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 الملخص
  

للمنطقة، و التعرف على خمتلف أدواا، و معايري اختيار املنطقة السياحية و تطرقنا يف هذه الورقة اىل معاجلة اجلاذبية السياحية 
  .خمتلف النظريات اليت عاجلتها

إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، حيث كانت الدراسة امليدانية حول جاذبية منطقة مستغامن السياحية، و  و مت
  .ثراءها باستخدام وسائل التسويقإحية و غريها و أنواع السياحة املتواجدة فيها، و حماولة كر خمتلف مقوماا التارخيية، التفافية، السياذ 

  .اجلاذبية السياحية –اخلدمة السياحية  –التسويق السياحي –السائح  –السياحة: الكلمات الدالة

 
Abstract 
 

We discussed in this paper the tourist attraction of the region, and identification of various 
tools, and choose the tourist area and the various theories addressed by the standards. 

 
The theoretical side and was dropped on the practical side, where the field study about 

Mostaganem attractive tourist area, and said various historical components, bypass, and tourism and 
other types of tourism which they are located, and try enrichment of using the means of marketing. 
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 اإلقليمثل السياحة أكسجني التجارة، فالنشاط السياح يركز على قدرة متالسياحية رهان مهم، ومورد للثورة، إذ  تعترب اجلاذبية
، إذ أصبحت بديل اإلقليم لتنمية االقتصاديات، فهي تعتمد على موارد 1على جذب السياح يف خمتلف االت الرياضية، الثقافية والرتفيهية

،تراث، حضارة وعناصر الرتفيه، ووسائل نقل وجهود إنسانية، فماذا ينقصنا لكي 2، املعادنواألرضطبيعية كاآلثار و املاء واهلواء الطاقة 
  3؟"مقنعة وجاذبة  مىت نشهد عندنا سياحة: " ؟ وكما قال الشريف خالد بن هزاعاألولنينكون 

  

نشغل ا العديد من الباحثني يف إشكالية التطوير، خاصة يف دول العامل الثالث واجلزائر واحدة من تلك الدول، اليت تزخر من 
ما ياحية هائلة والثروات الطبيعية متكنها من استقطاب أكرب عدد ممكن من السياح احملليني واألجانب، تلك الدول، اليت تزخر مبقومات س

  .يدفعها بالتفكري يف ترقية مناطق التوسع السياح اليت تعد مصدر هام للدخل القومي وحتقيق النمو االقتصادي
  

  الجاذبية السياحية : المبحث األول
 مفهوم جاذبية المنطقة السياحية -1

  تعريف الجاذبية السياحية 1-1
  

، 4يف مكان معني،للتنقل على املستوى احمللي والدويلتتمثل جاذبية السياحية يف القدرة على جذب السياح واملنشآت السياحية 
من ثالث عناصر ، كوا تشكل إحدى عناصر النظام السياحي واليت بدوا يصبح هذا النظام غامضا، إذ يتكون مفاهيمهاومن بني 

املتمثل يف املكان أي املوقع السياحي، أما  الثابتيكي املتمثل يف االنسان، أي السائح، والثاين العنصر أساسية، أوهلا العنصر الدينام
  .العنصر الثالث فهو طرق النقل أو وسائل الربط بني السائح واملكان

  

 أنواع الجاذبية السياحية وطرق تصنيفها 1-2
 

  :ميكن تصنيفها على الشكل التايل
 

  الموارد الطبيعية  1- 2- 1     

ترتبط بالبيئة الطبيعية كتنوع أشكال سطح األرض يف مناطق اجلبال، السهول، الوديان، البحار اليت تؤيد على نوعية الطلب   
 .السياحي

 

  الجاذبية التي تعتمد على وجود المناسبات والمهرجانات الوطنية 2- 2- 1     
  

، اليت متثل عادات وتقاليد اتمعات  والفلكلوريةالثقافية، املهرجانات احلضارية  التظاهراتشهدت املرحلة األخرية الكثري من   
كمهرجان جرش يف األردن ومهرجان قرطاج يف املغرب، وقد عرف مورجن املهرجانات واملناسبات الوطنية بكوا جمموعة من األنشطة اليت 

فيه، إذ تعكس املهرجانات القيم أو تقدمي خدمات طوعية للمجتمع الذي يعيش  يشارك فيها الفرد ويبحث عن املتعة ولتحسني مهاراته
  .5اإلنسانية يف حياة األفراد، قد تزداد اجلاذبية فيال هذه املهرجانات باختالف اهلدف الذي تقام من أجله

  

                                                           
1Dossier attractive : 
http://www.insee.fr/fr/useeregions/f.comte/themes/thematiques/attractivité/attractivité%20touristique.pdf.p47. 
2Isabelle BABOU-Philipe CALLOT, Les dilemmes du tourisme , Librairie Vuibert , paris,2007,p 191. 
3.http://www.albiladaily.com/articles.php?action=show.&id=2338. 
4AOUL Mohamed Kebir ,Le marketing territorial, un outil de développement local- cas des communes de grand 
Tlemcen(Tlemcen -Mansorah -Chetouane), université de Tlemcen Abou BakrBELKAID,faculté des sciences 
économiques et sciences de gestion, 2008-2009,p137. 

و *��0/ رؤ'� �,�'� +�'�ة و *�(�)� �%$��� ��'&�، �%$# و أ!���   –���������������ي، ا����ا��� ا������� �� ا���ن ا���دي و ا����ون  -ز	����ا��ة5
  .137- 130، ص،ص2005دار ا����� �0%�� و ا��5ز'4، ا�3)�� ا1و�2 ، 	��ن، ا1ردن، 
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الذي ال تدوم مدته سوى أيام قليلة خالل عرض أنواع اجلاذبية األوىل، متتاز بطول مومسها السياحي مقارنة مع النوع الثاين من   
ن خالل السنة، واالختالف الثاين هو عدم السيطرة على الطاقة االستيعابية ملوقع اجلاذبية الذي يعرض مكونات البيئة الطبيعية، فالعديد م

السياح، وميكن ترتيبها وفقا للطبيعة يفتقرون إىل معرفة قواعد احرتام البيئة الطبيعية مما يولد صراعا بني سكان املنطقة السياحية و  السياح
كما قدم )Mehametoglu et Abelsen 2005(، وهذا يتمركز حول توقعات السياح حسب اقرتاحات 1األصلية هلا

