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 شكر و تقدٌر

                                                                                       

لحمد هلل على توفٌقه إلتمام هذا العمل بإخالص لوجهه الكرٌم و فضال منه دون سواه ا

و أرجوا أن أكون قد و فقت فً إنجاز  الذي ٌسر لً تخطً كل العقبات فكان خٌر معٌن

 كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بجزٌل الشكر و اإلمتنان لكل من: هذا العمل و لو بالجزء الٌسٌر 

 بإرشاديوالذي قام " إلشرافه على هذا العمل عاص لزهرالمشرف "األستاذ 

 و توجٌهً

الذي رافقونً طٌلة المشوار  التقنٌات الحضرٌة و التعمٌر تسٌٌر معهدإلى كافة أساتذة 

 الدراسً

كما ال أنسى أن أتقدم بخالص عبارات الشكر و التقدٌر لكل المصالح اإلدارٌة على حسن 

مدٌرٌة مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة قسنطٌنة و أٌضا  اإلستقبال خصوصا أعوان و موظفً 

 و على رأسهم مصالً محمد الصالح التعمٌر و الهندسة المعمارٌة و البناء

 و فً األخٌر نشكر كل من ساهم فً تشجٌعنا من قرٌب أو بعٌد فً سبٌل إنجاز هذا البحث

 

 ناصر الدٌن

 



 

 

الحمد هلل رب السموات و األرض سبحانك تبارك اسمك ال اله إال أنت و الصالة و السالم على خٌر  

لصالة و ازكى السالماألنام و خاتم النبٌٌن الكرام سٌدنا محمد علٌه علٌه افضل ا  

و الحمد هلل الذي وفقنا الى إعداد هذا العمل المتواضع الذي اهدٌه قبل كل شئ إلى من قال فٌهما  

وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا«  » الرحمان   

 الى من نطق اسمها القلب قبل اللسان الى من وضعت الجنة تحت قدمٌها امً حفظك هللا

 وتحمل عبئ الحٌاة حتى ال أحس بالحرمان ابً حفضك هللا الى من ربانً على الفضٌلة و األخالق

 وسندي فً الحٌاة  اءعزاأل وتً خإإلى 

اتتً العزٌزواخألى إ  

 
 لى كل األهل واألقاربإ

 2زمالئً وزمٌالتً الطلبة الماستر  ولى جمٌع أصدقائً إو

 2015/2016 المستدامة تسٌٌر المدن و التنمٌة

 

 



 

 

 

 المقدمة  العامة
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 المقدمة العامة:

 القدم منذ ظمكأحداعتبرتالسٌاحة اإلنسانً، النشاط عملٌاتاهر فً متمثل حٌثكانتفًالسابق

والدٌموغرافٌااالستجمامالبحثعنالراحةو ،لتصبحلتتطورمعمرورالوقتوتطورالتكنولوجٌا

فبالصناعةالسٌاحةالٌومتعرأصبحت،وقداالقتصادٌةذاتتوجهاتجدٌدةدافعهاالرئٌسًهوالتنمٌة

أساسٌاالذيدفعبالدولالنامٌةوالتًفًطرٌقالنموإلًإدراجهاكقطاعًءفنقولصناعةالسٌاحةالش

مباشرالكوناهاالدافعفًاالقتصادتأثٌرا،فسٌاحةتؤثرعلًاالقتصادوضرورٌالتحقٌقالتطوروبعث

مختلفالقطاعاتاإلنتاجٌةوالخدوالبنًالتحتاالستثماراتتطوٌر مع تٌةكزراعة،اماٌةوتعاملها

جعلهاتمكنالدولوتمنحهاعائداتوفٌرةكثٌرابأنواعهالعقاراتالتجارةوالنقلالصناعاتالتقلٌدٌة،

 ٌمقورنتما لتعظ بعائداتالبترولوصناعةالسٌارات،االمرالذيجعلالدولتبذلقصارىجهدها

بذلك موظفة السٌاحٌة، اكعائداتها بٌن حادة منافسة خلق الذي االمر المتاحة إمكانٌاتها األسواقفة

ًتعدادالسٌاحلسنةبأكبرالعالمٌةلضفر .سائحالملٌار5102عددمنالسٌاحكٌفالوقدتخط

اماالجزائرفقدعانتالسٌاحةبهالإلهمالالشدٌدالذيكانسببهسٌاسةالدولالمعتمدكلٌاعلًتصدٌر

تراجعالكبٌرالذيعرفهمٌزانالمحروقاتدفعةالالعالمومستالتًأناألزمةاالقتصادٌةالمحروقاتإال

 النضرلنهواالستعجالبالدولةالجزائرٌةإلًضرورة كمثلوإعادة البلدانضبمجالالسٌاحةمثلها

المجاورةالتًتعرفتوافدكبٌرلسٌاح،فكٌفالوهًتتمتعبمواردسٌاحٌةمتعددةومتكاملةنادراما

 فً دول فً مجتمعة نجدها ورؤٌةهً التزلج و السباحة لسائح ٌمكن الذي العالم فً الوحٌد البلد

والصحاريوالسهولوالغاباتومناخمعتدلإضافةإلًسواحلالالصحراءفًٌومواحدإضافةإلً

علٌهاالحضارات،كلهذاٌعدمخزونارهاومدنهاالتارٌخٌةالتًتوالتتعددتقالٌدسكانهاوتنوعاثا

 سٌاحٌاٌمكنهامنانتكونوجهةسٌاحٌةرائدةفًحوضالبحراالبٌضالمتوسط.

وفبعدفبحكممكانتهاالهامةفًإقلٌمهاٌستغلولمٌوظالذيلمووالٌةقسنطٌنةتعدمنبٌنالمخزون

ٌةوالتارٌخٌةوالعلمٌةوالثقافٌةتؤهلهالتكونمجاال لماتحتوٌهمنمقوماتسٌاحٌةعدٌدةمنهاالطبٌع

السٌاحٌةالهادفةلتحقٌقتنمٌةسٌاحٌةناجحة،تمكنالوالٌةمنانتسموإلًاولًلالستثماراتخصبا

بطرٌقةسلٌمةوعلمٌة،إالانهوفًمقابلرٌةوحتًالعالمٌةإذامااستغلتالجزائالمراتبالسٌاحٌة

نالمشاكلوغٌرهام،االستقبالهذهالمقوماتٌوجدضعفونقصكبٌرفًالمرافقالسٌاحٌةوهٌاكل

التًٌعانًمنهاالقطاعالسٌاحًبمدٌنةقسنطٌنة،كلهذهالمشاكلوالنقائصتدفعناإلىطرحاألسئلة

التالٌة:

 ؟يالجزائرماهوواقعالسٌاحةداخلالقانونوالتشرٌع -
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 هلتمتلكقسنطٌنةكموناتومؤهالتتساعدهاعلىتنمٌةالقطاعالسٌاحًبها؟ -

حةبقسنطٌنة؟ماهوواقعالسٌا -

 هلٌمكنأنترتقًقسنطٌنةإلىأنتصبحقطبسٌاحًبامتٌاز؟ -

ًتواجهالتنمٌةالسٌاحٌةفًقسنطٌنة؟ -  ماهًالعوائقالت

 تنمٌةالقطاعالسٌاحًبقسنطٌنة؟كٌفٌمكننا -

قمتبوضعهومنأجلاإلجابةعنهذهالتساؤالتوعنأسبابضعفهذاالقطاعوكلماٌتعلقب

وهًبعضالفرضٌات

 السٌاحًاالستقبالضعفمستوىهٌاكلربماهو -

 ضعفونقصخبرةالمدٌرٌاتوالوزارةالمسؤولةربما -

 ضعفنشاطالوكاالتوالجمعٌاتالسٌاحٌة -

 نقصالتكوٌنفًالمجالالسٌاحًربما -

 لمعالمالسٌاحٌةإهماللتقهقرفًالعواملالبٌئٌةوربما -

 اإلشهارالسٌاحًضعفربما -

 لديالمجتمعالقسنطٌنًغٌابالثقافةالسٌاحٌةربما -

-  العوامل هذه تجمع إلى ٌعود أنه معأو البعضها لعوامل فًبعضأو إلٌها اخريسنتطرق

 .دراستنا

 دوافع اختٌار الموضوع :

مفًرفععجلةالتنمٌةوتعتبرالسٌاحةفًعصرناهذامنأهمالقطاعاتلماتدرهمنأموالوتساه

تدعٌماالقتصادٌات،ومنهناجاءاهتمامنابهذاالموضوع،لذاوجبالنهوضبالقطاعالسٌاحًفًو

الٌةقسنطٌنةنظرالماتتمتعبهمنمؤهالتوامكانٌاتهائلةالستغاللهافًهذاالمجالمنأجل:

 زٌادةالمداخٌلمنخاللتدفقالسٌاح -

 السٌاحٌةالمحلٌةانعاشالمنطقة -

 رفعوتٌرةاقتصادالوالٌةوالنهوضبعجلةالتنمٌة -

الهدفمنالدراسة:

:ً إنالهدفمنهذهالدراسةه

 التعرفغلىالوضعٌةالحالٌةللقطاعالسٌاحً -

ًتزخربهاالمنطقة -  أستغاللالمؤهالتالسٌاحٌةالمختلفةالت

 معرفةالعوائقوالعراقٌلوإٌجادالحلوللها -
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ٌةافالمرجوةولتحقٌقاألهد علىالمنهج البحثاعتمدنا هذا إلٌها والوصولإلىالغاٌةالتًٌصبوا

 التالٌة:

المرحلة األولى:مرحلة البحث النظري

الدراسة موضوع عن شاملة نظرة أخد أجل مذكرتنامن مختلفالمراجعوإنجاز على اإلطالع تم ،

كمنطلقلناأخضناهاالدراساتالسابقةعلٌهوالتًوكذلكالدراسةوالوثائقالتًلهاصلةبموضوع

الثانٌة:البحث المٌدانً المرحلة

وفًهذهالمرحلةتماإلتصالبمختلفالجهاتومصالحالدولةمنها:

والصناعاتالتقلٌدٌةلوالٌةقسنطٌنة.مدٌرٌةالسٌاحة-

مدٌرٌةالثقافةلوالٌةقسنطٌنة.-

اتلوالٌةقسنطٌنة...مدٌرٌةالغاب-

.)URBACOمكتبالدراساتواإلنجازقسنطٌنة)-

مدٌرٌةالتخطٌطوالتهٌئةالعمرانٌةلوالٌةقسنطٌنة.-

مدٌرٌةاألشغالالعمومٌةلوالٌةقسنطٌنة.-

مدٌرٌةالنقللوالٌةقسنطٌنة.-

ًسٌرتا.- المتحفالوطن

وذلكمنأجلجمعأكبرقدرممكنمنالمعطٌاتالتًتخدمموضوعالدراسة.

المرحلة الثالثة: مرحلة ترتٌب المعطٌات

معالجةالمعطٌاتوفقالمنهجعلمًدقٌق،متبعٌنفًهمةفًإعدادالبحثلكونهامرحلةهًالمرحلةالم

 .والتشخٌص.وكذادراسةمختلفالمعطٌاتالمتحصلعلٌهاذلكالوصف،التحلٌل،

نتٌجةهذهالخطوات،موثقةفًهذهالمذكرةالتًقسمتإلىثالثةفصولمنأجلتسهٌلفهممحتواها،

وهًكاآلتً:
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 مفاهٌم و أسس نظرٌة حول السٌاحةالفصل األول:

هً:حاوروٌضمهذاالفصلثالثةم

مفاهٌموأسسعامةحولالسٌاحة: األول المحور     

السٌاحةفًالجزائر: الثانً المحور     

السٌاحةفًالقانونوالتشرٌعالجزائري: الثالث المحور     

 الفصل الثانً: المؤهالت السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة

هً:محاوروٌضمهذاالفصلثالثة

تقدٌممدٌنةقسنطٌنةاألول: المحور     

 المقوماتالسٌاحٌةلمدٌنةقسنطٌنةالثانً:المحور      

واقعالسٌاحةبمدٌنةقسنطٌنةالثالث: المحور     

 الفصل الثالث: عوائق التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة

هما:محورٌن فصلوٌضمهذاال

مشارٌعواستثماراتقطاعالسٌاحةفًقسنطٌنة: األول المحور

وحلوللتنمٌةالسٌاحةفًقسنطٌنةعوائق،اقتراحات: الثانً المحور
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 مقدمة الفصل :

ممٌز لما لها من عائدات كثٌرة و وفٌرة التً  و تحتل السٌاحة حالٌا فً العدٌد من الدول مكانة مرموق

الذي دفع  تخدم االقتصاد بشكل كبٌر و مباشر، حٌث أضحت السٌاحة تشكل موردا إقتصادٌا هاما الشٌئ

وبتاًل الحصول علً اكبر فرصة  ،بالكثٌر من الدول للتنافس فٌما بٌنها الجتذاب اكبر عدد من السٌاح

 لتنمٌة.

ولكن قبل ان نتطرق فً هذا المبحث إلً أهمٌة النشاط السٌاحً و أنواعه ووضعٌته فً  الجزائر البد 

السٌاحً الذي له دور كبٌر فً تنظٌم و  من التعرؾ أوال علً مهٌة السٌاحة و السائح و أٌضا التخطٌط

 التسٌٌر العلمً السلٌم للمجال.
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 مفاهيم عامة المحور األول :

  

 مفهوم السياحة : .1

 فً و ، األرض هوج على وسار ذهب نهأ بمعنى األرض فً جال التجول،أي تعنً السٌاحة لفظ ،لؽوٌا" 

  .ٌدور أو ٌتجول أيTOUR TOمشتق من TOURISM» مهلفظ اإلنجلٌزٌة اللؽة

ٌة خاصة مفاهٌم وضع فً همرؼٌ و ...الفلسفة و االجتماع و االقتصاد أساتذة من العدٌد ذهب  بماه

 العبلقات مجموعة عن السٌاحة تعبر. الدراسة محددات و أهداؾ ضوء فً أنسبها ،نذكرةالسٌاح

 المعتاده إقامت مقر نع بعٌدا ،متمٌزة و جدٌدة بٌئة فً المإقتة الشخص إقامة عن الناجمة والخدمات

 .مادٌا ربحاه ل تحقق ال اإلقامة هذه كانت طالما المصلحة تحقٌق أوه حاجات إشباع بؽرض

 السائح بٌن المتبادلة العبلقات من مجموعة ٌتضمن الجوانب، متعدد إنسانً نشاط السٌاحة أن ٌعنً هذا

 كذلك تتضمن و المكان، بهذا ٌقٌمون الذٌن األشخاص بٌن وه إقامت مكان فً فقط مإقتة بصفة ٌوجد الذي

 المتحدة لؤلمم اإلحصائٌة اللجنة ،وافقت 1993 سنة من مارس فً للسائح المقدمة الخدمات من العدٌد

 تعنً أنه أكدت و السٌاحٌة، اإلحصاءات حول للسٌاحة العالمٌة المنظمة أعدتها التً التوصٌات على

 عن تزٌد ال لمدة وه إلقامت المعتاد المكان ؼٌر آخر إلى مكان من المسافرٌن األشخاص أنشطة بالسٌاحة

 التوصٌات هذه على المتحدة األمم موافقة وتعتبر .أخرى أؼراض أو األعمال التروٌح، لؽرض كاملة سنة

 .الدولً المستوى على السٌاحً بالنشاط المتعلقة المفاهٌم لتوحٌد أساسٌة مرحلة

 :نهامتٌ نقطتٌن ٌبرز السٌاحة تعرٌؾ أن  عزالدٌن كامل فاروق الدكتور ٌرى كما

 هٌعنٌ ألمر اطالب آخر بلد إلى بلده من شخص هوانتقال بالسٌاحة المقصود 

 السائح إقامة مدة حددوا فقد ولذلك الهجرة سبٌل عل ٌتم الذي المإقت االنتقال تفٌد السٌاحة أن 

".اشهر عشر إثنى من وأقل ساعة ( 24 ) وعشرٌن أربع من أكثر بؤنها
1

 

 

 :السائح تعريف .2

 بصفة فٌها ٌقٌم التًر ؼٌى أخر دولة إلى فؤكثر ساعة 24 من تمتد لفترة المسافر هوالشخص السائح" 

 : التالٌة لؤلؼراض سٌاحا المسافرٌن األشخاص اعتبار وٌمكن دائمة،

 للعبلج أو االستجمام و والمتعة التروٌح أجل من ٌسافرون الذٌن األشخاص · 

 إداري، علمً،) آخر لؽرض ممثلٌن أو مإتمرات أو اجتماعات حضور أجل من المسافرٌن 

 . (رٌاضً أو دٌنً سٌاسً،

                                                                 
1
، كلٌة ٌة، أمٌنة بن المجات، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن المإهبلت و العوائق، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة اإلقلٌمٌة و التنمٌة المحل - 

 علوم األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.
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 ة (.التجارٌ واألؼراض) األعمال رجال 

 الداخلٌة المدارس أوفً باألجر اإلقامة بٌوت فً والشباب الطلبة · 

 : األشخاص السائح مفهوم من ونستقصً

 عمل بؤي االلتحاق أو وظٌفة لشؽل عقد بدون أو بعقد الواصلون · 

 الدائمة لئلقامة الواصلون. · 

 فً ٌعملونو ما منطقة فً ٌستوطنون الذٌن األشخاص و للحدود مجاورة منطقة فً المقٌمون 

 .لها مجاورة أخرى منطقة

 السرٌعة والرحبلت البحرٌة، كالرحبلت ساعة 24 عن تقل التً الرحبلت ( excursion) 

"(transit ). انعببرٍَ والمسافرٌن
1

 

 

 :ذطىرھا ومرادم انسیادح نشأج .3

ٌة البسٌطة هإنتقال بحركة اإلنسانه ٌمارس كان الذي السفر عن السٌاحة تتمٌز"   و مظهرها فً والبدائ

 ففً .والتنوع بالتعدد توصؾ وأجهزة وأركان أسس لها فؤصبح الظاهرة هذه تطورت أهدافها، و أسبابها

ٌة ظروؾ عن بحثا الواسعة األرض أرجاء فً ترحال عن عبارة السفر كان البداٌة،  أحسن، معٌش

 وسٌلة السفر أصبح القدٌمة الحضارات قٌام وعند فقط؛ الدواب على تقتصر بدائی نقل وسائل وبواسطة

 فً واسع نطاق على بالتجارة إهتموا إذ ذلك، فً سباقون الفٌنٌقٌون وكان والتثقٌؾ والمتعة للتجارة

 كان و الصٌؾ، و الشتاء برحلة تعرؾ كانت الًت العرب رحبلت إلى إضافة المتوسط؛ البحر حوض

ٌة قوة ظهور إلى أدى مما الحرام هللا بٌت إلى ٌحجون منهم كبٌر عدد  الزوار ٌنفق إذ المنطقة فً اقتصاد

ٌة باأللعاب م  (776 ) سنة الٌونان إشتهر و.وفضة ذهب من جلبوه ما  السفر حركة فانتعشت األولمب

 ومع .المسافرون إلٌها ٌحتاج الًت الخدمات من الكثٌر لتقدٌم الفرصة أتاح مما فٌها، والمشاركة هالمشاهدت

 بإنشاء الرومان وإفرٌقٌا(إهتم آسٌا روبا،و)أ ثالثبل القارات عبر الرومانٌة اإلمبراطورٌة رقعة إتساع

 .األخٌرة هذه بمزاٌا لبلستمتاع التنقل حركة سهل مما اإلمبراطورٌة أرجاء بٌن تربط التً الطرق

 بفضلها السفر فؤصبح البحري، النقل وسائل تطورت الصناعٌة، الثورة و النهضة عصر حلول وعند

ٌة الثورة ظهور أن ثم األرستقراطٌة، الطبقة سمات نم سمة  السٌاحة على كبٌر تؤثٌر هال كان الصناع

ٌة المدن لظهور نتٌجة ٌة المجتمعات من األفراد وانتقال الصناع  المدن ظهور و الكبرى المدن نحو الرٌف

 تحرٌك فً البخار استخدام مع خاصة ،والترفٌه ةحللرا بالسفر هتماماال من زاد الذي األمر المتوسطة

 .الحدٌدٌة السكة هً جدٌدة نقل وسٌلة اختراع تم حٌث اآلالت

                                                                 
1
 . ذكره قأمٌنة بلمجات مصدر سب- 
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 ةاألوروبٌ القارة وعبر الذٌن األرستقراطٌة الطبقة شباب على إنجلترا فً السائح لفظ مرة ألول ظهر و

ٌا ثقافٌا أنفسهم إلعداد بٌةوأور كبٌرة بجولة قاموا (le grand tour ) الشعوب على للتعرؾ  وسٌاس

 باهتمام فحضت جدٌدا، بعدا تؤخذ السٌاحة بدأت فشٌئا شٌئا ثم. ببلدهم فً العلٌا المناصب لتولً تمهٌدا

 على للحصول والسعً الفراغ، وقت قضاء على تؤثٌر لها وأصبح إقتصادٌاتهم، إلنعاش كوسٌلة الدول

 .االستجمام و النفسٌة البدنٌة، الراحة

 فً اإلنسان مطالب من ملحا مطلبا أصبح إذ للسٌاحة، ًبهلذا العصر ( 20 ) العشرٌن القرن وٌعد

 :أهمها أسباب لعدة وذلك رحبة، آفاقا تبلػ جعلها مما الحالً عصرنا

 ٌقلص الذي الطٌران وخصوصا (والبحري البري،الجوي)النقل وسائل فً الكبٌر التطور 

 .الوقت وٌختزل المسافات

 رؼبة من زاد وقوعها، لحظة فً األخبار نقل سهولة و فسرعة وتنوعها اإلعبلم وسائل تقدم 

 .جدٌدة ببلد وزٌارة السفر، فً الكثٌرٌن

 ٌاح المستقبلة الدول تشجٌع  و نظافتها و جمالها على والحرص السٌاحٌة المناطق تنمٌة على للس

 .السٌاحٌة بالتسهٌبلت اإلهتمام

 و الثقافً المستوى ارتفاع إلى إضافة األجر، المدفوعة السنوٌة واإلجازات الفراغ أوقات تزاٌد 

 .والسٌاحة للسفر قوٌا دافعا فكان لؤلفراد االجتماعً

 تجارٌة ومحال فنادق من السٌاحٌة بالهٌاكل اإلهتمام 

 ·الوعً مستوى فً والرفع السٌاحً، العمل تنظٌم فً هاما دورا السٌاحٌة المنظمات لعبت 

 .العالمً والرخاء والسبلم السٌاحً،

 سوقا وأصبحت دخان بدون الصناعة أو " السٌاحة صناعة " فنقول بالصناعة السٌاحة تعرؾ وحالٌا

 والذي ،هوتحسٌن المعروض السٌاحً المنتوج زٌادة طرٌق عن الدولٌة والمنافسة للتوسع قاببل اقتصادٌا

ًُت انًُظًت نهسبئح،وتري انًعروضت وانحضبرَت البٌئٌة والمبلمح السٌاحٌة لخدماتا فً ٌتمثل  انعبن

 التجارة حتى وٌتعدى العالم، فً اقتصادي نشاط أول السٌاحة تصبح سوؾ ( أَه OMT) نهسُبحت

 فرص خلقتو الصعبة العملة جلبً تفه السٌاحٌة الدولة على كبٌرة عائدات من لها لما الطاقوٌة بالمواد

1"  .َذةعد عمل
 

 

 :السياحة أصناف. 4

 : هما السٌاحة من أساسٌٌن صنفٌن بٌن نمٌز

                                                                 
 

1
 .ذكره قأمٌنة بلمجات مصدر سب - 
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  :المحلية أو الداخلية السياحة .1.4

 المناطق زٌارة من تمكنهم حٌث دولتهم، حدود داخل الوطن أبناء ٌمارسها التً السٌاحة بها والمقصود

 لدٌهم، السٌاحً الوعً زٌادة وبببلدهم، المواطنٌن ربط بهدؾ بها، االرتباط و علٌها والتعرؾ السٌاحٌة

  لدٌهم تخلق وبذلك أنفسهم هوترفٌ تروٌح على تعمل كما .السنة مدار على السٌاحٌة المنشآت تشؽٌل

 السٌاحة هً الداخلٌة السٌاحة مثل سٌاحٌی نوع وأحسن الوطنً، بالتراب االعتزاز و  االنتماء شعور

  االجتماعٌة

 

  :الخارجية السياحة .2.4

 معٌنة نقل بوسٌلة أخرى دولة إلى هدولت من المواطن ٌخرج اوفٌه الدولٌة أو العالمٌة السٌاحة بها ٌقصد

 الهدؾ حسب السٌاحة من أنواع عدة وتمثلها والتروٌح السٌاحة بؽرض جوٌة أو بحرٌة برٌة، كانت سواء

      الرٌاضة أو ،االكتشاؾ أو األعمال، أو العبادة، أو للتروٌح، ٌكون فقد السائحه إلٌ ٌسعى الذي

 .ذلك وؼٌر والعبلج

 

 :السياحة أنواع .5

 السٌاح ورؼبات ٌتفق طبٌعً أمر وهو مسبقا، والمحدد المسطر للهدؾ تبعا السٌاحة وأشكال أنماط تتعدد

ٌة إتجاهاتهم  و العملٌة، و الصحٌة خصائصهم و الثقافٌة، مستوٌاتهم و المادٌة إمكانٌاتهم و  الفكر

 :منها البعض عرض نحاول األنواع، من العدٌد المعٌار لهذا تبعا السٌاحة تضم لذلك المتباٌنة،

 

 : اإلستجمامية و الترفيهية السياحة .1.5

 عادة والراحة، المتعة أجل من والمسإولٌات العمل عن بعٌدا واإلجازات الفراغ أوقات قضاء بها وٌقصد

ٌعٌة المناظر ذات األقالٌم إلى الحالة هذه ًف السٌاح ٌلجؤ ما  عن البعٌدة الهادئة والمناطق الخبلبة، الطب

 .الخضراء والمساحات الؽابات كالسواحل، المختلفة التلوث ومصادر الضوضاء

 

  :الثقافية السياحة .2.5

 أجل من مباحة وهً السٌاحٌة، المناطق وحضارات ثقافات على التعرؾ إلى ٌهدؾ سٌاحً وهونمط

 المسارح، فً تتمثل والتً واألثرٌة التارٌخٌة المناطق زٌارة على تعتمد لذلك والمعرفة، الذهنٌة المتعة

 من بآثارها ةورالمشه المناطق إلى بذلك السائح فٌلجؤ إلخ، ...المكتبات التماثٌل، القصور، األسوار،

 .والحدٌثة القدٌمة الحضارات مخلفات
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  :الدينية السياحة .3.5

 الدٌنٌة التعالٌم ممارسة من نوعا زٌارتها تعتبر والتً الدٌنً التارٌخ ذات األماكن لزٌارة االنتقال وهً

 مساجد من الدٌنٌة بالمعالم تزخر التً المناطق زٌارة إلى إضافة الحرام، هللا بٌت إلى والعمرة كالحج

 .كبٌرة دٌنٌة مناسبات إلحٌاء أو تارٌخٌة ومعابد كبرى

 

  :اإلستشفائية أو العالجية السياحة .4.5

 كالحمامات محددة أمراض من للعبلج تئاوفضا لهٌاك أو بحمامات تشتهر أقالٌم إلىه التوج بها وٌقصد

ومن أمثلة ذلك  .االسترخاء و للراحة أو للعبلج السائح ٌقصدها التً الساخنة، المعدنٌة بالمٌاه العبلجٌة

 نذكر :

  ع ٌالنفسٌة فً انجلترا للمعالجة حٌث ٌوجد فٌها مرضى من جم األمراضو  اإلدمانمصحات

 أنحاء العالم لقضاء فترات عبلجٌة طوٌلة تمتد إلى أشهر.

 واحة سٌوة  ً بمصر تتمٌز الواحة بمناخها الجاؾ طوال العام و الرمال الساخنة و التً تساعد ف

ً تندفع من باطن األرض.  عبلج أالم المفاصل و العمود الفقري كما تتمٌز بكثرة عٌون المٌاه الت

  األردن  تعتبر األردن مشهورة بمناطق السٌاحة العبلجٌة و االستشفائٌة فمن مواقع العبلج

الذي ٌهم السواح أكثر من المستشفٌات و المراكز الصحٌة البحر المٌت ألنها منطقة الطبٌعً 

مشمسة طوال العام لكن أشعة الشمس ؼٌر ضارة هناك و ٌمتاز البحر المٌت بالطٌن األسود 

 الؽنً باألمبلح و المعادن.

 

  :الرياضية السياحة .5.5

 فً أو الؽابات فً الصٌد مثل األلعاب و الرٌاضات من محددة أنواع ممارسة أجل من سٌاحة وهً

ٌة الرٌاضات المائٌة، المسطحات  الجبال، تسلق ؼطس، و شراعٌة ٌخوت سباحة، من النهرٌة و البحر

 .اإلقلٌمٌة و األولمبٌة الرٌاضٌة الدورات فً االشتراك إلى إضافة الجلٌد على االنزالق

 

  :والمغامرات االكتشاف سياحة .6.5

 المناطق أو الطبٌعٌة المناطق سٌاحة مثل زارها أن و هل ٌسبق لم جدٌدة منطقة على السائح ٌتعرؾ وفٌها

 ؼرٌبة فضاءات اكتشاؾ و المنطقة، معالم و تقالٌد و تراث على التعرؾ خبللها منه ٌمكن و الصحراوٌة

 .هل بالنسبة
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  :االجتماعية االتصاالت سياحة .7.5

 شهر رحبلت إلى باإلضافة األصدقاء، و األقارب زٌارة إلى أساسا تهدؾ التً السٌاحة عن عبارة وهً

 ًف بذوٌهم الرٌؾ فً المقٌمة األسر بٌن واضح بشكل االرتباط ٌكون و السنوٌة، المناسبات و العسل،

 الحدائق و السٌنما و المسارح و الحٌوانات، حدائق لزٌارة المدٌنة إلى الرٌؾ من السائح فٌنتقل المدن

 و السكوت حٌث السنوٌة أو األسبوعٌة العطل بقضاء لبلستمتاع الرٌؾ إلى المدٌنة من ٌنتقل و العامة،

 .المدن وتلوث ضوضاء عن بعٌدا الهدوء و الراحة

 إجازات من تستفٌد التً العمالٌة الطبقات تخص داخلٌة، سٌاحة عن عبارة هو منها آخر صنؾ ٌوجد و

 و المبٌت و السفر أسعار فٌها تخفض رحبلت لهم تنظم العمالٌة، النقابات وبفضل األجر، مدفوعة سنوٌة

 .الصٌفٌة المخٌمات فً تكون ما وعادة أٌام لعدة تمتد

 

  :األعمال رجال سياحة .8.5

 تمثل التً الكبرى المدن و إقلٌمٌة أو اقتصادٌة متعتبر عواص التً المناطق السٌاحة من النوع هذا ٌخص

 خاصة االتفاقٌات و الصفقات لعقد المجال لهم فتفتح األعمال رجال و المستثمرٌن من العدٌد أطماع محل

 .التجارٌة منها

 

  :المؤتمرات سياحة .9.5

 تنتظم التً الثقافٌة أو العلمٌة ،االقتصادٌة السٌاسٌة، المناسبات أو المإتمرات فً المشاركة بها ٌقصد

 .الدولٌة و اإلقلٌمٌة المحلٌة، بٌن تتراوح متباٌنة مستوٌات على

 

  :الخاصة المناسبات سياحة .5..1

 اترهاالتظ من وؼٌرها عالمٌة معارض أولمبٌة، ألعاب فنٌة، تجانارمه لحضور السائح ٌنتقل فٌها و

 .األخرى

 

  :التصويرية السياحة .11.5

 و الطبٌعٌة المناطق فً تكون و ،السٌنمائً التصوٌر أو الفوتوؼرافً التصوٌر لهدؾ السائح فٌنتقل

 .الخبلبة المناظر ذات المناطق

  :التجارية السياحة .12.5

و تكون بؽرض التسوق و شراء  التجاري التبادل أجل من بها االنتقال عملٌات وتتمو هً سٌاحة حدٌثة 

 .مثل : مهرجان السٌاحة و التسوق بدبً من كل عامجات بلد ما تسري علٌها التخفٌضات منت
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  :العسكرية السياحة .13.5

 و كبرى، معارك نتاحتض أماكن أو عسكرٌة تارٌخٌة قبلع على للتعرؾ الحالة هذه فً السائح وٌنتقل

 .ؼٌرها و لؤلسلحة معارض زٌارة

 

 سياحة التجوال : .14.5

هً من أهم أنواع السٌاحة المستحدثة و تتمثل فً القٌام بجوالت منظمة سٌرا على األقدام إلى المناطق 

 فً مخٌمات فً البر و التعاٌش مع الطبٌعة. اإلقامةالنائٌة تشتهر بجمال مناظرها الطبٌعٌة و تكون 

 

 المقومات السياحية : .6

 :إلًب السٌاحً ٌمكن تقسٌم مقومات الجذ

 

 الطبيعية:المقومات  .1.6

ً البٌئٌة و المحاوالت "  تعد العمود الفقري لتطوٌر السٌاحة، خصوصا فً ظل االهتمام الدولً بالنواح

 المقومات:المتكررة لحل مشكبلت البٌئة، ومن هده 

 

 :المناخ .1.1.6

و نشاطه و تكمن  اإلنسانالمباشر على حركة  لتؤثٌرهٌعد المناخ الداعم و المحرك لحركة السٌاح و دلك 

صٌة تتاح الفرصة لتدفق السٌاح على مدار اتباٌنه فً الدولة،فبموجب هده الخ أوالمناخ فً تنوعه  جاذبٌة

 ً و االجتماعٌة و الثقافٌة ومن  ةاالقتصادٌالعام وٌترتب على دلك إحداث معدالت نمو واسعة فً النواح

 .األطلسًو المحٌط  األحمرالمتوسط و البحر  األبٌضمناخ المعتدل سواحل البحر ال أمثلة

 :الشواطئ و المسطحات المائية .2.1.6

عصاب، و هً األالسٌاح لما لها من متعة و هدوء  ٌر منبخاص فً نفوس و خواطر عدد ك لها وضع
 لمكونات السٌاحٌة لعدد من الدول.ا أهمتعتبر من 

 : الشمس .3.1.6

 را لفائدتها الصحٌة و حاجة الناس لها.ضمن المطالب المهمة للسٌاح ن تعد الشمس

 :النباتات الطبيعية .4.1.6

ب ذعظٌما فً نفوس السٌاح و تعتبر من وسائل الج أثراالطبٌعٌة و الحشائش إن للؽابات و النباتات 

ً تثٌر إعجاب محبً الطبٌعة مما ساعد فً الحفاظ علٌها كثروة قومٌة تقلل من مخاطر  الكبٌرة الت

 البرٌة.ة التؽٌرات المناخٌة فظبل عن تشكٌل محمٌات تحافظ على الحٌا
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 :الشعاب المرجانية و رياضة الغوص .5.1.6

ً التً تلعبذن وسائل الجتعد م ً متوفرة فً كثٌر من دورا كبٌرا فً تطوٌر السٌاح ب السٌاح ة، و ه

ً خلٌج العرب.  الدول العربٌة خاصة فً منطقة خلٌج العقبة ومنطقة شرم الشٌخ و عل

 التاريخية:المقومات األثرية  .2.6

و ربط  اإلنسانٌة و البحثٌة و هً تمثل عمق المعرفة المراكز العلمٌة و الثقافٌةالحضارات القدٌمة و

 أثارر و لوك فً مصمقابر المالفرعونٌة و  ةالحضار اراته الحضذو الحاضر و من ضمن هالماضً 

 ئر.ن فً كثٌر من دول العالم مثبل الجزاالمسلمٌن و الروما أثارو الفٌنٌقٌٌن فً لبنان 

 :المقومات الثقافية .3.6

فٌة التً ٌمارسها الزوار المتمثلة فً الرقصات الشعبٌة و الفنون التشكٌلٌة و الثقا األنشطةوتشمل 

ً تعكس العادات و التقالٌد  األفبلمو  األثرٌةمتاحؾ ال  المنطقة ألهالًالسٌنمائٌة المحلٌة الت

 

 :المقومات الحديثة .4.6

التؤثٌر االقتصادي و من  ذاتى التطور الحضري مثل المشروعات الضخمة ٌر إلوهً المقومات التً تش

أمثلتها السدود العمبلقة التً تحافظ على الثروات المختلفة كالثروة السمكٌة و الثروة الؽابٌة و الطاقة و 

ب السٌاح و الجسور المعلقة و القنوات التً تربط البحار و الخلجان و ذكذلك المطارات العالمٌة التً تج

  ة و النهرٌة.خطوط السكك الحدٌدٌة و الموانئ البحرٌ

 

 : المقومات الدينية .5.6

كالمساجد و المزارات  و الكنائس الموجودة فً بعض المدن المقدسة  اآلثارو هً األماكن المقدسة و 

، و قد تمٌز الوطن العربً بهده  و المدٌنة المنورة و القدس و ٌبت لحم و الخلٌلمثل مكة المكرمة 

  و اإلسبلمٌة فٌه. الثبلثة : الٌهودٌة، المسٌحٌةالخصائص نسبة لمهبط الدٌانات السماوٌة 

 

 :المقومات البشرية .6.6

ا العصر من نمو ذفً ه اإلنسانإلٌه  وصل الذيلك للتطور ذب السٌاح و ذو هً تمثل جانبا مهما فً ج

فً التعبٌر عن ثقافتهم و  فً الفكر و الثقافة و التنمٌة و ما ٌنعكس من مشاركة شعبٌة لكل فئات الناس

  المحلٌة فً المناسبات المختلفة و فً المعارض و الفعالٌات الخاصة.هم تقالٌد

  

 :مقومات الجذب االصطناعية .7.6

كالرٌاضة و الثقافة و المنتجعات الخضراء فً و تشمل بٌع القطع األثرٌة و مراكز النشاطات المختلفة 

 المناطق الصحراوٌة و على سفوح الجبال.
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 :مقومات الجذب السياسية .8.6

احدة من األنشطة فٌها. و السٌاحة ومن المإكد أن النظام السٌاسً فً الدولة هو المحرك الرئٌسً لكافة 

للمستثمرٌن األجانب و فتح  اإلجراءاتالساسة من خبلل تبسٌط  االهتمامه األنشطة التً تحتاج إلى ذه

تحتٌة للسٌاحة من فنادق و منتجعات و قرى سٌاحٌة و بنٌة الالحدود أمام حركة السٌاح و االهتمام بال

 محمٌات. "
1

 

 التخطيط السياحي : .7

أثر  له قد ٌكون أنواعهإن التطور الكبٌر الذي عرفه قطاع السٌاحة فً جل أنحاء العالم تتعدد أنماطه و " 

ٌحدث فٌه لذلك من الضروري وضع تخطٌط سلٌم و تسٌٌر محكم لهذا التطور من  الذي قلٌماإلسلبً على 

" اجل تحقٌق تنمٌة سٌاحٌة متوازنة و ناجحة.
2

 

 مفهوم التخطيط السياحي : 1.7

ٌعرؾ التخطٌط السٌاحً على أنه رسم صورة تقدٌرٌة و مستقبلٌة للنشاط السٌاحً فً دول معنٌة و " 

حصر الموارد السٌاحٌة فً الدول من أجل تحدٌد أهداؾ  علً كفً فترة زمنٌة محددة، و ٌقتضً ذل

برنامج متناسق ٌتصؾ  تنفٌذالخطة السٌاحٌة و تحقٌق تنمٌة سٌاحٌة سرٌعة و منتظمة من خبلل إعداد و 

بشمول فروع النشاط السٌاحً و مناطق الدولة السٌاحٌة، فالتخطٌط السٌاحً ما هو إال نوع من أنواع 

ً  اإلجراءاتعبارة عن مجموعة من التخطٌط التنموي و  المرحلٌة  المقصودة و المنظمة المشروعة الت

تهدؾ إلى تحقٌق استؽبلل و استخدام أمثل لعناصر الجذب السٌاحً المتاح و الكامن و تحقٌق أقصى 

درجات المنفعة الكبر مع متابعة و توجٌه و ضبط لهذا االستؽبلل إلبقائه ضمن دائرة المرؼوب و 

 منع حدوث أي أثار ونتائج سلبٌة ناجمة عنه. المنشود و

و لما كانت السٌاحة من األنشطة التً تتداخل فً عدة قطاعات داخل الدولة أو االقلٌم و تإثر مباشرة فً 

 مئالتنمٌة االقتصادٌة، فإن خطتها ٌجب أن تكون وثٌقة الصلة بالخطط األخرى لباقً القطاعات، و ان تتبل

معها لتكون أجزاء متكاملة من الخطة العامة للتنمٌة فً الدولة خاصة أن خطة التنمٌة السٌاحٌة تعتمد 

أساسا على نسبة المرافق األساسٌة و توفٌرها و إعدادها إعدادا سٌاحٌا."
3

 

 

 

                                                                 
1
العلوم االقتصادٌة علوم  سماعٌنً نسٌبة، دور السٌاحة فً التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة فً الجزائر،رسالة ماجستٌر فً ادارة األعمال،كلٌة - 

 التسٌٌر و العلوم التجارٌة،المدرسة الدكتورالٌة لبلقتصاد و ادارة األعمال،جامعة و هران .
2
عزٌزة بوعافٌة، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة تهٌئة منطقة بنً هارون، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة العمرانٌة و البٌئة، كلٌة علوم  -

 لتهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.األرض،الجؽرافٌا و ا
3
 نفس المصدر السابق. -
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 مقومات التخطيط السياحي: 2.7

 :هما أساسٌٌن مبدئٌن على ٌقوم أن ٌجب سٌاحً تخطٌط كل" 

 :األول المبدأ

 التً المقومات لكافة شاملة دراسة إجراء و بها المهتم المنطقة لخصائص تفصٌلً بمسح القٌام ٌجب

 .وتطوٌرها لتنمٌتها القائمة السٌاحٌة واإلمكانٌات السٌاحً الجذب مواقع تحدٌد ٌتم ثم المنطقة تحتوٌها

 :الثاني المبدأ

 ممٌزات بدقة و خبللها من نحدد تنبإات على مبنٌة وهً السٌاحً، للقطاع المستقبلٌة التوجهات دراسة

 أخذها و السٌاحً، الطلب فً الجدٌدة اإلتجاهات تمٌٌز ٌمكننا بالتالً و نستهدفهم الذٌن السٌاح ومتطلبات

" .التنموٌة اإلستراتٌجٌات وضع عند االعتبار بعٌن
1

 

 السياحي:أهمية التخطيط  3.7

ونه المنهج العلمً لتنظٌم و كلك ذالسٌاحً دور بالػ األهمٌة فً تطوٌر النشاط السٌاحً،  إن للتخطٌط" 

فً إدارة الموارد  القرارات إلتحادإدارة النشاط السٌاحً بجمٌع عناصره، فهو ٌوفر إطار عمل مشترك 

باألسالٌب و االتجاهات التً ٌجب أن تستهلكها مما ٌسهل عملها و  المسإولٌةالسٌاحٌة و ٌزود الجهات 

 التنمٌة السٌاحٌة. و تتجلى أهمٌته فً: تاستراتٌجٌاع ٌعمل  على وض ن الجهد الضائع، فهوٌوفر كثٌرا م

  على تحدٌد و صٌانة الموارد السٌاحٌة و االستفادة منها بشكل رشٌد و ً ٌساعد التخطٌط السٌاح

 الحاضر و المستقبل فً إطار سٌاحة مستدامة لتنمٌة مستدامة.  مناسب فً الوقت

  ٌساعد على تكامل القطاع السٌاحً و ربطه اٌجابٌا مع القطاعات السٌاحٌة األخرى مع تحقٌق

 أهداؾ السٌاسات العامة للتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة على كل مستوٌاتها.

  و االستبٌانات  التقارٌرخرائط و المخططات و و ال اإلحصائٌاتالمعلومات و البٌانات و ٌوفر

ً و  المستثمرٌن و المتدخلٌن فً القطاع للعمل  تشجٌعمما ٌزٌد فً إثراء المٌدان السٌاحً الوطن

 الدقٌقة. رة المعطٌات و االستبٌانات و اإلحصائٌاتبشكل واضح بعٌدا عن الضبابٌة فً حالة ند

  و ً ً التارٌخٌساعد على زٌادة الفوائد االقتصادٌة و االجتماعٌة و تقٌٌم الثرات الثقافً و الطبٌع

 المحلً من خبلل تطوٌر القطاع السٌاحً

  ٌساعد على وضع الخطط التفصٌلٌة و رفع نسبة نجاحها للرفع من مستوى المداخٌل السٌاحٌة و

 تنظٌم المجال السٌاحً.

                                                                 
1
، كلٌة ٌة، أمٌنة بن المجات، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن المإهبلت و العوائق، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة اإلقلٌمٌة و التنمٌة المحل - 

 قسنطٌنة. علوم األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري
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 عن  الخطط و السٌاسات و البرامج التنموٌة المستمرة لتنفٌذناسبة ٌساعد على وضع األسس الم

ت إلدارة النشاط السٌاحً و تطوٌر الصناعة السٌاحٌة فً طرٌق أنشاء األجهزة و المإسسا

 الدولة.

  اصرة اإلطار، ومح اذهمواصلة التقدم فً ٌساهم فً استمرارٌة تقوٌم التنمٌة السٌاحٌة و

" ٌجابٌة.اإلالسلبٌات و تطوٌر النقاط 
1

 

    أهـــداف الـتـخـطـيـــط الـسـيـــاحــي: .7.4

ً  االقتصادٌعمل التخطٌط السٌاحً على وضع إستراتٌجٌات التنمٌة السٌاحٌة، و ٌهدؾ إلى تنمٌة "  الوطن

 بالدرجة األولى، و ذلك عن طرٌق:

 ة عدد الزٌارات السٌاحٌة.دزٌا 

 .رفع نوعٌة و مستوى السائح 

  السائحٌن.رفع معدل إقامة 

 .ًزٌادة معدل اإلنفاق الٌوم 

 .ًتنوٌع العرض السٌاح 

 أنماط سٌاحٌة جدٌدة. استحداث 

 .فً الخارج ً  رفع مستوى الصورة السٌاحٌة للبلد السٌاح

  العمل على حماٌة قٌم المجتمع و تقالٌده، حتى ال تتحطم بتؤثٌر السٌاحة 

 وجه خاص إحٌاء التقالٌد و طرٌقة بالمصنوعات الٌدوٌة و النشاطات الثقافٌة و ب االهتمام

و ثقافٌة تصلح ألن تكون  اجتماعٌةحٌاة المواطنٌن بما تتمٌز به من خصائص طبٌعٌة، 

 عناصر جذب سٌاحً.

