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  ا ملخطط التهيئة السياحيةيف اجلزائر وفقآليات تفعيل االستثمار السياحي و  صناعة التنمية السياحية عنوان املداخلة:

 د/ سليم جملخ.                           د/ وليد بشيشي
 أستاذ حماظر قسم أ     أستاذ حماظر قسم أ                 

 . كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري       
 قاملة 1945ماي  8جامعة 

 00213696893689رقم اهلاتف:        002136 61 26 24 43رقم اهلاتف: 
 bechichi1983@yahoo.frاالميايل:                asalim2424@gmail.comاالميايل: 

أصبحت السياحة أكرب صناعة يف العامل ملا حققته من نتائج معتربة من حيث التدفقات واإليرادات ومناصب املقدمة: 
من القطاعات األخرى، فهي استثمار الشغل اليت حتدثها بصفة مباشرة و/أو غري مباشرة، إضافة إىل ارتباطاهتا ابلعديد 

متوسط وبعيد املدى، وانتعاشها يؤدي إىل انتعاش مجيع القطاعات اخلدمية األخرى، فهي صناعة جتارية ومورد اقتصادي 
 هام وفعال يف متويل السياسة االقتصادية للدول.

جمتمعة يف دولة واحدة متتلك اجلزائر مؤهالت ومقومات سياحية هائلة متعددة ومتكاملة اندرا ما جندها 
)سواحل، صحاري، مرتفعات، غاابت، ثلوج، مناخات، ...اخل( تؤهلها ألن تكون قطبا سياحيا رائدا يف حوض املتوسط 

وهو نتاج جملموعة من املشاورات مع  SDATوعلى املستوى العاملي ابمتياز، ولبلوغ ذلك وضعت اجلزائر خمططا لذلك 
 طاع، اال أن تطبيق هذا الربانمج حيتاج إىل تضافر اجلهود للوصول إىل النتائج املرجوة.األطراف الفاعلة واملرتبطة ابلق

 نلخصها يف النقاط اآلتية: فرضيات الدراسة:

 يعترب خمطط التهيئة السياحية برانجما متكامال وطموحا من شأنه أن يساهم يف حتقيق األهداف املسطرة؛ 
  أن يدعم خمطط التهيئة السياحية؛اعتماد حتفيز االستثمار السياحي من شأنه 
 .االسرتاتيجيات التسويقية احلديثة أساس جناح الربامج السياحية 

يكتسي املوضوع أمهية ابلغة كونه يعاجل قطاع السياحة الذي تسعى الدولة للنهوض به وفقا ملخطط التهيئة أمهية الدراسة: 
 روقات الزائل، السياحية ليكون القطاع الرائد والبديل والدائم لقطاع احمل

 هتدف الدراسة إىل: أهداف الدراسة: 

 التعرف على صناعة التنمية السياحية يف اجلزائر وفقا ملخطط التهيئة السياحية؛ 
 حتديد آليات واسرتاتيجيات التسويق السياحي؛ 
 حتديد أدوات التسويق السياحي؛ 
 حصر مشاكل وأسباب ختلق السياحة يف اجلزائر 

نعتمد يف دراستنا على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، من خالل وصف متغريات الدراسة من جهة  منهـجية الدراسة:
 وحتليل مدى أتثر قطاع السياحة إبفرازات األزمة من جهة أخرى. وذلك وفقا للمنهجية التالية:

 مقومات صناعة التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر؛أوال : 
 السياحية يف اجلزائر وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية؛: صناعة التنمية اثنيا 
  :؛سياسات االستثمار السياحي ونتائجهاثلثا 
 رابعا: آليات تفعيل االستثمار السياحي يف اجلزائر. 
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 أوال: مقومات صناعة التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر

يعرفها األمني ( 01)هناك تعريفات كثرية للسياحة ختتلف ابختالف رؤية كل ابحث نذكر منها: : تعريف السياحة -1
العام الحتاد السياحة العريب على أهنا تغيري مؤقت إىل مكان أو بلد يرتبط بعملية التعرف على بلدان أخرى على الثقافة 

ما عرفتها األكادميية السياحية الدولية على أهنا: لفظ واحلياة االجتماعية أو الطبيعية ولغرض االحتكاك واالتصال هبم. ك
مرتبط أبسفار املتعة. أما السياحة املستدامة: فهي تعين االستمرارية، من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية من 

 .(02)خالل احملافظة عليها وعلى البيئة والرتاث الثقايف لألجيال القادمة 

عدة معاير لتصنيف السياحة، حسب ) اهلدف، املوقع، فرتة اإلقامة، طريقة التنظيم، السن،  هناكأنواع السياحة:  -2 
 :(01)رقم وميكن تلخيصها يف اجلدول  العدد، وسيلة النقل، مستوى اإلنفاق وطبيعة املوسم السياحي(

أنواعها املختلفة(: معايري أمناط السياحة و 01) جدول رقم  

 نوع السياحة املعيار

 -احلوافز –رجال األعمال  –املؤمترات  –رايضية  –دينية  –عالجية  –ثقافية  –طبيعية  -ترفيهية الدافع
 هناية األسبوع. -نظام املشاركة ابلوقت  –االهتمامات اخلاصة  –العالقات االجتماعية  –التسوق 

 .(دوليةو إقليمية ) خارجية ، داخلية املوقع

 دائمة. –مومسية  فرتة اإلقامة

)عدد  التنظيم طريقة
  السواح(

 مجاعية. -فردية

 الفئات اخلاصة. –كبار السن   –متوسط األعمار  –الشباب  –األشبال  السن

 اجملموعات الكربى . -اجملموعات الصغرى –األفراد  العدد

 حبرية . –هنرية  –جوية  –برية  وسيلة النقل

 األغنياء. –الطبقات املتميزة  –حمدودو الدخل  –سياحة اجتماعية  مستوى اإلنفاق

حيطبيعة املوسم السيا  الصيف. –الشتاء  –املناسبات  

 .245 ، ص2003يسرى دعبس، صناعة السياحة بني النظرية والتطبيق، امللتقى املصري لإلبداع والتنمية، مصر،  املصدر:        

والتصنيفات للسياحة حسب جمموعة من  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هناك جمموعة من التقسيمات       
 :(03)إىل  03/01أما يف اجلزائر فتقسم السياحة حسب القانون رقم  املعايري.

