
                            اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                                                                      
     وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                                     

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري                                                           -مستغامن -جامعة عبد احلميد بن ابديس
 قسم علوم التسيري

ختصص إدارة  ماسرت أكادمييشهادة ل ـبــــات نيمـتــطـــلـخترج مقدمة ضمن مـذكــرة 
 واقتصاد مؤسسة

 عنوان املذكرة:
 

 
 

ملؤطر:                 من إعداد الطالبة:                                        حتت إشراف ا
 وهراين جمدوب                                              بتسامبوشهيدة ا

 
 

  
 أعضاء جلنة املناقشة

 

   
 رئيسا          جامعة مستغامن أستاذ حماضر/أ دقيش خمتار .أ
 مقررا         جامعة مستغامن بأستاذ حماضر/ وهراين جمدوب .أ
 مناقشا         جامعة مستغامن أستاذ مساعد/أ خيلف عبدهللا .أ

 2016- 2015السنة الجامعية: 

 النهوض بقطاع السياحة في إستراتيجية

 الجزائر 

 



 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 استق احلكمة ال يشغلك من أي ينبوع جزت اي مستقي

 فشعاع الشمس ميتص الندى من فم الورد ووحل الطرق

 "الشاعر القروي"                                                                                         

 صربا مجيال ما أقرب فرجا                          من راقب هللا يف األمور جنا 

 ا من صدق هللا مل ينله أذى                           ومن رجا هللا يكون حيث رض

 "األمام الشافعي رضي هللا عنه"                                                                       

 أي عمل بدون أمل يؤدي إىل ضياع العمل

 وأمل بدون عمل يؤدي إىل خيبة أمل 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

 

  

 

 

 

 

 

 كما أتقدم،  احلمد والشكر هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه

 جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد على إجناز

 هذا العمل وأخص ابلذكر األستاذ املشرف وهراين جمدوب الذي مل يبخل

 علي بتوجيهاته ونصائحه.

 .و كل من أضاء بعلمه عقل غريه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داء ـإه

 

 

 

 

 

 

 رـــإىل من علمين النجاح والصب

 باـــــإىل من افتقده يف مواجهة الصع

 يـــــــــومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه.. أب

 رمحه هللا وجعل مثواه اجلنة.

 وإىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذاهتا

 ..ي ــــــأم من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أان فيه

 حفظها هللا

 يــــــزمالئي وزميالت،أساتذيتأهلي, ،إخويتإىل 

 يــــــوإىل كل من حيملهم قليب وال تذكرهم كلمات



 

 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   



 قائمة احملتوايت
 

 قائمة احملتوايت
 الصفحة املوضوع

  شكر وتقدير
  إهداء

  قائمة احملتوايت
  قائمة اجلداول

  األشكالقائمة 
 د-أ  مقدمة عامة

  الفصل األول: السياحة كخيار إسرتاتيجي إلنعاش االقتصاد الوطين  
 1 متهيد

 2 املبحث األول: عموميات حول السياحة 

 2 املطلب األول: مفهوم السياحة 

 3 املطلب الثاين: أنواع السياحة

 3 أنواع السياحة التقليدية-

 5 أنواع السياحة احلديثة-

 6 املطلب الثالث:مقومات اجلذب السياحي 

 7 املطلب الرابع: سلبيات السياحة على األقاليم املضيفة

 7 اآلاثر االقتصادية السلبية للسياحة -

 7 اآلاثر االجتماعية السلبية للسياحة-

 7 اآلاثر الثقافية السلبية للسياحة -

 7 اآلاثر السلبية للسياحة على البيئة-

 8 الثاين: السياحة رهان التنميةاملبحث 

 8 املطلب األول: مسامهة السياحة يف حتقيق التنمية

 8 األمهية االقتصادية للنشاط السياحي-

 9 دور السياحة يف التنمية االجتماعية-

 11 املطلب الثاين: السياحة عامل للتنمية املستدامة 

 11 مفهوم السياحة البيئية-

 11 البيئيةقواعد السياحة -



 قائمة احملتوايت
 13 املطلب الثالث: التحدايت الراهنة اليت تواجه صناعة السياحة

 15 املطلب الرابع: التنمية السياحية

 15 مفهوم التنمية السياحية-

 16 أهداف التنمية السياحية-

 16 عوائق التنمية السياحية-

 18 السياسة املقرتحة للتنمية السياحية-

 20 االقتصاد السياحي يف اجلزائر وآفاقهاملبحث الثالث: واقع 

 20 املطلب األول: اإلمكانيات السياحية يف اجلزائر

 20 اجلزائر موقع وانتماء-

 21 عناصر اجلذب السياحي يف اجلزائر-

 SWOT 25املطلب الثاين: التحليل اإلسرتاتيجي لقطاع السياحة يف اجلزائر بتطبيق منوذج 

 25 نقاط القوة-

 26 الضعفنقاط -

 27 الفرص-

 28 التهديدات-

 29 املطلب الثالث: املؤشرات احلالية لقطاع السياحة يف اجلزائر) واقع وآفاق(

 30 مؤشر القدرة التنافسية لقطاع األسفار والسياحة -

 PIB 32)واقع مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي يف اجلزائر)-

 33 التنمية السياحية يف اجلزائراملطلب الرابع: إسرتاتيجيات 

 SNAT 33املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم -

 SDAT 2030 34املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -

 37 خالصة الفصل

 الفصل الثاين: آليات دعم وتنمية قطاع السياحة يف اجلزائر
 38 متهيد

 39 مؤهلةاملبحث األول: تنمية الوعي السياحي وتكوين كوادر بشرية 

 39 املطلب األول: دور اإلعالم يف نشر ثقافة السياحة 

 39 تعريف اإلعالم السياحي

 40 أهداف اإلعالم السياحي



 قائمة احملتوايت
 40 املطلب الثاين: التعليم كاستثمار يف رأس املال البشري

 42 املطلب الثالث: التدريب يف جمال السياحة 

 43 أمهية التدريب يف جمال السياحة-

 44 التدريب يف اجلزائر مؤسسات-

 44 املطلب الرابع: تعزيز األمن واالستقرار السياحي

 46 املبحث الثاين: االستثمار السياحي كأحد متطلبات النمو االقتصادي 

 46 املطلب األول: مفهوم االستثمار السياحي

 47 التنمية االستثمارية للسياحة-

 47 البيئة االستثمارية-

 47 املطلب الثاين: حمددات االستثمار السياحي 

 49 املطلب الثالث: العوامل املشجعة لزايدة االستثمار السياحي

 50 املطلب الرابع: دور الدولة يف تشجيع االستثمار السياحي

 50 االستثمار احلكومي يف القطاع السياحي-

 52 جمهودات الدولة اجلزائرية االستثمارية-

 53 الثالث: السياحة اإللكرتونيةاملبحث 

 53 املطلب األول: مفهوم السياحة اإللكرتونية

 55 تعريف السياحة اإللكرتونية-

 55 عوائق السياحة اإللكرتونية-

 56 املطلب الثاين: متطلبات السياحة اإللكرتونية

 58 املطلب الثالث: دور تكنولوجيا املعلومات يف عوملة اهلوية الثقافية

 60 املطلب الرابع: جتربة دولة عربية يف جمال السياحة اإللكرتونية وجهود التعاون الدويل 

 60 جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة) ديب( -

 60 جهود التعاون الدويل-

 66 خالصة الفصل

 الفصل الثالث: تشخيص واقع قطاع السياحة يف مستغامن وآفاقه
 63 متهيد

 64 املقومات السياحية لوالية مستغامناملبحث األول: 

 64 املطلب األول: أنواع السياحة يف مستغامن



 قائمة احملتوايت
 64 السياحة الشاطئية-

 66 السياحة الثقافية-

 67 املطلب الثاين: هياكل االستقبال والتدفقات السياحية

 67 هياكل االستقبال-

 68 التدفقات السياحية-

 72 السياحي يف والية مستغامناملطلب الثالث: مناطق التوسع 

 73 املطلب الرابع: مشاريع االستثمار السياحي يف مستغامن 

 SWOT 74املبحث الثاين: حتليل قطاع السياحة يف مستغامن بتطبيق منوذج 

 74 املطلب األول: القوة

 74 املطلب الثاين: الضعف

 75 املطلب الثالث:الفرص

 76 املطلب الرابع: التهديدات

 77 املبحث الثالث: حتليل وتقييم نتائج الدراسة امليدانية )استبيان( وآفاق التنمية املستدامة

 77 املطلب األول: حتليل وتقييم نتائج الدراسة ) نتائج األجوبة على أسئلة االستبيان( 

 77 مشاكل القطاع السياحي يف والية مستغامن -

 86 والية مستغامنأهم أسباب ضعف أداء القطاع السياحي يف -

 88 مسؤولية ضعف أداء القطاع السياحي-

 88 مستقبل مستغامن سياحيا-

 89 اقرتاحات النهوض بقطاع السياحة يف مستغامن -

 90 املطلب الثاين: التحدايت الرئيسية لقطاع السياحة يف مستغامن 

 91 املطلب الثالث: أفاق تنمية وتطوير السياحة يف مستغامن

 92 أشكال السياحة للتطوير 

 93 املطلب الرابع: التوجهات اإلسرتاتيجية لتنمية السياحة يف مستغامن 

 94 خالصة الفصل

 95 خامتة عامة 

 100 قائمة املراجع

  قائمة املالحق



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 قائمة الجداول



 قائمة اجلداول
 الصفحة العنوان الرقم
حسب تقرير تنافسية لقطاع األسفار والسياحة ترتيب دول مشال إفريقيا وفق مؤشر القدرة ال 1

2015 
30 

ترتيب اجلزائر ضمن املؤشرات اجلزئية املكونة ملؤشر القدرة التنافسية لقطاع األسفار والسياحة  2
 2015مقارنة مع املغرب وتونس حسب تقرير 

31 

 32 تونس-املغرب-ترتيب الدول حسب مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي اجلزائر 3
 43 مدارس ومعاهد التدريب السياحي يف اجلزائر 4
 48 ترتيب اجلزائر خبصوص البنية التحتية وفق مؤشر القدرة التنافسية لقطاع األسفار والسياحة  5
 52 توزيع املشاريع السياحية يف األقطاب السياحية لالمتياز  6
 64 2015عدد الشواطئ املسموحة واملمنوعة للسباحة يف مستغامن إحصائيات  7
 65 توافد املصطافني  8
 65 تغطية الشواطئبرانمج  9
 67 وكاالت السياحة واألسفار 10
 68 هياكل اإليواء 11
 69 املؤسسات الفندقية لوالية مستغامن  12
 70 (2013-2010سنوات األخرية ) 4عدد الليايل والوصول خالل  13
 71 2015-2010تطور عدد املصطافني )موسم االصطياف(  14
 72 مستغامنمناطق التوسع السياحي لوالية  15
 73 2015وضعية مشاريع االستثمار السياحي اخلاص على مستوى والية مستغامن ديسمرب  16
 77 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس  17
 77 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري العمر 18
 78 )غياب إرادة سياسية إلحداث هنضة سياحية( 1نتائج اإلجابة على العبارة  19
 78 )تدين مستوى الوعي السياحي( 2نتائج اإلجابة على العبارة  20
 79 )ضعف األمن والرقابة( 3نتائج اإلجابة على العبارة  21
 79 )نقص الكفاءات واليد العاملة املؤهلة(   4نتائج اإلجابة على العبارة  22
 80 )اإلدارة اجلزائرية جزء من فشل القطاع السياحي "البريوقراطية"(  5نتائج اإلجابة على العبارة  23
 80 )ضعف البنية التحتية(   6نتائج اإلجابة على العبارة  24
 81 )االفتقار لسياسات دعم القطاع اخلاص(  7نتائج اإلجابة على العبارة  25



 قائمة اجلداول
 81 )مومسية أعمال الفنادق( 8نتائج اإلجابة على العبارة  26
 82 )صعوبة احلصول على التأشرية لدخول الرتاب الوطين( 9نتائج اإلجابة على العبارة  27
)أغلب حتويالت النقد األجنيب ال تتم عرب اجلهاز املصريف وابلتايل  10نتائج اإلجابة على العبارة 28

 تسرب العملة األجنبية(
82 

 83 )عدم وجود متويل كاف للمشاريع االستثمارية( 11نتائج اإلجابة على العبارة  29
 83 )مشكل العقار السياحي( 12نتائج اإلجابة على العبارة  30
 84 )غياب إسرتاتيجية تسويقية للمنتج السياحي( 13اإلجابة على العبارة نتائج  31
 84 )ضعف دخل املواطن اجلزائري( 14نتائج اإلجابة على العبارة  32
 85 )نقص التحكم يف التقنيات احلديثة( 15نتائج اإلجابة على العبارة  33
 85 )عدم كفاية األمن الصحي والغذائي( 16نتائج اإلجابة على العبارة  34
 86 )غياب إسرتاتيجية شاملة جلميع القطاعات( 17نتائج اإلجابة على العبارة  35
 88 نتائج اإلجابة على السؤال: من املسؤول عن ضعف القطاع السياحي؟  36
 88 نتائج اإلجابة على السؤال: هل ملستغامن مستقبل سياحي؟ 37



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 قائمة األشكال



 قائمة األشكال

 الصفحة العنوان الرقم
 10 السياحة على االقتصاد القومي أتثري 1
 12 أبعاد مفهوم السياحة البيئية 2
 29 2015مكوانت مؤشر القدرة التنافسية لقطاع األسفار والسياحة حسب تقرير  3
 SNAT 2030 36من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم SDAT موقع  4
 45 منوذج األمن السياحي 5
 54 عناصر السياحة اإللكرتونية 6
 70 تطور عدد الليايل والوصول لوالية مستغامن 7
 71 تطور عدد املصطافني 8
 77 عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس 9

 77 عينة الدراسة وفقا ملتغري العمر 10
 78 )غياب إرادة سياسية إلحداث هنضة سياحية( 1نتائج اإلجابة على العبارة  11
 78 مستوى الوعي السياحي( )تدين 2نتائج اإلجابة على العبارة  12
 79 )ضعف األمن والرقابة( 3نتائج اإلجابة على العبارة  13
 79 )نقص الكفاءات واليد العاملة املؤهلة( 4نتائج اإلجابة على العبارة  14
 80 )اإلدارة اجلزائرية جزء من فشل القطاع السياحي "البريوقراطية"( 5نتائج اإلجابة على العبارة  15
 80 )ضعف البنية التحتية(   6نتائج اإلجابة على العبارة  16
 81 )االفتقار لسياسات دعم القطاع اخلاص( 7نتائج اإلجابة على العبارة  17
 81 )مومسية أعمال الفنادق( 8نتائج اإلجابة على العبارة  18
 82 )صعوبة احلصول على التأشرية لدخول الرتاب الوطين( 9نتائج اإلجابة على العبارة  19
)أغلب حتويالت النقد األجنيب ال تتم عرب اجلهاز املصريف وابلتايل تسرب العملة  10نتائج اإلجابة على العبارة  20

 األجنبية(
82 

 83 )عدم وجود متويل كاف للمشاريع االستثمارية( 11نتائج اإلجابة على العبارة  21
 83 )مشكل العقار السياحي( 12نتائج اإلجابة على العبارة  22

 84 )غياب إسرتاتيجية تسويقية للمنتج السياحي( 13نتائج اإلجابة على العبارة  23
 84 )ضعف دخل املواطن اجلزائري( 14نتائج اإلجابة على العبارة  24
 85 )نقص التحكم يف التقنيات احلديثة( 15نتائج اإلجابة على العبارة  25
 85 )عدم كفاية األمن الصحي والغذائي( 16نتائج اإلجابة على العبارة  26
 86 )غياب إسرتاتيجية شاملة جلميع القطاعات( 17نتائج اإلجابة على العبارة  27
 88 نتائج اإلجابة على السؤال: من املسؤول عن ضعف أداء القطاع؟ 28
 88 اإلجابة على السؤال: هل ملستغامن مستقبل سياحي؟نتائج  29



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ةــعام مقدمــة



 مقدمة عامة

 أ
 

 متهيد: 

ديناميكي وقطاع كثيف التشابكات مع القطاعات تلعب السياحة دور كبري يف إنعاش االقتصاد ابعتبارها حمرك 
ومما ال شك فيه أن  ،فلقد أضحت صناعة متكاملة تتضمن التخطيط واالستثمار والتشييد والتسويق، األخرى

مستوى أداء القطاع السياحي يعتمد بشكل مباشر على زايدة اإلنتاجية يف القطاعات واخلدمات اليت تتعامل معها 
وما ، شبكة االتصاالت وخدمات الكهرابء واملياه وحىت القطاعات املنتجة كالزراعة والصناعة، ومنها مرافق النقل

دامت البطالة هي التحدي االقتصادي واالجتماعي الكبري الذي يواجه العديد من دول العامل فإن صناعة السياحة 
 .تشكل خمرجا مناسبا حلل هذه املشكلة وغريها من املشكالت

تعد جمرد نشاط ترفيهي لإلنسان بل أصبحت متثل صناعة تصديرية قائمة بذاهتا تلعب دور مهم السياحة اليوم مل 
 .يف عملية التنمية

هذا ما فرض عليها وضع سياسة تنموية ، واجلزائر منذ استقالهلا ختوض معركة شرسة ضد التخلف والتبعية للخارج
وعليه فهي مطالبة من أي وقت مضى  ،تصاد العامليشاملة مقارنة مع ما متلكه من قدرات ومتاشيا مع ميزات االق

ي ميكن أن يكون إحدى البدائل ذأن تتجه إىل قطاع حتكمه الطبيعة وهبة من هللا وهو قطاع السياحة وال
إذ يتعني عليها حتسني أداء املتعاملني بغرض اكتساب فرص جتارية ضمن األسواق العاملية ، االقتصادية املهمة

ارج قطاع احملروقات خاصة مع التحضري لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ابلرغم من هذه وزايدة اإليرادات خ
األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل إال أننا جنده يف اجلزائر مل يرتقي بعد للمستوى املطلوب 

سياحية ابمتياز إال أن واقع السياحة يف اجلزائر ابلرغم من امتالك اجلزائر لثروة سياحية تؤهلها أن تكون وجهة 
ودلك ألهنا مازالت تواجه ، ض الدول اجملاورة يف كل موسم سياحيعيثبت عكس ذلك بدليل نزوح اجلزائريني لب

قيود كبرية منها قلة االستثمارات ونقص اليد العاملة املتخصصة بل األهم من ذلك االفتقار إىل سياسة موجهة 
ة وتسويقها وابختصار ميكن القول أن قطاع السياحة مل حيظى ابالهتمام الالزم الذي يستحقه  لتنمية السياح

 .كقطاع اقتصادي مهم مدر للعملة األجنبية ومنشأ لفرص العمل

  :اإلشكالية 
كيف ميكن للجزائر النهوض ابلقطاع السياحي يف إطار التوجه إىل اقتصاد متنوع ملواجهة مرحلة ما بعد 

 البرتول؟

 وانطالقا من هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية: 
 هل متلك اجلزائر مقومات سياحية تؤهلها ألن تصبح قطبا سياحيا عامليا جباذبية تنافسية عالية؟-1
 ما مدى مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي يف اجلزائر؟ -2
 السياحية كافية لتطوير القطاع السياحي؟ افسيتها جلزائر بغية رفع درجة تنهل اجلهود اليت تبذهلا ا-3
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 الفرضيات 

السياحة أحد أهم البدائل اإلسرتاتيجية لتخفيف العبء على قطاع احملروقات وتنويع هيكل االقتصاد -1
 ئر ملؤهالت سياحية متنوعة وعديدة.اجلزائري وخاصة مع امتالك اجلزا

اإلحصائيات والظروف احلالية للقطاع السياحي يف اجلزائر تشري بوضوح إىل ضعف مسامهته يف -2
 الوطين وبعده عن املستوى العاملي.االقتصاد 

تسعى اجلزائر جاهدة لالستفادة من احلركة النشطة اليت تعرفها السوق السياحية العاملية عن طريق تبين -3
 . 2030إىل سنة  إسرتاتيجية تنموية شاملة آلفاق متتد

 
  :تندرج يف النقاط التالية: أهداف البحث 

 ؛حماولة إبراز دور السياحة يف دعم وتنشيط االقتصاد الوطين-1
ميكنه اإلسهام يف  مدر للعملة األجنبيةمصدر قطاع السياحة ابعتباره تنمية إبراز ضرورة االهتمام ب-2

 متويل االقتصاد الوطين. 
 
  :أمهية البحث 

لبحث من املواضيع اجلديرة ابلدراسة وذلك ملدى أتثري السياحة يف تنمية اجملتمع احمللي ابعتبارها يعد هذا ا
قطاع حيوي متجدد ومن أهم مصادر التوظيف وعليه يتوقف األمر على حسن استغالل إمكانيات 

 اجلزائر السياحية لرتقى ابلقطاع إىل املستوى املطلوب.
 
  :مربرات اختيار املوضوع 

 هذا املوضوع ينبع من عدة قناعات لعل أمهها:  اختيار

امتالك اجلزائر ملوروث سياحي متنوع اندرا ما يكون جمتمع يف دولة واحدة إال أن مسامهة السياحة يف -1
النمو االقتصادي اجلزائري ضعيفة جدا مقارنة ابلدول اجملاورة اليت يشبه منتجها السياحي املنتج السياحي 

 .اجلزائري
املايل واملعنوي الذي حققته بعض الدول نتيجة االهتمام بقطاع السياحة ومنها الدول اجملاورة  املردود-2

 . )تونس واملغرب(
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 :املنهج املستخدم يف البحث 
من أجل دراسة املوضوع وحتليل أبعاد اإلشكالية وحماولة الوصول إىل املعلومات املتصلة ابملوضوع مت 
االعتماد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي أي وصف واقع السياحة وأسباب ضعف أداء القطاع 

 السياحي وحتليل اإلحصائيات املدرجة ضمن اجلداول واستنتاج احللول. 
 صعوابت البحث: 

 ؛قلة املراجع خاصة ابللغة العربية إضافة إىل قلة الدورايت اليت تناولت موضوع السياحة-1 
،هلذا اضطرران واليت تفتقر للتحيني ،النقص الفادح يف اإلحصائيات الرمسية اخلاصة ابلسياحة يف اجلزائر-2

عتماد على إضافة إىل االيف غالب األحيان لبعض اإلحصائيات القدمية لعكس واقع هذا القطاع اللجوء 
 ة؛ إحصائيات اهليئااتخلارجي

 .قلة الدراسات االقتصادية املتخصصة يف جمال اقتصادايت السياحة-3
  :حدود البحث 

 ويف نفس الوقت هو ،مبا أن قطاع السياحة يف اجلزائر ال يزال دون املستوى املطلوباحلدود املكانية: 

 مليون 11استقبال أكثرمن2025أن اجلزائر تعتزم يف مطلع  و خاصة، قطاعا واعدا

القطاع السياحي والوقوف على أهم وذلك من خالل تقييم ، مكان الدراسة ياجلزائر ه ارأتينا أن تكون
 أسباب ضعف القطاع واستنتاج احللول. 

لدراستنا بغية لكي تكون جماال 2030وحىت آفاق  2015إىل  2010من افرتة  اخرتن: احلدود الزمانية
 ابإلضافة إىل تقييم هذه اجلهود اليت ،السياحي اجملالالشيء اجلديد اليت أتت به السلطات يف  معرفة

 .ستكون على املدى البعيد
 :الدراسات السابقة 

صليحة عشي "األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة يف اجلزائر : الدراسة األوىل-1
يف دراستها على إظهار الفرق بني وضعية القطاع يف اجلزائر من انحية وتونس  ، واليت ركزت,تونس,املغرب

واملغرب من انحية أخرى، من حيث املسامهة يف حل املشاكل التنموية يف البلدان الثالثة إضافة إىل حصر 
 املعوقات اليت حتول دون تطوير هذا القطاع.

تسليط الضوء على :جلزائر اإلمكانيات واملعوقاتعوينان عبد القادر"السياحة يف ا الدراسة الثانية:-2
ذلك من خالل اآلاثر االجيابية اليت  و التنمية االقتصادية الدور الذي تلعبه يف اجلزائرية وإبرازالسياحة 

ابإلضافة إىل معرفة مدى جناعة اإلسرتاتيجية اجلديدة ، املدفوعات ترتكها على فرص العمل وميزان
وهذا يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية هبا،  من قبل الدولة للنهوض املرفوعةللسياحية اجلزائرية 

5202 . 
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           يف ظل التحوالت بعنوان" أمهية السياحة ،أطروحة دكتوراه للطالب كواش خالد:الثالثة الدراسة-3
حيث ، جامعة اجلزائر-التسيري  كلية العلوم االقتصادية وعلوم2004/2003"، حالة اجلزائر-القتصادية ا

النشاط السياحي وأبرز الطالب األمهية االقتصادية  أشار الطالب إىل اتريخ السياحة وتطورها وتناول أيضا
يف جمال هبا  السياحة اجلزائرية مل تلعب الدور املنوط وقد توصل الباحث أن إىلهتا للسياحة وخمتلف مؤشرا

 . املتاحة واملوارد إلمكانيات  االتنمية الوطنية على الرغم من توفر 
  :تقسيمات البحث وحمتوايته 

 :مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول
 بعنوان السياحة كخيار اسرتاتيجي إلنعاش االقتصاد الوطين  الفصل األول-
 يف اجلزائر تنمية وتطوير قطاع السياحة آليات الفصل الثاين: -
ويف ختام البحث نورد بعض تشخيص واقع قطاع السياحة يف مستغامن الفصل الثالث: )تطبيقي( -

 .أن تساهم يف حل مشكل قطاع السياحة اجلزائري ميكن اليت االقرتاحات
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 متهيد: 

أصبحت السياحة إحدى أهم الصناعات والقطاعات اإلنتاجية والتصديرية اليت تشكل الركيزة األساسية يف   
منظومة اقتصاد الدولة ومع التطورات السريعة يف اجملتمع الدويل املعاصر حدثت تغريات جذرية يف تصور السياحة 

من مث مفهومها ونتيجة لذلك أصبحت السياحة حتتل مكانة متميزة يف حياة اجملتمعات ويف اقتصادايت أغلب و 
 الدول خاصة املتقدمة منها. 

العمل ومن هذا املنطلق ازداد االهتمام ابلقطاع السياحي كونه يعترب من أكرب القطاعات االقتصادية يف توفري فرص 
 قتصادي بني املناطق، ابإلضافة إىل حتسني ميزان املدفوعات. يف حتقيق التوازن اال املسامهة

 ويف كل مبحث أربعة مطالب  مباحث،وعلى هذا األساس اشتمل الفصل األول على ثالثة 

مقومات اجلذب السياحي وسلبيات أنواعها،تناول املبحث األول مفاهيم عامة حول السياحة من خالل تعريفها، 
السياحة على األقاليم املضيفة، أما املبحث الثاين فتخصص يف دراسة مسامهة السياحة يف حتقيق التنمية من خالل 
األمهية االقتصادية،االجتماعية،السياحة املستدامة والتحدايت الراهنة اليت تواجه السياحة. التنمية السياحة ابإلشارة 

املقرتحة للتنمية السياحية، أما املبحث الثالث حول واقع السياحة  ، السياسة، عوائقهادواعيهاو إىل مفهومها 
 اجلزائرية، أهم مؤشراهتا وآفاقها وفيما يلي شرح مبسط لكل هذه العناصر. 

  



 

 

 املبحث األول: مفاهيم عامة حول السياحة

وفعال يف بناء االقتصاد العاملي وذلك ظهرت السياحة منذ نشأة اإلنسان وحققت قفزات هائلة كقطاع مؤثر 
والتطور املذهل يف وسائل االتصاالت واملواصالت وأصبحت اليوم العمل،حتسن ظروف الدخل،نتيجة الرتفاع 
 تدرس كعلم. 

 املطلب األول: تعريف السياحة

 ومن أهم التعريفات: 

السياحة لغة تعين الذهاب يف األرض للعبادة والرتهب. وأييت مفهوم السياحة السياحة يف اللغة العربية: -1
ففي سورة التوبة ورد آية،وقد ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف أكثر من السفر،اصطالحا ضمن مصطلح 

)سورة { الكافرينقوله تعاىل: }فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي هللا وأن هللا خمزي 
وقال عليه الصالة والسالم)سياحة أميت اجلهاد يف سبيل هللا(,وحث القرآن على السياحة (.2-1اآلايت:التوبة،

 1والتفكري والتدبر لقوله تعاىل:}قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق{شرط أال تتعارض السياحة مع شيء

 2( على كل سفر ترفيهي؛1811منذ العقد األول من القرن التاسع عشر)حتديدا سنة  Tourismشاع لفظ -2

ة منها " أبهنا ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث، والغايGuyer Freulerيرى األملاين غويري فرولر "-3
 3اليت يعيشها فيها اإلنسان؛االستجمام وتغيري البيئة 

 وميكننا تعريف السياحة كما يلي: 

 السياحة هي ذلك النشاط احلضاري واالقتصادي والتنظيمي ابنتقال األفراد إىل بلد غري بلدهم وإقامتهم ملدة -4

 4ساعة وال تصل إىل اإلقامة الدائمة وأال يكون الغرض من السفر اكتساب دخل. 24ال تقل عن 

                                                                 
 
 

 116-115ص. .2010املكتب اجلامعي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،التسويق السياحي"،طه أمحد عبيد،"مشكالت 1
2007), p.11.(paris: la documentation française. Tourisme un phénomène économiquePierre Py.-2 

3european origins and development,(london:Emerald group publishing,  the sociology of tourism:Graham dann.-

2009), p.89 
 10، ص.2006"، املكتب اجلامعي احلديث للنشر، اإلسكندرية، دور السياحة يف التنمية االجتماعيةوفاء زكي إبراهيم، "- 4



 

 

 املطلب الثاين: أنواع السياحة

ملختلفة وفقا لعدد من املعايري ابإلضافة إىل أنواع جديدة ساعد قامت عدة دول سياحية بتصنيف أنواع السياحة ا
 على ظهورها التقدم العلمي واالستقرار السياسي. 

 :أنواع السياحة التقليدية 
 1- :وفقا لعامل العمر 

سنة( تنشط مثل هذه الرحالت يف فرتة إجازات املدارس مثل رحالت التعرف على  14-7)سياحة الطالئع:-أ  
 .حةتعلم السبا الطبيعة أو

 .سنة( يتميز هذا النوع ابلبحث عن اإلاثرة وتكوين صداقات 29-15)سياحة الشباب:-ب

ء واهلروب من جو العمل الروتيين سنة( يشمل هذا النوع سياحة االسرتخا 55-30سياحة الناضجني:)-ج 
 .ويتطلب هذا النوع خدمات جيدة وأبسعار من متوسطة إىل غالية

سنة فأكثر( يعترب من أنواع السياحة التقليدية يف الدول الغربية ويرتبط ابخلدمات  60السن:)سياحة كبار -د  
 .اجليدة املرتفعة الثمن والطويلة املدة )أسبوعني إىل شهرين(

 2- :وفقا للعدد 
يقوم  السائح منفردا أو مع أسرته أو مع أصدقائه، يتميز هذا النوع أبنه: ذو تكلفة عالية،السياحة الفردية: -أ

السائح ابالتصال املباشر مع املنشآت السياحية للحصول على اخلدمات)أتشرية الدخول، تذاكر السفر، معرفة 
 .اللّغات العاملية، معرفة التقاليد..(

تقوم هبا شركات سياحية متخصصة بتنظيم رحالت سياحية على شكل جمموعات وتتميز السياحة اجلماعية: -ب
 .أوفر من حيث التكاليف، ال تستدعي خربة ومؤمنة يف مجيع العناصر اخلاصة ابلرحلة عن الرحلة الفردية أبهنا:

 

 3-:وفقا للموقع اجلغرايف 
 السفر والتنقل بني دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدة مثل الدول اإلفريقية، الدول السياحة اإلقليمية: -أ



 

 

 .العربية، أو دول شرق آسيا من خصائصها: قرب املسافة مما يوفر الوقت وأكثر انسجام مع التقاليد السائدة 

 .ساعة 24حركة السياح داخل حدود الدولة السياحية ملدة ال تقل عن السياحة الداخلية: -ب

االنتقال واإلقامة عرب حدود الدول والقارات وهذه السياحة تتطلب جمموعة من اإلجراءات السياحة الدولية: -ج
 .وختضع للظروف السياسية، االقتصادية واالجتماعية السائدة 

 4- :وفقا للهدف من الرحلة 
احية، ترتكز تعترب من أقدم أنواع السياحة يف العامل واليت حتقق الدخل األكرب للدولة السيالسياحة الرتفيهية: -أ

على الرتويح عن النفس وتعترب دول البحر األبيض املتوسط من أكرب املناطق جذاب هلذا النوع وحتتل املرتبة األوىل 
 .عامليا

 .يشمل سفر رجال األعمال للمشاركة يف املعارض الدولية التجارية والصناعية سياحة رجال األعمال:-ب

يهدف هذا النوع ملشاهدة اآلاثر واتريخ احلضارات القدمية وزايرة املواقع األثرية، حضور السياحة الثقافية: -ج
 املهرجاانت واالطالع على حياة الشعوب وثقافاهتم. 

