
 ةــالشعبي ةــالديمقراطي ةــالجزائري ةــالجمهوري
 وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 مديرية السياحة والصناعة التقليدية بوالية غرداية
 

 :عنوان الملتقى الوطني تحت
 فرص و مخاطر السياحة الداخلية في الجزائر

 الحاج لخضر باتنة جامعة
 

 :بعنوان داخلةم
 لسياحة الداخلية بوالية غردايةاو آفاق تطوير  واقع 

 

 نوفمرب 02و  91يومي 
 

 
 .الداخلية بالسياحة للنهوض محلية تجارب  :ثالثال المحور

 

 :إعداد من

 مبديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غردايةبرهان نورالدين مفتش رئيسي يف السياحة  : السيد

 – علوم التسيري ماجستري -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :المشاركة ستمارةإ
 

 

 نــورالديــان نــرهــب : واللقب االسم
  

 .رـوم التسييـعل :التخصص
 

 .ماجستير علوم التسيير : المؤهل العلمي
 

 :  الوظيفة
 

 .والصناعة التقليدية لوالية غردايةمفتش رئيسي في السياحة بمديرية السياحة  -
 

 . جامعة غردايةبرية و علوم التسيير بكلية العلوم اإلقتصادية والتجا مؤقت أستاذة -
 

 .مسكن غرداية 054بوهراوة العليا، مدخل   حي : العنوان
  

  borhanenour@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 527 800 0773: الهاتف
 

  :53 01 88 029 الفاكس
 

 .الداخلية بالسياحة للنهوض محلية تجارب :الثالث المحور :المشاركة محور
 

 . واقع و آفاق تطوير السياحة الداخلية بوالية غرداية : المداخلة عنوان
 

 .تطوير السياحة السياحة الداخلية، واقع قطاع السياحة غرداية، أفاق :االفتتاحية الكلمات

 

 

 
 
 

 
 
 : لص امل

mailto:borhanenour@gmail.com
mailto:borhanenour@gmail.com


 
ن السواح األجانب، إىل تشجيع السياحة الداخلية، ملا هلذه األخرية من تسعى اجلزائر اليوم إضافة إىل إستقطاب أكرب عدد م     
 بعض كوهنا سياحة شبه دائمة ال هتتز باألزمات اليت قد تصيب  ، فضال عنمتعددةيف منو و تطور قطاعات إقتصادية مهية بالغة أ

 5سائح مقابل قضائهم   699 210 3 قرابة  0292عدد السياح الوطنيني سنة  بلغ  حيث. اإلقتصاديات العاملية األخرى

ليلة  103 754سائح  مقابل قضائهم  278 317ليلة فندقية، فيما بلغ عدد السياح األجانب يف نفس السنة  231 185
 .االقتصادية و اإلجتماعيةو هذا مؤشر إجيايب يربز من خالله الدور الذي ميكن أن تلعبه السياحة الداخلية يف التنمية 1.فندقية

 
 
 .تطوير السياحة السياحة الداخلية، واقع قطاع السياحة غرداية، أفاق  :االفتتاحية اتالكلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مقدمة
 



فقد شكلت   السياحة العاملية، مؤشرات خالل من ذلك ويربز اإلقتصاديات العاملية ، يف مهما عصبا السياحة أصبحت
من إمجايل صادرات السلع  % 6لتجارة اخلدمات و  الصادرات العاملية من %02نسبة  0292صادرات اخلدمات السياحية سنة 

 191يفوق  إنفاق حبجم سائح مليون 142 من أكثر 0292 سنة العامل يف السياح تدفق بلغ إضافة إىل ذلك، فقد 2.و اخلدمات
و أن يصل  0299،3سنة    %5إىل    %4 زيادة يف عدد السواح الوافدين يبلغ من  للسياحة العاملية املنظمة وتتوقع .رمليار دوال

  .دوالر مليار2000 حبجم إنفاق يفوق  سائح مليار 1.6 من أكثر 0202عدد السياح مبطلع سنة 
 

مواقع تعود للعصر احلجري، العصر ) تتوفـر اجلزائـر على ثرات مـادي و معنـوي غنـي و على مواقع إستثنائية تارخيية و أثرية 
الشاطئية، اجلبلية، الثقافية، البيئية، الصحراوية، )، مع إمكانية إستغالل مجيع أمناط السياحة (بيزنطي، اإلسالميالقرطاجي، الروماين، ال

