
 عبد احلميد بن ابديس مستغامنجامعة 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 

 

 

: امللتقى الوطين حول

 - واقع وآفاق–الصناعة السياحية والتنمية ادلستدامة 

  

: عنوان املداخلة

دور الصناعة التقليدية يف دعم وترقية قطاع السياحة 
" دراسة حالة قطاع السياحة والصناعة التقليدية واحلرف يف والية مستغاًل"

 

: من إعداد

 بن ديينة كمال.أتوايت خدجية .أ
 ساعدأستاذ مأستاذة متعاقدة 

قسم العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت 

جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغاًل 

 

 



1 
 

ملخص 

هتدف ىذه الورقة إىل إبراز العالقة بُت الصناعة التقليدية ابعتبارىا شكل من أشكال ادلقاوالتية، واليت يف 
الغالب أتخذ صورة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وبُت السياحة اليت أصبحت تعترب من مقومات االقتصاد يف 

الوقت احلايل، فاالىتمام بكال القطاعُت يساىم يف حتسُت االقتصاد، وقد مت التطرق إىل واقع السياحة والصناعة 
 .التقليدية يف والية مستغاًل

 .السياحة، الصناعة التقليدية واحلرف، ادلنتج السياحي، السائح: الكلمات املفتاحية

 

Résumé  

Cet article vise à mettre en évidence la relation entre l'artisanat comme 

une forme de l’entrepreneuriat, qui prennent souvent une image des petites et 

moyennes entreprises, et entre le tourisme, qui est devenu l'un des éléments de 

l'économie à l'heure actuelle, l'intérêt pour les deux secteurs contribuent à 

l'amélioration de l'économie, a été adressée à la réalité du tourisme l'industrie 

traditionnelle dans la wilaya de Mostaganem. 

Abstract 

This article aims to highlight the relationship between craft as a form of 

entrepreneurship, which often take a picture of small and medium enterprises, 

and between tourism, which has become one of the elements of the economy 

currently, interest in both sectors contribute to the improvement of the economy, 

was sent to the reality of the tourism industry in the traditional province of 

Mostaganem. 
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مقدمة 

 االقتصادي الوطٍت النمو رفع يف اليت ديكن أن تساىم االقتصادية القطاعات أىم أحد السياحة قطاع ديثل
واالجتماعية، إذا ما قوبل ىذا القطاع ابالىتمام الكايف، نظرا دلا تزخر بو اجلزائر من  االقتصادية التنمية حتقيق ويف

 األجنيب ادلال رأس امكانيات ىامة ومقومات طبيعية واترخيية جتعل منها قطبا سياحيا ىاما، إبمكانو اجتذاب
 ميزان عجز وتقليل رفع مداخيل اجلزائر من ىذا القطاع، يف ادلسامهة إىل يؤدى شلا احمللى، ادلال رأس وتوظيف

 .السياحي ابلقطاع مباشرة غَت أو مباشرة بصفة  ترتبط أخرى صناعات وحتفيز ادلدفوعات

ومنتوجات الصناعة التقليدية واحلرف ترتبط بشكل مباشر ابلقطاع السياحي، ألهنا تعترب منتوجات 
سياحية يكمن ذلا أن تلعب دورا كبَتا يف جذب السياح، وابلتايل ادلسامهة يف دعم وترقية قطاع السياحة، ولذلك 

تعترب الصناعة التقليدية عنصرا مهما يف االقتصاد الوطٍت، فباإلضافة إىل أهنا ميدان حي ونشيط حيافظ على أصالة 
ادلنتوجات احمللية من حلي وزرايب وخزف وجلود ونسيج، تعترب أيضا قطاع حيوي ديكن من استغالل تلك 

ادلنتوجات على ادلستوى احمللي أو العادلي، فهذا القطاع مبا يوفره من مناصب شغل، يسمح بتحقيق ايرادات مالية 
دتكن من حتسُت أوضاع احلرفيُت، فرفع مستوى األداء يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف من شأنو رفع األداء يف 
قطاع السياحة نظرا للعالقة الوطيدة ادلوجودة بُت القطاعُت، وىذا ما تؤكده قيام السلطات بدمج القطاعُت حتت 