)Benckendorff 2006 ( اقرتحها أخرا ملختلف أنواع وتصنيفات اجلاذبية السياحية يف اجتاه أصلها الطبيعي، والبشري، واجتاه أفقي
  بية الدائمة واملؤقتةخيص اجلاذ

  

 نظريات وأساليب تفسير تطور المواقع السياحية  -2

  نظريات الجاذبية السياحية  2-1

يف " فون ثوذن"تعتمد نظرية اجلاذبية السياحية يف تفسري نوع النشاط البشري واالقتصادي على الفكرة اليت جاء ا العامل األملاين   
أساسية يف تسويق احملاصيل الزراعية مبختلف أنواعها، فاحملاصيل القابلة للتلف تسوق ، الذي اعتمد على عمل املسافة كأداة 1885سنة 

  .املدن لتسويق املنتجات من احلليب ومشتقاتهبة منها لذا خيتار أصحاب املزارع احليوانية مناطق قريبة من مراكز يف أماكن قري
  

، لينضما إىل 1984يف عام " هوفر"و  1944عام " لوث"، و 1933عام " كرستالر"و  1928يف " وييب"ذا جاء العامل كوه   
الوصول كأهم العناصر املؤثرة يف تطوير النشاطات االقتصادية، فقد أكدوا على عامل مدرسة ثوذن إلظهار أمهية تكاليف النقل وسهولة 

ون من أمهية هذا العامل يف توزيع مستخدمات األرض اليت تسمى بنظرية املواقع ناملسافة يف توزيع النشاطات احلضرية داخل املدن، متيق
  .واألسواق التجارية، البنوك واإلداريةجذبا لألنشطة احلكومية املركزية، حيث يكون مركز املدينة التجارية، العنصر األكثر 

  

لقد سهلت هذه األفكار والنظريات مهمة التخطيط السياحي لفهم مناطق اجلذب للموقع السياحي االقتصادية واالجتماعية   
  .اليت حتدد قوة املوقع

 

  نماذج إحصائية في تفسير االختالف في حجم التدفق السياحي  2-2
  

: اليت حاولت تفسري قوة اجلذب بني كتلتني بعاملني فقط مها" نيوتن"فكرة النموذج اجلاذبية مشتقة من نظرية العامل الفيزيائي  
كل كتلة يف الكون تنجذب إىل أية كتلة أخرى بقوة : الذي قال (Stephen, L.J1983)حجم الكتلتني و مربع املسافة بينهما، 

  .تتناسب طرديا مع حاصل ضرب حجميها، و عكسيا مع مربع املسافة بني مركزيهما
 

 مناطق الجذب السياحي -3

  تعريف المنطقة السياحية الجذابة 3-1
  

ي جمموع اخلدمات املقدمة يف خمتلف النشاطات متثل املنطقة السياحية املكان اجلغرايف الذي يقوم بعرض املنتج السياحي، أ  
  .Franke 2002(2(والتجارب ملختلف السياح 

  

  اختيار المنطقة السياحية 3-2

حدد اختيار املنطقة السياحية من طرف السائح يبني سريورة مركبة من اختاذ القرارات يف حتقيق األرباح و ختفيض التكاليف، إذ   
إخل، ...املؤثرات الداخلية و اخلارجية للسائح كامليزانية، الوقت و اإلشهار منتتأثر املركبات امللموسة و الغري امللموسة يف املنطقة مبجموعة 

                                                           
���9��+�����78،ص1�137.  

2Leurent BOTTI-Nicolas PEYPOCH –Bernardin SOLONANDRASANA, Ingénierie du tourisme-concepts, méthodes, 
applications ,1 édition, édition Groupe DE BOECK, Paris, France, 2008,p39. 
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نزع جمموعة من الدوافع اليت تعترب أساس السفر، لكن بفهم بأن هذا الدافع له عالقة مبجموعة و نوع السفر الذي ال تنحصر أمهيته حول 
 .عوامل جذب يف املنطقة

  

 معايير تقييم المناطق السياحية الجذابة  -4

جلذب السياحي الذي حيدد مكانته يف السوق، كل منطقة مهما كانت اإلمكانيات اجلغرافية واإلنسانية تلعب دورا يف نظرية ا
 لالفرنسية، الساح" ليل"هلا، ففرنسا وإيطاليا بإمكانياما اإلقليمية، يربزان القدرة السياحية كمدينة وذلك بتعدد العرض السياحي املالئم 

ختلف القدرات السياحية احملدودة، إذ يوجد روما وخمتلف األقطاب واجلاذبية السياحية، وكذلك اإلمكانيات اجلهوية واحمللية مل ،املتوسطي
  :معياران يرتكز عليهما يف تقدمي اجلذب السياحي مها

  

  :و تنقسم إىل نقاط اجلذب التالية :درجة الجذب السياحي 4-1

  ؛ عدد السياح •
  ؛وقع امل •
  ؛ قرب مناطق التأثري وشهرا •
  ؛ املساحة •
 .معرفة الوقت •

 
  التموقع المرتقبو ) والية مستغانم(دراسة جاذبية المنطقة السياحية : المبحث الثاني

  

على االقتصاد والتنمية مبسامهة القطاعني اخلاص والعام يف م العديد من الدول بقطاع السياحة، وذلك ملرد ودها االجيايب تأه  
  .أزمة البالدإنشاء املشاريع االستثمارية اليت توفر مناصب شغل اليت تقلص من 

  

أصبحت السياحة األكسجني الذي يتنفس به، واملرأة اليت يرى من خالهلا النمو واالزدهار، فقوة اقتصاد أي بلد أو ضعفه ترجع   
ت وتونس اللتان ترتكزان عليها يف كل ااالهلا، إذ تقوم بتحريك عجلة التقدم، كما هو متواجد يف الدول العامل والدول ااورة كاملغرب 

  .التنموية، اللتان تستخدمان الطرق واألساليب االحرتافية جلذب واستقطاب أكرب عدد ممكن من السياح
  

اجلزائر شأا شأن مجيع الدول، بدأت تنهض وتزيل الغبار، لتلتحق بالركب التنموي، بدأت يف اختاذ عدة إجراءات وأعمال،   
املتعلقة باالستثمار السياحي، لتشجيعه واالبتعاد عن التبعية النفطية املعتمد عليها جبائية خاصة  وتقدمي مساعدات ومنح امتيازات مالية و

  .منذ سنني
  

وواقع العرض والطلب السياحي فيها، ، )والية مستغامن( دراسة اجلاذبية السياحية املتواجدة باملنطقة بحثسيتم يف هذا امل  
  .التموقع املرتقب هلا مستقبالة حول ريع املنجزة واملربجمة اليت تعطي لنا صور واملشا

