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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  االجتهــــاد؛مجلة  

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

إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية 

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع حلاسوب وفق النموذج املعديكتب البحث على جهاز ا

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، اسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والربيد اإللكرتوني

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 1.0ن تنسيقه معلقا بـ:)قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكو

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

  جيب إرفاق املقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل

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

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

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو األشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة وتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل االعلمية قواعد األمانةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا اإلمالئية والنحوية بعناية وتدقيق للمواد

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

االختصارات  وأن تكون، ملصطلحات التقنية واالختصارات العلميةوتفسري ا، أهمية العمل

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ، 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، كون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرىي الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

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

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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 شلفالجامعة د زيوش سعيد 

 فشلالجامعة  فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 د شوقي نذير املركز اجلامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 د الرمحان عبد القادر جامعة أدرارد عب

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 د عبد الرزاق سالم جامعة املدية

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو

  لتيسمسيلتد عالق عبد القادر م ج 

 لتامنغست د عمر سدي املركز اجلامعي

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 د عنان مجال الدين جامعة املسيلة

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 قريد مصطفى جامعة املسيلة د

 شلفالجامعة  نصرية قوريشد 

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 
 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت

 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 اجلامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 اجلامعي لتيسمسيلتد جللط إبراهيم م 

 عبد اجلق جامعة تبسة خلذاريد 

 هي جامعة ورقلةد مربوك كا
 2 جامعة البليدةد حمي الدين اسطنبولي 

 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 اجلامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزاناملركز اجلامعي غ مغتات صابرينةد 

 لتامنغستد مغزي شاعة هشام م ج 

 اجلامعي لتامنغستد منصوري املربوك م 

 اجلامعي لتامنغستم ب د موراد حطا

 املركز اجلامعي غليزانمفيدة  اديد.ن

 د نورة موسى جامعة تبسة

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق
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 (7)  1029جوان  –(12)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

  
 19 رئيس التحريراستهاللية 

 01 ديباجة امللتقى 

 01 توصيات امللتقى

 6102-0991دراسة قياسية حملددات الطلب السياحي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزان                   داودي عبد الفتاحو دقيش مجال
01 

واقع صناعة السياحة الداخلية ضمن املخطط التوجيهي للتنمية 

 كدة السياحية على ضوء اإلحصاءات الوطنية لوالية سكي

 سكيكدة 11أوت  11جامعة  إهلام بوغليطة

 جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان          بن عوالي اجلياللي

71 

 مكافحة اإلجرام السياحي وأثره على السياحة املستدامة يف اجلزائر

 11  جامعة تيارت مبطوش احلاجوعيسى علي                                     

ملؤسسات السياحية يف الرتويج للسياحة الثقافية متطلبات تفعيل دور ا

 باجلزائر: دراسة استطالعية لدى جمموعة من وكاالت السياحة واألسفار 

 جامعة حممد خيضر بسكرة         مواهب زرواتي

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف    سعيد راحبي

11 

ة حالة دور وكاالت السياحة واألسفار يف تشجيع السياحة الداخلية دراس

 وكالة النجاح للسياحة واألسفار بوالية الشلف 

 العزيز رمحة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  عبدوأسامة فراح 

99 

دور التحفيزات اجلبائية يف تشجيع االستثمار السياحي يف اجلزائر دراسة 

 حالة فندق الفالي بالشلف 

 ف كريم بوزيان جامعة حسيبة بن بوعلي الشلو د.مساعني عيسى

017 

 دوره يف تفعيل السياحة الداخليةجتليات التحول الرقمي و

  ط د/ زهواني عبد الرزاقود عبادي حممد 

 ججامعة حممد البشري االبراهيمي برج بوعريري

041 

دور وسائل االعالم التقليدية واحلديثة يف التأثري على صورة السياحة 

 الداخلية باجلزائر 

 جامعة د. الطاهر موالي سعيدة  مدد. وزاني حمود. محيدي زقاي 

017 

دراسة استطالعية -ممارسة املقاولة كأسلوب لتنمية السياحة الصحراوية 

    مبديرية السياحة لوالية بشار 

 د.فاطمة الزهراء قامسي جامعة بشار     
011 
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 متطلبات تعزيز دور املقاوالتية يف ترقية االستثمار السياحي باجلزائر 

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف خنتار نوالوعبد اهلل قلش 
111 

جودة اخلدمات السياحية كآلية لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات 

 ''دراسة حالة فندق النجم األبيض تيسمسيلت''السياحية 

 د. العيداني إلياس املركز اجلامعي تيسمسيلت                    ووراد حسني 
147 

  سياحة الداخلية كمؤشر لرفع التنافسية السياحية باجلزائرتنشيط ال

  جامعة الشلف أ د/ راتول حممدو ط د/ شعالل ميلود
111 

دراسة حالة -رد االعتبار للرتاث التارخيي لدوره الفعال يف القطاع السياحي 

 -دار الشيخ اهلادي ببسكرة

                        املركز اجلامعي بغليزان            د.نادي مفيدة       

 11سوهيلة عجوط جامعة اجلزائر 

194 
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 (9)  1029جوان  –(12)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