". وزارة السياحة والصناعة التقليدية"وزارة وصية واحدة 

وعليو الصناعة التقليدية واحلرف ابعتبارىا شكل من أشكال ادلقاوالتية تساىم يف توفَت ادلنتوجات 
: السياحية، أصبحت جزء مهم من قطاع السياحة، وانطالقا منو مت صياغة اشكالية الدراسة على الشكل التايل

ما ىو دور الصناعة التقليدية واحلرف يف دعم وترقية قطاع السياحة؟  

: وستكون اإلجابة عن ىذه االشكالية من خالل التطرق يف ادلوضوع إىل العناصر التالية
؛ ابلسياحة وعالقتها التقليدية الصناعة- 1
؛ مستغاًل والية يف السياحة قطاع- 2
. مستغاًل والية يف واحلرف التقليدية الصناعة قطاع- 3
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 الصناعة التقليدية وعالقتها ابلسياحة- 1

وترقيتو، إذ أنو  لتموليو الكايف ابلدعم قوبل ما إذا االقتصاد، يف واسًتاتيجي حيوي الصناعة التقليدية قطاع
ديكن من توفَت مناصب شغل وادلسامهة يف دعم قطاعات أخرى أمهها السياحة، إذ أن منتجات قطاع الصناعة 

 .التقليدية دتثل منتجات سياحية تساىم يف جذب السياح

 املقصود ابلصناعة التقليدية واحلرف- 1.1

 التقليدية الصناعة قطاع يف اإلنتاج إلنعاش ادلوجهة اإلجراءات من رلموعة اجلزائرية الدولة اختذت
 فروع حتديد أساس على القطاع بعث لضمان جديدة وقانونية تنظيمية قواعد حتديد أمهها من واليت واحلرف،
 الذي يوضح مفهوم الصناعة 01-96 مت إصدار األمر رقم 1996 جانفي 10ي فيو، فف والفاعلُت النشاط

: التقليدية من حيث

 الصناعة التقليدية واحلرف ىي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو حتويل أو ترميم فٍت أو صيانة أو :التعريف*
ارس بصفة رئيسية ودائمة، ويف شكل مستقر أو متنّقل أو  تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي ودتم

؛ 1معرضي، وبكيفية فردية أو ضمن تعاونية للصناعة التقليدية واحلرف أو مقاولة للصناعة التقليدية واحلرف

 الصناعة التقليدية إلنتاج السلع واخلدمات، احلرفية والفنية؛ :امليادين*

 حريف فردي، تعاونية أو مؤسسة حرفية؛ :كيفيات مزاولة النشاط*

 .2 قار، متنقل، مومسي، ابلبيت:أشكال مزاولة النشاط*

 مزاولة نشاطات الصناعة التقليدية كشكل من املقاوالتية- 2.1

الصناعة التقليدية من حيث النشاط ديكن اعتبارىا كشكل كأشكال من ادلقاوالتية، ديكن أن تصنف 
 :3إىل

ىي كل صنع يغلب عليو العمل اليدوي ويستعُت فيو احلريف أحياان آبالت : الصناعة التقليدية الفنية- 
 لصنع أشياء ذات طابع حريف، وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة؛

ىي كل صنع دلواد استهالكية عادية، ال تكتسي طابعا فنيا خاصا : الصناعة التقليدية إلنتاج املواد- 
وتوجو للعائالت وللصناعة وللفالحة، وتتميز ىذه الصناعة ابعتمادىا على درجة أكرب من التخصص وأبهنا غَت 
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عاكسة لثقافة أو ىوية شعب معُت، إىل جانب أهنا منتشرة يف كل دول العامل، وتعرف ابسم الصناعات الصغَتة 
 وادلتوسطة؛

ىي رلمل النشاطات اليت ديارسها احلريف واليت تقدم خدمة خاصة : الصناعة التقليدية للخدمات- 
 .ابلصيانة أو التصليح أو الًتميم الفٍت

 املقصود ابلسياحة- 3.1

السياحة ىي ذلك النشاط احلضاري واالقتصادي والتنظيمي ابنتقال األفراد إىل بلد غَت بلدىم وإقامتهم 
 ساعة ألي غرض ما عدا العمل، وىي ظاىرة من ظواىر ىذا العصر تنبثق من احلاجة إىل 24فيو دلدة ال تقل عن 

