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 الـخـاتمـــة

 األساسية، وتعزيز اخلدمات وحتسني وتوفري العاملية، السوق يف للمشاركة القوية األدوات من التسويق عتربي     
 وحسب االقتصادية، املؤسسات لتنافسية األساسية احملركات أحد فيها االستثمار حبيث يعد احمللية، التنمية فرص
 التنمية دفع يف واحلامسة اهلامة العوامل أحد هو التسويق ، فإن االقتصادية  والتنمية التعاون ملنظمة دراسة

 املرتبة حتتل السياحة حاليا اخلدمات واالجتماعي،و  االقتصادي النسيج يف إقحامها من البد االقتصادية، لذلك
 االلكرتونية. التجارة  يف األوىل

 طريقها فعن داخل الدولة، السياحة منو دفع يف بالغة أمهية له التسويق تطبيقات أن هو إليه التوصل ميكن ما     
 وصوال إىل بعد، عن احلجز من بدءا ومتكينهم السياحة والعروض باملعلومات وتزويدهم السياح مع التواصل ميكن

 لتكنولوجيا التحتية البنية يف ضعف وغياب شبه كلي لالستثمار هو اجلزائر إليه تفتقر ما لكن اخلط، على التسديد
 .حبد ذاته وتبين التسويق اإلعالم واالتصال

تعد السياحة يف اجلزائر ضرورة ملحة ملواجهة مرحلة ما بعد البرتول، والعمل على إجياد الظروف املالئمة لقيام     
مبا خيدم التنمية االقتصادية، االجتماعية والثقافية للبالد، فرتقية وتطوير صورة  صناعة سياحة جزائرية، وتطويرها

يعد الركيزة األساسية لتطوير  التسويقاجلزائر مسؤولية اجلميع والسياحة ليست الواجهة للبلد، وميكن القول أن 
يف حتديد و استكشاف الزبائن وحتديد  افتتمثل أمهيته  املديرية السياحيةالوجهة السياحية اجلزائرية، أما دور 

  القائمني على جتميع وتوجيه السياح يف الدول املصدرة هلم.

ما توصلنا إليه من استنتاجات من خالل ما تعرضنا له يف اجلانب النظري، و  سنتناول يف هذه اخلامتة     
املستمر لالستجابة للتغريات  اقرتاحات تتضّمن ما جيب أن تكون عليه السياحة يف اجلزائر من أجل تطورها

اجلديدة . سواء يف جمال التسيري أو حتقيق رغبات السياح و كسب والئهم انطالقا من فرضيات البحث احملددة يف 
املقّدمة، مع األخذ بعني االعتبار واقع  و آفاق السياحة يف والية مستغامن  ، وعلى ضوء نتائج الدراسة امليدانية 

تزخر والية مستغامن مبقومات سياحية مهمة تعد بالكثري يف جمال املسامهة يف التنمية لثالث اليت خصص هلا الفصل ا
 .2025االقتصادية للوالية إذا ما مت استغالهلا وفق اإلسرتاتيجية املدروسة آلفاق 
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على هذا ميكن إمجال أهم االستنتاجات و التوصيات املستخلصة من هذه الدراسة و املرتبطة بالسياحية        
 بوالية مستغامن حمل الدراسة و قطاع السياحة باجلزائر بصفة عامة.

 :اإلستنتاجات 

 ومل املطلوب املستوى ترقى إىل مل أهنا إال ومتميزة فريدة سياحية مقومات من ما متتلكه رغم اجلزائر إن       
 .العاملية السياحية السوق ضمن مكانة حتتل أن تستطع

 للنتائج الوصول مكنتنا من خاصة بصفة مستغامن والية و عامة بصفة باجلزائر للتسويق السياحي دراستنا إن     
 :التالية

 :الوطني المستوى على النتائج  -أ

 السياحية؛ بني الدول من تصبح ألن تأهلها أن تستطيع هامة سياحية بإمكانيات اجلزائر تتمتع .1
 اليت املادية رغم اإلمكانيات املسطرة أهدافها حتقيق يف السياحية واملواثيق التنموية املخططات فشل .2

 السياحي؛ بالقطاع للنهوض هلا خصصت
 األجنبية؛ أو الوطنية سواء السياحية االستثمارات حجم نقص .3
 الدولية؛ للمعايري السياحية ال يستجيب اغلبها أن رغم السياحية املؤسسات خوصصة يف تأخر .4
 التعليم العايل؛ مستوى على خاصة املستويات مجيع على السياحي التكوين نقص .5
 اليت املزرية األمنية نتيجة األوضاع 1999 - 1990  الفرتة خالل خاصة باجلزائر السياحي الطلب اخنفاض .6

 لألوضاع التدرجيي التحسن نتيجة األخرية اآلونة يف زيادة معتربة يعرف األخري هذا أن البالد،إال عرفتها
 السياحي؛ بالقطاع النهوض اجل من واالهتمام السائد األمنية

 .واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا التحتية البنية يف االستثمار اجلزائر تعاين  ضعفا يف .7
 :المحلي المستوى على -ب 

 فيما يلي: تتمثل مستغامن بوالية للسياحة و اإلعالم واالتصال  دراستنا خالل من إليها املتوصل النتائج إن     

قطاع السياحة يف والية مستغامن له آثار اجيابية على باقي القطاعات األخرى نذكر منها توسع وتطور  -1
 سنوات األخرية...اخل؛ 10النقل يف الوالية، زيادة قيمة العقارات يف الوالية خالل 
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ال توجد إسرتاتيجية واضحة يف جمال صناعة السياحة يف والية مستغامن، إذ أن معظم املعامل السياحية  -2
 بالوالية ال زالت عذراء.

فقط  ينحصرالسياحة يف والية مستغامن ال تزال سياحة مومسية وداخلية، فاالهتمام بتنشيط السياحة  -3
 على هتيئة الشواطئ؛ على موسم االصطياف، برتكيز اللجنة الوالئية

 ال يوجد اهتمام بالتسويق السياحي، مما يفسر ضعف عدد السياح األجانب بالوالية. -4
 هناك غياب أسواق سياحية هامة جداً؛  -5
 ال يزال عدد السياح أقل بكثري من الطاقة السياحية بالوالية؛ -6
ة والغرف ونقص هياكل هناك قصور كبري يف العرض السياحي من حيث العدد اإلمجايل للفنادق واألسر  -7

 االستقبال بصفة عامة؛ 
 هناك اخنفاضا كبريا يف الطلب السياحي نتيجة اخنفاض كفاءة السياسات التسويقية؛ -8
 ؛ضعف قنوات التوزيع السياحية بالوالية، الواضح يف ضعف خدمة الفندقة -9
 ضعف و غياب شبه كلي لإلعالم و اإلتصال السياحي يف مستغامن. -11
 :اإلقـتـراحـات 

 شأهنا من اليت من التوصيات عدد إىل الوصول أمكن إليها املتوصل والنتائج الدراسة هذه خالل من
 وهي: خاصة بصفة مستغامن والية عامة و بصفة باجلزائر القطاع السياحي تنمية تبين التسويقل على العمل

 :ما يلي على تقوم وطنية سياحية إسرتاتيجية وضع

 تسخري وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية املتنوعة اليت تزخر هبا بالدنا؛ -1
وضع إسرتاتيجيات سياحية ترتكز على املنطق وتنبثق من واقع اجلزائر وتنفتح على الثقافات السياحية يف  -2

 العامل تأخذ أحسنها وترتك أسوأها؛
ياحية لدى القائمني على املرافق السياحية إنشاء معاهد متخصصة يف السياحة تعمل على إرساء ثقافة س -3

املختلفة، كل يف موقعه ولدى املواطنني بواسطة اإلشهار للتمكن من استمرارية اجلهود وجتسيد األهداف 
 بتكلفة أقل وربح أكرب؛

صياغة منوذج لكل منطقة من املناطق السياحية، حبيث ينفرد كل منوذج عن اآلخر مبا يتالءم وطبيعة كل  -4
 ما تزخر به من إمكانات سياحية؛منطقة و 



 الـخـاتمـــة
 

 

 

126 

إتقان اللغات األجنبية األكثر رواجا يف العامل كاللغة اإلجنليزية من طرف املرشدين إلمكانية التحاور  -5
 والتفاهم وجتنب احلرج الذي قد ينجر عن استعمال لغة ال يفهمها السائح؛

أم أجانب، إذ ال ميكن أن حيدث  وجوب التحلي باللياقة األدبية يف التعامل مع السياح، حمليني كانوا -6
 ذلك إال باالختيار الدقيق ألشخاص اعتمادا على معايري موضوعية؛

 اعتماد الصدق يف الكلمة والتفاين يف العمل واحلفاظ على األمانة والرزانة يف التعامل. -7
 أخريا ميكن إبداء مالحظتني أرامها على قدر من األمهية:       

 وخي احلذر من بعض السياح إذ قد يكون من بينهم من ميتهن اجلوسسة، ، ينبغي تالمالحظة األولى
 ومنهم من حيمل أمراضا فتاكة وعن قصد، ومنهم من ينشر أفكارا هدامة؛

  كانت السياحة وما تزال حساسة أمام ظاهرة العنف املنظم وغري املنظم، ولعل  المالحظة الثانيةأما ،
 ان هذا األمر مع ما ينطوي عليه من آثار سلبية على ما متر باجلزائر أحسن دليل على ذلك، إال

مقدرات البالد وآالم للعباد، فإن ذلك لن حيول دون املضي قدما لوضع إسرتاتيجيات مدروسة لتطوير 
السياحة على أن تسند املهمة إىل ذوي الكفاءات واإلرادة اجلادة لتجسيدها إنطالقا من اإلمكانات 

 ضارية؛ وأي جتاوز هلذه املنطلقات سيصبح مبثابة القفز يف اهجمهول.املادية والبشرية والقيم احل

 أما بالنسبة لقطاع السياحة في والية مستغانم:     

عند مجيع املواطنني، من خالل تدريس موضوع السياحة كمادة  نشر الوعي السياحي وثقافة السياحة -1
إقامة ملتقيات وطنية حول السياحة ليتم تبادل اخلربات بني الواليات،  يف املدارس واجلامعات،

، لكسب تعاون كل أفراد وسائل اإلعالم واالتصالوتكثيف احلمالت التوعوية باالعتماد على مجيع 
 الوالية ومنو روح املسؤولية عندهم؛ 

  نشر السلوك اجلماهريي السليم الذي يتفق مع متطلبات الرتغيب السياحي وحسن استقبال
 السائحني ومعاملتهم؛ 

  .توجيه عناية املواطنني للمحافظة على البيئة ومستوى النظافة يف املناطق السياحية 
  محاية الرتاث الوطين من كل ما يتعرض له من سرقة وتدهور؛ 
 عالمية مركزة إلظهار أمهية السياحة اقتصاديًا واجتماعيًا وحضارياً تثقيف اجلماهري حبمالت إ

 وبيئياً وصحياً و سياسياً ... اخل؛ 
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 .تكون للمواطنني استعدادات ثقافية لكسب والء السياح 
 تشجيع االستثمار في صناعة السياحة والفنادق ويتم ذلك عن طريق:   -2

 قاليم واملناطق؛وضع نظام لتشجيع االستثمار السياحي يف خمتلف األ 
 كما جيب تنويع احلوافز لتشجيع االستثمار السياحي والفندقي كاإلعفاءات من الضرائب 

خصوصا يف بداية افتتاح املشاريع، وتسهيل إجراءات اجلمارك بالنسبة لألجهزة واملعدات اليت 
ندقية حتتاجها، و تقدمي القروض الطويلة األجل بالنسبة لشركات االستثمار السياحية والف

 احمللية؛ 
  وضع قانون لالستثمار السياحي والفندقي حبيث يكون بسيطًا وواضحا وحتديد جهة مرجعية

 ورقابية واحدة خمتصة منعاً  لالزدواج والروتني والفساد يف اإلدارة.
أو البضائع اليت حتتاجها صناعة التنمية  تبسيط اإلجراءات الجمركية للبضائع التي يحتاجها السياح -3

السياحية مثل األجهزة يف الفنادق واألثاث ... اخل، وهذا بدوره خيفض من أسعار اإلقامة يف الفنادق 
واملنشآت السياحية األخرى. وكذلك تبسيط وختفيض اإلجراءات اجلمركية على حاجات السياح اليت 

ع مثل أجهزة كامريات الفيديو. أو التلفون النقال أو بعض جيلبوهنا معهم لغرض االستعمال وليس البي
 أجهزة التصوير .. اخل؛

 
 وضع خطة استثمارية واضحة يف جمال السياحة لتطوير العرض السياحي كماً وكيفاً؛   -4
 إعداد مواقع إلكرتونية للتعريف باملعامل السياحية لوالية مستغامن؛  -5
يد عاملة مؤهلة وإطارات يف اهجمال السياحي، من خالل إنشاء كليات سياحة يف اجلامعات، أو  تكوين   -6

 معاهد خاصة؛  
زيادة االعتمادات املخصصة للتسويق والرتويج السياحي، واستخدام كل ما يلزم من وسائل الرتويج   -7

عن دورًا كبريًا يف هذا اهجمال لعب يوسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة  استخدام السياحي ولعل
 طريق نشر مقاالت أو دعاية سياحية يف قنوات فضائية مشهورة أو عرض أفالم .... اخل؛

 املشاركة يف املؤمترات واملعارض السياحية الدولية؛  -8
توزيع مطبوعات مثل: خرائط سياحية، دليل سياحي، كتيبات عن املراكز السياحية، ملصقات، أفالم   -9

 لصحافة؛إعالنية، ا
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لتحقق التكامل يف التنمية بني كافة القطاعات، والتطابق والتوافق بني  األخذ بمبدأ التخطيط السياحي   -11
الطلب السياحي واملنتج السياحي املقدم، وأيضًا حتقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب االقتصادية املباشرة 

سياحية، والتوسع وإجياد مناطق سياحية وغري املباشرة، وتأمني عمليات التحديث والتطوير للمناطق ال
 .جديدة تتالءم مع تغري وتطور عمليات التنمية السياحية

 إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية واهلياكل السياحية يف الوالية؛   -11
دعم وكاالت السياحة و األسفار و توعية أصحاهبا مبسؤوليتهم عن نقل املعلومات عن الصورة    -12

 السياحية؛
 السياحية؛ املناطق هذه يف أكفاء سياحيني مرشدين وجود ضرورة   -13
توفري الظروف األمنية للسياح، ومحايتهم من خمتلف أشكال االعتداءات اليت قد يتعرضون هلا، كالسرقة،    -14

وما ينجم عن ذلك من آثار  االغتصاب، وسوء املعاملة واليت تؤثر سلبا على التوافد األجنيب على البالد،
 سلبية ليس على القطاع السياحي فحسب وإمنا على مسعة اجلزائر؛ 

 االهتمام أيضا باللغات العاملية بالنسبة للمرشدين سيما اللغة اإلجنليزية باعتبارها لغة العوملة بال منازع.   -15
 

 :آفــاق البحــث 

 تكون أن جوانبه نأمل وتعدد األخرى صاديةاالقت القطاعات مع السياحي قطاع التسويق لتشابك نظرا
 :اخلصوص وجه على منها اهجمال، نذكر هذا يف ختصصا أكثر مواضيع لطرح مدخل الدراسة هذه

 باجلزائر؛ املستدامة السياحية التنمية 
 دور احلكومة اإللكرتونية يف تنشيط السياحة اإللكرتونية؛ 
 اإللكرتونية و التسويق السياحي اإللكرتوين؛ التجارة 
 كالسياحة السياحة من معينة ألنواع احمللي مستوى على مماثلة دراسات هناك تكون أن نأمل كما       

 .الساحلية السياحة أو الصحراوية
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 المقدمة
 PIB   من  %12حتتل السياحة مكانة هامة يف اقتصاديات كثري من دول العامل، و متثل القطاع االقتصادي األول للمعمورة ب 

 من اإلمجايل العاملي (.  %8مليون عمل )  200العاملي و توفر حوايل 
؛ إن تواصلت االجتاهات % 4مليون ، بنسبة منو سنوي  702إىل  25ارتفع عدد السياح من  2000إىل  1950من 

  2020.1مليار يف  1.6احلالية تتوقع املنظمة الدولية للسياحة 

إن هذه األرقام تعكس املكاسب املمكن حتقيقها من هذا القطاع املستمر يف النمو، هذه املكاسب اليت للبلدان املتقدمة 
احتلت فرنسا الريادة يف  2010حصة األسد منها ) فرنسا ، الواليات املتحدة األمريكية ، اسبانيا ، ايطاليا ، ...( . فمثال : سنة 

مليون سائح، بينما احتلت الواليات املتحدة األمريكية الريادة يف حجم العائدات السياحية   79.8 عدد السياح الوافدين حبوايل
، أما البلدان النامية بدأت هتتم أكثر بأمهية السياحة، حيث أصبحت بعض الدول تنظر إىل هذا 2مليار دوالر 103.1بقيمة 

  4االستثمارات األجنبية وحمرك للتنمية .، جلب العملة الصعبة و 3القطاع كمصدر لتوفري الشغل والدخل

تواجه الوجهات السياحية يف العامل منافسة شديدة للظفر باألسواق و زبائن أكثر تطلبا؛ يف هذا السياق أصبحت           
ن جدد وحتقيق تسويق اخلدمات السياحية و الفندقية متثل حتديا للصناعة السياحية و أداة للحفاظ على الزبائن احلاليني وكسب زبائ

  5التنمية املستدامة.

حناول من خالل هذا اجلزء إبراز دور التسويق يف السياحة كأحد أهم متطلبات جناح الصناعة السياحية حبيث من واجب  
التسويق بعني االعتبار يف براجمها و خططها ارية املعنية بالسياحة أخذ عامل املؤسسات السياحية و الفندقية و اهليئات اإلد

 إدارهتا.و 

 

 

                                                           
1
 José Gómez Cerda، La crise du tourisme dans le monde، Article disponible sur le site :  

http://acmoti.com/LA%20CRISE%20DU%20TOURISME%20DANS%20LE%20MONDE.htm consulté le 24 

Mai 2015 

http://www.unwto.org/ consulté le 25 Mai 2013.   .site officiel de l’organisation mondiale du tourisme .
2
  

 
3
 Dexter j L Choy، The quality of tourism employment، Tourism Management، Vol. 16، No. 2، 1995، pp. 129-

137. 
4
 Allen، L. R.، Hafer، H. R.، Long، P. T.، & Perdue، R. R. Rural residents’ attitude toward recreation and tourism 

development. Journal of Travel Research،vol  31، 1993، 27-33.Prentice، R. Community-driven tourism planning 

and residents’ preferences. Tourism Management، vol 14، 1993 ، 218-227. 

5
 Richard. S، Gill.F، The implications of hotel employee attitudes for the development of quality tourism: the 

case of Cyprus، Tourism Management، vol  24،2003، pp 687–697. 
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 المبحث األول: الخدمة السياحية.

بدأت املالمح األوىل للسلوك السياحي تظهر يف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر؛ ساعد على ذلك          
ظهور الثورة الصناعية وما أحدثته من تغيريات يف وسائل النقل، مما أعطى دفعة كبرية حلركة السفر والسياحة، وشجع على ظهور 

  تنظيم األسفار وحتقيق األرباح اليت اقنرن اهمها بتوما  كوك.الشركات واملؤسسات اهلادفة إىل

 السياحيةالمطلب األول:  مفاهيم حول الخدمة 

تستعمل اخلدمات كل يوم، كالتحدث باهلاتف، ركوب السيارة، مشاهدة برنامج التلفزيون، كتابة شيك، تصليح أوصيانة يف      
مال عادية كذلك اخلدمات املصرفية هي أيضا تقدم خدمات السكن لطالبيها، املنزل، إرسال رسالة،......اخل، كل هذه األع

العوامل األساسية و كذا ماهية اخلدمة السياحية و خصائصها،  ولكن ماذا نعين باخلدمة؟ ما هي خصائصها؟ تصنيفاهتا؟ أنواعها؟،
 ،هذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلب. احملددة للجودة يف السياحة

      مفهوم وخصائص الخدمات. الفرع األول:

للخدمة أمهية كبرية يف احلياة املعاصرة، ولقد أظهرت أدبيات التسويق العديد من التعريفات هلا، إال أنه سيتم ذكر بعضها مع       
 1 النركيز على اخلصائص املشنركة هلذه التعريفات يف حماولة لوضع تعريف حمدد يشمل كافة هذه اخلصائص.

 الخدمات: مفهوم 1.1

ميكن تعريف اخلدمات على أهنا األنشطة اليت تكون غري مادية أو غري ملموسة واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل وتوفر            
إشباع الرغبات واحلاجات وليست بالضرورة أن ترتبط مع بيع منتج أو خدمة أخرى وعند تقدمي اخلدمة قد ال يتطلب نقل امللكية،  

دمة قد يقوم حبيازة مؤقتة أو استخدام مؤقت للمدة اليت تتطلبها إنتاج اخلدمة )غرفة يف فندق، إجيار حمل، رحلة إن مستهلك اخل
 2 سياحية...( ولكن من دون أن ميتلكها.

ها النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباط >>عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق اخلدمة بأهنا: كما         
يقول فيه  Gronroos 2000ـ ، إال أن هذا التعريف مل مييز بصورة كافية بني السلعة واخلدمة، وهناك تعريف ل<<بسلعة معينة 

أي نشاط أو وسيلة من األنشطة ذات طبيعة غري ملموسة يف العادة ولكن ليس ضروريا أن حتدث عن طريق  " أن اخلدمة هي:
 . 3"اخلدمة، املوارد املادية، السلع أو املنظمة واليت يتم تقدميها كحلول ملشاكل العميلالتفاعل بني املستهلك وموظفي 

                                                           
1
  .226، ص2003للنشر والتوزيع، األردن، التسويق مفاهيم معاصرة ، دار حامد  شفيق ابراهيم حداد،  ،نظام موسى سويدان - 

 . 139، ص 1997األردن، -ماهر عبد العزيز توفيق ،صناعة السياحة ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان - 2
   .17، ص 2002، 1األردن، ط -هاين حامد الضمور،  تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر، عمان - 3
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فو  وزمالئه ونورمان أهنا عبارة عن "تفاعل اجتماعي بني جمهز اخلدمة والزبون ، يهدف هذا   بينما يعرفها الباحثون
 .1التفاعل إىل حتقيق الكفاءة لكليهما"

عموما تعين أي عمل أو جهد يبدل لتلبية وسد حاجيات اآلخرين أو طلباهتم وهي أنشطة غري ملموسة قد يرتبط  اخلدمة       
 استخدامها بالسلع املادية امللموسة.

 خصائص الخدمات: 2.1

 2 تتسم اخلدمة مبجموعة من اخلصائص اليت جيب احنرامها عند تصميم الربنامج التسويقي اخلاص باخلدمة كما يلي:     

فاخلدمة غري امللموسة ال ميكن رؤيتها، تذوقها، الشعور هبا أو ملسها قبل عملية الشراء،   Intangibility:الالملموسية 1.2.1
وبالتايل يتطلب شراء اخلدمة وجود ثقة  فاملريض الذي يذهب إىل الطبيب ال يستطيع معرفة النتيجة اليت سيحصل عليها مقدما،

 3 لدى املشنري يف مقدم اخلدمة )الطبيب مثال(، حيث يسعى مقدمها إىل بناء ثقة العميل يف خدمته من خالل:

العمل على زيادة ملموسية اخلدمة، مثال ذلك جراح التجميل قد يعرض منوذج يبني الفرق بني املريض قبل وبعد  .أ 
 اجلراحة؛

يد املنفعة الناجتة عن احلصول على اخلدمة وليست فقط شكلها مثال ذلك أن تعمل كلية أو معهد العمل على تأك .ب 
علمي معني على التأكيد على الفرص املتاحة للعمل خلرجييها بدال من التأكيد على املزايا املوجودة هبا من خدمات 

 تعليمية وصحية ورعاية وغريها؛
 متييز اخلدمات بأهماء معينة؛ .ج 
 على جودة األداء من خالل شهادة شخصيات مشهورة من خالل اإلعالنات؛ التأكيد  .د 
 إقامة ندوات أو حفالت استقبال للعمالء املمثلني.   .ه 

 :Inseparabilityالتالزم )عدم إمكانية الفصل(   2.2.1
أي ال ميكن فصل اخلدمات عن بائعها ألنه يكون هناك ارتباط وثيق بني مقدم اخلدمة واخلدمة حبيث يؤدي ماليا إىل نتائج       

 4 إجيابية أو سلبية من خالل عملية تقدمي اخلدمة، ولزيادة إنتاج اخلدمة قد يسعى مقدمها إىل حتقيق ذلك من خالل:

ل كأن يقضي الطبيب مخس عشر دقيقة يف فحص املريض بدال من ثالثني تقليل الوقت الذي يستغرقه مع كل عمي . أ
 دقيقة؛

                                                           
1
 Voss ،C .A ;ARMISTEAD ،C .JOHNSONT ،B . and MORRIS. B ، Opération Management in Service 

Industries and Public Secotor ، John Wilry and Sons ، New York،  1985 p :4 
2
 .449 -448، ص 2002صام الذين أمني أبو علفة، املفاهيم، اإلسنراتيجيات: النظرية والتطبيق ، حور  الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ع - 
 216، ص:1996 ،القاهرة ،جامعة األزهر،كلية التجارة ،جودة اإلنتاج ،عطيات حممد حسن  -3

 . 397،ص 2002 ،األردن ،عمان ،استخدام منوذج الفجوات لتفسري العالقة بني جودة اخلدمة املدركة و رضا الزبون ،أمحد حممود ،بشري العالق  - 4
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التعامل مع جمموعة بدال من فرد واحد، أي تقدمي اخلدمة جملموعة أفراد معا مثال على ذلك: التمرينات الرياضية اخلاصة  . ب
يف نفس الوقت بدال من تدريب كل برشاقة اجلسم اليت تقدمها املراكز الرياضية يقوم املدرب بتدريب جمموعة كبرية معا 

 فرد على حدا. 

 :Heterogeneity التباين )عدم تجانس الخدمة(  3.2.1

اخلدمة املقدمة من نفس الشخص منتج اخلدمة ختتلف من وقت آلخر وفقا حلالته وما قد يكون عليه من تعب وإرهاق،         
مقدمها، مثال:مركز العالج فيه يتوقف مستوى اخلدمة الذي حيصل عليه كما أنه من الطبيعي أن ختتلف جودة اخلدمة باختالف 

 املريض على الطبيب نفسه مقدم اخلدمة وما إذا كان ممارسا قدميا أو طبيبا حديثا حتت التمرين. 

ا كان جمتهدا أم كما ختتلف اخلدمة اليت حيصل عليها املريض من نفس املمار  القدمي وفقا للحالة اليت يكون عليها ما إذ          
 1 ال، وتسعى الشركات املقدمة للخدمة لتحقيق نوع من املساواة يف اخلدمة املقدمة من خالل:

 اختيار الكفاءات املرتفعة للعمل هبا وإعداد الربامج التدريبية الالزمة لذلك حىت ميكنهم تقدمي مستوى خدمة موحد؛ 
 شكاوي واقنراحات العمالء وحتليلها باإلضافة إىل الدراسات وضع نظام خاص بإرضاء املستهلكني يعتمد على تلقي ال

 امليدانية اخلاصة بالتعرف على آرائهم واجتاهاهتم ومقنرحاهتم اخلاصة باخلدمة.

  :  Perish ability and Fluctuating Demandسرعة االستهالك)عدم قابلية الخدمة للتخزين( 4.2.1

قت الطبيب املفقود أو املستهلك عند عدم وجود مرضى. ال ميكن توفريه أو ختزينه ملا بعد. فاخلدمة ال ميكن ختزينها، فو            
  2كذلك املقعد اخلايل يف الطائرة يف رحلة معينة ال ميكن ختزينه لرحلة قادمة وهكذا. و

عكس ذلك احلال بالنسبة للسلع امللموسة فالسيارة اليت ال يتم بيعها اليوم موجودة وميكن بيعها غدا أو يف أي وقت         
لتحقيق نوع من التوافق واملالئمة األفضل، بني العرض والطلب يف  اسنراتيجياتالحق، ولتفادي مثل هذه الصعوبات هنالك عدة 

 3 التنظيمات اخلدمية:

 التالية: االسنراتيجياتنستخدم  من ناحية الطلب:  . أ
  التسعري املتباينDifferential pricing ؛ 
 تقدمي خدمات مكملة؛ 
  نظم احلجزReservation System . 

                                                           
 122، ص1999األردن،عمان،دار زهران للنشر و التوزيع ،أساسيات و مبادئ التسويق:، ،بشري العالق،قحطان العبديل  - 1

2
 Jean Michel MONIN، la certification qualité dans les services-outil de performance client،éditions AFNOR ، 

France ،2001،p141 

 

 .  401ص،1995مصر،،اسكندرية،دار املعارف ،املتكاملمدخل النظام  إدارة اجلودة:، ،حممد توفيق ماضي 3 
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 اآلتية: االسنراتيجياتنستخدم من ناحية العرض:   . ب
 إمكانية تأجري العمالة جلزء من الوقت لتقدمي اخلدمة وقت الذروة؛ 
  إجراءات استخدام الكفاءات وقت الذروة؛تنظيم 
 تشجيع زيادة مشاركة املستهلك يف أداء اخلدمة؛ 
 تطبيق نظام املشاركة يف اخلدمات؛ 
 احلصول على تسهيالت جتعل التوسع املتوقع ممكنا؛ 

يصعب قياسها بسهولة  للخدمة ميزات متعددة تتمثل يف أنه ينتج عنها تأثريات اجتماعية ونفسية للمشنري، وهذه األخرية         
باستخدام احلوا  البشرية، فشراء سيارة غالية الثمن تعطي مشنريها إحساسا بالتميز وعندها يصعب القول بأهنا ال تستحق هذا 
الثمن، وينطبق األمر على التعامل مع خدمات الفنادق اخلمس جنوم. واملطاعم الشهرية، املالهي، املسارح املتميزة وركوب 

 1 وىل يف الطائرات والقاطرات والتعامل مع أطباء مشهورين وغري ذلك.الدرجات األ

 الفرع الثاني: ماهية الخدمات السياحية:

 مت التطرق فيما سبق إىل اخلدمة و خصائصها و فيما يلي سنوضح مفهوم اخلدمات السياحية وتصنيفاهتا.        

 تعريف الخدمات السياحية:   1.2

، الطبيعـية ، الدينية و غـريها ، إحـدى الركائز األساسية للعرض السياحي يف أي و املوارد السياحية التارخييةات تعترب املقوم         
بلد ، و مدى توافـرها ضـروري خاصـة يف بعض أنواع السياحة كالسياحة التارخيية ، الدينية ، الرياضية ...إخل ، و تأيت اخلدمات 

ذب السياحي املطلوب ، فهي نوعني منها اخلدمات اجلوهرية أو األساسـية واملتمثلة يف الفـنادق السياحـية شرطا أساسـيا لتحـقيق اجل
، أماكن اإليواء، القرى السياحية ، بيوت الشـباب و غريها ؛ و خدمـات تكميلية تشمل خدمات املواصالت و االتصال ، 

حف التذكارية ، املطاعم ، املالهـي ، السينما و املسـرح ، مكاتب وكاالت السفر و السياحة ، حمالت لبيـع اهلدايا السياحية أو الت
 2اإلعـالم أواإلرشاد السياحي ...إخل.

 محتوى الخدمات السياحية  2.2

صناعة السياحة من جمموعة من العناصر اليت تكمل بعضها البعض وجيب أن تتجانس وتتكامل من أجل إجناز  تتكون
الربنامج السياحي وهذه العناصر تتمثل يف اخلدمات السياحية واخلدمات الفندقية واليت تنقسم إىل أساسية ومساندة تكملها، هلذا 

 3سوف نعرض اخلدمات السياحية كاآليت.

                                                           
1
 .451، ص 2002: النظرية والتطبيق، حور  الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية ،االسنراتيجيات عصام الذين أمني أبو علفة، التسويق املفاهيم، - 

 .14، ص 1999، 2، طالعريب احلديث ،إسكندرية ،مصرأمحد ماهر ، عبد السالم أبو قحف، املنشآت السياحية و الفندقية ، املكتب  - 2
 .23، ص2006، 1محيد عبد النيب الطائي، مدخل إىل إدارة الفنادق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة - 3
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مات السياحية وتقدمي التسهيالت تؤثر يف التدفق السياحي" هي أكثر عبارة تنردد يف اجملال السياحي، ملا هلا " إن اخلد
 1من تأثري فعال ودور مزدوج سليب وإجيايب، للتدفق أو نذرته، فاخلدمات متنوعة ومتعددة يف جماالت حيوية نذكر أمهها:

 خدمات وكاالت السياحة والسفر: 1.2.2

وكاالت السفر والسياحة يف األسواق اليت تعترب مدر للسائحني ويطلق عليها الوسطاء اليت تتوىل  يوجد هذا النوع من
البيع ملا تنتجه منظمو الرحالت، وتعتمد هذه الوكاالت يف عملها على انتشارها ووجودها يف التجمعات السكانية وقرهبا من 

 ويشمل نشاط شركات السياحة على األعمال التالية: 2العميل.

حجز وبيع التذاكر للسفر، خدمات النرفيه السياحية، خدمات النقل السياحي، حجز غرف الفنادق، إعداد وتنفيذ 
 3الربامج السياحية واستقبال األفواج السياحية بالتنسيق مع الوكاالت اخلارجية يف أسواق السياحة العاملية.

ون يف أسفارهم إىل خدمات وكاالت ؤ لسياح الذين يلجسفار أن نسبة اتشري إحصائيات املنظمة الدولية للسياحة واأل
  أكثر من  2004 سنةمن جمموع التدفقات السياحية العاملية واليت بلغت  %40إىل  %10السياحة واألسفار تنراوح بني 

 خمتلفة.سائح حازت اجلزائر من بينهم على مليون ونصف مليون سائح، وهو رقم قدمه وزير السياحة يف مناسبات  مليون800

وكالة موزعة عرب   315وكالة، على املستوى العاملي يوجد منها  ألف200كما أصبح عدد الوكاالت السياحية يفوق 
 كامل النراب الوطين اجلزائري، ومن أهم الوكاالت السياحية والسفر املوجودة يف اجلزائر جند:

 

، ITSللسياحة، اخلدمات الدولية TCAالجزائري، النادي السياحي ONATالديوان الوطين للتنشيط السياحي 
-DAMتور –دام  ATLAS-TOUR تور، أطلس ATS للسياحة، اخلدمات اإلفريقية  TVAالجزائرسياحة وأسفار 

TOUR.4 

ففي إطار تطور الوكاالت السياحية يف اجلزائر فقد أكد وزير السياحة على دعمه للوكاالت السياحية اليت متلك 
وتسعى إىل جلب أكرب عدد من السياح بالتعامل مع وكاالت سياحية أجنبية وخاصة األوروبية باعا طويال يف هذا اجملال 

 5واألمريكية، كما سوف تزود خبمس طائرات أخرى من نفس النوع عن قريب.

 

 
                                                           

 .205، ص2000، 1يوسف جعفر سعادة، النربية السياحية، دار الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة  - 1
 .65.66، ص2007أنواعها،دار التنوير للنشر و التوزيع،اجلزائر،الطبعة األوىل،-أركاهنا-خالد الكواش،السياحة،مفهومها - 2

3
 - http://kuiraq.com/attdc/application/a3-2010/alkhadamat-alsijahiyah.pps (téléchargé le08/06/2016). 

4
 - http://siyaha.blog.fr/2007/11/27/a_1583_a_1608_a_1582_a_1575_a1604 .(consulté  le 14/07/2016)  

 .03، ص1047، العدد2011مار 21جريدة النهار: االثنني  -5

http://kuiraq.com/attdc/application/a3-2010/alkhadamat-alsijahiyah.pps
http://siyaha.blog.fr/2007/11/27/a_1583_a_1608_a_1582_a_1575_a1604
http://siyaha.blog.fr/2007/11/27/a_1583_a_1608_a_1582_a_1575_a1604
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 النقل السياحي: 2.2.2

يصحبها نشاط يعترب النقل السياحي منشأة رئيسية يف تطوير املشاريع السياحية، فكلما نشطت صناعة السياحة 
ملحوظ يف صناعة النقل، كما أن إجياد املسار حمطة استحمام خالل تنقله من بلد آلخر هذا يعتمد على ازدهار وسيلة النقل 

 من مصروفات السائح.  (%34السياحي: وميثل النقل ما نسبته )

 ويتكون النقل السياحي مما يلي: أنواع النقل السياحي :  1.2.2.2

هو انتقال السائح من بلده األصلي إىل دولة أخرى للزيارة والعودة ثانية وميثل النقل اجلوي  النقل الخارجي: .أ 
كما   %21من حركة النقل السياحي يف العامل تبعا لإلحصائيات العاملية وميثل النقل البحري نسبة  % 65نسبة

 .%10نسبةميثل النقل الربي 

موعة من العوامل املهمة مثل، طول املسافة، تكلفة النقل، مدة الرحلة، يرجع استخدام وسائل النقل املختلفة نظرا إىل جم
  1اإلمكانيات ومدى توافر الوسائل املختلفة.

يقصد به مجيع التنقالت الداخلية اليت يقوم هبا السائح داخل الدولة اليت يزورها باستخدام كافة  النقل الداخلي: .ب 
هرية، البحرية( وخيتلف انتشار كل وسيلة من هذه الوسائل تبعا لتوفر وسائل االنتقال السياحية )اجلوية الربية، الن

 العوامل املساعدة الستخدام كل منها ومدى االتساع اجلغرايف وبعد املناطق السياحية عن بعضها البعض.

 أما الوسائل املستخدمة يف النقل السياحي تتمثل يف ما يلي:وسائل النقل السياحي:  2.2.2.2 

 وينقسم إىل عدة أنواع: 2مهمة وآمنة إىل حد كبري،مرحية،هو الذي يعترب وسيلة سريعة النقل الجوي: .أ 
 :وهو النشاط الذي تقوم به شركات الطريان العاملية وفق جدول منظم معنرف به  النقل الجوي المنتظم

 3دوليا، ونلتزم به كل دولة تبعا للقواعد اليت حتددها.
 :يعترب من الظواهر احلديثة اليت برزت مؤخرا حيث ظهر يف الستينات وخاصة يف  النقل الجوي غير المنتظم

اجنلنرا وانتشر يف دول أخرى لعدة عوامل لعل أمهها: تزايد احلركة السياحية العاملية؛ زيادة الطلب على هذا 
 تسمح بتأجري النوع من الطريان املؤجر الخنفاض املرحلة اجلوية فيه؛ ظهور الكثري من شركات الطريان اليت

 طائراهتا للمجموعات السياحية اليت تفضل هذا النوع من الرحالت.
 :شخص، وتتنوع من  (25-5ـ)يستخدم هذا النوع من الطريان طائرات صغرية تتسع ل الطاكسي الطائر

ل طائرات هيلكوبنر أو طائرات صغرية، ويتميز هذا النوع بأنه وسيلة سهلة ومرحية للسفر خاصة لرجال األعما
 1وهو منتشر بكثرة يف الواليات املتحدة األمريكية  وبريطانيا.

                                                           
 .123، ص2004، 1.فؤادة عبد املنعم البكري، العالقات العامة يف املنشآت السياحية، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، مصر، الطبعة - 1

2
 « Noureddine Hommani »qu’est-ce que le développement durable peut changer dans une compagnie 

aérienne ?revue française du marketing،décembre2004،n°200-5/5.p.89. 
 .61-60،مرجع سابق، ص2007كواش، السياحة،   لدخا  - 3
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" اليت فضلها املصنع األمريكي للطائرات "بوينغ" منذ نشأته 50يف إطار النقل اجلوي فإن اجلزائر استقبلت طائرة رقم "
على استشعار اجلو الذي ميكن  حيث يعترب هذا النوع من الطائرات من الطراز األول من حيث التقنيات املزودة هبا، وهي قادرة

الطيار من عدم الدخول يف املناطق اجلوية اليت تعرف اضطرابات وهذا ما جيعل اجلزائر ترفع من عدد رحالهتا داخل وخارج 
 2الوطن.

 : يتحدد النقل الربي يف خمتلف دول العامل بثالثة وسائل رئيسية هي:النقل البري .ب 
 :للنقل الربي يف كثري من الدول خاصة يف أوروبا والواليات املتحدة  وتعترب وسيلة رئيسية السكك الحديدية

دورا مهما 3األمريكية وهناك دول مثل اهلند واألرجنتني هلا شبكات سكك حديدية كثيفة كما يلعب هذا النوع
 حيث متتلك اجلزائر ثاين -يف حتقيق التنمية السياحية الناجتة عن تنقل السائحني بني كثري من دول العامل

وتستعمل الشركة اجلزائرية أمجل أنواع القطارات فقد  كم 9000شبكة يف إفريقيا بعد جنوب إفريقيا بطول 
 14قطار كهربائي وقطار سريع أّما النرامواي، فانطلقت اجلزائر يف برنامج ضخم لتجهيز  64اقتنت أكثر من 

تلفرييك بالبالد واجلزائر من الدول القليلة  خط30مدينة بشبكة ترامواي، وبالنسبة للتلفرييك فيتواجد أكثر من 
 4اليت تستثمر يف هذا النوع من النقل يف العامل.