كل (. الوجهة العاملية األوىل)، إضافة لقرهبا من األسواق األوروبية األكثر إستقطابا للسياح (إخل...سياحة األعمال، السياحة العلمية، 
أفريقيا، و بالتايل فهي  مشال ودول املتوسط األبيض البحر على املطلة السياحية الدول يف مصاف تكون نبأ هذه املعطيات تؤهلها

 . بإمتياز سياحيا بلدا منها جتعل اليت املقومات كل على تتوفر
 

 ، و قصورهاها اإلسرتاتيجي كبوابة للصحراء، و هندسة مبانيها املميزةعومتتلك والية غرداية إمكانيات سياحية هامة، فموق
تستقطب . والية سياحية بإمتياز من طرف منظمة اليونسكو كرتاث لإلنسانية، ناهيك عن غىن تراثها املعنوي، جعل منها املصنفة

 .عددا كبريا من السياح الوطنيني و األجانب
 

ية و آفاق تطويرها حماولني بوالية غردا  املتواضعة، سنحاول إلقاء الضوء على واقع السياحة الداخلية الورقةو من خالل هذه 
 : اإلجابة عن اإلشكالية التالية

 
 "ما هو واقع السياحة الداخلية بوالية غرداية، و هي آفاق تطويرها ؟ " 

 
 :يف تتمثل نقاط ثالث ستشمل مداخلتنا نإف وعليه
 .تقدمي نبذة عامة عن والية غرداية -
  . بوالية غرداية يالسياحو مقومات اجلدب  واقع  -
 .طوير السياحة الداخلية بوالية غردايةآفاق ت -
 

 
 
 
  

 .نبذة عامة عن والية غرداية (1

 



تعترب والية غرداية، عروس اجلنوب و بوابة الصحراء  معربا هاما و ملتقى املنافذ حنو اجلنوب الكبري، إضافة إىل ديناميكية و    
عامل و مناطق سياحية و بثراثها العريق الذي أضحى كرم سكاهنا ، فإن الوالية غنية مبا حتتويه من مناظر طبيعية خالبة و م
 .متأصال يف سكاهنا ، مما أهلها الن تكون قطبا سياحيا ذو بعد عاملي 

مشاال، وبني  003ْ02و 003وتقع بني خّطي . 0كلم 56925تقع والية غرداية مشال صحراء اجلزائر، وترتبّع على مساحة و   
وترتفع . كلم052إىل  022كلم، ومن الشرق إىل الغرب من  452مال إىل اجلنوب ويبلغ امتدادها من الش. شرقا 023و 03

من الغرب ، من الشرق والية ورقلة ،حيّدها من الشمال والية األغواط واجللفة . م465 عن مستوى سطح البحر يف املتوّسط بـ
 .من اجلنوب والية متنراستو  ،والية أدرار والبيض

ترتاوح درجة احلرارة شتاءا . صحراوي جاف، املدى احلراري واسع بني الليل و النهار وبني الشتاء والصيف ناخ املنطقةم               
معدل . يعتدل اجلـو يف فصلي الربيــع و اخلريف وتصفو السماء غالب أيام السنة. درجة صيفا 45و 95درجة و بني  05و  9بني 

غربية باردة في الشتاء و جنوبية وهتب على املنطقة رياح مشالية 4.الشتاءملم سنويا غالبها يف فصل  62سقوط األمطار حوايل 
 . غربية محملة بالرمال في الربيع وفي الصيف جنوبية حارة تعرف بالسروكـو 

، يعةاملن ،متليلي، حاسي لفحل ،العطف   ،منصورة، بنورة ،القرارة ،الضاية ،بريان، غردايةبلدية هي  90وتتضمن والية غرداية        
 ".زلفانة، حاسي القارة ،سبسب

 

  :واقع  و مقومات الجدب السياحي بوالية غرداية  (2

سنحاول  إبراز واقع قطاع السياحة بوالية غرداية، من خالل التطرق إلى مكونات العرض و الطلب السياحي، حتى تتشكل لنا 
 . صورة واضحة السياحة بالوالية 