 :كل نشاط استجمام يكون الدافع فيه البحث عن املعرفة واالنفعاالت واالكتشافات   السياحة الثقافية
 )العمرانية، الروحية، اترخيية ودينية...اخل(؛

  واملؤمترات؛سياحة األعمال 
 السياحة احلموية واملعاجلة مبياه البحر؛ 
 السياحة الصحراوية؛ 
 السياحة احلموية البحرية؛ 
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 .السياحة الرتفيهية واالستجمامية 
فمن حيث املقومات واملؤهالت متتلك اجلزائر تراث طبيعي متنوع مقومات ومؤهالت التنمية املستدامة يف اجلزائر:  -3

 :(04)وغين: ثقايف واترخيي، ومؤهالت موروثة نذكر منها 

 تنوع املناخ ) متوسطي، شبه جاف، صحراوي... اخل(؛ 
 تنوع األقاليم، تنوع التضاريس، الغطاء النبايت ووفرة املياه؛ 
 ة يتعني تثمينها؛ساحل نوعي ومتميز، يطل على مواقع استثنائي 
 مواقع حضرية، تتطور تدرجييا لسياحة أعمال؛ 
  نقطة للحمامات املعدنية؛ 200أكثر من 
 مناطق اجلنوب أو أرض األحالم ذات التنوع الكبري؛ 
 املقومات األثرية والتارخيية، املقومات االجتماعية والدينية؛ 
  )؛(05)املقومات احلديثة: التسهيالت السياحية )الفندقية، النقل، األنشطة املعاونة، مشروعات البنية األساسية 
 .تسهيالت أخرى كاجلوازات والتأشريات، العمالت وحتويالهتا 

 :(06)يتكون هيكل وزارة السياحة من اهلياكل املرتبطة ابلسياحة اجلزائرية:  -4

  ها يف جتديد صورة اجلزائر؛دار اجلزائر: ويتمثل دور 
  إعدادspot يتمثل دورها يف املعاينة والتحليل اإلحصائي العام والدقيق، إضافة إىل إعداد أشغال املراقبة :

 ودراسة الوضعية؛
  الديوان الوطين لألنشطة السياحة: ويتمثل دوره يف املشاركة يف عملية الرتقية التجارية و تنظيم نشاطات خاصة

احملاضرات، تصميم واجناز برامج التظاهرات السياحية وضمان التنسيق مع نقاابت التظاهرات ابملؤمترات و 
 السياحية عرب الرتاب الوطين؛

  الديوان الوطين للسياحة: يتمثل دوره يف كونه جهاز الرتقية املؤسساتية مكلف ابلبحث واألسواق السياحية
 ة والدولية؛الداخلية واخلارجية، املشاركة يف التظاهرات الوطني

 الوكالة الوطنية للتنمية السياحية: مكلفة بتهيئة األقطاب السياحية وتقسيم القرى السياحية لالمتياز؛ 
  خلية العمل املقرتحة للعمل بنظم املعلومات اجلغرافية: ويتمثل دورها يف ربط املعلومات والبياانت السياحية يف

لتبادل املعلومات بني اإلدارات على اختالف أنواعها، بناء قاعدة نظام موحد بطريقة دقيقة وفعالة، وتوفري آلية 
بياانت سياحية وصفية ومكانية اعتمادا على املعطيات املتوفرة، إنتاج وحفظ وتبادل البياانت واملعلومات 

ر السياحية على املستوى الوطين، املسامهة يف اختاذ القرار ملختلف الشركاء يف التنمية السياحية واالستثما
 السياحي.

سامهت املخططات املنجزة يف تسهيل مشروع  الورشات الكربى املرتبطة بتنمية السياحة يف اجلزائر: االجنازات و -5
اجلزائر السياحية: الطريق السيار شرق غرب ومداخله، عصرنة خط السكة احلديدية شرق، غرب واخلطوط ذات السرعة 

خل الشمال جنوب، طريق اهلضاب العليا، ترامواي )اجلزائر، قسنطينة ووهران(، الكبرية، ميرتو اجلزائر، طريق الساحل ومدا
 اخلط الطاقوي. 

كما مت اختاذ إجراءات أخرى كموافقة وزارة اخلارجية على منح أتشريات استثنائية للسياح على احلدود. أما الورشات 
 : (07) الكربى اجلاري اجنازها تتمثل يف



4 
 

  الري سطيف احلضنة، ورشات الري الكربى ملنطقة مشال الوسط، جتنيد موارد الورشات الكربى للري: مركب
املاء يف منطقة الشمال الغريب، حتويل مياه مناطق الشمال حنو اهلضاب العليا، حتويل مياه املناطق الصحراوية حنو 

 اهلضاب العليا، حمطات حتلية مياه البحر وحمطات التطهري؛
  ع العمالق للمحطة الكهرابئية حجرة النورس، حمطة احلامة اجلزائر، خط الورشات الكربى للطاقة: املشرو

 الغالسي، ميدغاز أنبوب الغاز املتوسطي؛
  ،الورشات الكربى لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مضاعفة نقاط دخول األنرتانت عرب جممل مناطق البالد

تصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجناز إقامة شبكة حكومية لألنرتانت، إدخال تكنولوجيات اإلعالم واال
برانمج للتكوين النوعي على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إطالق حزمة مشال جنوب، تطوير وتنمية حضرية 

 اإلعالم اآليل، تكثيف شبكة اهلاتف؛
 واصم كربى: اجلزائر، الورشات الكربى لتهيئة االقيلم والتنمية املستدامة: حتويل أربع جتمعات سكنية كربى إىل ع

