: بي اجع باللغ الع  امل
:ال:   الكت

حمن،  - ما السياحيأحمد الطاه عبد ال ي الخ ا الوفا لدنيا الطباع تس  ، ل ، الطبع األ
 ، ي ، اإلسكند  .2012النش

احمد مصطفى عبد هللا، جا هللا ع الطلحي، عبد العظي احمد النطاح، عم الشي محمد حسن،  -
) ياد سط )ال املت ي املنش الصغي  تط نشا  را في مجا  ع الق بي ل ع الع ، املش

، ليبيا؛ ، بنغا ا الكت الوطني  ، ل  الطبع األ

، عبد الستا محمد العلي،  - دار األعمافاي جمع النجا ياد  ا الحامد،ال  ،  ، الطبع الثاني
 ، ، األ  ؛2009عما

-  ، ه عا الصغيم أحمد، نسي ب دار املش ياد  بي ال ك الع ، الش ، الطبع الثاني
 ، ، القاه يدا التو  ؛2010للتسويق 

ه شعبا العاني، شو - ، هيث علي حجا م عا الصغي ،  ي ناجي، حسي عليا دار املش
جي" ل ر رياد تكن ،  ،"منظ ، األ يع، عما التو ا صفا للنش   ، ل  ؛2010الطبع األ

ائمنيڇ سالمي،  - التي للشباب في الج ج املقا افق  بي متطلبا -الت ر امل ض ب  -الثقاف  "تج
ساط   "كال ال ائ جي بالج ل ب الحظي التكن تج ،استڇاتيجيا التنظي الضبط العقار 

، يومي  ائ ، الج ائ ي الج املتوسط  سسا الصغيڇ  افق امل يل  18/19م  ؛2012أف
-  ، حمن الشميم ، أحمد بن عبد ال ، مبادئ رياد األعما لغي املتخصصيفا بن ناص املبيڇي

، مك ل ، الطبع األ ي ، السعو  ؛2016تب املل فهد الوطني

سائل  : ثانيا: ال حا الجامعي  األط

-  ، سسا الصغي الحا عل حليم يل امل الي قسنطيند –شكالي تم ك  ،-راس حال  م
 ، ي علوم التسييڇ، جامع منتو مقدم استكماال ملتطلبا الحصو عل شها املاجستيڇ 

 ،  ؛2008/2009قسنطين

-  ، سس بن حسام حكي معايي تقيي املشاريع اإلستثماري " دراس حال م  G.M.Dدراس الج 

La Belle السمي ين  ع " لصناع الف ي علوم التسييڇ ف سال مقدم لنيل شها املاجستيڇ   ،
 ، ائ العاصم ، الج ائ ، جامع الج ا أعما  ؛2005/2006إل

ك اإلسمن ببني ، الدينبن مسعو نص  - تقيي املشاريع اإلستثماري "دراس حال ش دراس 
، ، صاف" ، جامع أبي بك بلقايد، تلمسا ي ي العلوم اإلقتصا ك التخ لنيل شها املاجستيڇ  م
 ؛2009/2010

-  ، قا التنمي اإلجتماعي للبنا بشيڇ عالي رها في كش مع د ي  ائ السياح الج
ثقافياالس ائ "سي ي عل اإلجتماع، جامع الج سال مقدم لنيل شها املاجستيڇ   ،2، ائ  "، الج

2009/2010. 
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-  ، ائ –السياح البيئي في املناط الجبلي بوعشا سامي : الج ي الي الب  ،-حل جبا تيكج ب
ي علوم  ك مقدم ضمن متطلبا الحصو عل شها املاجستيڇ  ا البيئي م التسييڇ تخص اإل

ائ  ، جامع الج ، 03السياح ائ  ؛2012/2013، الج

-  ، ب بو عبد القا ائ "السياح بالجن ي السياحي في تنمي القطاع السياحي بالج همي التس
بي" ، الغ ائ ، الج ائ ي علوم التسييڇ، جامع الج ل  اه  كتو ح مقدم لنيل شها  ، أط
 ؛2005/2006

امبها الجياللي،  - ك مقدم إلستكما مساهم القطاع السياحي في تحقي التنمي املست ، م
، جامع قاصد  تسييڇ البيئ ي تخص اقتصا  ع العلوم اإلقتصا متطلبا شها املاجستيڇ ف

 ، قل باح،   ؛23/01/2008م

-  ، ره في تقي الدين قا د يحي  ني الت ائالنشاط الب ياضي بالج ي السياح ال ك تط ، م
، جامع  ياضي ال منهجي التڇبي البدني  يا  ي نظ مقدم الستكما متطلبا شها املاجستيڇ 

ائ  ائ ، 03الج  ؛2011، الج

-  ، ائ "دراسجميل نسيم ني في الج ي ام التلف ا من خال الب تثمي الت  السياح الثقافي 
حبا" ام حص  م اإلتصاصفي تحليلي لب ي علوم اإلعالم  ك مقدم لنيل شها املاجستيڇ   ، م

 ، ا ه  ، ا ه ، جامع  اإلتصا  ؛2009/2010تخص علوم اإلعالم 

-  ، سسا الجال عبد القا رها في حل مشكل البطال امل د سط  املت ائح–صغي   ،-ال الج
 ، ع التحليل اإلقتصا ي ف ي العلوم اإلقتصا ك مقدم ضمن متطلبا نيل شها املاجستيڇ  م

 ، ائ العاصم ، الج ائ  ؛200/2009جامع الج

عالقتها بالتنحجا أحمد،  - سط  املت سسا الصغي  ي امل امشكالي تط ك مي املست ، م
، جامع أ بك بلقايد،  ي تخص تحليل اقتصا ي العلوم اإلقتصا تخ لنيل شها املاجستيڇ 

 ،  ؛2010/2011تلمسا

-  ، ام حميد بوعمش طني لتحقي التنمي املست يل اإلقتصاد ال ر القطاع السياحي في تم  –د
ائ ك مقدم لنيل شها -دراس حال الج س ال، م طا مد ي  ي العلوم  املاجستيڇ  اه  دكتو

 ، حا عبا ، جامع ف التنمي املستدام لي  علوم التسييڇ تخص اقتصا  ي  اإلقتصا
 ،  ؛2011/2012سطي

-  ، ي "حموني عبد الك اس ي "دراس حال تمن ا ي السياح الصح تط سال مقدم تنمي   ،
 ، ائ ، الج ائ ، جامع الج ي ي اإلقتصا  ؛2006/2007لنيل شها املاجستيڇ تخص النظ

-  ، يقيا خال فت ليل حض سط في شمل ايف املت سسا الصغي  يل امل -1995ليا تم
ي تخص نقو 2005 ي العلوم اإلقتصا ك مقدم ضمن متطلبا نيل شها املاجستيڇ   ، م

،  ؛2007مالي ، جامع حسيب بن بوعلي، شل
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-  ، ي ما نوا اخلي "دراس حال ال ي السياح ال سهاماتها في تس يجي  اتيجي الت ا اإلست
" طني للسياح ي ال ي العلوم اإلقتصا ك مقدم ضمن متطلبا نيل شها املاجستيڇ  ، م

، ائ ، الج اهي ب الي   ؛2009/2010 تخص تسويق، جامع 
كال ال ، شق محمد - اني لل قي املشاريع الصغي املنتج "دراس مي التي في ت ر املقا طني د

" الي بلعبا ع تشغيل الشباب ل ي العلوم ل ك تخ ضمن متطلبا نيل شها ماجستيڇ  ، م
ي تخص اإلبداع  ،  التجا ، جامع أبي بك بلقايد، تلمسا التي  ؛2014/2015املقا

-  ، سط  رياد األعما الصغي ياس سال امل رها في الح من البطال في اململك الع املت بي د
) دي )دراس تحليلي مقارن اه ، السع كتو ج  ح مقدم استكماال ملتطلبا الحصو عل  أط

بي للعلوم األمني ، جامع ناي الع ي العلوم األمني ، ،  الفلسف  يا  ؛2013ال

ن اإلستثماري نم نص الدين،  - ا ع امل شي اإلنفا اإلستثمار "دراس حال مش رها في ت  د
" ائ العاصم ي لضاحي الج ي ب السك الح ك مقدم ضمن متطلبا نيل شها كه ، م

 ، ا ، بوم ، جامع أحمد بوق سس ع مالي امل ي علوم التسييڇ ف  ؛2008/2009املاجستيڇ 

-  ، اهي ب سسا الصغي قعيد  يقي في امل نجا السياسا التس ي في  ر الت سط  د املت
د  ر ائح ال سس ر اد  –دراس حال م ك مقدم، -ال ع العلم وم  لنيل شها املاجستيڇ ف

سسا املتوسط  ي تخص امل ،  اإلقتصا قل باح،  ، جامع قاصد م  ؛2009الصغيڇ

-  ، سسا الصغي قنيد سمي ر امل سط في الح من ظاه البطال  د اني  –املت دراس مي
الي قسنطين ع تسييڇ -ب ي علوم التسييڇ ف ك مكمل لنيل شها املاجستيڇ  ، ا، م ي ملوا البش

 ، ، قسنطين  ؛2009/2010جامع منتو

-  ، سسا الصغي ف بولقوا سط  امل ائ  املت رها في تفعيل القطاع الخاص الج  –د
ين باتن ع بم سسا خاص متن اني بم ك مقدم ،-دراس مي اه العلوم  م كتو لنيل شها 

،  ي عل اإلجتماع تخص تنظي  ، باتن  ؛2011/2012عمل، جامع الحا لخض

-  ، سسا الصغي غدي أحمد سليم هيل امل ائ  ت سط في الج نام املت "دراس تقييمي لب
ا" ي تخص اقتصا مي ع العلوم اإلقتصا ك مقدم لنيل شها املاجستيڇ ف تسييڇ  ، م

سسا الصغيڇ  ،  امل قل باح،  ، جامع قاصد م  ؛14/11/2007املتوسط

اتيجي اإلستثمار عبو كنجو،  وكنج - عا الصغي  است يل في املش سط التم راس د -املت
ين حلمي عا الصغي في م ، ، جامع فيال -اني للمش ، األ  ؛2007تمو  4/5يفيا ، عما

سسا الصغي طالب خالد،  - يل امل ض اإليجار في تم ر الق سط  د ائ –املت -دراس حال الج
لي  ي تخص التمويل الد ي العلوم اإلقتصا ك مكمل لنيل شها املاجستيڇ  سسا  ، م امل

،  النقدي  ، قسنطين ، جامع منتو  ؛2010/2011املالي
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-  ، ائ اإلمكانيا عوينا عبد القا قا ) السياح في الج اتيجي ا( في ظل 2000-2025املع إلست
جيهي للتهيئ السياحي  ي للمخطط الت ي العلوم  ،SDAT 2025 السياحي الج اه  كتو ح  أط

ي تخص نق ائ  و اإلقتصا ، جامع الج ، 03مالي ائ العاصم  ؛2012/2013، الج

-  ، افي ما السياحي محمد  قي الخ ي في ت ر الت طني للسياح –د ا ال ي  ،-دراس حال ال
ا  ي تخص  ي العلوم التجا ك مقدم ضمن متطلبا نيل شها املاجستيڇ  تسويق  م

ائ  ، جامع الج ، ، 03الخدما ائ العاصم  ؛2011/2012الج

-  ، ي يحيا بي السياح ها ب الع ي التنمي في املغ اه العلوم  كتو ح مقدم لنيل شها  ،أط
،  العلوم السياسي تخص تنظيما سياسي  ، باتن ، جامع الحا لخض ي  ؛2011/2012ا

يخي،  - ا البيئي ياسي م ام  الت الي عنابالتنمي السياحي املست ك مقدم لنيل شهل ا ، م
، جوا  ، قسنطين ، جامع منتو ع التهيئ اإلقليمي اني ف ي علوم التهيئ العم  ؛2010املاجستيڇ 

-  ، افيا السياحيسعيد صفي الدين الطي ما التنمي السياحي في ليبيا "دراس في الجغ "، مق
ا ي اآل اه  ج الدكتو ، سال مقدم لنيل  ، مص اب، جامع القاه افيا بكلي اآل ب من قس الجغ

 ؛2001

-  ، حي ي شنين عبد ال نعا الصناع التقلي ي السياحي في  ر التس اني  د في "دراس مي الح
" داي ين غ ي علوم التسييڇ تخص تسويق حال م ك مقدم لنيل شها املاجستيڇ  ، م

، جامع أبي بك بلقاي ، الخدما  ؛2009/2010د، تلمسا

ال اإلقتصادي كوا خالد،  - ائ ح –همي السياح في ظل التح ح مقدم ل-ال الج نيل ، أط
 ، ائ ، الج ائ ع التخطيط، جامع الج ي ف ي العلوم اإلقتصا اه   ؛2003/2004شها الدكتو

-  ، ن عش  صليح ، ت ائ ي للسياح "دراس مقارن بي الج ب" اآلثار التنم ك مقدماملغ  ، م
 ، ، باتن ، جامع باتن ي تخص اقتصا تنمي ي العلوم اإلقتصا لنيل شها املاجستيڇ 

 ؛2004/2005

ائسعد بلمداني،  - اتيجي اإلتصا في تنمي السياح بالج ك مقدم لنيل شها املااست  جستيڇ، م
ائ " ي اإلعالم  ، 3اإلتصا تخص اتصا استڇاتيۑي، جامع الج ائ  ؛2010/2011"، الج

ريا  ا  امللتقيا ثالثا: ال  :املحاض
-  ، ا فتيح ، بن حا جياللي مغ ي منو س ، مجل دراس الج البيئي للمشاريع اإلستثماريأ

"، العد السابع،  ائ ك الجامعي خمي مليان "الج يقيا، امل ف يا شما   2011اقتصا

-  ، بي السعيد، شابي حليم ائ ب يع اإلقتصاد من خال الصناع السياحي في الج ر التن د
التقليل من البطال ي القضا عل لتحقي التنمي  البطال ، ملتقى حو استڇاتيجي الحكوم 

، يومي  ، املسيل ، جامع املسيل  ؛2011نوفمبڇ  15/16تحقيق التنمي املستدام
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-  ، ن اني علبال خل السكا رها في تحقي املي التنافسي )دراس مي د ياد  اتيجيا ال  است
) كا اإلتصاال في األرد ، بغدش ا الخاص ، جامع اإلس ي ، العد، كلي بغدا للعلوم اإلقتصا  ا

، أيا   ؛2008السابع عش

شيد،  - ، ساطو  ع شك ائ األدل من التكامل املشت بن  النم اإلقتصاد في الج السياح 
املأمو نحو اإلستفتحليل السببي ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو ا ، امللتقى العلم الد

، جامع محمد ائد لي ال ب الد ، جيجل، يومي  من التجا  ؛2016نوفمبڇ  10 09الصديق بن يحي

-  ، ، عا مستو ح السبل الكفيل إلنعا بوالفو ه جي اإلستثمار نح القطاع السياحي  ت
ي تحليلي خال الفت ) ائ ر : السياح ،  (0152 -1995اإلقتصاد الج لي حو امللتقى العلم الد

ائ بي الواقع  املأم ، جامع محمد الصديق بي الج ائد لي ال ب الد ن و نحو اإلستفا من التجا
، جيجل، يومي   ؛2016نوفمبڇ  10 09يحي

يقيا بوفلي نبيل، تق محمد،  - اقع السياح في د شما ايف ،  –دراس مقارن ل ائ حال الج
ب  ، املغ ن ائ-ت ي الج اآلفالا –، امللتقى الوطن األ حو السياح  ك الج-واقع  امعي، ، امل
، يومي   ؛2010ما  12 11البوي

التي "دراس عين من طلب الجو محمد علي،  - التي من خال التعلي املقا ي املقا نح تط
" ،  جامع الجلف ، بسك  ؛2014/2015، جامع محمد خيض

ا  - ي الحد خل ملنظما األعما املعاص ، حامد ك ياد كم م ر املا ال  في ظل تبني مفه
اد الفك  اني في مستشفى بغ ، الفك دراس مي ا ، الع االقتصا ا  /كلي اإل ، جامع الكوف

 ، العش  ؛2009العد السابع 

-  ، ائ بي الواقع، ماهي الظاه السياحيحبيلي حيا ي الج : السياح  لي حو  امللتقى العلم الد
، جيجل، يومي املأمو نحو اإل  ، جامع محمد الصديق بن يحي ائد لي ال ب الد ستفا من التجا

 ؛2016نوفمبڇ  10  09

-  ، ا سليم ج طني خال حجا سعيد،  يع اإلقتصاد ال يل لتن حسن ب ي ك ائ اقع السياح الج
ي ال، (2000-2015فت ) : السياح  لي حو ائ بي الواقع  امللتقى العلم الد املأمو نحو اإلستفا ج

، جيجل، يومي  ، جامع محمد الصديق بن يحي ائد لي ال ب الد  ؛2016نوفمبڇ  10 09من التجا

-  ، يما نوا ابي،  ساسي لنجا اإلستثمارا السياحيحم الع كي  يل ك  امللتقى العلم، التم
املأمو نحو ا ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو ، الد ائد لي ال ب الد إلستفا من التجا

، جيجل، يومي   ؛2016نوفمبڇ  10 09جامع محمد الصديق بن يحي

-  ، ي السياح لوالي غليڈا عدا مدي  ،  .2015الدليل السياےي لوالي غليڈا
-  ، ا سطايد م املت عا الصغي  اع في املش اإلب ياد  : ال لي حو طا امللتقى الد ي   ،

، أيام  ، بسك ، جامع محمد خيض ف العما : التكوين  التي يل  06/07/08املقا  ؛2010أف
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-  ، ا "ايد م ائ طني "حال الج : السياح كصناع في اإلقتصاد ال لي حو طا امللتقى الد ي   ،
، أيام  ، بسك ، جامع محمد خيض ي التنمي املستدام ها  يا السياح  ما  10 09اقتصا

 ؛2010

-  ، م ، عبد الحميد بوش ي في نجا اإلستثمارا السياحيسا بوسعيو ارد البش ر امل امللتقى ، د
لي  ب الد املأمو نحو اإلستفا من التجا ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو العلم الد

، جيجل، يومي  ، جامع محمد الصديق بن يحي ائد  ؛2016نوفمبڇ  10 09ال

، عواط محسن،  - يل تنم لإلقتصاد سليما ناص سط كب املت سسا الصغي  قطاع امل
) الحل قا  قا )املع ائ خارج قطاع املح لي األ حو تقيي استڇاتيجياالج  ، امللتقى الد

فا األلفي  ي  قا  ا البديل للمح ي الستقطاب اإلستثما ائ اإلقتصا الثالث سياسا الج
، يومي  ، جامع املسيل ائ  ؛2014أكتوب  29 28بالج

-  ، ائ Crowdfundingشتوا صوني ي قطاع السياح في الج يل لتط ل، لي ب ي امللتقى العلم الد
، جامع  ائد لي ال ب الد املأمو نحو اإلستفا من التجا ائ بي الواقع  ي الج : السياح  حو

، جيجل، يومي محمد الصديق بن   ؛2016نوفمبڇ  10 09يحي

ين الدين،  - ام في مصصالح  يا التنمي السياحي املست تح ص  تم العلم دراس لف ، امل
لي الثل  السياح ا –الد ، يومي  كلي الحقو  ،-لقانو  يل  27 26لجامع طنطا، مص  ؛2016أف

-  ، سسصند سايب نشا امل ا في  ،  2قسنطين ، جامع محاض "، قسنطين "عبد الحميد مه
 ؛2014/2015

-  ، فا عبد القا شاللي، عبد القد عوينا ض ب في  اقع النه  ، ائ اقع السياحي في الج ، 5202ال
، ، البوي لحا كلي منحند أ "، جامع  فا اقع  ائ  ي الج : "السياح   امللتقى العلم الوطن حو

 ؛2010ما  12 11يومي 

قتصاديا عبد هللا حسي جوه - عا اإلستثماري  دار املش يليا ت –،   ،داريا –حاسبيا م –م
 ، ي سكند  ، سس شباب الجامع  ؛2011م

فيق،  - بال  ياعبد املال توبي، بو التح ائ بي اآلفا  م امللتقى العل، صناع السياح في الج
 ، ائد لي ال ب الد املأمو نحو اإلستفا من التجا ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو الد

، جيجل، يومي   ؛2016نوفمبڇ  10 09جامع محمد الصديق بن يحي

فاعي،  - ريعبد الها ال اقع السياح في س حصائي ل اسا دراس  ين للد ، مجل جامع تش
، البحو  ، العد األ ي ، سو  ؛2005 العلمي

-  ، ، بال معو ائعم بوجمعي يا اإلستثمار السياحي في الج تح لي ح، اقع  : امللتقى العلم الد و
، جامع محمد  ائد لي ال ب الد املأمو نحو اإلستفا من التجا ائ بي الواقع  ي الج السياح 

، جيجل، يومي   ؛2016نوفمبڇ  10 09الصديق بن يحي
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ي شخشا - ، محمد ش ق ا فعالي عيس  م دا  " دراس  ائ ام في الج ، التنمي السياحي املست
" ائ سسا القطاع السياحي في الج ي التنمي م ها  يا السياح  : اقتصا لي حو ، امللتقى الد

، يومي  ، بسك ، جامع محمد خيض  ؛2010ما  09/10املستدام

-  ، ، نصيڇ يحيا ائفات أحمي ابي الجبائي املعتم لتشجيع اإلستثمار السياحي في الج    ،الت
ب ال املأمو نحو اإلستفا من التجا ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو لي امللتقى العلم الد د

، جيجل، يومي  ، جامع محمد الصديق بن يحي ائد  ؛2016نوفمبڇ  10 09ال

ابط أحمد،  - ا التنافسي فا فضيل، م ش ا م ائ من خال ق اقع قطاع السياح في الج
نام  ه في ظل ب ي ليا تط لي  ائSDAT2025ال ي الج : السياح  لي حو  ، امللتقى العلم الد

، جامع محمد الصديق  ائد لي ال ب الد املأمو نحو اإلستفا من التجا ، بي الواقع  بن يحي
 ؛2016نوفمبڇ  10 09جيجل، يومي 

-  ، ، ق يوس ائقصا فتيح ي في الج ا قي السياح الصح ص اإلستثماري لت ، مجل الف
، العد السابع،  ائ يع، الج التو سس كنو الحكم للنش  ، م ي اسا اإلقتصا الحكم للد

 ؛2016السداس  األ 

ن بن عو النفيعي،  - اني عل اقع ام : دراس مي دي ياد في الجامعا السع اتيجيا ال ست
د ابع، أ جامع املل سع ، العد ال ا العام ، معهد اإل ا العام  ؛2015، مجل اإل

التيمصطفى طويطي،  - اتيجيا قطاع التشغيل في دع املبادرا املقا سسا است ا امل ، مجل أ
، جامع أكلي محند ي ائ ، العد السابع،  الج ، البوي لحا  ؛2015أ

، حكي بوجطو،  - لموس  سعدا ي في التنمي اإلقتصادي لل ائ ما السياح الج ، همي مق
 ، ، جامع محمد خيض ي التنمي املستدام ها  يا السياح  : اقتصا لي حو امللتقى العلم الد

 ،  ؛2009/20010بسك

ال  - مكانيا  افي  "، مونوغ الصناع التقليدي ي السياح   ؛2015ي غليڈا 

-  ، ، ختو العالي ، مغتا صبڇين همي دراس الج اإلقتصادي في املشاريع نا مفيد
" ا ، ، اإلستثماري السياحي "دراس حال حمام منتيل بغلي ي اسا اإلقتصا مجل الحكم للد

يع،  التو سس كنو الحكم للنش  ، العد السابع، السداس  األ م ائ  ؛2016الج

-  ، ي الحدا ، حامد ك ها نعم أبو غني ، أ رها في هاش فو العبا اتيجي  د ياد اإلست ال
ياد في منظما األعما ي ال اتيجي التس ست ي صياغ  ا ، مجل القدسي للعلوم اإل

، العد  ا ، الع ، جامع الكوف ي ابع، االقتصا  ؛2010ال

ي نبيل،  - ، سو فا ه بال يع اإلقتصاد  دا لتحقي التن ائ ك صناع السياح في الج
يا املأمو نحو اإلستفا من ، تح ائ بي الواقع  ي الج : السياح  لي حو امللتقى العلم الد

، جيجل، يومي  ، جامع محمد الصديق بن يحي ائد لي ال ب الد  ؛2016نوفمبڇ  10 09التجا
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: ن  رابعا: األنت
-  ، كا املختلفأحمد فا السيد حسني اع الش ن ي ب ،  التع

http://www.aliahmedali.com/forum؛ 

اع ال، احمد محمد عبدا لخالق حسن قابل - عن كا مع ش مبسط لكل ن  ، ش

-   ،https://www.bayt.com؛ 

-  ، صي البسيطأسما كا الت  ؛http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198  ، ش

-  ، ا كا محمو عثما عبد ال اع الش  http://kenanaonline.com، خصائصها ن
، الف  - يا ك التضامن ال ، بي الش د ليا املح ا املس كا    الش

http://www.alriyadh.com/129616 

-  :  ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصف

-  :  ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصف

-  :  ،   http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50موقع التصف

-  :  ،   http://www.swissinfo.ch/araموقع التصف

-  :  ،  http://www.swissinfo.ch/araموقع التصف

-  : يhttp://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-7موقع التصف  ا ، تا

-  : اجع باللغ األجنبي   امل
- Sous La Direction De  FRANÇOISE DANY, Cadres et  entrepreneuriat « Mythes et Réalités », 

Le gdr CADRES  « CADRES, DYNAMIQUES, REPRESENTATIONS, ENTREPRISES, 

SOCIETES », Gdr n° 2334  E.M. Lyon,  Ecully, 06 juin 2002.  
- Didier Van Caillie, Claire Lambrecht, L'entrepreneur, ses motivations, sa vision 

stratégique, ses objectifs "Working Paper réalisé dans le cadre de la "Chaire PME 

1995" de la Caisse Nationale du Crédit Professionnel de Belgique", l'Université de 

Liège, Belgique, Mai 1995. 

-  Rachid ZAMMAR, Conférence « Initiation à l’entrepreneuriat », Centre d’Etudes 
Doctorales en Sciences et Technologies de Rabat (CEDESTR),Faculté des Sciences, 

Université Mohammed V- Agdal, Rabat, 2015. 
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 امللخص

 

    امللخص:

التي  ساهت    ،  فعاال ا باملقا استنا  في تحقي التنمي اإلقتصادي لنا من خال د تبيا أهمي حا

التي  ل عل أه املفاهي املتعلق  املقا ء في  ، مسلطي الض ي قطاع السياح في الجزائ ها في تط د

التي  ، باملقا ي   السياح يع اإلستثما ق  التنمي السياحي  املشا ع التي تنتهجها  أه الط ل اسائل ال ل

 . اني تشخي  في ظل النه بالقطاع السياحي في الجزائ اس املي ف شملت ال ق ين غليزا بال حال م

اس عين من ، كما قمنا ب الي ط اإلنجا في القطاع السياحي بال يع السياحي املنجزة  ه ه عل أه املشا

ضيا أ إلثبا صح الف ادها عل شكل إستبيا  ل عل ط بعض األسئل ت إع ين في  يع معتم  املشا

نام  ام ب اس .SPSSفضها ت استخ ه ال اد ه صفي التحليلي في إع  ت اتباع املنهج ال

د     ج اس إل  صلت ال التيت أ هنا بعض التسهيال   املقا ل الشباب في القطاع السياحي 

ا املجا ال  ل في ه لتها ال د التي ب ا القطاع. إال أ الجه لي في ه ل للمقا ع ال تمنح ال الت  ال

ب.   ج د املست املطل ا الت اء ه ة من  ج  النتائ امل

: التي  الكلما املفتاحي   ، اإلستثما السياحي.، السياحاملقا

 

Abstrait : 

Dans cette étude, nous avons essayé de montrer l'importance de l'entrepreneuriat et son rôle dans 

le développement du secteur touristique en Algérie, en soulignant les concepts les plus importants 

liés à l'entrepreneuriat, au tourisme, aux projets d'investissement, au développement touristique et 

aux méthodes et moyens de soutien les plus importants. Adopté par l'Etat à la lumière de 

l'avancement du secteur du tourisme en Algérie. L'étude sur le terrain a inclus le diagnostic du 

statut de la ville de Relizane en se basant sur les projets touristiques les plus importants achevés et 

en développant la réalisation dans le secteur du tourisme dans l'état. Nous avons également étudié 

un échantillon de ces projets, en nous appuyant sur des questions préparées sous forme de 

questionnaire pour confirmer la validité des hypothèses ou les rejeter.    L'étude a révélé qu'il existe 

un esprit d'entrepreneuriat parmi les jeunes du secteur du tourisme et que l'État offre des 

installations et du soutien aux entrepreneurs de ce secteur. Cependant, les efforts déployés par 

l'Etat dans ce domaine restent les résultats souhaités de cette tendance en deçà du niveau requis 

Mots-clés : entrepreneuriat, tourisme, investissement touristique. 
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ــا
ً
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ا
ً
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 شكر و عرفان:
هلمين الطموح أبعد احلمد هلل تعاىل كما ينبغي جلالل وجهه و عظيم سلطانه الذي   

ي بفضلهو سدد خطاي، أبن مىن علي إبمتام هذه الدراسة و مىَن عل و الصرب  
ى اله و صحبهو الصالة و السالم على سيدان حممد وعل أحصيها، اليت ال  و نعمه  

د:أما بع املرسلني و مجيع األنبياء و  
 أستاذيت " والعرفان إىلأتقدم ابلشكر اجلزيل  أنيطيب يل بعد شكر هللا عز وجل، 

ابإلشراف على هذا البحث، وتوجيهاته السديدة اليت كانت هلا  ه" لتفضل خليفة الحاج
هذا البحث و إخراجه على أكمل وجه.و ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر إجناز  أكرب أثر يف

، سائلة و التجارية و علوم التسيري املوصول إىل كل األساتذة مبعهد العلوم االقتصادية
.مأن جيعله هللا يف ميزان حسناهت  

 



 

III 

 

 

 

 

 اإلهداء:
 يب، إىل اليتىل جانإوقفت و ميين، إىل اليت سهرت الليايل حيإىل اليت كانت دعواهتا ستارا 

لدنيا: اى امرأة يف ىل أغلا، إقامستين أفراحي وأحزاين، إىل اليت جعل هللا اجلنة حتت أقدامه
 "أمي الغالية" حفظها هللا.

لذي علمين ا، إىل ياةإىل الذي كان سببا يف وجودي إىل الذي رعاين وتعب ألجلي يف احل
 م، إىل أغلىابلعل صاينأن املرء موجودا إذ وجدت فيه حسن اخللق والطاعة، إىل الذي أو 
 .رجل يف الدنيا: "أيب العزيز" حفظه هللا ورعاه

 خااليت حفظهم هللا.إىل الذين كانوا عوان يف احلياة وساعدوين 

 .ريتإىل كل األهل واألقارب الذين وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذك

 حتليل ختصص املاسرت خاصة طلبة املعهد إىل كل طلبة 

 اقتصادي واستشراف
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التحوالت التي اتسمت باهتمام مختلف الباحثين و شهدت الساحة اإلقتصادية سلسلة من التغيرات 

، األمر كذا دول العالم بمجال املقاوالتية الذي أصبح يلعب دور مهم في النشاط اإلقتصاديو اإلقتصاديين، و 

مرونته التي تجعله قادرا على الجمع و الذي جعله من أفضل وسائل اإلنعاش اإلقتصادي، نظرا لسهولة تكيفه 

تطوير و التجديدو اإلبداع و قدرته على اإلبتكار  إمكانيةتوفير مناصب الشغل فضال عن و  بين التنمية اإلقتصادية

ة تذليل كافو  نها العمل على زيادة فعالية املقاوالتيةمنتجات جديدة. لذا كان لزاما على الدول خاصة النامية م

 الصعوبات التي تواجهها.

 مرافقة املقاوالتيةو أساليب من شأنها دعم و بالنظر ملا سبق فقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات و 

خالل الدعم من ضمان البيئة املناسبة الستمرار هذه املؤسسات و تبني برامج لرعايتها و إنشاء املؤسسات و 

 أمرا ضروريا.بداية نموها الذي يعد و املرافقة التي تقدمها في السنوات األولى من إنشائها و 

 تتمتع بمؤهالت سياحية مهمة ترتكز أساسا على التنويع الكبير في عوامل الجذبو فالبرغم من أن الجزائر تمتلك 

اإلستثمارات التي دعمت هذا القطاع فأصبحت له السياحية، استطاعت السلطات العمومية تبني مجموعة من 

املحطات الحموية باإلضافة إلى تهيئة الشواطئ و العديد من الهياكل القاعدية، أهمها مجموعة من الفنادق 

ض العديد من املناطق الترفيهية الذي جلب العديد من السواح األجانب إال أن الجهود املبذولة تبقى متأخرة بعو 

التي تبدأ من ثقافة و مشكالت و . وهذا ملا تشهده من نقائص ى املؤهالت التي تملكها الجزائرالش يء بالنظر إل

 استراتيجية بإمكانها أن تساهمو استثمار و التي تنتهي عند املفهوم العميق لسياحة كصناعة و املجتمع السياحية 

 بفعالية في تحقيق التنمية.

 :القطاع السياحي قمنا بصياغة السؤال التاليو والتيةإبراز اإلرتباط بين املقاو لدراسة هذا املوضوع و 

 كيف يمكن تنمية القطاع السياحي من منظور املقاوالتية؟

 دراستها بطريقة معمقة قمنا بطرح اإلشكاليات الفرعية التالية:و لتحليل هذه اإلشكالية و 

 ما آثار التنمية السياحية على هذا القطاع ؟ -

 قطاع السياحة في الجزائر ؟و هل يوجد عالقة بين املقاوالتية -

 تساهم في تطويره ؟و هل تدعم املقاوالتية القطاع السياحي  -

 

 فرضيات الدراسة:. أ

سياسات تطوير السياحة الجزائرية ال زالت غير كافية لإلرتقاء بأداء القطاع السياحي مما يتطلب رفع  -

 التحديات لبلوغ األهداف املسيطرة؛

 تساهم في تحقيق التنمية السياحية؛تطوير قطاع السياحة يجب اتخاذ استراتيجيات فعالة و لترقية  -
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 تطوير قطاع السياحة في الجزائر.و تقديم الدعم للمقاولين الجدد له دور في تفعيل  -

 مبررات اختيار املوضوع:. ب

 :األسباب املوضوعية 

لى الجديدة على تنمية القطاع السياحي الجزائري الذي يحقق الوصول إ املشاريعو معرفة تأثير املقاوالتية -

 التنمية اإلقتصادية؛

 قلة وجود دراسات سابقة في هذا املوضوع؛و أبرز املواضيع الجديدة و كون الدراسة من أهم  -

السياحة، لكي يتمكن مختلف و إغناء املكتبة العلمية بمختلف التطورات التي حدثت في املقاوالتية -

 بسيط مما يوفر الجهد؛و احثين اإلستفادة من هذه الدراسة بشكل سهل الب

 موضوع املقاوالتية من بين املواضيع الجديرة باإلهتمام. -

  :األسباب الذاتية 

 أما بالنسبة لألسباب الذاتية فتمثلت في:   

 السياحة؛و امليل إلى البحوث التي تغطي املوضوعات املتعلقة باملقاوالتية -

 الحالي بهذا النوع من املشاريع التي تعتبر من التسهيالت املقدمة للشباب.  اإلهتمام -

 أهداف الدراسة:. ج

 نسعى من خالل هذه الدراسة إلى الوصول إلى عدد من األهداف التي يمكن توضيحها من خالل ما يلي:  

 التعرف على طرق دعم املقاوالتية لقطاع السياحة؛ -

 والية غليزان خاصة؛و التعرف على واقع السياحة في الجزائر عامة  -

 املقاوالتية للنهوض بهذا القطاعالوقوف على أهم النتائج التي تحققها -

 أهمية الدراسة:د. 

 :في ا املوضوعهذاختيار تبرز أهمة   

 إبراز دور املقاوالتية في دفع عجلة التنمية لقطاع السياحة؛ -

 اإلتفاقيات حول املقاوالتية؛و الدورات العلمية و إقامة العديد من امللتقيات  -

 التي أسفرت علة إنشاءو  اإلهتمام الحالي للسياسة اإلقتصادية في الجزائر بهذا النوع من اإلستثمارات -

يل لعل أبرزها الوكالة الوطنية لدعم تشغو القوانين الخاصة بترقية هذا القطاع، و العديد من الهياكل 

 ؛Ansejالشباب 



 املقــــــــدمــــــــة 

 

 
 ت

معرفة مدى نجاعتها في ترقية و الدور الذي تلعبه اإلستثمارات الخاصة في النهوض بقطاع السياحة  -

 .الجزائرالسياحة في 

 حدود الدراسة:. ه

 :الصناعة التقليدية لوالية غليزان و تمت الدراسة على مستوى مديرية السياحة  الحدود املكانية

 املتواجدة بالوالية؛الوكاالت السياحية و 

  إلى  2000قمنا بدراسة تطور القطاع السياحي من خالل الفترة املمتدة من سنة  الحدود الزمانية:أما

 . 2016سنة 

 منهج الدراسة:. و

ترنا إثبات صحة الفرضيات املتبناة، اخو باإلجابة على اإلشكاليات املطروحة و بالنظر إلى املوضوع محل الدراسة    

املنهج اإلحصائي و فيما يخص املفاهيم العامة التي تشكل مدخال للدراسة،  املنهج التحليليو في املنهج الوص

 الزيارات امليدانية املتكررة )مديريةو ذلك باإلعتماد على اإلستبيانو التحليلي فيما يخص باقي أجزاء البحث، 

 السياحة(.

 ي. الدراسات السابقة:

شغيل في ترقية املشاريع الصغيرة املنتجة "دراسة ميدانية للوكالة الوطنية لدعم ت دور املقاوالتية، شقرون محمد-

الشباب لوالية بلعباس"، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية تخصص اإلبداع 

 ؛2014/2015واملقاوالتية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

إلستراتيجية السياحية ا( في ظل 2025-2000في الجزائر اإلمكانيات واملعوقات ) عوينان عبد القادر، السياحة -

أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية تخصص  ،SDAT 2025الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 ؛2012/2013، الجزائر العاصمة، 03نقود ومالية، جامعة الجزائر 

دراسة حالة  –، دور القطاع السياحي في تمويل اإلقتصاد الوطني لتحقيق التنمية املستدامة حميدة بوعمشة -

مة لنيل شهادة املاجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، مذكرة مقد -الجزائر

 ؛2011/2012تخصص اقتصاد دولي والتنمية املستدامة،ن جامعة فرحات عباس، سطيف، 

بهاز الجياللي، مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات  -

شهادة املاجستير فرع العلوم اإلقتصادية تخصص اقتصار وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 ؛23/01/2008

، امللتقى 2025في الجزائر، وواقع النهوض به في آفاق ياحي عبد القادر شاللي، عبد القدر عوينات، الواقع الس -

ي ما 12و 11العلمي الوطني حول: "السياحة في الجزائر واقع وآفاق"، جامعة آكلي منحند أولحاج، البويرة، يومي 

 ؛2010
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من التجارب الدولية  ولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادةامللتقى العلمي الد -

 .2016نوفمبر  10و 09الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

 تقسيمات الدراسة:.ز

املشاريع اإلستثمارية في و تحت عنوان املقاوالتيةالفصل األول : تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول حيث   

املقاول، املشاريع اإلستثمارية، املؤسسات و للمقاوالتيةالذي تمحور حول األسس النظرية و القطاع السياحي 

سبل و السياحة  الفصل الثاني، ثم املتوسطة، إضافة إلى إحصائيات توزيع املشاريع في هذا القطاعو الصغيرة 

حيث تطرقنا فيه إلى عموميات حول  حيث تطرقنا فيه إلى عموميات حول السياحةتشجيع اإلستثمار السياحي 

ئر واقع اإلستثمار السياحي في الجزاو ومات السياحية للجزائر ودورها في تحقيق التنمية السياحية السياحة، املق

حيث خصص لدراسة  تمثل في الدراسة امليدانية حالة مدينة غليزانالفصل الثالث في األخير ووسبل تشجيعه 

تطوره و  اإلستثمار السياحيية غليزان، تناولنا فيه اإلمكانيات واملقاصد السياحية لوال الواقع السياحي في الوالية، 

أهم املشاريع اإلستثمارية في هذا و الوكاالت السياحية بالوالية و من خالل التعرض إلحصائيات تطور الفنادق 

 القطاع بالوالية. 
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 تمهيد:

في قدرتها على  املتزايد بها االهتمام و يتجلي  أصبحت املقاوالتية في معظم دول العالم محورا أساسيا للتطور،   

ما يؤكد و زيادة العائدات الناتجة عن نشاط املؤسسات الجديدة التي تم إنشائها. و الرفع من مستويات اإلنتاج، 

منحها تالتسهيالت التي و كذا اإلعانات و املؤتمرات الدولية التي تعالج هذا املوضوع و هذا تزايد امللتقيات العلمية 

 الدولة لتشجيعها.

كبديل للمؤسسات كبيرة و في تحقيق التنمية املتوسطة تعتبر من املشاريع املتميزة و فاملؤسسات الصغيرة    

فع الر و التقليص من البطالة و ذلك نظرا لسهولة القدرة في التحكم فيها على الرفع من الكفاءة اإلنتاجية و الحجم، 

رغم أن معظم هذه املؤسسات تتعرض للفشل من مستوى املعيشة و كدا تلبية حاجيات املتعاملين االقتصاديين 

 ضعف املوارد املالية...الخ.و من إنشائها بسبب نقص املهارات اإلدارية  في السنوات األولى

ون دفكرة إنشاء مؤسسة، أصبحت من املشاريع التي يلجأ إليها الكثير من الشباب و بانتشار ظاهرة املقاوالتية و    

خصوصا رغبتها  الدعم الذي تقدمه لهاو اهتمامها بهذا النوع من املؤسسات، و أن ننس ى دور السلطات الجزائرية 

أجل  القطاع منفي النهوض بالقطاع السياحي، من خالل اإلصالحات، املخططات واملشاريع التي قامت بها في هذا 

     تحقيقها لتنمية.و مساعدتها في رفع اقتصادها و اإلعتماد عليه 

 هي كاآلتي:و قد قسمنا الدراسة إلى ثالثة مباحث و     

 للمقاوالتية؛ املبحث األول: األسس النظرية  -

 املتوسطة؛  و املؤسسات الصغيرة و املبحث الثاني: املشاريع اإلسثتمارية  -

 الجزائر.إلستثمارية في القطاع السياحي في إحصائيات توزيع املشاريع ااملبحث الثالث:  -
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 .املبحث األول: األسس النظرية للمقاوالتية

لذا دورها في رفع اقتصاديات الدول. و أصبحت املقاوالتية حقل من حقول البحث في العلوم نظرا ألهميتها ،    

دورها في التنمية و مراحل إنشاء هذه املؤسسات املصغرة و مفهوم املقاول و طرق في هذا املبحث إلى مفهومها سنت

 .اإلقتصادية باإلضافة إلى املصطلحات التي لها عالقة بها

   ماهية املقاوالتية ب األول:املطل

 أهميتها.و خصائصها و نهدف من خالل هذا املطلب إلى تحديد مفهوم املقاوالتية    

 مفهوم املقاوالتية:: أوال

قد و مفهوما قديما استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر،  املقاوالتية يعد مفهوم   

دخل مفهوم و تحمل الصعاب التي رافقت حمالت االكتشاف العسكرية، و ى املخاطرة تضمن املفهوم آنذاك معن

الذي وصف  (Richard Cantillon)إلى النشاطات االقتصادية في مطلع القرن الثامن عشر من قبل  قاوالتيةامل

د الفضل يعو و ، مقاول التاجر الذي يشتري سلعا بسعر محدد لبيعها في املستقبل بسعر ال يعرفه مسبقا بأنه 

الذي رأى في املقاول مقدرة فائقة على اإلدارة و هنا يشير إلى أن املشروعات ال  (J.B.SAY) هوو حد الصناعيين أل 

توجد مجموعة من رجال األعمال و حب العمل الحر، و يمكن أن تزدهر إال في مجتمع تتوفر فيه روح املقاولة 

فهم آليات التنافس في و تبني األفكار الجديدة، و أصحاب املواهب اإلدارية الخاصة من ذوي االستعداد للمخاطرة، 

      )1(السوق.

بوضع تعريف متكامل  2009سنة  (Kuratkoالعشرون، قام )و إلدراك أهمية تطور املقاوالتية في القرن الحادي و    

الخلق و التغيير و عوامل الحاسمة الالزمة لهذه الظاهرة، إذ عرفها بأنها عملية ديناميكية للرؤية يه الذكر ف

املكونات األساسية و حلول مبتكرة. و عاطفة نحو إنشاء و تنفيذ أفكار جديدة و تقتض ي وجود طاقة و )االبتكار( 

بناء و الالزمة،  دكذلك حشد املوار و تشمل االستعداد ملواجهة املخاطر املحسوبة، ووضع فريق ناجح للمشروع، 

التناقض و  أخيرا وضع رؤية للتعرف على الفرصة التي يرى اآلخرون فيها الفوض ىو خطة عمل واضحة، 

  )2(اإلرتباك.و 

إدارة العمال ذات الصلة بها. حيث يعتبر املشروع املقاولي األساس و الرغبة في تنظيم و فاملقاوالتية هي القدرة        

  )1(الدخول إلى ا ألسواق الخارجية.و ير منظمات األعمال القادرة على املنافسة تطو و في بناء 

ن مبالرغم من وجود الكثير و طبيعة املقاوالتية في اآلونة األخيرة و تعددت التعاريف ذات العالقة بمفهوم و      

  املحتوى، فقد جاءت بعض التعاريف على أن الريادة هي القدرة     و التقارب فيما بينها من حيث املعنى العام 

 إدارة ا ألعمال ذات الصلة بها، باإلضافة إلى شمول مثل هذه التعريفات على بعض املفاهيمو الرغبة في تنظيم و 

 ، فاملقاوالتية هي عملية إنشاء ش يء جديد ذو قيمة القدرة على تحمل املخاطرة.و الجديدة مثل: االبتكار 

                                                           

دانية في مستشفى بغداد الريادة كمدخل ملنظمات األعمال املعاصرة في ظل تبني مفهوم رأس املال الفكري دراسة مي، حامد كريم الحدراوي  -)1( 

 .   95، ص 2009، العراق، العدد السابع و العشرون، ، جامعة الكوفة/كلية اإلدارة و االقتصادالفكري 

لعامة، معهد ، مجلة اإلدارة اواقع استراتيجيات الريادة في الجامعات السعودية: دراسة ميدانية على جامعة امللك سعودمزنة بنت عوض النفيعي،  -)2( 

 .    672 -671، ص.ص 2015اإلدارة العامة، العدد الرابع، أوت 

حمد ص العمال، جامعة م، في إطار امللتقى الدولي حول: املقاوالتية: التكوين و فر الريادة و اإلبداع في املشروعات الصغيرة و املتوسطةراد، زايد م -)1( 

 .6، ص 2010أفريل  06/07/08خيضر، بسكرة، أيام 
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استقبال املكافئة الناتجة، إنها و تحمل املخاطر املصاحبة، و املال الالزم للمشروع، و د الجهو تخصيص الوقت و 

هذه الثروة تقدم عن طريق األفراد الذين يتخذون املخاطر في رؤوس و عملية ديناميكية لتأمين تراكم الثروة، 

هذه املنتجات أو الخدمات قد و االلتزام بالتطبيق لكي يضيفوا قيمة إلى بعض املنتجات أو الخدمات. و أموالهم، 

املهارات و تكون أو ال تكون جديدة أو فريدة، و لكن يجب أن يضيف املقاول لها قيمة من خالل تخصيص املوارد 

 )2(الضرورية.

