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 فهرس المحتويات
 

رقم   العنوان
  الصفحة

    فهرس الجداول

    األشكالفهرس 

  د -أ   امةـة عـمقدم

  01  مفاهيم أساسية حول السياحة وتطورها: الفصل األول

  02  تمهيد

 03  نشأة السياحة ومفهوم السياحة والسائح: المبحث األول

  03  مراحلها التارخييةو  نشأة السياحة: المطلب األول

  09  تعريف السياحة والسائح: المطلب الثاني

  14  مقومات اجلدب السياحي وأنواع السياحة :المطلب الثالث

  23  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنشاط السياحي: المبحث الثاني

  23  اآلثار االقتصادية للسياحة: المطلب األول

  28  يجتماعية والبيئية للنشاط السياحاآلثار اال :المطلب الثاني

  33  السياحة والعوملة :المطلب الثالث

 39  مؤشرات واتجاهات السياحة العالمية ومنظماتها الدولية: المبحث الثالث

  39  املنظمات السياحية الدولية: المطلب األول

  45  ية يف اخلدماتية يف اخلدماتالسياحة من التجارة الدولالسياحة من التجارة الدول  نصيبنصيب: المطلب الثاني

  48  اجتاهات وتطور حركة السياحة الدولية :المطلب الثالث

  62  خالصة الفصل األول 

  63  األبعاد األساسية للتسويق السياحي :الفصل الثاني

  64  تمهيد

  65  مدخل إلى التسويق السياحي :ولالمبحث األ

  65  ماهية التسويق: المطلب األول

  70  تسويق السياحيأساسيات ال: المطلب الثاني
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  76  اخلدمات السياحية: المطلب الثالث

  82  المزيج التسويقي السياحي: المبحث الثاني

  82  عناصر املزيج التسويقي السياحي: المطلب األول

  86  السوق السياحي :المطلب الثاني

  93  الطلب والعرض السياحي: المطلب الثالث

  103  سويق السياحيسياسات واستراتيجيات الت: المبحث الثالث

  103  سياسات التسويق السياحي: المطلب األول

  108  اسرتاتيجيات التسويق السياحي: المطلب الثاني

  113  أدوات التنشيط السياحي: المطلب الثالث

  120  خالصة الفصل الثاني

أهمية التسويق السياحي في تفعيل النشاط السياحي الجزائري في ظل  :الفصل الثالث
  2025تيجية الوطنية للتنمية السياحية آلفاق اإلسترا

121  

  122  تمهيد

  123  أسس وبواعث القطاع السياحي الجزائريأسس وبواعث القطاع السياحي الجزائري: المبحث األول

  123  موارد ومقومات السياحة يف اجلزائرموارد ومقومات السياحة يف اجلزائر: المطلب األول

  130  السياحة يف اجلزائر ضمن خمططات التنمية: المطلب الثاني

  143  2013  فاقآل اجلزائرية يةالسياح اإلسرتاتيجية: المطلب الثالث

  SDAT(  150( 2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق : المبحث الثاني

  150  أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: المطلب األول

  157  اآلليات اخلمسة لتفعيل النشاط السياحي يف اجلزائر:  المطلب الثاني

  164  ت السياحة اجلزائريةمؤشرات ومعوقا: المطلب الثالث

إطار المخطط التوجيهي  فيإستراتيجية تسويق المنتج السياحي الجزائري : المبحث الثالث
  )SDAT(2025فاق آل للتهيئة السياحية

175  

  175  إسرتاتيجية ترسيخ وجهة اجلزائر السياحية: المطلب األول

  182  جلزائرياألجهزة املكلفة بتسويق املنتج السياحي ا: المطلب الثاني

  190  التسويق االلكرتوين كنمط جديد لتسويق املنتج السياحي اجلزائري: المطلب الثالث

  198  ثالثخالصة الفصل ال
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  199  امةـة عـخاتم

  205  قائمة المختصرات

  208  قائمة المراجع

  المالحق
  الملخصات

  

  
  
  
  



 

 

      –دراسة حالة اجلزائر  –التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة                                                                   جداولفهرس ال

 فهرس الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 64  )2009 -2006(، )2000(السياحة من التجارة العاملية يف اخلدمات لسنة حصة   1.1
  50  ))20102010––  20002000((  لدولية حسب القارات يف الفرتة لدولية حسب القارات يف الفرتة التوزيع اجلغرايف للسياحة االتوزيع اجلغرايف للسياحة ا  2.1
  53  ))20020099––20002000((تطور إيرادات السياحة الدولية حسب القارات يف الفرتة تطور إيرادات السياحة الدولية حسب القارات يف الفرتة   3.1
واإليرادات السياحية واإليرادات السياحية   البشريةالبشرية  مليا من حيث التدفقاتمليا من حيث التدفقاتاالجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عااالجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عا  4.1

  ))20072007--20062006((  الفرتةالفرتة  خاللخالل

56  

واإليرادات السياحية واإليرادات السياحية   البشريةالبشرية  االجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عامليا من حيث التدفقاتاالجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عامليا من حيث التدفقات  5.1

  ))20082008((يفيف

58  

  السياحيةالسياحية  واإليراداتواإليرادات  البشريةالبشرية  االجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عامليا من حيث التدفقاتاالجتاهات السياحية اخلمسة األوىل عامليا من حيث التدفقات  6.1
  ))20102010--20092009((  الفرتةالفرتة  خاللخالل

59  

  74  االختالفات بني املنتج السلعي واملنتج السياحي  1.2
  128  1962توزيع طاقات اإليواء السياحي سنة   1.3
  131  )69- 67(توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل املخطط الثالثي   2.3
  132  حسب النوعحسب النوع) ) 6969--6767((الثي الثي توزيع عدد األسرة املربجمة خالل املخطط الثتوزيع عدد األسرة املربجمة خالل املخطط الث  3.3
  132  ))6969--6767((حصيلة برنامج االستثمارات السياحية خالل املخطط الثالثي حصيلة برنامج االستثمارات السياحية خالل املخطط الثالثي   4.3
  133  ))7373--7070((توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل املخطط الرباعي األول توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل املخطط الرباعي األول   5.3
  134  عدد األسرة املنجزة خالل املخطط الرباعي األول حسب نوع املنتج السياحيعدد األسرة املنجزة خالل املخطط الرباعي األول حسب نوع املنتج السياحي  6.3
  135  ))7777--7474((توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل املخطط الرباعي الثاين توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل املخطط الرباعي الثاين   7.3
  136  حسب نوع املنتج السياحيحسب نوع املنتج السياحي) ) 7878--7474((توزيع طاقات اإليواء السياحي املنجزة خالل الفرتة توزيع طاقات اإليواء السياحي املنجزة خالل الفرتة   8.3
اية   9.3 اية طاقات اإليواء السياحي حسب نوع املنتج يف    137  19791979طاقات اإليواء السياحي حسب نوع املنتج يف 

              ل ل نتج خالل املخطط اخلماسي األو نتج خالل املخطط اخلماسي األو ة حسب نوع املة حسب نوع املتوزيع املشاريع السياحيتوزيع املشاريع السياحي  10.3
))19801980--19841984((  

138  

اية   11.3 اية توزيع طاقات اإليواء السياحي حسب النوع يف    139  19891989توزيع طاقات اإليواء السياحي حسب النوع يف 
  140  1993امتيازات االستثمار املمنوحة حسب قانون   12.3
  141  )2000-1990(الفرتة  خالل الدرجة حسب األسرة عدد تطور  13.3
  142  1999سنة  واملغرب تونس اجلزائر، من كل يف األسرة وعدد الفنادق ددع مقارنة  14.3
  145  2013توقعات طاقات اإليواء يف آفاق   15.3
  146  .2013تطور التدفقات السياحية يف آفاق   16.3
  152  2015فاق خطة األعمال باألرقام آل  17.3
  153  القرى السياحية املمتازة  18.3
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  154  جناز باألقطاب السياحية لالمتيازاملشاريع قيد اال  19.3
  164  )2009-2003(لفرتة ا خالل تطور طاقات اإليواء يف اجلزائر  20.3
  165  توزيع طاقات اإليواء بني القطاعات الثالثة  21.3
  166  2009 توزيع طاقات اإليواء يف اجلزائر حسب نوع املنتج سنة  22.3
  167  2009 الدرجات سنة توزيع طاقات اإليواء يف اجلزائر حسب  23.3
  167  )2009-2003(الفرتة  خاللتوافد السياح إىل اجلزائر   24.3
  169  )2009- 2003(للفرتة  خالل تطور السياحة العكسية  25.3
  170  )2009-2003(خالل الفرتةالتدفقات السياحية النقدية   26.3
  171  تطور عدد املشتغلني يف القطاع السياحي اجلزائري  27.3

  172  2009املؤشرات السياحية لكل من اجلزائر وتونس لسنة   28.3
  177  )السوق الويف( األهداف التسويقية حسب كل فرع وكل سوق مستهدف  29.3
  178  )األسواق اخلارجية( األهداف التسويقية حسب كل فرع وكل سوق مستهدف  30.3
  180  أهم اخلطط واألجهزة التسويقية حسب كل سوق مستهدف  31.3

  187  2011لسنة  ONTالصالونات واملعارض السياحية املربمج املشاركة فيها من طرف   32.3
  188  ).2010، 2009، 2008(خالل  ONTنفقات النشاطات الرتقوية الوطنية والدولية لـ   33.3
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 فهرس األشكال  

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 52  2010مل خالل سنة حصة كل منطقة من إمجايل السائحني يف العا 1.1
 55  2009العاملية خالل سنة  تحصة كل منطقة من إمجايل اإليرادا 2.1
 لفرتةالدول اخلمسة األوىل يف العامل من حيث عدد السياح الوافدين خالال 3.1

)2006 -2007(  
57 

 58  2007-2006الدول اخلمسة األوىل من حيث اإليرادات السياحية خالل  4.1
-2008سة األوىل يف العامل من حيث عدد السياح الوافدين خالل الدول اخلم 5.1

2009-2010  
61 

-2008السياحية خالل  تيف العامل من حيث اإليرادا الدول اخلمسة األوىل 6.1
2009-2010  

61 

 67  عملية تبادل يف اإلطار التسويقي 1.2
 95  العالقة بني خمتلف أنواع الطلب السياحي 2.2
 96   الطلب السياحي وأسعار اخلدمات السياحيةالعالقة بني  3.2
 100  العالقة بني العرض السياحي وأسعار اخلدمات السياحية 4.2
 101  العالقة بني العرض السياحي واإليرادات السياحية 5.2

 165  2009توزيع طاقات اإليواء حسب القطاع القانوين سنة   1.3
 168    2009 ب الغرض من الزيارة سنةتوزيع السياح القادمني إىل اجلزائر حس 2.3
 169  )2009-2003 الفرتة ىل اجلزائر خاللتطور احلركة السياحية من وإ 3.3
 170  )2009-2003(لفرتة ا خالل ات واإليرادات السياحية للجزائرتطور النفق 4.3
 171  )2009-2003(لفرتة ا خالل تطور عدد املشتغلني يف السياحة 5.3

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

ـــــــة عــــــقدمـم امةــ  



 

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة مة عامة                                                               مقد

  أ

ـــــــام ةـــــمقدم   عـ

 السياحة تعد مل كما النامية الدول أويف املتقدمة الدول يف سواء لإلنسان اجلديد باملفهوم ليس السياحة مفهوم إن

ا الدول بعض أساسها على تضع تصديرية صناعة أصبحت بل نزهة جمرد ا التنموية للنهوض اسرتاتيجيا  باقتصاديا

العامل نظرا ملا للنشاط فهوم السياحة بأمهية متميزة لدى الباحثني وصانعي القرار يف معظم دول ، وقد حظي مالوطنية

ذا القطاع مند بداية ن آثار على التنمية االقتصادية واالجتماعية هلذه البلدان، و مالسياحي  هلذا فقد تزايد االهتمام 

حيث ، توجب االهتمام به واستغالله على أحسن وجه ممكنماعيا هاما يسالقرن العشرين باعتباره موردا اقتصاديا واجت

هناك بعض الدول ذات اإلمكانيات املتواضعة يف املوارد الطبيعية واليت متلك مقومات سياحية جيدة قد استطاعت بناء 

ا اعتمادا على القطاع السياحي   . اقتصاديا

خيل الدولة من النقد  وتساهم يف زيادة مدا فالقطاع السياحي له عدة مزايا تسمح باحلصول على عائدات معتربة

م يف تنمية  مناطق وأقاليم بالنسبة للدول اليت ال زالت يف مرحلة النمو، كما يساها له أمهية كبرية خاصة ذاألجنيب وه

السياحة اليوم علما  ، األمر الذي يتيح فرص عمل جديدة ومزيدا من التوظيف يف االستثمارات حيث أصبحتجديدة

تشغل أصبحت تنمية السياحة قضية هامة  ، فقدرات والتظاهرات الدولية املختلفةكما أكدت على ذلك املؤمت جتارةوفنا و 

ا أصبحت أيضا حقا اجتم مل تعد مقصورة  اعيا لكل فرد، إذاهتمام متخذي القرار يف خمتلف البلدان، باإلضافة إىل أ

  .واملغامرة بل أصبحت عامال ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فيهن جيوبون الدنيا حبثا عن الرت على طبقة األغنياء الذي

، وحالة االستقرار يف لسياسي السائد يف الدولة املضيفةيرتبط باملناخ ا ؤكد أيضا أن جناح النشاط السياحيومن امل

أثر على أن إقبال السائحني يت، وال خالف  درجة الشعور باألمن والطمأنينة، ومن مثطقة اليت تنتمي إليها تلك الدولةاملن

اإلجراءات اإلدارية اليت تتصل بتنظيم دخوهلم وخروجهم  ومن مث مبدى يسر تلك اإلجراءات إىل حد ما بطبيعة القوانني و 

فالنشاط السياحي علم  ،جيايب الذي تزاوله السياحة عموما، وتفهم الدور اإلوكذا درجة انتشار الوعي السياحي ووضوحها

ضارية اليت ، فالتنمية السياحية جيب أن تربط بني النواحي الطبيعية والبيئية واحلأصوله من التخطيط السليمقواعده و له 

، وبني النواحي االجتماعية واالقتصادية ألي منطقة أو بلد يف مناذج علمية للبحث عن أفضل تشكل رأس مال السياحة

     .طاع السياحي بشكل سليمتنمية الق الطرق لرتشيد االستثمارات السياحية وبالتايل

واملتتبع للبيانات اخلاصة بالسياحة العاملية يالحظ أن صناعة السياحة قد أصبحت واحدة من أكرب الصناعات يف 

          سياحية قدرت  مليون سائح بإيرادات  689689حوايل  2000العامل، حيث بلغ عدد السياح يف خمتلف أحناء العامل سنة 
مليون سائح حمققا إيرادات سياحية قدرت  935إىل وصل عدد السياح يف العامل  2010  سنةمليار دوالر، ويف   482.5482.5بـ بـ 
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مليار دوالر، وحسب توقعات املنظمة العاملية للسياحة فإنه سوف يصل عدد السياح على املستوى العاملي سنة  919بـ

  .مليار دوالر 2000حتقق إيرادات قدرها مليار سائح، حيث من املتوقع أن  1,6إىل حوايل  2020

إن هذا االرتفاع يف عدد السياح على املستوى العاملي، وما يتبعه من إيرادات سياحية كبرية جعلت معظم الدول 

على اختالف تطورها سواء كانت دول متقدمة أو دول متخلفة، تعمل جاهدة من اجل جلب أكرب عدد ممكن من 

لزيادة نصيبها  الدول خمتلف ن العناصر األساسية اليت تعتمد عليهابالتايل فقد أصبح التسويق السياحي م، و السياح إليها

أصبح التسويق السياحي فرعا مستقال عن التسويق العام  ذادولية اليت تتزايد بشكل مستمر، و من احلركة السياحية ال

ة شدة املنافسة بني الدول ونظرا لألمهية اليت اكتسبها التسويق السياحي مع زيادلطبيعة املتميزة للنشاط السياحي نظرا ل

أصبح جناح التسويق السياحي  هلم حيثاملصدرة األسواق  السياح يف السياحية لالستحواذ على أكرب نصيب ممكن من

 .حتقيق أهدافها السياحية املتنوعةمقياس جناح الدولة السياحية يف 

 نتمكن من وضع حىت ،سويق العامكفرع مستقل عن الت  تهومع تنامي دور التسويق السياحي ظهرت احلاجة لدراس

لدور التسويق السياحي بالنسبة للدول السياحية يف ظل املنافسة الشديدة بينها وبني الدول السياحية  تصور واضح

واألمناط  ا نوعية اخلدماتاألخرى الستقطاب أكرب عدد ممكن من السياح على اختالف الدول اليت يأتون منها وكذ

ا و اليت  السياحية املختلفة بالتايل استغالل املوارد السياحية أحسن استغالل ممكن حىت تساهم بشكل فعال يف يطلبو

  .عملية التنمية

السياحة  احة الصحراوية، السياحة الشاطئيةالسي( اجلزائر تزخر بإمكانيات كبرية على مستوى قطاع السياحة

ا  ،)ؤمتراتإمكانية إنشاء السياحة الرياضية وسياحة امل احلموية، السياحة الرتفيهية، السياحة الثقافية، باإلضافة إىل غري أ

ن إيرات املنظمة العاملية للسياحة ف، وحسب تقدالعامليةة يف اخلريطة السياحية العربية و الزالت تبحث عن مكانتها احلقيقي

 جلزائر يف التسعيناتا اأكرب مشكل كان يعرتض تطور السياحة يف اجلزائر هو اجلانب األمين بسبب األزمة اليت عاشته

، ضعف وسائل االستقبال والرتويج املطاراتو ائر خاصة يف املوانئ  العراقيل اإلدارية اليت تواجه السياح عند جميئهم إىل اجلز 

  .للسياحة اجلزائرية، باإلضافة إىل ضعف اجلهاز املصريف، وغياب ثقافة سياحية لدى املواطن اجلزائري

فقد أدركت احلكومة اجلزائرية مؤخرا ضرورة إعطاء السياحة مكانتها احلقيقية من خالل  ومع حتسن الظروف األمنية

، من خالل ا بوضع إسرتاتيجية وطنية لتنمية وتفعيل قطاع السياحةذوه 2025طموحة اليت ستنجز يف أفق املشاريع ال

ا هاما يف التعريف باملقومات يلعب التسويق السياحي دور حيث  ،2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

دف السياسة املتبعة من طرف أكرب عدد ممكن من السياح األجانبالسياحية للجزائر وبالتايل استقطاب  ، حيث 
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اية  مع العلم أن سنة  .ثالثة ماليني سائح 03 إىل 2013احلكومة اجلزائرية إىل أن يصل عدد السياح يف اجلزائر مع 

، مبا فيها املغرتبني حيث متثل هذه الفئة النسبة األكرب من عدد السياح 2.070.496د حوايل سجلت اجلزائر تواف 2010

    .2009سنة  %65الوافدين إىل اجلزائر، واليت قدرت بـحوايل 

  اإلشكالية  : أوال

  :أن نطرح التساؤل األساسي كالتايلمن خالل ما ذكرناه سابقا ميكننا   

  ؟ي تفعيل قطاع السياحة في الجزائرفما مدى مساهمة التسويق السياحي 

وبغية الوصول إىل معرفة مكانة صناعة السياحة يف االقتصاد العاملي عامة واجلزائري  اإلشكاليةعاجلة  وحتليل هذه مل

خاصة، وكذا الوقوف على أمهية التسويق السياحي يف تطوير النشاط السياحي اجلزائري يف ظل حتديات املنافسة بني 

  :التالية األسئلة الفرعيةحية املختلفة، نقوم بطرح واإلجابة على الدول السيا

 ؟االقتصادية آثارهاهي  ما مفهوم السياحة؟ وما .1

 السياحي ؟ ساسية للتسويقا هي األبعاد األم .2
 ما هي املقومات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر؟ .3

  ؟ 2025للتهيئة السياحية آلفاق يف اجلزائر وفق املخطط التوجيهي  مكانة التسويق السياحيما هي  .4

  فرضيات البحث :ثانيا

يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة اختبار جمموعة من الفرضيات اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف 

  :التساؤالت املطروحة فيها

 تلعب السياحة دورا هاما يف االقتصاد العاملي؛ .1

اليت تعتمد عليها الدول السياحية لزيادة نصيبها من احلركة  يعترب التسويق السياحي من العناصر األساسية .2

 ؛السياحي القطاعالسياحية العاملية وتفعيل 

املقومات السياحية تصاد مبا يتماشى مع اإلمكانيات و القطاع السياحي يف اجلزائر ال يلعب دورا هاما يف االق .3

 ؛املتوفرة

العاملية من خالل إسرتاتيجية وطنية ة العربية و طة السياحيالت اجلزائر تبحث عن مكانتها احلقيقية يف اخلريز ال .4

  .تسعى فيها إىل تنمية وتسويق املنتج السياحي اجلزائري 
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  أهداف البحث: ثالثا

  :ه الدراسة إىل ذدف من خالل ه

 ؛مهية االقتصادية للنشاط السياحيحتديد األ .1

 ؛يإظهار أمهية التسويق السياحي يف تنشيط وتفعيل القطاع السياح .2

 ؛إبراز املقومات السياحية للجزائر ومدى أمهيتها يف تنمية االقتصاد الوطين .3

تفعيل النشاط السياحي يف حتليل اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة ومدى أمهية التسويق السياحي يف  .4

  .اجلزائر

   أهمية البحث: بعارا

ة اليت تتوفر عليها اجلزائر واليت ميكنها أن تساهم بشكل  تكمن أمهية هذه الدراسة انطالقا من اإلمكانيات السياحي

وإدراك احلكومة اجلزائرية ضرورة إعطاء قطاع السياحة مكانته احلقيقية من خالل  ،كبري يف عملية التنمية االقتصادية

تنموية احلالية إيل خاصة وأن اجلزائر تتجه يف إسرتاتيجيتها ال 2025املشاريع الطموحة اليت أطلقتها واليت ستنجز يف أفق 

ملا له من أمهية كبرية يف  ياحي تنمية قطاعات أخرى خارج قطاع احملروقات، وهنا سوف تكمن أمهية دراسة التسويق الس

ممكن من  التعريف باملقومات السياحية للجزائر ومدى مسامهته يف جلب السياح وبالتايل االستحواذ على أكرب عدد

اورة افسة الشديدة بني الدول السياحيةصة يف ظل املنخا ،العامليةاحلركة السياحية  ، على غرار الوجهات السياحية ا

ا ) تونس، املغرب(للجزائر واليت تعطي أمهية كبرية للتسويق السياحي، وتنفق مبالغ معتربة من أجل التعريف مبقوما

  .  السياحية

  أسباب اختيار الموضوع: خامسا

  لى مقومات جدب سياحي كبرية و اليت ميكن من خالل استغالهلامن املعروف أن اجلزائر تتوفر ع .1

  ؛صاديةأن تساهم بنسبة كبرية يف عملية التنمية االقت

ا اجلزائر على مستوى قطاع السياحة غري أنه الزال متخلفا عن نظريه يف الدول  .2 رغم اإلمكانيات اليت تزخر 

اورة   ؛ا

ممكن من  عدد وبالتايل استقطاب اكرب ،ات السياحية للدولةأمهية التسويق السياحي يف التعريف باملقوم .3

 ؛السائحني و زيادة نصيبها من احلركة السياحية العاملية
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تسويق املنتج ل من خالل وضع خطة واضحة ،اهتمام اجلزائر بالقطاع السياحي يف برنامج التنمية احلايل .4

 ؛2025آلفاق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ري يف ظل السياحي اجلزائ

ا من ذاملكتبة اجلامعية  ثراءوكمسامهة منا يف إ ،ا املوضوعذقلة األحباث اليت تناولت ه .5 ه الدراسة لالستعانة 

 .االقتصاد السياحيطرف الباحثني يف 

  منهجية البحث : سادسا

ساسية املتعلقة وهذا لتوضيح أهم املفاهيم األ ،التحليليهذه الدراسة على املنهج الوصفي و سوف نعتمد يف 

ا النشاط السياحي وصوال إىل إبراز ا ألمهية االقتصادية بالنشاط السياحي واإلشارة إىل أهم املراحل التارخيية اليت مر 

، وكذلك منهج االستقراء لسياحيإىل إظهار مدى أمهية التسويق السياحي يف تنشيط القطاع ا باإلضافة ،سياحةلل

هول ومن العام إىل اخلاص وهذا سوف ميكننا االستنباط ذلك أن االستنباط و  يف املعرفة ينطلق من املعلوم للوصول إىل ا

  .لسياحي يف اجلزائرمن حتديد أمهية التسويق السياحي يف ترقية و تفعيل النشاط ا

  حدود الدراسة: سابعا

 األمهية االقتصادية للسياحة ودور التسويق السياحي يف تفعيل النشاط السياحي؛ .1

 سة حالة القطاع السياحي اجلزائري؛درا: د املكانيةاحلدو  .2

التطرق إىل التطور التارخيي لقطاع السياحة يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل، ومدى مسامهة : احلدود الزمانية .3

التسويق السياحي يف تفعيل القطاع السياحي اجلزائري مند االستقالل وصوال إىل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية 

  .2008، واليت بدأ تنفيذها سنة 2025حية آلفاق السيا

  صعوبات الدراسة: ثامنا 

من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف دراستنا هلذا املوضوع، نذكر أساسا نقص املراجع املتخصصة يف جمال السياحة 

بالقطاع السياحي اجلزائري وإسرتاتيجية تسويق املنتج السياحي اجلزائري، وصعوبة إجياد املعلومات واإلحصائيات املتعلقة 

  .وخاصة منها اجلديدة اليت ختص السنوات األخرية

  الدراسات السابقة: تاسعا

مت إجراء جمموعة من الدراسات واألحباث العلمية واألكادميية، واليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا ومن أهم تلك   

  :الدراسات ميكننا أن نذكر مايلي
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 االستثمارات السياحية وإشكالية تسويق المنتج السياحيبعنوان " عة بوعقلني بدي" أطروحة دكتوراه لـ  .1

جامعة اجلزائر، وتناولت فيها الباحثة املوضوع يف مخسة فصول حيث تطرقت فيها إىل ) 2006( الجزائري

مفهوم وتطور السياحة، مث االستثمارات السياحية وعالقتها بالتسويق السياحي مع الرتكيز على العرض والطلب 

ق تطوير املنتج السياحي اجلزائري آلفاق سياحي، كما قامت بتحليل برنامج التنمية السياحية املستدامة وآفاال

استثمارات سياحية كبرية احي اجلزائري البد أن يرافقه اجناز السيحيث توصلت إىل أن تسويق املنتج ، 2013

السياحي يف اجلزائر مبا يتماشى مع املواصفات توفر اجلزائر من خالهلا اهلياكل السياحية الالزمة لبعث النشاط 

اورة هلا على األقل   .العاملية حىت تكون قادرة على منافسة الوجهات السياحية األخرى أو ا

      اإلستراتيجية الترويجية وإسهاماتها في تسويق السياحة الداخلية بعنوان " دماد نوال " رسالة ماجستري لـ  .2

جامعة اجلزائر، تطرقت من خالهلا إىل مسامهة ) 2010( -  لوطني للسياحةاسة حالة الديوان ادر  -

حيث  ياح اجلزائريني إىل وجهات خارجيةاإلسرتاتيجية التسويقية يف تنشيط السياحة الداخلية واحلد من تدفق الس

يجية الديوان مع الرتكيز على إسرتات ة يف ترقية السياحة الداخلية،سرتاتيجية الديوان الوطين للسياحتناولت إ

حيث توصلت إىل انه ال يعتمد على  الوطين للسياحة يف ترقية النشاط السياحي يف منطقة اجلنوب الغريب للجزائر

يظل السائح اجلزائري يفضل وجهات سياحية خارجية بدل واضحة للرتويج للسياحة الداخلية، و  إسرتاتيجية

كاليف وعدم توفر خدمات سياحية باملستوى املطلوب قضاء العطلة يف اجلزائر لعدة أسباب منها ارتفاع الت

 . واملتوفرة يف الكثري من الوجهات السياحية القريبة من اجلزائر، على غرار تونس وتركيا

                         االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة  األهميةبعنوان " عامر عيساين " أطروحة دكتوراه لـ  .3

، حيث تناول من خالهلا أمهية تنمية القطاع السياحي اجلزائري يف إطار 2010جامعة باتنة،  - الجزائرحالة  -

التنمية السياحية املستدامة من أجل خلق مورد وطين دائم ميكن االعتماد عليه يف ظل توجه اجلزائر إىل تنمية 

ا جاء يف املخطط التوجيهي قطاعات اقتصادية خارج احملروقات باعتباره مورد ناضب، كما حاول حتليل أهم م

مع حتليل النتائج احملققة يف القطاع  تنمية قطاع السياحة يف اجلزائر، ودوره يف 2025للتهيئة السياحية ألفاق 

اآلثار االقتصادية للتنمية خمتلف  وإبرازالسياحي اجلزائري من خالل مقارنته مع التجربة املصرية والتونسية، 

 .ةالسياحية يف البلدان الثالث

           الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلك حتت عنوان " برجني أمين" رسالة ماجستري لـ  .4

تطرق من خالهلا إىل تطور النشاط التسويقي ووظائفه وكذا  -دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية –

ات السياحية والفندقية ومدى تأثري البيئة ع اإلشارة إىل طبيعة النشاط اخلدمي واخلدمم أمهية و أهداف التسويق،

 سلوكه ، كما تناول طبيعة السلوك الشرائي للسائح وما هي العوامل املؤثرة علىالقطاع السياحي ىالسياحية عل
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ا اجلانب النظري للدراسة على واقع جمموعة من املؤسسات الفندقية اجلزائرية عن وقد قام بإسقاط جزء من هذ

على النزالء املقيمني بتلك الفنادق ملعرفة درجة رضاهم وردود أفعاهلم والوقوف على نقاط  طريق توزيع استمارة

              . الضعف وحماولة إجياد احللول واستغالل الفرص للنهوض باملنتج السياحي اجلزائري

  تقسيمات البحث : عاشرا

  :مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول أساسية كالتايل       

  تطورها مفاهيم أساسية حول السياحة و : صل األولالف

السائح ينقسم السياحة و  مفهومث األول بالدراسة نشأة السياحة و يضم هذا الفصل ثالثة مباحث يتناول املبحو 

ب الثاين سنقوم بتعريف مراحلها التارخيية ويف املطلاملطلب األول إىل نشأة السياحة و بدوره إىل ثالثة مطالب نشري يف 

اين يف املبحث الثجلدب السياحي وأنواع السياحة ، و أما يف املطلب الثالث فسوف تشري إىل مقومات ا ،السائحسياحة و ال

اآلثار  ثة مطالب حيتوي املطلب األول علىسوف ندرس من خالله  األمهية االقتصادية للنشاط السياحي يف ثال

، وأما يف املطلب الثالث  االجتماعية والبيئية للسياحة اآلثار للسياحة ومن خالل املطلب الثاين سنتطرق إىل االقتصادية

اجتاهات السياحة الدولية املبحث الثالث سنستعرض مؤشرات و  مث يف العالقة بني السياحة والعوملة، وف نقوم بدراسةس

الثاين ندرس  حيث يضم هذا املبحث ثالثة مطالب نتناول يف املطلب األول املنظمات السياحية الدولية ويف املطلب

  .أما املطلب األخري فيشمل اجتاهات وتطور حركة السياحة العاملية يف اخلدمات، نصيب السياحة من التجارة العاملية

  األبعاد األساسية للتسويق السياحي : لفصل الثاني ا

م إىل ينقسم هذا الفصل بدوره إىل ثالثة مباحث يضم البحث األول مدخل إىل التسويق السياحي حيث ينقسو 

ثالثة مطالب ويشمل ماهية التسويق بوجه عام يف املطلب األول وأساسيات التسويق السياحي يف املطلب الثاين مث 

ي السياحي حيث نتطرق إىل اخلدمات السياحية يف املطلب األخري، أما يف املبحث الثاين سوف نتناول املزيج التسويق

لسوق السياحي يف املطلب ر املزيج التسويقي السياحي مث نتناول اسندرس يف املطلب األول عناصيضم ثالثة مطالب و 

إىل ىسياسات  ومن خالل املبحث الثالث سنتطرقالعرض السياحي، الثاين ويف املطلب الثالث نستعرض الطلب و 

واسرتاتيجيات التسويق السياحي حيث سنشري إىل سياسات  التسويق السياحي يف املطلب األول مث ندرس 

ال السياحي يف املطلاالسرتاتي األخري فسوف نتطرق من خالله إىل ب الثاين أما يف املطلب الثالث و جيات التسويقية يف ا

  .ات املستعملة يف التنشيط السياحيدو األ
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  احي الجزائري في ظل اإلستراتيجيةأهمية التسويق السياحي في تفعيل النشاط السي: الفصل الثالث 

            2025ة آلفاق الوطنية للتنمية السياحي 

ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث أساسية نتناول يف املبحث األول أسس وبواعث القطاع السياحي يف  و 
اجلزائر، ويشمل هذا املبحث ثالثة مطالب يضم املطلب األول موارد ومقومات السياحة يف اجلزائر وبعد ذلك نتطرق إىل 

ا اجلزائر منذ االستقالل من خالل امل مكانة السياحة ضمن خمططات التنمية مث نتطرق إىل  طلب الثايناليت مرت 
يف املبحث الثاين سوف نشري إىل أهم ما جاء به يف املطلب الثالث، و  2013آلفاق  اإلسرتاتيجية السياحية اجلزائرية

األول أهداف املخطط  خالل ثالثة مطالب أيضا يضم املطلبمن  2025للتهيئة السياحية آلفاق املخطط التوجيهي 
ومن  تفعيل النشاط السياحي يف اجلزائرالتوجيهي للتهيئة السياحية، ويف املطلب الثاين سوف نتطرق إىل اآلليات اخلمسة ل

خالل املطلب الثالث سنشري إىل مؤشرات ومعوقات التنمية السياحية يف اجلزائر، ومن خالل املبحث الثالث سنتطرق إىل 
وينقسم هذا  2025فاق آل ملخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةا إطاري يف ملنتج السياحي اجلزائر إسرتاتيجية تسويق ا

املبحث أيضا إىل ثالثة مطالب نتناول يف املطلب األول إسرتاتيجية ترسيخ وجهة اجلزائر السياحية مث األجهزة املكلفة 
ثالث واألخري سوف نتناول التسويق االلكرتوين كنمط بتسويق املنتج السياحي اجلزائري يف املطلب الثاين ويف املطلب ال

  .جديد لتسويق املنتج السياحي اجلزائري
ذه الدراسة سوف نعتمد على خمتلف املراجع واملصادر واملواقع االلكرتونية اليت هلا    عالقة عند القيام 

ية للسياحة، واملنظمة العاملية ، حيث نعتمد فيما خيص اإلحصائيات الدولية على معلومات املنظمة العاملباملوضوع
للتجارة، أما فيما خيص اجلزائر فسوف نعتمد على إحصائيات بنك اجلزائر ووزارة السياحة والصناعات التقليدية 

  .اجلزائرية، إضافة إىل إحصائيات الديوان الوطين للسياحة والديوان الوطين لإلحصائيات
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  تمهـيد

رة من الظواهر اإلنسانية اليت نشأت منذ أن خلق اهللا األرض وما عليها فهي قدمية قدم احلياة السياحة ظاه
 نقل من مكان آلخر ألسباب متعّددةعريقة عراقة التاريخ، فمنذ زمن بعيد واإلنسان يف حركة دائمة بني السفر والت

ا وأ وكانت ظاهرة السفر يف بدايتها بسيطة وبدائية يف مظاهرها ذه الظاهرة تطّورت ه هدافها ووسائلها، مثوأسبا
ا كثري من ت النظرة إليها يف العصر احلديث حىت أصبحت صناعة مركبة من الصناعات اهلامة اليت تعتمد عليهوتغري 

  .لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي الدول

ا مرتبط ة مبجموعة من العلوم األخرى  ترتبط السياحة ارتباطا وثيقا مع القطاعات االقتصادية األخرى، كما أ
 كاالقتصاد والقانون والسياسة واإلحصاء مما أدى إىل صعوبة حتديد مفهومها، فكل باحث يعرفها وفقا للزاوية أو

واجلدير بالذكر أن السياحة أصبحت تشكل أمهية كبرية يف عملية التنمية ملا هلا . التخصص الذي يدرسها من خالله
خبصائص  متعتت فهي ن املدفوعات، مستوى التشغيل،اقتصادية كالدخل الوطين، ميزامن أثار على عدة متغريات 

  .ومقومات وأنواع عديدة تسمح هلا بتحقيق تلك املزايا

لقد حققت السياحة العاملية منوا متسارعا اعتبارا من عقود الستينات والسبعينات والثمانينات، حيث 
ا النمو السياحي العاملي، إال أن احلصة الكبرية من تزايد من هذمض الدول النامية أن تستفيد بشكل استطاعت بع

العاملية للنشاط السياحي تستحوذ عليها بعض الدول املتقدمة اليت عرفت كيف  حلركة السياحية الدولية واإليراداتا
احية بشكل فعال حيث استحوذت على النصيب األكرب من احلركة واإليرادات السي طط لتنمية قطاع السياحةخت

  :من خالل املباحث التاليةونظرا لالعتبارات السابقة سوف نتطرق ملفاهيم وتطور النشاط السياحي  .العاملية
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ا الدولية: المبحث الثالث  مؤشرات واجتاهات السياحة العاملية ومنظما
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  نشأة السياحة ومفهوم السياحة والسائح: المبحث األول

ما لقد تطورت ظاهرة السياحة ومرت بعدة مراحل تارخيية مما استلزم علينا ضرورة متابعة تاريخ تطورها، ك
تنوعت التعاريف الواردة بشأن السياحة والسائح وفقا الختالف الزاوية اليت ينظر منها الباحث للسياحة، ومن هذا 

  :املنطلق ميكننا التطرق ألهم هذه التطورات على النحو التايل

  نشأة السياحة ومراحلها التاريخية: المطلب األول

  :خيية أمههامرت السياحة يف تطورها التارخيي بعدة مراحل تار 

  السياحة في العصور القديمة: أوال

تبدأ هذه املرحلة مع نشأة حضارة بالد الرافدين والفراعنة يف األلف اخلامسة قبل امليالد وتنتهي بسقوط الدولة 
  : 1ومن خصائص هذه املرحلة. الرومانية يف القرن الرابع امليالدي

  ؛ يف ايطاليا ن واحلضارة الفرعونية يف مصر والرومانيةظهور الدول واحلكومات مثل الدولة يف بالد الرافدي .1
  ظهور اجليوش هيأ األمان للناس وبالتايل حرية احلركة؛  .2
  ظهور األنظمة والقوانني إضافة إىل ظهور العلوم وتطور وسائل النقل وخاصة السفن الشراعية؛  .3
  . ظهور األديان واملعتقدات .4

 تعد ظاهرة حمكومة بقوانني الطبيعة فقط بل بقوانني وتشريعات كل ذلك أدى إىل بروز ظاهرة السياحة اليت مل
  . الدولة باإلضافة إىل ظهور حدود الدول وما هلا من قوانني حبيث فرض على السائح احرتامها

  :2وتتمثل فيما يلي: دوافع السفر في هذه المرحلة ×
دأ التخصص وتقسيم العمل مما وهذا بعد ظهور التجارة نتيجة تطور مب :دافع مادي يسمى الدافع التجاري ·

ا أدى إىل أن أصبح بإمكان الفرد إنتاج كمية كبرية من السلع الفائضة عن حاجته مما نتج عنه ظهور طبقة التجار هذ
  ى إىل عملية انتقال التجار مما اعترب عامل مهم لتطور حركة السفر؛أد

 د ور األنبياء واألديان ومت بناء املعابحيث تطورت وتبلورت بعض املعتقدات الدينية نتيجة ظه: دافع ديني ·
العتبات املقدسة حيث ظهر دافع لدى الناس للقيام برحالت لزيارة األماكن املقدسة وخاصة أثناء املناسبات الدينية و 

  مما أدى إىل تطور حركة األسفار بني الناس؛

                                                             
  .12ص ،1995الطبعة الثانية، اإلسكندرية، ، دار املعرفة اجلامعية،نظور جغرافيالسياحة من م صناعة حممد مخيس الزوكة،  1
  .13ص، نفس المرجع  2



 

4 

 مفاهيم أساسية حول السياحة وتطورها                                                                                           الفصل األول

م  أناس كثر بالسفر ليس من أجل احلاجة ولكن من أجل قيام: دافع حب االستطالع · إرضاء تطلعا
وعلى مدى عصور التاريخ ظل عدد . ولالستطالع، أو للتعرف على العادات والتقاليد عند الشعوب األخرى

  ؛)هريودت املؤلف اإلغريقي(هؤالء الرحالة حمدودا ألن ظروف السفر مل تكن مالئمة، وأهم الرحالة هنا 
 الستجمام خاصة يف الفرتة األخرية من زمناعترب الرومان أول من سافر بدافع املتعة وا: دافع المتعة ·

دف املتعة إنشاء الطرق الصاحلة لسري العربة عامل  ،اإلمرباطورية الرومانية، ومن أهم عوامل تطور السفر 
  اخلدمات األخرى؛  األمن وبعض العوامل أو

فيها املياه  ن اليت تتوفرعرف الرومان املزايا العالجية لبعض العيون املعدنية املوجودة يف املد: دافع العالج ·
  .املعدنية حيث كانوا يقومون برحالت إليها من أجل االستشفاء

  .باإلضافة إىل الدوافع الرياضية عند اليونانيون، ودافع اهلجرة من منطقة إىل منطقة أخرى

  السياحة في العصور الوسطى : ثانيا

ومن املعروف أن . 1لقرن اخلامس عشرم حىت ا395تبدأ هذه املرحلة بسقوط اإلمرباطور الروماين سنة 
اإلمرباطورية الرومانية هي آخر إمرباطورية نشأة يف العصور القدمية وقد كانت مركز اإلشعاع الفكري واحلضاري 
والتجاري، إال أن احلال تغري يف أوروبا بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية وحتولت إىل جمموعة من اإلقطاعيات املتناحرة 

بينها مما أثر سلبا على حركة األسفار مبختلف دوافعه وبعد ذلك انتقلت التجارة إىل الدولة  تختالفاوكثرت اال
البيزنطية بوصفها مركزا مهما للتجارة، ومع حمدودية دور أوروبا يف حركة األسفار برزت الدول العربية حيث أصبحت 

يف الفرتة مابني القرنني الثامن والرابع عشر امليالديني  الدول العربية اإلسالمية مركز اإلشعاع الفكري والتطور العلمي
وكانتا تشكالن مركزين ثقافيني يستقطبان  اوتطورت األسفار مبختلف دوافعها، وكانت بغداد وقرطبة أكثر املدن ثراء

دف الدراسة والتعلم وتطور الوازع الديين عند املسلمني خالل هذه املرحلة مما أدى إىل ا لسفر سنويا إىل طاليب العلم 
وتطور عند العرب السفر بدافع الرتحال واالستكشاف ومن أهم الرحالة العرب يف تلك . مكة ألداء مناسك احلج

  :2املرحلة نذكر

   سنة؛ 25انطلق من املغرب العريب وكانت رحلته يف إفريقيا وأسيا واستمرت أكثر من : ابن بطوطة ·
  ؛)املسالك واملمالك(لنا خمطوطة بعنوان  جتول يف غرب إفريقيا خلف: ابن عبيد البكري ·
  وكانت رحلته من األندلس حىت املشرق العريب؛: ابن جبير ·
  ؛)مروج الذهب(شرق إفريقيا وخلف خمطوطا بعنوان ارحتل يف بلدان : المسعودي ·
  ؛)فتوح البلدان( زار جزيرة العرب وأعد خمطوطا بعنوان : يالبالدر  ·

                                                             
  .5، ص2005، ، دون ناشر، القاهرةالمداخل األساسية لدراسة السياحة الحديثةإميان حممد منجي،   1
  .17ص ،مرجع سبق ذكره ، حممد مخيس الزوكة،  2
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حتليل ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل (نوب نيبال وأعد خمطوطا بعنوان ارحتل إىل مشال اهلند وج: البيروني ·
  ) .أو مردولة
  :دوافع السفر في العصور الوسطى ×
إذ انتقل مركز التجارة من روما إىل بيزنطة مث إىل الدول العربية اإلسالمية وكانت بغداد وقرطبة  :دافع التجارة ·

  ؛تشكالن مركز التجارة العاملية
وكان هناك دمج بني األهداف الدينية  ،كبريا عند مجيع األديان املقدسة  حيث شهد تطورا :لدينيالدافع ا ·

  ؛وأهداف املتعة فضال عن ظهور احلمالت التبشريية املسيحية
  العرب الثقل األساس  يف هذا اجلانب؛ وكان للرحالة :دافع الرحالت واالستكشاف ·
دف االلتحاق باملدارس أنداكظهور طالب العلم و السفر إ :دافع طلب العلم ·   ؛ىل املراكز العلمية 
  .مثل زيارة امللك شارملان إىل بغداد يف عهد اخلليفة هارون الرشيد :دافع توطيد العالقات ·

  السياحة في عصر النهضة : ثالثا

ية التجارية الدي ونشوء الرأمساله املرحلة بعد انتهاء عصر اإلقطاع يف أوروبا يف القرن اخلامس عشر امليذتبدأ ه
  :1ه املرحلة مايلي ذومن أهم مميزات ه. وحىت قيام الثورة الصناعية يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر امليالدي

  ؛االستكشافات اجلغرافية للعامل اجلديد .1
   ؛الناظورو التطور والوعي يف الوسائل واملعدات املستعملة يف املالحة ، مثل البوصلة  .2
  ؛ارحب املغامرة واالشته .3
  ؛التنافس بني البلدان واملستكشفني للحصول على ثروات العامل اجلديد .4
  ؛ظهور أعمال فنية ومعمارية فريدة أصبحت حمط أنظار الناس .5
  .عودة ظهور الدول واحلكومات من جديد .6
  :أهم دوافع السفر في عصر النهضة ×
م روح املغامرة ظهرت جمموعة من البحارين منت عنده: واالشتهاردافع المغامرة واالستكشاف  ·

 :ه الرحالت البحريةذواالستكشاف واإلحبار باجتاهات مل تكن معروفة سابقا، وأهم ه
  ؛1492إىل أمريكا يف سنة  "كريستوف كولومبس"رحلة البحار  ·
  ؛إىل املكسيك "كورتيز"رحلة البحار االسباين  ·
  .1530إىل بريو عام الذي وصل إىل البحر الكارييب وعرب مضيق بنما متجها  "بيزا"رحلة البحار  ·

                                                             
  .25، ص2001، مؤسسة الوراق، عمان،مبادئ السفر والسياحةباغ، مثىن طه احلوري وإمساعيل الد  1
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ن األثر احلقيقي لالستكشافات اجلغرافية أنعش بشكل إجيايب ظاهرة السفر والسياحة يف املراحل  فإومن مث
وحىت يومنا هذا، كما أن االستكشافات اجلغرافية وسعت الرقع اجلغرافية للتبادل التجاري مما أدى إىل توسيع  ةالالحق

  .حركة األسفار 

فتحت أبواب الكسب الكثري أمام  اكتشاف العامل اجلديدو  األوروبية إن عصر النهضة: علمي دافع ثقافي أو ·
االت وذلك مكنهم من الذهاب إىل . الناس واتسعت مداركهم وآفاقهم بظهور علماء وفنانني وأدباء يف شىت ا

ه املرحلة اجلامعات ذيف ه عواصم البلدان واملدن املشهورة ملشاهدة آثارها ومراكزها العلمية والثقافية، حيث ظهرت
، وكانت تشكل مراكز منرية للعلم احلديث وقد )وساالمانكا وبولونيا  جامعة كامربيدج،( العلمية ومن أشهرها 

شجعت امللكة إليزابيث األوىل علماء بالدها للسفر إىل اخلارج لكي يدرسوا اآلراء والنظم السياسية عند الشعوب 
ن الربيطانيون بإرسال أبنائهم يف رحالت طويلة إىل أوروبا حيث كانت ضرورية للشباب األخرى، كما بدأ االرستقراطيو 

  .1املثقف أنداك، وكانت باهظة التكاليف ال يقدر عليها إال أبناء األسر الثرية 
األشخاص  ويف تاريخ الحق من القرن السادس عشر امليالدي ظهرت طائفة من: دافع المتعة والمطالعة ·

إىل األماكن املعروفة مبباهجها من أجل املتعة واالطالع، وقد تزايد عدد هؤالء الزوار األجانب الدين يسافرون 
الوافدين إىل العواصم واملراكز الثقافية خاصة إىل فرنسا يف القرن السابع عشر امليالدي إىل حد إصدار دليل سياحي 

 سويد، هولنداال الدامنرك، من أملانيا، بولندا،)  الدليل األمني لألجانب يف الرحلة إىل فرنسا( بعنوان  م1672سنة 
  .إنكلرتا
حيث كانت مقتصرة على زيارات بيت  ،2ه املرحلة عند املسيحينيذلقد تطورت فكرة احلج يف ه :دافع ديني ·

ذوا وظهرت طبقة من النبالء وامللوك واألمراء والباباوات واألغنياء بصفة عامة اخ املقدس تكفريا عن الذنوب واخلطايا،
من رجال  يهتمون إىل جانب شعائر الدين بتبجيل الرسل والقديسني والتربك بزيارة القبور واحلصول على الغفران

ين كانوا يسيطرون على العتبات املقدسة يف فلسطني حيال ذ، وقد كان للتسامح الواضح للعرب املسلمني الالكنيسة
  .اهرة احلج وازدياد وعي الناس لإلقدام على السفراحلجاج املسيحيني أثر كبري يف املساعدة على تشجيع ظ

  : مميزات حركة األسفار في عصر النهضة ×
  ؛عودة أوروبا من جديد لتكون القارة األوىل من حيث التأثري على حركة األسفار يف العامل .1
  ؛اتساع الرقعة اجلغرافية حلركة األسفار باكتشاف العامل اجلديد واتساع السوق العاملية والتجارة .2
  ؛اقتصار السفر على الطبقات الثرية ألنه يتطلب تكاليف عالية .3
متمثلة ببداية اإلرشاد السياحي من خالل إصدار األدلة  ،معروفةالسفر والسياحة أصبحتا تشكالن ظاهرة  .4

 ؛السياحية
  

                                                             
  .19ص ،مرجع سبق ذكره حممد مخيس الزوكة،  1
  .20ص ،نفس المرجع  2
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  .تطور العلوم والفنون واآلداب ترك أثرا اجيابيا على حركة األسفار .5

  لثورة الصناعية السياحة في عصر ما بعد ا: رابعا

اية احلرب العاملية ده املرحلة مع قيام الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر امليالذوتبدأ ه ي، واستمرت حىت 
  :1ه املرحلة يف مايلي ذوميكننا أن جنمل أهم مسات ه. امليالدي 1945الثانية عام 

ناعية، ومشل التطور يف بداية األمر النقل ه املرحلة تطورا كبريا يف وسائل النقل بفعل الثورة الصذشهدت ه .1
بالسكك احلديدية، وتطورت من نقل السلع إىل نقل املسافرين كما ظهرت البواخر اليت تعمل بالطاقة البخارية مما 

  ؛سهل عملية اتصال أوروبا بالعامل اجلديد
ارتفاع يف مستوى الدخل ا إىل زيادة النمو االقتصادي، وصاحب ذلك ذازدياد أمهية القطاع الصناعي وأدى ه .2

  ؛املستوى املعيشي للسكانالفردي و 
جل احلد من اهلجرة و تنظيم إقامة أا بسبب انقسام العامل إىل دويالت، ومن ذظهور القيود على السفر، وه .3

األجانب ومنع التهريب وغريها، نشأة يف هذه املرحلة جوازات السفر والتأشريات إىل غري ذلك من القيود اليت فرضت 
  ؛لى السفر والسياحةع

ا تشكل أحد املوارد االقتصادية املهمة  .4 اشعور الدولة بأمهية السفر والسياحة أل  اليت تعني الدولة يف اقتصاديا
م؛وبالتايل تنظيم زيارة األجانب وتقدمي كافة اإلمكانيات خلدمتهم وانتقا   هلم ومتعتهم لالستفادة املادية من وراء زيار

مل منفصال عن مكان قامة وحمل العمل، إذ نشأت املصانع الكبرية وأصبح مكان العالفصل بني حمل اإل .5
  . أصبح هناك متييز ألول مرة بني وقت العمل ووقت الفراغاإلقامة، ومن مث

 :دوافع السفر في عصر اآللة ×
بشكل عام تطورت وتعددت دوافع السفر يف هذه املرحلة وألول مرة ظهر للوجود لفظ السياحة 

(Tourisme) كما تطورت دوافع السفر يف   .2مبعناها املباشر حبيث أصبح دافع السفر لألغراض السياحية البحتة
حيث بدأت تبحث يف أروقة عصبة األمم املتحدة، واستحدثت األجهزة اإلدارية املسئولة عن تنظيم هذه  هذه املرحلة،

  . أنشئت يف هذه املرحلةالظاهرة، زيادة عن العشرات من املنظمات السياحية والفندقية اليت
 : مميزات السياحة في عصر اآللة ×
  ؛انتشار حركة السفر والسياحة خاصة بني الطبقات املالكة املسيطرة من امللوك واألمراء ورجال املال واالقتصاد ·
قلة عدد املسافرين لألغراض السياحية واقتصارها على الطبقات الغنية، وكثرة اإلنفاق على اخلدمات وعدم  ·

  ؛)عصر سياحة األغنياء أو الطبقة الواحدة(هتمام بالسعر واملواصالت ولذلك مسيت هذه املرحلة اال
  ؛طول مدة الرحلة السياحية، إذ مل يكن يقيد األغنياء عامل الوقت أو ارتباط أو التزام حيد من فرتة الرحلة ·

                                                             
  .20ص ،مرجع سبق ذكرهمثىن طه احلوري وإمساعيل الدباغ،   1
  .21ص ،2008 ،، دار زهران للنشر، عمانصناعة السياحة ماهر عبد العزيز،  2
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  .ح األثرياء يف عصر اآللةإنشاء الفنادق الفخمة اليت أخذت طابع القصور والقالع لتلبية أذواق السيا  ·

  السياحة في العصر الحديث : خامسا

اية احلرب العاملية الثانية سنة )عصر السياحة اجلماعية(ويسمى أيضا  وحىت  م1945، ويبدأ هذا العصر مع 
  .يومنا هذا

 :دوافع السفر في العصر الحديث ×
د ف السياحة، بل أن السياحة تطورت وتنوعت دوافع السفر يف العصر احلديث، خاصة دافع السفر 

ومن أهم ). لرياضية، الثقافية، املؤمترات، التسوقالسياحة الدينية، الرتفيهية، ا(ومن أمههاانقسمت إىل أنواع خمتلفة 
  :1مسات السياحة يف العصر احلديث ما يلي

تم عدم اقتصار السفر والسياحة على طبقة األغنياء، وأصبحت األجهزة السياحية يف خمتلف البلد .1 ان 
ا طبقة غري حمدودة العدد  السياحي  وأصبحت تشكل اجلزء األكرب من التدفقباستقطاب الطبقة العاملة إليها، أل

  ؛احمللي والعاملي
مع تطور صناعة السيارات والطائرات  اخنفاض تكاليف السفر نسبيا وتوفر وسائل النقل السريعة واملرحية واآلمنة .2

  ؛للسفر للمسافات الطويلةاليت أصبحت الوسيلة املفضلة 
تطور أماكن اإليواء وتعددها وتنوعها واتساع الرقعة اجلغرافية هلا، حيث نشأت فنادق من الدرجة الثانية والثالثة  .3

 الت على الطرق السياحية اخلارجيةبدل القصور الفخمة اليت تصلح لألثرياء القادرين على الدفع، كما ظهرت املوتي
  ؛السياحية وبيوت الشباب واملخيمات

أخذت الرحالت السياحية تتجه من السياحة الفردية إىل السياحة اجلماعية، واختذت طابعا منظما تشرف  .4
  ؛عليه وكاالت السفر والسياحة الواسعة االنتشار يف العامل

  ؛أصبحت ظاهرة السفر والسياحة مبا حتققه من مكاسب مادية كبرية ذات تأثري كبري على اقتصاديات الدول .5
ه الفرتة أيضا ويف الستينات ظهر ألول مرة علم السياحة إىل الوجود بوصفه علما مستقال ومتكامال ذيف ه .6

واستحدثت منظمات سياحية . ومعرتفا به، ومت إنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات املتخصصة يف تدريس هذا العلم
 .)(W.T.Oة متعددة تشرف على النشاط السياحي على رأسها املنظمة العاملية للسياح

  
  
  
  
  

                                                             
  .22ص مرجع سبق ذكرهلزوكة، حممد مخيس ا  1
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  تعريف السياحة والسائح: المطلب الثاني

  تعريف السياحة: أوال

وقد ظهرت العديد من التعاريف  ،حة من فرتة زمنية ألخرى وفقا لتطور الظاهرة نفسهااتطور مفهوم السي
سياحة من ختالف امليدان الذي متت دراستها فيه، وقبل أن نستعرض تعريف الا الاملختلفة لظاهرة السياحة وفق

   .1 اهلدف من تعريف السياحة أوال ذكرن سوفوجهات نظر خمتلفة 

البد قبل الشروع يف تفاصيل تعريف السياحة من الوقوف على األهداف  :الهدف من تعريف ظاهرة السياحة
ق ة بشكل خاص، وميكن القول إن الوصول إىل تعريف دقيوراء تعريف أي ظاهرة بشكل عام وظاهرة السياحالكامنة 

 : ومتكامل وموحد للسياحة حيقق األغراض التالية

من الضروري أن يعرف الطالب املتخصصني يف الدراسات السياحية معىن الظاهرة السياحية : غرض تعليمي ×
فتطوير الظاهرة السياحية يتطلب بالضرورة الوقوف على معامل هذه الظاهرة وأبعادها وعناصرها وهذا يأيت من خالل 

اجلديل بينها وصوال إىل تعريف متكامل ومتفق عليه من قبل  والربط وحتليلهاعديد من التعاريف اإلطالع على ال
  ؛ اجلميع
 همااإلحصاء عبارة عن وسيلة تستخدم من قبل مجيع العلوم لتطوير أي ظاهرة مدروسة م: غرض إحصائي ×

مهمة الباحثني يف قياس الظاهرة  ، والوصول إىل تعريف موحد ومتكامل ومتفق عليه للظاهرة السياحية يسهلاختلفت
وهكذا نصل إىل حالة مثلى لتوحيد الضوابط واملعايري واملقاييس املستخدمة يف قياس ظاهرة  ،السياحية بشكل خاص

  ؛السياحة، خصوصا يف جماالت اإلحصاء السياحي اإلقليمي والدويل
ة التعمق يف الظاهرة السياحية بالتايل إن التشريعات والقوانني اإلدارية تتطلب بالضرور : غرض تشريعي وإداري ×

دف التأكد من أن التشريعات والقوانني تصيب  رسم أبعاد النشاط السياسي وحدوده وفصلها عن األنشطة األخرى 
اهلدف املطلوب فعال، فإصدار تشريع خاص لإلعفاء الضرييب من أجل تطوير النشاط السياحي يتطلب بالضرورة 

ذا اإلعفاءحتديد األنشطة السياحية  السفر ألغراض سياحية هل يشمل مجيع  بإلغاءوإصدار تشريع . املشمولة 
  ة معنية بالذات ؟ املسافرين للخارج أم شرحي

 ) Tourism( لفظة السياحة .1
واصفا فيه الطرق املؤدية إىل  1672سنة  2)سان موريس(لقد مت إصدار دليل من طرف  :في اللغات األجنبية ×

دينة باريس لتقدمي تسهيالت للوافدين إىل فرنسا، كما حتدث الدليل على ما أمساه الرحلة باريس وكذلك وصفا مل
يب اجلنوب الشرقي والرحلة الطويلة تشمل إضافة إىل اجلنوب الغر ) تشمل اجلزء اجلنويب الغريب من فرنسا(القصرية 
ة إىل السياحة الكبرية، مث انتقل ويف القرن الثامن عشر تطور استخدام مصطلح الرحلة الكبري ). ينبورجو (ومنطقة 

                                                             
  14،ص2006البليدة، سعد دحلب ، رسالة ماجستري، جامعة السياحية في الجزائر تاالستثمارازية حاج اهللا، حي  1
  .28ص ،مرجع سبق ذكرهحممد مخيس الزوكة،  2
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ذه الرحلة  املصطلح إىل إنكلرتا حيث استخدم للتعبري ا شباب إنكلرتا الذين كانوا يقومون  عن الرحلة اليت يقوم 
)Tourist ( أي السياح، مث استخدم املصطلح نفسه يف فرنسا للتعبري عن كل شخص كان يقوم برحلة ما لتحقيق

فتعين ) Tourism(، أما كلمة يقوم برحلةجول أو تتعين ي 1 (Tour)ة اإلنكليزية جند أنمتعة شخصية، ويف اللغ
  .السياحة
ا كانت معروفة يف اللغة : في اللغة العربية × على الرغم من كون السياحة لفظة حديثة يف اللغات األجنبية إال أ

يسيح املاء وسيحان املاء يعين جريانه وقد ورد  العربية، فلفظة السياحة يف اللغة العربية تعين الضرب يف األرض ومنها
:" سورة التوبة قوله تعاىليف من موضع ميكن ذكر بعضها حيث ورد يف القرآن الكرمي ذكر لفظة السياحة يف أكثر 

براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن 
وكلمة فسيحوا هنا معناها سريوا يف األرض أيها املشركون سري السائحني آمنني مدة أربعة أشهر . 2"هللا خمزي الكافرينا

كن أن يبدله اهللا أزواجا خريا قعسى ربه أن طل: " حرمي ورد قوله تعاىلتويف سورة ال ال يتعرض لكم خالهلا أحد،
والسائحات تعين الصائمات وقال بعض املفسرين  3..."ت منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحا

دف  ا السفر  أن معناها املهاجرات، وهكذا نرى أن اللفظات القريبة من لفظة السياحة عند العرب مل تكن يقصد 
من املتعة والرتويح على النفس ومن مت نستنتج أن لفظة السياحة دخلت اللغة العربية مبعناها احلديث مؤخرا مقتبسة 

  .اللغات األخرى
جرت عدة حماوالت من قبل الباحثني إلعطاء تعريف موحد  :مفهوم السياحة من وجهات نظر مختلفة .2

  .وشامل للسياحة وكل باحث ركز يف تعريفه على جانب معني أو على ظاهرة معينة

 .J) لرو جويري فر  عرف األملاين 1905يف عام : مفهوم السياحة من وجهة نظر اجتماعية ×
FREULLER)   ا ظاهرة من ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة السياحة بأ

واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة يف اإلقامة يف مناطق ذات طبيعة 
فقط باجلانب  الحظ من هذا التعريف أنه اهتمن ،وهذا مثرة لتقدم االتصاالت وكذلك تطور وسائل النقل. 4خاصة

ا الفرد من خالل إقدامه على السياحة واجلانب االجتماعي كمالنفسي الذي ي ن يف الراحة النفسية واملتعة اليت يشعر 
 .الذي جيعل من املستهلك يقرتب من شعوب أخرى بثقافات وحضارات غري اليت يعرفها أو اليت نشأ فيها

 ونلري و هريمان فوشالعامل النمساوي  عرف 1910يف عام  :وجهة نظر اقتصادية مفهوم السياحة من ×
)HERMAN Von SCHOLLERON(  ا االصطالح الذي يطلق على كل العمليات السياحة على أ

املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو 

                                                             
  .790ص قاموس أكسفورد احلديث، 1

  ).2(،اآلية رقم)9(، رقمهاسورة التوبة  2
  ).5(، اآلية رقم)66(ارقمه ،سورة التحريم  3
  .22ص، كرهمرجع سبق ذ  ماهر عبد العزيز،  4
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ا دراسة العرض والطلب على أماكن اإلقامة واخلدمات الداعمة  االقتصاديونكما عرفها   1.معنيةدولة  على أ
ويتضمن مفهوم السياحة من . للمقيمني بعيدا عن موطنهم األصلي واألمناط الناجتة عن اإلنفاق والدخل والعمالة

له مقابل سلع مادية أو خدمات معنوية مث السائح ألموا إنفاقوجهة نظر اقتصادية كل العمليات اليت تدور حول 
  .عرضها من طرف اهليئات السياحية

هناك عدة تعاريف تطرقت إىل السياحة من منظور صناعي وكانت  : مفهوم السياحة من وجهة نظر صناعية ×
  :2كالتايل
ا عن طريق استرياثالسياحة هي صناعة تست · تصدير  ة بدال منيند املستهلكني للمنتج يف منطقة معمر ثروا

 ؛املنتج النهائي للمستهلكني
والتعلم للمستهلكني من السياح الذين  واالسرتخاءالنهائي هو الراحة  هالسياحة هي نشاط صناعي منتج ·

