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 مقدمــة عامــة
 

 أ
 

قتصاديات العديد إفي إصالح  مكانة متميزة بالنسبة لمعظم دول العالم ونجحت السياحة احتمت   
بل تعد قاطرة التنمية ، كبر الصناعات في العالمأالسياحة أصبحت من  نأومما ال شك فيو ، منيا

 أنواعيا.ىتمام بصناعة السياحة بمختمف ة ليذا اتجيت العديد من الدول لإلونتيج، االقتصادية
ال  اقتصادياموردا  العتبارهيتزايد مؤخرا  ابي االىتماممما جعل  وأىدافياولقد تطورت مفاىيم السياحة   

 إلىوىذا ما جعميا صناعة مزدىرة تيدف ، يستيان بو ومصدرا دائما لخمق الثروات وجذب العممة الصعبة
لكن بالرغم من كل ىذا ال تتحقق ، المحميةخاصة  االستثماراتمن خالل تشجيع ، االقتصاديتحسين النشاط 

 .ثقافية، تاريخية، كانت ىذه المقومات طبيعية نيا جذب السائح سواءاأبوجود مقومات سياحية من ش إال

أىم مكونات الصادرات  ايضا، كما تمثل الوطني االقتصادمصادر الدخل في  من اكبر وتعد السياحة  
ذات التأثير الكبير في ميزان المدفوعات، وىي من األنشطة التي تساىم بفعالية في زيادة الناتج المحمي 

ث اإلجمالي وزيادة إيرادات النقد األجنبي، مما جعل الكثير من الدول تولي اىتماما خاصا بيذا القطاع، حي
فأصبحت السياحة في اآلونة األخيرة مجاال لمتنافس الشديد  فيو، لالستثمارعمدت إلى تخصيص أموال ىائمة 

 بين ىذه الدول.
 واعتدالالطبيعية، الموقع الجغرافي  ،حيةوعمى الرغم من تمتع الجزائر بالعديد من المقومات السيا  

التراث مة، الصحراء، الحمامات المعدنية، الجبال والثموج، المناخ في معظم فصول السنة، الشواطئ الجمي
مكانية مزاولة السياحة الثقافية والترفييية، مما يؤدي إلى تنوع  الحضاري والتاريخي، اآلثار التاريخية القديمة، وا 
الطمب السياحي العالمي عمييا، إال أن نصيب الجزائر من السياحة العالمية مازال ضعيفا، وىذا ما يستدعي 

دراسة واقع وآفاق  عمى ه األسباب جاءت الفكرة والتي تقومضرورة تدعيم السياحة لكونيا صناعة حديثة، وليذ
 السياحة في الجزائر ومدى مساىمتيا في االقتصاد الوطني.

وطنية من أجل تنمية سياحية فعالة ىو مصدر من المصادر اليامة  استراتيجيةوعميو فإن وضع   
محروقات، قصد النيوض بيذا لتمويل الخزينة الوطنية خاصة أنيا تعتمد بشكل أساسي عمى إيرادات ال

عطائو دورا تنمويا خاصة عم ستراتيجيات ومخططات التييئة ى المستوى المحمي من خالل إعداد إالقطاع وا 
 السياحية، وعميو سوف نقوم بطرح التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟الوطني باالقتصاداع السياحي في النهوض ما مدى مساهمة القط
الرئيسي والعمل عمى اإلحاطة بالجوانب التي تشكل محور الدراسة تطرقنا إلى ولإلجابة عمى ىذا التساؤل 

 بعض التساؤالت الفرعية التالية:
 ؟_ فيما تكمن األىمية اإلقتصادية واإلجتماعية لمسياحة

 ؟_ ىل توجد فعال إستراتيجية فعالة تعمل عمى النيوض بالقطاع السياحي في الجزائر
 ؟ىل يساىم القطاع السياحي في تحقيق التنمية في والية جيجل _



 مقدمــة عامــة
 

 ب
 

  الدراسةفرضيات 
ي سنعتمد عمييا في دراستنا ىذه إن اإلجابة عمى األسئمة الفرعية يتطمب منا توضيح الفرضيات الت  
 المتمثمة في:و 

 ؛_ لمقطاع السياحي أىمية كبيرة لتحقيق التنمية مثمو مثل باقي القطاعات األخرى
 ؛لتنمية القطاع السياحي في الجزائر استراتيجية_ توجد 

 .في والية جيجل اقتصادية_ ىناك مساىمة لمقطاع السياحي في تحقيق تنمية 
 أهمية الدراسة 

 مايمي: في معرفة أىمية دراسة القطاع السياحيتكمن   
 ؛اقتصاداتياخمق الثروات وجذب العممة الصعبة مما يجعميا تشكل موردا تعتمد عميو الدول في تنمية  -
يساىم في نمو الدخل القومي، من خالل توفير  أننو ميما من شأ اقتصاديبديال كون القطاع السياحي  -

 إيرادات ميمة، وىذا بالنظر إلى ماتنفرد بو بالدنا من مميزات سياحية ىامة.
  الموضوع اختياردوافع 
 الدراسي؛ اختصاصناكون الموضوع يندرج ضمن  -
 الميزة السياحية لمجزائر مما يجعميا قبمة سياحية؛ -
نصيبيا الالزم من  تأخذتوفر والية جيجل عمى مقومات سياحية متنوعة وعديدة عمى الرغم من أنيا لم  -

السياحية بشكل يعزز من موقعيا السياحي ويجعميا وجية سياحية عمى المستوى اإلقميمي  االستثمارات
 والمتوسطي؛

 أىمية السياحة التي تعتبر قطاعا حيويا ومصدرا ىاما لتحقيق إيرادات مالية خارج قطاع المحروقات؛ -
 إبراز المقومات واإلمكانيات السياحية لمجزائر. -
 أهداف الدراسة 
 ؛اقتصادييان وتحديد مفيوم السياحة كنشاط توضيح وتب-
 التعرف عمى واقع السياحة بالجزائر؛-
 ؛اقتصاديةالوطني وتحقيق تنمية  باالقتصادسياحي كقطاع مساىم في النيوض إبراز القطاع ال-
 التعرف عمى المقومات السياحية التي تتمتع بيا الجزائر؛-
 والية جيجل؛إظيار القدرات السياحية التي تتمتع بيا -
 الحمول لدفع عجمة السياحة بالجزائر. قتراحإ-
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  منهج الدراسة 
بالنظر إلى الموضوع المطروح ولإلجابة عمى التساؤل الرئيسي نتبع في دراستنا المنيجين الوصفي   

الوطني، حيث  االقتصادة عن القطاع السياحي ودوره في التحميمي من خالل تطرقنا إلى إعطاء صورة عام
دى مساىمتيا في تحقيق التنمية عمى المنيج الوصفي وذلك بشرح مختمف المفاىيم حول السياحة وم اعتمدنا

أما فيما يخص المنيج التحميمي  ، مستعينا بمجموعة من الدراسات المتصمة بالنشاط السياحي،االقتصادية
خص الجانب النظري، أما في عتمدنا عمى تحميل اإلحصائيات التي يتم جمعيا حول الموضوع، ىذا فيما يفا

 الجانب التطبيقي فسنعتمد عمى منيج دراسة حالة، وخصصنا في دراستنا والية جيجل.
 صعوبات الدراسة 

 من المشاكل التي صادفتنا خالل الدراسة:  
 قمة المراجع الخاصة بالسياحة في الجزائر؛ -
 القطاع السياحي الجزائري.صعوبة الحصول عمى اإلحصائيات الدقيقة والوافية في حالة  -
 أدوات الدراسة ومصادر جمع البيانات 

 في ىذه الدراسة عمى مصادر متنوعة لجمع البيانات تتمثل فيما يمي: االعتمادتم   
 الكتب األساسية التي تناولت الموضوع؛ -
 الدوريات المتخصصة؛ -
 تصال ببعض الييئات اإلدارية؛اإل -
 .األنترنيتى شبكة المعمومات اآللية الواردة عم -
 الدراسات السابقة 
رسالة  "،المغرب تونس، دراسة مقارنة بين الجزائر، "بعنوان اآلثار التنموية لمسياحة، دراسة صميحة عشي، -

، تناولت فييا مفاىيم أساسية 5002وعموم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر،  االقتصاديةماجستير، كمية العموم 
 واالجتماعية االقتصاديةلجزائر، تونس والمغرب، اآلثار حول السياحة وأسسيا، المقومات السياحية في ا

 االقتصادإلى أن ضعف القطاع السياحي في لمسياحة في الجزائر، تونس، المغرب، وتوصمت الباحثة 
 بيا ىذا القطاع ضمن السياسات التنموية. يحظىالجزائري، نظرا لألىمية التي ي الوطن

أطروحة دكتوراه،  حالة الجزائر"، االقتصاديةأىمية السياحة في ظل التحوالت ، بعنوان "خالد كواشدراسة  -
احة والسائح، السي، تناول فييا ماىية ومفيوم 5002وعموم التسيير، جامعة الجزائر،  االقتصاديةكمية العموم 

، أىميتيا ومؤشراتيا، مقوماتيا، تنظيم وأداء السياحة في الجزائر، آفاق ومستقبل اقتصاديالسياحة كنشاط 
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السياحة في الجزائر، وتوصل فييا الباحث إلى أن الجزائر تتوفر عمى العديد من المقومات والمغريات 
 السياحي.لكن في األخر توصل إلى ضعف أداء القطاع  السياحية،

 التقسيم المنهجي لمبحث  
جابة عمى التساؤل الرئيسي فإن إطار الدراسة يتمثل في ثالث    تحقيقا لألىداف السالفة الذكر وا 

 فصول رئيسية، حيث:
وىو عبارة عن اإلطار النظري لمسياحة، حيث وضحنا في المبحث األول المفاىيم األساسية  الفصل األول:-

إلى السياحة أة، التعاريف، األشكال واألسس، أما في المبحث الثاني فتطرقنا حول السياحة من حيث النش
 االقتصاديةبيا السياحة في تحقيق الجوانب في التنمية، وذلك من خالل األدوار التي تمع اقتصاديكنشاط 
 لمتنمية.

السياحية التي  حيث حددنا في المبحث األول المقومات، والمتضمن واقع السياحة بالجزائر :الفصل الثاني_
، أيضا تناولنا المؤشرات السياحية، المقومات التاريخية، تتمتع بيا الجزائر والمتمثمة في المقومات الطبيعية

حية في الجزائر السيا ستراتيجيةاإلأما بالنسبة لممبحث الثاني فيوضح ، السياحة ضمن المخططات الوطنية
خوصصة القطاع السياحي إستراتيجية ياحة أيضا ستثمار والشراكة في مجال السمن خالل دراسة اإل

ستراتيجية نا مساىمة السياحة في التنمية أما في المبحث الثالث بي 5052فاق السياحة في الجزائر آل وا 
 التشغيل.، ميزان السياحة، الناتج المحمي اإلجمالي، بالجزائر من خالل اإليرادات السياحية االقتصادية

يتناول ىذا الفصل تشخيص واقع التنمية بقطاع السياحة بوالية جيجل ويبرز ذلك في  الفصل الثالث:-
المبحث األول الذي تناولنا فيو الخصائص العامة لموالية والمتمثمة في التعريف بوالية جيجل، أيضا المقومات 

أما فيما يخص ل، والمؤشرات السياحية لوالية جيجل، متطرقين لميياكل القاعدية التي تتضمنيا والية جيج
السياحية التنموية لوالية جيجل، من خالل أسس وبواعث االستثمار  ستراتيجيةاإلفيو  المبحث الثاني تناولنا

السياحي  بالوالية، أيضا البرامج  التنموية المدرجة ضمن المخطط التوجييي لمتييئة السياحية وأخيرا تقييم 
لوالية جيجل من  االقتصاديةيو مساىمة السياحة في التنمية نا فبالنسبة لممبحث الثالث بي ، أما5002برنامج 

 خالل اإليرادات السياحية، مساىمة السياحة في التشغيل.
لييا، باإلضافة إلى التي تم التوصل إ االستنتاجاتمة البحث التي شممت مجموعة من وأخيرا خات  

 التي نراىا أساسية لمنيوض بالقطاع السياحي بالجزائر. االقتراحاتمجموعة من 
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 تمييد
واإلنساف في حركة دائمة بيف السفر والتنقؿ  فمنذ زمف بعيد ،ظيرت السياحة منذ العصور القديمة

سعيا وراء رزقو، ولقد تحولت ظاىرة انتقاؿ اإلنساف مف مكاف إلى آخر إلى ظاىرة  واستقرارهبحثا عف أمنو 
 ستجماـ.جتماعية ثقافية ىدفيا المتعة والراحة واإلإ

 وديناميكية عبر أىمية األكثرحد القطاعات أتعد  أصبحت ي الوقت الحاضرفف السياحة أكما 
 ،بأكممياامتصاص البطالة وترقية مناطؽ و  مب مداخيؿ ىامة مف العممة الصعبةالعالـ، فيي قادرة عمى ج

ناتجيا الداخمي الخاـ  وأصبحاقتصادىا الوطني  أساسوليذا فكثير مف الدوؿ جعمت مف ىذا القطاع حجر 
 عمى النشاط السياحي عبر مداخيؿ شبكاتيا السياحية. بشكؿ كبير يرتكز

نظرة  لقاءاىذا الفصؿ  فيسنحاوؿ فوعميو أصبحت السياحة تكتسي أىمية في المجاالت المختمفة 
 :التالييف المبحثيفعامة حوؿ السياحة مف خبلؿ 

 ؛المبحث األوؿ: مفاىيـ أساسية حوؿ السياحة
 ط اقتصادي في التنمية.المبحث الثاني: السياحة كنشا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خمفية نظرية عن السياحة                              الفصل الول                                       

3 

 

 حول السياحة أساسيةمفاىيم  :الولالمبحث 
 متطورلامؿ عتشكؿ قاطرة لمتنمية و  أصبحت أنياو السياحة باىتماـ معظـ الباحثيف خاصة  حظيت
لنشاط ىذا ا ألىميةنظرا و  ،يةالثقافاالجتماعية و  ،االقتصادية األنشطةنشاطا حركيا يكمؿ بقية االقتصادي و 

 تطورىا التاريخي.السياحة و  نشأةسوؼ نسمط الضوء عمى ساسية لمسياحة األالمفاىيـ  إلىقبؿ التطرؽ و 
 تطورىا عبر العصور السياحة و  نشأة: الولالمطمب 

، حيث كانت األولى نشأتومنذ  اإلنسافف عند اكانا موجودكتشاؼ طبلع واإلاإل إلىالحاجة  إف
النشاطات كاف اليدؼ منيا ىو ممارسة ووسائميا و  أىدافياو  أسبابيايرىا و ياحة بسيطة وبدائية في مظالس

البحث عف تجمعات والصيد و  المأوىمثؿ البحث عف الطعاـ والشراب و  الضرورية لمحياة البشرية اإلنسانية
في العصر الحديث عمما  أصبحت، ثـ تطورت ىذه الظاىرة البسيطة حتى اجتماعيبشرية معينة لغرض 

 قواعد.و  أسسعة ليا صنايدرس و 
عمى مر ليا تحدد معناىا  تعاريؼوضع  إلىوالباحثيف في مجاؿ السياحة ولذا عمد المختصيف 

تطورىا حتى يتمكنوا كما شرعوا في بحث تاريخ السياحة و ماىي السياحة، ، و السائح ىو تبيف مفالعصور و 
 1.المجتمعفي خدمة الفرد و  أىدافيايحصروا فوائدىا و  أفمف 

 نو يمكف التمييز بيف أربعة مراحؿ وىي:أمع تطور المجتمعات حيث ور مفيـو السياحة ولقد تط
 مرحمة الحضارات القديمة أوال: 

 وؿ توضيح بعضلكننا سنحايمة، و بتاريخ السياحة في كافة العصور القد اإللماـمف الصعب 
تالي لـ تعرؼ كممة السياحة بالو حد في تطوير السفر ووسائمو أنو في ىذا العصر لـ يفكر أحيث  2،األمور

 إشباع إلىتيدؼ  اإلنسافالسفر كاف ظاىرة طبيعية مرتبطة بوجود  إفأي  ،المعاجـ الحديثةفي القواميس و  إال
 3حتياجاتو الشخصية.إستيفاء ا  نزواتو و 
 يمي: في عصور ما قبؿ الميبلد فيما اإلنسافيمكف تحديد دوافع السفر في ىذه المرحمة التي قاـ بيا و 

  قيق الفائدةتح -1
قد متجاورة و  أحياناالتي تكوف لدويبلت المختمفة و امؽ عبلقات متبادلة بيف القبائؿ و كانت عبارة عف خ

كذلؾ المجاورة مف حيث التجارة والحرب و  األقاليـعميؽ في مصير  تأثيرىذا التفاعؿ لو وكاف  ،تكوف بعيدة
 بحثا عف السمع النادرة. مقياـ برحبلت بعيدةدافعا لكاف حافز الكسب كبير لمتجار 

 باسـالمتوسط تعرؼ  األبيضاليونانيوف في العصور القديمة مستعمرات عمى شواطئ البحر  نشأأوقد 
وف فقد كانوا مف التجار يرحموف قييالفين أما ،تجارتيـ نشطة مع الشعوب المجاورة حيث كانت ،"مرسيميا"

                                                 
1

              ،9002ٌ نهطثاعح ٔانُشش ٔانتٕصٚع، ديشق،، انطثعح األٔنٗ، داس يؤسسح سسالصىاػة السياحة واألمه السياحييصطفٗ ٕٚسف كافٙ،  

  .92،92صص 
2

  ، يزكشج ياستش، كهٛح انعهٕو االقتصادٚح ادية )دراسة مقاروة الجزائر، تووس، المغرب(القطاع السياحي في التىمية االقتص دورصالح انذٍٚ تٕتاصٍٚ،  

 .3، ص9022ٔعهٕو انتسٛٛش، جايعح جٛجم، 
3

 .92فٙ، يشجع سثق ركشِ، صيصطفٗ ٕٚسف كا 
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 اإلسبلـالعرب في الجزيرة قبؿ ظيور  أف إلى وىناؾ مصادر كثيرة تشير 1،االتجاىاتيسافروف في كؿ و 
ف آكما ورد ذكرىا في القر ببلد الشاـ،  إلىرحمة الصيؼ تجارية مع ببلد الشاـ واليمف، و كانت تربطيـ مصالح 

 .مف سورة قريش 02و 01 اآليتيفالصيؼ" رحمة الشتاء و  إيبلفيـقريش  إليبلؼالكريـ "
قصة خروجو مف مصر بعد اضطياد مة سيدنا موسى و ه الرحبلت مثؿ رحف الكريـ غني بيذالقرآو 
 فرعوف لو.

 االستطالعحب  -2
لمتعرؼ عمى العادات  أو، تطمعاتيـ إرضاءجؿ ألكف مف كثر بالسفر ليس بدافع الحاجة و  أناسقياـ 

ف ظروؼ السفر خ ظؿ عدد ىؤالء الرحالة محدودا ألوعمى مدى عصور التارياألخرى التقاليد عند الشعوب و 
الرواد في العصور القديمة المؤرخ  أوائؿىـ الرحالة الذي يعتبر مف أالغالب ظروفا مبلئمة، و  ـ تكف فيل

 3.عظيمة اختفت حاليايكاد يكوف البرىاف الوحيد المتوفر عف قياـ دويبلت ومدف و  2"ىيرودوت" اإلغريقي
  الدافع الديني -3

وظيور  األديافيجة ظيور ثـ تطورت نت ،اإلنسافلقد تبمورت بعض المعتقدات الدينية في ذىف 
بعيدة لزيارة  العتبات المقدسة حيث ظير دافع لدى الناس لمقياـ برحبلت ميما كانتعابد و وتـ بناء الم األنبياء

تطور حركة  إلى أدىالشعائر الدينية، مما الطقوس و  ألداءالمناسبات الدينية  أثناءخاصة العتبات المقدسة و 
 .بيف الناس األسفار

كانوا  إذ"بوذا"  أتباعالدينية التي ظيرت في ىذه المرحمة ىي رحمة الصينييف مف  ىـ الرحبلتأو 
 إلىالروماف يسافروف وكاف اليونانيوف و  ،اآلليةفي مناطؽ صحراوية لغرض زيارة  األمياؿ ؼآاليقطعوف 

دينة مكة قبؿ م إلىسفر القبائؿ العربية  أيضاىناؾ ماع تنبؤات الكينة في المستقبؿ، و المعابد اليونانية لس
 4.الطقوس الدينية ألداء اإلسبلـظيور 
 مرحمة العصور الوسطى  :ثانيا

التجارة، الحج، الرحبلت الدراسية، وقد انفرد العرب في  إلىتجاه السياحة في ىذه العصور إكاف 
 األولى األسسالقرف الرابع عشر في تطوير مبادئ السياحة، وقد وضعوا رة الممتدة مابيف القرف الثامف و الفت

، باو أور و  سياآتقدما بمداف  أكثركانت  اإلسبلميةمعظـ الببلد  أفلمعظـ فروع السياحة، فمف الوقائع الثابتة 
كانت مركز ة فييا نشيطة والصناعات ناجحة و كانت التجار  حيث البمداف ثراء أكثرقرطبة مف و فكانت بغداد 

ار في حركة ازدى وبدأتالعالـ  أنحاءف مف كؿ المثقفيالعمماء و  إلييالحياة ثقافية وحضارية حيث جذبت 
 5.اآلثارالعموـ والفنوف و 

                                                 
1
 .8ص يشجع سثق ركشِ، صالح انذٍٚ تٕتاصٍٚ،  

2
 .13،14صص  ،2001عًاٌ، انتٕصٚع،داس انًسٛشج نهُشش ٔ ،انطثعح األٔنٗ ،مبادئ السياحة سشاب انٛاط، َعٛى انطاْش،  

3
 .9ص يشجع سثق ركشِ، صالح انذٍٚ تٕتاصٍٚ، 

4
 .14، 13صص َعٛى انطاْش، يشجع سثق ركشِ،  

5
 .10ص صالح انذٍٚ تٕتاصٍٚ، يشجع سثق ركشِ،  
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في العصور الوسطى وانتشرت في ربوع العالـ، وانطمؽ الرحالة  اإلسبلميةازدىرت الحضارة العربية 
 األماكفالفسيح، فتركوا وثائؽ سياحية، وخرائط ثمينة تصؼ المناطؽ و  العالـ أنحاءيجولوف العرب يجوبوف و 

بف بطوطة" الذي كاف مثاال لمرحالة الذي وضع كتاب إبرز الرحالة العرب في تمؾ العصور "أومف  1،ةبدق
عبيدة البكري" الذي وضع كتاب عف  بوأ" كذلؾ" و األسفارعجائب و  األمصارفي غرائب  األبصار"تحفة 
في تمؾ المناطؽ ومف السياحي  لئلرشادالممالؾ" وال تزاؿ ىذه الكتب تصمح بعنواف"المسالؾ و  إفريقياغرب 

 المشرؽ العربي. إلى األندلسبف جبير" الذي قاـ برحمة مف ببلد إ"الرحالة العرب كذلؾ 
 رأسالصيف عف طريؽ  إلىاليند ثـ  إلىوفي القرف الخامس عشر كانت رحمة "فاسكودي غاما" 

 إليياعمى اليجرة  فاألوربييما شجع  1492عاـ  أمريكا إلى كولومبس" ؼكريستو "الرجاء الصالح، ثـ رحمة 
العصور رحمة "ماجبلف" البرتغالي في القرف السادس عشر حوؿ العالـ، كما ميزت نياية  أيضافيما بعد و 

النظـ الغير و  راءآالتعرؼ عمى ف برحبلت لغرض العمـ والدراسة و الذيف كانوا يقومو الوسطى ظيور فئة الطمبة 
 2.األخرىالسياسية الموجودة في الدوؿ 

 حمة العصور الحديثةمر  ثالثا:
بداية العصور الحديثة كانت في عصر النيضة التي حدثت فييا تغيرات عديدة في المجاؿ العممي 

في الثورة الصناعية تغييرا واضحا  أحدثت، كما األسفارزيادة  إلى أدتمثؿ االستكشافات الجغرافية التي 
ازدادت بعد الحرب العالمية ر الوقت و اختصاو سيولة السفر والتنقؿ  إلى أدىتطويرىا ما وسائؿ المواصبلت و 

 3.القطاراتمدنية وكذلؾ السيارات و  إلىتطوير الطائرات الحربية منيا  أالثانية حيث بد
مر الذي ضاعؼ األتطورا في وسائؿ النقؿ عصور ارتفاعا في مستوى المعيشة و وشيد العالـ في ىذه ال      

عاـ  "Thomas Cook" )توماس كوؾ( حمة سياحية مف خبلؿتنظيـ لر  أوؿعرؼ العالـ و  ،الطمب السياحي
مف الطبقات الشعبية بواسطة القطار لزيارة البحر لمدة  أشخاصفي بريطانيا، حيث قاـ بنقؿ مجموعة  1841
بنشر مجمة في  أيضاالعمؿ المزري الذي يمارسونو، كما قاـ عف جو الفقر والبؤس و  إبعادىـقاصدا  واحديوـ 

 الضرورية خبلؿ الترحاؿ.  واالحتياجاتختمفة ناس بالجوانب المالسفر لتعريؼ ال
 المرحمة المعاصرة  رابعا:

منو يوصؼ  األخيرالنصؼ  فأ"قرف السياحة" كما  ابتكارات مف أحدثوالقرف العشريف بما  يعتبر
نو شيد أ إالعديد مف الحروب في العالـ، رف عرؼ حربيف عالميتيف مدمرتيف و الق أف"بعصر السياحة" فرغـ 

 السياحي. باالقتصادما يعرؼ  أوتطور ىائؿ في النشاط السياحي 

                                                 
1
 انتسٛٛش، وعهٕكهٛح انعهٕو االقتصادٚح ٔ ح دكتٕساِ،أطشٔح ،(1974/2002الفىدقة في الجزائر)دراسة قياسية السياحة و يحًٕد فٕص٘ شعٕتٙ،  

 .17ص ،2007جايعح انجضائش،
2
 .32،33ص يشجع سثق ركشِ، يصطفٗ ٕٚسف كافٙ،  

3
كهٛح انعهٕو  يزكشج ياجستٛش، ،)دراسة حالة الجزائر( دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطىي لتحقيق التىمية المستدامة حًٛذج تٕعًٕشح،  

 .16ص ،2012سطٛف، جايعح فشحاخ عثاط، قتصادٚح ٔعهٕو انتسٛٛش،اال
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عرؼ ور قاراتيا الخمس في يوـ واحد، و تز  أفيمكف العالـ فعبل قرية صغيرة  أصبحففي ىذا العصر 
المتحدة وتبقى ىذه الفترة  لؤلمـالمنظمة العالمية لمسياحة التابعة  أىميابظيور المنظمات السياحية و  أيضا
 1.بة العصر الذىبي لمسياحةبمثا

السياح العالمييف قد  عدد أف إلىالسياح في نياية القرف العشريف  المتعمقة بعدد اإلحصائياتوتشير 
 أفىذا الرقـ عمى صعيد السياح المحمييف، وىذا يعني  أضعاؼمميوف سائح، يقابؿ ذلؾ ثبلثة  600تجاوز 
 2.ائح سنويامميوف س 2400السياح في العالـ قد تجاوز  إجمالي

 المطمب الثاني: مفيوم السياحة
شامؿ لكممة السياحة حيث انو بالقدر الذي يوجد فيو مؤلفوف مف الصعب إعطاء تعريؼ واحد و 
، وسنحاوؿ ذكر بعض ىذه اؾ تعاريؼ مختمفة لكممة السياحةمختصوف في ىذا المجاؿ بقدر ما يوجد ىن

 :التعاريؼ فيما يمي
 سياحة تعريف الأوال: 

نقؿ، سياحة مفيـو مركب يتكوف مف عناصر عديدة منيا المشاعر اإلنسانية، الرغبات، وسائؿ الإف ال
قتصاد، اإلدارة، اإل :يمة العديد مف العمـو مثؿيدخؿ في تشك وىي كحقؿ دراسي ،الخدمات السياحية، االقامات
 .ليوختبلؼ ما ينظر إإجتماع، وبيذا يختمؼ التعريؼ بالجغرافيا، عمـ النفس، عمـ اإل
ىو يعني التجواؿ، وقد ورد لفظ السياحة في حة ليس بجديد في المغة العربية و مصطمح أو لفظ السيا

رسولو إلى مف اهلل و  ةبراء»تعالى: ( ورد قولو 02ف الكريـ في أكثر مف موضع، ففي سورة التوبة اآلية )رآالق
أف اهلل مخزي نكـ غير معجزي اهلل و اعمموا أو  الذيف عاىدتـ مف المشركيف، فسيحوا في األرض أربعة أشير

منيف  مدة أربعة أشير ال يتعرض آروا أييا المشركوف سير السائحيف وكممة فسيحوا معناىا سي» فالكافري
 3.حدأخبلليا لكـ 

تعني العمؿ المتعمؽ بإعداد نشاط اإلجازات  Tourismأما في المغة االنجميزية فنجد أف كممة 
 4.جؿ المتعة في اإلجازاتأقة بالسفر مف الممارسة المتعم أولمسائحيف 

ولعؿ أوؿ تعريؼ لمسياحة كظاىرة مستقمة ليا مقوماتيا الخاصة يعود إلى أواخر القرف التاسع عشر 
لى إعصرية تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة ظاىرة " أنيا:عمى  "Guyer Freuller" (فرولر)حيث عرفيا األلماني

المتعة بى الشعور لا  نمو ىذا اإلحساس و ولد اإلحساس بجماؿ الطبيعة و لى ما  لى تغيير اليواء، و ا  الراحة، و 
عمى األخص بيف الشعوب، وىذه تصاالت و نمو اإل أيضا إلىفي مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة، و  اإلقامةو 
 5.ثمرة تقدـ وسائط النقؿ"صغيرة و وال متوسطةال ،كبيرةالالصناعة تساع نطاؽ التجارة و إكانت ثمرة  تصاالتاإل

                                                 
1

ش، كهٛح انعهٕو االقتصادٚح يزكشج ياجستٛ ،دور التسويق في تطوير الىشاط السياحي في الجزائر)حالة الديوان الوطىي للسياحة( يسكٍٛ عثذ انحفٛظ، 

 .18،19صص  ،2010انجضائش، جايعح قسُطُٛح، عهٕو انتسٛٛش،ٔ

 
2

 .26ص يشجع سثق ركشِ، طاْش،َعٛى ان
3

 .02ٚح اٜ ،سٕسج انتٕتح 
4

 .21ص ،1997عًاٌ، داس صْشاٌ، ،صىاػة السياحة ياْش عثذ انعضٚض، 
5

 .20ص ،2005جايعح تاتُح، انجضائش، عهٕو انتسٛٛش،تصادٚح ٔكهٛح انعهٕو االق ، يزكشج ياجستٛش،اآلثار التىموية للسياحةصهٛحح عشٙ،  
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 بلحظ  أف ىذا التعريؼ يؤكد:يو 
 تغيير اليواء في ىذا العصر؛الناتج مف زيادة أوقات الفراغ والحاجة إلى الراحة و  االجتماعيالبعد  -
 تصاالت االجتماعية؛دوره في تطوير اإلأىمية التطور التكنولوجي و  -
 .أىمية السياحة في توطيد العبلقات اإلنسانية بيف الشعوب -

: 1910" عاـ Herman Von Scholleron" ساوي )ىرمف فوف شولرا(ويعرفيا االقتصادي النم
خصوصا العمميات االقتصادية التي تتعمؽ طمؽ عمى كؿ العمميات المتداخمة و االصطبلح الذي ي"عمى أنيا 

قامتيـ المؤقتة و  بدخوؿ  1."خارج حدود منطقة أو دولة معينةانتشارىـ داخؿ و األجانب وا 
"السياحة عبارة عف مجموع  يمي: السياحة كما "Robert Lanquard" (روبرت لونكارد)كما يعرؼ 

 2."صناعة تيدؼ إلى إشباع حاجات السائحالبشرية المتعمقة بالسفر و  نشطةاأل
العبلقات ر و "عرؼ السياحة بأنيا "مجموعة الظواىHunziker et kraft" (ىوزكر وكرافت)تعريؼ   -

ال يرتبط بممارسة ؾ ال يؤدي إلى إقامة دائمة ليـ و ا أف ذلاإلقامة لغير المقيميف طالمالناشئة عف السفر و 
 3.أنشطة كسبية"

بطة بعممية تغيير الخدمات المرت"السياحة مجموعة مف العبلقات و  :تعريؼ الدكتور صبلح عبد الوىاب  -
  4."ليس ألسباب تجارية أو حرفيةالمكاف وقتيا وتمقائيا و 

المتعة، فالسياحة ىي  أسفار إلىلفظ ينصرؼ "عبارة عف  أنيابالدولية لمسياحة عرفت السياحة  األكاديمية -
عمى  الصناعة التي تتعاوف أنيا أو ،األسفارالبشرية التي تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا النوع مف  األنشطةمجموعة 

 5."إشباع رغبات السائح
 (:OMTولموصوؿ إلى تعريؼ عاـ نورد التعريؼ المعتمد مف قبؿ المنظمة العالمية لمسياحة )

 6حسب المنظمة العالمية لمسياحة تحتوي كممة السياحة عمى مفيوميف:
الزيارة ساعة عمى األقؿ بحيث تكوف أسباب  24كؿ زائر مؤقت يقيـ في البمد الذي يزوره  السائح: - أ
جؿ القياـ أدراسة، الديانة، الرياضة، أو مف الراحة، الصحة، قضاء العطؿ، ال جؿ الترفيو،أالسفر" مف "

 سياسية.ت، ندوات عممية، ثقافية و ية، حضور مؤتمرابأعماؿ عائم
ساعة عمى األكثر خارج مقر إقامتو  24: كؿ زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامتو المتجول المتنزه - ب

 المعتادة.

                                                 
1

 .10ص ،2003يُشٕساخ جايعح اإلسكُذسٚح، ،قتصاديات السياحةا جهٛهح حسٍ حسٍُٛ، 
2
  Robert lanquard  , le tourisme international,série que sais je,paris  , puf,1980,p12.  

3
 Ahmed Tessa  , Economie touristique et aménagement du territoire,opu,Alger,1993,p21. 

4
 .10ص ،1994انقاْشج، انتٕصٚع،انششكح انعشتٛح نهُشش ٔ انطثعح األٔنٗ، ،والتطبيق السياحة الىظرية ْذٖ سٛذ نطٛف، 
5

 .30ص يشجع سثق ركشِ، َعٛى انطاْش، 
6

جايعح كهٛح انعهٕو االقتصادٚح ٔعهٕو انتسٛٛش،  أطشٔحح دكتٕساِ، ،)حالة الجزائردراسة ( ديةصاأهمية السياحة في ظل التحوالت االقت خانذ كٕاش،

 .14ص ،2004انجضائش،
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ىذا التعريؼ ينطبؽ عمى السياحة الدولية فقط، والمنظمة العالمية لمسياحة تبذؿ مجيودات العتماد 
لدوؿ األعضاء في المنظمة، كوف بعض الدوؿ تعتبر السائح كؿ شخص يقيـ ىذا التعريؼ مف طرؼ كؿ ا

سائح كؿ شخص يبقى أربعة أياـ فأكثر خارج مقر البعيد عف مقر إقامتو المعتادة، فمثبل ألمانيا تعتبر الفرد 
ىولندا، إقامتو، النمسا تعتبر السائح كؿ مف يبقى ثبلثة ليالي فأكثر خارج مقر إقامتو، بريطانيا، بمجيكا، 

يطاليا أربعة أياـ إسويسرا، ىذه الدوؿ تعتبر السائح كؿ شخص يبقى أربعة ليالي خارج مقر إقامتو المعتادة، و 
 1.فأكثر، السويد خمسة أياـ فأكثر

جودا بشكؿ مؤقت كؿ شخص يكوف مو "بأنو:  السائح 1973سنةعرفتو ىيئة األمـ المتحدة في  كما
 2."ساعة أو أكثر 24كنو األصمي خبلؿ يعيش خارج مكاف سفي دولة أجنبية و 

                             لمفيـو السائح نستعيف بالشكؿ التالي: أكثرولتوضيح    
 : مفيوم السائح 01الشكل رقم                            

 
 

 سائح ربال يعت                                       المسافروف   
 
 
 

 السائح    متنزه   
 
 
 
 

 أسباب الزيارة  أخرى  تجارة وأعماؿ  اجتماعات ومقاببلت
 

،  2003،عماف ، الطبعة الثانية، دار صفاء لمنشر والتوزيع،التخطيط السياحيعثماف محمد غنيـ، بنيتا نبيؿ سعد، : المصدر
 .   28ص

                                                 
1
 R.christine  , le tourisme publication universitaires d’ études européennes,Genève,1985,p190. 

2
  .14ص ،1999عًاٌ، داس يجذالٔ٘ نهُشش، انطثعح األٔنٗ، ،االقتصاد السياحي يشٔاٌ انسكش انعذٔاٌ، 

 المسافروف         

 الزائر   

 سائح دولي  سائح محمي   أسباب الزيارة

زيارة 
  األقارب

أسباب 
  رياضية  ثقافية

قضاء 
  دراسة  عطمة

أسباب 
  دينية

 أسباب
 أخرى
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 1أما بالنسبة لمجزائر فقد تبنت تعريؼ المنظمة العالمية لمسياحة إال أنيا أضافت إليو بعض المفاىيـ:   
  .ي خارج مساحة العبور يعتبر داخبلدخؿ التراب الوطنكؿ مسافر عبر الحدود و  لدخول:ا -
جنسيتو وميما كاف مقر إقامتو و كؿ شخص دخؿ التراب الوطني ميما كانت دوافع ىذا الدخوؿ  المسافر: -
في  يغادرىاو كؿ زائر يدخؿ الحدود الوطنية و الجواؿ في رحمة بحرية ىو  ،ستثناء الجواليف في رحمة بحريةبا

 كث عمى متنيا طوؿ مدة إقامتو في الببلد.التي يمنفس السفينة التي جاء فييا و 
 جر.أا أي مينة مقابؿ ال يمارس فييادة و كؿ مف دخؿ حدود الجزائر مف غير أف يقيـ فييا ع الزائر: -
 :الجوالوفىما السياح و  ؿ فئتيف مف الزوار،وىذا التعريؼ يشم   

 ساعة في الببلد. 24كؿ زائر لفترة محدودة، يبقى عمى األقؿ  :السائح -
 ىـ السياح الجوالوف والمسافروف العابروف لمجزائر باستثناء الجواليف في رحمة بحرية. :المقيمين غير -
 ىـ المسافروف غير الجواليف في رحمة بحرية وغير المقيميف وكؿ الجزائرييف يعتبروف مقيميف. المقيمون: -
المفيوـ ينطبؽ عمى كؿ ساعة وىذا  24ىو زائر لمدة محدودة، إقامتو في الجزائر ال تتجاوز  الجوال: -

المسافريف الذيف ىـ في جولة بحرية ماعدا المسافريف الذيف يمكف اعتبارىـ مف الناحية القانونية لـ يدخموا 
 التراب فضبل عف سكاف الحدود العامميف في الجزائر.