 :تعترب اآلن األفضل يف نقل املسافرين للمسافات القصرية واملتوسطة ووسيلة مرحية ورخيصة ومرنة  السيارات
العاملية الثانية وتضم كل  وذات تكاليف قليلة، وقد أصبحت كوسيلة رئيسية يف الدول املتحضرة بعد احلرب

من السيارات اخلاصة، سيارات األجرة، وقد ساعدت السيارات كمثيلتها من الوسائل على انتشار السياحة 
،فاجلزائر متلك عدة مواقف للسيارات اليت تستطيع أن تستوعب أكثر 5بني دول العامل وزيادة احلركة السياحية.

من مناطق  19غرب( الذي يربط والية  –الطريق السيار )شرق سيارة باإلضافة إىل إجناز  ماليين03من 
 6اجلزائر.

 :وتستخدم على نطاق واسع خاصة بعد تزويدها بكثري من اخلدمات مثل احلمامات ، الفيديو  الحافالت
 وتقدمي الوجبات السريعة.

الزوارق، وأي شيء  هو عبارة عن نقل األشياء على املياه إىل مناطق أخرى باستخدام السفن، النقل المائي: .ج 
 ينقسم النقل املائي إىل نوعني مها النقل البحري والنقل النهري. 7آخر يسري عرب املياه.

                                                                                                                                                                                     
 .124، مرجع سابق، ص2004فؤادة عبد املنعم البكري العالقات العامة يف املنشآت السياحية،  - 1
 .06، ص 1057، العدد 2011أفريل02جريدة النهار، السبت - 2
 .125فؤادة عبد املنعم البكري ، مرجع  سابق، ص - 3

4
 - http://travel.maktoob.com/vb/travel388284/ (téléchargé le :02/06/2016). 

 .62، ص2004السداسي الثاين، 00العدد-خالد كواش،مقومات و مؤشرات السياحة يف اجلزائر،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا،السنة األوىل  5

6
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtm1/ar/features/awi/newsbiriefs/general/2006/11/08/newsbiefi=09 

(téléchargé :18/06/2011) 
7
 - http://e-market4all.blogspot.com/2010/04/blog-post_09.html (téléchargé le:02/06/2016) 

http://travel.maktoob.com/vb/travel388284/
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtm1/ar/features/awi/newsbiriefs/general/2006/11/08/newsbiefi=09
http://e-market4all.blogspot.com/2010/04/blog-post_09.html


السياحية الخدمة تسويق                                                                         :األول الفصل  

 

 

 

15 

  :تعترب هذه الوسيلة من أقدم الوسائل للنقل السياحي، حيث تطورت وظهور النقل البحري
اية القرن التاسع عشر إىل تكوين مؤمترات القوارب واملراكب التجارية يف أوربا وأمريكا، وأدت انتشار املالحة الدولية يف هن

املالحة.كما ظهرت السفن املتخصصة يف تنظيم الرحالت السياحية البحرية فيها غرف نوم وخدمات فندقية متكاملة،و 
 1(.Sunotaمن أشهر شركات النقل السياحي البحري شركة )

أجل نشر الديانة اإلسالمية ولغايات التجارة ومن  وقد كان دور العرب املسلمني سباقا يف ركوب البحار وبناء السفن من
أهم خصائص النقل البحري التخصص إذ أصبح النقل بالسفن يقوم على نقل مادة معينة مثل ناقالت النفط، وناقالت عصري 

 2العنب بني اجلزائر وفرنسا، مع وجود خطوط نقل حبري رئيسي يف العامل.

 :يعترب هذا النوع من النقل من أرخص وسائل النقل حيث تستخدم فيها البواخر السياحية  النقل النهري
واألتوبيسات النهرية والقوارب التجارية والشراعية، ومما يزيد يف أمهية النقل طريق توسيع املوانئ الواقعة على 

وجتهيزها وربطها بشبكة الطرق مصبات األهنار وكذلك النرابط بني النقل النهري والربي عن طريق إنشاء موانئ 
 3الربية.

يوم )األسطول البحري اجلزائري( حيث بسط سيطرته على غرب  12وقرون 3إن أعظم أسطول حبري عرفه التاريخ وسطر ملدة 
 4قرون.3املتوسط دامت 

 اإلرشاد السياحي: 3.2.2

حديث يعين قيادة وتنظيم وإدارة الرحالت السياحية وتنفيذ الربامج السياحية للسائح أو  اإلرشاد السياحي مصطلح
 5للمجموعة السياحية ومرافقتهم ورعايتهم منذ وصوهلم حىت مغادرهتم، كما يعين تقدمي املعلومات التوضيحية الالزمة للسائحني.

هية للسيدات ففكرة وجود وظيفة بأجر لقضاء إجازة مع جمموعات واإلرشاد السياحي يف الواليات املتحدة معروف بأنه وظيفة ترفي
ومن اإلرشاد السياحي قد اشتقت اسم املرشد  6خمتلفة من البشر يف مجيع أحناء العامل فكرة جذابة هلا بريق خاص عند السيدات.

 السياحي الذي يتوىل القيام بتنفيذ عمل اإلرشاد السياحي.

عدة السياح يف التعرف على املعامل السياحية، حتقيق رغبات املوظفني خلدمة ومن أهداف اإلرشاد السياحي: مسا
 7املنتزهات القومية مبا حيقق الفائدة للبلد بشكل عام واملوظفني بشكل خاص، توعية السياح للحفاظ على املوارد السياحية.

 أما عناصر اإلرشاد اجليدة فنحصرها يف ما يلي:

                                                           
 .121، ص1،2008إدارة املنشآت السياحية والفندقية، دار الراية للنشر والتوزيع األردن، الطبعةزيد منري عبوي  - 1

2
 - http://www.aljars.comf.aspx?t=11942183 (téléchargé le 02/06/2016) 

3
 -http://studyksa.com/ar /index.php -Tm   (téléchargé le 01/06/2016) 

4
 -http:// http://www.youtube.com/watch?v=ytoop7.wtzm (téléchargé le :18/06/2016) 

5
 - http://www.almasalla.travel/news/search.asp (téléchargé le:01/06/2016) 

6
 - http://egoth.rigala.net/t943-topic (téléchargé le 01/06/2016) 

7
 - http://www.tourismguide.com/forums/shoutread.php?t=4612.5page1 (téléchargé le 02/06/2016) 

http://www.aljars.comf.aspx/?t=11942183
http://www.youtube.com/watch?v=ytoop7.wtzm
http://www.almasalla.travel/news/search.asp
http://egoth.rigala.net/t943-topic
http://www.tourismguide.com/forums/shoutread.php?t=4612.5page1
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 قيقي؛الرغبة يف تقدمي ما هو أصلي وح .أ 
 معرفة مىت جيب الصمت؛   .ب 
 التحلي بروح الدعابة؛   .ج 
 طرح أسئلة مثرية يف التفكري،  .د 
 1أن يتناسب الشرح مع مستوى السياح الثقايف.  .ه 

 األمن السياحي: 4.2.2

دور األمن كخدمة سياحية كونه أحد أهم املقومات املهمة على اإلطالق يف دعم القطاع السياحي يف مجيع الدول، 
املؤكد استحالة وجود حركة سياحية نشطة يف ظل التدهور األمين، فاألمهية املتزايدة للسياحة من جهة، واألخطار حيث من 

الفادحة اليت هتددها وهتدد معها اقتصاديات الدول ومستقبل شعوهبا من جهة أخرى تفرض على الساهرين على أمن السياحة 
لسياحية بتوفري األمن للسائح عن طريق أجهزة شرطة متخصصة للسياحة أو عن وهتتم الدولة ا 2وسالمة السائح مسؤوليات كبرية.

 3طريق، إدارات أمن خاصة لتأمني املناطق السياحية ومنافذ الدخول للدولة واملتاحف واملناطق األثرية املختلفة "شرطة اآلثار".

من اإلجرام املوهمي اليت تشهد توافد معتربا فاجلزائر وضعت خمطط، أمين لتطهري املناطق السياحية واملنتجعات النرفيهية 
أمنية جديدة، حيث هذا املخطط موجه خصيصا إىل  اسنراتيجيةمن قبل العائالت والزوار وحىت السياح األجانب وذلك يف إطار 

املناطق فردا دركيا إضافيا يف كل موقع من املواقع السياحية و  70عنوالية ساحلية حيث خصصت الدولة ما ال يقل  14تأمني 
حيث أنه من املتوقع أن تستقبل الواليات الساحلية أعداد غفرية من السياح األجانب وحىت من  4الطبيعية اليت تزخر هبا البالد.

داخل الوطن وخاصة ممن كانوا يفضلون شواطئ تونس أو مصر، نظرا لتحسني الظروف األمنية، ورغم ذلك ال تزال السياحة يف 
 5م وجود مناطق سياحية بامتياز تتوفر فيها كل املقاييس.البالد متأخرة نظرا لعد

 خدمات الرياضة والترفيه:   5.2.2

متكن السائح من املشاركة الفعالة يف األنشطة الرياضية املختلفة أو من مشاهدهتا، وميكن إدراج مصاعد التزجل حتت هذا 
 البند، على الرغم من اعتبارها وسيلة مواصالت.

تقدمها حمالت بيع اهلدايا والتذكارات السياحية وبعض احملالت العامة األخرى اليت تبيع مثل  التسوق السياحي:خدمة   6.2.2
 هذه السلع السياحية، باإلضافة إىل املنشآت الفندقية املختلفة اليت توجد هبا مثل هذه احملالت.

                                                           
 .17، ص2009، 1واإلرشاد السياحي، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة عصام حسن السعيدي، الداللة - 1

2
 http://www،kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/article detail.aspx? language=ar5id=1907818.(téléchargé 

le:22/05/2016) 
3
 .128،مرجع سابق،ص 2004.فؤادة عبد املنعم البكري،العالقات العامة يف املنشآت السياحية،ـ  

 30.، ص1053، العدد28/03/2011جريدة النهار، االثنني،  - 4
 .10، ص1044، العدد17/03/2011جريدة النهار ، اخلميس،  - 5

http://www,kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/article
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 1الكازينوهات، أماكن ومنشآت العبادة الدينية.كاملسارح، دور السينما، مواقع االحتفاالت   الخدمات الثقافية: 7.2.2

فتطوير الثقافة )ثقافة أهل الريف، الثقافة العمالية، وثقافة الشباب( من األمور املهمة لتطوير ثقافة األمة كلها، وجيب 
اخللق، فقد أصبح االستمتاع، إعادة  ،توجيه تأثري العوامل الثقافية إىل سياسة إجياد ظروف االستجمام وهو كلمة تعين النشاط

 2االستجمام حاجة ماسة.

 مثل حمالت تصفيف الشعر، ورشات لتصليح، البنوك، ومكاتب تبديل العملة. الخدمات الخاصة للسياح:  8.2.2

وهي اليت تشكل جزء من البنية التحتية العامة، مثل املرافق الصحية واملراكز العالجية،  الخدمات العامة االجتماعية: 9.2.2
 واحلمامات العامة، وتشمل كذلك اخلدمات اإلدارية يف املنتجعات السياحية، وشبكات املياه والكهرباء واالتصاالت واجملاري...اخل

قلب النابض للفندق ومن األقسام املنتجة الرئيسية يف الفندق أو يعترب قسم األطعمة واملشروبات الخدمات اإلطعام:   10.2.2
املطاعم السياحية، الكافينريات، احملالت العامة، حيث يعترب خدمات الطعام عامل جذب رئيسي للضيوف، فيتم النركيز على 

النرتيب والديكور  هندسة املطاعم وتصميمها ألهنا تعترب مسألة أساسية إضافة إىل اجلو الشاعري واملناسب من حيث
 3واإلنارة...اخل

حيث تعترب خدمات الطعام السياحية جزء من االستحقاقات غري املباشرة فمثال سيتم التسجيل األوتوماتيكي على 
مستوى الطائرة كتسجيل خدمات الطعام السريع والفنادق بدون تدخل اتصال املوظفني، حيث يتم احلجز على مستوى 

 4االننرنت.

من املنتزهني الربيطانيني يرغبون يف  %77تبني أن  (2000)اليت أعدهتا اجلمعية الربيطانية لوكالء السياحة عام  ففي الدراسة
 5اإلطالع على ثقافات املناطق اليت يزوروها ومشاهدة وتذوق الطعام العيب لديهم.

بينما حيبذ الكثري من السياح من ميزانية السائح تصرف على الطعام والشراب، %35باإلضافة إىل ذلك فإن حوايل 
تناول األطعمة املألوفة هلم، لكن غالبية املناطق السياحية حتاول ترويح ما لديها من طعام وشراب للحصول على أكرب قدر ممكن 

 6من ميزانية السائح ولزيادة ما يسمى بتأثري املضاعف السياحي.

                                                           
دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ،( 6عطري، تسويق اخلدمات سياحية )سلسلة السياحة والفندقةسراب إليا ، حممود الدمياسي، حسني الرفاعي، حسني  - 1

 .29-28، ص2002، 1األردن، الطبعة
 .66، 65، ص،2001، 1( دار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة9حسن الرفاعي، مبادئ االستجمام السياحية )سلسلة السياحة والفندقة - 2
(، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 5سن عطري، حممود الدمياسي، حسن الرفاعي، سراب إليا ، إدارة املنشآت السياحية )سلسلة السياحة والفندقةح - 3

 .20،ص2002، 1األردن، الطبعة
4
 - FROCHOT isabelle، LEGOHEREL patrick.le marketing du tourisme، dunod، paris، 2007، p60. 

 .79مرجع سابق، ص 2009أ كرم عاطف رواشدة، السياحة البيئية، )األسس واملرتكزات(،- 5
 .27(، ص2000-1999خالد مقابلة، فن الداللة السياحية، األردن، )  - 6
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ت تروحيية ورياضية وفنية لرواده داخل املطعم أو خارجه باإلضافة إىل ذلك فإن املطعم السياحي ميكن أن يقدم خدما
 1لقاء مقابل.

 خدمات اإليواء )اإلقامة(:  11.2.2

إن وسائل الراحة اليت تناسب أذواق وحاجات السوق تعترب ضرورة جلذب السياح وإشباع رغباهتم وزيادة نسبة السياحة 
وسائل اإلقامة السياحية املعروفة مثل: الفنادق، القرى السياحية،  ،  حيث خدمات اإلقامة أو اإليواء تقدمها مجيع2املتكررة 

 3املوتيالت، الشقق املفروشة، بيوت الشباب واملخيمات...اخل.

 فعند تناولنا للخدمات الفندقية سوف نتطرق خلدمات الطعام واإلقامة بصفة مفصلة.

ر إليها سابقا بل أصبحت جزءا مهما من متطلبات ، كما كان ينظ)*(مل تعد اخلدمات النرفيهية جمرد احتياجات كمالية
 السكان وخاصة احلضريني منهم؛ ويزداد الطلب على مثل هذه اخلدمات مع حتسن األوضاع وارتفاع مستويات املعيشة للسكان.

حوايل  ففي بلد كربيطانيا على سبيل املثال، تبلغ مساحة املنتزهات القومية واملناطق اخلضراء املخصصة ألغراض النرفيه
 وويلز. إلجنلنرامن املساحة الكلية  (%17)عشرة آالف ميل مربع أو ما يعادل 

واملقصود باخلدمات النرفيهية تلك الفعاليات اليت يستخدمها السكان لالستجمام واالستمتاع وقضاء أوقات الفراغ 
 4وعطلهم األسبوعية والسنوية.

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13ص، 2008، 1زيد منري عبوي، إدارة وتصنيف املطاعم السياحية وآلية عملها، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة  - 1
 .27، مرجع سابق، ص1999خالد مقابلة، فن الداللة السياحية، - 2

3
 - http://www.vipmiss.com/vb//archive/index.php/t74934.html. (téléchargé le:21/06/2011). 

خدمات وكالء السياحة والسفر، اإلرشاد السياحي، األمن السياحي، الرياضة النرفيه، التسوق السياحي، الثقافة، اخلدمات اخلاصة  اخلدمات الكمالية يقصد هبا: -*
 (159.ص.2008،مصر،املكتب اجلامعي احلديث ،االجتاهات احلديثة يف السياحة ،أنظر إىل حميي حممد مسعد(بالسياح اخلدمات العامة االجتماعية.

-221، ص2004، 1له أبو عياش، محيد عبد النيب الطائي، التخطيط السياحي )مدخل اسنراتيجي( مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعةعبد اإل- 4
224. 

http://www.vipmiss.com/vb/archive/index.php/t74934.html
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 الثاني: ماهية السياحةالمطلب 
 سنخصص هذا اجلزء ملراحل التطور التارخيي للسياحة، مفهوم السياحة وتصنيفاهتا وخصائصها.       

 الفرع األول: التطور التاريخي للسياحة.

  تعترب السياحة ظاهرة إنسانية وصناعة هلا مكانة بارزة يف االقتصاد، وقد مرت مبراحل متعاقبة وهي:         

 العصور البدائية والحقبة األولى:السياحة في    1.1    
قبل امليالد(، أي حىت بزوغ عصر احلضارات يف وادي  5000متتد من قبل التاريخ و إىل األلف اخلامسة قبل امليالد )

ومن أهم همات هذه املرحلة:   م1840الرافدين )العراق( واحلضارة الفرعونية )مصر(، بدأت هذه املرحلة من ظهور اإلنسان من 
 1نتقال؛  حاجة اإلنسان؛ اهلرب من خطر احليوانات املفنرسة؛ استكشافات األراضي احمليطة.حب اال

وتشري املعلومات التارخيية أن أول رحلة يف التاريخ كانت رحلة "السالم" البحرية اليت أرسلتها امللكة املصرية 
 2بالصومال. " أو ما يعرف حالياpuntقبل امليالد إىل بالد "بنت" " 1490"حتشبسوت" عام 

 
 السياحة في العصور القديمة:  2.1

( قبل امليالد وتنتهي بسقوط الدولة الرومانية يف 5000تبدأ مع نشأة حضارة بالد الرافدين والفراعنة يف مخسة آالف )
 (. ومن خصائص هذه املرحلة:14هناية القرن الرابع عشر)

 ظهور امللكية الفردية. ظهور النقود واملعامالت والتبادل التجاري وبالتايل -أ 

 ظهور األديان واملعتقدات. -ب 

كل ذلك أدى إىل ظهور ظاهرة السياحة اليت مل تعد ظاهرة حمكومة بقوانني الطبيعية فقط بل بقوانني وتشريعات الدولة 
 3إضافة إىل ظهور حدود الدول وماهلا من قوانني حبيث فرض على السائح احنرامها.

ومن أبرز الرحالت السياحية يف هذه املرحلة كانت يف بالد اإلغريق عندما كانت تفد مجاعات من اليونانيني القدماء إىل 
قبل امليالد مع كثرة النردد على املسارح من أجل املتعة  776منطقة جبل أوملبيا ملشاهدة األلعاب األوملبية اليت شرع يف تنظيمها عام 

 ما شجع بعد ذلك على املطالبة ببناء فندق لزوار "أثينا" وكان ذلك خالل القرن الرابع قبل امليالد. والنرويح عن النفس وهو

                                                           
، 2001األردن،الطبعة األوىل،   ، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة،(1نعيم الظاهر، سراب إليا ، مبادئ السياحة )سلسلة السياحة والفندقة  - 1
 .11،12ص
، 21، ص2008إياد عبد الفتاح النسور ، أسس تسويق اخلدمات السياحية العالجية )مدخل مفاهيمي(، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،   - 2
22. 

 .12،13جع سابق،ص.،مر  2001(،1نعيم الظاهر،سراب إليا ،مبادئ السياحة)سلسلة السياحة و الفندقة - 3
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متتد هذه الفنرة بني حوايل القرن اخلامس وهناية القرن اخلامس عشر امليالديني  السياحة في العصور الوسطى:  3.1
 األوربيني والعرب. واتسمت هذه املرحلة بنشاط وتعدد الرحالت اليت قام هبا كل من

مع بداية حركة االكتشافات اجلغرافية اليت كان من نتائجها  15فقد نشطت الرحالت البحرية األوروبية خالل القرن 
 1497.1، و"رأ  الرجاء الصاحل" عام 1492اكتشاف "األمريكيتني" عام 

 ومن أهم الرحالة العرب: واألهم من ذلك كله تطور السفر عند العرب بدافع حب النرحال واالستكشاف

سنة دون  25ابن بطوطة: كانت رحلته يف إفريقيا وآسيا، انطلق من املغرب العريب واستمرت رحلته أكثر من  -أ 
 معلومات وافية عن البلدان اليت زارها مبخطوطه هماها )حتفة النظائر يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(.

 2كو باولو" الرحالة اإليطايل الذي قام برحلته يف القرن الرابع عشر يف القارة األسيوية.من الرحالة األوروبيني "مار  -ب 

 السياحة في عصر النهضة: 4.1

ونشوء الرأهمالية التجارية، واستمرت حىت قيام الثورة  15تبدأ هذه املرحلة بعد انتهاء عصر اإلقطاع يف أوربا يف القرن 
وقد هميت بعصر النهضة ألن العامل األوريب استفاق من سباته يف العصور الوسطى  18الصناعية يف النصف الثاين من القرن 

 ليشهد هنضة يف شىت اجملاالت العلمية األدبية والفنية ومن أهم هماهتا:

 ية للعامل اجلديد.أمهية االستكشاف اجلغراف -أ 

 ظهور حب املغامرة واالشتهار والذهاب إىل العامل اجملهول ومن أهم الرحاالت اليت متيزت هبا هذه املرحلة: -ب

  حول العامل. 16رحلة املالح الربتغايل "ماجالن" يف القرن 
 ريو" يف أمريكا اجلنوبية رحلة البحار "بريزا" الذي وصل إىل البحر الكارييب وعرب مصنف "بنما" متجها إىل "ب

 .1530يف 

 السياحة في عصر اآللهة:  5.1

 18ويسمى أيضا )عصر سياحة األغنياء أو الطبقة الواحدة( ويبدأ هذا العصر مع قيام الثورة الصناعية يف القرن 
واستمرت حىت هناية احلرب العاملية الثانية واتسمت هذه املرحلة بالتطور الكبري يف وسائل النقل بفعل الثورة الصناعية، ومشل التطور 

حىت أخذ نقل الركاب بواسطة العربات خيتفي تدرجييا من أوربا،  1840بداية األمر النقل يف السكك احلديدية وما إن جاء عام 
 3ىل السفر من أماكن اإلقامة إىل املصانع بالنسبة للعمال ورجال األعمال.وقد زادت احلاجة إ

                                                           
 .14، 13،ص.2007أنواعها،دار التنوير للنشر و التوزيع،اجلزائر،الطبعة األوىل،-أركاهنا-خالد الكواش،السياحة،مفهومها1

 .24، ص.2001مثىن طه احلوري، إهماعيل حممد علي الدباغ، مبادئ السفر والسياحة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن الطبعة األوىل، - 2
 .26،27، مرجع سابق، ص.2001مثىن طه احلوري، مبادئ السفر والسياحة ،   - 3
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نتيجة للثورة الصناعية زادت أمهية القطاع الصناعي وأدى هذا إىل زيادة النمو االقتصادي، السياحة بعد الثورة:   6.1
ديدة للمشاريع واحلصول على فرص وصحب ذلك ارتفاع يف مستوى الدخل واملستوى املعاش للسكان، باإلضافة إىل فتح آفاق ج

 1العمل.

متتد هذه املرحلة بني القرن الساد  عشر وهناية القرن التاسع عشر امليالديني، السياحة في العصر الحديث:   7.1
، حيث بدأت الرحالت القارية داخل 15وشهدت هذه املرحلة اليت بدأت بعد بدء حركة االكتشافات اجلغرافية خالل القرن 

أحدثت الثورة الصناعية  19( وبداية القرن 18قاألقاليم اجملهولة فيما يعرف بقارات العامل اجلديد، ويف أواخر القرن الثامن عشر )
 2تغيريا كبريا يف وسائل املواصالت واالتصال الذي أدى إىل اختصار الوقت واملسافات وزيادة عدد املسافرين.

 وقة مستفيدة من محالت اإلعمار ما بعد احلرب العاملية الثانية.وبدأت صناعة السياحة تتبوأ مكانة مرم

(. أما يف عام Sputnikبدأ عصر الفضاء حيقق جناحات باهرة حيث مت إطالق املركبة الفضائية ) م1957أما يف عام 
ة السياحة الواسعة النطاق النفاثة الكبرية، وقد بدأت أيضا مرحل (jet)بدأت مرحلة الطريان املتقدم باستخدام طائرات  الـ  1970

(Mass Tourism.فأصبحت صناعة السياحة من أكرب الصناعات يف العامل )3  

السياحة العاملية بني فنرة األربعينات والتسعينات متيزت عن سابقاهتا بزيادة حجم عدد السياح والتطور السريع لنمو 
 احلركة السياحية يف العامل وذلك نتيجة لبعض العوامل:

وج الدول األوروبية من احلرب العاملية الثانية منهكة يف مجيع اجملاالت جعلها تفكر يف حتقيق منو اقتصادي سريع خر  -أ 
 4يف كافة اجملاالت من بينها قطاع السياحة الذي متيز بسرعة منوه.

 2005 -1995: حركة السياحة العالمية للفترة ( 01)جدول رقم 

 مليون(عــدد السياح )الوحدة:  السنـة

1995 540.6 

1996 575 

1997 598.6 

1998 616.7 

1999 639.6 

2000 687 

2001 686.7 

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص.2001نعيم الظاهر، مبادئ السياحة، - 1
 .16،17، مرجع سابق، ص.2007خالد الكواش، السياحة،   - 2
 .61،62، ص2006ردن، الطبعة الثانية، محيد عبد النيب الطائي، أصول صناعة السياحة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األ  - 3
 . 6، 5، ص.2002كشكوش بومدين، التسويق السياحي، مقاربة اقتصادية واجتماعية، حالة اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان، اجلزائر،   - 4
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2002 707 

2003 694.6 

2004 765.1 

2005 806.8 

 .220، ص.2009:  فريد كورتل، تسويق اخلدمات، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، المصدر

و هذه الزيادات تدل على الوعي  2005إىل غاية  1995يتبني لنا أن عدد السياح يف تزايد مستمر منذ سنة  (4-1)من اجلدول 
 السياحي ملختلف املقاصد السياحية، و تؤكد على التطورات اليت شهدها القطاع السياحي. 

 عصر السياحة )المعاصرة(:  8.1

السياحة" كما أن النصف األخري منه يوصف بأنه "عصر السياحة"،  يعترب القرن العشرون مبا أحدثه من ابتكارات "قرن
ورغم احلروب اليت شوهدت يف هذا القرن إال أنه وقرب هنايته شهد تغريات جوهرية يف األوضاع السياسية والعالقات االقتصادية 

 وكان هلذا كله تأثريه الواضح على السياحة.

في اإلشارة إىل أن منجزات القرن العشرين يف قطاع النقل بفروعه الثالثة: وفيما يتعلق بالسياحة بصورة مباشرة فإنه يك
 1النقل الربي، البحري واجلوي قد جعلت الكرة األرضية أشبه بقرية صغرية ميكن لإلنسان أن ينتقل بني قاراته الستة يف يوم واحد.

   الفرع الثاني : تعريف السياحة وأنواعها.    
مفهوم السياحة من خالل خمتلف التعاريف املوضوعة من طرف العديد من املختصني، إضافة إىل سنوضح يف هذا اجلزء 

 أمهيتها إلبراز فوائد تطبيقها داخل املؤسسة .

 تعريف السياحة: 1.2

ختتلف تعاريف السياحة باختالف نظرة الباحثني والدارسني هلا، وذلك يف شىت التخصصات، فمنهم من يتأثر هبا  
اجتماعية، وآخرون كظاهرة اقتصادية، ومنهم من يركز على دورها يف تنمية العالقات الدولية أو كعامل من عوامل امتداد كظاهرة 

 العالقات اإلنسانية والثقافية.

 تعريف السياحة لغة:   1.1.2

 TORNO" ."2" تعـين يدور وجيـول، وسار على وجه األرض، كلمة مشتقة من اللغة الالتينية  TOUR كلمة  "

                                                           
 .27، 26، ص2007فوزي ملوخية، مدخل إىل علم السياحة، دار الفكر اجلامعي للنشر، مصر، الطبعة األوىل،  أمحد  - 1
 .19، ص2007األردن، الطبعة األوىل،-دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان أمحد حممود مقابلة ، صناعة السياحة، - 2
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ليدل  1643" تدل على الدوران واالنتقال، أطلق عليها هذا املفهوم يف سنة TOURISM" أّما يف اللغة اإلجنليزية 
  1 على السفر والتجوال من مكان إىل آخر.

  تعريف السياحة اصطالحا: 2.1.2

اه أوربا ، فتعرف بنشاط السفر ظهرت هذه الكلمة يف القرن التاسع عشر ميالدي، عرّفوا هبا األسـفار الربيطانيون اجت
هبدف النرفيه، وتوفري اخلدمات املتعلقة هبذا النشاط، وهي عبارة عن جتوال اإلنسان من مكان آلخر، ومن زمن إىل آخر، خارج 

             2 ساعة، و تكون لعدة أغراض، منها ثقافية و دينية، رياضية واجتماعية، أعمال وغريها. 24البالد أو داخله ملدة ال تقل عن 
كما كانت عليه منذ سنوات، فقد تدخلـت يف معظـم جماالت احلياة اليومية، وجتاوزت كل احلدود الضيقة  مل تعد صناعة السياحة       

متثل السياحة  فصناعة .3لتدخل بقوة إىل كل مكان لتؤثِّر وتتأثَّر به، فقد متكنت من كل األزمات إذ لوحظ منوا مستمرا هلا عاما بعد عام
التنظيمات العامة واخلاصة اليت تشنرك يف إنتاج املنتج السياحي عند شراء وتوفري البضائع واخلدمات اليت تليب حاجيات السياح 

 وترضيـهم، حيث تقوم صناعة السياحة على عدة عناصر مهمة و ضرورية وفقا للشكل املوايل:
 

(:عناصر صناعة السياحة.01شكل رقم )  

 

 

 

     

Source : http://www.moe.edu.kw/pagesECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p15. 

إذ متثل السياحة أيضا عملية انتقال زمنية يقوم هبا عدد هائل من سـكان العامل حيث ينركون حمل إقامتهم الدائمة متجهني حنو  
 4 ة من شخص إىل آخر حسب الظروف املتمثلة يف :أماكن أخرى داخل حدود بلدهم أو خارجها، وتكون اإلقامة خمـتلف

  اإلمكانيات املادية للسائح و قدرته على اإلنفاق أثناء الرحلة؛ 
 قوانني النقد و تقلبات أسعار الصرف؛ 

                                                           
1
 - http://www.moe.edu.kw/pages-ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p13. 

 . 22، ص 1997ماهر عبد العزيز توفيق، صناعة السياحة ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،األردن،  - 2
 .24أمحد حممود مقابلة، مرجع سابق، ص-3
 .42، ص2001، 1مثىن طه احلورى،إهماعيل حممد الدباغ،مبادئ السفر و السياحة،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،عمان، األردن،ط -4

 المنتج السياحي
لموارد البشريةا  

السياحة صناعة  

 رأس المال
 وسائل النقل

التسويق 

 واإلعالن

 البنية التحتية

http://www.moe.edu.kw/pagesECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf.p15
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                                               .مدى تأثري املغريات السياحية يف البلد املضيف 

 Sholleron هيرمان فونشوليرونلقرن العـشرين أو بنرول القرن الواحـد والعشـرين، فالعامل النمساوي:  يطلق على السياحة صناعة ا

Herman Von  على أهنا االصطـالح الذي يطلق على العملـيات املتداخلة خصوصا العمليات االقتصادية  1910عرَّفها يف سـنة
فالسياحة ما هي إال إبداع وابتكار إنساين حسبما جاء وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة معينة.  املتعلقة بدخول األجانب،

وهي أيضا جمموعة من األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من الصناعة و ،  Marc Boyer))1يف تعريف املؤرخ 
 . 2األسفار، و تتعاون على إشباع رغبات السائح

 مفهوم السياحة في اإلسالم:  3.1.2

اعترب ديننا اإلسالمي السياحة خالل ما ورد يف القرآن الكرمي من وسائل تقرب العبد إىل ربه عز وجل حني امتدح 
التائبون العابدون احلامدون السائحون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون  >>السائحني والسائحات يف قوله تعاىل:

فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري  >>ووردت لفظة السياحة يف قوله تعاىل:  3.<<دود اهلل و بشر املؤمننيحل
  4.<<معجزي اهلل وأن اهلل خمزي الكافرين 

معىن السياحة من هذه اآليات الكرمية سياحة العبد إما للتقرب من خالقه بالصالة والصوم، أوجتوال يف األرض للتعبد 
قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث اهلل ينشئ  >>والتأمل يف ملكوت اخلالق وآياته يف خلقه، كما ورد يف قوله تعاىل:

 وإما مسرية استثمار بالنسبة للذين يضربون يف األرض للعلم أو العمل. ،5<<النشأة اآلخرة إن اهلل على كل شيء قدير

شريعة اإلسالمية تعين ذلك النشاط اإلنساين أو الفعل البشري الذي ينبغي أن مما سبق يستخلص أن السياحة يف ال
يتقيد جبملة من التعاليم واألدلة الشرعية، منها عدم ترك واجب ديين كالصالة والصوم والزكاة من أجل النرفيه والسفر، وعدم الوقوع 

نفاق على عائلته، وضياع الوقت يف اللعب واملبالغة يف الراحة يف احملرمات واملبالغة يف اإلنفاق على اللهو والنرفيه على حساب اإل
على حساب عمله ونشاطاته، مما يستلزم ضرورة املوازنة واملفاضلة بني احلاجات الضرورية واألقل ضرورة، وهكذا وأخريا فإن مفهوم 

من الوقوع يف حمظورات هنى عنها  السياحة يف اإلسالم يتضمن إتباع آداب وسنن يستحسن مراعاهتا من طرف السائحني تفاديا
 اإلسالم.

 

                                                           
1
Jean –pierre LOZATO-GIOTART ،Géographie du tourisme de l’espace consommé à l’espace maîtrisé،éditions 

PEARSON ،France ،2003،p9  
 .169،ص1،2008فن إدارة الفنادق و النشاط السياحي،دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع،عملن ،األردن،ط زيد عبوي،-- 2
 .112، مدنية، اآلية رقم 9سورة التوبة، رقمها  - 3
 .02سورة التوبة، مرجع سابق، اآلية رقم  - 4
 .20، مكية، اآلية رقم 29سورة العنكبوت، رقمها  - 5
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 مفهوم السياحة في القوانين الوضعية: 4.1.2

>><<جويري فرويلر  >>عرف األملاين 
 Guyer Freuler 

 على أهنا:   1905، السياحة عام  <<

ظاهرة من ظواهر عصرنا، تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وإىل تغيري اهلواء وإىل مولد اإلحسا  جبمال الطبيعة، ومنو هذا  >>
اإلحسا ، والشعور بالبهجة واملتعة واإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، وأيضا منو االتصاالت وخاصة بني الشعوب وأوساط 

نسانية، وهي االتصاالت اليت كانت رمرة اتساع نطاق التجارة والصناعة سواء كانت كبرية ومتوسطة أو خمتلفة من اجلماعات اإل
 . نالحظ أن هذا التعريف يؤكد على:1<<صغرية ورمرة تقدم وسائل النقل

 البعد االجتماعي الناتج عن زيادة أوقات الفراغ واحلاجة إىل الراحة وتغيري اهلواء يف هذا العصر؛ 
 على أمهية التطور التكنولوجي ودوره يف تطوير االتصاالت االجتماعية؛ التأكيد 
 أمهية السياحة يف توطيد العالقات بني الشعوب؛ 

 نستنتج أن هذا التعريف قد ركز على اجلانب اإلنساين واالجتماعي للسياحة، وأمهل اجلانب االقتصادي.

جمموعة >>السياحة بأهنا:     1942يف عام  << W. Hunziker et kraft >> <<كرافت وهنزكر   >>يعرف          
العالقات والنشاطات اليت تتشكل من خالل تنقل وإقامة األشخاص خارج مكان إقامتهم املعتادة، طاملا أن هذا التنقل ال يهدف 

 . 2<<إىل حتقيق ربح 

هذا التعريف وجود عنصرين أساسني تقوم عليهما السياحة مها احلركة والتنقل، لكنهما يعتربان غري كافيني لتحديد  يبني      
 مفهوم دقيق للسياحة، مثال عدم حتديد مدة اإلقامة.

تعبري عن حركة >>: حسب هذه املوسوعة يعرف مفهوم السياحة بأنه: Universalisتعريف موسوعة   5.1.2        
نية واجتماعية تعتمد على فائض مايل من شأنه أن خيصص لوقت الفراغ خارج اإلقامة األصلية ويقتضي ذلك قضاء ليلة إنسا

من هذا  ؛ 3<<ليايل على األقل خارج السكن األصلي  5 إىل4  خارج اإلقامة األصلية ولو أن بعض التعاريف تفسر ذلك بقضاء
لقيام الفرد مبمارسة السياحة ومها: وجود فائض مايل من أجل احلصول على اخلدمات التعريف نستنتج ضرورة توفر شرطني هامني 

 السياحية، وتوفر وقت الفراغ مثل العطل األسبوعية أو السنوية.

: نظرا الختالف التعاريف من مفكر آلخر ومن بلد آلخر، وهبدف  OMTتعريف المنظمة العالمية للسياحة 6.1.2   
السياحة  >>السياحية، قامت املنظمة العاملية للسياحة بتحديد تعريف هلذه الظاهرة وهو كاآليت: توحيد أسس اإلحصائيات 

                                                           
 .11، ص 1997مارات السياحية يف األردن: احلصيلة واآلفاق املستقبلية ،مذكرة ماجستري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، ريان درويش، اإلستث - 1

3
4
– Pierre Py : le tourisme، un phénomène économique، édition les études de la documentation française، Paris 

1996 ، P 09.   
 .21، ص 2000، نوفمرب16اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،" مسامهة من أجل إعادة حتديد السياسة السياحية الوطنية"، الدورة  - 3
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تشمل أنشطة األشخاص الذين يسافرون إىل أماكن تقع خارج بيئتهم املعتادة، ويقيمون فيها ملدة ال تزيد عن سنة بغري انقطاع، 
من منطقة حمددة قريبة من مكان إقامته مضافا إليها كافة األماكن اليت للراحة أو ألغراض أخرى. وتتألف البيئة املعتادة للشخص 

  . 1<<يزورها بصورة مستمرة ومتكررة 

إىل جانب هذا التعريف فقد حددت املنظمة العاملية للسياحة ثالثة معايري رئيسية لتمييز السياحة عن أنواع السفر     
 األخرى وهي:

 عتادة ) وبالتايل للسياحة ( بعدان مها:ملفهوم البيئة املالبيئة المعتادة:  - أ
  :التكرار، حبيث تعترب كل األماكن اليت يزورها الشخص بصورة متكررة جزءا من بيئته املعتادة حىت وإن  البعد األول

 كانت تبعد كثريا عن مكان إقامته.
 :املسافة، تكون األماكن القريبة من مكان إقامة الشخص جزءا من بيئته املعتادة حىت وإن كان نادرا  البعد الثاني

 ما يزورها.
شهرا متواصلة أو أكثر يف املكان الذي يزوره؛ فالشخص الذي يقيم أوينوي  12جيب عدم بقاء الزائر ملدة مدة اإلقامة:  -ب   

رب مقيما فيه، وبالتايل ال يعترب زائرا بالنسبة إلحصاءات السياحة، ويعامل معاملة املقيمني اإلقامة ملدة سنة أو أكثر يف مكان ما يعت
يف ذلك البلد، ويف حالة عودته لبلده األصلي ملدة قصرية لزيارة األهل مثال فهو يعترب زائرا له، وبالتايل عند وصف السياحة الدولية 

    2 اجلنسية. جيب تصنيف الزائرين حبسب بلد اإلقامة وليس حبسب

جيب أن يكون الغرض الرئيسي من الزيارة هو أي غرض باستثناء ممارسة نشاط يتم  التعويض من خالل البلد المزار: -ج
تعويضه من داخل البلد الذي يزار، ويستند هذا املعيار مباشرة على  توصيات األمم املتحدة اخلاصة باهلجرة الدولية، إذ أن أي 

يف مهنة يتم تعويضها من داخل البلد )ليس كعامل حدود(، أو أي شخص يرافقه كتابع أو مستخدم  شخص يدخل بلدا للعمل
 يعترب مهاجرا ملدة طويلة إذا كانت مدة اإلقامة أكثر من سنة، أو مهاجر ملدة قصرية إذا كانت اإلقامة أقل من ذلك،

مل أي دفعات األجور والرواتب، وليس خمصصات إىل الدفعات اليت تقدم كمكافأة عن أداء ع <<تعويض  >>ويشري مصطلح 
 السفر أو الرسوم.  