 ؛يستخدمون يف حتقيق ذلك التسهيالت اليت توفرها الدولة املضيفةو السياحية  جتربتهميتطلعون لالستماع خالل 
 ميكن أن تدمر مواردها اخلاصة، فهي تتطلب تنمية وتوفري تسهيالت السياحة هي الصناعة الوحيدة اليت ·

 ؛ورد األساسي للسياحةميكن أن يكون هلا تأثريات سلبية على البيئة الطبيعية اليت هي امل
وتسويق البضائع واخلدمات خلدمة  وإنتاجالسياحة تتضمن التنظيمات العامة واخلاصة اليت تشرتك يف تطوير  ·

 ؛السياحة رفاهيو  احتياجات
ا اهليئات السياحية  من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن السياحة هي عبارة عن صناعة ميكن أن تدخل 

ا تستطيع أن تدمر مواردها   وءيف حالة س) األثرية - املائية - الغابية(السوق وتنافس غريها من املؤسسات إال أ
 .استغالهلا

موعة من العناصر هناك جمموعة من ا: مفهوم السياحة كنظام × لتعاريف اليت تناولت السياحة كنظام متكامل 
  :3املكونة له واملتكاملة فيما بينها وهي كالتايل

املنطقة اجلاذبة للسياح أنفسهم واملؤسسات السياحية  :عناصر هي أربعةالسياحة نظام مفتوح يتكون من  ·
قاطنني يف املناطق اليت يزورها السياح، وهذه العناصر واحلكومات اليت تفرض الرقابة على النشاط السياحي والناس ال

 ؛تتفاعل معا تبعا لالرتباط الوظيفي واملكاين بينها
العرض السياحي هو نتيجة لكل األنشطة اإلنتاجية اليت تتطلب توفري السلع : السياحة كنظام إنتاجي ·

 ؛واخلدمات املطلوبة ملقابلة الطلب أو االستهالك السياحي
على كل الروابط والتأثريات والظواهر الطبيعية والعالقات املادية وغري املادية اليت تنطلق من  السياحة تشمل ·

ممارسة أي نوع من العمل سواء كان عمال دائما  وعدمدائمة غري  حقيقة اإلقامة املؤقتة للسائحني أي تؤدي إىل إقامة
 .أو عمال مؤقتا

                                                             
  .23ص، كرهمرجع سبق ذ ، ماهر عبد العزيز  1
  .4،ص2010، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،اإلستراتيجية الترويجية وإسهاماتها في تسويق السياحة الداخليةدماد نوال،   2
  .5ص، 2007، الطبعة األوىل، دار النيل للنشر، القاهرة، ناطق التراثيةالتخطيط السياحي للمنسرين رفيق اللحام،   3 
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  :ياحةويف األخري نستعرض نظرة اجلزائر إىل تعريف الس

ا نشاط إنساين وظاهرة  "لقد تبنت اجلزائر نفس تعريف املنظمة العاملية للسياحة واليت تعرف السياحة على أ
م  فرتة مؤقتة ال تقل عن لاجتماعية تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة هلم إىل مناطق خارج جمتمعا

لكن اجلزائر و . 1"اض السياحة املعروفة ماعدا الدراسة أو العملساعة وال تزيد من سنة كاملة لغرض من أغر  24
  :2أضافت على هذا بعض املفاهيم وهي

 .كل مسافر عرب احلدود ودخل الرتاب الوطين خارج مساحة العبور يعترب داخال  :الدخول ×

يته كل شخص دخل الرتاب الوطين مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مقر إقامته وجنس: المسافر ×
واجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر يدخل احلدود الوطنية ويغادرها يف نفس . ناء اجلوالني يف رحلة حبريةباستث

 .السفينة اليت جاء فيها واليت ميكث على مثنها طول مدة إقامته يف البالد

 .ابل أجركل من دخل حدود اجلزائر من غري أن يقيم فيها عادة وال ميارس فيها أي نشاط مق: الزائر ×

ساعة يف البالد، وميكن تلخيص دوافع زيارته يف  24يبقى على األقل كل زائر لفرتة حمدودة : السائح ×
 زيارة األقارب(أشغال ) ة، رياضيةيف عطلة، أسباب صحية، دراسية، دواعي ديني(املتعة: األغراض التالية
 .)مهمة، اجتماع

  تعريف السائح : ثانيا

ع جدل، فلتعريف السائح أمهية كبرية من عدة نواحي، كالناحية اإلحصائية اليت ال يزال تعريف السائح موضو 
م على اإلنفاق، أصنافهالسياحتم جبمع املعلومات، البيانات واإلحصائيات اخلاصة بعدد   م، أغراضهم، مقدر

يعترب  السياحف من قبل االقتصادية فكل إنفاق داخل البلد املضي ناحية، وكذلك احلال بالنسبة لل3أعمارهم، مواطنهم
  .الشراب، اإليواء، النقل، الرتفيهل اإلنفاق على الطعام، مثإنفاقا سياحيا، 

إن لتعريف السائح تأثري يف التنظيم املقرتح للتطوير السياحي وبالتايل حتديد ما يقع ضمن خطة التطوير 
تم بهالسياحي مل ية أو غري احلكومية، كما يفيد تعريف السياحية احلكوم تاملنظما نطقة ما أو مكان ما سواء 

  .والذي هو موضوع حبثنا يالسياحالسائح حتديد طبيعة ونوعية السياح املستهدفني من وراء عملية التسويق 

التعاريف املختلفة للسائح   بعض وميكننا ذكر ،لقد تطور مفهوم السائح، كما تطور مفهوم السياحة عرب الزمن
  :كما يلي

                                                             
  .42، صمرجع سبق ذكره، زية حاج اهللا، يج  1
موعة اإلحصائية السنوية للجزائر، الديوان الوطين لإلحصائيات، نشرة   2   .264، ص1991ا
  .25، ص مرجع سبق ذكره، ماهر عبد العزيز،  3 
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هم كل األشخاص الذين يتوفر فيهم شرطان أوهلما  السياحأن  (OJLIF) يفأوجليزي يقول الباحث اإلنكل .1
م تأن ينتقلوا من موطنهم األصلي ملدة  فقون يف املناطق اليت نسبب إقامتهم خارج موطنهم يبقل عن سنة والثاين أ

 .1يقيمون فيها إقامة مؤقتة أمواال مل يكسبوها يف هذه املناطق
جملس العصبة بأن  إىلررت جلنة خرباء اإلحصائيات لعصبة األمم جبنيف يف تقرير رفع ق 1936أكتوبر  30يف  .2
قامت نفس  1937ويف عام . ساعة أو أكثر يف غري بالده 24الشخص الذي حيل مدة  علىتطلق  "سائح"لفظة 

  :اللجنة بتحديد من هم السائحون وقالت
م األشخاص الذين يسافرون للرتويح عن النفس أو ألسب ×  ؛اب عائلية أو صحية أو ما إىل ذلكأ
 علميا(أيا كان نوع ذلك التمثيل  الدولية أو لتمثيل بالدهم االجتماعاتاألشخاص الذين يسافرون حلضور  ×

 ؛)إداريا، سياسيا، أو رياضيا
 ؛أرباب العمل الذين يسافرون ألسباب تتعلق بأعماهلم ×
 .ساعة 24ة إقامتهم أقل من األشخاص الذين يسافرون يف رحالت حبرية حىت لو كانت فرت  ×
عداد لوضع الربامج اخلاصة باملؤمتر الدويل دت إليها هيئة األمم املتحدة باإلأدرجت جلنة خرباء السياحة اليت عه .3

يف جدول أعمال املؤمتر وقد ) سائح(مسألة إعادة تعريف اصطالح  ،1963للسياحة الذي تقرر عقده يف روما سنة 
ألي  االعتيادأن السائح أو الزائر أي شخص يزور بلد غري البلد الذي يقيم فيه على وجه  انتهى املؤمتر املذكور إىل

 : ويشمل هذا التعريف مفهومني. سبب من األسباب من غري قبول وظيفة بأجر يف الدولة اليت يزورها
 ؛ساعة يف الدولة حمل السياحة 24الذين ميكثون مدة أكثر من  السياحتعريف السائح يشمل  ×
ركاب  هؤالءساعة يف البلد حمل السياحة ويشمل  24ين ميكثون أقل من لذا ناملؤقتو نزهون هم الزائرون املت ×

 .الرحالت البحرية
لس االقتصادي التابع هليئة األمم املتحدة عرف السائح بأنه .4   األصليكل شخص يقيم خارج موطنه " :ا

  ."ساعة وتقل عن عام 24فرتة تزيد عن ل

  : عرف املسافر لغرضنيواآلن ميكننا أن ن

 : ساعة لألغراض املختلفة التالية 24ألكثر من  مدنالذين يزورون بالد أو  :السياح .1
 ؛ترفيهية ·
 ؛أعمال ومؤمترات  ·
 ؛)زيارة االقارب(عوائل  ·
  

                                                             
  .25ص، سبق ذكرهمرجع  ،مثىن طه احلوري 1
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وإمنا يعتربون  السياحال يدخلون ضمن تقسيم  وهؤالءساعة  24الذين يزورون مناطق ألقل من  :المتنزهون .2
  .منتهزين
  :1اص الذين ال ينطبق عليهم تعريف السائحاألشخ ×

 ؛اهليئات الدبلوماسيةأعضاء  ·
 ؛أفراد القوات املسلحة األجنبية ·
 ؛ممن يرتبطون بعقود عمل يف دولة أجنبية املؤقتنيالعاملون  ·
 ؛األشخاص املقيمني عند احلدود ويعملون يف أراضي دولة أخرى جماورة ·
دف · والسكن يف بلد ما والراغبون يف احلصول على  ستقراراالأو  السياسي وءجالل من يقصد بلد ما 
 ؛دائمةالاإلقامة 
، سائقي الشاحنات ممن يعربون البلد الباخرةاملسافرون العابرون كمسافرين الرتانزين، طاقم الطائرات،  ·

 .ساعة 24ويبقون فيه أقل من 

  :إىل تبعا لبعد السائح عن مكان السياحة السياحوميكن أن نقسم 

 ويشكلون زخم سياحي عاملي) ملضيفةخارج إقليم الدولة ا(وهو الذي يأيت من بلدان بعيدة : عالميالسائح ال .1
 ؛عادة من الدول املتقدمة ذات املستوى املعيشي املرتفع السياح هؤالءويأيت 
 .وهذا ميثل السياحة الداخلية القادم من مواطين البلد احمللي السائح .2

  احي وأنواع السياحة  مقومات الجذب السي: المطلب الثالث

تعترب املقومات السياحية اليت تتوفر عليها الدولة السياحية الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها أي دولة يف بعث 
شرطا ضروريا أو أحد العوامل الرئيسية احملددة للطلب  يعترب توافر هذه املوارد واملقومات حيث أن ،سياحينشاطها ال

لقطاع السياحي مبا حيتويه من أمناط سياحية خمتلفة يتميز عن غريه من القطاعات االقتصادية السياحي، وبالتايل فإن ا
 .من خالل هذا املطلب هي األخرى األخرى مبجموعة من اخلصائص واليت سوف نتطرق إليها

  خصائص السياحة : أوال

  : 2مهها فيما يليأيتميز النشاط السياحي مبجموعة من اخلصائص ميكننا أن نذكر 
يعترب القطاع السياحي من القطاعات اخلدمية اليت أصبحت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطين يف  .1

ا، ويشكل منظومة متكاملة من األنشطة اليت  االقتصاديات احلديثة كما أنه يؤثر على القطاعات األخرى ويتأثر 
 ؛ترتبط بالكيان االقتصادي واالجتماعي والثقايف واحلضاري للمجتمع

                                                             
  .28صمرجع سبق ذكره، ماهر عبد العزيز،   1
  .46ص ،مرجع سبق ذكره ، حيزيه حاج اهللا،  2
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ورة فهي ال تتمثل يف ناتج مادي ميكن نقله من مكان آلخر حيث حيصل ظ السياحة صادرات غري منعتربت  .2
املستهلك على املنتج بنفسه يف مكان إنتاجه وبالتايل فإن الدولة املضيفة ال تتحمل نفقات نقل املنتج خارج حدودها 

 ؛كما هو احلال بالنسبة للمنتجات املادية
 بإشباعل مزيج من عناصر غري متجانسة تشكل كال غري قابل للتجزئة حيث تسمح املنتج السياحي الذي ميث  .3

 ؛ل، اإلقامة، التنشيط، اإلطعامحاجيات السياح، وتتمثل يف املوارد السياحية الطبيعية، الثقافية، النق
عالية  السياحة الدولية تتعرض إىل درجة من عدم االستقرار، لتعلقها بتأثريات من القوى اخلارجية ومرونة .4

 : بالنسبة لكل من السعر والدخل باإلضافة إىل املومسية كما يلي
ات اخلارجية واليت تتمثل يف وجود اضطرابات سياسية  أو تغريات يف أسعار ري تعرض الطلب السياحي للتأث ×

 ؛صرف العمالت وقرارات الدول بالرقابة على النقد وحتديد احلجم الذي يصرح للسائحني اخلروج به
النشاط السياحي مبرونة عالية لألسعار والدخل حيث تتأثر القرارات السياحية بالتغريات الطفيفة يف تميز ي  ×

رنة باملرونة الدخلية، حيث أن آثارها سريعة عكس ابسهولة مق املرونة السعريةميكن حتديد و  ،األسعار وكذلك الدخول
 ؛الثانية اليت يتم حتديدها بعد فرتة زمنية عادة سنة

نشاط السياحي يف غالبيته باملومسية إال أن هناك بعض أنواع السياحة ال عالقة هلا بالظاهرة  يتميز ال ×
  .كاألعمال واملؤمترات

م سنويا بسبب كثرة املغريات السياحية يف املناطق املختلفة من  .5 صعوبة استقطاب السياح وتعذر ضمان جذ
 وإجيادالسياح  إرضاءلى الوصول إىل احلد األقصى من العامل، لذلك يسعى العاملون بالقطاع السياحي إىل العمل ع

، والقيام مبجهودات تسويقية كبرية جللب نوع من الوفاء واأللفة لديهم للمنطقة السياحية على أمل العودة جمددا
 السياح يف ظل املنافسة الشديدة من طرف املقاصد السياحية األخرى؛

ي ميتد إىل خارج النطاق اإلقليمي للدولة الواحدة فاملنافسة يف نطاق املنافسة الذي يتحرك فيه القطاع السياح .6
 ؛1جمال السياحة غالبا ما تكون عاملية هلذا فهي تتأثر بتغريات البيئة العاملية

متداخلة ومركبة حتتوي على العديد من اخلدمات اليت تشكل مع  ةاعصنتعدد جهات اإلنتاج كون السياحة  .7
ا مما يتطلب درجة عالية من التنسيق بعضها صناعة كبرية ومستقلة حبد  ؛ذا

لسياحة السوق املستهدف لقطاع السياحة ميتد من عمالء السياحة الداخلية من مواطين الدولة إىل عمالء ا .8
قدر باألسواق بشكل متنوع  إىل هذه روجييةذا ما يستوجب توجيه محالت توه ،األخرى اخلارجية من مواطين الدول

 .واألمناط السلوكية للسياح ءاتاالنتما ،تنوع اخلصائص
  
  

 

                                                             
  .142، ص2002، دار اجلامعة، اإلسكندرية، إدارة تسويق األنشطة الخدميةسعيد حممد املصري،  1
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  مقومات الجذب السياحي: ثانيا

أو قضاء اإلجازات يف أقاليم  ،تلعب عوامل اجلذب السياحي دورا رئيسيا يف توجيه السائح إىل مناطق معينة
  : 1وهي عوامل ةإىل ثالث مت تقسيمها عينها، وقدب

وقع اجلغرايف واملناخ والبحار والعيون واجلبال وتشمل العديد من العوامل مثل امل :عوامل الجذب الطبيعية .1
ار والبحريات املائية والنبات واحليوان الطبيعيو    :، وميكن إجيازها يف مايلياأل

منطقة اجلذب السياحي قريبا  على السياحة حيث أنه كلما كان موقع هللموقع اجلغرايف أثر : الموقع الجغرافي ×
لوصول إليه بسرعة وبتكاليف قليلة كلما كان إقبال السائحني عليه كبريا من مناطق تصدير السائحني حبيث ميكن ا

ومن أمثلة ذلك دول جنوب أوروبا وبالد املغرب العريب إذ جتذب إليها أعداد كبرية من السائحني وذلك لقرب املوقع 
عة السياحة يف اجلزائر وقد جاء يف دراسة عن صنا. وهي مشال وغرب أوروبا ة تصدير السياح األوىل يف العاملمن منطق

 ؛جيدة وهو ما حتاول استغالله يف الوقت احلاضر ةسياحي تأن موقعها قد أعطاها إمكانيا
رمبا كان املناخ أكثر العوامل الطبيعية تأثريا على املوارد السياحية، فاملناخ اجليد يعد أحد عوامل اجلذب : المناخ ×

ا تتجه من  تيارات ةدراس خالل ، ومناتإلجاز لميكن التخطيط  يف أي منطقة سياحية، وعليه السياحة العاملية جند أ
املناخية على السياحة  االختالفاتوتؤثر ، أقاليم املناخ البارد والسحب الدائمة إىل األقاليم الدافئة والشمس الدائمة

 : 2من وجوه عديدة منها
املفضل قضاء اإلجازات يف املناطق  إن املناخ يشكل عامال هاما من عوامل اجلذب السياحي ألي منطقة فمن  ·

 ؛اليت تتسم بدرجات حرارة معتدلة وسطوع منتظم ودائم للشمس وانعدام املطر
 ؛ر يف مواسم معينةفا ما تتوابالغفالظروف املناخية املفضلة ألي نشاط استجمامي وسياحي  :املومسية  ·
  ييد والبناءنتجعات ال سيما يف جانب التشيؤثر املناخ على زيادة النفقات وذلك عند إقامة أو تطوير بعض امل  ·

يتطلب التزويد بأجهزة التدفئة أو التربيد  حيثما تقل أو تزيد درجات احلرارة كما أن هناك تكاليف إضافية عند
 .املركزية
ا تتمتع جبمال املناظر يف : الجبال × متثل األماكن اجلبلية مناطق جذب سياحية ألكثر من سبب، من ذلك أ

ا   بتوافر أشعة الشمس ونقاء اهلواء ناخ صيفي جيد وذلكمبتتمتع  كماوانات برية،  وما حتتويه من نباتات وحيحد ذا
عد رياضة التزجل اآلن أهم بال، والتزجل، والسري ملسافات طويلة، وتات مثل تسلق اجلفضال عن ارتباطها ببعض الرياض

 ؛ة على نطاق واسع يف فصل الشتاءات اليت ميارسها األوروبيون وسكان أمريكا الشماليالرياض
السياحة الداخلية واخلارجية على السواء حيث ترتبط بالسواحل  ذابتجاتلعب السواحل دورا هاما يف : البحار ×

 ؛املاء والتنزه والسري والصيدالتجديف واليقوت والتزجل على  ،ستجمامية مثل السباحة، الغطسالعديد من األنشطة اال

                                                             
   .48، ص 2001مصرية، القاهرة،، مكتبة األنكلوا جغرافية السياحةحممد صبحي عبد احلكيم ومحدي أمحد الديب،   1
  .49، صنفس المرجع  2
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ة بعيدة، فكانت العيون نيون املعدنية دورها يف اجلذب السياحي وميتد هذا الدور ألزمللع :العيون المعدنية ×
  . وغريها واالستحمامة تستخدم يف العالج من األمراض نيدعامل

ار مبا تشمله من حبريات داخلية مثل األراضي الرطبة، وهناك عوامل جذب طبيعية أخرى ، وحبريات ساحلية وأ
، كما يلعب النبات الطبيعي دورا هاما يف عملية اجلذب السياحي ومن السياحب املزيد من ومصبات خليجية اليت جتذ

أهم ذلك الغابات بأنواعها املختلفة واملناطق شبه الغابية ومناطق األعشاب والرباري واملروج واملراعي ولعل من أهم 
ل كمنطقة جذب سياحية هي مناطق املنتهزات األو  االختبارشكل النبات فيها عنصر يملناطق السياحية الرتفيهية اليت ا

للحيوان دوره اهلام يف اجلذب و مرتامية األطراف واليت عرفت أول األمر يف الواليات املتحدة، مث بعد ذلك يف بريطانيا، 
حمميات طبيعية حلماية  أقيمت كبريا حيث  اهتماماالسياحي، فقد نالت مسألة احملافظة على احلياة احليوانية الربية 

واليت أصبحت مقصدا سياحيا يستمتع فيه السائح مبشاهدة احليوانات يف طبيعتها  االنقراضاحليوانات الربية من 
 .األصلية، وبالتايل أصبحت مصدر مهم للدخل السياحي

 كما تقاليدها و ااعاد و الشعوب معيشة طريقة التارخيية، اآلثار تظمو : جدب من صنع اإلنسانعوامل .2
 عامة وبصفة ، واملهرجانات الثقافية السياحية التذكارات صناعةو  التقليدية الصناعات أيضا اصرالعن هذه تضم
 تبعا السياحي اجلذب عناصر فيتصن ويتم التقسيمات، من العديد إىل السياحي اجلذب عناصر تصنيف ميكن

 التصنيفات هذه ومن عنصرال هذا يشبعها اليت واحلاجات للدوافع تبعا و عنصر لكل املميزة الرئيسية للخصائص
  :جند

من أهم عوامل اجلذب البشرية اليت تستند إليها بعض الدول يف تطوير صناعة  :التاريخية الجدب عوامل ×
السياحة مع بعض التسهيالت املكملة األخرى، حيث تستغل تلك الدول إرثها التارخيي كوسيلة جذب سياحي 

وبعض الدول  .ا وبريو وغريها من الدول  ذات املاضي التارخيي القدميرئيسية كما هو احلال يف مصر واليونان وإيطالي
حف أو األجزاء القدمية من اذات البعد التارخيي احملدود مثل أسرتاليا تسعى إىل خلق أماكن ذات بعد تارخيي مثل املت
 .1ااملدن مثل سيدين القدمية اليت تعكس منط احلياة يف املستوطنات األوروبية األوىل يف أوروب

فمدينة القدس مدينة قدمية ذات مكانة دينية خاصة للديانات الثالث، كما أن  :عوامل الجذب الدينية ×
كل هذه األماكن يزورها   الكاثوليكيةمكة واملدينة هلما أمهيتهما اخلاصة يف الديانة اإلسالمية، والفاتيكان مقر الكنيسة 

ا الدائمني اليو بأعداد كبرية احلجيج   .م أكثر اهتماما باألمور الدنيوية، حيث أن سكا

ا فضج يد فكمرب  ،ومتثل املراكز التعليمية هي األخرى مراكز جذب سياحية ال عن متاحفها فيها جامعا
ا وهلا زوارها ذا الغرض، وي ومكتبا القول على أوكسفورد يف بريطانيا وهايدلربج يف أملانيا وبولونا  نطبقالذين يهتمون 

  .يوميا السياحفمثل هذه املراكز جتتذب أالف . كا يف إسبانيايف إيطاليا وساالمن

                                                             
  .65ص مرجع سبق ذكره،حي عبد احلكيم ومحدي أمحد الديب، حممد صب  1
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اليت تعكس ثقافة اإلنسان وحضارته واليت يعرب  االجتماعيةوفضال عما سبق، هناك مقومات اجلذب الفكرية 
  .عنها من خالل اللغة واملوسيقى والفولكلور

شكل عوامل جذب سياحية تتطلب من واليت ت من صنع اإلنسانسواء كانت موارد طبيعية أو  كل هذه املوارد
قصر وقت أجلذب السياحي بأقل التكاليف و أماكن االوصول إىل اليت متكن السائح من  لدولة توفري بعض التسهيالتا

  :يف النقاط التالية ملختلفةهذه التسهيالت ا شري إىلنوتوفري الراحة الالزمة له، وميكن أن 

وثيقا بالتقدم يف تكنولوجيا املواصالت وال  ارتباطايف السياحة  يرتبط التطور: تسهيالت النقل والمواصالت ×
صرف النظر عما تقدم من تسهيالت بتصبح املواقع أكثر جذبا للسائحني طاملا ال تتوافر فيها إمكانية الوصول، و 

كثر أمانا وراحة ظهور القطارات السريعة واليت توفر أساعد يف تطورها مثال واطئ فالتطور املبكر ملنتجعات العيون، الش
إىل زيارة مماثلة وخاصة يف  السيارة ، أدت الزيادة املطردة يف امتالكللمسافرين، ويف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية

هزة مبكيفات وخدمات جيدة  ،إىل استخدام احلافالت إضافةاحة الداخلية، يالس خاصة بعد ظهور األنواع احلديثة ا
، كما أدى التطور يف النقل اجلوي إىل خلق طفرة يف السياحة الدولية والذي يعترب أسرع 1تصاديةاالقإضافة إىل كلفتها 

ها وقتا أطول، ولإلشادة فإن إنفاق قاغر وسيلة وأقلها نفقة بالنسبة للمسافات الطويلة فضال عن النقل البحري رغم است
     السياحة الداخلية بأوروبا تقدر حصته من السائح على النقل يشكل بندا هاما خاصة يف السياحة الدولية، ففي

 ؛2من امليزانية %60إىل  %50من ميزانية الرحلة أما يف السياحة الدولية يشكل حوايل  %15إىل  10%
مهما كانت درجة جاذبية املنطقة السياحية، فإن اإلقبال عليها يصبح حمدودا إذا مل تتوافر : تسهيالت الضيافة ×

قع عليها عبء يية اليت يتطلبها السائح، وتضم هذه التسهيالت تسهيالت الضيافة واليت فيها التسهيالت األساس
ة وتتمثل تسهيالت الضيافة يف الفنادق بأنواعها املختلفة واملوتيالت اليت تستخدم ملواجه ،املوقع ومدة البقاء اختيار

 ؛الشباب وغريها من أماكن اإلقامة واإلطعام اخلاصة ومراكز املؤمترات واإلجازات ودورالرتانزيت، املخيمات، والبيوت 
إىل جانب االستعدادات والتجهيزات السابقة فإن هناك معدال : تسهيالت اإلمداد وخدمات البنية األساسية ×

واسعا من تسهيالت اإلمداد املتمثلة يف احملالت التجارية، اليت توجه نشاطها إىل السائح بوجه اخلصوص مثل حمالت 
وبعض احملالت اليت تقدم اخلدمات العامة مثل الصيدليات وحمالت الطعام وبيع املالبس  والتذكاراتية األدوات الرياض

باإلضافة إىل شركات ووكاالت  .3والبنوك واحلالقون واملراكز الطبية واليت ختدم أيضا الزبائن من السكان األصليني
  .الفنية وتنظم الرتتيبات الالزمة للسفر الستشارةواالسفر والسياحة اليت متكن الشخص من احلصول على املعلومات 

وهناك أيضا خدمات البنية األساسية وهذه الفئة على درجة عالية من األمهية فهي ختدم مجلة التسهيالت 
السابقة، وتشمل خدمات البنية األساسية كل أشكال البناء اليت يتطلبها السكان الدائمني والسياح على حد سواء 

  : إىل ثالثة أقسام هي وميكن تقسيمها

                                                             
  .52، صمرجع سبق ذكره جزية حاج اهللا، 1

2  Mesplier Alain, Durafour Bloc Pierre , Le tourisme dans le monde, Paris, 2000, p63. 
  .72، صمرجع سبق ذكره، م ومحدي أمحد الديب، حممد صبحي عبد احلكي  3
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 ؛بني منطقة االستقبال والعامل اخلارجي االتصالالبنية األساسية اليت متثل خطوط  اتخدم ·
خدمات البنية األساسية اليت متثل شرايني احلركة يف منطقة االستقبال والربط بينها وبني العامل  ·
 ؛)الطرق، اجلسور، املوانئ، املطارات(اخلارجي
والطاقة واملياه والصرف الصحي  الفندقةية اليت تدعم املطالب الرئيسية مثل اإلضاءة خدمات البنية األساس ·

  .مث التخلص من النفايات

ا تشكل نسبة عالية من تكاليف قيام  وجتدر اإلشارة إىل أن خدمات البنية األساسية على الرغم من أمهيتها فإ
عليها الرسوم مثل الطرق، فإن خدمات البنية األساسية ال  أية منطقة سياحية، وإذا استثنينا بعض اخلدمات اليت تدفع

تدر عائدا مباشرا، ولكن اإلخفاق يف تقدمي أو توفري هذه اخلدمات يؤدي إىل خلق املزيد من اآلثار العكسية للتنمية 
  .السياحية

كايف بني لى املزج الفإن جناح أي منطقة سياحية يعتمد ع السياحي وخالصة القول يف جانب مقومات اجلدب
، فعناصر اجلدب الطبيعية البد أن تدعمها عناصر اجلدب البشرية وخدمات البنية األساسية الالزمة قوماتهذه امل
 .لذلك

  أنواع السياحة: ثالثا

ن حيث اجلانب اإلحصائي ومميزاته، ولكل أمهيته م هيم خصائصسهناك عدة تقسيمات للسياحة ولكل تق
يئة الطاقة اإلستعابية مال السياحعرفة أنواع ومللسياحة  م، وبالتايل  ن حيث داخلني للبلد، وكذلك دوافعهم ورغبا

م  ،اإلقامة واخلدمات والنقل   :هم أنواع السياحةألوفيما يلي ذكر . يف البلد املضيفإلشباع حاجا

السياحي يم األكثر شيوعا وأمهية واستخداما يف النشاط سيعترب هذا التق: تقسيم السياحة وفقا ألغراضها .1
  :ونربز من خالله األنواع التالية

 مكان اإلقامة املعتاد لفرتة معينة من أجل االستمتاع والرتفيه عن النفس وهي ريوهي تغي :السياحة الترفيهية ×
 ؛1من السياح %75أكثر من  جتتذبأكثر األنواع السياحية انتشارا حاليا إذ 

ثرية املشهورة بآثارها القدمية من خمتلف احلضارات من أجل فيها للمناطق األ الزيارة نو تك: السياحة الثقافية ×
 ؛من خالل التعرف على احلضارات القدمية وثقافة الشعوب املختلفة ،لسائحل تنمية املعارف الثقافية

يكون الغرض من الرحلة هنا هو زيارة األماكن الدينية املقدسة من أجل أداء الشعائر الدينية   :السياحة الدينية ×
املسلمني واملسيحيني (وزيارة القدس بالنسبة للديانات الثالثة ) زيارة مكة واملدينة املنورة(عند املسلمني كاحلج 
 ؛)واليهود

                                                             
  .54، ص2002، ، القاهرةبعة األوىلطال. ، دار الفكر للنشر والتوزيعاإلعالم السياحيحممد منري حجاب،   1
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 على حتتوي اليت األماكن يف وتكون النقاهة، فرتات قضاء أو العالج دف فيها تكون الزيارة :السياحة العالجية
 الرومان اهتم حيث قدمي، زمن منذ السياحة من النوع هذا رفوع املصحات، أو اخلاص الطابع ذات املستشفيات

 السياحة هذه تعتمدو  ،لالستشفاء املخصصة احلمامات ببناء قاموا، و وعالجية صحية ألسباب السياحة من النوع ذا
 ؛املعدنية ياهامل ينابيعو  الدافئة الرمال ،الدافئ املناخ مثل رئيسيا اعتمادا بالبيئة املوجودة الطبيعية املقومات على
دف : السياحة الرياضية × وتكون باالنتقال من مكان اإلقامة املعتاد إىل مكان آخر يف دولة أخرى لفرتة معينة 

ا كاملشاركة اممارسة األنشطة الرياضية املختلفة، أو  بية، واليت تقام يف بطوالت العامل واأللعاب األوملالستمتاع مبشاهد
 ؛على املركبات الرياضية والتسهيالت الالزمة للسائحنيعادة يف الدول اليت تتوفر 

 ليت ظهرت يف أواخر القرن العشرينتعترب سياحة املؤمترات من األمناط السياحية احلديثة ا :سياحة المؤتمرات ×
ت حيث ارتبطت ارتباطا كبريا بالنمو احلضاري واالقتصادي الذي شهده العامل وما تبعه من تطور ومنو كبري يف العالقا

 ؛بني خمتلف دول العامل واالجتماعيةوالسياسية والثقافية  االقتصادية
املختلفة، كاملعارض الصناعية والتجارية، والفنية  تبط باملعارض اليت تقام يف الدولتر : سياحة المعارض ×

السياحي  ، وهذا النوع أصبح من أهم عوامل اجلدبإضافة إىل املعارض الدولية للسياحة التشكيلية ومعارض الكتاب
 ؛وعامال من عوامل التنشيط السياحي

حيث تكون الزيارة فيها يغرض حضور أو املشاركة يف املهرجانات املختلفة سواء كانت  :تالمهرجاناسياحة   ×
دف إىل حتقيق الرواج العام واجلذب السياحي   .ثقافية، رياضية أو فنية واليت 

  :1سب هذا التقسيم هناك األنواع التاليةوح: تقسيم السياحة وفقا لعدد األشخاص المسافرين .2
ا شخص أو : سياحة فردية × أو عائلة حيث ال يعتمد على أي برنامج  اثننيوهي سياحة غري منظمة يقوم 

 ؛حمدد ولكل سائح دوافعه اخلاصة اليت يسعى إىل حتقيقها وفقا إلمكانياته املادية
موعات تقوم بتنظيمها الشركات وهي سياحة منظمة يطلق عليها سياحة األف: سياحة جماعية × واج أو ا

  .السياحية وتتميز باخنفاض تكلفتها
 :تقسيم السياحة وفقا لوسيلة النقل .3

 ؛السيارات اخلاصة، السكك احلديدية واحلافالت: سياحة برية ×
 ؛السفن والبواخر: سياحة بحرية أو نهرية ×
  .الطائرات املختلفة: سياحة جوية ×

 : وطبقا هلذا املعيار هناك: قامةلمدة اإلتقسيم السياحة وفقا  .4
يستغرق هذا النوع أيام حمدودة يقضيها السائح يف إطار برنامج معني، فهي عملية مستمرة : سياحة أيام ×

 ؛ودورية متاحة من جانب الشركات السياحية على مدار السنة

                                                             
  .15ص ،مرجع سبق ذكره ، دماد نوال،  1
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وسياحة املناسبات  تتم يف أوقات معينة من السنة وتشمل السياحة الشتوية، الشاطئية: السياحة الموسمية ×
 ؛وغريها وغالبا ما حيمل هذا النوع من السياحة صفة الدورية والتكرار

يتم هذا النوع بشكل غري خمطط له مسبقا مثل القيام برحلة سياحية أثناء عبور السائح لبلد : السياحة العابرة ×
اضطراب أو تأخر تزويد الطائرة ما أو عند انتظاره وسيلة النقل اليت تقله أو عند تعطل وسيلة النقل أو حدوث 

  .باخلدمات الالزمة يف بعض املطارات
  : وفقا لمستوى اإلنفاق والطبقة االجتماعيةتقسيم السياحة  .5

 ؛فرون بوسائلهم اخلاصة، الطائراتسياحة أصحاب الدخول املرتفعة الذين يسا ×
 ؛)جنوم 5الدرجة األوىل، فنادق  مقاعد(سياحة الطبقة املتميزة اليت تستخدم النوعيات املمتازة من اخلدمات  ×
  .أو العامة لذوي الدخول احملدودة االجتماعيةالسياحة  ×

 : 1حسب هذا املعيار هناك: وفقا للمناطق الجغرافيةتقسيم السياحة  .6
 ؛ومعناها انتقال األفراد داخل البلد نفسه أي انتقال مواطين الدولة نفسها داخل بلدهم: سياحة داخلية ×
 السفر والتنقل بني دول متجاورة تكون منطقة سياحية واحدة مثل الدول العربية هي: سياحة إقليمية ×

 ؛وتتميز هذه السياحة اإلقليمية باخنفاض التكلفة اإلمجالية للرحلة... الدول اإلفريقية، دول املغرب العريب، 
حث عنه أغلب ، وهذا النوع من السياحة تبما ومعناها استقبال السياح األجانب يف بلد :سياحة خارجية ×

دره من العمالت الصعبة، ويتطلب خدمات سياحية متنوعة وذات جودة يدول العامل وتعمل على تشجيعه ملا 
  .عالية

 وفقا للجنسيةتقسيم السياحة  .7
 ؛األجانب ماعدا مواطين البلد السياحيتضمن هذا النوع من السياحة كافة  :سياحة األجانب ×
  .تتمثل يف زيارة املغرتبني لبلدهم األصلي وزيارة األهل): مغتربينسياحة ال(سياحة المقيمين خارج الوطن  ×

اإن التطورات اليت : أنواع سياحية حديثة .8 ت إىل ظهور أمناط سياحية حديثة ومنها على دالسياحة أ شهد
  : 2وجه اخلصوص
واملؤسسات ة احلوافز من الوسائل احلديثة لإلدارة واليت تستخدمها الشركات ح سياعتربت: سياحة الحوافز ×

حسن األداء باإلضافة إىل الزبائن أو املوردين  دة وبالتايل مكافأة العاملني علىواملصانع لتحقيق األهداف املنشو 
 ؛لمؤسسة أو الشركة وتكون تلك املكافأة يف شكل رحلة سياحيةللوفائهم 
يف  1976 سنة نشأت يف حيث ،الدول لالهتمام بسياحة املعاقنياجتهت العديد من : سياحة المعاقين  ×

 ؛الواليات املتحدة األمريكية مجعية تطوير سياحة املعاقني

                                                             
  .97، ص2004ه، جامعة اجلزائر،، أطروحة دكتوراأهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية حالة الجزائرخالد كواش،   1
  .19ص ،مرجع سبق ذكره ،دماد نوال  2



 

22 

 مفاهيم أساسية حول السياحة وتطورها                                                                                           الفصل األول

ظهر هذا النوع من السياحة خلدمة السائح الذي يبحث عن املغامرات واالنفعاالت  : سياحة المغامرات ×
 ؛كتسلق اجلبال وغريها

تم بالتوازن اإليكولوجي ومحاية البيئة وتفادي اآلثار السلب :السياحة البديلة × ية اليت تنتج عن التنمية السياحية و
واليت كانت سببا مباشرا يف تدمري البيئة يف  ةاجلماهرييلتكون بديلة للسياحة  1990اليت تضر بالبيئة وقد ظهرت سنة 

 ؛العديد من الدول النامية
ستوى العامل تعترب من األمناط احلديثة للسياحة حيث مراقبة الطيور هواية منتشرة على م: سياحة مراقبة الطيور ×

وتتم من خالل املرافق العامة أو الرحالت، وهناك العديد من األشخاص يسافرون عرب مناطق خمتلفة من العامل أمال يف 
 ؛رؤية أنواع خمتلفة من الطيور

ا انتقال جمموعة من األفراد من مكان إىل آخر سعيا وراء : الخاصة االهتماماتسياحة  × وهي تعرف على أ
م ثقافية، علمية، أو  االهتماماتال ميكن حتقيقه إال يف منطقة أو مكان حمدد وعادة ما تكون هذه  اهتمام خاص 

 ؛اجتماعية
هذا النوع يعترب من األنواع احلديثة للسياحة والذي اهتمت به دول املغرب  :سياحة الصحاري والواحات ×

واإلطالع على بعض اآلثار القدمية، والتعرف  العريب وحقق جناحا كبريا، وتتم فيه زيارة خيم البدو والرحلواملشرق 
  .على الفنون الشعبية وحضور احلفالت واملهرجانات اخلاصة بتلك املناطق

 هناك أنواع سياحية أخرى مثل، سياحة التسوق اليت تعترب إحدى طرق التسويق السياحي مبا فيها تسويق
هذه التجربة  تخاض أول الدول العربية اليت من املتحدةاإلمارات العربية  ، وتعتربوترويج املنتجات والسلع الوطنية

ا وقد زادت أعداد السياح الوافدين إىل ديب يف الربع األول من  تالسياحية وجنح جناحا كبريا وأثر على تنشيط صادرا
ا تونس ومصر منذ شهر جانفي االضطراباتنتيجة  2011سنة  حيث  2011) يناير(والثورات الشعبية اليت شهد

السياحية اليت أصبح  طونظرا لتنوع األمنا من تونس ومصر إىل ديب،الكثري من السياح غريوا وجهتهم السياحية  أن
م  ا تزايدت أمهية تنمية النشاط السياحي مبا بتماشي مع متطلبات السياح وتطلعا يتطلع إليها السياح ويطلبو

  .املختلفة

تكييف منتجوها السياحي مبا يتماشى مع التطورات  وبالتايل أصبح من الضروري على الدول السياحية
حىت تستطيع االستفادة من املزايا املختلفة للنشاط السياحي مبا له من أثار  والتحوالت يف أذواق ورغبات السياح،

وف ا سوخاصة على البيئة الطبيعية،كل هذ وبيئية وحماولة جتنب واحلد من اآلثار السلبية للسياحة ةاجتماعي ،اقتصادية
  .نتطرق إليه يف املبحث الثاين
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  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنشاط السياحي: المبحث الثاني

اية القرن العشرين وال يوجد هناك أدىن شك  اتالصناع من أصبحت السياحة التصديرية األوىل يف العامل مع 
 البشريةاحة تعتمد على اليد العاملة ألن السي فيما للسياحة من تأثري على االقتصاد وخاصة اقتصاديات الدول النامية

كما ال نغفل   ،مميزا جللب العملة الصعبة ، وتعترب مصدرامما يتيح فرص عمل كبرية مباشرة وغري مباشرة يف جناحها
اآلثار االجتماعية والبيئية للنشاط السياحي الذي يعمل على حتقيق التواصل واالرتباط االجتماعي واحلضاري على 

اليت أدت أيضا إىل خلق منافسة شديدة بني الدول السياحية يف جلب خاصة يف ظل العوملة . لي والدويلوى احملاملست
ومن خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل خمتلف اآلثار  .من خمتلف دول العامل السياحأكرب عدد ممكن من 

  .عوملة والنشاط السياحي، إضافة إىل العالقة بني الللسياحة االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  اآلثار االقتصادية للسياحة: المطلب األول

ترجع األمهية االقتصادية للقطاع السياحي إىل تأثريه على العديد من املتغريات االقتصادية الرئيسية، من حيث    
را يف تنشيط كونه مصدرا مهما للدخل بصفة عامة وموردا من موارد النقد األجنيب بصفة خاصة، كما يعد عنصرا مؤث

االستثمار وخلق فرص عمل جديدة واملسامهة يف الناتج احمللي وتنمية التوازن االقتصادي واالجتماعي للسكان، أي 
  .حتقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة

  االقتصادية المباشرة للنشاط السياحي اآلثار: أوال

  :نقاط التاليةميكن إبراز اآلثار االقتصادية املباشرة للنشاط السياحي يف ال

لبلد ما ذلك السجل الذي يوضح قيمة مجيع  يقصد مبيزان املدفوعات :أثر السياحة على ميزان المدفوعات .1
العمليات االقتصادية بني املقيمني يف هذا البلد وبقية العامل خالل فرتة زمنية عادة سنة، والسياحة متثل جزءا من 

ا ضمن خم  حة والتأمني واملعامالت املصرفيةتلف الصادرات غري املنظورة كاملالاملعامالت غري املنظورة وتأخذ مكا
فية للميزان السياحي صاحيث يتحدد هذا األثر بالقيمة ال ،1تأثريا مباشرا على امليزان التجاري ويؤثر الدخل السياحي

بية وكان األثر اإلجيايب كانت سل  فإذاونسبتها إىل النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت إجيابية أو سلبية، 
أما إذا كانت نتيجة امليزان . للميزان السياحي كبريا فإنه قد حيد من العجز يف امليزان التجاري أو خيفف منه على األقل

التجاري إجيابية ساعد األثر اإلجيايب للميزان السياحي يف زيادة تلك اإلجيابية يف امليزان التجاري وبالتايل ميكن التأثري 
وتشكل السياحة مصدرا هاما من مصادر العمالت األجنبية الذي تسعى دول . بيا على ميزان املدفوعات للدولةإجيا

 وهنا تزداد أمهية الدخل السياحي يف ميزان املدفوعات خاصة يف الدول النامية لعدة أسباب. العامل إىل احلصول عليها
  :أمهها

                                                             
  .52ص. 2006.جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه، ،أهمية التسويق في تنمية القطاع السياحي بالجزائرجودي عبد القادر،   1
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من أي قطاع آخر حيث أن القدرة على املنافسة يف جمال  تدعم السياحة ميزان املدفوعات هلذه الدول أكثر ×
السياحة بالنسبة للدول النامية هو أكرب من القدرة على املنافسة يف جمال الصادرات السلعية مع الدول املتقدمة ألن 

ا يف الدول املتقدمة بعكس احلال يف  السلع أسعار املنتجات السياحية يف الدول املتخلفة ميكنها أن تنافس مثيال
 ؛املصنعة
أن التسربات احلاصلة يف العملة الصعبة نتيجة لالستثمار يف السياحة أو نتيجة واردات هذا القطاع ميكن  ×

 ؛اسرتجاعها وبأكثر قيمة ويف وقت أقصر مقارنة مع معظم الصناعات األخرى
ئم الدول النامية واليت ال إن معدل التغري يف الصناعة السياحية هو أقل منه يف الصناعات األخرى، وهذا ما يال ×

السريعة يف القطاعات األخرى نتيجة التطور التكنولوجي يف حيان مواكبة التطورات اهلائلة و تستطيع يف أغلب األ
 ؛الدول املتقدمة

السلع  دالستريا تاالستثماراإن صناعة السياحة ال تتطلب معدال كبريا من النقد األجنيب إىل إمجايل  ×
  .بالنشاط السياحيوالتجهيزات اخلاصة 

موع اخلدمات املقدمة السياحي بأنه التقومي االق اإلنفاقميكن تعريف  :فاقناإلأثر السياحة على  .2 تصادي 
على  كاإلنفاقمن جانب السائح إمنا هو يف املقابل خدمة سياحية حيصل عليها   إنفاقمبعىن أن كل  ،السائحني إىل

السائح أثناء إقامته بالفندق، هذا  يطلبهاطعام، وعلى خمتلف اخلدمات اليت اخلدمة الفندقية واليت تشمل اإليواء واإل
سلسلة أخرى  اإلنفاقويتفرع على هذا  .ميثل انتقال األموال من السائحني إىل أصحاب املؤسسات الفندقية اإلنفاق

الالزمة للفنادق وبالتايل  القائمني على الصناعة الفندقية فيما خيص اقتناء وجتديد التجهيزات إنفاقمن النفقات وهي 
م بالسلع واخلدمات كما يذهب جزء  انتقال جزء من دخول القائمني على صناعة الفندقة إىل عمالئهم الذين ميونو

  1.من دخول أصحاب الفنادق إىل موردي األطعمة املختلفة

ت النقل بكل ماوما يقال عن اخلدمات الفندقية يقال عن سائر اخلدمات املتصلة بالنشاط السياحي كخد
واالستهالكية، وزيادة  على السلع التذكارية اإلنفاقكما يؤدي كذلك نشاط احلركة السياحية إىل زيادة   ،أنواعها

ب على األرباح الصناعية والتجارية ئريات، الضراشكما أن اخلزينة العمومية للدولة تستفيد من رسوم التأ،االستثمار
  .زاولة املهن واألعمال املتصلة بالسياحةب على الدخول رسوم الرتخيص مبئالضرا

هوذاتوجتدر اإلشارة إىل أن حجم احلركة السياحية يتوقف على   الجتذاباليت تبدهلا الدولة السياحية،  ا
هوذاتأكرب قدر ممكن من السياح، ومن أبرز هذه  السياحية للدولة عن طريق احلمالت  اإلمكانياتهو إظهار  ا

االتسويقية اليت تقو    .م 

                                                             
  .22، صمرجع سبق ذكرهدماد نوال،  1
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لة البطالة مما تعاين أغلبية دول العامل الثالث ومن ضمنها اجلزائر من مشك :أثر السياحة على قطاع التشغيل .3
ا خلق مناصب الشغل والتخفيف من  لعمل علىحيتم ا   .1البطالة عبئدفع وحتريك القطاعات اليت بإمكا

خرى كالقطاع الصناعي والزراعي التأمني ط مع القطاعات اإلنتاجية األرتبمبار السياحة قطاع مركب و وباعت
فهي بذلك تساهم بطريقة مباشرة وغري مباشرة يف خلق العديد من مناصب الشغل وامتصاص جزء من ، النقلو 

تمالبطالة، باعتبار أن السياحة تعمل على زيادة توظيف عوامل اإلنتاج يف    .صفه خاصة عنصر العملبو  عا

ال أن التأثري مرتبط باألمهية املعطاة للسياحة يف الدخل الوطين  وقد بينت الدراسات العديدة يف هذا ا
وأولويتها يف قائمة القطاعات اإلنتاجية اليت يتم االستثمار فيها، ويقدر أن خلق منصب شغل يف الفندقة ينجر عنه 

  .2وظيفة لكل غرفة فندقية 2.75قخلق منصب جديد يف قطاع آخر، كما أن السياحة ختل

  : تصنيف القوى العاملة املرتبطة بصناعة السياحة إىل أربع فئات رئيسية تتمثل يفوميكن 

السياح املرتددين على املنشآت  بإنفاقوهم الفئة اليت ترتبط وظائفهم  :العاملون الدائمون بصورة مباشرة ×
ا، ووكالء السيا م كالفنادق ومراكز الرتفيه واملطاعم املرتبطة  حة والسفر ومنظمو الرحالت السياحية ومرافق خدما

 ؛السياحية
أي جممل ملرتبطة بأنشطة السياحة هم فئة العاملون باخلدمات ا: العاملون في السياحة بصورة غير مباشرة ×

 ي كالبناءوخلفية مع القطاع السياح ةمناصب العمل الناجتة عن النشاطات والقطاعات اليت هلا عالقات أمامي
 ؛التجهيز ،التأثيث
وهم غالبا سكان املنطقة : إلى السياحة كقوى إضافية مؤقتة نتيجة لطبيعتها المتزايدة لمنجذبوناالعاملون  ×

 ؛يف املواسم السياحية الذروةالسياحية وليس من خارجها ويعملون خالل فرتة 
وهو جممل مناصب العمل غري السياحية بطبيعتها، ولكنها تنتج سلعا وخدمات  :رضحالعمل السياحي الم ×
  .الصحةو  التغذية، احلرف،ن طرف السياح مثل ، الزراعة لك متسته

البحار يف  شواطئتوجد املناطق ذات األمهية السياحية عموما على  :أثر السياحة على إعادة توزيع الدخل .4
ويعيش ) املدن(اجلبال، الريف، الصحراء، أماكن اآلثار البعيدة، وهي األماكن األقرب إىل الطبيعة منها إىل العمران 

مما يؤدي  رفيةبعض الصناعات احلو ملواشي، على الزراعة تربية ا عتمدي يطبسإنتاج  لب أهل هذه املناطق على نظام أغ
ا اخلاصة وأثارها . 3املستوى االقتصادي واملعيشي للسكان ضعفإىل  يف هذه الظروف ميكن للسياحة ومبقوما

اليت سوف تؤدي  هلذه املناطق من خالل تنمية سياحيةاالقتصادية الدافعة أن تصبح موردا مهما ألهل هذه املناطق 

                                                             
  .23ص، مرجع سبق ذكرهدماد نوال،  1

ا، جامعة املنصورة تخطيط الطاقة الفندقية في ضوء الطلب السياحي أبو العينني، عمر  2 ا وإدار ، 23/3/1988 –22، وقائع مؤمتر السياحة يف مصر واقتصاديا
  .77 ص

  .54، صبق ذكرهمرجع س، جودي عبد القادر  3
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بدال من تركيزه  وبالتايل مداخيل جديدة، فهي تعمل على توزيع الدخل على كافة املناطق إىل خلق فرص عمل جديدة
واملداخيل ، فاألجور املدفوعة للعاملني باملنشآت السياحية املقامة يف هذه املناطق واألرباح 1رية الرئيسيةيف املراكز احلض

 ياحي تؤدي إىل زيادة الدخول فيهااحملققة ملالكي املشاريع وحىت منتجي السلع والتجهيزات اليت حيتاجها النشاط الس
الريفي الناجتة من جراء  وبالتايل إعادة توزيعه بني املدن وهذه املناطق السياحية كما ينتج عن ذلك احلد من النزوح

  .البطالة

  ية غير المباشرة للسياحةاآلثار االقتصاد: ثانيا

يدخل قطاع  الذياملبلغ  أنهي  السياحي اإلنفاقملضاعف  األساسيةالفكرة  إن :السياحي فاقاإلنمضاعف  .1
ا االقتصاد، ويكون أثرها أكرب من قيمة املبلغ د الوطين دورات تتعدد حبسب قوة هذالسياحة يدور يف حركة االقتصا

االستهالكي من جانب السياح يف  اإلنفاقا حي وكذيف القطاع السيا االستثماري اإلنفاق، حيث يؤدي األصلي
ه ، وتفصيل ذلك أناألخرىتنشيط القطاعات االقتصادية  إىلمقابل احلصول على اخلدمات السياحية املختلفة 

تخدم زيادة حجم العمالة ودفع املرتبات واملكافآت اليت متثل قوة شرائية جديدة نتيجة للسياحة، تس إىل باإلضافة
إال أن  2.داخل الدولة واإلنفاقدورات جديدة من الشراء  إىلالعمالت اليت حتصل عليها الدولة يف االسترياد مما يؤدي 

ائيا من جمرى التداول يف االقتصاد حيث حتجز ملواجهة بعض  الدخل األويل غالبا ينقسم إىل شرحيتني، األوىل خترج 
ويالت من جانب العمالة للتشغيل أو معدات وجتهيزات، أو يف صورة حت زمةالالاملدفوعات يف صورة استرياد السلع 

 اقاإلنف ويتكرراالقتصاد  داخل تخدم يف التداول ويبقىاجلزء الثاين فيس أما، األجانب للمستثمرينكأرباح   أو األجنبية
احي يف املناطق وقد دلت الدراسات على ارتفاع قيمة املضاعف السي. اإلنفاقعدة مرات ولذلك يسمى مضاعف 

ويرجع السبب يف ذلك إىل مرة  2 إىل  1,2كون يف الدول النامية من حني ي مخسة مرات، يف5املتقدمة مبا يعادل 
ا قل التسرب وارتفع أثر  مدى اعتماد االقتصاد الوطين على ذاته، فكلما حققت الدولة السياحية التكامل يف قطاعا

  3.املضاعف
يؤدي التوسع يف إنشاء املشاريع السياحية أو تطوير  :طاعات االقتصادية األخرىأثر السياحة على تنمية الق .2

ي فالتوسع يف حلسيااملشاريع احلالية إىل حتقيق درجة معينة من التكامل بني القطاعات االقتصادية األخرى والقطاع ا
خدماتية أخرى مرتبطة إنشاء مشروع سياحي قد يتبعه توسيع أو ظهور مشاريع جديدة متارس أنشطة اقتصادية و 

بالنشاط السياحي ملقابلة الزيادة يف احلركة السياحية  نشاطا وطلبا، مبعىن آخر فإن زيادة عدد الفنادق مع زيادة عدد 
السائحني يتبعه زيادة يف الطلب على املواد الغذائية الالزمة إلعداد الوجبات هذا سوف يؤدي إىل تنشيط الصناعات 

فة إىل زيادة الطلب على خمتلف التجهيزات الالزمة للفنادق كما يؤدي وضع الدولة لربنامج الغذائية والزراعة إضا

                                                             
  .131.ص ،2000، ، دار الفكر العريب، القاهرة،أسس الجغرافيا االقتصاديةعلي أمحد هارون،  1
  .61، ص2001 عمان، ، الطبعة األوىل، دار الرضا للنشر،والفندقية اإلدارة الحديثة للمؤسسات السياحية، سهيل احلمدان 2
  .206ص ،2002وزيع والنشر، دمشق،، الطبعة األوىل، دار حازم للطباعة والتالسياحة صناعة العصرصالح الدين خربوطي،  3
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 حتية األساسيةخاص بتنمية وتطوير القطاع السياحي سوف يؤدي إىل تنشيط ورشات البناء وإقامة مشاريع البنية الت
 ؛األمامية واخللفيةبني القطاع السياحي والقطاعات األخرى تسمى آثار الدفع  ابكاتوكل هذه التش

معند ز  السياح غالبا ما يقدم :أثر السياحة على تسويق بعض السلع .3 شراء سلع ومنتجات  لدولة ما على يار
اب تذكرهم اليتو تقليدية  ا الدولة   ،املناطق واألماكن اليت يزورو كما يقومون بشراء سلع أخرى تشتهر وتتميز 

ا خالل لسلالسياحية املستقبلية للسياح على غرار ا   1.قامتهم السياحيةإع الغذائية اليت يطلبو

يعد مبثابة تصدير ملنتجات وطنية دون احلاجة إىل مصاريف الشحن هذه السلع على  اإلنفاقإن طبيعة هذا   
 باألحرى عدد السياح القادمني من اخلارج كلما زاد تسويق أووالنقل إىل اخلارج، وبالتايل كلما زادت احلركة السياحية 

ا من تلك السلع   ؛املنتجات املميزة للدولة املستقبلية ومنه ترتفع صادرا

على اعتبار السياحة صناعة مركبة تضم وترتبط تنميتها  :أثر السياحة على زيادة االستثمار الوطني واألجنبي .4
 ، فإن القطاعبالعديد من النشاطات االقتصادية واليت تساهم يف تنشيط السياحة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

الستثمار كمراكز لتعددة ملب وتنمية االستثمارات وذلك بتوفري جماالت ج قطاع هام يساهم يفالسياحي يعترب 
االت تتطلب . االستشفاء املراكز الرياضية، املطاعم، وكاالت السفر، الفنادق، وسائل النقل وغريها وكل هذه ا

كتهيئة املناطق السياحية وتطويرها سواء عن طريق  ،يع الكربىاستثمارات إضافية إىل االستثمارات يف املشار 
املستثمرين احملليني أو األجانب وهذا ما تسعى إليه اجلزائر حاليا باختاذ إجراءات حتفيزية عديدة لتسهيل االستثمار 

نب يف الفصل وسوف نتطرق إىل هذا اجلا .الوطين واألجنيب على حد سواء لتنمية وتطوير القطاع السياحي اجلزائري
  .الثالث

  :2االقتصادية للنشاط السياحي يف النقاط التالية اآلثارويف األخري ميكننا أن جنمل أهم 

ا من العمالت األجنبية  · السياحة حتدث توازن بفضل ما حتققه من فائض يف ميزان املدفوعات نتيجة إيرادا
 ؛السياحنتيجة ملا ينفقه 

من  ية مبا حتدثه من آثار إجيابية على خمتلف قطاعات االقتصاد الوطينتساهم السياحة يف التنمية االقتصاد ·
، وتؤدي إىل زيادة اإلنتاج خالل التشابكات األمامية واخللفية للنشاط السياحي مع القطاعات االقتصادية األخرى

 ؛اخلام الوطين
دف إىل خدمة السياح من مشاريع سي تنشأهحتقق التنمية السياحية فرصا للعمل مباشرة وغري مباشرة مبا  · احية 

ا، كما جتدب االستثمارات سواء ما كان منها حمليا أو أجنبيا ملا حتققه من عائد  ومشاريع مكملة هلا أو مرتبطة 
 ؛سريع

                                                             
  .29، ص2006، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، السياحي في الجزائر جوإشكالية تسويق المنتاالستثمارات السياحية بوعقلني بديعة،  1

  .105ص ،سبق ذكره مرجع حممد مخيس الزوكة،  2
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تعترب السياحة وعاءا ضريبيا مبا يرتتب على النشاط السياحي من رسوم وضرائب، سواء كانت على شكل  ·
 ؛األرباح التجارية أو رسوم غري مباشرة تراخيص أو ضرائب على الدخول أو

وكذلك  ا مثل البناء واألثاث والتجهيزاتتزيد السياحة من الطلب على الصناعات واخلدمات املتصلة بنشاطا ·
 ؛صادرات اإلنتاج احلريف ومنتجات الصناعات الصغرية من خالل إنفاق السياح

دولة السياحية من خالل طلب السياح حمليا يساعد النشاط السياحي على تسويق بعض السلع اخلاصة بال ·
  .دون احلاجة إىل تصديرها من خالل شحنها ونقلها إىل األسواق اخلارجية

  والبيئية للنشاط السياحياالجتماعية    اآلثار: المطلب الثاني

إجياد  ن النشاط السياحي ترتتب عنه أيضا تأثريات اجتماعية تؤدي إىلرار اآلثار االقتصادية للسياحة فإعلى غ
نوع من التوازن االجتماعي و الثقايف سواء على املستوى احمللي أو الدويل باإلضافة إىل جانب مهم يف عملية التنمية 

وسوف نتطرق إىل أهم   السياحية وهو عالقة السياحة باجلانب البيئي وما للسياحة من تأثريات خمتلفة على البيئة،
  .ا املطلبار من خالل هذه اآلثهذ

  آلثار االجتماعية للسياحةا:أوال

  :1ميكننا أن نتطرق إىل أهم اآلثار االجتماعية للنشاط السياحي يف النقاط التالية

وإعادة توزيع ) البطالة، الركود االقتصادي( ي على العديد من املشاكل قضتمر للسياحة يساالزدهار امل .1
 ؛طق العمرانية السياحية اجلديدةالسكان بشكل أفضل وذلك باملشروعات السياحية اليت تقام يف املنا

والقضاء على التلوث  السياحة الداخلية أصبحت تعبريا عن الرغبة يف رفع مستوى الصحة النفسية للشعب .2
 ؛بانتشار احملميات الطبيعية، املسطحات املائية، واملساحات اخلضراء البيئي
ا عند التنمية السياحية) االجتماعية ، اجلمالية، العمرانية، الصحية( السياحة هلا أبعادها  .3  ؛اليت جيب مراعا
 آالتحتريك  –السياحة أصبحت أكثر من صناعة ألن للعنصر البشري فيها أمهية كبرية، فإذا كانت الصناعة  .4

ا  -ومعدات ا تستهدف يف النهاية االستجابة ملتطلبات اإلنسان، أما السياحة فهي حياة اإلنسان نفسه،أل فإ
صناعة بشرية من الدرجة األوىل، وحتقق الرفاهية  والعصبية مبا يفيد اإلنتاج، فالسياحة ةاقة الذهنية الليدتستهدف استعا

 ؛للمجتمع
تمع اإلنساين يف تأكيد حق اإلنسان يف االستمتاع بوقت الفراغ من خالل  .5 السياحة متثل أمهية بالغة يف ا

ضية اإلنتاج والتنمية، فالسياحة أصبحت أكرب من أداة حريته يف السفر مقابل حقه يف العمل الرتباط ذلك إجيابيا بق
 ؛مهمة لتحقيق التنمية
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تمعوطبيعة البالد وظروفها وال تت تتالءمدائما يتم اختيار األمناط السياحية اليت  .6  عارض مع القيم وأخالقيات ا
من  توعب أكرب عددسياحية حبيث تسوتوسيع قاعدة املشاركة ألكرب عدد ممكن من املواطنني داخل املنشآت ال

تمع واملشروع السياحي  ؛العاملني من املناطق السكنية احمليطة باملشروع السياحي لتحقيق الوالء بني ا
يتمثل يف رصف الطرق وجتميل املناطق وحتسني اخلدمة  باالستثمار السياحي دائما يكون له عادة جان .7

 ؛الكل ينتفع بذالكو  ليفونية، ومشروعات الصرف الصحيالت
السياحة أداة لتعميق االنتماء وتنمية الوعي القومي واالعتزاز بالوطن وتساهم يف بناء الشخصية اإلنسانية  .8

وتعمل على الرتفيه والرتويح النفسي واجلسدي فيعود املواطن إىل عمله أكثر نشاطا وإنتاجية كما تساهم يف متاسك 
تمع مبا تنتجه من ألوان التآلف والتعارف  ؛ا

 ةالواقع احمليط لألن نشاط السياحة هو اإلحاطة بك ،جتماعيياحي هو أحد فروع الوعي االالوعي الس .9
تمع والطبيعةباإلنسان،  هذا الواقع بالقيام برحالت سوف  لتعرف علىة الوعي االجتماعي من خالل اوتنمي ،ا

تمع مما جيعلهم يتعرفون على قيمة  م ويعملون على تقدميه يف تؤدي إىل تنمية الوعي السياحي لدى أفراد ا ما حييط 
 ؛أفضل صورة جلدب السياح من خمتلف دول العامل

تمعات اجلديدة وإنشاء ال .10 واالحتكاك بثقافات  االتصاالتيئة اليت تسهل بتطوير السياحة وإنشاء ا
 ؛وحضارات خمتلفة تؤدي إىل التنمية االجتماعية للمناطق املزدهرة سياحيا

تمعات فتؤثر فيها سلبيا السياحة نشاط إنساين  .11 سوف نشري (يف الدرجة األوىل وظاهرة اجتماعية تسود ا
ا تقوم على تفاعل مباش) من خالل هذا املطلب السلبية اآلثارإىل بعض   ر بني السائح والبيئة االجتماعيةوإجيابيا أل

