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هم أرحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا و  هم ذكرنا م ،هدىالّل نه ما الّل

أطراف النهار وأرزقنا تالوته أناء اللیل و  ،نسینا وعلمنا منه ما جهلنا
  .واجعله لنا حجة یا رب العالمین

هم إنا نسألك علما نافعا ورزقا  هم انفعنا بما طیبا و الّل عمال مباركا فیه الّل
هم اش رح لنا علمتنا وعلمنا ما ینفعنا، وزدنا علما یا رب العالمین، الّل

هم ال  .أحلل عقدة من لساننا یفقه قولناصدورنا ویسر لنا أمورنا و  الّل
ذكرنا أّن اإلخفاق أخفقنا و ال بالیأس إذا الغرور إذا نجحنا و بتجعلنا نصاب 
هم ساعدنا أن نقول كلمة حق في هو التجربة  التي تسبق النجاح، الّل

هم إنا نعو  .وجه األعداء وال نقول كلمة باطل لكسب األقویاء بك من  ذالّل
 جهد البالء

 .شماتة األعداءودرك الشقاء وسوء القضاء و 

  .أخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینو 



    

   
  

ت و امحلد بعد الرضا "  رىض و امحلد ٕاذا رض لهم  امحلد حىت    "ا

ىل   ٔوال حنمد هللا محدا كثريا و الشكر اجلزیل 

ٔن ینال رضا امجلیع متىن  ي  قه لنا يف ٕامتام هذا العمل ا   توف

ل  ي تفض ين عامر ا كتور عر ٔستاذ الفاضل ا لشكر اجلزیل ل ه  نتو

ٔفاد هبا لقمية  اليت  ىل نصاحئه وتوجهياته ا ىل حبثنا هذا، و   ٕالرشاف 

اقشة هذا البحث وهلم م ٔعضاء جلنة املناقشة لق لشكر اجلزیل ٕاىل  ه    كام نتو

لتمنیة و  ریة ا ة ومد ریة السیا ىل عامل لك من مد رإ ة إالس رق   الصناعیة و

متام هذا العمل ىل اجناز وإ لكمة طیبة  د ولو    ولك من سا

 



  
  

 
 
 

 
  ...إلى الوالدين أطال اهللا في عمرهما  

  ...إلى أخي وأخواتي  
  ...إلى كافة األهل و األقـارب  
  ...إلى كل األصدقـاء واألحبة  
  اهدي ثمرة جهدي هذا

  راجية من المولى تعالى أن يتقبله مني
  
  
  

 
 



 

  إھـداء    
 بلسم إلى والتفـاني، والحنان الحب معنى إلى الدنيا، في مالكي إلى

 الشفـاء
 . نجاحي سر كانت من إلى الوجود، وسر الحياة بسمة إلى
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  أفراد العائلة كل بإسمه إلى
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  أ 

أنواع األنشطة التجاریة واالستثماریة عالیة الربحیة، فقد أصبحت صناعة رئیسیة أحد تعد السیاحة         
، حیث زاد عدد السیاح على المستوي  الدولي على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموًا متواصًال

ن السیاحة . السفر أكبر مصدرین للعمالة في العالمو لعقدین الماضیین، وتعد السیاحة ثالثة أمثاله في ا وإ
قتصادي قطاع إنتاجي یلعب دورًا مهمًا في زیادة الدخل القومي وتحسین میزان االمنظور المن 

ومن  .وهدفًا لتحقیق برامج التنمیةالمدفوعات، ومصدرًا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغیل األیدي العاملة، 
 .تقدم خدمات مختلفةشط ضمن هذا القطاع و متوسطة تنتم ظهرت مشاریع صغیرة و 

 دورا تؤدي كونها االقتصادي، النمو مداخل من هاما مدخال  المتوسطةو  الصغیرةشاریع الم تشكلو 
 المتقدمة سواء العالم دول بین الیوم السائد االتجاه أصبح لذا االقتصادیة، التنمیة استدامةإ ضمان في هاما
 على والعمل قیامها تشجیع تجاها في والدفع شاریعالم لهذه االستثماري المناخ تحسین هو النامیة أو منها
 على بالغة أهمیة تكتسي جعلها الذي األمر ،بها واالرتقاء لنجاحها والمتطلبات األطر جمیع إیجاد

 .والدولي المحلي الصعیدین
 الدول أمام عملیة األكثر البدیل ةالمتوسطو  الصغیرة مشاریعال فیه أصبحت الذي الوقت وفي  

 ومحاربة واالجتماعیة االقتصادیة المعوقات وتجاوز المرجوة النمو معدالت لتحقیق النامیة وخاصة
 وأهمیتهاالسیاحیة  للتنمیة الترویج على تقریبا عقدین ومنذ التنمویة األدبیات جهدت ،البیئیة التشوهات
 بروز بعد خاصة ،جتماعیةواال قتصادیةاال المشكالت معالجة في تحققها أن یمكن التي النتائج ونجاعة
 النموذج هذاب االرتقاء متطلبات دمج بضرورة الرسمیة وغیر الرسمیة المنظمات وتندید ستدامةاال مصطلح
 على األدبیات هذه شددت ولقد .التنمیة مستویات جمیع ضمن ستدامةاال ىمعن یجسد الذي الجدید التنموي
 على یعتمد والذي والبیئي، جتماعياال ،قتصادياال العمل في الجدید األسلوب هذا على عتماداال أهمیة
 أسلوب في إحداث تغییر یكولوجیة، بهدفواإل جتماعیةواال قتصادیةاال العلوم ومناهج وقواعد أسس

   .العمل بها وطریقة التفكیر
 الشاملة الوطنیة التنمیة ركائز من ركیزة تشكل المستدامة السیاحیة  التنمیة باتت انه ومن

 المناطق، مختلف بین المستدام التنموي التوازن تحقیق تستهدف إذ ستدامةاال لشروط والموافقة والمتوازنة
 المحلیة ستثماراتاال تفعیل في المؤثر دورها جانب إلى األساسیةى البن مشروعات تنفیذ مقدمتها وفي

قامة و  العمل فرص وخلق   .البیئة على والمحافظة للدخل المدرة المتوسطةو  الصغیرة المشروعاتإ
 إشكالیة الدراسة

 التساؤل الرئیسي  
ذلك نتیجة ألهمیتها مؤخرا بشكل كبیر و  المتوسطةبالمشاریع الصغیرة و  االهتماملقد تزاید 

كن بلورة من هنا یم، و اقتصادیا واجتماعیا تقوم بها األدوار التيالمتمثلة في االقتصادیة  اإلجتماعیة و 
  :  التساؤل الرئیسي التالي
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 في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة  والمتوسطة الصغیرة مشاریعال الدور الذي تلعبه ما       
  ؟بوالیة جیجل 

 سئلة الفرعیةاأل  
 : یمكن إیجازها فیما یلية الفرعیة لإلجابة على هذا التساؤل تم طرح مجموعة من األسئلو 
      ؟المتوسطة المشاریع الصغیرة و ما هي سبل تدعیم     
  من الجانب السیاحیة المستدامة   التنمیة فيالمتوسطة للمشاریع الصغیرة و  دورهل یوجد

  ؟ بوالیة جیجل االقتصادي
 من الجانب السیاحیة المستدامة   التنمیة في المتوسطةللمشاریع الصغیرة و  دور هل یوجد

  ؟بوالیة جیجل  االجتماعي
 من الجانب البیئيالسیاحیة المستدامة   التنمیة فيالمتوسطة للمشاریع الصغیرة و  دور هل یوجد 

  ؟ بوالیة جیجل
   الدراسة فرضیات

 :حددنا الفرضیات التالیة مختلف األسئلة المتعلقة به اإلجابة على لمعالجة التساؤل الرئیسي و     
   من الجانب االقتصاديدور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة المتوسطة الصغیرة و للمشاریع. 
  المتوسطة دور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من الجانب االجتماعيللمشاریع الصغیرة و. 
  المتوسطة دور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من الجانب البیئيللمشاریع الصغیرة و .  
  الدراسة یةأهم

 :وع أهمیته من اإلعتبارات التالیةیستمد هذا الموض
 التنمیة السیاحیة المستدامة  المتوسطة،ة و الصغیر  المشاریع :للموضوع األساسیة المفاهیم ضبط 
 التنمیة السیاحیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة و ( حدیثین عنصرین بین الموضوع یجمع

 .الراهن الوقت قضایا في بالغة أهمیة منهما لكل) المستدامة
 ةالعربی باللغة خاصة المواضیع لهذه تفتقر التيمكتبة الكلیة  إثراء محاولة.  
 بالوالیة المتوسطةو  الصغیرة المشاریع واقع على التعرف.    
 إمكانیات الوالیة  ظل في دامة تتنمیة سیاحیة مس نحو التوجه مدى على التعرف. 
 أبحاث إجراء ضرورة إلى الباحثینو  المسؤولین نتباهإ توجیه إلى البحث هذا نتائج تؤدي قد 

 .الموضوع هذا في أعمق میدانیة دراساتو 
 الدراسة أهداف

 :یلي ما تحقیق إلى عموما الدراسة هذه تهدف    



                         مقدمة العامةال
 

  ت 

 ما معرفة ومنه نفیها، أو الدراسة فرضیات صحة إثبات لمحاولة الفرعیة التساؤالت على اإلجابة 
  .السیاحیة المستدامة تحقیق التنمیة  في فعال تساهم والمتوسطة الصغیرة المشاریع كانت إذا

 والیة جیجل في وواقعها والمتوسطة الصغیرة المشاریع جوانب بعض على التعرف. 
 سقاطه النظري الجانب في تحصیله تم ما لتطبیق محاولة فسیكون المیداني الجانب أما  على وإ

  .الواقع أرض
  الموضوع اختیار أسباب

 :بین األسباب الموضوعیة والذاتیة إلختیار الموضوع من
 توطید معرفتنا سنحاول ندرسه، الذي العلمي بالتخصص رتباطهإ و  الموضوع حداثة إلى إضافة 

 .المستقبل في إحداها أو تسییر إلنشاء الكافیة الدرایة نمتلك حتى  والمتوسطة الصغیرة بالمشاریع
 فیها واالهتمام النظر إعادة یجب التي القطاعات بین من باعتبارها السیاحة على الضوء تسلیط 

 .، وتنمیتها تنمیة مستدامةالمحروقات قطاع بعد بها
 أو والحرف التقلیدیة الصناعة على یقتصر ال لمتوسطةوا ةالصغیر  المشاریع عمل أن إلى اإلشارة 

 .للسیاحة لیصل ذلك یتعدى بل المقاولة،
 الدراسة منهجیة

 المعلومات نوعو  وطبیعة الموضوع همیةأل نظراو  التساؤل الرئیسي المطروح،قصد اإلجابة على 
 المنهج في یتمثل المنهج هذاو  تحقیقها المراد األهداف مع یتناسب منهج وفق العمل تتطلب عنه المتوفرة
   .للدراسة )والتطبیقي النظري(الجانبین لكال والتحلیلي الوصفي

 :في والمتمثلة المتنوعة والمراجع المصادر من جملة على الدراسة هذه في االعتماد تم قدو 
 ،العلمیة والمجالت المقاالت، الملتقیات الكتب. 
 اإلحصائیة والبیانات التقاریر. 
  یة الصناعیة وترقیة تنمال مدیریة الصناعات التقلیدیة،من مدیریة السیاحة و  معلوماتجمع

 .بوالیة جیجل مدیریة البیئةاإلستثمار و 
  القوانین والتشریعات التي تتعلق بالموضوعمختلف. 
 ،الدراسة محل المؤسسات وسجالت دفاتر، وثائق. 
 رنتثناأل شبكة على بعض المواقع. 

   الدراسة حدود
  :المكانیة لدراستنا فيمنیة و تتمثل الحدود الز 

 2014إلى  2007تحددت الدراسة المیدانیة من: الحدود الزمنیة. 
 اسة في والیة جیجلتمت الدر : الحدود المكانیة. 

   تقسیم الدراسة



                         مقدمة العامةال
 

  ث 

قصد اإللمام بمختلف جوانب الموضوع تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول، فصالن نظریان 
الفصل األول تم تخصیصه لإلطار النظري للتنمیة ف، باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة عامة، واآلخر تطبیقي

حیث تطرقنا في المبحث األول إلى مفهوم التنمیة، وفي المبحث الثاني إلى مفهوم المستدامة، السیاحیة 
   .، أما المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامةالسیاحة

المشاریع الصغیرة والمتوسطة والتنمیة السیاحیة المستدامة،  ة للفصل الثاني فقد تمحور حولبالنسب     
سبل تدعیم المشاریع  ناولث األول تناولنا مفهوم المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومن ثم تففي المبح

وأخیرا خصصنا المبحث الثالث إلى كل من دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في الصغیرة والمتوسطة 
  .جتماعي والبیئي، االقتصاديالسیاحیة المستدامة من الجانب االتحقیق التنمیة 

على الدور الذي تلعبه المشاریع الصغیرة التركیز الفصل الثالث فتم تخصیصه للدراسة المیدانیة و أما      
والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة بوالیة جیجل، حیث تم في المبحث األول التطرق إلى 

أما في المبحث  توسطةناولنا فیه واقع المشاریع الصغیرة والموالمبحث الثاني ت جیجل،بوالیة التعریف 
  .الثالث فقد تم تحلیل البیانات ونتائج الدراسة واختبار الفرضیات
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 تمهید 
العشرین  ظهرت بصورة واضحة في النصف األخیر من القرن قتصادیةوا جتماعیةاالسیاحة ظاهرة       
أدت إلى تغییر في أنماط  حیث االقتصادیةقد أصبحت في كثیر من دول العالم من أهم القطاعات و 

السیاحیة صاحبته تغیرات ثقافیة ، كما أن التوسع في النشاطات لتوزیع الدخالمعیشة و مستویات العمل و 
  .بیئیةو  اجتماعیةو 

ت في نفس الوق، و تدام تلبي من خاللها حاجة السیاحتزداد أهمیة السیاحة بتطبیقها بشكل مسو  
تولد الدخل و  ،دودها الدنیایة على البیئة إلى حتخفف اآلثار السلب، و تحمي وتعزز مستقبل نمو القطاع

   .للمجتمعات المحلیة
الذي قسمناه إلى لتنمیة السیاحیة المستدامة و اإلطار النظري  سةفي هذا الفصل التطرق لدرا ارتأیناقد و     

   :ثالثة مباحث
  ؛التنمیةماهیة 
  ؛السیاحةأساسیات حول 
 التنمیة السیاحیة المستدامة.  
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  التنمیة ماهیة : المبحث األول
تطلعات و  احتیاجاتنحو تلبیة  لالستمراریةقابل متصل و  اقتصاديتسعى التنمیة إلى تحقیق نمو   

ي تهدف إلى إحداث زیادة مستمرة ومتوازنة برامج التألجیال المستقبلیة من خالل خطط و او الجیل الحالي 
  .في الموارد

  مفهوم التنمیة : المطلب األول
  :الباحثین في مجاالت مختلفة وفیما یلي نذكر بعضهاتعددت تعاریف التنمیة بین 

  :بعض التعاریف للتنمیة -أوال
  :التنمیة یمكن ذكر بعضها فیما یليهناك مجموعة من التعاریف لمفهوم     
 تعریف  Edger ower: » قتصادي فحسب بل إنها ترتبط ال تقتصر على الجانب اال التنمیة

    )1( .  »و دور الجماهیر في المجتمعكومة باألفكار السیاسیة و أشكال الح
   تعریفSen . K. A:»  الفرد مقومات  القدرات فاألول یمنحالتنمیة تعمل على توسیع الحقوق و

  )2( .»الثاني یمنح الحریة الحیاة األساسیة واحترام النفس و 
  اقتصادیةي تتطلب تغیرات سیاسیة وثقافیة و لذلك فهمشروع شامل ومتكامل و   « :كما تعرف التنمیة 

... «. )3(  
  اقتصادیامجموعة من العملیات التي تؤدي إلى تقدم المجتمع  « :تعریف األمم المتحدة للتنمیة 

  )4( . »الشعبیةالجهود الحكومیة و  تضافرذلك عن طریق و  اجتماعیاو 

  :أهمهالتعاریف تشترك في عدة نقاط سبق فإن هذه ا من خالل ماو 
 ؛مستمرةبر التنمیة عملیة شاملة و تعت 
  ؛بالتغییر االنتفاعنقل المجتمع نحو األحسن من تعتبر عملیة تغییر و 
   اإلمكانیات الداخلیة للمجتمعد و تهدف إلى تنمیة الموار. 

                                                             
.122، ص2007، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، األردن، التنمیة االقتصادیة نظریات وسیاسات وموضوعات القریشي،مدحت )  1) 

، الناشر قسم االقتصاد كلیة التجارة، تطبیقیةتنمیة االقتصادیة دراسات نظریة و ال، إیمان عطیة ناصف، محمد عبد العزیز عجیمي) 2(
    .55، ص2000، مصر، اإلسكندریةجامعة 

.153، ص2009، الطبعة الثانیة، لبنان، ، دار المنهل اللبنانيدراسات اقتصادیةالتنمیة التخلف و مشورب،  إبراهیم ) 3)  
.19، ص1993، المكتب الحدیث، اإلسكندریة، دراسات في قضایا التنمیة ومشكالت المجتمعالتنمیة االجتماعیة، محمد شفیق، )  4) 
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التنمیة هي عملیة شاملة ومستمرة وموجهة وواعیة وتمس : " وعلیه یمكننا تعریف التنمیة كما یلي 
جوانب المجتمع جمیعا، تهدف إلى االرتقاء بمستوى المعیشة لكل أفراد المجتمع والتحسین المستمر لنوعیة 

 ".الحیاة فیه باالستخدام األمثل للموارد واإلمكانیات المتاحة 

  :ص التنمیةخصائ -ثانیا
من أبرز ، و زها حتى تؤدي الهدف المقصود منهاتبر بهذا المفهوم لها طبیعة تمیزها و إن التنمیة  

    )1( :مالمح هذه الطبیعة أنها
ال لعنصر األساسي في عملیة التطور والتقدم و فالتنمیة تقوم على اإلنسان باعتباره ا :ظاهرة إنسانیة - 1

 .اإلنسانون هناك تنمیة بدون تدخل یمكن أن تك
ارة أخرى وفقا  تنحط تمع حركة التاریخ وترتفع تارة و  فالتنمیة متالزمة :ظاهرة تاریخیة مستمرة - 2

 .الزمنیة التي تمر بهاللظروف البیئیة و 
تغیرها فهي عبارة عن عملیات اعتبارها مرتبطة بحیاة اإلنسان وتطورها و فالتنمیة ب :اجتماعیةظاهرة  - 3

فكلما  ،لألفراد االجتماعیةوظائفه بغرض إشباع الحاجات و  االجتماعيتلحق بالبناء  اجتماعيتغییر 
كلما كانت برامج و  لما أدى إلى السرعة في التنمیة والعكسالتطور كالمجتمع نحو التغییر و  اتجه

 .لمجتمع كلما أدى ذلك إلى تطوره وتغیرهالتنمیة مؤثرة في ا
باعتبارها أوضح  االقتصادیةحاالت بالتنمیة مفهوم التنمیة في كثیر من ال ارتبط :اقتصادیةظاهرة  - 4

في مدى تقدم من تأثیر واضح  لالقتصادلما  اقتصادیةالتنمیة في ذاتها تعد ظاهرة صورة للتنمیة و 
 .خطط التنمیةو  برامج

، خالفا لما ذهب إلیه ة كلیة تلحظ في شتى جوانب الحیاةأي أن التنمیة هي ظاهرة شامل :ظاهرة كلیة - 5
ویر جانب محدد من أن تكون التنمیة ظاهرة جزئیة تهتم بتط االجتماععلماء و  االقتصادیونبعض 

 .المجتمع وتنمیته

  نظریات التنمیة : المطلب الثاني
معظم النظریات الخاصة بالتنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة في الخمسینات من القرن  ظهرت

الماضي بعد أن تزاید االهتمام بقضایا التخلف والتنمیة نتیجة تعاظم حركات التحرر الوطني واالستقالل 
  : التالیة والتي كانت مستعمرة وتركز اهتمامها في كیفیة مواجهة المشاكل األساسیة السیاسي للدول،

                                                             
.66-59ص، 2009، دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، مدخل إلى علم التنمیةجمال حالوة، علي صالح، )  1) 
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 الفقر؛ 
 ؛التخلف  
 التبعیة. 

، لذا سوف نعرض نظریات األمم المتحدة والمؤشرات الدولیة بقضایا التنمیة اهتمامكذلك نتیجة تزاید و  
  : ذلك على النحو التاليو  االجتماعدارة و اإلو  االقتصادالتنمیة من وجهة نظر علماء 

    :االقتصادعند علماء  -أوال
   )1( :هي نظریات التنمیةحسب علماء االقتصاد 

على  اهتمامهحیث ینصب  " Arthur Lewis" آرثر لویس" یمثل هذه النظریة  :النظریة الكالسیكیة  - 1
تعتمد على اإلنتاج لتنمیة مرادفة للنمو أو التقدم و حسبه أن اإلنتاج بالنسبة للفرد في المجتمع، و تحلیل ا

 . ن خالل میكانیزم أو آلیة لألسعاراعتمادا كلیا م
قفزات قویة تدفع التیار ترى هذه النظریة أنه یجب أن تكون التنمیة على شكل  :نظریة الدفعة القویة  - 2

ألن التغلب  االقتصادیةقوة إلى األمام محدثة المزید من النمو فهي ضد التدرج في التنمیة في عزم و 
الذي قدم في جمیع مجاالت االقتصاد الوطني، و  یحتاج إلى دفعة قویة واحدة االقتصاديعلى الركود 

لقائم على نظریة الدفعة الكي یطبق هذا النموذج و و  Rodant" رودان"  االقتصاديهذه النظریة هو 
 :التالیة باالعتبارات األخذالمالئم للنمو في البلدان النامیة فإنه یجب القویة و 

  ؛الخارجن رؤوس األموال أغلبها من كمیات كبیرة مأن تتوافر 
 التي تشغل أعداد كبیرة من  االستهالكیةج أیضا إنشاء الصناعات الخفیفة و أن یتضمن هذا النموذ

 ؛العمال
 مستلزماتها العدیدة على أساس مبدأ و  الناهضةما أمكن عن الصناعات الثقیلة ذات النفقات  االبتعاد

الصناعات الثقیلة الموجودة في الدول تقسیم العمل الذي یكفل تمویل البالد النامیة بما تحتاجه من 
 .مالیة الصناعیة المتطورةالرأس

" نیر یكس"التي قدمها فیما بعد قد صاغ رودان فكرة الدفعة القویة، و ل: نظریة النمو المتوازن - 3
Nurikse یركز على مشكلة الحلقة المفرغة ذت تسمیة نظریة النمو المتوازن و في صیغة حدیثة أخ

بتطویر جمیع بالتالي توسیع حجم السوق الذي ال یتحقق إال تدني مستوى الدخل، و فقر الناجمة عن لل

                                                             
.40-37المرجع السابق، ص)  1) 
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قق التوازن في النهایة یحزن بین القطاع الصناعي والزراعي، و ، مع تحقیق التواالقطاعات في آن واحد
 .بین جهة العرض وجهة الطلب

  عند علماء اإلدارة -ثانیا
   )1(: في تتمثلنظریات التنمیة حسب علماء اإلدارة 

في القیادة ومن أكثرها إنتشارا تعتبر هذه النظریة من النظریات الحدیثة : نظریة المسار الهدف  -1
ت في الخمسینات من القرن العشرین، التي أقیم" أوهایو " دراسات جامعیة وبنیت على نتائج بحوث و 

 :وافتراضات هذه النظریة
  شیاء ذات قیمة عالیة إذا اعتقدوا بأنه سیؤدي إلى أ قتنعون على تأدیة القائدیالمرؤوسون یقبلون و إن

 ؛بالنسبة لهم
  لرضاهم أو  مباشرلدرجة أنهم یعتبرونه مصدر فوري و مقنع بالنسبة للمرؤوسین سلوك القائد مقبول و

 ؛أداة للرضا المستقبلي
  ؛القائد سوف یحفز آراء المرؤوسین سلوك 
  سلوك المرؤوسین یحفز سلوك القائد . 
تتمیز قیادة عملیة تفاعلیة بین الشخص والموقف، و یرى أنصار هذه النظریة أن ال: تفاعلیةالنظریة ال - 2

بأنها تركز على مضمون التفاعل القیادي الذي هو تفاعل " بیلز"هذه النظریة التي من أهم روادها 
عطائهم مقترحات وتفسیرات وغیرها، و  ا ألنه االسمسمیت بهذا ینطوي على توجیه الفرد لآلخرین وإ

 .فهو إما یؤدي دور القائد أو ال  تفاعله ضمن الجماعات التي یكون فیها عضواتشخص القائد و 

  االجتماععند علماء  -ثالثا
وتتمثل على مصطلح التحدیث في أبحاثهم بدال من مصطلح التنمیة  االجتماعاعتمد علماء 

  )2( :نظریة التنمیة من وجهة نظرهم في
 إال أنهم في دراسة أحوال الدولة الفقیرة االقتصادیونبعد الحرب العالمیة الثانیة فكر : نظریة روستو ،

في هذه المجتمعات  االقتصاديلم یكن لدیهم خلفیة معرفیة یحللون على ضوئها عملیة النمو 

                                                             
التنمیة  نظریات ) 1(

:45 18/02/2015/10،http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=36298                                      
.66-60ص ذكره، صجمال حالوة، مرجع سبق  ) 2) 
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لسلة من التخلف إلى التقدم له س االنتقالحیث رأى أن " روستو " من هنا جاءت أفكار، و الزراعیة
 :خطوات تتابعیة ال بد منهاو 

السلطة في أیدي اعة و هنا یكون غالبیة السكان یعملون في الزر و ): المرحلة التقلیدیة(المرحلة األولى   - أ
التقالید جامدة بحیث الظروف البیئیة والطبیعیة غیر واضحة واإلنتاج منخفض، والعادات و المالك، و 

 .االجتماعيیصعب التغییر 
غیرات كثیرة في مجاالت الصناعة والتجارة تتمیز بحدوث ت :)لالنطالقمرحلة التهیؤ (المرحلة الثانیة   -  ب

 .االقتصادیةجدیدة تصاحب التغیرات عدیدة و  اتجاهاتوالزراعة، كما تظهر أفكار و 
حداث و  االقتصاديتركز على القضاء على معوقات النمو  :)االنطالقمرحلة (المرحلة الثالثة    -  ت إ

 .االبتكاراتاج بواسطة الوسائل التكنولوجیة وتشجیع العاملین و في أدوات اإلنت جذریةتغیرات 
 . وتعزیز القطاع الصناعي االستثمارتظهر الزیادة في اإلنتاج و و  :)مرحلة النضج(المرحلة الرابعة    -  ث
 االستهالكتزید معدالت یرتفع فیها متوسط دخول األفراد و  :)االستهالكمرحلة (المرحلة الخامسة   - ج

 .وتظهر الرفاهیة في المجتمع

  تحدیاتها العوامل المساعدة على التنمیة و  :الثالثالمطلب 
  ل المساعدة على التنمیةالعوام -أوال

  )1(: أخرى موضوعیةو  ذاتیةیمكن تقسیم هذه العوامل إلى عوامل و   
 : فیما یليتتلخص و  :الذاتیةالعوامل  - 1
  ؛ انیة تغییر أنماط الحیاة السائدةالتقدم أي بإمكاإلیمان بإمكانیة اإلصالح و 
  كومیة على تحقیق أـي توافر الهیئات الطوعیة القادرة بتعاونها مع األجهزة الح: الذاتيالعون الطوعیة و

 ؛التقدم بكل حریة
  ؛هودهم للمشاركة في عملیة التنمیةاستثارة جأي تحفیز األفراد و : االستثارةالتحفیز و 
 واجباتهمام األفراد والقائمین على التنمیة بأدوارهم و أي قی: الخدمة والتضحیة بالذات. 
 : تتمثل في :العوامل الموضوعیة - 2
  ؛الحتیاجات األفراد استجابةأن تصدر برامج التنمیة عن الحاجات األساسیة للمجتمع 
 ؛توازن في كافة المجاالت الوظیفیةقیام عملیة التنمیة على أساس من ال 

                                                             
جستیر، ، رسالة ماتمویل التنمیة المحلیة في إطار صندوق الجنوب دراسة المشاریع التنمویة في والیة بسكرة،  السبتي وسیلة )1( 

  .4،5، ص ص2005جامعة بسكرة، 
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  ؛المحليأن تهدف برامج التنمیة إلى زیادة فعالیة مشاركة األفراد في شؤون مجتمعهم 
 فعالیة ما أن القیادات الشعبیة قد یكون لها من الالقیادات المهنیة المحلیة فحسب و تدریب و  اكتشاف

 ؛یفوق القیادات المهنیة
  خالل برامج التربیة ونوادي التنمیة من النساء في برامج ورة التركیز على مساهمة الشباب و ضر

 ؛ الشباب وأجهزة رعایة األمومة والطفولة والجمعیات
 نمیة متوازنة على المستوى الوطنيتبني ت. 

  تحدیات التنمیة -ثانیا
  ) 1(: جموعة من التحدیات مقسمة كما یليتوجد م  

 :نذكر منها: التحدیات الخارجیة -1
 ؛ مشكلة التخلف في البالد النامیة مستوردة لتفسیر نماذجإلى  االستناد 
 ؛الحصول على معونات مشروطة 
 ؛ نقص رؤوس األموال 
 ؛ عدم كفایة المدخالت 
 ؛التكنولوجیا عدم القدرة على استیعاب 
 عدم تنویع الصادرات. 
 : منها نذكر :التحدیات الداخلیة - 2
 أصبحت المشكلة السكانیة تمثل تحدیا هاما لجهود ): التزاید السكاني الرهیب(سكانیة التحدیات ال

في بلدان العالم النامي نظرا ألن التزاید السكاني الرهیب شكل عبئا  االجتماعیةو  االقتصادیةالتنمیة 
 .في تلك البالد االقتصادیةثقیال على الموارد 

  : نذكر منها :االجتماعیةالتحدیات  - 3
 ؛ القیم الموروثةدات والتقالید و العا 
 ؛مشاكل الهجرة من الریف إلى المدن 
  ؛میةبالریف یعرقل مسیرة التن االجتماعيالجمود 
 تحدي التعلیم  . 