  ٌجب أن ال ٌشعر السكان المحلٌون بؤنهم ؼرباء عن خطة التنمٌة السٌاحٌة بل ٌشاركون

 فٌها و ٌستفٌدون منها.

 صها أو اإلضرار بكائناتها الحٌة، أو تشوٌهها و تلوٌثها، حماٌة البٌئة من أي تؽٌٌر فً خوا

 مواردها أو اإلضرار بآثارها. استنزاؾأو 

  ٌال الحاضرة و األجٌال التؤكٌد على التنمٌة المستدٌمة التً تتصؾ بؤنها تستوعب األج

معا. و حق هذه األجٌال فً  االقتصادٌةالقادمة و تؤخذ فً الحسبان الظروؾ الثقافٌة و 

 تع بالتراث الحضاري الوطنً.التم

                                                                 
1
عزٌزة بوعافٌة، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة تهٌئة منطقة بنً هارون، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة العمرانٌة و البٌئة، كلٌة علوم  - 

 األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.
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ً الدولً و ذلك عن طرٌق التخطٌط العلمً السلٌم و ٌتضمن ذلك  العمل على دخول السوق السٌاح

تطوٌر المنتوج و تنوٌعه، البحث عن أسالٌب تنشٌطٌة و تسوٌقٌة )إشهارٌة( متطورة، إتباع سٌاسة 

ً بشتى الطرق و االستثمارتسعٌرٌة علمٌة و عملٌة، تشجٌع  1. "الحوافز السٌاح
 

 التنمية السياحية :مفهوم  .8

ً تهدؾ إلى تحقٌق الزٌادة المستمرة و المتوازنة "  ٌعبر مصطلح التنمٌة السٌاحٌة عن مختلؾ البرامج الت

، و هً عملٌة مركبة و متشعبة السٌاحٌة و تعمٌق و ترشٌد اإلنتاجٌة فً القطاع السٌاحًفً الموارد 

لى عملٌة و تطبٌقٌة للوصول إ البعض و متداخلة تقوم على محاولة بعضهاٌتضم عدة عناصر متصلة 

ً و اإلطار الحضاري، و المرافق  ً األولٌة من اإلطار الطبٌع االستؽبلل األمثل لعناصر اإلنتاج السٌاح

ً و ربط كل دلك بعناصر البٌئة، و األساسٌة السٌاحٌة من خبلل التقدم العلمً و التكنو  تاستخدامالوج

بدورها المسطر فً برامج التنمٌة و تحقٌق التوسع  الطاقة المتجددة و تنمٌة مصادر الثروة البشرٌة للقٌام

 المختلفة. " اإلنتاجٌةالقطاعات  تضافرفً المرونة الواجب توفرا فً 
2

 

السٌاحٌة و احتٌاجاتها، و تتطلب التنمٌة السٌاحٌة  فالتنمٌة السٌاحٌة هً االرتقاء و توسٌع الخدمات" 

ً بؤقل  تدخل التخطٌط السٌاحً باعتباره أسلوبا علمٌا ٌستهدؾ تحقٌق أكبر معدل ممكن من النمو السٌاح

ً ٌعتبر ضرورة من ضرورٌات فة ممكنة و فً أقرب وتكل قت مستطاع أو من هنا فالتخطٌط السٌاح

 ة المنافسة فً السوق السٌاحٌة.احٌة الرشٌدة لمواجهالتنمٌة السٌ

ب السٌاحً و تشمل العناصر الطبٌعٌة و جذو تتكون التنمٌة السٌاحٌة من عدة عناصر أهمها عناصر ال

لك النقل و أماكن النوم ذعناصر من صنع اإلنسان كالمتنزهات و المتاحؾ و المواقع األثرٌة التارٌخٌة. ك

الخاص مثل: بٌوت اإلضافة و شقق اإلجار، كما أنها تتكون  سواء التجاري منها كالفنادق و أماكن النوم

ً و اإلدارة السٌاحٌة و الحرؾ  نكاإلعبلمن تسهٌبلت المساندة بجمٌع أنواعها  و البنوك و  الٌدوٌةالسٌاح

للتنمٌة، فالتنمٌة السٌاحٌة تنفد عادة من قبل القطاع العم  المنفذةه العناصر جمٌعها الجهات ٌضاؾ إلى هت

معا. " ناالثنٌاص أو أو الخ
3
  

 

 

                                                                 
1
، كلٌة ن المإهبلت و العوائق، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة اإلقلٌمٌة و التنمٌة المحلٌة، أمٌنة بن المجات، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌ - 

 علوم األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.
2
ٌة، كلٌة علوم األرض جامعة ٌاسٌن مرٌخً، التوازن البٌئً و التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً والٌة عنابة، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة اإلقلٌم - 

 منتوري قسنطٌنة .
3
عزٌزة بوعافٌة، التنمٌة السٌاحٌة فً والٌة مٌلة تهٌئة منطقة بنً هارون، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة العمرانٌة و البٌئة، كلٌة علوم  - 

 األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.
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 أهمية التنمية السياحية : .8.5

بالؽة األهمٌة، تنعت بالصناعة و تعتبر ركٌزة من  اجتماعٌةو  اقتصادٌةأصبحت السٌاحة الٌوم قضٌة " 

بها بإنشاء وزارات  االهتمامالحدٌث و وسٌلة هامة للدعاٌة و اإلعبلم، و قد تزاٌد  االقتصادركائز 

ٌات ومعاهد تختص بالسٌاحة و الفندقة  افتتاحمختصة فً السٌاحة فً معظم دول العالم، و  جامعات و كل

المتوقعة من تطوٌر النشاط السٌاحً و ما  االجتماعٌةو  االقتصادٌةو النقل، لذلك ال ٌمكننا تجاهل اآلثار 

 ٌخلفه من فوائد مباشرة و المتمثلة فً:

 

  فً مشارٌع جدٌدة خصوصا و أن  استخدامهارإوس األموال الوطنٌة و تنوٌع  تثماراستشجٌع

مالٌة أقل نسبٌا إذا ما قورنت بقطاعات إنتاجٌة أخرى مثل  استثماراتصناعة السٌاحة تتطلب 

 الصناعات التعدٌنٌة و الصناعٌة الثقٌلة.

 .ًو األجنب ً  زٌادة سرعة تحرك العمبلت على المستوى الوطن

 أداة فعالة لتنمٌة صناعات و خدمات أخرى. السٌاحة 

  مثل  لبلستثمارالوطنً و األجنبً فهً تضمن مجاالت مختلفة  االستثمارالسٌاحة تزٌد من فرص

و الرٌاضة، المطاعم، القرى السٌاحٌة، وكاالت السفر و وسائل النقل  االستشفاءالفنادق، مراكز 

 السٌاحً باإلضافة إلى المشارٌع الكبرى

األجنبٌة إلى                                    االستثماراتتخطٌط مدن سٌاحٌة متكاملة؛ كما أن دخول  مثل

بالمستثمرٌن األجانب و  اختبلطهمالدول السٌاحٌة ٌزٌد من خبرة المستثمرٌن الوطنٌٌن نتٌجة 

و البحث  بوسائل التطور التكنولوجً اهتمامهممن ذوي الخبرات األكثر تقدما و ٌزٌد بذلك 

 العلمً فً األعمال.

  تقدم الدولة قطاعا تصدٌرٌا ٌحضر فٌه المستهلك األجنبً بحثا عن المنتوج أو الخدمة دون حاجة

 إلى نقل أو تسوٌق المنتوج.

 .)تشؽٌل المنشآت السٌاحٌة طٌلة أشهر السنة )المواسم السٌاحٌة و الؽٌر سٌاحٌة 

 جدٌدة لها. استخداماتالموارد الطبٌعٌة و خلق  استؽبلل 

 أكبر عدد من السٌاح لزٌارة األماكن السٌاحٌة التً تزخر بها المنطقة )إقامة أطول،  اجتذاب

 إنفاق أكبر(.
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  زٌادة مقدرة الحكومات و األفراد على خلق فرص جدٌدة للعمل عن طرٌق إنشاء مشارٌع

ل من البطالة( خصوصا و أن الجانب السٌاحً  اقتصادٌة ٌتطلب أعدادا و سٌاحٌة جدٌدة )التقٌل

  كبٌرة من العمال و ال ٌستدعً شهادات جامعٌة عالٌة و إنما خبرة فً المٌدان السٌاحً.

  بٌن مختلؾ المناطق  اقتصاديالسٌاحة تستدعً تنمٌة إقلٌمٌة أكثر توازنا و ذلك بخلق توازن

ٌة كالجبال و  السٌاحٌة فً الدولة بتحوٌل المشارٌع السٌاحٌة إلى مناطق أخرى ؼٌر الساحل

ً تزخر بمؽرٌات سٌاحٌة.  الصحراء، و المناطق الزراعٌة و ؼٌرها من المناطق األخرى الت

  تفتقر إلٌها  التحتٌة و المرافق األساسٌة التً كانت البنًالمشارٌع السٌاحٌة تعمل على تحسٌن

 المنطقة ) شبكات نقل، شبكات طاقة، صرؾ صحً و مٌاه صالحة للشرب... إلخ(.

  إمكانٌة التوسع الثقافً، و التمسك بالهوٌة الفردٌة و الجماعٌة وهً مٌزة خالٌة من المنافسة

 الدولٌة.

  إضافة بالبٌئة و جمال الطبٌعة و تخلق مٌزة أمنٌة و وعً سٌاحً  االهتمامتحث السٌاحة على

 إلى تحسٌن مظهر النسٌج العمرانً بالمنطقة.

ٌة الكبرى التً تلعبها السٌاحة ًف التنمٌة   الشاملة، بدأت معظم دول العالم تهتم  االقتصادٌةنظرا لؤلهم

األخرى  االقتصادٌةبالتنمٌة السٌاحٌة بواسطة التخطٌط العلمً الدقٌق و ربط قطاع السٌاحة بالقطاعات 

ت، الخدمات، قطاع المالٌة و الثقافة و ؼٌرها، مما سٌجعل للسٌاحة دورا هاما، و كالطرقات، المطارا

 1" .متطور، و دعم التعاون مع الدول األخرى باقتصادمرتقب فً النهوض 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
، كلٌة ٌة السٌاحٌة فً والٌة قسنطٌنة بٌن المإهبلت و العوائق، رسالة ماجٌستر فً التهٌئة اإلقلٌمٌة و التنمٌة المحلٌة، أمٌنة بن المجات، التنم - 

 علوم األرض،الجؽرافٌا و التهٌئة العمرانٌة، جامعة منتوري قسنطٌنة.
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 المحور الثاني : السياحة في الجزائر 

 :السياحية بالجزائر المكونات .1

و مإهبلت سٌاحٌة عدٌدة بإمكانها أن تكون قاعدة أساسٌة لتطوٌر الصناعة  تمتلك الجزائر كمونات 

اإلعتبار لها، و ٌمكن تلخٌص هذه  السٌاحٌة بها إذا ما توفرت الشروط البلزمة الستؽبللها و إعادة

 الكمونات فً النقاط التالٌة:

 لمواضع صنفتها إمكانٌات سٌاحٌة أثرٌة و ثقافٌة و تارٌخٌة ثرٌة و متنوعة فً العدٌد من ا

 الٌونسكو كتراث عالمً.

  ثراء سٌاحً كبٌر فً الجنوب الجزائري، متاحؾ فً الهواء الطلق، و فرٌد من نوعه فً العالم

أن ٌكون  إنتاج سٌاحً منافس للسوق السٌاحً  استؽبللبؤسره و الذي ٌمكن إذا ما أستؽل أحسن 

 للعدٌد من الدول خاصة المجاورة للجزائر.

 منطقة توسع سٌاحً، معظمها ؼٌر مستؽلة. 471على  تحوي الجزائر 

  روبٌة.وقرب الجزائر من أهم الدول المصدرة للسٌاح و خاصة منها دول القارة األ 

 .ًعلى المستوى الداخلً و الخارج ً  تواجد طلب سٌاحً حقٌق

 .توفر البنى التحتٌة من شبكات طرق، موانىء و مطارات دولٌة 

 مساندة التنمٌة المستدٌمة للسٌاحة. ًإرادة الحكومة الجزائرٌة ف 

 :( SDATالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ) .2

ٌة مرجعا لسٌاسة جدٌدة تبنتها الدولة و ٌعد جزءا من المخطط  ٌشكل المخطط التوجٌهً للتنمٌة السٌاح

( فهو المرآة التً تعكس لنا مبتؽى الدولة فٌما ٌخص  SDAT)  2030الوطنً لتهٌئة اإلقلٌم فً آفاق 

ٌة  التنمٌة المستدامة و ذلك من أجل الرقً االجتماعً و االقتصادي على الصعٌد الوطنً طٌلة العشرٌن

 القادمة.

المتوسط  المدى( 2009القصٌر) ى المدىعل األفاقٌعلن نظرتها للتنمٌة السٌاحٌة الوطنٌة فً مختلؾ -

 التنمٌة المستدامة. إطار( فً 2030لطوٌل )ا المدى( 2015)

 وشروط تحقٌقها. بتنفٌذهاالكفٌلة  األدواتٌحدد -
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ي ٌبرز ذ( الSNAT 2030(جزء من م.و.ت.ا)SDAT2030للتهٌئة السٌاحٌة) المخطط التوجٌهً-

الكٌفٌة التً تعتزم الدولة من خبللها ضمان التوازن الثبلثً للعدالة االجتماعٌة،الفعالٌة االقتصادٌة،الدعم 

 بالنسبة للعشرٌن سنة المقبلة. التنمٌة المستدامة علً مستوي الببلد إطاراالٌكولوجً فً 

ً  زأٌتج(بالتالً: جزء ال SDAT2030ٌشكل المخطط الوطنً للتنمٌة السٌاحٌة) من المخطط الوطن

( فهو الوثٌقة التً تعلن الدولة من خبللها لجمٌع الفاعلٌن و جمٌع SNAT2030) اإلقلٌمٌةللتهٌئة 

 ً  .2030 ألفاق اإلقلٌمًالقطاعات وجمٌع المناطق عن مشروعها السٌاح

الدولة  إرادةتترجم  أداة( هو SDAT2030ن المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة)إف ا،ذوانطبلقا من ه

وضعها فً خدمة السٌاحة فً الجزائر،قصد  و الثقافٌة والتارٌخٌة للببلد، فً تثمٌن القدرات الطبٌعٌة،

الببلد  أنحاءا المنطلق لمجمل ذوٌقدم من ه ورو متوسطة.درجة االمتٌاز فً المنطقة األ إلًاالرتقاء بها 

 تنمٌة مستدامة. إطارللتهٌئة السٌاحٌة فً  اإلستراتٌجٌةالتوجٌهات  الوطنً، اإلقلٌم أجزاءولكل من 

والتحقٌقات والدراسات  األبحاث( هو التتوٌج الناضج لمسار طوٌل من SDAT2030ن.م.ت.ت.س)إ

ٌن العمومٌٌن  والخبرات، وهو بالتالً نتٌجة لتفكٌر طوٌل وتشاور واسع مع الفاعلٌن الوطنٌٌن والمحٌل

ً امتداد الندوات الجهوٌة و ً توصلت الٌها.الخ والخواص،عل  بلصات الت

االنجاز  اإلعداد( مع جمٌع مراحل تطوره)SDAT2030م.ت.ت .س) مبلئمةوٌتمثل الرهان فً 

المتابعة( من طرؾ الفاعلٌن والمتعاملٌن المركزٌٌن والمحلٌٌن فً السٌاحة علً مختلؾ المستوٌات 

 ملٌن، الجمعٌات(.،المرشدٌن، المتعااألسفاروكبلت  المطاعم، أصحابالفندقٌة، اإلطارات)

 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: ركائز .1.2

ً للتهٌئة السٌاحٌة على خمس دٌنامٌكٌات َرتكز ً كالتالً : المخطط التوجٌه  و ه

 : مخطط الجزائر كوجهة سٌاحٌة الدٌنامٌكٌة األولى (1

 األقطاب السٌاحٌة ذات االمتٌاز : الدٌنامٌكٌة الثانٌة (2

 الجودة السٌاحٌةمخطط  : الدٌنامٌكٌة الثالثة (3

 مخطط الشراكة بٌن القطاعٌن العام و الخاص : الدٌنامٌكٌة الرابعة (4

 : مخطط تموٌل السٌاحة الدٌنامٌكٌة الخامسة (5
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 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: األهداف الكبرى .2.2

: ً  حدد هذا المخطط خمسة أهداؾ كبرى لتنفٌذ سٌاسة جدٌدة و هـ

 بدٌل للمحروقات اقتصادترقٌة  (1

 تثمٌن صورة الجزائر و جعلها مقصدا سٌاحٌا بامتٌاز (2

 تنشٌط التوازنات الكبرى و انعكاسها على القطاعات الكبرى (3

 تثمٌن التراث التارٌخً، الثقافً مع مراعاة خصوصٌة كل التراب الوطنً (4

 التوثٌق الدائم بٌن ترقٌة السٌاحة و البٌئة (5

 انسیادح نیسد اخریار تم مطهة وطني 7 .3.3

السٌاحة فً العالم الٌوم أكثر فؤكثر كمحرك للتنمٌة المستدامة من خبلل اآلثار المترتبة عنها على تعتبر 

بقٌة القطاعات )الفبلحة، الصناعة التقلٌدٌة، الثقافة، النقل، الخدمات، العمارة و البناء و الري، 

، و اهتماما بتجارب الصناعة...(. و تشكل دعما للنمو و مصدرا لخلق الثروة و المداخٌل المستدامة

البلدان المجاورة و تلك التً سجلت نجاحات فً مٌدان األنشطة السٌاحٌة، و استلهاما من نجاحاتها و 

 أٌضا من خبراتها، قررت الجزائر إعطاء السٌاحة بعدا فً مستوى قدراتها و مإهبلتها.

لوطنٌة، و إدماجها فً و ٌتعلق األمر من اآلن فصاعدا بمرافقة و تؤطٌر الصعود القوي للسٌاحة ا

الشبكات التجارٌة للسٌاحة العالمٌة، من خبلل بعث و جهة الجزائر كوجهة سٌاحٌة مرجعٌة على الصعٌد 

الدولً. و علٌه ٌستدعً بعث وجهة وطنٌة ذات عبلمة، تحدٌد مسعى منظم ٌسمح بمد النشاط السٌاحً 

ارد القابلة للنضوب و ؼٌر المتجددة و بالرإٌا و النظرة الضرورٌة لتكرٌس اقتصاد سٌاحً بدٌل للمو

التً تتمثل فً المحروقات. و فً شكل أهداؾ و زٌادة عن المطامع ذات المحتوى االقتصادي أساسا، 

ٌإكد التشرٌع الجزائري إرادة الدولة فً حماٌة البٌئة و تحسٌن إطار الحٌاة و خاصة تثمٌن و دٌمومة 

 رأسمالنا الطبٌعً و الثقافً.

ٌاسة السٌاحة الجدٌدة ضمن هذا الخط السٌاسً المستقٌم و تستند قبل كل شًء على تثمٌن و تندرج الس

المناطق و األقالٌم باالعتماد على مإهبلتها، و على أنشطتها مع تجنٌد الفاعلٌن الذٌن ٌعٌشون علٌها، و 

 تستهدؾ السٌاسة السٌاحة الجدٌدة تحقٌق ثبلثة أهداؾ كبرى :

 دٌة الكلٌة : التشؽٌل، النمو، المٌزان التجاري و المالً و االستثمار.تحسٌن التوازنات االقتصا -1

 توسٌع اآلثار المترتبة عن هذه السٌاسة إلى القطاعات األخرى : )الفبلحة، النقل، الخدمات....(. -2

ً أو الدولً. -3  المساعدة على مجمعة المبادالت و االنفتاح سواء على الصعٌد الوطن
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وطنٌة للدولة من االن فصاعدا، إذ لم تعد سٌاحة خٌارا بل أصبحت ضرورة،  و علٌه فإن السٌاحة أولوٌة

 إذ تشكل موردا بدٌبل للمحروقات بصفتها مصدرا نابضا خبلل هذا القرن.

 األقطاب انسیادیح انسثعح انكثري تانجسائر 7 .7.3

ء،ترقٌة( القطب السٌاحً هو تولٌفة فً فضاء جؽرافً معٌن للقري السٌاحٌة لبلمتٌاز)تجهٌزات،اٌوا

 .اإلقلٌمٌةالسٌاحٌة والمسارات السٌاحٌة،بالتنسٌق مع مشروع للتنمٌة  واألنشطة

سوق وٌتوفر بالضرورة علً استقبللٌة كافٌة حتى ٌستطٌع اإلشعاع علً المستوي الوٌستجٌب لطلب 

ً والدولً.  الوطن

)الحاجات األولٌة لسكان فالقطب السٌاحً قطب متعدد األبعاد، إذ ٌدمج عدة أنواع من المنطق االجتماعً

المنطقة( والثقافً و اإلقلٌمً و التجاري)الخد بعٌن االعتبار لتطلعات السوق( ومحٌطه الجؽرافً الذي 

ٌات للتوسع السٌاحً. وٌدور حول موضوع  ٌمكن أن ٌدمج أو ال ٌدمج واحدة أو عدة مناطق وأرض

ٌد رئٌسً من اجل انسجام موقعه،ؼٌر انه ٌحٌل أٌضا علً مواضٌع أ خري من اجل تفادي ان ٌكون وح

ٌة  الوظٌفة. فاألقطاب مدعوة اآلن الن تصبح واجهات رمزٌة حقٌقٌة لوجهة الجزائر الجدٌدة،وجهة سٌاح

 مستدامة،تنافسٌة،مبدعة،أصٌلة ونوعٌة... . و علٌه فهذه األقطاب هً :

قالمة، سوق ( :عنابة، الطارؾ، سكٌكدة، POT.N.Eالقطب السٌاحً لبلمتٌاز شمال شرق ) (1

 أهراس، تبسة...

( :الجزائر، تٌبازة، بومرداس، البلٌدة، POT.N.Cالقطب السٌاحً لبلمتٌاز شمال وسط ) (2

 الشلؾ، عٌن الدفلى، المدٌة، البوٌرة، تٌزي وزو، بجاٌة. 

( :مستؽانم، وهران، عٌن تموشنت، POT.N.Oالقطب السٌاحً لبلمتٌاز شمال ؼرب ) (3

 ؼٌلزان. تلمسان، معسكر، سٌدي بلعباس،

( :الواحات، ؼرداٌة، بسكرة، الواد، POT.S.Eالقطب السٌاحً لبلمتٌاز جنوب شرق ) (4

 المنٌعة...

( : توات القرارة، طرق القصور، أدرار، POT.S.Oالقطب السٌاحً لبلمتٌاز جنوب ؼرب ) (5

 تٌمٌمون و بشار.

 ناجر، إٌلٌزي، جانت... ( :طاسٌلPOT.G.Sًالقطب السٌاحً لبلمتٌاز للجنوب الكبٌر ) (6

 الهقار، تمنراست... القطب السٌاحً لبلمتٌاز للجنوب الكبٌر : (7
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و عٌله فإن المخطط التوجهً للتهٌئة السٌاحٌة ٌحاول قدر المستطاع اإللمام بجمٌع الجوانب و المٌادٌن و 

ل الرائدة. العمل من أجل وضع سٌاسة جدٌدة تساعد فً النهوض بالقطاع السٌاحً و جعله ٌنافس الدو

لكن لتحقٌق مضمون المخطط ٌجب تجنٌد كل القدرات و الكفاءات و التعاون بٌن جمٌع المتعاملٌن و 

ً تواجه هذا القطاع.   الفاعلٌن فً هذا القطاع من أجل مواجهة العوائق و العراقٌل الت

 مخطط جودة تنمية السياحة الجزائرية : .3

ٌطمح مخطط جودة السٌاحة الجزائرٌة إلى توحٌد جمٌع المهنٌٌن الجزائرٌٌن فً قطاع السٌاحة من  

  خبلل االنتهاج اإلرادي للجودة ، الحرٌص على تلبٌة حاجات الزبائن وإرضائهم وطنٌٌن وأجانب. 

لٌة، ٌسمح تم إعداد مخطط جودة السٌاحة الجزائرٌة مع مهنًٌ القطاع ومن أجلهم طبقا للمعاٌٌر الدو

ٌة  مخطط الجودة بتحدٌد المسار من أجل التحسٌن التدرٌجً للخدمات والحصول على العبلمة التجار

  "جودة السٌاحة الجزائر" وٌرتبط مخطط جودة السٌاحة الجزائرٌة بالنقاط التالٌة : 

 " تؤسٌس العبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائرٌة 

 .تدعٌم كفاءات الموارد البشرٌة 

 نظٌم األنشطة السٌاحٌة.ت 

 .تحدٌث البنى التحتٌة 

 أھذاف مخطظ جىدج انسیادح انجسائريح7 .8.3

 .دعم التنافسٌة الوطنٌة من خبلل إدراج مفهوم الجودة فً جمٌع مشارٌع تنمٌة المإسسات السٌاحٌة 

 .ًبلوغ أفضل مهنٌة فً جمٌع قطاعات العرض السٌاحً الوطن 

 المناطق السٌاحٌة الوطنٌة وثرواتها المحلٌة. تثمٌن 

  خلق دٌمومة العرض السٌاحً الجزائري من خبلل تحسٌن صورة جودة الخدمات للزبائن الوطنٌٌن

 واألجانب.

  ،إفادة المإسسات السٌاحٌة الملتزمة بانتهاج مسار الجودة وذلك بتوفٌر الوسائل المبلئمة لتحقٌق تنمٌتها

 لٌات التجدٌد وإعادة التؤهٌل ، والتحدٌث، والتوسٌع والتكوٌن.وخاصة بمرافقتها فً عم

  ضمان تروٌج متزاٌد للمتعاملٌن المنخرطٌن فً الجودة من خبلل إدماجهم فً شبكة المإسسات الحاملة

للعبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائرٌة" وضمان اندماج أحسن فً المجال التجاري و تموقع 

 أفضل
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 7انجىدج  انرهاج فهىوم .3.3

ٍ هى اَتهبج  اَتهبج انجىدة هى يُهج وقبٍئ َهذف إًن تحسٍُ يتىاصم ٍف انخذيبث انًقذيت إلرضبء انزببئ

 ٍ يشبركبتٍ، إرادٌ َخص إدارة انًؤسست وانعبيهٍُ فُهب عهً حذ سىاء َتطهب انتزاو جٌذ يٍ انًسئىنُ

هب حتً ًَكٍ انقُبو بأعًبل فٍ انًؤسست وهى يسبر َقىو عهً دراست يستًرة نعًم انًؤسست ويًبرست

ٍ  هً جًُع يستىَبث سهسهت انخذيبث.انتحسٍُ وانتطىَر ع تهبج انجىدة إٌ تىاصم َصبح يع انزي إٌ َا

  دَُبيكُت حقُقُت يرسخت فٍ ثقبفت وقُى انًؤسست.

 األساسیح في انرهاج انجىدج7انمرادم .3.3

 دراسة حالة الواقع. .1

 خطة عمل الجودة. .2

 تنفٌذ خطة عمل الجودة. .3

 متابعة وقٌادة خطة عمل الجودة. .4

 ما انمقصىد تانعالمح انرجاريح " جىدج انسیادح انجسائر"؟ .7.3

ٌرتكز مخطط جودة السٌاحة الجزائر زٌادة على تطوٌر الموارد البشرٌة وتحدٌث المإسسات       

والتجهٌزات، على وضع عبلمة خاصة تمٌزه وتضمن الجودة للزبون من قبل المإسسات الملتزمة 

ً " جودة السٌاحة الجزائر".  بهذا االنتهاج، وهذه العبلمة ه

ترتكز عبلمة "جودة السٌاحة الجزائر" على االمتٌاز وتتجاوز مفهوم تصنٌؾ المإسسات       

السٌاحٌة ، فهً تشهد بصورة واضحة على أن المإسسة التزمت إرادٌا بانتهاج الجودة وهً تسعى 

 دائما إلرضاء الزبائن.

 تجارٌة " جودة السٌاحة الجزائر" وصل ثقة وضمان للزبائن.العبلمة ال 

  ٌة تستلزم التزام ومشاركة الجمٌع ، مع مهنً القطاع ، والوزارة المكلفة بالسٌاحة هً خطة جماع

 ، ومختلؾ اإلدارات والجمعٌات اإلقلٌمٌة المعنٌة.

 .هً عبلمة أفقٌة ستشمل على المدى جل العروض السٌاحٌة الجزائرٌة 

 ة حالٌا متوفرة للفروع الثبلثة التالٌة: الفنادق، المطاعم ووكاالت السٌاحة واألسفار.العبلم 
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 رؤيح قىيح نهعالمح انرجاريح مضمىنح تعذج طرق 7 .3.3

  تجسٌد مادي عن طرٌق منح المإسسة الفتة تحمل عبارة " جودة السٌاحة الجزائر" التً تعد

 ضمانا لجودة الخدمات وإشارة للزبون.

  المإسسة فً شبكة الجودة الموضوعة على موقع االنترنٌت المخصص لهذا الؽرض.تسجل 

 .تثمٌن المإسسة فً كل المنشورات والدعائم الترقوٌة للوزارة المكلفة بالسٌاحة 

  وأخٌرا تستفٌد المإسسة من تواجدها فً كل الحمبلت الوطنٌة التروٌجٌة لوجهة الجزائر

 ماالت التروٌج...الخ(.)الصالونات ، المعارض، اللقاءات، ح

 من يمنخ انعالمح انرجاريح جىدج انسیادح انجسائر؟ .3.3

تمنح األمانة التقنٌة لمخطط" جودة السٌاحة الجزائر" التابعة لوزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة،     

 عبلمة جودة السٌاحة الجزائر.

 " تقٌٌم الملفات االلتزام بمخطط " جودة السٌاحة الجزائر 

  طلبات االنضمام إلى العبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائر "فرز 

 .التزمت بها المإسسات المترشحة ً  إبداء الرأي بخصوص خطوات الجودة الت

 ." تحدٌد شبكة مفوضً العبلمة " جودة السٌاحة الجزائر 

 .تلقً وفحص تقارٌر التشخٌص المنجزة من طرؾ مكاتب خبراء معتمدٌن 

 انتهاج الجودة.مرافقة المهنٌٌن ف ً 

 ." الحرص على حسن استعمال العبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائر 

 ." ضمان التناسق وحسن تنفٌذ مخطط " جودة السٌاحة الجزائر 

 ." التقٌٌم الدوري لتطبٌق اآللٌات المتعلقة بمخطط " جودة السٌاحة الجزائر 

 .دراسة الصعوبات المحتملة واقتراح حلول لها 

 سٌٌر موقع االنترانت الخاص بمخطط " جودة السٌاحة الجزائر ".ضمان ت 

 " إبداء الرأي بخصوص جمٌع المسائل المتعلقة بمخطط " جودة السٌاحة الجزائر 
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 نمارا االنرساو تانرهاج انجىدج ؟ .4.3

 رابح للمهنٌٌن فً السٌاحة للزبائن وكل قطاع السٌاحة. –إن انتهاج الجودة هو مسار رابح 

 انتهاج الجودة للمهنٌٌن فً قطاع السٌاحة بـ :ٌسمح 

 .تحسٌن صورة المإسسة و تموقعها 

 .إرضاء الزبائن وكسب ثقتهم 

 .كسب زبائن جدد 

 .االستفادة من كل المساعدات والحوافز التشجٌعٌة التً توفرها الدولة 

 .ًالتحكم فً الكلفة وتحسٌن مردودٌة التسٌٌر الداخل 

 نشاطها وتحقٌق أفضل األرباح زٌادة 

 بالنسبة للزبائن الوطنيين واألجانب انتهاج الجودة هو:

 .ضمان اإلرضاء 

 .شهادة على جودة الخدمات 

 .ضمان للراحة والسبلمة 

 بالنسبة لقطاع السياحة فان انتهاج الجودة هو :

  محلٌا ودولٌا.خطوة عمبلقة نحو احترافٌة تدرٌجٌة للخدمات المقدمة فً السٌاحة الجزائرٌة 

 .االنخراط فً مسار ٌقوم على التطوٌر المستمر للموارد البشرٌة 

 .ًعامل من عوامل التنمٌة واستدامة العرض السٌاحً الوطن 

 .وسٌلة لدعم وتثمٌن الثروات الوطنٌة والخصوصٌات اإلقلٌمٌة المحلٌة 

 .سبٌل ناجع لخلق مناصب شؽل والحد من البطالة 

 شروط االنضماو ئنً انعالمح انرجاريح جىدج انسیادح انجسائر7 .5.3

تمنح العبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائر" للمإسسات السٌاحٌة التً تلتزم انتهاج الجودة 

 وتحترم شروط االنضمام التالٌة :

 (االستجابة إلى متطلبات المرجعٌة الوطنٌة لجودة السٌاحةRNQT.حسب فروعها ) 

 سار للجودة ٌعتمد على تشخٌص خارجً .انتهاج م 

 .ًإنشاء خلٌة دائمة مكلفة بالتشخٌص الداخل 

 .مطابقة شروط االستؽبلل وممارسة النشاط 

 .مطابقة قواعد الصحة واألمن 



 ُى و أسس َظرَت حىل انسُبحتيفبه                           فصم األول :                          
 

18 
 

 . ً  إدماج البعد البٌئ

 .إعداد نظام مكلؾ بمعالجة شكاوي الزبائن 

 مسايا االنخراط في انجىدج 7 .6.3

 فً مسار الجودة من اإلجراءات التحفٌزٌة التالٌة :ٌستفٌد المهنٌون المنخرطون 

  من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكٌة المتعلقة بعملٌات 4.5% و3تخفٌض بنسبة %

العصرنة للمإسسات السٌاحٌة والفندقٌة المنجزة بالوالٌات الشمالٌة والجنوبٌة على التوالً فً إطار 

 (.2009انون المالٌة التكمٌلً لسنة من ق 80مخطط جودة السٌاحة ) المادة 

 .التكفل التام بعملٌتً التشخٌص والمصادقة 

  التكفل التام بالتكوٌن وتؤهٌل المستخدمٌن إضافة إلى الموظفٌن القاعدٌن تلتزم وزارة السٌاحة

ٌة  والصناعة التقلٌدٌة بتكوٌن السٌدات والسادة الجودة ٌتم تعٌٌنهم من طرؾ المإسسات السٌاح

 فً الجودة. المنخرطة

 .المرافقة فً عملٌات التجدٌد، إعادة التاهٌل، العصرنة والتوسٌع 

 "تثمٌن وإبراز المإسسات من خبلل استعمال عبلمة جودة السٌاحة الجزائر 

 "التسجٌل فً شبكة المإسسات السٌاحٌة الحاملة للعبلمة "جودة السٌاحة 

  الترقٌة المإسساتٌة.االندماج فً كل عملٌات االتصال التً تدخل فً إطار 

 انذصىل عهً انعالمح انرجاريح جىدج انسیادح انجسائر7 .3..8

 ٌمر االنخراط فً برنامج جودة السٌاحة الجزائرٌة بالمراحل السبعة التالٌة :

  معرفة المعاٌٌر وااللتزامات الوطنٌة فً الجودة والتً ٌحددها الفرع المهنً من خبلل المرجعٌة

توجد المعلومات الخاصة لدى اإلدارة المكلفة بالسٌاحة )على المستوى الوطنٌة لجودة السٌاحة ، 

 المركزي المحلً( لدى الهٌئات المهنٌة وعلى الموقع الخاص.

 .إمضاء عقد االنخراط فً مخطط الجودة وتكوٌن ملؾ االنضمام 

  الموافقة على القٌام بعملٌة تشخٌص وتدقٌق من قبل مكتب مختص فً المجال )تعٌنه اإلدارة

المكلفة بالسٌاحة( بهدؾ تقٌٌم درجة احترام االلتزامات المحددة فً المرجعٌة الوطنٌة لجودة السٌاحة 

 والتوصٌة بإتباع خطة للتحسٌن والتطوٌر.

 .العمل بتوصٌات مكتب التشخٌص وتجاوز الصعوبات المحتملة 
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 ذلك بهدؾ مراقبة القٌام بعملٌة التشخٌص للمرة الثانٌة للمصادقة على عملٌة التشخٌص األولى و

 مدى التزام المإسسة بتوصٌات مكتب التشخٌص.

  تقدٌم الملؾ كامبل مرفقا بتقرٌر مكتب التشخٌص، إلى األمانة التقنٌة للعبلمة التجارٌة " جودة

 السٌاحة " التً تدرس الملؾ وتقضً باستعمال العبلمة التجارٌة " جودة السٌاحة الجزائر ".

 زارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة للمستفٌد قرار منح العبلمة التجارٌة تسلم الهٌئات المعنٌة لدى و

 ً "جودة السٌاحة الجزائر" الذي ٌخول له الحصول على الفتة تحمل عبلمة الجودة لكً ٌوضع ف

 .مدخل المإسسة

 جودة السٌاحة الجزائرٌة ( : شعارات 01صورة رقم )ال                  

 

 في انجسائر 7 انمإسساخ انمإطرج .7

(، و الذي تقتصر ONTأهم هٌئة تعمل على ترقٌة السٌاحة فً الجزائر هً الدٌوان الوطنً للسٌاحة )  "

نشاطاته حالٌا على المشاركة فً بعض التظاهرات الدولٌة المختصة فً السٌاحة و األسفار، و مساندة 

بعض الحفبلت المحلٌة و التقلٌدٌة فقط ، و هذا الضعؾ فً نشاط ودٌنامٌكٌة الدٌوان، ٌفسر خاصة بنقص 

السٌاحٌة اإلقلٌمٌة و الممثلٌن السٌاحٌٌن فً المصادر المالٌة الموجهة إلٌه، إضافة إلى ؼٌاب المندوبٌات 

ً والذي ٌمثل العصب المحرك  ً للسٌاحة التونس الدول المصدرة للسٌاح على عكس الدٌوان الوطن

 22مندوبٌة إقلٌمٌة تونسٌة و  13لصناعة السٌاحة و هو ٌشؽل آالؾ الموظفٌن و التقنٌٌن موزعٌن على 

"ممثل عن السٌاحة التونسٌة عبر العالم.
1

 

ً و المتمثلة فً "     :وفٌما ٌخص التكوٌن السٌاحً، فتتواله ثبلث مإسسات فقط على المستوى الوطن

 حٌث ٌختص بتكوٌن أشخاص فً التسٌٌر المدرسة الوطنٌة العلٌا للسٌاحة المتواجدة بالعاصمة.

الفندقً و السٌاحً. إضافة إلى تكوٌن لصالح مختلؾ الهٌئات و المإسسات فً )الفندقة و 

 اإلطعام الجماعً(. -تسٌٌر كاترٌنػ -حمامات معدنٌة -مرشد سٌاحً -لسٌاحةا

 و الطً ٌختص بتكوٌن فً تخصصات  المعهد الوطنً للتقنٌات الفندقٌة و السٌاحٌة بتٌزي وزو

 التالٌة :

                                                                 
1
ً للتهٌئة السٌاحٌة -   .ذكره بقمصدر سمخطط التوجٌه
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ٌات  –فندقة : )إدارة فندقٌة  ً  –مطبخ و حلو مطعم ( و ٌتم الحصول على شهادة تقن

ً فً تخصص مطبخ و حلوٌات. سامً.إصافة  إلى شهادة تقن

 سٌاحة : ) دلٌل سٌاحً محلً(.

   

  و ٌختص بتكوٌن فً تخصصات التالٌة :  ببوسعادةالمعهد الوطنً للفندقة و السٌاحة 

مطعم ( و ٌتم الحصول على شهادة تقنً  –مطبخ و حلوٌات  –: )إدارة فندقٌة  فندقه 

ً فً تخصص ضسامً.إ  مطعم . -مطبخ و حلوٌات -إدارة فندقٌة افة إلى شهادة تقن

سٌاحة : ) دلٌل سٌاحً محلً(."
1

 

عن  و تعانً هذه المإسسات من قدم تجهٌزاتها و التً لم تعد تتبلئم مع تقنٌات التدرٌس الحدٌثة ، أما 

البرامج المدرسة فإنها ال تستجٌب فً أؼلبها إلى متطلبات المتعاملٌن السٌاحٌٌن و إلى الفندقة الحدٌثة ، 

إضافة إلى ذلك نبلحظ دمج ضعٌؾ لبعض الحرؾ فً مٌدان التكوٌن المهنً و فً مجال التدرٌس بصفة 

لمخٌمات المإقتة عامة و إهمال بعض اإلختصاصات )كالمرشدٌن السٌاحٌٌن، المنشطٌن، طباخً ا

" bivouacو ؼٌرهم ،".) 

 الحضيرة الفندقية بالجزائر: .5

 : 2.13بالجزائر لسنة  الطابعتوزيع الفنادق حسب  .1.5

ً و هدا حسب إحصائٌات  1176الفندقٌة للجزائر   ٌرةضالحلقد ضمت  فندق عبر التراب الوطن

من مجموع عدد الفنادق، ٌلٌها  %68فندق حضري أي بنسبة  798حٌث نجدهم كالتالً : م 2013

فندق أي بنسبة  94ب، ثم نجد الفنادق الصحراوٌة  %19فندق أي بنسبة  219الساحلٌة ب الفنادق 

، و فً األخٌر %4فندق أي بنسبة  46بتعداد قبل األخٌرة الفنادق الحموٌة  ، ثم فً المرتبة ما8%

إجمالً عدد الفنادق المسجلٌن بسنة من  %1فندق أي بنسبة  19الطابع المناخً ب  ذاتالفنادق 

   م.2013

 

 

 

 

                                                                 
1
 وزارة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة و التهٌئة اإلقلٌمٌة الجزائر.  موقع - 
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 .3142: توزٌع الفنادق حسب الطابع لسنة  (14)شكل رقم ال                     

 

 2016 وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب المصدر :                              

 : 2.14توزيع الفنادق حسب الطابع بالجزائر لسنة  .2.5

ً و هدا حسب إحصائٌات  1185الفندقٌة للجزائر   الحضٌرةلقد ضمت  فندق عبر التراب الوطن

فندق حضري أي بنسبة  872حٌث نجدهم كالتالً : فنادق مقارنة بالسنة السابقة  9أي بزٌادة م 2013

، ثم نجد الفنادق  %18فندق أي بنسبة  209من مجموع عدد الفنادق، ٌلٌها الفنادق الساحلٌة ب  74%

فندق  26، ثم فً المرتبة ما قبل األخٌرة الفنادق الحموٌة بتعداد %5فندق أي بنسبة  60الصحراوٌة ب

من إجمالً عدد  %1فندق أي بنسبة 18الطابع المناخً ب  ذات، و فً األخٌر الفنادق %2أي بنسبة 

 م.  2014الفنادق المسجلٌن بسنة 

 .3141: توزٌع الفنادق حسب الطابع لسنة  (13) شكل رقمال                   

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               
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 : 2.14-2.13تطور الحضيرة الفندقية بالجزائر بين  .3.5

فنادق جدد خبلل  9تدعمت ب من خبلل الشكل المبٌن فً األسفل نبلحظ أن الحضٌرة الفندقٌة  بالجزائر 

بلحظه ن .لكن ما 2013فندق خبلل سنة  1178فندق مقارنة ب  1185حٌث أصبح عددها  2014سنة 

 74حٌث تدعم هدا الطابع ب  الحضريالطابع  ذاتانت بالنسبة للفنادق من خبلل الشكل أن الزٌادة ك

نجدها قد تعرضت لنقص على ، أما فً ما ٌخص الطوابع األخرى فإننا 2014فندق جدٌد خبلل سنة 

الطابع  ذاتفنادق  10و هً كالتالً : تناقص ب مستوى الحضٌرة الفندقٌة مقارنة بالسنة السابقة 

الطابع الحموي، و بفندق و احد بالنسبة  ذاتفندق  20الطابع الصحراوي،  ذاتفندق  34الساحلً، 

 للطابع المناخً.

