
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 ئر الجزا –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

االستثمار في القطاع السياحي وأثره على  •

  .االستدامة البيئية

واقع السياسة االستراتيجية لالستثمار السياحي  •

 في الجزائر

اإلطار القانوني للمؤسسات الفندقية ووكاالت  •

 السياحة واألسفار في الجزائر
 

  فاق(آ)واقع واالستثمار السياحي في الجزائر فرص  •

معوقات من الحد في التنظيمي دور التغيير  •

 -نموذجاأوالية سكيكدة –االستثمار السياحي األجنبي 

لعقار الوقفي في ل السياحي ستثماراالمعوقات  •

 -منطقة الهقار أنموذجاً –الجزائر 

 الثقافي المادي وأثرها للموروث القانونية الحماية •

 بالجزائر السياحي االستثمار ترقية في
 

 ضوابط مسؤولية الدولة عن األمن السياحي •

• Le rôle du marketing vert dans la promotion 

d'une industrie touristique responsable 

créatrice de valeur Cas de l’Algérie 

 لتامنغستج م  برادي أحمدد.  •

 امعة مستغانمج حنان شتوانط.د 

  م ج لتامنغست د.قتال جمال •

 لتامنغستج م وخاطب ليلى بط.د  •

المركز الجامعي تخمارين حليمة .د ط •

 لتامنغست

 المركز الجامعي البيضأ.زايد محمد  •

  إكـرام بودبزةد ط.و بوأمال يد. •

             جامعة سكيكدة        
 2البليدةج المالك رقاني د عبد ط. •

  زكرياء برياح جامعة تلمساند ط.  

 غرداية سعد جامعة محمد بوحادة •

 غرداية سويلم محمد جامعة   

 لتامنغستج م  عبد الحق مرسليد.  •
 

•   Bouzida sawssan U Annaba 

•   Amine Mokhefi U Mostaganem   

 

 

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 

 الجزائر/ بالمركز الجامعي لتامنغست والعلوم السياسية تصدر عن معهد الحقوق 

 اديةــانونية واالقتصــالقنشر البحوث تعنى ب
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 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 
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 واالقتصاديةالقانونية البحوث يف الدراسات نشر تعنى ب

 (7) 1078أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 
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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  الجتهــــاد؛امجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

سات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ترحب بنشر الدرا

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، الربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين و

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 قال لملخ  مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن م جيب إرفاق امل

أن يكون عنوان البحث وامللخ  والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن م تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان ادجدول أو شكال وادجداول توضع يف آخر الصفحة األوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا حويةاإلمالئية والن بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، لما يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

لبحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم ا، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا م ُيسبق نشره، وأ

ترد البحوث اليت تعّذر نشرها، وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما  وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1078 أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز ادجامعي لتامنغست     شوشة عبد الغين دأ.

 املركز ادجامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي مجلة(ال )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز ادجامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( )المحررون

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة ادجزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز ادجامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز ادجامعي لتامنغست

 يه السمالليحيضأ.د 

اململكة  جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 املركز ادجامعي لتامنغست

 .جوادي إلياسد

 املركز ادجامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز ادجامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1078أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 خارج الوطن من

 جامعة ويار الددجوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 عمان

 القوصي سوريا د همام

 من داخل الوطن

 10 جامعة ادجزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة ادجزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز ادجامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 دين جامعة ادجزائرأ.د حاروش نور ال

 جامعة بسكرةأ. د حسينة شرون 
 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

  ادجامعي لتامنغستم د زهرية كيسي أ.

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة ادجزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة ادجزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 وي مفيدة جامعة بسكرةأ.د حييا

 جامعة بسكرة وسيلة د السبيت

 لتامنغستم ج د العمودي حممد الطاهر 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

 مخيس مليانةج د آيت عبد املالك نادية 

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز ادجامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 معة أدرارد بالل بومجعة جا

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 د بن جديد فتحي املركز ادجامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 جامعة معسكرد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 إمساعيل جامعة ورقلةد بن قانة 

 .ادجامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 املركز ادجامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 معة مخيس مليانةجاد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز ادجامعي لتامنغست



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1078 أكتوبر  –(71)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .ادجامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 
 د حاروش رفيقة جامعة ادجزائر

 املركز ادجامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 معي لتامنغستادجام د خويلدات صاحل 

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 جامعة شلف فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساحيي يوسف املركز ادجامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 كز ادجامعي لتامنغستد سلكة أمساء املر

 د شوقي نذير املركز ادجامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 جامعة ادجزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 ني علي املركز ادجامعي أفلود عثما
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 د عمر سدي املركز ادجامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز ادجامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة ادجلفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 جامعة سطيف د فتيحة بوحرود

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز ادجامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

 شلفالجامعة  نصرية قوريشد 

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 ادجامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 حمبوب مراد جامعة بسكرةد 

 جامعة ادجلفة حمديد محيد د 

 د خمفي أمني جامعة مستغامن

 ادجامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 10 جامعة ادجزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ادجامعي لتامنغستم د منصوري املربوك 

 ادجامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 ي جامعة البليدةد هيفاء رشيدة تكار

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة ادجلفة د يوسف زروق

 



(1) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
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                                                                                                                                                    شوقي نذير.د                                                            

 رئيس التحرير

 استهــــــاللية

التابع للمركز ادجامعي معهد احلقوق والعلوم السياسية م نّظ

بالتعاون مع فرقة لتامنغست أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك 