 أىمية السياحة ثانيا:
مكانة في السياسات لما تحتمو مف  عصرنا الحاضرفي المميزة  األنشطة أصبحت السياحة مف أىـ

 2 نظرا لما تتمتع بو مف أىمية في جوانب عديدة منيا: السواء حد التنموية لمدوؿ المتقدمة والنامية عمى
 الىمية االقتصادية  -1

يرتبط مع العديد مف القطاعات األخرى، وىذا يعني إمكانية ؼ التشابؾ و إف القطاع السياحي كثي
رى حدود القطاع السياحي، وتمتد لتصؿ حدود القطاعات األخ السياحة عمى توليد فرص عمؿ بحيث تفوؽ

 غمب األنشطةأرة عمى توليد مناصب عمؿ أكثر مف فالسياحة ليا القد، التي تجيزه بمستمزمات اإلنتاج
الصناعية الكبلسيكية، وتعتبر السياحة المفتاح األساسي لمتدفقات المالية بالنقد األجنبي لمبمد، وىذه التدفقات 

  .ستثمار السياحي وترسيخ الثقافة السياحيةتيجة لمتشجيع عمى اإلتكوف ن
ىتماـ بالسياحة إلى عامؿ أساسي وىو توفير إحدى الطرؽ السيمة والسريعة لمحصوؿ كما يعود اإل

عمى  أيضاإضافة إلى ىذا تعمؿ السياحة  ؛عمى النقد األجنبي مقابؿ الخدمات التي تعرض لمسياح األجانب
وتساىـ في تطوير القطاعات  في مجاالت ذات النفع العاـ، إلنفاقياحمي لمخزينة العمومية توفير النقد الم

 3.اإلنتاجية والخدمية كالصناعة والنقؿ والمواصبلت
                                                 

1
 .264ص ،1991ٛاخ َششج انذٕٚاٌ انٕطُٙ نإلحصائ انًجًٕعح اإلحصائٛح انسُٕٚح نهجضائش، 
2

يهتقٗ دٔنٙ حٕل اقتصادٚاخ انسٛاحح ٔدٔسْا فٙ انتًُٛح انًستذايح، جايعح انحاج نخضش،  التىمية السياحية المستدامة في الجزائر،يشاصقح عٛسٗ،  

 .4، ص9020ياسط 20-02تاتُح، ٕٚيٙ:
3

 تٕ أتجاسب يحهٛح نهُٕٓض تانسٛاحح انذاخهٛح، جايعح يهتقٗ حٕل  ،لمسيلة(واقغ السياحة في الجزائر)دراسة حالة اانعشعاشٙ ٔسٛهح، تٍ سعذج كشًٚح،  

 .5ص، 9029، تكش تهقاٚذ، تهًساٌ
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 الىمية االجتماعية -1
االقتصادي في أي بمد يؤدي حتما إلى إحداث تطور مماثؿ في  ثناف في أف التطورإال يختمؼ   

أف العبلقة بيف القطاعيف طردية، ويفترض أف يساىـ القطاع السياحي في توفير  الجانب االجتماعي، بمعنى
تحسيف المستوى المعيشي فس الوقت في تخفيؼ حدة البطالة و النقد األجنبي لخزينة البمد ويساىـ في ن

ستعماؿ المكثؼ لميد العاممة في مختمؼ لممواطنيف، وينبثؽ ىذا الطرح في كوف السياحة تعتمد عمى اإل
 .البيع ونحوىا ،االتصاؿاإلطعاـ،  ،متعمقة بالسياحة كالنقؿ، اإلسكافلخدمات الا
 الىمية الثقافية -2

إيجاد مناخ  داةأقافة والعادات والتقاليد بيف الشعوب و تبادؿ الثالفكري و  لبلتصاؿد السياحة أداة تع  
 .التسامح بينيـ، كما تعتبر كذلؾ أداة لمتبادؿ المعرفيمشعب بروح التفاىـ و 

تعمؿ السياحة عمى انتشار ثقافة الشعوب وحضارات األمـ بيف أقاليـ العالـ المختمفة، كما تعمؿ عمى   
 تقريب المسافات الثقافية بينيـ.يد العبلقات و توطدة معرفة الشعوب ببعضيا البعض، و زيا
 الىمية السياسية -3

 1 تؤدي السياحة إلى:
 تحسيف العبلقات بيف الدوؿ؛ 
 االجتماعي في حؿ الكثير مف المشكبلت السياسيةى المستوى االقتصادي و لسياحة عمتساىـ ا. 

 المطمب الثالث: أنواع السياحة 
وتحركيا فيناؾ اجات المختمفة التي تكمف خمفيا االحتيدد أنواع السياحة تبعا لمدوافع والرغبات و تتع

ط أخرى جديدة، ساعد عمى نشأتيا لى أنماالرياضية باإلضافة إالدينية و ، العبلجية، الترفييية، السياحة الثقافية
 :سنتناوليا فيما يمي يمكف تقسيميا إلى عدة أنواعوانتشارىا التقدـ والتطور العممي و 

  أوال: تقسيم السياحة وفقا لممنطقة الجغرافية
 يمي: وتشمؿ ما

 سياحة داخمية -1
ممواطنيف لبلستمتاع بأوقاتيـ ىي تمؾ األنشطة المرفقية التي تتضمف تييئة جميع الظروؼ السياحية ل  

 أثناء الفترة السياحية داخؿ الوطف الواحد.
 سياحة خارجية -2

مف الخدمات السياحية لؤلجانب،  جؿ إفراز مجموعةأألنشطة المرفقية التي تتفاعؿ مف ىي تمؾ ا
 النوع مفيحتاج ىذا و  ،2مجموعة إجراءات سياحية أخرى خاصة بانتقاؿ المواطنيف إلى الخارج لنفس الغرضو 

                                                 
1
  .5،6يشاصقح عٛسٗ، يشجع سثق ركشِ، ص ص  

2
 .25،26صص  ،9002انطثعح االٔنٗ، داس انٕفاء نذَٛا انطثاعح ٔانُشش، االسكُذسٚح،  ػلم االقتصاد السياحي، حًذ عثذ انسًٛع عالو،أ  
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السواح وثبات  حتراـا  ستقرار و السياحية وتطور البنية التحتية وتوفر األمف واإلالسياحة إلى توفر الخدمات 
 األسعار. وانخفاضالقوانيف 

 ثانيا: تقسيم السياحة وفقا لمدة اإلقامة
  سياحة موسمية -1

ة تتراوح مف اإلقام وىي مرتبطة بموسـ معيف أي قضاء السائح في مكاف ما لموسـ معيف أي فترة
ينتقموف في  الذيف مثؿ زيارة السواح الكندييف الذيف يعيشوف في شماؿ الواليات المتحدة شير إلى ثبلثة أشير،

 موسـ الشتاء البارد إلى الواليات الجنوبية التي تمتاز بجو دافئ بعيدا عف البرد.
 سياحة اإلقامة -2

 ئح ضمف برنامج معيف معد مسبقا،بوع يقضييا السامحددة مف يوميف إلى أس أياـوىي عادة تستغرؽ 
 األعياد. طنية أوو المناسبات التكوف غالبا في نياية األسبوع أو في و 
 سياحة التنقل -3

 أثناء أوالسياحية  الحافبلتانتقاؿ السواح بالطرؽ البرية عف طريؽ  أثناءوىي سياحة عابرة تكوف 
 1.بالطائرات االنتقاؿ

 ة وفقا لمشكل التنظيميثالثا: تقسيم السياح
  سياحة جماعية -1

وتسمى أيضا بسياحة المجاميع وفييا تقوـ الشركات السياحية المتخصصة بتنظيـ رحبلت في 
)النقؿ، اإليواء، الطعاـ والشراب، الزيارات  مجموعات أو أفواج سياحية شاممة لكؿ عناصر الرحمة السياحية

 إلى األماكف المختمفة........الخ(.
المرافقيف لممجاميع السياحية حية بتوفير المرشديف السياحييف والمترجميف و قوـ الشركات السياحيث ت

 2.أثناء الرحمة السياحية
 سياحة فردية -2

تكوف غير  األحيافوفي كثير مف  3،األصميخارج مكاف سكنيـ  لئلقامةلوحدىـ  األفرادوىي سفر 
 4.مكاف ما أوارة بمد بزي األشخاصمجموعة مف  أومنظمة يقوـ بيا الشخص 

 تقسيم السياحة وفقا لمغرض رابعا:
    السياحة الترفييية -1

ذلؾ مف خبلؿ انتقالو و  ،الفيزيائية لمفردضرورية الستعادة القوى النفسية و تكمف فييا الحاجة لمراحة ال
  .ياحة المناطؽس أنياالساحؿ الشمالي أي  ،شـر الشيخ ،األحمرمثؿ مناطؽ البحر  ،ةطبيعي جذابة أماكف إلى

                                                 
1
 .42-44صص  ،2006عًاٌ، انتٕصٚع،اس كُٕص انًعشفح انعهًٛح نهُشش ٔد انطثعح األٔنٗ، ،صىاػة السياحة حًذ يحًٕد يقاتهح،أ  

2
 .60،61صص  ،2008 اإلسكُذسٚح، داس انفكش انجايعٙ، انطثعح األٔنٗ، ،مدخل إلى ػلم السياحة حًذ فٕص٘ يهٕخٛح،أ  

3
 .23ص سثق ركشِ،يشجع  يشٔاٌ انسكش انعذٔاٌ،  

4
 .36ص يشجع سثق ركشِ، حًذ يحًٕد يقاتهح،أ  
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 السياحة الدينية  _2
تريح النفس  روحانيةبمشاعر  اإلنسافالدينية القديمة التي يتفاعؿ معيا  األماكف إلىنتقاؿ وىي اإل

المدينة نية منقطعة النظير مكة المكرمة و المواقع الدينية في العالـ التي شيدت زيارات دي أشيرمف و  1،البشرية
 2.لممؤمنيف بالديانة المسيحية بالنسبةكذلؾ الفاتيكاف في روما السعودية و  المنورة في المممكة العربية

 سياحة المؤتمرات  -3
ىي و  ،السياحية المتطورة األنشطةتنظيميا مف و  أنواعياستضافة المؤتمرات عمى اختبلؼ إتعد 

ييبلت السياحية التسووسائؿ النقؿ السياحي و  اإليواء أماكفسياحية كبيرة مف حيث توفير  إمكانياتتتطمب 
تعتبر سياحة و  ،منظمي مدف المؤتمراتخبرات و  إعدادتوفير مستوى رفيع مف حيث  إلى باإلضافة األخرى

لتحقؽ مف  بؽ الدوؿ المختمفة عمى استضافة وتنظيـ المؤتمراتتتساكبير و  إعبلميالمؤتمرات ذات مغزى 
عبلمية كبيرة  3.ورائيا مكاسب سياسية واقتصادية وا 

 العالجية السياحة  -4
مف خبلؿ مناطؽ  العبلجية لمسائحيفىتماـ بالناحية الصحية و اإل إلىييدؼ ، وىذا النوع مف السياحة

 :منيا ىناؾ مقومات لتوفر السياحة العبلجيةلعبلج الطبيعي و ا
 ؛توفر جو صحي نقي -
 ؛مستشفياتتوفر مصحات و  -
 ؛الكبريتيةمياه المعدنية و التوفر  -
 ؛اـ الخاص لممرضىيديف لتقديـ الطعتوفر طياة ج -
 .تصاالتمثؿ المترجميف ووسائؿ اإل توفر الخدمات السياحية المساعدة -
 السياحة الرياضية  -5

حبلت اليخت الرياضية، مثؿ الغطس ور  األلعابالغرض منيا تييئة الظروؼ لممارسة جميع 
 األلعابدورة  أوالـ س العأمباريات لك إلقامةكثير مف الدوؿ العالمية تنافس  أصبحتالمائي، و  واالنزالؽ

 ذلؾ لمحصوؿ عمى المكاسب التي تحققيا ىذه المباريات الرياضية.ولمبية و األ
 السياحة الثقافية -6

ة مثؿ: مسابقات الشعر والمسرح المسابقات الثقافيوالدورات الثقافية والمعارض و  ىي لزيارة الندوات
 4.بابؿ في العراؽ وميرجاف كاف لمسينما العالميةميرجاف  التي تقدـ في البمد الذي يقيميا مثؿ:ى و الموسيقو 

 السياحة أسس :المطمب الرابع
 يمي: السياحة فيما أسسيمكف تمخيص 

                                                 
1
 .26ص يشجع سثق ركشِ، احًذ عثذ انسًٛع،  

2
 .17ص يشجع سثق ركشِ، يشٔاٌ انسكش انعذٔاٌ،  

3
 .28احًذ فٕص٘ يهٕخٛح، يشجع سثق ركشِ، ص  

4
 .37-39ص يشجع سثق ركشِ، احًذ يحًٕد يقاتهح،  

 



خمفية نظرية عن السياحة                              الفصل الول                                       

13 

 

 الطمب السياحي :أوال
في التي يرغب فييا المشتروف و الخدمة أكمية السمعة  بأنوخدمة معينة  أويقصد بالطمب عمى سمعة 

القدرة عمى الطمب يمثؿ الرغبة و  أفىذا يعني بشكؿ عاـ و الحصوؿ عمييا نظير ثمف معيف وفي سوؽ معينة 
 1.الشراء

 أوتجاىات السائحيف لشراء منتج سياحي معيف إيمكف تعريؼ الطمب السياحي بأنو تعبير عف كما 
الميوؿ ر مختمفة تمثؿ الدوافع والقدرات و زيارة منطقة أو دولة سياحية بذاتيا قوامو مزيج مركب مف عناص

 2.ية التي يتأثر بيا المستيمكوف السياحيوف مف حيث اتجاىات الطمب عمى منطقة معينةوالحاجات الشخص
 الخصائص وىي:السمات و  الطمب السياحي ببعض ىذا ويتميز

 الحساسية -1
وؼ والعوامؿ االقتصادية الطمب السياحي ذو حساسية شديدة نحو الظر  أفتعني ىذه الخاصية    
ىذه الدوؿ مشكبلت  إحدىواجيت  إذا ألنو لدوؿ المستقبمة لمسياحة،االجتماعية والسياسية السائدة في او 

تعرض  أوكوارث طبيعية،  أومشكبلت اجتماعية كحدوث مجاعات  أواقتصادية كانييار النظاـ االقتصادي 
السائح يبحث عف المتعة ف تقمص المد السياحي، أل إلى أدىمشكبلت سياسية  أونقبلبات عسكرية الدولة إل
وال يبحث عف التوتر والمشاكؿ وبذلؾ يصبح مناخ ىذه الدوؿ غير مبلئـ لمحركة السياحية  لترفيواواليدوء و 
 مف واستقرار المنطقة وبيف زيادة الطمب السياحي عمييا.أب عمييا أي ىناؾ قوة ارتباط بيف ويقمؿ الطم

 المرونة -2
العوامؿ السائدة فالظروؼ و  ي لمتغيير تبعا لمظروؼ والمؤثراتيقصد بالمرونة قابمية الطمب السياح   

في  أيضااالقتصادية السائدة في الدوؿ المستقبمة لمسياحة التي ترتبط بتغير الخدمات السياحية تؤثر ىي 
رتفاع والعكس صحيح أي كمما اإل إلىاتجو الطمب  األسعاركمما انخفضت ىذه  ألنومرونة الطمب السياحي، 

اض، لذلؾ يجب عمى الدوؿ المستقبمة لمسياحة دراسة مرونة نخفاإل إلىاتجو الطمب  األسعارارتفعت ىذه 
 رتفاع الطمب.ا  و  األسعارنخفاض إالطمب السياحي وبيف 

 الموسمية -3
زمنية معينة  أوقاترتفاع في اإل إلىتجاه الطمب السياحي إيقصد بموسمية الطمب السياحي ىو   

مستوياتو  أعمى إلىحيث يصؿ في ىذه الفترات  ،مواسـ معينة أو األعيادة بالمناخ والعوامؿ التنظيمية و مرتبط
 .السنة أشيرخبلؿ العاـ وينخفض في باقي 

بمواسـ  أيضالكنيا ترتبط و  ،وجودة بالدوؿ المصدرة لمسائحيفالموسمية ال ترتبط فقط بالمواسـ المو   
في فصؿ الشتاء  منيا بشكؿ واضح أوروبا تزداد الحركة السياحية القادمةو  أمريكاففي دوؿ  ،الدوؿ المستقبمة

  العمرة.الدينية وموسـ الحج و  األعيادفترات  إلى باإلضافةالدوؿ العربية فتزداد حركتيا في فصؿ الصيؼ و 
                                                 

1
 .30ص ِ،يشجع سثق ركش حًٛذج تٕعًٕشح،

2
 .41ص )تسٕٚق سٛاحٙ(، سفش ٔسٛاحح، انًًهكح انعشتٛح انسعٕدٚح، انًؤسسح انعايح نهتعهٛى ٔ انتذسٚة انًُٓٙ، 
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  المنافسة -4
في الكثير مف الحاالت وخاصة الدوؿ التي حتكار القمة في السياحة ا  عدـ سيادة المنافسة الصافية و   

الدوؿ التي تمتمؾ مقومات سياحية  أوافستيا في ىذا المجاؿ من األخرىقديمة يصعب عمى الدوؿ  ثارآتمتمؾ 
مثؿ ىذه الخدمات وىذا ما يجعؿ المنافسة  إنتاجمف صنع الخالؽ وىذا بدوره يصعب عمى الدوؿ المنافسة 

 صعبة جدا.
 :التالي سياحي ارتفاعا كما يوضحو الجدوؿىذا وقد شيد الطمب ال

 (2005-2013الوافدين خالل الفترة )ن الدوليي: تطور عدد السياح (11)الجدول رقم
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات   

 السياح  عدد
  الدولييف

 سائح( )مميوف

 
807 

  

 
 853 

 

 
909 

 
927 

 
891 

 
949 

 
995 

 
1035 

 
1087 

  5,1  4,0  4,9     6,5 -3,9  2,0  6,5   5,7  6,0 % نسبة النمو
 World Tourism Organization (UNWTO) المصدر:

 (2005-2013): تطور عدد السياح الدوليين الوافدين خالل الفترة (12)الشكل رقم
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 .(11)الجدوؿ رقـ البيانات الواردة في الطالبتيف باالعتماد عمى إعدادمف المصدر: 
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  (2005-2013)ةلفتر متوسط التغير السنوي لمسياح الدوليين الوافدين خالل ا :(13)الشكل رقم
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 .01مف إعداد الطالبتيف باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ  المصدر:
والتي  2005نو يوجد تطور في حركة السياحة الدولية مف سنة أ 13و 12نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ 

حيث مع وجود بعض التذبذبات  2013عاـ  مميوف سائح 1087 أصبحتمميوف سائح،  807كانت حصتيا 
، وذلؾ بسبب تفاقـ الركود وانتشار 2009سنة  آخر( 3,9%-انخفاضا بنسبة )شيدت السياحة العالمية 

مثبل سجمت انخفاض  أوروبامميوف سائح،  891 إلىفقد وصؿ عدد الوافديف في ىذه السنة  األنفمونزامرض 
ستثناء إفريقيا إ( ب1,7%-(، آسيا والباسفيؾ )4,7%-) أمريكا(، 5,4%-) األوسط(، الشرؽ 5,6%-)ػػػ ػػػب
مميوف  1087حيث سجمت  2010-2013، كما أنيا شيدت تطورا ممحوظا مابيف 3%ػػػػرتفاع بإلتي سجمت ا

 رتفاعا كبيرا.إياحة الدولية حققت يفسر أف الس وىذا ما (،5,1%بنسبة نمو) 2013سائح سنة 
 2113قاليم لسنة : توزيع عدد السياح الدوليين الوافدين حسب ال(12)الجدول رقم

 الشرق الوسط أوروبا آسيا والباسفيك يكاأمر  افريقيا
جمالي السياح إ

 سائح( الوافدين)مميون
56 
 

161 
 

242 
 

563 
 

52 
 

 World Tourism Organization المصدر:
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 2113: التوزيع الجغرافي لعدد السياح الدوليين الوافدين لسنة (14)الشكل رقم

 
 .12 الجدوؿ رقـ الطالبتيف باالعتماد عمى إعدادمف المصدر: 

 563وىو ما يعادؿ  52%أوروبا كإقميـ ىي األكثر جذبا لمسياح بنسبة أف مف الشكؿ وعميو نبلحظ 
مميوف سائح، أي أنيا تستقطب نصؼ عدد السياح العالمييف، بينما يأتي إقميـ آسيا والباسفيؾ في المرتبة 

دـ عمى حساب إقميـ األمريكيتيف الذي تراجع بفعؿ الصعوبات االقتصادية ، ويأتي ىذا التق%23بنسبة  الثانية
السياح  إجماليمف  5%بنسبة  األخيروتأثيرات األزمة المالية العالمية، كما احتفظ إقميـ إفريقيا بالترتيب 

 .مميوف سائح 56أي ما يعادؿ  العالمييف
 العرض السياحي ثانيا:

ى سواحيا الفعمييف تعرضو المنطقة السياحية عمو و ف العرض السياحي جميع ما تقدميتضم
السمع يخية والصناعية، وكذلؾ الخدمات و يتضمف العرض السياحي عوامؿ الجذب الطبيعية، التار والمتوقعيف و 

 .خرآتفضيمو عف بمد رة بمد معيف و لزيا األفرادالتي قد تؤثر عمى 
قامتيـ إثناء حة لمسماح لمسياح أثناء تنقميـ، وأمجموعة الخدمات المقتر نو يمكف أف نعرؼ العرض السياحي بأ

يواء، نقؿ، اطعاـ....الخ(، والمنتجات المعنوية إوتجواليـ مف منطقة ما، أي مجموعة المنتجات المادية )
 ثقافة، العادات والتقاليد( التي بإمكانيا اشباع رغبات السائحيف.المناخ، ال)

ية توزيع السمع والخدمات السياحية المتكونة مف سمع فيو عبارة عف تمبية حاجة المستيمؾ، وفؽ عمم
 ممموسة وغير ممموسة في السوؽ مع تحديد سعر معيف.

يتصؼ العرض السياحي في أي دولة مف الدوؿ السياحية بعدد مف الخصائص اليامة التي تحدد 
 :أىمياو مبلمحو الرئيسية 

 
 
 

5%
15%

23%52%

5% افريقيا 56 مليون

امريكا 169 مليون

اسيا والباسفيك 248 مليون

اوروبا 563 مليون

الشرق االوسط 52 مليون
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  تواجده أماكنستخدامو في إ -1
المناطؽ التي يوجد بيا المنتج السياحي الدوؿ و  إلىف السائحوف ينتقموف أي بيتميز العرض السياح        

يستخدموف مختمؼ الخدمات السياحية الموجودة بيذه الدوؿ و  المناسب ليـ حيث يستمتعوف بكؿ المقومات
 الترفيو.و  اإلقامة تتصاالالسياحية كوسائؿ اإل

 عدم المرونة -2
   السائح رغبات واتجاىاتو  ألذواؽيقصد بعدـ مرونة العرض السياحي عدـ القابمية لمتغيير طبقا         
نو إمات السياحية فبالنسبة لمخد أماالطبيعية كالمقومات  معرض السياحيالمكونات الرئيسية ل يصعب تغييرف

 ميوؿ شرائح سوقية معينة.حد يبلءـ رغبات و  إلىوتعديميا يمكف تطويرىا 
 المستيمك إلىة السياحية ال تنتقل السمع -3
 إلىال تنتقؿ  أنياأي  األخرىىذا النوع مف السمع يتميز بخاصية تميزه عف باقي السمع  أفونعني بيا    

نماالمستيمؾ  قد عرؼ المنتوج المستيمؾ و  إلىالتي تنتقؿ  األخرىعمى عكس السمع  إليياىو مف ينتقؿ  وا 
بتكار منتجات سياحية جديدة تماشيا مع التطورات التي عرفيا إحتى و  احي تطورا ىائبل مف حيث الجودةالسي

 1.األصعدةالعالـ عمى جميع 
 السياحية اإليرادات ثالثا:
 إلىقتصادي وكوعاء ضريبي إالسائحيف وما تحققو السياحة كنشاط  إيراداتىي كؿ ما تحققو الدولة مف      

 مجاؿ السياحة، الفنادؽ،سات العمومية والخاصة في وطنية، المؤسالشركات ال، األفرادجانب ما يحققو 
 2المبلحة.......الطيراف،  مؤسسات

 3 المتغيرات منيا:اإليرادات بمجموعة مف العوامؿ و  وتتأثر ىذه   
 ؛قوة المنتوج السياحي لمدولة 
 ؛ستوى الخدمات السياحية المختمفةم 
 ؛أسعار السمع والخدمات السياحية في الدولة 
 واالقتصاد في الدولة المصدرة لمسياحة وفي الدوؿ المصدرة لمسائحيف إلى جانب  السياسية النظاـ طبيع

 ؛لتيفالعبلقة بيف الدو 
  المادية المتوفرة في الدوؿ السياحيةحجـ اإلمكانيات الطبيعية و. 

 ىذا وقد سجمت اإليرادات السياحية العالمية تدفقات مالية والجدوؿ الموالي سيوضح اإليرادات الدولية
 ـ.2012 إلى  2005خبلؿ الفترة الممتدة مف 

                                                 
1
 .34-32صص  يشجع سثق ركشِ، حًٛذج تٕعًٕشح،  

2
 .04، صجايعح قاصذ٘ يشتاح، ٔسقهح الثقافة السياحية للمجتمغ ودورها في تىمية السياحة الصحراوية،داداٌ عثذ انغُٙ،   

3
 .34حًٛذج تٕعًٕشح، يشجع سثق ركشِ، ص  
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 (2005-2012) لمفترةالسياحة الدولية  إيرادات: تطور (13)الجدول رقم
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

السياحة  إيرادات
 (دوالر مميار(الدولية

 
676,1 

 
741,2 
 

 
858 

 
942 

 
852 

 
919 

 
1042 

 
1075 

 Organization   World Tourismالمصدر:
 (2005-2012) خالل الفترة السياحة الدولية: تطور اإليرادات (15)الشكل رقم

 
 .13الطالبتيف باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ  إعدادمف المصدر: 

التي و  2009عدا سنة ما ارتفاعا شيدت السياحية الدولية اإليراداتف نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أ
حيث سجمت  والركود االقتصادي الذي شيده العالـ، األنفمونزامع انخفاض عدد الوافديف بسبب انتشار  تزامنت
 297السياحية  اإليراداتنسبتيا مف  حيث بمغت أوروبالدوؿ  األكبرقد كاف النصيب ف مميار دوالر 852

مميار  165,6 ػػػػػػب أمريكامميار دوالر ثـ  202,8 ػػػػػػاسفيؾ بوالب آسياتمييا دوؿ شرؽ  2009مميار دوالر عاـ 
مميار دوالر عمى  43,3و 28,1 ػػػب األوسطوالشرؽ  إفريقياالسياحية لكؿ مف  اإليراداتدوالر بينما بمغت نسبة 

 1175ما قيمتو  2012سنة  تارتفاعا حيث سجم 2010-2012 فبي ماالتوالي، كما عرفت الفترة الممتدة 
  .يار دوالرمم

 :2112لسنة  قميـاإليرادات السياحية حسب الموالي يوضح توزيع اإلالجدوؿ و 
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 2112لسنة  اإلقميميرادات السياحية حسب توزيع اإل :(14)الجدول رقم
 فريقياإ الشرؽ األوسط أمريكا سيا والباسفيؾآ وروباأ

 اإليرادات السياحية
 دوالر( مميار)

356 
 

323 
 

215 
 

36 
 

34 
 

 World Tourism Organizationالمصدر:
 2112في سنة  اإلقميميرادات السياحية حسب توزيع اإل :(16)الشكل رقم
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 14مف اعداد الطالبتيف باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ رقـالمصدر: 

 356 قدرت بوبا حيث لدوؿ أور كانت  مف االيرادات السياحية األكبر الحصةف أنبلحظ مف الشكؿ 
مميار  215 ػػػػػػمميار دوالر ثـ أمريكا ب 323 ػػػػػتمييا دوؿ شرؽ آسيا والباسفيؾ ب ،2112مميار دوالر عاـ 

  .عمى الترتيب مميار دوالر 34و 36ب  فريقياا  و  وسطالشرؽ األدوالر بينما بمغت اإليرادات السياحية لكؿ مف 
 السياحي قرابعا: اإلنفا

الخدمات االستيبلكية وكذلؾ األشياء الثمينة لغ المدفوعة مقابؿ حيازة السمع و بايشير إلى الم
إلى اإلنفاؽ النقدي عمى  لمتصرؼ فييا أثناء زيارتو وىو يشمؿ إنفاؽ الزائر نفسو باإلضافة أوستعماؿ الزائر إل

يعد بمثابة  واإلنفاؽكي، ستيبليشمؿ اإلنفاؽ اإلوىو ستيبلكية التي يدفعيا الزوار مباشرة الخدمات اإلو  السمع
سياحية لمدوؿ المضيفة ويدوف في جانب المتحصبلت في ميزاف المدفوعات وتتوقؼ حجـ اإليرادات  عائدات

عمى حجـ ما ينفؽ داخؿ الدولة المضيفة وذلؾ حسب مجموعة متغيرات منيا عدد الميالي التي يقضييا 
 1.ىااإلقامة ......وغير  لسائح ونوعيةا

 :2112نفاقا عمى السياحة لسنة إي يوضح البمداف األكثر والجدوؿ الموال

                                                 
1

 .24، ص20، انعذد 9002، انحساب انفشعٙ نهسٛاحح، االطاس انًُٓجٙ انًٕصٗ تّ الشؤون االقتصادية واالجتماػيةيى انًتحذج، األ 
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 2112نفاقا سنة إكثر : النفقات السياحية لمدول ال (15)الجدول رقم
 النفقات السياحية )مميار دوالر(

 112 الصين
 8338 لمانياأ

 8337 الواليات المتحدة االمريكية
 5233 بريطانيا
 4238 روسيا
 3831 فرنسا
 3532 كندا

 2831 يابانال
 2736 استراليا

 2632 يطالياإ
 World Tourism Organizationالمصدر:

 يةقتصادي في التنمإمبحث الثاني: السياحة كنشاط لا
جوانب المجتمع، وتحدث تغيرات جميع موجية وواعية تمس و  تعتبر التنمية عممية شاممة ومستمرة

ى المعيشة لكؿ أفراد المجتمع والتحسف المستمر لنوعية وكيفية وتحوالت ىيكمية تستيدؼ االرتقاء بمستو  كمية
ستخداـ األمثؿ لمموارد واإلمكانيات المتاحة، ولقد أصبحت المنظمات الدولية واإلقميمية والمحمية الحياة فيو باإل

قتصادي لو دوره في التنمية االقتصادية إلى جانب قطاعات النشاط االقتصادي اتنظر إلى السياحة كقطاع 
لو أىميتو  ( قطاع إنتاجيالسائرة في طريؽ النمو تعتبرىا )صناعةى، لذلؾ فإف أغمبية الدوؿ الصناعية و األخر 

 قتصادياتيا.ااسية، إذ أصبحت تشكؿ موردا تعتمد عميو الدوؿ في تنمية يوالس واالقتصاديةالتجارية 
 النشاط االقتصادي فعيلالمطمب الول: مساىمة صناعة السياحة في ت

التي تعرؼ بأنيا عممية تستخدـ فييا الدوؿ و احة دورا ىاما في تحقيؽ التنمية االقتصادية تمعب السي
 يؤدي بالضرورة إلى زيادة مطردة في دخمياالذي الموارد المتاحة لتحقيؽ معدؿ سريع لمتوسع االقتصادي 

رات المختمفة ستثماالقومي، وذلؾ مف خبلؿ ما تحققو مف مزايا وفوائد تعود عمى المجتمع مف خبلؿ اإل
 1الموجية إلى القطاع السياحي.

                                                 
التجارية ماستر، كمية العموـ االقتصادية و مذكرة  دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة ) دراسة حالة والية جيجل(، أمينة دفاس، فيروز حميدة، 1
 .295، ص9022جامعة جيجؿ،  ،عمـو التسييرو 
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دارية مختمفة، إوصناعة السياحة صناعة مركبة تضـ مرافؽ عديدة ومتباينة وأنشطة  قتصادية وا 
والتخطيط ليا يعتمد عمى الدراسة والبحث والتأمؿ والتجارب ومشاركة جميع األجيزة المعنية بالسياحة، سواء 

ة المبادئ واألسس تشمؿ كافة الصناعات األخرى المرافقة ليا خاصة ووضع خطط واضح كانت عامة أو
 1صناعة النقؿ.و  مثؿ: صناعة الفنادؽ

قتصادي يؤثر ويتأثر بفعؿ عوامؿ مف إويمكف أف نقوؿ بأف السياحة حاليا أصبحت عبارة عف نشاط 
 2خبلؿ:

قتيا بالتدفؽ طبيعة عوامؿ الجذب الرئيسية أو المغريات السياحية )مستوى العرض السياحي( وعبل -
 ؛السياحي

 ؛كثافة وحركة اإلنفاؽ السياحي في األقاليـ المستقبمية أو المقصودة )الدوؿ المضيفة( -
 ؛المستقبمة مستوى التنمية االقتصادية في الدوؿ واألقاليـ -
 ؛ستثمار ودوراف اإلنفاؽ السياحي في الدوؿ المستقبمةإمستوى  -
ومقارنتيا بأسعار الخدمات في المناطؽ المجاورة، كما ىو  أسعار الخدمات السياحية بالمناطؽ المقصودة، -

 ؛الحاؿ في المقارنة بيف أسعار الخدمات في الجزائر باألسعار في تونس، أو في مصر أو في إسبانيا....الخ
 طبيعة القوانيف والنظـ والتشريعات التي تنظـ أنشطة سياحية. -

 السياحة وميزان المدفوعات أوال:
ف المدفوعات وىو عبارة عف سجؿ محاسبي يبيف كافة المعامبلت االقتصادية التي لنبدأ بتعريؼ ميزا

دة وبيف غير المقيميف خبلؿ فترة زمنية ىي في العا ،ت وحكومات(آتتـ بيف المقيميف في دولة ما )أفراد ومنش
 3.سنة

عمبلت  وتأخذ السياحة مكانيا في ىذا الميزاف ضمف الصادرات غير المنظورة نظرا لما تجمبو مف
أجنبية، فيي تساىـ في التحسيف مف وضعية ميزاف المدفوعات الخاص بالدولة، وذلؾ نتيجة لتدفؽ رؤوس 
األمواؿ األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، وكذا اإليرادات السيادية التي تقوـ الدولة بتحصيميا مف 

                                                 
زائر المنعقدة مخاطر السياحة الداخمية في الجالممتقى الوطني حوؿ فرص و  صناعة السياحة في الجزائر) الواقع و سبل النيوض (،العابد سميرة، 1

 .06، ص9029فمبر نو  90-22، باتنة، يومي بجامعة الحاج لخضر
جامعة  ،مةارىاف التنمية المستد الممتقى العممي حوؿ السياحة السياحة في الجزائر بين االستراتيجية والواقع، أمقراف مصطفى، شرواطي خير الديف،2

 .04ص ،9029،أفريؿ 95-94البميدة، يومي 
 .261ص، 2119، اإلسكندرية، بدوف طبعة، الدار الجامعية الفندقية،اقتصاديات السياحة و محمد البنا،  3
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ة لمموارد الطبيعية والعبلقات االقتصادية التي الجديد ستخداماتالسائحيف، كما يتحقؽ ىذا التحسف نتيجة اإل
 1تنشأ بيف القطاعات االقتصادية وقطاع السياحة.