سياحة االستشفاء أي االنتقال إىل أماكن تتميز مبناخ خاص )ينابيع معدنية، كربيتية، السياحة العالجية: -د
 رمال، مشس(. 

 االنتقال هبدف القيام برحالت وزايرات دينية، القيام ببعض املناسك كاحلج والعمرة مثال.  ينية:السياحة الد-ه

 .مشاهدهتا مثل األلعاب األوملبية االنتقال هبدف ممارسة األنشطة الرايضية أوالسياحة الرايضية: -و

 اء املائية، دراسة أشكال سطح األرض. القيام برحالت لدراسة البيئة احليوانية، النباتية، األحيالسياحة العلمية: -ز

 حضور املعارض الصناعية والتجارية والفنية التشكيلية ومعارض الكتاب....  سياحة املعارض:-ح



 

 

السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث وذلك لالستمتاع مبناظرها ونبااتهتا وحيواانهتا السياحة الطبيعية: -ط
 5واحلاضر.وحضاراهتا يف املاضي 

   :أنواع السياحة احلديثة 
منط تستند عليه املنظمات واملؤسسات لتحقيق أهداف العمل والرحلة السياحية أتيت كمكافأة سياحة احلوافز: -1

 للموظفني لدفعهم لتحسني األداء؛ 

هتدف هذه السياحة إىل اعتبار املعاق سائحا عاداي له احلق يف سياحة املعاقني:)ذوي االحتياجات اخلاصة(: -2
 مباشرة خمتلف األنشطة السياحية)متثل شرحية كبرية من ذوي الدخول املرتفعة(؛ 

هتتم ابلتوازن البيئي ومحاية البيئة مثل السياحة الطبيعية)سياحة خضراء، سياحة زرقاء(، السياحة البديلة: -3
 للبيئة؛سياحة الدراجات الصديقة 

السفر إىل املناطق اليت تتواجد فيها الطيور خاصة يف مواسم تزاوجها وبناء األعشاش أو سياحة مراقبة الطيور: -4
 6خالل هجرهتا وتشهد كندا رواجا كبريا هلذا النوع من السياحة؛ 

قبل خرباء  ابلنسبة للجزائر فإن منتوجها الصحراوي ذاع صيته يف العامل منسياحة الصحاري والواحات: -5
السياحة وهيئات دولية متخصصة مثل األهقار يف متنراست والعديد من املناطق الصحراوية إال أن هذه الثروة ال 

 7تزال غري مستغلة ومل ترق إىل املستوى الذي يعكس مكانته؛ا

 ألطباق...؛ قضاء يومني يف أماكن فاخرة، اإلقامة يف أحسن الفنادق، وتناول أشهى ا سياحة هناية األسبوع:-8

رايضة األثرايء، تسعى الدول إلقامة املالعب واستقطاب أشهر الالعبني لالستفادة من سياحة اجلولف: -9
 مليار دوالر أمريكي سنواي؛  5نفقاهتم الكبرية، حجم سياحة اجلولف 

 (؛ NASAالقيام برحلة سياحية يف الفضاء واليت حتتاج إىل تدريبات على يد خرباء ) السياحة الفضائية:-10

                                                                 
 
 

 66-50، ص:2010ثراء للنشر والتوزيع،عمانإ،"مبادئ السياحة"،د.مرزوق عابد القعيد، د.بركات كامل النمر وآخرون-5
 83-80، ص.2009"، املكتب اجلامعي احلديث للنشر، اإلسكندرية، االجتاهات احلديثة يف السياحةحمي حممد مسعد، "- 6

  45. ص. 2006 بغداد،, 1454العدد"، صحيفة احلوار املتمدن، مصر الغربية قبلة سياحة السفاري يف إفريقيا حجاج سالمة، "- 7
? aid=56692.www.ahewar.org/debat/show.art.asphttp:// 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp


 

 

 8مشاهدة أاثر الدمار الذي حتدثه العمليات اإلرهابية، أو اغتيال شخصيات سياسية؛سياحة اإلرهاب: -11

 املطلب الثالث: عناصر اجلذب السياحي 

 التنمية السياحية وتتمثل يف:  ملقومات الطبيعية قاعدة متثالاملقومات الطبيعية: -أ

املوقع اجلغرايف اجلذاب)االتصال ابليابسة واملاء، القرب من املواصالت، يضم ثروات سياحية(، املناخ)نقاء اجلو، 
التزجل(، شكل سطح األرض)الشواطئ، املناطق املرتفعة       الغطاء النبايت، الثلوج    سطوع الشمس، التساقط 

املرتفعات اجلبلية، السهول، السواحل(، الرتكيب اجليولوجي)تكوينات صخرية كالكهوف، املغارات( املعتدلة، 
النظام البيئي)توفر احلياة النباتية، احليوانية(، املياه)املسطحات املائية     رايضة الغطس، التزحلق على املياه وركوب 

 9القوارب الشراعية(؛

العادات، احلرف ، تتمثل يف اآلاثر أبنواعها، املتاحف، املعارضثرية: املقومات الثقافية والتارخيية واأل-ب
 اليدوية، اللباس التقليدي، كل هذا يثري السياح عشاق الثقافات البشرية؛ 

 تتمثل يف املعابد، الكنائس، املساجد، أماكن العبادة؛ املقومات الدينية: -ج

الثقايف والسمات املميزة كحسن الضيافة، اليد العاملة السكان من حيث العدد، املستوى املقومات البشرية: -د
املؤهلة، مراكز التعليم والتدريب السياحي والفندقي، مشاعر الود واالحرتام اجتاه السائح، رغبة السكان احملليني 

 للعمل يف قطاع السياحة؛

ستيعاب احلركة السياحية وتتمثل تتمثل يف قدرة البنية التحتية والفوقية على ااملقومات املساعدة والتكميلية:  -د
يف: سهولة الوصول، النقل الربي والبحري واجلوي، خدمات االتصاالت، واخلدمات الطبية و مرافق اخلدمة 
العمومية، مراكز اإليواء، خدمات الطعام والشراب، مرافق التسلية، املرافق الرايضية، املرافق الرعاية الصحية، 

ياحيني، املعارض السياحية، توفري األمن وإشعار السائح ابلطمأنينة، التسهيالت وكاالت السياحة، املرشدين الس
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اجلمركية والضريبية، منظمي الرحالت السياحية، تبسيط إجراءات الدخول واخلروج، تبسيط إجراءات احلصول 
 10على التأشرية. 

 املطلب الرابع: سلبيات السياحة على األقاليم املضيفة 

 لسلبية للسياحة:  اآلاثر االقتصادية ا 
 يؤدي تدفق السياح يف منطقة معينة إىل ارتفاع األسعار)الطلب أكرب من العرض( التضخم: -أ -
تعترب السياحة نشاط مومسي يف حاالت كثرية وهلذا املنشآت السياحية تظل فرتة البطالة املومسية: -ب -

 دون تشغيل 
 :اآلاثر االجتماعية السلبية للسياحة 

ينشأ هذا الشعور نتيجة تواجد السياح الذي يؤدي إىل رفع األسعار، أو الشعور ابلضيق واالستيالء: -أ -
نتيجة التقاليد املوروثة ضد االختالط ابألغراب أو نتيجة احلساسية اجتاه دايانهتم وهذا يعرقل التنمية 

 السياحية 
مكاسب مادية سريعة بوسائل  قيقوحماولتهم حتنتيجة اخنفاض مستوايت الدخول لألفراد اجلرمية: -ب -

 وابلتايل تشويه صورة البلد املضيف  واملستغلني للسائحغري مشروعة فتظهر السوق السوداء، 
   :اآلاثر الثقافية السلبية للسياحة 

أصبح اختالط السياح ابجلماعات احمللية سببا يف التقليد والتخلي عن القيم والثقافة وعدم توارثها عرب      -
 11األجيال

  :اآلاثر السلبية للسياحة على البيئة 
تعرض املواقع األثرية للتدمري نتيجة ارتفاع الضغط السياحي، تلوث الشواطئ عن طريق رمي النفاايت، 
التوسع يف األنشطة السياحية بقطع األشجار وابلتايل ارتفاع درجة اجلو، يتسبب اهلواء امللوث)غاز ثنائي 

األثرية من اجللد، الورق، املخطوطات، كذلك ما تؤدي إليه أضواء آالت أكسيد الكربيت( يف تلف املواد 
التصوير من زوال أللوان الرسوم أو النقوش احلائطية، التلوث املائي نتيجة قيام املقصد السياحي برمي 

                                                                 
 
 

  30حمي حممد مسعد، مرجع سابق، ص -10
 202-201ص: إبراهيم،مرجع سابق، صوفاء زكي -11



 

 

خملفات الصرف الصحي ابملسطحات املائية مما يسبب األمراض ابإلضافة إىل تلوث الفكر واهلوية  
 12.واألخالق

 املبحث الثاين: السياحة رهان التنمية 

تطورت السياحة كنشاط إنساين وحققت مزااي عديدة يف كثري من اجملاالت، حيث ميتد أتثريها على أداء االقتصاد  
القومي ولقد أدى ذلك إىل اهتمام كل من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ابلسياحة والعمل على زايدة 

 عائداهتا. 

 ب األول: مسامهة السياحة يف حتقيق التنمية املطل

 األمهية االقتصادية للنشاط السياحي 
نتيجة توافد السياح وإنفاقهم اليومي مقابل اخلدمات السياحية تدفق رؤوس األموال األجنبية: -1 -

 ابإلضافة إىل اإلنفاق على الطلب على السلع اإلنتاجية؛  
إن السماح للشركات الدولية ابلدخول يف مشروعات االستثمار نقل التقنيات التكنولوجية: -2 -

السياحي ميكن أن حيقق درجة من التقدم التكنولوجي من خالل نقل أنظمة اإلدارة احلديثة ابلفنادق 
وغريها من املنشآت السياحية، إدخال جتهيزات جديدة، تطوير طرق العمل ابإلضافة إىل برامج التدريب 

 للشركات احمللية تقليدها؛  للقوى العاملة، ميكن
 من (:تنمية العالقات بني القطاعات االقتصادية واخلدمية وقطاع السياحة:)حتقيق التكامل-3 -

املمكن أن يؤدي التوسع يف إنشاء املشروعات السياحية مثال زايدة عدد الفنادق إىل زايدة الطلب على 
املواد الغذائية إلعداد الوجبات، زايدة الطلب على األسرة وملحقاهتا، السجاد وهذا من شأنه أن يؤدي 

 إىل دخول موردين جدد؛ 
تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات نتيجة تدفق تساهم السياحة كصناعة حتسني ميزان املدفوعات: -4 -

رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف مشروعات سياحية وامليزان السياحي إذا كان موجبا فسوف يزيد من 
الفائض يف ميزان املدفوعات أو يقلل من العجز ولتوضيح هذه احلقائق ال بد من توفر املعلومات 
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تجارية وميزان املدفوعات وامليزان السياحي وهذا ال يتوفر إال على مستوى اإلحصائية املتعلقة ابملوازين ال
 عدد من الدول؛ 

يؤدي االهتمام بقطاع السياحة وتنميته إىل زايدة االستثمارات يف االستثمارات يف البنية التحتية: -5 -
 املطارات، املوانئ، الطرقات...  التحتية:البنية 

حلكومات من خالل عائدات لقطاع السياحي مصدرا مهما لتمويل ايوفر امتويل املوازنة العامة: -6 -
وم الدخول إىل واملتمثلة يف: الضرائب على املطاعم وأماكن اإليواء، الضرائب على املبيعات، رسالضرائب 

 13املتاحف، احلدائق، مراكز التسلية والرتفيه...املواقع األثرية و 
    دور السياحة يف التنمية االجتماعية 

إن التوسع يف إنشاء املشروعات السياحية وكذلك املشروعات األخرى املرتبطة هبا يساعد يف العمالة: -1 -
توليد العديد من فرص العمل اجلديدة وابلتايل اخنفاض نسبة البطالة يف اجملتمع وارتفاع مستوى الرفاهية 

 االقتصادية وهبذا ميثل قطاع السياحة مصدرا رئيسيا للتوظيف والعمالة؛ 
يف حالة قيام الدولة بتوزيع أو توجيه إنشاء املسامهة يف تنمية وحتقيق التوازن بني األقاليم: -2 -

املشروعات السياحية اجلديدة يف األقاليم املختلفة خاصة املتخلفة حضاراي فإن هذا ميكن أن يؤدي إىل 
وى املعيشة، إعادة تنمية وتطوير هذه األقاليم وذلك يؤدي إىل توليد فرص عمل جديدة، حتسني مست

توزيع الدخول بني املناطق احلضرية والريفية كما يؤدي ذلك إىل احلد من اهلجرة إىل املدن الكبرية وابلتايل 
 حتقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة ومعاجلة العديد من املشاكل؛ 

مية التفاهم بني تعمل السياحة على تناالنفتاح على العامل اخلارجي:)تبادل املعرفة واألفكار(: -3 -
الشعوب وتبادل القيم واكتساب االحرتام والتعاون املتبادل كما تعمل على إحياء بعض العادات 

 والتقاليد؛ 
إن تطوير وحتديث قطاع التأييد اجلماهريي وزايدة الثقة ابلقيادة السياسية:)السالم االجتماعي(: -4 -

عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية قد يساهم السياحة وما ميكن أن حيققه من نتائج إجيابية يف دفع 
 14مسامهة بناءة يف حل الكثري من املشاكل ومن مث تزداد درجة الثقة والسالم االجتماعي يف الدولة؛
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 : أتثري السياحة على االقتصاد القومي1 الشكل رقم
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 تأثير 

 السياحة

 تأثيرها على المدخالت  

 

 

 مدخالت السياح من العملة الصعبة

 تأثيرها على المخرجات 

 

 

 مخرجات السياح  والبضائع التي يشتريها

 تأثيرها على نظام النقل 
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 املطلب الثاين: السياحة عامل للتنمية املستدامة  

 :مفهوم السياحة البيئية 
الطريق الوحيد لتوفري حياة آمنة ومستقبل زاهر هو التعامل مع قضااي البيئة والتنمية بطريقة متوازنة  

تعمل على إشباع احلاجات األساسية وحتسني مستوايت املعيشة للمجتمع. إن اهلدف األساس للتنمية 
طويل مع احلفاظ على املستدامة هو الوفاء حباجيات البشر وحتقيق الرعاية االجتماعية على املدى ال

املوارد الطبيعية وحماولة احلد من التدهور البيئي ولتحقيق ذلك جيب التوصل إىل توازن ديناميكي بني 
 15التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة وإدارة املوارد ومحاية البيئة من جهة أخرى.

 السالمة البيئيةالتنمية املستدامة= التنمية االقتصادية + التنمية االجتماعية + 
على الصعيد البيئي تعترب السياحة عامال جاذاب للسياح من حيث زايرة األماكن الطبيعية والتعرف على 
تضاريسها ونبااتهتا وحيواانهتا وجناح السياحة البيئية يرتبط مبا نسميه ابلقدرة االستيعابية للعمليات 

 16ت اليومية وما يقومون به من أنشطة.السياحية الذي يتمثل يف أعداد السياح وأمناط الزايرا
  :قواعد السياحة البيئية 

احلرص وااللتزام عند التعامل مع مكوانت البيئة الطبيعية، احرتامها الوعي البيئي(: )البيئي التثقيف -1
 واالمتناع عن أي سلوك يؤدي إىل الضرر هبا؛ 

املقاييس البيئية اخلاصة لكل موقع حتديد طاقة االستيعاب للموقع ووضع ختطيط السياحة البيئية: -2
مدعومة بضوابط املراقبة واإلشراف مع تطبيق النظم املناسبة للتشغيل كالتوفري يف املياه، ترشيد استخدام 
الطاقة، اإلقالل من اهلدر...ابإلضافة دور السياح من خالل استيعاهبم وتنفيذهم للتعليمات السلوكية 

 واإلرشادات البيئية؛ 
 املستدامة تكون ابالستغالل األمثل للمواقع السياحية من حيث دخول السياح أبعداد متوازنة للمواقع السياحة

 17السياحية على أن يكونوا على علم ومعرفة أبمهية املناطق والتعامل معها بشكل ودي.
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  :من خالل توجيهه إىل املناطق اليت ال يتعرض فيها إىل التلوث خاصة البعيدة محاية السائح من التلوث
 عن العمران؛ 

  :؛ استخدام أنشطة سياحية ال تسبب أي هدر أو تلوث للبيئةوقف اإلهدار البيئي 
  :معاجلة اإلختالالت البيئية لتصبح األوضاع أفضل وأحسن؛  إصالح الفساد البيئي 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم السياحة 

 البيئية

 

سياحة بيئية 

 صحية وسليمة

 حماية السائح من التلوث

 

 وقف الهدر البيئي

 إصالح الفساد البيئي



 

 

 دايت الراهنة اليت تواجه صناعة السياحة املطلب الثالث: التح

  :تظهر اإلحصائيات منو يف حركة السياحة على مستوى العامل وكذلك العائد االقتصادي النمو املطرد
املتولد نتيجة لألنشطة السياحية وهذا النمو ميثل حتداي كبريا ابلنسبة للدول حيث تسعى كل منها 

 للحصول على أكرب نسبة من هذا النمو؛ 
 حيث أن التقدم التكنولوجي وتطبيقاته يف جمال مجع لتقدم يف إدارة املعلومات والبحث العلمي: ا

صبح مسة العصر وتصنيف املعلومات واستخدامها ميثل حتداي من أكرب حتدايت العصر والبحث العلمي أ
 فمن املعلوم للجميع أمهية املعلومات لقطاع السياحة؛  ابإلضافة إىل ذلك 

 العمل على الفوز يف املنافسة السياحية الدولية واالحتفاظ ابلنصيب السوقي تصادي: التحدي االق
يب العلمية املدروسة يف كل خطوة وحماولة زايدته وهذا التحدي يوجب توخي احلذر واألخذ ابألسال

لذلك جيب التخطيط اجليد والعمل اجلاد للدول واالستعانة ابلدراسات االقتصادية اجلادة ومزيد من 
لتعاون بني القطاعني العام واخلاص من خالل تقدمي منتج سياحي عايل اجلودة أبسعار أكثر مالئمة ا

 وحتسني اخلدمات السياحية والتدريب اجليد للعناصر البشرية العاملة يف جمال السياحة بشكل عام؛ 
  :الدولة ألن بعد جتاوزه وهي حتديد احلد األقصى لزايدة احلركة السياحية يف حتديد الطاقة االستيعابية

 تنقلب السياحة إىل قوة ضارة أكثر منها انفعة؛
  :يقصد هبا اجلهود املبذولة من أجل القضاء على معوقات السياحة القضاء على معوقات السياحة

خاصة يف الدول النامية واليت تشمل عدم وجود سياسة سياحية عامة وملزمة جلميع القطاعات وكذلك 
 نقص املرافق وغريها؛ الروتني اإلداري و 

  :يتوقف على مدى توافر الكفاءات الفنية والعلمية يف القطاع هتيئة املناخ املالئم لنمو احلركة السياحية
احلكومي وقطاع األعمال للعمل على تنمية السياحة تنمية كفيلة بتعظيم فائدة الدولة عالوة على ذلك 

 18املناطق ذات األولوية؛ وسائل تشجيع االستثمارات السياحية وتوجيهها إىل
 :إن السياحة البيئية جيب أن يكون هلا األولوية  السياحة البديلة والتنمية السياحية املتوازنة واملستدامة

املستدامة يف اجلهود  وتتمثل السياحةيف توجيه الدول ألن هذا القطاع أكرب مورد للعمالت األجنبية 
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السلبية واملسامهة الفعالة يف احملافظة على اخلصائص البيئية وضمان  اهلادفة إىل التقليل من التأثريات البيئية
 19االستمرار بصالحية استخدامها يف املستقبل؛

  :يعترب اإلرهاب من أخطر التحدايت اليت تواجه صناعة السياحة خاصة وأنه أصبح ظاهرة اإلرهاب
دول والتدخل يف شؤون الدول حبجة عاملية أدت إىل تغيري كبري يف العامل أمجع من حيث العالقات بني ال

مكافحة اإلرهاب واإلجراءات األمنية غري العادية يف العامل وهذا كله يؤثر بشكل سليب على حركة 
اخنفاض الطلب، اخنفاض األسعار، اخنفاض معدل إنفاق السائح وابلتايل اخنفاض )العاملية السياحة 

 العائد االقتصادي عن النشاط السياحي؛ 
 االقتصاد الرقمي، تقنية املعلومات يف عصر احلاسب اآليل ووسائل االتصال هي لكرتونية: التجارة اال

اليت خلقت الوجود الواقع للتجارة االلكرتونية اليت تعتمد على وسائل التقنية، حتويل املعطيات والبياانت 
نية لعمالئها واليت عرب شبكة االنرتنت. ومثال على ذلك إقدام شركات الطريان على إصدار تذاكر الكرتو 

حيصلون عليها من خالل احلجز االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت، ميكن الدخول إىل موقع شركة الطريان 
وحجز األماكن ودفع الثمن وطبع التذكرة دون الذهاب إىل شركة الطريان أو الوكيل السياحي كذلك 

 20.النقلابلنسبة للفنادق ووسائل 
 املطلب الرابع: التنمية السياحية 

تلعب السياحة دورا هاما يف تنشيط ومتويل اقتصادايت كثري من الدول سواء املتقدمة أو النامية وختتلف درجة   
مسامهتها يف متويل التنمية االقتصادية من دولة إىل أخرى تبعا ملدى التطور احلضاري والسياحي من عدمه وال 

 .ة يف الدولةشك أن التنمية السياحية هي أحد أساليب التنمية االقتصادي

  :مفهومها 
إىل أنه ميكن تعريف التنمية السياحية أبهنا مد أو توسيع قاعدة التسهيالت واخلدمات  Dauglas Bearsيذهب    

لكي تليب احتياجات السائح وهذا التعريف يقتصر على تنمية العرض السياحي ولكن ال بد أن تشمل التنمية كل 
هما إلشباع رغبات السائح والتنمية السياحية أحد أساليب التنمية من الطلب والعرض لتحقيق التالقي بين
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االقتصادية عن طريق التنسيق بني خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية إلحراز التقدم وحتقيق الرخاء للمواطنني 
 21.وابلتايل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدولة

االجتماعي لكي يتحقق منو حياة األفراد واجلماعات واملنظمات مما يستوجب التنمية السياحية هي إحداث التغيري 
العمل على أتهيل هذا املفهوم فكراي متهيدا لوضع ضوابط تنظيمية وتشريعية تضمن حتقيق هذا التأهيل، متر عملية 

قبال السياح تبدأ التنمية السياحية بعدة مراحل: تبدأ املرحلة األوىل ابكتشاف السائحني للمنطقة ومع تزايد إ
مرحلة استخدام املنطقة)ظهور اخلدمات والتسهيالت(، تعد من أخطر املراحل من حيث أتثري السياحة على 
املنطقة )التأثري البيئي( وتلي هذه املرحلة مرحلة التجمد حيث يقل عدد السياح نظرا لتوجهم إىل مناطق سياحية 

حلة مرحلة التجديد أي القيام بتنمية سياحية جديدة ابالعتماد أخرى أي تدخل مرحلة التدهور وقد تلي هذه املر 
على مقومات جذب سياحية جديدة أو التحول إىل خط إنتاجي آخر يشبع رغبات السياح، تنمية أي منطقة 
 ينبغي أن يسبقها إقامة بنية املرافق األساسية، من بني االنتقادات للتنمية السياحية أنه قد تعمل على تدهور البنية

 22.األساسية للمنطقة إذا ما زاد التدفق السياحي عن احلد املسموح به

وتصدير تواجه الدول النامية مشاكل عديدة يف مقدمتها اخنفاض مستوى الدخل الفردي والتخصص يف إنتاج 
كل   .والتكنولوجياألولية والتبعية االقتصادية للخارج وضعف التصنيع فضال عن اخنفاض املستوى التنظيمي  املواد

هذا أدى إىل تشجيع كثري من الدول النامية على اختاذ السياحة أداة لتحويل اجملتمعات النامية إىل جمتمعات 
حضرية ذات اقتصاد خمتلط يدعم التصنيع، لقد لقى النشاط السياحي ابعتباره من عناصر النمو االقتصادي 

 23األساسية.دفوعات وتوليد العمالة وحتسني املرافق اهتماما كبريا يف الوقت احلاضر نظرا لتأثرياته على ميزان امل

  :أهداف التنمية السياحية 
ويتحقق ذلك بدعم القدرة التنافسية لصناعة السياحة  للدولة،حتقيق الزايدة املستمرة يف املوارد السياحية  -

 وذلك برفع إنتاجية املوارد البشرية التابعة لقطاع السياحة؛ 
 ني القطاع السياحي والقطاعات األخرى؛تدعيم االرتباط اإلنتاجي ب -
 تعظيم اآلاثر اإلجيابية للسياحة مع حماولة التخلص من اآلاثر السلبية هلا قدر اإلمكان؛  -
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 24املسامهة يف تنمية البيئة واحملافظة عليه؛ -
  عوائق التنمية السياحية 

للتطور السريع للعصر احلديث، مما اخلاصة ابملنشآت السياحية والفندقية عدم مواكبة العديد من القوانني  -
يتطلب تعديل هذه القوانني ووضع الصياغة التشريعية املناسبة اليت تسمح بتطبيق هذه القوانني يف القطاع 

 السياحي؛
تعدد وتضارب االختصاصات بني وزارة السياحة والوزارات األخرى للموافقة على املشاريع السياحية مما  -

 ؛  يؤدي إىل عرقلة املستثمرين
 صعوبة احلصول على العقارات الالزمة إلقامة املشاريع السياحية؛  -
صعوبة وتعدد اإلجراءات للموافقة على طلبات املستثمر السياحي مما يؤدي إىل تعطل وإقامة االستثمار  -

 السياحي يف العديد من املناطق السياحية؛  
إىل رفع سعر اخلدمات السياحية ومن  ارتفاع معدالت الضريبة املفروضة على اخلدمات السياحية، يؤدي -

 يف املستقبل؛  ة التأثري على االستثمار السياحيمث
 25افتقاد العديد من املناطق السياحية إىل مطارات دولية؛ -
 اخنفاض درجة التدعيم السياحي واخلوف من اجلديد وعدم إدراك اجلدوى االقتصادية للنشاط السياحي؛  -
 (؛ صحي.ضعف مستوى املرافق األساسية)طرق، اتصاالت، صرف  -
ضعف اإلعتمادات املتخصصة لوزارة السياحة واجلهات التابعة هلا للقيام مبا يلزم حنو التدريب السياحي  -

 إىل جانب جتديد للفنادق القائمة وتعميق جمهودات التسويق السياحي اخلارجي؛ 
اجلوازات، اجلمارك، البنوك، )السائح نقص الوعي السياحي بني اجلماهري، وبني اجلهات اليت تتعامل مع  -

 املوانئ اإلعالم، الشركات السياحية(؛ 
غياب نظم املعلومات واإلحصاء السياحي اجلديد وابلتايل ال ميكن ختطيط وتوجيه جهود التنمية وندرة  -

هد وهذا راجع إىل قلة أعضاء التدريب املتخصصني يف جماالت البحوث والدراسات ابجلامعات واملعا
 التنمية السياحية؛ 
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 التلوث وذلك لنقص املناطق اخلضراء وانتشار املصانع؛   -
 عدم وجود سياسة تسويقية ابإلضافة إىل تقليدية الربامج السياحية اليت تقدم للسائح الغريب؛  -
ج وعجز ميزانيتها عن أداء دورها يف تنشيط التسويق نقص عدد املكاتب السياحية اجلزائرية يف اخلار  -

 السياحي؛ 
 غياب الوعي السياحي وانتشار ظاهرة التسول مما تسببه من مضايقات للسياح وتشويه للوجه احلضاري؛ -
 نقص االستثمارات اليت توجه للقطاع السياحي مع ارتفاع تكلفتها؛  -

 26ذه العوائق من أجل تنشيط السياحة؛ومما سبق جند أن اجلزائر حباجة ماسة للقضاء على ه

   السياسة املقرتحة للتنمية السياحية 
 1- :حتديد اهليئات احلكومية اليت تتعامل مع النشاط السياحي حىت ال يف جمال املؤسسات السياحية

 حيدث تضارب يف االختصاصات ولسرعة إجناز األعمال؛
 2- :لسياحية املتعلقة ابلتنمية السياحية واجملتمعات ضرورة مراجعة كافة التشريعات ايف جمال التشريعات

 العمرانية اجلديدة، تطوير التشريعات السياحية مبا يضمن عدم التضارب بني خمتلف اجلهات؛ 
 3- :توفري االستقرار السياسي والسالم االجتماعي داخل األراضي يف جمال العالقات السياحية الدولية

ألن هذا يضمن ويكفل جذب السياحة العاملية، وضع إسرتاتيجية مستقرة وعالقات ودية مع القاعدة 
 السوق الرئيسي للسياح مثل: أمريكا، الياابن، والدول الغربية(؛ )املتقدمة العريضة للدول 

 4- :االعتماد على االقتصاد اإلنتاجي عن طريق التوسع يف جمال الزراعة والصناعة يف اجملال االقتصادي
وتشجيع الصناعات الصغرية واألساسية وإعفائها من الضرائب واجلمارك، التوسع يف إنشاء 
املشاريع)الفنادق(، استخدام املواد احمللية يف البناء بقدر اإلمكان بغرض ختفيض التكاليف املستثمرة، 

 27شروعات السياحية من خالل طرح املشروع السياحي يف مسابقات مفتوحة؛دراسة امل
 

جيب أن توجه أهداف اخلطة التطويرية للنشاط السياحي يف الدول النامية على زايدة أعداد السياح وعدد الليايل 
 السياحية والعوائد الصافية اليت حيققها قطاع السياحة ويتم ذلك من خالل: 
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ملتاحف األثرية والتارخيية والدينية والعالجية والصحراوية وصناعات البيئة احلرفية أو الرتكيز على سياحة ا -
 اليدوية؛ 

إنشاء أماكن إلقامة السياح غري وسائل اإليواء الكالسيكية)الفنادق(املرتفعة التكاليف وذلك من خالل  -
 ق؛ تشجيع إقامة املخيمات، البيوت السياحية اليت تكون أقل كلفة من تلك الفناد

االهتمام ابلسياحة من انحية تنظيم شروط تعامل الشركات السياحية مع السياح حبيث تتالءم قدرة هذه  -
 الشركات على تقدمي خدمات ممتازة للسياح أبسعار معقولة دون اإلساءة لسمعة أي دولة سياحيا؛ 

 أن تتم كافة حتويالت النقد األجنيب للسياح عن طريق اجلهاز املصريف؛  -
يع شركات الفنادق السياحية العامة واخلاصة استرياد السلع االستهالكية أو لوازم الفنادق من عدم تشج -

اخلارج إذا كان هلا مثيل ينتج حمليا وفرض عقوابت يف حالة املخالفة أو عدم إعطاء تراخيص استرياد هلذه 
لسلع أو املأكوالت الشركات أو الفنادق، إذ ميكن أن يرتتب على تطبيق هذا املبدأ اخنفاض أسعار ا

 وغريها أو استقرارها على حنو يشجع على زايدة تدفق أعداد السياح؛ 
جنوم وتوجيه االهتمام إىل الفنادق واملنشآت اليت تناسب  5عدم التوسع يف إنشاء املزيد من الفنادق  -

 28.ثل بيوت الشباب، البيوت السياحيةالسياح ذوي الدخول احملدودة م
 

 