تمع املضيف  ؛وأفراد ا
ه االجتماعي وأفكاره اليت يتبناها، حينما يقوم بزيارة ومعتقداته الشخصية وسلوك هوميوالتالسائح باجتاهاته  .12

ر زياراته هلا ينشأ نتيجة هذه الزيارات املتكررة نوع من التآلف واالندماج اكر تو ياحية ألي دولة أو منطقة سياحية س
تمع يف الدولة اليت زارها وقد تكون تآلفا  على املقومات مبعىن تعرف السائحني) لغويا أو ثقافيا( بينه وبني أفراد ا

تمع على الثقافات األجنبية  ال إضافة إىل إطالع هذا ا الثقافية للمجتمع املضيف وتتبع إجنازاته وتطوره يف هذا ا
 ؛ونه من أفكار واهتماماتملالوافدة من خالل هؤالء السائحني مبا حي

تمع .13 ات السياحية نظرا ألن بعض السياحة أصبحت مصدرا من مصادر التغري والتحول الطبقي بني أفراد ا
تمع ترتبط أعماهلم بالسياحة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ينتقلون من طبقة  اجتماعية إىل طبقة أعلى  فئات ا

 ؛ملا حيققونه من مكاسب وأرباح عن طريق العمل السياحي
تمعات املختلفة حيث تكتس .14 ب الدول السياحية السياحة وسيلة حضارية لتنمية الثقافة بني الشعوب وا

 ؛املهارات الثقافية واخلربات املختلفة من سائحي الدول القادمني إليها مثل اللغة واألفكار السليمة
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تمع يف الدول املستقبلة للسائحني نتيجة الحتكاك املباشر بني  .15 كما ينشأ التطور االجتماعي بني أفراد ا
تمعوبني أفراد  أنفسهمالسائحني  دية أو السلع السياحية اأو احملالت الع) الفنادق(ن اإلقامة سواء يف أماك ا

 ؛أو يف أثناء التجوال يف املناطق السياحية مثل احرتام القوانني والنظام وآداب السلوك) التذكارات(
تمع مما حيقق التطور االجتماعي، كما تعمل على االهتمام  .16 تعمل السياحة على تقليل الفوارق بني أفراد ا
احلضارية للدولة السياحية واحملافظة على الرتاث الثقايف واملواقع التارخيية واألثرية واألنظمة املعمارية املميزة وإحياء بالقيم 

 ؛الفنون التقليدية والصناعات اليدوية وغريها
إمكانية محاية ال جيب جتاهلها فمن الصعب تصور  هناك عالقة وطيدة بني السياحة والتكافل االجتماعي .17

م احليوية، الناس الذين نحي واستمراره دون أن ق السياالتدف ضع يف اعتبارنا ظروف الناس ومصاحلهم واحتياجا
ا املشهورة حتت خط الفقر وهم يشاهدون أفواج السياح  يعيشون حول املدن السياحية وحول فنادقها الفاخرة ومزارا

قع يتظللون حتت مشس الصيف دضافة إىل فقرهم املاألجانب القادمني ينتقلون يف رفاهية واضحة بينما هؤالء باإل
فإن الدور " الرتاحم " وألنه ال يكسر سم احلقد والكراهية شيء قدر  .1احلارقة أو ترتعد مفاصلهم من برد الشتاء

على مستثمري السياحة أن يعيدوا جزء من أرباحهم يف صور التكافل االجتماعي على أن يبدأ هؤالء املستثمرين 
ممبناطق ا   .ستثمارا

ج احي واليت تدخل يف عملية الرتويجيب أن نشري إىل نقطة مهمة يف عملية تفعيل وتطوير النشاط السي
تمع وهيفالسياحي للدولة السياحية من طرف مجيع أ   :2راد ا

تمع والطبيهو أحد فروع الوعي االجتماعي ألن اإلحاطة بكل الواقع احمل :الوعي السياحي ×  عةيط باإلنسان وا
ذه املواقع من خالل رحالت . ينشاط السياحال خيدم ومن مث فإن تنمية الوعي االجتماعي من خالل التعريف 

م  تمع، مما جيعلهم يتعرفون على قيمة ما حييط  وزيارات ستؤدي حتما إىل تنمية الوعي السياحي لدى أفراد ا
، وتبادل املعرفة وتنمية السلوك تلف دول العامليه السياح من خمويعملون على تقدميه يف أفضل صورة جتدب إل

  .السياحي

فمن املعروف أن درجة جناح السياحة للدولة يتوقف على مدى رضاء العميل عند زيارته هلا، وقد أظهرت 
ال أن ركنا مهما من  ذاالبحوث اليت متت يف ه ذا الرضا ينتج عن سلوك املواطن جتاه الزائر األجنيب ومدى ترحيبه ها

  .ه واالمتناع عن استغاللهب

  تنبع أمهية االرتقاء بالوعي السياحي من أن السائح الذي يغادر املنطقة السياحية بانطباعات طيبة يعترب عميال 

                                                             
   .1998أفريل  القاهرة، -جملة األهرام -السياحة ضد البؤس، مقالمصطفى اجلندي،  1
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مرتقبا لزيارات تالية، واألهم من ذلك أنه يقوم بنقل نصيحته من هذه التجربة إىل أهله ومعارفه مما ميثل أكرب أنواع 
  . 1يةأو الدعاية الشفو  أثريا وهو ما يعرف بالكلمة املنطوقةالدعاية والرتويج ت

ن ذلك يؤدي إىل شعور إاليت يتعامل معها السائح ف هاتاستغالل السائحني من قبل اجلوالعكس عند حماولة 
ا وهي انطباعات سينقلها إىل احمليطني به مم ،السائح خبيبة أمل وإحساسه خبطئه يف اختيار بلد ما مقصدا سياحيا له

وبالتايل فإن . ميثل عامل طرد ويقلل من فرص الدولة السياحية يف جدب حركة متزايدة من السائحني يف املستقبل
  .الوعي بالتنمية السياحية جيب أن يكون مستهدفا من اجلميع

  :كر مايليذ السلبية للنشاط السياحي اجتماعيا وثقافيا ن اآلثارومن 
يتطلب االهتمام باملناطق السياحية املختلفة وتعمريها وتنميتها  النشاط السياحي: التحوالت االجتماعية .1

وإعدادها الستقبال السائحني، ويتولد عن ذلك قيم وتقاليد جديدة وغري مألوفة بصورة مفاجئة وسريعة بالنسبة 
م احلضارية واالجتماعية اليت  ها مما يؤدي إىل فيها وتربوا علي نشئوالسكان املناطق السياحية، واليت ختتلف عن مورثا

تمعات  ؛حتوالت وتغريات يف هذه ا
 تعاين من اخنفاض مستويات املعيشةبعض الدول : انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي واألخالقي .2

م ذاملتاحة، يف الوقت ال اإلمكانياتونقص  ي يتوافد إىل هذه املناطق أصناف خمتلفة من السائحني بعادا
م املالية مما يؤدي إىل اجتاه نسبة من أبناء هذه الدول إىل حماولة حتقيق مكاسب مادية سريعة وإن  االستهالكية وقدرا

 ؛وانتشار بعض صور االحنراف حتت مسميات مثل التسلية ، الرتفيه، املتعة والراحة. كانت بوسائل غري مشروعة
فتني بسبب االختالف الكبري ابني الثقحدوث نوع من التصادم الثقايف أو املواجهة السلبية : التصادم الثقافي .3

 ريب احلياة واملعتقدات واألفكابني عناصر الثقافتني وأسال

الرتاث البشري بقيمه وعاداته وتقاليده  ماعتبار أن املواطنني يف الدولة هالسلبية ب اآلثاروميكن تقليل هذه 
السلبية عن طريق تقوية  اآلثاركون العالج هلذه والذي ال يقل أمهية عن الرتاث الطبيعي احلضاري والتارخيي للدولة وي

ا  القيم الدينية واألخالقية لدى املواطنني بشىت وسائل اإلعالم والتعليم وإفهامهم أن لكل دولة قيمها وتراثها وعادا
  .وتقاليدها

  البيئية للسياحة اآلثار: ثانيا
جتلب أثارا سلبية على البيئة الطبيعية  ذاتهتستطيع السياحة جلب منافع عظيمة لبلد ما ولكنها يف الوقت 

تكون على حساب املوارد احملدودة اليت تعترب عامل جدب للسياحة  لذلك فإن تنمية السياحة جيب أن ال ،واألثرية
حيث أن البيئة هي املادة األولية للنشاط السياحي أو هي السبب يف قيام هذا النشاط، ولقد أثرت البيئة يف حياة 
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أثر اإلنسان على البيئة وأصبحت عالقة هلا جوانبها اإلجيابية والسلبية وهذه العالقة أدت إىل ظهور اإلنسان كما 
  .1املشكالت البيئية اليت أحاطت بعناصر البيئة الطبيعية والثقافية والعمرانية

 على ذلك لتأكيدالسلبية اليت ترتكها السياحة على البيئة عندما مت ا اآلثارإىل  هت الدول السياحيةهذا وقد تنب
الذي نص على أنه ال ينبغي تلبية احتياجات السياحة بطريقة تلحق الضرر ) 1980( *2من خالل إعالن مانيال

باملصاحل االجتماعية واالقتصادية لسكان املناطق السياحية أو بالبيئة أو املوارد الطبيعية واملواقع التارخيية والثقافية اليت 
  .للسياحةتعترب عامل اجلدب األساسي 

رد الطبيعية ويصدر عنها خملفات صلبة وسائلة وغازية، وهي حباجة إىل بنية حتتية افالسياحة تستهلك املو 
ا تتنافس على املوارد احمل حمددة، كما من أجل البقاء وخاصة أن السياحة صناعة يسيطر عليها القطاع اخلاص  دودةأ

  .الذي يغلب عليه البعد املادي الرحبي

ئة الطبيعية الرصيد األساسي لصناعة السياحة، فإذا مت جتاوز التحمل أو الطاقة االستيعابية هلذا تشكل البي
وخاصة (ة احلجم إلصالحه فقد أدت السياحة الكبري  الرصيد فيمكن أن تعاين من التدهور، وقد يكون ضررا ال سبيل

بحر املتوسط وغريها من املناطق الواقعة على إىل تدهور بيئي يف بلدان الكارييب وال) ما يسمى سياحة الرمل والشمس
املفرط من أجل تلبية  ستغاللفية يف منطقة احلمامات بسبب االمستوى املياه اجلو  ضويف تونس اخنف. البحار شواطئ

  .حاجيات السياح املتزايدة

را رئيسيا يف ويعترب تزايد عدد الزوار للمواقع األثرية والتارخيية مصدرا للقلق، وبينما تلعب السياحة دو 
بلغت مستوى حرجا مما يضر مبستقبل  االيكولوجيةباألنظمة  يت تلحقق اجلبلية إال أن األضرار الاقتصاديات املناط

  .السياحة نفسها

 أثار إجيابية على البيئة البشريةضافة إىل إميكن أن يكون للسياحة كغريها من القطاعات األخرى أثار سلبية 
بالتأكيد هو السياسة الصحيحة اليت جيب أن تنتهجها الدول السياحية  اليكولوجيةاحيث أن الرتويج للسياحة 

  .وية حيث يأيت السوق إىل املنتج بدون احلاجة إىل استثمارات كبريةمباعتبارها صناعة تن

ا التلوث ومل " هو ) أو السياحة الطبيعية( إن تعريف السياحة البيئية  السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق 
ا ي ا الطبيعي إىل اخللل وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتا ا يف املاضي واحلاضر الربية اوحيواناتعرض تواز   .3"وحضار

فالسياحة عادت  ،ول على الطبيعة مبناظرها اخلالبةومن هذا يتضح أن السياحة البيئية تعتمد يف املقام األ
. على محاية السمات املادية للبيئة واملواقع واملعامل التارخيية واحلياة الربية فزةالبيئة عن طريق التدابري احمل باملنفعة على

                                                             
   .33ص.2008، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، الحديثة للسياحة تاالتجاهاملياء السيد حنفي وفتحي الشرقاوي،   1
، حيث أن 1980ملنظمة العاملية للسياحة سنة للسياحة الذي أشرفت عليه ا انطالقا من اسم املدينة اليت عقد فيها املؤمتر الدويلمسي إعالن مانيال : إعالن مانيال * 2

  .مانيال هي عاصمة الفيليبني
  .35، صمرجع سبق ذكرهملياء السيد حنفي وفتحي الشرقاوي،   3
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وقد  ،وأنواع كثرية من املناطق احملميةوعادة ما يكون الرتفيه والسياحة اهلدفني األولني من إنشاء احلدائق الوطنية 
اآلن باسم السياحة الطبيعية أو  أصبحت اليوم املناطق الطبيعية عوامل اجلدب الرئيسية وتشكل األساس ملا يعرف

  .االيكولوجيةالسياحة 

 فرصاحلاضر مع توفري  ياحسل األصل على مواجهة احتياجات ولذلك فإن فكرة السياحة املستدامة تعتمد يف
مما . فالسياحة املستدامة هي نقطة التالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم. ح املستقبليا لس ةمشا
ي إىل محاية ودعم فرص التطوير املستقبلي، حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية يؤد

واالجتماعية والروحية ولكنها يف الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع 
  1.مستلزمات احلياة وأنظمتها

  :ية كما هو احلال بالنسبة الستدامة الصناعات األخرى، هناك ثالثة مظاهر متداخلةستدامة السياحلالو 

  ؛االستدامة االقتصادية -
  ؛االستدامة االجتماعية والثقافية -
  .االستدامة البيئية -

البيئة يف أن مجال الطبيعة يعمل على زيادة السائحني بانب اإلجيابية يف عالقة اإلنسان وعليه تتمثل اجلو 
لكن إذا زادت أعداد السائحني فوق الطاقة االستيعابية للبيئة يؤدي إىل تدهورها وهذا هو اجلانب السليب األجانب و 

ن تنمية النشاط السياحي بشكل مستدام سوف يؤدي إىل االعتناء فإيف عالقة اإلنسان بالبيئة، بينما من جهة أخرى 
تمع مبا خيدم املصاحل بالبيئة الطبيعية وحتسينها وتدريب العنصر البشري وزيادة ثق افته وتنمية الوعي السياحي يف ا

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية للدولة وجلميع السكان وهذه هي اجلوانب اإلجيابية للسياحة

  السياحة والعولمة: المطلب الثالث

ة االقتصادية اجلوانب يصعب حصرها يف جمال معني فهناك العوملو تعترب العوملة مصطلح مركب متعدد األوجه 
ف العوملة يوال ميكننا التطرق إىل كل هذه اجلوانب هنا ويكفي أن نشري إىل تعر  ،قافية والسياسية واإلعالميةوالث

  .االقتصادية حىت ميكننا احلديث عن عالقة العوملة بالنشاط السياحي

حمتوى املفهوم حيث يف احلقيقة هناك صعوبة كبرية يف صياغة تعريف شامل لظاهرة العوملة نظرا لتشعب 
ومن هنا فإن الذين يروجون للعوملة يأتون بتعاريف تربط بينها  ،واألفكار بني مؤيد ومعارض للعوملة اآلراءانقسمت 

 با البد من االعرتاف واإلقرار بهحبيث تبدو شيئا حتميا ومفروضا البد من االستسالم له، أو شيئا حمب. وبني العاملية
ا استعمار من نوع جديد تروج له الدول املتقدمة خاصة أما الرافضني لفكرة العو  ملة يعتمدون يف تعريفهم هلا على أ

                                                             
  .90، ص2007،مية للنشر والتوزيع، عمانالعل، دار كنوز املعرفة صناعة السياحةأمحد حممود مقابلة،    1
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التعاريف للعوملة  ويكفي أن نذكر بعض 1.الواليات املتحدة األمريكية ويؤكدون أنه جيب احلذر واخلوف منها
  :يلي فيمااالقتصادية 

  تعريف العولمة االقتصادية: أوال

"يل للعوملة االقتصاديةتعريف صندوق النقد الدو  .1 تتمثل العوملة يف زيادة االعتماد االقتصادي املتبادل بني  : 
ا تصف العمليات اليت من خالهلا تؤدي القرارا  تالدول مع تنوع وتكامل املعامالت اليت تتم عرب احلدود، كما أ

  ؛2"تمعات يف بقية العاملواألحداث واألنشطة اليت حتدث يف أحد أرجاء العامل إىل نتائج مهمة لألفراد وا
العوملة تعين بصورة شاملة حرية انتقال وحركة رؤوس األموال والسلع واخلدمات واأليدي العاملة واالستثمارات  .2

 ؛واملعلومات عرب احلدود الوطنية واإلقليمية دون أية قيود
ا العوملة  مؤلف كتاب "مالكوم واترز"يعرفها  .3 يت تسعى بقصد أو بدون قصد كل املستجدات والتطورات ال" بأ

  .3"إىل دمج سكان العامل يف جمتمع عاملي واحد

أو أدوات العوملة االقتصادية صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، املنظمة العاملية للتجارة  ؤسساتومن م
  .ة اجلنسيات، التكتالت االقتصاديةالشركات متعدد

  عالقة العولمة بالنشاط السياحي: ثانيا
 واإلنفاقار االقتصاد وعوملته ستؤدي بدون شك إىل منو يف النشاط السياحي وزيادة عدد السياح إن ازده

قتصادي يتجاوز فالعالقة بني السياحة والعوملة ناجتة يف املقام األول من كون السياحة نشاط ا. السياحي بشكل عام
ة اخلدمات أدركت العديد من الدول النامية ومن طار حتديات العوملة وحترير التجارة الدولية وجتار إويف . حدود الوطن

واالجتماعية ملا هلذه  ضمنها اجلزائر أن تنمية صناعة السياحة هي الطريقة الصحيحة واملثلى للتنمية االقتصادية
بك قطاع السياحة مع بقية القطاعات االقتصادية اعلى العمالة الكثيفة وتش كاالعتمادالصناعة من خصائص وأمهية  

سياحي دون اللجوء أو احلاجة إىل رؤوس أموال ضخمة أو املعدات التقنية  إنتاجوقدرة الدول النامية على  األخرى
  .املتقدمة اليت تتطلبها اخلدمات أو الصناعات األخرى

ا من حيث الكفاءة وجودة اخلدمة  إن ما طرأ اليوم على صناعة السياحة العاملية من تغريات يف كيفية إدار
ة من أجل جدب أكرب عدد ممكن من يملقدمة للسياح أدى إىل ظهور منافسة شديدة بني الدول السياحاملتقدمة وا

سوف يزيد عدد السياح    هووفقا لتوقعات خرباء املنظمة العاملية للسياحة فإن. السياح يف إطار ما يفرضه زمن العوملة
ه الزيادة سوف تصاحبها بالطبع وهذ ،2020سنةحىت  %4مبعدل زيادة سنوية  2010يف   مليون سائح)919(من

على العامل اخلارجي واخنفاض دور الدولة  واالنفتاحستؤدي العوملة إىل زيادة التبادل و . زيادة يف اإليرادات السياحية
. وازدياد دور الشركات متعددة اجلنسيات والقطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية وسهولة انتقال األفراد ورؤوس األموال

                                                             
  .8، ص 2005جامعة اجلزائر،  ، رسالة ماجستري،حالة الجزائر -مار األجنبي المباشر إلى الدول العربيةلعولمة وتأثيراتها عل تدفق االستثاحيياوي مسري،   1
  .127، ص2007باتنة،  احلاج خلضر جامعة رسالة ماجستري، ،مة العالمية للتجارةاإلقليمية وحرية التجارة في إطار المنظصادية التكتالت االقتأسيا الوايف،   2
  .الصفحة نفس ،نفس المرجع  3
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خريطة الشركات السياحية بعد كما بدأت تتغري .تضاءلت احلواجز التجارية مثال بتحقق  قيام اإلحتاد األورويبولقد 
واندجمت العديد من شركات السياحة العاملية مع بعض شركات السياحة الكبرية واملتوسطة يف العديد  استحوذتأن 

يع شركات السياحة املتوسطة احلجم يف الواليات املتحدة األملانية على مج" تومي" من دول العامل ويعد اسحواد شركة 
  ".اإلستحوادات" األمريكية هو احلدث األكرب يف حركة 

ع أن تشهده وتعرفه السياحة على املستوى العاملي يف ضوء العوملة ميكن رصده يف النقاط قإن التطور الذي يتو 
  : التالية

إىل أن  االقتصاديةخاصة يف جانب ظهور التكتالت سوف تؤدي ظاهرة العوملة و :إجراءات عبور الحدود .1
تصبح هناك بساطة وسرعة إن مل تلغى أصال إجراءات وتعقيدات عبور احلدود سواء بالنسبة لألفراد أو بالنسبة للسلع 

 ؛1خري دليل على ذلك" شانغلبويعترب ما حققته أوروبا  ،، األمنوذلك سبب تطور التقنيات املساعدةواخلدمات 
إن التطورات احلاصلة يف ميدان النقل اجلوي مافتئت تزداد إذ ظهر اجليل اجلديد : تطور وسائل النقلتوسع و   .2

  : شخص يف الرحلة الشيء الذي سوف يؤدي إىل 600عاب أكثر من يمن الطائرات القادرة على است

 ؛ختفيض يف كل من أسعار النقل وتكلفة الرحالت اجلوية -

 ؛ل اجلويازدياد املنافسة بني شركات النق -

الت السفر والسياحة، خاصة بعد توجه شركات الطريان للتعامل بشكل ااخنفاض يف عموالت شركات ووك -
اإللكرتونية وهذا سوف يوفر للسياح عروضا مغرية وخدمات بتكلفة  االتصاالتمباشر مع الركاب من خالل شبكة 

  .أقل
ميا وبدون ساعات عمل يو  10وستة أيام لقد كان العمل يف أوائل القرن العشرين  :ساعات العمل ضيفتخ .3

اية ذات القرن يف بعض البلدان مثل فرنسا إىل  عطل مأجورة أسبوعية أو ساعة عمل  35سنوية، واخنفضت يف 
أسابيع إضافة إىل أيام  4أيام يف األسبوع مع عطلة سنوية مدفوع األجر ال تقل عن  4أسبوعيا مع إمكانية العمل 

تقريبا، والشك أن ذلك  %45ة والدينية، أي أن أوقات العمل قد حصل فيها اخنفاض بنسبة العطل واألعياد الوطني
  .2من أجل السياحة رفمدة أيام الس ازديادسيؤدي إىل 

ثة بعد بدأ يلقد بدأت التقنيات احلد :التطور السريع في التكنولوجيا وانعكاساته ونتائجه المتوقعة سياحيا .4
الدفع بدون تسديد نقدي  أنظمة إىل السياحي، إضافة للمقصدالسائح  ختياراكأحد طرق   االنرتنيتاستخدام 

 اسمأي ما يصطلح عليه ) WEB(إن الـ. إىل توسع كبري يف احلجز سيودىوكذلك استخدام الربيد اإللكرتوين  ،فوري
تهلك أن يتصل كي الذي أصبح من الوسائل املتطورة واجلديدة للسياحة الذي سيتيح للمسلبروتوكول التطبيق الالس

                                                             
  .207ص ،2003 جامعة منتوري قسنطينة،أطروحة دكتوراه،  ،ةالسياحة وآثارها االقتصادية واالجتماعيكي، يمليكة حفيظ شبا  1
  .208ص ،نفس المرجع  2



 

36 

 مفاهيم أساسية حول السياحة وتطورها                                                                                           الفصل األول

(بالواب  .WEB( بشركات  االنرتنيتلقد أدى استخدام و  .جوزات عرب هاتفة النقالحبقوم يأن و ألخذ املعلومات
  .باملقصد السياحي دون وسطاء  تصالالا كنهحيث مي للزبون إمكانية التسوق املباشر توفري السياحة، إىل

صناعة تدر مليارات  االنرتنيتحة من خالل عامليا ترسخت السياحة اإللكرتونية لتصبح خدمات السياو 
وزات التقليدية ملقاعد شركات الطريان وغرف الفنادق والسفن وغريها إىل جالدوالرات متجاوزة مفهوم خدمات احل

الذي يسمح لك باختيار املدينة  )travelocity.com(، فتجد أن بعض املواقع مثل موقع  1خدمات أكثر تفاعلية
ك حمرك يلإليعود ) اخل... مغامرة ، ترفيه(ووضع حدود امليزانية وحتديد طبيعة الرحلة السفر إليها  اليت تريد أو اجلهة

  .حبث املوقع بعدد من اخليارات املناسبة لطلبك وميزانيتك

لقد أصبحت السياحة اإللكرتونية حلم العامل القادم فال أحد ينكر الدور املهم الذي أصبحت تلعبه اآلن يف 
بالتجارة هي جمموعة اخلدمات السياحية املرتبطة  )e.Tourism(ونية بالقرية الصغرية، والسياحة اإللكرت ظل ما يعرف 

حيث وصلت  التجارة االلكرتونية يف اخلدمات جمح، وتشكل السياحة اجلزء األكرب من "االنرتنيت" اإللكرتونية
ال خدمة السياحة اإللكرتونية حىت اآلن وهي يف ارتفاع مستمر، حيث ال تز  2005عام  %45نسبتها إىل أكثر من 

م عن طريق  ،أكثر تصديرا للسائحني كأملانيا واليابان والواليات املتحدة األمريكية نظرا  االنرتنيتيقومون بشراء رحال
كاهلواتف النقالة والربيد   االتصاالتيف وسائل  قنيةالت االخرتاعاتكما مكنت .لسهولة التعامل وختفيض التكاليف

اتصال وثيق بزمالئهم كرتوين واحلواسب احملمولة اليت متكن رجال األعمال بإدارة أعماهلم كاملعتاد حني سفرهم وباإلل
  2.صرف النظر عن املسافات البعيدةبيف مكاتبهم 

السياحة اإللكرتونية أثرت  حيث أن حي اإللكرتوين أن يصنع ثورة يف عامل السياحة،القد استطاع التسويق السي
ال أمام السائح لينتقي بني على املش رتي أو السائح وعلى البائع أو مقدم اخلدمات على حد سواء، وفتحت ا
 .عديدة كلها حتاول أن ترضى ذوقه اختيارات

العمر الوسطي لسكان الكرة األرضية وحتسني العناية  ازديادإن : سياحة المسنين كظاهرة جديدة ومتزايدة .5
الشيء الذي سيؤدي إىل ازدحام  ،املتقاعدين قاعد مبكر وزيادة عدد املسنني تالصحية هي عوامل سوف تؤدي إىل

شكل كبري ومن مت فإن حرية املسنني واملتقاعدين يف اختيار بناعة السياحية تنمية وتطوير الصل ملدن والرتويج والتنشيطا
رة املواسم لصاحل أوقات يف دو  ستساعد يف تقليل الضغط أوقات العطل حسب مزاجهم وأثناء فرتات السعر األدىن

سواء كان ذلك بالنسبة للمؤسسات  ة املردودية السنويةالسنوي وبالتايل زياد االستغاللالعمل الضعيف مما يزيد من 
أثناء املواسم الضعيفة، إن للمسنني متطلبات تناسب  االمتالءسائل النقل كنتيجة لزيادة نسب و واملرافق السياحية أو 

م وتالءم إلشارات سهلة القراءة والعناية الطبية يف املواقع السياحية واإلطعام اخلاص وغالبا ما يقصد كا  احتياجا
م كأماكن احلضارات واآلثار القدمية ، اجلبال والصحاري أو الشواطئ باإلضافة  املسنني األماكن اليت تفتقر إليها بلدا

 . وإن تطلبت إنفاقا أكثرالرفيهة حىت احلياةتفضيلهم  اعتبارإىل أن سياحتهم متميزة على 
                                                             

  .252، صبق ذكرهمرجع سرقاوي، ي الشملياء السيد حنفي وفتح  1
  . 208ص ،بق ذكرهس مرجعكي، يمليكة حفيظ شبا  2
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أصبح اآلن يف عداد املسلم به أن السياحة ال تتطور  :السالمة واألمان واالستغالل األمثل واألفضل للوقت .6
ال تتوفر فيها الشروط احملددة للبيئة  سياسية أو اجتماعية أو حروب أو تواضطرابايف بلد فيه أو جبواره مباشرة قالقل 

 .واآلمان شروط ضرورية وأساسية للتنمية والتطور يف القطاع السياحي يف ظل العوملة ومن مت السالم واالستقرار
اية القرن  :البيئة والسياحة  .7 م حديث عن التنمية املستدامة والسياحة البيئية  21م وبداية القرن  20لقد ميز 

د سياحية نظيفة وذات طبيعة ثون عن مقاصحالذين يب السياحويستمر منو السياحة البيئية مع طلبات متزايدة من 
 .ون أكثر على املواقع اخلضراء اليت ستصبح أكثر تنظيماقخالبة وغري ملوثة حيث يقضون مدة أطول وينف

تدعو األهداف الرئيسية لالتفاق العام للتجارة يف  :اتفاقية التجارة في الخدمات وأثرها على قطاع السياحة .8
اخلدمات احمللية واألجنبية والتقليل من التمييز واحلماية يف جتارة اخلدمات إىل املساواة يف معاملة ) GATS(اخلدمات 

مجيع الدول األعضاء إىل توفري املساواة يف املعاملة تفاق العام للتجارة يف اخلدمات ويدعو اال. 1مبا يف ذلك السياحة
نادق ووكاالت السفر والرحالت ويف النفاد إىل السوق للموردين األجانب الذين يوفرون خدمات من قبيل تشغيل الف

م، والسماح  وتقدمي األجانب بإنشاءة يف املعاملة والسماح للموردين وتتضمن املساوا اخلدمات السياحية يف غري بلدا
اهلم باحلصول على مجيع املستلزمات من اخلارج وإعطائهم احلوافز احمللية وا  مقدمو ملميزات األخرى اليت يتمتع 

 ه اخلدمات من بلد آلخر دون قيود وتتضمن كذلك حرية تنقل املوظفني الالزمني إلدارة هذ ن،اخلدمات احملليو 
ا فيها السياحة، مبشكل عام يدعو االتفاق العام لتجارة اخلدمات إىل التحرير التام والكامل للتجارة يف اخلدمات بو 

األفراد و السلع  انتقال، ولتحرير التجارة الدولية و ية اليت حتول دون منو هذا القطاعوإلغاء مجيع احلواجز والقيود التجار 
حبرية آثار اجيابية على قطاع السياحة خاصة يف جمال سياحة املؤمترات والتدريب وسياحة رجال األعمال خصوصا يف 

فتوحا ذلك يشكل قطاع السياحة قطاعا م علىلتلبية الطلب املتوقع، وعالوة  زمةالالالبلدان اليت لديها البنية التحتية 
عتمد على القطاع اخلاص مبا يف ذلك القطاع اخلاص األجنيب تبالقطاعات األخرى ومعظم البلدان نسبيا إذا ما قورن 

 مشغلوده باحلوافز وامليزات لتحقيق هذا الغرض باإلضافة إىل ذلك يعمل يللقيام بدور رئيسي يف تنمية السياحة وتزو 
تواجه مشغلي السياحة يف اليت لدان السياحية، ولكن املشكلة الرئيسية الفنادق الدولية بنشاط يف عدد كبري من الب

غريها من بلدان العامل الثالث، وهي مشكلة نوعية اليت تواجه الدول العربية ومن ضمنها اجلزائر هي ذات املشكلة 
توسيع وحتسني معظم اخلدمات املقدمة، فمستواها احلايل ال يسمح هلا بالتنافس على النطاق العاملي، وبالتايل جيب 

دف التغلب على أوجه القصور احلالية  السياحينياخلدمات احمللية مبا يف ذلك خدمات الفنادق واملرشدين  واملطاعم 
ولذلك قد يكون للعوملة آثار سلبية على اخلدمات احمللية قبل أن تسنح هلذه اخلدمات فرصة التحسني والتطور، هذا 

فمن املتوقع أن يؤدي حترير جتارة اخلدمات إىل توسيع قطاع  أما على األمد الطويل واملتوسط على األمدين القصري
احية، وكي يتحقق هذا الوافدين إىل املنطقة نتيجة لتحسن اخلدمات السي السياحعدد  يادةالسياحة يف الدول العربية وز 

اع السياحة وحتسني نوعية اخلدمات أن تعمل الدول العربية ومنها اجلزائر على تكثيف جهودها لتنمية قط فعال البد
وبالتايل زيادة قدرته على  ،التنافسية وقدرته احمللية، وفتح هذا القطاع تدرجييا أمام القطاع اخلاص لزيادة فعاليته

                                                             
  .9ص.2001، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،دور وآفاق القطاع السياحي في اقتصاديات األقطار العربيةناجي التوين،   1
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استقطاب اكرب عدد ممكن من احلركة السياحية العاملية اليت تتزايد باستمرار وتسيطر عليها بعض الدول املتقدمة اليت 
يئ الظروف املناسبة والتسويق الفعال ملنتوجها السياحي حيث جنحت يف استقطاب نسب معترب عرفت كي ة من ف 

وسوف  كما حققت إيرادات كبري من جراء استقطاب تلك األعداد الكبرية من السياح، ،السياح الوافدين يف العامل
 .املؤشرات من خالل املبحث الثالث يف املطلب رقم ثالثة نشري إىل هذه
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  مؤشرات واتجاهات السياحة العالمية ومنظماتها الدولية: المبحث الثالث

على  هي الصناعة األسرع منوًا حيث يفوق منو السياحةو  ستمر،م تزايدم حركة السياحة الدولية يف إن حج

 919 إىل 2000والر سنة مليار د 482حيث ارتفعت اإليرادات السياحية العاملية من  ،الكثري من الصناعات اهلامة

 تعترب السياحةو  ،%90,66حسب إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة، أي مبعدل منو  2010مليار دوالر سنة 

يبقى الطابع الغالب فيها مبفهومها احلديث ، و الصناعة الرائدة يف معدل النمو مقارنة بالصناعات األخرى يف العامل

احمللي، خاصة أن العامل يتجه تدرجييا إىل تطبيق اتفاقية التجارة احلرة يف اخلدمات  الطابع الدويل أو العاملي أكثر من

ن أسواق الدول السياحية تصبح مفتوحة دون قيد أو شرط ملمارسة األنشطة السياحية ما أواليت تعين  ،)اجلاتس(

اون دويل مجاعي بني احلكومات ا يتطلب تعذ، كل هواإليرادات السياحيةاحلركة السياحية البشرية زيادة يساعد على 

هم املنظمات أا املبحث سوف نستعرض ذومن خالل ه. ت السياحية العامليةواجلماعات املضيفة، واملتمثل يف املنظما

ال السياحي و العامل   .مؤشرات واجتاهات السياحة الدولية وحركة منوهاية املختصة يف ا

  المنظمات السياحية الدولية  : المطلب األول

عادة  م و السالم بني الدول املختلفة،هم يف حتقيق التفاهااملنظمات الدولية أحد العوامل الرئيسية اليت تس تعد

ميثاق أو معاهدة تتضمن االختصاصات واألعمال اليت متارسها، ويرى  ىما تنشأ املنظمة بني دولتني أو أكثر ومبقتض

 1:رها يف املنظمة الدولية منهاد من توافنون الدويل أن هناك عدة شروط البأساتذة القا

أي أن تكون أهدافها متفقة مع أحكام القوانني الدولية املختلفة والعرف والقيم والتقاليد العاملية  ::المشروعيةالمشروعية .1
 ؛السائدة
ويتضمن عنصرين أوهلما هو االستمرارية والدوام والثاين هو اإلرادة املستقلة للمنظمة يف حدود  ::التنظيمالتنظيم .2

ا وأهدا  ؛فها اليت ينص عليها ميثاقها عن الدول املؤسسة هلا أو األعضاء فيهااختصاصا
ا أن تتكون عضوية املنظمة من الد ::الدوليةالدولية .3  ه الدول ومتثلهاذول املختلفة أو من جهات تنتمي هلواملقصود 
  . كامالً  متثيال

البحث  إىل كافة أحناء العامل  وامتداد السوق السياحية لتشمل ،التطور الكبري يف جمال السياحة العاملية أدىلقد 

 لتخطيط والتسويق العاملي للسياحةعن نظام عالقات دولية منظمة لغرض التنسيق والتعاون فيما بني الدول يف جمال ا

جناح السياحة العاملية يف الوقت احلايل يعود إىل استمرار العالقات واالتفاقيات الدولية السياحية القدمية وتطوير و 

                                                             
 .51، ص1994 القاهرة، ،التوزيعو هبة النيل العربية للنشر  األجهزة والمنظمات السياحية، هدى سيد لطيف ، 1
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عود بفوائد متبادلة بني الدول املشاركة يف االتفاقيات السياحية الدولية، اليت تؤمن إجراءات مرنة يف جمال االتفاقيات لت

وظهرت منظمات سياحية عاملية عديدة حكومية وغري  ...النقل اجلوي، حتويل العملة، األمن وسالمة السياح

  .لكساعدت على ذ حكومية، دولية وإقليمية

الدولية إىل قسمني أحدمها هو املنظمات الدولية احلكومية وتقتصر عضويتها على  يةالسياح املنظمات تنقسمو 

يضم املنظمات  املعاهدات مع دول أو منظمات دولية أخرى، والقسم الثايند االتفاقيات و هلا حق عق واليت الدول

  1.غري احلكومية اليت تؤسسها اهليئات واجلمعيات واالحتادات أو األشخاص الدولية

  المنظمات الدولية الحكومية: أوال

 U.N.W.T.O (World Tourism Organization the united(  :منظمة السياحة العالمية  ..11

nations : : دويل للمنظمات السياحية االحتاد ال" وقد انبثقت من) إسبانيا(ا مدريد ومقره 1975يناير  2أنشئت يف
مث نقل إيل جنيف ) إجنلرتا(يف لندن  1946إىل عام وهو احتاد عاملي خمتلط غري حكومي ترجع نشأته  "الرمسية

  2.عاما 25حيث ظل هناك ما يقرب من ) سويسرا(

ا باإلضافة  ورغم الدور الكبري الذي قام به هذا االحتاد إال أن النمو املتواصل للسياحة وازدياد أمهيتها و تأثريا

ا األنشطة السياحية على امل ستوى العاملي قد جعل الدول حترص على إجياد منظمة إىل املشكالت املتنوعة اليت أثار

السلبية على السياحة بوجه قادرة على التعامل مع هذه املشكالت مما يساهم يف القضاء عليها أو احلد من نتائجها 

بدأت و " 'مكسيكو سييت"مبدينة  1970على هذا مت التصديق على إنشاء منظمة السياحة العاملية يف عام عام، و 

، وتعترب هذه املنظمة اجلهاز الرئيسي الذي ميثل السياحة مبختلف جوانبها لدى األمم 1975مهامها يف عام  ممارسة

  .املتحدة

هم يف النمو دعم وتنمية السياحة مبا يسياحة العاملية العمل على تنشيط و ومن األهداف الرئيسية ملنظمة الس

مراعاة احلريات األساسية له إىل احرتام حقوق اإلنسان و وب و يؤدي إىل زيادة التفاهم بني الشعاالقتصادي العاملي و 

تم املنظمة بدعم التعاون الفعال  هيةللغة أو الدين كضرورة لسالم ورفادون متييز بني اجلنس أو ا اإلنسانية كلها، كما 

ا وتعمل على رعاية مصاحلهم يف جمال السياحة، وتقوم أيضا بتقدمي املساعد ات الفنية خاصة بني الدول األعضاء 

للدول النامية فيما يتعلق بربامج التدريب وإنشاء املعاهد السياحية والفندقية وتطوير واستحداث مناطق اجلذب 

                                                             
 .18ص ،مرجع سبق ذكره ماهر عبد العزيز توفيق، 1
 .70ص ،مرجع سبق ذكره ،فهدى سيد لطي 2
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والرتويج لألنشطة السياحية املتنوعة، باإلضافة حلرصها  السياحي، وتنظيم الندوات والدراسات اليت تتضمن التسويق

ا املتخصصة يف جمال السياحة ألمم املتحدةباألجهزة املعنية ل على توثيق الصلة   1.ووكاال

   المنظمات الدولية غير الحكومية: ثانيا

قوم مبمارسة العديد هناك عدد كبري من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت ت: : المنظمات ذات الطابع العام  ..11
ا كهدف أساسي مشكالنها املنظمات املعنية بالسياحة وبتنميتها و ممن األعمال واألنشطة و  ا ومصاحل العاملني 

  ؛املنظمات من أجله، وفيما يلي عرض لبعض تلك قامت
WTTC( world travel(: : السفرالمجلس العالمي للسياحة و   ××  and tourism council  :  تأسس
من   68مقره لندن، وهو عبارة عن منظمة دولية متخصصة يف النشاط السياحي، تضم حتالف أكثر من  1990سنة 

ار صناع القرار يف كل قطاعات صناعة السياحة والسفر على املستوى العاملي يف فروع النقل واإلطعام والرتويج كب
واخلدمات السياحية ويهدف إيل إقناع احلكومات باألمهية االقتصادية واإلسرتاتيجية للقطاع السياحي واالهتمام بالبيئة 

 ل السياحي بالتعاون مع احلكومات واجز اليت تعرقل منو العموتنشيط السياحة املتواصلة والعمل على إزالة احل
  الوكاالت املتخصصة؛و 

أنشئت يف عام ::International Academy of Tourism  2 (I.A.T) ::األكاديمية الدولية للسياحة  ××
 وتضم عضويتها أعضاء خيتارون من بني الشخصيات البارزة يف عامل) إمارة موناكو(ومقرها مونت كارلو  1951

دف إىل االهتمام باألنشطة السياحية املختلفة  السياحة إيل جانب أعضاء مراسلني وأعضاء من اخلرباء السياحيني و
  3بدعم التعليم السياحي والدراسات والنشرات والقواميس السياحية الدولية؛شجيع األمناط املتنوعة للسياحة و وبت

ويأيت اختصار اسم هذا ): ): AA..II..EE..SS..TT((  ::السياحةاالتحاد الدولي للخبراء االختصاصيين العالمين في   ××
  :االحتاد من لغته األصلية و هي الفرنسية كما يلي

Association International des Experts Scientifiques du Tourisme  

تم بالعمل ) سويسرا(ومقره برين  1949ولقد أنشئ يف عام  ويهدف إيل تنظيم املؤمترات املختلفة اليت 

ويناقش مشكالت وطرق القضاء عليها أو عالجها وإىل دعم األنشطة واملعاهد السياحية والعمل على زيادة  السياحي

عددها وإىل تنمية التعاون وتبادل اخلربات العلمية واملتخصصة يف جمال السياحة، وتضم عضوية االحتاد عدد من 

  4؛ واألعضاء الفخرينينيديضاء العااخلرباء واألساتذة البارزين يف عامل السياحة باإلضافة إىل األع

                                                             
 .55ص ،2002 القاهرة، مطبعة زهران، ،منظمات السياحة اإلقليمية والدولية سعيد الدوري، 1
 .36ص ،2008 لقاهرة،ماجستري، معهد البحوث والدراسات العربية، ارسالة ،دور القطاع السياحي في التنمية في الجزائر جابر فرطاقي، 2
 .196ص ،مرجع سبق ذكرهماهر عبد العزيز،  3
 .66ص ،مرجع سبق ذكرهحممد مخيس الزوكة،  4
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الرئيسي  يقع املقر:  International Recréation Association (I.R.A): : االتحاد الدولي للترويح  ××
  1:ويهدف إىل) أمريكا(لالحتاد يف نيويورك 

  ؛متضية أوقات الفراغتشجيع وتنمية طرق الرتويح و  ،تنظيم  ··
  ؛امليةالع املؤمترات الدولية حلركة السياحة تنظيم  ··
  ؛يف الدول املختلفة على توسيع نطاق اخلدمات الرتفيهيةالعمل   ··
  ؛دولية املعنية باألنشطة السياحيةاملنظمات اإلقليمية والاخلربات واملعلومات بني اجلهات و تبادل   ··
ا املتخصصة فيما ي  ··   .تعلق باألنشطة واخلدمات الرتفيهيةالتعاون مع منظمة األمم املتحدة ووكاال
(ولي للسياحةالحلف الد  ××  :)  :AA..II..TT(( : : وامسه األصلي هو)Alliance Internationale du 

Tourisme ( وكان امسه يف ذلك الوقت الرابطة  1898ويعد من أقدم املنظمات السياحية حيث أنشئ يف عام
هذا ، ويقع )فرنسا(أصبح حيمل االسم احلايل ومقره باريس  1919الدولية للجمعيات السياحية إّال أنه منذ عام 

احللف ضمن املنظمات اليت تتمتع بوضع استشاري بالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعي مما يتيح هلا تلقى 
لس و  وأيضا اجتماعات األمم املتحدة وتقدمي مذكرات عن  جلانه املختلفة وحضور اجتماعاتهجدول أعمال ا

  2:يل للسياحة إىلاملوضوعات اليت ترغب يف إمتام التشاور فيها، ويهدف احللف الدو 
 ؛تنمية وتطوير السياحة الدولية ·
 ؛إصدار وتوزيع وثائق السفر الدولية باإلضافة إىل دليل احللف الدويل للسياحة الذي يصدر بعشرة لغات ·
 ؛االهتمام بالتسهيالت اجلمركية املختلفة اخلاصة بالسياحة الربية وتسهيل مرور السيارات ·
 ؛عات الدولية ذات الصلة بالسياحةتنظيم اللقاءات والندوات واالجتما ·
 .التنسيق بني جهود األجهزة الوطنية والدولية فيما خيتص باجلوانب السياحية، ومحاية مصاحل األعضاء  ·

وتضم هذه املنظمات قطاع النقل، وقطاع الفنادق   ::المنظمات التي تتعلق أنشطتها المهنية بالسياحة  ..22
  3:املنظمات يما يلي عرض لبعض تلكاحية وفواملطاعم، وقطاع وكاالت السفر السي

من األنشطة املهنية اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسياحة، النشاط الفندقي مبا يوفره من  ::الفنادق والمطاعم  ××
خدمات متعددة مثل اإلقامة واإلعاشة والرتفيه وغريها، ويتضمن هذا النشاط وسائل اإليواء املختلفة من فنادق 

  .ياحيةوقرى س مطاعمو 
 1946أنشئ يف عام : : I.H.A (International Hôtel Association(  الجمعية الدولية للفنادق  ··

) International Union Hôteliers(ولقد حل حمل االحتاد الدويل للفندقيني ) إجنلرتا(مبدينة لندن 
حتادات ، ويعد من أهم املنضمات الدولية الفندقية ويضم يف عضويته أعضاء اال1869املؤسس منذ عام 

                                                             
 .38ص  ،مرجع سبق ذكرهجابر فرطاقي،  1
 .38ص ،نفس المرجع 2

3 Corinne Bureaux et Emmanuel, droit et organisation du tourisme en France, édition lecit 1995,p53. 
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الفندقية  بالدول املختلفة وأعضاء املنشآت سواء كانت فنادق أو مطاعم على أن تكون عضوا يف اجلمعية 
  :أو االحتاد الذي يتمتع بعضوية االحتاد الدويل للفنادق، ومقرها الدائم يف باريس ويهدف االحتاد إىل

 ؛رعاية مصاحل أصحاب الفنادق واملطاعم -
انشر الدليل الدويل للفناد -  ؛ق واملسامهة يف رفع مستوى صناعة الفندقة الدولية واالرتقاء خبدما
 العمل على رفع كفاءة العاملني وإعداد الكوادر الفندقية املؤهلة واملدربة؛ -
 تنظيم االجتماعات واللقاءات بني األعضاء وتبادل املعلومات املتعلقة بالنشاط الفندقي؛ -
 .املعوقات واملشكالت اليت تعرتض مسرية العمل الفندقياختاذ اإلجراءات املناسبة للقضاء على  -
 International Union::المطاعم وأصحاب المقاهيلمنظمات الوطنية للفنادق و االتحاد الدولي ل  ··

of National Associations of Hotel, Restaurant And Coffee Keepers 
(Ho,Re,Co).  من املنظمات  29 عضويته حوايل ويضم يف) سويسرا(ومقره زيورخ  1949أنشئ يف عام

ويهدف إىل الدفاع عن حقوق أعضاءه ورعاية مصاحلهم والعمل على دعم  1.الوطنية يف دول العامل املختلفة
ذه املهن، باإلضافة مالتعاون بني مجيع احتادات الفنادق واملطاعم وأصحاب املقاهي مبا فيه  صاحل العاملني 

  .لدوليةإىل تيسري وتشجيع منو السياحة ا
(السياحيمنظمة الدولية للتعليم الفندقي و ال  ··  :)  :CHRIE(Council of Hotel ,Restaurants 

Institional Education  ..  :: تأسست يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، تشمل املعاهد املدارس
 1250ي، تضم الفندقالسياحي و والكليات املتخصصة يف جمال السياحة والفنادق وكذلك مراكز التدريب 

جامعة وأكادميية ومؤسسات سياحية وفندقية وشركات طريان ومنظمات ، تدريبمعهد وكلية ومركز 
دف إىل تشجيع البحوث  180ومجعيات متخصصة من أكثر من  دولة وهلا فروع يف خمتلف دول العامل، 

  .التدريبادميية  وتطوير أساليب التعليم و العلمية والدراسات األك

النقل من اخلدمات األساسية اليت تؤثر وتتأثر بالسياحة حيث جند أن تطور وسائل النقل قد  يعد ::النقلالنقل  ××
ا أدت انعكس على منو السياحة وازدهارها يف دول كثرية كما أن زيادة احلركة   –والزالت–السياحية وارتفاع معدال

والراحة، ومن املنظمات اليت يتضمنها قطاع إىل تطور وسائل النقل املختلفة خاصة فيما يتعلق بعنصر األمان والسرعة 
  :النقل
(االتحاد الدولي للنقل الجوى  ··  :)  :I.A.T.A (International Air transport Association : :

 international Air"املنظمة الدولية حلركة الطريان ''وكان امسه يف ذلك الوقت  1929أنشئ عام 

trafic Association"  وتضم عضويتها أكثر من ) كوبا(يف مدينة هافانا  1945مث أعيد تكوينه عام
دف إىل تنمية اقتصاديات خطوط النقل اجلوى ووضع آداب  112 شركة ومقرها يف مونرتيال بكندا، 

  2:املنافسة يف جمال اخلدمة اجلوية باإلضافة إىل
                                                             

 .120ص  ،بق ذكرهمرجع س هدى سيد لطيف، 1
 .40ص ،مرجع سبق ذكرهجابر فرطاقي،  2
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 ؛لسفر والنقلتشجيع وتنمية حركة الطريان الدويل، وتوحيد اإلجراءات والشروط اخلاصة مبستندات ا  -
 اخلدمة األرضية؛والذي يشمل الطائرات واملطارات و االهتمام بعامل األمان يف النقل اجلوي   -
  .دراسة املشكالت اليت تواجه شركات النقل اجلوي الدويل والعمل على إجياد حلول مناسبة وسريعة هلا  -

أنشئ   International Road Transport Union(IRTU) : : االتحاد الدولي للنقل البري  ··
وتضم عضويته أعضاء من االحتادات الوطنية للنقل ) سويسرا(ومقره جنيف  1948الحتاد يف عام ا اهذ

الربي من دول العامل املختلفة ويهدف إىل تقرير نظم وتشريعات موحدة ودراسة املشكالت املتعلقة 
  .وأيضا بالنسبة للبضائعوالعمل على تطوير استخدام النقل الربي بالنسبة للركاب  بالنقل الربي،

وله مقران يقع املقر :   I.R.F( International Road Fédération(: : االتحاد الدولي للطرق  ··
بشبكة الطرق الدولية  ومن أهدافه االهتمام) سويسرا(والثاين يف جنيف ) أمريكا(األول يف واشنطن 

  .وتشجيع سياحة السيارات ودعمها والعمل على توسيعها وتطويرها،

أنشئ : : I.U.R ( International Union of Railways(: : تحاد الدولي للسكك الحديديةاال  ··
ويهدف إىل االهتمام بالسياحة الدولية والداخلية وتشجيع استخدام ) فرنسا(ومقره باريس  1922عام 

 وكذلك التعاون بني هيئات السكك احلديدية يف الدول السكك احلديدية كوسيلة هامة للنقل والسياحة،
  .املختلفة وتقدمي املساعدة الفنية املتعلقة بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والقانونية للسكك احلديدية

هناك جمموعة متنوعة من منظمات ووكاالت السفر والسياحة إّال أن عضوية بعضها تضم مجيع : : منظمات السفر  ××
تصر عضوية البعض األخر على وكاالت السفر االحتادات أو اجلمعيات األهلية اخلاصة بوكاالت السفر يف حني تق

  :ومن أهم هذه املنظمات بصفتها الفردية دون االحتادات،

  World Association of Travel Agencies (W.A.T.A) ::الجمعية الدولية لوكاالت السفر  ··

ا من أهدافهالسياحة و عضويتها مفتوحة لكل وكاالت السفر و ) سويسرا(ومقره جنيف  1949أنشئت عام   
املتعاونة وكاالت السفر الدولية املنظمة و  تشجيع السياحة الدولية واملشاركة يف تنميتها واملسامهة يف تكوين شبكة من

مبا ميكن من تبادل املعلومات والبيانات والنشرات واملطبوعات السياحية بني األعضاء وعقد االتفاقيات املختلفة بني 
شركات الفندقية والعمل على توفري التأمينات املختلفة لألعضاء وسداد مقدمي اخلدمات السياحية األخرى مثل ال

  1.املستحقات اليت ال يقومون بسدادها نتيجة ظروف معينة

باإلضافة إىل هذه املنظمات احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل يف جمال السياحة هناك منظمات إقليمية ال 

  :ن هذه املنظمات على سبيل املثالتقل أمهيتها عن املنظمات املذكورة سابقا وم

 ؛ A.T.U (Arab Tourism Union(االحتاد العريب للسياحة  -

                                                             
 .122ص ،مرجع سبق ذكره هدى سيد لطيف، 1
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 C.O.T.A.L (Confédération des Organisations(احتاد املنظمات السياحية ألمريكا الالتينية  -

Touristiques de L'Amérique Latine:  

 ؛East Asia Travel Association (E.A.T.A)احتاد السفر لشرق أسيا  -

  .Pacific Area Travel Association (P.A.T.A)احتاد السفر مبنطقة الباسفيك  -

  السياحة من التجارة الدولية في الخدمات  السياحة من التجارة الدولية في الخدمات      نصيبنصيب  :المطلب الثاني

واليت تصنف يف التجارة الدولية مع الصادرات غري املنظورة كالعمليات تعترب السياحة من القطاعات اخلدمية 

وقد عرفت إيرادات اخلدمات السياحية منوا ملحوظا نتيجة للزيادة املستمرة يف عدد السياح  وغريها، املصرفية والنقل

 بالتطورات العلمية والتكنولوجية، التطور االجتماعي واالقتصادي الذي تشهدهالوافدين على املستوى العاملي واملرتبط 

  .الدول يف مناطق عديدة من العامل

اية القرن العشرين وهي الصناعة األسرع منوا حيث أصبحت السياحة ظاهرة دول فوق منو يية ضخمة منذ 

السياحة على منو التجارة الدولية والكثري من الصناعات اهلامة، فحسب تقرير املنظمة العاملية للسياحة، فإن السياحة 

                                           و االقتصادي العام بنسبة يتعدى معدل النم دخولاضية منو معتربا للسياح والقد عرفت خالل السنوات القليلة امل

1,3.%1 

يعترب القطاع السياحي قطاعا رئيسيا يف النشاط االقتصادي للعديد من الدول واملصدر الرئيسي للدخل خاصة 

مبا  ت أن السياحة سامهتبني 2004وفقا ملؤشرات عام و  للدول اليت تفتقر إىل املواد األولية املستعملة يف الصناعة،

 تمسامهة غري مباشرة يف الناتج احمللى اإلمجايل لدول االحتاد األورويب كما سامه%  12مسامهة مباشرة و %  5نسبته 

ا %  30 ومن صادرات االحتاد األورويب %  6,6بـ  %  13من جتارة االحتاد األورويب اخلارجية يف اخلدمات ويعمل 

    2.دمن قوى العمل يف االحتا

كما   2004سنة  اإلمجايل العاملي القومي من الناتج% 12حوايل  تأما على املستوى العاملي فإن السياحة مثل

نسبته  ما أي 2004مليون عامل سنة  231و ارتفعت إىل  2001سنة  مليون وظيفة مباشرة  217 ت حوايلعرض

وهو  4عامل يف العامل مليون350قطاع السياحي بلغ عدد العمال يف ال 2006ويف  3العام، العاملي من التوظيف 8%

                                                             
1 Ministère du Tourisme, le Diagnostic Touristique Algérien, janvier 2008, p 27. 
2 European Commission, European Tourisme, faits and figures, 2004, P14. 

   .60،صمرجع سبق ذكرهجابر فرطاقي،  3
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مسامهة مباشرة كبرية يف عملية التنمية حيث ترتك أثرها على كافة القطاعات داخل  ما جيعل من السياحة قطاعا له

  .االقتصاد

سنة  جتارة اخلدمات الدوليةمن % 30على حوايل  ذاستحو السياحة  ناملنظمة العاملية للتجارة فإوحسب 

هذه النسبة تراجعت بعض الشيء خالل السنوات األخرية، ويعزى ذلك إىل ارتفاع معدل منو  م أنرغ ،2008

الصادرات يف اخلدمات األخرى، خاصة فيما خيص خدمات النقل، اليت ارتفعت قيمة الصادرات العاملية منها حمققة 

ضافة إىل منو خدمات املعلوماتية أسعار الطاقة، باإل ارتفاعوذلك بسبب  ،2006خالل عام % 10 ـمعدل منو قدر ب

ى مجيع القطاعات اخلدمية وملزيد واليت أثرت عل املالية العاملية، األزمةوصفة أساسية تداعيات  االتصاالت،وخدمات 

حصة اخلدمات السياحية من التجارة الدولية  ومع ذلك تبقى ،02وامللحق رقم ، 01ن التفصيل أنظر امللحق رقم م

   .واجلدول التايل يوضح ذلك ،يف اخلدمات معتربة

  )2009 -2000( التجارة العالمية في الخدمات خالل الفترة حصة السياحة من: )1.1(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2000  السنوات

  3350  3780  3290  2755  1435  )بالمليار دوالر( مجموع الصادرات العالمية في الخدمات 

  870  950  855  745  465  )بالمليار دوالر( حة مجموع الصادرات العالمية في السيا

  26  25  26  27.1  32.4 الصادرات السياحية إلى الصادرات الكلية في الخدمات (%)ةنسب

  3145  3490  3085  2650  1435  )بالمليار دوالر( مجموع الواردات العالمية في الخدمات 

  790  850  775  695  460.63  )بالمليار دوالر( مجموع الواردات العالمية في السياحة 

  25.1  24.4  25.2  26.2  32.1  الكلية في الخدمات الوارداتالسياحية إلى  الواردات (%)ة نسب

  :على الطالب باالعتماد اجلدول من إعداد :المصدر
Organisation mondiale de commerce statistiques du commerce international 2010, p18.  

