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 واقع السياحة في الجزائر
 -والية تلمسانحالة  -                                                      

 :مقدمة

السياحة من منظور ف ،تعترب السياحة من أكثر الصناعات منواً يف العامل، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات يف التجارة الدولية
اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دوراً مهماً يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدراً للعمالت الصعبة، وفرصة 

 .لتشغيل األيدي العاملة، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية
وحضاري، فإن السياحة هي حركة ديناميكية ترتبط باجلوانب الثقافية واحلضارية لإلنسان؛ مبعىن أهنا رسالة  اجتماعيومن منظور 

حضارية وجسر للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب، وحمصلة طبيعية لتطور اجملتمعات السياحية وارتفاع 
 .مستوى معيشة الفرد

السياحة عاماًل جاذبًا للسياح وإشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعية املختلفة والتعرف على  وعلى الصعيد البيئي تعترب
 .تضاريسها وعلى نباتاهتا واحلياة الفطرية ، باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرف على عاداهتا وتقاليدها

واجملتمع هلذا يعد حتديد أهداف وغايات للتنمية السياحية أمرا  االقتصادرئيسيا خلدمة  اقتصادياثل السياحة يف اجلزائر قطاعا مت
ضروريا ، ألهنا حتدد مسار السياحة، حيث يدور إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية السياحية حول هدفني أساسيني إما زيادة 

 .والثقافية ألدىن حد ةواالجتماعيإيرادات عملية التنمية السياحية ألقصى حد، أو تقليل اآلثار البيئية 
تكتسي السياحة الداخلية أمهية كبرية ملا توفره من تشغيل مستمرا للمنشآت والفعاليات السياحية احمللية وهذا يعين إنعاش و 

وكذلك تنشيط عمل قطاعات أخرى تقدم خدمات  لألسواق الراكدة من خالل تشغيل يد عاملة إضافية يف تلك املنشآت،
 .واألسواق احمللية مبختلف منتجاهتاللسياحة كالنقل 

لقد حاولنا يف ورقة حبثنا هذه اإلجابة عن واقع السياحة الداخلية يف اجلزائر، آخذين والية تلمسان كمثال توضيحي نظرا ملا تزخر 
 . به هذه الوالية من معامل أثرية و مقومات سياحية مهمة، من شأهنا الرفع من مستوى السياحة يف اجلزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 مفاهيم عامة حول السياحة: أوال

 :مفهوم السياحة -1
فهناك من عرف السياحة على يتباين مفهوم السياحة بتباين الزاوية اليت ينظر إليها خمتلف الباحثني و املهتمني مبوضوع السياحة، 

جمموعة العالقات و الظواهر اليت ترتتب على سفر و على إقامة مؤقتة لشخص أجنيب يف مكان ما، طاملا أن هذه اإلقامة "أهنا 
امة بنشاط يغل رحبا هلذا األجنيبمة دائمة، و طاملا مل ترتبط هذه اإلقاملؤقتة ال تتحول إىل إقا

1. 

ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة، و إىل تغري اهلواء، و إىل مولد اإلحساس " كما تعرف على أهنا 
اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، و أيضا إىل منو جبمال الطبيعة و منو و هذا اإلحساس، و إىل الشعور بالبهجة و املتعة من 

االتصاالت على األخص بني شعوب و أوساط خمتلفة من اجلماعة اإلنسانية، و هي االتصاالت اليت كانت مثرة اتساع نطاق 
 .2".التجارة و مثرة تقدم وسائل النقل 

ل السياحة كل النشاطات اليت يقوم هبا األشخاص خالل فرتة تشم" أما املنظمة العاملية للسياحة فقد اعتمدت املفهوم التايل 
سفرهم و إقامتهم يف مناطق خارج حميط إقامتهم الدائمة، و هذا لفرتة ال تتجاوز السنة ألغراض الرتفيه أو أعمال أو أي أغراض 

 .3"أخرى ال تذر عائدا يف املنطقة اليت يزورها 
قة اليت توضح بأن السياحة تشمل كافة األنشطة اليت تتعلق بصفة تأسيسيا على التعاريف الساب :خصائص السياحة -2

مباشرة أو غري مباشرة  بتقدمي جمموعة من اخلدمات املختلفة للسياح، فإن هذه التعاريف تؤكد على خصائص السياحة 
 :4التالية

احلديثة، ألهنا متثل منظومة  االقتصادياتأهنا من أهم القطاعات اخلدمية اليت أصبحت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطين يف  -
 .متكاملة من األنشطة املختلفة

نطاق املنافسة اليت يتحرك فيه القطاع السياحي ميتد إىل خارج النطاق اإلقليمي للدولة الواحدة، هلذا فهو أيضا يتأثر بالتغريات  -
 .اليت تطرأ على البيئة العاملية

شديدة واحلساسية الشديدة للتغريات اليت تطرأ على قطاعات النشاط اإلنساين مقومات العرض السياحي تتميز بالندرة ال -
األخرى يف اجملتمع، سواء تعلق األمر باهلبات الطبيعية اليت تتمتع هبا الدولة، املوروثات احلضارية القدمية واحلديثة أو باملكتسبات 

 .احلضارية املعاصرة من بىن أساسية وخدمات تكميلية
 :5إضافة إىل خصائص أخرى نذكر منها 

واألمناط السلوكية، ألنه ميتد من مواطين الدولة  واالنتماءاتالسوق املستهدف لقطاع السياحة هو سوق متنوع اخلصائص  -
 .الواحدة إىل مواطين الدول األخرى