 املبحث الثالث: واقع االقتصاد السياحي يف اجلزائر وآفاقه 

 املطلب األول: اإلمكانيات السياحية يف اجلزائر 

  اجلزائر موقع وانتماء 
إفريقيا" وتطل على البحر األبيض املتوسط، يغلب عليها طابع املناخ  السمراء" قارةتقع اجلزائر وسط مشال القارة 

ن جهة أخرى )صيف حار جاف وشتاء ممطر معتدل(، تتميز ابتساع املساحة املتوسطي من جهة والصحراوي م
عامليا، متثل قلب املغرب العريب الكبري، وحمور االنتماء  10كيلومرت مربع، حتتل املرتبة  2381741اليت تقدر ب 

                                                                 
 
 

-29، ص.2010، األردن، 1اعة السياحة "، الوراق للنشر والتوزيع، طد.موفق عدانن عبد اجلبار احلمريي، "أساسيات التمويل واالستثمار يف صن28
30 



 

 

والشرق األوسط.  للحضارة العربية االسالمية، فهي جسر اتصال وحمور التقاء أورواب، إفريقيا وبني املغرب العريب
 أقاليم كربى متباينة:  3تنقسم اجلزائر حسب التباين الطبيعي والبشري إىل 

 1- :هو إقليم يضم كل من السهول )كسهل وهران، متيجة، تلمسان( والسالسل اجلبلية إقليم التل
 )جبال سوق اهراس، جبال الونشريس، جبال جرجرة(؛ 

 2- لذي يضم األطلس التلي)الشمال( واألطلس الصحراوايإقليم السهوب(: )العليا إقليم اهلضاب
واجلهة الغربية أكثر ارتفاعا واتساعا من اجلهة  ( يتكون بدوره من )جبال القصور، أوالد انيل والزيبان

 الشرقية؛ 
 3- :90أي نسبة²كلم  1987600مساحته إقليم الصحراء من املساحة اإلمجالية، أهم اهلضاب: هضبة

 29؛م 2918اتدميت، جببال اهلقار، أعلى قمة جبلية قمة اتهات 

 عناصر اجلذب السياحي يف اجلزائر 

 تزخر اجلزائر مبقومات متنوعة ترشحها لكي تكون من الدول السياحية الكربى يف العامل يف مقدمتها: 
 تتمثل يف: مقومات طبيعية : 

كلم   1200كلم وليس   1622املوقع اإلسرتاتيجي إطالهلا على البحر األبيض املتوسط، وساحل طوله -1 -
 )حسب تقرير حمافظة السواحل اجلزائرية(؛ 

مساحة تعادل مساحة أورواب الغربية أبكملها، صحراء شاسعة وكذا واحات وغاابت، حبر حبريات -2 -
 وأهنار؛

وب الشرقي للصحراء وهذه املياه قد حتول الصحراء القاحلة إىل جنة كثرة املياه اجلوفية يف إقليم اجلن-3 -
خضراء عن طريق االهتمام ابإلقليم وحسن التسيري إضافة إىل التمور اجلزائرية اليت تعترب من أجود متور 

 العامل؛ 
 الثروات الباطنية؛ -4 -
كبري من املنابع احلرارية على تعترب اجلزائر من البلدان اليت حتتوي على عدد  احلمامات املعدنية حيث -5 -

محام بوغرارة بوالية من بينها:  منبع للمياه احلموية اجلوفية200املستوى العاملي، تتوفر على ما يفوق الـ 
                                                                 

 
 

 1، ص2000دار احلكمة، اجلزائر،  -اجلزء األول-عبد هللا راييب، اجلزائر يف عني الرحالة االجنليز29



 

 

محام ريغة بعني الدفلى، محام قرقور ،محام بوحنيفية معسكر ، بوحجر بوالية عني تيموشنت ،محامتلمسان
محام مسخوطني بقاملة. ابإلضافة إىل مركز للعالج مبياه ،بسعيدة محام ريب،،محام الصاحلني بسكرة سطيف

 30؛.)كلمغرب العاصمة30البحر، و هو عبارة منشأة كبرية تقع مبدينة )سيدي فرج ( 
  مقومات اترخيية وثقافية 

وعني احلنش  األهقار  و  األرض اليت احتضنت اإلنسان ما قبل التاريخ يف مناطق الطاسيلي تعترب اجلزائر     
تشهد  عليها الرسوم الصخرية وبقااي الكائنات البشرية واحليوانية اليت مت اكتشافها، تعد كذلك مهد احلضارات اليت 
ما تزال بصمة كل واحدة منها خالدة من احلضارة النوميدية إىل الفينيقية والقرطاجية والرومانية واإلسالمية، إهنا 

 ا معماراي فريدا.مدن عريقة بقصور قدمية تبني منط

 كما تزخر اجلزائر مبعامل اترخيية ذات مسعة عاملية مت تصنيفها ترااث لإلنسانية مثل:   

يعتربان من أهم وأروع األماكن العاملية منحيث الطبيعة حظرييت الطاسيلي واألهقار )والية إليزي ومتنراست(: -
 اجليولوجية؛                                                                                                         

: بغرداية يعود اتريخ بنائه إىل القرن العاشر ميالدي، وما مييز هذا املوقع قيمته اجلمالية، إذ حتيط به قصر ميزاب-
مخسة قصور ذات تصاميم بطابع صحراوي، وهي عبارة عنقرى حمصنة ذات هندسة بسيطة متناسبة مع طبيعة 

 البيئة يف املنطقة؛ 

 .وهي من املدن الرومانية العتيقة تيبازة:-

تقع ابجلزائر العاصمة، شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر، متثل إحدى أمجل املعامل اهلندسية يف  :ةالقصب-
جتاراي للقرطاجيني خالل القرن الرابع قبل امليالد؛                            املنطقة املتوسطية، وتطل على جزيرة صغرية كانت موقعا

 للجزائر رصيدا هاما من املتاحف، نذكر منها:كما يشمل الرتاث احلضاري والثقايف 

األعداد الكبرية من احلفرايت  : بقسنطينة ويعترب من أقدم املتاحف يف اجلزائر، أنشأ جلمعاملتحف الوطين سريات-
 الشرق اجلزائري ككل؛ اليت مت اكتشافها ابملدينة خاصة، وعلى مستوى منطقة

                                                                 
 
 

 216، صكواش خالد ، مقومات و مؤشرات السياحة يف اجلزائر ، جملة اقتصاد مشال إفريقيا، العدد األول30



 

 

تعرض به حفرايت عن أصل الشعوب،وأخرى تعود لعصور ما  يوجد ابجلزائر العاصمة،متحف ابردو الوطين:-
 ؛قبل التاريخ، إضافة إىل قطع أثرية إفريقية

يوجد مبدينة وهران، يشمل حفرايت عن عصور ما قبل التاريخ وعن علوم الطبيعة وعن املتحف الوطين زابنة: -
 أصل الشعوب؛  

 التحريرية؛  معروضاته يف آاثر عن الثورة: يوجد ابجلزائر العاصمة، تتمثل املتحف الوطين للمجاهد-

يوجد ابحلامة ''اجلزائر العاصمة'' تعرض به ألواان منالفن العصري، كالرسم، املتحف الوطين للفنون اجلميلة:-
 التصوير، النحت والنقش؛ 

معروضات عن ألوان  يوجد ابلقصبة ''اجلزائر العاصمة'' يضم هذا املتحفاملتحف الوطين للفنون الشعبية:-
 الصناعة التقليدية وتقاليد وفنون شعبية؛                                                                     

 ؛ يوجد مبدينة تيمقاد ''ابتنة'' يضم قطعا من الفسيفساء وآاثر قدمية منها نقود وأسلحة ومتاثيلمتحف تيمقاد:-

 31النوميدية الرومانية. عنابة، حيتوي على آاثر قدمية تعرب عن اتريخ هذه املدينةيوجد مبدينة :متحف هيبون-

 كما تعترب الصناعة التقليدية واحلرف جزءا هاما من الثقافة املادية للرتاث الشعيب اجلزائري لتكون مهزة وصل
ني الصورةالسياحية للبلد وترقية حضارية تنقل من خالهلا املعامل الثقافية للجزائر ابإلضافة إىل دورها املهم يف حتس

على املواد، اإلبداعات، واالبتكارات  السياحة، فالصناعات التقليدية تتنوع من منطقة ألخرى يف اجلزائر العتمادها
وتشري اإلحصائيــــات  .الزرايب، التطريز على القماش احمللية كصناعة الفخار، صناعة احللي الفضية والذهبية، صناعة

نشاط جديد يف نفس 32717 يقارب  نتج عنها خلق ما 2011ناعـــة التقليدية حقق قفزة نوعية سنة أن قطاع الص
نشاط. حيث سامهت هذه 20822 التيسجلت إنشاء  2010مقارنة بسنة 57%  السنة، بنسبة زايدة جتاوزت 

 (50986)2010مقارنة بسنة 64.58بنسبة زايدة بلغت 2011منصب عمل سنة 83440األنشطة اجلديدة خبلق

 مقومات مكملة ومساعدة : 

                                                                 
 
 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية "-حالة اجلزائر-التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحيصحراوي، " مروان31
 111. ص2012-2011وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري ختصص: تسويق اخلدمات، جامعة تلمسان 



 

 

عائق ²، كم2381741امتداد الرتاب الوطين اجلزائري على رقعة جغرافية شاسعة مساحتها البنية التحتية: -أ
وألن عملية تنمية وإنعاش هذه ، إىل مواجهة عجز واضح يف شبكة وخدمات املنشآت القاعدية دفع البالد

 اإلقتصاد الوطين، عملت  السلطات اجلزائرية يف السنوات األخرية جاهدةتعترب أكثر من واجب لدعم  البنية
، قدمت احلكومة اجلزائرية برانمج عملها 2000على النهوض لرتقية وتطوير شبكة البىن التحتية،ففي سبتمرب 

 ركزت احلكومة من خالله على تطوير البنية'' 2004-2001اخلماسي املعروف ''برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 
 مليار دج أي ما يعادل  142.9الريفية، حيث قامت برصد مبلغ مايل معترب قدر بـ  التحتية خاصة يف املناطق

لتحسني البىن التحتية املائية، البىن التحتية احلديدية، األشغال العمومية، ضمان األمن يف  مليار دوالر1.91
 ي تكميلي لدعم النمو رصد له غالف مايل قدر بـ برانمج مخاس وتقـرر اعتمـاد.املوانئ،املطارات ويف الطرقات

اجلديد مخسة حماور أساسية متثلت يف حتسني ظروف املعيشة، تطـوير  مليار دوالر، ومشل هذا املخطط60
النمو االقتصادي، حتديث اخلدمة العمومية، ترقيـة تكنولوجيـات االتصـال واإلعـالم  املنشـآت القاعديـة،دعـم

قطاع اإلستثمارات 2014إلـــى  2010سريهتا التنموية بربانمج مخاسي للفتــرة املمتدة من احلديثـة وواصلت م
 شقني رئيسيني مها: مليار دوالر، حيث مشـل286مليار دج أي ما يعادل21214 العمومية نفقات قدرها 

إستكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكك احلديدية والطرق -
 مليار دوالر؛130مليار دج ما يعادل 9700واملياه مببلغ 

شبكات -بمليار دوالر156مليار دج أي ما يعادل حوايل 11534إطالق مشاريع جديدة مببلغ -   
 النقل

كلـمفي 180039 : مسحت عمليات التطوير اليت مست الطرقات للجزائر حبيازة شبكة يقـارب طوهلـا الطرقات-
 :  موزعة كما يلي 2009إحصائيات نشرت سنة 

 .كلم68000كلم؛ الطرق احلضرية59044كلم؛ الطرق البلدية 23888 كلم؛ الطرق الوالئية29107الطرق الوطنية 
لوسيلة  كم و كتجربة  3766شبكة مواصالت حديدية طوهلا  2008كان للجزائر حىت سنة :السكك احلديدية-

حمطة و  13بـ  2011-05-08كلـم فـي 7.2جديدة للنقل، دشن ترامواي اجلزائر فـي شـطره األول علـى مسـافة 
أخرى من  شخصوانتقلت نفس العملية إىل مناطق15000و10000 مركبة تنقل يوميـا 12طريق مزدوج حيوي على 

 08بلعباس ومستغامن. تضاف هلا بعد ذلك  الوطن مثل: وهـران، قسـنطينة،عنابـة، سـطيف، ابتنـة، ورقلـة، سـيدي
إضافة إىل مشروع  يستبعد إضافة مناطق أخرى مستقبال منطقة هبا الرتامـواي ، كمـا ال17 مدن أخرى لتصبح 

 كلم9.5ميرتو اجلزائر الذي ميتد على مسافة 



 

 

 والية 28مطارا مبقاييس عاملية للرحالت الدولية، تنطلق من 13 مطارا منها 36 تتوفر اجلزائر على  :اجلويالنقل -
طائرة ملختلف اإلستعماالت 24دولة أجنبية،يتكون األسطول اجلوي اجلزائري من 28مدينة يف 47 جزائرية ، إبجتاه 
 العاملية للسوق اجلزائرية على غرار خطـوط بـرلني، اخلطـوطانضمت مؤخرا بعض اخلطوط اجلوية ، و اخلارجية واحمللية

 اخلطـوط اجلويـة الرتكيـة،  اجلويـة الفرنسـية، اخلطـوط اجلويـة الربيطانيـة
من مبادالت اجلزائر  98 %ميناء متعدد اخلـدمات، وتضمن 12يبلغ عددها حاليا  و املوانـئ والنقل البحري-

لنقـل  5وحـدة منهـا 74البحري من  ويتكون األسطول متخصصـة فـي تصـدير احملروقـاتأربعـة منهـا  التجاريـة
 32.لنقل املواد  الكيماوية بواخر صهريج7وللغاز املميع  انقالت 9وبرتولية نـاقالت 5واملسـافرين، 

 SWOTاملطلب الثاين: التحليل االسرتاتيجي لقطاع السياحة يف اجلزائر بتطبيق منوذج 

  :نقاط القوة 
 ؛ أكرب منطقةيف إفريقيا والعامل العريب، ²كلم  2381741مساحة تقدر ب -    

           موقع اسرتاتيجي وتنوع طبيعي " حبر، جبال، صحاري"؛                                                                              -    

 عزز تنمية السياحة الشاطئية؛                                                                  كلم، والذي ي  1622ساحل طوله -    

 من الينابيع اليت تعزز تنمية السياحة احلموية؛                                                                      200وجود أكثر من -    

 م؛                                                                                                              ثرات اترخيي وثقايف ها-    

 من اإلقليم وهذا ما يسمح بتطوير السياحة الصحراوية؛                                            6/5صحراء متثل ما يقرب -    

                                                                                                            القرب من أورواب؛ -    

 مليون؛                                                                   3اجلالية اجلزائرية املقيمة يف اخلارج تقدر حوايل -    

 ''؛                    SDATطموحة للمستقبل ''خطة إسرتاتيجية -    
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  :نقاط الضعف 

 ؛2,5ضعيفة جدا   PIBنسبة مسامهة قطاع السياحة يف الناتج الداخلي اخلام -
بلد من بلدان البحر  12يصنف النشاط السياحي يف اجلزائر من األنشطة األكثر ضعفا بني  -

 األبيض  املتوسط؛       
            عجز من حيث القدرة االستيعابية "ضعف هياكل االستقبال والرتفيه" كما ونوعا؛                                                       -
 عجز من حيث نوعية املطاعم؛                                                                                               -
 عدم كفاية األمن الصحي والغذائي؛                                                                                       -
 عدم كفاية املصارف واخلدمات املالية وعدم أتقلمها وفق السياحة احلديثة؛                                             -
نقص يف اليد العاملة املؤهلة نظرا لضعف املستوى التعليمي، غياب املعاهد والكليات ومراكز  -

       التدريب يف اجملال السياحي؛                                                                                                   
                                                                                            غياب ثقافة السياحة؛                     -
                           إعالانت غري كافية، وشلل املواقع اإللكرتونية؛                                                                                  -
 ت الفندقية؛                                                                                             رداءة اخلدما -
 برامج عطل بدائية "غياب احلس السياحي"؛                                                                   -
 بريوقراطية''؛                                                                      صعوبة إجراءات الدخول إىل األراضي اجلزائرية ''ال -
                       ضعف البنية التحتية والفوقية وافتقارها للمواصفات العاملية؛                                                                     -
 اسبة؛ غياب دراسات التسويق املن -
 إهنيار قيمة الدينار اجلزائري وضعف القدرة الشرائية؛  -
  الفرص 

 سوق قابل للتوسع؛ -    



 

 

احتواءاجلزائر على إمكانيات كبرية ومتنوعة لالستغالل ''صحراء، شواطئ، جبال، تراث ثقايف واترخيي      -    
 متنوع      

 ؛ اجلزائر وجهة جديدة لالستكشاف-   

 متثل اجلزائر بلد التاريخ ابلنسبة للعشرية السوداء وابلتايل عينة دولية تؤخذ بعني االعتبار؛ -   

 السياحة اخلضراء عن طريق االهتمام وحسن استغالل الطبيعة ''إجازات يف الريف''؛ -   

 تنمية التجارة االلكرتونية؛ -   

السن وابلتايل تطوير العروض وفقا الحتياجات هذه الفئة   اجملتمع العاملي يف السنوات املقبلة سيتألف من كبار -   
 من األعمار؛

  التهديدات 
 منافسة قوية من طرف املغرب وتونس؛ -
 اإلرهاب واهلجمات وانعدام األمن؛-
 التعرض للمخاطر اجليوسياسية؛ -
 تباطؤ النشاط السياحي العاملي؛ -
 33.جهل املنتج السياحي اجلزائري-
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". Edition Houma Aport de la culture marketing dans le développement touristique: "NassimaTerfaya 
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 احلالية لقطاع السياحة يف اجلزائر) واقع وآفاق(   الثالث: املؤشراتاملطلب 

 مؤشر القدرة التنافسية لقطاع السياحة واألسفار 
 : مكوانت مؤشر القدرة التنافسية لقطاع السياحة واألسفار 3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مؤشر تنافسية قطاع السياحة واألسفار 

سياسة السياحة والسفر  البنية التحتية املوارد الطبيعية والثقافية
 والظروف املواتية

 البيئة التمكينية

تحديد أولويات السياحة  بيئة األعمال

 والسفر

 موارد طبيعية البنية التحتية للنقل الجوي

 موارد ثقافية البنية التحتية للنقل البري واألمن السالمة

 الصحة والنظافة

الموارد البشرية وسوق 

 العمل

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 األسعار التنافسية

 االستدامة البيئية

البنية التحتية للخدمات 

 السياحية

 االنفتاح الدولي



 

 

 

 

Source:World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

، عن املنتدى اإلقتصادايلعاملي ابلتعاون مع 2015صدر تقرير القدرة التنافسية لقطاع األسفار و السياحة لسنة 
العديد من املنظمات الدوليةيف جمال البياانت واإلحصاءات املتعلقة بقطاعالسفر والسياحة هبدف التعرف على 

هذا القطاعوكيفية التصدي هلاوقد اعتمد هذا التقرير يف حتليله القضااي املتعلقة ابلقدرة التنافسية لدول العامل يف 
ومن اجلزائر شارك . مؤشرا14 دولة على  141لتنافسية قطاع السياحة و األسفار يف الدول املشاركة، و البالغعددها 

حممد ايسني فرفرة خالد منة.  من خالل كل من(CREAD)يف التقرير مركز البحث يف اإلقتصاد التطبيقي للتنمية
وكشف التقرير أن اجلزائر تعترب من بني أسوأ الوجهات السياحية يف العامل رغم املؤهالت الطبيعيةوالثقافية اليت يقر 

. وسنرى ذلك من خالل دولة مشلــها التصنيف 141من أصل  123هبا نفس التقرير. حيث جاءت يف املرتبة 
 اجلدول التايل: 

 2015: ترتيب دول مشال إفريقيا وفق مؤشر القدرة التنافسية، تقرير 1اجلدول رقم

 الترتيب العالمي الترتيب المحلي 

 62 1 المغرب

 79 2 تونس

 83 3 مصر

 123 4 الجزائر

 137 5 موريطانيا

 

Source:World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

التقرير احتالل اجلزائر هلذه املرتبة املتدنية والكارثية، سواء مقارنة ابلدول العربية أوعلى املستوى العاملي وأرجع ذات 
إىل املخاوف املتعلقة ابلوصول إىل األسواقإىل جانب ضعف الرتوجيللمنتج السياحي احمللي رغم الثروات الطبيعية 

التارخيي. بينما كان الفضل ملستوى األداءالذي حققته املغرب يف دفعها حنو ر هبا البالد، والرتاث الثقايف و اليت تزخ
 79عامليامتبوعة بكل من تونس ومصر يف املرتبة 62املرتبة األوىل يف مشال إفريقيا برتتيب عاملي جعلها ترتبع فياملركز 

وأشارت الدراسة إىل أن .ياعامل 137لتكون موريطانيا الدولة الوحيدة بعد اجلزائر مبركزها الـ ، عامليا 83و 



 

 

الدول العربية قد يكون هلا أتثري سليب على الوضع يف العديد من دول مشال أفريقيا و االضطراابت السياسية احلالية 
 العام. على األقل يف املدى القصري.

: ترتيب اجلزائر ضمن املؤشرات اجلزئية املكونة ملؤشر القدرة التنافسية لقطاع األسفار 2اجلدول رقم 

 2015والسياحة مقارنة مع املغرب وتونس حسب تقرير 

 

Source:World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

 مالحظة: 

 الجزائر تونس المغرب المحاور 
ترتيب 

الجزائر 

 عالميا

 البيئة التمكينية

 121 3,78 4,42 4,73 بيئة األعمال

 95 4,90 4,86 5,83 السالمة واألمن

 84 4,97 5,16 4,54 الصحة والنظافة

الموارد البشرية وسوق 
 العمل

4,05 4,31 4,04 109 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

4,03 3,94 3,09 105 

 سياسة األسفار
 والسياحة

والظروف 
 المواتية

 139 2,74 4,91 5,27 أولويات األسفار والسياحة

 137 1,51 2,38 2,56 االنفتاح الدولي

 10 5,50 5,61 4,94 األسعار التنافسية

 113 3,51 4,22 4,09 االستدامة البيئية

 البنية التحتية

 113 1,98 2,53 2,86 البنية التحتية للنقل الجوي

 121 2,56 3,02 3,48 البنية التحتية للنقل البحري

للخدمات البنية التحتية 
 السياحية

4,44 4,54 2,03 138 

الموارد الطبيعية 
 والثقافية

 127 2,04 2,36 3,11 الموارد الطبيعية

 50 2,05 1,58 2,51 الموارد الثقافية



 

 

 أخضر داكن: أداء قوي جدا

 أمحر داكن: أداء ضعيف جدا 

 األصفر: أداء متوسط 

تبني تقديرات املنتدى االقتصادي العاملي أن اجلزائر ال تزال متأخرة يف أغلب اجملاالاتلداعمة للقطاع السياحي مما 
جيعلها وجهة غري سياحية مما يستوجب عليها إعادة النظر فيتلك السياسات واألطر التشريعية بغية حتسني األداء 

البىن التحتية اجلزائرية واليت تعترب عصب القطاع و العملية التنافسي كما مل خيفيالتقرير ضعف بيئة األعمال و 
إال خري دليل على ذلك، ومل تشفع املراتب املتقدمة للموارد الطبيعية والثقافية اجلزائرية  113السياحية، وما مركزها الـ 

عية والثقافية حيث ذات الطابع العاملي للجزائر أنتنجو من املراتب املتأخرة ضمن مؤشر املوارد البشرية، الطبي
يف ظل النظرة احلالية للسياحة يف اجلزائر وعدم تثمينها ملؤهالهتا السياحية لتصبحنقاط جذب  127احتلت املركز 

عاملية، فهي تبقى بعيدة كل البعدعن الدول والوجهات السياحية، لذا جيب عليها األخذ أبخالقيات املهنة 
يكون من خالل إسرتاتيجيات منظمة ومنضبطة،وعموما يبقى الوضع واعتماد فلسفتها واإلنفتاحعليها، شرط أن 

، سيئا للغاية مايستوجب على السلطات واهليئات املعنية 2015العام للسياحة يف اجلزائر وفقا لتقرير التنافسية لسنة 
البحث عن السبل الكفيلة لتحسني هذا الوضع، وذلك من خالل حترك متكامل ومشرتك من كافة اهليئات 

كومية واخلاصة، واألفراد العاملينفي القطاع والسكان ابعتبارهم جزء مهم من احمليط الذي تقوم فيه األنشطة احل
 .السياحية

  واقع مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي 
 مقارنة مع املغرب وتونس : ترتيب الدول حسب مسامهة قطاع السياحة يف النمو االقتصادي3اجلدول رقم

 2014إحصائيات

 2014المساهمة النسبية  الدول الترتيب

 8,1 المغرب 28

 7,4 تونس 33

 3,5 الجزائر 91

 

Source: World Travel  Tourism concil 



 

 

ضعيفة مقارنة بدول اجلوار املغرب وتونس ومن PIBيفمن خالل اجلدول نالحظ أن نسبة مسامهة قطاع السياحة 
 .2015سنة   6,0املتوقع أن ترتفع إىل 

 املطلب الرابع: اسرتاتيجيات التنمية السياحية يف اجلزائر 

من الصعب أن جتد اجلزائر مكاهنا يف سوق سياحية تنافسية، هلذا تسعى الدولة إىل اعتماد إسرتاتيجية موثوقة 
البيئة مقارنة ابإلمكانيات القائمة، من حيث األهداف، التشريع اجلزائري يؤكد إرادة الدولة يف احلفاظ على 

 وحتسني نوعية احلياة وتعزيز وإدامة عاصمتنا الطبيعية والثقافية،

السياسة اجلديدة للسياحة تعتمد أساسا على تنمية املناطق واألقاليم على أساس قوهتا وجاذبيتها، فهي هتدف إىل 
 حتقيق أهداف رئيسية:

 تجاري واالستثمار : فرص العمل، النمو، التوازن املايل والحتسني توازن االقتصاد الكلي 
 الزراعة، احلرف اليدوية، النقل، اخلدمات، الصناعة.... االهتمام ابلقطاعات األخرأىو التأثري عليها : 
 على الصعيدين الوطين والدويل.  مساعدة التنشئة االجتماعية للتبادالت واالنفتاح : 

ووجهت رؤيتها حنو السياسة العامة اليت  2011الدولة اجلزائرية اعتمدت عدة سياسات لتعزيز قطاع السياحة سنة 
 تشمل مجيع القطاعات النشطة يف االقتصاد الوطين، وهذه السياسة اجلديدة تلخص يف: 

 املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمSchéma directeur d'aménagement du territoire 
SNAT والتنمية املستدامة  تكفل  ، تتعلق بتنمية اإلقليم2001ديسمرب  0212-01وضعت وحددتبواسطة قانون

"، وسائل التنمية املتناسقة "SDGISCINتنفيذ خمططات إدارة البنية التحتية واخلدمات املتعلقة ابملصلحة الوطنية 
 لإلقليم الوطين ومناطقه.

SNAT يف إطار التنمية املستدامة-هو فعل من خالله تعرض الدولة مشروعها اإلقليمي وتظهر كيفية ضمان-
 20الثالثي: العدالة االجتماعية، الكفاءة االقتصادية، واالستدامة البيئية يف مجيع أحناء البالد للسنوات التوازن 
 .                                                                                                     2030القادمة



 

 

األراضي يف إطار التنمية املستدامة، وللقيام بذلك قامت إبعداد جهاز عربت الدولة عن رغبتها الشديدة يف تنظيم 
 34تشريعي وتنظيمي والذي حيدد: أدوات تنمية األراضي)اإلقليم(، برامج عمل، املوارد االقتصادية واملالية لتنفيذها.

 SNATمكوانت واآلن ننتقل إىل اإلسرتاتيجية احلالية للدولة اجلزائرية خبصوص السياحة واليت هي جزء من 
املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، الذي يرتجم فكر الدولة اليت ترى قطاع السياحة كطرف  SDATاملسماة 

 فاعل يف االقتصاد الوطين.                                                                                                     

 ة السياحيةاملخطط التوجيهي للتهيئSchéma directeur d'aménagement touristique    
SDAT 2030             

استنادا إىل تشخيص يسمح بتحديد  2007، اعتمدهتا احلكومة يف فيفري 2030سياسةالتنمية السياحية حبلول 
أشكال السياحة للتطوير كالسياحة الشاطئية، الصحراوية، الثقافية، الرايضية، االسرتخاء واالستجمام الرعاية 

 الصحية...واإلسرتاتيجية املرجوة تتجه حنو: 

 حتسني نوعية عرض املنتج السياحي؛   -
 احلفاظ على الثروات واألماكن؛  -
 احلوار والتعاون مع مجيع الشركاء وأصحاب املصلحة يف السياحة؛  -

 تتمثل أهدافها يف: 

 جعل السياحة أحد حمركات النمو االقتصادي : 
 تعزيز بديل لقطاع احملروقات وتنظيم العرض السياحي ابجتاه السوق الوطنية،  -
ة البحر األبيض إعطاء اجلزائر مستوى سياحي عاملي وجعلها مقصد التميز الرائد يف منطق -

 35املتوسط معتمدة على إمكانيتها املتنوعة.
  :دفع القطاعات األخرى 

 ، الصناعة، احلرف، اخلدمات....؛ BTP،التأثري على القطاعات األخرى: الفالحة -

                                                                 
 
 

34Le journal officiel de la république algérienne N°77 section 1. Du 30 ramadhan 1422, 15 décembre 2001, p16 
35olitique touristique ", formation des inspecteurs de tourisme, session  Boulemkhali Nabil: conférence "la p

septembre 2013 



 

 

، البيئة، ختطيط املدن، التنظيم احمللي، النقل)العوامل النظر إىل السياحة على أهنا تضم خمتلف  -
 التدريب(؛ 

 .مع السياسات يف القطاعات األخرىجيب أن تكون منسقة  -
 

  :اجلمع بني تعزيز السياحة والبيئة 
إدماج مفهوم االستدامة يف مجيع أحناء سلسلة التنمية السياحية) التعاون االقتصادي واالجتماعي 

 والبيئي(. 
 تعزيز الرتاث التارخيي والثقايف والديين : 

 ألهنا متثل العناصر املكونة لرتاث اإلقليم، واليت متثل صورته وجاذبيته. 
 حتسني صورة اجلزائر : 

يهدف برانمج بناء صورة اجلزائر إىل إجراء تغيري يف النظرة جلعل السوق اجلزائرية سوقا هامة تتوافق مع 
 احتياجات املستهلكني الدوليني. 

 حية أي: وتشمل اإلسرتاتيجية هيكلة الوجهة السيا

 منافسة دوليا؛ -
 قادرة على تلبية االحتياجات؛ -
 منتجة اقتصاداي واجتماعيا؛ -
 وهذا يعين: 

 وجود عرض سياحي متنوع ومبتكر؛  -
 ظهور مراكز سياحية قوية معرتف هبا دوليا كنماذج مرجعية؛ -

 
 
 
 
 



 

 

 "SNAT "2030يف هندسة  SDAT: موقع 4الشكل رقم 

 SNAT 2030املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

 

 

 

 

 

 

 تعريف مجاعي ملشروع مستقبلي                                                

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ammi Moussa Linda: "présentation SDAT 2030". Formation des inspecteurs de 

tourisme session septembre 2013. 

