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 الملخص: 

تهدف هذه الدرااة إلى تشخيص واقع العمل المقاوالتي في الجزائر وبالتحديد في منطقة 
الجنوب الغربي المتمثل في والية بشار، كما تاعى هذه الدرااة إلى معرفة كيفية مااهمة 

آلليات ا االمشاريع في تحقيق التنمية ومدى تجايد هذه المشاريع على أرض الواقع، وم
لية الُمتبناة من طرف الدولة لتحقيق دفعة للقطاع الاياحي في المناطق الصحرواية، العم

وذلك بالنظر إلى المقومات الهائلة التي تحتويها هذه المناطق، كما تحاو: هذه الدرااة 
 تاليط الضوء على طبيعة المشاريع المرغوب في انجازها ومعرفة المعوقات التي تواجهها.

 قاولة، التنمية، السياحة الصحراوية، االستثمار.الم   الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This study aims to diagnose the reality of entrepreneurship in 

Algeria, specifically in the south-west region of Bechar, the study 

also seeks to know how projects contribute to development and the 

extent to these projects are reflected on the practical embodiment, 

moreover, knowing the process adopted by the State to make a 

payment growth in the tourism sector in the desert regions, This is 

because of the enormous potential that these regions contain, the 

study also attempts to shed light on the nature of the projects that 

are desired to be accomplished and the constraints they face. 

Keywords: Entrepreneurship, development, desert tourism, 

investment. 
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 المقدمة: 

انفجارا اقتصاديا كبيرا، حيث أضحت المؤااات على اختالف أنشطتها  اليوميشهد عالم 
متنوعة العرض في كل ما تقدمه، كما أصبحت المؤااات الكبرى ال يمكنها اإلاتغناء 
عن المؤااات الصغرى، والتي توفر لها اواًء المواد الخام أو منتوجات أولية تحتاجها 

خمة، وجاءت المؤااة الصغيرة والمتواطة لكي ُتمّكن األفراد من في صناعاتها الض
ومن هنا برز  ،كة ومؤااات األفرادالمال   العائالتفبرزت  ،دخو: مجا: األعما: والتجارة

الذي شمل جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الاياحي، الذي أولت له ، المقاولةمفهوم 
وتعد والية بشار من  .فيه االستثمارفتح باب أهمية كبرى من خال: الجزائرية الحكومة 

أهم المناطق الصحرواية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مقّومات طبيعية وثقافية ومناخية، 
في المنطقة، وذلك من خال: تطبيق  ةالسياحي تنميةالصبا لتحقيق خ   ل مجاالً تمثّ 

مقاولة كأالوب . وللتفصيل في موضوع مماراة الالمشاريع وتجايدها على أرض الواقع
م البحث إلى ثالثة ُأطر   طار إطار مفاهيمي، و   لتنمية الاياحة الصحراوية، ُقا   ،نظري ا 

طار و  ، لتحليل معطيات البحثااتعملت الباحثة منهج تحليل المضمون ، و مْيدانيا 
هة للحصو: على بيانات الموضوع محل على أداة المقابلة شبه الموجّ  ترها اعتمداباعتب

 الدرااة.
 اإلطار المفاهيمي للدراسةال: أو 
َقيه الخاص والعمومي العصب الحيوي  اإلشكالية: .0 ُيمثل العمل المؤاااتي بش 

لالقتصاد عامة واالقتصاد الجزائري على وجه الخصوص، حيث يتعاون هذان المجاالن 
ماده مااعدة الدولة للمؤااات الناشئة حديثا، كما تعتبر  لتحقيق اقتصاد وطني قوي، ع 

لمااعدات طريقا للوصو: إلى تكامل اقتصادي يضمن المصلحتان، باإلضافة إلى هذه ا
عد أحد أهم ميزات العمل تُ ي تذلك وضع في عين االعتبار تحقيق الفائدة المجتمعية، ال

المقاوالتي الذي يعتبر مفهوما حديثا في الجزائر. وبالرغم من ذلك توجه المواطن الجزائري 
يادين شتى من بينها القطاع الاياحي، الذي يشهد حركية ال إلى مماراة المقاولة في م

بأس بها، كما ازداد وعي الماتثمرين حو: هذا الميدان، وتمثل الصحراء الجزائرية مجاال 
خصبا يامح االاتثمار فيه بالنظر إلى ما تملكه المناطق الصحراوية من مقومات طبيعية 
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المناطق الاياحية والتي تاتقطب عددا وثقافية ومناخية، وتعتبر والية بشار من أهم 
تاتدعي حتوائها على مقومات اياحية إلمعتبرا من الاياح األجانب والمحليين، وذلك 

كيف تساهم ممارسة االهتمام، ومن هذا المنطلق يجوز لنا طرح التااؤ: الرئيس التالي  
يس تااؤالت ويندرج ضمن التااؤ: الرئ المقاولة في تحقيق تنمية السياحة الصحراوية؟

 فرعية نوردها فيما يلي  
  ما هي آليات مديرية الاياحة في متابعة المشاريع المقاولة المنجزة من طرف

 أصحاب رؤوس األموا:؟
  ما مدى توافق البرامج التنموية الماطرة مع مقومات الاياحة المتوفرة على

 ماتوى والية بشار؟
 ع المقاولة على أرض الواقع في ما هي العوامل البيئية المعيقة لتحقيق المشاري

 والية بشار؟
 التالية   الفرضياتالاالفة الذكر اعتمدت الباحثة على وضع ولإلجابة عن األائلة 

 وفر مديرية الاياحة لوالية بشار على آليات واضحة ومحددة لمتابعة البرامج تت
 الاياحية.