وهي  2000سنة   %32.4نالحظ أن الصادرات العاملية يف السياحة متثل ) 1.1(من خالل اجلدول رقم 

ونفس الشيء بالنسبة للواردات العاملية يف السياحية اليت   % 27.1إىل  2006نسبة معتربة حىت وان اخنفضت سنة 

وقد اخنفضت صادرات  السياحة من . 2009يف سنة   %25.1إىل  2000سنة   % 32.1اخنفضت نسبتها من 

 $مليار 950قد سجلت  2008حيث كانت سنة  2009سنة  $مليار 870لتجارة العاملية يف اخلدمات إىل ا

إىل  2008سنة   $مليار 850وكذلك احلال بالنسبة للواردات السياحية من اخلدمات العاملية اليت اخنفضت من 

ع إىل تداعيات األزمة املالية ا راجذوه ،)04(وامللحق رقم) 03(امللحق رقم إىلأنظر  ،2009سنة  $مليار 790

واليت أدت إىل اخنفاض حركة السياحة العاملية وبالتايل أثرت  2008العاملية اليت شهدها العامل يف الربع الثالث من سنة 
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دي إىل ؤ  نالحظ أن حركة السياحة العاملية ميكن إن تتأثر بعدة عوامل تمت ومن على اإليرادات السياحية العاملية،

العوامل اليت تؤثر على التدفق السياحي العاملي إجيابا  أهم مايلي نستعرضويف  ارتفاع عائدات السياحة،اخنفاض أو 

  :وسلبا

  العوامل االيجابية المؤثرة في حركة السياحة العالمية :أوال 

املية وارتفاع تتعدد العوامل اليت تؤثر يف زيادة التدفق السياحي الدويل مما يؤدي إىل زيادة العائدات السياحية الع

  :ه العوامل ما يليذأهم هو  حصتها من التجارة العاملية يف اخلدمات،

والعمل على ختطيطها وتشجيع تنميتها وإعطائها األولوية، باعتبارها نقطة ارتكاز  ةاهتمام الدولة بالسياح .1
 1؛للتنمية االقتصادية مما ينعكس على زيادة عدد السائحني و االرتفاع مبتوسط مدة إقامتهم

م للراحة  الشعوب األخرى،زيادة معرفتهم ومشاهدة البلدان و امليول الطبيعي لألفراد للسفر ورغبتهم يف  .2 وحاجا
 2؛عليها من ارتقاء للمستوى الفكري بالذهنية والرتفيه خاصة مع زيادة فرص التعليم وما يرتت

عن تنوع املنتج السياحي املعروض  فضال ،التسويق السياحياية والرتويج و إتباع األساليب احلديثة يف الدع .3
ا وجاذبيتها اخلاصة  ؛وظهور أمناط سياحية جديدة هلا مقوما

ائل النقل املختلفة واالتصاالت واليت ترتبط يف كافة نواحي احلياة وبصفة خاصة وس رالتطور الكبري واملستم .4
فتوفري عدة إمكانيات للوصول إىل  السفر،و تؤثر فيها بصفة مباشرة وتساعد يف تسهيل عملية التنقل بالسياحة و 

 3؛ختفيض األسعار نسبيا يف مواسم معينة يشكل عامال هاما يف زيادة التدفق السياحي
 ؛ارتفاع مستوى الدخل ومستوى معيشة األفراد يف كثري من الدول الصناعية واملتقدمة .5
 لى عاداته والشعور بالراحةافظة عاليت تسمح له باحمل وجود حظرية فندقية مكيفة مع رغبات وميول السائح، .6

 ؛فزيادة التدفق السياحي الدويل يعزى إىل متتع البلد بفنادق ذات معايري دولية
الدور الفعال الذي تؤديه وكاالت السياحة والسفر ومنظمي الرحالت باعتمادهم على التكنولوجيات  .7

 .ىل زيادة التدفق السياحي الدويلوالتقنيات احلديثة، وتطوير أساليبهم يف الرتويج والتسويق والبيع يؤدي إ

  السياحة الدولية  ىالعوامل المؤثرة سلبا عل: ثانيا

ا جتعل من الدولة مكانا غري مرغوب يف زيارته  عوامل هناك عديدة تؤثر سلبا على السياحة الدولية، حيث أ

  :يليه العوامل نذكر ما من أهم هذو  أو باألحرى ال يثري اهتمام أعداد كبرية من السياح،

                                                             
 .78ص ،2002 امللتقى املصري لإلبداع والتنمية،الطبعة األوىل،االسكندربة، ،العولمة السياحية وواقع الدول المتقدمة والدول النامية يسرى دعبس، 1
 .98ص ،مرجع سبق ذكرهحيزية حاج اهللا،  2

3Tinard  Yaves, le tourisme économique et management ,Paris , 2004, p36. 
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أو عدم  بني الدول أو داخل الدولة نفسها االضطرابات والصراعات العسكرية والسياسية واحلروب سواء كانت .1
لك وخري دليل على ذ ،ملختلفة اليت حتد من حركة السياحكتفشي االعتداءات ا متتع الدولة باألمن الداخلي،

مثل تونس ما يعرف بالربيع العريب  2011ية سنة بدا االضطرابات والثورات الشعبية اليت حصلت يف الدول العربية
  1؛إليها بشكل كبري ةحيث تناقصت تدفقات السياحة الدولي ته االضطراباذومصر اليت تضررت كثريا من ه

اخنفاض مستوى املعيشة والفقر والزيادة السكانية اليت تعاين منها الدول النامية أدى إىل توجيه غالبية  .2
ا ذاخل وه...للمجتمع من إطعام، إسكان، تعليم،عالج ةاألساسية واحلاجات الضرورية الالزم االستثمارات إىل البنية

ا ال السياحي   ؛ما أثر على حجم االستثمارات يف ا
ا و  الظروف البيئية واملناخية والطبيعية والصحية السائدة يف بعض الدول النامية، .3 ازدياد نسبة تلوث املاء واهلواء 

ض مستوى اخلدمات السياحية املقدمة إىل جمتمعات أكثر تقدما وتطورا باإلضافة إىل العامل الغذائي ،فضال عن اخنفا
 ؛زمةفة الالواحرتام معايري النظا

 ةعدم االهتمام الكايف للدول النامية بالتسويق السياحي وبأدوات التنشيط ووسائل اإلعالن والدعاية الالزم  .4
ا يف التأثري يف األسواق املستهدفة ذق على همع قصور االعتمادات املخصصة لإلنفا ه الوسائل مما اثر على كفاء

 ؛واملصدرة للسياحة العاملية
 ؛زيادة حدة املنافسة بني الدول واملناطق السياحية املختلفة .5
معدل التضخم وتراجع النمو االقتصادي يف بعض الدول املتقدمة ينعكس على املستوى املعيشي مما  ارتفاع  .6

 2؛تفاع البطالة واخنفاض مستوى الدخل وبالتايل اخنفاض معدل السياحة خارج الوطنيسبب ار 
وبعد املسافات  ارتفاع أسعار اخلدمات السياحية يف الكثري من البلدان املقصودة وكذلك أسعار النقل اجلوي، .7

 3؛عن األسواق املصدرة للسائحني والبلد السياحي يؤدي إىل زيادة تكلفة الرحلة السياحية
 ؛اخلروجو وتعطيل منح تأشريات الدخول  ،الروتينية يف املعابر احلدودية تصعوبة اإلجراءا  .8
وإخالل طرف من األطراف بواجبه مما يؤدي إىل تعطيل أو إلغاء الربنامج الذي  ةعدم احرتام الرحالت املسطر  .9

 ؛يكون السائح متشوقا للقيام به
  .رهاب واجلرمية املنظمة عرب العاملتكثيف اإلجراءات األمنية نتيجة تفاقم ظاهرة اإل .10

  اتجاهات وتطور حركة السياحة الدولية: المطلب الثالث

بعد ما تطرقنا يف املطلب السابق إىل أهم العوامل املؤثرة سلبا أو إجيابا على حركة السياحة العاملية البد أن 

يف طريق  مبجهودات كبرية كثرية  لدانب قامت فقد. ه احلركة وتطور اإليرادات السياحية العامليةذنستعرض اآلن ه

                                                             
 .99ص ،مرجع سبق ذكرهحيزية حاج اهللا،  1
 .79ص ،مرجع سبق ذكره، يسرى دعبس 2
 .99ص ،مرجع سبق ذكرهزية حاج اهللا، حي 3
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 وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية وتونس ومصر واملغرب وغريهاسياحة واالرتقاء به مثل إسبانيا بقطاع ال ضو النه

ا ، من الدول فقد حققت السياحة العاملية معدال متزايد من النمو املستمر نتيجة الهتمام كثري من الدول مبقوما

ا واستخدام األساليب احلديثة يف التسويق السياحي وإدارة املنشأة السياحية السياحية وع ناصر اجلذب السياحي 

للحصول على نصيب متزايد من الطلب السياحي العاملي الذي ينعكس على ارتفاع معدل النمو السياحي وزيادة 

   .اإليرادات احملققة

 105، 1964و بلغ هذا العدد يف  1سائح أجنيبمليون  25، 1950فقد بلغ عدد السياح يف العامل سنة 

 ئح، مبعدل منو سنوي متوسط يقدر مليون سا 500إىل حدود  1994مليون سائح أجنيب، حىت وصل يف سنة 

 1995وحسب املنظمة العاملية للسياحة بلغ عدد السياح يف سنة  2،)1994–1964(خالل الفرتة  % 12,53بـ

مث  2006مليون سائح سنة  846مث وصل هذا العدد إىل  2000سائح سنة مليون  684مليون سائح مث  536حنو 

ويتوقع خرباء املنظمة العاملية للسياحة أن 2009.3عن عام  6.7مبعدل زيادة  2010مليون سائح سنة  935سجل 

  .%5إىل  %4مبعدل  2011يرتفع عدد السياح الوافدين يف العام 

ت سجل حيث2006مليار دوالر عام  745إىلاملية قد ارتفعت ومن جهة أخرى فإن اإليرادات السياحية الع

ويف مايلي .4مليار دوالر 919بلغت اإليرادات السياحية  2010ويف سنة  ،2005مقارنة مع سنة  %8زيادة مبعدل 

  :مث التدفقات السياحية النقدية الدولية) البشرية( نستعرض تطور احلركة السياحية العاملية 

  )البشرية(ت السياحية تطور التدفقا  :أوال 

 خالل الفرتةت السياحة الدولية حيث من شهدت التدفقات السياحية يف جانبها البشري، تطورات سريعة

خالل %  26.31مليون سائح ووصل معدل النمو ألكثر من  935مليون سائح إىل  689من 2010 - 2000

عامل حسب جلدول التايل إمجايل أعداد السائحني يف الهذه الفرتة وتوزع النمو بني قارات العامل بنسب متفاوتة ويبني ا

  . كذلك نصيب أو احلصة من السوق العاملي للسياحة لكل منطقة أو قارةالتوزيع اجلغرايف، ويبني

  

  
                                                             

 .15، ص 1984، القاهرة، السياسة القومية للتسويق السياحيصالح الدين عبد الوهاب،  1
2 Organisation mondiale du tourisme, tendances du marche touristique, Madrid, 1995, p18. 
3 Organisation mondiale du tourisme, Faits Saillants du tourisme, édition. 2007, p25. 
4 Organisation mondiale du commerce, les faits saillants, commerce des services commerciaux par secteur , 
édition2010, p06. 
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    ))20102010--20002000((  لدولية حسب القارات خالل الفترةلدولية حسب القارات خالل الفترةالتوزيع الجغرافي للسياحة االتوزيع الجغرافي للسياحة ا):):2.12.1((جدول رقم جدول رقم 

              
  السنةالسنة          

  

  القارةالقارة    

  

  ''''مليون سائحمليون سائح''''الوحدة الوحدة : : لي السائحينلي السائحينإجماإجما
نسبة نسبة 

  التغيرالتغير

(%)(%)  
20092009

--
20102010  

حصة حصة 

السوق السوق 

  قيقي  (%)(%)
20102010  

20002000  20042004  20052005  20062006  20072007  20082008  20092009  20102010  

  100100  6.256.25  935935  880880  920920  901901  846846  802802  766766  689689  إجمالي العالمإجمالي العالم

  50.3750.37  2.612.61  471471  459459  487487  185.6185.6  460.8460.8  428.7428.7  425.7425.7  309.3309.3  أوروباأوروبا

  21.8121.81  13.0113.01  220044  55..118800  11..118844  99..118811  22..116677  33..115555  44..114455  44..111111  فيكفيكأسيا والباسأسيا والباس

  16.1416.14  8.168.16  115511  66..113399  11..114477  66..114422  99..113355  33..113333  88..112255  22..112288  أمريكاأمريكا

  5.245.24  66  4499  22..4466  77..4455  9966..4433  77..4400  33..3377  33..3333  2277  إفريقياإفريقيا

  6.416.41  14.2814.28  6600  55..5522  66..5555  4488..4455  88..4411  33..3388  99..3355  22..2255  الشرق األوسطالشرق األوسط

  ::دول من إعداد الطالب باالعتماد علىدول من إعداد الطالب باالعتماد علىاجلاجل  ::المصدرالمصدر
- Organisation mondiale du tourisme, faits Saillants du tourisme, Edition 2011, p26. 

- World tourism organization, tourism highlights (2008 – 2009), p06. 

-www.unwto.org/facts/menu.html  le 25/06/2011 

الفرتة  ت قد توزعت بنسب متفاوتة خاللأن السياحة القادمة إىل القارا )2.1(رقم  يتضح من اجلدول

 % 5,24على سبيل املثال نصيب إفريقيا والشرق األوسط  2010فقد كان هذا التوزيع يف سنة  2010- 2000

على التوايل بينما %  21,81و% 16,4أسيا والباسفيك وبلغ نصيب كل من أمريكا و  على التوايل، % 6,41

وأما فيما خيص  2010استحوذت أوروبا على النصيب األكرب وبلغ نصيبها أكثر من نصف أعداد السائحني عام 

) 2010–2000(القارات فقد بلغ منو أعداد السائحني الوافدين إىل قارة إفريقيا يف الفرتة من  عرفتهالنمو الذي 

وبلغ معدل منو أعداد  .%138بينما بلغ منو أعداد السائحني القادمني إىل الشرق األوسط حوايل  % 81حوايل

وبلغ منو أعداد السائحني  %83,12و %17,78السائحني الوافدين إىل أمريكا وأسيا والباسفيك على التوايل

أفضل مناطق  أنبقة بصفة عامة، ت النمو السا، وتبني معدال% 52,27 حوايلالوافدين إىل أوروبا خالل هذه الفرتة 

وهذا راجع أساسا إىل االستقرار  األوسط هي منطقة الشرق يف عدد السياح الوافدين خالل فرتة الدراسة العامل حتسنا

السياسي واألمين الذي تشهده دول اخلليج العريب واهتمامها بتطوير النشاط السياحي وتوفري خدمات سياحية عالية 

http://www.unwto.org/facts/menu.html
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مارات العربية املتحدة اليت عرفت كيف تصبح من أهم الدول السياحية فيما يعرف بسياحة اجلودة على غرار اإل

  .التسوق

كانت إجيابية أي   2010–2000نموفيما خيص معدالت النمو السنوية أو نسبة التغري خالل هذه الفرتة 

 دل منو سليب أي اخنفض، فقد شهدت مع2009ةسنهناك زيادة سنوية يف عدد السياح الوافدين يف العامل ما عدا 

ا بالنسبة إلمجايل العامل وسجل استثناء وحيد ذوه ،2008مقارنة بعام  2009يف عام % 4,34بنسبة   عدد الوافدين

  .%1,09وهي منطقة إفريقيا اليت سجلت زيادة يف السياح الوافدين بنسبة 

ابة عام إىل تداعيات األزمة املالية العاملية  2009 ويرجع هذا االخنفاض يف سنة اليت  2008اليت بدأت يف 

ا  2010أثرت بشكل كبري على احلركة السياحية، وقد بدأت األمور تعود إىل جمراها الطبيعي يف سنة  وخاصة أ

  .س العامل لكرة القدم والذي احتضنته القارة اإلفريقية على أراضي جنوب إفريقياشهدت تنظيم كأ

 2003و 2001عرفت اخنفاض يف عدد السائحني الوافدين سنة  كما أن حركة السياحة العاملية كانت قد

 2000بسنةمقارنة  2001سنة %0,52مليون سائح على التوايل بنسبة اخنفاض  697و 688حيث سجلت 

ا راجع باألساس إىل اهلجمات اإلرهابية على مركز التجارة العاملي ذوه .2002مقارنة بسنة  2003سنة  %1,69و

العاملية حول حصاد  فقد أكدت تقارير منظمة السياحة 2003أما فيما خيص سنة ، 2001 سبتمرب 11بنيويورك يف 

  1:أن السياحة العاملية مرت بفرتة صعبة بسبب العوامل اآلتية 2004وتوقعات  2003عام 

األمر الذي أثر بشكل  2003احلرب على العراق وحالة عدم اليقني اليت سادت العامل يف الربع األول من عام  .1
 ؛ليب على السياحةس

تفشى وباء السارس بشكل غري متوقع يف جنوب شرق أسيا مما أوقف النمو املنتظم يف حركة السياحة بتلك   .2
املنطقة وتراجعت نسبة استقبال السياح يف معظم دول تلك املنطقة إىل أكثر من نصف املتوقع خالل شهري أبريل 

بعد ذلك عقب السيطرة على املرض فإنه كان من املستحيل تعويض ومايو وحىت بعد استعادة حركة السياحة لطبيعتها 
  .اخلسائر اليت حدثت بالفعل

والسنني الالحقة وأن األرقام  2004ويتضح من اجلدول أن الظروف حتسنت بشكل ملحوظ خالل عام 
 أن عدد السياح قد ، حيث تشري األرقام حلركة السياحة العاملية إىلواتدأت يف العودة على مدى هذه السناإلجيابية ب
مليون سائح  69مليون سائح ووصل إمجايل الزيادة يف عدد السياح عامليا إىل  766ليصل إىل  2004زاد سنة 

نائب السكرتري العام ملنظمة السياحة '' داويد دي فيلريز''وعلى حد وصف السيد  ،% 9,9ووصل معدل النمو إىل 

                                                             
 .81، ص 2004، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة إدارة األزمات والسياحةنيفني احللواىن حممد،  1
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سجل عدد  حيثم يف تاريخ السياحة العاملية باعتباره أقوى األعواالتاريخ  2004قد دخل عام ، فحينها العاملية
وهو معدل غري مسبوق خاصة بعد منو متدن خالل %  10السياح الوافدين رقما قياسيا بعد أن بلغ معدل النمو 

  .1سبتمرب 11السنوات الثالث املاضية على إثر أحداث 
 2006تقريبا وحققت سنة  % 5و إىل نتائج إجيابية حيث وصل معدل النم 2005كذلك حققت سنة 

مقارنة %  5,4مليون سائح ميثلون ارتفاع مقدر بـ  846الدوليني  السياحنتائج أحسن من املتوقع حيث بلغ عدد 
مما يعتربه  سنوات 3 تلك حيث يواصل القطاع السياحي تسجيل نتائج ممتازة يف املتوسط على مدار 2005بسنة 

  .2005مليون سائح عن سنة  43بـ  2006سنة  السياحد البعض منوا مشجعا حيث زاد عد
 8,9ويف الشرق األوسط  % 9,2كالتايل، يف قارة أفريقيا   2006توزعت هذه الزيادة يف عدد السياح سنة 

وأما قارة أوروبا فكان معدل الزيادة %  2وأمريكا %  7,7كما بلغت نسبة الزيادة يف منطقة أسيا والباسفيك ، % 

مو يعترب متواضعا إذا ما قارناه بأقاليم أخرى لكن هذه الزيادة احملققة على قاعدة واسعة جدًا قدمت و هذا الن% 5

مليون سائح دويل إضايف خالل عام فقط باعتبار أوروبا املنطقة األكثر استقطابا للسياح يف العامل وتستحوذ على  22

اليت شهدتا ارتفاع يف عدد  2008و2007 لسنيت ةنفس الشيء بالنسبو  .أكثر من نصف سوق السياحة العاملي

ومن خالل الشكل  .واليت شدت اخنفاض يف السياحة العاملية الوافدة كما ذكرنا سابقا 2009السياح إىل غاية سنة 

من إمجايل احلركة السياحية العاملية خالل ) 2.1(املوايل نوضح توزيع نصيب كل منطقة من املناطق املذكورة يف اجلدول 

  .2010سنة 

  2010سنة  خالل حصة كل منطقة من إجمالي السائحين في العالم): 1.1(رقم شكل

  

  .)2.1(من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر

                                                             
1 World tourism organization, world tourism Barometer, October 2004, p08.  
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  "اإليرادات السياحية" تطور التدفقات السياحية النقدية : ثانيا

ها البشرى يتبعها ومن دون شك تطورا يف التدفقات النقدية فقد بلغت إن تطور التدفقات السياحية يف جانب

مليار دوالر مث ارتفعت إىل  482إىل  2000وارتفعت عام  1995مليار دوالر عام  411اإليرادات السياحية للعامل 

  .م 2006مليار دوالر أمريكي عام  733

 ات السياحة الدوليةلعامل ونصيب كل قارة من إيرادويبني اجلدول التايل توزيع اإليرادات السياحية على قارات ا

  )2009-2000(الفرتة  خالل

  ))20092009--20002000((  الفترةالفترة  خاللخاللت السياحة الدولية حسب القارات ت السياحة الدولية حسب القارات تطور إيراداتطور إيرادا: : ))3.13.1((جدول رقم جدول رقم 

  مليار دوالر أمريكيمليار دوالر أمريكي: : الوحدةالوحدة                                                                                                        

  

  السنةالسنة

  

  

  
20020000  

  

  
20032003  

  

20200404  

  
20052005  

  
20062006  

  
20072007  

  
20082008  

  
20092009  

حصة حصة 

  %%السوق السوق 
  20092009في في 

التطور التطور   نسبة نسبة 

    %%فيفي

--20002000((الفترةالفترة
20092009  

إجمالي إجمالي 

  العالمالعالم
482.5482.5  525525  632.8632.8  676.5676.5  732.7732.7  885555  995500  887700  100100  7788,,33  

  69.5669.56  45.4045.40  339955  445511  441144  374.5374.5  348.8348.8  328.2328.2  283.1283.1  233233  أوروباأوروبا

أسيا أسيا 

  والباسفيكوالباسفيك
9090  95.595.5  127.8127.8  134.5134.5  152.6152.6  117788  220022  119999  22.8722.87  121.11121.11  

  41.2241.22  21.2621.26  118855  220066  118855  154154  145.2145.2  132.2132.2  114114  131131  أمريكاأمريكا

  280.95280.95  4.594.59  4400  4400  29.4829.48  24.324.3  21.721.7  19.119.1  15.815.8  10.510.5  إفريقياإفريقيا

  الشرقالشرق

  األوسطاألوسط
1818  16.616.6  25.525.5  26.326.3  27.327.3  35.3535.35  46.546.5  3377  4.254.25  105.55105.55  

  :الطالب باالعتماد على إعدادمن   ::المصدرالمصدر

- Organisation mondiale du tourisme, faits Saillants du tourisme Edition 2010, P08. 

- World tourism organization, tourism highlights (2004–2005), p15. 

-www.unwto.org/facts/menu.html  le 25/06/2011. 
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وارتفعت  2000دوالر عام  مليار233 حوايلن إيرادات قارة أوروبا قد بلغت أ )3.1(يتضح من اجلدول

على التوايل، واستحوذت أوروبا على 2009و 2005دوالر عام  مليار395ومليار دوالر 348.8لتصل إىل 

 خالل الفرتة %  69,56 حوايلوبلغ معدل منو اإليرادات  2009لسنة  من اإليرادات السياحية العاملية% 45.40

بلغ نصيبها من و  2009مليار دوالر عام  199 حوايلأسيا والباسفيك  منطقة، وبلغت إيرادات 2009 - 2000

مع  2000عند مقارنة % 121,11 حوايل، وصل معدل النمو 2009عام % 22,87العاملية  اإليرادات السياحية

مليار دوالر بني عامي  185إىلدوالر  مليار131وارتفع نصيب قارة أمريكا من إيرادات السياحة من  .2009

 2009عام % 21,26، وبلغ نصيب القارة األمريكية من اإليرادات السياحية الدولية التوايل على 2009و 2000

  .خالل فرتة الدراسة% 41,22منت إيرادات أمريكا مبعدل و 

 2005عام مليار دوالر  21,7إىل  2000مليار دوالر عام  10,5كما ارتفعت إيرادات قارة إفريقيا من 

 -2000فرتة الخالل % 280,95مبعدل منو لإليرادات السياحية بلغ  2009مليار دوالر سنة  40لتصل إىل 

أما إيرادات دول الشرق األوسط  .من اإلمجايل العاملي لإليرادات السياحية% 4,59ومثلت إيرادات إفريقيا  2009

 46,5ليصل إىل  2005مليار دوالر سنة 26,3 ع إىلوارتف 2000مليار دوالر عام  18 من السياحة الدولية بلغت

وبلغ معدل منو اإليرادات السياحية لدول  2009مليار دوالر عام  37مث اخنفض إىل ، 2008مليار دوالر عام 

ثلت حصة دول الشرق األوسط عام  مت، و 2009عاممع  2000عند مقارنة عام % 105,55الشرق األوسط 

  .%4,25 حوايلسياحة اإليرادات العاملية لل من2009

شكلت أدىن قيمة  اويتبني مما سبق أن قارة أفريقيا حققت أعلى معدل منو خالل فرتة الدراسة مع أن إيرادا

ا قيمة ة الثالثةيف املرتب الشرق األوسط  القارات األخرى وجاءت دول بني أدىن من  من حيث النمو وشكلت إيرادا

  .القارات األخرى

ى النصيب األكرب من إيرادات السياحة الدولية، ومنت إيرادات قاريت أسيا والباسفيك واستحوذت أوروبا عل

بعد قارة إفريقيا نتيجة حتقيق بعض الدول إليرادات مرتفعة يف األعوام األخرية  الثانيةمبعدل مرتفع جاءت يف املرتبة 

قات دول القارة مع بعضها البعض خاصة الصني وتركيا وأسرتاليا وساهم التطور العلمي واالقتصادي وتطور عال

ومنت اإليرادات السياحية يف قارة أمريكا مبعدل أقل من  .والتقدم يف وسائل النقل يف منو إيرادات القارة من السياحة

تساعا اأكثر  األورويبفباالندماج أصبح السوق  ،منو القارات األخرى نتيجة جلذب أوروبا نسبة أكرب من السائحني
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، يفضلون زيارة أكثر من دولتني خالل الرحلة الواحدة وهلذا يفضلون 1كيون كما تشري بعض الدراساتوتنوعا فاألمري

ومن خالل الشكل املوايل نبني حصة كل منطقة من املناطق اخلمسة املوضحة يف  .أوروبا ومناطق االندماج األخرى

  .2009من اإليرادات السياحية العاملية لسنة ) 3.1(اجلدول رقم 

  2009حصة كل منطقة من إجمالي اإليرادات العالمية خالل سنة ) 2.1(م شكل رق

  

  )3.1(من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر

  الدول الخمس األولى المستقبلة للسياحة في العالمالدول الخمس األولى المستقبلة للسياحة في العالم: : ثالثاثالثا

العامل املختلفة فإن هذا  كما توزعت السياحة القادمة واإليرادات السياحية بنسب متفاوتة بني قارات ومناطق

، فمثال تعترب فرنسا الدولة رائدة ودول متأخرة يف نفس القارةفهناك دول  ،التفاوت موجود داخل كل قارة أو منطقة

حيث احتلت اسبانيا املرتبة األوىل يف عدد السياح  2009حىت سنة األوىل من حيث استقبال السياحة القادمة 

بني تول من حيث اإليرادات السياحية، و وحتتل الواليات املتحدة أوىل الدملرتبة الثانية، الوافدين وانتقلت فرنسا إىل ا

للسنوات  ،اإليرادات السياحيةالعامل من حيث استقبال السياح و  الدول اخلمس األوىل يف يةالتال الثالثة ولااجلد

مدنا على هذا التقسيم وقد اعت ).2010-2009(لوحدها، وبعد ذلك سنيت ) 2008(مث لسنة ) 2006-2007(

يف الدراسة نظرا لتغري املراكز من حيث السياحة الوافدة واإليرادات السياحية بني الدول األوىل الرائدة يف النشاط 

  :كالتايل) 6.1(،)5.1(،)4.1(ا ما تبينه اجلداول رقم ذوه السياحي،

  

                                                             
 .66ص ،مرجع سبق ذكرهجابر فرطاقي،  1
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لتدفقات واإليرادات السياحية لتدفقات واإليرادات السياحية من حيث امن حيث ا  ة األولى عالمياة األولى عالمياالخمسالخمسالسياحية السياحية االتجاهات االتجاهات ): ): 11..44((جدول رقم جدول رقم 

  ))20072007--20062006((  الفترةالفترة  خاللخالل

  النصيبالنصيب  ""مليون سائحمليون سائح""إجمالي السائحينإجمالي السائحين

  النسبيالنسبي

للدول للدول 

في في 
20072007  

  النصيبالنصيب  ""مليار دوالرمليار دوالر""إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

النسبي  النسبي  

  للدولللدول
  فيفي

20072007  

  
  الرقمالرقم

  السنةالسنة                  
  

  الدولةالدولة

  
20062006  

  
20072007  

  
  الرقمالرقم

  السنةالسنة                  
  

  الدولةالدولة

  
20062006  

  
20072007  

  11.3011.30  96.796.7  85.785.7  الو،م،أالو،م،أ  11  9.089.08  81.981.9  79.179.1  فرنســــافرنســــا  11

  6.766.76  57.857.8  51.151.1  اسبانــيااسبانــيا  22  6.576.57  59.259.2  58.558.5  اسبانــيا اسبانــيا   22

  6.336.33  54.254.2  46.346.3  فرنســـافرنســـا  33  6.216.21  56.056.0  51.151.1  الو،م،أالو،م،أ  33

  4.994.99  42.742.7  38.138.1  ايطالــياايطالــيا  44  5.075.07  45.745.7  49.649.6  الصــينالصــين  44

  4.904.90  41.941.9  33.933.9  الصــينالصــين  55  4.854.85  43.743.7  41.141.1  ايطالــياايطالــيا  55

  100100  855855  732.7732.7  إجمالي العالمإجمالي العالم    100100  901901  846846  إجمالي العالمإجمالي العالم  

  ::الطالب باالعتماد علىالطالب باالعتماد على  إعدادإعدادمن من اجلدول اجلدول ::المصدرالمصدر
- Organisation mondiale du tourisme, faits Saillants du tourisme Edition 2007, p20. 

- World tourism organization, tourism highlights, 2008, p18. 

-www.unwto.org/facts/menu.html  le 29/06/2011 

نالحظ أن فرنسا حتتل املرتبة األوىل من حيث حركة السياحة الوافدة لسنيت ) 4.1(من خالل اجلدول رقم 
 2002مندإليها  د السائحني القادمنيأعدا راستقرامع العلم أن فرنسا حافظت على على التوايل،  2007و2006

من إمجايل السائحني يف % 9.08وبالتايل بقيت فرنسا تتصدر دول العامل من حيث أعداد السائحني وحصلت على 
%  6.57مليون سائح وحصلت على  59.2بـ مليون سائح، وتلتها إسبانيا يف املرتبة الثانية  81.9مبجموع  2007

أ يف املركز الثالث من حيث أعداد السائحني وبلغ إمجايل أعداد السائحني .م.وجاءت الومن إمجايل أعداد السائحني، 
 45.7بـ من إمجايل السياحة الدولية، واحتلت الصني املرتبة الرابعة % 6.21مليون سائح وبنسبة حوايل  56حوايل 

ة السياحة العاملية من حرك %4.85وحصلت ايطاليا على ، من إمجايل السائحني %5.07مليون سائح بنسبة 
  .مليون سائح حيث احتلت املرتبة اخلامسة بعد الصني 43.7بـ

اإليرادات، ففرنسا استقبلت أكرب عدد من  يف جانبلرتتيب ليس هو نفس الرتتيب واملالحظ أن هذا ا
 54.2منا أكثر السياح إال أن ترتيبها ولنفس الفرتة من حيث اإليرادات يأيت يف املرتبة الثالثة حيث بلغت إيرادا

مليار دوالر  مقارنة  8 حوايل، وحققت زيادة 2007عام  من إمجايل اإليرادات العاملية% 6.33مليار دوالر و بنسبة 
ا تأتى يف املرتبة األوىل من حيث اإليرادات بأكثر م .2006عام ب مليار  96.7ن أما الواليات املتحدة األمريكية فإ

http://www.unwto.org/facts/menu.html
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ا بـ % 11.3وبنسبة  2007دوالر أمريكي سنة  مليار  11من إمجايل اإليرادات السياحية الدولية وارتفعت إيرادا
 مليار دوالر أمريكي 57بإيرادات بلغت أكثر من  الثاين إسبانيا على مركزها تحافظو  .2006 مقارنة معدوالر 

مليار دوالر أمريكي سنة  42.7 طاليا يف املرتبة الرابعة بـمن إمجايل اإليرادات العاملية، وجاءت إي% 6.76بنسبة و 
و أخريا ويف املركز اخلامس تأتى  من إمجايل اإليرادات السياحية العاملية يف نفس السنة،%  5 حوايلوحققت  2006
 2007مليار دوالر أمريكي سنة  41.9من حيث اإليرادات السياحية اليت وصلت إىل أكثر من  الصني

  .اإليراداتث من إمجايل السياحة الدولية من حي% 4.99وحققت
مما سبق هو أن حجم التدفقات السياحية ال يعكس بالضرورة نفس احلجم من التدفقات  واجلدير باملالحظة
أ استحوذت على نسبة إيرادات أعلى وعدد سائحني أقل نتيجة الرتفاع مستويات .م.النقدية حيث جند أن الـو

ه األخرية جاءت متقدمة على ايطاليا ولكن هذللسياحة  املعيشة، كذلك جند حضور الصني يف الدول األوىل املستقبلة
، وهذا يعكس نوعية السائحني ومستوى الدخل يف تلك السياحية يف الفرتة حمل الدراسة اإليرادات قبلها من حيث

  .الدول
ما ربع أعداد السائحني، ك تقريبا علىوأسبانيا  اليات املتحدة األمريكيةالـو ، ويتبني مما سبق استحواذ فرنسا

، ويالحظ كذلك أن 2007ربع اإليرادات السياحية العاملية عام  حوايلاستحوذت هذه الدول الثالثة األوىل على 
التدفقات واإليرادات متمركزة يف الدول اخلمس اليت تعترب من الدول املتطورة وهو ما يعكس ويفسر أمهية السياحة 

والشكلني املواليني  .لسياحةل بريةك  تويل أمهية لدول املتطورة اليتليس فقط بالنسبة للدول النامية ولكن كذلك بالنسبة ل
 .2007- 2006واإليرادات السياحية خالل ح ول اخلمسة األوىل من حيث عدد السياح الوافدينيوضحان ترتيب الد

                         الدول الخمسة األولى في العالم من حيث عدد السياح الوافدين ): 3.1(شكل رقم

 )2007-2006(الفترة  خالل
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  .)4.1(من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول رقم:  المصدر
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  اإليرادات السياحية الخمسة األولى في العالم من حيث الدول):4.1(رقم شكل

  )2007- 2006(الفترة  خالل

 

  .)4.1(الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول رقم من إعداد: المصدر

  ة األولى عالميا من حيث التدفقات واإليرادات السياحيةة األولى عالميا من حيث التدفقات واإليرادات السياحيةالخمسالخمسالسياحية السياحية االتجاهات االتجاهات   ):):5.15.1((جدول رقمجدول رقم

    20082008  سنةسنةخالل خالل 

النصيب النصيب   مليون سائحمليون سائح""إجمالي السائحينإجمالي السائحين

النسبي النسبي 

سنة سنة 
20082008  

%%  

النصيب النصيب   ""مليار دوالرمليار دوالر""إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

النسبي النسبي 

سنة سنة 
20082008  

%%  

  

  السنةالسنة                                    الرقمالرقم

  الدولةالدولة

  
20082008  

  

  السنةالسنة                                            الرقمالرقم

  الدولةالدولة

  
20082008  

  11.511.5  110110  الواليات المتحدةالواليات المتحدة  11  8.618.61  79.379.3  ـاـاــــفرنسـفرنسـ  11

  6.486.48  61.661.6  اسبانــــيااسبانــــيا  22  6.306.30  5858  الواليات المتحدةالواليات المتحدة  22

  5.855.85  55.655.6  فرنســــافرنســــا  33  6.226.22  57.357.3  ااييــــــاسباناسبان  33

  4.814.81  45.745.7  ايطاليـــاايطاليـــا  44  5.765.76  5353  الصـــينالصـــين  44

  4.294.29  40.840.8  الصـــينالصـــين  55  4.644.64  42.742.7  ياياــــــايطالايطال  55

  110000  950950  إجمالي العالمإجمالي العالم    100100  920920  إجمالي العالمإجمالي العالم  

  ::اجلدول من إعداد الطالب باالعتماد علىاجلدول من إعداد الطالب باالعتماد على  ::المصدرالمصدر
-World tourism organization, world tourism barometer, January,2010, p12. 

- Organisation mondial du tourisme, faits saillants, édition,2009, p04. 

-www.unwto.org/facts/menu.html  le 29/06/2011. 

http://www.unwto.org/facts/menu.html
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حيث احتلت الو،م،أ  نالحظ تغري يف املراكز من حيث التدفقات السياحية،) 5.1(دول رقممن خالل اجل

 وحافظت فرنسا على املرتبة األوىل الثانية من حيث عدد السياح الوافدين وتراجعت اسبانيا إىل املرتبة الثالثة،املرتبة 

ميكن أن نشري إىل أنه حدث اخنفاض يف عدد ، و 2007مقارنة بسنة  2008وبقيت الصني يف نفس الرتتيب سنة 

بينما ارتفع عدد  2007مقارنة بعام  2008، سنة )يافرنسا، اسبانيا، ايطال(السياح الوافدين إىل الدول األوروبية 

  .السياح القادمني إىل الو، م،أ و الصني بنسب متفاوتة

أما يف جانب اإليرادات السياحية فنالحظ أن ترتيب الدول اخلمسة األوىل يف العامل مل يتغري وحافظت الو،م،أ 

كما  ،2007مليار دوالر عن  13.3ا بزيادة قدره 2008مليار دوالر سنة  110على الصدارة حيث حققت 

لكن الصني تراجعت  زيادات متفاوتة يف اإليرادات السياحية،) فرنسا، اسبانيا، ايطاليا(حققت الدول األوروبية 

  .2008حصتها من اإليرادات السياحية العاملية حبوايل واحد مليار دوالر سنة 

ميا من حيث التدفقات البشرية واإليرادات ميا من حيث التدفقات البشرية واإليرادات ة األولى عالة األولى عالالخمسالخمسالسياحية السياحية االتجاهات االتجاهات  ):6.1(رقمجدول 

  20102010--20092009  خاللخاللالسياحية السياحية 

  ""مليون سائحمليون سائح""إجمالي السائحينإجمالي السائحين
  النصيبالنصيب

  النسبيالنسبي

في في   للدولللدول
20102010  

  

  النصيبالنصيب  ""مليار دوالرمليار دوالر""إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

النسبي النسبي 

  للدول فيللدول في
20102010  

  

  

  

  

  الرقمالرقم

  السنةالسنة                  

  

  الدولةالدولة

  
20092009  

  
20102010  

  

  

  الرقمالرقم

  السنةالسنة                    

  

  الدولةالدولة

  
20092009  

  
20102010  

  10.5210.52  96.796.7  85.785.7  للو،م،أللو،م،أ  11  8.758.75  81.981.9  74.274.2  فرنســافرنســا  11

  6.286.28  57.857.8  51.151.1  اسبانــيااسبانــيا  22  6.336.33  59.259.2  54.954.9  الو،م،أالو،م،أ  22

  5.895.89  54.254.2  46.346.3  ااــفرنســفرنســ  33  5.985.98  56.056.0  52.252.2  اسبانــيااسبانــيا  33

  4.644.64  42.742.7  38.138.1  ايطالــياايطالــيا  44  5.855.85  54.754.7  50.950.9  الصــينالصــين  44

  4.554.55  41.941.9  33.933.9  الصــينالصــين  55  4.674.67  43.743.7  41.141.1  إيطالــياإيطالــيا  55

  100100  919919  870870  إجمالي العالمإجمالي العالم    100100  935935  880880  إجمالي العالمإجمالي العالم  

  ::اجلدول من إعداد الطالب باالعتماد علياجلدول من إعداد الطالب باالعتماد علي  ::المصدرالمصدر

World tourism organization,,  ttoouurriissmm  hhiigghhlliigghhttss,,  22001111,,  pp1166.. 

-www.unwto.org/facts/menu.html  le 05/07/2011. 

http://www.unwto.org/facts/menu.html
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إن التدفقات البشرية قد اخنفضت بالنسبة جلميع الدول اخلمسة األوىل ) 6.1(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

ا راجع باألساس إىل أثار األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف الواليات ذوه 2008مقارنة بسنة  2009يف العامل سنة 

اية  نتقلت إىل باقي دول العامل وخاصة الدول املتقدمة وعلى رأسها الدول األوروبية اليت تعترب مث ا 2008عاماملتحدة 

     مقارنة  %4.34بنسبة  2009 العاموقد اخنفض عدد السياح يف  من الدول األوىل املستقبلة واملصدرة للسياح،

 2009ع عافيتها مند أواخر سنة وحسب املنظمة العاملية للسياحة فقد بدأت السياحة العاملية تسرتج .2008بـ

كما ارتفعت حصة الدول السياحية اخلمسة األوىل يف العامل من   2010خالل سنة  %6.25ـ لتسجل ارتفاعا ب

وتتوقع املنظمة العاملية للسياحة أن يرتفع  ).6.1( كما هو موضح يف اجلدول رقم  2010لسنةاحلركة السياحية الدولية 

  .%5إىل  %4حبوايل  2011امل سنة عدد السياح الوافدين يف الع

حيث احتلت  2008كما كان عليه يف سنة   2010و2009أما يف جانب اإليرادات فقد بقي ترتيب الدول لسنيت 

من اإليرادات العاملية سنة  %10.52مليار دوالر بنسبة قدرها 96.7ـ الو،م،أ  املرتبة األوىل من حيث اإليرادات ب

ونفس الشيء  ،2008مقارنة مع  2009 سنةمليار دوالر  24.3قدره ، وكانت قد سجلت اخنفاض 2010

مث بدأت  ،2009بنسب متفاوتة سنة  اإليرادات بالنسبة للدول األربعة األخرى فقد سجلت هي كذلك اخنفاض يف

 إىل تعايف االقتصاد العاملي من جراء األزمة املالية العاملية باإلضافة نتيجة بدأ 2010تسرتجع بعض اخلسائر سنة 

العاملية من السياحة  وقد ارتفعت اإليرادات .2009الذي ظهر سنة ) H1N1( أنفلونزا اخلنازير تأثريات مرض

ا ولكن رغم هذ ،2009عامعن  %5.63بنسبة زيادة قدرها  2010مليار دوالر سنة  919لتحقق ه الزيادة إال أ

ي قدر حسب املنظمة العاملية ذالية العاملية والأي قبل األزمة امل 2008مل تصل بعد إىل الرقم الذي حققته سنة 

وملزيد من التفصيل حول أهم الدول السياحية يف العامل من حيث اإليرادات والنفقات  .مليار دوالر 950ـبللسياحة 

ميكن توضيح ترتيب الدول اخلمسة األوىل يف العامل من حيث هنا و  ).05(أنظر امللحق رقم 2009السياحية لسنة 

 )5.1(من خالل الشكلني رقم، 2010-2009-2008البشرية واإليرادات السياحية خالل السنوات  التدفقات

  .)6.1(و
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  السنوات الدول الخمسة األولى في العالم من حيث عدد السياح الوافدين خالل ):5.1(شكل رقم

2008 - 2009-2010 

 

  ).6.1(و) 5.1(د على اجلدولني رقممن إعداد الطالب باالعتما: المصدر

  

  السنواتاإليرادات السياحية خالل  الخمسة األولى في العالم من حيث الدول):6.1(رقم شكل

2008-2009-2010 

 

  ).6.1(و)5.1(من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدولني رقم: المصدر
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   الفصل األول  خالصة

ظاهرة السياحة  من خالل تطرقنا ألهم مفاهيم وتطورات النشاط السياحي يف الفصل األول إىل أن نستخلص
مما أدى إىل  ر العلمي والتكنولوجي،أساليبها ونظمها، والتطو رات سريعة ومستمرة تبعا لتطّور احلياة و قد شهدت تطو 

يف العامل، حيث بلغت نسبة  اتصناعالأكرب  من اليوم وازدياد أمهيتها، حىت أصبحت د جوانبهااتساع نطاقها وتعد
فهي عبارة عن نشاط مركب يعرف  ،2009من إمجايل الصادرات العاملية يف اخلدمات سنة % 26الصادرات السياحة 

وتتمّيز مبجموعة من  دة،مقر اإلقامة املعتاد ألسباب متعدبكافة العوامل والظواهر اخلاصة بالسفر واإلقامة خارج 
عن غريها من األنشطة، وهي تشرتط توفر جمموعة من املقومات واملوارد الطبيعية والبشرية اليت من  زهااخلصائص متي

  .د أنواعها وأمناطهاعدتخالهلا ت

ا ملا هلا من أمهية كبرية يف دعم عملية التنمية  أصبحت السياحة اليوم من أهم الصناعات اليت جيب االهتمام 
ا تشكل أحد املوارد االقتصادية املهمة اليت تعني الدولة الدول أمه الشاملة، فقد أدركت معظم ية السفر والسياحة أل

ا، وبالتايل أصبحت تعمل على تنظيم زيارة األجانب وتقدمي كافة اإلمكانيات خلدمتهم وانتقاهلم  يف اقتصاديا
م،  تصاديا يساهم يف التنمية حيث تستطيع السياحة أن تشكل قطاعا اقومتعتهم لالستفادة املادية من وراء زيار

االقتصادية واالجتماعية، وتساهم يف متويل االقتصاد الوطين، وخلق مناصب عمل مباشرة وغري مباشرة، وكذا تشجيع 
ا، وقد ظهرت عدة منظمات سياحية  االستهالك واإلنفاق، وتنشيط القطاعات االقتصادية واالجتماعية املرتبطة 

  .ومية لدعم السياحة وتسهيل حركة السياحة العاملية بني الدول املختلفةحملية وعاملية، حكومية وغري حك

وقد تزايد حجم احلركة السياحية على املستوى العاملي مند الثالثة عقود األخرية من القرن املاضي، حيث بلغ 
ات مليون سائح، وقد صاحب ذلك منو مماثل يف حجم اإليراد 935حوايل  2010عدد السياح يف العامل سنة 

 919العاملية فقد حققت السياحة إيرادات قدرها  يراداتصبحت تشكل نسب معتربة من االالسياحية العاملية واليت أ

، ويبقى النصيب األكرب من تلك اإليرادات السياحية يف يد جمموعة من الدول اليت 2010مليار دوالر أمريكي سنة 
ا، وهذا راجع باألساس إيل األمهية .م.سا، اسبانيا، الواستطاعت أن تستقطب أعداد كبرية من السياح، مثل فرن

الكبرية اليت أولتها لتنمية قطاع السياحة واعتمادها على احدث الطرق التسويقية من أجل التعريف مبنتجها السياحي 
ة يف الدول األخرى، وبالتايل فقد أصبح التسويق السياحي يشكل أحد أهم الوسائل األساسية لدى الدول السياحي

يف ظل منافسة شديدة من املقاصد السياحية املختلفة والذي يساعد على استقطاب أكرب عدد ممكن من احلركة 
السياحية العاملية املتزايدة، ومن خالل الفصل الثاين سوف نتطرق إىل األبعاد األساسية املتعلقة بالتسويق السياحي 

د على تسويق املنتج السياحي، وكذا وسائل تنشيط احلركة وخمتلف السياسات واالسرتاتيجيات التسويقية اليت تساع
.السياحية
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  دـتمهي

يعتقد البعض أن التسويق هو جمرد عملية بيع للمنتجات سواء سلع أو خدمات، وهناك من ينظر إىل التسويق 
ا املنتج إلغراء املستهلك على الشراء، لكن  جيب أن نتفهم أن للتسويق جوانب على انه تلك اإلعالنات اليت يقوم 

  .أخرى متعددة ألنه أعم وأمشل من البيع واإلعالن

  اتحلق جبميع جوانب احلياة البشرية يف كل القطاعات واملنظم ،إن التسويق فن وعلم له قواعده وحمدداته
ية لنمو هذا ولقد تنوع علم التسويق ليشمل قطاع السياحة حيث أصبح التسويق السياحي من احملددات األساس

القطاع إذ يقوم بدراسة وحتديد رغبات السياح وحتريك دوافعهم السياحية من خالل تعريف السياح بالقدرات 
ا ا الدولة ودفعهم إىل زيار   .واملقومات السياحية اليت تتمتع 

ا املنتج السيا حي عن املنتج وخيتلف التسويق السياحي عن التسويق السلعي انطالقا من اخلصائص اليت يتميز 
السلعي واليت تتحكم بدورها يف حتديد عناصر املزيج التسويقي السياحي اليت ميكن االعتماد عليها من اجل التسويق 
للبلد السياحي، ونظرا لتنوع عناصر املزيج التسويقي السياحي فإنه هناك عدة سياسات جيب االعتماد عليها من اجل 

 تتوفر يف البلد السياحي ومدى جودة اخلدمات السياحية اليت يقدمها وبالتايل حتديد دقيق لإلمكانيات السياحية اليت
تسعري املنتج السياحي وفق ضوابط معينة جتعل سياسة التنشيط السياحي حتقق األهداف احملددة بعد دراسة األسواق 

  .تلك األسواق السياحيةالسياحية املستهدفة وانتهاج اسرتاتيجيات تسويقية مناسبة لظروف املنافسة السائدة يف 

دف من خالل هذا الفصل إىل التعرف أوال على التسويق بشكل عام حىت نتمكن من توضيح وفهم  و
التسويق السياحي والتفرقة بني التسويق السلعي والتسويق السياحي انطالقا من معرفة االختالفات القائمة بني 

سياحي من جهة أخرى، وكذلك متطلبات التسويق السياحي سلعة املادية من جهة واملنتج الللملكونة اخلصائص ا
ال السياحي والسياسات واالسرتاتيجيات املتبعة يف التسويق السياحي وهذا  حيث نتطرق إىل املزيج التسويقي يف ا

  :من خالل املباحث التالية

     

  

  

  

  

  مدخل إىل التسويق السياحي: المبحث األول

 املزيج التسويقي السياحي: المبحث الثاني

  سياسات واسرتاتيجيات التسويق السياحي: المبحث الثالث

 



 

65 

 

 السياحي للتسويق األساسية األبعاد                                                                                             ثانيالفصل ال

  مدخل إلى التسويق السياحي: المبحث األول
إىل تعريف التسويق بشكل عام قبل أن نتناول بالدراسة مفهوم التسويق  سوف نتطرق من خالل هذا املبحث

السياحي وأهدافه وبالتايل ميكننا التفريق بني التسويق السلعي والتسويق السياحي، كما سوف نتناول تعريف اخلدمة 
   .بوجه عام واخلدمات السياحية بوجه خاص باعتبار أن التسويق السياحي يدخل ضمن تسويق اخلدمات

  ماهية التسويق: المطلب األول
التسويق يشمل نشاطات سابقة لإلنتاج ونشاطات مواكبة له ونشاطات الحقة للعملية اإلنتاجية، فقبل اإلنتاج 
تشمل عملية التسويق دراسة السوق واعتبارات االستهالك املتوقعة وظروف املنافسة واختاذ قرارات عن شكل السلعة 

سوق والسعر الذي يتماشى مع ظروف السوق، وأثناء اإلنتاج ال يتوقف نشاط التسويق وحجمها وكميتها الالزمة لل
بل يشمل دراسة السوق والسلع حىت يكون اإلنتاج بالشكل املطلوب، وبعد اإلنتاج تبدأ عملية نقل السلع وتدفقها 

وقد وردت عدة تعريفات . 1إىل املستهلك النهائي يف املكان وبالسعر املناسب باإلضافة إىل خدمات ما بعد البيع
  .للتسويق سوف نذكر أمهها من خالل هذا املطلب

  مراحل تطور التسويق : أوال
تمع على اختالف تطوره وهي   :من املعروف أن هناك ثالثة أنشطة رئيسية يف ا

 .اإلنتاج، التوزيع، االستهالك -
فإن ممارسة وظيفة التسويق كانت  لذلك" التوزيع"إن ممارسة النشاط التسويقي يقع يف النشاط الثاين وهو

حمدودة يف ظل العصور القدمية واليت كان فيها اإلنتاج ال يكفي الحتياجات األشخاص حيث كان التوزيع يتم بشكل 
حمدود جدا ورمبا ينعدم، مث تطور التسويق تبعا للنشاط االقتصادي فيما بعد، وعموما فإنه ميكن التمييز بني أربعة 

  :2مث أربعة فلسفات رئيسية تبنتها املنشآت املختلفة يف عملية التسويق وهيمراحل رئيسية ومن 
تمعات األوروبية : التوجيه باإلنتاج .1 وقد سادت هذه املرحلة يف بداية الثورة الصناعية يف أوروبا، حيث كانت ا

 عرض يف هذه املرحلةن يزيد على التعاين من نقص كبري من املعروض من السلع واخلدمات، وهذا يعين أن الطلب كا
 ؛لذا كان االهتمام مركزا على حتسني وزيادة اإلنتاج حينها

تمعات األوروبية، ورمبا يزيد : التوجيه بالمنتج .2 حيث زاد اإلنتاج يف هذه الفرتة لدرجة قد يكفي حاجات ا
تها الرتكيز على خصائص عن هذه احلاجة لذلك اجتهت املنشآت إىل حتقيق ميزة تنافسية نسبية يف هذه املرحلة مبحاول

 ؛املنتج وجودته على اعتبار أن املنتج اجليد يبيع نفسه

                                                             
  .12،13ص.، ص2007، عامل الكتب، القاهرة، التسويق السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيا االتصاالتفؤادة عبد املنعم البكري،  1
 .63، ص1997، القاهرة، ادئ وقرارات أساسيةالتسويق مبالسيد ناجي،  2
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 الطلب يف هذه املرحلة زاد اإلنتاج كما ونوعا، أي أن جانب العرض قد زاد مبعدل كبري يفوق: التوجيه بالبيع .3
ا لتصريفها، لذلك بدأ وهو ما أدى إىل تراكم كبري يف حجم املخزون السلعي من املنتجات وهو ما تطلب جمهودا كبري 

 ؛االهتمام يف هذه املرحلة برجال البيع من حيث حتفيزهم وتدريبهم لتصريف هذا الكم الكبري من املخزون
حيث أظهرت املرحلة الثالثة من مراحل تطور التسويق أن االهتمام برجال البيع ليس كافيا : التوجيه بالتسويق .4

اخنفاض املبيعات (ا دعا املنشآت اإلنتاجية لدراسة أسباب هذه الظاهرة لتصريف البضاعة املوجودة باملخازن، وهو م
، واتضح الحقا وخالل هذه املرحلة أن السبب الرئيسي يتمثل يف أن إنتاج هذه السلع مت )وارتفاع معدالت املخزون

ودراستها قبل  بشكل ال يتماشى وحاجات العمالء، لذا فإن أهم مالمح تلك املرحلة هي االهتمام حباجات العمالء
ا يف السوق بسهولة ويسر وهو ما أدى إىل تبين املفهوم  اإلنتاج وذلك حىت تتمكن املنشآت من تصريف منتجا

 .احلديث للتسويق فيما بعد والذي ركز على إرضاء املستهلك
  تعريف التسويق: ثانيا

باينا واضحا يف تعريفات التسويق نظرا إن املتتبع للكتابات التسويقية سواء القدمية منها أو احلديثة جيد هناك ت
، وسوف حناول تقدمي بعض هذه التعريفات للتسويق لنتمكن إىل هذا املفهوم للزاوية اليت ينظر منها صاحب التعريف

  .من معرفة جوانبه األساسية وربط ذلك مبفهوم التسويق السياحي الحقا
 يط وتنفيذ وتكوين مفهوم والتسعريعملية ختط"تعرف التسويق على أنه : 1تعريف مجعية التسويق األمريكية .1

 ."والرتويج، والتوزيع لألفكار وسلع وخدمات من أجل خلق تبادالت حتقق غايات األفراد واملنظمات
التسويق هو تلك العملية االجتماعية اليت من خالهلا يستطيع األفراد : "PH.Kotler(2(تعريف كوتلر   .2

م و  م من خالل خلق وتبادل السلع واخلدمات والقيمة املقابلة هلاواجلماعات احلصول على احتياجا  "رغبا
يتكون التسويق من كافة األنشطة املصممة لتوليد : "3فيعطي تعريفا آخر يقول فيه) Stanton(أما ستانتون .3

 " وتسهيل أي عملية تبادل تستهدف إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية
  :نتج ما يليمن خالل هذه التعريفات ميكن أن نست

التسويق هو عبارة عن عملية أي انه جمموعة من األنشطة املكملة لبعضها البعض واملرتابطة معا وليس جمرد  -
 نشاط معني؛

تكوين املفهوم أي املنتج وخصائصه، التسعري (إن التسويق كنشاط يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي  -
ا املكونات الرئيسية للنشاط التسويقي خصوصا التسويق ، وميكن النظر إىل هذه العناص)الرتويج والتوزيع ر على أ

وهذه املكونات ضرورية  ياحي،السلعي، وإن كانت هذه املكونات تزداد مع التسويق اخلدمي ومنها التسويق الس
 لتحقيق األهداف التسويقية ومن مت أهداف املنشأة؛

                                                             
  .18، ص2005، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ التسويقرضوان حممود العمر،  1

2 Philipe. Kotler et B.Dubois, Marketing management, 11e edition Pearson education, Paris, 2004, P.12. 
 .21، ص2002، الطبعة األوىل، دار الفاروق للنشر والتوزيع، عمان، تسويق الخدمات هاين حامد الضمور، 3
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خلدمات ومنها بطبيعة احلال اخلدمات السياحية إن التسويق ال يهتم فقط بالسلع امللموسة وإمنا أيضا با -
 وكذلك األفكار؛

إن التبادل هو حمور النشاط التسويقي، وهو ما يعين وجود طرفني على األقل يف العملية التسويقية إلمتام  -
 :ايلعملية التبادل، فلو افرتضنا أن هذين الطرفني مها املنتج واملستهلك فإن شكل عالقة التبادل تكون مبسطة كالت

  عملية تبادل في اإلطار التسويقي ):1.2(شكل رقم 
  ومعلومات منتجات                                                 

  
  

  .19ص، 2000، اجلامعة املنصورة، القاهرة، التسويق الفعالطلعت أسعد عبد احلميد، : المصدر
 

تهلك باملنتجات واملعلومات، بينما املستهلك يزود أن املنتج يزود املس) 1.2(يتضح من خالل الشكل رقم 

  .علومات والقيم النقدية املطلوبةاملنتج بامل

إن التسويق يسعى إىل حتقيق أهداف حمددة سواء على مستوى األفراد أو املنظمات وهو ما يعين أن  -
تمع  .1التسويق يعد من األنشطة اهلادفة يف ا

  أهمية التسويق : ثالثا

 احلديث نظرا لزيادة حدة املنافسةلية التبادل اليت يركز عليها التسويق أكثر صعوبة يف العصر لقد أصبحت عم

ديدا  واالجتاه العام لتطبيق متطلبات املنظمة العاملية للتجارة، وهو ما ميثل فرصا تسويقية لبعض الشركات، بينما ميثل 

  :ومن هنا ميكن توضيح أمهية التسويق كما يلي 2.للبعض اآلخر

يعترب التسويق موجها لإلنتاج والوظائف األخرى يف املشروع، فعلى : أهمية التسويق على مستوى المنشأة .1
أساس دراسة السوق ومعرفة رغبات املستهلك أو املشرتي يتم ختطيط العملية اإلنتاجية والعمليات األخرى، وبعد 

املنتجات إىل األسواق وتقدمي اخلدمات الالزمة إكمال العملية اإلنتاجية تبدأ مهمة التسويق مرة أخرى يف تصريف 
  ؛للمشرتي بعد عملية البيع

تمع من خالل مايلي: أهمية التسويق على مستوى المجتمع .2   :تتضح لنا أمهية التسويق على مستوى ا

                                                             
  .32، ص1999، دار القلم للنشر والتوزيع، ديب، أساسيات وإدارة التسويقمتيم حافظ أبو مجعة،  1
 .27، ص2000، جامعة املنصورة، املنصورة، التسويق الفعالطلعت أسعد عبد احلميد،  2

ومعلومات أموال المستهلك المنتج  
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ازدياد أعداد وكمية وقيمة املنتجات املتداولة واملسوقة من طرف املنشآت اإلنتاجية واليت تشبع رغبات  -
لفة لألنواع املختلفة من املستهلكني وتشمل هذه املنتجات السلع امللموسة وغري امللموسة كاخلدمات مثل خدمات خمت

 ؛التامني والبنوك واخلدمات السياحية
يوفر عدد معترب من مناصب الشغل وذلك من خالل القوى العاملة يف املنشآت التسويقية ووكاالت البيع   -

يع والشراء وترويج املبيعات وإدارة املنتجات والعالقات العامة واإلعالن وحبوث التسويق وتلك اليت تعمل يف جمال الب
والتوزيع وشؤون محاية املستهلك يف املنشآت الصناعية واخلدمية وكذلك املنشآت املتخصصة يف بعض األنشطة 

تضحت بشكل جيد أمهية التسويق يف التسويقية السابقة، فإذا أضفنا إىل ذلك األجور واملرتبات هلذه القوى العاملة ال
تمع  ؛ا

أدى التخصص واتساع األسواق العاملية إىل زيادة مركز التجارة العاملية وظهرت أمهية التسويق الدويل  -
ا  ؛ملواجهة القوى الشرائية اجلديدة وإشباع حاجا

اجات األفراد للتسويق دور هام يف رفع مستوى معيشة األفراد، فالتسويق يعمل على التعرف على ح  -
واكتشافها مث إشباع هذه احلاجات عن طريق توجيه اإلنتاج لتوفري السلع واخلدمات باملواصفات واخلصائص اليت تقابل 
هذه االحتياجات، فاخرتاعات عديدة مثل املعدات واألدوات االلكرتونية احلديثة نشأت بناءا على دراسة 

أنشطة املنشآت إىل إنتاج السلع اليت تشبع هذه احلاجات ومن مث االحتياجات الكامنة لألفراد وقد وجه التسويق 
  .يساهم يف التقدم االقتصادي للمجتمع

  :1يعمل التسويق على إجياد وحتقيق أربع منافع للمستهلك وهي: أهمية التسويق على مستوى المستهلك .3
ذا النوع من املنفعة توفري السلع واخلدمات يف الوق :المنفعة الزمنية × ت والزمن املناسب وتقليص يقصد 

الفرتة الزمنية لتحقيق االتصال بني املنتج واملشرتي أو املستهلك وذلك بتخزينه أو تنظيمه لعملية اإلنتاج من وقت 
اخنفاض الطلب على املنتج إىل وقت ازدياد الطلب عليه وبالتايل ميكن إشباع حاجات املشرتي من السلعة أو اخلدمة 

كثري من الشركات على مستوى العامل قد يزيد إنتاجها بشكل زائد يف موسم معني مثل يف الزمن املناسب، فال
الشركات اليت تنتج املياه الغازية لذلك فإن التسويق من خالل وظائف النقل والتخزين وحتمل املخاطر حيقق املنافع 

 ؛الزمنية للمستهلك
ه املشرتي أو املستهلك وبني مكان وجود أو يربط التسويق بني املكان الذي يتواجد في :المنفعة المكانية ×

ا طلب  إنتاج السلع واخلدمات من خالل القيام بالوظائف التسويقية املختلفة من أجل نقلها من األماكن اليت ليس 
فعلى سبيل املثال فإن املصنع الذي ينشأ يف منطقة زراعية لتعبئة . عليها إىل األماكن اليت يزداد فيها هذا الطلب

جات الزراعية املختلفة يكون الطلب على منتجاته يف تلك املنطقة منخفض، بينما يزداد الطلب يف مناطق املنت
حضارية أخرى، فيقوم التسويق بدوره لتسهيل عملية نقل هذه السلع من أماكن إنتاجها حيث الطلب منخفض إىل 

                                                             
 .27،30ص.، صمرجع سبق ذكرهاحلميد،  طلعت أسعد عبد 1
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ا يستهلكها كل دول وكذلك فإن شركة تويوتا مقرها الرئيسي يف ا. أماكن زيادة الطلب عليها ليابان غري أن منتجا
وبذلك فإن التسويق من خالل وظائف النقل والتخزين وحتمل املخاطر يسعى لسد هذه الفجوة بني . العامل تقريبا

 ؛املنتج واملستهلك وهو ما حيقق املنافع املكانية للمجتمع ككل
ا بالشخص الذي حيو  :منفعة الحيازة × زها أو يستخدمها، حيث أن التسويق ترتبط منفعة السلعة وفائد

يعمل على نقل ملكية السلعة من املنتج أو البائع إىل شخص آخر هو املشرتي أو املستهلك وذلك من خالل 
إجراءات معينة ترتبط بالتعاقد والبيع وبذلك تنتقل املنفعة إىل صاحب حيازة السلعة أو الشخص املستخدم للخدمة 

 ؛لي أو البائعبعد أن كانت لدى املالك األص
حيقق التسويق منفعتني متبادلتني يف وقت واحد فبالنسبة ملستهلك اخلدمة أو السلعة  :المنفعة المتبادلة ×

فإنه يقوم على شرح مواصفات ومزايا السلع واخلدمات له وبذلك حيقق للمستهلك منفعة العلم واملعرفة بالسلع 
ويق حيقق له اإلملام باحتياجات ورغبات ومطالب املشرتين أو واخلدمات، أما بالنسبة للمنتج أو البائع فإن التس

  .املستهلكني للسلع مما يساعد على إنتاج السلع واخلدمات املالئمة هلم وتطويرها وتعديلها بصفة مستمرة
  أهداف التسويق: رابعا

يف السوق وميكن  تعمل املنشآت جاهدة على حتقيق مجلة من األهداف وأمهها الربح، النمو واالستقرار والبقاء

  :لوظيفة التسويق أن تساعد يف حتقيق هذه األهداف وبالتايل ميكننا أن نوضح أمهية التسويق يف النقاط التالية

ساهم املفهوم احلديث للتسويق يف الرتكيز على املنتج أو اإلنتاج بل وعلى السوق واملستهلك من خالل الرتكيز  .1
 :1وهي Cs4و Ps4على ما يسمى 

 ).place(، التوزيع)promotion(، الرتويج)price(، السعر)product(املنتج -
 )cost to the costomer(، التكلفة بالنسبة للعميل)costomer value(القيمة للعميل -

  ).communication(، االتصال)convenience(املالئمة

ل ملشاكله، وتزويده أكثر وعيا، كما تسعى إىل إجياد حلو ) املستهلك(األنشطة التسويقية جتعل املشرتي  .2
باملعلومات اليت متكنه من اختاذ قرارات الشراء، أو تعامل يتسم بالعقالنية والنضج مبا حيقق له أكرب منفعة مقابل ما 

 ؛يدفعه من مال للحصول على مبتغاه
 الشخصي، اإلعالن، التغليف، النقلالتسويق يوفر العديد من املهن والوظائف من خالل عملية البيع   .3
زين، حبوث التسويق، تطوير املنتجات، جتارة اجلملة والتجزئة، وهلذا فإن معرفة األفراد بالتسويق ومهاراته يعترب التخ

 ؛رصيدا فرديا ذا قيمة جلميع األفراد ويف معظم املهن والوظائف

                                                             
 .35، ص2006، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األسس العلمية للتسويق الحديث مدخل شاملمحيد الطائي، حممود الصميدعي،  1
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دف البقاء والنالتسويق ضروري لألعمال واالقتصاد، فهو يساعد منظمات األعمال على  .4 ا   موبيع منتجا
فالتسويق يسمح للمنشأة من تقدمي ما يشبع حاجات ورغبات الزبائن املختلفة واملتغرية وبالتايل يساعد املنشأة على 

 1؛أرباح جديدة ومستمرة
العملية التسويقية تعزز وتزيد من الوعي االستهالكي، أي يقوم التسويق بتوجيه وترشيد سلوك املستهلكني اجتاه  .5

كما متكنهم العملية التسويقية من التنبه للممارسات غري األخالقية وغري القانونية كالغش   السلع واخلدمات املختلفة
 ؛واخلداع الذي متارسه بعض اجلهات

م  يةمسؤولية التسويق يف حتقيق الرفاه  .6 تمع، ويساهم يف رفع املستوى املعيشي لألفراد والوصول  للزبائن وا
ية وبناء الثقة والعالقات التعاونية من خالل املعاملة واالحرتام اجليد بني الزبائن إىل درجات عالية من الرفاهية االقتصاد

 ؛وتبين املسؤولية االجتماعية واالعتبارات األخالقية عند ختطيط وتنفيذ األنشطة التسويقية املختلفة
تمع . اومما يعزز أمهية التسويق الرتابط القائم بني أهدافه وأهداف التنمية االقتصادية وغايا .7 ذلك ألن إنتاج ا

من السلع واخلدمات قد يزيد بشكل مطلق إال أن هذه املنتجات قد ال تكون مناسبة أو ال تقدم يف الوقت واملكان 
والكيفية اليت حتقق اإلشباع املنشود وعلى ذاك فإن التسويق هو الذي يضمن انسياب هذا اإلنتاج إىل املستهلك 

 ؛ه املعيشيوبالشكل الذي حيقق رفع مستوا
تمع اكما ينظر للتسويق أنه حلقة الوصل بني  .8 فيه واألسواق اليت ختدمها، إذ تقوم إدارة  لقائمةإدارة املنظمة وا

تمع من السلع واخلدمات  التسويق بتزويد اإلدارات األخرى يف املنظمة باملعلومات والدراسات لبيان حاجة ا
رسم السياسات وحتديد مقادير اإلنتاج الالزمة، اجلودة املطلوبة، التصاميم وتستطيع املنظمة على ضوء هذه املعلومات 

  2 .املرغوبة، أوقات العرض املالئمة واألسعار املقبولة

  أساسيات التسويق السياحي: المطلب الثاني
سوف نتناول من خالل هذا املطلب تعريف التسويق السياحي واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، كما نتعرف 

  :لى الفرق بني التسويق السلعي والتسويق السياحي كما يليع
  تعريف التسويق السياحي: أوال