                                                             
.7المرجع السابق، ص)  1) 
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  السیاحة  أساسیات حول:المبحث الثاني

تقتضي تنمیة تقوم على العلم والخبرة  اجتماعیةظاهرة إنسانیة و أصبحت السیاحة الیوم 
للطلب المتزاید  االستیعابالتخصص حیث أن عالقاتها متشابكة فضال عما تقتضیه السیاحة من إمكانیة و 
  .لهذا النشاط السیاحي االنتشارفي األخذ و 

  مفهوم السیاحة : المطلب األول
زمن بعید  فمند. إلى أن أصبحت علما متكامالما علیها السیاحة منذ أن خلق اهللا األرض و نشأت     

التنقل بحثا عن أمنه واستقراره وسعیا إلى رزقه ومعاشه متطلعا إلى ن السفر و اإلنسان في حركة دائمة بیو 
  .لمعرفةاالعلم و 

  مراحل تطورها -أوال
مختصرة أربع مراحل ستعرض بصورة تطور مفهوم السیاحة ومعناها مع تطور المجتمعات وسوف ن

  :من تطورها وهي
 مرحلة العصور القدیمة - 1

اإلنسان منذ نشأته األولى سعیا وراء من مكان إلى آخر موجودة عند  حالر تالو  االنتقال إن غریزة
ین تنظم تصرفاته سوى الطبیعة، وعدم وجود وسائل لم تكن هناك قوانالرزق من أجل حیاة أفضل، و 

سیلة ندما قامت الحضارات أصبح السفر و عو . نصر الوقت ذو أهمیة بالنسبة إلیهلم یكن عنقل و 
بحب المخاطرة  اتسمتیعد الفینیقیون من أشهر الشعوب القدیمة التي للتجارة والثقافة والمنفعة، و 

ن أهداف السیاحة بمفهومها التي تعد ملترحال البحري بحثا عن المعرفة والكسب المادي، و با االهتمامو 
سافر من مكة إلى السالم عندما الصالة و في فجر اإلسالم هناك هجرة الرسول الكریم علیه و  الحدیث

ة فیها بعد أن ترك بدورها تنمو المدینة مع صاحبه أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه لینشر الدعو 
بالد الیمن والشام، وكذلك لتجارة بین بالده و ثمة رحالت كان یقوم بها قریش بقصد اوتترعرع في مكة و 
    )1( .غیرهابن بطوطة و إ إلى بالد الحبشة و 

                                                             
.218، ص2008األولى، عمان، ، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة اإلدارة الفندقیة والسیاحیةعبد الكریم حافظ، )  1) 
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أن السیاحة في العصور القدیمة كانت تمتاز باقتصارها على مجرد تحقیق ومن خالل ما سبق نجد 
من سماتها كذلك أنها  ،ألغراض معینة مثل االستكشافات أو التجارة أو دراسة مجتمعات وبیئات جدیدة

  )1( .على وسائل نقل بدائیة برا وبحرا فقط ألعداد قلیلة من البشر تعتمد

   رحلة العصور الوسطىم - 2

ي هذه الفترة نفرد العرب ف، ولقد ارحالت الدراسةو  للتجارة والحج  السیاحة في تلك العصور اتجاهكان 
األسس األولى لمعظم فروع قد وضعوا بع عشر في تطویر مبادئ السیاحة و القرن الرابین القرن الثامن و 

وأوروبا تقدما، وكانت المیة كانت أكثر من بلدان آسیا أن معظم البالد اإلس الثابتة، فمن الوقائع السیاحة
ي إلیها حیث التجارة فیها نشطة والصناعات ناجحة وهي تجارة العالم تجر و  ثراءقرطبة أكثر المدن بغداد و 

بدأت حركة والمثقفین من كل أنحاء العالم و حضاریة حیث جذبت إلیها العلماء مركز لحیاة ثقافیة و 
حیث ترك هؤالء وثائق  الة العرب یجوبون العالمالرح انطلققد ، و ثارفي العلوم والفنون واآل االزدهار

  )2( .سیاحیة فذة
ت السیاحة الدینیة أبعاد جدیدة في العصور الوسطى فكان عدد كبیر من الحجاج على إتالف لقد أـخذ

تبعد عن أوطانهم مسافات طویلة  التي غالبا ما المقدسةأدیانهم یقومون برحالتهم الدینیة إلى األماكن 
البیانات رشاد السیاحي غنیة بالمعلومات و كانت بحق من كتب اإلكتبوا أوصافا لرحالتهم و  را منهمكثیو 

    )3( . القیمة

برحالتهم بغرض طالبي العلم الذین كانوا یقومون العصور الوسطى ظهرت فئة الطلبة و في نهایة      
كانت تلك الفترة الدول األخرى، و سیاسیة الموجودة في النظم الف على آراء الغیر و التعر العلم والدراسة و 

أموال ، ألن السفر یتطلب وقت فراغ و األرستقراطیینبمثابة بدایة الرحالت التي كانت قاصرة على طبقة 
  )4( .فائضة عن الحاجة

  

 

                                                             
، 2007النشر، الطبعة األولى، مصر، ة و ع، دار الوفاء لدنیا الطباوالفندقي إدارة التسویق السیاحيمحمد حفیظ حجازي مرسي، ) 1( 

  . 50ص
.16، ص2008، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، صناعة السیاحة، ماهر عبد العزیز)  2) 
.17، صالسابق المرجع)  3) 
. 17، صالمرجع السابق ) 4) 
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  مرحلة العصر الحدیث - 3
في األغراض  استخدمتبعد أن ظهرت الطائرة و  بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

ام السیارة كما ظهر علماء جرى تطور هائل الستخدشري والتجاري و ، ثم دخلت مجال النقل البالحربیة
سة وخصصوا له الدراشاط السیاحي في الدول المتقدمة وأخضعوا هذا النشاط للعلم و متخصصون في النو 

   )1( .الكلیات والمعاهد
  )2(: عوامل نوجزها فیما یلي تطورت السیاحة في هذه المرحلة نتیجة لعدة قدو 
  لجوي الذي یتمیز بخصائص السرعة تكلفتها خاصة النقل ا انخفاضتطور وسائل النقل والمواصالت و

 ؛والراحة وقطع المسافات الطویلة
  ؛اإلجازاتأیام زیادة أوقات الفراغ و 
 ؛دول العالمالدخل الفردي في كثیر مستویات  ارتفاع 
 المشكالت البیئیة كالتلوث والضوضاء وغیرها؛ انتشارنسبة التحضر وسكان المدن و  ارتفاع 
 ؛ حة ومحال عامة وتجاریة وغیرهابالبنیة األساسیة للسیاحة من السیا االهتمام 
 ر السیاح كانوا من الطبقة الوسطى؛لم تعد السیاحة قاصرة على األغنیاء فقط بل أكث  
  یثا وصناعة عمالقة لها أصولها وعلومها المتقدمة جداالسیاحة علما حدأصبحت . 
 مرحلة السیاحة المعاصرة - 4

، فما أنجزته لحرب العالمیة الثانیة حتى الیومأسرع مراحل التطور هي مرحلة منذ اكانت أعظم و 
المیة الحرب العالبشریة في السنوات التي تلت الحرب أكثر مما أنجزته منذ بدایة التاریخ البشري حتى 

 هائل في شتىلمجموعة من مراحل التطور ا الحرب العالمیة الثانیة عاش العالم انتهاء، فبعد الثانیة
كان ال بد من تطور السیاحة تطور كبیر خالل نفس تلك الفترة لما نراه المجاالت والعلوم المختلفة، و 

   )3( .من العلوم األخرىغیرها من ترابط كبیر بین علم السیاحة و 

لعل أهم األسباب التي أدت إلى زیادة خطى التطور الهائل في هذه الفترة تلك القفزة التي حدثت في و 
بذلك یكون هناك ، و مكان إلى آخر مهما كانت المسافة سریع منسائل النقل المختلفة بشكل كبیر و و 

                                                             
، 2012الطبعة األولى، عمان، التوزیع، ، دار أسامة للنشر و التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیةعباس رجاء الخربي، ) 1( 

  .19ص
.20صالسابق، المرجع )  2) 

   .30ص، 2006،سكندریةحورس الدولیة للنشر والتوزیع، اإل، مؤسسة مبادئ صناعة الضیافةهالة حسین، ) 3( 
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مما أدى الرفاهیة التي أصبحت موجودة في وسائل النقل المختلفة كبیرة مهدرة إضافة إلى الراحة و  أوقات
لى نقل أكبر عدد ممكن من الناس سائل النقل ساعد عزیادة عدد و  إن، كما إلى عدم إجهاد المسافرین

دى األفراد للتعرف على ما هو سهلت تلك الوسائل الوصول إلى كافة أرجاء األرض مما أعطى الرغبة لو 
عادة اإلعمار والمعرفةالحرب العالمیة الثانیة أصبح یحتاج لمز  فالعالم بعد .جید ، فقد ید من الترفیه وإ

، هذا األمر ید من وسائل التغییر والترفیه والتعلمالعد احتیاج استوجبضاق العالم ویالت الحروب مما 
للهروب إلى و  حال إلى الحاجة للسفر والتنقل والترحال للتعرف عما هو جیدالذي أوصل األمور بطبیعة ال
    )1( .السیاحة انتشاربعض الترفیه مما یساعد على 

  تعریف السیاحة -ثانیا
ه علیوفقا آلراء المنظمات العالمیة والدولیة المهتمة بالسیاحة و  ذلكلقد تعددت تعریفات السیاحة و     

  : یمكن ذكر أهم التعریفات كاآلتي
  تعریف السیاحة لغة -1

عني ذهب وسار عبارة ساح في األرض تاحة نجد أنه یعني التجوال، و في المفهوم اللغوي للفظ السی
  : قد ورد لفظ سیاحة في القرآن الكریم حیث قال تعالى، و على وجه األرض

ین فسیحوا في األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غیر م من المشركمن اهللا ورسوله إلى الذین عاهدت راءةب «
  )2( .»أن اهللا مخزي الكافرین معجزي اهللا و 

أما  ،معناها سیروا أیها المشركین سیر السائحین آمنین مدة أربع أشهر ال یتعرض لكم من خاللها أحد
   .الدورانو  االنتقالتعني   tourismeالتي تعني یجول أو یدور أما كلمة و   tourفي اللغة اإلنجلیزیة نجد 

  الحاطصاتعریف السیاحة  -2

  :نورد فیما یلي بعض التعاریف
  ة المتزایدة للحصول على الراحة ظاهرة من الظواهر التي تنبثق من الحاج «: جویر فولرتعریف

المتعة في اإلقامة اإلحساس بجمال الطبیعة وتذوقها، والشعور بالبهجة و ، و وتغییر الجو االستجمامو 
  )3( .»في مناطق ذات طبیعة خاصة وهي ثمرة تقدم وسائل النقل 

                                                             
.31،32المرجع السابق، ص ص)  1) 
).2-1( ةاآلیسورة التوبة،  ) 2)  

.5، ص2001، مكتب األنجلو المصریة، الطبعة الثانیة، القاهرة، جغرافیة السیاحةمحمد صبحي عبد الكریم، حمدي أحمد دیب، )  3) 
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  الشخص الذي یتواجد  السیاحة مجموعة من العالقات المتبادلة التي تنشأ بین «: جال كسمانتعریف
 )1( .»بین األشخاص الذین یقیمون في هذا المكان بصفة مؤقتة و 

 خصوصا و  المتداخلةالذي یطلق على كل العملیات  االصطالح «: تعریف هیرمان فون شولیرون
قامتهم المؤقتة و  االقتصادیةتلك العملیات  حدود منطقة أو  داخلنتشارهم االمتعلقة بدخول األجانب وإ

 )2( .»دولة معینة 
 تقوم على  اجتماعیةظاهرة نشاط إنساني و  «تعرفها على أنها : تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة

مؤقتة ال تقل عن لفترة األفراد من مكان اإلقامة الدائمة لهم إلى مناطق أخرى خارج مجتمعاتهم  انتقال
 .»العمل المعروفة ما عدا الدراسة و ال تزید عن سنة كاملة لغرض من أغراض السیاحة ساعة و  24

)3( 
 ظاهرة  «على أنها : بروما 1963السفر عام األمم المتحدة الدولي للسیاحة و  تعریف مؤتمر

نسانیة تقوم على و  اجتماعیة  24عن الفرد من مكان إقامته إلى مكان آخر لفترة مؤقتة ال تقل  انتقالإ
السیاحة كالطائر لها یة أو العالجیة أو التاریخیة، و ، بهدف السیاحة الترفیهشهرا 12سلعة وال تزید عن 

 )4( .» الخارجیةو  الداخلیةجناحین یتمثالن في السیاحة 
 یطلق على الرحالت الترفیهیة على هذا األساس هي  اصطالح «: تعریف األكادیمیة الدولیة للسیاحة

هي صناعة تساعد ت الترفیهیة، و هذا النوع من الرحال لتحقیقمجموعة األنشطة اإلنسانیة المعبأة 
 )5( .»على سد حاجیات السائح 

 عن تقل ال لمدة مكان إلى مكان من اإلنسان انتقال عن عبارة «علیه یمكن تعریف السیاحة بأنها و 
دینیة أو  أو ریاضیة أو ثقافیة ألغرض تكون وقد الدائمة اإلقامة اجل من ال تكون ،بحیث ساعة 24

  . »  الخ...  اقتصادیةسیاسیة أو 
  

                                                             
.118ص، 2010، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، مشكالت التسویق السیاحيطه أحمد عبید، )  1) 

  .119ص، السابق المرجع )2(
(3 ) Norbert vanhove, the ecconomics of tourisem destinatoins, elsevier boutterworter heinemam, 
2005, p3. 

  .61، المكتب العریي الحدیث، عمان، صاإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقيمحیي محمد مسعد،  4)( 
(5  ) Jean pierre et Miche balfet, manegement du touriseme, pearson etucatoin,2éme edition, frence, 
2007, p4. 
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  تعریف السائح - ثالثا

 یقوم وما خالل للسائح من السیاحة لتعریف المدخل فكان السائح بتعریف السیاحة تعریف ارتبط لقد
و علیه نذكر بعض التعاریف المؤقتة محل  إقامتهم غیر المعتادة  حركته خالل من وعالقات نشاط من به

  :للسائح
  إلى بلد یسافر الذي الشخصالسائح هو  «: 1963تعریف مؤتمر األمم المتحدة في روما عام  

 إلى إقامته تطول أن دون ساعة 24 عن تزید لمدة بها ویقیم األصلي، موطنه بها التي البلد غیر أخر
 )1( .» هل موطنا البلد هذا یعد الحد الذي

  یقیم فیه بصورة  الذي بلده غیر بلدا یزور من السائح أنه«: 1963تعریف مؤتمر روما لسیاحة عام
 مكان تغییر أي یزوره، الذي البلد في باجر وظیفة قبول عدا ، األسباب من سبب ألي ومعتادة، دائمة

 العمل غرض غیر غرض ألي االجتماعیة البیئة تغییر أوضح وبعبارة مؤقتة، لفترة اإلقامة المعتادة
 )2( .» باجر

 یقوم بزیارة مؤقتة في مدة ال تقل عن  الذيالسائح بأنه الزائر «:  للسیاحة تعریف المنظمة العالمیة
   )3( .» ساعة إلى البلد المزار 24
 شخص أي هو السائح «:  1937األمم عام  لعصبة التابعین صائیینخاأل الخبراء لجنة تعریف 

 )4( .»دائمة  بصفة فیها التي یقیم تلك غیر أخرى دولة إلى أكثر أو ساعة 24 من لفترة یسافر
الشخص الذي یزور مكان غیر مكان إقامته األصلیة لمدة  «علیھ یمكن تعریف السائح علي أنھ و         

 .»إلخ  ...العالج لمادي أي لترفیه أو ساعة ألغراض مختلفة غیر الكسب ا 24ال تقل عن 
  أهمیة السیاحة : المطلب الثاني

ا من أهمیة  في جوانب أصبحت السیاحة من أهم الظواهر الممیزة لعصرنا الحاضر نظرا لما له   
  :عدیدة منها

  )1(: من خالل النقاط التالیة االقتصادیةیمكن إبراز األهمیة : االقتصادیةاألهمیة  -أوال

                                                             
  ، 2006 األولى، عمان، الطبعة والتوزیع، للنشر الوراق دار ،والتطبیق النظریة بین السیاحي ، اإلرشادالفاعوري صبحي أسامة(1)  
  .6ص

  .06ص ذكره، سبق مرجع الدیب ، أحمد حمدي الحكیم، عبد صبحيمحمد  )2(
  . 110،ص2005 القاهرة، الحدیثة، السالم مطبعة ،والتطبیق النظریة بین والبیئي السیاحي ، التخطیطالجالد أحمد)3(
 بیروت، األولى، والتوزیع، الطبعة والنشر للدارسات الجامعیة المؤسسة السیاحي، التسویق في اإلعالن ، دورالقادر عبد مصطفى)4(

  .16، ص2003
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بط مع العدید من القطاعات األخرى  یرتالسیاحي كثیف التشابك و ن القطاع إ :خلق مناصب عمل -1
د لتصل تمتالقطاع السیاحي و  بحیث تفوق حدود ،هذا یعني إمكانیة السیاحة علي تولید فرص العملو 

فمن حالل السیاحة یمكن خلق . إلى حدود القطاعات األخرى، التي تجهز بمستلزمات اإلنتاج
مرات  ، فهي توظف أكثر من أربعالكالسیكیةة الصناعیة مناصب عمل أكثر من أغلب األنشط

 .بالنسبة لصناعة السیارات وعشرة مرات من قطاع البناء
نفیذ خطط التنمیة في توفیر جزء من النقد األجنبي لتتساهم السیاحة : تدفق رؤوس األموال األجنبیة - 2

یمكن تلخیص بعض أنواع التدفقات للنقد األجنبي الناتج عن السیاحة في مساهمة رؤوس ، و الشاملة
، المدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الخاصة بقطاع السیاحة االستثماراتاألموال األجنبیة في 

اإلنفاق الیومي للسائحین مقابل ، فروق تحویل العملة و ول للبالدالدول مقابل منح تأشیرات الدخ
 اقتصادیةالخدمات لقطاعات ي اإلنفاق على الطلب على السلع و الخدمات السیاحیة باإلضافة إل

  .أخري
ة بالدولة، السیاحة تساهم كصناعة تصدیریة في تحسین المدفوعات الخاص: تحسین میزان المدفوعات - 3

اإلیرادات و  المستمرة في المشروعات السیاحیة یتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس من األموال األجنبیةو 
خدامات جدیدة للموارد الطبیعیة ، خلق استمن جمهور السائحین بتحصلهاالسیاحیة التي تقوم الدولة 

 .سیاحة والقطاعات األخرىبین قطاع ال اقتصادیةالمنافع الممكن تحقیقها نتیجة خلق عالقات و 
   االجتماعیةاألهمیة  -ثانیا

وثیقا بالمجتمع حیث یتفاعل السیاح كأحد مدخالت النظام السیاحي مع البیئة  ارتباطاترتبط السیاحة 
تتمثل في بعض المختلفة التي  االجتماعیةفي دولة الزیارة لكي ینتج في النهایة اآلثار  االجتماعیة

  )2(: الجوانب العامة مثل
لزیادة دخول األفراد  بعض نتیجةمن بعضها ال االجتماعیةحیث تتقارب الطبقات  :االجتماعيالتوازن  - 1

 .باشر مما یؤدي إلى توازن المجتمعالعاملین في الحقل السیاسي بشكل مو 
دائما إلى العمل  االهتماماتیة المتزایدة حیث تتجه األنظار و نتیجة للحركة السیاح: النمو الحضاري - 2

نشاء معالم حضاریة جدیدة، و الحضاریة والمعالم السیاحیة بهابالقیم  االرتقاءنحو  لكي تظهر الدولة  إ
، فالسیاحة بذلك تعتبر سببا رئیسیا من أسباب كدولة سیاحیة لها وزنها العالمي بالمظهر الالئق بها

، رة في معظم المناطق السیاحیةبالمقومات السیاحیة األثریة المنتش االهتمامالرقي الحضاري من حیث 
 .ز بها الدولكذلك الطبیعیة التي تتمیو 

                                                                                                                                                                                              
، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، األردن، إدارة المنشآت السیاحیةآسیا محمد إمام األنصاري، إبراهیم خالد عواد،  )1(

   .33، 32، ص ص2002
  .35، 34المرجع السابق، ص ص  )2(
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، حیث تتاح في دول الزیارة االجتماعيتعد السیاحة أهم أسباب التطور  :االجتماعيالتطور الوعي و  - 3
ذلك الثقافات األجنبیة المغایرة و و  االهتماماتتمع المحلي للتعرف على األفكار و الفرصة أمام أفراد المج

 ذلك یؤدي إلى مساعدتهم علىاتصالهم المباشر بالسائحین و ون من خالل تعاملهم ومشاهدتهم و یك
لى الموضوعیة في الحیاة باإلضافة إكثیر من الخبرات والقیم السائدة السلیمة والبناءة و ال اكتساب

 .على العالم الخارجي االنفتاحعاداتهم مما یساعدهم على تكییف تلك الخبرات مع قیمهم و 
األفراد بمختلف ثقافاتهم  انتقالتعمل من خالل  اجتماعیةأصبحت ظاهرة وهكذا تطورت السیاحة و 

، مما یؤدي إلى إیجاد نوع بین هؤالء االجتماعيعلى إیجاد نوع من التوافق  أذواقهموأجناسهم ودیاناتهم و 
، كما تؤدي إلى تنمیة سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الدولة الواحدة االجتماعيمن التوازن 

  .الثقافاتاألذواق و 
   ةاألهمیة الثقافی - ثالثا
حضارات بین شعوب العالم اللنقل وتبادل الثقافات و  اجتماعیةتمثل السیاحة وسیلة حضاریة      

لفكریة المعتقدات ا، حیث تنتقل اللغات و ل السیاحیةعن طریقها یتحقق التبادل الثقافي بین الدو المختلفة، و 
تتأثر إلیها، فتؤثر فیها ثقافیا و  ق الحركة السیاحیة الوافدةمختلف ألوان الثقافة عن طریواآلداب والفنون و 

بذلك یتحقق التأثیر الثقافي للسیاحة الذي یمثل ما في الدول السیاحیة من ثقافة وحضارة، و هي أیضا ب
 المعالمبالقیم الجمالیة و  االهتمامتؤدي السیاحة كذلك إلى و  .اما من محاور التنمیة في المجتمعمحورا ه

خیة أو الدینیة للجماعات التقالید التاریاإلضافة إلى إحیاء بعض العادات و ، بالفنیة للدول المستقبلة للسیاحة
حیاء یؤدي إلى دعم الثقافة السائدة ونشر الهویة العرقیة و  فاستخدام الثقافة إذن كمشوق سیاحي. المحلیة إ

   )1( .اللغةو  التراثون و الفن
  األهمیة السیاسیة -رابعا

ارات الزیر من تعامل الدول مع بعضها البعض، و فعل مباشتتضح األهمیة السیاسیة للسیاحة كرد 
لقد لعبت الحركة السیاسیة دورا هاما في العالقات الدولیة بحیث أصبحت تمثل السیاسیة المتبادلة بینها و 

ین الدول المتنازعة أو الخالفات الدولیة التي تنشأ بلحدیثة لتقلیل حدة الصراعات و ا االتجاهاتأحد 
التآخي بین الدول كما لعبت دورا هاما لعدد من احة أصبحت رمزا من رموز السالم و فالسی ، لذلكالمتحاربة

   )2(: منها االعتبارات
مساهمة السیاحة في تحقیق التقارب السیاسي بین الدول أو شعوب العالم من خالل الحركة السیاسیة  - 1

  قادمة إلیها بشكل مستمر وكثیف؛ال
لمیة وهذا العاي العام العالمي وتأییده لمختلف القضایا الدولیة و وس في كسب الرأدور السیاحة الملم - 2

 واضح من مواقف كثیرة؛
                                                             

.23، ص1999والتوزیع، الطیعة األولى، األردن، ، دار صفاء للنشر التخطیط السیاحيعثمان محمد غنیم، بینیتا نبیل سعد،  ) 1) 

  .24ص ،المرجع السابق )2( 



 إلطار النظري للتنمیة السیاحیة المستدامةا                                             ول الفصل األ
 

 
 17 

حل الكثیر من  تساهم في االجتماعيو  االقتصاديإن النتائج اإلیجابیة للسیاحة على المستوى  - 3
 .المشكالت السیاسیة

زالة المتناقضات وجعل التفاهم والتجاوب بین الشعوب یبرزهنا و    .دور أهمیة السیاحة في التقریب وإ

  أنواع السیاحة : المطلب الثالث 
  :تصنف وفقا لعدة أصنافو  االحتیاجاتد أنواع السیاحة تبعا لدوافعها والرغبات و تتعد   
  )1( :نذكر منها: تبعا لدوافعها -أوال
بعیدا عن  االستجمامأقدم أشكالها حیث توفر للفرد تعتبر من أهم أنواع الساحة و  :ةالسیاحة الترفیهی - 1

أنه یمثل عنصر جذب لغالبیة رتابة العمل الدائمة، یتمیز هذا النوع من السیاحة النمط المعتاد للحیاة و 
ن تكرار من حركة السیاحة الدولیة باإلضافة إلى مكا %70سائحي العالم حیث یمثل وحده حوالي 

 .الزیارة إلي المكان نفسه
رة المناطق األثریة ذات الماضي زیاالتعرف على الحضارات القدیمة و هدف إلى ت :السیاحة الثقافیة - 2

من حركة السیاحة الدولیة كما یمثل هذا النوع  %10یمثل هذا النوع من السیاحة ما یعادل ، و ریخالتاو 
 .ال یكرر لنفس المكانة فقط  بغرض المعرفة و ا مرة واحدمن السیاحة بأن السائح عادة ما یقبل علیه

یتمیز هذا النوع من ، و ف العالج أو قضاء فترة نقاهةتكون الزیارة بهد حیث :السیاحة العالجیة  - 3
 .%5السیاحة بانخفاض نصیبه من حركة السیاحة الدولیة إذ تبلغ حوالي 

 أهم المناطق المستهدفة لهذاو ، واجب دیني أداءحیث یكون الهدف من الزیارة هو  :السیاحة الدینیة - 4
 .المدینة المنورة لدى المسلمینالنوع من السیاحة مكة المكرمة و 

، بهدف ممارسة في دولة أخرىمن مكان اإلقامة إلى مكان آخر  االنتقالهي و : السیاحة الریاضیة - 5
 .بمشاهدة البطوالت الریاضیة االستمتاعاألنشطة الریاضیة أو 

مو الحضاري الذي ارتبطت ارتباطا كبیرا بالناألنماط السیاحیة الحدیثة و  ر منتعتب :سیاحة المؤتمرات - 6
العلمیة أو  االجتماعاتإلى حضور المؤتمرات والندوات و  یهدف هذا النوع من السیاحة، و شهده العالم

 .المهنیة أو السیاسیة
ألخیرة بسبب ، زادت أهمیته في السنوات اهو نوع جدید من أنواع السیاحة :سیاحة رجال األعمال  - 7

یبین هذا النوع من السیاحة األنشطة التي یقوم بها رجال األعمال ، و االقتصاديالتقدم التكنولوجي و 
 .د الصفقات أو إقامة معارض تجاریةینتقل هؤالء لعق حیث

العلمي األنواع الحدیثة للسیاحة تنمو وتتطور مع التطور التكنولوجي و  هي منو : سیاحة المعارض  - 8
 .في العالم

                                                             
.27، ص2008األولى، اإلسكندریة،  ةار الوفاء للطباعة والنشر، الطبع، دعلم االقتصادأحمد عبد السمیع عالم، )  1) 
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ة تعتبر من أحدث أنواع السیاحة حیث تسعى كثیر من الدول التي تنخفض فیها تكلف: سیاحة التسوق  - 9
رائجا تعرض فیه جمیع المنتجات والسلع الوطنیة  لدیها وفرة في اإلنتاج أن تصبح سوقاالید العاملة و 

 .عدد من السیاح بأسعار تنافسیة بهدف جذب أكبرو 
   )1(:تتمثل فيو : تبعا لعدد األشخاص -ثانیا

و عدد من ال تعتمد على برنامج منظم أو محدد تتضمن شخص أغیر منظمة و  :سیاحة فردیة - 1
 .األشخاص

 .نظمة عادة تقوم بها شركات سیاحیةعبارة عن سیاحة م :سیاحة جماعیة  - 2
  )2(:تتمثل فيو : تبعا لنوع وسیلة النقل المستخدمة - لثاثا

 .سیاحة بریة - 1
 .سیاحة جویة - 2
 .سیاحة بحریة  - 3

  )3(:تتمثل فيو : تبعا للجنس -رابعا
  .سیاحة الرجال - 1
 .سیاحة النساء - 2

  )4(: تتمثل في: االجتماعیةالطبقة حسب مستوى اإلنفاق و  - خامسا

 .)الیخوتالطائرات و (لهم الخاصة الذین یسافرون بوسائ: سیاحة أصحاب المالیین  - 1
 .الخدماتدم النوعیات الممتازة من التي تستخ :المتمیزةسیاحة الطبقة   - 2
 .العامة لذوي الدخول المحدودة :االجتماعیةالسیاحة  - 3

  )5(: تتمثل في: تبعا للموقع الجغرافي -سادسا
 .الفرد داخل البلد نفسه انتقالأي  :سیاحة داخلیة - 1
 .مجاورة لتكون منطقة سیاحیة واحدةالسفر بین الدول الوهي التنقل و  :سیاحة إقلیمیة  - 2
 .السیاح األجانب في بلد ما استقبالمعناها  :سیاحة خارجیة  - 3

  التنمیة السیاحیة المستدامة : المبحث الثالث

                                                             
  . 52ماهر عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص) 1(

.40، ص ص2003لوالء الحدیثة، مصر، ، مطابع اأساسیات ومبادئ السیاحةصناعه ،  ماهر عبد الخالق السیسي ) 2) 
.53ماهر عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص)   3) 

.41ماهر عبد الخالق السیسي، مرجع سبق ذكره، ص)   4)  