نا الطابع الحضري و هدا ما قد ٌخلق ل  ذاتو منه نبلحظ أن توجهات المستثمرٌن تنصب نحو الفنادق 

  تقهقر الحركة السٌاحٌة بالنسبة لآلخرٌن.إلى  افةعدم توازن فً النشاط السٌاحً،إض

 .3141-3142تطور الحضٌرة الفندقٌة بالجزائر بٌن :  (12شكل رقم )ال                  

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               

 : 2.13بالجزائر لسنة  القانوني توزيع الفنادق حسب الطابع .3.6

ً للفنادق  التعدادلقد بلػ  ً لسنة الوطن  كماٌلً : 2013حسب طابعها القانون

% ما 90الؽالب علً الحظٌرة هو الطابع الخاص بنسبة  نونًاقال الطابع كل ان بلل الشنبلحض من خ

ضٌرة حالإجمالً  % من5ما ٌعادل  اي عمومًمإسسة ذات طابع  65 و، مإسسة 1062ٌعادل 

 نبلحظ،كما  الحضٌرة% من إجمالً 4ما ٌعادل  إسسة راجع للجماعات المحلٌةم 42و  ،الفندقٌة

حضري  ساحلً   
صحراو
 ي

حموي  مناخً 

2013عدد الفنادق سنة   798 219 94 46 19

2014عدد الفنادق لسنة   872 209 60 26 18
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% من إجمالً 1بنسبة مإسسات اي  7بنسبة قلٌلة قدرة بالمإسسات ذات الطابع القانونً المختلط 

 . الحظٌرة

ً لسنة (  04)الشكل رقم                     2013: توزٌع الفنادق حسب الطابع القانون

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               

 : 2.14توزيع الفنادق حسب الطابع القانوني بالجزائر لسنة  .4.5

ً الؽالب علً الحظٌرة هو الطابع الخاص   أنمن خبلل الشكل  ظنبلح اقل  بنسبة دائما لكنالطابع القانون

فً الحظٌرة  ثبات ظ، كما نبلحمإسسة 1059ما ٌعادل  %1تراجع بنسبة  أي% 89قدرة ب المرة  هذه

اما بنسبة ضٌرة الفندقٌة، ح% من إجمالً ال5ذات طابع عمومً ما ٌعادل مإسسة  65 ب العمومٌة

من إجمالً % 5لتصبح تمثل % 1قدرة ب زٌادةهنالك نسبة ف راجع للجماعات المحلٌةال ات مإسسلل

% 1بنسبة  أيمإسسات  7نفس التعدادب بقٌة المإسسات ذات الطابع القانونً المختلط و بقٌة،الحضٌرة

 .من إجمالً الحظٌرة
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ً لسنة  (05)الشكل رقم                     2014: توزٌع الفنادق حسب الطابع القانون

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               

 : 2.14-2.13بين  حسب الطابع القانوني الفندقية بالجزائر الحظيرةتطور  .5.5

باالستعانة بالشكل البٌانً نبلحظ ان هنالك بطئ فً تطور الحظٌرة الفندقٌة بالجزائر إذ بقً عدد 

المإسسات علً حاله بنسبة للمإسسات ذات الطابع العمومً و المختلط، اما الخاص فنبلحظ تراجع 

ماٌعادل  %4عٌات المحلٌة التً عرفة تطورا قدر ب عكس المإسسات التابعة للجم 3142مقارنتا بسنة 

 .مإسسة جدٌدة 43

 2013/2014: تطور الحظٌرة الفندقٌة ما بٌن (  06)الشكل                  

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                                 
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65 عدد المإسسات الفندقٌة 1062 42 7

65 عدد المإسسات الفندقٌة 1059 54 7
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 : 2.13توزيع عدد األسرة حسب الطابع بالجزائر لسنة   .6.5

أن فً المرتبة األولى :هو كالتالً   3142جد ان توزٌع عدد األسر فً الجزائر لسنة  من خبلل الشكل ن

ا راجع لتركز ذو ه ℅57أكثر من نصؾ عدد األسر فً الجزائر هم من  الطابع الحضري بنسبة 

من خدمات )فً قطاع الصحة و التعلٌم و...( و كذلك لما تضمنه من السكان بالمدن لما توفره المدٌنة 

ً تقطن الساحل  وال ℅30فرص العمل  تلٌها فً المرتبة الثانٌة بنسبة  ي ٌضم ثبلث من ذعدد األسر الت

وهران( و التً تتركز بها اؼلب النشاطات الهامة للببلد و نجد فً -العاصمة-المدن الحواضر )عنابة

كل من القطاع الحموي والصحراوي وأخٌرا فً  ℅6ة و الرابعة و بنسبة متعادلة اال وهً المرتبة الثالث

   لمناخً ...نجد االسر التً تشؽل القطاع ا ℅ 1المرتبة الخامسة بنسبة 

 3142توزٌع عدد األسرة حسب الطابع لسنة  :(  17)شكل رقم ال                  

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               

 7 3.87ذىزيع عذد األسرج دسة انطاتع تانجسائر نسنح  .4.3

قد تؽٌر مقارنة بما كان علٌه فً  3141من خبلل الشكل نجد ان توزٌع عدد االسر فً الجزائر لسنة   

 ℅61الطابع الحضري وتطورت نسبته لتصل الى فً المرتبة االولى ظل :(  حٌث 3142السنة السابقة)

ً العالم و بالتالً فً الجزائر اما فً المرتبة الثانٌة بنسبة  و هدا راجع للزٌادة المستمرة لمعدل التحضرف

و فً المرتبة الثالثة و الرابعة و بنسبة  ℅28االسر التً تقطن الساحل بنسبة تراجع طفٌفة قدرت ب 

اع الحموي والصحراوي وهنا اٌضا تراجع فً النسبة وهدا ما ٌفسر كل من القط ℅5و ℅4متقاربة 

نجد االسر التً تشؽل القطاع  ℅ 2ارتفاع نسبة القطاع الحضري واخٌرا فً النرتبة الخامسة بنسبة 

 ناخً ...الم
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 3141توزٌع عدد األسرة حسب الطابع لسنة :( 10) شكل رقمال                  

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                               

 7 3.87-3.83انفنذقیح تانجسائر تین ذطىر عذد األسرج تانذضیرج  .5.3

ً و حان عدد االسر فً ت (10)نبلحط من خبلل الشكل رقم  سن بنسبة طور بصفة عامة ،و هذا شئ إجاب

لكن مع األسؾ نجد أن هذا التطور ال ٌمس جمٌع الطوابع الفندقٌة، إذ نجد أن الزٌادة كانت فً  سٌاحةلل

للطوابع الفندقٌة عدد األسرة بالنسبة للفنادق ذات الطابع الحضري أما فً ما ٌخص عدد األسرة بالنسبة 

  3141-3142االخري فقد عرفت تراجع و تناقص بٌن سنة 

 3141-3142تطور عدد االسرة بٌن : ( 10)شكل رقم ال                    

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                                     
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55988 2013عدد االسرة لسنة  29886 6058 5467 1405

61012 2014عدد االسرة لسنة  27962 4547 4259 1825
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 3.87 سنح انجسائريح انذذود عثر انسىاح دخىل .6.3

وهدا  3142بما كان علٌه فً سنة مقارنة  3141كننا مبلحظته هو ارتفاع عدد السواح فً سنة ماول ما ٌ

ماٌفسر المجهودات التً تقوم به الدولة من مجهودات فً سبٌل ترقٌة السٌاحة فً الجزائر و بالتالً زٌادة 

العدد ٌرتفع خاصة فً  أنكما نجد  إنجاحهاعددهم وحسن استقبالهم بتطوٌر الخدمة الفندقٌة و العمل على 

ٌفٌة  ٌلٌة و اوت اٌن ٌصل ن، أي فً كل من شهر جواالفترة الص  رأسروته  ثم جانفً باعتباره ذجو

 . السنة المٌبلدٌة الجدٌدة و فً االخٌر باقً شهور السنة بنسبة اقل مما كانت علٌه فً االشهر االخرى

               3141-3142(:دخول السٌاح للجزائر سنة 41الشكل )                    

 

 2016وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب  المصدر :             

 3.87-3.83تین  انجسائريح انذذود عثر انمقمین انمىاطنین خروج  .3..8

حٌث نجد  3142مقارنة بما كان علٌه فً سنة اقل  3141 فً سنة  نسبة المواطنٌن الخارجٌن اول      

ان العدد ٌرتفع خاصة فً شهري اوت و سبتمبر اٌن ٌصل قٌمته القصوى  ثم ٌلٌه شهري جانفً و 

دٌسمبر باعتبارهم فترة نهاٌة و بداٌة سنة المٌبلدٌة الجدٌدة و اخٌرا  نجد شهور السنة المتبقٌة بنسبة اقل 

                 مما كانت علٌه 
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  3141-3142:خروج المواطنٌن المقٌمٌن سنة  (44)رقم  الشكل                  

 

 2016المصدر : وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب                                   

 انفنذقیح 7ذطىر انىافذين و انهیاني في انمإسساخ  .88.3

ً التً  عدد الوافدٌن الى المإسسات الفندقٌة ٌختلؾ بٌن المقٌمٌن و الؽٌر مقٌمٌن مما ٌإثر على عدد الٌال

و بالتالً انخفاض معتبر فً اللٌالً ٌصل  ℅ -1231ٌقضونها حٌث نجد انخفاض ؼٌر المقٌمٌن بنسبة 

 4 %4410 ب المقٌمٌن فهو ٌقدرعدد الوافدٌن الى المإسسات الفندقٌة من  اما فٌما ٌخص ℅45271-الى 

 3141 نهاٌة الفندقٌة المإسسات فً اللٌالً و الوافدٌن عدد( : 14جدول رقم )

 تطور 2014 2013  
3142/3141 

 تطور 2014 2013
3142/3141 

 اللٌالً الوافدٌن

 الؽٌر مجموع
 مقمٌن

402028 401073 -0,24 994266 837812 -15,74 

 4,88 6215932 5926968 1,48 3772511 3717343 المقمٌن مجموع

 1,91 7053744 6921234 1,32 4173584 4119371 المجموع
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 في الجزائر :احة يالمحور الثالث : القوانين و التشريعات المتعلقة بالس

إن أي مجال أو نشاط ٌحتاج إلى ضوابط و تنظٌمات لكً تسهل عملٌة تسٌٌره وهذا شرط واجب توفره 

لكً تنجح جمٌع العملٌات التخطٌطٌة و التنظٌمٌة و التسٌٌرٌة المتعلقة بهذا النشاط و علٌه سنطرق إلى 

ً تحكم النشاط السٌاحً بالجزائر و   نذكر منها :أهم القوانٌن و التشرٌعات الت

حٌث نجد أن  : القوانين المتعلقة باإلدارة المركزية للوزارة السياحة و الصناعة التقليدية .1

هناك العدٌد من القوانٌن و المراسٌم التً تبٌن لنا مهام و صبلحٌات اإلدراة المركزٌة و 

 نذكر منها:

  ٌحدد صبلحٌات وزٌر التهٌئة العمرانٌة و السٌاحة و الصناعة 05-16مرسوم تنفٌذي رقم ، 

  ٌتضمن تنظٌم اإلدارة المركزٌة لوزارة التهٌئة العـــمرانــٌة و  06-16مرسوم تنفٌذي رقم،،

 السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة

  السـٌاحة و ، ٌحدد مهام المفتشٌة العامة لوزارة التهٌئة العمرانٌة و  07-16مرسوم تنفٌذي رقم

 الصناعة التقلٌدٌة

 القوانين المتعلقة بالمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة و الصناعة التقليدية .2

أما فٌما ٌخص الهٌئات التنفٌذٌة على  )المديرية الوالئية للسياحة و الصناعة التقليدية(:

ذلك فً عدة قوانٌن و مستوى كل والٌة فالمشرع الجزائري بٌن لنا مهامها و صبلحٌتها و 

 مراسٌم و نذكر منها :

  ٌتضمن إنشاء المصالح الخارجٌة لوزارة السٌاحة والصناعة  257-10مرسوم تنفٌذي رقم،

 التقلٌدٌة و ٌحدد مهامها وتنظٌمها

  ٌحدد قائمة المناصب العلٌا فً المصالح الـــخارجٌة لوزارة  369-12مرسوم تنفٌذي رقم ،

 ٌدٌة وشروط االلتحاق و كذا الزٌادة االستداللٌة المرتبطة بهاالسٌاحة والصناعة التقل

حٌث نجد أن هنا العدٌد من  القوانين المتعلقة بالموارد البشرية باإلدارة المكلفة بالسياحة: .3

 القوانٌن المتعلقة بالمورد البشري و الذي ٌعد أهم عنصر فً العملٌة السٌاحٌة و نذكر منها :

  ٌتضمن القانون األساسً الخاص بالموظفٌن المنتمٌن لسلك  302- 08مرسوم تنفٌذي رقم ،

 مفتشً السٌاحة.

  05- 08مرسوم تنفٌذي رقم  ً ، ٌتضمن القانون األساسً الخاص بالعمال المهنٌٌن و سائق

 السٌارات و الحجاب
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  قرار وزاري مشترك بعض األسبلك التقنٌة الخاصة بوزارة السكن ًف حالة قٌام بالخدمة لدى

 السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة وزارة

ونقصد هنا بالمإسسات تحت الصاٌة كل من  القوانين المتعلقة المؤسسات تحت الوصاية : .4

 الدواوٌن و الوكاالت السٌاحٌة التابعة للدولة حٌث نذكر بعض القوانٌن منها :

 ومتمم ، ٌتضمن إنشاء الدٌوان الوطنً للسٌاحة وتنظٌمه. معدل  214-88رقم   مرسوم تنفٌذي

 .402 – 92معدل ومتمم بالمرسوم التنفٌذي رقم  409-90بالمرسوم التنفٌذي رقم 

  ٌتضمن إنشاء لجنة وطنٌة لتسهٌل النشاطات السٌاحٌة.  39-94مرسوم تنفٌذي  رقم 

  ٌتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة وتحدٌد قانونها  70 -98مرسوم تنفٌذي رقم،

 األساسً

 ٌتضمن إنشاء المجلس الوطنً للسٌاحة وٌحدد صبلحٌاته  479-02قم مرسوم رئاسً ر ،

 وتنظٌمه وعمله

 :القوانين المتعلقة بمؤسسات التكوين في السياحة .5

  ٌتضمن إنشاء المدرسة الوطنٌة العلٌا للسٌاحة.)الجزائر العاصمة( 255-94مرسوم تنفٌذي رقم 

  السٌاحٌة.)تٌزي  للتقنٌات الفندقٌة وٌتضمن إنشاء المعهد الوطنً  256-94مرسوم تنفٌذي رقم

 . 104-98معدل و متمم بالمرسوم التنفٌذي رقم  ،وزو(

  المسٌلة(.-ٌتضمن إنشاء مركز الفندقة و السٌاحة.)بوسعادة 257-94مرسوم تنفٌذي رقم 

  ٌات تخصص العائدات الناتجة عن األشؽال و الخدمات 412- 98مرسوم تنفٌذي رقم  ،ٌحدد كٌف

ً تقوم بها  المإسسات العمومٌة زٌادة على مهمتها الرئٌسٌة. الت

 ًالمحدد لقائمة  1996ماي  26الموافق ل  1417محرم عام  8قرار وزاري مشترك مإرخ ف

المإسسات العمومٌة للتكوٌن المتخصص المإهلة لتنظٌم مسابقات على اساس االختبارات و 

 االمتحانات المهنٌة.

 رى ذات طابع سياحي :القوانين المتعلقة بمؤسسات عمومية أخ .6

 : 77-80مرسوم تنفٌذي رقم الدٌوان الوطنً الجزائري للسٌاحة  ً ٌتضمن إنشاء الدٌوان الوطن

-83معدل و متمم بالمرسوم التنفٌذي رقم .للتنشٌط و التطوٌرو االعبلم فً المٌدان  السٌاحً

 مارس. 26الموافق ل  1403جمادى الثانٌة عام 11المإرخ فً  208

 ٌٌتضمن االعتراؾ بالمنفعة العمومٌة  473 -63مرسوم تنفٌذي رقم احً الجزائري : النادي الس

 لنادي السٌاحة الجزائري.
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 :المتضمن إنشاء مإسسة عمومٌة  1997 294-97مرسوم تنفٌذي رقم  إقامة الدولة للساحل

 إلقامة الدولة للساحل.

 السياحيالقوانين المتعلقة بالبلدية والوالية و اختصاصهما في القطاع  .7

  و المتعلق بالبلدٌة. 10-11قانون رقم 

  و المتعلق بالوالٌة. 07-12قانون رقم 

  المحدد لصبلحٌات البلدٌة والوالٌة واختصاصهما فً القطاع  372-81مرسوم تنفٌذي رقم

 السٌاحً

  ٌة  190-85مرسوم تنفٌذي رقم ٌحول إلى البلدٌات بعض األمبلك العقارٌة والمحبلت التجار

ها المإسسات السٌاحٌة العمومٌة الناجمة عن إعادة هٌكلة الهٌئات العمومٌة لئلستؽبلل التً تحوز

 السٌاحً

  ٌحدد قائمة األمبلك العقارٌة والمحبلت التجارٌة البلدٌة ذات   127- 86مرسوم تنفٌذي رقم

 .الطابع السٌاحً ؼٌر قابلة للتنازل

 المإرخ ، ٌتعلق بتصنٌؾ البل  370-98مرسوم تنفٌذي رقم ً دٌات او التجمعات البلدٌة ف

 محطات مصنفة.

 السياحية: البلدية القوانين المتعلقة بالجمعيات و الدواوين .8

  المتعلق بالجمعٌات.  06 -12قانون رقم 

  ٌتضمن تنظٌم مكاتب السٌاحة واالتحادات الوالئٌة واإلتحادات  15-85مرسوم تنفٌذي رقم ،

 الوطنٌة لمكاتب السٌاحة وعملها

  المإرخ  99/01من القانون  101المتضمن تطبٌق أحكام المادة  351-01مرسوم تنفٌذي رقم

ٌة لسنة  1999دٌسمبر  23فً  ٌفٌات مراقبة إستعمال  2000المتضمن قانون المال و المتعلق بك

 إعانات الدولة أوالجماعات المحلٌة للجمعٌات والمن

 :القوانين المتعلقة بالمهرجانات السياحية المحلية .9

  ٌنظمها االجانب 467-82مرسوم تنفٌذي ً  ، ٌتعلق بالتظاهرات و المبارٌات الت

   ٌحدد شروط تنظٌم المهرجانات السٌاحٌة  وكٌفٌاته 359-05مرسوم تنفٌذي رقم ، 

  ٌتضمن تؤسٌس المهرجان الدولً للسٌاحة الصحراوٌة 224- 08مرسوم تنفٌذي رقم ، 

  ٌتضمن تؤسٌس المهرجان الدولً للسٌاحة و األسفار 384- 08مرسوم تنفٌذي رقم ، 
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  ً2007ٌناٌر  سنة  17الموافق ـل  1427ذي الحجة عام  28قرار وزاري مشترك مإرخ ف ،

ٌحدد قائمة الخدمات و اللوازم موضوع الصفقات بالتراضً بعد اإلستشارة لتنظٌم التظاهرات و 

 المهرجانات السٌاحٌة

 ر الشركات السياحية الخاصةالقوانين المتعلقة بإستثما ..1

  14-82من القانون رقم  142، ٌحدد كٌفٌات تطبٌق المادة  146-84مرسوم تنفٌذي رقم 

% على السعر اإلجمالً لكل إٌجار 10المتعلقة برسم  1983والمتضمن قانون المالٌة لسنة 

ٌة مكاتب أو شفوي ألؼراض سٌاحٌة ٌخص الفٌبلت أو البٌوت على الشاطئ او البٌوت الخ شب

 .على الشاطئ أو البٌوت الجبلٌة.

  من قانون الضرائب  29مإرخ ٌحدد كٌفٌات تطبٌبق أحكام المادة  85-89مرسوم تنفٌذي رقم

% من األرباح 15المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضرٌبة ذات النسبة المنخفضة بمقدار 

 المعاد إستثمارها من طرؾ المإسسات الفردٌة السٌاحٌة.

 لقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة للسياحةا .11

  مإرخ ، ٌتعلق بالتنمٌة المستدامة للسٌاحة 01-03قانون رقم 

  ة، ٌحدد كٌفٌات وضع بنك معطٌات للسٌاح4 81-04مرسوم تنفٌذي رقم 

  ًٌحدد كٌفٌات إرسال  2006أكتوبر سنة  23الموافق ل  1427شوال عام  01قرار مإرخ ف ،

من قبل المدٌرٌات الوالئٌة للسٌاحة والوكالة الوطنٌة للتنمٌة السٌاحٌة وكذا  المعطٌات المجمعة

ً تنشط فً المجال السٌاحً  الجمعٌات الت

 مناطق التوسع والمواقع السياحية

  ٌتعلق بمناطق التوسع والمواقع السٌاحٌة. 03 – 03قانون رقم ، 

  فً  المإرخ 232-88م رقم ، ٌلؽً بعض أحكام الملحق بالمرسو 398-04مرسوم تنفٌذي رقم

التوسع  و المتضمن اإلعبلن عن المناطق 1988نوفمبر  5الموافق لـ 1409ربٌع األول  25

 .السٌاحً

 2007مارس سنة  11الموافق لـ 1428صفر عام  21مإرخ فً  86 -07مرسوم تنفٌذي رقم ،

 ةٌحدد كٌفٌات إعداد مخطط التهٌئة السٌاحٌة لمناطق التوسع والمواقع السٌاحٌ

ً  القوانين المتعلقة بالفندقــــة: .12 نبلحظ أن هناك العدٌد من القوانٌن المتعلقة بالفندقة سواء تلك الت

ٌة  تحدد ٌف مفهومها ،قواعد بناء و تهٌئة المإسسات الفندقٌة، تنظٌم وتسٌٌر المإسسات الفندقٌة، ك

 استؽبللها، تصنٌؾ و منح الشارات،.....
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  المتعلقة بالفندقة. ، ٌحدد القواعد 01-99قانون رقم 

 - ٌعرؾ المإسسات الفندقٌة وٌحدد تنظٌمها وسٌرها وكذا  46 -2000مرسوم تنفٌذي رقم

 إستؽبللها. كٌفٌات

  ٌحدد معاٌٌر تصنٌؾ المإسسات الفندقٌة إلى رتب  130-2000المرسوم التنفٌذي رقم          

 وشروط ذلك. 

  لمختصة بدراسة مخططات المشارٌع ، ٌحدد تشكٌلة اللجنة ا  -2000مرسوم تنفٌذي رقم

 الفندقٌة وطرٌقة عملها

ناك العدٌد من القوانٌن المتعلقة باإلطعام لكنها قٌد التعدٌل لكن و مع  القوانين المتعلقة باإلطعام: .13

 ذلك نذكر بعض منها :

  المإرخ والذي ٌحدد  12- 85ٌعدل وٌتمم المرسوم رقم  ، 101- 92مرسوم تنفٌذي رقم

 األعمال الفندقٌة والسٌاحٌة وٌنظمها

  ًٌحدد مقاٌٌس ترتٌب  1992فٌفري سنة  01الموفق ل   1412رجب عام  27قرار مإرخ ف،

 مإسسات اإلقامة والمطاعم السٌاحٌة ومعاٌٌرها

  ًستؽبلل و مراقبة مإسسات ، ٌحدد كٌفٌات ا 1995فٌفري  05قرار وزاري مشترك مإرخ ف

 اإلطعام السرٌع و المشروبات الؽٌر مصنفة

 القوانين المتعلقة بالوكاالت السياحة واألسفار .14

  : تحكم نشاط وكالة السٌاحة واألسفار 06 – 99قانون رقم ً  ، ٌحدد القواعد الت

  وكاالت السٌاحة واألسفار  ، ٌحدد تنظٌم اللجنة الوطنٌة إلعتماد  47-2000مرسوم تنفٌذي رقم

 وسٌرها.

  الذي  ٌحدد  48-2000ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رقم  186- 10مرسوم تنفٌذي رقم

 شروط وكٌفٌات إنشاء  وكاالت السٌاحة واألسفار وإستؽبللها

 القوانين المتعلقة بالدليل في السياحة .15

  فً السٌاحة وكٌفٌات ذلك. مإرخ ، ٌحدد شروط ممارسة الدلٌل  224-06مرسوم تنفٌذي رقم 

  ًٌحدد اإلعتمادٌن  2008مارس  18الموافق ل  1429ربٌع األول عام  11قرار مإرخ ف ،

 ة.النموذجٌن للدلٌل فً السٌاحة وكذا بطاقة الدلٌل فً السٌاح

 التخٌٌم

 المعدل والمتمم  .ٌحدد شروط  تخصٌص أماكن التخٌٌم واستؽبللها 14-85مرسوم تنفٌذي رقم

 – 01بالمرسوم التنفٌذي رقم 
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 التسلٌة و الترفٌه

  ٌات فتح و استؽبلل مإسسات 207-05مرسوم تنفٌذي رقم التسلٌة و  ، ٌحدد شروط و كٌف

 (.268-05 )الترفٌه معدل ومتمم بالمرسوم التنفٌدي رقم 

 

االستعمال و  –ه الحموٌة المٌا –إضافة إلً كل هذه القوانٌن فهناك أخرى متعلقة بالصٌد السٌاحً 

 أماكن التخٌٌم و استؽبللها ....و ؼٌرها . –الدعم السٌاحً  –االستثمار   -االستؽبلل السٌاحٌٌن للشواطئ

لٌل ذلك هً كل تلك دم بدرجة كبٌر بالنشاط السٌاحً و و منه ٌمكننا القول أن المشرع الجزائري قد اهت

بٌن وزارة السٌاحة و الوزارات األخرى، وهذا من أجل  القوانٌن و التشرٌعات و القرارات المشتركة

ترقٌة و تنمٌة النشاط السٌاحً بالجزائر ، و كذلك من أجل تنظٌمه و ضبطه و حسن تسٌٌره و تحكم فٌه 

مسإول بالقطاع أال و هو الوزٌر المسإول عن القطاع إلى أبسط فاعل و هو  وذلك بؤنه بدأ بؤول وصً و

 . مس جمٌع الخطوط الرئٌسٌة و الثانوٌة المتعلقة بالسٌاحةفبطلك فالقانون  الحارس
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 :الخالصة

إن للسٌاح أهمٌة كبٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة الشاملة للدول بحٌث تساهم فً عملٌة التوازن اإلقتصادي و 

 و ذلك بزٌادة االستثمارات الوطنٌة و األجنبٌة، خاصة فً المناطق ذات الجاذبٌة السٌاحٌة  اإلجتماعً

الشًء الذي دفع بالعدٌد من الدول إلً االهتمام بالمجال السٌاحً و بذل جهود اكبر لتعظٌم عوائده و 

ً تعرقل مسٌرت هذا القطاع   التقلٌل من الصعوبات الت

والجزائر كؽٌرها من الدول تفطنت لضرورة اإلستثمار السٌاحً خصوصا فً المدن المتروبولٌة لما 

تحتوٌه من بنً تحتٌة و بنكٌة و إدارات تسهل اإلستثمار السٌاحً السرٌع الذي تعتبر الجزائر فً امس 

بتحدٌد فً مدٌنة الحاجة إلٌه ولتحقٌق هذه الفكرة سوؾ نحاول دراسة إمكانٌة خلق قطب سٌاحً جزائري 

قسنطٌنة المدٌنة المٌتروبولٌة التارٌخٌة ، والمدٌنة الًت تزخر بمقومات و مإهبلت عدٌدة ترشحها لتكون 

 قطب سٌاحً بمتٌاز سوؾ نتعرؾ علً البعض منها فً الفصول البلحقة.
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 :الفصل مــقــدمـــة

قبل التطرق إلى دراسة المجال السٌاحً لوالٌة قسنطٌنة البد أن نبدأ أوال بالتعرٌف بالوالٌة و بٌان 

أهمٌتها على المستوى اإلقلٌمً و الوطنً ، و ما تزخر به من مقومات تساهم فً تطوٌر جانبها السٌاحً 

و السكانٌة، فهً عناصر لها دور كبٌر و فعال فً ، و تتمثل أهم هذه المقومات فً المإهالت الطبٌعٌة 

ٌة  جلب العدٌد من الزوار مهما كان مستواهم و بغض النظر عن سبب قدومهم ، و بذلك تصبح الوال

 منطقة جذب سكانً.
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 المحور األول: تقدٌم مدٌنة قسنطٌنة

 تؼزَف تانًذَُح : .1

ة القدٌمة بكونها مبنٌة على تعدادا. تتمٌز المدٌن الجزائر من كبرٌات مدن مدٌنة قسنطٌنة تعتبر" 

 وفً أي مدٌنة. العالم القاسً، مما أعطاها منظراً فرٌداً ٌستحٌل أن ٌوجد مثله عبر من الكلسصخرة

جسور  8للعبور من ضفة إلى أخرى شٌُّد عبر العصور عدة جسور، فؤصبحت قسنطٌنة تضم أكثر من 

مدٌنة الجسور  بعضها تحطم النعدام الترمٌم، وبعضها ما زال ٌصارع الزمن، لذا سمٌت قسنطٌنة

" .معلقةال
1 

ــــغ:ان .2  ًــىلــــــ

ـنـة عـاصمـة اإلقلٌـم الشمالـً الشـرقـً الجـزائـري، و هـذا مـا جعـل منهـا "  تعتبـر والٌـة قـسـنـطٌـ

كلم  86كلم و بـ  439منطقـة عبـور هامـة بٌـن أقالٌـم البـالد ، فهـً تبعـد عـن الجـزائـر العـاصمـة بـ 

كلم عـن الحـدود  245كلم عـن والٌـة بسكـرة بوابـة الصحـراء، و  235تفصلهـا عـن والٌـة سكٌكـدة و 

ثا و  35،  °36الجـزائـرٌـة التـونسٌـة. أما عن موقعهـا الفلكـً فهـً تنحصـر بٌـن دائـرتًـ عـرض 

 ثا شرق خط غرٌنٌتش.   43، °6ثا و  15، °6ثا و بٌـن خطـً طـول  19،  36°

ـا بالنسبة للموقع اإلدار ي ، ٌحـد والٌـة قـسـنطٌنـة شمـاال والٌـة سكٌكـدة، و شرقـا والٌـة قـالمـة، غرب

 (.01والٌـة مٌلـة و مـن الجنـوب والٌـة أم البـواقـً)أنظـر الخرٌطـة رقـم 

ل بذلـك حـوالـً ²كلم 2297.20و تتربـع علـى مسـاحـة قـدرهـا   فقـط مـن المسـاحـة % 0.1وهـً تمـث

، وهـً مقسمـة إدارٌا إلـى ستـة دوائـر و إثنى ²كلم 2.381.741للجـزائـر و المقـدرة بـ اإلجمـالٌـة 

ً 02عشر بلدٌـة )أنظـر الخرٌطـة رقـم  (. إذا فـمـوقـع والٌـة قـسـنـطـٌـنـة الـوسـط لـه أهـمـٌـة كـبـرى فـ

".حـركـٌـة الـسـكـان و الـسـٌـاح سـواء الـوطـنـٌـٌـن أو األجـانـب
2

 

 تارَخ يذَُح لظُطُُح .3

تعد مدٌنة قسنطٌنة من بٌن المدن القلٌلة فً العالم التً تتمٌز بتارٌخها و أصالتها العرٌقة و الممتدة فً 

التارٌخ، و هذا راجع لكونها عرفت و عاٌشت و احتضنت العدٌد من الحضارات، خصوصا حضارات 

 التً عرفتها المدٌنة: و التطورات األحداثالبحر المتوسط و من أجل معرفة أكثر لذلك سنتطرق إلى أهم 

                                                                 
1

 وٌكٌبٌدٌا عاألنترنت : موق -
انًبجيسخشفي انخهيئت أييُت بٍ انًجبث، انخًُيت انسيبحيت في واليت قسُطيُت بيٍ انًؤهالث وانؼىائق، يزكشة نُيم شهبدة  -2

 42ص 4002-4002اإلقهيًيت، جىاٌ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 انُْشأج: 1.3

 انقطاعسنة دون 3000تعد قسنطٌنة من أقدم مدن العالم. تتمتع بمٌزة قلما وجدت، فقد عاشت قرابة " 

، وتمثلت هذه االستقرارفً مرتفعاتها بحثا عن  باالستقرارفً نفس الموضع، بدأ أول سكان المدٌنة 

ة، جبل الوحش وفً مغارات جبل سٌدي مسٌد أٌن وجدت العدٌد من األخٌرة فً مرتفعات المنصور

اآلثار الشاهدة على تلك الفترة، ثم أخذ هإالء السكان ٌتوسعون وٌوسعون  رقعتهم  باإلنتقال إلى 

سٌقوس أٌن نضجت الحضارة  المٌغالٌتٌة،  والتً  -الهرٌة -تٌدٌس -الضواحً المجاورة مثل: بكٌرة

، وفً األخٌر إستقر بهم الحال على الصخر العتٌق، أٌن (dolmens)ل قبورخلفت آثار كثٌرة فً شك

قاموا بإنشاء المدٌنة العظٌمة التً كانت محمٌة طبٌعٌا بفضل أخادٌد الرمال، التً سمحت لها أن تتمتع 

بموضع دفاعً مغري، وبذلك شهدت هذه المنطقة تعاقب عدة حضارات جعلت تارٌخها حافال بالبطوالت 

" والدالئل ٌشهد علٌها كل شبرمن المدٌنة.واآلثار 
1

 

 انتذرج انتارَخٍ نهتظًُح: 2.3

ظهر اإلسم القدٌم لمدٌنة قسنطٌنة على عملة برونزٌة عثر علٌها بضواحً المدٌنة تحمل على وجهها " 

)تصغٌر برج( مسننة فً أعالها تتخللها أبواب ٌعتقد بؤنها  رأس إمرأة  ٌعلوه تاج ٌؤخد شكل برٌجات

تشٌر إلى أبواب سٌرتا القدٌمة أثناء حكم الملوك النومٌدٌٌن، أمام  الرأس  المتوج داخل العملة البرونزٌة 

كتابة بونٌة جدٌدة تتكون من أربعة أحرف هً )ك،ر،ت،ن( تشٌر إلى إسمكرتن أو كرتة  علٌه وجدت

(،  لذلك cirtaة ٌقتضٌها النطق قرأها الرومان وفقا للغتهم الالتٌنٌة فٌما بعد سٌرتا )القدٌمة، ولضرور

ٌة  فمنذ الفترة الرومانٌة عرفت المدٌنةبسٌرتا خالفا لإلسم القدٌم الذي هو "كرتن" وٌعًن فً اللغة البون

 .(لنومٌدٌة )المدٌنة( أو )القلعةالسامٌة التً كانت هً اللغة الرسمٌة فً المملكة ا

 (: عملة برونزٌة علٌها كتابة ترمز إلى إسم كرتن01صورة رقم )

 

 مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة قسنطٌنة المصدر: 

                                                                 
1

دراسة فً جغرافٌة العمران، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بن عكنون  –د. محمد الهادي لعروق، مدٌنة قسنطٌنة  -

 69، ص.  1984الجزائر، 
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ق.م، وذلك  46وتعود تسمٌة )سٌرتا( بدورها إلى بداٌة اإلحتالل الرومانً لنومٌدٌا الذي ٌإرخ له بسنة 

ً الذي أنشؤه المغامر   ( .p , sittiusسٌتٌوس )عندما أصبحت سٌرتا عاصمة اإلتحادالسٌرت

ٌة "قسنطٌنة" فإننا نشٌر إلى أنها ال تزٌد عمقا فً التارٌخ عن بداٌة القرن الرابع  ٌة الحال أما عن التسم

مٌالدي، وهً نسبة إلى قسطنطٌن الكبٌر الذي أعاد بناءها ورمم أسوارها، ثم جملها وأعطاها إسمه سنة 

ء الصراع الحربً الذي شب بٌن إمبراطور روما م بعد أن كانت قد هدمت من قبل ذلك أثنا 313

( الذي أعلن نفسه إمبراطور على alexandre( واإلسكندر دومٌتٌوس )maxentieusماكسناس )

" .صمة له غٌر مبال بالسلطة فً روماسٌرتا عا خذات م، و 311شمال إفرٌقٌا وذلك سنة 
1

 

 أهى انًزادم انتارَخُح انكثزي: 3.3

 عرفتها المدٌنة و من أهما :زمنٌة و مراحل كبرى اب حقأهناك 

 لظُطُُح فٍ انؼهذ انُىيُذَانتارَخ: 1.3.3

ٌة  09سكنت القبائل النومٌدٌة قسنطٌنة فً نهاٌة القرن"  ق.م، ومنحوها إسم "كٌرطا" وتعنً باللغة البون

ً.  ، وسرٌعا ما إتخذت-سٌرتا -،ثم حرفها الالتٌنٌون إلى -القلعة -السائدة آنذاك شهرة الحصن  اإلفرٌق

قبل المٌالد بٌن مملكتً البحر المتوسط روما  03أقحمت بذلك فً الحرب البونٌة الثانٌة فً أواخر القرن

وقرطاجة للحصول على المجال الشاسع لنومٌدٌا )تقرٌبا الحدود الجزائرٌة حالٌا(، وكان النصر حلٌف 

اصمة، وخلفت هذه الفترة آثارا قائمة لٌومنا هذا منها روما التً جعلت ماسٌنٌسا ملكا لها فختار سٌرتا كع

نقود فضٌة وبرونزٌة تحمل صورة سٌرتا، وبعض المنشآت العمومٌة  -ضرٌح لولٌوس -ضرٌح ماسٌنٌسا

ً كانت قائمة آنذاك. " الت
2

 

2.3.3 :ٍ  لظُطُُح فٍ ػهذ اإلدتالل انزوياَ

لقد شهدت مدٌنة قسنطٌنة صورا من الصراع بٌن قرطاج وروما وذلك ما ٌعرف بالحرب البونٌة هذا " 

الصراع الذي دام مدة قرنٌن من الزمن، وتؤثرت به تؤثرا كبٌرا كغٌرها من المدن النومٌدٌة التً خاضت 

 الحرب سواء كانت إلى جانب قرطاج أو إلى جانب روما .

كانوا ٌنظرون إلى مدٌنة قسنطٌنة كما ٌنظرون إلى قرطاج بعٌن التوجس  إن الرومان ومنذ فترة طوٌلة

والطمع والرغبة فً اإلستئثار بها لموقعها اإلستراتٌجً والجغرافً وحصانتها والمكانة التً تتبوإها 

م . ومنذ هذا التارٌخ أصبحت قسنطٌنة  112وتتمتع  بها فً المٌدان اإلقتصادي  فقاموا بإحتاللها سنة 

مرة رومانٌة تحولت فٌما بعد إلى عاصمة لكنفدرالٌة المستعمرات األربع، والتً تجمع تحت لوائها مستع

                                                                 
1

 .221و، ص  2111، 24يحًذ انصغيش غبَى، يجهت انؼهىو اإلَسبَيت، قسُطيُت ػبش حبسيخهب انقذيى، انؼذد  -
2

 69، مصدر سابق، د. محمد الهادي لعروق -
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، بٌنما  هافً تسٌٌر شإون اكال من: قسنطٌنة، مٌلة، القل وسكٌكدة، وقد كان لكل مستعمرة نظام خاص به

 كانت قسنطٌنة تتولى الدفاع عنها وتعٌن قضاتها .

ستقرار الذي تعودت علٌه، ولم ٌسدها الهدوء خاصة ًف المرحلة األولى من إال أن المدٌنة لم تنعم باإل

 ً ٌدٌة المجاورة قد رفضوا هذا اإلحتالل األجنب حكم الرومان لها، حٌث أن أهل المدٌنة والقبائل النوم

وقاوموا بعدة ثورات، وكان "ٌوغرطة" زعٌما للمقاومة وسعى بكل جهده لتخلٌص نومٌدٌا من السٌطرة 

نٌة، ونظرا إلشتداد الحروب بٌن جٌوش روما ومقاومة أهالً نومٌدٌا باإلضافة إلى تصارع أهل الروما

 م فقد نهبت وأحرقت. 308السلطة فٌما بٌنهم داخل الكنفدرالٌة األمر الذي أدى إلى تدمٌرها سنة 

م ولهذا  313ثم عادت قسنطٌنة إلى مسرح التارٌخ على ٌد "قسطنطٌن" الذي جددها وأعاد بنائها سنة 

نسبت إلٌه وإشتقإسمها، وقد كرس جهده بتعمٌر وتنشٌط تجارتها وصناعتها وزراعتها، فإستقطب إلٌها 

جالٌات سكانٌة جدٌدة وشجع اإلستقرار بها حتى كثر سكانها وإنتشر عمرانها خارج أسوار المدٌنة .ومن 

ً خلفتها الحضارة الرومانٌة بقسنطٌنة: باب س " ٌرتا.األقواس الرومانٌة.أهم المواضع األثرٌة الت
1

 

3.3.3 :ٍ  لظُطُُح فٍ ػهذ اإلدتالالنىَذان

 واستمرالرومانً،  االحتاللم توفً قسطنطٌن وبقٌت  مدٌنة قسنطٌنة ترزح تحت وطؤة  337فً سنة " 

م حٌث تمكنوا من حمل حاكمها الرومانً "بونٌفاص" على المطالبة  427أهالٌها فً المقاومة إلى سنة 

المدٌنة "بالوندال" ألد أعداء الرومان، فلبوا النداء  استنجدتعن روما، ومن أجل هذا الصراع  باإلستقالل

م ، ونظرا إلهتمامهم بالمدن 534-م  432ودخلوا المدٌنة وإستقروا بها مدة من الزمن دامت ما بٌن 

عدا بعض النقود الساحلٌة بالدرجة األولى خاصة، لم ٌخلف الوندال شواهد كثٌرة عند مرورهم بالمدٌنة 

" م. 1949الوندالٌة المكتشفة فً منطقة حامة بوزٌان سنة 
2

 

4.3.3 :ٍ  لظُطُُح فٍ ػهذ اإلدتالل انثُشَط

ومنها مدٌنة قسنطٌنة، وثار فً  من الوندال ام إسترجع الروم البٌزنطٌون بالد إفرٌقٌ 524حوالً سنة " 

وجوههم زعماء البربر بثورات عدٌدة ومقاومة شدٌدة أعادوها بعد جهد كبٌر، وإستمر هذا العداء على 

د م، فرحب به البرابرة وأهل قسنطٌنة فؤنق 645أشده إلى غاٌة ظهور اإلسالم فً إفرٌقٌا حوالً سنة 

".سكانها من تعسف وطغٌان الرومان
3

 

                                                                 
1

 70، مصدرسابق،ص د. محمد الهادي لعروق -
2

سؼىدي يًيُت، انحيبة األدبيت في قسُطيُت خالل انفخشة انؼثًبَيت، بحث يقذو نُيم شهبدة يبجسخيش في األدة انجزائشي -
 .21و، ص  4002- 4002انقذيى، 

3
 40انسببق، ص انًصذس سؼىدي يًيُت، -
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ٍ:لظُطُُح  5.3.3  فٍ انؼهذ اإلطالي

وضعف قوتهم، وصلت موجات الفتح  واضمحاللنفوذهمبعد غروب شمس الرومان فً شمال إفرٌقٌا " 

ٌة  ً، فهاجم الفاتحون العرب مدٌنة قرطاج والمدن األخرى البٌزنط اإلسالمً إلى منطقة المغرب العرب

مدٌنة قسنطٌنة وكان ذلك فً  التابعة لها فوقعت فً قبضتهم وأسست تحت حكمهم جل المدن، ومن بٌنها

 ً القرن السابع للمٌالد .بقٌت قسنطٌنة هً العاصمة إلقلٌم قائم بذاته وتابع إدارٌا وسٌاسٌا للقٌروان، ف

 800عهد الوالة الذي دام نحو قرن من الزمن أي من عهد موسى بن نصٌر إلى قٌام الدولة األغلبٌة سنة 

كبٌر إلى جانب نهضة علمٌة وثقافٌة ومعمارٌة،  زدهاراقتصاديباه .وقد كانت هذه الفترة تتمتع  184م /

إذ إهتم أمراء بنً األغلب بالنشاط الثقافً وشجعوه وقربوا العلماء واألدباء والشعراء وأجزلوا لهم 

 ه . 296م / 912العطاء ودام حكم األغالبة إلى سنة 

، ثم دخلت تحت حكم  بنً زٌري سنة ه 362ه إلى سنة  296ثم قامت بعد ذلك الدولة الفاطمٌة من سنة  

ه وتحكموا فٌها، ثم خرجت عنهم  462 سنة ه، وهاجمها الهاللٌون حوالً 542ه ودامت إلى سنة  362

ه( ووقعت بها  481 –ه  404ه( فً عهد الناصر الحمادي ) 547-ه  404ودخلت حكم الحمادٌٌن )

إلى آخر عهدهم ولما سقطت بجاٌة فً ٌد  حكم الحمادٌٌن فً ثورة "بلٌاز" عم األمٌر الناصري ودامت

 م . 1154 –م  1153ه / 547الموحدٌن دخلت قسنطٌنة تحت حكمهم فً سنة 

م   1229م/1228ه 662ودامت قسنطٌنة تحت حكم  الموحدٌن حتى إستقر بها أبو زكرٌاء الحفصً 

ع بمكانة ممتازة ودخلت حٌنذاك تحت الحكم الحفصً .وكانت مدٌنة قسنطٌنة على عهد الحفصٌٌن تتمت

 ً وكثٌرا ما كانت تخرج عن حكمهم تحت وال ٌستقل بها أو ٌكون تابعا ألمٌر كما كان ذلك على عهد أب

ه و  708م /  1309ه .وقعت بها عدة ثورات ما بٌن سنتً  708م / 1309البقاء سلطان بجاٌة سنة 

ص لم تشهد لها من قبل نهضت قسنطٌنة نهضة علمٌة وثقافٌة فً عهد بنً حفكماه . 729م / 1312

" .اتٌب والمدارس والجوامع والزواٌامثٌال، فقد  إنتشر بها التعلٌم بواسطة الكت
1

 

6.3.3 :ٍ  لظُطُُح فٍ انؼهذ انؼثًاَ

لو أردنا التحدث عن كٌفٌة دخول األتراك العثمانٌٌن إلى الجزائر فقد نجد عدة آراء تتفق حول طرٌقة " 

عنف، بل كان حلولهم بالجزائر سلمٌا بإعتبار الدولة العثمانٌة كانت واحدة وهً عدم اللجوء إلى القوة وال

حاملة للواء اإلسالم وتدافع المسلمٌن .وألن الجزائر كانت تعٌش ظروف صعبة فً بداٌة القرن السادس 

عشر بتفاقم الخطر اإلسبانً واإلٌطالً، وإحتاللهم لموانئ جزائرٌة وفرض الجزٌة على سكان هذه المدن 

ة، فإن الجزائرٌٌن إستنجدوا باألخوٌن عروج وخٌر الدٌن إلنقادهم من اإلحتالالألروبً لمدنهم، الساحلٌ
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وبفضل تلك المساعدة شعر أبناء الجزائر بدرجة من األمان والطمؤنٌنة فً ظل الدولة العثمانٌة القوٌة، 

 ولٌسوا مستعمرٌن . منقذٌنوإنطالقا من هذه الحقائق فإن العثمانٌٌن ٌعتبرون 

وقد كانت قسنطٌنة المدٌنة الثانٌة بعد الجزائر العاصمة فً العهد العثمانً وكانت هً عاصمة الشرق 

كله، لكن إذا أردنا أو حاولنا تحدٌد تارٌخ دخول األتراك إلٌها فإننا نجد أنفسنا أمام تعدد وإختالف رواٌات 

مدٌنة قسنطٌنة، فاألنبٌري مثال ٌجعله المإرخٌن وأمام أكثر من تارٌخ ٌحدد بداٌة السٌطرة العثمانٌة على 

م حٌن 1530ه /  932م أي فً عهد خٌر الدٌن باشا ، أما إبن دٌنار فٌجعله سنة  1525ه / 927سنة 

إنتهاء الحكم الحفصً فٌها، وأما مإرخ قسنطٌنة إبن العطار فإنه ٌذكر فً كتابه الشهٌر " تارٌخ قسنطٌنة 

م  ، إال أن المإرخ العنتري من خالل كتابه"  1520ه /  925ة "أن دخول األتراك إلى قسنطٌنة كان سن

 ه. 1052باٌات قسنطٌنة " ٌجعله فً والٌة " فرحات باي " سنة 

ومن أقوال المإرخٌن السابقة الذكر ٌتجلى لنا أن الحكم التركً فً قسنطٌنة قد إستقر تدرٌجٌا، وبهذا 

لكل رواٌة نصٌب من الصحة، وكل ذلك ٌرجع إلى حدة  ٌمكننا التوفٌق بٌن األنباء والرواٌات المختلفة إذ

الخالف السٌاسً الذي كان موجودا بٌن صفوف أهل المدٌنة وإنقسامهم بٌن مإٌد ومعارض للتواجد 

 التركً على  أراضً قسنطٌنة .