  

 التعريف بالمنطقة -1

  .مستغامن إحدى والية اجلزائر، تقع يف اجلهة الشمالية على شاطئ البحر األبيض املتوسط
  

 31/12/2009 األخرية كلم حسب إحصائيات/نسمة 333نسمة، أي مبعدل ) 756658(يقدر عدد سكاا ب   
  .املقدمة من مدينة التخطيط والتهيئة والتعمري املتواجدة باملنطقة
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 الجاذبية السياحية للمنطقة 1-1
  

  :تزخر املنطقة بالعديد من املقومات اليت متكن خالهلا جذب السياح وهذا نظرا ملا يلي
  

 المساحة والموقع الجغرافي 1-1-1
  

كلم، حيدها من الشرق والييت الشلف   124أكثر منها غابات، وبطول شريطها الساحلي  2كلم  2269تغطي مساحة قدرها 
  .ومن اجلنوب والييت غليزان ومعسكر، ومن الغرب والييت معسكر و وهران، أما يف الشمال البحر األبيض املتوسط وغليزان، 

 

  المناخ والتضاريس 1-1-2

ملم يف مرتفعات جبال الظهرة، تتنوع تضاريسها إىل سهول  350ما بني تتميز مبناخ شبه قاري ذو شتاء معتدل مبغياتية ترتاوح 
سهول منخفضة باملنطقة الغربية وهضاب وسهول املنطقة الشرقية وامتداد جبال الظهرة، وحيث تعترب : إىل أربع مناطق جلهتني أساسيتني

  .لطيور املهاجرةمنطقة املقطع من أهم املناطق الرطبة يف اجلهة الغربية، تعد ملجأ الستقبال ا
  

  أنواع السياحة في المنطقة 1-2

 السياحة التاريخية والحضارية 1-2-1
  

نال الرتاث التارخيي واحلضاري يف منطقة مستغامن اهتماما بالغا من طرف الدولة منذ االستقالل إىل يومنا هذا، إذ يعترب عنصرا 
هاما من عناصر الرتاث االجتماعي، يرجع فضله فيما وصل إليه الفرد من مستوى اجتماعي وحضاري، كما يشمل عدة أمور كالعادات 

  : ق واألخالق، والعقائد اليت متثل إرثا ال يستغىن عنه، ومن بني املعامل األثرية املتواجدة باملنطقة ما يليوالتقاليد وغريها من العر 
  

  الجامع المريني العتيق 1-2-1-1

م من طرف السلطان أيب عبد اهللا بن 1340بىن اجلامع الكبري سنة " واد عني الصفراء"متواجد حبب الطبانة على شاطئ عميق   
عرف عدة ترميمات، مما أدى إىل افتقاده طرف املستعمر الفرنسي بعد احتالله ملستغامن، أيب سعيد املريين، حتول إىل خمزن لألسلحة من 

  .15/04/1979يف  طابعة األصلي نوعا ما، صنف وطنيا كمسجد أثري مبوجب قرار وزارة الثقافة الصادر
  

  ضريح سيدي عبد اهللا 1-2-1-2

ينسب إىل الويل الصاحل سيدي عبد اهللا الذي عاش يف القرن احلادي عشرة، يعترب الشيخ تكوك شيخ الزاوية السنوسية يف بلدية   
  .واألجانببوقريات من ساللته، يستقبل عددا هائال من السياح احملليني 

  

  ميناء كيزا 1-2-1-3

كلم عن مستغامن، أقامه   8عرفته املنطقة، ويعود تارخيه إىل الفرتة الفينيقية، يقع على ضفاف واد الشلف حبوايل  أقدم ميناء  
ة، ومساحة الفينيقيون للمالحة التجارية، والتنقل بني األقاليم، مث احتله الرومان، ما تزال أثاره إىل هذا اليوم، تتواجد م نشأت محامية زيتي

  .1 من الصهاريج مبنية حتت األرضباطنية، وعدد كبري
  متحف اآلثار برج الترك 1-2-1-4

  .برج عسكري يعود تاريخ تشييده إىل العهد الرتكي ما بني القرن العاشر و احلادي عشر، يقع شرق املنطقة  
  "دار الشعراء"دار القايد  1-2-1-5

الذي كانت له سلطة ونفوذ يف املنطقة آنذاك، أقام فيه اجلنرال " مصطفى املسرايت"متحف الفنون الشعبية، كان نزال للقايد   
ا للسياح، توجد به فللضباط العسكريني الفرنسيني إىل غاية االستقالل، أصبح األن متح) ناديا(الفرنسي دوميشال، مث أصبح بيتا للسهر 
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حممد خدة، وقاعة للقعدة قاعة للفنان املسرحي ولد عبد الرمحن كاكي، قاعة للرسام : يه ا عروض خاصةعدة قاعات، كل قاعة ف
وقاعة أخرى لسيدي خلضر بن خلوف كما قاعة للباس التقليدي املستغامني، قاعة الشيخ محادة والشيخ اجلياليل عني تادلس،  البدوية،

  : يوجد باملنطقة
  

 ؛مان املتواجد ببحارة، بلدية بوغاملامليناء القدمي من عهد الرو  -
 ؛يف عهد االحتالل الفرنسي 1978سنة  تالذي أنشئ" رأس إيف"منارة  -
 .مغارات ماسرى اليت تظم جمموعة من النحوت -

 

  السياحة الشاطئية 1-2-2

شاطئا غري حممي ال يزال على  11شاطئا مفتوح للسباحة، و 21إلطالهلا على حوض البحر األبيض املتوسط، يتواجد ا 
  .بالتناوب مع املنحدرات الصخرية والغابات الساحلية، تشكل روعة للسائح فيها لتجعل منها قبلة هلمحالته الطبيعية 

  

 السياحة الثقافية والدينية  1-2-3
  

مستغامن مسك الغنائم كما مسيت، مدينة تنام بني جبل وحبر، وتتوسد خضرة الغابات، بنيت مند القدمي، جتد فيها هواءا لطيفا ال 
ومن : "... البكري الذي قال: "يوجد يف مدن اجلزائر، ذات شواطئ ساحرة وجبال الظهرة شاخمة، كتب عنها بعض املؤرخون والرحالة مثل

