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Abstract: 

The interest in modern methods in the process of marketing domestic tourism by Algerian 

state officials currently has more than one indication, perhaps one of them is in order to 

keep pace with the tremendous development taking place today in information and 

communication technologies, because it contributes significantly to the promotion of 

domestic tourism electronically, which makes the process of introducing tourism products 

In the different regions of Algeria, it is an easy and inexpensive process, in addition to its 

success in attracting and attracting tourists in a professional manner. In this regard, the 

Prime Minister, Ayman bin Abdel Rahman, announced the launch of the electronic gate: 

http://algeriatours.dz Algeria Tourist Routes, on 06/24/2022, the new investment law 

no.18-22 of 24/07/2022 stipulated the necessity of using modern technology and 

establishing a digital platform for the investor in the services and tourism sector. 

We simulated the reality of tourism and the means of marketing it in the state of Tebessa 

through the executive directorates: culture, tourism and the forest governorate, where we 

found in this study: the multiplicity and diversity of tourist attractions in Algeria, a lack of 

funding for tourism projects and a lack of electronic tourism promotion, the limited number 

of tourist websites and the few followers, in addition to the increasing interest of officials in 

the need to modernize sector and its digitization. 

Key Words: Tourism Planning, Tourism Investment, Tourism Promotion, Social 

Networking Sites, The Electronic Portal of Algeria’s Tourist Itineraies. 
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وي دور إلبوإبة إؤل  -https://algeriatours.dz-مسارإت إلجزإئر إلس اح ة إلمستحدثة:  ةلترو

ي إلجزإئر 81-22وقايون إإلستثمار إلجديد رقم: 
 
ي تسويق وتفع ل إلس احة ف

 
 ف

 

 بن مر   دمحم إلط ب

 إلجزإئر ، جإمعة إلوإدي ،د 

 مسنادي دمحم 

 إلجزإئر،  جإمعة إلوإديإلبإحث، 

 

 

 :إلملخص

ي عملية تسويق إلسيإحة ؤ
  إلدإخلية من قبل مسؤولي إلدولة إلجزإئريةن إالهتمإم بإألسإليب إلحديثة ف 

 
إ أكثر من له حإليإ

ي تكنولوجيإت  جل موإكبة إلتطور إلهإئلأأحدهإ من  داللة، لعل 
وإالتصإل، لكونهإ تسإهم  إإلعإلموإلحإصل إليوم ف 

وي      وبشكل كبث   ي إلثو
 للسيإحة إلدإخلية   ف 

 
ونيإ حية وبإلمنإطق ، ممإ يجعل عملية إلتعريف بإلمنتجإت إلسيإؤلكثو

فة، ؤضإفة إلمختلفة للجزإئر 
ّ
ي هذإ ؤ عملية سهلة وغث  مكل

إفية. وف  ي إستقطإب وجذب إلسيإح بطريقة إحثو
ل نجإحهإ ف 

 
 
إلرحمن عن إنطإلق إلبوإبة  من قبل إلسيد إلوزير إألول: أيمن بن عبد  إلصدد تّم إالعإلن مؤخرإ

ونيإإل كمإ إهتم قإنون  ، 42/64/4644إلجزإئر إلسيإحية وذلك بتإري    خ: مسإرإت   http://algeriatours.dz : ةلكثو

ي  86-44إالستثمإر إلجديد رقم 
ورة إستعمإل وسإئل إلتكنولوجيإ إلحديثة ووضع  42/65/4644إلمؤرخ ف  بض 

ي قطإع إلخدمإت وإلسيإحة.  منصة 
  رقمية للمستثمر ف 

ي تسويقهإ، مع 
 
ي إلمفإهيم إلمتعلقة بإلسيإحة وإلوسإئل إلتكنولوجية إلمسإهمة ف

 
لقد جإءت درإستنإ هذه للبحث ف

ي والية تبسة و  لوإقع محإكإتنإ 
ونيبرإز إلموإقع إإلؤإلسيإحة ف  ي تسويق إلسيإحة إلدإخلية فيهإ من خإلل  ةلكثو

إلمسإهمة ف 

ي درإستنإ هذه إل: تعدد وتنوع إلمعإلم إلسيإحية سيإحة ومحإف إلمديريإت إلتنفيذية: ثقإفة، 
ظة إلغإبإت، حيث توصلنإ ف 

ي تمويل إلمشإري    ع إلسيإحية، 
ي إلجزإئر، نقص ف 

وي      إلسيإحي إإل ف  ي غيإب إلثو
وي  ونيإإل، محدودية إلموإقع لكثو  ةلكثو

ورة  تزإيد إهتمإم إلمسؤولي   إلجزإئريي   ؤل  إلسيإحية وقلة عدد متتبعيهإ ؤضإفة  . عضنة إلقطإع إلسيإحي ورقمتنهبض 

، بوإبة : إلكلمات إلمفتاح ة ؛ موإقع إلتوإصل إالجتمإعي ؛ تروي      سيإحي ، إستثمإر سيإحي ونيتخطيط سيإحي  ةؤلكثو

 .لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية
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 مقدمة: إل

 
 
ي  4644من شعإر وزإرة إلسيإحة وإلصنإعإت  إلتقليدية وإلعمل إلعإئلي لسنة  إنطإلقإ

ي للسيإحة ف 
لليوم إلوطن 

ي صيفك جزإئري، ؤضإفة 43إلجزإئر وإلذي يصإدف: 
ّ

ؤقإمة إلعديد ؤل  جوإن من كل سنة، وإلذي كإن يحمل عنوإن: خل

ي إل 
ي إلجإمعإت إلجزإئرية للملتقيإت إلعلمية ف 

ي من مخإبر إلبحث ف 
ي ف  إتيي  ي تتنإول إلسيإحة كقطإع إسثو

ة وإلنو ونة إألخث 

ن هنإك إهتمإم وإضح من قبل سلطإت إلدولة وإلمؤسسإت إلبحثية للنهوض بإلقطإع أإدية، يتضح إلتنمية إالقتص

  ، حنو إلسيإحي وبإلخصوص إلسيإحة إلدإخلية وجعله يتمإشى و إلركب إلحضإري و إلعإلمي 
 
 يكون رهإن إلغد وقطإعإ

 مزده
 
ي إلمستقبل، وال يتحقق ذلك  رإ
ال بتذليل صعوبإت وتحديإت إليوم بإستثمإر إلمعإلم إلسيإحية وتوفث  إلفرص ؤف 

ورية إلنشإء مؤسسإت سيإحية قإدرة عل إستقطإب وجذب زبإئن يكون لهم إلوالء لخدمإت تلك إلمؤسسإت  إلض 

 إلسيإحية. 

، عملت إلسلطإت إلمحلية وكّل حسب ومن أجل تحقيق إألهدإف إلتنموية إلمرتبطة بإلقطإع إ لسيإحي

ي صنإعة  تجسيد وتنفيذؤل  إختصإصإتهإ 
إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية بإستغإلل إلمعإلم إلسيإحية وتنشيطهإ ف 

ي إلمنطقة وخلق فرص سيإحية وإعدة، وبذلك تزيد 
سيإحة دإخلية مستدإمة، وذلك بإستغإلل عوإمل إإلنتإج إلمتوفرة ف 

ي إلوعي 
ي يمكن تحصيلهإ من جهة أخرى،  ف 

 ن إلتطور إلهإئلأكمإ إلسيإحي وإلطلب عليهإ من جهة، وإلرفع من إإليرإدإت إلنو

ي تكنولوجيإت 
وي      للسيإحة إلدإخلية عث   إإلعإلموإلحإصل إليوم ف 

ي إلثو
نتوإالتصإل يؤثر ويسإهم وبشكل كبث  ف   إإلنثو

، ممإ يجعل عملية إلتعريف بإلمنتجإت إلسيإحية وبإلمنإطق إلمختلفة للجزإئر  ومختلف موإقع إلتوإصل إالجتمإعي

فة، ؤضإفة
ّ
إفية، ؤل  عملية سهلة وغث  مكل ي إستقطإب وجذب إلسيإح بطريقة إحثو

ونيإإلعل غرإر إلبوإبة نجإحهإ ف  : ةلكثو

ي أعلن عن إنطإل
 مسإرإت إلجزإئر إلسيإحية وإلنو

 
/ 42/64إلسيد إلوزير إألول: أيمن بن عبد إلرحمن بتإري    خ:  قتهإ مؤخرإ

إتيجية تسويق وجهة إلجزإئر وإلمنجزة  4644 ي إلمركز  إلدولي للمؤتمرإت بإلجزإئر إلعإصمة بمنإسبة إستإلم إسثو
ف 

ي  86-44بإلتعإون مع منظمة إلسيإحة إلعإلمية، كمإ أن قإنون إالستثمإر إلجديد رقم 
كإن من   42/65/4644 وإلمؤرخ ف 

بي   أهدإفه تعميم إستعمإل إلتكنولوجيإت إلحديثة، وضمإن تسيث  إلمنصة إلرقمية للمستثمر من قبل إلوكإلة إلجزإئرية 

ي أنشئت بموجب هذإ إلقإنون. 
قية إالستثمإر وإلنو  لثو

نتن إنتشإر ؤ ونيإإلومحركإت إلبحث وإلموإقع  إإلنثو ي  ةلكثو
طإلقهإ سيجعل ؤوإهتمإم إلسلطإت إلعمومية ف 

 
 
ي إختيإرإتهم وأكثر معرفة من ذي قبل بإألمإكن إلسيإحية وخصإئصهإ، فيصبح أكثر طلبإ

لهإ وأصعب  إلموإطني   أكثر دقة ف 

ي ؤقنإعه، فيمكن للفرد 
ونيإإلإلموإطن تصفح إلموإقع أو  ف  ر كمإ يكون لديه إلقدرة عل درإسة إلعروض وإالسعإ  ةلكثو

ي يكون للمستثمر إلسيإحي إلربط إإل إلمقدمة وإلمقإرنة بينهإ، كمإ 
وي  بمؤسسإت إلدولة، ممإ يستوجب إعتمإد تسويق  لكثو

ي إلمؤسسإ
إلموإطني   وتوجيههم نحو أو  جل إلتأثث  عل سلوكيإت إالفرإد أت إلسيإحية إلعمومية وإلخإصة من رقمي ف 

 أجإنب. أو  كإنوإ محليي     إلسيإحة إلدإخلية وكذلك جلب إلمستثمرين سوإء

 

 مشكلة إلبحث: 

هميتهإ، مخطط إلتهيئة أهيم إلنظرية: إلسيإحة إلدإخلية و لقد جإءت درإستنإ هذه بهدف إلتطرق لبعض إلمفإ

ونيإإلإلسيإحية، قإنون إالستثمإر إلجديد وإلسيإحة  ، إلسيإحة وإلتسويق ةلكثو وي      إلسيإحي ، إلثو ، إلتسويق إلسيإحي
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، موإقع إلتوإصل إالجتمإعي وإلبوإبة  ونيإإلإلرقمي ي تفعيل إلسيإحة إلدإخلية ،   ةلكثو
لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية ودورهمإ ف 

ي 
ورية لتنمية سيإحية دإخلية مستدإمة ف  ي مختلف إلموإرد وإلمعإلم إلسيإحية وعنإرص إإلنتإج إلض 

كمإ سيتم إلبحث ف 

ي يجب إالهتمإم بهإ  والية تبسة، ومعرفة إلوسإئل إلمستخدمة
ي إلتعريف بإلمنشآت إلسيإحية، كمإ سنبي ّ  إلعنإرص إلنو

ف 

 
ا
ي إلجزإئر، ومن أجل إلوقوف عل ذلك إلهدف تّم تحديد  مستقبل

لتنشيط وتروي      أكثر فعإلية للسيإحة إلدإخلية ف 

ونيإإلمإ دور إلبوإبة إإلشكإلية إلتإلية:  إالستثمإر  وقإنون-https://algeriatours.dz-لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية ةلكثو

ي إلجزإئر؟ 22-18رقم: 
ي تفعيل وتسويق إلسيإحة ف 

 ف 

 لتندرج تحت هذه إإلشكإلية إألسئلة إلفرعية إلتإلية: 

ي إنتهجتهإ -
ي إلتنمية إالقتصإدية إلمستدإمة؟ مإ إلمخططإت إلتنموية إلنو

مإ إلمقصود بإلسيإحة إلدإخلية، ومإ دورهإ ف 

؟ ومإ أهدإف ومبإدئ قإنون إالستثمإر إلجديد إلجزإئر  ي تفعيل إلسيإحة  86-44للنهوض بإلقطإع إلسيإحي
ومإ دوره ف 

 إلرقمية؟

؟ مإ عنإرص مزيجه؟  ومإ إلمقصود بإلتسويق إلرقمي للسيإحة ومإ دوره؟-  مإ إلمقصود بإلتسويق إلسيإحي

؟ ومإ إلبوإبة - ونيإإلمإ موإقع إلتوإصل إالجتمإعي  إت إلجزإئر إلسيإحية؟ ومإ دورهمإ؟لمسإر  ةلكثو

ي والية تبسة؟ مإ تحديإتهإ؟ مإ تطلعإت مسؤوليهإ؟-
 مإ وإقع إلسيإحة ف 

 

ي بحثنإ هذإ أهدإف إلبحث: 
 تحقيق مجموعة من إألهدإف أهمهإ: ؤل  سعينإ ف 

ونيإإلتقديم مفإهيم ومعإرف تخص إلبوإبة -  إلسإبقة وكل مإ يتعلق بهإ؛ ةلكثو

ونينشى وتعميق فكرة وضع وإستخدإم منصإت  - ي أنشطة منظمة إأل  ةؤلكثو
أو  عمإل سوإء كإنت عإمةالستخدإمهإ ف 

 خإصة؛

 تقديم تصور لقإنون إالستثمإر إلجزإئري إلجديد؛-

- 
 
ي إلجزإئر، والية تبسة "أنموذجإ

: ثقإتشخيص وإقع إلسيإحة ف  فة، " من خإلل مقإبلة إلمدرإء إلتنفيذيي   للقطإع إلسيإحي

 سيإحة ومحإفظة إلغإبإت. 