  :هناك عدة تعاريف للتسويق السياحي ميكن ذكر أمهها كما يلي
يقصد بالتسويق السياحي النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به املنظمات واملنشآت السياحية داخل الدولة  .1

دف تنمية احلركة السياحية الدولية القادمة وخارجها للتعرف على األ سواق السياحية احلالية واملرتقبة والتأثري فيها 
 :ويكون ذلك عن طريق. 3منها

                                                             
 جستري، جامعة أمحد بوقرة بومرداس رسالة ما، دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية -الخدمات السياحية وأثرها على سلوك المستهلكبرجني أمين،  1

  . 31ص ،2009
 .32، صنفس المرجع 2
 15، صمرجع سبق ذكره ،فؤادة عبد املنعم البكري 3
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 التواجد الدائم يف األسواق السياحية العاملية واإلقليمية؛ -
 حية؛حضور املعارض احمللية واإلقليمية والدولية يف حماولة لوضع البالد على خريطة العامل السيا -
وإقامة الندوات وتصميم وإخراج املطبوعات وتسليط األضواء  ،املتخصصة بكافة أشكاهلا عقد املؤمترات -

 على السياحة ودورها وأمهيتها؛
 نشر املراكز واهليئات السياحية احلكومية وغري احلكومية املختلفة يف عواصم الدول األخرى؛ -
 .ملنشآت الفندقية والسياحيةمشاركة شركات الطريان ووكالء السفر والسياحة وا -

التسويق السياحي هو التنفيذ العلمي واملنسق لسياسة األعمال من قبل املشاريع السياحية سواء كانت عامة أو  .2
خاصة أو على مستوى حملي أو إقليمي أو وطين أو عاملي، لغرض حتقيق اإلشباع حلاجات جمموعة من املستهلكني 

 1؛احملددين ومبا حيقق عائدا مالئما
التسويق السياحي هو ما جتريه املؤسسات الرمسية وغري الرمسية واملشروعات السياحية من تطوير منظم ومنسق   .3

للسياسات على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل لتحقيق أقصى درجة من إشباع رغبات جمموعات معينة من 
 2.مع ربح مناسب) السائحني(املستهلكني

التسويق السياحي يقوم على إقناع السائح أو العميل بأمهية  نستخلص أنة ومن خالل التعاريف السابق

وجاذبية املنتج السياحي أو املنطقة السياحية وعلى تكييف العرض السياحي مع الطلب السياحي إلشباع حاجات 

  .ورغبات السائحني

صه ومتطلباته حيتم على ويتميز التسويق السياحي عن التسويق العام يف أن التسويق للمنتج السياحي خبصائ

  .القائمني بالتسويق السياحي يف األسواق املختلفة مراعاة هذه اخلصائص واملتطلبات

والتسويق الناجح يف الدول املتقدمة واجلاذبة للسياحة هو من أبرز وأهم األسباب الرئيسية يف اإلقبال على 

  .السياحة وجناح هذا النشاط وانتشاره يف تلك الدول

قول أن هدف الشركات السياحية من التسويق السياحي هو احلصول على ربح وعائد مادي من وميكننا ال

م، أما األجهزة الرمسية فهي  م ومتطلبا م ورغبا ذه العملية وربط املنتج السياحي بالسائحني وحاجا خالل القيام 

ذه العملية لتقدمي املنتج السياحي والبالد أفضل تقدمي كمهمة قوم ية ودور رئيسي هدفه النهائي زيادة الدخل تقوم 

القومي وتشجيع االستثمار السياحي وحتقيق التنمية السياحية ومن مث التنمية االقتصادية عن طريق زيادة معدالت منو 

  .3وبالتايل منو القطاعات االقتصادية األخرى املرتبطة بالقطاع السياحي السياحة

                                                             
 .11، ص2002، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، تسويق الخدمات السياحيةسراب إلياس وآخرون،  1
 .18، ص1994 القاهرة، ، جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق،حة الدوليةالسياصالح عبد الوهاب،  2
  .16، صمرجع سبق ذكرهفؤادة عبد املنعم البكري، ،  3
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  :1األساسية التالية عناصرالإن التسويق السياحي احلديث يقوم على 

ا أن يكون السائح هو سيد املوقف، وميثل العنصر الذي تدور حوله  ):السائح(التوجيه بالعميل .1 ويقصد 
قرارات املنظمة السياحية إلشباع حاجاته وحتقيق رغباته واالستحواذ على رضاه، وهو ما يعين أن تقدم املنظمات 

دف حتقيق إشباع أفضل لتلك الرغباتالسياحية يف بلد ما منتجا سياحيا يت  .ماشى ورغبات هذا السائح 
احية، وهو ما يستدعي السي شأةطة النهاية لكل أنشطة املنإن التوجيه بالسائح أو العميل هو نقطة البداية ونق

تظمة للسائحني ملنقبل اختاذ القرارات املختلفة، فتنظيم الرحالت غري ا) السائحني(بدراسة رغبات عمالئها شأةقيام املن
ا تتوافق مع رغبات الكثري من  شأةقد تكلف املن السياحية مبالغ مالية أكرب مقارنة بالرحالت املنتظمة، إال أ

  السائحني من حيث الوقت وظروف السفر وغريها، وهو ما يعين اختاذ هذا القرار اعتمادا على التوجه بالسائح؛
ال السياحي على حتقيق معدالت رحبية عالية  حيث حترص منشآت األعمال: التوجيه باألرباح .2 يف ا

وذلك رغبة منها يف حتقيق معدالت منو مناسبة هلا من خالل أعمال التوسع والتطوير ولكن التوجيه باألرباح هنا ال 
 .يعين حتقيق األرباح على حساب رضاء السائح، بل جيب أن يتماشى هذا العنصر مع العنصر السابق

األعمال السياحية النظر إىل الربح يف األجل الطويل وليس يف األجل القصري وهو  شآتمنإن هذا يقتضي من 
ما ينعكس بدوره على أسعار اخلدمات اليت تقدمها هذه املنظمات وذلك رغبة منها يف احلفاظ على عالقة جيدة 

إن . قبل هؤالء السائحنيعلى تكرار جتربة الزيارة مرة أخرى من  ان السائحني، وهو ما ينعكس إجياببعمالئها م
  :التوجيه باألرباح يتضمن يف طياته  بعض العناصر واملزايا سواء للمنظمة أو السائح أو االثنني معا وهي

 األعمال السياحية أو البلد املضيف والسائحني؛ شآتاحلفاظ على عالقة جيدة بني من -
 إمكانية إعادة جتربة الزيارة من قبل السائح؛ -
 والسائحني؛ شآتإىل حد ما بني هذه املن لوالءخلق نوع من ا -
 أسعار غري مرتفعة أو غري مبالغ فيها للخدمات أو املنتجات السياحية بوجه عام؛ -
 مستوى مرتفع جلودة املنتج السياحي؛ -
 .رضاء السائحني على جتربة الزيارة أو عن املنتج السياحي بوجه عام -
بان توحيد اجلهود املبذولة يف اجتاه معني لتحقيق هدف إن مبدأ التنسيق والتكامل يتطل :التنسيق والتكامل .3

أو على  نشاةوتوزيع األدوار على مستوى امليقتضيان ويتطلبان تقسيم  السياحية، كما شأةقبل املن أو أهداف معينة من
 .السياحية بوجه عام بشكل مينع ازدواجية وعدم تعارض هذه األدوار شآتمستوى املن

ضرورة الل ميكن تطبيقهما على السوق السياحي ككل يف دولة ما وهو ما يعين بإن مبدأ التنسيق والتكام
ال السياحي شآتأو املن شأةة وليس فقط على مستوى املنتطبيق هذين املبدأين على مستوى الدول   . اليت تعمل يف ا

                                                             
  .13، صمرجع سبق ذكرهمتيم حافظ أبو مجعة،  1
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 املسئولني عن بنيو فمثال فإن عدم التنسيق والتكامل بني املسئولني عن ترويج معرض سياحي يف بلد خارجي 
  .حتديد أسعار الدخول أو حتديد مكان إقامته رمبا يضر بسمعة اجلهة املنظمة أو بالدولة اليت ينتمي إليها هذا املعرض

  أهداف التسويق السياحي: ثانيا
يلعب التسويق السياحي دورا هاما يف اقتصاديات الدول النامية منها واملتقدمة على وجه السواء، السيما تلك 

ول اليت تتمتع مبقومات سياحية طبيعية جتعلها مناطق جذب للسائحني، ولقد زاد االهتمام بالتسويق السياحي مع الد
ذا  تزايد حدة املنافسة بني الدول السياحية جلذب أكرب عدد ممكن من السائحني إليها من اخلارج، كما زاد االهتمام 

وعموما . ودة باألسواق السياحية وحىت على مستوى البلد الواحدالنوع من املعرفة نظرا لتعدد أنواع السياحة املوج
  :ميكن إجياز أهم أهداف التسويق السياحي يف عدد من النقاط يتمثل أمهها فيما يلي

أو البلد املراد التسويق له مما يسهل تدفق السائحني  شأةصل وواضح لدى السائحني عن املنخلق تصور مف .1
 ؛1إليه

 ؛2العميل أو السائح لصاحل املنتج السياحي املسوق له إحداث تغيريات يف سلوك .2
يلعب التسويق السياحي دورا هاما يف منو وتطوير وتوسيع منشآت األعمال يف جمال السياحة وهو ما  .3

 يساعد يف دفع حركة التنمية على مستوى الدولة؛
مما يساعد أو ) ائحنياملنشآت السياحية، الس( يساهم التسويق السياحي يف إشباع رغبات طريف التبادل .4

 حيقق منافع مادية ومعنوية للطرفني؛
 يؤثر التسويق السياحي تأثريا إجيابيا على الرفاهية االقتصادية للمجتمع من خالل عملية التبادل؛ .5
 )سياحة داخلية(دى أفراد للمجتمع يساهم التسويق السياحي يف زيادة درجة الوعي واملعرفة الثقافية ل .6

تمعات)سياحة خارجية( ولدى السائح األجنيب  .، وهو ما يعين التأثري اإلجيايب للتسويق السياحي على ثقافة ا
وتتحقق هذه األهداف عن طريق أنشطة التسويق السياحي املختلفة اليت قد تشمل على تسويق 

ج بل مهمة ، أو تسويق اخلدمات ولذا فإن أنشطة التسويق ليست فقط اإلعالن عن املنت)الصناعة التقليدية(السلع
واليت تشمل تطوير وتنويع املنتج الذي حيوز على رضا املستهلكني من السائحني . التسويق أمشل وأوسع من ذلك

  .وإجراء األحباث التسويقية وعرض املنتج والتسعري والدعاية يف مكان البيع أو مكان تواجد السائحني
  الفرق بين التسويق السلعي والتسويق السياحي: ثالثا

ال التسويقي ركزت على من امل ؤكد أن االهتمام األكرب من الكتابات والبحوث والدراسات املختلفة يف ا
اجلانب السلعي مقارنة باجلانب اخلدمي ومنها بطبيعة احلال التسويق السياحي، غري انه من اجلدير بالذكر أن تسويق 

خلدمات عموما من مصدر هام للدخل القومي للدول اخلدمات قد القى اهتماما واسعا يف احلقبة األخرية ملا متثله ا

                                                             
  .11، صمرجع سبق ذكرهسراب إلياس وآخرون،  1
  .17، ص، مرجع سبق ذكره فؤادة عبد املنعم البكري، 2
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 2010مليار دوالر سنة  664وتريليونات  3 بلغت الصادرات اخلدمية العاملية حوايل حيث.على اختالف تقدمها
وإذا كان املنتج اخلدمي بوجه عام قد القى اهتمام كبري يف ، 1مليار دوالر لصادرات السياحة والسفر 919من بينها 
خرية من الزمن فإن املنتج السياحي قد استحوذ على النصيب األكرب من هذا االهتمام نظرا ألمهية صناعة احلقبة األ

وقد تبلور هذا االهتمام يف اجتاهني خمتلفني إحدامها على املستوى األكادميي . املختلفة السياحة يف اقتصاديات الدول
ال السياحي، واآلخر على من خالل تزايد الكتابات والبحوث وإصدار العديد من النش رات واإلحصاءات يف ا

ال السياحي وتنظيم عملها من خالل القوانني ذات  املستوى املهين من خالل تزايد وتنوع املؤسسات العاملة يف ا
ذا اجلانب ال باإلضافة إىل تزايد درجة التعاون الدويل فيما يتعلق  ذا ا   .الصلة 

ت بني تسويق السلعة أو ما يسمى بالتسويق السلعي والتسويق السياحي، إال وعلى الرغم من وجود اختالفا
أن هناك بعض أوجه الشبه بينهما، وعموما تنبع االختالفات بني التسويق السلعي والتسويق السياحي من االختالف 

بني املنتج السلعي وفيما يلي بعض االختالفات . 2بني السلعة امللموسة من ناحية واملنتج السياحي من ناحية أخرى
 :كالتايل) 1.2(واملنتج السياحي واليت نوضحها من خالل اجلدول رقم 

  االختالفات بين المنتج السلعي والمنتج السياحي: )1.2(جدول رقم

  المنتج السياحي  المنتج السلعي

  غري ملموس  ملموس -1

  يوجد فارق زمين بني إنتاجه واستهالكه  -2
  )خاصية االنفصال(

  وقت استهالكهإنتاجه يتم يف 
  )خاصية التالزم(

  غري قابل للتخزين  قابل للتخزين -3

  غري قابل للتنميط  قابل للتنميط -4

  صعوبة وضع معايري للجودة  إمكانية وضع معايري للحكم على جودته -5

  مستوى اجلودة مرتبط مبن يقدمه  مستوى اجلودة غري مرتبط مبن يقدمه -6

 23ص، 1992، جامعة حلوان، القاهرة، ق السياحيأصول التسويصربي عبد السميع حسني، : المصدر

 
الني كما  ونظرا لالختالفات السابقة بني املنتج السلعي واملنتج السياحي خيتلف التسويق تبعا لذلك يف كال ا
ال السياحي، وهو ما قد جيعل التسويق السياحي  ال السلعي ختتلف عن مثيلتها يف ا أن املشاكل التسويقية يف ا

ختتلف عن التسويق السلعي يف معاجلة  تتعقيدا من مثيله السلعي، كما أنه يتطلب سياسات وإسرتاتيجيا أكثر
  .املشاكل الناجتة عن اختالف السلعة عن املنتج السياحي

                                                             
1 www.mamdouhec maktoob.com le 23/04/2011 

 .25-21-ص-، ص1992، جامعة حلوان، كلية السياحة والفنادق، القاهرة، أصول التسويق السياحيصربي عبد السميع حسني،  2
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واجلدير بالذكر أن املنتج السياحي ال يعين انه منتج خدمي فقط وال يرتبط مبنتجات سلعية أخرى مكملة له،  
بق ذكره فإن التسويق السلعي خيتلف عن التسويق السياحي يف عدد من النقاط ميكن إجيازها فيما ويف ضوء ما س

  :1يلي
صعوبة ترويج املنتج السياحي مقارنة باملنتج السلعي الذي يتم الرتكيز فيه على الشكل واملذاق أو  .1

 اخلصائص امللموسة بوجه عام؛
 لعي؛صعوبة تسعري املنتج السياحي مقارنة باملنتج الس .2
التسويق السلعي حيقق منفعة احليازة للسلعة املادية بصورة مباشرة مبجرد انتقاله من املنتج أو البائع إىل  .3

ن املنتج السياحي ال خيضع حليازة ال حيقق هذا النوع من املنفعة أل املستهلك، أما بالنسبة للتسويق السياحي فإنه
ائية مق ابل ما يدفعه من مال كثمن له ولكن ميكن أن يستخدمها ويستمتع شخص معني بذاته وال ينتقل إليه بصورة 

 ا أكثر من شخص يف وقت واحد، ولذلك خيتلف التسويق يف كلتا احلالتني؛
ضرورة تواجد السائح وانتقاله إىل املكان الذي ينتج فيه املنتج السياحي وهو ما يؤكد على وجود عالقة  .4

هلكيها يف حالة التسويق السياحي، وهو ما ال يعد ضروريا يف حالة التسويق مباشرة بني مقدم اخلدمة السياحية ومست
 السلعي؛
تسويق السلع املادية امللموسة حيقق منفعة زمنية نتيجة لطبيعة هذه السلع حيث ميكن القيام جبهود تسويقية  .5

ن املنتج السلعي ميكن إنتاجه لسلع مت إنتاجها فعال وموجودة يف املخازن أو لسلع سوف يتم إنتاجها يف املستقبل أي أ
يف وقت خيتلف عن وقت استهالكه حيث أنه قابل للتخزين وعلى العكس فإن التسويق السياحي ال يتحقق معه 

 منفعة زمنية نظرا ألن إنتاج املنتج السياحي مرتبط باستهالكه يف نفس الوقت وعدم قابليته للتخزين؛
جودة املنتج السياحي وقدرته على إشباع حاجات السائح  يف حالة التسويق السياحي فإن مستوى أداء أو .6
اخل، يف حني أنه يف ..نقلالثرية، شركات األواقع املطارات، املفنادق، كال شآتلى مستوى أداء العديد من املنيتوقف ع

ا على إشباع حاجات املستهلكني يتوقف على خصائصها إىل  حالة التسويق السلعي فإن مستوى أداء السلعة وقدر
 حد كبري؛
يتصف جانب العرض يف املنتج السياحي بعدم املرونة إىل حد ما خصوصا يف األجل القصري وهو ما يعين  .7

أن التوسع يف تطوير هذا اجلانب يف حالة التسويق السياحي يعد أمرا صعبا السيما يف األجل القصري، بينما يعد األمر 
 . لذي يعتمد عليه التسويق السلعيسهال يف حالة الرغبة يف التوسع أو زيادة العرض ا

  الخدمات السياحية: المطلب الثالث
  مفهوم الخدمة: أوال

  :مفهوم اخلدمة البد من التمهيد ملا يصطلح عليه أسم املنتج كما يلي إىل تطرققبل ال

                                                             
  .26، صمرجع سبق ذكرهصربي عبد السميع حسني،   1
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هو كل ما ميكن عرضه يف السوق ويشبع حاجة ويليب رغبة وقد يكون املنتج سلع "حسب كوتلر فإن املنتج  ×

 1"دية، خدمات، أفراد، منظمات، أفكارما
خليط من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة وجمموعة من املنافع املادية وغري "ويعرف املنتج أيضا على أنه  ×

دف إىل إشباع حاجات ورغبات املستهلك  2"املادية اليت 
طلح اخلدمة واليت عرفتها نالحظ من خالل التعريفني السابقني أن مصطلح املنتج مركب ويشمل يف معناه مص

ا منتجات غري ملموسة يتم تبادهلا مباشرة من املنتج إىل املستهلك، وال يتم نقلها أو " اجلمعية األمريكية للتسويق بأ
ختزينها وهي تقريبا تفىن بسرعة، وهي أيضا النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباطها بسلعة 

  3"معينة
ا غري  يالحظ من هذا التعريف أن اجلمعية األمريكية للتسويق قد ركزت على خصائص اخلدمة من حيث كو

  .ملموسة وال يتم نقلها أو ختزينها، كما أن هذا التعريف ال مييز بصورة كافية بني السلعة واخلدمة
ا "Kotler"أما كوتلر للطرف اآلخر أي نشاط أو إجناز أو منفعة يقدمها طرف ما " 4:فقد عرفها على أ

وتكون أساسا غري ملموسة وال ينتج عنها أي ملكية، وأن إنتاجها أو تقدميها يكون مرتبط أو غري مرتبط مبنتج مادي 
 "ملموس

ا  ا أو متصلة بشيء مادي وقد تكون قابلة " كما تعرف على أ عبارة عن منفعة مدركة باحلواس قائمة حبد ذا
  . 5"يف الغالب غري ملموسة للتبادل وال يرتتب عليها ملكية وهي

  :ومن التعريفات السابقة للخدمة منيز اخلصائص التالية للخدمة
 تكون اخلدمة يف الغالب غري مادية أو غري ملموسة؛ -
 قد ترتبط مبنتوج ملموس، وقد ال ترتبط؛ -
 .ال ميكن متلك اخلدمة أو نقلها أو ختزينها وإمنا ميكن االستفادة من عرضها -

ظم املنتجات حتتوي على جانبني، اجلانب امللموس واجلانب غري امللموس، وزيادة أحد ومن املالحظ أن مع

  .اجلانبني على اآلخر يؤدي إىل تصنيف املنتجات إىل سلع أو خدمات

  6:إىل أن هناك أربعة أنواع من العروض ميكن تقدميها) Kotler(ويف هذا الصدد يشري كوتلر

 وال يرافق املنتج أي خدمة؛، لحمثل الصابون، امل: موسة حبثهجات ملمنت .1

                                                             
1 Philipe Kotler, Bernard Dubois, Op.cit, P424. 

  .153، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، إستراتيجيات التسويقاوري، أمحد حممد فهمي الربزجني، نزار عبد احلميد الرب  2
  .226، ص2003، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، التسويق مفاهيم معاصرةنظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد،  3

4 Philip Kotler, Bernard Dubois, Op.cit, P463. 
  .192، صمرجع سبق ذكرهلطائي، أمحد الصميدعي، محيد ا 5

6  Philip Kotler, Bernard Dubois, op cit,  p466. 
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مثل املؤسسات املنتجة للسيارات تبيع السيارات وباإلضافة إليها : جات ملموسة مصحوبة خبدماتمنت .2
 تقدم الضمان وخدمات الصيانة والتصليح؛

فمثال خدمة النقل اجلوي تتكون أساسا من خدمة النقل وتتضمن : خدمات مصحوبة مبنتجات أخرى .3
الت، االستماع إىل الراديو، ومشاهدة التلفاز، باإلضافة إىل إمكانية منتجات إضافية كال طعام والشراب، اجلرائد، ا

 شراء بعض املنتجات بأسعار خارج الرسوم؛
يب النفساين، رعاية مثل مساعدة أو عمل احملامي خالل دفاعه عن املتهم، عالج الطب: اخلدمات البحتة .4
 .األطفال

  تصنيف الخدمات: ثانيا
التداخل والتنوع فيما بني اخلدمة والسلعة، فإن مزيدا من الفهم لطبيعة اخلدمة ميكن أن يتحقق من  بسبب

  :خالل استعراض تصنيفات اخلدمة كما يلي
 1:قسم هذا التصنيف إىل األنواع التاليةني: تصنيف الخدمات حسب الطبيعة .1
  :وهي كالتايل: حسب نوع السوق أو حسب املستفيد ×
 واخلدمات الصحية تقدم إلشباع حاجات شخصية صرفة مثل اخلدمات السياحية، :خدمات استهالكية -

 ؛وخدمات احلالقة والتجميلالنقل، االتصال، 
تقدم إلشباع حاجات منظمات األعمال كما هو احلال يف االستشارات اإلدارية : خدمات األعمال -

  .واخلدمات املالية واحملاسبية
  :ايلوهي كالت: حسب درجة كثافة قوة العمل ×
  ومن أمثلتها خدمات الرتبية ورعاية األطفال وخدمات البناء؛: خدمات تعتمد على قوة عمل كثيفة -
ومن أمثلتها خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية : خدمات تعتمد على املستلزمات واملعدات املادية -

  .وخدمات النقل العام وخدمات الصرف اآليل
  :وتقسم إىل اآليت): داملستفي( حسب درجة االتصال بالعميل ×
مثل خدمات احملامي، خدمات النقل وخدمات الرعاية الصحية : خدمات ذات اتصال الشخصي عايل -

 الشخصية املباشرة وغريها؛
 التسوق عرب االنرتنيت؛: مثل خدمات الصراف اآليل: خدمات ذات اتصال شخصي منخفض -
  .جبات السريعة وخدمات املسرحمثل خدمات مطاعم الو : معتدل/ خدمات ذات اتصال شخصي متوسط -
  :وهي كاآليت: حسب اخلربة املطلوبة يف أداء اخلدمة ×
  مثل خدمات األطباء واحملامني واملستشارين اإلداريني، الصناعيني؛: خدمات مهنية -

                                                             
 .194، صمرجع سبق ذكرهمحيد الطائي، حممود الصميدعي،  1
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  .مثل خدمات حراسة العمارات ومواقف السيارات، واحلدائق: خدمات غري مهنية -
ف يعتمد على اعتبار اخلدمة مبثابة عملية موجهة حسب هذا التصني: تصنيف الخدمات حسب الوجهة .2

 1:اآليت
خدمة موجهة إىل املستفيد لشخص طبيعي ومن أمثلتها خدمات الطبيب املوجهة : خدمات معاجلة الناس ×

  إىل املريض شخصيا؛
خدمات موجهة للممتلكات املادية مثل صيانة السيارة أو املسكن، أو أي : خدمات معاجلة املمتلكات ×

 مادي واألمر ال يتطلب مشاركة املستفيد بشكل مباشر من اجل تقدمي اخلدمة؛شيء 
وهي تتضمن جمموعة من اخلدمات املؤلفة أو أعمال غري حمسوسة موجهة إىل عقول : خدمات املثري العقلي  ×

م ومن أمثلتها، خدمات اإلذاعة والتلفزيون، االنرتنيت وغريها   .املستفيدين أو أذها
  2:صنف اخلدمات حسب معيار وجهة النظر التسويقية إىل صنفني وهناك من قسم أو

 اخل؛...النقل، احلالقة: حيصل عليها الزبون بشكل سهل مثل: خدمات سهلة املنال ×
 .مثل استئجار بعض األشخاص حلماية وحراسة بعض الشخصيات اهلامة: خدمات خاصة  ×

ائما تقسيما قاطعا وحمددا بل رمبا تكون ومما سبق ميكن القول أن تصنيف أو تقسيم اخلدمات هذا ليس د
  .األنواع متداخلة مع بعضها، وذلك حسب طبيعة العمل والشخص الذي يتلقى أو الذي يقوم بتقدمي اخلدمة

  عموميات عن الخدمات السياحية: ثالثا
 عتربة واليتمالستهالكية قد شهد زيادات من املالحظ يف أيامنا هذه أن االجتاه إىل تقليل اإلنفاق على السلع ا

قابلها زيادة يف اإلنفاق على جوانب أخرى يف احلياة العادية اليت تأخذ صفة اخلدمات املختلفة وعلى رأسها ت
تمعات أصبحت  3.اخلدمات السياحية كالفنادق، املطاعم وغريها من اخلدمات فاإلجازات السنوية يف معظم ا

حيث  زءا مناسبا من دخوهلم إلنفاقها على السفر والسياحة،صصون جاد تكون إجبارية ومعظم األفراد خيمسألة تك
أخد االهتمام بتوفري اخلدمات السياحية يف معظم الدول يأخذ منحى متزايد من أجل االستفادة من اإليرادات املرتتبة 

  .عن تقدمي هذه اخلدمات السياحية
ا  :تعريف الخدمات السياحية  .1 ا منتجات "تعرف اخلدمات السياحية على أ غري ملموسة يتم التعامل 

دف أساسا إىل إشباع حاجات ورغبات املستهلك وتساهم يف توفري جانب كبري من الراحة  يف أسواق معينة 
تمع  4".واالطمئنان والرعاية، كما حتقق نوعا من االستقرار االقتصادي سواء على مستوى الفرد أو على مستوى ا

                                                             
  .197ص مرجع سبق ذكرهمحيد الطائي، حممود الصميدعي،  ، 1
 .72، صمرجع سبق ذكرهبرجني أمين،  2
  .154، ص2007حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -التسويق الفندقي -التسويق السياحي، طارق عبد الفتاح الشريعي 3
 .155ص ،نفس المرجع 4
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جمموعة من األعمال والنشاطات توفر للسياح الراحة "ا كما تعرف اخلدمات السياحية على أ -
والتسهيالت عند شراء واستهالك املنتجات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيدا عن 

  1"مكان سكنهم األصلي
تم"كما ميكن القول أن اخلدمات السياحية هي  - بتقدمي املكونات  مزيج من العناصر املادية واملعنوية اليت 

مهة جمموعة من األساسية للعرض السياحي، بغرض إشباع حاجات ورغبات املستهلك يف امليدان السياحي مبسا
 .2النقل، اإلطعام، اإليواء، األنشطة الثقافية، األمن مثل العناصر أو اجلهات

دمات السياحية عملية ومن خالل التعاريف السابقة للخدمات السياحية ميكن القول أن عملية تقدمي اخل
  :صعبة وذلك لألسباب التالية

العتبارات عملية إنتاج اخلدمات ترتبط مباشرة مبقدم أو القائم على تقدمي اخلدمة للمستهلك  -
خدمات النقل ( خدمية خمتلفة وكبرية مثل منشآتتاجها وتصريفها يتم من طرف كما أن إن). السائح(النهائي

 ؛خدمات اإلطعام، وكاالت السفر واملواصالت، اخلدمات الفندقية،
 كاالت السفرو (سياحية  شآتالرحلة السياحية تشارك منيف عملية تقدمي اخلدمات السياحية أو خالل  -
يف تقدمي تلك العملية واليت تشكل مع بعضها ...) املستشفيات، االتصاالت(غري سياحية  ومنشآت...) الفنادق

 .خالل الرحلة السياحيةاخلدمات الواجب استهالكها من طرف السائح 
إن اخلدمات السياحية متثل عملية طويلة ومتتابعة حيث : تقديم الخدمات السياحية) مراحل(عمليات  .2

أن عملية االستهالك تتطلب تتابعا معينا وحمددا عند استخدام أو استهالك اخلدمات السياحية، وهناك عموما ثالثة 
ا اخلدمات السياحية ميكن ذكرها   :فيما يلي مراحل متر 

عمليات توفري وإنتاج اخلدمات والسلع السياحية مبا يوفر ظروف مالئمة ومرحية للسائح حيث ميكنه  -
 االختيار حبرية اخلدمات املختلفة حسب متطلباته واهتماماته وقدراته املالية؛

دف تأم  - ا  ني اجلو والوسط عمليات إجياد وإمتام البنية التحتية الالزمة للسياحة وحتسني نوعيتها وجود
 والوسائل املالئمة من اجل استغالل واستهالك املنتجات أو اخلدمات السياحية املتاحة بسهولة؛

عمليات تعريف وتقدمي اخلدمات السياحية اليت بواسطتها يسهل على السائح بل وحيفزه على الشراء  -
  .واالستهالك املباشر للمنتجات السياحية

ا ويف اآلونة األخرية ومع تطور  النشاط السياحي حدثت تغريات إجيابية يف تقدمي اخلدمات السياحية وجود
  3:وكان سببها
 االستخدام الواسع للتكنولوجيا واملنجزات العلمية املتطورة؛ -

                                                             
 .39، ص1999، ر جمدالوي، الطبعة األوىل، عمان، دامختارات من االقتصاد السياحيمروان السكر،  1
 .80، صمرجع سبق ذكرهبرجني أمين،  2
 .81، صنفس المرجع 3
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التغريات اليت طرأت على طاقم العمل السياحي من حيث التدريب والتجربة واخلربة يف تقدمي اخلدمات  -
 السياحية؛
بني الدول السياحية يف السوق السياحي والذي بدوره دفع اخلدمات السياحية إىل اشتداد املنافسة  -

  .مستويات عالية من الكفاءة والنوعية
 :تتميز اخلدمات السياحية بعدة خصائص نوردها يف النقاط التالية :خصائص الخدمات السياحية .3
ادية يكون من املستحيل تذوقها أو موسة وغري ملمأي أن اخلدمات السياحية غري  :ملموسةالمعنوية أو غير  ×

 رؤيتها أو حتسسها قبل شراءها وهذه اخلاصية تضع بعض القيود أمام عملية التسويق إذ يصعب توضيح اخلدمة كما
كما يصعب شرحها وتوضيحها يف املعارض ،1يتعذر على املسوق أن يضع سعرا ميثل القيمة احلقيقية هلذه اخلدمات

  ومن مت فإن قرار شراء اخلدمة يكون أصعب من قرار شراء السلعة؛.  حمالت التجزئةالتجارية وال ميكن عرضها يف
ا درجة االرتباط بني اخلدمة والشخص الذي يتوىل تقدميها حيث ال ميكن  :التالزمية وعدم االنفصال × ونعين 

ية، كما تشري خاصية فصل اخلدمات عن بائعها، فنقول أن درجة الرتابط أعلى يف اخلدمات قياسا إىل السلع املاد
التالزمية إىل وجود عالقة مباشرة بني اخلدمة السياحية واملستفيد أو السائح، حيث يتطلب حضور املستفيد من 

 اخلدمة السياحية عند تقدميها؛
أي يكون من املستحيل وضع منط معني للخدمات السياحية حبيث ال ميكن تقدمي  ):عدم التشابه(التغاير ×

وسوف يكون هناك اختالف يف اجلودة حىت لو افرتضنا . 2ل مرة أو من طرف جهات خمتلفةاخلدمة نفسها يف ك
  تطابق اخلصائص املادية للخدمة السياحية املقدمة؛

ال أمام التبديل والتغيري بني اخلدمات الفرعية وبني البلدان السياحية املختلفة، كإبدال  إن هذه اخلاصية تفتح ا
ائي فندق بفندق آخر حىت ولو ك انا من نفس التصنيف سوف ينتج عنه جتربة خمتلفة وينتج عنه منتج سياحي 

كما أن التجربة قد ختتلف أيضا يف نفس الفندق أو نفس املنتج باختالف حجم الغرف وموقعها واألفراد . خمتلف
  3.املقدمني للخدمة والذين ختتلف خدمتهم من وقت آلخر وحسب النفسية واملزاجية

أي أن اخلدمات ال ميكن ختزينها مثل املنتجات املادية األخرى وعلى سبيل املثال ال  :ء والتالشيقابلية الفنا ×
ميكن ختزين املقاعد الفارغة يف رحلة جوية حبيث تعترب هذه املقاعد الفارغة طاقة مهدورة وفرص استثمار ضائعة ألنه 

لفندق قد خيسر الكثري يوميا عند  عدم ورود ال ميكن إلغاء رحلة ما بسبب عدم اكتمال املقاعد كما أن صاحب ا
 النزالء إىل غرف أعدت هلم؛

وهي مشكلة كبرية تواجه مقدمو اخلدمات السياحية، فالعديد من الشركات السياحية : صعوبة قياس الجودة  ×
ا للسياح وكل منها يعتقد أن ما يقدمه هو األحسن واألنسب، ولكن ما هو املعيار وراء هذا ا إلدعاء؟ تقدم خدما

                                                             
 .157، صمرجع سبق ذكرهق عبد الفتاح الشريعي، طار  1
  .27، صمرجع سبق ذكرهإلياس سراب وآخرون،  2
  .20، ص2005، دار وائل للنشر، عمان، مدخل سلوكي: التسويق السياحيحممد عبيدات،  3
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من خدمة فندق آخر ملعايري ال يأبه هلا عميل آخر وحىت العميل نفسه قد  لأفضلعميل قد يعترب خدمة فندق ما فا
يصعب عليه احلكم على خدمات مطعم معني إال بعد التجربة من جهة ومقارنة هذه اخلدمة مع خدمة أخرى مماثلة 

 ؛1ملطعم ثان من جهة أخرى
) الذروة(ط السياحي باملومسية يف العمل، حيث يزداد العمل يف أشهر معينةحيث يتصف النشا: الموسمية  ×

 وينخفض يف أشهر أخرى؛
 -يف جانب الطلب فإن الطلب على اخلدمات السياحية يتميز مبرونة عالية اجتاه املتغريات االقتصادية :المرونة  ×

كانت بدرجة أقل، أما يف جانب العرض فإن   البيئية وغريها وحىت بالنسبة ألسعار اخلدمات السياحية وإن -السياسية
 اخلدمات السياحية متتاز باخنفاض املرونة وخاصة على املدى املتوسط والقصري؛

حيث أن اخلدمات السياحية ليست واحدة منفردة بل تتألف من عدد من اخلدمات الفرعية  :التكامل ×
تضمنة  تكمل بعضها البعض كما أن التقصري التكاملية، حيث أن إنتاج اخلدمة الكلية وجودة هذه اخلدمات امل

  .2واإلمهال يف إحدى هذه اخلدمات قد يقلل من قيمة املنتج النهائي يف السوق السياحي
أن هناك اختالف بني السلعة املادية واخلدمة بوجه عام  نستخلصاه يف هذا املبحث نمن خالل ما ذكر 

كل منهما وهذا ما أدى إىل وجود تباين بني تسويق واخلدمة السياحية بوجه خاص من حيث  مكونات وخصائص  
السلع املادية واخلدمات السياحية، وبالتايل فإن العناصر املكونة للمزيج التسويقي السلعي ختتلف هي أيضا عن 

سوق السلع وسوق اخلدمات  عناصر املزيج التسويقي السياحي، كما أن السوق السياحي خمتلف عن كل من
من عمليات كثرية بعضها خدمي واآلخر سلعي، ومن  زيجبل هي م واحدة ا ليست خدمةة يف جمموعهفالسياح

خالل املبحث املوايل سوف نتناول عناصر املزيج التسويقي السياحي ونتعرف على السوق السياحي مبختلف أنواعه 
 .وخصائصه

  

  

  

  

  

 
                                                             

  .158، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد الفتاح الشريعي،  1
 .20، صمرجع سبق ذكرهحممد عبيدات،  2
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  المزيج التسويقي السياحي: المبحث الثاني

ل على مفهوم التسويق بشكل عام والتسويق السياحي بشكل خاص باإلضافة بعد أن تعرفنا يف املبحث األو 
إىل اخلدمات السياحية وخصائصها، البد علينا أن نتعرف اآلن مما يتكون التسويق السياحي من خالل استعراض 

السوق  املزيج التسويقي السياحي، ونظرا لتعدد عناصره فسوف نتطرق إىل مكوناته بشكل عام مث يتم الرتكيز على
  . العرض السياحييف األخري نتناول الطلب و السياحي ملا له من أمهية كبرية يف عملية التسويق السياحي و 

  عناصر المزيج التسويقي السياحي: المطلب األول

أو  يتكون املزيج التسويقي السياحي من عدة عناصر، واجلدير بالذكر أنه ال توجد توليفة أو تشكيلة معيارية
أو الدول السياحية، حيث ختتلف عناصر املزيج التسويقي  شآتاالعتماد عليها واختيارها من قبل مجيع املن ثابتة ميكن

اإلمكانيات السياحية اليت متلكها تلك من دولة إىل أخرى حسب املقومات و السياحي وأمهية كل عنصر من عناصره 
أن تعتمد عليه الدولة السياحية اليت تريد تسويق يلي عناصر املزيج التسويقي السياحي الذي ميكن  الدولة، ويف ما

  .منتجها السياحي جلدب السائحني إليها

  المنتج السياحي: أوال

املنتج السياحي ميثل العنصر األول من عناصر املزيج التسويقي السياحي، وهو خليط من الظروف 
باإلضافة إىل اخلدمات ) احلضارية أو الثريةالدينية، ( واملقومات البشرية) اجلغرافية، البيئية، املناخية(الطبيعية

، فاملنتج السياحي هو جمموعة من ...)النقل، الفنادق، املطاعم( والتسهيالت السياحية مثل املرافق العامة األساسية 
العناصر اليت تتواجد يف الدولة فتكون مبثابة مصادر جدب سياحية هامة يعتمد عليها يف إثارة الطلب السياحي 

  .1اخلارجي

وتتميز اخلدمات السياحية اليت تعترب من العناصر املكونة للمنتج السياحي بعدة خصائص كنا قد تطرقنا إليها 
يف املبحث األول، حيث يؤدي فهم وإدراك هذه اخلصائص إىل تفعيل و تنشيط العملية التسويقية للمنتج السياحي 

ا املنتج السياحي كمابشكل عام، ويكفي أن نضيف إىل ذلك بعض اخلصائص اليت يتمي   :يلي ز 

ه العناصر يساعد على إعداد ذحيث أن معرفة طبيعة وخصائص ه :االعتماد على العناصر الطبيعية والبشرية .1
وتوفري اخلدمات السياحية اليت تتوافق مع رغبات وقدرات السائحني وبالتايل إمكانية وضع برنامج سياحي يتالءم مع 

 ؛ملرجوةتلك الرغبات وحيقق األهداف ا

                                                             
   .21، ص2008، الرياض، تسويق سياحيلعامة للتعليم الفين و التدريب املهين، املؤسسة ا  1
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ه الصعوبة من كون العناصر الطبيعية أو عوامل اجلدب ذتنشأ ه: صعوبة التحكم في المنتج السياحي .2
ن اهللا أوجدها يف دولة معينة دون السياحي اليت تعتمد على املقومات الطبيعية ال ميكن التحكم فيها أو تغيريها أل

ا ال ختضع لتحكم البشر، ولكن اخلدمات الس ا ختضع لرجال أخرى، لذلك فإ ياحية ميكن التحكم فيها أل
م على إنتاج اخلدمات السياحية وتصميم الربامج املختلفة اليت تتفق مع رغبات وميول  التخطيط السياحي وقدر

  :السائحني، ويعتمد تشكيل املنتج السياحي املالئم والواجب التسويق له على عدد من املطالب أمهها

 السياحي بالدولة يوضح ما مت استغالله منها وما مل يستغل بعد؛ عمل مسح شامل لعناصر اجلدب -

ح حجم الطلب املتوقع من حيث عدد السائحني أو إمجايل يدراسة كمية للسوق السياحي املستهدف توض -
 ؛الليايل السياحية

ياحة تصنيف السائحني تبعا للهدف من الزيارة، فالسياحة الرتفيهية ختتلف عن السياحة األثرية وعن الس  -
  .لك من األمناط السياحيةذإىل غري  العالجية

  التنشيط السياحي: ثانيا
ميثل التنشيط السياحي العنصر الثاين من عناصر املزيج التسويقي السياحي، ويقصد به تلك اجلهود اليت تبدل 

لة وإبرازها أمام يف خمتلف وسائل اإلعالم واالتصاالت السمعية والبصرية والشخصية لتوضيح الصورة السياحية للدو 
املختلفة كامللصقات  تنشيطوسائل ال لك باستخدام، وذ1املستهلكني السياحيني املرتقبني وجدب انتباههم لزيارة الدولة

الت  اإلذاعاتوالنشرات الدعائية املتعددة باإلضافة إىل وسائل اإلعالن املسموعة يف  املختلفة واملقروءة يف ا
واملرئية يف التلفزيون والسينما وغريها، هذا باإلضافة إىل االعتماد على العالقات العامة والصحف اليومية واألسبوعية 

املتعاملني السياحيني، وتسمى الدعاية شخصي بني رجال التسويق السياحي و باعتبارها وسيلة فعالة لالتصال ال
هلام كوظيفة من وظائف التسويق واإلعالن والعالقات العامة باملركب التنشيطي للسياحة، فالتنشيط يلعب دوره ا

السياحي يف تنشيط احلركة السياحية والتأثري يف سلوك ودوافع السائحني لزيارة منطقة أو دولة معينة، وتؤثر دراسة 
السوق السياحي املصدر للسائحني ودراسة املنتج السياحي يف اختيار خطط وبرامج التنشيط السياحي اليت تضعها 

ملبيعات السياحية واستقطاب أكرب عدد ممكن من السائحني، ويعتمد التنشيط السياحي الدولة من أجل تنشيط ا
  :2باإلضافة إىل وسائله الرئيسية على عدد من الوسائل والعوامل األخرى أمهها

 تنويع الربامج السياحية لكي تشمل خدمات و أمناط سياحية جديدة؛ -
 ب السياحي؛تنمية مناطق سياحية جديدة اليت متتاز بعناصر اجلد  -

                                                             
  .33، ص 1997، القاهرة، أصول التسويق السياحيصربي عبد السميع،  1
  .34، صنفس المرجع  2
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التسويقية لغزو األسواق و الربامج السياحية و االعتماد على األساليب العلمية يف اختيار السياسات  -
 السياحية؛
 عقد املؤمترات والندوات يف الدول األخرى من طرف املسئولني عن التنشيط السياحي اخلارجي؛ -
 السياحية؛ تبسيط اإلجراءات املختلفة املرتبطة بقدوم السائحني إىل الدولة -
  .رفع مستوى اخلدمات السياحية اليت تقدم يف الدولة بشكل عام -

  .وسوف نتطرق بالتفصيل إىل أدوات التنشيط السياحي يف املطلب الثالث من املبحث الثالث
  العنصر البشري: ثالثا

، فالعمالة يف كل مراحله املختلفة دور حوله النشاط السياحيينصر البشري العنصر الرئيسي الذي يعترب الع
دف من أهداف السياحية ال تقل أمهية عن أي عنصر من عناصر العملية التسويقية األخرى، فهو يف حد ذاته ه

 ة ومتنوعة وعلى خمتلف املستوياتن تنمية الثروة البشرية تتطلب جهودا تدريبية كبري إلك فذالتنمية السياحية، ل
لسياحية مثل خدمات الفنادق وشركات السياحة والسفر التخصصات، فالعنصر البشري يقوم بكافة اخلدمات او 

وشركات النقل السياحي واملرشدين السياحيني وحمالت بيع التذكارات، مما يتطلب من القائمني على النشاط 
ذا العنصر اإلنتاجي اهلام و اإلشراف على تنميته وتدريبه بصفة دائمة  السياحي أن يركزوا جهودهم على االهتمام 

من أجل استغالله يف حالة اختيار العاملني يف القطاع السياحي ككل وكذلك العاملني يف جمال التسويق  ومستمرة
السياحي استنادا إىل أمهية االختيار يف هذا النشاط على وجه اخلصوص ملا يتطلبه من مهارات وقدرات وخربات معينة 

  .ال تتوفر لعدد كبري من العاملني يف النشاط السياحي
  السوق السياحي: رابعا

أحد منافذ التوزيع اليت تعتمد عليها الدول السياحية يف بيع ) الدول املصدرة للسائحني(يعترب السوق السياحي 
ا السياحية فيها، لذلك فبراجمها  ا جهاز التسويق إو خدما ن دراسة هذا السوق تعترب من املهام الرئيسية اليت يقوم 

وق ومدى إمكانية  تنمية الطلب السياحي فيه، كما تتضمن دراسة السوق السياحي للتعرف على حجم هذا الس
تمع هذا السوق والتقسيمات  السياحي املوقع اجلغرايف له ومدى قربه أو بعده عن الدولة وإجراء الدراسة السكانية 

دف وضع اخلطط التسويقية وبدل اجل ،السنه من حيث الدخل واملهنة واجلنس و الرئيسية ل هود التسويقية اليت وذلك 
او  االجتماعيةختلفة وفقا للمستويات الثقافية و تالءم الشرائح السوقية امل ، كذلك تتضمن دراسة 1املهنية اخلاصة 

ا الشركات و  السوق التعرف على الدور أو املكاتب السياحية الرمسية باخلارج والتوسع املرتقب يف املهام اليت تقوم 
ة التسويقية اليت تتالءم مع هذا التوسع احملتمل فيه، باإلضافة إىل حتليل نصيب الدولة حجم هذا السوق لوضع اخلط

ا السوق السياحي للتعرف على العوامل املختلفة املؤثرة يف ذلك وحتديد منافذ البيع أو توزيع الربامج السياحية ذن هم
ا وتوجيه اجلمعيات امثل النقابات العمالية املهنية و املوجودة يف هذه األسواق  ملختلفة وذلك لسهولة االتصال 

                                                             
  .48، ص1989، مكتبة مدبويل، القاهرة، التسويق السياحي مدخل  اقتصادي متكاملحمسن أمحد اخلضريي،  1
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دف والندوات و  األنشطة التسويقية هلا من خالل عقد املؤمترات اللقاءات يف الدول املختلفة مع تلك اجلهات 
تنشيط حركة املبيعات السياحية يف الدول املصدرة للسائحني و إبرام التعاقدات مع ممثلي الشرائح السوقية املختلفة 

ألفواج السياحية املختلفة، ونظرا ألمهية دراسة السوق السياحي يف وضع اخلطط التسويقية سوف نتناوله الستقدام ا
  .بالدراسة يف املطلب الثاين من هذا املبحث

  بحوث التسويق: خامسا
تدخل حبوث التسويق كعنصر مشرتك مع باقي العناصر األخرى للمزيج التسويقي السياحي، حيث أن حبوث 

حول مشكلة أو ظاهرة تسويقية تقوم جبمع وتسجيل وحتليل البيانات ) املوضوعية(تلك البحوث املنظمةالتسويق هي 
السياحية وحتويها إىل معلومات تسويقية يف شكل تقارير وتوصيات ملتخذي القرارات التسويقية حبيث تساعد على 

  1.زيادة فاعلية هذه القرارات
ا حيتاج إىل حبوث التسويق اليت تتفرع إىل حبوث الدوافع وحبوث فاكتشاف طبيعة األسواق السياحية وإمكاني ا

املستهلكني اليت تتناول السائح من وجهة النظر الشخصية واالجتماعية كالعمر واجلنس والثقافة واملؤثرات اليت حترك 
ت اليت تواجهه أثناء ت والعقباا إىل جانب التعرف ودراسة املشكالذاملختلفة من الرحلة السياحية، ه دوافعه ورغباته

دف ختطيط وترشيد سياسات التسويق السياحي مبا حيقق تلك الدوافع والرغبات وجتنب ذه ه الزيارة السياحية 
  . املشكالت اليت تعرتض سبيل احلركة السياحية

اإلعالن إىل جانب ع يف ميادين كثرية مثل الدعاية و ا النوع من البحوث على نطاق واسذوقد استخدم ه
ة ويق كفرع رئيسي للتعرف على حجم الطلب السياحي املتوقع والعوامل املؤثر فيه لوضع اخلطوط العريضة لتهيئالتس

ا الطلب، كما جيب أن تشمل حبوث التسويق إىل جانب حبوث ذملقابلة ه زمةالوإعداد الطاقات واإلمكانيات ال
دف تشخيص املشكالت اإلدارية ت السياحيت واهليئاآالدراسة التحليلية للمنشالدوافع أو حبوث املستهلكني   ة 

التنظيمية فيها واملؤثرة على جهودها التسويقية يف اخلارج ووضع احللول الالزمة هلا، كذلك إخضاع العناصر األساسية و 
الدراسة امليدانية لتحديد مدى االستفادة منها ودورها يف النشاط للتحليل و ) الطبيعية، البشرية(حيللمنتج السيا

سياحي ومستوى اخلدمات والتسهيالت السياحية املقدمة وإمكانية تطويرها وتنميتها مبا يتالءم مع حاجات ورغبات ال
الشرائح السياحية املختلفة، كل هذه اجلهود سوف تساعد على وضع خطط تسويقية تتالءم مع اإلمكانيات 

يل الوصول إىل األهداف املوضوعة من طرف الدولة السياحية املتوفرة لدى الدولة وحتقق إشباع رغبات السائحني وبالتا
  .السياحية

  

  

                                                             
  .35، ص2005، الدار اجلامعية، القاهرة، )أساليب القياس و التحليل واختبار الفروض(بحوث التسويقبد الرمحن إدريس، ثابت ع  1 
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  التسعير السياحي: سادسا
يف العمل السياحي وعنصر هام من عناصر املزيج  ؤثرةأحد العمليات امل) د األسعارحتدي(يعد التسعري السياحي

السائحني بشكل كبري  اراتالتسويقي السياحي ملا له من تأثري على احلركة السياحية بشكل مباشر، حيث تتأثر قر 
ات السائح ن سلوك وقرار إلك فذتضمنه من خدمات متاحة لمبقدار التكلفة املادية للرحلة أو الربنامج السياحي وما ي

ا وسيلة تسويقية فعالة ومؤثرة يف تنشيط الطلب ، ه اخلدماتذترتبط دائما بتسعرية ه فاألسعار املناسبة يف حد ذا
ا كلما   السياحي عدد كبري من شرائح السوق السياحي كلما كانت أكثر فعالية  تناول ومقدرةكانت يف محيث أ

تم باألسعار بشكل خاص، وال يغيب عن األذهان أن بعض الدول أو  وإجيابية يف األسواق املصدرة للسائحني واليت 
تم جبودة املنتج السياح ا أيضا  م بني السعر املناسب ي حيث تواءاألسواق السياحية إىل جانب اهتمامها بالسعر فإ

ه احلالة بالسعر األمثل وهو السعر املناسب الذي ميكن به بيع ذ، ويسمى السعر يف هزمة يف نفس الوقتالو اجلودة ال
أكرب عدد ممكن من الربامج السياحية، وختتلف األسعار احملددة من سوق سياحي إىل أخر حسب عدد من العوامل 

  :1ن أمههااملتحكمة يف حتديدها وم

حيث متيل أسعار الربامج  اجتاهات السياسة التسويقية لتنشيط احلركة السياحية من منطقة أو دولة معينة، .1
ن إليت تتميز حبركة سياحية منتظمة فا اهلدف، أما يف الدول األخرى اذاالخنفاض تبعا هل السياحية يف هذه احلالة إىل

ا ال  ؛تسري يف االجتاه السليب أسعار وحدات املنتج السياحي املعروضة 

املستوى االقتصادي واالجتماعي السائد يف دول السوق السياحي يفرض هو األخر منطا معينا من أمناط  .2
 ؛التسعري السياحي

  .مومسية احلركة السياحية حيث تؤثر هذه املومسية يف استخدام أسلوب معني لتسعري اخلدمات السياحية .3

  السوق السياحي: المطلب الثاني

و سوق بصفة عامة أحد العناصر الرئيسية يف العملية التسويقية حىت أنه ميكن القول أن هدف التسويق هال
 ة اليت تعمل على تطوره وتقدمها اهلدف يصبح التسويق جمردا من عناصره األساسيذ، وبدون حتقيق هإجياد األسواق

ن الغايات اهلامة اليت يسعى إىل حتقيقها ن التعرف على األسواق وتشخيصها وفتح أسواق جديدة يعترب مإلك فذل
  .السياحي التسويق

  

  

                                                             
  .37، صمرجع سبق ذكرهصربي عبد السميع،   1
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  تعريف السوق السياحي: أوال
ي ميكن تعريفه على ذوال قبل التطرق إىل تعريف السوق السياحي البد من التعرف على السوق بصفة عامة

ال الذي تتفاعل "  :أنه ال ليشمل العامل  ذفيه قوى العرض والطلب وقد يتسع ها    1"كله يف بعض األحيان ا ا
بادل السلع البائعني باملشرتين من أجل حتقيق ت لتقاءااملكان الذي يتم فيه "ق على انه كما يعرف السو 

  ."ؤثرة يف قرارات الشراء أو البيعلك من عوامل مذواخلدمات وما يرتبط ب

عة مادية ملموسة أو خدمة جمموع املعامالت اليت تتم حول منتج معني قد يكون سل"ويعين لفظ السوق أيضا 
  .2"غري ملموسة كالسياحة

مكان التقاء الطلب السياحي بالعرض السياحي "ي يعين ذطرق إىل تعريف السوق السياحي والواآلن ميكننا الت
  ."سواء يف الدول املصدرة للسائحني أو الدول املستوردة هلم 

  :3 مكانني خمتلفني ومهاالطلب السياحي بالعرض السياحي يتم يف التقاءلك أن ذومعىن  

ه اخلدمات ذبائعي ه يف الدول املصدرة للسائحني حيث يلتقي املشرتين للخدمة السياحية مع: المكان األول
ا أو   أو وكالئهم من الدول املستقبلة هلم من خالل العمليات التسويقية والتنشيطية السياحية اليت يقومون 

السائحني أنفسهم أو الشركات والوكاالت السياحية يف ل املبيعات السياحية و تم بني رجاالتعاقدات السياحية اليت ت
  .ا السوق يف هذه احلالة بالسوق السياحي اخلارجيذاألخرى، ويسمى هالدول 

 شآتاملن مع )السائحني(للسائحني حيث يلتقي أيضا املشرتين ) املستقبلة(الدول املستوردة  يف: المكان الثاني
اليت متثل العرض السياحي من خالل اخلدمات السياحية اليت تقدمها للسائحني يف خمتلف املناطق  السياحية املختلفة

ذا الشكل السوق السياحي الداخلي   .من الدولة السياحية، ويسمى السوق 

ه على السوق السياحي اخلارجي باعتبار أننا بصدد دراسة التسويق السياحي ذوسوف نركز يف دراستنا ه
  :التسويق للسياحة اخلارجية، وينقسم السوق السياحي إىل شرائح خمتلفة تبعا لعدد من العوامل أمههااخلارجي أو 

حبيث  ،تشكل الدول املتجاورة املصدرة للسائحني واليت تقع يف منطقة معينة شرائح سوقية: الموقع الجغرافي .1
فمثال تتميز دول أمريكا الالتينية  ه الشرائح بصفات معينة ختتلف عن الشرائح األخرى،ذكل شرحية من ه  تتميز

ا عن الشرائح األخرى  ة، كما تتصف دول اخلليج العريب بصفات وخصائص تتميز  بصفات وخصائص متشا
 ؛وهكذا

                                                             
  .65، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد الفتاح الشريعي،  1
  .30، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   2
  .31، صنفس المرجع  3
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يعمل املستوى االجتماعي يف الدول املختلفة على تكوين شرائح سياحية تبعا لكل  :الطبقة االجتماعية .2
الغنية تشكل معا شرحية سوقية تتميز باجتاهات الطلب السياحي إىل خدمات مستوى أو طبقة اجتماعية، فالطبقات 

سياحية مبستوى معني مثل السفر بالدرجة األوىل يف الطائرات واإلقامة يف فنادق اخلمس جنوم وغريها من اخلدمات 
 تتالءم وتتوافق مع مطالبها اليتشرحية سوقية أخرى هلا خصائصها و  السياحية املتميزة، والطبقات املتوسطة هي أيضا

 ؛مستواها االجتماعي وهكذا وصوال إىل الطبقات الدنيا ذات الدخل احملدود واليت تشكل شرحية سوقية أخرى

تمع تتكون يف األسواق السياحية أيضا شرائح أخرى ترتبط باملستوى الث: المستوى الثقافي .3 قايف ألفراد ا
طهم مع بعضهم عوامل ثقافية معينة مثل طبقة األطباء، ين تربذه الشرائح من السائحني الذحيث تتشكل ه

اخل وكذلك من هم على درجات متوسطة أو منخفضة من الثقافة العامة يكونون معا ...املهندسني، أساتذة اجلامعات
 ؛شرائح سوقية معينة

ف من ين ميارسون خمتلف أمناط السياحة شرائح سوقية تبعا للهدذيشكل السائحون ال: الهدف من الرحلة .4
فاملسافرون للسياحة األثرية أو ) شرائح(قيامهم بالزيارة، ففي األسواق السياحية املصدرة جيتمع السائحون يف مجاعات

م وكذلك املسافرون بغرض الرتفيه و  اجتاهات شخصية معينةارخيية تربط بينهم خصائص فكرية و الت االستجمام فإ
رتفيهية ويشكلون شرحية معينة، أما الراغبني يف السياحة العالجية يبحثون عن الراحة واهلدوء وممارسة األنشطة ال

 ؛فيكونون أيضا شرحية أخرى وهكذا بالنسبة لباقي األمناط السياحية
 ينقسم السائحون يف األسواق السياحية إىل شرائح تبعا للسن حيث تشكل كل مرحلة :السن والجنس  .5
شرحية خاصة، كذلك بالنسبة للجنس فالرجال يشكلون ) خوخةمرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشي(عمرية

  1.النساء شرحية أخرىشرحية و 
  األنواع المختلفة لألسواق السياحية: ثانيا

  :2أمهها أنواع ةاحية إىل عدتنقسم األسواق السي
ئحني حيث ل املستوردة للساا النوع من األسواق السياحية بأمهية كبرية لدى الدو ذيتمتع ه: األسواق الرئيسية .1

األسواق  الدول، وبذلك حتظى هذه تلكالذي تعتمد عليه  ه األسواق املصدر الرئيسي للطلب السياحيذمتثل ه
والدول السياحية من حيث دراستها وتشرحيها وتركيز اجلهود التنشيطية  واملنشآتباهتمام رجال التسويق واملبيعات 

 ؛نهاعليها الستمرار حركة التدفقات السياحية القادمة م

تقل احلركة السياحية القادمة من هذه األسواق عن احلركة السياحية القادمة من األسواق : األسواق الثانوية .2
ا تلك األسواق لك مسيت باألسواق الثانوية تعبريا عن ذ، لالرئيسية حبيث ال حتتل نفس األمهية الكبرية اليت حتظى 

                                                             
  .150، صمرجع سبق ذكرهماهر عبد العزيز توفيق، ،   1
  .32، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة التعليم الفين والتدريب املهين،   2
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ا وال حتظى جبهود اخنفاض أمهيتها لدى الدول املستوردة للسائحني و  ال تعترب املصدر الرئيسي للحركة السياحية  
 ؛تسويقية كبرية

ا من بيع الربامج ذد يقص :األسواق النشطة .3 ه األسواق أن درجة فاعليتها كبرية وحجم التعاقدات اليت تتم 
واستجابة الطلب السياحي نة، السياحية للسائحني أو الشركات والوكاالت السياحية كبري أيضا خالل فرتة زمنية معي

ه األسواق لكل اجلهود التسويقية أو التنشيطية اليت تبدهلا األجهزة واهليئات املتخصصة، وتقاس درجة نشاط ذيف ه
  :السوق السياحي بعدد من العوامل أمهها

 حجم التعاقدات اليت تتم يف السوق السياحي سنويا؛ -
 درجة استجابة الطلب السياحي للجهود التسويقية؛ -
 ه األسواق يف فرتة زمنية معينة؛ذيف احلركة السياحية القادمة من همعدل الزيادة   -
  . ه األسواق وحجم نشاطهاذعدد الوكاالت والشركات السياحية املوجودة يف ه -

وهي األسواق اليت ال متثل يف الوقت احلايل مصدرا رئيسيا للطلب السياحي نتيجة لوجود : األسواق الكامنة .4
القتصادية، االجتماعية أو السياسية غري املالئمة يف هذه األسواق، ولكنها سوف تتحول إىل أسواق بعض الظروف ا

 ؛السياحةلعوامل غري املساعدة على السفر و فعالة ونشطة بزوال تلك األسباب وا

وهي األسواق اليت ميكن أن يصل فيها الطلب السياحي إىل أعلى مستوى ممكن نتيجة  :األسواق المحتملة .5
  .جيه اجلهود التسويقية إليها فكل جهد إضايف سيرتتب عليه زيادة يف الطلب السياحي من تلك األسواقتو 

ميكن القول أن الدقة يف تشريح السوق السياحي وحتديد احتياجات املستهلكني اللذين ميثلون  ذكره ومما سبق
رتفع من الدخل السياحي يفوق ما يتحقق الطلب السياحي متثيال دقيقا تبعا هلذه الشرائح تؤدي إىل حتقيق معدل م

 . معينة سوقية منه عند النظر إىل السوق السياحي ككل وبدون تقسيمه إىل شرائح

  دراسة السوق السياحي: ثالثا
ا الدولة السياحية سواء على مستوى األجهزة السياحي تعترب دراسة السوق  من أهم الدراسات اليت تقوم 
او الرمسية فيها أو املنظمات  ا السوق من حيث كونه سوق ذتلعب دور هام يف التعرف على ه الشركات السياحية أل

رئيسي أو ثانوي أو حمتمل إىل غري ذلك، هذا باإلضافة إىل أمهية تشريح السوق السياحي وفهم خصائصه وصفات  
اإلسرتاتيجية  كل شرحية من هذه الشرائح وحتديد وتشخيص املشكالت اليت تظهر يف األسواق املختلفة لوضع

  :1التسويقية املثلى ملواجهتها، وتتضمن هذه الدراسة اجلوانب التالية

                                                             
  .48، صمرجع سبق ذكرهصربي عبد السميع،   1
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تقوم دراسة السوق من الوجهة االقتصادية على حتليل وفهم  :الوضع االقتصادي في السوق السياحي .1
هه من طبيعة اقتصاديات الدول املختلفة اليت تعترب أسواق سياحية من حيث درجة القوة أو الضعف وما تواج

مشكالت تؤثر على حجم الطلب السياحي، كما ميكن اكتشاف إمكانية حتول بعض األسواق  السياحية من أسواق 
ثانوية إىل أسواق رئيسية مصدرة للسائحني، وتفيد هذه الدراسة يف فهم تقييم جدوى اجلهود التسويقية املوجهة إىل 

يقية حنو الدول املستقرة اقتصاديا، فكلما كانت احلالة دول السوق املختلفة حيث تعمل على توجيه اجلهود التسو 
 ؛االقتصادية للسوق السياحي منتعشة ومستقرة كلما كان الطلب السياحي نشطا ومتزايدا

م ذ يقصد: الخصائص االجتماعية للسوق .2 م، عادا ه اخلصائص طبيعة السائحني، أمناطهم، سلوكيا
م م املادية املؤثرة على اجتاههم حنو الطلب السياحي، فمعرفة هذه  املختلفة، الدوافع احملركة هلم ورغبا وإمكانيا
الفعالية التسويقية يف هذا السوق من خالل رسم اخلطط السياحية الناجحة اليت اخلصائص يعمل على حتقيق النجاح و 