     Schumpeter الذي يتحدث عن و هوم كمبدأ أساس ي للمقاولة، تحدث عن خلق القيمة، فهي تدرج هذا املف

بدفع من الفرد، الذي يدخل في حركية التغيير على و درجة اإلبداع، أو القيمة املخلوقة عن طريق املنظمة 

زم بين الفرد ووسائل نقول عن الوضع بأنه مقاوالتي مادام هنالك حركية في التغيير املتال و املستوى الشخص ي. 

  )3(خلق القيمة.

توفير الفرص، و مصطلح املقاوالتية على أنه مجموعة أنشطة تقدم على اإلهتمام،  1986سنة  Burchقد عرف و    

 إنشاء املنشآت.و  الرغبات من خالل اإلبداعو تلبية الحاجات، و 

تحت  بأنه عملية خلق منظمة اقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح أو النمو Dollingعرفه  1995أما في سنة  

                 )4(عدم التأكد.و ملخاطرة ظروف ا

 من القانون املدني على أنها "عقد 549أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف املقاوالتية بموجب املادة     

بمقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد األخر". كما قد عرف 

، إلنتاج في منظمة دائمة أسست على نشأة ماديةالقانون األساس ي للحرفي املقاوالتية على أنها استخدام وسائل ا

 هو موضوع يعتمد على فكرتي التكرار و التنظيم.و فالعمل يعتبر تجاريا إذا كان يتم على شكل مشروع، 

العمليات االجتماعية التي يقوم بها املقاول، إلنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير و إذن فاملقاوالتية هي األفعال      

التعرف على فرص و إطار القانون السائد، من أجل إنشاء ثروة، من خالل األخذ باملبادرة، مؤسسة قائمة في 

 )1(تجسيدها في ارض الواقع.و متابعتها و األعمال،

 خصائص املقاوالتية: :ثانيا

 )2(ينبثق من تعريف املقاوالتية أن لها جملة من الخصائص تتمثل في النقاط التالية:و تتسم    

هو عامل و تتسم املقاوالتية بأنها عملية إنشاء أو خلق مؤسسة أو مشروع غير نمطي فهي تتميز باإلبداع  -

 خلق مكانة ملنتوجات جديدةو قدرة على فرض و رهان نجاح املقاوالتية ملا له من تأثير ايجابي و جوهري 

 أو منتوجات محسنة في السوق؛ 

                                                           
 .28 –27، ص.ص 2009انية، دار الحامد، عمان، األردن، ، الطبعة الثالريادة و إدارة األعمالفايز جمعة النجار، عبد الستار محمد العلي،  -)2( 

ة الوساطة و الضبط العقاري و تجربة "تجربة وكال -الثقافة و ضرورة املرافقة  بين متطلبات -التوجه املقاوالتي للشباب في الجزائرمنيرة سالمي،  -)3( 

 .  2ص ،2012أفريل  18/19التنظيم و مرافقة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر، الجزائر، يومي  ،استراتيجياتالحظيرة التكنولوجية بالجزائر"

، الطبعة األولى، مكتبة امللك فهد الوطنية، لغير املتخصصين مبادئ ريادة األعمالوفاء بنت ناصر املبيريك، أحمد بن عبد الرحمن الشميمري،  -)4( 

      .10، ص 2016السعودية، 

محند أولحاج، البويرة،  ، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، جامعة أكلياستراتيجيات قطاع التشغيل في دعم املبادرات املقاوالتيةمصطفى طويطي،  -)1( 

 . 13،   ص 2015العدد السابع، 

رة ، مذكلعباس"بلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية دور املقاوالتية في ترقية املشاريع الصغيرة املنتجة "دراسة ميدانية للوكا، شقرون محمد -)2( 

   .  6، ص 2014/2015تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية تخصص اإلبداع و املقاوالتية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 املحركة؛ملقتول الذي يعتبر القوة يوجد قائد هو ا -

 أو فكرة ألفضل من الحالة الحاضرة؛في روح املقاوالتية يوجد نظرة  -

بة كبير بمدى نس ارتفاع نسبة املخاطرة في املقاوالتية ألنها تقدم منتوجات أو خدمات جديدة مرهونة إلى حد -

 قبولها في السوق؛

يطبقها على أرض الواقع  قها واستراتيجية لكي يحقو تطوير نظرة و رسم تحتاج املقاوالتية من املقاول  -

 يضمن نجاح مشروعه؛و 

 روح املبادرة؛و تتميز املقاوالتية بالفردية  -

 ج قد يكون اإلبداع التكنولوجي، طريقة جديدة في تقديم املنتو اإلبداع يعتبر عامل مهم لنجاح املقاوالتية  -

 أو الخدمة أو التسويق أو التوزيع؛

        اإلقتصادي و تنويع النسيج الصناعي و فهي تساهم في تجديد  املقاوالتية هي مولد لنمو اإلقتصادي -

اإلقتصادية  ع متنوعة في مختلف امليادينيهذا بفضل ما تخلقه من مشار و تشجيع التطور التكنولوجي و 

 اإلنتاجية كانت أو الخدماتية؛

 عمل؛ناصب خلق مو رفع مستوى النمو و القيمة املضافة و للمقاوالتية مهمة تتمثل في خلق الثروة  -

هذا من خالل ما و انتعاش اقتصادي و املقاوالتية هي نموذج تفعيل اقتصادي فهي تساهم في بعث حركية  -

 تقدمه من مشاريع جديدة؛

زيادة نموها و تستعمله من أجل خلق مناصب شغل و املقاوالتية هي بديل أصبحت الدول تشجعه  -

       .االقتصادتنويع و اإلقتصادي 

  )1(أهمية املقاوالتية: :ثالثا

 تعتبر املقاوالتية مهمة في املجتمعات املعاصرة، ملا تحدثه من آثار إيجابية تتمثل فيما يأتي: 

أن املنظمات و التحول، إذ يعتبر اإلبداع من أهم الخصائص املميزة للمقاوالتية، خاصة و إحداث التغيير  .1

 األنشطة املقاوالتية؛املقاوالتية تعمل كوكيل لتغيير من خالل ممارسة 

 تنميته؛و إيجاد العديد من املشروعات التي تعتبر مهمة لتطوير االقتصاد . 2

 إيجاد فرص العمل ذات األهمية على املدى الطويل من أجل تحقيق النمو االقتصادي؛ .3

 فّعال؛و كفؤ زيادة الكفاءة من خالل زيادة التنافس، إذ أّن دخول منافسين جدد يحفز اآلخرين لإلستجابة  .4

 التكنولوجيا الحديثة؛و العمل من خالل تبني اإلبداع التنظيمي و إحداث التغيير في هيكل السوق  .5

احتمالية إدخال ابتكار جذري يترك أثرا إيجابيا في االقتصاد بشكل كامل نتيجة البدء بإنشاء الشركات  .6

 الجديدة؛

 إبداعا اقتصاديا.و النوعية، إذ أّن املشروعات الجديدة تقدم أفكارا جديدة، و التنوع الكبير في الجودة  .7

 ماهية املقاول املطلب الثاني: 

                                                           

دار  الطبعة األولى، ،املشروعات الصغيرة "منظور ريادي تكنولوجي" إدارة،  مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي، حسين عليان، هيثم علي حجازي  -)1( 

 .    29 – 28، ص.ص 2010صفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 



 يف قطاع السياحة املقاوالتية و املشاريع اإلسثتمارية                                           الفصل األول

 

 
6 

   قاول، دوافعه الشخصية إضافة إلى سمات املقاول الناجح.سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم امل    

 املقاول:مفهوم  :أوال

يشير إلى الشخص الذي يمتلك القدرة على  Entrepreneurبشكل عام يمكن القول: أن مصطلح املقاول    

اإلمكانات الالزمة و تأمين املصادر و العزم على البدء باملشروع، و تحمل املخاطرة، و إدراكها، و اكتشاف الفرصة 

بشكل و مميز، و  إيجاد ما هو جديدو اإلجراءات، و تشغيلها من أجل إضافة قيمة إلى املنتج أو الخدمة أو الطريقة و 

تعرض أو ال ،املادية و  بحيث تكون النتيجة إما الحصول على الفوائد املعنويةو رغباتهم، و حاجات الزبائن  يلي

  )1(.املاديةو للخسارة املعنوية 

فاملصطلح ال  السابع عشر، كان يعتبر املقاول الفرد الذي يتجه إلى أنشطة املضاربة،و خالل القرنين السادس 

من  امللكمع  عقدال على التفاوض، بل عموما الشخص الذي يجري و ال على السوق و يعبر بعد عن عمل الصناعي 

    )2(.يضمن التموين للجيشأو الذي أجل بناء مبنى عمومي 

املدرسة أول من وضع مفهوما للمقاول، ثم جاء بعده جملة من الباحثين من  1730سنة  R.Cantillonيعتبر    

سنة   Tradeو                   1829 - 1803مابين    J.B Sayبعدها و  1776سنة  Turgotالتقليدية الفرنسية أمثال  

، 1921سنة  Knight  تمثل  ذلك في أعمال كل منو كذلك كان املوضوع محل اهتمام املدرسة النمساوية و ، 1890

سنة   Baumol، 1973سنة  Kirzner  كذلك كل منو ، 1934سنة  Schumpeter و 1985 – 1949ما بين  Missو

1968 ،Csson  يمكن تلخيص أهم تعاريفهم فيما يلي:و  1982سنة 

 : املقاول هو صاحب رأس املال الذي يتحمل املخاطر الناجمة عن الاليقين بالبيئة؛"Cantillon" .أ

 : املقاول هو الشخص الذي يخوض مخاطر محسوبة؛ D.MC Clelland .ب

و يتحمل الاليقين في ديناميكية عمل املقاول هو الذي يتصرف على أساس توقعاته لتقلبات السوق،  : Knight .ج

 السوق.

و         البيئة بصفة عامة و هنا يتفق الباحثون على أن املقاول يقوم بإنشاء مؤسسة أين يعمل في ظل ال يقين    

 )3(.بتحمل املخاطر الناجمة عن ذلك وتقلبات األسواق بصفة خاصة، 

الذي يعتبر جوهر املقاوالتية في اإلدراك و  ،على الجانب اإلبتكاري للمقاول  1928سنة  Schumpeterكما ركز     

تمكن من تنفيذ و تحقيق األفكار التي  ،استغالل الفرص الجديدة في مجال األعمال من تركيبات جديدة للموارد

 )4(.االقتصاديةيشارك بشكل كبير في التنمية  التي توضح أن املقاول 

املقاول بأنه ذلك الشخص الذي يستطيع تمييز الفرص و  2001سنة  Don & Donaldو قد عرف كل من    

   )1(بينما اآلخرين ال يستطيعون ذلك.اغتنامها 

                                                           

 .  26مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي، حسين عليان، هيثم علي حجازي، مرجع سبق ذكره، ص  -)1( 

 .   7، ص 2014/2015"عبد الحميد مهري"، قسنطينة،  2عة قسنطينة ، جاممحاضرات في إنشاء املؤسسةصندرة سايبي،  –)2( 

معة محمد خيضر، بسكرة، ، جانحو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاوالتي "دراسة عينة من طلبة جامعة الجلفة"الجودي محمد علي،  -)3( 

 .21، ص 2014/2015
(4)- Sous La Direction De  FRANÇOISE DANY, Cadres et  entrepreneuriat « Mythes et Réalités », Le gdr CADRES  « CADRES, 

DYNAMIQUES, REPRESENTATIONS, ENTREPRISES, SOCIETES », Gdr n° 2334  E.M. Lyon,  Ecully, 06 juin 2002, P 7. 
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إذن فاملقاول هو الشخص املجدد الذي يزاول التغيير في األسواق من خالل تقديم منتج جديد، طريقة إنتاج    

 جديدة و املساهمة أيضا حتى في فتح أسواق جديدة.

 :الدوافع الشخصية للمقاول  :ثانيا

 )2(تتمثل الدوافع الشخصية للمقاول في:   

 L'accomplissement personnel تحقيق الشخصية: -

 أن تكون أيضا لديه رغبة في تحقيق واملقاول قبل أي دافع آخر يرغب في تحقيق الرغبة و التنمية الشخصية،    

 أو تطبيق املعرفة املكتسبةالطموحات التي قد تكون مرتبطة بالحاجة إلى اإلنجاز مع الرغبة في خلق ش يء جديد 

 ؛سابقا

 L'indépendance personnelle  :ستقالل الشخص ياإل  -

 تحقيقه للتنمية الشخصية، يمكن فهم العديد من الحواس أولها أن يرتبط مفهوممن خالل انتقاله إلى مقاول و    

من بعض السمات و لتحقيق النتائج املتوقعة  يعتزم اإلجتماعو املقاول الجيد بالشخص الذي يحدد املهام 

ن اإلستقالل الذي هو الش يء األكثر من املرغوب فيه الشخصية التي يمكن ألصحاب املشاريع اإلتصاف بها ضما

 في العالم. 

 املبادرات الخاصة، لكن هذا الو ثم يجب على صاحب املشروع أن تكون لديه القدرة على التصرف وفقا ألفكاره    

هذا مشابه لتحقيق الشخصية بالنظر إلى أن ينظر و يمنعه من الهروب من الضغوط املفرطة في بعض األحيان، 

 لعمل القاسية للغاية؛هربا من ظروف ا باعتبارهإلى تغيير الوضع 

 Les motivations d'ordre familial الدوافع األسرية: -

را يزن بشكل كبير على الدوافع املعلنة، حيث يمكن أن تمارس البيئة األسرية تأثي ثقل التقاليد العائلية إن   

مزدوجا على أصحاب املشاريع الجديدة. فمن ناحية يمكن أن يشجع على تقليد الشباب ألحد أفراد العائلة )عادة 

بيئة األكثر مواتاة هذه الف ،ما يكون األب( ذلك بإنشاء شركته الخاصة، فهناك العديد من الشركات العائلية

ولي من ناحية أخرى تو عن املشاريع الخاصة إلنشاء شركة خاصة، فالبيئة األسرية تجمع بين صوره إيجابية 

 ية للعائلة في الكثير من األحيان؛سيع األعمال التجار تو و 

 Les motivations d'ordre financier الدوافع املالية: -

 البديل عن البطالة : L'alternative au chômage 

أثارا، خصوصا إذا كان مرتبطا مع فرصة لرفع قضية في الواقع، فيوجد بعض و قد يكون لإلقالة دورا    

  ح لهم بالهروب من القيود البيئية؛املقاول يسمو األشخاص يائسة لتجنب البقاء عاطلين عن العمل 

 الحوافز املالية: Les incitants financiers 

                                                                                                                                                                                     
دي في الريادة اإلستراتيجية و دورها في صياغة إستراتيجية التسويق الرياهاشم فوزي العبادي، أزهار نعمة أبو غنيم، حامد كريم الحداوي،  -)1( 

 .17، ص 2010، مجلة القدسية للعلوم اإلدارية و االقتصادية، جامعة الكوفة، العراق، العدد الرابع، منظمات األعمال
(2) - Didier Van Caillie, Claire Lambrecht, L'entrepreneur, ses motivations, sa vision stratégique, ses objectifs "Working Paper 

réalisé dans le cadre de la "Chaire PME 1995" de la Caisse Nationale du Crédit Professionnel de Belgique", l'Université de Liège, 

Belgique, Mai 1995, P 11-14. 
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قد أظهرت و بعيد عن همومهم. و البحث عن الثراء الشخص ي، رغم أنه ليس السبب الرئيس ي ألصحاب املشاريع    

أو التعويض        عن راتب أعلى  الدراسات التجريبية حول هذا املوضوع أن بعض األشخاص يكون بدافع البحث

 تظهر حالة املقاول للبعض كوسيلة لتحقيق اإلستقالل املالي.و املالي، 

 ول الناجح:ااملق (سمات) خصائص :ثالثا

  )1(يتميز املقاول الناجح بعدة خصائص تتمثل في:   

 املخاطرة:  تحمل على القدرة -

      املخاطر من للحد الالزمة اإلجراءات ويتخذ البدائل، ويقيم املخاطر يحسب التحدي، يقبل، مخاطراملقاول    

 ؛النتائج في التحكم أو

 :املبادرة -

 وأ         ذلك منه يطلب أن قبل األعمال ينجز ،العمل متطلبات تتجاوز  بأفعال -نفسه تلقاء من -ملقاول ا يقوم   

 ؛جديدة خدمات أو منتجات ليغطي العمل توسيع على يعملو  األحداث عليه تفرضها

 :واقتناصها للفرص االنتباه -

 على للحصول  العادية غير الفرص يستثمرو  الشخصية املسؤولية ويتحمل الفرص عن ويبحث املقاول  يبادر   

 ؛للمنشأة توسيع أو مساعدة

 

 

 :واملثابرة اإلصرار -

 يتحملو  ،ملواجهتها ومتواصلة متكررة إجراءاتيلجأ إلى و  والتحديات العوائق ملواجهة قراراتاملقاول  يتخذ   

 ؛األهداف لتحقيق الالزم اإلجراء التخاذ الشخصية املسؤولية

  ة: والنوعي بالجودة االهتمام -

 عمل أو عمله ذ يقارن ثم  عالية بجودة منتجات ينتجو  تفوقها أو املواصفات تطابق بأعمال املقاول  يقوم   

 .الناجح املنشآت بأعمال منشأته

 )1(إضافة إلى هذا هناك بعض الباحثين أضافوا السمات اآلتية:   

 تحمل املسؤولية: -

بروح من و يديرون أعمالهم بطريقة متميزة و إلى االستقاللية في أعمالهم، لذلك ينجزون  يميل املقاولون    

ت ال بقدرتهم على مواجهة املشكو تنبع هذه املسؤولية من الروح القيادية التي يتمتعون بها و املسؤولية العالية. 

 التصدي لها ال للهروب منها؛و 

 اإلندفاع للعمل: -

                                                           

املشروع العربي لدعم القدرات في مجال ن، ، عبد العظيم احمد النطاح، عمر الشيخ محمد حساحمد مصطفى عبد هللا، جاد هللا عزوز الطلحي -)1( 

 . 9الطبعة األولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، بدون سنة، ص ، إنشاء و تطوير املنشآت الصغيرة و املتوسطة )الريادي(

، ية )دراسة تحليلية مقارنة(دورها في الحد من البطالة في اململكة العربية السعود ريادة األعمال الصغيرة و املتوسطة و ياسر سالم املري،  –)1( 

، 2013، الرياض،  أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .34-33ص.ص 
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سة العناد ملمار و شكل الحدي  يأخذاندفاعا نحو العمل أعلى من اآلخرين، حتى إن هذا اإلندفاع يظهر املقاولون    

 لساعات طويلة،  للعمل استعداداملرهقة دون كلل أو ملل. كما أن لديهم و الشاقة و األعمال الصعبة 

ساعد على سرعة ي يعملون حتى أثناء مرضهم، حيث يرون أن العملو في الغالب يداومون طيلة أيام األسبوع، و

 شفائهم؛

 :االلتزام -

ال يتخلون عن تخطيط أنشطتهم املختلفة، فنجاح األعمال و يلتزمون بأهدافهم و من أخطائهم املقاولون يتعلم    

 مثابرتهم في العمل؛و دى التزامهم عندهم يعتمد على م

 تعدد الجوانب: -

تصرفاته اإلقتصادية تعكس قدرته على إيجاد بدائل و سعة ثقافته، فإن سلوكه و  قاول نظرا لتعدد صفات امل   

يجد عددا من و الوصول لهدفه من أقصر طريق، حيث يتقن استخدام البدائل و متعددة لحل مشكلة واحدة 

 التمويلية؛و  املعرفيةاملصادر 

 القدرة على املنافسة: -

بماذا يبدأ مشروعه، و كيف و متى و املقاول الناجح هو الذي يملك القدرة على املنافسة من خالل معرفة أين    

 طموحه و ثقته بنفسه و العمل بطريقة مبتكرة في ضوء قدرته على تحمل تداعيات كل جديد  إتقانإلى  باإلضافة

التغلب على و التحديات  قبول و افسة الفعالة ناإلبتكار، حيث تساعده هذه السمات على املو قدرته على اإلبداع و 

 الصعوبات؛

 الثقة بالنفس: -

الخوف عدم و تساعد الثقة بالنفس املقاول على النجاح في عمله من خالل القدرة على التغلب على املشكالت،    

 افةإضو التطوير و         اإلبداع و تكرارها عدم و اإلنحرافات و العمل على تصحيح األخطاء و من الوقوع في األخطاء، 

 قيم جديدة للمجتمع؛

 العلمية:و املعرفة الفنية و القدرة على التفكير اإلبتكاري  -

مما  التحليل اإلستراتيجي للمواقف الحرجة التي يواجهونها،و بقدرتهم على التفكير اإلبتكاري املقاولون يتميز    

مساعداتهم من أجل األهداف و يمنحهم قدرة على استخدام املوارد  الخارجية ة اإلستفادة من خبرات اآلخرين 

استعاب و فهم و القصور، و تعهم بخبرات فنية تساعدهم على تحديد أوجه الخلل املحددة بدقة وواقعية في ظل تم

نهم إلى تمك باإلضافةالحساسية في التعامل مع النقود لوضع كل مبلغ مالي في محله، و الرقمية، و التقارير املالية 

 ملصطلحات األساسية ملجاالت عملهم؛او من املعرفة العلمية بفهم العمليات 

 التنظيم:و املنهجية  -

ن وقتهم بشكل جيد، فهم يرو تنظيم و املتوسطة بقدرتهم على ترتيب و أصحاب األعمال الصغيرة و يتميز املقاولون    

تنظيم و في الوقت نفسه يعرفون جميع التفاصيل الدقيقة، فهم أصحاب منهجية والصورة بحجمها الكبير، 

 املشكالت في العمل.و مستمر ملواجهة املصاعب 
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  .في التنمية اإلقتصاديةدورها و املطلب الثالث: مراحل إنشاء املشروعات الصغيرة 

دور هذه و كيفية إنشاء املؤسسات و استراتيجيات املقاوالتية ن خالل هذا املطلب سوف نتعرف على م   

 املشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية اإلقتصادية. 

 :أوال: استراتيجيات املقاوالتية

 )1(:استراتيجيات املقاوالتية ما يليمن و 

 Innovationاإلبداع: . 1

يتم التوصل إلى حل و بش يء جديد،  يعني التجديد بوصفه إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار الجديدة لتأتي

ويل هو الجزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التح خالصة ملشكلة ما، أو إلى فكرة جديدة و تطبيقها، و إن اإلبداع

ير قد أشار الباحثون إلى أن اإلبداع هو القدرة على الجمع أو مشاركة املعلومات بطرق تطو و من فكرة إلى املنتج 

تستجيب للفرص في و بعبارة أخرى هو تطوير األفكار اإلبتكارية التي تعكس الحاجات املدركة و أفكار جديدة. 

كما انه يحسن من  يساهم في نجاح املنظمة على املدى الطويل،و هو يعتبر الخطوة األولى لإلبتكار و املنظمة، 

كأحد األساليب املستخدمة في جمع أعضاء الجماعة معا عملية صنع القرار من خالل تشجيع العصف الذهني 

  عفوية دون انتقاد.و لتطوير أفكار جديدة بحرية 

 Creativityاإلبتكار:  .2

 اإلبتكار هو الجزء املرتبطو تؤثر في املؤسسات املجتمعية، و هو الوصول إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا  

  األفكار  و هي تلك املنظمة التي تبتكر أشياء ذات قيمة في الخدمات أن املنظمة اإلبتكارية و  بالفكرة الجديدة

اإلطار اإلجتماعي للمنظمة الذي يتكون من العمليات ضمن مجموعة من العاملين مع بعضهم بعضا في ظل و 

 الجماعات للتأثير في السلك اإلبتكاري الذي يحدد اإلبتكار التنظيمي للمنظمة.و األفراد 

 أخد املخاطرة:. 3

ن املجازفة في طرح منتجات جديدة باألسواق آخذا بعين اإلعتبار ما يوجد في السوق م بأخذهي أن يقوم املقاول و 

 عدم التأكيد.و مخاطر الغموض 

 

 

 التفرد: .4

                                                           
 ، كلية بغدادتصاالت في األردن(الريادة و دورها في تحقيق امليزة التنافسية )دراسة ميدانية على شركات اإل استراتيجياتبالل خلف السكارنه،  -)1(

 .   90-89، ص.ص 2008للعلوم اإلقتصادية، جامعة اإلسراء الخاصة، بغداد، العدد السابع عشر، أيار 
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هو إدخال طرق جديدة سواء كانت تكنولوجية أو منتجات جديدة أو طريقة جديدة في تقديم املنتج أو الخدمة و 

 أو في إدارة التنظيم و هيكلته و ذلك بصورة مختلفة عن اآلخرين.  

 املبادأة: .5

تقنيات و        جية و لو تكنو مدى تقديم منتجات جديدة و التغيرات، و الحاجات و هي املشاركة في مشاكل املستقبل و 

عدم و  ال عن الفشل و ن آخذ هذه املخاطرة مسؤ و التية، بحيث يكو ن املبادأة بتنفيذ األعمال املقاو تتكو إدارية 

  تحقيق النجاحات املتوقعة.

 :مراحل إنشاء املؤسسة :ثانيا

 )1(:هي كاآلتيو تتميز عملية إنشاء املؤسسة بأربع خطوات    

 l’évaluation de l’opportunité :تقييم الفرص .1

ن ملو هذا يتطلب تحديد الفكرة الولية على وجه التحديد: ماذا أن نبيع؟ و تتحول الفكرة إلى خلق فرصة واقعية،   

معرفة و علينا أن نبحث عن املعلومات لإلجابة على هذا و ما هي القيمة التي يمكن الحصول عليها؟ و نريد البيع؟ 

املختصين ثم بعد ذلك اختبار هذه الفكرة مع أفراد املحيط الخارجي، ثم تحليل القيود و نصائح الخبراء و أراء 

 املعوقات للمشروع.و 

 لتقييم صحيح لفرصة إنشاء مؤسسة يجب:و    

معرفة الحد األدنى من اإلبداع الذي يتحدد من الفكرة األولية للمشروع التي تخلق فرصة جديدة  -

 لإلنشاء؛

 األدوات التسويقية لنجاح العملية اإلنتقالية بفكرة جيدة للمنتج أو الخدمة. و إتقان بعض املفاهيم  -

 la conception et la formulation du projet صياغة املشروع:و تصميم  .2

كدراسة السوق، دراسة جدوى املشروع من شروع يجب أن تجرى دراسات مختلفة في هذه الخطوة من امل   

 صياغة املشروع.و خطة العمل و القانونية، كل هذه الدراسات تساعد على تطوير استراتيجية و الناحية املالية 

 من بين النقاط األساسية إلنشاء املشروع ما يلي:و    

  عملي؛و أن يكون املقاول واقعي 

  املشروع؛أن يكون املقاول واضح اتجاه استراتيجية 

 .البحت عن مزايا تنافسية مستدامة 

 le montage juridique et financement du projet املالي للمشروع:و القانوني  التركيب .3

التركيب القانوني هو اختيار الهيكل املثل الذي يحمي العالقات بين جميع األطراف )املوظفين،  -

ض تثمين التفاو و املقاول الفرعي( إضافة إلى هذا معرفة تقنيات الحماية و املستثمرين، الشركاء، املوردين 

 اإلبتكاري عندما يتعلق األمر بخلق مؤسسة مبتكرة؛

املستثمرين، ففي هذه املرحلة يجب على املصمم إتقان و تسمح خطة العمل بالحوار مع املصرفيين  -

 يين.مشروعه لإلجابة على جميع األسئلة التي يطرحها الشركاء املال

                                                           
(1) - Rachid ZAMMAR, Conférence « Initiation à l’entrepreneuriat », Centre d’Etudes Doctorales en Sciences et Technologies de 

Rabat (CEDESTR),Faculté des Sciences, Université Mohammed V- Agdal, Rabat, 2015, P 9. 
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 le lancement des activités انطالق األنشطة: .4

 لإلنطالق بنجاح في األنشطة يجب:

 عدم تضييع الوقت؛ -

 الطلبات؛و الذهاب مباشرة إلى نقطة الحصول على الزبائن  -

 ة العمل.إتباع خط -

 :املشروعات الصغيرة في التنمية اإلقتصادية دور : لثاثا

 )1(:يمكن للمشروعات الصغيرة أن تساهم في التنمية اإلقتصادية كما يلي   

  بين املشروعات و منافذ توزيع بين املستهلك و تعد املشروعات الصغيرة لبنة أساسية للمشروعات الكبيرة

يؤدي إلى وصول و التوزيع، مما يقلل تكاليف التخزين، و اإلنتاجية، كما تساعد على زيادة املبيعات 

 السلعة إلى املستهلك بأقل تكلفة؛

  ذلك لوجود حوافز ماديةو التجديد و التطوير و اإلبتكار و تعتبر املشروعات الصغيرة مناخا جيدا لإلبداع 

يقال أن أكثر من ربع و اإلنجاز، و هذا ما يؤدي إلى ارتفاع معدل اإلنتاجية و بعكس الوظائف الحكومية، 

 تقدمة صناعيا كانت قد سجلت من قبل املشروعات الصغيرة؛براءات االختراع التي سجلت في الدول امل

  الضياع و تقض ي على اإلسراف و ، ترشيدهو  االستهالكتعمل املشروعات الصغيرة على تحسين

التشغيل اإلقتصادي لألموال غير و اإلقتصادي، كما تقض ي على التضخم عن طريق االستثمارات 

عليه فاملشروعات الصغيرة تساعد و يد الدخل القومي، الخدمات فيز و تعمل على توفير السلع و املنتجة، 

تحسين طرق استغالل املوارد الطبيعية املتاحة، كذلك تساهم في الحد من و في زيادة فرص العمل 

 انتشار الفقر ألنها تتوزع على شريحة عريضة من املجتمع

 ا املشروعات الصغيرة لها القدرة على خدمة قطاعات املجتمع، قد ال تتمكن املشروعات الكبيرة القيام به

 املناطق الصحراوية؛و الريف و مثل خدمة مناطق البدو 

 معرضة لالندثار، حتى في حالة إنشاء مشروع كبير  املشروعات الصغيرة مستمرة، رغم ما يقال أنها

مشروع كبير سرعان سيكون هناك مشروعات صغيرة تخدم هذه املشروعات الكبيرة مثال إذا ثم إنشاء 

          ما يولد حاجة ملشروعات صغيرة تخدم هذا املشروع الكبير.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-91، ص.ص 2010توريدات، القاهرة، ية للتسويق و ال، الطبعة الثانية، الشركة العربالريادة و إدارة املشروعات الصغيرةمروة أحمد، نسيم برهم،  -)1( 

92 . 
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 .املتوسطةو صغيرة املؤسسات الو املبحث الثاني: املشاريع اإلسثتمارية 

  خلق الثروة و املتوسطة أهمية كبيرة في تنويع اإلقتصاد و املؤسسات الصغيرة و أصبحت للمشاريع اإلستثمارية    

ملتعلقة باملشاريع اإلستثمارية من خالل هذا املبحث نهدف إلى التطرق إلى املفاهيم او  مناصب الشغل.و 

األهمية و مصادر تمويل املشروعات الصغيرة ، إضافة إلى أنواعهاو املتوسطة بخصائصها املؤسسات الصغيرة و و 

   .املتوسطةو اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرة و اإلقتصادية 

 ستثماري األول: مفاهيم متعلقة باملشروع اإل املطلب 

 أنواعه.و من خالل هذا املطلب إلى التعرف على مفهوم املشروع اإلستثماري خصائصه  نهدف   

 :اإلستثماري أوال: مفهوم املشروع 

مفهوم املشروع اإلستثماري، فمعظم اإلقتصاديين الذين تناولوا و لقد تعددت اآلراء فيما يتعلق بتحديد معنى    

 هذا نظرا لعملية التكامل و دراسة املشروع يركزون على مفهوم اإلستثمار دون ذكر مفهوم املشروع اإلستثماري، 

املشروع اإلستثماري يكمن في املرحلة و على هذا األساس فإن الفرق بين اإلستثمار و املوجود بينهما،  واالرتباط

الزمنية، فاملشروع يسبق العملية اإلستثمارية، فهو تمهيد لإلستثمار، أي هو كل ما يتعلق باألفكار التي على 

التقييم األمر و تخضع إلى الدراسة  رحةأساسها سيقام املشروع اإلستثماري، فاملشروع كمصطلح يعني فكرة مقت

تمال تنفيذها بعد إجراء القليل أو الكثير من حالذي يعني احتمال األخذ بها أو رفضها على اإلطالق، أو ا

  )1(التعديالت عليها.

العمليات التي و فإن املشروع اإلستثماري هو مجموعة كاملة من النشاطات  ( Bridie et Michailofحسب )   

موارد محدودة سواء كانت تجهيزات أو موارد بشرية و املتمثلة في اليد العاملة أو موارد مالية خاصة  تستهلك

الصعبة منها، حيث ينتظر من هذه العمليات تحصيل دخول أو منافع نقدية أو غير نقدية بالنسبة ألفراد 

  )2(املجتمع كله.

                                                           
ير في مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجست، دراسة و تقييم املشاريع اإلستثمارية "دراسة حالة شركة اإلسمنت ببني صاف"، بن مسعود نصر الدين -)1(

 . 35، ص 2009/2010العلوم اإلقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، لفرينة و السميدا" لصناعة  G.M.D La Belleدراسة الجدوى و معايير تقييم املشاريع اإلستثمارية " دراسة حالة مؤسسة بن حسام حكيم،  -)2( 

    .9، ص 2005/2006رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير فرع إلدارة أعمال، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، 
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أنه عملية موحدة تحتوي على مجموعة من النشاطات كما عرفته الجمعية الفرنسية إلدارة املشاريع على      

املترابطة و املحكمة خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ البدء في تنفيذه إلى غاية اإلنتهاء منه، بغرض هدف يتماش ى 

  )1(.طلبات محددةو 

مزج و أيضا على أنه: "كل كيان مستقل يديره منظم أو أكثر يقوم بدمج  يمكن تعريف املشروع اإلستثماري و    

بأسلوب معين، بهدف إنتاج سلعة أو خدمة تطرح في السوق إلشباع و عناصر اإلنتاج املتاحة بنسب معينة 

 )2( .حاجات أو حاجات عامة خالل فترة معينة

  خصائص املشاريع اإلستثمارية:ثانيا:   

من أهم هذه الخصائص ما و يتميز كل مشروع بمجموعة من الخصائص تميزه عن أنشطة املشاريع األخرى    

 )3(يلي:

 :بداية ألي مشروع استثماري؛و يعتبر تحديد الغرض أو الهدف املراد تحقيقه نقطة انطالق  الغرض 

 :ثم تتزايد األنشطة فيه يعتبر املشروع بمثابة كائن عضوي له دورة حياة حيث تبدأ ببطء دورة الحياة 

 حتى تصل إلى الذروة ثم تنخفض حتى تنتهي عند اكتمال املشروع؛

  :مختلفة تميزه عن باقي املشاريع األخرى؛و يتميز املشروع بخصائص فريدة اإلنفرادية 

  :من هذه املواقف هو تنافس املشاريع فيما بينها و يواجه أي مشروع مواقف تتميز بالصراع، الصراع

 ه؛بكذلك تعدد األطراف املهتمة و الطبيعة املتاحة و املالية و للفوز بالعرض املحدود من املوارد البشرية 

  :التمويل،  كالتسويق،الوظيفية للمشروع  األقساممشروع تداخالت مستمرة من  يواجه كلالتداخالت

  .تداخل مع مشاريع أخرى و عالقات ترابط من جهة أخرى نشوء و التصنيع، 

 

 

 

 

 )1(املشاريع اإلستثمارية: أنواع ثالثا:

 امللكية:و من حيث الهدف  .1

 مشروع خاص يخضع مللكية خاصة أو تعاونية؛ -

 مشروع عام يخضع مللكية الدولة أو الهيئة العامة؛ -

 األفراد.و مشروع مختلط يخضع مللكية كل من الدولة  -

                                                           
لحديدية لضاحية الجزائر ااملوازنة اإلستثمارية و دورها في ترشيد اإلنفاق اإلستثماري "دراسة حالة مشروع كهربة السكك نمري نصر الدين،  -)1( 

ص ، 2008/2009، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير فرع مالية املؤسسة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العاصمة"

14. 

 .7بن حسام حكيم، مرجع سبق ذكره، ص  -)2( 

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، املركز الجامعي دراسة الجدوى البيئية للمشاريع اإلستثماريةأوسرير منور، بن حاج جياللي مغراوة فتيحة،  -)3( 

 .  331، ص 2011خميس مليانة "الجزائر"، العدد السابع، 

، 2011، مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، إداريا –محاسبيا  –مويليا ت –، إدارة املشروعات اإلستثمارية إقتصاديا عبد هللا حسين جوهر -)1( 

 .  20 – 19ص.ص 
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 مجاالت األنشطة:و من حيث طبيعة  .2

زراعية، مشروعات تجارية، مشروعات خدمية، مشروعات تشييد وبناء، مشروعات ، مشروعات صناعية   

 مشروعات تحويلية. تنصيب،و مشروعات استخراجية 

 من حيث النطاق املكاني للنشاط: .3

 مشروعات محلية؛ -

 مشروعات دولية. -

 من حيث النطاق الزمني للنشاط: .4

 مشروعات مستمرة؛ -

 مشروعات مؤمنة.  -

 املتوسطةو املؤسسات الصغيرة  ماهية املطلب الثاني:

 أهم أنواعها.و املتوسطة، خصائصها و سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم املؤسسات الصغيرة    

 املتوسطة:و أوال: مفهوم املؤسسات الصغيرة 

اقتناعهم بالدور الذي يمكن أن تقوم به في و املتوسطة و بالرغم من إدراك الدول ألهمية املؤسسات الصغيرة     

ا واضح لتلك املؤسسات بقي أمر في غاية الصعوبة، نظر و دقيق  مفهوم التنمية اإلقتصادية، إال أن واقع تحديد

        شامل، إن وضع الحدود الفاصلة بين املؤسسات الصغيرة و موحد  لتعدد القيود املتحكمة في وضع مفهوم

مفهوم موحد، حيث أن هذه الحدود ليست الكبيرة يطرح كمشكل أساس ي أمام صياغة  املؤسساتو املتوسطة و 

عند املقارنة و النامية، ذلك الختالف درجة النمو، و خاصة عند املقارنة بين الدول املتقدمة و نفسها في كل الدول، 

  )1(ذلك الختالف طبيعة النشاط.و الصناعية و في نفس الدول بين املؤسسات التجارية 

 أدرجت بعض التعريفات من بينها:ئص التي تساعد على تحديد مفهومها، الخصاو نظرا إلختالف املعايير و    

 )2(تعريف البنك الدولي: .1   

دائرة املؤسسات املتوسطة على أساس التعريف الذي حددته و يتعامل البنك الدولي مع املؤسسات الصغيرة    

 املتوسطة كما يوضحه الجدول التالي:و املتوسطة الذي يميز بين ثالثة أنواع من املؤسسات الصغيرة و الصغيرة 

 املتوسطة حسب البنك الدولي.و لصغيرة ا(: أنواع املؤسسات 1-1الجدول )

 

 العمالة املوظفة نوع املؤسسة

 )عامل(

 املوجودات

 )دوالر(

 رقم األعمال السنوي 

 ) دوالر(

 100000 100000 9 مؤسسة صغرى 

 3000000 3000000 49 مؤسسة صغيرة

                                                           

، -لوادي ا –ائح الورود دور الترويج في إنجاح السياسات التسويقية في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة دراسة حالة مؤسسة رو قعيد إبراهيم،  –)1( 

     .3، ص 2009رة مقدمة لنيل شهادة املاجستير فرع العلو اإلقتصادية تخصص املؤسسات املتوسطة و الصغيرة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مذك

ذكرة مكملة لنيل شهادة م، -راسة ميدانية بوالية قسنطينةد –دور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة قنيدرة سمية،  –)2( 

 .56 – 55، ص.ص 2009/2010املاجستير في علوم التسيير فرع تسيير املوارد البشرية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 15000000 15000000 299 مؤسسة متوسطة

 

 

 

 تعريف البنك اإلحتياطي الفيدرالي:  .2     

املتوسطة على أساس تقديم املساعدات لها فيعرفها على أنها و يضع البنك تعريفا محددا للمؤسسات الصغيرة     

  )3(تستحوذ على نصيب محدد من السوق.و  ،اإلدارةو املنشأة املستقلة في امللكية 

 املتوسطة في الجزائر:و تعريف املؤسسات الصغيرة  .3    

الخدمات، و مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع املتوسطة و تعرف املؤسسات الصغيرة    

( مليار دينار جزائري أو ال يتعدى مجموع 02ال يتعدى رقم أعمالها السنوي )و شخصا،  250إلى  1تشكل من 

( مليون دينار جزائري و ذلك حسب ما جاء في القانون التوجيهي لترقية 500حصيلتها السنوية خمس مائة )

 .12/12/2001املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الصادر في 

يكون رقم أعمالها ما بين و شخص  250إلى  50تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين  املؤسسات املتوسطة:  -

خمسمائة مليون دينار و مليارين دينار جزائري، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة و مائتين 

 جزائري؛

السنوي ال يتجاوز رقم أعمالها و شخصا،  49إلى  10تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين  املؤسسة الصغيرة: -

 مائتي مليون دينار جزائري أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة مليون دينار جزائري؛

مليون  20لها رقم أعمال أقل من و شخصا  09إلى  01تعرف بأنها مؤسسة تشغل من  املؤسسة املصغرة: -

  )1(.ماليين دينار جزائري  10دينار جزائري أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 

 :املتوسطةو ثانيا: خصائص املؤسسات الصغيرة 

 )2(:املتوسطة بالخصائص العامة التاليةو تتميز املؤسسات الصغيرة    

مؤسسات صغيرة أو متوسطة بمؤشر عدد العاملين، أي أنها تستخدم عددا محدودا من العاملين ال  -

عامل و/أو موظف، في أغلب األحيان تهيمن الشخصية في تنظيمها مما يجعلها تتمتع بمرونة  250يفوق 

 عالية 

                                                           

ادة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شه-الة الجزائرح–املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و دورها في حل مشكلة البطالة جالل عبد القادر،  -)3( 

 .  20، ص 200/2009اجستير في العلوم اإلقتصادية فرع التحليل اإلقتصادي، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، امل

دراسة ميدانية بمؤسسات خاصة متنوعة  –املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائري زرفة بولقواس،  -)1( 

، ص.ص 2011/2012شهادة دكتوراه العلوم في علم اإلجتماع تخصص تنظيم و عمل، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ، مذكرة مقدمة لنيل-بمدينة باتنة

21 – 22. 

ع املحروقات )املعوقات و قطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة كبديل تنموي لإلقتصاد الجزائري خارج قطاسليمان ناصر، عواطف محسن،  -)2( 

ية ألول حول تقييم استراتيجيات و سياسات الجزائر اإلقتصادية الستقطاب اإلستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق األلف، امللتقى الدولي االحلول(

 . 5 – 4، ص.ص 2014أكتوبر  29و  28الثالثة بالجزائر، جامعة املسيلة، يومي 
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ذه امليزة أحد أسباب قد تكون هو القدرة على التغيير، ألنها تملك تنظيما بسيطا ال يسمح بتخصص عال، و 

 املتوسطة؛و اإلنتشار الواسع للمؤسسات الصغيرة 

هذا ما يساعد في تقليل تعقيد متطلبات إدارة و املتوسطة نشاطا واحدا، و تمارس املؤسسة الصغيرة   -

برأس مال و طرق تسيير بسيطة يمكن ألي شخص مهما كانت درجة تعلمه و املؤسسة، مما يتطلب مهارات 

 م مشروعا صغيرا يؤمن له حياته؛محدود جدا أن يقي

املتوسطة بمعدالت فشل عالية ممثلة في املوت، الغلق أو التصفية مقارنة و تمتاز املؤسسات الصغيرة  -

 تهديد الفشل القائم على مدى حياة العمل الصغير، إال أنه أعلى في سنوات التأسيسو باألعمال الكبيرة، 

م أصحابه في اإلبقاء عليه بسبب الخسائر املالية التي يعرضهنسبته األكبر هي نتيجة عدم رغبة و األولى، 

 لها، مما يضطرهم لتصفيته؛ 

 املتوسطة بأداء عمل الرجل الواحد، حيث يقوم املدير )املالك( مع عددو تتميز إدارة املؤسسات الصغيرة  -

الشخصية، كما أنه ال يوجد  اإلتصاالتو قليل من املساعدين بوظائف اإلنتاج، التمويل، الشراء، البيع 

       بها استشاريون للوظائف اإلدارية املتخصصة، مما يؤدي بها إلى عدم اإلستفادة من مزايا التخصص 

 تقسيم العمل؛و 

صعوبة توفير ضمانات كافية للبنوك خاصة في املراحل األولى من النشاط مما يجعلها تعتمد على التمويل  -

 ويل نموها يكون من مصادر داخلية )املسير(؛تمو الذاتي أو العائلي أساسا 

 املحاسبية؛و صعوبة إعداد القوائم املالية إلفتقار املسير للخبرة املالية  -

 عدم التحكم في السوق؛و قدرة محدودة على اإلنتاج للتخزين نظرا لضعف املوارد املالية  -

هذا راجع لهشاشتها و دورة حياة املؤسسة قصيرة إذ أنها تتأثر بأسباب بسيطة تضع حدا لنهاية نشاطها،  -

 مثال: استقالة موظف أساس ي، خسارة زبون مهم ... الخ.