 

: تكمن أهمية بحثنإ  أهم ة إلبحث:   هذإ فيمإ يلي

ونيإإلتقديم للسإدة إلمشإركي   وإلقّرإء مفهومإ للبوإبة -  لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية، دورهإ وكيفية إلولوج إليهإ؛ ةلكثو

، من  86-44تقديم فرصة إالستثمإر لألجإنب من خإلل قإنون إالستثمإر رقم:  - فتح آفإق جديدة لإلستثمإر إلسيإحي

، وفتح منصة رقمية للمستثمر؛أو  إلمحلي  ي  إالجنن 

ي إلمؤسسإت إلسيإحية إلعمومية وإلخإصة للتأثث  عل سلوكيإت إالفرإد.  -
ورة إعتمإد تسويق رقمي ف   رص 
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ي إلتحليلي منهج ة إلبحث: 
ي بحثنإ هذإ فقد إعتمدنإ عل إلمنه  إلوصف 

 لغرض إإلجإبة عن أمإ إلمنه  إلمإلئم ف 

تحليل ؤجإبإت أسئلة إلمقإبلة إلخإصة بإلمدرإء إلتنفيذيي   إلمشإر ؤل  إإلشكإلية إلرئيسية وإلتسإؤالت إلفرعية، ؤضإفة

 
 
 .ؤليهم سإبقإ

 

: إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة ؤل  عل ضوء مإ سبق قسمنإ بحثنإ  محاور إلبحث:  ي
أربعة محإور أسإسية عل إلنحو إليو

ي إلجزإئر؛ إلسيإحية
 ف 

ي والية تبسة: وإقع، تحديإت وآفإق.  إالستثمإر إلسيإحي وإلرقمنة؛ إلتسويق إلرقمي للسيإحة
 إلدإخلية؛ إلسيإحة ف 

ي إلجزإئر
 
 إلمحور إألول: إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلس اح ة ف

ي وعل رأسهإ إلقطإع إلسيإحي 
، فإلقطإع إلسيإحي لم لقد أصبحت إلدول إليوم تهتم إهتمإم كبث  بإلقطإع إلخدمإيو

 
 
  يعد مجرد نشإطإ

 
ي إأل  ترفيهيإ

 لؤلنسإن منحض ف 
 
ه فقط، فقد إحتلت إلسيإحة مكإنإ ب وإلتث     كل وإلشى

 
إ بإلنسبة  متمث  

ي 
ي لمعظم دول إلعإلم لألهمية إالقتصإدية إلنو

صإلح إقتصإديإت إلعديد من إلدول مثل ؤ تكتسيهإ، فقد نجحت إلسيإحة ف 

 .، صفحة ب(4686)زير،  إسبإنيإ وإلصي   

 
 
، إالجتمإعي أمن  وإعتبإرإ وبولوجيإ )علم إالنسإن( إلعلم إلذي يهتم بدرإسة إلبشى من إلجإنب إلطبيعي ن علم إالنثر

ي إلمجإالت: إالجتمإعية، إإنسإن، أعمإله و ن خإلل محإولة لفهم سلوكيإت إإل وإلحضإري، م
لثقإفية، نتإجإته إلمختلفة ف 

علمإء  نه لم يهتمؤ، ف (4644)ويكيبيديإ،  ثإره إلمإدية وإلمعنوية عث  إلزمإن وإلمكإنآنو إللغوية، إلحيوية وح

وبولوجيإ بإلسيإحة  ون نونث   ؤإالنثر وبولوجيإ مثل ثث 
، حيث لفت إنتبإه بعض علمإء إالنثر ي

ال بعد ستينيإت إلقرن إلمإض 

ي 
وبولوجيإ ؤل  عل وجه إلخصوص إنتبإههم إلمهن   .(4648)حوإمدة،  إلسيإحية آنذإكإلظإهرة إألنثر

تعدى مفهوم إلسيإحة ليشمل إبعإد إلتنمية إلمختلفة، إالقتصإدية، إالجتمإعية، وإلبيئية وحنو إلس احة إلدإخل ة:  .8

، و  جل تحقيق إلتنمية إلشإملةألسيإحية عل كل جوإنب إلقطإع من ثرت إالنشطة إأة، فقد إلسيإسي ، بن لخض  ي )شنن 

 .(841، صفحة 4687عبد ئل، 

  :تختلف إلتعإريف بإختإلف إلعلمإء وإلمدإرس إلفكرية وبحسب إلمنظور إلصنإعي  مفهوم إلس احة إلدإخل ة

 وإألنظمة وحسب إلهيئإت وإلمنظمإت إلدولية إلمختلفة من بينهإ: 

: إنتقإل إأل تعريف إلمنظمة- ة زمنية تزيد عن فرإد من إلعإلمية للسيإحة هي سإعة  42مكإن لخر ألهدإف مختلفة ولفثو

 وتقل عن سنة. 

 أتعرف إلسيإحة عل كمإ  -
 
ي وهي  نهإ: "حركة إجتمإعية تتم إختيإريإ

ي وإلعقلي وإلبدي 
فيه وإالستمتإع إلذهن  وب  هدف إلثو

،  دد طإقإتهم"نشطتهم وتتجأفرإد وإلجمإعإت وتتنوع لي إالجتمإعي وفيهإ تتسع آفإق إألإلمحور إلرأسمإ ي
) عيسإوي و مبن 

 (846، صفحة 4684

 :  وعند إلوقوف عند تعريف إلمنظمة إلعإلمية للسيإحة نجد عنإرص محددة لتكون هنإك سيإحة وهي

 إالنتقإل: وهنإ نفرق بي   إلسيإحة إلدإخلية وإلسيإحة إلخإرجية؛-

...إلخ؛- ي
، بين  ي

، ثقإف  ي
، ريإض  ي

: دين   إلهدف: هنإ نجد تنوع سيإحي
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سإعة يعتث  نزهة، وعندمإ يفوق إلسنة يكون ؤقإمة، غث  ذلك يكون سيإحة،  42إلمدة إلزمنية: فإالنتقإل عندمإ يقل عن -

ي للدولة إلجزإئرية. أمحلية يجب أو  فحنو تكون سيإحة دإخلية
ّ  إلجغرإف  ي إلحث 

ي حدود وف 
حإل ف   ن ينحض إالنتقإل وإلثو

 

 نهإ أقتصإدية، إجتمإعية، ثقإفية، كمإ إلدإخلية أهمية بإلغة وعل جميع إألصعدة: إللسيإحة  :أهم ة إلس احة إلدإخل ة

وإلدولة، فيمكن إعتبإرهإ: مورد أسإشي لخزينة إلدولة؛ فرصة لإلستثمإر بإلنسبة للموإطني    بإلفرد وإلمجتمع تعن  

وإلعمل عل إلدفإع عنه؛ مسإهمة  إألجإنب؛ نشإط لتعريف إلموإطني   بإلمعإلم إلسيإحية لغرس حب إلوطنأو  إلمحليي   

ي إلمنإطق؛ موفرة 
ي إلنمو إالقتصإدي؛ مطورة للبن  إلتحتية وتنوع إلخدمإت إلمقدمة ف 

ي رفإهية إلفرد وإلمجتمع وزيإدة ف 
ف 

 .  لفرص إلعمل للسكإن إلمحليي  

ي إلتنمية إل :(816-847، صفحة 4648)حإج ، حليمي ، و صبإن أسمإء،  كونهإ ؤل   ؤضإفة
محلية تسإهم ف 

ي تحقيق نمو 
ي محليإت مختلفة، يسهم هذإ ف 

وإلعمرإنية وذلك عن طريق تنمية منإطق جديدة للجذب إلسيإحي ف 

ي توزي    ع إلدخل إلقومي بي   إألقإليم إلسيإحية إلمختلفة؛
ي تحقيق إلعدإلة ف 

تظهر  متوإزن عل مستوى إالقتصإد إلكلي وف 

تلوثهإ، الن إلبيئة إلنظيفة وإلجميلة هي أو  وإالرتقإء بهإ ومنع تدهورهإ أهمية إلبيئة وبيإن كيفية إلحفإظ عل مكونإتهإ 

 أو  إلمإدة إألولية للنشإط إلسيإحي 
 
ي قيإم إلنشإط إلسيإحي عمومإ

 .هي عإمل رئيسي ف 

ال ؤذإ تم ؤال تتحق تنمية سيإحية مستدإمة  هدإف ومرتكزإت، مرإحل ورهإنإت: أإلمفهوم،  مخطط إلتهيئة إلس اح ة:  .4

نشإء مؤسسإت ؤفإلدولة تعمل عل  إلتخطيط لهإ من حيث إلموإرد وإلتمويل وإلجإل إلزمنية إلمحددة لتلك إلتنمية،

ي تهتم بإلمنت  إلسيإحي وبإختإلف طبيعته، ويكون 
مهتمة بإلنشإط إلسيإحي من خإلل إالهتمإم بإلصنإعة إلسيإحية إلنو

، ذلك بمزج مجموعة عوإمل وإلتنسيق فيمإ بينهإ إلضإ ، ترفيهي ي إلسوق إلمحلية وإلوطنية يكون: سيإحي
فة منت  جديد ف 

.... إلخ، وذلك من خإلل مخططإت للتهيئة إلسيإحية، ي ، عإلح   إستجمإمي

  :ي إلجزإئر
 
ي إلجزإئر عل مجموعة من إلعوإمل وإلمقومإت نذكر منهإ مقومات إلس احة ف

 ترتكز إلسيإحة إلدإخلية ف 

ي إلظروف إلمنإخية وتمإيز إلفصول، (464-468، صفحة 4687)شعإلل و رإتول، 
: إلمقومإت إلطبيعية: وتتمثل ف 

ي إلجوإنب إلتإريخية، كإلثإر، إلمعإلم، 
ية: وتتمثل ف  حمإمإت معدنية...إلخ أي كل مظإهر جذب إلسيإح؛ إلمقومإت إلبشى

وتشمل كل إلمرإفق، إلوسإئل، إلهيإكل إلثقإفة، إالطإلل، إلفنون إلشعبية إلمختلفة.... إلخ؛ إلمقومإت إلمإلية وإلخدمية: 

 من، إلصحة، إالتصإالت، إلفندقة، إلبنوك.... إلخ. قة للنشإط إلسيإحي من موصإلت، إأل وإلخدمإت إلمرإف

  :آفإق يعتث  إلمخطط إلتوجيهي للتنمية إلسيإحية  مفهوم إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلس اح ة

4616(SDAT) 
 
  لسيإسة جديدة تبعتهإ إلدولة مرجعإ

 
ي آفإق  إلجزإئرية ويعد جزءإ

ي لتهيئة إإلقليم ف 
من إلمخطط إلوطن 

4616(SNAT)  ي  64-68عدإده وتحديد معإلمه بإلقإنون ؤوإلذي تقرر
، 4687)عوينإن،  4668ديسمث   84إلمؤرخ ف 

 .(843صفحة 

ي تعكس لنإ مبتع  إلدولة فيمإ يخص إلت
تحقيق توإزن إجل أنمية إلسيإحية إلمستدإمة وذلك منفهو إلمرآة إلنو

ي ؤطإر إلتنمية إلمستدإمة، تعطي 
ي إالجتمإعي وإلفعإلية إالقتصإدية وإالستدإمة إلبيئية، ولهذإ إلسبب وف 

ي يشمل إلرفو
ثإلير

 . ي
إب إلوطن  ي كإفة إلثو

إتيجية للتهيئة إلسيإحية ف   إلدولة توجيهإت إسثو
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ي إلوالية جإنب من إلمخطط 
ي آفإق ويمثل إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية ف 

إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية ف 

ي 4616
ولقد تم فيهإ  والية، 26، حيث يشكل خريطة طريق لتسييح إلوالية عل إلمدى إلقريب وإلمتوسط وإلبعيد ف 

ي ؤؤطإلق إلمخطط، تم 
ي والية وإحدة، 25نجإز إلمخطط ف 

 والية وال يزإل قيد إلدرإسة ف 

 

  :(4644)وزإرة إلسيإحة،  ومرتكزإته كمإ يلي يمكن توضيح أهدإفه  أهدإف ومرتكزإت إلمخطط: 

  :ي تنمية إالقتصإأهدإف إلمخطط
إك ؤد وكبديل لقطإع إلمحروقإت؛ ضمإن جعل إلسيإحة قطإع مسإهم ف  شى

قية إلسيإحية وإلبيئية؛ تثمي   
إلقطإعإت إألخرى كقطإع إالشغإل إلعمومية، قطإع إلفإلحة وقطإع إلثقإفة؛ توفيق بي   إلثو

إث،  ي إلثو
ي وإلدين 

 تحسي   صورة إلجزإئر بصفة عإمة. ؛ إلثقإف 

  :تثمي   إلوجهة إلجزإئرية لزيإدة إلجإذبية وتنإفس إلجزإئر؛ تطوير إألقطإب وإلقرى إلسيإحية  مرتكزإت إلمخطط

ة) ي PQT( من خإلل ترشيد إالستثمإر وإلتنمية؛ نشى مخطط جودة إلسيإحة)POTإلمتمث  
ي إلسيإحة بإالندمإج ف 

( كإلتمث   ف 

إكة بي   إلقطإعي   إلعإم وإلخإص  إإلعإلمإلتكوين، إالرتقإء بإلتعليم، وإالنفتإح عل تكنولوجيإت  -وإالتصإل؛ مخطط إلشى

 مخطط تمويل إلسيإحة. 