وهي على مقربة من البحر، وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتني، وطواحني ماء، ويبذر أهلها " ستغامن مسرية يومنيقلعة دلول، ومدينة م
مدينة صغرية ا أسواق ومحامات، وجنات  "وذكر اإلدريسي عنها يف القرن الثاين عشر، بأا ..." القطن فيجود، وهي بقرب مصب النهر 

  .اليت كانت منبع املقاومة، والثقافة والفن" جتديت"أقدم مدا مدينة ..." رب كثرية وسور على جبل مطل ناحية الغ
  

ال ميكن هلذه املنطقة إال أن جتعل الشخص واقعا متأمال يف مناظرها اخلالبة، هلا تراث ثقايف كبري كباقي املناطق، من شعر ونغمات 
  .ت عيساوية، مساع صريف وغريها من الفنونبدوية، نوبات أندلسية، طرب شعيب، موسيقي عصرية، مداحات وإيقاعا

  

 السياحة الحموية والعالجية 1-2-4
  

  :غراض عالجية، إذ يوجد األيرتكز هذا النوع على استعمال املياه املعدنية 
  

احلمام املعدين بعني النويصي، الذي يقع ببلدية عني النويصي، يستعمل هذا احلمام مياه املنبع احلموي سيدي املخفي، حيث  -
 .حاليا الوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضاريني ملستغامن بإعادة يئته ونشاطه تقوم

  : كما يوجد باملنطقة منبعني
درجة مئوية، رغم سهولة الوصول إليه، فهو قليل ) °25(يقع ببلدية سريات، حيث تصل درجة حرارته : منبع مكربته -

 ؛معاجلة األمراض اجللديةاالستعمال، لكنه ذو فائدة نوعية يف 
يقع ببلدية سيدي علي، الوصول إليه صعب، ويعترب منبعا غري مستغل يبقى على البلديات املعنية إنشاء : منبع سيدي بشاعة -

 .محامات واستغالل هذه املنابع لتحسني مداخلها ورفع مستواها لتكون مقصد جذب وقبول
 

 السياحة المناخية والعلمية 1-2-5
  

ثروات طبيعية كالسالسل اجلبلية مثل جبال الظهر والسور املتواجد بالسور ببلدية عني تادلس حيث يأتون  لك املنطقة عدةمت
يوت الباحثون يف علم البيئة لدراسة تارخية ونوعية احلجارة اليت بنيت به، وكذا األحباث اليت تقام مبيناء كيزا حيث تتواجد به صهاريج للز 

  .ة اليت تدل على احلياة فيها قدمياوبقايا احللزون واألواين الفخاري
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إضافة إىل الغابات الشاسعة، واملستنقعات الرطبة اليت تستقبل الطيور املهاجرة، وشبكة من الوديان والسدود، وإذ تود املنطقة 
  :ومن بني ذلك ما يلي. بتطوير هذا النوع من السياحة واستغالل مستقبال

  

 ؛بد املالك رمضان، وغابة شواوي سيدي العربغابة زويفة، وغابة استيدية، وغابة بن ع -
 جبل الديس؛ -
 ة سيدي خلضر، ومغارات الكاف لصفر؛واد ومغارات سداوة ببلدي -
 حظرية املقطع؛ -
 .سد كراميس -

 

 السياحة الريفية 1-2-6
  

كمنطقة تضم املناطق الريفية على مستوى املنطقة العديد من املزارع ومنشآت إلنتاج اخلمور املتواجدة منذ العهد الفرنسي  
  .استيديا وعني تادلس، واليت باإلمكان تطوير هذا النوع من السياحة باستغالهلا بعد يئتها الستقبال السياح األجانب خاصة

  

 سياحة الذاكرة  1-2-7
  

موجه هذا النوع الستقبال األقدام السوداء لزيارة املناطق واألماكن اليت قضوا فيها طفولتهم مع أهلهم، واليت تلعب بعض 
ت السياحية واألسفار بالوالية دورا هاما، حيث تكفل م وتوفر هلم كل ما يلزمهم من خدمات سياحية كاإلقامة والنقل وزيارة بعض وكاال

  .1املناطق اليت يريدون زيارته
  

 الجذابة لمنطقة مستغانمالسوق السياحية  -2
  

يشمل العرض السياحة يف أي منطقة على امتالكها ملختلف عناصر اجلذب السياحي،  : العرض السياحي الجذاب بالمنطقة 2-1
الطبيعية واليت تسبب اإلنسان يف صنعها، إضافة إىل اخلدمات اليت تقدمها الدولة إىل السياح ومن بني العروض السياحية املقدمة كالعناصر 

  : للسياح واليت تساهم يف جذم حنو املنطقة املتمثلة فيما يلي
 

  هياكل االستقبال 2-1-1
  

  : تتمثل يف خمتلف املؤسسات الفندقية وأماكن التخييم واملراكز الصيفية املدرجة كما يلي   
  

  المؤسسات الفندقية 2-1-1-1

ميثل العرض السياحي يف أي دولة سياحية خمتلف عناصر اجلذب السياحية املوجودة ا الطبيعية والصناعية؛ إضافة إىل          
 .اخلدمات العامة والسياحية اليت تقدمها هذه الدولة إىل السائحني
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 .2016إىل  1996يبني توزيع هياكل فندقية بوالية مستغامن من ) 1(واجلدول املوايل رقم    
 

  2016إلى  1996توزيع الهياكل الفندقية لوالية مستغانم من ): 1(جدول رقم 

مؤسسات معدة   نزل طريق  نزل عائلي  إقامة سياحية  فندق  السنة

  للفندقة

  المجموع

1996  6          6  

2005  7    1  1    9  

2009  10  1  1  1  4  13  

2011  7  2  1  1  4  15  

2013  8  3  1  1  4  17  

2015  8  3  1  1  4  17  

2016  8  3  1  1  4  17  

  .مديرية السياحة لوالية مستغانم: المصدر

يوجد عدة خميمات صيفية، ومركزا . 2016إىل  1996ما بني  %1.83عدد الفنادق بنسبة  ارتفاع نالحظ من اجلدول    
  : عائلية، تقع جمملها يف كل من الشواطئ التالية

  

 شاطئ سيدي عبد القادر؛ •
 .شاطئ أوريعة •

 . والبعض من هذه األماكن تابع للخدمات االجتماعية للمؤسسات العمومية والبعض األخر تابع للبلديات
  

  2016إلى  1996الهياكل الفندقية حسب التصنيف لوالية مستغانم من توزيع :  )2(الجدول رقم 