 : العرض السياحي( 2-1

 : مواقع السياحية اإلمكانات و ال ( أ

عرفت عدة مناطق من والية غرداية حضارات تعود إىل عهد ما قبل التاريخ و بالتحديد إىل فرتة العصر احلجري احلديث وهذا 
من خالل االستكشافات األثرية اليت مت العثور عليها و املتمثلة يف بعض الصناعات احلجرية و بعض املعامل اجلنائزية يف كل من مواقع 

على العديد من النقوش الصصرية على ضفاف وادي يف كل من انتيسة  ايعة و متليلي و منطقة قارة الطعام ، كما مت العثور أيضاملن
 السعد و مرماد بغارداية و منطقة بن هيكل بضاية بن ضحوة ومنطقة سيدي امبارك بربيان، و فيم ومومو ببين يزقن و منطقة بابا
 .سنة قبل امليالد  5222إىل حوايل خي  تارخيها فان أغلبها يعود 

هامة و متنوعة الشيء الذي يعد مكسبا يدعم التنمية  و ثقافية إن كل منطقة من الوالية ، هلا ميزات و متاحات سياحية     
املواقع   و سنحاول التطرق إىل أهم هذه. السياحية احمللية و أهلها لتكون مقصدا سياحيا معروفا يعد بآفاق تنمية سياحية مستدامة

 5: كاآليت



 م  إذ صنف سهل وادي  99/هـ 5شرع يف تأسيس قصور وادي ميزاب اخلمسة ابتداء من القرن  : قصور وادي ميزاب
، و يظم القصور اخلمسة  ملدينة  9150ميزاب كمعلم تارخيي و مكسب للحضارة اإلنسانية من طرف منظمة اليونسكو يف سنة 

 : و هي غرداية 

م و الذي 9299/هـ420باألمازيغية  األول من ناحية النشأة ، إذ مت تشييده سنة " تاجنينت"قصر العطف أو يعترب   :العطف * 
هذا إىل جانب متحفه الذي يضم جمموعـة من األدوات و املعـدات . يتميز بطابعه املعماري اخلاص و املوحد يف مجيع قصور ميزاب 

و كذا األجنتـه و البساتني ، و قـد أحتفل ... لـى الشيخ إبراهيم بن منـاد كمعلم ديينالتقليدية املستصدمة قدميا ، سـاحة السوق ، مص
 .9116بألفيـة هـذه املدينـة سنة 

م ، ثاين قصور ميزاب من حيث النشأة ، و  9264/ هـ 456باألمازيغية الذي أنشئ سنة " آت بنور" يعترب قصر بنورة  :بنورة *  
باألمازيغية سنة " آت يزجن" وتضم الدائـرة مدينة  بين يزقن حيث أنشئ قصـر بين يزقـن . دي للواديهو متمركز على ربـوة جبل حمـا

م ، يتميز بسورها الدفاعي احمليط بالقصر ، ميكن زيارة سوقها و طريقة بالبيع باملزاد العلين و مسجدها و برج  9002/ هـ002
املدينة و الذي يضم جمموعة من األدوات و املعدات  التقليدية املستصدمة  الشيخ باحلاج ، هذا إىل جانب متحفها املتواجد مبدخل

 .  من طرف األجداد ، غابات النصيل و األجنة

، إذ تتميز قصرها باألزقة الضيقة و مسجدها العتيق  9250/ هـ 406باألمازيغية  سنة " تغردايت " أنشئ قصر غرداية  :غرداية * 
تشتهر ... نسى ساحة السوق ، و واحات النصيل و التقسيم التقليدي للمياه هبا ، مقربة عمي سعيد املرتبع على القمة ، دون أن ن

 .بإحياء عيد الزربية يف مارس من كل سنة 

" سيدي عيسى " م تتميز مبصالها املشهور  9055/هـ056باألمازيغية  سنة " آت امليشت" حيث أنشئ قصر مليكة  :مليكة *
 .  عطي منظر شامال  على قصر غرداية وقصر بين يزقن ، و تشتهر بصناعة  الزربية، و نظرا لعلوها فهي ت