ومف المعمـو أف أىمية أي قطاع في االقتصاد الوطني تتحدد بمدى قدرة ىذا القطاع عمى جمب موارد 
مؿ عمى تدعيـ قدرة المدفوعات، ومف ثـ العحساب ميزاف النقد األجنبي التي مف شأنيا أف تحدث فوائض في 

  .الوطني عمى مجابية األزمات االقتصاد
إذ تعرؼ صادرات السياحة بأنيا إنفاؽ السائح األجنبي في البمد المضيؼ يأخذ ىذا اإلنفاؽ صورا 

 2 متعددة أىميا:
 ؛اإلقامة في الفنادؽ -
 ؛البريةو  البحرية الجوية،ستخداـ وسائؿ النقؿ إ -
 ؛ةاإلنفاؽ االستيبلكي الضروري لمحيا -
 ؛رسـو التأشيرات المفروضة عمى السياح -
 .رسـو اليبوط ومغادرة الموانئ والمطارات التي تحصؿ مف الشركات -

ىـ في تنشيط ميزاف المدفوعات في البمداف التي تستضيفيـ اوعمى أية حاؿ فقدوـ الزوار األجانب يس
المقيميف إلى الخارج في إطار  كما أف تنقؿ المواطنيف، بما أنيـ يدخموف إلى ىذه البمداف عمبلت أجنبية

سمبا عمى ميزاف المدفوعات، ويمثؿ النشاط السياحي موردا ىاما  ما يؤثرالسياحة يؤدي إلى خروج العمبلت 
مميار  43لمعديد مف الدوؿ ومف بيف الدوؿ التي تسجؿ ميزاف سياحي إيجابي الواليات المتحدة األمريكية بػ 

ومف بيف البمداف األقؿ تطورا تركيا حيث  ،مميار دوالر 13دوالر، فرنسا بػ مميار  35دوالر وتمييا إسبانيا بػ 
مميار  6.3مميار دوالر، تايمندا بػ  8.8مميار دوالر، إيطاليا بػ  11سجؿ ميزاف المدفوعات السياحي ليا بػػ 

 3دوالر.
عادة توزيعو(تشكيل الدخل الوطني و ثانيا: زيادة الدخل الوطني )  ا 
ور السياحة في زيادة الدخؿ الوطني مف خبلؿ مساىمتيا وبصورة مباشرة في يمكف الحديث عف د

الناتج الوطني الخاـ، ويتوقؼ أثر السياحة في تنمية قطاعات االقتصاد الوطني عمى تقدير مصروفات 
عـ السياح اإلجمالية التي تتمثؿ في أرقاـ أعماؿ الفنادؽ والمطاعـ ....، وقد ثبت أف ىذه الموارد السياحية ت

جميع قطاعات االقتصاد مف خبلؿ حمقة توزيع الدخؿ عمى عناصر اإلنتاج، فالسائح عندما يسدد ما عميو 
                                                 

 .14ص ،أمقراف مصطفى، شرواطي خير الديف، مرجع سبؽ ذكره1
 .24ص ،مرجع سبؽ ذكره د فوزي شعوبي،و محم2
 .38، صمرجع سبؽ ذكره حميدة بوعموشة، 3
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إلى صاحب الفندؽ فإف ىذا األخير بدوره يقوـ بتسديد مستحقات عوامؿ اإلنتاج التي تتحوؿ إلى طمب داخؿ 
نتاج الوطني وتتوقؼ ىذه الزيادة ىذا الطمب يزيد اإل االقتصاد الوطني، ففي ظؿ قدرة االقتصاد عمى تمبية

مدخؿ السياحي ال تقتصر عمى المبمغ المحدد بو اآلثار االقتصادية لعمى أثر مضاعؼ السياحة، حيث أف 
 1غيرىا.ف فنادؽ و بؿ تتعدى إلى مضاعفة نتيجة الطبيعة الخاصة باإلنفاؽ السياحي وتداخؿ المنشآت م ،فقط
 رالسياحة والمستوى العام لألسعا ثالثا:

رواج أي صناعة يكوف نتيجة لتزايد معدالت اإلنفاؽ عمى منتجاتيا ولمصناعة السياحية نفس ف إ
الشأف، فبازدياد معدالت اإلنفاؽ السياحي عمى السمع والمنتجات في المنطقة السياحية، ترتفع أسعار ىذه 

ساعد التجار عمى تحقيؽ  األخيرة الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع إقباؿ السياح عمى ىذه المنتجات، وىذا ما
 2نخفاض في العائدات خبلؿ باقي أشير السنة.ىامش ربح جيد لتعويض اإل

التركيز فستيبلؾ، ومما ال شؾ فيو أف السياحة كغيرىا مف القطاعات اإلنتاجية تزيد مف اإلنتاج واإل
خمؽ يؤدي إلى ستيبلؾ السياحي يكثؼ مف الطمب عمى الخدمة السياحية، مما المكاني والزماني في اإل

 أىميا: ثارمجموعة مف اآلضغوط تنعكس عمى األسعار وتولد 
ستبعاد شرائح اجتماعية محمية عف شراء إستيبلؾ، يؤدي ارتفاع األسعار إلى ثارىا عمى اإلبالنسبة آل -

بعض السمع المتاحة في سوؽ الدولة المصدرة لمسياحة لمصمحة السائحيف الذيف يقدروف عمى شرائيا بالثمف 
 ؛عمى، وتزداد خطورة األمر إذا كانت السمعة ضروريةاأل
رتفاع األسعار إلى زيادة نفقات اإلنتاج في االقتصاد المنتج لمخدمة السياحية، ومف ثـ الحد مف إيؤدي  -

 ؛القدرة التنافسية في السوؽ المحمية
عقارية، األمر ستخداـ األرض مما ينعش المضاربة الإتؤدي الزيادة في الطمب السياحي إلى التوسع في  -

عممية  رتفاع المستمر في األسعارستثمار المنتجة، وأخيرا يصعب اإلالذي يبعد األمواؿ عف مجاالت اإل
األسعار  جديدة نظرا لصعوبة توقع اتجاىات تخاذ قرارات بشأف إقامة مشروعاتالحساب البلزمة إل

 3في قطاع السياحة. ستثمارستثمارية منيا اإلأي التأثير عمى القرارات اإل ،المستقبمية
األراضي وحبسيا عف البيع حتى ترتفع أسعارىا  فإف نو كمما زاد الطمب السياحي عمى أونجد ايضا 

 .رتفاع األسعار أكثرإذلؾ يؤدي إلى 
                                                 

 .127 ص مرجع سبؽ ذكره، ،أمينة دفاس، فيروز حميدة1
 .16؛ صمرجع سبؽ ذكره ،أمقراف مصطفى، شرواطي خير الديف2
مذكرة ماستر، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، تمويل القطاع السياحي في الجزائر واقع وأفاق، كماؿ حنتوت، محمد بوالقابوؿ، 3

 .33، ص2113
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رتفاع أسعار الخدمات في مناطؽ معينة ومحددة يزيد عمييا الطمب إي عنصر الموسمية إلى دكما يؤ 
رتفاع األسعار إرافية معينة تمتاز بمواصفات ليست موجودة في غيرىا، يكوف السياحي لتمركزىا في منطقة جغ

 إما بسبب زيادة الطمب أو بسبب زيادة تكمفة المنتج السياحي أو بسببيما معا.
وال ترتفع األسعار عمى المنتج السياحي فقط، بؿ ينطبؽ أيضا عمى جميع السمع التموينية وبعض      

 عمييا السائح في مناطؽ معينة. الخدمات األخرى التي يقبؿ
قد ال تتوافر فييا  تمؾ المواد التموينية، وبذلؾ ترتفع أسعارىا لصعوبة الحصوؿ عمييا بسرعة، مما 

 1تدخؿ بعض السماسرة لمحصوؿ عمى تمؾ السمع بأجر، وبالتالي ترتفع أسعارىا. إلىيؤدي 
 المطمب الثاني: مساىمة السياحة في قضايا التنمية

عبلقة تفاعمية بيف  أيضا حة عبلقة وطيدة بالتنمية في أي مجتمع، حيث نجد أف ىناؾإف لمسيا
اإلقميمية والمحمية تنظر إلى السياحة كقطاع اقتصادي لو ولقد أصبحت المنظمات الدولية، التنمية والسياحة، 

 2.في التنمية االقتصادية إلى جانب قطاعات النشاط االقتصادي األخرى دور
االقتصادية واالجتماعية والسياسية لصناعة السياحة إال أف الدالئؿ العممية  آلثارورغـ تبايف ا

وتجارب الدوؿ في العالـ تشير إلى التزايد الممحوظ في الدور الياـ الذي تمعبو السياحة بصفة عامة في 
ب مف جان وتحتؿ مكانا مرموقا واىتماما عالميا ،اديات الدوؿقضايا التنمية بمفيوميا الشامؿ في اقتص

الحكومات والخبراء، حيث اإلصرار عمى أف الدولة التي أخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي فييا تأخذ 
 3طريقيا نحو التنمية االقتصادية وتحسيف الييكؿ االقتصادي.

 أوال: تدفق رؤوس الموال الجنبية
ذ خطط التنمية الشاممة ويمكف تساىـ السياحة بدرجة ممموسة في توفير جزء مف النقد األجنبي لتنفي

 :اآلتيتمخيص بعض أنواع التدفقات مف النقد األجنبي الناتج عف السياحة في 
 ؛مساىمة رؤوس األمواؿ األجنبية في االستثمارات الخاصة بقطاع السياحة ) بناء فنادؽ ...( -
 ؛بلدالمدفوعات السياحية التي تحصؿ عمييا الدولة مقابؿ منح تأشيرات الدخوؿ إلى الب -
اإلنفاؽ اليومي لمسائحيف مقابؿ الخدمات السياحية )األساسية والتكميمية(، باإلضافة إلى اإلنفاؽ عمى  -

 ؛طمب السمع اإلنتاجية والخدمات )قطاعات اقتصادية أخرى(

                                                 
 .355-353، صمرجع سبؽ ذكره أحمد عبد السميع ، 1
 .43، ص2114ألولى،، عالـ الكتاب، الطبعة االتنمية السياحيةفؤاد عبد المنعـ البكري،  2
الممتقى الدولي حوؿ اقتصاديات السياحة ودورىا في ، سياحة الجزائرية في التنمية االقتصادية لمدولةال مقومات أىمية، موسى سعداوي، حكيـ بوجطو 3

 .14، ص2112اكتوبر 19 ،بسكرة، جامعة محمد خيضر ، التنمية المستدامة
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 ؛فروؽ تحويؿ العممة -
 مف السائحيف.المتحصؿ عمييا اإليرادات األخرى لمفنادؽ  -

ظير نكمثاؿ ب نسب األدوار التي تمعبيا الدوؿ مستقببل و أصبحت السياحة مؤشرا ىاما في حساو 
 في الجدوؿ الموالي: 2112خبلؿ سنة لمبمداف العشر األوائؿ ترتيب مدخبلت السياحة 

 2112وائل لسنة يرادات السياحية في البمدان العشر ال اإل :(16)الجدول رقم
 يرادات السياحية )مميار دوالر(اإل

 12632 يةالواليات المتحدة االمريك
 5539 سبانياإ

 5338 فرنسا
 51 الصين

 4337 ماكاو)الصين(
 4132 يطالياإ
 3831 لمانياأ

 3634 بريطانيا
 3231 ىونغ كونغ

 3135 استراليا
 World Organization Tourismالمصدر:

الدفعة  ويظير األثر االقتصادي لمسياحة في زيادة اإليرادات السياحية مف النقد األجنبي مما يعطي
البلزمة لمتنمية بتوفير أكبر قدر مف العمبلت األجنبية، حيث يمثؿ دخؿ السياحة المصدر األوؿ لمعمبلت 

 مف دوؿ العالـ ومف أكبر خمس مصادر لبقية الدوؿ. %38األجنبية بحوالي 
   ثانيا: نقل التقنيات التكنولوجية

والشركات التي تستثمر في  ،قنية فيوكتساب التا  ليس مف السيؿ شراء و  احتكاريسوؽ التقنية سوؽ 
 .الخارج يفترض أنيا تستأثر بامتبلؾ قدرات فنية غير متاحة لآلخريف
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نتاج الخدمات  فعمى المستوى السياحي يمكف أف يدفع وجود الشركات األجنبية في مجاؿ تسويؽ وا 
 1السياحية حتى تستطيع االستمرار في السوؽ.
ف طريؽ الشركات األجنبية مف أحد الموضوعات المثيرة لمجدؿ إذ تعتبر عممية التكنولوجيا خاصة ع

 ويدور ىذا الجدؿ حوؿ عدد المحاور الرئيسية مثؿ:
 ؛مدى مبلئمة المستوى التكنولوجي الذي تجمبو الشركات األجنبية مع التغيرات البيئية داخؿ الدولة -
 ؛مختمفة لئلنتاجمدى توافر الميارات البلزمة لتشغيؿ األجيزة أو المعدات واألنظمة ال -
 ؛طرؽ تقديـ وتسويؽ المنتوج ومدى تبلؤمو مع المعتقدات والقيـ الثقافية، الخدمات المرفقة -
 اآلثار المرتقبة عمى العمالة وميزاف المدفوعات.....و تكمفة التكنولوجية ال -

قؽ ستثمار السياحي يمكف أف يحالسماح لمشركات الدولية بالدخوؿ في مشروعات اإل أف ويمكف القوؿ
درجة التقدـ التكنولوجي بالجزائر، ألف إذا نظرنا إلى اليد العاممة المستخدمة في قطاع السياحة وباألخص 
الفنادؽ ىي يد عاممة غير مكونة في أغمبيا تكوينا عاليا في تقنيات السياحة، ويمكف أف تستفيد الجزائر مف 

 :خبلؿ الشركات األجنبية المستثمرة في العديد مف الطرؽ أىميا
 ؛نقؿ فنوف وطرؽ تسيير اإلدارة الحديثة بالفنادؽ وغيرىا مف المنشآت السياحية -1
إما في تسييؿ تقديـ الخدمات السياحية  استخدامياإدخاؿ تجييزات )آالت ومعدات( جديدة يمكف  -2

 ؛بأنواعيا المختمفة أو إنتاج سمع صناعية لؤلغراض السياحية باإلضافة إلى الخدمات المرفقة المختمفة
 ؛وير وتحسيف طرؽ العمؿ الحالية في األنشطة السياحية باإلضافة إلى برامج التدريب لمقوى العاممةتط -3
 القياـ ببحوث التنمية والتحديث في المجاالت المختمفة لمنشاط السياحي. -4

خر مف المزايا الناجمة عف وجود مثؿ ىذه الشركات األجنبية في طرؽ بيع الخدمات آوىناؾ عدد 
في تطبيؽ نظـ اإلدارة الحديثة، يضاؼ إلى ىذا أف وجود الشركات األجنبية يمكف أف يدفع السياحية، أو 

 2في سوؽ الخدمة. االستمرارالشركات الوطنية إلى تحديث وتطوير أنظمتيا الحالية حتى تستطيع 
 العمالة ثالثا:

)مرفقية، خدمات إف التوسع في إنشاء المشروعات السياحية وكذلؾ المشروعات األخرى المرتبطة بيا 
كانت عف طريؽ مساىمة رأس الماؿ األجنبي أو  اتكميمية وأساسية، وصناعات في خدمة السياحة( سواء

وفي ىذا الخصوص فإنو ال  ،في خمؽ العديد مف فرص العمؿ الجديدة مما يساعد ثنيف معا،الوطني أو اإل
                                                 

السياحة  ، المؤتمر العممي الدولي حوؿ(حالة الجزائر)ة ورىان المساىمة في تحقيق التنمية االقتصاديةقطاع السياحسعيدي يحيى، العمراوي سميـ،  1
 .17، ص2112،البميدة، رىاف التنمية المستدامة

 .22، ص2225، مؤسسة الثقافة الجامعية،اإلسكندرية،اقتصاديات السياحةنبيؿ الروبي،  2
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)مثؿ األثر المضاعؼ واآلثار  مباشرةلا غيراليمكف تجاىؿ اآلثار المباشرة )المرتبات المدفوعة مثبل( و 
السياسية األخرى( الناجمة عف زيادة فرص العمؿ وانخفاض البطالة في المجتمع الذي يتزايد فيو حجـ 
السكاف، كما يترتب عمى زيادة فرص العمؿ أيضا ارتفاع مستوى الرفاىية االقتصادية وغير ذلؾ مف اآلثار 

 1والمنافع األخرى.
اع السياحة ذو أىمية بالغة عمى المستوى العالمي حيث تعتبر المورد األوؿ وعمى ىذا يعتبر قط

صادرات البتروؿ ومشتقاتو واآلالت  مداخيميا مداخيؿبحيث تجاوزت  ،العالـ بعض دوؿ لممداخيؿ في
اإللكترونية والكثير مف السمع األخرى، كما عرفت نمو أكثر سرعة مف سائر القطاعات االقتصادية فخبلؿ 

سنويا بينما ارتفعت الخدمات التجارية  %13ارتفعت اإليرادات السياحية بنسبة  1993إلى  1983سنة 
 .%7وصادرات السمع بنسبة  %11بنسبة 

كبيرة بالمقارنة مع القطاعات األخرى  استثماراتإذف التشغيؿ في قطاع السياحة ال يحتاج إلى 
توازف االقتصادي واالجتماعي في عدة مناطؽ خصوصا قطاع الصناعة، فقطاع السياحة يساىـ في عممية ال

 2و ذلؾ بإيجاد المزيد مف االستثمارات السياحية، وخاصة المناطؽ ذات الجاذبية السياحية.
 المطمب الثالث: المساىمة في تنمية وتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي بين المناطق

أو  ممموكة لمدولة)دة سواءا كانت وطنية في حالة إنشاء الدولة وتوزيع المشروعات السياحية الجدي
أو أجنبية في األقاليـ المختمفة )خاصة المختمفة حضاريا( فإف ىذا يمكف أف يؤدي إلى تنمية وتطوير  خاصة(

 ىذه األقاليـ.
الموارد  واستغبلؿتطوير ، أي أف ذلؾ يؤدي إلى خمؽ فرص عمؿ جديدة وتحسيف مستوى المعيشة

عادة توزيع الدخؿ بيف المناطؽ  ،ه األقاليـالطبيعية المتوافرة في ىذ تنمية وخمؽ مجتمعات حضارية وا 
ضافة إلى ذلؾ إحداث منافع اقتصادية لؤلقاليـ في الدولة والتي تساىـ في إالحضارية والريفية...  لخ، وا 

 3وحؿ الكثير مف المشكبلت. فيياتحقيؽ التوازف االقتصادي 
لتوازف االقتصادي بيف مناطؽ الوطف وحؿ الكثير مف ىذا كمو يساىـ مساىمة بناءة في تحقيؽ ا

المتوقعة لتطور النشاط السياحي  المشكبلت االجتماعية، كما ال يمكف تجاىؿ اآلثار االقتصادية واالجتماعية

                                                 
 .14، مرجع سبؽ ذكره،صية، التنمية السياحفؤاد عبد المنعـ البكري 1
الداعمة،  واالستراتيجياتنظرة مقارنة لؤلىداؼ السياحة كتوجو لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر، قريشي محمد األخضر وآخروف،  2

 .19، ص2112 أفريؿ 25-24يومي:جامعة ورقمة، 
 .31، ص2118ية لمنشر والتوزيع، عماف، الرا الطبعة األولى، دار االقتصاد السياحي،زيد منير عبوي،  3
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وتنميتو في خمؽ أنواع متعددة مف العائدات الداخمية بيف القطاعات االقتصادية األخرى، وما ينتج عف ىذه 
 نافع مباشرة وغير مباشرة أىميا:العبلقات مف م

 ؛رؤوس األمواؿ الوطنية وتنويع استخداماتيا في مشروعات جديدة استثمارتشجيع  -
 ؛خمؽ فرص عمؿ جديدة -
 ا؛جديدة لي استخداماتالموارد الطبيعية وخمؽ  استغبلؿ -
 الضريبية؛حصيمة الدولة مف اإليرادات  ارتفاع -
 لمساعدة لمقطاع السياحي.تشجيع وتنمية القطاعات الخدماتية األخرى ا -

تحقيؽ التكامؿ بينو وبيف القطاعات االقتصادية والخدمية األخرى،  فيإف نجاح قطاع السياحة 
مف حيث الكمية والجودة  لقطاع السياحةالمختمفة  االحتياجاتيتوقؼ عمى مدى قدرة ىذه األخيرة عمى تمبية 

 1والتوقيت.

                                                 
 .27ص، مرجع سبق ذكره ،صبلح الديف بوبازيف، حمزة رمراـ  1
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 الفصل خالصة
ومع  ،ىي نشاط إنساف قبؿ أف تكوف ظاىرة اجتماعيةالسياحة أف وؿ، يتضح مف سياؽ الفصؿ األ

التقدـ التكنولوجي والتطورات السريعة والمستمرة التي شيدىا القطاع والتي تعكس مدى أىمية ىذه الظاىرة 
ألت السياحة إلى أقصى الحدود ونالت أعمى المراتب وحظيت بقدر كبير مف االىتماـ حتى أصبحت تشكؿ 

ناعة في العالـ، وتتميز صناعة السياحة عف باقي الصناعات األخرى بعدة خصائص ومقومات اليوـ أكبر ص
وأركاف مختمفة، فيي صناعة تسعى لمتوسع المستمر وتعمؿ عمى خمؽ طمب مستمر عمى خدماتيا، وذلؾ مف 

في رتباطا وثيقا إخبلؿ عرض الخدمات السياحية في شكؿ متطور ومتجدد وىي تعد صناعة مركبة ترتبط 
 محيطيا االجتماعي، السياسي، االقتصادي والقانوني، لذلؾ تتعدد أنواعيا وأنماطيا ومحاورىا.

وذلؾ لما تحققو مف آثار ايجابية عمى  ومف ىنا نجد أف السياحة تحتؿ مكانة ىامة في االقتصاد،
وخمؽ فرص العمؿ الى  يرادات مف النقد االجنبي والمساىمة في الدخؿ الوطنيالرفاىية االقتصادية، كزيادة اإل

  جانب دورىا في دعـ ميزاف المدفوعات.
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   تمييد
جانب   إلىوجعميا تساىـ  ستغاللياإشرعت الجزائر في عممية إحصاء لمثروات السياحية بغية   

، الذي 1966القطاعات األخرى في عممية التنمية، وتـ ذلؾ مباشرة بعد صدور الميثاؽ السياحي سنة 
مخطط تنموي الذي  حدد األىداؼ والوسائؿ الضرورية لمتنمية السياحية، وتزامف ذلؾ مع التحضير ألوؿ

في ظؿ مختمؼ  ستثماراإل، حيث ظيرت السياحة ضمف بيانات 1967شرع في تنفيذه بداية مف سنة 
الحقيقي  االىتماـأحد أىـ المؤشرات التي تقيس حجـ  االستثمارالمخططات التي شيدتيا الجزائر، ويعتبر 

 بنشاط أو قطاع معيف.
روات السياحية، وباإلمكاف مزاولة أنشطة سياحية الجزائر تتوفر عمى العديد مف المؤىالت والث

المبكر بالسياحة في الجزائر بأنو يعكس أىمية وقيمة الجزائر  االىتماـويعتبر  يدة عمى مدار السنة،عد
كوجية سياحية، وعميو سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى تطور القطاع السياحي بالجزائر 

 :المباحث التالية إبرازومحاولة 
 ؛السياحية في الجزائر األوؿ: المقوماتالمبحث 

 ؛السياحية في الجزائر االستراتيجيةالمبحث الثاني: 
 مساىمة السياحة في التنمية االقتصادية بالجزائر.المبحث الثالث: 
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 المقومات السياحية في الجزائر المبحث األول:
ي العالـ لتمتعيا بموارد سياحية متنوعة والتي تعد الجزائر مف أىـ المناطؽ السياحية العذراء ف

تسمح بممارسة أنواع مختمفة مف السياحة، إذ تتطمب التنمية السياحية توفر جممة مف الشروط الموضوعية 
تمؾ الموارد مف  الستغالؿواألساسية التي تتمثؿ في الموارد السياحية واإلمكانيات المادية والبشرية المدخرة 

ثار والصناعات التقميدية باإلضافة إلى الفنوف الشعبية ارد تاريخية معمارية متمثمة في اآلطبيعتيا، وكذا مو 
 المختمفة والعادات والتقاليد.

 المطمب األول: المقومات الطبيعية والتاريخية
 الطبيعية السياحية في الجزائر أوال: المقومات

أي إقميـ سياحي، كما أف الترابط بيف تعتبر المقومات الطبيعية مف أىـ العوامؿ لجذب السياح إلى 
 ي األقاليـ السياحية أىمية مميزةالمقومات الطبيعية مف موقع جغرافي ومناخ وشواطئ وغطاء نباتي تعط

جغرافي يربط بيف  استراتيجيأخرى في جذب السائح وتمتاز الجزائر بترابط ىذه العوامؿ وتكامميا في موقع 
 1 د.مالرقعة الجغرافية لمب التساعنظرا  متنوع، دؿماؿ والجنوب، ويمتاز بمناخ معتالش
 الموقع الجغرافي -1

مباشرة  تقع الجزائر شماؿ القارة اإلفريقية، مربوطة بكثير مف الدوؿ األوروبية بخطوط جوية    
البمد الثاني في إفريقيا مف حيث المساحة، تمتد الجزائر عمى  كبيرة تجعمياوتتمتع الجزائر بمساحة 

  2:في تمثؿتكمـ، تضاريس الجزائر  1200، وتتمتع بشريط ساحمي طولو كمـ2376000
 السمسمة الجبمية لمتؿ؛ 
 السمسمة الجبمية لألطمس الصحراوي؛ 
  .اليضاب العميا 

وعميو ينظر إلى الجزائر بأنيا تتميز بمناخ متوسطي معتدؿ، تتخممو رؤوسا وخمجانا، ومف أىـ 
 3دة والقالة.شواطئيا نجد: وىراف، عنابة، جيجؿ، سكيك

 

                                                 
1

 .8هىسى سعداوي، حكٍن بىجطى، هرجع سبق ذكره، ص
2

 . 9صنفس الورجع،  
 .18، ص2002، دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر، أطمس العالم والجزائرمد اليادي لعروؽ، مح 3
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وخصائص حيوية تجمع بيف ميزات نادرة استمدتيا مف موقعيا  استراتيجيةلموقع الجزائر أىمية و     
فريقيا، وبيف المغرب  اتصاؿالمتوسط في خريطة العالـ القديـ، فيي جسر  ومحور التقاء بيف أوروبا وا 

 1مية برا وبحرا وجوا.العال االتصاؿوالشرؽ األوسط وممرا حيويا لمعديد مف  طرؽ  العربي
 المناخ -أ 

تتميز الجزائر بتنوع مناخيا حيث يسود منطقة التؿ في الشماؿ مناخ البحر األبيض المتوسط فيو دافئ 
جاؼ صيفا معتدؿ ممطر شتاءا وىي أكثر المناطؽ رطوبة، حيث يبمغ معدؿ سقوط األمطار ما بيف 

في الشتاء ومناخ شبو قاري في  °11صيؼ وفي ال °25ممـ وتتراوح درجات الحرارة ما بيف  1000و 400
مناطؽ اليضاب العميا، يتميز بموسـ بارد ورطب في الفترة مف أكتوبر إلى ماي وتصؿ درجة الحرارة 

، أما °30أو أقؿ في بعض المناطؽ أما باقي أشير السنة فتتميز بحرارة تصؿ إلى أكثر مف °5أحيانا إلى 
لجفاؼ اطرفة في درجات الحرارة اليومية فضال عف الرياح و الصحراء فتعتبر مف المناطؽ المت منطقة

ممـ، حيث تصؿ أحيانا درجات الحرارة إلى  102الشديد، وعموما ال يزيد معدؿ سقوط األمطار سنويا عف 
، حيث تظير ثالث نطاقات مناخية رئيسية ليا بصمات مميزة تمتد عمى شكؿ نطاقات °40أكثر مف 

 2:كاآلتيمرتبة مف الشماؿ إلى الجنوب عرضية مف الغرب إلى الشرؽ، و 
 مناخ البحر األبيض المتوسط -1

يشمؿ المنطقة الساحمية مف الشرؽ إلى الغرب وىو نطاؽ ضيؽ مقارنة باتساع مساحة الجزائر،      
طقسو معتدؿ ويتميز بفصميف األوؿ ممطر ودافئ  وطويؿ وىو الشتاء، والثاني جاؼ وقصير وىو 

 ىذا النطاؽ بيف: الصيؼ ويمكف التمييز ضمف
 النوع المتوسطي الرطب 

في ناحية جرجرة ويمتد إلى القؿ، وىو أكثر  ىذا النوع محصور في الشرؽ ويشمؿ قسما مف منطقة القبائؿ
 القؿ، حيث ممـ في 2000رة والبابور، وحوالي ممـ في الجرج 1000رطوبة حيث يزيد معدؿ المطر عف 

الثموج في ىذه  ممـ/السنة، كما تدوـ 2443ا بنحو الجزائر مطر  أكثر مناطؽوىي مف توجد منطقة الزيتونة 
 والفميف. البموط المناطؽ ىي غاباتالمنطقة، والغطاء النباتي فييا كثيؼ، وأىـ التشكيالت التي تميز ىذه 

 

                                                 
 .112، صمرجع سبؽ ذكرهخالد كواش، 1
 . 114،115ص صمرجع سبؽ ذكره، 2
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 النوع المتوسطي شبو الرطب 
ي مف التؿ ممـ/ السنة،  يشمؿ المنحدر الجنوب 700يغطي باقي مناطؽ  التؿ بمعدؿ مطري يبمغ 

 القسنطيني وجباؿ البيباف واألطمس، غالب التشكيالت الغابية الموجودة مف البموط األخضر.
 مناخ اإلستبس -2

 فيو فاألمطارلمتوسطي والمناخ الصحراوي، يغطي اليضاب العميا وىو مناخ انتقالي بيف المناخ ا
رارية الشيرية متطرفة، واليضاب ممـ/ السنة، فيي غير منتظمة والفوارؽ الح 500و  300تتراوح ما بيف 

(، وىو مف النوع ويوـ سيروك 30يوـ جميد في السنة و  50العميا الشرقية شبو جافة مناخيا قاري ) 
القاري المتميز بفصؿ بارد طويؿ وأحيانا رطب، إذ يمتد مف شير أكتوبر إلى شير ماي، حيث يسجؿ 

ي بعض المناطؽ بقية األشير تتميز بالحرارة درجات حرارة معدومة وأحيانا سالبة ) تحت الصفر(، وف
مئوية، أما اليضاب العميا الوسطى والغربية تحت الجافة، فاألمطار فييا °30والجفاؼ بدرجات تتجاوز 

 ممـ/ السنة.400أقؿ كمية وانتظاما فال تزيد عف 
 مناخ الصحراء -3
اصؿ بيف شماؿ وجنوب يغطي أوسع أنحاء الجزائر، ويشكؿ األطمس الصحراوي الحد المناخي الف  

ممـ/ السنة، والجو جاؼ والحرارة مرتفعة، والفوارؽ  200البالد، فاألمطار قميمة وغير منتظمة تقؿ عف 
الحرارية اليومية والفصمية مرتفعة باستثناء منطقة اليقار المتأثرة بالمناخ المداري، حيث األمطار تسقط 

 صيفا والحرارة أكثر اعتداال.
 النباتات -ب 
لغطاء النباتي الظروؼ المناخية وخصائص التربة السائدة في الجزائر التي تشكؿ يعكس ا  

 :العناصر األساسية في رسـ الصورة النباتية وتتوزع األقاليـ النباتية في الجزائر كما يمي
 إقميم متوسط -1

مميوف  3.8يعتبر مف أغنى وأخصب األراضي في الجزائر، وتغطي ىذا اإلقميـ غابات مساحتيا  
ألؼ  700، ففي المرتفعات الساحمية نجد غابات الصنوبر البحري والصنوبر الحمبي عمى مساحة ارىكت

 ألؼ ىكتار. 440ألؼ ىكتار، والفميف  500ىكتار، وشجر البموط 
 إقميم السيوب -2

بحكـ موقعو بيف إقميـ المتوسط والصحراء وتظير التشكيالت النباتية فيو عمى  انتقاليىو إقميـ    
ت كثيفة أو مفتوحة مف األعشاب والحشائش القصيرة والشجيرات في المناطؽ غير صالحة شكؿ تجمعا
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لمزراعة، حيث يعتبر ىذا اإلقميـ نطاؽ المراعي الطبيعية األوؿ في الجزائر، وأىـ األنواع النباتية السائدة 
 مالييف ىكتار. 4فيو الحمفاء بنحو 

 إقميم الصحراء -3
قميـ عمى النباتات المتآلفة مع الجفاؼ وارتفاع الحرارة، كما أف يقتصر الغطاء النباتي في ىذا اإل

 1أنواع النباتات محدود ال يتجاوز بضعة أنواع وأىميا النخيؿ، والدريف والعناب.....
 الحمامات المعدنية -ج 

تزخر الجزائر بحمامات معدنية طبيعية أثبتت التجارب العممية أنيا صالحة لمعديد مف األمراض، 
، حيث يسمح استغالليا بتوسيع العرض السياحي 1982منبع لممياه المعدنية سنة  202وتـ إحصاء 

لمعالج بمياه  الجزائري، وقد شيدت أماـ ىذه المياه مراكز صحية ومراكز استحماـ وترفيو، ومنيا مركز
 2.لالستثمارأغمبية ىذه الحمامات ما تزاؿ عمى حالتيا وىي معروضة البحر بسيدي فرج و 

محطة حموية ذات طابع محمي تستغؿ بطريقة تقميدية، وبالنسبة  50ا يقارب كما يوجد م
كمـ غرب العاصمة(، القريبة مف الحدود مع  500بتممساف )  لمحمامات المعدنية فيي حماـ بوغرارة

كمـ غربا( ، وفي الشرؽ يوجد  170، حماـ ريغة بعيف الدفمى ) بمنطقة معسكرالمغرب، حماـ بوحنيفية 
لة بوالية قالمة، حماـ قرقور بوالية سطيؼ، حماـ الصالحيف ببسكرة، أما عف المنابع الحموية حماـ الشال

 3مف المنابع المحصاة. % 60غير مستغمة التي ال تزاؿ عمى حالتيا الطبيعية ما يفوؽ 
 الصحراءالتضاريس و  -د 

تتنابع مف  ، وىياالمتدادتتربع الجزائر عمى أربعة أنواع مف التضاريس المتباينة مف ناحية 
الشماؿ إلى الجنوب، ففي الشماؿ تمتد سيوؿ التؿ الجزائري مثؿ " سيوؿ متيجة " " وىراف "، وثمة سيوؿ 
داخمية منيا "سيوؿ تممساف" مثؿ " جباؿ شيميا" باألوراس بالشرؽ، وقمة " الال خديجة" بجرجرة بمنطقة 

جباؿ التي تتميز بيا تضاريس الجزائر و"جباؿ القصور " و"الونشريس"  وغيرىا مف ال القبائؿ الكبرى،
 والتي يمكف استغالليا في تطوير السياحة الجبمية، خاصة وأف ىذه الجباؿ تتوفر عمى مقومات الجذب

                                                 
 .116محمد اليادي لعروؽ، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
  ممتقى وطني حوؿ فرص ومخاطر السياحة الداخمية في الجزائر، يومي ،السياحة المستدامة وأثرىا عمى التنمية  بالجزائرأمحمدي بوزينة أمنة، 2 
 .10، ص2012نوفمبر 19-20

 .108مرجع سبؽ ذكره، ص حميدة بوعموشة،3
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مف جماؿ الطبيعة غابات وثموج مثؿ الشريعة، تيكجدا، مما يؤىؿ ىذا المنتوج السياحي ليرؽ  يالسياح
 1لسياحة الترفييية الجبمية.الطمب عميو وتمبية رغبات ىواة ا إلى مستوى

جنوب الجزائر يمثمو األطمس الصحراوي ويظير في الصحراء الجزائرية الممتدة عمى مساحة 
مف المساحة الكمية لمبالد، وتحتوي عمى عدد كبير مف الواحات المتناثرة  % 80شاسعة تشكؿ أكثر مف 

ىضاب صخرية وسيوؿ حجرية، ومف عبر الصحراء، تتميز بغابات النخيؿ وتربة خصبة وكثباف رممية و 
ىذه المناطؽ بسكرة، غرداية ، أدرار، واد سوؼ، عيف صالح، ورقمة، تمنراست...، وأكثر ما يميز صحراء 

التي تكتسي أىمية كبيرة في التراث الطبيعي لمبالد، كما تحتوي صخورىا و  بتمنراست اليقارالجزائر منطقة 
الحياة بيذه المنطقة منذ العصور الجيولوجية القديمة تعود إلى  عمى بقايا حيوانية ونباتية تدؿ عمى وجود

أكثر مف عشرة أالؼ سنة، كالزرافة، وحيد القرف، ومف كؿ ىذا تعتبر صحراء الجزائر منتوجا سياحيا ثريا 
 2ومتنوعا يجب حمايتو واستغاللو لمنيوض بالسياحة الصحراوية لتصبح موردا لتحقيؽ إيرادات سياحية.