في طريق   بدون نجمة  *1  *2  التصنيف

  التصنيف

مؤسسات   غير مصنف

  معدة للفندقة

  المجموع

2005          9    9  

2009          9  4  13  

2010    1      8  4  13  

2012  1  1      9  4  15  
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2013  1  1  1    10  4  17  

2015  1  1  1  8  2  4  17  

2016  1  1  1  8  2  4  17  

 مديرية السياحة لوالية مستغانم: المصدر
 

الوالية وموروثها  قوماتمقارنة مب قليلعدد  هيكل فندقي 17 ، يعترب) 2(حسب اإلحصائيات املصنفة يف اجلدول رقم 
 .السياحي

    

 .2016إىل  1996على هياكل اإلستقبال والية مستغامن ما بني  يوضح توزيع عدد األسرة) 3(واجلدول رقم 
  

  2016إلى  1996توزيع عدد األسرة من ): 3(الجدول رقم    

مؤسسات معدة   نزل طريق  نزل عائلي  إقامة سياحية  فندق  التصنيف

  للفندقة

  المجموع

1996  316          316  

2000  316      36    352  

2002  316    09  36    361  

2005  335    09  36    380  

2006  369    09  36    414  

2008  388    09  36    433  

2009  435  50  09  36    530  

2011  300  154  09  36  175  674  

2013  372  216  09  36  175  808  

2016  372  216  09  36  175  808  

 المديرية السياحية لوالية مستغانم: المصدر
  

 ،غرفة كحد أقصى 54عدد الغرف لكل فندق مل تتعدى  هأنإال  2016إىل  1996من  %1.55بالرغم من ارتفاع عدد األسرة ب    
  . غياب جودة خدمة الفندقة يف والية مستغامندليل حمتشم لوهذا 
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كما تلعب هياكل . أن عدد اهلياكل يف ثبات و اغلبها تابعة للقطاع اخلاص  06و  04،05اجلداول رقم من خالل  نالحظ  
االستقبال دورا هاما يف تلبية حاجات ورغبات السياح من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات السياحية كاإليواء واإلطعام يف البعض منها وقليال 

 . خدمات النقل املنحصرة على فندقي السنوسية واملنتزه
 

  التوزيع حسب الطابع السياحي): 4(الجدول رقم      

  2016  2015  الطابع

عدد مؤسسات 

  الفندقية 

عدد مؤسسات   عدد األسرة

  الفندقية 

  عدد األسرة

  445  09  445  09  حضري

  363  08  363  08  ساحلي

 .المديرية السياحية لوالية مستغانم: المصدر
  

  التوزيع حسب الطابع القانوني): 5(الجدول رقم     

  2016  2015  الطابع  

عدد مؤسسات 

  الفندقية 

عدد مؤسسات   عدد األسرة

  الفندقية 

  عدد األسرة

  72  1  72  1  عمومي

  736  16  736  16  خاص

 .المديرية السياحية لوالية مستغانم: المصدر
  

  الهياكل الفندقية التي تحوي قاعة محاضرات و طاقة استيعابها): 6(الجدول رقم     

  طاقة استيعاب  الفندق

  شخص 300  منتزه

  شخص 120  سنوسية

  شخص 180  موريساغا

  .المديرية السياحية لوالية مستغانم: المصدر
  
  

  وكاالت السياحة واألسفار 2-1-2
  

عامال من  34 أكثر من وكاالت سياحية، تشغل هذه األخرية) 08(مثانية أكثر من يوجد حاليا على مستوى والية مستغامن   
  .خمتلف املستويات

  

  .والبعض منها يقوم بعمليات تنظيم الرحالت واالستقباليقتصر منتوج الوكاالت هذه على بيع التذاكر للسياح،   
  

تقوم حاليا اهليئات املعنية كمديرية السياحة باملنطقة على حتسني وتطوير أداء وعمل هذه وكاالت السياحة واألسفار، ووضع   
ها قصد تطويره وذلك بالتجارة مجلة من التحفيزات وإلزامها باستخدام الوسائل والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف نشاط

مع باقي الوكاالت حمليا ودوليا لتنشيط العمل فيها واملنافسة مع الغري ال البقاء مكتويف األيدي واالعتماد على الطرق التقليدية  االلكرتونية
  .يف تسويق املنتوجات
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  الحركة الجمعوية 2-1-3
  

  :للسياحةيوجد على مستوى منطقة مستغامن ديوانان ومجعيتان   
  

 ؛ الديوان السياحي احمللي لبلدية سريات •
 السياحي احمللي لبلدية سيدي خلضر؛الديوان  •
 مجعية مسك الغنائم ؛ •
 .مجعية التبادل والثقافة •

 

أما بالنسبة للديوان السياحي لبلدية مستغامن فهو ال ينشط حاليا، ألن األعضاء غري مؤهلني لتسيري الديوان وترقية السياحة، كما 
أم غري معتمدين من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة، إذ يقتصر مهامه يف بيع التذاكر واحلجوزات للمسافرين،باإلضافة إىل أن مقر 

ابع ألمالك ديوان الرتقية والتسيري العقاري يف حالة جد متدهورة بسبب اإلمهال والالمباالة، إذ سيعوض باملركز للتوجيه واالعالم التالديوان 
   .1السياحي الذي سيتم إجنازه

  

  غرفة الصناعات التقليدية 2-1-4

يف املعارض ة، مبشاركة العديد من احلرفيني تساهم هذه األخرية يف عرض منتجاا السياحية، إذ تنظم عدة تظاهرات وطنية ودولي  
  .ب السياح، وتبادل الثقافاتذوالصالونات اليت تؤدي إىل ج

  

  تمويل القطاع السياحي 2-1-5
  

شواطئ البلديات السياحية ، وقامت أيضا بتمويله لتهيئة الشواطئ  ماليا خاصا بعملية يئة وتنظيفخصصت الوالية غالفا   
  .ةسم السياحياملو 

  

  :نظرا ألمهية القطاع باملنطقة معنية قامت اهليئات املعنية بتمويل ما يلي  
 ؛يئة الطرق واملسالك •
 ؛يئة مواقف السيارات •
 ؛املرافق الصحيةيئة •
 رك الوطين حلماية السائح وطمأنته؛يئة مراكز احلماية املدنية والد •
 حمالت جتارية واملسطحات األرضية؛ يئة •
 يفها؛يئة الشواطئ وتنظ •
 تأهيل األرصفة واإلنارة العمومية؛إعادة •
 .التشجري والطالء •

 

 .لقضاء عطلتهكل هذه األعمال تعطي نظرة جديدة للمنطقة وتزيد من قيمتها، إذ يئ للسائح جوا مالئما 
 