كلم ، تتميز بقصرها القدمي و مسجدها العتيق   902م و تبعد على مقر الوالية حبوايل  9602/هـ9929أنشئت سنة : القرارة * 
 .جذابا  دون أن ننسي واحة النصيل الشاسعة اليت حتيط باملدينة و توفر منظرا طبيعيا

كلم عن مقر الوالية و تتميز بقصرها  و واحات النصيل و غرب   45:م و تبعد ب 9612/ هـ 9929أنشئت سنة  :بريان * 
 .الشمس الرائع على جنبات قصرها

  كلم عن مقر الوالية و تتميز بواحات خنيلها  و بساتينها  اجلذابة ، قصرها القدمي ، النقوش 99تبعد ب  :ضاية بن ضحوة
 (.  الزربية ) جرية ، و تشتهر بصناعتها التقليدية احل

  كلم جنوب الوالية  أين يرتبع قصرها القدمي على قمة ربوة، يوحي مظهره اخلارجي   002تقع مدينة املنيعة على بعد  :المنيعة
امله األثرية اليت ما زالت الزناتية على عهد إبن خلدون ، و ظل حمتفظا ببعض مع" مطغرة  " كانت تسكنه قبيلة . بالقوة و املنعة

 .تستهوي السواح لزيارهتا، إذ حيتفل بعيد القصر القدمي خالل  ربيع كل  سنة 



و حبريهتا املاحلة اليت تستقطب عددا كبريا من الطيور املهاجرة أدت إىل  خلق مناخا تتميز مدينة املنيعة  مبياهها املعدنية العذبة     
حفها الذي يضم جمموعة هامة من املصنوعات احلجرية مجعت من ما قبل التاريخ باملنطقة و كذا متبيئيا متنوعا، هذا إضافة إىل 

 .ضريح األب دوفوكو ، صناعتها التقليدية املتنوعة 

 سهام، سواطري)اهلضاب اليت تشرف على مدينة املنيعة من الناحية الشمالية، غنية مبصزونات مواد تعود إىل ما قبل التاريخ  نكما أ    
 .ذه املنطقةبعض الكتابات تؤكد أن مجاعات بدائية سكنت مغارات كانت موجودة  هب. وثرية مبناطق أثرية ،(

  و هي ثاين بلدية باملنيعة ، و تتميز ببحريهتا املاحلة ، واليت أضفت جوا رطبا جلب أنواعا من النباتات و  :حاسي القارة
 .الساحرة " نبكة " ا واحة الطيور املهاجرة خالل فصول السنة كما تتواجد هب

    تتميز هده الدائرة ذات الطابع الفالحي ، مبناظر طبيعية رائعة أضفت عليها بساتني النصيل و اجلبال الرملية  :المنصورة
  .املرتامية األطراف رونقا و مجاال ، قد تعد بسياحة رياضية مستقبلية

    عند إجنـاز  9156البئر اإلرتوازي من قبل اإلدارة الفرنسية سنة  كلم ، و أنشئت عقب إجناز  65تبعد حبوايل  :زلفانـة
 .بغابات النصيل و بساتينها اجلميلة حبماماهتا املعدنية و ، تتميز املنطقة  46: الطريق الوطين رقم 

     قدمية، بطابعه كلم جنوب غرداية ، أين جند قصر متليلي الشعانبة ، الذي يعترب من القصور ال  40ْ5تبعد حبوايل : متليلي
سيدي احلاج أمحد حبوص ، و غابات النصيل املرتامية األطراف، تشتهر العالمة  املعماري ، هذا إىل جانب متحف اجملاهد  و ضريح 
 ...(.الزربية ، اجللود ) ية املتنوعة بإحياء عيد املهري يف ربيع كل سنة و بصناعتها التقليد

 ل مؤسس نظام تقسيم مياه السيل لواحة غرداية، إذ يعتمد هذا النظام على مبدأ حو  ناختلف املؤرخو  :نظام تقسيم المياه
االستغالل الكلي واألمثل ملياه األمطار حيث وضعت حواجز خمتلفة يف الوادي، لتصفيف من حدة قوة تدفق املياه وحصرها قبل 

 "ريف متوازية فيما بينهاوصوهلا إىل السد مث توجيهها، حسب احتياج البساتني من خالل عدة مستويات للتص

