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:الملخص

،وتعتبر مصدرا تعتبر السیاحة من القطاعات االقتصادیة المهمة لكثیر من الدول سواء المتقدمة أو  النامیة
هاما لتحقیق اإلیرادات المالیة خارج قطاع المحروقات ، لكن الجزائر لم تصل إلى المستوى المطلوب رغم أنها 

.قتصادیةتحتوي على مغریات سیاحیة التي تساعدها في تحقیق التنمیة اال
وممیزات سیاحیة متنوعة اال والیات الشمال الشرقي بالجزائر ،والتي تزخر بمقوماتإحدىوتمثل والیة میلة 

لم تم استغاللها بسبب عدة معوقات وعراقیل ،مما اثر سلبا على التنمیة المحلیة بالوالیة خاصة في جانبي أنها
واإلیرادات المحلیةالشغل 

إیرادات،مناصب الشغل ،السائح،التنمیة المحلیةالسیاحة،: لكلمات المفتاحیةا

Résumé:

le tourisme est un secteur économique important pour de nombreux pays, qu'
ils soient développés ou en développement et sont une source, important pour
attendre des recettes fiscales en dehors du secteur des hydrocarbures, mais l Algérie n
a pas atteint le nécessaire même si  elle contient les tentations qui aideraient  à
atteindre le niveau de développement économique .
wilaya de Mila est de l' un des états nord -est l'Algérie  qui est caractéristiques
touristiques riches et viables ,mais il n'apas été exploité en raison de  plusieurs
contraintes et les obstacles qui ont un impact négatif sur le développement local, en
particulier dans l'état des
deux côté exploité effacement et les revenus local.
Mots-clés:trousime,touristique,le développement local, les postes d'exploitation ,les
recettes.





مقدمة 

أ

:مقدمة 
االنتقال من مكان ألخر ألسباب یعرفالقدم بوصفها ظاهرة طبیعیة جعلت اإلنسانذلقد عرفت السیاحة من

في فجر التاریخ بسیطة وبدائیة في مظاهرها ،ثم تطورت هذه الظاهرة البسیطة في  السیاحةمتعددة فقد كانت
.العصر الحالي وأصبحت تشكل نشاطا له أسسه ومبادئه 

فالسیاحة أحد األنشطة االقتصادیة التي تتمتع بأهمیة كبیرة في العالم تقوم علیها اقتصادیات كثیرة من الدول 
لت إلیها كصناعة قائمة بذاتها لها مداخالتها ومخرجاتها كما یتمیز المردود والتي تنطلق من المكانة التي وص

لصناعة السیاحة عن غیره من مردودات المرافق اإلنتاجیة بأنه مردود مرتفع ومتشعب تستفید منه مختلف 
.األنشطة سواء اقتصادیة ،اجتماعیة ،سیاسیة أو ثقافیة 

ي تحظى باهتمام متزاید في العدید من البلدان ،إما على مستوى إن موضوع التنمیة المحلیة من المواضیع الت
.على مستوى البحوث العلمیة واألكادیمیة السیاسات االقتصادیة لمختلف الدول ،أو

.حیث تقدم التنمیة المحلیة كبدیل إستراتیجي هام لمعالجة الخلل التنموي الذي تعاني منه البلدان النامیة 
یات الجزائر تمتاز بمقومات سیاحیة متنوعة وثریة یمكن االعتماد علیها كمصدر ووالیة میلة من بین وال

أساسي لتدعیم التنمیة المحلیة وذلك لالستغالل األمثل والفعال لمواردها واإلمكانیات المتاحة لتحقیق نشاط 
.سیاحي محلي كفء 

:وعلیه من خالل ذلك سوف نقوم بطرح اإلشكالیة التالیة 
؟ع السیاحي في دعم التنمیة المحلیةكیف یساهم القطا
: التساؤالت الفرعیة 

:من أجل تبسیط اإلشكالیة نقوم بطرح األسئلة الفرعیة التالیة
هي أهمیتها االقتصادیة واالجتماعیة ؟ما هو مفهوم السیاحة ؟ وما.1
ما مدى مساهمة السیاحة في التشغیل ؟.2
المعوقات السیاحیة التي تقف دون تطویر هذا القطاع بالوالیة ؟ما هي أهم.3

:فرضیات الدراسة 
:إن فرضیات التي تقوم علیها هذه الدراسة هي 

.السیاحة قطاع اقتصادي مثله مثل باقي القطاعات االقتصادیة .1

.احة في التشغیل في تزاید عبر الزمن یتعتبر مساهمة الس.2



مقدمة 

ب

من بن العوائق التي تقف أمام تطویر قطاع السیاحة بالوالیة هو انعدام عقار سیاحي مهیأ ومدروس الستقبال .3
.استثمارات سیاحیة بالوالیة 

:أهمیة الدراسة
: یستمد البحث أهمیته من خالل الجوانب التالیة 

.إعطاء لمحة عن السیاحة بوالیة میلة وأهمیتها في تحقیق التنمیة المحلیة .1
األهمیة التي یحضى بها موضوع السیاحة والتنمیة في العالم باعتباره القطاع الذي یحقق أحسن تنمیة .2

.معتبرة في العدید الدول 
:أهداف الدراسة 

.تحدید مفهوم السیاحة وأهمیتها االقتصادیة واالجتماعیة .1

.الدور الذي تلعبه السیاحة في دعم التنمیة المحلیة معرفة .2

.ائق التي تقف كحاجز أمام تطویر قطاع السیاحة بالوالیة ومحاولة معالجتها معرفة العو .3
:أسباب اختیار الموضوع 

البحث فیه بكل جدیة دون غیره من المواضیع وهي تكمن تم تمت أسباب متعددة إلى اختیار هذا الموضوع و 
:فیما یلي 
التعریف بالقدرات السیاحیة لوالیة میلة -
إبراز الدور الهام الذي یلعبه قطاع السیاحة في التنمیة المحلیة -
إثراء المكتبة بهذا النوع من البحوث الناذرة -
: الرغبة الملحة في اطالعنا أكثر على هذا الموضوع والتعمق فیه كخطوة منهج الدراسة -

شرح لمختلف المفاهیم النجاز هذه الدراسة سوف تعتمد على المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك في إعطاء
حول السیاحة والتنمیة المحلیة كما ستعتمد على المنهج اإلحصائي والمقابلة الشخصیة لجمع تحلیل البیانات 
واإلحصائیات السیاحیة في الجزائر بصفة عامة ووالیة میلة بصفة خاصة ، ومدى مساهمة السیاحة في التنمیة 

.المحلیة 
:حدود الدراسة 

.تحدد هذه الدراسة في والیة میلة:المجال المكاني 
.2014- 2011تحلیل البیانات واإلحصائیات السیاحیة فترة ما بین :المجال الزماني 



مقدمة 

ج

:صعوبات الدراسة 
باإلضافة إلى الظروف التي واجهتنا هي صعوبات كبیرة في إعداد هذه الدراسة انعدام المصادر الخاصة 

ائر لسنوات األخیرة باإلضافة عدم استقبال بعض أصحاب الوكاالت بالسیاحة وخاصة القطاع السیاحي بالجز 
.والفنادق وذلك لعدم اإلدالء باإلحصائیات والمعلومات 

قلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن الموضوع بصفة خاصة رغم توافرها بصفة عامة مما دفعنا إلى -
.صعوبة تبویب وجمع المعلومات بصفة جیدة 

: الدراسات السابقة 
:من الدراسات التي تناولت الموضوع ،وتمكنا من اإلطالع علیها تمثلت في ما یلي 

األهمیة االقتصادیة لتنمیة السیاحة المستدامة في الجزائر " بعنوان عامر عیساني أطروحة دكتوراه-1
تناول خلفیة عن السیاحة وأثارها المختلفة كما تطرقت إلى التنمیة السیاحیة المستدامة والسیاحة ) 2010- 2009(

إلى التنمیة الدولیة وتطورها كما تطرق إلى واقع السیاحة في الجزائر أما الفصل األخیر وما قبل األخیر فتطرق
السیاحیة لكل من مصر وتونس وتقیم هذه التجارب ، وقد توصل إلي ضعف األداء االقتصادي للقطاع السیاحي 

للجزائر مقارنة مع كل من مصر وتونس 
" اآلثار التنمویة للسیاحة " صلیحة عشي رسالة ماجستیر بعنوان -2

حثة الموضوع في ثالثة فصول تطرقت إلى مفاهیم تناولت البا.دراسة مقارنة بین الجزائر ، تونس والمغرب 
كما تطرقت إلى المقومات السیاحیة للبلدان المقارنة ، وأما الفصل األخیر فقد تضمن ،أساسیة للسیاحة والسائح 

هذه الدراسة جاءت في شكل دراسة حالة أكثر منها ،اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للسیاحة في البلدان الثالث 
وقد توصلت . قارنة ،وقد أهملت جوانب عدیدة مرتبطة بالموضوع كمعوقات التنمیة في البلدان الثالثة دراسة م

الباحثة إلى ضعف اآلثار التنمویة لقطاع السیاحة في الجزائر مقارنة بتونس والمغرب رغم المقومات السیاحیة 
الطبیعیة والحضاریة التي تتوفر علیها الجزائر 

دور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد "ة مقدمة نیل شهادة ماجستیر  بعنوان حمیدة بوعموشة مذكر -3
تناولت الباحثة الموضوع في أربعة فصول تطرقت " - دراسة حالة الجزائر–الوطني لتحقیق التنمیة المستدامة 

یات الوطنیة إلى مفاهیم حول السیاحة كما تطرقت إلى السیاحة المستدامة كما تناولت السیاحة في االقتصاد
قد ،اإلستراتیجیة واآلثار: بعض التجارب العربیة وأما الفصل األخیر السیاحة في االقتصاد الوطني الجزائري 

توصلت الباحثة إلى ضعف أداء القطاع السیاحي في الجزائر یعود إلى ضعف االستثمار في هذا القطاع هذا 



مقدمة 

د

المخططات أعطت األولویة لقطاع الصناعات الثقیلة المخطط الثالثي الذي كان بعد االستقالل وما تبعه من 
.على حساب قطاع الخدمات بصفة عامة والسیاحة بصفة خاصة وهذا تماشیا مع المنهج االشتراكي لتلك الفترة 

تناول الباحث " تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وأفاق " اطروحة دكتوراه بعنوان خنفري خیضر-4
ل ماهیة التنمیة المحلیة والتمویل المحلي والتنظیم اإلداري في الجزائر أما في الفصل خمسة فصول حیث تناو 

الثالث تناول تشخیص واقع التمویل التنمیة المحلیة في الجزائر أما الفصل ما قبل األخیر واألخیر فتناول آفاق 
بر عنصر ال محاید في عملیة تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر ودراسة أنها فضلت الجانب المالي الذي یعت

التنمیة المحلیة ،فإن جوانب أخرى ال تقل أهمیة بل تعتبر حاسمة كالجوانب المؤسساتیة والتنظیمیة وأنماط  
.   التسییر والموارد البشریة ومشاركة المواطنین وغیرها والتي تتطلب أبحاثا ودراسات أخرى 

لكي أعالج "دور القطاع السیاحي في دعم التنمیة المحلیة  "موضوعبینما تطرقت في بحثي هذا إلي 
مساهمة القطاع السیاحي في تطور مداخیل القطاع المحلي مما یعود علیه بالنفع ویساهم في إحداث مناصب 

.شغل جدیدة وزیادة في اإلیرادات ویمنح الوالیة كذلك االستقاللیة المالیة
:  هیكل الدراسة 

ثالث فصول وخاتمة و لغرض اإلجابة على إشكالیة البحث واختیار فرضیاته ثم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة 
:كالتالي 

ویحتوي على ثالث مباحث "نظرة عامة حول عمومیات السیاحة " حیث یتضمن الفصل األول المعنون بـ
عالقة السیاحة بالعلوم األخرى ودوافعها والخدمات بحث الثاني والمماهیة السیاحة في المبحث األول تناولنا 

.السیاحة وأثارها وفي المبحث األخیر تناولنا أسس السیاحة 
قسمنا هذا الفصل إلى ثالث " التنمیة المحلیة ودور السیاحة في دعمها "  أما في الفصل الثاني المعنون بـ

لیة والثاني نماذج وٕاستراتیجیات التنمیة المحلیة أما الثالث مباحث في األول تطرقنا إلى ماهیة التنمیة المح
.واألخیر یحتوي على دور السیاحة في دعم التنمیة المحلیة 

إلى ثالث مباحث في األول " لقطاع السیاحي لوالیة میلة دراسة واقع ا"كما قسمنا الفصل الثالث المعنون بـ 
ة على القطاع السیاحي لوالیة میلة أما المبحث األخیر یحتوي على تقدیم عام لوالیة میلة أما المبحث الثاني نظر 

.المشاریع االستثماریة وعوائق تطور قطاع السیاحة بالوالیة 
وختمنا موضوعنا بخاتمة تضمنا فیها حوصلة لدراستنا وكذلك النتائج المتوصل إلیها من خالل هذه الدراسة 

. وأضفنا فیها بعض التوصیات وآفاق الدراسة 
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: تمهید

تعد السیاحة ظاهرة قدیمة ارتبطت بوجود اإلنسان وتحركاته منذ زمن بعید ،إما سعیا وراء البحث عن 
مناطق جدیدة في بیئات جغرافیة أفضل تتوفر فیها سبل الحیاة أو لتبادل المعارف و التجارب مع مجموعات 

.بشریة أخرى

جعلت تحدید مفهومها یختلف حسب اختالف قطاعات عدیدة اقتصادیة واجتماعیةارتباط السیاحة مع و 
هذه الظاهرة، فالبنسبة لالقتصادیین تعتبر هذه الظاهرة نشاط اقتصادي لالتخصصات العلمیة للجهات الدراسة

هجرة وعالقات إنسانیة، فجاء هذا عنلالجتماعیین فهي عبارةفهي حاجة وسلعة في آن واحد، أما بالنسبة 
: ل عمومیات حول السیاحة من خالل ثالث مباحثالفصل لإللقاء نظرة عامة حو 

.ماهیة السیاحة:المبحث األول 

.عالقة السیاحة بالعلوم األخرى ودوافعها والخدمات السیاحیة وآثارها:المبحث الثاني

.أسس السیاحة:المبحث الثالث
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ماهیة السیاحة: المبحث األول

والثقافیة ةوالسیاسیاالقتصادیة واالجتماعیة اوانعكاساتهتها جاالتعددت مفاهیم السیاحة وذلك بتعدد م
والسیاسة، وبذلك تنوعت الرؤى بشأنها الت الفكر في االقتصاد جاواستأثرت باهتمام الباحثین من ر والبیئیة،

:سنتناول المطالب التالیة.من هذا المنطلقفي األدبیات الحدیثة 

مفهوم ونشأة السیاحة: المطلب األول

في هذا المطلب تناول مفاهیم مختلفة للسیاحة من خالل عدة جوانب عقائدیة وفي القوانین الوضعیة یتم
الدولیة والمحلیة ومن منظور الباحثین في هذا المجال وتحلیلها والوقوف على مدى أهمیتها في تحدید مفهوم 

.السیاحة والسائح ونشأة السیاحة

مفهوم السیاحة: أوال

.في التفاهم واالحترام المتبادل بین البشر والمجتمعات یعطینا عدة مفاهیم لهاإن مساهمة السیاحة

في اللغة هي السفر من مكان آلخر، فإن كان ذلك من مدینة إلى أخرى داخل نفس الدولة :السیاحة- 1
1.سمیت السیاحة الداخلیة، وان كان ذلك من دولة إلى أخرى سمیت سیاحة الدولیة

ع الكلي لإلنفاق أو المصروفات السیاحیة داخل حدود الدولة أو التقسیمات هي مجمو :السیاحة أیضا- 2
political subdivision.2السیاسیة

-eعرف جویر فولر 1905في عام علم - 3 guyer freullerهر اظاهرة من ظو : األلماني السیاحة بأنها
یر الجو واإلحساس بمجال المتزایدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغالعصر التي تنبثق من حاجة 

الطبیعة وتذوقها والشعور بالبهجة والمتعة في اإلقامة في مناطق ذات طبیعة خاصة وهي ثمرة تقدم وسائل 
.النقل

مجموعة من على أنها 1935عرف السیاحة عام سري فقد یالسو r-glu chamanنجال كسماأما - 4
بصفة مؤقتة في مكان ما وبین األشخاص الذین العالقات المتبادلة التي تنشأ بین الشخص الذي یتواجد 

.یقیمون في هذا المكان
.السیاحة عملیة انتقال اإلنسان من مكان آلخر لفترة زمنیة بطریقة مشروعة تحقق المتعة النفسیة- 5

.5، ص 2011مصر،-ان المعرفة، جامعة اإلسكندریةبتة س، مكتبمبادئ صناعة الضیافةمحمد، محمد عطیة1
.22، ص 2008، األردن-لنشر و التوزیع، عمانالزهران، دار صناعة السیاحةماهر عبد العزیز، 2
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:واآلن نستطیع أن نعطي تعریفا شامال لسیاحة

أو االنتقال في ) السیاحة العالمیة(مان السیاحة عبارة عن انتقال اإلنسان من مكان أي مكان ومن زمان إلى ز 
ل اإلقامة الدائمة ساعة بحیث ال تكون من أج24ن لمدة یجب أن ال تقل، ع) السیاحة الداخلیة(البلد 

1.الخ...وأغراضها تكون من أجل الثقافة أو العمال أو الدین أو الریاضة

:هناك عدة تعاریف للسائح نذكر منها:ویعرف السائح

لشخص الذي سافر خارج محل إقامته األصلي ألي سبب غیر كسب المادي أو الدراسة، السائح هو ا
24وفترة تزید على ) السائح األجنبي(أو داخل بلد الغیر بلده، ) السائح الوطني(سواء كان داخل البلد

2.ساعة

االطالع المسافر الذي یسافر إلى بالد غیر بلده من أجل حب "ویعرف قاموس لیثر السائح على انه *
3.والفضول

:1963فر و السیاحة الدولیین روما تعریف مؤتمر األمم المتحدة للس*

السائح هو أي شخص یزور دولة غیر التي اعتاد اإلقامة فیها ألي سبب غیر السعي وراء عمل یجزى منه 
4.في الدولة التي یزورها

:1963مم المتحدة للسفر والسیاحة الدولیین روما تعریف مؤتمر األ*

أي شخص یزور دولة "وصل مؤتمر األمم المتحدة للسفر والسیاحة الدولیین إلى تعریف شامل للسائح بأنه 
ساعة دون أن تطول إقامته الحد الذي 24أخرى غیر الدولة التي اعتاد اإلقامة فیها ویقیم بها لمدة تزید عن 

5."یعد هذا البلد موطنا له

.23،ص ماهر عبد العزیز، مرجع سابق1
.34، ص 2007،األردن-المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، دار 2،طمبادئ السیاحةنعیم الظاهر، سراب الیاس،2

3Pierrpy,letreurisme un phénomeneeconomiqe,edition les etudes de la documentation, français-
paris,1996,p5.

، تخصص رماجستی، مذكرة-دراسة حالة الجزائر-لوطني لتحقیق التنمیة المستدامةدور القطاع السیاحي في تمویل االقتصاد اشة، ة بوعمو حمید4
.16، ص2011الجزائر، -مستدامة، جامعة فرحات عباس، سطیفتنمیة الو اقتصاد دولي 

.6، ص 2006اٍألردن،-، دار الورق، عمانقنظریة والتطبیاإلرشاد السیاحي ما بین الأسامة صبحي الفاعوري، 5
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1:السائحاألشخاص الذین ال ینطبق علیهم تعریف

.أعضاء الهیئات الدبلوماسیة- 1
.أفراد القوات المسلحة األجنبیة- 2
.العاملون المؤقتین- 3
.األشخاص المقیمون في الحدود ویعملون في أراضي دولة أخرى- 4
.نالسیاسیینالالجئی- 5
، طاقم الطائرة الباخرة، سائقي القطارات، الشاحنات، أي تالترانزیالمسافرون العابرون، كمسافرین - 6

.ساعة24ا یعبرون البلد ویبقون فیه لفترة تقل عن مم

.الفرق بین السائح والغیر سائح): 01(الجدول رقم 

غیر سائحینالسائحون
للمتعة أو األسباب خاصة أو للعالج-
علمیا، (في مؤتمرات أو الممثلین ألي غرض -

)إداریا،سیاسیا،دنیا
.ألغراض العمل-
24في رحلة بحریة حتى لو أقاموا أقل عن-

ساعة، ویعتبر هؤالء مجموعة منفصلة بغض النظر 
.عن مكان إقامتهم

الواصلون بعقد أي بدون عقد لشغل وظیفة أو -
.االلتحاق بأي عمل

.الواصلون إلقامة دائمة-
الطلبة والشباب في بیوت اإلقامة باألجر أو في -

.المدارس الداخلیة
المقیمون في منطقة مجاورة للحدود واألشخاص -

.توطنون في دولة أخرىالذین یس
المسافرون الذین یمرون بدولة ما دون توقف حتى -

.ساعة24لو أخذت الرحلة أكثر من 
، 2002مصر، -اإلسكندریة،یسرى دعبس، السلوك االستهالكي للسائح، البیطاش لنشر والتوزیع:المصدر

.20ص 

.28ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
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لذین یزورون دولة غیر دولتهم من خالل الجدول یوضح الفرق بین السائح والغیر السائح فالسائحون ا
أما الغیر السائحین هم الطلبة أو المقیمون ...) رات ة كالعالج أو ألغراض العمل كالمؤتموذلك ألسباب معین
.في منطقة مجاورة

نشأة السیاحة: ثانیا

1:يیمكن أن نمیز بین أربعة مراحل أساسیة مرت بها السیاحة عند تطورها وبتالي یمكن أن نلخصها فیما یل

:مرحلة العصور القدیمة -1

سعیا لحیاة أفضل إن غریزة التنقل والترحال من مكان آلخر كانت موجودة عند اإلنسان منذ نشأته األولى
احتیاجاته الضروریة، فكان علیه أن سعي إلى توفیرها لهحیث لم تكن هناك منظمات أو جهات رسمیة توفر

وقد بدأت هذه المرحلة مع نشأة حضارة بالدهتصرفاته والتزاماتبنفسه بدون وجود قوانین وأعراف تحد وتحكم 
في نهایة القرن الرابع ومن بسقوط الدولة الرومانیة الفراعنة في األلف الخامس قبل میالد وتنتهي  الرافدین و

2:خصائص هذه المرحلة هي

.ظهور الدول مثل الحضارة الفرعونیة في مصر والحضارة الرومانیة-
.وتطور وسائل النقل والمواصالت وخاصة السفن الشراعیةظهور العلوم-

3:أما عن الرحالت التي قام بها اإلنسان في عصور ما قبل المیالد فكانت ترتكز على ما یلي

تحقیق الفائدة.
حب االستطالع.
الدافع الدیني.

أحیانا، متجاورة وقد وتعني بها خلق عالقات متبادلة بین القبائل المختلفة والتي تكون : تحقیق الفائدة-أ
حیث كانت تكون بعیدة ولقد أنشأ الیونانیون في العصور القدیمة على شاطئ البحر األبیض المتوسط 

تجارتهم مع الشعوب المجاورة، كما كانت هناك رحالت یقوم بها أهل قریش قبل اإلسالم بقصد التجارة بین 

.14ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
.12نعیم الظاهر،سراب الیاس، مرجع سابق، ص 2
.14،15ص ماهر عبد العزیز، مرجع سابق،ص 3
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والكتب الدینیة " الفي قریش إیالفهم رحلة الشتاء والصیفإی"بلدهم وبالد الشام والیمن كما ورد في القرآن الكریم
.غنیة بمثل هذه الرحالت

لقرض التعرف أدى الدافع لمعرفة عادات وتقالید الشعوب إلى القیام برحالت طویلة :حب االستطالع-ب
.، من أوائل الرواد في العصور القدیمة اإلغریقيهیرودت المؤلف علیها واهم الرحالة 

: دفع هذا الشعور الناس إلى القیام برحالت بعیدة لغرض زیارة األماكن المقدسة مثل:دینيالدافع ال-ج
یقطعون آالف الكیلومترات، كما كان یقوم العرب مكة لغرض العبادة والتجارة " البوذا"الصینیین الذین یعبدون 

.وهو ما یطلق علیها السیاحة الدینیة
بسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة حتى القرن الخامس عشر تبدأ هذه المرحلة :مرحلة العصور الوسطى- 2

في العصور القدیمة وقد كانت مركز إشعاع والمعروف أن اإلمبراطوریة الرومانیة آخر إمبراطوریة نشأت 
الفكري والحضاري والتجاري وكان لهذا الفضل األكبر في تطویر حركة األسفار عبد العالم ، وقد كان اتجاه 

لعصور إلى التجارة، الحج والرحالت الدراسة حیث انفرد العرب في الفترة الممتدة للقرن السیاحة في تلك ا
مبادئ السیاحة ووضع األسس األولى وكانت البالد اإلسالمیة أكثر الرابع عشر والثامن عشر على تطویر 

ة الثقافیة ومركز الحیاوبغداد وقرطبة التي كانت أكثر المدن ثراء من حیث التجارةاتقدما من أوروب
ومن أشهرهم ابن بطوطة، ابن جبیر، والحضاریة وقد انطلق الرحالة العرب یجوبون العالم 

وغیرهم وقد أخذت السیاحة الدینیة أبعاد جدیدة في العصور الوسطى حیث كان الحجاج على ...البیروني،
تبوا أوصاف لرحالتهم وفي اختالف أدیانهم یقومون برحالتهم الدینیة إلى األماكن المقدسة، وكثیرا منهم ك

نهایة العصور الوسطى ظهرت فئة طالبي العلم الذین یقومون برحالت لغرض العلم والتعرف على آراء الغیر 
والنظم السیاسیة الموجودة في الدول األخرى، هذه الفترة بمثابة بدایة الرحالت التي كانت قاصرة على طبقة 

1.وأموال فائضة عن الحاجةاألرستقراطیین ألن السفر یتطلب وقت فراغ

2:مرحلة العصر الحدیث- 3

: لبدایة العصور الحدیثة كانت في عصر النهضة التي حدثت فیها تغیرات عدیدة في المجال العلمي مث
ت إلى زیادة األسفار، كما أحدثت الثورة الصناعیة تغیرا واضحا في وسائل االستكشافات الجغرافیة التي أد

بظهور ،عت مداركهم وآفاقهمواب الكسب الكثیر أمام الناس واستهضة فتحت أبالمواصالت في عصر الن
علماء وفنانین في جمیع المجاالت سواء المجال العلمي أو األدبي أو الفني فكانوا یذهبون إلى عواصم العالم 

.51،16ص صنعیم الظاهر، مرجع سابق،1
.17،18صص ماهر عبد العزیز، مرجع سابق،2
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وقد ازداد عدد هؤالء والمدن الشهیرة لمشاهدة آثارها ومراكزها الثقافیة وهم سواح أثریاء عرفوا السیاحة الترفیهیة 
.السواح في القرن السابع والثامن عشر وظهر عدد كبیر من الكتیبات التي تعتبر بمثابة نشرات إعالمیة

عابرین البحار ىعشر واتجه السواح إلى القارات األخر في أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع 
الیا وقد أحدثت الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشرا تغیرا والمحیطات إلى القارات الحدیثة مثل أمریكا واستر 

واضحا في وسائل المواصالت وتطورها والذي أدى إلى سهولة السفر والتنقل واختصار الوقت وهذا أدى إلى 
.زیادة عدد المسافرین

التفي نهایة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین عرف رجال االقتصاد والصناعة قیمة الرح
رب العالمیة على اقتصادیات الدول وفي تلك الفترة قامت دول عدیدة بجذب السواح إلیها، قبل الحوالسفرات

ة بمصاعب شدیدة نظرا لألزمة االقتصادیة وتوقف حركة السیاحة العالمیة إلى أنها الثانیة مرت دول عدید
.عادت الحركة دولیا بعد الحرب العالمیة الثانیة

.أنواع السیاحة:المطلب الثاني

متعددة تختلف بحسب المعاییر المستخدمة في هذا المجال وفیما یمكن تصنیف السیاحة إلى تصنیفات 
.یلي سیتم عرض عددا من األنماط السیاحیة التي تتماشى مع میوالت ورغبات السائحین المراد إشباعها

1:وهي: السیاحة حسب الشكل التنظیمي-1

:السیاحة الجماعیة-أ

زیارتها ومكان وىدما یسافر السیاح مع بعضهم جماعیا وضمن برنامج یشمل األماكن المنوتكون عن
:المنام والطعام وغیرها ، وهي تنظم عن طریق وكاالت السیاحة والسفر وتقسم إلى قسمین

: سیاحة غیر منظمة1-أ

سیاحیة واإلقلیمیة تنظم المجموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدها من حیث مدة اإلقامة في المناطق ال
ن غیر مخطط لها والطعام المنوى استخدامها في األماكن أي أنه یكو زیارتها وتحدد ظروف المبیت ىالمنو 

مسبقا حسب برنامج

.22،23ص ص ،1999األردن، -، دار المجدالوي للنشر ، عماناحيالقتصاد السیمروان السكر، ا1
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:سیاحة جماعیة منظمة2-أ

یكون برنامج الرحلة معد مسبقا من قبل شركات السیاحة أو وكاالت السیاحة والسفر، ومحددة ظروف 
.مكنة المنوى زیارتهاوعدد اللیالي التي یقضیها السیاح واألالمنام والطعام 