  .44، ص2007، دار كنوز المعرفة، الطبعة األولى، عمان، صناعة السیاحةمقابلة، أحمد محمود  )5(
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رفع مار الموارد السیاحیة الطبیعیة والبشریة و استثو  استغاللتهدف التنمیة السیاحیة المستدامة إلى    
الدولي وفق نظرة متمیز على المستویین اإلقلیمي و  كفاءة األداء للعاملین في النشاط السیاحي بشكل

   .القادمةاألجیال الحاضر و تخطیطیة شمولیة لتحقیق الرفاهیة ألفراد المجتمع في الوقت 
  مفھوم التنمیة السیاحیة المستدامة : المطلب األول

التنمیة مفهوم كل من التنمیة المستدامة ،لتحدید مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة سنتطرق إلى      
  .والسیاحة المستدامةالسیاحیة 

  
  تعریف التنمیة المستدامة - أوال

هو یعبر عن إستراتیجیة تضمن إحداث تنمیة ، و ستدامة من المفاهیم الحدیثةیعتبر مفهوم التنمیة الم     
   .مساس باحتیاجات األجیال القادمةبیئیة دائمة دون الاقتصادیة و 

  :المستدامة حیث نذكر منهاللتنمیة متعددة   اقتصادیةتوجد مفاهیم علیه و 
 استخداما حیث انتشارا و الذي یعد التعریف األكثر : البیئةبرنامج األمم المتحدة للتنمیة و  تعریف

قدرة متطلبات األجیال الحاضرة دون اإلخالل بتنمیة تسمح بتلبیة احتیاجات و  « یعرفها على أنها
 )1( .»حتیاجاتها ااألجیال المقبلة على تلبیة 

  العملیة التي یتم بمقتضاها الحفاظ على التنمیة النوعیة في  «: یعرفها على أنها: دالي هیرمانتعریف
قتصادي االو  البیئي تزایدة بطاقة النظامقتصادي مقیدا بدرجة مطویلة والتي یصبح فیها النمو االالفترة ال

استیعاب فضالت والبیئیة و االقتصادیة هما إعادة توفیر الموارد االجتماعي ألداء وظیفتین رئیسیتین و و 
  )2( . »النشاط البشري

 تلك العملیة التي تستخدم المواد الطبیعیة دون أن تسمح باستنزافها أو تدمیرها كلیا  « :تعرف بأنها كما
 )3(. »أو جزئیا

  نمط من التنمیة تضمن فیه الخیارات وفرص التنمیة التي تحافظ على البیئة  « :كما تعرف على أنها
  )1(.»والتراث الثقافي لألجیال القادمة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه، حدود التنمیة المستدامة في االستجابة للتحدیات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائرمحي الدین حمداني،  )1( 

   .74، ص2009جامعة الجزائر، 

، 8العدد ، مجلة العلوم اإلداریة، جامعة  الملك سعودتطور العالقة بین االقتصاد والبیئة، دراسة تحلیلیةالمرسي السید حجازي،  )2(
  .294، ص1996

، دار الصفاء للنشر ة المستدیمة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها التنمیةعثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد بوزنط، ) 3(
  .20، ص2007التوزیع، الطبعة األولى 
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ن تلبي أبشرط  وبیئیا  اقتصادیا واجتماعیاعملیة تطویر المجتمعات   إذن فالتنمیة المستدامة ھي        
 . الحاضر بدون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة حاجاتها احتیاجات

  تعریف التنمیة السیاحیة  -ثانیا
  : اریف للتنمیة السیاحیة نذكر منهاعدة تع توجد

 2(.»حتیاجات السیاحامدى اتساع قاعدة التسهیالت والخدمات لكي تتالقى مع  « :على أنها تعرف(  
 زدهار للنشاط السیاحي للبلد وهذا النمو یكون متواصل ویعود بفائدة انمو و   «: هاكما تعرف على أن

ل األهداف العامة أي وضع غایات وآمال یمكن تحدید التنمیة السیاحیة من خالعلى الدولة و 
ویة التي یقوم بإعدادها المخططات التنمل إلیها من خالل تطبیق البرامج و طموحات مستقبلیة للوصو و 

  » .  (3)المختصون

 في المتوازنة المستقرة الزیادة تحقیق إلى تهدف التي البرامج مختلف: هيفالتنمیة السیاحیة  إذن
  .السیاحي القطاع في اإلنتاجیة وترشید وتعمیق الموارد السیاحیة

  ة المستدامة یالسیاح التنمیة تعریف - ثالثا
مما یؤدي لهم، السیاحة المستدامة هي نقطة التالقي ما بین احتیاجات الزوار والمنطقة المضیفة   

ودعم فرص التطویر المستقبلي، بحیث یتم إدارة جمیع المصادر بطریقة توفر االحتیاجات إلى حمایة 
والنمط البیئي تحافظ على الواقع الحضاري ذاته ولكنها في الوقت ، االقتصادیة واالجتماعیة والروحیة

  )4(.الضروري والتنوع الحیوي وجمیع مستلزمات الحیاة وأنظمتها

ستدامة تشتمل بالضرورة على االستمراریة، وعلیه فإن السیاحة المستدامة تتضمن االستخدام األمثل اال    
، وتعظیم مصادر التنوع الحیوي وتخفیف آثار السیاحة على البیئة والثقافةلموارد الطبیعیة بما في ذلك ل

وهي كذلك تحدد الهیكل التنظیمي المطلوب للوصول إلى  ،الفوائد من حمایة البیئة والمجتمعات المحلیة
 )5(. هذه األهداف

   :علیه نذكر بعض التعاریف للتنمیة السیاحیة المستدامةو 

                                                                                                                                                                                              
الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ ، المتعلق بالتنمیة السیاحیة المستدامة، 17/02/2003المؤرخ في  01-03القانون رقم ) 1(

  5، ص11العدد  19/02/2003
  .27، ص2014، أطروحة دكتوراه، جامعة األغواط، آلیة ترقیة السیاحة في الجزائر وآثارها على التنمیة المستدامةدولي سعاد، ) 2(

.28السابق، ص المرجع    (3) 

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثاني حول اآلداء محركات التنمیة المستدامةالسیاحة أحد دلیلة طالب، عبد الكریم وهراني، ) 4(
  .547، ص2011نوفمبر،  23و 22المتمیز للمنظمات والحكومات،جامعة، یومي 

  .547لسابق، صا المرجع) 5( 
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  حاجات السعي إلى تحقیق رغبات السیاح و  «تعرفها بأنها : تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة
تحسین اآلفاق السیاحیة في المستقبل من خالل لمضیفة بحیث یراعى تحقیق حمایة و المجتمعات ا

والثقافیة والتنوع البیولوجي جتماعیة یقة تستجیب للموارد االقتصادیة واالإدارة الموارد السیاحیة بطر 
  )1(. »األنظمة المعیشیة والعملیات البیئیة و 

  بل  ي لیست اقتصادیة كما یعتقد البعضعملیة متعددة األبعاد فه «: تعرف التنمیة السیاحیة بأنها
توسیع النمو على والمؤسسة تعمل  ،في البنى االجتماعیة جذریةإنها تهدف إلى إحداث تغیرات 

  )2( .» االقتصادي والتخفیف من حدة الفوارق اإلقلیمیة ومكافحة الفقر
  والمجتمعات المضیفة وتشبع احتیاجات السیاحلتي تقابل تلك التنمیة ا « كما یمكن تعریفها بأنها ،

ائد ق الفو األجیال المستقبلیة كما أنها التنمیة التي تدیر الموارد بأسلوب یحق استفادةضمان الحالیة و 
ستمراریة العملیات اإلیكولوجیة ا، و اإلبقاء على الوحدة الثقافیةالجمالیة مع واالجتماعیة و  االقتصادیة

  )3(.»ومات الحیاة األساسیة مقوالتنوع البیولوجي و 

من خالل التعاریف السابقة لمفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة یمكن أن نصل إلى تطویر لمفهوم 
إلیها من خالل  االستدامة، بإضافة صفة ة التي لم تكن تراعي بعض الجوانبالتقلیدی السیاحیةالتنمیة 
الحصول على مختلف إشباع حاجات السائحین النفسیة و  أن عملیة التنمیة السیاحیة هي عملیة اعتبار

ة السیاحیة یمكن توضیح التفرقة بین التنمیو  .المستقبلیة للسائحین االحتیاجاتالرغبات دون مراعاة 
التنمیة السیاحیة التقلیدیة من أجل توضیح التنقل من المفهوم التقلیدي إلى المفهوم الحدیث المستدامة و 

  : ا هو في الجدول المواليسیاحیة كمللتنمیة ال
  التنمیة السیاحیة التقلیدیةین التنمیة السیاحیة المستدامة و مقارنة ب: )01(جدول رقم 

  التنمیة السیاحیة المستدامة  التنمیة السیاحیة التقلیدیة
    مفاهیم عامة                                     

  تنمیة تتم على مراحل   تنمیة سریعة 
  طاقة إستیعابیة لها حدود و   لها حدود لیس

  طویلة األجل   قصیرة اآلجال 
  سیاحة الكیف  سیاحة الكم 

                                                             
.52، ص2002، عالم الكتاب، الطبعة األولى، مصر، السیاحة المتواصلة البیئیةأحمد الجالد، )  1) 

  .03،ص2001، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، اإلقلیميمقدمة في التخطیط التنموي و عثمان محمود غنیم، )2(
السیاحیة المستدامة في  جمهوریة مصر العربیة دراسة تقویمیة محمد إبراهیم عراقي، فاروق عبد النبي عطا اهللا، التنمیة  )3(

  .4، ص2007، المعهد العالي للسیاحة والفنادق، والحاسب اآللي، اإلسكندریة، بالتطبیق على محافظة اإلسكندریة
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  إدارة عملیة التنمیة عن طریق السكان المحلیین  إدارة عملیات التنمیة من الخارج
    إستراتیجیات التنمیة                                  

  أوال ثم تنمیة بعد ذلك  تخطیط  تنمیة بدون تخطیط
  تخطیط شامل متكامل   تخطیط جزئي لقطاعات منفصلة 

  تخطیط األرضء و مراعاة الشروط البیئیة في بنا  التركیز على إنشاء وحدات لقضاء اإلجازات 
  أنماط معماریة محلیة   مباني حضریة تقلیدیة

  خطط مبنیة على مفهوم االستدامة برامج و   خطط للمشاریع برامج و 
    مواصفات السائح                                 

  مجموعات صغیرة حركة أفراد و   أعداد كثیفة من السیاح  مجموعات و 
  فترات إقامة طویلة   فترات اإلقامة قصیرة 

  هدوء في األداء  رزانة و   أصوات مزعجة ضوضاء و 
  أخرىاحتمال تكرار الزیارة مرة  في الغالب زیارة واحدة للمكان

  التعلیم مستوى عالي من الثقافة و   مستویات ثقافیة مختلفة  
   .29سعاد آلیة ترقیة السیاحة في الجزائر وآثارها على التنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص دولي: المصدر

  أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة مبادئ و : المطلب الثاني
ت نجاحا في المواءمة األنظمة التي القالمستدامة سنورد بعض المبادئ و ة لتحقیق التنمیة السیاحی     

جتماعیة من جهة أخرى الموارد البیئیة واالقتصادیة واال حمایةبین رغبات ونشاطات السیاح من جهة و 
  .ذلك لتحقیق أهدافهاو 

     )1( :منها نذكر: مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة -أوال
 تزویدهم بالمعلومات الضروریة ؛ع السیاحیة لتنظیم حركة السیاح و المواقوجود مراكز دخول في  - 1
عطاء بعض اإلرشادات ، و هم معلومات شاملة عن المواقعضرورة توفیر مراكز للزوار تقدم ل  - 2 إ

الذین یفضل أن یعمل في هذه المراكز السكان المحلیون و  ،حول كیفیة التعامل مع الموقع الضروریة
 التعامل مع المعطیات الطبیعیة ؛لموقع و یدربون على إدارة ا

طرة على أعداد السیاح الوافدین وتزویدهم بالخدمات أنظمة تضمن السیضرورة وجود قوانین و  - 3
 الحمایة بدون إحداث أي أضرار على البیئة ؛والمعلومات وتوفیر األمن و 

تحافظ على هذه  البشریة في المنطقة یمكنها أنإدارة سلیمة للموارد الطبیعیة و  ضرورة وجود  - 4
 المكتنزات لألجیال القادمة من خالل عناصر بشریة مدبرة ؛

                                                             
، الندوة اإلقلیمیة الثانیة حول الدلیل اإلرشادي لمفهوم السیاحة المستدامة وتطبیقاتهاعبد الرحمان الحسیباني، حبیب الهبر،  ) 1( 

  .9، 8ص ص ،2002أكتوبر،  )16-14(في الوطن العربي، لبنان،  الساحة المستدامة
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فكثیرا المحافظة علیها ن المحلیین أوال بأهمیة البیئة و التثقیف البیئي من خالل توعیة السكاالتوعیة و   - 5
ء ال لكن هؤال، و خریب وتدمیر بیئتهم ألسباب مادیةسكان المحلیین یسعون إلى تما نالحظ أن ال

لذلك یجب التركیز على التوعیة  ،قبل أوالدهم من خالل هذا التخریبمستیعرفون أنهم یدمرون قوتهم و 
رشادیة ، مع الحرص على وجود اللوحات اإلوقعالعاملین في الملتثقیف البیئي للسكان المحلیین و او 

 ؛التي تؤكد على أهمیة ذلك
عداد السیاح الوافدین للمنطقة السیاحیة بدون ، بحیث یحدد ألقدرة اإلستعابیة للمكان السیاحيتحدید ا - 6

على السیاح من جهة یؤثر ذلك على البیئة الطبیعیة واالجتماعیة من جهة و  ، حتى الاكتظاظو  ازدحام
 :للقدرة اإلستعابیة منها هناك عدة مصطلحات، و جاذبة توفر لهم الخدمات واألنشطةن بیئة أخرى فیرو 

 ى استیعاب الحد األعلى من السیاح حسب تعتمد على قدرة المكان عل التي: الطاقة االحتمالیة المكانیة
 الخدمات المتوفرة في الموقع؛

  بدون حدوث  استقبالهموهي تعتمد على الحد األعلى من الزوار الذین یمكن : البیئیة االحتمالیةالطاقة
 الحیاة الفطریة للسكان المحلیین؛ علىبیة على البیئة و تأثیرات سل

  هي تعتمد على الحد األعلى من السیاح الذین یفترض وجودهم : االحتمالیة النباتیة والحیوانیةالطاقة
 ، وهي تعتمد على جیولوجیة المنطقة وطبیعة األنشطة السیاحیة؛ون تأثیر على الحیاة الفطریةبد
  توفیرموقع و استقبالهم في الالحد األعلى من السیاح الذین یمكن : االحتمالیة للسیاحة البیئیةالطاقة 

یؤثر عددهم على الحیاة الفطریة والبیئیة ، على أن ال ازدحامبدون الخدمات لهم و كافة المتطلبات و 
 .م محدد طوال العام ألعداد السیاحال یوجد رقواالجتماعیة في الموقع و 

 ؛المحلیین وتوعیتهم وتثقیفهم بیئیا وسیاحیادمج السكان   - 7
تشجیع الزراعة ثل الصناعات الحرفیة التقلیدیة و م لمحلیینریع مدرة للدخل للسكان اتوفیر مشا  - 8

 ؛ة فضال عن العمل كمرشد للسیاحیینالعضوی
مثل  سیاحةكل الجهود لنجاح السیاحة البیئیة من خالل تعاون كل القطاعات ذات العالقة بال تضافر  - 9

  .المحلیینالسكان القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمیة والهیئات غیر الحكومیة و 

 :أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة -ثانیا
ن وقت إلى م، و یب تحقیقها من دولة إلى أخرىأسالو  تختلف أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة        

الدول في مكونات عرضها  اختالفیرجع هذا إلى جملة من العوامل أهمها آخر داخل نفس الدولة و 
مكانیاتها  اخلیة موقعها من المناطق المصدرة للسائحین باإلضافة إلى ظروفها الدالتنمویة و السیاحي وإ
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البیئیة فمثال نجد بعض الدول تهدف من عملیات التنمیة إلى جلب أكبر عدد االقتصادیة واالجتماعیة و 
ي حین ، فاالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیةممكن من السیاح مما ینتج عنه العدید من المشاكل 

  )1(.تهدف دولة أخرى إلى جذب عدد محدود من السائحین من ذوي الدخول المرتفعة
   :یة السیاحیة المستدامة إلى قسمینفي الغالب تقسیم أهداف التنمو 

نذكر ستدامة إلى تحقیقه بصفة عامة هي تشمل كل ما تسعى التنمیة السیاحیة المو : أهداف عامة - 1
  )2( :منها

 ؛نمو سیاحي متوازن تحقیق  - أ
 ؛یم المردودات االقتصادیة للسیاحةتدع  -  ب
 ؛فرص العمل وخفض معدالت البطالة زیادة  -  ت
 ؛ ة نصیب الدولة من النشاط السیاحيزیاد  -  ث

  زیادة الدخل القومي اإلجمالي؛  - ج

 ؛المقیمین بالدولةزمة للسائحین و توفیر التسهیالت الالاألساسیة و تنمیة البنیة   - ح
دارة الكیان خدمات في عملیات الستخدام المكون الوطني من سلع و ا الزیادة المستمرة في  - خ بناء وإ

صیانة دام مواردها المحلیة عند إقامة وتشیید و جعل الدولة السیاحیة تحرص على استخ، و السیاحي
 ؛احي بهامكونات العرض السی

الناجحة في أـي دولة بحیث تتمیز السیاحة : عالة في حل المشاكل االقتصادیة اإلجتماعیةالمساهمة الف  -  د
االقتصادیة مساهمتها في حل مختلف المشاكل على التفاعل مع مشاكل المجتمع و  سیاحیة بقدراتها

كذلك الحال بالنسبة لسیاسة التنمیة السیاحیة المستدامة إذ ال نحكم . واالجتماعیة التي تواجهها الدولة
، بل دد السائحین أو اللیالي السیاحیةل ععلى نجاح أو فشل تجربة التنمیة السیاحیة بالدولة من خال

، تنمیة مناطق نائیة مستقرةاجتماعیة كخلق فرص عمل متزایدة و من خالل دورها في حل مشكالت 
خلق العمالت تقلیدي في دعم میزان المدفوعات و أي تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة فضال عن دورها ال

 .الصعبة
 

                                                             
 ، ص2010، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، األهمیة اإلقتصادیة للتنمیة السیاحیة المستدامة حالة الجزائرعامر عیساني،  )1(

  .60، 59ص
مجلة كلیة بغداد للعلوم ، مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة االقتصادیة حالة الجزائریحیى سعیدي، سلیم العمراوي، )  2(

  .99، ص2013، 36االقتصادیة الجامعیة، العدد 
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 : أهداف محددة - 2
ب الحضاري التعریف بالجانبالمقومات الدینیة واألثریة والتاریخیة التي یزخر بها البلد و مثل التعریف تو 

لبلوغ األهداف السابقة هناك مجموعة من المحاور التي تمثل اإلطار المتكامل الذي و . الذي یمتلكه البلد
  )1(:لیةحاور التاتتمثل في المسیاحیة المستدامة بمختلف الدول و یجب أن تسیر علیه سیاسات التنمیة ال

تسعى الدول من خالل سیاسات التنمیة المستدامة إلى زیادة أعداد السائحین  :زیادة عدد السائحین  - أ
، فبالنسبة أما عن فتح یدیة أو من خالل فتح مناطق جدیدةالوافدین إلیها سواء أكان من المناطق التقل

مختلف األسواق السیاحیة  السیاحیة إلىمناطق جدیدة فیتم من خالل مد النشاطات التسویقیة للدولة 
 .الجدیدة

یعد متوسط اإلقامة من المعاییر الفعالة في قیاس مستوى النشاط السیاحي : تمدید متوسط مدة اإلقامة  -  ب
بما أن المغریات السیاحیة ال ، و نتج السیاحي من قبل السائحینفي أي بلد إذ یعبر عن مدى قبول الم

، فقد حرصت البلدان السیاحیة على زیادة فعالیة عناصر وىالمستفیة و اس بالكم أو الحجم بل بالكیتق
التقلیل المستمر من عناصر الطلب السلبیة بهدف بناء صناعة جدب اإلیجابیة للحركة السیاحیة و ال

تطویر یتم ذلك من خالل تحسین و ، و لى نسبة رضا من قبل السائحینسیاحیة متقدمة تحقق أع
ة تكون مزودة بكافة المستلزمات ، ثم التركیز على خلق مناطق جدیدة أوالالمناطق السیاحیة التقلیدی

بعد ذلك یتحقق الرضا النفسي للسائحین مما یرفع من متوسط ، و ر تنافسیة لما یقدمه اآلخرونبأسعاو 
 .مدة إقامتهم بدولة العرض السیاحي

تقلیل دور هام في تعظیم و  لیومي للسائحإن لمتوسط اإلنفاق ا: ادة متوسط اإلنفاق الیومي للسائحزی  -  ذ
عوامل یتعلق  یتوقف متوسط اإلنفاق الیومي للسائح على عدة، و الناتج االقتصادي من السیاحة

، في حین یتعلق البعض اآلخر بمدى توافر مجاالت اإلنفاق التي تجدب بعضها بالسائح نفسه
لرفع من مستوى إنفاق تعمل مختلف الدول إلى ا، و فالعرض هنا یخلق الطلب ویؤثر فیه، ائحینالس

السائحین ذوي الدخول المرتفعة أو العمل على حث  اجتذابالسائح الیومي من خالل التركیز على 
تهیئتها بمراكز البیع واالهتمام بكافة سیاحیة و ذلك عن طریق إعداد مختلف المناطق الالطلب و 

  .مجاالت إنفاق السائحین

  

                                                             
  .100المرجع السابق، ص )1(
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  لمستدامة مؤشرات التنمیة السیاحیة ا: المطلب الثالث

في عدید من البلدان  اختبرتقد االستدامة الخاصة بالسیاحة و مؤشرات قد وضعت مجموعة من   
رات في بعض الوجهات في إطار مبادرة المنظمة العالمیة للسیاحة وقد شرع في استخدام هذه المؤش

قسمت إلى ثالث والبیئیة للسیاحة و  االقتصادیةو  االجتماعیةالغرض منها رصد اآلثار ، و السیاحیة
  .االقتصادیةو  االجتماعیة، المؤشرات البیئیة: ات أساسیة هيمجموع

  المؤشرات البیئیة -أوال
ذا  ، و لى البیئة في المقصد السیاحيتبنى هذه المؤشرات على مدى ضغط النشاط البشري عو  إ

 مجموعة من المضار التي تتولى  ، فإنها تفرز عادةبها االستیعابیةتجاوزت المنطقة السیاحیة الطاقة 
   )1(: التالیة قیاسهاالمؤشرات 

 .سواء كانت نفایات صلبة أو سائلة :مؤشر معالجة النفایات - 1
معدل كثافة السیاح إلى السكان المحلیین أو معدل  الذي یقیس إما :ة استخدام التربةمؤشر كثاف  - 2

 .المساحةالي المساحة الذي تحتله البیئة األساسیة للسیاحة إلى إجم
الذي یقیس حجم استخدام السیاح للمیاه إلى حجم السكان المحلیین أو  :المیاه استخداممؤشر كثافة  - 3

 .حجم استخدام السیاح للمیاه إلى الحجم الكلي المتاح من المیاه الصالحة للشرب
من السنة هو الذي یقیس مدى تلوث الهواء خالل فترات مختلفة  :مؤشر حمایة الجو من التلوث - 4

ب العمل على تستوج االستدامةمعنى ذلك أن التنمیة السیاحیة التي تكتسب صفة ، و والمواسم السیاحیة
سیاحي للحفاظ على نوعیة البیئة ومستوى اإلشباع لدى ستیعابیة للموقع العدم تجاوز الطاقة اال

  .الزائرین

   المؤشرات اإلجتماعیة  -ثانیا
المتعاظم للنشاط  االنعكاسللتنمیة السیاحیة المستدامة على واقع  اإلجتماعیةتركز المؤشرات    

توجد عدة مؤشرات رئیسیة لقیاس المؤثرات السیاحیة على الجانب ، و السیاحي على الوسط االجتماعي
  ) 2(:هي االجتماعي

                                                             
، 2005، جوان 12، مجلة حلوان، العدد عاصرةمبین االستراتیجیة والتحدیات ال التنمیة السیاحیة المستدامةعبد الباسط وفاء، ) 1( 

   . 189ص

.189المرجع السابق، ص ) 2) 
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الموقع السیاحي یقیس تأثیر السیاحة على الظروف المعیشیة لسكان  :االجتماعي االنعكاسمؤشر  - 1
 .التعلیمحیث التوظیف و من 

 .التجاوب معهالرضا لدیهم بالمشاریع السیاحیة و هو یحدد مستوى او  :مؤشر رضا السكان المحلیین - 2
ریمة في یقاس بمدى تطور الجانعكاس تدفق السیاح على عنصر األمن و یقصد به و  :منمؤشر األ  - 3

 .وسط سكان المقصد السیاحي
تطور النشاط السیاحي على مستوى صحة الشعب المحلي  انعكاسهو مدى و  :مؤشر الصحة العامة - 4

  .الممرضین إلى عدد السكانطباء و كقیاس عدد األ

   المؤشرات االقتصادیة - ثالثا
اط السیاحي على الوسط نشسیاحیة المستدامة بقیاس تأثیر الللتنمیة ال االقتصادیةتتعلق المؤشرات    

نسبة المساهمة ، مؤشر الدخل واالستثمار و العملة الصعبةأهم هذه المؤشرات مؤشر العمالة،  ، و المحلي
  )1(.في الناتج المحلي

القدیمة التي  لألحیاءتصنیف دولي بإعداد مؤشر هدفه تحلیل و باإلضافة إلى ما سبق قام البنك ال    
  .لتأهیل الحضري بالتنمیة السیاحیة، إلى النهوض بالنمو االقتصاديیمكن أن یؤدي فیها مزج إعادة ا

 یوضح مؤشرات التنمیة السیاحیة المستدامة ):02(جدول رقم 
 المؤشرات البیئیة المؤشرات االجتماعیة المؤشرات االقتصادیة
 مؤشر معالجة النفایات مؤشر االنعكاس االجتماعي مؤشر العمالة

مؤشر العملة الصعبة   مؤشر كثافة استخدام التربة مؤشر رضا السكان المحلیین 

واالستثمارمؤشر الدخل   مؤشر كثافة استخدام المیاه مؤشر األمن 

مؤشر نسبة المساهمة في الناتج 
 المحلي 

مؤشر حمایة الجو من  مؤشر الصحة العامة
 التلوث

  .من إعداد الطالبتین :المصدر

  

  

  
                                                             

.190المرجع السابق، ص ) 1) 
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  خالصة الفصل 
، الدائمة والمرتكزة على الجمع بین التنمیة دیثة تعتمد على التنمیة الثالثیةأصبحت السیاحة الح

، هذه الرؤیة یكرس النظرة للسیاحة من زاویة النشاط المحلي المؤسس واالجتماعیة والبیئیةواالقتصادیة 
على تلبي السیاحة المستدامة احتیاجات السیاح مثلما تعمل و . اإلقلیمي واستمراریة الموارد على الجدب

وارد ، وتعمل على إدارة كل المللمجتمع المحلي، وزیادة فرص العمل یةالحفاظ علة المناطق السیاح
، باإلضافة ل مع المعطیات التراثیة الثقافیة، اجتماعیة أو طبیعیة في التعامالمتاحة سواء كانت اقتصادیة

  .التنوع الحیويرة المحافظة على التوازن البیئي و ضرو  إلى

 

   



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

دور المشاریع الصغیرة :الفصل الثاني
التنمیة السیاحیة والمتوسطة في تحقیق 

  بوالیة جیجل  المستدامة
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  تمهید
كبیر من  ماماهتتمثل المشاریع الصغیرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصادیة التي تستحوذ على    

والتحوالت ت في ظل التغیرا ات الدولیة واإلقلیمیة والباحثین، والمشروعات والهیئقبل دول العالم كافة
درار الدخل واالبتكار والتقدم االقتصادیة العالمیة ، وذلك بسبب دورها المحوري في اإلنتاج والتشغیل وإ

. تحقیق  األهداف للتنمیة السیاحیةالتكنولوجي عالوة على دورها في   
: رتأینا في هذا الفصل التطرق إلىالقد      
 ؛ماهیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة 
 ؛لمتوسطةالمشاریع الصغیرة و سبل تدعیم ا 
  المتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامةدور المشاریع الصغیرة و.  
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اهیة المشاریع الصغیرة والمتوسطةم: المبحث األول  
بالمشاریع الصغیرة والمتوسطة في اآلونة األخیرة بشكل كبیر جدا وذلك ألهمیتها في  االهتمامتزاید     

، وقد صارت المشاریع الصغیرة عامة والقطاع السیاحي بصفة خاصة بصفة االقتصادتنمیة وتطویر 
.الوطني لكل دولة االقتصادوالمتوسطة من أبرز مقومات   

والمتوسطةمفهوم المشاریع الصغیرة : المطلب األول  
الختالف المعاییر المتبعة في اختالف و ذلك راجع  مفهوم المشاریع الصغیرة والمتوسطةیلقي تعریف 

  .تعریفها و تباین درجات النمر بین الدول
تعریف المشاریع الصغیرة والمتوسطة -أوال  
تعریفها من دولة إلى أخرى ، حیث یختلف متوسطةال یوجد تعریف محدد وموحد للمشاریع الصغیرة وال    
ونوعیة  مثل طبیعة مكونات عوامل اإلنتاج ،جتماعیةاالقتصادیة و إمكانیاتها وظروفها اال الختالفوفقا 

عرض فیما یلي بعض التعاریف ، وسنإلخ...وى العاملة ودرجة تأهیلهاالصناعات القائمة ومدى توفر الق
.والمتوسطةللمشاریع الصغیرة   

  یرة الحجم تنتج وتوزع سلع وخدماتوحدات صغ" عرفتها على أنها  :الدولیةتعریف منظمة العمل ،
، مناطق الحضاریة من الدول النامیةتتألف من منتجین مستقلین یعملون لحسابهم الخاص في ال