وهران، قسنطينة، عنابة، إطالق مخسة مدن تكنولوجية وعلمية، مخسة مدن جديدة هي سيدي عبد هللا، 
بوينان، بوغزول، املنيعة، حاسي مسعود، إطالق حظائر وطنية ومناطق حممية، هتيئة حظائر الطاسيلي واهلقار، 

 ، وحظرية الواحات.إطالق حظائر: دنيا اجلزائر، وهران، قسنطينة، عنابة

 اثنيا: صناعة التنمية السياحية يف اجلزائر وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : SNAT واملخطط اإلقليمي SDATاملخطط التوجيهي  -1
(2025 SDATاإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف اجلزائر. وهو مي ) ثل نظرهتا للسياحة الوطنية على

، يف إطار التنمية املستدامة، وهو حيدد األدوات الكفيلة 2025، والطويل 2015، واملتوسط 2009املدى القصري 
( الذي يربز الكيفية اليت SNAT 2025وهو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية ) بتنفيذها وشروط حتقيقها.
ان التوازن الثالثي: العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصادية، الدعم االيكولوجي يف إطار التنمية تريد من خالهلا الدولة ضم

، للوصول إىل درجة االمتياز 2025املستدامة. و يشرح أهداف الدولة السياحية على مدى السنوات القادمة يف أفاق 
شاورات مع مجيع الفاعلني وعلى خمتلف املستوايت السياحي يف منطقة األورو متوسطية. وهو منوذج متكامل انتج عن ت

 )إطارات فندقية، أصحاب مطاعم وكاالت سياحية، املرشدين املتعاملني، اجلمعيات... اخل(.

تعترب السياحة املستدامة اليوم احملرك للتنمية املستدامة من خالل اآلاثر املرتتبة أهداف السياسة السياحية يف اجلزائر:  -2
 لف القطاعات واجملاالت. وهتدف السياسة السياحية اجلدية يف اجلزائر إىل حتقيق ثالث أهداف رئيسية:عنها على خمت

 حتسني التوازانت االقتصادية الكلية؛ 
  توسيع اآلاثر املرتتبة عن هذه السياسة إىل القطاعات األخرى كالفالحة والنقل الصناعة التقليدية، اخلدمات

 الصناعية والتشغيل؛
  على جممعة املبادالت واالنفتاح سواء على الصعيد الوطين أو الدويل. فالسياحة مل تعد خيارا وإمنا املساعدة

 ضرورة فهي تعترب بديال للمحروقات.
( SNAT 2025وهذا وفقا للخطوط الرئيسية اخلمسة للتوجهات اإلسرتاتيجية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم )

(08): 

 ضمان اقيلم مستدام؛ 
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  التوازن اإلقليمي؛خلق حركية 
 ضمان جاذبية وتنافسية األقاليم؛ 
 حتقيق العدالة اإلقليمية؛ 
 ضمان حكم إقليمي راشد. 

األقطاب السياحية اجلزائرية وفقا ملخطط التهيئة السياحية: يف إطار اجلزائر السياحية مت تسطري هتيئة سبع  -3
 دق واألسرة،مشروعا جديدا، وهتيئة الفنا 80أقطاب سياحية. من خالل تسطري 

  سرير بني الفنادق الفخمة  5965مشروعا، الفنادق اجلديدة  23القطب السياحي مشال شرق سطر له
 وهو يضم الوالايت التالية: عنابة، الطارف، سكيكدة، سوق اهراس، قاملة، تبسة؛ والشبكة واملعيارية.

  ر العاصمة، تيزي وزو، تيبازة، سريرا، ويضم اجلزائ  9295مشروعا،  32القطب السياحي مشال وسط سطر له
 البليدة، الشلف، عني الدفلى، البويرة، جباية، املدية، بومرداس؛

  سريرا، ويضم وهران، عني تيموشنت، مستغامن،  10146مشروعا،  18القطب السياحي مشال غرب سطر له
 تلمسان، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس؛

  سريرا، ويظم غرداية، بسكرة، املنيعة  2092شاريع  م 04القطب السياحي جنوب شرق الواحات سطر له
 والوادي؛

   سريرا، ويضم القصور، تيميمون، بشار،  1513اجلنوب الكبري جنوب غرب )توات القرارة( سطر له مشروعان
 أدرار؛

  ،سريرا، ويضم متنراست؛ 225اجلنوب الكبري األهقار سطر له مشروع 
 (09)سرير، ويضم جاانت واليزي  150شروع، اجلنوب الكبري الطاسيلي مل يسطر له أي م. 

 ( يوضح تطور املخططات التوجيهية للوالايت.02اجلدول رقم )وضعية تطور املخططات التوجيهية:  -4
 2014تطور املخططات التوجيهية للوالايت يف هناية  (02)اجلدول رقم 

 مالحظة sdatwعدد  وضعية تقدم املشروع والية
  أدرار
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 موافق عليه

 الشلف
 األغواط
 البويرة

 تيزي وزو
 املدية

 معسكر
 ورقلة

 يرج بوعريريج
 عني تيموشنت
 تيسمسيلت
 الطارف
 اجللفة
 تندوف
 مسيلة
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  سعيدة
 

 منجز مع حتفظات
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 موافق عليه مع حتفظ
 بومرداس
 عنابة

 سطيف
 سوق اهراس

 النعامة
 / 1 يف طور التخصيص  اجلزائر

 / 26 يف طور الدراسة والايت أخرى
  48 اجملموغ

Sources : Disponible sur le site : http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-
14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59  (15/08/2017). 