باٌا أشهرهم إثنان هما: صالح وأحمد باي، إذ عاشت بفضلهما أوج 47تقمص حكم مدٌنة قسنطٌنة  قرابة 

، وخالل هذه الفترة ٌمكننا أن نتحدث بدقة وألول مرة عن مكونات المدٌنة فنذكر عدة مساجد ارهاازده

رس، حمامات، أسواق منظمة حسب النشاط، سباطات، رحبات، ساحات عامة، دكاكٌن اكبٌرة، مد

ات ومحالت تجارٌة، فنادق، دار الباي، كل هذه المنشآت تتداخل مع السكنات المنظمة فً أحٌاء وقطاع

(îlots أٌن النواة التجارٌة تعتبر مركز الحركٌة، إضافة إلى هذا أعاد صالح باي ترمٌم جسر القنطرة )

" وأول من أحٌى التعلٌم العالً ببناء مدرسة الكتانٌة.
1

 

 : لظُطُُح إتاٌ االدتالل انفزَظٍ 7.3.3

أهل قسنطٌنة ،  يلذاسقوط العاصمة فً أٌدي الغزاة الفرنسٌٌن إلى اشتعال جذوة الوعً الوطنً  ىدأ" 

م ، وصل الزحف  1836نوفمبر  21الذٌن نظموا مقاومتهم تحت قٌادة الحاج أحمد باي ، و فً 

حاولت قوات كلوزال المتمركزة  1836نوفمبر  23إلى  22الفرنسً إلى بوابات قسنطٌنة و ًف لٌلة 

بات المقاومٌن و انسحب بسطح المنصورة نسف جسر باب القنطرة ، غٌر أن المحاولة فشلت تحت ضر

 هذه المعركة التً كبدتهم هزٌمة فادحة ،بعد هذا الفشل عٌن الجنرال دان رٌمون كبدٌل الفرنسٌونمن

ٌا  13000سنة حشد حوالٌلكلوزالمبدٌا رغبته ًف االنتقام من أهالً المدٌنة ، و بعد مرور  جند
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بعد فترة من القصف المدفعً و  1837أكتوبر  01ؤسلحةمتطورة قادمٌن من نواحً قالمة فًبمعززٌن

أكتوبر  12صباح ن فتح ثغرة فً سور المدٌنة ، وفٌالمقاومة الباسلة ، تمكنت المدفعٌة الفرنسٌة م

طاحنة خاضها السكان ك االستٌالء علٌها إال بعد معاركاقتحمت القوات الفرنسٌة المدٌنة و لم ٌتم 1837

ا ٌسمى بمقاطعة قسنطٌنة ن ثم أصبحت أول محافظة فً استماتة ، و بذلك تحولت باٌلك الشرق إلى م

، خاصة أن مواردها المالٌة كانت تصل  1854لتكون عاصمة للمقاطعة الشرقٌة سنة  1841مدنٌة سنة 

  فرنك فرنسً و هً بذلك تعادل موارد كبرٌات المدن الفرنسٌة وقتئذ 300000إلى 

إعطاءها وجها أوروبٌا ببناء  1962إلى  1854حاول كل المعمرٌن الذٌن تعاقبوا على المدٌنة من 

شقت  1900المنشآت التً تمنحها صفة المدٌنة الحدٌثة. وقد مر تحول قسنطٌنة بعدة مراحل ، فقبل سنة 

الصخور لتمر السٌارات و استعملت اإلنارة الغازٌة وشق خط للسكة الحدٌدٌة ٌربطها بسكٌكدة ، وفً 

بعد ذلك بشكل سرٌع فً النصف الثانً من القرن أنشئت الجسور و تطورت األمور  1912سنة 

العشرٌن لتكون قسنطٌنة عاصمة للشرق الجزائري بال منازع ، وٌمتد مجالها اإلداري من حدود عنابة 

 ً شرقا إلى بجاٌة غربا ، و نشٌر فً هذا الصدد، إلى أن قسنطٌنة كانت مهدا للحركة الوطنٌة الت

ث كانت منبعا ومرجعا لكل الحركات التحرٌرٌة للشعب ، حٌ 1954نوفمبر  01تمخضت عنها ثورة 

لقول أنها الجزائري ، وألن قسنطٌنة قد قدمت قوافل من الشهداء ، فقد سمٌت بمدٌنة الفداء ، وبهذا ٌمكن ا

."كانت دوما فً الطلٌعة
1
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 : و وضعٌتها الحالٌة قومات السٌاحٌة لمدٌنة قسنطٌنةالمحور الثانً : الم

 المقومات و المؤهالت التارٌخٌة و األثرٌة : .1

 :يـذَُـح تُـذَـــض 1.1

كان ٌحٌط بالمدن الكبرى فً العصور القدٌمة مجموعة من مدن صغٌرة محصنة تعمل على حماٌتها و " 

تعرف بـ كاستال، و ذلك هو الحال بالنسبة لمدٌنة تٌدٌس التً كانت تحمً مدٌنة سٌرتا من الهجومات 

، و فً آخر إلتواء له ٌكشف الغطاء 27كلم عبر الطرٌق الوطًن رقم  30بعد عنها باألجنبٌة، و هً ت

عن جبل مهجور ذي صخور صلبة شدٌدة االرتفاع تنتشر علٌها آثار بارزة ذات لون أحمر ساطع لمدٌنة 

ً و   قدٌمة كانت تعرف بقسنطٌنة القدٌمة، إلى أن اكتشفت بها بعض الكتابات التً بٌنت اسمها الحقٌق

castellumtidissanorum  و هً لٌست مدٌنة رومانٌة بل أثبتت الكشفات عن تعاقب العدٌد من ،

الحضارات، ال تزال معالمها قائمة بدءا بعصور ما قبل التارٌخ، فالحضارة الفٌنٌقٌة، الرومانٌة، 

و   Dolmensالمسٌحٌة، اإلسالمٌة. فعصر ما قبل التارٌخ ٌكشف عن مجموعة من القبور الًت تسمى 

تعنً المناضد الصخرٌة، و كذا مقبرة قدٌمة تجمع عددا من المبانً األثرٌة الدائرٌة المتؤثرة بطرٌقة 

 ً الدفن الجماعً، و تدل النصب و الشواهد الموجودة على العصر الفٌنٌقً، بٌنما ٌتجلى الطابع الرومان

(، سطحا ضٌقا من cardoفً المناهج المتعلقة بنظام تخطٌط المدن فنالحظ بداٌة شارع رئٌسً ) 

(،  لحل مشكل نقص المٌاه بنٌت عشرات الخزانات المائٌة لجمع المٌاه forumاألرض هو ساحة) 

السائلة من على أسطح المنازل ) مٌاه األمطار الجارٌة(.   إضافة إلى ذلك نجد أدوات صغٌرة للحٌاة 

ٌسٌات كالعقود و األقراط و المشط و الٌومٌة، آالت للصناعة الٌدوٌة كاألفران و عناصر من حلً التٌد

 ً حتى دبابٌس العاج و العظم التً كانت تزٌن شعورهن. معظم هذه اآلثار حفضت فً المتحف الوطن

 سٌرتا و خصص لها جناح ٌدعى بقاعة تٌدٌس.

تمثل مدٌنة تٌدٌس المكان المثالً لقراءة تارٌخ الحضارات التً مرت بشمال إفرٌقٌا فضال عن كل 

األدوات األثرٌة التً تحتضنها و رغم هذه األهمٌة تبقى المدٌنة مهجورة إلى أن ٌتمكن  المعالم و

الباحثون من إحٌائها و إعادة االعتبار لكل معالمها و استعمالها فً جلب عدد هام من الزوار من سواح و 

هامة نحو هذه باحثٌن فً علم التارٌخ و اآلثار، مع العلم أنه فً المدة األخٌرة بدأت حركة سٌاحٌة 

المدٌنة، حٌث تم إصالح الطرٌق المإدي إلٌها، و تحاول مدٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة تصنٌفها 

." كمنطقة توسع سٌاحً
1
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 مدخل مدٌنة تٌدٌس ( :2صورة رقم )

 

اسفادته االهمال الكلً للسلطات فً غٌاب االهتمام وعدم االمباالة وثري تٌدٌس ٌعانً منقع االالموالٌزال 

بالرغم من اهمٌته التارٌخٌة اال انه من اي مشروع لترمٌمه و الحفاظ علٌه واستغالله فً اطار سٌاحً  

ً من التهمٌش .  ال ٌزال ٌعان

 انًـذَُــح انمـذًَــــــح: 2.1

تعد المدٌنة القدٌمة تحفة فنٌة تعكس عبقرٌة اإلنسان على مر الحضارات التً شهدتها مدٌنة قسنطٌنة، " 

و تمتاز بجمال ذو طابع عمراًن خاص مستمد من التخطٌط العربً اإلسالمً فهً تضم ساحات لكل 

شابه كلها فً منها إسم و نشاط معٌن، تتمٌز بطبٌعة بناٌاتها إذ أن بٌوتها متالصقة و مترابطة و تت

احتواءها على فناء داخلً، و نوافذ داخلٌة مطلة علٌه، ٌتم التنقل فٌها عبر الدروب و األزقة الضٌقة و 

الملتوٌة التً كانت تسمح بمرور البهائم المحملة بما ٌحتاجه السكان. رغم اتساع المدٌنة و ظهور أحٌاء 

بؤسمائها القدٌمة مثل رحبة الصوف، رحبة الجمال، روبٌة إال أنهذه األخٌرة ال تزال تحتفظ وجدٌدة أ

"الرصٌف، سٌدي الجلٌس و غٌرهم.
1

 

م تكن المدٌنة القدٌمة لقسنطٌنة من العدٌد من مشارٌع الترمٌم و اعادة التاهٌل لكن لالسف لاستفادت 

اٌن تم  2015رنامج الدي تم فً اطارتظاهرة قسنطٌنة الثقافة عاصمة العربٌة النتٌجة بالمقنعة واخرها الب

اعادة تاهٌل المبانً القدٌمة خاصة تلك المهددة باالنهٌار و التً فً حالة خراب متقدمة مما استدعى 

االمر تدخالت استعجالٌة النقادها من الزوال , رغم توقف بعض المشارٌع و تجمٌد اخرى اال انه ال 

 ي للمدٌنة القدٌمة ̣الثقافً الماد موروثالدور الكبٌر الدي لعبته التظاهرة فً الحفاظ على ال تجاهل  ٌمكن
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ـــىر: 3.1 ـــ  انجـظــــــــ

تعرف مدٌنة قسنطٌنة بمدٌنة الجسور المعلقة فضال عن عدد من الجسور الرائعة الجمال التً تربط شقً 

 جسور هً: 8صخرها العتٌق، و نعد منها 

 جظز تاب انمُطزج: 1.3.1

م  1857م على أنقاض الجسر الرومانً، وفً سنة  1792أقدم جسر بالمدٌنة بناه صالح باي سنة " 

تعرض الجسر إلى تهدٌم جراء مرور قافلة عسكرٌة فرنسٌة ثقٌلة األمر الذي جعل الفرنسٌٌن ٌقررون 

ومع حلول م، وبعد قرن من بناء الجسر  1863م إعادة بنائه وقد تم ذلك فعال مع نهاٌة سنة  1860سنة 

 م إستفاد الجسر من عملٌة توسٌع عرضٌا بعد أن تعرض جزء منه للسقوط. 1952سنة 

 وهو ٌربط المدٌنة القدٌمة بالمدٌنة اإلستعمارٌة والمنطقة العسكرٌة.

 جسر باب القنطرة(3)صورة رقم

 

 2016عمل مٌدانً المصدر :

ٌ يظُذ: 2.3.1  جظز طُذ

من أجمل الجسور فً العالم ٌعرف بالجسر المعلق أو جسر الهواء، وهو أعلى جسور قسنطٌنة وأهمها 

م فوق وادي الرمال. وهو الجسر  175على اإلطالق بإعتباره ٌشكل تحفة قسنطٌنة المعلقة على إرتفاع

وهو ٌربط م،  1912م وتم تدشٌنه فً  1906م بناه الفرنسٌون سنة 6م وعرضه  160الذي ٌبلغ طوله 

 المدٌنة القدٌمة، القصبة، والمستشفى..

م ،  حٌث ٌتضمن طرٌقٌن  51م و بعرض  5511أو جسر صالح باي ٌبلغ طوله :الجسر العمالق

ً جوانبه، ٌربط بٌن مركز المدٌنة و حً المنصورة وهو من  للحركة المٌكانكٌة و ارصفة لراجلٌن عل
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ً عرفتها قسنطٌنة فً  تبٌن اكبر اإلنجازا ملٌون دٌنار  511اآلونة األخٌرة بغالف مالً قدر ب:الت

 .جزائري

 (:الجسر العمالق صالح باي4الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 2016 المصدر:عملمٌدانً

ٌ راشذ: 3.3.1  جظز طُذ

قوس  27م، ٌحتوي الجسر على  105م أما علوه فٌقدر ب  12م وعرضه  447ٌبلغ طول هذا الجسر 

م، وهو  1912/ 04/ 19م وتم تدشٌنه فً  1907م، شرع الفرنسٌون فً بنائه سنة  70قطر أكبرها 

عباس،  المدخل الرئٌسً للمدٌنة ٌربط بٌن األحٌاء الجدٌدة ووسط المدٌنة )سٌدي مبروك، الدقسً، اإلخوة

 وجبل الوحش(.

 جسر سٌدي راشد (5صورة رقم )

 

 2016المصدر : عمل مٌدانً 
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4.3.1 :ٌ  جظز يالح طهًُا

أكتوبر  26م، وقد تم تدشٌنه فً  1925م و 1917سنوات ما بٌن  8إستغرق بناء جسر مالح سلٌمان 

من طرف السلطات الفرنسٌة، وهو جسر ٌشبه  1925 أفرٌل 12م قبل أن فتح أمام الراجلٌن فً  1925

م . وهو  2.4م وعرضه  125جسر سٌدي مسٌد إال أنه أصغر وأضٌق منه وهو حدٌدي ٌبلغ طوله 

 ٌسهل الوصول إلى الحً العربً، وٌساهم مع المصعد فً ربط أحٌاء محطة القطار ومركز المدٌنة.

 جسر مالح سلٌمان(6)صورة رقم

 

 السٌاحةمدٌرٌة المصدر :

 جظز انشالالخ: 5.3.1

ٌد  1928هو جسر فائق الجمال بناه الفرنسٌون سنة  م، ٌوجد على الطرٌق المإدي إلى مسبح سٌدي مس

م، الجسر الحجري تمر تحته مٌاه واد الرمال مكونة شالالت  3م وعرضه ال ٌتجاوز  80طول الجسر 

 رائعة الجمال.
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 جسر الشالالت(7)صورة رقم

 

 موقع وزارة السٌاحة:المصدر 

6.3.1 :ٌ  جظز انشُطا

 وهو جسر صغٌر ٌربط بٌن ضفتً وادي الرمال، وٌقع جنوب الصخرة أسفل األخدود.

 جسر الشٌطان(8)صورة رقم 

 

 موقع وزارة السٌاحة:المصدر
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 جظز يجاس انغُى: 7.3.1

. "ر ونظرا لضٌقه فهو أحادي اإلتجاههو إمتداد لشارع رحمانً عاشو
1

 

 (:  تبٌن موقع الجسور بقسنطٌنة9الصورة  رقم)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

كل هذه الجسور زادت من روعة المدٌنة، فالسائح المتجول من خاللها ٌتمتع بجمال منظر الصخر و 

الوادي، لكن و لألسف تستعمل هذه الجسور لحركة المرور فقط، مع غٌاب دراسات و مبادرات أخدود 

، كما أنها تعانً من بعض المشاكل الناتجة عن سوء أخرى كالسٌاحٌة و الرٌاضٌة الستغاللها فً مجاالت

وكونها بطاقة تهدٌد بزوال هذه الجسور خصوصا الصٌانة الدورٌة كتصدع ... مما ٌشكل التسٌٌر و عدم 

مربوط ارتباط وثٌق بها و هذا راجع لكونها  )مدٌنة الجسور المعلقة(اسم المدٌنةكما أن  ،تعرٌف للمدٌنة

فإننا وجدنا أن من خالل المعاٌنة المٌدانٌة  بعد التحقٌق و تمٌز مدٌنة قسنطٌنة عن غٌرها من المدن. لكن

مثل جسر سٌدي راشد الذي ٌعد  عض الجسورلب فً الوقت الحالًطةٌالبسالصٌانةضالسلطات تقوم ببع

 و السقوط. مهدد باالنهٌار  حٌث أن هذا األخٌر أطول جسر حجري فً العالم

 درب انظُاح: 4.1

متر ٌتبع مسار  1800بإنجاز ممر للسٌاح ٌبلغ طوله  1895" عام قام المهندس الفرنسً "رٌمٌس" 

وادي الرمال على جانبً الصخرة ابتدءا من جسر الشٌطان حتى ٌصل إلى النفق تحت جسر سٌدي مسٌد 

                                                                 
1

 4022نسُت يذيشيت انسيبحت، انذنيم انسيبحي نقسُطيُت 
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مستعمال فً إنجازه صفائح إسمنتٌة مثبتة بواسطة أعمدة حدٌدٌة، و تتخلل هذا الدرب مناظر مثٌرة 

ما أغرت السٌاح حتى أن هناك من ٌرى أنه إذا كانت عجائب الدنٌا سبعة فإن للدهشة و الذهول كثٌرا 

" هذا الدرب ثامنها.
1

 

 (: درب السٌاح10الصورة رقم )                           

 

 2016موقع وزارة السٌاحة المصدر :

ة بصفة عامٌاحً النشاط الس و ٌعزز بصفة خاصة رغم أن هذا الدرب ٌعتبر إرث و قطب ٌجذب السٌاح

نأن السلطات و النسٌان رغم  إلى أنه ال ٌزال طً و األوقات ٌسرحون  المناسباتفً الكثٌر من المسئوٌل

و تؤهٌل إال أنهم ٌتراجعون فً أخر لحظة معللٌن أسباب ذلك ب ضعف  بنائهةإعادبرمجوا و قرروا بؤنهم 

النجاز أو ٌتحججون بضعف دراسات أو مكاتب الكاتب اممع  اتفاقعدم الوصول إلى و الدراسات،

لثقافة العربٌة و ااحتضان قسنطٌنة عاصمة للبرامج، وكان أخرها حٌن تم االعالن عن األغلفة المالٌة 

 السٌاحة إال أن األشغال به لم تنطلق بعد. برمجته من طرف مدٌرٌة

 ضزَخ ياطُُُظا: 5.1

كلم عن مدٌنة قسنطٌنة، بنً فً مكان عالً العتقاد  16ٌقع الضرٌح ببلدٌة الخروب، على بعد " 

النومٌدٌٌن أنه أقرب إلى اإلله كما أن الملوك و األمراء فً تلك الفترة كانواٌدفنون ًف أماكن عالٌة قبالة 

 -ز معماري إفرٌقوالعاصمة التً ٌحكمونها.وٌتمٌزالضرٌح بشكله الشبٌه بالمربع و الذي ٌتبع طرا

" .1915نومٌدي، بقٌت معالمه مجهولة حتى سنة 
2

 

 

                                                                 
1
 4022يذيشيت انسيبحت، انذنيم انسيبحي نقسُطيُت نسُت  - 
2
 4022يذيشيت انسيبحت، انذنيم انسيبحي نقسُطيُت نسُت  - 
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 (: ضرٌح ماسٌنٌسا11الصورة رقم )

 

 المصدر :مدٌرٌة السٌاحة

و من أجل ."ٌعانً هذا الضرٌح من إهمال كبٌر رغم أهمٌته التارٌخٌة بالنسبة للمدٌنة و للجزائر ككل،

ٌة  إعادة االعتبار لهذا المعلم األثري تم وضع مشروع سٌاحً حوله فً شكل قرٌة سٌاحٌة تعرف بـ "القر

النومٌدٌة"، و هو مشروع فً طور الدراسة الًت أسندت إلى مكتب دراسات مختص، و ما ٌمٌزه هو 

 هد النومٌدي.احترام مواد البناء و الهندسة المعمارٌة و التهٌئة على أن تتماشى مع الع

 و من أهم التجهٌزات المبرمجة فً هذه القرٌة السٌاحٌة:

  التجهٌزات:  و تتمثل فً مساحات للعرض، مسرح على الهواء الطلق، حدائق تتماشى مع

 عرض، متحف ةالهندسة النومٌدٌة، قاع

 الصناعات التقلٌدٌة:  ورشات للحرف التقلٌدٌة 

 ( السٌاحة:  منازل صغٌرةchalets دار ،)الشباب 

 خدمات أخرى:  تجارة، البرٌد، الشرطة 

 خمساحات للعب:  ملعب تٌنٌس، كرة الٌد...، إل "
1

 

ٌة  05و الصناعات التقلٌدٌة تؤمل وضع حجر األساس لهذا المشروع فً  ةكانت مدٌرٌة السٌاح  ٌل جو

 .لكن كعادتها العراقٌل البٌروقراطٌة آلت دون ذلك 2004

 ضزَخ نىنُىص: 6.1

كلم عن قسنطٌنة، له شكل أسطوانً بنً من حجارة منحوتة و شٌد  25ٌقع فً منطقة الهرٌة على بعد " 

" .من طرف "لولٌوسإبرٌكٌس" حاكم روما آنذاك تخلٌدا لعائلته
2

 

 

                                                                 
1

 يذيشيت انبُبء و انخؼًيش نىاليت قسُطيُت -
2

 ركشِ.بق أييُت بهًبجبث، يصذس س -
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 ضرٌح ٌولٌوس(:11الصورة )

 

 

 لكن ٌبقى هذا الضرٌح غٌر معروف لدى العدٌد من السٌاح و حتى لدى سكان المدٌنة. 

ٍ: تًثال 7.1  اإليثزاطىر انزوياٍَ لظطُطُ

" .المتواجد أمام محطة القطار التً تعد هً  األخرى أقدم محطة للقطار بإفرٌقٌا" 
1

 

 (: تمثال اإلمبراطور قسطنطٌن12الصورة رقم)                          

 

 تًثال طُذج انظالو: 8.1

" الفرنسٌٌن أعلى قمة سٌدي مسٌدى ٌعرف أٌضا بتمثال مرٌم العذراء و الواقع قبالة نصب الموت "
2

 

 ه واقع بمنطقة عسكرٌةوع عن سكان المدٌنة و الزوار لكونا المعلم مجهول و بعٌد و ممنلكن ٌبقى هذ

                                                                 
1
 انذنيم انسيبحي نىاليت قسُطيُت - 
2

 شِ.أييُت بهًبجبث، يصذس سبق رك -
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 األلىاص انزوياَُح: 9.1

، من شواهد الحضارة الرومانٌة، تتواجد بطرٌق عٌن الباي، عند التقاء واد الرمال و واد بومرزوق" 

كانت تستعمل لحمل قنوات التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب من منابع بومرزوق إلى الخزانات و 

 10مترا، كان عدد األقواس  20مترا و ارتفاعها  60الصهارٌج الموجودة فً كدٌة عاتً ٌبلغ طولها 

" . 1900مبنٌة من الحجارة لم ٌبقى منها سوى خمس، و تم تصنٌفها كتراث وطنً سنة 
1

 

موقعها المتمٌز حٌث ٌسهل مشاهدتها و ، رغم اإلهمال و النسٌاننً هذه األقواس الكثٌر من المشاكلكتعا

 *.5المارٌوت ذو  بجانب فندقفهً بجوار محطة المسافرٌن الشرقٌة و ل إلٌها والوص

 : َصة األيىاخ 1..1

، و قد شٌد تخلٌدا لموتى فرنسا الذٌن سقطوا إبان الحرب العالمٌة األولى، و 1934ٌعود بناءه إلى سنة " 

من سطحه ٌستطٌع الزائر أن ٌمتع ناظره ببانوراما عجٌبة لمدٌنة قسنطٌنة، أقٌم علٌه تمثال النصر الذي 

ٌقع فً  منتصف المسافة بٌن ٌبدو كطائر خرافً ٌتؤهب للتحلٌق. و من خصوصٌات هذا النصب أنه 

" العاصمة و تونس.
2

 

من اإلهمال و التخرٌب، كما  ٌعانً هذا المعلم كغٌره من المعالم المتواجدة على مستوى المدٌنة و الوالٌة

)الكتابة على الجدران، تخرٌب األلواح من طرف الشباب الفاسد  الذي مسه أنه ٌعانً من بعض التشوٌه

 أنه ٌمكن جعله قطب سٌاحً بامتٌاز نظرا لما ٌتمٌز به من مناظر. النحاسٌة...(. رغم

 انُصة انتذكارَح: 11.1

 نصب تذكاري للقتلى بالمقصلة بالسجن العسكري للقصبة" 

 نصب الشهداء بطرٌق عٌن سمارة  

 بعٌن عبٌد 1955أوت  20نصب الشهداء  

 بالخروب 1955أوت  20نصب الشهداء  

" نصب مع تمثال الشهٌد زٌغود ٌوسف ببلدٌة دٌدوش مراد. 
3

 

ان اغلب هده النصب ال تزال طً النسٌان حتى لدى السكان المحلٌٌن )القسنطنٌٌن( رغم كونها تعتبر 

انعدام تهٌئة مناسبة تسمح بجلب الزوار و كدا  باالضافة الى’ حدٌثة التشٌٌد مقارنة بغٌرها من المعالم  

 االشهار و التعرٌف بالموقع .
                                                                 

 
2

 .زكشِقيذيشيت انسيبحت، يصذس سب -
 .ركشِ  بقأييُت بهًبجبث، يصذس س -3
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 :دًاياخ انمُصز أو دًاياخ طُشار 12.1

مازالت آثارها قائمة إلى الٌوم و توجد فً منحدر وادي الرمال فً الجهة المقابلة لمحطة القطار، كانت " 

الدافئة و االستمتاع بالمناظر المحٌطة بها هذه الحمامات تستقطب العائالت و األسر لإلستحمام بمٌاهها 

أتلفتها، فبقٌت إلى حد اآلن معلما  1957خاصة فً فصل الصٌف، غٌر أن الفٌضانات خاصة سنة 

" مهمال.
1

 

13.1 :ٌ  إلايح صانخ تا

ٌا  8تقع على بعد  " كلم شمال غرب مدٌنة قسنطٌنة بالمنطقة المسمات الغراب، قد كانت منزال رٌف

نتصب بناٌة أنٌقة وسط الحدائق الغناء التً كانت تزٌن 18اي ألسرته فً القرن خاصا، بناه صالح ب ، ٌل

ٌة التً تعرف باسم  المنحدر حتى وادي الرمال، كانت تقصده النساء لممارسة بعض الطقوس التقرٌب

" النشرة.
2

 

فً وقتنا الحاضر تناقصت هذه العملٌة، و أصبح قلٌل الزٌارة من طرف النسوة، كما أن الكثٌرٌن  لكن

من السكان الٌوم ال ٌعرفون أن ٌقع فهو مجهول لدى العامة مع أنه جد مهم، لدى ٌجب على الدولة 

 أكثر.االهتمام به 

 األتىاب : 14.1

 بوابات تغلق جمٌعها فً المساء هً:  6كانت مدٌنة قسنطٌنة محصنة بسور تتخلله " 

نابٌع التً تصب فً أحواض مسبح سٌدي  باب الحنانشة فً الشمال عبر وادي الرمال المإدي إلى اٌل

 مسٌد. 

 باب الرواح ٌإدي إلى الناحٌة الشمالٌة أٌضا من وادي الرمال و ٌإدي إلى منابع سٌدي مٌمون. 

 ب القنطرة ٌصل المدٌنة بالضفة الجنوبٌة لوادي الرمال.با

 باب الجابٌة ٌنفتح على الطرٌق الممتد إلى سٌدي راشد.

 . 1925باب الجدٌد شمال ساحة أول نوفمبر، الذي هدم عام 

" .ان ٌتوضع مكان قصر العدالة حالٌاباب الواد أو باب مٌلة ٌسمح بالوصول إلى كدٌة عاتً و قد ك
3

 

                                                                 
 يذيشيت انسيبحت،يصذسسببق. -1

 أييُت بهًبجبث، يصذس سببق 2-

 يذيشيت انسيبحت، يصذس سببق3-
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لقد كانت هذه األبواب تقوم بوظٌفة التحصٌن للمدٌنة ضد الغرباء و بدأت تختفً بالتدرٌج إلى أن أزالها 

المستعمر الفرنسً و لم تبق منها سوى آثار متواجدة على مستوى ساحة بو مزو، و تبقى هذه أسطورة 

 .أبواب قسنطٌنة

 انكتاتاخ انزوياَُح : 15.1

ة على جدران القصبة و حدٌقة متحف سٌرتا.كتابات مسٌحٌة راسخة مختلف الكتابات الرومانٌة المنحوت "

" على صخرة الشهداء.
1

 

 :(Dolmensيماتز ) 16.1

 3000بصخرة سٌدي مسٌد، الهرٌة و بونوارة، حٌث تسجل المقبرة المٌغالٌتٌةلبونوارة ما بٌن تتواجد " 

أن النموذج العام لهذه المعالم  دولمان غٌر أن عددا كبٌرا منها تعرض للتلف و اإلندثار. كما 4000و 

كتل عمودٌة و طاولة، و أحٌانا من دائرتٌن أو ثالث أو أربع و قد  4ٌكون على شكل منضدة متكونة من 

كان السكان القدامى ٌستعملونها لدفن موتاهم بهذه الطرٌقة المحصنة التً ٌبدو أنها استمرت حتى القرن 

" قبل المٌالد. 3
2

 

 التٌة(:مقبرة مٌغ13الصورة)

 

لكنها كغٌرها من المعالم و األثار تعانً من اإلهمال، حٌث أن المنطقة التً تظم هذه المقابر جد معزولة 

 مما ٌجعل الوصول إلٌها صعب.

                                                                 

 .أييُت بهًبجبث، يصذس سببق 1-
 .أييُت بهًبجبث، يصذس سببق -2
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 : و انؼهًُح و انًؤهالخ انذَُُحانًمىياخ  .2

تعرف مدٌنة بكونها مدٌنة للعلم و العلماء ة هذا بسبب انجابها للكثٌر من العلماء و المفكرٌن و األدباء و 

الشعراء سواء على المستوى الوطنً أو العالمً و الذٌن ساهموا فً بناء الجزائر، و لهذا فإن مدٌنة 

انت سبب فً تكوٌنهم و إرشادهم و التً كقسنطٌنة تضم العدٌد من المعالم و الهٌاكل الدٌنٌة و العلمٌة 

 لهذا سنذكر معظمها :

 انـًـظـــــاجـــذ: 1.2

تتوزع مساجد والٌة قسنطٌنة على كامل بلدٌاتها لكن أقدمها و أكبرها و أهمها تتركز فً مدٌنة قسنطٌنة 

 و خاصة فً المدٌنة القدٌمة، وأهم هذه المساجد هً:

 يظجذ األيُز ػثذ انمادر: 1.1.2

المدٌنة تشٌٌد أكبر معلم وتحفة هندسٌة، وواحدة من روائع العالم اإلسالمً الحدٌث، هً مركب  عرفت" 

مصلً وجامعة عصرٌة خاصة بتدرٌس العلوم  16000األمٌر عبد القادر الذي ٌضم مسجد ٌتسع ل 

ً م لتنتهً وٌتم تدشٌنه  1971م، وبدأت  األشغال به سنة  1968اإلسالمٌة. وجائت فكرة بنائه فً  ف

م، وقبة  107م معتبرا من أهم المساجد فً المدٌنة، وهو ٌضم مئذنتٌن علوهما  1994أكتوبر  31

مقعد، وساحة كبٌرة تقدر مساحتها  100م، وبه ثالث غرف للصالة وقاعة إجتماعات تضم  64علوها 

بصمات هكتارات، بها حدائق وممرات جمٌلة ومواقف للسٌارات. بالتالً برز هذا الصرح حامال  3ب 

الفن اإلسالمً وإختزلت فٌه شتى الزخارف والمنقوشات واألشكال الهندسٌة ذات التارٌخ العرٌق مصممة 

" فً تنسٌق متكامل مزج بٌن الفن المشرقً والفن العربً.
1

 

 (:مسجد االمٌر عبد القادر14الصورة)

 

                                                                 
 االسالييت، قسُطيُتجبيؼت األييش ػبذ انقبدس نهؼهىو  -1
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 يظجذ طىق انغشل: 2..2

م، ٌوجد بنهج دٌدوش مراد حالٌا أمر ببنائه الباي  1721ٌسمى كذلك جامع حسن باي تم بناإه سنة " 

)فلٌان حسن باي(. ٌرجع إسم هذا المسجد على السوق الذي كان موجودا بالقرب منه والذي كان ٌباع فٌه 

ٌة وعلى ٌساره ا ٌوجد الصوف، ولهذا المسجد واجهة مزٌنة بزخرف تنتظم حول مشكاة نصف دائر

المذخالن  اللذان ٌإدٌان إلى المسجد والمحراب الموجه نحو الجنوب الشرقً مشكاة مجوفة ٌبلغ عدد 

 وترتكز على مصطبتٌن. 4أعمدة المحراب 

م ثم عاد إلى مهامه  1838تم تحوٌل هذا المسجد إلى معبد كاثولٌكً أثناء اإلحتالل الفرنسً سنة 

" وهو ٌوجد قرب قصر الباي.م،  1963األصلٌة بعد اإلستقالل عام 
1

 

 مسجد سوق الغزل (15)صورة رقم

 

 2016المصدر : عمل مٌدانً 

ٌ نخضز: 3.1.2  يظجذ طُذ

م، شٌده الباي  1743ٌسمى كذلك الجامع األخضر، ٌوجد بحً الجزارٌن وٌعود تارٌخ بنائه إلى سنة 

سٌدي لخضر فً حسٌن بن حسٌن المعروف ب )بوحنك( المدفون فً هذا المسجد. ٌقع حرم مسجد 

الطابق األول أما محرابه فٌتشكل من مشكاة على شكل قوس على ٌمٌنها وٌسارها مصطبة على شكل 

 متوازي المستطٌالت.للمسجد مدخلٌن أحدهما على الٌمٌن واآلخر على الٌسار.

 

 

                                                                 
 يذيشيت انسيبحت و انصُبػبث انخقهيذيت و انخهيئت انحضشيت. -1
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 مسجد سٌدي لخضر (16)صورة رقم

 

 2016: عمل مٌدانً المصدر 

ٌ نخضز: 4.1.2  يذرطح طُذ

م إشتهرت مند نشؤتها 1779تقع فً رحبة الصوف بحً الجزارٌن، أسست من طرف صالح باي سنة " 

بإسم مدرسة جامع سٌدي لخضر نسبة إلى الشٌخ سٌدي لخضر الذي كان أول عالم فً المسجد المجاور 

ي للمدرسة، أما الٌوم فقد أضحت المدرسة فً طً النسٌان إذ أنها تعرضت للتغٌٌر ًف شكلها المعمار

 األصلً ورغم ذلك تبقى معلما ورمزا ٌستحق قٌمة أثرٌة وتارٌخٌة كبٌرة.

5.1.2 :ٍ ٌ انكتاَ  يظجذ طُذ

ٌتواجد بالقرب من سوق العصر بساحة بوهالً السعٌد، وٌعود تؤسٌس المسجد إلى عهد قٌادة صالح باي 

 لدٌنٌة.إبن مصطفى، وجدد جزء منه فً عهد نابلٌون الثالث وهو مازال لحد اآلن ٌقوم بوظٌفته ا

6.1.2 :ٍ ٌ انكتاَ  يذرطح طُذ

تقع بالجزء الثانً للمدٌنة العتٌقة أي أعالها قرٌبة من جسر سٌدي مسٌد المعلق والمإدي إلى المستشفى، 

م لتعلٌم مختلف  1787وكذا بمحاذاة السوق الشعبً المعروف بسوق العصر، أسسها صالح باي عام 

فون بتلك البقعة، واآلن فقدت المدرسة وظٌفتها األساسٌة العلوم التً إشتهرتبإسم الكتانٌة نسبة إلى ولً مد

" وتحولت إلى مرقد لألمة الوافدة من بعٌد.
1
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 انشواَا: 1.5

 ً تعلٌم القرآن والدروس الدٌنٌة نجد أهمها:هاهمهمة" 

الزاوٌة التٌجانٌة: تقع بالشط بنهج مالح سلٌمان وتحوي قبر المرحومٌن محمد الشرٌف ومونً من  -

 نعمون.آل بن 

 زاوٌة بن عبد الرحمان: تقع بنهج النسر سابقا. -

 الزاوٌة الرحمانٌة: تقع بدرب باشتارزي. -

" الزاوٌة القادرٌة. -
1

 

كما ٌوجد عدد آخر من الزواٌا التً تساهم فً نشر األصول الدٌنٌة عبر أنحاء الوالٌة لكنها تعانً 

رددٌن علٌها لظهور المدارس القرآنٌة الحدٌثة، من اإلهمال والنسٌان وفقدانها لدورها بسبب نقص المت

 إضافة إلى ذهاب أغلبٌة المصلٌٌن إلى المساجد وتخلوا عن الزواٌا.

 الزاوٌة الرحمانٌة (17)صورة رقم

 

 2016المصدر : عمل مٌدانً 

من مشاكل كثٌرة و هذا راجع إلى قدمها فهً  تعانً معظم المعالم الدٌنٌة و الروحٌة بمدٌنة قسنطٌنة

غٌرها. رغم أن السلطات المسإولة أطلقت عدة مشارٌع من أجل ذلك بحاجة إلى عملٌات الترمٌم و 

ٌنطلق. أو توقف فً بداٌته أو طالت مدة االنجاز به و هذا ما ٌجعلها أكثر إال أن الكثٌر منها لم 

 .ٌن شرٌف، مسجد ......(ربععرضة لالنهٌارو من امثلة ذلك )زاوٌة 

                                                                 
 .يذيشيت انسيبحت نىاليت قسُطيُت، يصذس سبق ركشِ -1
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 انجايؼاخ: 3.2

عتبار قسنطٌنة تحتوي على قطب إوذلك ب ،تلعب الجامعات دورا هاما فً النشاط السٌاحً الثقافً وتفعٌله

هم الجامعات على أومن  ةكبٌرأربع جامعات نجد فٌها  ،جامعً كبٌر وتعرف بمدٌنة العلم والعلماء

ً تتمثل هات  فً: اتالجامع هالتراب الوطن

 )انجايؼح انًزكشَح((:1)لظُطُُحجايؼح  1.3.2

م بهندسة معمارٌة فرٌدة من نوعها من تصمٌم  5191جوان51نشؤت فً سابقا ،أ جامعة منتوري" 

 51المهندس المعماري البرازٌلً الشهٌر أوسكار نٌماٌر ،تضم أعلى مبنى فً المدٌنة والذي ٌحوي 

قاعة للمحاظرات والًت تعرف بهندستها فً شكل  لىإضافة،إطابق والمتمثل فً اإلدارة العامة للجامعة

 .كلٌات ومعهدٌن 1تضم وهً  نترنت،مكتب السمعً البصريوأٌضا مكتبة وقاعة األ ،كتاب مفتوح

 )ػهٍ يُجهٍ((:2)جايؼح لظُطُُح 2.3.2

ٌات ومعهدٌن 4تضم تقع بالمدٌنة الجدٌدة علً منجلً، حٌث  ) كلٌة العلوم االنسانٌة، كلٌة العلوم كل

 ة...(.  االقتصادٌ

 )انًذَُح انجايؼُح(:(3)جايؼح لظُطُُح 3.3.2

إقامة جامعٌة بطاقة استعاب  51كلٌات، معهد، مدرستٌن علٌا،  8تعبر أكبر قطب جامعً بافرٌقٌا تضم 

" .سرٌر إضافة إلى تجهٌزات و مرافق أخري 08111اجمالٌة تقدر 
1

 

 جايؼح األيُز ػثذ انمادر: 4.3.2

كبر جامعة للعلوم اإلسالمٌة على التراب الوطنً ككل، جائت فكرة أمٌر عبد القادر تعتبر جامعة األ" 

ٌات الفن آٌة من آلى جانب هذه الجامعة إنشائها موازٌة كمشروع بناء مسجد األمٌر عبد القادر الذي ٌعد إ

رٌٌن المسلمٌن المختصٌن فً العمارة انجازها عدد كبٌر من المعمإسالمً، وقد أسهم فً المعماري اإل

عة و التً تتبع الطابع اإلسالمً األصٌل وهً تضم مجمعٌن ئة، تتمٌز بهندستها المعمارٌة الرااإلسالمٌ

" ٌقعان فً نفس القطاع الحضري.
2

 

إن هذه الجامعات هً فً حالة جٌدة، إذ أنها تستقطب االالف من الطالب كل سنة و هذا ما جعلها 

 تتصدر الصفوف االولى فً مجال التعلٌم و البحث العلمً.

                                                                 
1
 يذيشيت انسيبحت نىاليت قسُطيُت، يصذس سبق ركشِ.- 
2

 بدس، يصذس سببق.جبيؼت األييش ػبذ انق -
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 انثــــمـــافـُـــح  انًمىياخ و انًؤهالخ .3

على تثبٌت وتؤكٌد هوٌة المدٌنة.  ٌعد النشاط الثقافً أحد العناصر المهمة فً التنمٌة السٌاحٌة إذ ٌساعد

لطالما كان هذا المجال مهمال و عرف سباتا و جمودا كبٌرٌن، ونظرا ألهمٌته فً تنشٌط الشباب و ذوي 

المواهب، و فً الحفاظ على عادات و ممٌزات المدٌنة و جلب فضول السواح للتعرف علٌها، بدأ 

 كل مبادرة فنٌة أو ثقافٌة. االهتمام بهذا المجال و أخذه بعٌن االعتبار وتشجٌع

ــح: 1.3  انـهـُـاكــــم انـثـمـــافـُـــ

تحتوي والٌة قسنطٌنة على عدة هٌاكل و مإسسات ثقافٌة، تحتضن بدورها العدٌد من النشاطات الثقافٌة  

ٌات، المطالعة، المحاضرات و المإتمرات...إلخ. وتتمثل هذه  كالعروض، السهرات الفنٌة، المسرح

 الهٌاكل فً: 

 صز انثمافح يذًذ انؼُذ آل خهُفح:ل 1.1.3

من أهم الفضاءات الثقافٌة الموجودة بقلب المدٌنة؛ تتحمل دار الثقافة كل أعباء االكتظاظ الٌومً " 

مستقطبة كل الفئات و الشرائح و المناسبات زٌادة على برنامج نشاطات الورشات ) ورشة النشاطات 

األنترنٌت، ورشة الموسٌقى، ورشة الفنون التشكٌلٌة( و  النسوٌة، اللغات الحٌة، ورشة اإلعالم اآللً و

مقعد، و  700بها رواق للمعارض، قاعة للمإتمرات و المحاضرات، والحفالت، و قاعة للسٌنما تحوي 

 4.500تستقبل حوالً  كتابا فً جمٌع التخصصات، و 37.860مقعد و تضم  900مكتبة غنٌة تتسع لـ 

." منخرط سنوٌا
1

 

إن وضعٌة هذا القصر هً ممتازة نتٌجة كونه استفاد من عملٌة إعادة تؤهٌل فً إطار قسنطٌنة عاصمة 

 دفعة قوٌة لٌنتقل من دار للثقافة إلى قصر للثقافة، ،حٌث أعطته هذه العملٌة  2015الثقافة العربٌة لسنة 

 دارانثمافح يانك دذاد: 2.1.3

الثقافٌة التً استفادت منها والٌة قسنطٌنة خالل  ٌعتبر قصر الثقافة مالك حداد من أهم المنجزات" 

ٌم  1997ماي  14العشرٌة األخٌرة حٌث دشن فً  و ٌتمٌز بهندسته الخاصة التً تجمع بٌن الطابع القد

للعمارة اإلسالمٌة و الطابع المعماري المعاصر، ٌحتضن عدة ورشات ) ورشة اإلعالم اآللً، اللغات، 

الصوتٌة ( و ٌضم رواق خاص بالمعارض، و قاعة لعرض األفالم الرسم، الموسٌقى و المجموعات 

ٌة  6.000مقعد و  200مقعد، و مكتبتٌن األولى تتسع إلى  712السنمائٌة تتسع إلى  كتاب، و الثان

" كتابا براي. 70مقعد و  24خاصة بالبراي بها 
2

 

                                                                 
 يذيشيت انثقبفت نىاليت قسُطيُت.  -1
 يذيشيت انثقبفت نىاليت قسُطيُت. -2



 انثبَي :                                                         واقغ انقطبع انسيبحي بقسُطيُتانفصم 
 

76 
 

 انًزاكش انثمافُح: 3.1.3

تلك التً لها عمق فً التارٌخ أو تلك التً لها تضم مدٌنة قسنطٌنة العدٌد من المراكز الثقافٌة سواء 

 إشعاع جهوي و حتى وطنً و نذكر منها :

 يزكش اإلػالو و انثمافح: 4.1.3

بهدف تنشٌط  1963ٌعتبر من أقدم المعالم الثقافٌة بالوالٌة، تم تدشٌنه بعد االستقالل فً نوفمبر  "

المحٌط الثقافً و المحافظة علٌه و توثٌقه، و ٌضم بعض الورشات كورشة اإلعالم اآللً، ورشة اللغات 

ا باللغتٌن العربٌة و كتاب 30.000مقعد و  102و ورشة النشاطات النسوٌة؛ إضافة إلى مكتبة تتسع إلى 

 منخرط. 1.500الفرنسٌة فً عدة تخصصات و ٌنخرط بها سنوٌا حوالً 

5.1.3 :ٍ  انًزكش انثمافٍ اإلطالي

مقعد  200، و ٌضم قاعة للمحاضرات، ورشة لإلعالم اآللً و مكتبة تتسع لـ 1986دشن المركز سنة 

 .الثقافٌة ذات الطابع الدٌنً منخرط، و هو موجه للنشاطات 1.500كتابا و ٌنخرط بها سنوٌا  4.000و 

 انًزكش انثمافٍ اتٍ تادَض: 6.1.3

أو الجامعة الشعبٌة سابقا، و ٌضم بدوره قاعة للعروض و قاعة للمحاضرات و عدة ورشات أهمها 

 المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة، و هو ٌقع فً وسط المدٌنة.