الراحة وإىل االحساس جبمال الطبيعة، ومنو ىذا االحساس وإىل الشعور إىل ابلبهجة وادلتعة من االقامة يف منطقة 
ذلا طبيعتها اخلاصة، وأيضا إىل منو االتصاالت بُت أوساط سلتلفة من اجلماعة االنسانية، وىي صناعة تتعاون على 

 .4سد حاجة السائح

 دور قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف دعم القطاع السياحي- 4.1

 يبحث دائما عن 5يلعب قطاع الصناعة التقليدية واحلرف دورا يف حتسُت ودعم قطاع السياحة، فالسائح
أخذ منتوج تذكاري يعكس ثقافة البلد الذي زاره، والصناعة التقليدية والفنية اليت تتوفر عليها اجلزائر جتعل السياحة 

أكثر انتعاشا خاصة يف موسم االصطياف، حبيث يكتسي دور الصناعة التقليدية يف ترقية السياحة نفس األمهية 
 التقليدي، ومن ادلعلوم أن تطور ادلداخيل السياحية مرتبط 6اليت حيظى هبا قطاع السياحة يف تسويق ادلنتج السياحي

 :7بتطور توافد السياح األجانب والذي يرتبط بدوره بـ

 الظروف األمنية اليت توفرىا البالد؛- 

 مومسية النشاطات السياحية اجلزائرية؛- 

 نقص قدرات االستقبال ذات ادلستوى العايل؛- 

وادلنتجات اليت توفرىا الصناعة التقليدية دتثل عوامل اجلذب السياحي، فهذه ادلنتجات ال تدر عائدا 
بطبيعتها يف الغالب إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي، وادلنتج السياحي ال يباع إال بوجود خدمات مساعدة 

 :8وىي تسهيالت جيب أن تتواجد جنبا إىل جنب مع ادلنتجات السياحية، وتتمثل ىذه التسهيالت يف
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 ؛(...شبكات الطرق، كهرابء، وسائل اتصال، توفر األمن السياحي )مشروعات البنية األساسية - 

 ؛)...فنادق، سليمات، قرى سياحية، )منشآت اإلقامة - 

 مشروعات النقل السياحي الربي والبحري واجلوي؛- 

 .(...دور اللهو والتسلية، رلال بيع التذكارات واذلدااي والسلع السياحية، )ادلنشآت السياحية الًتوجيية - 

 مهام مديرية السياحة والصناعة التقليدية - 5.1

        نظرا ألمهية قطاع السياحة بوالية مستغاًل واإلمكانيات اليت تزخر هبا، على غرار بعض الوالايت الساحلية 
 ادلؤرخ 260-95وبعض والايت اجلنوب، أنشئت مديرية السياحة ابلوالية مبوجب ترتيبات ادلرسوم التنفيذي رقم 

.  ادلتضمن إنشاء مصاحل خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية  آنذاك1995 أوت 29يف 

وحىت يتسٌت النهوض ابدلهام ادلسندة إليها، مت رسم اذليكل التنظيمي حدد ادلصاحل وادلكاتب ادللحقة ذلا، 
 ادلتضمن إنشاء مديرية السياحة والقرار 2005 جويلية 11 ادلؤرخ يف 216-05مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 

 مؤرخ يف 257-10 مت إنشاء مرسوم تنفيذي رقم 2010ويف سنة ، 2007 جوان 02الوزاري ادلشًتك ادلؤرخ يف 
 الذي يتضمن إنشاء ادلصاحل اخلارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وحتديد مهامها 2010 أكتوبر 10

  :9أييت مبا   للوالية  والصناعة التقليدية  السياحة  مديرية  وتنظيمها حبيث تكلف

  السياحة  جمال  يف- 1.5.1

  زليط  إنشاء  شأنو  من  إجراء  بكل  ادلبادرة ابلنشاطات السياحية،  يتعلق  سنوي  عمل  سلطط  إعداد- 
 ؛احمللية  السياحية  للنشاطات  ادلستدامة  للتنمية  مالئم وزلفز