 

 2202مرإحل ورهايات إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلس اح ة آفاق: 

  :مرإحل إعدإد إلمخطط 
 
وإلجهوية وإلوطنية،  من إلتشخيص إلمعمق ومن خإلل نقإشإت إلملتقيإت إلمحلية إنطإلقإ

ي ؤليتم بعدهإ 
ى للسيإحة، وهذه إلمرإحل تتمثل ف  ح إلرهإنإت إلكث  : (146، صفحة 4687) مشثو و عوينإن ،  برإز وشى

إتيجية حصيلة تشخيص إالتجإهإت إلعإلمية، لؤلشكإلية وإلرهإنإت؛  برإم  إلعمل ذإت إألولوية؛ ؛تحديد إلتوجهإت إالسثو

إتيجية إإلنجإز وإلمتإبعة.   تحديد إسثو

  تم ؤحصإء خمسة رهإنإت للتحول إلسيإحي ومسإهمته : 2202رهايات إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلس اح ة آفاق

ي تحقيق تنمية سيإحية مستدإمة، وذلك من إنعكإسإتهإ عل بقية إألنشطة ومن هذه إلرهإنإت
، 4681)عوينإت،  ف 

 :(471صفحة 

تبة إلدفع وسإئل من إلموإرد : كزيإدةإإلقتصادية إلرهايات- ي وإلثإر إلمثو إن عل إلخإرح   إلمدفوعإت.  مث  

ة فرص : كتوفث  إلتشغ ل حول إلرهايات- ة بطريقة كبث  ة.  غث  أو  مبإشى  مبإشى

 إلمإدية.  وغث   إلمإدية إلموإرد تثمي    عل إلسيإحة تعمل إلمحل ة:  وإلتنم ة إلجهوية إلتهيئة رهايات-

إث تثمي    عل إلسيإحة تعمل إلثقإفإت؛ بي    وحوإر سإلم عإمل إلسيإحة ثقاف ة:  رهايات- .  إلثو ي
 إلثقإف 

  إلسيإحة تحمل إلس اح ة:  إلجزإئر صور تحسي    رهايات-
 
  رهإنإ

 
ي  وإلمتمثل مهمإ

 صورة إلجزإئر.  تحسي    ف 

 

  :إكة فإلبد من تفإعل كل إلمستثمرين إلخوإص وإلعموميي   ووضع جل تفعيل إلسيإحة إلمحلية أمن  مخطط إلشر

ي ؤدإرة
هيئة وإحدة، لذلك إعتمد أو  مخطط لهم، والبد من جمع إلمعنيي   بإلجإنب إلسيإحي عل إلمستوى إلمحلي ف 
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ي إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية آفإق 
ة ف  إكة كركث   دون ، فإل يمكن تصور تنمية دإئمة للسيإحة 4616مخطط إلشى

 :(287، صفحة 4686)عمإري و بوعنإقة،  تعإون فعإل عمومي وخإص، ويكون ذلك إلتعإون من خإلل

 يكون فيهإ مديريإت إلوالئية للسيإحة إلوسيط إلرئيسي مجلس إلتنم ة إلس اح ة وإلوكاإلت إلتجارية إلس اح ة :

، منهإ إلوكإلة إلوطنية للتنمية إلسيإحية) ي
متعإملون إلمحليون، وعليه يتوجب تعزيز كل ( وإلANDTعل إلمستوى إلوطن 

: مكينهإ من إالستجإبة للمهمتي   إأل مديرية لت ، مخطط نوعية إلسيإحة وترقية إالستثمإر إلسيإحي  سإسيتي   إلجديدتي  

، أصحإب إلفنإدق، وكإالت إلسفر.... إلخ. إبتشجيع فضإء إلنقإش وإلتفكث  و  إك إلمتعإملي   إلموجودين من منتخبي    شى

 ي للتنم ة إلس اح ة:  إلمجلس
ي إلميدإن،   إلوإلئ 

في   ف 
وهو فضإء للحوإر وإلتفكث  بهدف إستشإري، يجمع إلمحثو

ي إلخدمإت، وكإالت إلسفر، ومن كأصحإب إلفنإدق، عإ
وري إمتإلك تمثيليإت منظمة عل أرض  جل ذلك يكون من إلض 

، و شكل جمعيإت ونقإ إلمتعإملي   إلرئيسيي   إلمعنيي   بتهيئة وتنمية ن يكون من ضمن أبإت مهنية عل إلمستوى إلمحلي

شغإل إلعمومية، إلطإقة، إالتصإل، إلثقإفة وإلمؤسسإت إلمعنية، سونلغإز، عل إلمستوى إلوالية: مديرية إأل  إلسيإحة

 .  إلجزإئرية للميإه، ديوإن إلتطهث 
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: إإلستثمار إلس احي  ي
 وإلرقمنة إلمحور إلثائ 

ي مخطط إلتهيئة إلسيإحية. يعتث  إالستثمإر 
 جزء مهم ف 

8 : إلمحإفظة وتطوير قدرة إلجذب ؤل  هو ذلك "إالنفإق عل إألصول إلثإبتة إلذي يهدف .مفهوم إإلستثمار إلس احي

ي محورينأو  عل مستوى إلوجهة إلسيإحية
، ويكون إالستثمإر إلسيإحي ف  ، 4686)عمإري و بوعنإقة،  إلمرفق إلسيإحي

 :(177صفحة 

ي  إالستثمإر -أ
إت ف   إإلقإمة، وإإلعإشة خدمإت :أسإسية هي  قطإعإت ثإلثة يشمل حيث إلسيإحية، وإلهيإكل إلتجهث  

فيه،  إالتصإل؛ وخدمإت إلنقل، خدمإت وإلثو

وة -ب إث موإقع وتشمل إلسيإحية إلثر ي  إلثو
ي  إلثقإف 

إث وموإقع وإلتإريي   .إلطبيعي  إلثو

 

 (4644)رئيس إلجمهورية،  86-44ن قإنون إالستثمإر إلجديد رقم: أ :81-22إإلستثمار إلجديد إلس احة وقايون  .2

 : ي
لمإن بغرفتيه وإلمؤرخ ف    بي   ثإلث أصنإف من إالستثمإرإت: نظإم  42/65/4644وإلذي صإدق عليه إلث 

ّ
مث 

إلقطإعإت، نظإم إلمنإطق ونظإم إالستثمإرإت إلمهيكلة، كمإ إهتم بإلسيإحة وإعتث  إنشطتهإ قإبلة لإلستفإدة من نظإم 

إت جبإئيه  من هذإ إلقإنون، فهي  44إلقطإعإت وذلك حسب نص إلمإدة  بذلك تستفيد إستثمإرإتهإ زيإدة عل تحفث  

، كمإ  45ل وذلك حسب نص إلمإدة ثنإء إالستغإلأديد من إلمزإيإ أثنإء إإلنجإز و وشبه جبإئيه وجمركية تستفيد من إلع

 هتم هذإ إلقإنون بإقتصإد إلمعرفة ووسإئل إلتكنولوجيإت إلحديثة، وهو بذلك يعمل عل تشجيع إالستثمإر تحإ
 
 قيقإ

ضمإن تنمية ؤقليمية  : تطوير قطإعإت إلنشإطإت ذإت إألولوية وذإت قيمة مضإفة عإلية؛)4إلمإدة  (لألهدإف إلتإلية

ي وتطوير  تثمي   إلموإرد إلطبيعية وإلموإد إألولية إلمحلية؛ مستدإمة ومتوإزنة؛ ؤعطإء إألفضلية للتحويل إلتكنولوح 

ل إلتكنولوجيإت إلحديثة؛ تفعيل إستحدإث منإصب إلشغل إلدإئمة وترقية  تعميم إستعمإ إالبتكإر وإقتصإد إلمعرفة؛

ية؛ ي وقدرته عل إلتصدير.  كفإءإت إلموإرد إلبشى
 تدعيم وتحسي   تنإفسية إالقتصإد إلوطن 

ي يسعي إلقإنون
أو  حرية إالستثمإر: كل شخص طبيعي  (:1ترسيخهإ فهي كمإ يلي )إلمإدة ؤل  أمإ إلمبإدئ إلنو

ي 
، مقيمأو  معنوي، وطن  ي ي إختيإر إستثمإره؛أو  أجنن 

ي إلتعإمل مع إالستثمإرإت.  غث  مقيم، هو حر ف 
 إلشفإفية وإلمسإوإة ف 

بإلرقمنة إهتمإم وإضح ورصي    ح،  86-44إهتم قإنون إالستثمإر رقم وإلرقمنة:  81-22.قايون إإلستثمار إلجديد رقم 0

ي مإدته 
ف ف 

ّ
قية إالستثمإرإت بإلتنسيق مع إإلدإرإت وإلهيئإت إلمعنية عل ضمإن تسيث   86حيث كل

إلوكإلة إلجزإئرية لثو

: توفث  كل من هذإ إلقإنون أهدإف إلمنصة إلرقمية للمست 41إلمنصة إلرقمية للمستثمر، ولقد بّينت إلمإدة  ثمر كمإ يلي

إت وإلمزإيإ إلمرتبطة بإالستثمإر وكذإ إإلجرإءإت  إلمعلومإت إلإلزمة ال سيمإ فرص إالستثمإر، إلعرض إلعقإري وإلتحفث  

نتذإت إلصلة؛ ؤزإلة إلطإبع إلمإدي عن جميع إإلجرإءإت؛ إلقيإم بوإسطة  بجميع إإلجرإءإت إلمتصلة بإالستثمإر؛  إإلنثو

  تشكل أدإة توجيه
 
ة إالستغإلل. أمن تسجيلهإ و  ومرإفقة لإلستثمإر ومتإبعتهإ إنطإلقإ  ثنإء فثو
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ي إلجزإئر
 
 إلمحور إلثالث: إلتسويق إلرقمي للس احة إلدإخل ة ف

ي زيإدة 
حنو تكون إلسيإحة إلدإخلية فرصة للموإطني   للتعرف عل بلدهم وإستكشإفه، كمإ يكون لهإ دور مهم ف 

وإلدخل إلسيإحي وخفض نسب إلبطإلة، سيمإ لدى إلمجتمعإت إلمحلية مإ يجعلهإ عل رأس إالستثمإرإت إلسيإحية 

ورة إللجوء ي تعود بإلنفع عل هذه إلمجتمعإت، وهذإ مإ يستوجب رص 
ويجية ؤل  إلقطإعإت إالقتصإدية إلنو إلحمإلت إلثو

إم  إلسيإحية وتطويرهإ ممإ يدفع طلب عليهإ وذلك بإستهدإف جميع فئإت تنشيط إلسيإحة إلدإخلية وزيإدة إلؤل  وإلث 

 إلمجتمع وإلعمل عل تلبية رغبإتهم إلمختلفة. 