: سیاحة فردیة- ب

:وهي سفر األفراد لوحدهم إلقامة خارج مكان سكنهم األصلي تقسم إلى نوعین

.سیاحة فردیة غیر منظمة1- ب

.سیاحة فردیة منظمة2- ب

1:وتشمل ما یلي):الحدود السیاسیة(السیاحة وفقا لنطاق الجغرافي-2

الدولة نفسها في نوتعني انتقال األفراد داخل البلد نفسه أي انتقال األفراد أو مواطنی:ة الداخلیةالسیاح-أ
البلد السیاحي وهذا یعتبر نداخل بلدهم وهذا النوع من السیاحة یحتاج إلى خدمات متنوعة وتشجیع مواطنی

.من أهم أنواع السیاحة
جانب إلى بلد ما وهذا النوع من السیاحة تبحث عنه ومعناها انتقال السائحین األ:السیاحة الخارجیة-ب

أغلب الدول العالم وتعمل على تشجیعه وذلك من أجل الحصول على العمالت الصعبة ویتطلب هذا النوع 
.من السیاحة بنیة تحتیة كبیرة وتنوع الخدمات السیاحیة من ناحیة الجودة و األسعار

2:وتشمل ما یلي: السیاحة وفقا لمدة اإلقامة-3

السیاحة خالل موسم الصیف : وعادة ترتبط بموسم سیاحي معین ال تتم في غیره مثل:السیاحة الموسمیة-أ
.لالستمتاع بالشواطئ الدافئة أو خالل الشتاء لتزحلق على الجلید

: وهذا النوع من السیاحة یقوم به السائح فجأة ودون تخطیط مسبق وبشكل عابر مثل: السیاحة العابرة-ب
دولة ما أو برحلة سیاحیة أثناء عبورهم لدولة ما أو انتظارهم الحصول على إذن دخول تترانزیالقیام ركاب 

مكان آخر أو الحصول على وسیلة المواصالت التي سوف تنقلهم إلى المكان الذي ینشدونه كثیر من 
نتظرها هؤالء الشركات السیاحیة هذه الفرصة لعمل برامج سیاحیة سریعة وخفیفة  تستغرق المدة التي سوف ی

. السیاح

.16،17ص ص،2011،مصر-شر، اإلسكندریةنالطباعة وال، دار الوفاء لدنیا1، طمقدمة عن شركات السیاحة ووكاالت السفرنى،لمیاء حف1
.246، ص 2010األردن، -، دار أسامة لنشر و التوزیع، عمانسیاحیةاإلدارة الفندقیة وال، عبد الكریم حافظ2
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: طار معین ونظم مثلدة مسبقا ویقضیها السائح وفقا إلوعادة تكون لعدة أیام محد:السیاحة لفترة قصیرة- ج
.مهرجانات السیاحة والتسوق

:1تشمل ما یلي: السیاحة وفقا للغرض-4
قامتهم إلى یعرف على أنها ذلك النشاط الذي یقوم على انتقال السیاح من مكان إ: السیاحة الدینیة-أ

.خارج لفترة من الوقتأوأماكن أخرى بهدف قیام برحالت دینیة تكون داخل 
ویتمثل الدافع األساسي وراءها في رغبة الشخص في االستمتاع والترفیه عن نفسه، : السیاحة الترفیهیة-ب

تزحلق على مختلفة على غرار الصید، الغوص في البحار والهوایاتفهذا النمط من السیاحة یتضمن ممارسة 
.الثلوج

أصبحت السیاحة الریاضیة في العصر الحالي من أهم أنواع السیاحة بما توفره من : السیاحة الریاضیة-ج
إیرادات هامة إلى جانب التعریف بمختلف أشكال السیاحة األخرى وباقي القطاعات األخرى في الدول 

شاطات الریاضیة على غرار أنشطة سباق المصدرة لهذا النوع من السیاحة، وتعتمد على مجموعة من الن
.، التزحلق على الثلوج وغیرها من األنشطة الریاضیةالسیارات

مهمة والقدیمة للسیاحة، فالسفر الیعتبر هذا النوع من السیاحة من األنواع :والتدریبسیاحة التعلیم-د
ئح لهذا الغرض طویلة وتتراوح من الدراسة والتعلم كان یمارسه منذ زمن بعید وتكون لفترة إقامة السالغرض

2.أسبوع إلى شهر ولهذا تكون مصاریف السائح كبیرة

تكون من خالل بقاء السائح في بلد معین لغرض عالجه من مرض معین :سیاحة الصحة والعالج- و
3.یصیبه وهناك مقومات لتوفیر السیاحة العالجیة

الشراء وقد تهلكین إلى أسواق معینة بهدفتهدف سیاحة التسوق إلى جذب المس:سیاحیة التسوق- هـ
4.تخصص شهورا معینة في السنة لهذا الغرض ویعد هذا النوع من السیاحة حدیثا

یقصد هذا النوع من السیاحة المناطق التي تتوفر فیها اآلثار والتراث أو االطالع على :السیاحة الثقافیة-ي
5:نوع من السیاحةالشعوب األخرى ومن میزات هذا الالعادات وتقالید 

12-11، یومي الجزائر،-حالة الجزائر، تونس، المغرب-دراسة مقارنة لواقعه السیاحة في دول شمال إفریقیابوفلیح نبیل، تقرورت محمد، 1

.3،ص 2010ماي،
.60،ص 2008األردن، ،-یث، عمان،المكتب الجامعي الحداحيمهارات التخطیط السیفي، ر یمحمد الص2
.96،ص 2001األردن، -ار المستقبل للنشر والتوزیع،عمان، دتسویق الخدمات السیاحیةفؤاد رشید سمارة، 3
.60، ص 2003، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، مصر،دور اإلعالن في التسویق السیاحيمصطفى عبد القادر، 4
. 34،35،ص ص2009األردن، -عمان دار الرایة لنشر و التوزیع،البیئیة،السیاحة ، ةروا شدأكرم عاطف 5
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.جذب السیاح من الفئات العمریة الكبیرة الذین یكونوا على مستوى عادل من الثقافة والتعلیمی- 
.من حجم الحركة السیاحیة العالمیة%20یمثل هذا النوع ما نسبته -
.مدة اإلقامة السیاح هنا قلیلة-
.أو أربعةالفنادق خمسة نجوم: یتطلبوا خدمات سیاحیة ذات مستوى مرتفع مثل-
1:وتشمل ما یلي):الطبیعة الجغرافیة(تقسیم السیاحة وفقا للمكان - 5

تنتشر هذه السیاحة في البلدان التي تتوفر لها مناطق ساحلیة جذابة وبها شواطئ : السیاحة الشاطئیة-أ
وسط رملیة ناعمة ومیاه صافیة خالیة من الصخور، وتوجد في الكثیر من بلدان العالم مثل دول البحر المت

.بيیودول بحر الكار 
وتتمثل هذه السیاحة في تنظیم رحالت للذین یزورون البلدان خالل فصل :السیاحة الصحراویة-ب

الصیف لزیادة المعالم الصحراویة، یأتي إلى البلدان نوع آخر من السیاح لزیارة معالم الصحراء خاصة و 
.التمتع بجوها الجمیل خالل فصل الشتاء من سبتمبر إلى أفریل

تتمتع الجبال الخضراء بفترتین للسیاحة، مما یدفع بالسیاحة في الصیف للجوء إلیها :السیاحة الجبلیة- ج
.بغیة التمتع بجمال الغابات و الهواء النقي وفي الشتاء للتزحلق على الثلج و التمتع بجمال الطبیعة

:2وتشمل ما یلي:تقسیم السیاحة وفقا للمناطق الجغرافیة-6
وتكون من قبل مواطنین أجانب داخل حدود أخرى وفي جمیع الحاالت یتم اختیار :یةسیاحة خاصة دول-أ

.الحدود الدولیة وصرف العملة األجنبیة خالل فترة السیاحة
.تتم من قبل مواطنین دولة معنیة داخل حدود دولتهم وتدفق فیها العملة المحلیة: سیاحة الداخلیة-ب

:وتشمل ما یلي:تقسیم السیاحة حسب العمر- 7
سنة وتمتاز بالبحث  عن الحیاة االجتماعیة أو 21- 15تتعلق بالمرحلة العمریة ما بین :سیاحة الشباب-أ

3.االختالط باآلخرین واالعتماد على النفس وینتشر هذا النوع في أمریكا

امعة فارس ، ج6، العدد العلمیة، مجلة البحوث و الدراساتاالقتصادیة المتكاملة في الوطن العربيوأثرها على التنمیةالتنمیة السیاحیةفالح علي، 1
.65، ص 2012مارس الجزائر، -یحیى مدیة

ملتقى دولي حول اقتصاد ،-إشارة لقطاع السیاحة في الجزائر-العربي مفتاح التنمیة المستدامة صناعة السیاحة في الوطن، عبد اهللاهللا غالم 2
.3، ص2010مارس 10-9الجزائر، یومي -د خیضر بسكرةالسیاحة والتنمیة المستدامة، جامعة محم

.41،ص 2007األردن، -و التوزیع ، عمانالمعرفة للنشر، دار كنوزصناعة السیاحةمود مقابلة، محأحمد 3
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سنة وهو عبارة عن سیاحة استرخاء 55- 35وهذا النوع یشمل مرحلة عمریة من :سیاحة الناضجین-ب
جو العمل الروتیني واإلرهاق من العمل ویغلب طابع الراحة واالستجمام والترفیه على هذا النوع والهروب من 
1.من السیاحة

وتخص المتعاقدین وكبار السن قد یكون من أسبوعین إلى شهرین وتمتاز بارتفاع :سیاحة المتقاعدین- ج
2.ویلةأسعارها وتقدیم أفضل الخدمات السیاحیة وتمتاز هذه الرحالت ذو فترات ط

خصائص السیاحة وأهمیتها: المطلب الثالث

السیاحة من أهم الظواهر الممیزة لعصرنا الحاضر معا مما یجعلها تتمیز بجملة من الخصائص التي 
تختلف بها عن باقي النشطة االقتصادیة أو الخدمیة بهذا نتطرق في هذا المطلب إلى خصائص السیاحة 

.احيوالمنظمات القائمة على النشاط السی

خصائص السیاحة: أوال

صناعة یختلف عن باقي النشطة االقتصادیة حي بجملة من الخصائص التي تجعله كلقد تمیز النشاط السیا
3:ویمكن حصرها في اآلتياألخرى 

فهو مزیج من عناصر متعددة تتكامل مع بعضها لتشكل أو تقدم منتجا : المنتج السیاحي منتج مركب- 1
وعوامل .الخ...)ظروف مناخیة، جغرافیة، بیئیة(عبارة عن عوامل جذب طبیعیة سیاحیا، فالمنتج السیاحي

.أساسیة عامة مثل الطرقاتحضاریة وثقافیة باإلضافة إلى بنیةتاریخیة منها
مادیا منتجافالسیاحة تمثل عرضا للخدمات بصفة أساسیة ولیست :منظورةالغیر الصادرات الالسیاحة -2

و المستهلك یأتي بنفسه إلى منتج السیاحي للحصول علیه ومن ثمة فإن یمكن نقله من مكان إلى آخر،
الدولة المصدرة للمنتج السیاحي أي الدولة المضیفة ال تتحمل نفقات النقل على غرار الصادرات السلعیة 

.خرىاأل
التي أصبحت بشكل مصدرا رئیسیا للدخل الوطني في :السیاحة قطاع من القطاعات الخدمیة- 3

بمعنى أن هذا مضاعفاتؤثر على قطاعات األخرى حیث یكون تأثیرا أنهاالحدیثة، كما االقتصادیات

.106فؤاد رشید سمارة، مرجع سابق، ص 1
.42أحمد محمود مقابلة، مرجع سابق، ص 2
لمؤسسات، تسییر اأطروحة دكتوراه في علوم التسییر، شعبة ،-ائرحالة الجز -ادیة للتنمیة السیاحیة المستدامةاألهمیة االقتص، يعیسا نعامر 3

.19، ص 2010الجزائر، -ر باتنةجامعة الحاج لخض
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األثر یكون مركبا ومتوسعا بصفة دائمة، أما أنها تشكل منظومة متكاملة من األنشطة التي ترتبط بالكیان 
1.االقتصادي واالجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمع

كما في العدید من الصناعات :من مكان إلى آخرأو النقلعدم قابلیة المنتج السیاحي للتخزین- 4
.األخرى التي تصلح منتجاتها للتخزین لفترات زمنیة معینة

عدم ثباتوبخاصة أن الطلب السیاحي یتصف بالموسمیة، مما یؤدي إلىوبما یتفق وحجم العرض واألسعار 
2.مستویات التشغیل في صناعة السیاحة

بمعنى أنه یصعب استغالل المنتج السیاحي المتمثل ):غیر مرن(جامد عرض المنتج السیاحي عرض- 5
في عوامل الجذب السیاحي في غیر مجال السیاحة على األقل في الفترة القصیرة، هذا باإلضافة إلى أن 

وهذا ما وتفضالنهمالسائحین  أذواقعرض المنتج السیاحي عامة لیس من السهل تغییره طبقا لتغییر 
المنتجات التقلیدیة التي یتغیر عرضها وفقا تسویق المنتج السیاحي تختلف عن تسویق یجعل عملیة 

.لتعدیل خط اإلنتاج من حین آلخر یالئم مطالب السوق
تتمیز المنتجات السیاحیة عادة بتكالیف عالیة نسبیا للمستهلكین، :التكالیف العالیة بالنسبة للعمالء- 6

لطائرة أو اإلقامة في الفندق تعتبر أنشطة مكلفة لذلك غالبا ما فالذهاب في عطلة والحصول على تذكرة ا
یأخذ اإلنفاق السیاحي الحصة األكبر من إنفاق السیاحي خالل السنة ، علیه فإن اتخاذ القرار الشرائي 

.حول منتج معین ال یتم إال بعد تفكیر عمیق ومقارنة العروض البدیلة
السیاحیة في اغلب مجاالتها بتكالیف منخفضة األنشطةتمتاز:سهولة الدخول والخروج من الصناعة- 7

تتعلق التكالیف األولیة في إذمقارنة مع بعض الصناعات التي تتطلب رأس المال وتكالیف عالیة، یانسب
هذه الصناعة بالجانب التسویقي والدعائي، فوكاالت السفر مثال ال تشتري المنتجات التي یقدمها 

الرحالت إال بعد أن یدفع العمیل ثمنها وهي ما ةالحجز في الفنادق أو تذكر المتعاملین السیاحیین مثل
یشكل سهولة نسبیة لمن یرید االستثمار في القطاع السیاحي، أو لمن یرید االنسحاب من هذه الصناعة 

، تخصص مالیة وبنوك، ، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییراالستثمارات السیاحیة في الجزائرحاج اهللا ، حیزیه1
.36،ص2006الجزائر، -دحلب، البلیدةجامعة سعد 

.21، مرجع سابق، ص يعیسا نعامر 2
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و ألنه ال یتحمل من هذه الصناعة ألنه ال یتحمل التكالیف العالیة المرتبطة بالخروج من السوق مثل ما ه
1.الحال علیه في بعض الصناعات

ن الطلب على المنتجات السیاحیة یتمیز بتوزیع مؤقت وغیر متكافئ إ: یتمیز بالموسمیةالسیاحة نشاط- 8
وخالل السنة قد نسجل ارتفاعا كبیرا في الطلب على هذه المنتجات یستمر ألسابیع وأشهر بینما نسجل 

سنة الذروة المؤقتة ألن المسجل في أوقات معینة من تفاع في باقي األشهر طلبا منخفضا ویسمى االر 
الطلب السیاحي یصل ألعلى مستویاته خالل السنة وهو ما یجعل النشاط السیاحي یتصف بالخاصیة 

.الموسمیة 

أهمیة السیاحة: ثانیا

ع كما ذكرنا فإن السیاحة عبارة على االنتقال المؤقت لألفراد خالل أوقات الفراغ بهدف تنظیم المناف
أهمیة خصیص المثل للوقت بالسیاحة ومن بمجموعة من األنشطة الترفیهیة ولهذا یرتبط التالناجمة عن القیام 

2:السیاحة ما یلي

3:األهمیة االقتصادیة-1

أصبحت السیاحة في كثیر من دول العالم تمثل قطاعا اقتصادیا رئیسیا یعمل على ضخ العمالت الصعبة 
یوفر أعدادا ال یستهان بها من فرص العمل بشكل مباشر وغیر مباشر، ولیكن وجذب االستثمارات األجنبیة، و 

من تحقیق استغالل امثل للموارد الطبیعیة والبشریة والحضاریة والتاریخیة المتاحة والكامنة ویوظفها بشكل 
.جید لخدمة االقتصاد والمجتمع

:األهمیة الحضاریة والثقافیة-2

العالم المختلفة، كذلك تعمل أقالیممم بین ات الشعوب وحضارات األهمیة في انتشار ثقافتتمثل هذه األ
على زیادة معرفة الشعوب األرض ببعضها البعض، توطید العالقات وتقریب المسافات الثقافیة بینهم، 

دراسة مخطط التوجیهي بالتنمیة السیاحیة لوالیة -كأداة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامةإستراتیجیة ترقیة القطاع السیاحي، سمیر سالمي1
مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه في العلوم االقتصادیة والتسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر والتجارة، تخصص إدارة أعمال-جیجل
.4،5ص، ص2012الجزائر، -اتیجیة للتنمیة، جامعة فرحات عباس، سطیفاإلستر 

.127،ص 2010األردن، -، دار الرایة لنشر، عمانالسیاحیةنظم المعلومات عصام حسن الصعیدي، 2
.21،22،ص ص1999دار الصفاء لنشر والتوزیع ، 1، طالتخطیط السیاحيا نبیل سعد،عثمان محمد غنیم، بنیت3
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على تاریخها، وهذا بدوره یؤدي تعرفالسیاحة تمكن من سیر أغوار ماضي الشعوب، والنأإلى باإلضافة
.تراث التاریخي والحضاري للشعوب، ویزید من حركة االتصال والتواصل فیما بینهماإلى حمایة ال

:األهمیة البیئیة والعمرانیة- 3
مثل للموارد والمعطیات الطبیعیة وتدفع للمحافظة علیها وعدم إساءة ألاتمكن السیاحة من تحقیق استغالل 

لسیاحیة على تنظیم وتخطیط وتحدیث استخدامها على اعتبار أنها ثروة وطنیة كذلك تعمل النشاطات ا
استخدامات األرض بالشكل الذي یحقق أقصى منفعة ممكنة وال یسبب أي مشاكل أو آثار بیئیة سالبة، 
باإلضافة لذلك تؤدي النشاطات السیاحیة غلى االهتمام بالبعد الجمالي للمعطیات سواء كانت طبیعیة أم من 

1.افظة على هذه المعطیات وصیانتها وترمیمهاصنع اإلنسان وهذا بدوره یشكل دافعا للمح

: وتتمثل في:األهمیة السیاسة- 4
.تؤدي السیاحة إلى تحسین العالقات بین الدول-
إن النتائج اإلیجابیة للسیاحة على المستوى االقتصادي واالجتماعي تساهم في حل الكثیر من المشكالت -

.السیاسیة
2.هذا التأثیر ضعیفا ومحددافإنه یؤثر فیها أیضا ولكن یبقىة، یتأثر النشاط السیاحي بالظروف السیاسی-

.عالقة السیاحة بالعلوم األخرى ودوافعها والخدمات السیاحیة وآثارها: المبحث الثاني

.22ل سعد ، مرجع سابق، ص ، بنیتا نبیمحمد غنیم1
-مؤسسات القطاع السیاحي في الجزائردراسة آلیة وفعالیة-زائرالتنمیة السیاحیة المستدامة في الجعیسى مرازقیة،محمد الشریف شخشاخ، 2

10- 9م االقتصادیة والتسییر یومي كلیة العلو الجزائر،-بسكرةنمیة المستدامة، جامعة محمد خیضرملتقى دولي حول اقتصادیات السیاحة ودورها في الت

.6، ص 2010مارس 
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ف الواردة لسیاحة وهذا نظرا ألنواع مختلفة للسیاحة وخصائصها لذلك توفر دوافع الالزمة یتنوعت التعار 
وبتالي سوف نتطرق فهذا المبحث إلى عالقة السیاحة بالعلوم األخرى ودوافعها والخدمات بالنشاط السیاحي 

.السیاحیة وآثارها

.عالقة السیاحة بالعلوم األخرى: المطلب األول

إن تعدد وتبیان أنواع السیاحة ونشاطاتها وأغراضها جعل نجاحها یتوقف إلى حد كبیر على االهتمام 
تؤثر وتتأثر بالنشاط السیاحي، كما أن التخصص العلمي جعل من دراسة السیاحة بالعدید من المجالت التي 

1:علوم نجدالدراسة متكاملة تشمل العدید من العلوم األخرى ذات الصلة المباشرة بها ومن أهم 

:علم االقتصاد-1

ا للدخل دول حیث أصبحت تمثل مصدرا رئیسیكثیر من الدورا هاما في تنشیط اقتصادیات تلعب السیاحة
والغداء والترفیه نقل، الواستخدام وسائلمتعددة منها اإلقامةیأخذ صورا و الذي ائحین نتیجة إنفاق السلوطنيا

باإلضافة إلى األثر المضاعف للدخل الذي یولده هذا اإلنفاق و الناشئ عن دوران اإلیرادات ،مشتریاتوال
جا وانتعاشا في مختلف المجاالت، وٕالى جانب ذلك رواتولد السیاحیة في دورات اقتصادیة متنوعة وتختلف

التي تشترك هناك روابط بین قطاع السیاحة و القطاعات األخرى سواء كانت صناعیة أو زراعیة أو خدمیة
.دراسة كافة المتغیرات االقتصادیةیتطلبلذلك فإن النهوض بالسیاحة في تقدیم المنتج السیاحي ،

:اإلحصاء-2

ألنشطة اإلنسانیة المختلفة تساعد على التعرف على اتجاهاتها وعلى تحلیها لتمكن یعتبر ترجمة رقمیة ل
ستخدم اإلحصائیات السیاحیة تمن وضع الخطط و االستراتیجیات المتعلقة بها على أسس علمیة سلیمة و 

لدولیة حجم حركة السیاحة القیاس العوامل التي تؤثر على السیاحة كالسیاحةعلى لقیاس العوامل التي تؤثر
یة واإلیرادات السیاحالسائحین و اللیالي السیاحیةعددو الداخلیة و الطلب السیاحي العالمي والمحلي و 

تقدیر حجم الحركة السیاحیة التنبؤ و اتإمكانییوائیة المستغلة باإلضافة إلى لفندقیة واإلالمحققة والطاقات ا

.79،ص 1994مصر، -، الشركة العربیة لنشر والتوزیع، القاهرةالسیاحة النظریة والتطبیقهدى سید لطیف، 1
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تثمار والتنمیة على ضوء التقدیر السلیم و سما یساعد على وضع سیاسة واقعیة لالفي المستقبل وهو
1.المؤشرات الدقیقة التي أمكن استنباطها

:التسویق-3

یعتبر أحد الوظائف األساسیة للمؤسسة على اختالف طبیعتها خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي 
الجمركیة،وكثرة باإلضافة إلى تطور وسائل االتصال والمواصالت وتحریر التجارة الخارجیة ورفع القیود 

المشروعات وتعدد وتنوع المنتجات مما أدى إلى اشتداد المنافسة بین المنتجین على األسواق المتاحة وبذلك 
أصبحت مشكلة العصر الذي تعیشه هي التسویق والحصول على الزبائن والمستهلكین ولیس اإلنتاج، كما 

ین احتیاجات ومتطلبات ورغبات المستهلكین أصبح المحدد لبقاء المؤسسة ونجاحها هو قدرتها دراسة وتب
الحالیین والمتوقعین وتوفیرها لهم بالمواصفات والخصائص التي تتفق مع آرائهم وفي الزمان والمكان 

.المناسبین لهم بالسعر الذي یستطیعون تحمله

:العلوم السیاسیة-4

ین الجنسیات المختلفة عبر حدود تتطلب السیاحة الدولیة كظاهرة إنسانیة تقوم على التفاعل و التعامل ب
التعرف على القوانین و السیاسات و اإلجراءات و التسهیالت المتبعة في هذه الدول التي المتعددة العالم 

لنظمها السیاسیة السائدة، ولما كانت العلوم السیاسیة تختص بدراسة أسلوب تهاغالبا ما تكون انعكاسا
قوق وواجبات األفراد و اإلجراءات التي تتخذ لمراعاة السالم والنظام ممارسة الدول لسلطتها وطرق حكمها وح

بمفهومها الشامل یة القرارات السیاحوضوح هذه اإلجراءات والنظام یساعد على اتخاذ داخل المجتمع 
.وارتباطها المباشرة به

:القانون-5

مستوى المحلي أو ویشمل أیضا العمل السیاحي على أنشطة ومجاالت وجوانب متنوعة سواء على ال
المستوى اإلقلیمي أو الدولي والتي تخضع في تنظیمها وممارستها للقوانین والتشریعات المختلف مثل إجراءات 
الدخول والخروج والتأشیرات اإلقامة وأنظمة النقد و الجمارك والضرائب و العمالة و التوظیف و االستثمار 

المناطق األثریة و الصحة و التقالید واآلداب العامة فضال واستغالل األراضي وحمایة السائحین و البیئة و

.79ص مرجع سابق،هدى السید لطیف،1
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عن صناعة النقل و الفنادق والسلع السیاحیة فیما یختص بقواعد وتصاریح تشغیلها وشروطها ومواصفاتها 
1.وكلها نواحي قانونیة ذات تأثیر على السیاحة مما یتطلب ضرورة التعرف على طبیعتها والعمل بموجبها

:علم االجتماع-6

التعرف حیث یتطلب ترویجها وتسویقها وتنمیتها اجتماعي بعلم االجتماع إنسانيتتصل السیاحة كنشاط 
، باإلضافة األخالقیة و القانونیةوالسیاسیةعلى النظم االجتماعیة القائمة عالقتها باألنظمة االقتصادیة

فراد والجماعات من وسلوك األكوینهاتساعدت على المجتمعات األسباب التي فيالعادات والتقالید السائدة 
تسببت فیها وعلم االجتماع التيوالدوافع من ورائها واهم المشكالت االجتماعیة والعوامل جنسیات مختلفة 

وما یتعلق بالمجتمع من الناحیة اإلنسانیة االجتماعیة هو الذي یختص بكل ما یتعلق باإلنسان من الناحیة 
.یطة بهوعالقة اإلنسان بالبیئة المح

:علم النفس-7

الفرد إلى إشباعها لذلك تحرص الدول قبل القیام یرتبط السفر بالرغبات والدوافع اإلنسانیة التي یسعى 
بتخطیط برامجها السیاحیة على دراسة االتجاهات والرغبات المختلفة للسائحین وموائمة منتجها السیاحي 

علم النفس یعالج سلوك اإلنسان ودوافعه الداخلیة والطرق المستخدمة في تقدیمه تبعا لذلك، ولما كان 
وانفعاالته ومیوله وجوانبه النفسیة وما یترتب علیها من مظاهر خارجیة تتمثل في ردود أفعال وعالقاته مع 

2.اآلخرین

دوافع السیاحة: المطلب الثاني

أنواع السیاحة، وتختلف لى النشاط السیاحي والتي على ضوئها تتحدداك العدید من الدوافع التي تؤدي إهن
فهناك ....دوافع السیاحة من شخص إال آخر، فقد تكون هذه الدوافع اقتصادیة، اجتماعیة، دینیة، أو صحیة

على مستوى واحد من األهمیة وعلیه سوف نحاول تقدیم هذه الدوافع في مجموعات العدید من الدوافع لیست
:یوضحها المخطط الموالي

.خطیطي یوضح دوافع السیاحةرسم ت): 01(شكل رقم ال

.89ماهر عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
.89ص ،هدى سید لطیف، مرجع سابق 2
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ص ،2013األردن،-عمان ، دار زهران، للنشر والتوزیع،1ماهر عبد العزیز، صناعة السیاحة، ط:المصدر
51.