 ؛ احمللية  القدرات تثمُت  على  خالل العمل  من  للسياحة  ادلستدامة  التنمية  على  السهر- 
 ؛وذات نوعية  متنوعة  سياحية  عروض  بروز  تشجيع- 
 ؛نتائجها وتقومي  دلعدنية ا  واحلمامات  النشاطات السياحية  وتطوير  ترقية  وتدابَت  برامج  تنفيذ- 
  اإلحصائية حول وادلعطيات  ادلعلوماتية  رلال  يف  اإلحصائية للقطاع  الرصد  آلية  وتزويد  وحتليل مجع- 

 ا؛نشره  وضمان  ادلعدنية  السياحي واحلمامات  ابالقتصاد  ادلرتبطة النشاطات
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  ميادين االستثمار  يف  سّيما  ال واألجنبية،  الوطنية  ترقية الشراكة  يف  ادلعنية  القطاعات  مع  ادلسامهة- 
 ؛البشرية  ادلوارد  وتكوين

 ؛التوسع السياحي ومواقع مناطق وتثمُت والعمران هتيئة اإلقليم أدوات ضمن السياحية النشاطات إدماج- 
 ؛ادلعنية  اذليئات  مع  ومتابعتها ابالتصال  السياحي  االستثمار  مشاريع  توجيو- 
 ؛اللمجىذا ا  يف  ادلقررة  اجلودة  ومقاييس  القواعد  السياحية وتطبيق  النشاطات  مطابقة  السهر على- 
 الصحة واألمن  ومحاية  ابلنظافة  صلة  ذلا  اليت  تلك  سّيما  السياحية، ال  اخلدمات  حتسُت  يف  ادلسامهة- 
 ؛السياحي  ابلنشاط  ادلرتبطة 

 ؛والًتفيو  واالستجمام  الراحة  رلال  يف  وتطلعات السواح ادلواطنُت  حاجيات  تلبية  على  السهر- 
 ؛السياحي  يف جانبو  والتسيَت  التجهيز  ميزانيات  تنفيذ  ضمان- 
النشاطات   وجودة  وترقية  االستثمار  دعم  بعنوان صندوق  الدعم  عمليات  تنفيذ  متابعة  ضمان- 

 ؛السياحية
 ؛العليا  واذلضاب  اجلنوب  بصناديق  النشاطات السياحية  دتويل  وتنفيذ  إعداد  يف  ادلشاركة- 
  السياحة على  يف  تنشط  اليت  اجلمعوية  واحلركة  والفضاءات الوسيطة  اخلارجية  ادلصاحل  وأتطَت  تنشيط- 

  ادلستوى وحتسُت  التكوين  أعمال  وتنفيذ  يف إعداد دلعنية،ا القطاعات  مع  ابالتصال احمللي،  ادلستوى
 ؛البشرية  ادلوارد  وتثمُت  وجتديد ادلعارف

 ؛ الوالية  يف  السياحة  لتنمية  وادلتعدد السنوات  السنوي  ططلمخا  إعداد  يف  ادلسامهة- 
 .السياحي  والسنوية للنشاط  الثالثية  النشاطات  حصائل  إعداد- 

  التقليدية  الصناعة  جمال  يف- 2.5.1

 ؛التقليدية الصناعة نشاطات بتطوير يتعلقالسنوات  ومتعدد سنوي عمل سلطط إعداد- 
 ؛التقليدية  الصناعة  لنشاط  ادلستدامة  مالئم للتنمية  جو  خلق  شأنو  من  إجراء  بكل  ادلبادرة- 
 ؛لو االعتبار ورد عليو واحملافظةالتقليدية  الصناعة تراث محاية يف ادلسامهة- 
 شلارسة و اإلنتاج ميدانيف  ابجلودة ادلتعلقة والنماذج وادلقاييس والتنظيماتالقوانُت  واحًتام تطبيق على السهر- 

 التقليدية؛ الصناعة أنشطة
 ؛الصناعة التقليدية  نشاطات  لًتقية  الوطٍت  الصندوق  الدعم بعنوان  عمليات  تنفيذ  متابعة  يف  ادلشاركة- 
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 ؛العليا  واذلضاب  اجلنوب  بصناديق  التقليدية  نشاطات الصناعة  دتويل  وتنفيذ  إعداد  يف  ادلشاركة- 
 ؛احمللية  االقتصادية  ادلنظومة  يف  الصناعة التقليدية  نشاطات  إدماج  جهود  يف ادلشاركة- 
ميدان   يف  الناشطة  الوسيطة  والفضاءات  ادلهنية واجلمعيات  والتجمعات  ادلنظمات  أعمال  تدعيم- 