يتضح من التعاريف السابقة بأن السياحة تفيد انتقال الشخص من مكان إقامته املألوف واملعتاد إىل أماكن أخرى من 
 أجل إشباع رغباته يف التنزه والنرفيه وقد تندرج ضمن هذه الرغبات ممارسة الطقو  الدينية والعالج وغريها. 

 

 
                                                           

 .10، ص 1995،  1املنظمة العاملية للسياحة،" مفاهيم، تعاريف وتصانيف إلحصاءات السياحة"، دليل فين رقم  - 1
 . 24ص. ،1997اجلزائر ،معهد العلوم اإلقتصادية ،مذكرة ماجستري ،السياحي يف النشاط اإلقتصاديمكانة وأمهية القطاع ،كواش خالد - 2
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 تصنيفات وخصائص السياحة:  2.2

تتعدد األمناط السياحية تبعا مليول ورغبات السائح املراد إشباعها من خالل قيامه بالرحالت السياحية متاشيا مع التطور           
االقتصادي، العلمي، الثقايف واحلضاري الذي يشهده اجملتمع يف عاملنا املعاصر وفيما يلي سيتم عرض تصنيفات السياحة مث 

 خصائصها. 

عرفت السياحة تطورات مستمرة بسبب التحوالت االقتصادية واالجتماعية وكذا تغري وتزايد  لسياحة: تصنيفات ا 1.2.2
 حاجات األفراد ورغباهتم، هلذا ميكن تصنيف السياحة وفقا للمعايري التالية:

 وفقا لمعيار النطاق الجغرافي أو الحدود السياسية: .أ 
 1 جلغرايف للبلد أم تتعداه، وجند األصناف التالية:يعتمد هذا املعيار على حركة السياح داخل النطاق ا

  السياحة المحليةTourisme Interne:  وتشمل غري املقيمني من محلة جنسية البلد الذين يسافرون كزائرين
 داخل حدود بلدهم.

 لسياحة للداخل اTourisme Récepteur: املقيمني الذين يسافرون كزائرين يف ذلك البلد الذي  وتشمل غري
 ليس ببلدهم األصلي.

  السياحة للخارجTourisme Emetteur.وتشمل املسافرين الذين يسافرون خارج حدود بلدهم : 
  السياحة الداخليةTourisme Intérieur.وتشمل كل من السياحة احمللية والسياحة للخارج : 
  السياحة الوطنيةTourisme National.وتشمل كل من السياحة للداخل والسياحة للخارج : 
 السياحة الدولية Tourisme International،وتشمل السياحة للداخل والسياحة للخارج : 

السياحة الداخلية عامال مساعدا يف استقرار العمالة السياحية من ناحية وتزيد من فرص حتسني ورفع مستوى  و تعد
تشغيل املنشآت السياحية، كما تساعد يف خلق فرص عمل ملواطنني جدد،  وتزيد من الصالت والعالقات بني أبناء الدولة 

 الواحدة. 

مس املاضية، كواحد من أكثر الصناعات الواعدة عامليا،  وذلك من خالل ظهر نشاط السياحة الدولية، خالل العقود اخل
ما يضفيه من حركية على االقتصاد العاملي؛ ولعل من أهم مظاهر تعاظم أمهية هذا النشاط، نشري إىل تزايد عدد السياح الدوليني، 

 .2000-1995خالل الفنرة  %6.4وذلك مبتوسط سنوي بلغ 

. كما  وفر قطاع السياحة،  11%نوي لعوائد السياحية الدولية، خالل الفنرة ذاهتا حنو كما قدر متوسط النمو الس  
من التشغيل العاملي،  وذلك مبا يعادل  منصب عمل  % 8مليون منصب عمل،  أي  ما نسبته  230،  حنو 2006خالل عام 
نسبة النمو  %5مليار دوالر ، وحنو  800يتأتى من السياحة؛  كما سجلت، خالل العام ذاته، عائدات بقيمة   12واحد من 

                                                           
 .22، ص مرجع سابقاملنظمة العاملية للسياحية،  1
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1من النمو العام لالقتصاد العاملي 1.3للسياحة العاملية سنويا،  مبا يفوق 
، وحتديدا خالل السداسي األول 2007. أما يف عام  

، مقارنة بالفصل األول من سنة % 6مليون سائح، وهو ما ميثل معدل زيادة قدره  250منه،  فقد سجلت السياحة العاملية حنو 
 400؛ ويعترب حوض البحر األبيض املتوسط الوجهة العاملية األوىل للسياح،  حبيث تشري التوقعات إىل إمكانية استقبال حنو 2006

 2. 2020مليون سائح يف غضون 

رب العاملية الثانية، جتدر ، بوصفها أسوأ أزمة مالية، عصفت باالقتصاد العاملي،  منذ احل2009-2008ورجوعا إىل أزمة  
اإلشارة إىل أهنا تسببت يف تضخيم اآلثار السلبية على قطاع السياحة؛ إذ انتقلت عدوى األزمة من االقتصاديات املتقدمة، إىل 
األقاليم األكثر استقطابا للسياحة، باألمريكتني وأوروبا؛ هلذا متت ترمجة خفض الصرف يف قطاعي األسر، واألعمال بصورة 

 قائية، إىل اخنفاض ملحوظ يف الطلب السياحي.تل

واستنادا إىل بيانات منظمة السياحة العاملية، وقبل انتشار األزمة املالية يف العامل، واصل قطاع السياحة أداءه اجليد، 
صف ؛ و لكن انعكس هذا االجتاه، خالل الن%5.8بنسبة منو لعدد السياح الدوليني قاربت  2008خالل النصف األول من 

، واحد من أسوأ األعوام 2009. كما يعد عام %1.2الثاين من السنة ذاهتا، ليشهد اخنفاضا يف نسبة عدد السياح الدوليني قاربت
هذا، ومل تتأثر مجيع األقاليم، والبلدان بنفس القدر من اآلثار  3اليت شهدها قطاع السياحة العاملية ، خالل العقود اخلمس املاضية.

؛ فقد تأثرت األقاليم املتقدمة يف األمريكتني، وأوروبا سلبا بأكثر  2009-2008ببت فيها األزمة املالية العاملية العكسية اليت تس
 من األقاليم األخرى النامية.

، وكان هذا واضحا، لدى 2009تأثرت عوائد السياحة الدولية تأثرا كبريا جراء األزمة املالية العاملية، وخاصة يف عام 
من اإلمجايل العاملي للعوائد السياحية يف  %41.2البلدان العشرة األوائل، حسب عوائد السياحة الدولية، واليت شكلت ما نسبته 

، إذ إن مجيع البلدان 2009خالل  %15.4. وكمجموعة، اخنفضت عوائد السياحة الدولية لدى هذه البلدان بنسبة 2009
، ماعدا اململكة املتحدة. فقد سجلت تركيا 2008، سجلت زيادة يف عوائد السياحة الدولية لديها خالل عام العشرة األوائل

، مث %13.4، مث الواليات املتحدة بنحو %15.3بنحو، تلتها النمسا %17.9نسبة زيادة بلغت الدرجتني، وكانت أعالها حنو
. إال أن هذا %6.8لكة املتحدة،  فقد سجلت اخنفاضا يف بلغ نسبة . أما املم%11.1مث أملانيا بنحو، %11.3أسنراليا بنحو 

، حيث اخنفضت عائدات السياحة الدولية يف مجيع البلدان العشرة األوائل يف 2009االجتاه قد انقلب بصورة حادة خالل عام 
.%3.2العامل حسب العوائد السياحية، عدا اسنراليا اليت سجلت زيادة بنسبة 

4 

                                                           
 .2008املنظمة العاملية للسياحة إحصائيات  - 1

2
 World Tourism Organization  le site:  www.flickr.com/photos/unwto, consulter le 22/02/2016 

 
أفاق والتحديات،مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  منظمة املؤمتر اإلسالمي،السياحة الدولية يف البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، - 3

 .16ص 2010والتدريب للدول اإلسالمية ، أنقرة 
 .21منظمة املؤمتر اإلسالمي، مرجع سابق ص - 4

http://www.flickr.com/photos/unwto
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:  عوائد وعدد الوافدين في السياحة الدولية(02)الشكل رقم  

 
SOURCE :United Nations World Tourism Organization a year 2010  

بينما يستخدم البعض مصطلح "السياحة التارخيية" لداللة على حركة السياح من خمتلف اجلنسيات عرب احلدود السياسية 
كن سياحية خارج وطنهم األم، " و يطلق على السياحة اخلارجية اسم السياحة للدول، أو مبعىن أخر السياح الذين يقصدون أما 

الدولية، واليت تشكل مصدرا هاما يف النواحي االقتصادية واالجتماعية للعديد من بلدان العامل باإلضافة إىل دورها يف حتسني 
 .1املدفوعات وزيادة املوارد االقتصادية"

 تكون السياحة اخلارجية يف بعض األحيان سالبة ويف بعضها األخر موجبة حيث أن: قد          

 ويقصد هبا سياحة اخلروج أو املغادرة، " حتصل بذهاب مواطين البلد للسياحة يف اخلارج، ويتحقق السياحة السليبة :
عبئا على ميزان جراء ذلك إنفاق سياحي من العملة الصعبة، قد وفروها داخل بلدهم األصلي، ذلك يشكل 

 .2املدفوعات، وبالتايل يكون هلذا النوع من السياحة أثر سليب على ميزان املدفوعات"
 وهي سياحة الدخول واالستضافة، و" حتصل حبضور مواطنني أجانب إىل دول معينة أي دخول السياحة اإليجابية :

 . 3ميزان املدفوعات ويساعد يف زيادة الدخل الوطين" سياح أجانب إىل البلد، وحيقق ذلك عائد سياحي من العملة الصعبة يدعم
 4يف هذا الصدد جيدر بنا التفرقة بني التصدير السياحي واالسترياد السياحي: 

 يرتبط جبذب السائحني األجانب للدول املعنية.التصدير السياحي : 
 يرتبط بطلب مواطين الدولة على منتجات سياحية لدولة أخرى.االستيراد السياحي : 

                                                           
 .33، ص 2،1999أشرف صبحي عبد العاطي، السياحة صناعة املستقبل، دار و مكتبة اإلسراء ، مصر، ط  1
 .11، ص 1994السياحة مضموهنا و أهدافها، دار جمدالوي، األردن مروان السكر،   2
 .11، ص  مرجع سابق مروان السكر،  3
 .  206، ص 1995عبد السالم أبو قحف،: أساسيات التسويق، الدار اجلامعية، مصر،   4
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باملائة من إمجايل االتفاق  80و 75تشري اإلحصائيات أن ما ينفق على السياحة الداخلية )احمللية( ينراوح ما بني     
  1السياحي العاملي، و بذلك حجم السياحة الداخلية يعادل ثالثة أضعاف حجم السياحة اخلارجية.

 2 السياحة وفقا هلذا املعيار إىل صنفني مها: يتم تقسيمب. وفقا لمعيار طبيعة الرحلة السياحية )وفقا للعدد(: 
 :أي قيام السائح مبفرده أو بصحبة العائلة بتنفيذ رحلة على حسابه اخلاص، واالتصال املباشر  السياحة الفردية

 باملشروعات السياحية املختلفة؛ تتميز الرحالت الفردية بكرب تكلفتها مقارنة بالرحالت اجلماعية، ويعتمد هذا النوع من
 3السياحة على تأثري األصدقاء والكلمة الصادقة وعلى تأثري اإلعالن والنرويج السياحي وعلى مدى ثقافة السائح.

 يقوم هبا جمموعة من األشخاص بالسفر مع بعضهم البعض، مرتبطني برابطة معينة، مثل كوهنم السياحة الجماعية " :
، فهي تشمل السياح الذين ال 4بطة طالبية أو عمالية"زمالء، أصدقاء، أصحاب، أعضاء يف نادي أو مدرسة أو را

مييلون إىل حتمل خماطر السفر، لذلك يفضلون الرحالت املنظمة من قبل وكاالت السفر والشركات السياحية املختصة؛ 
هذا النمط من السياحة غالبا ما حيصل السائح على اخلدمات  ويقوم السائح بدفع تكلفة الرحلة مسبقا للشركة. ويف

السياحية بشكل غري مباشر، حبيث تكون الشركة املنظمة للرحلة هي الوسيط بينه وبني املشروعات السياحية، ويتميز 
 هذا النوع من الرحالت باخنفاض أسعاره باملقارنة بالسياحة الفرد.

 كن تقسيم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل األقسام التالية:مي  ج. وفقا لمعيار الغرض من السياحة:

 :تتم عرب " زيارة السائح بالد أجنبية ودراسة أو معرفة شعوهبا وخصائصها اليت متيزها عن غريها، وزيارة  السياحة الثقافية
وإشباع حاجاته من  حيث تعمل هذه السياحة على زيادة معلومات السائح، 5املعامل األثرية واحلضارية لذلك البلد"

الناحية الثقافية، عرب إقامة الندوات والدورات الثقافية واملعارض اخلاصة، واملسابقات الفنية، مثل التظاهرة العربية ) اجلزائر 
(، واجلزائر بتارخيها العريق عرفت حضارات متعاقبة )فينيقية، يونانية، رومانية، 2007عاصمة الثقافة العربية لسنة 

 ثمانية ...( ناهيك عن تنوع واختالف العادات والتقاليد واحلرف أو الصناعات اليدوية، اللهجات واألزياء.إسالمية، ع
 :يشمل هذا النوع من السياحة األشخاص الذين يسافرون للمشاهدة واملناصرة أو االشنراك يف  السياحة الرياضية

السياحة الرياضية، "الدورات والبطوالت واملهرجانات  األلعاب الرياضية احمللية وخاصة منها الدولية، ومن بني أنواع
 .6الرياضية املنظمة كاأللعاب األوملبية"

                                                           
 .72، ص 1،2001مثىن طه احلوري، إهماعيل حممد علي الدباغ، مبادئ السفر و السياحة، مؤسسة الوراق، األردن ،ط  1
 .63، ص  مرجع سابقماهر عبد العزيز توفيق ،    2
 .66،ص  مرجع سابقماهر عبد العزيز توفيق،   3
 .64، صمرجع سابقماهر عبد العزيز توفيق ،   4
 .53،ص مرجع سابقيق، ماهر عبد العزيز توف  5
 .120، ص  مرجع سابقحممد مخيس الزوكة ،   6
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امللفت لالنتباه، أن العديد من الدول أخذت تتنافس فيما بينها من اجل استضافة األلعاب الرياضية نظرا للمكاسب 
 1 الدول. و السياحة الرياضية قد تكون: اليت حتققها وكذلك عدد السياح املشاركني والدعاية اليت حتصل عليها

 تتمثل بالسفر واإلقامة للمشاركة يف املباريات واأللعاب الرياضية.سياحة رياضية إيجابية : 
 تتمثل بالسفر واإلقامة من أجل مشاهدة املباريات واالحتفاالت الرياضية.سياحة رياضية سلبية  : 

 حيث يقوم املرضى بالسفر إىل أماكن معينة توفر هلم العالج من  : أو اإلستشفائية والصحية "السياحة العالجية
األمراض اليت يعانون منها، وتتميز هذه األماكن أو املناطق مبناخها الصحي، وغناها باملياه والينابيع املعدنية، أو 

، كما هتيئ الراحة 2لبحر"األعشاب الطبية، والعيون الطبيعية الساخنة ومحامات الرمل )الدفن يف الرمال( والعالج مبياه ا
 لكل طائفة من املتعبني ومرهقي األعصاب، واملصابني بالروماتيزم.

 يقوم هذا النوع من السياحة على املعتقدات أو االجتاهات الدينية حيث يقوم هبا النا  من أتباع دين السياحة الدينية :
بعض الشعائر أو لتنفيذ بعض التعاليم الدينية،  معني إىل أماكن مقدسة عندهم، خالل فنرات حمددة من السنة ملمارسة

هذا النوع من السياحة تنفر به بعض دول العامل وتأيت يف أوهلا اململكة العربية السعودية املشهورة باملعال الدينية عند 
املسيحيني املسلمني واملتمثلة يف احلج والعمرة، كما جند املعامل الدينية عند املسيحيني باملدن املقدسة لفلسطني و 

 الكاثوليك بالفاتيكان بإيطاليا، وكذلك جند املعامل الدينية عند اليهود وتتمركز أساسا بالقد  )حائط املبكى( بفلسطني. 
  :هي الزيارات اليت يقوم هبا أصحاب األعمال وممثلي الشركات الكربى إىل دول خارجية هبدف سياحة األعمال "

، وزيارة املراكز السياحية والنرويح 3عمال إىل االستجمام يف البلد الذي يزورنه"متابعة أشغاهلم، ويلجأ معظم رجال األ
 عن أنفسهم.

 تشمل " الرحالت حلضور املعارض الدولية سواء متعلقة مبوارد البناء أو بالطائرات املدنية أو احلربية أو سياحة المعارض :
تستقطب باإلضافة إىل رجال العمال عددا كبريا من السياح ، إن املعارض الدولية 4السيارات أو بالكتاب و الباحثني"

باملائة من إمجايل حركة  20هبدف املشاهدة والتمتع وغالبا التسوق، وقد بلغت نسبة سياحة املعرض يف الوقت احلايل 
 السياحة الدولية.

 كلة حمددة، وقد يكون : وهي اليت حتدث من جراء  اللقاءات اليت تعقد لبحث قضية معينة أو مشسياحة المؤتمرات
الغرض منها رسم إسنراتيجية مستقبلية ملنظمة تضم أكثر من دولة، وقد يكون موضوع البحث يف املؤمتر سياسيا أو 
اقتصاديا أو عمليا أو اجتماعيا أو فنيا أو ثقافيا، حيث تنظم املؤمترات على مستويات متباينة تنراوح بني القومية 

مواقع املؤمترات بوجودها يف املدن الكربى أو املدن السياحية، وتعترب سياحة املؤمترات ذات  واإلقليمية والدولية، وتتميز

                                                           
 .12، ص  مرجع سابقمروان السكر ،   1
 .167، ص 1998، 1أمحد اجلالد، البيئة املصرية التنمية، عامل الكتاب، مصر، ط  2
 .124، ص  مرجع سابقحممد مخيس الزوكة ،   3
 .57، ص مرجع سابقماهر عبد العزيز توفيق ،   4
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مغزى إعالمي كبري مما جعل الدول املختلفة تتسابق الستضافة املؤمترات وتنظيمها لتحقق من ورائها مكاسب سياسية 
 واقتصادية وإعالمية.

 ذهاب السائح إىل أماكن ومناطق تتوفر فيها مقومات النرويح عن نفس : يقصد بالسياحة النرفيهية " السياحة الترفيهية
   1اإلنسان وجتديد نشاطه وحيويته، وأن يتمكن من قضاء وقت فراغه أو عطلته بطريقة مفيدة و مرحية".

 نهم زيارهتا، : "تعترب اآلثار التارخيية من املواضع السياحية املهمة عند السياح، لذلك يعتمد الكثري مالسياحة التاريخية
  2ليقف أمام ما تركته أيدي األجيال السابقة من فن معماري يتجلى بأهبى وأمجل صوره يف واجهة الزائر".

 تعمد بعض اجلمعيات من أجل أهداف تربوية إىل تنظيم هذا النوع من السياحة ليتعرف شباب العامل سياحة الشباب :
دلة اليت يقوم هبا الشباب وبغية تنمية الصداقة بني هذه الفئة على بعضهم البعض عرب الزيارات و الرحالت املتبا
 االجتماعية، و تعزيز الشعور باالنتماء إىل اإلنسانية. 

 يعتمد هذا املعيار على مدة الرحلة السياحية، وميكن التمييز بني نوعني من السياحة: وفقا لمعيار مدة اإلقامة: . د
 ألن الطلب السياحي يتحقق مبوسم معني من السنة يسمى موسم الذروة  : سيمت بالسياحة املوهميةالسياحة الموسمية

السياحي، حيث تتدفق األفواج السياحية و بأعداد كبرية جدا على املواقع السياحية، و جند ضمن هذا النوع من 
الطبيعية و  السياحة: سياحة الشتاء و التزجل، سياحة صيفية وتشمل سياحة الشواطئ وسياحة اجلبال، كما جند السياحة

    3البيئية و خاصة يف فصل الربيع، سياحة املناسبات...إخل.
 تعين أن السياح يستقرون فنرة طويلة نسبيا يف موقع سياحي واحد قد تتعدى شهرا كامال، وهي سياحة شبه المقيم :

أن مع بداية  ختص يف الغالب كبار السن، وتعد السياحة العالجية خري مثال على سياحة اإلقامة، و نشري إىل
  4 أيام. 05إىل  03، بينما تنرواح مدة اإلقامة القصرية  ما بني يوم11الثمانينات استقرت اإلقامة ملدة طويلة يف حدود 

  5ه. إضافة على التقسيمات السابقة يمكن استخراج أنواع أخرى من السياحة استنادا لمجموع من المعايير نذكر منها:

 برية، جوية، هنرية؛ : حبرية،تبعا لوسيلة النقل 
 أي مكان ممارسة السياحة: سياحة ساحلية، جبلية، ريفية ... إخل؛تبعا إلتجاه الرحلة : 
 :)سياحة الشباب، الناضجني، ما بعد التقاعد؛ تبعا للسن )العمل 
 لداخل.: سياحة األجانب، سياحة املواطنني الذين يعملون باخلارج، سياحة املواطنني الذين يعملون باحسب الجنسية 
 سياحة رفيعة، سياحة اجتماعية.حسب ميزانية السائح : 

 الشكل املوايل يلخص أهم تصنيفات السياحة.   

                                                           
 .76-75،ص 1،2007حممد الصرييف،السياحة و البيئة، دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،مصر،ط 1
 .259،ص 2001، 2.محيد عبد النيب الطائي ،أصول صناعة السياحة،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،عمان ،األردن، ط 2
 .78، ص مرجع سابقمشى طه احلوري، إهماعيل علي الدباغ،   3

4
 Philipe DUHAMEL، Isabelle SACAREAU، le tourisme dans le monde، Edition colin Paris، 1998، P 52. 

5
  Gérard GUILBERT، économie touristique، édition DELIUA SPES، Suisse 1983 – P 24. 
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 (: أهم تصنيفات السياحة.03شكل )

 

 

 

 

 .55، ص. 1989: حمسن أمحد اخلضريي، التسويق السياحي، مكتبة مدبويل، مصر، المصدر
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 الصناعة السياحية و االقتصاد العالمي الثالث:  المطلب
تكتسي السياحة أمهية بالغة نظرا الرتباطها مع العديد من القطاعات االقتصادية   و االجتماعية والثقافية  وأصبحت 

ونظرا ألمهية  السياحة متثل أكرب صناعة يف العامل ملا حتققه من نتائج معتربة من حيث اإليرادات و مناصب الشغل اليت حتدثها .
ومقرها يف مدريد عاصمة إسبانيا، وهي جتمع  1975د تأسست املنظمة العاملية للسياحة سنة السياحة على املستوى العاملي، فق

 بلدا عرب العامل، وهدفها الرئيسي ترقيه وتنمية السياحة العاملية. 150املنظمات الوطنية للسياحة ألكثر من 
 وتكمن أمهية السياحة فيما يلي :

 األول:  مكانة الصناعة السياحية عالمياً:  الفرع
1حققت صناعة السياحة و السفر أرقامًا متنامية وباتت تسجل معدالت منو سنوية، فوفق بيانات 

UNWTO  ارتفع
مليون سائح، مبتوسط  808مليون سائح إىل  534من  2005 -1950عدد السياح خالل اخلمس و اخلمسني سنة بني عامي 

، ما يعادل متوسط %68.2إىل  2007- 1995، و ارتفع عدد السياح يف مجيع أحناء العامل خالل عامي %6.5منو سنوي قدره 
  2.%5.2منو سنوي قدره 

ويشري النمو الكبري الذي تشهده السياحة إىل املكانة اليت حتتلها يف االقتصاد العاملي، حيث مثلت صناعة السياحة واحدة من      
من %9مل، ومنافس قوي لبعض الصناعات الرائدة عاملياً كالصناعة البنكية وصناعة السيارات، حبيث مثلت اكرب الصناعات يف العا

GDP و هو ما يعكس  3. %)11 (، و مبعدل اقل بقليل من القطاع البنكي%)8.5(العاملي مبعدل اكرب من صناعة السيارات
 أمهية الصناعة السياحية يف االقتصاد العاملي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 UNWTO   United Nations World Tourism Organization  

2
  Bichaka Fayissa، Department of Economics a nd Finance، Middle Tennessee State University and Christian 

Nsiah، Department of Accounting and Economics، Black Hills State University، Bedassa Tadesse، Department 

of Economics، University of Minnesotta-Duluth، Tourism and Economic Growth in Latin American Countries 

(LAC): Further Empirical Evidence، DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE WORKING PAPER 

SERIES، MARCH 2009 ،P1 .  
3
 Travel & Tourism 2011، The Authority on World Travel & Tourism، World Travel & Tourism Council، P3. 

World Travel & Tourism Council 2011 World Travel & Tourism Council 2011   
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 2011العالمي مقارنة بقطاع صناعة السيارات و القطاع البنكي/  GDP: مساهمة السياحة في (04)الشكل رقم 

 
Source : Oxford Economics 

 : الفرع الثاني : مساهمة السياحة في االقتصاد العالمي
، و املسامهة يف توفري مناصب GDPميكن تتبع مسامهة السياحة يف االقتصاد العاملي من خالل بعض املؤشرات: كاملسامهة يف 

 عمل، املسامهة يف الصادرات و الرأهمال االستثماري.
 % .  2010 -2000: نمو مساهمة السياحة في االقتصاد العالمي خالل عامي  (02جدول رقم ) 
نسبة  المـؤشـر

 /النمو
نسبة  المـؤشـر

 النمو
العمل يف قطاع السياحة إلمجايل  مناصب GDP 9.7املسامهة املباشرة يف 

 املناصب

3.0 

 41.8 رأهمال االستثماري GDP 16.6املسامهة اإلمجالية يف 
مناصب العمل اليت يوفر قطاع السياحة و 

 السفر

 20.1 صادرات السياح 8.3

Source: WTTC/Oxford Economics 

التذبذب احلاصل يف معدل مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل للفنرات السابقة إىل العوامل االقتصادية واألمنية اليت  ويعود
 سامهت و بشكل مباشر يف بلورة أداء الصناعة السياحية.

 الفرع الثالث:  آخر المؤشرات العالمية التقديرية للسياحة:
WTTCاحة والسفر وفقا بيانات اجمللس العاملي للسي

، فان قطاع السياحة  والسفر العاملي سيأخذ يف النمو رغم 1
 -استمرار التحديات االقتصادية، وتشري التوقعات إىل :

   3، إال أن صناعة السياحة منت على مدار العام بنسبة 2011رغم اخنفاض توقعات النمو يف سنة% . 
                                                           
1
 WTTC       World Travel & Tourism Council   



السياحية الخدمة تسويق                                                                         :األول الفصل  

 

 

 

36 

   مليون منصب  98تريليويّن دوالر، واستحدثت   2011بلغت املسامهة املباشرة للسياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل سنة
 عمل.

   تريليون دوالر يف  6.3إذا أخذنا بعني االعتبار التأثريات املباشرة و التحفيزات، جند أن السياحة سامهت مبجموع
GDP  من  %9تريليون يف الصادرات. ما يعين  1.2يار يف االستثمار و مل 743مليون وظيفة،  255، 2011سنةGDP 

 الصادرات.  %5ستثمارات و اال %5وظيفة،  12من  1العاملي، و 
   2.8، حيث يسجل 2011رغم تراجعه عن سنة  2012بقاء النمو االجيايب لسنة%. 
   2022ادمة حىت عام على مدى السنوات العشر الق% 4.2على املدى الطويل، فيتوقع تسجيل معدل . 

إنفاق  % 76.0تشري آخر اإلحصاءات إىل أن اإلنفاق العاملي على السياحة من حيث الفئة ينقسم على الشكل التايل       
على األعمال. و ينقسم اإلنفاق حسب املصدر إىل إنفاق األجنيب و الذي ميثله السياح األجانب  إنفاق % 24.1ترفيهي و

كما ساهم قطاع السياحة و السفر يف الناتج احمللي   .%70.5و الثاين  %29.5باإلضافة إىل اإلنفاق احمللي، حيث سجل األول 
حيث تشمل على  %50.7، املسامهة غري املباشرة %18.2الفعلية  ، املسامهة%31.1اإلمجايل العاملي كتايل: املسامهة املباشرة 

 1. %9.8، االستثمار %33.2سلسلة الطلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2012، The Authority on World Travel & Tourism، Economic 

Impact 2012\ WORLD،P06 
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 : تسويق الخدمة السياحيةالثانيالمبحث 

إن املفهوم التقليدي للتسويق أصبح عدمي اجلدوى  مع التغريات الديناميكية والتطور السريع، لذا البد من دراسة وحتليل  
العوامل املختلفة ذات التأثري على القرار السياحي وتضمينها يف عملية اختاذ القرارات السياحية وتوجيه املوارد املتاحة إلشباع 

 1 افقة توقعاهتم ببساطة هذا يعين موازنة العرض والطلب على املنتجات السياحية.حاجات ورغبات العمالء ومو 

 ياحيةالمطلب األول: ماهية تسويق الخدمة الس

 السياحي التسويق إىل مفهوم التطرق سيتم اجلزء هذا ويف العادي، التسويق من جزء السياحي و الفندقي  التسويق يعترب
 .الظروف التسويقية للخدمات السياحية إىل باإلضافة حول السوق السياحي،وأمهيته و خصائصه، نظرة خاطفة 

 الفرع األول: مفهوم و أهمية التسويق السياحي:

 .2أعظم و مستمر ربح وحتقيق الطلب، إلرضاء السائد االهتمام بأنه عامة بصفة التسويق يعرف
 تعريف التسويق السياحي: 1.1

دراسة حاجات ورغبات العمالء وحماولة إشباعها بطريقة أفضل من املنافسني وضمن املوارد املتاحة  >>التسويق هو           
 ، وعملية التسويق تعين ختطيط، تنظيم، توجيه والرقابة على اجلهود واملوارد التسويقية لتحقيق األهداف املرسومة.<<للمؤسسة 

للسياسات السياحية من خالل   Coordinatedواملنسق Systematicم إن عملية التسويق السياحي هي التنفيذ املنظ         
املستوى احمللي، الوطين، اإلقليمي، أو الدويل، لتحقيق اإلشباع لألسواق السياحية  املؤسسات السياحية احلكومية اخلاصة. على

يقصد بالتسويق  وعليه، ؛3املستهدفة واحلصول على عائد مناسب سواء كان تقدمي خدمة، منو سياحي، دخل سياحي......اخل
ولة وخارجها، للتعرف على األسواق ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به هيئات ومؤسسات داخل الد >>السياحي

 .4<<السياحية احلالية، احملتملة، والتأثري فيها لتنمية احلركة السياحية الدولية القادمة منها 

يتضمن التسويق السياحي و الفندقي تسويق املنتج السياحي والتعريف به داخليا وخارجيا يف أسواق الدول املصدرة             
منظمة من أجل إثارة الدوافع املختلفة لدى السائحني، لرفع حجم الطلب على املنتج السياحي للدول  للسياحة، عرب قنوات

بأنه كافة اجلهود واألنشطة املنظمة واليت يتم تأديتها بتناغم مدرو  من  >>املستقطبة للسياحة.  منه ميكن تعريفه أو النظر إليه: 
أجزائها املختلفة واليت هتدف إىل إشباع أذواق املتلقني أو الراغبني يف السياحة بشىت قبل كافة مقدمي اخلدمة السياحية بعناصرها أو 

 .<<صورها 

                                                           
  197، ص 2003، 1، احلواسب اجلامعية للندوات، بريوت، طدور اإلعالن في التسويق السياحي عبد القادرمصطفى ، - 1

2
 -Marc Vander CAMMEN: Marketing، Edition de Boeck، Belgique، 2002، p23. 

 .12-11، ص 2000، دار وائل للنشر،عمان،  التسويق السياحي الحديثخالد مقابلة، عالء السرايب ،  - 3
 -2  R . BARETIE، Aspects économiques du tourisme،(paris ، presse universitaire de France، 1990)،p 25. 
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 أهمية التسويق السياحي: 2.1   

نظرا للتطور السريع للسياحة وتفاعلها مع األنظمة املختلفة خاصة يف عصرنا هذا حيث أصبحت مثلها مثل النشاطات          
هنا تستجيب حلاجات اإلنسان الطبيعية: النرفيه، التسلية، االتصال، تغيري الوسط واهلروب من املشاكل، االقتصادية األخرى، إذ أ

 1تغيري اجلو، الثقافة وحب االكتشاف.

 2 أصبح التسويق السياحي و الفندقي  ضروري من أجل:

 إشباع رغبات السياح والزوار؛ . أ
 تسويق املنتجات السياحية بطريقة مرحبة؛  . ب

 باملنتجات السياحية اجلديدة وإعطاء كل املعلومات الالزمة؛ ج.  التعريف

 د.  غزو األسواق الدولية من خالل اكتشاف الفرص التسويقية يف هذه األسواق؛

 ه.  مواجهة املنافسة من الشركات األجنبية أو املتعددة اجلنسيات داخل األسواق الوطنية؛

ط تسويقي باملنطقة يتطلب تعيني عمال ومن أجل حتقيق أهداف و. خلق الكثري من فرص التوظيف، حيث أن وجود نشا
 املؤسسة فإن للنشاط التسويقي مهام ووظائف أمهها:

  ؛<< دراسات السوق  >>التحليل والتنبؤ 
 تنمية وتوزيع املنتجات السياحية؛ 
 .التأثري على الطلب من خالل التصميم، اإلعالن، والنرويج... اخل 

 خصائص التسويق السياحي: الفرع الثاني :

مّرت عملية التسويق بعدة مراحل من التطور، واهتمت بالنركيز على املستهلك للتعرف على حاجاته أكثر من النركيز على            
 للرغبات لزيادة فرص البيع و توزيع السلع املادية . السلعة يف حّد ذاهتا، مث تطوير اإلنتاج املالئم 

النظرة التسويقية ختتلف عن تسويق السلع املادية األخرى، باعتبار كل منهما مسامها يف حتقيق رقم   جمال السياحة أّما يف           
 3 معني من األرباح سواء عن طريق السلع أو اخلدمـات .

 آلتيني:  فبعض اخلـرباء يرون اختالفا بني تسويق السلع السياحية والسلع املادية ، و االختالف موضح يف الشكلني ا 

                                                           
  .5، ص 2004مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان ، األردن،  مدخل إستراتيجي، -التسويق السياحيمحيد عبد النيب الطائي،  - 1

2
 - www.ituarabic.org/doc 10 Section 2016،. 30-08-2015. p12 

 .35،ص2007، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة، مصر،عربية أسس علمية و تجارب-التسويق السياحيصربي عبد السميع، - 3

http://www.ituarabic.org/doc%2010%20Section%202016
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 ( : خصائص التسويق السلعي05شكل رقم )

 

 

 

 

منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة،  ،أسس علمية و جتارب عربية-التسويق السياحي صربي عبد السميع، :المصدر
 .36ص،2007مصر،

 

 ( : خصائص التسويق السياحي و الفندقي 06شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

اإلدارية ، القاهرة، منشورات املنظمة العربية للتنمية  ،أسس علمية و جتارب عربية-التسويق السياحيصربي عبد السميع، : المصدر
 .36ص،2007مصر،

 
 
 
 
 

 األسلوب التسويقي مرن و متطور انتقال السلعة للمستهلك

 تحقيق منفعة الحيازة التسويق السلعي الهدف التسويقي الكمي

 تحقيق المنفعة الزمنية فهم طبيعة و خصائص السلعة

  المستهلك إلى السلعةانتقال  االعتماد على المقومات و الخدمات السياحية

و غير كمي الهدف التسويقي كمي األسلوب التسويقي قليل المرونة ياحيالتسويق الس   

 ال يتحقق منه منفعة الحيازة ال يتحقق منه المنفعة الزمنية



السياحية الخدمة تسويق                                                                         :األول الفصل  

 

 

 

40 

  السياحي التسويقي المزيج :الثاني المطلب
 

 أنه غري ، املستهلكني إىل املختلفة والسلع املنتجات بيع على تعتمد جمردة عملية املاضي يف كان كما التسويق يعد مل
 من جمموعة لتحقيق اجلوانب متعددة بشرية جهودا تتطلب اليت والوظائف العناصر من ومنرابطة متكاملة عملية اآلن أصبح

 " التسويقي املزيج عناصر " بعد فيما اخلرباء عليها أطلق مث ، البداية يف التسويقية بالوظائف هميت حيث ، التسويقية األهداف
 األمريكي حينما أشار  التسويق خبري  " Mackarty" ذلك إىل أشار من أول وكان ، املاضي القرن من الستينات يف ذلك وكان
 أهداف حتقيق أجل من تسويقية وتنظيمات سياسات مزج إىل هتدف بشرية جهود عن  عبارة بأنه التسويقي للنشاط حتليله يف

 تلعب اليت ، املتغرية العوامل من عدد بني تفاعل عملية إىل حاليا يشري يصبح لكي تدرجيي بشكل املفهوم هذا تطور مث ، املؤسسة
 .لدى املستهلكني الشراء قرارات على التأثري يف دورا

 : أربع هي عامة التسويقي املزيج عناصر أن على التسويق خرباء أتفق وقد
 اليت التسويقي النظام خمرجات إىل ،نصل البعض بعضها مع العناصر هذه لتفاعل ونتيجة ، والتوزيع النرويج ، التسعري ، املنتج
 . املؤسسة أهداف ضمن معينة تسويقية أهداف إىل وحتوله التسويقي األداء تنرجم

 لتحقيق املؤسسة جانب من عليها فيها والسيطرة التحكم ميكن اليت واملتغريات العناصر من جمموعة هو التسويقي املزيج
 .إجيايب بشكل الشرائية القرارات الختاذ فيهم والتأثري االتصال باملستهلكني خالل من التسويقية أهدافها
 مييز ملا تبعا ودلك ، السياحية ومنها اخلدمات اخلدمات بتسويق األمر تعلق إذا ( 07 ) سبعة تصبح ، أعاله املذكورة العناصر
 التسويقي املزيج جتانسها ويشكل ، باخلدمات خاص تسويقي مزيج تفرض وجود ، املادية السلع عن خصائص من اخلدمات
 النرويج ، السياحي تسعري املنتج ، السياحي املنتج ك بني جتانس عن عبارة هو الذي السياحي التسويقي ومنه املزيج ، للخدمات

  فيها أدناه نفصل العناصر هذه ، الوسائل ، البشري العنصر ، التوزيع 
 : السياحية( الخدمة ) السياحي المنتجالفرع األول: 
 تقدميها املراد اخلدمات ماهية وطبيعة خبصوص مناسبة وسياسة إسنراتيجية اختيار السياحية املؤسسة على يتوجب
 . ملنتوجها خصائص به إلضافة القيام ميكن وما اخلدمات هذه تنوع ومدى للمستهلكني
 احلضارية ، املناخية ، اجلغرافية ) الظروف الطبيعية من خليط وهو السياحي التسويقي للمزيج األول العنصر املنتوج وميثل
 األساسية واملرافق احلديثة احلضارية واملعامل القدمية التارخيية كاآلثار املقومات الصناعية على فضال ( اخل ... واالجتماعية
 عليه يعتمد سياحي جذب هبذا الدولة فتكون لدى تتوافر اليت العناصر من جمموعة عن عبارة هو فاملنتج ، السياحية والتسهيالت

 تصميم ويتوقف ، اخلارجي السياحي الطلب إثارة يف
 العناصر هذه وتعدد فتنوع استغالهلا الدول على وقدرة وجودهتا اجلذب عناصر على الدولة هذه توفر مدى على السياحي املنتج
 ذلك السياحية ، التسويقية اإلسنراتيجية يف األساسي العامل السياحي املنتج ويعترب سياحية وأسبقية تنافسية ميزة الدولة يكسب
 التسويقية إىل اإلسنراتيجية حاجة هناك كان ملا ( به مرتبطة خدمات من ميثله وما املوقع ) سياحي منتج يكن هناك مل أنه

 .1لذلك الالزمني واألفراد األموال وختصيص السياحية
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 : السياحي املنتج حياة دورة 1-1
 :وهي مراحل بأربع حياته خالل السياحي املنتج مير ، املادية املنتجات غرار على

 التقديم: مرحلة 1 -1-1
 املنطقة هلذه صورة مشاهدة أو ما منطقة عن بالسماع السياح يبدأ حبيث مستمر تطور يف اخلدمة تكون املرحلة هذه ويف

 السياح ويبدأ ، املنطقة عن أكثر تفاصيل إعطاء يتم حبيث ، املختلفة االتصال لوسائل الكثيف االستخدام خالل من وذلك
 واحلصة مرتفعة واألسعار ضعيفة املنافسة وقتها وتكون و االزدهار التنوع يف اخلدمات تبدأ وهنا ، املنطقة هذه لزيارة بالتدفق
 . كبرية للمنطقة املكتشفة للمؤسسة السوقية

  : السريع النمو مرحلة 1-1-2
 املنافسة وتزداد التوسع يف اخلدمات تبدأ وهنا األرباح زيادة إىل يؤدي مما السياح لدى معروفة السياحية املنطقة أو املكان

 السائح على العائدة املنافع أو الفوائد على املرحلة هذه يف السياحية املؤسسات وتركز أكرب بشكل النرويج على النركيز يتطلب مما
 على للمحافظة التالية القرارات بعض تطبق أن السياحية املؤسسة إدارة على املرحلة هذه يف ويفضل ،1 السياحي املنتج شرائه حال

 : املبيعات من مرتفع مستوى
 املنافسة حدة من خيفف مما السياحي للمنتج جديدة وخصائص مزايا إضافة . 
 رواجا أكثر وسائل باستخدام النروجيية اجملودات يف الزيادة . 
 املبيعات تنشيط لتقنيات مكثف استعمال . 
 مشبعة غري جديدة أسواق عن البحث . 