من خالل المخطط السابق، تتضح أهم دوافع التي تؤدي إلى قیام النشاط السیاحي والتي على ضوئها 
:الدوافع في تتحدد أنواع السیاحة وتتمثل أهم هذه 

:دوافع ثقافیة، تاریخیة، تعلیمیة-1

تتعلق هذه الدوافع بالرغبات المختلفة للتعرف على الحضارات القدیمة ومشاهدة اآلثار والتعرف على حیاة 
الشعوب ومعرفة حیاتهم وأعمالهم، ثقافتهم وحیاتهم االجتماعیة، الحضاریة، الثقافیة، كحضور بعض األحداث 

1.فة ما یدور من حوادث الساعة والتقدم العلمي ومشاهدة األحداث العلمیة الجدیدةالمهمة بالعالم وعر 

:دوافع متعلقة بالمكانة االجتماعیة- 2

ل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ، مذكرة مقدمة لنیمشاریع السیاحیةدور البنوك في تمویل السعاد صدیقي،1
.20،21، ص ص2005الجزائر، -جامعة منتوري، قسنطینة،التسییر

السیاحة و السفر

دوافع االستجمام دوافع دینیة  دوافع ثقافیة 

دوافع أخرى دوافع اقتصادیة ع ریاضیة دواف

دوافع 
عرقیة 

دوافع 
صحیة 
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هذه الدوافع تختلف تبعا للوضوح والمكانة التي تحیلها الشخص والتي قد تؤثر على قبول نوع معین من 
تختلف حسب المكانة االجتماعیة كما هو السیاحة وكذلك مكان مقصود مختلف بل أن متطلبات الرحلة 

1.الحال في سیاحة رجال األعمال

:  دوافع دینیة-3
ن، وكذلك زیارة األماكن الدینیة مكة المكرمة، القدس والفاتیكا: مثلالسفر بدافع الحج إلى أماكن المقدسة -أ

.أضرحة الصحابة أو جامع الحسیني في القاهرة: المشهورة مثل
رحالت العمرة إلى مكة المكرمة وخاصة في رمضان ویوجد مقترحان أن تنظم المملكة العربیة السعودیة، -ب

2.رحالت منظمة سیاحیة إلى العمرة، وزیارة المدینة المنورة وبعض أضرحة الصحابة

:دوافع الراحة واالستجمام والترفیه-4

الیومي للعمل واالبتعاد عن ضجة المدن یرتبط هذا الدافع بمحاولة الهروب المؤقت من الجو الروتیني
المزدحمة بالسكان واللجوء إلى األماكن الهادئة من أجل االستمتاع بأوقات الفراغ والترفیه عن النفس تتوفر 

.الوقت والمال

: دوافع عرقیة-5
كن األهل زیارة البلد األم بتجدید الروابط األسریة لزیارة أماكن المیالد وأماكن قضاء الطفولة أو أماكن س

.الخ...واألقارب، الصداقة،

3.وهذا الدافع نشأ بقوة بالنسبة للمغتربین عن بلدهم ویولد لدیهم حافز قوي لزیارة بلدهم األم

4: دوافع صحیة-6

تكون بهدف االبتعاد عن الجو البارد والتوجه إلى أماكن دافئة أو العكس صحیح أو للسفر لألغراض 
.د الشفاء من مرض معینالعالج والنقاهة واالسترخاء بع

: دوافع ریاضیة-7

.13،14ص، ص 2002مصر، -ةبیطاش لنشر والتوزیع، اإلسكندری، الالعولمة السیاحیةیسرى دعبس، 1
.49ماهر عبد العزیز ، مرجع سابق، ص 2
.20صمرجع سابق،سعاد صدیقي،3
.34،35أحمد محمود مقابلة، مرجع سابق، ص ص 4
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تكون لغرض مشاهدة مباراة ریاضیة أو تشجیع فریق معین، أو المشاركة في دورة ریاضیة أو للممارسة 
.ألعاب معینة مثل التزلج على الجلید

: دوافع اقتصادیة-8

تدفق السیاح إلى تتمثل في االستفادة من انخفاض األسعار ومن فرق العملة في التحویل وهذا یؤدي إلى 
البلد الذي انخفضت عملته، للتمتع بالخدمات والسلع بأسعار أقل وألسباب مهنیة والمؤتمرات أو سیاحة رجال 

.عمال وعقد النفقات أو زیادة المؤسساتاأل

1: دوافع أخرى-9

.المخاطرة أو المغامرة سیاحة الشباب ممكن أن تدخل ضمنها السیاحة الصحراویة-
.الخ...تي كارلوجزر البحر الكاریبي أو مون: وخاصة لبعض المناطق في العالم مثلةوالمباهاالتفاخر -
شراء سیارة جدیدة والرغبة في السفر بها إلى مكان ما أو الرغبة في تجربة وسیلة نقل جیدة : تقنیة مثل-

الخ..ومتطورة مثل الرغبة في سفر في طائرة الكونكورد

ثارهاالخدمات السیاحیة وآ: المطلب الثالث

2:المطلب إلى الخدمات السیاحیة، أنواعها وآثار السیاحة اإلیجابیة والسلبیةهذا سیتم التطرق في 

:الخدمات السیاحیة: أوال

یمكن تعریف الخدمات على أنها النشطة التي تكون غیر مادیة أو غیر ملموسة والتي یمكن تقدیمها 
ت ولیست بالضرورة أن ترتبط مع بیع منتوج أو خدمة بشكل منفصل أو مستقل وتوفر إشباع الرغبات والحاجا

.أخرى وعند تقدیم الخدمة قد ال یتطلب نقل الملكیة

غرفة في فندق، ( إن مستهلك الخدمة قد یقوم بحیازة مؤقتة أو استخدام مؤقت التي یتطلبها إنتاج الخدمة
.ولكن بدون أن یتملكها المستهلك للخدمة) إیجار سیارة، رحلة سیاحیة

:واع الخدمات السیاحیةأن-1
.الخ..وتشمل الفنادق، الموتیالت، الشقق الفندقیة، المخیمات، البانسیونات: اإلیواء-أ

.51ماهر عبد العزیز ، مرجع سابق، ص 1
.139، صالمرجع نفسه2
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.رحالت سیاحیة طویلة أو قصیرة أو خدمة ترفیهیة: االستجمام-ب
.خدمات النقل بكافة أنواعها: النقل- ج
.خدمات أخرى مكملة-د
:خصائص الخدمات السیاحیة-2
1: الخدمة غیر الملموسة-أ

هي الخاصیة األساسیة التي ال یمكن أن تشاهد أو تلمس أو تجرب بعكس السلعة المادیة، والتي یمكن 
تجربتها من قبل الزبون قبل شرائها وبما أن السائح ال یستطیع تجربة الخدمة قبل الشراء، فیواجه مشكلة 

: أساسیة وهي

االرتباط ما بین مقدم الخدمة صعوبة تقییم الخدمة في مرحلة الحصول على معلومات، وذلك بسبب-
.ومتلقیها

تواجه مشكلة في كیفیة تجسید هذه الخدمة في إیجاد المالمح من منتج هذه الخدمة عند الترویج للخدمة -
السیاحیة فالترویج للسفر بالطائرة على شركات خطوط الطیران قد تعمل على تصویر المسافر وهو یقدم 

ي على منتجي الخدمات السیاحیة تقدیم المزیج التسویقي في إیجاد له الخدمة على هذه الطائرة، بالتال
.وٕاعطاء جانب مادي للخدمات السیاحیة من خالل المزیج الترویجي

:الخدمة السیاحیة سریعة التالشي أو القابلة للتلف- ب

kotlerر بمعنى إذا لم تستخدم هذه السلعة السیاحیة أثناء تقدیمها فأنها تفنى وعندما یقوم الكاتب الكبی

philip بشكل متواصل، نجد أننا إذا لم نستطیع استهالكها فأنها تفنى وتؤدي ىإن الخدمة عبارة عن ما جر
بتالي إلى الخسارة المادیة، فمثال في الفنادق نجد أن هناك أعداد من الغرف الفندقیة، فإذا لم تصل نسبة 

الفندقیة، وبتالي هناك نستطع بیع جمیع الغرفیوم، ألننا لم فإن باقي هو خسارة في ذلك ال%100األشغال 
.فرص استثماریة ضائعة

:2عدم خضوع الخدمات السیاحیة للقیاس-ج

.20- 18،ص ص2008األردن،-اق للنشر والتوزیع، عمانسسة الور ، مؤ 1، طمبادئ التسویق السیاحي والفندقيعمر جوابرة الملكاوي، 1
.21ص مرجع سابق،،عمر جوابرة الملكاوي 2
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بما أن العامل البشري یرتبط برابط وثیق في الخدمة السیاحیة نجدها متنوعة ومتغایرة في جودة األداء، 
قد تكون في المرة األولى ایجابیا وجودة فمثال الخدمة السیاحیة المقدمة في وسائل النقل السیاحي المتخصص 

الداء عالیة، وقد تترك انطباع سلبي بسب تعرض الزبون لضیاع أمتعة، إذا الفیصل في هذه العملیة المستفید 
.من الخدمة السیاحیة

: التالزمیة-د

س یمكن فصل الخدمة السیاحیة عن منتجها، بمعنى أن عملیة إنتاج الخدمة وتقدیمها للزبون في نفال 
الوقت ومن الشخص الذي یقدم الخدمة، عكس السلع المادیة مثال عندما نقوم بإنتاج الخدمة السیاحیة في 

دیكور واإلضاءة في اللى السائح، البد لنا أیضا من االهتمام بلتي تقدم مباشرة من منتج الخدمة إالمطعم وا
.المطعم كما یرى الزبون ، لیس كما یراها منتجوا الخدمة السیاحیة

:الخدمة السلع السیاحیة تعتمد على حاجة الزبون ومعرفته ثم خبرته-ه

وبتالي دوافع هذه السلع، لذا علینا كمنشأة سیاحیة اختیار األشخاص الذین لدیهم خبرة ودرایة بسلوك 
.المستهلك في اإلقناع في شراء هذه السلعة

1:آثار السیاحة: ثانیا

ح ضروري وواقع یقربه المجتمع وعلیه فهو كغیره من النشطة إن دور السیاحة في النشاط االقتصادي أصب
.لها آثار سلبیةىلها آثار ایجابیة وفي الجهة األخر ىاالقتصادیة األخر 

:اآلثار االقتصادیة لسیاحة-1
:اآلثار االیجابیة-أ
.الصعبةزیادة الدخل القومي وبتالي رفع المستوى المعیشي للفرد من خالل زیادة العمالت -
.ص العمل والقضاء على البطالةتوفیر فر -
.ثر المضاعفاأل-

مرة وبذلك فإن العملة 55یتمیز االقتصاد السیاحي بأنه أسرع من دورات االقتصاد األخرى حوالي 
.الصعبة التي تدخل البلد تعطي أثرا مضاعفا

.105،106، ص ص ، سراب الیاس، مرجع سابقنعیم الظاهر1
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)فنادق، مطاعم، معارض(فتح فرص عما أمام استثمارات سیاحیة -
.صناعةتوسیع في قطاعات الزراعة وال-

: اآلثار السلبیة- ب
.التضخم، البطالة، قلة العمل-
.الموسمیة، قد تزدهر في موسم-
.مشاكل استخدام األرض-
:اآلثار االجتماعیة والحضاریة االیجابیة-2

.تعمیق أواصر الصداقة بین الشعوب-
.نشر ثقافة والتعرف على العادات والتقالید-
.ئیة بصورة خاصةتطور الدولة بصورة عامة حضاریة والمناطق النا-
1:اآلثار االجتماعیة السلبیة-3

.تسرب بعض المقتنیات األثریة والتاریخیة المهمة-
).السكاني(خلل في التركیب الدیموغرافي -
.زیادة نسبة اإلجرام والمشاكل األخالقیة-
:اآلثار البیئیة السلبیة-4

:تعمل السیاحة بیئیا على 
.التلوث الهوائي-
.اإلزعاج-
.التلوث المائي-
تلوث المواقع السیاحیة -
.إفساد العنصر الجمالي للمواقع السیاحة-
.التأثیر على الكائنات النباتیة والحیوانیة-
لذا یطلب شهادة (أحداث أزمات مروریة في المناطق السیاحیة تساعد على انتشار األمراض واألوبئة -

).صحیة
أسس السیاحة: المبحث الثالث

.106ص مرجع سابق، ،نعیم الظاهر، سراب الیاس 1
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: في طلب یكمن في الدول المصدرة للسیاحة، وفي عرض قوامهتتبلور وكصناعةالسیاحة كظاهرة
.المختلفة في الدول المستقبلیة للسائحینالمغریات السیاحیة، والخدمات والتسهیالت

السیاحیة في مجموعها لیست والسوق السیاحي سوق مختلفة عن كل من سوق السلع وسوق الخدمات
خر سلعي وفي هذا ات كثیرة ،بعضها خدمي والبعض اآلسلعة كما أنها لیست خدمة بل هي مركب من عملی

.لى هذه األسسالمبحث سنتطرق إ

العرض السیاحي: المطلب األول

قد طبیعة المنتج السیاحي نظرا لصعوبة تحدید لسیاحیة یرجع بالدرجة األولى إلي تعإن تعقد الظاهرة ا
ه خلیط رته مجموعة من خبراء السیاحة بأنالعناصر التي تكونه، بسب اختالفه في المكان والزمان، فقد اعتب

.من عناصر غیر متجانسة والتي تؤخذ مستقلة بعضها عن البعض اآلخر، لتشكل العرض الوطني أو الدولي

: تعریف العرض السیاحي-1

بضائع والخدمات السیاحیة في السوق والتي هي إنتاجالعرض السیاحي هو عبارة عن شكل لظهور 
، فالعالقة الكمیة للعرض تشمل كل سیاحي والعرض السیاحي عالقة كمیة ونوعیةموجهة إلشباع الطلب ال

عیة للعرض و من حجم البضائع والخدمات التي في لحظة معینة ممكن أن تصرف في السوق أما العالقة ال
1.مرتبطة بشكل ظهور العالقات االقتصادیة بین منتجي البضائع والخدمات السیاحیة أثناء عملیة التداول

ما یعرف العرض السیاحي مجموعة المعالم الطبیعیة وعناصر الجذب المختلفة في منطقة معینة باإلضافة ك
والتي من شأنها خلق رغبة لدى السائحین ...) النقل، إجراءات، السفر(إلى الخدمات والتسهیالت المتنوعة 

2.وٕاقناعهم بزیارة هذه المنطقة

3:ض السیاحي ما یليمن مكونات العر :مكونات العرض السیاحي- 2

.121مروان السكر، مرجع سابق، ص 1
.27، مرجع سابق، ص يعیسا نعامر 2
.34عموشة، مرجع سابق، ص حمیدة بو 3
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.وما یتصف به من اعتدال وجفاف وشمس والهواء:المناخ- 

وما تحتویه من جبال وسهول وبحیرات وشواطئ والتكوینات الجغرافیة من شالالت :التضاریس- 
.الخ...وكهوف

.وتشمل المزروعات من الطیور بمختلف أنواعها والحیاة البریة والبحریة:المراكز الصحیة الطبیعیة- 

1:یتكون العرض السیاحي مجموعة من الخصائص هي:خصائص العرض السیاحي- 3

أنه یعتبر عرض للخدمات بصفة أساسیة وبتالي فإنه من الصعب تخزینها بل یجب أن یتم استهالكها في -
مكان وجودها وبمعنى آخر فإن تعذر نقل هذه الخدمات السیاحیة بوجه عام یجعلها تختلف عن غیرها من 

.المنتجات
عناصر العرض السیاحي في غیر مجال السیاحة على األقل في انه جامد بمعنى انه یصعب استغالل -

.الزمن القصیر
ألن السیاحة لم تصبح بعد بحاجة إنسانیة ضروریة فإن العرض السیاحي یخضع للمنافسة من سائر السلع -

.صاديوالخدمات ولذلك فقد قلنا من قبل أن السیاحة تخضع لقانون الحلول االقت
حیث یكون تقدیم الخدمات على مدار الیوم أو الساعة وغالبا ما تقدم :عرض سیاحي غیر قابل للتخزین-

على مرأى السیاح، وبتالي فإن إمكانیة حجب المنتجات الردیئة عن المستهلك غیر متاحة مثل ما هو الحال 
2.علیه بالنسبة للسلع المادیة 

عتیادیة عرضا غیر مرن، ویمكن التعبیر إلاحي في الظروف ایكون العرض السی:عرض سیاحي غیر مرن-
: عن ذلك بالمخطط التالي

.مرونة العرض السیاحي): 02(شكل رقم ال

p:أثمان العرض السیاحي.

، ص 2011مصر، -لنشر، اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة وامقدمة في اإلعالم السیاحيعصمت عدلي، منال شوقي عبد المعطي احمد، 1
.151،152ص

.29، ص سمیر سالمي، مرجع سابق2
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Dp:التغیر النسبي في أثمان.

S:الكمیات المعروضة.

Ds : التغیر النسبي للكمیات المعروضة.

، مذكرة ماجستیر، كلیة - دراسة حالة والیة المسیلة- السوق السیاحیة بالجزائرتنمیةبزه صالح،: المصدر
العلوم االقتصادي والتجارة وعلوم التسییر، قسم التسییر، تخصص علوم التسییر، فرع إستراتیجیة السوق، 

.21، ص 2006جامعة محمد بوضیاف بالمسلة،

الكمیات المعروضة أقل من التغیر النسبي أي أن التغییر النسبي في DP>  DSأن ظمن الشكل نالح
في األثمان ن وهكذا یتضح إن درجة استجابة المنتج في النشاط السیاحي للتغیرات في أثمان الخدمات 

:مد القصیر ویجرى سبب ذلك إلى العوامل التالیةالسیاحیة تكون ضخمة جدا على األقل في األ

1.لطبیعي، عدم قابلیة على التخزین، عدم قابلیة للنقلعامل الوقت كثافة رأس المال الثابت، العامل ا-

ج  شتري السائح مجموعة من الخدمات تشكل منتعادة ما ی:العرض السیاحي هو عرض الخدمات-
...خدمات اإلیواء، اإلطعامسیاحي متمثلة في خدمات النقل ،

وم االقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، قسم لكلیة العكرة ماجستیر، ، مذ-والیة المسیلةدراسة حالة -تنمیة السوق السیاحیة بالجزائر،زه صالحب1
.17،18،ص ص 2006الجزائر، - لةیالتسییر، تخصص علوم التسییر، فرع إستراتیجیة السوق، جامعة محمد بوضیاف المس
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بیعیة المركبة للعرض وهذه خاصیة المنشأة الط:المنتجین الذین یشاركون في القطاع السیاحيدتعد-
السیاحي إذ یساهم في تقدیم المنتجات السیاحیة عدد كبیر من المتعاملین سواء من داخل القطاع 
السیاحي نفسه كأصحاب الفنادق والمطاعم أو خارج القطاع مثل محطات تزوید بالكهرباء والغاز حیث 

1.تعمل هذه الخدمات على تدعیم القطاع السیاحي

2:وتتمثل هذه العوامل  في:ر في تشكیل العرض السیاحيالعوامل التي تؤث-4

اإلنتاج على أساس المنجزات وتركیب العرض السیاحي هو تطور قويامل الرئیسي الذي یحدد حجم الع-
.العلمیة المتطورة عند إنتاج الخدمات والبضائع التي تلبي الطلب السیاحي

الطلب السیاحي كمعبر لوجود الحاجة من في حجم تركیب العرض هو حالة وعامل آخر مهم له معنى -
.السیاحة

العامل الثالث الذي له أهمیة ویؤثر على العرض هو أسعار السوق السیاحي والذي من خالله یوجد إمكانیة -
: تصریف البضائع والخدمات بأعلى سعر ممكن وهناك عوامل أخرى تؤثر على العرض السیاحي هي

.یعة مناخیةعوامل ذات طب.      *عوامل سیاسیة*
. عوامل توحد البائعین في مجموعات واحدة وتكون احتكاكات* نزاعات حربیة*

الطلب السیاحي: المطلب الثاني
راحل التي في هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعریف الطلب السیاحي وخصائص وأنواع الطلب السیاحي وم

یمر بها 
:تعریف الطلب السیاحي-1

ي مجموعة معینة من المستهلكین شرائها من سلعة، على انه كمیة التي تنو ب السیاحيیمكن تعریف الطل-
وبسعر محدد في زمان محددین ویمكن قیاس أو حساب مستوى الطلب أو حجمه بأسعار مختلفة وذلك على 

3.افتراض بقاء العوامل األخرى المؤثرة على الطلب

ي لألشخاص الذین یسافرون أو یرغبون الطلب السیاحي بأنه العدد الكلmathieson and wallویعرف -
بعیدة عن مجال إقامتهم وأعمالهم في السفر ألجل استعمال التسهیالت والخدمات السیاحیة في أماكن 

4.المعتادة

.28ص سمیر سالمي، مرجع سابق،1
.124مروان السكر، مرجع سابق، ص 2
.149ق،ص ماهر عبد العزیز، مرجع ساب3
.22عامر عیساني، مرجع سابق، ص 4
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فالطلب السیاحي ینشأ نتیجة دوافع نفسیة وروحیة لدى الشخص، والذي یتأثر بعدد من العوامل منها ارتفاع -
العمل على المستوى العالمي، وما نتج عنها من االستفادة القوة العاملة مستوى المعیشة، تحسین ظروف

لوسائل النقل واالتصال وعوامل أخرى ساهمت في نمو الطلب ةبالعطل وأوقات الفراغ،التطورات التكنولوجی
1.السیاحي العالمي

:خصائص الطلب السیاحي-2

2:یتمیز الطلب السیاحي بالعدید من الخصائص

بالمرونة درجة االستجابة الطلب السیاحي للتغیرات في المحددات الرئیسیة له وهي األسعار یقصد:المرونة-
.والدخول

السفر (ویقاس معامل المرونة بنسبة التغیر المئوي في الطلب إلى نسبة التغیر المئوي في المحدد 
).والدخول

لسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وهي مدى تأثر واستجابة الطلب السیاحي لعدید من العوامل ا: الحساسیة-
المحیطة بالنشاط السیاحي، والتي تؤثر بصفة مباشرة على نفسیة السائحین واتجاهات تفضیال تهم وأذواقهم 
في االختیار بین البلدان المختلفة، فالمناخ السیاسي واالقتصادي المستقر أساس من أسس زیادة الطلب 

.السیاحي
3.نادرا ما یقوم بزیارة المنطقة نفسها التي زارها من قبلأي أن السائح :عدم التكرار-

بسب ظهور سلع جدیدة لالنكماشفي حاالت یتعرض الطلب على السلع المبیعة في األسواق :التوسع-
بأنه التغیرات في األذواق، لكن لطلب على المنتج السیاحي یتمیز اإلنتاجیةأووذلك مع التغیرات في الفنون 

4.عبر الزمن وهذا ما یطلق علیه بخاصیة التوسعمستمر في النمو 

بالموسمیة الطلب السیاحي هو اتجاه هذا الطلب إلى ارتفاع في أوقات زمنیة معینة یقصد :الموسمیة-
مرتبطة بالمناخ والعوامل التنظیمیة واألعیاد أو المواسم المعنیة حیث یصل في هذه الفترات إلى أعلى 

مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة ، -دراسة مقارنة بین الجزائر تونس والمغرب-اآلثار التنمویة للسیاحةعشي صلیحة، 1
.14، ص 2004الجزائر، -تخصص اقتصاد تنمیة، جامعة باتنةوالتسییر،

.26سابق، ص عامر عیساني، مرجع2
.16،17، ص ص2002األردن، -وزیع، عمان، دار المسیرة لنشر والتتسویق الخدمات السیاحیةسراب الیاس، حسن الرفاعي وآخرون، 3
.26عامر عیساني، مرجع سابق، ص4
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ي باقي أشهر السنة والموسمیة وترتبط بالمواسم الموجودة بالدول المصدرة مستویاته خالل العام وینخفض ف
للسائحین ولكنها ترتبط أیضا بالمواسم الدول المستقبلة ففي دول أمریكا وأوروبا تزداد الحركة السیاحیة القائمة 

إلى فترات منها بشكل واضح في فصل الشتاء أما الدول العربیة فتزداد حركتها في فصل الصیف باإلضافة 
1.األعیاد الدینیة وموسم الحج والعمرة

:أنواع الطلب السیاحي-3

.یمكن التمیز بین ثالثة أنواع من الطلب السیاحي یمكن توضیح العالقة بین مختلف أنواع الطلب السیاحي

.العالقة بین مختلف أنواع الطب السیاحي): 03(الشكل رقم 

، مذكرة ماجستیر، الكلیة - دراسة حالة والیة المسیلة-سیاحیة بالجزائرالسوق الصالح،تنمیة بزة:المصدر
السوق، وم االقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، قسم التسییر، تخصص علوم التسییر، فرع إستراتیجیة لالع

.21،ص 2006الجزائر، -جامعة محمد بوضیاف المسلة
لسیاحي هي متكاملة فیما بینها حیث نجد أن من خالل الشكل نالحظ أن العالقة بین أنواع الطلب ا

الطلب السیاحي المشتق یمثل الخدمات المكملة للبرنامج السیاحي المقدمة في طلب السیاحي الخاص وأن 
.الطلب السیاحي العام یمثل إجمالي الخدمات السیاحیة المقدمة في كلیهما

2:یمكن الشرح أنواع الطلب السیاحي فیما یلي

.33حمیدة بوعموشة، مرجع سابق، ص 1
.20بزة صالح، مرجع سابق، ص 2

الطلب 

السیاحي

العام 

الطلب

السیاحي 

الخاص

الطلب

السیاحي 

المشتق
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الخدمات السیاحیة بشكل عام بصرف النظر عن إجماليهو الطلب العام على :العامالطلب السیاحي - 1
ومن هنا یرتبط الطلب العام بالعملیة السیاحیة ككل ولیس بنوع محدد منها أو برنامج الوقت والنوع والمدة،
.خاص من برامجها

معین یجده السائح یرتبط هذا النوع من الطلب السیاحي ببرنامج سیاحي :الطلب السیاحي الخاص- 2
.إلشباع رغباته واحتیاجاته ویختص هذا النوع تلك الرغبات

یرتبط هذا النوع من الطلب بالخدمات السیاحیة المكملة أو المكونة للبرنامج :الطلب السیاحي المشتق- 3
.السیاحي مثل الطلب على الفنادق، الطلب على شركات الطیران أو الوكاالت السیاحیة

یمر الطلب السیاحي في األسواق السیاحیة المصدر للسائحین بعدد من :1احيمراحل الطلب السی- 4
المراحل المختلفة التي تساعد على دراسة هذه األسواق وتشخیص ما بها من مشكالت وتحدید اآلثار المترتبة 
على ذلك في الدول المستقبلة لهم من حیث درجة نمو النشاط السیاحي بها ومستوى ما تقدمه من خدمات 
وتسهیالت سیاحیة واتجاهات الطلب السیاحي في األسواق المختلفة وتنقسم مراحل الطلب السیاحي كما هو 

: موضح في الشكل اآلتي
.مراحل الطلب السیاحي):04(الشكل 

األردن، -ر المسیرة للنشر و التوزیع، عمانعلي فالح الزعبي، التسویق السیاحي والفندقي، دا:المصدر
.212،ص 2001

:2یمكن شرح هذه المراحل كما یلي

:مرحلة االنتعاش-أ

.210،ص 2001األردن، - ر المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، دافندقيالتسویق السیاحي والعلي فالح الزعبي، 1
.211ص مرجع سابق،،علي فالح الزعبي 2

مراحل الطلب السیاحي

الركودالكساد الرواجاالنتعاش 
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تمثل هذه المرحلة البدایة الطبیعیة التجاه الحركة السیاحیة نحو النمو واالزدهار حیث تأتي من التطور 
التدریجي المتزاید في الحركة السیاحیة القادمة من الدول األخرى، وقد تنشأ هذه المرحلة نتیجة للجهود 

یقیة الكبیرة التي تقوم بها األجهزة السیاحیة الرسمیة والشركات والوكاالت السیاحیة المختلفة في والنشطة التسو 
األسواق الخارجیة واالعتماد على إدخال برامج سیاحیة جدیدة ممیزة، مما یساعد على زیادة وتوسع الطلب 

.السیاحي واتجاهه نحو االستقرار

حقیقي للطلب السیاحي حیث یكون قد وصل إلى درجة كبیرة تعتبر عن حالة االزدهار ال:مرحلة الرواج-ب
وامتداد منطقي لمرحلة االنتعاش وتأتي هذه المرحلة كنتیجة طبیعیةمن النمو والتزاید واالستقرار والنشاط

فتزداد اإلیرادات السیاحیة بزیادة كبیرة وتجد الشركات السیاحیة نفسها قد حققت أرباحا كبیرة، وان البرامج 
.حیة التي تقدمها قد لقت قبوال ورضا كبیرا من السائحینالسیا

نتیجة لبعض العوامل المؤثرة في األسواق السیاحیة الخارجیة أو السوق السیاحي :الكسادمرحلة-ج
الداخلي كمشكالت طبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة الحدة التي قد تحدث في هذه الدول نتیجة 

االنخفاض بنسبة كبیرة في فترات زمنیة قصیرة بحیث یدخل هذا الطلب في مرحلة جدیدة الطلب السیاحي إلى
.وهي مرحلة الكساد

نتیجة لمرحلة الكساد التي یمر بها الطلب السیاحي وبعض العوامل األخرى المؤدیة :مرحلة الركود-د
عنها المخططون وخبراء الستمرارها فإنها یدخل في مرحلة أخرى أكثر انخفاضا وتدهورا وهي ما یعبر

السیاحة بمرحلة الركود وهي المرحلة التي تستمر فترة أطول من المرحلة السابقة كما أنها تأخذ شكال أكثر 
.وشدة ویتمیز فیها الطلب السیاحي بالتوقف والجمود

االستثمار السیاحي : المطلب الثالث

ید الثروات القائمة وهو احد المراحل الرئیسیة في االستثمار هو المجال الذي یسمح بخلق ثروة جدیدة وتجد-
الدورة االقتصادیة التي تمثل في اإلنتاج التوزیع االستهالك، االدخار، االستثمار، وتؤكد الدراسات االقتصادیة 
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معدل نمو أكبر والعكس إلىاع معدالت االستثمار والتي یؤدي بأن ارتفاع معدالت االدخار تساعد على ارتف
.بالعكس

یعتبر االستثمار السیاحي جزاء من االستثمارات اإلجمالیة للدول وهو ما یخصص من رؤوس الموال - 
.لتمویل مشاریع القطاع السیاحي

في تحدید ماهیة االستثمار تبعا لتعدد أهدافه وأنواعه ومن هنا یمكن النظر إلیه وقد تعددت المفاهیم الواردة - 
ت والتغیر في المخزون، ویمثل االستثمار حسب هذا المفهوم إجمالي على انه إجمالي تكوین رأس مال الثاب

ما انفق في سبیل اقتناء رأس المال الثابت وما ینفق من أموال لتجدید االستثمارات القائمة، وأیضا التغیر في 
.ومختلف المنتجات في نهایة الدورة المالیةاألولیةمخزونات المؤسسات المتواجدة بمخزونها من المواد 

مهما تعددت طرق وأسالیب االستثمار فإن الهدف منه یكمن في تحقیق عوائد معتبرة لخزینة الدول وزیادة - 
.رؤوس األموال الحقیقیة للمجتمعات والدول، ومن ثم المساهمة في تحسین المستوى المعیشي للمواطنین

قادرة على المنافسة في السوق یعد االستثمار السیاحي من األنشطة الواعدة التي تتیح فرصا استثماریة- 
السیاحة العالمیة،ذلك أن رواج  صناعة السیاحة یؤثر بشكل مباشر على اقتصادیات الدول، ونمو الصناعات 