 قومات التاريخية في الجزائرنيا: الماث
 إرثاتعتبر المقومات التاريخية واألثرية مغريات سياحية ىامة، والجزائر مف الدوؿ التي تمتمؾ 

الذي يتميز  التاريخ مرورا بمختمؼ المراحؿ التاريخية ليذا البمد، أعماؽتمتد جذوره في  تاريخيا حضاريا،
 3الثميف. رثاإلالتي تعكس  األثريةبتنوع حضاراتو ومواقعو 

، مما أورثيا خاصية تتسـ بتنوع ورلقد احتكت الجزائر بالعديد مف الحضارات عبر مختمؼ العصو  
 حضاراتو التي تعكس عمؽ وأصالة ىذا البمد مف خالؿ:

 المواقع التاريخية -1
 ومف أىـ المواقع التاريخية والحضارية التي تتوفر عمييا الجزائر موقع " الطاسيمي" الذي يعتبر مف 

وىذا  ،وتنوع عاداتيا وتقاليدىا وتنوع خصائصيا حيث طبيعتيا الجيولوجيةأىـ وأروع المواقع العالمية، مف 
والتمتع بجماليا انطالقا مف أغنى المناطؽ التي تتمتع  واالستكشاؼما يفتح أماميا فرصا عديدة لمراحة 

ودة في "غرداية" ، "أدرار"، "تيميموف"، بمواقع أثرية جذابة وىي "تمنراست" وصوال إلى بساتيف النخيؿ الموج
"بسكرة"، "تقرت"، "ورقمة"، "القرارة"، والمعروفة بػ"دقمة نور"، يضاؼ إلى ذلؾ التظاىرات الثقافية العديدة 

بالمواسـ مثؿ " موسـ الربيع" وأشيرىا تظاىرات  التي تعرؼ التي تحتضنيا مختمؼ مناطؽ صحراء الجزائر
                                                 

 .348، ص1989الجزائر،  واإلشيار،، المؤسسة الوطنية لمنشر االقتصادي واالجتماعيالدليؿ  1
، الممتقى الوطني  األوؿ (حالة الجزائر، تونس، المغرب)طاع السياحة في دول شمال إفريقيا، دراسة مقارنة لواقع ق، تقرورت محمد بوفميح نبيؿ، 2

 .7، ص، الجزائر2010ماي  12-11، يومي االفاؽحوؿ السياحة في الجزائر، الواقع و 
 .31ص ،مرجع سبؽ ذكره عشي صميحة،3



واقع السياحة في الجزائر                                 الفصل الثاني                             

37 

 

مي عف تمؾ الصناعات التقميدية التي تتناغـ أشكاليا في ىندسة مستمدة مف " طريؽ الواحات" دوف التخ
 1تاريخ المنطقة مثؿ " السجاد" و"حمي الفضة".

 المدن السياحية -2
كثيرة ىي مرافؽ السياحة الترويجية والعائمية في مختمؼ مدف ومناطؽ الجزائر ولكؿ منيا نكية  

نتجعات البحرية إلى المرتفعات الجبمية الخضراء التي خاصة فمف الشواطئ المتوسطية حيث المسابح والم
لى الكورنيش واألرصفة البحرية  تنعش الخدمات السياحية صيفا وفي الشتاء حيث التزلج عمى الجميد، وا 
وصوال إلى بعض المدف الجزائرية المتميزة بعرؽ الموسيقى األندلسية وأخيرا وصوال إلى الصحراء التي 

 2 ، وتتمثؿ ىذه المدف السياحية في اآلتي:يا وغروبياتحي المخيمة بشروؽ شمس
 ىي أكبر مدف البالد وتقع عمى شاطئ المتوسط في منتصؼ الطريؽ الساحمي الذي  :الجزائر العاصمة

يربط تونس شرقا بالمغرب، وىي أجمؿ مدف ساحؿ البحر األبيض المتوسط، وتنتشر أحياؤىا ومبانييا فوؽ 
 .البحر مجموعة مف التالؿ المظمة عمى

 اآلف الفرنسي، وىو  لالحتالؿاحي أقيـ عمى منطقة كانت ممرا ىو مجمع سيو  :شاطئ سيدي فرج
عامر بالمرافؽ السياحية والفنادؽ والمطاعـ وأماكف لمترفيو واأللعاب المائية كما يضـ مسرحا مفتوحا 

 .ومرافؽ خاصة لمعالج الطبيعي باستخداـ مياه البحر
 :مات السياحية المتطورة مف فنادؽ فخمة وقرى سياحية ومطاعـ فاخرة، ومف وفييا أماكف لمخد تيبازة

 أماكف الجذب السياحي في منطقة العاصمة مدينة " شرشاؿ" السياحية.
 :مف مميزاتيا الكثيرة ىي أنيا واحدة مف مراكز الموسيقى األندلسية كما يشار إلى تميز  قسنطينة

 افة إلى منتوجاتيا مف الصناعات الحرفية التقميدية.مطبخيا بالوجبات التقميدية الشييرة باإلض
 الباىية كما يطيب ألىميا أف يسموىا وىي ثاني أكبر مدينة في الجزائر وعاصمة الغرب  وأ :وىران

ومف معالـ المدينة "حي  الجزائري، واقعة عمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط في أقصى غرب البالد
وعيف الترؾ  ـ1796األوؿ مف نوفمبر وجامع الباشا المبني عاـ  الدرب" وحي المدينة الحديثة وساحة

فيو برج "سانت كروز" الذي و  السياحية التي تتوافر فييا الفنادؽ وفييا مجمع األندلس السياحي المطؿ
 أسسو اإلسباف.

                                                 
كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  ،مذكرة ماستر ،(ية جيجلدراسة حالة وال)السياحي بالجزائر  االستثمارفاق اواقع و عنابة عيمر، 1

 .38، ص2012 جامعة جيجؿ،
، جامعة الممتقى العممي الدولي حوؿ السياحة رىاف التنمية المستدامة ،(دراسة حالة البميدة) واقع السياحة في الجزائر، وآخروفمالؾ خديجة،  2

 .15،16، ص ص2012أفريؿ  25-24البميدة، يومي 
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 ىي مف المدف المجاورة لوىراف، وتعد مزيجا مف التراث األندلسي والتركي وتشتير ىذه  :مستغانم
 ينة بكونيا منبعا لمفنوف والموسيقى والثقافة وفييا مسرح مكشوؼ.المد
 عنابة  وممارسة الرياضة، وتعتبر لالستجماـتوجد عمى  مرتفعاتيا مرافؽ سياحية تضـ منتجعا  :عنابة

 اليوـ مركزا تجاريا وصناعيا.
 زرقة مياه تتميز جيجؿ بجباليا وكيوفيا المدىشة وحوليا غابات كثيفة تشكؿ بخضرتيا مع  :جيجل

ؼ السياح ومف معالميا الكورنيش البحري التجعؿ منيا مقصدا آلوتزخر بمعالـ أثرية  البحر مشيدا خالبا
 مف الحيوانات والطيور. االمطؿ عمى مناظر غاية في الروعة وكذلؾ توجد بيا حديقة كبرى تضـ أصناف

 اطة بالحدائؽ وكروـ البرتقاؿ وىي مح ،ىي مركز إداري وتجاري تشتير بمنتجاتيا الزراعية: البميدة
  .والزيتوف وأشجار الموز وحقوؿ القمح والشعير، فييا مرتفعات الشريعة المشيورة بمرافؽ التزلج عمى الثموج

 تقع عمى ساحؿ المتوسط وشاطئيا مطؿ عمى خميج في مشيد فائؽ الجماؿ يجمع بيف الغابات  :بجاية
 لسياحية لممدف البحرية.الخضراء  ومياه البحر وتزدىر فييا الخدمات ا

 والثقافية  االقتصاديةمدينة قائمة بحاليا، تبرز لمسائح بعد زيارتو ليا عظمة وانسجاـ الحياة  :تيمقاد
خالؿ العيد الروماني، شيدىا اإلمبراطور "تراجاف" بيدؼ التصدي ليجومات أىالي جباؿ األوراس ويقاـ 

 ت الطابع الثقافي السياحي.فييا حاليا أىـ الميرجانات والمحافؿ الدولية ذا
 التراث الثقافي -3

تممؾ الجزائر رصيدا ثقافيا غنيا يتمثؿ في إرث مف العادات والتقاليد المحمية، وثروة مف  الفنوف  
"البرنوس" ناعة النسيج كصناعة "الزرابي"، التقميدية التي تعبر عف ثقافة أصالة ىذا المجتمع منيا، ص

بعض مناطؽ البالد مثؿ: بوسعادة، السور، بسكرة، واد سوؼ، غرداية، و"القندورة" التي  اشتيرت بيا 
وىناؾ أيضا "صناعة الحمي" مف الذىب والفضة تحمؿ نقوش في أشكاؿ مختمفة، كما يعتبر "الطرز" مف 

 1الصناعات التقميدية الرائجة في الكثير مف مناطؽ البالد كالعاصمة، قسنطينة، وىراف، تممساف.....
 : المؤشرات السياحية في الجزائرالمطمب الثاني

 طاقات اإليواء أوال:
 القادميف  لموحدات الفندقية وكؿ المؤسسات المعدة الستقباؿ السياح االستيعابيةتمثؿ الطاقة الفندقية القدرة 

                                                 
 .42مرجع سبؽ ذكره، ص عنابة عيمر، 1
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إلى الدولة السياحية المضيفة، وتعد الطاقة الفندقية أحد المؤشرات التي بواسطتيا يمكف قياس 
 سرةاآل قطاع في بمد معيف، وفي حالة الجزائر نجد توزيع الطاقة اإليوائية بمعيار عددمدى تقدـ ىذا ال

  عمى حسب تصنيفاتيا كما يبينيا الجدوؿ التالي:
 (2011-2000سرة خالل الفترة )(: تطور الطاقة الفندقية بمعيار عدد اآل07الجدول رقم )

 %معدل التغير سرةإجمالي عدد اآل السنوات
2000 77424 - 
2001 72485 -6.37 
2002 73548 1.46 
2003 77473 5.33 
2004 82034 5.88 
2005 83895 2.26 
2006 84869 1.16 
2007 85000 0.15 
2008 85876 1.03 
2009 86383 0.59 
2010 92377 6.93 
2011 92737 0.38 

 www.mta-gov.dzباالعتماد عمى:وزارة السياحة  المصدر:

بمعدؿ تغير  2002( أف طاقة اإليواء عرفت ارتفاعا في سنة 07الجدوؿ رقـ ) نالحظ مف خالؿ 
سنة  %6.93، حيث حققت أعمى معدؿ قدر بػ 2011إلى غاية سنة  االرتفاعداـ ىذا  كما 1.46%
السياحي،  االستثماروىذا راجع إلى ضعؼ  كاف بمعدالت منخفضة سرةاآلعدد  ارتفاع، إال أف 2010

ذلؾ عمى ضعؼ تدفؽ رأس الماؿ الخاص إلى القطاع السياحي انعكس العقار، مما باإلضافة إلى مشكؿ 
مصنفة الغير الأما فيما يخص توزيع طاقة اإليواء حسب التصنيؼ نجد أف الفنادؽ ، وخاصة األجنبي

وىذا راجع لدعـ الدولة لمقطاع الخاص مف  ،2008سنة  %66.2استحوذت عمى نسبة أكبر قدرت بػػػ 
الذي ييدؼ إلى إعادة  2000السياحي، باإلضافة إلى برنامج الحكومة لسنة ستثمار االأجؿ تشجيع 

( يوضح 08الجدوؿ رقـ )إعادة تصنيؼ الكثير مف الفنادؽ و تأىيؿ شبكات الفنادؽ، وىذا ما أدى إلى 
 ذلؾ:
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 (2011-2000(: توزيع طاقة اإليواء حسب التصنيف خالل الفترة )08الجدول رقم )
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 السنوات

 4948 4948 5455 5455 5455 5455 4590 6200 نجوم 5
 3750 3560 3950 3743 3743 3743 3383 5100 نجوم 4
 13180 13090 11700 11601 11225 11225 14807 30330 نجوم 3

 8070 8070 6044 5843 5843 5843 5800 5190 نجمتين
 3804 3804 2378 2378 2378 2378 2315 3322 نجمة واحدة
 58985 85905 56856 56856 56356 56225 53000 27100 غير مصنفة
 92737 92377 86383 85876 85000 84869 83895 77242 سرةإجمالي عدد اآل

 WWW.ONS.DZ//then-sta .html   إلحصائيات بالجزائر باالعتماد عمى:الديواف الوطني ل در:المص

 قات السياحيةثانيا: التدف
  التدفقات السياحية الوافدة إلى الجزائر -1

( 2013-2000الفترة )شيدت التدفقات السياحية الوافدة إلى الجزائر تطورا مستمرا خالؿ   
 ذلؾ.الموالي يبيف الجدوؿ و 

 (2013-2000السياح الوافدين إلى الجزائر خالل الفترة ) د(: تطور عد09الجدول رقم )
 معدل التغير عدد السياح السنوات

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

865984 
901416 
988061 
1166287 
1233719 
1443090 
1637582 
1740000 
1772000 
1911506 
2070496 
2394887 
3200000 
4000000 

- 
4.1 
9.61 
18.03 
5.78 
16.97 
13.47 
6.25 
1.83 
7.29 
8.32 
15.67 
33.62 
25 

 www.mta-gov.dzباالعتماد عمى:وزارة السياحة  المصدر:
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 (2000-2013): تطور عدد السياح الوافدين إلى الجزائر خالل الفترة(07)الشكل رقم
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 (.09البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ)الطالبتيف باالعتماد عمى  دمف اعدا :صدرمال

تتميز بتزايد  2013-2000بأف عدد السياح الوافديف إلى الجزائر خالؿ الفترة  الشكؿنالحظ مف  
ويعود سبب االرتفاع ، 2013سنة 4000000إلى 2000سائح سنة  865984مستمر، حيث ارتفعت مف

بالنشاط  ىتماـااللى تحسف الظروؼ األمنية واالستقرار الذي تعيشو الجزائر مقارنة بالدوؿ المجاورة وكذا إ
ويعتبر نصيب الجزائر مف السياحة الدولية الوافدة ضئيال مقارنة بدوؿ المنطقة العربية، وفي حي السيا

بييف أكبر و البرتغاؿ واألردف، إذ يمثؿ السياح األور ، تركيا حر األبيض المتوسط مثؿ اليوناف،منطقة الب
  .حصة مف إجمالي السياح األجانب الوافديف إلى الجزائر

 ة العكسيةالتدفقات السياحي -2
 1253901حوالي  2003يقصد بيا الجزائرييف الموجييف إلى الخارج، حيث بمغ عددىـ سنة 

 .، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾاالرتفاعسائح غادروا الجزائر إلى وجيات مختمفة واستمرت في 
 2009-2003(: تطور السياحة العكسية لمفترة 10جدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
عدد الجزائريين 
المتوجيين إلى 

 الخارج
1253901 1416861 1513491 1349113 1500000 1539406 1677000 

 .وزارة السياحة الجزائرية إحصائياتعمى  باالعتماد تيفلبامف إعداد الطالمصدر: 
رغـ التراجع  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف عدد السياح الجزائرييف المتوجييف إلى الخارج في ازدياد

 ،2006يف إلى الجزائر ابتداءا مف مقارنة مع عدد السياح الوافدال، لكف عند 2006الطفيؼ المسجؿ سنة 
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، ويعتبر ىذا الى الخارجياح الجزائرييف المتوجييف نالحظ ارتفاع عدد السياح الوافديف أكثر مف عدد الس
ستقبؿ لمسياح بدال مرة الدولة لجعؿ الجزائر بمد اتجاه جيد وعيد جديد بالنسبة لمسياحة الجزائرية يعكس إدا

فيما يخص أىـ الدوؿ المصدرة لمسياح إلى الجزائر نجد تونس وفرنسا تحتؿ الصدارة، ففي و  مف اإلرساؿ
مف فرنسا، والسبب في ذلؾ  112241سائحا مف تونس و  485033شيدت الجزائر توافد  2011سنة 

 يما، حيث أف معظـ الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تقطف بفرنسايعود لمعالقات التي تربط الجزائرييف ب
 :( يوضح11الجدوؿ رقـ )وتونس إضافة  إلى قرب المسافة و 

 (: أىم الدول المصدرة لمسياح إلى الجزائر11الجدول رقم )
 ألمانيا تركيا المغرب إيطاليا الصين إسبانيا مالي فرنسا تونس البمد

 9492 9653 17218 19127 20153 28051 34478 112241 485033 عدد السياح

 Ministère du tourisme et l’artisanat, Evolution des entrées aux frontières des touristesالمصدر:
par pays de provenance. 

 تدفق السياح حسب عدد الميالي السياحية -3
 جدوؿ التالي:لتقدير تدفؽ السياح حسب عدد الميالي السياحية نستعيف بال

 (2011-2003بالجزائر لمفترة) (: تطور تدفق السياح حسب عدد الميالي السياحية12الجدول رقم )

 السنوات
الجزائريين 
 غير المقيمين

األجانب غير 
 المقيمين

 الجزائريين المقيمين
األجانب 
 المقيمين

مج الميالي 
 السياحية

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

200830 
100544 
124519 
207250 
269024 
217179 
228931 
231237 
232183 

175208 
293087 
359813 
321341 
344831 
378568 
445536 
522866 
613184 

3867621 
4128626 
4169762 
4310938 
4503439 
4705524 
4921547 
5141663 
5435427 

80579 
20800 
52543 
65687 
42646 
45272 
49825 
43568 
48678 

4324238 
4543057 
4706637 
4905216 
5119940 
5346543 
5645839 
5939334 
6329472 

Ministère du tourisme et l’artisanat :المصدر 
 Répartition des nuitées Hôtelières par Nationalités (2003-2010). 

 Répartition des nuitées Hôtelières par mois et par nationalités année 2011. 
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نالحظ مف خالؿ البيانات الواردة في الجدوؿ أف تدفؽ السياح حسب عدد الميالي السياحية عرؼ  
 لمقيميفغير االقيميف واألجانب مالغير الدد الميالي السياحية بالنسبة لمجزائرييف تطورا مستمرا حيث بمغ ع

وعدد الميالي السياحية بالنسبة لمجزائرييف المقيميف  2003 سنة 37603ػة بػمقارن 2011سنة  845367 
 .2003ليمة سياحية سنة  3948200 ػػػمقارنة بػ 2011سنة  5484105واألجانب المقيميف بمغ 

 السياحة ضمن المخططات الوطنية مب الثالث:المط
السياحية عبر كافة  المنشأةقامت الدولة الجزائرية عبر العديد مف المخططات التنموية، بوضع   

 المحددة والمتمثمة في: االقتصادية واالجتماعيةالوطف في إطار برامج التنمية 
 (1969-1967المخطط الثالثي ) -أوال

( بالنسبة لكؿ القطاعات لـ تحدد أولويات 1979-1967طور المتبناة في البداية ) الت استراتيجيةإف      
نما كاف ىذا القطاع مدمجا في المخطط الوطني لمتنمية فيو الحكومة والذي شرعت  لمقطاع السياحي، وا 

 مف خالؿ ميثاؽ السياحية 1966فبعدما رسمت الجزائر سياستيا السياحية لما بعد ، 1967في بداية عاـ 
( 1969-1967بقي عمييا تجسيد ىذه السياسة عمى أرض الواقع، فكانت البداية مع المخطط الثالثي )

سرير فقط، أي بنسبة  2736سرير، لكف لـ ينجز منو سوى  11690والذي تقرر في ىذا المخطط إنشاء 
 مف المشروع فقط. 23%

 (1969-1967(: حصيمة برنامج الثالثي)13الجدول رقم )

 مقررةالعمميات ال
سرة عدد اآل

 المبرمجة
 النسبة المئوية

سرة عدد اآل
 المنجزة

النسبة 
 المئوية

 العجز

 سرةعدد اآل
النسبة 
 المئوية

 64.5 4360 35.5 2406 51.7 6766 محطات شاطئية
 84.6 1396 15.4 254 12.6 1650 محطات حضرية
 84.3 1532 15.7 286 13.9 1818 محطات صحراوية

 76.2 2847 00 00 21.8 2847 ةحمامات معدني
 77.5 10135 22.5 2946 100 13081 المجموع

 وزارة السياحة والصناعات التقميدية، مديرية اإلحصائيات. المصدر:

حيث لـ يتـ  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أنو تـ التركيز عمى المنتوج السياحي الشاطئي والصحراوي،  
لـ  إنجازىا ا أف نسبة اإلنجاز لألنواع السياحية المقدر، كم1969سرير في نياية  2946إنجاز سوى 

والحجـ األكبر لإلنجاز كاف لمسياحة  %77.5تكف في مستوى التقديرات حيث شكمت عجزا بنسبة 
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الدرجة الثانية  فيوتأتي  وىو ما يدؿ عمى التركيز عمى السياحة الشاطئية %35.5الشاطئية بنسبة 
فنادؽ )الميري بورقمة، القايد ببوسعادة، المرحبا باألغواط(،  03 السياحة الصحراوية، حيث تـ إنجاز

ويعود سبب ىذا العجز إلى ضعؼ قدرات اإلنجاز وسوء التسيير والمراقبة وعدـ وجود شركات متخصصة 
 مثؿ ىذه المشاريع. إنجازفي 

 (1973-1970المخطط الرباعي األول)-نيااث
ة إيواء سياحي، ومف أجؿ ذلؾ برمج إنجاز سرير كطاق 35000خالؿ ىذا المخطط تقرر بموغ 

مميوف  700 ػػػػػذات طابع صحراوي، وتخصيص غالؼ مالي يقدر ب 1ومشاريع ذات طابع ساحمي 10
  1.مميوف دينار جزائري المبرمج في ىذا المخطط 27736دينار جزائري لمقطاع السياحي مف أصؿ 
 قطاعات خالؿ ىذا المخطط:عمى مختمؼ ال االعتماداتوالجدوؿ الموالي يوضح توزيع 

 عمى مختمف القطاعات خالل المخطط الرباعي األول االستثمارات(: توزيع 14جدول رقم )
 الوحدة: مميون دج       (       1970-1973)                                    

 النسبة المئوية المبمغ المخصص لكل قطاع القطاعات
 45 12400 الصناعة
 15 4140 الزراعة

 08 2307 اليياكل األساسية
 05 1520 السكن
 10 2718 التربية

 02.5 0700 السياحة
 02 0585 التكوين

 03.5 0934 الضمان االجتماعي
 03.2 0870 اإلدارة
 03.0 0800 النقل

 03.1 0760 متفرقات
 100 27734 المجموع

 (.73-70ط الرباعي )التييئة العمرانية، إنشاء المخطوزارة السياحة و  المصدر:

                                                 
 ، جامعة الجزائر،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،، مذكرة ماجستيرواقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورىاعبد القادر ىدير، 1

 .149،150صص  ،2006
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 االستثماراتلقطاع السياحة مف إجمالي  %2.5نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أنو لـ يخصص سوى 
مميوف دج ما يؤكد مواصمة تيميش القطاع  700يعادؿ ما ، األوؿ المبرمجة خالؿ المخطط الرباعي

 السياحي.
 يمي:المخصصة لمقطاع السياحي كانت موزعة كما  االستثماراتىذه القيمة مف 

  مميوف دج. 420المشاريع القديمة التي تعود إلى المخطط الثالثي 
  مميوف دج والتي كانت موزعة كما يمي: 280المشاريع الجديدة خصص ليا 
  : ؛مميوف دج 44الدراسات واليياكؿ القاعدية خصص ليا 
 : ؛دج مميوف 221اإلقامة السياحية ) الفنادؽ( خصص ليا 
  :ميوف دج.م 15النقؿ السياحي خصص لو 

مف خالؿ التوزيع السابؽ نالحظ أف الصناعة الفندقية خصص ليا مبالغ معتبرة فيي تستولي عمى 
المخصصة لممشاريع الجديدة في ىذا المخطط، وفي نياية  االستثماراتمف إجمالي مبالغ % 85أكثر مف 

 . %34.45سرير فقط بمعدؿ إنجاز يقدر بػ  6860المخطط الرباعي األوؿ بمغت اإلنجازات 
 الجدوؿ الموالي يوضح طاقات اإليواء المحققة في نياية المخطط الرباعي األوؿ :و  

                                 السياحيج عي األول حسب نوع المنتسرة المنجزة خالل المخطط الرباعدد اآل(:15ول رقم )الجد
 الوحدة: سرير

 المجموع لمعدنيا المناخي الحضري الصحراوي الشاطئي نوع المنتج
 6860 300 300 7100 1250 4300 عدد األسرة

 100 04.37 04.37 10.34 18.22 62.68 النسبة المئوية
 وزارة السياحة.المصدر: 

ة الساحمية سرة  المنجزة خالؿ ىذا المخطط في السياحمف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ تركز اآل       
لة ال زالت تيتـ بالمنتجات السياحية األخرى، والمخطط سجؿ يدؿ عمى أف الدو والسياحة الصحراوية، 

السياحي وسوء التسيير باإلضافة إلى إدخاؿ مما تبقى  لالستثمارعجزا بسبب ضعؼ الميزانية الموجية 
 مف المخطط الثالثي ضمنو.

 1978سنة ( و 1977-1974طط الرباعي الثاني )ثالثا: المخ
يع التي لـ تنجز في الفترات السابقة باإلضافة إلى برمجت إنجاز ىذه الفترة خصصت لمتابعة المشار      

 1980سرير قبؿ نياية سنة  6000لى سرير وذلؾ لموصوؿ إ 25000مشاريع جديدة تيدؼ إلى تحقيؽ 
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مميوف دينار جزائري، أما بخصوص نسبة  1230لنسبة لمميزانية المخصصة في ىذا المخطط بمغت وبا
المخصصة ليا  االستثماراتفقد بمغ مقدار  1978أما بالنسبة لسنة ، %41بػ تحقيؽ إنجاز المشاريع فقدر 

 سرير. 860مميوف دينار جزائري بحيث تـ إنجاز  328.5بػ 
والذي  1976( ىو صدور الميثاؽ الوطني لسنة 1978-1967وفي األخير فإف ما ميز ىذه الفترة )    

 1خمية الجماعية عمى حساب السياحة الدولية.السياحة الدا أوأعطى أىمية كبيرة لمسياحة الشعبية 
 (1984-1980رابعا: المخطط الخماسي األول )

 وقد تناوؿ ما يمي:     
 ؛برمجة الفندقة الحضرية_ 
 ؛توسيع الفندقة الصحراوية_ 
 ؛توسيع الحمامات المعدنية_ 
 في المشاريع المستقبمية. تييئة مناطؽ التوسيع السياحي، واعتمادىا مف قبؿ المتعامميف اآلخريف كأنماط_ 
مميوف دينار جزائري،  3400أما بخصوص الميزانية المخصصة في ىذا المخطط الخماسي فقدرت بػ     

 المتعمقة بالعمميات المنجزة والجديدة. تغطية النفقاتبرمجت مف أجؿ 
      وللمنتج خالل المخطط الخماسي األ (: توزيع المشاريع السياحية حسب نوع ا16الجدول رقم )

 المجموع مخيمات حضري مناخي معدني صحراوي شاطئي نوع المنتج
 89 40 32 05 09 01 02 عدد المشاريع

 16.550 1.200 6.90 1.150 1.650 2.350 3.300 سرةعدد اآل
 وزارة السياحة الجزائرية.المصدر: 

لمخيمات والسياحة نالحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ باف أكبر عدد مف المشاريع ينصب عمى ا      
مشروع وىو ما يعادؿ  89مشروع مف  20، تـ إنجاز الخماسي األوؿالحضرية، وفي نياية المخطط 

 سرير. 46.830سرير فقط، بعجز يقدر بػ  4050
  (1989-1985خامسا: المخطط الخماسي الثاني )

لذا خصصت  االقتصادي أدركت الدولة الجزائرية في ىذا المخطط أىمية السياحة في تفعيؿ النشاط      
برنامج مالي كبير ىدفو متابعة سياسة التييئة السياحية، تطوير الحمامات المعدنية والمناخية، تنويع 

                                                 
جامعة محمد  كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، ، مذكرة ماجستير،الية المسيمة(تنمية السوق السياحية بالجزائر )دراسة حالة و بزة صالح،  1

 .68ص، 2006المسيمة، ، بوضياؼ
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في الطمب السياحي ليذا  االستثمار والتحكـالمتعامميف كالجماعات المحمية والقطاع الخاص، المركزية 
 1ر جزائري لتحقيؽ ىذه المشاريع.مميوف دينا 1800الغرض خصصت الدولة غالؼ مالي قدره  

السياحية في الجزائر االستراتيجية المبحث الثاني:  
إف الحركية المستمرة التي تميز القطاع السياحي تدعو إلى إعداد مخططات عمى المدى البعيد 

جؿ النيوض بالقطاع السياحي واالستفادة مف اآلثار أتوضح اإلستراتيجية التي تتبناىا كؿ دولة مف 
نموية المصاحبة ليذه الحركية، حيث أصبحت تنمية القطاع السياحي في الجزائر تشكؿ أولوية مف الت

 أولويات الدولة فعممت عمى إتباع سياسات وبرامج تيدؼ إلى ترقية القطاع وتحسيف مركزه التنافسي. 
 الشراكة في المجال السياحيو  االستثمار المطمب األول:
السياحية بشكؿ خاص تشكؿ صناعة القرف الواحد  ستثماراتواالبشكؿ عاـ،  االستثماراتإف 

السياحية بالرغـ مف وجود  باالستثماراتواعي المغرية والحافزة لألخذ والعشريف، حيث نجد ىناؾ مف الد
ولة تطورىا، والدواستمرارىا و  ميااحساسية لشروط قي االستثماراتشد أنواع أمحددات، والتي تعد قيود و 

قفزة نوعية في  1989))بعد ، لذا عرفت مرحمة ما بعد المخططاتاالستثماراتدا أىمية الجزائرية تعي جي
 مجاؿ االستثمار السياحي.

 :في القطاع السياحي الجزائري االستثماروسوؼ نتطرؽ ىنا إلى واقع     
 أوال:اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر 
 القوانين العامة لالستثمار: -1

التي تنظـ مجاؿ االستثمار عامة دوف أي تخصيص لنوع مف االستثمارات  وىي تمؾ القوانيف
الذي مف و  االستثماري ا عاما ينظـ النشاط وترجع أىمية دراسة ىذه القوانيف إلى أنيا تعتبر مرجعة ػالمعين

 ضمنو االستثمار السياحي، وتتمثؿ أىـ القوانيف فيمايمي :
 القرض:قانون النقد و  -1-1

 2ييدؼ إلى:و  ضالمتعمؽ بالنقد والقر  1990فريؿ أ 14الصادر في90-10 القانوف رقـ ىو 
 تنظيـ قواعد اقتصاد السوؽ؛_
 تنظيـ سوؽ الصرؼ؛_ 
 حركة رؤوس األمواؿ؛_ 

                                                 
كمية العموـ التجارية االقتصادية  مذكرة ماستر، ،(دراسة حالة الجزائر) في تطوير قطاع السياحة ستثماراالدور مناخ زىرة دفاس، سالؼ ميمش،  1

 .52،53ص ص  ، 2012وعمـو التسيير، 
2
 Hocine benissad , Algérie restructuration et économiques(1979-1993),OPU, 1994, p 124-125. 
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 إعادة ىيكمة النظاـ المصرفي الجزائري؛ _
             .يإعادة تنظيـ البنوؾ التجارية ودورىا في تمويؿ استثمارات المؤسسات وتحديدىا مياـ البنؾ المركز  _
في مختمؼ األنشطة  االستثماررؤوس أمواليـ إلى الجزائر قصد يسمح ىذا القانوف لغير المقيميف بتحويؿ و 

 1بما فييا النشاط السياحي وذلؾ وفؽ الشروط التالية:
  المستخدميف الجزائرييف؛جديدة ودائمة، وتأىيؿ اإلطارات و خمؽ مناصب شغؿ 
 ة والعممية وتوازف سوؽ الصرؼ.التمكف مف الوسائؿ التكنولوجي 
 1993أكتوبر 5المؤرخ في93-12 صدر المرسـو التشريعي رقـ  :1993قانون االستثمار لسنة -1-2

ري عمى رأس الماؿ الخاص الوطني االقتصاد الجزائ انفتاح، والذي يخص االستثماراتبترقية  والمتعمؽ
ب، وتجسيدا األجانومييف والخواص الوطنييف و بيف المتعامميف العم لالختالؼاألجنبي وال يترؾ مجاال و 

صالحيات  خولت ليا االستثمارر وكالة مكمفة بترقية ومتابعة أحدثت الجزائ لالستثمارلمسياسة التشجيعية 
الجبائية والجمركية، زيادة عمى تقديـ تسييالت ودعـ تقني  االمتيازاتمعتبرة فيما يخص منح 

 2.لممستثمريف
بالجزائر الصادر في  االستثمارحدد القانوف المتعمؽ بتطوير : 2001لسنة  االستثمارقانون  -1-3

منجزة في النشاطات المنتجة لمسمع األجنبية والالوطنية و  االستثماراتيطبؽ عمى  النظاـ الذي 2001سنة 
 أو الرخصة ويتـ انجازىا بحرية تامة مع االمتيازالتي تنجز في إطار منح  االستثماراتذا وك ،والخدمات

         3مراعاة التنظيمات المتعمقة بالنشاطات وحماية البيئة.
 القوانين السياحية الحديثة: -2
حيث تيدؼ  قامت الجزائر بإصدار مجموعة مف القوانيف التي تستيدؼ بصفة مباشرة القطاع السياحي، 

 السياحي فيمايمي: اراالستثمتتمثؿ أىـ القوانيف التي تنظـ تطوير ىذا القطاع، و مف ورائيا إلى تنشيط و 
 القانون المتعمق بالتنمية المستدامة لمسياحة:-2-1
المتعمؽ بالتنمية المستدامة لمسياحة، يحدد  2003فيفري  17المؤرخ في  03-01القانوف رقـوىو   

 4أدوات تنفيذىا وييدؼ إلى :كذا تدابير و لألنشطة السياحية و ىذا القانوف شروط التنمية المستدامة 
                                                 

1
 Charvin Robert, Guesmi Ammar, le cadre juridique de investissements étrangères en Algérie et France, 

Algérie en mutation , 2001, P 213 .  
2
،الوتعلق بترقٍت االستثواراث الصادرة 1993/10/05الوؤرخ فً: 93-12دة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن الجرٌ  

 .64،العدد 1993/10/10فً:
3
طىٌراالستثواراث، ، الوتعلق بت21/10/2001الوؤرخ فً:  11-01الجرٌدة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن  

 .12، العدد21/10/2001الصادرة فً: 
4
،الوتعلق بالتنوٍت الوستداهت للسٍاحت، 2003/02/19الوؤرخ فً: 03-01الجرٌدة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن   

 .  11،العدد2003/02/24الصادرة فً:
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  تطوير الشراكة في السياحة؛و  ستثماراالترقية 
 إدماج مقصد"الجزائر" ضمف السوؽ الدولية لمسياحة مف خالؿ ترقية صورتيا السياحية؛ 
  ؛واالستقباؿدرات اإليواء لممؤسسات السياحية قصد رفع ق االعتبارإعادة 
  تطوير أشكاؿ جديدة لألنشطة السياحية؛تنويع العرض السياحي و 
 ف في مجاؿ السياحة؛تمبية حاجات المواطني 
 الثقافية والتاريخية وتثميف المعيشة وتنمية الموارد الطبيعية و ية البيئة وتحسيف إطار المساىمة في حما

 التراث السياحي؛
 المتوازف لمنشاطات السياحية؛ات السياحية والتطوير المنسجـ و تحسيف نوعية الخدم 
  تنمية الشغؿ في ميداف السياحي.ترقية و 

نشاء ىيئة عمومية تسمى الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية، ميمتيا تنفيذ ومتابعة كما نص عمى إ
عادة بيع أو تأجية، تتولى اقتناء وتييئة وترقية و عممية التنمية السياحي لممستثمريف داخؿ  األراضير ا 

وسيع مجاؿ الدولة عمى تنجاز المنشآت السياحية، كما تسير توسع والمواقع السياحية المعدة إلمناطؽ ال
اإلعالـ السياحييف، حيث تحظى الترقية السياحية بكؿ أشكاؿ الدعـ واإلعانة مف الدولة الترقية و 

والجماعات اإلقميمية، وتساىـ فييا الدواويف المحمية لمسياحة والجمعيات السياحية، والممثميات الدبموماسية 
 1.والتجارية الجزائرية الموجودة بالخارج

 واستغالل الشواطئ السياحية: باستعمالمق القانون المتع-2-2
، يحدد القواعد العامة المتعمقة باستعماؿ 2003فيفري 17مؤرخ في  03-02وىو القانوف رقـ 

 2واستغالؿ السياحييف لمشواطئ، وىو ييدؼ إلى:
  والخدمات المرتبطة بيا؛ باالستجماـحماية وتثميف الشواطئ قصد إستفادة المصطافيف منيا 
 اجات المصطافيف مف حيث النظافة تنمية منسجمة ومتوازنة لمشواطئ تستجيب لح توفير شروط

 الصحة واألمف وحماية البيئة، وكذا تحسيف خدمة إقامة المصطافيف؛و 
 .تحديد نظاـ تسمية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية 

 حية تتمثؿ في:الشواطئ ألغراض سيا واستعماؿ استغالؿذا القانوف مبادئ تنظـ ويتضمف ى 

                                                 
1
 ،الوتعلق بالتنوٍت الوستداهت للسٍاحت،2003/02/17الوؤرخ فً: 03-01لدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن الجرٌدة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت ا  

 .11،العدد2003/02/19الصادرة فً:
2
 ، الوتعلق بقىاعد استغالل الشىاطئ،2003/02/17 الوؤرخ فً: 03-02الجرٌدة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن   

 .11،العدد2003/02/19لصادرة فً:ا
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الشواطئ لحؽ االمتياز حسب دفتر الشروط يحدد المواصفات التقنية واإلدارية والمالية  استغالؿ_ يخضع 
 لالمتياز؛

الحؽ في التنقؿ الحر لممصطافيف  االمتيازحب _ يكوف الدخوؿ إلى الشاطئ دوف مقابؿ ويضمف صا
 عمى طوؿ الشاطئ محؿ االمتياز؛

 ات والخدمات المقدمة لممصطافيف مف طرؼ المستغؿ بمقابؿ؛بالتجييز  االنتفاع_ يكوف 
وترقية النشاطات السياحية فييا لقواعد  استغاللياحماية الحالة الطبيعية لمشواطئ وأف يخضع _ يجب 

 الصحة وحماية المحيط؛
 _ يمنع رمي النفايات المنزلية و/أو الصناعية و/أو الفالحية في الشواطئ وبمحاذاتيا؛

 سياحي لمشواطئ دوف حيازة حؽ امتياز بذلؾ. استغالؿ_ يمنع كؿ 
 االمتيازاتئ، حيث يتـ استغاللو وفؽ نظاـ الشواط استغالؿا حدد ىذا القانوف شروط وكيفيات كم

 االمتيازلشواطئ محؿ عف طريؽ المزايدة المفتوحة، يمتـز صاحب االمتياز القياـ شخصيا باستغالؿ ا
بصفة أولية إلى المؤسسات الفندقية  االمتيازأكثر، يمنح حؽ أو تييئة مف قبؿ مستغؿ وطبقا لمخطط 

 باتفاقية توقع لحساب الدولة مف طرؼ الوالي.التي تكوف امتدادا ليا، ويرفؽ المصنفة بالنسبة لمشواطئ 
 القانون المتعمق بمناطق التوسع والمواقع السياحية: -2-3

بادئ وقواعد حماية وتييئة وترقية م 2003فيفري  17الصادر في  03-03يحدد القانوف رقـ 
التوسع السياحي، حيث جؿ تشجيع تنمية وحماية مناطؽ طؽ التوسع والمواقع السياحية مف أوتسيير منا
الوطني، كما تمنع كؿ  االقتصادمف شانيا إحداث آثار ايجابية عمى وبرامج  استراتيجياتتعد الدولة 

ى تشويو طابعيا السياحي، ويصنؼ ىذا القانوف المناطؽ لمناطؽ التوسع السياحي والذي يؤدي إل استغالؿ
 1والمواقع السياحية كمناطؽ سياحية محمية تخضع إلى إجراءات الحماية الخاصة اآلتية:

 شغؿ واستغالؿ األراضي الموجودة داخؿ ىذه المناطؽ يتـ في ظؿ احتراـ قواعد التييئة والتعمير؛ -
لبيئة وتدىور الموارد الطبيعية سياحية مف كؿ أشكاؿ تموث االحفاظ عمى مناطؽ التوسع والمواقع ال -
شراؾ المواطنيف في حماية التراث والمتاحات السياحية؛و   الثقافية وا 
  منع ممارسة كؿ نشاط غير مالئـ مع النشاط السياحي. -

                                                 
1
، الوتعلق بوناطق التىسع 2003/02/17الوؤرخ فً: 03-03الجرٌدة الرسوٍت للجوهىرٌت الجسائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت، قانىى رقن   

 .11،العدد2003/02/23السٍاحً،الصادرة فً:
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ئة كما اىتـ القانوف بالعقار السياحي الذي يتشكؿ مف األراضي المحددة ليذا الغرض في مخطط التيي
 السياحية ويضـ األراضي التابعة لألمالؾ الوطنية العمومية والخاصة بحيث:

يحؽ لمدولة ممارسة حؽ الشفعة داخؿ مناطؽ التوسع والمواقع السياحية وتمارس الوكالة الوطنية ىذا  -
قؿ الحؽ عمى كؿ العقارات أو البناءات المنجزة والمتواجدة داخؿ منطقة التوسع السياحي، وتكوف موضع ن

 ممكية إراديا أو بعوض أو بدوف عوض؛
لطرفيف وفي حالة عدـ ودي بيف ا التفاؽالقابؿ لمبناء لدى الخواص طبقا يمكف اقتناء العقار السياحي  -

جؿ المنفعة العمومية، وتتخذ الدولة التدابير اقتناء األراضي بنزع الممكية مف أيتـ  اتفاؽالوصوؿ إلى 
 السياحي داخؿ مناطؽ التوسع السياحي والمواقع السياحية؛الالزمة لتدعيـ أسعار العقار 

أشغاؿ تييئتيا مف  انتياءمكتسبة في إطار ىذا القانوف قبؿ ال يمكف إعادة بيع أو تأجير األراضي ال -
 طرؼ الوكالة الوطنية لمتنمية السياحية.