 
  : النضج مرحلة 1-1-3

 عنه املنرتبة والفوائد املزايا وأدرك السائح ، السياحي املنتج على تعرف قد السياح من كبري عدد يكون املرحلة هذه يف
 أقصى حيقق الذي املنتوج عن فكرة وكون ، املنافسة عرضتها أخرى سياحية بديلة مبنتجات يقارنه أن واستطاع ، العيوب وكذا
 يف املبيعات ويبدأ منحىن السوق تسبع نتيجة جديدة سوقية فرص يف نقص مع مرتفعة مببيعات املرحلة ، وتتميز ممكنة منفعة

 : خالل من ميكن ما أطول املرحلة هذه بقاء على تعمل أن املؤسسة وعلى ، أسباب لعدة االخنفاض
 للمستهلك احلايل الوالء مستوى على للحفاظ النروجيية احلمالت تكثيف . 
 أعلى وجودة جديدة بصيغ الوقت نفس يف منتجات تقدمي . 
 جديدة أسواق على البحث. 

 : التدهور أو االنحدار مرحلة 4-1-1
 إىل تصل وقد ، املبيعات يف سريع اخنفاض هذه املرحلة وتشهد ، السياحي املنتج حياة دورة يف النهائية املرحلة تعترب االحندار مرحلة
 لعدة وذلك ، املقبلة الفنرة يف مواجهتها تصعب خسائر حتقيق إىل السياحية املؤسسة ذلك تعرض عن ينتج حيث املستويات أدىن

 : أمهها أسباب
 اإلشباع حالة إىل السوق وصول . 
 السائح ذوق إىل وأقرب أعلى مبواصفات بديلة سياحية وبرامج سياحية منتجات ظهور. 
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 السياح من كبرية أعداد املؤسسة يفقد مما السائح عند والرغبات األذواق اختالف . 
 الطلب قلة مقابل النرويج يف باهظة نفقات حتمل . 
 املدة هذه تدوم فقد زواله تلقائيا يعين ال االحندار مرحلة إىل السياحي املنتج وصول 

 .1إختاده يصعب تسويقي قرار السوق من املنتوج سحب يعترب ، سنوات أربع أو مخس
 : السياحي املنتج تطوير 2-1

 ، االعتبار بعني أخذها السياحية املؤسسات على جيب اليت القرارات أهم أحد من السياحي املنتج تطوير يعترب
 خمتلف عند السياحية والربامج السياحية املنتجات تطوير لعملية تصورات بوضع دائما تقوم الناجحة التسويقية فاإلسنراتيجية

 التسويق رجال عاتق على تقع اليت املهمة القرارات من السياحي املنتج تطوير قرار ويعترب ، السياحي املنتج حياة مراحل
 . حمتملة خماطر أي املؤسسة لتجنيب الالزمة بالدراسات القيام عليهم وجب مث ومن السياحية باملؤسسات

 2 : التالية النقاط خالل من السياحية املنتجات تطوير وميكن
 احلايل السياحي املنتج حتسني . 
 السياحي للمنتج جديدة منافع ظهور . 
 جديدة سياحية منتجات ابتكار . 
 السياحي املنتج مستوى على التميز خلق . 

 : السياحي المنتج تسعير الفرع الثاني: 
 مستوى على املسريين أدهان لدى حاضرة تكون أن فيجب وعليه ، السياحي التسويقي املزيج يف املتغري العنصر السعر ميثل
املادي  املقابل هو سياحي منتوج أي وسعر ، ارتفاعا أو اخنفاضا السياحية املنتجات أسعار تعديل إمكانية السياحية املؤسسات
 خدمة أو لسلعة املعطاة القيمة " أنه على أيضا ويعرف ، 3 املوقع أو للمكان املستهلك أو املستخدم قبل من واملقبول املعقول
 يف عنها يعرب معينة خدمة أو سلعة شراء من املستهلك عليها حيصل اليت فاملنفعة ، نقدي شكل يف عنها التعبري يتم واليت معينة
 ميثل املكونات ال فالسعر املدفوع وبالتايل ، املستهلك يدفعه معني سعر شكل يف الشركة جانب من ترمجتها يتم معينة قيمة شكل
 أو السلعة مع واملقدمة املرتبطة اخلدمات جمموعة ، املنتوج شهرة ، النفسية النواحي من العديد أيضا يشمل ولكن فقط املادية
 4 " اخلدمة

 داخل األخرى اجلهود كافة وعلى ، العرض وقوى الطلب قوى من كل على املؤثرة اآلليات إحدى السعرية السياسة وتعترب
 العوامل لبعض خيضع حتديده كان وإن حىت ، إنتاجها بيع على املؤسسة قدرة يف رئيسي حاكم عنصر فالسعر ، وخارجه املشروع
 على عائد( ) بفائدة يعود الذي التسويقي املزيج من الوحيد العنصر أنه كما ، اخل( ...أجور ، مجارك ، ضرائب ) اخلارجية
 . للمؤسسة مكلفة األخرى العناصر كل حني يف املؤسسة

 ما وهو ، الربح سيما أهدافها وحتقيق املستهلك حاجات تلبية بني صراع يف جندها بنشاطها تقوم وهي السياحية املؤسسات
 منتجاهتا تسويق تعيق أسعار تضع هي فال ، الربح وحتقيق املستهلك رضى بني واحدة مسافة على تقع سعريه سياسة عليها حيتم
 . التكلفة سعر أقل من أسعار وال

                                                           
 164 ص ، سابق مرجع ، السرابي عالء ، مقابلة خالد 1
2
 165 ص ، السابق المرجع 

 86 ص ، سابق مرجع ، عبيدات مدحم 3

 
  70 ص ، سابق مرجع ، محمد شويكات 4
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 : التسعري أهداف 1-2
 1 : التالية النقاط يف إجيازها وميكن األسعار حتديد من املنشودة األهداف حتديد السياحية التسويقية اإلسنراتيجية تتطلب

 االستثمار على عائد معدل حتقيق . 
 السوقية احلصة حتسني أو على احملافظة . 
 املنافسة منع أو مقابلة 
 األسعار استقرار 
 األرباح تعظيم. 

 
 : السياحي املنتج تسعري يف املؤثرة العوامل 2-2

 : وهي األسعار يف تتحكم اليت العوامل اخلارجية بعض عن بعيد منتجاهتا أسعار حتدد أن السياحية للمؤسسة ميكن ال
 السياحي للمنتج الفعلية التكاليف. 
 احلكومية واألنظمة التشريعات . 
 للسواح والشرائية االقتصادية القدرات . 
 املنافسة أو اجملاورة السياحية املنتجات أسعار 
 اخل ...التضخم ، الكساد ، العاملية املالية األزمات ، االقتصادية الظروف تأثري . 

 : السياحية المنتجات توزيع الفرع الثالث: 
 يريده ما للسائح يتاح أن أجل من الصلة ذات األطراف كافة قبل من ممارستها يتم اليت األنشطة كافة أنه على التوزيع يعرف

 : السياحي املنتج لتوزيع قناتني وهناك ،2املناسب والوضع بالوقت وغريها و زمانية مكانية منافع من
 : املباشر التوزيع طريقة 1-3

 مع املباشر االتصال خالل وذلك من الوسطاء أي ، األسواق يف املتاحة التوزيع منشآت على االعتماد دون وتتم
 سعريه(. ميزة اكتساب ) األسعار ختفيض أو التقليل ومنه التوزيع تكاليف من الطريقة هذه وتقلل السواح( ) النهائيني املستهلكني

 : مباشر الغري التوزيع طريقة 2-3
 أو الوسائل أهم ومن والوسطاء املتعاملني من جمموعة طرف من األعباء تقاسم على التوزيع من الطريقة هذه تعتمد

 3  : جند املعتمدين الوسطاء
 وسائل كل وهتيئة بتوزيع كما يقومون ، املستهلكني من السياحي اإلنتاج لتقريب وسطاء وهم :السياحيني املتعاملني 

 . سريع بشكل املتطلبات كل وتوصيل ورحالت سفريات من السياح و طلبيات السفر
 السياحية والربامج السياحية ملختلف اخلدمات واملستهلكني السياح جللب فعالة وسيلة وهي : والسياحة السفر وكاالت 

 .اخل ...، اإلستكشايف ،السفر كالرحالت
 السياحة ووكاالت ومنظمي الرحالت السياحيني للمتعاملني السياحي املنتج توزيع على تعمل : السياحية الدواوين . 

                                                           
 1 ، 1995 ط ، األسكندرية ، والتوزيع للنشر الجامعية الدار ، والتطبيق المبادئ ، التسويق مبادئ ، الصحن فريد محمد 1

 314 ص .
2
 97 ص ، سابق مرجع ، عبيدات محمد 

3
 55 ص ، سابق مرجع ، القادر عبد هدير 
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 خالل من السياحة توزيع وتكون عملية األحناء كافة إىل النقل وسائل تقريب خالل من : النقل لوسائل البيع نقاط 
 . النقل وسائل وخمتلف واخلواص العموميني السياحيني املتعاملني وخمتلف واألسفار السياحية الوكاالت مع التعامل

 :الناس(  ) البشري لعنصراالفرع الرابع: 
 من حدث مهما أنه بل ، البشري العنصر على السياحية اخلدمات قطاع يعتمد األخرى واخلدمات السلع معظم خالف على
 العملية يف فعال ودور كبرية أمهية من ميثله ملا السياحية العملية عصب يبقى البشري العنصر فإن وعلمي تكنولوجي تطور

 وجناح السياحية املؤسسات كل يف وأكيد ضروري علميا ومكونة مؤهلة عاملة قوى إلجياد التخطيط كان مث ومن ، هلا التسويقية
 . فعالة تسويقية خلطط اجليد إعداده سيما وتكوينه البشري طاقمها جاهزية مدى على يتوقف نشاطه

 النشاط يف املشاركني األفراد وكل ، هلا واملوردون واملوزعني السياحية للخدمات املستهلكني البشري العنصر حتت أيضا وينطوي
 . السياحي

 :  المادية(  البيئة ) السياحي السوق الفرع الخامس: 
 حييط عما عبارة هي البيئة كانت فإذا للمؤسسة، التسويقية البيئة هو السياحي التسويقي املزيج عناصر من مهم عنصر
 املؤسسات طرف من دراستها فإن ، اخل ... واالجتماعيني السياسيني واالقتصاديني املتعاملني مجيع من السياحية باملؤسسة
 : منها عديدة ألسباب يعود السياحية
 الفهم يتطلب وهذا ،فيه تزاول نشاطها منها أكرب حميط من صغري جزء إال هي ما حجمها كان مهما املؤسسة أن 

 .أبعاده بكل احمليط هلذا واجليد الكامل
 حتدث أن ميكن اليت املعقدة والتغريات الظروف مع وانسجام توافق خلق من متكنها للمؤسسة التسويقية البيئة دراسة. 
 تفاديها للمخاطر الواجب مكان أهنا كما استغالهلا الواجب للفرص خصب جمال التسويقية البيئة. 

 ،السياحي( )السوق املادية البيئة يشمل أن جيب السياحي التسويقي مزجيها وضع وضمن السياحية فاملؤسسات وعليه
 اجملال يف املادية للبيئة املكونة العناصر وأهم ،أهدافها حتقيق من املؤسسة متكن ودقيقة شاملة دراسة حمل األخرية هذه تكون وأن

 . اخل ...النقل وسائل ،املطاعم ،الفندق ،السياحي
 : السياحية الخدمة تقديم عملية الفرع السادس:

 تقدمي كيفية أو عملية التسويقي مزجيها عناصر من كان ، املادية السلع عن متيزها خلصائص وتبعا عامة بصفة اخلدمات
 وجب إلنتاجها مرافق اخلدمة استهالك لكون فنظرا السياحية ، اخلدمة تقدمي يف املتبعة واإلجراءات السياسات يف وتتمثل اخلدمة
 أن شأنه من ذلك يف املستفيدين ومسامهة مميز بشكل السياحية اخلدمات فتقدمي ، التسويقي املزيج من عنصر تقدميها يكون أن
 . السياح لدى دائم وفاء وخلق السياحي ملنتوجها النرويج من املؤسسة ميكن

 : السياحي الترويج الفرع السابع: 
 اإلسنراتيجية يف هلا احملددة حتقيق األهداف إىل هتدف اليت املباشرة وغري املباشرة اجلهود كل السياحي بالنرويج ويقصد
 : يف املتمثلة النرويج تقنيات خمتلف خالل من ذلك ويكون أهدافه ويكون من ما بلد أو ما ملنطقة العامة السياحية التسويقية
 واخلارجي احمللي اإلعالن . 
 السياحية واملطبوعات النشرات . 
 السياحة الدعائية املواد . 
 السياحية واملؤمترات املعارض . 
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 السياحي الشخصي البيع . 
 السياحة ودعم العامة العالقات . 
 

 لخدمة السياحيةلالمطلب الثالث:  نظام المعلومات التسويقي وبحوث التسويق 
أصبح نظام املعلومات التسويقي السياحي أهم األدوات املعتمدة عليها يف التسويق، وأداة فعالة للمساعدة على           

سرعة اختاذ القرارات ملواجهة املصاعب التسويقية للمنشآت السياحية؛ فعند عدم استطاعة املنشأة السياحية تطوير قدرهتا 
ية خاصة ملا تكون عملية التسويق حماصرة بالبيئة التنافسية القوية، لذا يشنرط توفره اإلدارية، يكون مجع املعلومات قليل األمه

يف إدارة هذه املنشأة للتخطيط املستقبلي ،هناك عدة تغريات حتدث يف البيئة التسويقية السياحية اليت جترب القائمني عليها 
 بإعداد برامج تسويقية مبنية على معلومات دقيقة .

 الفندقي:األول:  نظام المعلومات التسويقي السياحي و  الفرع
فقد مّر التطور التكنولوجي بالعديد من التغريات كاستخدام احلاسوب واالخنراعات، والتجديدات اليت تساعد على           

قية السياحية باستخدام التعامل باملعلومات بطريقة علمية وبأقل جهد، واليت تسهل مهمة املسوقني يف برجمة النشاطات التسوي
 .  1هذا النظام

 مفهوم نظام المعلومات التسويقي السياحي و الفندقي :  1. 1
يعترب هذا النظام مزيج من األنظمة، كنظام االستعالمات التسويقية والبحث التسويقي، وجمموعة منظمة من اخلطوات        

املعلومات للعرض السياحي كأماكن اإليواء ، كما ميثل شبكة متصلة  واإلجراءات، ومعاجلة البيانات وتقنيات التقارير لتقدمي
من األفراد، املعدات، واخلطوات التـي تعمل فيما بينها جلمع وحتليل، تقييم وتوزيع املعلومات الدقيقة ذات الصلة بأعمال 

وتساعد على معرفة البيئة ودراسة  ؛ واليت تستغل لتسهيل مهمة اختاذ قرارات املنشأة املعرضة للمنافسة،2املنشأة السياحية
 .3التنبؤات
نظرا ألمهيته البالغة صرّح  األمني العام للهيئة العامة للسياحة واآلثار بالسعودية يف العقد الذي يشمل تنفيذ أعمال       

تفادة املواطن مهمة لصاحل نظام املعلومات التسويقي حيث قال : "كلما توفرت املعلومات وكانت دقيقة  ومتاحة ، كانت اس
 " .4وسهولة صلـته باملواقـع السياحية أكرب، وكانت فرص هتيئة تلك املواقع أكثر حظا

اليت خصت خطة العمل اخلماسية  2005كما عملت به العديد من اهليئات السياحية كاهليئة العليا للرياض يف        
م على وضع خـطة عمل لوظائف وكاالت السفر حيث اشتملت على قيام مركز املعلومات السياحية، يقو  (2003-2007)

                                                           
1
( ،دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، 7سلسلة السياحة و الفنادق ) -خالد مقابلة ،عالء السرابي ،التسويق السياحي الحديث - 

 .93-91،ص،ص،2001األردن ، 
2
 .98-91خالد مقابلة ،عالء السرابي ، مرجع سابق ،ص،ص  - 

3
 - Isabelle FROCHOT ،Patrick LEGOHEREL ،Le marketing du tourisme ، édition DUNOD ?Paris ، 

France،2007،p83. 
4
 - http://www.awsat.com/details.asp?section=43&article=487051&issueno=10885. 
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والسياحة، واملنشآت السياحية  كالفنادق والنركيز على املنتجات السياحية، و تأسيس مراكز اإلرشاد السياحي يف املناطق 
 . 1السياحية 

ويساعد إدارة املنشآت نظرا ألمهيته البالغة يسهل برجمة النشاطات التسويقية السياحية، ويعد حمركا هاما يثري اإلبداع    
  .السياحية على النجاح والنجاة

  الفندقي:مكونات نظام المعلومات التسويقي السياحي و    2.1
 يلي:يتكون نظام املعلومات التسويقي بعدة مكونات واليت تشمل ما       

 التقارير الداخلية : 1.2.1
معلومات التسويق الداخلية هي نظام احملاسبة الذي يساعد على مجع املعطيات املتعلقة باملبيعات والتكاليف والسيولة       

 النقدية ...إخل ، اليت جتمع من املصادر الداخلية للمنشأة السياحية .
  التسويقية:.  نظام االستعالمات 2.2.1
باإلحصائيات  والفندقية اخلاصةعلومات املتعلقة بالبيئة التسويقية السياحية حيافظ على صلة موظفي التسويق بامل        

السكانية، تقارير السوق، األوراق التجارية، املعارض التجارية، التظاهرات الثـقافية وغري ذلك، قد تعكس االستعالمات صورة 
 التسويقية السياحية و الفندقية. البيئة

 لسياحي و الفندقي :نظام البحث التسويقي ا  3.2.1  
أثناء  2يقدم معلومات خاصة عند طلبها واليت تعترب القاعدة األساسية لتخطيط عمليات املشروع والسيطرة عليها          

من طرف موظفي املنشآت السياحية فاملعلومات املتعلقة بسلوك السائح ، ونوعية اخلدمات  مواجهة املشاكل التسويقية ،
 املقدمة له ، اإلعالن والنرويج للمبيعات والتوزيع جتمـع من خالل هذا النظام.

  نظام التحليل التسويقي السياحي و الفندقي :  4.2.1
يتم من خالله حتليل العمليات اإلحصائية املتحصل عليها كعدد الليايل السياحية ، وعدد السياح الوافدين إىل منطقة        

سياحية معينة ، مما يسهل مهمة املسوق عند حصوله على املعلومات املطلوبة دون جهد، فكل هذه األنظمة تساهم يف إدارة 
 اللكنرونية . املعلومات علميا مبساعدة األجهزة ا

 وظائف نظام المعلومات التسويقي السياحي و الفندقي :   3.1
 لنظام املعلومات التسويقي السياحي والفندقي عـدة وظائف يشتغل هبا حمللي املنشآت السياحية واملتمثلة يف:      

فظ وختـزين املـعطيات من مصادر تعترب املرحلة األوىل يف مجع املـعلومات ، واليت يتم فيها ح جمع المعلومات :  1.3.1
 داخلية و خارجية ، يقوم هبا جمموعة من تقنيي املنشأة السياحية.

 يتم فيها تلخيص املعطيات، ويقوم بتصميمها حمللي املنشأة. معالجة المعلومات :  2.3.1

                                                           
1
 - http://www.awsat.com/details.asp?article=271210&issueno=9513. 

2
يع ،الطبعة األولى ، عمان ، محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف،التسويق اإلعالمي مدخل استراتيجي ، دار المناهج للنشر و التوز - 

 . 48،ص 2003األردن ،
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 للي النظم.إجياد النسب املئوية ،أي اختبارات اجلدوى اإلحصائية من طرف حم تحليل المعلومات :  3.3.1
 أي اسنرجاع وحفظ امللفات، واسنرجاع املعلومات احملللة.تخزين المعلومات :  4.3.1
 يتم تأسيس التقييم حسب مصداقية وصحة املعطيات.  تقييم المعلومات :  5.3.1
توزيع املعلومات تنشر وتوزع املعلومات املطلوبة ذات العالقة باملنشأة السياحية والفندقية؛ بعد  نشر المعلومات : 6.3.1

تنتقل النتائج إىل املدير العام من طرف املسوقني السياحيني التنفيذيني لتصل إىل اإلدارة العليا، الستنتاج تغيريها يف اخلطط 
التسويقية السياحيـة احلالية واملرتقبة؛ هذه العملية مفيدة، حيث مجيع املنظمات تفضل استخدامه وتطويره، فهو نظام مكلف، 

ض مربح يقدم نتائج إجيابية، اليت من خالهلا ميكن للمنظمات السياحية حتديد فرص األعمال بنجاح. والشكل لكنه عر 
 :1املوايل يوضح خمتلف الوظائف السابقة الذكر

(:"وظائف نظم المعلومات التسويقية السياحية"07الشكل رقم)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،دار وائل للنشر والتوزيع  (7)سلسلة السياحة و الفنادق  -خالد مقابلة ،عالء السرايب ،التسويق السياحي احلديث :املصدر
 .101ص،2001، الطبعة األوىل ، عمان ، األردن ، 

 
                                                           

1
 .115-102خالد مقابلة ،عالء السرابي ، مرجع سابق ،ص،ص - 

 مجاالت المعلومات : 

األسواق المنافسة  -  

السياحية  المناطق -  

منظمي الرحالت السياحية  -  

وكالء السياحة و السفر -  

الفنادق . -  

اتـومـادر المعلــمص  

 داخلية خارجية

 اإلدارة العليا

العامالمدير   

توزيع المعلومات-6 مدراء التسويق التنفيذيين  

التقييم-5  

تخزين البيانات-4  

تحليل البيانات-3  

معالجة البيانات-2  

تحديد و تجميع المعلومات-1  
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 ث التسويق في المؤسسات الفندقية الفرع الثاني:  بحو 
البحث التسويقي السياحي جزء متكامل من صنع القرار التسويقي، تكون النتائج مثمرة للمنشآت إذا ُطور بصورة           

جيدة، فقرارات املنتج السياحي حتتاج إىل معلومات حول البنية التحتية والفوقية، فلمنظمي الرحالت ووكالء السفر وظيفة 
اختاذ قرار التوزيع، وذلك الرتباطهم بالسياح، تكون معلوماهتم حيوية لصانع قرار التسويق ، فأهم جانب من وجهة نظر  عند

 البحث التسويقي هو النرويج الذي يسهل القرارات النروجيية يف التأثري على قرارات السياح احملتملني والفعليني .
الباحثون خـطة جيدة، تؤدي إىل خلق خدمة ذات قيمة مضافة للسياح ،إذ  فقد ينجح البحث التسويقي إذا َصّمم        

جيب إعطاء أمهية لتخطيط املشروع السياحي، وذلك بوضع أهداف املؤسسة، وحتديد مصادر املعلومات، ودراية طرق البحث 
 وتوصيات .والطريقة األنسب هلا، إضافة على تصميم البحث ومجع وترميز البيانات ومن مث اخلروج بنتائج 

أثناء القيام بالبحث يفنرض وضع استبيان يتضمن خمتلف املناطق السياحية ، اخلدمات السياحية املقدمة، النرويج         
واملنافسة من بينها : ما اخلدمات السياحية املطلوبة من السياح، وأين توجد أماكن إقامتهم؟ وما وسائل االتصال اليت 

 ليت يفضلوهنا ؟ يستعملوهنا ؟ وما األشياء ا
 الفندقية: للمؤسسات التسويق بحوث أهمية  1.2
أو  التسويقية بالنشاطات عالقة هلا اليت البيانات وحتليل لتجميع وموضوعية منظظمة عملية" هي عموما التسويق حبوث
 ميكن اليت الفرص حتديدي يف تساعد التسويق حبوث فان الفندقية لإلدارة التسويقية، فبالنسبة املشكالت حل يف تساهم
 وماله الفندقي التسويق جماالت كافة تشتمل مبعلومات تزويدها خالل من وذلك معاجلتها ميكن واملخاطر اليت استغالهلا

 ابه متر الظروف اليت ملواجهة البدائل اقنراح مث اخل؛ من.الضيوف.. العمالء للفندق، الذهنية الصورة الفندقية، عالقة باخلدمة
 1املتوفرة. البدائل مابني احللول أفضل وتقدمي الفندقية املؤسسة

 الفندقية: المؤسسات في التسويق بحوث تطبيقات 2.2
 2أمهها: الفندقية الصناعة يف التسويق لبحوث رئيسية تطبيقات إن هناك

 قنوات السوق،حجم  الضيوف، نوع الكلي، السوق من الفندقية املؤسسة حصة حتديد ويتضمن وتجزئته: السوق تحليل-أ
 الذي اجلزء ومعرفة السوق يف حتليل تساعد خمتلفة أخرى ومعلومات(الضيوف ) العمالء ودوافع وسلوك املستخدمة التوزيع
  .أهدافها وحيقق املؤسسة إمكانية مع يتناسب

 كيفية إدراك معرفة من الفندقية املؤسسة إدارة تتمكن التسويق حبوث خالل فمن المطلوبة: الفندقية الخدمات-ب
 تقدمها اليت الضيوف للخدمات ادارك بكيفية تزويدها إىل باإلضافة إليه، اإلشارة سبقت كما الفندقية للخدمات الضيوف
 منها يتطلب الذي الطلب ذلك املطلوبة ودرجات اخلدمات معرفة يف األخري يف يفيدها والذي .املنافسة الفندقية املؤسسات
 .الطلب ذابه للوفاء التامة واجلاهزية املستمر التحسني

                                                           
 32 ص ،1996 القاهرة، العريب، السجل مطابع ،والتصدير التسويق حبوث عيد، حيي -1
 48 ص ،2001 عمان، للنشر، املستقبل دار ،السياحية اخلدمات تسويق رشيد، فؤاد همارة -2
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 خبصوص الفندقية معلومات للمؤسسة اإلتصال حبوث تقدم حيث التسويق، حبوث من جزأ هي واليت اإلتصال: بحوث-ج
 للمؤسسة األفضل اإلتصالية أو أسلوب احلمالت طريقة وكذلك باملنافسني مقارنة اإلتصالية والنشاطات الربامج وكفاءة فعالية
 .الفندقية

 للفندق، تكرار الزيارة مرات عدد الضيف، إقامة مدة املبيعات، وأرباح تكاليف حتليل يتضمن والذي المبيعات: تحليل-د
 .باملبيعات عالقة هلا اليت العوامل من وغريها الشراء عادات

 املناسبة األسعارحتديد  الطلب، مستويات على وتأثريها املختلفة لألسعار مقارنة دراسات على وتشتمل :األسعار تحليل-هـ
 .األخرى املتوفرة اخلدمات أسعار من وغريه الطعام قائمة أسعار كاإليواء،
 خلدماهتا املناسب املزيج التسويقي وحتديد ضبط من األخري يف الفندقية املؤسسة متكن التسويق حبوث نتائج أن القول ميكننا
 .املوايل العرض خالل من إليه نتطرق سوف ما وهذا

السياحي يف صنع القرارات   من خالل التحليل السابق الذكر ميكن استخالص فائدة نظام البحث التسويقي         
التسويقيـة الفعالة ، وذلك بتدخل الباحثني وبالتعاون مع موظفي التسويق التنفيذيني ، فإذا كانت قرارات املنـشاة السياحية 

 . 1مركزة على السياح كان النجاح مضمونا 
 

                                                           
1
 . 119-115خالد مقابلة ،عالء السرابي ، نفس المرجع السابق ،ص ،ص -  - 
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 الخاتمة

يف بناء  اقتصادياهتا أساسا على الزراعة والصناعة،  تعتمددول العامل مهما كان مستواها  التنموي مما سبق يتضح أن   

واىل جانب  هاذين القطاعني  اهلامني  تأيت السياحة  يف املرتبة الثالثة كوهنا تصنف ضمن قطاع اخلدمات، حبيث ال تقل أمهية عن 

 بطة  بفكرة التجارة  الدولية. سابقتها نظرا للدور  اهلام  الذي تلعبه  يف التنمية االقتصادية  حيث ظلت فكرة السياحة  مرت

كما تعترب السياحة وسيلة فعالة  جللب  العملة الصعبة  وامتصاص  البطالة ألهنا نشاط  يعتمد بالدرجة األوىل  على 

اليد العاملة  مما جعل  الكثري من الدول  تويل اهتماما خاصا  هلذا امليدان  حيث عمدت إىل ختصيص رؤو  أموال هائلة  

 فيه ، فأصبحت السياحة  يف اآلونة األخرية  جمال  التنافس  الشديد  بني الدول. لالستثمار

من خالل ذلك أصبح للتسويق دورا حيويا يف اخلدمة السياحية و الفندقية، من حيث دعم وجودها واستمرارها،            

 ويقي يف طريقة تسيريها للسياحة و الفندقة.كل هذه املتغريات دفعت باملنظمات السياحية و الفندقية إىل تبين املفهوم التس
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 المقدمــة

يشهد العامل يف اآلونة األخرية حتوال سريعا و جذريا يف كافة اجملاالت السياسية، االقتصادية واالجتماعية 
أين تذوب العوائق أمام حركة رؤوس األموال و االستثمار واألفراد، و هذا بدون شك له  حنو العوملة االقتصادية،

 أثره على النشاط االقتصادي، على الصعيد القطري و العاملي على حد سواء.
أدركت العديد من الدول  بأن السياحة يف القرن احلايل ليست أكرب  صناعة يف العامل فحسب بل أهنا   

 ما شهده  العامل ، وباار  كيري حي  اهتمت هذه الدول  بات  أسوا  جديدة ل ى جانب ستكون األكرب بني
التقليدية ألجل استمرارية املدى السياحي طيلة العام، وتقدمي برامج سياحية  خبدمات  ذات نوعية و جودة  عالية 

 وسائل متطورة لالتصال السياحي.ومنافذ توزيعية مناسية ،من شأهنا  زيادة فرتة  لقامة السائ  فضال عن امتالك 
اإلعالم بدرجة ملحوظة،  الرتقية و ترتيط احلركة السياحية ل ى حد كيري بالصورة الذهنية اليت يشكلها  

حبي  يستوجب توفر املعلومات حول املقاصد بصورة جذابة و حقيقية وحمدثة، كما اختيار صيغ اخلطاب 
للمستهلك  بأساليب  جذابة ية املختلاة، مما يتطلب تقدمي صورة اإلعالمي املالئمة لألسوا  والائات السياح

متنوعة ومدروسة ال تؤدي ل ى االنصراف عنها، حبي  ينيغي أن يهدف ل ى تقدمي صورة شاملة للمجتمع احمليط 
ه من حي  قيمته وعاداته وتقاليده وثقافته، باألخص ما يدل فيها على االناتاح على شعوب العامل وترحييه وتاهم

يكون له تأثري اجيايب بالغ يف  ةالسياحي الرتقيةللتنوع الثقايف لديها؛ و ارتياط احلمالت اإلعالمية الكاؤة مع جهود 
 جناح تلك اجلهود.

 ى لالصناعة، و  تعتمد دول العامل مهما كان مستواها  التنموي  يف بناء  اقتصادياهتا أساسا على الزراعة و     
هلامني  تأيت السياحة  يف املرتية الثالثة كوهنا تصنف ضمن قطاع اخلدمات، حبي  ال جانب  هاذين القطاعني  ا

تقل أمهية عن سابقتها نظرا للدور  اهلام  الذي تلعيه  يف التنمية االقتصادية حي  ظلت فكرة السياحة  مرتيطة  
وامتصاص  اليطالة ألهنا نشاط    باكرة التجارة  الدولية. كما تعترب السياحة وسيلة فعالة  جللب  العملة الصعية

يعتمد بالدرجة األو ى  على اليد العاملة  مما جعل  الكثري من الدول  تويل اهتماما خاصا  هلذا امليدان  حي  
عمدت ل ى ختصيص رؤوس أموال هائلة  لالستثمار فيه، فأصيحت السياحة  يف اآلونة األخرية  جمال  التنافس  

 الشديد  بني الدول.
وقت الذي حيتل فيه قطاع السياحة  يف بعض اليلدان  مكانة هامة جنده يف اجلزائر  رغم لمكانياهتا  يف ال

السياحية  اهلائلة  مل تصل بعد ل ى  حتقيق  األهداف  املرجوة واملسامهة الاعالة هلذا القطاع  لذا ما قورنت  مبثيالهتا  
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قات،  وحلد اآلن  أن يربز الصورة  احلقيقية  للسياحة  يف يف اليلدان اجملاورة  ومل يستطع يف أي  وقت من األو 
والذي  1966اجلزائر  حبي  بقيت  مكانته يف السو   الدويل  للسياحة جد ضئيلة ، رغم انه تطر  لليها يف سنة 

مسي مبيثا   السياحة  وكل السياسات املتيعة  من قيل املخططات الوطنية  والسياسية  مل تربز  السياحة يف اجلزائر  
كقطاع  أساسي وفعال  يساهم  يف التطوير والتنمية   الشاملة  للوطن؛ لكن هذا راجع ل ى اعتماد  الدولة 

اليت تعترب سنة األزمة اليرتولية   1986ات اجلزائر حىت سنة اجلزائرية  على اليرتول، حبي  كان يغطي احتياج
للجزائر؛ فهنا بدأت تاكر يف موارد أخرى خارج احملروقات،  ومن أهم  املوارد  هي السياحة  اليت بإمكاهنا  حتقيق  

 رغية  للجزائر  يف اليح  عن قطاع  ميتص  اليد العاملة  ويكون مورد آخر للعملة الصعية.
 1900 على تزيد مسافة ل ى هلا اتساع أقصى يف أرضها متتد حي  شىت خبريات اجلزائر على اهلل انعم لقد

 لضافة2. كلم   2381741 ل ى تصل ومبساحة الغرب ل ى الشر  من كلم 1800 اجلنوب، و ل ى الشمال من كلم
 املوقع وهبذا كلم، 1200 طول على سواحلها متتد دول، سيع وجياورها الكيري العريب املغرب بلدان تتوسط أهنا ل ى

 لفريقيا :ثالث قارات بني يربط الذي املتوسط األبيض اليحر عنها ياصلها اليت األوربية، القارة تقابل فهي املتميز
 غريها عن تتميز ما جيعلها التارخيي والثراء والتنوع اخلريات من متلك فهي املوقع وهذا املساحة وهبذه وآسيا، وأوربا
 .اليلدان من

 ما وضياع واهنيار سياسات التنمية السياحية يف اجلزائر فشل يف والظاهر يعود السيب اجلوهري اخلاي
 اإلنسان هو دائما كان تنموية عملية ألي األساسي واحملور اهلدف أن رغم اإلنسان االستثمار يف ا ى منها، حتقق
 السياحة يف والوضعية السماوية الشرائع مجيع وحسب والطييعي الاطري اإلنسان هذا أن حق وييدو ذاته، حد يف

 ينِمي اإلنسان يف فاالستثمار .العملي الواقع يف عليه القائمني قيل من والالئقة الواعية يلق األمهية مل والتجوال
 ينتظر ما استيعاب على قادرا اجملتمع يف فعاال عنصرا منه جيعل مبا...الثقافية آفاقه و يوسع وقدراته الذاتية حسه
 .تنموية عملية أية من املرجوة لتحقيق األهداف منه

 

 إشكالية الدراسة: -1

بناء على ما مت عرضه ونظرا ألمهية املوضوع من الناحية االقتصادية واالجتماعية وتعدد جوانيه من ناحية 
 املوارد السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر، جاءت هذه الدراسة لإلجابة على اإلشكالية التالية:

 السياحي في الجزائر ؟ . لترقية القطاع ما مدى أهمية التسويق "
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 من خالل التساؤل الرئيسي ميكننا طرح التساؤالت الارعية التالية:

 _ كيف ميكن لقطاع السياحة املسامهة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اجلزائر؟
 السياحي؟يف القطاع فيما تكمن أمهية التسويق  -

 ؟مستغامن رتقية و ترويج املنتوجات السياحية بواليةلالسياحية  املديرية ىتسع_  هل 

 فرضيات الدراسة: – 2

   تقوم الدراسة على فرضية عامة ميكن صياغتها على النحو التايل:

 لإلجابة على هذه التساؤالت ننطلق من الارضيات التالية: 

تغطية  العجز فيه، كما  أوفكرة السياحة  باكرة التجارة  الدولية  وبعمليات  التسديد  واملوازنة  ترتيط   - 
على   األو ىنشاط  يعتمد بالدرجة  ألهناتعترب السياحة وسيلة فعالة  جللب  العملة الصعية  وامتصاص  اليطالة 

ختصيص رؤوس  ل ىذا امليدان ؛ حي  عمدت اليد العاملة  مما جعل  الكثري من الدول  تويل اهتماما خاصا  هل
 جمال  التنافس  الشديد  بني الدول؛  األخرية اآلونةالسياحة  يف  فأصيحتفيه،  هائلة  لالستثمار أموال

 تتميز والية مستغامن مبقومات سياحية قادرة على املنافسة؛  - 

يف توجيه اجملتمع لالخنراط يف   السياحي يف اجلزائر و يف والية مستغامن  التسويقتكمن أمهية   -
العمل يف اجملال السياحي ولدراك اجملتمع احمللي ألمهية السياحة كصناعة هلا دورها يف تنمية اجملتمع، نشر 

 الثقافة السياحية يف العامل ، و كذا   التعريف بالعادات والتقاليد وثقافة اجملتمعات احمللية.
 سبب إختيار الموضوع: - 3

 على تنسحب آثارها اليت بالقاطرة القطاع هذا يشَيه السياحة، حي  بصناعة متنام عاملي اهتمام هناك
 منذ سياسات سياحية عَدة تيَنت لذ .اجلزائر العامل منها بلدان من كثري يف االقتصادية التنمية مؤشرات كافة

 املعايري مع تتماشى سياحية صناعة لقامة ل ى هدف الذي ،1966 سنة السياحي امليثا  يف استقالهلا ظهرت
 القطاع. هلذا الدولية

 اجلزائر؛ يف السياحة ثقافة ونشر السياحي الوعي رفع يف املسامهة  - 
 :على السياحة قطاع خيلاها اليت اآلثار  - 
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الناتج  يف مسامهته ومنه والواردات املنظورة غري الصادرات على تأثريه خالل من :المدفوعات ميزان -
 الوطين؛

وغري  مياشر عمل فرص خلق يف مبسامهته وذلك التوظيف، مستوى يف يساهم حي  :العمالة -
 مياشر؛

املختلاة،  املشروعات من كثري يف االستثمار زيادة ل ى يؤدي القطاع هبذا االهتمام :االستثمار -
 الوطين الدخل توزيع بإعادة وذلك واالجتماعية و الثقافية االقتصادية التنمية يف مسامهته ومنّ مث
 التنمية؛ عجلة دفع على بالتايل وسيعمل اليالد، اجلهوي يف والتوازن

كما  خاصة وأخرى عمومي طابع ذات مؤسسات توجد حي  القطاع، هبذا التسيري أمناط تنوع -
 .خمتلطة تسيري عقود هلا مؤسسات توجد

 أهداف البحث: – 4

   على ما تقدم فإن هذا اليح  يهدف ل ى حتقيق مجلة من األهداف أمهها:   بناء

حتديد أولويات التسويق و الرتقية للسياحة اجلزائرية يف األسوا  الدولية و اإلقليمية واحمللية والرتكيز على  . أ
 مكامن القوة و اجلذب السياحي يف اجلزائر؛

 مستويات عليا من األداء تتجاوب بشكل سريع و كفء تطوير املهارات التسويقية للرتقية السياحية ل ى . ب
 مع احتياجات املستهلكني؛

حتسني اهلياكل التنظيمية و التسويق و العالمة و صورة اجلزائر لتصي  وجهة سياحية تنافسية يف السو   . ت
 العاملي؛

 .تشجيع السياحة احمللية و العمل على تطوير مقوماهتا  . ث
 صعوبات الدراسة: -5

 ككل دراسة وحب  علمي، يواجه لمتام هذه الدراسة جمموعة عوائق وصعوبات منها:

 يعترب موضوعا واسعا يصعب حصره، وترتابط املااهيم فيه بشكل يعقد مهمة تقسيمه ل ى فصول ومياح . -

 قلة املراجع باللغة العربية، ولن وجدت ال يكون مضموهنا مايدا مثل الكتب باللغة األجنيية. -



 المقدمــة
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 صعوبة اليح  امليداين. -

 منهج الدراسة: – 6
اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصاي و املنهج التحليلي، حي  أن هذا اليح  يتناول بالدراسة و 

 السياحي. القطاع يف تنميةالتسويق التحليل فكرة تطييق 

 خطة البحث: – 7

 مت تقسيم هذه الدراسة ل ى ثالثة فصول على النحو التايل: بناء على لشكالية اليح  و فرضياته املعتمدة،

تعريف السياحة و تطويرها، تصنيااهتا،  مت تقسيمه ل ى ميحثني نتعرض فيهما ل ى كل منالفصل األول: 
تسويق اخلدمة  ،الصناعة السياحية و االقتصاد العامليخصائصها، اخلدمات السياحية، السائ  و تصنيااته، 

   .السياحية

 التخطيطمن خالل حتديد اسرتاتيجية التسويق السياحي يتضمن ميحثني، األول تناول: الفصل الثاني: 
مبا يف ذلك  السياحية التنمية السياحة، جمال يف التسويقية و اإلسرتاجتيات السياحي التسويقي للنشاط اإلسرتاتيجي

 تقييممن خالل  التسويق السياحي والاندقي يف اجلزائر واقع وآفا مكانتها بني العاملية واحمللية، أما امليح  الثاين: 
 السياحية. للتهيئة التوجيهي املخطط ضمن للجزائر التسويقية اجلهود، وكذا اجلزائر  يف والاندقي السياحي الوضع

 ، مسامهة التسويق يف ترقية القطاع السياحي يف والية مستغامنفقد خصص للدراسة التطييقية  الفصل الثالث:
 السياحية لوالية مستغامن لإلجابة على لشكالية اليح . املديريةووقع اختيارنا على 
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 المقدمة

مل تكن هنالك  1962يعد القطاع السياحي من بني القطاعات االقتصادية اليت هي حباجة إىل إعادة النظر واالعتبار، فحىت سنة 
سياسة معتمدة و واضحة لقطاع السياحة، و ذلك نظرا النعدام االستقرار السياسي، االقتصادي و االجتماعي بسبب االستعمار 

منصبة على الصناعات الثقيلة من خالل ما أملتها السياسة اللبرتولية املعتمدة، ففي سنة الفرنسي، فمعظم االهتمامات كانت 
مت إنشاء النادي السياحي اجلزائري، كما مت تأسيس وزارة  1963مت إنشاء الديوان الوطين اجلزائري للسياحة، و يف سنة  1962

الهتمام بالقطاع السياحي اجلزائري، حيث مت إصدار عددا من ؛ كل هذه اهليئات كانت مبثابة القوة الدافعة ل1964السياحة سنة 
، غري أن ذلك أىل دون 1969كما مت وضع مجلة من املخططات التنموية املتتالية ابتداءا من سنة   1966املواثيق ابتداءا من سنة 

جز املسجل يف ميزان السياحي النهوض بالقطاع إىل املستوى املطلوب نظرا لالختالل املسجل يف السوق السياحية من خالل الع
 لعدم توازن العرض السياحي )اإلمكانيات، القدرات و املؤهالت السياحية( و الطلب السياحي ) السياح احملليني و األجانب(. 