  األمن السياحي 2-1-6
  

يعترب األمن من الضروريات اليت يبحث عنها السائح يف السياحية، وكمعيار ومؤشر للجذب السياحي، فإذا كانت متتلك املنطقة   
اذ يتواجد يف كل شاطئ حمروس مركزا .ا السياح مهما قدمت من التسهيالتيقصدهمن، فالأمقومات سياحية بشىت أنواعها ومل يتوفر فيها 
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و مركزا للحماسة املدنية حلماية املصطافني على مدار السنة و تشتد احلراسة و احلماية يف موسم  للحرس البلدي،مركزا  أو للدرك الوطين،
  .االصطياف

  

  الطلب السياحي 2-2
  

و تعترب  يتمثل الطلب السياحي يف السوق السياحية املرتقبة اليت دف الدول السياحية اىل تنشيطه لتحقيق اكرب حركة سياحي،       
و ذالك من دراسة و حتليل عدد السياح الوافدين اىل منطقة ما و  عناصر الدراسة التسويقية، أهمدراسته و تقدير حجمه املستقبلي من 

  .عدد الليايل السياحية اليت يقضوها
  

  مؤشرات الجذب السياحي  2-2-1
  

عدد الليايل السياحية و االمن و النقل و غريها اليت من خالهلا يتم ذبية املنطقة السياحية من خالل عدة مؤشرات منها اتعرف ج        
  .معرفة نسبة الطلب

  

 المزيج التسويقي السياحي في المنطقة  -3
 

 :نعرضه فيما يلي ،املنشات السياحية املتواجدة يتوزع املزيج التسويقي السياحي يف املنطقة حسب
  

  المنتج السياحي  3-1
  

يعرف املنتج السياحي على انه جمموعة من العناصر املتكاملة اليت تشكل العرض السياحي الذي يتمثل يف اخلدمات السياحية 
كاخلدمات اليت تقدمها هياكل االستقبال من ايواء و اطعام و نقل يف بعض االحيان،و حجز تذاكر املقدمة للسياح أُثناء قضاء عطلتهم  

  .لإليواء أماكنالسفر و حجز 
  

  التوزيع  3-2
  

تقوم وكاالت السياحة و االسفار بعملية البيع الشخصي ملنتجاا اخلدمية عن طريق االتصال املباشر بالزبون دون تدخل 
  .الذي ال حيتاج على وجود الوسطاء) اخلدمات السياحية(الوسطاء،و هذا نظرا لطبيعة و خصائص املنتجات

  

فقد تعتمد على التوزيع الغري املباشر يف بعض االحيان مثل منتجات الصناعة التقليدية فتحتاج اىل اما بالنسبة للمنتجات املادية 
التجارية وسطاء يف عملية البيع،لتوفري املنفعة الزمنية و املكانية للسائح من خالل املعارض و الصالونات اليت تبادل حمليا و دوليا و احملالت 

  .أيضا
  

  الترويج 3-3
  

بالنسبة للوكاالت السياحية قد تستخدم عدة وسائل :الوسائل الرتوجيية اليت تستخدم يف القطاع السياحي باملنطقة ما يليمن بني   
لالتصال بالسائح كاإلعالن عن طريق الالفتات و بعض امللصقات االشهارية،و البيع الشخصي ملنتجاا من خالل وكالء البيع التابعني 

  .هلا
  

  S.W.O.T:الضعف،الفرص و التهديدات في السوق السياحية بالمنطقة نقاط القوة و -4
  

اجيابيات متثل يف نقاط القوة و الفرص املتاحة هلا،و سلبيات كنقاط الضعف و التهديدات  للسوق السياحية يف منطقة مستغامن
  :اليت تواجهها،و اليت ستندرج فيما يلي
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  نقاط القوة  4-1

  :متثل هذه النقاط فيما يلي
 ؛اخل...طبيعية،تارخيية و حضارية،ثقافية و علمية : اكتساب مقومات جذب سياحية -
 ؛املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي اهلام من حيث السياحة اوال و االقتصاد ثانيا  -
 .املنتجات متجددة للسياح اجلدد -

 

  نقاط الضعف  4-2

  :ستندرج فيما يليهي عددية نظرا لتجاهل مكانتها من طرف اهليئات املعنية،و اليت 
نقص الوعي الثقايف السياحي للمواطنني،اذ حيس السائح بالراحة و احلرية و كانه يف بلده خاصة اذا كان اجنبيا،فمثال التدخني  -

 .يضايقها و ينفرهاالسائحة يسبب هلا انزعاجا من طرف املواطنني حيث كل االنظار تلتفت اليها مما  للمرأةبالنسبة 

  ؛1ألفراداذا تعد ثقافة سياحية قاعدة يبىن عليها الوعي السياحي 
غلق احملالت التجارية مبكرا يف وسط املنطقة،حبيث ال تعدى السادسة مساءا اال يف فصل الصيف تبقى حىت الساعة الثامنة تصبح  -

 وال؛لز شبه ميتة،اما يف يوم اجلمعة فتفتح احملالت صباحا فقط،و قليال بعد ا كأااملنطقة و  

و السياحية،كالتفتيش يف الفنادق بالنسبة للنظافة نوعية املنتجات املتواجدة ا،و نوعية  املنشآتنقص املراقبة العلمية يف العديد من  -
 صالحية االغذية املقدمة للسائح؛

دج لليلة  14000.00 ةدج اىل غاي7500.00مثال من " مروسيتاغا"ارتفاع اسعار االيواء اليت تنفر السائح اذا اتصل يف فندق  -
 الواحدة؛

 التأهيل ملستخدمني يف القطاع اىل القليل؛نقص التكوين و  -

 ؛غياب االحرتافية يف االسواق السياحية بالنسية لعرض املنتجات -

 ؛االمن غري مستقر -

 ؛قلة اماكن االيواء،حيث تكون مشبعة يف موسم الذروة -

 ؛نقص االعالم و االتصال  -

 ؛جتاهل مكانتها يف االقتصاد على مستوى الوطين و احملليعدم االهتمام بالسياحة و  -

 .ارتفاع نسبة معدل البطالة يف العديد من القطاعات يف املنطقة -
 

  الفرص 4-3

  :هناك العديد من الفرص اليت متكن من اسرتجاع املنطقة مكانتها السياحية و املتمثلة فيما يلي
 ؛االقتصادفتح ميناء للسفر و ميناء جوي هلما مردود على  -