 ياحية مف خالؿ:كما تسير الدولة والجماعات اإلقميمية عمى تثميف مناطؽ التوسع والمواقع الس
محاربة االستغالؿ غير المشروع لألراضي والبناءات غير المرخصة قانونا، وتتخذ إجراءات توقيؼ  -

عادة المواقع إلى حالتيا األصمية؛   األشغاؿ أو تيديـ البنايات وا 
 تحديد إجراءات حماية مناطؽ التوسع والمناطؽ السياحية وترقيتيا قصد تنميتيا؛  -
 ير الالزمة في إطار قوانيف المالية لتشجيع ودعـ االستثمارات ذات الطابع السياحي؛اتخاذ التداب -
 إنشاء صندوؽ مكمؼ بدعـ االستثمار السياحي. -

حد أنو يمثؿ باإلضافة إلى أ ،السياحي انوف مف وسائؿ الحفاظ عمى العقارىذا الق عتباراويمكف 
السياحي بصفة  واالستثماربصفة عامة  لالستثمار شيء الذي عطؿ الدورة الطبيعيةحموؿ مشكمة العقار ال

 خاصة.
 ثانيا: المزايا المقدمة لممستثمرين في القطاع السياحي

المؤرخ في  93-12السياحي حسب المرسـو التشريعي رقـ  لالستثمارالممنوحة  االمتيازاتوتتمثؿ 
 1 ، فيمايمي:1993أكتوبر  15
 أو بالشراكة مع المواطنيف؛( 100%الحرية التامة في االستثمار المباشر) -
 بالنسبة لرأس الماؿ المستثمر والمداخيؿ المترتبة عميو؛ ضماف التحويالت إلى الخارج -
 اإلعفاء مف حؽ التحويؿ ومف الضريبة الجبائية؛ -

                                                 
1

 .ة االستثمارالمتعلق بترقي،1993أكتىبر  15الوؤرخ فً  93-12الورسىم التشرٌعً رقن  
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 ؛االستثماراتمممتمكات والخدمات التي تدخؿ في إنجاز اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة ل -
حقيؽ إيرادات بالعممة الصعبة يتـ إعفاء كمي مف الضريبة عمى أرباح الشركات والدفع في حالة ت -

 الجزافي والرسـ عمى النشاط الصناعي والتجاري حسب رقـ األعماؿ بالعممة الصعبة؛
سنوات مف الضريبة عمى أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسـ  10إلى  2اإلعفاء الكمي لمدة مف  -

 2001الصادر في  01-03صناعي والتجاري، غير انو تـ تعديميا بموجب األمر رقـ عمى النشاط ال
لصالح المؤسسات السياحية  7%سنوات، وتطبيؽ رسـ القيمة المضافة المخفض  10حيث أصبح لمدة 

 المنشاة مف طرؼ مستثمريف محمييف وأجانب باستثناء الوكاالت السياحية والسفر.
 :1مزايا، ىي 2009ميمي لسنة كما تضمف قانوف المالية التك

 مف حقوؽ التسجيؿ؛ يعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمميات رفع رأس الماؿ، -
الفندقية والحمامات المعدنية، واإلطعاـ السياحي ات المتصمة بالنشاطات السياحية و تخضع الخدم -

لممعدؿ ، 2009ديسمبر 31غاية  لىا  و  انتقاالوتأجير السيارات لمنقؿ السياحي  المصنؼ واألسفار
 المخفض لمرسـ عمى القيمة المضافة؛

في المشاريع السياحية المنجزة عمى مستوى واليات الشماؿ وواليات الجنوب، عمى  االستثماراتتستفيد  -
 مف معدؿ الفائدة المطبقة عمى القروض البنكية؛ 4%,5و 3%التوالي، مف تخفيض نسبتو 

تجييزات والتأثيث غير المنتج محميا حسب المواصفات الفندقية التي تدخؿ في تستفيد عمميات اقتناء ال -
إطار عمميات العصرنة والتأىيؿ تطبيقا لمخطط "جودة السياحية الجزائرية" مف المعدؿ المخفض لمحقوؽ 

 ؛2014ديسمبر  31الجمركية إلى غاية 
ستثمار السياحي، بيدؼ تحفيزه نجاز مشاريع االت التنازؿ عف األراضي الضرورية إلتستفيد عمميا -

 عمى الترتيب. 80%و 50%وتنميتو عمى مستوى واليات اليضاب العميا والجنوب، مف تخفيض نسبتو  
 ثالثا:الشراكة الجزائرية في مجال السياحة
إحدى الروافد الميمة في عممية التمويؿ،  العتبارىا، استراتيجيتبنت الجزائر الشراكة كخيار 

حدىما محمي واآلخر أجنبي، وىناؾ العديد مف التعاريؼ ناءا عمى عقد بيف الطرفيف أتؤسس بوالشراكة 
 رأوتطويبيف شريكتيف أو أكثر عمى إعداد  اتفاؽاحد منيا: "الشراكة األجنبية ىي األساسية لمشراكة نذكر و 

ليؼ طويمة األجؿ بغرض قيادة السوؽ في سمعة أو خدمة محددة، عف طريؽ تخفيض التكا استراتيجية

                                                 
1
 .2009جىٌلٍت  26،الصادرة فً 44العدد الجرٌدة الرسوٍت،،2009يتضمه قاوون المالية التكميلي لسىة  09-01األهر رقن   
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 اكتساب، وتيدؼ الشراكة إلى 1مف المزايا التنافسية والمزايا المطمقة" واالستفادةوتطبيؽ التسويؽ المتميز، 
 المؤسسات السياحية الجزائرية  عدة مزايا أىميا:

 نو وطني وليس مجرد مشروع أجنبي؛ألسواؽ، والنظر إلى المشروع عمى أالخبرة بظروؼ ا اكتساب -
  الضرائب ت األجنبية كالرقابة عمى الصرؼ و إلغاء بعض القيود التي تفرضيا الدوؿ عمى المشروعا -

 المينية؛
 فتح فرص عمؿ جديدة؛ -
األجنبي المباشر  االستثمارولو فصؿ الشريؾ األجنبي عكس  في اإلنتاج، حتى االستمراريةتحقيؽ  -

 الذي يعتمد عمى الممكية التامة لممشروع.
 كات المستثمرة في المجال السياحي:أىم الشر  -

تحديد أىـ في إطار الشركات المختمطة ويمكف  لالستثماراتبدأت عدة شركات فندقية دولية 
 نجاز عدة مشاريع سياحية فيمايمي:الشركات التي دخمت في إ

مع الديواف الوطني لمسياحة إلنشاء شركة مختمطة   PGLـ المجموعة الكندية  1988اشتركت سنة  -
نجاز مركبتيف شاطئييف بمرسى بف مييدي وسكيكدة وفنادؽ في الجنوب تسمح بإ SEGTOURميت س

بجانت وايميزي وعيف اميناس ومخيمات في اليقار والطاسيمي وفنادؽ في منطقتي وىراف وقسنطينة 
 لألجانب. 49%مخصصة لمجزائر و51% سرير وتكوف نسبة تمويؿ ىذه المشاريع  3000بمجموع 

عقدا مع مؤسسة التسيير السياحي لموسط ىدفو استغالؿ  1989سنة  ACCORعة أمضت مجمو  -
كما  SOFITELسرير، ويكوف مسيرا مف طرؼ مؤسسة  700ػػػػػفندؽ الحامة بالجزائر العاصمة يسع ل

خاصة في المدف  2000فندؽ حتى نياية  20برنامجا تطمح مف خاللو فتح  ACCORوضعت مجموعة 
مناطؽ الشاطئية وفي منطقة الجنوب غير مستغمة وىذا حسب أنواع الفروع التابعة الكبرى المتمركزة في ال

 2.فندؽ 4720وتبمغ طاقة اإليواء ليذه الفنادؽ Sofitel، Urbis ، Novotelليا،
( والديواف الوطني AFWWOO)ت شركة مختمطة بيف الشركة الكورية الجنوبية ، انشأ1989في سنة  -

نجاز (، إلSAHLI، تدعى الشركة الجزائرية لمفندقة والترقية والعقارات )(ONAFEXلممعارض و التصدير)
 مميوف دوالر. 76كمفة ت(، بHILTONالفندؽ الدولي )

                                                 
1
 .16،ص 1999ٌتراك للنشر والتىزٌع، القاهرةإفرٌد النجار، التحالفاث االستراتٍجٍت،   

2
 .67بسة صالح، هرجع سبق ذكره، ص  
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الميبية  la Fico( و SIH( وىي شركة مختمطة )SDHت شركة تطوير الفندقة )انشأ 2001في سنة  -
 مميوف دوالر. 92 النجاز فندقيف مف طراز شيراطوف في وىراف و حاسي مسعود بكمفة

 الكويتية تقوـ بتسيير فندؽ مزفراف . SAFIRمجموعة  -
 MEHRIمع مجموعة  ACCORمشترؾ في الجزائر لفنادؽ  باستثمارقامت فرنسا   2004في سنة  -

فندؽ مف فئة الثالث واألربع نجوـ وىي موزعة عمى عدة مدف ذات  36لكؿ جية إلنشاء  50%بنسبة 
لمرحمة األولى منيا الجزائر العاصمة، قسنطينة، وىراف وعنابة وتمييا مدف أخرى التدفقات السياحية في ا
 ىامة بالجنوب الجزائري.

فندؽ شيراطوف وىراف وىو أوؿ مشروع يتحقؽ في إطار الشراكة الجزائرية الميبية في  افتتاح 2005سنة  -
حة األعماؿ بالدرجة مميوف دوالر أمريكي مخصص لسيا 122مجاؿ الفندقة حيث بمغ حجـ المشروع 

غرفة وجناح رئاسي، كما ستتوسع ىذه الشراكة إلى مشاريع أخرى منيا  324األولى حيث يحتوي عمى 
 500الميبية بالجزائر إلى  االستثماراتقيمة  فندؽ خمس نجوـ بالعاصمة وآخر بحاسي مسعود تصؿ

 مميوف دوالر أمريكي.
 .MARRIOTلممستثمر غرفة  274قامت سويسرا بإنشاء فندؽ  2007سنة  -
ي رأس الماؿ وتسيير فندؽ بالمشاركة ف FAKIكما كاف لمكويت كذلؾ الحظ مف خالؿ المستثمر  -
 1.وراسيألا

 المطمب الثاني:إستراتيجية خوصصة القطاع السياحي
تميزت مرحمة خوصصة ـ، وقد 1988 دخؿ القطاع السياحي في الجزائر مجاؿ الخوصصة سنة 

وكذلؾ تدىور  االستثماراتطار القانوني الضروري لتطوير جزائرية بتحديد اإلالمؤسسات السياحية ال
عدد المسافريف المتوافديف إلى  انخفاضمبا عمى القطاع السياحي، إذ سجؿ قد انعكس ساألوضاع األمنية و 

واألمف أدى  االستقرارة ومع عودمسافر  18000إلى 359895، مف حوالي 1996-1990الجزائر سنة 
 26%مميوف دج، أي ما يعادؿ نسبة   3.622ىذا القطاع، إذ بمغ رقـ األعماؿ لفرع السياحة اشانتعإلى 

وبعد تيميش قطاع السياحة نوعا ما لفترة  31%ػػػػوازدياد القيمة المضافة ب 1999مقارنة بنفس الفترة لسنة 
مع الصندوؽ النقدي  طويمة عمى الرغـ مف إدراجيا في برنامج التعديؿ الييكمي الذي تـ التفاوض حولو

الدولي، حيث أصبحت الخوصصة موضوع اىتماـ كبير في الجزائر، ىذه األخيرة التي تمثؿ إحدى 

                                                 
1
 Ouvrage collectif dirigé par Fabrice Hatem  , La filière tourisme dans les pays méditerranéens,note de 

documents anima n°17, juin 2006, P 82.      
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كؿ بالفعؿ وبالتالي االقتصاد الوطني حيث أف تحسيف اإلنتاجية يش الوسائؿ الكفيمة برفع النظاـ اإلنتاجي
 .خوصصةاليدؼ األسمى لعممية ال

الجزئي لمممكية أو مراقبة التسيير مف القطاع العمومي  ي أوإف الخوصصة تعني "التنقؿ الكم
لمقطاع الخاص فيي تعني وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي مشجع لتطور القطاع الخاص متماشيا وقوانيف 
السوؽ المعتمدة أساسا عمى إلغاء المحتكر وتحويؿ التجارة الخارجية والمنافسة وتسعى الدولة مف وراء 

الموارد في  استعماؿع الفعالية االقتصادية وعقالنية العاـ والقطاع الخاص إلى رفتغيير كؿ مف القطاع 
 1كؿ مف اإلدارات والمؤسسات".

 أما عف أسباب الخوصصة في القطاع السياحي فتعود إلى :
  مؤسسة عمومية اقتصادية لمتسيير الفندقي والسياحي  17مؤسسة مف بيف 13ػػػػتسجيؿ عجز مالي ل -

 ـ؛1992سنة 
 ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والسياحية مقارنة بنوعيتيا؛ -
 القطاع السياحي عكس الصورة السياحية لمجزائر في األسواؽ الدولية ؛ استطاعةعدـ  -
 االستفادة مف القطاع الخاص فيما يخص الصيانة والنظافة والمراقبة. -

 وقد تمت عممية الخوصصة عمى مرحمتيف:
 االنتياءنجاز أو في طريؽ مشاريع الفندقية التي في طور اإلت في العرض الفوري لمتمثم المرحمة األولى:

 :فنادؽ وىي 5دولية لبيع عرض مزايدة وطنية و  ـ1995حيث تـ في 
 (: الفنادق المعروضة لمخوصصة في المرحمة األولى17الجدول رقم)

 نسبة االنجاز طاقة اإليواء)سرير( الترتيب المشروع
 90 660 04 لمطار الجزائرالفندق الدولي 

 98 300 03 فندق لوس الواد
 50 300 03 فندق بجاية

 85 300 02 فندق المسيمة
 60 600 04 فندق شاطوناف بوىران

 . 1994وزارة السياحة الجزائرية المصدر:

                                                 
1
 .111،111عبد القادر هدٌر، هرجع سبق ذكره، ص ص  
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أنيا : تـ خالؿ ىذه المرحمة عرض إضافي يشمؿ المؤسسات الفندقية قيد االستغالؿ وبما المرحمة الثانية
ال تتمتع بنفس الصحة التجارية المالية والمادية كما أنيا ال تتوفر عمى نفس التجييزات فقد اعتمد المبدأ 

 المطبؽ في خوصصتيا عمى تصنيفيا إلى ثالث أصناؼ:
قؿ ىي الفنادؽ األ جوالصنؼ وىي الفنادؽ المتوسطة  بوىي الفنادؽ الحسنة، الصنؼ  أالصنؼ 

خمس معايير تبعا لمموقع، السوؽ المستقبمية، حالة تجييزات المؤسسات، حسنة، ويتـ ترتيبيا وفؽ 
االنجازات السابقة والمردودية التقديرية وتعرض ىذه الفنادؽ في شكؿ مزايدة وطنية ودولية ولـ يتـ أي 

 عرض لشرائيا بسبب:
 تأخر عممية تقديـ المؤسسات المراد خوصصتيا؛ -
مؤسسة فندقية  60يا المؤسسات، وقد تـ في ىذه الفترة تصنيؼ مشكؿ ممكية األراضي التي تقاـ عمي -

             ستغالؿ والتي تشمميا عممية الخوصصة وىي موضحة في الجدوؿ:قيد اإل
 : تصنيف الوحدات الفندقية لغرض الخوصصة خالل المرحمة الثانية(18) الجدول رقم

 المجموع الصنف ج الصنف ب الصنف أ المؤسسات
 03 - - 03 ة صنف عالي فنادق حضري

 18 02 10 06 فنادق صنف متوسط
 10 01 02 07 مركبات شاطئية
 18 05 07 06 فنادق صحراوية

 08 01 07 - محطات مياه معدنية
 02 - 02 - محطات مناخية

 01 - - 01 مراكز التداوي بمياه البحر
 60 09 28 23 المجموع

 .ONTالديواف الوطني لمسياحة  المصدر:

وبناءا عمى ىذا التصنيؼ حددت الوزارة ترتيبا لممستثمريف المستيدفيف الذيف يقوموف بخوصصة      
 كؿ نوع مف ىذه األصناؼ وىذا حسب اإلمكانيات المالية لكؿ منيـ كمايمي:

 واألفضمية ىنا تكوف ألكبر البمداف الموفدة لمسياح كأوروبا  :المستثمرون المستيدفون لمصنف أ
ا الشمالية ودوؿ الخميج وبالتالي ىناؾ دخوؿ لرأس الماؿ األجنبي وتوفير العممة الغربية، أمريك

 الصعبة.
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 :وتشمؿ المحترفوف األجانب غير المختاريف )مجموعات  المستثمرون المستيدفون لمصنف ب
 فندقية، وكاالت...(، مستثمروف مؤسساتيوف جزائريوف مقيموف وغير مقيميف. 

 تعرض ىذه المؤسسات عمى المستثمريف الجزائرييف واألجانب  :ف جالمستثمرون المستيدفون لمصن
 غير المختاريف.

 (SDAT)2025فاق إستراتيجية السياحة في الجزائر آلالمطمب الثالث: 
سياسة ومخطط جديد عمى المستوى الوطني والوزاري معتمد عمى الدراسات قوية لقطاع  نتياجاتـ 

ستراتيجي " الذي يعد اإلطار اإل SDAT 2025ييئة السياحية "السياحة يتمثؿ في المخطط التوجييي لمت
 : ػػػػػػػالمرجعي لمسياسة السياحية في الجزائر، بموجبو تقـو الدولة ب

، 2015،المدى المتوسط  2009فاؽ، عمى المدى القصير يتيا لمتنمية السياحية لمختمؼ اآلعرض رؤ  -
 ؛ستقطابدامة لجعؿ الجزائر بمد إلمست، وذلؾ في إطار التنمية ا2025والمدى الطويؿ 

 تحديد وسائؿ تطبيقو مع توضيح ظروؼ التنفيذ. -
ولة في تثميف أداة تترجـ إرادة الد 2025وبيذا يعتبر المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 

 ووضعيا في خدمة السياحة الجزائرية، وكذا ترقيتيا لتصبح المقومات الطبيعية، الثقافية والتاريخية لمبالد
 متوسطية.-المنطقة االورو مف الوجيات المميزة في

 2025أوال: أىداف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 
تعريؼ األىداؼ المادية وصيغة الميزانية  2025يفرض المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 

بصيغة أخرى يتعمؽ و " سرة، عدد السواح، المداخيؿ، العماؿ الواجب تكوينيـعدد اآل"المطموبة لبموغ ذلؾ 
األمر بتحديد خطة األعماؿ لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية، كما ييدؼ إلى ضماف االنطالؽ السريع 

 :(2015 -2008لمسياحة الجزائرية إذ يركز عمى مخطط األعماؿ بأىداؼ مادية ونقدية لممرحمة األولى )
 : 2008-2015األىداف المادية لممرحمة األولى -1
 سرير مف النوعية الجيدة؛ 75000مميوف سائح، فيي تحتاج  5.2 استقباؿ -
سرير بمقياس  40000االستقباؿ المتوقع، أي   ىدؼ األقطاب ذات األولوية ما يقارب نصؼ قدرة -

سرير إضافي في المدى  10000مف الطراز الرفيع في المدى القصير جدا و 30000منيا ، دولي
 المتوسط؛

 مقعد بيداغوجي. 91600شكؿ مباشر وغير مباشر( ومنصب شغؿ)ب 400000خمؽ  -
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 :2008-2015األىداف النقدية لممرحمة األولى -2
عمومية وخاصة تقدر  استثماراتقيا خالؿ المرحمة األولى يستوجب األىداؼ التي يسعى إلى تحقي

ليياكؿ، اإلجمالي عمومي وخاص، مادي وغير مادي)ا االستثمارمميار دوالر أمريكي ذلؾ أف  2. 5ػػػػػػب
دوالر أمريكي  55000دوالر أمريكي منيا  60000الطبيعة، االتصاؿ...( لخمؽ سرير جديد يقدر ب 

 40000الغير مادية، وعميو فاف مشروع انجاز  لالستثماراتدوالر أمريكي  5000المادية و لالستثمارات
دوالر عمى مدى  مميار 5.2السياحية السبعة، يقضي ما قيمتو  االمتيازسرير عمى مستوى أقطاب 

العمومية في  االستثماراتأما حصة ، مميوف دوالر سنويا 350(، بما معدلو 2025سنوات )ألفاؽ 7
ذا احتفظنا بالنسبة األقطاب  العمومي )بما فيو  لالستثماربالنسبة  15 ػػػػػػالمقدرة ب االعتباريةالسبعة، وا 

مميوف دوالر أمريكي  375وزاراتيا( التكفؿ بالمادي وغير المادي(، يتوجب عمى السمطات العمومية )بكؿ 
مميوف دوالر أمريكي في  54عمى مدى سبعة سنوات الخاصة باألقطاب السياحية السبعة لالمتياز، أي 

السنة الواحدة، ويوضح الجدوؿ التالي بمغة األرقاـ األىداؼ التي يسعى المخطط إلى تحقيقيا في المدى 
                    1(.2008-2015المتوسط )

 رتوضيح باألرقام لمخطط األعمال الخاص بتنمية القطاع السياحي بالجزائ :(19)الجدول رقم 
                2015                2007 السنة                

 مميوف 2.              5 مميوف1.               7 عدد السواح
 سرير فخـ           75000 يعاد تأىيميا 84869      عدد األسرة 

                  3% 1% .               7 المساىمة في الناتج المحمي الخام
 2000إلى           1500 2.               5 إيرادات)مميون دوالر(

               91600                             51200 التكوين،مقاعد بيداغوجية
 ,Ministère de l’Aménagement du territoire de l’Environnement et du tourisme    :رالمصد        

               Livre 02 ,Op–cit,P19                                                                                       

توقع مع نياية الفترة كاف في اح الممف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف مستوى التطور الخاص بعدد السو      
 1.8، أما عدد اآلسرة فاف مستوى التطور المستيدؼ حدد ب2007ضعؼ ماىو محقؽ سنة   1.47حدود

 سريرا. 159868 ضعؼ ماىو متاح حاليا لتصبح الطاقة اإلجمالية مساوية ؿ

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme ,Livre 02,le plan    

stratégique :les cinq dynamique et les programmes d’Action Touristique Prioritaire, janvier 2008,p18.   
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ة مع نياية مر 1.3 أما مساىمة القطاع في الناتج المحمي الخاـ فكانت بمعدؿ تطور قدر ب   
مرات أضعاؼ مقارنة بسنة  9إلى  7، في حيف قدرت الزيادة في اإليرادات السياحية بما يقارب 2015
، بينما قدرت الزيادة في عدد المناصب التي يوفرىا قطاع السياحة في حدود الضعؼ مقارنة بما 2007

في نياية الفترة لتبمغ  ، كما وضعت الخطة تصور لتطوير اليد العاممة المؤىمة2007ىو موجود سنة 
 مقعدا بيداغوجيا. 142800المناصب البيداغوجية المتاحة 

تحديد المشاريع ذات األولوية في  لقد تـ (:2008-2015المشاريع ذات األولوية لممرحمة األولى ) -3
 إطار المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ويمكف تقسيـ ىذه المشاريع إلى األنواع التالية:

 ؛سرير29386إلى عة لسالسؿ عالمية مشيورة يصؿ عدد اآلسرة بيا فنادؽ تاب 
  ؛وأرضيات جديدة مدمجة مخصصة لمتوسع السياحي عشروف قرية سياحية متميزة  
 ،حماـ ممواف الشريعة(؛ مراكز العالج، الصحة، والرفاىية )حماـ قرقور 
  1.سرير 5986 ػػب اآلسرة تقدر دبامتياز: عدأقطاب سياحية  6مشروع سياحي في  80انطالؽ 

 (: توزيع المشاريع السياحية قيد االنجاز لألقطاب السياحية بامتياز20الجدول رقم)
 عدد المشاريع           األقطاب السياحية بامتياز

                   23 الشمال الشرقي
                   32 شمال الوسط

                   18 الشمال الغربي
                   04 لغربي"الواحات"الجنوب ا

                   02 قورارة"-الجنوب الغربي "توات

                   01 الجنوب الكبير "االىقار"

                   00 الجنوب الكبير "الطاسيمي"

                   80 المجموع
   Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourismeالمصدر:  

                                                                                     Livre02,Op-cit,p20 

 
 
 

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du territoire ,de l’Environnement et du Tourisme , Livre 02,Op-cit,p19  
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 (: توزيع المشاريع السياحية )طور االنجاز( حسب عدد الفنادق21الجدول رقم)
 عدد اآلسرة عدد الفنادق األقطاب                   

 القطب السياحي شمال شرق
 القطب السياحي شمال وسط
 القطب السياحي شمال غرب

 القطب السياحي جنوب شرق الواحات
 القطب السياحي جنوب غرب توات

 القطب السياحي الجنوب الكبير "الطاسيمي"
 القطب السياحي الجنوب الكبير "اليقار"

86 
49 
85 
26 
23 
01 
04 

5965 
9295 

10.146 
2092 
1513 
150 
225 

 29386 274 المجموع
المخطط التوجييي لتييئة السياحة : مف إعداد الطالبتيف باالعتماد عمى: وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة، المصدر

 .8-14لالمتياز، ص ص  األقطاب السياحية السبعة ،2025

مشروعا موزعة عمى  274 نالحظ مف الجدوؿ أف المشاريع المنتظر تحقيقيا التي بمغ عددىا
كامؿ األقطاب السياحية، والتي شرع في انجاز جزء منيا، ومنيا ماىو بصدد االنطالؽ، ستساىـ في 

 سرير. 29386تطوير الحضيرة الفندقية بما يقارب 
 )القرى السياحية( قيد االنجازالسياحية مشاريع التوزيع : (22)الجدول رقم

 اآلسرة ستثمرالم مشروع القرية السياحية القطب
 7378 ، الشركة السعودية سيدار.ELLCاالمارتيةالشركة  مسيدة، سيدي سالم عنابة شمال شرق
اقريون بجاية، صيران بومرداس،  شمال وسط

ميديسيا بومرداس، عين طاية الجزائر، 
موريتي الجزائر، الساحل الجزائر، سيدي 
فرج الجزائر، زرالدة، العقيد عباس 

 سيزاري تيبازة تيبازة، واد بالح

كيةة االمري، الشركة ELLCسيفيتال، الشركة االمارتية 
الشةةةةركة االمارتيةةةةة والمجموعةةةةة  الجزائريةةةةة،التونسةةةةية 

، التنميةةةةة EMIRALالكويتيةةةةة، المجموعةةةةة االمارتيةةةةة
الفندقيةةةة الجزائةةةر، الشةةةركة االمارتيةةةة القةةةدرة، سةةةيدار، 

  الشركة االمارتية اعمار، مجموعة سيفيتال 

 
39849 

 

الحمم السياحي وىران، ىيميوس كريستيل  مال غربش
 وىران، موسكاردا تممسان

مةةراو وىةةران، اقامةةة ىيميةةو فرنسةةا، الشةةركة االمارتيةةة 
ELLC 

6852 

 SDI 92مجموعة الجنوب ، ادرارقصر ماسين تيميمون غرب جنوب

 ELLC 1000المجموعة االمارتية حديقة ديتا الجزائر شمال وسط
المخطط التوجييي لتييئة السياحة وزارة تييئة اإلقميـ، البيئة والسياحة،  باالعتماد عمى: فلطالبتيامف إعداد  المصدر:
 .15-35، األقطاب السياحية السبعة لالمتياز، ص2025
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قرية سياحية،  17نالحظ أف مجموع القرى السياحية المقرر انجازىا عددىا  (22) مف الجدوؿ رقـ 
 كمايمي:وموزعة عمى األقطاب السياحية 

 ؛سريرا 7378 ػػػػػػقرى سياحية وبطاقة إيواء مقدرة ب  02القطب السياحي شماؿ شرؽ بعدد-
 ؛سريرا 92 ػػػػػالقطب جنوب غرب بقرية واحدة ذات طاقة إيواء تقدر ب-
 ؛سريرا 6852 ػػػػػقرى سياحية بطاقة إيواء تقدر ب 03القطب شماؿ غرب -
       سريرا. 39849بػػػػػػحية بطاقة إيواء قرية سيا 10القطب السياحي شماؿ وسط -

 الحركيات الخمس لمتفعيل السياحي في الجزائر ثانيا:
الى  تشكؿ الحركيات الخمس الطريؽ إلنعاش سريع ومستداـ لمسياحة، مدعومة بعودة الجزائر

 1ستراتيجي، وتمثمت ىذه الحركيات فيما يمي:الساحة الدولية، وموقعيا اإل
 ؛ائرمخطط وجية الجز 1_
 ؛لوجية جديدة لمجزائر ة السبع لالمتيازاألقطاب السياحي2_
 مخطط نوعية السياحة؛3_ 
 ؛الشراكة العمومية والخاصة4_
 مخطط التمويؿ.5_

في تفعيؿ التحوؿ السياحي  2008وقد شرعت برامج العمؿ السياحية ذات األولوية ابتداء مف 
طالؽ األقطاب السياحية األولى ر وذلؾ عف طريؽ إالجزائري بواسطة مضاعفة جاذبية وشيرة وجية الجزائ

، واتصاؿالسياحي مدعمة بمخطط تسويؽ  لالنطالؽة كمشاريع ذات أولوية وكدوافع المدرج لالمتياز
 مخطط النوعية، الشراكة العمومية والخاصة ومرافقة مالية.

 مخطط وجية الجزائر: -1
قع الرئيسية الموفدة لمزبائف مف جية، يتعيف عمى الجزائر كبمد سياحي أف تكوف ممثمة في الموا

حداث تعاوف بيف كؿ الطاقات االجتماعية المينية، عمى أساس إستراتيجية تسويؽ خطة عمؿ مف جية  وا 
الوطنية في التسمية الراحة  االحتياجاتة عمى المستوى الدولي، وتمبية أخرى، مما يسمح لمجزائر بالمنافس

عمى سبعة  االرتكازمخطط تسويؽ وجية الجزائر يجب  ولنجاح واجتماعيا اقتصادياوالعطؿ، ومنتجة 
 قواعد أساسية وضرورية ىي:

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme ,Livre 02,Op-cit,p19  
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 :عداد ختيار وضعية ىجومية، مستمرة لغزو األسواؽ لعدة سنواتأي إ ثقافة وذىنية ، إعداد الصورة وا 
 والبيع؛ االتصاؿالسوؽ مف أجؿ 

 الحديثة )مالية،  االتصاؿوسائؿ  خطط التسويؽ، وتجديدتنشيط وتنسيؽ متناسب دائـ لكؿ م :االلتزام
 والنوعية؛ االحترافيةية، تقنية(، وىي ضرورية ومطمب بشر 

 :المجوء إلى التنشيط باإلعالـ المتعدد)أفالـ، أقراص، صفحات انترنيت، شاشات فيديو،  األدوات
 فضاءات مرئية(؛

 :جناح بكؿ قطب ى المستوى الوطني، تبني وضعية مراقبة ورصد إستراتيجية عم فضاءات االتصال
 ، اإلعالـ، فضاء لممحالت والمعارض، فضاءات الصور؛االستقباؿيوفر خمس وظائؼ:  امتياز

 :مرجع مشترؾ لمتجانس،  امتالؾلمستوى الدولي والمستوى المحمي، شراكة فعالة عمى ا المسعى
،الوكالة (ONAT) التنسيؽ والتعاوف، توحيد العمؿ في كافة الييئات: الوكالة الوطنية الجزائرية لمسياحة

 ؛(ONTالوطنية لمسياحة )
 القياس، المقارنة. :جلجعل الرصد أداة إرشاد وقياس من أ 
 :لالمتيازاألقطاب السياحية  -2

في رقعة جغرافية معينة مزودة بتجييزات  لالمتيازىو تركيبة مف القرى السياحية  القطب السياحي
روع التنمية اإلقميمية فالقطب يدمج المنطؽ األنشطة السياحية في تعاوف مع مش، التسمية، اإلقامة

، اإلقميمية)خاصيات،ميزات اإلقميـ(،التجارية األخذ بعيف الثقافيةاالجتماعي)االحتياجات األولية لمسكاف( 
االعتبار التوقعات، متطمبات السوؽ، كما يمكف لرقعتو الجغرافية أف تدمج منطقة أو عدة مناطؽ لمتوسع 

 السياحي.
 ط التوجييي لمتييئة السياحية سبعة أقطاب سياحية لالمتياز وىي:وقد حدد المخط

  عنابة، الطارؼ، سكيكدة، قالمة، سوؽ أىراس، تبسة؛شمال شرق لالمتيازالقطب السياحي : 
  الجزائر، تيبازة، بومرداس، البميدة، الشمؼ، عيف الدفمى، شمال وسط لالمتيازالقطب السياحي :

 المدية، تيزي وزو، بجاية؛
 مستغانـ، وىراف، عيف تيموشنت، تممساف، معسكر، سيدي شمال غرب لالمتيازب السياحي القط :

 بمعباس، غميزاف؛
  المنيعة؛ : الواحات، غرداية، بسكرة، الواد،جنوب شرق لالمتيازالقطب السياحي 
  توات ،القرارة، طرؽ القصور، ادرار، تيميموف، بشار؛جنوب غرب لالمتيازالقطب السياحي : 



واقع السياحة في الجزائر                                 الفصل الثاني                             

63 

 

 طاسيمي، ناجر، اليزي، جانت؛الجنوب الكبير لالمتيازلسياحي القطب ا : 
  اليقار، تمنراست.الجنوب الكبير لالمتيازالقطب السياحي : 
  مخطط نوعية السياحة: -3

أصبحت النوعية اليـو مطمبا ضروريا في الدوؿ السياحية الكبيرة، فيي الفمسفة التي جعمت مخطط 
، كما يدرج االمتيازني، ليركز عمى التكويف وتعميـ السياحي الوطالسياحة يرمي إلى تطوير نوعية العرض 

 تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ في تناسؽ مع تطور المنتج السياحي في العالـ، وتيدؼ ىذه الحركية إلى:
لماركة موحدة "النوعية السياحية" وىي حصيمة  االنضماـلنوعية السياحية مع الرغبة في إطالؽ مخطط ا -

 وعي؛كؿ مسعى ن
_ التموقع منذ اآلف ضمف منظور تحسيف النوعية والعرض السياحي وتشجيع وترقيتو في الجزائر وفي 

 الخارج؛
 _ بعث ديناميكية تقويـ وترقية وتطوير الوجية السياحية لمجزائر.