 ؛وتنشيطو  التقليدية  الصناعة
  بتقييم األنشطة  ادلتعلقة  واالجتماعي  واالقتصادي  الطابع التقٍت  ذات  والدراسات  ابلتحقيقات  ادلبادرة- 

 ؛ احلرفية
 ؛توزيعها  وضمان  التقليدية  رلال الصناعة  يف  اإلحصائية  وادلعطيات  ادلعلومات  مجع- 
 ؛وتنشيطها  واحلرف  التقليدية  ترقية الصناعة  أجل  من  االقتصادية  التظاىرات  أتطَت- 
 ؛التقليدية  الصناعة  بعنوان  والتسيَت ادلسجلة  التجهيز  ميزانية  تنفيذ  ضمان- 
 .التقليدية  لنشاط الصناعة  والسنوية  الثالثية  احلصائل  إعداد- 

 قطاع السياحة يف والية مستغامن- 2

 منها غاابت، وبطول شريطها الساحلي ℅14، أكثر من 2 كلم2269غطي الوالية مساحة قدرىا ت
 شاطئ ومفتوح للسباحة، وأخرى ال تزال على حالتها الطبيعية ابلتناوب مع 21 كلم، الذي يضم 124

 منطقة توسع سياحي، ما 16ادلنحدرات الصخرية والغاابت الساحلية، جعلت منها قبلة للمصطافُت، كما تضم 
. زاد من إقبال ادلتعاملُت السياحيُت وادلستثمرين من أجل تنمية ادلقصد ادلستغامني

أنواع السياحة يف الوالية - 1.2

والية مستغاًل من ادلناطق الساحلية اليت ديكن اعتبارىا من ادلناطق السياحية اذلامة، وديكن ذكر أنواع 
 :10للسياحة اليت ديكن أن تتوفر عليها ادلنطقة، ومنها

 السياحة الشاطئية-1.1.2

 شاطئ مفتوح 21ىي أكثر األنواع انتشارا حبكم العدد الكبَت لشواطئ الوالية وشساعتها، منها 
.  للسباحة
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 (بلدية فرانكة )شاطئ سيدي منصور  -  01

 (بلدية استيداي )شاطئ استيداي -  02
 (بلدية استيداي )شاطئ استيداي شرقا -  03
 (بلدية مزغران )شاطئ اوريعو -  04
 (بلدية مزغران )  1شاطئ صبالت -  05
 (بلدية مزغران ) 2شاطئ صبالت -  06
 (بلدية مستغاًل )" سيدي اجملدوب" شاطئ خروبة   -  07
 (بلدية مستغاًل )" سوانكتار" شاطئ شليف -  08
 (بلدية بن عبد ادلالك رمضان )شاطئ  الصخرة -  09
 (بلدية بن عبد ادلالك رمضان )" ادلرسى  " 1شاطئ بن عبد ادلالك رمضان -  10
 (بلدية بن عبد ادلالك رمضان )" كلوفيس  " 2شاطئ بن عبد ادلالك رمضان -  11
 (بلدية بن عبد ادلالك رمضان ) 1شاطئ الشعايبية -  12
 (بلدية حجاج )  1شاطئ حجاج -  13
 (بلدية حجاج )  2شاطئ حجاج -  14
 (بلدية سيدي خلضر )  1شاطئ عُت إبراىيم -  15
 (بلدية سيدي خلضر ) 2شاطئ عُت إبراىيم -  16
 (بلدية سيدي خلضر )شاطئ ادليناء الصغَت  -  17
 (بلدية سيدي خلضر )شاطئ  ادليناء الصغَت اجلهة الشرقية -  18
 (بلدية خضرة )شاطئ سيدي العجال -  19
 (بلدية أوالد بوغامل )شاطئ البحارة -  20
 (بلدية عشعاشة )شاطئ سيدي عبد القادر -  21

 