 املتوسطةو ثالثا: أنواع املؤسسات الصغيرة 

 املتوسطة إلى:و تصنف املؤسسات الصغيرة    

 :املتوسطة حسب طبيعة املنتوجو تصنيف املؤسسات الصغيرة  .3.1

 )1(:تصنف على أساس هذا املعيار إلى ثالثة أقسامو    

 املتوسطة املنتجة للسلع اإلستهالكية:و املؤسسات الصغيرة  .3.1.1

املتوسطة ضمن هذا التصنيف في إنتاج السلع اإلستهالكية مثل املنتجات و يمثل نشاط املؤسسات الصغيرة   

غير ذلك من السلع و بعض املنتجات الكيميائية و التبغ و املنتجات الجلدية و النسيج و املالبس و الغذائية 

 تدخل هذه املنتجات ضمن الصناعات التالية:و اإلستهالكية، 

 الصناعة الغذائية؛ -

 الصناعات الفالحية أو التحويلية الفالحية؛ -

                                                           

ة لنيل شهادة املاجستير فرع ، مذكرة مقدمفي الجزائر "دراسة تقييمية لبرنامج ميدا" تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطةغدير أحمد سليمة،  –)1( 

 . 13 – 12، ص.ص 14/11/2007العلوم اإلقتصادية تخصص اقتصاد و تسيير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 الجلد؛و صناعة النسيج  -

 أنواعه.و صناعة الورق  -

         ات اإلستهالكية في األساس على تأقلمها مع خصائص املؤسسات الصغيرة يرتكز هذا النوع من املنتجو 

بعض الصناعات األخرى و املتوسطة بحيث أن صناعة السلع الغذائية تعتمد على املواد األولية متفرقة املصادر و 

 ة.خدام لليد العاملكثيفة اإلستو بسيطة تعتمد فيها على استعمال تقنيات إنتاج و األحذية مثال، و كصناعة الجلود 

 املتوسطة املنتجة للسلع الوسيطية:و املؤسسات الصغيرة  .3.1.2

 املتوسطة التي تدخل ضمن الصناعات التالية: و تمثل كل املؤسسات الصغيرة و    

 الكهربائية؛و الصناعة امليكانيكية  -

 البالستيكية؛و الصناعة الكيميائية  -

 صناعة مواد البناء؛ -

 املناجم.و املحاجر  -

 املتوسطة املنتجة لسلع التجهيز:و املؤسسات الصغيرة  .3.1.3

رأس مال أكبر مقارنة بالصناعات و يد عاملة مؤهلة، و إن صناعة سلع التجهيز تتطلب تكنولوجيا مركبة،    

هذا ما يجعل مجال تدخل هذا النوع من املؤسسات ضعيف، حيث انه يشمل بعض الفروع البسيطة و السابقة، 

تركيب اآلالت و هذا خاصة في البلدان الصناعية أما في البلدان النامية فتتكفل هذه املؤسسات بتصليح و فقط، 

ي املعدات، خاصة وسائل النقل فهي تمارس عملية تركيبية أو تجميعية انطالقا من استراد أجزاء للمنتوج النهائو 

 املنتوج النهائي.إنتاج بعضها، ثم القيام بعملية التجميع للحصول على و )قطع غيار( 

 :تصنيف املؤسسات حسب توجهها .3.2

 )1(:املتوسطة على أساس توجهها إلى ما يليو يمكن تجزئة املؤسسة الصغيرة    

 املتوسطة  التقليدية:و املؤسسة الصغيرة  .3.2.1

      التقليدية موجهة لتغطية متطلبات الحياة اليومية،و املتوسطة املمارسة للمهن الحرفية و املؤسسات الصغيرة    

، تنتج منتجات تقليدية أي منتجات استهالكية ذات ميزة أو خاصة تقليدية كإنتاج الزيت الطبيعيو كذا الفالحية و 

 غير ذلك من املنتجات ذات الطابع التقليدي، كما تستهدف املؤسسات التقليدية بماو الورق، املنتجات الجلدية، 

تتميز كذلك و    متوسطة  أخرى ترتبط بها في شكل تعاقد تجاري و مؤسسات صغيرة و تنتج من منتجات مصانع 

 تجهيزات قليلة في تنفيذ عملها.و باعتمادها على أدوات يدوية بسيطة 

 

 املتوسطة املوجهة للمؤسسات الصناعية الكبرى:و املؤسسات الصغيرة  .3.2.2

 تأخذ األشكال التالية:و املؤسسة التي تنتمي إلى هذا القطاع تكون  مرتبطة باملؤسسات الكبرى    

  املتوسطة الفرعية:و املؤسسات الصغيرة 

املتوسطة، حيث تقوم هذه الخيرة بالوظيفة و املؤسسات الصغيرة و يعتبر كتقسيم للعمل بين املؤسسات الكبرى    

 يوجه مباشرة إلى املستهلك النهائي.و التكميلية للمنتوج الوارد من املؤسسة الكبرى 
                                                           

 .41 - 13غدير أحمد سليمة، مرجع سبق ذكره، ص.ص –)1( 
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  املتوسطة الناشئة في مجال املقاولة:و املؤسسات الصغيرة 

  هو شكل من الترابط الهيكلي و التعاون الصناعي في مجال املؤسسات الصناعية  أشكالتعتبر املقاولة من أهم    

تتميز بحجمها الصغير أو املتوسط حيث تقوم هذه األخيرة مؤسسة أخرى مقاولة و الخلقي بين مؤسسة كبيرة و 

يحدد شكل التعاون بين و حاجيات املؤسسة الكبيرة فمخرجاتها تعتبر مدخالت املؤسسة الكبيرة و بتلبية متطلبات 

 املؤسسات الكبيرة الصناعية حسب املعايير التالية:و الصناعية املتوسطة و املؤسسات الصغيرة 

 طبيعة العمل املنجز لحساب املؤسسة الكبيرة؛ -

 إشكال التعاون املنصوص عليه في العقد. -

  التصنيف حسب املعيار القانوني:. 3.3

هو الشكل الذي يأخذه العمل من الناحية القانونية عندما يحصل على ترخيص  Legal  formالشكل القانوني    

ما هي حقوق و رسمي، يحد من يملك العمل من الناحية القانونية، و عند حصوله على وجود قانوني و إلقامته 

 )1(العالقة بينهما.و "العمل" و" املالكين"واجبات كل من و 

 مؤسسات فردية:. أ

تسير من قبل شخص واحد هو املسؤول الوحيد عن نتائج نشاطها من و تمول و هي تلك املؤسسات التي تمتلك    

 )2(ينتشر هذا النوع من املؤسسات في معظم اإلقتصاديات.و ربح أو خسارة، 

 

 

 

  الشركات: .ب

اقتسام ما ينشأ من ربح أو خسارة، إال أنه لكل نوع و تعرف على أنها عقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل معين    

شركات و شركات األشخاص  :هما نوعين من الشركات تعريف خاص بها، ألن لكل شركة خصوصيتها و تنقسم إلى

  )1(.األموال

 شركات األشخاص:. 1

فلوال األشخاص وإال ملا أقدم الشركاء على التشارك فيها وال  وهى التي يكون لالعتبار الشخص ي فيها أهمية كبرى ،   

يسمح فيها ألي شريك بيع حصته إال بموافقة جميع الشركاء وال ينسحب الشريك منها في أي وقت ؛ وإنما بعد إنهاء 

 )2(.الشركة أو بموافقة األطراف األخرى تتضمن شركات األشخاصمدة 

 شركات تضامن: -

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 0052-1995آليات تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في شمل ايفريقيا خالل فترة يلة حضري، دل -)1( 

 .43، ص2007املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص نقود و مالية ، جامعة حسيبة بن بو علي، شلف،

حصول على شهادة ، مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات ال-راسة حالة والية قسنطينةد –الصغيرة إشكالية تمويل املؤسسات الحاج على حليمة،  -)2( 

 .   9، ص 2008/2009املاجستير في علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .43دليلة حضري، مرجع سبق ذكره، ص -)1( 

 http://www.aliahmedali.com/forum، ، 01صفحة ، الالتعريف بأنواع الشركات املختلفةأحمد فاروق السيد حسنين،  -)2( 

http://www.aliahmedali.com/forum
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وهى تقوم بين شريكين بصورة تضامنية تمتد إلى ممتلكاتهم الشخصية في حالة اإلفالس وعدم القدرة على    

أن يكون الشريكين غير و من أهم السمات أن يكون كامل األهلية أن يكون بالغان وعاقالن و  سداد الديون 

 .أن تكون البطاقة سارية ملدة سبعة سنواتو موظفين  

 محاصة: شركات -

 )3(.عبارة عن شركة بين أشخاص تقوم بينهم لتحقيق هدف معين ثم التصفية بمجرد تحقيق الهدفوهى     

 شركة التوصية البسيطة: -

الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب    

 )4(أموال فيها وخارجين عن اإلدارة ويسمون موصين.

 شركات األموال: .2

لشركات وهي الشركات التي تقوم أساسا على اإلعتبار املالي وال يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه ا   

بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات ال تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو 

 تشمل سوى شركات املساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس املال فيها وشركات األموال ال .إفالسه أو الحجر عليه

 إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات باملساهمين، وهم

ت يمكن للمؤسساو  ليسوا تجارا وال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود قيمة األسهم التي يمتلكونها في الشركة

 املتوسطة أن تأخذ األشكال التالية:و الصغيرة 

هي األشكال األفضل مالئمة لها من بين أشكال الشركات و شركة التضامن و الشركة ذات املسؤولية املحدودة    

 )1(.نظرا ملسؤولية الشركاء، إضافة إلى املؤسسات الفردية 

 الشركات ذات املسؤولية املحدودة: -

التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس املال، وال يزيد هي الشركة    

. وال يسأل الشريك عن ديون الشركة إال بقدر حصته في رأس 
ً
عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شخصا

يست محدودة بل هي مطلقة املال، ولكن يالحظ أن مسؤولية الشركة ذات املسؤولية املحدودة ذاتها عن ديونها ل

في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فقط هي املحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس املال. وال يجوز تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق االكتتاب العام، ويجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير، كما يجوز 

 يتضمن للشركة ذات املسؤولية املحدودة أن تتخذ 
ً
 من غرضها، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانا

ً
 مشتقا

ً
 خاصا

ً
اسما

 )2(.اسم شريك أو أكثر

 اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرةو األهمية اإلقتصادية و مصادر تمويل املشروعات الصغيرة  املطلب الثالث:

 املتوسطةو 

اإلجتماعية للمؤسسات و اإلقتصادية األهمية و سنتطرق في هذا املطلب إلى مصادر تمويل املشروعات الصغيرة    

 املتوسطة .و الصغيرة 

                                                           
 https://www.bayt.com،   02، الصفحة شركات مع شرح مبسط لكل نوعأنواع ال، احمد محمد عبدا لخالق حسن قابل -)3( 

 http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198،   02، الصفحة شركات التوصية البسيطةأسماء،  -)4( 

 http://kenanaonline.com، 01، الصفحة أنواع الشركات و خصائصهامحمود عثمان عبد الرزاق،  -)1( 

 http://www.alriyadh.com/129616،  01الصفحة  بين الشركة التضامن و الشركات ذات املسؤوليات املحدودة،الرياض، الفرق  -)2( 

https://people.bayt.com/profile-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-29916875/
https://people.bayt.com/profile-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-29916875/
https://www.bayt.com/
http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198
http://kenanaonline.com/
http://www.alriyadh.com/129616
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 :أوال: مصادر تمويل املشروعات الصغيرة

 )3(:يمكن ألصحاب املشروعات الصغيرة الحصول على التمويل الالزم من خالل املصادر التالية   

في الدول  هي غالبا غير كافية بسبب انخفاض معدل اإلدخارو من مدخرات الشخصية  حصص رأس املال: .1

األصدقاء وهذا أيضا مصدر غير كاف إضافة إلى و األقارب و النامية، كما يمكن اللجوء لإلقتراض من العائلة 

 في هذه الحالة سيتم اقتسام اإلدارة وتدخل هؤالء في شؤون املشروع، كما يمكن اللجوء إلى مشاركة اآلخرين 

 إقتسام األرباح؛و 

 فعةبسبب املخاطر املرت تمانئهذه ال ترغب في منح اإل و ات املالية األخرى، من املؤسسو من البنوك  اإلقتراض:. 2

 املصاحبة لهذا النوع من التمويل؛

إن تكلفة هذا النوع من مصادر التمويل تصبح مرتفعة إذا لم يتمكن املشروع من  اإلئتمان التجاري: .3

 في حال عدم الدفع النقدي،ي السعر اإلستفادة من الخصم النقدي إضافة إلى أن املورد سيزيد ف

ألصول اد إال في استئجار إن هذا النوع من التمويل يصبح محدود األهمية نظرا ألنه ال يفياإلئتمان التأجيري:  .4

 الثابتة؛

يصبح مرتفع التكلفة في حالة التمويل و املشاكل و هذا املصدر محفوف بالعديد من املخاطر و  السوق املالي:. 5

 الصغير.

  :املتوسطةو ثانيا: األهمية اإلقتصادية للمؤسسات الصغيرة 

كذا املعايير و املتوسطة و موحد للمؤسسات الصغيرة و التوجهات حول وجود تعريف دقيق و  اآلراءإذا اختلفت    

          دورها الريادي في تحقيق التنمية اإلقتصادية و املستعملة في تصنيفها فإن هناك اتفاقا على أهميتها 

تكمن أهميتها و عم للمؤسسات الكبرى دتقديم الو خلق الثروة و اإلجتماعية من خالل توفير مناصب الشغل و 

 )1( اإلقتصادية في:

 التقليل من حدة البطالة:و املساهمة في توفير مناصب الشغل  .1

كبر الهيكلية التي هي بمثابة أ أحد اإلختالالتو أصبحت مشكلة البطالة السمة الرئيسية لإلقتصاديات املعاصرة    

محدودية حصنه في السوق و فبدأ اإلهتمام بهذا الصنف من املؤسسات رغم ضآلة حجمه تحدي ألصحاب القرار 

على هذا األساس تم و التقليل من الضغط اإلجتماعي، و إال أنه أصبح من الوسائل الفعالة في امتصاص البطالة  

 املتوسطة.و تنمية قطاع املؤسسات الصغيرة اآلليات لو إعداد الكثير من البرامج 

 املساهمة في زيادة الصادرات:  .2

و أ     من أهم املشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول خاصة النامية منها مشكل العجز في امليزان التجاري    

على سلعة معينة كما هو الحال بالنسبة للجزائر املرتبط  اعتمادها على محدودية السلع املصدرة، أي اإلعتماد

اقتصادها باملحروقات، فهذا الصنف من املؤسسات يمكنه توفير سلع تصديرية قادرة على املنافسة أو توفير 

 سلع تحتل محل السلع املستوردة، أي تصنيع بدائل الواردات.

                                                           
 ،-ية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلبدراسة ميدان -استراتيجية اإلستثمار و التمويل في املشروعات الصغيرة و املتوسطةكنجو عبود كنجو،  -)3( 

 .12 – 11ص.ص ، 2007تموز  4/5جامعة فيالديفيا ، عمان، األردن، 

ملاجستير في العلوم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة اإشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و عالقتها بالتنمية املستدامةحجاوي أحمد،  –)1( 

 .  23 – 21، ص.ص 2010/2011اإلقتصادية تخصص تحليل اقتصادي، جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 املساهمة في تحقيق التمية اإلقليمية: .3

أقاليم و مية اإلقليمية ضرورة فرضتها واقع الدول لتعبئة الفائض اإلقتصادي املوجود بين الريف أصبحت التن   

ن التخطيط، فاملهتمين بأمور التنمية غالبا ما يكون هناك إهمال للبعد املكاني لتوطو فبرامج التنمية الدولة، 

حقيق التوازن اإلقليمي لعملية املتوسطة تلعب دورا هاما في تو األنشطة اإلقتصادية فاملؤسسات الصغيرة 

يم مزايا تؤهلها لإلنتشار الجغرافي في جميع أقالو ذلك ملا لها من خصائص و التنمية أي توزيع التنمية جغرافيا، 

ما يمكنها من تحقيق أهداف تنموية و الفوارق بين أقاليم الدولة  إزالةو تحقيق نمو متوازن جهويا و الدولة 

  اجتماعية.

 :املتوسطةو اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرة ثالثا: األهمية  

املتوسطة فهي تلعب أدوارا على الصعيد و الدور اإلقتصادي الذي تلعبه املؤسسات الصغيرة و إلى جانب األهمية    

 )1(:يمكن إجمالها في النقاط التالية اإلجتماعي،

مع املستهلكين في املجتمع ألنها تسعى جاهدة للعمل على اكتشاف احتياجاتهم مبكرا  وثيقةتكوين عالقات  .1

 الخدمات؛و بالتالي تقديم السلع و التعرف على طلباتهم بشكل تام، و 

    جتماعية من خالل ما توفره املؤسسات الصغيرة اإل تقوية العالقات و التخفيف من املشاكل اإلجتماعية  .2

الخدمات إلى و كذا توجيه السلع و املادي، و املتوسطة من مناصب شغل تؤمن ألصحابها اإلستقرار النفس ي و 

ي فيسهم ذلك و التآخي و التآزر  بأهميةبالتالي توجد عالقات للتعامل، مما يزيد اإلحساس و الفئات األكثر حرمانا، 

 التقليل من اآلفات اإلجتماعية؛

املتوسطة تقوم بذلك عن طريق الشعور و اإلستقالل، فاملؤسسات الصغيرة و  زيادة إحساس األفراد بالحرية .3

اإلحساس و شروط، و الشعور بالحرية املطلقة في العمل دون قيود و باإلنفراد في اتخاذ القرارات دون سلطة وصية 

 السهر على استمرارية نجاحها؛و تحقيق الذات من خالل إدارة هذه املؤسسة و السلطة و بالتملك 

املساهمة في التوزيع العادل للدخول بينهم حيث تعتبر املؤسسات الصغيرة و حاجات األفراد و اع رغبات إشب. 4

رغباتهم، حيث يؤدي تميزها بمرونة كبيرة على صعيد و املتوسطة فرصة لألفراد في املجتمع إلشباع حاجاتهم و 

مد لتي تعتهذا ما ال يوجد في املشاريع الكبيرة او اإلنتاج إلى تلبية اإلحتياجات املتباينة لشرائح املجتمع املختلفة 

  الكبير .  و على اإلنتاج الثابت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

املاجستير في  ، مذكرة مكملة لنيل شهادة-راسة حالة الجزائرد –رض اإليجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة دور القطالبي خالد،  –)1( 

 .   17 – 16، ص.ص 2010/2011العلوم اإلقتصادية تخصص التمويل الدولي و املؤسسات النقدية و املالية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  في الجزائر  توزيع املشاريع اإلستثمارية في القطاع السياحي إحصائياتو مخططات الثالث:  املبحث

تبذل الجزائر جهود كبيرة لتطوير قطاعها السياحي، نظرا لتمتع السياحة الجزائرية بالعديد من املقومات    

ي هذا لذا سنتطرق ف االستثمار في هذا القطاع.و املادية التي تساعدها على القيم باملشاريع و التاريخية و الطبيعية 

املشاريع في هذا القطاع، إضافة إلى مخطط جودة إحصائيات توزيع و املبحث إلى مخططات التهيئة السياحية 

 السياحة الجزائرية.

 النهوض بالقطاع السياحي وآليات تدعيمه.املطلب األول:    

 ، اآلليات2013آلفاق  السياحي بالقطاع للنهوض املستقبلية سنتطرق من خالل هذا املطلب إلى الخطط    

ات التي تواجه هذا ( وتحدي2015 -1995الفترة ) خالل الجزائر في السياحية االستثمارات لتشجيع املتخذة

 القطاع.   

 )1(:2013آلفاق السياحي بالقطاع للنهوض املستقبلية أوال: الخطط

 مخطط" عنوان تحت وثيقة شكل على 2010 آلفاق الجزائر في السياحة قطاع تطوير عمل خطة صياغة تم لقد   

 إدخال لزاما كان تنفيذه من سنتين مرور بعد لكن " 2010 آلفاق للجزائر للسياحة املستدامة أعمال التنمية

 الجديدة التطورات مع يتماش ى بما وذلك اآلفاق وضبط املكتسبات تثبيت من أجل الالزمة التعديالت بعض

 محتواه البرنامج هذا ويستمد " 2013 آلفاق اإلستراتيجية " لتصبح والخارجي الداخلي املستويين على الحاصلة

 للسياحة املستدامة بالتنمية فيفري واملتعلقة شهر خالل الصادرة التشريعية النصوص في األساسية املبادئ على

 العناصر يتضمن ألهم كما سياحية ألغراض الشواطئ واستغالل باستعمال السياحي التوسع ومناطق

 خالل: من حصولها املرتقب الديناميكية

 تصبح أن من تزخر بها البالد التي لإلمكانات عقالني تثمين خالل من املفضلة املستقبلية االختيارات -

 سياحيا؛ مقصدا الجزائر

 ؛2013 آلفاق املنتظرة والنوعية الكمية األهداف -

 حقيقية؛ سياحة إنشاء في الشروع املبرمجة بهدف العمليات لتنفيذ واألدوات التدابير -

 .لتنفيذها الالزمة املوارد تقسيم -

 :مايلي على الحصول  في تأمل الوصية السلطات فإن 2013 آلفاق الكمية لألهداف بالنسبة أما

 

 السياحية: التدفقات زيادة. 1

                                                           

قع و علمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواامللتقى ال، صناعة السياحة في الجزائر بين اآلفاق و التحدياتعبد املالك توبي، بودربالة رفيق،  –)1( 

  .19 – 18، ص.ص 2016نوفمبر  10و  09املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 



 يف قطاع السياحة املقاوالتية و املشاريع اإلسثتمارية                                           الفصل األول

 

 
24 

 سائح 251000 بينهم من سائح 988000 ب عددهم قدر قد 2002 سنة للجزائر الوافدين السياح عدد إن   

 خالل من يتم فإنه 2013 آلفاق السياح عدد زيادة لتوقعات وبالنسبة ، 25 %نسبة ما يمثلون  أجنبي وهم

 :مرحلتين

، 2001، 2000 سنوات في ثالث املتوسطة الزيادة سبةن ستكون  املرحلة هذه وفي(: 2007- 2004األولى ) املرحلةأ.

 السياح عدد يبلغ أن ، ويتوقع2007نهاية  سائح في 1591000 تسجيل يتوقع وبذلك % 10 ب واملقدرة 2002

 2000بداية العشرية ) خالل املحققة 22% قدرها زيادة نسبة بتطبيق وذلك  2007سائح نهاية 679000 األجانب

 (؛2002-

 سائح، 1507000إلى  2013نهاية  في السياح يصل أن يتوقع املرحلة هذه وفي(: 2013- 2008الثانية: ) ب. املرحلة

 السياح األجانب عدد ، أما2008لسنة  بالنسبة  % 0.5 تطبيق مع ، %10 قدرها ثابتة زيادة معدل بتطبيق وهذا

 ،  3.5 %مقدرة ب زيادة نسبة بتطبيق وذلك املرحلة، هذه خالل أجنبي سائح 120000 عددهم يصل أن فيتوقع

 19000 بينهم سائح 3100000يكون  فسوف 2013 آلفاق السياح من املرتقبة اإلجمالية لألعداد بالنسبة أما

 .أجنبي سائح

 (:2015 -1995الفترة ) خالل الجزائر في السياحية االستثمارات لتشجيع املتخذة ثانيا: اآلليات

 من وسعيا السياحي، القطاع السيما القطاعات جميع في االستثمارات لترقية الهامة اآلليات احد التمويل يعتبر   

 ملشكل مبدئي وكحل السياحة وزارة خالل من عملت السياحي واالستثمارات القطاع بعث الجزائرية في الدولة

  :)1(منها نذكر وبنكية مالية مؤسسات مع من االتفاقيات جملة بإبرام التمويل

 ؛(BDL)املحلية  التنمية بنك -

 ؛(CPA)الجزائري  الشعبي القرض -

 ؛(BADR)والتنمية  الفالحة بنك -

 ؛(CNEP)واالحتياط  للتوفير الوطني الصندوق  -

 ؛(FGAR)واملتوسطة  الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق  -

 (SPA EL DJAZAIR ISTITHMAR).لالستثمار  الجزائر شركة -

 يلي: ما في االتفاقيات هذه خالل من عليها املتحصل املزايا بين ومن   

 االستثمارات؛ من 70 % حتى التمويل -

 واملتميزة؛ الهامة لالستثمارات بالنسبة القروض تسديد مدة تمديد -

 االستثمار؛ ملشاريع يوما 40 تتعدى ال امللف دراسة مدة -

 التجهيزات؛ تمويل بضمان واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات القروض ضمان صندوق  تكفل -

 القروض على الحصول  من لتمكينهم املستثمرين أموال رؤؤس بدعم استثمار الجزائر شركة تقوم -

 البنكية.
                                                           

الجزائري رؤية تحليلية خالل  توجيه اإلستثمار نحو القطاع السياحي أحد السبل الكفيلة إلنعاش اإلقتصادبوالفول هرون، عادل مستوي،  –)1( 

ة الرائدة، جامعة محمد حو اإلستفادة من التجارب الدوليامللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول ن،  (2015 -1995الفترة )

  .10 – 9، ص.ص 2016نوفمبر  10و  09الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 لتطوير الوطنية الوكالة الجزائر باشرت في السياحية االستثمارات وتشجيع دعم يخص فيما أخرى  جهة من   

 يلي: فيما التدابير هذه تتمثل السياحية واملقاوالتية السياحة قطاع تدابير لدعم عدة االستثمار

 بالترقية املرتبطة بالنفقات السياحية، النشاطات ونوعية والترقية اإلستثمارات، دعم صندوق  يتكفل -

 سياحية؛ إستثمارية مشاريع إنجاز بدعم الخاصة األخرى  وكل النفقات السياحية

 من إعفاء على والعمل ، 19% بنسبة السياحية بالنشاطات تقوم التي للشركات الضريبة تخفيض -

 املقاولون  ينشئها التي السياحية للمؤسسات بالنسبة سنوات 10 ملدة أرباح الشركات على الضريبة

 الوطنيون 

 واألسفار؛ السياحية باستثناء وكاالت ،األجانب أو 

 وأيضا السياحية واملشاريع السياحية باالستثمارات املتعلقة البنكية القروض في تخفيض من االستفادة -

 وواليات الشمال واليات مستوى  على تنجز التي الفندقية و السياحية تحديث املؤسسات عمليات

 البنكية؛ القروض على املطبقة الفائدة نسبة من 4,5 % و % 3ب  تخفيض من التوالي على الجنوب،

 والحموية؛ الفندقية السياحية، للنشاطات بالنسبة املنهي، النشاط على الرسم من الدائم اإلعفاء -

 يخص فيما 2019 ديسمبر 31 غاية إلى املضافة، القيمة على الرسم من 7 % ب املخفضة النسبة تطبيق -

 بها؛ املتعلقة امللحقة خدماتوال والحموية والفندقية السياحية املرتبطة بالنشاطات الخدمات

 عمليات تستفيد العليا، الهضاب و الجنوب مستوى  على السياحة قطاع تطوير على التحفيز أجل من -

 بنسبة تخفيض من السياحية االستثمارية املشاريع إلنجاز الضرورية القطع األرضية على االمتياز منح

 الخ؛... التحفيزات من إلى جملة إضافة 80% و 50 % ب التوالي على تقدر،

 الوالئية. االستثمار صناديق إنشاء -

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الجزائر:  

 في اإلعتبار بعين أخذها القرار صناع على ويتوجب أساسية تعتبر التي التحديات من جملة إلى اإلشارة يمكن   

 املباشرة اإليجابية تأثيراته من اإلستفادة ثم ومن الجزائر في السياحة بقطاع مثلى للنهوض استراتيجية بناء إطار

  )1(اإلقتصادي الوطني: النشاط على املباشرة وغير

                                                           

ت تطويره في ظل برنامج واقع قطاع السياحة في الجزائر من خالل قراءة مؤشرات التنافسية الدولية و آليافارس فضيل، مرابط أحمد،  –)1( 

SDAT2025 صديق الجزائر بين الواقع و املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد ال، امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في

 .17 -16، ص.ص 2016نوفمبر  10و  09بن يحيى، جيجل، يومي 
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 السياحة: قطاع على الحكومي اإلنفاق زيادة. 1

 السياسة وأولويات بين اهتمامات من يكون  أن بالضرورة يتطلب بالجزائر والسفر السياحة قطاع تطور  إن   

 خلق التمكين من قصد القطاع هذا على العام اإلنفاق حجم زيادة خالل من يكون  وذلك الجزائر، في اإلقتصادية

 العمومية الهيئات سهر يتطلب القطاع هذا رقي أن حيث تطوره، باستمرارية وتسمح عليها متينة يرتكز قاعدة

 :خالل من وذلك األجانب، السياح استقطاب من تمكن التي الظروف توفير  أفضل على

 التحتية؛ والبنى األساسية املنشآت بناء -

 وتجارها؛ خبراء من لإلستفادة سياحيا املتطورة الدول  مع وتعاون  شراكة اتفاقات عقد -

 سياحية؛ مشاريع إنشاء -

 .العامة املناظر وحماية اإلقليمتهيئة  -

 :الفكر السياحي والثقافة السياحية في املجتمع. تنمية 2

 في البشري  العنصر على   تعتمد التي الخدماتية القطاعات في خصوصا البشرية املوارد أهمية تتعاظم   

  النهوض قصد ضروريا، أمرا يعتبر السياحة مجال في البشري  العنصر تكوين فإن األساس هذا أدائها،وعلى

 السياحي التسيير طرق  تحسين في أيضا أخرى  جهة من يساهم ،وبما العاملية ملستوى  به والرقي الخدمات بمستوى 

 خاصة مدارس تأسيس على الستينات ايةبدمنذ  عملت أوساط  املجتمع والجزائر في السياحة ثقافة خلق وكذا

 يالعال واملعهد وزو تيزي  معهدي ثم وقسنطينة، وهران من كل في املنهي لتكوين مركزي  خالل من السياحي بالتكوين

 استراتيجية وجود عدم على زيادة الحكومي واإلهتمام واإلشراف الدعم غياب بالجزائر العاصمة،لكن للفندقة

ل في املجا مؤهلة بشرية موارد خلق عملية في الهيئات هذه دور  تراجع في التكوين ساهم عملية عليها ترتكز واضحة

 .السياحي

 

 : تطوير البنى التحتية واملنشآت األساسية.  3

 حيث قطاع السياحة، تطوير في التحتية البنى تلعبه الذي الدور  أهمية مدى الدولية التجارب من العديد تثبت   

 أن ورغم السياح، نفوس في والطمأنينة الراحة توفير ثم ومن والجهد الوقت وربح الحركة سهولة أنها توفر

 رتأثي لها ليكون  كافية غير زالت ال الجهود تلك أن إال التحتية بنيتها تطوير في شرعت 2001 الجزائر ومنذ سنة

 تملكه وما تتماش ى التي السياحية منشآتها  تطوير تحد أمام فالجزائر .الجزائر في قطاع السياحة تطور  على كاف

 عادة ترافق التي الخدمات توفير تعزيز إطار في وهذا سياحية مواقع من

 اوهذ واملبيت واإلطعام النقل، خدمات يواكبها أن دون  سياحية مواقع توافر من معنى ال انه إذ السياحي، النشاط

 فيما يشير فالواقع .ومواصفات عاملية ذلك توفير من تمكن تحتية وبنى منشآت تواجد من خالل إال ال يتأتى كله

 النقل يخص فيما أما الدولية، للمعايير منها الكثير استجابة وعدم اإلستقبال طاقات في عجز إلى الفنادق يخص

 املناطق بين الربط وسوء الرحالت في )التأخر الجوي  النقل خصوصا كبير بشكل الخدمات فيسجل سوء

 شبكات تهيئةو  واملطارات املوانئ اإلستقبال، توسعة طاقات توسعة إلى ضرورة يدفع ما املعروفة( وهو السياحية

 .والتنقل الحركة لتسهيل املعروفة املواقع السياحية مختلف بين خصوصا الحديدية والسكك الطرق 

  :بالقطاع الخاصة والتنظيمية القانونية األطر . تحسين4
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 التنظيمية األطر على تخلف يدل التنظيمي اإلطار تنافسية يخص فيما متدنية ملرتبة الجزائر احتالل إن   

النشاط  في مساهمته وتطور  رقيه من الحد في تساهم كعراقيل بروزها وبالتالي القطاع هذا مستوى  على والرقابية

 من لذلك وما التأخير لتجنب التأشيرات على الحصول  إجراءات تحسين الجزائر على يتعين اإلقتصادي،حيث

 مع وتماشيا عليها يتعين كما أفضل، تسهيالت ذات أخرى  بلدان في سياحية األجانب لوجهات للسياح تفضيل

 زز يع بما الخاص القطاع أمام اإلستثمارية املشاريع في التأسيس والبدء إجراءات وتبسيط تحسين الدولية املعايير

  .املقدمة الخدمات تطور  من

 :.  تحسين الخدمات املرافقة للنشاط السياحي5

وإنما تمتد لتشمل حتى الخدمات  السياحية، املواقع فقط ليس السياح توافد على املؤثرة األمور  أهم من إن

نه وفي الجزائر فإ والجهد، الوقت وضياع التعب وتجنب تهمبأوقا باإلستمتاع األجانب للسياح املرافقة التي تسمح

 :خالل يسجل نقص كبير في هذا املجال وذلك من

 للتطورات مواكبتها وعدم الجزائر في املصرفية املنظومة تخلف أن حيث :املصرفية الخدمات ضعف -

 ال والتي الدفع وسائل حيث من خصوصا املقدمة املصرفية على طبيعة الخدمات سلبا انعكس الدولية

 األجانب؛  وطلبات الغالب في تتوافق

 العصر الحالي؛ في كبيرة تطورات تشهد التي و اإلتصال اإلعالم تكنولوجيا ضعف -

 .الدولية للتطورات ومواكبتها تكيفها وعدم األسفار وكاالت أداء ضعف -

 فعالة: ترويجية سياسة إتباع .6

تسمح  ترويجية سياسة املجال إتباع هذا في قدراتهاو  السياحي بتراثها التعريف وقصد الجزائر على يتعين    

 فإنها األمني املستوى  على الجزائر بها مرت التي الصعبة للظروف ونظرا الخارج، إلى عنها صورة أفضل بإيصال

 جد عاملين اعتبارهما فيها واألمن السالمة توفر مدى حول  األجانب إلى تتبادر قد التي كل  الشكوك بإزالة مطالبة

 اإلستراتيجيات تطوير على العمل الواجب من فإنه األساس هذا وعلى.ألي بلد السياح توافد على مؤثرين

 واملعارض التظاهرات في بقوة واملشاركة فضاءات اإلتصال جميع استغالل على ترتكز والتي التسويقية،

 املتوافدين للسياح والحوافز املوفرة الخدمات ومختلف الجزائري  السياحي بالتراث للتعريف الدولية السياحية

  .عليها

 

 

 توزيع املشاريع اإلستثمارية في قطاع السياحة في الجزائر إحصائيات املطلب الثاني: 

سنتعرف من خالل هذا املطلب على توزيعات املشاريع اإلستثمارية، إحصائيات وزارة السياحة إضافة إلى    

 )1(نصيب الجزائر من السياحة العاملية.

 :املشاريع اإلستثمارية توزيع أوال:

 حسب قطاع النشاط: .1

 يوضح الجدول أدناه عدد املشاريع املوزعة في قطاع السياحة و عدد مناصب الشغل الذي يخلقها.   

                                                           

 ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصفح:  -)1( 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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 ب الشغل التي تخلقها.مناصو اع السياحة ط(: عدد املشاريع اإلستثمارية في ق2-1ل )الجدو 

 

القيمة  % عدد املشاريع النشاط

 باملليون دينار

مناصب  %

 الشغل

% 

 %1 3517 %5 135595 %1 195 السياحة

 ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصفح:  املصدر:

 املنجزة األجنبية: توزيع املشاريع اإلستثمارية .2

يوضح الجدول أدناه عدد املشاريع املنجزة األجنبية في قطاع السياحة إضافة إلى عدد مناصب الشغل التي    

 يخلقها هذا اإلستثمار.

 تخلقها. مناصب الشغل التيو عدد املشاريع اإلستثمارية املنجزة األجنبية في قطاع السياحة  (:3-1الجدول )

 

 tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur موقع التصفح: املصدر:

 )1(مشاريع املؤسسات الحموية: .3

 595سرير، الذي يحّصل عنه  2268مشروع حموي خاص في طور اإلنجاز، طاقة إستعابها اإلجمالية تقدر بـ  19  

ي ف 3في قاملة،  4دينار جزائري. ) ( ماليير05منصب شغل، حيث أن القيمة اإلجمالية لهذه املشاريع تقارب خمسة )

ي فال  1وفي ورقلة  1    في ميلة، 1في خنشلة،  1في عين الدفلة،  1في وهران،  2في جلفة،  2في بسكرة،  2سطيف، 

 معسكر(.

 )2(ثانيا: إحصائيات وزارة السياحة الجزائرية:

 ؛سرير 81024مؤسسة فندقية بسعة  1004  -

 ؛مؤسسة ملك للخواص 872للجماعات املحلية، مؤسسة ملك  59مؤسسة حكومية،  73 -

                                                           

 ،  http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/موقع التصفح:  -)1( 
 ،   http://www.swissinfo.ch/araموقع التصفح:  -)2( 

القيمة  % عدد املشاريع النشاط

 باملليون دينار

مناصب  %

 الشغل

% 

 %24 11 %2 15587 %1 3 السياحة

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50
http://www.swissinfo.ch/ara
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 59نجوم و 3من فئة  67نجوم و 4من فئة  22مؤسسات من فنادق الخمسة نجوم و 10ال يوجد أكثر من  -

 .بدون ترتيب 804من فئة نجمة واحدة و 42نجوم و 2من فئة 

 :أما بالنسبة للمشاريع الجديدة

مشروع متوقفة عن االنجاز  250ألف سرير، وهناك  30منها في املدن بسعة  207مشروع قيد اإلنجاز،   -

 ؛بسب نقص التمويل

تابعة لنادي  25وكالة تابعة للديوان الوطني للسياحة و 30، يضاف إليها 755عدد شركات السفر الخاصة  -

 ؛"السياحي "تورينغ

 .ألف عامل 165، أكثر من 2004يشغل قطاع السياحة إجماال، حسب إحصائيات  -

 )1(:الجزائر من السياحة العامليةنصيب ثالثا: 

ال زالت حصة الجزائر من سوق السياحة العاملية ضئيلة جدا بسبب العجز في هياكل االستقبال التي ال توفر    

% منها غير مصنفة، على حد تصريح وزير السياحة الجزائري نور الدين موس ى، 80ألف سرير،  81حاليا سوى 

ماليين سائح، في  4ستمكن بالدنا من استقبال  2015القطاعية إلى غاية سنة  الذي أشار إلى أن "اإلستراتيجية

 ."2020مليون سائح عام  24حين سيبلغ عدد سياح حوض البحر األبيض املتوسط 

وأشار تقرير صادر عن عدد كبير من الخبراء تحت إشراف فابريس هاتم، ومشاركة الوكالة الفرنسية    

% من الناتج املحلي الخام، إال أنه يظل 10قطاع السياحي بمنطقة املتوسط يمثل لالستثمارات الدولية، أن ال

تحت املستوى في عدد من الدول من بينها الجزائر، حيث يبقى القطاع غير مستغل بصورة كبيرة مقارنة بالقدرات 

 .والفرص املتاحة

% من قيمة الصادرات 3,9حي يمثل واستنادا إلى إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة، فإن القطاع السيا   

من حيث حصة الجزائر، تصنف و % من الناتج املحلي الخام. 8,1% من نسبة االستثمارات املنتجة و9,5و

 .دولة 174من مجموع  147السياحة في الناتج املحلي الخام، في الرتبة 

% من نسبة التشغيل 6,5ألف عامل ويمثل حوالي  200أما عن مستوى التشغيل، فإن القطاع يشغل أكثر من    

مليون دخول كسائح، ثالثة أرباعهم من  23,1املباشر وغير املباشر، ولم تسجل الجزائر، حسب التقرير، سوى 

، إال أن الحصة الجزائرية ال تزال تقدر بـ املغتربين، وإن سّجـل، حسب التقرير، تحّسنا خالل السنتين املاضيتين

 1,3مليار أورو ملصر و 9,4مليون أورو مقابل  105% من التدفقات السياحية. وجنت الجزائر عائدات بلغت 2,0

 .% من إجمالي نفقات السياحة في املنطقة8,4مليار أورو للمغرب. وتمثل نفقات السياحة في الجزائر 

                                                           
 ، http://www.swissinfo.ch/araموقع التصفح:  -)1( 
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 جودة السياحة الجزائريةمخطط املطلب الثالث: 

 )1( أهدافه.و سنتطرق من خالل هذا املطلب إلى مضمون مخطط الجودة السياحية الجزائرية    

 مضمون مخطط الجودة: أوال:

يطمح مخطط جودة السياحة الجزائرية إلى توحيد جميع املهنيين الجزائريين في قطاع السياحة من خالل    

أجانب، تم إعداد مخطط جودة و إرضائهم وطنيين و االنتهاج اإلرادي للجودة الحريص على تلبية حاجات الزبائن 

من اجلهم، طبقا للمعايير الدولية، يسمح مخطط الجودة بتحديد املسار من اجل و السياحة الجزائرية مع مهنيي 

 الجزائر السياحة جودة .الحصول على العالمة التجاريةو تحسين التدريجي للخدمات 

 لسياحة الجزائرية بالنقاط التالية:يرتبط مخطط جودة او    

 ؛البشرية تدعيم كفاءات املوارد 

 تأسيس العالمة التجارية جودة السياحة الجزائر؛ 

 ؛تحديث البنى التحتية                               

 تنظيم األنشطة السياحية. 

 : أهداف مخطط جودة السياحة الجزائرية:ثانيا

 يهدف مخطط جودة السياحة الجزائرية إلى:   

 مفهوم الجودة في جميع مشاريع تنمية املؤسسات السياحية؛دعم التنافسية الوطنية من خالل إدراج . 1

 بلوغ أفضل مهنية في جميع قطاعات العرض السياحي الوطن؛. 2

 ثرواتها املحلية؛و تثمين املناطق السياحية الوطنية . 3

 خلق ديمومة العرض السياحي الجزائري من خالل تحسين صورة جودة الخدمات للزبائن الوطنيين واألجانب؛. 4

    ذلك بتوفير الوسائل املالئمة لتحقيق تنميتها  و إفادة املؤسسات السياحية امللتزمة بانتهاج مسار الجودة  .5

 التكوين؛و  التوسيعو ديث التحو  إعادة التأهيلو  خاصة بمرافقتها في عمليات التجديدو  

كة املؤسسات الحاملة للعالمة ضمان ترويج متزايد للمتعاملين املنخرطين في الجودة من خالل إدماجهم في شب .6

 تموقع أفضل.و ضمان اندماج أحسن في املجال التجاري و  التجارية "جودة السياحة الجزائر" 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 ،http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50/2015-11-11-09-33-47موقع التصفح: –)1( 

http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50/2015-11-11-09-33-47،
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 ة الفصل األول:خالص

 املقاول و التعريفات التي تتعلق بماهية املقاوالتية و ذكر أهم املفاهيم و من خالل هذا الفصل حاولنا حوصلة    

املتوسطة إلضافة إلى أهم املخططات التي تخص املشاريع و املؤسسات الصغيرة و اإلستثمارية املشاريع و 

قد تناولنا هذه املفاهيم من خالل ثالثة مباحث، األول تعلق و اإلستثمارية في القطاع السياحي في الجزائر. 

أهميتها إضافة إلى و ائصها املقاوالتية حيث حاولنا سرد أهم التعاريف من وجهات نظر مختلفة، كما تعرضنا لخص

كي نتعمق أكثر من عنوان بحثنا قدمنا مراحل إنشاء و صفت املقاول الناجح. و دوافعه الشخصية و مفهوم املقاول 

من خالل املبحث الثاني حاولنا تقديم أهم و دورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية. و املشروعات الصغيرة 

ا املتوسطة ، كما تطرقنا ألهم خصائصهو املؤسسات الصغيرة و اإلستثمارية املفاهيم الخاصة باملشاريع و التعاريف 

لنا من خالل املبحث الثالث حاو و اإلجتماعية. و أهميتها اإلقتصادية و حتى نبين دورها و مصادر تمويلها، و أنواعها و 

 ي الجزائر، كمااملوزعة على القطاع السياحي فاملشاريع اإلستثمارية و اإلحصائيات و التعرج إلى أهم املخططات 

التهيئة اإلقليمية، إضافة إلى  ديناميكياتأهم و بأهدافه  2025ية في آفاق وضحنا فيه مخطط التهيئة السياح

 أهدافه.و األقطاب السياحية التي شملها، كذلك تعرضنا ملخطط الجودة السياحية بمضمونه 

بة ل الذي يتسم بصفات تأهله لكي يكون بمثابوجود املقاو فاملقاوالتية هي نموذج تفصيل اقتصادي ال ينجح إال    

مكون  الثروة. فاملشروعات اإلستثمارية الصغيرةو روح املقاوالتية، فهي كبديل لطرق تقليدية لخلق فرص عمل 

هذا ما نالحظه من خالل ما طبقته الجزائر من مخططات و االزدهار أساس ي إلقتصاد أي بلد يصبو إلى التطور و 

دعمها لهذه و قيامها ببعض اإلحصائيات للنهوض بالقطاع السياحي دون أن ننس ى دورها في مرافقة املقاولين و 

     املؤسسات املصغرة من مراحل إنشائها حتى إنطالق املشروع.
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 تمهيد:

هي واحدة من أهم مصادر الدخل و  السياحة أحد األنشطة اإلقتصادية التي تتمتع بأهمية كبيرة في العالم   

بين شعوب العلم تبادل الثقافات و ، فهي تعد أيضا وسيلة حضارية لنقل لإلقتصاد الوطني للعديد من الدول 

   .املختلفة

 تعتبر الجزائر من الدول التي تتوفر على إمكانيات سياحية متنوعة لها مكانتها في السياحة اإلقليميةلذا    

الدولية، خاصة لدى الهيئات املختصة مثل اليونسكو، بما يؤهلها للنهوض بهذا القطاع إذا ما توفرت الجدية و 

 سياحة الشاطئ.و الجبلية و الكافية لتطوير األنماط السياحية التي تمتلك مقوماتها كالسياحة الصحراوية 

اإلجتماعي و حقيق الرفاه اإلقتصادي الجزائر كغيرها تسعى لتحقيق التنمية في قطاع السياحة من أجل تو    

اإلهتمام بمجاالت اقتصادية أخرى كالقطاع السياحي نظرا و للمجتمع أيضا لإلبتعاد عن التبعية النفطية 

 ع لإلمكانيات التي تتوفر فيها إضافة إلى املجهودات التي أصبحت تبذلها السلطات الجزائرية للنهوض بهذا القطا

 تطويره. و 

 هي كاآلتي:و دراسة إلى ثالثة مباحث قد قسمنا الو     

 املبحث األول: عموميات حول السياحة؛  -

 دورها في تحقيق التنمية السياحية؛و املبحث الثاني: املقومات السياحية للجزائر  -

 سبل تشجيعه.و املبحث الثالث: واقع اإلستثمار السياحي في الجزائر  -
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 السياحةاملبحث األول: عموميات حول 

ات تقوم عليها اقتصاديو أحد األنشطة اإلقتصادية ذات أهمية كبيرة في العالم و تعتبر السياحة ظاهرة طبيعية،    

أشكالها، أهميتها و أنواعها، أركانها  العديد من الدول، لذا سنتطرق في هذا املبحث إلى ماهية السياحة،

  معوقاتها.و اإلجتماعية و اإلقتصادية 

  ماهية السياحة املطلب األول:

 السائح.و ماهية السياحة و ، نهدف من خالل هذا املطلب إلى تحديد تاريخ نشأة السياحة   

 :تاريخ نشأة السياحة :أوال

سوف نستعرض بصورة مختصرة ثالث مراحل من و معناها مع تطور املجتمعات و لقد تطور مفهوم السياحة     

 هي:و مراحل تطور السياحة 

 القديمة:مرحلة العصور  .1

لكن إذا أطلقنا لفظ و لم يكن معروفا في العصور القديمة، و لفظ السياحة بمفهومه الحالي هو لفظ حديث    

هذا و السياحة على السياحة في العصور القديمة سنجد أن اإلنسان قديما كان غير مستقر في مكان ثابت، 

مة الفترة األولى من حياة اإلنسان أي تمثل مرحلة الحضارات القديو لحاجته في البحث عن مصادر الرزق، 

بالتالي كان اإلنسان و العصر البدائي، حيث لم يكن هناك قوانين تحكم تصرف اإلنسان سوى قوانين الطبيعة، 

من املكان الغير اآلمن إلى املكان اآلمن، حيث كان السفر ظاهرة و يتنقل من األرض القاحلة إلى األرض الخصبة، 

عند قيام و استفاء احتياجاته الشخصية، و الذي يهدف إلى إشباع نزواته و إلنسان، طبيعية مرتبطة بوجود ا

كان للفنيقين و التعليم، و التعلم و القيام بالحمالت العسكرية و الحضارات أصبح السفر وسيلة تجارية و      الدول 

لعل أهم الرحالت السياحية و الترحال البحري، و التنقل، فقد عرفوا بحب املخاطرة و السبق في اإلهتمام بالتجارة 

املبيا ملشاهدة التي تأتي إلى جبال  املجاورة األوربيةسكان األقاليم و   وفود اليونانيين القدماء و  اإلغريقفي بالد 

كان و قبل امليالد، هذا التوافد شجع على بناء الفنادق لزوار أثينا،  776األلعاب األوملبية التي شرع تنظيمها العام 

  )1(رن الرابع عشر قبل امليالد.ذلك خالل الق

 

 مرحلة العصور الوسطى: .2

املعروف أن اإلمبراطورية و هذه املرحلة بسقوط اإلمبراطورية الرومانية حتى القرن الخامس عشر  تبدأ   

التجاري و الحضاري و قد كانت مركز اإلشعاع الفكري و في العصور القديمة،  الرومانية آخر إمبراطورية نشأت

قد كان اتجاه السياحة في تلك العصور إلى التجارة، و كان لها الفضل األكبر في تطوير حركة األسفار عبر العالم، و 

الثامن عشر على تطوير مبادئ و الحج، رحالت الدراسة حيث انفرد العرب من الفترة املمتدة للفرن الرابع عشر 

قرطبة التي كانت أكثر املدن و بغداد و كانت البالد اإلسالمية أكثر تقدما من أوروبا و األسس األولى  وضعو السياحة 

من أشهرهم و  قد انطلق الرحالة العرب يجبون العالمو الحضارية و مركز الحياة الثقافية و ثراء من حيث التجارة 

ي العصور الوسطى، حيث قد أخذت السياحة الدينية أبعاد جديدة فو غيرهم، و ابن بطوطة، ابنجبير، البيروني... 