8.  :   إلتسويق إلس احي
 
 يعتث  إلتسويق إلسيإحي "مجموعة من إلنشإطإت إلمنظمة تقوم بهإ إلمؤسسة إلسيإحية ؤقليميإ

 
 
ّ  بخدمإتهإ بهدف ومحليإ إشبإع إذوإق إلمتلقي   وجذب إلرغبة  لتحديد أسوإقهإ إلمستهدفة، ومعرفة بيئتهإ ومحإولة إلتمث 

ي إلسيإحي من إلعنإرص إلتإلية
ي إلسيإحة" ويتكون إلمزي      إلتسويفو

،  ف  : إلمنت  إلسيإحي وكل مإ (64، صفحة 4648) زإغث 

هو إلمكإن أو  إلتوزي    ع إلسيإحي  قيمة إلخدمة إلسيإحية إلمقدمة؛أو  إلسعر إلسيإحي  ستعرضه إلمؤسسة إلسيإحية؛

؛وإلوقت  وي      إلسيإحي  إلمنإسب إلذي يتم فيه عرض إلمنتوج إلسيإحي إتصإل أو  أسلوب جذب إلسإئح؛ إالفرإد أو  إلثو

 مقدمي إلخدمة وإلسّوإح؛
طريقة تقديم إلخدمة إلسيإحية بوإسطة إلوسإئل وإألجهزة؛ أو  إلعمليإت وتوإصل سلس بي  

 دمإتهإ. إلدليل إلمإدي وهو إلمحيط إلذي تقدم فيه إلمؤسسة إلسيإحية خ

4.  : ي بإلتنشيط إلسيإحي ب إلتنش ط إلس احي
إلخدمة إلسيإحية لزيإدة إلطلب أو  وإلتعريف بإلمنت  إلسيإحي  إإلعإلم"يعن 

 توفث  كل إلسبل إلظهإر إلمنت  بشكل جذإب ووإقعي بعدة أسإليب ووسإئل"ؤل  إلخدمة، ؤضإفةأو  عل هذإ إلمنت 

 .(453، صفحة 4687)شعإلل و رإتول، 

0 .  : وي    ج إلس احي ي إلسيإحي ومن  إلرو
وي      إلسيإحي من بي   إلركإئز إألسإسية وعنض من عنإرص إلمزي      إلتسويفو يعتث  إلثو

ي 
ة إلنو ة وغث  إلمبإشى ي تنشيط إلسيإحة إلدإخلية، ويمكن تعريفه بأنه "كل إلجهود إلمبإشى

أهم إلوسإئل إلمستخدمة ف 

ي إالسثو ؤل  تهدف
لبلد مإ، وذلك من خإلل أو  إتيجية إلتسويقية إلسيإحية إلعإمة لمنطقةتحقيق إألهدإف إلمحددة لهإ ف 

إت وإلمطبوعإت إلسيإحية؛ إلموإد إلدعإئية  ؛ إلنشى ي وي     : إإلعإلن إلمحلي وإلخإرح 
إستخدإم مختلف تقنيإت إلثو

؛ إلعإلقإت إلعإمة ودعم إلسيإحة." )رحإيلية و  إلسيإحية؛ إلمعرض وإلمؤتمرإت إلسيإحية؛ إلبيع إلشخصي إلسيإحي

 .(124، صفحة 4687هوإري ، 

وي      إلسيإحي عل تحقيق إألهدإف إلتإلية : تعريف منإفذ إلتوزي    ع من (24، صفحة 4681)عوينإت ،  ويعمل إلثو

وسطإء ومنظمي رحإلت سيإحية ووكإلء إلسفر...إلخ؛ محإولة إلتأثث  عل إلمدركإت إلحسية بإلشكل إلذي يخدم إألهدإف 

ي إالسثو 
ي إألسوإق إلمستهدفة. إلمسطرة ف 

 إتيجية إلسيإحية؛ إقنإع إلسيإح إلمحتملي   ف 

ي تفع ل إلس احة إلدإخل ة:  .4
 
ي يصعب أ" إلتسويق إلرقمي ودوره ف

ي صنإعة إلسيإحة إليوم: ؤذإ ؤن إلحقيقة إلنو
نكإرهإ ف 

نتلم تكن تتعإمل من خإلل شبكة  ي لمؤسستك ليست مشكلة،  إإلنثو
فأنت لست ضمن عملية إلبيع، وأن إلبعد إلمكإي 

 ؤذإ مإ كنت تمتلك موقعإ 
 
ونيإ نك من إلدخول ؤلكثو

ّ
إألسوإق إلعإلمية، ؤل  يمتإز بإلحدإثة وإالبتكإر وإلذي سوف يمك

نتوإالتصإل وعل رأسهإ  إإلعإلمفتكنولوجيإ    إإلنثو
 
)بن بريكة و  إلفوإئد" من تضمن للمؤسسإت إلسيإحية فيه عددإ

  (82، صفحة 4684عمري، 
 
ي تسويق إلسيإحة إلدإخلية رقميإ

ي ستسإهم ف 
 – ، ولعل من أهم إلوسإئل وإلمنصإت إلنو
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ونيإ ونيإإلمنصإت موإقع إلتوإصل إالجتمإعي إلمعروفة وإلبوإبة  -ؤلكثو لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية وإلمستحدثة من  ةلكثو

 عإت إلتقليدية. قبل وزإرة إلسيإحة وإلصنإ

  : ة عل موإقع إلتوإصل إالجتمإعي  موإقع إلتوإصل إإلجتماعي ي إلونة إألخث 
تعتمد إلعديد من إلمؤسسإت إالقتصإدية ف 

ي عملية تسويق منتجإتهإ 
 أو  ف 

 
ي تعتمد أسإسإ

ي عرض وتقديم خدمإتهإ وإلنو
نتعل شبكة  ف  ، ويقصد بإلتسويق إإلنثو

" إستعمإل إلموإقع إالجتمإعية ألغرإض  جرإء ؤتسويقية، كدرإسة سلوك إلمستهلك، بإستخدإم موإقع إلتوإصل إالجتمإعي

إضية، درإسة حإجإت ورغبإت إلزبإئن، قيإس درجة إلرضإ، إإلعإلن عث  هذه إلشبكإت، محإولة  بحوث تسويقية إفثو

ي سلوك إلزبإئن، ؤقإمة عإل
إحإتهم، ومن بي   هذه إلتأثث  ف 

قإت طّيبة مع إلزبإئن وإالستمإع النشغإالتهم وتعليقإتهم وإقثو

، إليوتيب، إالنستغرإم، لينكدإن" : إلفإيسبوك، إلتويثو ي إلتسويق إلسيإحي
،  إلموإقع إالجتمإعية إلمستخدمة ف  ) زإغث 

ي للس(84، صفحة 4648
ي هذإ إلصدد رصحت إلمديرة إلعإمة للديوإن إلوطن 

يإحة: "نحن نعمل بإلتنسيق مع ، و ف 

ة ة وأفكإر ممث   ي يؤطرهإ شبإب لديه طإقة كبث 
وي      للوجهإت إلدإخلية، وحقيقة فقد كإن أمن  إلجمعيإت إلنو جل إلثو

 
 
، ويعود إلفضل إلكبث  هنإ لصنإع إلمحتوى وإلمؤثرين عل منصإت إلتوإصل هنإك إهتمإم كبث  بإلوجهة إلجزإئرية مؤخرإ

، فقد   . (4644)نإرص بإي،  شهإر"ية جزإئرية لم تأخذ نصيبهإ من إإل رّوج هوالء إلمؤثرين لمنإطق سيإحإالجتمإعي

  وي إؤلإلبوإبة   : مسارإت إلجزإئر إلس اح ة: ةلترو
 
إلسيد إلوزير إألول: أيمن بن عبد إلرحمن بتإري    خ:  أعلن مؤخرإ

إتيجية تسويق وجهة إلجزإئر  4644/ 42/64 ي إلمركز إلدولي للمؤتمرإت بإلجزإئر إلعإصمة بمنإسبة إستإلم إسثو
ف 

ونيإإلإلبوإبة  وإلمنجزة بإلتعإون مع منظمة إلسيإحة إلعإلمية عن إنطإلق ة ، وهي "خط: مسإرإت إلجزإئر إلسيإحيةةلكثو

ي تخص إلخد
ي شقه إلمتعلق بإلتحول إلرقمي لؤلدإرة إلعمومية وإلنو

ي تجسيد مخطط عمل إلحكومة ف 
مإت هإمة ف 

ي إختيإر إلوجهة وإلمسإر إلذي يإلئمهم، سوإء من أإلسيإحية، حيث تختض إلطريق 
مإم إلسيإح عل إختإلف مشإرب  هم ف 

إللوجستية، فهي بذلك أو  من حيث قدرإتهم إلمإديةأو  دينيةأو  طبيعيةأو  إثريةأو  حيث إالهتمإمإت، أ كإنت ثقإفية

فهي بذلك موقع ، (4644) بن عبد إلرحمإن،  نإفذة مفتوحة للسإئح حيثمإ كإن ليتسن  له رسم مسإره بحسب ؤمكإنإته"

ي 
وي  ي إلجزإئر من خإلل إلتعريف ألزيد من  ؤلكثو

  8841يمثل خطة للنهوض بإلقطإع إلسيإحي ف 
 
 4644شهر جوإن موقعإ

  155مّوزعة عل أكثر من 
 
  مسإرإ

 
للتعريف بإلوجهإت وإلمنإطق وإكتشإف إلطبيعة وإلتخييم إلسإحلي وإلصحرإوي  سيإحيإ

ونيإإلوكل منإطق إلجزإئر، فتعتث  إلبوإبة    ةلكثو
 
  منتجإ

 
ي حد ذإته.  سيإحيإ
 ف 

ونيإإلتكمن أهمية إلبوإبة  ي  مسإرإت إلجزإئر إلسيإحيةل ةلكثو
: تطوير إلسيإحة (4644) بن عبد إلرحمإن،  ف 

ة إقتصإدية حقيقية؛ تسليط إلضوء عل أنمإط إلسيإحة وفقإ للتصنيف إيتهإ و وترق يإلئهإ إلمكإنة إلإلئقة بمإ يجعلهإ ركث  

إن منخفضة إلتكلفة بعد  كإت إلطث  ؛ فتح خطوط جديدة لشى ي وإلدولي
ي إلمجإل إلسيإحي إلوطن 

ي للطلب ف  إتيي  إالسثو

كإء من إلقطإعي   إلعإم وإلخإص؛ خطوة إعتم إكة بي   كل إلفإعلي   وإلشى ّ  إلسيإحي وجودة خدمإتهإ وفتح شى إد أقطإب إلتمث 

إم رئيس إلجمهورية تبون عبد  ي تجسيد مخطط عمل إلحكومية؛ فتح آفإق وإعدة النتعإش إلسيإحة؛ تجسيد إلثو 
هإمة ف 

ي ؤطإر إلتحول إلرقمي لؤلدإرة إلعمومية؛ إلمجيد بعضنة إإلدإرة إلعمومية؛ إنتإج محتويإت رق
مية وطنية عإلية إلجودة ف 

منصة  44تطوير إلسيإحة إلدإخلية بإلدرجة إألول، رقمنه كإفة إلنشإطإت وإلهيإكل إلتإبعة للقطإع إلسيإحي بإنشإء 

وني   36وتصميم  ةؤلكثو
 
وني موقعإ   ةؤلكثو

 
ي ؤطإر إلتعإون إلهإدف إلمثمر معمحليإ

إلمنظمة إلعإلمية  ؛ محطة هإمة ف 

ي إلجزإئر. 
 للسيإحة؛ دليل إالستثمإر إلسيإحي ف 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

426  

 

www.rimakjournal.com 

 

ونيإإلتم فتح إلبوإبة  45/65/4644وبتإري    خ  إلخإصة بإلمسإرإت إلسيإحية إلموضوعإتية من قبل وزإرة  ةلكثو

 : وإلموإقع ، وإبرإز مختلف إلمسإرإت http://algeriatours.dzإلسيإحة وإلصنإعإت إلتقليدية تحت إلرإبط إلموإلي

ي تزخر بهإ بإلدنإ، كمإ تم إلسيإحي
ية.  QR عدإد ملصقإت لمسح إلرمزؤة إلنو  بإللغتي   إلعربية وإالنجلث  

ي 
ي إليو

 :(4644)مسإرإت إلجزإئر،  أمإ عن عمل إلمنصة فتتمثل ف 

ونيإإلفتح رإبط إلبوإبة -8 نت؛ http://algeriatours.dz: ةلكثو ي أي متصفح إنثو
 ف 

كتشإف أجمل إلموإقع إالثرية، أروع إلمعإلم إلسيإحية وأجمل مسإرك إلسيإحي إلمفضل ال إلبحث عنيطلب منك -4

ي رحإلت عل مدإر إلسنة بعد إختيإر طإبع إلمسإر، نوع إلمسإر وإلجهة إلمفضلة حيث: 
 طإبع إلمسإر: -إلمنإظر إلخإلبة ف 

/ صنإعة تقليدية/ حض   ي
/منإح  ي

/دين  /حموي/طبيعي ي
/ثقإف  ي

/صحرإوي/تإريي  ي
 نوع إلمسإر: -ي/ مغإرإت وريإضة؛ شإطن 

؛   إلمنيعة.  36إالغوإط /......./  61إلشلف/  64إدرإر/  68 إلوجهة إلمفضلة: -طويل/متوسط/قصث 

ي أسفل إلبوإبة أمإ ؤذإ كنت تبحث عن مسإرإت سيإحية قريبة من موقع توإجدك فيتم إستخدإم إلخريطة إ
ي ف 
لنو

إلموإقع إلسيإحية إلقريبة من موقعك ومسإرإتهإ عل إلخريطة إلسيإحية يقونة إلموقع ليتم تحديد كإفة أبإلضغط عل 

ة.   مبإشى
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ي وإلية تبسة: وإقع، تحديات وآفاق إلمحور إلرإيع: 
 
 إلس احة ف

ي درإستنإ هذه عل تبيي ّ  وإقع 
ي والية تبسة، من خإلل عملنإ ف 

ي تعرضنإ ؤإلسيإحة ف 
سقإط إلمفإهيم إلسإبقة وإلنو

ي 
ي إلمديريإت إلتنفيذية إلثإلث: ثقإفة، سيإحة ومحإفظة إلغإبإت،  لهإ ف 

إلمحإور إلسإبقة من خإلل محإكإتنإ لوإقعهإ ف 

 حيث إلتقينإ مع إلسإدة إلمدرإء وهم مشكورين عل حسن إالستقبإل وإلتوإصل معنإ. 