يف هذا اإلطار ركزنا على والية مستغامن كنموذج، سنحاول يف هذا الفصل التعرض للوضع السياحي يف والية مستغامن من       
 آفاقه، حملاولة اإلجابة على األسئلة التالية:  ث واقعه وحي

  ـ ما هي مكونات و أبعاد السياحة يف والية مستغامن؟

 ـ ما مستوى أمهية القطاع السياحي يف والية مستغامن، و مدى إمكانية مسامهته يف التنمية اإلقتصادية؟

 ـ ما هي سبل ترسيخ ثقافة سياحية فعالة يف والية مستغامن ؟ 
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 السياحة في والية مستغانم: األولالمبحث  

نسعى يف هذا املبحث إىل دراسة قطاع السياحة يف والية مستغامن، من خالل عرض املعامل السياحية للوالية، و التسويق          
 .2015، 2007 للسنواتالسياحي من خالل إجراء دراسة حتليلية لواقع العرض والطلب السياحي 

 ومات السياحية في والية مستغانممق   األول:المطلب 
تزخر منطقة مستغامن بالعديد من املقومات اليت متكن من خالهلا جذب السياح ، وفيما يلي سيتم التطرق إىل املقومات 

 السياحية للمنطقة و آفاق السياحة يف والية مستغامن.
 : والية مستغانم(01) رقم الشكل 

 
 السياحية لوالية مستغانمالمصدر : المديرية 

، ذات واجهة 2كم  2269تعترب والية مستغامن مدينة سياحية، تقع يف الشمال الغريب من الوطن؛ تغطي مساحة قدرها           
، حيدها مشاال البحر األبيض املتوسط، غربا والييت وهران ومعسكر، شرقا والية شلف وجنوبا والية  2كم224حبرية متتد طول 

 .11وجيتازها الطريق الوطين رقم غليزان، 
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 : خريطة والية مستغانم.(02)رقم  الشكل

 
 املديرية السياحية لوالية مستغامن.المصدر : 

 متتاز الصورة السياحية للوالية بالعوامل التالية:      
 املناخ اللطيف واهلادئ؛ - 

 صدق املواقع احملمية؛ -
 طرق وطنية إضافة إىل وجود امليناء التجاري الكبري؛ 4سهولة الوصول إليها بسبب قرهبا من مطار وهران، وجتتازها  -
 تنوع الرتاث الثقايف ومقوماهتا البحرية. -

 من بني املقومات السياحية اليت تزخر هبا والية مستغامن نذكر:      
 : الشواطئ الفرع األول: 

إقليمي للساحل الطبيعي، يضم املنطقة املغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواها خالل السنة يف الشاطئ هو شريط 
الظروف اجلوية العادية وامللحقات املصاحبة هلا واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها السياحية الستقبال بعض اهليئات 

 1 بغرض استغالهلا السياحي.
بعدة خرجات ميدانية استهدفت كل الشواطئ تقرر  2015باقرتاح فتح و منع الشواطئ للسباحة لسنة قامت اللجنة الوالئية املكلفة 

 و كاف وعري.  2على إثرها: فتح شاطئ الشعايبية 

 

 

                                                           
1
 2003فبراير سنة  19هـ،  1423ذو الحجة عام  18. 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد نص قنوني خاص بالسياحة في   

 9م، ص: 
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 :2015-2014عة للسباحة سنتي عدد الشواطئ المسموحة والممنو : (01)الجدول رقم 

 

2015  2014  

 
  العدد اإلجمالي للشواطئ  48  49

  عدد الشواطئ المسموحة للسباحة  19  21

  الشواطئ الممنوعة  29  28

 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 
 

 : شواطئ مستغانم(03) رقم الشكل

 
 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 

  أماكن السياحة العالجية: الفرع الثاني:
احلارة اليت تستخدم للعالج من الكثري من األمراض اليت تصيب اإلنسان. ومتتلك والية ويقصد هبا ينابيع املياه املعدنية 

 " ينابيع معدنية من أمهها: 3مستغامن ثالث"
 ولكنها ما تزال تعاين من ضعف يف االستثمار أو اجلذب   :  الذي يصب على مدار السنةمنبع عين نويصي

 السياحي؛
 درجة مؤوية، رغم سهولة الوصول إليه فهو  25تصل درجة حرارة مياهه : يقع ببلدية سريات، حيث منبع مكبرتة

 قليل االستعمال، و يعترب ماؤه جيد لألمراض اجللدية؛
 يقع ببلدية سيدي علي، حبيث يصعب الوصول إليه، وهو منبع غري مستغل. منبع سيدي بشاعة : 

 المعالم الدينية:  الفرع الثالث:
ضرحيا وزاوية، تستقطب سنويا عددا معتربا من السياح املهتمني بالثقافة الدينية  39لوالية يف إطار العلوم الدينية تتضمن ا

 .مثل الزاوية التجانية، البوزيدية والعالوية 
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 ضريح سيدي لخضر بن خلوف: (04)رقم الشكل

 
 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 

 المعالم الثقافية:  الفرع الرابع: 
 والية مستغامن  سنويا العديد من املهرجانات، من أمهها:تنظم 

 املهرجان الوطين ملسرح اهلواة الذي ينظم يف شهر جويلية من كل سنة؛ -
 املهرجان الوطين للمسرح املدرسي الذي ينظم يف نفس الفرتة؛ -
حفالت مهرجان سيدي خلضر بن خلوف الذي ينظم يف دائرة سيدي خلضر يف شهر أوت من كل سنة على شكل  -

 موسيقية ذات طابع شعيب؛
 املهرجان الوطين للرتاث العيساوي الذي ينظم يف كل صائفة؛ -
 مهرجان الشعر واملوسيقى البدوية الذي ينظم يف شهر سبتمرب من كل سنة يف دائرة عني تادلس؛ -
 مهرجانات الوعدات من أبرزها وعدة سيدي بلقاسم، وعدة سيدي بن ذهيبة، وعدة سيدي الشارف؛ -
 ات ماسرة اليت تظم جمموعة من النحوت؛مغار  -

مركز الفروسية: يستقطب هذا املركز عدد هائل من السياح  احملليني و األجانب خاصة يف فرتة املهرجان الذي يقام يف أواخر شهر  -
الصالونات ،   جويلية من كل سنة  ، تكثر زيارته بسـبب املناخ الطبيعي اهلادئ و الرومانسي ،تنظم فيه العديد من املعارض و

 كالصالون الدويل للبطاطا يف كل سنة حيث يأيت العديد من الوفود السياسية كالوزراء و الوالة ، و العديد من املستثمرين األجانب؛
 يف عهد االحتالل الفرنسي؛ 1878منارة " رأس إيفي" الذي أنشئ سنة  -

 مهرجان املوسيقى األندلسية. - 
  الخالبة: الغابات واألماكن الفرع الخامس:

تشكل الغابات ثروة طبيعية وسياحية لوالية مستغامن، من أمهها غابة بن عبد املالك رمضان، غابة سيدي منصور، غابة 
 السوافلية، غابة شواشي سيدي لعريب، غابة ستيديا، جبل الديس.

ويصي، الكاف لصفر؛ شالالت ومغارات باإلضافة إىل أماكن خالبة تدعم السياحة الطبيعية للوالية، منها مغارات عني الن      
سداوة، حديقة الصور، مستنقع املقطع، سد كراميس. كما تساهم جبال الظهرة يف السياحة الطبيعية، العلمية، البيئية، الصيد 

 واالستجمام.
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 : غابة سداوة و الكاف لصفربوالية مستغانم(05)رقم الشكل

 
 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 

 
 المعالم األثرية والمتاحف:  الفرع السادس:

متتاز املدن القدمية )تيجديت، املطمر، التبانة( لوالية مستغامن بطابع معماري يعود إىل القرن السادس عشر والسابع  
  2عشر؛ وبأحياء تشبه أحياء القصبة لوالية اجلزائر.

، متحف 1082من األماكن األثرية لوالية مستغامن جند صور العرب الذي بين من قبل األتراك، برج احملل الذي بين عام         
وقصر الباي حممد الكبري،امليناء القدمي من عهد الرومان املتواجد ببحارة   1340دار القايد، اجلامع الكبري الذي بين سنة 

 3ببلدية بوغامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 المديرية السياحية لوالية مستغانم.  

3
 دار الثقافة لوالية مستغانم - 
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 الثاني: آفاق السياحة في مستغانم المطلب   
 

والذي يتعلق بالتنمية  2003فبراير 17املوافق لـ  1423ذي احلجة عام  16املؤرخ يف  01 -03مبوجب املرسوم رقم       
تتخذ اجلزائر إجراءات وأعمال الدعم وتقدم املساعدات ومتنح االمتيازات املالية واجلبائية،  18املستدامة للسياحة، وفقا للمادة 

النوعية اخلاصة باالستثمار السياحي قصد تشجيع  التنمية السريعة واملستدامة للسياحة واستحداث آثار اجيابية على االقتصاد 
  4هبدف: 19كما تسعى يف هذا اإلطار إىل استحداث أدوات أخرى لدعم عملية التنمية السياحية، وذلك حسب املادة   .الوطين

 _ إعطاء دفع للنمو االقتصادي؛
 _ إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية التطور والتكيف التكنولوجي؛

 _ تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع جمال نشاطها؛
 اإلعالم ذو الطابع التجاري االقتصادي واملهين املتعلق بقطاع السياحة؛ _ ترقية نشر

 _ تشجيع كل عمل يرمي إىل رفع عدد مواقع هياكل االستقبال املوجهة للسياحة؛
 _ تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع؛

 _ ترقية حميط مالئم لتحفيز روح املبادرة لتطوير السياحة؛
 يري املوارد البشرية بتشجيع االحرتافية وروح اإلبداع واالبتكار؛_ اعتماد سياسة تكوين وتس

 _ متكني املستثمرين من االستفادة من األدوات واخلدمات املالية املالئمة مع متطلباهتم؛
 _ حتسني اخلدمات البنكية املتعلقة بدراسة ملفات متويل املشاريع السياحة؛

 .دعم لألنشطة السياحية ويضمن شروط ترقيتها وتثمينها يف إطار منسجم_ تشجيع بروز حميط اقتصادي وقانوين يوفر ال
 5 بوالية مستغانم: ZETمناطق التوسع السياحي  الفرع األول:

منطقة سياحية،  15تسعى والية مستغامن بدورها إىل النهوض بقطاع السياحة، من خالل التخطيط للقيام بتهيئة وتوسيع       
 . 05/11/1988املؤرخ يف  232 ـ88حددت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

هكتار مساحة قابلة للبناء. جدول املوايل يلخص مناطق  1797,1هكتار، منها  4238,1تبلغ املساحة اإلمجالية هلذه املناطق     
 .ZETالتوسع السياحي بوالية مستغامن 

 ZET.: مناطق التوسع السياحي بوالية مستغانم (02)جدول رقم 
 البلدية منطقة التوسع السياحي البلدية منطقة التوسع السياحي البلدية منطقة التوسع السياحي

  ـ رأس إيفي6 فرناكة المقطع ـ1
بن عبد املالك 

 رمضان

سيدي  ـ عين ابراهيم11
 خلضر

  زريفة ـ12 بن ع م رمضان ـ7 ستيديا ـ ستيديا2

                                                           
فبراير سنة  19هـ،  1423ذو الحجة عام  18. 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد نص قانوني خاص بالسياحة في   4

 .7م، ص:  2003

 
5
مناطق التوسع السياحي: كل منطقة أو امتداد من االقليم بصفات أو بخصوصيات طبيعية و ثقافية و بشرية و إبداعية مناسبة للسياحة مؤهلة  # 

 إلقامة أو تنمية مؤسسة سياحية ، و يمكن إستغاللها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية. 
 المديرية السياحية لوالية مستغانم.
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 خضرة ـ كاف قادوس13 حجاج ـ حجاج8 مزغران ـ أوريعةـ صبالت3
  ـ خروبة4

 مستغامن
  ـالكاف األصفر 9

 سيدي خلضر
 عشعاشة ـ سيدي عبد القادر14

 اوالد بوغامل ـ بحارة15 ـالميناء الصغير10 ـشلف شاطئ5
 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 

، و هي واقعة بني منطقيت التوسع السياحي: رأس إيفي 16مت اقرتاح منطقة " الصخرة" لتصنيفها كمنطقة التوسع السياحي         
 هكتار. 130و شاطئ شلف حبث تبلغ مساحتها 

ة مبنطقة بادرت والية مستغامن بالشروع يف دراسة هتيئة أول قطب منوذجي لالستثمار السياحي بالوالي 1987يف سنة       
هكتار قابلة للبناء، والذي ميثل اآلن القطب السياحي الوحيد الذي ترتكز فيه  32هكتار، منها  42صبالت اليت حتتل مساحة 

سرير باإلضافة إىل املشاريع اليت هي يف طور  884مشاريع منجزة، واليت توفر طاقة إيواء تقدر بـ  10املشاريع السياحية، منها 
 اإلجناز.

بدراسة هتيئة منطقيت التوسع السياحي" بن عبد املالك رمضان" و"  (ANDT)لقد قامت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية       
  رأس إيفي" اللتني انتهتا ومت املصادقة عليهما يف انتظار الشروع يف عملية هتيئة املنطقتني.

   :  مبلغ مايل معترب على غري العادة لتحضري املوسم وهو 2015سخرت السلطات الوالئية يف جمال هتيئة الشواطئ ملوسم 
  دج  093,00 554 1054

 2015الحوافز المالية لتهيئة الشواطئ بوالية مستغانم لموسم : (03)جدول رقم 
 

 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 
 

 

 

 

 

 املبلغ نوع العملية
PCD 2015 329 451 000 دج 

PSD (DUC) 371 178 000 دج 

PSD (DTA) 4 500 000 دج 

FCCL 50 000 000 دج 

B W 53 040 000 دج 

B C 94 575 000 دج 

DTP 121 810 000 دج 

Autre 40 000 000 دج 

 دج 000 554 054 1 اجملموع 
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 هذه املبالغ املالية موجهة لتهيئة وجتهيز كل شواطئ الوالية، وهذا بـ: 

 هتيئة الطرق واملداخل املؤدية إىل الشواطئ،   -  

 هتيئة األرصفة   -  

 تكثيف اإلنارة العمومية -  

 مركز احلماية املدنية والدرك الوطين. 20اقتناء  -  

 مرحاض 21مرشاة( ،  06غرفة )  20مراكز للتجهيزات الصحية،  08غرف(،  02مركز ) 12اقتناء   -  

 مركز أمن . 35اقتناء  -  

 جرارات ذات مقطورة. 10اقتناء آالت لتنظيف الرمال و  -  

 اقتناء الفتات توجيهية.  -  

 .(MIRADORSاقتناء أبراج مراقبة احلراسة ) -  

 هتيئة املسطحات والفضاءات لتنظيم السهرات. -  

 هتيئة املساحات اخلضراء -   

 م: االستثمار السياحي بوالية مستغان الفرع الثاني:

بالنسبة لالستثمار السياحي بوالية مستغامن هنالك مشاريع سياحية منجزة واألخرى يف طور اإلجناز، مشاريع سياحية مربجمة       
 ، مشاريع سياحية متوقفة، وطلبات االستثمار السياحي اليت سجلتها مديرية السياحة:

  2015ديسمبر  مستغانم إلى غاية وضعية مشاريع االستثمار السياحي الخاص على مستوى واليةأـ ـ 
بالنسبة لالستثمار السياحي بوالية مستغامن هنالك مشاريع سياحية منجزة واألخرى يف طور اإلجناز، مشاريع سياحية مربجمة       

 ، مشاريع سياحية متوقفة، وطلبات االستثمار السياحي اليت سجلتها مديرية السياحة:

 2015: المشاريع االستثمارية السياحية في والية مستغانم لموسم (04)جدول رقم 
 

 02 العدد المشاريع المنجزة

 416 سعة االستقبال

 75 مناصب الشغل

 32 العدد المشاريع في طور االنجاز

 5158 سعة االستقبال
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 املديرية السياحية لوالية مستغامنالمصدر : 

    
ن إضافة إىل  هتيـئة كل مناطق التوسـع من ستيدية إىل خروبة . وهتيئة حظـرية الرتفيه املتواجدة بغابة خروبة ،املربمج فيها إنشاء أماك 

للرتفيه للصغار و الكبار، املقاهي و املطاعم ، حديقة للحيوانات،  مسبح، مرآب لتوقيف السيـارات ) أنظر إىل امللحق اخلاص 
 روبة قبل وبعد التهيئة ، حظرية الرتفـيه خبروبة (، و هتـيئة العديد من الغابات املذكورة يف اجلـدول املوايل:خبريطة غابة خ

 2015لسنة  : تهيئة الغابات لوالية مستغانم (05)الجدول رقم 
 

 المساحة
 

 إسم الغابة أو فرعها
 

 الترتيب حسب األولوية
 

 
 البلديات

 مستغامن 01 غابة خروبةهتيئة غابات و ابتكار  هكتار 36
هتيئة غابات و ابتكار هضاب مستغامن  هكتار 16

 1فرع
 مستغامن 02

هتيئة غابات و ابتكار هضاب مستغامن  هكتار 15
 2فرع

 مستغامن 03

 هتيئة و ابتكار غابات ويليس  هكتار 06
 فرع غابة بورمحة

بن عبد املالك  04
 رمضان

 هتيئة و ابتكار غابة سداوة،  هكتار 05
 فرع غابة سداوة

 سيدي خلضر 05

بن عبد املالك  06 هتيئة و ابتكار غابة فرع غابة بورمحة هكتار 10
 رمضان

 1021 مناصب الشغل

 06 العدد المشاريع المتوقفة

 1082 سعة االستقبال

 209 الشغلمناصب 

 25 العدد المستغلة   المشاريع

 1832 سعة االستقبال

 200 مناصب الشغل

 13 العدد المشاريع التي لم تنطلق 

 1504 سعة االستقبال

 479 مناصب الشغل

   66 عدد طلبات اإلستثمار السياحي 
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 ماسرى 07 هتيئة و ابتكار غابة ماسرى هكتار 10
 استيدية 08 هتيئة و ابتكار هضاب  استيدية هكتار 15
هتيئة  و ابتكارهضاب حمارقة فرع غابة  هكتار 20

 حمارقة 
 بوقرياط 09

 السور 10 هتيئة و ابتكار غابة مشاتة هكتار 40
 : املديرية العامة للغابات ، حمافظة الغابات لوالية مستغامن.المصدر 

 
 

  إضافة إىل ما سبق ذكره :
   سرير سُيفتـح قريبا ، وواحد باستـيدية يف طور اإلجناز إضافة إىل مركز  (50)بناء بيت الشباب خبروبة أيضا يتسع ل

 العطل بستيدية دائما؛
  خميمات صيفية خاصة بأعوان احلماية املدنية وعائالهتم بسيدي خلضر. فالنسبة املئوية لتقدم األشغال هلذه املشاريع

 ؛℅ 50تقدر ب  
  سـيدي اجملـذوب إىل غاية صبالت؛إعادة هتيئة الساحل  منحدر إفريز ) كورنيش ( من 
 (   سرير أهنيت دراسته .300إنشاء خميم للشباب بوريعة يتسع ل ) 

 
 مشاريع مرتقبة أخرى لها عالقة بقطاع السياحة : - ب

،كما هناك عدة مشاريع هلا عالقة مباشرة و غري مباشرة بالسياحة ،تعطي صورة أمجل للمنطقة و تزيد من انتعاش اقتصادها       
 هلا تأثري إجيايب جلذب السياح ،من بينها ما يلي :

 مشاريع ذات أغراض إقتصادية : -1
 ( الرابط بني بلدية مستـغامن وبلدية كل من سيدي خلضر   32( ، الذي يتـراوح طوله )11حتديث الطريق الوطين رقم )كلم

 املخاطر؛وبن عبد املالك رمضان، ذلك لتجنب حوادث املرور والتخفيف من الزمحة و 
 إنشاء ميناء جوي قيد اإلجناز؛ 
  إنشاء حمطة نقل للمسافرين جديدة ببلدية مستغامن، وذلك لتخفيف الضغط على احملطة األوىل وتوفري الراحة والوقت

 للسياح ؛
  منصب شغل مباشر وغري  1000، يوفر 2010إنشاء ميناء للصيد بصالمندر جتاري وللسفر، انطالقا من هناية سـنة

 مباشر؛
 ( على يرتاوح طوله )كلم( حيقق رغبات وحاجات 53.4إنشاء مصب مائي يربط بني قنوات )مستغامن، ارزيو ووهران

 املستهلكني. 
 مشاريع ذات أغراض ثقافية :  -2 

 من بني املشاريع الثقافية اليت متت دراستها، واليت هي يف طور اإلجناز ما يلي :
 إنشاء مسرح جهوي على يف طريق اإلهناء؛ 
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 إنشاء معهد موسيقي جبوار املسرح اجلهوي؛ 
 إنشاء املتحف اجلهوي، أهنيت دراسته، وسُيشرع يف التشييد؛ 
 إنشاء مركز ثقايف جماور املسرح اجلهوي؛ 
 إجناز ملحقة للمكتبة الوطنية تابعة للحامة املتواجدة باجلزائر العاصمة؛ 
  قة؛ مكتبة جديدة موزعة على خمتلف البلديات يف املنط 26إنشاء 
   سرير؛  60إنشاء مدرسة الفنون اجلميلة مع إقامة خاصة لطلبتها تسع ل 
 إعادة هتيئة دار الثقافة ، ودار الراحة للمجاهدين بأوريعة؛ 
 هتيئة ضريح سيدي خلضر بن خلوف؛ 
 .6إعادة هتيئة قاعة السينما اإلفريقية  

 يلي :من بني هذه املشاريع نذكر ما مشاريع ذات أغراض رياضية :    -3 
   متفرج )القطب املمتاز(، يوجد به مسبح  50.000إنشاء املركب األومليب الرياضي بالقرب من صبالت الذي يتسـع لـ

وقاعات للرياضة واملالحق األرضـية، إضافة إىل املـحالت التجارية والفنادق، أهنيت دراسته من طرف مستثمرين كوريني، 
 م وينشط السياحة الرياضية باملنطقة؛وقريبا سيبدأ يف اإلجناز، هذا ما سيدع

  ثالث مسابح شبه أوملبية بالبلديات التالية : عشعاشة ، بلدية ستيدية وعني تادلس؛ 3إنشاء 
  . إجناز معهد الرياضة خبروبة  

 توجد عدة مشاريع ذات أغراض دينية منها ما سيتم ذكره:مشاريع ذات أغراض دينية :   -4
  منها يف طريق اإلجناز؛ 60ومسجدا  277إنشاء 
  مدرسة منها جاهزة، ومنها يف طور اإلجناز. 145إجناز عدة مدارس قرآنية يقدر عددها 

 مت إنشاء العديد من املشاريع يف هذا اجملال من بينها ما يلي : مشاريع ذات أغراض إجتماعية  :  -5
  صي وذلك لتخفيف الضغط على بناء ثالث مستشفيات ببلديات: بوقريات، عشعاشة، ماسرى، عني النوي

 سرير لكل مستشفى ؛ 60املستشفى املمركزي املتواجد ببلدية مستغامن ومستشفى عني تادلس. 
   سريرا .  240إنشاء املركز االستشفائي اجلامعي ببلدية مستغامن ،الذي تقدرعدد األسرة فيه 

 نطقة منها ما يلي :هناك مشاريع ذات أمهية بالغة يف املمشاريع ذات أغراض علمية:    -6
   سرير  وإقامتني جامعية  1000مقعد بيداغوجي، ترافقها إقامة خاصة تتسع لـ  4000لـ  إنشاء كلية الطب تتسع

 ؛2011من سنة يف االشتغال  مت الشروعسرير،  3000لـسرير والثانية  2000تتسع األوىل لـ 
   مقعد . 1000بناء مكتبة مركزية خبروبة تتسع لـ 

 
كل هذه املشاريع املنجزة واليت هي يف طور اإلجنـاز سيكـون هلا تأثري على السياحة مبختلف أنواعها منها الثقافية، الرياضية،          

 7 الدينية والعلمية وغريها مما سيزيد من قوة اجلذب فيها، وتتضح صورهتا للسياح .
 
 

                                                           
6
 مديرية التخطيط التعمير و البناء بوالية مستغانم. 

7
 مديرية التخطيط التعمير و البناء لوالية  مستغانم . 



 مستغانم والية في السياحي القطاع ترقية في التسويق مساهمة                                :الثالث الفصل

 

 

 

99 

 استثمار سياحي في والية مستغانم طلب المطلب الثالث:
منصب  3333سرير وتوفر  10523طلب استثمار سياحي بسعة استقبال إمجالية تقدر بـ  31سجلت مديرية السياحة       

عمل، تتوزع على عدة مناطق توسع سياحية بالوالية على غرار قطب صبالت؛ إال أهنا ترتكز خاصة مبنطقيت التوسع السياحي " 
سرير مقابل إنشاء حوايل  7650ملف استثمار سياحي كامل بطاقة إيواء  17منهارأس إيفي " و" بن عبد املالك رمضان"، 

 منصب شغل، مت حتويله إىل الوزارة الوصية من أجل دراسته، و باقي امللفات مل تستكمل بعد. 2836
أي نوعية  ،2009فيما يلي اجلدول التايل يبني ملخص حول ما ذكر حول املشاريع السياحية يف طور اإلجناز لسنة 

هناية  احتمالموقعه، مناصب الشغل املمكن إحداثها، تكلفة املشروع، تاريخ بداية األشغال، نسبة تقدم األشغال، و  شروع،امل
 املشروع.

 
 . 2009  مند سنة هاإنجاز تم : المشاريع السياحية في (06)الجدول رقم 

إحتمال نهاية 
 األشغال

نسبة تقدم 
 األشغال

تاريخ بداية 
 الألشغال

مناصب 
الشغل 

الممكن 
 إحداثها

 الموقع نوعية المشروع عدد األسرة

 مستغامن فندق حضري سرير 130 60 1990 ℅91 2011
 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير128 24 2000 ℅97 2010
 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  240 07 2002 ℅90 2010
 مستغامن فندق حضري سرير 26 10 2001 ℅45 2011

℅ 40 ـ

 متوقف

 م.ت.س صبالت فندق عائلي سرير 18 05 1996
 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير 255 09 1998 ℅76 إقامة جاهزة 25

 م.ت.س صبالت فندق ساحلي  سرير 18 05 1996 ℅06 2012
 بن عبد املالك رمضان مركز عطل سرير 432 30 2004 ℅76 إقامة جاهزة 14

 م.ت.س صبالت فندق عائلي  سرير 18 10 2000 ℅95 2010
℅ 25 ـ

 متوقف

 م.ت.س صبالت فندق عائلي سرير 18 05 1996
 م.ت.س صبالت فندق عائلي سرير 18 05 1999 ℅20 ـ

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية  سرير 80 07 2000 ℅95 إقامة جاهزة 20

 م.ت.س صبالت مركز عطل سرير 156 12 2003 ℅20 2010
 بلدية مستغامن فندق سرير 32 15 2004 ℅65 2010
 م.ت.س صبالت نزل عائلي سرير 18 15 2005 ℅75 2011

℅ 55 إقامة جاهزة 12

 متوقف

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير 96 20 2005
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 بلدية سريات نزل طريق سرير 20 15 2007 ℅70 2010
 م.ت.س صبالت نزل عائلي سرير 18 10 2006 ℅55 2010
 م.ت.س صبالت نزل عائلي سرير 18 ـ 2007 ℅67 2011
 م ت س صبالت  نزل عائلي سرير 18 ـ 2007 ℅85 2010
 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير 100 15 2008 ℅48 2010
 م.ت.س صبالت فندق سرير 48 21 2008 ℅88 2010
 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير100 20 2008 ℅86 2010

 م.ت.س صبالت سياحيةإقامة  سرير 98 20 1992 ℅21 ـ
℅ 60 ـ

 متوقف

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير 95 20 1996
إقامة سياحية  سرير  352 60 2002 ℅78 2010

 +فنادق
 م.ت.س صبالت

إقامة سياحية  سرير 190 45 2009 ℅18 2011
 +فنادق

 م.ت.س صبالت

م.ت.س امليناء   مركز عطل سرير 360 ـ 2007 ℅96 2010
 الصغري

2010 

 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  360 60 2009 ℅45
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير393 50 2009 ℅16
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  220 70 2009 ℅10
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  182 80 2009 ℅13
 

2011 

 صبالتم.ت.س  إقامة سياحية سرير  120 18 2009 ℅06
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  100 18 2009 ℅06
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  156 ـ 2009 ℅02
 

2011 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير  127 ـ 2009 ℅12
 

2012 

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية سرير 270 35 2009 ℅20
 م.ت.س صبالت سياحيةإقامة  سرير 326 40 2009 ℅06 2012

 م.ت.س صبالت إقامة سياحية  سرير 50 10 2004 ℅100 ـ

 بلدية مستغامن فندق حضري سرير 108 30 2001 ℅100 ـ
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 836 ـ ℅48 ـ
 منصب

 مشروع 39 سرير 5347

 مديرية السياحة لوالية مستغامن.المصدر : 
 
 

 :2014االستثمار السياحي لسنة 
سرير  9487مشروع، والذي سيوفر طاقة إيواء تقدر بـ  80إىل  2014ستصل املشاريع  السياحية لوالية مستغامن لسنة         

منصب شغل دائم، الذي ميكن أن حيضى أصحابه بتكوين يف جمال عدة ختصصات متعلقة بالفندقة  1500مقابل إنشاء أكثر من 

 .2012الذي سيتم إحداثه خالل سنة   (IEP )السياحة والسياحة من قبل معهد التعليم املهين للفندقة و 

متت املصادقة على خمطط شغل األراضي لقطب اإلمتياز ببلدية مزغران ـ صبالت ـ حيث يضم هذا القطب من بني املؤسسات 

 فنادق ذات مقاييس دولية وطاقة استيعاب كبرية. 04املربجمة 
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 الثاني: السوق السياحي لوالية مستغانم المبحث
 

سيتم  التعرض لبعض اإلحصائيات املتعلقة بواقع السوق السياحية لوالية مستغامن، من خالل حتليل العرض والطلب       
، ألن اإلحصائيات السياحية فيهما كانت مضبوطة ومتابعة من قبل  2015 ؛ وسيكون الرتكيز باألخص على سنةالسياحيني

 ية السياحة للوالية أكثر من السنوات السابقة.مدير 
 

 :  العرض السياحي لوالية مستغانماألول المطلب
ميثل العرض السياحي يف أي دولة سياحية خمتلف عناصر اجلذب السياحية املوجودة هبا الطبيعية والصناعية؛ إضافة إىل       

 اخلدمات العامة والسياحية اليت تقدمها هذه الدولة إىل السائحني. 
 هياكل االستقبال: الفرع األول:

 كالتايل:  ة،مؤسسة فندقي 25يوجد على مستوى والية مستغامن  المؤسسات الفندقيــة: أ.

 فنادق. 09 -

 إقامات سياحية. 08 -

 مؤسسات  معدة للفندقية. 05  -

 موتلين.  -

 .نزل عائلي -

 سعة االستقبال لهذه المؤسسات: ب .

 سرير.  1832: عدد األسرة -

 غرفة.  422: عدد الغرف -

 وحدة.  Bungalows » :272»عدد الوحدات السكنية  -
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 .2015: توزيع الغرف واألسرة حسب فنادق والية مستغانم لسنة (07)الجدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

 مديرية السياحة لوالية مستغامن.المصدر: 
 
 

عدد  سعة االستقبال
 درجة التصنيف العمال

المؤسسة 
 الفندقية

 
 الغرف األسرة
 الساحل غير مصنف 05 30 47

 الفنادق

 بالسيو غير مصنف 06 18 19
 النخيل بدون نجمة 05 47 72
 السانوسية غير مصنف 15 54 94
24 16 17 1*  المنتزه 
*2الموافقة على تصنيفه في الرتبة  32 26 47  موريستاغا 
 الساحل الغربي غير مصنف 08 24 40
 كيزا غير مصنف 05 14 19
 فينيسيا غير مصنف 05 24 30
 النزل العائلية الشمس  غير مصنف 03 19 36
 الروايال مؤسسة معدة للفندقة 08 28 41

المؤسسات 
للفندقة المعدة  

 دار المعلم مؤسسة معدة للفندقة 14 36 72
 الجزائر مؤسسة معدة للفندقة 05 14 14
 الرياض مؤسسة معدة للفندقة 05 24 48
 البدر مؤسسة معدة للفندقة 04 17 55

وحدة سكنية 50 250  السفير غير مصنفة 15 

اإلقامات 
 السياحية

 

وحدة سكنية  10 50 بن الزين أوالد غير مصنفة 05   
 المنتزه غير مصنفة 06 61 وحدة سكنية 299
وحدة سكنية  44 104  األمراء غير مصنفة 14 
 الوكالة العقارية غير مصنفة  وحدة سكنية 42 210
وحدة سكنية  31 62  رحيل غير مصنفة 05 
وحدة سكنية  20 60  الواحة غير مصنفة 06 
البحر ديار غير مصنفة 04 وحدة سكنية  14 84  
 الباهية غير مصنف 04 19 36

 الموتيالت
 الدوفان غير مصنف 04 12 19

1832 
غرفة 422  

وحدة سكنية  272  
 المجمـــــــــــوع 200
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وحدة سكنية، وهو بالنظر  272وغرفة  422حنو  2015أن عدد غرف الفنادق قدر عددها يف هناية سنة  (07)يبني اجلدول رقم 
إىل املكانة السياحية للوالية يعترب عرضا ال يستطيع استقطاب سياح حمليني وأجانب ؛ حبيث أن عدد األسرة سجل زيادة بسيطة 

 .   ، وهذا متاشيا مع موسم االصطياف؛ وهذا يدل على ضعف خدمة الفندقة  يف والية مستغامن 1832ب  2015لسنة 
 

، من حيث الفنادق والوكاالت السياحية للسفر كما هو موضح يف 2009متثلت قنوات التوزيع السياحية للوالية سنة        
 اجلدولني رقم  املواليني: 

 .2009الوكاالت السياحية للسفر في والية مستغانم لسنة (08)جدول رقم 
 اليد العاملة تاريخ بداية اإلستغالل الوكاالت

 03 23/10/1993 إدريسية 01

 17/08/1993 04 (espoir tour)سفر األمل 02

 22/07/2003 04 (touraf agency)توراف أجنسي 03

 07/07/1993 05 (odessi voyage)أوديسي للسفر 04

 15/02/2005 04 (sofi carte)سوفي كارت 05

 19/04/2008 05 (IBN EZZINE TOURISME)زين توريسال بن 06

 04 19/04/2008 مجاهر 07

 05 2010 موستا تور 08

 34 المجموع
 مديرية السياحة لوالية مستغامن.المصدر: 

 
 

 الحركة الجمعوية:  الفرع الثاني:
 ديوانني حمليني ومجعيتني للسياحة: 02يوجد على مستوى والية مستغامن    
 الديوان السياحي احمللي لبلدية سريات؛ 
  لبلدية سيدي خلضر؛الديوان السياحي احمللي 
  مجعية التبادل و الثقافةAZUR؛ 
 .مجعية مسك الغنائم 

    ،أما بالنسبة للديوان السياحي لبلدية مستغامن فهو ال ينشط، نظرا ألن األعضاء غري مؤهلني لتسيري الديوان وترقية السياحة
ن مقر الديوان التابع ألمالك ديوان الرتقية كما أهنم غري معتمدين من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة، باإلضافة إىل أ

بمركز للتوجيه واإلعالم يف حالة جد متدهورة بسبب اإلمهال والالمباالة، حيث سيعوض  (OPGI)والتسيير العقاري 
 الذي سيتم إجنازه.  السياحي

من خالل ما سبق ذكره، فإن قنوات التوزيع السياحية للوالية ال تزال ضعيفة جدا، وجهود اللجنة الوالئية يف هذا       
 اإلطار تبدو ضعيفة إن مل نقل منعدمة. 
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 األمن السياحي في والية مستغانم:  الفرع الثالث:
نطقة السياحية، وكمعيـار ومؤشر للجذب السياحي، فإذا كانت يعترب األمن من الضروريات اليت يبحث عنها السائح يف امل         

متتلك املنطقة مقومات سياحية بشىت أنواعها ومل يتوفـر فيها أمن، فال يقصدها السياح مهما قدمت من التسهيالت.إذ يتواجد يف  
ة املصطافني على مدار السنة وتشتد كل شاطئ حمروس مركزا للدرك الوطين، أو مركزا للحرس البلدي، ومركزا للحماية املدنية حلماي

 احلراسة واحلماية يف موسم االصطياف .
وفقا لإلحصائيات اليت سجلت من قبل مصاحل األمن الوالئي ملنطقة مستغامن مت تسجيل عدة اعتداءات تعرض هلا السياح       

 األجانب مدونة يف اجلدول رقم  املوايل :
 

 نب إلى  االعتداءات في منطقة مستغانم: تعرض  السياح االجا(09)الجدول رقم 
 (2008/2010 .) 