                                                           

السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي  ( في ظل اإلستراتيجية0252-2000السياحة في الجزائر اإلمكانيات و املعوقات )عوينان عبد القادر،  -)1( 

، 2012/2013، الجزائر العاصمة، 03أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية تخصص نقود و مالية، جامعة الجزائر  ،SDAT 2025 للتهيئة السياحية 

 .5 – 4ص.ص 
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كثيرا منهم كتبوا أوصافا و كان الحجاج على اختالف أديانهم يقومون برحالتهم الدينية إلى األماكن املقدسة، 

التعرف على و الذين يقيمون برحالت لغرض العلم  في نهاية العصور الوسطى ظهرت فئة طالبي العلمولرحالتهم 

الدول األخرى، هذه الفترة بمثابة بداية الرحالت التي كانت قاصرة على  النظم السياسية املوجودة فيو الغير  ءآرا

  )1(أموال فائضة عن الحاجة.و طبقة األرستقراطيين ألن السفر يتطلب وقت فراغ 

  :مرحلة العصر الحديث .3

تستحق  اإلجتماعيةو سفر بل أصبحت ظاهرة لها أبعادها اإلقتصادية و لم تعد هذه املرحلة مجرد حركة تنقل    

الثقافية التي شهدتها هذه املرحلة قد ساهمت و الحضارية و الصناعية و اإلهتمام، خاصة أن التحوالت الزراعية 

قطاع اقتصادي له دوره الذي ال يقل أهمية عن بقية القطاعات و بشكل كبير في بروز السياحة كنشاط إنساني 

املاكنة البخارية الذي غيرت اإلبحار و رة الصناعية م بدء الثو 1825-1700اإلقتصادية األخرى، كما شهدت الفترة 

املطاعم تزدهر في عواصم و البالونات الهوائية، كما بدأت الفنادق و بدأت مرحلة السكك الحديدية و الشراعي 

التي تمثلت في و هو اليوم الذي شهد مولد الرحالت السياحية سابقة اإلعداد  1841يوليو  05كان يوم و أوروبا، 

   )2(توماس كوك. يزي رحلة اإلنجل

    

 :السائحو  السياحةمفهوم : ثانيا

 مفهوم السياحة: .1

من عدة جوانب مثل  مكوناتهاو مفهوم السياحة و ماهية و تناولت العديد من الكتابات لصناعة السياحة    

ل وفقا لرؤية كتباين هذه التعاريف و الجوانب )اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية...الخ( مما ترتب عليه تعدد 

 للسياحة: التعاريف فيما يلي سنستعرض أهمو  باحث

السياحة بأنها ظاهرة من ظواهر العصر التي تنبثق من الحاجة املتزايدة  E- Guye Freulleعرف جوير فرولر    

ذات املتعة من اإلقامة في مناطق و الشعور بالبهجة و رونقها و االستجمام بجمال الطبيعة و للحصول على الراحة 

  )1(طبيعة خاصة.

الظواهر الناتجة و فتعرف السياحة بأنها مجموعة من العالقات  (Hunsiker & crapt)كربت  و حسب هنكسر و    

  )2(ليس مكان العمل األساس ي.و الدائم و إقامة أشخاص بحيث ال يكون مكان اإلقامة األصلي و عن السفر 

هي مجموع و السياحة ظاهرة تعبير يطلق على الرحالت الترفيهية،  :(O.M.Tتعريف املنظمة العاملية للسياحة )   

  )3(هي صناعة تساعد على سد حاجات السائح.و األنشطة اإلنسانية املوجهة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، 

                                                           

ذكرة مقدمة لنيل ، م -دراسة حالة الجزائر  –ستدامة دور القطاع السياحي في تمويل اإلقتصاد الوطني لتحقيق التنمية املحميدة بوعمشة،  –)1( 

عباس،  شهادة املاجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية و علو التسيير تخصص اقتصاد دولي و التنمية املستدامة،ن جامعة فرحات

 .   15، ص 2011/2012سطيف، 

ذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة م ،-راسة حالة الديوان الوطني للسياحةد –السياحية دور الترويج في ترقية الخدمات محمدي وافية،  –)2( 

 .5 – 4، ص.ص 2011/2012، الجزائر العاصمة، 03املاجستير في العلوم التجارية تخصص إدارة و تسويق الخدمات، جامعة الجزائر 

 .54، ص 2012سكندرية، األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإل ، الطبعة تسويق الخدمات السياحيةأحمد الطاهر عبد الرحمن،  -)1( 

اإلقتصادية، مؤسسة كنوز  ، مجلة الحكمة للدراساتالفرص اإلستثمارية لترقية السياحة الصحراوية في الجزائرقصاص فتيحة، قروج يوسف،  –)2( 

 .   38، ص 2016، الجزائر، العدد السابع، السداس ي األول الحكمة للنشر و التوزيع
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 ةأدخلت عليه بعض املفاهيم التي قامت بتحديدها وزار و كما تبنت الجزائر تعريف املنظمة العاملية للسياحة،    

 حيث عرفت السياحة كما يلي: ،السياحة

 أرض الجزائر خارج منطقة العبور؛كل مسافر تطأ أقدامه الداخل:  -

مهما كانت جنسيته و كل شخص يدخل التراب الوطني، مهما كان سبب تنقله أو دوافع دخوله، املسافر:  -

 بواخرهم طول مدة إقامتهمالذين يقيمون في و مكان إقامته، باستثناء السواح في نزهة أو رحلة بحرية، و 

 في البالد؛

 يغادرها في نفس السفينة و كل شخص يدخل الحدود البحرية الوطنية  الجوال في رحلة بحرية: -

 التي يقيم على متنها طول مدة إقامته؛و أو الباخرة التي دخل فيها، 

 

 )1( .ال يمارس نشاطا مأجوراو كل شخص يدخل التراب الجزائري الزائر:  -

 السائح:مفهوم  .2

يمكن تعريف السائح على أنه كل شخص يغادر مكان إقامته املألوفة إلى مكان آخر بهدف إشباع رغبة معينة،    

  )2(خالل مدة زمنية ال تتعدى اثني عشر شهرا متصلة، دون أن تكون غايته البحث عن منصب عمل.

 إعطاء تعريف للسياحة دون التعرض إليها كظاهرة، بالتركيز لجنة الخبراء السياحيينحاولت  1932في سنة و   

 في رأي اللجنة هم:وعلى تعداد الطوائف من األشخاص الذين يجب عدهم سياحا، 

 األشخاص الذين يقومون برحلة للمتعة أو ألغراض عائلية أو ألسباب صحية؛ -

علمية، إدارية، دبلوماسية، لحضور اجتماعات أو ألداء مهمات مختلفة ) األشخاص الذين يسافرون  -

 رياضية، دينية(؛

 األشخاص الذين يسافرون إلنجاز العمال؛ -

املشاركون في الرحالت البحرية على السفن، حتى لو قلت املدة التي يقضونها في البلد الذي تزوره  -

   )3(ساعة. 24السفينة عن 

تي حاليا تسمى منظمة السياحة العاملية الو  (LOUTO)هناك تعريف اإلتحاد الدولي ملنظمات السفر الرسمي و    

(OMT)  السائح هو كل شخص يقيم خارج موطنه  1963الذي قدم إلى مؤتمر األمم املتحدة في روما سنة "

 )4(ساعة على أن تتحول هذه اإلقامة إلى إقامة دائمة ". 24املعتاد لفترة تزيد عن 

                                                                                                                                                                                     
صص تنظيمات سياسية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية تخالسياحة و التنمية في املغرب العربيهادية يحياوي،  –)3( 

 .19، ص 2011/2012و إدارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .11 – 10ص.ص  القادر، مرجع سبق ذكره،عوينان عبد  -)1( 

طني األول حول امللتقى الو  ،-حالة الجزائر، تونس، املغرب  –دراسة مقارنة لواقع السياحة في دول شمال ايفريقيا بوفليح نبيل، تقرورت محمد،  -)2( 

 .3 – 2،ص.ص 2010ماي  12و  11معي، البويرة، يومي املركز الجا ،-لواقع و اآلفاقا –السياحة في الجزائر

ضمن متطلبات الحصول على  مذكرة مقدمة ،-لة جبال تيكجدة بوالية البويرة: الجزائرح –السياحة البيئية في املناطق الجبلية بوعشاش سامية،  -)3( 

 .5،ص 2012/2013، الجزائر، 03شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص اإلدارة البيئية و السياحة، جامعة الجزائر 

 لعمرانية فرع، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التهيئة االتوازن البيئي و التنمية السياحية املستدامة لوالية عنابةياسين مريخي،  -)4( 

 .14، ص 2010التهيئة اإلقليمية، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان 



 السياحة و سبل تشجيع اإلستثمار السياحي يف اجلزائر           الفصل الثاين                              
 

 
37 

 ثالثا: خصائص السياحة:

تأسيسا على التعريفات السابقة يتضح لنا أن السياحة تشمل كافة األنشطة التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير    

 )5(منها يمكن استخالص خصائص السياحة التالية:و مباشرة بتقديم مجموعة من الخدمات املختلفة للسياح، 

 

  السياحة من أهم القطاعات الخدمية التي أصبحت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل القومي، ألنها تمثل

نطاق السياحة الذي يتحرك فيه القطاع السياحي يمتد إلى و منظومة متكاملة من األنشطة املختلفة. 

لبيئة ي تطرأ على اخارج النطاق اإلقليمي للدولة الواحدة، لهذا فقطاع السياحة يتأثر أيضا باملتغيرات الت

 العاملية؛

  مقومات العرض السياحي تتميز بالندرة الشديدة للتغيرات التي تطرأ على قطاعات النشاط اإلنساني

 املورثات الحضاريةو األخرى في املجتمع، سواء تعلق األمر بالهبات الطبيعية التي تتمتع بها الدولة، 

 خدمات تكميلية؛و الحديثة أو باملكتسبات الحضارية بنى أساسية و القديمة 

  األنماط السلوكية، ألنه و اإلنتماءات و هو سوق متنوع الخصائص السوق املستهدف لقطاع السياحة

ع كل فئات املجتمع تساهم في تشكيل الطابو يمتد من مواطني الدولة الواحدة إلى مواطني الدولة األخرى. 

ديم ملزيج الخدمات السياحية املقدمة للسائح من طرف الدولة، ألنها كلها تشترك في تق أو الصورة املميزة

 الخدمات السياحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 أشكالها.و أنواع السياحة، أركانها  املطلب الثاني:

              أشكالها. و سنتطرق في هذا املطلب إلى أنواع السياحة، أركانها     

 أنواع السياحة:أوال: 

 هناك عدة تصنيفات للسياحة أهمها:   

 السياحة الدينية: .1

 مم مما جعلها موضوع اهتمام من قبل األ  السياحة وأكثرها رواجا ملا تمثله من قيم روحية أنواعتعتبر من أقدم    

 إشباع العاطفة الدينية و  يقوم هذا النوع من السياحة على أساس تلبية نداء الدينو الشعوب عبر األزمان، و 

هناك مناطق و النفس ي، و لالستشفاء الروحي و كذلك األضرحة للتبرك بها و املعلم الدينية و تشمل زيارة اآلثار و 

الفاتيكان بالنسبة و املدينة املنورة بالنسبة للمسلمين، و لها مكانة خاصة عند زائريها كمكة املكرمة و مقدسة 

   )1(املقدسة؛ للمسيحيين، إلى غير ذلك من األماكن

 

 

 

                                                           
، كلية -القانون و السياحة  –، املؤتمر العلمي الدولي الثلث ملستدامة في مصردراسة لفرص و تحديات التنمية السياحية اصالح زين الدين،  -)5( 

 .7، ص2016أفريل  27و  26الحقوق لجامعة طنطا، مصر، يومي 

حة مقدمة لنيل شهادة ، أطرو أهمية التسويق السياحي في تنمية القطاع السياحي بالجزائر "السياحة بالجنوب الغربي"بودي عبد القادر،  –)1( 

 .50، ص 2005/2006دكتوراه دولة في علوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  التاريخية:و السياحة األثرية  .2

ت كافة اإلنجازاو معرفة التراث املوجود في مختلف بقاع العام و حب للتطلع و العلمية و الفكر و هي متعة للذهن    

 في الطاسيلي  النقوش الحجريةو الحضارات التي تركها األجيال السابقين مثل األهرمات في مصر و 

مختلف البنايات القديمة و املكتبات و زيارة املتاحف و القصور القديمة و اآلثار الرومانية بالجزائر و الهقار و 

 كالقصبة، 

زيادة و التاريخ بهدف تنمية املعارف العلمية و البحثين في اآلثار و املثقفين و تستقطب هذه السياحة العلماء و 

 )1(لشعوب؛اكتشاف املوروث الحضاري القديم لو الفكري و التحصيل العلمي 

 السياحة العالجية: .3

اإلغريق الذين كانوا و لقد عرف اإلنسان ا النوع من السياحة منذ أقدم العصور. فقد عرفت منذ عهد الرومان    

ال يزال كثير من السائحين يقومون بالسياحة للهدف و . العالجو يقصدون العيون املعدنية من أجل االستشفاء 

نفسه، كما يقصد السائحون املناطق الجبلية ذات الهواء النقي التقاء أمراض الجهاز التنفس ي، كما يقصدون 

 )2(أماكن االستشفاء؛و تشمل هذه الزيارات املصحات و حمامات الصلصال لعالج أمراض الروماتيزم، و البحار 

 ة:السياحة الرياضي.4

تتركز هذه السياحة على املساهمة، املشاهدة أو تشجيع رياضة من الرياضات التي يميل إليها الفرد، مثل رياضة    

املتمثلة في كأس العلم لكرة القدم، حيث تتم التحضيرات و كرة القدم التي تحض ى بتنظيم أضخم تظاهرة رياضية 

تمس هذه و من التاريخ املبرمج إلجراء التظاهرة،  سنواتلهذه املناسبة الرياضية طيلة مدة زمنية تسبق األربع 

التحضيرات كافة القطاعات داخل الدولة املضيفة بدءا من مرافق رياضية، مؤسسات إيواء، وسائل نقل، برمجة 

  )3(مقابل هذا تجني الدولة املستضيفة مداخيل طائلة تساهم في تحسين ظروفها اإلقتصادية؛و رحالت شاملة، 

 عمال:سياحة األ  .5

لو أنه يوجد جدال كبير حول الطابع السياحي لهذا و يتعلق هذا النوع من السياحة بتنقل األفراد ألسباب مهنية    

يشمل هذا و أصبح اليوم مكرسا في كل بلدان العالم و اعتمدته و النوع، إال أن املنظمة العاملية للسياحة أخدت به 

 ينبغي اإلشارة هنا أيضا أن هذا النوع من السياحة غيرو الندوات... و امللتقيات و النوع كل من السياحة املؤتمرات 

سياحة املهرجانات و منفصل عن األنواع األخرى ألن سياحة األعمال تعتمد كذلك على السياحة الثقافية 

   )1(؛سياحة الترفيهو املعرض و 

 املهرجانات: و سياحة املعارض  .6

حيث نجد أن السياح ينتقلون بغرض مشاهدة املعارض التي تقام في الدول املختلفة  كاملعارض الصناعية 

يطل منها الزائرون على اإلنجازات العلمية معارض الكتاب، فأصبحت املعارض نوافذ حضارية و الفنية و التجارية و 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير تخصص النظرية تنمية و تطوير السياحة الصحراوية "دراسة حالة تمنراست"دحموني عبد الكريم،  -)1( 

 .7، ص 2006/2007اإلقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

اآلداب من  "، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فيمقومات التنمية السياحية في ليبيا "دراسة في الجغرافيا السياحيةسعيد صفي الدين الطيب،  -)2( 

 .14، ص 2001قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر، 

 .28هادية يحياوي، مرجع سبق ذكره، ص -)3( 

، مذكرة مقدمة لنيل رداية"ور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية و الحرفية "دراسة ميدانية حالة مدينة غدشنيني عبد الرحيم،  -)1( 

 .9، ص 2009/2010شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص تسويق الخدمات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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كون الزيارة بغرض الحضور أو املشاركة في الحضارية للدول املختلفة أما بالنسبة للمهرجانات تو التكنولوجية و 

  )2(.الجذب السياحيو التي تهدف إلى تحقيق الرواج العام و املهرجانات املختلفة الثقافية، الفنية، الرياضية 

 السياحة الترفيهية: .7

 تعني السياحة الترفيهية تغييرو من السياح  %75يعد هذا النوع من أقدم أنواع السياحة، إذ تجدب أكثر من     

 السمك  الترفيه عن النفس،من خالل ممارسة الهوايات املختلفة كصيدو مكان اإلقامة لفترة ما لغرض اإلستمتاع 

  )3(.الصحراوية...الخو زيارة املناطق الجبلية و الغوص و 

 ثانيا: أركان السياحة:

 )4(من خالل املخطط أدناه تتمثل أركان السياحة في:   

للنشاط يعتبر أحد األركان األساسية و ترتبط صناعة السياحة ارتباطا وثيقا بصناعة النقل،  النقل: -

 املواصالت ال وجود للنشاط السياحي؛و السياحي، فبدون النقل 

د ال يوجد سياحة باملعنى الحقيقي بدون وجود أماكن اإليواء، فإن أول ما يبحث عنه السائح عن اإليواء: -

 ل السياحة هو مكان اإلقامة؛وصوله للدولة مح

يحجز له مسبقا أو عند وصوله و ال تنجح أي سياحة بدون برنامج معين يتمتع به السائح  البرنامج: -

 الراحة و أماكن الترفيه و التاريخية و األماكن األثرية و هذه البرامج تشمل زيارة املتاحف و للبلد، 

 ية... باإلضافة إلى الخدمات السياحية األخرى املناطق العالجية أو الدينية أو الطبيعية أو الرياضو 

 كاملحالت، األسواق، املنتزهات، املنتجعات...؛

تتمثل في الخدمات األولية أو القاعدية الواجب توفيرها لقيام أي مشروع و  البنية التحتية للسياحة: -

 شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الطرق و منها شبكات املياه و سياحي أو منطقة سياحية 

املواصالت، الخدمات الصحية، البنوك... فانعدام هذه البنية ال تسمح ألي مشروع سياحي القيام و 

 تعتمد صناعة السياحة بصورة أساسية على البنية التحتية؛و بخدماته بصورة كاملة 

مكاتب و مشاريع اإلستقبال السياحي و يواء اإل و تتمثل في منشآت اإلقامة  البنية الفوقية للسياحة: -

السفر، الشركات السياحية، مكاتب إيجار السيارات، و املعلومات السياحية كوكاالت السياحة 

   . الخاملترجمين، املنظمات السياحية، املسارح، املالعب، السينما...

 

 

 

 

                                                           
إلقتصادية ا، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة املاجستير فرع العلوم ق التنمية املستدامةمساهمة القطاع السياحي في تحقيبهاز الجياللي،  -)2( 

 . 32، ص 23/01/2008تخصص اقتصار و تسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 ، مذكرةامج حصة  مرحبا"وصفية تحليلية لبر  السياحة الثقافية و تثمين التراث من خالل البرامج التلفزيونية في الجزائر "دراسةجميل نسيمة،  -)3( 

 .70، ص 2009/2010مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم اإلعالم و اإلتصال تخصص علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة وهران، وهران، 

ية فرع ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصاد-الة الجزائر ح –أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية كواش خالد،  -)4( 

 .27، ص 2003/2004التخطيط، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 لتبيان أكثر أركان السياحة نقدم املخطط التالي:و     

 .مخطط يوضح أركان السياحة(: 1-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلقامة         وسائل النقل         حجز البرامج الكاملة         

 

 

 

 رحالت داخلية 

 

 

 

 

 .26كواش خالد، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر:

 

 : أشكال السياحة:ثالثا

 )1(عدة أشكال حسب ما يلي: السياحة إلى يمكن تقسيم 

 حسب فئات السياح، هناك: .1

 املسافرين داخل هذا البلد؛و تشمل األشخاص املقيمين في البلد املعني و  السياحة املحلية: -

 يسافرون إليه؛و تشمل األشخاص غير املقيمين في البلد و  السياحة الوافدة: -

                                                           

، 2005ورية، العدد األول، س، مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية، دراسة إحصائية لواقع السياحة في سوريةعبد الهادي الرفاعي،  –)1( 

 . 3 -2ص.ص 

 النقل

 بري -
 حبري -
 جوي -

 اإليواء

 

 شقق -فنادق           -
 ابنسيوانت -       موتيالت -
 أخرى -        خميمات -

 الربانمج

 

 وكاالت السفر -
 الشركات السياحية -
 األماكن الثرية -
 األماكن السياحية -

 البنية التحتية 

 البنية الفوقية

 

 أماكن الرتفيه -
 خدمات سياحية -
 أماكن اترخيية -
 أماكن عالجية -
 أخرى -
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 .املسافرين إلى الخارجو تشمل األشخاص املقيمين في البلد و  احة الخارجية:يالس -

 حسب الطلب على السياحة، هنا:.2

 تشمل السياحة املحلية؛و  السياحة الداخلية: -

 السياحة الخارجية؛و تشمل السياحة املحلية و  السياحة الوطنية: -

  السياحة الخارجية.و تشمل السياحة الوافدة و  السياحة الدولية: -

 معوقاتها.و للسياحة  اإلجتماعيةو األهمية اإلقتصادية املطلب الثالث: 

 معوقاتها.و اإلجتماعية للسياحة و األهمية اإلقتصادية من خالل هذا املطلب سوف نتعرف على      

 )2(:للسياحة أوال: األهمية اإلقتصادية

أساليب إدارية، هو الوصول إلى تعظيم و نظم و تشييد بناءها على قواعد و إن الهدف من إقامة صناعة السياحة    

بالنسبة للمواطن مع حماية املوارد و املجتمع و اإلجتماعي لهذه الصناعة بالنسبة للدولة و اإلقتصادي الناتج 

مو فنونه من التأثر بفعل العوامل السلبية التي قد تنو عاداته و تقاليد املجتمع و املوارد السياحية، و الطبيعية 

م ضرورة وضع 1980سياحة العاملية سنة قد أكد إعالن مانيال عن الو التنمية الرشيدة. و بعيدا عن التخطيط 

صناعة السياحة في مكانها الصحيح باعتبارها ذات دور هام في عاملنا الديناميكي شديد التغير مشيرا إلى 

املؤسسات السياحية للنظر إلى السياحة وفقا ألبعادها الحقيقية التي تتضمن و الحكومة و مسؤوليات الدول 

هو و م 1994السياحة سنة و ، كما أعلن املجلس العالمي للسفر اإلجتماعيةو  املجاالت اإلقتصادية ة الثقافية

الصلب و منظمة موثوق بها أن السياحة أصبحت أضخم صناعة في العالم متخطية صناعة السيارات 

 اإللكترونيات و 

ي مصدر تعتبر السياحة في الوقت الحلي محركا رئيسيا من محركات التنمية اإلقتصادية فهو النشاط الزراعي، و 

خل على إعادة توزيع الدو يؤثر على حجم العمالة و هذا يؤثر ايجابيا على ميزان املدفوعات، و دخل للعمالت الحرة، 

على عالوة على تشغيل األيدي العاملة فإن للسياحة أيضا عائدات تنعكس بالفائدة و القومي داخل الدولة، 

ي يدفعها السياح تساعد الحكومات املحلية على السكان من خالل زيادة النشاط اإلقتصادي، فالضرائب الت

 غيرها من الخدمات.و الرعاية الصحية و تمويل التعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
متطلبات شهادة املاجستير في  ، مذكرة مقدمة الستكمالالنشاط البدني الترويحي و دوره في تطوير السياحة الرياضية بالجزائرتقي الدين قادري،  –)2( 

 .113 – 112، ص.ص 2011، الجزائر ، 03نظريات و منهجية التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 
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 ثانيا: األهمية اإلجتماعية للسياحة:

التي تنعكس و الثقافية لصناعة السياحة و يقصد باألهمية اإلجتماعية للسياحة رصد كل النتائج اإلجتماعية    

 عالقاتهم و الديموغرافية، باإلضافة إلى املالمح اإلجتماعية الخاصة بسلوكياتهم و على الجوانب الجغرافية 

الخصائص العمرانية، و األديان و اللغات و اآلداب و الفنون و التقاليد و الخصائص الثقافية املتعلقة بالعادات و 

 )1(تتمثل النتائج اإلجتماعية للسياحة فيما يلي:و 

طبيعة احتياجاته من الخدمات املختلفة باإلضافة إلى سماته و حجم و خصائص السائح الوافد  -

 الثقافية؛و اإلجتماعية 

مستوى تماسكهم الثقافي و مدى تأثرهم باألنشطة السياحية و مالمح سكان املناطق السياحية املضيفة  -

 الذي يحدد مدى استعدادهم للتأثر باآلخرين؛

 يين في املناطق السياحية؛السكان املحلو طبيعة العالقات املتبادلة بين السياح  -

 الخدمات املرتبطة بها؛و األنشطة  تعددو مدى رواج صناعة السياحة  -

تؤدي السياحة إلى خلق فرص جديدة للعمالة في الدول املضيفة للسياح بما يؤدي إلى رفع مستوى  -

 رفع املستوى اإلجتماعي للدولة السياحية؛و املعيشة 

تنقل كثير من العاملين في القطاع الزراعي إلى العمل في و  تسهيل التحرك اإلجتماعيو تشجيع السياحة  -

ورفع مستوى التدريب و زيادة فرص التعليم و الفوارق بين الدخول قطاع الخدمات مما يؤدي إلى تقليل 

 بالتالي رفع مستوى الحياة في الدول السياحية؛و الخدمات 

النشاطات الحضارية للسكان املحليين في و الصناعة التقليدية و املحلية تؤدي السياحة إلى بعث الفنون  -

 املنطق السياحية البعيدة عن املدن؛

   التراث. و البيئة و املحلية مع احترام خصائص املنطقة  تعمل السياحة على إحياء التقاليد املعمارية -

 ثالثا: معوقات السياحة:

 صعوبات تحد من نشاطها السياحي أو تؤثر على برامجها بصفة دائمة أو مؤقتة، و تواجه السياحة مشكالت    

 )1(أهم هذه املعوقات مايلي:و 

األمنية نتيجة للمقاطعة أو الحصار الذي يفرض على دولة ما، أو نتيجة للمعارضة و األوضاع السياسية  -

 أو الصراعات الداخلية يحول دون وفود السياح إليها؛

السياح،  الحتواءعدم توفر املرافق الضرورية و عدم توفر املرافق السياحية و احية نقص الخدمات السي -

 شركات النقل؛و املطاعم و الفنادق و محطات القطارات و املوانئ و نتيجة ملحدودية عدد املطارات 

 التي تشكل مانعا قويا يمنع السياحة؛و األوبئة التي تنتشر في بعض الدول بشكل مفاجئ و األمراض  -

 الطبيعية كلها تعد ظروفا طاردة للسياحة؛الكوارث  -

                                                           

 .30جع سبق ذكره، صشنيني عبد الرحيم، مر  -)1( 

ورها في التنمية ، في إطار امللتقى الدولي حول: اقتصاديات السياحة و دالسياحة كصناعة في اإلقتصاد الوطني "حالة الجزائر"زايد مراد،  –)1( 

 .6، ص 2010مارس  10و  09املستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أيام 
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على بعض املنتجات أو البرامج ينعكس بصفة  اإلقتصادعدم التنوع في عرض املنتج السياحي، حيث أن  -

 سلبية على خيارات السائح؛

عدم وجود مكاتب سياحية خارجية تتولى عملية الترويج في كافة الدول، تظهر عوامل الجذب السياحية  -

 كل ما يهم السائح.  و لدولة و مستوى جودة الخدمات السياحية املتوفرة في ا

 

 

  .التنمية السياحية دورها في تحقيقو  لجزائر لة يقومات السياحاملاملبحث الثاني: 

ذي الو عد مقصدا لعدد هائل من الزوار، جًدا التي ت كبيرة سياحية مقومات تمتلك التي البلدان من الجزائر تعد   

، لذا سنتطرق في هذا ضرورة اإلستثمار السياحي في هذا القطاعو  تحقيق التنمية السياحيةيساهم بدوره في 

 اإلستثمار السياحي. و ، التنمية السياحية املبحث إلى أسس القطاع السياحي

 في الجزائر أسس القطاع السياحياملطلب األول: 

 في الجزائر إضافة إلى أهم األثريةو التاريخية الطبيعية،  من خالل هذا املطلب إلى التعرف املقومات نهدف   

  املناطق السياحية.

 :للجزائر أوال:املقومات الطبيعية

ى تمتلك الجزائر مساحة شاسعة في القارة اإلفريقية بعد السودان، تمتد مساحتها من البحر املتوسط شماال إل   

متنوعة تتمثل في الشريط الساحلي الذي يمتد على طول تتوفر على مقومات و أعماق الصحراء الكبرى جنوبا، 

 من أهم شواطئها:و خلجان، و كلم من السواحل الرملية، تتميز بمناخ متوسط معتدل، تتخلله رؤوسا 1200

تتربع الجزائر على أربع أنواع من التضاريس املتباينة من و القالة. و وهران، الجزائر، عنابة، جيجل، سكيكدة 

هي تتابع من الشمال إلى الجنوب، ففي الشمال تمتد سهول التل الجزائري، مثل سهول نتيجة، و ناحية اإلمتداد، 

 وهران 

خديجة"  ، قمة "اللةيأتي بعدها حزام جبلي يحتوي على سالسل جبلية، منها جبل "شيليا" باألوراسو عنابة، و 

اريس الجزائر التي يمكن استغاللها في غيرها من الجبال التي تتميز بها تضو بجبال جرجرة بمنطقة القبائل الكبرى 

ممارسة بعض الرياضات و ترفيه و ما ينطوي على هذا النشاط السياحي من متعة و تطوير السياحة الجبلية 

ثلوج مثل: و أن ه الجبال تتوفر على مقومات الجدب السياحي من جمال الطبيعة، غابات و التزحلق، خاصة و 

هي تعتبر محطات عامة للتزلج و "تاغيالف" بوالية تيزي وزو، و" بوالية البويرة ، "التيكجدا"الشريعة" بوالية البليدة

طيور بمختلف األشكال و حيوانات و منابع مائية و غيرها شعابا و ممارسة هذه الهواية، كما تتخلل هذه الجبال و 

الجبلية. و الترفيهية  تلبية هواة السياحةو األلوان، مما يؤهل هذا املنتوج السياحي ليرقى إلى مستوى الطلب عليه و 

يظهر في الصحراء الجزائرية املمتدة على مساحة شاسعة تشكل أكثر و أما الجنوب فيمثله األطلس الصحراوي، 

تحتوي على عدد كبير من الواحات املتناثرة عبر الصحراء، تتميز و في املائة من املساحة الكلية للبالد،  80من 

من هذه الناطق بسكرة، غرداية، و سهول حجرية، و هضاب صخرية و  كثبان رمليةو تربة خصبة و بغابات النخيل 

أكثر ما يميز صحراء الجزائر منطقة "األهقار" و  تمنراست.و ، وادي سوف، عين صالح، ورقلة، تقرت، جانت أدرار

شواهد تحمل و  التي تكتس ي أهمية كبيرة من التراث الطبيعي للبالد، نظرا ملا يتوفر عليه من كنوز و بتمنراست 
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بسلسلة جبالها الشاهقة التي صقلتها و مناخها و الكثير من خصوصيات هذه املنطقة املتميزة بتنوع تضاريسها 

نباتية تدل على وجود و التي تميزها قمة "تاهات"، كما تحتوي صخورها على بقايا حيوانية  الرياح املحملة بالرمال

 الفيلة، و رة آالف سنة، كالزرافة، وحيد القرن الحياة من العصور الجيولوجية القديمة تعود إلى أكثر من عش

 . التاريخيو املنتشرة في معظم مناطق هذا املتحف الطبيعي  النقوش الصخريةو على ذلك تلك الرسوم  يشهدو 

استغالله للنهوض بالسياحة الصحراوية، و متنوعا يجب حمايته و تعتبر صحراء الجزائر منتوجا سياحيا ثريا و 

لتصبح مردودا لتحقيق إيرادات سياحية لخزينة الدولة إذا حض ي باهتمام في التوجهات اإلقتصادية املستقبلية 

         )1(للجزائر.

 :للجزائر األثريةو  ثانيا: املقومات التاريخية

بقايا نشاط إنساني تعود إلى نحو سبعة آالف و عرفت الجزائر الحضارة عبر مختلف العصور فقد عثر على أثار    

احتكت بعدة حضارات سجلها التاريخ كالحضارة الفينيقية التي تعامل معها األمازيغيون سكان و  ،عام ق.م

في وق.م 42ثم احتلها الرومان سنة  ،جق.م لحكم قرطاخضعت الجزائر في القرن السابع عشر و الجزائر آنذاك. 

بالرجوع إلى قائمة التراث العالمي املدرجة من طرف لجنة التراث و م بدأ عصرها العربي اإلسالمي.  682عام 

سالسل و العالمي في اليونسكو ضمن موقع التراث الدولية، التي يمكن أن تكون هذه املواقع طبيعية كالغابات 

 )2(املدن.و قد تكون من صنع اإلنسان كالبنايات و الجبال، 

 الجدول أدناه يبين بعض املواقع التراثية في الجزائر:و 

 

 

 (: املواقع التراثية في الجزائر1-2الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ة تير في العلوم اإلقتصادي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجساآلثار التنموية للسياحة "دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس و املغرب"عش ي صليحة،   -)1( 

 .31 – 30، ص.ص 2004/2005تخصص اقتصاد تنمية، جامعة باتنة، باتنة، 

ات ، امللتقى العلمي الدولي حول: اقتصادياإلقتصادية للدولة أهمية مقومات السياحة الجزائرية في التنميةموس ى سعداوي، حكيم بوجطو،  -)2( 

 .10، ص2009/20010السياحة و دورها في التنمية املستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 تاريخ إدراجه نوع التراث املواقع التراثية

 1980 ثقافي قلعة بني حماد

 1982 ثقافي جميلة

 1980 ثقافي وادي ميزاب

 1982 مختلط ناجيرتسالي 

 1982 ثقافي تيمقاد

 1982 ثقافي تيبازا

 1992 ثقافي قصبة الجزائر
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 ثالثا:املناطق السياحية في الجزائر:  

         )1(مناطق سياحية في الجزائر تبًعا لتنوع املعطيات الجغرافية: 06يمكن حصر    

 1200وتتميز هذه املنطقة بطول شواطئها  منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمالي: .أ 

ا قبل مكلم، وبعدد كبير من املواقع األثرية، والتي تعود إلى عهد الرومان والعرب املسلمين، وآثار تعود إلى عصور 

 التاريخ.

جد نمتًرا، كما  2308ديجة" بـ خجبلية في الشمال "اللة  والتي توجد بها أكبر قمة منطقة السلسلة األطلسية:.ب

جبال األوراس، الونشريس، وسلسلة جبال موازية للساحل تتميز بإمكانيات كبيرة لتنمية أنواع سياحية عديدة، 

 كالنشاطات الرياضية الشتوية )التزحلق، التسلق، الصيد...(.

 ري، وبمواقعها األثرية، وبضاعتها الحرفية والتقليديةوالتي تتميز بمناخها القا منطقة الهضاب العليا: .ت

 املتنوعة.

وهي املناطق الواقعة بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى، والتي يمكن فيها  منطقة األطلس الصحراوي:.ث

 تنمية السياحة املناخية، املعدنية، الصيد...الخ.

بها و والتي تتميز باعتدال درجات الحرارة، فهي أقل درجة من الصحراء الكبرى،  منطقة واحات الصحراء: .ج

 تتركز الواحات بنخيلها وبحيراتها، وفيها عّدة صناعات تقليدية.

 وهي املنطقة املعروفة بالجنوب الكبير ) الهقار، التاسيلي(، وتتميز باملساحات منطقة الصحراء الكبرى: .ح

، وبالحرارة املعتدلة طوال فصول السنة، والتي تشكل مصدًرا هاًما للسياحة الشاسعة، والجبال الشامخة

الشتوية، بفضل تنوع املناطق السياحية واملناخ في الجزائر، األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من 

استمرارية السياحة، وهو ما يساعد كذلك على عدم تركز النشاط السياحي خالل فترة زمنية محددة، ويؤدي على 

 النشاط السياحي خالل كل فصول السنة )القضاء على املوسمية(.

 املطلب الثاني: التنمية السياحية

 أهدافها.و سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم التنمية السياحية، محدداتها     

 أوال: مفهوم التنمية السياحية:

موارد مالية إضافية للسكان وتعمل على تحسين ميزان تكتسب التنمية السياحية أهمية متزايدة، كونها تؤمن    

املدفوعات، فهي تمثل إحدى الصادرات الهامة غير املنظورة، وعنصرا أساسيا في عناصر النشاط االقتصادي، 

ومنه يترتب على التنمية السياحية مجموعة من التأثيرات التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية في 

 )1(.السياحي )الدول املستقبلة( املقصد

اإلجتماعية داخل الدولة و "وسيلة لبلوغ غاية لتكون مع غيرها من أوجه التنمية اإلقتصادية  :تم تعريفها على أنهاو 

الرخاء اإلقتصادي املؤديان بدرجة كبيرة إلى اإلستقرار و مدروسا لتحقيق اإلستقرار اإلجتماعي و سبيال آمنا 

                                                           

 ، امللتقى العلمي الوطني حول: "السياحة في2025ق الواقع السياحي في الجزائر، و واقع النهوض به في آفاعبد القادر شاللي، عبد القدر عوينات،  –)1( 

 .4 – 3، ص.ص 2010ماي  12و  11الجزائر واقع و آفاق"، جامعة آكلي منحند أولحاج، البويرة، يومي 

، ملتقى نمية و التقليل من البطالةدور التنويع اإلقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التبربيش السعيد، شابي حليمة،  –)1( 

 .1، ص 2011نوفمبر  15/16حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، املسيلة، يومي 
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   )2(السياس ي".

يعود و هذا النمو يكون متواصال و في النشاط السياحي للبلد ازدهار و كما تعرف التنمية السياحية علة أنها: "نمو    

طموحات و آمال و يمكن تحديد التنمية السياحية من خالل األهداف العامة أي وضع غايات و بفائدة على الدولة، 

 )3(املخططات التنموية التي يقوم بإعدادها املختصون.و مستقبلية للوصول إليها من خالل تطبيق البرامج 

التنمية السياحية "هي مختلف البرامج التي تهدف إلى تحقيق الزيادة املستقرة املتوازنة في املوارد السياحية ف   

 )4(ترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي.و تعميق و 

 ثانيا: محددات التنمية السياحية:

 )1(السياحية املرجوة البد من مراعاة عدة جوانب:لتحقيق التنمية    

 التسهيالت السياحية: .1

كفاءة خدمات املرفق من مياه و حركة التنقل و وسائل اإلتصال و إضافة إلى مشروعات البنية األساسية كالطرق    

 الشرب و اإلطعام و األمن، فإنه من الضروري توفير التسهيالت املتعلقة باإلقامة و صحة و كهرباء و 

بأسعار و التذكارات، بحيث هذه الخدمات ذات نوعية جيدة و محالت بيع الهدايا و خدمات النقل السياحي و 

 تنافسية؛

 املوقع الجغرافي: .2

 قل يلعب املوقع دورا مهما في عملية التدفق السياحي، فاملوقع الجغرافي يمثل عامال أساسيا في تحديد نفقات الن

 عوامل املؤثرة في حركة السياحة الدولية العتبارات التوفير في الوقت، بذلك فهو يدخل ضمن الو الرحلة، و 

 انخفاض التكلفة فضال عن تنوع وسائل املواصالت، كم يعد البعد عن أسواق التصدير السياحي في أوروبا و 

هي مشكلة أغلب الدول النامية، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف النقل و أمريكا نقطة ضعف لها خطورتها، و 

من التكلفة التخفيض قدر اإلمكان و بالتالي يجب على هذه البلدان تخفيض سعر املنتوج السياحي و الجوي، 

 املرتفعة حتى تكون السعار تنافسية؛

 اإلمتيازات املمنوحة للمشروعات السياحية:.3

 . مراكز سياحية..و ياحي يتطلب موارد كبيرة إلنشاء املرافق السياحية األساسية، فنادق نظرا ألن النشاط الس   

غيرها من املشروعات التي تخدم القطاع السياحي، فإن مستثمري القطاع الخاص في الدول النامية يترددون عن و 

السياحية، مشاكل الحصول على  ذلك لعدة أسباب من بينها مشاكل تمويل اإلستثماراتو اإلستثمار السياحي 

    اإلجتماعية، إضافة إلى طبيعة الطلب السياحي.و العقار السياحي، تأثر صناعة السياحة بالتغيرات السياحية 

 

 

                                                           
ذكرة مقدمة ضمن م، اإلستراتيجية الترويجية و إسهاماتها في تسويق السياحة الداخلية "دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة"دماد نوال،  -)2(

 .8، ص 2009/2010متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص تسويق، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، 

 .81بهاز الجياللي، مرجع سبق ذكره، ص –)3( 

، "لية مؤسسات القطاع السياحي في الجزائر، التنمية السياحية املستدامة في الجزائر" دراسة أداء و فعاعيس ى مرازقة، محمد شريف شخشاخ -)4( 

 .6، ص 2010مارس  09/10امللتقى الدولي حول: اقتصاديات السياحة و دورها في التنمية املستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 

صال تخصص اتصال في اإلعالم و اإلت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير استراتيجية اإلتصال في تنمية السياحة بالجزائرسعد بلمداني،  –)1( 

 .69، ص 2010/2011"، الجزائر، 3استراتيجي، جامعة الجزائر "
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 : أهداف التنمية السياحية:ثالثا

ترشيد اإلنتاجية في و تعميق و تهدف التنمية السياحية إلى تحقيق الزيادة املستمرة املتوازنة في املوارد السياحية    

أهداف و متداخلة و هي عملية مركبة متشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها البعض و القطاع السياحي 

 )1(التنمية السياحية نوعان هما:

 األهداف العامة:. 1

ال  ما تعمل  التنمية السياحية في الدولة على تحقيقه بصفة عامة مثل: النمو السياحي املتوازن، بحيث هي كلو    

 املحافظة على تنمية نصيب الدولة منو تدعيم اآلثار اإلقتصادية للسياحة و يترتب عليه خلخلة اإلقتصاد القومي 

 زيادة الدخل السياحي اإلجمالي زيادة كبيرة...الخ.و األسواق السياحية في مواجهة املنافسة الدولية 

 هي:و لهذه األهداف العامة خصائص يجب أن تتوافر فيها و    

  ة تحقيقها عن طريق اإلستخدام األمثل للموارد الفنيو أن تكون أهدافا واقعية بمعنى أنها يمكن إدراكها 

 البشرية املتاحة؛و املادية و 

 أن تكون أهدافا شاملة أي تشكل كل ما يراد تحقيقه من نتائج؛ 

  وضع خطة الحتواء أي مشكلة طارئة لم تتوقع عند أن تكون أهداف مرنة أي تتسع بقدر اإلمكان

 التنمية.