  ألهناملقدمة للسائح من طرف الدولة، كل فئات اجملتمع تساهم يف تشكيل الطابع أو الصورة املميزة ملزيج اخلدمات السياحية ا   -
 . كلها تشرتك يف تقدمي اخلدمات السياحية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
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 .أثر هذا القطاع على القطاعات األخرى يأخذ طابع تأثري املضاعف أي أن هذا األثر يكون مركبا ومتوسعا بصفة دائمة -
املقومات السياحية يف الكثري من األحيان خاصة بالنسبة لبعض املقومات السياحية النادرة، إضافة إىل  احتكارعدم إمكانية  -

 . صعوبة القيام بإنتاج سلع سياحية بديلة
 6 :أهمية السياحة -3

اء، وفيما يلي لو مل تكن للسياحة أمهيتها ما كانت لتحتل مكانة متميزة يف السياسات التنموية للدول املتقدمة و النامية على سو 
 .سيتم التعرض لألمهية االقتصادية و االجتماعية و السياسية للسياحة

 :األهمية االقتصادية
تعترب السياحة املفتاح األساسي للتدفقات املالية بالنقد األجنيب للبلد، و هذه التدفقات تكون نتيجة للتشجيع على االستثمار 

 .السياحي و ترسيخ الثقافة السياحية
: للعديد من الدول يف العامل مثل هنا يتضح الدور احليوي للسياحة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، إذ تشكل موردا هاماو من 

و ميكن القول أن السياحة أخذت بعني االعتبار من طرف . الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا،  بريطانيا، مصر و اهلند و غريها
إال أن النجاح مل يكن حليف كل الدول يف . م الدول النامية منذ النصف الثاين من القرن املاضيصانعي القرار السياسي يف معظ

 .استقطاب أكرب عدد السياح من الدول املتقدمة
و يعود االهتمام بالسياحة إىل عامل أساسي و هو توفري إحدى الطرق السهلة و السريعة للحصول على النقد األجنيب مقابل 

إضافة إىل هذا تعمل السياحة أيضا على توفري النقد احمللي للخزينة العمومية إلنفاقها يف . رض للسياح األجانباخلدمات اليت تع
 .و تساهم يف تطوير القطاعات اإلنتاجية و اخلدمية كالصناعة و النقل و املواصالت. جماالت ذات النفع العام

 :األهمية االجتماعية
صادي يف أي بلد بودي حتما إىل إحداث تطور مماثل يف اجلانب االجتماعي، مبعىن أن العالقة ال خيتلف اثنان يف أن التطور االقت

بني القطاعني طردية، فمسامهة القطاع السياحي يف توفري النقد األجنيب خلزينة البلد يساهم يف نفس الوقت يف التخفيف من حدة 
كون السياحة تعتمد على االستعمال املكثف لليد العاملة يف خمتلف و يرجع هذا إىل  . الفقر و حتسني املستوى املعيشي للمواطنني

 .اخلدمات املتعلقة بالسياحة كالنقل، اإلسكان، اإلطعام، االتصال و البيع
 :األهمية السياسية

إىل التجسيد الفعلي لألهداف إن السياسة الناجحة هي اليت تنطلق من اسرتاتيجيات مدروسة و هادفة مما يؤدي يف النهاية 
و إذا كانت السياحة الناجحة تفعل فعلتها يف امليدانني االقتصادي و االجتماعني فإهنا من ناحية أخرى قد حتقق أهدافا . املسطرة

          . سياسية إذا ما رغب صانعو القرار يف ذلك
 7:أنواع السياحة -4

 :السياحة الدينية
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 .كان إقامته إىل األماكن املقدسة يف دولته ذاهتا أو االنتقال إىل دولة أخرىهي قيام الفرد باالنتقال من م

ذا النوع من السياحة يقوي الوازع الديين وينعش اجلانب همثل مكة واملدينة ، و العبادة  كزيارة املساجد واألضرحة أو أماكن
  .يالروح

  :السياحة العالجية
، إذ يكون اهلدف من هذه السياحة عالج عدنية واملصحات العالجية وغريهاامل واملياهقيام الفرد بزيارة املنتجعات الصحية مثاًل 

  .مثالً متتلك كفاءات عالية، مع ترفيه النفساجلسد من األمراض يف مراكز 
  :االجتماعيةالسياحة 

 ،هلم قيام الفرد بالرحالت اجلماعية يف أيام اإلجازات للرتفيه وزيادة النشاط النفسي واجلسدي

لزيارة األماكن عنها حبيث تؤمن هلم جوًا رائعًا وتنظم هلم برناجمًا مناسبًا  مسئولةوتكون مع مجاعات كثرية تكون شركات معينة 
  .وتوفر هلم أماكن لإلقامة

 :سياحة المؤتمرات
والسياسية والثقافية، فسياحة املؤمترات تكون بعمل مؤمترات  االقتصاديةازدهرت هذه السياحة مع التطورات اليت صاحبت اجملاالت 

متنوعة يف خمتلف البلدان ويتوجه إليها األفراد حلضورها مع الرتفيه، حبيث تكون جمهزة بأماكن لإلقامة وقاعات حلضور املؤمترات و 
  .وخدمات كثرية غريها اتصالوسائل 

  :السياحة الرياضية
 .أوقات ممتعة لقضاءح يا ة أم خارجية ، فيسافر إليها السهلذه السياحة سواء أكانت داخلي ماتاملستلز وهي تشمل توفر مجيع 

  :سياحة التسوق

 .بأسعار خمفضة من أجل جذب السياح بعض الدول اليت تقيمها حبيث تعرض منتجاهتا وهي السياحة اليت يقوم هبا األفراد يف
 :السياحة الترفيهية

وهدف األفراد من التوجه إليها الرتفيه  ،يقوم األفراد بالتوجه إىل األماكن اليت تتميز جبو مريح وفيها املياه والغابات اخلالبة
 واالستمتاع فقط حبيث ميارس فيها األفراد هواياهتم 