معظمها وحرفیین، و عماال  مد على العمال من داخل العائلة وبعضها اآلخر قد یستأجربعضها یعت
 )1(" . یعمل برأس مال ثابت صغیر أو ربما بدون رأس مال ثابت 

 اع یمیز البنك الدولي عن طریق فرعه المؤسسة الدولیة للتمویل ما بین ثالثة أنو  :تعریف البنك الدولي
 )2(: للمشاریع الصغیرة والمتوسطة وهي

 جمالي أصولها أقل من و ) 10(أقل من عشرة شروطها أن یكون عدد موظفیها و  :المشاریع المصغرة إ
 ؛و نفس الشرط السابق ینطبق على حجم المبیعات السنویة) $100.000( مئة ألف دوالر أمریكي 

  موظفا و تبلغ أصولها أقل من ثالثة ) 50(هي التي تضم أقل من خمسین : المشاریع الصغیرة
 ؛بیعات السنویةینطبق على حجم الم الشيءمالیین دوالر أمریكي ونفس 

                                                             
.15، ص 2004، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العربيهالة محمد لبیب هنیة،  ) 1) 

دكتوراه، جامعة ، دراسة حالة الجزائر، أطروحة تنمیتهاواقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها و ، لخلف عثمان )2(
  .12، 11ص ص ،2004الجزائر، 
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  موظف أما أصولها فهي أقل ) 300(ثالث مئة هي التي یبلغ عدد موظفیها  :المشاریع المتوسطة
 .ینطبق على حجم المبیعات السنویة الشيءمن خمسة عشر ملیون دوالر أمریكي ونفس 

  التعریف الجدید داخل  باستخدامصدرت توصیة المفوضیة األوروبیة  :تعریف اإلتحاد األوروبي
اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء بناء على قرار المجلس األوروبي بتطبیق برنامج متكامل لصالح 

وقد ظهرت مشكلة تعدد التعریفات وعدم . م1994والمتوسطة والقطاع الحرفي المشاریع الصغیرة 
ة شاقة ، وهي عملیریف جدیدتطبیق البرنامج، وأدى ذلك لعملیة تحدید تع اتساقها بوضوح عند بدء

ضمن توصیات  م1996التعریف عام  بإصدارقام اإلتحاد األوروبي . وتتضمن العدید من الخطوات
جله وضع التعریف تفسر مقدمة التوصیات السبب الذي من أم و 1996ریل فأ 3المفوضیة بتاریخ 
نقص التنسیق  ،ة، الدعم الموجه، برامج اإلعان، المعاملة التفضیلیةالبرامج الموجهة: على سبیل المثال
ترح الذي وناقشت المقدمة كذلك الكیفیة التي تم بها التوصل إلى التعریف المق)1(، ...وتشوه المنافسة 
 :التاليیلخصه الجدول 

 تعریف اإلتحاد األوروبي للمشاریع الصغیرة والمتوسطة :)03(جدول رقم 
لرقم الحد األقصى   عدد الموظفین األقصى  نوع المشاریع

  األعمال
  الحد األقصى للموازنة

  -  -  9  المصغرة
  ملیون یورو 5  ملیون یورو 7  49  الصغیرة

  ملیون یورو 27  ملیون یورو 40  249  المتوسطة
  .12ص،ة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها، مرجع سبق ذكره، واقع المؤسسات الصغیر لخلف عثمان :المصدر 

ظفین ثم أحد بناءا على معیار المو المشاریع إما مصغرة أو صغیرة أو متوسطة  اعتبارویمكن    
أي أن ال تزید  االستقاللیةباإلضافة إلى معیار ) األعمال أو الحد األقصى للموازنةرقم (المعارین المالیین 

سبق یتضح أن  مماو  .كحد أقصى % 25مساهمة مشروع آخر في رأس مال المشروع قید التعریف على 
یرتكز على ثالثة  اقتصادیامن ثم و تحدید حجم المشاریع الصغیرة والمتوسطة بغرض تعریفها قانونیا 

، في حین یرتبط ثالثها بموازنة د الموظفین وثانیها برقم األعمالمعاییر أساسیة یتعلق أولها بعد
   )2(.المشروع

                                                             
.13المرجع السابق، ص  ) 1)  
.13المرجع السابق، ص  ) 2) 
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 ییر في دراسة حدیثة في بدایة التسعینیات اات ومعأوجدت هذه الدول تعریف: تعریف دول جنوب آسیا
أساسي اعتمدته في التصنیف حول المشاریع الصغیرة والمتوسطة حیث أخذت معیار العمالة كمعیار 

  )1( :كاآلتي
  ؛عامل 49إلى  1من ): صغیرة(مشاریع عائلیة وحرفیة 
 ؛عامل 99إلى  50من : اریع متوسطةمش 
  عامل 100مشاریع كبیرة أكثر من. 
 أما في الجزائر فجاء تعریف المشاریع الصغیرة والمتوسطة على أنها مشاریع منتجة  :الجزائر تعریف

عامل،  250إلى  1التي تشغل من للسلع والخدمات مهما كان اإلطار القانوني التي أنشأت بموجبه و 
 . االستقاللیةتحترم م أعمالها ملیاري دینار جزائري و ال یتجاوز رقو 
ة المشاریع الصغیرة والمتوسطة في أن ال تتجاوز نسبة رأس المال أو حقوق التصویت ونعني باستقاللی    
  )2( .یست من نوع مشاریع صغیرة ومتوسطة، أو مشاریع للصالح مشاریع أخرى % 25

 المشرع الجزائري وكذا المتوسطة فعرفها المتوسطةكما حاول التعریف التفرقة بین المشاریع المصغرة و 
  )3(: كاآلتي
 ملیون دینار جزائري  20عمال وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من  10تشغل أقل من  :مشاریع مصغرة

 ؛ملیون دینار جزائري 10ا السنویة أو یكون مجموع حصیلته
 ملیون دینار جزائري أو  200، وال یتجاوز رقم أعمالها عامل 49إلى  10تشغل من  :مشاریع صغیرة

 ؛جزائري ملیون 100یكون مجموع حصیلتها 
 2ملیون و 200رقم أعمال محصور بین عامل وتحقق  250إلى  50تشغل من  :مشاریع متوسطة 

   .ملیون دینار جزائري 500و 100ین ، أو یكون مجموع حصیلتها السنویة ما بملیار دینار جزائري
  
  

                                                             
.  18، ص2009، الدار الجامعیة، مصر، إقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة، عبد المطلب عبد المجید ) 1) 

الطبعة األولى،  ،، إیتراك للطباعة والنشر، الجزائرتمویلهاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت ، رقیة حساني، رابح خوني )2(
2008.  

 غیرة والمتوسطة، الجریدة الرسمیةالمتعلق بالقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الص 12/12/2001المؤرخ في  18-01القانون رقم ) 3(
  .5ص، 15/12/2001الصادرة بتاریخ ، 77، العدد الجزائریة
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  المعاییر المتبعة في تعریف المشاریع الصغیرة والمتوسطة -ثانیا
ة والمتوسطة نوعین من المعاییر وهي المعاییر الكمیة یعتمد في تعریف المشاریع الصغیر     
  المعاییر النوعیة و 

 المعاییر الكمیة -1
لتمییز حجم المشروع بحكم  امااستخدأهم المعاییر األكثر تعتبر  ):حجم العمالة (معیار عدد العمال   - أ

 لتصنیف یختلف من دولة إلى أخرى وذلك راجع إلى، حیث أن هذا اهولة البیانات المتعلقة بالعمالةس
 ) 1(: مایلي

 ؛ان النامیة وتباین مستویات النموظروف البلد اختالف 
  على رأس المال في الدول النامیة والذي یمیل بمیل تكیف العمالة المستخدمالمستوى التكنولوجي. 
الشائعة في تحدید حجم المشروع ألنه س المال أحد المعاییر األساسیة و یعتبر رأ :معیار رأس المال  -  ب

 .یختلف من دولة إلى أخرىنتاجیة و یمثل عنصرا هاما في تحدید الطاقة اإل
معاییر المحددة یعتبر كل من معیار العمال ومعیار رأس المال من ال :معیار معامل رأس المال   -  ت

غیر دقیقة في تحدید حجم  على أي منهما منفردا یؤدي إلى نتیجة فاالعتماد، لذا للطاقة اإلنتاجیة
إذ من المحتمل  ،هذا ال یعني أن حجمه صغیرن عدد العمال لدى المشروع قلیل و ، فقد نجد أالمشروع

قد تكون بالفعل كذلك حیث أنها ر رأس المال من المشاریع الكبیرة، و أن هذا المشروع حسب معیا
 .ربما یحدث العكس، و نفة حسب معیار العمالة صغیرةمص

لمشاریع أهمیة االمعاییر الحدیثة لمعرفة قیمة و  یعتبر هذا المعیار من أهم :م األعمالمعیار رق  -  ث
هذا المعیار ط المشروع وقدراته التنافسیة و لقیاس مستوى نشا تستخدمو وتصنیفها من حیث الحجم 

 .وأوروبا الیات المتحدة األمریكیةكثیرا في الو  یستخدم
 )2( :وتتمثل في :المعاییر النوعیة - 2
، اقتصادیةوالمتوسطة عن أي تكتالت المشاریع الصغیرة  استقاللیةنعني بهذا  :االستقاللیةمعیار   - أ

ذا المعیار اسم المعیار القانوني، وأیضا یمكن أن نطلق على هلك نستثني فروع المشاریع الكبیرة، و بذو 
 .في عمل المشروع خارجیةهیئات  تدخلأن یكون المدیر هو المالك دون استقاللیة اإلدارة والعمل، و 

                                                             
.48، ص2005، مؤسسات شباب الجامعة، مصر، دورها في التنمیة، الصناعات الصغیرة و حمد فتحيعبدو أبو السید أ ) 1)  
. 49المرجع السابق ص  ) 2) 



 التنمیة السیاحیة المستدامةالمشاریع الصغیرة والمتوسطة والفصل الثاني                        
 

 
 35 

غیر التابعة لمؤسسة كبرى أو رة والمتوسطة بالملكیة الفردیة و تتمیز المشاریع الصغی :معیار الملكیة   -  ب
  .معظمها تابع للقطاع الخاص

ذلك ون محدودة و إن الحصة السوقیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة قد تك :معیار الحصة السوقیة  -  ت
 : لألسباب التالیة

  ؛المشاریعصغر حجم 
 ؛صغر حجم النشاط 
 ؛صغر حجم رأس المال 
 ؛سواق المحلیة والتي تتمیز بضیقهااإلنتاج موجه لأل 
 اإلمكانیات والظروف. 
طقة أو مكان واحد نعني بمحلیة النشاط أن یقتصر نشاط المشروع على من :معیار محلیة النشاط  -  ث

اج الذي صغیرا في قطاع اإلنت، وال یمارس نشاطه خالل عدة فروع یشكل حجما یكون معروف فیه
لداخل النشاط التسویقي للمنتجات إلى مناطق أخرى في ا امتدادهذا ال یعني ینتمي إلیه في المنطقة و 

  .أو الخارج
  خصائص المشاریع الصغیرة والمتوسطة : المطلب الثاني

تظهر أهمیتها من و ، الوطني االقتصادتهان به في بناء إن للمشاریع الصغیرة والمتوسطة دورا ال یس    
أحد أهم دوافع العملیة  رالطاقات واإلمكانیات وتطویر الخبرات والمهارات كونها تعتب استغاللخالل 

)1( :منهاي تتمیز بمجموعة من الخصائص بالتالي فه، و التنمویة  
غالبة هذه الصفة ولى العملیات اإلداریة والفنیة و إذ یت :)الملكیة الفردیة(شروع هو مدیره مالك الم - 1

 .هذه المشاریع الصغیرة والمتوسطة على
وذلك في ظل تدني حجم  :نشاء المشاریع الصغیرة والمتوسطةحجم رأس المال الالزم إل  انخفاض  - 2

 .اریعفي هذه المشخالت لهؤالء المستثمرین دالم
یة تعتمد المشاریع الصغیرة والمتوسطة على المواد الخام األول :على الموارد المحلیة االعتماد  - 3

 .االستیرادك بسبب عدم قدرتها على ذلالموجودة في البیئة المحیطة و 
حیث أن تدني رأس المال یزید من إقبال من یتصفون بتدني مدخراتهم على مثل  :سهولة التأسیس  - 4

 .كفتها مقارنة بالمشاریع الكبیرة النخفاضهذه المشاریع نظرا 
                                                             

.31، ص2002التوزیع ،عمان، دار الصفاء للنشر و  ،إدارة األعمال التجاریة الصغیرة ،عبد الرحیم یوسف توفیق ) 1) 
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 )1(: كما تمتاز أیضا ب
یغلب على أنشطة األعمال الصغیرة والمتوسطة الصیغة غیر الرسمیة وذلك بسبب  :الرسمیة غیر  - 5

معرفتهم ب قرب العاملین من بعضهم البعض و ، وكذلك بسبقلة عدد العمال وصغر حجم المشروع
بها  من المشاریع الصغیرة والمتوسطة یعمل %69لبعضهم البعض حیث تشیر اإلحصائیات إلى أن 

 .شاریعأقرباء ألصحاب تلك الم
تتسم المشاریع الصغیرة والمتوسطة بالمركزیة في أعمالها حیث یقوم مالك المشروع نفسه  :المركزیة  - 6

 .یة النشاطات المختلفة في المشروعأو بمساعدة بعض مساعدیه في تأد
  )2( :باإلضافة إلى

 تستخدمحیث أن هذه المشاریع في الغالب ال  :الكبیر في جوانب البحث والتطویر االهتمامعدم  - 7
ال تتوافر لدى مثل  هذه األموالیر یحتاج إلى وخبرات للقیام به و التطو ألن البحث و ذلك تقنیات معقدة و 

 .هذه المشاریع
ارات الخاصة وتعبئة أنها مصدرا جیدا لإلذخ اعتبارهاعلى  :االستثماربمستویات اإلذخار و  االرتقاء - 8

 .رؤوس األموال
نظرا لقدرتها على التكیف مع مختلف الظروف مما یساعد على  االنتشارالمقدرة على و  :المرونة - 9

 .تنمیةزن الجغرافي واإلقلیمي للاعادل للدخل والثروة وتحقیق التو  توزیع
المنظمات العابرة لقد برزت هذه المیزة حدیثا وخاصة بعد سیادة العولمة و  :صناعة تابعة ومكملة -10

، ولذلك فإنها مغذیة لها وسطة بمساندتها للمشاریع الكبیرةتتمیز المشاریع الصغیرة والمت، حیث للقارات
رة على التكیف مع ، وذلك لما تمتاز به من قدعنها االستغناءأصبحت ال تستطیع  لدرجة أنها

  .الظروف واألوضاع الطارئة
اء على مختلفة ومتباینة للمستهلكین سو  احتیاجاتقدرة المشاریع الصغیرة والمتوسطة على تلبیة  -11

 .صعید المنتجات أو الخدمات
من المشاریع التجاریة في العالم هي  % 90لقد دلت اإلحصائیات أن  :مشاریع عائلیة لإلنتاج -12

 .هذه المشاریع هي عائلیة باألساس من  % 85صغیرة و حوالي 

                                                             
. 65، ص1988، الدار الجامعیة، بیروت، اإلدارةو  نظریات في التنظیم ، آخرونعبید عاطف و  ) 1) 

  .84، ص2007المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، ، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةنبیل جوادّ،  )2(
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درتها على تحمل عدم قكلفة هذه العملیات و  الرتفاعنظرا  :ة العملیات التسویقیة والتوزیعیةصعوب -13
 .مثل هذه التكالیف

مقارنة بتكلفتها في المشاریع الكبیرة لذا فهي تلعب دورا  :تكلفة خلق فرص العمل فیها متدنیة -14
شرائح في تي توفرها والتي تستوعب مختلف الالكبیرا في تخفیف حدة البطالة من خالل فرص العمل 

، حیث تشیر التقدیرات إلى أن الوطني االقتصادفي التأثیر في  التساعاالمجتمع مما یكسبها صفة 
أن في المشاریع حیث ألف دوالر، 15الكبیرة تكلف حوالي تكلفة فرص العمل الدائمة في المشاریع 

 .دوالر 900و 300ة تكلف بین طالمتوسرة و الصغی
مما تقدم أن خصائص المشاریع الصغیرة والمتوسطة منها ما هو سلبي ومنها ما هو إیجابي  نالحظ    

ي مرتبطة بالمشكالت التي غیر أن الجوانب السلبیة في هذه المشاریع ال ترجع إلیها مباشرة بقدر ما ه
  .تواجهها

  أهمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة : المطلب الثالث
العدید و  االقتصادیینمتزایدا من طرف الباحثین  اهتماماموضوع المشاریع الصغیرة والمتوسطة  یلقى     

األهمیة البالغة التي تلعبها هذه المشاریع في و  السیاحیةا إحدى مفاتیح التنمیة من الدول في العالم باعتباره
  .لهذه الدول واالجتماعیة االقتصادیةتحقیق األهداف 

   :واالجتماعیة االقتصادیةمدى أهمیتها من الناحیة  فیما یلي سنوضحو    
للمشاریع الصغیرة والمتوسطة من خالل األدوار  االقتصادیةتتجلى األهمیة  :االقتصادیةاألهمیة -أوال

  )1( :التي تقوم بها على المستویات التالیة االقتصادیة
 االبتكاراتو لمتوسطة مصدرا لألفكار الجدیدة إن المشاریع الصغیرة وا :تقدیم منتوجات وخدمات جدیدة - 1

، داع جانبا من إدارة هذه المشاریعنتاج السلع والخدمات المبتكرة ویمثل اإلبإالحدیثة حیث تقوم ب
وهذا راجع إلى مشاریع،هذه ال داخلأنتجت ن السلع والخدمات ظهرت وتبلورت و كثیر م نوالمالحظ أ

 .لة مواكبة التجدیدئها بدقة ومحاو عمال الحتیاجات معرفتها
أصبح مشكل البطالة من بین أكثر المشاكل في دول العالم والدول النامیة  :خلق مناصب الشغل - 2

 .واالجتماعي االقتصاديبصفة خاصة على الصعیدین 

                                                             
  . 290، 289، ص ص2006ار الجامعیة، اإلسكندریة، ، الدالمتوسطةالصناعات والمشروعات الصغیرة و ، فرید النجار) 1(
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ث أنها ، حیاعد في القضاء على مشكلة البطالةإن المشاریع الصغیرة والمتوسطة تعتبر بدیال س      
، وتمنع تدفق من طالبه ممن لم یتلقوا التدریب بأس به ، وتستقطب عددا الالعمل تتیح العدید من فرص

األفراد إلى المدن سعیا وراء فرص أفضل للعمل حیث أنها تقام في التجمعات السكنیة والقرى والمدن 
  .غیرة التي تكثر فیها نسب البطالةالص

تساهم المشاریع الصغیرة والمتوسطة في البلدان النامیة في تكوین أفراد  :تكوین اإلطارات المحلیة - 3
وتدریبهم على المهارات اإلداریة والتسویقیة والمالیة إلدارة أعمال هذه المشاریع في ظل قلة وضعف 

ین وتأهیلهم لوظائف أیضا تعمل هذه المشاریع على تدریب العاملاكز التدریب، و إمكانیات اإلدارة ومر 
، وهذا ما إتحاد القرارات الهامة، وبالتالي تتسع معرفتهم وخبراتهم حتى یكونوا في موقع مستقبال أحسن

 .یعزز طاقاتهم الفعالة
اصة تلعب المشاریع الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد المالیة الخ: تعبئة الموارد المالیة - 4

خراجه من الدورة االن تجمیده و متوجیهه بدال دخار و زیادة االوالكفاءة المحلیة و  قتصادیة في شكل إ
 .ة والمتوسطة بین أفراد العائلة واألصدقاءمثال ذلك قیام المشاریع الصغیر و ، اكتناز

وتوفیر العملة التصدیر أحد أهم الوسائل لضبط میزان المدفوعات في الدولة  :ترقیة الصادرات - 5
نه البد أن تلعب دورا المتوسطة في الدول العربیة فإرتفاع عدد المشاریع الصغیرة و نظرا ال، و الصعبة

بشكل  بمراجعة إحصائیات الدول العربیة نجد أن المشاریع الصغیرة والمتوسطة تساهمفي التصدیر، و 
 .ملموس في صادرات بعض الدول

  )1( :تتمثل األهمیة اإلجتماعیة في: األهمیة اإلجتماعیة-ثانیا
هذه المشاریع من مناصب شغل سواء یتم ذلك من خالل ما توفره و  :تخفیف المشاكل اإلجتماعیة - 1

دمات موجهة شكلة البطالة وما تنتجه من سلع وخ، وبذلك تساهم في حل ملصاحب المشروع أو غیره
القضاء على مشاكل فئات اإلجتماعیة األكثر حرمانا وفقرا، مما یعزز أهمیة التآزر والتآخي و إلى ال

 .اغ وما یترتب عنها من آفات خطیرةالفر التهمیش و المجتمع مثل البطالة، 
إن اإلتصال المستمر بین المشاریع وعمالئها وزبائنها في جو  :تقویة العالقات واألواصر اإلجتماعیة - 2

ا المشروع هم عادة ما یكون عمالئهمصالح الطرفین، و من الود و التآلف والعمل على استمراریة 
 .االجتماعيیزید الترابط العمل و  أنفسهم األصدقاء  واألهل مما یسهل

                                                             
. 21، ص2003، مجموعة النیل العربیة، الطبعة األولى، مصر، ، مهارات إدارة المشروعات الصغیرةمحمد هیكل ) 1) 
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ح فرصة األفراد إلشباع إن المشاریع الصغیرة والمتوسطة تمن: إشباع رغبات وحاجات األفراد والمجتمع - 3
براز مهاراتهم و رجمة أفكارهم و تتهم من خالل التعبیر عن آرائهم و رغباحاجاتهم و  قدراتهم من جهة إ

تساهم في تحسین مستوى  ، كماالتي یحتاجونهاجهة أخرى فإنها توفر لهم السلع ولخدمات ومن 
 .المعیشة والرفاهیة لألفراد

یعتبر العمال في المشاریع من بین المستفیدین الرئیسیین من  :ضمان مستوى مقبول من األجور - 4
ور حسب ، حیث تقدم لهم أجتقاضي أجور مقابل أداء العمل بهاذلك عن طریق روع و نشاط المش

 : االعدید من المعاییر أهمه
 ؛النتیجة المحققة في المشروع 
 ؛حالة سوق العمالة 
  المشروعلعالقات العمل و المنظمة القوانین. 

 
  سبل تدعیم المشاریع الصغیرة والمتوسطة : المبحث الثاني

أسالیب تطویر  ،مویل المشاریع الصغیرة والمتوسطةسنتطرق في هذا المبحث إلى مصادر ت
والمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه  تدعیم قدرتها التنافسیةالمشاریع الصغیرة والمتوسطة وسبل 

  .المشاریع
  مصادر تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة : ولالمطلب األ 

مها وطبیعة نشاطها مهما كان حجى مختلف مستویاتها و لیس هناك من شك أن جمیع المؤسسات عل    
ربحا و وتحقق دخال و والمهارات المالئمة حتى تنمكانت مستحدثة أو قدیمة تحتاج للتمویل المناسب  سواء

  .ا هاما لتحقیق التنمیة المتكافئةقد أصبح تطور المشاریع الصغیرة والمتوسطة یشكل مفتاحمقبولین، و 
المتوسطة تحتاج إلى التمویل في فترات ة هنا إلى أن المشاریع الصغیرة و إذ ال بد من اإلشار     

یمكن حصر مصادر تمویل تطویرها وتنمیتها وتحدیثها، و  أثناءوانطالقها و بدءا من تأسیسها حیاتها 
  : المتوسطة فيالصغیرة و  ریعالمشا
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   التمویل من المصادر الداخلیة -أوال
المشاریع الصغیرة والمتوسطة كغیرها من المشاریع على مصادرها الداخلیة قبل لجوئها إلى  تعتمد

  )1(: مصادر خارجیة وتتمثل المصادر الداخلیة فیما یلي
یسمى أیضا باألموال الخاصة ویتكون من األموال الشخصیة التي و  :)األموال الشخصیة(رأس المال  - 1

، إضافة إلى دقاءاألصعالقاته مع المحیط مثل العائلة و یحصل علیها صاحب المشروع من خالل 
هو أیضا ي في مرحلة االنطالق والنمو، و یكون هذا الجزء من األموال ضرور مساهمة الشركاء، و 

عامل مهم ألن المساهمة الشخصیة تترجم ثقة صاحب المشروع في مشروعه كما تحافظ على 
 .المالیة استقاللیته

ألكثر استعماال من طرف المشروع اتي من أهم مصادر التمویل اتمویل الذیعتبر ال :التمویل الذاتي - 2
، تمویلیة وكذلك جاهزیته عند الطلبال االحتیاجاتذلك لتلبیة مرونة في هذا النوع من التمویل و ذلك للو 

ض التكالیف للمشروع بعد تخفی كمداخیلفالتمویل الذاتي یمثل الفرق بین صافي التدفقات النقدیة 
شروع لمواجهة خرها المالمؤونات التي یدواإلهتالكات و  ،نة وقیمة األرباح الموزعة للمساهمینخالل الس

، وبدیال تمویلیا أمام تي من أهم مصادر التمویل الداخليیعتبر التمویل الذاالمخاطر المستقبلیة، و 
 . لى االقتراض من المصادر الخارجیةالمشروع لشراء أصول جدیدة دون الحاجة إ

، هو أن النوع والتمویل الذاتي) األموال الخاصة(رأس المال  الفرق بین التمویل عن طریقیكمن و 
، فإن المتطلبات المالیة التي یوفرها المشروع  أي عند تأسیس المشروع األول یكون في بدایة نشاط

 –، أما النوع الثاني من التمویل الداخلي ك الوقت تدخل ضمن األموال الخاصةالمستثمر في ذل
ا ، فإن التمویل هنه یتم من خالل دورة حیاة المشروع، أي بعد التأسیس واالنطالقفإن –التمویل الذاتي

الغیر موزعة تجزة و األرباح التي تحققها الشركة كاألرباح المحیكون بناء على صافي التدفقات و 
  . والمؤونات واإلهتالكات

   التمویل من المصادر الخارجیة -ثانیا
عادة ال تستطیع المشاریع الصغیرة والمتوسطة تغطیة كل احتیاجاتها التمویلیة من المصادر الداخلیة 

  )2(: تتمثل فیما یليفتلجأ إلى مصادر خارجیة 

                                                             
، دراسة حالة البنوك العمومیة بوالیة المسیلة، إستراتیجیة البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعمران عبد الحكیم،  )1(

   .13، ص2007جامعة المسیلة، رسالة ماجستیر، 
  .41، 40، ص ص1996، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، تنمیة الصناعات الصغیرة و مشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري أحمد،  )2(



 التنمیة السیاحیة المستدامةالمشاریع الصغیرة والمتوسطة والفصل الثاني                        
 

 
 41 

ذي تحصل المن أنواع التمویل القصیر األجل و التجاري موع  االئتمانحیث یعتبر  :التجاري االئتمان - 1
المواد للبضائع و هي تمثل قیمة المشتریات اآلجلة من الموردین و  علیه المشاریع الصغیرة والمتوسطة

بالتالي فإنه یعتبر مصدرا آلیا للتمویل ألنه مرتبط حصل علیها المشروع من الموردین و األولیة التي یت
لكن رغم ذلك فیمكن أن یصبح هنا التمویل مكلفا جدا بالنسبة للمؤسسة مشتریات و بالتغیر في حجم ال

 .، مما یسيء إلى سمعتها في السوقجال المحددةتقم بتسدید قیمة المشتریات في اآلا لم المقترضة إذ
هو یمثل القروض الصغیرة األجل عامة التي تتحصل علیها المؤسسة من و  :االئتمان المصرفي - 2

، لة األجل لتمویل استثماراتهاالقروض المتوسطة والطویاحتیاجاتها القصیرة األجل و البنوك لتمویل 
بوضع تحت تصرفه مبلغ من المال  المصرفي في تلك الثقة التي یلیها البنك للمشروع االئتمانیتمثل و 
لفترة یقوم الطرف المقترض في نهایة ارة محددة یتفق علیها الطرفین، و تقدیم تعهد من طرفه لفتو 

 . ئدة یتفق علیها یحصل علیها البنكذلك لقاء فابالوفاء بجمیع التزاماته و 
 )1(: إلى المصادر التالیة باإلضافة

شیوعا یعتبر هذا النوع من التمویل من أكثر المصادر  :من المصادر الخارجیة غیر الرسمیةالتمویل  - 3
یجدها  ذلك بسبب التعقیدات التيلدول النامیة، و في االمتوسطة وخاصة لتمویل المشاریع الصغیرة و 

التمویل غیر التمویل من الجهات الرسمیة، و ل على المتوسطة في الحصو أصحاب المشاریع الصغیرة و 
الرسمي هو ذلك التمویل الذي یتم من خالل قنوات تعمل غالبا خارج اإلطار القانوني للدولة حیث 

عیات تناوب االدخار جمالتمویل من األصدقاء واألقارب و یعمل هذا التمویل بمجموعة من األشكال ك
 .واالئتمان وغیره من األشكال األخرى

رغبة من الدولة في ترقیة : خصصة في الدعم والجمعیات المهنیةیل عن طریق المؤسسات المتالتمو  - 4
الهیئات الحكومیة امت بإنشاء مجموعة من المؤسسات و قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة ق

ریع بالدعم والمساعدات باإلضافة إلى الجمعیات المهنیة التي تسعى إلى تزوید هذا النوع من المشا
ونیة للمشاریع القانكد في البیئة الخارجیة المالیة و ذلك بغیة التقلیل من حاالت عدم التألیة والفنیة و الما

 .الصغیرة والمتوسطة
تجاریة الذي یعبر عن قیام المؤسسات المالیة بشراء أو خصم دیون المشاریع ال: عقود تحویل الملكیة - 5

شراء حسابات المدینین كالسندات وك التجاریة ب، أو قیام البنالتي تعمل في حقل السلع واالستهالكیة

                                                             
تدریبیة حول المشروعات ، مداخلة ضمن الدورة الق القنوات التمویلیة غیر الرسمیة، التمویل عن طریمحمد عبد الحلیم عمر )1(