 فالمخطط النوعي لمسياحة ىو:   
 _ تحسيف النوعية وتطوير العرض السياحي؛

 ؛_ منح رؤية جديدة لممحترفيف
 _ حث المتعامميف في السياحة عمى العمؿ بإجراءات النوعية؛

 _ نشر صورة الجزائر وترقيتيا كوجية نوعية؛
 بيف الوجيات السياحية العالمية؛ _ تمتاز بموقع عالي
 _ اإلطعاـ الفاخر؛

 _ وكاالت السياحة والسفر؛
 _ الغرؼ السياحية المحمية.

مسعى مخطط نوعية خالؿ اإلعالف عف األىداؼ و أما إجراءات التنفيذ لممخطط فيي تأتي مف 
 المحترفيف عمى مستوى : التزامات، ويتـ تقييـ التزاماتوالسياحة وتحديد 
 ؛االتصاؿ_ اإلعالـ أو 

 الشخصي؛ االستقباؿ_ 
 _ كفاءة العماؿ؛

 _ النظافة والصيانة؛
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 _ تثميف المورد المحمي؛
 _ مراقبة األماكف )المواقع(.

 الخاصة:عمومية و مخطط الشراكة ال -4
يمكف الحديث ال يمكف تصور تنمية دائمة لمسياحة دوف تعاوف فعاؿ بيف القطاع العمومي والخاص،       

األكثر  لالستجابةامموف العموميوف والخواص سوية الخاصة عندما يتحرؾ المتععف الشراكة العمومية و 
ألرباح، وبالتالي يمعب كؿ واحد دوره في فعالية لمطمب الجماعي، وعف طريؽ تقسيـ الموارد، األخطار وا

 عممية التنمية بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة.
الخاصة مجموعة مف األىداؼ، تتمخص في جعؿ بوابات الدخوؿ إلى ولمخطط الشراكة العمومية و       

فة، المياه، تحسيف الخدمات القاعدية في المواقع السياحية مف النظا مف خالؿ التراب الوطني أكثر جاذبية،
اقع السياحية والقرى السياحية ، تسييؿ الوصوؿ إلى المو واالتصاؿلطاقة، التكنولوجيا، اإلعالـ التطيير، ا
، صيانة الثروة الطبيعية والبيئية، تعميـ السياحة لتشجيع الخدمات النوعية السريعة وتحسيف لالمتياز

 النوعية بالتكويف المستمر.
 مخطط تمويل السياحة: -5
ضخمة خاصة وأنيا ذات عائد بطيء، ىذا ما يجعميا تتطمب دعـ ومرافقة  استثماراتتتطمب السياحة     

 مف الدولة، وىذا ىو دور مخطط التمويؿ المتمثؿ في:
 حماية ومرافقة المؤسسة السياحية الصغيرة والمتوسطة؛ 
 السير عمى تجنيب المشاريع السياحية التوقؼ؛ 
 لوطنييف واألجانب؛جذب وحماية كبار المستثمريف ا 
 تشجيع االستثمار في القطاع السياحي بالمجوء إلى الحوافز الضريبية والمالية؛ 
 إطار بنؾ االستثمار)قيد ت السياحية، وبخاصة االستثمار في تسييؿ وتكيؼ التمويؿ البنكي لمنشاطا

 الدراسة عمى مستوى الحكومة(.
ف وأصحاب المشاريع بالمساعدة في اخذ القرار، في ويتعمؽ مخطط تمويؿ السياحة بمرافقة المستثمري     
المخاطر وفي تمويؿ عتاد االستغالؿ، تخفيض سعر الفائدة عمى القروض البنكية، زيادة مدة  تقدير

 القرض، دعـ ومرافقة المؤسسات المعدة الحتياجات المؤسسات السياحية وأصحاب المشاريع.
  :لخواص بغض النظر عف مراحؿ تقدـ مشاريعيـ في مطالبالمقاوليف العمومييف وا احتياجاتتتمثؿ      
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 ال بالقميؿ مف إوالتي ال يدفع قيمتيا الحقيقية  دراسة جادة وعميقة لممخاطر خاصة الممكنة الحدوث
 المتعامميف؛

 التوسع واقتناء عتاد االستغالؿ باىظ الثمف وصعب الدفع ، تمويؿ مخطط النوعية، أشغاؿ إعادة التأىيؿ
 األدوات المطبخية، التجييزات المتنوعة......(؛ )السيارات،

 ضرورة التكويف وفؽ المناىج والتقنيات الحديثة؛ 
  تمويؿ التزويد بتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ، وسائؿ االتصاؿ، التسويؽ والترقية وىي أدوات مكمفة

 بالضرورة إذا ما أردنا اف نحدو حدو المنافسيف؛
 .جذب وتكويف عماؿ نوعييف 

 وعممية المساعدة ليذه المؤسسات تأخذ ثالثة أنواع مف اإلجراءات لالستجابة لطمباتيا تشمؿ:     
 نظاـ مراقبة مالي؛ -
 مساعدات لمتكويف واالحتراؼ؛ -
 تشجيع شامؿ لمنوعية؛ -
 أداة جديدة لتمويؿ االستثمارات )بنؾ االستثمار السياحي(.-

 قتصادية بالجزائرالمبحث الثالث : مساىمة السياحة في التنمية اال
ينتقؿ قطاع السياحة في الترتيب األوؿ بالمقارنة مع القطاعات األخرى في التجارة العالمية، فالقطاع       

السياحي يجمب مداخيؿ ىامة لمدولة وتعتبر السياحة نشاطا أساسيا نظرا آلثارىا المباشرة عمى القطاعات 
أف السياحة نشاط ثري بفرص التشغيؿ فاإلحصائيات تشير  االجتماعية االقتصادية والثقافية لمدوؿ، بحيث

مف قوى اليد العاممة، فيي  11%أف عدد العامميف في القطاع السياحي بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
الصناعة األولى مف حيث تشغيؿ اليد العاممة باإلضافة إلى كوف سياحة قادرة عمى جمب تدفقات نقدية 

 خيؿ المحروقات.بكميات تعادؿ وقد تفوؽ مدا
وفي ىذا المبحث سيتـ تناوؿ مدى مساىمة السياحة في االقتصاد الجزائري مف خالؿ مساىمتيا في       

وخمؽ فرص عمؿ باعتبار القطاع السياحي يعتمد  الناتج المحمي اإلجمالي وتحقيؽ إيرادات بالنقد األجنبي
 عمى اليد العاممة بشكؿ كبير.

 سياحيةاإليرادات ال المطمب األول:
تعتبر اإليرادات السياحية مف أىداؼ السياسة العامة المتعمقة بتنمية وتطوير ىذا القطاع بمختمؼ        

ء االقتصادي واالجتماعي، أنشطتو، وتعد أيضا مف العناصر التي تستغميا الحكومات في تحسيف األدا
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جمالي، إذ يصبح مف الضروري كانت ىذه اإليرادات تشكؿ قدرا معتبرا في الناتج الوطني اإل ذسيما إ
 عمى العوامؿ األساسية المؤثرة في حجـ اإلنفاؽ، الذي يتوقؼ عمى حجـ اإليرادات السياحية. التركيز
ومف البدييي القوؿ أف ىذه اإليرادات تتحقؽ مف إنفاؽ السائحيف في الدوؿ السياحية المضيفة عمى       

تمؼ األنشطة المرتبطة بيذا القطاع إذ كمما اتسع نطاؽ مختمؼ السمع والخدمات السياحية، وأيضا مف مخ
 الخدمات السياحية كمما زادت اإليرادات المتأتية منيا.

وفي حالة الجزائر لـ يحدث تطور في حجـ الحركة السياحية الدولية الوافدة إلييا، وكاف ذلؾ نتيجة       
بنى أساسية واالعتماد الكمي لمدولة حتمية لضعؼ مكونات العرض السياحي مف فنادؽ وخدمات سياحية و 

عطائو األولوية في تحقيؽ التنمية االقتصادية وتيميش القطاعات األخرى منيا  عمى قطاع المحروقات وا 
القطاع السياحي، وال شؾ ىذا الوضع ساىـ في تعقيد القطاع ومف ثـ اثر سمبا عمى حجـ اإليرادات 

 (        2003-2012ات السياحية في الجزائر لمفترة الممتدة )ويوضح الجدوؿ التالي اإليراد 1،المتأتية منو
 (2012-2003): تطور اإليرادات السياحية في الجزائر خالل الفترة(23) الجدول رقم

 الوحدة مميون دوالر أمريكي                           
 اإليرادات السياحية   السنوات       

2003        112         
      2004                178.5      

2005        184.3      
2006        215.3      
2007        218.9      

       2008        300         
       2009        330         
       2010        400         

     2011        500         
2012               520         

 المصدر:
Ministère du Tourisme et de l’Artisanat. 

www.ons.dz//them_sta.htm 
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 (2012-2003(: تطور االيرادات السياحية في الجزائر خالل الفترة )08الشكل رقم)
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 19الجدوؿ رقـبيانات مف اعداد الطالبتيف باالعتماد عمى  المصدر:

 112أعاله أف اإليرادات السياحية سجمت تطورا، حيث ارتفعت مف  الشكؿخالؿ نالحظ مف 
، ويعود ذلؾ إلى محاولة البالد بناء صورتيا 2012مميوف دوالر سنة  520إلى  2003مميوف دوالر سنة 

في الخارج كوجية سياحية مثؿ غيرىا مف الدوؿ، حيث تبنت في ىذا اإلطار إستراتيجية شاممة طويمة 
لتطوير السياحة وجذب االستثمار المحمي واألجنبي نحو ىذا القطاع، ومما سبؽ يتضح باف نمو المدى، 

 السائدة في البمد.  األمنية وباألوضاعالسياحة مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات التي تنتيجيا الحكومات، 

 المطمب الثاني: مساىمة السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي
حي مف القطاعات المكونة لمناتج المحمي اإلجمالي وبشكؿ ممحوظ في عدد يعتبر القطاع السيا

مف الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء. ولإلشارة فاف بعض الدوؿ المصدرة لمبتروؿ كالدوؿ الخميجية 
أعطت لمسياحة أىمية متميزة ضمف قطاعاتيا االقتصادية، إذ تشير إحصائيات المجمس العالمي لمسياحة 

       10.1%ر إلى أف متوسط مساىمة قطاع السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي العالمي تصؿ إلى والسف
وبالنسبة لمجزائر فاف مساىمة قطاع السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي ليا تفسره حجـ 

جد ضعيفة، اإليرادات السياحية التي تـ تسجيميا عمى مستوى ىذا القطاع مقاسة بالنسب المئوية التي تعد 
 :اآلتي، كما يتضح ذلؾ  في الجدوؿ % 0.18حيث لـ تتجاوز في أحسف أحواليا 
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 ج المحمي اإلجمالي خالل الفترةمساىمة القطاع السياحي في الناتتطور  :(24)رقمالجدول 
(2003-2012) 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
الناتج 
 %المحمي 

1.7 1.8 1.7 1.02 1.7 2.05 2.3 2.3 2.4 2.5 

 المصدر:
Ministère du tourisme et de l’artisanat. 

www.ons.dz//them_sta.htm 

 2012-2003مفترة بالجزائر ل : نسبة مساىمة السياحة في الناتج المحمي االجمالي (09)الشكل رقم
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 24يف باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـمف اعداد الطالبت المصدر:

اإلجمالي تشكؿ نسبة باف مساىمة اإليرادات السياحية في الناتج المحمي  الشكؿيتضح مف 
حيث وصمت ، %1.02بنسبة  2006وقد كانت ىذه المساىمة في أدنى مستوى ليا سنة ضعيفة جدا، 

عرفت الفترة و  %3.2المساىمة  بمغت نسبةفمقارنة مع السنوات السابقة  ،2013سنة في  أقصاىا 
في حدود  2009( نموا وبقيت مساىمة السياحة في الناتج الوطني الخاـ ثابتة منذ سنة 2008-2012)

التي بمغت فييا عائدات  2011مميوف دوالر مقارنة مع  520ماقيمتو  2012حيث بمغت سنة   2.3%
وطني اإلجمالي مقارنة مع السنوات األخرى مميوف دوالر، وىذا راجع إلى ارتفاع الناتج ال 500السياحة 

إف ضعؼ مردودية القطاع السياحي ومحدودية مساىمتو في الناتج نفس وتيرة ارتفاع عائدات السياحة فب
ىذا القطاع لـ يكف لو أي دور في التنمية االقتصادية منذ استقالؿ  أف إلى أساساالمحمي اإلجمالي، تعود 

مى قطاع المحروقات باعتباره األكثر أىمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية الجزائر وذلؾ باعتماد الدولة ع
 بوتيرة أسرع، ومف ثـ مساىمتيا في تطوير القطاعات األخرى بما في ذلؾ السياحة. لمبالد



واقع السياحة في الجزائر                                 الفصل الثاني                             

69 

 

 الثالث: ميزان السياحة المطمب
بالتالي عف مدى تقدـ السياحة  ورواج أسواقيا السياحية و يقدـ المؤشر السياحي ألي بمد صورة 

درجة مساىمتيا في عممية التنمية، حيث تمعب اإليرادات السياحية دورا ىاما في تنمية القطاع السياحي 
الفوائض المالية التي قد يحققيا الميزاف السياحي  أفبشكؿ عاـ، كوف  االقتصاديةبشكؿ خاص والتنمية 

النظر إلى مجموعة مف األسباب أبرزىا وفي الجزائر وب تمويؿ برامج التنمية الوطنيةدعـ و يمكف أف توجو ل
عمى اإليرادات الناشئة عف المحروقات، إضافة إلى  واالعتمادإىماؿ القطاع السياحي في برامج التنمية 

ضعيفا  أداءالظروؼ األمنية التي مرت بيا البالد قبؿ عقديف مف الزمف جعمت مف أداء القطاع السياحي 
الناتجة عنو، والجدوؿ الموالي يجمع بيف اإليرادات والنفقات خاصة عمى مستوى اإليرادات السياحية 

سياحي عمى ميزاف السياحية والفرؽ بينيما يمثؿ الرصيد الذي يعكس مدى مساىمة تأثير القطاع ال
 ( يبيف مساىمة القطاع السياحي في ميزاف المدفوعات في الجزائر.21والجدوؿ رقـ )المدفوعات 

 2011-2000الفترة ة القطاع السياحي في ميزان المدفوعات خالل (: تطور مساىم25الجدول رقم )
   امريكي الوحدة: مميون دوالر                                                      

 الرصيد النفقات السياحية اإليرادات السياحية السنوات
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

102 
100 
111 
112 
178.5 
184.3 
215.3 
218.9 
300 
330 
400 
500 
520 

193 
194 
248 
255 
340.9 
370 
380.7 
376.7 
394 
470 
574.3 
501.7 
- 

-91 
-94 
-137 
-143 
-162.4 
-185.7 
-165.4 
-157.8 

-94 
-140 
-174.3 
-1.69 

- 
 Ministère du tourisme et l’artisanat: المصدر
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 (2011-2000)ان السياحي بالجزائر خالل الفترةيرادات ونفقات الميز إر تطو  (:10الشكل رقم)
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 25مف إعداد الطالبتيف باإلعتماد عمى الجدوؿ رقـ المصدر: 

يوضح الشكؿ أف اإليرادات السياحية في ارتفاع مستمر حيث بمغ متوسط معدؿ نموىا السنوي ما بيف و     
التي أدت ؼ المذكورة سابقا و ىذا راجع إلى التحسف في الظرو % و 15.03بنسبة  2011-2000لسنوات ا

، ألف ىذه إلى الزيادة في عدد السياح المتوافديف إلى الجزائر األمر الذي زاد مف إيرادات القطاع السياحي
  االرتفاعبيف  يمتيا السنوية مافيما يخص النفقات السياحية فعرفت تذبذبا في قو  اإليرادات تعتبر ضعيفة

عمى الرغـ مف أف ىذا المعدؿ يمثؿ تقريبا نصؼ و  %7.35معدؿ نموىا السنوي نسبة قد بمغ ف واالنخفاض
 الرتفاعىذا راجع و  سياحي يسجؿ عجزا سنويا مستمراالمعدؿ السنوي لإليرادات السياحية إال أف الميزاف ال

بئا عمى ي ىذه القيمة نحو الزيادة يشكؿ عالنفقات السياحية مف حيث قيمتيا، لذلؾ فالتغير السنوي ف
 الموضح في الشكؿ الموالي: عجز السنوي في الميزاف السياحي و ىو ما يعكس الالقطاع السياحي و 

 (2011-2000(: تطور الميزان السياحي الجزائري لمفترة )11الشكل رقم )
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 25عمى معطيات الجدوؿ رقـ  مف إعداد الطالبتيف باإلعتمادالمصدر: 
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نالحظ مف خالؿ الشكؿ أف رصيد الميزاف السياحي في الجزائر شيد عجزا خالؿ السنوات 
( وىذا راجع إلى ارتفاع حجـ المدفوعات السياحية وضعؼ اإليرادات السياحية، ويمكف 2000-2011)

العكسية ايضا سوء تسيير المرافؽ ارجاع ىذا االرتفاع في المدفوعات السياحية الى انتشار ظاىرة السياحة 
 السياحية وغياب استراتيجية فعالة لتسويؽ المنتوج السياحي الجزائري داخؿ أو خارج الوطف.

 المطمب الثالث: مساىمة القطاع السياحي في التشغيل
التحفيزات ، وىذا مرتبط بالجيود و االىتماـ بوغيؿ باختالؼ درجة يختمؼ تأثير السياحة عمى التش 

، إذ أف السياحة ال تسمح بخمؽ عمالة مباشرة فحسب بؿ يتعدى االستثمارتقدميا الدولة مف أجؿ  التي
ديد مف فرص التشغيؿ غير غيرىا التي تخمؽ العو  االتصاالت ،األخرى كالنقؿذلؾ إلى تنشيط القطاعات 

 اح.إلى تنشيط الحركة التجارية في المناطؽ المقصودة مف طرؼ السي باإلضافةىذا مباشرة، 
 (2013-2004) خالل الفترة(: تطور مؤشر مساىمة القطاع السياحي في التشغيل 26الجدول رقم )

 عدد العمال في قطاع السياحة السنوات

2004 165000 

2005 172000 

2006 193900 

2007 204400 

2008 320000 

2009 370000 

2010 396000 

2011 396000 

2012 430000 

2013 450000 

 WWW.MTA.GOV.DZالصناعات التقميدية.وزارة السياحة و مصدر:  ال
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 الفترة (: تطور عدد العاممين في القطاع السياحي الجزائري خالل12الشكل رقم )
(2004-2013) 
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 26مف اعداد الطالبتيف باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ رقـ المصدر: 

ىمة القطاع السياحي في التشغيؿ يسير سنويا في إتجاه تصاعدي، حيث يبيف الشكؿ مؤشر مسا
ا يعني ذى، و 2000% مقارنة بسنة 290.24بػ  2008ارتفعت نسبة المشتغميف في القطاع السياحي سنة 

أف عدد المشتغميف في القطاع السياحي في إزدياد سنوي مستمر، يرجع إلى اإلنتعاش الذي تعرفو بعض 
التي بدورىا توفر مناصب شغؿ إضافية أيضا مع النقؿ( و كالوطيدة بالسياحة )قة األنشطة ذات العال
 كذا برامج تنمية القطاع السياحي.يا الجزائر مف برامج دعـ تشغيؿ و التسييالت التي تقدم
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 الفصل خالصة
تجيات مف خالؿ ىذا الفصؿ أردنا أف نسمط األضواء عمى المقومات السياحية بالجزائر واالسترا

المتبعة إلمكانية النيوض بالسياحة وتطويرىا، فقد كاف لألحداث التي عرفتيا الجزائر خالؿ التسعينات مف 
عدـ استقرار امني وتخريب لمنشات الدولة وكذا عدـ االستقرار االقتصادي الذي صاحب ىذه األحداث، 

 تراجع القطاع السياحي الجزائري بصورة واضحة.
واألمف إلى البالد، عممت الدولة الجزائرية عمى إعادة بعث القطاع السياحي وبعد عودة االستقرار 

مف خالؿ فتح المجاالت لالستثمارات المحمية واألجنبية، بتبني خيار الخوصصة والشركة األجنبية في 
المجاؿ السياحي، فأعطت تحفيزات وضمانات متعددة لممستثمريف،ىذا ما جعؿ السوؽ السياحية الجزائرية 

 عش، ولكنيا التزاؿ بعيدة عف متطمبات السوؽ السياحية العالمية.تنت
احية العالمية وجعميا وجية ىذا ما جعؿ الجزائر تسعى  إلى ترقية صورتيا في األسواؽ السي

، وذلؾ باعتمادىا عمى السياسة السياحية الجديدة التي رسميا المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لمسياح
عالمة سياحية و أولوياتيا تثميف وجية الجزائر وجعميا ممتقى سياحيا بامتياز، ذ مف ضمف 2025آلفاؽ 

تنافسية ومبدعة عمى الصعيد الدولي وقادرة عمى االستجابة لمطمب الوطني، مف خالؿ وضع سياسة 
 لتكويف الموارد البشرية عمى جميع األصعدة المينية والحرفية المرتبطة بالنشاطات السياحية وباعتمادىا
عمى األقطاب السياحية كوجيات رمزية ناشئة لموجية الجديدة لمجزائر، مع مخطط نوعية لمسياحة 

 الجزائرية، وىذا بالشراكة مع القطاعيف العاـ والخاص، مع توفير مصادر التمويؿ لممشاريع السياحية.  
 

   
 
 



 

      

                               

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخيص : لثثاالفصل ال  
                                        بقطاع السياحة ةلتنميا واقع

 لوالية جيجل
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 تمهيد
لى الجوانب المتعمقة والمرتبطة بكل من السياحة والتنمية إن تطرقنا في الجانب النظري أبعد 

ليو عمى والية جيجل، من خالل تشخيص واقع إسقاط ما تم التطرق إاالقتصادية، سنحاول في ىذا الفصل 
 رز ما تزخر بو من مقوماتلموالية، معرفين بذلك الوالية من معطيات وبيانات تب يقطاع السياحالالتنمية ب

لتكون  اىميأخرى، مما ىذا ما يجعميا تتنافس مع الواليات السياحية األومؤىالت سياحية متنوعة ومتعددة، 
 جانب.أو أمقصودة من طرف السياح سواءا محميين  وجية

 المباحث التالية: ختيار والية جيجل كدراسة حالة لموضوع بحثنا من خاللإوعميو تم 
 ول: الخصائص السياحية العامة لوالية جيجل؛المبحث األ

 السياحية التنموية بوالية جيجل؛ االستراتيجيةالمبحث الثاني: 
 مساىمة السياحة في التنمية االقتصادية بوالية جيجل.  المبحث الثالث:
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 المبحث األول: الخصائص العامة لوالية جيجل
ختالف مقوماتيا السياحية تؤىميا لتكون ا  ئري، ببيائيا وطول ساحميا و والية جيجل جوىرة الساحل الجزا

من داخل أو خارج الوطن، كما يمكن ليا أن تحقق مساىمة معتبرة في تحقيق التنمية  اسواءمقصدا لمسواح 
   بيا. 

 المطمب األول: التعريف بوالية جيجل
رافيا، التاريخ والتنظيم اإلداري الجغ نو البد من معرفة بعض المعطيات منإلمتعرف عمى والية جيجل ف

 كما يمي:
 جغرافيا أوال:

فيي تتربع عمى مساحة  ،ستراتيجيا ىاما في الشمال الشرقي لمجزائرإتحتل والية جيجل موقعا 
، يحدىا من الشمال كمم 120 ، تطل عمى البحر األبيض المتوسط بشريط ساحمي طولو²كمم2.398363

ومن الغرب والية بجاية، من الجنوب واليتي قسنطينة  لشرق والية سكيكدةالبحر األبيض المتوسط ، من ا
الممتدة حتى  يجمع بين البحر والجبال الصخريةكمم 40عمى مسافة تشتير بكورنيش رائع الجمال وميمة، 

 اىيرمن أىم مدن الوالية: جيجل، الميمية، الط فريدة من نوعيا، وتوجد بيا مغارات عجيبةحدود والية بجاية 
ي كثيف ويتكون من التي بيا قمة سيدي بوغرة، يكسو الوالية غطاء نباتوكذلك منطقة جيممة بالجنوب الغربي 

وكذا الفصائل الحيوانية، يتخمميا سيل بمحاذاة البحر  النباتات أصنافوالعديد من أشجار البموط واألرز 
والية جيجل بمناخ البحر معيد، كما تتميز السيما منطقة األمير عبد القادر، القنار، سيدي عبد العزيز، بني ب

 1.األبيض المتوسط ممطر بارد في الشتاء، معتدل جاف صيفا
 تاريخيا ثانيا:

جيجل مدينة عريقة تعود إلى آالف السنين، تأسست حوالي القرن الرابع قبل الميالد من طرف 
 ىناك عمى مستوى إقميم الواليةالفينيقيين، وقد كانت محطة لمعديد من الحضارات التي نجد آثارىا ىنا و 

 "IGIGILI" ،مي"جيجإأطمق عمى المنطقة ىو " اسمتاريخ المنطقة يتميز بحركية كبيرة وغني باألحداث فأول و 
فيو يعني   "IGILI" ويعني جزيرة ساحمية والشطر الثاني"IGتتكون من شطرين األول " وىي كممة فينيقية،

 ."جيجل"وفي األخير  "خيخل"، "جيدري" مدينة تعددت أسماؤىا منعمى التعاقب الحضارات ئرة الحجر، وبدا
سترجاع سيادتيا ا  نحطاط المتدرج لمحضارة الرومانية سمح بتحرر القبائل البربرية في الجبال و اإل إن

 2.الذي تتميز بو االستراتيجيستيالء عمى الموقع تسابق الغزاة لإلوتقاليدىا، لتشيد المنطقة بعد ذلك 
المنطقة "جيجل"،  اسمفيتعرب  اإلسالميةعيد الفتوحات  يأتي م533والبزنطيين  م429 بعد الوندال

مع ر يتحالف سكانيا من قبيمة كتامة وتشيد المدينة ازدىارا تحت سمطة القيروان وخالل القرن العاش
،              االقاىرة مقرا لي اتخذتالدول الفاطمية التي  تأسيسبحكم القيروان وتم  اإلطاحةالفاطميين وتتم 

                                                 
1
 وثائق من مصلحة اإلدارة والىسائل، مذيرية السياحة والصناعة التقليذية بىالية جيجل.  

2
 نفس المرجع.  
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م، ثم الميديين 1007م، الحماديين 973وقعت جيجل تحت سيطرة الزيريين بعد ذىاب الفاطميين، و 
 باألخويناستنجد سكانيا  أن إلىعدة مرات  واستعمارىاوظمت طمعا لعدة دول حاولت غزوىا م، 1120

نطمق منيا لتحرير بجاية وي األتراكمدينة يدخميا  أولم، لتصبح 1514عروج وخير الدين بربروس سنة 
 .سبانيةوالجزائر من الييمنة اإل

عمى قسنطينة،  االستيالءعمى الجزائر وعامين من  االستيالءوبعد سنوات من  1838مارس  13في 
، 1847، 1845، 1841وات المقاومة لسنوات متفرقة منيا:الفرنسي جيجل وتبقى ثر  االستعماريحتل 
 1.م1851عمى منطقة جيجل إال في سنة الكامل  االستيالء، ولم يتم 1851

 ثالثا: التنظيم اإلداري
 11م و1984فيفري  04المؤرخ في  9-24بمدية بموجب القانون 28قسمت والية جيجل إداريا إلى 

 .²ن/كمم251نسمة بكثافة سكانية قدرىا  602.407دائرة، يبمغ عدد سكانيا 
يراقن، برج الطير، إرابح، يحيى خدروش،  وتتمثل بمديات الوالية في األمير عبد القادر، أوالد

عسكر، تاكسنة، الجمعة بني حبيبي، جيجل عاصمة  أوالدبودريعة، بن ياجيس، بوراوي بميادف، بوسيف 
حنة، الوالية، جيممة، خيري واد عجول، زيامة منصورية، السطارة، سممى، بني زيادة، سيدي معروف، الش

 (01)أنظر الممحق رقم  2.نصر، العوانة، قاوس، القنار، الميميةسيدي عبد العزيز، الشقفة، الطاىير، الع
: المقومات والمؤشرات السياحية لوالية جيجلالثانيالمطمب   

ت البعد التاريخي والحضاري، الثقافية والتاريخية ذاالسياحية كل اإلمكانيات الطبيعية، تمثل المقومات 
 مزم ضرورة تثمينيا ووالية جيجل كغيرىا من الوالياتتميزة، مما يستىي كل مالو قيمة جمالية وعممية مو 

 رث تاريخي يجمع بين الماضي والحاضر.ا  األخرى تتميز بطبيعة خاصة و 
وال تقتصر المقومات السياحية عمى اإلمكانات الطبيعية والتاريخية منيا وحسب، بل تدعم ىذه المقومات      

وتتمثل ىذه اإلمكانات المادية في توفير طاقة فندقية ستفادة السائحين، إبإمكانات أخرى مادية، لتسييل 
بنية التحتية كالطرقات، بمختمف وحداتيا لتتناسب مع مختمف المستويات االقتصادية لمسائحين، إضافة إلى ال

نو من ما يترتب عموالتي تساىم في تدعيم كل القطاعات ومنيا قطاع السياحة، الموانئ وشبكة االتصاالت 
 من السياح. ستقطاب المزيدإ

المقومات السياحية لموالية أوال:  
يا إلى أن تكون من بين تشمل والية جيجل عمى مقومات سياحية ضخمة ومتنوعة تؤىم            

  3الجذب السياحي وتتمثل ىذه المقومات فيمايمي:أىم مناطق 
                                                 

1
 .8، ص8002مذيرية السياحة، المنىغرافيا السياحية لىالية جيجل،   

2
 http://www.infr/ -jijel.php.dz 

 

 19:30-04/04/2014تاريخ االطالع:     
3
 وثائق من مصلحة تنمية النشاطات السياحية، مذيرية السياحة والصناعة التقليذية بىالية جيجل.  
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:المقومات الطبيعية -1  
الشريط الساحمي: -أ   
كمم، فمن زيامة المنصورية غربا إلى واد الزىور شرقا تصادفك 120متداد طبيعي عمى طول إ        

شاطئ منيا الشواطئ  50ونوادر طبيعية أخرى، يضم الساحل الجيجمي  شواطئ وخمجان متناثرة ىنا وىناك
 .ذات الرمال الذىبية الواسعة والشواطئ الصخرية

 الكورنيش الجيجمي: -ب
حر ممتدة من زيامة المنصورية إلى العوانة تتخمميا غابات متمثل في أجراف صخرية مالمسة لمب         

 الفمين، يمتاز بندرة جمالو فيو يعد من أجمل المواقع عمى المستوى العالمي.
 الكهوف العجيبة: -ج

عند  1917سنة  اكتشافياكمم عن مدينة جيجل، تم  35تقع بين العوانة وزيامة منصورية عمى بعد 
ن عجائب الطبيعة من حيث الشكل والنقوش التي صنعتيا الصواعد وتعد م 43شق الطريق الوطني 

 (02)انظر الممحق رقم الزوار. الستقبالوالنوازل، ىي اآلن مجيزة ومفتوحة 
 غار الباز: -د

موقع يعود إلى ماقبل التاريخ وىو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة عمى الطريق بزيامة منصورية، تم 
 (03)انظر الممحق رقم جل تطوير السياحة العممية.أزوار من كل فئات ال الستقبالتييئتو 

 المحمية الطبيعية لبني بمعيد: -ه
، تقع بمنطقة رطبة عمى 97/11/08المؤرخ في:  786/67ت ىذه المحمية بالقرار الوالئي رقم: ئانش

ىي ىكتار، و  122كمم عن مدينة جيجل تتربع عمى مساحة  32ساحل بمدية خيري واد عجول عمى بعد 
في إطار مشروع  1996عام  اختيارىامحتواة داخل محيط منطقة التوسع السياحي لبني بمعيد، تم 

MEDWET  بعض الطيور و  باحتضانيامن طرف المجموعة االقتصادية األوروبية، تتميز ىذه المحمية
 نباتات.ال
 الجزر وشبه الجزر: -و
الساحمي بوالية جيجل ىو وجود الجزيرة الصخرية أىم ما يميز الجية الغربية لمشريط  الجزيرة الصخرية: -

 ."الدزيرة"بالعوانة والتي تدعى محميا 
 توجد شبو الجزيرة الصغيرة ببوبالطن وأيضا جزيرة برج بميدة والتي تدعى اندرو.شبه الجزيرة:  -
 الوطنية تازة: الحظيرة -ز

ميز لغابات الحظيرة الوطنية ىي محطة لجذب السياح الباحثين عن الترفيو والراحة، فالطابع المت
ىكتار، تتميز بتنوع غطائيا النباتي وتركيبتيا  3807يساىم في تطوير السياحة الجبمية، تتربع عمى مساحة 

 نوع من النباتات 20نوع من النباتات العطرية وأخرى ذات أىمية طبية،  137الحيوانية حيث تحتوي عمى 
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 135من األشجار والشجيرات ذات األىمية البيئية واالقتصادية،  نوع 17الزخرفي والتزييني،  االستعمالذات 
نوع من الطيور  134نوع محمي من طرف القانون و 11نوع من الثديات من بينيا  15نوع من الفطريات و

 موزعة بين الجوارح والطيور المائية.
 حظيرة الحيوانات: -ح

بتدءا من شير جويمية من عام إالزوار  تقبالالسىيئ  "بمدية العوانة" موقع سياحي ىام، متواجد بكسير
لعدة أنواع من الحيوانات النادرة والمحمية من طرف القانون  احتضانيا، أىم ما ميز الحظيرة ىو 2006

العديد من لتوافد وأشكال مختمفة من الطيور موزعة بين الجوارح والطيور المائية، وىذا ماجعميا محطة 
 (04)انظر الممحق رقم الزوار.