  لكل قصر من قصور غرداية واحة متفاوتة االتساع متتد على ضفاف أودية، هبا مساكن تأوي إليها العائالت لقضاء  :الواحـة
باملنيعة اليت هلا " نابكة"واحات قرى سهل وادي ميزاب، واحة ضاية، واحة متليلي، الواحة الصغرية: ومن بينها . فصل الصيف احلار 

 . منظر خالب يدهش له السياح

 تقع هذه البحرية يف اجلهة اجلنوبية لبلدية حاسي القارة باملنيعة ، يتم الوصول إىل البحرية عرب الطريق " :البحيرة المالحة
هكتار بينما عمقها فهو يرتاوح  05ترتبع هده البحرية على مساحة تقدر حبوايل . الذي يعرب املدينة يف اجتاه عني صاحل 9الوطين رقم
تتميز البحرية مبناظر طبيعية خالبة، فهي جتمع بني ثالثة مناظر . لما اجتهنا حنو املركزسم ويزيد عن ذلك ك 912سم و 52ما بني 

، وليس بعيدا عن ...(أعشاب,أشجار)طبيعية خمتلفة ومتكاملة يف نفس الوقت، حبرية مائية شاسعة، حيفها بساط أخضر من النباتات
تعد البحرية ملجئا لعدد كبري من إضافة إىل ذلك  ".د للموقع سحرا ومجاالهذا ، من اجلهة الغربية للبحرية كثبان رملية ذهبية اللون تزي

  .املهاجرةالطيور و الطيور 

 وهي أسوار القصور ومداخلها وأبراج املراقبة املندجمة يف السور أو بالواحات، كسور قصر بين يزقن وأسوار  :المعالم الدفاعية
الشعاب وعلى مشارف  مضايقأّما األبراج فهي عديدة أقيمت يف . د بغردايةقصر تلزديت بضواحي العطف، وأسوار قصر بابا السع

 مصدر مديرية السياحة 

 مصدر مديرية السياحة 



خمّططها متشابه، بناء قريب من املربّع ذو طابقني أو ثالثة، مزّود بعناصر معمارية . الواحات لغرض املراقبة والدفاع ضّد الغارات احملتملة
 .موّجهة لنفس الغرض

 وال يزال كّل من سوق غرداية وسوق بين يزقن حمافظان على طريقة . قّة والساحاتكاألسواق والشوارع واألز  :المعالم المدنية
 .الداللة وهو نداء البيع باملزايدة

  ح على اخلارج بواسطة فتحة واسعة مركزية يتلّقى منها اهلواء والنور على منط يتأّلف من طابقني وينفت :ةكن التقليديا المس
حتيط به غرف، إحداها رئيسية للسمر العائلي، مدخلها حموري . صر اليت أملتها طبيعة املنطقةاملسكن املتوّسطي مع إضافة بعض العنا

يكون يف  ةداوخيّص  فضاء للرجل الستقبال ضيوفه يسّمى احلجرة أو َلْعلي ع". يتِزَْفرِ "واسع يقابل الفتحة املركزية تسّمى باملزابية 
 .ويتمّيز ببساطة يف الشكل وإبداع يف التصميم". التْمَشْمتْ "حلجر اجلريي واجلبس ويبىن املسكن مبواّد حملّية من ا. الطابق العلوي

 مقصدا هاما للسياح اجلزائريني، ملا متتاز به مياهها احلموية الغنية باملعادن، و قدراهتا طة هذه احملتعد  :محطة زلفانة الحموية
، وتتوفّر على كلور °45 ة مياهها درجة حرار  ترتاوح . وماتيزم العالجية للعديد من األمراض العصبية، اجللدية، التنفس، و الر 

  .الشيء الذي أدى إىل رواج السياحة احلموية، وخلق ديناميكية إلقتصاد املنطقة. الصوديوم

  وتتوّفر على الكلور والصوديوم، وتستصدم لعالج أمراض األذن، األنف، ْ°49درجة حرارهتا  :بالقرارةاعة فوسالمحطّة ،
 ."س، اجللد، األعصابالتنفّ 

  كالغزل والنسيج وصناعة اجللود والدباغة والنقش   تشتهر والية غرداية بصناعات تقليدية وفنية متنوعة :الصناعات التقليدية
الفرش ويأيت يف مقّدمتها إنتاج . على النحاس وأعمال احلدادة والنجارة وصناعة السالل والتطريز على النسيج وصياغة اجملوهرات