.والنشطة المرتبطة بصناعتها

االستثمارات السیاحیة شأنها شأن أي نشاط استثماري في قطاعات أخرى تبحث عن ركیزتین أساسیتین - 
ي أي مكان، وتتمثالن في الضمانات والحوافز، كتوفیر االستقرار السیاسي الذي یشكل لمباشرة نشاطها ف

مناخا مالئما لالستثمار إلى جانب محفزات عدیدة أهمها القوانین والتشریعات المتعلقة باالستثمار المحلي أو 
1.عبین مختلف شرائح المجتميتوافر بنیة تحتیة مالئمة وانتشار وعي سیاحاألجنبي وأیضا 

وكان لتطور حجم االستثمارات السیاحیة تأثیرا واضحا على تطور صناعة السیاحة على المستوى العالمي 
ویتجلى ذلك في الزیادة الملحوظة في تدفق االستثمار األجنبي على المستوى العالمي مند العقد الخیر من 

ة بین الدول الرأسمالیة الصناعیة متبادلتكانت استثمارا%85حوالي  أنالقرن الماضي وتؤكد البیانات 
المتقدمة، كالوالیات المتحدة األمریكیة وكندا واالتحاد األوربي والیابان، أما الجزء الباقي للدول النامیة یتركز 
على عدد محدود منها ال یزید إال قلیال على عدد أصابع الید الواحدة ویظل تطور االستثمارات السیاحیة 

.37،38، ص ص عشي صلیحة ،مرجع سابق1
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ؤوس الموال المحلیة واألجنبیة لالستثمار في القطاع السیاحي، وعلى مدى قوة متوقفا على مدى تدفق ر 
.عناصر الجذب السیاحي وعلى الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمرین في هذا المجال

:خالصة

بعد أن كانت الظواهر االقتصادیة واالجتماعیة في عالم الیوم فأهمیتضح بان السیاحة أصبحت مما سبق
أصبحت ظاهرة جماهیریة السیاحة نشاطا یقتصر على فئة قلیلة من األثریاء في مستهل القرن العشرین 

خاصة في البلدان األكثر نموا بحلول السبعینات وعدت في متناول فئات أوسع من الناس في معظم البلدان 
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إلى الراحة والترفیه أثناء العطل المعیشة والعمل وتطور وسائل النقل وظهور الحاجةبسب تحسین ظروف 
.واإلجازات

:وفي هذا الفصل توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي

.األنشطةمن الخصائص تمیزها عن غیرها من السیاحة تتمیز بمجموعة-
ینظر للسیاحة كقطاع اقتصادي له دور كبیر في التنمیة باإلضافة إلى جانب قطاعات النشاط -

.االقتصادي
.الدول السائرة في طریق النمو تعتبر السیاحة قطاع إنتاجي له أهمیة تجاریة واقتصادیة كبیرةإن أغلبیة -
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:تمهید

معدالت التنمیة المحلیة في المجتمعات المحلیة في الزیادةتسعى العدید من الدول النامیة أو المتقدمة إلى
أن المزید من التنمیة المحلیة یؤدي إلى المزید من التنمیة على المستوى القومي، وال شك في أن و ،من منظور

المحلي ومن الناتجالسیاحة تلعب دورا هاما وحیویا في التنمیة ألي دولة من خالل ما تقدمه من مساهمة في 
.ل وعاءا رئیسیا الستقطاب العمالةجهة ثانیة فهي تمث

المحلیة أهداف فال بد أن یتوفر لها تمویل محلي من الموارد المالیة سواء الذاتیة أو ولتحقیق التنمیة 
.الخارجیة

:ومن اجل اإلحاطة بموضوع التنمیة المحلیة سنحاول من خالل هذا الفصل أن نتطرق إلى 

.ماهیة التنمیة المحلیة: المبحث األول

.ااستراتیجیات التنمیة المحلیة وبرامجه: المبحث الثاني

.دور السیاحة في التنمیة المحلیة: المبحث الثالث
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ماهیة التنمیة المحلیة: المبحث األول

لتعرف على مفهوم ونظریات ازداد اهتمام الدول سواء النامیة أو المتقدمة بالتنمیة المحلیة وهذا یفرض علینا ا
ودوافعها وهذا ما نتطرق إلیه من خالل هذا المبحث المحلیة إلى مبادئ وركائز التنمیة باإلضافةمیة المحلیة التن

:الذي یتضمن المطالب التالیة

التنمیة المحلیة ونظریاتهاتعریف : المطلب األول

.إلى تعریف التنمیة المحلیة ونظریاتهاسوف نتطرق في هذا المطلب

تعریف التنمیة المحلیة: أوال

لیست غایة في حد ذاتها ولكنها وسیلة للوصول إلى أنهاة، إاللقد تعددت اآلراء وتباینت حول مدلول التنمی
مع من حیاة المستمدة من تطلعات المجتواألمثالغایات وأهداف أساسیة تتمثل في مجموعة من المطامع 

:ونوردها كما یليالمحلیةمصطلح التنمیةلمجموعة من المفاهیم والتعرف علي أفضل، وفیما یلي سوف نتطرق

المحلیة وذلك من خالل سیاسة عامة محلیة تعبر عن احتیاجات الوحدة إطارعملیة تغییر التي تتم في هي -
بالمشاركة الشعبیة واالستفادة مواطنین المحلیین خدام واستغالل الموارد المحلیة للالقیادات المحلیة القادرة على است

حلیة ودمج جمیع ملكل أفراد الوحدة الالمعیشيمي وصوال إلى رفع المستوى مادي والمعنوي الحكو الدعم المن 
1.وحدات الدولة

التنمیة المحلیة هي عبارة عن التنمیة الخاصة بمنطقة سكنیة أو مقاطعة سكنیة في كافة الجوانب االقتصادیة -
أهمیة كبیرة، والعمل على حلها من قبل السلطات مهو االجتماعیة والثقافیة مع إیالء المشكالت التي تعترض

لمسؤولة ضمن إطار خطة وطنیة شاملة، وهي أیضا تعني الزیادة التنمویة في كافة القطاعات على مستوى ا
دده مثلیات التفكیر وتحقیق المستوى اإلنساني الذي تحالمحلي للوصول إلى مراحل متقدمة من التنمیة والنمو

2.االجتماعي المعاصر وٕامكانیة على السواء

.13، ص 2001مصر، -، دار النشر الثقافیة، اإلسكندریةالمحلي والتنمیة المحلیةالتمویلعبد المطلب عبد الحمید، 1

.24، ص 1990مصر، - ،وزارة التربیة والتعلیم، اإلسكندریة1، طلتنمیة في الوطن العربي محمد أمین عقلة، ا2
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José(كما عرفها - Arocena (الذي یعیشون فیه مع توفیر قنوات تجنید السكان ألجل تحسین المحیط: أنها
1.فاعلین المحلیین وتظافر بجهودهم لخدمة المجتمع المحليالعمل نميدعم ت

Arthur(كما یعرفها األستاذ ارتردو نهام - durham:(هي إال نشاط منظم لغرض تحسین األحوال ما
المعیشة في المجتمع وتنمیته قدراته على تحقیق التكامل االجتماعي والتوجیه الذاتي لشؤونه ویقدم أسلوب العمل 
في هذا الحقل على تعبئة وتنسیق النشاط التعاوني والمساعدات الذاتیة للمواطنین ویصحب ذلك مساعدات فنیة 

2.یة واألهلیةمن المؤسسات الحكوم

د بها جهود األهالي وجهود السلطات الحكومیة لتحسین األحوال العملیات التي توح:تعرف أیضا بأنها-
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمجتمعات المحلیة وتحقیق التكامل لهذه المجتمعات في إطار حیاة األمة 

3.ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم الوطني

المشاركة أساسلى تحسین األحوال المعیشیة للمجتمع في مجلة على بأنها حركة تهدف إ:تعرف أیضاكما-
المبادرات تلقائیا تكون االستعانة ذلك فإذا لم تظهر أمكناالیجابیة لهذا المجتمع وبناءا على مبادرة المجتمع إن 

.فعالة لهذه الحركةبالوسائل المنهجیة واستثارتها بطریقة تضمن لنا استجابة حماسیة 
هي العملیة التي بواسطتها تحقیق التعاون بین الجهود الشعبي و الحكومي لالرتقاء بمستوى :التنمیة المحلیة-

، من منظور تحسین نوعیة الحیاة التجمعات المحلیة والوحدات المحلیة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وحضاریا
في إطار ة فهي إذن عملیة التغیر التي تتمتلك المنطقة التجمعات المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملكانلس

دات المحلیة القادرة على استخدامسیاسة عامة محلیة تعبر عن احتیاجات الوحدة المحلیة وذلك من خالل القیا
استغالل الموارد المحلیة

ستفادة من الدعم المادي والمعنوي للحكومة وصوال إلى رفع المستوى وٕاقناع المواطنین المحلیین بالمشاركة واال
4.المعیشي لكل أفراد الوحدة المحلیة

، ص 2010الجزائر، -، سطیف10صادیة وعلوم التسییر، العدد ، مجلة العلوم االقتدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة المحلیةعلوني عمار، 1
186.
المحلیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص األورو متوسطة، كلیة الحقوق والعلوم الحكم الراشد في الجزائر وٕاشكالیة التنمیةحسین عبد القادر، 2

.54،ص 2011،2012الجزائر، -، تلمساندالسیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ی
.131،ص 2004مصر،- ، منشاة المعارف، اإلسكندریةاإلدارة المحلیة واستراتیجیاتهامصطفى الجندي، 3
.19، ص 2002مصر،- ، المكتبة الجامعیة، اإلسكندریةأسالیب التخطیط للتنمیةرشید أحمد عبد اللطیف، 4



التنمیة المحلیة ودور السیاحة في دعمها الثانيالفصل

45

1نظریات التنمیة المحلیة: ثانیا

إن إشكالیة التنمیة المحلیة تعود إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة حیث طرحت كأحد البدائل للنموذج 
یبین أن هناك تناقضات بین تنمیة الدولة من جهة وتنمیة المناطق أن الواقعالكالسیكي الذي كان سائدا، حیث

.من جهة أخرى، مما أدى إلى بروز توجیهات وأفكار جدیدة

والتي یمثلها كل من les poles de croissanceوقد تمیزت مرحلة الستینات بظهور نظریة أقطاب النمو 
ومات في تلك الفترة محاولة منهم ولقد كانت هذه النظریة ملهمة للحكوغیرهم" هیرشمان"،"لبود فی"،"فرانسوا بیرو"
.یاف والقضاء على الفوارق التي تمیز المدینة عن الریفاألر لى تعمیر إ

بأنه فضاء غیر متجانس، : "على أساس القضاء المتعدد األقطاب والذي یعرفه بیرو:األولىتقوم هذه النظریة*
.تبادل من المناطق القریبةبحیث تتكامل أجزاءه، فیما بینها وتقوم بینه األقطاب المسیطرة 

بالضرورةهذه النظریة تقوم على فكرة تقسیم البلد إلى أقطاب كبیرة غیر متجانسة سیؤديأنومن هنا نرى -
.ومن ثم سیؤدي في النهایة إلى تنمیة الدولة ككلإلى البحث عن كیفیة تطویر كل قطب حسب خصوصیته

هي نظریة القاعدة االقتصادیة هذه النظریة تعتمد على فكرة الصادرات كأساس لتنمیة :النظریة الثانیة*
والتشغیل ألي منطقة یعتمد على مدى قدرتها على التصدیر اإلنتاجمستوى إنفالمناطق فحسب هذه النظریة 

والذي یتحدد بدوره بحسب الطلب الخارجي وفي هذا المجال یقول كلو لكور النمو الحضري یتحدد بإنشاء 
مناصب شغل والذي یخلق مداخیل هذه المداخیل تأتي من خالل النشاطات المتمیزة ، هذه النشاطات تؤدي 

مختلف الحاجیات المحلیة وكذا ) إشباع(داخیل من الخارج، هذه المداخیل تسمح بتوفیر للتصدیر الذي یؤمن م
.توسع النمو

كز على فكرة تنظیم االقتصاد من طرف أعضاء المجموعات المحلیة لصالحها، تهذه النظریة تر :النظریة الثالثة*
ت مست االقتصاد العالمي أهمها وقد تمیزت هذه الفترة بعدة تحوالظهرت هذه النظریة في بدایة السبعینیات 

وتكالیف النقل وانخفاض المالیة العمومیة مما طرح أفكار جدیدة وبدائل تمثلت ..) البترول(ارتفاع أسعار الطاقة 
على خصوصا بعد التحوالت التي مست المجتمعات واهتمامها نحو األلفي البحث عن تنمیة تنطلق من األسف

.یئیة ومطالبة المجتمعات المحلیة بمساهمة في القرارات التي تمس حیاتهمأكثر بالجوانب االجتماعیة والب

، أطروحة الدكتوراه كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، فرع التحلیل وآفاقعتمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقخنفري خیضر،1
.15-13ص ص، 2010االقتصادي، جامعة الجزائر، 
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هي نظریة المقاطعة الصناعیة وتعود هذه النظریة في بدایتها إلى العمال التي قدمها ألفرید : النظریة الرابعة*
في نفس الذي كان أول من تحدث عن التجمعات التي تنشأ من تركز مجموعة من المؤسسات ) 1890(مارشال 

).مقاطعة صناعیة(المجال في منطقة واحدة والتي أطلقت على اسم 

واحدة في منطقة PMEتقوم هذه النظریة على فكرة أن تركز مجموعة من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -
:سوف یعود علیها بالنفع حیث سیؤدي إلى

.تخفیض تكلفة النقل سواء عند الشراء أو عند البیع-

.من ید عاملة مؤهلة قریبةاالستفادة - 

هي نظریة الوسط المجدد هذه النظریة ظهرت نتاج بحث قام به مجموعة الباحثین : النظریة الخامسة*
والتي یرأسها فیلیب أبدول والتي تعتبر اإلقلیم هو الوسط المحدد (GREMI)حول الوسط المجدد ناألوروبیی

نشطة حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن التنمیة المحلیة هي نتاج تطور متسلسل ومتجدد على المنشئ لكل األو 
إقلیم معین، أي أن التنمیة ال یمكن أن تحدث إال بوجود وسط هذا الوسط هو اإلقلیم الذي فیه عناصر وعوامل 

تراكمات التاریخیة التي توجد قادرة على استیعاب مختلفة المعارف والتأقلم مع مختلف المتغیرات وهذا من خالل ال
یضم مجموعة متكاملة من أدوات اإلنتاج ) اإلقلیم(داخل الوسط وفي هذا اإلطار یقول دینیس مایلت إن الوسط

جیات ودخول السوق وبذلك المؤسسة على المعرفة والتنظیم واستعمال التكنولو وثقافیة تقنیة وعناصر تساعد 
1.والحركة المتواصلةوالفهمبدم كوسیلة لالستیعافالوسط یق

مبادئ التنمیة المحلیة: المطلب الثاني

.المجتمع عملیة شمول وتوازن وتكامل وتنسیق یشارك فیها المواطنین من بدایتها إلى نهایتهاةتعتبر تنمی

: مبدأ التكامل-1

هذا المبدأ التكامل بین الریف والحضر بمعنى أنه ال یمكن إجراء تنمیة ریفیة دون تنمیة حضریة أو العكس یعني
.حیث توجد عالقة عضویة بین الریف والحضر

كما یعني التكامل بین الجوانب المادیة والبشریة فالتنمیة ما هي إال إحداث تغییر المرسوم في المجتمع وهذا 
.حیث یكون التغییر متوازنا في كال الجانبین مادي وغیر ماديادیة وأخرى غیر مادیة التغییر له جوانب م

.15خنفري خیضر، مرجع سابق، ص 1



التنمیة المحلیة ودور السیاحة في دعمها الثانيالفصل

47

:مبدأ الشمول-2

.یعني هذا المبدأ ضرورة تناول قضیة التنمیة من جمیع الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

یعني أیضا شمول التنمیة المحلیة بكل قطاعات المجتمع الجغرافیة والسكانیة بحیث تغطي المشروعات والشمول
1.والبرامج كل المجتمع ما أمكن ذلك تحقیقا للعدالة وتكافؤ الفرص وٕارضاء المواطنین

: مبدأ التنسیق-3

جهودها وتضافرمع المجتیهدف هذا المبدأ إلى توفیر جو یسمح بتعاون جمیع األجهزة القائمة على خدمة 
2.نع ازدواج الخدمة أو تضاربها وتداخلها مما یهدر الجهود وزیادة التكالیفوتكاملها بما یم

:مبدأ التوازن-4

برامج ومشروعات التنمیة المحلیة أنیعني هذا المبدأ االهتمام بجوانب التنمیة حسب حاجة المجتمع حیث 
یجب أن تتوازن من حیث توزیعها على الوحدات المحلیة، إذ یجب أن یكون هناك توازن في جمیع المحافظات 
والوحدات المحلیة فیما بینها من حیث توزیع السكان والكثافة ومظاهر النشاط االقتصادي وتوزیع المرافق العامة 

3.اك توزیع عادل لالستثماراتوهذا ال یكون إال إذا كان هن

ركائز التنمیة المحلیة ودوافعها: المطلب الثالث

التي تقوم علیها التنمیة المحلیةدوافعاهم ركائز التنمیة المحلیة و إليفي هذا المطلب سوف نتطرق 

ركائز التنمیة المحلیة: أوال

المحلیة ركائز هامة تقوم علیها لضمان تحقیق البرامج التنمویة تتمثل في المشاركة الشعبیة وتكامل لتنمیة
مشروعات الخدمات وتحقیق المشروع التنموي لنتائج ملموسة تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي واالعتماد 

.على الموارد المالیة والبشریة المحلیة

:المشاركة الشعبیة-1

.69-67ص، ص 2001مصر، -، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریةدراسات التنمیة االجتماعیةعبد الهادي الجوهري، وآخرون، 1
.50، ص 2008األردن ، -، المكتب الجامعي الحدیث، عمان المحلیة من منظور الخدمة االجتماعیةتنمیة المجتمعاتمحمد عبد الفتاح محمد، 2
.21،22عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق ، ص ص 3



التنمیة المحلیة ودور السیاحة في دعمها الثانيالفصل

48

مركزیة التي تمكن الهیئات الرسمیة والشعبیة تحقیقها بشكل فعال توفیر شكل مناسب من أشكال الیتطلب
1.واألهلیة والسكان بشكل عام من المشاركة في خطوات إعداد وتنفیذ ومتابعة خططها

:تكامل مشروعات الخدمات-2
المجتمع وان یوجد نوع من من ركائز التنمیة المحلیة أن یكون هناك تكامل بین مشروعات الخدمات داخل

.التنسیق بحیث ال نجد ال خدمات مكررة وال نوعا من التناقض والتضاد في تقدیم هذه الخدمات
:اإلسراع في الوصول إلى النتائج-3

وٕاذا حدث وبدأ الخدمات الطبیة واإلسكان وغیرها ویقصد بهذا أن تتضمن برامج التنمیة خدمات سریعة ك
قلیلة ذات العائد السریع و المخطط بوضع مشروعات إنتاجیة في خطته اإلنمائیة فیجب اختیار تلك المشروعات 

د في الوقت نفسه حاجة قائمة والسبب في ذلك هو كسب ثقة أفراد المجتمع بأن هناك التكالیف ما أمكن والتي تس
فالثقة مطلب ضروري وجهوري مشروع ما في مجتمعهم إذناء إقامةأو منفعة ملموسة یحصلون علیها جر فائدة

2.في فعالیة برامج التنمیة المحلیة

: االعتماد على الموارد المحلیة للمجتمع-4
سواء كانت مادیة أو بشریة، ویؤدي ذلك إلى نفع اقتصادي من حیث التعلیل من تكلفة المشروعات ویعطیها 

3.مجاالت وظیفیة أوسع

التنمیة المحلیةدوافع: ثانیا

4: یمكن تلخیص أهم الدوافع الكامنة وراء اهتمام المتزاید في التنمیة بما یلي

تتمثل في زیادة الوعي العام للناس في المجتمعات المعاصرة :أسباب فكریة وسیاسیة وثقافیة مترابطة- 1
واالنفتاح والتفاعل الفكري حیث أدت جهود التعلیمیة المختلفة ووسائل اإلعالم واالتصال الجماهیري الواسع 

.والثقافي إلى الوعي الجماهیر بحقوقهم ومطالبهم ضمن معاییر العدالة والمساواة والتوازن
1:یليوأهمها ما:أسباب عملیة عدیدة تتضمن جوانب اقتصادیة وٕاداریة واجتماعیة وبیئیة- 2

، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان -وأدوات قیاسهافلسفتها وأسالیب تخطیطها - لتنمیة المستدامةعثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، ا1
.29، ص 2007األردن، 

مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر تمویل التنمیة المحلیة في إطار صندوق الجنوب،السبتي وسیلة، 2
.28، ص 2005الجزائر، -بسكرة

، مذكرة ماجستیر في علم االجتماع تخصص تنمیة، كلیة اآلداب واللغات والعلوم -حالة مدینة بسكرة-ییر الحضري والتنمیة المحلیةآلیة التسلبعل أمال، 3
.70، ص 2003الجزائر، -االجتماعیة، قسم علم االجتماع، جامعة محمد خیضر بسكرة

.153،154،  ص 2009األردن، -، دار زهران لنشر و التوزیع ، عمانیقات العلمیةإدارة التنمیة ، األسس، النظریات، التطبنائل عبد الحافظ العواملة، 4
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: والكبرى وما رافق ذلك من آثار سلبیة مثلالهجرة الداخلیة من المحلیات إلى التجمعات السكانیة المركزیة -
.الخ...ازدحام المدن وتفریغ الریف

الزراعة والمیاه السیاحة وغیرها من المصادر : االستفادة من المصادر والثروات المحلیة في مجاالت عدیدة مثل-
.ها لخدمة التنمیة القومیة الشاملةوتوجیه

ور المواطنین في كافة المناطق في اإلسهام في الجهود التنمویة تعزیز المشاركة الشعبیة في التنمیة وتفعیل د-
.وتنفیذااتخطیط

اإلداریة بحیث تتطور كافة المناطق المحلیة والمركزیة بشكل متقارب نسبیا ةال تركیز والالمركزیالتوجه نحو-
.ویسمح بتقدیم الخدمات العامة بسرعة وفاعلیة وكفاءة

هم في تحقیق األمن ااالستقرار والوحدة والقوة والتعاون واالنسجام العام على المستوى الوطني بشكل یستعزیز-
. الداخلي ویعزز قدرات الدفاع الخارجي

.نماذج واستراتیجیات التنمیة المحلیة: المبحث الثاني

إللحاق مختلف البرامج والمشروعات التنمیة جملة من النماذج واالستراتیجیات عليتعتمد التنمیة المحلیة 
.المحلیة

.153،154مرجع سابق، ص ص،نائل عبد الحفیظ1
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.لیة وأهدافهاحنماذج التنمیة الم: المطلب األول

وأهدافهاسوف نتناول في هذا المطلب نماذج التنمیة المحلیة 

:نماذج التنمیة الملحیة: أوال

1: المهتمون بقضایا التنمیة أهم النماذج اإلنمائیة في ثالثة نماذج رئیسیة هيیصنف

یتكون هذا النموذج من مجموعة البرامج التي تنطلق من المستوى القومي و التي تشمل :النموذج التكاملي- 1
ریف، حضر، مناطق (وكذلك یشمل كافة القطاعات الفرعیة) االقتصادیة واالجتماعیة(كافة القطاعات الفرعیة 

ستویین القطاعي فالنموذج التكاملي هو الذي یشمل البرامج التي تحقق التوازن اإلنمائي على الم) صحراویة
.والجغرافي والتي تحقق أیضا التنسیق والتعاون بین الجهود الحكومیة المخططة والشعبیة المستثارة

ویقوم هذا النموذج على أساس استحداث وحدات إداریة وتنظیمیة جدیدة بهدف توفیر مؤسسات التنمیة داخل 
.ألجهزة اإلداریة القائمةالمجتمعات المحلیة والتي یشرف علیها جهاز مركزي منفصل عن ا

خالل قنوات ثابتة ومستمرة بین من یشترط لنجاح هذا النموذج توافر شكل من أشكال االنفصال المزدوج -
.الهیئة العلیا المركزیة والهیئات الفرعیة الوظیفیة من خالل لجان دائمة

.ار الخطة العامة للدولةومشتركة كما یتطلب توافر قدر من ال مركزیة اتخاذ القرارات والتنفیذ في إط-
:Adoptive type: النموذج التكییفي- 2

ف عنه في كونه یتفق هذا النموذج مع النموذج السابق في كونه ینبثق عن المستوى المركزي إال انه یختل
تنمیة المجتمع المحلي واالعتماد على التنظیمات الشعبیة، ویسمى هذا النموذج بالتكییفيیركز على عملیات 

ذ في ظل أي تنفتغییر في التنظیم اإلداري القائم أي أن برامج هذا النموذج یمكن أن الاستحداث ألنه ال یتطلب 
.نوع من التنظیمات اإلداریة

ندرة العوامل المادیة والفنیة بهذه لانظر وذلك لى هذا النوع من النماذج إوعادة تلجأ الدول المستقلة حدیثا 
القومیة األهدافالمجتمعات ولكن سرعان ما تنتهي بتطبیق النموذج التكاملي حیث أنه هو القادر على تحقیق 

.للتنمیة

:projet typeنموذج المشروع -3

.29،30السبتي وسیلة، مرجع سابق، ص ص1
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وبین یطبق هذا النموذج في منطقة جغرافیة معینة تتوافر فیها ظروف خاصة ومن هنا جاء االختالف بینه
.النموذجین السابقین

فق هذا النموذج مع النموذج التكاملي في انه نموذج متعدد األغراض ولكن ینطبق في منطقة جغرافیة یت
.معینة حیث أن النموذج التكاملي یطبق على مستوى المجتمع ككل

أو استطالعیا اتجریبینموذجایعتقد بعض المهتمین بقضایا التنمیة أن هذا النموذج یمكن أن یكون بمثابة 
.یطبق على المستوى القومي إذا ما ثبت نجاحه وفعالیته في المناطق التجریبیة

:أهداف التنمیة المحلیة: ثانیا

1:ةتتمثل أهداف التنمیة المحلیة في العناصر التالی

شمول مناطق الدولة المختلفة بالمشاریع التنمویة یضمن تحقیق العدالة فیها وحیلولة دون تمركزها في -
.في مراكز الجذب السكانيأوالعاصمة 

إليالدولة ،والحد من الهجرات الداخلیة من الریف األقالیمفي التركیبة السكانیة وتوزیعها بین اإلخاللعدم -
.المناطق الحضریة

ةمباالعاون والمشاركة بین السكان ومجالسهم المحلیة مما یساعد في نقل المجتمع المحلي من ال زیادة الت-
.حالة المشاركة الفعالةإلي

تسریع عملیة التنمیة الشاملة وازدیاد حرص المواطنین علي المحافظة علي المشروعات التي تساهم في -
.تخطیطها وانجازها

.وتدعیم استقاللهاابواجباتهازدیاد القدرات المالیة للهیئات المحلیة مما یسهم في تعزیز قیامها -
.تنمیة قدرات القیادات المحلیة لإلسهام في تنمیة المجتمع -
والعمل علي تطویر الخدمات والنشاطات و المشروعات االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمعات  المحلیة-

.نقلها من الحالة التقلیدیة إلي الحداثة
واالعتماد علي الذات دون اإلبداعتوفیر مناخ المالئم الذي یمكن السكان في المجتمعات المحلیة من -

.االعتماد الكلي علي الدولة وانتظار مشروعاتها

.28مرجع سابق،ص خنفري خیضر،1
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بتوفیر التسهیالت الممكنة جذب الصناعات والنشاطات االقتصادیة المختلفة لمناطق المجتمعات المحلیة -
.هم في تطویر تلك المناطق   امما یس

استراتیجیات التنمیة وبرامجها: المطلب الثاني

سنتطرق إلي استراتجیات التنمیة المحلیة وأهم برامج ومشروعات التنمیة المحلیة حیث هنا

استراتیجیات التنمیة المحلیة: أوال

إن رسم أي إستراتیجیة للتنمیة المحلیة یفترض تصورا واضحا لطبیعة األهداف المطلوبة حتى یمكن رسم 
معها وهذا ال یأتي إال إذا كان لدینا تصورا واضحا لطبیعة النظام االقتصادي واالجتماعي تتالءمالسیاسات التي 

هي جزء متكامل مع التنمیة الوطنیة  الشاملة ونوع العالقات وأنماط االستهالك، ذلك ألن التنمیة المحلیة ككل 
.هداف یؤدي إلى تنمیة غیر متوازنة تخلق العدید من المشاكل على المدى الطویلوأي انفصال عن المبادئ واأل

1: ولعل من أهم عناصر إستراتیجیة التنمیة المحلیة ما یلي

.تدخل الدولة وتوجیههاالمجتمع ككل بلتنمیة المختلفة في مراعاة مبدأ التكامل بین جمیع جوانب ا- 1
الثقافیة، ،إن أي إستراتیجیة للتنمیة المحلیة ال بد وان تضع في اعتبارها مسألة خصوصیة االقتصادیة - 2

السیاسیة واالجتماعیة للمجتمع المحلي لذلك فأفراد المجتمع المحلي أكثر من غیرهم على فهم طبیعة بیئتهم 
.فضال عن دور الحكومة والهیئات المحلیة في عملیة التنمیة المحلیةالمحلیة وٕامكانیاتها ومواردها 

لى الجزئیات ومن المالئم أن یعلم عملیة تبدأ من العمومیات وتنتهي إالبد أن تكون لتنمیة المحلیة رؤیة - 3
ل المشاكالكثیر من إنهاءإلى مخططو التنمیة أن إنهاء المشاكل الكبرى سیؤدي آلیا في الكثیر من األحیان 