 
 نوع اإلعتداء

 

 
 جنسية السياح

 
 عدد اإلعتداءات

 
 السنوات

 
  تركية السرقة

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 برتغالية السرقة
 بلغارية التحطيم العمدي مللك الغري

 صينية الضرب و اجلرح العمدي
 إسبانية السرقة

 برتغالية ـ جزائرية السرقة 
 إيطالية السرقة

 سورية العنف اخلفيف
 تركية السرقة
 مغربية السرقة

 غينية العنف على األصول ) األقارب(
 لبنانية السرقة

 صينية التحطيم العمدي مللك الغري
 ُقمرية)القمر الزرق( السرقة

 صينية العنف اخلفيف املتبادل
 صينية السرقة

 فلسطينية حتطيم ملك الغري
  تونسية السب و الشتم

 

04 

 

 

 برتغالية السرقة 2009
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 فرنسية السرقة
 برتغالية السرقة
  أسبانية السرقة

04 

 

2010 
 صينية السرقة
 مالية السرقة

 سلوفاكية السب و الشتم
 مستغامن: مصاحل األمن الوالئي ملنطقة المصدر 

 
من خالل اجلدول يتضح اخنفاضا يف عدد االعتداءات على السياح األجانب مما يدل على توفر األمن يف الوالية ولو أنه            

 8نسيب، أما إذا حدثت إعتداءات غري هذه فهي غري مسجلة عند مصاحل األمن الوالئي.
 أما االعتداءات املسجلة عند مصاحل الدرك الوطين يف املنطقة فهي موضحة يف اجلدول املوايل :    

 المرتكبة عبر الشواطئ التابعة إلقليم مجموعة مستغانم. 2009: اإلعتداءات و أعمال العنف لسنة(10)الجدول رقم 
 طبيعة االعتداء

 
 مكان االعتداء

 ببلدية اوالد بو غامل شاطئ خربات الضرب و اجلرح العمدي
 شاطئ خربات ببلدية اوالد بو غامل السرقة 

 امليناء الصغري  ببلدية سيدي خلضر الضرب و اجلرح العمدي
 شاطئ عني براهيم ببلدية سيدي خلضر السرقة

 غابة كلوفيس ببلدية بن عبد املالك رمضان السرقة و تكوين مجعية أشرار 
 ببلدية بن عبد املالك رمضان 02شاطئ الشعايبية السرقة
 شاطئ سيدي منصور ببلدية فرناكة السرقة

 شاطئ املطَّربة غري حمروس ببلدية مستغامن الضرب و اجلرح العمدي
 شاطئ سيدي اجملذوب ببلدية مستغامن السرقة
 شاطئ سوناكتار ببلدية مستغامن السرقة
 شاطئ صبالت ببلدية مزغران السرقة

 شاطئ اوريعة ببلدية مزغران العمديالضرب و اجلرح 
 مصلحة التفتيش بالدرك الوطين الوالئي بوالية مستغامنالمصدر : 
            

حسب تصرحيات مصلحة التفتيـش بالدرك الوطين الوالئي، هذه املعلومات املدونة يف اجلدول ال تعكس نقص األمن 
أماكن معزولة تسهل على اللصوص من عمليات االنتهاب، وال تدل هذه السياحي باملنطقة، ألن أماكن االعـتداء كانت يف 

 النتائج على عدم قيـام مصاحل الدرك الوطين بعملها حلمـاية و أمن املنطـقة، بل راجع إىل انعدام الوعي الثقايف عند املواطنني.
                                                           

8
 مصالح األمن الوالئي لوالية مستغانم. 



 مستغانم والية في السياحي القطاع ترقية في التسويق مساهمة                                :الثالث الفصل

 

 

 

107 

 الطلب السياحي في والية مستغانم : تحليلالمطلب الثاني
السياحي املرتقب الذي هتدف الدول السياحية إىل إثارته وتنشيطه لتحقيق أكرب حركة الطلب السياحي هو السوق 

سياحية منه؛ وتعترب دراسة الطلب السياحي وتقدير حجمه املستقبلي من أهم عناصر الدراسة التسويقية، وذلك من خالل دراسة 

 ني يف اجلدول التايل.وحتليل عدد القادمني، وعدد النزالء، وعدد الليايل السياحية، كما هو مب

 :2009 -1997: تطور عدد الليالي السياحية في الفنادق في والية مستغانم من (11)الجدول رقم 
 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول 

1997 - - - - 36144 

1998 - - - - 37279 

1999 - - - - 44570 

2000 7954 6331 14051 9846 38182 

2001 8456 5625 9542 5088 28711 

2002 9542 7400 8767 5929 31638 

2003 5491 7074 10097 4304 26966 

2004 4316 4495 8604 4627 22042 

2005 5520 6670 9609 5062 26861 

2006 5330 7371 7321 5931 25953 

2007 5266 6034 15197 4336 30833 

2008 5054 7710 13397 7486 33647 

2009 11290 11629 6454 0 42074 

 المصدر: مديرية السياحة لوالية مستغانم.
 

، من خالل 2009 -1997فيما يلي متثيل بياين لتطور عدد الليايل السياحية يف الفنادق يف والية مستغامن من  
 الشكل أسفله. 
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 .2009 -1997تطور عدد الليالي السياحية في الفنادق في والية مستغانم من :(05)شكل رقم 

 
 

 المصدر: مديرية السياحة لوالية مستغانم.      
 

 اإلقامة على الفعلي الطلب متثل وهي ،2009إىل  1997للوالية من سنة  السياحية الليايل عدد اجلدول السابق ميثل تطور
واألجانب، وإذا كان عدد السياح أول مؤشر اقتصادي يعرب على وضع  اجلزائريني املقيمني، وغري املقيمني قبل من بالفنادق

السياحة، فإن أعداد الليايل السياحية اليت يقضيها السياح أو القادمون للوالية يف الفنادق واملنتجعات تعد مؤشراً هاماً على عائديه 
 االستثمار السياحي. 

اليت سجل  1999وسنة  1997سنتياك زيادة مستمرة لعدد الليايل السياحية املسجلة بني حسب ما يبينه اجلدول هن       
، ولكن إحصائيات هذه الفرتة غري دقيقة، وقد ظهر تذبذبا يف عدد الليايل 44570فيها أكرب عدد ليايل سياحية قدرت بـ 

؛ ولكن عدد الليايل السياحية 22042حنو  2004حبيث أكثر تراجع سجل سنة  2006و 2000السياحية بني زيادة وتراجع بني 
، وهذا ما يعكس جهود 2009سنة  42074ليلة لريتفع إىل  30833اليت سجل فيها  2007يعرف تزايد مستمر بعد سنة 

مقسمة حسب اجلزائريني  2009الوالية يف هتيئة الفنادق واهليئات السياحية؛ اجلدول املوايل يبني عدد الليايل السياحية لسنة 
 جانب املقيمني وغري املقيمني. واأل

 
 مقسمة حسب الجزائريين المقيمين وغير المقيمين واألجانب. 2009 : عدد الليالي السياحية لسنة(12)جدول رقم 

 المجموع السياح األجانب السياح الجزائريين

الجزائريون 
 المقيمون

الجزائريون غير 
 المقيمين 

األجانب  المجموع
 المقيمون

األجانب غير 
 المقيمين 

 المجموع
 

 
42061 

18865 50 36446 0 5615 5615 

 .مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر: 
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مقسمة حسب اجلزائريني املقيمني وغري املقيمني واألجانب، من  2009 فيما يلي متثيل بياين لعدد الليايل السياحية لسنة      
 خالل الشكل التايل:

 2009 عدد الليالي السياحية لسنة :(06)شكل رقم 

 
   

 .مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر: 
 
 

ليلة وهي أكرب نسبة مسجلة مقارنة  42061قدرت بـ  2009كما هو مالحظ فان عدد الليايل السياحية املسجلة يف سنة      
بالسنوات التسع الفارطة، هذا طبعا يعكس زيادة جهود الوالية يف السنوات األخرية يف الصناعة السياحية رغم أهنا ال تزال جهود 

لة للسياح لي 50وليلة للسياح اجلزائريني املقيمني  18865ليلة سياحية للسياح اجلزائريني، مقسمة بني  36446متواضعة، منها 
وكلهم أجانب غري مقيمني، وهذا ما يؤكد بأن  5615اجلزائريني غري املقيمني؛ أما عدد الليايل السياحية لألجانب فقدرت بـ 

 السياحة يف والية مستغامن ال تزال سياحة داخلية.
 مقسمة حسب القارات. 2009: عدد الليالي األجانب لسنة (13)جدول رقم 

 اجملموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثاين الثالثي الثالثي األول 
 332 70 117 117 28 إفريقيا

 3891 3 1063 1063 2825 آسيا

 273 0 90 90 93 أمريكا

 1629 220 609 609 191 أوروبا

 5 0 2 2 1 أسرتاليا

 .: مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر
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يبني اجلدول السابق أنواع األسواق السياحية يف والية مستغامن، حبيث أن أكرب حصة من سياح هم  آسيويون، حيث سجلوا       
وذلك حبكم املشاريع واالستثمارات املشرتكة اليت يشرف عليها اليابانيون يف الوالية؛ يليهم  2009ليلة سياحية سنة  1629

ليايل سياحية بعد  5حبكم القرب اجلغرايف، أما السوق السياحية األسرتالية فتحل املرتبة األخرية بـ ليلة سياحية  1629األوربيون بـ 
 إفريقيا وأمريكا.

 مقسمة حسب أشهر السنة. 2009املوايل يبني تطور عدد الوافدين إىل والية مستغامن سنة  (14)اجلدول رقم      
 

 .2015: تطور عدد الوافدين إلى والية مستغانم حسب أشهر سنة (14)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 
 

حسب املعطيات املسجلة يف اجلدول السابق ، يتضح جليا أن هناك تذبذبا يف عدد الوافدين إىل الوالية من شهر إىل آخر؛       
، وهو متزامن مع فصل االصطياف؛ وافد11562وافد وأوت 10239ولكن أكرب نسبة سجلت يف شهري جويلية إذ بلغ عددهم 

 وهذا ما يؤكد أن السياحة يف والية مستغامن سياحة مومسية ترتكز على االصطياف.

 عدد الوافدين األشهر

 4213 جانفي

 4423 فيفري

 4679 مارس

 5613 أفريل

 5204 ماي

 5108 جوان

 10239 جويلية

 11562 أوت

 1002 سبتمبر

 2239 أكتوبر

 1838 نوفمبر

 2764 ديسمبر
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 والية مستغانم التسويق  السياحي في المطلب الثالث:

شاركت مصاحلنا يف أكثر من حصة بإذاعة الظهرة حول موسم االصطياف ، متحورت حول عملية حتسيس أخطار السباحة يف املناطق 
 املمنوعة وحول نظافة الشواطئ. 

كما قامت العديد من الصحف بنشر عدة مقاالت حول املوسم، وكذا روبورتاجات حول موسم االصطياف و املؤهالت السياحية    -
 ة مستغامن من طرف اإلذاعة احمللية.ملدين

 24و بشاطئ سيدي منصور بتاريخ  2015أوت  18مت القيام حبملة تطوعية لنظافة شواطئ بلدية بن عبد املالك رمضان بتاريخ -
يام بعملية مبشاركة أطفال املخيمات الصيفية والكشافة اإلسالمية وعمال النظافة البلدية وأعوان اجلزائر البيضاء، مع الق 2015أوت 

حتسيسية للعمل على نظافة الشواطئ واحمليط للمصطافني بعني املكان وتوزيع مطويات عليهم وأشرف على العملية رئيس اجمللس الشعيب 
 الوالئي. 

 تقييم موسم االصطياف:الفرع األول: 

  التقييم االقتصادي:  .1

لعدد السياح الذين قصدوا الوالية وأقاموا هبا خالل العطلة فإنه من بالنسبة ملردوده على الوالية وسكاهنا، ويف غياب إحصاءات دقيقة 
 الصعب إعطاء مؤشرات ومقارنتها بالسنوات الفارطة.

مضان عرفوا نشاط فاق إال أنه يبقى املردود جد إجيايب على النشاط التجاري و االجتماعي حبيث أن كل التجار وحىت خالل شهر ر 
 التوقعات.  

 :التقييم االجتماعي  .2

أحدث موسم االصطياف مناصب شغل عديدة يف خمتلف امليادين حوايل بني مومسيني ودائمني موزعني على خمتلف هياكل  
 اإليواء، كل النشاطات املومسية املرتبطة بالشواطئ ) مواقف سيارات ، أكشاك، ...( ، أعوان النظافة ...

 اهم يف الرقي االجتماعي وجلب ثروة للسكان والبلديات.وبالتايل نقول أن املوسم ، مما يؤكد أن النشاط السياحي س

 الجانب التنظيمي:  .3

عموما مت اجتياز موسم اصطياف حسن، بالنظر إىل اجملهودات املبذولة وكذا االهتمام الواسع للسيد وايل الوالية إلجناح هذا الظرف من 
 القرارات والتعليمات املنظمة للموسم.خالل اإلعانات املعتربة اليت مت صرفها بعنوان املوسم، وكذا عديد 

 .كما أننا ملسنا رضى وقبول عموم املصطافني واالستمتاع بالبحر من خالل أرائهم يف خمتلف اللقاءات عرب اإلذاعة وبالشواطئ

 إال أن النقطة السوداء تبقى تسجيل:

 حالة غرق )وفاة( ، 19تسجيل  - 
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املتطفلني واملستغلني غري الشرعيني لنشاطات الشماسيات و األكواخ بشكل كبري استغالل الشواطئ بطريقة غري قانونية وغزو  -
 وملفت، ضاربني عرض احلائط  للقوانني املعمول هبا يف اجملال السياحي والتعليمات والقرارات الوالئية.

 جتاوزات يف استغالل مواقف السيارات رغم التعليمات املشار إليها. -

لى الشواطئ املمنوعة رغم مجلة التوجيهات والتحسيسات من قبل خمتلف املصاحل السيما احلماية املدنية تردد املصطافني بكثرة ع -
 سواء على الصحافة املرئية أو املكتوبة.

 تسجيل بعض النقائص فيما خيص النظافة رغم املسامهات املعتربة هلذا املوسم املخصصة القتناء آالت التنظيف،  -

مراكز االسعاف( مما جعلها عرضة للتلف  –جهيزات اجلديد اليت مت اقتناؤها من طرف البلديات ) مراحيض عدم استعمال بعض الت -
 والعبث من طرف املصطافني واملواطنني.

 الفرع الثاني: مراقبة نوعية وجودة مياه السباحة :
 راقبة نوعية وجودة مياه السباحة م :(15)جدول رقم 

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنجزةعدد التحاليل  الهيئة المعنية

 304 املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدمية. التحاليل الفيزيوكميائية

 / مصاحل مديرية الصحة والسكان التحاليل البيكتريولوجية
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 قطاع الصناعة التقليدية :الرابعالمطلب 
 شطب النشاطات الحرفية:تطور حركية تسجيل و الفرع األول: 

 2015حركية تسجيل الحرفيين حسب ميدان النشاط خالل السداسي األول  :(16)جدول رقم 

 ميدان النشاط
المجموع  2015السداسي األول 

 العام
 النسبة

 مؤسسة حرفية تعاونية حرفية حرفي فردي

 18.72% 132 - - 132 الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية

 14.60% 103 - - 103 الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد

 66.66% 470 - - 470 الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات

  705 - - 705 المجموع

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

جمموع النشاطات احلرفية املسجلة على مستوى سجل الصناعة التقليدية و احلرف خالل السداسي األول لسنة 
 نشاطا حرفيا ، موزعني حسب امليادين التالية : 705بلغ  2015

  18.72نشاط حريف ، ما يعادل نسبة  132ميدان الصناعة التقليدية الفنية  % 
  14.60نشاط حريف ، ما يعادل نسبة   103ميدان الصناعة التقليدية إلنتاج املواد بـ % 
  66.66نشاط حريف، ما يعادل نسبة  470ميدان الصناعة التقليدية إلنتاج اخلدمات بـ  % 

 مناصب العمل المنشأة: :(17)جدول رقم 

 ميدان النشاط
المجموع  2015السداسي األول 

 العام
 النسبة

فرديحرفي   مؤسسة حرفية تعاونية حرفية 

 18.72% 264 - - 264 الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية

 14.60% 206 - - 206 الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد

 66.66% 940 - - 940 الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات
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  1410 - - 1410 المجموع

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

 1410من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول أعاله أن قطاع الصناعة التقليدية و احلرف يوفر  يتضحكما أنه 

 منصب عمل موزعة كاآليت : 

 :264الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية 
  206التقليدية احلرفية إلنتاج املواد:الصناعة 
 :940الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات 

 2015حركية شطب الحرفيين حسب ميدان النشاط خالل السداسي األول  :(18)جدول رقم 

 ميدان النشاط
2015السداسي األول  المجموع  

 العام
النسبة 
 مؤسسة حرفية تعاونية حرفية حرفي فردي المئوية

 71 والصناعة التقليدية الفنية الصناعة التقليدية
  

71 %14.43 

 85 الصناعة التقليدية احلرفية إلنتاج املواد
  

85 %17.27 

 336 الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات
  

336 %68.29 

 492 المجموع
  

492  

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

نشاط حريف ، أعلى نسبة شطب سجلت يف  492كذلك من خالل حركية شطب احلرفيني مت تسجيل شطب 
و  %17.27، يليها ميدان الصناعة التقليدية إلنتاج املواد  % 68.29ميدان الصناعة التقليدية احلرفية للخدمات بـــــــ 

 . % 14.43يليها ميدان الصماعة التقليدية الفنية 
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 حسب البلدياتالتوزيع الجغرافي للنشاطات الحرفية   :(18)جدول رقم 

 حرفي فردي تعاونية حرفية مؤسسة حرفية المجموع
 البلدية

 تسجيل تشغيل تسجيل تشغيل تسجيل تشغيل تسجيل تشغيل

420 210 
    

 01 مستغامن 210 420

46 23 
    

 02 صيادة 23 46

18 9 
    

 03 فرناكة 9 18

28 14 
    

 04 ستيديا 14 28

26 13 
    

 05 عني نويصي 13 26

42 21 
    

 06 حاسي ماماش 21 42

112 56 
    

 07 عني تادلس 56 112

24 12 
    

 08 الصور 12 24

16 8 
    

 09 وادي اخلري 8 16

14 7 
    

 10 سيدي بلعطار 7 14

54 27 
    

 11 خري الدين 27 54

48 24 
    

 12 سيدي علي 24 48

24 12 
    

 13 بن عبد املالك رمضان 12 24

42 21 
    

 14 حجاج 21 42

18 9 
    

 15 نكمارية 9 18

78 39 
    

 16 سيدي خلضر 39 78

60 30 
    

 17 عشعاشة 30 60
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26 13 
    

 18 خضرة 13 26

58 29 
    

 19 بوقريات 29 58

16 8 
    

 20 سريات 8 16

16 8 
    

 21 عني سيدي شريف 8 16

40 20 
    

 22 ماسرة 20 40

24 12 
    

 23 منصورة 12 24

14 7 
    

 24 السوافلية 7 14

8 4 
    

 25 أوالد بوغامل 4 8

10 5 
    

 26 أوالد مع اهلل 5 10

68 34 
    

 27 مزغران 34 68

8 4 
    

 28 عني بودينار 4 8

10 5 
    

 29 تازقايت 5 10

18 9 
    

 30 صفصاف 9 18

14 7 
    

 31 الطواهرية 7 14

10 5 
    

 32 احلسيان 5 10

1410 705 
    

 المجموع العام 705 1410

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

أن أكرب نسبة للحرفيني تتمركز يف بلدية مستغامن من حيث عدد املسجلني يف يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله 
 56بـ  ، تليها بلدية عني تادلس % 29.78حريف أي بنسبة  210سجل الصناعة التقليدية و احلرف و ذلك بـ 

 .  % 05.53حريف بنسبة  39و سيدي خلضر بـ  % 07.94حريف متثل نسبة 
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 دعم الحرفيين و إنشاء النشاطات الحرفية الفرع الثاني:

 دعم الحرفيين و إنشاء النشاطات الحرفية :(19)جدول رقم 

 مالحظة عدد المستفيدين البرنامج جهاز الدعم

الصندوق الوطني لترقية 
 نشاطات الصناعة التقليدية

 312 2015برنامج 
في طور الدراسة على 

مستوى اللجنة الوزارية 
 الخاصة

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

 متابعة وضعية المحالت المهنية و الحرفيةالفرع الثالث: 

 وضعية المحالت المهنية و الحرفية :(20)جدول رقم 

الصناعة 
التقليدية 
 للخدمات

الصناعة 
التقليدية 
إلنتاج 
 المواد

الصناعة 
التقليدية 

 الفنية

عدد 
النشاطات 
الحرفية 
 المستفيدة

المحالت 
 الموزعة

المحالت 
 المنجزة

المحالت 
 المسجلة

 2015سنة  / / / / / / /

681 481 234 1396 2214 2652 2720 
مجموع 
 الوالية

 مديرية السياحة لوالية مستغامنالمصدر:                               
 

  % 63.05متثل نسبة  1396 جمموع عدد النشاطات احلرفية املستفيدة:
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خالل أهم إنجازات قطاع الصناعة التقليدية في مجال التكوين و الرسكلة و تأهيل المهارات  الفرع الرابع:
 2015سنة 

 التكوين: 1.4

  : كيف أنشيء مؤسستي 
 75عدد املرتشحني: 

 06عدد دورات التكوين : 

 كيف أسير أحسن مؤسستي 
 318عدد املرتشحني: 

 29عدد دورات التكوين : 

 كيف أختار فكرة مشروعي 
 20عدد املرتشحني:

 02عدد دورات التكوين :

 تأهيل المهارات : 4.2

 1040عدد املرتشحني :

 36عدد دورات اإلمتحان :

 943عدد الناجحني يف التأهيل : 

 التعاون القطاعي مع قطاع العدالة ) مصلحة إعادة اإلدماج(  4.3

 في مجال التكوين 

 15دد املرتشحني:ع

 01عدد دورات التكوين :
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 في مجال التأهيل : 

 268عدد املرتشحني :

 09عدد دورات اإلمتحان :

 242عدد الناجحني يف التأهيل : 

 التكوين المتخصص: 4.4

  صناعة النسيج  2015-03-31إىل  2015-01-01من 
  مواصلة التكوين يف صناعة النسيج   2015-08-31إىل  2015-04- 01من 
  الطرز على القماش 2015-05- 16إىل  12من 
 01-06-2015  صناعة احللويات التقليدية و اخلبازة 
  مواصلة التكوين يف صناعة احللويات التقليدية و اخلبازة 2015-10-30إىل  2015-07-01من 
  الطرز على القماش 2015-09- 30إىل  29من 

 األنشطة الترقويـة الفرع الخامس:

  الصالون الجهوي للمرأة الحرفية 
 2015-03-13إىل  2015-03-08التاريخ : من 

 حريف 45عدد املشاركني : 

واليات )وهران ، معسكر ، بشار ، عني تيموشنت ، تيارت، غيليزان، تيسمسيلت  08الواليات املشاركة : 
 ، مدية (

  محلي"معرض بيع منتوجات الصناعة التقليدية على هامش تظاهرة "إستهلك 
 2015-06-25التاريخ : 

 حريف 12عدد املشاركني : 

  معرض بيع منتوجات الصناعة التقليدية بمناسبة تنشيط موسم اإلصطياف 
 2015-09-30إىل  2015-06-23التاريخ : من 

 حريف 39عدد املشاركني : 
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 والية 17الواليات املشاركة: 

 م تنظيم أسبوع الصناعة التقليدية لوالية البيض بمستغان 
 2015-08-17إىل  2015-08-11التاريخ : من 

 حريف 31عدد املشاركني : 
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 الخاتمة
 

وفقا ملا سبق ذكره، ال تزال صناعة السياحة يف والية مستغامن تواجه الكثري من الصعوبات اليت حالت حىت اآلن دون 

وصوهلا إىل املستوى املطلوب الذي يالءم ما متتلكه الوالية من املقومات الكثرية اليت جتعل منها والية رائدة يف جمال السياحة، 

واضحة ومتكاملة للنهوض هبذه  اسرتاتيجيةوقعها املطلوب كصناعة ذات أولوية، كما أنه ال توجد وذلك ألهنا مل حتتل يف املاضي م

الصناعة، ممّا انعكس سلبًا على تقدمي منتج سياحي متكامل ومتنوع وغين باألنشطة السياحية املالئمة للمقومات السياحية 

 والية مستغامن. املوجودة يف

ية اتضح أنه، تنبع مشكلة يف احلقيقة من غياب التسويق السياحي مبعناه احلقيقي الذي من خالل الدراسة امليدانية بالوال

يبدأ باملستهلك ) السائح ( وينتهي به، وقد احنصر جمهود الوالية للنهوض بالسياحة بشكل رئيسي بتهيئة وتنظيف الشواطئ، إذ 

والية املسموحة للسباحة، قصد معرفة النقائص اليت تعاين بإجراء خرجات ميدانية لشواطئ ال -املصغرة –شرعت اللجنة الوالئية 

 .منها ومدى توفر التجهيزات الضرورية
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 المقدمة
 

 التأصيل أن إال ، التاريخ يف جتدرها من الرغم على االقتصادي الفكر يف احلديثة االجتاهات أهم أحد التسويقية الدراسات متثل

 واآلخر السوق أحدمها طرفني بني مبادلة عملية وجدت طاملا كنشاط يطبق فالتسويق ، نسبيا حديثا يعترب علمية أسس على وبنائها فيها

  ، إخل ... الفكرة أو اخلدمة أو السلعة مسوق هو

 على مقتصرا يعد مل التسويق أن على فضال ، نشاطها واستمرار وبقائها مؤسسة أي لوجود احلقيقي املربر التسويق أصبح قد

 حىت بل التسويق عرب مير ، والسياحة واألفكار األسر تنظيم أصبح فقد األنشطة كل يف متغلغال أصبح أنه بل ، ما خدمة أو ما سلعة

 . السياسي التسويق هناك وأصبح التسويق عليها طغى السياسة

 برز اليت السياحية اخلدمات ومنها ، اخلدمات بتسويق خاصة وتقنيات تسويقية دراسات حمل أصبحت األخرى هي اخلدمات

 اجلذب عناصر إظهار لغرض املختلفة التسويق وتقنيات ونظريات فلسفات إىل تلجأ السياحية املؤسسات وأصبحت التسويق فيها

 . الشراء قرارات على التأثري حىت بل خدماهتا حنو السائح توجيه أو السياحي
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 المبحث األول: استراتيجية التسويق السياحي
 تعد مل ، منها االقتصادية سيما مدخالته من واالستفادة تطويره يف فالرغبة ، العامل دول جلل الشاغل الشغل أصبح السياحة قطاع تطوير  

 اليت هي إتباعها الواجب العلمية واألساليب عليها يعتمد اليت واملناهج السياحة ترقية طرق إمنا ، املنشود اهلدف أصبحت بل اختالف حمل
 من متكن وأكادميية علمية أطر لوضع عديدة أحباث حمل السياحي القطاع تطوير موضوع كان مث ومن ، وحبث اختالف حمل أصبحت

 املتطورة سيما الدول من لكثري العلمية املخابر يف اسرتاتيجية خمططات عن عبارة السياحي النشاط تنمية ضرورة أصبح بل وتنميته، تطويره
 . منها

 مفردات ،فهذه السياحية والتنمية السياحي التخطيط على زيادة السياحية التنمية أدوات أهم من يعترب ، السياحي التسويق
 البعض يبعضها مرتبطة العناصر هذه ، السياحة ترقية يف الفعال إسهامها خالل من السياحي القطاع تطوير يف مكان لنفسها وجدت

 . حبثنا من اجلزء هذا حمل كانت ومنه ، وترقيتها السياحة تطوير على تعمل
 

 السياحي التسويقي للنشاط االستراتيجي التخطيط :األول المطلب
 إقتصادية وظاهرة ناحية من سلوكية ، كظاهرة حضارية السياحة بربوز أمهيته وكذلك وتطوره السياحي التخطيط ظهور أرتبط

 من العصور عصر أي يف هبا حتظى مل كبريين و اعتبار بأمهية إنساين كنشاط املعاصرة حظيت السياحة وقد ، أخرى ناحية من اجتماعية
 يف وواضح عظيم أثر هلا كان وعمرانية وبيئية واجتماعية وثقافية إقتصادية وآثار نتائج الكثيفة السياحية النشاطات عن جنين فقد ، السابقة

 هذه وتقييم وتوجيه وضبط تنظيم ضرورة إىل االهتمام توجيه أستدعى الذي األمر ، احلاضر عصرنا يف والشعوب اجملتمعات حياة
 كعلم السياحي التخطيط أسلوب وتبين اعتماد ذلك على ترتب وقد ، سريع بشكل واملرغوبة املنشودة األهداف إىل للوصول النشاطات
 . تطويرها على ويعمل السياحية األنشطة مجيع والتفسري والتحليل بالدراسة يتناول متخصص

 
 : السياحي اإلستراتيجي التخطيط تعريف الفرع األول: 

 يف عقلية عملية "بأنه  W.Hneuman عرفه ما ؛ حسب 1 "قطاع ملستقبل ومستمرة منهجية عملية " هو عموما *التخطيط
 . أداء إىل دهين وميل أساسها
 ..2" التخمني ال احلقائق ضوء يف وأداء أداء قبل تفكري فالتخطيط ممتعة بطريقة " األشياء  ،  Urwickوعرفه*

 .3" ينجز ومن وكيف ومىت ينجزون ماذا املدراء  فيها يقرر وظيفة " أنه " علىGeorge Steiner طرف  من عرف *كما
 . " حللها واالستعداد املشكالت على التعرف بقصد املستقبل يف التفكري مرحلة " هو التخطيط أن القول ميكن مث ومن

 .4" عمل وخطط وسياسات خدمات شكل يف الربامج مدير يضعها اليت األجل الطويلة اخليارات جمموعة " فهي اإلسرتاتيجية *أما
 والسياسات واخلدمات باألهداف يتعلق فيما الربامج قادة هبا يأخذ اليت اخليارات من جمموعة " أهنا على أيضا اإلسرتاتيجية *وتعرف
 .5" احلكومة تضعها اليت الربامج أهداف تليب أن الناجحة لإلسرتاتيجيات وينبغي ، العمل وخطط

  أنه على يعرف الذي السياحي اإلسرتاتيجي التخطيط إىل يقودنا السياحي اجملال يف - واإلسرتاتيجية التخطيط - السابقني العنصرين مزج

                                                           
 68 ص ، سايق مرجع ، القادر عبد هدير 1
 78 ص ، 2007 ، األسكندرية ، الحديث الجامعي المكتب ، السياحي التخطيط ، الصيرفي محمد 2
 79 ص ، السابق المرجع 3
 91 ص ، 1 ، 2004 ط ، الكتاب عالم ، السياحية التنمية ، البكري المنعم عبد فؤاد 4
 73 ص ، سابق مرجع ، القادر عبد هدير 5
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 يف السياحية املوارد حصر ذلك ومبقتضى ، زمنية حمددة فرتة ويف معينة دولة يف السياحي للنشاط مستقبلية تقديرية صورة رسم 
 يتصف متناسق برنامج إعداد خالل من ومنظمة سريعة سياحية تنمية وحتقيق السياحية اخلطة أهداف حتديد أجل من الدولة

 .1السياحية الدولة ومناطق السياحي النشاط فروع بشمول
 وبالنظر املتاحة واملادية البشرية املوارد على ضوء السياحي اجملال يف التنفيذ ممكنة أهداف وضع على املؤدية اإلجراءات كافة 

 .2املقررة لألولويات
 برنامج أنه على إليه ينظر أن جيب وإمنا ، الرمسية اجلهات على يقتصر ميدان أنه على السياحي التخطيط إىل النظر ينبغي وال

 حكومية جهات من السياحي للقطاع املنظمة اجلهات بني مشرتكة عملية فهو ، واألفراد اخلاص والقطاع العام القطاع بني مشرتك عمل
 . السياحية للخدمات املستهلكني وكذا اخلواص السياحة اخلدمات ومقدمي

 : السياحي اإلستراتيجي التخطيط أهمية الفرع الثاني: 
 السياحي النشاط وإدارة لتنظيم علميا منهجا لكونه وذلك ، السياحي النشاط تطوير يف األمهية بالغ دور السياحي التخطيط يلعب

 املسؤولة باألساليب اجلهات ويزود السياحية املوارد إدارة يف القرارات الختاذ مشرتك عمل إطار يوفر فهو ، وأمناطه عناصره جبميع
 مجيع جهود توحيد على يساعد فهو ذلك على فضال ، اجلهد من كثريا ويوفر عملها يسهل ،مما تسلكها أن جيب اليت واالجتاهات

 أمهية إجياز وميكن ، وتضارهبا واألنشطة القرارات ازدواجية من ويقلل عملها وتنسيق السياحي القطاع تنمية عن املسؤولة الوحدات
 :3التالية النقاط يف السياحي اإلسرتاتيجي التخطيط
 واملستقبل احلاضر يف بشكل مناسب منها واالستفادة السياحية املوارد وصيانة حتديد على السياحي التخطيط يساعد. 
 الصلة ذات بالقطاعات السياحي القطاع وربط تكامل على يساعد . 
 واخلاص العام القطاعني يف السياحة لتنمية املناسبة القرارات الختاذ جيدة أرضية يوفر . 
 طالبيها تصرف حتت ويضعها واخلرائط واإلحصائيات والبيانات املعلومات يوفر . 
 كما ، اجملتمع أفراد على تنميته مثار وتوزيع السياحي النشاط تطوير خالل من والبيئية واالجتماعية االقتصادية الفوائد زيادة 

 . سلبيات السياحة منت يقلل
 سياحيا املتخلفة املناطق بعض مستوى على السياحي القطاع تنمية يف املسامهة . 
 السياحة.   تنمية يف منها االستفادة ميكن واليت املدربة العاملة واأليدي الكفاءات توفري 

 : السياحي اإلستراتيجي التخطيط أهداف الفرع الثالث: 
 
 الرئيسي اهلدف كان وإن ، معينة أهداف حتقيق إىل نسعى السياحي اإلسرتاتيجي التخطيط على اعتمادنا وراء ومن فإنه بالتأكيد

  4: التالية النقاط يف نوجزها أخرى أهداف هناك فإن ، السياحي املنتج ترقية هو واألساسي
 ورفع أداءه حتسني أجل من ، السياحي القطاع لتنمية واخلدمات التجهيزات توفري 
 .كفاءته
 السياحية( األسواق خلق ) جديدة سياحية مناطق إجياد على العمل. 

                                                           
 65 ،ص 1987 ، األسكندرية ، الجامعية الثقافة مؤسسة ، السياحي التخطيط ، الروبي نبيل 1
 59 ص ، سابق مرجع ، عبيدات محمد 2

 
 3 ، 2006 العدد ، بسوريا العلمية والبحوث للدراسات تشرين جامعة مجلة ، السياحية والتنمية السياحي التخطيط ، هرمز الدين نور 3
 128 ص ن سابق مرجع ، البكري المنعم عبد فؤاد 4
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 السياحة لقطاع واهليكلي املؤسسي اإلطار تطوير . 
 فعال بشكل وتوظيفها ومدربة مؤهلة عاملة يد تكوين يف املسامهة . 
 االستثمارية املتاحة الفرص واستغالل السياحة تنمية يف املسامهة على اخلاص القطاع تشجيع . 
 العام القطاع يواجهها اليت املشاكل حلل اخلاص القطاع يدعم تشريعي إطار وضع . 
 الداخلية السياحة على احلفاظ مع العاملية السياحة على االنفتاح . 
 السياحي القطاع مع األخرى االقتصادية النشاطات تنسيق . 
 ما حلد منافسة سياحية نشاطات قيام عدم نضمن السياحي بالتخطيط . 

 : سياحية إستراتيجية خطة إعداد مراحل الفرع الرابع: 
 1 : وهي مراحل أربع عرب مير السياحي التخطيط فإن وآخرون كايزر حسب

  : األوىل املرحلة 1-4  
 . وفرص خماطر من بالنشاط يتعلق ما وكل ، فيها النمو واجتاهات وموارده السياحي للنشاط الشامل املسح عملية فيها تتم

 : الثانية املرحلة 2-4  
 سياحية مناطق وإنشاء السياحة من معني نوع تشجيع ، معينة منو معدالت حتديد خالل من للنشاط العامة األهداف حتديد

 .جديدة
  : الثالثة املرحلة 3-4  

 . التسويق برامج خالل من سابقا احملددة األهداف لتنفيذ الالزمة الوسائل حتديد يتم فيها
  : الرابعة املرحلة 4-4  

 . فيه والضعف القوة جوانب ملعرفة السياحي املشروع على والرقابة اإلشراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 83 ص ، 1، 1999 ط ، عمان ، والتوزيع للنشر حفاء دار ، ومبادئ أسس ، التخطيط ، غنيم محمد عثمان 1
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  السياحة مجال في التسويقية تاالستراتيجيا المطلب الثاني: 
 : وهي السياحي اجملال يف التسويقية االسرتاتيجيات من أنواع ثالث هناك

 
 1 : اهلجومية التسويقية الفرع األول: اإلسرتاتيجية

 إىل تتفرع وبدورها السياحي السوق على الكبري التأثري ذات الكربى السياحية املؤسسات قبل من اإلسرتاتيجية هذه تستخدم
 : وهي أنواع

 احلالية السوق يف اجلغرايف التوسع إسرتاتيجية . 
 جديدة أسواق اخرتاق إسرتاتيجية. 
 السياحية السوق احتكار إسرتاتيجية. 
 السوق وتوجيه قيادة إسرتاتيجية . 
 منافستها ميكن ال جدا سياحية رخيصة برامج ،أو اجلودة عالية سياحية برامج خالل من السوقي التحدي إسرتاتيجية . 