 ة الصحراوية.تتوافق المشاريع المقاوالتية المراد إنجازها مع طبيعة البيئ 
  يواجه المقاولون معوقات إدارية وثقافية ُتعرقل إنشاء المشاريع التنموية وتطبيقها

 على أرض الواقع.
 مفاهيم الدراسة: .9

هي حركية انشاء وااتغال: فرص األعما: من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك المقاولة: 
ولة أيضا على أنها عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل خلق القيمة. وتعرف المقا

والمرتكزة على إنشاء وتنمية األنشطة وعلى  Entrepreneurshipكلمة مشتقة من 
ح وعلى أنها تخصص يوّض  ،يروراتلان األنشطة واأااس أنها نشاط أو مجموعة م  

جابهة األخطار التي تواجهه يرورة خلق الثروة وتكوين اجتماعي من خال: مُ االمحيط و 
أن المقاولة عبارة عن  Howard STEVENSONويعرف ( 1).المؤااة بشكل فردي
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رص األعما: من طرف األفراد أو المنظمات ومتابعتها مصطلح يغطي التعرف على فُ 
 (2).وتجايدها

نقصد بالمقاولة إجرائيا انشاء مشاريع واغتنام الفرص الاان حة وااتغال: الموارد المختلفة 
ت يؤااها الفرد أو مجموعة من لخق مؤااات تهدف إلى توفير منتجات أو خدما

األفراد، وتاعى المؤااات من خال: مماراة المقاولة إلى تحقيق عائد ربحي، وخدمة 
 المجتمع كهدف جوهري من خال: تجايدها لمشاريع تنبع من البيئة المحيطة بالمؤااة.

ااع في يعد مفهوم التنمية قديما ق َدم الحضارة اإلناانية، وااتعُمل على نطاق و  التنمية:
، 11المجتمعات الغربية، من قبل الحضاراتين اليونانية والرومانية إلى غاية نهاية القرن 

وكمفهوم عام ارتبط بالجوانب المتنوعة والمتعلقة بالرفاهية البشرية، فاقتربت كلمة التنمية 
إلى المذهب أكثر منها إلى المصطلح. أما مفهوم التنمية في العالم الُمعاصر فهو مشتق 
من النظر الداروينية التي ترى أنه "عملية تطور على مراحل، أين تركت المجتمعات 
اإلناانية فيه البدائية ووصلت إلى مرحلة المجتمعات الصناعية االاتهالكية والتي ُتعتبر 

 (3)فريدة من نوعها وذات صبغة عالمية.
رع الجزائري الاياحة الصحرواية بأ السياحة الصحراوية: نها كل إقامة اياحية عرف الُمشَّ

في محيط صحراوي، تقوم على ااتغال: مختلف القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية، 
 (4).ُمرفقة بأنشطة ُمرتبطة بهذا المحيط من تالية وترفيه وااتكشاف

مفهوم تنمية الاياحة الصحرواية من منظور هذه الدرااة هو تجايد مشاريع في القطاع 
ملها إلى التعريف بمقومات الاياحة الصحراوية، ُبغية الوصو: الاياحي تاعى في مجُ 

إلى نمو مجتمعي وثقافي واقتصادي، ووضع تاهيالت للماتثمر مما يخو: له التعريف 
 تي منااب.والبالمنتج الاياحي في إطار عمل مقا

تنبع أهمية معالجة هذا النوع من المواضيع وذلك بالنظر إلى النقاط أهمية الدراسة:   .3
 لتالية ا

تثمين المماراة المقاوالتية كأالوب يجاد كل آليات تحقيق التنمية في قطاع الاياحة 
 بالمناطق الصحراوية.

 معرفة المعوقات التي يواحُهها القطاع الاياحي ومحاولة إعطاء اقتراحات للتغلب عليها.
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 تشخيص واقع االاتثمار في القطاع الاياحي بالجزائر.أهداف الدراسة:  .0
طبيعة المشاريع التي يقبل عليها الماتثمر، ومدى توافقها مع حاجات المجتمع  تحديد

 المحلي.
 اإلطار النظري للدراسةثانيا: 

 مفاهيم عامة حول المقاولة:  .0
كانت أغلب األنشطة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ظهور المقاوالتية ونشوء 0.0

وكانت تتم بشكل يدوي، وتنشط بشكل  اإلنتاجية وليدة البيوت وبنمط متباعد فيما بينها،
وااع في األرياف، ثم تطورت لتصبح وحدات حرفية، واتامت هذه الفترة بايطرة التجار 
على الوحدات اإلنتاجية، ومع حدوث الثورة الصناعية التي ااهمت في بروز الوحدات 

 (5)الُمقاو:. ل ك هواالمَ فيها يكون  التيصغيرة المؤااات ال نشأت معهااإلنتاجية البايطة 
أن النشاطات التي يقوم بها المقاو: هي بناء يحمل في طياته  .Schumpeter Jاعتبر و 

أنه يعمل على تعطيل وضع التوازن ُتجاه العرض والطلب في  هير ألنه يرى فيمالتد
األاواق، وذلك من خال: عرض منتجات جديدة ومبتكرة يحصلون من خاللها على أرباح 

دخالت الضئيلة التي يبذولونها في ابيل انجاز هذه المنتجات، وياعى كبيرة مقارنة بالم
ن كانت فترة االحتكار قصيرة أو متواطة  المقولون بذلك إلى احتكار الاوق حتى وا 

لون في المؤااات ث  ملون والمتو األمد. ويحصل اإلبداع في المنتجات التي يقدمها المقا
صيرورة انتاج الالع أو الخدمات أو العمل  تحدثة فياْ الصغيرة من خال: إدخا: أنماط مُ 

 (6).على تجايد أفكار جديدة
هناك مجموعة من الامات التي تميز المقاولة ويمكن إجمالها  ة:لمميزات المقاو  9.0
 في 

يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجا: اإلدارة والتخطيط والتاويق وفي كثير من 
بااطة الهيكل التنظيمي من حيث و  والعاملين؛  األحيان تكون عائلية من حيث اإلدارة

دارة اإلنتاج والتاويق  ،ب المشروعاح  اإلدارة المباشرة من قبل َص  فضال عن تخطيط وا 
المقاولة هي أحد مدخالت عملية اتخاذ القرار المتعلق باالاتخدام و  (7).المالية والعمليات

الجديدة وكذلك الوصو:  لخدمةاألفضل للموارد المتاحة للوصو: إلى إطالق المنتج أو ا
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رص تعني المقاولة اإلدراك الكامل للفُ كما  إلى تطوير طرق وأااليب جديدة للعمليات؛
 والمشاكل والتحديات واالاتخدام األفضل للموارد نحو تطبيق المتمثلة بالحاجات والرغبات