  . 359، ص2003 ،ماي 28 – 25، أیام المغربیة، جامعة سطیف االقتصادیاتر دورها في تطو الصغیرة والمتوسطة و 
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یوم،  120و 30اعیة التي تتراوح مدتها بین الفواتیر الموجودة لدى المشاریع التجاریة أو الصنو 
  .وفیر السیولة النقدیة بشكل مستمرالهدف من هذه العملیة هو تو 

  سبل تدعیم قدرتها التنافسیة ع الصغیرة والمتوسطة و أسالیب تطویر المشاری: المطلب الثاني
یجاد حلول لمشكالتها و   تعترض المشاریع الصغیرة والمتوسطةالعراقیل التي إن الحد من الصعوبات و       إ

جملة من  اتخاذتطویر قدرتها التنافسیة یتطلب عالة في رفع الكفاءة اإلنتاجیة و من أجل المساهمة الف
  :التدابیر نذكر منها

  الدعم الحكومي -أوال
في رة والمتوسطة عدة صور ومظاهر و یمكن أن تتخذ الحكومات في الدول النامیة للمشاریع الصغی 

  )1( :المشاریع والتي تتمثل فیما یلي مختلف مراحل درة حیاة هذه
الت وتأمین التمویل مواصبتوفیر البنیة التحتیة من طرق و  ذلكإزالة القیود والمعوقات اإلداریة و  - 1

 ؛بشروط میسرة
 اقتصادیاتالخاصة ب باالعتباراتتشمل على تعریف المنتجین و : االقتصادیة االستشاراتتقدیم  - 2

  ؛الخ ...نوع النشاط والموقع ورأس المال اختیارالمشروع مثل 
اهتمام البنوك التجاریة هذه المشاریع تواجه صعوبات فیما یخص  باعتبار: المساعدات المالیة - 3

 ؛بإقراضها
هذا لتغلب على مشكل في للمشاریع الصغیرة والمتوسطة و المصر  االئتمانإنشاء هیئة مخاطر  - 4

  ؛لبنوك مقابل الحصول على االئتمانالضمانات التي تشترطها ا
المتوسطة في إطار المشاریع الصغیرة و  اتجاه االئتمانیةخططها تحدید الحكومة بوضوح سیاساتها و  - 5

  .المشاریع اقتصادیاه إزاء دور هذ توجهاتهانمیة الشاملة مع تبیان أهدافها و الت
   تسهیل التمویل -ثانیا

لمتوسطة تعاني امشاریع الصغیرة و دان النامیة فإن جل اللالراهنة لمعظم الب االقتصادیةنظرا للوضعیة 
، مان التي تتطلبها مؤسسات اإلقراضلمقتضیات شروط الض االستجابةذلك لعدم من مشكل التمویل و 

  )2( :یليروض أیا كان مصدرها مع مراعاة ماالقلذلك من الواجب إعداد وتنفیذ برنامج 
                                                             

مداخلة ضمن الدورة  ،أسالیب تطویرهامشكالت المشروعات الصغیرة والمتوسطة و ، عبد الرحمان بن عنتر، عبد اهللا بلوناس ) 1(
 ،ماي 28 – 25المغاربیة، جامعة سطیف، أیام  قتصادیاتاالتطور دورها في المشروعات الصغیرة والمتوسطة و  التدریبیة حول

  .223ص ،2003
.  225، صالمرجع السابق ) 2) 
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أسعار فائدة قریبة من فترات سماح معقولة و اد واقعیة و یكون تسدید القروض على أساس جداول سد - 1
 ؛ألسعار السائدة في السوق المالیةا

أو  المقاضاة و  تطبیق إجراءات الرهنمالیة عوضا عن فرض رسوم جزائیة و تحسین أداء المحافظ ال - 2
 ؛د ألسباب موضوعیةفي حاالت التخلف عن التسدی باإلفالساإلشهار 

التضامن  جمعیاتالحكومیة كالجمعیات التعاونیة و الغیر كیز على دور المؤسسات الحكومیة و التر  - 3
 یة في تمویل المشاریع؛وغیرها من الصیغ التعاون

لمتوسطة بتدخل او  ح اإلعتمادات للمشاریع الصغیرةإنشاء مؤسسات إقراض خاصة متخصصة في من - 4
  .وبضمان من الدولة

   اإلدارة الرشیدة - ثالثا
بقیمة الموارد  االعترافالمتوسطة في البلدان النامیة یتوقف على إن نجاح المشاریع الصغیرة و 

ن اإلدلى مستوى التعاون بین العاملین ومرؤوسیهم، و البشریة كأصل هام لدیها ع ارة الرشیدة القائمة على إ
قدرات الكفاءة الماهرة المتمیزة هي ضرورة حیویة لتطویر الفة جنبا لجنب مع القوة العاملة و المعر الفهم و 

دون اضطرارها للخضوع  استقاللیتهان حمایة الحفاظ علیها بما یمكنها ماإلنتاجیة لهذه المشاریع و 
ا أن ، كملیهاشروطا ومواصفات تشكل عبئا علتعدیالت المشاریع الكبیرة أو متعاقدین قد یفرضون علیها 

التقنیات اإلداریة هما أیضا مطلب ملح لرفع كفاءة آداء هذه المشاریع بما التحسین المستمر للمهارات و 
  )1( .بموقفها المتمیز ضمن المؤسسات الوطنیة االحتفاظیكفل لها 

   التطویرالتدریب و  -رابعا
 على مواجهة مشاكل اإلدارةالمتوسطة ساعدان أصحاب المشاریع الصغیرة و التطویر یإن التدریب و 

من التدریب سعیا لتطویر العمل وزیادة  تعزیز الخبرة بالمعرفة المكتسبةوالعمل على إیجاد حلول لها، و 
خاصة في البلدان و تحسین القدرة التنافسیة كما تحتاج هذه المشاریع اإلنتاج ورفع الكفاءة اإلنتاجیة و 

االحتیاجات الفعلیة لهذه المشاریع، ارة الحدیثة التي تتالءم مع النامیة إلى تشجیع التدریب علة تقنیات اإلد
نتاجاالتدریب المنظم للوتدریب األطر، و  ، كما ینبغي تعزیز التعاون فیما عمال مما جعل منها ترتقي آداءا وإ

  .التدریبو  )2(حسین المناهج في معاهد التعلیمتقیام ممارسات أفضل و أجل تشجیع و بین هذه المشاریع من 

                                                             
سة إستراتجیة المتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة درادور المؤسسات الصغیرة والصغیرة و ، مشري محمد الناصر) 1( 

  .39، ص2011جامعة سطیف، رسالة ماجستیر، ، حالة والیة تبسة المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و 
.40المرجع  السابق، ص ) 2) 
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   إتقان اإلنتاج وحسن تسویقه - خامسا
االرتقاء بها یقتضي ة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة و األساسی االنشغاالتالتسویق أحد یمثل اإلنتاج و 

  ) 1(: بما یلي

 ؛ في تحسین الفن اإلنتاجي من التقدم التقني الحدیث االستفادة - 1
 ؛تطبیق معاییرهاجودة اإلنتاج و ى بالمواصفات العلمیة عل تطویر تصمیم المنتجات وااللتزام - 2
 ؛ منتجات من أجل البیع بسعر تنافسيإدخال محاسبة التكالیف كأداة للرقابة وخفض التكالیف الكلیة لل - 3
 كاالشتراكطرق الحدیثة اإلعالن عنها بالریف بها و التعسواق الداخلیة لتصدیر المنتجات و توسیع األ - 4

 ؛الدولیةالوطنیة و بالمعارض 
قامة المشتركین المحلیین والدولیین و مع  االتصالواضحة لتسهیل بطریقة مرضیة و إظهار المنتجات  - 5 إ

 ؛ذلك للوصول إلى األسواق الخارجیةقات متجددة مع العمالء الكبار و عال
القیام باستقصاءات دراسة السوق ق جدیدة أو عمل دراسات تسویقیة و التركیز على فتح أسوا - 6

مكانیات اتجاهات وفرص و حدیثة حول  توفیر معلوماتاحتیاجاتها وتطویرها و و  اقتحام األسواق إ
 .الدولیة

   من التكنولوجیات الحدیثة االستفادة -سادسا
المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصال الخدمات االستغناء عن المنتجات و أصبح ال یمكن 

، بحیث تمثل هذه المشاریع أحد یة لتولید الربحیة لهذه المشاریعالقابللتحسین الكفاءة والقدرة على التنافس و 
یتطلب منها إجراء بحوث  مما احتیاجاتهاتكییفها لتتالءم مع الستحداث تكنولوجیا جدیدة و المصادر الهامة 

 االعتبارالعمال على تطبیقها مع األخذ بعین المعلومات عن التكنولوجیا وتدریب المدیرین و  نشرمناسبة و 
سناد الدور األكبر لجامعات ومراكز البحث العلمي في استحداث غي إآثار هذه التكنولوجیات لذلك ینب

  )2( .توعیة لنشرهاالیات باالشتراك مع هذه المشاریع واستخدام وسائل اإلعالم و نشر هذه التكنولوجو 
  المتوسطةالمشاریع الصغیرة و تواجه  الصعوبات التي :المطلب الثالث

ن العقبات التي تعرقل البلدان النامیة إلى مجموعة مفي  المتوسطةتتعرض المشاریع الصغیرة و     
هناك اختالف حول تحدید األهمیة النسبیة لهذه الصعوبات من خالل واقع المشاریع الصغیرة نشاطها، و 

  : مكن تلخیص األساسي منها فیما یليی، و المتوسطة في البلدان النامیةو 

                                                             
.226، صذكرهعبد الرحمان بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، مرجع سبق  ) 1) 
. 226، صالسابقالمرجع   )  2) 
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  )1( :وتتمثل في :الصعوبات المالیة  -أوال
یعد أحد أهم العقبات األساسیة  االئتمانانتهت دراسات عدیدة إلى أن عدم كفایة  :التمویلصعوبة  - 1

، إذ یوجد عدد قلیل من هذه المشاریع ة والمتوسطة في البلدان النامیةالتي تواجه المشاریع الصغیر 
احتیاجاتها من تعتمد هذه المشاریع في الجزء األكبر االقتراض، و من مؤسسات  ائتمانل على یحص

، وهذا النوع من عملیات التشغیلفي تمویل الفردیة والعائلیة في التأسیس و خرات التمویلیة على المد
توفر هذه التمویل تنجر عنه مجموعة من القیود التي تؤثر على كفاءة المشروع باإلضافة إلى عدم 

تعتبر ض غیر الرسمي، و وق اإلقراقد تلجأ هذه المشاریع أیضا إلى سو . المبالغ بالحجم المطلوب
ت یتشدد أصحاب القروض في الضماناو  ،هذا النوع من القروض مرتفعة جدا معدالت الفوائد في

 .المالیة لتأمین عملیات اإلقراض
، فقد رة والمتوسطة في البلدان النامیةأما فیما یتعلق بدور البنوك التجاریة في تمویل المشاریع الصغی

، اریع سواء عند إنشائها أو توسعهاالبنوك تمویل هذه المشدرة أو قبول بینت دراسات عدیدة أن عدم ق
   : ب مبرر
 ؛على المشاریع الصغیرة والمتوسطة الثقة في القائمین افتقاد 
 التشغیلیة مما یعیق القدرة على تقدیر الجدارة المالیة رة على توفیر البیانات المالیة و ضعف القد

 ؛إعداد دراسة الجدوىالبنك لصعوبة للمشروع من قبل 
 ؛ضعف الضمانات المتوفرة الالزمة لتقدیمها إلى البنوك للحصول على التمویل  
  لیس لها سجالت ضریبیةلقطاع غیر الرسمي و المتوسطة تعمل في اإن معظم المشاریع الصغیرة و 

 .مما یزید من مخاطر التعامل معها
 ،فیم إذا كانت سلع رأسمالیةیة السلع تختلف معدالت الجمركیة على حسب نوع :الرسوم الجمركیة - 2

طات المشاریع الصغیرة هذا التصنیف له تأثیر على نشاوسیطة استهالكیة أو سلع معمرة و 
ذلك ألن ما یعتبر سلعا استهالكیة في المشاریع یخدم أكثر المشاریع الكبیرة و ، إذ أنه والمتوسطة

تدریجیا بدءا  االرتقاءطالما أ هذه المعدالت تبدأ في أسمالیة في المشاریع الصغیرة، و الكبیرة یعد سلعا ر 
لك عائق أمام المشاریع الصغیرة والمتوسطة، كما أن بالسلع الوسیطیة ثم السلع المعمرة فإنها تصبح بذ

  .تعقید اإلجراءات المتخذة من طرف الجمارك تصعب من نشاط هذه المشاریعصعوبة و 

                                                             
، مداخلة ضمن الدورة التدریبیة حول تمویل النامیة االقتصادیاتالمتوسطة في دور المشاریع الصغیرة و ، لقیط فریدة وآخرون )1(

  .122، ص2003 ،ماي 28 –25أیام ، المغاربیة، جامعة سطیف قتصادیاتاالالمشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطور دورها في 
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تتضمن هذه الحوافز فترات من یع التنمیة الصناعیة، و لضریبیة لتشجالحوافز ا تستخدم :الضرائب - 3
، أي ال تنطبق على الهیئات الكبیرة فز معقدة وتخدماإلعفاء الضریبي وغالبا ما تكون شروط هذه الحوا

 . شاط المشاریع الصغیرة والمتوسطةحجم ن
  الصعوبات اإلداریة -ثانیا

ا أفكار واضحة عن بدون أن تكون لدیه المتوسطة أعمالهاتزاول المشاریع الصغیرة و كثیرا ما    
األعمال الخاصة مما ألحیان یخلط بین أعمال المشروع و ، إذ أن المالك في كثیر من اتقنیات التسییر

، كما والذمة المالیة الخاصة بهیؤدي إلى محدودیة األرباح المحتجزة بسبب خلط الذمة المالیة للمؤسسة 
أخرى فإن اإلعتماد ، من جهة قدرته على العملبحیاة المالك و  مرتبط جودهاأن الملكیة الفردیة والعائلیة و 

منه حاب المشروع إلى تعیین األبناء واألقارب بصفة عامة إلدارة النشاط، و على الموارد الذاتیة یضطر أص
  ) 1( .ركزي وبالتالي یؤثر على نمو وتوسع المشروعممارسة الصالحیات بشكل م

  ) 2( :وذلك بسبب: نقص العمالة المدربة -ثالثا 
 ؛المهارات داخل المشروعالخبرات و ضعف التوجه نحو تجدید  - 1
 ؛اصة تلك التي تتطلب مهارات عالیةعزوف األبناء عن تعلم مهنة اآلباء خ - 2
 ؛متخصصةإرتفاع تكالیف التدریب لدى الجهات ال - 3
  .محدودیة مجاالت التدریب - 4

 ) 3( :تتمثل أهمها فیما یلي: الصعوبات التسویقیة -رابعا
 ؛نقص الخبرة - 1
عدم  المواصفات المطلوبة الناتجة عنفیما یتعلق بالتعرف على السوق و  اإلمكانیاتنقص المعلومات و  - 2

 ؛جدید معلومات المؤسسة عن أسواقهاتالقیام بالبحوث التسویقیة و 
 ؛جات بدیلة باستمرار وبتكلفة أقلمنتظهور صناعات و  - 3
 ؛رأس المال الذي یسمح باإلنتاج والعرض بكمیات محدودة محدودیة وجود - 4

                                                             
 ، 2004 ،03، جامعة سطیف، العدد مجلة العلوم اإلنسانیةأسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، صالح صالحي،  )1(

  .40ص
، مداخلة ضمن الملتقى المتوسطة كآلیة لمكافحة البطالة في الدول العربیةالمشروعات الصغیرة و ، زینة مغري، نعیمة یحیاوي )2( 

، نوفمبر 16و 15ة المسیلة، یومي ، جامعة المستدامةتحقیق التنمیالحكومة في القضاء على البطالة و الدولي بعنوان إستراتجیة 
    . 11، ص2011

، مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة  المتوسطة في التخفیف من حدة البطالة بالجزائردور المؤسسات الصغیرة و ، جمال الدین سالمة) 3(
    .07، 06، ص ص2009، 41المدیة ، العدد 
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ب على بعض المنتجات كذا تقلب الطلو نقص المعلومات عن التغیرات التي تحصل في األسعار  - 5
 ؛وانعكاس ذلك على كفاءة المشروع

لمنضبط للسلع المستوردة من ضیق األسواق القدیمة بسبب التدفق غیر اعدم وجود أسواق جدیدة و  - 6
 .ضعف القدرة الشرائیة من جهة أخرىلجهة و 

  التنمیة السیاحیة المستدامة تحقیق المتوسطة في دور المشاریع الصغیرة و : الثالثالمبحث 
 من  ،النمو لتحقیق الالزمة القاعدة تقدم أنها هو المتوسطةو  الصغیرة اریعالمش به تمتاز ما أهم إن      

 إنتاجها یجد التي اریعالمش إقامة خالل من ذلكو   بصفة خاصة،مة والتنمیة السیاحیة بصفة عا التنمیة ثم
 أكثر اریعلمش انطالق قاعدة یجعلها مما النامیة، خاصة الدول في ملحة حاجة تلبي ألنها رائجة سوقا
لیم لتحقیق البیئیة لألقاو  واالقتصادیة االجتماعیة مراعاة الجوانب مع طبیعیا نموا نموها خالل من تقدما

 .سیاحیة مستدامةتنمیة 
التنمیة السیاحیة  تحقیق المتوسطة فيلمشاریع الصغیرة و ل االقتصاديالدور : المطلب األول 

  المستدامة 
 بدأ وقد دول ألي االقتصادي للبناء والركیزة األساسیة الدعامة  المتوسطةو  الصغیرةاریع المش تعد   

 في وخاصة الواسع وانتشارها عددها بكثرة تمتازألنها  المتوسطةو  الصغیرةاریع المش نحو یتجه االهتمام
 مختلف في تنتشر التيشاریع الم من الحجم هذا على اقتصاده فعال یعتمد الذي الثالث العالم دول

  .منها المتعلقة بصناعة السیاحة وتنمیتها خاصة الخدمیة  القطاعات
  المحلیة التنمیة في المساهمة -أوال

  )1(: طریق عن المحلیة المناطق تنمیة إلى والمتوسطة الصغیرة شاریعالم تسعى
  ؛مكمل منتج بیع أو بإنتاج منتجاتها تشكیلیة توسیع - 1
 ؛البیع اإلنتاج أو في جدید أسلوب أو إتباع جدیدة تكنولوجیا تطبیقب حرفیةال اتمؤسسال تطویر - 2
مما  البیع أو اإلنتاج وحدات تعدد طریق عنتنمیة مناطق جدیدة للجدب السیاحي في أماكن مختلفة  - 3

بین األقالیم السیاحیة  الدخلالكلي و توزیع  االقتصادیساهم في تحقیق نمو متوازن على مستوى 
 .المختلفة 

  

                                                             
، رسالة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطویر القطاع السیاحي بالجزائر دراسة حالة والیة مستغانمقارة ابتسام،  )1(

  .41، ص2012ماجستیر، جامعة تلمسان، 



 التنمیة السیاحیة المستدامةالمشاریع الصغیرة والمتوسطة والفصل الثاني                        
 

 
 48 

   الباطن من المقاولة مجال في المساهمة -ثانیا
 عملیاتها من جزء تنفیذ منها طالبة أخرى مؤسسات إلى مؤسسات لجوء عملیة هي الباطن من المقاولة    

ستراتیجی قانونیة اقتصادیة، وأسباب وذلك العتبارات اإلنتاجیة،  بین اقتصادیا تكامالً  تحقق فهي بذلك .ةوإ
 تدخل التي واألجزاء بالمكونات اإلمداد فرصة من خالل الكبیرة شاریعوالم والمتوسطة الصغیرة شاریعالم
ر أسلوب المقاولة من الباطن تعتب، و الكبرى المؤسسات لألنشطة أعمال مكملة تنفیذ أو النهائي المنتج في

 )1( .من أسالیب تحقیق التنمیة
   والتطویر والبحث اإلبداع مجال في المساهمة- ثالثا

 أساسین شكلین أو نوعینالمتوسطة شاریع الصغیرة و الم خاصة الحدیثة االقتصادیة شاریعالم تمارس    
 المتعاقد مؤسساتال قبل من ینجز خارجي وثانیها مشروعال داخل ینفد داخلي أولها والتطویر، للبحث
 البیئة تتیحه ما كل ستغاللال بحث مراكز طریق عن أو الباطن من المقاولة عملیة إطار في معها،
 الطرق أحد في اإلبداع ویتمثل .والتطویر البحث نشاطات لممارسة اإلمكانیات من والتكنولوجیة العلمیة
   )2( :التالیة
 ؛تحسینها أو جدیدة خدمة تقدیم جدید، منتج إنتاج جدیدة، فكرة اكتشاف 
 والتطویر ؛البحث لنشاطات المختلفة الممارسة وتعد ،تقدیم الخدمات السیاحیة  في التكنولوجي اإلبداع 

 .لإلبداع أساسي مصدر المتوسطة شاریع الصغیرة و الم في
   التشغیل والمتوسطة في الصغیرة مشاریعال مساهمة-رابعا
السیاحي  سواء في القطاع العمل فرص توفیر في فعال بدور والمتوسطة الصغیرةشاریع الم تساهم     

المصنوعات التقلیدیة ، محالت بیع المطاعم، الفنادق، شركات النقل السیاحي ،نفسه مثل شركات السیاحة
 شاریعالم حتى تتجاوز فهي جدیدة، شغل لمناصب الخالقة القطاعات أهم من تعتبر إذ ، ...الیدویة 

 هذا ویلقي علیها، تتوفر التي المتواضعة واإلمكانیات حجمها صغر رغم المجال هذا في الكبیرة الصناعیة
شاریع الم تكون البطالة معدالت في الزیادة فتدبدب والنامیة، المتقدمة الدول في واسعا صدى الدور

  )3( .في هذا القطاع البطالة من كبیر جانب على القضاء على األقدر هي والمتوسطة الصغیرة
   المدخرات وتعبئة جذب في والمتوسطة الصغیرة شاریعالم مساهمة - خامسا

 في استثمارات إلى وتحویلها المدخرات جذب مجاالت أحد هي والمتوسطة الصغیرة شاریعالم تعتبر    
 یعد مما المال رأس محدودیة على أساسا تعتمد أنها حیث ،خاصة منها قطاع الخدمات القطاعات مختلف

                                                             
  .41المرجع السابق، ص )1(
  . 42المرجع السابق، ص)2(
یرة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، غاصر، دور المؤسسات المتوسطة والصمشري محمد الن )3(

  . ، بتصرف91ص
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 أخرى ناحیة ومن ،شاریعالم هذه إلقامة كافیة تكون القلیلة مدخراتهم ألن المدخرین صغار لجذب عنصرا
 اإلشراف من مكنهمت ال التي المشاركة لنمط یمیلون ال الذین المدخرین صغار وتفضیل تتوافق فإنها

  )1( .استثماراتهم على المباشر
   الصناعي التكامل تحقیق في والمتوسطة الصغیرةمشاریع ال مساهمة -سادسا

 ة،حصحی ظاهرة یعتبر وتكاملها معا والكبیرة والمتوسطة الصغیرة شاریعالم تواجد أن المؤكد من      
 بینما العالیة، الرأسمالیة الكثافة ذات النشاطات في تسود الكبیرة شاریعفالم، األمام إلى التنمیة عملیة تدفع
 ألسباب الحجم وفورات أهمیة فیها تظهر ال التي النشاطات تلك في تسود و المتوسطة الصغیرةشاریع الم

 بد ال إذن، للسلعة الكلیة السوق ضیق بسبب أو اإلنتاجیة، العملیة طبیعة أو ذاته المنتج بطبیعة تتعلق
كصناعة األثاث الفندقي    ،والكبیرة والمتوسطة الصغیرة شاریعالم بین وتداخل وسطي تكامل وجود من

من خالل إضافة خطوط إنتاج جدیدة أو إنشاء مصانع جدیدة نتیجة زیادة الطلب على المنتجات السیاحیة 
  )2( .مالكي المنشآت السیاحیة المختلفةسواء من جانب السائحین أو من جانب 

  التنمیة في والالمركزیة الجهوي التوازن حقیقت - سابعا
 مقارنة جغرافیا بانتشارها تتصف والمتوسطة الصغیرةشاریع الم أن إلى اإلحصائیة الشواهد تشیر     

 من یمكنها مما االقتصادیة، النشاطات كثیفة المناطق وأ المدن بعض في تتركز التي الكبیرةبالمشاریع 
 )3( :أهمها من تنمویة أهداف تحقیق في هام بدور القیام
 الریف من المستمرة الهجرة حركة وقف من یمكن األقالیم بین والمتوسطة الصغیرة شاریعالم انتشار إن 

 ما وسرعان االقتصادي، النشاط یتركز بها التي المناطق أو المدن تكدیس إلى والتي أدت المدن، إلى
 یحققها التي الوفورات فاقت والتي المرافق المختلفة خدمات على الضغوط نتیجة السلبیات ظهرت
  ؛واحدة منطقة في التجمع

 من یمكن المدن مختلف بین والمتوسطة الصغیرة شاریعالم فبانتشار للدخل، العادل التوزیع تحقیق 
 المناطق في الفقر من حدة والتخفیف األفراد من الهائلة األعداد قریبا من االقتصادي النشاط جعل

 التقلیدي القطاع وبین الداخلیة، الحضریة والمناطق المناطق بین القائمة الفروق وتقلیل والریفیة، النائیة
مكانیاتها السیاحیةلك التعریف بمختلف مناطق الوطن و بذو  الحدیث والقطاع  . إ
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  الكلي االقتصاد مؤشرات على المتوسطةو  ةالصغیر  شاریعالم تأثیر -ثامنا
 تؤثر فیها أن والمتوسطة الصغیرة شاریعللم یمكن التي الكلي االقتصاد مؤشرات أهم نتناول سوف   

  )1( :وبالتالي تحقیق تنمیة سیاحیة

 في الصغیرة والمتوسطة شاریعللم الهائل النشاطو   الواسع االنتشار من نالحظ :الوطني الناتج زیادة - 1
 اإلجمالي  الوطني الناتج في وبنسب عالیة مباشر بشكل تساهم أنها الخدمیة خاصةالمجاالت  كافة
 العمل لعنصر التوظیف مستوى رفع خالل من یتضح وهذا ، الكبیرةشاریع الم به تساهم مما أكثر
 السلع على الفعال الكلي الطلب مستوى من یرفع مما وبالتالي عناصر اإلنتاج أبرز هو الذي

هذا  من فجزء المجتمع، ألفراد الدخل زیادة إلى ذلك أدى التوظیف زاد فكلما االستثماریة،و  االستهالكیة
 أو مشاریع صغیرة في لالستثمار فیوجه لمتبقي الجزء أما قاألسوا من مباشرة لالستهالك یوجه الدخل
 .راالستثما إلى بدورها توجهه التي المالیة المؤسسات في یدخر

 على استثماریة تعمل ومراكز إنتاجیة وحدات المتوسطةو   الصغیرة شاریعالم تعتبر :راالدخا تعبئة - 2
 لجذب قناة إضافیة تعد حیث الوطني االقتصاد داخل لتشغیلها باألفراد الخاصة المدخرات تعبئة

 مساهمة زیادة إلى مما یؤدي الوطني االقتصاد مستوى االستثمار على تمویل للمساهمة في المدخرات
 أو الداخل من سواء على االقتراض االعتماد درجة من یخفض ، التنمیة تمویل في االدخار الخاص

 .الخارج
 بما یجعل المال رأس دوران معدل بارتفاع شاریعالم هذه تتمیز :واالستهالك االستثمار حجم زیادة - 3

 االستثمار زیادة حجم إلى یؤدي مما الصناعة مجال في خاصة الكبیرةشاریع نواة للم مشاریعال هذه
 .االقتصادي النمو معدالت ارتفاع یضمن وهذا الوطني االقتصاد في الكلي

 التنمیة السیاحیة المستدامة تحقیق المتوسطة في الصغیرة و لمشاریع ل االجتماعيالدور : المطلب الثاني
 وتعمل الوعي الصناعي، نشر في تظهر جتماعیةا أهمیة الصغیرة اریعللمش أن المعروف من        
 اریعفالمش طویلة، الریفیة لفترات المجتمعات الزمت والتي التقلیدیة، اإلنتاج أسالیب من التحرر على

 دور المتوسطةو  الصغیرة اریعللمش كان ومن هناك ،األقالیم في تنتشر بأنها تتمیز والمتوسطة الصغیرة
 تدریجیة بطریقة البسیطة التكنولوجیا نقل تم حیث وعاداتهم وتفكیرهم، األفراد سلوك على رالتأثی في كبیر

 السیئة الظواهر تفشي علیه یترتب والذي الضائع، الفراغ وقت من فادةستاالفي  ساهمت أنها كما سهلة،
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 االجتماعي الدور أهمیة وتظهر .السوي غیر االجتماعي السلوك من أنماط المجتمعات، وانتشار في
 )1( :اآلتي فيالمتوسطة و  الصغیرة اریعللمش

 في یظهر اجتماعي دورالمتوسطة و  الصغیرةاریع للمش :نالصناعیی الوطنیین من طبقة إعداد - 1
 على تنمو باالعتماد أن یمكن اریعالمش هذه ألن للدول، القومي االقتصاد تنمیة في الوطنیة المشاركة

 األموال رؤوس اجتذاب البعد عن أخرى ناحیة من یعني وهذا الوطنیة، والمدخرات الوطني المال رأس
  .األجنبیة

 أنه في ،والمتوسطة الصغیرة اریعللمش االجتماعي الدور یظهر  :األعمال أداء في كامل نسق تكوین - 2
 في وذلك أسري متكامل، إلى نسق الحرفي العمل أداء في االنتماء في تظهر األفراد لدي قیما یخلق

 العمالة من فئة تكوین علیه الذي یترتب األمر الواحدة، األسرة إطار داخل في تمارس التي الحرف
 .الواحد النسق في تعمل التي المنتجة