  :السياحة الثقافية
 .تارخيية مثل حضارة مصر الفرعونيةيهتم هبذه السياحة املثقفون واملهتمون باملعامل احلضارية وال

 :سياحة التجوال
 فيستمتعون، ميلة ذات الطبيعة الغنية اخلالبةريًا على األقدام حنو األماكن اجلوهذه السياحة حديثة إذ يقوم األفراد بالتوجه س

  .بالتجوال فيها ويقيمون يف خيم برية
  :احة البيئيةسيال

 .وهي قيام األفراد باالنتقال وزيارة احملميات البيئية النباتية واحليوانية من أجل عمل دراسات حوهلا واالطالع على األسرار البيئية

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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  :سياحة المغامرات
، والقيام برياضات تسلق اجلبال وسباق الدراجات والغوص يف أسرار الوديان والصيد على غرائب العيش يف بعض املناطق لالطالع

 .وعمل كل ما هو غريب
  :سياحة السيارات والدراجات

التواصل مع البلدان األخرى، ويتوفر يف هذه الطرق اليت متتلك طرقاً واسعة وسريعة  تكون هذه السياحة حمتكرة يف بالد معينة فقط
  .مجيع اخلدمات الالزمة من إسعاف وصيانة وغريها

  :سياحة المعارض
 .تكون هذه السياحة متنقلة بني الدول اليت تقيم معارضاً خمتلفة من فنون تشكيلية ومعارض صناعية ومعارض أدبية وجتارية وغريها

 8:سابقة الذكر، فإهنا تتفق يف العناصر السياحية الثالثة التاليةبالرغم من كل أنواع السياحة ال
 و هي الطاقة البشرية اليت تستو عبها الدولة املضيفة صاحبة املعامل السياحية وفقا ملتطلبات كل سائح: السائحون. 
 و هي الدول اليت تقدم خدمة السياحة لسائحيها بعرض كل ما لديهم من إمكانات يف هذا اجملال  :المعرضون

 .تتناسب مع طلبات السائحني من أجل خلق بيئة سياحية ناجحة
  باختالف أنواعها و اليت تتمثل يف أنواع السياحة السابقة الذكر (:المعالم السياحية ) الموارد الثقافية. 

 :األساسني للسياحة مهاو لكن التصنيف  
 9:السياحة الدولية

 .وهو النشاط السياحي الذي يتم تبادله ما بني الدول والسفر من حدود دولة ألخرى
 :السياحة الداخلية

وهو النشاط السياحي الذي يتم من مواطين الدولة ملدهنا املختلفة اليت يوجد هبا جذب سياحي أو معامل سياحية تستحق الزيارة، 
 .السياحة الداخلية هي صناعة تكون داخل حدود الدولة وال خترج عن نطاقهاأي أن 

خيتلف عند بعض الدول، فنجد أمريكا وكندا تعرف السياحة الداخلية حسب مسافة ( مفهوم السياحة الداخلية)لكن هذا املفهوم 
أما يف بلغاريا وأملانيا  .يعترب سائحًا داخلياً  كم أو أكثر بعيدًا عن مقر إقامته  244الرحلة اليت يقطعها املسافر فإذا كان كانت 

وجند عند البلجيك والربيطانيني يكون .. فيعرفون السائح الداخلي عل أنه املواطن الذي يقضى مخسة أيام بعيدًا عن حمل إقامته 
10 .السائح الداخلي هو ذلك الشخص الذي يقضى أربع لياٍل أو أكثر بعيداً عن سكنه لغري أغراض العمل

 

 :السياحة في الجزائرثانيا 
 :مفهوم السياحة في الجزائر -1

 11:لقد تبنت اجلزائر تقريبا نفس التعاريف اليت اعتمدهتا املنظمة العاملية للسياحة منها ما يلي
 كل مسافر عرب احلدود و داخل الرتاب الوطين، خارج مساحة العبور يعترب داخال: الدخول -
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هو كل شخص يدخل الرتاب الوطين، مهما كانت دوافع هذا الدخول و مهما كان مكان إقامته و جنسيته :  المسافر -
باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية و اجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر حياول يدخل احلدود الوطنية و يغادرها يف نفس 

 يف البالد السفينة اليت جاء فيها و اليت يسكن على متنها طوال إقامته
و يشمل هذا . من غري أن يقيم فيها عادة و ال ميارس فيها أية مهنة مقابل أجر( اجلزائر)هو كل من دخل البلد : الزائر -

 .اح و اجلوالنييالتعريف فئتني من الزوار مها الس
لصحية، رياضية، ا)و ذلك ألغراض املتعة . ساعة يف البالد 10هو الزائر لفرتة حمدودة، يقضي على األقل :  السائح -

 ...(.األقارب، حضور اجتماعات، القيام مبهام، الدراسةزيارة : أو اجناز أشغال(. إخل...دواعي دينية
 .هم املسافرون غري اجلوالني يف رحلة حبرية و غري املقيمني:  المقيمون -
 .اجلوالني يف رحلة حبريةاح و اجلوالني و املسافرون العابرون باجلزائر، باستثناء يهم الس:   غير المقيمين -
املسافرين الذين  هذا املفهوم ينطبق على كل . ساعة يف البالد 10هو الزائر ملدة حمدودة، يقضي على األقل  :الجوال -

هم يف جولة حبرية ما عدا املسافرين الذين ميمن اعتبارهم من الناحية القانونية أهنم مل يدخلوا الرتاب الوطين فضال عن 
  . يف اجلزائر لعاملنيسكان احلدود ا

 :ظهور السياحة في الجزائر -2
تبنت اجلزائر بعد االستقالل هنجا اقتصاديا متمثل يف الصناعات املصنعة، و الذي مل يويل أمهية كربى لقطاع السياحة بالرغم ما 