ي وإلية تبسة: 8
 
 تإلية: من خإلل تقربنإ من إلمديريإت إلتنفيذية إلثإلث إل . وإقع إلس احة ف

  :615364842إلعنوإن: مديرية إلثقإفة، دإر إلثقإفة دمحم إلشبوكي تبسة، رقم إلهإتف:  مديرية إلثقافة وإلفنون ،

متإبع(، إمإ وزإرة إلثقإفة وإلفنون إلجزإئرية فبهإ  1463وإالتصإل لقطإع إلثقإفة تبسة ) إإلعإلم( خلية 8إلفإيسبوك: 

( دإر 1( 63/66/4644متإبع  4666( مديرية إلثقإفة وإلفنون لوالية تبسة )4. 63/66/4644متإبع بتإري    خ  821666

، يتإبعهإ   شخص.  84611إلثقإفة "دمحم إلشبوكي

وقد طرحنإ عليه مجموعة أسئلة  (4644) عبإدي ،  لثقإفة وإلفنون لوالية تبسةكإن لنإ لقإء مع إلسيد: مدير إ

 :  -وقد تلقينإ عليهإ إألجوبة كمإ يلي
ا
مدير إلثقإفة وأمإنته، مصلحة إإلدإرة وإلتكوين وإلتخطيط،  مإ مصإلح مديريتكم؟ أول

 
 
إ ي وأخث 

إث إلثقإف  ، مصلحة إلثو ي
 ب. مصلحة إلفنون وإلدإ مصلحة إلنشإط إلثقإف 

ي -
؟ إلمتحف إلعمومي إلوطن  ي جذب إلسيإح إلمحليي  

ي تسإهم ف 
ي تحت سلطتكم وإلنو

مإ إلمنشآت إلفنية وإلثقإفية إلنو

)ونزة، عي   إلزرقإء، إلحمإمإت، سكإنسكإ، إلعقلة، مرسط، إلعوينإت،  6بإلوالية، مكتبة إلمطإلعة إلعمومية وملحقإتهإ 

يعة(، دإر إلثقإفة ي إنتظإر وغيإب  26، 8762إالستغإلل منذ أو  ن قرإرإت إإلنشإءمرإكز ثقإفية دو  86، إلشى
مكتبة بلدية ف 

ي لتسيث  وإستغإلل ؤنمإ موزعة عل إلوالية وتعتث  قإعإت س5، إإلنشإء قرإرإت 
حدإهإ إألول إفريقيإ)ونزة(، إلديوإن إلوطن 

إفه  ي  4366إلممتلكإت إلثقإفية لوالية تبسة وإلذي يتضمن تحت إشى
 والية تبسة. موقع أثري ف 

مة؟ هنإك - وع سيإحي مجّمد بسبب نقص   41كيف ترى وإقع إلسيإحة إلدإخلية من وجهة نظر سيإدتكم إلمحثو مشى

ة وحمل ثقيل عل إلمسؤولي   إلجدد إلدإرة  ل تركة كبث 
ّ
كفإءة إلمسؤولي   إلمتعإقبي   عل مديرية إلثقإفة للوالية ممإ شك

 هإ. وتسيث  إلمديرية وكذلك حنو إلوزإرة نفس

نهإ تنتظر إالستغإلل وإالستثمإر وبدليل إنتظإر أال ؤنإت إلثقإفية إلمإدية وإلمعنوية ن هنإك إلعديد من إإلمكإأكمإ 

وع رفع إلتجميد كمدرسة إلفنون إلجميلة، إ 41 ميمإت وحفظ إل مشى درإسة إلمخططإت  ثإر،لمتحف إلجهوي، إلثو

 ثرية. وحفظ إلموإقع إأل

ي إلتسويق إلسيإحي للتعريف بأنشطتكم وجذب إلسيإح إلمحليي    مإ إألسإليب-
ي تستخدمونهإ ف 

 إلنو
 
ي  ؟ نعتمد أسإسإ
ف 

ي إلوالية من خإلل ؤل  نشطتنإ أعمإلنإ و ل أتوصي
 مجموعإت فإيسبوكية:  1موإطن 

ي تبث فيهإ: سهرإت رمضإن -8
عن أنشطة . وهي عبإرة 4644مديرية إلثقإفة وإلفنون لوالية تبسة: من بي   إلحصص إلنو

ثقإفية وفنية لدوإئر وبلديإت إلوالية؛ كل مإ يتعلق بمنإشث  إلوزإرة؛ حصة معإرج إألروإح ومقإمإت إالفرإح يتم فيهإ 

ية وإلثقإفية؛ معرض للكتإب وإالصدإرإت إلجديدة إإلعإلمإستضإفة إلشعرإء وإلكتإب وإلفنإني   وإلمنشدين؛ إألسإبيع 

ي  إإلشى عرض وبيع؛ كل مإ يتعلق بإلن
وي  ي للعلم؛  لكثو

ي إلبيئة إلرقمية؛ إحتفإالت بإليوم إلوطن 
وحقوق إلملكية إلفكرية ف 

: تقإم فيهإ منإفسإت وندوإت فكرية؛ ي
ي كتب؛ مقه تيفإست إلثقإف 

 حصة إلكتإب نبض إلحيإة عبإرة عن خوإطر أدبية ف 
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ي و تبسة: تهتم ب: إلتعري وإالتصإل لقطإع إلثقإفة وإلفنون لوالية إإلعإلمخلية -4
دبإء إلوالية؛ معرض إلكتإب أف بفنإي 

ي ؤ
هدإء وبيع؛ حصص ؤذإعية؛ عرض حصص فنية وإنشإديه؛ عنإوين كتب وملخصإتهإ عروض مشحية؛ إألسبوع إلوطن 

 لؤلعإلم؛

1- .  دإر إلثقإفة دمحم إلشبوكي

ي تفعيل إلسيإحة من خإلل مديرية إلثقإفة؟ يعتث  -
ي توإجهونهإ ف 

وي      إلسيإحي من مإ إلتحديإت وإلمصإعب إلنو إلثو

ي إلتعريف وإلتنشي
ي إلتنوي    ع إلسيإحي ممإ أثر ف 

ثرية إلمحمية وإلذي ط بإلمعإلم إلثقإفية وإلموإقع إألإلنقإئص إلملحوظة ف 

، ؤضإفةؤل  يحتإج ي إلسنوإت ؤل  قرإر سيإدي من إلسلطإت إلعليإ لتحقيق إالنفتإح إلسيإحي
عدم كفإية إألغلفة إلمإلية ف 

ة لإلست . إألخث  ي
ي إلقطإع إلثقإف 

 ثمإر ف 

  : ، حي  مديرية إلس احة وإلصناعات إلتقل دية وإلعمل إلعائلي مديرية إلسيإحة وإلصنإعإت إلتقليدية وإلعمل إلعإئلي

إلفإكس:  615.37.3، 615.37.38.36رقإم إلهإتف: أ، فإطمة إلزهرإء )مقإبلة البتدإئية سديره عبد ئل(

إلفإيسبوك: مديرية إلسيإحة وإلصنإعإت إلتقليدية لوالية ، THEVEST@ YAHOO.FR: يميل، إإل 615.37.38.38

متإبع بتإري    خ  446666إلجزإئر )-مإ وزإرة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليديةأ(، 63/66/4644متإبع بتإري    خ  4166تبسة )

63/66/4644.) 

أسئلة وتلقينإ إإلجإبإت  وقد طرحنإ عليهإ مجموعة (،4684) بلغيث،  لقد كإن لنإ لقإء بإلسيدة: مديرة إلسيإحة

 : مإ إلسيإحة إلدإخلية؟ ومإ أهميتهإ؟ ومإ وإجبكم نحوهإ؟ وكيف يتم إلتنشيط لهإ؟ ومإ دور مديرية - عنهإ كمإ يلي

ي 
ي هذإ إلمجإل؟ تتمثل إلسيإحة إلدإخلية ف 

إخر دإخل إلدولة ولمدة ؤل  فرإد من مكإنأمجموعة أو  تنقل إلفرد  إلسيإحة ف 

تحقيق أغرإض معّينة، ولمإ تسإهم به إلسيإحة إلدإخلية من: إلتعرف عل إلموإقع وإلمعإلم سإعة بغية  42تفوق 

ة إلتنمية للوالية وإلمنطقة، أدى  ي دفع وتث 
إلسيإحية لوالية تبسة؛ زيإدة إلدخل وخلق لفرص إلعمل وإلمسإهمة ف 

ختلف معإلم إلوالية لجذب إلسيإح بإلمسؤولي   إلقإئمي   عل إلوالية بإالهتمإم وتشجيع إالستثمإر وإلتعريف بم

ي بإمكإنهإ ن إلتنشيط إلسيإحي هو: كل إأستقطإب إلموإطني   لهإ، وبإعتبإر وإ
ن تخلق حركة ألتظإهرإت إلمحلية إلنو

ي تشجيع إالستثمإر إلسيإحي من خإلل: مرإفقة إلمستثمرين 
سيإحية دإخل إلمنطقة فكإن دور كبث  لمديرية إلسيإحة ف 

وذلك حسب إلمخطط  (Z.E.T) مإم تنفيذ مشإريعهم إلسيإحية؛ إختيإر منإطق إلتوسع إلسيإحي وتذليل إلصعوبإت أ

: نقرين، إلمري     ، إلحمإمإت )خريطة  إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية للوالية حيث تم إختيإر ثإلث منإطق للتوسع إلسيإحي

ي تم توجيههإ  إلموإقع إلسيإحية لوالية تبسة من إنجإز مديرية إلسيإحة(
إلوكإلة إلوطنية للسيإحة؛ إلتكفل ببعض ؤل  وإلنو

ي من إلممكن أن 
ي لجنة إالستثمإر إلوالئية؛ إلتعريف بإلموإقع وإلنو

ي ف 
إلمشإري    ع إلسيإحية ومنإقشتهإ عل إلمستوى إلوالي 

ي إلمستقبل من خإلل موإقع إلتوإصل إالجتمإعي وإلموإقع 
ونيإإلتكون منشآت سيإحية ف  متخصصة؛ ؤقإمة ندوإت إل ةلكثو

( وأعيإد محلية )زربية، نعجة، فروسية، شعر ملحون، إطبإق طعإم...( لنشى وعي 45جوإن( ودولية )43وطنية ) سبتمث 

 خإص بإلهوية إلجزإئرية وثقإفة سيإحية. 

ي والية تبسة؟ ومإ عومل إالستقطإب فيهإ؟ و -
مدينة تبسة ن ؤهل من كلمة توجهونهإ بإلمنإسبة؟ مإ نظرتكم للسيإحة ف 

موقعهإ ؤل  ومإ تملكه من مؤهإلت طبيعية ومكتسبإت ثقإفية وإرث حضإري يشهد عل تعإقب إلحضإرإت بهإ، ؤضإفة

وة  ي إلممث   بإلتمإزج بي   إلتل وإلصحرإء وإمتدإد حدودي مع تونس يشمل أربعة مرإكز حدودية برية، ؤضإفة لثر
إلجغرإف 
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ة بميإه معدنية وحموية كمإ  لشعبية وترإثهإ إلمتنوع، كل تلمس عرإقة تبسة من صنإعإتهإ إلحرفية وتقإليدهإ إ إلميإه إلممث  

 مصف إلواليإت إلجديرة بإلزيإرة وإالكتشإف. ؤل  ضف  عل إلوالية إلطإبع إلسيإحي وسمإ بهإ أهذإ 

ي مختلف إلمجإلت إال
قتصإدية تطمح إلوالية إليوم للجمع بي   إلتنمية وإلعضنة من خإلل إلمشإري    ع إلمسجلة ف 

 
 
نإم  إلحكومة إلدإعي وإلمشجع لإلستثمإر السيمإ منه دفع ركإئز إلتنمية بمنإطق إلظل  وإالجتمإعية وإلثقإفية، تجسيدإ لث 

ي روإفد إلدخل إلقومي من خإلل تشجيع ومرإفقة إلعمل إلعإئلي لهذه إلمنإطق. 
 وجعلهإ تسإهم ف 

ي إلهوإء إلطلق، إلفضإء إل
سيإحي إلممث   وإلمركب، وموطن إلبطوالت وإلتضحيإت، تبسة مهد إلحضإرإت، مشح ف 

ي رحإبهإ. 
ي إلرإحة وإالكتشإف لزيإرتهإ وترحب بإالستثمإر ف 

 تدعو كل رإغب ف 

ي إلتعريف بتلك -
هل من إلممكن وصف لنإ إلمقومإت إلسيإحة إلدإخلية للوالية؟ وهل من وسإئل تروي      تعتمدونهإ ف 

ي تنفيذهإ، ومإ أسبإب ذلك؟ لوالية تبسة معإلم إلمعإلم؟ وهل من مشإري    ع منجزة وأخرى م
ع ف  مجة لكن لم يشى ث 

ة فندقية تتكون من  : حظث  ي
 متوقفي    1يشتغل و 83شير منهإ  8466فندق توفر  86ومقومإت سيإحية عديدة تتمثل ف 

ري     ، حمإم وكإلة سيإحية، منإرإت قسطل بعي   إلزرقإء، حمإم حموي بإلم 36حي   تسوية رخصة إالستغإلل، وجود ؤل 

حموي بإلحمإمإت، وإحإت إلنخيل بنقرين، صنإعة جريد بفركإن، منإبع معدنية طبيعية كخنقة بكإرية، تروبيإ، إلقعقإع 

ي إلعديد من بلديإت إلوالية. 
 وإوكس بإلحمإمإت، حدإئق إلتسلية بمركز إلوالية، إلغإبإت إلكثيفة ف 

إت وإلتقإليد وإلثقإفية، كمإ يعرف سكإنهإ بإلعديد من إلعإدكمإ تمتلك والية تبسة إلعديد من إلمعإلم إلتإريخية 

ي تعث  عن هوية 
ي شكل: مونوغرإفيإ سيإحية تخص تبسة تم أإلنو

، ولقد وضع كل مإ سبق ف  صيلة للسكإن إلمحليي  

إف إلسيدة: ؤإحة وتحت تصميمهإ من طرف مديرية إلسي  46، تتكون من 4648مينة بلغيث مديرة إلسيإحة خإلل أ شى