 ؛فتح العديد من املطاعم و املقاهي ذات جودة يف تقدمي اخلدمات السياح -

 ؛كلية الطب اليت ختفف الضغط على باقي جامعات الوطن  إمتام إنشاء -

 ؛انشاء املركز االستشفائي اجلامعي و العديد من املشاريع اليت متكن من جذب اكرب عدد ممكن من السياح -

 .ذي خيفف زمحة املرورفتح نفق يف طريق وهران ال -

 
 

                                                           
��ات،ا;*��ھ�1*=��;����ا���%50���8���ا<دار'�،ا	?%�����8����A�50&���،@�����'&�������������!*�%��را*���;����B��8،��3أ	���C��8�	����

�'�%' ،�D� ،E2007م ا���.  
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  التهديدات  4-4

  هي كثرية تدرج فيما يلي
منافسة بعض املناطق هلا كوالية وهران اليت تتشابه معها يف العديد من املقومات السياحية،و هلا جاذبية اكرب للسياح،حيث اصبحت  -

" الشرياطون" و الفنادق ذات اجلودة كفندققطبا سياحيا على مستوى الغرب اجلزائري لوجود االستثمارات االجنبية العديد فيها 
 د فتح مركز املؤمترات ااور له؛د السياسية و غريها من الشخصيات،خاصة بعو الذي يستضيف السياح االجانب بكثرة،و الوف

مباالة  و ال من الليل،حيث جيد السائح كل ما حيتاجه من منتجات، متأخرةحمالت جتارية اليت تبقى مفتوحة لساعات  إىل إضافة -
 ؛املواطن الوهراين حيث ال حيس السائح فيها بالضيق او االزعاج

و  5.25(حيث يرتاوح السعر ما بني  عدم التشجيع االستثمارات السياحية بسبب ارتفاع سعر الفائدة يف البنوك احمللية ملنطقة، -
 ).باملائة 5.75

 

 التموقع السياحي المرتقب للمنطقة و آفاقها -5

احمللي و الوطين و اليت  االقتصاديف  العديد من مناطق التوسع اليت ستعطي هلا نظرة جديدة و مكانة جيدةستشهد املنطقة 
  :فيمل يلي جستدر 

  

  مناطق التوسع السياحي 1-5
  

املؤرخ يف  232-88حددت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  تضم املنطقة السياحية مخسة عشر منطقة توسع سياحي،     
05/11/1988.  

  

كما مت اقرتاح منطقة . هكتار مساحة قابلة للبناء 1797.1هكتار،منها  4238.1هلذه املناطق  اإلمجاليةتقدر املساحة      
" شلف شاطئ"و " ايفيل رأس"اليت تقع بني منطقيت التوسع السياحي، )16(الصخرة لتصنيفها كمنطقة التوسع السياحي السادسة عشر 

 .هكتار 130تبلغ مساحتها 
  

الذي حيتل " الصابالت"بادرت املنطقة بالشروع يف دراسة يئة قطب منوذجي لالستثمار السياحي مبنطقة 1987يف سنة       
    .القطب السياحي الوحيد الذي ترتكز فيه معظم املشاريع السياحيةو الذي ميثل االن  هكتار قابلة للبناء، 32منها  هكتار، 42مساحة 

  

اللتني " رأس ايفي" و  "بن عيد املالك رمضان"الوطنية للتنمية السياحية بدراسة يئة منطقيت التوسع السياحيقامت الوكالة       
 .انتهتا و مت املصادقة عليهما يف انتظار الشروع يف عملية يئة املنطقتني

  

  االستثمار السياحي  5-3
  

  :يلي هناك عدة مشاريع سياحية متت دراستها يف املنطقة منها ما     
  

  المشاريع السياحية المنجزة 5-3-1
  

كز عطل ر م و ثالث فنادق حضرية ببلدية مستغامن، و هي فندقني مبنطقة صبالت، سرير،) 198(توجد ثالث فنادق بسعة      
  .      سرير باوريعة) 28(بسعة )موتيل(طريق  نزلو  تابع للحرس البلدي ببلدية بن عبد املالك رمضان،

  

  المشاريع السياحية في طور اإلنجاز 5-3-2 
  

 أماكن إنشاءاملربمج فيها  و يئة حظرية الرتفيه املتواجدة بغابة خروبة، يئة كل مناطق التوسع من ستيدية اىل خروبة، إىل إضافة     
  : إضافة إىل ما يلي، مراب لتوقيف السيارات مسبح، للحيوانات، حديقة املقاهي و املطاعم، للرتفيه للصغار و الكبار،
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 ؛يف طور اإلجناز إضافة إىل مركز العطل بناء بيت الشباب باستيدية •

خميمات صيفية خاصة بأعوان احلماية املدنية وعائالم بسيدي خلضر، فالنسبة املئوية لتقدمي األشغال هلذه املشاريع تقدر بـ  •
 ؛50%

 ؛من سيدي اذوب فصالمندر إىل غاية صبالت) كورنيش(منحدر إفريز  لإعادة يئة الساح •

 .سرير أيت دراسته) 300(يتسع ل  إنشاء خميم للشباب باوريعة •
  

  ع مرتقبة أخرى لها عالقة بقطاع السياحةمشاري 5-3-3
  

من انتعاش اقتصادها، كما هلا  هناك عدة مشاريع هلا عالقة مباشرة وغري مباشرة بالسياحة، تعطي صورة أمجل للمنطقة وتزيد  
  .تأثري إجيايب جلذب السياح

  

 الحصيلة االجمالية لمشاريع االستثمار السياحي بالمنطقة -6
 

مشروعا سياحي منجزا، شريطة احرتام أصحاب املشاريع مدة االجناز، واليت ستوفر ) 80(سوف تصل عدد املشاريع إىل مثانني 
منصب شغل دائم، الذي سيحضى أصحابه بتكوين يف التخصصات اليت هلا  1500أكثر من إنشاء مقابل  9487طاقة إيواء تقدر ب 

، ومن بني الربامج اليت 2012 والسياحة من قبل معهد التعليم املهين والسياحة الذي مت إحداثه سنة ةعالقة بالقطاع السياحي، كالفندق
  :ما يليمت االعتماد عليها ودراسته لتهيئة القطاع السياحي يف املنطقة 

  