وخمرب املوروث  هقار يف محاية الرتاثحبث دور احلظرية الثقافية لأل

ترقية حول  اوطنيملتقى  ملنطقة تامنغست لثقايفالعلمي وا

  .السياحي يف اجلزائراالستثمار 

منطقتا األهقار ملا تزخر به  :اانعكاسالوطين جاء هذا امللتقى لقد 

تتجلى فيها ، فاتنة طبيعية من متاحَف (نغستمتية وال) تتيدكلو

ح فيها تتضصخرية تليدة،  رسوماٍتو، املتقنةصناعة اخلالق 

جيعله ينقاد كيف ك أدرالذي وسطه مع اإلنسان تعايش مظاهر 

القاسي، مسجال انتصاراته على نظام الطبيعة متحديا  ،إليه

 صرحاحيسبها الرائي جارية  وأنهاٍر، صخور صماء تشهد له بالفوز

جتلبه من ، وملا تهوي إليهاني السائح ةأفئدجتعل ، من قوارير ممردًا

عن االقتصاد القائم على بديال تؤهلها كي تكون موارد مالية 

  احملروقات.

املساوئ واملفاسد املنعكسة على عادات كان للسياحة من وملا 

، كان وعلى أمن الدول واستقرارهاوأخالقهم هم وأعرافالناس 

ومعرفة ، دراسة ومتحيصاسرب أغوار هذا املوضوع علينا لزاما 

 والدينية واالقتصاديةوالقانونية االجتماعية وحمدداته  ضوابطه

 .نفع السياحة أكرب من إمثهاكون ي، حتى والسياسية
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 إشكالية امللتقى:

انطالقا من األزمة املالية اليت مست العديد من الدول يف 

العام خاصة تلك اليت تعتمد على ريع النفط كدخل أساسي هلا 

روري البحث عن إيرادات مالية أخرى من شأنها أن أصبح من الض

تساهم يف خروجها أو ختطيها لالزمة وإعادة التوازنات املالية للخزينة 

 العمومية. 

حد أهم هذه املوارد، حيث تصنف ضمن أوالسياحة تعد 

املراتب األوىل يف املوارد املالية للعديد من الدول، حسب اإلحصائيات 

رب العاملية الثانية، فقد بل  عدد السياح العاملية. خاصة بعد احل

مليون،  081061إىل  0991حسب املنظمة العاملية للسياحة، يف سنة 

 .مليار دوالر 444يقابله إنفاق سياحي لمعدل 

جمااًل خصبًا ومصدرًا جد هام خللق  ربتعتبهذا املفهوم  يفه

وهو ما  الثروة، كباقي اجملاالت األخرى الفالحة والصناعة...وغريهما،

  يساهم يف تنويع إيرادات الدولة والدفع بعجلة التنمية الوطنية. 

تربز أهمية هذا امللتقى الذي يعاجل  على هذا األساسو

 من أجل الوطين يف اجملال السياحي موضوع ترقية االستثمار

لسياحة اتشجيع والستقطاب الزوار السياحي االستثمار النهوض ب

نا تتبلور إشكالية هذا امللتقى: ما مدى الداخلية واخلارجية، ومن ه

كأحد بدائل االستثمار يف قطاع  اجملال السياحيفاعلية االستثمار يف 

 احملروقات؟
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 حماور امللتقى

 سياحةللالقانوني : اإلطار احملور األول

  التنظيم القانوني للسياحة-

 املؤسسات واهليئات اإلدارية املكلفة بالسياحة-

 .والضمانات املمنوحة لالستثمار السياحيوافز : احلاحملور الثاني

 احلوافز والضمانات يف إطار القانون الدولي -

 احلوافز والضمانات املمنوحة لالستثمار يف التشريع ادجزائري-

 : معوقات االستثمار السياحياحملور الثالث

 معوقات االستثمار السياحي األجنيب.-

 معوقات االستثمار السياحي الوطين.-

 دور الرتاث الثقايف يف ترقية االستثمار السياحي.: الرابعور احمل

 االستثمار السياحييف الرتاث الثقايف املادي  دور-

 الرتاث الثقايف الالمادي يف االستثمار السياحيدور -

االستثمار السياحي دور ديوان احلظرية الثقافية لألهقار يف ترقية -

 يف الرتاث الثقايف اهلقاري. 

 : محاية االستثمار السياحي خلامساحملور ا

 أهمية األمن السياحي يف جمال االستثمار.-

 طرق فض منازعات االستثمار.-
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 :مالحظة أساسية

قد يظهر قصر املدة بني إرسال املقال وبني معادجته يف غالبية مقاالت 

اليت شارك أصحابها يف فغالبية البحوث العدد، واحلقيقة خالف ذلك، 

، وبعد معادجتها كانت يف اآلجال احملددة عرب املنصةتقى أرسلت تأطري املل

 على قسمني:

منها من م يراع أصحابها الشروط الشكلية وكانت األمور املطلوبة  -

يف التعديل معتربة، فراسلنا أصحابها بضرورة مراعاة املالحظات 

اليت رصدت على حبوثهم، طالبني منهم إعادة إرساهلا وفق املطلوب، 

ومنهم من م يقم  وقد نشرت، رساهلا وفق املطلوبإمن أعاد  فمنهم

 .فأسقطت من النشر لما طلب منه

بسيطة على املقاالت، املطلوب مراعاتها ومنها من كانت املالحظات  -

يف طريق إرسال املقال عرب املنصة، فأخذنا أصحابها أخطأ كان أو 

 .أخرى صة مرةعلى عاتقنا إعادة ضبطها وإرساهلا إىل اجمللة عرب املن

 