ي تمتلكهإ إلوالية،  صفحة
ي محتوإهإ كل إلجوإنب: إلطبيعية، إلتإريخية، إلثقإفية، إلمعيشية، ومختلف إلهيإكل إلنو

و تضم ف 

ي والية تبسة، تشمل هذه 
مزودة بصور ذإت جودة عإلية، يتم من خإللهإ إلتعريف بمقومإت إلسيإحة إلدإخلية ف 

( إلمضإمي   4648إلسيإحة وإلصنإعإت إلتقليدية وإلعمل إلعإئلي ،إلمونوغرإفيإ )تبسة، مونوغرإفيإ سيإحية،  عن مديرية 

نطية، إلفتوحإت  ة إلبث  
، إلفثو ، إلعهد إلوندإلي ي

، إلعهد إلرومإي  ي
إلتإلية: تبسة عث  إلعصور )مإ قبل إلتإري    خ، إلعهد إلفينيفو

(؛  إلموقع:  ة إلعثمإنية، إالحتإلل إلفرنسي م عن مستوى إلبحر، طول 466فع كلم عن إلعإصمة، ترت  436إإلسإلمية، إلفثو

يط إلحدودي  بلدية، عدد  46دإئرة و 84، بهإ 8752، أنشئت سنة ²كلم8165كلم مع تونس، وإلمسإحة:   475إلشى

ي  436134سكإنهإ: 
،قإري، صحرإوي(، إلوسط إلطبيعي )إلهضبة إألطلسية، إلصحرإء(، إلغطإء إلنبإيو ن، إلمنإخ )متوسطي

 ودية وإلميإه؛من إلمسإحة غإبإت(، وإال  84)℅

 : ي
إلموإقع إلطبيعة: إلحمإمإت )مغإرة وإد بوعكوس(، خنقة بكإرية، إلحويجبإت، مغإرإت -إلسيإحة : تتمثل ف 

ف، إلكنيسة إلمسيحية،  نطية، معبد ميث  قسطل)إلمري     (، نقرين وفركإن؛ إلمعإلم إلتإريخية: إلثإر إلرومإنية، إلقلعة إلبث  

كركإل، تبسة إلخإلية؛ آثإر ثورة إلتحرير: آثإر معركة جبل إلجرف، خط موريس، خط   معضة إلزيتون برزقإن، قوس إلنض 

هكتإر، نقرين  1.4)إلحمإمإت شإل؛ إلمعإلم إلدينية وإلثقإفية؛ إلمنإبع وإلحمإمإت إلمعدنية؛ منإطق إلتوسع إلسيإحي 

، إلفروسية، إله(؛ ترإث وفنون: إأللعإب إلشعبية، إلفن إ82ه، بكإرية 83 ي
عيإد إلمحلية؛ إلثقإفة: تظإهرإت وإأل لمطبي 

ة  ف، قوس إلنض، تبسة إلقديمة، إلبإزيليك إلمسيحية، إلمقث  : إلمشح إلمدرج، معضة بريزقإل، معبد ميث  ي
وتتمثل ف 

ي    ح سيدي بن سعيد ومعإلم أخرى مشإبهة، إلمسجد إلعتيق  ، متحف تيفإست، مسجد ورص  نطي إلمسيحية، إلسور إلبث  

، قإعتي    81عة إلتقليدية: زربية إلنمإمشة وإلفلكلور؛ إلهيإكل إلثقإفية: دإر للثقإفة، وسط إلمدينة؛ إلصنإ ي
مركز ثقإف 
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 ، ي إلنشإطإت، متحفي   لآلثإر، مكتبتي  
قإعإت للسينمإ، محطة ؤذإعية جهوية، وكإلة للصحإفة، مكتب لجريدة  4متعدديو

، تصدر من إلوالية صحيفة يومية وأخرى أسبوعية؛ إلفإلحة:  إلغإبإت، إلموإرد إلمإئية؛ إلهيإكل إلقإعدية: إلنقل،  إلخث 

، إلصحة، إلشبيبة وإلريإضة، إلصنإعة وإلمنإجم، إلكهربإء وإلغإز،  بية وإلتكوين وإلتعليم إلعإلي
يد وإلموإصإلت، إلثو إلث 

، فم ح وتفصيل كل عنض من عنإرص إلمونوغرإفيإ يطول إلحديث ويأخذ منإ إلوقت إلكثث  ي إالطإلع ن يرغب وعند شى
ف 

 ن يطلع عل محتوى ومضمون إلمونوغرإفيإ لعله يتطلع لرؤية تلك إلمعإلم بنفسه. أ ال ؤأكثر مإ عليه 

وع تهيئة منطقة قسطل ببلدية عي   إلزرقإء  مإ فيمإ يخصأ إلمشإري    ع إلمنجزة من طرف مديرية إلسيإحة: مشى

ب  ع عل مسإحة  ملك إلدولة، وهو عبإرة عن برنإم  دعم ؤل  تهيئتههكتإر، تعود طبيعة 46دإئرة ونزة والية تبسة، يثو

ي ب 
، أرضية مخصصة   44إلنمو، يبعد عن إلموقع إلسكإي  كلم، من هيإكله: فضإءإت للرإحة، إكشإك، ممرإت للرإجلي  

...إلخ، تم ؤنشإؤه منذ  ، يهدف إل: حفظ وتثمي   إلموقع؛ خلق فرص عمل؛ خلق فضإء لإلستثمإر؛ 4683للتخييم إلعإئلي

هإلم ، لكن فيمإ بعد أوكلت مهإم تسيث  ي إلتنمية إلمحلية وإلنشإط إلسيإحي
بلدية عي   إلزرقإء ممإ يإلحظ ؤل  سإهمة ف 

 عليه تدهور حإلته إلن. 

وع ؤعإدة تهيئة إلمدينة  أمإ  ي عل إلمستوى إلمركزي: مشى
حة لؤلنجإز وقيد إلدرإسة وإلنو عن إلمشإري    ع إلمقثو

وع  إلقديمة يوكوس ببلدية إلحمإمإت وع بإمتيإز بإعتبإر إنه قد برمجت له جميع إلهيإكل إلمرإفقة له؛ مشى وهو مشى

ي منهإ إلجزإئر. 
ي تعإي 

ي إلتنفيذ فتعود للضإئقة إلمإلية إلنو
وع ف   إلخنقة ببلدية بكإرية، أمإ أسبإب عدم إلشى

يتم تفعيل إلصنإعإت إلتقليدية مإ إلمقصود بإلصنإعإت إلتقليدية؟ وكيف ألحق إلعمل إلعإئلي بوزإرة إلسيإحة؟ وكيف -

 
 
  وجعلهإ موردإ

 
  سيإحيإ

 
؟ تعتث  إلصنإعة إلتقليدية من إلحرف إلعريقة، خإصة منهإ صنإعة إلنسي  بأنوإعه: زربية مهمإ

 
 
نوس، إلحنبل.... إلخ، ونظرإ ي تحسي   وإستقطإب إ إلنمإمشة، إلدرإقة، إلث 

لزوإر وإلسوإح ألهمية إألنشطة إلتقليدية ف 

ي تسمية إلوزإرة. ؤإرة عل عملت إلوز 
 دمإج إلعمل إلعإئلي ف 

كمإ يتم إلتنسيق إلدإئم بغرفة إلصنإعة إلتقليدية وإلحرف تبسة، وهي مؤسسة عمومية ذإت طإبع صنإعي تجإري 

ي  74-86أحدثت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
ي  7/8/8774إلمؤرخ ف 

وإلمتضمن إحدإث إلغرف إلجهوية للحرف، وإلنو

  من مهإمهإ: تقديم
 
وط وتبعإت إلخدمة إلعمومية؛ مسك وتسيث  سجل إلصنإعة  خدمإت عمومية وفقإ لدفثو شى

ح عل إلسلطإت برنإم  تنمية نشإطإت إلصنإعة إلتقليدية وإلحرف عل مستوى دوإئرهإ  إلتقليدية وإلحرف؛ تقثو

 وتطويره.  ترقية إلقطإعؤل  إإلقليمية وتتول تنفيذهإ بعد إلموإفقة عليهإ؛ تقوم بكل عمل يرمي 

إنية - حون؟ إلمث  
ي تنشيط إلسيإحة إلدإخلية، وهل هي كإفية؟ ومإ تقثو

هل وسإئل ؤدإرة إلمديرية كإفية؟ عل مإ تعتمدون ف 

، أمإ بإلنسبة لوسإئل إلتنشيط فنعمل عل  إلمخصصة لتسيث  إلمديرية تغطي إالحتيإجإت وإلوسإئل وروإتب إلموظفي  

قوية وهي عبإرة عن: خرإئط سيإحية؛ بطإقإت فنية سيإحية؛ قصإصإت مإ يسم بإلدعإئم إلأو  وضع وسإئل ثو

تعريفية...إلخ، وهي وسإئل غث  كإفية، فيجب تنظيم رحإلت للمعإلم إلسيإحية، وإقإمة دورإت منظمة إلنجإح إلغرض من 

سيخ إلوعي إلسيإحي لدى إلسكإن إلمحليي   ودفع عجلة إالستثمإر.   إلسيإحة إلدإخلية لثو

 إلعنوإن: مديرية محإفظة إلغإبإت لوالية تبسة، حي إلهوإء إلطلق تبسة، رقم إلهإتف:  افظة إلغابات: مديرية مح

، إلفإيسبوك: إلصفحة إلرسمية foretstebessa@ yahoo.fr :إاليمإيل 615.33.34.32، إلفإكس: 615.33.37.26

 (.63/66/4644متإبع بتإري    خ  5666لمحإفظة إلغإبإت تبسة )
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:  (4648)عيوإج،  للسيد: مدير محإفظ إلغإبإت تّم توجيه أسئلة  لوالية تبسة وقد تلقينإ ؤجإبإت عنهإ كمإ يلي

وإت إلغإبية؛ مصلحة حمإية إلغإبإت - : إلمدير وأمإنته؛ مصلحة تسيث  إلثر ي
مإهي مصإلح محإفظة إلغإبإت؟ تتمثل ف 

؛ مصلحة إإلدإرة وإلوسإئل.  ي
 وإلحيوإنإت؛ مصلحة توسيع وإستصإلح إألرإض 

ي مجإل م-
ي إلوالية؟ وكيف تعملون عل تنشيطهإ؟ ومإ وإقع إالستثمإر ف 

ن موقعكم كيف تنظرون للسيإحة إلدإخلية ف 

ي توإجهه؟ تعتث  إلمسإحة إلشإسعة إلغإبية لوالية تبسة وإلمقدرة ب: 
هكتإر  488666قطإعكم؟ ومإ إلمصإعب إلنو

موزعة عل كإمل ترإب إلوالية، كمإ  ةفيهية وإستجمإمييإحية دإخلية، تر بمثإبة عإمل طبيعي رئيسي إلنشإء فضإءإت س

ي 
، قد يكمن ضعف إالقبإل ف  ي عند إلكثث  ه إلجبلي وإلغإي 

ي مجإل إلتث  
نشهد نقص إلجذب إلسيإحي لغيإب وعي إالفرإد ف 

وي      وإالعإلن إلذي إإلعإلمنقص  ، ودور ، إلثو إلغإبإت ل مديرية محإفظة ال يقتض ع إإلعإلميخص هذإ إلعإمل إلطبيعي

إلجمإعإت ؤل  إلجمعيإت إلمحلية و كذلك مختلف إلقطإعإت إألخرى من مديرية إلسيإحةؤل  نمإ يتعدىإفقط، و 

فيه، إالستجمإم، وإلسيإحة  دون إستثنإء، كمإ يجب أية(، فإلغإبإت مفتوحة للجميع من إلمحلية)بلدية، دإئرة، وال  جل إلثو

، و تشجيع إلسيإحة إلجبلية و إلتعرف عل إلمن ي
ي إلمحإفظة عل توإزنهإ إلبين 

إطق إاليكولوجية إلغإبية و إلمسإهمة ف 

 هنإك منإطق عديدة تتوفر عل معإلم طبيعية تحتإج إالستثمإر وإلدعم من إلدولة. 

ي إلقطإع إلسيإحي إلدإخلي إلمنضوية تحت مسؤولية مديرية 
كمإ يوجد إلعديد من إلمشإري    ع إالستثمإرية ف 

ي يوإجه ية منهإ إلمنجز فظة إلغإبإت للوال محإ
، أمإ فيمإ يخص إلمصإعب إلنو ة ومنهإ قيد إلدرإسة عل إلمستوى إلحكومي

ي يمكن ذكر بعضإ منهإ:  ي دإئرة إلقطإع إلغإي 
ي ف 
فيهي وإالستجمإمي وإلنو ، إلثو ي إلقطإع إلسيإحي

قإنون إلغإبإت إالستثمإر ف 

إي شكل؛ صعوبة حصول إلمستثمرين عل قروض بنكية نتيجة ن إلغإبإت ال تبإع وال ترهن وال يتم إلتنإزل عنهإ بأيفرض 

وع  ي بنإء هيإكل إلمشى
إح إلموإد إلمستعملة ف  ؛ غيإب إلدعم إلمإلي إلحكومي للمستثمرين؛ إقثو ي عدم قدرة رهن إلعقإر إلغإي 

ي 
خرى أوموإد  سمنت إلمسلحتكون خإلية من إستعمإل إإل إالستثمإري من قبل مكإتب إلدرإسإت إلمدنية وإلهندسية وإلنو

ي 
وع ممإ يضعف إالستثمإر ف  ي تكإليف إلمشى

ي تكون عإلية إلثمن عإدة ممإ يزيد ف 
وة إلغإبية وإلنو للمحإفظة عل إلبيئة وإلثر

ي يزإو  ي إلمجإل إلغإي 
؛ إالستثمإر إلسيإحي ف  ي هدإف إلمستثمر، لعله جعل أج بي   حمإية إلبيئة و إلقطإع إلسيإحي إلغإي 

وط إلعقد، فيجب عل إلمستثمر عند إالستإلمستثمر مقيد ومجث  عل  إم شى ي محإفظة إلغإبإت إحثو
ن أثمإر إلسيإحي ف 

 يرإعي ثإلثة عنإرص: إألفكإر، إلوسإئل، إلقدرة إلمإلية. 