7.1.3 : ٍ ٍ رشُـــذ انمظُطُُــــ  انـًـزكــش انثمــــاف

كتاب، و تعرف إقباال  500مقعد و تضم  90، و به مكتبة تتسع لـ 1987الدقسً، وأنشؤ فًوجد بحً 

" منخرط سنوٌا خاصة من تالمٌذ القطاع الحضرٌلحٌالدقسً. 350كبٌرا 
1

 

ــا: 8.1.3  يتذـــف طُــزتـــــ

تزامنا باالحتفال  1931من أقدم متاحف الجزائر، وهو ٌعكس تارٌخ المدٌنة بكل مراحلها دشن سنة " 

بالذكرى المئوٌة الحتالل الجزائر تحت اسم غوستاف مارسٌٌه، حٌث جاء كضرورة إلٌواء العدد الضخم 

إلى مدٌنة أروبٌةوفً  من القطع األثرٌة و التحف الفنٌة التً اكتشفت بالمدٌنة أثناء تحوٌل جزئها الشمالً

، ٌتمٌز المتحف  1985تغٌر اسمه إلى متحف سٌرتا، ثم صنف كمتحف وطنً سنة  1975سنة 

." ²م 2.500بموضعه بالكدٌة عاتً وبهندسة على شكل فـلة إغـرٌقـورومـانٌة تتربع على مساحة 
2

 

9.1.3 :ٌ ـــى  انـًـظــــــزح انـجـهـــ

بعد مرور أكثر من قرن على وجوده، الزال المسرح ٌحتل مكانة متمٌزة فً الفضاء الثقافً لمدٌنة " 

قسنطٌنة و الزال ٌعد من أجمل معالمها المعمارٌة، أنشؤته السلطات الفرنسٌة محاولة بذلك محو جمال 
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عاصمة، فقررت اللجنة قصر الباي الشاهد الرائعللفترة التركٌة، وتزامن ذلك مع إنشاء أوبرا بالجزائر ال

ٌة  الفرنسٌة بناء مسرح أكثر جماال منه، فشٌد بؤكبر ساحة بقلب المدٌنة واختارت له الهندسة اإلٌطال

المستنقات من الهندسة الرومانٌة الكالسٌكٌة، إذ ٌحوي المسرح قاعة كبٌرة للعـرض بها شرفـات وأروقـة 

ــع لـ  صبح من  1883أكتوبر  6و دشن فً  1861فً مقعد. بدأت أشغال بنائه  450عـدٌـدة وتتســ ٌل

ٌة الثقافة بإتمام  1964أكبر المعالم الثقافٌة بقسنطٌنة و تم تصنٌفه كمسرح جهوي سنة  وحالٌا تقوم مدٌر

" إجراءات تصنٌفه كمسرح وطنً.
1

 

1..1.3 :ٌ  لصز أدًذ تا

ٌتواجد قصر الباي فً وسط المدٌنة بساحة القائد سً الحواس، وٌمثل آثار حٌة عن الحضارة  " 

العثمانٌة، شٌد هذا القصر فً مكان محل لبٌع األسلحة التركٌة بطلب من الباي أحمد آخر باٌات الحكم 

 باٌا علٌها. 47العثمانً فً قسنطٌنة بعد تعاقب 

باي بما شاهده من قصور فخمة فً الجزائر والبلٌدة والمدٌة جائت فكرة بناء القصر نتٌجة تؤثٌر ال

م،  1827والمشرق العربً بمصر والكعبة الشرٌفة، فتم تشٌٌد هذه التحفة المعمارٌة إنطالقا من سنة 

م من طرف بنائٌن جزائرٌٌن مهرة، لكن لم ٌسكنه الباي سوى عامٌن  1835وإنتهت األشغال فً 

" الل الفرنسً.وسقطت قسنطٌنة فً أٌدي اإلحت
2

 

 و التعابٌر الثقافٌة التقلٌدٌة  للفنونمتحف عمومً م 2010سنة   لقد أصبح هذا  القصر

 يذرطح انفُىٌ انجًُهح: 11.1.3

توجد مدرسة الفنون الجمٌلة بمدٌنة قسنطٌنة، و هً من أعرق المإسسات بالوالٌة حتى أن إشعاعها " 

الثقافً و الفنً ٌمتد لعدة والٌات، و ظلت تإدي دورها منذ ما قبل االستقالل كمدرسة بلدٌة، و فً سنة 

ة إلى رتبة مدرسة تحولت إلى ملحقة للمدرسة الوطنٌة للفنون الجمٌلة و قد ارتقت هذه المإسس 1975

و هً موزعة على مقرٌن: المركز الثقافً ابن بادٌس و معهد الهندسة المعمارٌة   1998جهوٌة منذ 

ٌة  05عند الطرٌق الوطنً رقم  2001زرزارة، و قد شرع فً إنجاز مقر جدٌد لها سنة  المإدي إلى بلد

ً تستقبل ما ٌقارب  " لشرق الجزائري.طالب سنوٌا من كل والٌات ا 186عٌن سمارة؛ و ه
3

 

12.1.3 :ٍ  لاػاخ انؼزض انظًُُائ

ً بالوالٌة   قاعات للعروض السٌنمائٌة، تتوزع كالتالً:  6نحص
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خمسة قاعات للسٌنما بقسنطٌنة هً سٌنما األندلس، سٌنما األنوار، سٌنما سٌرتا سٌنما الرمال، سٌنما 

مقعدا فقط  950القاعات ال تحوي سوى نومٌدٌا، إضافة إلى سٌنما النصر التابعة للسٌنماتٌك، و أكبر هذه 

" احدة بالخروب هً سٌنما ماسٌنٌسا.و هً سٌنما األندلس. قاعة سٌنما و
1

 

تؤهٌلها ومن هذا كله ٌمكننا القول أن هناك هٌاكل تم االهتمام و المحافظة علٌها، حٌث تم ترمٌمها و إعادة 

مالك حداد، قصر  الباي، دار الثقافةقصر )مثل الثقافة العربٌة خصوصا فً إطار قسنطٌنة عاصمة 

و أخرى مهملة خصوصا دور السٌنما حٌث نالحظ أن مدٌنة قسنطٌنة تنعدم بها  ٌفة...(،الثقافة ال خل

مهملة و مغلقة و نذكر منها ) قاعة سنٌما  االسٌنماعات حٌث أن كل دور و ق، ةطات السٌنمائٌاالنش

 سٌرتا...(.الرمال، 

 :حُطُُػاداخ و تمانُذ والَح لظ 2.3

ٌوجد العدٌد من العادات و التقالٌد التً تمسك بها السكان القسنطٌنٌون منذ القدم و فً عدة مجاالت نذكر 

ً و الحلوٌات الشهٌة.  ً و اللباس القسنطٌن  منها المجال الموسٌق

ً األَذنىطُح فٍ والَح لظُطُُح: 1.2.3  انًىطُم

ً ٌطلق على هذا التراث الموسٌقً ًف والٌة قسنطٌنة "  بالمالوف، و ٌختلف هذا اللون الموسٌق

الكالسٌكً األندلسً عن بقٌة األنواع الموجودة فً المدارس األخرى )تلمسان، العاصمة( و تتمٌز عن 

غٌره من حٌث التراكٌب اإلٌقاعٌة، و هٌكلة النوبات. و هو األكثر حضورا و تنظٌما مقارنة مع غٌره من 

عل مدٌنة قسنطٌنة تحرص على تنظٌم مهرجان وطنً للمالوف فً الفنون اإلٌقاعٌة األخرى و هذا ما ج

 كل سنة.

إلى جانب المالوف نجد العٌساوة و هً مجموعة من اإلخوان ٌتبعون طرٌقة الشٌخ بن عٌسى بقصائده و 

" هً الوصفان، الفقٌرات، البنوتات.مدائحه الدٌنٌة الرائعة.و توجد طبوع غنائٌة أخرى تشتهر بها الوالٌة 
2

 

 ثاص انتمهُذٌ انمظُطٍُُانه 2.2.3

ارتداء المالٌة فً تنقالتها خارج بٌتها، و هً عبارة عن ملحفة  من مظاهر لباس المرأة القسنطٌنٌة" 

ٌة و منزلة خاصة لدى  سوداء ٌقال أنها ارتدتها حزنا و حدادا على موت الباي صالح الذي كانت له شعب

أهالً المدٌنة، رغم أن هذا الزي اختفى فً الفترة األخٌرة نوعا ما و عوض بمالبس أكثر عصرٌة لدى 
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اختار البعض اآلخر اللباس اإلسالمً.أما فً الحفالت، فترتدي المرأة القسنطٌنٌةالقندورة بعض النساء و 

" .المتمٌزة بتفصٌالتها الخاصة، و طرزها بخٌط ذهبً
1

 

 تمطُز انشهز و انىرد: 3.2.3

بقدوم فصل الربٌع عن طرٌق تقطٌر الورد و الزهر و هً عادة متداولة فً  تحتفل المرأة القسنطٌنٌة" 

ٌة  ٌات، و ما تزال األسر القسنطٌن كل سنة، و ٌرجح أن ٌعود تارٌخ هذا التقطٌر فً قسنطٌنٌة إلى عهد البا

ٌات و األكالت وتعطٌر القهوة، إضافة  تحافظ علٌه، وٌستعمل هذا الماء المقطر فً تحضٌر بعض الحلو

" .ى استعماله فً بعض األغراض الصحٌة و التجمٌلٌةإل
2

 

 انتظاهزاخ و انُشاطاخ انثمافُح : 3.3

 انًؼارض و انصانىَاخ: 1.3.3

 )معرض العسل )تربٌة النحل 

 للعسل ً  الصالون الوطن

 معرض الصناعات التقلٌدٌة 

  معرض الزهر او عٌد القطار 

 معرض السٌارات و العربات القدٌمة 

 العامة و التنمٌة الحضرٌة )سٌرتا إكسبو( الصالون العالمً لالشغال 

 صالون الصناعات الصٌدلٌة 

 صلون الحلٌب 

 انًهزاجاَاخ 2.3.3

 العالمً للمالوف ً  المهرجان الثقاف

 مهرجان الجاز 

 مهرجان اإلنشاد 

 مهرجان الشعر النسوي 

 مهرجان موسٌقى الروك 

 مهرجان البوكت فٌلم 

 مهرجان الصٌف 

 مهرجان القصة و الحكاٌة 

 لعلم الفلك الجماهٌري المهراجان ً  الوطن

 ًمهرجان الرقص الفولكلوري العربً و اإلفرٌق 

                                                                 

-
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 انًمىياخ و انًؤهالخ انطثُؼُح : 4

تعد المإهالت الطبٌعٌة واحدة من العناصر المهمة لتنمٌة السٌاحة و إثراءها بؤنواع مختلفة من المناظر و 

طحات مائٌة أو ببساطة مواضع المواضع الطبٌعٌة الخالبة التً قد تكون مساحات خضراء أو مس

رة من سواح أجانب أو سكان صخرٌة أو رملٌة طبٌعٌة ال تتطلب الكثٌر من اإلنفاق لكً تجلب أعدادا كبٌ

و والٌة قسنطٌنة غنٌة بهذا النوع من المواضع التً تجلب الناظر و ترفه عن النفس و تثٌر  محلٌٌن.

 اإلعجاب.

 انصخـــــز انؼـتُـــك: 1.4

الصخر موضعا سٌاحٌا مهما فهو ٌحكً قصة مدٌنة عرٌقة عمل على حماٌتها و تحصٌنها  ٌمثل هذا"

له شكل شبه منحرف، و ٌتربع الجمال، ٌثٌر عجب و متعة الناظر.  طبٌعٌا، و الٌوم ٌمثل بانوراما رائع

م فً المكان  644، و تقع أعلى نقطة به فً أقصى الشمال على ارتفاع ²م 470.000على مساحة 

ً المس مى "كاف شكارة" و منه ٌبدأ سطح الصخرة فً التدرج و االنحدار باتجاه الجنوب فالجنوب الشرق

متر، أما الجهات األخرى فتطل مباشرة على  564حتى سٌدي راشد لٌكون أدنى ارتفاع بالصخرة 

 الوادي.

ٌة صلبة، خالل الزمن الرابع أو فً عصر البالٌستوس  .ٌن الحدٌثٌتكون الصخر من تناوب لطبقات كلس

بدأت مٌاه وادي الرمال تنحت الصخر الكلسً و توسع الشقوق الموجودة به و تعمقها، فتكونت سلسلة من 

الدهالٌز تحولت إلى مخازن للمٌاه، عملت بعد تضخمها على كسر أسقف هذه الدهالٌز، فبدأت هذه 

ة الجمال.و حسب التكوٌنات األخٌرة تتساقط الواحدة تلوى األخرى، مكونة بذلك أخادٌد الرمال الفائق

الجٌولوجٌة للصخر العتٌق هو ملًء بالشقوق والفوالق و الحفر و كذا المغارات و المخابىء، التً تخفً 

 أسرار حضارات مضت و آثارا لمختلف العصور.

الذي اكتشف بها بقاٌا صناعات أثرٌة تعود إلى عصرما  A. Debrugeفتشت هذه المغارات من طرف 

( ،الحصان  Rhinocérosو هٌاكل عظمٌة لحٌوانات ذلك العصر و منها : وحٌد القرن )قبل التارٌخ 

(، Gazelle(، الغزال) Cèrf(، األٌل) Sanglier(، الخنزٌر) Zèbreالوحشً) 

" ( و غٌرهم.Ours(، الدببة) Panthère(، الفهد) Boeuf(، الثور) (Mouflonاألرونة
1

 

بات المحٌطة بضفاف وادي الرمال عند أقدام الصخرة، و من معظم هذه الحٌوانات كانت تعٌش فً الغا

 بٌن هذه المغارات العجٌبة نجد:

                                                                 
1
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 : (Grotte des Ours)يغارج انذتثح 1.1.4

ٌة التً تربط مدٌنتً   قسنطٌنة بسكٌكدة، تتمٌز بكبرها  " تتواجد هذه المغارة عند ثانً نفق للسكة الحدٌد

أمتار كان ٌطلق علٌها سكان المنطقة بـ "الغار الزهار" بسبب  6مترا و عرضها  60إذ ٌصل طولها إلى 

 الصدى المنبعث منها و تسمى بمغارة الدببة نسبة 

سنة كإسطبل لألغنام، و لفترة بعٌدة لعبت  15بها من بقاٌا الدببة. استعملت لمدة للعدد الكبٌر الموجود 

 ً ٌدٌة التً تظهر فً الفصل الممطر. و من بٌن اآلثار الت المٌاه بها دورا هاما فً تشكٌل الصواعد الجل

إلى عثر علٌها داخل المغارة:مصباح أحمر اللون، وعاء كبٌر، أوانً راقٌة برسومات مختلفة إضافة 

 هٌاكل عظمٌة لحٌوانات مرت بهذه المغارة.

 : (Grotte du Mouflon)يغارج األروَح 2.1.4

توجد فً نفس الصخرة و غٌر بعٌدة عن األولى، تعرف بمغارة األرونة و هً نوع من الماعز كان 

 أمتار و تضم المغارة تشكٌالت من الصواعد الكلسٌة لكن و لألسف الشدٌد 6ٌعٌش بالمنطقة، ٌبلغ طولها 

فإن تعداد الحٌوانات المكتشفة هٌاكلها بالمغارةكان بشكل جماعً وغٌر دقٌق لم ٌسمح إال بالتعرف على 

البعض منها وهً: الدببة، الزرافة، الثور الكبٌر، الخنزٌر، األرونة، الغزال و غٌرهم من الحٌوانات 

" األخرى.
1

 

 :Grotte des Pigeons)يغارج انذًاو)  3.1.4

ٌة توجد هذه المغارة مقاب" لة للمغارتٌن السالفتً الذكر، أسفل القصبة، اكتشفت بها العدٌد من البقاٌا الحٌوان

وهو ٌشبه الحمار، الخنزٌر البري، Dauwو الخزفٌة من أبرزها:بقاٌا حٌوانات ثدٌٌة منها: حٌوان

نس (.هٌكل عظمً إلنسان ٌبدو أنه ٌنتمً إلى الجBuffleالغزال، العانز، األرونة، الثور، الجاموس) 

: ً  األسود.بقاٌا أوانً خزفٌة ٌمكن تصنٌفها إلى ثالث فئات ه

الفئة األولى و هً المتواجدة بكثرة و تخص قطعا أثرٌة مصنوعة بالٌد و ذات لون وردي مع  -        

 بقع قاتمة تمٌل إلى السواد بالشك من جراء التسخٌن فوق النار.

ها األحمر و األبٌض و بالرسومات المنقوشة علٌها فً الفئة الثانٌة تخص أوانً متمٌزة بلون -        

 أشكال هندسٌة منها المثلثة و منها الشرٌطٌة فً شكل مستطٌل ) تشبه الرسومات القبائلٌة الحالٌة(.   

( استحضرت حتما من مناطق أخرى منها tourner(الفئة الثالثة و تخص قطعا أثرٌة مدورة -        

 القنٌنات و أجزاء من الصحون.األوانً، المزهرٌات، 

                                                                 
1
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إضافة إلى ما سبق توجد مغارة رابعة أكثر جماال من سابقاتها، فهً تضاهً المغارة العجٌبة بجٌجل و 

ٌقع مدخلها تحت مصعد فندق العربً بن مهٌدي تتواجد تحت ساحة الشهداء و 
(4)

، لكنها تعرف بالمغارة 

" عد و من تم لم ٌسمع عنها أي شًء.المنسٌة ألن مدخلها قد أغلق عند تثبٌت هذا المص
1

 

ٍ والَح لظُطُُح : 2.4  انثزوج انغاتُح ف

والطبٌعٌة بالجزائر فرغم األهمٌة التً ٌمتلكها  ٌعد القطاع الغابً واحد من أهم القطاعات اإلقتصادٌة" 

خاصة فً الحفاظ على التوازن البٌئً بامتصاص ثاًن أكسٌد الكربون ،جلب األمطار وحماٌة التربة من 

ً  18000اإلنجراف .وكباقً والٌات الوطن ،تعرف قسنطٌنة ثروة غابٌة متواضعة )حوالً  هكتار( وه

%فقط من المساحة  7,83( أي أنها تمثل2كلم 229720لوالٌة) نسبة ضعٌفة إذا ما قورنت بمساحة ا

اإلجمالٌة ،وتتمثل مٌزتها اإلٌجابٌة ًف توزٌعها الجٌد عبر بلدٌات الوالٌة ،ولهذا التوزٌع انعكاساته 

 اإلٌجابٌة على الجانب اإلٌكولوجً وأهم هذه الغابات :

 غاتح جثم انىدش : 1.2.4

وهً غابة تعد فضاء ٌقصدونه الزوار طلبا للراحة و المتعة وهً قابلة الستقطاب نشاطات سٌاحٌة و 

 .هكتار 5380توجد بها أربعة بحٌرات و حدٌقة للتسلٌة ، تتربع هذه الغابة على 

 (: غابة جبل الوحش18الصورة رقم )                           

 

 المصدر : األنترنت
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 غاتح شطاتح : 2.2.4

هكتار، هذا دون أن ننسى غابة المرٌج ، غابة  2356تعتبر أٌضا مكانا للراحة و تقدر مساحتها بحوالً 

المزغوال ، غابة حاج بابا ، غابة ذراع الناقة ، و الغابات الموجودة على مستوى دوائر قسنطٌنة .هذا 

" .دٌة الخروبباإلضافة إلى غابة ذراع الناقة وغابة المرٌج ببل
1

 

 68,29تتواجد بالمدٌنة عدة حدائق معظمها تتركز فً بلدٌة قسنطٌنة وتحتل مساحة قدرها هذا كما 

 هكتار وأهمها :

حدٌقة بن ناصر الواقعة بباب الوادة)ساحة أول نوفمبر( وتعرف بجنان الموركانتٌة أي األغنٌاء  -

 وحالٌا هً مكان لتجمع المتقاعدٌن .

 من جمالها . حدٌقة سٌدي مبروك العلوي والتً زاد النخٌل -

 حدٌقة قرفً عبد الحمٌد بحً المنظر الجمٌل والمتمٌزة بتنوع نباتاتها وكثافتها . -

 . HOESTحدٌقة قسوم محمد بشارع بلوزداد وتتمٌز باحتوائها على تمثال موقع علٌه  -

 انًىالغ انظُادُح  انذًىَح نهىالَح : 3.4

ٌ يظُذ : 1.3.4  يُثغ طُذ

 ٌقع على مستوى مدٌنة قسنطٌنة فً منطقة ذات تضارٌس خالبة و ٌتمٌز بالمعطٌات التقنٌة التالٌة : " 

  : ً  ل /ثا . 6نسبة تدفق المٌاه ه

  درجة مئوٌة . 28و  17الحرارة: تتراوح بٌن 

  أحواض . 3منابع و  4عدد المنابع : ٌوجد 

  الخصوصٌات الصحٌة : الروماتٌزم 

2.3.4  ً  "انغزاب":يُثغ صانخ تاٌ انًظً

 ٌقع على مستوى مدٌنة قسنطٌنة وٌتمٌز بالخصائص التالٌة :

  : ً  ل /ثا . 30إلى  12نسبة تدفق المٌاه ه

  درجة مئوٌة . 23و  17الحرارة: تتراوح بٌن 

  منابع و حوض . 2عدد المنابع : ٌوجد 

 ت الصحٌة : جهاز التنفس و المعدةالخصوصٌا. "
2
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 يُثغ دار انىاد : 4.2.4

 الذي ٌقع على مستوى بلدٌة بنً حمٌدانو ٌتمٌز بالخصوصٌات التالٌة : " 

  : ً  ل /ثا . 30نسبة تدفق المٌاه ه

  درجة مئوٌة . 30و 12الحرارة: تتراوح بٌن 

 . عدد المنابع : منبع طبٌعً على مستوى واد الرمال 

 . الخصوصٌات الصحٌة : الروماتٌزم و الجلد 

تحت  2002فً سنة  ANRHابع الوكالة الوطنٌة للبحث عن الماء وقد قام بالدراسات على هذه المن

" .فً ناحٌة قسنطٌنة ، مٌلة و سطٌف عنوان المنابع الحموٌة
1

 

ٍ والَــح لـظـُـطـُـُــح 4.3.4  انذـىاجــش انًــائُــح فـ

 

 

 

 

 2016المصدر : مدٌرٌة الفالحة لوالٌة قسنطٌنة 

                                                                 
 .يذيشيت انفالحت نىاليت قسُطيُت -1

 %نسبة الملىء 1000السعة)م(* سنة إنشاءه البلدٌة الحاجز

 100 50 1985 قسنطٌنـة جبــل الوحــــــش

 100 80 1992 الخـروب 1قـوراش  -المرٌـج

 100 50 1992 الخـروب 2قـوراش -المرٌـج

 100 100 1987 الخـروب 1زعرورة-لومبالش

 70 170 1991 الخـروب 2زعرورة-لومبالش

 100 170 1992 الخـروب 3زعرورة-لومبالش

 100 470 1991 الخـروب مالح-صالح دراجً

 100 170 1973 بـادٌس بن تـــــاسـنـقـــــــا

 100 520 1972 بن بـادٌس البــٌــــــــــــــار

 100 1800 1974 بن بـادٌس ـــرٌــــــــــةهال

 100 675 1989 عٌن عبٌـد توٌفــــــــــــزة

 100 2200 1999 عٌن سمـارة بارلـــــــــــــة
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إضافة إلى الحواجز المائٌة المذكورة فً الجدول لدٌنا حاجزٌن آخرٌن هما حاجز عطابة ببلدٌة دٌدوش 

مراد أتلف من جراء الفٌضانات و األمطار الغزٌرة و حاجز بونوارة ببلدٌة أوالد رحمون و الذي ٌعانً 

هو حاجز بارلة ببلدٌة من التوحل الكبٌر.كل هذه الحواجز ذات استعمال فالحً ما عدا حاجز واحد فقط 

عٌن سمارة و هو ٌستعمل للتزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب، وتعانً من بعض المشاكل كالنفادٌة و التو 

ً البحٌرات حٌث تمتلك  حل. كما أن والٌة قسنطٌنة تضم مجموعة أخرى من المسطحات المائٌة و ه

البحٌرات األربع بجبل الوحش، لكن و الوالٌة أربعة بحٌرات كل واحدة أجمل من األخرى، و تجتمع هذه 

 لألسف تبقى هذه المسطحات المائٌة مهملة و غٌر مستغلة.

معرض لإلهمال و النسٌان لقسنطٌنة فإننا نجد أن معظمها ل المإهالت الطبٌعٌة من خالل ما سبق حو

بعص بحٌرات غابة جبل الوحش بسبب أشغال تفرٌغ ومثال ذلك  خصوصا المنابع المائٌة، كذلك الغابات 

التً تساعدها على استقطاب عدد كبٌر التهٌئة  غرب كما تنعدم بجمٌع الغابات-نفق الطرٌق السٌار شرق

 من السٌاح و الزوار. 

 انثُُح انتذتُح و انهُاكم انماػذَح تانًذَُح : 5

 : و انًىصالخ شثكح انطزق 1.5

 هً من العوامل الرئٌسٌةو ،فً الخدمات السٌاحٌة بٌر تلعبهالمواصالت دور كلشبكة النقل و

على تسهٌل عملٌة تنقل  ذلك لقدرتهاٌطلبها بشدة وو السائح وألتً ٌحتاجها الزائر ا

بالتالً فهً تساعد على فك العزلة و ،منطقةحٌوٌة داخل الاألشخاص وذلك بخلق دٌنامٌكٌة و

 ،ظر المنطقةالتمتع بمختلف مناولة التعرف علٌها من قبل الزائر دمج واسع للمناطق وسهو

مجاالت جدب  قتخللمدن األكثر تطورا واالمدن التً تحظى بهٌاكل قاعدٌة كثٌفة تعد من و

فً قسنطٌنة فروع  ،وٌشمل النقلالبضائعتصال وتدفق المتعاملٌن اإلقتصادٌٌنوإللسهولة ا

 :تتمثل فً

 شثكح انطزق: 1.1.5

 ً تتمٌز والٌة قسنطٌنة بموقع ٌتوسط اإلقلٌم الشرقً الجزائري أهلها ألن تكون ملتقى لمختلف الطرق ف

نواع من الطرق كل منها ٌخدم أوتتمٌز بعدة  ،كم5581لذلك فهً تضم شبكة كثٌفة بداخلها تمثل  ،قلٌمهاإ

 الوالٌة وٌساهم فً تنمٌتها وهذه الطرق هً:

 :انطزق انىطُُح 1.1.1.5

 هً:كم و 598تمثل 
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ذ تمر إوتهٌكل المجال  بصورة جٌدة ٌرة هً طرق ذات أهمٌة كب طرق وطنٌة من الدرجة األولى:

 تمثل فً:تلذلك فهً تخلق تدفقات وتبادالت جهوٌة وهً  ،بالمراكز النشطة

والذي ٌسمح بالتبادالت بٌن والٌات الساحل  10وهو الطرٌق الوطنً رقم  :طرٌق شمال جنوب -

ما على المستوى الوالئً فهً تربط بٌن بلدٌات التجمع ،أالشرقً، الهضاب العلٌا الشرقٌة والجنوب الكبٌر

 الحضري بقسنطٌنة.

وهو ٌسمح خاصة بالتبادالت بٌن والٌة  11وهو الطرٌق الوطنً رقم  :طرٌق شرق غرب -

غرب الذي ٌربط -إضافة إلى الطرٌق السٌار شرق سنطٌنة،سطٌف،برجبوعرٌرٌج،الجزائر العاصمة.ق

 الشرق بالغرب . 

هم فً تنشٌط التدفقات والتبادالت اهمٌة من األولى لكنها تسأقل أوهً  رق وطنٌة من الدرجة الثانٌة:ط

 وتتمثل هذه الطرق فً: ،مع المحٌط المباشر للوالٌة

 م البواقً وسوق أهراس.أالرابط بٌن والٌة قسنطٌنة،  :51رقم  الطرٌق الوطنً -

ً رقم الطرٌق  -  .م البواقًأالرابط بٌن والٌة قسنطٌنة،  :51الوطن

ً رقم -  الرابط بٌن والٌة قسنطٌنة، مٌلة و جٌجل . :51الطرٌق الوطن

ً رقم  -  الرابط بٌن والٌة قسنطٌنة، باتنة و بسكرة . :11الطرٌق الوطن

 :انىالئُحانطزق  2.1.1.5

 05ذ تربط بٌن بلدٌات الوالٌة وبالتالً تخلق حركٌة داخلها، وتضم الوالٌة إلها دور مكمل لسابقتها، 

 خط. 55كم وهذه الشبكة مكونة من  410طرٌق والئً ٌمثلون 

 انطزق انثهذَح : 3.1.1.5

 ،حضرٌةتحتوي الوالٌة على العدٌد منها وهً تعتبر محاور هامة لربط المناطق الرٌفٌة بالمناطق ال

مجموع  منكم  951وٌقدر طولها بـ:  ،وتمثل عنصرا قاعدٌا لتهٌئة المجاالت الرٌفٌة للوالٌة وترقٌتها

 شبكة الطرق بالوالٌة.

قلٌمها منطقة جذب داخلها وخارجها وذلك من إهذه الشبكة الكثٌفة من الطرق جعلت منطقة قسنطٌنة و

و المسافرٌن من الحركة والتنقل أذ تمكن الزوار ،إاخلهاخالل الوالٌات المجاورة لها والبلدٌات الموجود د

سٌاحٌة والتعرف على مختلف المعالم واألثار المإهالت اللى مختلف المناطق ذات إبحرٌة 
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وذلك من خالل محطات المسافرٌن المتمثلة فً محطة منطقة بو الصوف والمحطة الشرقٌة ،السٌاحٌة

 تجاهٌن أساسٌٌن هما:إو أمتوفرة بهما،تتحرك وفق محورٌن بواسطة حركة الحافالت وسٌارات األجرة ال

 .الجزائر العاصمة مرورا بسطٌف –وهو ٌمثل المحور قسنطٌنة  :اإلتجاه شرق غرب -

 بسكرة مرورا بقسنطٌنة وباتنة. –وهو ٌمثل المحور سكٌكدة  :اإلتجاه شمال جنوب -

تجاهاتها،أما عن إقلٌمها مركز تدفقات الحافالت وسٌارات األجرة بمختلف إوبذلك تكون منطقة قسنطٌنة و

 تدفق البضائع فهو أٌضا ٌتم على نفس المحورٌن وهذا التدفق ٌتماشى مع النشاطات اإلقتصادٌة.

 :1شثكح انًىصالخ 2.1.5

امة عتبرها واحدة من المدن المهمة فً الشرق الجزائري بتوفر محطات ووسائل نقل هإتتمٌز قسنطٌنة ب

 مثل الحافالت وسٌارات األجرة.

 ذطاخ انُمم انثزَحي 1.2.1.5

 تحتوي قسنطٌنة على محطتٌن رئٌسٌتٌن لنقل المسافرٌن هما: 

 انًذطح انغزتُح: 1.1.2.1.5

تقع بمنطقة بوالصوف،تحتوي على حافالت نقل عمومٌة وسٌارات أجرة عبر بلدٌات الوالٌة وكذلك بٌن 

ً محطة قدٌمة.  الوالٌات. وه

 انًذطح انشزلُح : 2.1.2.1.5

 )الشهٌد حمالوي( 5111جوان51ملعب  تذاحاتقع بم ،وهً المحطة القدٌمة واألولى فً منطقة قسنطٌنة

ٌة  و فندق المارٌوت، ٌات الوال وهً األخرى تحتوي على حافالت نقل عمومٌة وسٌارات أجرة عبر بلد

ٌات. ولكن ٌغلب علبها طابع سٌارات األجرة بكثرة. ن أجل عملٌات لكنها االن مغلقة موكذلك بٌن الوال

إعادة التجدٌد و قد انتهت بها األشغال حٌث أن موعد دخولها الخدمة قرٌب جدا هذا حسب المسئولٌن 

على القطاع، أما فً ما ٌخص السٌارات و الحافالت التابعة لها فقد تم استحداث محطة مسافرٌن مإقتة 

الغربٌة و محطة المسافرٌن  بالمنطقة الصناعٌة بالما ، و تحوٌل بعص الخطوط إلى كل من المحطة

 بالمدٌنة الجدٌدة على منجلً. 

كما تتوفر قسنطٌنة على محطات لٌست رئٌسٌة، صغٌرة تعتبر مواقف للحافالت وسٌارات األجرة 

 المتنقلة داخل الوالٌة أو خارجها.

                                                                 
 يذيشيت انُقم نىاليت قسُطيُت1
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سٌارة مستغلة فً القطاعات  4000سٌارة أجرة من بٌنهم  7300تتوزع على هذه المحطات " 

ً 5600سٌارة مستغلة نحو الوالٌات، وكدلك  3300ة داخل الوالٌة و الحضرٌ حافلة مستغلة أٌضا ف

" القطاعات الحضرٌة داخل الوالٌة ونحو الوالٌات األخرى،
1
نجد معظم هذه السٌارات والحافالت قدٌمة  

الترحٌب به،  وقلٌلة مقارنة بحجم المدٌنة، وسائقٌها معظمهم لٌس لدٌهم بعد ثقافً كافً لنقل السائح أو

كما أن النقل بالمدٌنة عامة ٌتوقف عند آذان المغرب وال ٌبقى ٌشتغل إال عدد قلٌل من السٌارات معظمهم 

(FROD.) 

 انتهفُزَك: 2.2.1.5

هو مصعد هوائً وأحد شبكات النقل العصرٌة التً تخدم مدٌنة قسنطٌنة، تشغله مإسسة النقل " 

م من طرف رئٌس الوزراء  2008أفرٌل16الحضري والشبه الحضري لمدٌنة قسنطٌنة، تم تدشٌنه فً 

 السابق عبد العزٌز بلخادم، تكلفت بإنجازه شركة غرافانتا السوٌسرٌة ومإسسة سابكا الجزائرٌة تحت

م بٌن شقً خوانق وادي الرمال على علو  1506إشراف مإسسة مٌترو الجزائر، وهو ٌمتد على مسافة 

م وذلك من حً طاطاش بلقاسم شرقا إلى حً األمٌر عبد القادر، والذي ٌسمح لراكبٌه بالتمتع 707

ر حلقة ربط  بالمناظر الخالبة ألخادٌد وادي الرمال مرورا بالمستشفى الجامعً إبن بادٌس والذي تعتب

وسطى لدورات العربات الهوائٌة التً تخفف من ضغط التنقل عبر جسر سٌدي مسٌد المعلق، ٌضم هذا 

مسافر فً  1200مقعد بطاقة إستعاب تصل حتى أكثر من  15عربة تتسع الواحدة منها لـ  33الخط 

ملٌها بإلقاء الساعة، عرباته ذات شكل بٌضوي وتصمٌم منسجم مزودة بحواجز زجاجٌة تسمح لمستع

 2"نظرة عامة على أخادٌد واد الرمال وجسور قسنطٌنة المعلقة والتمتع بمختلف مناظر المدٌنة.

3.2.1.5 :ٌ  انتزايىا

والتً تعتبر ثالث أكبر  مدٌنةقسنطٌنة التً تخدموأحد شبكات النقل العصرٌة  قطار المدٌنة هو

حٌث ٌربط هذا الخط بٌن وسط المدٌنة و هضبة عٌن الباي كما ٌمر والعاصمة الثقافٌة لها،زائرالج مدن

تشغله جد هامة منها جامعة األمٌر عبد القادر، المنطقة الصناعٌة، جامعة منتوري. بنقاط 

 10كم بـ 8.2، ٌبلغ طوله حالٌا (Setram) شركة تسٌٌر خطوط الترامواي جزائرٌة-الفرنكو مإسسة

بـاألشغال  مالكة المشروع الشركة اإلٌطالٌة بٌزاروتً للقٌام مإسسة مترو الجزائر عٌنت. محطات

، وبدأت قسنطٌنةوتورٌدها إلى مدٌنة الترامواي التً صنعت قاطرات ألستوم والتهٌئة، و شركة المدنٌة

ً انتهت سنة 2008 األشغال سنة  .2013 والت

                                                                 
 يذيشة انُقم، يصذس سببق.1
 يىقغ ويكيبيذيب انًىسىػت انحشة2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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ٌة 4 تم التشغٌل الرسمً لترامواي قسنطٌنة ٌوم من قبل وزٌر النقل الجزائري عمار تو،  2013 جوٌل

هً ثالث والٌة تحظى  والٌة قسنطٌنة وتعتبر .وتم وضعه فً الخدمة العمومٌة فً الٌوم المواًل

ٌد منذ االستقالل الجزائر الحدٌث ًف الترامواي بنظام . وجدٌر بذكر أن عملٌات األشغال الخاصة بتمد

حٌث ٌمر هذا الخط بنقاط كم  9.3على طول  2016أفرٌل  16الخط حتى المدٌنة الجدٌدة انطلقت ٌوم 

 جد مهمة .

 :انًطار 4.2.1.5

م و 1957تحتوي والٌة قسنطٌنة على مطار دولً واحد، وهو مطار محمد بوضٌاف الذي أنشؤ سنة " 

ٌة  م1959 لٌتم تشٌد المطار الدولً بجانبه وذلك فً إطار التحضٌرات التً انجزتها الوال

ٌقع على بعد  240، ٌحتل مساحة  إلستقبااللتضاهر الثقافٌة كم عن مركز مدٌنة قسنطٌنة  10هكتار و

م  1993م، والثانً جدٌد أنشؤ سنة 2400م وٌبلغ طوله  1958وهو ٌضم ممرٌن: األول قدٌم أنشؤ ًف 

م، سمكه ٌسمح بإستقبال كل أنواع الطائرات دون تحدٌد الوزن وٌقدم خدمة كبٌرة  3000وٌبلغ طوله 

المواصالت على مستوى الوالٌة وعلى كامل تراب اإلقلٌم الشرقً الجزائري، حٌث فً تنشٌط حركة 

ٌحتل المرتبة األولى على مستوى اإلقلٌم من حٌث حركات نقل المسافرٌن والشحن والبرٌد، أما على 

مطارات دولٌة ٌحتل المرتبة الثانٌة من حٌث حركة الشحن والبرٌد،  5المستوى الوطنً أي من بٌن 

 "ة الثالثة من حٌث حركة المسافرٌن.والمرتب

ٌة  أما عن شركات الطٌران والتً تنظم الرحالت الجوٌة من وإلى قسنطٌنة فتمثل فً الخطوط الجو

 التالٌة:

من المسافرٌن فً  % 75(: تإمن النقل ألكثر من  Aire Algérieالخطوط الجوٌة الجزائرٌة )  -

 خارج.رحالت وطنٌة ورحالت مباشرة لعدة وجهات فً ال

(: تإمن رحالت جوٌة نحو قسنطٌنة إنطالقا من لٌون، مرسٌلٌا  Aigle Azeurالخطوط الجوٌة )   -

"ومالوز.
1

 

 :إلً داخل الوطن و مرسٌلٌةالخطوط الجوٌة طاسٌلً-

 ( إلً إسبانٌا وبعض الوجهات الصٌفٌةVUELINGالخطوط الجوٌة )

باإلضافة إلى شركات أخرى ال تستقبل إال عددا صغٌرا من المسافرٌن وأغلب إتجاهاتها نحو الخارج، 

إذن فوالٌة قسنطٌنة  تحتوي على أهم قطب إقلٌمً ووطنً ذو نفوذ مإهل للعب دور مهم مستقبال فً 

                                                                 
 .أييُت بهًبجبث، يصذس سببق1

https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 انثبَي :                                                         واقغ انقطبع انسيبحي بقسُطيُتانفصم 
 

90 
 

وقت واإلستمتاع تنمٌة السٌاحة بالوالٌة، ألنه سٌجلب عددا كبٌرا من السواح الذٌن ٌرغبون فً كسب ال

 بإمكانٌات النقل الجوٌة المتطورة.

 انًصارف انثُكُح: 2.5

ومحرك األموال بٌن السٌاح والمتحكمة فً العمالت  تمثل البنوك والمصارف عصب النشاط اإلقتصادي

وتنظٌم و نقل األموال، وتتمكن هذه الشبكة فً والٌة قسنطٌنة بفضل تزوٌدها باإلعالم اآللً من التحكم 

فً التحركات النقدٌة الكثٌفة، حٌث تساهم هذه المإسسات البنكٌة من تسهٌل تصرٌف األموال وتوفٌر 

ٌة تتمثل ًف المإسسات  " أو السواح،الخدمات المختلفة للزوار  ومعظمها هً وكاالت مصرفٌة إقلٌم

 التالٌة:

مهمته  تحوٌل ومراقبة تحوٌل العمالت وٌضم وكالة واحدة  (: BCAالبنك المركزي الجزائري )  -

 بمدٌنة قسنطٌنة.

 وكالت أربعة منها بمدٌنة قسنطٌنة. 7وٌضم  (: BNAالبنك الوطنً الجزائري )  -

 وٌضم وكالتٌن واحدة منهما بمدٌنة قسنطٌنة. (: BEAالبنكالخارجً الجزائري ) -

بنك متخصص ٌضم سبع وكاالت أربعة منها بمدٌنة  (: BADRبنك الفالحة و التنمٌة الفالحٌة )  -

 قسنطٌنة.

 وٌضم وكالة واحدة بمدٌنة قسنطٌنة. (: CGMPصندوق الضمان الصفقات اإلجتماعٌة ) -

بنك إدخارٌإستثماري ٌضم خمس وكاالت ثالثة  (: CNEPنً للتوفٌر و اإلحتٌاط ) الصندوق الوط-

 منها بمدٌنة قسنطٌنة.

هو مإسسة مصرفٌة خاصة مشاركة بٌن دولتٌن الجزائر والسعودٌة توطن فً قسنطٌنة  بنك البركة:-

 م وٌضم وكالة واحدة بمدٌنة قسنطٌنة. 1999سنة 

ً الجزائري ) - "ٌضم خمس وكاالت بمدٌنة قسنطٌنة.و(:  CPAالقرض الشعب
1

 

 NATEKSIS-SOCITE GENERALE- BPNك هناك أخر أجنبٌة مثل ) إضافة إلى هذه البنو

PARIBA... .) 

                                                                 
 22 أييُت بٍ انًجبث،يصذس سببق ص1
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من المالحظ أن معظم هذه المإسسات تتركز فً مدٌنة قسنطٌنة، مقر الوالٌة وبعدة وكاالت، ثم تلٌها 

بعض من بلدٌات التجمع الحضري لقسنطٌنة. هذا التنوع فً الشبكة البنكٌة والتً تعتبر الشرط األول 

األموال  واألساسً لجلب اإلستثمار وتوفٌر خدمات مالٌة للزوار والسواح بصفة خاصة كتحوٌل

والعمالت إذ أن هذه المإسسات تضع تحت تصرفهم عدة مإسسات بنكٌة تسهل علٌهم التصرف فً 

 أموالهم وإمكانٌة منحهم قروض عدٌدة.

لكن معظم المسافرٌن أو الزوار ٌلجإون إلى السوق السوداء من أجل تصرٌف أموالهم والحصول على 

تعامل مع جمٌع أصناف المتاجر وعدم لجوإهم لمختلف عمالت مختلف البلدان التً تمكنهم من السفر وال

 المصارف وذلك لصعوبة اإلجراءات وطول مدة التصرٌف.
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 واقع السٌاحة فً بقسنطٌنةالمحور الثالث : 

 انًؤطظاخ انًظُزج نمطاع انظُاح: .1

ً المستوى الوطنً   او المحلً منها:للمدٌنة مصالح إدارٌة تسٌر من خاللها قطاعها السٌاحً سواء عل

 يذَزَح انظُادح و انصُاػاخ انتمهُذَح: 1.1

ٌة السٌاحة لمدٌنة قسنطٌنة ب ٌة الحضرٌة اتقع مدٌر ،و تتكون من عدة مصالح و باب القنطرةلمندوب

 تقوم المدٌرٌة بعدة مهام نذكر منها:" مكاتب.

 فً مجال السٌاح التكفل ب:

  السٌاحٌة. بالنشاطاتإعداد مخطط عمل سنوي ٌتعلق 

 برامج و تدابٌر ترقٌة و تطوٌر النشاطات السٌاحٌة و الحمامات المعدنٌة و تقوٌم نتائجها. تنفٌذ 

 .تشجٌع بروز عروض سٌاحٌة ذات نوعٌة 

 تثمٌن مناطق و مواقع التوسع  ، وو العمران اإلقلٌمتهٌئة  ؤدواتإدماج النشاطات السٌاحٌة ضمن

 السٌاحً، و المساهمة فً تحسٌن الخدمات السٌاحٌة.

 فٌما ٌخص الصناعات التقلٌدٌة فتتكفل ب: أما

  و  اإلنتاجالمتعلق بالجودة فً مٌدان  النماذجالقوانٌن و المقاٌٌس و  احترامالسهر علً تطبٌق و

 ممارسة االنشطة التقلٌدٌة.

 ٌم المبادرة بالتحقٌقات و ا لدراسات ذات الطابع التقنً و االقتصادي و االجتماعً المتعلقة بتقٌ

 االنشطة الحرفٌة.

 .حدٌد و إقتراح إجراءات المحافظة و النهوض بالثرات التقلٌدي و حماٌته"
1

 

لمدٌرٌة السٌاحة و الصناعات التقلٌدٌة مهام واضحة و طموحة من شانها أن تكون محركا للنشاط 

ً لدي المواطنٌن.السٌاحً و نشر   الوع

2.1 :ٌ  يؤطظح انتظُُز انظُادٍ نهشزق انجشائز

هً مإسسة عمومٌة اقتصادٌة تشرف على والٌات الشرق ،تقع فً شارع عبان رمضان مهمتها 

 األساسٌة تسٌٌر الفنادق العمومٌة التابعة لها مثل سٌرتا بانورامٌك.