.الصغرى، التي كانت نتاجا هامشیا لها
مثل لكافة اإلمكانیات والموارد المتاحة و المتوفرة بالمحلیات باإلضافة إلى االعتماد على االستخدام األ- 4

والدعم الحكومي المقدمین من طرف الدولة إلرساء قواعد التنمیة المحلیة الذات من خالل تسییر المعونات 
.المطلوبةوٕاشباع كافة الحاجات 

تحقیق برامج لإن وضع هذه االستراتیجیات ورسم مختلف السیاسات المالئمة لها یستهدف في المقام األول - 5
.ومشروعات التنمیة المحلیة في المیادین والمجاالت المختلفة

.31صالسبتي وسیلة، مرجع سابق، 1
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برامج ومشروعات التنمیة المحلیة: ثانیا

العدید من البرامج والمشروعات التنمیة المحلیة التي یمكن االسترشاد بها في تحقیق التنمیة المحلیة هناك
1: بمساعدة ومشاركة أهالي المجتمع ویمكن حصر معظم هذه البرامج والمشروعات فیما یلي

:تشمل هذه البرامج:برامج عمرانیة- 1
.توفیر المساكن مناسبة ألهالي المجتمع-أ

الحدائق ورعایتها، وزرع وٕانشاءالخدمة العامة كتمهید وشق الطرق المشاركة في مشروعات تشجیع-ب
.األشجار وحمالت النظافة العامة

.أشغال الطرق والمطارات- ج
.الجسور، السدودإنشاء-د
:تشمل هذه البرامج: برامج صحیة- 2
.األسرةتكوین مراكز لتنظیم األسرة وتنظیم الندوات لتوعیة السكان بأهمیة تنظیم -أ

.مومة والطفولةالتوسع في إنشاء المستشفیات العامة ومراكز رعایة األ-ب
:وتشمل هذه البرامج:برامج اجتماعیة- 3
.إنشاء دور الحضانة-أ

.إنشاء مشروعات لألسرة المنتجة لمساعدة األسرة في زیادة دخلها-ب
المواطنین على الحد من السلوك االستهالكي وزیادة االدخار من خالل إنشاء المؤسسات تشجیع- ج

.االدخاریة وترغیبهم في هذه العملیة لتنمیة الموارد والمدخرات المحلیة

2:وتشمل هذه البرامج:برامج تعلیمیة- 4

.إنشاء فصول لمحو األمیة لتعلیم والقراءة والكتابة-أ
.الكافیة لمراحل التعلیم المختلفةالتوسع في إنشاء المدارس -ب
.التوسع في إقامة مكتبات العمومیة لزیادة درجة الوعي لدى فئات المجتمع- ج

.31،32ص ص، مرجع سابق،السبتي وسیلة1
32،33لسبتي وسیلة ، مرجع سابق ، ص ص 2
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:وتشمل هذه البرامج:برامج ثقافیة- 5
.تنظیم الندوات والمحاضرات التي تتناول قضایا تدعیم التنمیة وتناقش األحداث الجاریة-أ

.والثقافةإنشاء مكتبات عامة للتشجیع المواطن االطالع-ب
:وتشمل هذا البرامج: برامج زراعیة- 6

.فتح المسالك الفالحیة وفك العزلة على المناطق ذات الطابع الفالحي-أ
.توسیع المساحات الخضراء-ب
.انجاز قنوات السقي- ج
:وتشمل هذه البرامج:برامج صناعیة- 7

.توسیع شبكة التغطیة بالكهرباء والغاز الطبیعي-أ
.المشروعات الصغیرة والمتوسطة بسب تمویلیه معنیةتدعیم-ب
.تهیئة المناطق الصناعیة- ج
.انجاز وحدات صناعیة تستوعب عدد ال بأس به من الید العاملة-د

مقومات التنمیة والتمویل المحلي لها وعوائقها: المطلب الثالث

المحلیة أهداف عدیدة تدور معظم برامجها حول تحسین الظروف االقتصادیة من اجل رفع المستوى للتنمیة
المعیشي لألفراد وهي تلزمها مقومات وتمویل من اجل تمویل تطلعاتها غیر أن هناك مجموعة من العوائق 

.تعترض تحقیق التنمیة المحلیة

مقومات التنمیة المحلیة: أوال

التنمیة المحلیة الناجحة مجموعة من المقومات التي تلزم لتحقیق األهداف التنمویة وتترجم الطموحات تتطلب
1:التنمیة المحلیة ما یليتإلى واقع ملموس، ومن أهم مقوما

:المقومات المالیة-1

.25خنفري خیضر، مرجع سابق، ص 1
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في أداء الهیئات المحلیةیعد العنصر المالي عنصرا أو عامال أساسیا في التنمیة المحلیة، حیث أن نجاح 
واجبها والنهوض باألعباء الملقاة على عاتقها من ناحیة توفیر الخدمات  للمواطنین یتوقف لحد كبیر على حجم 

التي تخص الهیئات المحلیة كلما أمكن لهذه الهیئات أن من الطبیعي كلما زادت الموارد المالیة مواردها المالیة 
ذلك على نفسها دون اللجوء إلى الحكومة المركزیة للحصول معتمدة في تمارس اختصاصها على الوجه األكمل 

.على اإلعانات المالیة

كذلك من المقومات المالیة التي تساعد على تحقیق التنمیة المحلیة، توفر نظام محاسبي كفؤ وتنظیم رشید 
.للمعلومات، وتحلیل مالي سلیم وموازنة محلیة أو قیم مالیة دقیقة

كفاءة عالیة لها تعمل بمجتمعة یساعد في تحقیق أهداف الجماعات المحلیة ویجعن توفیر هذه العناصر إ
.واستقاللیة كاملة

:المقومات البشریة-2

یعتبر العنصر البشري أهم عنصر في العملیة اإلنتاجیة وفي نجاح التنمیة المحلیة فالعنصر البشري هو الذي 
وهو الذي یدیر التمویل الالزم إلقامة المشروعات كما یفكر في كیفیة استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام،

انه هو الذي ینفذ هذه المشروعات، ویبتاعها ویعید النظر فیما یقابله من مشكالت ویضع الحلول المناسبة لها 
.في الوقت المناسب

:إن دور العنصر البشري في التنمیة المحلیة یمكن النظر إلیه من زاویتین

.التنمیة، حیث أن هدف التنمیة هو اإلنسانهي انه غایة: ألولىا-
.أنه وسیلة تحقیق التنمیة: الثانیة-

لذلك وجب أن یكون هدف التنمیة المحلیة هو تنمیة الموارد البشریة من مختلف الجوانب االجتماعیة ، 
االقتصادیة والثقافیة، وحتى السیاسیة باعتبار أن اإلنسان لدیه طاقات وقدرات مهنیة وجسدیة تفوق كثیرا ما تم 

ة القصوى من تلك القوة هي المصدر الحقیقي استغالله أو االستفادة به فعال في مواقع المختلفة، وان االستفاد
1.لتحقیق انجازات التنمیة المحلیة

:المقومات التنظیمیة-3

.27-25خنفري خیضر، مرجع سابق، ص ص1
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المرافق المحلیة إدارةلى جوار إدارة مركزیة مهمته إالمحلیة اإلدارةتتمثل المقومات التنظیمیة في وجود نظام 
.وتنظیم الشؤون المحلیة

:اإلدارة المحلیة تتمیز بالخصائص التالیةإن

.وجود مصالح محلیة تختلف عن المصالح القومیة-
.إنشاء هیئات محلیة منتخبة مهمتها انجاز تلك المصالح-
.إشراف الحكومة المركزیة على أعمال تلك الهیئات-

التمویل المحلي: ثانیا

1:تعریف التمویل المحلي-1

لتمویل التنمیة مختلفة التمویل المحلي بأنه كل الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر یعتبر
المحلیة على مستوى الوحدات المحلیة بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك التنمیة عبر الزمن وتعظم 

.استقاللیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في تحقیق التنمیة المنشودة

نه یجب توسیع سلطات الوحدات المحلیة في الحصول على إیراداتها الذاتیة وان إالموارد المالیة فةوالتنمی
القدرات الفنیة یكون لكل منها موازنة مستقلة یتم إعدادها على المستوى المحلي وترشید اإلنفاق العام وتطویر

الذاتیة للعاملین وٕاعداد الدراسات الفنیة واالقتصادیة وتهیئة المناخ المناسب لالستثمار وتنظیم الجهود واإلداریة
الخاصة باألفراد والقطاع الخاص ودعم الالمركزیة المالیة من خالل توسیع صالحیات الوحدات المحلیة في 

.فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزیة

:شروط التمویل المحلي- 2

:للموارد المالیة المحلیة شروط معینة ال بد من توافرها ومن أهمها

یقصد بمحلیة المورد أن یكون وعاء المورد بالكامل  في نطاق الوحدة المحلیة التي تستفید : مرحلة المورد-أ
2.من حصیلة هذا الوعاء وأن یكون هذا الوعاء متمیزا بقدر اإلمكان عن أوعیة الموارد المركزیة

.22عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 1
اسات التمویل وآثارها على ملتقى دولي حول سی،- نماذج من اقتصادیات الدول النامیة-التمویل المحلي للتنمیة المحلیةحیاة بن سماعین، وسیلة السبتي، 2

. 2، ص 2006نوفمبر 22و21دراسة حالة الجزائر والدول النامیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي -اقتصادیات والمؤسسات
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یقصد بذاتیة المورد استقاللیة الهیئات المحلیة في سلطة تقدیر المورد في حدود معینة :الموردذاتیة -ب
أحیانا وربطه وتحصیله حتى تتمكن من التعریف بین احتیاجاتها المالیة وحصیلة الموارد المتاحة لها، ویمكن 

یة نسبیة ومواد خارجیة، وال یوجد ارد ذاتو للمحلیات إلى الموارد ذاتیة ، ومالمتاحةتصنیف الموارد المالیة 
وال على تمتع موارد الرسوم واالئتمان وٕایجارات بدرجة خالف على اعتبار اإلعانات الحكومیة موارد خارجیة 

1.ىكبیرة من الذاتیة وٕاما الضرائب المحلیة والقروض فیتفاوت معدل ذاتیتها من دولة ألخر 

:سهولة تسییر المورد-ج

.الخ..وكیفیة تحصیله وكذا كلفة تحصیله المورد سهولة تقدیرهیقصد بسهولة تسییر 

:مصادر الموارد المالیة المحلیة-3

.هما الموارد المحلیة الذاتیة والمحلیة الخارجیة: وتنقسم موارد تمویل اإلدارة المحلیة إلى قسمین رئیسیین

:الموارد المحلیة الذاتیة-أ

الموارد الفرعیة والتي تعتمد علیها النظم المحلیة ذاتیا في تمویل تنقسم الموارد المحلیة الذاتیة إلى عدد من
بحكم اإلمكانیات المالیة المتوفرة التنمیة المحلیة هذه الموارد الذاتیة تختلف في تنوعها ومقدارها من بلد إلى آخر 

:وعلى أن هذه الموارد هي2لدیه وبحكم األنظمة االقتصادیة المتبعة،

تعرف الضریبة العامة بأنها فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات :الضریبة المحلیة-
العامة المحلیة بصورة نهائیة مساهمة منه في التكالیف واألعباء دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع 

3.الضریبة

سبیل اإللزام في نطاق الوحدة أما الضرائب المحلیة فهي كل فریضة مالیة تتقاضاها الهیئات المحلیة على-
.التي تمثلها دون مقابل معین بقصد تحقیق منفعة عامةاإلداریة 

یتم تحصیل الرسوم المحلیة مقابل خدمات تؤدیها اإلدارة المحلیة للمواطنین حیث تعود بالنفع :الرسوم المحلیة-
.یرادات المحلیةوالفائدة على دافعي هذه الرسوم وتشكل حصیلة هذه الرسوم موارد عامة لإل

.65عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سباق، ص 1
.60السبتي وسیلة، مرجع سابق، ص 2
.117، ص 2009لبنان،-، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -العامة، اإلرادات العامة، المیزانیة العامةالنفقات -المالیة العامة سوزي عدلي ناشد، 3
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رسوم محلیة عامة وهي رسوم تفرض بقوانین وقرارات : للوحدات المحلیة حق تحصیل نوعین من الرسوم
وزاریة ولیست محلیة، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلیة یصدرها المجلس الشعبي المحلي ویوافق 

.علیها مجلس الوزراء

للمجاالت الصناعیة والتجاریة والعامة ورسوم التفتیش المقررة علیها ورسوم ویمثل النوع األول في رسوم تراخیص 
حجارالنظافة أم النوع الثاني یمثل في رسوم رخص المحاجر وحصیلة رسومات مبیعات الرمل ومختلف األ

1.الخ...المستخرجة من المحاجر و المناجم ورسومات استهالك المیاه والكهرباء والغاز

2: العامة للهیئات المحلیةإیرادات األمالك -

هي مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من المصادر المختلفة وكأداة مالیةیقصد باإلیرادات العامة 
.من أجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعي

اإلیجارات التي تحصل عن طریق تقویم یوجد أنواع من اإلیرادات التي تتولد منها أمالك الهیئات العامة مثل 
خدمة السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشیید مساكن أو تأجیرها بإیجارات مالئمة لمحدودي الدخل 
فأصبحت بذلك هذه اإلیجارات موردا هاما للمحلیات سواء كانت ناتجة عن تأجیر المرافق العامة المحلیة أو 

أثمان محدودة تعود على المجالس المحلیة لدى البنوك أو المقدمة لبعض الهیئات تشغیلها أو إدارتها مباشرة لقاء 
.المحلیة كقروض

: الموارد المالیة الخارجیة- ب

إن تأكید على أهمیة الموارد المالیة المحلیة في دعم االستقالل اإلداري للمحلیات ال یعني تغطیة كافة نفقات 
الذاتیة ألن ذلك قد یبطئ من معدالت التنمیة المطلوبة ولذلك فإنه یتم مشروعات التنمیة المحلیة من الموارد 

3:اللجوء إلى الموارد المالیة الخارجیة

:اإلعانات الحكومیة-

.61السبتي وسیلة، مرجع سابق، ص 1
.115، ص 2010الجزائر، -، دیوان المطبوعات الجامعیة 4طاقتصاد المالیة العامة،محرزي محمد عباس،2
.63السبتي وسیلة،مرجع سابق، ص 3
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مساعدات مالیة إلى الهیئات العمومیة والوحدات المحلیة والهیئات الخاصة، غالبا ما تضطر الدولة إلى منح
م المستفیدین بدء هذه على مقابل أي بدون مقابل أي بدون أن تلز حیان بدون أن تحصل الدولةوفي بعض األ

.نقدیا وال عینیاالمساعدات 

: القروض-

یعرف القرض العام بأنه دین مستحق على الدولة ویصدر بموجب قانون تتعهد به سداد أصل وفوائده بشروط 
.محددة تتفق علیها

ي تنشأ على مستوى المحلیات وتعجز موارد المیزانیة تستعمل القروض في تمویل المشروعات االستثماریة الت
على تغطیة نفقاتها،وال یجوز عادة للمجالس المحلیة على مستوى المحلیات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن 

.من الحكومة

وهذا النوع من القروض عادة ما یكون بفائدة بسیطة ومدة القرض تعتمد على طبیعة المشروع المراد إنفاق 
1.القرض علیهقیمة 

:التبرعات و الهبات-

تعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس المحلیة وتتكون حصیلتها مما یتبرع به المواطنون إما 
تكون مباشرة إلى المجالس المحلیة أو بشكل غیر مباشر للمساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها، وكذلك قد 

الورثة أو هبة یقدمها أحد المغتربین لتخلید نتیجة وصیة تركها احد المواطنین بعد وفاته في حالة عدم انعدام 
2: اسمه في بلده وتنقسم هذه التبرعات إلى قسمین

.تبرعات مقیدة بشرط عدم قبولها إال بموافقة السلطات المركزیة *

.كانت من هیئات أو أشخاص أجانبرئیس الجمهوریة سواء ال بموافقة تبرعات أجنبیة ال یمكن قبولها إ*

تشكل هذه الموارد المالیة الذاتیة أو الخارجیة للمحلیات مصادر التمویل المحلي الموجهة لتحقیق معدالت متزایدة 
. في التنمیة المحلیة لتحقیق مستوى أفضل من المعیشة ألفراد الوحدات المحلیة

: عالقة التنمیة المحلیة بالتمویل المحلي-4
.148، ص 2010األردن، -، دار المسیرة لنشر والتوزیع، عمان2، طاقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة، هدى العزاوي، 1
.5،6صمرجع سابق، صحیاة بن سماعین، السبتي وسیلة ،2
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الموارد إلىلذلك فالحاجة ماسة ،قوىال یمكن تحقیق تنمیة محلیة و أكبر معدالت ممكنة دون تمویل محلي 
1.المالیة بشكل مستمر ومتزاید ومتجدد

أساسيجوهري مبدأعمق ونظرة تحلیلیة فان ذلك یكشف بوضع عن في مفهوم التنمیة المحلیة بالتأمللعل 
علیه التنمیة المحلیة و هو مبدأ دیمقراطیة التنمیة المحلیة عمال بالمبدأ القابل إن الجماعة تخدم نفسها تقوم 

أساسیین هما الموارد الذاتیة التي تقوم على جانبینفان التنمیة المحلیة أخرىبنفسها وفقا إلمكانیاتها ومن ناحیة 
.تعظمها جهود المشاركة الشعبیة والجهود الحكومیة المتمثلة في الموارد المحلیة الحكومیة

2.كما تقوم التنمیة المحلیة على دعم مبدأ المشاركة في التنمیة تحت مبدأ دیمقراطیة التنمیة المحلیة 

:ویمكن إیضاح ذلك في الشكل الموالي

.عالقة التنمیة بالتمویل المحلي): 05(ل رقمالشك

على اقتصادیات  والمؤسسات، وأثرهاتمویل ، الملتقى دولي حول سیاسات الالزكاة وتمویل التنمیة المحلیةجمال لعمارة،دالل بین طبي، مسعودة نصبة، 1
.5، ص 2006نوفمبر22و21الجزائر، یومي -دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.16عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق،ص 2

التنمیة المحلیة
والتمویل المحلي

حاجات موارد 

بشریة -
طبیعیة -
مالیة -

السلع -
الخدمات-

نادرة 
ومحدودة

كثیرة ومتغیرة 
ومتجددة 

المتابعة -التنفیذ-التخطیط

الحكومة الشعب 
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مصر، - عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة:المصدر
.17، ص 2001

من خالل الشكل نالحظ أن التنمیة المحلیة تتبع من وجود موارد نادرة ومحدودة، وحاجات كثیرة ومتغیرة 
ومتجددة، وهو ما یتطلب وجود إدارة للتنمیة المحلیة تتمیز بالكفاءة العالیة وتنطوي بالتالي على التخطیط للتنمیة 

هذا المجتمع وموارده تالحتیاجاالمسح الشامل المحلیة، بما في ذلك إعداد المجتمع المحلي لتقبل الخطة، و 
األساسیة، مما ینبغي ذلك من ضرورة توافر بیانات الضروریة ، ثم الرقابة، وتحدیدها إذا كانت أهداف تلك 

هداف دائما وبالشكل الذي أم أقل أم أزید من ذلك على أساس مراجعة تلك األ%100الخطة قد تحققت بنسبة 
.لبدء الخطة تنمیة محلیة جدیدةاإلعدادمن یمكن 

ویالحظ أن عملیة التنمیة المحلیة تقوم على الشعب والمجتمع المحلي ومشاركة الشعبیة وعلى الحكومة 
الممثلة في اإلدارة المحلیة واألجهزة التنفیذیة ویكونان نظاما یسمى نظام اإلدارة المحلیة بشقیه الشعبي والتنفیذي 

ینطوي إذن على جهود شعبیة وتكشف عن تمویالت للتنمیة المحلیة یقوم على تعبئة وهذا النظام المشار إلیه 
لیكون تدفقا یتدفق جنبا إلى جنب مع الجهود التنفیذیة للحكومة الجهود و الموارد المحلیة بأقصى جهد ممكن

هیكل التمویل التي تستقر عن التدفقات من الموارد المالیة المحلیة المخصصة في الموازنة المحلیة وتمثل 
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المحلي الرسمي الذي ال یعظم عائد التنمیة المحلیة إال إذا كان هناك تمویال متزایدا مع الجهود الشعبیة الذاتیة 
.التابعة من المشاركة الشعبیة في التنمیة المحلیة

المحلي یعبر إلنجاح نظام اإلدارة المحلیة بشقیه الشعبي والتنفیذي الحكومي إال إذا كان هناك هیكال للتمویل
1.بوضوح عن ذلك الوضع ویعمق فلسفة هذا النظام بل یؤدي إلى نجاحه واستمراره بفاعلیة وكفاءة

:معوقات التنمیة المحلیة: ثالثا

وهي عقبات متنوعة ومتباینة فمنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي وهي عقبات اقتصادیة واجتماعیة 
2:وٕاداریة نوجزها بصورة مختصرة كاآلتي

:تتركز في الجوانب التالیة:العقبات االقتصادیة-أ
.قلة ومحدودیة توفیر وتواجد الموارد الطبیعیة لكثیر من البلدیات-
.المساعدة على التنمیة العزلة وعدم كفایة الهیاكل القاعدیة -
.قلة مع عدم القدرة على االدخار مما یضعف حافز االستثمار-

التنمیة المحلیة وهي متنوعة وهي ذات طابع تأثیر اجتماعي ومعرقلة لعملیة : العقبات االجتماعیة-ب
: وأبرزها ما یلي

.المشكلة السكانیة وخاصة المتعلقة بالنمو السكاني المرتفع، وعالقة ذلك بالموارد الطبیعیة أو الثروة المادیة-
نقص المهارات التقنیة واإلداریة على تأخر البیئة االجتماعیة متمثلة في نقص ومحدودیة التعلیم والتكوین أي -

.المستوى المحلي
:یمكن تلخیص ذلك في األسباب التنظیمیة والتقنیة المتمثلة فیما یلي: العقبات اإلداریة- ج
.عدم تجسید المركزیة والدیمقراطیة المحلیة وذلك أن استغاللیة الجماعات المحلیة تبقى متفاوتة-
یامه بأعباء النشاط التنموي، إضافة إلى محدودیة الوعي بالمسؤولیة عدم كفایة الجهاز اإلداري المحلي لق-

.على عائق المسئولین المحلیینالملقاة
، بحیث أدى ذلك إلى توزیع غیر منطقي للمستخدمین مقارنة بالوظائف بسب ةسوء تسییر الموارد البشری-

.النقص الكبیر في التأطیر المحلي

.18عبد  المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 1
ص 2005، مذكرة ماجستیر في الجغرافیا، جامعة الجزائر، إشكالیة التنمیة المحلیة ومدى فعالیة البرامج البلدیة بوالیة األغواط ریان ریان عبد السالم، 2

.13،14ص 
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دور السیاحة في التنمیة المحلیة: الثالثالمبحث

توصیلها للمستهلك، بل إن الزائر یأتي إلى موقع داخیل للبلد دون الحاجة إلى تعتبر السیاحة نشاطا یجلب الم
اإلنتاج ویشتري مجموعة متنوعة من السلع والخدمات في البلد المضیف، وهذا الموقع یولد أنماط من المنافع 

كمصدر هام من تالفا تماما عن الصادرات التقلیدیة تعتمد العدید من الدول على السیاحة والتكالیف تختلف اخ
مصادر الدخل وزیادة في إجمالي الناتج المحلي وما تحققه من فرص للعمل إضافة إلى جذب المستثمرین 

.لى غیر ذلك وبتالي نتناول ذلك في المطالب التالیةإوالمشاریع االستثماریة المحلیة 

دور السیاحة في خلق مناصب الشغل  : المطلب األول
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القطاع السیاحي یؤدي إلى تحقیق العدید من الفوائد لالقتصاد الوطني خاصة في مجال أنمما الشك فیه 
معباعتبار السیاحة قطاع متعدد ومتشعب النشاطات والفروع، ولها عالقات عدیدةالشغلخلق مناصب

غیر مباشرة في خلق العدید أواعیة والثقافیة األخرى فهي تساهم بطریقة مباشرة القطاعات االقتصادیة واالجتم
المرافق المكملة لها أوالفنادق مثال (من مناصب العمل بالمنطقة التي تنشأ فیها المرافق أو المركبات السیاحیة 

60بدورها خلق مقصد یتمأومكان 300سریر ومطعم ومقهى ب 200نه بمجرد إنشاء فندق سیاحي یسع ل أل

1.منصب عمل دائم داخل هذه المرافق بهدف القیام بتقدیم الخدمات الفندقیة والقیام بالصیانة والتسییر والحراسة

واإلدارة من جهة ومن جهة أخرى فإن عملیة انجاز فندق مثال بجمیع مراحله تتطلب العدید من الموظفین 
ى العملیة التهیئة ولیة إلى عملیة االنجاز إلوذلك من الدراسة األوالباحثین والمختصین والخبراء وأعمال البسطاء

والتجهیز الداخلي للفندق، وهذا ما یؤدي إلى إتاحة فرص عمل غیر مباشر عن طریق استعمال وعملیة التأثیث
لدرجة منتجات القطاعات األخرى لقطاعي النقل أو الصناعة، وعلیه فإن السیاحة نشاط یعتمد على الید العاملة با

األولى التي تساهم في تخفیض نسبة البطالة في البلد السیاحي على سبیل المثال الفنادق من الدرجة الممتازة 
نشأ في بلد ما توفر منصب عمل أكثر تتتطلب عمالة بنسبة عاملین اثنین مقابل كل غرفة فأي غرفة فندقیة 

قها خلقل شخصین إضافة إلى المناصب التي تالنقل تتطلب على األكذلك سیارة أو حافلة تستعمل في عملیة 
.إلى الید العاملة المؤهلة من الطباخین ومقدمي الطلباتوكاالت السفر، المطاعم هي األكثر احتیاجا

وال شك أن ازدیاد حجم الحركة السیاحیة یساهم في تحسن دخول المواطنین خاصة التجار الحرفیین وأصحاب 
الخضر، الفواكه، المشروبات، العطور، : ناء إقامته یستهلك عدة مواد مثالالفنادق والمطاعم ألن السائح أث

.الجرائد والمحالت، الكتب والتحف التذكاریة والحلي التقلیدیة

مما یعود باألرباح للتجار والمنتجین ما یساهم في تحسین مستوى معیشتهم وزیادة تشغیل الید العاملة المؤهلة 
ن اهتمام أي بلد بالساحة یدفعه إلى عمل على النهوض إي المراكز المهنیة، مثل التي تقوم لعملیة تكوین ف

وتطویر المناطق السیاحیة وذلك لكسب ود السائحین وذلك ألن النشاط السیاحي یوفر فرص لتبادل المعارف 
2.واألذواق

.60حمیدة بوعموشة، مرجع سابق، ص 1
.36،37، ص صحمیدة بوعموشة، مرجع سابق2
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التذكاریة امعتبرة عن طریق بیع التحف والهدایكما تلعب الهوایات دورا هاما في السیاحة حیث تجلب مداخیل
التي یصنعها الحرفیون أما الهوایات مثل المسرح، الغناء، الرقص الشعبي فهي وسیلة فعالة لجلب السواح إلى 

.البلد وكذلك خلق مناصب شغل جدیدة

:مما سبق نستنتج للعمل السیاحي أنواع هي

:العمل المباشر

،وكاالت السیاحیة ، المطاعماإلیواءوهو مجمل مناصب العمل المحدثة من طرف الوحدات السیاحیة نفسها مثل، 
الخ...، النقل السیاحي 

:العمل الغیر المباشر

الناتجة من النشاطات والقطاعات التي لها عالقة بشكل أو بأخر مع القطاع وهو  مجمل مناصب العمل 
.الخ..ثیث، هیاكل قاعدیةالبناء، التأ: السیاحي مثل

.2011و1990تطور مساهمة القطاع السیاحي في التشغیل بین ): 02(الجدول رقم

بعامل : الوحدة

199019951996199719981999200020012002السنة 

عدد 
العاملین 

10897772385221080711437120678200095000100000

نسبة 
التغییر

 -29.1210.3420.815.825.50579.5315.855.26
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200320042005200620072008200920102011السنة 

عدد 
العاملین

103000165000172000193900204400320000370000396000396000

نسبة 
التغییر

360.194.2412.325.4156.5515.627.020

:من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

.وزارة السیاحة مدیریة اإلحصائیات-
.234إفریقیا، العدد األول، ص مقومات ومؤشرات السیاحة في الجزائر، مجلة شمال ،اشخالد كو -
مریم، االستثمارات السیاحة في الجزائر كأداة لتنمیة، المؤشر الدولي حول التنمیة بوكبوس،رزیق كمال-

.5، ص 2013فیفري 27و 26السیاحیة في الدول العربیة ، جامعة غردایة، یومي 

تزایدا عبر الزمن حیث نجد تراجع في فرص التشغیل ص التشغیل في القطاع السیاحي تعرفنالحظ أن فر 
هو الظروف وهذا االنخفاض نسبته %29.12أي سجل انخفاضا ما بنسبة نسبیة 1995إلى سنة 1990من 

الصعبة التي مرت بها الجزائر في تلك الفترة، خالل سنوات األلفینات نالحظ أن اتجاه التشغیل في القطاع 
السنة الذهبیة للتشغیل في القطاع السیاحي حیث زاد هذا العدد 2004زمن وكانت سنة السیاحي في تزاید عبر ال