ي ومإ موإصفإتهإ؟ وهل من مشإري    ع قيد إلدرإسة؟ بإلنسبة للمشإري    ع - ي إلقطإع إلغإي 
هل من مشإري    ع سيإحة دإخلية ف 

ي 
 : قيد إإلنجإز فتتمثل ف 

  :هإ: بعلوج موش، رخصة إستغإلل  غابة إإلستجمام إلقعقاع ي شخص مسث 
كة دزإين كوم إلممثلة ف  إلمستفيد: شى

ي  413رقم: 
إح من محإفظ إلغإبإت، مدة إإلنجإز:  44/67/4686مؤرخة ف  سنة قإبلة  46ممضإة من طرف إلوإلي وبإقثو

بسة، غإبة: دومينيإل برإرشة ه، بلدية: بث  مقدم، والية: ت1للتجديد، بعد قرإر إلمديرية إلعإمة للغإبإت، مسإحتهإ: 

خإء، إلطبيعة إلقإنونية: محإفظة إلغإبإت إلوطنية، إلبن  إلتحتية  عإلونة، إلمكإن: إلقعقإع، طبيعة إألنشطة: تسلية، إسثو

إء،  مطإعم، مقه، مكإن للرإحة، نإفورة ميإه، مصحة، ؤدإرة، مخزن، مسإحة  4وإلمعدإت: فضإء للعب، مسإحة خض 

وع: لبيع منتوجإت محل سيتم فتحهإ عن قريب ، %36دج، نسبة إالشغإل:  46476666ية وغإبية، رإس مإل إلمشى

ي سيكتمل نسبة إإلنجإز بهإ. 
 وبإلمرإفق إلنو
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  :ي  غابة طابقه لالستجمام
فو ي : 42، رخصة إستغإلل رقم: أحمد إلمستفيد: شى

، ممضإة من 42/64/4687مؤرخة ف 

إح من محإفظ إلغإبإت، بعد ق سنة قإبلة للتجديد،  46رإر إلمديرية إلعإمة للغإبإت، مدة إإلنجإز: طرف إلوإلي وبإقثو

خإء، إلطبيعة إلقإنونية: محإفظة إلغإبإت 2.53مسإحتهإ:  ه، بلدية: إلحويجبإت، والية: تبسة، إألنشطة: تسلية، إسثو

ورة ميإه، حوض للبط، إلوطنية، إلبن  إلتحتية وإلمعدإت: مطعم، مقه، مغإزه لبيع إالشيإء إلمحلية، نإفورة، كشك، د

وع: أل، مقإعد، عريشة، موقف سيإرإت، ر ملعب، إلعإب أطفإ ، تم %66دج، نسبة إالشغإل:  16666666س مإل إلمشى

 فتح إلغإبة بإلمرإفق إلمكتملة. 

ي عل مس
وع إلخنقة ببلدية بكإرية، توى أمإنة رئإسة إلحكومة فهي كإلأمإ إلمشإري    ع قيد إلدرإسة وإلنو : مشى ي

يو

وع منطقة إلزيتون ببلدية تبسة، مسإحته:  16مسإحته:   هكتإر.  46هكتإر؛ مشى

وي . موإقع 2   ةؤلترو
 
ي تفع ل إلس احة إلدإخل ة وإلئ ا

 
  مساهمة ف

 
وهي قليلة إلعدد وقليلة عدد متإبعيهإ رغم  :ووطن ا

 إلجهد إلمبذول من طرف مسؤوليهإ، نذكر منهإ إلمجموعإت إلفإيسبوكية إلتإلية: 

 tebessa-تبسة-theveste :ف عليهإ د.دمحم دومث  ونإل 83/67/4685: تإري    خ إنشإئهإ ، تهتم 14388هإ ؤعجإب، إلمشى

ب: آثإر إلمنطقة، إلتإري    خ إلمحلي للوالية وللجزإئر، إلتعرف عل إلمنإطق إلسيإحية، حضإرة إلمنطقة، إلعمرإن، إإلجإبة 

 قبل إلتإري    خ. عل بعض إلتسإؤالت إلتإريخية، إالهتمإم بإلعلوم، إلفن، مإ 

  رحإلت إلح  وإلعمرة وإلسيإحة تم سفإر من جزإئرية: تهتم بعروض إلسيإحة وإأل سفإر إلعروض وكإالت إلسيإحة وإأل

فإن ومسؤوالن عل إلمجموعة، يوجد بهإ  2نشإؤهإ منذ ؤ  عضو.  816137سنوإت، بهإ مشى

  كة سيإحية بوالية تبسة، نإ وكإلة حور إلعي   للسيإحة وإالسفإر: وهي شخص، تهتم بعرض  156 ؤعجإبلت شى

 إلمنإطق للسيإحة، ورحإلت إلعمرة وإلح . 

  ي إلجزإئر، وتنتشى
قية إلسيإحة إلدإخلية ف  قية إلسيإحة إلدإخلية: وهي منظمة وطنية تهتم بثو إلمنظمة إلوطنية لثو

ي إلعديد من إلواليإت وإلب
 شخص.  8435 ؤعجإبلديإت عث  ربوع إلوطن، حإزت عل مكإتبهإ ف 

 شخص.  8118 ؤعجإبتبسة: وهي وكإلة سيإحية، نإلت -ة إلجرف للسيإحة وإالسفإروكإل 

  إلصفحة إلرسمية  –وكإلة إألثر للسيإحة وإلسفر– AL Ather Travel مقرهإ عي   إلبنيإن، إلجزإئر إلعإصمة، تهتم :

إن، نإلت  إ، تذإكر طث   شخص.  7618 ؤعجإبب: ح ، عمرة، رحإلت منظمة، فث  

 -Radio Tebessa  ي  41463 ؤعجإبؤذإعة إلجزإئر من تبسة: نإلت
بإلمنإطق إلسيإحة،  إإلعإلمشخص، تسإهم ف 

ي إلعديد من إلمرإت، كإن آخرهإ: حصة خإصة حول قإنون إالستثمإر إلجديد 
وفتح نقإشإت تخص إالستثمإر وإلسيإحة ف 

4644  
 
ورإبط إلحصة:  61/66/4644مديرة إلسيإحة إلسيدة: أمينة بلغيث بتإري    خ:  وإلذي شإركت فيه هإتفيإ

//www.facebook.com/r.tebessa.fm/videos/447818510601367/ :http 

 ي والية تبسة تحت عنوإن: تبسة يول ر أشخص، قدمت  8266عإلمية: يتإبعهإ خربشإت ؤ
بورتإج عن وإقع إلسيإحة ف 

ي إليإس وبوشوشة بثينة وبمشإركة ؤطإرإت من  48/64/4644إلوجهة إلسيإحة إلمنسية، بتإري    خ 
من تقديم سلطإي 

 ، رإبط إلريبورتإج: 64/66/4644بتإري    خ:  864 ؤعجإبمديرية إلسيإحة، نإل 
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//www.facebook.com/story.php?story_fbid=422212916582966&id=100063827825137 : 

http 

ي وإلية تبسة: . 0
 
نه أيإحة ومحإفظة إلغإبإت تبي ّ  لنإ بعد لقإؤنإ بمسؤولي إلقطإعإت: إلثقإفة، إلس تحديات إلس احة ف

؛ وفرة إلمعإلم إلسيإحية وبمختلف أنوإعهإ؛ تتطإبق  وبإلرغم من وجود جهود تبذل لبعث سيإحة تستقطب إلموإطني  

إلمفإهيم إلنظرية عند مسؤولي إلقطإعإت إلسإبقة من: إلسيإحة، تسويق، تروي     ، إستثمإر، موإقع توإصل، مخطط 

إكة، إلمخطط كمنإطق إلتوسع إلتهيئة.... إلخ؛ تنفيذ جوإنب من   أن هنإك تحديإت ونقإئص وصعوبإت مختلفة ؤوإلشى
ّ
ل

: تعإقب إلمسؤولي   عل إلقطإع وعدم ثبإت وإستقرإرهم أدى  تتلخص عل مستوى مديرية إلثقإفة وإلفنون فيمإ يلي

إتيجية من قبل إلسلطإت إلعليإ تخص  ؛ غيإب رؤية وإسثو ي
إتيجيإت إلمستهدفة للقطإع إلثقإف  بعدم إستقرإر إالسثو

؛ نقص إال  ي إلقطإع إلسيإحي
ي ف  ويي  ؛ نقض إالهتمإم وغيإب شبه كلي للنشإط إلثو نفتإح إلشإمل عل إلقطإع إلسيإحي

 إلتمويل وعدم رفع إلتجميد عل إلمشإري    ع. 

: نقص إلتغطية إلمإلية للمشإري    ع إلسيإحية؛ عدم  ي
ي توإجه مديرية إلسيإحة فتتمثل ف 

وعن إلصعوبإت إلنو

وي      للمعإلم إلسيإحية وخإصة إالستعمإل إلمستمر لؤلعإل  ي عملية إلثو
ونيإإلنإت ف  ميم ؛ نقص عملية إةلكثو لصيإنة وإلثو

غلفة إلمإلية؛ غيإب إألمن ممإ يصعب من مهمة فتح بعض إلثإر ثرية وإلتإريخية نتيجة نقص إأل لبعض إلمعإلم إأل

إفق سيإحية عديدة ومن بعض إلجهإت؛ للتظإهرإت وإلعمليإت إلسيإحية طويلة إألمد؛ غيإب حسن إلتسيث  إإلدإري لمر 

 صعوبة إلحصول عل رخصة إالستغإلل وطول مدتهإ. 

فيهي وإالستجمإمي محأمإ بإلنسبة ل ، إلثو ي إلقطإع إلسيإحي
ي صعوبة إالستثمإر ف 

إفظة إلغإبإت فتتمثل إلتحديإت ف 

 
 
ي يمكن ذكر بعضإ ي دإئرة إلقطإع إلغإي 

ي ف 
وال ترهن وال يتم إلتنإزل عنهإ ن إلغإبإت ال تبإع أمنهإ: قإنون إلغإبإت يفرض  وإلنو

؛ غيإب إلدعم إلمإلي أب ي ي شكل؛ صعوبة حصول إلمستثمرين عل قروض بنكية نتيجة عدم قدرة رهن إلعقإر إلغإي 

وع إالستثمإري من قبل مكإتب إلدرإسإت إلمدنية  ي بنإء هيإكل إلمشى
إح إلموإد إلمستعملة ف  إلحكومي للمستثمرين؛ إقثو

ي وإل
وة إلغإبية وإلنو ي تكون خإلية من إستعمإل إالسمنت إلمسلح وموإد إخرى للمحإفظة عل إلبيئة وإلثر

هندسية وإلنو

؛ إالستثمإر  ي ي إلقطإع إلسيإحي إلغإي 
وع ممإ يضعف إالستثمإر ف  ي تكإليف إلمشى

تكون مرتفعة إلثمن عإدة، ممإ يزيد ف 

ي إلمجإل 
ي يزإوج بي   حمإية إلبيئةإلسيإحي ف  إم أو  إلغإي  هدإف إلمستثمر، لعله جعل إلمستثمر مقّيد ومجث  عل إحثو

وط إلعقد، فيجب عل إلمستثمر عند إالست ي محإفظة إلغإبإت شى
ن يرإعي ثإلثة عنإرص: إألفكإر، أثمإر إلسيإحي ف 

 إلوسإئل، إلقدرة إلمإلية. 

ي وإلية تبسة: . إآل4
 
ش د إلس احة ف : مإ وجهنإ سؤإل  فاق إلمستقبل ة إلمنتظرة لرو ي

للمدرإء إلتنفيذيي   إلسإبقي   تمثل ف 

 
ا
ي تحقيقهإ مستقبل

ي تأملون ف 
وعة إلنو ي إلجزإئر؟ ولخصنإ أمن  إلتطلعإت إلمشى

جل تفعيل أفضل للسيإحة إلدإخلية ف 

: خلق فضإءإت أسإسية دإخلية جديدة تعتمد عل مسإرإت بكل   فيمإ يلي
ؤجإبإت إلسإدة إلمدرإء إلتنفيذيي   إلسإبقي  

ثرية بلدية( حول إلمنإطق إلسيإحية وإألترإب إلوالية )بطإقة إستبيإن منجزة من طرف مدير إلثقإفة إلحإلي لكل  بلدية من

ونيإإلوإلثقإفية؛ إعتمإد إلفعإلية وإلمتإبعة من خإلل إعتمإد إلتجإرة  ؛ فتح  ةلكثو لزيإدة مجإالت أوسع وإلتنوي    ع إلسيإحي

ي إلدولة؛ وضع محطإت 
مجإل إلتسويق إلسيإحي للوكإالت إلسيإحية من خإلل برمجة رحإلت للمنإطق إلدإخلية ف 

ي بإعتبإر إلجزإئر قإرة فيهتم فيهإ بإلسيإحة إلصحرإوية، إلجبلية، إلشإطئية، 
إب إلوطن  سيإحية عث  كإمل إلسنة وعث  إلثو

ية، إلعإلجية، إلثقإفية وإلبيئية(؛ دعم إالستثمإر إلسيإحي من خإلل تمويل إلمشإري    ع إلمجّمدة وتمويل إلمشإري    ع إلحمو 
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ي 
ي ترحإلهم وف 

ي كل إلوالية عل غرإر والية إلوإدي ليسهل ؤقإمة إلموإطني   ف 
إلجديدة؛ منح ترإخيص لفتح إقإمإت ومرإقد ف 

 إسفإرهم. 