جموعة من هي مو  األفكار الجديدة في المشروعات التي يتم التخطيط لها بكفاءة عالية؛
اإلبداعية الماتندة على المبادرة الفردية والموجهة نحو االاتخدام  المهارات اإلدارية
 (8).األفضل للموارد

  العوامل البيئية لممارسة المقاولة: 3.0
يعتبر المحيط االجتماعي عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء  المحيط االجتماعي: 

 المؤااة نظرا لتركيبته المعقدة.
تعمل األارة على تنمية القدرات المقاوالتية ألبنائها ودفعهم لتبني إنشاء رة: األس 

المؤااات كماتقبل مهني خاصة إذا كان هؤالء اآلباء يمتلكون مشاريع خاصة عن 
غر على بعض النشاطات وتحمل بعض الماؤوليات طريق تشجيع األطفا: منذ الص  

 البايطة.
تقانه وكذا االعتماد على النفس في   يدعو الدين اإلاالمي الحني الدين  ف إلى العمل وا 

  .الحصو: على القوت
توجه إنشاء في تعتبر العادات والتقاليد من العوامل المؤثرة  العادات والتقاليد: 

المؤااات، فالمجتمعات البدوية تمارس الزراعة والرعي مع أبنائها أما الصناعات التقليدية 
 ألجيا:.واألنشطة التجارية فتتوارثها ا

في  ةً ثلمَ فيه مُ  طنظرا ألن ثقافة المقاوالتية تنشأ من المجتمع الذي تنشالجهات الداعمة: 
دفع من الفي  االتي تلعب دورا أاااي ،المؤااات العامة والخاصة، وهيئات الدعم المرافقة

  في الجزائر نذكر ما يلي قاولة ولعل من أهم هيئات الدعمثكثافة الم
 : ANSEJ وهي مؤااة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم  1116كالة انة أنشأت الو

ومرافقة الشباب البطا: الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤااة. ياتفيد الشباب من خال: 
 إنشاء مؤااة 

 (.مجانية )ااتقبا:، إعالم، مرافقة، تكوينمااعدة 
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حقوق الجمركية ضافة و تخفيض ال) اإلعفاء من الرام على القيمة المُ  امتيازات جبائية
 اتغال:(.ة اال  لفي مرحلة اإلنجاز واإلعفاء من الضرائب في مرح

 تخفيض ناب الفوائد البنكية(. –اإلعانات المالية )قرض بدون فائدة 
CNAC:  كمؤااة عمومية للضمان االجتماعي تعمل على  1114تم إنشاءها انة

ما: األجراء في القطاع تحقيق اآلثار االجتماعية المتعاقبة الناجمة عن تاريح الع
االقتصادي إذ تعمل على تمويل مشاريع البطالين )إنشاء، توايع( البالغين من العمر بين 

 ماليين دينار. 13ويصل التمويل فيه إلى  ( انة33-53)
ANGEM   تايير جهاز  اتمثل إحدى أدوات الحكومة لمحاربة البطالة من مهامه
 صغر.القرض المُ 
ANDI :  ُاتثمار.صطحاب اال  هيل وترقية وا  اْ همة تَ مُ  المؤااة الحكوميةلت لهذه و  خ 

 (NABIA)ف الجمعية الوطنية األمريكية لحضانات األعما:   تعرَّ حاضنات األعمال
على أنها هيئات تهدف إلى مااعدة المؤااات المبدعة الناشئة ورجا: األعما: الجدد،  

الدعم المالي، لتخطي أعباء و ماكن، األو الخبرات، و وتوفر لهم الواائل والدعم األمني، 
نطالق والتأايس، كما تقوم بعمليات تاويق ونشر منتجات هذه المؤااات ومراحل اال  

وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية رائدة في هذا المجا: حيث يعود تاريخ أو: حاضنة 
"Batavia"  1151إلى.  

ة نوعا ما مقارنة بالدو: النامية وتعد تجربة الجزائر في مجا: حاضنات األعما: متأخر 
بااتثناء  2333والعربية، حيث لم يصدر مراوم ينظم نشاط هذه األخيرة حتى انة 

 ةالمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة ان 183/ 31القانون 
والذي أشار إلى مشاتل المؤااات. وقد اعت وزارة المؤااات الصغيرة  ،2331
ط في كل من بْ ضنة، باإلضافة إلى أربع ورشات رَ اح 11اعات التقليدية إلى إنشاء والصن

  (1)وهران.و اطيف، و قانطينة، و الجزائر، 
ض تعتبر المؤااات الصغيرة والمتواطة القلب الناب   دور المقاوالتية اقتصاديا: 0.0

يكية فمن بين لالقتصاد الحديث، وأثبتت ذلك احصائية قامت بها الواليات المتحدة األمر 
نشط في ت ،مشاريع ذات طابع مقاوالتيهي  مليون  23.5 هناك ،ون مشروعايمل 21
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وتعمل المؤااات الصغيرة والمتواطة على تشغيل ما  (13)تجارة التجزئة والخدمات.
 (11)لة في العالم.من القوى العام   %63يقارب 

نتجاية فكثيرا ما ُيربط تعمل المؤااات الصغيرة والمتواطة على رفع اإل رفع اإلنتاج:
وذلك ألنه يهمل أمرا  ،بيعتقاد ناْ إاّل أن هذا اال   ،الفائض االقتصادي بالمؤااات الكبرى 

 يحققه، الذي االقتصادي والفائض للعامل الماتمر الما: رأسوهو العالقة بين  ،مهما
 رأس من معين مبلغ بااتثمار ككل للمجتمع يتحقق الذي االقتصادي الفائض ثم ومن

 كبر حجم مع يتزايد العامل يحققه الذي االقتصادي ضالفائ   بأن التاليم مع و الما:،
 الذي االقتصادي الفائض و الماتثمر الما: رأس بين الربط تم إذا أنه إالّ  المؤااة،

 فائض من للمجتمع يتحقق ما ثم من و المختلفة، المؤااات أحجام بحاب يحققه
 مؤااات أن لنا يتضح الما:، رأس من معين مبلغ ااتثمار أااس على اقتصادي
 (12).للمجتمع االقتصادي الفائض تعظيم على األقدر هي والمتواطة الصغيرة الصناعات