بعد الزايرات امليدانية والوقوف على احلقائق يف إطار وضع املخطط تدهورها:  السياحة يف اجلزائر وأسباب نقائص-5
 التوجيهي للسياحة مت حتديد النقاط التالية:

 غياب نظرة ملنتجات السياحة اجلزائرية؛ 
 ،خدمات إيواء وفندقة جد ضعيفة وذات نوعية رديئة وأبسعار مبالغ فيها 
  السوق من طرف القائمني على وكاالت األسفار السياحية اليت نقص التحكم يف التقنيات اجلديدة الستشراف

 تصدر وال تستورد السياح؛
 نقص يف التأهيل وأداء املستخدمني؛ 
 ضعف نوعية املنتجات واخلدمات السياحية اجلزائرية؛ 
 ضعف تغلغل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف السياحة؛ 
 وسائل نقل وتواصلية ضعيفة النوعية؛ 
  مالية غري مالئمة؛بنوك وخدمات 
 أمن صحي وغذائي غري كايف؛ 
 تسيري وتنظيم غري مالئمني للسياحة العصرية؛ 
 التسيب والبريقراطية والالمباالة؛ 
 .عجز كبري يف تسويق وجهة اجلزائر 

 سياسات االستثمار السياحي ونتائجهاثلثا: 

يوضح تطور  (03)ة ضعيفة واجلدول رقم : تطور االستثمار السياحي يف اجلزائر يسري بوتري االستثمار السياحي -1
 .2014و 2013وضعية املشاريع السياحية خالل سنيت 

 2014و 2013وضعية املشاريع السياحية خالل سنيت  (03)اجلدول رقم 
 2014سنة  2013سنة  املشاريع

جمموع 
 املشاريع

عدد  عدد األسرة
مناصب 
 الشغل

 910التكلفة )
 دج(

جمموع 
 املشاريع

عدد  عدد األسرة
مناصب 
 الشغل

 910التكلفة )
 دج

 190.344 25526 54884 385 173.893 28083 51570 377مشروع يف طور 

http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
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 االجناز
 27.70 3797 9123 104 25.58 6850 14017 129 مشاريع متوقفة
مشاريع غري 

 منطلقة
219 17263 8093 65.42 296 33860 13006 93.84 

مشاريع مت 
 اجنازها

21 1793 576 2.56 76 6377 2971 30.38 

 342.26 45300 104244 861 265.451 43602 84643 746 اجملموع
Sources : Disponible sur le site : http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-
14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59  (15/08/2017). 

من خالل اجلدول نالحظ هناك تطور يف املشاريع طور االجناز واملشاريع املنطلقة واملنجزة وهناك تراجع يف  
 املشاريع املتوقفة

لقد تطورت السياحة اخلارجية يف اجلزائر من حيث عدد الوافدين أو املغادرين السياحة الدولية يف اجلزائر:  مؤشرات -2
 .2004/2015يبني تطور السياحة الدولية يف اجلزائر خالل الفرتة  (04رقم )وكذا من حيث إيراداهتا ونفقاهتا، واجلدول 

 ابجلزائر 2004/2015تطور السياحة الدولية خالل الفرتة  (04)اجلدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 السياحة الدولية عدد الوافدين

12
34

00
0

 14
43

00
0

 16
38

00
0

 17
43

00
0

 17
72

00
0

 19
12

00
0

 20
70

00
0

 23
95

00
0

 26
34

00
0

 27
33

00
0

 23
01

00
0

 17
10

00
0

 

 الدولية عدد املغادرينالسياحة 
14

17
00

 15
13

00
0

 13
49

00
0

 14
99

00
0

 15
39

00
0

 16
77

00
0

 17
57

00
0

 17
15

00
0

 19
11

00
0

 21
36

00
0

 28
39

00
0

 36
38

00
0

 

السياحة الدولية ايرادات ابألسعار 
 اجلارية للدوالر األمريكي

17
80

00
00

0
 47

70
00

00
0

 39
30

00
00

0
 33

20
00

00
0

 47
40

00
00

0
 38

10
00

00
0

 32
40

00
00

0
 30

00
00

00
0

 29
50

00
00

0
 32

60
00

00
0

 34
80

00
00

0
 35

70
00

00
0

 

السياحة الدولية ايرادات  % من 
.0 / امجايل الصادرات

97
7

 0.
68

6
 0.

52
3

 0.
57

7
 0.

79
1

 0.
53

2
 0.

39
5

 0.
40

0
 0.

50
0

 0.
55

0
 0.

95
0

 

السياحة الدولية نفقات % من 
.2 / امجايل الواردات

67
8

 1.
63

3
 1.

51
9

 1.
25

5
 1.

16
9

 1.
45

1
 0.

99
5

 0.
90

0
 0.

70
0

 0.
96

0
 

1.
21

 

Sources :   La Banque Mondiale, données, Secteur privé,  Disponible sur le lien électronique  

http://donnees.banquemondiale.org/theme/secteur-prive, (08/09/2015). 
 دول أعاله نالحظ أن:من خالل اجل

  عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر يف ارتفاع مستمر نتيجة األحداث العاملية األخرية ) الثورات العربية يف كل من
حيث بلغ أقصى قيمة  تونس، مصر، ليبيا، سوراي، اليمن، السودان( وكذا االستقرار السياسي واألمين يف اجلزائر

 ؛2015و  2014اال أن عدد الوافدين تراجع يف سنيت  2013يف سنة 
  ؛2011و  2006عدد السياح املغادرين من اجلزائر يف ارتفاع مع تراجع خالل سنيت 
  فرتة بداية  2006/2007إال أهنا تراجعت خالل  2005بلغت اإليرادات السياحية أقصى قيمة هلا سنة

 للتأرجح بني الزايدة والنقصان خالل بقية الفرتة؛ 2008ددا خالل األزمة لرتتفع جم
 .تذبذب يف قيمة اإليرادات والنفقات السياحية كنسبة من إمجايل الصادرات والواردات 

http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://donnees.banquemondiale.org/theme/secteur-prive
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يبني توزيع الفنادق حسب  (05)واجلدول رقم  2009 -2006كما عرف عدد الفنادق تطورا وزايدة خالل الفرتة 
 الفئة يف اجلزائر