مث جاء . للسياحة اجلزائرية، و الذي رسم اخلطوط األوىل 2588للجزائر من مؤهالت سياحية مميزة، مث جاء ميثاق السياحة لسنة 
، و اليت حققت نتائج إجيابية يف زيادة عدد اهلياكل السياحية اليت ال تزال ليومنا 2555إىل غاية  2587بعده املخططات الوطنية 

 .هذا، و لكنها مل تكن كافية لتحسني صورة املنتج السياحي اجلزائري و ترقيته حمليا أو دوليا
ها اجلزائر خالل التسعينات من عدم استقرار أمين و ختريب ملنشئات الدولة، و كذا عدم االستقرار لألحداث اليت عرفت كما كان

و بعد . االقتصادي الذي صاحب هذه األحداث، كل هذا جعل القطاع السياحي اجلزائري يتخلف و يرتاجع بصورة واضحة
السياحي من خالل فتح اجملاالت لالستثمارات احمللية و  عودة االستقرار و األمن للبالد، عملت اجلزائر على إعادة بعث القطاع

األجنبية، و ذلك بتبين خيار اخلوصصة و الشركة األجنبية يف اجملال السياحي، فأعطت حتفيزات وضمانات متعددة للمستثمرين 
   .ية اجلزائرية تنتعشالسوق السياحهذا ما جعل . 1442و بعده قانون االستثمار لسنة  2551من خالل قانون االستثمار لسنة ،

 :أهمية السياحة في الجزائر -3
واجملتمع هلذا يعد حتديد أهداف وغايات للتنمية السياحية أمرا  االقتصادرئيسيا خلدمة  اقتصادياثل السياحة يف اجلزائر قطاعا مت

ضروريا ، ألهنا حتدد مسار السياحة، حيث يدور إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية السياحية حول هدفني أساسيني إما زيادة 
، فاجلزائر حددت مجلة 12فية ألدىن حدوالثقا واالجتماعيةإيرادات عملية التنمية السياحية ألقصى حد، أو تقليل اآلثار البيئية 

هلا، ومن مث  من أجل رفع مستوى السياحة، وتفادي قدر اإلمكان األزمات املمكنة وبالتايل حتقيق تنمية مستدامة ،أهداف
الدخول يف السوق العاملية وحتسني السياحة الداخلية، وقد سطرت لذلك جمموعة األهداف النوعية الضرورية لدفع عجلة النمو 

 : 13وهي يف العناصر التالية االقتصاديلسياحي ومن مث النمو ا
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تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية واحلضارية والدينية جلعلها مناسبة جللب السياح، وبالتايل إدخال العملة الصعبة. 
  السياحيمشاركة السياحة يف حل أزمة البطالة، ورفع املستوى املهين للموارد البشرية اليت يشغلها القطاع. 
  املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق اجلزائرية. 
 احملافظة على احمليط من التلوث وحماولة حتسينه. 
  داء القطاع السياحي مبختلف الطرقأحتسني. 
 هبا إىل مستوى املنافسة الدولية االرتقاء حتسني نوعية اخلدمات السياحية املقدمة للسياح و. 
  بناء الطابع أو الصورة السياحية اجلزائرية يف اخلارج وإدخال املنتوجات السياحية يف الدائرة التجارية الدوليةإعادة.  

  للجزائريني الراغبني يف السياحة بأنواعها باستمرارتلبية احلاجات املتزايدة. 
  والتجارية واملالية لقطاع السياحة االقتصاديةحتسني الوظائف. 
 :في الجزائرمؤشرات السياحة  -4

 .5002-5002سنحاول يف هذه النقطة التطرق للمؤشرات احلالية للسياحة يف اجلزائر ما بني الفرتة 
 :طاقات اإليواء السياحي -

عرفت طاقات اإليواء السياحي اليت تتوفر عليها اجلزائر تطورات معتربة، و اجلدولني التاليني يوضحان تطور عدد الفنادق و طاقات 
 5002.إىل  5002الفرتة املمتدة من االستيعاب يف 

 تطور عدد الفنادق حسب الدرجة ( 11)الجدول 
 5112-5112خالل الفترة 

 5112 5112 5112 5112 5112 
 الصنف األول

)*****( 
31 31 31 31 31 

 الصنف الثاني
)****( 

51 25 25 21 25 

 الصنف الثالث
)***( 

57 352 352 355 325 

 الصنف الرابع
)**( 

72 322 325 370 351 

 الصنف الخامس
)*( 

25 25 25 22 303 

 الصنف السادس
 *(بدون)

175 750 755 710 710 

 1121 1142 1141 1134 1112 اإلجمالي



10 
 

 الديوان الوطين لالحصائيات: المصدر
الزيادة مركزة على على و لكن هذه ، 5002-5002من خالل هذه املعطيات يتبني لنا زيادة معتربة يف عدد الفنادق من الفرتة 

الفنادق من الصنف الثاين، الثالث، الرابع و اخلامس، مع بقاء نفس عدد الفنادق من الصنف األول طوال هذه الفرتة، كما أن 
 .الفنادق من الصنف السادس شهدت اخنفاضا و هذا راجع إىل إعادة تصنيفها إىل فنادق ذات جنوم

 
 جاتفنادق حسب الدر قدرات استيعاب ال تصنيف( 15)الجدول 

 األسرة: الوحدة             5112-5112خالل الفترة                         
 5112 5112 5112 5112 5112 

 2522 2522 2522 2522 5220 الصنف األول
 1220 1551 1551 1551 1111 الصنف الثاني
 33500 33703 33552 33552 35105 الصنف الثالث
 7055 2151 2151 2151 2100 الصنف الرابع