 خالل من أیضا والمتوسطة الصغیرة عیر اللمش االجتماعیة األهمیة تظهر :التقلیدیة اریعالمش تطویر - 3
 حدیثةمتوسطة و صغیرة اریع مش وتحولها إلى البدائیة، التقلیدیة المتوسطة و  الصغیرةاریع المش تطور

 المنتجات على تسویق)تقلیدیین وصناع حرفیین( لألفراد الذاتیة القدرات تنمیة خالل من ذلك ویظهر
 احتیاجات مع جدیدة، تتماشى صناعیة وأنشطة بخدمات القیام على والتشجیع وخارجیا داخلیا

 الصغیرةاریع المش تحول من خالل متطورة مجتمعات تحقیق إلى باإلضافة الحدیث، االقتصاد
 إلى البیئیة اریعالمش جانب إلى والریفیة الیدویة المنزلیة، اریع المش في والممثلة التقلیدیة المتوسطةو 

 بیئیة اریع مش في للعمل تفضیلهم نتیجة وذلك الحدیثة تباعا التكنولوجیا أسالیب تستخدم اریعمش
 غیر لقطاع منخفضة إنتاجیة ذات نظرهم وجهة من ألنشطة أصبحت ممارستهم عن ومتطورة،
 النشاط االقتصادي، في الریفیة، وخصوصا المرأة دور تدعیم فياریع المش هذه  تساهم كما .اقتصادي

 أو ،زوالطر  الجاهزة صناعة المالبس منها كثیرة أعمال في نسائیة عمالةاریع المش هذه تستوعب حیث
 من العاملة للقوى األمثل االستغالل یحقق األمر الذي المنتجة، األسر بمعرفة تمارس التي اریع المش

تسهل فهي تبرز السكان المحلین و  وبالتالي النشاط االقتصادي، في مشاركتهن ویدعم النساء،
 .متوجات التي یقدمونهااحتكاكهم بالسیاح من خالل ال
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  المتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة الدور البیئي للمشاریع الصغیرة و : المطلب الثالث

الجانب البیئي للتنمیة السیاحیة المستدامة و  االجتماعيو  االقتصاديمن الصعب التوفیق بین الجانب 
 جمیع المظاهر لمحاربة الجهود افرضت مع واإلمكانیات الطاقات حشد إلى جمیعا نسعى نأ یجبلذلك 
 عند البیئیة كل المعاییر تطبق نأ یجب كما ومفرداتها، البیئة بمنظومة رضرااإل لىإ ؤديت التي السلبیة

والتقلیل ، تنمیة سیاحیة تصبح حتى السیاحیة والقرى والمدن المنتجعاتك اریع السیاحیةمشالوتجهیز  نشاءإ
 الوعي نمو زیادة على والعمل القادمة جیالاأل ومستقبل موروث على البیئیة الملوثات تأثیر زیادة من

     مجال في البیئي الوعي في قصور لوجود نظرا ومتطورة جدیة بصورة السیاحة مجال في البیئي
  )1( .السیاحة

المتوسطة على موازنة الفوائد التي تعود مستدامة تعمل المشاریع الصغیرة و ولتحقیق تنمیة سیاحیة 
  )2(:من خالل التلوثالبیئي مع األضرار الناجمة عن  بالتلوثالمرتبطة  االقتصادیةعلى المجتمع األنشطة 

 وتوفیر للعائالت السیاحیة بالمحمیات ماكنأ وتخصیص وغیرها، النهریة الزوارق استخدام من خالل - 1
 بالسیاحة، تتعلق التي المشاریع كل في المحلیین السكان شراكإ على فیها العمل الخدمیة موراأل كل

  ؛المواقع هذه على الحرص لدیهم وینمي دخلهم یزید مما وتدریبهم تعلیمهم والعمل على
 المائیة كالریاضة الریاضیة بالنشاطات الخاصة والمرافق والمالهي والمطاعم الفنادق نشاءإ - 2
أصحابها من تلك المناطق لذلك فهي كل المناطق و  في  المتوسطةالصغیرة و  مشاریعالالمعروف على  - 3

 التلوث بمشاكل مهتمتو  المناطق تلك في والمقیمین المواطنین وتقالید عادات االعتبار بنظر خذأت
 للمواقع بالتالي و  الطبیعیة تهمببیئ ضراراأل لتجنب معالجتها وكیفیة هذه المشاریع عن الناتجة

  ؛ السیاحیة
  .سلیمللتخلص من النفایات بشكل علمي و  إدارة جیدةتحقیق  - 4
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 :الفصل خالصة
 لما األقالیم، تنمیة عملیة في والمتوسطة تساهم الصغیرة المشاریعأن  من خالل ما سبق یمكننا القول    

كما  الحضاریة منها و  الریفیة المناطقمختلف  في مركزیة ال أنشطة إنتاجیة إقامة على ةمن قدر  به تتمیز
 وهي ،على البیئة مع ضرورة المحافظة نوعا ما العمل قوة تتواجد حیث والتوطن خاصیة االنتشارب تتمیز
  .تحقق تنمیة سیاحیة مستدامة بذلك
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                        دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة بوالیة :       فصل الثالثال
 جیجل

 

 
 55 

  تمهید
 اإلستراتیجیة الموقع جانب إلى هذا معتبرة بشریة وطاقات هائلة طبیعیة إمكانیات جیجل والیة تمتلك

 المستوى على هامة مكانة أكسبتها فهذه المؤهالت ،مطلة على البحر األبیض المتوسط نهاكو  الذي تحتله
 عجلة دفع في تهاإمكانیا ستغاللا إذا أحسن المستدامة الوطنیة التنمیة دعم خاللها من یمكن لذا الوطني،
 المشاریع إنشاء تشجیع على مجموعها في التنمویة ركزت المشاریع السیاحیة المستدامة ولقد التنمیة

 منها، المراد بالدور للقیام المشاریع الدافع لهذه یعطي الذي المحیطتهیئة  من انطالقا الصغیرة والمتوسطة
   .السیاحیة المستدامة التنمیة متطلبات تحقیق في تساهم به الذي للدور ونظرا
السیاحیة لفصل إلى دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة لذلك سنتطرق في هذا او 

  :المستدامة بوالیة جیجل من خالل المباحث التالیة 
  ؛والیة جیجلعام لتقدیم 
 ؛الصغیرة والمتوسطة بوالیة جیجل واقع المشاریع 
 السیاحیة المستدامة بوالیة جیجل المتوسطة في تحقیق التنمیةشاریع الصغیرة و دور الم. 
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  تقدیم عام لوالیة جیجل : المبحث األول
، هذه الطبیعیة والمؤهالتإلمكانیات تعرف والیة جیجل بطابعها السیاحي لتوفرها على العدید من ا

العوامل جعلت منها منطقة ذات مكانة سیاحیة بالرغم من أنها لم تأخد نصیبها الالزم من المشاریع 
نتناول فیما یلي إتجاه خالل إتباع تنمیة سیاحیة مستدامة، و السیاحیة بشكل یعزز من موقعها السیاحي من 

  ام لوالیة جیجل عرض عنحو التنمیة السیاحیة المستدامة، و  الجزائر
  إتجاه الجزائر نحو التنمیة السیاحیة المستدامة : المطلب األول

مد بشكل شبه كامل على مداخیل البترول  تإن الجزائر على غرار عدید من الدول في العالم  تع
، وهنا األزمة البترولیة للجزائربدایة ، وهي سنة 1986حتیاجات الجزائر حتى سنة اوالتي كانت تغطي 

  .بدأت تفكر في موارد أخرى خارج  قطاع المحروقات في إطار الحفاظ على الموارد الغیر المتجددة
في السنوات األخیرة بادرت الجزائر كغیرها من الدول بالتوجه نحو سیاسة التنمیة المستدامة في  

ین واجبات حمایة السیما في المجال البیئي، بعد أن أدركت أهمیة إقامة توازن بمعظم المجاالت الحیویة 
ستغالال أمثل بحیث تساهم في ااستغاللها ، و البیئة ومتطلبات التنمیة من خالل اإلدارة الحكیمة للموارد

الجزائر بصفة خاصة یواجه مشاكل خطیرة من حیث ة، وبما أن العالم بصفة عامة و عملیة التنمیة الشامل
لى كارثة إت الطبیعیة الكبرى مما قد یؤدي اختالل التوازناالبیئة وضیاع الموارد الطبیعیة و تدهور 

، جزءا مكمال للتنمیة في حد ذاتها یستوجب أن تكون حمایة البیئة في الجزائرإذ قتصادیة، یكولوجیة واإ
، إذ لم تعد فقط مسألة رفاهیة بل بسیاسات وممارسة التنمیةوثیقا ارتباطا فجمیع القضایا البیئة  مرتبطة 

  . )1(التربوي دي واالجتماعي و االقتصاأصبحت لها بعدها 
هتماما متزایدا باعتبارها اقد أصبحت السیاحة تعد أحد المجاالت التي شهدت في اآلونة األخیرة و 

 ،االقتصاديالمعول علیها للمساهمة في زیادة النمو د أهم موارد التنمیة المستدامة و أصبحت تشكل أح
، ة والسیاحة البیئیة تخدم البیئةفالبیئة الجیدة تخدم السیاح، ن البیئة تؤثر وتتأثر بالسیاحةباعتبار أو 

 .، فال بد من خلق موارد سیاحیة مع الحفاظ على البیئةخدم المجتمع الذي یتأثر بما حولهوبالتالي ت
، فهي ي السیاحي لهواة السیاحة البیئیةوتعد البیئة الطبیعیة في الجزائر من أهم مقومات الجذب ف

طبیعیة لى الثروة البیئیة الممیزة التي حباها اهللا بها من مناظر إالمقومات البیئیة بالنظر تمتلك العدید من 
مختلف فصول السنة، ، باإلضافة إلى المناخ المتنوع في تاریخیة، وتراث ثقافي ودیني غنيمواقع فریدة و 

                                                             
   WWW.hrdscussion.com/hr8992.html// : http/26/02/2015 22, 41:   التنمیة المستدامة )1(
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دارة وبالتالي فإنه مما یؤهلها أن تصبح من الدول الرائدة في هذا الصنف من السیاحة  البد من تخطیط وإ
هما في تحقیق عامال مو  لالستدامةسلیمة على المدى البعید لجعل السیاحة نشاطا إنمائیا قابال بیئیة جیدة و 

  .جتماعي دون أن یكون ذلك على حساب التطور البیئيالتطور االقتصادي واال
تنمیة المستدامة حیث تعمل الجزائر بدأت تتجه نحو مثل هذه السیاسة فانطالقا من المبادئ العامة للو 

عقالني للموارد السیاحیة المتاحة من أجل تلبیة الطلب السیاحي الحالي دون رهن  استغاللعلى ضمان 
بالسیاحة في الجزائر  االهتمامحیث تم تأسیس الدیوان الوطني للسیاحة بغرض  .مستقبل األجیال القادمة

تذلیل معوقات نموه  باعتباره رافدا مهما من ة، و السیاحالعمل على تعزیز دور قطاع و ، وتنمیتها  وتطویرها
لقد وضع الدیوان الوطني للسیاحة هدفا رئیسا لعمله وعیا منه بأهمیة السیاحة، و ، الوطني االقتصادروافد 

الحفاظ على التوازنات  ، یلبي ضرورةزائر تنمیة هذا القطاع ضمن منظور استدامة شاملوقد قررت الج
، كما تم إصدار ثالث قوانین في فیفري ) 1(الثقافیة للشعوب المستقبلیة والسالمة االجتماعیة و البیئة البیئیة و 
  :والمتمثلة في التي یمكن أن تجسد عملیا التنمیة المستدامة في القطاع السیاحيو  2003

: المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة الذي جاء بعدة  أهداف من بینها: 01-03القانون رقم  - 1
تطویر أشكال ، تنوع العرض السیاحي الجزائري ،تحسین مستوى المعیشة، المساهمة في حمایة البیئة

المتوازن للنشاطات تأمین القدرات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة، التطویر المنسجم و و  جدیدة للسیاحة
  )2( .إلخ...السیاحیة

السیاحیین للشواطئ والذي  واالستغالل لالستعمالالعامة الذي یحدد القواعد : 02-03القانون رقم - 2
ها، وتوفیر شروط تنمیة منالشواطئ قصد استفادة المصطافین  جاءت من بین أهدافه حمایة وتثمین

، تحسین خدمات إقامة واطئ تستجیب الحتیاجات المصطافینمتوازنة للشمنسجمة و 
  )3( .إلخ...المصطافین

 االستخدامه من بین أهدافوالمواقع السیاحیة و اطق التوسع المتعلق بمن: 03-03القانون رقم  - 3
، حمایة المقومات ضمان التنمیة المستدامة للسیاحة الموارد السیاحیة قصدالعقالني للفضاءات و 

                                                             
    http://www.ingdz.com,vbshowthread.phpt=5806،11 11/03/2015 45:التنمیة المستدامة في الجزائر، )1(
، المتعلق بالتنمیة السیاحیة المستدامة، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ 17/02/2003المؤوخ في  01-03القانون رقم  )2(

  .5، ص11العدد  19/02/2003
الجزائریة ، الجریدة الرسمیة ستغالل السیاحیین للشواطئستعمال واال، المتعلق باال17/02/2003المؤوخ في  02-03القانون رقم  )3(

  .9، ص11العدد  19/02/2003ادرة بتاریخ الص



                        دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة بوالیة :       فصل الثالثال
 جیجل

 

 
 58 

ن خالل استعمال التراث الثقافي الموارد السیاحیة مة، الحفاظ على التراث الثقافي و الطبیعیة للسیاح
سب مع تنمیة النشاطات منایاحیة، إنشاء عمران مهیئ ومنسجم و ریخي والدیني والفني ألغراض سالتاو 

  )1( .إلخ... الحفاظ على طابعه الممیزالسیاحیة و 
و هو جزء المخطط ) SDAT 2025(المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة كما تبنت الجزائر    

السیاحیة على المدیین  إذ یوضح هذا نظرة الجزائر للتنمیة )SNAT 2030(الوطني لتهیئة اإلقلیم 
  .لطویل في إطار التنمیة المستدامةاالمتوسط و 

   )2( :أهداف رئیسیة وهي) 05(ولقد جاء المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة ب 
  ؛بدیل للمحروقات اقتصادترقیة و  االقتصاديجعل السیاحة إحدى محركات النمو  
 ؛)الخ... الخدمات، الفالحة، الصناعات التقلیدیة(ثر العكسي على القطاعات األخرىالدفع بواسطة األ 
  ؛البیئةالتوفیق بین ترقیة السیاحة و 
  ؛الدینيتثمین التراث التاریخي و 
 التحسین الدائم لصورة الجزائر. 

   التعریف بوالیة جیجل  :المطلب الثاني
طرف تأسست حوالي القرن الرابع قبل المیالد من  السنین الفآ جیجل مدینة عریقة تعود إلى

  .الفینیقیین وقد كانت محطة للعدید من الحضارات التي نجد آثارها هنا وهناك على مستوى الوالیة
، فأول إسم أطلق على المنطقة هو إجیجلي یخ المنطقة یتمیز بحركیة كبیرة وغني باألحداثتار 

"IGIGLI"  فالشطر األول رینهي كلمة فینیقیة تتكون من شطو ، "I  " الشطر یعني جزیرة ساحلیة و
من األسماء منها         تعاقب الحضارات بعد ذلك أفرز عدد فهو یعني دائرة الحجر، و " إغیل"الثاني

 )3(. "جیجل " في األخیر و " ... خیخل"، "جیدري"

 

  

                                                             
، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة مناطق التوسع و المواقع السیاحیة، المتعلق ب17/02/2003المؤوخ في  03-03رقم  القانون )1(

  .14، ص11العدد  19/02/2003بتاریخ 
هي للتهیئة السیاحیة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة دراسة المخطط التوجی ، إستراتیجیة ترقیة القطاع السیاحي كأداةسالمي سمیر )2(

  .120، 119ص ص ،2012 ،بوالیة جیجل، رسالة ماجستیر، جامعة سطیف
 http://www. dewjijell. Dz / indexphp/ wilaya/ présent-wilaya, 15/04/2015, 14 :20  ،جیجل  ( 3 )  
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  )1(:والمتمثلة في  :االجتماعیة للوالیةالمعطیات االقتصادیة و  -أوال
الفالحة النشاط االقتصادي الرئیسي للوالیة حیث یقدر مجموع األراضي المستغلة في تعتبر  :الفالحة -1

  .من إجمالي مساحة الوالیة%  41,43أي نسبة  هكتار 99,022الوالیة ب  
مكانیات طبیعیة جد مهمة،تزخر والیة جیجل  بموارد و  :الصناعة -2 ن تصبح منطقة حیث تؤهلها أل إ

والموارد  السیاحة ،الفالحة ،البحریةالموارد المائیة و  ،هام فالغابات اقتصاديبالتالي قطب و  اقتصاديتوسع 
حدات للوالیة بإنشاء و  االقتصاديالتطور ة النشاطات الصناعیة و ن تساهم في ترقیأنها المنجمیة  من شأ

  .المصبرات والمواد الغذائیة ،معالجة الفلینتحویل و  ،للصناعة الصغیرة كوحدة مواد البناء
قتصادي مسجل على مستوى السجل التجاري اتعامل م 20121بوالیة جیجل وجود  سجل :التجارة -3

  .شخص معنوي 784شخص طبیعي و 19121منهم 
والیة جیجل تستحوذ من كلم  6510التي تقدر ب و البحریة الهامة  ةإضافة للمساح :الصید البحري -4

من  13هو ما یمثل طن سنویا و  20800ب ن الكتلة اإلجمالیة تقدر أعلى مواد بحریة كبیرة حیث 
  .اإلمكانیات الوطنیة  منها

  )2( :تتمثل في :جیجل ةالمواقع السیاحیة لوالیو  المتاحات -ثانیا
  طبیعیة تاحاتم -1
منصوریة غربا إلى واد زهور الزیامة  كلم فمن 120طبیعي على طول  امتداد :الشریط الساحلي   - أ

 50یظم الساحل الجیجلي و طبیعیة أخرى، نوادر وهناك و  طئ وخلجان منتشرة هناشرقا تصادفك  شوا
 .الشواطئ الصخریةطئ ذات الرمال الذهبیة الواسعة و شاطئ منها الشوا

جراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من زیامة المنصوریة إلى أمتمثلة في  :الكورنیش الجیجلي   -  ب
 .مل المواقع على المستوى العالميالعوانة تتخللها غابات الفلین یمتاز بندرة جماله فهو یعد من أج

كتشافها اكلم من مدینة جیجل، تم  35زیامة المنصوریة على بعدتقع بین العوانة و  :الكهوف العجیبة   -  ت
النقوش من عجائب الطبیعة من حیث الشكل و تعد و  ،43م عند شق الطریق الوطني رقم 1917سنة 

 .ة الستقبال زوارهامفتوحوهي اآلن مجهزة و  النوازل،د و التي صنعتها الصواع
على الطریق بزیامة هو یعود إلى مغارة واسعة مفتوحة لى ما قبل التاریخ و إموقع یعود  :غار الباز   -  ث

  .التربویةجل تطویر السیاحة العلمیة و أمنصوریة  تم تهیئته الستقبال كل فئات الزوار من 
المؤرخ في  67/786أنشأت هذه المحمیة بقرار الوالیة رقم  :المحمیة الطبیعیة بني بلعید  - ج

كلم عن مدینة  32م تقع بمنطقة رطبة على ساحل بلدیة خیري واد عجول على بعد 08/11/1997
هي محتواة داخل محیط منطقة التوسع السیاحي لبني بلعید، هكتار و  122، تتربع على مساحة جیجل

                                                             
.3المونوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة، ص)  1) 

. 8 -4ص صالسابق، المرجع  ) 2) 
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قتصادیة األوربیة، من طرف المجموعة اال" MEDNET" م في إطار مشروع1996ختیارها عام اتم 
 .نباتات جد نادرةهذه المحمیة باحتضانها الطیور و  تتمیز

  : تتمثل في :الجزر وشبه الجزر   - ح
  التي تدعى محلیا الدزیرةبالعوانة و  :الجزیرة الصخریة.  
  ندروأأیضا جزیرة برج بلیدة التي تدعى و توجد ببوالطیة و  :شبه الجزیرة.  
الراحة فالطابع المتمیز لغابات ة جذب للسیاح الوافدین للترفیه و هي محط :تازةالحظیرة الوطنیة    - خ

ار تتمیز بتنوع هكت 3807الحظیرة یساهم في تطویر السیاحة الجبلیة، تتربع الحظیرة على مساحة 
أخرى ذات نباتات العطریة و نوع من ال 137تركیبتها الحیوانیة حیث تحتوي على غطائها النباتي و 

نوع من األشجار  17التزییني، ستعمال الزخرفي و نوع من النباتات ذات اإل 20أهمیة طبیة، 
نوع من الثدییات من بینها  15نوع الفطریات و 135قتصادیة، شجیرات ذات األهمیة البیئیة واالالو 

 .ئیةالطیور المابین الجوارح و  نوع من الطیور موزعة 134نوع محمي من طرف القانون و 11
ستقبال الزوار إبتدءا من هیئت ال -  بلدیة العوانة - موقع سیاحي هام متواجد بكسیر: حظیرة الحیوانات  -  د

دة أنواع من الحیوانات النادرة م أهم ما یمیز هذه الحظیرة هو احتضانها لع 2006شهر جویلیة 
هذا ما ر المائیة و طیور موزعة بین الجوارح والطیو أشكال مختلفة من الوالمحمیة من طرف القانون و 

 .جعلها محطة لتهافت العدید من الزوار
ي كان مهنته النقش على م من طرف الحرفي شارل سالف الذ1865تم إنجازه  سنة  :المنار الكبیر  -  ذ

 .هدفه األساسي هو توجیه البواخر إلى بر األمانالحجارة و 
 :یة ثالثة بحیرات طبیعیةیوجد بالوال :البحیرات الطبیعیة -  ر
 ردائرة العنص( بني بلعید .( 
  القنار دائرة الشقفة(بحیرة غدیر بني حمزة.(  
  الطاهیر(بحیرة غدیر المرج(. 
بة المشعة على السیاحة الجبلیة تتمیز والیة جیجل بغابات كثیفة تمتاز بمناظرها الخال :أهم الغابات  -  ز

  :هكتار ومن أهم غاباتها 115.000الصید إذ تقدر مساحتها اإلجمالیة  بحوالي و 
 هكتار 1260الواقعة على الكورنیش بمنطقة العوانة تتربع على مساحة : غابة قروش.  
 هكتار بجمیلة   8928تتربع على مساحة : غابة تامنتوت.  
 ببلدیة خیري واد عجول: یدمغابة إ.  
 غابة بوحنش بالعوانة.  
  مشاط بالمیلیةغابة بني فرقان و.  
 غابة الماء البارد بتاكسانة.  
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 غابة القرن ببلدیة غبالة.  
هكتار، 43700الصنف الرئیسي لغابات الوالیة هو البلوط الفلیني حیث تقدر المساحة اإلجمالیة ب 

  .أما باقي األصناف فتتمثل في بلوط الزرن األخضر، الصنوبر البحري
السیاحیة  لتنمیةحیوانیة متنوعة یمكن بفضلها لعب دور هام في ااتیة و تتمیز هذه الغابات بثروة نب

  .االستجمامیةالتجوالیة و ، الصید خاصة الصحیة، الدراسیة،الغیر الشاطئیة 
 متاحات ثقافیة  -2

والیة جیجل لیست سیاحیة من أجل قدرة طبیعتها فحسب بل هي كذلك الحتوائها على مواقع و معالم 
  .تاریخیة و أثریة  ناتجة عن تعاقب عدة حضارات علیها

  )1( :ترات سابقة متعاقبة والمتمثلة فيتعود لعدة ف : األثریةالتاریخیة و  المواقع  -  أ
  فترة ما قبل التاریخ  
 موقع تامیال ببلدیة األمیر عبد القادر.  
 طانیجبل مزغ.  
 لةكهوف الشتاء ببلدیة جیم.  
 الكهوف العجیبة بالزیامة المنصوریة.  
 الفترة الفینیقیة  
 مقرانأحمد میدة في جبل سیدي قبر بحالة ج.  
 ثار میناء فینیقي بجیجلآ.  
 رابطة بلدیة جیجلمقبرة فینیقیة بال.  
 الفترة الرومانیة  
  بالزیامة منصوریة"  ةشوب"أثار مدینة رومانیة.  
  جیجلببلدیة فسیفساء بالطوالبیة. 
 فترة األتراك  
 قبر الباي عصمان بوالد عواط.  
 االستعماریة الفترة  
  االفم من طرف شارل س 1865المنار الكبیر لرأس العافیة تم بناؤه سنة.  
  التحریر الوطنیة ةفترة ثور:  
 مخابئ للجیشمستشفیات و  ،مغارات مهیأة الستقبال المجاهدین. 

  
                                                             

.9، صالسابقالمرجع  ) 1) 
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  النصب التاریخیة بوالیة جیجلقع األثریة و الموا :)04(جدول رقم 
التسمیة   طبیعة المكان  البلدیة

  الحالیة
  الحضارة  الترتیب  المحتوى

 آثار مدینة شوبا   أرزیو  موقع  زیامة منصوریة
 حائط بیزنطي 
 أحجار ، مقابر  

  الرومانیة  غیر مصنف

الكهوف   موقع طبیعي
  العجیبة

مصنف   _
12/04/1948 

أمر رقم 
في  67.281

20/12/1967  

_  

  _  غیر مصنف  _                 بیدة  موقع  إراقن
 1500مقبرة مساحتها   بوشقایف  موقع  بن یاجیس

  2م
  رومانیة  غیر مصنف

  رومانیة  غیر مصنف  _  صیدا  ناضور  موقع
  قرطاجة  غیر مصنف  _             1الرابطة   موقع  جیجل

  قرطاجة  ضرورة التصنیف  _  2الرابطة   موقع

دار الباطح   موقع
  طوابیة

التنوع في آثار 
  البناء

  رومانیة  غیر مصنف

صناعات ما قبل   مزغیطان  موقع
  التاریخ

ما  –رومانیة   غیر مصنف
  قبل التاریخ

آثار بنایة غیر   القصر  نصب تاریخي
  معروفة

  رومانیة  غیر مصنف

آثار قدیم یوناني    بومارشي  نصب تاریخي
  روماني

ما قبل   غیر مصنف
  اإلستعمار

  _  غیر مصنف  مدخل الثكنة  _  نصب تاریخي
، أحجار، مقابر  حجر بن سالم  موقع

ثوابیت من 
  األحجار

  رومانیة  غیر مصنف

بقایا بنایة یونانیة   الزان راس  موقع  جیملة
، رومانیة، أحجار،حائط

  ثابوت من الحجارة

  غیر محددة  غیر مصنف

  األتراك  غیر مصنف  مسجد قدیم  _  نصب تاریخي
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  للدراسة  غیر مصنف  مسجد محلي  الحد  نصب تاریخي
األمیر عبد 

  القادر
موجهة شرق غرب،  قبور 03  تاملیلة  مقبرة كبیرة

بقایا صناعات ما قبل 
  ، قطع من الرخامالتاریخ

  ما قبل التاریخ  غیر مصنف

  _  غیر مصنف  قبور  قبور النصارى  موقعال  أوالد عسكر
  _  غیر مصنف  _               عین مداویة  موقع  أوالد یحیى

الجمعة بني 
  حبیبي

طاش یحیى   موقع
  هوم

  للتحدید  غیر مصنف  _

  للتحدید  غیر مصنف  _        تایلمنعیسى   موقع
األصنام   موقع  سیدي معروف

  المایدة
  _  غیر مصنف  قطع نقدیة

 05آثار على مساحة   تایراو  موقع  سطارة
  هكتارات

  رومانیة  غیر مصنف

  _  ضرورة التصنیف  بقایا منازل  تیسلیل  موقع
  .11، 10ص ص ، مرجع سبق ذكره،المنوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل :المصدر

  )1( :تتمثل في: الهیاكل الثقافیة   -  ب
 متحف كتامة  

یة أسسها الشیخ عبد الحمید كان في األصل مدرسة قرآن هو المتحف الوحید على مستوى الوالیة
بعد و ، للمكتب الثاني للجیش الفرنسيبعد الحرب التحریریة أصبح مقرا ، و م1939إبن بادیس عام 

حیث حولت إلى مقر م 1993للصغار الصم البكم إلى غایة اإلستقالل عادت لنشاطها األول ثم مدرسة 
  .لمتحف جیجل

 دار الثقافة عمر أوصدیق   
و تضم ثالث ورشات  م 2007سبتمبر  04أفتتحت یوم  –بلدیة جیجل  –مقرها بحي العقابي 

، ترنأخرى لألنثمطالعة و  ، كما تضم قاعةشكیلیةورشة للفنون التورشة للموسیقى و ، ورشة للرسم: هيو 
ة مكاتب أیضا تحتوي على عدمقعد و  1080اعة عروض فنیة تحتوي إضافة إلى قاعة محاضرات و ق

  .كمكتب النشاطات الثقافیة
 الصناعات التقلیدیة  

الطابع السیاحي الممیز لها جعل الحرفیین یتفننون في الثروات التي تزخر بها الوالیة و إن تنوع 
، الصناعات ألواني الخشبیة، صناعة الساللةصناعة ا: همهاتلفة من األدوات التقلیدیة أإبداع أنماط مخ

  .، صناعة األدوات الخشبیةلدیة، صناعة الفخار والمزهریاتالج
                                                             

.10، 9ص ، صالسابق المرجع) 1) 



                        دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة بوالیة :       فصل الثالثال
 جیجل

 

 
 64 

تطویر میة التي تعطیها الدولة لتنمیة و األهو ) ...، الطینالفلین، الخشب(إن وفرة الموارد األولیة 
طریق تنظیم معارض جاتهم عن بیع منتو  اع التقلیدي، كالتزامها بمساعدة الحرفیین وتصریفهذا القط

قتناء مختلف وسائل حتى دولیة والتسهیالت الضریبیة الممنوحة والمساعدات المقدمة الجهویة، وطنیة و 
  .ستثمار في هذا القطاعلتحفیز اال اإلنتاج كلها عوامل هامة

  لمحلیةالمواسم ااألعیاد و   
هو العید المحلي د األكثر شیوعا بالمنطقة و ل العیالتقالید الثقافیة الجیجلیة تتمحور عادة حو 