السياحة الثقافية  -2.1.2

ن رلموعة ادلعامل األثرية ادلتواجدة عرب تراث الوالية يربر تناوب عدة حضارات يف أبعادىا الزمنية، وكذا إ
ادلهرجاانت الدينية والشعائرية  والنشاطات الثقافية اليت تزخر هبا الوالية، أدى إىل تطور ىذا النوع من السياحة يف 

:  واليتنا، نذكر منها

 ؛مغارات ماسرة اليت تظم رلموعة من النحوت- 
 ؛ادليناء القدمي من عهد الرومان ادلتواجد ببحارة، بلدية اوالد بوغامل- 
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 ؛ادلهرجان الوطٍت للمسرح ادلدرسي- 
 ؛مهرجان سيدي خلضر بن خلوف- 
 ؛ادلهرجان الوطٍت للثراث  العيساوي ومهرجان الشعر وادلوسيقى البدوية- 
.   يف عهد اإلحتالل الفرنسي1878الذي أنشئ سنة " رأس إيف"منارة - 

 السياحة احلموية-3.1.2

 :، منهايرتكز ىذا النوع من السياحة على استعمال ادلياه ادلعدنية ألغراض عالجية

يقع يف بلدية عُت النويصي،  يستعمل ىذا احلمام مياه ادلنبع احلموي سيدي : احلمام املعدين لعني النويصي- 
: كما يوجد يف الوالية منبعُت، اث/ل02ادلخفي، يبلغ تفق مياىو 

 درجة مؤوية، رغم سهولة الوصول إليو، 25يقع ببلدية سَتات، حيث تصل درجة حرارة مياىو  :منبع مكربتة- 
 ؛فهو قليل االستعمال، و يعترب ماؤه انفع لألمراض اجللدية

 .سيدي علي، الوصول إليو صعب، ويعترب منبع غَت مستغل يقع ببلدية  :منبع سيدي بشاعة- 
. يبقى على البلدايت ادلعنية إنشاء محامات واستغالل ىذه ادلنابع لتحسُت مداخيلها  

السياحة املناخية والعلمية -4.1.2
إن تنوع الثروات الطبيعية يف الوالية كالسالسل اجلبلية، والغاابت الشاسعة، وادلستنقعات الرطبة اليت 

تستقبل الطيور ادلهاجرة، وشبكة معتربة من الوداين والسدود ستسمح مستقبال بتطوير ىذا النوع من السياحة يف 
: نذكر منهاة، واليال

 ؛غابة زريفة،  وغابة استيداي وغابة بن عبد ادلالك رمضان، غابة شواشي سيدي لعريب- 
 ؛جبل الديس- 
 ؛واد ومغارات سداوة ببلدية سيدي خلضر ومغارات الكاف لصفر- 
 ؛"ادلقطع"حظَتة - 
. سد كراميس- 

 السياحة الريفية-5.1.2
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( CAVE)إن ادلناطق الريفية على مستوى الوالية تضم الكثَت من ادلزارع ومنشآت إلنتاج اخلمور
ادلتواجدة منذ العهد الفرنسي واليت ابإلمكان تطوير السياحة الريفية، ابستغالذلا بعد هتيئتها الستقبال السياح 

.   األجانب خاصة

سياحة الذاكرة -6.1.2

ىذا النوع من السياحة موجو الستقبال األقدام السوداء لزايرة ادلناطق واألمكنة اليت عاشوا فيها، واليت 
. تلعب بعض وكاالت السياحة واألسفار ابلوالية دور ىام يف تطويرىا

مناطق التوسع السياحي - 2.2

تبلغ ادلساحة اإلمجالية ذلذه ادلناطق ، ستة عشر منطقة توسع سياحي (16)يضم ساحل الوالية 
 : 11تتمثل ىذه ادلناطق يف،  سرير42734 ىكتار مساحة قابلة للبناء بسعة 1797,1منها ,  ىكتار4339,1

البلدية منطقة التوسع السياحي 
فرانكة    ادلقطع - 1
ستيداي ستيداي  - 2
مزغران صبالت  –اوريعة  - 3
مستغاًل خروبة  - 4
شلف شاطئ  - 5
حجاج حجاج  - 6
ب ع م رمضان رأس ايفي  - 7
بن ع م رمضان  - 8
الصخرة - 9
سيدي خلضر كاف األصفر  - 10
ادليناء الصغَت  - 11
عُت ابراىيم  - 12
خضرة زريفة  - 13
كاف قادوس  - 14
عشعاشة سيدي عبد القادر    - 15
اوالد بوغامل حبارة  - 16
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 ابدرت والية مستغاًل ابلشروع يف دراسة هتيئة أول قطب منوذجي لإلستثمار السياحي 1987يف سنة 
 ىكتار قابلة للبناء، والذي ديثل اآلن القطب 32 ىكتار، منها 42ابلوالية مبنطقة صبالت الذي حيتل مساحة 