ا األجهزة الرمسية للتسويق السياحي اخلارجي وشركات السياحة بالنسبة للربامج ال سياحية احلالية اليت تقدمها تقوم 
م وأهدافهم ال املختلفة تساعد  سياحيةللسوق السياحي أو الربامج احملتملة يف املستقبل، فدراسة السائحني برغبا

املخططني السياحيني على تصميم الربامج السياحية املالئمة ووضع السياسات التسويقية القادرة على تنشيط الطلب 
 ؛دول السياحيةعلى تلك الربامج يف ال

تساعد دراسة الوضع السياسي يف السوق السياحي على معرفة : الوضع السياسي في السوق السياحي .3
مدى توفر عامل األمن و اهلدوء به والبعد عن االضطرابات والعنصرية أو العسكرية أو الطائفية وغريها من الصراعات 

حتاد السوفييت وبعض الدول العربية كلبنان والعراق ويف املختلفة واليت حدثت يف بعض الدول مثل يوغوسالفيا واال
دف ا يف التسعينات من القرن املاضي، حيث  ه الدراسة إىل تركيز النشاط التسويقي على الدول ذه اجلزائر حبد ذا

ارسة النشاط ا االستقرار ميثل املناخ املالئم والبيئة السياسية املناسبة ملمذن هاليت تتمتع باالستقرار السياسي، أل
ا ذالسياحي يف أي دولة واليت ميكن أن تتحقق فيها أهداف اخلطة التسويقية بأكثر واقعية، أما الدول اليت ال تتمتع 

ا لفرتة حمددة واالكتفاء إاالستقرار ف ا لضماننه ميكن جتنب تركيز اجلهد التسويقي   جبهود تسويقية متواضعة 
 ؛ تعود ثانية إىل حالة اهلدوء واالستقرار السياسي من جديداستمرار التواجد السياحي فيها حىت

يعترب ظهور أسواق سياحية جديدة يف أي منطقة من العامل مصدرا : األسواق السياحية المنافسة .4
للمنافسة احلادة بالنسبة للبلد السياحي، وبالتايل تدخل دراسة األسواق السياحية املنافسة ضمن الدراسة العامة 

احي املصدر للسائحني نظرا لالرتباط الكبري بني اهلدف من الدراسة يف احلالتني، فالسوق املنافس ال يقل للسوق السي
أمهية عن األسواق األخرى املستهدفة ألن فهم ودراسة السوق املنافس من حيث التعرف على طبيعة املنتج السياحي 

يعتمد عليها سوف تساعد على وضع إسرتاتيجية والوسائل التنشيطية املستخدمة به والسياسات التسويقية اليت 
تسويقية مناسبة لزيادة نصيب الدولة من األسواق السياحية املصدرة للسائحني، كما تقوم على فهم نقاط القوة يف 
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السياسات التسويقية املناسبة واالستفادة منها يف وضع اإلجراءات الالزمة ملواجهتها، ويف املقابل أيضا اكتشاف نقاط 
  . 1عف لتجنبها واالبتعاد عنهاالض
  سياسات السوق السياحي: رابعا

دف  جمموعةخيضع السوق السياحي إىل  من السياسات اليت تضعها األجهزة املسئولة عن دراسته وحتليله 
حتقيق االستخدام األمثل ملختلف موارد الدولة السياحية املستقبلة للسائحني وانتهاج األسلوب التسويقي الذي يتفق 

ا املختلفة وطبيعة منتجها السياحي، وتنقسم هذه السياسات إىل األنواع التالية   :2مع ظروفها وإمكانيا

تقوم هذه السياسة على اعتبار أن السوق السياحي اخلارجي شرحية واحد اعتمادا على  :السياسة الموحدة .1
اء االهتمام الكايف للمستهلكني السياحيني عدم وجود اختالفات جوهرية بني الشرائح املختلفة املكونة له أو عدم إعط
م االجتماعية وأهدافهم السياحية، وب م وطبقا م ورغبا ن السياسة التسويقية يف هذه احلالة إذلك فمن حيث عادا

تكون واحدة بالنسبة لسوق معني بالذات، وتلجأ بعض الدول السياحية إىل إتباع هذه السياسة إذا كانت ال تتمتع 
ا تتميز باملزايا . خدمات سياحية متميزةمبقومات و  وعلى الرغم من نقاط الضعف اليت ترتبط بإتباع هذه السياسة إال أ

  :التالية

 حتقيق وفورات يف النشاط التسويقي نظرا العتمادها على أسلوب تنشيطي واحد جلميع الشرائح السوقية؛ -
 والتطوير والتكاليف اإلدارية؛ ختفيض تكلفة األنشطة التسويقية الثابتة مثل تكاليف البحث  -
عدم احلاجة إىل خرباء وخمتصني لوضع السياسات التسويقية السياحية املختلفة تبعا للشرائح السوقية  -
  .املختلفة

تعتمد هذه السياسة على تقسيم السوق السياحي إىل شرائح خمتلفة طبقا  ):التمييز(سياسة التشريح .2
بق، حيث تتميز كل شرحية خبصائص ومسات معينة ميكن اعتبارها أسواق لعوامل كثرية سبق ذكرها يف اجلزء السا

ا لذلك فإن األجهزة السياحية الرمسية وشركات السياحة تقوم بوضع سياسات تسويقية سعريه  سياحية قائمة بذا
دف إىل وبيعيه، وتعترب هذه السياسة عكس السياسة السابقة اليت تعتمد على الشرحية الواحدة، فهذه السياسة 

التأثري يف السوق بأساليب خمتلفة تبعا لكل شرحية على حذا، وتساعد هذه السياسة على فهم طبيعة كل سوق بشكل 
تفصيلي ودراسة مكوناته املتعددة األمر الذي يعمل على إثارة الدوافع املختلفة لدى املستهلكني السياحيني وبالتايل 

    .زيادة الطلب السياحي

                                                             
  .3، صمرجع سبق ذكرهناجي التوين،   1
  .33، صمرجع سبق ذكرهتدريب املهين، املؤسسة العامة للتعليم الفين و ال  2
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ا تتمثل يف التكلفة املرتفعة نتيجة استخدام عدة ذات اليت ترتبط من جانب السلبي أما ه السياسة فإ
وسجالت  ن كل سياسة تسويقية تتطلب إجراءاتسياسات تسويقية واليت تالءم كل شرحية من الشرائح السياحية، أل

ا   .مما ينعكس على ارتفاع التكلفة إلتباع عدة سياسات ،وبيانات كبرية خاصة 

ذه السياسة التسويقية اليت تقوم بالرتكيز على شرائح سوقية : ختيارسياسة اال .3 اهتم بعض خرباء التسويق 
مل باقي  معينة دون الشرائح األخرى ألسباب معينة ترتبط جبدوى التأثري فيها واستمالتها إىل الطلب السياحي، و

ا وهذا يعين أن ه ذه السياسة تقوم على السياستني السابقتني يف الشرائح السياحية لعدم جدوى األنشطة التسويقية 
ا تقسم السوق السياحي إىل عدة شرائح مث ختتار من بني هذه الشرائح ما يناسبها منها واليت  ،أن واحد أي أ

تستطيع أن تركز جهودها عليها وذلك من خالل مبدأ االختيار، ويلجأ إىل هذه السياسة بعض الدول السياحية ذات 
  :1القدرات السياحية احملدودة واملتواضعة ويعيب على هذه السياسة مايلياإلمكانيات و 

االقتصار على تنمية الطلب السياحي يف شرحية معينة دون الشرائح األخرى ال حيقق االستفادة من النمو  -
 الكلي للطلب السياحي؛

الرتكيز على مجيع ريح و وية اليت تستخدم سياسة التشعدم القدرة على الصمود أمام التيارات املنافسة الق -
 الشرائح السياحية؛

عدم حتقيق التوازن يف منو الطلب السياحي يف الشرائح املختلفة مما حيدث تقلبات مستمرة وعدم استقرار يف  -
الطلب السياحي لدى شرائح معينة واليت تعتمد عليها هذه السياسة بعكس االعتماد على السوق ككل بشرائحه 

تلقائيا من حيث منو الطلب السياحي يف بعض الشرائح واخنفاضه يف شرائح أخرى، وتكون املختلفة والذي يتوازن 
  .النتيجة هي استقرار الطلب السياحي بشكل عام

  كيفية اختيار السياسة السوقية المالئمة: خامسا
ت اهلامة على عدد من االعتبارايتوقف اختيار السياسة السوقية املالئمة من بني السياسات الثالثة السابقة 

  :أمهها
يقصد باملنتج السياحي هنا هو مدى تنوع العناصر املكونة له من عناصر  :طبيعة المنتج السياحي .1

ار(طبيعية  اآلثار التارخيية(ناعية والبشريةوكذلك املقومات الص...) املوقع اجلغرايف، املناخ، التضاريس، البحار، األ
إلضافة إىل اخلدمات والتسهيالت السياحية اليت ميكن أن تقدمها الدولة با...) االجنازات احلضارية البشرية احلديثة

فكلما كانت تنوع هذا املنتج السياحي وتعددت مكوناته كلما ساعد ذلك على إتباع سياسة تقسيم السوق إىل 
هداف فئات خمتلفة لتوافر املقومات واخلدمات السياحية اليت تالءم تلك الشرائح ذات الرغبات واحلاجات واأل

 ؛السياحية املتنوعة

                                                             
  .34، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   1
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تلعب اإلمكانيات املادية دور كبري يف حتديد السياسة السوقية الواجب االعتماد  :اإلمكانيات المادية .2
عليها من طرف الدولة أو املنشأة السياحية اليت لديها قدرات مادية كبرية تستطيع أن تعتمد من خالهلا على تقسيم 

السياسات التسويقية تبعا لكل شرحية، وبذلك تستطيع أن حتقق عدة أهداف السوق السياحي إىل عدة شرائح ووضع 
ا تلجأ إىل إحدى السياستني االخريتني ومها ذيف ووقت واحد، أما إ ا كانت ال تتمتع بتلك اإلمكانيات املادية فإ

ة عن استخدامها مع السياسة املوحدة أو سياسة االختيار، نظرا لتوافق هاتني السياستني من حيث التكلفة املرتتب
 ؛اضعة للدولة أو املنشأة السياحيةاإلمكانيات والقدرات السياحية املتو 

م ونوعية الطلب السياحي ختتلف األسواق السياحية عن بعضها البعض من حيث حج: طبيعة السوق  .3
ا ومستواه إذ كان متزايدا متوسطا أو منخفضا، حيث يؤدي الطلب السياحي املاحلايل و  رتفع إىل إتباع احملتمل 

ذا كان نظرا لعدم احلاجة إىل تنشيط مستوى الطلب يف تلك السوق، أما إ) سياسة الشرحية الواحدة(السياسة املوحدة
دف التأثري ) التمييز(ا سوف يتطلب إتباع سياسة التشريح السوقيذالطلب متوسط فه وتقسيم السوق إىل قطاعات 

وصا إذا كان مستوى الطلب املتوسط راجعا إىل اخنفاض يف مستوى الكفاءة فيها وإثارة الدوافع املختلفة لديها خص
ن ذلك يتطلب إتباع سياسة االختيار اليت إ حالة الطلب املنخفض فالتسويقية لدى الشركة أو الدولة السياحية، أما يف

لة التدهور إىل مرحلة تقوم على املزج بني السياستني السابقتني إلعطاء دفعة قوية للطلب السياحي وخروجه من مرح
 . االنتعاش يف اقصر مدة ممكنة

  الطلب والعرض السياحي: المطلب الثالث

خيتلف الطلب والعرض السياحي عن طلب أو عرض أي سلعة أو خدمة أخرى نظرا لطبيعة املنتج السياحي 
اجد املنتج السياحي مع مبكوناته املختلفة وكذا طبيعة الطلب السياحي الذي ينشأ أوال يف مكان أخر دون مكان تو 

متيزه مبرونة وحساسية كبرية اجتاه بعض املتغريات االقتصادية، السياسية واالجتماعية األخرى، ويف مايلي نتناول بشيء 
  . من التفصيل الطلب والعرض السياحي

 السياحي لطلبا: أوال
ت احلديثة غري التقليدية ختضع ظاهرة من الظواهر اإلنسانية واالجتماعية وصناعة من الصناعا تعترب السياحة

لظروف العرض والطلب مثلها مثل أي سلعة أو خدمة أخرى، لكن الطلب عليها يكمن يف الدول املصدرة للسائحني 
ا إباعتبارها املصدر الرئيسي هلذا الطلب، لذلك ف ن دراسة الطلب السياحي يعترب أحد املوضوعات اهلامة اليت اهتم 

  .دول العامل خرباء السياحة يف خمتلف
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تعبري عن اجتاه السائحني لشراء منتج سياحي " ميكن تعريف الطلب السياحي بأنه: تعريف الطلب السياحي .1
ا قوامه مزيج مركب من عناصر خمتلفة متثل الدوافع والقدرات وامليوالت  معني أو زيارة منطقة أو دولة سياحية بذا

ا السائحون من    .1"حيث اجتاهات الطلب على منطقة سياحية معينةواحلاجات الشخصية اليت يتأثر 
الطلب احلايل واحملتمل على منتج سياحي معني من وجهة " كما ميكن أن يعرف الطلب السياحي على أنه 

نظر الدوافع للسفر ومبعىن أخر فإن الطلب السياحي يعين أوالئك الذين يسافرون أو احملتمل أن يسافروا إىل منطقة 
م يف فرتة معينة وبسعر معنيمعينة إلشباع رغب   2"ا

  :3يلي ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من الطلب السياحي كما: أنواع الطلب السياحي .2
وهو الطلب العام على إمجايل اخلدمات السياحية أو على السياحة بشكل عام  :الطلب السياحي العام ×

ملية السياحية ككل وليس بنوع حمدد منها أو برنامج بصرف النظر عن النوع واملدة، ومن هنا يرتبط الطلب العام بالع
 .خاص من براجمها

يرتبط هذا النوع بربنامج سياحي معني يريده السائح إلشباع رغباته واحتياجاته : الطلب السياحي الخاص ×
خاصا بسائح أو  ن هذا الطلب على برنامج معني يعترب طلباإبإشباع تلك الرغبات ومن هنا ف وخيتص هذا النوع

 ؛جمموعة من السائحني وليس كل السياح

يرتبط هذا النوع من الطلب باخلدمات السياحية املكملة أو املكونة للربنامج : الطلب السياحي المشتق  ×
وتسعى الدول ...السياحي مثل الطلب على الفنادق، الطلب على شركات الطريان، الطلب على املأكوالت 

خاص مث طلب عام عن طريق توفري برامج سياحية متنوعة وبأسعار خمتلفة   السياحية لتحويل الطلب املشتق إىل طلب
 .والشكل املوايل يوضح العالقة بني أنواع الطلب السياحي اليت ذكرناها. كذلك

  

  

  

  

  

                                                             
  .53، صمرجع سبق ذكرهصربي عبد السميع،   1
ى درجة العضوية يف العلوم ، رسالة للحصول علالتقييم االقتصادي االستراتيجيات تنشيط الطلب السياحي في وقت األزماتمتويل عبد العاطي حممد علي،   2

  .09،ص 2000اإلدارية، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية، املعهد القومي لإلدارة العليا، القاهرة،
  .51، صمرجع سبق ذكرهحمسن أمحد اخلضريي،   3
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  العالقة بين مختلف أنواع الطلب السياحي ):2.2(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

   52صي متكامل، مكتبة مدبويل، القاهرة، ، مدخل اقتصادالتسويق السياحيحمسن أمحد اخلضريي، :المصدر

  :1من جهة أخرى ميكننا التفرقة بني نوعني من الطلب السياحي ومها
هذا النوع من الطلب هو طلب صريح من جانب السائح لتوافر بعض العوامل : الطلب السياحي الفعال ×

السياحي، وميثل هذا ى واحملفزة للطلب مثل الرغبة، وقت الفراغ، القدرة على الدفع فضال عن الظروف املناسبة األخر 
  .الطلب إمجايل السائحني القادرين على الدفع والقدوم إىل البلد أو املنطقة السياحية خالل فرتة زمنية معينة

  :وهو طلب ينقصه أحد العناصر األساسية بالنسبة السائح وهي كالتايل: الطلب السياحي الكامن ×
 احية أو الربنامج السياحي؛القدرة على دفع تكاليف الرحلة السي -
 الرغبة يف التعاقد على الربنامج السياحي؛ -
 عدم حصول السياح على املعلومات املناسبة وعدم توافر الظروف احملفزة للرحلة؛ -
 .ضعف وسائل الرتويج السياحي املختلفة -

تنويع الربامج وإذا توفرت هذه العوامل والظروف ميكن حتويل الطلب الكامن إىل طلب سياحي فعال بواسطة 
  .السياحية واعتماد تسويق سياحي فعال

يتميز الطلب السياحي عن غريه بعدة خصائص ومميزات ميكن توضيحها  : خصائص الطلب السياحي .3
  :كمايلي

                                                             
  .70، صمرجع سبق ذكرهكواش خالد،   1

الطلب السياحي                                             

     العام                                                    

     

 

 

 

 

 الطلب السياحي المشتق      الطلب السياحي الخاص   
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وهي مدى استجابة الطلب للتغريات يف الظروف االقتصادية، السياسية، واالجتماعية، : الحساسية ×
ه هذه التغريات وكذلك التغري يف أمناط السفر والسياحة يف البلدان املصدرة فالطلب السياحي عايل احلساسية جتا

يار النفللسائحني،  ا مثال ال البلدان غري املستقرة سياسيا وأمنيا وحىت اجتماعيا واقتصاديا كا ظام االقتصادي 
نافسة، ومها متتعت به قل من أسعار البلدان املأيها وان كانت أسعارها منخفضة أو جذب السائحني إل شجع علىي

من مغريات سياحية وتسهيالت، حيث أن مناخها السياحي يصبح غري مالئم للنشاط السياحي ويقل الطلب 
 1؛السياحي عليها، فاملناخ املستقر سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا هو أساس استقرار أو زيادة الطلب السياحي

ائدة يف لسياحي للتغري تبعا للظروف واملؤثرات املختلفة السيقصد باملرونة هو مدى قابلية الطلب ا :المرونة ×
اخلارجي، فالظروف والعوامل االقتصادية السائدة يف الدول املستقبلة للسياحة اليت ترتبط السوق السياحي الداخلي و 

االرتفاع  بتغري األسعار السياحية تؤثر يف مرونة الطلب السياحي ألنه كلما اخنفضت هذه األسعار اجته الطلب إىل
 )3.2(رقموالعكس صحيح أي كلما ارتفعت أسعار اخلدمات والربامج السياحية اخنفض الطلب السياحي، والشكل 

  :كمايلي  يوضح لنا هذه العالقة العكسية بني األسعار ومستوى الطلب السياحي

  العالقة بين الطلب السياحي وأسعار الخدمات السياحية): 3.2(الشكل رقم

  األسعار                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  5                                                                                              

                                                                                                                                                  4  

                                                                                                                                                     3                                                                                                               

                                                                                                                                                 2  

                                                                                                                                                  1  

            الطلب السياحي                                                     

                                                                                6            5          4       3        2       1        

  53ص، 2008 ، الرياض،تسويق سياحياملؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين، : المصدر
  
  
  
  

 

                                                             
  .73، صمرجع سبق ذكرهكواش خالد،   1
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  :وميكن إجياد معامل مرونة الطلب السياحي باستخدام املعادلة التالية

  لنسبة املئوية للزيادة يف الطلب       ا                                    

ــــ=  السعرية معامل مرونة الطلب ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ   ـ

  الخنفاض السعرالنسبة املئوية                                     

    :أو باملعادلة التالية

  معدل التغري النسيب يف الطلب                                   

ــــ=  السعرية معامل مرونة الطلب ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  معدل التغري النسيب يف السعر                                  

وبالتايل جيب على الدول املستقبلة للسياحة دراسة مرونة الطلب السعرية يف الدول املصدرة هلا دراسة جيدة 
  .رجة االرتباط بني األسعار واخنفاض الطلب السياحي وبني اخنفاض تلك األسعار وارتفاع الطلبحىت ميكن معرفة د

ومن جهة أخرى يؤثر مستوى دخول السائحني يف الطلب السياحي، حيث أنه كلما ارتفعت الدخول كان 
ام برحالت سياحية زيادة الطلب على السياحة والعكس صحيح فالدخول الضعيفة ال تسمح بسهولة بالقيلهذا حافزا 

السياحة، فزيادة الدخل يرتبط به  الطلب على وخاصة الدولية منها، فالعالقة واضحة بني مستوى الدخل واالجتاه حنو
زيادة يف الطلب السياحي واخنفاض يف معامل املرونة الدخلية، أما اخنفاض الدخل فريتبط به اخنفاض يف الطلب 

  :1ي، حيث أن حساب معامل مرونة الطلب الدخلية حيسب كمايليوزيادة يف معامل مرونة الطلب السياح

  التغري النسيب يف الطلب                                 

ـــــ= معامل مرونة الطلب الدخلية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ   ـ

  التغري النسيب يف الدخل                                

نسبة لذوي الدخول املرتفعة جدا وتنطبق العالقة السابقة على األفراد ذوي الدخول املتوسطة واحملدودة، أما بال
  .ن زيادة امليل للسياحة ال يرتبط كثريا بالدخلإف

                                                             
  .45، صمرجع سبق ذكرهفين والتدريب املهين، املؤسسة العامة للتعليم ال  1
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نويا ولكن ليس مبعدل ثابت بل مبعدالت متفاوتة ومتغرية مييل الطلب السياحي عادة إىل الزيادة س :التوسع ×
، وإذا 1من سنة إىل أخرى تبعا للظروف املختلفة احلاصلة يف الدول املصدرة للسائحني والدول األخرى املستقبلة هلم

لثالث من كما ورد يف الفصل األول يف املطلب ا(تتبعنا احلركة السياحية يف العامل لوجدناها يف ازدياد مستمر سنويا
نتيجة للظروف واألسباب اليت ذكرناها سابقا وميكن أن نرجع التوسع  2009رغم اخنفاضها سنة ) املبحث الثالث 

  :2والزيادة يف الطلب السياحي بشكل عام إىل العوامل التايل

 التقدم العلمي والتكنولوجي العاملي والذي أدى إىل التطور الكبري يف وسائل النقل بكل أنواعه؛ -

يف الكثري من دول العامل املصدرة للسائحني، مما أدى إىل  الفردية تفاع مستويات املعيشة وزيادة الدخولار  -
تمعات؛  االهتمام بالسياحة كنشاط إنساين يف تلك ا

التقدم الكبري يف جمال املعلومات واالتصاالت الذي أدى إىل توفري املعلومات والبيانات وحتقيق االتصال  -
 ول املصدرة للسائحني والدول املستقبلة هلم؛اجليد بني الد

ا السياحية بشكل ملحوظ، مما أدى إىل إقبال الكثري من السائحني على  - اهتمام الكثري من الدول مبقوما
ا واالستمتاع مبا تزخر به من مغريات سياحية  ؛زيار

ية يف معظم دول العامل ظهور الرحالت السياحية اجلماعية اليت تنظمها شركات ووكاالت السياحة العامل -
  .بأسعار منخفضة، مما ساعد كثريا على اتساع الطلب السياحي يف خمتلف الدول السياحية

يقصد مبومسية الطلب السياحي هو اجتاه الطلب إىل االرتفاع يف أوقات زمنية معينة مرتبطة  :الموسمية ×
اته خالل العام، واملومسية ال ترتبط فقط ببعض األعياد و املواسم، حيث يصل يف هذه الفرتات إىل اعلي مستوي

باملواسم املوجودة يف الدول املصدرة للسائحني ولكنها ترتبط أيضا  مبواسم الدول املستقبلة هلم أيضا، ففي الدول 
ا تزداد فيها احلركة السياحية القادمة منها فدول أوروبا وأمريكا مثال تزداد احلركة  املصدرة توجد مواسم خاصة 

د حركتها السياحية يف فصل حية القادمة منها بشكل واضح يف فصل الشتاء، أما املنطقة العربية فتزداالسيا
كما تزداد احلركة السياحية بصفة عامة يف فرتات األعياد الدينية واإلجازات املدرسية واجلامعية مثل مواسم الصيف،

دف السياحة الدينية، لذلك ف األجهزة واهليئات والشركات السياحية أن تقوم  نه من الواجب علىإاحلج والعمرة 
بدراسة وافية هلذه املواسم يف كل سوق سياحي حىت تتمكن الدول املستقبلة للسائحني من وضع اخلطط السياحية 

 .املناسبة ملواجهة الطلب السياحي املتزايد يف هذه الفرتات الزمنية

  
                                                             

  .74، صمرجع سبق ذكرهكواش خالد،   1
  .42، ص2004، عامل الكتب، القاهرة، التنمية السياحية في مصر والوطن العربيفؤادة عبد املنعم البكري،   2
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  العرض السياحي: ثانيا
عقدة لتعدد وتداخل عناصره وتعقد طبيعة املنتج السياحي، وسوف حناول هنا يعترب العرض السياحي ظاهرة م

  .التعرف على العرض السياحي وخصائصه
العرض السياحي هو خليط من عناصر غري متجانسة واليت تؤخذ مستقلة بعضها : " تعريف العرض السياحي .1

موعات من اخلدمات املقدمة أي الوطين والدويل، وبعبارة أخرى عن البعض األخر لتشكل العرض السياح نه تلك ا
  ".1للسياح أثناء تنقلهم، إقامتهم وأثناء جتواهلم

جمموع املعامل الطبيعية وعناصر اجلدب املختلفة يف منطقة معينة، باإلضافة " كما يعرف العرض السياحي بأنه "
ا خلق رغبة لدى السائحني واليت م) النقل، اإلطعام، إجراءات السفر(إىل اخلدمات والتسهيالت املتنوعة  ن شأ

  .2"وإقناعهم بزيارة هذه املنطقة 

يتصف العرض السياحي يف أي دولة من الدول السياحية بعدة خصائص هامة : خصائص العرض السياحي .2
  :حتدد مالحمه الرئيسية وأمهها

ري طبقا يقصد بعدم مرونة العرض السياحي هو عدم قابلية هذا العرض للتغ): الجمود(عدم المرونة ×
ألذواق ورغبات السائحني بعكس السلع املادية، حيث أن العرض السياحي يصعب تغيري املكونات الرئيسية له 
وخاصة املقومات الطبيعية، أما اخلدمات فإنه ميكن تطويرها وتعديلها إىل احلد الذي تالءم رغبات وميوالت شرائح 

 ؛3السائدة يف كل دولةسوقية معينة يف حدود القوانني والتقاليد والعادات 

من املالحظ أن العناصر املكونة للعرض السياحي تستقل كل : العناصر المكونة له) انفصال(استقالل ×
منها عن األخرى حيث يتضح أن املقومات الطبيعية مستقلة عن املقومات البشرية ومستقلة عن التسهيالت السياحية 

مله الرئيسية بدون تداخل بينهم، بعكس السلع املادية اليت تتصف حيث ميكن التمييز بني كل عنصر وآخر وحتديد معا
 ؛4باالندماج الكامل للعناصر املكونة هلا

ا املنتج  وهذا يعين أن السائحني ينتقلون إىل الدول أو املناطق اليت يوجد: استخدامه في أماكن تواجده ×
ن إنتاجها الستخدامها مقابل ما يدفعه من مبالغ هلم، أي ينتقل مشرتي اخلدمة السياحية إىل مكا السياحي املناسب

  .نقدية، وهذا عكس السلع املادية اليت تنتقل هي إىل املستهلك يف مكان تواجده

                                                             
1 Robert Lanquard , le Marketing Touristique, Paris, 1981, p39.  

  .18،ص1998، ديسمرب اقتصاديات القطاع السياحي في مصر وانعكاساتها على االقتصاد القوميلقومي، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، معهد التخطيط ا  2
  .92، صمرجع سبق ذكرهحيزيه حاج اهللا،   3
  .57، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   4
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هناك عالقة بني العرض السياحي وبعض : العالقة بين العرض السياحي وبعض المتغيرات االقتصادية .3
  :يلي ونستعرض أمهها يف ما االقتصادية، املتغريات

يرتبط العرض السياحي ارتباطا قويا بأسعار اخلدمات السياحية   :القة بين العرض السياحي واألسعارالع ×
من خالل عالقة طردية حبيث أنه عند ارتفاع أسعار اخلدمات السياحية يتجه العرض السياحي أيضا إىل االرتفاع 

ياحية املختلفة نظرا جلدوى ورحبية هذه نتيجة إقبال عدد كبري من املستثمرين إىل االستثمار يف املشروعات الس
يوضح العالقة  )4.2(رقم  املشروعات اليت نشأت عن ارتفاع األسعار، مع إمهال تأثري باقي العوامل األخرى، والشكل

  .الطردية بني العرض السياحي وأسعار اخلدمات السياحية

  يةالعالقة بين العرض السياحي وأسعار الخدمات السياح): 4.2(الشكل رقم

األسعار                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   4              

                                                                                                                                                   3    

                                                                                                                                                   2               

                                                                                                                                                   1  

                                   السياحي العرض                                             

                                                                            6             5          4        3       2       1                      

  .58ص، 2008، ، الرياضسياحيتسويق املؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين، : المصدر

إن ارتفاع سعر السلعة السياحية سوف يؤدي إىل ارتفاع يف العرض السياحي ويصاحب ذلك التنوع الكبري يف 
تقدمي خدمات سياحية متميزة و حتسني مستوى اخلدمات املوجودة، كما أن االستثمارات السياحية اجلديدة سوف 

  .تكن موجودة من قبل استهدافا إىل حتقيق مستويات عالية من األرباحتؤدي إىل إدخال خدمات سياحية جديدة مل 

يؤثر العرض السياحي تأثريا كبريا يف حجم اإليرادات : العالقة بين العرض السياحي واإليرادات السياحية ×
سياحية السياحية احملققة من حيث درجة االهتمام والعناية بتلك املقومات الطبيعية والصناعية ومستوى اخلدمات ال

ا، وبذلك يالحظ أنه كلما متيز العرض السياحي وارتفع مستواه كلما انعكس ذلك على حجم اإليرادات  املرتبطة 
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احملققة ألن اخلدمات املمتازة تشجع على زيادة الطلب عليها وكلما ازداد حجم الطلب السياحي الفعال كلما ارتفعت 
  :طردية بني العرض السياحي واإليرادات السياحية الشكل التايلمعه اإليرادات السياحية ويوضح هذه العالقة ال

  العالقة بين العرض السياحي واإليرادات السياحية): 5.2(الشكل رقم

                    اإليرادات السياحية                                                                                               

                                                                                                                     5  

       4 

                                                 3  

                                          2  

                                                1  

  1          2        3       4        5          العرض السياحي                                           

  .60ص، 2008، الرياض، تسويق سياحياملؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين، : المصدر

  

نالحظ أن اإليرادات السياحية ترتبط بعالقة طردية مع العرض السياحي ) 5.2(من خالل الشكل رقم
متغري تابع، والعرض السياحي هو املتغري املستقل، هذا مع ثبات األسعار ملدة طويلة، وتستمر هذه العالقة  باعتبارها

  1*الطردية حىت مستوى معني يتجه بعده العرض السياحي إىل الثبات عند الوصول إىل الطاقة اإلستعابية

  تنظيم البرامج السياحية: ثالثا
رفة مكوناته وخصائصه وحتديد مميزات الطلب السياحي احملتمل وكذا بعد أن متت دراسة السوق السياحي ومع

الوقوف على اإلمكانيات السياحية املتوفرة لدى الدولة أو املنشاة السياحية ميكن أن تقوم هذه األخرية بإعداد وتنظيم 
  :ل أساسا يف مايليبرنامج سياحي من اجل تنشيط احلركة السياحية القادمة إليها بإتباع جمموعة من اخلطوات تتمث

 يتم حتديد نوعية السوق السياحي هل هو رئيسي، ثانوي، نشط، كامن، أو حمتمل؛ .1
 القيام بدراسة السوق السياحي وفقا للجوانب املختلفة املكونة له واليت اشرنا إليها سابقا؛ .2
 لسابقتني؛حتديد سياسة السوق اليت ميكن اعتمادها وفقا ملا يتم التوصل إليه من خالل النقطتني ا .3

                                                             
ما دون إحداث تغريات غري مقبولة على البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية أو التأثري سلبيا على استمتاع  أو منطقة زوار الذي ميكن أن يستوعبه موقععدد ال :الطاقة اإلستعابية*  1

  .باملنطقةبتلك الزوار 
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ا السائحون يف السوق السياحي واألنشطة املرتبطة بتلك  .4 بعد التعرف على األمناط السياحية اليت يهتم 
األمناط السياحية ميكن تقسيم السوق السياحي إىل عدة شرائح حيث يتم اقرتاح ووضع عدة برامج سياحية تتوافق مع 

ا ال تنحصر يف منطاملختلفة، األمناط السياحية   واحد بل تتعدد إىل عدة أمناط؛ أل
يتم إعداد وتنظيم وتنفيذ الربامج السياحية من طرف اجلهات املختصة يف ذلك من اجل استقطاب السائحني   .5

م م ورغبا   .الراغبني يف التعاقد وشراء تلك الربامج حيث تتوافق مع احتياجا
ومات والبيانات املتعلقة باألسواق السياحية وجيب اإلشادة هنا بدور التسويق السياحي الذي يقدم كافة املعل

  .املستهدفة ملعدي الربامج لكي ينظموا برامج سياحية تتوافق مع رغبات السائحني يف تلك األسواق

كما يتضح أيضا دور التسويق السياحي مرة أخرى من خالل الرتويج للربامج السياحية اليت مت إعدادها من 
لتسويق السياحي على جمموعة من السياسات نظرا لتنوع عناصر املزيج التسويقي قبل معدي تلك الربامج، ويعتمد ا

السياحي مما يستلزم  وضع خطط تتالءم مع كل عنصر من تلك العناصر، كما يتم وفقا لذلك حتديد إسرتاتيجية 
   ياحيتسويقية مناسبة من طرف القائمني على العملية التسويقية وفقا للمعطيات املوجودة يف السوق الس

الدولة السياحية، وسنتطرق إىل كل هذه السياسات واالسرتاتيجيات التسويقية من خالل  لدىاإلمكانيات املتوفرة و 
  .املبحث املوايل
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  سياسات وإستراتجيات التسويق السياحي: المبحث الثالث

قيام بعملية تسويقية ناجحة حتقق هناك العديد من السياسات اليت تعتمد عليها الدولة أو املنطقة السياحية لل
التوازن بني اإلمكانيات السياحية املتاحة للدولة واحلركة السياحية احملتملة، مث انتهاج إسرتاتيجية تسويقية مالئمة 
لظروف املنافسة السياحية، وبالتايل تتمكن من تنشيط احلركة السياحية بشكل  اجيايب باالعتماد على أدوات التنشيط 

  .ملختلفة، وسوف نتطرق إىل كل هذه النقاط من خالل هذا املبحثالسياحي ا

  سياسات التسويق السياحي: المطلب األول
توجيهها لقدرة على إجياد التكامل بينها وكيفية حتقيق التوازن و تتمثل أمهية حتديد ودراسة هذه السياسات يف ا

  :كن تناول هذه السياسات من خالل ما يليميالسياحية و  شأةللمن لتحقق األهداف العامة سواء للدولة ككل أو
  السياسة التخطيطية للتسويق السياحي: أوال

 ف على اخلطة التسويقية السياحية السياحي جيب أن نتعر  ف على السياسة التخطيطية للتسويققبل التعر 
  :يلي مقومات جناحها يف ماو 

التسويق السياحي  ون علىسئولامليضعها اخلطوات اليت هي جمموع اإلجراءات و : الخطة التسويقية السياحية .1
دف حتقيق أهداف حمددة لفرتة  نشآتأو على مستوى املسواء كان ذلك على مستوى الدولة بشكل عام  السياحية 

معينة وذلك اعتمادا على ما مت دراسته من اإلمكانيات السياحية املتوفرة، التنبؤات املستقبلية للحركة السياحية، 
  .1قة بالنشاط السياحي لفرتة سابقة، التنبؤات املتعلقة باألسواق السياحية املصدرة للسائحنياإلحصاءات املتعل

يتوقف جناح اخلطة التسويقية السياحية على عدد من العوامل : مقومات نجاح الخطة التسويقية السياحية ×
  :أمهها

 اخلطة التسويقية جيب أن تكون واضحة وحمددة األهداف والوسائل؛ ·
عدد السائحني : لى األسلوب الرقمي أو الكمي يف حتديد أهداف اخلطة التسويقية مثلاالعتماد ع ·

 املستهدف عدد الليايل السياحية املتوقعة، رقم معني من األرباح احملتملة، رقم معني من املبيعات السياحية؛
 السهولة يف حتقيقها؛ية يف حتديد األهداف التسويقية و الواقع ·
 املعرفة الفنية بالعمل التخطيطي؛ذات اخلربة والقدرة و ية توافر العناصر البشر  ·
انتهاء ا زمنيا بدءا باألهداف الفرعية و مرتبة ترتيبالتسويقية يف اخلطة بشكل مرحلي و وضع األهداف  ·

 ؛باألهداف العامة

                                                             
  .69، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،  1
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اعتماد اخلطة على املسح الشامل لعناصر اجلدب السياحي بالدولة الذي يوضح العناصر اليت مت استغالهلا  ·
 .ل لالستفادة من ذلك يف إعداد أو ختطيط تسويقي فعال للنشاط السياحيغاً والعناصر األخرى اليت مل تستسياحي

تعترب السياسة التخطيطية للنشاط التسويقي السياحي إحدى أهم السياسات التسويقية اهلامة، حيث حتتل 
جيه خمتلف األنشطة التسويقية وهي على حمورين مكانا بارزا بني السياسات األخرى انطالقا من دورها األساسي يف تو 

 :رئيسيني مها

يقوم هذا احملور على ختطيط اإلمكانيات السياحية املتاحة وتوفريها باملستوى املطلوب وبالكمية : المحور األول
  .والقدر املالئم ويف الوقت املناسب

دد السائحني املتوقع قدومهم سنويًا موزعني تبعا يقوم هذا احملور على التقديرات احملتملة إلمجايل ع :المحور الثاني
  . لكل فرتة زمنية

لذلك فإن سياسة التخطيط التسويقي السياحي ينحصر دورها يف حتقيق التوازن بني احلركة السياحة املتوقعة 
واإلمكانيات السياحية املتاحة، من أجل ذلك أصبح وجود خطة تسويقية سليمة مطلب أساسي لتحقيق فاعلية 

تسويق السياحي نظرًا ألمهية وضرورة التخطيط بشكل عام ألي نشاط من األنشطة، فليس هناك عمل تسويقي ال
ناجح بدون أن يسبقه ختطيط علمي سليم حمدد األهداف مبين على التوافق بني اإلمكانيات السياحية املتاحة 

  .والطموحات اليت تسعى إىل حتقيقها األجهزة واهليئات والشركات السياحية

  :1دف هذه السياسة إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف السياسة التخطيطية للتسويق السياحي .2

هي األهداف ذات الصفة االقتصادية اليت ميكن قياسها بشكل كمي وتتطلع إىل حتقيقها  :أهداف كمية ×
ليايل السياحية أو الدخل األجهزة والشركات السياحية والفندقية مثل حتقيق رقم معني من احلركة السياحية أو ال

 ؛السياحي أو معدل متزايد للنمو يف االستثمار السياحي

وتتضمن تطوير وتنمية اخلدمات السياحية وتصميم الربامج السياحية اجليدة اليت تالءم  :أهداف غير كمية  ×
  . رغبات السائحني وحتقيق مركز متميز يف السوق السياحي

  سياسة الخدمة السياحية : ثانيا
ل مفهوم اخلدمة السياحية مجيع أنواع اخلدمات اليت تقدم للسائحني مثل اخلدمات الفندقية واملطاعم يشم

والنقل السياحي وغريها، وتساهم سياسة اخلدمة يف حتقيق األهداف العامة للسياسة التسويقية السياحية من خالل 
ي حيقق رضا السائحني وإشباع خمتلف تقدمي منتج سياحي على مستوى مرتفع من اجلودة وبالسعر املناسب الذ

م وأهدافهم لتدفعهم إىل تكرار الزيارة يف املستقبل، وتقوم هذه السياسة على التطوير املستمر للخدمة السياحية  رغبا

                                                             
  .67، صسبق ذكرهمرجع صربي عبد السميع،  1
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م املتعددة والتنوع الكبري يف األمناط السياحية  لكي تتناسب مع أعداد السائحني املتزايدة بشرائحهم املختلفة ورغبا
  . ظهرت حديثا على مسرح العمل السياحي لكي تتوسع وتتوزع قاعدة اجلدب السياحي يف الدولةاليت

 :مقومات نجاح سياسة الخدمة السياحية .1

االعتماد على العنصر البشري الذي ميثل أهم مقومات جناح سياسة اخلدمة السياحية وبذلك تظهر احلاجة  ×
يف خمتلف مواقع العمل السياحي والتدريب املستمر ورفع مستوى  الدائمة إىل االختيار السليم للكفاءات البشرية

مهاراته الفنية واإلدارية واالهتمام بالدوافع واحلوافز املؤثرة فيه لدفعه إىل العمل املستمر الذي حيقق أعلى مستوى من 
 ؛1الكفاءة يف تقدمي اخلدمات السياحية ووضع اخلطط التسويقية اليت تكفل حتقيق ذلك املستوى

تعتمد سياسة اخلدمة أيضا على االهتمام الكامل والتعرف على حجم الطلب السياحي من حيث اهلدف   ×
 ومتطلباته املختلفة من اخلدمات املرتبطة بكل نوع من هذه األنواع؛) النمط السياحي( من الزيارة 

م ونوع الطلب توافر اإلمكانيات املادية اليت تتيح إنتاج خدمات سياحية جيدة بالقدر املالئم حلج ×
 ؛السياحي املرتقب

التكامل والرتابط بني عناصر اخلدمة السياحية، فالربنامج السياحي هو برنامج متكامل يرتبط مع بعضه  ×
البعض منذ انتقال السائح من بلده واستخدامه لوسيلة االنتقال والسفر مث الوصول إىل منطقة الزيارة، فاإلقامة 

ا واملشرتيات السياح ثانية، فكل هذه  هر الدولة السياحية متجها إىل بلدوغريها، إىل أن يغاد) التذكارية(ية واإلعاشة 
ا أثرت عليها كلها، فأي خلل حيدث يف أي مرحلة  املراحل تشمل تشكيلة متصلة حبيث إذا انقطعت إحدى حلقا

 لة السياحية بشكل عامدو من مراحل اخلدمة السياحية يؤثر بشكل كبري على الربنامج السياحي ككل وعلى مسعة ال
فالسائح الذي ينتظر عدة ساعات باملطار لكي يستعد للقيام برحلة داخلية يفقد عنصر احلماس والرغبة يف إمتام هذه 
ا، خصوصا إذا كان قادما بغرض السياحة الرتفيهية، فينعكس هذا املوقف على باقي  الرحلة بل يفكر يف عدم القيام 

موعة السياحية وعلى عدد كبري من أصدقاء وأقارب هؤالء مراحل الربنامج  السياحي، وكذلك على باقي أفراد ا
 ؛السائحني يف بلدهم مما يعطي انطباعا سيئا وصورة مشوهة عن اخلدمة السياحية يف الدولة

التعدد والتنوع يف اخلدمات السياحية نظرا لالختالف الكبري يف رغبات واحتياجات السائحني حيث  ×
تصف كل منطقة من مناطق العامل خبصائص ومسات شخصية معينة وبالتايل البد على الدولة  السياحية من وضع ت

برامج سياحية خمتلفة تتضمن العديد من اخلدمات السياحية اليت تناسب كل فئات املستهلكني السياحيني من حيث 
م املالية، مما يع م الشخصية وكذلك إمكانيا م وميوال مل على حتقيق أكرب إشباع هلم، وبذلك تستطيع اجتاها

                                                             
  .69، ص مرجع سبق ذكرهصربي عبد السميع،  1
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م وبني جمموعة املنافع والفوائد اليت يتيحها الربنامج  املنشآت السياحية حتقيق التوافق بني احتياجات السائحني ورغبا
 .السياحي للسائح، وهذا جوهر املفهوم العام الذي تقوم عليه سياسة اخلدمة يف أي دولة سياحية

  تنشيط السياحيسياسة ال: ثالثا
دف سياسة التنشيط السياحي بصفة عامة إىل إجياد الوسائل املناسبة جلدب أكرب عدد ممكن من السائحني 
املرتقبني من خالل التأثري عليهم وإثارة الدوافع املختلفة لديهم لزيارة الدولة، وتعترب هذه السياسة من أهم السياسات 

دف إىل حتقيق األهد اف السياحية اليت تتطلب قدرا كبريا من االهتمام والعناية عند وضعها واختيار التسويقية اليت 
  .1الوقت املناسب لتنفيذ اخلطوات اليت تشملها هذه السياسة

دف إىل توضيح الصورة السياحية للدولة للتأثري  :تعريف التنشيط السياحي .1 هو تلك اجلهود املبذولة اليت 
م وحتقيق أهدافهم السياحيةعلى السائحني وإثارة دوافعهم للق   2.يام برحلة سياحية إىل الدولة إلشباع رغبا

  :يهدف التنشيط السياحي إىل: أهداف التنشيط السياحي .2

 الدول املصدرة هلم؛ إبراز صورة الدولة السياحية أمام السائحني يف - 
 رفع معدل منو احلركة السياحية الوافدة إىل الدولة؛ - 
 قات اليت تعرتض منو احلركة السياحية؛التغلب على املشكالت واملعو  - 
  .التعريف مبنافذ التوزيع من وسطاء ومنظمي الرحالت السياحية وخطوط الطريان وغريها - 

سياسة التنشيط السياحي من دورها يف حتقيق األهداف تنبع أمهية : أهمية سياسة التنشيط السياحي .3
ل خماطبة األحاسيس واملشاعر الوجدانية لألفراد والتطلعات اليت يسعى إىل حتقيقها التسويق بشكل عام من خال

م إىل درجة اإلقناع الكامل  م للوصول  لتوجيه الدوافع الغريزية يف نفوسهم وإيقاظ اجلوانب املختلفة يف شخصيا
  .لشراء الربنامج السياحي

نشاطا متحركا فالتنشيط السياحي ال ميكن اعتباره من األنشطة الساكنة أو املؤقتة ولكنه جيب أن يكون 
ي اليت متيل إىل التغري مستمرا قائما على استخدام الوسائل التنشيطية اليت تتالءم مع طبيعة السوق السياح

كالدعاية واإلعالن وإقامة جسور قوية من العالقات العامة بني األجهزة واهليئات والشركات السياحية وبني والتطور،
  .األسواق السياحية املصدرة للسائحني

تعتمد سياسة التنشيط السياحي على نوعني أساسني من األدوات املستخدمة  :ات التنشيط السياحيأدو  .4
  : 3وهي

                                                             
  .130، صمرجع سبق ذكرهحممد عبيدات،  1
  .131، صنفس المرجع 2

  .73، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   3
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 ؛وهي الدعاية، اإلعالن، العالقات العامة: األدوات التقليدية  ×

  :تشمل على): غري التقليدية(األدوات احلديثة   ×

 إقامة املعارض السياحية الدولية؛ -
 فة؛إقامة املعارض املهنية املختل -
 تنظيم املؤمترات السياحية العاملية؛ -
 .تنظيم القوافل السياحية  -

  .وسيتم التطرق إىل هذه األدوات بالتفصيل يف املطلب الثالث من هذا املبحث

  سياسة التسعير السياحي: رابعا
ة حتتل سياسة التسعري السياحي أمهية خاصة بني سياسات التسويق السياحي باعتبار أن التسعري يؤثر بصور 

مباشرة يف اإليرادات السياحية كما له دور هام يف التأثري على حجم الطلب السياحي بصورة عامة، سياحة 
اإلجازات، سياحة الشباب والسياحة االجتماعية بصورة خاصة حيث أن عنصر التكلفة عنصرا حامسا يف اختاذ القرار 

بسعر اخلدمة السياحية الذي يقدمه الربنامج  السياحي، ومن مت فإن سلوك السائح يتحدد عادةوبالتايل الطلب 
السياحي حيث تزداد حركة التعاقدات على الربامج السياحية اليت تتميز باألسعار املنخفضة فيزداد بذلك الطلب 
السياحي أما إذا اجتهت أسعار هذه الربامج إىل االرتفاع أذى ذلك إىل تراجع حجم تلك التعاقدات وبالتايل ميل 

  .1حي إىل االخنفاضالطلب السيا
 :لتسعير السياحياالمبادئ التي تحكم سياسة  .1

 أن يهدف التسعري إىل حتقيق زيادة كبرية يف موارد الدولة الناجتة عن األنشطة السياحية املختلفة؛ -
السياحية الكربى للمحافظة  شآتادة اليت تلجأ إليها بعض املنأن ال يقوم التسعري على املنافسة السعرية احل -

 ستمرار وجودها يف السوق حفاظا على مسعة الدولة السياحية؛على ا
اليت تتبعها  يةللسياسات واإلسرتاتيجيات التسعري البد أن تكون سياسة التسعري قادرة على التصدي  -

 ؛2املشروعات املنافسة 
االهتمام بوضع سياسات سعرية بديلة للسياسات السارية الستخدامها يف أوقات الركود أو الكساد  -

 سياحي أو عند ظهور املشكالت أو املعوقات أمام الشرائح السوقية املختلفة؛ال
  .3جيب أن ال تكون سياسة التسعري أحد العوامل اليت تعوق حركة املد السياحي إىل الدولة السياحية -

                                                             
  .74ص مرجع سبق ذكره،املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   1
  .45، صمرجع سبق ذكرهس سراب وآخرون، إليا  2
  .85، صمرجع سبق ذكرهالسيد ناجي،   3
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  استراتيجيات التسويق السياحي: المطلب الثاني

ال العسكري إذ  وردت تطورت بتطور العصر لتشمل مجيع القطاعات كلمة إسرتاتيجية أول األمر يف ا
  .1ومعناها فن القيادة" اسرتاتيجيوس" األخرى، وأصل هذه الكلمة يوناين 

  تعريف اإلستراتيجية : أوال 

اإلسرتاتيجية هي جمموعة اخليارات الطويلة األجل اليت يضعها مديرو الربامج يف شكل خدمات وسياسات " 
  .2"وخطط عمل

ا املنهج العام احملدد ألي نشاط من األنشطة الذي يتضمن األهداف العامة له كما ميكن اعتبار اإل سرتاتيجية أ
  .واألساليب املختلفة لتحقيقها وتتحدد اإلسرتاتيجية بصورة عامة يف ضوء السياسة العامة للدولة أو املنطقة

  متطلبات وضع اإلستراتيجية التسويقية السياحية :ثانيا
  :سرتاتيجية التسويقية السياحية املالئمة على عدد من االعتبارات أمههايعتمد وضع واختيار اإل

لكي ميكن وضع إسرتاتيجية مثلى للتسويق السياحي جيب دراسة وفهم : اإلستراتيجيات المنافسة .1
 اإلسرتاتيجيات التسويقية األخرى اليت تسري عليها الدول السياحية املنافسة وكذلك إسرتاتيجية كل شركة أو منشأة
سياحية منافسة وهذا يعين أن اإلسرتاتيجية التسويقية تتم بواسطة الدولة ككل يف مواجهة إسرتاتيجيات الدول األخرى 
ونفس الشيء بالنسبة للشركات السياحية وذلك لتنظيم إسرتاتيجية تسويقية سياحية مضادة لإلسرتاتيجيات األخرى 

 ؛لسريعة ملواجهتهابناءاً على تقييم سليم للمواقف واختاذ القرارات ا
ا إمكانية إحالل إسرتاتيجيات تسويقية مكان أخرى يف ظل ظروف طارئة : اإلستراتيجيات البديلة .2 يقصد 

 ؛معينة بدون أن يؤثر هذا التغيري على اهلدف النهائي للتسويق السياحي بوجه عام
ختلفة لإلسرتاتيجية التسويقية يؤدي التكامل بني العناصر امل: التكامل بين عناصر اإلستراتيجية التسويقية .3

وانب العملية التسويقية، فاملنتج اجليد يرتبط بالدعاية جاملثلى املالئمة ملختلف  السياحية إىل حتديد اإلسرتاتيجية
  .السياحية الفعالة واإلعالن املؤثر يرتبط حبركة سياحية متزايدة وهكذا

  تحديد اإلستراتيجية التسويقية السياحية المثلى: ثالثا
يعترب هذا العمل من األعمال أو القرارات الصعبة اليت يواجهها مديري التسويق يف املنشآت السياحية املختلفة 
ا ال حتقق األهداف املطلوبة وبالتايل  ألنه يتوقف عليها إتباع إسرتاتيجية تسويقية معينة فإما أن تكون ناجحة وإما أ

                                                             
  .90، ص1978، هيئة الكتاب، القاهرة، إستراتيجية اإلعالم العربيالسيد عليوة،   1
  .91، صمرجع سبق ذكرهفؤادة عبد املنعم البكري،   2
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ليل الظروف واملتغريات املختلفة املوجودة يف األسواق السياحية البد على مدراء التسويق السياحي من دراسة وحت
  .املصدرة للسائحني واملستقبلة هلم

بصفة عامة هناك ثالث أنواع من اإلسرتاتيجيات التسويقية السياحية اليت ميكن املفاضلة بينها الختيار 
  :1األنسب منها وهي

اتيجيات إىل احملافظة على املركز التنافسي للمنشأة دف هذه اإلسرت : اإلستراتيجيات التسويقية الدفاعية .1
السياحية من خالل املهادنة وعدم الدخول مع شركات سياحية أخرى يف منافسات قوية أو صراعات تسويقية 
خصوصا مع الشركات الكربى اليت تتمتع بسمعة وشهرة كبرية وقدرات مادية وبشرية عالية، والعمل على إنشاء 

. وبني هذه املنشآت للمحافظة على نصيبها من السوق السياحي عوض املخاطرة واخلروج منه عالقات طيبة بينها
   2 :وتشمل اإلسرتاتيجيات التسويقية الدفاعية على عدة أنواع أمهها

تقوم املنشأة السياحية بتخفيض أسعار براجمها السياحية اليت تقدمها ولكن مع : اإلستراتيجية السعرية ×
دف حتقيق أكرب حجم من احلركة السياحية خصوصا من ختفيض مستوى اخلدما ت اليت تشتمل عليها، وذلك 

تم كثريا مبستوى أسعار الربامج السياحية، وهذه اإلسرتاتيجية ال تؤثر بشكل كبري على الشركات  األسواق اليت 
ا تتمتع بسمعة وثقة كبرية من عمالئها، حيث تتمكن املنشآت السياحية اليت  تستخدم هذه اإلسرتاتيجية الكربى أل

 ؛بأسلوب علمي مدروس وختطيط سليم من حتقيق األهداف املسطرة

تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على متغريين أحدمها مستقل ومتثله الشركات السياحية : اإلستراتيجية التابعة ×
هذه اإلسرتاتيجية تكون يف ن الشركات اليت تتبع إلشركات السياحية الصغرية، لذلك فالعمالقة و اآلخر تابع ومتثله ا

موقف التابع للشركات السياحية الكربى حسب ما تسمح به هذه الشركات من حصة أو نصيب يف السوق السياحي 
دد وجودها وجناحها، ويتحدد  وال تلجأ الشركات الصغرى إىل الدخول يف منافسة قوية مع الشركات الكربى اليت 

 ؛ئح سوقية أو طبقة اجتماعية معينة أو منطقة جغرافيةنصيبها يف السوق السياحي إما حسب شرا

ذه اإلسرتاتيجية هو قيام بعض الشركات ذات اإلمكانيات : إستراتيجية القدوة أو المحاكاة × يقصد 
ال من حيث أنشطتها  املادية والبشرية املتواضعة بتقليد بعض الشركات السياحية اليت حققت جناحا كبريا يف هذا ا

 ا كسياسة التسعري وسياسة التنشيطختلفة والربامج السياحية اليت تقدمها والسياسات التسويقية اليت تتبعهوأعماهلا امل
وذلك بتصميم وعرض نفس هذه الربامج اليت القت إقباال كبريا من السائحني دون أن تتكلف مشقة وتكلفة الدراسة 

ا الشركات األخرى  ؛السوقية وحبوث الدوافع اليت قامت 

                                                             
  .80ص ،مرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،  1
  .100، ص1998جامعة اجلزائر،  ، رسالة ماجستري، املدرسة العليا للتجارة،ترقية السياحة في الجزائركرمي قاسم،  2
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نتيجة لتوفر عامل املرونة يف وضع اإلسرتاتيجية التسويقية السياحية والتحول : تراتيجية المضادةاإلس ×
فقد تلجأ بعض الشركات إىل إتباع إسرتاتيجية ) الدفاعية، اهلجومية(احملتمل يف تطبيق أحد االسرتاتيجيات املختلفة 

حي  فتضطر هذه الشركة إىل استخدام إسرتاتيجية هجومية يرتتب عليها التأثري يف نصيب شركة أخرى يف السوق السيا
  .مضادة إلسرتاتيجية الشركة األخرى دفاعا عن نفسها وحفاظا على مسعتها وتواجدها يف السوق

دف اإلسرتاتيجية اهلجومية إىل تقوية مركز ووضع الشركة السياحية يف : اإلستراتيجية التسويقية الهجومية .2
دف أيضا إىل السوق السياحي بشكل حيقق االست فادة الكاملة من خمتلف الفرص التسويقية املتاحة يف السوق، كما 

زيادة قوة املنشأة السياحية والتوسع يف نصيبها يف السوق وزيادة حجم الطلب السياحي منه، ويعتمد تطبيق هذه 
ا الشركات السياحية وقوة تأثريها يف السوق مب ا متتلكه من إمكانيات مادية اإلسرتاتيجية على املبادرة اليت تقوم 

وتنظيمية وبشرية كبرية واليت تساعد على تطبيق هذه اإلسرتاتيجية وما يرتتب عنها من اسرتاتيجيات تسويقية مضادة 
  :1وميكن أن منيز بني عدة أنواع من االسرتاتيجيات التسويقية اهلجومية وهي. من طرف الشركات السياحية األخرى

ا الشركة السياحية وقد  :اإلستراتيجية التوسعية × وهي العمل على التوسع يف خمتلف األنشطة اليت تقوم 
  : يكون هذا التوسع خارجيا أي باالجتاه حنو إنشاء فروع هلذه الشركات باخلارج لتحقيق األيت

 التوسع يف إجراء التعاقدات السياحية؛ ·
 إثارة دوافع الطلب السياحي يف األسواق اخلارجية؛ ·
  .ياحية جديدة وزيادة احلركة السياحية الدوليةاخرتاق أسواق س ·

كما ميكن أن يكون التوسع داخليا بإنشاء فروع ومكاتب جديدة تابعة للشركة السياحية مبناطق خمتلفة داخل 
  .وتقليل السياحة املتجهة إىل اخلارج لتنمية السياحة الداخليةالدولة 
ذه اإلسرتاتيجية فرض السيطرة على السوق يتم من خالل تطبيق ه: إستراتيجية السيطرة على السوق ×

السياحي بواسطة شركة أو جمموعة من الشركات السياحية ذات اإلمكانيات السياحية الكبرية حبيث حتتكر السوق 
السياحي لصاحلها وال تستطيع الشركات األخرى أن تستمر يف العمل السياحي مع هذه السيطرة احملكمة على السوق 

  :ساليب التاليةويتم ذلك بإتباع األ
 ؛تقدمي الربامج السياحية املتميزة اليت يزداد الطلب السياحي عليها بشكل مكثف -
التوسع يف إجراء تعاقدات طويلة األجل مع  خمتلف اجلمعيات و النقابات املهنية املختلفة وبالتايل تسيطر  -

 ؛رتة طويلة عن طريق هذه التعاقداتعلى السوق لف
ياحية إىل اقل قدر ممكن ال ستطيع معه الشركات السياحية األخرى أن ختفض ختفيض أسعار الربامج الس -

  .أسعارها إىل هذا احلد

                                                             
  .98، صمرجع سبق ذكرهكرمي قاسم،   1
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ا ابتكار وسائل تنشيطية جديدة مل تكن مستخدمة من قبل بواسطة : اإلستراتيجية اإلبتكارية × ويقصد 
يهم، وهذا سوف يؤدي إىل جلب الشركات السياحية األخرى، للتأثري يف نفسية السائحني وإيقاظ الدوافع الكامنة ف

كرب عدد ممكن من السائحني من كافة أحناء العامل ولكن هذا يتطلب بدوره قدرات مالية وإدارية عالية ومهارة فنية يف أ
  .توجيه وقيادة النشاط التسويقي السياحي

ياحية حيث تقوم هذه اإلسرتاتيجية على املنافسة الشديدة بني الشركات الس :اإلستراتيجية التنافسية ×
تتكافأ تلك الشركات مع بعضها من حيث اإلمكانيات املالية والتسويقية بشكل جيعل املنافسة بينهم تزداد حدة وقوة، 
وكل شركة تريد أن حتصل على اكرب نصيب يف السوق السياحي وحتقق جناح كبري يف أسرع وقت ممكن ويتم ذلك من 

  :خالل
 قق أعلى درجة من اإلشباع؛تقدمي الربامج السياحية اجليدة اليت حت ·
 حسن استغالل الفرص التسويقية املتاحة يف السوق السياحي؛ ·
  .استغالل نقاط الضعف يف اخلطط التسويقية يف الشركات السياحية املنافسة  ·

  :1وتشمل هذه اإلسرتاتيجية التسويقية األنواع التالية :اإلستراتيجية التسويقية العامة .3
يعتمد وفق هذه اإلسرتاتيجية على تسويق برنامج سياحي واحد على : مغلقةاإلستراتيجية التسويقية ال ×

وهذا  خبصائص كل شرحية من شرائح السوق مجيع السائحني املستهدفني يف األسواق السياحية املختلفة دون االهتمام
سرتاتيجية يعين أن هذه اإلسرتاتيجية ترتبط بربنامج سياحي مغلق موجه إىل مجيع السائحني، وتناسب هذه اإل

  . الشركات السياحية ذات اإلمكانيات احملدودة
وهي عكس اإلسرتاتيجية السابقة حيث تعتمد على تصميم وإعداد  :اإلستراتيجية التسويقية المفتوحة ×

برامج سياحية متنوعة تبعا لرغبات واجتاهات شرائح السوق املختلفة مع االعتماد على أكثر من أسلوب توزيع لتلك 
ال من االعتماد على برنامج واحد ووسيلة توزيع واحدة، مما يعطي فرصة تسويقية اكرب أمام الشركات الربامج بد

السياحية اليت تعتمد على هذه اإلسرتاتيجية، على الرغم من التكلفة املادية الكبرية واجلهود التسويقية املطلوبة لتنفيذ 
  .هذه اإلسرتاتيجية
كات السياحية إىل تقليل حجم نشاطها يف السوق السياحي نظرا تلجأ بعض الشر : إستراتيجية االنكماش ×

لتعرضها لبعض الظروف املؤثرة مثل اخنفاض السيولة أو نقص كبري يف القوى العاملة لديها، فتدخل الشركة نتيجة 
  :لذلك يف مرحلة االنكماش باالنسحاب اجلزئي من السوق بطرق خمتلفة أمهها

 الربامج السياحية اليت تقدمها الشركة ودراسة جدواها وذلك لالكتفاء إعادة النظر يف: االنكماش النوعي -
 ؛بالربامج السياحية اليت يقبل عليها السائحون وحتقق درجة كبرية من الرحبية

                                                             
  .84، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،   1
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وهو إغالق بعض فروع الشركة يف السوق الداخلي أو اخلارجي اليت ال حتقق  :االنكماش الجغرافي -
 ؛أهدافها التسويقية

السياحية دون غريها و اليت تزداد  لتسويقي على بعض األمناطوهذا برتكيز النشاط ا: قياالنكماش السو  -
  .منها احلركة السياحية

  مقومات نجاح اإلستراتيجية التسويقية السياحية: رابعا
يعتمد جناح اإلسرتاتيجية التسويقية السياحية اليت تضعها الشركة أو الدولة السياحية على بعض االعتبارات 

  :امة أمههااهل
تعترب املعلومات بالنسبة لواضعي اإلسرتاتيجية التسويقية هي األساس الذي يقوم عليه بناء : توفر المعلومات .1

هذه اإلسرتاتيجية وترتبط هذه املعلومات باجلوانب االقتصادية، السياسية، االجتماعية والتطورات التكنولوجية املرتبطة 
  :اإلدارة يف حاجة دائمة إىل معلومات عنن إبالنشاط السياحي العاملي، لذلك ف

 ؛)األسواق املصدرة للسائحني( البيئة التسويقية  -
 القدرة التسويقية للشركة السياحية؛ -
 املنتج السياحي بالدولة السياحية؛  -
ا -   .األسواق السياحية املنافسة واالسرتاتيجيات التسويقية املستخدمة 

رتاتيجية املختارة شاملة ملختلف مراحل العملية التسويقية اليت يقصد بالشمول هنا أن تكون اإلس :الشمول .2
ا املنشأة أو الدولة السياحية ابتداء باملنتج السياحي، التسعري السياحي، ال وصوال إىل بيع  تنشيط السياحي،تقوم 