  2014 – 2010برنامج المخطط الخماسي  6-1
  

  :مت اقرتاح اجناز دراسات من طرف مديرية السياحة لوالية مستغامن متثل فيما يلي  
  

  مت ذكرها مع املشاريع املرتقبة؛اليت) حظرية التسلية(دراسة يئة منطقة التوسع السياحي خبروبة  •
 يستيدية؛ئة منطقة التوسع السياحي دراسة ي •
 للتهيئة السياحية لوالية مستغامن؛دراسة املخطط التوجيهي  •
 .دراسة اجناز مشروع مركز للتوجيه واإلعالم السياحي باملنطقة •

 

  برنامج مخطط تهيئة الساحل 6-2
  

و  01 شاطئ كلوفيس ببلدية بن عبد املالك رمضان شاطئ الشعابية: شواطئ باملنطقة ممثلة يف) 05(متت دراسة يئة مخس   
  .02و  01، وشاطئى سيدي منصور 02

  

  مخطط جودة السياحة 6-3
  

يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مت إرسال دليل املخطط التوجيهي لكل من املؤسسات الفندقية املعنية والوكاالت   
وتليب رغبام، واطالعهم على اخلطوات الواجب السياحية من قبل مديرية السياحة رغبة الخنراطهم يف نوعية توافق وجتذب ا السياح 

اليت تعترب من بني الديناميكيات اخلمسة اليت تقوم على اخلطة الرئيسية للتنمية " اجلودة السياحة اجلزائر"لكي يرتشحوا لعالمة  اختاذها
  .SDAT(1(السياحية 
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  هفأهدا 6-3-1

  :من أهداف هذا املخطط ما يلي  
 ؛ية والسياحة، أكثر مهنيةو منالوطنية من خالل إدماج مفهوم اجلودة يف مجيع مشاريع التتعزيز القدرة التنافسية  •
 ؛طق السياحة، وخلق استدامة السياحة يف اجلزائر عن طريق حتسني الرؤية للجودة من قبل السياحاتعزيز املن •
لتكييفها وتنميتها، واملساعدة يف عمليات الستفادة املؤسسات السياحية املشاركة يف هذه العملية بتقدمي املساعدة واألدوات  •

 ؛الرتميم وإعادة التأهيل والتحديث، االرشاد والتدريب لألفراد
العمل على استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة لرتويج املؤسسات املشاركة يف عملية نوعية من خالل االندماج يف شبكة  •

ريق ضمان حتقيق تكامل أفضل يف قنوات التجارة االلكرتونية، وحتسني عن ط" اجلودة السياحة اجلزائر"حتمل عالمة  األنرتنت
 .وضعها ونوعية خدماا

 

  الخالصة

 عدة تنمية يفمسامهة  ودو كانت، دولة أي يف جذب األكثر القطاع هو السياحة قطاع أن البحث هذا دراسة لخال من يتضح
 يف عليها املعتمد النقطية التبعية عن االبتعاد حماولة و شغل،ب مناص توفري و احمللية، و األجنبية االستثمارات كزيادةاقتصادية   قطاعات

  .اجلزائر
  

 األجانب املستثمرون بدأ السوق، اقتصاد اجلزائر دخول بعد و خريةألا السنوات يف إال بذلك، املعنية اهليئات جتاهل هو نراه وما
  .مردود ذات جديدة صورةلا وإعطاءه البلد، يف التحتيةالبنية  وضع يف

  

فبالرغم من توفر املقومات الطبيعية، التارخيية واحلضارية، الثقافية ، مستغامن ال يزال قطاع السياحة متأخرا نوعا ما يف املنطقةكما 
مسية منها الشاطئية باملرتبة األوىل أما بالنسبة و والدينية وغريها إال أا ال تزال على حاهلا، فنسبة اجلذب فيها قليلة، تقتصر على السياحة امل

كالقيام بالعديد من املشاريع التنموية يف القطاع بوسعها لتطويرها  لألنواع األخرى فليست كثرية، حيث أن اهليئات املعنية تعمل كل ما 
  .للتبادل واملنافسةجاهدة إعطاء صورة مثيلة هلا، وإدخاهلا مع األسواق الوطنية 

  

النقص يف اجلذب السياحي إىل املقومات السياحية املتواجدة يف املنطقة بل بالدرجة األوىل إىل نقص ثقافة املواطن  ال يرجع  
مني السياحي ووعيه، إذ تلعب الثقافة السياحية دورا هاما يف تنمية البشرية، وإعداد العمل إذ حترص الدول املتقدمة  على تنمية وعي ااملستغ

 ذهابهة السياحة، والسائح الذي أصبح سفريا للمنطقة املزارة، حيث تقوم بتعزيز أمنه وراحته منذ حلظة وصوله إىل غاية املواطنني مبدى أمهي
  : اجلذب السياحي، وذلك من خالل ما يليمن تلك املنطقة حىت تؤدي مهمة 

  

  ؛فهم وتنمية الرتاث -
الوطين من خالل تعريف اتمع مبكوناته كما هو موجود يف تونس حيث يبدأ التعريف  والتارخييتعمل على حمافظة اإلرث احلضاري  -

  .للمنطقة انطالقا من املطار إىل العودة إليه من طرق سائقي األجرة وغريهم
    

 المراجع قائمة
  العربية باللغة المراجع

 

 .2007 ردن،أل،عمان،ا 1 لتوزيع،طاو  للنشر املعرفة داركنوز السياحي، النشاط و الفنادق إدارة فن عبوي، زيد -1

 .2007 مصر، اسكندرية،، 1 اجلامعي،ط الفكر دار السياحي، التخطيط الصرييف، حممد -2

 .2001  ردن،ألا عمان، ، 2ط التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة السياحة، صناعة أصول الطائي، النيب عبد محيد -3
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 القاهرة، الدارية، للتنمية لعربيةا املنظمة منشورات دراسات، و حبوث .عربية جتارب و علمية أسس-الفندقي و السياحي التسويق السميع، يعبد صرب -4
 .2007 مصر،

 .2001 ، ردنألا عمان، ،1 ط التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة السياحة، و السفر مبادئ الدباغ، علي حممد امساعيل -حلورى طها مثىن -5

 .ردنألا عمان، التوزيع، و للنشر زهران دار السياحة، صناعة توفيق، العزيز عبد ماهر -6

 1997. و للنشر املعرفة كنوز دار السياحة، صناعة مقابلة، حممود أمحد -7

 .2007  ردن،ألا عمان، ، 1ط التوزيع، . الفكر دار البيئة، و السياحة الصرييف، حممد -8

 .2007 ،اسكندرية،مصر،1 اجلامعي،ط. النيب عبد محيد -9
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