 ( حمدا وصالة وسالما)          
 

لقد بات التعاون العلمي بني املؤسسات البحثة العلمية لزاما، 

بغية التواصل إلقامة شراكات تعليمية وحبثية وعلمية ولتبادل املعلومات 

من املعايري املعتمدة يف قياس جودة اجملالت واخلربات معها، إذ هو 

 .من قواعد البيانات العامليةضوتصنيفها، فضال عن فهرستها 

ومن أجل ذلك، أتى هذا العدد ترمجانًا هلدف منّظر من بني 

مقاصد نشأة اجمللة، أاّل وهو العمل على نشر اإلنتاج العلمي امٌلعد من 

نغست، أو ملختلف املؤسسات الباحثني املنتسبني للمركز اجلامعي لتام

العلمية داخل الوطن وخارجه، وتوطيد الصالت العلمية والفكرية بني 

املركز اجلامعي لتامنغست ونظرائه يف اجلامعات األخرى، سواء داخل 

 الوطن أو خارجه.

وقد جتسد هذا التعاون إصدار عدد خاص تضمن بعض أشغال 

ية بني الواقع واملأمول، امللتقى الوطين اخلامس حول: السياحة الداخل

 01حتت شعار: بعث الوجهة السياحية لتحقيق التنمية املستدامة، يومي: 

واملنظم ، باملركز اجلامعي أمحد زبانة بوالية غليزان 6101ديسمرب  01/ 

من معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري لدى 

بالتنسيق مع: مديرية السياحة  املركز اجلامعي أمحد زبانة بوالية غليزان

( CNEPRUعتمد )املوالصناعة التقليدية بوالية غليزان، وفريق البحث 

وخمرب العوملة وانعكاساتها على اقتصاديات دول الشمال اإلفريقي جبامعة 

اجمللس الشعيب البلدي لبلدية أوالد السالم وحسيبة بن بوعلي بالشلف، 

 )غليزان(.

                                                                                                                                                    شوقي نذير.د    

 رئيس التحرير

 

 

 

 

 استهــــــاللية
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 ديباجة امللتقى:

تعّد السياحة قطاعا اسرتاتيجيا قادرًا على املنافسة على مجيع 

ودوليا، وكذا قدرته على حتفيز قطاعات أخرى األصعدة حمليا، إقليميا 

نتيجة لتكامله معها، كما تكتسب السياحة أهميتها من خالل األدوار 

اليت تلعبه يف منو اقتصاديات معظم دول العامل السياحية، من خالل 

، وكذا %01مساهمتها يف الناتج احمللي اإلمجالي العاملي حيث تصل إىل 

ها يف حتسني ميزان املدفوعات، فهي ترتبط ودور ،تأمينها ملوارد مالية

بالتنمية ارتباطا وثيقا، وتساهم يف معاجلة مشكلة البطالة فضال على 

توفري مرافق البنية التحتية، مما يرتتب عليها تأثريات تنموية اقتصادية، 

 اجتماعية، ثقافية وبيئية يف املقصد السياحي.

خالل إعدادها  وهلذا أولت اجلزائر اهتماما بهذا القطاع من

م، كما تصّنف السياحة الداخلية 6101خمططا للتنمية السياحية آلفاق 

بدورها إىل حملية ووافدة وهي سياحة سكان الدولة وغريهم داخل 

حدودها )جمموع السياحة الوافدة واحمللية( حسب احلساب الفرعي 

ى ما للسياحة: اإلطار املنهجي املوصى به يف األمم املتحدة، واستنادا عل

 سبق نطرح هذا التساؤل الرئيس:

ما هو واقع السياحة الداخلية )احمللية والوافدة( يف اجلزائر؟ وما 

 هي سبل تشجيعها من أجل مساهمتها يف االقتصاد الوطين؟

 حماور امللتقى:

 األطر النظرية للسياحة الداخلية )احمللية والوافدة(، .0

 يف اجلزائر، اإلطار التنظيمي والقانوني للسياحة الداخلية .6

السياحة الداخلية بني عوامل اجلذب والدفع يف اجلزائر )البنية  .0

 التحتية، الثقافة السياحية، التكوين املتخصص، التسويق...(،

 السياحة الداخلية ضمن املخطط التوجيهي للتنمية السياحية، .4

 املقاوالتية يف القطاع السياحي يف اجلزائر، .1
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 الداخلية،التنافسية السياحية يف السياحة  .2

 عرض لتجارب دولية وحملية ناجحة للسياحة الداخلية. .1

 أهداف امللتقى:

ات اليت ّدرف عل املستِجمجع الباحثني واملهتمني بالسياحة والتّع .0

 توّصلت إليها الدراسات يف هذا اجملال،

دعم النقاش واحلوار البّناء للوصول إىل جمموعة من احللول  .6

ريق تشجيع القطاع واملقرتحات لتحقيق التنمية عن ط

 السياحي،

العمل على خلق جّو من التعاون بني الباحثني واملهتمني بهذا  .0

 املوضوع،

االرتقاء مبستوى التبادل العلمي وتبين عنصر اإلبداع يف طرح  .4

 األفكار ومناقشتها،

 االستفادة من جتارب دولية وحملية السياحية، .1

الداخلية اخلروج حبلول وتوصيات ناجحة لتشجيع دور السياحة  .2

 )احمللية والوافدة( من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

 