 المنار الكبير)رأس العافية(: -ط
الذي كانت مينتو النقش عمى الحجارة، ىدفو " شارل سالف"من طرف الحرفي  1865نجازه سنة إتم 

 (05)انظر الممحق رقم .األماناألساسي ىو توجيو البواخر إلى بر 
 البحيرات الطبيعية:  -ي

 بحيرات طبيعية: 03يتواجد عمى مستوى الوالية 
نوع من الطيور، وىو معروف عمى  23وي ما اليقل عن تىكتار ويح 120يحتل  رة العنصر(:بني بمعيد)دائ-

 المستوى العالمي.
نوع  32ىكتار وبو ما اليقل عن  36يحتل مساحة حوالي بحيرة غدير بني حمزة )القنار دائرة الشقفة(: -

 من الطيور.
 ىكتار. 05حة بجمالو الفريد يتربع عمى مسا بحيرة غدير المرج )الطاهير(:- 
 الغابات: -ك

حيث تتميز والية جيجل بغابات كثيفة تمتاز بمناظرىا الخالبة المشجعة عمى السياحة الجبمية 
 ىكتار ومن أىم غاباتيا: 000 115والصيد، إذ تقدر مساحتيا اإلجمالية بحوالي 

 ار.ىكت 260 10الواقعة عمى الكورنيش بمنطقة العوانة تتربع عمى مساحة  غابة قروش:-
 ىكتار بجيممة. 928 8تتربع عمى مساحة  غابة تامنتوت:-
 ببمدية خيري واد عجول. غابة ايدم-
 بالعوانة. غابة بوحنش-
 بالميمية. غابة بني فرقان ومشاط-
 بتاكسنة. غابة الماء البارد-
 بغبالة. غابة القرن-



 

 الفصل الثالث                                       تشخيض واقع التنمية بقطاع السياحة لىالية جيجل

80 

 

ىكتار،  700 43ـــــجمالية بالصنف الرئيسي لغابات الوالية ىو البموط الفميني حيث تقدر المساحة اإل
 باقي األصناف فتتمثل في بموط الزرن األخضر، الصنوبر البحري. أما

تتميز ىذه الغابات بثروة نباتية وحيوانية متنوعة يمكن بفضميا لعب دور ىام في التنمية السياحية غير 
 ستجمامية.التجوالية واإل ،الشاطئية خاصة الصحية، الدراسية، الصيد

  مقومات الثقافية:ال -2   
 وتتمثل في المواقع األثرية والتاريخية التي تزخر بيا الوالية عبر فترات وىي:

 فترة ما قبل التاريخ: -أ
 ؛تاميال، بو ثالث قبور موجية من الشرق إلى الغرب ببمدية األمير عبد القادر 
 ؛مزغيطان ببمدية جيجل، وجد بو صناعات ما قبل التاريخ 
  ؛يامة منصوريةالكيوف العجيبة بز 
 .موقع تازة وىو عبارة عن مغارات بيا صناعة ماقبل تاريخية بزيامة منصورية 
 الفترة الفنيقية: -ب
  ؛حمد أمقرانأقبر في جبل سيدي 
 .الرابطة وبيا مقبرة فينيقية ببمدية جيجل 
 الفترة الرومانية: -ج
 ؛بقايا المدينة الرومانية "شوبا" بالزيامة منصورية 
  ؛بموقع "تسيميل" ببمدية سطارةبقايا بنايات 
 ؛فسيفساء بالطوالبية بمدية جيجل 
 ؛مقبرة رومانية ببوالشقايف بمدية بودريعة بن ياجيس 
 ؛بوابة مدينة جيجل 
 ؛موقع األصنام "المايدة" ببمدية سيدي معروف 
 .بقايا أسس بنايات بموقع "عربيد عمي" بمدية العوانة 
 فترة األتراك: -د 

  ؛لمدينة جيجل "بومارشي" بمدية جيجلبقايا السور القديم 
 .قبر الباي عصمان بأوالد عواط 
 الفترة االستعمارية:-ه
  من طرف شارل سالفا 1865المنار الكبير لرأس العافية تم بناءه سنة. 
 فترة ثورة التحرير الوطنية: -و
  المجاىدين، مستشفيات ومخابئ لمجيش. الستقبالمغارات مييئة 
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 حية لمواليةثانيا: المؤشرات السيا
ن تم إيضاحو، أجيجل عمى مقومات طبيعية وعمى مخزون ثقافي عريق ومتنوع كما سبق و والية تتوفر 

 وسيتم التركيز عمى أىم اإلمكانات السياحية من خالل العناصر التالية:
 :لفنادقا -1      

 أو خارج الوطن سواء من داخل وىي تمثل أماكن اإليواء بالنسبة لمسواح المتوافدين عمى الوالية
لخدمات المندرجة ضمن نشاط طاقة اإليواء وا باختالفتكون بصفة مؤقتة، تختمف المؤسسات الفندقية و 

ن معظميا يتركز أالفنادق المتواجدة عمى مستوى الوالية غير مصنفة وتقدم خدمات معيارية، كما ف ،المؤسسة
داري، كما تتميز الفنادق في والية جيجل ين يتركز النشاط اإلأو داخل المناطق الحضارية أفي الساحل 
 (06.)انظر الممحق رقم االصطيافخاصة في فترة  االستقبالبمحدودية 

 طاقة االستيعاب: -أ
السياح القادمين إلى الدولة  الستقباللموحدات الفندقية وكل المؤسسات المعدة  االستيعابيةتمثل القدرة        

حد المؤشرات التي بواسطتيا يمكن قياس مدى تقدم ىذا القطاع في بمد أة السياحية المضيفة، وتعد ىذه الطاق
  .معين

 (.(2007-2013خالل الفترة  والجدول التالي يوضح تطور عدد اآلسرة لمقطاع السياحي
 (2013-2007خالل الفترة )لوالية جيجل تطور عدد اآلسرة في المؤسسات الفندقية  :(27)الجدول رقم 
 تالسنوا          

 عدد اآلسرة
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 1842 1931 2124 2050 2018 2084 2053 إجمالي عدد اآلسرة
 -  4.61 -  9.09 3.61 1.59 3.17- 1.51 - معدل التغير

 عتماد عمى معطيات:: من إعداد الطالبتين باإلالمصدر
 جيجلمديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية           

 2013-2007مفترة لي المؤسسات الفندقية بوالية جيجل ف اآلسرةعدد ل جمالياإل توزيعال :(13)الشكل رقم
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    .27من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقم المصدر:
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انخفضت  2009ة لم تشيد نموا مستمرا، ففي سن 2013-2007نو خالل الفترة أ نالحظ من الشكل
ستغالل بالنسبة لفندقي بوحنش التابع سحب رخص اإل إلىوىذا راجع ،  %-3.17بمعدل  ستيعابطاقة اإل

 إجمالي عدد اآلسرة وكان السبيل بسب تغيير نشاطو،فندق كذا حاليا لمخدمات االجتماعية لمديرية التربية و 
ستثمار في المجال السياحي زيادة فرص اإلإلى ويعود ىذا ، % 3.61بمعدل  2011سنة  وفي أعمى مستويات

بسب سحب  في السنوات األخيرة انخفاضإ عرفت كما، يدة حيز النشاطوذلك بدخول مؤسسات فندقية جد
نياء النشاط رخص اإل  .بياستغالل لبعض الفنادق وا 

 السياح المتوافدين عمى الفنادق: -ب
با سياحيا ىاما، تستقبل السياح من داخل كما أن والية جيجل التي تزخر بمقومات ىائمة تجعميا قط

 يبين ذلك. اآلتي، والجدول وخارج الوطن
 2013-2007: تطور عدد السياح المتوافدين عمى الفنادق بوالية جيجل خالل الفترة (28) الجدول رقم
 السنوات

 السياح
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 46267 45110 46500 41961 37294 34664 35969 جزائريون
 1680 1674 1348 1642 1511 1326 911 أجانب

 47947 46784 47848 43603 38805 35990 36880 المجموع
 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات:المصدر: 

 مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل
 2013-2007يات جيجل خالل الفترة تطور عدد السياح المتوافدين عمى الفنادق بوال: (14)الشكل رقم
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       .28من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر: 

سنة في  السواح المتوافدين عمى الفنادقعدد  2013-2007نو خالل الفترة أنالحظ من الشكل 
نالحظ تراجع في عدد السياح وىذا  2012في سنة  أماسائح،  47848 ـــــــسجل نموا ممحوظا قدر ب 2011
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 التأجيرظاىرة  انتشاروكذلك  األسعار بالفنادق، الرتفاع، نظرا السياح إلى ىياكل إيواء أخرى لجوء إلىعائد 
 2013وحدة فندقية، أما في سنة   26كانت  201132012فعدد الوحدات الفندقية في سنتي عند القاطن ، 

السياح عمى مستوى الفنادق وىذا دليل عمى أن والية جيجل أصبحت قطبا سياحيا رتفاع في عدد إفنالحظ 
 .األماكنىاما يجذب السياح من كافة 

 في الفنادق: الميالي السياحية -ج
بالنسبة لميالي السياحية التي تمثل مدة اإلقامة المقضاة من طرف السياح في الفنادق والمالحظ أن 

تناسب طردا مع معدل تغير عدد السائحين الوافدين عمى المناطق السياحية معدل تغير الميالي السياحية ي
المعينة، إال أن ىذه القاعدة ليست مطمقة، إذ أن ىناك مجموعة من العوامل التي تساىم في تحديد مدة 

 اإلقامة لمسائحين والتي قد تؤثر سمبا عمى تزايد عدد الميالي السياحية.
يالي السياحية التي يقضييا السياح الوافدين عمييا بمحدوديتيا وذلك وفي حالة والية جيجل تتسم الم

 تماشيا مع حجم الطمب السياحي لياتو الوالية
 .2007-2013)والجدول التالي يوضح تطور الميالي السياحية بوالية جيجل خالل الفترة) 
 (2013-2007جيجل لمفترة )لوالية  في الفنادقالمقضاة السياحية  عدد الميالي تطور :(29)الجدول رقم   

 ألف ليمة سياحيةالوحدة: 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السياح          السنوات

 78988 68453 80743 73249 62036 55883 63950 جزائريون
 4164 8775 4712 3181 5130 2800 5520 أجانب

 83152 77228 85455 76430 67166 58683 69452 إجمالي الميالي السياحية
 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:

 (2013-2007السياحية في الفنادق بوالية جيجل خالل الفترة )الميالي  تطور عدد :(15)الشكل رقم   
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 29ين باالعتماد عمى الجدول رقممن إعداد الطالبت المصدر:
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عدد الميالي السياحية إلجمالي السياح )جزائريون، أجانب( لم تكن في تطور  أنما يمكن مالحظتو 
لجوء ويرجع ذلك إلى  ،انخفاضا 2012و 2008سنتي حيث عرفت في  2013-2007 عمى طول الفترة

بدال من اإلقامة  ظاىرة كراء المنازلنتشار السياح الى اماكن اخرى إلقامتيم بسب ارتفاع االسعار وكذلك ا
وقد عممت الدولة نتيجة الطمب المتزايد عميو عمى إصدار المنشور المشترك بين قطاعي السياحة  ،في الفنادق

من وسالمة السياح أوالصناعة التقميدية ووزارة الداخمية الذي ينص عمى ضبط ممارسة النشاط وضمان حماية 
حيث تم إحصاء تقديري لمدواوين المحمية لمسياحة والوكاالت العقارية عمى تسجيل  ،والمؤجرين عمى حد سواء

بسب  كما ان ،2011سنة  سائح4500مقابل  2012سائح سنة  194000مييا شقة توافد ع 4000حوالي 
، كما عرفت ارتفاعا 2012محسوسا سنة  انخفاضاشيدت تزامن شير رمضان الكريم مع موسم االصطياف 

 .2013ة ممحوظا سن
 المخيمات العائمية:-2

وىي تابعة في معظميا لمجماعات المحمية أو لممؤسسات تتوفر والية جيجل عمى مخيمات عائمية 
، كما يتبع بعضيا االقتصادية الوطنية حيث تقدم خدمات اجتماعية لصالح العمال والمنتسبين لممؤسسة

 (07)انظر الممحق رقم لمخواص.
 2013-2007المخيمات في والية جيجل خالل الفترة والجدول التالي يمثل عدد 
 2013-2007تطور عدد المخيمات العائمية بوالية جيجل لمفترة  :(30)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
عدد 

 المخيمات
20 21 21 21 21 20 18 

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:
 .مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل           

 2013-2007تطور عدد المخيمات العائمية لمفترة  :(16)الشكل رقم
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  30من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر: 
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 طاقة االستيعاب: -أ
 األماكن لقضاء العطل خالل موسم االصطياف،يتوافد السواح عمى المخيمات العائمية من مختمف 

 (2007-2013)خالل الفترة العائمية بوالية جيجل الجدول التالي يوضح  طاقة استيعاب المخيمات ف
 (2007-2013تطور عدد اآلسرة في المخيمات لوالية جيجل خالل الفترة ) :(31الجدول رقم) 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 4349 4509 5109 5109 5109 5109 4815 اآلسرة عدد

معدل 
 %التغير

- 6.11 0 0 0 11374  - 3.54 - 

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:
   لمديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيج

 
 (2013-2007ترة )في المخيمات العائمية لوالية جيجل خالل الف اآلسرةتطور عدد :(17الشكل رقم)
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      .31من إعداد الطمبة باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر: 

بعدما  2011-2009ستقرارا فترة إعدد اآلسرة في المخيمات عرف  أن 16،17من الشكمين نالحظ 
لمخيمات العائمية بالوالية، وىذا عائد إلى زيادة في عدد ا 2007رتفاع مقارنة بسنة إفي  2008كان سنة 

فوصل  ستيعاب بيا، كما الحظنا تراجع كبير في ىياكل اإليواء خالل السنوات األخيرة،وبالتالي زيادة قدرة اإل
 . سرير 4349، ما أدى إلى انخفاض عدد اآلسرة بالمخيمات فكانت 2013مخيم سنة  18إلى 
 السياح المتوافدين عمى المخيمات : -ب

 .2013-2007مفترة لي يوضح عدد السواح المتوافدين عمى المخيمات العائمية والجدول التال
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 2013-2007خالل الفترة العائمية تطور عدد السواح المتوافدين عمى المخيمات  :(32)الجدول رقم
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

إجمالي 
عدد 
 السواح

25583 20000 14300 19750 23653 75849 8067 

 عتماد عمى معطيات:المصدر: من إعداد الطالبتين باإل
 .مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل            

 2013-2007تطور عدد السواح المتوافدين عمى المخيمات العائمية خالل الفترة  :(18)الشكل رقم
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 .32عمى الجدول رقم باالعتمادن من إعداد الطالبتي المصدر:

 الميالي السياحية بالمخيمات: -ج
 ة التي يقضييا السياح في المخيمات العائمية وذلك خاللوالجدول الموالي يوضح عدد الميالي السياحي

 .2013-2007الفترة 
 2013-2007: تطور عدد الميالي السياحية المقضاة في المخيمات العائمية خالل الفترة(33)الجدول رقم
عدد 
 السنوات

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

إجمالي 
الميالي 
 السياحية

153500 140000 120000 118500 141918 139943 58140 

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات:المصدر: 
 .مديرية السياحة والصناعة التقميدية بوالية جيجل           
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 2013-2007ر عدد الميالي السياحية المقضاة في المخيمات العائمية خالل الفترة تطو  :(19)الشكل رقم
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 .33من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر: 
تراجع كبير في  انو لم يعرف نموا مستمرا فقد كانت ىناك مرحمتين  18،19رقم يننالحظ من الشكم

ع في عدد الميالي السياحية والسبب راجع إلى أن جالمتوافدين عمى المخيمات العائمية،  يقابمو ترا عدد السواح
فترة االستغالل ىذه المخيمات تقمصت، فبدال من مرحمتين قبل وبعد شير رمضان، استغمت ىذا الموسم 

  مرحمة بعد رمضان فقط.
 وكاالت السياحة واألسفار:-3

في بيع التذاكر، تنظيم رحالت إلى  ات لمسياحة واألسفار تتمثل نشاطاتيوكاالعمى تتوفر والية جيجل 
  (08.)انظر الممحق رقم مختمف الدول بما فييا العمرة، باإلضافة إلى استغالل المخيمات العائمية
 .2013-2007والجدول الموالي يوضح عدد الوكاالت السياحية في والية جيجل لمفترة 

 2013-2007الوكاالت السياحية بوالية جيجل خالل الفترة  تطور عدد :(34)الجدول رقم
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 03 03 04 05 05 05 06 عدد الوكاالت
  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:
 مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل.          

 03الجدول تدني عدد الوكاالت السياحية في والية جيجل حيث أصبحت قد نالحظ من خالل 
النادي السياحي الجزائري، وكالة  :لموكاالت االستغالل، وىذا عائد إلى سحب رخص 2013وكاالت سنة 

 وكاالت سياحية. 6م  2007بعدما كانت سنة قرطبة لمخدمات والسفر، نادي السفر، 
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 2007-2013)المعالجين عمى مستوى الوكاالت السياحية خالل الفترة )عدد السياح :  (35)الجدول رقم 
 
 

2013 

 
 

2012    

 
 

2011   

 
 

2010 
   

 
 

2009   

 
 

2008 
  

 
 

2007 
  

                           
   السنوات

 عدد 
 السواح

 
8288  6445  6313  4823 

  
5304   5965  6910  

  
 جزائريون

84    40   76   32   07  أجانب    30    03    

 المجموع 6940 5968 5311 4855 6389 6485 8372

من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:  
.مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل                

2013-2007تطور عدد السياح المعالجين عمى مستوى الوكاالت السياحية خالل الفترة: (20)الشكل رقم  
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35االعتماد عمى الجدول رقممن إعداد الطالبتين بالمصدر:   

كان ىناك تطور مستمر في عدد السواح المعالجين عمى مستوى الوكاالت السياحية، وخاصة من 
سائح  8378 ،م2013حيث سجمت سنة  طرف الجزائريين وىذا مايشير إلى تطور السياحة العكسية بالوالية،

     معالج عمى مستوى الوكاالت السياحية.
الشواطئ:-5  

الجدول الموالي يوضح الطمب السياحي عمى الشواطئ بوالية جيجل خالل موسم االصطياف)جوان، 
 (09مبر(.)انظر الممحق جويمية، أوت، سبت
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 . 2013-2007 خالل الفترة وذلك
2013-2007لمفترة الشواطئعمى تطور عدد السياح المتوافدين  :(36)الجدول رقم  

 السنوات إجمالي عدد السواح
6378900 2007 
8116500 2008 
7647500 2009 
7296000 2010 
6534200 2011 
6302850 2012 
6103765 2013 

من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:  
جيجل.لوالية  مديرية السياحة والصناعة التقميدية               

2013-2007تطور عدد السياح المتوافدين عمى الشواطئ خالل الفترة  :(21)الشكل رقم  
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. 36من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر:   

، وبعدىا بدأ 2008رتفاعا في سنةإنالحظ من الشكل أن عدد السياح المتوافدين إلى الشواطئ عرف 
صطياف بسبب حمول شير رمضان المبارك خالل فصل نخفاض تدريجيا وىذا نتيجة تقمص موسم اإلفي اإل
   والدخول المدرسي مما أدى إلى قصر العطمة الصيفية. الصيف

لموالية ةالمطمب الثالث: الهياكل القاعدي  
1تحتوي والية جيجل عل ىياكل قاعدية متعددة تتمثل أىميا في:  

                                                 
1
 مصلحة اإلدارة والىسائل، مذيرية السياحة والصناعة التقليذية لىالية جيجل.  
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  :مايمي منيا ت الصناعية نذكرآتتوفر الوالية عمى مجموعة من اليياكل والمنش ادية:االقتص المنشآت-أ
ميناء اقتصادي ىو  أىمتوجد بالوالية عدة موانئ صيد مثل: ميناء زيامة، العوانة، جيجل، لكن  الموانئ: -

ي، وىو اكبر ميناء ميناء جن جن ذي البعد الدولي والذي يستجيب لكل التقنيات الجديدة في مجال النقل البحر 
الوالية لتمعب دورا ىاما في التبادالت القارية، ويؤىل  إفريقييعتبر المحور المفضل لمنقل االورو و  إفريقيافي 

م، يتربع عمى 18320مميون طن سنويا، يحتوي عمى أرضية يصل عمقيا إلى  434يتميز بقدرة معالجة تعادل
ىكتار لمسمع والبضائع، سيشرع في  1حنات والسيارات، ىكتار مخصصة لمشا 30ىكتار،  104مساحة قدرىا 

كمم من المدينة  12أشغال انجاز مشروع نيائي لمحاويات الذي ستديره موانئ دبي العالمي، وىو يقع عمى بعد 
 يضمن الربط مع والية الجزائر ويمكن أن يصبح دوليا. 

وىو مطار فرحات عباس الواقع بالقرب من المنطقة الصناعية وميناء جن جن، والذي يشيد  المطار: -
مطار دولي ليمنح جميع التسييالت لضمان نقل جوي سريع وناجع، يسمح بتدعيم  إلىتوسعات عديدة وتحويمو 

 االقتصادي لموالية. واإلدماجالتنمية 
 وشبكات توزيع متنوعة منيا مايمي: ر طاقوية ىامةتحوز والية جيجل عمى مصاد المحطات الكهربائية: -
 )الطاىير( باألشواطميغاواط  630تعادل  إنتاجبقدرة محطة كيربائية  -
 ميغاواط )زيامة وايراغن( 16ميغاواط  2x50محطتان كيربائيتان بطاقة  -
 كمم من الضغط المرتفع. 108364 شبكة التزويد: -
كمم الضغط  5873362كمم الضغط المتوسط،  1121374 كمم منيا: 37093103 شبكة التوزيع: -

 المنخفض. 
 شبكة كثيفة نسبيا بييكمة وتنظيم مجال الوالية وتدعيم تنميتيا االقتصادية، تتمثل في: شبكة الطرق: -

 كمم. 2278 طرق وطنية: -
 كمم. 378 طرق والئية: -
 كمم. 932.2 طرق بمدية: -
االقتصادية  األقطابع الوالية من الغرب الى الشرق ويربطيا مع الذي يقط 27/43محور الطريق الوطني  -

في طريق التييئة )الرابط بين جيجل وسطيف(، الذي  77لقسنطينة، سكيكدة وبجاية، ومحور الطريق الوطني 
 غرب. -يعتبر منفذ ىام شمال جنوب الذي يربط الطريق السريع شرق

السكك الحديدية الوطنية والموصولة مباشرة بميناء جن التي تربط جيجل بشبكة  شبكة السكك الحديدية: _
طن، من البضائع في  12000.000لجة معا بإمكانياجن، محطة جيجل، محطة الفرز ببازول، والتي 

 ،السنة، محطة العنصر، محطة الميمية، محطة نقل المسافرين بسيدي عبد العزيز ومحطة التقاطع بسطارة
 الخطوط مايمي: أىمومن 

 سكيكدة.-قسنطينة، جيجل-جيجلمسافرين: نقل ال -
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 سكيكدة، بازول، قسنطينة، برج بوعريريج، توقرت. البضائع: -
تحتوي الوالية عمى منطقتين صناعيتين ىما: المنطقة الصناعية بالطاىير، والمنطقة  المناطق الصناعية: -

 وتنتشر بيا الصناعات التالية: سبع مناطق لمنشاط، إلى باإلضافةلمتصدير،  صناعيةالمنطقة الالحرة بالرة 
 الصناعات الزجاجية؛ -
 صناعة المنتجات الصيدالنية؛ -
 الصناعة الميكانيكية والدقيقة؛ -
 الصناعات الخفيفة المثمنة لمموارد والثروات الطبيعة والمعدنية؛ -
 صناعة تحويل الجمود والنسيج. -
تحويل وتعميب المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد  النشاطات المنتظر ترقيتيا فيي: الصناعة الغذائية، أما

 البحري.
 تتوفر الوالية عمى عدة ىياكل ثقافية ورياضية نذكر منيا مايمي: الهياكل الثقافية والرياضية: -
 تتوفر الوالية عمى: ت الشباب والرياضة:آمنش -
 ؛مركبات جوارية 03-
 ؛مسبحين -
 ؛قاعات متعددة الرياضات 04-
 ؛عددة الرياضاتمالعب مت 03-
 ؛ممعب لكرة القدم 22-
 ؛قاعات متخصصة 10-
 ؛قاعة التربية البدنية 10-
 ؛ميدان متعدد الرياضة 18-
 .ساحة لعب 33-
 في: أساساتتوفر الوالية عمى تجييزات ثقافية متمثمة  المرافق الثقافية: -
 ؛مكتبات 04-
  ؛مراكز ثقافية 09قاعتي سينما و -

 جمعية ثقافية تنشط عمى مستوى الوالية 97جود كما تجدر اإلشارة إلى و 
 وتتمثل فيمايمي: الهياكل التعميمية: -
 فرعين: إلىوالتي تنقسم  جامعة جيجل: -
 كميات كمية العموم، التكنولوجيا، عموم الطبيعة والحياة. 03الجامعة المركزية بعاصمة الوالية وتضم  -
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والمغات، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  ألدباكميات: كمية  03تاسوست يضم  الجامعيالقطب  -
 التسيير، كمية الحقوق، كمية عمم االجتماع.

مدارس معتمدة  8مركزا وممحقة و 15جياز تكوين ميني متنوع يضم معيدا و معاهد التكوين المهني: -
 مقعد بيداغوجي. 3875تعادل  إجماليةبقدرة 

وحدة فندقية بطاقة استيعاب  27عمىالوالية تتوفر ات القاعدية الفندقية، بالنسبة لممنش الهياكل السياحية: -
 1سرير. 1842 تقدر بــــــــ

 المبحث الثاني: اإلستراتيجية السياحية التنموية بوالية جيجل
البد من التخطيط  وجعل والية جيجل قطبا سياحي جذاب لمسياح، جل النيوض بالقطاع السياحيأمن      

، وذلك من اجل في إطار جممة من القوانين والتشريعات الخاصة عمى المدى البعيدجيات لوضع استراتي
 .تحقيق تنمية سياحية مستدامة في الوالية

 2007من خالل ىذا المبحث سنحاول الوقوف عمى وضعية االستثمارات السياحية بالوالية مع بداية      
ثم  ،ا  نقيس حجم االىتمام الحقيقي بالنشاط السياحيعتبار أنيا تمثل أىم المؤشرات التي من خالليإعمى 

المسطرة لتطوير ىذا ية جيجل، واىم البرامج التنموية سنتطرق إلى المخطط التوجييي لمتييئة السياحية بوال
 . 2013، وفي األخير سنتطرق إلى تقييم برنامج القطاع

 المطمب األول: أسس وبواعث االستثمار السياحي بالوالية
     2007الة المشاريع السياحية سنة أوال: ح
ليذه  حالتين فقد تم رصد 2007من خالل فحص حالة المشاريع االستثمارية لقطاع السياحة لسنة      

 االستثمارات:
.استثمارات سياحية قيد االنجاز.1       
.استثمارات سياحية متوقفة.2       
. طمبات االستثمار السياحي.3       

:2007قيد االنجاز لسنة  / مشاريع سياحية1  
مشاريع سياحية، وقدرت التكمفة  06قدر عدد المشاريع السياحية قيد االنجاز ب  2007في سنة 

مميون دج، سوف تسمح ىذه المشاريع بتدعيم الحظيرة  160930اإلجمالية لتحقيق ىذه االستثمارات ب 
منصب شغل  101صب الممكن إحداثيا سرير، وقدر عدد المنا 360الفندقية بطاقات إيواء جديدة تقدر ب 

 مباشر.
 :2007والجدول الموالي يوضح توزيع المشاريع قيد االنجاز لسنة 

  
                                                 

1
 .8002جل، الحصيلة النهائية لسنة مذيرية السياحة والصناعة التقليذية لىالية جي  
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 2007توزيع المشاريع قيد االنجاز حسب الموقع في سنة  :(37)الجدول رقم
 تكمفة المشروع مناصب الشغل   عدد اآلسرة     نوعية المشروع   الموقع      

 )مميون دج(
 -يموزبمغ-   
 العنصر    

 -          15         70         فندق      
 

 50000      31         -         مركز تجاري    تاسوست    
 79100      15         110       فندق       الميمية     
 7560       10          44        فندق       جيجل     

 11070       20         104        فندق        جيجل       
 13200       10         32         فندق        بوالنار أوالد    

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى وثائق من مديرية السياحة والصناعة لوالية جيجل. المصدر:
 / المشاريع المتوقفة:2

والبمديات، ونجد أن التكمفة المتوقعة مشروع سياحي متوقف عبر مختمف الدوائر  16تم حصر 
مميون دج، ىذه المشاريع كان من المقرر أن تضيف طاقات إيواء جديدة قدرت  689283لممشاريع المتوقعة 

 ، وأسباب المشاريع المتوقفة فيي ترجع الى:منصب شغل مباشر 324سرير وتوفر  1567ب 
 مشكل التمويل؛ -
 مى رخص البناء؛عدم تسوية الوضعية اإلدارية كالحصول ع -
 مشاكل داخمية بين الشركاء؛ -
 عدم الحصول عمى عقود الممكية والتي تسمح لممستثمرين بالحصول عمى قروض بنكية. -
 :2007والجدول الموالي يبين توزيع ىذه المشاريع المتوقفة في سنة    

 2007توزيع المشاريع السياحية المتوقفة حسب الموقع لسنة  :(38)الجدول رقم
 تكمفة المشروع مناصب الشغل اآلسرةعدد  نوعية المشروع الموقع

 -                16  40 موتيل أشواط) الطاهير(
     142572        36 260 مركب سياحي الصخر األسود

     15000        14 40 فندق جيجل
     119301        14 140 فندق جيجل

      17000              33 120 فندق الطاهير
     مقصورة   57 تاسوست

 سياحية
228 10              31500    
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 25000 38 - حديقة تسمية تاسوست
 13350 20 64 نزل ريفي الرابطة)جيجل(

 13000 15 25 نزل ريفي الطاهير
 20000 18 144 فندق سيدي عبد العزيز

 20000 15 74 فندق الطاهير
 87210 11 72 فندق الميمية

 86850 35 166 فندق لميميةا
 36500 15  82 فندق تاسوست

 12000 10 40 موتيل افتيس)العوانة(
 50000 20 72 فندق سيدي معروف

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى وثائق من مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل المصدر:
 / طمبات االستثمار:3

، كما أن طاقات اإليواء المنتظر تحقيقيا من  2007حي مسجل خالل سنة طمب استثمار سيا 03تم رصد 
التقديرات المتعمقة  أمامنصب شغل مباشر،  26سرير وكذلك إحداث  100انجاز ىذه الطمبات فقد قدرت ب 

 مميون دج. 500248بتكمفة انجاز االستثمارات السياحية الجديدة فقد حددت ب
 : 2007طمبات االستثمار خالل سنة والجدول الموالي يبين توزيع     

2007: توزيع طمبات االستثمار حسب الموقع سنة (39)الجدول رقم  
    تكمفة المشروع
 )مميون دج(

مناصب الشغل    عدد اآلسرة      نوعية المشروع   الموقع          

جيجل          شقق سياحية         48         10       28560  
فندق           36 10         18288 جيجل           
شقق سياحية      16 6         3400 جيجل           

من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى وثائق من مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجلالمصدر:   
 البرامج التنموية لمتهيئة السياحية بالواليةالمطمب الثاني: 

 SDATW  ئة السياحية بالواليةالمخطط التوجيهي لمتهي/1
فمخطط التييئة السياحية لموالية جاء ليكون معبر SDAT وىو مستمد من مخطط التييئة السياحية   

 .لمنيوض بالقطاع السياحي في والية جيجل، وىذا كغيرىا من الواليات
عمى  نعرج أندون  ،مخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية جيجلدراسة الوسنتطرق مباشرة إلى   

 .في الفصل الثاني إليياتطرقنا  ألنناالجزائر 
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فالمخطط التوجييي لمتييئة السياحية بالوالية ىو عبارة عن مخطط لييكمة األقاليم من اجل تطوير 
 النشاطات السياحية وىو مخطط لو أىداف طويمة المدى، وتتمثل في:

 _ تحديد نوع السياحة؛
 ياحية؛_ تطوير المؤسسات الفندقية والس

 _ تثمين القدرات السياحية الطبيعية والثقافية لموالية التي ليا عالقة بالمنطقة؛
 _ تييئة وتطوير األقاليم التي تعتبر من المقومات السياحية؛
 _تحسين نوعية العرض السياحي والصورة السياحية لموالية.

 1/ إعداد المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية بالوالية: 1
ينطمق بشكل واضح حيث يشارك فيو مجموعة من الفاعمين الذين  SDATWالمخطط  إن إعداد

 ونذكر: لدييم عالقة مباشرة مع التييئة السياحية عمى مستوى الوالية
 الوالية والبمدية، أفرادالجمعيات المتكونة من  أو األعضاء_ 

 ساء الدوائر؛_ رؤ 
 _ مدراء الوالية؛

 ميين أو خواص؛_ الفاعمين االقتصاديين سواء عمو 
 _ مسئولو الخدمات المعنيين من قبل الدولة؛

 _ رؤساء الوكاالت المالية؛
 _ مسئولو المجتمع المدني التنظيمات االجتماعية والجمعيات المختصة.

إن إعداد المخطط التوجييي لتييئة السياحية بالوالية يجب أن يكون في إطار مناقشة بين مختمف 
 لييم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي وذلك وفق مايمي:الييئات والفاعمين الذين 

 _ تحديد لجنة المتابعة والمراقبة من اجل دراسة المخطط التوجييي من قبل مديرية السياحة لموالية؛
 _ اجتماعات لمتقديم وتباين مختمف مراحل إعداد الدراسة؛

 _ إعداد ممتقى خاص باالقتراحات النيائية.
 :SDATWن المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية لموالية / مضمو2

بعين االعتبار  األخذوليذا البد من  األخرىيرتكز عمى القطاعات  أفقيالقطاع السياحي قطاع  إن
 لذلك كان االىتمام بالعناصر التالية:مختمف القطاعات التي ليا عالقة بيذا القطاع 

 _ التييئة والبيئة؛
 ام؛_ىياكل اإليواء واإلطع

 _ المنتجات السياحية الجديدة؛

                                                 
1
 مصلحة تنمية النشاطات السياحية، مذيرية السياحة والصناعة التقليذية لىالية جيجل.  
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 _ الترقية والتكوين؛
 _ التجارة؛

 _ المؤسسات والتأثير االقتصادي واالجتماعي لمقطاع السياحي؛
 _ إستراتيجية التسويق واالتصال؛

 _ تحسين وتحفيز الداعمين العموميين والخواص؛
 _ الحوكمة.

 :SDATWلوالية / مراحل إعداد المخطط التوجيهي لمتهيئة السياحية با3
 وىذا يتم وفق خمسة مراحل ىي:    
 المرحمة األولى: االنطالق في الدراسة   

تعتبر ىذه المرحمة التمييدية، حيث يتم فييا عرض كيفية الدراسة ونماذج التنظيم، وكيفية جمع       
ن قبل لجنة المتابعة المعمومات وكذا المشاورة مع مكتب الدراسات المعين إلعداد ىذا المخطط، ويكون ىذا م

 مع وضع رزنامة خاصة بمكتب الدراسة لممتابعة والمراقبة.
  المرحمة الثانية: تشخيص الحالة السياحية بالوالية 

 يتم في ىذه المرحمة تشخيص الحالة السياحية لموالية وذلك من خالل:   
 عة السياحية؛_ دراسة الثروة الطبيعية التي تتميز بيا الوالية وخاصة الثروة الطبي  
 _ دراسة وتحديد مختمف المناطق السياحية التي يتم تييئتيا؛  
 _ تشخيص حالة التجييزات الترفييية والسياحية الموجودة؛  
 _ دراسة حالة الطمب والعرض السياحيين في الوالية؛  
 _ الدراسة الطبوغرافية المعمقة ميمة أثناء تشخيص الحالة السياحية لموالية؛  
 خيص الحالة األمنية لموالية؛_ تش  

ستراتيجية التهيئة السياحية   المرحمة الثالثة: آفاق التنمية وا 
من خالل دراسة واقع السياحة لموالية وتحديد المعوقات، بعدىا سيتم تحديد األىداف المراد تحقيقيا في 

 لسياحية.المجال السياحي مع تحديد مجموعة من البرامج التي تتماشى مع مخططات التنمية ا
ستراتيجية التييئة السياحية، تكون مبنية عمى الحركيات الخمس ل  SDAT ـــلمبحث عن آفاق التنمية وا 

 والمتمثمة في:
 _ مخطط وجية لموالية؛

 _ األقطاب السياحية لالمتياز؛
 _ مخطط نوعية السياحة؛

 _ مخطط الشراكة العمومية والخاصة؛
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 _ مخطط تمويل السياحة.
 ة: إستراتيجية تهيئة السياحة في الواليةالمرحمة الرابع

ىذه المرحمة يتم وضعيا انطالقا من األىداف ، بحيث يتم وضع البرامج األولية التي يتم انجازىا، 
  وكيفية تطبيقيا من اجل النيوض بالقطاع السياحي.

وضعو من برامج المرحمة الخامسة: يتم فييا وضع التعديالت األخيرة عمى المخطط، وتقييم مبدئي لما تم 
ومقارنتو مع ما تم تشخيصو مع األخذ بعين االعتبار جميع الوثائق المعمول بيا أثناء الدراسة وتحديد 

 الرزنامة التي سيتم السير بيا لتنفيذ المخطط.
التخطيط السياحي التي اعتمدت عميو الوالية من اجل النيوض بالقطاع السياحي، جاء عن طريق  إن

الذي ينص عمى مجموعة من القواعد واألسس التي يجب عمى  SDATWتمثمة في مخططات تنموية الم
 الوالية إتباعيا لتحقيق األىداف المسطرة.