تفتح المؤااات الصغيرة والمتواطة المجا: فيما بينها وذلك  تنويع النشاطات الصناعية:
غر حجمها مما يدعوها إلى التشارك والتكافل مع الصناعا ت األخرى، كذلك من خال: ص 

غذي المؤااات الصغيرة والمتواطة صناعات موازية لها أو صناعات ربما حتى أكبر تُ 
 خاصة الالع االاتهالكية وما يحتاج له الاكان المحليون. ،منها

تمتلك المؤااات المقاوالتية الصغيرة والمتواطة قدرة هائلة على دعم التنمية اإلقليمية: 
ف يّ ة ذات طابع ريفي أو مدن جديدة، وذلك بابب اهولة تكنتشار في مناطق صناعياال  

أو  اتثمارات كبرى،هذه المؤااات مع المحيط، كما أن أنواع النشاطات فيها ال يتطلب ا  
ير، أو تكنولوجيا عالية يمرتفعة في التا تكوينا عاليا في العمل اإلنتاجي، أو تكاليف

  (13)عا من التخفيف في التلوث البيئي.حقق المؤااات المقاوالتية نو الماتوى، وبهذا تُ 
لغ عدد بَ  تزايد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كممارسة مقاوالتية: 1.0

ونعرض مؤااة،  51.6374، 2317 ةالمؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر ان
 .في الجدو: التالي المؤااات التابعة للق طاعْين العمومي والخاص
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 تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص حسب قطاع النشاط(: 80الجدول )
                 9802لسنة 

 
ياار عبد الرحمان، براشن عماد الدين، "قطاع المؤااات الصغيرة والمتواطة  المصدر:

، 2318، جوان 3، العدد مجلة نماء لالقتصاد والتجارةفي الجزائر  الواقع والتحديات"، 
 (14).226ص. 
من خال: الجدو: أعاله أن نابة المشاريع المقاوالتية في قطاع الخدمات يحتل  يالحظ

وذلك ، م عن أن هذا القطاع أخذ في التطور، وهذا ين  عالصدارة كما يالحظ أنه في ارتفا
يع في المنتوج الوطني، بعد أن كان اإلهتمام منصبا أكثر على الصناعات نو بهدف الت

وذلك نابع من  ،ات على الاطحمفي اآلونة األخيرة قطاع الخدالبترولية والفالحية، ليطفَو 
والتي  ،طات، وهذا ما تجاده المشاريع المقاوالتيةاحاجة المواطن إلى هذا النوع من النش

اتمرار في اإلنتاجية، هي نتشار واال  من بين أهم النقاط األاااية التي ترتكز عليها في اال  
 ي.توفير العرض الخدماتي للزبون المحل

 . التنمية ومقومات السياحة الصحراوية9
 مصطلحات ذات عالقة بالتنمية السياحية:  9-0

اتنباط أااليب إنتاجية لمجتمع عن طريق ا  ام تقدّ هي  التنمية االقتصادية: 0.0.9
جديدة ورفع ماتويات اإلنتاج، من خال: إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق 

تم من خاللها زيادة متواط نصيب الفرد من إجما: وهي العملية التي ي ،تنظيمات أفضل
 وذلك من خال: رفع متواط إنتاجية الفرد ؛الناتج القومي خال: فترة زمنية محددة

 (15)تاحة لزيادة اإلنتاج خال: تلك الفترة.وااتخدام الموارد المُ 
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إن التنمية هي عملية إحداث تغييرات جذرية وشاملة في  : االجتماعيةالتنمية  9.0.9
على  ة المجتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بهدف إقامة مجتمع حضاري قادر  أبني

 (16)إشباع احتياجات أفراده وحل مشكالتهم وتحقيق ماتويات معيشية مرضية لهم.
لقد أولت األمم المتحدة اهتماما خاصا بمفهوم التنمية البشرية التنمية البشرية:  3.0.9

التنمية ف األخير ُتعرّ ا هذ، وطبقا للهاالتقرير األو:  م عندما أصدرت1113منذ عام 
كن أن تكون مطلقة، و يمكن أن مْ يُ  يالت ،أنها  "عملية توايع خيارات الناسعلى  البشرية

األاااية للتنمية البشرية هي  أن يعيش الثالثة الخيارات أن  ، إذْ تتغير بمرور الوقت
الزمة لماتوى الموارد العلى  واحصليو الناس حياة مادية صحية، ويكتابوا المعرفة، 

 (17)الئق. يمعيش
هناك العديد من المفاهيم لهذا المصطلح، ُيعبر بعضها عن التنمية السياحية:  0.0.9

هدف تحقيق زيادة ماتمر ومتوازنة في الموارد الاياحية، أو عن زيادة اإلنتاجية في 
الاياحية، والتنمية الاياحية تعد القطاع الاياحي باالاتغال: األمثل للموارد االنتاجية 

اتااع قاعدة التاهيالت والخدمات لكي تتالقى احتياجات الاائحين، بينما يضع البعض 
تركيزا على جانب العرض، إْذ ال يمكن أن تقتصر على تنمية العرض الاياحي فقط أو 

نما يجب أن يمتدّ  معنى  جزء منه ببناء فنادق وقرى اياحية تنتشر في مناطق مختلفة، وا 
لتحقيق التالقي بينهما إلشباع  ،التنمية الاياحية ليشمل تنمية كل من العرض والطلب

لتكون  ،قليمية موضوعة الفاا  رغبات الاائحين والوصو: إلى أهداف قومية وقطاعية و 
  (18)معيارا لقياس درجة التنمية المطلوبة.