 

 التعليم العايل

 املناطق الصناعية

 الرايضة

األماكن األثرية 
 والتارخيية

 النقل

 التنمية الفالحية

خطة الطريق 
 والطريق السريع

 
 السكك احلديدية

خدمات اإلعالم 
 واالتصال

 
 الطاقة

 األماكن الطبيعية

 
 الصحة

 امليناء

 املياه

 
 تنمية الصيد

 التدريب

السلع واخلدمات 
 واملعدات الثقافية

 املطارات

SNAT 2030 

 مخطط 18يجمع 



 

 

 خالصة الفصل:

يتضح مما سبق أبن السياحة أصبحت أحد أكرب وأهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية يف العامل املعاصر، فبعد أن  
كان النشاط السياحي يقتصر على فئة قليلة من األثرايء، أصبحت ظاهرة مجاهريية خاصة يف البلدان األكثر منوا 

ملعيشي وظروف العمل وتطور املواصالت وغدت يف متناول خمتلف فئات الناس نظرا لتحسن املستوى ا
واالتصاالت وظهور احلاجة إىل التغيري والرتفيه أثناء العطل واإلجازات، األمر الذي أسهم يف تنوع أمناط السياحة 

 تبعا لتعدد رغبات السياح وأيضا حبسب املستوايت االقتصادية والتكنولوجية اليت وصلت إليها املناطق السياحية 

عة هلا أمهية خاصة ، حيث ميتد أتثريها على أداء االقتصاد القومي ابعتبارها نشاط حركي وفعال والسياحة صنا
يشمل مجيع األنشطة يف الدولة، وتربز أمهية السياحة ابلنسبة للدول اليت هتدف إىل حتقيق التنمية وحتتاج إىل فائض 

عملية التنمية السياحية عند كثري من الدول من من العمالت األجنبية تستعني به يف متويل مشروعاهتا، لذلك تعترب 
القضااي املعاصرة كوهنا هتدف إىل اإلسهام يف زايدة الدخل الفردي احلقيقي وكذلك مبا تضمنه من تنمية حضارية 

 شاملة كافة املقومات ومن هنا تكون التنمية السياحية وسيلة التنمية االقتصادية 

الذي تناول حماولة لتشخيص واقع القطاع السياحياجلزائـــري، وآفاقه ، املبحث الثالث من خالل ما تعرض له
املستقبلية نالحظ أنه على الرغم من امتالك اجلزائر ملؤهالت سياحية طبيعيةهائلة، وتراث حضاري وثقايف مثني، إال 

حيث يتواجد القطاع النشاط السياحي فيها ال يزال بعيدا عن حتقيق األهدافاملرجوة منه كصناعة قائمة حبد ذاهتا، 
ضمن رتب متأخرة جدا عامليا من حيثمسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل للبالدراجع ذلك إىل ضعف تنافسية 
القطاع السياحي اجلزائري، والذي تشري آخر التصنيفات العاملية أانجلزائر تعرف وضعا كارثيا يف هذا اجملال، نتيجة 

ية هبا،إضافة إىل الطرق اليت تبنتها الدولة منذ االستقالل واليت أابنت الضعف الكمي والنوعي للخدمات السياح
عن الفشل الذريع للسلطااتجلزائرية يف الرقي ابلقطاع السياحي على غرار دول اجلوار الرائدة، هلذا أطلقت اجلزائر 

 . ياحة الوطنية وترقيتهاخطة تنمويةشاملة للقطاع السياحي ممثلة يف املخطط التوجيهي للتنمية السياحيةلتطوير الس

وال بد من أن نعرتف أبن هذا النشاط السياحي مسؤولية وطنية وقومية شاملة تتطلب تعاون كل اجلهات الرمسية 
 وغري الرمسية لالرتقاء هبا إىل مستوى العامل وينبغي جلميع أصحاب املصلحة يف التنمية السياحية محاية البيئة 

 
 
 



 

 

 الفصل الثاني 

 تنمية وتطوير قطاع السياحة في الجزائر آليات
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 متهيد: 

حظيت السياحة أبمهية متميزة لدى الباحثني وصانعي القرار يف معظم دول العامل نظرا ملا هلذا النشاط من آاثر 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية مما يستوجب التفكري والعمل على كيفية استغالل اإلمكانيات السياحية على 

النهوض هبذا القطاع وجعلت منه إحدى اخليارات أكمل وجه، حيث سعت العديد من دول العامل النامية إىل 
 الرئيسية إلخراج شعوهبا من التخلف                            

إن وجود املقومات السياحية دون املقدرة على استغالهلا يف جذب السياح ال يسهم يف دعم االقتصاد احمللي وإمنا 
 ا. جيب مواجهة مشاكل القطاع السياحي وإعطائه دفعا جديد

وتعترب التنمية السياحية يف اجلزائر ضرورة ملحة ملواجهة مرحلة ما بعد البرتول والعمل على إجياد الظروف املالئمة 
لقيام صناعة سياحية جزائرية وتطويرها مبا خيدم التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، ولتحقيق هذه الغاية البد 

ية من خالل تفعيل دور اإلعالم وتطوير التعليم والتدريب يف اجملال االهتمام ابإلمكانيات الطبيعية والبشر 
السياحي، وتوفري األمن واالستقرار، ودعم االستثمارات و تشجيع تطبيق السياحة اإللكرتونية ورسم إسرتاتيجية 

 سوق الدولية تسويقية فعالة لرتقية املنتج السياحي اجلزائري إىل املستوى الذي جيعله قادرا على املنافسة يف ال

ويف هذا الفصل سيتم التطرق إىل آليات تنمية وتطوير قطاع السياحة، حيث مت تقسيم الفصل إىل ثالثة مباحث: 
األول، تنمية الوعي السياحي وتكوين كوادر بشرية مؤهلة، ويتناول املبحث الثاين االستثمار السياحي كأحد 

 .السياحة االلكرتونية متطلبات النمو االقتصادي، أما املبحث الثالث حول

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلزائر آليات دعم وتنمية أداء قطاع السياحة يف                               الثاين     الفصل 

63 
 

 املبحث األول: تنمية الوعي السياحي وتكوين كوادر بشرية مؤهلة 

إن البلدان النامية ابلرغم من متتعها مبيزة نسبية من حيث جذب عدد السياح السيما من حيث املواقع السياحية 
الثقافية وأسعارها املنخفضة إال نصيبها من السياحة العاملية ال يزال أدىن بكثري من إمكانياهتا ألن القطاع السياحي 

ياحي وضعف اليد العاملة املؤهلة واملتخصصة ولتجاوز ذلك البد مازال يواجه قيود كبرية من بينها قلة الوعي الس
 من االهتمام ابإلعالم والتعليم والتدريب وتوفري األمن واألمان 

 املطلب األول: دور اإلعالم يف نشر ثقافة السياحة 

إذ أن قدرهتا على  تشكل وسائل اإلعالم أبدواهتا املختلفة واحدة من أهم املؤثرات على الرأي العام احمللي والدويل
الوصول إىل اجلمهور أبطيافه املتعددة وبسرعة فائقة جعل منها مطلبا ملحا جلميع األنشطة ومن هذا املنطلق تعد 
حاجة السياحة للنشاط اإلعالمي جزء ال يتجزأ من صناعة السياحة وتظهر حقيقة دلك يف دوره احليوي يف حتقيق 

يل الثقافة السياحية لدى أفراده مبا يف ذلك التعريف بطرق التعامل مع الوعي أبمهية السياحة يف اجملتمع وتشك
 السائح والبيئة إضافة إىل املسامهة يف تسويق السياحة 

أصبحت هناك حاجة ماسة ألن يسهم املتخصصون من األكادمييني واملهنيني يف التعريف مبنهجية علمية لتدريس 
عف عندما تكون اجلهات املعنية ابلسياحة متلك رؤية ورسالة واضحة وممارسة اإلعالم السياحي، هذه األمهية تتضا

وواعدة، فاإلعالم والسياحة اليوم يرتبطان بعالقة وثيقة ألن اإلعالم أحد وظائفه تقدمي الرتفيه للجمهور وذلك من 
ال مع العامل كما خالل بث املواد املتعلقة ابألنشطة السياحية، كما أن السياحة ال ميكن أن تتطور مبعزل عن االتص

 36أن اإلعالم هو الوسيلة األسرع واألجنع أتثريا يف جمال نشر التوعية والتثقيف السياحي لدى اجملتمعات املستضيفة

  الفرع األول: تعريف اإلعالم السياحي 
أو تنمية  هو كافة اجلهود اإلعالمية املوضوعية واملبذولة من اجلهات الرمسية أو غري الرمسية لتحسني صورة السياحة

الصورة السياحية لدولة ما أو منطقة ما لدى أسواق أو مجاهري معينة ابستخدام الوسائل اإلعالمية بغرض جذب 
 انتباه واهتمام السياح املرتقبني يف تلك األسواق سواء داخل البالد أو خارجها 

ين قاعدة معرفية سياحية لدى ويعرف كذلك أبنه جمموعة أوجه النشاط اليت تقوم هبا املؤسسات اإلعالمية لتكو 
 اجلمهور للتأثري يف اجتاهاته وأفكاره ومن مث التأثري يف سلوكياته حنو السياحة الجتذاب أكرب عدد ممكن من السياح 

 من داخل وخارج البالد عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة هبدف: 

                                                                 
 
 

-د.عباس بن رجاء الحربي، سعود السيف السهلي، "اإلعالم السياحي"، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2011، 36

12-11ص.  
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ضوعات واملشكالت وجمرايت األمور املتعلقة تزويد اجلمهور بكافة احلقائق واألخبار الصحيحة عن القضااي واملو -
 ابلسياحة بطريقة موضوعية 

لإلقناع والتأثري من أجل تنمية الوعي السياحي لدى اجلمهور من انحية ومن أجل جذب أكرب عدد من -
 37السياح

  الفرع الثاين: أهداف اإلعالم السياحي 
اعية اإلجيابية للسياحة ورفع مستوى الوعي بني مثل إبراز اآلاثر االقتصادية واالجتمأهداف داخل الدولة: -1

 أفراد اجملتمع ومواجهة املنافسة 

مثل إبراز عناصر اجلذب السياحي ومناقشة طبيعة الواقع السياسي للمجتمع واستقراره أهداف خارج الدولة: -2
وإبراز اجلهود املبذولة يف احلد من أتثري بعض القضااي كالعنف واإلرهاب على النشاط السياحي وجذب 

 ا جيب:  االستثمارات األجنبية وتوعية املستثمرين بفوائد االستثمار يف املقومات السياحية للبلد، هلذ

 وضع خطة إعالمية هتدف إىل االتصال بكافة فئات اجلمهور والتأثري عليهم لصاحل السياحة -

 مراقبة االجتاهات السائدة يف السياحة العاملية وحماولة مواكبتها ومسايرة املواد اإلعالمية هلا ومنافستها -

 اجملتمع توعية وإرشاد السائح أبساليب التعامل األنسب مع البيئة وثقافة -

النهوض ابلوعي االجتماعي بصناعة السياحة وتطوير قابلية اجملتمعات املضيفة، تعد االنرتنت أقوى وسيط -
اتصايل ميكن استخدامه للوصول إىل مجاهري كبرية ومتنوعة، وتعد املواقع السياحية على الشبكة من أبرز الطرق 

 38لالستفادة منها يف اجملال السياحي

 

 املطلب الثاين: التعليم كاستثمار يف املوردالبشري                                                                      

ويقصد ابلتعليم توفري املناهج الدراسية املتخصصة يف جمال السياحة بشكل عام يف املدارس واملعاهد والكليات   
الطلبة على تقييم أمهية القطاع السياحي ومدى التفاعل معه حبيث متكن هذه اجلامعية واليت من شأهنا تعزيز قدرة 

 .املناهج من خلق الوعي لدى الطلبة بقيم السياحة واإلحساس هبا إلجياد حالة من التعود واالنسجام

                                                                 
 
 

 -المرجع نفسه، ص.3750
 -المرجع نفسه، ص.3855-54
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هلذا ختصص الدولة سنواي خمصصات مالية ضخمة لقطاع التعليم وذلك لرفع معدالت النمو االقتصادي، حتقيق 
حيث شبه ى البيئة وتقليص معدالت اجلرمية. لعدالة يف توزيع الثروة، تقليص مستوايت الفقر البشري، احلفاظ علا

آدم مسيث العامل املتعلم ابآللة املتطورة اليت تسهل العمل وختتزل اجلهد والوقت ورأى أن التعليم أداة فاعلة للقضاء 
 .معلى الفساد لذلك طالب احلكومة ابلعناية ابلتعلي

 Aliaوأكدت العديد من الدراسات وجود عالقة إجيابية ما بني مستوى تعلم األفراد وأجورهم، استنتاج دراسة 

Ahmed  يف واحدة من أفقر بلدان العامل "بنغالدش" أن التفاوت يف االلتحاق ابلتعليم الثانوي يعد السبب الرئيسي
لتفشي ظاهرة الفقر يف "بنغالدش" ذلك أن ارتفاع تكلفة التعليم الثانوي، يضطر األسر الفقرية لسحب أبنائهم من 

 39.املدارس

أكرب وهذا يساهم يف ارتفاع الدخل وهذا األخري حيفز األفراد كلما كان التعليم مرتفع كلما كانت فرص العمل   
للقيام بنشاطات صحية واستهالك جيد من األغذية، أما تدين مستوى التعليم يرتتب عنه تفاقم ظاهرة البطالة وهو 

م قصد يؤثر سلبا على السياحة(، فإن إصالح التعلي )وهذاما قد يؤدي إىل حاالت اإلدمان وظاهرة اجلرمية والفساد
غرس املثل األخالقية واحلد من التسرب املدرسي يعد مطلبا ملحا يف سبيل تقليص اجلرمية ألن النتيجة هي تكبد 

 خسائر فادحة هتدد االستقرار االجتماعي واالقتصادي.

غرس  وينظر للتعليم أهم وسيلة لنقل ثقافة اجملتمع بني األجيال املتعاقبة أي االنفتاح على ثقافات الغري من أجل
اقتصاد متنوع إال أن اقتصادها ال  22املنطقة العربية رغم أهنا تضم 40فكرة التعايش بني الثقافات )هدف السياحة(

يعرب حقيقة عن كل ذلك وإذا ما قورنت املنطقة بدولة واحدة من النمور اآلسيوية فقط مثل كوراي اجلنوبية اليت ال 
واضع حجم اقتصاد املنطقة حيث بلغ متوسط الدخل الفردي فإنه يتضح مدى ت²ألف كلم 99تزيد مساحتها عن 

مع العلم أن الناتج احمللي هلذه األخرية    ،2004دوالر يف كوراي اجلنوبية سنة  14181دوالر مقابل  2845يف املنطقة 
ثقايف للمنطقة العربية، لعل أهم عامل من عوامل جناح التعليم الكوري هو العامل ال $مليار 820و$مليار 621كان 

والنظر إىل التعليم على أنه مفتاح النجاح يف احلاضر واملستقبل وأن التنمية من خالل التعليم وغرس األخالق يف 
" كونفشيوساإلنسان متثل السبيل إىل بناء اجملتمع املثايل ابلرغم أن معتقداهتم مستمدة من إنسان هو احلكيم "

وليس دين مساوي وغابت لدى الشعوب العربية اليت يدين أغلب سكاهنا ابلدين اإلسالمي الذي حيث على العلم 
واألخالق وكانت النتيجة ختلف أنظمتهم التعليمية وابلتايل فشل جهودهم التنموية املتعاقبة. خالفا للتعليم العريب 

لكوري جيعل من اإلبداع واملبادرة الفردية أولوية العملية الذي ال يزال يركز على احلفظ والتلقني فإن التعليم ا
التعليمية، إضافة إىل اإلصالحات العميقة يف مستوى تكنولوجيا االتصال واملعلومات حيث قررت االندماج فعليا 

                                                                 
 
 

 13، ص.2013، عمان، 1"، اليازوري للنشر والتوزيع، طالعائد من االستثمار في التعليمبوطيبة، "فيصل أحمد -39
 37المرجع نفسه، ص-40



 اجلزائر آليات دعم وتنمية أداء قطاع السياحة يف                               الثاين     الفصل 

66 
 

اي جامعات افرتاضية كما أن متويل التعليم يف كور 9يف اقتصاد املعرفة وذلك بوصل املدارس ابالنرتنت ومت إنشاء 
يتميز ابلتنوع بينما ال تزال الدول العربية تكتفي بتعليم مبادئ احلاسوب واالنرتنت لكن ال جيب إغفال جمانية 

 41.التعليم فيها

يعد التعليم جماال مهما من جماالت التنمية االجتماعية حيث يكون له دور فعال على العمل واحلياة يف اجملتمع، 
ا على الكوادر السياحية املتعلمة والبد من التوسع يف التعليم السياحي خاصة وابلنسبة للسياحة جند أن هناك طلب

اجلامعي ويتطلب ذلك وضع سياسة تعليمية ابملعاهد مبستوايهتا املختلفة تكون يف خدمة التنمية السياحية 
نتشار السياحة ابإلضافة إىل وجوب انتهاج سياسة من شأهنا نشر املفاهيم السياحية يف املستوايت التعليمية. وا

يؤدي إىل ضرورة اإلملام ابلكثري من املعارف واللغات املختلفة وقد يتطلب ذلك أن توضع يف مناهج التدريس يف 
 42.املدارس جبميع مستوايهتا مما يؤدي إىل نشر الوعي السياحي

أس األولوايت لذلك يعترب قطاع التعليم جوهر الصراع العلمي ومن هنا البد من إصالح التعليم ووضعه على ر 
إلعداد الكادر البشري القادر على إجناز التحول حنو جمتمع املعرفة، عملية تعليمية أكثر حداثة تشمل املدرس 
العصري، الطالب اإلجيايب، املدرسة العصرية، تكنولوجيا التعليم املتقدمة واملناهج املتطورة اليت تساهم يف تطوير 

 43.ة والطبيعيةخربات املتعلم وختطي احلدود اجلغرافي

 املطلب الثالث: التدريب يف جمال السياحة 

 أمهية التدريب يف جمال السياحة 

إن جناح العمل السياحي بوجه عام يتوقف على مدى خربة القائمني عليه ومدى إتقاهنم للعمل الذين يقومون به 
احية وحتقيق رحبية مناسبة عالوة وإملامهم بتفاصيله، فالعنصر البشري املدرب عامل رئيسي يف جناح الشركات السي

على احملافظة على مسعة الشركة يف األسواق العاملية ولذلك فتدريب العاملني يعد من األمور الضرورية حىت قدامى 
العاملني منهم، فحصوهلم على التدريب الدوري يكسبهم حتديث معلوماهتم املهنية وإملامهم بكل جديد يف 

 اختصاصاهتم.

لعضو اجلديد ابلقيام ببعض األعمال البسيطة مثل حجز التذاكر اخلاصة برحالت الطريان الداخلي غالبا ما يبدأ ا
أو تنفيذ الربامج املعدة مسبقا وتفضل معظم الشركات السياحية تعيني موظفني هبا ذوي اخلربة املسبقة اتركة 

                                                                 
 
 

  53-51نفس املرجع، ص.-41
  406-405د.عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص.-42
  148، ص 2009، 1"، دار األكادميية للطبع والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، اجلزائر، ط"جمتمع املعلومات ابجلزائرهند علوي،  43
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كربى إىل تدريب العاملني هبا مسؤولية تدريب اجلدد على الشركات اليت تسبقها كما تلجأ شركات السياحة ال
ليصبحوا متخصصني يف بعض األعمال اليت متارسها الشركات مثل بيع وتسويق الربامج السياحية أو بيع الربامج 

 السياحية ومثل تلك الشركات يكون هبا مسؤولني عن التدريب الدوري للعاملني سواء القدامى أو اجلدد 

تدريب القائمني على حجز وإصدار تذاكر السفر بشركات الطريان وغالبا ما حترص الشركات السياحية على 
 وعمل دورات تدريبية

من الضروري وضع منهاج تدرييب والذي يشمالملواضيع السياحية املتخصصة: اآلاثر، اللغات، عرض األفالم 
خالقيات املهنة واحلقوق السياحية، الزايرات إىل املواقع السياحية واألثرية، مهارات االتصال والتعامل مع السياح، أ

 44والواجبات وغريها من املواضيع اليت هتم املتدربني.

على اعتبار أن النشاط السياحي يعتمد بدرجة كبرية على العنصر البشري ، فهو يستدعى أتهيـل وتكوين مستمر 
 .السياحيةلذلك جيب اإلهتمام ابملدارس واملعاهدوالكليات ، للموارد البشرية العاملة يف قطاع السياحة

 مؤسسات التدريب يف اجلزائر 

السياحة نشاط يعتمد على مجيع القطاعات، ولكن هناك عنصرين مهمني ومها املوارد البشرية واستخدام 
التكنولوجيات هلذا املهمة الرئيسية للسياحة يف املدارس واملعاهد هي تطوير التدريب لتحقيق جتانس الطلب حسب 

 نوع املنتج. 

 واملعلومات اليت مجعها الباحث لدينا اجلدول التايل:   Hachemi Madoucheوفقا ل

 : مدارس ومعاهد التدريب يف اجلزائر4اجلدول رقم 

 

 

 مستوايت وختصصات التدريب القدرات املعاهد-املدارس
 تقنيو خدمات املطاعم، االستقبال واملطبخ 300 معهد بوسعادة
االستقبال، املطاعم، الطبخ، احللوايت، اإلدارة تقين سامي يف  300 معهد تيزي وزو

 الفندقية والسياحية.

                                                                 
 
 

 66د.سعيد البطوطي، مرجع سابق، ص 44
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 تقين سامي يف الفندقة، السياحة احلرف اليدوية  80 معهد تلمسان
 شهادة تعادل شهادة التسيري الفندقي والسياحي  200 املدرسة الوطنية العليا للسياحة

 

Source : Hachemi MADOUCHE : « Le tourisme en Algérie jeu et enjeux » Edition 

HOUMA, Alger 2003.P16 

يبني اجلدول النقص الكبري يف مؤسسات التدريب يف اجلزائر وهذا من بني أسباب نقص وضعف اليد العاملة 
ية متدنية، غالبا ما يكون مستخدمي املؤسسات واخلدمات السياحية ذوي مهارات مهناملؤهلة يف اجملال السياحي، 

حيث تشري دراسات املنظمة العاملية للسياحة أن نسبةالعمالة غري املؤهلة يف ، نظراللنقص يف التأهيل املتخصص
نوعية التكوين غري مالئمة لطبيعة العرض  حيث أن من جمموع املشغلني.66%القطاع السياحي اجلزائري تقدر بـ 

صعوبة التكيف مع الوزن املتزايد . و العالوات لدى هذه الفئةضعف مستوى األجور و  إضافة إىل املتاح،السياحي
. ولدعم قطاع السياحة ال بد من وضع برانمج تدرييب يشمل لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال يف قطاع السياحة

واألهم من ذلك تلقي املسؤولني والقائمني على القطاع حلصص تدريبية، إضافة إىل إنشاء  خمتلف مواضيع السياحة
 زيد من املعاهد والكليات ومراكز التدريب يف جمال السياحة. امل

 

 املطلب الرابع: تعزيز األمن واالستقرار السياحي 

إن التطور الذي يشهده العامل يف جمال صناعة السياحة ابعتبارها أهم دعائم االقتصاد العاملي، فضال عن دورها 
 املتنامي يف نشر السالم وتوطيد عالقات الصداقة بني الشعوب أظهر احلاجة إىل األمن السياحي وتطبيق إجراءاته 

  الفرع األول: مفهوم األمن السياحي 
يعد مفهوم األمن السياحي أحد املفاهيم األمنية احلديثة ونعين به توفري الظروف املالئمة للسائح خالل زايرته أو 
إقامته ابلبلد، أي توفري بيئة أمنية مستقرة منذ وصول السائح وحىت مغادرته، حبيث تتوفر هلم مجيع اخلدمات 

أمن واطمئنان، ويشمل أمن السائح كإنسان، أمنه يف  السياحية اليت حتقق تطلعهم لالستمتاع بفائض وقتهم يف
نفسه وماله وعرضه ومحايته من اجلرائم واملضايقات اليت ميكن أن تقع عليه، كما أن أمن موضوع السياحة يعين أمن 

 45املنشآت السياحية واملواقع األثرية والطبيعية والدينية والتارخيية...إخل.

قبل إدارات املؤسسات املختصة ابلعمل السياحي والعاملني هبا هي إعطاء  من أهم األسس الواجب مراعاهتا من 
األولوية القصوى ملسألة األمن السياحي على مستوى التخطيط والوسائل واإلجراءات وذلك من خالل كافة 

 األمن:  اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات لضمان توفري احلماية هلا وللعاملني فيها وللسياح. ويساهم يف حتقيق
                                                                 

 
 

 51، ص.2014، عمان، 1"، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، طاألمن السياحيمحمد أحمد العمري، "45
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 أجهزة اإلنذار اآليل، الرقابة اإللكرتونية الدائمة، الربط ابألجهزة األمنية كالشرطة(. )الفندقي مؤسسات اإليواء -1

 االلتزام مبمارسة املهنة مبا يوفر أمن وسالمة السياحة والسياح(. )والسفر وكالء السياحة -2

 يعات، احرتام الغري والعمل مبوضوعية(. العاملني يف قطاع السياحي )التقيد ابألنظمة والتشر -3

 السياح)احرتام عادات وتقاليد شعوب الدول املضيفة والتقيد ابلقوانني(.-4

 الوعي الكايف أبمهية السياحة واحرتام السائح(. )املضيفة أفراد اجملتمع يف الدول -5

 تقدمي اإلرشادات حول املواقع السياحية والطرق العامة واملستشفيات ومكاتب السياحة )اإلعالمي الدور -6

 46ابإلضافة إىل عناوينها وأرقام اهلواتف ووضعها يف مراكز احلدود ووسائل النقل والفنادق

 

 

 

 

 

 

 (: منوذج األمن السياحي5الشكل)

 

 
 

 

 

                                                                 
 
 

 264-250المرجع نفسه، ص46

 لتوفري محاية

 مستدامة

 بتطبيق التشريعات واإلجراءات

 لماذا؟ 

 مىت؟ 

 كيف؟ 
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 53، ص2014، عمان، 1املصدر: حممد أمحد العمري، األمن السياحي، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط

ال  فالسائح أصبح يتجنبالدول اليت ،اثرت سلبا على النشاط السياحي اليتيتميز العامل اليوم ابلكثري من األحداث 
، األمن للسياحتوفري شروط السالمة و تتوفر فيها شروط السالمة واألمنلذلك جيب على الدولة السياحية العمـل علـى

 .والتقليل من اجلرائم وتوفري األمن الداخلي

 لنمو االقتصادي املبحث الثاين: االستثمار السياحي كأحد متطلبات ا

ميثل االستثمار يف صناعة السياحة عنصرا حيواي وفاعال يف حتقيق عملية التنمية املتوازنة واملستدامة ألي بلد حيث 
أن الزايدة يف حجم االستثمار سوف تؤثر على حجم وتوزيع املشاريع السياحية املختلفة ومن مث تدفق اجملاميع 

ايدة يف حجم العوائد السياحية اليت بدورها تؤدي إىل تطوير القطاع ومن هنا أتيت السياحية إىل األقاليم، وابلتايل ز 
 ضرورة تشجيع االستثمارات يف صناعة السياحة كأحد متطلبات التنمية االقتصادية ألي بلد 

 املطلب األول: مفهوم االستثمار السياحي  

  الفرع األول: التنمية االستثمارية للسياحة 
 التنمية االستثمارية للسياحة كما أييت:  (WTOالعاملية للسياحة)عرفت املنظمة 

التنمية االستثمارية للسياحة هي التنمية اليت تليب مجيع احتياجات السياح واحملافظة على بيئة املواقع السياحية 
 ومحايتها من التدهور إىل جانب محاية وتوفري الفرص التطويرية للمستقبل 

 ويف هذا إطار هذا التعريف ميكن القول أبن االستثمار يف قطاع السياحة يهدف إىل حتقيق األمور التالية: 

  احملافظة على املوارد الطبيعية والتارخيية والثقافية هبدف ضمان االستمرار بصالحية استخدامها يف املستقبل 
 بقى مستمرة يف مواكبة حاجات ومتطلبات التحديث الدوري لألنشطة والفعاليات السياحية والرتوحيية لت

 السائح وحتقق أهدافها التسويقية 
  توفري فرص عمل للمجتمع احمللي 
 :ميكن حتديد حماور التنمية االستثمارية للسياحة بثالثة ميادين 

 أين وملن؟ للقطاع السياحي بكافة عناصره
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  مراعاة قواعد البيئة ونظمها 
  احرتام الثقافة احمللية وطابعها 
 47صاحلة لألجيال ترشيد استخدام املوارد السياحية لتبقى 
   الفرع الثاين: البيئة االستثمارية 

االستثمارية ++9االستثمار حيتاج إىل بيئة استثمارية تتوفر فيها مقومات جناح املستثمر يف حسن االختيار للفرص 
 ومن أبرز هذه املقومات:   املتاحة
  استقرار سياسي واقتصادي وأمين 
  يعترب التشريع اإلطار العام املنظم ألي تشريعات مالية وقانونية مشجعة تسهل عملية االستثمار، حيث

حيمي السائح  ،ىل قانون واضح ومنظمإ حيتاج النشاط السياحي ،نشاط، وعلى غرار ابقي األنشطة
 واملواطن من الغش واخلداع واالستغالل

  ،من احملفزات الىت تشجع ملدة معينة فاءات الضريبية االعتعترب التسهيالت و سياسات ضريبية مشجعة
ستثمار وجذب احلركة االجتاه جللب لذلك جيب على الدولة العمل يف هذا اال ،ستثمار السياحياال

 السياحية
 48وجود ادخارات ووعي ادخاري واستثماري ابعتبار االدخار مصدر التمويل لالستثمار 

 
 

 املطلب الثاين: حمددات االستثمار السياحي 

 ميكن إمجال حمددات االستثمار يف القطاع السياحي ابآليت: 

 اخنفاض مستوى الوعي والثقافة السياحية لدى األجهزة احلكومية ولدى املواطن؛ -1
 عدم توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري؛ -2
 واإلعالمية املتبعة ومدى توفر إسرتاتيجية تسويقية مالئمة للنهوض بقطاع السياحة ؛ اإلسرتاتيجية الرتوجيية-3
 ارتفاع درجة املخاطرة؛                                                                                                       -4

 إن العملية االستثمارية تعاين من هذه العلل: 

                                                                 
 
 

 122احلمريي، مرجع سابق، ص. د.موفق عدانن عبد اجلبار47
 307-306املرجع نفسه، ص:48
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 عدم ثبات القوانني احلاكمة للعملية االستثمارية مما جيعل رأس املال غري آمن االستقرار التشريعي افتقاد :
مثال يوجد يف العامل العريب دول من حرية نقل أرابح املستثمر وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر 

ثمر والذي يتطلب منه التعامل مع فيه إضافة إىل البريوقراطية والروتني اإلداري الذي يعاين منه املست
عشرات اجلهات واستخراج عشرات التصاريح ويف كل خطوة عليه االنتظار أو الدفع وإال تعطلت أموره 
وهي على كل حال تتعطل وتتأخر مما  يؤثر على العائد االقتصادي للمشروع، وإذا منحت إحدى الدول 

سنوات على األقل الستخراج  3 يقضي من هذه املدةسنوات فإن املستثمر 5العربية إعفاءا ضريبيا ملدة 
 التصاريح املطلوبة. 