 5151 5151 5151 5151 5132 الصنف الخامس
 27127 27127 27127 27552 21000 الصنف السادس

 22323 22222 22111 24222 23222 المجموع
 الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

منه نستنتج عدم التطوير يف طاقات من خالل اجلدول نالحظ تطور ضئيل جدا يف عدد األسرة يف كل أصناف الفنادق الستة، و 
 .اإليواء السياحي خالل اخلمس سنوات حمل الدراسة

 :التدفقات السياحية و النقدية -

 :5112-5112التدفقات السياحية للفترة  (13)الجدول
 5112 5112 5112 5112 5112 

 5253155 5520527 5257012 5157752 5555201 المقيمون
 755527 222555 251122 251223 511115 غير المقيمون

 2242252 2342243 2112241 4212512 4212232 اإلجمالي
 .باخلارج يعدوا غري مقيمني املقيمنياجلزائريني : مالحظة

 .لإلحصائياتالديوان الوطني : المصدر
 بالمليون دوالر يوضع التدفقات النقدية (14)الجدول

 5112 5112 5112 5112 5112 
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 521757 151553 511555 521555 520257 الخدمات
 57755 15552 53152 55355 31551 الرحالت

 لإلحصائياتالديوان الوطني :المصدر
السياح املقيمون و غري املقيمني مبا فيهم اجلزائريني املقيمني يف اخلارج، و كذلك تطور اإليرادات تطور عدد  نييوضح اجلدول

عدد السياح و حجم اإليرادات من سنة إىل أخرى مما يفسر عدم التطوير يف اإلجراءات  السياحية، حيث نالحظ تطور ضئيل يف
 .التحفيزية جللب السياح و بالتايل زيادة التدفقات النقدية

 14:التشغيل في القطاع السياحي -

وبالتايل يؤدي  ،التوسع يف صناعة السياحة واملشروعات املرتبطة هبا يساهم يف توفري فرص عمل جديدة مما خيفض من البطالة نإ
والتأثري املباشر للسياحة يف توفري فرص عمل  السياح إنفاقذلك اىل ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل منو 

 .به املرتبطةللقطاعات  من القطاع السياحي أواليكون 
السياحي يف جمال التشغيل واإلنتاج بلوغ عدد املسجلني يف جوان  1424-1441النتائج اليت حققها خمطط  و لقد أوضحت

من اليد العاملة الناشطة بعدما كانت متثل % 2.55وظيفة جديدة بنسبة  211544نشاط مسجل و 81544حنو  1441
من % 1.1ألفا أي ما ميثل  390إىل حوايل  1424د العاملني يف جمال السياحة العام ، بينما وصل عد2588يف العام % 24

 .مليار دوالر 2.7حوايل )مليار دينار  204اليد العاملة الناشطة، كما وصل حجم اإلنتاج القطاعي اخلام إىل 
  :واقع السياحة في والية تلمسان: ثالثا

 15 :نظرة تاريخية لوالية تلمسان -1
تضم بني جنباهتا  فهي ،هامًا جعلها عرب التاريخ مركزا رئيسيا وعاصمة للدول واملمالك املتعاقبة  موقعا اسرتاتيجياحتتل تلمسان 

مث  الروماين قبل التاريخ مث العصر مواقع تراثية وشواهد تارخيية جعلها متحفاً مفتوحاً يضم مجيع احلضارات املتعاقبة بداً من عصور ما
 االستعمارالتخلص من  يفالفرنسيني وجناح شعبها  أيدي يفانتهى بسقوطها  الذي و العثماينوحىت الفتح  اإلسالميالعصر 
 .واستشهد من أهلها مليون ونصف شهيد وحتررت وأطلق عليها بلد املليون شهيد الفرنسي

لؤلؤة »و« هرة مشال أفريقياجو »تسمى .. 1422عام  يفتكون عاصمة الثقافة اإلسالمية  لكي االختيارلقد وقع على تلمسان 
 اسمإهنا تلمسان، مدينة جتمع بني عبق التاريخ العريق وعاصمة املنطقة، وليس صدفة أن يقرتن . «غرناطة أفريقيا»و« ملغرب العريبا

 اليت تلمسان بالزيانيني، فالفضل الكبري يعود هلا فيما هي عليه اليوم، وبفضلهم أصبحت هذه املدينة جمموعة من املعامل مدينة
 ·تستقطب السياح من كل بقاع العامل

بعد امليالد، واكتمل  111وا الوحيدين وقد أسسها الرومان سنة يسأول من سكن تلمسان، وبالتأكيد لغري أن الزيانيني ليسوا 
غاية أن فتحها املسلمون يف مثانينات القرن السابع  إىلومعناها املراعي، وظلت حتت سلطتهم ” بوماريا“ومسوها  115بناؤها سنة 

ألهنا كانت حمصنة جدا اليت أجنبت رئيسني للجزائر، مها أول رئيس للجمهورية ” اجلدار“فأمسوها ( 858و 854بني )امليالدي 
عائلته من )د العزيز بوتفليقة ، والرئيس احلايل عب(من مواليد مغنية التابعة لوالية تلمسان)اجلزائرية، الرئيس األسبق أمحد بن بلة 

، وأجنبت زعيما آخر مشهورا يف احلركة الوطنية اجلزائرية يدعى مصايل احلاج، األندلسي، وكتابا (ندرومة التابعة إداريا لوالية تلمسان
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الراحل حممد  يف القرن السادس عشر، ويف العصر احلديث الكاتب الكبري وأدباء لعل أبرزهم املؤرخ املشهور شهاب الدين املقري
 .ذيب، الذي ُرشح أكثر من مرة جلائزة نوبل لآلداب