  .  الربامج السياحية
ن التحديد اختيارها أل التسويقية اليت مت يدل البعد الزمين على الوقت احملدد لتطبيق اإلسرتاتيجية :البعد الزمني .3

ا يف حتقيق األهداف التسويقية وأمهيتها يف مرحلة زمنية معينة، مما ينعكس  ا وضرور الزمين هلا يرتبط بدرجة االهتمام 
  . على الدقة الكبرية يف تطبيقها وحتقيق األهداف احملددة من خالهلا

يجية التسويقية السياحية بسالمة اختاذ القرار الذي حيدد إتباع هذه يرتبط جناح اإلسرتات: سلطة اتحاد القرار .4
ا صاحبة السلطة  اإلسرتاتيجية، فكلما كان القرار صادرا من اإلدارة العليا للشركة السياحية كلما كان أكثر جناحا، أل

ة بتحديد اإلسرتاتيجية املثلى يف اختاذ القرارات، وهي اجلهة القادرة على فهم واستيعاب مجيع اجلوانب اهلامة املرتبط
  .1اليت تكون أكثر فعالية واجيابية لتحقيق أهداف الشركة أو الدولة السياحية

كلما كان تطبيق اإلسرتاتيجية دقيقا وسليما حسب املراحل الزمنية احملددة هلا كلما : تنفيذ اإلستراتيجية .5
تيجية اليت مت االستقرار عليها يعترب من العوامل اهلامة ن طريقة تطبيق اإلسرتا، ألحتققت األهداف التسويقية احملددة

  .اليت يتوقف عليها جناحها، فالتخطيط بال تنفيذ سليم ودقيق ال حيقق نتائج اجيابية

                                                             
  .86، ص2000، احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،تسويق السياحي والفندقيالاسعد محاد أبو رمان، أيب سعيد الربوة،   1
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يعترب االختيار السليم لإلسرتاتيجية التسويقية السياحية املبين على معايري سليمة ظروف  :االختيار السليم .6
راسة حتليلية للسوق السياحي وتشخيص دقيق للقدرات واإلمكانيات التسويقية للمنشأة واقعية وأسباب منطقية ود

  .السياحية هو أحد العناصر الرئيسية اليت تلعب دورا هاما يف جناح هذه اإلسرتاتيجية

  أدوات التنشيط السياحي: المطلب الثالث
  :نفها إىل نوعنيهناك عدة وسائل يعتمد عليها يف عملية التنشيط السياحي وميكن أن نص

  أدوات التنشيط التقليدية :أوال
هي األدوات املتعارف على استخدامها يف عملية التنشيط بشكل عام سواء كان تنشيط سياحي أو سلعي و 

ولألدوات التقليدية فاعليتها ولكن ختتلف هذه الفاعلية وفقا لالستخدام األمثل هلا، وتنقسم هذه األدوات التقليدية 
  :واع هيإىل ثالثة أن

دف إىل حتقيق أتعترب الدعاية : الدعاية .1 حد أهم الوسائل التقليدية املستخدمة يف جمال التنشيط السياحي، و
االلتقاء بني العرض السياحي والطلب للسياحي بتوجيه الطلب السياحي إىل مناطق العرض السياحي بتقدمي 

ت العرض السياحي يف الدولة املستقبلة للسياح، ومن املعلومات و البيانات الوافية عن طبيعة وظروف وكذا مكونا
ا غري مدفوعة القيمة عكس اإلعالن   :، وتنقسم وسائل الدعاية السياحية إىل1خصائص الدعاية أ

تنشر يف خمتلف الدول حيث توضح هذه النشرات املقومات  مثل النشرات الدعائية اليت: الدعاية المكتوبة ×
ي واخلدمات والتسهيالت السياحية يف كل منطقة، وقد حتتوي هذه النشرات على السياحية ومناطق اجلدب السياح

صور ورسومات توضيحية هلذا الغرض، كذلك هناك الكتيبات اليت حتتوي على معلومات تفصيلية أكثر من النشرة 
ا وأسعارها باإلضافة إىل وسائ ل النقل وغريها حيث توضح النظام النقدي، أسعار العمالت، أنواع الفنادق مستويا

من املعلومات، وجيب أن ختتلف الدعاية املكتوبة تبعا لكل سوق أو دولة من حيث اللغة والتأثريات املراد إبرازها يف 
 ؛السوق السياحي

وتعتمد على الصورة بشكل أكثر من الكلمة ملا هلا من تأثري كبري يف اجلوانب العاطفية : الدعاية المصورة ×
 اليت استخدمتها دول سياحية كثريةامللصق الذي يعترب من أقدم الوسائل الدعائية التقليدية للسائحني ومن أمثلتها 

حيث تعتمد على الصورة والكلمة املكتوبة يف آن واحد وتوضع هذه امللصقات يف أماكن عديدة كنوافذ العرض يف 
كما تضم الدعاية املصورة أيضا   اجلمعيات،دي و شركات السياحة والسفر وشركات الطريان وامليادين العامة والنوا

الت السياحية اليت تصدرها األجهزة السياحية الرمسية يف الدولة وبعض اهليئات السياحية اخلاصة واليت هلا تأثري كبري  ا
على املستهلكني السياحيني إلثارة دوافع السفر لديهم، كما يشمل هذا النوع من الدعاية األفالم الدعائية السياحية 

                                                             
يوم        /http://www.dralabdali.com/difference-btwn-ads-and-publicity :على املوقع الفرق بين الدعاية و اإلعالن،عبيد العبديل، .د  1
)23/04/2009.(       
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رة مثل األشرطة املصورة واألفالم السينمائية والتلفزيونية املصورة اليت تعتمد على الكلمة املسموعة إىل جانب املصو 
 ؛الصورة الناطقة بعدة لغات أجنبية

تقوم هذه الدعاية على الكلمة املسموعة سواء يف األحاديث اإلذاعية أو التلفزيونية : الدعاية المسموعة ×
  .خالل احملاضرات العلمية والثقافية وتعترب من اقل الوسائل تأثريااملتصلة بالسياحة أو من 

اتصال غري شخصي يتم تنفيذها بواسطة جهة معلومة  عملية"اإلعالن بأنه  "Kotler"يعرف كوتلر: اإلعالن .2
دف التأثري على سلوك املستهلك  .1"مقابل أجر مدفوع 

الت األسبوعية والشهرية العامة  املساحة املدفوعة القيمة يف"كما يعرف اإلعالن بأنه  الصحف اليومية أو ا
 املدفوع األجر بالنسبة لإلذاعة  واملتخصصة وكذلك يف الشوارع و امليادين العامة باإلضافة إىل انه ميثل الوقت

  .2"التلفزيون لتحقيق هدف معني

  :املتمثلة أساسا يفوتنبع أمهية استخدام اإلعالن يف التنشيط السياحي من األهداف اليت حيققها و 
 دماته يف الدولة السياحية؛التعريف مبقومات النشاط السياحي وخ -
 حتفيز الطلب وزيادة املبيعات؛ -
 التصدي إلعالنات املنافسني؛ -
  .تذكري العمالء وتعزيز القوة البيعية والتقليل من التقلبات يف املبيعات -

  :يلي ي ماومن أهم الوسائل اإلعالنية املستخدمة يف التنشيط السياح

املرتبة األوىل من بني الوسائل اإلعالنية األخرى ويشهد  يف يأيت التلفزيون يف الوقت احلايل: التلفزيون ×
اإلعالن التلفزيوين منوا متزايدا وتطورا مع مرور األيام نتيجة للبث الفضائي وتعدد القنوات التلفزيونية الفضائية، وأصبح 

كل أحناء العامل واليت يتم من خالهلا بث ومضات إعالنية وبرامج خاصة بالسياحة اإلعالن التلفزيوين اليوم يصل إىل  
  : 3ا إظهار مزايا وعيوب اإلعالن التلفزيوين من خالل مايلينوميكن. بأنواعها املختلفة

  :مزايا اإلعالن التلفزيوني ·
 فاعلية واستجابة؛ إظهار الصورة والصوت واحلركة يف عرض واحد وهذا جيعل اإلعالن يف التلفزيون أكثر -
 يف التلفزيون ميكن أن تصل إىل اكرب عدد ممكن من املشاهدين يف وقت واحد؛ عالنيةاإلالرسالة   -

                                                             
1 PHlipe Kotler et Bernerrd Dubois, op cit, p634. 

  .9، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين،   2
  .92، ص1996، مكتبة عني مشس، القاهرة، أصول اإلعالنحممود عساف،   3
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إمكانية بث وتوجيه رسالة إعالنية حمددة إىل فئة معينة من خالل بث اإلعالنات خالل الربامج اليت  -
  .مهم
  :عيوب اإلعالن التلفزيوني ·
  ية وهذا أدى إىل تقدمي إعالنات قصرية لتجنب التكلفة املادية املرتفعة؛ارتفاع تكلفة املادة اإلعالن -
ن ذلك يولد لدى املشاهد حالة من عدم إة من اإلعالنات على حنو متتابع فيف حالة ما يتم عرض جمموع -

 االهتمام وبذلك تفشل الشركة أو الدولة يف إيصال الرسالة اإلعالنية إىل الشرائح السوقية املستهدفة؛
 رة وتنوع القنوات التلفزيونية يقلل من فرص مشاهدة اإلعالنات؛كث -
التلفزيون يعترب من وسائل التسلية وعند بث اإلعالنات يعترب عامل قطع تلك التسلية وقد يرتتب عليها أن  -

 ؛يرتك املشاهد التلفزيون وقت اإلعالن أو يتجاهل اإلعالن
ذر رعاياها من الذهاب إىل بلد ما خوفا من تعرضهم قد تستخدم دولة أخرى اإلعالن يف التلفزيون لكي حت -

إىل هجمات إرهابية حمتملة، أو تطلب منهم مغادرة ذلك البلد فورا، مما يكون له األثر السليب على تلك الدولة 
  .1السياحية
 يعترب البث اإلذاعي أحد الوسائل املستخدمة يف اإلعالن السياحي بسبب توفر الناحية): اإلذاعة(الراديو ×

ومن بني مزايا وعيوب اإلعالن . املسموعة فيه واليت تتطلب نوعية خاصة من اإلعالنات املعتمدة على اجلانب اخلربي
  : يلي يف الراديو ما

  :مزايا اإلعالن في الراديو ·
 البث اإلذاعي غالبا ما يصل إىل اكرب عدد من املستمعني وعلى نطاق عاملي؛ -
 غطية السوق السياحي؛يشمل البث اإلذاعي على املرونة يف ت  -
 التكلفة املنخفضة إذا مت مقارنتها بتكلفة اإلعالن التلفزيوين؛ -
التغيري بني فرتة ملرونة العالية من حيث التعديل و إعالنات البث اإلذاعي ميكن إعدادها بسرعة وتتسم با  -

  .وأخرى
  :عيوب اإلعالن في الراديو ·
 كني؛غياب اجلانب املرئي يضعف درجة التأثري يف املستهل -
 املتواجدة يف بلد ما؛ اإلذاعاتمستمعو الراديو غالبا ما يكونون مشتتني بني العدد الكبري من   -
  .الراديو وسيلة مساع حمدودة الفعالية مقارنة بالوسائل األخرى -

                                                             
  )10/09/2010(، یوم  http://itfctk.ahlamontada.net/t453-topic :مزاياه، أنواعه، على املوقع اإلعالم السياحي،وسائله،  1
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الت من الوسائل الفعالة يف نشر اإلعالنات واليت تأخذ الشكل املطبوع وتتنوع تلك : المجالت × تعترب ا
الت  تم جبانب ا من جمالت عامة يقرأها مجيع فئات السوق السياحي املستهدف إىل جمالت متخصصة واليت 

الت السياحية املتخصصة، كما ختتلف من حيث إصدارها فهناك جمالت تصدر أسبوعيا  معني من اجلوانب مثل ا
الت يف وهناك الشهرية والنصف شهرية كما فيها أيضا الفصلية، وميكن تناول مزايا وعي وب اإلعالن عن طريق ا

  :مايلي

  :مزايا اإلعالن في المجالت ·
موعة من الشرائح السوقية؛ - االت ميكن من تقدمي إعالنات  الت يف العديد من ا  تنوع ا
الت بصفة عامة هلا مكانة مقبولة لدى القراء؛ -  ا
الت لفرتات طويلة وذلك قد يتيح فرصة - أن يقرأها عدد اكرب من املستهلكني  غالبا ما يتم االحتفاظ با
  .املرتقبني
  :عيوب اإلعالن في المجالت ·
 ال تتوفر مرونة كافية نظرا لقصر الوقت الفاصل بني صدور العدد والعدد الذي يليه؛ -
لة؛ -  التكلفة املرتفعة وخاصة يف حالة أن يشغل اإلعالن مساحة كبرية يف ا
لة أو عدم وصوهلا إىل الشرائح املستهدفةقد يفشل اإلعالن يف حتقيق اهلدف احملدد ن -  ؛تيجة سوء توزيع ا
لة باملقارنة بالصحف اليومية مما يقلل من عدد مشرتيها -   .ارتفاع مثن ا
تعد الصحف من أكثر الوسائل اإلعالنية فاعلية يف املنشآت والشركات السياحية النتشارها : الصحف ×

لكنها تكون ذات فاعلية على املستوى الوطين وليس الدويل، ومن وتنوع أشكاهلا سواء كانت عامة أو متخصصة و 
  :مزايا وعيوب اإلعالن عرب الصحف مايلي

  :مزايا اإلعالن في الصحف ·
ا وبذلك حتقق تغطية واسعة لإلعالن؛ -  إقبال غالبية الشرائح السوقية على قراء
 اإلصدار اليومي املنتظم يعطي مرونة واسعة يف استخدام اإلعالن؛  -
 فاض أسعار الصحف مما يتيح إمكانية شراءها من طرف خمتلف الشرائح السوقية املستهدفة؛اخن  -
ا غري مرتبطة بوقت معني حيث تصدر يوميا  -   .تتيح وقتا كافيا للمراجعة والتدقيق أل
  :عيوب اإلعالن في الصحف ·
 ودة بداخلها؛القراءة السريعة للصحف قد ال جتعل القارئ يعطي اهتماما كبريا لإلعالنات املوج -
 كثرة اإلعالنات داخل الصحيفة قد ال متكن القارئ من الوصول إىل اإلعالن املطلوب؛ -
ا لفرتات طويلة مما ال يتيح فرتة كافية لالطالع أكثر من   - معظم اجلرائد والصحف ال يتم االحتفاظ 

الت   .شخص عليه بعكس ا
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 جهزة الرمسية، املؤسسات السياحيةخصي بني األتعتمد هذه الوسيلة على االتصال الش: العالقات العامة .3
الوكالء السياحيني وشركات السياحة وبني السائحني املرتقبني وكذلك اجلمعيات والنقابات والتجمعات العلمية واملهنية 

الت السياحية واملعلومات السياح  1يةاملوجودة يف األسواق السياحية العاملية، وذلك من خالل إمدادها بالنشرات وا
وتتعاون العالقات العامة مع كافة األشكال االتصالية املعروفة لنقل رسائلها اإلعالمية التأثريية للجماهري املختلفة اليت 

، حيث تعمل العالقات العامة 2مها لكسب ثقتها وتفامهها وتأييدها وكذا احلفاظ على استمرار هذا التفاهم والتأييد
مابني السائحني واملنشآت السياحية أو البلد السياحي مستندة إىل إرساء التفاهم والرضا  دائما على بناء الثقة املتبادلة

ذا تسعى إىل  أو املنشآت السياحية، وهي يف  لبلدا ذلكخلق الصورة الذهنية الطيبة عن والعالقات الطيبة، وهي 
ذا الدور تنقل سياسات وتوجيهات وقرارات  ئات إىل السائحني ويف نفس الوقت ت واهليآتلك املنشسعيها للقيام 

دف إىل نقل أفكار وأراء السائحني إىل األجهزة املسئولة عن السياحة يف البلد السياحي، كل هذه اجلهود  حترص و
  :3تتم من خالل

 عقد املؤمترات السياحية الدولية اليت تقدم فيها البحوث العلمية املرتبطة بالعمل السياحي ومشكالته؛ -
 يع السياحية يف دول السوق السياحي املصدر السائحني؛إقامة األساب -
ا النشرات والكتيبات  - إقامة املعارض السياحية اليت تعرض فيها األفالم دعائية تلفزيونية وسينمائية وتوزع 

 السياحية؛ بلدعامل السياحية البارزة يف الالسياحية كما تعرض فيها مناذج مصغرة عن امل
 ت السياحية من الربامج املختلفة؛نشيط حركة املبيعاعقد الندوات السياحية لت -
اليت تضم الصحفيني العامليني املهتمني بشئون السياحة يف العامل على و عقد املؤمترات الصحفية يف اخلارج  -

لكسب الرأي  بلدوانب املرتبطة بالسياحة يف المستوى األجهزة الرمسية والشركات والوكاالت السياحية للتعريف باجل
  .م العاملي والتأثري فيه، مما يعمل على خلق مناخ سياحي مناسب وعالقات عامة متينةالعا
  )الحديثة(أدوات التنشيط غير التقليدية : ثانيا

ككل تعتمد يف تسويقها للمنتج السياحي على األدوات احلديثة   لبلدملنشآت والشركات السياحية واأصبحت ا
شرحها حىت عد استكماال لألدوات التقليدية و مات السياحية للدولة، وذلك يملا هلا من تأثري وأمهية التعريف باملقو 

  :تصل إىل حتقيق أهدافها، وتتنوع األدوات احلديثة املستخدمة يف التنشيط السياحي ومن أمهها

تعترب هذه الوسيلة من اجنح الوسائل اليت تستخدمها األجهزة الرمسية يف  :إقامة المهرجانات السياحية الدولية .1
  :الدول السياحية وذلك لتنشيط احلركة السياحية يف مواسم معينة، وهناك عدة أنواع من هذه املهرجانات أمهها

                                                             
  .134، صمرجع سبق ذكرهحممد عبيدات،   1
  .46، صمرجع سبق ذكرهفؤادة عبد املنعم البكري،   2
  .76، صمرجع سبق ذكرهالفين والتدريب املهين، املؤسسة العامة للتعليم   3
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وتشمل مهرجانات األغنية واملهرجانات السينمائية، مثل مهرجان متقاد ومهرجان مجيلة يف : مهرجانات فنية ×
 ؛اجلزائر ومهرجان قرطاج يف تونس، مهرجان كان السينمائي يف فرنسا

وتشمل مهرجانات الشعر واألدب وإحياء الرتاث الثقايف واحلضاري من خالل إقامة : مهرجانات ثقافية ×
 ؛1املسرحيات واحلفالت يف األماكن التارخيية

وتتمثل يف تنظيم األلعاب االوملبية ودورات كرة القدم وخمتلف الرياضات األخرى : مهرجانات رياضية ×
  .رالياتباإلضافة إىل مهرجانات الصيد وال

ا الدول  أصبحت املؤمترات السياحية املهنية من أهم الوسائل اليت: إقامة المؤتمرات السياحية المهنية .2 تم 
السياحية حيث يتبعها مد  بلدنظيمها من خالل حتسني صورة الن هلا تأثري مباشر وسريع يف حالة تالسياحية وذلك أل

وينقلون هذا  بلد، ويكون انطباعهم مباشر عن ال تلك املؤمتراتسياحي نظرا لتواجد واشرتاك عدة دول سياحية يف
 1997عام 2*كمثال على ذلك تنظيم مصر ألحد املؤمترات السياحية املهنية بعد حادث األقصر االنطباع إىل دوهلم،

 .مما كان له األثر الكبري يف تقليل فرتة احنسار املد السياحي إىل مصر

ملعارض من الوسائل اهلامة للتنشيط السياحي وهي عبارة عن مكان يتم دعوة تعترب إقامة ا: إقامة المعارض .3
ا من خالله، حيث تساهم املعارض التجارية بشكل فعال يف النمو االقتصادي للبلدان  الشركات لعرض منتجا

رض السياحية املختلفة، وتعد وسيلة للتنشيط السياحي ومتثل دخال سياحيا وفرص عمل دائمة ومؤقتة، كما تلعب املعا
لمواقع السياحية اهلامة الدولية دورا هاما يف التعريف باملنتوج السياحي للدولة من خالل عرض صور وأفالم تصويرية ل

مبا خيلق تفاعل مباشر مع املشاهد الذي يتخذ قرارا بالسفر بناءا على القناعات والقيم اليت حيملها، باإلضافة  بلديف ال
ف والصناعات التقليدية اليت تعد من املوروث الثقايف للدولة واليت تستلهم السائحني للتعرف إىل املعارض اخلاصة باحلر 

 .عليها واقتناءها

سياحية واجلهات وهي عبارة عن تشكيل قوافل تتكون من ممثلي بعض الشركات ال :تنظيم القوافل السياحية .4
ا إىل الدول األخرى املستهدفة كسوق ورجال اإلعالم املتخصصني يف اإلعالم السياحي  بلدالرمسية يف ال والتوجه 

ة حدوث بعض احلوادث الوعادة ما تنظم هذه القوافل يف ح سياحي وذلك بغرض زيادة املد السياحي القادم منها،
مصر خالل شهر جوان وجويلية  واألزمات اليت جتعل احلركة السياحية ترتاجع نتيجة لذلك، مثل القافلة اليت نظمتها

                                                             
  .26/06/2011يوم  www.twiter.com ، على املوقع1انتعاش سياحة املعارض واملؤمترات يف سلطنة عمان، ص  1

لسياحية الدولية الوافدة إىل ، حيث أدت إىل اخنفاض احلركة ا17/11/1997يتمثل ذلك احلادث يف مذحبة الدير البحري يف معبد حتشبسوت مبدينة األقصر بتاريخ  *
  .1998بالنسبة لإليرادات السياحية، وذلك سنة  %31.1بالنسبة ألعداد السائحني، و %12.8بنسبة .مصر
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ا اىل بعض الدول العربية،  عاما الذمن ه ا  تداعيات نتيجةواجتهت  الثورة املصرية والتغريات السياسية اليت شهد
 .من اجل تقليص فرتة االحنسار السياحي من األسواق اخلارجية 2011مصر يف شهر جانفي 

ظهرت أمهية نظرا لتطور صناعة النقل اجلوي وزيادة مستخدمي الطائرات : الجوي النقل مؤتمرات إقامة .5
مترات مصدر جدب للدول تنظيم مؤمترات دورية يتم فيها مناقشة ما يتعلق بشؤون النقل اجلوي وأصبحت تلك املؤ 

ا على تقدمي بلداملؤمترات يعكس مدى اهتمام الن قيامها بتنظيم مثل تلك السياحية أل  بالنشاط السياحي وقدر
 .الدول السياحية املصدرة للسائحني والسائحني أنفسهم بذلك على ثقة بلدمستوى جيد من اخلدمات وحتصل ال

يعترب هذا النوع من التسويق السياحي طريقة جديدة إال أن وجود ملياري : االلكتروني السياحي التسويق .6
مستخدم لشبكة االنرتنيت أدى إىل تطور هذا التسويق حيث يستحوذ حسب الدكتور حيي أبو احلسن رئيس املنظمة 

للتسويق التقليدي عرب املكاتب % 75من عائد التسويق السياحي مقابل  %25على  االلكرتونية حةالدولية للسيا
ال الذي يعد واعدامن النسبة العامل %4والشركات السياحية، كما أن قارة إفريقيا ال تستحوذ إال على   ية يف هذا ا

ياحي سوف جتد نفسها غري قادرة على حيث أن الدول اليت لن تستخدم هذه الطريقة اجلديدة يف التسويق الس
من تكلفة  %20ن احلجز عن طريق شبكة االنرتنيت يوفر على السائح إف مع العلم .املنافسة يف األجل القريب

وهذا ما سوف يدفع السائح إىل تفضيل البحث عن البلد الذي يريد السفر إليه واحلجز هناك مباشرة عن  .1الرحلة
يشكل حتدي كبري للبلدان واملنشآت السياحية اليت ال تستغل تكنولوجيا املعلومات  طريق شبكة االنرتنيت، وهذا

ال السياحي يف املستقبل   .واالتصال يف ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=546050  le(13/06/2011). 
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   ثانيل الــالفص  خالصة

مدى أمهية دراسة  نستخلصساسية للتسويق السياحي، من خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه األبعاد األ
ا املنتج السياحي باعتباره منتج التسويق السياحي ب شكل مستقل عن التسويق السلعي نظرا للخصائص اليت يتميز 

مركب يتكون من جمموعة من اخلدمات املتكاملة واليت تتميز عن أي سلعة أو خدمة أخرى، حيث جعلت التسويق 
كرب عدد ممكن من السياح أومع اشتداد املنافسة بني الدول السياحية املختلفة جلدب . السياحي أكثر تعقيدا

اتضحت األمهية الكبرية للتسويق السياحي الذي يعمل على دراسة اخلصائص املكونة لألسواق السياحية من رغبات 
صر املزيج التسويقي وميوالت السائحني واألمناط السياحية املختلفة اليت يفاضلون بينها، ومن خالل معرفة عنا

ن دراسة وتقسيم األسواق السياحية إىل جمموعة من الشرائح أو  ،لدقيق لتلك العناصرلنا أمهية التحديد ا السياحي تبني
على جمموعة من السياسات التسويقية اخلاصة  عتمادباال كرب للتسويق السياحيأإىل فعالية السوقية سوف يؤدي 

وأعداد  السياحي بلدال لدى ةواليت متكن من حتقيق التوازن بني اإلمكانيات السياحية املتوفر ، بالنشاط السياحي
وقد أصبحت الدول السياحية تعتمد إىل جانب الوسائل التقليدية على أدوات . ومتطلبات السائحني املرتقب قدومهم

ية املختلفة بكل شرائحها وجعل جل تنشيط احلركة السياحية القادمة إليها باستهداف األسواق السياحأمن  ةحديث
  . دى السائحني يف تلك األسواقالسياحية وجهة مفضلة ل بلدال ذلك

ا قد أنفقت حوايل  08 حوايل 2009إذا كانت املغرب قد استقبلت سنة  مليون أورو   49ماليني سائح فإ
مليون  26مليون أورو واستطاعت أن تستقطب حوايل  82كتكلفة للتسويق السياحي، كما أنفقت تركيا حوايل 

اجلزائر ويف  .طاء تلك الدول السياحية أمهية كبرية للتسويق السياحيومن خالل هذه األرقام نستنتج مدى إع ،1سائح
، من أجل 2025السنوات األخرية قد وضعت إسرتاتيجية وطنية لتنمية وتطوير القطاع السياحي اجلزائري ألفاق 

اورة هلا على األقل وفرض مكان ا هلا يف جعل اجلزائر وجهة سياحية مفضلة وتتمكن من منافسة الدول السياحية ا
حوض البحر األبيض املتوسط، حيث أصبحت تنمية هذا القطاع احليوي ضرورة وطنية وليس خيارا أمام الدولة 

على النفط الذي يعترب مورد ناضب، ومن خالل هذه االعتبارات فإن التساؤل % 98اجلزائرية يف ظل اعتمادها بنسبة 
احي يف اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع السياحي ما هي مكانة التسويق السي: الذي ميكننا أن نطرحه هو

 .وهذا ما سوف يتم التطرق إليه من خالل الفصل املوايل. ؟2025ألفاق 

                                                             
  :على املوقع -اإلنفاق احملتشم على احلمالت التسويقية -ركود السياحة يف تونس  1

http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=27555     25/07/2011: (یوم.(  
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 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

  دـتمهي

 اجلغرافية املعطيات يف عموما تتمثل واليت املقومات من جمموعة توفر بلد أي يف السياحية التنمية قيام يستدعي

 واإليواء االستقبال وقدرات ومواصالت نقل من املعاصر البشري باإلنتاج املتصلة املعطيات وتلك واألثرية، والتارخيية

 العرب والرحالة الباحثني اهتمام حمل جعلتها خاصة بطبيعة تتميز اليت البلدان من تعد واجلزائر املختلفة، والتسهيالت

 خالله من ذكر الذي "اإلنجليز الرحالة عيون في الجزائر" مؤلفه يف ركييب اهللا عبد الدكتور يؤكده ما وهذا والغرب،

"  األوراس ربوع في رحلة "كتابه يف «Hilton Simson» أمثال عنها، وكتبوا اجلزائر زاروا الذين الرحالة من العديد

 هذه على البلد توفر ولكن ،1)1914" ( حقيقتها على الجزائر " كتابه يف «M.D.Stot» و)  1920 -1912(

 مقاصد منافسة ظل يف ما بلد إىل السياح وتوافد السياح، إليه يتوافد مل اذإ سياحي بلد أنه يعين ال السياحية املقومات

 الدول عليها تعتمد اليت األساسية العناصر من أصبح الذي السياحي التسويق طريق عن إال يتحقق ال أخرى سياحية

 الوقت يف تتجه اجلزائر وباعتبار. والدويل احمللي املستوى على إليها الوافدة السياحية ركةاحل لزيادة السياحية واملؤسسات

 اإلطار يعترب الذي السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط خالل من سياحتها تنمية حنو ثبات و عزم بكل الراهن

 تلك مقدمة يف جاء فقد أساسية، حماور مخسة على واملرتكز ،2025 آلفاق اجلزائر يف السياحية للسياسة املرجعي

 أن ميكن وهنا وخارجيا، داخليا اجلزائري السياحي املنتج تسويق إسرتاتيجية حيدد الذي اجلزائر وجهة خمطط احملاور

 آلفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط طارإ يف اجلزائرية الوجهة تسويق إسرتاتيجية وأمهية حمتوى هو ما نتساءل

  :التالية املباحث على حيتوي الذي الفصل هذا خالل من إليه نتطرق سوف ام وهذا ؟ 2025

   

  

       

  

    

    

                                                             
 .113ص ،1999 اجلزائر، احلكمة، دار األول، ،اجلزءاالنكليز الرحالة عين في الجزائر الركييب، اهللا عبد  1

  بواعث القطاع السياحي اجلزائريأسس و : المبحث األول

  2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق : المبحث الثاني

إطار املخطط التوجيهي  اجلزائري يفإسرتاتيجية تسويق املنتج السياحي : المبحث الثالث

 2025آلفاق  للتهيئة السياحية
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  الجزائريالجزائري  السياحيالسياحي  القطاعالقطاع  وبواعثوبواعث  أسسأسس: : األولاألول  المبحثالمبحث

 وكذلك السياحة قطاع ا مر اليت واملراحل للجزائر السياحية املقومات نتناول سوف املبحث هذا خالل من

ا اليت االقتصادية التنمية اتخمطط ضمن السياحي النشاط مكانة  إىل وصوال االستقالل مند اجلزائر شهد

  . 2013 أفاق املستدامة السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية

  الجزائرالجزائر  فيفي  السياحةالسياحة  ومقوماتومقومات  مواردموارد: : األولاألول  المطلبالمطلب

 النشاط طويرت متطلبات كل على حتوز جعلتها منها الطبيعية وخاصة كبرية سياحية مبقومات اجلزائر تتمتع

ا لو السياحي  وسياسات مستدامة سياحية تنمية خالل من األمثل االستغالل املوارد هذه تستغل كيف عرفت أ

      .اجلزائر عليها تتوفر اليت السياحية املقومات لتلك عرض يلي ما ويف السياحي، جهاملنت فعالة تسويقية

  والطبيعيةوالطبيعية  الجغرافيةالجغرافية  المعطياتالمعطيات: : أوالأوال

 دائريت وبني شرقه، 12و غرينتش غرب 9 طول خطي بني اإلفريقية، القارة غرب مشال وسط يف اجلزائر تقع

 أما كلم، 1900 اجلنويب الشمايل امتدادها يبلغ ،²كلم 2.381.741 مساحتها تبلغ مشاال، 37و 19 عرض

 حتتل ،غدامس- تندوف خط على كلم 1800 الساحل، خط على كلم 1200 بني فيرتاوح الغريب، الشرقي امتدادها

 للحضارات ملتقى الواقع هذا جعلها وقد املتوسط، األبيض والبحر وإفريقيا العريب املغرب يف حموريا مركزا اجلزائر

  .متنوعا وحضاريا تارخييا موروثا شكلت واليت عليها تعاقبت اليت املختلفة

 بعد حاليا املساحة حيث من إفريقيا األول املركز حتتل واليت(  مساحتها اتساع بسبب دول ةعد باجلزائر حتيط

 ومن كلم، 962 بـ الليبية واجلماهريية كلم، 965 طول على تونس حتدها الشرق فمن ،)دولتني إىل السودان تقسيم

 ومن كلم، 463 بـ موريتانيا الغريب اجلنوب ومن كلم 42 بـ الغربية والصحراء كلم، 1559 بـ املغربية اململكة الغرب،

  .1كلم 1200 طوله بساحل املتوسط األبيض البحر الشمال ومن كلم 956 بـ والنيجر لمك 1367 بـ مايل اجلنوب

 والرتكيب التضاريسية املالمح حيث من وخمتلفني متميزين طبيعيني، منطقتني بني اجلزائر يف منيز أن وميكن

  :مها املنطقتني هذين االقتصادي، والرتكيز السكاين، واالنتشار واملناخ اجليولوجي

                                                             
  .1ص ،1989 اجلزائر، واإلشهار، للنشر الوطنية املؤسسة للجزائر، واالجتماعي االقتصادي الدليل  1
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 متوازيتني سلسلتني يف اجلبلي الطابع عليها يغلب ²كلم ألف 40 بنحو مساحتها وتقدر ::الشماليةالشمالية  قةقةالمنطالمنط .1
 وزراعة كثيف، نبايت بغطاء تتميز واسعة، هضبية منطقة بينهما حيصران اللذين الصحراوي، واألطلس التلي األطلس
 الصناعية واملناطق والقرى املدن أهم يهاف وتنتشر اجلزائر، سكان جمموع من % 90 النطاق هذا يف ويرتكز واسعة،

 على احملافظة اجل من إنشائها مت وطنية حظائر عدة الساحلي الشريط على تتواجد كما ة،التحتي البنية وشبكات
  :أمهها احليوانية والثروة البيئة

 26000 بالشريعة طنيةالو  احلظرية هكتار،38000 احلد بثنية الوطنية احلظرية هكتار،18500 جبرجرة الوطنية احلظرية

 طرف من واملصنفة هكتار 76438 للقالة الوطنية احلظرية هكتار، 3000 لقورايا الوطنية احلظرية هكتار،

 الشبكة ضمن جيجل بوالية لتازا الوطنية احلظرية أيضا صنفت كما. الرطبة املناطق ضمن) Unesco(اليونسكو

  :مايلي بـ  الشمالية املنطقة مناخ ويتميز  .1ا تتميز اليت للطبيعة نظرا احليوية احمليطات حملميات العاملية

 نطاق وهو القالة، إىل الغزوات من الغرب، إىل الشرق من الساحلية املنطقة يشمل ::المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  مناخمناخ ×
 والثاين الشتاء، وهو طويل ودافئ ممطر األول بفصلني، ويتميز معتدل طقسه اجلزائر، مساحة باتساع مقارنة ضيق

 ؛الصيف وهو وقصري، وحار فجا
 تبدأ وهنا الصحراوي، واملناخ املتوسطي املناخ بني انتقايل مناخ وهو العليا اهلضاب يغطي  ::اإلستبساإلستبس  مناخمناخ ×
ال لتفسح الشمال من تدرجييا االحنصار يف املتوسطي املناخ مالمح  القارية، بالظروف املتميز اجلاف، للمناخ ا

 العليا اهلضاب متطرفة، الشهرية احلرارية والفوارق منتظمة غري فهي سنة،/ملم 500 و 300 بني ترتاوح فاألمطار
 بارد بفصل املتميز القاري النوع من وهو ،)سريوكو يوم 30و السنة يف جليد يوم 50( قاري مناخها جافة شبه الشرقية
 سالبة وأحيانا ومةمعد حرارة درجات يسجل حيث مايو، شهر إىل أكتوبر شهر من ميتد إذ رطب وأحيانا طويل

 العليا اهلضاب أما مئوية، 30 تتجاوز بدرجات واجلفاف باحلرارة تتميز األشهر بقية املناطق، بعض يف) الصفر حتت(
  .سنة/ملم 400 عن تزيد فال وانتظاما  كمية أقل فيها فاألمطار اجلافة، حتت والغربية الوسطى

 مبناخ ومتتاز صحراوية، قاعدة عن عبارة هي و ،²كلم مليون 2 بنحو تقدر مساحتها ::الجنوبيةالجنوبية  المنطقةالمنطقة .2
 وبقية ،درجة45ودرجة  40 بني ترتاوح حرارة بدرجات سبتمرب إىل مايو شهر من ميتد حار مبوسم يتميز جاف

  . حمدود فيها النبايت والغطاء احلرارة، متوسط مبناخ تتميز األشهر
 عنصر تعترب واليت الوطن من خمتلفة مناطق يف نتشرت اليت املعدنية احلمامات من جمموعة على اجلزائر وتتوفر

 الوطنية املؤسسة حسب نبع 202 بـ اجلزائر يف الطبيعية العيون عدد ويقدر العالجية السياحة النتشار أساسي

  .السياحية للدراسات

  

                                                             
 .23، ص2004، ديسمرب 03العدد  جيجل، ، جملة الكورنيش،الحظيرة الوطنية لتازة بجيجل ضمن المحميات العالمية تصنيفبوهايل حممد الشريف،   1
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  والحضارية التاريخية المقومات :ثانيا

ا تبني اجلزائر ا تنفرد اليت املتنوعة واحلضارية التارخيية املعامل إن  حيا وشاهدا اإلنسانية للحضارة مهدا كانت أ

 اجلزائر يف املوجودة التارخيية والوثائق واملتاحف األثرية فاملعامل واإلفريقي، املتوسطي اإلسالمي، للفضاء انتمائها على

 وأخريا والرومانية نطيةالبيز  إىل الفينفية إىل األمازيغية من عليها، املتعاقبة احلضارات وعظمة عراقة على تشهد

 منظمة صنفت وقد ،1ببجاية محاد بين قلعة عليها والشاهد التاريخ، على نفسها فرضت اليت اإلسالمية،

 الطاسيلي منطقة هي و التارخيي، العاملي الرتاث قائمة ضمن أثرية مناطق سبعة اجلزائر يف )Unesco(اليونسكو

  .جباية يف محاد بين وقلعة قصبة،ال وحي ميزاب ووادي وتيمقاد ومجيلة وتيبازة

 فإن عليها الطلب يزداد حيث السياحية، وجهاتال اختيار يف مكانة حتتل والرتفيهية، الثقافية النشاطات أن ومبا

 إىل الساحل من والتارخيية األثرية املناطق امتداد بفضل ، الطلبات تلك بتلبية الكفيلة  املزايا على تتوفر اجلزائر

 إىل باإلضافة الثقافية، أبعاده بكل البلد تاريخ يعكس الذي تقليدي ولباس فولكلور من الثقايف اثوالرت  الصحراء

 االقتصاد تنمية يف تساهم كما انتعاشا أكثر الثقافية السياحة جتعل واليت اجلزائر ا تتميز اليت التقليدية الصناعات

 توفر سوف واليت) 2020 -2011( آفاق اليدوية احلرف صناعة لتنمية إسرتاتيجية إعداد مت حيث ككل، الوطين

 مليار 129 تناهز إيرادات وحتقيق وظيفة ألف 390 ميمون إمساعيل التقليدية والصناعات السياحة وزير حسب

  .2دينار

  المعاصر البشري باإلنتاج المتصلة المقومات: ثالثا

 يف حديثا أنشأت اليت البارزة عاملكامل حديثة حضارية منجزات من البشري العنصر ينتجه ما كل يف تتمثل

  .وغريها االتصاالت وشبكة ومطارات طرق من التحتية البنية إىل باإلضافة اجلزائر،

 وقد السياحية، التنمية يف واملؤثرة اهلامة العوامل أحد واملواصالت النقل شبكة متثل :للنقل القاعدية المنشآت .1
 السكك الربي، النقل خيص فيما واملواصالت النقل شبكات ميةوتن تطوير ميدان يف هامة منجزات اجلزائر حققت

  :3التايل النحو على تتوزع واليت والبحري اجلوي النقل احلديدية،

 من أكثر الشمال يف كثافتها تزداد وطنية منها %25 ملك ألف 104 من أكثر اجلزائر متتلك :البرية الطرق ×
 دائما اجلزائر وتقوم متوسطة نوعية دون والباقي واحلركة للسري صاحلة ترابية طرق) %37( ملك 38100 اجلنوب،

                                                             
لس  1  .2000 نوفمرب 16 الدورة ،الوطنية السياحية السياسة تحديد أجل من مساهمة واالجتماعي، االقتصادي الوطين ا

2 http://www.mta.gov.dz/siteWeb/ar/index.php. le 08/03/2011. 
3 http://ar.wikipedia.org/wiki.le 30/06/2011 
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 الوحدة طريق يسمى الكربى للصحراء عابر طريق الساحل دول مع تربطها اجلزائر أن كما. وتزفيتها صيانتها بإعادة
 موانئ إىل الوصول من الدول هلذه االقتصادي والنشاط السري حركة لتسهيل كلم، 2344 مسافة على األفريقية

 املغربو  تونس من كل مع حدودها يربط والذي غرب-شرق السيار الطريق اجلزائر أجنزت كما اخلارج، وإىل جلزائرا
 ؛ملك 1216 مسافة تبلغ والذي الوطن جهات بني احلركية لتسهيل

 االقتصاد يف أساسيا دورا تؤدي اإلفريقية، القارة مستوى على الشبكات أهم من هيو  :الحديدية السكك ×
 هذه وتستغل وحيد، اجتاه ذات كلها مكهربة، خطوط كلم 215منها كلم، 4500 حنو الشبكة طول ويبلغ اجلزائري
 17 يربط ايومي قطار 187 وتوظف عربة 10300 متتلك اليت احلديدة للسكك الوطنية الشركة طرف من الشبكة
 تسري اجلزائر أن كما الربي، النقل حركة من % 17 حوايل وتغطي حمطة، 200 على وتتوفر ومتوسطة، كربى مدينة

 العاصمة اجلزائر( مدن بعدة بنائها أشغال بدأت الذي الرتامواي أمهها ومن احلديثة النقل وسائل بتوفري التطور حنو
 واستبدال بالعاصمة،) اجلزائر مرتو( األنفاق قطار إىل باإلضافة) سبلعبا سيدي باتنة، عنابة، قسنطينة، وهران،

 ؛)السريعة القطارات(  حديثة بأخرى القدمية القطارات

 تربط دويل، مطار 13 منها مطار 42 اجلزائر يف ويوجد املسافرين نقل حركة يف هاما دورا يؤدي: : الجويالجوي  النقلالنقل ×
 شركة وتضمن الداخلية، اخلطوط إىل باإلضافة أوربا، اجتاه خط 37 خالل من األوربية املطارات من بالعديد اجلزائر

 طائرة 63 اجلزائر متتلك.السنة يف البضائع من طن ألف 30 وحنو مسافر مليون 3,6 حوايل نقل اجلوية اخلطوط
 ؛الطاسيلي ن طريا شركة إىل إضافة اجلزائرية، اجلوية اخلطوط لشركة تابعة وإيرباص بوينغ نوع من معظمها

 ترتكز و عاملي مستوى على موانئ 6 منها املختلفة لالستعماالت ميناء 13 على اجلزائر تتوفر: : البحريالبحري  النقلالنقل ×
 5 وهناك واالستجمام، بالصيد اخلاصة الصغرية املوانئ من كبري عدد إىل باإلضافة البحري، النقل نشاط معظم فيها

 ؛بلدا 60 بنحو راجلزائ تربط و البحري، النقل جمال يف تنشط وطنية مؤسسات

 مستوى وعلى متميزة ودولية حملية خدمات بتقدمي متتاز والالسلكية، السلكية االتصاالت شبكة: : االتصاالتاالتصاالت .2
  املغرب إيطاليا، فرنسا، من كل مع هرتزية وخبطوط البحر حتت كوابل بعّدة اجلزائر ترتبط حيث الكفاءة، من عال

  املعلومات خبدمات وتدعمت الصناعية باألقمار لالتصاالت ألرضيةا احملطات من عدد باجلزائر يوجد كما تونس،و 
 قطاع وحترير الدولية األسواق على انفتاحا اجلزائر عرفت كما الدولية، االنرتنيت بشبكة التكنولوجي الربطو 

 تعاملامل ومها الوطنية السوق إىل جدد متعاملني بدخول الوضعية هذه مسحت حيث والالسلكية، السلكية االتصاالت
 إىل جنمة باسم الوطنية الكوييت على استحوذ الذي كيوتل والقطري جازي اسم حتت تيليكوم اوراسكوم املصري
 مليون 33 حوايل 2010 سنة اجلزائر يف النقال اهلاتف مستعملي عدد بلغ وقد موبيليس، الوطين املتعامل جانب
 .مشرتك

 واخلاص العام القطاع ميتلكها فنادق يف تتمثل ومتنوعة فةخمتل إيواء طاقات اجلزائر متتلك: االستقبال قدرات .3
 تتوفر وال كافية غري تبقى القدرات هذه أن إال خاصة، الساحلية املناطق يف موزعة واملخيمات السياحية واملركبات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


 

127 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

ا كما الدويل أو احمللي سواء السياحي الطلب احتياجات تليب ال حيث األزمة اجلودة على  ال مما مالالش يف تتمركز أ
 الثاين املطلب يف اإليواء طاقات حجم إىل نتطرق وسوف اجلنوب، يف الصحراوية السياحة وتنمية برتقية يسمح
 الوطنية اإلسرتاتيجية إىل وصوال التنمية خمططات يف السياحة ملكانة استعراض خالل من املبحث هذا من والثالث
  .2013 فاقآل املستدامة السياحية للتنمية

 الجزائر في السياحة عن تاريخية لمحة :رابعا

 النشاط بظهور مسحت سياحية موارد على توفرها إىل نظرا قدمي عهد إىل اجلزائر يف السياحة ظهور يعود

 أن إال العالج، أجل من السياح يقصدها كان معدنية ومحامات أحواض عدة أقيمت الروماين العهد ففي السياحي،

 للجزائر السياحية اإلمكانيات استغالل على عمل الذي الفرنسي االستعمار فرتة يف نكا بالسياحة احلقيقي االهتمام

  :يلي كما اجلزائر يف السياحي النشاط لتطور مرحلتني بني منيز سوف وبالتايل

 عليها تتوفر اليت السياحية القدرات إىل الفرنسي املستعمر تفطن لقد: االستقالل قبل الجزائر في السياحة .1
 أوروبا من القادمة الرحالت تنظيم مهمة هلا أسندت واليت 1اجلزائرية الشتوية اللجنة 1897 سنة أسس يثح اجلزائر،

 حاجيات لتلبية قاعدية هياكل إنشاء يف التفكري إىل املستعمر دفع األوروبيني السياح أعداد ازدياد ومع اجلزائر، إىل
   :اهلياكل تلك أهم ومن السياح، هؤالء

 ؛1914 سنة وهران مدينة يف يةسياح نقابة إنشاء -
 ؛1916 سنة قسنطينة مدينة يف سياحية نقابة إنشاء  -

  .اجلزائر اجتاه يف سياحية رحالت لتنظيم بينها فيما التنسيق يف النقابات هذه مهام متثلت

 تستفيد آنذاك، املتواجدة سياحية نقابة 20 جتمع واليت للسياحة فيدرالية تشكيل مت1919  سنة ويف -
 بالفنادق خاصة فيدرالية تشكيل مت السنة نفس يف .الفرنسية احلكومة طرف من مايل دعم من يدراليةالف هذه

  السياحية الفنادق ألصحاب مالية إعانات تقدمي على الفرنسية احلكومة مصادقة إىل باإلضافة

ال يف للمستثمرين القروض مبنح مكلف الفندقي القرض إنشاء مت 1929 ويف -  بنك مبثابة وهو السياحي ا
 ؛الفنادق وتوسيع جتديد تشجيع، أجل من أنشأ

 كان هدفه «OFALAC» والسياحي االقتصادي للنشاط اجلزائري الديوان إنشاء مت 1931 سنة يف -
 .االستقالل بعد حىت نشاطه واستمر السياحية التنمية مبركز بعد فيما يسمى أصبح والذي السياحة، تنمية يف يتمثل

 نظرا 1954 سنة يف تقلص العدد هذا ،1950 سنة سائح ألف 150جلزائرا زاروا الذين السياح عدد بلغ وقد

 .التحريرية الثورة الندالع

                                                             
1 Heddar Belkacem, Rôle Socio-économique du Tourisme cas de l’Algérie, OPU, Alger,1988, p56. 
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 وضعه مت الذي املوسع الربنامج وما اجلزائر، عليها تتوفر اليت السياحية املوارد أمهية يدرك كان املستعمر إن

 منها% 17 حضرية لفنادق غرفة  17200 اجناز تضمنامل ، 1957 قسنطينة خمطط يف السياحية بالتجهيزات اخلاصو 

 يف غرفة 1130 اجناز على كذلك الربنامج هذا ويشمل .اجلزائر يف السياحة أمهية على دليل إال العاصمة، اجلزائر يف

 اليت حيةالسيا املوارد أمهية تؤكد االستعمارية، احلقبة خالل السياحة لتاريخ دراستنا إن .1واملناخية املعدنية احملطات

  اجلدول حسب موزعة سرير5922 ب تقدر إيواء طاقات اجلزائر ورثت مباشرة االستقالل وعند.اجلزائر عليها تتوفر

  :املوايل) 1.3( رقم

  1962 سنة السياحي اإليواء طاقات توزيع): 1.3:(رقم جدول

 المجموع المناخية الشاطئية الصحراوية الحضرية نوع السياحة 

 5922 90 2969 486 2377 عدد األسرة

 100 02 50 08 40 النسبة المئوية

Source: Heddar Belkacem, Rôle Socio- Economique du Tourisme, OPU, Alger, P 48. 

 والسياحة50%  بنسبة الشاطئية السياحة يف اإليوائية الطاقات تركز نالحظ )1.3(رقم اجلدول خالل من

 األنواع حساب على واحلضرية الشاطئية السياحة تنمية يف املستعمر اتتوجه يعكس ما وهو ، 40%بنسبة احلضرية

  .السياحي الطلب ونوعية لطبيعة تبعا األخرى

 مبني هو كما موزعة  سرير، 5922 استقالهلا بعد اجلزائر ورثت لقد: االستقالل بعد الجزائر في السياحة .2
 الذايت التسيري واملطاعم الفنادق تسيري يف خمتصة جلنة السياحية، اهلياكل هذه تسري توىل ،)1.3(رقم اجلدول يف

(COGEHORE). 
 إىل مهامها وأسندت  (COGEHORE)واملطاعم الفنادق تسيري جلنة عن الدولة ختلت 1966 سنة يف

 إىل والرياضة الشباب وزارة وصاية حتت وكان ، 1962سنة أنشأ الذي (ONAT) للسياحة اجلزائري الوطين الديوان

 يف الديوان مهام وتتمثل السياحة وزارة إحداث مت رئاسي قرار وبواسطة الوزارات هيكلة إعادة ريختا 1964 غاية

 يف الثالث وسطائه بواسطة وذلك للسياحة الدويل السوق يف اجلزائري السياحي باملنتج والتعريف الدولة أمالك تسيري

  ).فرانكفورت باريس، ستوكهومل،( اخلارج

                                                             
1 Heddar Belkacem, op cit, p57. 
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 املرحلة هذه متيزت إذ حقيقية تنمية أي السياحي القطاع يشهد مل 1966 إىل 1962 بني املمتدة الفرتة وخالل

 بالدعاية تتكفل اليت السياحية الوكاالت وانعدام املؤهلة العاملة اليد ونقص السياحية، اهلياكل وتردي بضعف

  :1إىل راجع وهذا واإلشهار

 ؛العمومية السلطات طرف من ثانويا نشاطا السياحة اعتبار -
 ؛بالسياحة يهتم ال منهم األغلبية جعلت وجهل فقر من اجلزائري للشعب االجتماعية حلالةا -
ال يف واألكفاء املؤهلني العمال انعدام  -  ؛السياحي ا
 وسائل من هلا املصاحبة واملرافق والفندقية التقليدية الصناعة يف املتمثلة للسياحة األساسية البنية ضعف  -

 ؛والنقل والرتفيه الراحة
تمع عند السياحية والتقاليد الثقافة انعدام  -  ؛اجلزائري ا
 باريس ستوكهومل من كل يف وسائط ثالث سوى اخلارج يف السياحية والوكاالت واإلشهار اإلعالم انعدام  -

 .الوقت ذلك يف وفرانكفورت
 عمل أول خالل من السياحي، امليثاق صدور بعد السياحي بالقطاع احلقيقي االهتمام بداية 1966 سنة تعترب

 عليها تتوفر اليت السياحية الثروات جممل حول السياحة وزارة قدمته شامل تقييم فبعد الوطين، املستوى على حكومي

 امليثاق توجهات حتديد مت إحداثها الواجب السياحية املنشآت ونوع السياحة وفوائد أمهية حتديد وبعد اجلزائر،

  2:يف أساسا واملتمثلة السياحي

 أي السياحية، التنمية النطالق املالئمة الظروف لتهيئة :والثقافية الطبيعية السياحية الشروط نتحسي ×
 وإدخال وتصنيفها السياحية املناظر وإحصاء جرد خالل من والثقافية الطبيعية الشروط حتسني يتم أوىل كمرحلة

 ؛اجنازها يتم سوف اليت السياحية املراكز يف السياح الستقبال مالئمة جعلها قصد عليها إصالحات
 الثروات لكل شاملة ختطيط عملية إجراء تتطلب السياحية التنمية إن :السياحي التوسع مناطق اختيار ×

 وقادرة ومهيأة حمددة سياحية مناطق على تتوفر تكن مل االستقالل غداة اجلزائر لكن الدولة عليها تتوفر اليت السياحية
 لذلك عشوائيا، توزيعا املوزعة املستعمر عن املوروثة الفنادق من جمموعة لىع تتوفر كانت فقد السياح، جلب على

 قامت مدققة دراسة وبعد املستقبلية التجهيزات كل فيها اجناز ميكن واليت السياحية للتهيئة مناطق حتديد الدولة قررت
 أنواع من نوع لكل سياحية مشاريع ةإلقام مالئمة شروط على تتوفر اليت املناطق من عدد اختيار مت الوصية الوزارة ا

 ؛منطقة كل ومميزات طبيعة حسب السياحة
 

                                                             
 .122، صمرجع سبق ذكرهكواش خالد،   1
 .1966ثاق السياحي لسنة املي  2
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 وتوسيع إصالح يف اإلسراع حول تركزت السياحي امليثاق توجهات إن :الفندقية الصناعة وتطوير إنشاء ×
 الوزارة املوجودة الفنادق وإصالح تنمية أجل ومن السياحي التوسع مناطق خمتلف عرب املوجودة السياحية الفنادق
  :يف متثلت اإلجراءات من مجلة اختذت الوصية

 ؛السياحي الطابع ذات واملقاهي واملطاعم الفنادق اختيار -
 ؛الشواطئ عرب للعطل املخصصة املرافق كل إصالح -
 احلمامات  الشاطئية املناطق خمتلف عرب تتوزع اليت )السياحية املركبات( الضخمة السياحية الفنادق إنشاء -
  .لصحراءوا املعدنية،

 ال أخرى أهداف هناك السياحي امليثاق عليها نص اليت السياحية للتنمية الرئيسية األهداف هذه جانب وإىل

  :يف وتتمثل السابقة األهداف عن أمهية تقل

يئة حتسني -  ؛السياح جللب الالزمة واإلعالمية اإلدارية املالية، الظروف و
 ؛والفندقية السياحية اخلدمات أسعار ختفيض -
 ؛وتطويره التنقل حركة تنظيم  -
 ؛احلدود عرب الدخول إجراءات تسهيل -
 .اجلزائري السياحي للمنتج والدعاية اإلشهار بغرض واخلارج الداخل يف السياحية الوكاالت إنشاء -

  التنمية مخططات ضمن الجزائر في السياحة: الثاني المطلب

 1967 عام انطلقت وإمنا االستقالل، بعد مباشرة اجلزائر يف تبدأ مل للتنمية االقتصادي التخطيط عملية إن

 مبين اقتصاد من اجلزائر ورثته ما جراء والتنمية التخطيط بني الربط هذا كان وقد التخطيط، نظام فيها طبق سنة أول

  1.قتصاديةاال للتنمية األساسية الركيزة تعترب اليت صناعية قاعدة وانعدام اخلام، املواد لتصدير وموجه الكروم، زراعة على

 املخطط يف مدجما القطاع هذا كان وإمنا التنمية، يف األولوية ذات القطاعات ضمن السياحي القطاع يكن ومل

 بعد ملا السياحية سياستها اجلزائر رمست فبعدما ،1967 عام بداية يف احلكومة فيه شرعت والذي للتنمية، الوطين

  .2الواقع أرض على السياسة هذه جتسيد عليها بقي السياحة، ميثاق خالل من ،1966

 دراستنا فإن معني، بنشاط احلقيقي االهتمام حجم تقيس اليت املؤشرات أهم أحد يعترب االستثمار أن ومبا

 سوف ما وهذا األخرى القطاعات مع مقارنة السياحي للقطاع املمنوحة االستثمارات حجم على الوقوف ستتضمن

  :يلي كما اجلزائر ا مرت اليت التنمية خمططات خالل من نبينه

                                                             
1 Mehemed hocine Benissad, économie développement indépendance de l’Algérie / développement et 
socialisme, OPU, 2eme édition, Alger, 1982, p 19. 