. الرصيد الفين احملّلي تنوع زخارفها املستوحات من رايب وبعض األلبسة ذات اجلودة العالية من ماّدة الصوف، واملتمّيزة من حيث والز 
وتتصدر هذه البدع الفنية صناعة الزرايب ذات األلوان الزاهية واألشكال والرسومات املعربة وذلك من خالل ما حتتويه من رموز 

كما ختت  نواحي متليلي الشعانبة . صور غرداية رسوم ودالالت خاصة بهكما أن لكل قصر من ق  . تقليديودالالت هلا بعد ثقايف
إضافة إىل زربية و حنبل كل من ضاية . بصناعة الزرايب  و بيوت الشعر ولوازم الفرس واجلمل و الربنوص املصنوع من الصوف أو الوبر

 6.بن ضحوة و املنيعة 

 

     

 ب السياح سواء الوطنيني أو ذتساهم التظاهرات احمللية و الوطنية بشكل كبري يف تنشيط السياحة، و ج :ةالتظاهرات المحلي
 : األجانب، حيث حتيي والية غرداية عدة تظاهرات حملية  و وطنية نذكر منها

 عيد الزربية بغرداية يف شهر مارس من كل سنة؛ 

  عيد  املهري مبتليلي يف شهر فيفري من كل سنة؛ 

 القصر القدمي باملنيعة يف شهر جوان من كل سنة؛  عيد 

  جوان من كل سنة 05اليوم الوطين للسياحة بتاريخ. 



 

  :السياحيةهياكل اإليواء و الخدمات  ( ب

 

 : الهياكل الفندقية و المطعمية( 1-ب
 

دق مصنفة و بطاقة مؤسسة فندقية منها مخسة فنا(  04)و عشرون   أربعة:تتوفر الوالية على حظرية فندقية تقدر بـ   
و ستتدعم قدرات . مقعد 952: مطاعم مصنفة بقدرة استيعاب تقدر بـ (  20)سرير، و ثالثة  6990: استيعاب تقدر بـ 

حيز االستغالل خالل قريبا بعد جتديده و تأهيله كلية مببلغ إمجايل قدر ب ( الرستميني سابقا )اإليواء هذه بدخول فندق مزاب 
 . سرير 052قد يساهم يف رفع قدرات اإليواء حبوايل   مما. مليار سنتيم 50

املؤسسات الفندقية و املطعمية هي حباجة إىل عمليات تأهيل، قصد مسايرة نظم االستغالل الفندقي و  أغلبإال أن   
إىل غاية سنة  9111ة من الفرت  الفندقية و املطاعم املصنفة بالوالية املؤسساتو يبني اجلدول التايل تطور عدد . املطعمي العاملية

0299. 
 (41)الجدول رقم 

 2411إلى غاية  1111تطور عدد المؤسسات الفندقية من سنة 
 السنة
 البيـان

9111 0222 0229 0220 0222 0222 0222 0222 0221 0292 0299 

عدد 
المؤسسات 

 الفندقية

00 00 00 00 00 00 00 09 00 04 04 

قدرات 
سرير/اإليواء  

9652 9041 9041 0419 9041 9094 9604 9605 9669 9069 9069 

عدد 
المطاعم 
 المصنفة

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

قدرات 
االستيعاب 

 مقعد

952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

 

   .0290مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية غرداية  : المصدر      

( 92)،  أن  عدد املؤسسات الفندقية إزداد مبؤسستني فندقيتني خالل عشر (29)دول رقم يتبني لنا من أرقام اجل  
و يرجع هذا إىل العشرية . سنوات، وبالتايل قدرات اإلستيعاب مل ترتفع كنتيجة لذلك، نفس الشىء بالنسبة للمؤسسات املطعمية

 . لسياحي خالل هذه الفرتةإنعدام اإلستثمار انق   أو السوداء اليت مرت هبا اجلزائر، و إىل 
 

تنظيم و تسويق األسفار و  يتمثل النشاط الرئيسي لوكاالت السياحة و األسفار يف :وكاالت السياحة واألسفار( 2-ب
و الصيد البحري و التظاهرات الفنية و الثقافية و الفنية و الرياضية و املؤمترات و الرحالت السياحية، و تنظيم نشاطات القن  