 :الجغرافيالموقع  -2
عن  ميل 244تقع تلمسان يف مشال غريب اجلزائر، وتعترب ثاين أهم مدينة يف اجلهة الغربية للجزائر بعد مدينة وهران، وتبعد بأقل من

 .احلدود اجلزائرية املغربية
ورغم قرهبا من البحر األبيض املتوسط، مما جعلها أيضا مركزا اقتصاديا . أشجار الزيتون والكرومكما أهنا تقع على هضبة حتيط هبا 

عن سطح البحر جنبها التعرض للرطوبة وجعل مناخها جافا، وهواءها  مرت 544وجتاريا هاما، فإن ارتفاع تلمسان بأكثر من 
ويرجع أصل اسم تلمسان . شتاء وقد تشهد حىت تساقط الثلوجحبكم مناخها فإن تلمسان حارة يف الصيف وباردة يف ال و. عليال

، بينما قال البعض اآلخر إن «املنبع اجلاف»، وإن هناك اختالفا يف معناه، فهناك من يرى أن معناه (الرببرية)إىل اللغة األمازيغية 
« تلم»تلمسان مكون من شقني عربيني  وهناك رواية أخرى شعبية تقول إن اسم. ، ورمبا هذا هو األرجح«مدينة الينابيع»معناها 

 .، قبل أن حتور وتصبح تلمسان، ولكن كل الدالئل التارخيية ال تدعم هذه الفكرة«إنسان»و
على  د تأسست كمدينة يف القرن الرابع امليالديقأول من أرسى جتمعا سكانيا بتلمسان ف( السكان األصليون)وإن كان األمازيغ 

 . الوندال القادمون من أوروبايد الرومان قبل أن يغزوها 
وقد أصبحت تلمسان واحدة من أهم احلواضر اإلسالمية، خصوصا يف املغرب اإلسالمي بعد الفتح اإلسالمي يف القرن الثامن 
امليالدي، وظلت املدينة مركزا مهّما أو عاصمة للكثري من الدويالت اإلسالمية، ولعل أشهرها حكم املرابطني وحكم بين زناتة، 

  .م وامتد لثالثة قرون، وهناك أيضا حكم الدولة اإلدريسية، واملوحدين، واملرينيني2151ذي بدأ عام ال
ويرجع ذلك هلروب اآلالف من أهل األندلس إىل  وإذا كانت تلمسان تشتهر اليوم بأهنا إحدى مدن الفن األندلسي يف اجلزائر

ى تلمسان، بعد السيطرة على كامل األندلس ، حيث احتل تلمسان من سطوة األسبان الذين توجهوا بعد ذلك للزحف عل
إىل أن استنجد سكان املدينة على غرار كل اجلزائر بالعثمانيني، الذين استطاعوا إخراج احملتلني ( 7)املدينة لسنوات طويلة األسبان
من االستقالل الذايت عن الباب  م لتصبح املدينة تابعة للحكم العثماين، حىت وإن كانت حتظى بنوع2551منها يف عام  األسبان

 .العايل يف األستانة
واصلت تلمسان دورها  . 2581سقطت املدينة يف قبضة االستعمار الفرنسي إىل غاية استقالل اجلزائر عام 2500ويف عام 

يف اجلزائر وقد مت كأحد مراكز اإلشعاع الثقايف واحلضاري يف اجلزائر املستقلة، حيث تعترب جامعة تلمسان مثال من أهم اجلامعات 
 .اختيارها أفضل جامعة يف البالد مؤخرا

 16:مقومات السياحة في تلمسان -3
إىل جانب مجال الطبيعة اخلالب يف تلمسان وسهوهلا اخلضراء، خصوصا أثناء الربيع، فإهنا حتتوي على منابع طبيعية للعالج باملياه 

شالالت »الطبيعية الساخنة، ومن أشهرها حمطة محام شيغر للعالج باملياه املعدنية الساخنة، ومحام بوغرارة، كما تضم املدينة 
ها العذبة، وبضواحي تلمسان أيضا مغارات باهرة اجلمال وأماكن مجيلة مثل املنصورة، ودائرة ندرومة التابعة البديعة مبياه« لوريط
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واملواقع األثرية بوالية تلمسان خاصة وأهنا تعد متحفًا مفتوحًا يضم . هلا، واليت حتتوي على الكثري من املعامل التارخيية اإلسالمية
 .حضارات الدول املتعاقبة عليها 

 : السياحة الدينية
 :تزخر والية تلمسان مبعامل دينية مهمة تشجع على هذا النوع من السياحة نذكر منها

  م2218/ هـ 514الكبري  تلمسانجامع. 
  م2205/هـ 504املسجد الكبري بندرومة. 
 م2115/ هـ 704جامع سيدى بو مدين. 
 م2151/ هـ 750مسجد سيدي احللوي. 

 : السياحة الترفيهية
  مغارة بني عاد: 

الثاين قبل امليالد حسب اختالف الروايات، ليتخذوا منها مسكنا آمنا هذه التحفة الطبيعية اكتشفها األمازيغ يف القرن األول أو 
مرتا  25وتنقسم القاعدة الكربى إىل قسمني حسب عدد الصواعد اليت يبلغ طول بعضها إىل · هلم وقصورا مللوكهم وزعمائهم

ربية مرورا جنب غار بومعزة كلم وميتد حىت تراب اململكة املغ254القسم األول للمغارة الكربى حسب بعض الروايات طوله 
بسبدو جنوب تلمسان إىل مغارة احلوريات بسيدي حيي قرب وجدة املغربية، وقد ردم االستعمار اهلوة املؤدية إىل هذا املسلك 