  :تفتقد العديد من الدول العربية البنية التحتية الالزمة لالستثمار السياحي مثل افتقاد البنية التحتية
 النقص احلاد يف توليد الطاقة الكهرابئية 

  :تاج إىل إعادة النظر خاصة فيما يتعلق ضعف السياسات النقدية اليت حتافتقاد السياسات النقدية
 49ابرتفاع األسعار، الفائدة اليت تتسبب يف ارتفاع تكلفة التشغيل واحلد من التوسعات املستقبلية

 
 
 
 
 
 

ملؤشر تنافسية قطاع األسفار والسياحة، تقرير  التحتية وفقا: ترتيب اجلزائر خبصوص البنية 5اجلدول رقم 
2015 

 القيمة الرتتيب 

 1.98 113 البنية التحتية للنقل الجوي

 2.56 121 البنية التحتية للموانئ

 2.03 138 البنية األساسية للخدمات السياحية

 
Source:World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

                                                                 
 
 

 123-122املرجع نفسه، ص.49
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، حيث احتلت املراتب والعملية السياحيةاليت تعترب عصب القطاع و كشف التقرير عن ضعف البنية التحتية    
فيما خيص البينية التحتية للنقل اجلوي البحري واهلياكل األساسية  141من أصل  138، 121، 113األخرية 

يستوجب على السلطات واهليئات املعنية البحث عن السبل الكفيلة وهذا ما.للخدمات السياحة على التوايل
والنهوضبالقطاع السياحي يف اجلزائر الذي ميكن أن يكون مصدر دخل إضايف للدولة لتحسني هذا الوضع، 

  ؛تسهيل واملالية50ابللجوء إىل احلوافز الضريبية وذلك من خالل االستثمار يف البنية التحتية والفوقية .اجلزائرية
 ...تكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحيةو 

 املطلب الثالث: العوامل املشجعة لزايدة االستثمار السياحي 

هناك مجلة من العوامل املؤثرة يف تشجيع األفراد أو الشركات لالستثمار يف صناعة السياحة، من أهم هذه العوامل  
 اآليت:

 مدى توفر اخلدمات العامة والبنية التحتية -

 ألجور والرواتب توفر األيدي العاملة الكفوءة واخنفاض معدالت ا-

 سياسات تشجيع الدولة للمستثمرين عن طريق املنح والقروض -

 نوعية القروض البنكية والتمويل املتوفر -

ستثمار عاقة االإىل تعطلو إتعدد اإلجراءات للموافقة على طلبات املستثمر السياحي مما يؤدي من التحرير - 
 السياحي يف العديد من املناطق السياحية

 ضخم السنوي ألسعار السلع واخلدمات معدل الت-

 املساواة يف املعاملة مع الشركات الوطنية فيما خيتص ابألجور والضرائب -

 على القروض اخلاصة ابلتنمية السياحية يسبب عبئا علـىاملـستثمرالسياحيها ارتفاع، فمعدل الفائدة-
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ىل رفـع سـعر اخلـدمااتلسياحية ومن مثة إيؤدي ، فارتفاعها معدالت الضريبة املفروضة على اخلدمات السياحية-
التأثري على  هوالتأثري علـى رحبيـةاملشاريع السياحية مما ينتج عني، التأثري على القدرة التنافسية للمنتج السياحي احملل

 ستثمار السياحي يف املستقبلاال

 51معدل تصريف العمالت-

 لسياحي املطلب الرابع: دور الدولة يف تشجيع االستثمار ا

 الفرع األول: االستثمار احلكومي يف القطاع السياحي 
غالبا ما يكون العائد السنوي من االستثمار يف املشاريع السياحية منخفضا لذلك فقد أصبحت إمكانيات التنمية 
السياحية يف كثري من البلدان ضعيفة وال تعتمد على مشاركة القطاع اخلاص األمر الذي يستدعي حبث إمكانيات 

مية املمنوحة لالستثمارات السياحية غري كافية حيث التمويل من املصادر احلكومية إال أن مقدار املساعدات احلكو 
حيتاج االستثمار يف جمال السياحة إىل حجم ضخم من رؤوس األموال وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البنية التحتية 

 وجتهيزاهتا. 
هناك ثالثة مداخل رئيسية ميكن للدولة من خالهلا تسهيل وتشجيع التنمية السياحية وبصورة عامة يقسم 

 ستثمار احلكومي يف القطاع السياحي إىل: اال

: هذا النوع من االستثمار ذو أتثري كبري يف تنمية وتطوير القطاع السياحي حيث االستثمار يف البنية التحتية-أ
أن هناك العديد من اخلدمات املتعلقة يف البنية التحتية العامة مثل الكهرابء، املياه، الصرف الصحي، املطارات، 

 واحلدائق العامة واليت ال تقتصر فائدهتا على السائح نفسه بل يتم استخدامها من قبل مواطين البلد أيضا  املنتزهات
مثل االستثمارات يف املنشآت الفندقية أبنواعها والقرى السياحية واملرافئ االستثمار يف البنية الفوقية: -ب

 خرى حباجة إىل رؤوس أموال كبرية السياحية والبواخر السياحية واملطاعم وهذه املشاريع هي األ
بشكل مباشر/غري مباشر(: االستثمار يف األنشطة االقتصادية اليت تكمل قطاع السياحية أو ترتبط معه:)-ت

مثل قطاع اخلدمات وقطاع الزراعة، الصناعة كالصناعات الغذائية وصناعة األاثث والورق ووسائل النقل... ومع  
اد الرغبة يف االستثمار يف هذه القطاعات اإلنتاجية اليت يعتمد عليها القطاع كل زايدة يف الطلب السياحي تزد

السياحي، يف املراحل األوىل من عملية التنمية السياحية البد للدولة من االستثمار يف جمال املشاريع السياحية 
ية، يف بعض احلاالت ال وتنميتها مما يساعد على تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار واملسامهة يف التنمية السياح

حتبذ الدولة االستثمار املباشر يف جمال صناعة السياحة لكنها تقدم بعض احلوافز اليت من شأهنا تشجيع االستثمار 
للراغبني من القطاع اخلاص مثل: اإلعفاءات الضريبية، اإلعفاءات اجلمركية على املستوردات، وتقدمي القروض 
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راغبني يف االستثمار يف املناطق البعيدة عن املدن الرئيسية، كما يتم السماح املالية أبسعار فائدة مناسبة لل
 للمستثمرين األجانب حتويل األرابح كاملة أو جزء كبري منها للخارج

 ويتمثل دور الدولة يف إعداد خطة السياحة املستدامة ضمن منظومة التخطيط االقتصادي الوطين وكذلك توفري 

 لتفعيل صناعة السياحة ومن ضمن مسئولياهتا: البنية التحتية الالزمة

مجع املعلومات الصحيحة والدقيقة عن أمهية املقومات السياحية واملرافق املتاحة يف الدولة وذلك من خالل - 
 التعاون مع اهليئة العليا للسياحة 

مراقبة حركة األسعار   احملافظة على سعر تصريف العملة الوطنية وحماربة التضخم يف أسعار السلع واخلدمات و - 
 وملختلف القطاعات املساندة للسياحة 

توفري ومعاجلة النقص يف خدمات املرافق احليوية مثل املياه والكهرابء ووسائل االتصال واملواصالت والتأكد من - 
 أهنا تعمل بكفاءة عالية 

ارع العامة خاصة يف مواسم الذروة معاجلة االختناقات املرورية واالزدحام املتولد من سري املركبات يف الشو - 
 السياحية 

التحسب من انتشار بعض األمراض واألوبئة والتأكد من أن السياح القادمني غري مصابني أبي من األمراض - 
 املعدية 

 توخي احلذر الشديد والتحسب من ارتفاع نسبة الغش والتالعب ابألسعار والقضاء على ظاهرة السرقة والغش - 

 52ات كافية من السلع والبضائع االستهالكية اليومية اليت حيتاجها السياحتوفري كمي- 

  :جمهودات الدولة اجلزائرية االستثمارية 
 :األقطاب السياحية لإلمتياز-

القطب السياحي هوتركيبة من القرى السياحية يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزااتإلقامة كالتسلية، األنشطة 
ميكن وحتوز  ابالستقاللية،،والدورات السياحية، يف تعاون مع مشروع التنمية احمللية ويستجيبلطلب السوق ويتمتع 

هكتار، وهي موزعة على كامل الرتاب 5313263احة منطقة توسع سياحيتمتد على مس 205اجلزائر حاليا على 
وقد حدد املخطط التوجيهي ،األخرى محوية09منطقة مناخية، 11 منطقة صحراوية، 30منها شاطئية، 155الوطين، 

 لتهيئة السياحة سبعة أقطاب سياحية لإلمتياز سوف تقام على مناطقالتوسع السياحي السابقة الذكر، 
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 لالمتياز: توزيع املشاريع السياحية يف األقطاب السياحية (06)اجلدول رقم

 عدد املشاريع   األقطاب السياحية لإلمتياز  
 23 شرق-مشال
 32 وسط-مشال
 18 غرب-مشال

 04 شرق-جنوب
 02 غرب-جنوب

 01 اجلنوب الكبري
 80 اجملموع

 
Source: SDAT 2025 

-عنابة، الطارف، سكيكدة، قاملة، تبسة،سوق أهراس) POT N.E):)شرق-مشالالقطب السياحي لإلمتياز -
الشلف، عني الدفلى، ، اجلزائر، تيبازة، بومرداس، البليدة(POT N.C): (وسط-القطب السياحي لإلمتياز مشال

 (؛املدية، البويرة، تيزي وزو، جباية

متوشنت،تلمسان، معسكر، مستغامن، وهران، عني (POT N.O): (غرب-القطب السياحي لإلمتياز مشال-
 (؛                                                                                                 سيدي بلعباس، غليزان

 (؛الواحات: غرداية، بسكرة، الواد،املنيعةPOT S.E): ( ) شرق-جنوبالقطب السياحي لإلمتياز -
(؛                                                                                                               أدرار،متيمون، بشار ،توات (القرارة(POT S.O): (غرب-جنوبالقطب السياحي لالمتياز -
 "متنراست"(. األهقار، "إليزي"،طاسيليPOT G.S): ( )القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري-

وأصحاب الفنادق  يف جمال الشراكة فقد اختصرت اجلهود على إنشاء الفيدراليتني الوطنيتني لدواوين السياحـــــةأما 
واألسفار و النقابة الوطنية لوكاالت السفر والسياحة لتجسيد كل  إىل جانب الفيدرالية الوطنية لوكاالت السياحـــــــة

بينوزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم إضافة إىل برانمج الشراكة  القرارات املتخذة
 تصال احلديثة لتعزيز القدرات التنافسية للمقصد السياحي اجلزائرواالتصال الرامي إىل توسيعاستعمال تقنيات اال

إلحتاد  انمج التعاون معايهذا دون أن ننسى برانمج التعاون والشراكة بني اجلزائر واملنظمة العاملية للسياحة وبر 
 .األورويب يف جمال تطوير الصناعة التقليدية والسياحة
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ستثمارات لال ستثمار السياحي قامت احلكومة بتخفيض نسبة الفوائد على القروض البنكية املوجهةولتحفيز اال
لتخفيضات  اكما أهناأقرت بعض  ،يف والايت الشمال4.5 %و اجلنوب،يف والايت 3%السياحية والفندقية إىل 

وتوفري العقار أبسعار معقولة لتحقيق املشاريع السياحية يف كلمناطق الوطن السيما يف اهلضاب العليا  ،الضريبية
 .ومنطقة اجلنوب

 املبحث الثالث: السياحة اإللكرتونية 

تسهل ربط كان لتطور تقنية االتصاالت واملعلومات أتثري على السياحة، أدى إىل نشوء آليات وأنظمة جديدة 
 .العرض ابلطلب يف سوق السياحة العاملي وابلتايل حدوث تغيري ملحوظ يف هيكل وطبيعة السياحة

 املطلب األول: مفهوم السياحة اإللكرتونية: 

 الفرع األول: تعريف السياحة اإللكرتونية 
االنرتنت تخدام تقنيات السياحة اإللكرتونية هي استخدام األعمال اإللكرتونية يف جمال السفر والسياحة واس-  

 53.أجل تفعيل عمل املوردين السياح للوصول إىل تسهيالت أكثر فعالية للمستهلكني السياح من

أصبح ابإلمكان تسمية أي منط سياحي أبنه إلكرتوين إذا ما مت استخدام التقنيات احلديثة يف عرض منتجاته -  
وتقدميها للسياح على شبكة املعلومات ويشمل ذلك كافة العمليات السياحية من عروض الربامج السياحية، حجز 

اإللكرتونية مع بداية ظهور خدمة الشبكة التذاكر السياحية وتنظيمها من خالل االنرتنت، وظهرت السياحة 
( كأول موقع Degriftour( أي تزامنا مع استخدام االنرتنت، وقد ظهر ديكريفتور ) word wide web)العنكبوتية 

 مراحل لصناعة احملتوى الرقمي: 4. لتجسيد السياحة اإللكرتونية عمليا، هناك 1990سياحي سنة 

 1- أسعار، خرائط، تقارير(؛  عروض،)السياحية جتميع املعطيات 
 2- رقمنة املعطيات اجملمعة ابستخدام خمتلف الوسائل التكنولوجية؛ 
 3- نشر املعلومات اجملمعة إلكرتونيا عرب الواب وعرب الوسائط اإللكرتونية املتعددة وأبكثر من لغة؛ 
 4-رتنت موزعة شبكيا تزويد اهليئات، الوكاالت، الدواوين، املؤسسات السياحية والفندقية بوصلة االن

وبريد إلكرتوين، فضال عن اهلاتف والفاكس، وجيب أن يتوىل اإلشراف على السياحة اإللكرتونية هيئة؛ 
 54وطنية من خالل بوابة إلكرتونية جامعة ملختلف املنتجات واخلدمات السياحية)كالبنوك، النقل..(.

                                                                 
 
 

53
Anis Khanchouch: E-tourism, an innovative approach for the small and medium-sized tourism 

enterprises (SMTE) in Tunisia, OECD, 2004, P:75 
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 : عناصر السياحة اإللكرتونية 6الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  296، ص: 2009، عمان، األردن، 1املصدر: فرديد كورتل، تسويق اخلدمات، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط

أصبح استخدام التكنولوجيا يف اجملال السياحي أحد العوامل اليت تستند إليها املؤسسات السياحية يف تدعيم   
املنافسة والتميز يف السوق، وأصبح املستهلكون يسعون إىل البحث عن العروض السياحية اخلاصة اليت تشبع 

ملنتدايت السياحية، مواقع وكاالت السفر ملقارنة رغباهتم عن طريق زايرة البواابت اإللكرتونية، حمركات البحث، ا
 األسعار واحلصول على فرص متكنهم من التنقل إىل وجهاهتم املفضلة. 

لذا أصبح من الضروري مباشرة املؤسسات السياحية التفكري يف اقتحام إسرتاتيجية االنرتنت يف أنشطتها وأنه ال 
 أرادت أن ترفع من حصتها يف السوق احمللي والسوق الدويل.حمالة وال جمال للمنافسة بعيدا عن الشبكة، إذا 

 أمهية السياحة اإللكرتونية: 

أصبحت السياحة يف بعض البلدان النامية مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل ميكن تدعيمها إبنشاء شبكات    
 55دق ابلطرق اإللكرتونية.انرتنت تدار حمليا، ومتكن الزابئن احملتملني من البحث واحلجز والدفع للرحالت والفنا

                                                                                                                                                                                                        
 
 

، مجلة الباحث، "دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقةبختي إبراهيم، شعوبي محمود، 54

  276:ص، 2010، 07عدد
المؤتمر السياحة اإللكترونية والتسويق السياحي" ،"المنظمة الدولية لصناعة السياحة اإللكترونية والتسويق السياحي 55

 ( 2009ديسمرب  18-14)الثاني، البحر األحمر، الجونة، مصرالدولي 
www.ioeti.org/ioeticonference/arabic/our_conf.php 

اإللكرتونية عناصر السياحة  
 

املؤسسة السياحية               
                             

 االنرتنت                السائح
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مل تعد السياحة اإللكرتونية خيارا بل وأصبحت ضرورة حتمية وهكذا فإن أمهية السياحة اإللكرتونية تظهر من  
خالل ما تقدمه من منافع ملنتجي اخلدمات السياحية ومستهلكيها على حد سواء، فحسب دراسة ملنظمة التعاون 

مات واالتصال هي أحد العوامل اهلامة يف دفع التنمية االقتصادية فإن تكنولوجيا املعلو  OECDاالقتصادي 
واالجتماعي ومنها اخلدمات السياحية اليت أصبحت حتتل املرتبة  من إقحامها يف النسيج االقتصادي ولذلك لبد

 56األوىل يف التجارة اإللكرتونية.

تعد شبكة االنرتنت خدمة مكملة هلا أصبحت صناعة السياحة تعتمد بصورة مكثفة على توافر املعلومات، لذا 
 .وانتعاش السياحة اإللكرتونية يعتمد على ثقة السائح جبودة اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات السياحة

من بني منافع السياحة اإللكرتونية: تيسري تقدمي املعلومات اليت تعتمد عليها السياحة ومن هنا أصبح إبمكان 
ع البياانت اليت حيتاجها عن املنتج السياحي من خالل شبكة االنرتنت، املستهلك السياحي احلصول على مجي

ويشمل ذلك معلومات عن الطريان والفنادق والربامج السياحية وأماكن أتجري السيارات....إخل. وأسهم ذلك يف 
من  حتقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته األساسية، وذلك من خالل إمكانية قيام السائح إبجراء العديد
 املقارانت بني املواقع السياحية املختلفة واختيار األنسب منها دون أن حيتاج إىل االنتقال من مكان إىل آخر.  

ختفيض تكاليف اخلدمات السياحية املقدمة ومن مث متتع املنتج السياحي مبيزة مقارنة نتيجة الخنفاض األسعار   
 التوزيع ابإلضافة إىل خفض حجم العمالة فمثال ميكنأي التقليل من تكاليف التسويق السياحي وتكاليف 

للسائح تسلم تذاكر الطريان اإللكرتونية أو قسيمة التبادل اخلاصة حبجز أحد الفنادق من خالل بريده 
57اإللكرتوين

 

 

  الفرع الثاين: عوائق السياحة اإللكرتونية 
 تتمثل أهم العوائق اليت تواجه الدول النامية عند حماولة تطبيق النظم اإللكرتونية يف قطاعاهتا السياحية يف:  

 املعرفة احملدودة ابلتقنيات املتاحة وقلة الوعي العام؛ -
 تكلفة االستثمارات األولية، وحمدودية الثقة يف فوائد التجارة اإللكرتونية؛  -
 تكلفة صيانة األنظمة، ووجود نقص يف العمالة الفنية املدربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛ -
 مقاومة استخدام التجارة اإللكرتونية يف املعامالت السياحية. - 

 ومن مث يعتمد مستقبل تطبيق السياحة اإللكرتونية يف اجلزائر على: 

                                                                 
 
 

56le code de tourisme sur legifrance, (23/02/2009) 

www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/mediatheque/publication/prospective/att00006267/2.pdf 
 - خبيت إبراهيم، شعويب حممد"دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تنمية قطاع السياحة والفندقة، ص57277
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 ا من جانب أكرب عدد من السكان مدى إاتحة خدمات االنرتنت وسهولة الوصول إليه-
 تطوير البيئة العامة للسياحة واليت تشمل بنية املواصالت واألوضاع االقتصادية العامة -
 الوعي ابخلدمات السياحية املطبقة يف اخلارج، واالعتماد على تكنولوجيا  -
 إرادة منظمي األعمال على استثمار أمواهلم يف قطاع السياحة             -
 58نبغي على صانع القرار اجلزائري االستفادة من جتارب الدول لتنظيم السياحة اإللكرتونية يف اجلزائري  

 

 املطلب الثاين: متطلبات تطبيق السياحة اإللكرتونية 

 حتتاج السياحة اإللكرتونية إىل توافر عدة متطلبات حىت ميكن تطبيقها، ميكن تلخيصها فيما يلي: 

من أجل زايدة االهتمام مبجال السياحة اإللكرتونية سواء الوزارات املعنية ابحلركة اإلطار التنظيمي واملؤسسي: -1
السياحية، أو داخل الوزارة السياحية نفسها، يلزم تكوين إطار تنظيمي ومؤسسي تكون له صفة الدوام 

ارة اإللكرتونية يف عمل اهليئات السياحية واالستمرارية على األقل خالل املراحل األوىل من إدخال نظم التج
 والوسطاء السياحيني املختلفني وتتكون جمموعة العمل املقرتحة مما يلي: 

ممثلو الوزارات واهليئات اخلدمية املرتبط عملها ابلسياحة اإللكرتونية مثل وزارات النقل والطريان املدين والثقافة -
 ة اآلاثر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات. والتعليم العايل والتنمية اإلدارية وهيئ

ممثلون عن القطاعات واألجهزة الرئيسية ابلوزارة املعنية ابملوضوع مثل قطاعي الشركات والتخطيط والبحوث -
 والتدريب ومركز املعلومات ابلوزارة، هيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة. 

أمهية قيام املشرع إبصدار قانون للتجارة اإللكرتونية ينظم املعامالت اإللكرتونية عية والقانونية: البنية التشري-2  
املتزايدة يف الفرتة األخرية، إصدار قوانني خاصة ابلنشاط السياحي بصفة عامة والسياحة اإللكرتونية بصفة خاصة، 

ها مع املتطلبات اخلاصة بتنظيم السياحة جيب دراسة التشريعات اخلاصة ابلسياحة يف اجلزائر ومدى توافق
 اإللكرتونية وخاصة يف جمال عمل الشركات السياحية. 

 اإلجراءات املساندة:  -3   

                                                                 
 
 

 - د.علي فالح الزغيب، "التسويق السياحي والفندقي"، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، األردن،  2013، ص58394
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إتباع سياسات مشجعة الستخدام تطبيقات االنرتنت يف املعامالت السياحية مثال: إعطاء ختفيضات على -
عرب االنرتنت أو منح العمالء الذين يقومون إبجراء  أسعار التذاكر خلطوط السري املختلفة اليت يتم شرائها

 احلجوزات اخلاصة هبم مباشرة عن طريق االنرتنت عدد إضايف من األميال جماان 

العمل على رفع كفاءة املواقع السياحية املوجودة حبيث يدخل معظمها ضمن أفضل مئة ألف موقع على مستوى -
 العامل مع مراعاة املعايري املتفق عليها عامليا يف تصميم املواقع اإللكرتونية 

سواء لشرائح  اإللكرتوين والتخصص يف جمال تقدمي اخلدمات السياحية الرئيسي للموقعالرتكيز على اهلدف - 
 معينة من السياح أو يف جمال منط سياحة معني 

مراعاة تصميم املوقع أبكثر من لغة تضمن حتقيق أكرب قدر من االنتشار وميكن الرتكيز على اللغات األكثر - 
                        استخداما.                                                                                            

توفري البياانت السياحية احلقيقية بصورة مرتبة وواضحة للمتصفح عرب االنرتنت وأتمينها مبا يضمن سالمة  -
 املعامالت والبياانت اليت قد يتم تداوهلا من خالل هذه املواقع. 

التنسيق مع املواقع اإللكرتونية اخلاصة مبختلف املشاركني يف تلك الصناعة والربط اإللكرتوين بني تلك املواقع                   - 
 تبادل املعلومات السياحية على مستوى دويل.-

لشباب هبدف استهداف شرائح جديدة من اfacebookإقامة جمموعات إلكرتونية ابللغة اإلجنليزية على شبكة - 
العريب واألجنيب، وتعريفه أبهم أوجه التميز السياحي للجزائر وكيفية تنظيم الرحالت السياحية أبسعار مناسبة إىل 

 .اجلزائر

 إرسال نشرة شهرية أبهم التطورات يف اجملال السياحي)العروض السياحية، أسعار الفنادق، خدمات الطريان. -

وصناع القرار يف اجملال السياحي عرب الربيد اإللكرتوين إىل اجلهات بعض املقاالت واحلوارات مع املسؤولني -
والشركات واألفراد املشرتكني ابخلدمة، ويستلزم ذلك تكليف سفاراتنا ومكاتبنا السياحية يف اخلارج ابحلصول على 

 أكرب عدد من قوائم الربيد اإللكرتوين اليت توفرها الشركات املتخصصة يف ذلك. 

زارة التعليم العايل حول إدخال منهج السياحة اإللكرتونية وتطبيقاهتا ضمن مناهج كليات السياحة التنسيق مع و - 
 والفنادق والتجارة يف اجلامعات اجلزائرية. 

توفري اخلدمات اإللكرتونية املصرفية وتكاملها مع بيئة قانونية وبرجمة آمنة هلذه املصارف العاملة يف جمال السياحة –
                                                                         اإللكرتونية.  
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 59.ضرورة االهتمام بنشر الوعي القانوين أثناء تدريب اليد العاملة يف اجملال السياحي-   

 املطلب الثالث: دور تكنولوجيا املعلومات يف عوملة اهلوية الثقافية 

مع ثورة املعلومات واالتصاالت، زاد التقارب بني الدول ومل تعد احلدود تقف حائال أمام اخرتاق الثقافات 
واألفكار للشعوب، وعلى الرغم من أمهية هذا التواصل يف انتقال املعلومات والثقافات املختلفة وتوسع آفاق 

ية حيث تعترب الثقافة أهم معرب عن اخلصوصية التفكري إال أنه ال ميكن إغفال خطر العوملة على اهلوية الثقاف
 التارخيية وكل جمتمع يسعى للحفاظ على متيزه الثقايف. 

ميكن القول أن العوملة تعدت حركة رؤوس األموال والسلع واألفراد ومشلت أيضا القيم والفكر والثقافة وابلتايل   
بكات االتصال اإللكرتونية واليت تسعى من خالهلا إخضاع الثقافات للهيمنة الغربية اليت يتزايد دورها عرب كل ش

إدماج العامل ضمن قيم وسلوكيات واحدة ومنه فأن اهلوية الثقافية يف إطار حبثها عن التمايز تصطدم برغبة العوملة 
 .يف القضاء عليها وتشكيلها حسب تصورها

إن عوملة الثقافة هتدف ابلدرجة األوىل إىل إقصاء الثقافات األخرى عن العاملية حبجة تعارضها وعدم قدرهتا على  
االنسجام مع توجهات الثقافة الغربية ويف نفس الوقت ذاته القيام بعملية خنق الثقافات غري املرغوب فيها السيما 

ا إذ حتمل ثقافة غربية تغزو هبا ثقافات جمتمعات أخرى، وال خيلو العربية اإلسالمية. وهكذا تبقى تشكل العوملة قلق
ذلك من توجه استعماري جديد يرتكز على احتالل العقل والتفكري وجعله يعمل وفق أهداف الطرف األقوى 

تسهم العوملة يف إلغاء اخلصوصية الثقافية وطمس ميزاهتا ألهنا تدعو إىل رفض الثقافات احمللية  60ومصاحله.
 61.وب واعتناق الثقافة الغربية السيما األمريكية منهاللشع

أصبحت الدول يف ظل هذه الظاهرة غري قادرة على التحكم بكل سيادة فيما تصنعه وما تشرتيه، إذ أضحى كل 
وعمدت يف تنفيذ سياساهتا  اقتصاداهتاشيء ميكن أن يصنع ويباع يف كل مكان ومل تعد احلكومات تتحكم يف 

عاون مع الشركات األجنبية واحلكومات األخرى كما أنه ال ميكن للدول أن تغلق حدودها أمام الوطنية على الت
األمراض املعدية أو املخدرات أو اإلابحة اجلنسية واإلرهاب إضافة إىل أن القطاع اخلاص واإلعالم أصبحا 

                                                                 
 
 

  395"، ص التسويق السياحي والفندقيبي،"عد.علي فالح الز-59
 " أنفاس نت، الصويرة، المغرب عولمة الهوية: الثقافة بين الوحدة والتمايزوصال، "أحمد أبو -60
 عبد الوهاب بوزحزح"العولة مفهوم قدمي بلباس جديد"61

http://news.maktoub.com/article/2921349 

http://news.maktoub.com/article/2921349
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ا أصبح أخطر حتد بعد يتحكمان يف نظم الدعاية بصورة أكرب من أي نظام مشويل عرف على مر التاريخ، وهلذ
 62زوال االستعمار االستيطاين واحلرب الباردة وهو عوملة هوية الشعوب وقيمها وثقافاهتا.

وقد أخذ أتثري العوملة مسارا متسارعا من خالل انتشار الثقافة الوافدة مع السياح واليت تعد قلب العوملة وحمركها 
ام حنو مفاهيمها وتوجهاهتا، فالعوملة إذن سامهت يف تطور الدافع، حيث متكنت تلك الثقافة من استقطاب االهتم

تكنولوجيا االتصال وأدت دورا يف توطيد العالقات بني الدول واألفراد وساعدت على توسيع نطاق السياحة 
 الدولية وتطوير أنشطتها

من فرص  وهذه حقيقة ال ميكن جتاهلها ويف نفس الوقت كانت هذه العالقات غري متكافئة أي أهنا زادت 
الطرف اآلخر وهو األقوى يف هذه العالقة يف السيطرة واحتكار تكنولوجيا املعلومات والدعوة من خالهلا إىل 

الثقافة الغربية( وابلتايل التأثري على أحد مقومات اجلذب السياحي أال وهو التنوع الثقايف )واحدة تعميم ثقافة 
 للمجتمعات والدول. 

عزال الثقايف مل يعد ممكنا أو خيارا حكيما مما يستوجب معه حتمية تواصل التبادل وهكذا ميكن القول أن االن 
املمزوج بني خمتلف الثقافات واالهتمام يف نفس الوقت إبعادة بناء املوروث األصيل وصونه ضد التيارات اخلارجية 

 63ه ثقافة الغربالسلبية بوضع إسرتاتيجية حلماية خصوصياهتا الثقافية وكسر حدة االنبهار مبا حتمل
 

 

 

 

 املطلب الرابع: جتربة دولة عربية يف جمال السياحة اإللكرتونية وجهود التعاون الدويل

  الفرع األول: جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ينبع متيز جتربة السياحة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات، وحتديدا يف مدينة ديب من تقدم جمال عمل احلكومة فيها، 

، صنفت مدينة ديب ضمن أفضل عشر مدن رقمية يف العامل، وكانت املدينة العربية الوحيدة اليت مت 2004ففي 
وصنفت يف املركز العاشر  له،ر'' الذي يتخذ من ديب مقر تصنيفها وفقا لتقرير مركز دراسات االقتصاد الرقمي ''مدا

املرتبة عامليا يف جمال توفري املعلومات  11حيث أهنا تتيح خدمات دفع رسوم اخلدمات احلكومية إلكرتونيا واحتلت 
 . 20من  8,25اإللكرتونية مبعدل 

                                                                 
 
 

"، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد الثقافية في المجتمع التكنولوجي الحديثالعولمة والهوية جالل أمين، "-62

 58( ص1998)234
"، )أطروحة دكتوراه، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغربصليحة عشي، "-63

 268، ص2011-2010علوم اقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، 
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قرار  2002االحتادية يف شهر فرباير  وتتميز بنية تكنولوجيا املعلومات يف ديب بتقدم كبري، حيث اختذت احلكومة
إنشاء منطقة جتارية حرة للتجارة اإللكرتونية والتقنيات، وذلك إضافة إىل مدينة ديب لالنرتنت واليت افتتحت يف 

وهي أول مركز متكامل لتقنيات املعلومات واالتصاالت يقع داخل منطقة التجارة احلرة، وتستضيف  2000نوفمرب 
شركة ابختصاصات خمتلفة يف صناعة املعلومات، فيها تعفى الشركات من ضرائب  458من  املدينة حاليا أكثر

األرابح كما تنعم الشركات يف هذه املدينة مبعاملة خاصة مل تكن متاحة سابقا لشركات املنطقة احلرة يف اإلمارات 
، 100للشركات دون احلاجة لكفيل حملي، اإلعفاء الضرييب 100ومن املزااي الرئيسية السماح ابمللكية األجنبية 

 عام قابلة للتجديد.  50كما ميكن للشركات احلصول على إجيار أراضي ل

يف وجود بنية تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة للتقدم التقين يف  التجربة اإلماراتيةوينبع اجلانب اآلخر من متيز  
بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية   2002لسنة  2ظهر بوضوح يف القانون رقم  جمال احلكومة اإللكرتونية والذي

ديب يف استحداث دبلوم للسياحة اإللكرتونية مع التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري  سبق حلكومةكما 
 64لعالقاتمن خالل تعزيز مفهوم اإلبداع واالبتكار لدى موظفي الدائرة وتطوير مهاراهتم يف جمال ا

                     الفرع الثاين: جهود التعاون الدويل 
حتتاج صناعة السياحة إىل تعاون دويل فال يكفي توافر املقومات األساسية بدولة ما أو توافر املكوانت التكنولوجية 

 هلا لتظهر السياحة اإللكرتونية.  

تتمثل أهم جهود التعاون الدويل يف التعاون مع املنظمات الدولية املهنية بقطاع السياحة مثل منظمة التجارة  
العاملية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة السياحة العاملية واإلحتاد الدويل للسياحة اإللكرتونية 

ميتد هذا التعاون ليشمل االستفادة من الدراسات واجلهود لالستفادة من الدعم املادي والتقين الذي تقدمه، و 
البينية العربية يف جمال العمل وحماولة التنسيق مع الدول العربية بشأن تنفيذ مقررات دراسة السياحة اإللكرتونية يف 

ن خالل ، وذلك م2004الدول العربية واليت اعتمدها اجمللس الوزاري العريب السياحي يف دورته السابعة يونيو 
أتسيس جلنة تنسيقية تظم كافة األطراف العربية املعنية ابلنشاط السياحي من القطاعني العام واخلاص من أجل 

 دراسة املشاكل الفنية والقانونية واملؤسسية اليت تعرتض تطوير السياحة يف بلدان املنطقة العربية.                            