 ":PATمخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي"/2
بحيث  PATكما جاءت الوالية بمخطط تنموي ويتمثل في مخطط التييئة السياحية لمناطق التوسع 

 ، ويشمل المخطط مايمي:ستراتيجية تنموية في التوسع السياحيييدف إلى وضع إ
 _ تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي؛

 ؛األراضي_ نظام حول حقوق البناء الذي يحدد القواعد العامة الستعمال 
ير الشروط _ المخططات التقنية لمتييئات والمنشات القاعدية التي تتضمن الوثائق التخطيطية التي تظ

 المحددة في النظام؛
 ؛األراضي_ الممحقات التي تتضمن الوثائق المطموبة لمخطط االستغالل 

 _ وضعية شبكات الطرق والتطيير والمياه الصالحة لمشرب والري والطاقة؛
 _ تحديد وتمركز النشاطات التجارية والتقميدية؛
 _ تحديد وتمركز وقدرة التجييزات العمومية؛

 لقانونية لمممتمكات؛_ الطبيعة ا
 _ تحميل ديمغرافي واجتماعي اقتصادي؛

 _ النقل.
 وسيتم عرض مناطق التوسع السياحي بالوالية من خالل الجدول الموالي:
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 : مناطق التوسع السياحي بوالية جيجل(40)جدول رقم
 

 الرقم
    

 تسمية المنطقة     
 

 المساحة اإلجمالية الموقع            

 البمدية ةالدائر 

 هكتار 88 زيامة منصورية زيامة منصورية دار الواد 01
 هكتار 62 تازة 02
 هكتار 141 الولجة 03
 هكتار 67 بوبالطن 04
 هكتار 67 العوانة العوانة افتيس 05
 هكتار 167 العوانة 06
 هكتار 140 عربيد عمي 07

 هكتار 122 برج بميدة 08
 هكتار   55 جيجل يجلج رأس العافية 09

 هكتار  116 عدوان عمي 10
 هكتار   73 كازينو 11
 هكتار 116 بني قائد 12
 هكتار  26 أوالد بوالنار 13
  تاسوست 14

 الطاهير
 هكتار 391 األمير عبد القادر

 هكتار 109 الطاهير بازول 15
 هكتار 1327 الميمية الميمية واد زهور 16
 هكتار 482 خيري واد عجول العنصر بني بمعيد 17
 هكتار 203 سيدي عبد العزيز الشقفة سيدي عبد العزيز 18
 هكتار 480 القنار القنار 19

 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى وثائق من مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل المصدر:
دوائر، ولكن نتيجة الستغالل  07عمى  منطقة توسع سياحي موزعة 19من خالل الجدول توجد 

 مناطق من قبل السمطات المعنية وىي: 08بعض المناطق ألغراض أخرى غير سياحية تم إلغاء 
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 _ منطقة التوسع السياحي كازينو؛
 _ منطقة التوسع السياحي بني قايد؛

 _ منطقة التوسع السياحي عدوان عمي؛
 بوالنار؛ أوالد_ منطقة التوسع السياحي 

 طقة التوسع السياحي تازة؛_ من
 _ منطقة التوسع السياحي الولجة؛

 _ منطقة التوسع السياحي بوبالطن؛
 _ منطقة التوسع السياحي افتيس.

منطقة لمتوسع  11مناطق توسع سياحي من بين  6انطمقت الدراسة لتييئة   2010 سنة وخالل
 ، والمتمثمة في :السياحي

 _ العوانة؛
 _ رأس العافية؛

 يدة؛_ برج بم
 _ دار الواد؛
 _ بني بمعيد؛
 _ تاسوست. 

 2013المطمب الثالث: تقييم برنامج 
 : من خالل 2013سنحاول تقييم برنامج التنموي لسنة 

 ؛2013دراسة المشاريع السياحية لسنة  -
 ؛2013تقييم المبالغ المالية الممنوحة لسنة  -
 .2013تقييم المبالغ المستيمكة لسنة  -
 :2013ياحية لسنة / وضعية المشاريع الس1

، والمبالغ المدفوعة مقارنة بسنة 2013والجدول الموالي يوضح وضعية المشاريع السياحية لسنة 
2012        : 
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 2013دراسة وضعية المشاريع السياحية لسنة  :(41)الجدول رقم
 الوحدة: مميون دج

 2013لمدفوعة لسنةالمبالغ ا 2012المبالغ المدفوعة لسنة  مبمغ المشروع اسم المشروع
دراسة المخطط التوجيهي 
لمتهيئة السياحية لوالية   

 جيجل

       
      15 
       

               
            576    

  
          994  

 
 

مناطق  05دراسة لتهيئة 
لمتوسع السياحي: دار 

-العافية-بميدة-الواد
 بني بمعيد-تاسوست

    25 9745 6221 

ة دراسة لتهيئ
شاطئين)الكهوف العجيبة، 

 المنار الكبير(

40 30279 7034 

دراسة تهيئة وتجديد حصن 
 دوكان وعزبة اندرو

5 2076 37 

تهيئة وتجديد عزبة 
 اندرو)العوانة(

35 0 475 

 0 356 4 شواطئ 06دراسة لتهيئة 
إعداد مخططات التهيئة 

 السياحية
35 0 0 

النجاز دار الصناعة دراسة 
 لميميةالتقميدية با

3 334 246 

دراسة النجاز مركز لإلعالم 
 والتوجيه السياحي

2 1369 0 

دراسة انجاز وتجهيز مقر  
مديرية السياحة مع  سكن 

 وظيفي

50 42019 3025 

 مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل : معطياتمن إعداد الطالبتين باالعتماد عمى  المصدر:
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 :2013لسنة  الممنوحة من ميزانية الوالية/المبالغ المالية 2 
 مميون دج لصالح البمديات الساحمية منيا: 18300تم تخصيص مبمغ    
 مميون دج من ميزانية الوالية لمقيام بالترميمات عمى مستوى مرافق الشواطئ. 8800_ 
 برامج التنمية البمدية.  إطارمميون دج في   9500_ 

 2012مع سنة  تقييمياو  2013الممنوح لسنة والجدول الموالي يوضح المبمغ 
 2013لسنة  تقييم المبمغ المالي الممنوح :(42)الجدول رقم

 التقييم 2013 2012 السنة

 + 4070 18300 14230 المبمغ الممنوح)مميون دج(

 .جلمديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيباالعتماد عمى معطيات:  ند الطالبتيمن إعدا المصدر:
 :2013/ المبالغ المالية المستهمكة لسنة 3

 2013من خالل الجدول الموالي يبين المبمغ المالي المستيمك في سنة 
 2013تقييم المبمغ المستهمك لسنة : (43)الجدول رقم

 التقييم 2013 2012 السنة
 -12528 18040 30568 المبالغ المستيمكة)مميون دج(

 لوالية جيجل.االعتماد عمى معطيات: مديرية السياحة والصناعة التقميدية من إعداد الطالبتين ب المصدر:
 المبحث الثالث: مساهمة السياحة في التنمية االقتصادية بوالية جيجل

، ىذه اآلثار الذي تتوقف عمى مدى اقتصادية آثارابوالية جيجل من الطبيعي أن يفرز قطاع السياحة 
 المنتيجة من مخططات وبرامج تنموية . والسياسات، بالوالية إمكانات القطاع

 ويتمثالن في: أثارين ىامينوفي ىذا المبحث سيتم التركيز عمى      
 _ مساىمة السياحة في تحقيق إيرادات لموالية؛

 _ مساىمة السياحة في التشغيل.
 المطمب األول: اإليرادات السياحية لوالية جيجل

والتنمية االقتصادية بشكل ية القطاع السياحي بشكل خاص اإليرادات السياحية دورا ىاما في تنمتمعب 
عام وىنا تبرز ضرورة االىتمام بزيادة اإليرادات السياحية، حيث يشكل رقم أعمال اليياكل السياحية أىم 
المؤشرات الدالة عمى رواج وحركية القطاع السياحي، كما أن الرتفاع رقم أعمال ىذه المؤسسات آثار ايجابية 

صاد المحمي خصوصا لما تتمتع بو من كنوز تاريخية وثقافية وما تقدمو من عرض سياحي ثري عمى االقت
ومتنوع ولما تممكو من مقومات عديدة ، تمكنيا من زيادة مداخمييا، فالفنادق تعتبر إحدى ىذه اإلمكانيات 

 والتي تحقق من خالليا الوالية مداخيل معتبرة وىذا ما يوضحو الجدول التالي:
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 2013-2007: تطور رقم أعمال الفنادق خالل الفترة (44)رقم الجدول
 -الوحدة مميون دج-

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
إجمالي رقم   

أعمال 
 الفنادق

 
47519 

 

 
99231 

 

 
78920 

 
94555 

 
117485 

 
117882 

 
150363 

 لسياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل.مديرية ا من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات: المصدر:
كان  من سنة ألخرى وبمستوى مختمف، حيثمن خالل الجدول نالحظ تذبذب في رقم أعمال الفنادق 

الغرف مما  أسعاردج، وىذا راجع حسب تحميمنا إلى ارتفاع  47519يقدر ب 2007رقم أعمال الفنادق سنة 
حيث  2008سنة  انو ارتفع بشكل كبير إاللقضاء عطميم،  رىأخ أماكنابتعاد الزبائن واختيارىم  إلى أدى
دج، وىذا  94555 إلىفارتفع  2010في سنة  أمادج 78920 إلى 2009دج، لينخفض سنة  99231بمغ 

 أماالسواح  آالفبالوالية حيث استطاعت الوالية في ظرف قصير استقطاب  األمنيتحسين الوضع  إلىراجع 
وذلك  2010في رقم األعمال مقارنة سنة  نالحظ ارتفاعا ممحوظا 2013الى 2011من  األخيرةفي السنوات 

 الن والية جيجل أصبحت قطبا سياحيا ىاما يجمب سنويا آالف الزوار والمصطافين من مختمف أنحاء الوطن 
موسم  وحتى من الخارج، وىذا دليل عمى التأثير االيجابي عمى مداخيل ىذه األخيرة ،بالرغم من تقمص

 ياف بسبب شير رمضان المبارك.االصط
 2013-2007لوالية جيجل خالل الفترة الفنادق  أعمالرقم  إجماليتطور : (22)الشكل رقم
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 44الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقم من إعداد المصدر:

وىذا راجع  2013إلى  2007ن من خالل الشكل نالحظ تذبذب في رقم األعمال خالل السنوات م         
 إلى األسباب التالية:



 

 الفصل الثالث                                       تشخيض واقع التنمية بقطاع السياحة لىالية جيجل

103 

 

 2007تغير عدد الفنادق من سنة ألخرى نتيجة رخص االستغالل الممنوحة حيث تم منح سنة       
رخصتي االستغالل لفندق الجزيرة وفندق شوبا، وفي الوقت نفسو فان ارتفاع رقم أعمال ىذه اليياكل السياحية 

خزينة الوالية، إال أن حجم مساىمة ىذه اليياكل في ىذا لمحمي وزيادة وتدعيم يعمل عمى تنشيط االقتصاد ا
 المجال يبقى غير محدد بأرقام أو إحصائيات عمى مستوى الوالية.

 الثاني: مساهمة السياحة في التشغيل المطمب
لقيام  األساسيةتمثل السياحة احد القطاعات االقتصادية التي يعتبر فييا العامل البشري احد عناصره       

حيث يؤدي النشاط السياحي دورا ىاما في إيجاد فرص التشغيل سواء بشكل مباشر داخل النشاط السياحي، 
قطاع السياحة ذاتو، أي ما يتصل باستغالل المقاصد السياحية، كالعمالة المخصصة لمنقل السياحي، 

اشر، بالمساىمة في توفير مناصب حفظ شؤونيم،  وبشكل غير مب أوالسياحي، وحماية السياح  واإلرشاد
يساعد عمى امتصاص جزءمن السمع والخدمات،  وكل ىذا  ابالقطاعات التي تمد السياحة باحتياجاتي العمل  

  من البطالة.
والجدول الموالي يوضح تطور عدد المشتغمين في القطاع السياحي لوالية جيجل خالل الفترة         

2007-2013:  
2013-2007ور عدد المشتغمين في القطاع السياحي لمفترة : تط(45)الجدول رقم  

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 

1453 
 

780 
 

538 
 

1659 
 

1538 
 

1296 
 

950 
إجمالي 

عدد 
 المشتغمين

.مديرية السياحة والصناعة التقميدية لوالية جيجل : من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى معطيات:المصدر  
خالل الجدول نالحظ أن عدد المشتغمين في القطاع السياحي في والية جيجل تزايد خالل الفترة  من     

، وىذا راجع إلى زيادة الطمب عمى اليد العاممة من خالل استحداث مناصب شغل جديدة،  2007-2010
جل ارتفاعاس 2013، 2012نالحظ تراجع في عدد المشتغمين، وفي السنوات األخيرة  2011أما في سنة   

  ممحوظا.
أواسط العاممين، وىذا يرجع إلى والتكوين في  التأىيلكما يعرف القطاع في الوالية انخفاض مستوى      

نقص في مؤسسات ومعاىد التكوين في المجال السياحي، فقد ينعكس عمى  نوعية الخدمات السياحية 
.      مية تأثر بشكل مباشر عمى سموك السائحالمقدمة التي تعتبر من أىم العناصر السياحية و كواجية أما  
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2013-2007(: تطور عدد المشتغمين في القطاع السياحي لوالية جيجل لمفترة 23الشكل رقم)  
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45 من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى الجدول رقمالمصدر:   
 من موسم االصطياف ىو إحداث مناصب شغل  ةداف الرئيسيمن خالل الجدول نالحظ انو من بين األى     

 أمافي عدد مناصب الشغل،  ارتفاعا محسوسا 2010-2007موسمية، حيث شيدت الفترة مابين  أودائمة 
 االرتفاع تدريجيا وسبب ىذا االرتفاع إلىانو عاد  إالحدث ىناك انخفاض  2012-2011في الفترة مابين 

 والراحة واالستجمام. اإلطعام، اإليواءعمى مرافق  ىو دليل عمى الطمب اليائل 
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     خالصة الفصل:
بقطاع السياحة لوالية جيجل،  دراسة عن واقع التنمية أوصورة  إعطاءفي دراستنا التطبيقية ىذه حاولنا       

المتضمنة االستثمار من خالل إبراز الخصائص العامة لموالية، مع توضيح اإلستراتيجية السياحية التنموية 
، وفي األخير  2013، كما قمنا بتقييم برنامج تم تسطيرىا عمى مستوى الواليةالسياحي والبرامج التنموية التي 

فرص من إيرادات وكذا تقدير بالوالية  في التنمية االقتصادية توضيح مدى مساىمة القطاع السياحي
  .التشغيلالمساىمة في 

والوثائق المقدمة من طرف مديرية السياحة الدراسة عمى مجموعة من المصادر  وقد اعتمدنا في ىذه      
 لجمع البيانات والمعمومات. أساسيةوالصناعة التقميدية بوالية جيجل، وتعتبر ىذه المعطيات كوسيمة 

ة في والية تبين لنا أن السياحو تحميل ىذه البيانات والمعمومات ،  بناءا عمى المعطيات المتوفرة لدينا تمو      
 .أو بآخر في التنمية االقتصادية بالوالية  بشكلجيجل تساىم 

   



 

      

                               

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  
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السياحة واحدة من اهم القطاعات التي تعمل عمى النهوض باقتصاديات العديد من الدول، حيث        
في تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحمي وزيادة االيرادات من العممة الصعبة باإلضافة الى المساهمة 

التخفيف من مشكمة البطالة، كونها من القطاعات التي تعتمد وبشكل كبير عمى اليد العاممة، ما يخمق فرص 
 لمتشغيل.                                                                                                 هامة

اسي وفعال في التنمية االقتصادية رغم امتالكها والقطاع السياحي في الجزائر لم يبرز بعد كقطاع اس
 181من بين  عالميا 111المؤهالت لتكون من اكثر دول العالم جذبا لمسياح، فقد احتمت الجزائر المرتبة 

حيث ان تونس والمغرب احتمتا  ،اال ان حصتها تبقى ضعيفة مقارنة بالدول االخرى ،3112دولة سنة 
الدولة ف االختالف في السياسة المعتمدة من طرف الدولة،وهذا راجع الى  عمى التوالي، 28و  14المراتب 
                                                                                                                          .        احتياجاتها لتغطية المحروقات عمى مداخيل قطاعتعتمد بالدرجة االولى الجزائرية 

لم  ال تزال صناعة السياحة بالوالية ،كما ان والية جيجل رغم ما تممكه من مقومات سياحية طبيعية       
، فهي تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل التي بدورها تعيق االستثمار السياحي ترق الى المستوى المطموب

، وذلك من خالل اتباع اال ان والية جيجل تسعى بان تكون قطبا سياحيا بامتياز والتنمية المحمية بالوالية،
  الوالية.في لنهوض بالقطاع السياحي عمى ا تعمل مخططات التنمية السياحية التي

 النتائج:اوال: 
الجانب عمى ضوء الدراسة التي قمنا بها توصمنا الى مجموعة من النتائج سواء في الجانب النظري او      

 التطبيقي والمتمثمة فيمايمي:
تعد السياحة احد القطاعات االكثر اهمية وديناميكية لتحقيق التنمية االقتصادية، وهذا ما يثبت صحة  -

 الفرضية االولى.
لم يحظى قطاع السياحة في الجزائر باألهمية التي تجعل منه قطاعا يساهم في التنمية االقتصادية  -

 ا مقومات سياحية التي تتمتع بها الدولة.واالجتماعية رغم امتالكه
عدم وجود استراتيجية واضحة لتطوير القطاع السياحي، وبهذا نثبت صحة الفرضية الثانية مع وجود  -

 بعض النقائص.
 ضعف مساهمة قطاع السياحة في احداث مناصب شغل والحد من مشكل البطالة في الجزائر. -
العامة والخاصة بالوالية وهذا ما قد  لعمال االدارة والمؤسسات السياحية التأهيميضعف المستوى  -

 ينعكس عمى نوعية الخدمات السياحية المقدمة.
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اهتمام الدولة بالسياحة الخارجية عمى حساب السياحة الداخمية من اجل جمب العممة الصعبة، لكن  -
 المرجوة منه.تردي الوضع االمني جعل هذا التوجه يفشل ولم يحقق النتائج 

نقص البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالسياحة، كعدم انتظام الرحالت الجوية، وغياب شبكات  -
 طرقات والسكك الحديدية، التي هي في وضعية مزرية.

عدم القدرة عمى الحصول عمى معمومات احصائية دقيقة، التي يمكن ان تقيس صورة االداء في القطاع  -
 السياحي لوالية جيجل.

 عدم استجابة المؤسسات الفندقية لمعايير الجودة بالوالية. -
 ضعف هياكل االيواء، والمرافق السياحية االخرى الخاصة بالوالية. -
غياب ثقافة سياحية لدى الموطنين، وذلك راجع لمظروف الصعبة من جهة وغياب اساليب ترويجية من  -

 جهة اخرى.
طات المعنية، رغم ان والية جيجل لها موقع عدم االهتمام بشكل كبير بالسياحة من طرف السم -

استراتيجي يمكنها من ان تصبح والية سياحية تستقطب االف السياح، فمساهمة القطاع السياحي في 
 التنمية االقتصادية بالوالية ضعيف، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.تحقيق 

 ي جممة من العراقيل اهمها:عدم وجود مناخ مالئم لالستثمار السياحي بالوالية فهو يعان -
 الممكية الخاصة داخل مناطق التوسع السياحي. -
 التمويل، حيث يعاني اصحاب المشاريع السياحية مشاكل التمويل لالنطالق او اتمام المشاريع. -
 تأخر الرد عمى ممفات طمبات االستثمار عمى مستوى وزارة السياحة، مما يؤدي الى التأخر -

 في انطالق المشاريع السياحية. 
 الصالبة في بعض النصوص القانونية والعراقيل التقنية المتعمقة باالستثمار. -
 نقص في معاهد ومدارس التكوين في مجال السياحة. -
عمى مستوى الوالية، هذا ما يؤدي الى ارتفاع اسعار الخدمات ضعف التنافس في القطاع السياحي  -

 السياحية.
الم واالتصال بالوالية خاصة في المناطق النائية، هذا ما جعل المنتج السياحي ضعف وسائل االع -

 تشوبه نقائص.
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 االقتراحات:ثانيا: 

 خرى.همية بالغة ال تقل عن باقي القطاعات األأعطاء القطاع السياحي إيجب  -
 تخصيص ميزانية خاصة وتوظيف موارد بشرية متخصصة في المجال السياحي. -
 الطرقات لما لها من دور في تسهيل عممية النقل السياحي.تحسين شبكة  -
 القيام بعروض سياحية تحترم الخصوصيات المحمية تبرز هوية المنطقة. -
 ضرورة انشاء المزيد من مراكز التكوين في المجال السياحي من مدارس ومعاهد وكميات. -
 وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية. الحفاظ عمى مناطق التوسع والمواقع السياحية من خطر التموث البيئي -
 لحاجات ورغبات المصطافين من حيث النظافة واالمن. توفير ظروف مالئمة تستجيب -
 نشر الثقافة السياحية بين افراد المجتمع. -
 التعريف بالوالية السياحية وخصوصيتها من خالل االستراتيجية الترويجية. -
 ثرية وكذا الصناعات التقميدية التي تزخر بها الوالية.واألعتناء والمحافظة عمى المواقع السياحية اإل -
 تحديد نظام تسمية متناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية. -
 تنظيم مهرجانات ومعارض وطنية ودولية.  -

 

                   



 الممخص
صبح القطاع السياحي في الوقت الحالي يمعب دورا ميما في االقتصاد العالمي، نظرا لما يحققو من أ

البعيد، ولقد وصفت  أوتنمية وتوازن اقتصادي وذلك عن طريق رسم سياسة رشيدة سواءا عمى المدى القريب 
 نموا تخضع لمعديد من المؤشرات والمتغيرات المحمية والعالمية. األكثرالسياحة بالصناعة 

وعمى غرار بعض دول العالم تعتبر الجزائر قطب سياحي ميم، نظرا لما تتوفر عميو من موارد 
الجزائر  أولتتراث حضاري وثقافي وديني، ولقد  إلى إضافةسياحية عديدة، نتيجة لتنوع تضاريسيا ومناخيا، 

 ثمار السياحي من خالل المخططات التنموية لدخول السوق السياحية الدولية.كبرى لالست أىمية
مثال من خالل ما تممكو من متاحات سياحية وثراء طبيعي وثقافي  كأحسنوتعتبر والية جيجل 

جيجل قبمة لمسياح نظرا لموقعيا االستراتيجي، واالستقرار األمني الذي تشيده، إال أن متنوع، ورغم كون والية 
، وعميو من بشكل ضعيف في التنمية االقتصاديةالية لم تولي اىتمام كبير بيذا القطاع الذي يساىم الو 

 الضروري تطبيق سياسة مستدامة تؤىميا بان تكون وجية سياحية بامتياز.
السياحة  -الجزائرالسياحة ب -االقتصاد الوطنيالنيوض ب -القطاع السياحي -السياحة الكممات المفتاحية:

 جيجل. واليةب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 Recently  the tourism sector is playing an important role in the global 
economy ,because of what it achieves  in the development and economic 
balance, Through the  planification of optimal politics in the middle and long term, 
Tourism was described as the most developing industry that is unslaved to 
multiple local and inter national variable. 
 Despite the fact that some countries regard  Algeria as an important 
touristic pole ,for what it contains of different touristic ressources due to the large 
relief and variety of it’s climates and it’s furtile cultural ,civil, and religious 
patrinrony, More importantly, the country of jijel is regarded as the best escamble 
due to the versetile touristic climate and natural wealth, despite the fact that the 
wilaya of jijel is the preferred destination of tourist because of it’s strategic  
position and stable security ,it does not consider this sector with a low investment 
in the economical development .There for ,it is necessary to apply a sustainable 
politics to make it an asccellence touristic destination. 
Keywords: Tourism-The Tourism sector-Development of National Economy-
Tourism in Algeria- Tourism in Jijel. 
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 أوال: المراجع بالمغة العربية
الكتب -أ  

، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع، عمان ، صناعة السياحة،مقابمةأحمد محمود  _1
0226. 

، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، السياحيعمم االقتصاد  حمد عبد السميع عالم،أ -0
. 0228اإلسكندرية،  

.0228، ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةمدخل إلى عمم السياحة حمد فوزي مموخية،أ_ 3  
.0223، منشورات جامعة اإلسكندرية ، اقتصاديات السياحة،_ جميمة حسن حسنين4  
 ،، الطبعة األولى، الشركة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرةالسياحة النظرية والتطبيقىدى سيد لطيف،  -5

1994 .  
. 0228الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان، ، االقتصاد السياحي،زيد منير عبوي -6  
. 1997،، دار زىران، عمانصناعة السياحة ،ماىر عبد العزيز -7  
. 0229اإلسكندرية،بعة، بدون طبعة،الدار الجامعية،، بدون طاقتصاديات السياحة والفندقةلبنا، امحمد  -8  
. 0220،، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، أطمس العالم والجزائرمحمد اليادي لعروق -9  

 ، الطبعة األولى، دار مؤسسة رسالنصناعة السياحة واألمن السياحيمصطفى يوسف كافي،  -12
. 0229،لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  

. 1999الطبعة األولى، دار مجدالوي لمنشر، عمان، االقتصاد السياحي،مروان السكر العدوان،  -11  
. 1985مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات السياحة،نبيل الروبي،  -10  
الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،  ، مبادئ السياحة،نعيم الطاىر، سراب الياس -13

. 0221عمان،  
. 0224عالم الكتاب، الطبعة األولى،اإلسكندرية، ،، التنمية السياحيةفؤاد عبد المنعم البكري -14  
.1999يترااك لمنشر والتوزيع، القاىرة، ، إاالستراتيجيةالتحالفات لنجار، فريد ا -15  
رسائل واألطروحاتال -ب  
، السياحة في تحقيق التنمية المستدامة )دراسة حالة والية جيجل(دور أمينة دفاس، فيروز حميدة،  -1

.0211ماستر، جامعة جيجل،رة مذك  
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حمد ماجستير، جامعة م، مذكرة سيمة(تنمية السوق السياحية بالجزائر )دراسة والية المبزة صالح،  -0
 .0226بوضياف، المسيمة، 

، مذكرة دور مناخ االستثمار في تطوير قطاع السياحة)دراسة حالة الجزائر(ميمش، زىرة دفاس، سالف  -3
 .0210ماستر، 

)دراسة  ، دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامةحميدة بوعموشة -4
.0212ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر،،مذكرة جزائر(حالة ال  

. 0213ماستر،مذكرة  ،فاقآو ، تمويل القطاع السياحي في الجزائر واقع ، محمد بوالقابولكمال حنتوت -5  
 دكتوراه،،اطروحة (7914/2002، السياحة والفندقة في الجزائر )دراسة قياسيةمحمود فوزي شعوبي -6

. 0227،الجزائرجامعة   
 الجزائر )حالة الديوان الوطني، دور التسويق في تطوير النشاط السياحي في مسكين عبد الحفيظ -7

.0212ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر،مذكرة  ياحة(،لمس  
.0226ماجستير، جامعة الجزائر،، مذكرة طورهات فاقوآ، واقع السياحة في الجزائر عبد القادر ىدير -8  
ماستر، جامعة مذكرة  ،جيجل( السياحي بالجزائر )دراسة حالة والية االستثمارفاق آواقع و عنابة عيمر،  -9

.0210جيجل،   
 تونس، ، دور القطاع السياحي في التنمية االقتصادية )دراسة مقارنة الجزائر،صالح الدين بوبازين -12

. 0211ماستر، جامعة جيجل،مذكرة  ،لمغرب(ا  
. 0225ماجستير، جامعة باتنة، الجزائر، ، مذكرة لمسياحةالتنموية  اآلثارصميحة عشي،  -11  
دكتوراه، ،  اطروحة حالة الجزائر( السياحة في ظل التحوالت االقتصادية)دراسة أهميةد كواش، خال-10

.0224جامعة الجزائر،   
الممتقيات-ج  
، الممتقى الوطني حول فرص صناعة السياحة في الجزائر)الواقع وسبل النهوض(العابد سميرة،  -1

.0210نوفمبر 02-19الحاج لخضر، باتنة، يوميالمنعقدة بجامعة  ومخاطر السياحة الداخمية في الجزائر  

، ممتقى حول تجارب محمية لمنيوض ، واقع السياحة في الجزائرالعشعاشي وسيمة، بن سعدة كريمة -0
.0210، تممسان،بمقا يدبكر  أبوبالسياحة الداخمية، جامعة   
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، ممتقى وطني حول فرص ، السياحة المستدامة وأثرها عمى التنمية بالجزائرأمحمدي بوزينة أمنة -3
.0210نوفمبر  02-19ومخاطر السياحة الداخمية في الجزائر، يومي  

، الممتقى العممي السياحة في الجزائر بين اإلستراتيجية والواقعأمقران مصطفى، شرواطي خير الدين،  -4
. 0210افريل  05-04حول السياحة رىان التنمية المستدامة، جامعة البميدة، يومي   

)حالة إفريقيادراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دول شمال فميح نبيل، تقرورت محمد، بو  – 5
 10-11، يوميواألفاق، الممتقى الوطني حول السياحة في الجزائر، الواقع الجزائر،تونس، المغرب(

، الجزائر.0212ماي  
صدي ، جامعة قاالصحراويةالثقافة السياحية لممجتمع ودورها في تنمية السياحة دادان عبد الغني،  -6

.0212مرباح، ورقمة،   
، مقومات السياحة الجزائرية في التنمية االقتصادية لمدولة أهمية، موسى سعداوي، حكيم بوجطو -7

 9الممتقى الدولي حول اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
.0210اكتوبر  

، الممتقى العممي الدولي حول واقع السياحة في الجزائر )دراسة حالة البميدة( ،وآخرونمالك خديجة  -8
.0210فريلأ 05-04السياحة رىان التنمية المستدامة، جامعة البميدة، يومي  

، ممتقى حول اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية السياحية المستدامة في الجزائرمرازقة عيسى، -9
.0212باتنة، ة الحاج لخضر،التنمية المستدامة، جامع  

 ، قطاع السياحة ورهان المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية)حالةسعيدي يحي، العمراوي سميم -12
.0210المؤتمر العممي الدولي حول السياحة رىان التنمية المستدامة، البميدة، الجزائر(،  

االقتصادية واالجتماعية في الجزائر، السياحة كتوجه لدعم التنمية ، وآخرون األخضرقريشي محمد  -11
.0210افريل  05-04واالستراتيجيات الداعمة، جامعة ورقمة، يومي لألىدافممتقى حول نظرة مقارنة   

  التقارير -د
.1991نشرة  لإلحصائياتالسنوية لمجزائر، الديوان الوطني  اإلحصائيةالمجموعة  -1  
،)تسويق سياحي(.فر وسياحة، سالمممكة العربية السعوديةالمؤسسة العامة لمتعميم والتدريب الميني،  -0  
، الحساب الفرعي لمسياحة، االطار المنيجي الموصى ن االقتصادية واالجتماعيةو، الشؤ المتحدة األمم -3

.28، العدد0228بو،  
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.1989، الجزائر،واإلشيارالدليل االقتصادي واالجتماعي، المؤسسة الوطنية لمنشر  -4  

االدارة والوسائل، مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل.مصمحة  - 5 

.0228مديرية السياحة، المنوغرافيا السياحية لوالية جيجل،  -6  
مصمحة تنمية النشاطات السياحية، مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية جيجل. -7  
القوانين والمراسيم -ه  
، 25/12/1993المؤرخ في  10-93الشعبية، قانون رقم الديمقراطيةية الجزائرية _ الجريدة الرسمية لمجميور 1

.64، العدد12/12/1993المتعمق بترقية االستثمارات، الصادرة في   
، 19/20/0223المؤرخ في  21-23الشعبية، قانون رقم الديمقراطيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية -0

.11، العدد04/20/0223سياحة، الصادرة في المتعمق بالتنمية المستدامة لم  

، 17/20/0223المؤرخ في  21-23الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم _ الجريدة الرسمية لمجميورية3
.11، العدد19/20/0223المتعمق بالتنمية المستدامة لمسياحة، الصادرة في   

المؤرخ في  20-23بية، قانون رقمالشعالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية  -4
  .11، العدد 19/20/0223، المتعمق بقواعد استغالل الشواطئ، الصادرة في 17/20/0223

المؤرخ في  23-23_ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائري الديموقراطية الشعبية، قانون رقم 5 
.11، العدد 03/20/0223، المتعمق بمناطق التوسع السياحي، الصادرة في 17/20/0223  

      ، المتعمق بترقية االستثمار.1993أكتوبر  15المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي رقم_ 6 
، الصادرة في 44، الجريدة الرسمية، العدد0229يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 21-29_ األمر رقم7 

.0229جويمية  06  
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: المواقع االلكترونيةثالثا  

http://www.infr- jijel.php.dz 
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دارية لوالية جيجل: خريطة توضح التقسيمات اإل(10)الملحق رقم   
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3002(: قائمة المخيمات العائمية لسنة 07الممحق رقم)  

 

ل.: مديرية السياحة لوالية جيجالمصدر  

 

سعـة  اسم  المخيــم البمديــة 
 مالحظة طبيعة الممكية االستقبال

00 

 
زيامة 
 منصورية

 حائز عمى رخصة استغالل خاص 64 المرجان الشاطئ األحمر
 حائز عمى رخصة استغالل خدمات اجتماعية 270 نفطال الشاطئ األحمر 03
 حائز عمى رخصة استغالل خاص 100 نادي سالدا 02
 حائز عمى رخصة استغالل خاص 100 "تــازة "  الوئـام 00
 حائز عمى رخصة استغالل جماعات  محمية  مؤجر  لخواص 265 ماجي كموب 00

 انتهاء مدة عقد االمتياز خاص ممنوح في إطار حق  االمتياز 180 مخيم الريحان 00

 حائز عمى رخصة استغالل خدمات  اجتماعية 350 مخيم سونمغاز 07

00 
 العوانـــة

 غير حائز عمى رخصة استغالل جماعات  محمية  مؤجر  لخواص 270 مخيم سـوناطراك )أفتيس(

 انتهاء مدة عقد االمتياز خاص ممنوح في اطار حق االمتياز 240 مخيم بنت السمطان برج بميدة 00

خيري واد  00
 عجول

 رخصة استغاللغير حائز عمى  جماعات محمية مؤجر لخواص 300 مخيم بني بمعيـد

 غير مستغل جماعات محمية مؤجر لخواص  150 األزرق الكبير 00

03 

 القـــنار

 حائز عمى رخصة استغالل خدمات اجتماعية 300 البريد و المواصالت المزاير
 حائز عمى رخصة استغالل جماعات محمية مؤجر لخواص 120 وكالة الكورنيش/ المزاير 02
 حائز عمى رخصة استغالل خدمات اجتماعية 420 المزايرمخيم سونمغاز/ 00
 حائز عمى رخصة استغالل جماعات محمية مؤجر لخواص 120 ســدات/المزاير 00
 حائز عمى رخصة استغالل جماعات محمية مؤجر لخواص 240 مخيم نجمــة/المزاير 00
 حائز عمى رخصة استغالل جماعات محمية مؤجر لخواص 160 مخيم الرمال الذهبية / المزاير 07

00 
سيدي  ع. 

 العزيـز
 ستغاللاغير حائز عمى رخصة  جماعات محمية مؤجر لخواص 300 المنــــار

 غير مستغل خاص 60 ح.ش.ر جيجل 00

األمير عبد  30
 انتهاء مدة عقد االمتياز خاص ممنوح في إطار حق االمتياز 500 مخيم أميرة سطارة القادر

  509 4 وعـــــالمجمــ
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(: قائمة الوكاالت السياحية بوالية جيجل80الممحق رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

مديرية السياحة لوالية جيجلالمصدر:   

 

 

 

 

  تسمية الوكالة العنوان الهاتف/الفاكس البريد االلكتروني الموقع االلكتروني

www.corniche-
voyages.com 

Corniche   
voyage@ 
yahoo .fr 

034/47.85.04 
034/42.85.14 

 13شارع اول نوفمبر 
 جيجل

 13 الكورنيش

www.touring-
algerie.com 

Tva-jijel2006@ 
yahoo.fr 

034/49.87.98 
034/47.10.38 

نهج مصطفى بن  3
 بولعيد

 سياحة واسفار
 الجزائر

10 

 Alarbi-atv44@ 
yahoo.fr 

034/42.97.84 
034/42.96.18 

مسكن الميمية  01حي 
 جيجل

 11 العربي
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(: الشواطئ بوالية جيجل99الممحق رقم)  

 الشواطئ المسموحة لمسباحة

 الشوطئ الغير المسموحة لمسباحة

 الرقم اسم الشاطئ  الرقم اسم الشاطئ  الرقم اسم الشاطئ

1بني فرقان خميج بني  98 شاللوة 15 
 بمعيد

91 

2بني فرقان 1الصنبور 99 عوفة 16   92 

2الصنوبر 19 بوحنش 17 البحيرة  93 

 94 الجناح 11 اقالل 18 االشواط

 95 القنار 12 كسير 19 شاطئ الزاوي

 96 ازارود 13 ميناء ماريا 29 شاطئ الرابطة

 97 البرج 14 بورشايد 21 مممش

    .جيجلمديرية السياحة لوالية المصدر: 

عدد  المساحة
 المصطافين

 المساحة  الرقم اسم الشاطئ
)² )م   

 الرقم اسم الشاطئ

شرق -بني بمعيد 96999  12 الخميج 92850 5599  91 
غرب-بني بمعيد 89999  13 المنار الكبير 290380 29599  92 
 93 صخر البمح 194999  14 برج بميدة 292720 24999
 94 سيدي عبد العزيز 117699  15 الصخر االسود 525330 33699
 95 المزاير 149999  16 العوانة مركز 286390 19999
 96 بازول 65995  17 مريغة 349220 49999
 97 سطارة 74989  18 افتيس 165970 49599
 98 تاسوست 114999  19 تازة 36100 39299
 99 التربة الحمراء 28728  29 الكهوف العجيبة 127580 32999
 19 كتامة 57999  21 الولجة 99545 14499
 11 اوالد بوالنار 6699  22 الشاطئ االحمر 106890 3369
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