مؤخرا أصبحت تحتفل أیضا بعید الفراولة نظرا به في جو كله حیویة و  تحتفلللسمك الذي تنظمه الوالیة و 
  .ج الوفیر للوالیة في هذا المنتوجلإلنتا

  مناطق التوسع السیاحي لوالیة جیجل: المطلب الثالث
، وقامت بدراسة هذه المناطق على المستوى الوطني منطقة للتوسع السیاحي 174نشاء إتم 

م، ووالیة 1988المؤرخ في نوفمبر 232 -88: ق رقمالمؤسسة الوطنیة للدراسات السیاحیة المصنفة وف
 4885جمالیة إمنطقة للتوسع السیاحي، أقرها المرسوم السابق بمساحة  19جیجل وحدها تحتوي على 

حلي بمساحات متفاوتة، ویرتكز تواجدها في المنطقة الغربیة، كما هكتار، تتموضع كلها على الشریط السا
  :یوضحها الجدول التالي

  توزیع مناطق التوسع السیاحي لوالیة جیجل ):05(الجدول رقم 
  تسمیة

  المنطقة
    الموقع

  الدائرة  البلدیة  )هكتار(جمالیةالمساحة اإل
  88  زیامة منصوریة  زیامة منصورة  الواد دار

  67  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  بوبالطن
  62  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  تازة

  141  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  الولجة
  129  العوانة  العوانة  برج بلیدة

  67  العوانة  العوانة  أفتیس
  167  العوانة  العوانة  العوانة

  140  العوانة  العوانة  عربید علي
  166  جیجل  جیجل  عدوان علي

  26  جیجل  جیجل  النارأوالد بو 
  73  جیجل  جیجل  كازینو
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  116  جیجل  جیجل  بني قاید
  55  جیجل  جیجل  رأس العافیة

  391  الطاهیر  األمیر عبد القادر  تاسوست
  705  الطاهیر  الطاهیر  أشواط

  203  الشقفة  سیدي عبد العزیز  سیدي عبد العزیز
  480  الشقفة  القنار  القنار

  482  العنصر  عجولخیري واد   بني بلعید
  1327  المیلیة  المیلیة  واد الزهور
  4885  المجموع
   .الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجلمدیریة السیاحة و  :المصدر

عداد تقریر حول وضعیة هذه المناطق تم عرضه إبالسیاحة مدیریة خالل السنة الماضیة  قامت 
  :تقسیم هذه المناطق كما یلي قتراحإعلى الوزارة، حیث قدمت من خالله 

  مناطق ذات أولویة -أوال
هكتار، وهي واد  2235در ب جمالیة تقإمناطق تكون ذات أولویة بمساحة  )07(تتمثل في 

  :موضحة في الجدول التالي. تاسوست، رأس العافیة، عربید علي، العوانة، أفتیس ودار الوادزهور، 
  بوالیة جیجل مناطق ذات أولویة للتوسع السیاحي :)06(جدول رقم

  تسمیة
  المنطقة

المساحة   الموقع
  جمالیةاإل

الطابع القانوني 
  للمنطقة

وجود دراسة للتعبئة 
  الدائرة  البلدیة  السیاحیة للمنطقة

 03ال ملك للدولة إ  هكتار 88  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  دار الواد
هكتارات تم بیعها 

  لخواص

  المنطقة قید الدراسة

أغلبها ملكیة عامة   هكتار 67  العوانة  العوانة  أفتیس
مع وجود بعض 

  الملكیة الخاصة

  تجاوزتها األحداث

 167  العوانة  العوانة  العوانة
  هكتار

جزء ملك عام للدولة 
جزء خاص للدولة 

  جزء ملك للخواص

  الدراسة أنجزت
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 140  العوانة  العوانة  عربید علي
  هكتار

عمومي  جزء ملك
  للدولة

  جزء ملك للخواص

  المنطق قید الدراسة

الجزء األكبر خاص   هكتار 55  جیجل  جیجل  رأس العافیة
  واآلخر ملك عمومي

  المنطقة قید الدراسة

 391  الطاهیر  األمیر عبد القادر  تاسوست
  هكتار

جزء ملك عمومي 
  للدولة

جزء مزرعة 
نموذجیة ملكیة 

  خاصة

جزء من المنطقة تم 
والباقي قید دراسته 

  الدراسة

 1327  المیلیة  المیلیة  واد زهور
  هكتار

  غیر مبرمجة  ملك عمومي للدولة

  .21ص  ، مرجع سبق ذكره،المنوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل: المصدر

ه شارة فان هذه المناطق قد تمت لها عملیة الرفع الطوبوغرافي والتحقیق القطاعي، كما أنلإل
في أساسا هامة متمثلة مؤهالت نها تضم ائلة التي تتمتع بها فإالسیاحیة اله لى المتاحاتباإلضافة إ

  .ستثمارإنجاح مختلف أنواع اإلالطرق والشبكات المختلفة، التي تساهم في 
  مناطق ثانویة -ثانیا

لمتبقیة تم اقتراحها كمناطق ثانویة تستغل من طرف الهیئات المحلیة مثل ا) 12(وهي المناطق 
"CALPIRF " السیاحي أو في مشاریع ذات أهمیة  االستثمارالجیوب المتبقیة فیها سواء في الستغالل

األشواط، عدوان  ،هكتار وهي بني بلعید، سیدي عبد العزیز، القنار 2593جمالیة للمنطقة، مساحتها اإل
  .النار، تازة، الولجة، بوبالطن وبرج بلیدةعلي، كازینو، بني قاید، أوالد بو 
  بوالیة جیجل المناطق الثانویة للتوسع السیاحي :)07(جدول رقم

المساحة   الموقع  تسمیة المنطقة
  االجمالیة

الطابع القانوني 
  للمنطقة

وجود دراسة للتهیئة 
  الدائرة  البلدیة  السیاحیة للمنطقة

خیري واد   بني بلعید
  عجول

أغلب  منطقة فالحیة  هكتار 482  العنصر
أراضیها خاصة 
والباقي ملك عمومي 

  للدولة

  التوجد
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سیدي عبد   سیدي عبد العزیز
  العزیز

  التوجد  ملك للدولة  هكتار  203  الشقفة

وجود جزء لجزء   ملك عمومي للدولة  هكتار 480  الشقفة  القنار  القنار
منها الصنوبر وبلدیة 

  سیدي عبد العزیز
  ملك للدولة 90  هكتار 706  الطاهیر  الطاهیر  األشواط

  ملك للخواص 10
  ال توجد

ملك عمومي  90  هكتار 166  جیجل  جیجل  عدوان علي
  للدولة

  ملك للخواص 10

  ال توجد

هكتار  73  جیجل  جیجل  كازینو
تقطعها السكة 

  الحدیدیة

أغلبها خاصة 
والجزء المتبقي ملك 

  عمومي للدولة

  ال توجد

ملك عمومي للدولة   هكتار 166  جیجل  جیجل  بني قاید
وأغلبها ملك 

  للخواص

  ال توجد

  ملك عمومي للدولة  هكتار 62  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  تازة
  ملكیة خاصة

  ال توجد

أغلبها ملكیة خاصة   هكتار 26  جیجل  جیجل  النارأوالد بو 
والجزء المتبقي ملك 

  عمومي للدولة

  ال توجد

للدولة ملك عمومي   هكتار 141  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  الولجة
  وأغلبها خاص

  ال توجد

 posدرست ضمن   ملك عمومي للدولة  هكتار 67  زیامة منصوریة  زیامة منصوریة  بالطنبو 
  أزیر وبوبالطن

  ملك عمومي للدولة  هكتار 129  العوانة  العوانة  برج بلیدة
  ملك خاص

  ال توجد

  .22ص  ، مرجع سبق ذكره،المنوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجل :المصدر
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  :هذا التقسیم جاء نتیجة من العوائق المتمثلة فين إ
 وجود مراكز عمرانیة، تجمعات ثانویة، مناطق مشغولة بطرق غیر شرعیة. 
 المنطقة المحادیة لمیناء جن جن، محطة معالجة (مشاریع مستقبلیة ذات أهمیة تخدم الصالح العام

 ).المیاه، محطة التصفیة
 مساحات فالحیة ذات مردودیة كبیرة. 
  ط الكهرباء ذو الضغط العالي، هاته خخط الغاز،  ،43السكة الحدیدیة، الطریق الوطني رقمخط

 .األخیرة التي تساهم في تقلیص المساحات القابلة للتهیئة

  قتراح مناطق توسع سیاحي جدیدةإ - ثالثا
 ما یالحظ من خالل ما سبق هو التركیز على السیاحة الشاطئیة، حیث أن جمیع المناطق تقع

ه من أراضیها  80مال األنواع األخرى من السیاحة بالرغم من كون الوالیة على الشریط الساحلي للوالیة، وإ
قتراح مناطق توسع غنیة، متنوعة ومتكاملة مما یؤدي إلى التفكیر في إمكانیات سیاحیة وتتمتع بإ جبلیة

العلمیة، العالجیة، سیاحة  التجوالیة، ( جدیدة في الجبال من شأنها خلق أنواع جدیدة من السیاحة
  .حداث توازن بین مناطق الوالیةإ ستغالل المتاحات السیاحیة و إوهذا من أجل ...) الصید

من قبل مدیریة السیاحة لوالیة جیجل على وزارة للتوسع السیاحي طق المقترحة االمن :)08(رقم  جدول
  .السیاحة

الطبیعة   االرتفاع  المساحة  البلدیة  المنطقة
 القانونیة
  للمنطقة

النشاطات 
  السیاحیة

  مالحظة

  السیاحة التجوالیة  غابیة  م 684  هكتار 50  العوانة  قدوش
  سیاحة الصید
  سیاحة صحیة

  السیاحة العلمیة

  
  

السیاحة 
  الجبلیة

زیامة   بطاشة
  منصوریة

  غابیة  م 666  هكتار 40

  غابیة  م 924  هكتار 50  راقنإ  الركیز
  غابیة  م 875  هكتار 60  وجانة  جنان عباد

  .23ص ، مرجع سبق ذكره لمنوغرافیا السیاحیة لوالیة جیجلا :المصدر
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  المتوسطة بوالیة جیجل واقع المشاریع الصغیرة و : المبحث الثاني
، المشاریع المتوسطة بوالیة جیجلتعداد المشاریع الصغیرة و سنتطرق في هذا المبحث إلى تطور 

  .اإلنجاز والمتوقع إنجازهاقید المتوسطة السیاحیة الصغیرة و 
  المتوسطة بوالیة جیجلتطور تعداد المشاریع الصغیرة و : المطلب األول

 بعد التحوالت المتوسطة وخاصة الصغیرة المشاریع لقطاع الوالیة تهأول الذي الكبیر هتماماال إن 
 هذه المشاریع تعداد تطور على إیجابا نعكستا والتي ،الجزائر في االقتصادیة السیاسة عرفتها التي الكبیرة

  .قتصادیةمختلف النشاطات اال التطور هذا شمل ولقد
)2014 –2007(بوالیة جیجلتطور عدد المشاریع الصغیرة و المتوسطة  :)09(جدول رقم   

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 
نوع 
 المشاریع

 خاصة 5778 6192 6594 7245 7824 8319 9102 9915
 عامة 8 8 8 7 7 7 7 7
 المجموع 5766 6200 6602 7252 7831 8326 9109 9922

.)2014-2007(الصناعة التقلیدیة و المتوسطة قتصادیة، وزارة المؤسسات الصغیرة و المعلومات اال ةنشری :المصدر  

المتوسطة العامة في و ستقرار في عدد المشاریع الصغیرة أن هناك ا) 09(نالحظ من الجدول رقم 
 7إلى  2010بعد ذلك سنة مشاریع فقط ، لینخفض  8التي یقدر عددها ب و  )2009–2007(السنوات 
لتعداد العام للمشاریع الصغیرة ، كما نالحظ زیادة في ا2014بقي نفس العدد إلى غایة مشاریع و 

 .)2014- 2007( ند المشاریع الخاصة خالل السنواتالمتوسطة التي تبرز بوضوح عو 
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الخاصة حسب مجموعات شعب النشاط إلى  المتوسطةشاریع الصغیرة و تــــوزیع الم ):10(جدول رقم 
  28/12/2014غایة 

المشاریع الصغیرة عدد   مجموعات الشعب
  للقطاع الخاصالمتوسطة و 

  مالحظات  )%( النسبة

  النقل والمواصالت   3766.  6581  خدمات
 التجارة 
 الفندقة واإلطعام 
 خدمات للمؤسسات 
 خدمات للعائالت 
 مؤسسات مالیة 
 أعمال عقاریة 
  خدمات للمرافق

   الجماعیة
البناء واألشغال    20.59  2041  البناء واالشغال العمومیة

   العمومیة
 المناجم والمحاجر   10.83  1073  الصناعة

 الحدید والصلب 
  مواد البناء 
  مطاط -كیمیاء -  

 بالستیك
  الصناعة الغذائیة 
  النسیجصناعة 
 صناعة الجلد 
   صناعة الخشب

 والفلین والورق
 صناعة مختلفة   

   الفالحة والصید البحري   2.12  211  الفالحة والصید البحري
خدمات ذات الصلة 

  بالصناعة
09  0.09    خدمات األشغال

 البترولیة
 المیاه والطاقة 

   المحروقات
  /  100  9915  المجموع
 .10ص ، 2014، مرجع سبق ذكره صادیة،قتنشریة المعلومات اال :المصدر
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الخاصة حسب مجموعات شعب النشاط إلى  المتوسطةشاریع الصغیرة و الم نسبة تــــوزیع  :)01(شكل رقم 
  28/12/2014غایة 

  
   )10(عتماد على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبتین باال :المصدر

المرتبة الثانیة و  %66ب بحصة تقدر یحتل المرتبة األولى الخدمات قطاع نالحظ من الشكل أن 
حتلت المرتبة الثالثة بحصة تقـدر اصناعة أمــا ال ،% 21األشغال العمومیة بحصة تقدر بـ البناء و قطاع 

، في حین الخدمات ذات الصلة بالصناعة  فتمثل %2بالصید البحري تقدر نسبتها والفالحة و  ،% 11بـ 
  .  فقط  %0.09نسبة ضئیلة جدا تقدر ب 

القطاع المتوسطة ذات العالقة بالصغیرة و من بین هذه المشاریع نبین تطورعدد المشاریع و 
  .)2014- 2007(السیاحي خالل الفترة 

)2014 – 2007( المتوسطة ذات العالقة بالقطاع السیاحياریع الصغیرة و عدد المش :)11( جدول رقم  
خدمات  

المرافق 
 الجماعیة

اإلطعامالفندقة و   خدمات للعائالت النقل   
المواصالتو   

 إسم المؤسسة 

 12 234  162  2960 2007 
 15 260  171  2995 2008 
 17 278  192  3061 2009 
 22 306  222  3269 2010 
 30 366  247  3406 2011 
 30 431  267  3517 2012 
 30 560  310  3642 2013 
 31 570  395  3799 2014 

)2014 - 2007( ،قتصادیة، مرجع سبق ذكرهالمعلومات اال نشریة: المصدر  

66%
21%

11% 2%0%

خدمات  البناء والألشغال العمومیة 

الصناعة  الفالحة والصید البحري 

خدمات ذات الصلة بالصناعة 
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ات العالقة بالقطاع السیاحي بوالیة جیجل تطور المشاریع الصغیرة والمتوسطة ذ: )02(شكل رقم 
)2007-2014(  

 
)11(من إعداد الطالبتین بناء على معطیات الجدول رقم : المصدر  

المتوسطة ذات من إجمالي المشاریع الصغیرة و  % 79المواصالت یمثل یوضح الشكل أن النقل و 
من هذه المشاریع  % 12، فیما تمثل نسبة خدمات العائالت قة بالقطاع السیاحي بوالیة جیجلالعال

  خاصة بخدمات المرافق الجماعیة  %1المقدرة ب أما النسبة المتبقیة منها و  %8اإلطعام فتمثل الفندقة و و 
  المتوسطة السیاحیة قید اإلنجاز المشاریع الصغیرة و : الثاني المطلب

، إذ تم تسجیل جل عدم استقرار في وتیرة إنجازهاتشهد المشاریع السیاحیة على مستوى والیة جی
ص منها ما هو متوقف بسبب جملة من المشاكل التي واجهتها فیما یخبعض المشاریع بصدد اإلنجاز و 

 : مر بخمسة مشاریع كما یليیتعلق األالمشاریع قید اإلنجاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

79%

8% 12%

1%

النقل و المواصالت

الفندقة و اإلطعام 

خدمات للعائالت

حدمات المرافق الجماعیة 
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  28/12/2014إلى غایة المتوسطة السیاحیة قید اإلنجاز المشاریع الصغیرة و  :)12(جدول رقم 
لقب إسم و   الرقم

  المستثمر
نوع   الموقع

  المشروع
عدد 

  األسرة
مناصب 
الشغل 

الممكن 
  استحداثها

  تكلفة المشروع
  

تاریخ 
  البدایة

 نسبة
تقدم 

  األشغال

م .م.ذ.ش  01
المركب 
السیاحي 

" الصغیر 
قریة نور 

  "الدین 
  
  

  % 90  2009  12500600.00  12  90  نزل ریفي  الرابطة جیجل

عیاش مولود   02
  خوانهإ و 

زیامة 
  منصوریة

منزل 
سیاحي 
  مفروش

16  12  14325660.00  _  95 % 

قریة   تاسوست  قرین السعید  03
(عطلال

57 (
مقصورة 
  سیاحیة

456  50  31500000.00  1997  10 % 

141560000.0  12  38  فندق  جیجل  براهیمامرابط   04  
0  

_  70 % 

199886260.0  86  600  /  /  /  المجموع
0  

   

  .17، ص2014لسنة الصناعات التقلیدیة و  مدیریة السیاحةل ةالسنوی الحصیلة :المصدر

   تقدر ب 2014اإلنجاز لسنة المتوسطة السیاحیة قید و یبین الجدول أن عدد المشاریع الصغیرة 
التي تدعم الطاقة اإلیوائیة للحظیرة الفندقیة دج و  218886260.00مشاریع التي تقدر تكلفتها ب  )04(

منصب شغل مباشر هذا فضال  86كما سوف یسمح استالم هذه المشاریع بتوفر  سریر 600الحالیة ب 
   .المناصب الموسمیةالمناصب غیر المباشرة الموسمیة و عن 

لى جانب هذه المشاریع سجلت مجموعة أخرى من المشاریع التي شو  رع فیها إال إن العمل بها إ
 .الجدول الموالي یوضح هذه المشاریع، و إلى یومنا هذا نظرا لمواجهتها بعض الصعوباتلم یكتمل توقف و 
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  المتوقفة عن اإلنجاز السیاحیة المتوسطةالمشاریع الصغیرة و  :)13(جدول رقم 
الر
  قم

إسم 
المستثم

  ر

نوع   الموقع
المشرو 

  ع

عدد 
األسر 

  ة

مناصب 
الشغل 

الممكن 
  إحداثها

تاریخ   التكلفة المشروع
بدایة 

  األشغال

بة نس
التقدم في 

األشغال
(%) 

  مالحظات

بونعاس   01
جمیلة 

المولودة 
  بوزیدي

    65    30000000.00  16  40  موتیل  أشواط

02 
 
 
  

خنیفرة 
  خدیجة

الجزء     15000000.00  14  108  فندق  جیجل
األول 
  مستغل

  مشكل التمویل

 فرج اهللا  03
  عمار

120000000.0  20  140  فندق  جیجل
0  

طاب تجدید   75  
  رخصة البناء

بلمدرك   04
  حسین

170000000.0  33  120  فندق  الطاهیر
0  

  األشغال متوقفة  60  

بواب   05
  الشریف

حدیقة   تاسوست
  التسلیة

شغال متوقفة األ  -    25000000.00  38  /
 بسبب مشكل

القضیة التمویل و 
أمام العدالة 

سترجاع ال
  رضیةاأل

زازوة   06
  محمد

الرابطة 
  جیجل

شغال متوقفة األ  20    13350000.00  20  61  فندق
بسبب مشكل 

  التمویل
  

بودودة   07
الطاهر 

خوانهو    إ

سیدي 
عبد 

  العزیز

125000000.0  35  144  فندق
0  

أشغال متوقفة   15  
بسبب مشكل 

توفي (التمویل 
  )الشركاءمن  2
  

  أشغال متوقفة  22    87210000.00  20  72  فندق  المیلیةزعیمش   08
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  محمد
خنیفر   09

  مسعود
  أشغال متوقفة  30    86000000.00  35  110  فندق  المیلیة

بوشلیق   10
  بوعزیز

  36800000.00  30  102  فندق  تاسوست
  

  أشغال متوقفة  10  

خنیفر   11
  مختار

  أشغال متوقفة  60    79100000.00  35  110  فندق  المیلیة

ورثة   12
بوحلیسة 

 العربي
 
  

أفتیس   
  )العوانة(

أشغال متوقفة   30    12000000.00  10  40  موتیل
بسبب التمویل 

صاحب (
  )المشروع متوفي

13 
 
  

قطیش 
  محمد

سیدي 
  معروف

  أشغال متوقفة  60    50000000.00  20  72  فندق

المج
  موع

-  -  -  112
0  

326  -  -  -  -  

  .26، ص2012الصناعات التقلیدیة لسنة و  النهائیة لمدیریة السیاحةالحصیلة : المصدر

یؤدي إلى العراقیل التي أوقفت هذه المشاریع سوف الجدول السابق أن رفع الصعوبات و یبین و 
   .منصب شغل 326، كما أن إعادة تفعیل هذه المشاریع سوف تخلق سریر إضافیة 1120إتاحة 

  المتوسطة السیاحیة المتوقع إنجازها و المشاریع الصغیرة : الثالمطلب الث
ستثماریة في المجال السیاحي التي حظیت بالموافقة من طرف اللجنة تمثل هذه المشاریع اال

، كما تخضع هذه المشاریع في ضبط العقارو ترقیة االستثمار و  الوالئیة للمساعدة على تحدید الموقع
  " ANDT" الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیةإنجازها إلى معاییر برنامج التهیئة المعد من طرف 

 ضبط العقارستثمار و ترقیة االعدة على تحدید الموقع و التعریف باللجنة الوالئیة للمسا -أوال
"CALPIREF"  

المتضمن تنظیم لجنة المساعدة  2010جانفي  12المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفیذي رقم 
سیرها حسب المادة األولى یهدف هذا المرسوم إلى تنظیم وتشكیلها و الموقع وضبط العقار على تحدید 
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ستثمارات وضبط العقار وتشكیلها وسیرها وتدعى في صلب ترقیة االعدة على تحدید الموقع و لجنة المسا
  )1(: تتمثل فينیة تبین مهام اللجنة و المادة الثا، و "اللجنة"النص 
 ؛أو المحدود على األراضي المتوفرةمتیاز عن طریق المزاد العلني منح اال إقتراح 
 ؛جیة اإلستثمار على مستوى الوالیةتحدید إستراتی 
  ستعمال الرشید للعقار الموجه لإلستثمار في إطار اإلستراتیجیة التي تحددها االالمساهمة في الضبط و

 ؛ارعتببعین االالوالیة مع أخذ التجهیزات العمومیة على الخصوص 
  عن طریق الوزیر إقتراح كل طلب إمتیاز محتمل یمنح بالتراضي على المجلس الوطني لإلستثمار

 ؛ستثماراتالمكلف بترقیة اال
  ؛ستثماریة علیهااضي التي سیتم إقامة المشاریع االمساعدة المستثمرین في تحدید موقع األر 
  لمستثمرین بواسطة كل تحت تصرف ا لالستثماروضع المعلومات المتعلقة بتوفیر العقارات  الموجهة

 ؛وسیلة إتصال
 ؛قییم سیر السوق العقاریة المحلیةت 
 ؛دیدة على الحكومة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماإقتراح إنشاء مناطق صناعیة ج 
 ؛للتشریع و التنظیم المعمول بهما إقتراح إنشاء مناطق نشاطات جدیدة طبقا 
 ؛اریة وتقییمهاستثممة المشاریع االمتابعة إقا 
 ؛ستثماریة الجاریةمتابعة إنجاز المشاریع اال 
 ستثماریةمعاینة بدئ نشاط المشاریع اال. 

 

 

 

 

  
                                                             

ستثمارات ترقیة االالموقع و جنة المساعدة على تحدید المتعلق بتنظیم ل 2010جانفي  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفیدي رقم  )1(
  .08، ص4یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد تسییره، الجر وضبط العقار وتشكیلها و 
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  "CALPIREF"الملفات المودعة على مستوى  -ثانیا
  31/03/2015إلى " CALPIREF"الملفات المودعة على مستوى لجنة  :)14(جدول رقم 

  الملفات المودعة على مستوى أمانة اللجنة
المساحات المطلوبة   )دج ( التكلفة اإلجمالیة  عدد الملفات

  )بالهكتار(
  عدد مناصب الشغل

2246  141518923  45835.5012  44027  
  الملفات المقبولة

المساحات المطلوبة   )دج ( التكلفة اإلجمالیة  عدد الملفات
  )بالهكتار(

  عدد مناصب الشغل

08  5857204  21.2155  2410  
  ترقیة اإلستثمار لوالیة جیجل مدیریة التنمیة الصناعیة و  :المصدر

حدید یوضح الجدول عدد المشاریع السیاحیة المودعة على مستوى اللجنة الوالئیة للمساعدة على ت
بتكلفة إجمالیة مشروع و  226والمقدر عددها ب " CALPIREF"ضبط العقار الموقع وترقیة اإلستثمار و 

فیما قدرت المساحة المطلوبة إلنجاز هذه المشاریع بحوالي  دج 141518923قدرت بحوالي 
، كما یوضح عدد منصب شغل 44027ستحداث حوالي التي بإمكانها اهكتار و  45835.5012

  .مشاریع 8قبولة التي قدر عددها ب المشاریع الم
دد ة اإلجمالیة، ع، التكلفصل في هذه المشاریع من حیث اإلسم، الموقعفوفي الجدول التالي ن

   .المساحة المطلوبة إلنجازهامناصب الشغل و 
 

  "CALPIREF"المشاریع المقبولة من طرف  :)15(جدول رقم 
المساحة   نوع المشروع  الرقم

  )m2(المطلوبة 
دج 103(التكلفة   الموقع

(  
  مناصب الشغل

مخطط شغل   8195.00  نزل ریفي  01
األراضي 
  )pos(مزغیطان 

252000  60  

منطقة التوسع   19880.00  جد فاخرة مجمع إقامات  02
  السیاحي العوانة

362300  17  

منطقة التوسع   18190.00  )نجمتین(مركب سیاحي    03
  السیاحي العوانة

334972  500  

  190  645000منطقة التوسع   31350.00  )نجمتین(فندق   04
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  السیاحي العوانة
منطقة التوسع   43980.00  )نجمتین(مركب سیاحي    05

  العوانةالسیاحي 
750116  187  

منطقة التوسع   17930.00  وحدة تجاریة جواریة   06
  السیاحي العوانة

133715  270  

منطقة التوسع   45280.00  )أربع نجوم ( فندق   07
  السیاحي العوانة

1404235  960  

منطقة التوسع   27350.00  )نجمتین(فندق   08
  السیاحي العوانة

1974866  226  

  2410  5857204  /  212155.00  /  المجموع
  ترقیة اإلستثمار لوالیة جیجل مدیریة التنمیة الصناعیة و  :المصدر

حدید یوضح الجدول عدد المشاریع السیاحیة المقبولة من طرف اللجنة الوالئیة للمساعدة على ت
من  %3هي تمثل مشاریع و  8قدر عددها بالمو " CALPIREF"ضبط العقار الموقع وترقیة اإلستثمار و 

، إال إن هذه المشاریع تعتبر األكثر أهمیة حیث لمودعة حیث یعتبر العدد ضعیف جداالمشاریع اإجمالي 
متر  81400.00ها بحوالي التي قدرت المساحة المطلوبة إلنجاز مشاریع كبیرة الحجم و  03جد فیها ن

منصب شغل،  1730استحداث حوالي دج كما یمكنها  1872922000بتكلفة تقدر ب مربع، و 
قدرت المساحة المطلوبة مشاریع و  5یع المتبقیة تعتبر صغیرة ومتوسطة والمقدر عددها ب والمشار 
 680ستحداث یمكنها ادج و  3403782000تقدر ب  بتكلفةمتر مربع و  130755.00زها بحوالي إلنجا

 . منصب شغل

بوالیة  المتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامةدور المشاریع الصغیرة و : الثالثالمبحث 
  جیجل

یاحیة المستدامة في والیة جیجل المتوسطة دورا محوریا في التنمیة الستلعب المشاریع الصغیرة و 
من خالل دور المشاریع  وبیئي وسنحاول إبراز ذلك اجتماعي، اقتصاديمن خالل إحداث توازن ذلك و 

 .المتوسطة ذات العالقة بالقطاع السیاحي بوالیة جیجلالصغیرة و 
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  االقتصاديالجانب : األول المطلب
النشاط السیاحي على الوسط قتصادیة للتنمیة السیاحیة المستدامة بقیاس تأثیر مؤشرات االالتتعلق 
ع السیاحي المتوسطة ذات العالقة بالقطاة و فیما یلي سنحاول إبراز مساهمة المشاریع الصغیر المحلي، و 

  .خالل مؤشرات كمیة وهي مؤشر العمالة ومؤشر الدخل في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من
  مؤشر العمالة -1

 العمل، والتقلیل مناصب توفیر في معتبرة بنسببوالیة جیجل والمتوسطة  الصغیرة المشاریع تساهم
 في الوالیة التشغیل معدالت تطور یوضح التالي والجدول االجتماعیة الظروف وتحسین نسبة البطالة من

  .األخیرة سنواتالثمانیة  خالل
 –2007(جیجل  والیة المتوسطة في الصغیرة و المشاریع في العمال عدد تطور :)16(رقم  جدول

2014 (  
  السنوات  

  البیان 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

عدد العمال 
في 

المؤسسات 
الصغیرة و 

  المتوسطة 

14447  15563  16968  18244  19464  20477  21848  23452  

نسبة 
  التطور 

    _  7.72  17.44  26.28  34.72  41.73  51.22  62.33  

  ترقیة اإلستثمارمدیریة التنمیة الصناعیة و  من إعداد الطالبتین بناء على معطیات :المصدر