   7.تامللتقيا
 (42)الجدول رقم 

 2411إلى غاية  1111وكاالت السياحة و األسفار من سنة  تطور عدد



 

 السنة
 

9111 9111 
 

9111 
 

 
0222 

 
0229 0220 

 
0222 

 
0222 0222 0222 0221 0292 0299 

 00 09 02 90 90 90 95 90 90 90 92 94 05 العــدد

 
 .  0290الية غرداية  مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لو : لمصدرا

 

وكالة ( 05)، نالحظ بأن عدد وكاالت السياحة و األسفار بلغ مخسة و عشرون (20)من خالل أرقام اجلدول   
، مث يبدأ العدد يف التزايد ليبلغ 9111وكاالت سياحية سنة ( 92)عشر ، لينصفض إىل أدىن مستوى له ب9110سياحية سنة 
و اإلستقرار الذي شهدته و يرجع ذلك أساسا إىل حتسن األوضاع الألمنية . 0299ة سنة وكالة سياحي( 00) إثنان و عشرون 

 .اجلزائر بعد سنوات اجلمر
   

من بني أهم املهام املسندة للدواوين احمللية للسياحة و اجلمعيات السياحية، القيام بكل مبادرة من  :الحركة الجمعوية ( 3-ب
حة من خالل تنظيم و تأطري التظاهرات احمللية و الرتويج لصورة الوالية السياحية، إذ شأهنا تنشيط و دعم حركية قطاع السيا

، غري أهنا لألسف غري مهيكلة و تفتقد مجعية سياحية( 90)عشرة نا إث دواوين حملية للسياحة و( 24)يوجد بوالية غرداية أربعة 
 .  لروح املبادرة و التمويل

 

و اللتني تعتربان موقعني  جد هامني ( ZET)نطقتني للتوسع السياحي ية غرداية ممتتلك وال: اإلستثمار السياحي( 0-ب
 56:  بـاألوىل تقدر مساحة و القرارة  جللب إلستثمار يف اجملال السياحي و احلموي، و مها متواجدتان يف كل من بلدييت زلفانة

و هم حاليا يف مشروعا فندقيا و محويا ( 90)مستثمر خاص يف جمال السياحي مت إجناز إثنا عشر 42هكتار و تضم حوايل 
 8.لفوساعةاهكتار حتتوي على احلمام املعدين  42: تقدر مساحتها بـف أما منطقة التوسع الثانية، طور اإلستغالل

 

األخرية تدفقا هاما للسياح الوطنيني و األجانب، نتيجة تزايد نشاط وكاالت  العشرشهدت السنوات : الطلب السياحي( 2-2
و هذا ما نلمسه من .  حسياحة و األسفار، و احلملة الرتوجيية اليت قامت هبا اجلزائر لتحسني صورهتا و جذب عدد أكرب من السيا ال

 : التاليني( 42)و رقم  (02)رقم ني خالل حتليلنا للجدول

 (34)الجدول رقم 

    0292 إىل 0229من  غرداية واليةب حسب النزالء و الليايل تطّور التدفق السياحي                     

 

 ةـالسن
 

 
 

 قـالتدف    

2001 0220 0222 
0222 

0222 
0222 

0221 0221 0221 0292 
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 0229سائح سنة  46055أن عدد النزالء  بوالية غرداية يف تزايد مستمر حيث إنتقل من ( 20)رقم تبني أرقام اجلدول   
 0221و  0225غري أنه مت تسجيل إخنفاض كبري سنيت  % 05ْ0زيادة قدرها بنسبة ي أ  0292سائح سنة  64905إىل 

ا أدى إىل إلغاء جل الرحالت  ـ، مم0225ر ـة يف أكتوبـج للفيضانات اليت إجتاحت الواليـ، و ذلك نات0229مقارنة بسنة األساس 
دار ـمبق 0220اه سنة ـ، ليبلغ أقص0229ليلة سنة  00940من أما عدد الليايل فقد إرتفع  .واجلوالت السياحية املربجمة إىل الوالية 