 األهداف املحددة:. 2

 يسهل معها وضع جدول زمني لتنفيذو أما األهداف املحددة فهي تمثل نتائج واضحة املعالم يجب الوصول إليها    

هذه األهداف املحددة تضع عالمات على الطريق فهي في الواقع تفصيل و األعمال املطلوبة لتحقيق تلك األهداف، 

 تحديد لألهداف العامة. إن التخطيط العلمي للتنمية السياحية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنسيق و 

ثار اآلو اآلثار اإليجابية للتنمية السياحية مع تخفيف النتائج و تعظيم النتائج و التوازن بين القطاعات املختلفة و 

  السلبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ملاجستير في ، رسالة مقدمة لنيل شهادة االسياحة الجزائرية و دورها في كشف معوقات التنمية اإلجتماعية للبناء االسوسيوثقافيبشيرة عالية،  -)1( 

 .124، ص 2009/2010الجزائر،  "،2علة اإلجتماع، جامعة الجزائر "
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 السياحةشروط تطوير و اإلستثمار السياحي  املطلب الثالث:

 الشروط األساسية لتطوير السياحة كصناعة.و سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم اإلستثمار السياحي، آثاره    

 مفهوم اإلستثمار السياحي: أوال:

 يلي:  ما التعاريف هذه بين ومن املفهوم، بهذا تعلقةامل التعاريف من مجموعة هناك   

 ترد خدمة أو سياحي منتوج تثمين أو لخلق األموال رؤوس وتوجيه عملية استخدام هو السياحي "االستثمار   

  )1(".املستغلة األموال رؤوس على عائد وتحقيق الخدمة تسويق هذهبهدف  السياحي الجذب متطلبات ضمن

 تلبي والتي للسياحة االستثمارية أنه: "التنمية على السياحي االستثمار للسياحة العاملية املنظمة عرفت كما   

 مجال في املرشدة أنها القواعد للمستقبل، الفرص وتوفير حماية جانب إلى املضيفة واملواقع احتياجات السياح،

 التكامل معها ويتحقق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية املسائل فيها متطلبات تحقق بطريقة املوارد إدارة

 )2(نظم الحياة". ودعم الحيوي  والتنوع البيئية، والعوامل الثقافي

 أجنبية استثمارات من الدولة تستقطبه وما السياحة قطاع على ينفق ما اإلستثمار السياحي في مجموع يتمثلو     

 وتحقيق للنجاح كبيرة فرص من تتيحه ملا الواعدة األنشطة من السياحي ويعتبر االستثمار القطاع، لهذا موجهة

 واألجنبية املحلية األموال رؤوس تدفق مدى على يتوقف االستثمار السياحي تطور  أن كما معتبرة، مالية عوائد

 السياحية السوق  في عليه الطلب وحجم السياحي املعروض املنتوج قوة جانب إلى السياحة، مجال في لالستثمار

 )3(.السياحي باملنتوج للتعريف السياحي التسويق بعنصر الدولة اهتمام ومدى

 اإلستثمار السياحي:آثار  :ثانيا

اإلستثمارات السياحية بشكل عام تشكل دعامة اإلقتصاد الوطني، إال أن اإلستثمارات السياحية تلعب دورا   إن   

 )4(يمكن تلخيص اآلثار الناجمة عنها فيما يلي:و كبيرا في تنمية عدة دول 

 : اإلستثمارات السياحية كعامل للتوازن الجهوي  .1

اإلستثمارات السياحية في مختلف مناطق الدولة فإنها ستعمل على إظهار نوع من التوازن الجهوي إذا عممت    

 اإلجتماعية، خاصة أن املشاريع السياحية غالبا ما تقام بعيدا عن املناطق الصناعيةو من الناحية اإلقتصادية 

ت غالبا ما تستوعب هذه املشروعاو ة. املتميزة بجمال الطبيعو املرافق السياحية و تقترب من املواقع و التجارية و 

يترتب على ذلك رفع مستواهم املعيش ي نتيجة زيادة و تعمل على توظيفهم، و لسياحية الجديدة سكان تلك املناطق ا

صدر الداخلية. فاإلستثمارات السياحية تؤثر في التنمية اإلقليمية باعتبارها مو اإلقبال على السياحتين الدولية 

يعمل على تمسك السكان بأرضهم و هذا يقلل من فجوة األجور بين األقاليم املختلفة، و دخل تلك املناطق، 

 التقليل من نزوحهم.و 

                                                           

قى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين امللت، دور املوارد البشرية في نجاح اإلستثمارات السياحيةسارة بوسعيود، عبد الحميد بوشرمة،  -)1( 

      .2، ص 2016نوفمبر  10و  09من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي  الواقع و املأمول نحو اإلستفادة

 .   2سارة بوسعيود، عبد الحميد بوشرمة، مرجع سبق ذكره، ص  -)2( 

ياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول حول: السامللتقى العلمي الدولي ، واقع و تحديات اإلستثمار السياحي في الجزائرعمر بوجمعية، بالل معوج،  –)3( 

   .7، ص 2016نوفمبر  10و  09نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

نتيلة احية "دراسة حالة حمام مأهمية دراسة الجدوى اإلقتصادية في املشاريع اإلستثمارية السينادي مفيدة، مغتات صبرينة، ختو العالية،  -)4( 

 – 124، ص.ص 2016مجلة الحكمة للدراسات اإلقتصادية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، العدد السابع، السداس ي األول ، بغليزان"

125. 
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 دعم ميزان املدفوعات: .2

الذي يشمل و السياحة خاصة في عنصر حساب رأس مال ميزان املدفوعات، و يظهر دور اإلستثمارات عامة    

متها التي قدو لديها املتوفرة و لتي حصلت عليها الدولة من الخارج، قصيرة األجل او اإلستثمارات بشقيها طويلة الجل 

 ما عليها للخارج من التزامات. بهذا نجد أن اإلستثمارات السياحية تساهم مساهمة فعالة فيو للخارج كمدفوعات 

 ذلك بدل سداده على حساب احتياطاتها من الذهب أو العملة الصعبةو تغطية جزء من عجز ميزان املدفوعات 

 الذي بدوره يؤثر على وضع العملة املحلية للدولة.و 

 املحافظة على التراث الوطني:.3

خاصة املتعلقة باملزايا و دائمة و عناصر جدب سياحية عديدة مفيدة و تظم العديد من الدول مقومات    

خاصة و السياحية ال تحتاج لعناصر معقدة في إبرازها  بما أن اإلستثماراتو التراثية للدولة. و التاريخية 

ا هذا مو الحرف، و املشاريع كالصناعات التقليدية و التكنولوجيا منها، فإنها تعمل على تحفيز املزيد من األعمال 

توفير و إيجاد املزيد من الصناعات الخفيفة و يعمل على خلق فرص عمل جديدة، و يحافظ على التراث الوطني 

متنوعة. كما تتميز املشاريع الخدمية بمعدالت أسعار منخفضة مما يضفي عليها ميزة نسبية مناصب شغل 

 خاصة.

 الشروط األساسية لتطوير السياحة كصناعة:: ثالثا

 )1(التالية: األساسية الشروط توفر ينبغي فانه فاعلة صناعة السياحة تكون  لكي   

 املضيفة؛ الدولة في املستويات أعلى من بالسياحة قناعةو  إيمان -

 منضبطا؛و  منظما نشاطا السياحة تكون  أن -

 الطبيعة، على الحفاظ مثل الخارجية،و  الداخلية البيئة على الحفاظ في السياحة تساهم أن -

 الشعبي؛ الفولكلور و  التقاليدو  العاداتو  الحضاري، املوروثو  

 الرضا درجات أعلى تحقيقو  السياح رغبات إشباع على قادرة مؤهلة كوادر السياحة لصناعة تتوفر أن -

 لديهم؛

 التعليم؛و  املحاماة الطب، مثل األخرى  باملهن أسوة للمهنة أخالقيات الضيافة صناعة تملك أن -

 تدعمو  تكمل رائدة كصناعة بدورها اإلقرارو  االعترافو  الوطني، االقتصاد من يتجزأ ال جزءا تكون  أن -

 املضيف؛ البلد في الصناعات األخرى 

 صحيحة؛ تكنولوجيةو  علمية أسس على مبنية تكون  أن -

 ايجابي؛ بشكل املتغيرات مع تتكيف أن -

 دوري؛و  منظم بشكل تطويرها يتم أن -

 البلد بين الصحيحة التفاعلية العالقات خالل من الشعوب حضارات بين املنشود التفاعل تحقق أن -

 الزائر؛ الضيفو  املضيف

 املنشود النجاح يحدد الجيد السياحي التخطيط ألن متقن، بشكل لها مخطط السياحة تكون  أن -
                                                           

تفادة من التجارب الدولية امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول نحو اإلس، ماهية الظاهرة السياحيةحبيلي حياة،  –)1( 

 .9، ص 2016نوفمبر  10و  09الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 تها؛املنتفعين بخدماو  السياحة ملؤسسات

  بها، التمسكو  الستغاللها القوة مكامن على التعرفو  الصحيحة، السياحية االستراتيجيات رسم -

 .التهديداتو  الفرص معرفةو  منها، للتخلص مكامن الضعف تشخيصو 

 

 سبل تشجيعه.و  السياحي في الجزائر  املبحث الثالث: واقع اإلستثمار 

 جذب إلى الجزائرية الحكومة تسعى هذا وعلىتعتبر السياحة بديال استراتيجيا إلستغالل املوارد السياحية،    

 سبل تشجيع  . لذا سنتطرق في هذا املبحث إلى وضعية السياحة في الجزائر،السياحي املجال في االستثمارات

  آليات تدعيمه. و النهوض بالقطاع السياحي  السياحي فيها إضافة إلى طرق  دعم اإلستثمارو 

 وضعية السياحة في الجزائر املطلب األول:

مكانة التمويل  نهدف من خالل هذا املطلب إلى التعرف على الوضعية اإلقتصادية للسياحة في الجزائر،   

   .الجزائر في السياحة صناعة ونقائص معوقاتو  ،ما بعدهاو السياحي في مخططات التنمية 

 )1(أوال: الوضعية اإلقتصادية للسياحة في الجزائر:

 املحلي الناتجفي  السياحة قطاع مساهمة متوسط أن إلى السفرو  للسياحة العالمي املجلس إحصاءات تشير   

 في للجزائر اإلجمالي املحلي الناتج في السياحة قطاع مساهمة متوسط ، أما% 10إلى  العالمي تصل PIBاإلجمالي 

  2014 سنتي بين%  1.5 إلى النسبة هذه انخفضتو ،  1.7 %بحوالي قدر الثالثة األلفية من األول  العقد

 ويمكن ، اإلجمالي املحلي الناتج في السياحة قطاع مساهمة محدودية على دليل إال هي ما النتائج هذهو  2012و

 التنمية تحقيق عملية في أساس ي بشكل وإشراكه القطاع هذا بتنمية الدولة اهتمام عدم إلى ذلك تفسير

 بوتيرة للبالد االقتصادية التنمية تحقيق في أهمية األكثر باعتباره املحروقات قطاع على واعتماده، الشاملة

 العربية الدول  لبعض اإلجمالي املحلي للناتج السياحة قطاع مساهمة نسبة مع النسبة هذه قارن  إذاو  ،أسرع

 الدول  لهذه النسبة هذه قدرت 2007 سنة في حيث ذلك، عكس لوجدنا واألردن والبحرين وتونس ومصر كاملغرب

 .العالمي املتوسط يقارب ما وهذا  %8.5  بحوالي املتوسط في

 دينار مليار 237 بقيمة( املطاعم-املقاهي-الفندقية) السياحة مجال في مداخل 2014 سنة سجلت كما   

 اإليواء صيغةو  مصنفة الغير املرافق احتساب بدون  املصنفة الفنادق في مبيت ماليين 9عامل  261289وبحوالي

 مالية كالقيمة جزائري  دينار مليار 84,7 خصصت نفس السنة ومن االصطياف، موسم في خاصة الخواص عند

 الخاص القطاع أما ،(السياحي العقار يئةتهو  املوجودة الفندقية الحظيرة عصرنة)  العام للقطاع استثمارية

 هذه كل الحقيقة في .الخاص للقطاع االستثمارية املالية القيمة تمثل جزائري  دينار مليار 234 له خصصت

 بقطاع والنهوض لتنمية االقتصادية اإلصالحات مراحل ملختلف للدولة العديدة املحاوالت على داللة هي النتائج

 السياحة قطاع على واالعتماد النفطية التبعية من الخروج أجل من أكثر تسعى أن الجزائر على ولكن السياحة،

 .املستدامة االقتصادية التنمية لتحقيق ثاني كمورد

 

                                                           

، امللتقى العلمي الدولي ليل السببيةكامل املشترك و تحالسياحة و النمو اإلقتصادي في الجزائر األدلة من التبن زعرور شكري، ساطور رشيد،  –)1( 

 10و  09حول: السياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

 .  176-175، ص.ص 2016نوفمبر 



 السياحة و سبل تشجيع اإلستثمار السياحي يف اجلزائر           الفصل الثاين                              
 

 
51 

  )1(ما بعدها:و التمويل السياحي في مخططات التنمية مكانة ثانيا: 

لقطاع ا لهذا املوجهة املالية االعتمادات اتسمت وقد االقتصادية التنمية في باألولوية السياحي القطاع يحظى لم   

 القطاع برمجة مت (1969 -1967الثالثي ) املخطط التنمية، ففي مخططات مختلف في الشديد باالنخفاض

 من %02.54بنسبة  أيسياحية،  كاستثمارات جزائري  دينار مليون  282له  في هذا املخطط وخصصت السياحي

 مالي غالف له خصص ( فقد1973 -1970األول ) الرباعي املخطط املخطط أما لهذا املخصصة الكليةاالعتمادات 

 االستثمارات حجم وصلت حين االستثمارات في إجمالي من %02.5مليون دينار جزائري أي بنسبة  700ب  يقدر

 عما %100تفوق  بزيادة أي جزائري، دينار مليون  1230( حوالي 1977 -1974الثاني ) الرباعي املرصودة للمخطط

 الخماس ي للمخطط وخصص .االستثمارات إجمالي من %01.4بنسبة  األول  الرباعي املخطط في الحجم كان عليه

املخطط  االستثمارات وفي إجمالي من %0.85بنسبة  دينار مليون  3400ب  مالي ( غالف1984 -1940األول )

 مليون  1800يقدر ب  مالي غالف لها خصصت سياحية مشاريع عدة ( برمجت1989 -1985الثاني ) الخماس ي

 االستثمارات. إجمالي من % 6.4دينار بنسبة 

 تميزت هذه وقد السوق، اقتصاد إلى االشتراكي نظامال من تحوال الجزائر ( شهدت2000 -1999الفترة ) وخالل   

 وعلى واألجنبية، الوطنية الخاصة لالستثمارات لملجاا وإفساح االقتصادي النشاط في الدولة دور  بتقلص املرحلة

السياحي  لالستثمار امتيازات عدة وضعت كما السياحة قطاع خصخصة في شرعت األخرى، القطاعات باقي غرار

 .1993أكتوبر  05في  الصادر االستثمار قانون  حسب

قطاع  تطوير أجل من إستراتيجية إعداد في السياحة قطاع على الوصية الوزارة ، بدأت2000سنة  وفي   

 للتنمية أعمال مخططعنوان: " تحت 2011سنة  النهائية صياغتها إلى ، وخلصت2010آفاق  في السياحة

 . ومن2013 آفاق في جديد مشروعا فأصبح عليه تعديالت "،  وأدخلت 2010آفاق  الجزائر في املستدامة للسياحة

 الخدمات نوعية وتحسين والحضارية، والدينية والثقافية الطبيعية الطاقات البرنامج تثمين أهداف هذا

 ىعل واملحافظة املحلية، التنمية في واملساهمة والسياحية، الفندقية للمؤسسات إعادة االعتبار وكذا السياحية،

 .باستمرار املتزيد الوطني الطلب حاجات تلبية إلى باإلضافة .السياحة البيئية لتوسع الحسنة الفضاءات البيئة

بمبلغ  الكلية االستثمارات مجموع من %1 يتعدى لم القطاع السياحي في االستثمارات حجم فان ذلك ورغم

 .2012-2002الفترة  في دينار مليون  135595

في  الحقيقيةو  الفعلية الدولة إلدارة ترجمةو  كتجسيد 2025 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط جاء قدو    

 واإلستراتيجية الجزائرية، للسياحة املرجعي اإلطار يعتبر الذي املخطط هذا وجسد وطنية، أولوية السياحة جعل

  .املستدامة التنمية إطار في والطويل واملتوسط القصير املدى على للجزائر الجديدة السياحية

 

 

 

 

                                                           
لجزائر بين الواقع و امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في ا، لتطوير قطاع السياحة في الجزائرآلية بديلة  Crowdfundingشتوان صونية،  –)1( 

 .12 -11، ص.ص 2016نوفمبر  10و  09املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 الجزائر: في السياحية صناعةال ونقائص معوقاتثالثا: 

 مجاالت في دورها وتقلص تؤخر التي والنقائص املعوقات من عدد الجزائر في السياحية وتنمية صناعة تعترض   

  )1(:أهما من والتي واالجتماعية التنمية االقتصادية

 :السياحي بالتخطيط الخاصة . املعوقات1

 الخاصة والبيانات املعلومات توفر أن شك فال السياحي، واإلحصاء للمعلومات الجيد النظام غياب في وتتمثل   

 بعض في اإلحصائي فالنظام .التخطيطية األعمدة أحد تعتبر معين بنشاط املتعلقة وأ الجذب السياحي بمناطق

 على السائحين بتصنيف الخاصة األرقام بعض على ويقتصر الشمول بعدم  يتصف منها العربية خصوًصا الدول 

 وعدد 2011-2007للفترة  يعود في الجزائر السياحة عن الوطني الديوان إحصائيات آخر) الجنسية حسب

 غياب في يكمن هذا النظام في السلبي الجانب إن، السياحية الليالي وعدد السنة شهور  على موزًعا السائحين

  :مثل السياحة مجال في بالتخطيط القائمين أو للباحثين والالزمة املهمة املعلومات من الكثير

 (؛جوا أو بحرا أو برا) البلد إلى الوصول  طريقة حسب على السياح توزيع -

 ؛القدوم من الغرض -

 والغرف الشقق، الشباب بيوت،  السياحية القرى  الفنادق، ،املصايف ،املدن) السياح إقامة أماكن

 (؛املفروشة

 ؛السائح يزورها التي األماكن -

 ؛القدوم وبلد والجنس السن حسب على السياح تصنيف -

 ؛واملدة الجنسية حسب على الترانزيت أو السريعة الرحالت في السياح تصنيف -

 .السياحية األماكن في السياح رأي استطالع -

 السياحة: قطاع في االستثمارات توجيه . سوء2

 تركز واألجنبية الوطنية السياحية االستثمار شركات بعض أن السياحية الدول  من العديد في يالحظ حيث   

 ىعل وذلك .الليلية الترفيه ومحالت كالنوادي فيها يرغب أو السائح يحتاجها ال قد ضيقة مجاالت في اتهااستثمار 

ية العالج السياحة الصحراوية أو السياحة على مثال كالتركيز املحلي، ميزة املنتوج تبرز التي االستثمارات حساب

 .األمثل( اإلستغالل مستغلة غير معدني حمام 200)

 السياحي: التسويق فعالية عدم. 3

 ن يكو  واإلعالن الدعاية خالل من السياحي فالتسويق السياحي، املنتج بيع في هام بدور  السياحي التسويق يقوم   

 لسياحيا والتسويق الشراء، عملية من املستهلك يتوقعها التي واملتعة الرضا على يعتمد ملنتج ضرورًيا بالنسبة أمًرا

 في املتوفر أفضل هو عنه املعلن السياحي املنتج بأن لديه القناعة ويولد رغبة املستهلك يثير الذي هو الناجح

 .املطلوبة رغباته ويلبي العاملية السياحة سوق 

 التضخم. 4

                                                           
لعلمي الدولي حول: السياحة في اامللتقى ، الجزائر كأداة لتحقيق التنويع اإلقتصادي آفاق و تحدياتصناعة السياحة في هري بالل، سوفي نبيل،  –)1( 

ص ، ص.2016نوفمبر  10و  09الجزائر بين الواقع و املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

5 - 7.  
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 يةالشرائ لقدرتها وفقدنها الوطنية، العملة قيمة وانخفاض والخدمات السلع أسعار في املستمر االرتفاع يعتبر   

 من تعاني التي الدول  أكثر من الجزائر وتعد .ما بلد في السياحي الطلب على املؤثرة العوامل االقتصادية أحد

 وقلة اإلنتاجية انخفاض أهمها من أسباب عدة إلى ذلك ويعود التضخم السنوي، معدل في املستمر االرتفاع

 .الطلب بحجم قياًسا العرض

 للسياحة: املساعدة الخدمات مستوى  انخفاض. 5

 الكثير في والخارجية الداخلية والالسلكية السلكية االتصاالت ووسائل املواصالت لطرق  النسبي التحسن رغم   

 االتصاالت خدمات ضعف من تعاني مازالت الثالث العالم في بالسياحة املعنية الدول  أن إال العالم، دول  من

 التي املواصالت وطرق  واإلنارة والكهرباء املياه وشبكات الصحي الصرف تتعلق بمشاريع أخرى  مشكالت من وكذلك

  .املتنوعة السياحية واألماكن املواقع بين تربط

 االجتماعي: واألمن السياس ي االستقرار. 6

 األمني االستقرار من عالية بدرجة السياحية الدول  تمتع بضرورة واالقتصاد السياحة خبراء أصوات تعالي رغم   

 األمني االستقرار قلة من تعاني زالت ما الجزائر رأسها وعلى الثالث العالم دول  من العديد إال أن والسياس ي،

 زالت ما فالجزائر والفساد الجريمة وتفش ي البطالة وانتشار وتدهور االقتصاد القانون  لضعف نظرا والسياس ي

 الجوار دول  منها تعاني التي اإلستقرارحالة  إلى باإلضافة الغذائي، واألمن الصحي، لألمن غياب من تعاني

 الدول. هذه في اإلرهاب ظاهرة واستفحال

 متكيفة: غير مالية وخدمات بنوك. 7

 املقدمة الخدمات سواء العصرية، الخدمات عن ومتخلفة ضعيفة الجزائر في املالية والخدمات فالبنوك   

 إيفاد أو لإلستقبال بالنسبة سواء العمليات بتوطين تسمح ال قوانين كذلك للسياح األجانب، أو للمحليين

 اإلستثمار طبيعة مع السياحي والنشاط تمويل اإلستثمار طريقة تعارض وأيضا الخارج، إلى السياح

 العصرية: السياحة مع متكيف غير وتنظيم تسيير. 8

 الجزائر، في السياحة تسيير على التسيير هذا سوء انعكاس يدرك الجزائر في التسيير أوضاع في املتمعن إن    

 في البيروقراطية إلى باإلضافة والدولي، الوطني الصعيد على السياحة تطور  ومتابعة أدوات التقييم غياب كذلك

 .التأشيرات استخراج إجراءات

 الجزائرية: السياحة وخدمات املنتوج نوعية ضعف. 9

 املحليين للسكان بالنسبة السعر في مرتفعة خدمات والخاصة، العمومية الفضاءات والصيانة النظافة ضعف   

 نقص ذلك إلى يضاف .املحلية املنتجات تبرز جذابة خدمات غياب ،(املغاربية)الدولية أقل للمنافسة نوعية وذات

 مع مالئمة غير تكوين ونوعية خاصة، والفنادق السياحية والخدمات في املؤسسات املستخدمين ومهنية تأهيل في

   .بامتياز سياحي عرض متطلبات

 : سبل تشجيع و دعم اإلستثمار السياحي في الجزائر.املطلب الثاني

مصادر تمويل  التدابير املعتمدة لتشحبيع اإلستثمار السياحي في الجزائر، سنتعرف من خالل هذا املطلب على   

 املؤسسات املالية الداعمة لهذا القطاع.و املشاريع السياحية 

 أوال: التدابير املعتمدة لتشحبيع اإلستثمار السياحي في الجزائر:

 العام: بالنظام املتعلقة االستثمار امتيازات  .أ
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  :)1(قسمين إلى للمستثمرين املمنوحة العام بالنظام املتعلقة االستثمار امتيازات تقسيم يمكن

 االستثمار: إنجاز مرحلة عند .1

    تتجاوز  ال مدة في اإلنجاز، مرحلة عند جبائية امتيازات من العام النظام إطار في االستثمارات تستفيد   

 كما يلي: وهي سنوات 3

 االستثمار؛ إطار في املنجزة العقارية املشتريات لكل بالنسبة بمقابل، امللكية نقل ضريبة من اإلعفاء -

 والزيادات التأسيسية العقود تخص  (5 ‰)تقدر منخفضة بنسبة التسجيل، مجال في ثابت رسم تطبيق -

 املال؛ رأس في

 الحصول  تاريخ من ابتداء العقاري  الرسم من االستثمار إطار في تدخل التي العقارية، امللكيات إعفاء -

 عليه؛

 إنجاز في مباشرة تدخل التي والخدمات، السلع على (TVA)املضافة  القيمة على الرسم من اإلعفاء -

 محلية؛ أو مستوردة أكانت االستثمار سواء

 تدخل التي املستوردة السلع على الجمركية الرسوم مجال في (%3 ) ب تقدر منخفضة، نسبة تطبيق -

 .االستثمار إنجاز في مباشرة

 االستغالل: مرحلة عند .2

 : التالية االمتيازات من استغالله في الشروع تاريخ من ابتداء االستثمار يستفيد كما   

 ؛(IBS)الشركات  أرباح ضريبة من اإلعفاء -

 .(TAP)حاليا  املنهي النشاط على الرسم من اإلعفاء -

 استثنائيا: املمنوحة االمتيازات .ب

 :يلي مما االستثمارات هذه تستفيد :ترقيتها يجب التي املناطق في املنجزة االستثمارات.1  

 : عليها املتفق اآلجال وحسب اإلنجاز بعنوان .أ  

 االستثمار؛ إطار في تتم التي العقارية املقتنيات كل يخص فيما بعوض امللكية نقل حقوق  دفع من اإلعفاء -

 التأسيسية العقود يخص فيما باأللف 2 قدرها مخفضة بنسبة التسجيل مجال في ثابت حق تطبيق -

 املال؛ رأس في والزيادات

 األساسية باملنشآت املتعلقة األشغال يخص فيما تقييمها بعد باملصاريف كليا أو جزئيا الدولة تكفل -

 االستثمار؛ إلنجاز الالزمة

 مباشرة تدخل التي املستثناة غير والخدمات السلع يخص فيما املضافة القيمة على الضريبة من اإلعفاء -

 محليا؛ مقتناة أو مستوردة سواء كانت املشروع إنجاز في

 والتي املستوردة املستثناة، غير السلع يخص فيما الجمركية الحقوق  مجال في املخفضة النسبة تطبيق -

 .اإلستثمارإنجاز  في مباشرة تدخل

                                                           

ئر لتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزاامل،   التدابير الجبائية املعتمدة لتشجيع اإلستثمار السياحي في الجزائرفاتح أحمية، نصيرة يحياوي،  –)1( 

 .8 -7، ص.ص 2016نوفمبر  10و  09بين الواقع و املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 : املستثمر من طلب على بناء الضرائب مصالح طرف من اإلستغالل إنطالق معاينة بعد .ب

 املنهي؛ النشاط على الرسم ومن الشركات، أرباح ضريبة من الفعلي النشاط من سنوات 10 ملدة اإلعفاء -

 في لتدخ التي العقارية امللكيات على العقاري  الرسم من اإلقتناء تاريخ من إبتداءا سنوات 10 ملدة اإلعفاء -

 اإلستثمار؛ إطار

 اإلهالك. وآجال العجز تأجيل مثل اإلستثمار، تسهل أو تحسن أن شأنها من إضافية مزايا منح -

 الوطني: لإلقتصاد بالنسبة الخاصة األهمية ذات اإلستثمارات .2

 تستعمل عندما السيما الوطني لإلقتصاد بالنسبة الخاصة األهمية ذات لإلستثمارات املمنوحة اإلمتيازات   

 .مستدامة تنمية إلى وتفض ي الطاقة وتدخر البيئة على تحافظ شأنها أن من خاصة تكنولوجيا

 : يلي بما جزء أو كال اإلستثمارات لهذه منحها يمكن التي املزايا تخص أن ويمكن   

 : سنوات 5 أقصاها وملدة اإلنجاز مرحلة في. أ 

 اإلقتناءات على املطبقة الجبائي الطابع ذات األخرى  اإلقتطاعات من وغيرها والضرائب الرسوم من إعفاء -

 اإلستثمار؛ إلنجاز الضرورية والخدمات للسلع املحلية السوق  من أو اإلستيرادطريق  عن سواء

 يجب الذي القانوني اإلشهار وكذا لإلنتاج املخصصة امللكيات بنقل املتعلقة التسجيل حقوق  من إعفاء -

 عليها؛ يطبق أن

 املال؛ رأس في والزيادات للشركات التأسيسية العقود يخص فيما التسجيل حقوق  من إعفاء -

 لإلنتاج. املخصصة العقارية امللكيات يخص فيما الرسم من إعفاء -

 اتعده التي االستغالل في الشروع معاينة تاريخ من ابتداء :سنوات 10 أقصاها وملدة اإلستغالل مرحلة في .ب

 :املستثمر بطلب من الجبائية املصالح

 الشركات؛ أرباح ضريبة من اإلعفاء -

 املنهي. النشاط على الرسم من اإلعفاء -

به  مول املع للتشريع طبقا إضافية مزايا منح لإلستثمار الوطني يقرر املجلس أن يمكن املذكورة املزايا على زيادة   

 اإلستمارات على للحصول  الالمركزية الوحيدة الشبابيك من بالتقرب اإلمتيازات هذه على الحصول  ويمكن

 يمكنهم وكما مللئها، الضرورية املساعدات كل على الحصول  وكذا املزايا وطلب اإلستثمار بتصريح الخاصة

 .اإللكتروني املوقع من خالل اإلستمارات هذه على الحصول 

 

 مصادر تمويل املشاريع السياحية:ا: ثاني

 )1(:هما السياحية املشاريع لتمويل أساسين مصدرين يوجد   

 الداخلية: املصادر .1

 أو كانت سياحية شركة أي في املساهمين على السنوية األرباح توزيع سياسة تتحدد ما غالبا :املحتجزة األرباح. أ 

 لتمويل رئيسيا مصدرا املحتجزة األرباح تعتبر حيث الشركة إدارة قبل من املحتجزة األرباح على معدل تجارية
                                                           

 ودولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع امللتقى العلمي ال، التمويل كركيزة أساسية لنجاح اإلستثمارات السياحيةحمزة العرابي، إيمان نوارة،  –)1( 

  .215 -212، ص.ص 2016فمبر نو  10و  09املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 املساهمين على األرباح توزيع فإن به مرغوب الشركات أعمال في أن التوسع من الرغم وعلى .املنشآت في التوسع

 وبالتالي أقل محتجزة أرباح معناه األرباح توزيع فارتفاع معدل :متعارضان الهدفان وهذان به مرغوب اآلخر هو

 الضروري  من يصبح ذلك وعلىلألسهم  السوقية القيمة في وبالتالي املستقبلية األرباح في أبطأ أو أقل نمو معدل

 العوامل إليه بتحليل التوصل يمكن ما وهو احتجازها من بدال األرباح توزيع الشركة تستطيع مدى أي إلى دراسة

 القروض بسداد الشركة تقوم فعندما الديون  سداد إلى الحاجة بينها من والتي األرباح توزيع سياسة في املؤثرة

 قيمة لرد ترتيبات عمل أو جديد قرض عمل طريق عن االستحقاق عند القرض تسديد إما :فإنها تواجه بديلين

  .األرباح احتجاز يتطلب ذلك فإن تماما القرض استهالك هو كان القرار فإذا الذاتية، أموالها من القرض

 األصول  من أصل ملالك عليها متفق بمواعيد محددة مبالغ دفع املستأجر يلزم عقد انه على يعرف :االستئجار ب.

  سنة 20 تكون  ما غالبا والتي التعاقد لفترة املستأجر األصل يقدمها التي األول بالخدمات انتفاع لقاء

 االستئجار فإن ولهذا خدماته من لتنتفع األصول  من باستئجار أصل السياحية الشركة إدارة وتقوم أكثر، أو

 والدين االستئجار بين في التمويل تشابه ويوجد محددة ألصول  األجل الطويلة التمويل مصادر من مصدر يعتبر

 أصال يستأجر عندما تزداد املستأجر مديونية فإن لذلك ثابتة تعاقدية التزامات منهم كل على يترتب حيث من

 :هي االستئجار ألشكال رئيسية أنواع ثالثة وهناك املالية، مخاطره من يرفع مما اإليجار بمقدار

 ال تملكه؛ أصل منفعة من املؤسسة تستفيد حيث :املباشر االستئجار -

 املشتري؛ من باستئجاره يقوم ثم أصوله من أصال الفندق يبيع الحالة هذه في :االستئجار وإعادة البيع -

 يةبعمل يقوم الذي واملقرض املستأجر املؤجر، هي العملية في أطراف ثالثة توجد وهنا :الثالثي االستئجار -

 .محل التأجير األصل شراء تمويل

 املؤجر العقد طرفي بموافقة إال اإللغاء أو للفسخ قابليته بعدم التمويلي االستئجار :يتميزالتمويلي االستئجار .ج

 ام غالبا املعدات حالة ففي األصل نوع حسب تتفاوت محددة زمنية لفترة املالي االستئجار تكون عقود واملستأجر،

 الصيانة خدمات التمويلي االستئجار عقد يتضمن وال األقل، على الحياة اإلنتاجية مدة نصف العقد مدة تكون 

 اتحتاجه التي واملعدات األجهزة استئجار إلى املشاريع السياحية بعض وتسعى املستأجر على تكاليفها عبء يقع بل

 من املجهزين  القرى الساحلية(  تحتاجها التي والبخارية الشراعية الزوارق  )استئجار مثل: التشغيل لعملية

زما مل األجهزة رد أمر يصبح الزمنية الفترة انتهت ما وإذا التأجير سنوات عدد به يثبت عقد على بناءا املتخصصين

 أقل يكون  ما وغالبا مسبقا عليه متفق بسعر املعدات بشراء الحق املستأجرة للجهة يكون  وقد املالكة الجهة إلى

  .األصلي سعرها من

 ألصل،ل االفتراض ي العمر لنهاية تمتد ال األجل قصيرة محددة لفترة يكون  التأجير هذا إنالتشغيلي:  االستئجار .د

 إعادة خالل من أو بيعه خالل من تغطيته يتم وإنما املؤجر لألصل الكلية التكلفة تغطي ال اإليجارأقساط  وأن

 منفعة على الطلب ومرونة اإليجار ظروف باختالف تختلف إيجاريه آخرين وبقيمة ألشخاص أخرى  مرة تأجيره

 إلتباعها نظرا املؤجر األصل تملك عدم في عندما ترغب التشغيلي التأجير عقود املنشأة تفضل وعادة .األصل

  .مستمر بشكل بها واالرتقاء أصولها تحديث على تقوم استراتيجية

 الخارجية: املصادر .2
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 ىإل واللجوء التجارية البنوك من التمويل بينها من للتمويل خارجية بدائل عدة السياحية املنشآت أمام تتاح   

 .التمويل اإلسالمية صيغ

 التجارية: البنوك من التمويل .1

 مصادر من األموال تجميع طريق عن وذلك لتنميته الالزمة باألموال االقتصاد إمداد في أساس ي دور  للبنوك    

 تجميع مجال في سواء معينة وقواعد أسس وفق املختلفة االستثمار مجاالت توزيعها في ثم املختلفة االدخار

 إلنشاء للعمالء قروض شكل على بمنحها األموال وذلك باستثمار تقوم فالبنوك توزيعها، مجال في أو األموال

  .تطويرها اجل من أو جديدة أكانت سواء املشاريع مختلف

 الذي طويلة( متوسطة، ،)قصيرةاملدة  معيار منها معايير عدة إلى البنوك تمنحها التي القروض تصنيف يمكن   

 :يليكما  فيه التفصيل سيتم

 الحصول  مثل االستثمارات تمويل إلى تحتاج التي للمنشآت القروض من النوع هذا يوجه :األجل طويلة قروض.أ

 سنة، عشرون غاية إلى أحيانا تمتد أن ويمكن سنوات سبع تفوق مدتها والتي الخ،...أراض ي، مباني عقارات، على

 .الضخمة مدتها ومبالغها طول  بسبب عالية مخاطر على بأنها تنطوي  القروض هذه تتميز

 االستثمارية األنشطة تمويل بغرض تمنح وهي سنوات وخمس سنة بين آجالها تتراوحقروض متوسطة األجل:  .ب

 مكفولة القروض هذه تكون  ما عادة جديدة، آالت شراء مثل للمشروعات العمليات الرأسمالية بعض وخاصة

 املفاجئ االنقطاع خطر من واملقترض املقرض من كل أجل حماية من دفعات على سدادها ويتم معين بضمان

 مالية. ألسباب التسديد عن للمدين

 فإن استحقاقها أجل لقصر ونظرا التجارية البنوك لدى التوظيف أنواع أفضل من تعد :األجل قصيرة قروض.ج

 في أساسا وتستخدم سنة عن تزيد ال مدتها القروض، أنواع بباقي مقارنة منخفضة تكون  الفائدة عليها أسعار

 العمالء موارد محلها تدريجيا تحل بحيث لتسديدها زمني برنامج تحدد قد و للمنشآت الجاري  النشاط تمويل

 بتجديدها البنك يقوم أن قبل لكن آلخر من عام دوري بشكل استحقاقها تواريخ في بتجديدها تقوم وقد الذاتية،

 يقوم فإنه تناسبه ال نهابأ  وجد وإذا نشاطه، مع تتوافقنها وبأ العميل متطلبات من تناسبها من يتأكد أن من بد ال

 .االستحقاق تاريخ قبل حتى إلغاؤه أو التعاقد شروط بتعديل يقوم أنه حتى بتصفيتها

 اإلسالمية: التمويل صيغ .2

 وإنصاف عدل من اإلسالمية الشريعة قواعد بتطبيق املختلفة وتعامالتها تهانشاطا في ملزمة اإلسالمية البنوك   

 إحدى السياحية املشاريع تمويل ويعد اآلخر، البعض لحساب البعض حقوق  على االستيالءودون  املعامالت في

 التنظير حيث من اإلسالمية البنوك فكرة تطورت حيث. تمويلهافي  اإلسالمية البنوك تتدخل املجاالت التي

 من تختلف ال وهي كثيرة استثمارية في مجاالت تتدخل أصبحت ولقد العربية الدول  مختلف في انتشرت املمارسةو 

 خطة أي بتنفيذ قبل قيامها لكنها القطاع، هذا في االستثمار بمسألة يتعلق فيما التجارية البنوك عن املبدأ حيث

 الشريعة ومبادئ انسجامها مدى من التأكد أجل من اإلسالمي الفقه رجال كبار ملوافقة تخضع نهافإ استثمارية

 بحكم فيها الدخول  يمكنها ال التي املجاالت السياحية بعض فهناك والسفر السياحة مجال في وحتى اإلسالمية،

 تعاطي فيها يتم التي واألماكن الليلية كالنوادي الترفيهية املشاريع بعض تمويل مثل  الشريعة أحكام مع تعارضها

 املنتجعات السياحية، املنشآت كبناء السياحية ببعض املجاالت متعلق االستثمار يبقىو . الخ ...الكحوليات

كما  .تمارسها التي اإلسالمية األدوات وفق بتمويلها تقوم فالبنوك اإلسالمية أنواعه، بمختلف النقل في املساهمةو 
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 من تهمحاجا لهم منتؤ و  للسياح سياحية شيكاتو  مصرفية شيكات من املسافر يحتاجه ما توفير تستطيع أنها 

 حديثة مازالت لكنها االئتمان بطاقات إصدار إلى باإلضافة الكمبيوتر، أو بالتلكس التحويل عن طريق العمالت

 خاصة اإلسالمي املصرفي النظام ومبادئ يتعارض ال بشكل إعدادها يتمحتى  االستثماري  هذا املجال في العهد

 االئتمان بطاقات بعض ظهرت البطاقات " وقدمن  النوع هذا استخدام عمليات على فوائد بفرض يتعلق فيما

 في اإلسالمي البنك بين قيام الفرق  في جزئيا املتمثلة و تكاليفها تغطية أجل من طفيفة رسوم عليها فرضت وقد

 وقت البطاقة( في )حامل  منه املبلغ لذلك البنك استالم بين و عنه نيابة البطاقة حامل مشتريات مبالغ دفع

 وهذه املحلية، العملة و األجنبية العملة صرف سعر بين الفرق  في املتمثلة عمولته على البنك يحصل الحق"  كما

 .للبنك ربحا تعتبر العملية

 :رئيسيين سببين إلى ذلك يرجع وقد حديثة مازالت السياحة مجال في اإلسالمية البنوك تجربة فإن ذلك رغم

 املصرفي؛ النظام دعائم بتثبيت البنوك هذه على القائمين الجهود تركيز -

 ملبادئ املجاالت املنافية بعض في الوقوع من تفاديا السياحة قطاع في واالستثمار الدخول  من الحذر -

 .الشريعة

 لىإ اللجوء منها التمويل على للحصول  إليها اللجوء يمكن أخرى  طرق  توجد الذكر السابقة املصادر إلى باإلضافة   

 .املالي السوق  إلى اللجوء إمكانية يعني ما والسنداتاألسهم 

 :املؤسسات املالية الداعمة للسياحة في الجزائرثالثا: 

 )1(تمثلت فيم يلي:    

 للسياحة: الوطني ملجلسا .1

 من التي األدواتو  التدابير كل اقتراحو  للسياحة، الوطنية السياسة في رأيه بإبداء كلفو ،  2200 سنة أنش ئ   

 كما الجزائر، في السياحة حالة لتطوير دوري تقييم تقديمو  ترقيتها،و  السياحية تنمية النشاطات تشجيع نهاشأ

 السياحية. الجزائر ترقية صورة في باملساهمة املجلس كذلك كلف

 للسياحة: الوطني الديوان .2

 الوطنية السياسة إعداد في املشاركة في تتمثلو ، 1988أكتوبر  في املؤرخ 88/214رقم  املرسوم بموجب أنش ئ   

  .املعدنية الحماماتو  املناخية بالسياحة املرتبطة الدولية التظاهرات في املشاركةو  السياحة،  بمجال الخاصة

 :السياحية للتنمية الوطنية الوكالة.3

 االستغالل مناطق صيانةو  بحماية مكلفة ، فهي1998فيفري  21في  الصادر 98/70رقم  املرسوم حسب   

 املخصصة لألراض ي التهيئة دراسة إجراءو  السياحية، للمشاريع تخصيصهاو  الضرورية اقتناء األراض ي السياحي،

 املعدنية.و  الفندقية السياحية لألنشطة

 

 

 
                                                           

امللتقى العلمي الدولي ، (2015-2000واقع السياحة الجزائرية كأحسن بديل لتنويع اإلقتصاد الوطني خالل فترة )حجال سعيد، رجراج سليمة،  –)1( 

 10و  09الصديق بن يحيى، جيجل، يومي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع و املأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد 

  .161، ص 2016نوفمبر 
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    في الجزائر 2025مخطط التهيئة السياحية في آفاق املطلب الثالث:

نهدف من خالل هذا املطلب إلى التعرف على أهداف مخطط التنمية السياحية، ديناميكيات التهيئة اإلقليمية    

   )1(واألقطاب السياحية السبعة وفق مخطط التنمية.

 :2025أوال: أهداف مخطط التهيئة السياحية في آفاق

ئر ستراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في الجزاتعتبر جزء ال يتجزأ من املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وإطار ا   

 : من خاللها تقوم الدولة بـالتي 

(   أو 2009عرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية مختلفة سواء على املدى القصير ) -

( في إطار التنمية املستديمة من أجل جعل 2025( أو على املدى الطويل )2015على املدى املتوسط )

 الجزائر بلد مستقبل؛

 تحديد وسائل وضعه حيز التنفيذ وتحديد شروط قابلية تجسيده؛  -

 ضمان في إطار التنمية املستديمة توازن اإلنصاف االجتماعي والفعالية االقتصادية وحماية البيئة؛ -

 أجل رفعهاتقويم الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ووضعها في خدمة السياحة الجزائرية من  -

 .إلى صف الوجهات السامية في منطقة األوروبية املتوسطية

لتنمية يحدد بهذا للبلد أكمله ولكل منطقة من التراب الوطني التوجيهات اإلستراتيجية للتهيئة السياحية في إطار ا 

 .املستدامة

 ثانيا: ديناميكيات التهيئة اإلقليمية:

 ديناميكيات وهي: على خمسةيرتكز املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم    

 . تقويم وجهة "الجزائر" لتعزيز جلب فرص االستثمار والتنافس؛1

 . تنمية األقطاب والقرى السياحية السامية وذلك بترشيد االستثمار؛2

 . إعداد برنامج نوعية سياحية؛3

 . تنسيق العمل وذلك بتعزيز السلسة السياحية وإقامة شراكة عمومية وخاصة؛4    

تحديد ووضع حيز التنفيذ مخطط تمويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا املطورين وجلب    . 5

 .كبار املستثمرين واملتعاملين

مناطق سياحية كبرى وفقا للمؤهالت الخاصة بكل منطقة من التراب  7كما حدد املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 

، املنطقة الغربية، 2، املنطقة الشمال/ شرق 1الشمالية/ شرق  الوطني: )املنطقة الشمالية/ وسط، املنطقة

 .منطقة الهضاب العليا، منطقة الجنوب، منطقة الصحراء الكبرى(

تلبية   بهدف  ( أقطاب سياحية7وفي إطار آفاق التنمية السياحية ،قامت السلطات العمومية بإنشاء سبعة )   

و أ لية الكافية التي ستجعلها تتألق سواء على الصعيد الوطني      طلب السوق إذ ستتمتع هذه األقطاب باإلستقال

 الدولي.

 ( وفق مخطط التنمية:07ثالثا: األقطاب السياحية السبعة )

 شمل مخطط التنمية السياحية األقطاب السياحية السبعة التالية:   

                                                           
 . 08/03/2017، التاريخ:   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصفح:  -)1(

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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 : القطب السياحي املتميز شمال شرق . 1

 874.000كلم من الساحل و 300،عنابة ،الطارف ،سوق أهراس ،تبسة ( يتميز بأكثر من  )سكيكدة ،قاملة   

ذا هكتار من الغابات،كما يعتبر نقطة إرتكاز وبمثابة القاطرة للتنمية السياحية على املستوى الجهوي ،يتوفر ه

 .القطب على إمكانيات كبيرة لتطوير السياحة في الجبال

 :شمال وسط املتميز   القطب السياحي. 2 

اية )الجزائر العاصمة ،تيبازة ،البليدة ،بومرداس ، الشلف ، عين الدفلى ،املدية ، البويرة ،تيزي وزو و بج   

، أي   كلم 615يمتد على مسافة   (يتميز هذا القطب بموقعه في وسط البالد وعلى واجهة البحر األبيض املتوسط

البنية التحتية التي تمثل أساس التنمية ،كما يضم وسائل  % من الشريط الساحلي الجزائري ، وهذا يخدم51

 الراحة اإلستثنائية على املستوى الوطني والدولي يقدم خدمات متنوعة ألقطاب النشاطات الصناعية وملا له من

 .إمكانيات تساعده على جذب السياح

 

 : القطب السياحي املتميز شمال غرب. 3

مستغانم ،معسكر ،سيدي بلعباس و غليزان ( بموقعه الجغرافي )وهران ،عين تيموشنت ، تلمسان ،   

السياحة ألوروبا )إسبانيا(. هذا  االستراتيجي الهام الذي يقع على أقل من ساعتين من السوق الرئيس ي لهواة 

يضم معدات معتبرة على املستوى الوطني و   متنوع ببنية التحتية متطورة  ²كلم 35.000القطب صاحب مساحة 

ي، خدمات، صناعة ثقيلة، إمكانيات ثرية ومتنوعة مم يشجع جاذبية أكبر وشغور غير مدروس لبعض والدول

 الفضاءات السياحية.