لدويل على جمايل الدعم املادي والتقين فقط، حيث ميكن استثمار اتفاقيات التعاون وال يقتصر التعاون ا         
املربمة مع اجلهات األكادميية واملهنية الدولية يف جمال تدريب العاملني يف القطاع السياحي على التقنيات اخلاصة 

املصري للغرف السياحية املصرية وجامعة  ابلسياحة اإللكرتونية، مثال: اتفاقية التعاون العلمي األكادميي بني اإلحتاد 

                                                                 
 
 

  293علي فالح الزعيب، "التسويق السياحي والفندقي"، ص  64
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للتعليم السياحي والفندقي لنقل اخلربة العلمية واملناهج الدراسية إلعداد كوادر مدربة على أعلى  كورين الدولية
 65مستوى منهجي وعلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصة الفصل: خ

سبية منحيث جذب السياح من خالل الزخم الكبري للمواقع التارخييةوالـثقافية الرتاثية والدينية نمبيزة اجلزائر رغـم متتع 
 السياحة العاملية المن صيبها نحية أخرى، إال أن انحية وأسعارها املنخفضة من انمن 

يواجـهمعوقـات كـبرية حتـد مـن منـوه، ومـا زال قطـاع السـياحة ، ياهتـا وطاقـتها الكامـنةنـى بكـثري مـن إمكانيـزال أد
قص يف الكوادرالبشرية املتخصصة بل أهم من نمـنها قـلة االسـتثمارات يف البـنية التحـتية واخلدمـات األساسـية و 

 .ذلك االفتقار إىل سياسة موجهة لتنمية قطاع السياحة وترويج وتسويق منتجاته

                                                                 
 
 

 39علي فالح الزعيب، مرجع سابق، ص 65
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قتصادي هام مدر  يلم يـلقى االهـتمام الـالزم الـذي يسـتحقه كقطـاعاوابختصـار ميكـن القـول أن القطـاع السـياح
 .للعمالت األجنبية وخالق لفرص العمل

ويشـكل الـنقص الواضـح يف الكوادر البشرية املؤهلة عائقًا خطريًا لنمو القطاع السياحي، حيثأن هـذا القطـاع 
ع املتوقع لنشاط القطاع السياحي العريب فإن ذلك معروف بكثافة استخدامه لأليدي العاملةومـع النمو والتوس

وال خيفــى عــلى أحــد، أن قطــاع الســياحة كــان ومــازال عرضــة للــتأثر . سوف يتطلب املزيد من األيدايلعامـلة املدربـة
ذا، يصبح من األمهية والسـيما الـتطورات يف عملية السالموهب الدول العربية ابلــتطورااتلسياسـية السـائدة يف مـنطقة

ن هناك حاجة أيضًا إىل خلق املناخ لتوفري وتعزيز األمن واالستقرار الداخلي، إضافة إىل أمبكان أن تبذل اجلهود 
حيـة وحتفيـز القطـاع اخلاص اناملناسب من أجل اجتذاب االستثمار العريب واألجنيب املباشريف القطـاع السـياحي مـن 

 .حية أخرىان تنمية وتطوير القطاع السياحيمن لكي يكون له دور أكرب يف

عـلى خـريطة العـامل السـياحية الذي يضع اجلزائر ابإلضـافة إىل أن هـناك أيضـًا قصـور النشـاط التسـويقي والرتوجيي 
ايضية املختلفة مـثل تـنظيم أحـداث عامليـة مـثل مـبارايت الـدورات األوملـبية واإلقلـيميةوالكـؤوس العاملية لأللعاب الر 

وهذه املناسبات من شأهنا أن تدعم .لـثقافيةاملهرجااناتت العاملية لألفالم واملسارح وغريها من انفضالعن املهرجا
ونية إن السياحة االلكرت .وتوفر الدعاية واإلعالن الالزمني للرتويج وتسويق املنطقةسواء للسائح العريب أو األجنيب

كي ترتقي   هذا ماجيب أيضا علي السياحة اجلزائريةأن تقوم بهالقطاع السياحي و أصبحت منوذج أساسي ومهم يف 
الوسيلة  هية ألنمن التموقع يف السوق السياحية العربيةوالعاملمتكنه الت هلك مؤ قطاع خدمات متميز مي ىإيل مستو 

ن جهة أخرى أداة فعالة من جهة وم لتقبل فكرة التنمية السياحية حتضريهيف اجملتمع و  ريناسبة إلحداث التغيامل
  احمللية والدولية. حها الدولة على الساحةقرت نتجات السياحية اليت تامل ختلفومعاصرة للتعريف مب

  



 

 

 قطاع السياحة في مستغانم وآفاقه تشخيص واقع

 الفصل الثالث
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 د:ـــمتهي
تتوفر مستغامن على طاقات سياحية تتزاوج فيها املكوانت الطبيعية، التارخيية، والثقافية لتشكل مقصد جذاب غري 
أن القطاع السياحي يف الوالية ال يزال من املكوانت االقتصادية اليت تستدعي إعادة النظر منقبل السلطاتسنحاول 

من خالل التعرض ألهم مكواناتلعرض السياحي،   يف مستغامنمن خالل هذا الفصل تشخيص القطاع السياحي 
كما سنحاول معرفةاألسباب اليت حتد من تنافسية هذا القطاع الذي ال يزال إىل يومنا هذا بعيدا عن جذب عدد 

 الدوليني.مرضيمن السياح 
 .اليت من شأهناالنهوض هبذا القطاع لالسرتاتيجيةلنختم الفصل ابلتصور اجلديد للسلطات احمللية 

 : الفصل النقاط التاليةهذا يتناول 
 مستغامن.املقومات السياحية لوالية -
 .SWOTحتليل قطاع السياحة يف مستغامن بتطبيق منوذج -
 .حتليل وتقييم نتائج الدراسة امليدانية )استبيان( وآفاق التنمية املستدامة-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غامن وآفاقهالسياحة يف والية مستقطاع واقع تشخيص                          الفصل الثالث 
 

64 
 

 املبحث األول: املقومات السياحية لوالية مستغامن 
 املطلب األول: أنواع السياحة يف مستغامن

، ويف القرن احلادي عشر غري امسها «كارتينا»مستغامن إىل العهد الروماين، وكانت تسمى والية يعود اتريخ إنشاء 
أصبحت املدينة حتت سيطرة القائد البحري الرتكي الشهري خري الدين بربروس،  1516إىل موروستاغ. ويف 

يف يد االحتالل الفرنسي حىت 1832ينة حتت سيطرة العثمانيني، قبل أن تسقط عام أصبحت املد1700وحبلول
تقع غرب اجلزائر، تعترب مستغامن واحدا من املعامل، اليت مير هبا خط غرينتش يف اجلزائر،.1962استقالل اجلزائر عام 

كم 150ال تبعد إال بنحو  ويقال إهنا أقرب مدينة جغرافيا من أورواب، حيثوتطل على البحر األبيض املتوسط، 
ألف نسمة، وتتوفر على  200عن الشواطئ اإلسبانية، وحبسب آخر اإلحصائيات، يتجاوز سكان مدينة مستغامن 

معامل سياحية مغرية، ولعبت مستغامن دورا الفتا يف التاريخ اإلسالمي، وتعترب مهد الدعوة احلركة السنوسية، وفيها 
 . سنوسيولد جد ملك ليبيا حممد إدريس ال

 نجد: مستغامناليت تتميز هبا  أنواع السياحة ومن بني
 الساحلي ميتد شريطها   توجد مبستغامن جمموعة من أمجل الشواطئ املتوسطية :السياحة الشاطئية

منشاطئ سيدي منصور غراب إىل شاطئ البحارة ببلدية أوالد بوغامل شرقا، يفتح ذراعيه يف كل صائفة الستقبال 
ئ، حيث تشهد هذه انهيك عن جبال الظهرة املمتدة على كامل هذه الشواط ،ضيوفه على مدار فصل كامل

إقباال كبريا من املصطافني، أتيت هذه الوفود من خمتلف بلدايت الوالية إضافة إىل املدن الداخلية اجملاورة مثل األخرية
الذهبية  اورماهلا وتسمسيلت، ابعتبار هذه الشواطئ هي األقرب إليهم من جهة ونظرا جلماهلتيارت، معسكر، غليزان

شاطئ مفتوح ونذكر األهم منها وهو شاطئ الرمال صابالت سابقا واملعروف وطنيا  23منها  ى،من جهة أخر 
 .ء الصغري الواقعان ببلدية سيدي خلضر يف منطقة الظهرةوجهواي،والشاطئان األخراين مها عني ابراهيم واملينا

 2015عدد الشواطئ املسموحة واملمنوعة للسباحة سنة : 7اجلدول رقم 

2015 2014  

 العدد اإلجمالي للشواطئ 48 49

 عدد الشواطئ المسموحة للسباحة 19 21

 الشواطئ الممنوعة 29 28

 التقليدية مستغامناملصدر: مديرية السياحة والصناعة 

بعدة خرجات  2015قامت اللجنة الوالئية املكلفة ابقرتاح فتح و منع الشواطئ للسباحة لسنة -  
 و كاف وعري.  2 ميدانيةاستهدفت كل الشواطئ تقرر على إثرها: فتح شاطئ الشعايبية

 

 توافد املصطافني:-

http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 عدد املصطافني :8 اجلدول رقم

 

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية

حسب  2015مصطافشهر أوت 7724400نالحظ من خالل اجلدول ارتفاع عدد املصطافني والذي وصل إىل 
أما ابلنسبةالرتفاع عدد اجلرحى والغرقى والوفيات سببه اإلقبال على الشواطئ ، إحصائيات مصاحل احلماية املدنية

 املمنوعة للسباحة.

من أجل ضمان نقل املصطافني إىل كافة الشواطئ املسموحة للسباحة عملت مديرية النقل على  :خمطط النقل-
 كالتايل:خاص يغطي كامل الشواطئ   ع برانمجوض

 : برانمج تغطية الشواطئ9اجلدول رقم

 
 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية 

 

 

 

 السياحة الثقافية: 

  جوان جويلية أوت سبتمبر المجموع

 عدد المصطافين 165630 3189360 7724400 533870 260 613 11

 عدد الجرحى 30 312 634 30 1006

 عدد الغرقى 05 214 508 38 765

 عدد المتوفين 01 06 11 01 19

 موسم االصطياف 

 58 عدد الخطوط

 186 عدد الحافالت

 5722 عدد المقاعد
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مرور عدة حضارات يف أبعادها تباإلسالمية، واليت برز  ويف اجلزء القدمي من املدينة هناك الكثري من املواقع األثرية
 :الزمنية من بينها

 طبانة(.-)مستغامنقصر الباي حممد الكبري-
 بلدية الصور(.)القدمية املدينة  أسوار-
 بلدية بلعطار(.-كيزا)كيزا جمموعة متاحف الشرق موقع  -
مرتا،  18كيلومرتا مشال شرق مقر الوالية حيث يبلغ علوها  25يفي" اليت تبعد ب لاملنارة الرتكية "كاب -

ميال حبراي، كانت تستغل خالل احلقبة  22دقائق إىل بعد  5وتصل اإلشارات الضوئية اليت ترسلها كل 
العثمانية يف توجيه البواخر حنو ميناء الغزوات وال تزال لغاية اليوم تقوم بنفس املهمة، يف الوقت الذي 

لالطالع على طابعها العثماين القدمي واالستمتاع ابإلشارات  السياحقع زايرة العديد من يشهد فيه املو 
 .الضوئية اليت ترسلها يف الليل

ضريح ألعالم ضاع صيت العديد  300التنقل إىل أضرحة األولياء الصاحلني وهي اليت تضم آخرون فضل ييف حني 
واملهرجاانت منها تشتهر بتنظيم العديد من الوعداتمستغامن منهم يف أرجاء العامل اإلسالمي، وهو ما جعل والية

وعدة سيدي خلضر بن خلوف اليت متتد خالل ثالثة أايم خالل شهر أوت من كل سنة، تتسم بتنظيم تظاهرات 
لقراءة بعضالقصائد الشعرية، يف الوقت الذي ال يزال ركوب اخليل وإطالق البارود رمزا  لركوب اخليل وجلسات

 .قدوم موسم األفراحبالواليةعن  لإلعالن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاين: هياكل االستقبال والتدفقات السياحية

http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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 : وكاالت السياحة واألسفار10اجلدول رقم   
 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية

 وكالة للسياحة واألسفار منها: 14يوجدعلى مستوى والية مستغامن:مالحظة

 تنشط بصفة رئيسية يف السياحة املوفدة.                                                                         "ب"وكاالت يف الصنف  06 -

 تنشط بصفة رئيسية يف السياحة الداخلية والسياحة االستقبالية.  "أ"وكاالت يف الصنف  08 -

 

 

 

 

 

 عدد العمال الصنف العنــــوان الــوكالة

 03 ب بلقاسم بلدية مستغانم نهج بن يحي 18 اإلدريسية 01

 03 ب بلدية مستغانم 01المنطقة الحظرية الثالثة طريق وهران محل رقم  بوقيرات فواياج 02

 03 ب شارع مختاري الغالي بيموت  بلدية مستغانم ميموزة تور 03

 06 ب شارع بن سايح غالي بلدية مستغانم 06 أوديسي سفر 04

سيدي لخضر بن  05

 خلوف

 03 ب قاضي حليمة بلدية سيدي عليشارع 

 02 ب بلدية مستغانم 13شارع ولد عيسي بلقاسم رقم  سابالت تور 06

 05 أ بلدية مستغانم 37مسكن قطعة "د" رقم  72طريق وهران حي  بن زين تور 07

 03 أ بلدية مستغانم 58حي العربي بن مهيدي شارع عمارة حميدة رقم  مجاهر 08

 03 أ بلدية مستغانم 25خطاب عبد القادر رقم شارع  موستا تور 09

 05 أ بلدية مستغانم 16شارع جلطي عريبي رقم  مريستاقا تور 10

نحمة مستغانم  11

 أسفار تور

 07 أ بلدية مستغانم 07تعاونية الفجر رقم 

 04 أ بلدية مستغانم 35شارع دولة العربي رقم  توراف أجنسي 12

 05 أ بلدية مستغانم 64مهيدي شارع بوزيد محمد رقم حي العربي بن  قسوس تور 13

 02 أ اإلقامة ريان طريق وهران بلدية مستغانم مقرار تور 14

 54 المجمـــــــــوع 
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 : هياكل اإليواء11جدول رقم 

 مستغامن املصدر مديرية السياحة والصناعة التقليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015سنة 
 هياكل اإليواء

 العدد األسرة

 المؤسسات الفندقية 25 1832

 المراكز الصيفية 30 7916

 بيوت الشباب 02 175

 مخيمات الشباب 02 730

 االقامات التضامنية 01 200

 المدارس 50 /

 المجموع 10853
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 :املؤسسات الفندقية-

 :املؤسسات الفندقية لوالية مستغامن12 جدول رقم

 

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية مستغامن

 

  المؤسسة الفندقية درجة التصنيف عدد العمال سعة االستقبال

 الغرف األسرة

 الفنادق الساحل غير مصنف 05 30 47

 بالسيو غير مصنف 06 18 19

 النخيل بدون نجمة 05 47 72

 السانوسية غير مصنف 15 54 94

 المنتزه *1 17 16 24

الموافقة على تصنيفه  32 26 47

 *2في الرتبة 
 موريستاغا

 الساحل الغربي غير مصنف 08 24 40

 كيزا غير مصنف 05 14 19

 فينيسيا غير مصنف 05 24 30

 النزل العائلية الشمس غير مصنف 03 19 36

المؤسسات المعدة  الروايال للفندقةمؤسسة معدة  08 28 41

 دار المعلم مؤسسة معدة للفندقة 14 36 72 للفندقة

 الجزائر مؤسسة معدة للفندقة 05 14 14

 الرياض مؤسسة معدة للفندقة 05 24 48

 البدر مؤسسة معدة للفندقة 04 17 55

 اإلقامات السياحية السفير غير مصنفة 15 وحدة سكنية 50 250

 
 أوالد بن الزين غير مصنفة 05 وحدة سكنية  10 50

 المنتزه غير مصنفة 06 61وحدة سكنية 299

 األمراء غير مصنفة 14 وحدة سكنية  44 104

 الوكالة العقارية غير مصنفة  وحدة سكنية 42 210

 رحيل غير مصنفة 05 وحدة سكنية  31 62

 الواحة غير مصنفة 06 وحدة سكنية  20 60

 ديار البحر غير مصنفة 04 وحدة سكنية  14 84

 الموتيالت الباهية غير مصنف 04 19 36

 الدوفان غير مصنف 04 12 19

 غرفة 422 1832

 وحدة سكنية 272

 المجمـــــــــــوع 200
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يعترب اإليواء من أهم ، (bungalowsوحدة: ) 272غرفة و 422سرير،  1832سعة االستقبال هلذه املؤسسات:
إال أن هذا ليس عائقا يف غامن تعرف نقص يف هذه التجهيزات مكوانت املنتج السياحي و إن كانت والية مست

نازل وتنمية ما يعرف ابإليواء عند القاطنني. كما ءاملوجه قدوم السياح كون سكان الوالية أتقلموا مع الطلب بكرا
 مجعيةصحراوية وداخلية.61مت تفعيل عملية التخييم يف املدارس الرتبوية حيث استفادت 

 (2013-2010السنوات األخرية) 4: عدد الليايل والوصول خالل 13اجلدول رقم 

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية مستغامن

 : تطور عدد الليايل والوصول7الشكل رقم 

 
نالحظ من خالل منحىن "جمموع الليايل" و"جمموع الوافدين" اخنفاض عدد الليايل وذلك نظرا لشهر رمضان الذي 
حيل موسم االصطياف أما ابلنسبة لعدد الوافدين حىت ولو ارتفع فهو ميثل السياح املغرتبني أو السياح من داخل 

الوالية وذلك للتمتع فقط ابلشواطئ وابلتايل هذا الوطن"السياحة الداخلية" خاصة املدن الداخلية القريبة من 
الوضع يعكس ضعف القطاع السياحي على مستوى الوالية أي عدم وجود سياحة متطورة تستهوي األجانب 

 وجتلب العملة األجنبية.   

 

0

10000

20000

30000

40000

2010201120122013

مجموع الليالي

مجموع اليالي

0

10000

20000

30000

2010 2011 2012 2013
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مجموع 
الوصول

 2013 2012 2011 2010 السنة 

 

 الليالي

 6083 8587 6789 6965 1الثالثي 

 3723 6352 7442 7330 2الثالثي 

 6271 575 4718 9629 3الثالثي 

 3946 4000 7486 5521 4الثالثي 

 20023 19514 26434 29445 مجموع الليالي

 

 عدد

 الوافدين

 3258 4936 5337 7573 1الثالثي 

 4314 7225 3765 8150 2الثالثي 

 12763 12 2920 5386 3الثالثي 

 5502 4000 4057 4630 4الثالثي 

 25837 16173 16079 25739 مجموع الوافدين



 غامن وآفاقهالسياحة يف والية مستقطاع واقع تشخيص                          الفصل الثالث 
 

71 
 

رقم  اجلدول 
عدد  14 :

 ".املصطافني"موسم االصطياف

 

 : تطور عدد املصطافني8الشكل رقم  

 

 
 2015حيث بلغ عام 2015إىل  2013من خالل الشكل أعاله نالحظ ارتفاع عدد املصطافني من 

نازل وتنمية ما يعرف ابإليواء عند ءاملكون سكان الوالية أتقلموا مع الطلب بكرامصطاف" 11613260"
 .مجعيةصحراوية وداخلية61القاطنني. كما مت تفعيل عملية التخييم يف املدارس الرتبوية حيث استفادت 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

عدد المصطافين

عدد المصطافين

 عدد الوافدين السنة

2010 10674600 
2011 8708840 
2012 10650000 
2013 7394120 
2014 9845055 
2015 11613260 



 غامن وآفاقهالسياحة يف والية مستقطاع واقع تشخيص                          الفصل الثالث 
 

72 
 

 املطلب الثالث: مناطق التوسع السياحي 

 : مناطق التوسع السياحي لوالية مستغامن15جدول رقم 

مناطق التوسع 

 السياحي
 الدائرة البلدية

المسافة من مستغانم 

 كلم

إجمالي 

المساحة 

 )هكتار(

 75,5 25 عين النويصي فرناكة المكتا

 48 13 حاسي ماماش ستيديا شاطئ ستيديا

 240 07 حاسي ماماش ستيديا-مزغران صابالت-أوريعة

 41,3 03 مستغانم مستغانم خروبة

 525 13 مستغانم مستغانم وابن عبد المالك رمضان Cheliffشاطئ 

 383 21 سيدي لخضر رمضانابن عبد المالك  IVIكاب 

 306 38 سيدي لخضر ابن عبد المالك رمضان شاطئ رمضان

 450 43 سيدي لخضر حجاج شاطئ حجاج

 579 47 سيدي لخضر سيدي لخضر األسفر

 327 55 سيدي لخضر سيدي لخضر الميناء الصغير

شاطئ ابراهيم واد 

 الرمان
 325 60 سيدي لخضر سيدي لخضر

 220 70 عشعاشة خضرة زريفة

 68 86 عشعاشة عشعاشة-خضرة كاف قدوس

 300 90 عشعاشة عشعاشة سيدي عبد القادر

 360 96 عشعاشة والد بوغالم بحارة

 101 15 سيدي لخضر ابن عبد المالك رمضان صخرة

 4348.8 

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية مستغامن

تتميز به والية  وأشهر نوعمت الرتكيز من خالل مناطق التوسع السياحي على السياحة الشاطئية ابعتبارها أهم 
 مستغامن.

 

 

 



 غامن وآفاقهالسياحة يف والية مستقطاع واقع تشخيص                          الفصل الثالث 
 

73 
 

 املطلب الرابع: مشاريع القطاع السياحي على مستوى والية مستغامن 

ديسمرب  غايةوضعية مشاريع االستثمار السياحي اخلاص على مستوى والية مستغامن إىل : 16 اجلدول رقم
2015 

  

 

طور اإلجناز: صابالت                                                           واملشاريع يفابلنسبة ملكان املشاريع املنجزة : مالحظة
 نالحظ أن عدد املشاريع قليل مقارنة مع إمكانيات الوالية السياحية إضافة إىل ذلك تركزها يف منطقة واحدة

 ق الوالية. وهذا ما سيولد ضغط على هذه املنطقة، يف حني كان من املستحسن االهتمام مبختلف مناط

 املشاريع املستقبلية:   

 :  CAP IVIاملشروع السياحي يف منطقة-
 الذي يتكون من فندقني، فيالت فاخرة، مركزين جتاريني، مركز اللياقة البدنية ومنطقة ترفيه 

 املشروع السياحي يف منطقة التوسع" شاطئ رمضان": -
مباشرة فرص عمل غري  5420فرص عمل مباشرة و 3260سرير مع إنشاء حوايل  4020منتجع بقدرة 

جمموعات منازل دائمة، مركز للرايضة  3جنوم، جنمتني، جمموعتني من مساكن فخمة،  3جنوم،  4فنادق
 والرتفيه، وحدتني جتاريتني، مركز إداري لالستقبال، جهاز أمن. 

 .مةكل هذه اجملموعات ستتواجد ابلقرب من الشاطئ وهذا ما سيمنح املنطقة قي
 

 02 العدد المشاريع المنجزة

 416 سعة االستقبال

 75 مناصب الشغل

 32 العدد المشاريع في طور االنجاز

 5158 سعة االستقبال

 1021 مناصب الشغل

 06 العدد المشاريع المتوقفة

 1082 سعة االستقبال

 209 مناصب الشغل

 25 العدد المستغلة المشاريع

 1832 االستقبال سعة

 200 مناصب الشغل

 13 العدد المشاريع التي لم تنطلق

 1504 سعة االستقبال

 479 مناصب الشغل

 66 عدد طلبات االستثمار السياحي
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 SWOT"املبحث الثاين: حتليل قطاع السياحة لوالية مستغامن، "منوذج 

لضمان منو االقتصاد السياحي لوالية مستغامن، ينبغي هلا هتيئة كل من اإلقليم)االستثمار(، واملواطن)وعي( مع 
 احلفاظ على البيئة والرتاث، شرط أن يكون ضمن تعاليم ديننا اإلسالمي.

 املطلب األول: نقاط القوة  

 يف قطب التميز السياحي مشال غرب. تواجد الوالية-

 .جبال الظهرة، غاابت...()الطبيعية إمكانيات طبيعية كبرية، تنوع املناظر واملواقع -

 كلم. 124 واجهة حبرية-  

 مناخ مالئم للسياح.-  

 تنوع ثقايف، تراث اترخيي.-  

 يدية واهلياكل األساسية للميناء.شبكة من الطرق والسكك احلد-  

 وجود الينابيع الساخنة.-  

 التدريب. إدراج ختصصات السياحة والفندقة يف برامج-  

لتحقيق فرص االستثمار يف CAP IVIإجناز دراسة التنمية ملناطق التوسع السياحي يف كل من شاطئ رمضان و-  
 السياحة.

 .وجود تغطية يف وسائل النقل مع املشاريع الواعدة يف املستقبل-  

 املطلب الثاين: نقاط الضعف 

 اإلقامة القصرية(. هيمنة)أشهر 3الرتكيز على سياحة الشواطئ اليت ال تتعدى مدهتا -

 نية املتخصصة يف اجملال السياحي.االفتقار إىل الكفاءة امله-

 والصحي.عدم كفاية األمن الغذائي -

 ع اجلغرايف السيئ ألماكن اإلقامة.اإليواء غري كاف كما ونوعا ابإلضافة إىل التوزي-

 .أسعار غري معقولة لالستضافة-
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 .معاانة الرتاث من عجز احلماية-

 .تطور ضعيف جدا للسياحة الطبيعية واالفتقار إىل املنتجعات القابلة للتسويق-

 .خاصة، زراعية، غابية()السياحي مشكل األراضي على مستوى مناطق التوسع-

 .التأخري يف معاجلة ملفات االستثمار-

 .مشكل الالفتات، صعوبة الوصول إىل اجلبال العالية-

 افة أماكن الزايرة وتدهور البيئة.مشكل نظ-

 .االستخدام احملدود لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال-

 .ةاالفتقار للتنسيق بني اجلهات الفاعلة يف قطاع السياح-

 املطلب الثالث: الفرص 

اجلوالت الثقافية، السياحي عدا السياحة الشاطئية ) إمكانية تطوير املنتجات السياحية يف إطار تنويع العرض-
 .السياحة الدينية، الصيد، صيد األمساك(

 .دور الضيافة، أكواخ جبلية، نزل() إمكانية إنعاش االستثمار يف الفنادق وتنويع عرض اإلقامة-

تعترب والية مستغامن والية زراعية، وابلتايل هلا فرصة تطوير السياحة الريفية والسياحة الزراعية والرتويج ملنتجات -
 .املنطقة

 .الغاابت الرتفيهية(حية السيما اليت هي لفرتة قصرية )تنويع املنتجات السيا-

 .والدراساتتنفيذ السلطات لنهج اجلودة، مع دعم اجلمهور النشط من حيث التدريب -

 .برجمة مراكز عليا للتدريب يف جمال السياحة-

 .حميب اجلوالت االستكشافية، منظمي الرحالت السياحية، أدلة() قد تكون اجلامعات خمزان للفئات الفنية-

 .تطوير املهن املتصلة حبفظ وتنظيم الرتاث-
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 املطلب الرابع: التهديدات 

 الضغط على الشريط الساحلي.-

املنافسة من طرف جهات أخرى للوالية، نظرا لغياب منتجات قادرة على جعل الفرق خاصة ابلنسبة للسياحة -
 متوشنت(. )عنيالشاطئية 

 اظ علة الرتاث التارخيي للوالية.عدم وجود محاية معدة من قبل السلطات احمللية للحف-

 د السكان نتيجة اهلجرة احمللية.تزايد عد-

 تبديد املوارد )اختفاء الشواطئ(. املنضبط وخطرالتحضر غري -

 )تدهور واختفاء(.األخطار اليت هتدد الرتاث العمراين-

 )أراضي، ...(.استنزاف املوارد-

 هتديد البيئة.-
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 املبحث الثالث: حتليل وتقييم نتائج الدراسة امليدانية )استبيان( وآفاق التنمية املستدامة

 املطلب األول: حتليل وتقييم نتائج الدراسة   

  مشاكل القطاع السياحي 
 : )متغري اجلنس(9: توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس         الشكل رقم17جدول رقم 

 
  املصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على أرقام اجلدول                         املصدر: من إعداد الطالبة      

وذلك ألن أغلب عمال قطاع السياحة 57من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن النسبة األعلى للذكور ب: 
 .ذكور

 : )العمر(10الشكل رقم                        : توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري العمر 18جدول رقم

 

 املصدر: من إعداد الطالبة                           املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول   

سنةهي صاحبة النصيب األكرب حيث كان التوزيع بشكل 40 أقل من-30من اجلدول نالحظ أن الفئة العمرية من 
 عشوائي إضافة إىل أن معظم العاملني يف قطاع السياحة أغلبهم من هذه الفئة.

 

57%

43%

متغير الجنس

ذكر

أنثى

27%

53%

15%
5%

متغير العمر

سنة30أقل من 

سنة40أٌقل-30

سنة50أقل -40

سنة فأكثر50

 المئوية النسبة التكرار 

 57% 23 ذكر

 43% 17 أنثى

 100% 40 المجموع

النسبة  التكرار العمر

 المئوية

 27% 11 30أقل من 

 53% 21  40أقل من  -30

 15% 6 50من أقل  -40

 5% 2 فأكثر 50من 

 100% 40 المجموع
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 11: غياب إرادة سياسية إلحداث هنضة سياحية                          الشكل رقم:19اجلدول رقم 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                           املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول

من جمموع األجوبة غري موافقني، وابلتايل نستنتج أن هناك إرادة حىت ولو  %45من خالل اجلدول نالحظ أن 
جاءت متأخرة وذلك نتيجة أزمة النفط اليت أيقظت اجلزائر من غفلتها وهذا ما دفعها للبحث عن بديل للتخفيف 

 طين.  من التبعية املطلقة لقطاع احملروقات وحماولة تنويع االقتصاد الو 

 12: تدين مستوى الوعي السياحي                             الشكل رقم 20اجلدول رقم 

 
املصدر: من  لبة                           املصدر: من إعداد الطا

 إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول

من خالل نتائج اجلدول نستنتج أنه من بني أهم املشاكل اليت تقف كعائق أمام انتعاش قطاع السياحة هو تدين 
مية ة ودورها يف التنمستوى الوعي السياحي وغياب ثقافة قبول األخر وذلك نتيجة عدم إدراك أمهية السياح

ضعف لدور اإلعالم يف التوعية املواطن وحىت املسؤول بضرورة تضافر اجلهود  االقتصادية واالجتماعية. وذلك
 لتطوير القطاع ابعتباره أحد البدائل اهلامة.

20%

22%

0%

45%

13%

غياب إرادة سياسية إلحداث نهضة سياحية

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

82%

2%
3% 13%

0%
تدني مستوى الوعي السياحي

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

النسبة  التكرار 

 المئوية

 %20 8 موافق تماما

 22% 18 موافق

 0 0 ال أدري

 45% 9 غير موافق

 13% 5 غير موافق تماما

 100% 40 المجموع

النسبة  التكرار 

 المئوية

 82% 33 موافق تماما

 2% 5 موافق

 3% 1 ال أدري

 13% 1 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100% 40 المجموع
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 13: ضعف األمن والرقابة                                        الشكل رقم:21اجلدول رقم 

 
 املصدر من إعداد الطالبة                           املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول 

كانت إجابتهم ابملوافقة، حيث مل تستطع منظومة السياحة حمو الصورة   47نستنج من خالل نتائج اجلدول أن 
الدموية الراسخة يف ذهن السائح األجنيب، إضافة إىل توتر الوضع األمين للدول اجملاورة كتونس مثال وال ننسى 

 ظاهرة السرقة واستغالل السياح داخل الوطن.

 

: نقص الكفاءات والعمالة املدربة                       22اجلدول رقم
 14الشكل رقم: 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                                املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول  

20%

47%

15%

18%

0%
ضعف األمن والرقابة

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

77%

5%
10% 8%

0%

نقص الكفاءات 

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

النسبة  التكرار 

 المئوية

 20% 8 غير موافق تماما

 47% 7 موافق

 15% 6 ال أدري

 18% 19 غير موافق

 0% 0 غير موافق تماما

 100% 40 المجموع

النسبة  التكرار 

 المئوية

 77% 31 غير موافق تماما

 5% 3 موافق

 10% 4 ال أدري

 8% 2 غير موافق

 0% 0 غير موافق تماما

 100% 40 المجموع



 غامن وآفاقهالسياحة يف والية مستقطاع واقع تشخيص                          الفصل الثالث 
 

80 
 

موافقة اتمة على نقص اليد العاملة املؤهلة واملتخصصة، وهذا سببه نقص يف  77تبني نتائج اجلدول موافقة 
 املعاهد والكليات ومراكز التدريب يف جمال السياحة، وهذا ما يؤثر سلبا على مردودية القطاع.   