 .% 99ْ0أي سجل خالل هذه الفرتة إرتفاعا قدره .ةـليل 59065ليبلغ  0292ر سنة ـة، ليستقـليل 15909

، 0221سائح يف اليوم سنة  15، ليسجل أدىن مستوى له ب 0229سائحا يف اليوم سنة  905و بلغ املعدل اليومي للسياح 
 . 0292سائحا يف اليوم سنة  905 بقوة  مسجال ليعود

 

 

 

 

 

 

 (04)الجدول رقم 

 تـطّور التدفـق السياحي حسب اجلنسيات لوالية غردايـة من 0229 إىل0292
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زالءـالن

55244 55046 48045 55064 44585 04540 52506 04400 05566 55564 

 45054 54254 58582 62555 45585 85445 40466 64855 84525 60552 الليالي

 ياليوم معّدلال
 (اليوم /سائح)

524 176 162 176 545 504 554 506 84 564 

 السنة
            

 
  النزالء   

 

0229 0220 
0222 

 
0222 

 
0222 0222 

 
0221 

 
0221 0221 0292 

 الوطنيّون
55054 44085 44450 40640 42484 05552 08542 05000 24450 40525 

 األجانب
5850 4580 0404 50024 2480 2004 2844 2200 4006 50445 

 معّدلال
 اليومي

 /سائح)
 (اليوم

 الوطنيّون
 

525 550 542 554 555 88 506 505 62 550 

 باألجان
 

05 55 50 24 06 05 04 05 20 04 
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، حيث  0292 إىل 0229من  لوالية غرداية حسب اجلنسيات ق السياحيـطّور التدفـت( 24)تظهر بيانات اجلدول رقم  
سائح سنة  44095نالحظ أن عدد السياح الوطنيني كبري جدا مقابل عدد السياح األجانب، فقد بلغ عدد السياح الوطنيني  

أي  سائح  55014ليبلغ  0220سائح أجنيب يف نفس السنة، ليبلغ عدد السياح الوطنيني  أقصاه سنة  9142مقارنة ب  0229
أي بنسبة  0292سائح وطين سنة  52609ليسجل . سائح أجنيب يف نفس السنة 5610  مقابل ،% 09بنسبة زيادة قدرها 

 .0229مقارنة بسنة  % 94زيادة قدرها 
 

مهم جدا و هو يف تزايد مقارنة بعدد السياح األجانب، من يشري ن عدد السياح الوطنيني أت اجلدولني، نستنتج من بيانا  
 .إىل أمهية تطوير و تشجيع السياحة احمللية كصيار أساسي لتطوير و حتريك عجلة السياحة ببالدنا

 

 .آفاق تطوير السياحة الداخلية بوالية غرداية (3

 

عرض و الطلب السياحي بوالية غرداية، يظهر لنا جليا املتاحات و اإلمكانيات السياحية من خالل عرضنا ألهم حماور ال  
ناهيك عن حظرية فندقية . اليت تزخر هبا الوالية، من مواقع سياحية و معامل تارخيية، و محامات معدنية، و مناطق للتوسع السياحي

فالتزايد املستمر و اهلام للسياح الوطنيني و الذي . اح الوطنيني واألجانبمهمة، غري اهنا تبقى غري كافية مقارنة بالتوافد الكبري للسي
سائح وطين يربز املكانة اهلامة للسياحة الداخلية و أمهيتها يف حتريك عجلة اإلقتصاد، مقارنة بتوافد  52609، 0292بلغ سنة 

 .سنوات حمل الدراسة( 92)خالل العشر  السياح اجلانب الذي شهد تذبذبا

 

 

 

ن اإلهتمام الذي أولته  الدولة للسياحة، عرب جتسيد برامج قطاعية للسياحة، و تسطري إسرتاتيجية للنهوض بالقطاع من إ  
، سيعطي دفعة قوية لقطاع السياحة بوالية غرداية ، و اليت هلا آفاق واعدة 0205خالل املصطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

سياحة الصحراوية، السياحة الثقافية، السياحة احلموية، سياحة األعمال و املؤمترات، السياحة لتطوير عدة أمناط من السياحة كال
  .لوالية منطقة جذب سياحي بإمتيازإخل،  كفيلة بتجشيع اإلستثمار و جعل ا... الرياضية، السياحة العلمية 
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