 من مهامها: شارع رحمانً عاشور1تمتلك وكالة سٌاحٌة خاصة بها تقع فً 

                                                                 
1

 يذيشيت انسيبحت: يصذس سببق -
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 .حجز الفنادق فً كل الشرق الجزائري 

 .بٌع التذاكر 

 .تنظٌم رحالت داخل التراب الوطنً و رحالت خاصة إلً الحمامات 

  ً لكن فً حالة عجزها عن تلبٌة نوع من النشاطات فهً تستعٌن بوكاالت أخري مثل: النادي السٌاح

 الجزائري و الدٌوان للسٌاح.

ٍ انجشائزٌ 3.1 ٌ انىطُ  (ONAT)نهظُادح انذَىا

جوان( بالمدٌنة القدٌمة و  19ٌقع مقر الدٌوان الوطنً الجزائري للسٌاحة بمدٌنة قسنطٌنة ًف شارع ) 

المإرخ  62بموجب األمر رقم  1962ٌعد بمثابة أول مإسسة سٌاحٌة ناشات فً الجزائر, ودلك سنة 

الجزائري ,وغرضه تنمٌة القطاع السٌاحً الجزائري, كان ٌعمل الدٌوان الوطنً  1962أوت  25فً 

 للسٌاحة تحت وصاٌة وزارة الشإون االقتصادٌة,وأوكلت له المهام اآلتٌة:

 .ًاعتبر كوصً ومراقب لكل الهٌئات التً تقوم بالنشاط السٌاح 

 .التشاور مع السلطات العمومٌة حول القضاٌا السٌاحٌة والدعاٌة االشهارٌة 

 .الحرص علً تطبٌق القوانٌن والنصوص السٌاحٌة 

 وزارة السٌاحة،أصبح ٌعمل تحت وصاٌتها وحددت مهامه فٌما ٌلً: وبعد إنشاء 

 .الدعاٌة واإلشهار 

 .انجاز االستثمارات السٌاحٌة 

وقد انشؤ مكتب داخل الدٌوان مهمته انجاز الدراسات التقنٌة ، كما ٌرمً الدٌوان الوطنً الجزائري 

للجزائر،منها المناطق الصحراوٌة، ودلك للسٌاحة حالٌا من خالل استراتٌجٌاته الً تروٌج مناطق معٌنة 

 بالتعاون مع وكالء السٌاحة فً أوروبا.

1.4 : ٍ ٌ انًذهٍ انظُاد  انذَىا

ً السٌاحً) تٌمارس نشاطه   ( و لقد كل بعدة مهام منها :ONTحت وصاٌة الدٌوان الوطن

 .تحدٌد محاور تنمٌة القطاع السٌاحً فً األمدٌن المتوسط و الطوٌل 

 المشاركة فً التروٌج السٌاحً و متابعة األعمال المبدولة فً هطا المجال 

 .توجٌه االستثمارات العمومٌة و الخاصة فً مٌدان السٌاحة 
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بموجب هده المهام ٌشارك فً كافة التظاهرات التً لها صلة بنشاطه و ٌساهم فً التروٌج لقسنطٌنة 

 ط السٌاحٌة و بكمٌات محدودة فقط.كوجهة سٌاحٌة ممٌزة. أما حالٌا فهو ٌبٌع الخرائ

ٍ انجشائزٌ ) 5.1  (:T.C.Aانُادٌ انظُاد

أصبح متعامال اقتصادٌا فعلٌا من  1980و فً سنة  1963تؤسس النادي السٌاحً الجزائري فً أكتوبر 

خالل النشاطات التً ٌقدمها فً مٌدان الترفٌه، التخٌٌم، خدمات السفر و قد تم تؤسٌسه فً مدٌنة قسنطٌنة 

 . و قد أوكلت للنادي السٌاحً الجزائري المهام التالٌة : 1985جوٌلٌة  1فً 

  (تنظٌم الرحالت الدٌنٌة ) الحج و العمرة 

 انىكانح انىطُُح نتًُُح انظُادح 6.1

ٌة 1998فٌفري  21المإرخ فً  98-70تم إنشاء الوكالة بمرسوم تنفٌذي رقم "  ، تتمتع بالشخص

اآلداة الرئٌسٌة المتخصصة و المسإولة عن التسٌٌر، التنمٌة، الحفاظ و المعنوٌة المستقلة مالٌا، و تعد 

ٌة  اإلستغالل العقالنً للعقار السٌاحً و علٌه فهً العامل األساسً المكلف بتطبٌق السٌاسة الوطنٌة للتنم

 السٌاحٌة المستدامة.

 يهاو انىكانح :

 تسهر على الحماٌة و الحفاظ على مناطق و مواقع التوسع السٌاح.ً 

 .ًترقٌة و تروٌج مناطق و مواقع التوسع السٌاح 

 .الحرص عل توفٌر و إنشاء المرافق العمومٌة 

 .ًتطبٌق حق الشفعة على كل عقار متواجد داخل مناطق و مواقع التوسع السٌاح 

  تنجز كل العملٌات المرتبطة بموضوعها سواء كانت مالٌة ، تجارٌة أو صناعٌة و المتعلقة

 بالعقار.

 بادالت مع المإسسات و المنظمات المرتبطة بمجال نشاطها.تطور الت 

 .تنشئ ملحقات طبقا للتشرٌع الساري المفعول 

 .مرافقة إدارة السٌاحة فً تصور و إنجاز إستراتٌجٌة التنمٌة السٌاحٌة 

  الحرس على احترام القوانٌن المتعلقة بالسٌاحة و مخططات التهٌئة السٌاحٌة و العمرانٌة داخل

 واقع التوسع السٌاحٌبهدف حماٌتها و تطوٌرها.مناطق و م

 .للمنشآت القاعدٌة السٌاحٌة ً  إنشاء و تحٌٌن ملف وطن

  وتطوٌر بنك للمعلومات خاص بالعقار السٌاحً. إنشاء و إدارة 
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 مناطق و مواقع التوسع السٌاحٌة.  وضع دفتر شروط خاص بكل 

 ًتخدم اإلستثمار السٌاح ً  .تهٌئة األراضً المعتمدة و الت

 .تحدٌد مناطق و مواقع التوسع السٌاحٌةجدٌدة و إعطاءها المكانةالتً تلٌق بها "
1

 

 انجًؼُاخ انثمافُح انًؼتًذج تىالَح لظُطُُح: 7.1

تحتوي والٌة قسنطٌنة أربعة أنواع من الجمعٌات الثقافٌة  تنشط فً عدة مجاالت منها: النشاطات العلمٌة  

 و الفكرٌة، التارٌخٌة، األدبٌة، الترفٌهٌة، المسرحٌة و الموسٌقٌة و الفنون التشكٌلٌة.

ٌـــة:جدول رقم   أنـــواع الجمعٌــات الثقـافٌــة بـوالٌــتةقـسـنـطـٌــن

 العدد جمعٌة الثقافٌةال عنو

 06 البصري اتالثقافٌة ذات النشاط السمعًٌالجمع

 05 المسرحً اتالثقافٌة ذات النشاطٌالجمع

ً  اتالثقافٌة ذات النشاطٌالجمع  27 الموسٌق

 93 المتنوع اتالثقافٌة ذات النشاطٌالجمع

 131 المجموع 

 2016الثقافة لوالٌة قسنطٌنٌة : مدٌرٌةالمصــدر

 انظُادُح: انهُاكم .2

تلعب الهٌاكل السٌاحٌة دورا هاما فً السٌاحة نظرا لما تقدمه هذه األخٌرة من خدمات راقٌة تضمن راحة 

ورفاهٌة السٌاح من مبٌت،طعام وتلبٌة حاجاتهم ما ٌحثهمعلى العودة مرةأخرى،وتتمثل أهم هذه الهٌاكل 

لمصارف البنكٌة التً تعد عصب تحوٌل فً: الفنادق،المطاعم،ووكاالت السٌاحة واألسفار، إضافة إلى ا

 عمالت السٌاح إلى العملة المحلٌة.

 ضُزج انفُذلُح تًذَُح لظُطُُح :انذ 1.2

سرٌر موزعة على  2579بسعة إٌواء إجمالٌة تقدر ب فندق  25ندقٌة لوالٌة قسنطٌنة فال الحظٌرةم ضت

 .ى فنادق مصنفة و أخرى غٌر مصنفةلو تقسم هته الفنادق إغرفة.  1535

% من إجمالً فنادق الوالٌة وهً كتالً: ) 64بنسبة  أيفندق مصنف  16 ًمتمثل فالفنادق المصنفة:

 3فنادق ذو * 06 -نجوم  4فنادق ذو * 04 -نجوم و هو الوحٌد على مستوى الوالٌة  5فندق واحد ذو *

                                                                 
1

 http://www.andt-dz.orgاألَخشَج : 
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اغلب الوافدٌن إلٌها همرجال *1* و فندقٌن ذو 2ذو  03و  -نجوم 

 ،أوالزائرٌنعقدالندواتوالمإتمرات، و هذا راجع إلً غالء تسعٌرة الغرفة، ةالفرقالرٌاضٌ،اإلعمال

ً .%36بة بنس فنادق 9 فعددها :ٌر مصنفةغالالفنادق  من إجمالً الفنادق ف

بة الطل ،هائلمنالنازلٌنمنهمالعمالٌقصدهاكمالوالٌة.

د تعتبركنقاطللعبور،أسعارهامعقولةلكنهاتفتق،دورهااألساسٌاإلٌواءألنها ومنهمحتىالمقٌمٌنبهاعلىطواللسنة

 للخدماتاألساسٌة

ً األول  الفنادق حسب التصنٌف (: عدد 12رقم )الشكل   2016لثالث

 

 

 + معالجة الطالبةمدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌالمصدر:

 

 

 

 

 

 

 

4% 

16% 

24% 

12% 
8% 

36% 

 عدد الفنادق

 *5فنادق 

 *4فنادق

 *3فنادق

 *2فنادق 

 *1فنادق

 فنادق غٌر مصنفة
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 (: فنادق مدٌنة قسنطٌنة1الجدول رقم )

 الرقم التسمٌة التصنٌف ســعة اإلٌواء عدد المستخدمٌن

 الغرف األسرة الدائمون المتعاقدون

 01 فندق مارٌوت  *5 180 260 382 06

 02 الخٌامفندق  *4 125 226 74 20

 03 فندق بانورامٌك *4 72 144 1 98

 04 فندق الحسٌن *4 99 156 150 150

 05 2فندق قوس قزح *4 67 160 60 /

 06 1فندق قوس قزح *3 70 150 50 /

 07 فندق الكبٌر سٌرتا *3 76 120 6 94

 08 فندق نوفوتال *3 117 250 88 30

 09 فندق ابٌس *3 172 212 61 14

 10 الفندق الباي *3 59 102 26 26

 11 فندق الرفٌع *3 38 70 29 /

 12 فندق االمراء *2 43 60 11 06

 13 فندق عٌن الباي  *2 74 160 37 37

 14 المغربفندق  *2 19 32 05 05

 15 فندق الكبٌر *1 59 71 11 11

 16 فندق بن مهٌدي *1 44 51 08 08

 17 فندق مركزي غٌر مصنف 29 31 2 6

 18 فندق حب الخٌر غٌر مصنف 23 56 10 10

 19 فندق ٌوغرطا غٌر مصنف 29 35 6 6

 20 فندق سٌدي لخضر غٌر مصنف 24 48 2 4

 21 فندق المنتزه غٌر مصنف 15 30 5 5

 22 فندق الهواء الطلق غٌر مصنف 54 101 8 8

 23 فندق االوراس غٌر مصنف 13 20 1 3

 24 فندق سٌرنوس غٌر مصنف 17 34 2 2

 25 فندق الغرٌون غٌر مصنف 17 34 6 6

 المجموع:  مإسسة فندقٌة  25 / 1535 2579 / /

 المصدر:مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة+ معالجة الطالب
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 المجالً للفنادق عبر والٌة قسنطٌنة:انتىسَغ  1.1.1

 تتوزع فنادق والٌة قسنطٌنة كالتالً:

معظم المدٌرٌات و  تتواجد به مٌة مركز المدٌنة الذي فً وسط المدٌنة، و ذلك راجع إلً اهتقع فندقا  18

فمعظمها متواجد بالمدن فنادق 7المتمثل فً  دقاما بقٌة الفنارئٌسٌة للسٌاح،واٌضا كونه وجهة اإلدارات 

الخدمات زٌع راجع إلً وهذا التو مدٌنة الجدٌدة علً منجلً، مدٌنة الخروب مدٌنة عٌن السمارةالالتوابع 

ً تً تقدمها المدٌنة من خدمات صحٌة، مصرفٌة، تجارٌة، ترفٌهٌة ...ال ضا السٌاسة الفندقٌة الت إلخ وٌا

 .حٌوي للمدٌنة لإلستفادة منهاب من المركز الحٌت شٌدة الفنادق بالقراالستعمارمن طرف  اتبعه

 :تُىتانشثاب 2.2

ٌة  هٌمإسساتتقومباستقبالوتوجٌهالشبابفٌلمجاالتاالجتماعٌةالتربوٌة،الثقافٌةوهذاالدٌوانهوإحدىالهٌئاتالوالئ

(ODEJ) 

فعلٌهادٌوانمإسساتالشبابالمساهمةفٌتنمٌةالسٌاحةالداخلٌةمنخالاللخرجاتالتٌٌبرمجهاإلىمواقرٌشوالترفٌهٌةحٌث

ٌةبالمدٌنة مع العلم انه  ذات طابع مبٌتً.إثنان منها بٌوت شباب  ثالثة وتحوٌقسنطٌنةعلى.عطبٌعٌةوأثر

ً حادثة إحتراق.  تعرض بٌت الشباب الواقع ببلدٌة السمارة إل

 انًطاػى: 3.2

 ا، كونهو جذب السٌاح استقطابدورا هاما فً إحدي الهٌاكل السٌاحٌة المهمة التً تلعب  تعتبر المطاعم

 .الشعبٌة و المحلٌة األكالتبالطباق التقلٌدٌة و  تعتبر واجهة لتعرٌف

حسب عدة معاٌٌر  وتصنف هذه االخٌرةمنالمطاعممصنفةوغٌرمصنفةنفٌن صحٌث نجد ان المدٌنة تحوي 

منها عدد المقاعد و عدد الدورات علٌها فً الٌوم، عدد الوجبات المقدمة و نوعٌتها و صنفها كوجبات 

 ...إلخ وطنٌة تقلٌدٌة أو عالمٌة، نوع المشروبات المقدمة

هً  5منها هً مطاعم فندقٌة و  7امطعم 12والٌة قسنطٌنة مستوي ٌنشط علً  المطاعم المصنفة:

* 4ذات  أخريوثالثة مطاعم هو مطعم فندق مارٌوت * 5متمثل فً مطعم واحد ذو مصنفمستقلةمطاعم 

 .وجبة 2100ٌوفر و علٌه فمجموع المطاعم المصنفة * 3وثمانٌة مطاعم 

غٌر  إلىهذهالمطاعمالمصنفةتوجدمطاعمؤخرىباإلضافة

تقدمؤكالتعصرٌةخفٌفةالتقتصرفقطعلىاألكالتالمحلٌةفمنهاالسورٌةوالتركٌةوهٌمتواجدةبكثرةفٌالمدٌنةكمصنفة

،ألً انها الترقً للمستوي ( والمدٌنة الجدٌدة4 لونامةكلم)هاخارجالنسٌجالحضرٌمثلمطاعمرانتشاماتم

 المنشود.
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 انظُادح و األطفار: وكاالخ 4.2

ٌة   تقوم فٌها وذلك بعمل دعاٌة سٌاحٌة تلعب الوكاالت السٌاحة دورا هاما فً تنشٌط الحركة السٌاح

لجلب اكبر عدد ممكن من السٌاح مع  التً تتمتع بها الوالٌة دٌنة، والهٌاكل السٌاحٌةبتعرٌف بمإهالت الم

 48-2000 يالمرسوم التنفٌذ فهً تعمل بموجبزمة لراحتهم و متعتهم، توفٌر الخدمات الال

 06-99واستغاللها،فالقانونرقم واألسفارالسٌاحةالذٌٌحددشروطوكٌفٌاتإنشاءوكاالت

 :واألسفارنذكرمنهاالسٌاحةحددمجموعالخدماتالمرتبطةبوكاالت

 .جماعٌةوفردٌةقاماتوإتنظٌموتسوٌقؤسفارورحالتسٌاحٌة •

 .وضعخدماتالمترجمٌنوالمرشدٌنالسٌاحٌٌنتحتتصرفالسٌاح •

 رفقةمرشدٌنداخاللمدنوالمواقعواآلثارذاتالطابعالسٌاحًراتتنظٌمجوالتوزٌا •

 .الثقافٌوالتارٌخً

 :وبموجبمرسومتنفٌذٌآخرتمتصنٌفوكاالتالسٌاحةواألسفارإلىصنفٌنهما

 فٌممارسةنشاطهافٌالسٌاحةالوطنٌةةواألسفار الراغبٌضموكاالتالسٌاحة:الصنفؤ *

 .الخارجً و الداخلً. لفائدةالطلب

 الدولٌة  فٌممارسةنشاطهافٌالسٌاحةالراغبةموجهةلوكاالتالسٌاحةواألسفار:الصنفب *

 عدد و اصناف الوكاالت السٌاحٌة(:2جدول رقم )           

 

 + معالجة الطالبةالمصدر:مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌ

ٍ يذَُح لظُطُُح 3  :انصُاػاخ انذزفُح ف

تحرٌك و إنعاشالقطاع السٌاحً و ت الحرفٌة و التقلٌدٌة قطاع جد هام لما ٌلعبه فً ٌعتبر قطاع الصناعا

و كونه عامل جذب لسٌاح األجانب و المحلٌٌن كونه ٌعبر عن هوٌة و أصالة المنطقةاالقتصادي، و ذلك ب

 كونه ٌخلق مناصب شغل.  اٌضا

 انُشاطاخ انذزفُح:فزوع  1.3

 و المتمثلة فً: إلى ثالثة فئات النشاطات التقلٌدٌةتنقسم 

 عدد الوكاالت السٌاحٌة الصنف " أ " الصنف "ب"

 عفرو 05و  54 35 19



 انثبَي :                                                         واقغ انقطبع انسيبحي بقسُطيُتانفصم 
 

100 
 

هً الصناعات التقلٌدٌة الٌدوٌة و التً تتمثل فً الطرز بالذهب على القطٌفة، الصناعات التقلٌدٌة الفنٌة:

 النقش على النحاس، صناعة الحلً الذهبٌة و الفضٌة، النقش على الخشب، الخٌاطة...الخ.

س الٌدوٌة، لٌس لها مٌزة خاصة، و توجه  لصناعات التقلٌدٌة إلنتاج المواد:  هً الصناعات اآللٌة و ٌل

 إما لالستهالك الٌومً المنزلً أو للصناعة و الزراعة.

هً مجموعة من نشاطات ٌقوم بها الحرفً من شؤنها تقدٌم خدمة الصناعات التقلٌدٌة إلنتاج الخدمات:

ً البناء، كهرباء البناٌات و غٌرها.خاصة بالصٌانة، اإلصال  ح أو الترمٌم و أهمها ه

 انصُاػاخ انتمهُذَح األكثز َشاط : 2.3

ٌة إلى غاٌة نها 1998ت التقلٌدٌة و الحرفٌة فً الفترة الممتدة من سنة فً قطاع الصناعالقد تم  تسجٌل 

ٌة ، و هم موزعٌن كالتالً :  14519، 2016الثالثً األول من سنة   6261حرفً على مستوى الوال

ً  4207عدد الحرفٌٌن، تلٌها  إجمالًمن  %43حرفً فً الصناعة التقلٌدٌة للخدمات أي بنسبة  حرف

ٌة  4051و فً األخٌر  %29فً الصناعة التقلٌدٌة إلنتاج الخدمات أي بنسبة  حرفً فً الصناعة التقلٌد

 من مجموع عدد الحرفٌٌن المسجلٌن لذا مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة قسنطٌنة. %28الفنٌة أي بنسبة 

 2016خالل الثاالثً األول لسنة  الحرفٌٌن المسجلٌن عدد ( : 13)شكل رقم ال                   

 

 + معالجة الطالبمدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة 

 توزٌع الحرفٌٌن المسجلٌن فً سجل الصناعة التقلٌدٌة و الحرف حسب البلدٌات: 3.3

مٌع أنواع الصناعات المدٌنة التً بها أكبر عدد من الحرفٌٌن فً جنالحظ أن  (14)من خالل الشكل رقم

و هو  حرفً 1110حٌث أن عدد المسجلٌن بها ٌقدر ب كالعادة مدٌنة قسنطٌنة  رفٌة هًالقلٌدٌة و الح

ٌات األخرى للوالٌة  حرفً أو  5991مثل الخروب التً بها عدد جد كبٌر إذ قارناه بالنسبة للمدن و البلد

30% 

17% 
53% 

 الصناعة التقلٌدٌة الفنٌة 

الصناعة التقلٌدٌة النتاج 
 المواد 

 الصناعة التقلٌدٌة للخدمات 
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و هذا راجع إلى ما تتمٌز به  5159مارس 01حتى و هذا  حرفً فقط. 98مسعود بجرٌوا التً سجل بها 

 .مدٌنة قسنطٌنة عن غٌرها من مدن الوالٌة

 توزٌع الحرفٌٌن المسجلٌن حسب البلدٌات( : 14شكل رقم )ال                  

مدٌرٌة السٌاحة و :  المصدر

 الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب

ٍ طجم انصُاػح انتمهُذَح  و انذزف: 4.3  ػًهُح تظجُم انذزفٍُُ ف

ٌة تشتهر مدٌنة قسنطٌنة  بصناعات التقلٌدٌة المختلفة مثل : صناعة الحلً،  صناعة الحلوٌات التقلٌد

، هذا ما اح من داخل و خارج الوطنعلها قطب ٌقصده الزوار و السٌجمما صناعة األلبسة...و غٌرها 

و بؤعداد كبٌرة من سنة إلى أخرى، و هدا ما نالحظه من خالل جعلها مٌدان ٌقصده العدٌد من األشخاص 

ن فً سجل الصناعة التقلٌدٌة و الحرف، حٌث عدد المسجلٌ رٌبن لنا عملٌة تطو)الشكل رقم  (و الذي 

ثالثة  أكثر منأصبح  حرفً  14519والذي ٌقدر عددهم ب  2016أن عدد المسجلٌن سنة نجد 

النشاط ا ٌدل على ، و هذحرفً 4148و الذي كان ٌقدر ب 2005أضعاف ما كان مسجل فً سنة 

 الكبٌر الذي ٌعرفه القطاع فً اآلونة األخٌرة.
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 تطور عملٌة تسجٌل الحرفٌٌن( :15)شكل رقم 

 

 مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالب

ً قطاع الصناعة التقلٌدٌة و الحرف:3.3  مجال التشغٌل ف

إلحدى عشر سنة من خالل ما تم تسجٌله على مستوى مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة للوالٌة خالل ا

( فإننا نالحظ أن قطاع الصناعة التقلٌدٌة و الحرف سجل 16الشكل المرفق رقم ) األخٌرة و من خالل

ل على فً مجال الشغل حٌث أن عدد الحرفٌٌن ٌزداد من سنة إلى أخرى، و هذا دلٌنمو و تطور كبٌر 

و  2016ة سنة ٌاالهتمام الكبٌر الذي مس القطاع حٌث لو نظرنا إلى عدد العاملٌن فً المجال فً بدا

و الذي كان عددهم ٌقدر  2005لما سجل سنة أضعف المضاعفة  فهو  منصب شغل 43557در بالمق

 منصب شغل. 12444ب

النشاط  و تنمٌة كونه قطاع و مٌدان هام بالنسبة للتقوٌةفقطاع الصناعات التقلٌدٌة و الحرفٌة  هومن

البطالة داخل المدٌنة و فهو األخر هام بالنسبة لتنمٌة النشاط االقتصادي و القضاء على السٌاحً 

 مجاورها.

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



 انثبَي :                                                         واقغ انقطبع انسيبحي بقسُطيُتانفصم 
 

103 
 

 تطور عملٌة التشغٌل فً قطاع الصناعات التقلٌدٌة( :16شكل رقم )

 

 مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة + معالجة الطالبالمصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

124414151587178520222319261929573350400042244355 تطور عملٌة التشغٌل 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000



 انثبَي :                                                         واقغ انقطبع انسيبحي بقسُطيُتانفصم 
 

104 
 

 :      خالصة الفصل

زها عن غٌرها ٌمو التً ت مإهالت سٌاحٌة كثٌرة و متنوعة )تارٌخٌة، طبٌعٌة...( رغم امتالك قسنطٌنة ل

طٌلة أٌام السنة و التً تؤهلها لكً تكون قطب سٌاحً بامتٌاز  .من المدن و المناطق سواء إقلٌمٌا أو دولٌا

ال  و لك لإلهمذتحتل المناصب االولً عًل عرش السٌاحة العالمٌة احتلت المناصب الدنً و و بذلك 

،كمً انها تعانً من  و حتً الطبٌعٌة التهمٌش الذي تشهده معالمها الثمٌنة سواء االثرٌة او العمرانٌة

 .نقص كبٌر فً هٌاكلها السٌاحٌة واهمال لثقافتها الحرفٌة الثمٌنة
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 اقتراحات و حلول لتنمية السياحة بقسنطينة : ثالثالفصل ال

 مشاريع و استثمارات قطاع السياحة في قسنطينة حور األول : لما 

 قسنطينةتراحات و حلول لتنمية السياحة بعوائق، اقالمحور الثاني :  
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 مقدمة الفصل :

تزخر والٌة قسنطٌنة بمؤهالت و ثروات سٌاحٌة ترشحها الن تكون وجهة سٌاحٌة بإمتٌاز، إال ان هذه 

اقل ما ٌقال علٌها انها مهملة و غٌر مستغلة بطرٌقة علمٌة تسمح لنا من تطوٌر نشاطات  الكومونات

غم الجهود سٌاحٌة و خلق هٌاكل سٌاحٌة تكون فً المستوي و بتالً الوصول إلً صناعة السٌاحة ، فر

ا ما إلنعاش هذا القطاع إال ان كثرة العراقٌل دائم المبذولة من طرف السلطات المسؤولة عن القطاع

 وقفت امام تنمٌته.

وء علً مجهودات الدولة فً تنمٌة القطاع السٌاحً، واٌضا العراقٌل وفً هذا المبحث حاولنا تسلٌط الض

ً تعٌق  حلول للعقبات التً تعرقل هذا القطاع.التنمٌة السٌاحة بالوالٌة مع إٌجاد  الت
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 بقسنطينة المحور األول : مشاريع و استثمارات قطاع السياحة

 يطبريع انحًُية انسيبحية بقسُطيُة: .1

إرادة و سٌاسة من اجل التقدم  جغرافً ما هو دلٌل على داخل مجال  إن عدد و نوع المشارٌع المنجزة

ستفادت من جملة من المشارٌع و البرامج الخاصة و قسنطٌنة افوالٌة  فً القطاع، و لحسن الحض

 العمومٌة و هذا 

 انعًىيية:انًطبريع و انبرايج  1.1

ٌة عمومٌة لقد إستفادت والٌة قسنطٌنة من عدة عملٌات و برامج - فً قطاع السٌاحة و الصناعات التقلٌد

حٌث تمت الموافقة  2014-2010و 2009-2005و هذا فً إطار البرنامج الخماسً للفترة مابٌن 

ت المدٌنة لتحظً او علً دراسة و إنجاز عدة مشارٌع هدفها الرئٌسً هو تنمٌة سٌاحة و تقوٌة مؤهال

 تستعٌد مكانتها

 دراسة و إَجبز يححف نصُبعبت انحقهيذية: 1.1.1

إن الهدف من هذا المشروع هو التعرٌف بالصناعات التقلٌدٌة و الحرفٌة التً تتمٌز بها قسنطٌنة على 

مدار السنة، كما أنه ٌسمح بالحفاظ على الموروث الثقافً لها. حٌث سجل هذا المشروع برقم: 

NF5.421.3.262.125.07.0 إذ خصص له غالف   2009-2005ضمن مشارٌع الخماسً األول

 شهرا. 24دج كما حددت مدة االنجازب : 70.000.000مالً قدر ب 

من الغالف المالً. تم إٌقاف المشروع عن  %1,02وبسب عدم التقدم فً المشروع إذ لم ٌستغل سوى 

و  -المدٌرٌة العامة للمالٌة–زارة المالٌة لو 17/07/2014بتارٌخ  00003497المراسلة رقم  طرٌق

تٌن فً إطار الحصٌلة  السنوٌة الموقوفة بتارٌخ  التً بموجبها تم اإلعالن عن غلق العمٌل

المسجلة  -الجزائر–لٌقوم السٌد والً والٌة قسنطٌنة بمراسلة للسٌد المدٌر العام للمالٌة  31/12/2009

لب من خاللها المحافظة على العملٌتٌن وفقا لقرار ٌط 07/08/2014/ا/ع بتارٌخ 2407تحت رقم  

 .26/07/2014الوزٌر االول خالل زٌارته لوالٌة قسنطٌنة بتارٌخ 

 دراسة و اَجبز دار نهصُبعة انحقهيذية: 1.1.1

وٌدخل    NF5. 421.3.262.125.07.02الهدف منه احتواء الصناعٌٌن و الحرفٌٌن وسجل تحترقم:

ً مدة انجاز 2009-2005مشارٌع الخماسً األول فً اطار    ف

ن استهلك ما ٌقارب ربع مبلغ المشروع 24 دج  162.500.000 و الدي قدر ب : %1,23: شهرا ٌا

لوزارة المالٌة  17/07/2014بتارٌخ  00003497ونظرا لتاخر استالم المشروع  تمت المراسلة رقم 

ٌة و التً بموجبها تم اإلعالن عن غلق العمل -المدٌرٌة العامة للمالٌة– ٌتٌن فً إطار الحصٌلة  السنو
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ٌة قسنطٌنة بمراسلة للسٌد المدٌر العام للمالٌة  31/12/2009الموقوفة بتارٌخ  –لٌقوم السٌد والً وال

ٌطلب من خاللها المحافظة على  07/08/2014/ا/ع بتارٌخ  2407المسجلة تحت رقم  -الجزائر

 .26/07/2014ة قسنطٌنة بتارٌخ العملٌتٌن وفقا لقرار الوزٌر االول خالل زٌارته لوالٌ

ٍ وظيفي: 1.1.1  دراسة و اَجبز يقر نًذيرية انسيبحة يع سك

بمبلغ 2009-2005ضمن مشارٌع الخماسً األول  ND5.834.2.262.125.05.06الحامل للرقم

ً %63.26شهرا اٌن استهلك 18مدة االنجاز: دج و 100.000.000مالً قدر ب  من المبلغ الكل

 ً االنجاز مما استدعى طلب إعادة تقٌٌم المشروع لتغطٌة ماٌلً :للمشروع مع عدم التقدم ف

 *شطر إلزامً من الصفقة

 *التجهٌز بمبلغ

*هناك أشغال إضافٌة وتكمٌلٌة أنجزت من طرف المقاول لم ٌدفع أجرها بعد، ستكون موضوع لملحق 

ً تبقى رهٌنة إعادة  التقٌٌم.  للصفقة المبرمة والت

ً : 2014-2010اسً االول اما فٌما ٌخص مشارٌع الخم-  فه

 دراسة انًخطط انحىجيهي نهحهيئة انسيبحية : 1.1.1

-2010ضمن مشارٌع الخماسً األول  NK5.421.1.262.125.10.01 الموافق لرقم العملٌة:

شهرا اٌن تم االنتهاء من انجاز 12دج  و مدة االنجاز:  15.000.000حٌث خصص مبلغ    2014

من مبلغ المشروع و لهدا الغرض تم عرض مكتب  %69.50المشروع فقط ب

للمرحلة الثالثة و األخٌرة من الدراسة بعد رفع للتحفظات على مستوى المجلس (ANDT)الدراسات

ً و هذا ٌوم   13/01/2016الشعبً الوالئ

 يُبطق نهحىسع انسيبحي :جبم انىحص ،انًريج و ضطببة: 31دراسة يٍ اجم جهيئة  1.1.1

ضمن مشارٌع الخماسً األول  هو االخر ٌدخل NK5.421.2.262.125.11.01رقم العملٌة:

ٌنجز المشروع بعد وال ولم شهرا 18ومدة انجاز   15.000.000والدي قدر له مبلغ  2005-2009

ً استهلكت ما ٌقارب    حٌث : %2,09ٌزال فً مرحلة الدراسة الت

 (ANAAT) *منح مؤقتا المشروع لمكتب الدراسات

 2014دٌسمبر31قة صودق علٌه من طرف لجنة الصفقات العمومٌة ٌوم*مشروع الصف

 * الدراسة متوقفة هذا بسبب عدم موافقة مصالح الفالحة و الغابات على األراضً المقترحة للتهٌئة
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 دراسة و اَجبز و ججهيس قرية نهفُىٌ و انصُبعة انحقهيذية بقسُطيُة: 1.1.1

دج و  1.550.000.000لً ٌقدر ب: وغالف ماNK5.421.1.262.125.14.026رقم العملٌة:

 شهرا حٌث تم : 24مدة االنجاز: 

ً بجوار قاعة  26/06/2014*اختٌار األرضٌة ٌوم   ZENITHبزواغ

 27/10/2014*طلب تغٌٌر التسمٌة الخاصة بالمشروع تم الموافقة علٌها بتارٌخ 

تبعا لإلرسالٌة رقم  29/06/2015* إٌداع دفتر الشروط على مستوى لجنة الصفقات الوطنٌة بتارٌخ 

 .28/06/2015بتارٌخ  699

بتارٌخ  42* المصادقة على دفتر الشروط بتحفظات وفق إرسالٌة الوزارة الوصٌة المسجلة تحت رقم 

12/01/2016. 

 دراسة الَجبز يركس نهصُبعة انحقهيذية بذيذوش يراد: 1.1.1

 10و مدة انجازب  دج 3.000.000وظرف قدره :  .5.172.1.262.125.13.01برقم العملٌة:

 4308تم تجمٌد العملٌة وفق تعلٌمة السٌد الوزٌر األول وفقا لإلرسالٌة وزارة المالٌة تحت رقم اشهر, 

 04/08/2015بتارٌخ 

 دراسة الَجبز يركس نهصُبعة انحقهيذية ببنخروة: 1.1.1

 4308حت رقم تم تجمٌدها هً االخرى وفق تعلٌمة السٌد الوزٌر األول وفقا لإلرسالٌة وزارة المالٌة ت

 04/08/2015بتارٌخ 

 دراسة الَجبز و ججهيس يركس نإلعالو و انحىجيه انسيبحي: 1.1.1

بتارٌخ  4308تم تجمٌد العملٌة وفق تعلٌمة السٌد الوزٌر األول وفقا لإلرسالٌة وزارة المالٌة تحت رقم 

04/08/2015. 

 :دراسة نحرييى درة انسيبح عهً يسحىي يغبرات انريبل 13.1.1

اشهر  03و مدة االنجاز:  2.500.000ومبلغ :  .NK5.421.1.262.125.10.02رقم العملٌة:

 من المشروع %43,88 وتم انجازحٌث استهلك المبلغ فً عملٌة اإلشهار للمشروع فقط 

 :دراسة و جرييى درة انسيبح 11.1.1

دج و مدة  600.000.000وغالف مالً قدره NK5.421.1.262.125.14.01الحامل لرقم العملٌة:

 . من المبلغ %1.19من المشروع فً حٌن استهلك  %03شهر لم ٌنجز سوى 18انجاز: 

ً البسٌط مع الشركة العمومٌة منح*  18/12/2014بتارٌخ  399تحت  رقم SAPTA مقرر التراض
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 .04/08/2015بتارٌخ C/934* المصادقة على الصفقة من طرف المراقب المالً تحت رقم 

بتارٌخ 320تحت رقم  CTTPعة عن طرٌق التراضً البسٌط لمكتب الدراسات * منح عملٌة المتاب

23/09/2015 

 * مشروع الصفقة على مستوى اللجنة الوالئٌة للمصادقة.

إن هذه المشارٌع المبرمج ستخدم قطاع السٌاحة فً الوالٌة بشكل كبٌر لكن هذه المشارٌع عرفت تاخرا 

من المسؤولٌن ان التعامالت البنكٌة واالوراق االدارٌة و سوء مراحل اإلنجاز حٌث ٌرى العدٌد كبٌرا فً 

ً فً هدا التاخر المسجل .  التسٌر هما السبب الرئٌس

 انًطبريع و انبرايج انخبصة: 1.1

مشارٌع والتً معظمها خاصة، حٌث ستساعد  40( نجد أنه تم برمجة وإنجاز 40من خالل الجدول رقم )

سرٌر و أٌضا  9900من األسرة حٌث قدرة ب منطقة قسنطٌنة عدد لبئس به  هذه المشارٌع فً إكتساب

ً و االقتصادي بالمنطقة. منصب شغل، و هو شًء ٌ 9919زٌد عن توفٌر ما ٌ  عطً دفعة للقطاع السٌاح

( : عدد المشارٌع االستثمارٌة فً قطاع السٌاحة40الجدول رقم )  

 عدد مناصب الشغل )دج( القيمة المالية للمشــاريع قدرة اإليواء عــدد مشاريع االستثمار السياحي

 

 مشارٌع 09

 

 1131 590,79 084 445 29 ســـرٌر 1899

 + معالجة الطالب 2016مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة 
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 :بهب وجًبرش َطبطه انًطبريع انسيبحية انحي اَحهث األضغبل 1.1.1

 

إنجاز خمس مشارع ذات أهمٌة كبٌرة من بٌن التسعة مشارٌع ( أنه تم 40نالحظ من خالل الجدول رقم )

السابقة الذكر و هً كلها فنادق مصنفة و التً تقدم خدمات جٌدة و راقٌة ، و هً موزعة بٌن لدٌة 

 قسنطٌنة و بلدٌة الخروب .

( :  المشارٌع المبرمجة و التً تم إنجازها 40الجدول رقم )  

 + معالجة الطالب 6492مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة  المصدر :

 قبئًة انًطبريع انسيبحية في طىر اإلَجــبز: 1.1.1

نرى أن المشارٌع التً الزالت فً طور االنجاز من المشارٌع المبرمجة و التً سبق و ذكرناها سابقا 

ٌة هً األخرى عبارة عن فنادق مصنفة،  و النً إذ تم النتهاء منها ستعطً ق فزة نوعٌة للحضٌرة الفندق

 بالمنطقة بصفة خاصة، و تنمً السٌاحة بصفة عامة.

طبيعة و  طبيعة المشروع 

نوعية 

 المشروع

 عدد موقع المشروع

 األسرة

القيمة المالية للمشروع  عدد المناصب

 )دج(

فندق مارٌوت 

 قسنطٌنة

 فندق حضري

5***** 

 14.000.000.000 600 300 قـــسنطٌنة

 فندق الخٌام  

 

 فندق حضري

4 **** 

المدٌنة الجدٌدة علً 

 منجلً.

350 120 1.233.000.000 

 فندق الرفٌع

 

 فندق حضري

2 ** 

المدٌنة الجدٌدة علً 

 منجلً

96 10 100.000.000 

 فندق الباي

 

 فندق حضري

3*** 

تحصٌص الغازي 

 101القطعة رقم 

 –لوناما  –

 قسنطٌنة

125 30 204.067.000 

 فندق حضري فندق لوصٌف

2** 

، منطقة  23

النشاط التجاري 

والحرفً عٌن 

 أسمارة قسنطٌنة

80 16 400.000.000 
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ً هً فً قٌد االنجاز42جدول رقم )  ( : المشارٌع المبرمجة  و الت

 + معالجة الطالب 6492ة التقلٌدٌة المصدر : مدٌرٌة السٌاحة و الصناع

الخاصة فً قطاع السٌاحة والتً تجلً معظمها فً تشٌد الفنادق  راٌنا من خالل الجدول اإلسثمارات

الحضرٌة و تقرٌبا إهمال كلً للفنادق السٌاحٌة والتً الوالٌة هً فً امس الحاجة إلٌها واٌضا عدم وجود 

 تنوع فً المشارٌع  وإتجاه معظم المستثمرٌن إلً مٌدان الفندقة.

نسبة  مالحظة

تقدم 

 األشغال

 القيمة المالية للمشروع

 )دج(

عدد 

 المناصب

 عدد

 األسرة

طبيعة و  موقع المشروع

نوعية 

 المشروع

التارٌخ التقدٌري 

لنهاٌة األشغال 

السداسً األول 

2016. 

فندق  عٌن الباي قسنطٌنة. 240 100 6.885.054.196 % 15

 حضري

5 **** 

التارٌخ التقدٌري 

لنهاٌة األشغال 

السداسً األول 

2016. 

 السرٌع شرقالطرٌق 200 35 988.000.000 % 50

 الخروب

فندق 

 حضري

4  **** 

المسمى "لمـجة" المكان 300 200 2.001.754.394,79 %  05 إنطالق األشغال .

الكٌلو متر السابع 

الطرٌق الوطنً رقم 

بلدٌة عٌن اسمارة   05

 قسنطٌنة

فندق 

 سٌاحً

4**** 

تم  انطالق 

األشغال  فً شهر 

أفرٌل من سنة 

، بعد 2015

حصوله على 

رخصة البناء من 

طرف مصالح 

البناء والتعمٌر 

 للوالٌة.

فندق  الخروب 110 20 33.209.000 % 03

 حضري

2** 
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 ببنىالية:انًطبريع انًسحقبهية  نقطبع انسيبحة  1.1.1

( مشروع فً قطاع السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة تم البث فٌها و منحها 32تم تسجل اثنان وثالثون )

الموافقة المبدئٌة على المستوى لجنة المساعدة على تحدٌد الموقع و ضبط العقار و ترقٌة االستثمار 

CALPIREF  :ًعلى مستـوى والٌـة قـسنطٌنة ومبٌنة حسب الجدول التال 

 (: المشارٌع المبرمجة مستقبال لقطاع السٌاحة بالوالٌة07جدول رقم )ال

 نوع المشاريع

عدد  

المشاريع التي 

تحصلت على 

الموافقة 

 المبدئية

عدد  

المشاريع التي 

تحصلت على 

القطعة 

 األرضية.

 المســـاحة

اإلجمالية 

 للمشاريع

مناصب 

 التشغيل

المالية القيمة

 لإلستثمارات )دج(

 السٌاحٌة الخاصة المركبات

 الترفٌه والرٌاضٌة.بالسٌاحة
10 08 

111249 

 متر مربع

4773 

منصب 

 عمل

33718951564 

 دج

 المؤسسات الفندقٌة

 والمؤتمرات()سٌاحةاألعمال
14 06 

 01 02 المطاعم المصنفة

 المؤسسات الخاصة

 بالصناعة التقلٌدٌة
02 00 

 موتٌل + محطة

 متعددة الخدمات
04 04 

 مشروع 19 مشروع 32 عدد المشارٌع اإلجمالً :

 + معالجة الطالب 6492المصدر : مدٌرٌة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة 

 

ومن هذا الجدول ٌمكننا ان نالحظ مجهود الدولة و دعمها للمستثمرٌن الخواص و اٌضا ضخامة الغالف 

 فً الوالٌة.المالً المخصص لدعم الحضٌرة الفندقٌة وتنمٌة السٌاحة 
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 في انحًُية انسيبحية: 1311دور يطبريع قسُطيُة عبصًة انثقبفة انعربية  .1

اقرت المنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة و العلوم، إعالن مدٌنة قسنطٌنة عاصمة لثقافة العربٌة لسنة 

لمنظمة، حٌت تشرفت الجزائر باحتضان هذه التظاهرة  21و ذلك فً إطار أعمال الدورة  2015

ي وضعته الوزارة الثقافٌة دافعة بذلك عدة مشارٌع كبرى تحسبا لهذه التظاهرة،و إن البرنامج الضخم الذ

الوصٌة ٌتمحور حول ثالثة جوانب تتضمن على وجه الخصوص إعادة تأهٌل الهٌاكل المتواجدة بالمدٌنة 

ملحقات جدٌدة لمكتبة عاصمة  10و تدعٌمها بإنجازات جدٌدة وأٌضا تعزٌز التراث الثقافً وكذلك إنجاز 

روض باإلضافة إلً متاحف جدٌدة الوالٌة كما هدف البرنامج إلى ضرورة وجود القاعة الكبرى للع

ً ومن اهم المشارٌع :   واٌضا تعزٌز كل من الترات الثقافً و الدٌن

  ً إعادة تأهٌل مساكن مدٌنة قسنطٌنة: حٌث كانت الغاٌة من هذه العملٌة هً رد االعتبار للبناٌات الت

ٌة فقدت صورتها الجمالٌة وقد شملت العملٌة كل من البناٌات العمومٌة و الخاصة ، إال ان عمل

الترمٌم هذه توقفت على إعادة الطالء فقط فً العدٌد من البناٌات كما لقٌت فشل كبٌر فً إعادة 

ترمٌم المدٌنة القدٌمة  وأسباب الفشل كانت راجعة إلً عدم كفاءة المقاولٌن فً مجال الترمٌم وسوء 

 التسٌٌر من قبل الجهات المسئولة

 ( : عملٌة تأهٌل مساكن المدٌنة64صورة رقم )ا( : بناٌات تم ترمٌمه90صورة رقم )

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر                           المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

  تهٌئة طرق المشاة .األدراج الحضرٌة .المساحات الخضراء :إعادة تأهٌل وسط مدٌنة قسنطٌنة

لتحسٌن الصورة الجمالٌة لوسط المدٌنة الذي كان ٌعانً من حالة  ا.األماكن العامة و الساحات، وهذ

 إهمال كبٌرة 

  إعادة تأهٌل مركز الوالٌة السابق إلً مركز للفنون:هذا المركز ٌمكنه استقبال مساحات العرض بما

ٌقٌة كما ٌحوي غرف إقامة للفنانٌن وهو ٌعتبر مكان لإلنتاج و البحث الفنً و  فٌها اآلالت الموس

 افً.الثق
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 ( : مدخل مقر الوالٌة سابقا69الصورة رقم )                       

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

 قاعة العروض الكبرى(zenith):تقع قاعة الزٌنٌت  ً الكبرى فً مشرف المدٌنة، فً ح

زواغً سلٌمان قرب الطرٌق الدائري الرابط بٌن مدٌنة قسنطٌنة و المدٌنة الجدٌدة علً منجلً 

من المطار الدولً، وقد اختٌر هذا الموقع لعدة أسباب من بٌنها)سهولة الوصول و  بو بالقر

اعة مٌزات أخري إذ لها طاقة القرب من المدٌنتٌن،القرب من المطار،كبر المساحة( ولهذه الق

ً  1444إستعاب تقدر ب  مقعد و ٌمكنها استقبال المظاهرات الفنٌة الدولٌة و المحلٌة، وه

 تقرٌبا نسخة عن قاعة زٌنٌت بارٌس.