 
 : عيةالدفا التسويقية الفرع الثالث: اإلسرتاتيجية

 املشرتكة واملصلحة للتقارب جسور إجياد العمل على جيب بل ، الكربى السياحية املؤسسات مع التصادم جتنب على وتقوم
 2 : االسرتاتيجيات هذه وأهم

  السوقية احلصة يف زيادة التفكري دون أخرى لشركات بالتبعية القبول أي : السوقية التبعية استراتيجية  .1
 . خربهتا من لالستفادة و تقليدها كبرية سياحية شركة هنج إتباع خالل من وتكون :السوقي  المحراب استراتيجية .2
 لكن الكربى الشركات خلدمات خدمات مشاهبة تقدمي طريق عن وذلك : باألسعار والنزول الجودة تخفيض استراتيجية  .3

 . السعر يهمهم ما بقدر اجلودة هتمهم ال الذين السواح استقطاب هبدف سعر وأقل جودة بأقل
 أي دراسة خالل من وتكون ، استخداما االسرتاتيجيات أكرب وهي : الكبرى للشركات الناجحة البرامج تقليد استراتيجية  .4

 .السياح جللب تقدميها مث جناحا أكثر الربامج
 طرف من مشبع والغري املوجود الطلب  السياحي لفائض املؤسسة استغالل خالل من وتكون: اإليجابي الدفاع استراتيجية  .5

 . الكربى املؤسسات
 : الرشيدة التسويقية الفرع الرابع: اإلسرتاتيجية

 : االسرتاتيجيات هذه وأهم السياحية املؤسسات إنتاج لرفع اإلنفاق أوجه ترشيد على تعتمد ظرفية إسرتاتيجية وهي
 . السياحية المؤسسة داخل األداء تحسين إستراتيجية .1
 . عنها لالستغناء الغري ضرورية النفقات على والتعرف الدراسة بعد ذلك ويكون : التكلفة تخفيض إستراتيجية  .2

                                                           
 98 ص ، 1998 ، الجزائر جامعة ، للتجارة العليا المدرسة ، ماجيستر رسالة ، الجزائر في السياحة ،ترقية قاسم كريم 1

 
 100 ص ، السابق المرجع 2
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 املزيج يف تكميش أو ، معتربة أرباح ال حتقق مناطق يف مؤسسات بغلق جغرايف تكميش سواء : السوق تكميش إستراتيجية  .3
 بالسياح االعتناء خالل من معني سوقي بقطاع االهتمام أو ، فعاليتها لعدم نظرا تروجيية برامج حذف خالل من التسويقي
 . فقط الدائمني

 دراسة مث املؤسسة به تقوم الذي النشاط التسويقي بتحليل اإلسرتاتيجية هذه وترتبط : التسويقي النشاط اقتصاد إستراتيجية .4
 عن التوقف جيب فإنه العكس حالة ويف ، النشاط هبذا حيتفظ مناسبا العائد كان فإذا ، احملقق بالعائد ومقارنته النشاط هذا

 داخل تتم ، ومستقلة ومنظمة شاملة ودورية حركية عملية " أهنا على اإلسرتاتيجية هذه وتعرف ، التسويقي النشاط هذا ممارسة
 خلل أي وقوع دون واحليلولة األداء هذا باجتاهات والتنبؤ اخللل مواطن أو القصور أوجه كشف هبدف السياحية املؤسسة
 األمر ، املستقبل يف تكرره وعدم القصور هذا حدوث نتائج من السياحية املؤسسة لوقاية واملناسبة الالزمة التوصيات ،وتقدمي

 .1" رحبيتها ويؤكد السياحة لشركة التسويقي النشاط  كفاءة من يرفع الذي
 : السياحية التسويقية اإلستراتيجية نجاح مقومات الفرع الخامس: 

 2 : أمهها من نذكر عوامل عدة على السياحية املؤسسات تضعها اليت السياحية التسويقية اإلسرتاتيجية جناح يعتمد
 : املعلومات توفر  1.5

 وترتبط ، اإلسرتاتيجية هذه بناء عليه الذي يقوم األساس أو اخلام املادة التسويقية اإلسرتاتيجية لواضعي بالنسبة املعلومة تعترب
فإن  لذلك واجمللي العاملي السياحي بالنشاط املرتبطة التكنولوجية والتطورات والسياسية واالجتماعية االقتصادية باجلوانب املعلومات هذه

 : عن معلومات إىل حاجة يف التسويقية اإلدارة
 التسويقية البيئة . 
 للمؤسسة التسويقية القدرات . 
 التسويقية وإسرتاتيجيتها املنافسة أي األخرى السياحية املنتجات . 
 احملتمل. السياحي السوق حجم 

 : الشمول  2.5
 إبتداءا السياحية املؤسسة هبا تقوم اليت التسويقية العملية مراحل ملختلف شاملة املختارة اإلسرتاتيجية تكون أن بذلك ويقصد

 السياحي التسويقي النشاط يف تدخل اليت اجلوانب مجيع االسرتاتيجية تتضمن حيث ، اخل ...والتنشيط ، فالتسعري السياحي املنتج من
 . املطلوب النجاح حتقق حىت

 : الزمين البعد  3.5
 أمهيتها ألن لتطبيقها احملدد بالوقت مبدى االلتزام مرتبط فنجاحها ، السياحية التسويقية االسرتاتيجية لتطبيق احملدد الوقت وهو

 . صارم زمين جدول وفق اإلسرتاتيجية تنفيذ يكون وأن البد الزمن وبالتايل بتغري تتغري كثرية بعوامل مرتبطة أيضا
 : القرار اختاذ سلطة  4.5

 عن صادرا القرار كان فكلما ، االسرتاتيجيةهذه  إتباع حيدد الذي القرار اختاذ سالمة على السياحية اإلسرتاتيجية جناح يرتبط
مجيع  واستيعاب فهم على قادرة أهنا املفرتض اجلهة وهي ، القرار اختاذ يف السلطة ألهنا صاحبة جناحا أكثر كان للمؤسسة العليا اإلدارة

 . للمؤسسة املسطرة األهداف لتحقيق وإجيابية فعالية أكثر تكون اليت املثلى اإلسرتاتيجية بتحديد املرتبطة املهمة اجلوانب
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 : اإلسرتاتيجية تطبيق  5.5
 وحتقيقها مؤكدا جناحها كان هلا املوضوعة الزمنية املراحل حسب وسليما دقيقا التسويقية اإلسرتاتيجية تطبيق كان كلما

،  جناحها عليها يتوقف اليت املهمة العوامل من يعترب عليها االستقرار مت اليت تطبيق اإلسرتاتيجية ألن ، به مسلما أمرا التسويقية لألهداف
 .شيئا يساوي وال إجيابية نتائج عنه تتحقق ال دقيق سليم تنفيذ بال فالتخطيط

 : لإلسرتاتيجية السليم اإلختيار  6.5
 حتليلية ودراسة منطقية وأسباب واقعية سليمة وظروف معايري على املبين السياحية التسويقية لإلسرتاتيجية السليم اإلختيار يعترب

هذه  جناح يف مهما دورا تلعب اليت الرئيسية احملددات أحد ، التسويقية للقدرات واإلمكانيات دقيق وتشخيص السياحي للسوق
 . اإلسرتاتيجية

 الدوري التقييم على العمل الواجب من السياحية فإنه التسويقية اإلسرتاتيجية تنجح حىت أعاله املذكورة العوامل توفر على فضال
 واإلسرتاتيجيات القرارات يف املستقبلية التوقعات و احلالية التغريات وإدماج للمؤسسة االقتصادية  البيئة لتغري تبعا ، املتبعة لإلسرتاتيجية

 ، استغالهلا وتعزيز والفرص القوة مظاهر لتحدي مستمر بشكل التسويقية
 ، أهداف وتدقيق مراجعة خالل من ، املراجعة التسويقية عليه يصطلح ما وهو وتفاديها ملعاجلتها واملخاطر الضعف نقاط على والتعرف
 .1فيها العاملني وكذلك السياحية وإجراءات املؤسسة أساليب ، اسرتاتيجيات ، سياسيا

 
 

  السياحية التنمية  :الثالث المطلب
 إن ، املكونات هذه بني العالقات وطبيعة السياحية التنمية ومكونات مفهوم مبعرفة كبري بشكل السياحي التخطيط فهم يرتبط

 تكون وتكاد ، املختلفة التنمية عناصر كل يف متغلغلة بدورها وهي ، العديدة التنمية أنواع من ظهر ما أحدث هي السياحية التنمية
 .السياحية التنمية مقومات هي الشاملة التنمية مقومات فكل ، الشاملة التنمية مع متطابقة

 زيادة يف اإلسهام إىل هتدف كوهنا ، املعاصرة القضايا من ، العامل دول من الكثري عند السياحية التنمية قضية تعترب لذلك
 لكافة شاملة حضارية تنمية من تتضمنه مبا وكذلك ، القومي للدخل الرئيسية الروافد أحد تعترب وبالتايل ، احلقيقي الفردي الدخل

 .االقتصادية للتنمية وسيلة السياحية فالتنمية ، واملادية واإلنسانية الطبيعية املقومات
 : وعواملها السياحية التنمية مفهومالفرع االول: 

 األمهية من وكان ، األخرية السنوات يف و الفندقة السياحة عن املسؤولني لسان على السياحية التنمية مصطلح استعمال كثر لقد
 يف اهتمام حمل وهو ، دقيق علمي وموضوع فنية قضية إىل يشري وهو ، املصطلح هذا وداللة السياحية التنمية ماهية على نتعرف أن مبكان
 . السياحية العامل دول كل مستوى على السياحة صناعة

 أن غري ، السياحة صناعة إلنعاش واملستمر املنظم العمل هي أو السياحي املنتج وتطوير خلق هي السياحية التنمية أن التصور وكان
 تنمية مشروعات وعمل سياحية مواقع إىل وتقسيمها بلد كل ختطيط مبعىن السياحي العرض هو واحد جانب على يركز كان التصور هذا

 . السياحية بالصناعة العمالة وهو هاما جانبا التصور هذا وأغفل ، فردية أو متكاملة كانت سواء سياحية
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 إستمرار إىل يؤدي ومتفاعل ومتداخل متصل باألخر بعضها خمتلفة برامج تشمل أهنا درجة إىل واسع مفهوم السياحية فالتنمية وعليه
املتعلقة  اجلوانب مجيع السياحية التنمية وتشمل ، 1 للدولة االقتصادية التنمية من جزء هي اليت والفندقة السياحة لصناعة والنمو التقدم

 . املختلفة السياحة تأثريات ، السياحة واحلركة التدفق ، السياحية للمنتجات اجلغرايف التوزيع ، السياحيني والطلب للعرض املكانية باألمناط
 السياحي التخطيط تدخل السياحية التنمية وتتطلب ،واحتياجاهتا السياحية باخلدمات والتوسع االرتقاء عن عبارة أهنا كما

 2 . مستطاع وقت أقرب ويف ممكنة تكلفة بأقل السياحي النمو من ممكن معدل أكرب حتقيق يستهدف علميا أسلوبا باعتباره
 يف حصرها وميكن ،حتقيقها إىل مستوياهتا مبختلف والشعوب األمم تسعى اليت السياحية التنمية إحداث يف مؤثرة عوامل عدة وهناك

 3 :التالية العوامل
  :األول العامل    1-1

 خدمات معظم أو كافة توفري تستطيع اليت السياحية الدول أو األقاليم يف يتزايد السياحي الدخل أن مبعىن ،اقتصاديا نشاطا السياحة تعد
 . اجملال هذا يف األقاليم هبا تتمتع اليت الذايت االكتفاء ودرجة ملستوى تبعا الدخل هذا ويقل ،هبا السياحة صناعة ومتطلبات

 الثاين: العامل   2-1 
 الرحلة تكاليف فتزايد ، كبرية بصورة لألفراد املادي الدخل ومستوى السياحة واخلدمات السفر أسعار سيما األسعار بعامل السياحة تتأثر

 . السياحة أجل من اإلقليم هذا إىل السفر على اإلقبال ضعف عنه ينتج إقليم إىل السياحية
 الثالث: العامل   3-1 

 الدولية السياحة منط وأن خاصة ، وحبجمها بطبيعتها التنبؤ ميكن ال خارجية بعوامل يتأثر والذي ، السياحي للطلب الكبري التغري خاصية
 . التكاليف بارتفاع يتسم املقصود املكان إىل للوصول طويلة مسافات السياح فيها يقطع اليت

  : الرابع العامل   4-1
 يؤدي مما ، األوقات معظم يف باملومسية تتصف السياحة وأن سيما ، الصناعات من العديد يف كما للتخزين السياحي املنتج قابلية عدم
 : التاليتني الوسيلتني بإحدى األمور هذه مواجهة ويتم السياحة صناعة يف التشغيل مستويات ثبات عدم إىل

 الداخلية السياحة وتشجيع خدماهتا وأسعار السياحة نفقات خفض . 
 السياحية األفواج  تدفق ومستويات يتفق حبيث السياحي العرض ومستوى حجم تغيري . 
 اخلامس: العامل   5-1
 لذا ، املختلفة العامل أقاليم يف السياحية املغريات لكثرة السياحي اإلقليم نفس إىل سنويا جذهبم ضمان وتعذر السياح استقطاب صعوبة
 .السياحي الفعل ألداء أخرى مرة عودهتم أمل على السياح عند دائم رضى خلق إىل السياحي القطاع يف العاملون يسعى

 ، السياحية واجملتمعات املناطق يف واالجتماعي ، االقتصادي التوازن من نوع إجياد على تعمل السياحية التنمية أن بالذكر جدير
 الطبيعة جبمال تتميز اليت السياحي اجلذب مناطق يف تقام حيث ، العادية والتجارية الصناعية املناطق عن بعيدة تقام املشروعات ألن نظرا

 وازدحام احلضاري واالرتقاء الصناعات أوجدهتا اليت مشكلة البيئة عن السائح يبتعد كي ، واحليوانية النباتية وبيئتها وجباهلا شواطئها يف
 كالزراعة بدائية قطاعات على قبل من يعتمدون كانوا الذين اجلديدة السياحية املناطق سكان أن ويالحظ ، الكربى املدن يف السكان
 على فضال معيشتهم مستوى ارتفاع عليه يرتتب الذي األمر ، اجلدية السياحية املشروعات تستوعبهم ما غالبا ، اليدوية واملهن والصيد
 . الداخلية السياحة  تأثري نتيجة ، األرض سعر ارتفاع إىل باإلضافة ، املناطق هذه يف اإلنتاج عوامل خدمات أمثان ارتفاع
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 : السياحية التنمية أهداف الفرع الثاني: 
 وهي ، السياحي القطاع يف اإلنتاجية وترشيد وتعميق السياحية املوارد يف املتوازنة املستمرة الزيادة حتقيق إىل السياحية التنمية هتدف

 السياحي اإلنتاج األمثل لعناصر االستغالل إىل الوصول حماولة على وتقوم ومتداخلة البعض يبعضها متصلة عناصر عدة تضم مركبة عملية
 . حمددة وأخرى عامة أهداف وهناك ، وتكنولوجية علمية بطرق

 ال حبيث املتوازن السياحي النمو مثل بصفة عامة حتقيقه على الدولة يف السياحية التنمية تعمل ما كل هي العامة األهداف
يف  السياحية األسواق من الدولة نصيب تنمية على واحملافظة للسياحة االقتصادية وتدعيم اآلثار القومي االقتصاد خلخلة عليه يرتتب

 واضحة نتائج متثل اليت األهداف فهي األهداف احملددة أما ، كبرية زيادة اإلمجايل السياحي الدخل وزيادة ، الدولية املنافسة مواجهة
جمموع  تلخيص وميكن ، األهداف تلك لتحقيق املطلوبة األعمال لتنفيذ زمين جدول معها وضع ويسهل إليها الوصول جيب املعامل

 : 1 التالية النقاط يف األهداف
 : االقتصادي اجملال يف   1-2  

 املدفوعات ميزان وضع حتسني . 
 الدخل مستويات زيادة. 
 الضرائب من الدولة إيرادات زيادات. 
 جديدة عمل فرص خلق. 
 : االجتماعي الصعيد على   2-2 
 احملليني للسان واإلستجمام الرتفيه تسهيالت توفري . 
 واجلماعات لألفراد االجتماعية الرغبات وإشباع محاية . 
 : البيئي الصعيد على    3-2
 هلا مشددة محاية إجراءات ووضع تدهورها ومنع البيئة على احملافظة . 
 : والثقايف السياسي الصعيد على    4-2
 الشعوب بني التواصل وزيادة الثقافات نشر. 
 السياحية الدول يف احلكومات بني السياسية العالقات تطوير. 
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 السياحي والفندقي في الجزائر التسويق: واقع وآفاق الثانيالمبحث 
 تنفرد فاجلزائر املساحة اإلمجالية، حيث من عامليا العاشرة املرتبة أيضا حتتل كما اإلفريقية، القارة يف دولة أكرب اجلزائر تعترب

 عدم يف تكمن املشكلة ولكن السنة، مدار على أنشطتها السياحية مبزاولة ميكنها مما مميزة، جد وتارخيية، دينية، ثقافية، طبيعية، مبقومات
 كمصر اجملاورة الدول بعض يف القطاع هذا يشهدها اليت الرتاجعات ظل يف الصحيح، خاصة بالشكل استثماره وعدم هذا بكل االهتمام
 نتيجة تراجع وظيفة آالف7 حنو وفقدان دوالر مليار 1.3 النصف بنحو احلايل العام يف السياحية إيراداهتا املتوقع تراجع من اليت وتونس

 .السياحي بالقطاع املتعلقة واألعمال النقل قطاعات
 

 الجزائر في والفندقي السياحي الوضع المطلب األول: تقييم
 يف ضاربة غابرة أزمنة وقصة املكان روعة يف احلب يتجلى اآلن، حىت سعيدة هناية تعرف مل عنيفة حب قصة واجلزائر السياحة

 خيار تبين على قدرة اىل عدم باإلضافة اجملال هذا خدمات يف والتأهيل والتجانس والتوفر اجلودة مشكلة يفتتمثل  التاريخ، واملعضلة عمق
وأوربية  افريقية حنو بلدان الوطن أهل من واملغرتبني األجانب للسياح العبور حنو خدمة اجلزائرية واملوانئ الوطنية املطارات وتوجيه العزلة
 قطاع يف وملحوظا كبريا تقدما حققت اليت اجملاورة الدول املغاربية مبصاف اللحاق معركة يف أو اخلوض املتوسط واحلوض للجزائر جماورة

 . السياحة
 ألف 81 سوى حاليا ال توفر اليت هياكل االستقبال يف العجز بسبب جدا ضئيلة العاملية السياحة سوق من اجلزائر حصة ان

 .أعدهتا  لدراسة وفقا الدولية، للمقاييس تستجيب ال اجلزائر يف الفندقية احلظرية من 90% وأن العام، للقطاع تابعة ألف 36 منها سرير
 أن اجلزائرية السياحة وزارة إحصائيات تشري السياق نفس ويف  املتوسطية باملنطقة االستثمار ترقية على تشرف اليت " أوروميد " شبكة

 ستمكن اليت 2015 سنة غاية قطاعية إىل إلسرتاتيجية أفقا وضعت وقد مصنفة غري منها ٪ 80 سرير، ألف 81 يوفر سوى الذي القطاع
ب  النمو يقدر وهذا 2020سنة  سائح مليون 24 املتوسط البحر حوض سياح سيبلغ عدد حني يف سائح، ماليني 4 استقبال من البالد

 األلفية بداية منذ10% ـال  تعادل منو سنوية بلغ نسبة قد اجلزائر على السياح توافد للجزائر وأن بالنسبة  2005و 2000 بني ما 20 %
 حلساسيته نظرا السياحي حبذر العقار مع التعامل ضرورة على الوصية اجلهة تشدد العجز، هذا ووطنيني ولتدارك أجانب سواح من احلالية،
 البنية يوفر الذي العمومية األشغال قطاع منها خاصة القطاعات تداخل خمتلف إىل حيتاج أفقيا قطاعا يعترب السياحة قطاع كون الكبرية،
 التكوين خالل من اخلدمات عن مث احلديث اهلياكل، وتأهيل توفري على تنصب القطاع هذا مع التعامل يف حاليا وأن أولويتها التحتية،
 . واالتصال واإلعالم

 خالل من االستقبال قدرات من الرفع هبدف جمال التنافس يف تسارع الراهنة املرحلة تشهد حاليا به املعمول التوجه هذا ظل ويف
 مناطق التوسع داخل الوزارة مستوى على استثمار طلب 800 من أكثر وجود إىل األرقام تشري آخر حيث االستثمارات، تشجيع

 نقاط عن ، أما" استثمار بالضرورة ليس االستثمار أن "طلب القطاع، حيث مستوى يف استثمارات تكون الن ترق مل أهنا غري السياحي،
وعروض  ضعيفة، والكمية النوعية الناحية من التكيف على والقدرة غري تنافسية، اخلدمات نوعية فان اجلزائرية، السياحة يف والضعف القوة

 ألف  150و تونس يف ألف 230 مقابل سرير ألف  81تتجاوز  مل اإليواء قدرات وأن االحرتافية قلة ذلك إىل يضاف متواضعة، اإليواء
  معتربة مالية ووسائل سياحية قدرات امتلكت اجلزائر وإن حىت أيضا، عبئا يشكل اإلدارة ووزن وثقل العام القطاع يزال وزن املغرب، وال يف
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 السياحية. للتهيئة التوجيهي المخطط ضمن للجزائر التسويقية الفرع األول: الجهود
 جديدة ثروة خللق حلول بديلة عن التفكري يف اجلزائرية السلطات شرعت النفطي، املخزون ندرة بشأن املخاوف لتزايد نتيجة

 حقيقيا بديال جلعلها السياحة لقطاع تطويرية خطة فأعلنت .احملروقات عائدات من أساسا يتشكل الذي الوطين اإلقتصاد عليها يعتمد
 مع الواسع والتشاور واخلربات، والدراسات، والتحقيقات، األحباث، من طويل ملسار ناضج جاءت كتتويج واليت الوحيد، دخلها ملصدر

 1وخلواص. العموميني، واحملليني الوطنيني، الفاعلني
 :2015 السياحية التهيئة مخطط حول عامة نظرة-1-1
 :(Schéma Directeur d'Aménagement Touristique)السياحية  للتهيئة التوجيهي المخطط تعريف-1-1-1

 والبيئة اإلقليم هتيئة وزارة طرف من م 2007 سنة MATET اللجنة مع بالتعاون السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إعداد مت
 املخطط من جزء هو و الفرنسية املخطط ODIT-France هلذا املرجعية واحملاور النقاط حول اخلربة تقرير بكتابة قامت اليت والسياحة

 يف السياحية للسياسة املرجعي االسرتاتيجي اإلطار م، 2025 آلفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط يشكل SDAT للتهيئة الوطين
املتوسط  والمدى2009  القصري  املدى على اآلفاق خمتلف يف الوطنية السياحية للتنمية نظرهتا اإلقليمية يعلن  SNAT إذ .اجلزائر

 تعتزم اليت الكيفية يربز كما .حتقيقها وشروط الكفيلة بتنفيذها األدوات وحيدد .املستدامة التنمية إطار ويف 2025الطويل  واملدى 2015
على  املستدامة التنمية أطر يف البيئة ومحاية اإلقتصادية، الفعالية ،االجتماعية العدالة يف الثالثي املتمثل التوازن ضمان خالهلا من الدولة

 والقطاعات، الفاعلني جلميع خالهلا من الدولة تعلن اليت الوثيقة ميثل أنه كما املقبلة سنة للعشرين بالنسبة الوطين الرتاب كامل مستوى
 والتارخيية الثقافية القدرات الطبيعية، تثمني يف الدولة إرادة ترتجم فهو أداة ،2025 آلفاق اإلقليمي السياحي عن مشروعها املناطق ومجيع
 .للدولة وطنية أولوية السياحة وجعل القفزة املطلوبة لتحقيق اجلزائر، يف السياحة خدمة يف ووضعها للبالد

 الجديدة:  السياحية اإلدارة-1-1-2
 الفاعلني بني بَناء إقامة تفاعل تشجيع إىل هتدف أيضا، جديدة سياحية وإدارة تنظيما اجلديدة اإلسرتاتيجية تطبيق يتطلب

 بني للمهام اجلديد التوزيع على تسهر كما واإلقتصادية، الدراسات التقنية حترتم برؤية املشاريع تنفيذ بضمان سيسمح والذي الرئيسيني،
 .املناسبني واملكان الزمان يف لألعمال اجليد التخطيط واخلواص وكذا العموميني املستثمرين

 توفري خالل من الوطين على املستوى السياحية السياسة تصميم يف احلق اجلديد اإلداري النمط هذا خالل من للدولة ويبقى
 اجلماعات تكون بينما املستقبلية، اجلزائرية للوجهة التجارية والعالمة النوعية الداعمة لرتقية التنموية والربامج املواتية والقانونية السياسية البيئة
 والشركاء. االقتصادينيالفاعلني  إىل السياحية للموارد املولدة واألنشطة املشاريع إسناد خالل من وحمليا جهويا أداة التنفيذ احمللية

 2 : السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط تنفيذ مراحل-1-1-3
 الزمين اجلدول وكذا التنظيمية، واإلجراءات : األجهزة التنظيمي، اإلطار حتدد طريق خارطة وفق مراحل عرب املخطط تنفيذ مير

 وهي: املراحل، ملختلف
 القيادة. هيكل المرحلة األولى: وضع-أ

 واملكلفني املهام، القطاعات، ورؤساء مدراء اهليئة، مدير تعيني على العمل يتم حيث املسار، يف األوىل اخلطوة مبثابة تكون
 ألجل: باملهام
 وحمتواه. أهدافه وشرح السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط تقدمي 

                                                           
شهادة املاجستري ، ختصص: تسويق اخلدمات، جامعة  لنيلحالة اجلزائر، مذكرة خترج -مروان صحراوي، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي-1

 .150، ص2012-2011تلمسان، اجلزائر، 
 .154ص مرجع سابق،حالة اجلزائر، -مروان صحراوي، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي-2
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 السياحة. لتنمية والوطنية اجلهوية )اجللسات السياحة يف املتعاملني من املستفيدين تنظيم 
 السياحة. يف الفاعلني أدوار توضيح 
 السياحية. للتهيئة التوجيهي املخطط إلجناز التقديري الربنامج حتديد  
 التهيئة. سري طريقة حتديد 

 مشروع. لكل العمل ورشات الثانية : تنظيم المرحلة-ب
 تسعى كما املناسبة، الطريقة العملية وحتديد حمدد، مشروع حول للعمل اخللية أعضاء كل مجع يف العمل ورشات هدف يتمثل

 خمتلف إىل التطرق إىل إضافة مشروع(، بكل العالقة هلا اليت والقطاعات املالية، اهلياكل العقارية، )الفروع اإلشكاليات خمتلف ملعاجلة
 اعتبارات مقاربات العمرانية، وترفيهية، سياحية جتهيزات اإلطعام، اإليواء، املثال: سبيل على تكون أن ميكن العالقة اليت ذات املوضوعات

 .وفقها املشاريع تكييف على العمل جيب اليت املستدامة، التنمية
 سياحي. قطب لكل وفقا االستراتيجية الثالثة: تعريف المرحلة-ج

 وهكذا قطبه، مستوى على املخطط تنفيذ مراحل بتحديد حملية مبهمة مكلف كل يقوم الثانية املرحلة يف حتديده مت ما على بناءا
 .به التكفل يتوىل الذي السياحي القطب ختص فقط اليت لكن الورشات، خمتلف حددهتا كما التدخل أولوية سيربز

 للمخطط. التشغيل قبل ما مرحلة الرابعة: إطالق المرحلة-د
 أجل من الفروع، خمتلف باملشروع وممثلي املعنيني احملليني الفاعلني األخرى، القطاعات ممثلي مع اتصايل اجتماع يف تتمثل

 املستثمرين عن البحث السياحية، السبعة األقطاب طرف من وتقييم وأداة املتابعة املرصد وضع يتم كما ومتابعتها، الدراسات يف الشروع
 .اإلجتماعيني واملهنيني وتنظيم الفروع واملطورين،

 . والمفاوضات الورشات أول الخامسة: إنطالق المرحلة-هـ
  قيود بأي ترتبط ال أصال واليت املوجود تأهيل بإعادة تتعلق اليت تلك إىل إضافة األولوية، ذات املشاريع هي األوىل الورشات

 األخرى املشاريع لتنفيذ الضرورية املفاوضات يف األوىل الشروع الورشات انطالق مبجرد املهام رؤساء على مثال(، ويتعني )كالعقار
 احملتملني(. الشركاء كافة على والتعرف التمويل، عن والبحث العقارات، اقتناء القطاعات األخرى، )إشراك التوجيهي للمخطط

 واإلتصال. للترقية إستراتيجية السادسة: وضع المرحلة-و
 اجلزائر، صورة وجتديد السفر( إلستعادة الثقة ووكاالت السياحي املهنيني )املتعامل إىل أوال اإلعالم يتوجه األوىل املرحلة يف

 .نوعية ذات سياحية بتنمية ضمانات وإعطاء
 اإلتصال وسائل حتديد حسب األسواق، واألهداف املستهدفة األسواق لتحديد متتالية مراحل على اإلسرتاتيجية تكون أن جيب

 .الفعالة
 . السياحة نوعية مخطط إطالق (PQT):السابعة المرحلة-ي

 السياحية الدواوين أصحاب املطاعم، إقامات(، خميمات، الفندقية )فنادق، املؤسسات مبعرفة السياحة نوعية خمطط جتسيد
 .تصنيفها على والعمل والناقلني، والسفر السياحة وكاالت احمللية،
 وعصرنتها، حتديث أجل من أو يعاد تصنيفها مصنفة وحدة 200 الفندقية احلظرية من ٪ 20 على السياحة نوعية خمطط عملية تشمل
 .التكوين خمطط يف والبدء قانوين، تصنيف خلق

 .SDAT 2005  للسياحة التوجيهي المخطط تنفيذ الثامنة: المرحلة-ز
 يف احملدد العمل خمططات باإلرتكاز على املرافقة اإلجراءات مبختلف املدعومة املشاريع إلجناز فيها شرع اليت احلركيات على جيب

 . والثالثة الثانية املرحلتني
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 طريقة ضبط وإعادة إلحصاء اإلختالالت املشاريع تقدم درجة على للوقوف أشهر ستة كل إجتماع عقد القيادة هيئة على يتعني كما
 .الضرورية العمل

 : السياحية للتهيئة التوجيهي للمخطط اإلستراتيجية األهداف-1-1-4
 :2015-2008األولى  للمرحلة المادية األهداف -أ

 جيب وعليه م، 2015 آفاق يف أجنيب سائح مليون 2,5ب  سياحية تدفقات إىل الوصول املخطط هذا خالل من اجلزائر تنوي
 .جودة عالية ذات منها سرير 75.000 سرير، 84.615 توفري

 باملعايري سرير 40.000 ب املتوقعة، اإلستيعاب قدرة نصف يقارب ما تشكل األولوية، ذات السياحية لألقطاب احملددة األهداف
 وغري )مباشر، شغل منصب  400.000 املتوسط، وتوفري املدى يف املتبقية سرير10.000و القصري، املدى يف منها 30.000 العاملية،

 .للتكوين بيداغوجي مقعد  91.600مباشر(، و
 :2015 -2008  األولى للمرحلة المالية األهداف - ب

 تقدر وخاصة عمومية إستثمارات األوىل، مرحلته يف حتقيقها السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط يسعى اليت األهداف تستوجب
 .أمريكي دوالر مليار  2,5بـــــ 

 أمريكي، دوالر 60.000 ب  جديد سرير خللق )الالزم املادي وغري املادي واخلاص، اإلمجايل))العمومي اإلستثمار يقدر
 املبلغ فإن وعليه .أمريكي دوالر 5.000 فتمثل  املادية غري أما اإلستشمارات مادية، إستثمارات عن عبارة منها أمريكي دوالر 55.000

 دوالر مليار 2.5 إمجالية قدرها إستثمارات يستوجب اإلمتياز ذات السياحية األقطاب مستوى على سرير  40.000ال إلجناز اإلمجايل
 . سنة لكل دوالر مليون 350 مبعدل م، 2015 غاية إىل أمريكي

 وغري )مادية 15%ب يقدر والذي السياحة قطاع يف اإلستثمارات إمجايل من العمومية اإلستثمارات لنسبة اإلعتيادي باملعدل األخذ ومع
 أجل تطوير من 2015و 2008 بني املمتدة الفرتة خالل دوالر مليون 75 قيمتة ما إنفاق يتوجب عليها العمومية السلطات فإن مادية(،
 1 .سنويا أمريكي دوالر مليون 54 مبلغ ميثل وهوما السبعة، السياحي اإلمتياز أقطاب

 السياحية القدرات خالل مضاعفة من تحقيقيها، السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط يسعى التي : األهداف( 01)الجدول رقم
 .2015و 2008بين  الممتدة الفترة في الجزائرية

 2015 2007 السنوات 
 2,5 1,7 عدد السياح باملليون

 )تتطلب التهيئة( 75000 )تتطلب التهيئة( 84869 عدد األسرة
 3% 1,7% نسبة املسامهة يف الناتج احمللي اخلام

 2000إلى  1500 250 (اإليرادات )مليون دوالر أمريكي

 400000 200000 مناصب الشغل 

 91600 51200 تكوين مقاعد بيداغوجية

 
 44املرجع: املرجع نفسه، ص 
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 األولوية: ذات المشاريع - ج
 

 يف: تتمثل دراسة هو حمل ما ومنها اجلاري إجنازه منها أولوية، ذات مشاريع السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط حدد
 األصناف. خمتلف من سرير 29.386 إىل هبا األسرة عدد يصل املشهورة، العاملية للسالسل تابعة فنادق 
 23  والعاملي. الوطين الطلب تلبية أجل من السياحي للتوسع أرضيات عدة ختصيص إىل باإلضافة لإلمتياز، سياحية قرية 
 والرفاهية. الصحة العالج، مراكز إىل إضافة والسياحية، البيئية واحلظائر التسلية، حدائق  
 شغل، منصب 8.000 إىل خلق باإلضافة سرير، 5.986 ستوفر لإلمتياز السياحية األقطاب يف سياحي مشروع 80 إطالق 

 : 02 اجلدول رقم يف هو موضح ما وفق مقسمة
 

 .لإلمتياز السياحية األقطاب في السياحية المشاريع توزيع : (02)جدول رقم 
 عدد المشاريع األقطاب السياحية لإلمتياز 

 23 شرق-الشمال

 32 وسط-الشمال

 18 غرب-الشمال

 04 شرق-اجلنوب

 02 اجلنوب غرب

 01 األهقار"اجلنوب الكبري "

 80 المجموع

Source :SDAT 2025, MATET 

 السياحية:: للتهيئة التوجيهي المخطط ديناميكيات-1-2
 يف السياحة إلنعاش السريع واملستدام الطريق تشكل ديناميكيات مخس على السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط مفهوم يقوم

 متوقعها، وحتسني التنافسية وقدرهتا جاذبيتها مضاعفة بغية اجلزائر وجهة وعالمة تثمني خالل من .الدولية الساحة إىل عودهتا ودعم اجلزائر
 خمطط وتطبيق املواقع املتوسطية، ومجال واحات أصالة إبراز فيها يُعتمد سياحية قرى حول وتنظيمها السياحية أقطاب اإلمتياز وإنشاء
 يقع الذي الفندق إسم غاية إىل القنصليات بإحدى التأشرية من منح بدءا الوطين، السياحي العرض امتياز ضمان بغية السيحية اجلودة

 اجلودة واإلنفتاح عايل مهين تكوين إدماج إىل إضافة واملطارات، كاملوانئ يف الدولية الدخول يف بوابات باإلستقبال مرورا اإلختيار عليه
 الشراكة ترقية عن فضال الصاعدة، العاملية مع التوجهات تتواكب جديدة سياحية خانة يف والتموقع واإلتصال اإلعالم تكنولوجيات على
إرضاء  وهي أال الغاية نفس توخي يف املتعاملني كافة مساعي تصب بأن وهذا الالزمة، يضمن الفعالية مبا اخلاص والقطاع العام القطاع بني

 يستحيل أنه ذلك معهم ثقة عالقات وتأطريهم وإقامة ومرافقتهم املستثمرين لدعم وواضحة بسيطة متويل خطة وضع وأخريا السائح،
 للسياحة: التوجيهي املخطط هبا جاء اليت اخلمسة للديناميكيات عرض يلي املتبادلة، وفيما الثقة اسرتجاع دون النمو إنعاش
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 الجزائر: وجهة مخطط-1-2-1
 افتقارها إىل إضافة واإلنغالق(، األمن، وانعدام الفوضى، )كصور السلبية والذهنيات التصورات من اجلزائر وجهة تعانيه ملا نظرا

 تنافسية سياحية وجهة لتكون وتثبيتها الصورة هذه لتقومي اإلسرتاتيجيات الالزمة إجياد عليها وجب لذلك الواسعة، الشهرة إىل باألساس
 .والنوعية واإلبتكار، باألصالة، تتميز كاملة
 : إىل يهدف اجلزائر وجهة خمطط فإن العموم وعلى
 اجلزائر. وجهة مسعة وتعزيز جديدة، صورة بناء  
 اجلزائر. لوجهة األساسية الصفات إبراز  
 فعالة وإتصال إعالم محالت تنظيم  
 واملنافسة اجلزائر، يف حاليا املتاح السياحي للعرض خاص حتليل صياغة 
 اجملاور احمليط عن التميز )أي "الوجهة إبتكارات /منتجات" الثنائيات وإجياد حتديد 
 السياح من املزيد جذب أجل من إستهداف إسرتاتيجية أفضل 
 السياحية التدفقات تزايد تدعم 
 التوصيات ترتجم اإلتصال لوكاالت اإلخبارية النشرات )إرسال جتارية إسرتاتيجية وضع  
 فعالة. تروجيية محلة خللق اإلسرتاتيجية 

 لإلمتياز: السياحية األقطاب مخطط-1-2-2
 األنشطة كالتسلية، بتجهيزات اإلقامة مزودة معينة جغرافية رقعة يف لإلمتياز السياحية القرى من تركيبة"هو السياحي القطب

 املنطق يدمج األبعاد، متعدد باإلستقاللية، ويتمتع السوق ويستجيب لطلب احمللية التنمية مشروع مع تعاون يف السياحية، والدورات
 أن اجلغرافية لرقعته ميكن كما السوق(، ومتطلبات التوقعات االعتبار بعني )األخذ والتجاري اإلقليمي، الثقايف، اإلجتماعي،

 : اآلتية األهداف حيقق سياحي،  كما توسع منطقة 205 على حاليا اجلزائر السياحي وحتوز للتوسع مناطق أوعدة منطقة  (ZET)تدمج
 املتوازنة. والتنمية األقاليم، استمرارية اجلاذبية، التنافسية تسهيل  
 وصحية عالجية سياحة الصحراوية، سياحة واألعمال، املدن سياحة شاطئية، سياحة تطوير  
 ،قطب سياحي. كل مليزات وفقا اخلاصة، الطبقات سياحة وتعبدية، الثقافية سياحة وترفيهية 
 األقطاب. خمتلف يف واإلقتصادية اإلجتماعية األنشطة وبتكامل السياحية، املركبات ملختلف جيد بربط السماح 
 اجلديدة. اجلزائر الوجهة وعالمة صورة امتياز ضمان  
 التهيئة عمليات يف احملليني السكان إشراك. 

 1 السياحية: النوعية مخطط -1-2-3
 العرض نوعية تطوير إىل يرميالسياحية  النوعية خمطط فإن ولذا الكبرية، السياحية الدول يف ضروريا مطلبا اليوم النوعية أصبحت

 يف السياحية املنتجات تطور مع متاشيا واإلتصال اإلعالم يدمج تكنولوجيات كما والتعليم، التكوين على فهويرتكز الوطين، السياحي
 إىل: هتدف هذه احلركية فإن وعليه .العامل
 النهج حصيلة ميثل ما ،"السياحية النوعية"نوعها  من فريدة جتارية عالمة إلقامة الطموح مع السياحية للنوعية خمطط يف الشروع 

 .النوعي
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 وخارجها. اجلزائر يف تروجيه وتشجيع السياحي والعرض النوعية حتسني إىل اجلاد السعي 
 اجلزائرية السياحية الوجهة وترويج تأهيل إلعادة ديناميكية بعث. 
 يف: دور له يكون املطلوبتني، أن واملهنية املثالية خالل من السياحية، النوعية ملخطط اجليدة املمارسة عن ويرتتب 
 السياحي. العرض وضوح وتنمية النوعية حتسني 
 للمهنيني. جديدة رؤية منح 
 النوعية. وبإجراءات إطار ضمن العمل على السياحي القطاع يف املتعاملني حث 
 نوعية. ذات كوجهة وتروجيها اجلزائر صورة نشر 
 العاملية. السياحية الوجهات بني ممتاز موقع على احليازة 

 هم: شركاء، منه بأربعة األوىل املرحلة تنفيذ يتعلق حيث الشريكة، املؤسسات على السياحية النوعية خمطط يعتمد
 تصنيفه. أو يعاد مصنف فندق 200 الفندقية احلظرية من الكربى احلصة 
 الفاخر. اإلطعام 
 والسفر. السياحة وكاالت 
 احمللية. السياحية الفرق 
 إلتزاماته. وحتديد السياحة نوعية خمطط هنج أهداف عن اإلعالن 
 النظافة املواقع، مراقبة العمال،، كفاءة الشخصي، اإلستقبال واإلتصال، اإلعالم خالل: من باملخطط املهنيني إلتزامات تقييم 

 احمللي. املورد تثمني والصيانة،
 النوعية. بنهج تلتزم اليت املؤسسات مع "السياحة نوعية" الرتخيص إتفاقات إبرام  
 خمطط يف املسطرة املادية والنقدية لألهداف فلإلستجابة للنوعية، السياحي املخطط يف زاوية حجر التدريب ويعترب هذا 

 ضروريا. أمرا البشري املورد تكوين أصبح ، 2025األعمال
 : الخاصة – العمومية الشراكة مخطط -1-2-4

 مصارف، االستقبال، واخلاص كالنقل، العام القطاعني يف العوامل من العديد لتداخل حمصلة ذاته حبد السياحي املنتج يعترب
 وهي املستحيل، باألمر واخلاص العمومي القطاع بني عن شراكة بعيدا للسياحة دائمة تنمية حتقيق عن احلديث جيعل ما وغريها،...