.%60.19أي بمعدل نمو وصل إلي 2004عامل سنة 165000إلى 2003عامل سنة 103000من 

إلى 2009عامل مقارنة بنسبة 396000إلى 2010وصل عدد عمال القطاع السیاحي الجزائري سنة وقد
.2011بقي هذا العدد ثابت في سنة %7.2عامل أي بمعدل نمو وصل إلى 370000

.2011و 1990تطور مساهمة القطاع السیاحي في التشغیل بین ): 6( الشكل رقم 
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.اءا على معطیات الدراسةمن اجتهاد الطالبة بن:المصدر

األلفیات حیث نجد عدد في تزاید عبر الزمن خالل سنوات تعرف نالحظ أن فرص التشغیل في القطاع السیاحي 
.یبقى هذا العدد ثابت2011و 2010سنة فيالعمال

دور السیاحة في قضایا التنمیة: المطلب الثاني

الدالئل العلمیة والتجارب الدول في العالم تشیر إلى تزاید الملحوظ في الدور الهام الذي تلعبه السیاحة إن
1:بصفة عامة في قضایا التنمیة بمفهومها الشامل في اقتصادیات الدول الذي یمكن تلخیصه فیما یلي

تدفق رؤوس األموال األجنبیة: أوال 

تساهم السیاحة بدرجة ملموسة في جذب جزء مهم من النقد األجنبي لتنفیذ الخطط التنمیة الشاملة من خالل 
أنواع التدفقات النقدیة األجنبیة بقطاع السیاحة أو اإلیرادات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح 

ضافة إلى اإلنفاق الیومي للسائحین مقابل للفنادق من قبل السائحین، إتأشیرات الدخول واإلیرادات األخرى
2.الخدمات السیاحیة وفروق تحویل العملة أو من خالل بیع المنتجات الوطنیة والسلع والمواد الفولكلوریة للسائح

، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد السادس التنمیة االقتصادیة لحالة الجزائرمساهمة قطاع السیاحة في تحقیق یحیى سعیدي، سلیم العمراوي، 1
.101، ص 2012الجزائر، - والثالثون، جامعة المسیلة 

.101مرجع سابق، ص یحیى سعیدي،2
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.نقل التقنیات الحدیثة والمتطورة: ثانیا

لحدیثة والمتطورة كلما كان تعمل الدول التي ترغب في زیادة مواردها من السیاحة على استخدام التكنولوجیا ا
ذلك ممكنا في جمیع مرافقها وخدماتها السیاحیة وباستطاعة االستثمارات األجنبیة فعل ذلك بشكل یقود القدرات 

.الوطنیة المستخدمة في هذا المجال

تشغیل األیدي العاملة: ثالثا

القوى العاملة إجمالي من %11تعتبر السیاحة من أكبر القطاعات في توفیر فرص العمل حیث یستوعب 
على مستوى العالم، وذلك لتشعب وتداخلها من الصناعات األخرى، وحسب إحصائیات منظمة السیاحة العالمیة 

، ومن المتوقع طبقا إلحصائیات 2010ملیون عامل نهایة202فقد بلغ عدد العاملین في قطاع السیاحة حوالي 
من إجمالي التوظیف %11.8عب القطاعات السیاحیة بحدود مجلس السیاحة والسفر العالمي للسیاحة أن تستو 

.2014العالمي بحلول عام 

یساعد على خلق لذلك فإن التوسع في إنشاء المشروعات السیاحیة وكذلك المشروعات األخرى المرتبطة بها
العدید من فرص العمل الجدیدة هو الذي یترتب عنه هو اآلخر ارتفاع مستوى الرفاهیة االقتصادیة وغیرها من 

. اآلثار و المنافع األخرى، والتي تؤدي إلى تحقیق درجة عالیة من االستقرار االجتماعي والسیاسي في البالد

مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي وتأثیرها على میزان المدفوعات: الثالثالمطلب

السیاحة علي میزان تأثیرسوف نتناول في هذا المطلب مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك 
المدفوعات  

مساهمة السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي: أوال
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القطاعات المكونة للناتج المحلي اإلجمالي ویشكل ملحوظ في عدد من الدول یعتبر قطاع السیاحة من 
المتقدمة والنامیة على حد سواء ولإلشارة فإن بعض الدول المصدرة للبترول كالدول الخلیجیة أعطت للسیاحة 

ن متوسط أهمیة متمیزة ضمن قطاعاتها االقتصادیة، إذ یشیر إحصائیات المجلس العالمي للسیاحة والسفر إلى أ
1.%10مساهمة قطاع السیاحة في النتائج المحلي اإلجمالي العالمي تصل إلى 

وبالنسبة للجزائر فإن مساهمة قطاع السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي تعد ضعیفة جدا، كما یتضح من -
:2الجدول األتي

.2011- 1999لفترة نسبة مساهمة قطاع السیاحة في الناتج المحلي اإلجمالي ل):03(الجدول رقم -

199920002001200220032004200520062007السنة 

21.7. 1.81.41.61.61.71.81.81النسبة 

2008200920102011السنة

2.052.32.32.3النسبة

:من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

.مدیریة اإلحصائیات- وزارة السیاحة-
بوكبوس مریم، االستثمارات السیاحة في الجزائر كأداة لتنمیة، المؤشر الدولي حول التنمیة ،كمالرزیق-

.5، ص 2013فیفري 27و 26السیاحیة في الدول العربیة ، جامعة غردایة، یومي 

كحد أقصى %2.3مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي متدنیة جدا ولم تتجاوز نسبة الیوضح الجدول بان 
وذلك %1.4بنسبة 2000حیث انخفضت خالل سنة %1.8ب 1999خالل الفترة، حیث كانت النسبة سنة 

.نظرا لألسباب التي عرفتها الجزائر خالل فترة التسعینات

وصوال إلى %1.6ب 2001یالحظ ارتفاعا في النتائج المحلي حیث قدرت في سنة 2001بدایة عن -
.2004في سنة 1.8%

.164شي صلیحة، مرجع سابق، ص ع1
.104یحیى سعیدي، سلیم العمراوي، مرجع سابق، ص 2
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حیث قدرت ب 2006و 2005خالل سنة  اإلجماليك یالحظ من الجدول تراجع في الناتج المحلي كذل-
مع السنوات السابقة بلغت نسبة عرفت تسجیل نمو اكبر 2008على التوالي، كما عرفت سنة %1.2و 1.7%

.%2.05مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ب 
رغم أن السیاح الوافدین في ارتفاع %2.3في حدود 2011إلى 2009حیث بقیت النسبة ثابتة خالل الفترة -

.مستمر وكذا عائدات السیاحة خالل هذه الفترة 

.2011و 1999نسبة مساهمة القطاع السیاحي في الناتج المحل اإلجمالي بین ): 07(الشكل رقم 

.من اجتهاد الطالبة بناءا على معطیات الدراسة:المصدر

إلى سنة 2001من بدایة سنة لكن9199ة مقارنة بسن2000في سنة شهدت نسبة المساهمة انخفاضا 
عرف الناتج المحلي انخفاضا شدیدا وبعد هذه 2006یالحظ انتعاش في الناتج المحلي، لكن خالل سنة 2004

.اإلجماليمحلي عرف استقرارا وثبات في ناتج ال2011إلى سنة 2009السنة عرفت زیادة مستمرة حتى 
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1أثر السیاحة على میزان المدفوعات: ثانیا

السیاحة احد مصادر العمالت الصعبة في میزان المدفوعات وتقاس األهمیة االقتصادیة للسیاحة من تمثل
خالل تأثیرها على میزان المدفوعات داخل الدولة من خالل حوصلة اإلیرادات السیاحیة واإلنفاق السیاحي 

.الناجمة عن النشاط السیاحي الدولي

السیاحة الصادرة والواردة والتي یعبر عهنا باإلیرادات السیاحیة التي یمثل المیزان السیاحي قیدا مزدوجا لحركة
تظهر في الجانب المدین له، والنشاط السیاحي بصفة عامة یقوم على حركة سیاحیة مزدوجة ذهابا وٕایابا، بمعنى 

. أن الدولة تكون مصدرة ومستوردة للسائحین في نفس الوقت

المیزان التجاري تأثیرا مباشرا ویتجدد هذا األثر بالقیمة أوعات یؤثر الدخل السیاحي على میزان المدفو 
الصافیة للمیزان السیاحي ونسبتها إلى القیمة الصافیة للمیزان التجاري سواء كانت سلبیة أو إیجابیة وحتى یساهم 

لسیاحي النشاط السیاحي باألثر االیجابي على میزان المدفوعات یجب تفادي الضغوط التي یمارسها النشاط ا
.على میزان المدفوعات 

:التالیةمن خالل زیادة الطلب على السلع المادیة والخدمیة المستوردة في حاالت 

.أثناء بناء البنیة التحتیة للخدمات الالزمة للنشاط السیاحي-
.عند التشغیل المباشر للوحدات السیاحیة-
.احیةعند بناء أو تشغیل الوحدات اإلنتاجیة المغذیة للوحدات السی-
.عند إنفاق السائح األجنبي في البلد المصدر للخدمة السیاحیة على شراء سلع مستوردة-
. عندما یزید المواطنین من إنفاقهم على السلع المستوردة-

.33،34ص صسابق،عامر عیساني، مرجع1
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:خالصة 

بإتباعالمعیشي لمواطنین اإلطارترقیة وتحسین أدواتتعتبر التنمیة المحلیة أحد مستویات التنمیة وأداة من 
سیاسات واستراتیجیات معینة إلنجاز مختلف البرامج التنمویة، كما تقوم التنمیة المحلیة باستشارة الجهود الذاتیة 
من خالل المشاركة الشعبیة للرفع المستوى التنمیة في جانبها المحلي، حیث تلعب السیاحة دور مهم في التنمیة 

صب الشغل وانخفاض البطالة وزیادة الناتج المحلي مناالمعیشي بتوفیر المحلیة من خالل تحسین المستوى 
:اإلجمالي ومن خالل هذا الفصل توصلنا إلى النتائج التالیة

.إن لتنمیة المحلیة دور كبیر في القضاء على البطالة وخلق فرص العمل-

.المحلیةزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي مما یؤدي إلى جذب المستثمرین و المشاریع االستثماریة -

تهدف التنمیة المحلیة إلى زیادة في معدالت التنمیة المحلیة من منظور أن هذه الزیادة تؤدي إلى رفع المستوى -
.المعیشي
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:تمهید

والیة الشمال الشرقي بالجزائر ذات عدة میزات سیاحیة مما یستوجب التعرف على مواردها تمثل میلة إحدى
واستثمارها في هذا المیدان على یة السیاحة لها ومحاولة استغاللها ادالطبیعیة األثریة والمقومات المومخزناتها

للوالیة هذا الوضع البد أن وهذا ما أثر سلبا على القطاع السیاحي ككل اإلهمالالرغم من ذلك فهي تعاني من 
:یكون نتیجة لبعض العراقیل وعلیه یتم من خالل هذا الفصل التطرق إلى

.تقدیم عام للوالیة میلة: المبحث األول

.السیاحي بوالیة میلةالقطاع : المبحث الثاني

.المشاریع االستثماریة وعوائق تطویر قطاع السیاحة بالوالیة: المبحث الثالث
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تقدیم عام لوالیة میلة: المبحث األول

ىاألولمتنوع ومناخ یختلف باختالف تضاریسها وهي والیة فالحیة بالدرجة میلة بفضاء جغرافي ةتتمیز والی
حیث تنتج العدید من المنتجات الفالحیة التي قد تساهم في تنمیة المنطقة وتطویرها بذلك سوف سوف نتناول 

:المطالب التالیة

لهذا الموقعاإلستراتیجیةهمیة میلة واألموقع والیة : المطلب األول

طلبات كبیرة في ترقیة كل منطقة وتوسیعها وتطورها سیاحیا واالرتقاء لها إلى مستوى یرضيأهمیةللموقع 
.وأذواق السیاح

1:موقع الوالیة: أوال

و ° 35وبین دائرتي عرض غرینتششرق خط ° 30و ° 6إلى ° 43و ° 5تقع والیة میلة بین خطي طول 
.شمال دائرة االستواء هذا فلكیا° 34و ° 36إلى ° 45

كلم عن والیة 50بالشمال الشرقي للجزائر، ویبعد مقر الوالیة بمسافة أما عن الموقع الجغرافي تقع والیة میلة 
:كلم عن والیة الجزائر العاصمة وتحدها الوالیات التالیة450كلم عن والیة جیجل و 100قسنطینة و 

 یحدها من الشرق والیة قسنطینة
 من الشمال الشرقي والیة سكیكدة
 من الشمال والیة جیجل
 من الغرب والیة سطیف
من الجنوب والیة باتنة
 من الجنوب الشرقي والیة أم البواقي.

.موضع یعطینا قرب من مطارات قسنطینة وجیجل وباتنة وموانئ هذا ال
ما یعادل أي ، كلم3480: بمساحة إجمالیة تقدر بـ 1984انبثقت والیة میلة على التقسیم اإلداري األخیر لسنة 

:وتتكون منمن مجموع مساحة الوطن% 0.14
.دائرة13*

.1معلومات من مدیریة السیاحة لوالیة میلة ، ملف جغرافیة المنطقة ، ص 1
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.بلدیة32* 
1لمدینة میلةاإلستراتیجیةاألهمیة : ثانیا

وهكذا فهي تعد من وهذا ما جعلها محصنة طبیعیا،تقع مدینة میلة في منطقة جبلیة محصنة وعرة ومنعزلة 
وٕاحدىلمدینة قسنطینة األمامیةكتامة وبالتالي فهي من المدن إقلیمالمراكز العسكریة الرومانیة الهامة في 

لمجاورتها وقربها الصغیرةاالستراتیجي، وربما لهذا السبب أطلق علیها اسم قسنطینة نقاطها الدفاعیة وعمقها
لى إباإلضافة" بني زیدوي"منها ومن بین تلك الجبال التي تقع بالقرب من میلة جبل النصل الذي یسمى بجبل 

.العدید من الحصونإقامةحصانتها الطبیعیة حصنت المدینة بنظام دفاعي یتمثل في 
وان هذه العصور كلها أعطتها دورا عسكریا : "م ویقول لها10م وبدایة 3في القرن " الیعقوبي"إذ یذكر 

"إحدى المناطق التي تقرر فیها مصیر المغرب األوسطالمحیط بهاإقلیمهاواستراتیجیا مهما، لذلك كانت مع 
بین سیرتا وسطیف وبذلك فقد ارتبط تاریخها إضافة إلى ذلك ظلت میلة إحدى المحطات األساسیة في الطریق 

تكمن في مراقبتها للمعالم المثالیة المؤدیة إلى منطقة جیجل والقل اإلستراتیجیةبهاتین المدینتین، ولعل أهمیتها 
.السرتیةطویل أخرى أطراف الكنفدرالیةانت ولزمنحول وادي الرمال، كما كالجبلیةعلى المناطق شرافهاإومع 

2لمحة تاریخیة عن والیة میلة: المطلب الثاني

شمال إفریقیا المعروفة بالخصوبة العالیة ألراضیها (تاریخ هذه المنطقة إنمؤرخو إفریقیا الشمالیة لقد أكد 
ومناخها الممتاز قد بدأ منذ عصور ما قبل التاریخ، الشيء الذي جعلها هدفا لألطماع االستعماریة، ولمواجهة 

مما أدى إلى الهجمات الخارجیة عرفت تقدما ال بأس به في مختلف المجاالت وتحدث القبائل األمازیغیة المحلیة
نظرا لتوفر الماء بكثرة، وبذلك ظهرت إلى وجود عدة مدن ازدهرت بها ألفالحيظهور دویالت خاصة للمجال 

.الهندسة المعماریة ومن بین هذه المدن مدینة میلة التي تعاقبت علیها عدة حضارات

قرنین أو ثالثة (ىاألولمیدیةحسب المؤرخین فإن مدینة میلة قد أنشأت في مكانها الحالي منذ المملكات النو 
قبل المیالد المسیح وبتالي فهي تعتبر واحدة من أقدم الحواضر الجزائریة استغلها الرومان كقاعدة عسكریة بسب 

یسمح لها بمراقبة الطریق الكبیر ما بین سیرتا و سطیف والمنطقة الساحلیة لنومیدیاموقعها االستراتیجي الذي
.وصلة بطریق إمبراطوري وكذلك مدینة جیجلوبالخصوص مدینة القل الم

" كیلي"مدینة سكیكدة إضافة إلى " روسیكدا"قسنطینة و " سیرتا"أو میلة كانت تشكل مع كل من " میالف "
.القل استقالل ذاتي كبیر مقارنة بالمناطق األخرى للبالد

.3،4ملف جغرافیة المنطقة ، مرجع سابق، ص ص1
.معلومات مقدمة من طرف مدیریة السیاحة لوالیة میلة2
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المائیة فاالسم یعني بالینابیعوقد عرفت مدینة میلة عدة تسمیات، حیث سمیت بمیالف نظرا لغناها الكبیر 
و هو إسم إلحدى الملكات األمازیغیة ، ثم " میلو"و یقال أیضا سمیت كذلك بإسم ،)ألف منبع(ةالالتینیباللغة 

و تقول " میالف"و سمیت في العهد اإلسالمي ) التفاح(البیزنطي و اإلسم یعني االحتاللسمیت میلة بقدوم 
الذي أطلق على هذه المدینة و األخرى االسمرومانیا كان له بنتان إحداهما میلة و هو األساطیر أن ملكإحدى 

أطلق على إحدى المدن الرومانیة التابعة حالیا إلى والیة سطیف أما العهــد اإلسالمي فقد بدأ اسمو هو " جمیلة"
م حسب المؤرخین الذیـن لم 674بعد فتح مدینة میلة من قبل الصحابي الجلیل أبو المهاجر دینـار في عام 

.یتركوا إال القلیـل من النصوص التاریخیة حـول هذه الفترة 
العرب المسلمین بها إلى المؤرخ العراقي خلیفة استقراریعود أقدم نص یتعرض بالذكر لفتح مدینة میلة ، و 

أبو المهاجر الدینار مولى : دالتـاسع المیالدي فیذكر أن میلـة فتحهـا القائ/بن خیاط من القرن الثالث الهجري
67- 678/ هـ59األنصار ، أثناء غزوته التي دامت سنتین وصل فیها إلى منطقة تلمسان في سنة 

تعزز هذا الوجود في عهد الفاتح موسى بن نصیر الذي غزا بالد كتامة و منها مدینة میلة ، التي تعد 
: و یمكن تلخیصها حسب التسلسـل الزمني كمـا یلي إحدى قواعد بـالد الزاب مع كل من سطیف و بلزمة

 و التي ) م.ألف سنة ق15الجمجمة الذي یعود تاریخها إلى أكثر من (حضارة عصور ماقبل التاریخ
عثر علیها في بلدیة أوالد خلوف إلى جانب أدوات ووسائل صید حجریة موجودة على مستوى متحف 

.سیرتا بقسنطینة عثر علیها بمیلة 
 میلـة القدیـمة (ةوالبیزنطیالحضـارة الرومانیـة.(
 بمیلهمسجد أبو المهاجر دینار المعروف بسیدي غانم (الحضارة اإلسالمیـة.(
 السجن األحمر بفرجیوة ، وكثـیر من األحیـاء السكنیـة بمیلة ، شلغوم العید  (اإلستعمـار الفرنسـي

...) تاجنانت

الجغرافیة والدیمغرافیةالمعطیات : المطلب الثالث

في هذا المطلب سوف نتطرق إلى المعطیات الجغرافیة التي تتمیز بها والیة میلة بتضاریس ومناخ مختلف 
.السكان الوالیة عبر البلدیات في كل مناطقها باالضافة إلى المعطیات الدیمغرافیة وذلك لتعرف على توزیع 
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المعطیات الجغرافیة: أوال

1:الوالیة بفضاء جغرافي متنوع یتمثل فيتتمیز هذه 

:تضاریسال- 1
.االزائر لهفیجد تتمیز والیة میلة بتعدد و االختالف 

: منطقة جبلیة في الشمال -أ
موزعة على مناطق بلدیات كل ) السلسلة الجبلیة التلیة( تتكون هذه المنطقة من سلسلة متتالیة من الجبال 

أعمیرة أراس، تسالة لمطاعي، مینارزارزة و تسدان حدادة ومن أهم القمم من حمالة، الشیڤارة، ترعي بینان، 
: الجبلیة في هذه المنطقة  مایلي 

م1600بل تامزقیدةج
م1300جبل زواغة
 م1400جبل مسید عیشة
 م       1300جبل بوعرفون

:منطقة هضاب و سهول داخلیة - ب
التلیة الجنوبیة التي تغطي كامل مساحة دوائر كل تتكون هذه المنطقة من الجهة الوسطى لسلسة الهضاب 

: من فرجیوة، واد النجاء، و بلدیة الڤرارم
 م 400السهول الداخلیة المجاورة للجبال الواقعة بمنطقة فرجیوة وواد النجاء بمتوسط ارتفاع.
الهضاب الواقعة بشرق الوالیة و المحادیة من الشمال لمنطقة الجبال.
في الجنوب هناك منطقة الهضاب العلیا المكونة لسلسة جبلیة غیر منتظمة.
 للسلسة التلیة توجد في كل من اللوالیة امتدادإن منطقة السهول العالیة التي تشكل في الشمال الغربي

.فرجیوة، واد النجاء و تمتد حتى بلدیة دراجي بوصالح وكذلك منطقة سیدي خلیفة وعین التین 
  وبعض )م ارتفاع 600إلى 500من ( سلسلة بلدیة میلة تتكون من مجموعة من الهضاب المنخفضة،

. الجبال المتناثرة كجبل لكحل، جبل بوشارف، جبل واكسین، و سلسلة جبال بلدیة أحمد راشدي 
:منطقة الهضاب العلیا الجنوبیة -ج

.مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة میلةسیاحي عن والیة میلة،تقریر 1
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غطي تقریبا كامل تراب دائرة شلغوم العید و و التي ت% )  12.5أقل من ( تتمیز بمنحدرات سهلة نوعا ما 
الهضاب الشاسعة المشهورة بزراعة الحبوب لكل من دائرة تاجنانت و دائرة التالغمة یتراوح متوسط ارتفاع هده 

:كما تشتمل على عدة سالسل جبلیة و التي من بینها نجد900و 800الهضاب ما بین 
 م1408جبل الكاف لبیض
 م1237جبل لحمام
 م1187جبل قروز
 م1276جبل إیسراین
 م1285جبل تاریولت
 م1127جبل مزیوت
 م1271جبل غزور
 م1060جبل تركیة
حارو شتاء بارد و رطب، كما أنه یختلف من الشمال إلى الجنوب، بنسبة تساقط  فیتمیز بصی: المنــــاخ - 2

:مم في السنة حسب المناطق التالیة700إلى 350تتراوح من 
 مم700إلى 600من :الجبال منطقة
 مم600إلى 400من : المنطقة الوسطى
 مم سنویا 350: المنطقة الجنوبیة

المعطیات الدیمغرافیة: ثانیا
.سوف نحاول التطرق إلى توزیع السكان عبر البلدیات 

:توزیع السكان والیة میلة عبر بلدیاتها*
وذلك حسب الجدول ) ر وٕاناثذكو (إلعداد متفاوتة بین الجنسین بلدیة وموزعة 32یتوزع سكان والیة میلة عبر 

:التالي

.توزیع سكان والیة میلة عبر بلدیاتها): 04(جدول رقم 
بما في ذلكالمجموع الكلي البلدیة 

اإلناث الذكور 



واقع القطاع السیاحي لوالیة میلةةراسد الفصل الثالث

80

722373609736140میلة 
845842874171عین التین 

5516725512616سیدي خلیفة
445712243722134القرارم قوقة 

1188259075975حمالة 
245671234512222سیدي مروان 

1566279397723شیقارة
209581064710311واد النجاء 

1713786928445أحمد راشدي 
1875195059246یةاغز 

286941445914235الرواشد
994050154925برقنتیت

248471242112426ترعي بیانان 
204461006410382أعمیرة آراس

1663682818355تسالة لمطاعي 
533352668426651فرجیوة

1279165316260یحیى بني قشة 
1816392008963تسدان حدادة 

239971219511802مینارزارزة
216591098810671مبوحا ت

1078953915398دراجي بوصالح
220981127210826عین لبیضاءاحریش

685234773375برباسلعیاضي
522452697425271ةتال غم

1452773407187واد سقان
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1417171247047المشیرة 
905304550045030شلغوم العید 
439772204121936واد العثمانیة 

1531273697443عین ملوك
589972972329274تاجنانت

1253763756162خلوف أوالد
1085555435312بن یحیى عبد الرحمان

8227884148744097914مجموع الوالیة 
.Direction de la programmation et suivi budgétaires de la wilaya de Mila:المصدر

توزیع السكان عبر البلدیات حیث یقدر المجموع الكلي لسكان الوالیة إحصائیاتمن خالل الجدول نالحظ أن 
.من اإلناث407914نسمة من الذكور و 414874نسمة حیث تنقسم إلى 822788

.توزیع سكان والیة میلة عبر بلدیاتها:(08)الشكل رقم
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.من اجتهاد الطالبة بناءا على معطیات الدراسة:المصدر

من خالل الشكل نالحظ أن إحصائیات توزیع السكان عبر بلدیاتها حیث تختلف الكثافة السكانیة من بلدیة 
إلى أخرى إذ تتمركز أكبر نسبة من السكان في بلدیة شلغوم العید تلیها بلدیة میلة وأقل حیز تأخذه بلدیة 

.بارباسلعیاضي

72237

8458
55167

44571
24567

15662

20958 17037

18751
28694
9940
24847
20446
16636

53335
12771
18163
23997
21659
10789

22098
6852

52245
14527
14171

90530

43977

15312
58997

12537

10855

822788

میلة

عین التین 

سیدي خلیفة 

القرارم قوقة 

حمالة 

سیدي مروان 

شیقارة

واد النجاء 

أحمد راشدي 

زغایة

الرواشد

تیبرقنت

ترعي بیانان 

أعمیرة آراس

تسالة لمطاعي 

فرجیوة

یحیى بني قشة 

تسدان حدادة 

مینارزارزة
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القطاع السیاحي بوالیة میلة: المبحث الثاني

التي ذكرها تعتبر والیة میلة همزة وصل ومحطة لعدة حضارات متعاقبة والشاهد على ذلك المصادر التاریخیة 
جاذبة للسیاح من الموارد السیاحیة للوالیة وهذا المؤرخین من اآلثار العرقیة، حیث تعتبر الموارد التي تزخر بها

.ما یجعل للوالیة برامج تنمویة تبنى علیها أفاقها المستقبلیة وكل هذا سوف نتطرق إلیه في هذا المبحث

الموارد السیاحیة: المطلب األول

أكبر هائلة جعلتها تحتضن إن والیة میلة قد حباها اهللا بمیزات ال تكاد توجد إال بها فلقد منحها اهللا ثروة مائیة
، باإلضافة إلى تنوع اآلثار فیها من ) والیات6تمون (سد في الجزائر، مما جعلها عاصمة للمیاه الشروب

بیزنطیة و رومانیة ، إسالمیة ، تتربع على جمیع أنحاء الوالیة، وتتمثل الموارد السیاحیة المتواجدة في الوالیة 
1:فیما یلي

: والمعروف بمسجد سیدي غانممسجد أبي مهاجر دینار-1

یقع المسجد في الجهة الشرقیة لمدینة میلة القدیمة ویعرف هذا المكان على انه ثاني مسجد بالمغرب واألول 
وهو مستطیل الشكل قام بتأسیسه القائد أبو ) ر القبلةالجدموازیةاألروقة (في الجزائر ذو شكل تخطیطي مدني 
رئیسي یؤدي إلى فئات یوجد به مدخل) م679- ـه52(بمدینة میلة إقامتهمهاجر دینار المصري األصل أثناء 

ولقد عرف المسجد 1968صغیرة المساحة وبیت الصالة مستطیلة الشكل أقیمت علیها عدة حفریات منذ سنة 
االستعماریة تمثلت في إنشاء سدة ذات عوارض حدیدیة مدت في أعلى العمدة ومغطاة تهیئة في المرحلة 

.)01أنظر الملحق رقم (.بالخشب، ومداخل من األجر في الجدار الشمالي

یرجع تاریخ بنائها إلى القرن األول للمیالد وقد ذكرها البكري في وصفه للمدینة :العین الرومانیة عین البلد- 2
)01أنظر الملحق رقم ".(مارشو"باع وأنها تنبع من جبل یدعى باسم عین أبي الس

: السور البیزنطي-3
القدیمة وهو عبارة عن مبنى عسكري بیزنطي یحیط بالمدینة القدیمة وعلیهبمیلهيالبیزنطیقع السور 

ناحیة الجنوبیة عبر طریق للوصول إلیه بسلك القادم من المدینة الحدیثة التي تقع غربه أو من حي صناوة
أمتر بني  سنة 7م وعلو یقدر ب 250م وعرضه 1200سیدي علي العواد وهو ملك للدولة یمتد على طول 

م من طرف القائد سولومون في عهد اإلمبراطور جستینیانوس وهو سور قوي یحیط بالمدینة 539-540

.مدیریة الثقافة لوالیة میلة1
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منها عند المدخل الرئیسي واألخرى بنیت كنبرات في القدیمة دعم هذا السور بأربعة عشر برج للمراقبة اثنان 
).02الملحق رقم (.وسط الجدران

تمثال كبیر من الرخام األبیض كتلة واحدة، اختلفت اآلراء حول هویة التمثال فتعددت األقوال :تمثال ملو- 4
.والنظریات ولكن االعتقاد السائد حول أي التمثال یعود إلى آلهة وتثنیة محلیة

أو جنان الحاكم في مركز مدینة فرجیوة التابعة لوالیة میلة یرجع بناؤه إلى األغایقع قصر : قصر األغا- 5
كلبا یل، الذي كان تابعا 1834، بناه الحاج احمد بوعكار قائد المنطقة فج أمزالة سنة 1834العهد التركي سنة 