 

  إإلستنتاجات: 

ي فيه من خإلل إلمديريإت بعد محإكإتنإ لوإ
ي والية تبسة ومدى تطإبق إلجإنب إلنظري وإلقإنوي 

قع إلسيإحة ف 

ي إلوالية توصلنإ 
ي توإجههإ إلسيإحة ف 

إلتنفيذية: إلثقإفة، إلسيإحة ومحإفظة إلغإبإت، وتعرفنإ عل بعض إلتحديإت إلنو

 
 
ي إلجزإئر عمومإ

  إل: تعدد وتنوع إلمعإلم إلسيإحية ف 
 
؛ عدم إستقرإر إلقطإع بسبب عدم ثبإت وإلوالية خصوصإ

ي منإصبهم؛ وقوف جإئحة كوفيد 
ي  87إلمسؤولي   ف 

دون تحقيق بعض إألهدإف إلمسطرة؛ نقص للمشإري    ع إلسيإحية ف 

ي إنجإز إلمشإري    ع إالستثمإرية إلسيإحية؛ وجود ؤل  إلوالية؛ وجود إلعديد من إلمشإري    ع إلمجمدة، ؤضإفة
نقص إلتمويل ف 

ي منح
ي إلدرإسة وإلمنح و رخص إالستغإلل منهإ: مر  عرإقيل ف 

وع؛ غيإب شبه كلي لدور إكزية إلقرإر ف  طإلة مدة درإسة إلمشى

وي      وإلسيإحة  إإلعإلم ونيإإلوإلثو ي ةلكثو
؛ مصإعب توإجه إالستثمإر كتدهور قيمة إلعملة وإرتفإع تكإليف إإلنتإج خإصة ف 

 إلمنإطق إلغإبية. 

 

إحات وإلتوص ات  : إإلقرو

ي تسويقهإ وعل 
ي إلجزإئر وإلمسإهمة إلفعإلة ف 

ضوء مإ سبق وحنو نحّسن  وننشط من إلسيإحة إلدإخلية ف 

ي إلرقمي وإإل
وي  ونيإإلمع كل آمإلنإ إلمعلقة عل إلنتإئ  إإليجإبية لكل من إلبوإبة  لكثو لمسإرإت إلجزإئر إلسيإحية  ةلكثو

ي تدهور قيمة إلعملة ، نق86-44إلمستحدثة مؤخرإ وقإنون إالستثمإر إلجديد رقم 
دم إلتوصيإت إلتإلية: إلتحكم ف 

إلوطنية بإتخإذ أسإليب إقتصإدية نإجعة؛ إلتخفيف من طريقة منح رخص إالستغإلل للمشإري    ع إلسيإحية وجعل 

 
 
 ؤل  دون إللجوء درإستهإ محليإ

 
إحإ   إإلدإرة إلمركزية؛ توسيع صإلحيإت إلمديريإت إلتنفيذية: إقثو

 
إعتمإدإت ؛ منح وقرإرإ

ة للمستثمرين عل شكل قروض؛ تسهيل منح ترإخيص إالقإمإت وإل ي جميع إلواليإت بإعتبإر مإلية معتث 
ن أمرإقد ف 

ي إلمنإطق إلمحلية؛ إعتمإد إألسإليب إلحديثة للتسويق أإإلقإمة و 
سعإرهإ هي إلقإعدة إألسإسية للنشإط إلسيإحي ف 

: فإبفتح و  إلسيإحي  ، إنستغرإم ولينكدإن وفتح موإقع ويب لغرض نشإء موإقع توإصل إجتمإعي إيسبوك، يوتوب، تويثو

وي      إلسيإحي وحث مسؤولي إلقطإع بفتح تطبيقإتهإ وروإبطهإ مع إعتمإد شبكة  نتإلثو ي تفعيلهإ  إإلنثو
عإلية إلجودة ف 

ض عل إلمعإلم وكل ذلك من أجل: إلتعريف بإلمنتوج إلسيإحي إلمحلي لتفعيل إلسيإحة إلدإخلية؛ إطإلع إلسإئح إلمف ثو

ي كإن سيبحث عنهإ؛ حجز إلسإئح ؤل  إلسيإحية إلمحلية؛ توفث  إلسإئح لوقته وجهده ومإله للوصول
إلمنإطق إلنو

ض لتذكرة إلتنقل وإلفنإدق وإلمطإعم؛ إختيإر إلسإئح إلوجهة إلسيإحية إلمفضلة؛ إطإلع إلسإئح عل مختلف  إلمفثو

ي إلجزإئر؛ تّمكن وكإالت إألسعإر وإلعروض وإلمنتجإت إلسيإحية؛ ت
قديم معلومإت نإدرة وقّيمة حول منإطق إلجذب ف 

إلسيإحة وإلمديريإت إلتنفيذية من ثقإفة، سيإحة ومحإفظة إلغإبإت وكل إلقطإعإت إلمعنية بخدمإت إلسيإحة إلدإخلية 

؛ وضع مضإمي   درإسية تخص إلتعريف بإ ضي  
لمعإلم إلسيإحية من إإلجإبة عن تسإؤالت إلموإطني   وإلسوإح إلمفثو

ي بي   سكإن إلجزإئر. 
 إلمختلفة للجزإئر لنشى إلثقإفة وإلوعي إلسيإحي وإلتقإرب إلوجدإي 

 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

435  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 :إلمرإجع

ه صبإن أسمإء. ) أحمد  (. تحقيق أهدإف إلتنمية إلسيإحية وفق إلمخطط 4648دمحم حإج ، وهيبة حليمي ، و هجث 

 (.4)86وإلعمل، مجلة إلتنظيم . 4616إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية آفإق 

دإد من مسإرإت إلجزإئر إلسيإحية:     مسإرإت إلجزإئرإلسيإحية. (. 4644، 66 65إلسيإحية مسإرإت إلجزإئر. ) تم إالسثو

http://algeriatours.dz 

ي إلجزإئر: وإ4684، 66 18-16-47أمينة بلغيث. )
قع وتطلعإت )والية تبسة أنموذجإ(. (. تسويق إلسيإحة إلدإخلية ف 

 )دمحم مسنإدي، إلمحإور(

ونيإإلإلبوإبة إيمن بن عبد إلرحمإن. )بإل تإري    خ(.  دإد  : مسإرإت إلجزإئر إلسيإحية. ةلكثو ، من 8، 6 4644تإري    خ إالسثو

https://www.aps.dz/ar/economie/128001-2022-06-24-19-23-وكإلة إالنبإء إلجزإئرية: 

28?tmpl=component  &print=1 

ي إلجزإئر: وإقع وتطلعإت )والية تبسة " أنموذجإ"(. 4644، 62 42جمإل إلدين عبإدي . )
(. تسويق إلسيإحة إلدإخلية ف 

 تبسة. -وإلفنون )دمحم مسنإدي، إلمحإور( مديرية إلثقإفة 

ي درإسة مقإرنة إلجزإئر تونس إالمإرإت، أطروحة دكتورإه. 4686ريإن زير . ) ي إلوطن إلعري 
(. مسإهمة إلتسويق إلسيإحي ف 

، بسكرة.  ، إلجزإئر: جإمعة دمحم خيض   بسكرة ، كلية إلعلوم إالقتصإدية وإلعلوم إلتجإرية وعلوم إلتسيث 

 (.36)إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية. 44-86ن إالستثمإر رقم (. قإنو 4644، 65 46رئيس إلجمهورية. )

( . ي تروي      إلخدمإت إلسيإحية4648سإرة زإغث 
درإسة ميدإنية لمجموعة -(. أثر إستخدإم موإقع إلتوإصل إالجتمإعي ف 

، بسكرة، قسم إلعلوم إلتج إرية، من إلوكإالت إلسيإحية بإلجزإئر، أطروحة دكتورإه، . جإمعة دمحم خيض 

 إلجزإئر. 

ي إلجزإئر. إإلعإلم(. تروي      إلمؤسسإت 4687سيف إلدين رحإيلية ، و عمر هوإري . )
مجلة ية للسيإحة إلدإخلية ف 

 (.15)إلحقوق وإلعلوم إإلنسإنية ودرإسإت إقتصإدية

ي  هإن حوإمدة. ) وبولوجية(. 4648، 64 64شى ي مجإل إلعلوم إالنثر
دإد إلسيإحة ف   CONSULTE ، ،66 62. تإري    خ إالسثو

LE 04/08/2022 : ي ، من إلعري 

http://e3arabi.com/%D8%B9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7% 

، و رفعت عبد ئل. ) ، إلسعيد بن لخض  ي لة إتحإد مج(. ، تنمية إلسيإحة وفق مبإدئ إالستدإمة. 4687صورية شنن 

 (.1) 85إلجإمعإت إلعربية للسيإحة وإلضيإفة، 

( . ي
ي إلجزإئر، قنإة 4684طيب عيسإوي، و نورإلدين مبن 

وبولوجية لؤلعإلم إلسيإحي وإلتنمية إلمستدإمة ف  (. إالبعإد إالنثر

وبولوجيإ، شمس إلفضإئية أنموذجإ.   (.86)3مجلة أنثر

ي ظل إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية (. تسويق خدمإت إلسي4687عبد إلقإدر عوينإن . )
إحة إلجزإئرية ف 

SDAT2030 . ،(.4)86مجلة إالقتصإد إلجديد 

http://www.rimakjournal.com/
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http://algeriatours.dz/
https://www.aps.dz/ar/economie/128001-2022-06-24-19-23-28?tmpl=component
https://www.aps.dz/ar/economie/128001-2022-06-24-19-23-28?tmpl=component
https://www.aps.dz/ar/economie/128001-2022-06-24-19-23-28?tmpl=component
http://e3arabi.com/%D8%B9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%25
http://e3arabi.com/%D8%B9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%25
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ي تحت وإالتصإل وتطبيقإتهإ إلسيإحية.  إإلعإلم(. تكنولوجيإت 4684عبد إلوهإب بن بريكة، و حدة عمري. )
ملتفو وطن 

 جإمعة إلحإج لخض  بإتنة.  عنوإن: فرص ومخإطر إلسيإحة إلدإخلية. 

بي   إلوإقع  4616(. رهإنإت إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية 4686، 64عصإم عمإري ، و إلسعيد بوعنإقة. )

يعة وإالقتصإد، وإالفإق.   .5مجلة إلشى

ي إلجزإئر إإلمكإنإت وإلمعوقإت .(2013) .ع ,عوينإت 
إتيجية إلسيإحية إلجديدة  (2000-2025)إلسيإحة ف  ي ظل إالسثو

ف 

كلية إلعلوم  ,إلجزإئر .، أطروحة دكتورإه علومSDAT2025 للتهيئة إلسيإحية للمخطط إلتوجيهي 

 .3جإمعة إلجزإئر  :إلجزإئر ,إالقتصإدية وإلعلوم إلتجإرية وعلوم إلتسيث  

ي إلجزإئر .(07 09 ,2021) .م ,عيوإج
 .م) .("أنموذجإ"والية تبسة )وإقع وتطلعإت  :تسويق إلسيإحة إلدإخلية ف 

 .تبسة-محإفظة إلغإبإت  (Intervieweur ,مسنإدي

، و عبد إلقإدر عوينإن . ) ي ظل إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة 4687فطيمة مشثو
(. إلثإر إلتنموية لقطإع إلسيإحة ف 

 (.4)84مجلة إلعلوم إالقتصإدية وإلتسيث  وإلعلوم إلتجإرية، . SDAT 2030إلسيإحية 

مجلة شيط إلسيإحة إلدإخلية كمؤشى لرفع إلتنإفسية إلسيإحية بإلجزإئر. (. تن4687ميلود شعإلل ، و دمحم رإتول . )

 (.1)6إالجتهإد للدرإسإت إلقإنونية وإالقتصإدية، 

ي إلتنمية إالقتصإدية .(04 08 ,2022) .ص ,نإرص بإي
 ,Consulté le 08 07 .إلقطإع إلسيإحي قإدر عل إلمسإهمة ف 

2022, sur إلمسإء: http://www.el- 

massa.com/dz/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84% 

 Récupéré sur .إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية .(04 08 ,2022) .و ,وزإرة إلسيإحة

http://www.mta.gov.dz/%d8%A7%D9%84%D9%85% 

وبولوجيإ(. 4644، 66 62) ويكيبيديإ.  دإد موقع ويكيبيديإ: علم إالنثر ، من موقع  ويكيبيديإ:    4644، 66 62. تإري    خ إالسثو

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8

%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 
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