 لإلستجابة بفاعلية السياحية التنمية خمطط ضمن دورمها إطار يف سواء حد على واخلاص العام وحترك القطاعني بعمل تبدأ اليت العملية
 . واألرباح املوارد، األخطار، تقسيم طريق عن عالية، تنافسية ذات نوعية منتجات خالل من السياحي للطلب

 السياحة: تمويل مخطط -1-2-5
 عوائد ذات وكوهنا من جهة ضخمة إستثمارات تتطلب ثقيلة صناعة لكوهنا السياحية قطاع خصوصية االعتبار بعني أخذا

 دعم خالل من الصعبة املعادلة هذه ملعاجلة اخلامسة باحلركية السياحة جاء لتهيئة التوجيهي املخطط فان أخرى جهة من بطيئة استثمارية
 .للتمويل خمطط خالل من املرقي )املستثمر(،أواملطور الشريك ومرافقة

 تتمثل مشاريعهم( تقدم عن مراحل النظر )بغض واخلواص العموميني املقاولني احتياجات فإن السياحية، التهيئة ملخطط فوفقا
 : هي أساسية مطالب مخسة يف باألساس
 احلدوث. ممكنة خاصة للمخاطر، وعميقة جادة دراسة  
 االستغالل. عتاد واقتناء والتوسع، التأهيل، إعادة ألشغال النوعية خمطط متويل  
 احلديثة. والتقنيات املناهج وفق التكوين ضرورة  
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 مكلفة. أدوات تعترب واليت والرتقية التسويق اإلتصال، وسائل واإلتصال، اإلعالم بتكنولوجيا التزويد متويل 
 1 .نوعيني عمال وتكوين جذب ضرورة 

 السياحية: الجزائر وجهة تسويق خطة-1-2-6
 الوعي زيادة خالل من كمركز سياحي، اجلزائر صورة تعزيز إىل السياحية التهيئة خمطط هبا جاء اليت التسويقية اجلهود هتدف

 من بالضرورة تكون واليت والدولية، احمللية السياحية األسواق كافة عرب يف اجلزائر السياحية واملنتجات للمناطق وجذابة شاملة صورة وإبراز
 .واإلتصال الرتويج على تعتمد حمكمة تسويقية تنفيذ إسرتاتيجية خالل

 ومبادئها: التسويقية اإلستراتيجية صياغة -1-2-7
 وهادفة، فعالة تسويقية بناء إسرتاتيجية على بالضرورة يعتمد أن بد ال كاملة سياحية وجهة لتكون اجلزائرية الصورة ترقية عملية إن
 عناصر ثالث خالل من هذا ويتم ، 2025السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط : يف املعتمدة اجلديدة السياحية والسياسة تتماشى
  هي أساسية،
 والطلب. العرض خالل من السوق على دراسة تستند تسويقية: إسرتاتيجية صياغة  
 األولوية. ذات املستهدفة األسواق حتديد  
 األسواق. شىت يف التسويق أهداف حتديد 
 أسواق./منتجات الثنائيات حتديد  
 األسواق خمتلف يف التجارية اإلسرتاتيجيات تعريف. 
 التسويقية  اخلطة تنفيذ 

 الجديدة: التسويقية اإلستراتيجية أهداف-أ
 إىل: ذكره سبق ما خالل من اجلزائرية السياحية للوجهة التسويقية اجلهود هتدف

 خالل من الوطين، اإلقتصاد يف السياحة إسهام قدرة تطوير : 
 واألداء. التنافسية القدرة رفع  
 اإلجتماعي. واإلنصاف العدالة  
 الوطنيني. والرتاث باهلوية اإلرتقاء  
 والدولية احمللية الشراكة خلق. 
 واملتوسطي املغاريب الفضاء يف منارة اجلزائر وجهة جعل 
 إخل....اجلذابة واملواقع الرتاث، كالصحراء، للجزائر: التنافسية السمات حتريك 
 سياحية. كوجهة للبلد العامة اجلاذبية تنشيط  
 اجلمهور. لدى الغائبة الثقة إستعادة  
 واحملليني منهم اخلارجيني العمالء جلميع اجلزائر حول قيمة ذات إجيابية صورة خلق. 
 حمددة وأسواق قنوات يف واإلختصاص التموقع 
 املتاح. الطلب مع للعرض اجليد والتكييف حمددة، إختصاصات يف العمل 
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 لتوقعاهتم )وفقا املستهلكني  دوافع تطور وحتليل السوق، قطاعات معرفة خالل من املستهدفني العمالء فئات تقسيم 
 السياحية(. البالد وإمكانيات

 للتميز السياحية األقطاب ظهور تشجيع 
 التسويقية: اإلستراتيجية قبل من المستهدفة السياحية األسواق-ب

 فإن املناطق، خمتلف اجلزائر من إىل الوافدين السياح بعدد املتعلقة اإلحصائيات وحتليل السياحي السوق دراسة على بناءا
 السياح من فئات مخسة تشمل سياحية، أسواق ثالث خدمة على يركز : اإلسرتاتيجية هذه خالل من السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط

 : هي
 خارجه. واملقيمني الوطن داخل املقيمني اجلزائريني كل على حيتوي :الداخلية السوق

 وأملانيا. إيطاليا، إسبانيا، :فرنسا، ك القريبة التقليدية األسواق متثل :األولوية ذات األسواق
 .وأملانيا بريطانيا، دول: يف املتمثلة الواعدة األسواق
 اخلليج. ودول األمريكية املتحدة الواليات كندا، روسيا، اليابان، الصني، :البعيدة األسواق

 ترقيتها: الواجب السياحية المنتجات-ج
 دوافع نفس إىل متيل املواطنني اجلزائريني لدى السياحة دوافع فإن للجزائر، سياحية املؤهالت اإلعتبار بعني األخذ على زيادة

 اجلزائرية الوجهة زبائن وكذا الوطين السياحي العرض تنويع بغية املنتجات السياحية من جمموعة ترقية على العمل يتطلب وهوما األجانب،
 السياحية األسواق اليت تعرفها املفاجئة التغريات ملواجهة ومرونته فاعليته تعزيز ضرورة مع هشاشته، وعدم النشاط السياحي قوة لضمان
 يف: غالبا املنتجات هذه تتمثل العاملية،

 مالية إىل موارد تؤدي كبرية تدفقات وتعرف العامل، يف شيوعا السياحة أنواع أهم من الشاطئية السياحة تعتربالشاطئية:  السياحة -أ
 الشاطئية. السياحية تنمية مقومات كل كوهنا متلك اجلزائرية للسياحة الفقري العمود يكون أن ميكنه السياحي املنتوج وهذا هائلة،

 حني آلخر من تشهد واليت الصحراوية، السياحة ذكر دون اجلزائر يف سياحي منتج عن احلديث ميكن الالصحراوية:  السياحة - ب
 منتج وأهنا سيما السنة هناية أعياد خالل ال سيما سنة، كل من ومارس ديسمرب شهري بني املمتدة الفرتة يف األجانب السياح بعض توافد

 .بلداهنم يف غائب
 خالل من ضرورة حتمية السياحة من النوع هذا ترقية جتعل املعدنية، احلمامات من كبري عدد على اجلزائر توفرالمعدنية:  السياحة - ج

 نشاطها من يزيد بشكل وعصرنتها املعدنية صورة احلمامات وحتسني حتديث على فضال احلمامات تلك من قريبة إيواء طاقات إنشاء
 . العامل أحناء كل واألجانب من احملليني، للسياح مزار وجيعلها

 السياحة حنو تتجه املستقبلية للسياحة امليول أن بينت للسياحة العاملية املنظمة أجنزهتا اليت املستقبلية الدراسات إنالثقافية:  السياحة-د
 املؤسسات يلزم ذلك كل القدمية، واحلضارات الشعوب عادات وتقاليد على والتعرف والثقافية التارخيية املعامل زيارة خالل من الثقافية

 .والتارخيية الثقافية السياحية املواقع على ترقية تعمل اجلزائرية السياحية
 سيما بالقطب املؤمترات سياحة لرتقية اجلزائرية احلكومة خططت السياحية األقطاب تكوين إطار يفوالمؤتمرات:  األعمال سياحة-و

 وكلها غرب،–ومشال وسط،–مشال املمتاز والقطب السياحي الساحليتني، وسكيكدة عنابة بوالييت وباخلصوص شرق-مشال السياحي
 عليها. طائلة أموال من السياحة هذه تدره ملا وذلك األعمال سياحة املؤمترات أو سياحة حمل تكون أن ميكن أقطاب
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 الرياضية: السياحة - ه
 مث ومن حضورها أو الرياضية يف التظاهرات املشاركة أجل من برحالت تقوم جيعلها مما اجلماهري قلوب على مؤثر عنصر الرياضة أصبحت

 ودولية وإقليمية وجهوية حملية رياضية دورات تنظيم من متكنها رياضية لبناء منشآت اجلهود قصارى تبذل أن اجلزائرية الدولة على وجب
 .الوطين اإلقتصاد بالفائدة على تعود

 التسويقية: اإلستراتيجية تتضمنها التي الخطط-د
 املهنيني من كل على اإلتصالية والرتوجيية  جهودها السياحة للتهيئة التوجيهي املخطط هبا جاء اليت التسويق إسرتاتيجية تركز

 األسواق وخصوصيات طبيعة مع يتوافق برنامج خالل من ذاهتم حبد إىل السياح إضافة املختلفة، اإلعالم ووسائل القطاع، يف الفاعلني
 املستهدفة.

 بالقطاع النهوض جهوده دعم شأنها من التي والتوجيهات السياحية، للتهيئة التوجيهي للمخطط األولية الفرع الثاني: النتائج
 1 الجزائري: السياحي

 النهوض يف السياسية يعكس الرغبة هاما مرجعيا إطارا تعد كانت وإن اجلزائر، يف السياحة لقطاع اجلديدة التنموية اإلسرتاتيجية
 السلبية النقاط اإلعتبار بعني آخذة املقبلة، السنوات خالل البالد السياحة يف لتطوير العريضة اخلطوط ورسم صياغة خالل من بالقطاع،

 احملققة أن النتائج إىل العامل، يف نادرة سياحية مناطق من به تزخر ما رغم السياحية، التدفقات نقص من اجلزائر تعاين جعلت اليت الكثرية
 معاملها معظم بقيت حيث نظريا، اإلسرتاتيجية تصبوا إليها اليت التطلعات مستوى إىل تسموا وال حمتشمة جد تبقى الواقع أرض على

 زالت ال اليت مشاريع إنطالق عن اإلعالن يف واإلرجتالية القطاع يعيشها اليت الفوضى األحيان حالة غالب يف وتعكس اآلن، حلد جمهولة
 .تراوح مكاهنا

 السياحية: التهيئة-1-3-1
 اجلهود بتظافر إال يكون ال "العامل يف زيارة األكثر البلدان بني من" وضعية إىل "العامل بلدان أمجل" وضعية من باجلزائر اخلروج 

 العمل. واإلصرار يف اإلخالص من الكثري مع واجلماعية الفردية
 كل إحصاء أجل من والية كل مستوى على احمللي السياحية للتهيئة التوجيهي مبخطط املتعلقة الدراسات إلهناء اإلسراع ضرورة 

 املناطق. تلك أصالة يعكس سياحيا منتجا هتيئتها لتصبح على والعمل احمللية السياحية املناطق
 إلحتياجات بالضرورة تستجيب أن شأهنا  من واليت العاملية، إىل ترتقي أمناط وفق الواليات شىت ضمن القطاعية اخلطط صياغة 

 احمللية. واخلصوصيات لألولويات احملدد السياحية للتهيئة التوجيهي توجه املخطط نفس ضمن السياحية احمللي املواطن
 السياحية الربامج إطالق بواسطة رغباته، حتقيق خالل من عليه، احلفاظ على والسعي السياحية اجلزائري املواطن طموح مراعاة 

 .العطل وفرتات دخله، ملستويات املالئمة
 روح التطوع، الصرامة،" شعار حتت  العايل املستوى يف اإلداريني خاصة الفاعلني الشركاء كل قبل من واجلاد املشرتك العمل 

 ."التنبؤ املبادرة،
 املباشرة وغري املباشرة الصلة ذات القطاعات مع الدائمة والتشاور اإلتصال قنوات وبناء املستدمية العالقات إحداث على العمل 

 السياحة. بقطاع
 بالسياحة للنهوض موحدة برؤية احمللية  واجلماعات اجلمعوية، واحلركات والفندقيني، واألسفار، السياحة وكاالت عمل ضرورة 

 حمليا.

                                                           
 .175ص مرجع سابق،حالة اجلزائر، -مروان صحراوي، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي-1
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 الدويل الصعيد على منافسة احمللية،  املستويات على للثروة مولد فعال سياحي نشاط بروز يف لتساهم التقليدية الصناعات حتفيز 
 والفاعلني احملليني. املتعاملني بني مجاعي تشاوري إطار يف

 ودعمه، مرافقته إىل إضافة السياحي، املرقي  يصادفها أن ميكن اليت واملشاكل العراقيل كافة وإزالة السياحي باإلستثمار اإلهتمام 
 يف املستقبل. جدد مستثمرين وجذب عليه احلفاظ بغية

 اجلودة مستويات حتسني لضمان  الدائم، بالشكل القطاع يف الفاعلني املهنيني نشاطات ومتابعة مراقبة على العمل ضرورة 
 الفعالية. مستويات شأنه رفع من ما املرضية، للمعايري وفقا األداء يف والنوعية

 الدورية. والتفقد املراقبة وعمليات اليقظة خالل من السياحي العقار على احلفاظ ضرورة  
 ومرافقتهم. واحلرفيني املهنيني كل إىل الدعم وتقدمي والتشاور اإلستماع مع اجلواري، العمل تكثيف 
 الطاقات كل جتنيد وكذا وحتفيز تدعيم  أجل من السياحة قطاع ومهين فاعلي مع والوطنية واجلهوية احمللية الدورية تاللقاءا 

 اجلزائر. يف بعث السياحة وإعادة التحدي لرفع املتاحة والعوامل
 األخطاء وتصحيح املسجلة النقائص لتدارك الوالئيني للمدراء والتعليمات التوجيهات إعطاء شأهنا من اليت التقيمية اللقاءات 

 .السياحية التنمية مسار تعرتض اليت الصعوبات لتخطي
 يف أن العملية كون ومستحيلة، صعبة للسياحة الوطين للديوان املوكلة اجلزائرية للسياحة الرتويج مهمة تبقىالسياحي:  الترويج-1-3-2

 أوتصحيح ذهنية صورة خلق شأنه من الذي ومميزاهتا، السياحية اجلزائرية بالوجهة اخلارجي العام والرأي احملليني للمواطنني إقناع هي األساس
 .يزورها جتعله اجلزائر معني عن مجهور لدى خاطئة صورة

 بعيدة تبقى اليت احملتشمة من األنشطة مبجموعة سابقة فرتات يف للسياحة الوطين للديوان الرتوجيية النشاطات إختصرت وقد
 تلك أغلب متثلت اجلزائرية، السياحية وحنواملقاصد يف السياحي الطلب شأهنا حتريك من اليت الالزمة الرتوجيية الكثافة مستوى عن متاما

 واألنشطةيف: اجلهود
 . الوطين املستوى على للجزائر السياحية املعامل تربزان سياحيتني خريطتني إجناز اجملال هذا يف مت :السياحية الخرائط
 .السياحية  خاص بالوكاالت والثاين الوطين، املستوى على خاصبالفنادق األول دليلني إجناز :الدالئل

 اهلقار " ،"األحاسيس تعبري... اجلزائري الساحل" ك خمتلفة عناوين حتمل والعربية الفرنسية باللغة الكتب من جمموعة طبع مت :الكتيبات
 .وغريها .... ،"الصحراء بوابة... الواحات"، و" الطمأنينة من عامل ... والطاسيلي

 .لغرض الزيارة حتفيز حمل وجتعله مجاهلا يف  تزيد بطريقة مصورة اجلزائرية السياحية املواقع من جمموعة تتضمن :األقراص المضغوطة
 .منهم اجلانب للسياح خاصة اجلزائر  عن الصور من متواضعة جمموعة يقدم الذي االنرتنت شبكة على للديوان الرمسي املوقع

 السياحي، املنتج وتطوير السياحة إىل النهوضبقطاع اهلادفة للسياحة الوطين الديوان إسرتاتيجة ضمن :الثقافية والتظاهرات اإلحتفاالت
 .العاملي املستوى على وحىت الوطين الرتاب على املقامة األعياد والتظاهرات يف املشاركة على حيرص الديوان

 لفائدة حسابه على إستكشافية برحالت للسياحية الوطين الديوان يقوم للجزائر السياحية املقومات إبراز إطار يف :اإلستكشافية الرحالت
 سيما األجانب الفاعلني وخمتلف السياحية اجلمعيات على فضال السياحة يف متخصصني صحفيني وباحثني من السياحيني املتعاملني

 .ترقيتها الديوان ينوي اليت السياحية املواقع أهم لزيارة منهم،
 مباشرة بطريقة ويتعامل الواجهة يف ليكون اجلزائرية،  السياحية للوجهة مُمثال للسياحة الوطين الديوان شارك حيث :والمعارض الصالونات

 .اجلزائري السياحي السوق إبراز يف بالعملية اإلتصالية، املقصود اجلمهور مع
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 السياحية: الثقافة-1-3-3
 كل تتفق والذي اجملتمع اجلزائري، يف البشري العنصر هتمل أن كالسياحة بقطاع للنهوض الساعية اجلهود من ألي ميكن ال

 بطبيعة واملتعلقة ذكرها سبق تارخيية ألسباب ذلك يرجع ختدم القطاع، سياحية لثقافة يفتقر عنصر أنه املتخصصة النظر ووجهات األفكار
فجعل  وغازها ببرتوهلا غنية البالد أن منطلق من إقتصادي، كمورد السياحة لقطاع كافيا اهتماما يولمل  الذي السابق، السياسي النظام

 .اهتماماته آخر يف السياحة
  : السياحي االستثمار ترقية-1-3-4

 : التالية النقاط خالل من ذلك ويكون
 السياحي العقار هتيئة : 

 العقار يتشكل " أنه السياحية واملواقع التوسع مبناطق 03 املتعلق 2003.02.17 يف املؤرخ  03- 03القانون من 20 املادة يف جاء فقد
 وتلك واخلاصة العمومية لألمالك التابعة األرضي ويضم السياحية التهيئة خمطط يف الغرض هلذا احملددة األرضي من للبناء القابل السياحي

 " للخواص التابعة
 السياحية املشاريع متويل : 

 فضال كثرية أموال ورؤوس كبري جهد من يتطلبه وما السياحي القطاع يف االستثمار خصوصية مراعاة مع التمويل طريق عن ذلك ويتم
 : التالية املزايا النقاط من تستفيد أن البد السياحية املشاريع متويل جتعل اخلصائص هذه كل ، طويل لوقت استغراقه على

 وبتصميمات إسرتاجتية مواقع يف إنشائها قصد ألموال طائلة السياحية املشاريع حلاجة تبعا طويلة وملدة كبرية مببالغ قروض منح 
 .السواح استقطاب متكنها من مجالية صبغة ذات

 السياحي اجملال يف االستثمار يشجع أن شأنه من مما مستوياهتا أدىن إىل القروض فوائد ختفيض . 
 الرسوم والضرائب. ختفيضات سيما السياحية املشاريع يف االستثمار دعم عملية تنويع 
 -2 السياحية المنشآت تأهيل وإعادة دعم : 

 على سواء السياحية املنشآت تأهيل إعادة العمومية السلطات من يتطلب إذ ، السياحية اإليواء قدرات ورفع حتسني أجل من وذلك
 الطرق وفق اخلاص يتلقاه دعم مقابل سياحية منشآت إنشاء يف األولوية له تعطى أن جيب الذي اخلاص القطاع أو العام القطاع مستوى
 . السياحي االستثمار ترقية يف إليها املشار
 -3 السياحة ميدان في التكوين دعم : 
 اإلطارات تكوين مدارس إنشاء خالل من وذلك السياحي التكوين ، السياحة تنمية قصد هبا االهتمام الواجب الوسائل من
 . اجلزائري السياحي السوق إبراز يف مسامهتها على فضال علمية بطرق تستغل جيعلها مبا السياحية اهلياكل بتسيري تعىن السياحية
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 الجزائر في الفندقية المطلب الثاني: الحظيرة
 عن تعرب ألهنا وذلك معني، بلد يف السياحي القطاع تقدم مدى ميكن قياس بواسطتها اليت املؤشرات أحد الفندقية الطاقة تعد

 املنطقة قدرة متثل وكذلك لكوهنا املضيفة، السياحية الدولة إىل القادمني السياح الستقبال املعدة املؤسسات االستيعابية ملختلف القدرة
 السياحي الفندقي التسويقي املزيج بتحضري تقوم عامة بصفة الفنادق أن هلا، حيث املصاحبة السياحية والتطورات السياح امتصاص على

 تقوم كما ناحية، من السياحية املستهدفة، املنطقة إىل جذهبم وبالتايل السياحية ورغباهتم حاجاهتم يالئم الذي بالشكل املناسب للسياح
 إىل ليصل ذلك يتعدى قد األمر أن بل هبا، هتتم اليت وباملواقع هبا واملطبوعات اخلاصة النشرات وتوزيع بطباعة أخرى، ناحية من الفنادق
 الدوري اإلعالن
 .أنواعهم مبختلف السياح هبدف استقطاب وذلك واملؤمترات، والندوات السياحية واملعارض اإلعالن وسائل خمتلف يف واملربمج

 الفرع األول: الحظيرة الفندقية في الجزائر.
 إليواء قدراهتا متثل فهي إلمكانياهتا السياحية، املكونة العناصر أهم من اإلستيعابية، وطاقاهتا ما لدولة الفندقية احلظرية تعترب

 .البلد هلذا السياحي القطاع وتطور تقدم مدى قياس خالله من ميكن مؤشرا هاما تعترب وعليه سياحي، كمقصد إليها السياحية التدفقات
 خالل سرير 96497 ب درت اإلستيعابيةطاقتها  وحدة، 1232 من مكونة فندقية حظرية م 2012 سنة هناية حىت اجلزائر امتلكت وقد

 يف الفنادق لعدد والبطيء النسيب التطور  اجلدول ويعرض .املتاحة األسرة إمجايل عدد من  69,2% قاربت إستعمال بنسبة السنة، نفس
 .م 2012و م 2006 بني املمتدة الفرتة خالل اإلستيعابية وقدرهتا اجلزائر

 2012-2006  اإلستيعابية للفترة وقدراتها الجزائر في الفندقية : الحظيرة(03 )رقم جدول
 السنوات

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134 الفنادق 

 96497 737 92 377 92 86383 85876 85000 84869 عدد األسرة

 / 82,2 70,2 69,20 68 67 68,20 %نسبة إستعمال األسرة

 . 2012 نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان باألرقام، المصدر: الجزائر 
  



 دور التسويق في تنمية القطاع السياحي في الجزائر                                   الفصل الثاني:                

 

 

 

74 

 2012-2006 الجزائر للفترة في : عدد الفنادق(01)رقم الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .2012-2006: عدد األسرة في الفنادق الجزائرية للفترة 12-02شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2012 نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان ،المرجع: من اعداد الطالبة باالعتماد على
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 أنواع الحظائر الفندقية وقدراتها:-1-1
 مايلي: حسب اجلزائر يف اإلستيعابية وقدراهتا احلظرية تتوزع

 : القانونية ملكيتها حسب اإليوائية وطاقتها الفنادق توزيع-1-1-1
يعادل  ما أي فندق  208بـ  2012سنة  حىت قدرت واليت الدولة، إىل ملكيتها تعود اليت الفنادق يف تتمثل : العمومي القطاع فنادق -أ

 .السنة نفس خالل اإليواء طاقات إمجايل من 25% ما يعادل سرير 22226 ب تقدر استيعاب بطاقة احلظرية، جمموع من%8
 م 2012 سنة سرير 61000 واليت بلغت اخلاص القطاع إىل ملكيتها تعود اليت اإليواء طاقات يف يتمثل الخاص: القطاع فنادق - ب
 منو مبعدل قفزة حمققة احلظرية، من 87%تشكل فندقية وحدة  998على موزعة السنة لنفس الطاقات إمجايل من  71% يعادل ما أي

 السياحية اخلاصة االستثمارات حجم وكذلك جهة، من اخلوصصة برنامج إىل ذلك يف السبب ويرجع ، 2006بسنة  مقارنة  %76,42
 .العمومي بالقطاع مقارنة

 باألساس وهي بلديات، واليات، دوائر، من احمللية للجماعات التابعة اإليواء مؤسسات يف تتمثل المحلية: الجماعات فنادق - ج
 3% بنسبة سرير 2650 يقارب ما 2012 سنة هبا اإليواء قدرت طاقات وقد العام، القطاع بفنادق مقارنة ضعيف تصنيف ذات فنادق

 .الكلية احلظرية حجم من 5% متثل إيواء مؤسسة 59 على اإلستيعاب موزعة قدرات إمجايل من
  لفرتة يف القانونية ملكيتها اإلستيعابية حسب وقدراهتا الفندقية احلظرية وحدات عدد تطور املواليني 16و15 اجلدولني يوضح

2006-2012. 
 

 .2012-2006  الفترة في القانونية الملكية حسب الفنادق توزيع :(04 (رقم جدول
 السنوات

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 القطاع

 208 201 195 92 90 83 104 العمومي

 947 912 887 1002 998 998 984 اخلاص

 77 71 70 57 59 59 46 اجلماعات احمللية

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134 المجموع

 

Source : Annuaire Statistique De L’Algérie, ONS, Edition 2012. 
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 .2012-2006الفترة  في القانونية الملكية حسب الفنادق توزيع : 02 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .   Annuaire Statistique De L’Algérie, ONS, Edition 2012 المرجع: من اعداد الطالبة باالعتماد على

 
 
 

 2012-2002: توزيع طاقات اإليواء حسب الملكية القانونية في الفترة (05)الجدول رقم 
 السنوات
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 القطاع

 16292 15682 15597 6905 22226 21453 21453 21483 20485 25650 23541 العمومي

 74174 71155 71184 75200 61000 60373 60683 58622 58475 47140 44343 اخلاص

 6031 5539 5596 4278 2650 2650 2733 2733 3064 4683 4683 اجلماعات احمللية

 96497 92737 92377 86383 87876 85000 84869 82808 82024 77473 72567 المجموع

 .   Annuaire Statistique De L’Algérie, ONS, Edition 2012 المرجع: من اعداد الطالبة باالعتماد على
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 .2012-2002: توزيع طاقات اإليواء حسب الملكية القانونية في الفترة (03)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .   Annuaire Statistique De L’Algérie, ONS, Edition 2012 المرجع: من اعداد الطالبة باالعتماد على

 
 
 : السياحي المنتج نوع حسب اإليوائية وطاقتها الفنادق توزيع-1-1-2

 إىل 2007 من املمتدة الفرتة يف املنتج السياحي نوع حسب اجلزائر يف الفندقية احلظرية توزيع لتطور املوضح  6اجلدول معطيات حسب
 فنادق صحراوية،13,64%  حضرية، فنادق 69,5% النحو التايل على %كثافتها  حسب الفنادق ترتيب ، ميكن2012 غاية 

 .مناخية فنادق 1,47% محوية، فنادق3,04% شاطئية،  فنادق %12,25
 .2012-2007  للفترة السياحي المنتج نوع حسب اإليواء طاقات توزيع :(06) رقم الجدول

 السنوات
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 القطاع

 606 784 784 801 758 754 حضري

 400 284 252 141 177 174 شاطئ

 147 57 57 157 161 161 صحراوي

 65 45 45 35 34 34 محام معدين

 14 14 14 17 17 17 مناخي

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 إجمالي

 .2012لسنة   نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان المصدر:
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 .2012-2007 للفترة السياحي المنتج نوع حسب اإليواء طاقات توزيع :(06)الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012 لسنة نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان المصدر:
 
 

 مبعدالت والشاطئية(، السياحية )احلضرية املنتجات من نوعني يف أساسا تركزت اإليواء طاقات فان 06للجدول ووفقا أنه غري
 يشكل لكونه اجلزائرية الدولة عليه تراهن الذي السياحي املنتج من هذا النوع أمهية من بالرغم الثالثة املرتبة يف الصحراوي يليها مث أكرب

 كمايلي: املعيار هلذا وفقا اإليواء طاقات توزعت وقد .املستقبل اجلزائرية يف السياحة دعامة
 ، 2012 سنة سرير  44905بـ قدر إمجايل حجم سجل حيث ملحوظا تطورا احلضرية اإليواء طاقت سجلت :الحضري المنتج -أ

 .2007 بسنة مقارنة 45,66%بـــــ  قدرت منو معتربة قفزة بذلك حمققا
 مبعدل أي سرير  4397حجم  بفارق ملموسا تطورا األخرى هي 2012 سنة اإليواء طاقات فيه سجلت :الشاطئي المنتج-ب

 .1,2%  اجملال يف حمصورة 2012و 2007للفرتة   2,8%النمو جزئيا بــــــ  نسبة ثبات مع وهذا ،2007بسنة  مقارنة  %22,65
 طاقات جمموع من 13.48%بنسبة  سرير، 11649 ال حجم 2012 سنة فيه اإليواء طاقات بلغت لقد الصحراوي: المنتج-ج

 .0,8%حيث بلغت  2010-2007لنسبته )شبه إستقرار( للفرتة  جزئي   ثبات   مع ، 2007 حىت تطورا حققت حيث اإليواء
 بسنة مقارنة 2012 سنة 39.31%الرتاجع  نسبة بلغت حيث لفرتة ملحوظا اخنفاضا اإليواء طاقات حققت لقد المناخي: المنتج-د

 .اإليواء طاقات إمجايل من  1.46 %قدرت ب إمجالية تراجع نسبة بذلك حمققة ،2007 األساس
 سرير، 1528 أي ما يعادل  2012-2007  الفرتة خالل 23.74  %ب قدر ملموسا تراجعا هواآلخر حقق لقد المعدني: المنتج -و

 .اإليواء طاقات إمجايل من 4 %ب يقدر إمجاليا تراجعا بذلك حمققة
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 .2012-2002  للفترة السياحي المنتج نوع حسب اإليواء طاقات توزيع : (7)رقم  الجدول
 السنوات
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المنتج

 47508 52445 52085 44905 44700 44592 44561 42628 48680 35204 43224 حضري

 31238 31322 31322 23804 23500 23248 23148 23148 21770 26034 19308 شاطئ

 11548 3770 3770 11649 11639 11639 11693 11511 4431 8105 3214 صحراوي

 095 5 4111 4111 4906 4918 4608 4608 4608 5742 6905 5236 معدين

 108 1 1089 1089 1119 1119 913 913 913 1411 1125 1385 مناخي

 96497 92737 92377 86383 87876 85000 84869 82808 82034 77437 72473 إجمالي

Source : Annuaire Statistique De L’Algérie , ONS, édition 2012. 

 

 .2012-2002 للفترة السياحي المنتج نوع حسب اإليواء طاقات توزيع : (04)رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Annuaire Statistique De L’Algérie , ONS, édition 2012. 

 
 تصنيفها: درجة حسب اإليوائية وطاقتها الفنادق توزيع-1-1-3

 وفقا مقسمة ،32%يتجاوز  مل 2012 سنة غاية إىل هبا املصنفة الفنادق نسبة أن إال اجلزائر، متتلكها اليت الفندقية الطاقة رغم
 إىل:  2012 سنة غاية إىل 2007 من املمتدة الفرتة يف التابعة هلا واملؤسسات الفنادق توزيع لتطور املوضح  8للجدول
 51  الفندقية. احلظرية إمجايل 4,14%بنسبة  جنوم، مخسة فندق 
 19 الفندقية. احلظرية إمجايل من  1,54% بنسبة جنوم، أربعة فندق 
 50 الفندقية. احلظرية إمجايل من  4,06%بنسبة جنوم، ثالثة فندق 
 34 الفندقية. احلظرية إمجايل من 2,76% بنسبة جنمتني، فندق 
 81 الفندقية. احلظرية إمجايل من 6,57%بنسبة واحدة، جنمة فندق 
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 الغالب يف 79,30%وهي  القائمة بنسبة الفندقية احلظرية من األعظم السواد لتمثل مصنفة، غري الباقية فندقية وحدة 977 ال بينما
 منهم، املغرتبني خاصة أوروبا من للجزائر الزائريني السياح معظم مع كون تتناسب اليت الشباب وبيوت والشاليهات املنتجعات عن تعرب

 سواحلها. على العطل وقضاء الواحد، اليوم لزيارات .اجلزائر  يقصدون والذين
 .2012-2006  للفترة التصنيف درجة حسب لها التابعة والمؤسسات الفنادق : توزيع(08 (رقم الجدول

 السنوات
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المنتج

 51 13 13 13 13 13 13 جنوم( 5فئة أوىل )

 19 64 39 57 53 54 54 جنوم( 4فئة ثانية )

 50 60 77 152 142 145 145 جنوم( 3فئة ثالثة )

 34 74 72 148 160 157 155 فئة رابعة )جنمتني(

 81 58 58 101 99 97 97 فئة خامسة )جنمة واحدة(

 977 915 893 680 680 674 670 غري مصنفة

 1232 1184 1152 1151 1147 1140 1134 اإلجمالي

 .2012 نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان المصدر:
 .2012-2006 للفترة التصنيف درجة حسب لها التابعة والمؤسسات الفنادق توزيع: (05)رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2012 نشرة لإلحصائيات، الوطني الديوان المصدر:
 غري الفنادق هيمنة تشهد واليت درجة تصنيفها، حسب املتوفرة الفندقية للحظرية اإلستيعابية القدرات توزيع تطور اجلدول يوضح

 مث ،2012 سنة هناية إىل سرير 11700 على سيطرت اليت جنوم ثالث من يف الفنادق املتاحة القدرات تليها سرير، 56856 ب مصنفة
 3950 ب جنوم فنادق األربعة تواجد األخرية املراتب وتشهد سرير، 5455 ب جنوم اخلمسة وفنادق سرير، 6044 النجمتني ب فنادق
 .سرير 2378 ب الواحدة النجمة وفنادق سرير،
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 2012-2002المؤسسة( للفترة  التصنيف )فئة درجة حسب اإليواء طاقات توزيع :(09)رقم الجدول
 السنوات
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المنتج

 948 3 4984 4948 5455 5455 5455 5455 4590 4990 4959 4832 ومجن 5

 533 1 3750 3560 3950 3743 3743 3743 3383 3383 3757 3592 جنوم 4

 913 3 13180 13090 11700 11601 11225 11225 14807 14857 14740 14659 جنوم 3

 707 2 8070 8070 6044 5843 5843 5843 5800 5415 5424 5454 جنمتني

 326 6 3804 30804 2378 2378 2378 2378 2315 2315 4212 2084 جنمة واحدة

 78070 58985 58905 56856 56856 56356 56225 53000 51474 44381 41946 غري مصنفة

 96497 92737 92377 86383 87876 85000 84869 82808 82034 77437 72473 إجمالي

Source : Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS, Edition 2012. 

 2012-2002المؤسسة( للفترة  التصنيف )فئة درجة حسب اإليواء طاقات توزيع : (06)رقم الشكل

 

Source : Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS, Edition 2012. 
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 باألسرة: تعزيز الحظيرة الفندقية الجزائرية-1-1-4
كشف كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية املكلف بالسياحة حممد آمني حاج سعيد "أن احلظرية الفندقية 

ألف سرير وتضفى بنوعية من اخلدمات حبكم روح املنافسة اليت ستوفرها هذه األسرة اجلديدة،  150بقرابة  2014ستعزز غداة سنة 
 ندها ستنخفض األسعار نسبيا مع رفع مستوى اخلدمات املقدمة".وسيواكب العرض الطلب وع

وأشار كاتب الدولة املكلف بالسياحة "حممد آمني حاج سعيد"خالل نزوله امس ضيفا على برنامج " لقاء اليوم " للقناة 
جناز وستنجز باإلضافة إىل الفنادق تسلم كل املؤسسات الفندقية اليت هي يف طور اإل 2013اإلذاعية األوىل إىل أنه "سيتم يف هناية سنة 

مؤسسة تكوين احملصاة على املستوى الوطين مبا فيها مراكز  181عدة مشاريع خاصة باملدارس ومعاهد التكوين السياحي اليت ستعزز 
ة للخدمات يف مقعد بيداغوجي مما سيعطي قفزة نوعي 1200التكوين املهين، زيادة على إجناز املدرسة العليا للسياحة بتيبازة بسعة 

مقعد بيداغوجي وانطالق املشروعني سيكون يف سنة  400السياحة وهناك مشروع إجناز املعهد الوطين بوالية عني تيموشنت بسعة 
، كما برمج مشروع مدرسة أوىل من نوعها بأدرار خاصة باملهن السياحية الصحراوية إذ لكل قطب سياحي تكوينه املميز وبعني 2013

مقعدا بيداغوجيا ويعمل بالشراكة مع مدرسة تكوين فندقية  880مة يوجد مشروع قيد اإلجناز خاص باملهن الفندقية يوفر البنيان بالعاص
 سويسرية" .

ألـف سـرير والـيت هـي قيـد االسـتغالل حاليـا  97من جهة أخرى مل خيف حممد آمني حاج سعيد العجز الكمي يف هياكل اإليواء املقـدرة بــ 
سرير تتوفر فيها املقاييس املعمول هبا عامليا يف ميدان السياحة ورغم العجز جنـد  1500مذكرا بأهنا ال تكفي لتغطية احلاجة وقال إن"هناك 

ف سـرير قيـد اإلجنـاز وتعـرف تقـدما ألـ 51ألف سرير جديد منها أكثر من  87مشاريع استثمارية فندقية يف طور اإلجناز وستوفر أكثر من 
 ألف سرير يف حالة توقف ألسباب خمتلفة". 30سرير منها والبقية  6000يف وترية األشغال حيث مت استالم 

أمــا فيمـــا خيــص الســـياحة الشـــتوية كشــف ذات املتحـــدث علــى "وجـــود مبـــادرة للمحرتفــني يف عـــرض ختفيضــات لتنظـــيم رحـــالت 
كــاالت الســياحية بــاجلنوب الــيت متتــاز حبــس ســياحي جيــد ومســتوى راق"، مشــريا يف ذات الســياق إىل أنــه للســياحة الداخليــة، كمــا نــوه بالو 

اطق "جيب علينا مواكبة ما هومعمول به دوليا كاستعمال التكنولوجيا احلديثة يف عملية اإلعالم واالتصال إلظهـار الواقـع احلقيقـي املـريح ملنـ
اع السياحة له عالقة وطيدة مع كل القطاعات العمومية األخرى ولتطويره توجد شـراكة مـع اجلنوب من حيث األمن خاصة"، قائال إن قط

 بعض الدول الشقيقة والصديقة.
 الفرع الثاني: الليالي السياحية في فنادق الجزائر.

السياحية، واملالحظ  متثل الليايل السياحية مدة اإلقامة اليت يقضيها السياح يف الفنادق للبلد السياحي املضيف طيلة ورحالهتم 
 أن معدا تغري الليايل السياحية يتناسب طردا مع معدل تغري عدد السائحني الوافدين على املناطق السياحية املعنية، إال أن هذه القاعدة

عدد الليايل ليست مطلقة إذ أن هناك جمموعة من العوامل اليت تساهم يف حتديد مدة اإلقامة للسائحني واليت قد تؤثر سلبا على تزايد 
 السياحية، وهذه العوامل ميكن أن تكون عاملية أوحملية.

وقد تغري منط الطلب العاملي جتاه املزيد من الرحالت الشاملة، وأيضا فإن الرحلة السياحية قد تشمل أكثر من دولة واحدة، مما  
يقلل من متوسط اإلقامة يف كل منها، كما أن لتغري نوعية السائحني أثره الواضح يف ذلك بسبب إتساع فئات السائحني لتشمل حىت 

وتساهم كل هذه العوامل يف إخنفاض متوسط مدة اإلقامة، وبالتايل يف تدين متوسط إنفاق السائحني يف الليلة  1.ذوي الدخول املتوسطة
 السياحية الواحدة.

                                                           

 
1
 .175ص مرجع سابق،حالة اجلزائر، -مروان صحراوي، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي 
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ويف حالة اجلزائر تتسم الليايل السياحية اليت يقتضيها السياح الوافدين عليها مبحدوديتها، وذلك متاشيا مع حجم الطلب  
 .2012-2006يوضح تطور الليايل السياحية يف اهلياكل الفندقية يف اجلزائر خالل الفرتة  10دول رقم السياحي على هذا البلد، واجل

 .2012-2006: تطور الليالي السياحية في الفنادق في الجزائر للفترة (10) الجدول رقم
 السنوات

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الليالي السياحية

إجمالي الليالي 
 6640181 6329472 5939334 5645828 5346543 5119940 4905210 السياحية

الليالي السياحية لغير 
 936631 367 845 754103 674456 595740 573850 528590 المقيمين 

الليالي السياحية لغير 
 14,11 13,36 12,70 11,95 11,14 11,21 10,78 %المقيمين 

  

Source : Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS, Edition 2012. 

 
 

 2012-2006أن هناك تطورا بطيئا يف عدد الليايل السياحية إلمجايل السياح )املقيمني وغري املقيمني( الوافدين إىل اجلزائر للفرتة بيالحظ 
 .6,19 %إذ مل يتعدى معدل متوسط منوها السنوي 

من إمجايل الليايل السياحية هلذه الفرتة، إن حمدودية  9,6%وبالنسبة لليايل السياحية لغري املقيمني مل يتجاوز نصيبها يف املتوسط  
الليايل السياحية لغري املقيمني بشكل خاص يتوافق مع عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر لنفس الفرتة كما سيتضح الحقا، وهذه نتيجة 

قدرة املنتوج السياحي يف اجلزائر على املنافسة يف سوق السياحة الدولية وحىت يف املنطقة املغاربية والعربية ككل، ومما ال ريب حتمية لعدم 
فيه أن األزمة السياسية واألمنية اليت عصفت بالبالد خالل العقد األخري من القرن العشرين قد سامهت يف بؤس القطاع السياحي إىل 

التنموية ومن الطبيعي أن خيتار السياح األجانب وجهات أخرى غري اجلزائر، إضافة إىل إحجام  االسرتاتيجياتجانب هتميشه ضمن 
 اجلزائريني املقيمني يف اخلارج لقضاء عطلهم يف اجلزائر خوفا من الظروف اليت كانت تعيشها البالد آنذاك.
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 .2012-2006: تطور الليالي السياحية في الفنادق في الجزائر للفترة (07)الشكل رقم 
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Source : Annuaire Statistique de l’Algérie , ONS, Edition 2012. 
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 الخاتمة
 

 وجب ومنهاج عمل فلسفة التسويق أصبح بل ، شائع كان كما ، للبيع مرادف التسويق يعد فلم التسويق مفهوم تطور لقد

 تدخل يكتفي فلم األخرى هي وتعددت تطورت التسويق جماالت أن كما ، أهدافها حتقيق بغية تنتهجه أن االقتصادية املؤسسات على

 . اخل ... واألفكار اخلدمات إىل تعداه بل فقط املادية السلع يف التسويق

 العرض سيما وحتليلها ودراستها السياحية فاألسواق ، التسويقية للدراسات جماال أصبحت األخرى هي السياحية اخلدمات

 . ما لبلد السياحي اجلذب إبراز حتديات لرفع تأهيلهم الواجب ، السياحي التسويق رجال اهتمامات من أصبحت السياحيني والطلب

 أي ، السياحي التسويق أمهها ، الطرق من جمموعة خالل من ذلك ويكون ، دولة كل غاية كان وإن السياحي القطاع تطوير

 واستشراف السياحي التخطيط أن كما ، فيه السياح يرغب بشكل السياحي منتوجنا عرض من فعال متكننا تسويقية اسرتاتيجية وضع

 . السياحية األسواق يف اجليد املتوقع من السياحية املؤسسات ميكن السياحي السوق توجه

 