 المناطق الصحراوية وخصائصها الطبيعية والثقافية:. 3
 2مليون كلم 2تمتد الصحراء الجزائرية على مااحة  لمناطق الصحراوية الكبرى:ا 0.3

مناطق  غرداية )الميزاب( تضم هذه المنطقة معالم معمارية وثقافية  5وتقام إلى 
 قن.زْ ها بني ي  دن  وتاريخية ُصن فت ضمن التراث العالمي، وأهم مُ 

 افات مختلفة.أدرار  تحتوي هذه المدينة على قالع عديدة مع وجود ثق
إليزي  تحتوي مدينة إليزي أكبر حضيرة في الجزائر وهي الحضيرة الوطنية للطاايلي التي 

من طرف اليونياكو كتراث  1182والتي ُصنفت انة  ،تقع في أقصى الجنوب الشرقي
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رام ونقش حجري مما يجعلها متحف  1533عالمي، وذلك لابب أنها تتضمن أكثر من 
 أثري مفتوح.
وتحتوي على قصور  2ألف كلم 168متلك هذه المدينة مااحة شااعة ُتقدر بـتندوف  ت

مما يجعلها هي أيضا متحفا مفتوحا في الهواء الطلق يمكن ألي اائح أن  ،عريقة الوجود
 يزوره في أي وقت.

ئت انة  م، حيث تتميز 1187تمنراات  تضم والية تمنراات حضيرة الهقار التي ُانش 
بشار ووالية  (11)ة ونباتية متميزة ونقوش تعود إلى أزمنة غابرة.بتضاريس وثروة حيواني

  تتميز بتوفر الواحات فيها ومناطق اياحية يأتيها الاّواح من كل مقصد، منهاالتي 
 القناداة.و بني عباس، و بني ونيف، و  ،تاغيتو 

للصحراء الجزائرية ثالثة امات طبيعية الخصائص الطبيعية للصحراء الجزائرية:  9.3
 ذكرها فيما يلي  ن

 النايج الوااع للهضاب األرضية التي ُتامى الحمادة.
حاطة بالكثبان الرملية، العرق الشرقي والعرق الغربي، وعرق أحواض كبرى مُ  3وجود 

 الشاش. 
طبيعة الهقار والتي توجد بها أعلى قمة في الجزائر وهي قمة "طاهات" يبلغ ارتفاعها 

  (23)متر. 3333
مم في الانة الواحدة، وتشتد الحرارة في 1533تقل األمطار عن  وي:المناخ الصحرا

خفض في الليل، كما تمتاز بموام حار وطويل يمتد من شهر ماي إلى شهر نالنهار وت
 °.45ابتمبر ويصل متواط درجة الحرارة إلى 

باإلضافة إلى وادي  ،يوجد نهران على ضفاف العرق الشرقي والعرق الغربي المياه:
وادي الااورة مع وجود وديان أخرى مصدرها من الهقار "تافااات" ومن هضبة ميزاب و 

تادمايت، كما تحتوي الطبقات األرضية في الصحراء الجزائرية مياه جوفية، وتتحتوي 
 (21)ابخات أيضا.
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ترتكز الاياحة على مقومات عديدة نذكر : المقومات الثقافية للصحراء الجزائرية 3.3
 منها 

وهي متواجدة عبر مختلف الواليات الصحراوية مثل معلم  :رالمعالم التاريخية والقصو أ. 
األثار الرومانية و  ،زر بتيميمون غْ بتمراات، والقصر القديم بالمنيعة، وقصر أَ  تين هنان

واآلغواط، إلى  ،والهقار ،والنقوش الحجرية بكل من بشار والطاالي ،والكتابات ،بباكرة
غواط، دون ااجد العتيقة بشكلها الهنداي المتمير كالزاوية التيجانية باآلجانب الزوايا والم

 .أن نناى نمط البناء العمراني القديم الخاص بمنطقة غرداية
 باكرة،و الوادي، و الكثبان الرملية والفقارات ووحات النخيل بورقلة،  المناطق الطبيعية:ب. 

 تشكل يان وينابيع المياه الااخنة التيومختلف الشالالت والود ،تيتيمون، غردايةو بشار، و 
يمكن مشاهدة  حمامات بكل من باكرة، أدرار وبواعادة، والواحة الحمراء بتميمون، حيث

 .بتمنراات أروع غروب وشروق الشمس كما هو الحا: بقمة اآلاكرام
ويتكون من جميع أنواع الطبو: المختلفة والمشتركة فيما بين هذه  المنتوج الثقافي:ج. 

ليزي، والفلكلور المزابي بغرداية، وطبوع أهليل ،والتندي ،كالبارود مناطقال  بتمنراات وا 
كمهرجان  والقرقابو بأدرار وتميميون وتندوف، إلى جانب الحفالت التقليدية والمهرجانات،

الزربية بغرداية، وعيد الربيع بتمنراات، وتاغيت ببشار، واب يبة بجانت المصادف لليلة 
قام انويا مهرجان للاياحة الصحراوية بالتداو: عبر ويُ  دي خالد بباكرة،عاشوراء، واي
 .الصحراوية، بهدف ترقية المنتوج الاياحي الصحراوي والتعريف به مختلف الواليات

تتمثل في الصناعات المعدنية كالذهب والفضة والماتعمل في  الصناعات التقليدية:د. 
الجلدية  والصناعات التقليدية والصناعات نتاج الحلي والواائل التقليديةا  و  صناعة

الترويج لهذه الصناعات  والفخارية والزرابي واآللباة التقليدية والمواد التذكارية، وبغرض
التقليدية والحرف يتزامن مع الموام  والحرف يقام انويا في كل والية مهرجان الصناعة

  (22).الاياحي
حت الاياحة إحدى صناعات العالم المهمة أض األهمية االقتصادية لقطاع السياحة:. 0

الزراعة والصناعة، كما تجاوزت أهميتها  فاقت معّدالت نمو في الوقت الحاضر، إذْ 
المبيعات والعمالة وجلب العمالت  الصناعات التحويلية والخدمية جميعها، وذلك من خال:
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مي، حيث عرف نموًا العال األجنبية، كما يحتل النشاط الاياحي مكانًا مهمًا في االقتصاد
إلى  2315خال: انة وصلت الجزائر . و ماتمرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

 (23)ح.اائ 1731114

أدركت الجزائر ضرورة تعزيز قطاع الاياحة  :آفاق التنمية السياحية في الجزائر. 1
ة، في إعداد خطة حو: تطوير الاياح 2333وعصرنته، إذ شرعت الوزارة الوصية انة 

، وجاء هذا المخطط تحت عنوان" مخطط أعما:  2313على شكل برنامج ماتقبلي أفاق 
وبعد مرور انتين على تنفيذ هذا  ."2313لتنمية الماتدامة للاياحة في الجزائر أفاق ا