 :الموالي الشكل في السابق الجدول توضیح ویمكن
 )2014 –2007(جیجل المتوسطة في والیة ور العمال في المشاریع الصغیرة و تط ):03(الشكل رقم 

  

  
  
  .)16(من إعداد الطالبتین استنادا لمعطیات الجدول رقم  :المصدر 
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 ذات العالقة بالقطاع السیاحي  في  والمتوسطة الصغیرة المشاریع مساهمة تطور ):17( رقم جدول
  )2014 – 2007(جیجل   بوالیة التشغیل

  عدد العمال
  السنوات

دد العمال في ع  
المشاریع الصغیرة 

  المتوسطةو 

عد العمال في المشاریع 
الصغیرة و المتوسطة ذات 

  العالقة بالقطاع السیاحي

نسبة عدد عمال المشاریع 
الصغیرة و المتوسطة ذات 
العالقة بالقطاع السیاحي 
إلى عدد العمال اإلجمالي 

  )%(لهذه المشاریع 
          

2007    14447  6392  44.24  
          

2008    15563  7089  45.55  
          

2009    16968  6710  39.54  
          

2010    18244  7085  38.83  
          

2011    19464  7468  38.37  
          

2012 
  

  20477  7958  38.86  

          
2013    21848  8090  37.02  

          
2014    23452  8454  36.05  

 .لوالیة جیجلعطیات مدیریة التنمیة الصناعیة وترقیة اإلستثمار عتماد على ممن إعداد الطالبتین باال: المصدر 
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ذات العالقة بالقطاع السیاحي في   والمتوسطة الصغیرةمشاریع ال مساهمة تطور :)04(شكل رقم 
  )2014- 2007(بوالیة جیجل  التشغیل

      
 ) 17(إعداد الطالبتین استنادا لمعطیات الجدول رقم من : المصدر

 في والمتوسطة الصغیرة المشاریع تلعبه الذي الدور نالحظ السابقین والشكلین الجدولین خالل من
مستمر  تطور )2014 – 2007(الفترة  خالل  الوالیة سجلت حیث ،جیجل  والیةب الشغل مناصب توفیر
إلى  2014سنة  وقفزت عامل 14447توظف  2007كانت سنة  حیث المشاریع هذه في العمال لعدد

 لدور الداعمة والسیاسات البرامج نجاعة یعكس ما وهذا %38.39عامل أي بمعدل تطور بلغ  23452
  .المدة  هذه والیة جیجل خالل التنمیة السیاحیة المستدامة في تحقیق في هذه المؤسسات

المتوسطة ذات اریع الصغیرة و المش عمال عدد إجمالي في مستمر تزاید نالحظ الشكل خالل ومن
 2014عامل سنة  8454إلى  2007سنة  عامل 6392من  ارتفع بالقطاع السیاحي حیث العالقة
 379أي ما یعادل % 5.34بمعدل 2009نخفاض سنة ، إال أنه عرف ا%24.39تطور بلغ  بمعدل
  .عامل

ذا المشاریع الصغیرة والمتوسطة بنسب التشغیل لهذه المشاریع التابعة   في التشغیل نسب قارنا ما وإ
إلجمالي المشاریع الصغیرة  العمال عدد من% 44.24على  تستحوذ األخیرة هذه أن السیاحي نجد للقطاع

تعتبر أكبر نسبة إذا ما قارناها بالسنوات  إذ 2008سنة  % 45.55و 2007سنة  المتوسطة بالوالیة و 
 % 38.37و % 38.83و % 39.54حیث سجلت مساهمة ب  االنخفاضالالحقة التي استمرت في 

. %36.05بحوالي أین سجلت مساهمة تقدر  2014على الترتیب حتى سنة  % 37.02و %38.86و
بل ذلك راجع إلى الزیادة في المجال السیاحي نخفاض في عدد العمال ال یعكس ا االنخفاضوهذا 

  .إجماالالمستمرة في عدد العمال بالمشاریع الصغیرة و المتوسطة 
تساهم طة ذات العالقة بالقطاع السیاحي المتوسالصغیرة و  مكن القول أن المشاریعومما سبق ی 

  .بأس بها النشاطات وهي الباقي موزع على مختلف القطاعات أو أكثر من الثلث والب
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  مؤشر الدخل - 2
ذلك من خالل رقم على تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، و  یمثل رقم األعمال أحد المؤشرات الدالة  

الموجودة بوالیة  األسفارالسیاحیة المتمثلة في الفنادق ووكاالت السیاحة و  األعمال الذي تحققه  المشاریع
 المواليالجدول ، و بالنفع على االقتصاد الوالیة، كما أن ارتفاع رقم األعمال هذه المشاریع یعود جیجل

  : األسفاروكاالت السیاحة و و ) اإلطعاماإلیواء و (یوضح تطور رقم أعمال الفنادق 
  )2014-2009(السفر كاالت السیاحة و و تطور رقم أعمال كل من الفنادق و  :)18(جدول رقم 

  مجموع رقم األعمال  السفركاالت السیاحة و و   الفنادق  السنوات
رقم األعمال المحقق   العدد

  )دج(
رقم األعمال   العدد

  )دج(المحقق
  )دج(

2009  25  78920669.63  05  174153159.98  253073829.61  
2010  25  94255388.00  05  58491567.58  152746955.58  
2011  26  117486203.00  04  106605685.82  224091888.82  
2012  26  112402192.00  03  71102243.00  183504435.00  
2013  27  162066751.26  03  66862781.00  228929532.26  
2014  27  115027848.91  06  77197296.20  192225145.11  
  )2014-2009(الصناعات التقلیدیة لوالیة جیجل قاریر السنویة لمدیریة السیاحة و عتماد على التمن إعداد الطالبتین باال :المصدر

  )2014- 2009(السفر رقم أعمال كل من الفنادق ووكاالت السیاحة و تطور   :)05(الشكل رقم 

 
 ) 18(من إعداد الطالبتین على معطیات الجدول رقم  :المصدر

حیث سجلت سنة ) 2014-200( الفنادق بین السنوات نالحظ من الشكل تطور رقم أعمال 
أین سجلت أعلى رقم  2013أقل قیمة لها لیسجل بعدها إرتفاع سنوي بشكل متذبذب  حتى سنة  2009

ر السفأما وكاالت السیاحة و . هو ما یزید من مداخیلهاى هذه الفنادق و أعمال بسبب تزاید عدد الوافدین إل
هو أقل رقم أعمال سجلته خالل و  2010أعمال لینخفض بعد ذلك سنة أعلى رقم  2009فسجلت سنة 

0
20000000
40000000
60000000
80000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

الفنادق

وكاالت السیاحة و السفر 



                        دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة بوالیة :       فصل الثالثال
 جیجل

 

 
 83 

نوي بشكل متذبذب وذلك راجع یسجل إرتفاع سو ، لیعود رقم األعمال د الوافدیننفس الفترة بسبب تراجع عد
  .هذه الوكاالت وتقلص حجم أنشطتهانخفاض في عدد إلى ا

قتصاد المحلي وذلك بتدعیم خزینة اكل السیاحیة یعود بالنفع على االارتفاع رقم أعمال هذه الهیو 
ستغاللها في برامج التي یمكن اضة على هذه الهیاكل و الرسوم المختلفة المفرو ائب و الوالیة بفعل الضر 

ذلك راجع إلى غیاب ل في هذا المجال یبقى غیر محدد و التنمیة بالوالیة إال أن حجم مساهمة هذه الهیاك
 .أو إحصائیات على مستوى الوالیة أرقام 

قتصادي في التنمیة ة تساهم من الجانب االالمتوسطمكن القول أن المشاریع الصغیرة و مما تقدم ی  
المتوسطة ذات العالقة بالقطاع السیاحي للمشاریع الصغیرة و  ذلك ناتج عن مساهمةیاحیة المستدامة و الس

  . اخیلالمدمن حیث التشغیل و 
  جتماعيالجانب اال: لب الثانيالمط

عي ال بد من معرفة إذا كان هناك جتمابوالیة جیجل من الجانب االحتى تكون تنمیة سیاحیة مستدامة 
نها ذات العالقة خاصة ملنشاط المشاریع الصغیرة والمتوسطة و على الوسط االجتماعي نعكاس متعاظم ا

السیاحیة المستدامة مع الواقع اإلجتماعیة للتنمیة لمعرفة ذلك نقوم بمقارنة المؤشرات بالقطاع السیاحي، و 
    .جتماعيالمؤثرات السیاحیة على الجانب اال، أي قیاس جتماعي للوالیةاال
   جتماعياال االنعكاسمؤشر  -1

 بالفائدة رجع خالل السنوات األخیرة بوالیة جیجلالمتوسطة لمشاریع الصغیرة و التزاید المستمر ل إن
خص الفندقة عمل دائم ی منصب 4795إنشاء   من 2014سنة  مكن حیث بالوالیة النشاط على

ریع خدمات للعائالت خاصة بالمناطق السیاحیة الساحلیة أین تتمركز المشا، النقل والمواصالت و واإلطعام
 215ب  2014سنة  تقدر الموسمیة التي  المناصب إلى باإلضافة ،ذات العالقة بالقطاع السیاحي

معارف ومهارات ألفراد هذا ما یساعد على خلق فرص و  ، بهیاكل اإلیواء منصب عمل و المتعلقة
 مساعد عاملكما تعتبر رفع مستوى المعیشة بشكل عام و هذه المشاریع م فیه ذي تقاالمجتمع المحلي ال

  .االجتماعي لالستقرار
   مؤشر رضا السكان المحلیین - 2

بالقطاع السیاحي، كلما زاد عددها انعكس المتوسطة خصوصا ذات العالقة المشاریع الصغیرة و إن 
لى البطالة إضافة على ذلك ل خلق مناصب شغل إضافیة والقضاء عذلك باإلیجاب على الوالیة من خال
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الوافدین من مناطق أخرى وهو ما یعتبر مؤشر رضا امل جذب للسیاح المحلیین منهم أو فإنها تشكل ع
  .سابقا للسكان المحلیین نتیجة لإلیجابیات المذكورة

 مؤشر األمن - 3

 طني التي یتم تجنیدهملسیاح من خالل أعوان األمن الو الراحة لمن و األلى توفیر تسعى الوالیة إ 
متنقلة على مستوى الطرقات مع  أخرىو عداد كبیرة متمثلة في فرق ثابتة خالل موسم اإلصطیاف بأ

عادة ما تخلف هذه المناطق و  ،یاحالتركیز على المناطق السیاحیة التي تعرف إقباال واسعا من طرف الس
السرقة، والمشاریع الصغیرة والمتوسطة هي بدورها توفر عنصر األمن بهیاكل بعض السلوكات السلبیة ك

قبالهم على  االستقبال المختلفة لضمان أمن وسالمة المتوافدین علیها وهذا ما یقلص من شكاوى السیاح وإ
  .عنصر األمن

 مؤشر الصحة العامة - 4

فاع من سنة إلى أخرى بوالیة جیجل، حیث قدر المتوسطة الصحیة إرتتعرف المشاریع الصغیرة و   
 640ب  جتماعي لغیر األجراءها لدى الصندوق الوطني للضمان االالمصرح بو  2014عددها سنة 

، باإلضافة إلى ثالثة مستشفیات عمومیة إال أن هذه المشاریع تعرف ضغط مشروع منتشرة عبر الوالیة
هذا ما لألمراض الموسمیة و األوبئة، و  نتشار كبیراصة في موسم اإلصطیاف الذي یعرف اكبیر خ

ذلك بمقارنة عدد هذه و ) المرضى ( عدد الوافدین علیها ستیعاب یعكس عدم قدرة هذه المشاریع على ا
  .نسمة 700000بحوالي یین الكبیر الذي یقدر المشاریع بعدد السكان المحل

المتوسطة  دور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة القول أن للمشاریع الصغیرة و  مكنمما تقدم یو 
من ذلك من خالل الدور الذي تلعبه هذه المشاریع ذات العالقة بالقطاع السیاحي و  االجتماعيمن الجانب 

شطة هذه نخفاض نسبة البطالة بالوالیة ورضا السكان المحلیین على أنتوفیر فرص العمل ما یؤدي إلى ا
  .المشاریع

  الجانب البیئي : المطلب الثالث
في المقصد المتوسطة تشكل ضغط على البیئة لتي تقوم بها المشاریع الصغیرة و إن مختلف األنشطة ا

المتوسطة المشاریع الصغیرة و فیما یلي نبرز مساهمة و ، رالتي تفرز عادة مجموعة من المضاالسیاحي و 
  : قا من المؤشرات البیئیة التالیةنطالقیق التنمیة السیاحیة المستدامة افي تحذات العالقة بالقطاع السیاحي 

  :تتمثل فيو : معالجة النفایات -1
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  الصحيمعالجة میاه الصرف   
نظرا لعدم وجود العامة و  میاه الصرف في الفنادق إلى شبكة الصرف الصحي یتم ضخ میاه

بدال من إعادة ضخها واستعمالها في الري یتم و  ،بطرق حدیثة محطة التنقیة بالوالیة التي تعید تدویرها
المیاه الجوفیة والبحار  ، هذا ما یؤدي إلى تلوثرغیر المعالجة إلى البح الصحي الصرف ضخ میاه

 .والتربة
 المخلفات إدارة 

بوالیة ) المطاعمالفنادق و (طاع السیاحي المتوسطة ذات العالقة بالقكثیر من المشاریع الصغیرة و في ال 
الناتجة عن و . )، عضویة وغیرهازجاجیة، ورقیة، معدنیة(الصلبة المختلفة  فصل المخلفات ال یتمجیجل 
استعمال المواد  التي ال یمكن إعادة استعمالها مثل منادیل األولویة للمواد طویلة األجل و  إعطاء عدم 

مخلفات  ینجم عنه ، مما...الزجاجاتالستیكیة والمشروبات المعلبة  و الب الورق واألكواب الورقیة واألدوات
بالتالي یؤثر هذا ما یصعب من عملیة تدویرها ورمیها في أماكن عمومیة وسیاحیة و كثیرة و كبیرة الحجم و 

  .على جاذبیة المحیط
  المیاهستعمال ا - 2

هي من أكبر ذات العالقة بالقطاع السیاحي، و  المتوسطةر الفنادق من المشاریع الصغیرة و تعتب
خاصة في األنشطة التي تقوم بها من خالل المستعملة للمیاه والناتجة عن االستعمال الیومي لها  المشاریع

بالرغم من أن والیة جیجل والیة تتوفر على ثروة مائیة كبیرة اإلصطیاف أین یزید عدد السیاح، و  موسم
ر كافیة في بعض الیومي تبقى غی لالستعمالبسبب كمیة تساقط األمطار بها إال أن المیاه الصالحة 

عدم استغالل  ذلك ناتج عنو  ،خاصة المناطق التي تتوفر على النسبة األكبر من هذه المشاریع ،المناطق
 . في تحقیق التنمیة بالشكل المطلوبیساهم  هذا الهذا المورد الطبیعي استغالال أمثل و 

  حمایة الجو من التلوث  - 3

ف مناطق مستمرة لضمان نقل المواطنین نحو مختلالمواصالت للوالیة زیادة یعرف قطاع النقل و 
لیصل سنة مشروع  2960م  2007، حیث كان عدد المشاریع في هذا القطاع سنة الوالیة ومنها السیاحیة

من جهة  االزدحامیسبب م في تسهیل عملیة النقل من جهة و هو أمر یساهمشروع و  3799م إلى 2014
ي إلى تلوث الجو خاصة في فصل الصیف باعتباره موسم هذا یؤد، و خرى خاصة في المناطق الحضریةأ

زدحام كبیر من قبل بعض المناطق السیاحیة التي تعرف ااإلصطیاف بامتیاز بوالیة جیجل وخاصة في 
 االستیعابیةالتنمیة السیاحیة المستدامة تستوجب العمل على عدم تجاوز الطاقة و  .المصطافینالسیاح و 

 .مستوى اإلشباع لدى الزائرین، و للموقع السیاحي للحفاظ على نوعیة البیئة
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یعتبر موسمي یزداد في موسم اإلصطیاف ویقل في باقي وبالتالي یمكن القول بأن تأثیر هذا التلوث 
 .حیث تساهم في تنقیة الجوبسبب طابعها الجبلي  ،نظرا لتمیز الوالیة بثروة غابیة كثیفةالفصول 

 فة استخدام التربةمؤشر كثا -4
ة اإلجمالیة لوالیة جیجل المشاریع السیاحیة صغیرة مقارنة بالمساح المستغلة من قبل  تعتبر المساحة 

التي تعرف ، و اركز هذه المشاریع السیاحیة بهكبیرة في األماكن الحضریة نظرا لتمتعتبر  إال أن مساحتها
الطاقة  تجاوزمما یؤدي إلى خاصة على طول الشریط الساحلي   ضغط كبیر في موسم اإلصطیاف

إلى التحكم في زیادة عدد  ستدامة الذي یدعواهذا ما یتناقض مع مفهوم االو  اإلستعابیة لهذه األماكن 
  .السیاح

 موجز التأثیریفرض على المشاریع إعداد دراسة و باإلضافة إلى هذه المؤشرات یوجد مرسوم تنفیذي 
الذي یحدد مجال و   2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم هو و  على البیئة

، إال أن أغلب المشاریع بوالیة جیجل دقة على موجز التأثیر على البیئةكیفیات المصاتطبیق ومحتوى و 
د موجز التأثیر المنصوص علیه من بینها المشاریع قیحي ال تقوم بإعداد هذه الدراسة و في المجال السیا

، بمنطقة التوسع السیاحي تاسوست" مقصورة سیاحیة ) 57(قریة العطلمشروع " اإلنجاز ما عدا 
ئیة للمساعدة على تحدید الموقع وترقیة اللجنة الوالالمقبولة من طرف والمشاریع المتوقع إنجازها و 

  . بحكم تواجدها بمناطق التوسع السیاحي" CALPIREF"ضبط العقار و  االستثمار
 والمتوسطةمن المؤشرات البیئیة للتنمیة السیاحیة المستدامة یمكن القول أن المشاریع الصغیرة  انطالقا

ذات العالقة بالقطاع السیاحي بوالیة جیجل ال تساهم في تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة بسبب األضرار 
  .التي تلحقها بالبیئة 
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  خالصة الفصل
 سیاحي قطب تكون بأن أهلها للوالیة والثقافي الحضاري واإلرث والطبیعي، الجغرافي االمتداد إن

 المشاریع الصغیرة من سلسلة خلق إلى تؤهلها وأثریة طبیعیة مناطق على تتوفر إذ ،وقبلة للزوار
 والمعنویة المادیة الوالیة عوائد یغذي الذي السیاحي الجو خلق أجل من بینها فیها تتكامل المتوسطةو 

 ومطاعم ومقاهي فنادق من الخدمات قطاع في ناشطة مؤسسة 4759 حوالي وجودالوالیة  سجلت حیث
وهذا ما یؤذي إلي تحسین مستوى معیشة  عامل 8454 تشغیل في خدمات المرافق الجماعیة تساهمو 

  .السكان المحلیین والذي یعتبر هدف من أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة
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نظرا  ذلك الدول باقتصادیات النهوض في دور هاموالمتوسطة ذات   تعتبر المشاریع الصغیرة
 من النوع یشتغل بهذا الذي العمالة عدد ذلك إلى ضف دولة أي باقتصاد المشاریع هذه من الهائل للعدد

 بالتغیرات كبیر تأثرها بشكل وعدم مرونة من بها تتمیز التي للخصوصیات أیضا المشاریع ونظرا
   .تسییرها سهولة وأیضا الكبرى االقتصادیة

كن القول بأن للمشاریع الصغیرة على الفصول النظریة من البحث یم واعتماداومن هذا المنطلق 
الكبیر لهذه المشاریع  لالرتباطنظرا و ، االقتصاديوالوضع  االجتماعيالمتوسطة أثر متزاید على الوسط و 

  .بالبیئة ومواردها فإن التأثیرات التي تخلفها متعددة
المتوسطة دور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة قمنا للحكم على أن للمشاریع الصغیرة و و 

تلفة التي اإلحصائیات المخلومات و المعإجراء دراسة حالة والیة جیجل، وهذا من خالل جمع البیانات و ب
عة من النتائج التي توصلنا إلیها، سنعرض فیما یلي مجمو ، و من اإلجابة على إشكالیة الدراسة تمكننا

  .ونقترح بعض التوصیات
  :النتائج

   النتائج النظریة : أوال
  : النتائج التالیة استخلصنامن خالل دراستنا النظریة 

وكذا المنظمات  واالجتماعیة االقتصادیة، الباحثین في المیادین السیاسیة اهتمامیلقى موضوع التنمیة  - 1
قابل متصل و  اقتصاديإلى تسعى تحقیق نمو  باعتبارهاعلى رأسها هیئة األمم المتحدة الدولیة و 

  ؛لالستمراریة
مع و   في بدایاتها األولى شكال بسیطا ، حیث اتخذتي نشاط رافق المجتمعات منذ القدمالسیاحة ه - 2

 اقتصادیةضرورة أصبحت و  ،تعقیداالتطور الحاصل في المجتمعات أصبح مفهوم السیاحة أكثر 
   ؛بشكل كبیر لتتداخل مع أنشطة أخرىتوسعت مجاالتها  اجتماعیةو 

 جمیع الفاعلون في التنمیة في سبیل جهود دمج تتطلب معقدة عملیة هي المستدامة التنمیة السیاحیة - 3
 األبعاد االقتصادیة دمج على التركیز خالل من السكانیة المتطلبات وتوفیر المرجوة األهداف تحقیق

  ؛األجیال المستقبلیة حقوق على ویحافظ الحالیة األجیال یخدم بما والبیئیة واالجتماعیة
 الخالف هذا الدول، علیه جمیع یتفق دقیقا تعریفا والمتوسطة الصغیرة المشاریع تلقى لم الیوم حد إلى - 4

 األنشطة وتنوع النمو درجة كاختالف عدة مجاالت وبین الدول هذه بین الموجودة التباینات كثرة سببه
 ؛ألخرى دولة من معاییر التصنیف تعدد إلى باإلضافة االقتصادیة

الدول خاصة النامیة  اقتصادیات في محوریا دورا تلعب والمتوسطة الصغیرة المشاریع أصبحت لقد - 5
  ؛واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة عجلة دفع في الفعالة مساهمتها منها بالنظر إلى

 التحوالت الصعوبات التي تعرقل نشاطها أمام من المتوسطة جملةو المشاریع الصغیرة  تواجه - 6
 من زاد مما المستدامة والتنمیة االقتصادي االنفتاح ظل في الیوم یشهدها العالم التي االقتصادیة
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 القانونیة المشاكل جانب إلي والعقار التسییر ومشكل التمویل مقدمتها مشكل وفي مشاكلها
المشاریع  عن المشاریع هذه تمیز التي والخصوصیة من الطبیعة أساسا الخ، والتي تنبع...واإلداریة

 ؛الكبیرة
یجاد حلول لمشكالتها و   رض المشاریع الصغیرة والمتوسطةالعراقیل التي تعتللحد من الصعوبات و  - 7 إ

من أجل المساهمة الفعالة في رفع  ،جملة من األسالیب لتطویر هذه المشاریع والسبلوضعت الدول 
 التنموي للقیام بالدور تؤهلها خصائص من تكتسبه لما نظرا الكفاءة اإلنتاجیة وتدعیم قدرتها التنافسیة،

 .المطلوب
  النتائج التطبیقیة  : ثانیا
  :التالیةتوصلنا إلى النتائج  التطبیقیة الدراسة خالل من
 8خالل   %62المتوسطة بوالیة جیجل بأعداد كبیرة بنسبة تقدر ب زیادة عدد المشاریع الصغیرة و   - 1

 ؛المتوسطة ذات العالقة بالقطاع السیاحيسنوات األخیرة وخاصة المشاریع الصغیرة و 
في  %32.25في المشاریع الصغیرة والمتوسطة، و % 62.33زیادة عدد العمال بنسب كبیرة تقدر ب - 2

  ؛سنوات األخیرة 8المشاریع ذات العالقة بالقطاع السیاحي خالل 
بالجانب البیئي من خالل منح الموافقة على إنجاز المشاریع السیاحیة دون إعداد  االهتمامعدم  - 3

المتوسطة بإعداد دراسة موجز التأثیر م مطالبة بعض المشاریع الصغیرة و الدراسة البیئیة للمشروع، وعد
 ؛على البیئة

 خالل من االقتصاديدور في التنمیة السیاحیة المستدامة من الجانب  المتوسطةللمشاریع الصغیرة و  - 4
خالل الضرائب والرسوم  من المالیة الموارد العمل وتوفیر الدخل وكذا مناصب في توفیر مساهمتها

 ؛یثبت صحة الفرضیة األولىوهذا ما  التي تفرض على أنشطتها،
من  االجتماعيللمشاریع الصغیرة والمتوسطة دور في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من الجانب   - 5

تحقیق رضا السكان المحلیین، إال أن هذا الدور  لیس متها في نسبة البطالة بالوالیة و خالل مساه
  ؛وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة ستدامةبالشكل الذي یحقق مفهوم اال

ال یوجد دور للمشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة من الجانب البیئي  - 6
  .وهذا ما ینفي صحة الفرضیة الثالثة عدم معالجتها النفایاتاألمثل للموارد و  االستغالللعدم 

  : التوصیات 
فع على كل بتجسیدها ستعود بالن، نعتقد أنه جملة من التوصیات اقتراحیمكننا بعد استخالص النتائج 

 :التنمیة السیاحیة المستدامةمن المشاریع الصغیرة والمتوسطة و 
أجل الحفاظ على  منتجات السیاحة البیئیة على الخصوص مندعم مناطق الجدب السیاحي عموما و  - 1

  ؛الثقافي لتلك المناطقالطابع البیئي و 
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التحكم في النفایات  حیث المشاریع السیاحیة منمعاییر اإلستدامة في لتطبیق سیاسات صارمة  - 2
 ؛الموارد الطبیعیة استغاللوحسن 

 وتأهیل المستدامة سیاحیةال التنمیة في مختصة تكون واالستشارة التكوین لهیئات شبكة إنشاء - 3
 ؛اإلستدامة متطلبات فهم أجل المحلیة من والكفاءات

 تدخل مهامها التي والوزارات والمتوسطة الصغیرةالمشاریع  عن المسؤولة الوزارة من كل على نقترح - 4
إلي  الوصول أجل من العلمي البحث ومراكز الجامعات مع الصلة بتوثیق المستدامة التنمیة ضمن

 ؛السیاحیة المستدامة الفعلي للتنمیة التحقیق في المشاریع هذه خصائص باستغالل تسمح التي النماذج
من  جانب أهم تمثل أنها رباعتبا الوالیة في والمعماریة واألثریة الطبیعة، الجمالیة النواحي مراعاة  - 5

یزورون  الذین للسائحین مهم جذب عنصر بمثابة تكون نفسه الوقت وفي البیئیة، السیاحة جوانب
  .الوالیة

  :   آفاق البحث
 المعطیاتو  المعلومات حسبو  اإلشكالیة حدود في الموضوع هذا معالجة حاولت الدراسة هذه إن

 أبعاده بكل الموضوع جوانب بكل أحاطت قد اعتبارها یمكن ال ومنه علیها، الحصول أمكن المتوفرة والتي
 تمثل هما التنمیة السیاحیة المستدامة كونها جانبین، یدرس الفكري كونه ثرائه  لشساعة الموضوع نظرا

 الصغیرة المشاریع وهي صادیةتقاال المشاریع أنواع أحد یمثل الثاني أحد ركائز التنمیة الشاملة، والجانب
" یكون الموضوع بدایة لدراسات أعمق؛كما نقترح العنوان التالي یمكن أن  هذا المنطلق فمن والمتوسطة،

   "دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق االستدامة البیئیة 
 دراسته وفي العلمیة مادته جمع في  الموضوع اختیار في وفقنا قد نكون أن نأمل األخیر في 

  .أجله من الغرض یخدم الذي وعرضه بالشكل
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  ملخص الدراسة
  



 

  الملخص
یتمحور موضوع دراستنا حول دور المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة السیاحیة 

، ومن أجل الوصول إلى أهداف البحث المرجوة من البحث قمنا بالتطرق إلى أهم المستدامة بوالیة جیجل
المفاهیم العامة المتعلقة بالتنمیة السیاحیة المستدامة، وأهم مؤشراتها، كما قدمنا عرض مفصل عن المشاریع 

معطیات على تحلیل مختلف اإلحصائیات وال االعتمادالصغیرة والمتوسطة، أما الجانب التطبیقي فقد تم 
حصائیات الدراسة من عدة مدیریات بوالیة جیجل   .المتعلقة بالموضوع حیث تم جمع معطیات وإ

المشاریع الصغیرة والمتوسطة تساهم أن وأهم ما خلصنا إلیه من خالل تناولنا لموضوع الدراسة هو 
الدراسة إلى جملة  كما توصلت واالجتماعي، من الجانب االقتصادي  المستدامة في تحقیق التنمیة السیاحیة

تطبیق سیاسات صارمة لتطبیق معاییر من التوصیات أهمها ضرورة اإلهتمام بالجانب البیئي من خالل 
  .في المشاریع السیاحیة من حیث التحكم في النفایات وحسن استغالل الموارد الطبیعیة االستدامة

  المشاریع الصغیرة والمتوسطة، التنمیة، السیاحة، التنمیة السیاحیة المستدامة، والیة جیجل :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract 
     Our study  on the theme the role of small and medium-sized enterprises in 
achieving sustainable tourism development in Jijel, in order to reach the desired 
research goals of research we addressed the most important General concepts 
related to sustainable tourism development, the most important indicators, we have 
also provided a detailed account of small and medium-sized enterprises, applied 
aspect has been relying on analysis of various statistics And data on the subject 
where statistics were collected from several directorates in Jijel. 

Most importantly, came through addressing the subject of the study is that 
small and medium-sized enterprises to achieve sustainable tourism development 
of the economic and social side, as the study A set of recommendations including 
the need to pay attention to the environmental aspect by applying strict policies to 
apply the criteria of sustainability in tourism projects in terms of waste and the 
exploitation of natural resources 
Key words: small and medium enterprises, development, tourism, sustainable 
tourism development, the mandate of Jijel. 