 2013/2014 وضعية احلظرية الفندقية الوطنية (05)اجلدول رقم 
 2014 2013 السنوات

 عدد األسرة عدد الفنادق عدد األسرة عدد الفنادق
 4242 08 4242 08 جنوم( 5فئة أوىل )
 1800 06 1600 05 جنوم( 4فئة اثنية )
 5829 39 5775 38 جنوم( 3فئة اثلثة )

 4605 46 4605 46 فئة رابعة )جنمتني(
 10639 149 10639 149 جنمة( 1فئة خامسة )

 8406 156 8406 156 فئة سادسة )بدون جنوم(
 384 02 384 02 جنمة 2اقامة سياحية 
 313 01 313 01 جنمة 01اقامة سياحية 

 93 02 93 02 جنوم  2نزل طريق 
 30 01 30 01 نزل طريق جنمة

 16 01 16 01 جنوم 2نزل ريفي 
 20 01 20 01 ريفي جنمةنزل 

 274 01 / / جنوم 3قرى العطل 
 91 05 91 03 نزل مفروش )وحيدة الصنف(
 426 10 426 10 نزل عائلي )وحيدة الصنف(

 170 06 170 06 )وحيدة الصنف( االسرتاحة حمطة
 9381 196 9381 196 هياكل أخرى موجهة للفندقة

 52886 555 52613 549 يف طريق التصنيف
 99605 1185 98804 1176 اجملموع

Sources : Disponible sur le site : http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-
14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59  (15/08/2017). 

وعدد األسرة ضعيف بني سنيت من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن تطور عدد الفنادق ضعيف فعدد الفنادق 
 801و  249وعدد األسرة  09ملستوى الكلي أما على ا 02حيث بلغ الفرق يف عدد الفنادق  2014و  2013

 على املستوى الكلي.
يوضح تطور الوكاالت السياحية واألسفار خالل سنيت  (06رقم )اجلدول  تطور الوكاالت السياحية واألسفار: -3

 2014و 2013
 2014و  2013تطور الوكاالت السياحية واألسفار خالل سنيت  (06)اجلدول رقم 

 2013 2014 
 415 388 الوكاالت السياحية فئة أعدد 

 800 675 عدد الوكاالت السياحية فئة ب
 1215 1063 عدد الوكاالت السياحية الناشظة

http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
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 82 77 عدد الفروع فئة أ
 64 59 عدد الفروع فئة ب

 146 136 عدد الفروع الناشطة
Sources : Disponible sur le site : http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-
14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59  (15/08/2017). 

 2014و 2013ارتفاع يف عدد الوكاالت السياحية الناشطة بني سنيت من خالل اجلدول نالحظ أن هناك 
فروع انشطة، وهذا ما يعكس االهتمام هبذا القطاع من خالل زايدة عدد الوكاالت والفروع  10و وكالة 152مبقدار 

 الناشطة من أجل تقدمي أفضل خدمات سياحية ممكنة وتقريبها من السائحني.
يطمح خمطط جودة السياحة اجلزائرية إىل توحيد مجيع املهنيني اجلزائريني يف قطاع  رية:خمطط جودة السياحة اجلزائ -4

جانب. مت إعداد أالسياحة من خالل االنتهاج االرادي للجودة، احلريص على تلبية حاجات الزابئن وإرضائهم، وطنيني و 
جلهم، طبقا للمعايري الدولية، يسمح خمطط اجلودة بتحديد املسار من أخمطط جودة السياحة اجلزائرية مع مهنيي ومن 

يرتبط خمطط جودة السياحة و . .جودة السياحة اجلزائر جل التحسني التدرجيي للخدمات واحلصول على العالمة التجاريةأ
 (:10) اجلزائرية ابلنقاط التالية

 ؛رية جودة السياحة اجلزائرأتسيس العالمة التجا 
 ؛تدعيم كفاءات املوارد البشرية 
 ؛حتديث البىن التحتيةو  ،تنظيم األنشطة السياحية 

 :(11) إىل هدف خمطط جودة السياحة اجلزائريةوي
 ؛دعم التنافسية الوطنية من خالل إدراج مفهوم اجلودة يف مجيع مشاريع تنمية املؤسسات السياحية 
  ؛مجيع قطاعات العرض السياحي الوطينبلوغ افضل مهنية يف 
 ؛تثمني املناطق السياحية الوطنية و ثرواهتا احمللية 
 ؛خلق دميومة العرض السياحي اجلزائري من خالل حتسني صورة جودة اخلدمات للزابئن الوطنيني واالجانب 
 و  املالئمة لتحقيق تنميتهابتوفري الوسائل  ذلكامللتزمة ابنتهاج مسار اجلودة و  فادة املؤسسات السياحيةإ

 ؛و التكوين لتوسيعلتحديث و ا ،و إعادة التأهيل التجديدخاصة مبرافقتها يف عمليات 
  ضمان ترويج متزايد للمتعاملني املنخرطني يف اجلودة من خالل إدماجهم يف شبكة املؤسسات احلاملة للعالمة

 .وقع أفضلمتجملال التجاري و ندماج أحسن يف اوضمان ا التجارية "جودة السياحة اجلزائر" 
 :(12) ويقوم هذا املخطط على مخس اسرتاتيجيات استثمارية تتمثل يف

 ؛خمطط الوجهة اجلزائرية 
 ؛تنمية اإلستثمار السياحي 
 خمطط جودة السياحة اجلزائر PQTA؛ 
  ؛اخلاص –خمطط الشراكة العمومي 
 خمطط متويل القطاع. 