 

 (: قاعة الزٌنٌت66الصورة رقم )               

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

 ال ٌزال قٌد اإلنجاز(هو متحف ٌستقبل المجموعات الفنٌة الشعبٌة و : )متحف الفن و التارٌخ

التارٌخٌة الخاصة بمدٌنة قسنطٌنة فً مبادرة إلعادة إحٌاء النشاط الثقافً بالمدٌنة حٌث اختٌر 
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و  ةلباألصار موقع باب القنطرة لكونه فً وسط المدٌنة و ألنه متمٌز و قد اختٌموقعه بعناٌة 

ً بالمناظٌ  عٌة الخالبة.الطبٌ رحض

 (: متحف الفن و التارٌخ61الصورة رقم )

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

  ًإعادة تأهٌل و إعداد المدرسة و تحوٌلها إلً متحف لشخصٌات التارٌخٌة الكبري:حٌث تقع ف

موقع اقل ما ٌقال علٌه هو ساحر الجمال علً حافة وادي الرمال فوق الجدران الصخرٌة ذو طابع 

 Albert Boluاربً مع لمسة معمارٌة للمهندس مغ

  ًإعادة تأهٌل و إعداد دار الثقافة محمد العٌد الخلٌفة إلً قصر الثقافة:بنً بنمط نٌو مغاربً ف

ائف ٌقوم بتنظٌم عدة ٌحتوي علً عدة قاعات متعددة الوظ لمغاربًامبادرة إلحٌاء الطابع 

 مهرجانات وعروض محلٌة و دولٌة.

 ( : قصر الثقافة بعد عملٌة التأهٌل60الصورة رقم )                    

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر



 اقتراحات و حلول لتنمية السياحة بقسنطينة                                          الفصل الثالث :
 

117 
 

  ٌة معاٌرة وادي الرمال.تمدٌده و توصٌله مع واد بومرزوق للصرف، وهذا فً محاولة لتصف

 مجري واد الرمال و تحسٌن المنظر .

  دراسة و انجاز الحظٌرة الحضرٌة باردو، التً تمنح سكان مركز المدٌنة ورواده مجال للراحة و

 .بالطبٌعة و المدٌنة فً ان واحد االستمتاع

  تدعٌم جهاز جمع النفاٌات و التنظٌف لمدٌنة قسنطٌنة،مع تغٌٌر مكب النفاٌات الواقع بطرٌق عٌن

 السامة المنبعثة. تالمدٌنة بسبب الغازاالسمارة الذي لطالما شكل خطر على سكان 

  ،الذي اصبح ٌعانً من خطر االنهٌاراعادة تأهٌل وتدعٌم جسر سٌدي راشد 

 لٌة تأهٌل جسر سٌدي راشدم(: ع60صورة رقم )

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

  (%04منتوري بعٌن الباي )نسبة تقدم اإلنجاز جامعة الجدٌد بمحاذاة عدالةالانجاز قصر 

 ( : قصر العدالة المزمع انجازه62صورة رقم )                  

 

 المصدر : مدٌرٌة البناء و التعمٌر

 تعزٌز المشارٌع و معالجتها وتثمٌنها:الجسور التارٌخٌة.االعمال الفنٌة 
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 تكرار مسالك مدٌنة قسنطٌنة و تحدٌث،إعادةتأهٌل 

  مستوى الثكنة العسكرٌة للقصبةدراسة.انجاز وتجهٌز مركز ترقٌة الحرف على 

 السٌاح دربتأهٌل  إعادة 

 سٌرتا و بانورامٌك :تأهٌل كل من الفندقٌن  إعادة 

 دراسة.انجاز وتجهٌز المركز العربً للبحث و الدراسات االسالمٌة 

 دراسة.تعزٌز.تدعٌم. اعادة تأهٌل و تكٌٌف مركب مسجد االمٌر عبد القادر 

 انهاء المساجد فً طور االنجاز 

 عادة تأهٌل اقامة الوالٌةا 

  المدرسة الكتانٌة :اعادة تأهٌل 

  قصر الباي :اعادة تأهٌل 

 قصر الثقافة 

 قصر المعارض 

 لقسنطٌنة ً  اعادة تأهٌل المتحف التارٌخ

  و الترفٌه لسٌدي مسٌد اإلنعاشتأهٌل مركب  إعادةدراسة و 

بالرغم من البرنامج الضخم الذي سطرته الحكومة الجزائرٌة لوالٌة قسنطٌنة فً اطار احٌاء تظاهرة 

اال ان نسبة تقدم و انجاز البرنامج تختلف من مشروع الخر اذ ان 6490قسنطٌنة عاصمة الثقافة العربٌة 

لعروض الكبرى قاعة ا :مثل  ℅944هناك مشارٌع انجزت و تحققت بالكامل على ارض الواقع بنسبة 

ال تزال قٌد االنجاز حٌث قصر الثقافة مالك حداد، و هناك مشارٌع اخرى  ,دار الثقافة الخلٌفة  ,)زٌنٌت( 

حٌث لم تتعدى نسبة االنجاز بها   لم تسلم العدٌد منها  حتى مع اختتام التظاهرة التً دامت طوال السنة

 ,بالمدٌنة القدٌمة مثل  بعض مشارٌع الترمٌم الخاصة بالقطاع المحمً ℅00

قصر  :حبٌسة األدراج إلى ٌومنا هذا مثل  لو لالسف مشارٌع أخرى لم ترى النور بعد وال تزا

ومع ذلك لٌمكن تجاهل الدور الكبٌر الذي لعبته التظاهرة فً إحٌاء و إنعاش و تنمٌة الوالٌة .المعارض

مٌع القطاعات خصوصا القطاع على جمٌع األصعدة حٌث كانت  بمثابة فرصة حقٌقة استفادت منها ج

 ,السٌاحً الذي استفاد من جملة من المشارٌع التً تساهم فً تطوٌره و تنمٌته ) بناء الفنادق    (
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كما نخص بالذكر القطاع الثقافً الذي لقً هو األخر اهتمام خاص كونه ٌخدم السٌاحة بصفة مباشرة  

حٌث عملت الجهات المعنٌة على إشراك الموروث التراثً الذي تزخر به المدٌنة لتنشٌط السٌاحة و 

 .لجعل الوالٌة أكثر جذبا  للسٌاح 
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 لتنمية السياحة بقسنطينةاالمحور الثاني : عوائق، اقتراحات و حلول 

 :في يذيُة قسُطيُةانسيبحية عىائق انحًُية  .3

 ً رغم أن مدٌنة قسنطٌنة تضم و تحتوي على العدٌد من الكمونات و المؤهالت السٌاحٌة الهامة و الت

ٌة  تعرضنا لها سابقا، إال انها تواجه العدٌد من العوائق و  العقبات التً تقف فً وجه التنمٌة السٌاح

 بالجزائر عامة و بقسنطٌنة خاصة.و علٌه فإن أهم هذه العوائق هً :

 انحخطيط انسيبحي : 1.1

ٌة ٌجب أن تتوفر لدٌنا معطٌات إحصائٌ ة شاملة حول من أجل وضع أي مخطط خاص بالتنمٌة السٌاح

العمل من أجل الباحثٌن و المختصٌن بالقطاع فً القطاع، و التً تساعد المسئولٌن و المستثمرٌن و 

وضع خطة سٌاحٌة تتمٌز بالشمولٌة و االستدامة حٌث نجد أن معظم المعطٌات و اإلحصائٌات بسٌطة و 

ً الفندقٌة...(. بٌنما تغٌبغٌر شاملة مثل )عدد الفنادق، عدد السٌاح، عدد ا  تنعدم حول كل من : و للٌال

 ومات حول أسباب و دافع وجود السٌاح فًعدم وجود إحصائٌات و ال معل  ً المدٌنة و الت

ً تطوٌره و تنمٌته. عتساعدنا فً معرفة الوجهة و القطا  الذي ٌستقطب أكبر عدد من السٌاح و بالتال

  النقل المستعملة من طرف السٌاح و ال الطرق التً ٌسلكونها  سائلوعدم وجود إحصائٌات حول

 ل النقل ووجهت السٌاح.ٌسمح لنا بتقٌٌم وسائو بالتالً 

  عدم وجود إحصائٌات حول وجهات السٌاح و ال عن المعالم التً ٌقصدنها والتً تسمح لنا

ً تهٌئتها و حماٌتها و تطوٌرها. نبمعرفة األماك  األكثر جذب و بالتال

  عدم وجود احصائٌات حول سن و جنس وجنسٌة السٌاح و التً تساعدنا فً تحدٌد نوع السٌاحة

 توجه إلٌها و االهتمام بها أكثر بالنسبة للمدٌنة.الواجب ال

 اعدم وجود معلومات حول رأي السٌاح فٌما ٌتعلق بالسٌاحة فً مدٌنة قسنطٌنة و الذي ٌسمح لن 

 بمعرفة النقائص الموجودة و أٌضا رغبات السٌاح.

تتالءم  مستدامة و متالئمة و شاملةفً وضع خطة سٌاحٌة  تساعد كل هذه المعطٌات و اإلحصائٌات

 كمونات ومؤهالت  والٌة قسنطٌنة .و

إضافة إلى هذا نسجل غٌاب خرائط سٌاحٌة شاملة تضم مناطق الجذب السٌاحً التً تزخر بها الوالٌة و 

 هذا ٌعود إلى القصور فً تعداد وجرد هذه المناطق.
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 اَعذاو و قهة انحسىيق انسيبحي : 1.1

و المؤهالت السٌاحٌة الهامة و التً تمٌزها عن غٌرها  رغم أن والٌة قسنطٌنة تمتلك العدٌد من الكمونات

ٌاح و  ٌات التسوٌق و االشهار الالزم من أجل استقطاب أكبر عدد من الس إلى أنها تعانً من سوء عمل

 أٌضا من أجل تنشٌط الحركة السٌاحٌة داخل الوالٌة. 

1.1  ٌ  جىجهبت االسحثًبرات انسيبحة :عذو جىاز

العمومٌة المسئولة عن السٌاحة و االستثمار أو  المستثمرٌن  الجهاتإن توجهات و اختٌارات كل من 

الخواص المحلٌٌن أو األجانب  فً ما ٌخص السٌاحة تبقى محتشمة و بسٌطة حٌث ٌتوجهون نحو بناء 

الفنادق المصنفة ذات الخدمات البسٌطة أو الفنادق غٌر المصنفةإضافة إلى المطاعم المصنفة و التً تقدم 

الوجبات العصرٌة  و الخفٌفة . وبالتالً غٌاب االستثمار فً  المشارٌع المتعلقة بتنمٌة و األطباق و 

استغالل المعالم و األماكن السٌاحٌة التً تزخر بها الوالٌة و هذا راجع إلى ضعف رؤوس األموال 

 بالنسبة للجزائرٌٌن، و صعوبة اإلجراءات البنكٌة و اإلدارٌة بالنسبة لألجانب.

 وكبالت انسيبحة و األسفبر بًهبيهب األسبسية:عذو قيبو  1.1

 ثل ًفتقوم بالدور األساسً لها و المتم إن و كاالت السٌاحة و األسفار الموجودة على مستوى الوالٌة ال

جلب و استقطاب السٌاح من مختلف الدول و الجنسٌات و ذلك عن طرٌق التعرٌف بالوالٌة و ما تتمز 

لكثٌر من الضرورٌات مثل المرشدٌن... حٌث نجد أن عملها ٌقتصر على به. كما أنها ال تتوفر على ا

 ر السٌاح نحو الخارج، تصدٌ

 سىء انحسيير في قطبع انُقم و انًىاصالت انذونية: 1.1

و من بٌن االسباب الرئٌسٌة التً تعٌق توافد السٌاح للمدٌنة هً قلة الوجهات الخارجٌة لمطار قسنطٌنة 

مرتفع ،ومنه وجب إعادة النضر فً سٌاسة شركات الطٌران خصوصا اٌضا سعر التذكرة الجد 

 الجزائرٌة منها.

 انخذيبت انًكًهة نهقطبع انسيبحي : انقطبعبت و جذهىر يسحىي 1.1

إضافة للمشاكل و النقائص التً ٌعانً منها قطاع السٌاحة من ضعف الخدمات التً تقدمها هٌاكل 

تساعد على المنافسة الدولٌة. حٌث نجد أن القطاعات األخرى  و التً االستقبال )الفنادق المطاعم(  لسٌاح

(، القطاع اإلداري سوء الخدمة)الذي ٌعانً من تدهور كبٌر بالنسبة للحافالت،  الحضريمثل النقل 

القطاع الثقافً الذي ٌعتبر من األساسٌات )البنوك( وسٌاسته الخانق خصوصا فً حالة المبادالت النقدٌة، 

حٌث نجد أن هذا القطاع ال ٌنشط إال فً مناسبات محددة فقط....إلخ. و منه ال ٌمكننا  ةللسٌاحٌالداعمة 

 هذه العملٌة.القٌام بتنمٌة سٌاحٌة شاملة إذ لم تكن القطاعات األخرى متطورة بصفة تساهم فً 



 اقتراحات و حلول لتنمية السياحة بقسنطينة                                          الفصل الثالث :
 

122 
 

 عذو االسحقرار انسيبسي و األيُي : 1.1

سٌئة عن البالد مما أدى إلى عزوف إن العشرٌة السوداء التً عرفتها البالد أدت غلى رسم صورة 

السٌاح عن القدوم و هذا بسبب الخوف و بذلك القضاء على السٌاح الدولٌة بالنسبة للجزائر، حتى أن 

أنفسهم أصبحوا ال ٌنتقلون من مكان إلى أخر خوفا من الموت أي انعدام السٌاحة الداخلٌة. و  نالجزائرٌٌ

اع السٌاحً بالبالد و علٌه ٌجب العمل أكثر االن من أجل إرجاع منه فهذه الفترة قد أدت إلى تدمٌر القط

 حسنة عن البالد.و إعطاء صورة 

 اَعذاو انذعى انًبني و بعض يًيسات االسحثًبر انسيبحي : 1.1

إن اهتمام السلطات المحلٌة بالتنمٌة و التهٌئة السٌاحٌة جد قلٌل وذلك جلً فً انعدام العقار الموجه 

التً تتمٌز بتهٌئتها بالشبكات الضرورٌة، كما أننا نجد أن التهٌئة السٌاحٌة غائبة لالستثمار السٌاحً و 

و مخطط شغل  PDAUطط التوجٌهً للتهٌئة و التعمٌرخعن مخططات و أدوات التعمٌر )م

ٌاب الدعم المالً POSاألرض ل على غ فً هذا القطاع، كما أننا ال ( وبذلك فغٌاب التهٌئة السٌاحٌة دٌل

حوافز خاصة بالمستثمرٌن فً القطاع السٌاحً، و التً تساعد على استقطاب ة تحفٌز  نجد مٌزات و

شركات االستثمار باالستثمار فً هذا القطاع، إضافة إلى صعوبات و العقبات االدارٌة و البنكٌة مما 

 .ٌجعل المستثمرٌن األجانب ٌحولون مشارٌعهم إلى دول أخرى

 بحية:انحًُية انسي ىحالئًعيقبت أخرىال جي 1.1

المعوقات المذكورة سابقا من عقبات تقنٌة، إدارٌة و مالٌة ، ٌزداد حدة بسبب المحٌط المنفر باإلضافة إلى 

 لكل مبادرة إستثمار سٌاحً و هذا نلحظه خاصة من خالل:

 بقوانٌن  تقهقر المحٌط الطبٌعً و تشوهه بسبب كل أشكال التلوث التً ٌعانً منها و عدم اإللتزام
 حماٌة البٌئة.

 .تلف التراث و المعالم الثقافٌة ، األثرٌة و التارٌخٌة 

 .ًضعف المستوى المعٌشً و نقص فً وسائل التنظٌف العموم 
  ٌات بعض األفراد الذٌن مازالوا ٌرون فً السٌاحة مصدر إعتداء على التراث الثقافً و العادات ذهن

 المحلٌة.
 ى حماٌة السٌاح و مراقبة و الحفاظ على المواقع السٌاحٌة و عدم وجود شرطة للسٌاحة تعمل عل

 خاصة مها األثرٌة.
 إستغالل بعض األفراد للسٌاح األجانب مثل سائقً األجرة و البائعٌن 
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ٍ أجم جًُية انسيبحة بىالية قسُطيُة : .1  إقحراحبت و حهىل ي

قادرا على المافسة على المستوى  منى  أجل جعل القطاع السٌاحً بوالٌة قسنطٌنة ٌنمو و ٌتطور وٌصبح

نا بتنمٌة السٌاحة فً أسرع  وقت و بصورة شاملة  و ذلك لكوالسٌاحة  العالمً و الدولً ٌجب عٌل

أصبحت عبارة عن صناعة مستقلة و تدر بثروات طائلة على الدول و المدن و لذلك أقترح بعض الحلول 

: ً  من أجل ذلك و ه

علٌنا أوال بتحدٌد السٌاحة الواجب تنمٌتها والتركٌز علٌها و علٌه علٌنا التركٌز على ما تتمٌز به  -

قسنطٌنة من تارٌخ طوٌل، و أٌضا من مؤهالت  و معالم تارٌخٌة و ثقافٌة إضافة إلى العادات و التقالٌد، 

ي و علمً ...ذات اشعاع كما ال ننسى ما تتمٌز به فً الوقت الحاضر من كونها قطب ثقافً و اقتصاد

: ً ً و من فأنواع السٌاحة الواجب التركٌز علٌها ه  حهوي و وطن

إن هذا النوع من السٌاحة نجده فً المدن التً تتمٌز بكونها تضم العدٌد من المعالم و    السياحة الدينية :

ث تضم العدٌد من حٌالهٌاكل الدٌنٌة و التً لها بعد روحً، و مدٌنة قسنطٌنة تتوفر على هذه المٌزة 

المساجد مثل مسجد األمٌر عبد اقادر الذي ٌعد تحفة فنٌة إضافة إلى المساجد التارٌخٌة ، كما تضم العدٌد 

 من الزواٌا مثل الزاوٌة الرحمانٌة و الزاوٌة القادرٌة حٌث ٌجب أن تجتمع لتشكل قوة جذب،

إن هذا النوع من السٌاحة نجده بالمناطق التً تتمٌز بامتالكها مناظر خالبة و مناطق  السياحة الطبيعية :

طبٌعٌة ٌمكن أن تمارس بها بعض الرٌاضات مثل السلق ...إلخ. و قسٌنطٌنة غنٌة  بالكثٌر من هذه 

لصخر المناظر  حٌث تضم العدٌد من الغابات و التالل الجمٌلة، و ال ننسا سر سحر قسنطٌنة أال و هو ا

، أخادٌد، و التً تساعد فً تنمٌة هذا النوع من السٌاحة كما العتٌق الذي ٌتمز بضمه العدٌد من المغارات

 ٌمكن دمج هذا النوع ضمن أنواع أخر من السٌاحة كالسٌاحة الترفٌهٌة.

ضاري إن هذا النوع من السٌاحة نجده بالمناطق التً تتمٌز بامتالكها ارث ثقافً و حالسياحة الثقافية :

ٌه  كبٌر، حٌث ٌكون الدافع السٌاحً هو البحث عن المعرفة و اكتشاف أسرار الحضارات السابقة، و عل

فمدٌنة قسنطٌنة رائدة فً هذا المجال لكونها تمتلك ارث حضاري ضخم كونها عرفت العدٌد من 

المعنٌٌن بهذا  ...إلخ،الحضارات و الثقافات، و ترجم هذا بمعالمها األثرٌة المختلفة، صناعتها التقلٌدٌة .

القطاع التركٌز على هذاالنوع من السٌاحة خصوصا و أن قسنطٌنة مدٌنة داخلٌة. كما أن هذا النوع من 

 .فً و الحضاري و التارٌخً للمدٌنرث الثقاً الحفاظ على اإلالسٌاحة سٌساعد أكثر ف

التً لها وزن اقتصادي أو علمً إن هذا النوع من السٌاحة ٌنتشر بالمدن سياحة األعمال  و المؤتمرات :

...إلخ داخل إقلٌمها الجهوي أو الوطنً أو العالمً، و قسنطٌنة باعتبارها ثالث أكبر مدٌنة بالبالد 

)متروبولٌة(، ولما تتمٌز به من اشعاع علمً كبٌر لكونها تضم أربع جامعات كبرى ذات اشعاع وطنً 

ة هذا النوع من السٌاحة و ذلك بسبب المؤتمرات و إضافة إلى مدارس و معاهد علٌا، ٌساعدها فً تنمٌ

حٌث ننمً هذا النوع من السٌاحة بانجاز هٌكل علمٌة أخرى  المحاضرات الوطنٌة و الدولٌة التً تقتم بها
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تٌاز فهو االخر ٌساعد فً ذلك . إضافة لكون قسنطٌنة قطب اقتصادي بإممثل قاعات للمحاضرات ...إلخ

و المستثمرٌن بها إذ ننمها عن طرٌق انجاز و تشٌٌد أبراج و بنوك و هٌااكل بسبب إلتقاء رجال األعمال 

 خاصة بهذا النوع من النشاط و الذي ٌساعد فً تنمٌة القطاع السٌاحً. 

ٌهٌة و أنواع  إضافة إلى هذه األنواع هناك أخرى من السٌاحة ٌجب تنمٌتها مثل السٌاحة الترف

 التعلٌمٌة...إلخ.

مجال سٌاحٌٌبامتٌاز وهذا التركٌز على تنمٌة المناطق األساسٌة القابلة و القادرة على أن تكون  -

لكون هناك مناطق بالوالٌة ال تصلح ألن تستقبل هذا النوع من النشاط و ذلك بسبب طابعها 

ٌمن ً المتمٌزة و التالمجاالت و علٌه ٌجب التركٌز على  اإلجتماعً و الثقافً و العمرانً ...إلخ.

 أن نحددها فً كل من :

و الوالٌة و التً تتركز بها جمٌع اإلدارات و المؤسسات كونها المدٌنة الرئٌسٌة فً مدينة قسنطينة :

، إضافة لكونها تضم المدٌنة القدٌمة و العدٌد من المعالم و الهٌاكل السٌاحٌة الهامة و أٌضا لكونها الهٌاكل

ٌة و لم و الهٌاكل السٌاحاالهتمام بالمعا -نظافتها  الحرص على : )طب تجاري بامتٌاز، و علٌه ٌجبق

 تطوٌر و ترقٌة التجارة و الخدمات التً بها.(  - ترمٌم و إعادة تأهٌل المبانً القدٌمة -تهٌئتها 

كون أنها مدٌنة ٌجب االستفادة من هذه المٌزة و هذا من أجل أن نطورها  الجديدة علي منجلي :المدينة 

حٌث ٌجب انجاز و نهٌئها لتصبح مدٌنة عصرٌة و متطورة تضاهً المدن العالمٌة الجدٌدة  و ننمٌها و

و مغاٌرة لتلك الموجودة بمدٌنة  عصرٌة لألعمال و التجارة هٌاكل سٌاحٌة و ترفٌهٌة و بناٌاتتشٌٌد 

نقل التً تربط ع و التمٌز. كما ال ننسى تطوٌر البنٌة التحتٌة و شبكة القسنطٌنة و هذا من أجل خلق التنو

 .بٌن المدٌنة الجدٌدة و مدٌنة قسنطٌنة

وابع و التً تشكل مع مدٌنة قسنطٌنة ما ٌغرف بالتجمع القسنطٌنً الكبٌر و تعتبر المدن التالمدن التوابع :

نا استغالل عٌن السمارة (،  -الحامة بوزٌان -دٌدوش مراد -التً تضم كل من ) الخروب و علٌه ٌجب عٌل

 الكبٌر من أجل جعله فضاء سٌاحً بامتٌاز.هذا المجال 

لذلك،  ؤهلٌاحً شرٌطة أن ٌكون ٌتمٌز بكونه مقار خاص باالستثمار الستحدٌد و تخصٌص ع -

 إمكانٌةو هذا من أجل الحفاظ علٌه و حسن تسٌٌره و حماٌته من سوء االستغالل  كما ٌجب

ئقا فً اال ٌصبح مشكل العقار ع حتىتجسٌد المشارٌع و الهٌاكل السٌاحٌة عل أرض الواقع، و 

 ذلك.
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تكثٌف الدعم المالً للمشارٌع السٌاحٌة شرٌطة أن ٌكون مراقب و عقالنً االستعمال، حٌث  -

ٌمس هذا الدعم البنٌة التحتٌة و الهٌاكل القاعدي،  و أٌضا بتقدٌم قروض استثمار فً ٌجب أن 

 القطاع السٌاحً.

حٌة حٌث ٌكون هذا المخطط مستقل عن مخططات انشاء مخطط خاص بالتهٌئة و التنمٌة السٌا -

 التهٌئة و التعمٌر شرٌطة أن ٌكون متناسق و المخططات الوطنٌة للتنمٌة.

تحسٌن و تطوٌر التكوٌن المتخصص فً السٌاحة و ذلك عن طرٌق فتح العدٌد من معاهد و  -

ً مدارس التكوٌن إضافة إلى تحسٌن نوعٌة التكوٌن و أٌضا فتح تخصصات مختلفة و  متنوعة ف

و االستفادة  هذا القطاع، و ال ٌوجد عٌب فً االعتماد عل خبرات الدول المتقدمة  فً هذا المجال

 منها.

تحسٌن نوعٌة الخدمات السٌاحٌة المقدمة و ذلك عن طرٌق وضع معاٌٌر جدٌدة بالنسبة للخدمات  -

 ؤسسات السٌاحٌة.المقدمة، و أٌضا القٌام بعملٌات تفتٌشٌة و مراقبة دورٌة للهٌاكل و الم

ث نقصد بها المناخ السٌاحً و الذي ٌجب علٌه التخلص من الكثٌر من تحسٌن البٌئة السٌاحٌة حٌ -

–االستقبال  احٌة مثل: )نقص الكبٌر فً الهٌاكلعملٌة التنمٌة السٌاألسباب و العوائق التً تعٌق 

ٌة  ري..(، و علٌه ٌجب فوص العارمة فً النشاط التجا -نقص و غٌاب هٌاكل الترفٌه و التسل

ٌة زٌادة فً عدد  الهٌاكل السٌاحٌة بمختلف أنواعها، االهتمام بتهٌئة و تطوٌر المساحات الخارج

 داخل المدٌنة، توفٌر الحماٌة و األمن و الراحة للسٌاح.

تطوٌر و تنمٌة التجارة و االقتصاد قسنطٌنة مع إعادة دمجها فً التجارة و االقتصاد الوطنً و  -

 .الدولً

فً عملٌة التنمٌة و التهٌئة  إشراكهاالجمعٌات المهتمة بالسٌاحة و و دعم و مساعدة تشجٌع -

ٌة داخل المجتمع و شرح السٌاح ٌة، كما ال ننسى إشراك المواطنٌن.و أٌضا القٌام بعملٌات توع

 علٌهم من فوائد مختلفة. سٌذرهللسكان أهمٌة النشاط السٌاحً و ما 

فً الصالونات الوطنٌة و  إشراكهاحً لقسنطٌنة و ذلك عن طرٌق السٌاالقٌام بتسوٌق التراث  -

ٌات  الدولٌة المختصة ضا القٌام بعمل اإلشهار و اإلعالم لمؤهالت و ًف هذا  المجال، و ٌأ

ً تزخر بها.  الكمونات الت

إنشاء بنك للمعلومات و اإلحصاءات السٌاحة خاصة بقسنطٌنة و بذلك تكون لدٌنا قاعدة بٌانات  -

 ٌها فً عملٌة التخطٌط و أٌضا التنمٌة و التهٌئة السٌاحٌة.نعتمد عل

اإلسراع بتنفٌذ البرامج و المشارٌع المسطرة و أٌضا تلك التً قٌد االنجاز و ذلك من أجل اعادة  -

 من اجل معرفة النقائص الحقٌقٌة للقسنطٌنة.تقٌم الوضع 
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نصب  –مثل: )درب السٌاح ٌاحٌة التً تزخر بها قسنطٌنة إعادة ترمٌم و تأهٌل المعالم الس -

 األموات...إلخ( و ذلك حتً ٌتسنى للسٌاح التمتع بها فً ظروف مرٌحة.

فً الحفاظ علٌها  اإلسراعدٌمة و هذا من أجل ات الترمٌم على مستوى المدٌنة القإعادة بعث ورش -

 ألنها مهددة باالنهٌار فً أي لحظة.

الممدن العالمٌة من أبراج و و انجاز هٌاكل سٌاحٌة عصرٌة و متطورة كتلك الموجودة فً  إنشاء -

 متاحف و فنادق...إلخ.

الحظائر الخاصة بالتسلٌة بمختلف أنواعها و اختصاصاتها. وهذا لكون المجال  انجاز العدٌد من -

 مؤهل لذلك.القسنطٌنٌ

ثقافة العربٌة ألنها ستكسب قسنطٌنة فً تطبٌق برامج و مشارٌع قسنطٌنة عاصمة ال اإلسراع -

 العدٌد من الهٌاكل و المؤسسات.

و الحرفٌة، و ذلك بإنشاء و رشات و هٌاكل مختصة فً ذلك، اع الصناعات التقلٌدٌة طتطوٌر ق -

ضا تصدٌرها إلى الخارج بتحسٌن إضافة  إلى تسوٌق المنتجات التقلٌدٌة نحو المدن األخرى و ٌأ

 نوعٌتها. 

ناجحة إال إذ كانت كل القطاعات و المٌادٌن  تحقٌق تنمٌة سٌاحٌةال ٌمكننا ه نكما ال ننسى أ -

األخرى متطورة و نامٌة، و علٌه ٌجب علٌنا أٌضا بتوٌرالقطاعلذات األخرى مثل النقل، 

 التجارة، الخدمات، الصناعة...إلخ.

ٌات و الحلول المقترحة من أجل تنمٌة و تطٌر قاع السٌاحة بقسنطٌنة هو مرهون  إن تطبٌق هذه التوص

ىكما أنه ال ٌمكن أن تنجح هذه الحلول إذ لم تتضافر بإرادةالمسئولٌن و المستثمرٌن أوال و المواطنٌن ثانٌا.

قطاعات و أٌضا أن تمس جمٌع الجهود و أن تكون التنمٌة كما ذكرت سابقا شاملة لجمٌع المٌادٌن و ال

 المناطق.
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I.  منطقة األقواس الرومانية اقتراح تهيئة: 

 

 مقدمة المشروع:

بعد معاٌنة المواقع األثرٌة لمدٌنة قسنطٌنة و مالحظة مدي اإلهمال الذي تعٌشه هذه األخٌرة، قررنا  

و داللتا علً التارٌخ الحافل  اعراقتنتهٌئة إحدى المواقع األثرٌة التً تعتبر من أجمل المواقع و أكثرهم 

بالحضارات الذي عاشته المدٌنة، وٌتمثل هذا الموقع فً األقواس الرومانٌة  الشاهدة علً قٌام الحضارة 

ً شٌدت آنذاك لتزوٌد المدٌنة بالمٌاه وقد اخترنا هذا الموقع لألسباب التالٌة:  الرومانٌة فً المدٌنة ، والت

 عرفة إهمال كبٌر مواقع الهامة والعرٌقة بالمدٌنةإعادة االعتبار إلحدى ال ً  الت

  الموقع الممٌز لهذه األقواس الرومانٌة الًت تقع فً قلب مدٌنة قسنطٌنة )بالقرب من المحطة

 الشرقٌة و مقابلة للفندق الفاخر مارٌوت( والذي سٌحسن من المنظر 

 طريقة تصميم المشروع:

وهً منطقة تتوفر علً عدة مؤهالت أهمها تموقعها هكتار  0نطقة الدراسة علً مساحة شاسع تتربع م

 الجٌد فً قلب المدٌنة و سهولة الوصول إلٌها  و ضعف االنحدارات إضافة لكونها موقعا اثرٌا .

منطقة بإنجاز موقف سٌارات ٌكون مدخلها فً الجهة الشرقٌة بمحاذاة محطة حٌث اقترحنا تهٌئة ال

ة عامة تسمح لزوار بإلستمتاع بالحدٌقة المجهزة بنفورات و مقاعد المسافرٌن إضافة إلً إنجاز حدٌق

ٌلٌة إضافة إلً فضاء مخصص للعب األطفال واالستمتاع أٌضا بروعة و جمال األقواس  للجلوس وإنارة ل

الرومانٌة التً تضفً سحرا علً المكان، كما خصصنا مساحة أخري لبعض المحالت و الدكاكٌن  وهذا 

ً تقدم عدة خدم  ات تخدم رواد الفضاءالت

 حالة الموقع :

إن حلة و وضعة الموقع هً جد متدهورة و سٌئة، حٌث أنها فً طً النسٌان رغم قٌمتها التارٌخٌة، و 

أٌضا لموقعها المتمٌز، إال أن السلطات و الجهات المسؤولة لم تولً له االهتمام و ال حتً بأبسط 

 العملٌات و التدخالت البسٌطة.
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 ( : حالة المنطقة األثرٌة )األقواس الرومانٌة(62الصورة رقم )                        

 

 6492المصدر : عمل مٌدانً 

 

 ( : منطقة األواس الرومانٌة69الصورة رقم )                         

 

 6492: عمل مٌدانً  المصدر                                                                       

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة:

ً  فراغاإلقتصاد الوطنً الجزائري ٌعٌش حالة من الضعف و ال أصبحلقد   خصوص بعد األخٌر اآلونةف

الشًء الذي ٌدفعنا إلً تنمٌة القطاع السٌاحً الذي العالمٌة ، األسواقالتً مست  االقتصادٌة األزمة

ما الوطنً و التنمٌة المحلٌة و  االقتصادضرورة ال محال منها لما له من عائدات و فوائد علً  أصبح

لشغل ،كما ٌساعد علً تحسٌن الوجه امناصب ل هو خلق عملة الصعبةلل هكجلب وفٌرة تإٌجابٌاله من 

 والتعرٌف بثقافة وتقالٌد البالد. األثرٌةالجمالً للبالد بحماٌة البٌئة و المواقع 

الشرق و عاصمته اإلدارٌة و  لمترو بووعن والٌة قسنطٌنة عاصمة الشرق الجزائري والتً تمثل 

 علٌها و الشعوب الحضاراتالثقافٌة و العلمٌة و بحكم تارٌخها العرٌق و الطوٌل وتعاقب  ، االقتصادٌة

عظمة الخالق بمنحها غنى  تجلت، كمً زبامتٌاكسبت ثراء اثرٌا وثقافٌا جعل منها مدٌنة تارٌخٌة 

ً اإلرث المعماري  أنفة المنتشر علً بلدٌاتها، دون طبٌعً تصدره صخرها العتٌق وغاباتها الكثٌ ننس

 الذي توارثته الحضارات و الذي ٌاسر قلوب الناضرٌن بروعة هندسته و تنوعه.

، ووجهة سٌاحٌة بامتٌازقطبا سٌاحٌا مدٌنة  أيتجعل من  أنكل هذه الكومونات و المؤهالت بإمكانها 

ذي ٌعانً منه القطاع السٌاحً بوالٌة قسنطٌنة و حظ المستوي المتردي الرائدة، لكن عوض ذلك نال

إلٌها  آلتالمزرٌة التً  الوضعٌةكذي حالة اإلهمال و سوء التسٌٌر التً تعٌشها معظم مؤسساته و 

المدٌنة القدٌمة التً تعٌش  أزقةالصخر العتٌق و  أصابتالتً  التلوثو درجة  األثرٌةبعض المعالم 

فً  إلزالةالوالٌة  أنمن طرف الدولة إال  المبذولةعن الهٌاكل السٌاحٌة و رغم الجهود  أما، االنهٌار

ً ٌعرف هذا المجال ضعف  حاجة ماسة لهذه الهٌاكل خصوصا الفنادق السٌاحٌة ولٌس الحضرٌة كم

 الذي ٌعتبر اقوي وسٌلة جذب لسٌاح. السٌاحً فً التكوٌن السٌاحً وركودا فً اإلشهار كبٌر

ً الشعراء و  الطالمعلً مصٌر السٌاحة فً المدٌنة التً عٌة تدعو إلً القلق ال محال هذه الوض تغن

وتفرض علٌنا ضرورة إٌجاد حل عاجل للحد من الخمول و الركود، لتسترجع قسنطٌنة الكتاب بجمالها 

عض الذي ٌدفع بنا إلً وضع ب األمرمدٌنة الهوا كمً ٌحلو لشعراء تسمٌتها مكانتها السٌاحٌة،  أو

علً  األمرالمنظور السٌاحً علً المستوي المركزي وتسهٌل نحو تغٌٌر  أساساالتً تتجه  االقتراحات

و التركٌز علً التكوٌن السٌاحً ورفع من  األمن، وإرجاع األجانب أوالمستثمرٌن سواء المحلٌٌن 

 مستوي الفكر السٌاحً لدي المواطنٌن وعمل دعاٌة سٌاحٌة و إشهار ٌلٌق بسمعة المدٌنة.

ٌعطً دفعة جدٌدة و  أنبإمكانه تجمع هذه العوامل قد ٌؤدي إلً تفعٌل و تنشٌط القطاع السٌاحً الذي 

صورة الجزائر دولٌا وإعطائها مكانتا مرموق بٌن الجزائري، و تحسٌن  االقتصاد الزدهارونفس جدٌد 

 الدول. 

 

   

 

 















 : الخالصة

ٌة القطاع السٌاحً أصبح ضرورة  حٌث  و التً فً طرٌق النمو، ةالنامٌفً رؤٌة الدول ال محال إن تنم

 اكبر عدد من الفرص يباالحر أوكبر عدد من السٌاح ا استقطابتعٌش سباق و تنافسا من اجل  أصبحت

من السٌاح و التً تعود علً قطاع السٌاحة  الفوائد العدٌد التً ٌعود بهاو  تالعائداوهذا راجع إلً وفرة 

بحٌث ٌمتص العمالة العاطل كونه ٌعتمد خصوص قطاع التشغٌل ، ةبالفائدمختلف القطاعات االخري 

ٌة ، اآلالتو لٌس  األشخاصعلً خدمات  إضافة إلى كل هذا فهو ٌساعد على حماٌة البٌئة والمواقع األثر

خارج الوطن ما ٌعطً صورة شاملة لها وبطاقة فنٌة تعرٌفٌة  ونشر الممٌزات الثقافٌة للمنطقة داخل و

ً   قسنطٌنة منطقة فً االجتماعٌةو  االقتصادٌةفً دفع قطاع التنمٌة  حاسمكمً لسٌاحة دور ، عنها الت

تملك مجموعة من  كمًوالثقافٌة والعلمٌة، االقتصادٌةوعاصمته الشرق الجزائري  لمترو بوتعد 

 تأسرمناظر ساحرة بالن تكون قطبا سٌاحٌا بارزا، و هذا لتمٌزها  تأهلهاالًت  و الكوموناتالمقومات 

الكثٌفة  غاباتهاذلك  زٌادة على ،العتٌق وأخادٌد الرمال وشالالته هاٌتصدرها صخرقلوب الناضرٌن التً 

بتارٌخ  امتٌازهاإضافة إلى المحٌط بها  المنتشرة عبر بلدٌاتها وكذا حدائقها وبحٌراتها ومختلف الجبال

ثقافٌا معمارٌا ممٌزا ٌعبر  إرثٌاو تنوعا ما اكسبها تارٌخا حفال  الحضاراتوالً و تعاقب بت امتاز، عرٌق

أكبر الجامعات على  الحتوائهامع وجود سٌاحة ثقافٌة بها وذلك  سكانها، أصالةالمنطقة و  أصالةعن 

كما أنها تتوفر غلى هٌاكل    التراب الوطنً وكذا مراكز ثقافٌة مختلفة تعكس المستوى الثقافً لها.

ترفع من قٌمة  أنكل هذه المقومات من شانها  شبكة طرقات ......إلخ  وكاالت سٌاحٌة، استقبال، مطاعم،

ٌاح الراغبٌن فً  نالحظ و عكس التوقعات لكن ، و التارٌخٌة األصٌلةعٌش المدٌنة المنطقة لتكون قبلة الس

قبل النسٌان من من جراء اإلهمال و المستوى المتردي الذي ٌعانً منه القطاع السٌاحً بمنطقة قسنطٌنة 

ٌة تدهور كبٌر فً الشئ الذي ادي إلً  ،و هذا راجع إلً سٌاستها السابق السلطات  مختلف المعالم األثر

 ، النضرٌن  ًمرئامام  تالشً مبانٌهاالتً ت الصخر العتٌق والمدٌنة القدٌمة ودرجة التلوث التً أصاب

 ٌةالترفٌه هاهٌاكل معظم جراء  الحرائق وإتالف  من إضافة إلى تراجع النطاقات الخضراء بها

ٌة  بشتى، مقارنتا االستقبالأما فٌما ٌخص الهٌاكل السٌاحٌة فنجد نقص فً هٌاكل  المتواجدة. المدن السٌاح

ً  ،و كذي المطاعم المصنفةسواء المحلٌة او الدولٌة  كما نالحظ ضعف كبٌر فً التكوٌن السٌاح

على  و الخوف  القلقكل هذا ٌجعلنا فً حالة من  واإلشهار بهذا القطاع وأٌضا فً التوعٌة بأهمٌته.

هذه الحلول تتجه  وتفرض ضرورة إٌجاد حلول عاجلة للحد من هذا اإلهمال، مصٌر السٌاحة بقسنطٌنة

وحتمٌة تشجٌع ، و ضرورة أساسا نحو تغٌٌر المنظور السٌاحً على المستوى المحلً والوطنً

امن  ضمان وعنصر و ه أهم ضمانكمً ال ننسً ضرورة ص، السٌاحً بنوعٌه العام و الخا االستثمار

قوة  األخرعلً اإلشهار السٌاحً الذي ٌعتبر هو  أكثروسالمة السٌاح ، و العمل البالد و سالمة سكانها 

  آخريمجاالت  عدة  وو تدعٌم البنً التحتٌة التً تخدم السٌاحة جذب لسٌاح و كذلك التكوٌن السٌاحً 



ٌقٌة و وبالتالً ، وتكون لها مكانة مرموقة محلٌا ووطنٌا للسٌاحأخٌرا نأمل أن تتحول قسنطٌنة إلى قبلة حق

الوطنً و بعثه من جدٌد للخروج  االقتصادتكون للسٌاحة مساهمة فعلٌة فً تنمٌة ل من مؤهالتها االستفادة

جهود الجمٌع والرغبة الفعلٌة فً تطوٌر  بتضافروهذا لن ٌكتب له النجاح إال  ،و من الركود  األزمةمن 

دون نهاء و إنجاز للمشارٌع و تحلً المواطنٌن بالوعً السٌاحً لتشرٌعات و كذي إ احتراممن  ، القطاع

ً دور الدولة فً وجوب التسهٌل و إٌجاد حلول    السٌاحٌة. االستثماراتلق بجمٌع عٌت فً ماان ننس



 

 

 

 

 المصادر و المراجع



 :المصادرقائمة 

 المذكرات

  21محمد الصغير غانم، مجلة العلوم السياسية اإلنسانية، قسنطينة عبر تاريخها القديم العدد ،

 231م، ص2111

 امينة بن ماجات مذكـرة لنيـل شهـادة مـاجستيـر في التهيئـة اإلقليميـة و التنميـة المحليـة 

 عزيزة بوعافية التنمية السياحية في والية ميلة 

  دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات  –د. محمد الهادي لعروق، مدينة قسنطينة

 31، ص.  2191الجامعية ، بن عكنون الجزائر، 

 

  سعودي يمينة، الحياة األدبية في قسنطينة خالل الفترة العثمانية، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير

 .21م، ص  1003- 1002في األدب الجزائري القديم، 

 المديريات

 مديرية الثقافة للوالية قسنطينة 

 مديرية البناء و التعمير لوالية قسنطينة 

 الدليل السياحي لوالية قسنطينة 

 مديرية السياحة و الصناعات التقليدية و التهيئة الحضرية 

 متحف سيرتا، قسنطينة 

 محافظة الغابات لوالية قسنطينة 

 مديرية النقل لوالية قسنطينة 

 : االنترنتمواقع 

  األنترنت:http://cirta.awardspace.com 

 موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

 http://www.andt-dz.org 

 

http://cirta.awardspace.com/


 

 

 

 

 المالحق



الجمهوريـــة الجزائـريـة الديـمقراطيــة الشعبيـــــة  

 وزارة التهيئة العمرانية، السياحـة والصناعــة التقليديـــة

Wilaya de Constantine                                                                                    والية قسنطينة 

Direction du tourisme  et de l’artisanat                              مديرية السياحة و الصناعة التقليدية       
 

 

 وضعية العمليات الخاصة بقطاع السياحة و الصناعة التقليدية

 في إطار المخطط الخماسي للفترة4112-4112 و 4102-4101

 

 

 

 

-4102 جانفي  -  

 



 وضعية العمليات الخاصة بقطاع السياحة و الصناعة التقليدية

 في إطار المخطط الخماسي للفترة4112-4112 و 4102-4101

استفادت والية قسنطينة في قطاع السياحة و الصناعة التقليدية من  4102-4101و  4112-4112في إطار البرنامج الخماسي للفترة 

( عمليات حسب الجدول التالي :01عشر )  

 

 المالحظة 

الوضعية 

المالية 

 للمشروع

الوضعية 

الفيزيائية 

 للمشروع 

 

مدة 

 االنجاز

 

 رخصة البرنامج 

 

 رقم العملية 

 

 اسم العملية

 

 الفترة

 

بتاريخ  11110220من خالل المراسلة رقم  -

المديرية العامة –لوزارة المالية  00/10/4102

و التي بموجبها تم إعالننا بغلق العمليتين في  -للمالية

 إطار الحصيلة 

 00/04/4112الموقوفة بتاريخ السنوية 

من خالل مراسلة السيد الوالي لوالية قسنطينة للسيد -

المسجلة تحت رقم  -الجزائر–المدير العام للمالية 

يطلب من خاللها  10/10/4102/ا/ع بتاريخ  4210

المحافظة على العمليتين وفقا لقرار الوزير االول خالل 

 .42/10/4102زيارته لوالية قسنطينة بتاريخ 

0,14% 00% 
42 

 شهرا
70.000.000 NF5.421.3.262.125.07.01 

دراسة و انجاز  /0

لمتحف للصناعة 

 التقليدية

4112-4112 

 

 

 

0,40% 00% 
42 

 شهرا
162.500.000  NF5. 421.3.262.125.07.02 

دراسة و انجاز  /4

دار للصناعة 

 التقليدية

 طلب إعادة تقييم المشروع لتغطية مايلي :-
 *شطر إلزامي من الصفقة 

 *التجهيز بمبلغ 

*هناك أشغال إضافية وتكميلية أنجزت من طرف 

20.20 % 20.42% 
00 

 شهرا
100.000.000 ND5.834.2.262.125.05.06 

/ دراسة و 0

انجاز مقر 

لمديرية السياحة 



المقاول لم يدفع أجرها بعد، ستكون موضوع 

لملحق للصفقة المبرمة والتي تبقى رهينة إعادة  

 التقييم. 