 :القطب السياحي املتميز جنوب شرق  . 4

مليون نسمة .  1.5وعدد سكان يقدر بحوالي  ²كلم  160.000)غرداية ،بسكرة والوادى( يغطي مساحة تقدر ب   

 غرداية باعتبارها مركزا رئيسيا وبوابة للصحراء.عالوة على ذلك، مع 

  جنوب غرب:  القطب السياحي املتميز. 5

مع   تراث ذو بعد عالمي   غورارة " هو قطب –" توات  ²كلم  603000)أدرار ، بشار ( يغطي مساحة تقدر ب    

 حدودية(.)املنطقة ال  فضاء جديد ديناميكي متين

 )الهقار( :يرالقطب السياحي املتميز الكب. 6

قافية وآثار ث به ثروات طبيعية، . ²كلم  284.618"الهقار" يقع أساسا في والية إليزي ويغطي مساحة تقدر بحوالي   

املتميز تشمل   في هذا القطب  أصول رئيسية تساهم في تنمية السياحة في املستقبل، املساحات الكبيرة 03 تمثل 

هذا التراث الثقافي محمي من طرف الحظيرة الوطنية     )   لوحات الكهوف تعبر عن قيمتها التاريخية العالية.

 م. 1981نسكو عام الحظيرة الوطنية بالطاسيلي( وقد صنف كتراث عالمي من قبل اليو 

 )األهقار( :الكبير  . القطب السياحي املتميز7

و  من التراب الوطني هذا القطب محاط بوالية تمنراست   ²كلم 456200)األهقار( يغطي مساحة تقدر بحوالي    

الكثير من الثروات الطبيعية والثقافية، كما يمكن أن ينظر إليها على أنها قطب ب  زخري  هو إقليم واسع

الهقار هو  التراث األثري، الطبيعي والثقافي املتمثل في  إستراتيجي، وارتفاع القيمة في تنمية السياحة في املنطقة. 

 .إلقتصادي واإلجتماعيا أن يستغل ليس فقط على الصعيد السياحي ولكن أيضا على الصعيد ب  جدير
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 خاتمة الفصل الثاني:

ر من خالل املراحل التي مرت بها السياحة عبر الحضارات املختلفة اكتشفنا أنها كانت في بدايتها ترفا لكبا   

، صارت السياحة في 20مع التطور الذي حدث في بداية القرن ال و املهتمين باآلثار، و بعض الباحثين و األغنياء 

ز للمجاالت األخرى حيث أسست لها لجان بعد ذلك أصبحت السياحة كمحفو املعرفة، و متناول محبي اإلطالع 

 اجتماعية.و أهمية اقتصادية و صار ينظر إليها كعلم قائم بذلته على خصائص و منظمات و هيئات و 

 دور هذا القطاع في اإلقتصادو فمن خالل هذا الفصل أردنا اإلملام باملفاهيم األساسية املتعلقة بالسياحة    

السائح حيث حاولنا سرد أهم التعاريف و مباحث، األول يتعلق بالسياحة  فتناولنا هذه املفاهيم من خالل ثالثة

اإلجتماعية و أهميتها اإلقتصادية و أشكالها و أركانها و أنواع السياحة و الخاصة بهما كما تعرضنا لخصائصهما، 

ا في دورهو ائر كي نتعمق أكثر في عنوان بحثنا قدمنا من خالل املبحث الثاني املقومات  السياحية للجز و معوقاتها. و 

 السياحية افة إلى الدور الذي تلعبه التنميةتحقيق التنمية اإلقتصادية من خالل تعرضنا ألسس هذا القطاع إض

ي أهدافها التي تحقق الزيادة املستمرة فو أهم محدداتها و تحسن من ميزان املدفوعات، و ة كونها تؤمن موارد مالي

السياحي الذي  يساهم في تطوير قطاع السياحة. من خالل املبحث  املوارد السياحية، كذلك دور اإلستثمار

ما بعدها و مكانة التمويل في مخططات التنمية و الثالث حاولن التعرج إلى واقع اإلستثمار السياحي في الجزائر 

نقائص الصناعة السياحية، فلهذا حاولنا التعرف على أهم التدابير املعتمدة لتشجيع و إضافة إلى معوقات 

 .اآلليات املتخذة لتشجيعهو الخطط املستقبلية و املؤسسات الداعمة و إلستثمار السياحي من خالل اإلمتيازات ا

أحد السبل الهامة لحل املشكالت اإلقتصادية في و ثقافية، و اجتماعية و فالسياحة ذات أهمية اقتصادية    

     ة.إمكانات هائلة للقيام بالصناعة السياحيو الجزائر إلمتالكها مقومات 
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  تمهيد:

 اتساع حجمها كنشاط فاعل في الحياة االقتصادية ملا توفره من فوائدو بعد التطور الكبير الذي شهدته السياحة 

ارتفعت وتيرتها بين املناطق السياحية املختلفة في سعيها و املنافسة  ، فقد زادت حدةمزايا كثيرة للدولةو 

احتجاز أكبر عدد ممكن من السائحين، وانصب بموجبه االهتمام بعملية التخطيط السياحي بهدف و الستقطاب 

  املوارد السياحية داخل الدولة، وبالتالي املساهمة في تحقيق األهداف املخططة بكفاءةو تنسيق الجهود و توحيد 

 ة. فاعليو 

ر أن باعتباو ثقافية، و تاريخية و ملا تملكه من مؤهالت طبيعية ، من املناطق السياحية في الجزائر غليزان واليةف   

فقد  تساهم في تنشيط جميع املجاالت،و  القطاع السياحي أحد دواليب التنمية ملا يحتوي عليه من عوامل تعمل

من  تدعيمهو على املوارد التي تساهم في النهوض بهذا القطاع  أعطي لهذا القطاع في الوالية أهمية نظرا إلحتوائها

ع كذلك فان التقييم الحقيقي لقطا.طور اإلنجازو املشاريع الخاصة املنجزة و خالل املشاريع العامة طور اإلنجاز 

دخل د الالسياحة يجب أن يتعدى املؤشرات الكلية املتمثلة في مساهمته املباشرة في توليد الدخل املباشرة في تولي

أهميتها في النشاط و وتوفير فرص العمل حيث يجب النظر إلى هذا القطاع من خالل طبيعة الخدمات التي يوفرها 

 العالقات املتشابكة التي تربط هذا النشاط بباقي أنشطة االقتصاد املحلي.و االقتصادي ككل 

 وقد قسمنا الدراسة إلى ثالثة مباحث وهي كاآلتي:   

 املقاصد السياحية لوالية غليزان؛و املبحث األول: اإلمكانيات 

 املبحث الثاني:اإلستثمار السياحي في والية غليزان؛

 ) الدراسة امليدانية(تحليل اإلستبيان.و املبحث الثالث: دراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                        دراسة ميدانية حالة مدينة غليزان
 

 
64 

  املقاصد السياحية لوالية غليزانو املبحث األول:اإلمكانيات 

 لذاثقافية،و تاريخية و تعتبر والية غليزان من املناطق السياحية في الجزائر، ملا تملكه من مؤهالت طبيعية    

 ملواقعاملوارد السياحية بهذا القطاع، املعالم التاريخية، ا سنتطرق من خالل هذا املبحث إلى تقديم والية غليزان،

 مناطق التوسع السياحي.   و السياحية 

 :تقديم الواليةاملطلب األول 

ها مواردو التقسيم اإلداري للوالية، إطارها التاريخي و نهدف من خالل هذا املطلب إلى تحديد املوقع الجغرافي    

 الطبيعية.

 )1(:لوالية غليزان التقسيم اإلداري و املوقع الجغرافي  -أوال

عبرها جنوب البالد، يو تتمتع والية غليزان بموقع استراتيجي متميز أهلها أن تكون همزة وصل بين الغرب، الشرق،    

ب و كلم عن مطار السانية )وهران(  120كلم عن ميناء مستغانم،  60( حيث تبعد بحوالي 04الطريق الوطني رقم )

 عن العاصمة )الجزائر( .كلم(  280ب )و كلم عن مطار أبو بكر بلقايد )الشلف(  90

ة ( مدن رئيسية ملحور التكتل األوسط للمدين05تعتبر حسب املخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية واحدة من بين )   

طرق ( يعبر إقليمها العديد من ال04امليتروبولية )وهران( بها شبكة طرق هامة باإلضافة إلى الطريق الوطني رقم )

لى إ( ، أضف 90( ، الطريق الوطني رقم )07( ، الطريق الوطني رقم )23الوطني رقم ) الوطنية الهامة ، نجد الطريق

 كلم( بإقليم الوالية . 87.4رب( الذي يمتد على مسافة )غ-ذلك الطريق السريع )شرق 

وهران(  –غليزان  -شبكة السكة الحديدية هي األخرى شهدت تطورا هاما، نجد خطة السكة الحديدية )الجزائر   

 تجهيزه .و به األشغال لتحديثه  تجري 

تيسمسيلت ( املسمى سابقا )خط الحبوب( الذي سيتم إعادة  –تيارت  –خط السكة الحديدية )غليزان    

 االعتبار له قديما .كل هذه العوامل ستساهم في تنمية السياحة محليا.

من املساحة اإلجمالية  %70دل مكونة أساسا من مناطق ريفية تعا 2كم 4.851,21والية غليزان تغطي مساحة    

 تيارت جنوبا .و لإلقليم تحدها الواليات التالية :والية مستغانم شماال، الشلف شرقا، معسكر غربا، تيسمسيلت 

 نسمة. 743.500( دائرة، بشريا يقدر عدد سكانها بأكثر من 13( بلدية موزعة على )38تتكون الوالية من )

الشرق، و ريسية متنوعة: مناطق جبلية تشمل جبال الونشريس في الجنوب تنقسم والية غليزان إلى كثلة تضاو 

تحتضن هذه السالسل الجبلية الثالثة، مساحات و جبال بني شقران بالجنوب الغربي. و جبال الظهرة في الشمال 

 (1امللحق أنظر )أسفل شلف.و هي سهل مينا و تعد من أغنى سهول البالد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5ص ، 2015 ،لتقليدية"الصناعة ا و:" مونوغرافية إمكانيات والية غليزان يف السياحة مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان -)1(
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 غليزان(: خريطة والية 1-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .04/03/8201، تاريخ التصفح:  https://www.google.com/searchموقع التصفح:  املصدر:

 

 

 )1(: املوارد الطبيعة لوالية غليزان:ثانيا

على امتداد سالسلها الجبلية الثالث: الونشريس، و املتنوعة تضم والية غليزان بين طياتها و بتضاريسها الغنية    

بني شقران مواقع تاريخية أبدعها الخالق لتكون آيات من الجمال، الش يء الذي جعل هذه الوالية تكتنز و الظهرة 

ما تشمله من أنواع و من املؤهالت السياحية البيئية السيما الغطاء الغابي الكثيف الذي يكسو هذه الحبال 

الراحة، و التنزه و هي بذلك توفر مساحات شاسعة لالستطالع و كل ما يدب في الحياة البرية، و نات مختلفة للحيوا

الهواء و خاصة بالنسبة لهواة الصيد التواقين للمغامرات في الفظاءات الطبيعية العذراء حيث الهدوء، السكينة 

األعشاب و واع عديدة من النباتات أنو الكاليتوس و النقي ... الذي يعبق بأكسجين أالف أشجار الصنوبر الحلبي 

خصوبة غاباتها و هذا ما يجعل من غابات غليزان مقصدا لجميع الصيادين الذين عرفوا ثراء هذه الجبال و البرية. 

خاصة في فصل الخريف أين اعتاد الكثير منهم التوجه لجبال عمي موس ى، زمورة و املنقطعة النظير 

االسترخاء على وتيرة الحياة البرية الساحرة، إضافة إلى و الصيد سيدي خطاب لطلق العنان مللذات و ،القلعة

                                                           
 .11مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
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األشجار مع زرقة املياه الهادئة و املناطق الرطبة املنتشرة على ضفاف السدود، حيث تتزاوج خضرة األحراش 

 الغنية باألسماك .

 مناطق التوسع السياحي للوالية.و املطلب الثاني:املعالم التاريخية، املواقع السياحية 

 مناطق التوسعو ، مواقعها السياحية من خالل هذا املطلب سوف نتعرف على املعلم التاريخية التي تملكها الوالية

 السياحي.

 )1(:لوالية غليزان أوال: املعالم التاريخية

نت الدويالت اإلسالمية، كاو من العصور الرومانية إلى التواجد الفرنس ي باملنطقة مرورا بالسالالت البربرية    

د هي اليوم تحتضن بغيرة كبيرة عدد من الشواهو غليزان على مر األزمنة، محا اهتمام مختلف الحضاراتاملتعاقبة. 

 تحرص على تثمين أثارها التي تحكي املاض ي املجيد للمنطقة، منها:و التاريخية عن تلك الحضارات 

براهيم التازي، املقبرة العثمانية أين يوجد قبور لجنود إسالمية كمسجد سيدي و أثار عثمانية  القلعة:

التي يقابلها مصلى في الهواء الطلق. إضافة إلى كهوف تاريخية، و شخصيات عثمانية محفوظة بشكل جيد، و 

 مغارة جبل بو منجل حيث يوجد منحوتات صخرية؛و اشهرها مغارة سيدي دحمان 

 هد الفرنس ي؛جسر عتيق من العو بقايا ألثار رومانية  زمورة:

مقبرة بها و م(، أثار زيانية، قواعد للجيش التحرير الوطني 1901أثار رومانية )قصر كاوى مصنف عمي موس ى: 

 شهيدا؛  1061

 مسبح "تامدة"؛و القصبة، املدرسة، املحكمة، مازونة: 

صر العثماني أطالل مينا "مدينة رومانية"، الجسر الروماني، السد الذي بني بوادي مينا خالل العغليزان: 

 "مسجد النور"؛ 1891املسجد الكبير سنة و 

 الفخار.و املدينة أو ما يعرف بالخربة، حيث توجد أثار  لورشات صناعة الحديد  عين طارق:

 : بالوالية ثالثا: املواقع السياحية

 تمثلت في:و 

 )1(قلعة بني راشد: )القلعة املعرفة(  .أ

موقع قرى )راس القلعة، السوخ، الكركوري، دار الشيخ( تت 4املدينة العثمانية ذات األصول البربرية. تتكون من    

ل" الذي يجتازه نهر "هيليو على السهل الغربي من جبل "بربار" املنتمي لجبال بني شقران، خلف واد تحته الحدائق 

زاوية سيدي إبراهيم التازي. يوجد العديد من و املسجد،  يلل حاليا. بنيت املدينة على شكل طبقات، على رأسها

التي يقابلها مسجد مفتوح السطح شيد و األضرحة نراها من املقبرة العثمانية أين نجد قبة سيدي احمد بومعزة 

ة ال الذي الزال يستعمل لحد اآلن لالحتفال باألعياد الدينية. القلعة هي مدينو من قبل العثمانيين،  1734في عام 

 قبة املشيدة تكريما لألولياء الصالحين الذين كانوا 360

                                                           
 .7مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
 .  6، ص 2015غليزان، إعداد مديرية السياحة لوالية غليزان،  الدليل السياحي لوالية -)1(
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الذي يوجد  1734يحرصون واحد تلو األخر املدينة من كل هجوم عدوانيأعاله، بجوار مسجد بناه الباي في سنة 

هي عبارة عن مكتبة تحتوي على مئات من املخطوطات العلمية التي عاشت في القلعة، كما يوجد بها و به خزانة 

 فبر إسحاق ابن يعقوب، شقيق بربروس.

 )1(املعرفة(و مازونة: )عاصمة البايليك....ب

أودية عاصمة الغرب الجزائري خالل العهد العثماني. تتموقع على تلة صغيرة محاطة بأربع مرتفعات تتخللها   

البساتين املتمركزة أساسا أسفل املدينة و كأنها جزيرة مقسمة بين منحدرين عميقة حيث الحدائق و حيث بدت 

نظرا  املغربو القديمة. لعبت املدرسة دورا هاما في اإلشعاع الثقافي باإلقليم الوهراني حيث بلغ صيتها بلدان تونس 

 الستقبالها العديد من الطلبة املسافرين.

 املدينة القديمة "مازونة":  .ج

 تحتفظ بمعالم أثرية قيمة أهمها:و ما زالت تشهد على ماضيها العريق    

 سنة؛ 64خدمها مدة و للهجرة  1024بناها الشيخ محمد سيدي أحمد بن الشريف في عام  املدرسة:

 التي تقع بالقرب من املدرسة؛ املحكمة القديمة:

 شموخ مآذنها الخمسة؛و املتعرجة و بأزقتها الضيقة  القصبة الجميلة:

 الذي بناه العثمانيون؛ مسجد سيدي عيس ى:

كذلك و النسيج و هي أيضا مدينة الصناعة التقليدية حيث براعة النساء في غزل الصوف  مازونة مدينة العلم:

 دباغة الجلود حيث نافست مازونة آنذاك سادة الحرفة في تلمسان؛

 ي يعود إلى العهد الروماني؛"مسبح تامدة" الذ :املوقع التاريخي

 القلعة(؛و )تاال اآلثار الرومانية: 

 مغارة "تنيسري" 

 )1(سياحة بيئية(و عمي موس ى: )تاريخ تري  .د

بنيت هذه املدينة عمي موس ى على سفوح منحدرة وصوال إلى ضفة واد رهيو الذي يصب بسد قرقار على يد    

صر حمو موس ى فيها بنى قصره املسمى قو  1314، أين شكل أول تجمع سكاني سنة السلطان حمو موس ى الزياني

الثقافة البرية بالثقافة قبت عليها عدة حضارات حيث امتزجت الذي أصبح يطلق عليها عمي موس ى حاليا ، تعاو 

 تقاليد محلية متنوعة. و العربية اإلسالمية مكونة عادات 

 اآلثار من بينها:كما توجد بمنطقة عمي موس ى العديد من 

 قبل امليالد؛ 339حصن بناه "اوريليوسفازفان" عام و ، برج للمراقبة 1901"قصر كاوة" املصنف سنة  -

 برج للمراقبة؛و  1843بقايا أثار رومانية، زيانية، تكنة عسكرية بناها الجنرال "بيجو" عام  -

 جران بمكناسة؛قصر و أثار ما قبل التاريخ )مغارة ماريوة(، قبور برية، أثار رومانية  -

 شهيد(؛ 75مقبرة شراطة و التاريخية  05)الوالية  4املستشفى العسكري السابق، مركز قيادة املنطقة  -

                                                           
 .7السياحي لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، صالدليل  -)1(
 .8، ص 2015ه ، الدليل السياحي لوالية غليزان مرجع سبق ذكر  -)1(
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هكتار تحتوي على بقايا أثار رومانية مدفونة تحث األرض، قصر  10الحساينية) املنطقة القديمة  -

 قصر الغابة(؛و عائشة، قصر وزغارة

 أثار رومانية ) قصر كباية(. -

رنب ي، األ تتميز املنطقة بغاباتها الكثيفة املليئة بالحيوانات البرية التي تعتبر طرائد صيدية كالخنزير البر  كما   

الصقور كما توجد بهذه الغابات أشجار الصنوبر، البلوط و الجوارح كالعقاب و عدة أنواع من الطيور كالحجل و 

ام ه الحموية املوزعة على أرجاء املنطقة اشهرها حممما زاد من جاذبية املنطقة سياحيا منابع املياو الفلين،  و 

منتيلة، املتموقع على ضفاف وادي ثالثة ببلدية عمي موس ى على حدود والية تيسمسيلت، ذات خصائص عالجية 

غابة مكناسة و الصوديوم، كما أن تموقعها قرب ضفة الوادي و فريدة من نوعها نظرا لغناها بالكبريت، الكلور 

ة إلى االستمتاع باملنظر الطبيعية الخالبة، باإلضافو االسترخاء و قبلة للزوار املتعطشين للعالج  يؤهلها بان تكون 

 الطيور املهاجرة.و العديد من املسطحات املائية التي تعيش بها عدة أنواع من اسماك املياه العذبة 

 )1(وعدة سيدي بوعبد هللا: .ه

التي تتواصل و مرة كل عام، احتفالية شعبية ضخمة تسمى بوعدة سيدي بوعبد هللا،  تحي منطقة واد ارهيو   

رايات لعدة أيام، بدءا من التحضيرات األولى لهذه الوعدة إلى غاية توافد مواكب لخدام الولي الصالح، الحاملين لل

لحدث السنوي التقليدي ، معلنين بذلك انطالقة هذا اارهيومختلفة  األلوان ليجبو مختلف شوارع مدينة واد 

 على وقع إيقاعات فرق القرقابو التي تتصدر الحشود من وموردي الولي الصالح سيدي بوعبد هللا.

بالنظر للتوافد الشعبيى الكبير الذي أخذت تعرفه هذه الوعدة في السنوات األخيرة، أوكلت عملية تنظيمها و 

لتحضر و حتى يتم  التكفل بالزوار في أحسن الظروف  هذاو لجمعية دينية محلية التي تحمل اسم الولي الصالح 

 .بداية موسم الحرثو ألسباب نجاح هذا املعد الذي يتزامن مع نهاية موسم الحصاد 

 )2(وعدة سيدي محمد بن عودة: .و

هي تظاهرة ذات طابع سياحي       و تقام وعدة سيدي محمد بن عودة طيلة أسبوع من شهر سبتمبر من كل سنة    

ة التقاليد. ففي البداية يتم اإلعالن عن موعد االحتفال بالوعدو ديني، في جو اخوي بهيج تتداخل فيه العادات و 

أيام قبل الوعدة في  03املكونة لقبيلة فليتة التي تشد الرحال  25العروش ال و بعد اجتماع مشايخ الفروع 

ع في نصب الخيم، في حين تقوم النساء فور الوصول يشر و اتجاهمقام الولي الصالح سيدي أمحمد بن عودة، 

 حاضرة باإلضافة إلى الزوار الذين 25يوم الوعدة تكون قبيلة فليتة بأعراشها ال و بإعداد الطعام )الكسكس ي(. 

يتم يوم األربعاء خياطة الخيمة بحيث تضم قطع القماش و إيوائهم سكان الزاوية )الخدام(. و يتولى إطعامهم 

التآزر و تتم خياطتها في مشهد شيق لتوحيد الصفوف و التي تمثل كل واحدة عرشا و    املنسوجة من الوبر الخام

يحاول كل و فروع قبيلة فتيلة في مشهد تلقائي عجيب على نقل الخيمة و عند كل طارئ، بحيث تتنافس أعراش 

ريد زغاو أصوات ضرب العص ي و جو ممزوج بالصياحو نصبها في منافسة حميمية بالعص ي و عرش الظفر بجمالها 

ال يهدا الحال حتى نصب الخيمة بعدها يفسح املجال للفرق الفلكلورية التي تمتع الحاضرون بنغمات و النساء، 

 دقات الطبول و القصبة و الزرنة

                                                           
 .16مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، ص  -)1(
 .17مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، ص  -)2(
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بعدها ينتشر و بعد ذلك يتم تناول الغذاء الذي يتنافس أهل بلدة سيدي أمحمد بن عودة في إعداده، و الحضرة. و 

ة  بعد النزول منه يعرج الزوار على منبع املالحة لالغتسالو العبادة، و الوافدون لزيارة عدة أماكن كحجر الباز 

صالح بعها يتجه الوافدون إلى العبادة التي هي عبارة عن مغارة، لترتيل القران الكريم تيمنا بالولي الو الوضوء، 

استعراض أحسن فرس في كل و أخيرا يوم الخميس الذي يتم فيه قيادة و الذي كان يتخذ هذا  املكان للعبادة. 

عرش في إشارة النطالق ألعاب الفروسية، ثم سوق الربح الذي يجتمع فيه مشايخ قبيلة فتيلة في مكان لجمع 

سوق الربح يتفرغ الزوار القتناء و بين ألعاب الفروسية و توحيد العرش و لحل النزاعات و الصداقات و التبرعات 

 ض املنتوجات التقليدية املعروفة.بع

ر تنتشو إضافة إلى هذا تزخر والية غليزان بالعديد من الينابيع الحموية التي تتميز بخصائص عالجية معروفة.    

كذا و بني شقران و الظهرة و هذه الينابيع على مختلف أنحاء الوالية خاصة منها املناطق الجبلية كجبال الونشريس

 د تم انجاز دراسات عملية خصت أربعة عيون هي:قو على ضفاف األودية، 

 حمام سيدس بو عبد هللا:  .أ

ة الواليات املجاور و يعتبر هذا الحمام مقصدا سياحيا مهما للعديد من العائالت التي تأتي من داخل الوالية    

تشبعه بكمية كبيرة من املعادن جعل منه و °( م51الصيف فسخونة مياهه مقدرة ب )و خاصة في فصل الربيع 

الجهاز و الروماتيزم، أمراض النساء، أمراض الجهاز الهضمي و شفاء للكثير من األمراض الجلدية، املعوية 

 التنفس ي.

 

 

 حمام عين الجنية: .ب

جة در  48ها تبلغ درجة حرارتو لترات في الثانية  04يبلغ معدل تدفق مياهه و يقع هو األخر في دوار سيدي إبراهيم و 

 مئوية.

 :حمام منتيلة .ج

الحة غ/ل( لها ميزات عالجية متعددة فهي ص59تحتل املرتبة األولى بالنظر الحتوائها على معظم املعادن بنسبة )   

األغشية و الروماتيزم، قرحات الجلد و ملداواة: األورام تحث الجلد، قرحة الساق، الندوب الناتجة عن الحروق 

 كذا األمراض النسائية.و املخاطية، أمراض الجهاز التنفس ي 

 حمام بني يسعد: .د

     هي غنية بالكلور الصوديوم و لترات في الثانية  6يقع بدوار معامرية التابع لبلدية منداس نسبة تدفق مياهه و 

ض عالجية فهي مناسبة لذوي األمرادرجة مئوية. أما عن ميزاتها ال 30كبريتات الكالسيوم، درجة حرارتها تقارب و 

 أمراض النساء.و الحنجرة و الجلدية، األمراض الوريدية، الجهاز الهضمي، أمراض األنف 

 )1(ثالثا: مناطق التوسع السياحي:

يتعلق األمر بمناطق املنابع و يسجل مخطط التهيئة السياحية لوالية غليزان خمس مناطق للتوسع السياحي    

املنطقة الحموية بمنتيلة الواقعة ببلدية عمي موس ى، هذا و املتواجدة ببلدية منداس و الحموية ببني يسعد 

                                                           
 .19مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غليزان، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
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باإلضافة إلى املناطق املجاورة للسدود كتلك الواقعة بالقرب من سد قرقار ومساحة أخرى بالقرب من مرجة 

مد بن عودة. كما منطقة أخرى بمحاذاة سد السعادة ببلدية سيدي أمحو سيدي عابد التابعة لبلدية واد ارهيو، 

ذلك من و التسلية، و فضاءات للراحة و سيتم تهيئة املناطق السياحية املتخمة للمنطق الرطبة النطالق مشاريع 

مختلف األنشطة املرتبطة بالصيد السياحي، باإلضافة و خالل تطوير أنواع جديدة من ممارسات رياضية مائية 

 للعائالت التي تقصد املكان.االستجمام و إلى تخصيص مساحات خضراء للراحة 

من املقرر أن تستفيد املنطقة أيضا من جملة من املشاريع املرافقة، كبناء مطاعم متخصصة في طهي سمك و 

املياه العذبة حيث تعكف الجهات املختصة على إعداد دراسة خاصة النجاز مركب لألنشطة املائية بمنطقة 

الحموية، سيتم عرضها على املستثمرين الذين و اردها املائية سيدي عابد، هذه املناطق السياحية تشتهر بمو 

ت يرغبون في ولوج عالم االستثمار السياحي، لتقدم لهم هذه املناطق الطبيعية الرائعة، بهدف تحويلها إلى محطا

 االستجمام.و مراكز الراحة و بناء منشات استقبال و حموية 

لجبال الونشريس سيستفيد من مشروع منطقة سياحية  يذكر أن حمام منتيلة الواقع بين السفوح العذراءو 

حيث يتمركز بمنطقة ترتفع على مستوى سطح البحر بأكثر من ألف متر في وسط غابي خالب تصنع خضرته 

متنوعة األمر الذي سيجعل من هذه املنطقة وجهة سياحية جذابة و نباتات عديدة و كافة أشجار الصنوبر الحلبي 

هذا املعلم السياحي لرصيد املناطق السياحية التي تسخر بها الوالية من مواقع  خاصة في فصل الصيف ليضاف

لعل العامل الذي سوف يدعم مثل هذه املشاريع يظل بكل تأكيد يتمثل في تلك و نوميدية. و أثرية رومانية 

 يميائيةاملكونات الكو الدراسات العلمية التي أثبتت الخصائص العالجية الكبيرة ملياه حمام منتيلة الغنية باملعادن 

ع التي تشفي العديد من األمراض بحيث تم تصنيف مياه منتيلة، من بين تسع منابو غرام في اللتر  59التي تقد ب و 

األعلى على املستوى الوطني من حيث نسبة املعادن، كما أعطيت له أهمية بالغة خاصة بعد و حموية في الجزائر 

 كسانة بوالية البويرة.و الصالحين بوالية بسكرة ما حاء في املرتبة الثالثة بعد حمام 

 املطلب الثالث: قطاع السياحة بوالية غليزان 

اقتصاد املحلي، إضافة إلى أسباب التنمية و للوالية، السياحةسنتطرق في هذا املطلب إلى املوارد السياحية 

 السياحية. 

 أوال: املوارد السياحية للوالية:

انب إمكانيات سياحية وطبيعية ال يستهان بها من طبيعة خالبة واختالف املناظر إلى جو تزخر والية غليزان بقدرات 

 راسخ فيفية لتراثها الالمادي غني إلى جانب طيبة وكرم سكانها بعاداتهم وتقاليدهم التي الزالت نقية وو و تراث مادي 

ملحلي للوالية نظرا ملا يحدثه أصبح قطاع الخدمات السياحية من القطاعات املهمة داخل االقتصاد اقدو القدم.

ات من تغيير وما يخلفه من فوائد ايجابية لها أثرها على النسق العام للوالية تنعكس بصورة أو بأخرى على مستوي

الرفاهية ومستوى املعيشة للسكان املحليين لذا تسعى املصلح املسؤولة عن هذا القطاع إلى تثمين وتحسين 

ادية اآلثار التي يخلفها في التنمية االقتصو الفوائد  ونا إلى واقع قطاع السياحة مساهمته في االقتصاد وسننظر ه

 للوالية .

 اإلقتصاد املحلي:و ثانيا: السياحة 

الفنادق في الناتج املحلي اإلجمالي حيث يتولد لديه دخل من مجموع الدخول املتولدة من و يساهم قطاع السياحة 

األسفار( عدد من و املطاعم ووكاالت السياحة و الفنادق و االقتصاد املحلي، ويعمل بنفس القطاع )السياحة 
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 399الناشطة بالقطاع   عامل من جملة اليد العاملة محليا في حين يبلغ عدد املؤسسات 960العمال يتراوح مابين 

%.إضافة لذلك ساهم القطاع السياحة في تحقيق حاصالت زيادة هامة في سنة  8مؤسسة وهو ما يمثل نسبة  

أيضا إلى و وذلك نتيجة جهود املصالح املعنية بتطوير القطاع   2009إلى سنة  1999بعد أن قفزت من سنة  2010

انعكست على حركة السياحة الوافدة إذ يالحظ أن عدد السياح   االستقرار التيو جهود الدولة في تحقيق األمن 

 سائح.    1111األجانب ارتفع إلى 

 ثالثا: أسباب التنمية السياحية:     

 املوقع الجغرافي:.1

بحكم موقعها الجغرافي فان والية غليزان تلعب دورا تجاري وتبادلي هام.فهي نقطة التقاء بين الشرق والغرب  

كلم من  280وكلم من مستغانم  60كلم من وهران و 120بي والجنوب الغربي للبالد.وتقع على بعد والشمال الغر 

 العاصمة.

 أما املوقع بالنسبة إلى املراكز الدافعة للسياح:

تعتبر غليزان بالنسبة للمخطط الوطني للتهيئة السياحية إحدى املدن الخمسة الكبرى باملحور األوسط للمجمع 

)مغنية،تلمسان،سيديبلعباس،معسكر( وبانجاز املشاريع الكبرى املهيكلة كالطريق السيار  الحضري الوهراني

كلم وازدواجية وكهربة خط السكة الحديدية  فان مدة الحاالت ستكون وجيزة،  87.4اد غرب على امتد-شرق 

 مريحة ومفيدة.

 التضاريس: .2

 تتشكل والية غليزان من ثالثة مناطق أساسية:

%من تراب الوالية وتتألف في الشمال من جبال الظهرة التي تغطي 38: تمتد على نسبة السالسل الجبلية .أ

في جنوب سلسلة  جبااللونشريس التي تمتد في الجنوب من شرق الوالية وسيدي أمحمد بن علي. و مناطق مازونة

 إلى غربها أما في الغرب فتتواجد جبال بني شقران .

تحتل وسط الوالية وتتشكل من سهل الشلف األسفل و الجنوب و ق مابين جبال الشمال تشكل روا السهول: .ب

 %من تراب الوالية. 32سهل مينا وتشكل نسبة و 

 % من تراب الوالية.30املناطق الجبلية وتحتل ما نسبته و تشكل منطقة انتقال مابين السهول  الهضاب:. ج

لى إاجد أودية منها وادي الشلف الذي يخترق الوالية من الشرق وقد مكن هذا التمايز من وجود مجاري للمياه تو    

الغرب ثم وادي مينا وواد ارهيو اللذان يخترقان الوالية من الجنوب إلى الشمال و يصبان بوادي الشلف مما 

 مرجة سيدي عابد.و سد السعادة و سمح بانجاز ثالثة سدود كبرى هي سد قرقار 

 ممطر شتاءا معو يسود الوالية مناخ شبه قاري معتدل في الشمال واملناطق السهلية ومناخ قاري بارد :املناخ.د

 تساقط للثلوج وحار صيفا بجنوب الوالية .

 تمثلت في:و املتاحات السياحية:.3

 منها:املوارد السياحية: . 3.1

 الطبيعية:  .أ

 الثروة النباتية:. 1



 الفصل الثالث                                                        دراسة ميدانية حالة مدينة غليزان
 

 
72 

%منها  82هكتار عبارة عن غابات   51800هكتار منها  138000يمتد الغطاء النباتي على مساحة قدرها    

تتكون غابات الوالية باألخص من أشجار و هكتار  28500يطغى عليها الصنوبر الحلبي بمساحة و بالجنوب الشرقي 

الضرو وتتميز و ط السنديان، الزبوجالصنوبر الحلبي، الكاليتوس، العرعار، الطاقة، البلوط األخضر، البلو 

الغابات الواقعة بالرمكة، سوق الحد، حد الشكالة، بور كبة،سيدي يحي، وادي لرجام ، قربوصة، زمورة ،عمي 

 .لوج في الشتاء املناطق الجنوبيةموس،سيدي خطاب بمناظر خالبة في حين تكسو الث

 الثروة الحيوانية : .2

ية باتي وتعدد الوديان واملستنقعات ذات النظم البيئية املختلفة فان تراب وال الغطاء النو مع تنوع التضاريس    

 الحيوانات البرية.كما تقصد مناطق الواليةو تكاثر عدد ال يحص ى من أصناف الطيور و غليزان يعتبر مكان لتواجد 

 مهدد باالنقراض.أصناف من الطيور املهاجرة التي تأتي من املناطق القطبية إلى جانب البعض منها الذي هو 

 العيون الحموية:. ب

ال ال يوجد بوالية غليزان محطات معدنية ولكن هذا ال يعني انه ال توجد عيون وينابيع معدنية وفي هذا املج    

هناك دراسات أجريت من طرف املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وشملت: حمام سيدس بوعيد هللا )يقع 

نية )بلدية سيدي خطاب( حمام بني يسعد )بلدية منداس( وهذه الحمامات عين الجو ببلدية سيدي خطاب( 

املعدنية يقصدها مئات املواطنين لالستفادة من مياهها املعدنية التي تصلح حسب الدراسة املذكورة لعالج 

أمراض الروماتيزم، األعصاب، األمراض التناسلية، أمراض الجهاز الهضمي األمراض املعوية، مرض الربو 

إلمراض التنفسية، أمراض الجلد، األورام تحت الجلدية وتقرحات الساق، بقايا الحروق، أمراض الحساسية، وا

ون الحنجرة، إلى جانب هذه العيون توجد عيون أخرى  معدنية يقصدها املواطنو األذن و االكزيما، التهابات األنف  

الحموية املعروفة باملكبرتة )بلدية وادي لغرض التداوي كعين املالحة )بلدية سيدي أمحمد بن عودة(، عين 

 السالم(، عين أوالد سيدي الطيب )بلدية الرمكة(.

 تمثلت في: و الدينية: و املوارد الثقافية  .3.2

 الدبة )غار الكوة، املقابر العثمانية، املسجد القديم، مغارة سيدي دحمان، الخزانة(؛و أثار القلعة  -

 التي اغلبها من العهد العثماني )املدرسة القرآنية القديمة، مسجد سيدي عيس ى، اوعزوز، مسبح أثار مازونة -

 تامدة، املحكمة(

قبل امليالد(كما توجد بنفس  339أثار عمي موس ى كقصر الكاوى )قصر يعود للعهد الروماني شيد سنة  -

 املنطقة أثار بقايا لقصور ونقاط  مراقبة  تعود للعهد الروماني؛

 هي أثار رومانية بمنطقة أم الطبول؛و ر سيدي أمحمد بن علي أثا -

 هي املدينة الرومانية )مينا(.و أثار غليزان  -
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 اإلستثمار السياحي في والية غليزاناملبحث الثاني:

ن مالوكاالت السياحية في االقتصاد املحلي إال انه ال يزال يعد و رغم ضالة الوزن النسبي للسياحة و الفنادق   

القطاعات الواعدة في االقتصاد. وترتكز هذه اآلمال على ما تملكه والية غليزان من مقومات الجذب السياحي 

 في زيادة مواردتؤهلها الحتالل موقع أكثر تقدما على خريطة السياحة الوطنية إضافة إلى أهمية هذا القطاع 

ترة اإلستثمار السياحي لوالية غليزان من فمهامها،و الوالية.لذا سنتطرق في هذا املبحث نبذة عم مديرية السياحة 

 . 2015( ووضعية عمليات اإلستثمار خالل سنة 2016 – 2000)

 لوالية غليزان.  والصناعة التقليدية املطلب األول:مديرية السياحة

 هيكلها التنظيمي.و بذة عن مديرية السياحة، مهامها، نهدفمن خالل هذا املطلب إلى إعطاء ن

 )1(أوال: نبذة عن مديرية السياحة لوالية غليزان:

الذي يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة  1995أوت  29ي املؤرخ ف 260-95بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

تم إنشاء مفتشية  1998في سنة وسيرها ، و يحدد قواعد تنظيمها و الصناعات التقليدية و السياحة 

تم تحويلها إلى مديرية  2005في سنة والصناعات التقليدية  على مستوى والية غليزان ، بعد ذلك و السياحة

الذي يتضمن إنشاء مديرية السياحة بالوالية  2005جوان  11املؤرخ في  216-05بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

. 

-10الصناعات التقليدية لوالية  غليزان بموجب املرسوم و السياحة تسميتها مديرية و بعد ذلك تم إلغاء الهيكل 

الصناعات التقليدية و لسياحة الذي يتضمن إنشاء املصالح الخارجية لوزارة ا 2010أكتوبر  20املؤرخ في  257

 تنظيمها .و يحدد مهامها و 

 : الصناعة التقليديةو ثانيا:مهام مديرية السياحة 

 )2(الصناعة التقليدية فيما يلي:و تتمثل مهام مديرية السياحة 

 الوسائل: و مصلحة اإلدارة  .1

 تتكفل بما يلي :و 

 املساهمة في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع؛ 

  ؛املصالح غير ممركزةو التجهيز لإلدارة املركزية و تقديم االحتياجات في مجال اعتمادات التسيير 

 التجهيز املمنوح للقطاع؛وتنفيذ ميزانيتي  التسييرو املؤسسات تحت الوصاية و 

  التنظيم و حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للتشريع و متابعة اإلعانات و ضمان تسيير

 املعمول بهما؛

  وضع أجهزة املراقبة الداخلية إلبرام الصفقات العمومية؛ 

  السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية؛ 

  ارية ملستخدمي اإلدارة املركزية؛تنفيذ سياسة التسيير اإلدو اقتراح 

  الوسائل. و التنظيمية املتعلقة باإلدارة العامة و النصوص التشريعية 

                                                           
 مكتب متابعة االستثمار والتهيئة السياحية، مديرية السياحة لوالية غليزان. -)1(
 مكتب متابعة االستثمار والتهيئة السياحية، مرجع سبق ذكره.  -)2(
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 تنقسم إلى:و 

 التكوين:و مكتب املستخدمين  .أ

 تكفل بما يأتي:و 

  املؤسسات تحت و مصالحها الخارجية و متابعة مخطط تسيير املوارد البشرية للوزارة و تنفيذ و إعداد

 ؛الوصاية

  ؛متابعتهو تنفيذ تسيير املسار املنهي للمستخدمين 

  ؛املصالح الخارجيةو تقييم االحتياجات في الوسائل البشرية لإلدارة املركزية 

  ؛تنفيذ القرارات املتخذةو ضمان وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير املستخدمين 

  ؛املركزيةمراقبة املطابقة القانونية ألعمال الخدمات االجتماعية لإلدارة 

  ؛سيرهاو ضمان تنظيم االمتحانات املهنية 

  التنظيمية املتعلقة بتسيير املوارد البشريةو اقتراح النصوص التشريعية. 

 املحاسبة :و مكتب امليزانية  .ب

 تكفل بما يأتي:و 

  التجهيز؛ و إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير 

  الحسابات اإلدارية املتعلقة بها؛ و إعداد حصائل التنفيذ و تنفيذ امليزانيات 

  ضمان مسك دفاتر املحاسبة التنظيمية؛ 

  عمليات التجهيز؛ و عقود انجاز األشغال و إبرام عقود الدراسة و إعداد 

  الدراسات؛ و التجهيز و إعداد دفاتر شروط العمليات املتعلقة باملنشات األساسية 

  السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية؛ 

 جودة و ترقية و ن صندوق دعم االستثمار ضمان متابعة استعمال إعانات املوارد املمنوحة بعنوا

 مسك محاسبة خاصة بهما. و التقليدية و النشاطات السياحية 

 مكتب الوسائل العامة: .ج

 تكفل بما يلي:و 

  ضمان اقتنائها؛و األثاث و تحديد احتياجات اإلدارة املركزية فيما يخص العتاد 

  متابعته؛و تقييم انجاز عمليات التجهيزات املركزية 

  كذا حضيرة سيارات اإلدارة؛و العقارية و ضمان تسيير وصاية األمالك املنقولة 

  التنقالت؛ و الزيارات و ضمان التنظيم املادي للتظاهرات 

  تجهيزات اإلدارة.و جرد أمالك و متابعة 

 مصلحة السياحة:. 2

 تنقسم إلى:و 

 التهيئة السياحية:و مكتب متابعة االستثمار . أ

 تكفل بما يأتي:و 
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  متابعتها االتصال مع الهيئات املعنية؛و توجيه مشاريع االستثمار السياحي 

 مرافقة املستثمرين؛ 

 ( متابعة إعداد مخططات التهيئة السياحيةZET-PAT-SDAT)؛ 

 إعداد بنك معلومات للمناطق السياحية قصد التهيئة؛ 

  كذا عقود التعمير؛و املشاركة في اللجان املختلفة الخاصة بالتهيئة العمرانية 

 .إعداد بطاقات تقنية للمشاريع السياحية 

 اإلحصاء:و مكتب دعم تنمية السياحة  .ب

 تكفل بما يأتي:و 

  محفز لتنمية النشاطات السياحية املحلية؛و املبادرة بكل تدبير من شانه إنشاء محيط مالزم 

 السياحة الثقافية و التنمية املستدامة للسياحة املحلية من خالل ترقية السياحة البيئية  السهر على 

 التاريخية؛و 

  تسويقها؛و كذا ترقية املنتوجات السياحية املحلية و ذات نوعية و تشجيع ظهور عروض سياحية متنوعة 

  املعدنية؛الحمامات و الجمعيات في السياحة و الهيئات و تنمية نشاط املتعاملين و دعم 

  إعداد بطاقات و توزيعها و تحليلها و املعطيات اإلحصائية حول النشاطات السياحية و جمع املعلومات 

 الحموية املحلية؛و وثائق تتعلق بالقدرات السياحية و 

  التسلية؛و االستجمام و طموحاتهم في مجال السياحة و السهر على تلبية حاجات املواطنين 

 العمران؛و دوات تهيئة اإلقليم إدماج النشاطات السياحية ضمن أ 

  مواقع التوسع السياحي؛و تثمين مناطق 

  املهن السياحية؛و قواعد ممارسة النشاطات و متابعة تطابق النشاطات السياحية مع مقاييس التسيير 

  احترامها؛و الحموية و التنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية و ضمان رقابة األحكام التشريعية 

  احترامها؛و املساهمة في تحسين الخدمات السياحية السيما تلك النشاطات السياحية 

  األمن؛و حماية الصحة و املساهمة في تحسين الخدمات السياحية السيما تلك التي لها صلة بالنظافة 

  التنفيذ.و ضمان تنفيذ ميزانية التسيير 

 الفندقية:و مكتب مراقبة نشاطات السياحة  .ج

كذلك مراقبة و تتمثل مهامه في مراقبة نشاطات املؤسسات الفندقية املتواجدة على مستوى إقليم الوالية    

الحمامات املعدنية إذا كانت و دواوين السياحة و مراقبة أيضا جمعيات و األسفار و نشاطات وكاالت السياحة 

حة تتكون من مكتبين إلى ثالث كما كل مصلو الصناعة التقليدية ثالث مصالح و تضم مديرية السياحة و موجودة.