 ·بستني مرت مكعب من اإلمسنت املسلح ملنع تنّقل املقاومني مث ثوار جيش التحرير الوطين بني اجلزائر واملغرب
وال شك · لنزول عرب مسلك ضيق مت هتيئته للراجلني، يستقبلك هديل احلمام الذي يتخذ من املغارة مسكنا آمناوحني تستمر يف ا

أن الذي يعرف الصحراء وواحاهتا خيّيل له أنه مقبل على االستظالل بواحة للنخيل، حني يرى تلك الصواعد الصخرية الكلسية 
 .قد ارتسمت فوقها أشكال غريبة وعجيبة يفسرها كل حسب خميلته وإدراكهالعجيبة يف شكل شجر النخيل، يعانق بعضها بعضا و 

ثالث قاعة يف أسفل مغارة بين عاد هي قاعة السيوف، ومسيت كذلك للعدد الكبري من الصخور النوازل اليت تشبه السيوف العربية 
ة بقاعة اجملاهدين، حيث كان يتخذ البيضاء واملقدر عددها بعشرات اآلالف من خمتلف األحجام وتسمى هذه القاعة الفسيح

منها الثوار اجلزائريون ملجأ يلجون إليه من ثقب صغري كان يؤدي إىل سفح اجلبل، و بعد اكتشاف األمر من طرف االستعمار 
 مت تدمري ذلك الثقب بواسطة الديناميت، مما أدى إىل ردمه وبقيت آثار اجلرمية بادية إىل يوم الناس هذا 2557الفرنسي سنة 

وحسب علماء اجليولوجيا، فإن تلك القطرات احململة ·وتتسرب مياه األمطار املتساقطة إىل جوف األرض وإىل أسفل مغارة بين عاد
وبعد · بالكلس وبثاين أكسيد الكاربون وبعد تساقطها إىل أسفل املغارة، ختّلف ترسبات كلسية تتحول إىل نوازل صخرية ساحرة

 ·املغارة تبدأ الصواعد يف التشّكل وقّدر اجليولوجيون كل سنتمرت واحد مبئة سنةتساقط تلك القطرات إىل أسفل 
مرتا وبدرجة حرارة  57بعمق  مرت 744ورغم روعة مغارة بين عاد العجيبة اليت أبدعها اخلالق حتت األرض واملمتدة على طول 

ين يدخلون بعقوهلم وخيرجون بدوهنا، إال أهنا تبقى درجة، ورغم ما ترتكه يف نفوس زوارها األجانب الذ 21ثابتة طول العام عند 
غري مستغلة سياحيا باستثناء ما تبدله مصاحل بلدية عني فزة من جمهودات متواضعة تواضع إمكانياهتا لتهيئة املكان الستقبال الزوار 

 . ماسية والسياحية األجنبيةوقد أصبحت قبلة للوفود الدبلو ·ألف زائر بني وطين وأجنيب 21بـ  1448والذين قّدر عددهم سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1136
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 شالل األوريت أو شالل لوريط : 
هو شالل يقع على بعد سبعة كيلومرتات من ميدينة تلمسان ، بالقرب من الطريق الوطين يف اجلزائر يف منطقة جبلية تغطيها 

بعد أن مت بناء سد  سنة جافا 04بع طبقات طبيعية مكونة واد األوريت وبقي وكان شالل األوريت تكون من.صنوبرأشجار ال
ويعترب شالل األوريت تابع للحديقة الوطنية تلمسان شيد فوق هذا الشالل جسر من  .1445مفروش قبل عودته للظهور يف 

 .ومسي بلقبه إيفيل  25الصلب للسكك احلديدية من قبل الفرنسي املشهور غوستاف إيفل صانع برج إيفل وذلك يف القرن 
سنة ولكن  04ملنطقة جافة بعد حتويل مساره حنو سد مفروش والذي أدى إىل جفاف الشالل مدة  كاد يصبح هذا املنبع العذب

 .السلطات احمللية وعت من خطر ذلك مما أدى إعادة احلياة الطبيعية هلذا املوقع املشهور
 :السياحة العالجية

كثر أمن  لالستشفاءتستخدم  اليتاحلمامات املعدنية و العيون الكربيتية   كما تشتمل معامل تلمسان على السياحة العالجية مثل
ف السائحني من أجل العالج من األمراض اجللدية أو من أجل الآيقصدها  اليتت املعدنية امن األمراض، حيث تكثر هبا احلمام

هذا اجللدية، ويقع  باألمراضوهو من املقاصد السياحية املشهورة خاصة لألشخاص املصابني ، غرارةام بو ا محونذكر منه االستشفاء
هذا احلمام  أنوالضرورية للعمل السياحي كما  كلم من عاصمة الوالية ويتمتع باملرافق االستقبالية الالزمة54على بعد  احلمام

 01ماء احلمام تبلغ درجة حرارته أنالكهروعالجية مع العلم  األدوات مثلاملتطورة واملستخدمة للعالج احلموي  باألجهزة مزود 
 ويتكون من بيكاربونات الكلور درجة مئوية

. 
 :والية تلمسانالتي استفادت منها المشاريع السياحية  -4

احمللية لقطاع السياحة على املدى املتوسط  اإلسرتاتيجيةتندرج يف إطار لقد استفادت تلمسان يف اآلونة األخرية من مشاريع عدة 
 :يف
دراسة و هتيئة منطقة التوسع السياحي لشاطئ مرسى بن مهيدي ومسكاردة و القيام بأشغال التأهيل لشاطئ الوردانية إلعادة   -

 .أشغال شاطئ أقلى التابع لدائرة هنني إمتامفتحه أمام املصطافني و 
 .لدية سيدي العبديلهتيئة احملطة املعدنية و احلموية لب  -
إذ  .إعادة تصنيف املؤسسات الفندقية ملنح كل مؤسسة عدد النجوم اليت تستحقها خللق نوع من التنافس و حتسني اخلدمة  -