وقد عرف مقرا للحاكم  العام للفج أمزالةر الشرق في عهد أحمد باي وأثناء االستعمار الفرنسي أصبح القص
2م800المساحة المبنیة هي 1998، صنف ضمن التراث الوطني سنة 1929القصر ترمیمات كبیرة سنة 

.2م28000المساحة اإلجمالیة 2م2000ومساحة الحدیقة 
:عین تامدة-6

وهي موقع أثري مهم یقع بمیلهأبو شارف، وتقع في دائرة أحمد راشدي castelumzugelوسمیت أیضا 
تامدة یحتوي على الكثر من المجموعات األثریة أهمها مدینة رومانیة تقع في السفح الشمالي لجبل جنوب مشتة

بلعید تضم مجموعة كبیرة من المعالم عثر بها على نصب یعود إلى حكم االمبراطور ستیموسسیفیروس ویشیر 
.مد الكثیر من الباحثین أنها موقع تامدةكاسیتلومزوقال والتي یعتإلى رأس بوبلیكیا

، یوجد فیه جانبین الول 2م200، مساحتها 1955بقایا تاریخیة من الحقبة االستعماریة :السجن األحمر- 7
اإلدارة والثاني عبارة عن سجن وهو مؤلف من طقمین، األول ثالث خالیا للمحكوم علیهم، وثمانیة خالیا 

.الثاني أربعة خالیا للتعذیب وأربعة خالیا للخطرین للمحولین وتسعة خالیا للسجناء، و
تقع في بلدیة الرواشد منطقة سیدي زروق حیث یرجع تاریخ الموقع إلى الفترة :مشتة سیدي زروق- 8

وهذا استنادا إلى قطعة الفخار ) م 4ق (المتأخرةالرومانیة وبالتحدید الفترة الرومانیة، وبالتحدید الفترة الرومانیة 
ي التي عثر علیها بالموقع، إضافة إلى أن أسلوب الصنع یشبه طراز اللوحات الفسیفسائیة المعروفة السیجیل

:خالل هذه الفترة وهي ثالثة لوحات وهي كما یلي
، مشهدها الرئیسي المتكون من تمثیل لحصانین وشخصین مع لوحة غیر كاملة:01فسائیة یاللوحة الفس-أ

كتابة التینیة على مستویین نجدها فوق الحصان الذي یزین الجهة السفلى للوحة، أما اإلطار الخارجي للوحة 
متكونة من زخارف نباتیة وهندسیة تلیها حافة خارجیة متكونة من مكعبات سوداء وبیضاء، تقدر المساحة ب 

.متر4.82
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مملوءةلوحة فسیفسائیة هندسیة نباتیة كاملة یتكون مشهدها الرئیسي من مربعات : 02للوحة الفسیفسائیة ا-ب
بداخله : بأشكال هندسیة تمثل أمواج ومعینات تتخللها أزهار السوسن اثنان منها محور اإلطار الخارجي للوحة

.متر12.39جدیلة زخرفیة مساحتها 
العلوي عبارة عن محارة : ارة كاملة ، یتكون مشهدها الرئیسي من جزأینتمثل مح:03اللوحة الفسیفسائیة -ت

حافتها تمثل أمواج والسفلى یتكون من أشكال هندسیة ، معینات تتخللها أزهار السوسن اثنان منها محو وأنهار 
.متر30.1بثمان بتیالت، مساحتها 

ها غیر أن أهمیتها ال تزال مجهولة وهذه یروي أن المشیرة تخفي في طیاتها مدینة رومانیة بأكمل:المشیرة- 9
1:اآلثار في الهواء الطلق یمكن لعامة الناس رأیتها هذا ما یشع السیاحة من أهم هذه المناطق نجد

هكتارا، 20مدینة أثریة رومانیة مهمة جدا في التاریخ القدیم ، تتربع على مساحة حوالي :بوتحماتنمشتة-أ
:، واهم ما هو بارز في الموقع ما یلي1864سنة feraudاكتشفت المدینة ألول مرة من طرف فیرود 

لصناعة محطة تعود إلى ما قبل التاریخ تتمثل في حلزونیة تقع على ضفاف واد المشتة تضم الكثیر من ا- 
.الحجریة الصوانیة

، بقایا أعمدة وتیجان والمسكوكات بنایات وآثار عمرانیة كبیرة، معاصر زیتون، مقبرة في الجنوب الغربي- 
.الروتنزیة

.كنائس06عدد من المعالم المسیحیة أهمها - 
من العناصر األثریة المختلفة، یعود أصل التسمیة أنها العدیدموقع أثري مهم یحتوي على :عین المشیرة-ب

مشتقة من كلمة بربریة مشارة والتي تعني الزاهیة أو المبتهجة یقع الموقع جنوب بلدیة المشیرة على تالل السفح 
.الشمالي الغربي لجبل غرور یضم الموقع عدد من المجموعات األثریة

الحارزة من الحجارة المصقولة كبیرة الحجم تقع جنوب مشتةآثار ألسس بنایات رومانیة :مشتة بن عیسى- ج
.2003م شمال مشتة بن عیسى اكتشفت سنة 500

عبارة عن بئرین یرجعان للفترة الرومانیة یتمیزان بطابع معماري جمیل یعكس الذوق الرفیع :أباد آغالد-د
ة الرومانیة لنظام الذي في ذلك الوقت للمهندس الروماني، وكذا االهتمام البالغ الذي كانت تولیه اإلمبراطوری

البئران ذا شكل اسطواني، مبنیان بحجارة صقلت بدقة وعنایة وینتهیان بسقف على شكل قبة فیهما فتحة على 
م 0.80شكل نافذة مستطیلة تنتهي بساكف مقوس فتحة كال البئرین تتجهان ناحیة الشمال البئران قطرهما 

.م7وعمقهما حوالي 

.مدیریة الثقافة لوالیة میلة،مرجع سابق1
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1:منهاجدر اإلشارة إلى وجود عدة كهوف  على مستوى البلدیاتت:المنارات-10

وعرضا 60ام ارتفاعه6.5تقع في بلدیة فرجیوة تعتبر منارة ذات مقاسات كبیرة مدخلها :منارة دار الظالم-أ
.م یحتمل إن الرومان استعملوها وهذا لوجود مقطع من الفخار موزعة في أرضیتها25حوالي 

توجد ببلدیة واد سقان وهي تعود لفترة ما قبل التاریخ اكتشف من طرف دوبریج سنة :منارة جبل فلتان-ب
.م عثر على بعض األدوات الحجریة  تعود إلى العصور األولى3م واالرتفاع 4م المنارة عرضها 1913
یة ب یتواجد موقع بني هارون في بلدیة حمالة دائرة قرارم قوقة فیبعد عن موقع الوال:موقع بني هارون-11
كلم هذا الموقع خالب یحتوي على عدة مواقع جمیلة من شأنها أن تصنع بهجة الزائرین، وتدعمه منطقة 15

.هكتار مؤهلة الستقبال كل أنواع المشاریع السیاحیة100التوسع السیاحي ذات مساحة تتعدى 
ة الجمال یكتشف تضاریس ومواقع متنوعة ومتفاوتطبیعیة وتعرف منطقة تسادن بمناظر : موقع تسادن-12

منطقة جبلیة غابیة ، سهول، سفوح جبلیة، مسطحات مائیة وكل هذا في طبیعة ساحرة عذراء : الزائر لهذا الموقع
ال تزال على هیئتها األصلیة تكسو قممها العالیة الثلوج في فصل الشتاء ویتراوح ارتفاع  جبال المنطقة ما بین 

.م1626إلىم 812
یتكون هذا الموقع الخالب من بساتین تغطي التالل في بلدیة میلة یتمیز بمنابعه الباردة :موقع مارشو-13

.هكتار مبرمجة70صیفا ودافئة شتاءا وكما تدعمه المنطقة التوسع السیاحي لمساحة تفوق أكثر من 
إن سد بني هارون الواقع في بلدیة حمالة یعكس على المنطقة طابعا ممیزا وساحرا :سد بني هارون-14

نظرا إلحاطته بالعدید من المناطق السیاحیة الرائعة والمؤثرة على معنویات الزائر بصفة عفویة فضال عن توفیر 
ملحق (.ع  أهمیة أكبروسائل الراحة واسترخاء، كما تقام تظاهرات الزوارق الشراعیة في السد مما یعطي للموق

).04رقم 

2:الزوایا-15

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة1
.مدیریة الثقافة لوالیة میلة،مرجع سابق2
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تقع في الجهة الجنوبیة الشرقیة لمدینة میلة، شرق مسجد أبو المهاجر دینار وخلف : الزوایا الرحمانیة-أ
م من طرف الحاج محمد بن قادة وسمیت بهذا 1806م الموافق 1208مدرسة ابتدائیة، تأسست الزاویة سنة 

رقیة للزاویة االسم نسبة إلى مؤسس الطریقة الرحمانیة محمد بن عبد الرحمان الزهري، تضم الجهة الشمالیة الش
:ضریح به تابوتان خشبیان

.ـه1305ذي القعدة 15لسید الخواجة بن إبراهیم المتوفي في ا: التابوت األول- 
.ـه1285جمادى 02الصالح علي القمري المتوفي للولي : التابوت الثاني- 
م یتم 100تقع في الجهة الشمالیة الشرقیة لمدینة میلة تبعد عن باب البلد بحوالي :الزاویة الحنصالیة-ب

دخول إلى الزاویة عبر مدخلین المدخل الرئیسي بالجدار الشمالي ذو شكل مستطیل بصراعین یعلوه قوس دائري، 
توجد المیضأة واآلخر في الجدار الغربي وهو مستحدث نلج من المدخل الرئیس غلى رواق طویل في نهایته 

.وعلى یساره بیت الصالة عن قاعة مستطیلة الشكل ذات أعمدة مربعة، أجزاء الزاویة الداخلیة مستحدثة
من خالل لوحة رخامیة مستطیلة الشكل داخل قاعة الصالة تبین أن الزاویة تم بناؤها :زاویة سیدي عزوز-ج

.هامم وتضم حالیا ضریحا یحمل اس1591هـ الموفق 1015سنة 
):الحسینالشیخسیدي (زاویة سیدي خلیفة -د

تقع بالجهة الغربیة الجنوبیة لبلدیة سیدي خلیفة ، ترجع للفترة العثمانیة، أسست هذه الزاویة من طرف الشیخ 
.م1806/ـه1220سیدي حسین بن سیدي الصالح بن محمد عبد اهللا سیدي محمد وذلك تقریبا في سنة 

الشرقیة ، أحدهما المدخل الرئیسي للزاویة لها أربعة مداخل ، اثنان بالجهة الزاویة عبارة عن مبنى من طابقین
المدخل الثالث بالجهة ) دار الضیاف (ذو مصرعین أما المدخل الثاني ذو مصرعین یؤدي إلى قاعة كبیرة 

الفرعیة أما الرابعة بالجهة - یؤدي إلى غرفة صغیرة مربعةالشمالیة ذو مصرعین یؤدي إلى غرفة صغیرة 
.بمصرع واحد

على بیت الصالة، غرفتین، مزاد ، : الطابق األرضي لهاضماتخذ صحن الزاویة شكال غیر منتظم كما 
).جناح االستقبال(مخزن، میضأة، دار الضیاف

الفخار، : ت عالیة في بعض النشاطات التقلیدیة ومن بینهاتتمیز والیة میلة بمهرا:الحرف التقلیدیة-16
اإلنتاجتتخصص في (التقلیدیة وانجاز الزخارف السقفیة، األثاثالتقلیدي والحلي التقلیدي، النحاس، اللباس

یقام مهرجان الكسكسىكما تشتهر والیة میلة بتحضیر )الخ..السالت والقفاف والكراسي والصحن،: مثلالفني 
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الشخشوخة، البراج، الغرایف، الریفس، التریدة، : سنوي كما یعرف بأنواع أخرى من األطباق التقلیدیة الممیزة منها
1.المحور، الطمینة، العیش المعروف بالبركوكس

الهیاكل السیاحیة: المطلب الثاني

: الخ تتمثل فیما یلي..توجد بالوالیة مجموعة من الهیاكل السیاحیة منها الحمامات والفنادق والوكاالت السیاحیة 

لة وكذلك المنابع منها مستغلة وأخرى غیر مستیة مجموعة من توجد في الوال:الحمامات المعدنیة والمنابع -1
:توجد حمامات على مستوى الوالیة والجدول یوضح ما یلي

.أهم المنابع الحمویة بالوالیة:)05( الجدول رقم 

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة1
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.مدیریة السیاحة لوالیة میلة :المصدر

االستغالل صاحب المؤسسة ومكان تواجدها المؤسسةاسم
)تقلیدي(الحمویة 

الرقم

مستغل )أوالد بوحامة(عبد اهللا   بوفلیع حمام عبد اهللا  01
مستغل )التالغمة( جالي میلود  حمام أوالد عیسى        02
مستغل )التالغمة(منشار علي   حمام التالغمة 03

مستغل بالل موني زوجة لفحل میلود    
) التالغمة(

حمام الصفصاف   04

مستغل ) التالغمة ( شاوش عبد الحكیم   حمام االخوة شاوش   05
مستغل )التالغمة ( منشار عمار  جالي أوالدحمام  06
مستغل )عین الملوك ( سعدون فوضیل  حمام التوامة 07
مستغل )  وادي العتمانیة(رانجي ابراهیم   حمام الشفاء  08
مستغل ) اوالد عاشور(بلدیة اوالد عاشور    حمام اوالد عاشور       09
مستغل بوقزولة حسان و بوطیبة أحمد 

)حمالة(
حمام بني هارون  10

غیر مستغل ) بني قشة ( لمرس صالح   حمام بني قشة 11
مستغل )التالغمة (بن احمد عثمان   )  حمام المنن 12
مستغل )التالغمة ( مناصر بوخمیس   حمام االخوة مناصر       13

غیر مستغل بلدیة تبرقنت منبع قردة  14
غیر مستغل بلدیة تسالة لمطاعي  منبع اوالد الغول  15
غیر مستغل بلدیة عین التین  منبع عین التین  16
غیر مستغل بلدیة وادي النجاء  منبع قریبصة 17
غیر مستغل العثمانیةبلدیة وادي  منبع قروز 18
غیر مستغل بلدیة فرجیوة دار الشیعمنبع  19
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منابع غیر 06منابع توجد منها 19نالحظ من خالل هذا الجدول مجموع المنابع والتقنیات الحمویة تقدر ب 
وهو في حمویةمستغلة ویوجد حمام بني هارون وحمام بني قشة متوقفان وسوف یحاوالن إلى مشروع محطة 

.طور االنجاز

1:توصلت التحالیل العلمیة التي أجریت لهذه المیاه غلى جملة من الفوائد العالجیة وهي

أثار الصدمات العظمیة والجراحیة العصبیة.
داء المفاصل المنحلة.
أمراض الجهاز العظمي.
أمراض الجهاز البولي.
التهاب األذن والحنجرة واألمراض التنفسیة.
عوارض نمو الطفل.
یةاألمراض الجلد.
أمراض الكلى.
بطئ في النمو.
: توجد مجموعة من الفنادق بالوالیة یتم توضیحها في الجدول التالي:الفنادق- 2

.الفنادق المتواجدة بوالیة میلة) : 06( رقمجدول 

.احي عن والیة میلة ، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة لوالیة میلةتقریر  سی1

اإلیواءقدرة  العنوان  التعییـن
عدد 

األسرة    
عدد الغرف عدد الغرف 

65 38 )بلدیة میلـة( فندق السالم
64 40 )بلدیة شلغوم العید( فندق الرمال
20 10 )بلدیة شلغوم العید( فندق سیدي بوزید

43 11 )بلدیة تاجنانت( فندق المبروك

20 10 )بلدیة شلغوم العید( السفیرفندق 
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.مدیریة السیاحة لوالیة میلة:المصدر

غرفة ولكن وال 158سریر و 310من خالل هذا الجدول نجد أن الفنادق السبعة تقدر قدرة اإلیواء اإلجمالیة ب 
.واحد من هذه الفنادق مصنف

: عملیة التصنیف

 28/12/2011الوالئیة لتصنیف المؤسسات الفندقیة بتاریخ ةإنشاء اللجنتم.
 26/3/2012الوالئیة لتصنیف المؤسسات الفندقیة بتاریخ تم تنصیب اللجنة.
 اللجنة إلى غایة یومنا هذا من اجل ضرورة إنشاءتم مراسلة وتحسین أصحاب المؤسسات الفندقیة منذ تاریخ

.في استكمال ملفات التصنیفواإلسراعتصنیف الفنادق 

السالم، الرمال، سدي بوزید، (وهي 1999لم یتم تصنیف الفنادق المستقلة قدیما أي قبل سنة :مالحظة*
حتى اآلن من الحصول على شهادة المطابقة أما فیا یخص بسبب عدم تمكنهم حتى اآلن من حصول) والمبروك

.2014وفندق تافرنت فألنهما دخال في االستغالل في أواخر سنة األغافندق 

.الفنادق المغلقة والمتوقفة عن النشاط): 07( رقمالجدول

سبب الغلقتاریخ الغلق عدد األسر عدد الغرف اسم الفندق الرقم
أعمال الترمیم 2010مارس 138511فندق السعادة01
دانة صاحبه إتم 2009سبتمبر 133116فندق األمیر 02

والحكم علیه 
بالحبس وغلق 

المؤسسة 
2689المجموع

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة :المصدر

64 32 )بلدیة فرجیوة( األغافندق 
34 17 )بلدیة تاجنانت( تافرنتنزل

310 158 المجمـــوع
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خالل الجدول نالحظ أن هذه الفنادق متوقفة عن النشاط الذي یؤدي إلى تقلیل من مناصب الشغل وهذا من 
.یؤثر على التنمیة المحلیة بالوالیة 

: الوكاالت السیاحیة المتواجدة بوالیة میلة-3

:حیث تضم مجموعة من الوكاالت السیاحیة نلخصها في الجدول التالي

.السیاحیة المتواجدة في والیة میلةالوكاالت ):08(الجدول رقم

الهاتف والفاكس العنوان صاحب الوكالة اسم الوكالة الرقم 
دحماني سفریات 01

وخدمات 
031.57.38.84حي سیدي بویحیى میلة دحماني عز الدین

تدیس للسیاحة 02
والسفر 

شارع لهوى عبد الرحمان 52بن سلمى أحمد
تاجنانت

031.52.27.86

وكالة مدیحة 03
للسیاحة والسفر 

031.57.74.50شارع بن تونسي میلة 21بن زرافة حسین 
031.57.30.44

وكالة سفیاني 04
للسیاحة و السفر 

031.57.52.84حي بن صالح میلة 03شریفي محمد یزید

وكالة زاوي للسیاحة 05
و السفر 

031.56.73.82بلدیة وادي النجاءزاوي عبد اللطیف

فرع وكالة موندیال 06
تور

031.59.51.73حي حریش علي بلدیة فرجیوةبن موناح عمار 

حي زیغود یوسف شلغوم العید بن فاضل نو الدین وكالة غالیة تور 07
.مدیریة السیاحة بوالیة میلة:المصدر

من هذا الجدول نالحظ أن عدد هذه الوكاالت قلیل وغیر كافي لتلبیة االحتیاجات وغن أغلبیة نشاطها 
السداسي الثاني جدیدتان تم بدایة النشاط فیها خالل وكاالتانیتمحور في تقدیم خدمات الحج والعمرة وتوجد 

:2014لسنة 
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.وكالة الملجأ لسیاحة-

.تاجنانت لسیاحةوكالة -

مطعم وأكثرها مطاعم 321یوجد على مستوى الوالیة عدد كبیر من المطاعم حیث تقدر ب :مالمطاع- 4
:يفي الجدول التالوأكثر تنظیما ویتم توضیحها إقباالشعبیة حیث توجد أربعة أكثر 

.أهم المطاعم المتواجدة بالوالیة ) :09(رقمالجدول

الهاتف عنوان التسمیة 
حمام بني 27الطریق الوطني رقم مطعم ومقهى الریم الجمیل 

هارون 

0770.32.51.97

0770.36.38.38شارع أول نوفمبر  میلة مطعم بودود 

0773.36.50.78حي بو الطوط میلة مطعم السطح الكبیر 

0770.0530.15مسكن میلة 3000حي مطعمة مملكة الدجاج

.لوالیة میلةمدیریة السیاحة : المصدر

.من طرف مدیریة السیاحة اانتقائههذه المطاعم غیر مصنفة وتم 

: الحركة الجمعویة-5

توفر تحركة الجمعویة دور فعال في ترقیة السیاحة والنشاط السیاحي على مستوى المحلي لكن هذا ما الللإن
بالوالیة ضعیفة حیث أنها تقتصر على وجود جمعیتین فقط  كما یبین علیه الوالیة حیث أن النشاطات الجمعویة

: الجدول التالي
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.الجمعیات المتواجدة بالوالیة ) : 10(رقمالجدول

العنوانولقب صاحب الجمعیةتاریخ االعتماد اسم اسم الجمعیة 
جمعیة سیاحة الشباب 

جسور 
تال الحي اإلداري بلدیة سوفي بوزیان 11/11/1997

ةغم
سیدي بویحیى میلة 26بوسبتة محمد الصغیر 06/11/2001جمعیة میالف السیاحة 

جمعیة سیدي محرز 
للسیاحة والترفیه 

ضاء یبلدیة عین الببوشحیمة عبد العلیم25/11/2009
احریش

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة:المصدر

السیاحة على وشك االنطالق على مستوى والیة میلة حیث قدم لها هي جمعیات قائمة على المشاریع 
.التصریح باالنجاز

:باإلضافة غلى وجود جمعیتین قید اإلنشاء هما

.جمعیة تادالوت للسیاحة بلدیة وادي النجاء-
.مل للسیاحة ببلدیة دراجي بوصالحجمعیة األ-
: بیوت الشباب-6

بیوت الشباب أربعة منها في الخدمة وواحدة في طریق االنجاز، ویتم توضیحها في الجدول 05توجد بوالیة میلة 
: التالي

.بیوت الشباب المتواجدة بالوالیة ): 11( رقمالجدول 

بطاقات االنخراط  بقدرة االستیعابیت الشباب الرقم 
550سریر50بیت الشباب میلة 01

280سریر50بیت الشباب شلغوم العید 02

189سریر70بیت الشباب فرجیوة03

175سریر50بیت الشباب تاجنانت04

1194سریر 220المجموع

.مدیریة الشباب والریاضة بوالیة میلة :المصدر 



واقع القطاع السیاحي لوالیة میلةةراسد الفصل الثالث

95

1: الخدمات المقدمة من قبل هذه البیوت

.االنترنت -
.ألعاب فكریة وترفیهیة-
)األماكن الثریة واستكشافیة(سیاحة-
.التكوین-
).موسیقیة/عروض مسرحیة (سهرات فنیة -
.دورات ریاضیة-

.دور السیاحة في زیادة اإلیرادات وخلق مناصب الشغل بالوالیة: المطلب الثالث

ى في هذا المطلب سوف نتطرق إلى نسبة اإلیرادات المحققة في قطاع السیاحة بالوالیة میلة باإلضافة إلى مد
مساهمة مناصب الشغل في قطاع السیاحة بوالیة میلة ونسبة مساهمتها في مجموع مناصب الشغل في مختلف 

القطاعات بالوالیة

:دور السیاحة في زیادة اإلیرادات بالوالیة: أوال

.ىفي هذا المجال سوف نوضح اإلیرادات المحققة في قطاع السیاحة ومقارنتها بایرادات القطاعات األخر 

).05ملحق رقم (السیاحة بإیرادات القطاعات األخرمقارنة اإلیرادات المحققة في قطاع : )12(الجدول رقم 

.ملیار دینار جزائري:الوحدة 

وكاالت الفنادق السنة 
السیاحة

إیرادات قطاع حمامات 
السیاحة

إیرادات 
الوالیة 

نسبة 
المساهمة 

20110.0320.0060.0030.04470.8120.008
20120.0321.15150.0071.554457.2620.33
20130.0270.0080.0083.252436.9510.74

:من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

.مدیریة الشباب والریاضة لوالیة میلة1
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.مدیریة السیاحة لوالیة میلة-
.والیة میلة-

كانت الفنادق تحقق أكثر إیرادات من وكاالت السیاحة 2011نالحظ من خالل الجدول أنه في سنة 
أصبحت الوكاالت السیاحة تحقق أكثر إیرادات وهذا لتزاید السیاح وذلك 2013و 2012والحمامات لكن سنتي 

2011د تنعدم في سنة باالتجاه نحو العمرة خاصة حیث نجد ان نسبة مساهمة قطاع في إیرادات الدولة تكا

.لكن تبقى نسبة المساهمة ضعیفة%20130.74وحیث بلغت في سنة %0.008حیث بلغت 

:الفنادق- 1
حساب متوسط السعر في الفنادق:

.دج2800دج متوسط سعر الغرف 3600دج إلى 2000سعر الغرف من : فندق الرمال*

.دج2250ط سعر الغرف دج متوس3000دج إلى 1500سعر الغرف من : فندق السالم*

.دج3000سعر الغرف هو : نزل سیدي بوزید *

.دج1000سعر الغرف هو : فندق المبروك*

.دج2500سعر الغرف هو : فندق السفیر*

 2011حساب إیرادات الفنادق لسنة :

.دج14980000=2800×5350:فندق الرمال*

.دج8763750= 2250×3895: فندق السالم*

.دج3516000= 3000×1172: بوزید نزل سیدي *

دج436000=1000×4360: فندق المبروك*

دج162500= 2500×65: فندق السفیر*

.ملیار دینار جزائري0.032دج أي 31782250: هي 2011إیرادات التي تحققها الفنادق في سنة 
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 2012حساب إیرادات الفنادق لسنة:

دج11768400= 2800×4203: فندق الرمال*

.دج8559000= 22500×3804: فندق السالم*

.دج8193000= 3000×2731: نزل سیدي بوزید *

دج436000=1000×3826: فندق المبروك*

.دج250000= 2500×100: فندق السفیر*

.ملیار دینار جزائري32596400: هي2012إیرادات التي تحققها الفنادق في سنة 

2013ات الفنادق لسنة حساب إیراد:

دج10175200= 2800×3634: فندق الرمال*

.دج9425250= 2250×4189: فندق السالم*

.دج4182000= 3000×1394: نزل سیدي بوزید *

دج2888000=1000×2888: فندق المبروك*

.دج437500= 2500×175: فندق السفیر*

.ملیار دینار جزائري0.027دج أي 27107950: هي2013إیرادات التي تحققها الفنادق في سنة 

 2011إیرادات وكاالت السیاحة لسنة:

.دج5183000:وكالة مدیحة لسیاحة و السفر*

.دج350000:وكالة زاوي لساحة والسفر*

.دج5533000: هي2011مجموع إیرادات الوكالة السیاحیة لسنة 



واقع القطاع السیاحي لوالیة میلةةراسد الفصل الثالث

98

:الوكاالت السیاحیة-2
 2012إیرادات وكاالت السیاحة لسنة:

.دج10670000:وكالة مدیحة لسیاحة و السفر*

.دج4350000:وكالة زاوي لساحة والسفر*

دج150000000: وكالة فرحات تور للسیاحة والسفر*

.ر جزائريملیار دینا1.515دج أي 1515020000: هي2012مجموع إیرادات الوكاالت السیاحیة لسنة 

 2013إیرادات وكاالت السیاحة لسنة:

.دج11670000:وكالة مدیحة لسیاحة و السفر*

.دج5700000:وكالة زاوي لساحة والسفر*

دج 3200000000: وكالة فرحات تور للسیاحة والسفر*

.يملیار دینار جزائر 3.217دج أي 3217370000: هي2013مجموع إیرادات الوكاالت السیاحیة لسنة 

:الحمامات-3

.المتوسط المعمول به هو مأخوذ من مدیریة السیاحة لوالیة میلة

 2011إیرادات الحمامات المعدنیة لسنة:

.ملیار دینار جزائري0.003دج أي 3167400= 30×105580

 2012إیرادات الحمامات المعدنیة لسنة:

.ملیار دینار جزائري0.007دج أي 7047240= 30×234908

2013الحمامات المعدنیة لسنة إیرادات:

.ملیار دینار جزائري0.007دج أي 7587360= 30×252912
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.2013- 2011تطور نسبة اإلیرادات  المحققة في قطاع السیاحة خالل الفترة : (09)الشكل رقم

.من اجتهاد الطالبة بناءا على معطیات الدراسة:المصدر

خالل الشكل نالحظ تطور سریع في نسبة اإلیرادات المحققة في قطاع السیاحة، رغم هذه السیادة إال أنها من
.ىتبقى ضعیفة عندما نقوم مقارنتها بالقطاعات األخر 

.ىمقارنة اإلیرادات المحققة في قطاع السیاحة بإیرادات القطاعات األخر ): 10( الشكل رقم  
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دور السیاحة في خلق مناصب الشغل بالوالیة: ثانیا

في هذا الجدول سوف نوضح مناصب الشغل في قطاع السیاحة ومقارنته مع مناصب الشغل في مختلف 
.القطاعات

الشغل بمختلف القطاعات ومقارنتها لمناصبمقارنة مناصب الشغل في قطاع السیاحة):13(الجدول رقم
)06ملحق رقم (ىاألخر 

201220132014السنة 

333326الفنادق 

202028وكاالت السیاحة

657175الحمامات

399408697المطاعم

343434بیوت الشباب 

551566860مناصب الشغل في قطاع السیاحة 

306956316102311660مناصب الشغل في مختلف القطاعات 

0.170.180.27نسبة المساهمة 

:من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

.مدیریة السیاحة و لوالیة میلة-
.مدیریة الشباب والریاضة لوالیة میلة -
.مدیریة البرمجة وٕاعداد المیزانیة لوالیة میلة-