 هو مبين في الهيكل التنظيمي للمديرية امللحق.

 مصلحة الصناعة التقليدية: .3

 تنقسم إلى:و 

 الحرف:و  مكتب تنمية الصناعة التقليدية -أ

 تكفل بما يأتي:و 
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  متعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية؛و إعداد مخطط عمل سنوي 

  بكل إجراء من شأنه خلق جو مالئم للتنمية املستدامة لنشاط الصناعة التقليدية؛املبادرة 

  رد االعتبار له؛و املساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية و املحافظة عليه 

  املشاركة في متابعة عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية؛ 

  الهضاب العليا؛و تنفيذ تمويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق الجنوب و املشاركة في إعداد 

 املشاركة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في املنظومة االقتصادية املحلية؛ 

  الفضاءات الوسطية في ميدان الصناعة و الجمعيات و التجمعات املهنية و تدعيم أعمال املنظمات

 تنشيطها.و التقليدية 

 كتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية:م. ب

 تكفل بما يأتي:و 

  تاج   النماذج املتعلقة بالجودة في ميدان اإلنو املقاييس و التنظيمات و احترام القوانين و السهر على تطبيق

 ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية؛و 

  نشاطات الصناعة التقليدية؛املشاركة في متابعة تنفيذ عمليات الدعة بعنوان الصندوق الوطني لترقية 

  الهضاب العليا؛و تنفيذ تمويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق الجنوب و املشاركة في إعداد 

  الفضاءات الوسطية في ميدان الصناعة و الجمعيات و التجمعات املهنية و تدعيم أعمال املنظمات

 تنشيطها.  و التقليدية 

 اإلحصاء:و مكتب الدراسات  .ج

 يأتي:تكفل بما و 

  االجتماعي املتعلقة بتقييم األنشطة و االقتصادي و الدراسات ذات الطابع التقني و املبادة بالتحقيقات

 الحرفية؛

  ضمان توزيعها؛ و املعطيات اإلحصائية في مجال الصناعة التقليدية و جمع املعلومات 

  تنشيطها؛ و الحرف و تأطير التظاهرات االقتصادية من أجل ترقية الصناعة التقليدية 

  التسيير املسجلة بعنوان الصناعة التقليدية،و ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز 

  السنوية لنشاط الصناعة التقليدية.و إعداد الحصائل الثالثية 
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 الصناعة التقليدية لوالية غليزان.و ثالثا: الهيكل التنظيمي ملديرية السياحة 

ــــب، ى ثالث مكاتبيــن إلكــل مصلحـــــة تتكــون من مكتو الصناعـــة التقليديــــة ثالث مصالح و تضـــم مديريـــة السياحــــة    

 الشكل التالي يوضح مخطط الهيكل التنظيمي للمديرية:و 

 بغليزان و الصناعة التقليدية(: الهيكل التنظيمي ملديرية السياحة2-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية السياحة لوالية غليزان املصدر:

 

 

 (2016 – 2000املطلب الثاني: حصيلة اإلستثمار السياحي لوالية غليزان من فترة )

ن الوكاالت السياحية مو تطور عدد الفنادق  سنتطرق في هذا املطلب إلى املؤسسات السياحية املتواجدة بالوالية،

 (.2016-2000فترة )

  اجدة في الوالية:أوال: املؤسسات السياحية املتو 

 الحضيرة الفندقية:. 1 

 املديـــــــــــر

 األمانــــــــة

 مصلحــة اإلدارة والوسائـل

 مصلحـة السياحـــــة

 مصلحة الصناعة التقليديـــة

 مكتب املستخدمني والتكوين

 مكتب امليزانية واحملاسبة
 مكتب الوسائل العامة

 مكتب متابعة االستثمار والتهيئةالسياحيــة

 مكتب دعم تنمية السياحة واإلحصاء

مراقبة النشاطات السياحيةوالفندقية مكتب 
 واحلمامااتملعدنية

 مكتب تنمية الصناعة التقليديةواحلرف

 مكتب الدراسات واإلحصاء

 مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية
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كل يوضح الجدول أدناه أسماء و عنوان و تصنيف الحضيرة الفندقية املتواجدة بالوالية إضافة إلى طاقة اإليواء ل

 فندق:

 

 

 (: الحضيرة الفندقية املتواجدة عبر الوالية1-3الجدول )

 

 

 .اإلحصاء ملديرية السياحة بوالية غليزانو مكتب دعم التنمية السياحية  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املؤسسة  الرقم

 الفندقية

 طاقة اإليواء التصنيف العنوان

عدد 

 الغرف

عدد 

 األسرة

في طور التصنيف  حي اإلنتصار بغليزان مينا 01

 *1فندق 

70 140 

 36 18 هيكل معد للفندقة بلهادي تامي واد ارهيو اإلتحاد 02

 46 23 هيكل معد للفندقة شارع الشهداء واد ارهيو املغرب 03

واد  04التفافحةط.و.رقم  البرتقال 04

 الجمعة

 29 14 للفندقةهيكل معد 

 48 24 *1نزل طريق  املطمر 04ط.و. رقم    الولجة 05

حي رحات الريح سيدي أمحمد  الظهرة 06

 بن علي

في طور التصنيف 

 فندق بدون نجوم

10 20 

اإلقامة  07

السياحية نجمة 

 فتيحة

في طور التصنيف  بوزقزقة بلدية بلعسل

 نجمة واحدة

85+05 

 مالحق

130 
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 األسفار:و وكاالت السياحة  .2

 يوضح الجدول أدناه أسماء و عنوان الوكاالت السياحية املتواجدة بوالية غليزان:

 ة املتواجدة على مستوى إقليم والية غليزانيلوكاالت السياحا(: قائمة 2 –3الجدول )

 

 العنوان اسم الوكالة الرقم

 شارع محمد خميستي الديوان الوطني للسياحة onatوكالة غليزان  01

 وشارع العربي بن مهيدي واد ارهي 31 األسفار "املحسنون تور" "ب"و وكالة السياحة  02

 شارع بن نعمة مصطفى غليزان األسفار "الرجاء" "ب"و وكالة السياحة  03

 شارع العقيد عميروش غليزان 02 األسفار "بون فواياج" "ب"و وكالة السياحة  04

 حي رقيق عبد القادر بلدية واد ارهيو األسفار "واد ارهيو" "ب"و وكالة السياحة  05

 نهج اإلمام عبدو، واد ارهيو األسفار "ايركرمان" "ب"و وكالة السياحة  06

 محمد واد ارهيو غليزان شارع بلخنشر األسفار "العافية" "ب"و وكالة السياحة  07

حي س ي زغلول سيدي محمد بن علي  األسفار "القلعة" "ب"و وكالة السياحة  08

 غليزان

 غليزان 23نهج العربي تبس ي رقم  األسفار "الزعاطشة" "أ"و فرع وكالة السياحة   09

، سيدي 03حي س ي طارق، محل رقم  األسفار "ب"و تامدة للسياحة  10

 أمحمد بن علي

 شارع باك أحمد، جديوية غليزان  األسفار "شفة تور" "ب"و وكالة السياحة  11

 شارع بوقطاية عابد جديوية األسفارو األسفار جديوية للسياحة و وكالة السياحة  12

 وشارع عثمان عبد القادر، واد ارهي األسفار "س ي العربي فواياج" "ب"و وكالة السياحة  13

بلدية سيدي  08شارع أول نوفمبر رقم  "مجاهر تور" "ب" األسفارو فرع وكالة السياحة  14

 أمحمد بن علي

 غليزان 43نهج الدكتور بوخلوة، رقم  األسفار "بون فواياج"و وكالة السياحة  15

 غليزان 01بن نعمة مصطفى رقم نهج  وكالة السياحة و األسفار "بصباص ترافل" 16

 غليزان 22بن جبار عواد رقم نهج  وكالة السياحة و األسفار الجوري ترافل"  17

 

 ية السياحة بوالية غليزاناإلحصاء ملدير و مكتب دعم التنمية السياحية  املصدر:
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 دور الشباب:. 3

 يوضح الجدول أدناه أسماء و عنوان دور الشباب بوالية غليزان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دور الشباب بالوالية(3-3الجدول )

 18.الدليل السياحي لغليزان، مرجع سبق ذكره، ص املصدر:

 الجمعيات:و دواوين السياحة  .4

 غليزان:أسماء و عنوان الدواوين و الجمعيات بوالية يوضح الجدول التالي 

 الجمعيات السياحية املتواجدة بالواليةو (: الدواوين 4-3الجدول )

 

 

 

 

 

 .18الدليل السياحي لغليزان، مرجع سبق ذكره، ص املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان اسم الدار

 شارع زغلول  دار الشباب واد ارهيو

 زمورة 4ط.و  دار الشباب زمورة

 املطمر دار الشباب غليزان

 بني زنطيس مخيم الشباب 

 العنوان اسم الديوان أو الجمعية

 عين الجنة، بلدية مازونة اآلثارو السياحة و جمعية الظهرة للفن 

 عين الجنة، بلدية مازونة الديوان املحلي للسياحة، مازونة
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 (:2016 – 2000) املمتدة من فترةالر الفنادق في الوالية خالل تطو : ثانيا

 (:2016-2000في والية غليزان خالل الفترة املمتدة من ) الفنادقيوضح الجدول أدناه تطور 

 .(2016 – 2000) سنة تطور الفنادق في الوالية من (:5–3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصاء ملديرية السياحة بوالية غليزان.و مكتب دعم التنمية السياحية : املصدر

 

 

 

 

عدد  السنة

الفناد

 ق

عدد 

 العمال

عدد 

 األسرة

 عدد الليالي عدد السياح

أجان جزائريين

 ب

 أجانب جزائريين

2000 06 31 236 38 1 21386 173 

2001 05 18 214 / / 16886 152 

2002 05 18 177 38 / 16599 689 

2003 05 18 177 / / 17083 1064 

2004 05 18 177 2014 111 17293 818 

2005 07 34 296 8436 241 17473 803 

2006 08 34 436 7560 242 18498 526 

2007 05 34 314 5408 156 16238 1222 

2008 06 66 360 12373 313 21396 2226 

2009 07 78 408 1640 301 27793 947 

2010 07 82 408 7247 89 14030 573 

2011 10 86 449 21360 75 49784 315 

2012 10 87 579 17248 260 50966 260 

2013 10 88 579 15970 169 45665 171 

2014 10 88 579 16290 188 48785 405 

2015 07 78 449 19356 125 38212 322 

2016 07 78 449 17450 117 35024 286 
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 . تطور عدد الفنادق بالوالية:1

 يوضح الشكل أدناه تطور عدد الفنادق بالوالية:   

 (2016-2000(: يوضح تطور عدد الفنادق من سنة )3-3الشكل )

 

 

 
 

 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الطالباملصدر: 

فتح فندق و  2009إعادة افتتاح فندقيين سنة و  2007غلق فندقين سنة  أنه تم (1-3نالحظ من خالل الشكل )

 .2016إلى غاية  2015ثالثة فنادق سنة  تم يليها غلق 2011سنة 

 . تطور عدد نمو عدد الفنادق:2

 2001عامل سنة  18إلى  2000عامل سنة  31عمال الفنادق من  ( تراجع عدد2-3نالحظ من خالل الشكل )   

من سنة  بسبب غلق فندق واحد في هذه الفترة، بينما نالحظ تزايد ملحوظ 2004ليستمر هذا التراجع إلى غاية 

 .2016إلى غاية سنة  2005

 هذا ما يوضحه الشكل أدناه:   و 
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 (2016-2000(: يوضح تطور عدد عمال الفنادق من سنة )4-3الشكل )

 
 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسلمن إعداد الطالباملصدر: 

 تطور عدد أسرة الفنادق: .3

  يوضح الشكل التالي تطور عدد أسرة الفنادق:

 (2016-2000(: يوضح تطور عدد أسرة الفنادق من سنة )5-3الشكل )

 

 باستخدام برنامج اإلكسل. الطالبمن إعداد املصدر: 
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سرة مرتبط بعدد الفنادق، حيث نالحظ أن عدد األسرة كان  سرير ( أن عدد األ 5-3نالحظ من خالل الشكل )   

بسبب غلق فندقين، وبعد افتتاح فندقين يرتفع عدد  2002سرير سنة  177لينخفض إلى  2000سنة  336

سرير بسبب غلق  449، تم ينخفض مجددا إلى 2012سرير سنة  579 سرير ليستمر بالتزايد إلى 296األسرة  إلى 

 .2015فندقين سنة 

 األجانب:و . تطور عدد السياح الجزائريين 4

سائح( وهذا  38) 2003سنة  إلى 2000( أن عدد السياح الجزائريين ثابت من سنة 6-3نالحظ من خالل الشكل )   

سائح  360 21تم ينخفض مجددا ليرتفع إلى  2008سائح سنة  12373أيضا راجع إلى غلق فندق واحد، ليرتفع إلى 

 1اح األجانب من . أما بالنسبة لسياح األجانب فقد تطور عدد السي2016تم يستمر باالرتفاع إلى غاية  2011سنة 

إلى غاية  2012ليرتفع من سنة  2011و 2010تم ينخفض سنتي  2004سائح سنة  111إلى  2000سائح سنة 

 هذا ما وضحه الشكل التالي:و ، 2015

 (2016-2000األجانب من سنة )و وضح تطور عدد السياح الجزائريين ي(: 6-3الشكل )

 

 
 

 اإلكسل.باستخدام برنامج من إعداد الطالب املصدر: 

 األجانب:و . تطور عدد ليالي الجزائريين 5
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-2000ن )يبين الشكل التالي تطور عدد ليالي الجزائريين و األجانب في الفنادق بوالية غليزان خالل الفترة املمتدة م

2016:) 

 األجانبو وضح تطور عدد ليالي الجزائريين ي(: 7-3الشكل )

 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الطالباملصدر: 

 21386بعدما كان    2001ليلة سنة 16886د ليالي الجزائريين إلى ( انخفاض عد5-3نالحظ من خالل الشكل )   

بسبب فتح فندقين، تم  2005ليلة سنة  17083هذا راجع إلى غلق فندق واحد تم ارتفع إلى و  2000ليلة سنة 

بدأت  . أما بالنسبة لليالي األجانب2016عاد عدد الليالي لالرتفاع إللى غاية ليلة تم  14030إلى  2010انخفض سنة 

 .    2016إلى غاية  2008لتعود لالنخفاض من سنة  2008إلى  2002باالرتفاع من سنة 
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 (:2016 – 2000ثالثا: تطور الوكاالت السياحية في الوالية خالل الفترة املمتدة من )

 (:2016-2000الوكاالت السياحية بوالية غليزان خالل الفترة املمتدة من ) يوضح الجدول أدناه تطور 

 (.2016 – 2000)سنة من  تطور الوكاالت السياحية (:6–3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصاء ملديرية السياحة بوالية غليزان.و مكتب دعم التنمية السياحية املصدر:

 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الوكاالت السنة

 العمال

 عدد السياح

 أجانب جزائريين

2000 02 05 2169 / 

2001 03 07 3500 / 

2002 03 07 3874 / 

2003 04 10 2991 / 

2004 04 10 2467 / 

2005 04 10 3445 / 

2006 05 12 2896 22 

2007 08 19 3038 18 

2008 08 19 2559 15 

2009 07 17 2364 63 

2010 07 17 9324 78 

2011 07 17 9725 / 

2012 09 19 12020 / 

2013 10 21 9981 / 

2014 13 28 9788 / 

2015 15 33 10782 / 

2016 17 36 13251 / 
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 . تطور عدد الوكاالت السياحية في الوالية:1

 يوضح الشكل أدناه تطور عدد الوكاالت السياحية بالوالية:

 (2016-2000)(: يوضح تطور عدد الوكاالت السياحية من سنة 8-3الشكل )

 

 
 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الطالباملصدر: 

بينما  2007وكاالت سنة  08إلى  2000د الوكاالت من وكالتين في سنة ( ارتفاع عد6-3نالحظ من خالل الشكل)   

 09بعد تم نقل وكالة سياحية من مقرها إلى والية أخرى. ليرتفع مجددا إلى  2009في سنة  وكاالت 07تراجع إلى 

 .2016وكالة سنة  17ليستمر باالرتفاع إلى  2012وكاالت سنة 

 . تطور عدد عمال الوكاالت السياحية:2

عمال سنة  07لى إ 2000عمال سنة  05( تطور عدد عمال الوكاالت السياحية من 6-3نالحظ من خالل الشكل )   

بعد نقل وكالة لنشاطها إلى والية أخرى. وبعد  2009عامل سنة  17، ليتراجع إلى 2007عامل سنة  19ثم   2002

 2016عامل سنة  36عامل مجددا ليستمر باالرتفاع إلى  21ارتفع عدد العمال إلى  2013وكاالت سنة  03فتع 

 وكاالت.  7بسب فتح 

  هذا ما يوضحه الشكل أدناه: و 
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 (2016-2000(: يوضح تطور عدد عمال الوكاالت السياحية من سنة )9-3الشكل )

 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الطالباملصدر: 

عمال سنة  07إلى  2000عمال سنة  05( تطور عدد عمال الوكاالت السياحية من 6-3نالحظ من خالل الشكل )   

بعد و بعد نقل وكالة لنشاطها إلى والية أخرى.  2009عامل سنة  17، ليتراجع إلى 2007عامل سنة  19ثم   2002

 2016عامل سنة  36الرتفاع إلى عامل مجددا ليستمر با 21ارتفع عدد العمال إلى  2013وكاالت سنة  03فتع 

 وكاالت. 7ب فتح بس

 ية:. تطور عدد السياح املستفيدين من خدمات الوكاالت السياح3

سياح املستفيدين من خدمات الوكاالت السياحية في تطور مستقر ( أن عدد ال7-3نالحظ من خالل الشكل )    

سائح  3038و 2000عدد ما بين أكثر من   2007و 2000ارتبط بتحسن الوضع األمني حيث سجل مابين سنتي 

سائح جزائري. أما بالنسبة للسياح  13251إلى  2559من  2016إلى سنة  2008جزائري ليرتفع تصاعديا من سنة 

لينعدم مجددا  2010ليرتفع بنسبة قليلة إلى سنة  2006إلى غاية سنة  2000األجانب فكان شبه معدوم من سنة 

 هذا ما يوضحه الشكل التالي:و . 2016إلى غاية 
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 يةالسياح األجانب املستفيدين من خدمات الوكاالتو وضح عدد السياح الجزائريين ي(: 10-3الشكل )

 
 

 .2007 باستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الطالباملصدر: 

 2015اإلستثمار خالل سنة  اتة عمليوضعي املطلب الثالث:

سنتطرق في هذا املطلب إلى التقييم اإلجمالي ملشاريع اإلستثمار السياحي بالوالية، مواقع التوسع السياحي 

 الفندقية حسب الطابع القانوني.و إضافة إلى املؤسسات السياحية و السياحة الحموية و 

 أوال: التقييم اإلجمالي ملشاريع اإلستثمار السياحي لوالية غليزان:

( 616سرير( حيث تم خلق ) 624مشاريع مسجلة( عبارة عن فنادق بسعة استعاب ) 10أغلبية املشاريع ) •

 منصب عمل؛

 ؛مشاريع( 05الحضري سجلنا )فيما يتعلق باملشاريع ذات الطابع  •

ترقية و العقار طار لجنة املساعدة على ضبط تم تسجيل مشروعين ذا طابع حموي في إ •

 لحصول على املوافقة؛(في انتظار اCALPIREF)*اإلستثمار

                                                           
*-Comète D’Assistance à La Localisation Et La Promotion De L’Investissement Et De La Régulation 

Des Foncés. 
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ترقية اإلستثمار و ( مشاريع ذات طابع ريفي مسجلة في إطار لجنة املساعدة على ضبط  العقار 03)  •

(CALPIREFفي انتظا) ر الحصول على عقد اإلمتياز للعقار )توسع بالنسبة لإلقامة سياحية 

 ؛مائية(مركب سياحي )مدينة سين -ققش-األخرى فندق -

 الفرص املتاحة بالوالية؛و يبقى اإلستثمار السياحي الخاص محدود رغم اإلمكانيات  •

 على مستوى الوالية؛ اإلستثمار األجنبي •
ً
 غائب تماما

 ج مناطق التوسع السياحي املقترحة؛تقع خار جل املشاريع املسجلة  •

 .دج  340 794 134 1كل املشاريع تابعة لقطاع الخاص حيث يقدر مبلغ اإلستثمار الكلي بـ 

 :السياحة الحمويةو  ثانيا: مواقـع التوسـع السياحي

 تصنيف مناطق التوسع السياحي:و . دراسة تحديد 1

 أ. اإلستثمار العمومي:

 العملية مجمدة في املرحلة األولى؛املرحلة األولى:  -

 املرحلة الثانية: دراسة تهيئة املنبع الحموي )حمام منتيلة( )بلدية عمي موس ى(؛ -

 يئة املوقعلعملية إنجاز تهيئة املنبع )عملية اإلنجاز مجمدة(، كما تمت دراسة تهاملرحلة الثالثة: الدراسة انتهت  -

 الدراسة انتهت في انتظار املبلغ املستحق إلنجاز املشروع.الطبيعي التاريخي تامدة)بلدية مازونة( 

 )مشاريع تحصلوا على عقد ملكية األرض(ب. اإلستثمار الخاص: 

 ؛%5مليار( نسبة اإلنجاز  240) مشروع سيدي خطاب )مركب سياحي( )بلدية سيدي خطاب( في إطار اإلنجاز. 1

 ؛%5مليار( نسبة اإلنجاز 190نجوم )فندق منزلي( في إطار اإلنجاز ) 4 . مشروع إنجاز فندق حي اإلنتصار2

 ؛%0نسبة اإلنجاز  مليار( 50. مشروع فندق حضاري )بلدية الحمادنة( )3

 مليار(. 70. مشروع إنجاز رابط الطريق )بادية زمورة( )4

 الجدول أدناه: هيوضحكما هذا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 )اإلستثمار اخلاص يف إطار جلنة املساعدة لتحديد و ترقية و تنظيم العقار(
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 (: مناطق التوسع السياحي.7-3الجدول)

 

عدد 

 املناطق

املساحة  الطابع السياحي املوقع املنطقة

 اإلجمالية

 نسبة اإلنجاز

 

 

05 

  سد قرقار حمام منتيلــة

 حموي 

 

 

 هكتار 75

 

 

الدراسة في 

مرحلتها األولى)أمر 

بالخدمـة 

14/06/2014) 

حمام سيدي 

 بوعيد هللا

 سيدي خطاب

سيدي مرجة  سد األمل

 عابد

 

 بحيري 

سيدي أمحمد  السعادةسد 

 بن عودة

 لحالف سد قرقار

 

 .الصناعة التقليديةو مديرية السياحة املصدر: 

 . السياحة الحموية:2

  الصناعة التقليدية حوالي و تتوفر والية غليزان على العديد من املنابع الحموية حيث أحصت مديرية السياحة     

هي قبلة و ينبوع موزعة على كامل تراب الوالية، كل املنابع الحموية ال تتوفر على هياكل استقبال عصرية  29

 عن الراحة 
ً
منابع  04العالج، تم إجراء دراسات خصت و لألوساط الشعبية من كل الشرائح االجتماعية بحثا

، استفادت والية غليزان من 1985-1984حموية بالوالية من طرف املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية 

 كما يوضحه الجدول  الدراسة في مرحلتها األخيرة.و مشروع تهيئة حمام عين منتيلة الواقع ببلدية عمي موس ى 

 التالي:

 (: السياحة الحموية8-3الجدول )

ية.مديرية السياحة والصناعة التقليداملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الطلبات على  عدد املنابع الحموية

 مستوى لجنة 

CALPIREF  

 

 

املحطات 

 الحموية

مراكز املعالجة 

 بمياه البحر

التي تم 

 جردها

التي 

استفادت 

 من التهيئة

التي 

استفادت 

من عقود 

 االمتياز 

 خاص

 

 عمومي

 

 خاص

 

 عمومي

 

29 01 0 02 0 0 0 0 
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 ثالثا: املؤسسات الفندقية والسياحية حسب 

 

 :2015الطابع القانوني لسنة 

الحضيرة الفندقية  يوضح الجدول أدناه 

حسب الطابع القانوني:

 رة الفندقية حسب الطابع القانوني.الحضي (:9-3الجدول )  

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعة التقليدية.و مديرية السياحة املصدر: 

 : عدد املنخرطين في مخطط جودة السياحةحيث    

 الحضيرة الفندقية: .1

 ؛07:عـدد الفنادق -

 ؛سرير 449 طاقة اإليواء: -

 .38212عدد الليالي :  -

 وكالة سياحية. 12الوكاالت عدد : وكاالت سياحة واألسفار .2

 جمعية ذات طابع سياحي. 01، ديوان محلي للسياحة 01 منها:: الدواوين السياحيةو عدد الجمعيات  .3

 

 اإلستبيان اإلحصائي لبيانات تحليلالاملبحث الثالث: 

تحليل نتائج االستبيان املتوصل إليها من و دراسة بسنقوم العينة،بعد جمع استمارات االستبيان املوزعة على 

ا ما سنتطرق إليه في هذا وهذ عليها،خالل حساب التكرارات والنسب املئوية ورسم األشكال البيانية والتعليق 

 .املبحث

 األدوات واألساليب املستخدمة في جمع املعلومات وتحليلهااملطلب األول:

، التعرف على أدوات جمع املعلومات و ووصف محتوى الدراسةوصف نموذج  إلى نهدف من خالل هذا املطلب   

 استمارة اإلستبيان.

 2015سنة  القطاع القانوني

 عدد األسرة عدد الفنادق

 / / عام

 349 07 خاص

 / / مختلط

 140 01 املجتمعات املحلية

 485 08 املجموع
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 وصف نموذج الدراسة::أوال

من خالل هذا املطلب نستعرض النموذج املقترح للدراسة ومختلف املتغيرات املكونة له، حيث سيعتمد هذا     

النموذج على متغير البيانات الشخصية لعينة الدراسة )الجنس، العمر، الشهادة العلمية(، ومتغيرات عامة عن 

متغير تقييم و تقييم تجسيد فكرة املشروع  متغيراتو الوكالة، إضافة إلى متغيرات الجانب التمويلي للمؤسسة 

 القطاع السياحي من وجهة نظر أصحاب الوكاالت السياحية. 

 أدوات جمع املعلومات:ثانيا: 

 ".02االستبيان في عملية جمع املعلومات "أنظر امللحق رقم استمارة لقد تم استعمال 

 عداد استمارة يتم تعبئتهاإحيث تعرف على أنها وسيلة لجمع املعلومات املتعلقة بموضوع بحث معين عن طريق    

من قبل عينة من األفراد وهي عبارة عن تجسيد عملي ملوضوع الدراسة ، فقد كان الهدف من إعداد االستبيان 

 احة.التعرف على مدى مساهمة املقاوالت الصغيرة في تطوير قطاع السي

 البحث التي تم عرضها على األستاذ املشرفوانطالقا من الجانب النظري للدراسة قمنا بإعداد استمارة    

تم صياغة الصورة النهائية  فقة منهكمحكمة على املصداقية املوضوعية لهذه األداة، وبعد الحصول على املوا

ين مع العلم أن وكالتلبلديات والية غليزان،ياحيةسال توكاال اإلستبيان على اللالستمارة، وقد تم توزيع استمارة

 هذا ما يوضحه الجدول أدناه:و عام أي ال تدخل ضمن مجال الدراسة تابعتين للقطاع ال

 

 املدروسة التوزيع الجغرافي للعينة (:10-3الجدول )

 

 %النسب  التكرار العدد البلديات

 %31.25 5 6 غليزان

 %0 0 3 سيدي محمد بن علي

 %12.50 2 5 ارهيوواد   

 % 0 0 2 جديوية

 %43.75 7 16 املجموع

 

 .بناءا على نتائج اإلستبيان من إعداد الطالباملصدر: 

-3يمثل الجدول رقم )تتوزع فئات العينة تقريًبا على مستوى بعض بلديات الوالية من املجتمع املدروس،    

 (املوضح أعاله التوزيع الجغرافي للعينة، حيث تمثل غليزان أكبر تجمع للوكاالت السياحية الناشطة على مستوى 

من العينة للمجتمع املدروس، تليها بلدية واد %  31.25بنسبة اقتصاديو باعتبارها مركز توطن بشري الوالية 

 نسبًيا.معدومة ةبنسبسيدي محمد بن علي، جديوية ة، في حين تأتي بلدي%12.50 ارهيو بنسبة

 وصف محتوى استمارة االستبيان:ثالثا:

حتوي على البيانات األساسية املتعلقة بخصائص مفردات عينة الدراسة التي تتكون من ياملحور األول: 

 أسئلة عامة حول املؤسسة؛و الشهادة العلمية، و الجنس، العمر 
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 ؛أسئلة عامة عن الوكاالت السياحيةيحتوي على ملحور الثاني:ا

 : يحتوي على سؤالين حول الجانب التمويلي للمؤسسة؛املحور الثالث

 يحتوي على تسعة أسئلة حول كيفية تجسيد فكرة املشروع؛املحور الرابع: 

 يحتوي على خمسة أسئلة حول القطاع السياحي في الجزائر.املحور الخامس:

 هذا ما يوضحه الشكل أدناه:و 

 

 (: مخطط يوضح املحاور األساسية لإلستبيان11-3الشكل )

 

 

 

 

من أجل   SPSS Statistics V23البرنامجاإلحصائيوبغرض تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا تم استخدام    

التمكين من استعمال مجموعة من األساليب واملقاييس اإلحصائية املساعدة في تحليل ووصف خصائص 

 .العينة وتحديد اتجاهات املبحوثين وتأثيرها على متغيرات البحث

 املطلب الثاني: دراسة العينة

املعلومات العامة عن  دراسةدراسة املعلومات الشخصية الخاصة باملقاول، نهدف من خالل هذا املطلب إلى

 .  دراسة العينة من حيث الجانب التمويليو  املشروع

 أوال: دراسة املعلومات الشخصية الخاصة باملقاول:

 توزيع العينة من حيث الجنس:. 1

الحظنا أن الفئة الغالبة على مستوى املقاولين الشباب تستقطب الذكور أكثر من اإلناث في إنشاء املؤسسات 

 28.57% من الحجم اإلجمالي للعينة، بينما اإلناث ال تمثل سوى نسبة  71.43الصغيرة، إذ أن نسبة الذكور تمثل 

 :(12-3%، وهذا ما يوضحه الشكل رقم )

 

املعلومات الشخصية•أوال

أسئلة عامة عن املؤسسة•اثنيا

اجلانب التمويلي للمؤسسة•اثلثا

جتسيد فكرة املشروع•رابعا

قطاع السياحة يف اجلزائر•خامسا
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 توزيع العينة من حيث الجنسوضح ي(: 12-3شكل رقم )لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23على نتائج تحليل اإلستبيانبإستخدام بناءمن إعداد الطالب : املصدر

 توزيع العينة من حيث هرم األعمار:. 2

 تتوزع العينة من حيث هرم األعمار حسب الجدول التالي: 

 توزيع العينة من حيث هرم األعمار (:11-3ول رقم )لجدا

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام على نتائج تحليل اإلستبيان ابناء الطالبمن إعداد املصدر: 

 :أدناه وتم توضيح هذه النتائج في الشكل

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30 إلى 21 من 

 سنة
4 57,1 57,1 57,1 

 45 إلى 31 من

 سنة
2 28,6 28,6 85,7 

 100,0 14,3 14,3 1 فمافوق  46 من

Total 7 100,0 100,0  
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 توزيع العينة من حيث هرم األعماروضحي(:13 - 3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام على نتائج تحليل اإلستبيان بناءامن إعداد الطالباملصدر: 

الفئة  هي األكثر ميال إلنشاء املشاريع املصغرة أي أنسنة 30سنة إلى  21أن الفئة من  ( 13-3) نالحظ من الشكل

 45سنة إلى سنة 31تم تليها الفئة من ،%57.14بنسبة  الشبابية أكثر إقباال على الدخول إلى مجال املقاوالتية

 . % 14.28سنة بنسبة  46ر من بأخيرا الفئة األكو ، % 28.57بنسبة  سنة

 :التكوينو  توزيع العينة من حيث املستوى التعليمي. 3

 التكوين من خالل الشكل التالي:و تم توضيح نتائج العينة من حيث املستوى التعليمي 

 التكوين للعينةو التعليمي وضح املستوى ي(: 14-3الشكل )
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 SPSS Statistics V23باستخدامعلى نتائج تحليل اإلستبيان ابناء من إعداد الطالباملصدر: 

بين مجموع  من% 85.71( أن النسبة الكبيرة أخذها مستوى التعليم الجامعي بنسبة 14-3يبين لنا الشكل )

 14.29، تم يليها مستوى التكوين املنهي بنسبة بمجال املقاوالتيةخريجي الجامعات هذا ما يفسر إهتمامو املقاولين

%. 

 ثانيا دراسة املعلومات العامة عن املشروع:

 .  دراسة العينة من حيث نوع املؤسسة: 1

املتواجدة  من خالل املعلومات املتحصل عليها من خالل استمارة اإلستبيان تبين أن مجمل الوكاالت السياحية  

 .) مؤسسة خاصة(تابعة للقطاع الخاص بوالية غليزان

 القانوني:. دراسة العينة من حيث الشكل 2

 الشكل التالي: الشكل القانوني للمؤسسة من خاللتم توضيح نتائج العينة من حيث    

 لشكل القانوني للمؤسسةتوزيع العينة من حيث اوضحي(: 15-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيان اد الطالبمن إعداملصدر: 

املقاولين الذين يفضلون أن يكون شكل مؤسستهم من نوع  ارتفاع نسبة( نالحظ 15-3من خالل الشكل )   

، بينما نالحظ أن فئة قليلة منهم % 85.71حيث قدرت نسبتهم ب الشركة ذات مسؤولية الشخص الوحيد 

 .   %14.29يفضلون أن تكون مؤسستهم شركة ذات املسؤولية املحدودة حيث قدرت نسبتهم ب 
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 . دراسة العينة من حيث الجانب التمويلي:ثالثا

 املصدر التمويلي للمشروع:. 1

 تم توضيح نتائج العينة من حيث مصدر التمويل الذي اعتمده املقاول في إنشاء مؤسسته من خالل الشكل التالي: 

 وضح مصدر تمويل املشروعي(: 16-3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيان الطالبمن إعداد املصدر: 

، إال إن بعضهم % 85.71( أن أغلبية املقاولين إعتمدوا على التمويل الذاتي بنسبة 16-3يبين لنا الشكل )   

تقدمه هذا راجع لعدم وعي الشباب بالدعم التي الذي و ، % 14.29اعتمدوا على التمويل املشترك بنسبة 

 هذا راجع أيضا لتخوفهم من عدم نجاحو خصوصا في اآلونة األخيرة  السلطات الجزائرية لتمويل املشاريع املصغرة

 مشاريعهم. 

 نسبة تمويل املشروع: -2

ا من خالل اإلجابات املتحصل عليها اتضح لنا أن أغلبية املقاولين اعتمدوا على التمويل الذاتي فكانت نسبة هذ

تم تليها  % 50و%25ة من مقاول إلى آخر، فأكبر عدد منهم كانت نسبة تمويل مشروعه ما بين التمويل مختلف

بين  بينما فئة قليلة من هؤالء املقاولين مولوا مشاريعهم بنسبة ما % 75و% 50املشاريع التي مولت بنسبة ما بين 

 .% 100و% 75
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 اإلستثماري من خالل الشكل التالي:تم توضيح نتائج العينة من حيث نسبة تمويل املشروع 

 وضح نسبة تمويل املشروعي(: 17-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيان من إعداد الطالباملصدر: 

 نظرة املقاول في هذا القطاع.و تحليل فكرة تجسيد املشروع و املطلب الثالث: دراسة 

 دراسة العينة من حيث فكرة تجسيد املشروع: أوال:

 إلنشاء املؤسسة املصغرة: التي تؤديتحليل العينة من حيث األسباب و أ. دراسة 

 كانت أسباب إنشاء املؤسسة املصغرة كالتالي:   

 (: أسباب إنشاء املؤسسة املصغرة12-3الجدول )

 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 57,1 57,1 57,1 4 اإلستقالليةفيالعمل 
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الرغبةفيالدخوإللىمجاالملقا

 الربحو ولة
3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 من خالل الشكل التالي: األسباب املؤدية إلنشاء املؤسسة املصغرةحيث  تم توضيح نتائج العينة من

 املشروع وضح أسباب إنشاء ي(:18-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

أن أسباب إنشاء املشروع اختلفت من مقاول إلى  ( يتضح لنا18-3الشكل )و ( 12-3استنادا على نتائج الجدول )  

، بينما رغب آخرون في الدخول % 57.14حيث قدرت نسبتهم ب أخر فكانت رغبة أغلبيتهم اإلستقاللية في العمل 

اء تلعبه سو الدور الذي و ، هذا ما يدل على أهمية املقاوالتية% 42.86الربح فقدرت نسبتهم ب و إلى مجال املقاولة 

 في تحقيق الربح لصاحب املشروع أو في تحقيق التنمية املحلية.

 . دراسة العينة من حيث نوع املرافقة التي خضع لها املشروع:2

 هذا ما يوضحه الجدول أدناه: أن الوكاالت السياحية خضعت ألنواع من املرافقةتبين 
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 املشروع(: نوع املرافقة التي خضع لها 13-3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 نبين أكثر نوع هذه املرافقة قمنا بتوضيحها في الشكل التالي:و 

 وضح نوع املرافقة التي يخضع لها املشروعي(:19-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 28,6 2 مرافقةمعنوية 

 42,9 14,3 14,3 1 مرافقةمالية

معنو مرافقةمالية

 وية
3 42,9 42,9 85,7 

ال،مليخضعللمراف

 قة
1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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 SPSS Statistics V23باستخدام اإلستبيانبناءا على نتائج تحليل من إعداد الطالباملصدر: 

اختلفت هذه األخيرة و ريع خضعت لنوع من املرافقة ( أن املشا19-3الشكل )و ( 13 -3من خالل معطيات الجدول )

ي تم املشاريع الت %  42.86من مشروع إلى آخر، فقدرت نسبة املشاريع التي خضعت للمرافقة املالية املعنوية ب 

، هذا ما يفسر %14.29خضع للمرافقة املالية بنسبة  روعتم املش % 28.57نوية بنسبة خضعت للمرافقة املع

وجود نوع من املرافقة تخضع لها املشروعات خالل مراحل إنشائها، كما الحظنا أن هناك مشروع لم يخضع 

 .% 14.29للمرافقة فقدرت نسبته ب 

 أثناء إنشاء املشروع:ملقاول دراسة العينة من حيث الصعوبات التي واجهت ا -3

هذا ما يوضحه و من خالل دراستنا للعينة الحظنا جملة من الصعوبات واجهت املقاولين أثناء إنشاء املشروع 

 الجدول التالي:

 

 

 صعوبات إنشاء املشروع(: 14-3)الجدول 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 من خالل الشكل التالي: الصعوبات إنشاء املشروعتم توضيح نتائج العينة من و 

 

 

 

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 28,6 2 طوملدةالحصولعلىاملوافقة 

 71,4 42,9 42,9 3 صعوبةاإلجراءاتاإلدارية

 85,7 14,3 14,3 1 (التقشف)الوضعالحالي

املشاكالملترتبةو خطرالفشل

 عليه
1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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 وضح صعوبات إنشاء املشروعي(: 20-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

لصعوبات تعرضت لجملة من ا الحظنا أن املشرعات( 20-3الشكل )و ( 14 -3استنادا على معطيات الجدول )   

قدرت نسبة املشاريع التي واجهت و % 42.86فقدرت نسبة املشاريع التي واجهت صعوبة اإلجراءات اإلدارية ب 

تساوت نسبة صعوبة إنشاء املشروع من حيث  بينما % 28.57صعوبة طول مدة الحصول على املوافقة ب 

 .   % 14.29الوضع الحالي ) التقشف( بنسبة و املشاكل املترتبة عليه و تخوف املقاول من خطر الفشل 

 املرافقة التي تقدمها السلطات الجزائرية إلنشاء املشاريع املصغرة:و . دراسة العينة من حيث الدعم 4

 التوجيه املقدم للمؤسسة املصغرة. و اإلستشارةوضح ي(: 21-3الشكل )
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 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 اإلمتيازاتالجبائية املقدمة للمقاول يوضح (: 22-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام اإلستبيانبناءا على نتائج تحليل من إعداد الطالباملصدر: 

 املوافقة عليهو يوضح مدة إنشاء املشروع  (:23-3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 
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املرافقة التي تقدمها السلطات الجزائرية و ( دور أجهزة الدعم 24-3الشكل )و ( 22-3(، الشكل )21-3يبين الشكل )

تساوي نسبة املقاولين ( نالحظ 21-3إنشاء أصحاب الوكاالت ملؤسساتهم الصغيرة فمن خالل الشكل )و في دعم 

التوجيه لكيفية إنشاء و غير موافقين على الدعم الذي تقدمه الدولة من حيث اإلستشارة الضرورية و املوافقين 

هذا ما يفسر اختالف وجهة نظر أصحاب املشاريع في هذا النوع و % 42.86لنسبة ب املؤسسة حيث قدرت هذه ا

ير تكثيف الجهود بتوفهذا ما يستدعي و من املقاولين موافقين إلى حد ما،  % 14.29املرافقة، تم نسبة و من الدعم 

( 22-3كل )كما بين الشدورات تدريبية حول كيفية إنشاء املؤسسة املصغرة.و التوجيه و خبراء اإلرشاد 

من  % 71.43أصحاب املشروعات الصغيرة فكانت نسبة اإلمتيازاتالجبائية املقدمة من طرف الدولة ملساعدة 

سبيل  املقاولين موافقين على هذا النوع من اإلمتيازاتالجبائية، هذا ما يوضح جهود الدولة في تقديم املساعدات في

املوافقة و ح مدة إنشاء املشروع الذي وض (24-3خالل الشكل )الحظنا من و تطويره.و النهوض بالقطاع السياحي 

لم يحصلوا  % 28.57، بينما % 57.14عليه تبين أن بعض املقاولين حصلوا على املوافقة إلنشاء املشروع بنسبة 

موافقين إلى حد ما من حيث قصر مدة املشروع  % 14.29، تم نسبة على املوافقة إلنشاء الشروع في مدة قصيرة

 وافقة عليه.املو 

 

 دوره في نجاح مشروعه:و دراسة العينة من حيث مستوى الشخص . 5

من خالل املعلومات املتحصل عليها من خالل استمارة اإلستبيان تبين أن جميع أصحاب الوكاالت السياحية 

 أكدوا على أن ملستوى الشخص دور في نجاح مشروعه .

 هذا املجال:يختار . دراسة العينة من حيث الدافع الذي جعل املقاول 6

من خالل املعلومات املتحصل عليها من خالل استمارة اإلستبيان تبين أن جميع أصحاب الوكاالت السياحية كلهم 

 لديهم خبرة في مجال السياحة فكان هذا دافعهم إلختيار هذا املجال.

 :للمؤسسات الناشئة الخدمات التي تقدمها مديرية السياحةراسة العينة من حيث . د7

حيث الخدمات التي تقدمها لهم مديرية السياحة من خالل توجيههم للمعارض تم توضيح نتائج العينة من 

 الشكل التالي:الصالونات التجارية إلبراز خدمات وكاالتهم ، كما هو موضح في و 

 وضح خدمات مديرية السياحة للوكاالت ي(:24-3الشكل )
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 SPSS Statistics V23باستخدام على نتائج تحليل اإلستبيان بناءامن إعداد الطالباملصدر: 

من أصحاب الوكاالت السياحية بالوالية موافقين على  % 85.71( أن نسبة 24-3نالحظ من خالل الشكل )   

من أصحاب  % 14.29الصناعة التقليدية لوالية غليزان، بينما نسبة و الخدمات التي تقدمها لهم مديرية السياحة 

 الوكاالت غير راضيين عن الخدمات التي تقدمها لهم. 

 

 سسات املصغرة:رأي أصحاب الوكاالت السياحية في سبب فشل بعض املؤ دراسة . 8

 من خالل الشكل التالي:خالل رأي املقاول في سبب فشل بعض املؤسسات املصغرة تم توضيح نتائج العينة من 

 سبب فشل بعض املؤسسات املصغرةوضح ي(: 25-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 ياحيةأن أسباب فشل بعض املؤسسات املصغرةحسب أراء أصحاب الوكاالت السو ( 25-3من خالل الشكل )   

، كما فسر بعضهم  % 57.14ترجع حسب إجابات أغلبيتهم إلى عدم خبرة املقاول في حسن تسيير املؤسسة بنسبة 

بينما كان رأي  % 28.57إلستغالل بنسبة او أن سبب الفشل هشاشة قاعدة مرافقة املقاوالتية في مرحلة اإلنشاء 

 .% 14.29البعض اآلخر أن سبب الفشل هو عدم خبرة املقاول في مجال إنشاء مؤسسته بنسبة 

 ثانيا: دراسة وجهة نظر أصحاب الوكاالت السياحية في قطاع السياحة في الجزائر:

 دراسة العينة من حيث تشجيع السياحة في الجزائر: .1

من خالل املعلومات املتحصل عليها من خالل استمارة اإلستبيان تبين أن جميع أصحاب الوكاالت السياحية هم 

 من مشجعي السياحة في الجزائر.
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 . دراسة تقييم أصحاب الوكاالت السياحية للسياحة في الجزائر:2

 يوضح الجدول أدناه تقييم أصحاب الوكاالت السياحية لقطاع السياحة:   

 (: تقييم السياحة في الجزائر15-3الجدول )

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 1 جيدة 

 57,1 42,9 42,9 3 مقبولة

 100,0 42,9 42,9 3 سيئة

Total 7 100,0 100,0  

 

 SPSS Statistics V23باستخدام اإلستبيانبناءا على نتائج تحليل من إعداد الطالباملصدر: 

 تم توضيح نتائج تقييم أصحاب الوكاالت السياحية لقطاع السياحة في الجزائر من خالل الشكل التالي:

 تقييم قطاع السياحة في الجزائريوضح (: 26-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

( نالحظ من خالل تقييم أصحاب الوكاالت السياحية للقطاع 26-3)الشكل و ( 15-3من خالل الجدول )   

يرون أن السياحة سيئة في الجزائر هذا ما يتطلب تحسين صورة السياحة في  %42.86السياحي أن نسبة  

الرفع من جودة املنتوج السياحي الجزائري من كل و السعي لتطوير و التوعية بثقافة السياحة املحلية و الجزائر 
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من أصحاب الوكاالت يرون أن السياحة مقبولة في الجزائر، كما أن نسبة  % 42.86نسبة  أيضا الجوانب، بينما

 هي نسبة قليلة ترى أن السياحة جيدة في الجزائر. و % 14.29

 

 :املنشآت السياحية رأي أصحاب الوكاالت في خدماتدراسة . 3

 رأي أصحاب الوكاالت السياحية في الخدمات التي تقدمها املنشآت السياحية:يبين الجدول التالي 

 (: خدمات املنشآت السياحية16 -3)الجدول 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 28,6 2 نعم 

 57,1 28,6 28,6 2 ال

 100,0 42,9 42,9 3 إلىحدما

Total 7 100,0 100,0  

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

من خالل الشكل  في خدمات املنشآت السياحية الداخليةتم توضيح نتائج تقييم أصحاب الوكاالت السياحية

 التالي:

 املنشآت السياحية الداخليةخدمات يوضح (: 27-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

حسب رأي أصحاب الوكاالت السياحية في خدمات املنشآت و ( 27-3الشكل )و ( 16-3استنادا على الجدول )  

، بينما تساوى عدد  الذين أجابوا "إلى حد ما"أجابوا أنها موجودة  % 42.86فكانت أكبر نسبة السياحية الداخلية
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طبقا ملا ذكر سابقا نستنتج أن املنشآت السياحية الداخلية ال تقوم و لكل منهم. %  28.57بنسبة  "ال"و"نعم" ب

 بتقديم خدماتها على الوجه املطلوب. 