المخطط اتضح أنه من الضروري إدخا: بعض التعديالت لماايرة التطورات داخليا 
جراءات  2313ق وخارجيا فجاء مشروع جديد في أفا لتحديد األهداف الكمية و النوعية وا 

دعم وترقية االاتثمار، ورغم النتائج المتوصل إليها، باإلضافة إلى المنتجات الواجب 
التطورات الاريعة في قطاع صناعة  على ُماايرةعملت الدولة و ، 2313ترقيتها لانة 

ليم في وزارة واحدة، والقيام بتعديالت البيئة والاياحة واإلق الاياحة الدولية، فتم دمج وزارتيْ 
 563، الذي يهدف إلى توفير 2315ت في المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية أفاق تجلْ 

اتقبا: نجاز هياكل ا  إمليون دوالر، مع  533ألف منصب شغل و تحقيق إيرادات بقيمة 
ي ظل كل ألف ارير جديد. وف 75اتيعاب إضافية تقدر ب من الطراز الرفيع بطاقة ا  

هذه المعطيات ال تزا: الجزائر في المراتب األخيرة على الماتوى العالمي فيما يخص 
نطالقا من هذه التدفق الاياحي من حيث عدد الاياح وحجم اإليرادات الاياحية. ا  

اياحية على المدى البعيد  اتراتيجيةا  الوضعية قررت الالطات الرامية الجزائرية وضع 
نها من التعريف بالمنتوج الاياحي الجزائري وتنميته، أطلق عليها ، تمك2325إلى غاية 

 2333" المعد: إلى غاية  2325تامية "المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية 
SDAT.(24) .والجدو: التالي يتضمن األقطاب الاياحية واألماكن المتواجدة بها 
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 سنة يئة السياحية: األقطاب السياحية وفقا للمخطط التوجيهي للته(89) الجدول
9838 

 
شريط حاين األمين، "فعالية التخطيط االاتراتيجي للتنمية الاياحية في  المصدر:
، ص. 2315، 14 ، العددالتجارية والعلوم مجلة العلوم االقتصادية والتسييرالجزائر"، 

142. 
 اإلطار الميداني للدراسة ثالثا:

 ،مديرية الاياحة بوالية بشاردد مجا: البحث في حُ  المجتمع وعّينة الدراسة: .0
وكذلك لك بر حجم األفراد باعتبارها الجهة الوصية األولى عن القطاع الاياحي في الوالية، 

الماتثمرين في القطاع الاياحي وصُعوبة الوصو: إلى جميع أصحاب المشاريع، وابب 
الحقا  وقد تم اختيار المصالح التي انذكرهذلك توزعهم في مناطق جغرافية متباعدة. 

لتوافقها مع موضوع الدرااة، والتي رأت الباحثة أنها اتقوم بتقديم القدر الكافي من 
نة البحث في رئيس مصلحة مراقبة المعلومات حو: المتغيرات الُمراد درااتها، وتمثلت عيّ 

، ونوع العينة هنا االاتثمار الاياحي والتهيئة الاياحية، ورئيس مهمة ومفتشة في الاياحة
 ة قصدية، باعتبار أن العاملين في هذه المصالح يخدمون موضوع البحث.هو عين

البحث ضمن الدرااات الوصفية فارتأت الباحثة إلى ااتخدام  يندرج منهج الدراسة: .9
منهج تحليل المضمون من خال: قراءة ااتنباطية لما تم الحصو: عليه من معلومات من 

ياحة بوالية بشار، كما تم تحليل ما طرف المصالح المعنية بالدرااة في مديرية الا
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من وثائق الباحثة ما حصلت عليه  باإلضافة إلى تحصلت عليه الباحثة من معلومات
المشاريع و  ر القبو: من طرف وزارة الاياحة والصناعات التقليديةظ  تالمشاريع التي تنحو: 

 نجاز.التي هي قيد اإل  
شملت شبه الموّجهة، و يل المقابلة األداة الماتخدمة للدرااة هي دل أداة الدراسة: .3
هنة من طرف الماتثمرين في القطاع الاياحي تَ مْ طبيعة المماراات المقاوالتية المُ   ائلةاأل

األااليب واآلليات ، و رمجة لإلنجاز ومدى تنوعهابَ طبيعة المشاريع المُ ، وما بوالية بشار
ع المنجزة من طرف الخواص التي تتخذها مديرية الاياحة لوالية بشار في متابعة المشاري

وأائلة ومدى مراعاة خصوصية المنطقة في تحقيق التنمية الاياحية، ، على وجه التحديد
قات التي تواجه الجهات الوالية من خال: محاولة معرفة المعوّ بحو: أفق الاياحة 

 .المختصة في مماراة مهامها وتحقيق طموحاتها في القطاع
 عرض وتحليل نتائج الدراسة: .0
 :والخواص CALPIREF: المشاريع السياحية الم برمجة من طرف (83)جدول ال

 
مديرية الاياحة لوالية بشار، احصائيات مكتب متابعة االاتثمار والتهيئة  المصدر:

 .2316الاياحية لانة 
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يمكن االاتنتاج من خال: الجدو: أن أغلب البلديات الاياحية في الوالية تم تغطيتها 
وكذلك تم مراعاة  ،المخيمات الاياحيةو والمركبات  ،وعت بين الفنادقتنّ  ،بمشاريع مختلفة

ن المحافظين كثيرا على العادات خصوصية المنطقة، حيث يعد المجتمع البشاري م  
إْذ نراهم ياعون إلى االاتثمار الاياحي بطريقتهم الخاصة، وذلك من خال:  ،والتقاليد

اإلهتمام  من خال:من الماتثمرين  ا وعياً إنشاء فنادق ومخيمات تقليدية، ونالحظ أيض
أن مااحة بشار شااعة  ةصاالنقل وايلة مهمة، وخأن باعتبار  ،بالطريق

، مما يجعل الماافة بين منطقة اياحية وأخرى بعيدة، باإلضافة إلى 2كم161 400 تقدربـ
ءات هتمام من الراغبين في االاتثمار الاياحي بمحطات النقل، و كذلك فضاهناك ا   ذلك