عشر مشاريع منجزة واليت توفر طاقة إيواء تقدر  (10)السياحي الوحيد الذي تًتكز فيو ادلشاريع السياحية، منها 
وقد قامت الوكالة الوطنية للتنمية ،  سرير ابإلضافة إىل ادلشاريع اليت ىي يف طور اإلصلاز و أخرى مربرلة884ب 

اللتُت " رأس إيفي"و " بن عبد ادلالك رمضان" بدراسة هتيئة منطقيت التوسع السياحي (ANDT)السياحية
. انتهتا ومت ادلصادقة عليهما يف انتظار الشروع يف عملية هتيئة ادلنطقتُت

قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف والية مستغامن - 3

يف والية مستغاًل، ابلتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية  (حاليا)تقوم مديرية السياحة والصناعة التقليدية 
واحلرف مبتابعة تطور النشاط على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، من خالل رصد التطورات ادلسجلة على 

مستوى رلموع احلرفيُت ادلسجلُت وادلشطوبُت، إضافة إىل التغَتات على مستوى مناصب العمل ادلستحدثة يف ىذا 
: القطاع

حركية إنشاء أنشطة ومشاريع جديدة - 1.3

تطور عدد ادلسجلُت يف سجل الصناعة التقليدية واحلرف على مستوى غرفة الصناعة التقليدية واحلرف 
: التايل (03) ديكن توضيحو ابجلدول 2012، 2011، 2010، 2009للسنوات 

 2012-2009 حركة تسجيل احلرفيُت للسنوات (:03)اجلدول 

ميدان النشاط 
2009 2010 2011 2012 

 %التسجيل  %التسجيل  %التسجيل  %التسجيل 
الصناعة التقليدية 

الفنية 
65 10.43 83 10.09 122 13.60 130 11.96 

الصناعة التقليدية 
 25.23 268 24.19 217 25.88 214 25.20 157إلنتاج دلواد 

الصناعة التقليدية 
إلنتاج اخلدمات 

401 64.36 526 63.91 558 62.20 670 62.78 

  1068  897  823  623اجملموع 
. من إعداد الباحثُت اعتمادا على بياانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية: املصدر
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عدد احلرفيُت ادلسجلُت يف سجل الصناعة التقليدية واحلرف يف والية مستغاًل عرف ارتفاع، حيث ارتفع 
، ليواصل 2011 حريف سنة 897، وصل بعدىا إىل 2010 حريف سنة 823 إىل 2009 حريف سنة 623من 

 حريف، وىذا االرتفاع يعكس رلهودات الدولة الساعية إىل تشجيع ىذا القطاع 1068 إىل 2012ارتفاعو سنة 
. وتنميتو ابعتباره قطاع اسًتاتيجي يف االقتصاد

مسامهة قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف خلق مناصب العمل - 2.3

إىل جانب تسجيل عدد احلرفيُت، تقوم غرفة الصناعة االتقليدية واحلرف مبتابعة عدد مناصب العمل اليت 
: التايل (04)يوفرىا ىذا القطاع على مستوى والية مستغاًل، واليت مت تلخيصها يف اجلدول 

 2012-2009 تطور مناصب العمل ادلنشأة للسنوات (:04)اجلدول 

ميدان النشاط 
2009 2010 2011 2012 

 %التشغيل  %التشغيل  %التشغيل  %التشغيل 
 11.96 260 13.60 244 10.09 166 10.43 130الصناعة التقليدية الفنية 
الصناعة التقليدية إلنتاج 

دلواد 
314 25.20 428 25.88 434 24.19 536 25.23 

الصناعة التقليدية إلنتاج 
اخلدمات 

802 64.36 1052 63.91 1116 62.20 1340 62.78 

  2136  1794  1646  1246اجملموع 
 .من إعداد الباحثُت اعتمادا على بياانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية: املصدر