 

 15: اإلدارة اجلزائرية جزء من فشل القطاع السياحي            الشكل رقم 23اجلدول رقم 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                            املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول املقابل

موافقة علىأن اإلدارة اجلزائرية تعاين من البريوقراطية أي بطء 77 ــبتبني نتائج اجلدول أن نسبة كبرية تقدر 
املعامالت، صعوبة استخراج الواثئق وشروط احلصول على اعتماد فتح وكالة سياحية، وخاصة فيما يتعلق 

 ابالستثمارات وهذا يقف عقبة أمام تطور القطاع السياحي. 

 

: ضعف البنية التحتية                                       24ول رقم اجلد
 16الشكل رقم 

 

 

 الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدولاملصدر: من إعداد الطالبة  املصدر: من إعداد 

77%

0%
13%

10%

0% البيروقراطية

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

النسبة  التكرار 

 المئوية

 77% 31 موافق تماما

 0% 4 موافق

 13% 5 ال أدري

 10% 0 غير موافق

 0% 0 غير موافق تماما

 100% 40 المجموع

 

 

النسبة  التكرار

 المئوية

 95 38 موافق تماما

 5 0 موافق

 0 0 ال أدري

 0 2 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

95%

5%

0% 0% 0%
ضعف البنية التحتية

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما
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موافقة متاما على ضعف البنية التحتية ابلرغم من أمهيتها ودورها يف  95نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
اسرتاحات،  :مشكل نقص اخلدمات يف املواقع السياحية وعلى خطوط النقل من بينهاإضافة إىل  تطوير القطاع.

 محامات، حمالت جتارية، الالفتات، مراكز إرشاد، الدليل السياحي وغريها من اخلدمات اليت حيتاجها السياح.

 

: االفتقار لسياسات تشجيع القطاع اخلاص                25اجلدول رقم 
 17الشكل رقم:

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                             املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول

ابملوافقة على االفتقار لسياسات تشجيع ودعم القطاع اخلاص 48حسب نتائج اجلدول، كانت إجابة نسبة 
حيث يرون أن هناك نقص يف املساعدات الضريبية والقروض املمنوحة من طرف الدولة لتشجيع ، 48بنسبة 

االستثمار يف هذا القطاع السياحي. إضافة إىل سوء توجيه االستثمارات، فبعض شركات االستثمار السياحية 
نبية تركز استثماراهتا يف جماالت ضيقة قد ال حيتاجها السائح أو ال يرغب فيها كالنوادي السياحية الوطنية واألج

 يئة.وحمالت الرتفيه الليلية، إضافة إىل عدم اهتمامها ابلب

: مومسية أعمال الفنادق                                    26اجلدول رقم 
 18الشكل رقم:

7%

48%

5%

40%

0%

االفتقار لسياسات دعم القطاع الخاص

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

النسبة  التكرار 

 المئوية

 7 3 موافق تماما

 40 16 موافق

 5 2 ال أدري

 48 19 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

النسبة  التكرار 

 المئوية

 80 32 موافق تماما

 17 0 موافق

 3 1 ال أدري

 0 7 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما
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 املصدر: من إعداد الطالبة                           املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات اجلدول

من خالل اجلدول نستنتج أن القطاعالسياحي مازال يعاين من مومسية أعمال الفنادق اليت تنشط فقط  خالل 
موسم االصطياف) السياحة الشاطئية( لفرتة قصرية ال تتعدى ثالثة أشهر، وهذا ما ينجر عنه بطالة مومسية، إضافة 

ة للمواطن اجلزائري )السياحة الداخلية(، يرى البعض إىل ارتفاع أسعار الفنادق وهذا ال يتناسب  مع القدرة الشرائي
أن اخلدمات الفندقية مل ترقى إىل املستوى املطلوب، مازالت تعاين من اخنفاض النظافة، شروط  55بنسبة 

السالمة، املعاملة، املظهر، ضعف إتقان اللغات خاصة االجنليزية، ويفضل بعض األفراد كراء املنازل لقضاء العطل 
 ص يف املؤسسات الفندقية.  بسبب نق

 19: صعوبة احلصول على التأشرية لدخول الرتاب الوطين الشكل رقم 27اجلدول رقم 

 
 الطالبة                              املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدولاملصدر: من إعداد 

على صعوبة احلصول على التأشرية لدخول الرتاب الوطين، وهذا يف غري 40بنسبة  تبني نتائج اجلدول موافقة اتمة
 صاحل قطاع السياحة، حيث يعترب تسهيل إجراءات السفر من عوامل تطوير صناعة السياحة. 

 

 20: تسرب العملة األجنبية                                     الشكل رقم 28اجلدول رقم

80%

17%

3%

0% 0%

موسمية أعمال الفنادق

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

40%

0%

32%

25%

3%

صعوبة الحصول على التأشيرة

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 

 

النسبة  التكرار

 المئوية

 40 16 موافق تماما

 0 10 موافق

 .32 13 ال أدري

 25 0 غير موافق

 3 1 غير موافق تماما

 100 40 المجموع
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 املصدر: من إعداد الطالبة                           املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول 

األجنيب ال تتم عن طريق اجلهاز املصريف وابلتايل تسرب  نالحظ من خالل أرقام اجلدول أن أغلب حتويالت النقد
 العملة األجنبية، وهذا سببه غياب مكاتب الصرف ابلقرب من املطارات واملوانئ.

 21للمشاريع االستثمارية                 الشكل رقم:  : عدم وجود متويل كاف29اجلدول رقم 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                                   املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول

األغلبية يرون أن هناك عجز يف متويل املشاريع االستثمارية يف القطاع السياحي حيث أهنا حتتاج لرؤوس أموال  
كبرية إضافة إىل عزوف بعض اخلواص عن االستثمار يف القطاع ألنه مومسي وعرضة للتقلبات اخلارجية. إضافة إىل 

الضريبة املفروضة على الفنادق، ارتفاع معدالت  ارتفاع العبء الضرييب لألنشطة السياحية من ارتفاع معدالت
 الضريبة املفروضة على اخلدمات السياحية وارتفاع معدالت الفائدة على القروض اخلاصة ابلتنمية السياحية. 

 

 22: مشكل العقار السياحي                                      الشكل رقم: 30اجلدول رقم 

55%

2%

33%

10% 0%

تسرب النقد األجنبي

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

7%

67%

23%

3%0%

ضعف تمويل المشاريع االستثمارية

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

 

 

النسبة  التكرار

 المئوية

 55 22 موافق تماما

 2 4 موافق

 33 13 ال أدري

 10 1 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 

 

النسبة  التكرار

 المئوية

 7 3 موافق تماما

 67 1 موافق

 23 9 ال أدري

 3 27 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 
 

النسبة  التكرار

 المئوية

 55 22 موافق تماما
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 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول  املصدر: من إعداد الطالبة 

من جمموع األجوبةموافقني موافقة اتمة على وجود مشكل 55ابلرجوع إىل نتائج اجلدول أعاله، نالحظ أن نسبة 
العقار السياحي أي صعوبة منح عقارات إلقامة املشاريع السياحية، وهذا من شأنه عرقلة تطور القطاع، غياب 

 التشريعات والقوانني حلل هذا املشكل، وإن وجدت فهي غري مطبقة. 

 

 23: غياب إسرتاتيجية تسويقية للمنتج السياحي                  الشكل رقم: 31اجلدول رقم

 
 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول    املصدر: من إعداد الطالبة

تصال عدم كفاية وسائاللرتويج واالو العجز الكبري يف تسويق صورة اجلزائر كوجهة سياحية 40تبني النتائج بنسبة 
على املستوى الداخلي واخلارجي، وهي غالبا ما تكونقدمية وغري مؤهلة ال تتماشى معالتقنيات احلديثة 

 .تصال اإلجيايب الذي يكون يف حد ذاته مشكل حقيقي يف تسويقالوجهة اجلزائريةاملستعملةصعوبة اإلعالم واال

 

 24: ضعف دخل املواطن اجلزائري                               الشكل رقم32اجلدول رقم

55%
37%

8%

0% 0%

مشكل العقار السياحي

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

40%

40%

10%
10%

0%

غياب استراتيجية تسويقية للمنتج

السياحي

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

 37 0 موافق

 8 3 ال أدري

 10 15 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 
 

النسبة  التكرار

 المئوية

 40 16 موافق تماما

 40 4 موافق

 10 4 ال أدري

 10 16 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع
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 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول                           املصدر: من إعداد الطالبة 

سعار على ضعف الدخل وابلتايل ضعف القدرة الشرائيةأمام أ 52من خالل اجلدول نالحظ موافقة نسبة 
السياحة من أكل وشرب وشراء اهلدااي... وهذا ما يؤثر ما يؤثر سلبا على تطور الفنادق املرتفعة ومتطلبات 

 . السياحة الداخلية

 25: نقص التحكم يف التقنيات احلديثة                             الشكل رقم 33اجلدول رقم 

 
 املصدر: من إعداد الطالبة 

معاانة القطاع السياحي من نقص التحكم يف التقنيات احلديثة وذلك نظرا للمعرفة احملدودة 58بنسبة يرى األغلبية 
 ابلتقنيات املتاحة، نقص يف العمالة الفنية املدربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات إضافة إىل تكلفة صيانة األنظمة. 

 26الشكل رقم:       : عدم كفاية األمن الصحي والغذائي                   34اجلدول رقم 

42%

52%

0% 3% 3%

ضعف دخل مواطن الجزائري

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

17%

58%

25%

0% 0%

ضعف التحكم في التقنيات الحديثة

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

 
 

النسبة  التكرار

 المئوية

 42 17 موافق تماما

 52 1 موافق

 0 0 ال أدري

 3 21 غير موافق

 3 1 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 
 

النسبة  التكرار

 المئوية

 17 7 موافق تماما

 58 0 موافق

 25 10 ال أدري

 0 23 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 100 40 المجموع

 
 

النسبة  التكرار

 المئوية

 65 26 موافق تماما

 35 0 موافق

 0 0     ال أدري

 0 14 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما
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 املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول املصدر: من إعداد الطالبة 

نستنتج من خالل اجلدول أن عدم كفاية األمن الصحي والغذائي يؤثر على قرارات الفرد بشأن السياحة حيث 
 على هذا املشكل الذي تعاين منه الدول النامية.  65توافق األغلبية بنسبة 

 

 27: غياب إسرتاتيجية شاملة جلميع القطاعات                   الشكل رقم 35اجلدول رقم

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                              املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول

على غياب إسرتاتيجية موحدة جلميع  97نالحظ من خالل اجلدول موافقة األغلبية موافقة اتمة بنسبة 
القطاعات، خصوصا وأن قطاع السياحة مرتبط مبدى تطور ابقي القطاعات" النقل، الصحة، التكوين املهين، 

 . التعليم العايل، أشغال عمومية، املوارد املائية، السكن...إخل، مع التأكيد على تفعيلها ميدانيا

  أهم أسباب ضعف أداء القطاع السياحي 
 :اهنيار الدينار جرح السياحة 

تستغرب وكاالت األسفار من ثبوت أسعار الفنادق العاملية اليت لديها فروع ابجلزائر، وقالوا إهنا تعتمد 
نفس األسعار ابلفرع األم أو الفروع األخرى وال أتبه ابلقدرة الشرائية للمواطن اجلزائري، خاصة وأن قيمة 

األجنبية األخرى، وهو ما جيعل أسعار هذه الفنادق ابهظة  الدينار هتاوت مؤخرا أمام العمالت

65%

35%

0%
0% 0%

عدم كفاية األمن الصحي والغذائي

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

97%

3% 0%0% 0%

غياب استراتيجية شاملة لجميع القطاعات

موافق تماما

موافق

ال أدري

غير موافق

غير موافق تماما

 100 40 المجموع

النسبة  التكرار 

 المئوية

 97 39 موافق تماما

 3 0 موافق

 0 0 ال أدري

 0 1 غير موافق

 0 0 غير موافق تماما

 40 100 
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غياب هندسة إال أن هناك لدى اجلزائر من تنوّع جغرايف واترخيي ومناخي وتراثي وثقايف، ابلرغم مما الثمن.
 ل.واضحة املضّلعات تؤسس لثقافة السياحة يف اجملتمع عمليا على املدى الطوي

 الريع قتلها 
عندما نرى النموذج التونسي ندرك أننا بعيدين  ،املوارد البرتولية منذ فجر استقالهلاعلى اجلزائر  اعتمدت

بسنوات ضوئية عنهم، فموقع القطاع يف ذهنية السلطتني خمتلف، فاجلزائري يلجأ كليا إىل الريع والثروات 
 .الطبيعية، بينما يستثمر التونسي كل طاقاته يف السياحة

 دفنتها البريوقراطية 
ارة اجلزائرية جزء من تقهقر القطاع بوضع صعوابت مجة يف استخراج الواثئق، وشروط احلصول اإلدإن 

التأشرية لدخول الرتاب اجلزائري صعبة املنال نوعا ما، وما ، إضافة إىل أن على اعتماد فتح وكالة سياحية
املسؤولية يف حيث يتحمل  يصرح به القائمني على السياحة يف املنابر اإلعالمية ال وجود له يف الواقع،

 ...إىل اجلميع، مواطنني ومجارك عرب احلدود والتجار ومستثمرين ضعف أداء القطاع

 
 املعوقات ذات البعد املعنوي 

انهيك عن التعامل معه،حيث يرى أن خدمة السائح أو الضيف على  :غياب ثقافة قبول اآلخر -
إرادة سياسية "،واالفتقار إىل النيف اجلزائري" نظرية انتقاصا من قيمته وفقأو املغربية الطريقة التونسية 

هنضة سياحية، هلا انعكاسات على ذهنيـة اجلزائـري مـن خـالل احتكاكه بثقافات أخرى حتدث ميكن أن 
ن أبسط األمور تكمن يف شراء اخلبز، حبيث يتوّجب على املصطاف حيث أليصبح سلوك متأصل فيه، 

ليتناول هبا وجبة العشاء مساء، انهيك عن ارتفاع األسعار واستفحال النصب اقتناء هذه املادة صباحا 
 .واالحتيال على السائحني على خلفية أهنم يتوفّرون على أموال وجتهيزات

ملطخة ابلدماء لدى السائح األجنيب، رغم سحر اجلغرافيا اجلزائر صورة : مازالت العشرية السوداء-
يف ذهن السائح األجنيب رغم  الراسخةعجزت عن حمو الصورة الدموية  ،واعتدال املناخ واتساع الصحراء

 .مظاهر االستقرار والرتف البارزة على اجملتمع اجلزائري
  االستثمارات اهلياكل وضعففقر 

مفهوم السياحة لدى املسؤول اجلزائري، يقتصر على تنظيم رحالت العمرة واحلج دون التفكري مازال 
تواكب العصر، ابإلضافة إىل التسويق هلا  يةجديدة، وإبداع أنشطة ترفيهيف استحداث فضاءات 

اخلدمات واملعامالت الرديئة وفقر اهلياكل، أدى إىل اهنيار منظومة ، إضافة إىل داخليا وخارجيا
السياحة، رغم ما منحته الطبيعة للجزائر من مناظر ساحرة ومناطق آسرة، دّوخت كل من زارها غري 

ته املعروفة عن انعدام احلس السياحي هبا حبيث ال وجود لفنادق متميزة وفاخرة ترقى أنه كتب مالحظ
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خاصة أوقات  ياحقدرة على استيعاب مجوع السالعدم .إضافة إىل الساحرةة طبيعالوتتماشى مع 
 كراء البيوت.  ظاهرة الذروة، األمر الذي وّسع من دائرة

وقد يالحظ أن بعض شركات االستثمار ة، لسياحسوء توجيه االستثمارات يف قطاع اكما ال ننسى 
السياحية الوطنية واألجنبية تركز استثماراهتا يف جماالت ضيقة قد ال حيتاجها السائح أو يرغب فيها  

 .كالنوادي وحمالت الرتفيه الليلية
 
 
 
 
 
 
  مسؤولية ضعف أداء القطاع السياحي 

 28: مسؤولية ضعف أداء القطاع السياحي            الشكل رقم 36اجلدول رقم

 
 املصدر: من إعداد الطالبة                            املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج اجلدول          

من خالل نتائج اجلدول أعاله، نستنتج أن املسؤول عن ضعف أداء القطاع هو "اجلميع" حسب إجاابت عينة  
للنهوض ابلقطاع، حيث مل يلقى هذا األخري االهتمام ، وذلك نتيجة غياب إرادة حقيقية 63الدراسة بنسبة 

الالزم إال بعد التقلبات أسعار النفط مؤخرا وأتثريها السليب على االقتصاد الوطين، وأصبح ينظر للقطاع السياحي 
 أبنه أحد البدائل اهلامة الذي يساهم يف تنويع هيكل االقتصاد الوطين وختفيف العبء على قطاع احملروقات.

 29: هل ملستغامن مستقبل سياحي؟                            الشكل رقم 37ل رقم اجلدو 
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 املصدر: من إعداد الطالبة                             املصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على أرقام اجلدول       

أن للوالية مستقبل سياحي ألهنا تتمتع بتنوع طبيعي، ثقايف واترخيي، إضافة إىل املشاريع  75يرى األغلبية بنسبة 
"ال أدري" حيث أنه ابلرغم من امتالك الوالية إلمكانيات ـــ ب5سبة الواعدة يف املستقبل، بينما أجاب البعض بن

سياحية متنوعة لكن ابملقابل هنالك سوء تسيري للمؤسسات واملشاريع هلذا يبقى املستقبل السياحي ملستغامن أو 
  "ال" نظرا للمشاكل اليت يعاين منها القطاع.ـــ ب 20ابألحرى اجلزائر جمهول، وأجاب الباقي نسبة 

  اقرتاحات النهوض بقطاع السياحة يف والية مستغامن 
 إن تطور قطاع السياحة مرتبط مبدى تطور ضرورة وضع إسرتاتيجية شاملة وموحدة جلميع القطاعات :

ابقي القطاعات من النقل، األشغال عمومية، الصحة، التعليم، التكوين املهين، السكن، املوارد 
 تفعيلها ميدانيا.مع التأكيد على املائية...إخل، 

  :أي زرع ثقافة الضيافة عند املواطن من خالل إدماج الثقافة السياحية يف الربامج زرع ثقافة التحضر
الدراسية منذ الطور األول وذلك إلعداد جيل يدرك دور السياحة يف دعم االقتصاد الوطين، إضافة إىل 

 السياحية.جلامعات يف نشر التوعية دور اإلعالم واملدارس وا
 تطوير البنية التحتية من كهرابء، مياه، صرف صحي، مطارات وحدائق، حيث تشجيع االستثمارات :

أن هذا النوع من االستثمار ذو أتثري كبري يف تنمية وتطوير قطاع السياحة، إضافة إىل االستثمار يف 
ل األنشطة االقتصادية اليت تكم املنشآت الفندقية أبنواعها مع حتسني يف اخلدمة الفندقية، واالستثمار يف

، قطاع الزراعة الصناعات الغذائية، األاثث، وسائل النقل...إخل. قطاع السياحة مثل قطاع اخلدمات
لذلك البد من تقدمي التسهيالت من احلوافز الضريبية واجلمركية للقطاع اخلاص مع إعادة النظر يف قوانني 

 ثمار وهذا ما يسهم يف دعم القطاع.االست
 مع إحداث تغيري جذري عن طريق عصرنة اإلدارة، وتشجيع  : وذلكاولة القضاء على البريوقراطيةحم

على املستوى اإلداري للقطاع السياحي وابلتايل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وتشجيع 
 دام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.استخ
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 عاهد والكليات ومراكز التدريب يف اجملال : من خالل إنشاء املتكوين يد عاملة مؤهلة ومتخصصة
السياحي والفندقي وإدراج ختصصات يف: "اللغات العاملية، االستقبال، اآلاثر والتاريخ، الطبخ التقليدي 

 ارات ذو كفاءة يف اجملال السياحي.والعاملي، الصناعة احلرفية..." وذلك لتكوين إط
 غي أن تكون إسرتاتيجية النهوض بقطاع السياحة يف إطار : ال ينباحلفاظ على الصورة العربية اإلسالمية

تعاليم الدين اإلسالمي، لذا من الواجب التمسك ابألخالق، فلماذا ال نكون القدوة يف احرتام الغري، 
إتقان العمل، األمن، النظافة، العلم، واحلياء وهذا ما جاء به اإلسالم، ملاذا ال نكون القدوة احلسنة 

هدايته  نثري فضوله الكتشاف احلضارة العربية اإلسالمية، وملا ال، قد نكون سببا يفللسائح األجنيب و 
 واعتناقه الدين اإلسالمي.

 املطلب الثاين: حتدايت الرئيسية لقطاع السياحة يف والية مستغامن 

جه قطاع السياحة على انطالقا من تقييم أراضي الوالية، ومع مراعاة املوارد احملددة، نستنتج أهم الرهاانت اليت توا  
 مستوى والية مستغامن: 

تتمتع الواليةبرتاث كبري، ومازال من الضروري مسألة التنمية السياحية، محاية واحلفاظ على الرتاث والبيئة: -
 محاية وإنشاء إدارة للمواقع السياحية، األماكن الطبيعية واملناطق الريفية اليت تشكل عناصر اجلذب السياحي. 

يعتمد تطور قطاع السياحةعلى حتريك وتطوير القطاعات األخرى للنشاط االقتصادي تنمية احمللية: مسألة ال-
 واالجتماعي. 

مازال القطاع السياحي يعاين من حتدي احلكم، التنظيم املؤسسي والربط الشبكي بني اجلهات الفاعلة: -
ضيح املهام، حتديد ميادين العمل الضروري تو  االفتقار إىل التنسيق بني اجلهات الفاعلة يف القطاع، لذا أصبح من

 لتعزيز التنسيق بني اجلهات الفاعلة من أجل حتقيق تنسيق أفضل لإلجراءات.  

 تتمحور إسرتاتيجية الوالية لتكون وجهة سياحية جذابة حمليا وعلى الصعيد الوطين: 

والتقليص من الفوارق اإلقليمية ، ة متوازنة(اقتصادي )تنميةتعزيز التماسك اإلقليمي بني املناطق احلضرية والريفية-
 .فيما يتعلق ابلبنية التحتية واالنفتاح للعامل الريفي

 .احلفاظ على التوازن )زراعة، سياحة( وبيئة)الطبيعة والساحل(-

 .جعل قطاع السياحة يساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للوالية-

 تطوير العرض السياحي وتنويعه.-
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 أفاق التنمية  الثالث:املطلب 

ميناء جتاري رئيسي، صيد،مارينا( ، كلم124)واجهة حبرية  بيئة مادية وطبيعية 

مزااي هامة من حيث معدات البنية التحتية اليت تشكل األساس لتطوير السياحة، خاصة مع املشاريع اليت تبشر -
 .ابخلري

 .مما يهيئ لتحقيق جناحات إقليميا مث وطنياموقع إسرتاتيجي يف املنطقة اإلقليمية مشال غرب -

 :إمكانيات متعددة 

: ميكن استغالل اإلمكانيات اهلائلة وتكثيف اإلنتاج وإدخال التقنيات الزراعية احلديثة لتحسني يف اجملال الزراعي-
 .مستوى الكفاءة التقنية للمزارعني

 .وتعزيز اإلنتاج احمللي: من املستحسن التحرك حنو هنج احلماية يف املناطق اجلبلية-

 .ميكن أن يضفي استغالل اإلمكانيات املوجودة منو يف االقتصاد احمللييف جمال السياحة وصيد األمساك: -

  :تعديل اخللل يف سياق التنمية وتوزيع السكان أبكثر حكمة 

تعرف الوالية تنمية اقتصادية واجتماعية ركزت بشدة على املنطقة الساحلية اليت تشهد حيوية اقتصادية معينة،  
وهذا ما ولد اختالل التوازن يف توزيع السكان واألنشطة االقتصادية، لذلك أصبح من الضروري احلد من عملية 

دة توزيع اجلهود يف جماالت أخرى مهمشة من اهلجرة من الريف بتوفري توزيع متوازن لألنشطة من خالل إعا
 .الوالية

 :إتباع هنج شامل للتنمية يف األقاليم احلساسة 

اإليكولوجية، ميكن وصفها أبهنا مناطق حساسة بشكل -تتمتع مستغامن ابلعديد من املناظر الطبيعية، الزراعية
تركز مساحة التخطيط على تطوير الزراعة خاص )اجلبال والساحل( واليت تعاين من مشكل التخطيط لذا ينبغي أن 

 وتنويع األنشطة واحلفاظ على الرتاث والغاابت. 
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 أشكال السياحة للتطوير 

 االهتمام والتطوير: شكال السياحة اليت هي حباجة إىل من بني أ

شاطئ مفتوح، والباقي غري مفتوح  20شاطئ،  48، كلم2 ، عمقكلم124خط ساحلي السياحة الشاطئية: -
ألسباب تتعلق إبمكانية الوصول إليها، تركيز الوالية على هذا النوع من السياحة ينعكس يف مناطق التوسع 

 .شواطئ 06(، واإلجراءات احلالية سجلت تطور 16) ZETالسياحي 

طوير السياحة على نطاق واسع، وذلك مهنة الزراعة يف الوالية تسمح هلا ابلنظر يف تالزراعة والسياحة الريفية: -
، سيدي خلضر، أوالد بوغامن، عشعاشة، والد )نكمارايإبعادة التوازن اإلقليمي املوجود داخل بعض البلدايت 

معلة، اتزغايت(، ال يزال ممكنا إنعاش السياحة يف هذه األقاليم عن طريق تطوير بيوت املزارعني، ونقاط املشي، 
 .ابت(التضاريس )اجلبال والغا

إمكانيامتن الغاابت واجلبال، مياه واد شلف، السياحة اإليكولوجية والسياحة اجلبلية والغاابت الرتفيهية: -
مستنقعات ماكتا يفسح اجملال لتنمية السياحة، تنمية الغاابت الرتفيهية، توجد أكرب املناطق ابلقرب من الشريط 

رمضان(، استيداي الساحلية اجلنوبية، اجلبال العالية  الساحلي الشمايل )سيدي خلضر، حجاج، بن عبد املالك
 ."الظهرة" )اتزغايت، نكماراي(، واملتوسطة )صفصاف(

 .هذا النوع قد يشكل عنصرا هاما يف النشاط السياحياملشي يف اجلبال: -

جودة ببلدية سريات عني النويصي، مكابريات املو  (تتواجد الينابيع الساخنة الثالثة يفالسياحة احلموية )احلرارية(: -
 .وسيدي بن شاعة ببلدية سيدي علي املشهورة ابلشفاء لذا ميكن تطوير هذا النشاط

 .اإلمكانيات غنية ومتنوعة لتنمية هذا النوع من السياحة السياحة الثقافية والدينية والتارخيية:-

الغذائية وجعل الوالية -الزراعية فضال عن امليناء التجاري وأفاق تطوير املنتجاتالسياحة التجارية واحلضرية: -
 قطب جذاب.
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 املطلب الرابع: االجتاهات اإلسرتاتيجية 

 مبادئ:  05أفاق تنمية وتطوير السياحة يف الوالية تدور حول   

من خالل           مشال غرب:  (POT)احملور األول: بناء وجهة مرئية عرب املدينة أبسرها ومركز التميز السياحي -1
( ZET 16إعادة هيكلة أراضي الوالية ابالعتماد على املواقع األكثر جاذبية مبا يف ذلك املناطق الساحلية )عملية 

 .من أجل احلفاظعلى وتعزيز اإلمكانيات املتاحة للوالية وتصميم املرافق السياحية

السياحة الطبيعية والشاطئية تطوير وتنظيم احملور الثاين: تطوير وتنظيم العرض السياحي املستدام واملنافس: -2
 .وهي أنواع ذات أولوية، الدينية، الثقافية والتارخيية كدورامتكملة

، الطاقة، البيئية(، التغري الدميغرايف االقتصادية)األزمات ابإلضافة إىل احملور الثالث: دعم االبتكار والتدريب: -3
دا وهو يواجه حتدي التنمية املستدامة والسياحة والتكنولوجيات اجلديدة، وقطاع السياحة يشهد منافسة قوية ج

اإللكرتونية، هلذا ينبغي تشجيع املشاريع االبتكارية يف اجملال السياحي يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت، وزايدة الوعي للجهات العامة واخلاصة أبمهية االنرتنت يف تطوير نشاطاهتا

متاشيا مع خمتلف القطاعات لزايدة جاذبية مقصد الوالية: الرتويج للرتاث  يةاحملور الرابع: وضع خطة تسويق-3
على مستوى مستغامن، خطة التسويق لتعزيز وجهة  اجلزائر،الطبيعي والثقايف والتارخيي والديين للبلد وحتسني صورة 

 .الوالية وإبراز هويتها

يوصى ابلتخطيط اجليد لإلجراءات، وضع إطار  يف هذا السياقاحملور اخلامس: تعزيز احلكم احمللي الرشيد: -5
 للشفافية لتنفيذ أي مشروع، وجيب أن تكون الوالية قادرة على التنظيم واإلشراف على النشاط السياحي. 

 مستغامن خطة التنمية السياحية لوالية(SDAT 2030:)"Schéma directeur 

d’Aménagementtouristique"لتطوير القدرات السياحية وتنظيم وهيكلة للسلطات احمللية  فعل طوعي
العرض املقدم من إقليم الوالية يف إطار حوار مع القطاعات األخرى ابلرتكيز على األقطاب السياحية، هلذا تشهد 
والية مستغامن سياسات جديدة إلعادة اهليكلة اإلقليمية وضعتها السلطات العامة وذلك لرتسيخ التنمية املستدامة" 

 ادية، اجتماعية وبيئية".تنمية اقتص
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 خالصة الفصل:         

، في والية مستغامنالذي تناول حماولة لتشخيص واقع القطاع السياحيو من خالل ما تعرض له الفصل الثالث، 
ملؤهالت سياحية طبيعيةهائلة، وتراث حضاري وثقايف  الواليةمتالك اوآفاقه املستقبلية نالحظ أنه على الرغم من 

وهو ما يفسر  ،مثني، إال النشاط السياحي فيها ال يزال بعيدا عن حتقيق األهدافاملرجوة منه كصناعة قائمة حبد ذاهتا
ابط هلم دوافع ورو الذين التدفقات البشرية الضئيلة من السياح، والذينهم يف الغالب من أبناء الوطن املغرتبني، 

 مستغامن بصفة خاصة واجلزائر بصفة عامة.جتماعية أكرب من جمردالسياحة يف ا

 ابلوالية كوجهة سياحية ابمتيازن اجلهوداملبذولة لغاية يومنا هذا ال ميكنها الرقي أستنتجنا امن خالل دراستنا 
خاصة على املداىلقريب ذلك لكون أغلب املشاريع السياحية، واملخططات اليت سطرهتا السلطات احمللية 

ال تزال بعض من شواطئها العذراء والشاسعة غري مستغلة وسط مناظر طبيعية ،و تعرفتأخريات متفاوتةيف التطبيق
جلوفية، حبيث ميكن استغالل هذا اجلانب من ن املنطقة لديها العديد من الينابيع املعدنية اأمجيلةمن انحيةأخرى 

أجل ضمان وتدعيم التطور السياحي، ومن بني هذه األماكن نذكر منتجع عني النويصي، مكابرتة املتواجدة ببلدية 
 غلة.تسريات وسيدي بن شاعة )سيدي علي( اليت ال تزال غري مس

ملية إعادة هيكلة أراضي الوالية ابالعتماد على ولتنمية وتطوير السياحة يف والية مستغامن قامت هذه األخرية بع
من أجل احلفاظعلى وتعزيز اإلمكانيات املتاحة ( ZET 16املواقع األكثر جاذبية مبا يف ذلك املناطق الساحلية )

للوالية وتصميم املرافق السياحية، إضافة إىل تطوير وتنظيم السياحة الطبيعية والشاطئية وهي أنواع ذات أولوية، 
 الدينية، الثقافية والتارخيية كدورامتكملة؛وذلك لرتسيخ التنمية املستدامة" تنمية اقتصادية، اجتماعية وبيئية".
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إسرتاتيجية النهوض بقطاع السياحة يف اجلزائر، تبني أن للسياحة دور كبري يف إنعاش  من خالل مناقشة وعرض
فيه أن مستوى  ال شكاالقتصاد ابعتبارها حمرك ديناميكي وقطاع كثيف التشابكات مع القطاعات األخرى ومما 

أداء القطاع السياحي يعتمد بشكل كبري على القطاعات املنتجة "كالزراعة والصناعة"، البنية التحتية والفوقية واليد 
 حتاتض العاملة املؤهلة واملتخصصة. ونظرا للظروف الصعبة اليت متر هبا اجلزائر نتيجة تقلبات أسعار النفط،

ووضع قطاع السياحة من بني األولوايت وهذا ما  الدخل الوحيد للبالدالقناعة لضرورة خلق البديل عن مصدر 
 يثبت صحة الفرضية األوىل. 