 دراسة دور اإلعالم السياحي في تنشيط حركة السياحية: . 4

 يوضح الجدول التالي دور اإلعالم في تنشيط حركة السياحة:   

 (: دور اإلعالم السياحي في تنشيط حركة السياحة17-3الجدول )

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 42,9 42,9 42,9 3 ال 

 71,4 28,6 28,6 2 نعم

 100,0 28,6 28,6 2 إلىحدما

Total 7 100,0 100,0  

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 من خالل الشكل التالي:  دور اإلعالم السياحي في تنشيط حركة السياحيةتم توضيح 

 اإلعالم السياحي في تنشيط حركة السياحة دور يوضح (: 28-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

التي تمثل أكبر عدد من أصحاب الوكاالت و % 42.86 نسبة أن( 28-3الشكل )و ( 17-3نالحظ من خالل الجدول )   

حول دور اإلعالم في تنشيط حركة السياحة، كما نالحظ تساوي عدد املقاولين الذين  "ال"الذين كانت إجابتهم 

من هنا نستنتج غياب دور اإلعالم في تنشيط حركة و لكل منهم. % 28.57بنسبة  "حد ما"إلى و "نعم"كانت إجابتهم 

 السياحة.

 تطور قطاع السياحة في الجزائر:ة . دراس5
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 يبين الجدول أدناه رأي أصحاب الوكاالت السياحية حول تطور القطاع السياحي في الجزائر:

 

 

 (: تطور قطاع السياحة في الجزائر18-3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

 تم توضيح من خالل الشكل التالي: 

 تطور قطاع السياحة في الجزائريوضح (: 29-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS Statistics V23باستخدام بناءا على نتائج تحليل اإلستبيانمن إعداد الطالباملصدر: 

استناد على رأي أصحاب الوكاالت السياحية حول تطور قطاع و ( 29-3الشكل )و (18-3من خالل الجدول )

 بينما يرى البعض منهم ،% 57.14 السياحة في الجزائر أجاب أكبر عدد منهم أن هناك تطور في هذا القطاع بنسبة

، كما الحظ عدد منهم أنه ال يوجد أي تطور في هذا القطاع بنسبة % 28.57أنه هناك تطور إلى حد ما بنسبة 

تبذل جهود في سبيل و بما أن أكبر عدد منهم الحظ تطور في القطاع السياحي نستنتج أن الدولة تسعى و . % 14.29

 ترقية القطاع السياحي في الجزائر إال أن هذا غير كاف لإلرتقاء بهذا القطاع لبلوغ األهداف املرجوة.   

 

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 57,1 57,1 57,1 4 نعم 

 71,4 14,3 14,3 1 ال

 100,0 28,6 28,6 2 إلىحدما

Total 7 100,0 100,0  
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 صحة الفرضيات: ثالثا: اختبار 

 :النتائج املتوصل إليها من تحليلنا للعينة املدروسة تبين ما يلي من خالل

  نثبت صحة الفرضية األولى )سياسات تطويرالسياحة الجزائرية غير كافية لإلرتقاء بأداء القطاع

األهداف املسيطرة(، من خالل النتائج املتوصل إليها من خالل  السياحي مما يتطلب رفعالتحديات لبلوغ

ول ية غير كافية للوصدراستنا للعينة محل الدراسة توصلنا إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائر 

إلى األهداف املرجوة هذا ما يستدعي تكثيف الجهود و تطوير أساليب املتبعة لتحقيق التنمية و تطوير 

 السياحة كصناعة بديلة في اقتصاد الدولة أي حل بديل عن الثروة النفطية.  

  استراتيجيات فعالة تساهم في نثبت صحة الفرضية الثانية )لترقية وتطوير قطاع السياحة يجب اتخاذ

فلعملية االستثمار في هذا القطاع يجب االستغالل الجيد ملقومات النهوض السياحية(، تحقيق التنمية

بالواقع السياحي من خالل استثمار وتوظيف رؤوس األموال الوطنية وتوجيهها صوب املجاالت املربحة 

وسائل املزايا التنافسية للمشاريع السياحية وإيجاد الاقتصاديا ملا يمتلكه هذا القطاع من قدرة في تعزيز 

املمكنة في جذب السواح وإدخال أفضل أنواع التقنيات والتجهيزات وتحسين طرق وأداء وأساليب 

العمل وهنا يتطلب إشراف الدولة على صياغة إستراتيجية شاملة التي هي احد أهم بنود عناصر القطاع 

 .يةالسياحي لتحقيق التنمية السياح

  نثبت صحة الفرضية الثالثة )تقديم الدعمللمقاولين الجدد له دور في تفعيل و تطوير قطاع السياحة في

ع ، فالحظنا أن هناك نوع من الدعم تقدمه الدولة الجزائرية للمقاولين الناشطين في هذا القطا(الجزائر

ى املصغرة منذ بداية املشروع إل من خالل املساعدات الجبائية و اإلستشارة الضرورية املقدمة للمشاريع

 غاية انطالقه.  
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 خالصة الفصل الثالث:

أهم و تاريخها و بالتعرف على والية غليزان من خالل التطرق ملوقعها الجغرافي  لقد قمنا من خالل هذا الفصل

نا مهام كل مصلحة فيها، كما أشر و الصناعة التقليدية و إعطاء نبذة عن مديرية السياحة و املواقع السياحية فيها، 

لى إمن ثم تطرقنا أيا و الدواوين املتواجدة بالوالية و الجمعيات و إلى الحضيرة الفندقية، الوكاالت، دور الشباب 

السياح و تطور عدد العمال و الوكاالت السياحية و حالة اإلستثمار السياحي في الوالية من خالل تطور الفنادق 

 منهما في الوالية.    الجزائريين لكلو األجانب 

 رة هذا بدراسة حالة املشاريع الصغيو تبيان دور املقاوالتية في ترقية املشاريع الصغيرة، و استعراض كما حاولنا 

 أشكال بيانيةو البيانات على شكل جداول إحصائية و بعد تصميم املعطيات و ) الوكاالت السياحية( بوالية غليزان، 

لو بجزء صغير في تطوير القطاع و ساعدت الشباب على خلق مشاريع صغيرة تساهم  تبين لنا أن روح املقاوالتية

 السياحي في والية غليزان من خالل الخدمات التي تقدمها.
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 من خالل الفصول املكونة لهذهو تناولت هذه الدراسة دور املقاوالتية في تطوير قطاع السياحة في الجزائر،    

هذا و تعمل به، و األقل تقدما تهتم و الدراسة توصلنا إلى أن املقاوالتية أصبحت نموذج باتت الدول املتقدمة 

جة زيادة العائدات الناتو رفع مستويات اإلنتاج و لوعيها بأهميته الكبيرة. حيث ال يقتصر دورها على خلق الثروة 

تنويع النسيج و عن نشاط املؤسسات الجديدة التي تم إنشائها فقط، بل يتعداه ليشمل دورها تحديد 

من خالل تقسيمنا و ء املشاريع اإلقتصادية الكبيرة. تعد املشاريع الصغيرة حجر األساس في بناو اإلقتصادي. 

 املشاريع الصغيرة التي تساهم فيو ملوضوع الدراسة، حاولنا تسليط الضوء على موضوعين مهمين هما املقاوالتية 

 تطوير القطاع السياحي في الجزائر 

السياحي  اريع اإلستثمارية في القطاعاملشو ضمانا لهذا اإلعتبار حاولنا من خالل الفصل األول تقديم املقاوالتية و    

من خالل الفصل الثاني حاولنا و األبعاد كخطوة أساسية للخوض في موضوع بحثنا، و بينا فيه أهم النقاط 

للسياحة على سبل تشجيع اإلستثمار السياحي في الجزائر لتبيان اآلثار اإلقتصادية و التطرق إلى السياحة 

تحقيق التنمية اإلقتصادية. كما و اإلستثمار السياحي في هذا القطاع  توضيح مدى ارتباط تشجيعو اإلقتصاد 

من خالل الفصل و حاولنا نقل بعض السبل التي تعتمدها السلطات الجزائرية في سبيل النهوض بهذا القطاع، 

ض بعو الصناعة التقليدية لوالية غليزان و الثالث حاولنا القيام بدراسة ميدانية على مستوى مديرية السياحة 

املشاريع التطرق ألهم و الوكاالت السياحية املتواجدة بها قصد التعرف على مقومات السياحة بهذه الوالية 

مساهمتها في ترقية القطاع السياحي بالوالية خاصة و السياحية فيها، بغية التعرف على دور هذه املقاوالت 

اختبارا لصحة الفرضية الثانية و من خالل النتائج املتحصل عليها و فعال و للجزائر كبلد له مقومات عامة. و 

ريع تنمية هذا النوع من املشاو في خلق جهود الدولة الجزائرية تلعب دور إيجابي و الثالثة تبين أن استراتيجيات و 

وحة التسهيالت املمنو املعنوي للمقاولين الجدد و الدعم املادي و من خالل املؤسسات الداعمة لهذا القطاع 

من جهة و تطوير املشاريع املصغرة في ضوء النهوض بالقطاع السياحي، و بمختلف أنواعها الذي له تأثير في ترقية 

أيضا نثبت صحة الفرضية األولى أي أن سياسات تطوير السياحة الجزائرية ال زالت غير كافية لإلرتقاء أخرى 

لب حي أو خدماته، أو من نظرة البلدان األخرى التي تجلبلوغ األهداف الالزمة سواء من حيث جودة املنتوج السياو 

والتخلي عن التبعية حضارة على تحقيق التنمية اإلقتصادية و العملة الصعبة للجزائر كبلد سياحي له مقومات 

   النفطية
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 :النتائج

تقييمنا لدور و لقد استخلصنا من هذا العمل مجموعة من النتائج من خالل دراستنا النظرية ملوضوع بحثنا و   

ي هذا من خالل الدراسة التطبيقية على املشروعات الصغيرة  التو تطوير القطاع السياحي و املقاوالتية في ترقية 

 تمثلت هذه النتائج في:و تساهم بدورها في دعم هذا القطاع، 

 على املستوى الوطني حيث الحظنا قلة  ضعف اإلهتمام األكاديمي بدراسة موضوع املقاوالتية

 البحوث األكاديمية املتعلقة باملوضوع؛

  تمكنه من تحمل املخاطرة و الخصائص تجعله يتميز عن الغير و يتميز املقاول بمجموعة من الصفات

 خلق اإلبداع؛و 

  ر إنما هو تعريف نسبي يختلف من بلد إلى آخو محدد للمشروعات الصغيرة، و ال يوجد تعريف نهائي

 املعايير؛و ذلك وفقا للمحددات و من قطاع إلى آخر، و 

  منشآت تخص القطاع و تعتبر السياحة صناعة واعدة إن وفرت لها اإلمكانيات الالزمة من بنى تحتية

 الخدمات األساسية املساعدة على القيام بهذا النشاط؛و 

  لكن يلزمها تخطيط محكم من طرف الهيئات و التنمية السياحية ال يجب أن تقوم على العفوية

كذا املحافظة على الثروات و الخارج و السياحية حتى تتمكن من تحسين صورة السياحة في الداخل 

 الحضارية؛و املورثات الثقافية و الطبيعية 

  إنما رسم سياسات وطنية للنهوض و التحفيزات و اإلستثمار السياحي ال يتوقف على جملة من الجهود

 طاع؛بهذا الق

  ذلك ملا تحوزه من إمكانات طبيعية، ثقافية،و تعتبر والية غليزان من املناطق السياحية في الجزائر 

 تاريخية؛و حضارية 

  ي دعم املورث الثقافو على الرغم من الجهود التي تقوم بها الوالية في مجال تطوير املنشآت السياحية

األمثل للقدرات السياحية التي تزخر بها  الحضاري إال أن هذا غير كاف للوصول إلى اإلستغاللو 

 املنطقة؛

  إن إدخال مفهوم التنمية املستدامة على التنمية السياحية بالوالية من شأنه أن يؤثر إيجابا على

 الحضارية؛و البيئية، اإلقتصادية، الثقافية  مجموعة من الجوانب

 هذا ما يفسر قلة و اع الخاص تبين أن معظم املشروعات على مستوى الوالية مشروعات تابعة للقط

 اإلستثمار العمومي بالوالية؛

  بدعم  ولو مكنت املقاوالتية الشباب من خلق مشاريع صغيرة منتجة للخدمات السياحية ساهمت

 قليل لهذا القطاع؛
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  بالرغم من امتالك الجزائر ملقومات سياحية هائلة إال إن الشعب الجزائري يفضل السياحة

 ى تدني مستوى املنتوج السياحي داخل الوطن.هذا راجع إلو الخارجية 

 التوصيات:و اإلقتراحات 

 نتائج الدراسة العلمية يمكن تقديم التوصيات التالية:و انطالق مما تم استعراضه في البحث    

  السياحة في املجتمع؛و نشر ثقافة املقاوالتية 

 األكاديمي الذي تستحقه على املستوى الوطني، من خالل  ضرورة إعطاء املشروعات الصغيرة اإلهتمام

 الدراسات املتعلقة بموضوعو مراكز األبحاث على إجراء األبحاث األكاديمية و املعاهد و تشجيع الجامعات 

 املشروعات الصغيرة؛

 للمشروعات من خالل توفير التدريب  تدريب أصحاب املشروعات الصغيرة على نظم اإلدارة الحديثة

 خصوصيات هذه املشروعات؛و بما يتالءم تقديم دورات و  املنهي

  يجب محاكاة التجارب الناجحة في مجال تنمية املقاوالتية املشاريع الصغيرة خاصة في القطاع السياحي

 وفقا لإلستراتيجيات املتبعة للنهوض بهذا القطاع؛

 السياحي من خالل منح القروض املسيرة للمشروعات  اعتماد سياسة الحوافز لتشجيع اإلستثمار

 الحماية من املنافسة األجنبية؛و أولوية اإلعفاءات الجمركية و الصغيرة، 

  خلق مشاريع إنتاجية سياحية صغيرة كبديل و تحفيزه على املبادرة و دعم الفكر املقاوالتي لدى الشباب

ن ماإلدارية للتقليل و املعنوية و هيالت املادية ذلك بتقديم مختلف التسو عن املناصب الوطنية املختلفة، 

 البطالة؛

 تشجيع البنوك على تمويل املشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة؛ 

  إعطائها األهمية الالزمة من خالل اإلستغالل األمثلو ضرورة اإلهتمام باإلمكانيات السياحية املحلية 

جال السياحة خاصة التي تتوفر على نفس املميزات اإلستفادة من تجارب الدول الناجحة في مو للموارد 

 الجغرافية؛و التاريخية 

 يجب أن يساهم اإلستثمار السياحي في تحقيق التنمية اإلقتصادية؛ 

 انتهاج خطط تنموية تراعي اإلستدامة في القطاع السياحي؛ 

  املستدامة؛هو تحقيق التنمية و يجب أن ترفق استراتيجيات التنمية السياحية بمطلب أساس ي 

  ذلك عبر مختلف وسائل اإلعالم؛و اإلهتمام بالترويج السياحي للتعريف باملنتوج املحلي 

  األفراد. ومداخيل يتالءمتوفير منتوج سياحي    

   



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والعلوم املالية واملحاسبة

 اإلقتصاديةقسم العلوم 

 
 .استشراف حتليل اقتصادي و :ختصصسنة اثنية ماسرت                                                     

 
 املقاوالتية ودورها يف تطوير قطاع السياحة يف اجلزائراملوضوع: 

 لة والية غليزان(ا)دراسة ح               
 

 :حتية طيبة و بعد
املقاوالتية و دورها يف تطوير قطاع السياحة يف رض دراسة موضوع "غنضع بني أيديكم هذا اإلستبيان ب

حتليل ، ختصص م النيل شهادة املاسرت يف العلو ل ، إلمتام مذكرة خترج -غليزاندراسة حالة والية  -" اجلزائر
  اقتصادي و استشراف

نؤكد لكم أبن البياانت ستبيان بتأين واإلجابة مبوضوعية، و لذا نرجو من سيادتكم قراءة فقرات هذا اإل
   .ةتستخدم ألغراض علمية حبثيساملأخوذة من إجاابتكم 

 والتقدير.لكم منا كل االحرتام 
 شكر جزيال.

 :ملؤسسة املستقبلة 

  :من إعداد الطالب
 بوعالم امحد.  



 

 

 2018-2017السنة اجلامعية: 

 :يف الدائرة املناسبة (Xيرجى اإلجابة على األسئلة بوضع إشارة )
 أوال: املعلومات الشخصية:

 :اجلنس -1
 أنثى.          ؛ذكر       

 العمر: -2
 ؛سنة 30 – 21من        
 ؛سنة 45 – 31من        
 .فما فوق 46من        

 الشهادة العلمية: -3
 ؛تكوين مهين      
  ؛بكالوراي       
 ؛ليسانس       
 ؛دكتوراه       
 .شهادة أخرى أو مستوى آخر      

 إذا كان اجلواب شهادة أخرى ما هي: ...............................................................   

 اثنيا أسئلة عامة عن مؤسستكم:
 .........................................................................ما هو اسم مؤسستكم: . -1
 نوع املؤسسة: -2

 ؛عامة       
 ؛خاصة      
 .خمتلطة      

 الشكل القانوين للمؤسسة: -3
  ؛(SNC) شركة تضامن       
 ؛(SPA)مسامهةشركة        



 ؛(SARL) شركة ذات مسؤولية حمدودة       
   (EURL). شركة ذات مسؤولية الشخص الوحيد       

 
 

 اثلثا: اجلانب التمويلي:
 ؟عليه يف إنشاء مؤسستكم هو مصدر التمويل الذي اعتمدمت ما -1

 .إحدى اهليئات املختصة       ؛متويل مشرتك ؛قرض البنك ؛التمويل الذايت       
 إذا كان اجلواب متويل ذايت ما هي نسبة ذلك.......................................................... -

 ؛%25أقل من        
 ؛%50و  %25مابني        
 ؛%75و  %50ما بني        
 .%100و  75%ما بني        

 إذا كان اجلواب اهليئات املختصة من هي هذه اهليئة...................................................   
 رابعا: جتسيد فكرة املشروع:

 ما هي األسباب اليت أدت بك إلنشاء مؤسسة صغرية؟ -1
 ؛اإلستقاللية يف العمل        ؛التخلص من البطالة       
 .الرغبة يف الدخول إىل جمال املقاولة و الربح       

 هل خضع مشروعك للمرافقة، إذا كان نعم ما نوعها؟ -2
 ؛مرافقة مالية                                            ؛مرافقة معنوية        
 ال، مل خيضع للمرافقة         ؛مرافقة مالية و معنوية         

 ما هي الصعوابت اليت واجهتك خالل إنشاء مشروعك؟ -3
 ؛صعوبة اإلجراءات اإلدارية                                     ؛طول مدة احلصول على املوافقة        
 ؛احلايل )التقشف(الوضع                                                  ؛طول تقدمي القروض        
  ؛خطر الفشل و املشاكل املرتتبة عليه                             ؛            اإلفتقار إىل الدعم و اخلربة         
                                        .     ال يوجد مشاكل؛                                                       مشاكل أخرى        

 إذا كان اجلواب مشاكل أخرى ما هي.................................................................   
ابعتبارك اآلن مقاول، هل تعترب أن أجهزة الدعم و املرافقة اليت تقدمها اليت تقدمها السلطات اجلزائرية لعبت  -4

 على إنشاء مؤسستك الصغرية من خالل:دور مهم يف مرافقتك و دعمك 



 غري موافق موافق إىل حد ما موافق العبارات
    سهولة احلصول على التمويل الالزم

    اإلستشارة الضرورية و التوجيه لكيفية إنشاء املؤسسة
    اإلمتيازات اجلبائية املقدمة من طرفها

    قصر مدة املشروع و املوافقة عليه
 أن ملستوى الشخص دور يف جناح مشروعه؟هل تعتقد  -5

 .ال       ؛نعم      
 ما الدافع الذي جعلك ختتار جمال السياحة؟ -6

 ؛خربة يف هذا اجملال       
 ؛قلة املشروعات ابلوالية يف هذا اجملال       
 .أشياء أخرى       

 إذا كان اجلواب أشياء أخرى ما هي................................................................    
هل تقوم مديرية الساحة مبساعدة مؤسساتكم الناشئة عن طريق توجيهها للمعارض و الصالوانت التجارية  -7

 إلبراز خدماهتا؟
  ؛نعم       
  .ال       

إىل مراحل اإلفالس، ابلنسبة لك كمقاول هل وصلت و بعض املؤسسات املصغرة فشلت يف تطوير نشاطها  -8
 يرجع سبب فشل هذه األخرية إىل:

 ؛املقاوالتية يف مرحلة اإلنشاء و اإلستغالل رافقةهشاشة قاعدة م        
  ؛عدم خربة املقاول يف جمال نشاط مؤسسته        

 .حسن تسيريهاعدم خربة املقاول يف 
 برأيك ماذا سيحصل للمجتمع و ثقافة املقاوالتية و إنشاء املشاريع املصغرة يف اجلزائر مستقبال؟ -9

......................................................................................................
......................................................................................................

 ......................................................................................................       
 خامسا: قطاع السياحة يف اجلزائر

 هل أنت من مشجعي السياحة يف اجلزائر؟ -1
  ؛نعم      
 .ال      



 ما هو تقييمك للسياحة يف اجلزائر؟ -2
 ؛جيدة        
 ؛مقبولة        
 .سيئة        

 
 هل ترى أن املنشآت السياحية الداخلية قدمت خدماهتا على الوجه املطلوب؟ -3

  ؛نعم        
 ؛ال        
 .إىل حد ما        

 تنشيط حركة السياحة الداخلية؟هل استطاع اإلعالم السياحي  -4
 ؛نعم        
 ؛ال        
 .إىل حد ما        

 هل تشعر بوجود تطور يف قطاع السياحة يف اجلزائر؟ -5
  ؛نعم       
 ؛ال       
 .إىل حد ما       

 
 

 
 

 شكرا جزيال على تعاونكم.
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 املراجع باللغة العربية:

 الكتب:أوال: 

، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة تسويق الخدمات السياحيةأحمد الطاهر عبد الرحمن،  -

 .2012والنشر، اإلسكندرية، 

احمد مصطفى عبد هللا، جاد هللا عزوز الطلحي، عبد العظيم احمد النطاح، عمر الشيخ محمد حسن،  -

، املشروع العربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير املنشآت الصغيرة واملتوسطة )الريادي(

 الطبعة األولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا؛

 ، الطبعة الثانية، دار الحامد،الريادة وإدارة األعمالفايز جمعة النجار، عبد الستار محمد العلي،  -

 ؛2009عمان، األردن، 

، الطبعة الثانية، الشركة العربية الريادة وإدارة املشروعات الصغيرةمروة أحمد، نسيم برهم،  -

 ؛2010للتسويق والتوريدات، القاهرة، 

إدارة املشروعات الصغيرة ،  قي ناجي، حسين عليان، هيثم علي حجازي مزهر شعبان العاني، شو -

 ؛2010الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،"منظور ريادي تكنولوجي"

"تجربة  -الثقافة وضرورة املرافقة  بين متطلبات -التوجه املقاوالتي للشباب في الجزائرمنيرة سالمي،  -

،استراتيجيات التنظيم الضبط العقاري وتجربة الحظيرة التكنولوجية بالجزائر"وكالة الوساطة و 

 ؛2012أفريل  18/19ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، الجزائر، يومي 

، مبادئ ريادة األعمال لغير املتخصصينوفاء بنت ناصر املبيريك، أحمد بن عبد الرحمن الشميمري،  -

 ؛2016تبة امللك فهد الوطنية، السعودية، الطبعة األولى، مك

 األطروحات الجامعية:و ثانيا: الرسائل 

مذكرة  ،-راسة حالة والية قسنطينةد –إشكالية تمويل املؤسسات الصغيرة الحاج على حليمة،  -

مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على شهادة املاجستير في علوم التسيير، جامعة منتوري، 

 ؛2008/2009قسنطينة، 

 G.M.Dدراسة الجدوى ومعايير تقييم املشاريع اإلستثمارية " دراسة حالة مؤسسة بن حسام حكيم،  -

La Belle رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير فرع " لصناعة الفرينة والسميد ،

 ؛2005/2006إلدارة أعمال، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، 

دراسة وتقييم املشاريع اإلستثمارية "دراسة حالة شركة اإلسمنت ببني ، الدينبن مسعود نصر  -

مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ، صاف"

 ؛2009/2010

السياحة الجزائرية ودورها في كشف معوقات التنمية اإلجتماعية للبناء بشيرة عالية،  -

 "، الجزائر،2، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علة اإلجتماع، جامعة الجزائر "وسيوثقافياالس

2009/2010. 
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 ،-حلة جبال تيكجدة بوالية البويرة: الجزائر –السياحة البيئية في املناطق الجبلية بوعشاش سامية،  -

التسيير تخصص اإلدارة البيئية مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاجستير في علوم 

 ؛2012/2013، الجزائر، 03والسياحة، جامعة الجزائر 

أهمية التسويق السياحي في تنمية القطاع السياحي بالجزائر "السياحة بالجنوب بودي عبد القادر،  -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، الغربي"

 ؛2005/2006

، مذكرة مقدمة إلستكمال مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنمية املستدامةبهاز الجياللي،  -

متطلبات شهادة املاجستير فرع العلوم اإلقتصادية تخصص اقتصار وتسيير البيئة، جامعة قاصدي 

 ؛23/01/2008مرباح، ورقلة، 

، مذكرة تطوير السياحة الرياضية بالجزائرالنشاط البدني الترويحي ودوره في تقي الدين قادري،  -

مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستير في نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية، جامعة 

 ؛2011، الجزائر ، 03الجزائر 

 السياحة الثقافية وتثمين التراث من خالل البرامج التلفزيونية في الجزائر "دراسةجميل نسيمة،  -

 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم اإلعالم واإلتصالوصفية تحليلية لبرامج حصة  مرحبا"

 ؛2009/2010تخصص علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة وهران، وهران، 

 ،-الة الجزائرح–صغيرة واملتوسطة ودورها في حل مشكلة البطالة املؤسسات الجالل عبد القادر،  -

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية فرع التحليل اإلقتصادي، 

 ؛200/2009جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، 

، مذكرة مية املستدامةإشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتها بالتنحجاوي أحمد،  -

تخرج لنيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص تحليل اقتصادي، جامعة أي بكر بلقايد، 

 ؛2010/2011تلمسان، 

 –دور القطاع السياحي في تمويل اإلقتصاد الوطني لتحقيق التنمية املستدامة حميدة بوعمشة،  -

دكتوراه في العلوم ة املاجستير في إطار مدرسة ال، مذكرة مقدمة لنيل شهاد -دراسة حالة الجزائر

اإلقتصادية وعلوم التسيير تخصص اقتصاد دولي والتنمية املستدامة،ن جامعة فرحات عباس، 

 ؛2011/2012سطيف، 

، رسالة مقدمة تنمية وتطوير السياحة الصحراوية "دراسة حالة تمنراست"دحموني عبد الكريم،  -

 ؛2006/2007لنيل شهادة املاجستير تخصص النظرية اإلقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

-1995آليات تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في شمل ايفريقيا خالل فترة دليلة حضري،  -

د ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص نقو 2005

 ؛2007ومالية ، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف،
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ان اإلستراتيجية الترويجية وإسهاماتها في تسويق السياحة الداخلية "دراسة حالة الديو دماد نوال،  -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية الوطني للسياحة"

 ؛2009/2010 تخصص تسويق، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر،

طنية دور املقاوالتية في ترقية املشاريع الصغيرة املنتجة "دراسة ميدانية للوكالة الو ، شقرون محمد -

، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم لدعم تشغيل الشباب لوالية بلعباس"

 ؛2014/2015املقاوالتية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، و التجارية تخصص اإلبداع 

ربية دورها في الحد من البطالة في اململكة العو املتوسطة و ريادة األعمال الصغيرة ياسر سالم املري،  -

أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة دكتوراه ، السعودية )دراسة تحليلية مقارنة(

 ؛2013الرياض، ،  الفلسفة في العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 دورها في ترشيد اإلنفاق اإلستثماري "دراسة حالة مشروعو املوازنة اإلستثمارية نمري نصر الدين،  -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة كهربة السكك الحديدية لضاحية الجزائر العاصمة"

 ؛2008/2009املاجستير في علوم التسيير فرع مالية املؤسسة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

املتوسطة و دور الترويج في إنجاح السياسات التسويقية في املؤسسات الصغيرة قعيد إبراهيم،  -

وم ة لنيل شهادة املاجستير فرع العلمذكرة مقدم، -الوادي  –دراسة حالة مؤسسة روائح الورود 

 ؛2009الصغيرة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و اإلقتصادية تخصص املؤسسات املتوسطة 

دراسة ميدانية  –املتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة و دور املؤسسات الصغيرة قنيدرة سمية،  -

ملوارد البشرية، ا، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير فرع تسيير -بوالية قسنطينة

 ؛2009/2010جامعة منتوري، قسنطينة، 

 –دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائري و املتوسطة و املؤسسات الصغيرة زرفة بولقواس،  -

لنيل شهادة دكتوراه العلوم  مذكرة مقدمة ،-دراسة ميدانية بمؤسسات خاصة متنوعة بمدينة باتنة

 ؛2011/2012عمل، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و في علم اإلجتماع تخصص تنظيم 

"دراسة تقييمية لبرنامج املتوسطة في الجزائر و تأهيل املؤسسات الصغيرة غدير أحمد سليمة،  -

تسيير و ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير فرع العلوم اإلقتصادية تخصص اقتصاد ميدا"

 ؛14/11/2007املتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و املؤسسات الصغيرة 

راسة د -املتوسطةو التمويل في املشروعات الصغيرة و استراتيجية اإلستثمار عبود كنجو،  وكنج -

 ؛2007تموز  4/5ديفيا ، عمان، األردن، ، جامعة فيال -دانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلبمي

-دراسة حالة الجزائر –املتوسطة و دور القرض اإليجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة طالبي خالد،  -

املؤسسات و ، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص التمويل الدولي 

 ؛2010/2011املالية، جامعة منتوري، قسنطينة، و النقدية 



 قائمة املراجع

 

 
120 

إلستراتيجية ا( في ظل 2000-2025املعوقات )و السياحة في الجزائر اإلمكانيات عوينان عبد القادر،  -

أطروحة دكتوراه في العلوم  ،SDAT 2025 السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 ؛2012/2013، الجزائر العاصمة، 03مالية، جامعة الجزائر و ود اإلقتصادية تخصص نق

 ،-دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة –دور الترويج في ترقية الخدمات السياحية محمدي وافية،  -

تسويق و مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم التجارية تخصص إدارة 

 ؛2011/2012الجزائر العاصمة، ، 03الخدمات، جامعة الجزائر 

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التنمية في املغرب العربيو السياحة هادية يحياوي،  -

 ؛2011/2012إدارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية 

ادة ، مذكرة مقدمة لنيل شهلوالية عنابةالتنمية السياحية املستدامة و التوازن البيئي ياسين مريخي،  -

 ؛2010املاجستير في علوم التهيئة العمرانية فرع التهيئة اإلقليمية، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان 

"، مقومات التنمية السياحية في ليبيا "دراسة في الجغرافيا السياحيةسعيد صفي الدين الطيب،  -

ب من قسم الجغرافيا بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اآلدا

 ؛2001

الحرفية "دراسة ميدانية و دور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقليدية شنيني عبد الرحيم،  -

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص تسويق حالة مدينة غرداية"

 ؛2009/2010د، تلمسان، الخدمات، جامعة أبي بكر بلقاي

نيل ، أطروحة مقدمة ل-الة الجزائر ح –أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية كواش خالد،  -

 ؛2003/2004شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية فرع التخطيط، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 ، مذكرة مقدمةاملغرب"و اآلثار التنموية للسياحة "دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس عش ي صليحة،  -

لنيل شهادة املاجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص اقتصاد تنمية، جامعة باتنة، باتنة، 

 ؛2004/2005

 جستير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املااستراتيجية اإلتصال في تنمية السياحة بالجزائرسعد بلمداني،  -

 ؛2010/2011"، الجزائر، 3اإلتصال تخصص اتصال استراتيجي، جامعة الجزائر "و في اإلعالم 

 :املحاضراتو  امللتقياتو ثالثا: الدوريات 

، مجلة دراسة الجدوى البيئية للمشاريع اإلستثماريةأوسرير منور، بن حاج جياللي مغراوة فتيحة،  -

 2011اقتصاديات شمال إفريقيا، املركز الجامعي خميس مليانة "الجزائر"، العدد السابع، 

دور التنويع اإلقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر بربيش السعيد، شابي حليمة،  -

البطالة ، ملتقى حول استراتيجية الحكومة في القضاء على لتحقيق التنمية والتقليل من البطالة

 ؛2011نوفمبر  15/16وتحقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، املسيلة، يومي 
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ى استراتيجيات الريادة ودورها في تحقيق امليزة التنافسية )دراسة ميدانية علبالل خلف السكارنه،  -

 اد، العدد، كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية، جامعة اإلسراء الخاصة، بغدشركات اإلتصاالت في األردن(

 ؛2008السابع عشر، أيار 

السياحة والنمو اإلقتصادي في الجزائر األدلة من التكامل املشترك بن زعرور شكري، ساطور رشيد،  -

ادة ، امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفوتحليل السببية

 ؛2016نوفمبر  10و 09الصديق بن يحيى، جيجل، يومي  من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد

توجيه اإلستثمار نحو القطاع السياحي أحد السبل الكفيلة إلنعاش بوالفول هرون، عادل مستوي،  -

امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة ،  (0152 -1995اإلقتصاد الجزائري رؤية تحليلية خالل الفترة )

ن ول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بفي الجزائر بين الواقع و املأم

 ؛2016نوفمبر  10و 09يحيى، جيجل، يومي 

حالة الجزائر،  –دراسة مقارنة لواقع السياحة في دول شمال ايفريقيا بوفليح نبيل، تقرورت محمد،  -

امعي، ، املركز الج-واقع واآلفاقلا –، امللتقى الوطني األول حول السياحة في الجزائر-تونس، املغرب 

 ؛2010ماي  12و 11البويرة، يومي 

نحو تطوير املقاوالتية من خالل التعليم املقاوالتي "دراسة عينة من طلبة الجودي محمد علي،  -

 ؛2014/2015، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  جامعة الجلفة"

ة في ظل تبني مفهوم رأس املال الريادة كمدخل ملنظمات األعمال املعاصر ، حامد كريم الحدراوي  -

، جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، الفكري دراسة ميدانية في مستشفى بغداد الفكري 

 ؛2009العدد السابع والعشرون، 

 امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع، ماهية الظاهرة السياحيةحبيلي حياة،  -

ستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي واملأمول نحو اإل 

 ؛2016نوفمبر  10  09

واقع السياحة الجزائرية كأحسن بديل لتنويع اإلقتصاد الوطني خالل حجال سعيد، رجراج سليمة،  -

املأمول نحو اإلستفادة جزائر بين الواقع و امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في ال، (2000-2015فترة )

 ؛2016نوفمبر  10و 09من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

ي امللتقى العلم، التمويل كركيزة أساسية لنجاح اإلستثمارات السياحيةحمزة العرابي، إيمان نوارة،  -

إلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو ا

 ؛2016نوفمبر  10و 09جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

 .2015الدليل السياحي لوالية غليزان، إعداد مديرية السياحة لوالية غليزان،  -

، في إطار امللتقى الدولي حول: الريادة واإلبداع في املشروعات الصغيرة واملتوسطةزايد مراد،  -

 ؛2010أفريل  06/07/08املقاوالتية: التكوين وفرص العمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أيام 
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، في إطار امللتقى الدولي حول: السياحة كصناعة في اإلقتصاد الوطني "حالة الجزائر"زايد مراد،  -

مارس  10و 09اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية املستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أيام 

 ؛2010

امللتقى ، دور املوارد البشرية في نجاح اإلستثمارات السياحيةسارة بوسعيود، عبد الحميد بوشرمة،  -

العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية 

 ؛2016نوفمبر  10و 09الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كبديل تنموي لإلقتصاد سليمان ناصر، عواطف محسن،  -

ت ، امللتقى الدولي األول حول تقييم استراتيجياالجزائري خارج قطاع املحروقات )املعوقات والحلول(

الثالثة وسياسات الجزائر اإلقتصادية الستقطاب اإلستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق األلفية 

 ؛2014أكتوبر  29و 28بالجزائر، جامعة املسيلة، يومي 

ي امللتقى العلمي الدول، آلية بديلة لتطوير قطاع السياحة في الجزائر Crowdfundingشتوان صونية،  -

حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة 

 ؛2016نوفمبر  10و 09يحيى، جيجل، يومي محمد الصديق بن 

، املؤتمر العلمي دراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية املستدامة في مصرصالح زين الدين،  -

 ؛2016أفريل  27و 26لجامعة طنطا، مصر، يومي  كلية الحقوق  ،-لقانون والسياحة ا –الدولي الثلث 

"عبد الحميد مهري"، قسنطينة،  2قسنطينة ، جامعة محاضرات في إنشاء املؤسسةصندرة سايبي،  -

 ؛2014/2015

، 5202الواقع السياحي في الجزائر، وواقع النهوض به في آفاق عبد القادر شاللي، عبد القدر عوينات،  -

 امللتقى العلمي الوطني حول: "السياحة في الجزائر واقع وآفاق"، جامعة آكلي منحند أولحاج، البويرة،

 ؛2010ماي  12و 11يومي 

 ،إداريا –حاسبيا م –مويليا ت –، إدارة املشروعات اإلستثمارية إقتصاديا عبد هللا حسين جوهر -

 ؛2011مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، 

مي امللتقى العل، صناعة السياحة في الجزائر بين اآلفاق والتحدياتعبد املالك توبي، بودربالة رفيق،  -

الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، 

 ؛2016نوفمبر  10و 09جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

، مجلة جامعة تشرين للدراسات دراسة إحصائية لواقع السياحة في سوريةعبد الهادي الرفاعي،  -

 ؛2005ث العلمية، سورية، العدد األول، والبحو 

ول: امللتقى العلمي الدولي ح، واقع وتحديات اإلستثمار السياحي في الجزائرعمر بوجمعية، بالل معوج،  -

السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد 

 ؛2016نوفمبر  10و 09الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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، التنمية السياحية املستدامة في الجزائر" دراسة أداء وفعالية عيس ى مرازقة، محمد شريف شخشاخ -

، امللتقى الدولي حول: اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية مؤسسات القطاع السياحي في الجزائر"

 ؛2010مارس  09/10املستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 

   ،التدابير الجبائية املعتمدة لتشجيع اإلستثمار السياحي في الجزائرفاتح أحمية، نصيرة يحياوي،  -

دولية امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب ال

 ؛2016نوفمبر  10و 09الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 

واقع قطاع السياحة في الجزائر من خالل قراءة مؤشرات التنافسية فارس فضيل، مرابط أحمد،  -

 ، امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائرSDAT2025الدولية وآليات تطويره في ظل برنامج 

بن يحيى، بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق 

 ؛2016نوفمبر  10و 09جيجل، يومي 

، مجلة الفرص اإلستثمارية لترقية السياحة الصحراوية في الجزائرقصاص فتيحة، قروج يوسف،  -

الحكمة للدراسات اإلقتصادية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، العدد السابع، 

 ؛2016السداس ي األول 

ستراتيجيات الريادة في الجامعات السعودية: دراسة ميدانية على واقع امزنة بنت عوض النفيعي،  -

 ؛2015، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، العدد الرابع، أوت جامعة امللك سعود

، مجلة أداء املؤسسات استراتيجيات قطاع التشغيل في دعم املبادرات املقاوالتيةمصطفى طويطي،  -

 ؛2015أولحاج، البويرة، العدد السابع،  الجزائرية، جامعة أكلي محند

، أهمية مقومات السياحة الجزائرية في التنمية اإلقتصادية للدولةموس ى سعداوي، حكيم بوجطو،  -

امللتقى العلمي الدولي حول: اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية املستدامة، جامعة محمد خيضر، 

 ؛2009/20010بسكرة، 

 ؛2015ية غليزان في السياحة والصناعة التقليدية"، مونوغرافية إمكانيات وال  -

أهمية دراسة الجدوى اإلقتصادية في املشاريع نادي مفيدة، مغتات صبرينة، ختو العالية،  -

مجلة الحكمة للدراسات اإلقتصادية، ، اإلستثمارية السياحية "دراسة حالة حمام منتيلة بغليزان"

 ؛2016الجزائر، العدد السابع، السداس ي األول مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 

الريادة اإلستراتيجية و دورها في هاشم فوزي العبادي، أزهار نعمة أبو غنيم، حامد كريم الحداوي،  -

، مجلة القدسية للعلوم اإلدارية صياغة إستراتيجية التسويق الريادي في منظمات األعمال

 ؛2010الرابع، واالقتصادية، جامعة الكوفة، العراق، العدد 

صناعة السياحة في الجزائر كأداة لتحقيق التنويع اإلقتصادي آفاق هري بالل، سوفي نبيل،  -

امللتقى العلمي الدولي حول: السياحة في الجزائر بين الواقع واملأمول نحو اإلستفادة من ، وتحديات

 ؛2016نوفمبر  10و 09التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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 رابعا: األنترنت:

،  التعريف بأنواع الشركات املختلفةأحمد فاروق السيد حسنين،  -

http://www.aliahmedali.com/forum؛ 

 ، شركات مع شرح مبسط لكل نوعأنواع ال، احمد محمد عبدا لخالق حسن قابل -

-   ،https://www.bayt.com؛ 

 ؛http://www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=19198  ، شركات التوصية البسيطةأسماء،  -

 http://kenanaonline.com، خصائصهاو أنواع الشركات محمود عثمان عبد الرزاق،  -

  الشركات ذات املسؤوليات املحدودة،و بين الشركة التضامن الرياض، الفرق  -

http://www.alriyadh.com/129616 

 ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصفح:  -

 ،   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurموقع التصفح:  -

 ،   http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-20-15-26-50موقع التصفح:  -

 ،   http://www.swissinfo.ch/araموقع التصفح:  -

 ،  http://www.swissinfo.ch/araموقع التصفح:  -

 ا ، تاريخhttp://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-7موقع التصفح:  -

  املراجع باللغة األجنبية:  -

- Sous La Direction De  FRANÇOISE DANY, Cadres et  entrepreneuriat « Mythes et Réalités », 

Le gdr CADRES  « CADRES, DYNAMIQUES, REPRESENTATIONS, ENTREPRISES, 

SOCIETES », Gdr n° 2334  E.M. Lyon,  Ecully, 06 juin 2002.  

- Didier Van Caillie, Claire Lambrecht, L'entrepreneur, ses motivations, sa vision 

stratégique, ses objectifs "Working Paper réalisé dans le cadre de la "Chaire PME 

1995" de la Caisse Nationale du Crédit Professionnel de Belgique", l'Université de 

Liège, Belgique, Mai 1995. 

-  Rachid ZAMMAR, Conférence « Initiation à l’entrepreneuriat », Centre d’Etudes 

Doctorales en Sciences et Technologies de Rabat (CEDESTR),Faculté des Sciences, 

Université Mohammed V- Agdal, Rabat, 2015. 
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 امللخص

 

    امللخص:

تبيان أهمية حاولنا من خالل دراستنا و في تحقيق التنمية اإلقتصادية،  فعاال ادور باملقاوالتية  ساهمت   

دورها في تطوير قطاع السياحة في الجزائر، مسلطين الضوء في ذلك على أهم املفاهيم املتعلقة و املقاوالتية 

لدولة اوسائل الدعم التي تنتهجها و أهم الطرق و التنمية السياحية و املشاريع اإلستثمارية و  السياحة،و باملقاوالتية 

حالة مدينة غليزان بالوقوف شملت الدراسة امليدانية تشخيص و في ظل النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر. 

ه هذ على أهم املشاريع السياحية املنجزة وطور اإلنجاز في القطاع السياحي بالوالية، كما قمنا بدراسة عينة من

و املشاريع معتمدين في ذلك على طرح بعض األسئلة تم إعدادها على شكل إستبيان وإلثبات صحة الفرضيات أ

 تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي في إعداد هذه الدراسة .SPSSرفضها تم استخدام برنامج 

لدى الشباب في القطاع السياحي وأن هناك بعض التسهيالت  روح املقاوالتيةوتوصلت الدراسة إلى وجود    

الت ز والدعم الذي تمنحه الدولة للمقاولين في هذا القطاع. إال أن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا املجال ال 

 النتائج املرجوة من وراء هذا التوجه دون املستوى املطلوب.  

  ، اإلستثمار السياحي.، السياحةاملقاوالتية  الكلمات املفتاحية:

 

Abstrait : 
Dans cette étude, nous avons essayé de montrer l'importance de l'entrepreneuriat et son rôle dans 

le développement du secteur touristique en Algérie, en soulignant les concepts les plus importants 

liés à l'entrepreneuriat, au tourisme, aux projets d'investissement, au développement touristique et 

aux méthodes et moyens de soutien les plus importants. Adopté par l'Etat à la lumière de 

l'avancement du secteur du tourisme en Algérie. L'étude sur le terrain a inclus le diagnostic du 

statut de la ville de Relizane en se basant sur les projets touristiques les plus importants achevés et 

en développant la réalisation dans le secteur du tourisme dans l'état. Nous avons également étudié 

un échantillon de ces projets, en nous appuyant sur des questions préparées sous forme de 

questionnaire pour confirmer la validité des hypothèses ou les rejeter.    L'étude a révélé qu'il existe 

un esprit d'entrepreneuriat parmi les jeunes du secteur du tourisme et que l'État offre des 

installations et du soutien aux entrepreneurs de ce secteur. Cependant, les efforts déployés par 

l'Etat dans ce domaine restent les résultats souhaités de cette tendance en deçà du niveau requis 
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