 
 

 2014و 2013يوضح تطور املنخرطني يف خمطط اجلودة السياحي بني سنيت  (07)واجلدول رقم 

http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.U0LPVfl5NqU
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 االخنراط يف خمطط اجلودة السياحي (07)اجلدول رقم 
 2014 2013 السنة

يف خمطط اجلودة  عدد املنخرطني
 )عدد تراكمي(

 مؤسسة سياحية 348 مؤسسة سياحية 307
 جمزأة إىل:

 : مؤسسة فندقية185
: وكاالت السياحة 140

 واألسفار
 : حمطات محوية07

 : مطاعم16

 مشاريع سياحية 10

Sources : Disponible sur le site : http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-
14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59  (15/08/2017). 
من خالل اجلدول نالحظ هناك تطور يف عدد املؤسسات السياحية املنخرطة يف خمطط اجلودة السياحي حيث 

 مؤسسة سياحية وعشر مشاريع. 41ارتفعت بـ 

 رابعا: آليات تفعيل االستثمار السياحي يف اجلزائر

يتمثل التخطيط السياحي يف رسم صورة تقديرية ملستقبل النشاط السياحي لدولة معينة وفرتة  : التخطيط السياحي -1
من خالل حصر املوارد السياحية اليت تتوفر عليها الدولة من أجل حتديد أهداف اخلطة السياحية وحتقيق التنمية  معينة

 (13) السياحية املنتظمة املستدامة.
 التسويق السياحي عرب جمموعة من السياسات اليت ميكن حصرها يف النقاط اآلتية مير التسويق السياحي:سياسات  -2
(14):  
وتبىن هذه السياسة على أساس اخلطة التسويقية السياحية وهي متثل السياسة التخطيطية للتسويق السياحي:  -2-1

 وتقوم على حمورين:أساس السياسة التخطيطية للتسويق السياحي اليت تعترب أهم السياسات التسويقية 
 ختطيط االمكانيات السياحية املتاحة وتوفريها ابملستوى املطلوب وابلكمية والقدر املالئمة ويف الوقت املناسب؛ 
 عدد السائحني املتوقع قدومهم سنواي موزعني تبعا لكل فرتة زمنية. وضع التقديرات احملتملة ال مجايل 

هي أهداف ذات صفة اقتصادية ميكن قياسها بشكل كمي وتتطلع ) وهتدف هذه السياسة إىل حتقيق أهداف كمية
إىل حتقيقها األجهزة والشبكات السياحية والفندقية مثل حتقيق رقم معني من احلركة السياحية او الليايل السياحية أو 

ات )تطوير وتنمية اخلدم الدخل السياحي أو معدل متزايد للنمو يف االستثمار السياحي(، وأهداف غري كمية
السياحية، تصميم الربامج السياحية اجليدة اليت تتالءم مع رغبات السائحني مع حتقيق مركز متميز يف السوق 

 (.السياحي
يشمل هدا املفهوم مجيع أنواع اخلدمات اليت تقدم للسائحني كاخلدمات الفندقية، سياسة اخلدمة السياحية:  -2-2

ة اخلدمة يف حتقيق األهداف العامة للسياسة التسويقية السياحية من خالل املطاعم والنقل السياحي وغريها، وتساهم سياس
تقدمي منتج سياحي على مستوى مرتفع من اجلودة وابلسعر املناسب الذي حيقق رضا السائحني واشباع خمتلف رغباهتم 

مة السياحية لكي تتناسب مع وأهدافهم لدفعهم لتكرار الزايرة يف املستقبل وتقوم هذا السياسة على التطوير املستمر للخد
 املختلفة ورغباهتم املتعددة واملتنوعة بتنوع الكبري يف األمناط السياحية.السائحني املتزايدة بشرائحهم أعداد 

هتدف هذه السياسة إىل اجياد الوسائل املناسبة جلذب أكرب عدد ممكن من سياسة التنشيط السياحي:  -2-3
التأثري عليهم وااثرة الدوافع املختلفة لديهم لزايرة الدولة، وتعترب هذه السياسة من أهم السائحني املرتقبني من خالل 

http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25-07-48-14/2015-09-09-10-24-38/2015-09-09-10-37-59
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السياسات التسويقية اليت هتدف إىل حتقيق األهداف السياحية اليت تتطلب قدرا كبريا من االهتمام والعناية عند وضعها 
ن خالل اعتماد جمموعة من األدوات التقليدية واختيار الوقت املناسب لتنفيذ اخلطوات اليت تشملها هذه السياسة م

 )الدعاية، االعالن، العالقات العامة(.
 واألدوات احلديثة مثل:

 اقامة املعارض السياحية الدولية؛ 
 اقامة املعارض املهنية املختلفة؛ 
 تنظيم املؤمترات السياحية العاملية؛ 
 .تنظيم القوافل السياحية 

كما هلا أتثري قوي السياسة ميزة خاصة كوهنا تؤثر مباشرة يف االيرادات السياحية   هلذهسياسة التسعري السياحي:  -2-4
على حجم الطلب السياحي ألن التكلفة تعترب عنصرا حامسا يف اختاذ القرار السياحي، فسلوك السائح يتحدد بسعر 

ارها والعكس ابلعكس يف حالة اجتاه اخلدمة السياحية، حيث تزداد التعاقدات على الربامج السياحية املتميزة ابخنفاض أسع
 األسعار إىل االرتفاع مما يؤثر سلبا على حجم التعاقدات وحجم الطلب السياحي.

 االسرتاتيجية هي جمموع اخليارات الطويلة اآلجل اليت يضعها مديرو الربامج يف: اسرتاتيجيات التسويق السياحي -3

 :(15) االسرتاتيجية التسويقية السياحية املثلى يفخدمات، سياسات وخطط عمل، وتتمثل أهم اخلطط  شكل
ة إىل احملافظة على املركز التنافسي للمنشأة السياحية وهتدف هذه االسرتاتيجياالسرتاتيجية التسويقية الدفاعية:  -3-1

من خالل املهادئة وعدم الدخول يف منافسات مع شركات سياحية أخرى أو صراعات تسويقية خصوص مع الشركات 
 كربى اليت تتمتع بسمعة وشهرة كبرية وقدرات مادية وبشرية عالية وتشتمل هذه االسرتاتيجية على:ال