من  %33لإلاتراحة، وُجل هذه المشاريع تأتي بمااعدة الدولة على أن يملك الماتثمر 
قيمة المشروع حيث أجابت المفتشة على ماتوى مديرية الاياحة أن اللجنة الوطنية 
للترويج واالاتثمار وتنظيم األراضي؛ والتي هي لجنة مشّكلة من الوالي أو ُممث له، ضمن 

هي الوكالة الوطنية للوااطة وتنظيم األراضي والتي تعتبر و  ANIREFما يعرف بـ 
اتغال: األراضي بصفة عامة ولالاتثمار الاياحي بصفة ا  الهيئة الماؤولة عن منح 

 خاصة.
 اإلجابة عن تساؤالت البحث: .1

 اإلجابة عن التساؤل األول: 
عموم في تتمثل البرامج الموضوعة لتنمية الاياحة في المناطق الصحراوية على وجه ال

المخطط التوجيهي للتهيئة الاياحية _أقطاب االمتياز_ وعندما وجدت الباحثة أن هذا 
المخطط يتناو: الصحراء الكبرى تاائلت حو: مكانة والية بشار وما تحتويه من معالم 
أثرية وثقافية ومقومات طبيعية في هذا المخطط، فتوَجهت إلى مديرية الاياحة لغرض 

باعتبارها قطب اياحي يقصده  ،والية بشار ضمن هذا المخططمعرفة وضع الدولة ل
الاواح األجانب والمحليون، وبااتخدام دليل المقابلة ااتجوبت رئيس مصلحة مراقبة 

وهو مهندس معماري وهو المكلف بمتابعة  ،االاتثمار الاياحي والتهيئة الاياحية
لاياحة الصحراوية بوالية المشاريع الاياحية، وأيضا تطبيق البرامج الخاصة بتنمية ا

بشار، حيث أخبر الباحثة أن هناك مخطط خاص بتنمية الاياحة في الوالية على وجه 
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الخصوص، وعندما أبدت الباحثة رغبة في اإلطالع على هذا المخطط الخاص، تحفظ 
ال يزا: قيد الدرااة على  هوأن ،اخة من هذا المخططبنُ  الباحثة ديزو ت يةنبعدم إمكا وأجابَ 

توى مكتب الدرااات في الجزائر العاصمة، واكتفى بتزويدها بقائمة المشاريع الاياحية ما
، ثم توجهت الباحثة إلى الموظفْين األخرين بحكم عدم CALPIREFالمعتمدة من طرف

مهمة الأجاب رئيس و  تعاون رئيس مصلحة مراقبة االاتثمار الاياحي والتهيئة الاياحية،
 التضوعة لتنمية الاياحة الصحرواية في والية بشار، وتمثّ بالمديرية عن البرمجة المو 

ينه من خلق تمك  و للمواطن الجزائري االاتثمار   فتح مجا: في الجانب االجتماعيتنمية 
مما يااهم في المردود اإليجابي عليه وعلى الجانب االقتصادي  الخاصة، مؤااته

رف الاّياح األجانب الوافدين من ط وذلك من خال: جلب العملة الصعبة ،المحلي والدولي
ومثا: ذلك التحايس بأهمية  ؛أما عن جانب التنمية البشرية فهي غائبة إلى المنطقة.

غرس ثقافة اياحية، وتجايد ايااة تقبل اآلخر، وعدم وجود ايااة تتضمن الجانب 
 التنموي على ماتوى األفراد.

وطرحت عليها جملة من األائلة توجهت الباحثة فيما بعد إلى الاّيدة مفتشة الاياحة ثم 
فأجابت  ،حو: إذا ما يتم تطبيق المهام المتعلقة بمراقبة ايرورة البرامج الُمخطط لها

ما تعلق بخضوع  صةوخا ،المفتشة أنهم يقومون بمتابعة ايرورة المشاريع الاياحية
الية بشار أن الفنادق الموجودة في و أضافت و المؤااات الاياحية للمعايير العالمية أم ال، 

المركب و ، لهذا الابب غير مصنفة وهي قديمة الوجود إْذ ال يمكن إيقاف نشاطها
 .لك رخصة النشاطتهو الوحيد الذي يم الاياحي المتواجد على ماتوى بلدية تاغيت

  اإلجابة عن التساؤل الثاني:
تتوافق المشاريع المقاوالتية الموضوعة من طرف الماتثمرين مع طبيعة البيئة  
لصحراوية، حيث يدرك جميع أصحاب رؤوس األمو: ما يخدم المنطقة في الجانب ا

الاياحي، وهو  ما الف ذكره حو: طبيعة المماراات المقاوالتية التي بادروا إليها، لكن 
يبقى دور الدولة ومخططاتها ضعيفا ألن المشاريع الموجهة إلى تحاين الُوجهات 

 كل منطقة.خصائص الاياحية يبقى نمطيا، وال يتوافق مع 
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 فيما يلي  مماراة المقاوالتيةواجه تتمثل المعوقات التي تُ  اإلجابة عن التساؤل الثالث:
ن، معوقات إدارية تتمثل في عدم الحصو: على رخص البناء أو دفتر الشروط باألمر الهيّ  

تراخيص لمماراة النشاط اللحصو: على ا في انتظارن الماتثمرين يبقى العديد م  و 
ق اإلداري من أكثر المفتشة أن المعوّ ضافت أ كمااحي أو االنطالق في المشاريع، الاي

تحقيق جزئي للمهام والرؤية  ُحو: دون مما ي ،األاباب المعرقلة لتطبيق البرامج الماطرة
الموضوعة، كما أضاف الاّيد رئيس مهمة بأن جميع المالحظات التي توضع فيما يخص 

 نما ترد  ا  و  ،قها مع معايير الجودة ال تؤخذ بعين االعتبارالمؤااات الاياحية ومدى تطاب
واجه تُ إلى الجهة الوصية في شكل تقارير جُد ملخصة ال تارد الواقع الُمعاش، كما 

معوقا اجتماعيا يتمثل في عنصر الثقافة لدى الماتثمر الجزائري، فهو  مماراة المقاوالتية
النشاط في القطاع الاياحي دون رخصة،  ال يخضع في بداية ااتثماره للقوانين، فيبدأ