 منصب عمل 1246، حيث ارتفع من 2012-2009عرفت مناصب العمل تزايد خالل السنوات 
 منصب عمل سنة 2136، إىل 2009مستحدث يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف والية مستغاًل سنة 

، وميدان اخلدمات ديثل ادليدان 1794 بلغ 2011 منصب عمل، ويف 1646 2010، بينما بلغ سنة 2012
 ، ليأيت بعدىا2012  من رلموع ادلناصب ادلنشأة سنة %63األكثر بروزا يف خلق مناصب العمل بنسبة تقاربـ 

 من رلموع ادلناصب ادلنشأة، وميدان الصناعة التقليدية الفنية أييت يف ادلرتبة %25.23ميدان إنتاج ادلواد بنسبة 
.  من رلموع ادلناصب ادلنشأة%11.96الثالثة بنسبة 

( 1999ابتداء من ) 2013.11.30حركة تسجيل احلرفيني ومناصب العمل إىل غاية - 3.3

ديكن توضيح تطور عدد احلرفيُت ومناصب العمل يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف لوالية مستغاًل يف 
: ادلوايل (05)اجلدول 
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 تطور عدد احلرفيُت ومناصب العمل يف قطاع الصناعة التقليدية واحلرف لوالية مستغاًل (:05)اجلدول 

 
اجملموع مؤسسة حرفية تعاونية حرفية حريف فردي 

تشغيل تسجيل تشغيل تسجيل تشغيل تسجيل تشغيل تسجيل 
 1692 846- - - -  1692 846الصناعة التقليدية الفنية 
الصناعة التقليدية إلنتاج 

ادلواد 
1783 3566 11 22 1 2 1795 3590 

الصناعة التقليدية إلنتاج 
اخلدمات 

4410 8820 11 22 1 2 4422 8844 

 14126 7063 4 2 44 22 13832 6916اجملموع 
. من إعداد الباحثُت اعتمادا على بياانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية: املصدر

عدد احلرفُت ادلسجلُت يف سجل الصناعة التقليدية واحلرف على مستوى غرفة الصناعة التقليدية واحلرف 
، 30/11/2013 مؤسسة حرفية إىل غاية 02 تعاونيو، 22 حريف فردي من بينها 7063لوالية مستغاًل، بلغ 
.  منصب عمل14126موفرا بذلك حوايل 
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 خامتة

الصناعة التقليدية واحلرف ىي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو حتويل أو ترميم فٍت أو صيانة أو تصليح أو 
ارس بصفة رئيسية ودائمة، ويف شكل مستقر أو متنّقل أو معرضي،  أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي ودتم

، وعليو ديكن اعتبار وبكيفية فردية أو ضمن تعاونية للصناعة التقليدية واحلرف أو مقاولة للصناعة التقليدية واحلرف
الصناعة التقليدية واحلرف شكل من أشكال ادلقاوالتية، واليت توفر منتجات تليب الطلب احمللي والطلب اخلارجي، 

والطلب اخلارجي على منتجات الصناعة التقليدية يكون من طرف السياح، وابلتايل تعترب عامل مهم يف قطاع 
 .السياحة، وىنا يظهر دور الصناعة التقليدية يف دعم وترقية قطاع السياحة ابعتبارىا عامل جذب مهم للسياح

وعليو يلعب قطاع الصناعة التقليدية واحلرف دورا يف حتسُت ودعم قطاع السياحة، فالسائح يبحث دائما 
عن أخذ منتوج تذكاري يعكس ثقافة البلد الذي زاره، والصناعة التقليدية والفنية اليت تتوفر عليها والية مستغاًل 

جتعل السياحة أكثر انتعاشا خاصة يف موسم االصطياف، حبيث يكتسي دور الصناعة التقليدية يف ترقية السياحة 
نفس األمهية اليت حيظى هبا قطاع السياحة يف تسويق ادلنتج السياحي التقليدي، ومن ادلعلوم أن تطور ادلداخيل 

السياحية مرتبط بتطور توافد السياح األجانب، والذي يتزايد بشكل ملحوظ خالل موسم االصطياف، ابعتبار 
 .الوالية منطقة ساحلية
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