 هيئة امللتقى
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 1029جوان  –(12)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

 توصيات امللتقى 

التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة  .0

السياحة على وضع املناهج العلمية عن السياحة ودورها االقتصادي 

 راسية.دراجها كمادة يف املقررات الدإو

عالم واالتصال احلديثة يف الرتويج للمقومات ام تكنولوجيا اإلداستخ .3

نصات املاصة يف مواقع التواصل االجتماعي ووخبالسياحية اجلزائرية 

 واملنتديات االلكرتونية.

توفري مراكز متخصصة يف تكوين اليد العاملة املؤهلة يف اجلانب  .2

 .السياحي والفندقي

والشراكة بني القطاع العام واخلاص يف جمال تشجيع الفكر املقاوالتي  .4

يضا توفري الدعم الفين واملالي أو ،توفري البنية التحتية للسياحة

 .فكار يف اجملال السياحيصحاب املشاريع واألأل

طر أصدار قوانني وإتوفري مناخ االستثمار السياحي من خالل  .1

 .تنظيمية تشجع وحتفز القطاع اخلاص والعام

ع املدني تعزيز الثقافة السياحية لدى املواطنني ومجيع جيب على اجملتم .0

 .براز مقومات السياحة احملليةإالفاعلني يف السياحة و

وتعزيز دور  جراءات املتعلقة مبنح التأشرية لألجانبتسهيل اإل .7

ىل إالرتويج للوجهة السياحية اجلزائرية يف نصليات قالسفارات وال

 .اخلارج

وتبين مفاهيم  ،طار التوجهات احلديثةإتشجيع السياحة البديلة يف  .8

السياحة و اصة يف جمال السياحة الصحراوية،وخبالتنمية املستدامة 

سياحة املؤمترات وسياحة التسويق والسياحة الثقافية و الرياضية،

 .والتارخيية

لزام خمتلف القطاعات باجلزائر على القيام بدراسة اجلدوى إجيب  .9

خذ بعني طروحة على مستواها واألت املآالسياحية للمشاريع واملنش

 .اهلوية والرتاث العمراني للمنظمةاالعتبار 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

قدرة خذ بعني االعتبار الفروقات بني الأوضع تشكيلة سعرية ت .01

 .مع مرونتها طبقا للموسم السياحي جنيبالشرائية للسائح احمللي واأل

 ،جنبية الوافدةل تنشيط السياحة األجأتوفري مكاتب الصرف من  .00

يمني يف اخلارج من قامل امتيازات خاصة بالسياح اجلزائريني وتوفري

  .جنبيةتذكرة السفر وتشجيع السياحة األ ضخالل ختفي

دراجها حتت وصاية وزارة إتفعيل دور الشرطة السياحية من خالل  .03

م وختفيض ومتييزها قانونيا من حيث اللباس واملها ،السياحة مباشرة

  .انب الوافدينجمنية على السواح األالرقابة األ

احلرص على جودة اخلدمات والتسهيالت السياحية املقدمة  .02

لزام الرقابة لضمان إوتطبيق معايري اجلودة السياحية و ،للسائحني

 .توفرها

سواق حملية أتشجيع الصناعة التقليدية واحلرفية من خالل توفري  .04

 حياء الرتاث الثقايفإيضا أووطنية لتسويق منتجاتهم والرتويج هلا و

جل تشجيع أغري املادي كوعدة سيدي احممد بن عودة بغليزان من 

 .السياحة احمللية

صدار نظام حسابات الفرعي للسياحة اخلاص باجلزائر وفق إجيب  .01

جل تقدير حجم مساهمة أتوصيات املنظمة العاملية للسياحة من 

 السياحة احمللية والوافدة يف التنمية.

للمشاريع السياحية كحل بديل  سالميمام التمويل اإلأفتح اجملال  .00

 .عن القروض الربوية اليت متكن من تطوير القطاع السياحي

 املقرتحات

نشاء جلنة مشرتكة موسعة بني اجلامعة ومديرية السياحة والوالية إ .0

 .مكانية تعزيز دور السياحة يف التنمية احملليةإتهتم بالنظر يف 

فة دورية اليت تعاجل يام الدراسية وامللتقيات الدولية بصتنظيم األ .3

اع السياحي يف سرتاتيجيات املتعلقة بتعزيز دور القطاالوتبحث يف 

 .التنمية املستدامة



 زائرــالج – تسغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 1029جوان  –(12)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

نشاء نادي علمي للسياحة والثقافة بالشراكة مع اجلامعة واملديريات إ .2

 .ذية املكلفة بالسياحة والثقافةيالتنف

( اىل ملتقى ترقية هذا امللتقى يف السياحة الداخلية )احمللية والوافدة .4

اصة يف اجملال دولي مع توفري الرعاية الالزمة من املؤسسات اخل

 .السياحي والفندقي

 
 جلنة التوصيات
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