 

 مع سكن وظيفي 

(ANDT) عرض مكتب الدراسات 

للمرحلة الثالثة و األخيرة من الدراسة بعد رفع 
للتحفظات على مستوى المجلس الشعبي الوالئي و هذا 

.00/10/4102يوم   

  

 شهرا12 100% 05.90%

 

02.111.111 

 

 

NK5.421.1.262.125.10.01. 

 

المخطط /دراسة 0

التوجيهي للتهيئة 

 السياحية

 

 

 

 

4101-4102  

 

منح مؤقتا المشروع لمكتب الدراسات   

 (ANAAT) 

*مشروع الصفقة صودق عليه من طرف لجنة 

4102ديسمبر00الصفقات العمومية يوم  

* الدراسة متوقفة هذا بسبب عدم موافقة مصالح  

 الفالحة و الغابات على األراضي المقترحة للتهيئة

شهرا00 00% 2,09%  

 

02.111.111 

 

 

 

NK5.421.2.262.125.11.01. 

 

 

/دراسة من اجل 4

مناطق  10تهيئة 

للتوسع السياحي 

:جبل الوحش 

 ،المريج و شطابة

بزواغي  42/12/4102اختيار األرضية يوم *

 ZENITHبجوار قاعة 
*طلب تغيير التسمية الخاصة بالمشروع تم 

 40/01/4102الموافقة عليها بتاريخ 
* إيداع دفتر الشروط على مستوى لجنة الصفقات 

تبعا لإلرسالية رقم  42/12/4102الوطنية بتاريخ 

 .40/12/4102بتاريخ  222

* المصادقة على دفتر الشرط بتحفظات وفق 

شهرا42 00% 00%  1.550.000.000 NK2.240.0.424.042.02.14 

/دراسة و انجاز 0

و تجهيز قرية 

للفنون و 

الصناعة التقليدية 

 بقسنطينة



 24إرسالية الوزارة الوصية المسجلة تحت رقم 

 .04/10/4102بتاريخ 

تم تجميد العملية وفق تعليمة السيد الوزير * 

األول وفقا لإلرسالية وزارة المالية تحت رقم 

  12/10/4102بتاريخ  2010
 

شهرا 01 00% 00%  0.111.111 5.172.1.262.125.13.01. 

/دراسة النجاز 2

مركز للصناعة 

التقليدية بديدوش 

 مراد.

تم تجميد العملية وفق تعليمة السيد الوزير * 

األول وفقا لإلرسالية وزارة المالية تحت رقم 

12/10/4102بتاريخ  2010 شهرا 01 00% 00%   0.111.111 5.172.1.262.125.13.02. 

/دراسة النجاز 2

مركز للصناعة 

التقليدية 

 بالخروب.

تم تجميد العملية وفق تعليمة السيد الوزير * 

األول وفقا لإلرسالية وزارة المالية تحت رقم 

12/10/4102بتاريخ  2010 شهرا 04 00% 00%   2.000.000 
                            

NK5.834.1.262.125.10.04.    

/ دراسة النجاز 2

و تجهيز مركز 

لإلعالم و التوجيه 

 السياحي 



 *أستهلك المبلغ في عملية اإلشهار للمشروع
 

شهرا 10 00% 43,88%   2.500.000 NK5.421.1.262.125.10.02 

/ دراسة لترميم 0

درب السياح على 

مستوى مغارات 

 الرمال

مقرر التراضي البسيط مع الشركة العمومية  منح*

SAPTA 00/04/4102بتاريخ  022تحت  رقم 
* المصادقة على الصفقة من طرف المراقب المالي 

 .12/10/4102بتاريخ C/202تحت رقم 

* منح عملية المتابعة عن طريق التراضي البسيط 

بتاريخ 041تحت رقم  CTTPلمكتب الدراسات 

40/12/4102  
* مشروع الصفقة على مستوى اللجنة الوالئية 

 للمصادقة.

  

1.15% 00% 
00 

 شهرا
600.000.000 NK5.421.1.262.125.02.00. 

/ دراسة و 0

ترميم درب 

 السياح

 

 

 

 

 

 

 



Liste des Hôtels de la Wilaya de Constantine  Année 2016 

N° Nom de l'établissement Nom du propriétaire Adresse de l'établissement /tel-Fax 

Capacité 
Catégorie de 

classement 

Nombre d'emplois 

Observation 

chambres lits total permanents 

1 HOTEL MARRIOTT 
SIH 

(SECTEUR PUBLIC 

OUED RHUMEL,CITE DES ARCADES ROMEINES- 
CONSTANTINE- 

TEL ;031/63/10/01 
Fax :03163/10/09 

081 061 
5* 
 

382 06  

2 HOTEL EL KHAYEM 

SARL 
Hôtel   el  khayem  

(SECTEUR PRIVE) 
 

UV1 ALI MENDJELI NOUVELLE VILLE 
Tel/fax : 031/74/42/20 

e-mail : hotelkhayem@yahoo.com 
125 226 

4* 

 
74 20 

 

3 HOTEL PANORAMIC 
EGT Est 

(SECTEUR PUBLIC) 

59 AVENUE AOUATI  MUSTAPHA 
CONSTANTINE 

031929303/031921876 
  panoramic.25@hotmail.com 

www.egt-est.com 

72 144 4* 1 98 
Hôtel  fermé  pour 

rénovation et 
modernisation 

4 HOTEL HOCINE 
SNC TOURISME FRERES 

BOULEFKHAD 
(SECTEUR PRIVE) 

UV 7 LOT N° 17,18  NOUVELLE  VILLE  
ALI - MENDJELI    -  EL – KHROUB -     

 tel /031677538/031677070 

fax/031677171 
contact@hotel-hocine.com  

www.hotel-hocine.com 

99 156 
4*  

 
150 150 / 

5 HOTEL ARC EN CIEL 2 

SARL RAMDANI 
Abdelkrim 

(SECTEUR PRIVE) 
 

ROUTE NATIONALE 

N° 20 
  EL KHROUB 

031797152/031797151 

Fax : 031797154 
  ramdani@hotel-arcenciel.dz 

hotelaec@yahoo.fr  
www.hotel-arcenciel.dz 

67 160 4* 60 / / 



6 HOTEL ARC EN CIEL 1 

SARL 
RAMDANI Abdelkrim 

(SECTEUR PRIVE) 
 

ROUTE NATIONALE N° 20 -   EL KHROUB 
Tel 031797148/ Fax :031797149 

 ramdani@hotel-arcenciel.dz 
hotelaec@yahoo.fr  

www.hotel-arcenciel.dz 

70 150 3*  50 / / 

7 GRAND HOTEL CIRTA 
EGT Est 

(SECTEUR PUBLIC) 
 

01, RUE RAHMANI  ACHOUR 
CONSTANTINE 
031929364/ 

031929428 Cirta.25@hotmail.com 
www.egt-est.com 

76 120 3*   6 94 

 
Hôtel  fermé  pour 

rénovation et 
modernisation 

 

8 HOTEL NOVOTEL 
SIEHA SPA 

(SECTEUR MIXTE) 

SQUARE HADJ- ALI  Centre Ville 
CONSTANTINE 25000 

031992000/031641244 

 H6492@accor.com 
www.accor.com 

117 250 3* 88 01 
Partenariat avec les 

étrangers 

9 

HOTEL IBIS 
 

 

 

 

SIEHA SPA 
(SECTEUR MIXTE) 

SQUARE HADJ ALI   Centre Ville 
CONSTANTINE 25000 

031992000/ 
031641244 

H6491@accor.com 
www.accor.com 

172 212 3* 60 01 
Partenariat avec les 

étrangers 

10 HOTEL EL BEY 
SARL 

HOTEL EL BEY 

101 lot ghazi onama constantine 
Tel : 031621111 
Fax :031621177 

59 102 3*  26 26 
 

11 HOTEL ERRAFIE SARL HOTEL ERRAFIE 

UV 7 2eme tranche 

N15 NOVELLE VILLE ALI Mendili 
Tel/031824296 

Fax/0318234 

08 01 3* 02 / / 

12 HOTEL DES PRINCES 
SARL Héri tiers CHABANI 

(SECTEUR PRIVE) 

29, RUE ABANE  RAMDANE 
CONSTANTINE 

031912756/031912771/031912625/031912658 

Hotel_des_princes@yahoo.fr 

43 60 2* 00 16 / 



13 
HOTEL AIN EL BEY (EX  

MARHABA) 

sarl  euro japon 

rés idence 
hôtel  el  bey 

(SECTEUR PRIVE) 

AEROPORT MOHAMED BOUDIAF 
AIN EL BEY  CONSTANTINE 031810038/ 

031810037 hotel_elbey@yahoo.fr 

74 160 
2*  
 

37 37 
L’hôtel propriété de 

la Wilaya (location) 

14 HOTEL EL MAGHREB 
SARL HOTEL EL 

MAGHREB KAHLOUCH 
ET ASSOCIES  

RUE ASSLAH HOUSSIN N° 12 CONSTANTINE 

TEL : 031874999 19 32 2* 05 05 
 

15 LE GRAND HOTEL 

SARL Groupe KACIMI et 

BENZAMOURI et 
KERMANI 

(SECTEUR PRIVE) 

02,  RUE LARBI BENMHIDI 
CONSTANTINE 

031642201/031944464 
59 71 1*  11 11 / 

16 HOTEL BEN M'HIDI 

SARL Groupe KACIMI et 
BENZAMOURI et 

KERMANI 
(SECTEUR PRIVE) 

01, RUE LARBI BEN M'HIDI 

CONSTANTINE 
031642199/031642199 

44 51 1* 08 08 / 

17 HOTEL CENTRAL 
SARL Ouahmed et Saadi 

(SECTEUR PRIVE) 

19, RUE HAMLAOUI 

CONSTANTINE 
031641321 

29 31 
Non classé 

 
2 6 

Hôtel  Fermé décision 

N° 16/578 du 
09/03/2016 

18 HOTEL HOUB EL KHEIR 
Deraadj achour 
(SECTEUR PRIVE) 

STATION MULTI SERVICES 
17 JUIN 

CONSTANTINE 

031612680/031612680 

23 56 Non classé 10 10 / 

19 HOTEL YOUGHOURTA 
SARL ouahmed et saadi 

(SECTEUR PRIVE) 
 

13, RUE MERIEM BOUATOURA 

CONSTANTINE 
031641263 

29 35 Non classé 6 6 

Hôtel  Fermé décision 

N° 16/577 du 
09/03/2016 

20 HOTEL SIDI LAKHDAR 
Kharoua djami la 

(SECTEUR PRIVE) 

06, RUE SIDI LAKHDAR 
CONSTANTINE 

031949606/031949606 
24 48 Non classé 2 4 

Hôtel  Fermé décision 
N° 16/579 du 
09/03/2016 

21 HOTEL EL MOUNTAZEH 

Gadouchi  mohamed 

lamine 
(SECTEUR PRIVE) 

AVENUE EL AMIR ABDELKADER 
 EL KHROUB 
031968633 

15 30 Non classé 5 5 / 



 

22 HOTEL EL HAWA TALK 
ZABOURI YAZID 

(SECTEUR PRIVE) 

88, RUE LARBI BEN M'HIDI 
CONSTANTINE 

031946233/031940480 
54 101 Non classé 8 8 / 

23 HOTEL EL AURES 

MOKHTAR  fatiha  Ep 

Messaoudi 
(SECTEUR PRIVE) 

02, RUE BETCHINE AHMED 
CONSTANTINE 

031641354 
13 20 Non classé 1 3 

Changement 
d’activité 
(dortoir)   

24 HOTEL CYRNOS 
Zaghib ahmed 

(SECTEUR PRIVE) 

10, AVENUE KITOUNI ABDELMALEK 
CONSTANTINE 

031933705 

17 34 Non classé 2 2 
Hôtel  Fermé décision 

N° 014/90 du 

16/01/2014 

25 

HOTEL                                 
   EL GHARIOUN 

 

 

Gadouchi  abou el  -
kacimi 

(SECTEUR PRIVE) 

38, MUSTAFA BEN BOULAID - EL KHROUB 

031968633 
17 34 Non classé 6 6 / 

    

1535 2579 

 

  

 



 

 

 

 

 الفهارس



 
 فهرس األشكال

 رقم الشكل عنوان الشكل رقم الصفحة

 13 3102توزيع الفنادق حسب الطابع لسنة  13

 13 3102توزيع الفنادق حسب الطابع لسنة  13

 11 3102-3102تطور الحضيرة الفندقية بالجزائر بين  11

 13 3102توزيع الفنادق حسب الطابع القانوني لسنة 13

 10 3102توزيع الفنادق حسب الطابع القانوني لسنة 13

 10 3102-3102تطور الحضيرة الفندقية ما بين  10

 10 3102توزيع عدد االسرة حسب الطابع لسنة  10

 10 3102توزيع عدد االسرة حسب الطابع لسنة  10

 10 3102 -3102تطور عدد األسرة بين  10

 31 3102-3102دخول السياح للجزائر سنة  10

 33 3102-3102خروج المواطنين المقيمين سنة  10

 33 3102عدد  الفنادق حسب التصنيف لثالثي األول  00

 31 3102عدد  الحرفيين المسجلين خالل الثاالثي األول لسنة  311

 33 توزيع الحرفيين المسجلين حسب البلديات 313

 30 تطور عملية تسجيل الحرفيين 313

 30 تطور عملية التشغيل في قطاع الصناعات التقليدية 311

 

 



 فهرس الصور

 لصورةرقم ا عنوان الصورة رقم الصفحة

 13 شعارات جودة السياحة الجزائرية 11

 13 مدخل مدينة تيديس 00

 11 جسر باب القنطرة 00

 13 الجسر العمالق صالح باي 01

 10 جسر سيدي راشد 01

 10 جسر مالح سليمان 03

 10 جسر الشالالت 03

 10 جسر الشيطان 03

 10 موقع الجسور بقسنطينة 01

 31 درب السياح 03

 33 ضريح ماسينيسا 00

 33 ضريح يوليوس 00

 31 تمثال اإلمبراطور قسطنطين 00

 33 مقبرة ميغالتية 00

 30 مسجد االمير عبد القادر 01

 30 مسجد سوق الغزل 03

 30 مسجد سيدي لخضر 03

 30 الزاوية الرحمانية 01

 30 غابة جبل الوحش 03

 31 بنايات تم ترميمها                     333

 33 عملية تأهيل مساكن المدينة 333



 33 مدخل مقر الوالية سابقا 330

 31 قاعة الزينيت 330

 33 متحف الفن و التاريخ 330

 30 قصر الثقافة بعد عملية التأهيل 330

 30 تأهيل جسر سيدي راشدعملية  330

 30 قصر العدالة المزمع انجازه 330

 30 حالة المنطقة األثرية )األقواس الرومانية( 330

 30 منطقة األواس الرومانية 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الجداول

 جدولرقم ال الجدولعنوان  رقم الصفحة

 13 3102و الليالي في المؤسسات الفندقية نهاية  عدد الوافدين 10

 13 لحـواجــز المــائيــة فـي واليــة قـسـنـطـيـنــة 03

 11 قـسـنـطـيـنـيـــة ةالجمعيــات الثقـافيــة بـواليــأنـــواع  00

 13 فنادق مدينة قسنطينة 00

 10 عدد و اصناف الوكاالت السياحية 00

 10 االستثمارية في قطاع السياحةعدد المشاريع  331

 10 المشاريع المبرمجة و التي تم إنجازها 333

 10 المشاريع المبرمجة  و التي هي في قيد االنجاز 333

 10 المشاريع المبرمجة مستقبال لقطاع السياحة بالوالية 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المخططاتفهرس   

 رقم الخرائط المخططعنوان رقم الصفحة

 13 مخطط تهيئة المنطقة األثرية " األقواس الرومانية"  330

 13 مخطط تهيئة المنطقة األثرية " األقواس الرومانية" الجزء األول 313

 11 مخطط تهيئة المنطقة األثرية " األقواس الرومانية" الجزء الثاني 311

 13 مخطط تهيئة المنطقة األثرية " األقواس الرومانية" الجزء الثالث 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1____________________________________________________  اٌّمعِخ اٌؼبِخ    

 : مفاهيم و اسس نضرية حول السياحةالفضل االول

 2  الفصل_______________________________________________ مقدمة     

 7 ______________________________________________ : اٌكُبزخ ِفهىَ .1

 7 _______________________________________________ :اٌكبئر فَرؼؽ .2

 8 _____________________________________ :رطىؼھب وِؽازً بزخُاٌك ٔهأح .3

 9 ______________________________________________ :بزخُاٌك أصٕبف .4

 01 ___________________________________________________ :خُواٌّسٍ  خُاٌعاضٍ  بزخُاٌك .1.4

 01 ________________________________________________________ :خُاٌطبؼخ بزخُاٌك .2.4

 11 _______________________________________________ :بزخٌُك أٔىاع .5

 01 _______________________________________________ : خُاإلقزدّبِ و خُهُاٌزؽف بزخُاٌك .0.1

 01 __________________________________________________________:خُاٌثمبف بزخُاٌك .2.1

 00 __________________________________________________________ :خَُٕاٌع بزخُاٌك .5.3

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI ________________________________:ُخاإلقزهفبئ أو خُاٌؼالخ بزخُاٌك .5.3

 00 ________________________________________________________:خُبظَاٌؽ  بزخُاٌك .3.3

 00 ________________________________________________ :اٌّغبِؽاد و  االوزهبف بزخُق .5.3

 02 _________________________________________________ :االخزّبػُخ االرصبالد بزخُق .7.3

 02 ______________________________________________________ :األػّبي ؼخبي بزخُق .8.3

 02 ________________________________________________________ :اٌّإرّؽاد بزخُق .9.5

 02 ___________________________________________________ :اٌطبصخ إٌّبقجبد بزخُق .10.5

 02 _______________________________________________________ :خَؽَاٌزصى  بزخُاٌك .11.5

 02 _______________________________________________________ :خَاٌزدبؼ بزخُاٌك .3..1

 01 ________________________________________________________ :خَاٌؼكىؽ بزخُاٌك .13.5

 01 ________________________________________________________ : قُبزخاٌزدىاي .15.3

 15 ___________________________________________ : اٌكُبزُخ اٌّمىِبد .5

 01 _______________________________________________________ :اٌطجُؼُخ اٌّمىِبد .1.5

 01 ______________________________________________________________:إٌّبش .1.1.5

 01 ________________________________________________:اٌّبئُخ واٌّكطسبد اٌهىاغئ .1.5..

 01 _____________________________________________________________ :اٌهّف .5.1.5

 01 _______________________________________________________ :اٌطجُؼُخ إٌجبربد .5.1.5

 01 ____________________________________________ :اٌغىو وؼَبظخ اٌّؽخبُٔخ اٌهؼبة .3.1.5

 01 __________________________________________________ :اٌزبؼَطُخ األثؽَخ اٌّمىِبد .5..

 01 ________________________________________________________ :اٌثمبفُخ اٌّمىِبد 1.3

 01 ________________________________________________________ :اٌسعَثخ اٌّمىِبد .3.

 13 ____________________________________________: اٌكُبزٍ اٌزططُػ .7



 01 ____________________________________________________ : اٌكُبزٍ ٌزططُػ ِفهىَ .1.7

 03 __________________________________________________ :اٌكُبزٍ ٌزططُػ ا ِمىِبد .7..

 03 ____________________________________________________ :اٌكُبزٍ اٌزططُػ أھُّخ .5.7

 01 ____________________________________________ :اٌـكـُـــبزــٍ اٌـزـطـطـُـــػ أھـــعاف .5.7

ُخ ِفهىَ .8  18 _________________________________________ : اٌكُبزُخ اٌزّٕ

 03 _____________________________________________________ : اٌكُبزُخ اٌزُّٕخ أھُّخ .1.8

ُخ اٌّىىٔبد .1  1. ______________________________________ :ثبٌدؿائؽ اٌكُبز

 1. ___________________________ ( :SDAT) اٌكُبزُخ ٌٍزهُئخ اٌزىخٍُه اٌّططػ ..

 22 __________________________________________ :اٌكُبزُخ ٌٍزهُئخ اٌزىخُهٍ اٌّططػ ؼوبئؿ ...1

 21 ___________________________________ :اٌكُبزُخ ٌٍزهُئخ ٌزىخُهٍا  اٌّططػ اٌىجؽي األھعاف ....

 21 ___________________________________________ : وغٍٕ ِطٍت ثً اضزُبؼ ٌُكذ اٌكُبزخ ...5

 21 _________________________________________ : ثبٌدؿائؽ اٌىجؽي اٌكجؼخ اٌكُبزُخ األلطبة ...5

 3. ________________________________ : اٌدؿائؽَخ اٌكُبزخ حرُّٕخ خىظ ِططػ .5

 21 ___________________________________________ :اٌدؿائؽَخ اٌكُبزخ خىظح ِططػ أھعاف .0.1

 23 ______________________________________________________ : اٌدىظح أزهبج ِفهىَ .2.1

 23 _____________________________________________ :اٌدىظح ٔزهبج ئ فٍ األقبقُخ اٌّؽازً .3.3

 23 ________________________________ ؟"اٌدؿائؽ اٌكُبزخ خىظح "  اٌزدبؼَخ ثبٌؼالِخ اٌّمصىظ ِب .1.1

 23 _____________________________________ : غؽق ثؼعح ِعّىٔخ اٌزدبؼَخ ٌٍؼالِخ لىَخ ؼؤَخ .5.3

 21_______________________________________بإنتهاج الجودة             ذا اإللتزام لما  3.1    

    22شروط اإلنظمام إلى العالمة التجارية _______________________________________ _ 1.1   

     22مزايا اإلنخراط في الجودة________________________________________ ______ 2.1   

  23ى العالمة التجارية جودة السياحة الجزائر_________________________________الحصول عل 3.1

 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI _________ : اٌدؿائؽ فٍ اٌّإغؽح اٌّإقكبد .5

ٌفٕعلُخ اٌسعُؽح .3  51 _______________________________________ :ثبٌدؿائؽ ا

 10 ____________________________________ : 115. ٌكٕخ ثبٌدؿائؽ اٌطبثغ زكت اٌفٕبظق رىؾَغ .1.3

 12 ____________________________________ : 115. ٌكٕخ ثبٌدؿائؽ اٌطبثغ زكت اٌفٕبظق رىؾَغ .3..

 12 __________________________________ : 115.-115. ثبٌدؿائؽثُٓ اٌفٕعلُخ اٌسعُؽح رطىؼ .5.3

 11 _______________________________ : 115. ٌكٕخ ثبٌدؿائؽ اٌمبٔىٍٔ اٌطبثغ زكت اٌفٕبظق رىؾَغ .5.3

 11 _______________________________ : 115. ٌكٕخ ثبٌدؿائؽ اٌمبٔىٍٔ اٌطبثغ زكت اٌفٕبظق رىؾَغ .3.3

 11 _________________________________ : 115. ٌكٕخ ثبٌدؿائؽ اٌطبثغ زكت األقؽح ػعظ رىؾَغ .5.3

 13 __________________________________ : 115. ثبٌدؿائؽٌكٕخ اٌطبثغ زكت األقؽح ػعظ رىؾَغ .7.3

 11 __________________________ : 115.-115. ثُٓ ثبٌدؿائؽ اٌفٕعلُخ ثبٌسعُؽح األقؽح رطىؼػعظ .8.3

 11 _________________________________ اٌطبٌت ِؼبٌدخ + اٌزمٍُعَخ واٌصٕبػخ اٌكُبزخ وؾاؼح : اٌّصعؼ

 11 ______________________________________ 115. قٕخ اٌدؿائؽَخ ػجؽاٌسعوظ اٌكىاذ ظضىي .9.3

 12 ________________________ 115.-115. ثُٓ اٌدؿائؽَخ اٌسعوظ ػجؽ اٌّمُّٓ اٌّىاغُٕٓ ضؽوج .11.3



 .ERREUR ! SIGNET NON DEFINI _____________________ : اٌفٕعلُخ اٌّإقكبد فٍ واٌٍُبٌٍ اٌىافعَٓ رطىؼ .11.3

َخ واٌصٕبػخ اٌكُبزخ ٌٍىؾاؼح اٌّؽوؿَخ ثبإلظاؼح اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .1  51 _____________ : اٌزمٍُع

 اٌىالئُخ اٌّعَؽَخ) اٌزمٍُعَخ واٌصٕبػخ ثبٌكُبزخ اٌّىٍفخ ٌٍىؾاؼح اٌطبؼخُخ ثبٌّصبٌر اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ . 

َخ واٌصٕبػخ ٌٍكُبزخ  51 ________________________________________ (: اٌزمٍُع

َخ ثبٌّىاؼظ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .3  51 ____________________ :ثبٌكُبزخ اٌّىٍفخ ثبإلظاؼح اٌجهؽ

 اٌكُبزُخ اٌؼٍُّخ فٍ ػٕصؽ أھُ َؼع واٌػٌ اٌجهؽٌ ثبٌّىؼظ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ ِٓ اٌؼعَع ھٕب أْ ٔدع زُث

 51 __________________________________________________ : ِٕهب ؤػوؽ

 51 _____________________________ : اٌىصبَخ رسذ اٌّإقكبد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .4

 ٔػوؽ زُث ٌٍعوٌخ اٌزبثؼخ اٌكُبزُخ واٌىوبالدٓ اٌعواوَ ِٓ وً صبَخىاٌ رسذ  ثبٌّإقكبد ھٕب ؤمصع

 51 ______________________________________________: ِٕهب اٌمىأُٓ ثؼط

 51 ___________________________ :اٌكُبزخ فٍ اٌزىىَٓ ثّإقكبد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .3

 .5 ___________________ : قُبزٍ غبثغ غاد أضؽي ػّىُِخ ثّإقكبد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .6

َخ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .7 مطبع فٍ واضزصبصهب واٌىالَخ ثبٌجٍع  .5 _________________ اٌكُبزٍ ٌا

جٍعَخ واٌعواوَٓ ثبٌدّؼُبد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .8  55 _______________________ :اٌكُبزُخ ٌا

 55 ____________________________ :اٌكُبزُخاٌّسٍُخ ثبٌّهؽخبٔبد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .9

 55 ________________________ اٌطبصخ اٌكُبزُخ اٌهؽوبد ثاقزثّبؼ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .11

 55 ______________________________ ٌٍكُبزخ اٌّكزعاِخ ثبٌزُّٕخ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .11

 55 _______________________________________ :ثبٌفٕعلــــخ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .12

 ورهُئخ ثٕبء ،لىاػع ِفهىِهب رسعظ اٌزٍ رٍه قىاء ثبٌفٕعلخ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ ِٓ اٌؼعَع ھٕبن أْ ٔالزع

ٌفٕعلُخ اٌّإقكبد ٌفٕعلُخ اٌّإقكبد وركُُؽ ،رٕظُُ ا ُفُخ ا  55 _ .....اٌهبؼاد، وِٕر اقزغالٌهب،رصُٕف ،و

 53 ________________________________________ :ثبإلغؼبَ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .13

 53 _____ : ِٕهب ثؼط ٔػوؽ غٌه وِغ ٌىٓ اٌزؼعًَ لُع ٌىٕهب ثبإلغؼبَ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ ِٓ اٌؼعَع ھٕبن

 53 _____________________________ واألقفبؼ اٌكُبزخ ثبٌىوبالد اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .15

 53 ___________________________________اٌكُبزخ فٍ ثبٌعًٌُ اٌّزؼٍمخ اٌمىأُٓ .13

 المؤهالت السياحية في والية قسنطينة :الفصل الثاني

 تقديم مدينة قسنطينة:المحور االول

 31 _________________________________________ : ثبٌّعَٕخ رؼؽَف .1

ــغ .2  31 __________________________________________:اٌّــىلــــــــ

ٕخ ربؼَص .3 ٕخ ِعَ  31 _______________________________________ لكٕطُ



 10_______________________________________________________________ :إٌْهأح 1.3

 10 ____________________________________________________ :ٌٍزكُّخ اٌزبؼَطٍ اٌزعؼج 2.3

 12 ________________________________________________ :اٌىجؽي اٌزبؼَطُخ اٌّؽازً أھُ 1.1

 12 _________________________________________ :اٌزبؼَص إٌىُِعٌ اٌؼهع فٍ لكٕطُٕخ 0.1.1

 12 _________________________________________ :اٌؽوِبٍٔ اإلززالي ػهع فٍ لكٕطُٕخ 2.1.1

 11 __________________________________________:اٌىٔعاٌٍ اإلززالي عػه فٍ لكٕطُٕخ 1.1.1

 11 _________________________________________ :اٌجُؿٔطٍ اإلززالي ػهع فٍ لكٕطُٕخ 1.1.1

 11 ______________________________________________ :اإلقالٍِ اٌؼهع فٍ لكٕطُٕخ 1.1.1

 11 _______________________________________________:اٌؼثّبٍٔ اٌؼهع فٍ لكٕطُٕخ 3.1.1

 11 ___________________________________________ : اٌفؽٔكٍ االززالي ئثبْ لكٕطُٕخ 7.3.3

 مقومات السياحية لمدينة قسنطينة ووضعيتها الحاليةل:ا لمحور الثانيا        

 المقومات و المؤهالت التاريخية و االثرية 1       

 11 _________________________________________________________ :رُـعَـــف ِـعَٕـخ 0.0

 12 ______________________________________________________ :اٌمـعَّــــــخ اٌّـعَٕــخ 2.0

 13 _______________________________________________________ :اٌدـكــــــــــــــىؼ 1.0

 13 ____________________________________________________ :اٌمٕطؽح ثبة خكؽ 0.1.0

 13 ____________________________________________________ :ِكُع قُعٌ خكؽ 2.1.0

 13الجسر العمالق________________________________________________________ 1.1.0       

 31 _____________________________________________________ :ؼانع خكؽقُعٌ ....1

 30 ____________________________________________________ :قٍُّبْ خكؽِالذ ....1

 30 ______________________________________________________ :خكؽاٌهالالد ....3

 32 _______________________________________________________ :خكؽاٌهُطبْ ....1

 31 ______________________________________________________ :خكؽِدبؾاٌغُٕ ....2

 31 ___________________________________________________________ :اٌكُبذ ظؼة 1.0

 31 _________________________________________________________:ِبقُُٕكب ظؽَر 1.0

 31 _________________________________________________________ :ٌىٌُىـ ظؽَر 3.0

 33 ____________________________________________ :لكطٕطُٓ اإلِجؽاغىؼاٌؽوِبٍٔ رّثبي 1.0

 33 ________________________________________________________ :اٌكالَ قُعح رّثبي 2.0

 31 ________________________________________________________:اٌؽوِبُٔخ األلىاـ 3.0

 31 _________________________________________________________ : األِىاد ٔصت 01.0

 31 ________________________________________________________ :اٌزػوبؼَخ إٌصت 00.0

 32 ______________________________________________ :قُؿاؼ اٌمُصؽأوزّبِبد زّبِبد 02.0

 32 _________________________________________________________ :ثبٌ صبٌر ئلبِخ 01.0

 32 _____________________________________________________________ : األثىاة 01.0

 33 _______________________________________________________ : اٌؽوِبُٔخ اٌىزبثبد 15.1

 33 ________________________________________________________ (:DOLMENS) ِمبثؽ 03.0

 71 _____________________________ : واٌؼٍُّخ اٌعَُٕخ واٌّإھالد اٌّمىِبد .2

 11 _________________________________________________________ :اٌـّـكـــــبخـــع 1.2

 11 ________________________________________________ :اٌمبظؼ ػجع األُِؽ ِكدع 0.0.2



 11 ____________________________________________________:اٌغؿي قىق ِكدع 2..2

 10 ___________________________________________________ :ٌطعؽ قُعٌ ِكدع 1.0.2

 12 __________________________________________________ :ٌطعؽ قُعٌ ِعؼقخ 1.0.2

 12 ___________________________________________________:اٌىزبٍٔ قُعٌ ِكدع 1.0.2

 12 __________________________________________________ :اٌىزبٍٔ قُعٌ ِعؼقخ ..5.1

ب 0.1  11 ___________________________________________________________ ___:اٌؿواَ

 11 _____________________________________________________________ :اٌدبِؼبد 3.2

 11 _______________________________________(اٌّؽوؿَخ اٌدبِؼخ(:)0) لكٕطُٕخ خبِؼخ 0.1.2

 11 __________________________________________ (ِٕدٍٍ ػٍٍ(:)2) لكٕطُٕخ خبِؼخ 2.1.2

 11 ________________________________________ (اٌدبِؼُخ اٌّعَٕخ(:)1)لكٕطُٕخ خبِؼخ 1.1.2

 11 ________________________________________________ :اٌمبظؼ ػجع األُِؽ خبِؼخ 1.1.2

ـخ واٌّإھالد اٌّمىِبد .5 ــ ــــمـــبفُـ  73 _______________________________ اٌث

 11 __________________________________________________ :اٌـثـمـــبفـُـــــخ اٌـهـُـبوــــً 0.1

 11 ____________________________________________ :آٌطٍُفخ اٌؼُع ِسّع اٌثمبفخ لصؽ 0.0.1

 11 ___________________________________________________:زعاظ ِبٌه ظاؼاٌثمبفخ 2.0.1

 13 ______________________________________________________:اٌثمبفُخ اٌّؽاوؿ 1.0.1

 13 _________________________________________________ :اٌثمبفخ و اإلػالَ ِؽوؿ 1.0.1

 13 ________________________________________________ :اإلقالٍِ اٌثمبفٍ اٌّؽوؿ 1.0.1

 13 _______________________________________________ :ثبظَف اثٓ اٌثمبفٍ اٌّؽوؿ 3.0.1

 13 _____________________________________ : اٌمكٕطُٕــــٍ ؼنُـــع اٌثمــــبفٍ اٌـّـؽوــؿ 1.0.1

ب ِزســـف 2.0.1  13 __________________________________________________ :قُــؽرـــــــ

 11 ______________________________________________ :اٌـدـهــــــىٌ اٌـّـكــــــؽذ 3.0.1

 11 ______________________________________________________:ثبٌ أزّع لصؽ 01.0.1

 11 __________________________________________________:اٌدٍُّخ اٌفٕىْ ِعؼقخ 00.0.1

 12 _______________________________________________ :اٌكُّٕبئٍ اٌؼؽض لبػبد 02.0.1

 12 _________________________________________________ :لكٕطُٕخ والَخ ورمبٌُع ػبظاد 2.1

 12 _______________________________________ :لكٕطُٕخ والَخ فٍ األٔعٌىقُخ اٌّىقُمً 0.2.1

 12 ________________________________________________ اٌمكٕطٍُٕ اٌزمٍُعٌ اٌٍجبـ 2.2.1

 13 __________________________________________________ :اٌىؼظ و اٌؿھؽ رمطُؽ 1.2.1

 13 _______________________________________________ : اٌثمبفُخ إٌهبغبد و اٌزظبھؽاد 1.1

 13 ____________________________________________________ :اٌصبٌىٔبد و اٌّؼبؼض0.1.1

 13 ___________________________________________________________ اٌّهؽاخبٔبد2.1.1

 81 _________________________________ : اٌطجُؼُخ واٌّإھالد اٌّمىِبد .5

 21 _______________________________________________________ :اٌؼـزُـــك اٌصطـــــؽ 0.1

 20 ___________________________________________ : (Grotte des Ours) اٌعثجخ ِغبؼح 0.0.1

 20 ________________________________________: (Grotte du Mouflon) األؼؤخ ِغبؼح 2.1.4

 Grotte des Pigeons: ________________________________________ 20))  اٌسّبَ ِغبؼح 3.1.4

 22 _______________________________________________ : لكٕطُٕخ والَخ فٍ اٌغبثُخ اٌثؽوح 2.1

 22 ____________________________________________________ : اٌىزم خجً غبثخ 0.2.1

 21 _______________________________________________________ : نطبثخ غبثخ 2.2.1



 21 _______________________________________________ : ٌٍىالَخ اٌسّىَخ اٌكُبزُخ اٌّىالغ 1.1

 21 ____________________________________________________ : ِكُع قُعٌ ِٕجغ 0.1.1

 21 __________________________________________ ":اٌغؽاة" اٌّكًّ ثبٌ صبٌر ِٕجغ 2.1.1

 21 ______________________________________________________ : اٌىاظ ظاؼ ِٕجغ 2.4.2

 21 ____________________________________لـكـٕـطـُـٕــخ والَــخ فـٍ اٌّــبئُــخ اٌسـىاخــؿ 1.1.1

زسزُخ اٌجُٕخ .5 ٌهُبوالي و ٌا ٕخ لبػعَخ ا  83 ____________________________ : ثبٌّعَ

 21 __________________________________________________ : اٌّىصالد و اٌطؽق نجىخ 0.1

 21 _______________________________________________________ :اٌطؽق نجىخ 0.0.1

 21 ______________________________________________________ :اٌىغُٕخ اٌطؽق 0.0.0.1

 23 ______________________________________________________ :اٌىالئُخ اٌطؽق 2.0.0.1

 21 ______________________________________________________ : اٌجٍعَخ اٌطؽق 3.0.0.1

 21 ____________________________________________________ :اٌّىصالد نجىخ 2.0.1

 21 ___________________________________________________ اٌجؽَخ إٌمً ِسطبد 0.2.0.1

 21 _____________________________________________________ :اٌغؽثُخ اٌّسطخ.0.0.2.0

 21 ___________________________________________________ : اٌهؽلُخ اٌّسطخ2.0.2.0.1

 22 _________________________________________________________ :اٌزٍفُؽَه 2.2.0.1

 22 _________________________________________________________ :اٌزؽاِىاٌ 1.2.0.1

 23 ___________________________________________________________ :اٌّطبؼ 1.2.0.1

 31 ________________________________________________________ :اٌجٕىُخ اٌّصبؼف 2.1
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 .9 ________________________________ :اٌكُبذ ٌمطبع اٌّكُؽح اٌّإقكبد .1

 32 ____________________________________________ :اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػبد و اٌكُبزخ ِعَؽَخ 0.0

 32 _________________________________________ :اٌدؿائؽٌ ٌٍهؽق اٌكُبزٍ اٌزكُُؽ ِإقكخ 2.0

 31 _________________________________________ (ONAT) ٌٍكُبزخ اٌدؿائؽٌ اٌىغٍٕ اٌعَىاْ 3.1

 31 ____________________________________________________ : اٌكُبزٍ اٌّسٍٍ اٌعَىاْ 2.1

 31 ______________________________________________ (:T.C.A) اٌدؿائؽٌ اٌكُبزٍ إٌبظٌ 1.0

 31 _________________________________________________ اٌكُبزخ ٌزُّٕخ اٌىغُٕخ اٌىوبٌخ 6.1

 31 _____________________________________________________________ : اٌىوبٌخ ِهبَ

 31 _________________________________________ :لكٕطُٕخ ثىالَخ اٌّؼزّعح اٌثمبفُخ اٌدّؼُبد 1.0

 93 _________________________________________:اٌكُبزُخ اٌهُبوً .2

 31 ______________________________________________ : لكٕطُٕخ ثّعَٕخ اٌفٕعلُخ اٌسعُؽح 0.2

 32 ________________________________________ :لكٕطُٕخ والَخ ػجؽ ٌٍفٕبظق اٌّدبٌٍ اٌزىؾَغ0.0.2

 32 ___________________________________________________________ :اٌهجبة ىدُث 2.2

 32 ______________________________________________________________:اٌّطبػُ 1.2

 33 ___________________________________________________ :واألقفبؼ اٌكُبزخ ووبالد 1.2

ُخ اٌصٕبػبد .5  99 ______________________________ :لكٕطُٕخ ِعَٕخ فٍ اٌسؽف

 33 ____________________________________________________ :اٌسؽفُخ إٌهبغبد فؽوع 0.1

 011 ______________________________________________ : ٔهبغ األوثؽ اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػبد 2.1



 011 __________________ :اٌجٍعَبد زكت اٌسؽف و اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػخ قدً فٍ اٌّكدٍُٓ اٌسؽفُُٓ رىؾَغ 1.1

 010 _____________________________ :اٌسؽف و اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػخ قدً فٍ اٌسؽفُُٓ ركدًُ ػٍُّخ 1.1

 012 ___________________________________:اٌسؽف و اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػخ لطبع فٍ اٌزهغًُ ِدبي 1.1
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ُخ اٌزُّٕخ ِهبؼَغ .1  117 _______________________________ :ثمكٕطُٕخ اٌكُبز

 011 ________________________________________________ :اٌؼّىُِخ اٌجؽاِح و اٌّهبؼَغ 0.0

 011 _____________________________________ :اٌزمٍُعَخ ٌصٕبػبد ِزسف ئٔدبؾ و ظؼاقخ 0.0.0

 011 _______________________________________ :اٌزمٍُعَخ ٌٍصٕبػخ ظاؼ أدبؾ و ظؼاقخ 2.0.0

 012 _____________________________ :وظُفٍ قىٓ ِغ اٌكُبزخ ٌّعَؽَخ ِمؽ أدبؾ و ظؼاقخ 1.0.0

 012 ____________________________________ : اٌكُبزُخ ٌٍزهُئخ اٌزىخُهٍ اٌّططػ ظؼاقخ 1.0.0

 012 ___________ :نطبثخ و اٌّؽَح اٌىزم، خجً: اٌكُبزٍ ٌٍزىقغ ِٕبغك  11  رهُئخ اخً ِٓ ظؼاقخ 5.1.1

 013 _____________________ :ثمكٕطُٕخ اٌزمٍُعَخ اٌصٕبػخ و ٌٍفٕىْ لؽَخ ردهُؿ و أدبؾ و ظؼاقخ 3.0.0

 013 ______________________________ :ِؽاظ ثعَعول اٌزمٍُعَخ ٌٍصٕبػخ ِؽوؿ الٔدبؾ ظؼاقخ 1.0.0

 013 ________________________________ :ثبٌطؽوة اٌزمٍُعَخ ٌٍصٕبػخ ِؽوؿ الٔدبؾ ظؼاقخ 8.1.1

 013 ___________________________ :اٌكُبزٍ اٌزىخُه و ٌإلػالَ ِؽوؿ ردهُؿ و الٔدبؾ ظؼاقخ 3.0.0

 013 ____________________________:اٌؽِبي ِغبؼاد ِكزىي ػًٍ اٌكُبذ ظؼة ٌزؽُُِ ظؼاقخ 01.0.0

 013 _____________________________________________ :اٌكُبذ ظؼة رؽُُِ و ظؼاقخ 00.0.0

 001 _________________________________________________:اٌطبصخ اٌجؽاِح و اٌّهبؼَغ 2.0

 000 _________________________ بٔهبغه رّبؼـ و ثهب األنغبي أزهذ اٌزٍ اٌكُبزُخ اٌّهبؼَغ 0.2.0

 000 _____________________________________ :اإلٔدــبؾ فُطىؼ اٌكُبزُخ اٌّهبؼَغ لبئّخ 2.2.0

 001 ____________________________________ :ثبٌىالَخ اٌكُبزخ ٌمطبع اٌّكزمجٍُخ اٌّهبؼَغ 3.2.1

ُخ فٍ  113.  اٌؼؽثُخ اٌثمبفخ ػبصّخ لكٕطُٕخ ِهبؼَغ ظوؼ .2 زّٕ  115 _________ :اٌكُبزُخ ٌا
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ُخ ػىائك .3 زّٕ ٕخ ِعَٕخ فٍ اٌكُبزُخ ٌا  1.1 ___________________________ لكٕطُ

 021 ______________________________________________________ : اٌكُبزٍ اٌزططُػ 0.1

 020 ________________________________________________: اٌكُبزٍ اٌزكىَك لٍخ و أؼعاَ 2.1

 020 ________________________________________ : اٌكُبزخ االقزثّبؼاد رىخهبد رىاؾْ ػعَ 1.1

 020 __________________________________:األقبقُخ ثّهبِهب األقفبؼ و اٌكُبزخ ووبالد لُبَ ػعَ 1.1

 020 ____________________________________ :اٌعوٌُخ اٌّىاصالد و إٌمً لطبع فٍ اٌزكُُؽ قىء 1.1

 020 ____________________________ : اٌكُبزٍ ٌٍمطبع اٌّىٍّخ اٌطعِبد و اٌمطبػبد ِكزىي رعھىؼ 3.1

 022 _____________________________________________ : األٍِٕ و اٌكُبقٍ االقزمؽاؼ ػعَ 1.1

 022 ________________________________ : اٌكُبزٍ االقزثّبؼ ُِّؿاد وثؼط اٌّبٌٍ اٌعػُ أؼعاَ 2.1

 022 _________________________________________ :اٌكُبزُخ اٌزُّٕخ و رزالئُ ال أضؽي ِؼُمبد 3.1

ٕخ ثىالَخ اٌكُبزخ رُّٕخ أخً ِٓ وزٍىي ئلزؽازبد .5  1.5 ___________________ : لكٕطُ

 021الرومانية________________________________ األقواستراح تهيئة منطقة إف 1.



 

 