هامن متالك اجلزائر ملؤهالت سياحية طبيعيةهائلة، وتراث حضاري وثقايف مثني ميكنانالحظ أنه على الرغم من 
زائرية لتطويرهذاالقطاع،وإن حققت بعض السياسات املتبعة من قبل الدولة اجل إال أن ،ةعاملي ةسياحيحتقيق مكانة 

 ال تزال غري جمدية حليازة جزء مقبول من الطلب السياحي العاملي احلايل، ،النجاحات حسب املسؤولني الرمسيني
النشاط السياحي فيها ال يزال بعيدا عن حتقيق األهدافاملرجوة منه كصناعة قائمة حبد ذاهتا،حيث يتواجد حيث أن 

متأخرة جدا عامليا من حيثمسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل للبالد، وكذا قدرته على خلق  مراتبالقطاع ضمن 
ضعف تنافسية القطاع السياحي اجلزائري، نتيجة الضعف : فرص عمل جديدة وذلك راجع لعدة أسباب منها

واليت أابنت عن  قاللستالكمي و النوعي للخدمات السياحية هبا،إضافة إىل الطرق اليت تبنتها الدولة منذ اال
وهذا ما يؤكد صحة  اجلزائرية يف الرقي ابلقطاع السياحي على غرار دول اجلوار الرائدة ريع للسلطاتذالفشل ال

شاملة للقطاع السياحي ممثلة يف املخطط  ولتدارك تلك النقائص أطلقت اجلزائر خطة تنمويةالفرضية الثانية، 
ببذهلا لتحفيز الطلب على  الذي يلخص اجلهود اليت تتوعد السلطاتو 2030آفاق التوجيهي للتنمية السياحية 

تسويق اجلزائر كوجهة ومقصد سياحي رائد مستقبال. وهذا من خالل و املضمون السياحي اجلزائري عامليا، وحمليا. 
من خالل دراستنا للموضوع وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة،و  برانمج شامل لتطوير السياحة الوطنية وترقيتها

أنه رغم اخلطاب الرمسي القوينظراي، فإن اجلهود املبذولة لغاية يومنا هذا ال ميكنها الرقي ابلوجهة اجلزائرية  استنتجنا
 لقريب ذلك لكون أغلب املشاريع السياحية،واملخططات اليت سطرهتا السلطات احمللية تعرفت خاصة على املداى

 خاتمة 



 خاتمة عامة

96 
 

طبيق. غري أن اإلسراع إلمتام تلك الورشات التنموية الحقا ميكن له أن يشكلدفعا قواي أخريات متفاوتة يف الت
 لتنافسية وجاذبية القطاع السياحي اجلزائري يف املستقبل 

 : من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:تاالستنتاجا

بذاهتا تلعب دورا مهما يف عملية التنمية  السياحة مل تعد جمرد نشاط ترفيهي لإلنسان بل أصبحت صناعة قائمة-
 .االقتصادية

 .تعترب اجلزائر من بني أوائل الوجهات العاملية اليت تزخر برصيد سياحي طبيعي، اترخيي وثقايف هائل-

اجلزائر مطالبة من أي وقت مضى أن تتوجه إىل قطاع حتكمه الطبيعة وهبة من هللا والذي ميكن أن يكون بديال -
 .مهما ملواجهة مرحلة ما بعد البرتولاقتصاداي 

ابلرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل إال أننا جنده يف اجلزائر مل يرتقي بعد إىل -
املستوى املطلوب الذي يكفل بلوغ األهداف املرجوة منه وبقيت إجنازاته حمدودة إذا ما قورنت ابلبلدان اجملاورة؛ 

 .ري اإلحصائيات أن إسهام قطاع السياحة يف الناتج احمللي الداخلي للجزائر ال يزال ضعيفاحيث تش

تطوير السياحة وتنميتها جيب أن يكون ضمن إسرتاتيجية التنمية املستدامة الشاملة لكافة القطاعات االقتصادية -
 .ة واملستقبليةوذلك حفاظا على املوارد البيئية وضمان حق االستفادة منها لألجيال احلاضر 

الوعود اليت أبدهتا السلطات املعنية يف اجلزائر إلعطاء هذا القطاع املنوط به فإنه من الناحية العملية مل يتحقق -
الكثري ومن مث فإن بلوغ األهداف املرجوة إلحداث نقلة نوعية يف هذا القطاع ال تعدو أن تكون جمرد آمال أكثر 

 .من كوهنا واقعا ملموسا

 الرغبة تيجية التنموية اجلديدة لقطاع السياحة يف اجلزائر، وإن كانت تعد إطارا مرجعيا هاما يعكساإلسرتا-
يف البالد خالل  السياسية يف النهوض ابلقطاع، من خالل صياغة و رسم اخلطوط العريضة لتطوير السياحة

النتائج احملققة على أرض الواقع تبقى  أنرغم ما تزخر به من مناطق سياحية اندرة يف العامل، إىل و السنوات املقبلة، 
جد حمتشمة وال تسموا إىل مستوى التطلعات اليت تصبواإليها اإلسرتاتيجية نظراي، حيث بقيت معظم معاملها 

 ال زالت تراوحومشاريع التي حالة الفوضى اليت يعيشها القطاع جمهولة حلد اآلن، وتعكس يف غالب األحيان
خمطط  لورشات اليت تعهدت هبا احلكومة اجلزائرية معطلة إىل يومنا هذا، رغم أانلهذا وتبقى أغلب ا، مكاهنا
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لذلك يف إطار الربانمج  م، وتدعم ابلغالف املايل املخصص2008التوجيهي للتهيئة السياحية عرف بدايته سنة 
 .م2014-م2010اخلماسي 

ميكن أن تكون واليت التالية  ابالقرتاحاتميكننا اخلروج التطرق إليه من خالهلا،  وما متيف ضوء هذه الدراسة و 
 اجلهود.إضافية خلدمة تلك  دعامة

 : االقرتاحات

زايدة وتطوير وسائل اإليواء املختلفة مع وضع مواصفات حمددة ومدروسة هلا تتوافق مع املواصفات العاملية ومع -1
 .البيئة احمللية لكي تناسب السياح وتنال رضاهم

للتغلب على مشكلة نقص الكفاءات والعمالة املدربة لسوق العمل السياحي البد من: تشجيع فتح أقسام -2
 .والفندقي يف املدن الرئيسية التدريب السياحيالسياحة والفندقة يف اجلامعات اجلزائرية، إنشاء معاهد 

 ينبغي توفري وتطوير التسهيالت السياحية املختلفة من خالل ما يلي:  -3

 .تبسيط اإلجراءات يف منافذ الدخول وحتسني اخلدمات املختلفة يف املطارات واملوانئ-
 .تقدمي خدمات االستعالمات للسياح يف منافذ الدخول وإرشادهم إىل املناطق واملواقع السياحية-
 .توفري اخلرائط واألدلة السياحية عن املدن واملواقع السياحية وكيفية الوصول إليها-
 .اخلدمات والتسهيالت على الطرق الطويلة مثل االسرتاحات واملطاعم، احملالت ودورات املياه ..إجياد -
 .العمل على توسيع مداخل املدن للحد من االزدحام وبطء السري-

العمل على رفع مستوى الوعي السياحي لدى املواطنني ولدى العاملني يف اجملال السياحي لتعزيز حسن التعامل -4
 وذلك من خالل:  مع السائح

 .إعداد مواد إعالمية تتناول السياحة وأمهية احلفاظ على املوارد السياحية املختلفة-
 .قيام وسائل اإلعالم املختلفة إبعطاء مساحة إعالمية كافية هتتم بقضااي السياحة-
السياحة وأمهيتها التنسيق مع وزاريت الرتبية والتعليم، والتعليم العايل على تضمني املناهج مبوضوعات عن -

 .وكذا إدراج مادة السياحة ضمن املقررات السياحية
 .زايدة املطبوعات والنشرات السياحية وتوزيعها يف املعارض ومنافذ الدخول والسفارات ومكاتب الطريان-5
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الكهرابئي دعم الطاقة الكهرابئية وتوسيع شبكاهتا لتشمل مجيع مناطق الوطن لكي تنتهي ظاهرة انقطاع التيار -6
 .األمر الذي يساعد على إقامة العديد من املشاريع والتسهيالت السياحية

توفري مراكز االستعالم السياحي يف منافذ الدخول ويف املدن الرئيسية واملناطق السياحية لتقدمي اخلدمات -7
 .اإلرشادية للسياح

تصال بوسطاء السياحة يف مقر عملها وتيسري تعزيز دور السفارات والقنصليات اجلزائرية ابخلارج يف تشجيع اال-8
 .منح التأشريات للراغبني يف زايرة اجلزائر

 ضرورة تطوير مقومات الضيافة يف اجلزائر ورفع مستواها من خالل: -9

 .مكافحة التلوث البيئي يف املدن وتوفري النظافة العامة فيها-
 .ام املطاعم والفنادق ومواقف السياراتاحلد من ظاهرة التسول يف األسواق والشوارع العامة وأم-
رفع مستوى املرشدين السياحيني من خالل التدريب وإتقان اللغات األجنبية ومعرفة املعلومات التارخيية -

 .والسياحية وزايدة عددهم
 .احملافظة على تقدمي أصناف وأنواع األطعمة احمللية املتميزة إىل جانب غريها أبسلوب متطور-
 .نتشار املساحات اخلضراء واملنتزهات العامة يف املدن املختلفة وانتشار دورات املياه النظيفةالعمل على ا-

 لكي تكون اجلزائر مالئمة النتعاش السياحة وزايدة القدوم السياحي إليها ينبغي: -10

 .العمل على حتسني وتصحيح الصورة العامة عن األمن وتوضيح وضع البالد احلقيقي-
 .دة الوعي العام بضرورة احرتام القانون والنظام العام وانعكاس ذلك يف السلوك األفرادالعمل على زاي-
تنويع املنتج السياحي عن طريق تنويع اخلدمات والتسهيالت واالهتمام مبناطق جديدة بناءا على نتائج -

ات دراسات جادة لألسواق املصدرة للسياح ورغبات واحتياجات السياح واحلرص على جودة اخلدم
 .السياحية وتطبيق معايري اجلودة السياحية الدولية مع توفري رقابة فاعلة لضمان توفر هذه اجلودة

 اخلروج ابجلزائر من وضعية "أمجل بلدان العامل" إىل وضعية "من بني البلدان األكثر زايرةأن  واألهم من ذلك-11
 .يف العمل اجلهود الفردية واجلماعية مع الكثري من اإلخالص واإلصرار بتضافريكون إال  يف العامل" ال

مستوى كل والية من  ضرورة اإلسراع إلهناء الدراسات املتعلقة مبخطط التوجيهي للتهيئة السياحية احمللي على-12
 .تلك املناطقلتصبح منتجا سياحيا يعكس أصالة  أجل إحصاء كل املناطق السياحية احمللية والعمل على هتيئتها
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ذات الصلة  تصال والتشاور الدائمة مع القطاعاتعلى إحداث العالقات املستدمية وبناء قنوات اال العمل-13
 .املباشرة وغري املباشرة بقطاع السياحة

الصناعات التقليدية لتساهم يف بروز نشاط سياحي فعال مولد للثروة على املستواياتحمللية، منافسة على  حتفيز-14
 .والفاعلني احمللينيالصعيد الدويل يف إطار تشاوري مجاعي بني املتعاملني 

سياحي، إضافة إىل ستثمار السياحي وإزالة كافة العراقيل واملشاكل اليت ميكن أن يصادفهااملرقي الاإلهتمام ابال-15
 .مرافقته ودعمه، بغية احلفاظ عليه وجذب مستثمرين جدد فياملستقبل

معنية فقط من  من اخلطأ االعتقاد أبن السياحة قطاع ذو استقاللية اتمة تشرف عليه وزارةإهنويف األخري نقول 
 بني عــدة أطــــــــراف ومصاحل خمتلفة خالل هياكلها املوزعة يف البالد واألقاليم السياحية، وإمنا هي مسؤولية مشرتكة

غري مباشرة لكي تعطي املثال احلسن عن لقطاعات اليت هلا عالقة مباشرة و التنسيق فيه بينكافة االبد من 
دون أن ننسى الدور الكبري ألفراد اجملتمع أبكمله الذين سيمثلون الطرف الذي سُيشغل ""السلوكالسياحي

 .مع التدفقات البشرية السياحية خاصة األجانب منهم تعاملوعملية التلكاجلهود املبذولة 
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حمي حممد مسعد، "االجتاهات احلديثة يف السياحة"، املكتب اجلامعي احلديث للنشر، اإلسكندرية،  -5
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هند علوي، "جمتمع املعلومات ابجلزائر"، دار األكادميية للطبع والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، اجلزائر،  -6
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 . 2010اجلامعي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، املكتب"طه أمحد عبيد،"مشكالت التسويق السياحي -8

 .2010.مرزوق عابد القعيد وآخرون،"مبادئ السياحة"،إثراء للنشر والتوزيع،عماند  -9
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محزة دراركة وآخرون، "السياحة البيئية"، دار اإلعصار العلمي، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،  -15
 .2014، عمان، 1ط
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 : أطروحات دكتوراه

صليحة عشي، "األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة يف اجلزائر وتونس واملغرب"، )أطروحة -1
كلية العلوم االقتصاديةوعلوم التسيري، جامعة احلاج دكتوراه، علوم اقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية،  

 . 2011-2010ابتنةخلضر 
( يف ظل اإلسرتاتيجية 2025-2000واملعوقات)عوينان عبد القادر،" السياحة يف اجلزائر اإلمكانيات -2

كلية العلوم االقتصادية، التجارية   ،SDAT 2025السياحية اجلديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 .2013-2012وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية ختصص: نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 

 :مذكرات املاجستري
"، مذكرة لنيل شهادة -حالة اجلزائر-مروان صحراوي، "التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي

املاجستري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري ختصص: تسويق 
 .2012-2011اخلدمات، جامعة تلمسان 

 تقارير ودراسات: 
،"السياحة اإللكرتونية والتسويق السياحة اإللكرتونية والتسويق السياحياملنظمة الدولية لصناعة -1

 .(2009ديسمرب  18-14السياحي" املؤمتر الدويل الثاين، البحر األمحر، اجلونة، مصر)
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أحالم خان وصورية زاوي،"السياحة البيئية وأثرها على التنمية يف املناطق الريفية"، أحباث اقتصادية  -2
 .  2010وإدارية، العدد السابع، جوان، 

 
 اجملالت: 

جالل أمني، "العوملة واهلوية الثقافية يف اجملتمع التكنولوجي احلديث"، جملة املستقبل العريب، بريوت، -1
 .58( ص1998)234العدد 

 .جملة اقتصاد مشال إفريقيا، العدداألول اجلزائر،يف  ومؤشرات السياحةمقومات  خالد،كواش -2
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 مقاالت ومواقع على األنرتنت: 

 أمحد أبو وصال، "عوملة اهلوية: الثقافة بني الوحدة والتمايز" أنفاس نت، الصويرة، املغرب -1
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 الكتب:

-1 Hachemi MADOUCHE:«Le tourisme en Algérie jeu et enjeux» Edition HOUMA، Alger 
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décembre 2001, p16 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=56692
http://news.maktoub.com/article/2921349
http://www.elkhabar.com/press/8027/%D8%A7%D9%84
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 منوذج استبيان: 1امللحق رقم                               
 
 

 
 

 واقع السياحة مستغامن
 

هتدف دراستنا إىل معرفة واقع السياحة يف اجلزائر بصفة عامة ومستغامن بصفة خاصة والوقوف على أهم املشاكل  اليت تقف   
كعائق أمام تطور قطاع ابلرغم من امتالك اجلزائر ملؤهالت متكنها من حتقيق مكانة سياحية معرتف هبا عامليا، وذلك الستنتاج 

تكم عرب اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف هذا االستبيان. احللول، ولتحقيق ذلك نطلب مساعد  
 

 ( ضع العالمة  .أمام اإلجابة اليت تراها مناسبة ) 
 

 ذكر                         أنثى                          : اجلنس 
 

                 :سنة30أقل من          العمر 
       40إىل أقل من  30من                          

    50إىل أقل  من 40من                                                
فأكثر                                 50من                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبيان
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 مشاكل القطاع السياحي 

 غري موافق متاما غري موافق ال أدري موافق موافق متاما العبارة

      غياب إرادة سياسية إلحداث هنضة سياحية

      غياب إسرتاتيجية شاملة جلميع القطاعات

      التبعية لقطاع احملروقات

      عدم كفاية األمن الصحي والغذائي

تدين مستوى الوعي السياحي"غياب ثقافة التحضر 
اآلخر"وقبول   

     

      ضعف دور اإلعالم يف التوعية السياحية

ضعف األمن والرقابة"العنف، السرقة، التالعب 
      ابألسعار...."

نقص الكفاءات والعمالة املدربة لسوق العمل 
      السياحي والفندقي

اإلدارة اجلزائرية جزء من فشل القطاع السياحي" 
      البريوقراطية"

التحتية والفوقية"تدهور الطرقات،  ضعف البنية
      مشاكل الصرف الصحي...."

غياب سياسات تشجيع القطاع اخلاص "حوافز 
      لإلستثمار"

      سوء توجيه االستثمارات

      مومسية أعمال الفنادق

      رداءة اخلدمات الفندقية

نقص اخلدمات املساعدة يف املواقع السياحية وعلى 
     ت، محامات، مراكز اسرتاحا)النقلخطوط 
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.استعالم...(  

لى التأشرية لدخول الرتاب صعوبة احلصول ع
.الوطين       

ضعف إتقان اللغات األجنبية خاصة اإلجنليزية من 
      طرف القائمني على القطاع؛

أغلب حتويالت النقد األجنيب ال تتم عن طريق 
."تسرب العملة األجنبية"اجلهاز املصريف       

عدم وجود متويل كاف للمشاريع السياحية ابلرغم 
 من تقدمي الدولة حتفيزات للمستثمرين،

     

مشكل العقار السياحي وغياب تشريعات وقوانني 
.املشكل، وإن وجدت فهي غري مطبقة حلل هذا  

     

.غياب إسرتاتيجية تسويقية للمنتج السياحي       

      ضعف دخل املواطن اجلزائري

يدة من طرف نقص التحكم يف التقنيات اجلد
.القائمني على القطاع        

      ارتفاع العبء الضرييب على األنشطة السياحية

 
  حسب رأيك ما هو أمهسبب لضعف أداء القطاع السياحي يف اجلزائر)مستغامن( ؟ 

 ........................................................................... 
                             ............................................................................
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    من املسؤول عن ضعف أداء القطاع ؟                                                                                      
 الدولة                                                                                                                     -
 سياحة، وكاالت سياحية، مديرايت...(                                              املسؤولني عن القطاع) شركات سياحية، وزارة ال -
                               املستثمرين                                                                                                                    -
                                                                                                                   املواطنني        -
 اجلميع      -

 
  علل إجابتكهل ترى أن للجزائر"مستغامن" مستقبل سياحي ؟ 

ال                                           نعم   
..................... ............................................................  

................................................................................. 
 

                                                        ما هو إقرتاحك للنهوض بقطاع السياحة يف اجلزائر)مستغامن( ؟  
-                                                ..............................................................................         
-                                              ...............................................................................            
-           .............................................................................. 

 وشكرا
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: 2 امللحق رقم  
Carte administrative de la wilaya de Mostaganem 
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:3الملحق رقم   

 

découpage administratif de la wilaya : 

 

D A I R A Communes 

Mostaganem Mostaganem 

Hassi  Mameche Hassi Mameche - Stidia – Mazagran 

Ain  Tedeles A/Tedeles - Sour - S/Belatar - O/El Kheir 

Bouguirat Bouguirat - Sirat - Saf Saf – Souaflias 

Sidi  Ali Sidi Ali - Tazgait - Ouled Maalah 

Achaacha Achaacha - Nekmaria - Khadra - O/Boughalem 

Ain  Nouissy Ain Nouissy - Fornaka - El Haciane 

Mesra Mesra -Mansourah-Touahria-Ain Sidi Cherif 

Sidi  Lakhdar Sidi Lakhdar - Hadjadj - Ben A/Ramdane 

Kheir  Eddine Kheir Eddine - Sayada - Ain Boudinar 

 

Source: Direction du tourisme et de l’artisanat de Mostaganem. 
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:4الملحق رقم    

 

répartition et densité de la population estimée au 31/12/2013 

 

Commune Superficie 
Population au 31/12/2013 Densite 

(Hab/Km²) Total ACL AS ZE 

Mostaganem 50 155.019 153.358 0 1661 3100 

S/ total daira 50 155.019 153.358 0 1661 3100 

Hassi mameche 63 33857 13031 7370 13456 537 

Mazagran 20 27353 19333 6900 1120 1368 

Stidia 55 12803 7368 1415 4020 233 

S/ total daira 138 74013 39732 15685 18596 536 

Ain tedeles 86 43677 24056 2858 16763 508 

Sour 72 23986 4504 2626 16856 333 

Oued el kheir 70 19098 3874 0 15224 273 

Sidi bellatar 88 6870 2666 0 4204 78 

S/ total daira 316 93631 35100 5484 53047 296 

Bouguirat 97 34434 10298 3162 20974 355 

Sirat 71 24119 5799 0 18320 340 

Souaflias 78 19161 1490 1657 16014 246 

Saf saf 90 14957 1344 2134 11479 166 

S/ total daira 336 92671 18931 6953 66787 276 

Sidi ali 217 40736 23772 2745 14219 188 

Tazgait 93 9789 1175 807 7807 105 

Ouled maallah 78 9962 3022 1222 5718 128 

S/ total daira 388 60487 27969 4774 27744 156 

Achaacha 62 37017 3309 1070 32638 597 
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Nekmaria 47 11302 1194 0 10108 240 

Khadra 80 15197 3441 1102 10654 190 

O/ boughalem 44 14973 3070 0 11903 340 

S/ total daira 233 78489 11014 2172 65303 337 

Ain nouissy 53 16713 11210 0 5503 315 

El haciane 47 10183 4278 3491 2414 217 

Fornaka 70 17898 4490 11171 2237 256 

S/ total daira 170 44794 19978 14662 10154 263 

Mesra 45 28821 12938 3553 12330 640 

Mansourah 48 19933 2689 0 17244 415 

Touahria 56 8170 3229 1061 3880 146 

Ain sidi cherif 54 11088 4199 922 5967 205 

S/ total daira 203 68012 23055 5536 39421 335 

Sidi lakhdar 140 36827 10895 11432 14500 263 

Hadjadj 92 18230 10475 2604 5151 198 

B.a.ramdane 75 14231 5715 3807 4709 190 

S/ total daira 307 69288 27085 17843 24360 226 

Kheir eddine 45 31228 7146 12565 11517 694 

Ain boudinar 38 6594 2069 0 4525 174 

Sayada 45 33536 3725 24392 5419 745 

S/ total daira 128 71358 12940 36957 21461 557 

Total wilaya 2269 807.762 369.162 110.066 328.534 356 

 

Source : Direction de la programmation et suivi budgétaire 
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 Les sites forestiers de la wilaya 

 

Source : conservation des forêts. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du Site Localisation (Commune) caractéristiques et produit 

-Vallée Zerrifa 

-Vallée Seddaoua (Ain Brahim) 

-Vallée B.A.RAMDANE 

-Foret CAP IVI 

-Foret Ain Brahim 

-Forêt Chouachi Sidi Larbi 

-Forêt Bourahma 

-Forêt de Stidia 

-Forêt de S/Belattar 

-Forêt de Kharrouba 

-Foret Saf Saf 

 

-khadra 

-sidi lakhdar 

-b.a.ramdane 

-b.a.ramdane 

-sidi lakhdar 

-sidi ali 

-hadjadj (sidi lakhdar) 

-stidia 

-sidi belattar 

-sortie est de mostaganem 

-saf saf 

 

-Une forêt récréative 

-Une forêt récréative (3463 

Ha) 

-Une forêt récréative (150 

Ha) 

-Une forêt récréative (147 

Ha) 

-Une forêt récréative 

(1216Ha) 

-Une forêt récréative 

-Une forêt récréative 

-Une forêt récréative (892 

Ha) 

-Une forêt récréative 

-Une forêt récréative 

-Une forêt récréative 
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لوالية مستغامنصور : 6 امللحق رقم  
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 : اهليكل التنظيمي ملديرية السياحة والصناعة التقليدية 7امللحق رقم

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية مستغامن

 
 
 
 

 

 مديرية السياحة والصناعات التقليدية

 

 مصلحة اإلدارة والوسائل

 

 مصلحة الصناعة التقليدية

 

 مصلحة السياحة

مصلحةالمس

 تخدمين

مصلحة 

 اإلعالم اآللي

مصلحة 

 المحاسبة

متابعة 

النشاطات 

السياحية 

 ومراقبتها

تنمية 

النشاطات 

 السياحية

تنمية 

النشاطات 

السياحية 

 ومراقبتها
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 اهليكل اجلديد إلدارة القطاع السياحي: 8رقم امللحق

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على املستوى الوطين 

 على املستوى الوالئي 

 

 الوزارة المكلفة بالسياحة

مديرايت السياحة 
على مستوى 

 الوالايت

النظام الدائم للمراقبة 
والتقييم السياحي 

SPOET 

الديوان الوطين 
 اجلزائري للسياحة 

ONAT 

الوكالة الوطنية 
للتنمية السياحية 

ANDT 

الديوان الوطين 
  ONT  للسياحة

الدواوين احمللية 
  OLT للسياحة

 مؤسسات التكوين دار اجلزائر

 

مراقبة ومتابعة -

الفنادق 

والوكاالت 

السياحية؛         

تشجيع - 

االستثمار 

- ؛السياحي

املشاريع  مرافقة  

المعاينة -

والتحليل 

اإلحصائي العام 

قيق؛         والد

إعداد أشغال -

المراقبة 

ودراسة 

.الوضعية  

تجديد صورة 

.الجزائر  

مكلفة ابلرتويج اإلعالم والتنشيط عل املستوى -
 احمللي.

وكالة وطنية  35يشرف على 

والية؛                25موزعة عبر 

التنشيط الترويج -                 

المشاركة -واإلعالم السياحي؛     

في عملية الترقية التجارية؛          

تنظيم النشاطات المتعلقة -

بالمؤتمرات والمحاضرات؛         

تصميم وإنجاز -                      

برامج التظاهرات السياحية عبر 

.نيالتراب الوط  

المدرسة الوطنية العليا للسياحة )الجزائر العاصمة(؛                      -

المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية )تيزي وزو(؛             -    

مدرسة السياحة )تيبازة(؛                                         -              

تموشنت(؛                                حة )عينمدرسة السيا-               

مدارس تكوين مهني تشرف  07باإلضافة إلى -                              

عليها الوزارة المعنية في كل من: الطارف، تلمسان، عين البنيان، 

 بومرداس، تيزي وزو، تمنراست، وغرداية.

مكلفة بتهيئة 

األقطاب 

السياحية 

وتصميم القرى 

.السياحية  

جهاز الرتقية املؤسساتية -
مكلف ابلبحث يف األسواق 
–السياحية الداخلية واخلارجية 

املشاركة يف التظاهرات الوطنية 
 والدولية.



 قائمة املالحق

 
 

2015اخلمسة األوائل وفق مؤشر القدرة التنافسية لألسفار والسياحة، تقرير  : ترتيب الدول9رقم امللحق  
 القيمة الدولة/االقتصاد  الترتيب

 5.31 إسبانيا 1

 5.24 فرنسا 2

 5.22 ألمانيا 3

 5.12 الواليات المتحدة 4

 5.12 المملكة المتحدة 5

Source:World Economic Forum ,The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

 

 إفريقيا وفق مؤشر التنافسية لقطاع األسفار والسياحة: ترتيب دول الشرق األوسط ومشال 10امللحق رقم 
الترتيب  

 المحلي

الترتيب 

 العالمي

بيئة 

 األعمال

السالمة 

 واألمن

الصحة 

 النظافة

الموارد 

 البشرية

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

اإلمارات العربية 

 المتحدة

1 24 5.90 6.60 5.28 5.15 5.76 

 5.44 5.23 5.57 6.61 6.05 43 2 قطر

 5.76 4.71 5.17 5.33 5.53 60 3 بحرين

 4.03 4.05 4.54 5.83 4.73 62 4 المغرب

 5.29 4.46 5.10 5.99 5.21 64 5 السعودية العربية

 4.83 4.27 5.37 6.38 5.29 65 6 عمان

 5.25 4.82 6.06 4.85 4.61 72 7 إسرائيل

 4.17 4.56 5.53 5.79 4.86 77 8 األردن

 3.94 4.31 5.16 4.86 4.42 79 9 تونس

 3.80 4.12 5.40 3.40 4.11 83 10 مصر

 3.62 3.99 6.04 3.81 3.76 94 11 لبنان

 3.36 3.95 4.71 4.89 3.85 97 12 العراق

 5.01 4.26 5.43 5.76 4.69 103 13 الكويت

 3.09 4.04 4.97 4.90 3.78 123 14 الجزائر

 2.18 2.30 3.03 5.06 3.46 137 15 موريطانيا

 2.29 3.31 3.84 2.86 3.58 138 16 اليمن

معدل الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

  4.69 5.19 5.24 4.35 4.38 
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 امللخص:

الفرتة األخرية حبركية سريعة على املستوى الوطين والعاملي، حىت ٔاصبحت من بني لقد متيزت صناعة السياحة خالل 
قتصادي قتصادايت العديد من بلدان العامل، وذلك بسبب إسهاماهتا املختلفة يف منوهااالستثمارات دعما الٔامهاال

تركيز اجلهود لرتقية  وهذا ما جعل خمتلفالدول تستهدف رفع حصتها يف السوق السياحي العاملي وذلك من خالل
ما ابلنسبة للجزائر، فإن اإلحصائيات والظروف احلاليةلقطاعها السياحي .أٔاهم العناصر الداعمة للطلب السياحي

ستفادة تشري بوضوح إىل بعدها عن املستوى العايل ملؤهالهتاالسياحية الكامنة األمر الذي جيعلهاتسعى جاهدة لال
السوق السياحية العاملية بغية رفع درجةتنافسيتها السياحية، وذلك عرب تبين  من احلركية النشطة اليت تعرفها

م، تطمح من خالهلا إلىتسويق وجهة 2030تد حىت سنة متق فاإسرتاتيجية تنموية شاملة لقطاعها السياحي آب
 اجلزائر كـقطب سياحي عاملي جباذبية تنافسية عالية

 ، االستثمار السياحيSDATالسياحة، اجلزائر، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :الكلمات املفتاحية

 

Abstract : 

The tourism industry has known a fast and substantial growth at the national and international levels  till it became one of the most 

important investments supporting the economies of many countries in the world, and this is because of its several contributions to 

their economic growth. Therefore, different countries aimed to rise their share in the international tourism market , Through focusing 

their efforts to upgrade the supporting elements of the tourist demand.                                                                                                                              

For Algeria, tourism’ current conditions and all the statistics clearly indicate that Algeria is so far from a high level with regard to its 

touristic potential . And this is what makes it strives to take advantage of the active growth of the international tourism market in 

order to improve its tourist competitiveness, through the adoption of a total development strategy which would likely last until 2030 

and aims through it to market the Algerian destination as an international tourist pole with a high competitive attractiveness  

Key words:  Tourism; Algeria; The National Tourism Development Plan (SDAT2030); tourism investment 

 



 

 

  