  :السياحية مع ختفيض مستوى اخلدمات، وهذه ربامج المن خالل ختفيض أسعار االسرتاتيجية السعرية
ابئنها، حيث يتم اعتماد االسرتاتيجية ال تؤثر كثريا على الشركات السياحية الكربى اليت هلا مسعة وثقة لدى ز 

 هذه االسرتاتيجية بطريقة وأسلوب علمي مدروس وختطيط سليم؛
  :تشمل هذه االسرتاتيجية متغريين أحدمها مستقل ومتثله الشركات السياحية الكبرية االسرتاتيجية التابعة

هذا األسلوب تكون اتبعة  والعمالقة واآلخر اتبع ومتثله الشركات السياحية الصغرية، وابلتايل الشركات اليت تتبع
للشركات العمالقة، وابلتايل فهي ال تدخل يف منافسة مع الشركات الكربى ويتحدد نصيبها يف السوق حسب 

 شرائح سوقية أو طبقة اجتماعية معينة أو منطقة جغرافية؛
  :تكون هذه االسرتاتيجية من خالل قيام بعض الشركات ذات االمكانيات االسرتاتيجية القدوة أو احملاكاة

املادية والبشرية املتواضعة بتقليد بعض الشركات السياحية اليت حققت جناحا كبريا يف هذا اجملال من حيث 
والتسعري(  أنشطتها وأعماهلا املختلفة والربامج السياحية اليت تقدمها والسياسات التسويقية اليت تتبعها )التنشيط

ف مشقة الدراسة دون تكلمن خالل تصميم وعرض هذه السياسات اليت القت رواجا من قبل السائحني 
 السوقية وحبوث الدوافع اليت قامت هبا الشركات األخرى؛

  :يف بعض احلاالت تسعى بعض الشركات إىل اعتماد هذه االسرتاتيجية للدفاع عن االسرتاتيجية املضادة
 حبيث تكون هذه االسرتاتيجية مضادة إىل اسرتاتيجيات أخرى وضعتها شركات أخرى.حصتها يف السوق 

هتدف هذه االسرتاتيجية إىل تقوية وضع الشركة يف السوق السياحي من االسرتاتيجيات التسويقية اهلجومية:  -3-2
 جيات التسويقية اهلجومية:خالل االستفادة املثلى من كل الفرص املتاحة وميكننا أن منيز بني جمموعة من االسرتاتي
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  :ومنيز هنا بني التوسع الداخلي من خالل انشاء فروع ومكاتب جديدة اتبعة االسرتاتيجية التوسعية
للشركة مبناطق خمتلفة داخل الدولة لتنمية السياحة الداخلية وتقليل السياحة املتجهة إىل اخلارج، أو 

)زايدة التوسع يف اجراء التعاقدات اخلارجية التوسع اخلارجي الذي يكون خارج الدولة من خالل: 
السياحية، ااثرة دوافع الطلب السياحي يف األسواق اخلارجية، اخرتاق أسواق سياحية جديدة وزايدة 

 احلركة السيحية الدولية(؛
  :من خالل احتكارها للسوق وفقا جملموعة من امليكانيزمات املتعلقة بـ: اسرتاتيجية السيطرة على السوق

 يض األسعار، اجراء العقود الطويلة األجل(؛)ختف
  :من خالل ابتكار وسائل تنشيطية جديدة مل تكن مستخدمة من قبل من طرف االسرتاتيجية االبتكارية

 الشركات السياحية األخرى للتأثري يف نفسية السائحني؛
  :لتساوي االمكانيات بينها .نظرا ديدة بني الشركات السياحية الل املنافسة الشمن خاالسرتاتيجية التنافسية 

 وتشمل هذه االسرتاتيجيات اآلتية:االسرتاتيجية التسويقية العامة:  -3-3
  :تتم من خالل تسويق برانمج سياحي واحد على مجيع السائحني املستهدفني االسرتاتيجية التسويقية املغلقة

ح السوق، أي أن هذه االسرتاتيجية يف األسواق السياحية املختلفة دون االهتمام خباصية كل شرحية من شرائ
 ترتبط بربانمج سياحي مغلق موجه إىل مجيع السائحني؛

  :وهي عكس االسرتاتيجية السابقة حيث تعتمد على اعداد وتقدمي جمموعة االسرتاتيجية التسويقية املفتوحة
 من الربامج السياحية املتنوعة اليت تتناسب مع خمتلف الشرائح السوقية؛

  :يف بعض احلاالت تضطر بعض الشركات إىل االنسحاب أو التقليل من نشاطها نتيجة اسرتاتيجية االنكماش
ظروف معينة من خالل: )االنكماش النوعي من خالل االحتفاظ فقط ابلنشاطات اليت تروج رواجا كبريا وتدر 

أو خارجيا اليت ال حتقق أهدافها داخليا أرابح كبرية، االنكماش اجلغرايف من خالل إغالق بعض فروع الشركة 
     التسويقية، االنكماش السوقي من خالل الرتكيز على بعض األمناط دون غريها.

 10أو سياحة دوي االحتياجات اخلاصة الذي متثل شرحيته نسبة ما بني اسرتاتيجية االهتمام ابلسياحة امليسرة:  -3-4
 .(16) ابملائة من امجايل السواح يف العامل 12و 
 :(17) وميكن تقسيمها إىلأدوات التنشيط السياحي:  -4
 أدوات داخلية وتضم:  -4-1

 املكتوبة، املسموعة واملصورة؛الدعاية : 
 االعالن: من خالل )التلفزيون، الراديو، اجملالت والصحف(؛ 
 .العالقات العامة 

 أدوات خارجية: وتضم:  -4-2
  فنية، ثقافية، رايضية؛اقامة املهرجاانت السياحية الدولية: مهرجاانت 
 اقامة املؤمترات السياحية املهنية؛ 
 اقامة املعارض وتنظيم القوافل السياحية؛ 
 اقامة مؤمترات النقل اجلوي؛ 
  .التسويق السياحي اإللكرتوين 
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به من  تسعى اجلزائر إىل احتالل مكانة تؤهلها ألن تكون قطبا سياحيا متوسطيا، إفريقيا وعامليا نظرا ملا تزخراخلامتة: 
، متوسط 2009مقومات طبيعية، اترخيية، أثرية...اخل فسطرت لذلك برانجما طموحا ميتد على ثالث آجال )قصري 