نجد عدد أكبر من العمال بالمطاعم سنوات حیث3من هذا الجدول نالحظ أن عدد العمال في زیادة عبر 
عامل بینما عدد العمال في الفنادق وبیوت الشباب هو ثابت 75تلیها الحمامات 2014سنة 697حیث یقدر 

أعلى نسبة %20140.27خالل السنوات حیث نجد نسبة المساهمة خالل السنوات الثالثة حیث بلغ سنة 
.قطاع السیاحة لدیه ضعف رغم توافد السیاح هو في تزایدأنع إلى لكنها تبقى  ضعیفة هذه المساهمة وهذا راج
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.ىمقارنة مناصب الشغل في قطاع السیاحة بمناصب الشغل بمختلف القطاعات األخر ): 11( الشكل رقم 
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لكن تبقى 551و 566التي وصلت على التوالي 2012و 2013عامل مقارنة بنسبة 860حیث وصلت إلى 
.هذه النسبة قلیلة جدا مقارنة مع القطاعات األخرى وهذا راجع إلى قلة ونقص في طاقات اإلیواء مثل الفنادق
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المشاریع االستثماریة وعوائق تطویر قطاع السیاحة بالوالیة: الثالثالمبحث

سوف نتناول في هذا المبحث المشاریع االستثماریة التي توجد في الوالیة باإلضافة إلى عوائق تطویر التنمیة 
.السیاحیة بالوالیة

المشاریع االستثماریة: المطلب األول

تتوفر الوالیة على عدة مشاریع سیاحیة في طور االنجاز والمشاریع المصادق علیها ولم تنطلق، مشاریع 
: المتوقفة ومشاریع منتهیة وهذا ما یتم توضیحه في ما یلي

:المشاریع االستثمار السیاحي الخاص المشاریع السیاحیة في طور االنجاز-1

: ویتم انجازها في الجدول التاليتهیئة نزل ومحطات حمویة وهي عبارة عن مشاریع فنادق، تهیئة الفندق، 

.في طور االنجازالسیاحیةالمشاریع):14(الجدول رقم 

صاحبالمشروعالرقم
المشروع

عدد
العمال

عدد 
األسرة

نسبة العنـوان
تقدم 

األشغال

المبلغ المقترح 

بوناموس تهیئة فندق01
اسماعیل

22000.000.00%80میلة106106

محطة 02
حمویة 

بو قزولة حسان
و بوطیبة 

احمد

بني هارون 45106
بلدیة حمالة

15%62.505.000.0

الطیب مجذوبفندق03
و عبد الحمید

بلدیة القرارم 1572
قوقة

75%233.472.154.50

بن عمیرة فندق04
فرحات

212.212.260.00%70میلـــة101124

عمراني فندق05
مصباح

59.992.840.00%55تاجنانت2473



واقع القطاع السیاحي لوالیة میلةةراسد الفصل الثالث

103

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة:المصدر

كحد أقصى إن لم تتعرض المشاكل قاهرة وستكون بتالي 2016هذه المشاریع سوف یدخل معظمها في سنة 
.نقطة البدایة أو االنطالق في تنمیة سیاحیة حقیقیة بالوالیة

):مصادق علیه من طرف الوزارة(المشاریع السیاحیة التي لم تنطلق - 2

:وهي عبارة عن المشاریع فنادق ومحطات حمویة ویتم انجازها في الجدول التالي

.المشاریع السیاحیة التي لم تنطلق):15(لجدول رقم ا

المالحظات العنوان عدد األسرة المشروعصاحب المشروع الرقم 
مشتة شوارة بلدیة 68محطة حمویة لمرس صالح 01

بني قشة 
في انتظار رفع 

تحفضات ملف طلب 
رخصة البناء 

رفض مدیریة الفالحة تالغمة 40فندقاإلخوة شادي 02
الموافقة على رخصة 
البناء بكون القطعة 

خارج المحیط 
العمراني 

ال یوجد أي تواصل شلغوم العید 142فندقاإلخوة بعرزة 03
بین المستثمر و 
المدیر ومصالح 

بن حمو فندق06
الطاهر

450.000.000%60شلغوم العید30168

%65فرجیوة0765یحي مبروكفندق07
%90تاجنانت0822بخوش الشریففندق08

.1086.032.254المـــــجموع336752المــجموع
50
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البلدیة 
رفض رخصة البناء عین ملوك 72حمویةمحطةسعدون فوضیل 04

لعدم امتالكه لعقد 
الملكیة 

نقص الغالف المالي تالغمة 48محطة حمویة منشار عمار 05
قرارم قوقة 38فندقبوقزولة الحناشي 06
واد سقان فندقهامل علي 07

408مجموع األسرة 

.مدریة السیاحة لوالیة میلة:المصدر

من خالل أن هذه المشاریع متحصلة على الموافقة لكن تواجهها مشاكل من اجل االنطالق في المشاریع، 
.ل من البطالةیسریر كما یمكن أن توفر مناصب شغل تساعد في التقل532حیث یمكن لها توفیر 

: المشاریع السیاحیة المتوقفة-3

: جازها في الجدول التاليهي عبارة عن مشاریع فنادق ومركبات حمویة ونزل ویتم إی

.المشاریع السیاحیة المتوقفة): 16(جدول رقم 

صاحب الرقم
المشروع

عدد المشروع 
األسرة

نسبة العنوان
تقدم 

األشغال

مالحظات )دج(كلفة المشروع 

بوقلیع عبد 01
اهللا

رفض طلب 60548.040.000.00%میلة66مركب حموي
رخصة إتمام 
البنایة من 

طرف لجنة  
مطابقة 
البنایات 
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.مدیریة السیاحة لوالیة میلة: المصدر 

.المشروعین المتوفین یؤثران على التنمیة المحلیة بالوالیةمن خالل هذا الجدول نالحظ أن هذین 

:المشاریع المنتهیة-4
: من انجازهامن خالل هذا الجدول سوف نالحظ المشاریع التي تم انتهاء

.المشاریع السیاحیة المنتهیة): 17( الجدول رقم

.مدیریة السیاحة لوالیة میلة:المصدر 

.المشاریع المنتهیة سوف تؤدي إلى زیادة ازدهار التنمیة المحلیة بالوالیةذهه

البرامج التنمویة بالوالیة: المطلب الثاني

بو الصوف 02
رابح

في انتظار 5034.046.576.46%زغایة19نزل طریق
رفع تحفظات 
لجنة المطابقة 
البنیات الملف 
طلب رخصة 

إتمام البنایة 
المجموع85مجمــوع األســرة

عدد المشروع صاحب المشروعالرقم
األسرة

نسبة العنوان
االنجاز

مالحظة

01
100فرجیوة64فندقبوصفصاف علي

%
متحصل على 

رخصة االستغالل

02
الطریق الوطني 34نزلحاج عزام رشید

تاجنانت05رقم 
100
 %

مستغل

03
الطریق الوطني 56فندقخالف خالف

شلغوم 05رقم 
العید

100
 %

/

154مجموع عدد األسرة
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أثریة هذا یجعلها تطمح ألفاق مستقبلیة للنهوض و إن كل ما تمتاز به الوالیة من مؤهالت سیاحیة طبیعة 
1.ت تقف أمام تطویر القطاع السیاحي للوالیةبالتنمیة السیاحیة رغم هذه المؤهالت توجد هناك صعوبا

التطلعات المستقبلیة ومناطق التوسع السیاحي: أوال

الدولة لتطویر بإستراتیجیةإن أفاق تنمیة القطاع السیاحي بوالیة مرتبطة أساس : التطلعات المستقبلیة-1
التي بدأت تتضح معالمها في السنوات الخیرة وعلى الخصوص في سنة االستراتیجيوتنمیة قطاع السیاحة، هذه 

وحتى عالمیا ةالمعنیة المتمثل في جعل الجزائر وجهة سیاحیة أور ومتوسطیبظهور برنامج الوزارات 2008
للتهیئة السیاحیة الذي ستنبثق منه المخططات الوالئیة للتهیئة السیاحیةوذلك من خالل إنجاز المخطط الوطني 

هذا المخطط قسم الجزائر إلى أقطاب سیاحیة ممتازة وأقطاب سیاحیة بدرجة ثانیة أو ثانویة وقد استفادت والیة 
میلة في إطار هذا البرنامج مثلها مثل باقي الوالیات من عملیة دراسة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة لوالیة 

.2013تبدأ إال في أواخر سنة الدراسة لمولكن لألسف فإن انطالقة هذه 2010في سنة 

هذا المخطط سیكون بمثابة خارطة أو دلیل للتنمیة السیاحیة بصفة عامة لكل مناطق الوالیة، وفي حالة انجازه 
.السیاحي الحقیقي بالوالیةلالستثماربالطریقة الالزمة سوف یفتح المجال 

وفي إطار برامج أخرى، استفادت الوالیة من عدة مشاریع عمومیة خاصة بالتنمیة اإلستراتیجیةوتنفیذا لنفس 
، سیكون لها األثر االیجابي مستقبال في بعث التنمیة المحلیة بصفة عامة والسیاحیة على وجه السیاحیة

: الخصوص بالوالیة وتتمثل هذه المشاریع في ما یلي

وال ینقصه الیوم 2009حي ببلدیة تاجنانت الذي تم انجازه في سنة والتوجیه السیااإلعالمدراسة وتجهیز مركز -
.سوى التجهیز ووضعه فیما بعد في الخدمة

. 2014منحت لمكتب دراسات في جانفي دراسة التهیئة لموقع طبیعي لمنطقة بني هارون الدراسة-
على الموافقة على 2014باإلضافة إلى هذه المشاریع العمومیة تحصل قطاع السیاحة لوالیة میلة في سنة -

: عدة مشاریع جد هامة وهي
دراسة من اجل تحدید، تصنیف وٕانشاء ثماني مناطق للتوسع السیاحي أهمها منطقة بني هارون لقربها من سد -

.بني هارون ببلدیة حمالة
.دراسة التهیئة للمحطتین مناخیتین لكل من بلدیة تسالة لمطاعي وتسدان حدادة-

.مقابلة مع رئیس مصلحة السیاحة في مدیریة السیاحة لوالیة میلة1
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لطبقة المیاه الجوفیة الحمویة بمشتة السمارة ببلدیة التالغمة أین توجد مجموعة من دراسة هیدوجیولوجیة-
.الحمامات التقلیدیة المستغلة حالیا

).غابة تادرار ببلدیة لقرارم قوقة(دراسة تهیئة الموقع طبیعي -
نجازها في اآلجال هذه المشاریع سیكون لها دور كبیر في تنمیة وتطویر قطاع السیاحة بوالیة میلة شریطة اإن

.المحددة لها

حیث أنها ستقضي تماما على مشاكل كبیرة وخاصة مشاكل ندرة العقار السیاحي بالوالیة أو انعدامه تماما لن 
الستقبالعدم وجود مخطط توجیهي للتهیئة السیاحیة بالوالیة، وانعدام مناطق التوسع السیاحي مدروسة ومهیأة 

لكن انجاز المشاریع السالفة السیاحي تماما لالستثمارانعدام العقار المخصص مشاریع سیاحیة حتى اآلن معناه
إلى ما سبق باإلضافةاالستثمار السیاحي بالوالیة وبتالي غلى تنمیة سیاحیة محلیة  شانتعاالذكر یؤدي إلى 

یة في إطار اللجنة سیاحتاستثماراذكره فإن هناك برنامج سیاحي محادي تتبناه والیة میلة والمتمثل في إنشاء 
وخاصة حول سد بني C-A-L-P-I-R-E-Fالوالئیة للمساعدة على تحدید الموقع وترقیة االستثمار وضبط العقار 

: هارون وسد قروز، منها

.حدیقة تسلیة وتربیة المائیات وتربیة الطیور على ضفاف سد بني هارون في الجهة التابعة لبلدیة الشقارة-
.وقرارم قوقةبالقرب من سد بني هارون بین بلدتي سدي مروانمركب سیاحي وریاضي -
هذه اللجنة التي منحت الموافقة المبدئیة على مشاریع سیاحیة هامة حول ضفاف هذین السدین ومن بین أهم -

:هذه المشاریع ما یلي

.السیاحيملفات المشاریع السیاحیة المقبولة في إطار طلبات االستثمار : )18(الجدول رقم 

تسمیة لقب واسم المستثمر الرقم 
المشروع 

مكان 
المشروع 

للمشروع المبلغ اإلجمالي
دج 

عدد 
العمال 

أجال 
االنجاز

فضاء للراحة بوراس مراد 01
والتسلیة 

مارشو
میلة 

إلى 283.403.250.003018
شهر24
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شهر863.878.000.0015636مارشو میلة حظیرة تسلیة سااإلخوة بولعر 02

03MUSTUNBUL
GéNéROLE

CONSTRACTION

مركب حماوي 
سیاحي 
وعلمي 

منطقة حمام 
قروز وادي 

العثمانیة 

شهر700.000.000.0042036

لعایبي عبد الحفیظ 04
وعبادي فتیحة 

منطقة حمام مركب حموي 
قروز وادي 

العثمانیة

700.000.000.0044

طارق علیوات سایغي05
بوبكر 

حظیرة تسلیة 
متعددة 

الخدمات 

سنوات 273.500.000.0015007

حایفي أحمد وبوجالل 06
عبد العزیز 

شهر280.000.000.0010018مركب سیاحي 

أیت جودي أوفلة عز 07
الدین 

شهر 360.000.000.0011030مجمع سیاحي 

تسلیة حدیقةزید عمر 08
ومركب 
سیاحي 

سنوات 240.000.000.002003الشیقارة

شهر 220.000.000.006024تاجنانتمسبح فندق زبیش علي 09
شرق غرب مركب سیاحي مجمع خرفیة الجزائر 10

وادي 
العثمانیة 

إ23000.000.000.001500
لى 
2300

إلى 24
شهر 48

26.521.081.250.004150المجموع

.لوالیة میلةمدیریة السیاحة:المصدر 

لها والملفات الخاصة برخص البناء ةإن هذه المشاریع التي هي من اآلن في مرحلة إعداد المخططات الالزم
لتسمح في المستقبل من إعطاء دفعة قویة لقطاع السیاحة ةوغیر ذلك من اإلجراءات اإلداریة والتقنیة الالزم

.بصفة خاصة والتنمیة المحلیة بصفة عامة في الوالیة

:تم اقتراح ثمانیة مناطق توسع سیاحي على مستوى الوالیة تمثلت في :مناطق التوسع السیاحي- 2
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 هكتار1000منطقة التوسع السیاحي بني هارون ببلدیة حمالة بمساحة.
 راهكت52منطقة التوسع السیاحي مارشو ببلدیة میلة.
هكتار60مرح الصغیر ببلدیة تسدان حدادة بمساحة + منطقة التوسع السیاحي المجلس السطاح.
هكتار50تیلة ببلدیة التالغمة بمساحة منطقة التوسع السیاحي كدیة المق.
هكتار1.5ببلدیة وادي العثمانیة بمساحة منطقة التوسع السیاحي حمام قروز.
هكتار500واشناك ببلدیة تسعدان لمطاعي بمساحة سیاحي منطقة التوسع ال.
 هكتار60منطقة التوسع السیاحي فج فدولس ببلدیة تسالة لمطاعي بمساحة.
 هكتار500منطقة التوسع السیاحي عین أحمد ببلدیة مینارزارزة بمساحة.

سیاحة الواجب تنمیتهاتحدید ال: ثانیا

إن أنواع السیاحة الواجب تطویرها واستغاللها بطریقة تسمح لهذا القطاع ان یلعب دورا هاما في التنمیة 
المحلیة لهذه الوالیة یجب أن تكون مرتبطة مباشرة بالمؤهالت السیاحیة الطبیعیة، الثقافیة واالقتصادیة التي 

.لتنمیة سیاحتها إستراتیجیة التنویع السیاحي نظرا لتنوع الموارد السیاحیة بهاتملكها هذه الوالیة وان تنتهج الوالیة 

تتلخص أساس في ثالث محاور وهي مؤهالت الطبیعیة المرتبطة مؤهالت الوالیة في مجال السیاحة أنبما 
ة، الثورة الحمویة بالثورة الغابیة والمناطق المرتفعة والمناطق الطبیعیة الخالبة والطابع الریفي الفالحي للوالی

باإلضافة إلى المؤهالت الثقافیة األثریة والتاریخیة بحیث تزخر الوالیة بالعدید من اآلثار الرومانیة واإلسالمیة 
:والمعالم التاریخیة التي تعود إلى الحقبة االستعماریة یمكن تلخیص ثالث أنواع من السیاحة وهي

السیاحة المناخیة و الترفیهیة:

باستغالل المناطق الطبیعیة الخالبة والغابات والمرتفعات وكذلك سد بني هارون من اجل انجاز وذلك 
محطات مناخیة للتنزه واالستجمام بالمرتفعات، حدائق، تسلیة وترفیه على ضفاف سد بني هارون، موانئ، 

قوارب الشراعیة والتنزه للتسلیة بالسد لالستغالل سطح میاه السد من اجل خلق أنشطة ریاضیة مائیة كریاضة ال
.الخ...عن طریق الیخوت

السیاحة الحمویة الفالحیة :
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ن الثروة الحمویة التي تمتلكها الوالیة كثیرة وذات جودة عالیة تؤهلها في المستقبل لتصبح قطبا من أقطاب إ
ستوى عالي السیاحة الحمویة الفالحیة بالجزائر وذلك بانجاز مركبات ومحطات حمویة عالجیة عصریة ذات م

في مكان الحمامات التقلیدیة المتواجدة اآلن ، استغالل المنابع الجهویة الغیر المستقلة حالیا في خلق مشاریع 
أماكن للعالج بالمیاه الحمویة، (جدیدة لمركبات ومحطات حمویة عصریة تشمل على كل المرافق الضروریة 

.الخ...یاضة واسترجاع اللیاقة البدنیةفنادق، مطاعم ومساحات خضراء، مساحات للعب، قاعات للر 

السیاحة الثقافیة:

مدینة میالف، (نظرا لتوفر المؤهالت الثقافیة بوالیة میلة وتنوعها كذلك آثار رومانیة مصنفة كتراث وطني 
إسالمیة  وأخرىمیلة القدیمة وآثار رومانیة أخرى منتثرة هنا وهناك بعضها مقترح للتصنیف مستقبال آثار بیزنطیة 

كل هذه المؤهالت لم یتم استغاللها مستقبال وذلك ) ببلدیة فرجیوةاألغاسجن (خیة تعود لثروة التحریر یومعالم تار 
محیطها وترمیم وٕاعادة االعتبار لبعضها وخاصة مسجد سدي غانم وكذلك انجاز متاحف أثریة وتاریخیة ئة یبته

.معنى الكلمةفإننا بذلك سنؤسس لصناعة سیاحیة ثقافیة بأتم 

التنمیة السیاحیة بوالیة میلةتطویرعوائق: المطلب الثالث

رغم امتالك والیة میلة لمؤهالت وثروات سیاحیة وطبیعیة ، ثقافیة وتاریخیة هامة، إال أنها غیر مستغلة 
وعلمیة تسمح بتطویر نشاطات سیاحیة وخلق هیاكل سیاحیة في المستوى، وبتالي الوصول إلى بطریقة عقالنیة 

صناعة سیاحیة بمعنى الكلمة قادرة على مساهمة الفعلیة في التنمیة المحلیة اإلقتصادیة واالجتماعیة وحتى 
:الثقافیة للوالیة واهم هذه العوائق ما یلي

من المالحظ في القطاع السیاحي أن شركات االستثمار سیاحي االستثمارات في القطاع السوء توجیه- 1
الوطنیة األجنبیة ترفض الدخول في مشاریع تنمویة واستغالل أماكن سیاحیة وتطویر الخدمات بها وٕانما تركز 
على المشاریع البسیطة هذا الضعف یؤدي إلى ضعف رؤوس األموال المستثمرین الجزائریین أما عن األجانب 

.لك بسب عرقلة مشاریعهمفیجتنبون ذ
غیاب إستراتیجیة وطنیة واضحة المعالم لتطویر وتنمیة هذا القطاع والدلیل على ذلك أن هذا لم تسیره - 2

مفتشیة السیاحة 1998مثال والیة میلة أنشأت بها بدایة من فیفري 1994الوزارة مستقلة بذاتها إال في سنة 
.2002في سنة ثم ارتفعت إلى مدیریة والصناعات التقلیدیة 
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انعدام عقار سیاحي مهیأ ومدروس الستقبال استثمارات سیاحیة بالوالیة، فالوالیة میلة ال تمتلك حتى - 3
.یومنا هذا منطقة توسع سیاحي واحدة مهیأة الستقبال المشاریع  السیاحیة

حیث ال توجد سواء من ناحیة الكمیة ) الخ...الفنادق، المركبات السیاحیة(نقص فادح في هیاكل اإلیواء - 4
.العاملة غیر مؤهلة في المهن الفندقیةفنادق كل فنادق غیر مصنفة والید ) 07(إال 
حیث أننا نالحظ غیاب تام لبرامج تنمیة  لها) البلدیات، الدوائر، الوالیة( عدم اهتمام السلطات المحلیة- 5

.الوالیةعالقة بالسیاحة كتهیئة المواقع السیاحیة والثقافیة الثریة في إطار میزانیة البلدیات أو ممیزاته 
نقص كبیر في عدد الوكاالت السیاحیة وانعدام االحترافیة في عمل هذه الوكاالت ، حیث أن جلها تعتمد - 6

السواح من خارج الوالیة سواء أجانب أو في عملها على رحالت العمرة والحج للبقاع المقدسة وال تقوم بجلب 
.وطنیون من والیة أخرى

خرى وخاصة تلك التي لها عالقة مباشرة بقطاع بطئ كبیر في وتیرة تنمیة وتطویر القطاعات األ- 7
الوالیة ال تتوفر على محطة للمسافرین بین الوالیات أنالنقل والتجارة والصناعات الغدائیة حیث : السیاحة مثل 

وضعیة شبكة الطرقات بها كارثیة هذا بالنسبة لقطاع النقل أنوال على محطة سكة حدیدیة وال على مطار كما 
.أما بالنسبة لقطاع التجارة فیقتصر على التجارة المحلیة باإلضافة إلى نقص وانعدام تام للمتاحف األثریة

نقص مدارس التكوین لألفراد حول السیاحة البشریة المتخصصة في السیاحة مثلدین الموار نقص التكو - 8
تتطلب التفكیر في االستثمار في هذا المجال خاصة في إدارة الفنادق والطبخ واالستقبال وكل ما یتعلق بالسیاحة 

.

:خالصة 

لقد منحها اهللا ثروة مائیة هائلة جعلتها تحتضن إن والیة میلة قد حباها اهللا بممیزات ال تكاد توجد إال بها ، ف
خالبةتزخر بطبیعة أنهاباإلضافة) والیات6یمون (بالمشرو أكبر سد في الجزائر، مما جعلها عاصمة للماء 

إلى أن المنشآت قلیلة وتقدم غم المقومات الطبیعیة التي تتوفر علیها الوالیة ر و وٕاسالمیةوآثار بیزنطیة، رومانیة ، 
خدمات ذات جودة قلیلة وهذا راجع إلى فنادق والمطاعم غیر مصنفة، وكما أن الوكاالت السیاحیة تعتمد 
خدماتها على الحج والعمرة فقط مما تؤدي إلى وجود عراقیل كبیرة أمام مساهمة قطاع السیاحة في التنمیة 

.المحلیة
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: وفي هذا الفصل توصلنا إلى النتائج التالیة

.مؤهالت سیاحیة طبیعة وأثریة هذا یجعلها تطمح آلفاق مستقبلیةتمتاز الوالیة ب-
.یختلف عن سیاحة المدن السیاحیةتنمیة وتطویر الهیاكل السیاحیة للوالیة یعطي منتوجا سیاحیا جدیدا -

.ضعف طاقات االیواء والهیاكل السیاحیة بالوالیة والتي تمثل العنصر االساسي في التنمیة السیاحیة-
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:خاتمة
قد أصبح ینظر للسیاحة كقطاع اقتصادي له دور بارز في التنمیة االقتصادیة إلى جانب قطاعات النشاط 
االقتصادي األخرى لذلك فإن أغلبیة الدول السائرة في طریق النمو تعتبرها قطاع إنتاجي له أهمیة تجاریة 

.واقتصادیة 
والیة میلة باعتبارها إحدى الوالیات .ووالیاتها تمتاز الجزائر بمقومات سیاحیة متنوعة وثریة في معظم مدنها

الهامة في الجزائر فهي تتمیز بموارد سیاحیة تؤهلها ألن تكون قطبا سیاحیا هاما وذلك نظرا لما تملكه من موارد 
.سیاحیة متنوعة منها التاریخیة والثقافیة والدینیة والطبیعیة 
یة إال أنها تعاني من نقص طاقات اإلیواء واإلطعام لكن رغم ما تتمیز به والیة میلة من مقومات سیاح

.باإلضافة إلى مشاكل في قطاع النقل الذي یعتبر أساسي من أجل إنجاح السیاحة بالوالیة 

:نتائج اختبار الفرضیات

أثبتت الدراسة صحة الفرضیة األولى الساحة قطاع اقتصادي مثله مثل باقي القطاعات االقتصادیة حیث -
ویوفر أعداد ،قتصادیا رئیسیا یعمل على ضخ العمالت الصعبة وجذب االستثمارات األجنبیة یمثل قطاعا ا

.ال یستهان بها من فرص العمل بشكل مباشر وغیر مباشر 
أثبثت الدراسة صحة الفرضیة الثانیة أن فرص التشغیل في القطاع  السیاحي تعرف تزاید عبر الزمن -

29.12حیث سجل هذا انخفاضا بنسبة 1995إلى سنة 1990حیث انخفضت فرص التشغیل من سنة 

وهذا االنخفاض بسبب الظروف الصعبة التي كانت مرت بها الجزائر في تلك الفترة حیث ارتفع في %
%60.19السنوات األخیرة حیث وصلت النسبة إلى 

بالوالیة هو انعدام أثبثت الدراسة صحة الفرضیة الثالثة حیث یعتبر أهم عائق أمام تطویر قطاع السیاحة-
.عقار سیاحي مهیأ ومدروس الستقبال استثمارات سیاحیة بالوالیة 

:نتائج الدراسة

:من بین النتائج التي توصلنا إلیها 

یعمل ،السیاحة قطاع اقتصادي مثله مثل باقي القطاعات االقتصادیة حیث یمثل قطاعا اقتصادیا رئیسیا -
.على جذب العمالت الصعبة وجذب االستثمارات األجنبیة 
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تتوفر والیة میلة على موارد سیاحیة متنوعة أثریة وثقافیة وهذا راجع إلى تاریخها وتعاقب الحضارات فیها -
.
نقص البنیة التحتیة خاصة الطرق المؤدیة إلى المواقع السیاحیة ، حیث ال نقول عن المنطقة بأنها -

.ن توفر شبكة نقل مؤدیة إلى المواقع السیاحیة بالوالیة سیاحیة دو 
.انعدام الترویج والدعایة للمواقع السیاحیة المتواجدة بالوالیة - -
.نقص الوعي السیاحي لدى السلطات واألفراد -

.ضعف تكوین األفراد في عدة مجاالت بالسیاحة وهذا بسبب عدم وجود مؤسسات تكوینیة في قطاع السیاحة - 

.طاقات اإلیواء والهیاكل السیاحیة بالوالیة والتي تمثل العنصر األساسي في التنمیة السیاحیة ضعف-

:توصیات الدراسة 

:نقوم بتقدیم مجموعة من التوصیات وبعض الحلول وتتمثل في مایلي 

.یها تشجیع البحث العلمي والتكوین في هذا المجال بتدریس في الجامعات ومراكز التكوین واالستثمار ف-
بناء فنادق وهیاكل لتسلیة والراحة والترفیه حیث یساهم في التنمیة المحلیة ومما یؤدي إلى القضاء على -

.البطالة أي توفیر مناصب الشغل وتحسین المستوى المعیشي 
اإلسراع في تجسید المشاریع العمومیة الخاصة بقطاع السیاحة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة بالوالیة -

.ناطق التوسیع السیاحي ،تهیئة المواقع الطبیعیة م.
.خلق نشاط سیاحي بالبلدیات والتعریف بالقدرات السیاحیة لتلك البلدیات من أجل استغاللها استغالال أمثل-
إنشاء متحف لآلثار بمدینة میلة وترمیم اآلثار والمعالم األثریة والتاریخیة لمسجد سیدي غانم وقصر اآلغا -

ن هذه العملیات مبنیة على دراسات تاریخیة حقیقیة منجزة من قبل مكاتب الدراسات شریطة أن تكو 
مختصة في هذا المجال 

.اإلشهار والترویج بمیله وطنیا ودولیا وذلك من خالل التعریف بالوالیة ومعالمها وجذب السیاح إلیها -
.في باقي الدول تأهیل الحمامات والمحطات الحمویة وعصرتنها وذلك لتصبح تنافس مثیلها -
العمل بالتنسیق مع كافة القطاعات المعینة على رفع العراقیل من أجل انطالق المشاریع السیاحیة المتوقفة -

.بالوالیة أي تلك المشاریع التابعة للخواص 
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إن توفیر هذه العوامل یساعد في تطویر قطاع السیاحة بوالیة میلة لتصبح قبلة السواح تمكن من المساهمة 
.احة في التنمیة المحلیة وتحقیق األهداف المرجوة السی

:آفاق الدراسة 

ما مدى : ولذلك فإن آفاق الدراسة ستكون المحلیة إن لقطاع السیاحة دور كبیر یلعبه في تحقیق التنمیة 
مساهمة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة إلنعاش السیاحة بوالیة میلة ؟ 
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