إىل جنمة واحدة حسب  5فنادق و تصنيفها عن طريق منحها من  7قامت اللجنة املختصة بزيارة و تفتيش خالل السنة اجلارية 
فنادق أخرى قبل تصنيفها كما  24يرمي إىل زيارة  1421اخلدمات اليت تقدمها كل مؤسسة كما أن برنامج سنة طاقة و نوعية 

لإلشارة فان والية  .سرير 1144مؤسسة فندقية موزعة على خمتلف نواحي الوالية بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من  01أن يعد 
سريرا و قد صادف  885تقدر ب إمجاليةق جديدة بطاقة فناد 7من  1421 1422تلمسان قد استفادت يف املوسم 

 . "تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية"استالمها بالتظاهرة الدولية 
إعادة تأهيل برناجما طموحا يرمي إىل تثمني و  و من جهة أخرى فإن والية تلمسان قد سطرت يف إطار خمتلف العمليات اإلمنائية -

والسياحية التابعة للحظرية الوطنية من أجل ترقيتها و جعلها أقطابا جذابة لدعم و تنشيط احلركة العديد من املعامل الطبيعية 
نزهني للتمتع مبناظرها الساحرة املتقبل األعداد اهلائلة من السواح و السياحية بالوالية و من هذه املعامل تلك اليت كانت تست

اليت ( بلدية عني فزة)تدفقة و بركه املتناثرة عرب الوادي و مغارات بين عاد املشهور بشالالته امل" الوريط"الطبيعي مثل  ديكورهاو 
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و هذه العملية تندرج يف إطار تطبيق أهداف و مطامح املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آلفاق  . تعد حتفة طبيعية رائعة
مشاريع واعدة تعمل على جعل الوالية وجهة االستفادة من ة اهلائلة و عن طريق استغالل إمكانيات املواقع السياحي 1415

 .مفضلة لدى السواح من الداخل و اخلارج
 :الخالصة

بالرغم املؤهالت و املوارد السياحية اليت تزخر هبا السياحة الداخلية يف اجلزائر، إال أن مؤشرات القطاع السياحي الداخلي تبقى 
رد، و هذا ما يستدعي ضرورة التفكري يف سياسة السياحة الداخلية، وذلك بعيدة كل البعد عن قيمة و أمهية هذه املؤهالت و املوا

ممن خالل إعادة النظر يف القوانني و التشريعات اليت حتكم القطاع من جهة، و العمل بالتخطيط السياحي و إدخال تقنيات 
 .التسويق السياحي للتعرف باملنتج السياحي اجلزائري يف السوق العاملي من جهة أخرى

، من خالل قياس كفاءة و فعالية القطاع و جودة اخلدمة املقدمة للسياح من ا أن االهتمام بقياس األداء يف القطاع السياحيكم
 .شأنه إحداث تطورات كبرية باجتاه التنمية السياحية

تكوين املستمر لعمال جيب أيضا وضع سياسة تروجيية فعالة و واعية داخل البالد و خارجها و ملختلف الشرائح، و العمل على ال
 .القطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قائمة المراجع
                                                           

1 - Wilter Huinwiker : Le tourisme, caractéristiques principales,  AIEST, éditions Gurten, 
Berne1972. 

.21، ص2575السياحة احلديثة علما و تطبيقا، اهليئة العلمية املصرية للكتاب، مصر : حممود كامل - 2  



16 
 

                                                                                                                                                                                     
3 - Recommandations sur la statistiques du tourisme ONU-WTO série M No 82 (1994), 
chapitre 2, paragraphe 09.  

 .55 ، ص1442، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، " املفاهيم واإلسرتاتيجيات" إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية : سعيد حممد املصري -4
، 2555تنظيم وإدارة املنشآت السياحية والفندقية، املكتب العريب، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، :  السالم أبو قحفأمحد ماهر وعبد  -5

 .20.ص
النهوض بالسياحة يف اجلزائر كأحد شروط اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي، اجلمعية العلمية نادي الدراسات : صاحل فالحي. د - 6

 ..5-5-7ص. ادية كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة باتنةاالقتص
7http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D
8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9   (17-10-2012). 
8 - http://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/TourismAllOverWorld.htm (17-10-
2012). 

 . 27ص. ناقور، هاشم بن حممد بن حسني، أحكام السياحة و آثرها، دار ابن اجلوزي، السعودية - 9
 . 27ص. ناقور، هاشم بن حممد بن حسني،نفس املرجع السابق - 10
.20رقم 54للجزائر، نشرةوزارة السياحة، الديوان الوطين لإلحصائيات، اجملموعة اإلحصائية السنوية - 11  

التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين شامل ومتكامل، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، : عثمان حممود غنيم و بنيتا نبيل سعد -12
 .50 ، ص1441

13 - www.algeriantourism.com/articles.(11/04/2006). 
14

 -
http://www.elayem.com/2012/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8
%AA-%D8%A8%D9%80-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-
%D8%A8%D9%82%D8%B7.html 
 
15  -  http://www.egothismailia.com/?p=112#_ftn8 
 

دور اإلعالم االلكتروني في ترويج و تسويق المعالم األثرية التاريخية لمدينة تلمسان، : قدرية نوكل البندارى/ د .أ - 16

  .ة، إيجوتالمعهد العالي للسياحة و الفنادق باالسماعلي

 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/TourismAllOverWorld.htm
http://www.elayem.com/2012/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D8%B7.html
http://www.elayem.com/2012/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D8%B7.html
http://www.elayem.com/2012/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D8%B7.html
http://www.elayem.com/2012/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%82%D8%B7.html
http://www.egothismailia.com/?p=112#_ftn8