(، وتطيق هذا الربانمج هي مسؤولية مجيع شرائح اجملتمع، وبدأت تظهر أوىل نتائج هذا الربانمج 2025وطويل  2015
نة إىل أخرى، كما سامهت بعض الظروف اخلارجية )األزمة املالية حيث ازداد عدد السياح األجانب الوافدين إليها من س

 واالقتصادية، الثورات الشعبية والربيع العريب، احلروب ... اخل( يف زايدة االهتمام احمللي واألجنيب ابلسياحة اجلزائرية.
 توصلنا من خالل الدراسة إىل النتائج التالية:النتائج والتوصيات: 

 يات كبرية يف اجلانب السياحي إال أن استغالهلا بعيد عن املستوى املطلوب بسب التأخر يف متتلك اجلزائر إمكان
 ترقية هذا القطاع؛

  سيساهم يف ترقية قطاع  2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برانمج شامل طويل املدى ميتد إىل سنة
 ملشاريع املسجلة؛التنمية السياحية يف اجلزائر بفضل الديناميكية املعتمدة وحجم ا

 مير االستثمار السياحي يف اجلزائر ببطء شديد؛ 
 صناعة التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر مسؤولية اجلميع؛ 
 توجد العديد من االسرتاتيجيات واآلليات التسويقية السياحية؛ 
 اخنراط املؤسسات السياحية يف خمطط اجلودة السياحية يسري بوترية ضعيفة؛ 
  العديد من األدوات التسويقية السياحية التقليدية واحلديثة.توجد 

 وعليه ميكن اخلروج ابلتوصيات التالية:
 تذليل الصعاب وتقدمي التسهيالت للسياح )أتشريات، نقل، إيواء، إطعام، إرشاد، خدمات،....اخل(؛ 
 زايدة دور اإلعالم يف الرتويج للمؤهالت واملقومات السياحية اجلزائرية؛ 
 مواصلة العمل وفقا للمخطط السياحي والتسويق السياحي للتعريف ابملنتج السياحي اجلزائري يف السوق  ضرورة

 العاملي للسياحة؛
 استقطاب االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع السياحة واجملاالت املرافقة هلا؛ 
 سياحة ونشر الوعي السياحي االعتماد على السياحة االلكرتونية، ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع ال

 لدى املواطنني من خالل وسائل اإلعالم واالتصال املسموعة، املرئية واملقروءة؛
  املشاركة يف املعارض الدولية واإلقليمية واالحتكاك أكثر ابلدول الرائدة يف قطاع السياحة لكسب اخلربات مع

 تفعيل اخلدمات )املالية، البنكية والصحية(؛
 عايري اجلودة وااللتزام ها.ضرورة التقيد مب 

 املراجع واهلوامش:
 .2007، 29، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوويع والطباعة، عمان األردن، ص مبادئ السياحةنعيم الظاهر وسراب الياس، ( 01) 
فيفري  19، 5، ص 11اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق ابلتنمية املستدامة للسياحة،  2003فيفري  17املؤرخ يف  03/01القانون رقم ( 02)

2003. 
 .6-5، مرجع سبق ذكره، ص 03/01القانون رقم  (03)
، 14، ص الكتاب األول تشخيص وفحص السياحة اجلزائريةوزارة هتيئة اإلقليم البيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، ( 04)

 .2008جانفي 
 .145ذكره، ص  نعيم الظاهر، مرجع سق(  05)
 .  10/10/2013، مت االطالع على املقال يف  /http://www.mta.gov.dzوزارة السياحة، على املوقع االلكرتوين للوزارة، ( 06)

http://www.mta.gov.dz/
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 .16-14، ص ص األول، مرجع سبق ذكره، الكتاب وزارة هتيئة اإلقليم البيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية( 07)
 .25-24مرجع سابق، ص ص  (08)
 -7، ص ص الكتاب الثالث: األقطاب السياحية السبعة لالمتيازوزارة هتيئة اإلقليم البيئة والسياحة، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،  (09)

 . 2008، جانفي 110
http://qualitetourisme.ccm-قع االلكرتوين: حمطط جودة السياحة اجلزائرية، نقال عن املو  (10)

-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
html#.WaWrdPhJbMw 

 (.29/08/2017تم االطالع على المقال في )
 جعنفس المر(  11)
http://qualitetourisme.ccm-االستثمارات السياحية، نقال عن املوقع االلكرتوين: ( 12)

-cg.net/ar/%D8%B7%D8%A7%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
-%D8%B0%D8%A7%D8%AA

%B2.html#.Wa%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8
W1kPhJbMw 

لعلوم بلمداين سعاد وتويت نور الدين، االسرتاتيجية االتصالية للتنمية السياحية يف اجلزائر دراسة ميدانية للديوان الوطين للسياحة، منون ا( 13)
 .314، ص 2016، ديسمرب 03العدد  8االجتماعية، اجمللد 

،، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، جامعة -دراسة حالة اجلزائر-زهري، التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة   بوغكريف( 14)
 .107-103،، ص ص 2012-2011منتوري قسنطينة، 

 . 111-108نفس املرجع، ص ص ( 15)
، جملة روئ اقتصادية، -التجربة الفرنسية –وجهات السياحية رملي محزة، نسرين عروس، تسويق السياحة امليسرة كنمط جديد لرتقية ال( 16)

 .109، ص 2014، ديسمرب 07العدد 
 .119-115ص  ، صمرجع سبق ذكره بوغكريف زهري، ( 17)

http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
http://qualitetourisme.ccm-cg.net/ar/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html#.WaWrdPhJbMw
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