ليضحى الفندق الذي يايره غير خاضع للقوانين، إضافة إلى ذلك الذهنية التي أصبح 
الفرد الجزائري يختص بها، رغم أن المواطن الصحراوي مْضياف ويرحب بالاائح اواء 

ر من تلك مما يجعل الاائح ينف ،المحلي أو األجنبي إاّل أنه أصبح غليضا في تعامالته
عيقة أيضا للتنمية عدم فهم الفرد بأن التنمية الاياحية المعاملة، ومن العوامل الالبية والمُ 

تنعكس عليه إيجابا، بل أضحى يرفض قدوم الاائح، إْذ يرى أنه مجرد شخص ياتنفع 
 ي.إيجابوعلى والية بشار بشكل  بخيرات الوالية ولن ينعكس قدومه عليه  

ت العديد من األاباب والفاعلين، فمثال التصريح بالبناء وخصوصا وتدخل في هذه المعوقا
لمن ال يملكون أراض  لالاتثمار الاياحي، يواجهون صعوبة كبيرة في الحصو: على 

الّلجنة الوطنية لتنظيم األراضي على  يتقدمون بطلباتهم إلىتصاريح بالبناء وعندما 
ضيف مفتشة النوع من الوثائق. وتُ  ماتوى الوالية، يجيدون صعوبة في الحصو: على هذا

المهام تأدية فيتطلب   أما على ماتوانا نحن العاملون بمديرية الاياحة؛ ُمجيبةً  الاياحة
وفي معظم األحيان تتوفر  ،المديرية وايلة واحدةتملك  و لمعاينة المشاريع، واائل نقل  

القيام بمهمة  انللمدير أو لرئيس مصلحة االاتثمار أو للمحااب، وبهذا يتعذر علي
المراقبة، أما من ناحية تحديد قيمة المخطط والمماراات التي تتعلق بالعاملين في مديرية 

فُجل البرامج الموضوعة تأتي من وزارة الاياحة وناهر على  بشار، الاياحة لوالية
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 قرر منحوالوزارة وحدها تُ  ،يخو: لنا إراا: طلبات االاتثمارو  تطبيقها دون التعديل فيها،
حق االاتثمار في القطاع، فالمديرية ال تقوم بأية نشاطات، وتتوفر فقط على مطويات 

كما أجاب رئيس المهمة حو: ما تعلق  ."والية بشاربوكتْيبات للتعريف بالمناطق الاياحية 
كر تحو: دون تتبع  بالمراقبة المشاريع على الماتوى الميداني، فالمعوقات الاابقة الذ 

ؤدي إلى أن يبقى القطاع الاياحي رهين المعوقات اإلدارية، والُمجتمعية، المشاريع، وهذا ي
طى ثابتة لتحقيق ن المؤااات الفندقية التي ااتطاعت أن تاير بخُ وفئة قليل جدا م  

 أهدافها.
تااهم مشاريع المقاولة في الوصو: إلى تحقيق تنمية  اإلجابة عن التساؤل الرئيسي:

ابق اإلشارة إلى أن المشاريع التنموية ال  هوخصوصا أن ،اياحية بالمناطق الصحراوية
نما على الميادين المو  ،تقتصر فقط على المنتجعات الاياحية أو الفنادق زية والمااعدة اوا 

لكن وجب أن ال تبقى هذه المشاريع رهينة بعض المعوقات  ،الاياحي موّ على تحقيق النّ 
في مجا: الاياحة الذي هو صناعة ال ية التي يمكن تجاوزها من خال: رؤية واضحة وجدّ 

 ب. تنَض 
 خاتمة:

 إلى مجموعة من النقاط نذكرها فيما يلي  صت الدراسةخل  ومن خال: ما ابق عرضه 
 رتبطالمتعلق بالتنمية الاياحية في الجزائر م عمل المقاوالتيناتنتج مما ابق أن ال 

تية المرتكزة لبنى التحْ في ا جادمخططات وبرامج كبرى تت متمثلة فيفقط بايااات عامة، 
وفتح المجا: لالاتثمار عن طريق خلق مؤااات ذات طابع  ،على الجانب العمراني

خاص، ياعى إلى تحقيق أهداف فردية تتتجاد في مااعدة الماتثمرين دون اللجوء إلى 
تام بأهمية القطاع على جميع الوعي الغرس ثقافة اياحية، و كجوانب أخرى أاااية 

 ومية والُمجتمعية.الماتويات الحك
 ليات المناابة لمراقبة المشاريع الاياحية على اختالف أنواعها عدم توفر الواائل واآل

مما يخلق نوعا من الجمود في تحقيق المهام المُنوطة بالمؤااات اواء على ماتوى 
 اإلدارات أو األفراد.
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  َابع نوحة ذات طمْ عدم إعطاء كل منطقة خصوصيتها حيث تعتبر المشاريع الم
نمطي، فمن الماتحان أن توضع هذه المخططات والبرامج من طرف العاملين في 

 .القطاع الاياحي لكل منطقة، ب حكم معرفتهم الجّيدة لمناطقهم
  تحقيق تنمية في القطاع الاياحي،  يمنعغياب متابعة صارمة للمشاريع الاياحية

 ويجعل المشاريع َحبياة األوراق والمخططات.
 التالية   التوصياتبق يمكن وضع ومن خال: ما ا

: وبلورة دور الُمَقاولة في تحقيق التنمية الاياحية عامة والاياحة  تثمين دور الُمقاو 
زالة العوائق اإلدارية الصحراوية خاصة ، و تحقيق التطبيق الفعلي للبرامج الاياحية وا 

خال: تقريب المشاريع من ن والمجتمعية، و ربط التنمية الاياحية بالواقع الُمعاش لألفراد م  
 تحقيقها. مما يضمن تضامنهم مع األهداف المرجوّ   ،ذهنية األفراد

 :والمراجع المعتمدة الهوامش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توفيق خذري، حاين بن الطاهر، "المقاولة كخيار فّعا: لنجاح المؤااات الصغيرة  (1)
ملتقى دولي حول واقع وآفاق النظام المحاسبي والمتواطة  الماارات والمحددات"، 

-35، الُمنعق د يومْي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 .21، جامعة الوادي، ص. 36/35/2313
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