 .100، صسبق ذكره مرجعجابر فرطاقي،   2
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  )1969 -1967(األول  الثالثي المخطط: أوال

 يف التنموية املشاريع إلجناز املخصصة الوطنية االستثمارات بيانات ضمن السياحة ظهرت املخطط هذا خالل

 يمةق مقارنة يتم سوف التنمية يف السياحي القطاع مكانة وملعرفة واالجتماعية، االقتصادية القطاعات خمتلف

) 2.3(رقم واجلدول الفرتة، لنفس أخرى لقطاعات املخصصة تلك مع السياحي للقطاع املخصصة االستثمارات

  :ذلك يوضح

  )69-67( الثالثي المخطط خالل القطاعات مختلف على االستثمارات توزيع): 2.3(رقم جدول
  دج مليون: الوحدة

  الزراعة  الصناعة  القطاعات
 الهياكل
  األساسية

  التكوين  السياحة  سكنال  التربية
 الضمان

 االجتماعي
  المجموع  متفرقات  اإلدارة

 لكل المبالغ
  قطاع

54005400  18691869  11241124  912912  413413  282282  127127  295295  441441  215215  1107811078  

  100100  9944,,11  9988,,33  6666,,22  1144,,11  5544,,22  7722,,33  2233,,88  1144,,1100  8877,,1166  7744,,4488  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

  .13، ص)69-67(الثالثي  وزارة التخطيط و اهليئة العمرانية، إنشاء املخطط  ::المصدرالمصدر

 مبالغ حيث من األخرية قبل ما املرتبة احتل السياحي القطاع أن نالحظ )2.3(رقم اجلدول خالل من

 من % 2,54 تتجاوز ال السياحي القطاع حصة فكانت األخرى، القطاعات باقي مع مقارنة له املخصصة االستثمار

 آخر مبعىن دج، مليون 11078 أصل من دج مليون 282 يعادل ما املخطط، هذا خالل املقررة االستثمارات جمموع

 طبيعة إىل ذلك يرجع ورمبا التنمية يف األولوية ذات القطاعات ضمن يكن مل املرحلة هذه خالل السياحي القطاع أن

 ما وهو ،)ةوالثقيل الرأمسالية الصناعات( املصنعة الصناعات على يرتكز والذي اجلزائر قبل من املنتهج التنموي النموذج

  .املخطط هذا يف املربجمة االستثمارات إمجايل من % 48,74 بـ واملقدرة للصناعة املمنوحة احلصة يفسر

يئة إجناز املخطط هذا استهدف وقد  اليد وتكوين ،)االستقبال هياكل( الفنادق كبناء السياحية القاعدة و

 لتحديد الضرورية بالدراسات والقيام والفندقي السياحي للتكوين معاهد إنشاء خالل من السياحية واإلطارات العاملة

 أعطى والذي  1966 لسنة السياحي امليثاق توجهات إطار يف املخطط هذا يف تقرر وقد السياحي، التوسع مناطق

 من والصحراوي، الساحلي السياحي املنتج تسويق على العمل خالل من) اخلارجية( التصديرية للسياحة األولوية

) 3.3( رقم اجلدول يف مبني هو كما السياحية األنواع حسب موزعة 1969 اية يف سرير 13081 ازإجن خالل

  :املوايل
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  النوعالنوع  حسبحسب) ) 6969--6767((  الثالثيالثالثي  المخططالمخطط  خاللخالل  المبرمجةالمبرمجة  األسرةاألسرة  عددعدد  توزيعتوزيع): ): 3.33.3((  رقمرقم  جدولجدول

  الصحراويةالصحراوية  السياحةالسياحة  الحضريةالحضرية  السياحةالسياحة  الشاطئيةالشاطئية  السياحةالسياحة  السياحيالسياحي  المنتجالمنتج  نوعنوع
  السياحةالسياحة

  لمعدنيةلمعدنيةاا
  المجموعالمجموع

  1308113081  28472847  18181818  16501650  67666766  المبرمجةالمبرمجة  األسرةاألسرة  عددعدد

  100100  88,,2211  99,,1133  66,,1122  77,,5511  ((%%))    المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

  .1967وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، مديرية اإلحصائيات   ::المصدرالمصدر

 يف متمركز انك والذي الساحلي السياحي املنتج على الرتكيز مت أنه نالحظ )3.3(رقم اجلدول خالل من

 % 51 حوايل إىل السياحة من النوع هذا يف املربجمة األسرة نسبة وصلت حيث ،)وتيبازة مورييت( السياحية املركبات

 والصحراوية احلضرية السياحة أما ،% 21 حبوايل املعدنية السياحة يف أقل وبدرجة املخطط، هذا يف املربجمة األسرة من

 الصحراوية السياحة خيص فيما املخطط هذا يف برمج حيث التوايل، على % 13 و % 12 حبوايل تركيزا أقل كانت

  ).باألغواط املرحبا بوسعادة، بـ القائد لة،ڤور  بـ املهري( هي فقط صحراوية فنادق 3 إنشاء

ا لنا تظهر السياحي، للقطاع واملخصصة املخطط هذا يف املربجمة لالستثمارات حتليلنا خالل من  كانت بأ

 :ذلك يوضح) 4.3(رقم واجلدول التقديرات مستوى يف تكن مل اإلجنازات وحىت األخرى، بالقطاعات مقارنة ضعيفة

  ))6969--6767((  الثالثيالثالثي  المخططالمخطط  خاللخالل  السياحيةالسياحية  االستثماراتاالستثمارات  برنامجبرنامج  حصيلةحصيلة): ): 4.34.3((  رقمرقم  جدولجدول

  املئويةاملئوية  النسبةالنسبة  املنجزةاملنجزة  األسرةاألسرة  عددعدد  املئويةاملئوية  النسبةالنسبة  املربجمةاملربجمة  األسرةاألسرة  عددعدد  المقررةالمقررة  األنواعاألنواع
  العجزالعجز

  املئويةاملئوية  النسبةالنسبة  األسرةاألسرة  عددعدد

  55,,6644  43604360  55,,3355  24062406  77,,5511    67666766  الشاطئالشاطئ

  66,,8844  13961396  44,,1155  254254  66,,1122  16501650  الحضريالحضري

  33,,8844  15321532  77,,1155  286286  99,,1133  18181818  الصحراويالصحراوي

  110000  28472847  0000  0000  88,,2211  28472847  المعدنيالمعدني

  55,,7777  1013510135  55,,2222  29462946  110000  1308113081  المجموعالمجموع

SSoouurrccee::  MMiinniissttrree  dduu  ttoouurriissmmee  eett  ddee  ll’’aarrttiissaannaatt,,  bbiillaann  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ttoouurriissttiiqquuee,,  11997777,,  pp  2277..  
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 نسبة تتجاوز مل إجنازها املقررة السياحية األنواع موع اإلجناز نسبة أن نالحظ )4.3( اجلدول خالل من

 أن كما % 77,5 العجز نسبة وبلغت إجنازها مقرر سرير 13081 جمموع من سرير 2946 يعادل ما ،% 22,5

 مل حني يف ،% 35,5 بـ تقدر بنسبة الساحلي السياحي املنتج يف تسجيلها مت املخطط هذا خالل اجناز نسبة أعلى

 حتديد وسوء اإلجناز قدرات ضعف إىل مرده وهذا املعدنية، للحمامات السياحي املنتج خيص فيما شيء اجناز يتم

  .اإلدارية املسؤولية

  ))7373--7070((  األّولاألّول  الرباعيالرباعي  المخططالمخطط::ثانياثانيا

 مشاريع عشرة برجمة متت ذلك أجل ومن سياحي، إيواء كطاقة سرير 35000 بلوغ برمج املخطط هذا خالل

 دج مليون 700 بـ يقدر مايل غالف ختصيص مت كما 1صحراوي، طابع ذات عشر وإحدى ساحلي طابع ذات

 توزيع يوضح) 5.3(رقم لواجلدو ) 73- 70( املخطط هذا يف املربجمة دج مليار 27,736 أصل من السياحي للقطاع

  .املخطط هذا خالل القطاعات خمتلف على االعتمادات

  ))7373--7070((  األولاألول  الرباعيالرباعي  المخططالمخطط  خاللخالل  القطاعاتالقطاعات  مختلفمختلف  علىعلى  االستثماراتاالستثمارات  توزيعتوزيع): ): 5.35.3((  رقمرقم  جدولجدول

  دجدج  مليونمليون: : الوحدةالوحدة                

  الزراعةالزراعة  الصناعةالصناعة  القطاعاتالقطاعات
  الهياكلالهياكل

  األساسيةاألساسية
  التكوينالتكوين  السياحةالسياحة    التربيةالتربية      السكنالسكن

  الضمانالضمان

  االجتماعياالجتماعي
  المجموعالمجموع  متفرقاتمتفرقات  النقلالنقل  اإلدارةاإلدارة

  المبالغالمبالغ

  المخصصةالمخصصة

  قطاعقطاع  لكللكل
1240012400  41404140  23072307  15201520  27182718  700700  585585  934934  870870  800800  767622  2773627736  

  النسبةالنسبة

  المئويةالمئوية
4444,,77  1144,,9922  88,,3311  55,,4488  99,,7799  22,,5522  22,,11  33,,3366  33,,1133  22,,8888  22,,7744  100100  

  ).73-70(طط الرباعي األول وزارة التخطيط واهليئة العمرانية، إنشاء املخ: : المصدرالمصدر

  

 إمجايل من % 2,52 سوى له خيصص مل السياحي القطاع أن نالحظ )5.3(رقم اجلدول خالل من

 القطاع ميش مواصلة يؤكد ما وهو دج مليون 700 يعادل ما األول، الرباعي املخطط خالل املربجمة االستثمارات

 حيث الصناعي بالقطاع الكبري االهتمام مواصلة كذلك لاجلدو  من ويتضح األخرى، بالقطاعات مقارنة السياحي

                                                             
1 Ahmed tessa, Economie touristique et Aménagement Territoire , Alger,1993,P11. 
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 املخصصة االستثمارات من القيمة هذه خيص وفيما نصفها، تقريبا أي االستثمارات إمجايل من 44,7% له خصص

  1:يلي كما موزعة كانت السياحي للقطاع

 للقطاع املخصصة اتاالستثمار  من % 60 ونسبتها دج مليون 420: الثالثي املخطط من الباقية املشاريع -
 ؛السياحي
  2:كالتايل موزعة كانت واليت دج مليون 280 هلا خصص اجلديدة املشاريع -

 ؛دج مليون 44: هلا خصص القاعدية اهلياكل و الدراسات ·
 ؛دج مليون 221 هلا خصص) فنادق( سياحية إقامات ·
  .دج مليون 15 له خصص السياحي النقل ·

 من أكثر على تستويل فهي معتربة، مبالغ هلا خصص الفندقية اعةالصن أن نالحظ السابق التوزيع خالل من

 االهتمام يعكس ما وهو املخطط، هذا يف اجلديدة للمشاريع املخصصة االستثمارات مبالغ إمجايل من % 85

 تقرر فقد السياحي، اإليواء طاقات مضاعفة يف أساسا واملتمثلة السياحي، امليثاق توجهات حسب الفندقية بالصناعة

 املخطط اية ويف تنجز، مل واليت السابق للمخطط تعود سرير 10817 منها سرير 19815 إجناز املخطط هذا خالل

 طاقات يوضح) 6.3(رقم واجلدول ،% 34,62 بـ يقدر مبعدل فقط سرير 6860 اإلجنازات بلغت األول الرباعي

  .النوع حسب األّول الرباعي املخطط اية يف احملققة اإليواء

  السياحيالسياحي  المنتجالمنتج  نوعنوع  حسبحسب  األولاألول  الرباعيالرباعي  المخططالمخطط  خاللخالل  المنجزةالمنجزة  األسرةاألسرة  عددعدد): ): 6.36.3((  رقمرقم  جدولجدول

  المجموعالمجموع  المعدنيةالمعدنية  المناخيالمناخي  الحضريةالحضرية  الصحراويةالصحراوية  الشاطئالشاطئ  المنتجالمنتج  نوعنوع

  68606860  300300  300300  710710  12501250  43004300  األسرةاألسرة  عددعدد

  100100  3377,,0044  3377,,0044  3344,,1100  2222,,1188  6688,,6622  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

  .1973يرية اإلحصائيات وزارة السياحة، مد: : المصدرالمصدر

 والسياحة الساحلية السياحة يف املخطط هذا خالل املنجزة األسرة تركز نالحظ) 6.3(رقم اجلدول خالل من

 19815 بـ قّدرت واليت املربجمة التقديرات عن بعيدة تبقى احملققة اإلجنازات جمموع أن كما أقل، بدرجة الصحراوية

  .سرير

                                                             
1 Ministre du tourisme, Bilan du développement du secteur touristique (65-76), p 12. 

 .12، ص 1971، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، إنشاء المخطط الرباعيعزوز تيداين،   2
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 السياحي للقطاع املخصصة االستثمارات كمية املخطط هذا خالل): ): 7777--7474((  ييالثانالثان  الرباعيالرباعي  المخططالمخطط: : ثالثاثالثا

 الدولة برجمت كما السابقة الفرتات خالل املنجزة غري السياحية املشاريع ملتابعة السابق، باملخطط مقارنة تضاعفت

  .قطاعاتال خمتلف على االستثمارات توزيع يوضح املوايل واجلدول املرحلة، هذه يف سرير 25000اجناز

  ..))7777--7474((  الثانيالثاني  الرباعيالرباعي  المخططالمخطط  خاللخالل  القطاعاتالقطاعات  مختلفمختلف  علىعلى  االستثماراتاالستثمارات  توزيعتوزيع):):7.37.3((  رقمرقم  جدولجدول

  دجدج  مليونمليون: : الوحدةالوحدة

––  املياهاملياه  الزراعةالزراعة  الصناعةالصناعة  القطاعاتالقطاعات
  --الريالري

  البنيةالبنية  الصيدالصيد  السياحةالسياحة
  التحتيةالتحتية

  وو  الرتبيةالرتبية
  التكوينالتكوين

  الشؤونالشؤون
  االجتماعيةاالجتماعية

  دراساتدراسات  اإلدارةاإلدارة
  خمتلفةخمتلفة

موع موعا   ا

  المبالغالمبالغ

  المخصصةالمخصصة

  قطاعقطاع  لكللكل
4800048000  1200512005  46004600  15001500  155155  1550015500  99479947  1461014610  13991399  25202520  110236110236  

  النسبةالنسبة

  المئويةالمئوية
4433,,55  1100,,99  44,,22  11,,44  00,,11  1144  0099  1133,,33  11,,33  22,,33  100100  

  .15، ص)77-74(وزارة التخطيط و اهليئة العمرانية، إنشاء املخطط الرباعي الثاين   ::المصدرالمصدر

 املخصصة االستثمارات حجم خالل من مهمش، السياحي القطاع ءبقا نالحظ )7.3(رقم اجلدول خالل من

 باملخططات مقارنة اخنفاض عرفت السياحي للقطاع املخصصة احلصة هذه أن حىت أخرى، بقطاعات مقارنة له

  .الثاين الرباعي املخطط خالل % 1,4 إىل األول الرباعي املخطط خالل % 2,5 من النسبة اخنفضت فقد السابقة

 بلغ وقد 1.% 31,84: بـ يقدر اجناز مبعدل فقط سرير 7960 مستوى االجنازات بلغت املخطط هذا خالل

 لتصبح سرير 860 إجناز ّمت  حيث دج، مليون 328,5 السياحي للقطاع املخصصة االستثمارات مقدار 1978 سنة

 اجلدول يف موضح هو كما ةاملختلف السياحة أنواع على موزعة سرير 8820 بـ تقدر 1978 اية يف اإلمجالية الطاقة

  :املوايل) 8.3(رقم

  

  

  

                                                             
  .18، ص)78- 67(القتصادية و االجتماعية اوزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، ملخص احلصيلة   1
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  المنتجالمنتج  نوعنوع  حسبحسب) ) 7878--7474((  الفترةالفترة  خاللخالل  المنجزةالمنجزة  السياحيالسياحي  اإليواءاإليواء  طاقاتطاقات  توزيعتوزيع): ): 88.3.3((  رقمرقم  جدولجدول

  السياحيالسياحي

  المجموعالمجموع  المعدنيةالمعدنية  المناخيالمناخي  الحضريةالحضرية  الصحراويةالصحراوية  الشاطئالشاطئ  المنتجالمنتج  نوعنوع

  88208820  17001700  300300  26202620  800800  34003400  األسرةاألسرة  عددعدد

  100100  2277,,1199  4400,,0033  7700,,2299  0077,,99  5544,,3388  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

  .1978وزارة السياحة، مديرية اإلحصائيات : : المصدرالمصدر

: بـ الصحراوية والسياحة الشاطئية السياحة يف املنجزة املشاريع متركز نالحظ) 8.3(رقم اجلدول خالل من

  .التوايل على % 29,70 و % 38,54

 السياسية السلطة فيها تغريت سنتني ملدة انتقالية رتةبف اجلزائر مرت والثاين األول الرباعي املخطط بعد

 إىل أّدت الثالث، التنموية املخططات إطار يف املربجمة السياحية االستثمارات أن القول وميكننا للبالد، واالقتصادية

 لتلك موافقة تكن مل اإلجناز نسب أن حيث اإلجناز، يف والتأخريات الصعوبات من الرغم على فندقية صناعة ظهور

 تكتفي ما كثريا األجل متوسطة خلطط وضعها عند املتخلفة البالد ،أن إىل راجع وذلك املخططات، يف املقررة

 أو التنفيذي للربنامج حتديد دون األجل متوسطة اخلطة فرتة خالل تنفيذها الواجب واملشروعات األهداف بتحديد

 عن كثريا تبعد املنجزات جيعل الذي األمر أخرى بعد سنة ةاخلط مبتطلبات املختلفة االقتصادية الوحدات لنشاط ربط

  1.املخططني تقدير

 حجم ضعف رغم توجت، السياحية التنمية جمال يف 1966 منذ الدولة طرف من املبذولة اجلهود إن

 حيةالسيا واهلياكل املرافق من العديد بإجناز األخرى، بالقطاعات مقارنة السياحي، للقطاع املخصصة االستثمارات

 سرير 19058 إىل ،1979 سنة يف السياحي اإليواء طاقات وصلت فقد السياحي، القطاع معامل بذلك واضعة

  .1979 سنة اية يف باألسرة قدرةم املتوفرة األنواع حيث من اجلزائرية السياحة تركيب يبني) 9.3(رقم واجلدول

  

  

  

                                                             
 .14، ص 2005، كلية السياحة و الفنادق، جامعة املنوفية، القاهرة، اقتصاديات التخطيط السياحيحممد مصطفى البنا،   1



 

137 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

  19791979  نهايةنهاية  ييفف  المنتجالمنتج  نوعنوع  حسبحسب  السياحيالسياحي  اإليواءاإليواء  طاقاتطاقات): ): 99.3.3((  رقمرقم  جدولجدول

  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة  األسرةاألسرة  عددعدد  السياحةالسياحة  األنواعاألنواع

  6600,,5522  1002610026  الشاطئيةالشاطئية

  0066,,1111  21082108  الحضريةالحضرية

  9911,,1122  24622462  الصحراويةالصحراوية

  9933,,22  560560  المناخيةالمناخية

  8811,,1111  22522252  المعدنيةالمعدنية

  6655,,88  16501650  النواديالنوادي  وو  المخيماتالمخيمات

  110000  1905819058  المجموعالمجموع

  .1980الديوان الوطين اجلزائري للسياحة  ::المصدرالمصدر

 % 52 تفوق بنسبة الساحلي النوع يف السياحي، اإليواء طاقات تركز نالحظ،) 9.3(رقم اجلدول خالل نم

 سرير 2252و سرير 2462 بـ املعدنية السياحة أقل وبدرجة الصحراوية السياحة تليها سرير، آالف 10 من بـأكثر

 خالل ومن ،1سرير 66000 السنة نفس لخال تونس يف السياحي اإليواء طاقات بلغت فقد وللمقارنة التوايل، على

 الصناعة أن يبني ما وهو السياحي، االستقبال طاقات جمال يف الدولتني بني الفرق نالحظ البسيطة املقارنة هذه

  .املطلوب املستوى دون زالت ما الفرتة هذه خالل اجلزائر يف  السياحية

  ))19841984--19801980((  األولاألول  الخماسيالخماسي  المخططالمخطط: : رابعارابعا

 تلك يف كان الذي اجلهوي، التوازن إحداث بضرورة املسريين لدى الوعي بلوغ هو املخطط هذا مييز ما إن

 إىل باإلضافة السابقة، املخططات يف سواها دون احلضرية للسياحة أعطيت اليت واألولوية الريفي، النزوح بسبب الفرتة

 برجمة مواصلة مع والتسلية، والراحة الرتفيه جمال يف احمللية احلاجيات وإشباع لتلبية الداخلية السياحة تنمية إىل التوجه

 لتنمية السياحية للموارد العقالين االستغالل جديدة، شغل فرص إحداث دف السياحية االستثمارية املشاريع

  .الصعبة العملة على احلصول دف اخلارجية السياحة وتنمية الداخلية، السياحة

 دج مليار 400 أصل من املخطط، هذا خالل السياحي اعللقط دج مليون 3400 مبلغ ختصيص مت وقد  

 من فقط % 0,85 متثل السياحة حصة كانت حيث األول، اخلماسي للمخطط اإلمجالية االستثمار خمصصات

  2:التايل النحو على السياحي للقطاع املخصص املبلغ توزيع ومت  االستثمارات، إمجايل

                                                             
1 Ministère du tourisme Tunisienne, Office National du tourisme Tunisien en chiffres, 2004, p 17. 
2 Ministère de planification et de l’aménagement, rapport général du plan quinquennal (1980-1984). 
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 ؛اجناز دون الباقية املشاريع بإمتام خاص دج مليار 1,6 -
  .جديدة سياحية مشاريع بإجناز خاصة دج مليار 1,8 -

 89 برجمة مت ذلك حتقيق أجل ومن سرير، 50880 بـ تقدر إيواء طاقة إىل الوصول املخطط هذا هدف كان

  :التايل) 10.3(رقم اجلدول حسب موزعة سياحي مشروع

  للاألو األو   الخماسيالخماسي  المخططالمخطط  خاللخالل  المنتجالمنتج  نوعنوع  حسبحسب  السياحيةالسياحية  المشاريعالمشاريع  توزيعتوزيع  ):):10.310.3((  رقمرقم  جدولجدول

19801980--19841984  

  المجموعالمجموع  مخيماتمخيمات  حضريحضري  مناخيمناخي  معدنيمعدني  صحراويصحراوي  شاطئشاطئ  المنتجالمنتج  نوعنوع

  8989  4040  3232  55  0909  0101  0202  المشاريعالمشاريع  عددعدد

  1655016550  12001200  69006900  11501150  16501650  23502350  33003300  األسرةاألسرة  عددعدد

  .1980وزارة السياحة، مديرية اإلحصائيات : : المصدرالمصدر

 احلضرية والسياحة للمخيمات ختصيصه ّمت  املشاريع من عدد أكرب أن نالحظ) 10.3(رقم اجلدول خالل من

 السياحة حساب على الداخلية السياحة تنمية إىل التوجه يعكس ما وهو التوايل، على مشروع 32 و 40 حبوايل

 يعادل ما املربجمة، مشروع 89 أصل من مشروع 20 سوى إجناز يتم مل املخطط هذا اية عند أنه إالّ  اخلارجية،

 بني الفاصلة املّدة وقصر ،نتيجة االخنفاض الكبري ألسعار النفط للبالد االقتصادية األزمة بسبب فقط، سرير 4050

ال فتحت العملية هذه أن حبيث تنظيمه، خيص فيما السياحي القطاع هلا تعرض اليت التعديالت  االستقرار لعدم ا

  .العمل ولتعطيل

  ))19891989--8585((  الثانيالثاني  الخماسيالخماسي  المخططالمخطط  :خامسا

 550 أصل من دج مليون 3500 املخطط هذا خالل املربجمة االستثمارات من السياحي القطاع نصيب بلغ

 إمجايل من فقط % 6,4 لمتث السياحة حصة كانت حيث. املخطط هذا يف إمجالية كمخصصات دج مليار

 زيادة من بالرغم أنه حيث األخرى القطاعات مع مقارنة السياحي القطاع ميش مواصلة يؤّكد ما وهو االستثمارات،

 األخري املخطط يف االستثمارات إمجايل مع باملقارنة أنه إالّ  السابق املخطط عن املخطط هذا يف القطاع خمصصات

  .كذلك املخطط هذا يف كبرية أمهية السياحي للقطاع يعطي مل أنه يّتضح
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يئة إلجناز دج، مليون 1800 مبلغ ختصيص ّمت  وقد  اجلديدة السياحية التوجهات بحس للتخييم مناطق و

 إجناز السياحي، التوسع مناطق حتديد إىل املخطط هذا يهدف كما الداخلية، السياحة وتنمية تطوير إىل والرامية

 املعدنية املياه حمطات وتطوير ،1984 لسنة اإلداري التقسيم عن املنبثقة اجلديدة الواليات يف سياحية مشاريع

  .املناخية والسياحة

ال فتح يف أساسا املتمثلة اجلديدة، التوجهات إطار ويف املرحلة هذه خالل  واألجنيب الوطين اخلاص للقطاع ا

 ما % 53,5 مّثلت العمومي القطاع حصة سرير، 48302 إىل ،1989 اية يف السياحي اإليواء طاقات وصلت

 أنواع خمتلف يف سرير 22460 يعادل ما % 46,50 متثل فكانت اخلاص القطاع حصة أما سرير، 25842 يعادل

  .السياحي املنتج نوع حسب الفندقية الطاقات هذه توزيع يوّضح) 11.3( رقم واجلدول السياحية، املنتجات

  19891989  نهايةنهاية  فيفي  النوعالنوع  حسبحسب  السياحيالسياحي  اإليواءاإليواء  طاقاتطاقات  توزيعتوزيع): ): 11.311.3((  رقمرقم  جدولجدول

  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة  المجموعالمجموع  الخاصالخاص  القطاعالقطاع  العامالعام  القطاعالقطاع  النوعالنوع  القطاعالقطاع

  6600,,2277  1332713327  11451145  1218212182  شاطئشاطئالال

  1100,,1133  63316331  22502250  37313731  الصحراويالصحراوي

  6600,,1100  51165116  15281528  35883588  معدنيمعدني

  1133,,0022  10301030  7676  954954  اإلقليمياإلقليمي

  5577,,4466  2249822498  1716117161  53375337  الحضريالحضري

  110000  4830248302  2246022460  2584225842  المجموعالمجموع

  //  110000  55,,4466  55,,5533  المئويةالمئوية  النسبةالنسبة

  .1990وزارة السياحة، مديرية اإلحصائيات   ::المصدرالمصدر

 للقطاع بالنسبة الشاطئي السياحي املنتج يف اإليواء طاقات تركز) 11.3(رقم اجلدول خالل من نالحظ

 وتنمية تطوير إىل والرامية الثاين اخلماسي املخطط خالل السياحية السياسة توجهات إطار يف وذلك العمومي،

 احلال هو كما احلضري السياحي املنتج يف اإليواء طاقات فترتكز اخلاص القطاع خيص فيما أما الداخلية، السياحة

 46,57 بنسبة احلضري السياحي املنتوج يف ترتكز فهي 1989 سنة اية يف اجلزائر يف اإليواء طاقات إلمجايل بالنسبة

 تبقى) املناخية( اإلقليمية الفنادق أن ويالحظ ،% 27,60 بنسبة الشاطئي السياحي املنتج الثانية املرتبة يف ويأيت %

  .% 2,13 بنسبة أي ضئيلة جّد 

 أن نالحظ ،1989اىل 1980من املمتدة الفرتة مع ،1979 إىل 1966 من أي السابقة، الفرتات قارنا ما إذا

  .% 150 بنسبة تقريبا ارتفعت أي سرير، 30000 حبوايل الفرتة هذه خالل ارتفعت قد اإليواء طاقات
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ا مع مقارنة املستوى دون تبقى راجلزائ يف السياحي اإليواء وطاقات قدرات مضاعفة إن  اليت تونس جار

 يف سرير 48302 مقابل ،ONTT1 حسب سرير ألف 109 حوايل إىل 1989 سنة فيها اإليواء طاقات وصلت

 التسويق ضعف مع سائح 1.333918 بلغت اليت للجزائر السياحية التدفقات ضعف يعكس ما وهذا اجلزائر،

 مليون 3من أكثر السنة نفس يف تونس استقبلت بينما ،2اخلارج يف مقيمون جزائريون 51103 بينهم من السياحي

  .3سائح

  االقتصادية اإلصالحات ظل في الجزائرية السياحة: سادسا

 سياسي حتول اجلزائر شهدت حيث ،)2000 -1990( الفرتة خالل اجلزائرية السياحة مؤشرات هنا سنتناول

االت، كل مشل واقتصادي  الفرتة هذه مييز وما السوق، اقتصاد إىل والتحول االشرتاكي النظام نع التخلي أمهها ا

 كل يف لالستثمار واألجنيب الوطين اخلاص للقطاع الفرصة وإعطاء االقتصادي النشاط يف الدولة دور تقلص هو

 شرعت مةها سياحية مقومات من اجلزائر عليه تتوفر ملا نظرا السياحي للقطاع حقيقية مكانة وإلعطاء القطاعات،

 االستثمار قانون حسب السياحي لالستثمار امتيازات عدة اجلزائر وضعت كما السياحة قطاع خوصصة يف الدولة

  : كمايلي االمتيازات هذه يوضح) 12.3( رقم واجلدول ،4)12- 93(رقم حتت 1993 أكتوبر 05 يف الصادر

  1993 قانون حسب الممنوحة االستثمار امتيازات): 12.3(رقم جدول

 الكبير الجنوب للجنوب الثاني الطوق الخاصة المناطق العام النظام النظام تيازاتام

 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 03 االنجاز على المساعدات

 إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء التسجيل حقوق

 تأسيس بعقود التسجيل حقوق
 رأسماله ورفع الشركات

0.5 0.5 0.5 0.5 

 العقاري الرسم
 05 إىل 02 من إعفاء

 سنوات
 10اىل 05 من إعفاء

 سنوات
 سنوات 10 إعفاء األقل على سنوات 07 إعفاء

TVA إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء 

 03 03 03 03 الجمركية الحقوق

 كلي أو جزئي تكفل %50 كلي أو جزئي تكفل الشيء القاعدية المنشآت أشغال

 العمومية األراضي على التنازل
 ةبقيم تأجري إتاوة

 حقيقية
 الدينار إىل تصل امتيازات

 الرمزي
  %50 ختفيض

 الشيء الشيء الشيء الشيء الفوائد نسبة عن التخفيض

  .15ص ، 1994التقليدية والصناعات السياحة وزارة السياحة، يف والشراكة االستثمار جملة :المصدر
                                                             

1 Office national du tourisme tunisien, 1990, sur www.ins.nat.tn/private/idc/page011338.idc, le18/06/2011. 
 .1991،وزارة السياحة والصناعات التقليدية  2

3 Office national du tourisme tunisien, 1991.op cit. 
 . 10/10/1993 يف الصادرة 64رقم الرمسية اجلريدة 4
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ا اليت االقتصادية التطورات بعد  عرفت السياحي القطاع يف للمستثمرين هامنحت اليت واالمتيازات اجلزائر شهد

 الطاقات مستوى مع قورن ما إذا متواضع التطور هذا يبقي لكن معتربا، تطورا اجلزائر عليها تتوفر اليت اإليواء طاقات

 الفرتة خالل الدرجة حسب األسرة عدد تطور يبني املوايل) 13.3(رقم واجلدول اجلوار، دول عليها تتوفر اليت اإليوائية

)1990-2000.(  

  )2000-1990( الفترة خالل الدرجة حسب األسرة عدد تطور ):13.3( رقم جدول

  ألف: الوحدة
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

5* 2758 2400 2400 4566 4802 4943 5158 5158 5785 5785 6200 

4* 3535 6844 6844 4429 4656 4792 5001 5047 5093 5093 5100 

3* 21715 23630 23908 23947 25176 25914 27040 27204 28968 25406 30330 

2* 6151 3192 3192 5620 5908 6081 6345 6374 7284 7284 5190 

1* 2534 2534 3194 2452 2581 2657 2772 2827 2975 2541 3322 

 غري

 مصنف
17119 16386 16386 16276 17112 17613 18379 19094 20876 29891 27100 

 77242 76000 70981 65704 64695 62000 60235 57290 55924 54986 53812  المجموع

  .2001 التقليدية الصناعاتو  السياحة وزارة: المصدر

صنف  مع نالحظ أن نصيب الفنادق من صنف مخسة جنوم ضئيال مقارنة )13.3(رقم اجلدول خالل من

  :جمموعة من العوامل أمههاثالثة جنوم ويعود ذلك إىل 

من االستثمار يف هذا النوع من الفنادق يف اجلزائر  بشكل " الشرياتون"و" اهليلتون"ختوف الشركات العاملية مثل  -

 واسع، لعدم توفر مناخ االستثمار املالئم يف اجلزائر؛

ا وتوجه  - ال أمام  إىلالدولة امتناع الدولة عن االستثمار يف هذا الصنف من الفنادق لضخامة استثمارا فتح ا

 القطاع اخلاص لالستثمار يف اجلزائر؛
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 من حيث املصنفة، الطاقة إمجايل إىل ضئيال واحدة وجنمة جنمتني صنف من الفنادق نصيب كان املقابل ويف
 عن بكثري وتكاليفها أقل اخلاص القطاع طرف من إجنازها يتم الفنادق هذه ألن ذلك، عكس يكون أن الطبيعي

كما حققت الفنادق غري املصنفة نصيا معتربا من   .األوىل األصناف من أكرب يكون عليها السائحني وإقبال وىل،األ
  األسرة ارتفاعا متواضع خالل الفرتة وقد شهد معدل التغري يف عدد  .إمجايل عدد األسرة السياحية يف اجلزائر

  ).06(أنظر امللحق رقم  ،1990-1999
 اجلوار دول مع مقارنتها جيب اجلزائر عليها تتوفر اليت السياحي اإليواء طاقات أمهية على احلكم نستطيع وحىت

  : التايل النحو على 1999 سنة خالل واجلزائر املغرب و تونس يف احملققة األسرة عدد فكانت املدة، نفس خالل

 سنة خالل لمغربا و تونس ، الجزائر من كل في األسرة عدد و الفنادق عدد مقارنة): 14.3(رقم جدول

1999  

 المغرب تونس الجزائر 

 1671 722 800 الفنادق عدد

 224000 191955 76000 األسرة عدد
Source : 

- office national du tourisme, édition 2000. 

- office national du tourisme tunisien 2007, le tourisme tunisien en chiffres, p18. 

- Département du tourisme, pour les années 1990-2000.  

www.bmcebank.ma/revue/revue/282/tourisme 02- (Maroc). 
 جد 1999 سنة اجلزائر عليها تتوفر كانت اليت اإليواء طاقات أن) 14.3( رقم اجلدول خالل من نالحظ

ا مع مقارنة ضعيفة  تونس متتلكها اليت األسرة عدد نم% 40 على إال تتوفر ال اجلزائر أن حيث واملغرب تونس جريا

 مع باملقارنة اجلزائر متتلكها اليت املالية اإلمكانيات رغم هذا املغرب، يف املتوفرة األسرة عدد من فقط% 34 وحوايل

 اليت السيئة األمنية الظروف أن القول وميكن السياحي، للقطاع اجلزائر ميش مدى يعكس وهذا الدولتني، نفس

 مشجعة تكن مل واليت السياحي النشاط على الكبري األثر هلا كان املاضي القرن من التسعينات يف البالد ا مرت

 وعودة األمنية الظروف حتسن ومع. السياحي لالستثمار الدولة منحتها اليت االمتيازات رغم السياحة قطاع تنمية على

 واستغالل اجلزائري السياحي للقطاع كربأ أمهية إعطاء اجلزائرية احلكومة على البد كان السياسي االستقرار

 وهذا احملروقات، خارج أخرى قطاعات تنمية يف التفكري ظل يف خاصة اجلزائر عليها تتوفر اليت السياحية اإلمكانيات

 خالل من نتناوهلا سوف واليت 2013 ألفاق املستدامة السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية من خالل جتسد ما

  . ايلاملو  املطلب
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  2013 ألفـاق الجزائرية السياحية اإلستراتيجية: الثالث المطلب

 الوزارة شرعت إذ احلقيقية، املكانة وإعطائه وعصرنته، السياحة قطاع تعزيز ضرورة اجلزائرية الدولة أدركت لقد

 يف يةالنهائ صيغتها إىل وخلصت ،2010فاقآل السياحة قطاع تطوير حول خطة إعداد يف 2000 سنة يف الوصية

 على سنتني مرور وبعد" 2010 فاقآل اجلزائر يف للسياحة املستدامة التنمية أعمال خمطط " عنوان حتت 2001 سنة

 أجل من وخارجيا، داخليا اجلديدة التطورات ملسايرة التعديالت بعض إدخال الضروري من بات املخطط هذا تنفيذ

 ،2013 ألفاق اجلزائرية السياحية التنمية إسرتاتيجية يمس جديد مبشروع فجاءت األفاق، وضبط املكتسبات تثبيت

 20031فيفري 17يف املؤرخ) 03/01(رقم القانون مبادئ من حمتواه يستمد التصور هذا فإن أكرب دقة أجل من

 .للسياحة املستدامة بالتنمية واملتعلق

  البرنامج أهداف: أوال

 النوعية واألهداف لتطويره األساسية اخليارات ذتنفي يف التقدم قدرات نره يبقى السياحة قطاع تفعيل إن

  :2مايلي يف واملتمثلة  املسطرة والكمية

 ما يف للسياحة املستدامة بالتنمية اخلاص الربنامج تضمنها اليت النوعية األهداف تتمثل :النوعية األهداف .1
  :يلي

 واحلضارية؛ الدينية الطبيعية،الثقافية، الطاقات تثمني -
 الدولية؛ املنافسة مستوى إىل ا واالرتقاء السياحية اتاخلدم نوعية حتسني -
 السوق اجتاه الدوليون املتعاملون حيمله الذي التصور يف تغيريات وإحداث السياحية، اجلزائر صورة حتسني -
 .باالعتماد على التسويق السياحي اجلزائرية السياحية
 التسيري؛ يف الشراكة خالل من السياحة قطاع أداء حتسني -
 والسياحية؛ الفندقية للمؤسسات االعتبار دةإعا -
 احمللية؛ التنمية يف املسامهة -
 اخلارج؛ إىل املتوجهني عدد تقليص قصد باستمرار املتزايد الوطين الطلب حاجات تلبية -
  .السياحية التنمية حلقة جممل يف الدميومة مفهوم بإدماج والبيئة السياحة ترقية بني التوفيق -

 اهلياكل يف واملتمثلة النجاح شروط توفري من البد السابقة النوعية األهداف يقلتحق :الكمية األهداف .2
 األساسية الوسيلة األخرية السنوات يف السياحة قطاع يف واالستثمار املشاريع حجم رفع كان لذا األساسية، القاعدية

                                                             
 .2003 فيفري 19يف الصادرة ،11 عدد اجلزائرية، الرمسية اجلريدة  1
 .12ص ،2013 -2004 للعشرية السياحة قطاع رتطوي تصور التقليدية، والصناعات السياحة وزارة  2
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 املتعاملون يواجهها اليت والصعوبات ئقالعوا برفع مرتبطا الرهان حتقيق ويبقى للقطاع، التواصل وحتقيق االنتعاش لتعزيز
  :وتتمثل األهداف الكمية املربجمة يف مايلي.السياحة ميدان يف

 القطاع أمهية يربز السياحية النشاطات خمتلف يف االستثمار على املتزايد الطلب إن: السياحي االستثمار تنمية ×
 توسع وترية سيعرف العشرية خالل السياحي االستثمار فإن الربنامج وحسب الوطين، لالقتصاد كمحرك السياحي

  ).2013-2008(و) 2007-2004( متتاليتني مرحلتني وفق
 سرير 55000بـ مقدرة إضافية إيواء طاقات اجناز يتوقع املرحلة هذه يف): 2007- 2004(األولى المرحلة ·

 مليون 1,5 نسبة وباعتماد ة،املتوقع وتلك االجناز طور يف هي اليت للمشاريع حمصلة وهي املتعاملني، مجيع طرف من
  .املرحلة اية يف دينار مليار 82,5 ـب يقدر مبلغ إىل يصل سوف الكلي االستثمارات حجم نإف الواحد للسرير دج

 من هي واليت املرحلة، هذه يف واملنجزة ا املبادر املشاريع من انطالقا ):2013 -2008(الثانية المرحلة ·
 بتبين دج، مليار 150 ب متوقع استثمار بفضل إجنازها سيتم املنتظرة سرير 60000 فإن والرفيع، املتوسط النوع
 -2004( املرحلة خالل املتوقع االستثمار فإن ومنه الواحد، للسرير دج مليون 2,5 ب تقدر لإلرجاع متوسطة كلفة

 هذا يف حمسوبة ستلي األرضية القطع اقتناء مبالغ أن إىل اإلشارة مع دج، مليار 232,5حنو إىل سيصل) 2013
  .اجلزائري العقار سوق متيز تبقى اليت الكبرية للفوارق راجع وهذا التقييم،
 السياحي االستثمار بعث إعادة خالل من وذلك اجلانب ذا التنمية خمطط اهتم لقد: اإليواء طاقات زيادة ×

  :مها مرحلتني على
 2010 أفاق للسياحة املستدامة تنميةال أعمال خمطط أن من بالرغم ):2007-  2004(األولى المرحلة ·

 باإلضافة  املهيأ العقار هلذا غياب هناك أن واملالحظ األمر واقع يف أنه إال السياحي، العقار يئة على بدايته يف ركز
 إجناز بعد االستغالل حيز سرير 8300 دخول 2001 بداية منذ تسجيل مت أنه إال لقطاع،ل معيقة مشاكل عدة إىل

  .فندق 115
 جهود تركز مالئم غري عليه نقول أن ميكن مبحيط اتسمت واليت ،2004 سنة سبقت اليت السنوات ويف

 387 تسجيل مت الوطن واليات خمتلف وعرب ، 2002 سنة اية ففي الصغرية، ادقالفن مشاريع على أساسا املتعاملني

 .سرير 38000 حدود يف تقديرية إيواء اقةوبط75% حبوايل املتوسطة اإلجناز نسبة بلغت إذ اإلجناز، طور يف مشروع

ا من بالرغم استثماري مشروع 254 يقارب ما توقف الفرتة نفس وعرفت  إىل يصل إجناز مستوى يف كو

 معطلة تزال ال لالستثمار طلبات هناك ذلك إىل باإلضافة سرير، 17000 حبوايل مقدرة إضافية بطاقة ، %50

   تقديرية إيواء بطاقة مشروع 671 عددها بلغ واليت ، 2002اية غاية إىل أرضية قطع على احلصول عدم بسبب

  . مستغل غري فعلي خمزون متثل تزال ال سرير 50000بـ
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 واملقدرة )2007- 2004(الفرتة خالل اإلجناز طور يف املشاريع باستكمال سيسمح العقبات خمتلف إزالة إن

  .االستغالل حيز تدخل يرسر  13750 حدود إىل تصل سنوية بطاقة سرير 55000 ب

 ستعرف اإليواء طاقات فإن وجتارية اقتصادية وألسباب املرحلة هذه يف): 2013 -2008( الثانية املرحلة ·
 لذلك واعتبارا% 0,7بـ تقديره يتوقع متوسط سنويا منوا وبالتايل) 2007 -2004( السابقة املرحلة من أمهية أقل تطورا
 يقدر سنوي مبتوسط أي سرير 60000 من بقليل أكثر ستكون الثانية املرحلة اية يف احملتملة اإلضافية الطاقة فإن

  .سرير 10000بـ
 مت اليت الطاقات نإف 2002 اية يف إحصائها مت اليت سرير 72000 إىل إضافة أنه يتبني التحاليل هذه ومن

 2013 أفاق يف سرير 187000ـب يقدر كلي مبجموع أي سرير، 60000و 55000 ستكون معا للمرحلتني تقديرها

  : املوايل) 15.3( رقم اجلدول يف موضح هو كما

  2013 آفاق في اإليواء طاقات توقعات): 15.3(رقم جدول

 2013 2012 2001 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 187000 177000 16700 157000 147000 137000 12700 116000 105000 94000 األسرة عدد

 %5,65 %5,99 6,37 %6,80 %7,30 7,87 9,48 %10,4 %11,7 - النمو بةنس

  ).2013 -2004( للعشرية السياحة قطاع تطوير تصور التقليدية، والصناعات السياحة وزارة: المصدر

 للقطاع مملوكة سرير17955أن حيث سرير 88694 كان 2009 غاية إىل املتوفرة اإليواء طاقة أن العلم مع

  .1احمللية للجماعات 3176و اخلاص للقطاع 67563 العام،

 السنة هذه سجلت حيث التقديرات، إلجراء كمرجع 2003 سنة اعتماد مت لقد: السياحية التدفقات زيادة ×
 1591281 حوايل السياحية التدفقات بلوغ ينتظر حيث ،%10بـ سنويا تقدر منو وبنسبة سائحا، 1086866 توافد
  .2007 سنة سائح

  :التايل النحو على متصاعدة كانت املنتظرة الزيادة نسب 2013 -2008 حلةاملر  خالل أما

 مث 2011و 2010 سنيت خالل% 12 بنسبة تقدر والزيادة 2009-2008 سنيت خالل% 11 بنسبة النمو

 سنة خالل املنتظرة للتدفقات النهائية احملصلة وستبلغ ،2013 و 2012 سنيت خالل% 13 بنسبة املقدرة الزيادة

  :املوايل) 16.3( رقم اجلدول يوضحه ما وهذا سائح، 3098531 حوايل 2013

                                                             
1 Ministère du tourisme et du l’artisanat ,Direction Plan Qualité, 2010, sur www.mta.gov.dz. 
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  .2013 آفاق في السياحية التدفقات تطور): 16.3(رقم جدول

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 عدد
 الوافدين

11955

53 

13151

08 

144666

19 

15912

81 

17583

65 

19517

85 

21762

40 

24373

89 

27420

63 

30985

31 

 %13 %13 %12 %12 %11 %11 %10 %10 %10 - النمو نسبة

  .2013 -2004 للعشرية السياحة قطاع تطوير تصور التقليدية، والصناعات السياحة وزارة :المصدر

 يوفرها اليت الشغل مناصب خيص فيما للسياحة العاملية املنظمة تقديرات أساس على :شغل مناصب إيجاد ×
 أخرى مناصب وثالثة ة،السياح قطاع يف دائم مباشر شغل منصب إحداث إىل سريرين إجناز دييؤ  السياحة قطاع
 اذه يف املربجمة اإلضافية القدرات أساس وعلى الفرضية هذه من وانطالقا بالسياحة املرتبطة  النشاطات يف مباشرة غري

 172500 و مباشر شغل منصب 57500 هو 2013 آفاق يف إنشاؤها يتم اليت اجلديدة املناصب عدد فإن ملخططا
  .شغل منصب 230000 إىل الفرتة  اية يف اإلضافية املناصب جمموع ليصل مباشر غري شغل منصب
 اإليرادات أساس على اإليرادات يف الزيادة تقدير مت لقد :الصعبة العملة من السياحية يراداتاإل زيادة ×

 حيث  "سائح لكل السنوية املتوسطة النفقات"  مؤشر يدلتحد أساسي كمرجع اعتمدت واليت 2003 سنة املسجلة
 اإلنفاق متوسط أن اعتبار مع النقل مصاريف خارج األجانب السياح نفقات احلسبان يف يأخذ اإليرادات حساب أن

 مت العشرية مدى على السنوية اإليرادات توقعات أن كما 2002 لسنة بالنسبة دوالر 520بـ  قدر سائح لكل
 من اإليرادات حجم يرفع ما% 3 بزيادة سنويا معدلة دوالر520بـواملقدر سائح لكل املتوسط اإلنفاق بيقبتط إعدادها

  .2013 سنة اية يف دوالر مليار 1,3 إىل 2002 سنة دوالر مليون 133
 تنميتها الواجب السياحية المنتجات: ثانيا

 تنويع فإن وعليه ، وتنميتها تطويرها الواجب املنتجات خمتلف حتدد اليت هي واخلارجية الداخلية الطلبات إن

 مرده وذلك اجلزائرية للدولة إسرتاتيجية خيارات متثل جديدة سياحية نشاطات عن والبحث السياحي العرض

 : اآلتية لألسباب

 ؛الدولية السياحية السوق ضمن للجزائر مكانة إعطاء -
ال يف املواطنني حاجات تلبية -  النمو وزيادة تطور بسبب مرتفعا سنويا يداتزا تعرف واليت السياحي، ا
 بسبب اخلارج إىل اجلزائريني توجه خالل من نالحظه ما وهذا ، أخرى جهة من املعيشي والتحسن جهة من الدميغرايف

 ؛اجلزائر يف واخلدمات اإليواء طاقات ضعف
 ؛الوطين السياحي اجلذب مبقومات التعريف طريق عن اجلزائري السياحي الرتاث تثمني -
  ؛السياحية للنشاطات واملنسجم الدائم التطوير -
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  :1يف أساسا واملتمثلة السياحية للمنتجات متزايدة تنمية يستلزم املتزايد السياحي الطلب تلبية فإن وعليه

ا، الصحراوية للسياحة :الصحراوية السياحة .1  لتنمية معتربا مؤهال احلالية املرحلة يف تشكل إذ خصوصيا
 اخلارج يف الرتوجيية العملية فإن وعليه اجلزائر، صحراء شساعة بفضل املنتج هذا به يتميز ملا ظران الدولية السياحة

 األجانب للسياح فعلية قبلة إىل حتويلها ميكن واليت اجلنوبية، السياحية املناطق حنو القصري املدى على تتجه أن ينبغي
 .الرياضية والسياحة والتجوال املغامرات سياحة ،االستكشافية السياحة البيئية، للسياحة بالنسبة وباخلصوص

 اجلزائر يف السياحية للتنمية املوجه تكون أن ميكنها وتنوعها اجلزائرية السواحل طول إن :الشاطئية السياحة .2
 :إىل راجع وهذا

 ؛الشمالية اجلهة يف متمركزة السكان غالبية أن باعتبار كبري داخلي طلب وجود -
 ؛االصطياف موسم خالل العطل من السكان من كبرية نسبة استفادة -
 ؛بالشواطئ عطلتها لقضاء للجزائر باخلارج املقيمة اجلزائرية اجلالية اختيار -
 واليت االستثمار جمال يف املسجلة الكبرية الطلبات خالل من تظهر الشاطئية السياحة وأمهية أولوية إن -

  .واألجانب الوطنيون املتعاملون ا يتقدم
 املعتربة للتدفقات نظرا السياحي النشاط ركيزة البلدان غالبية عند يشكل املنتج هذا فإن الدويل دالصعي على أما

  .الدويل السياحي الطلب من% 80 من أكثر ميثل فهو حيققها، اليت واملالية االقتصادية واآلثار جيلبها اليت

 السياحية الصناعة جمال يف دوديةمر  األكثر املنتج احلضارية السياحة جانب إىل الشاطئية السياحة وتبقى
 عن الناجتة والتدهور التلوث أشكال كل ضد الطبيعي واحمليط الثقايف الرتاث ومحاية احملافظة االعتبار بعني آخذين

 من بدءا االستقبال هياكل من أمناط عدة إجناز من البد شاطئية سياحة هناك تكون وحىت اجلماهريية، السياحة
  .اجلميع متناول يف املنتج يكون بأن يسمح مما الفخم فندقال إىل البسيط املخيم
 التجربة يف السباقة البلدان لدى معتربا موردا السياحة من النوع هذا يعد :والمؤتمرات األعمال سياحة .3

 ملةالع وجلب يعرفها اليت الواسعة احلركية خالل من وغريهم، وإسبانيا األمريكية املتحدة والواليات كفرنسا ، السياحية
 االقتصادية النشاطات كثافة تزايد من البلد يعرفه ملا نظرا املهم، املنتج هذا تنمية عليها يتعني اليوم واجلزائر الصعبة،

 كميا احملدودة احلالية القدرات وتبقى  اخلارج، مع العالقات وتوسع اجلزائر تعرفه الذي االنفتاح وكذا واالجتماعية،
 جديدة فرصة يعترب مما واملستقبلي، احلايل السياحي الطلب عن بعيدة اجلزائر اصمةع مستوى على أساسا واملتمركزة

 استقبال على قادرة هياكل على تتوفر ال اجلزائر يف الكربى الواليات بعض جند إذ األجنبية والشراكة الوطين لالستثمار
 جدبا أكثر جعله بغرض خاصا هتماماا جيد أن ينبغي مربح، مبنتوج يتعلق األمر فإن عليهو  .عايل مستوى ذو مؤمتر

  .املقبلة السنوات خالل له حقيقية انطالقة وضمان املستثمرين طرف من واهتماما

                                                             
  .6،ص)2013 - 2004(سياحة للعشرية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تصور تطوير ال  1
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 من دراسة حالة يف اآلن وهي محوي، منبع 202 على اجلزائر تتوفر :البحر بمياه والمعالجة الحموية السياحة .4
 ضعيفة تبقى السياحة من النوع هلذا االستقبال طاقة أن الإ حدا، على كل املنابع هذه من الطبية املنافع إبراز أجل
 على مكتظة حاليا هي البحر مبياه املعاجلة يف خمتصة فقط واحدة منها محوية حمطات 08 وجود من فبالرغم جدا،
 واالستحمام البحر مبياه واملعاجلة املعدنية احلمامات تنمية فإن وعليه عليها، املتزايد الداخلي الطلب بسبب السنة مدار

ا االقتصادية، أثارها على وفضال البحري،  الصحة نفقات ختفيض يف وبالتايل املواطنني صحة حتسني يف تساهم فإ
 الغرض حنو موجه مستقل كمنتج إليها النظر جيب ال البحر مبياه واملعاجلة املعدنية احلمامات تنمية نحيث أ.العمومية

  .جيدة بصحة املتمتعني السكان فئة حنو اتساعا أكثر دور له يصبح لكي تطويره بل ط،فق اإلستشفائي
 السياحة أن على تؤكد للسياحة، العاملية املنظمة طرف من واملقدمة املنجزة الدراسات إن : الثقافية السياحة .5

 يدانامل هذا يف مؤهالت هلا واجلزائر العاملي السياحي العرض يف هاما مكانا القادمة السنوات يف ستشغل الثقافية
  :من حتويه ما خالل من السياحة من النوع هذا يف مرموقة مكانة احتالل من متكنها

 املتنوع؛ األثري الرتاث -
 والدينية؛ الثقافية والبنايات املعامل -
 ؛ التقليدية واأللعاب الشعبية والفنون والتقليدية احمللية األعياد -
  .احلريف والتنشيط اإلنتاج أقطاب -

 على تتعاقب اليت واألمم احلضارات وتنوع للبلد الواسع لالمتداد وهذا اجلزائر، يف اتهخصوصي له املنتج هذا
  .وغريها والقصور الرومانية كاملدن وتارخيية دينية مواقع من متحى، أن ميكن ال بصمات ورائها تاركة اجلزائر
 الرياضية شاطاتلنبا املولعني للشباب خاصة بصفة موجه النوع هذا: والترفيهية الرياضية السياحة .6

 من عدد تطوير ميكن اخلصوص هذا ويف والرفاهية، الراحة عن يبحثون الذين السياح وإىل ه،والرتفي واالكتشاف
 أعماق يف الغوص سياحة الصيد، سياحة املناخية، السياحة مثل الرياضية والفرق الشباب لصاحل السياحية النشاطات

 استغالهلا ميكن السياحة من النوع هلذا بنائها الواجب املنشآت أن اكم. األلعاب ومراكز الغولف سياحة البحار،
  .واألجنبية الوطنية النخب لتحضري إقامات طريق عن األمثل الوجه على
  المستدامة السياحية التنمية برنامج لتطبيق المتخذة اإلجراءات:ثالثا

 املستدام االقتصادي اإلنعاش رنامجب إطار يف تندرج السياحة قطاع طرف من املنتهجة اجلديدة احلركية إن
  :1خالل من هذا كل الثروات إنتاج ومضاعفة الطاقات كل تثمني األساسية أهدافه من والذي
 إعداد على بالعمل وهذا السياحي العقار يف والتحكم التهيئة خالل من وذلك: السياحي االستثمار دعم .1
 يف لذلك نتطرق وسوف القطاعية، اإلسرتاتيجية تنفيذ يف األساس يشكل والذي السياحية للتهيئة توجيهي خمطط

 القروض على الفائدة نسبة بتخفيض االستثمارات وحتفيز السياحية املشاريع ومتويل دعم إىل باإلضافة املوايل، املبحث
  .السياحية لالستثمارات املوجهة

                                                             
 .8ص ،)2013 - 2004(سياحة للعشرية ور تطوير الوزارة السياحة والصناعات التقليدية، تص  1
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 من السياحي، والتسيري السياحية اخلدمات مقدمي أداء حتسني أجل من مهما عنصرا يعترب: التكوين دعم .2
 يف" السياحي االقتصاد" فرع فتح السياحة، يف تقنية بكالوريا شهادة تأسيس التكوينية، الربامج يف النظر إعادة خالل

  . السياحة يف متخصصة دولية معاهد مع اخلربات وتبادل التعاون للتكوين، جديدة مراكز إنشاء اجلامعات،
 السبب هلذا اجلزائر، يف الكبرية الضعف نقاط احدي اليوم تشكل اتاخلدم تدهور أن حيث: النوعية دعم .3
 .العمومية السلطات طرف من خاصة عناية ومنحه اجلانب ذا االهتمام وجب
هوذات كل هلا تسخر أن جيب اإلسرتاتيجية الوظيفة هذه إن: السياحي سويقالت دعم .4  مجيع وعلى املبذولة ا

  :التالية باألعمال املبادرة خالل من وتتواصل تتدعم أن بجي كما السياحي، اإلنتاج مستويات
 له يسمح مبا ،)ONT(للسياحة الوطين الديوان تدعيم خالل من السياحي سويقالت أداء وتقوية تنظيم إعادة ×
 وسوف  وخارجيا داخليا اجلزائري السياحي املنتج وتسويق ترقية يف أساسا واملتمثلة له املوكلة باملهام فعالة بصفة القيام
  الثالث؛ املبحث يف بالتفصيل هذا نتناول
 قوية املستقبل يف تكون أن ينبغي اليت املخططات أن إذ املؤسسايت، لالتصال السنوات متعددة خمططات إعداد ×
  :يلي ما وتشمل املتخصصة والدولية الوطنية املؤسسات على تعتمد وان العجز سد إىل دف هجومية، وحىت

 وتعميمها؛ احلديثة واالتصال ماإلعال تقنيات اعتماد -
 وبصرية؛ ومسعية مكتوبة دعائم إعداد -
 املتخصصة؛ التلفزيون وقنوات املنشورات يف حتقيقات ونشر إجناز -
 واملتعامني املتخصصة الصحافة لفائدة السياحية األقطاب مستوى على وإعالمية استكشافية رحالت تنظيم -

 السياحيني؛
  ومجيلة؛ متقاد مهرجان مثل ويلد طابع ذات ثقافية مواسم تنظيم -
 متتد أن وينبغي للتسويق، املقبلة الربامج يف الطبيعية مكانتها املهمة هذه تأخذ حبيث لألسواق دراسات إعداد ×

   السياحي؛ القطاع يف الشغل ومناصب اإليرادات التدفقات، توقعات لتدقيق والشراكة االستثمار ترقية لتشمل أيضا
  بالداخل؛ املنظمة الرتوجيية التظاهرات وتدعيم اخلارج يف املتخصصة ارضاملع يف املشاركة تكثيف ×
 سياحية ثقافة وإنشاء السياحي الوعي ونشر السياحي الرتويج يف املهنية واملنظمات اجلمعوية احلركة إشراك ×
  .اجلزائرية بالسياحة االرتقاء اجل من وتوعيتهم السكان لدى حقيقية

 تنمية يف واالستمرار ومدروس سليم ختطيط وفق السياحي القطاع إنعاش ىعل اجلزائر إصرار على وتأكيدا

 التوجيهي املخطط مشروع إلعداد املركزية اللجنة تشكيلة مشرتك وزاري بقرار 2006 سنة حدد فقد السياحي النشاط

 هذا ا جاء يتال احملاور أهم نستعرض سوف املوايل املبحث خالل ومن ،1عملها وكيفية السياحية للتهيئة القطاعي

  2008 سنة من ابتدءا تنفيذه بدأ والذي املخطط

                                                             
 .2006لسنة  65اجلريدة الرمسية رقم   1
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  *)SDAT( 2025 آلفـاق السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط: الثاني المبحث

 السياحية للسياسة املرجعي االسرتاتيجي اإلطار) SDAT 2025( السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط يعترب

ا عن خالله من الدولة تعلن خمطط وهو 1.املقبلة سنة للعشرين اجلزائر يف  يف الوطنية السياحية للتنمية املستقبلية نظر

 املستدامة، التنمية إطار يف 2025 الطويل واملدى ،2015 املتوسط املدى ،2009 القصري املدى على األفاق خمتلف

 اليت الكيفية زيرب  الذي*) SNAT( اإلقليم لتهيئة الوطين املخطط من جزء هو) 2025SDAT( املخطط وهذا

 أو االيكولوجي والدعم االقتصادية، الفعالية االجتماعية، العدالة" الثالثي، التوازن ضمان خالهلا من الدولة تعتزم

  .الوطين املستوى على املستدامة التنمية إطار يف"  البيئية االستدامة

 القطاعات مجيع الفاعلني، جلميع الهلاخ من الدولة تعلن اليت الوثيقة ميثل السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط

 القدرات تثمني يف الدولة إرادة ترتجم أداة وهو ،2025 فاقآل اإلقليمي السياحي مشروعها عن املناطق ومجيع

 أمام خيارا السياحي القطاع تنمية تعد مل إذ اجلزائر، يف السياحة خدمة يف ووضعها للبالد والتارخيية الثقافية الطبيعية،

 البدائل أحد السياحي القطاع يكون أن ميكن حيث ا العمل جيب اقتصادية ضرورة أصبح بل اجلزائرية الدولة

  .مستدامة تنمية أجل من للمحروقات اإلسرتاتيجية

 الواسع والتشاور واخلربات والدراسات والتحقيقات األحباث من طويل ملسار الناضج التتويج) SDAT( يعترب

 هذا ا جاء اليت احملاور أهم نتناول سوف املبحث هذا خالل ومن. واخلواص مومينيالع الوطنيني الفاعلني مع

  .اجلزائري السياحي القطاع إنعاش أجل من لياتآو  أهداف من املخطط

   السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط أهداف: األول المطلب

  :يلي ما يف السياحية للتنمية التوجيهي املخطط أهداف تتمحور

  العامة هدافاأل:أوال

  :2التالية النقاط يف اجلديدة السياحية للسياسة العامة األهداف تتمحور

 االستثمار؛ واملايل، التجاري امليزان النمو، التشغيل، :الكلية التوازنات حتسني .1

                                                             
1 Ministère de l’aménagement du Territoire de l’environnent et du tourisme, Schéma directeur d’aménagement 
touristique « SDAT 2025 »,audit du tourisme Algérien, Livre 01,p5. 
* « SDAT » Schéma directeur d’aménagement Touristique. 
*« SNAT » Le Schéma National d’aménagement  du Territoire. 
2  SDAT 2025 livre 1,op cit, p07. 
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 ،الثقافة اخلدمات النقل، التقليدية، الصناعة(أخرى قطاعات إىل السياسة هذه عن املرتتبة اآلثار توسيع .2
 ؛)التشغيل عة،الصنا
 الدويل؛ أو الوطين الصعيد على سواء واالنفتاح االجتماعية التنشئة على املساعدة .3
 السياحية التنمية حلقة جممل يف الدميومة مفهوم بإدماج األمر ويتعلق: والبيئة السياحية الرتقية بني التوفيق .4

 ؛)وبيئي اقتصادي اجتماعي، اقرتان(
 نإف، وبالتايل هامة جدب عوامل متثل العناصر هذه ألن والشعائري، ،الثقايف التارخيي، الرتاث تثمني .5

 ؛احمللية التنمية يف واملسامهة الرتاث ومحاية الثقايف التنوع احرتام عليها  املستدامة السياحة اسرتاتيجيات
 تعاملونامل حيمله الذي التصور يف تغيريات إحداث إىل العمل هذا يرمي حيث: اجلزائر لصورة الدائم التحسني .6

  . ثانوية وليس رئيسية سوق منها جتعل أفاق ضمن اجلزائرية، السوق اجتاه الدوليون
  )انجازها المطلوب األسرة عدد): (2015 -2008( للمرحلة المادية األهداف: ثانيا

 220000تونس متتلك جيدة، ظروف يف سائح مليون 6.5 استقبال اجل من فإنه لمقارنةل مثال أخدنا لو -
  .سرير

 فإننا اجلريان لدى النسب نفس وباحرتام سائح، مليون 2,5 استقبال هو 2015 آفاق يف اجلزائر هدف إن -
 .اجليدة النوعية من سرير 75000 إىل اجلزائر يف حنتاج

 قدرة نصف يقارب ما حتقيق هو) املطلب هذا خالل إليها نتطرق سوف(األولوية ذات األقطاب هدف  -
 سرير 10000و القصري املدى يف الرفيع الطراز من 30000 منها دويل مبقياس ريرس 40000 أي املتوقع، االستقبال

 .املتوسط املدى يف إضايف
  ).مباشر وغري مباشر، بشكل( شغل منصب 400000 توفري -

  )2015 -2008( للمرحلة النقدية األهداف: ثالثا

 للمرحلة الضروري اصواخل العمومي االستثمار نإف سياحي بلد اجلزائر جلعل األعمال خطة خالل من

 املادي واخلاص، العمومي اإلمجايل، االستثمار تقدير ميكن  حيث. أمريكي دوالر مليار 2,5بـ يقدر 2015 -2008

 يف دوالر55000 الرتتيبات، بكل يوضع سرير لكل دوالر 60000 بـ) االتصال املادية، اهلياكل(املادي وغري

  .املادية غري تثماراتاالس يف دوالر 5000و املادية االستثمارات

 لالمتياز السبعة السياحية األقطاب خالل من اجنازها يعتزم واليت سرير، 40000 بـ تقدر إيواء طاقة أجل ومن  

 أي 2015 غاية إىل سنوات 7 سبعة مدى على دوالر مليار 2,5عن االستثمار هلذا املخصص املبلغ يزيد أن يتوقع

  .سنويا دوالر مليون 350
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 مناطق باقي لكل دوالر مليار 1 مببلغ إضايف جهد تصور ميكننا لالمتياز السبعة السياحية قطابلأل وبالنسبة

  .احلايل البنيوي العجز إلزالة توظيفه ميكن الوطن

 بالنسبة% 15ـب املقدرة االعتبارية بالنسبة أخدنا وإذا السبعة، األقطاب يف العمومية االستثمارات حصة أما

ا بكل(العمومية السلطات على يتوجب ،)املادي وغري املادي( العمومي االستثمار حلصة  التكفل) املعنية وزارا

 أمريكي دوالر مليون 54 أي لالمتياز، السبعة السياحية باألقطاب اخلاصة سنوات 7 مدى على دوالر مليون 375ب

  :يلي كما باألرقام اخلطة هذه يوضح) 17.3( رقم واجلدول. سنويا

  2015 ألفاق باألرقام األعمال خطة):17.3(رقم جدول

 2015 2007 السنة

 مليون 2,5 مليون 1,7 السياح عدد

 فخم سرير 75000 تأهيلها يعاد 84869 األسرة عدد

 %3 %1,7 الخام المحلي الناتج في المساهمة

 2000 إىل 1500 215 )دوالر مليون( اإليرادات

 400000 200000 )مباشرة وغير مباشرة(الشغل مناصب

 91600 51200 بيداغوجية مقاعد كوينت

Source: SDAT2025,le plan stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action 
touristique prioritaires, livre 02, p26. 

 أي 2015 آفاق يف سائح مليون 2,5 بلوغ إىل تطمح اجلزائر أن نالحظ) 17.3(رقم اجلدول خالل من

 هو 2009 سنة اجلزائر إىل الوافدين السياح عدد أن العلم مع 2007 مع مقارنة% 1,47ب مقدر ادةزي مبعدل

 زيادة مبعدل أي سرير 159869 إىل 2015 سنة اإلمجايل األسرة عدد يصل أن يتوقع كما ،1سائح 1.911.506

 إىل 1500 بني ترتاوح أن قدري حيث اإلمجايل احمللي الناتج يف% 3ـب السياحية اإليرادات تساهم سوف كما ،1,8%

 تقدر السياحي النشاط يوفرها أن ميكن اليت املباشرة وغري املباشرة الشغل مناصب أما أمريكي، دوالر مليون 2000

 مقعد 91600 توفري اخلطة ضمنتت كما ،2007 سنة املسجل العدد ضعف أي شغل منصب 400000بـ

  .2015 سنة يف بيداغوجي

  

                                                             
 .www.ons.dz،12/02/2011  لإلحصائيات الوطين الديوان  1
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  )2015 -2008( للمرحلة ألولويةا ذات المشاريع: رابعا

 يف هي املشاريع بعض هنا حيث األولوية ذات املشاريع حتديد مت السياحية للتهيئة الوطين املخطط إطار يف

  :هناك حيث متقدم، وعرض دراسة حمل هو ما ومنها االجناز طور

 ر؛سري 29386ـب يقدر األنواع كل من األسرة عدد   Hotels de Chains السلسلة فنادق .1
 مع لتتناسب ومصممة السياحي للتوسع خمصصة مربجمة جديدة وأرضيات متميزة، سياحية قرية عشرون  .2

 والدويل؛ الوطين الطلب
  ).الحقا األقطاب تلك إىل نتطرق سوف( ممتازة سياحية أقطاب سبعة يف مشروع 80 انطالق .3

  الممتازة السياحية القرى): 18.3( رقم جدول

 األسرة عدد المستثمر السياحية ريةالق اسم السياحية األقطاب

 شرق   شمال السياحي القطب
  مسيدة السياحية القرية.
  سامل سيدي السياحية القرية. 

 بعنابة بارك دونيا البيئية احلضرية

  EIIC اإلماراتية الشركة.

  سيدار السعودية الشركة.

 LIIC اإلماراتية الشركة.

2440  

4938  

1000 

 وسط شمال السياحي القطب
  جباية اقريون السياحية لقريةا.
  بومرداس صريان السياحية القرية. 
 MEDI SEA السياحية القرية.

  بومرداس
  اجلزائر طاية عني السياحية القرية.
  اجلزائر مورييت السياحية القرية.
  اجلزائر الساحل السياحية القرية.
  اجلزائر فرج سيدي السياحية القرية.
  زيرالدة السياحية القرية.
  تيبازة عباس العقيد السياحية يةالقر .
 سيزاري بالح السياحية القرية. 

  تيبازة
 اجلزائر ديتا حديقة .

  سيفيتال. 
  EIIC اإلماراتية الشركة. 
  اجلزائرية التونسية األمريكية .
  
موعة اإلماراتية الشركة.    الكويتية وا
موعة.   EMIRAL اإلماراتية ا
  اجلزائر الفندقية التنمية شركة. 
  القدرة اإلماراتية الشركة .
  سيدار السعودية الشركة. 
  إعمار اإلماراتية الشركة. 
  سيفيتال جمموعة. 
موعة.     ELLCاإلماراتية ا
 

1282  

2697  

17510  

  

5985  

  

2004  

460  

360  

6885  

1240  

1426  

1000  

 

  وهران السياحي احللم. غرب شمال السياحي القطب
  وهران كرستيل هيليوس .
 تلمسان موسكاردا. 

  وهران مراغ. 
  فرنسا هيليو إقامة .
 EIICاإلماراتية الشركة. 

5900  

220  

732 

 أدرار– تيميمون ماسني قصر . غرب جنوب السياحي القطب
  SIDاجلنوب جمموعة .

 92 

 55166   المجموع

 .03 رقم ابالكت لالمتياز، السبعة السياحية األقطاب SDAT 2025: على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر
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 إىل الرامي السياحية للتهيئة الوطين املخطط يف أدرجت قد اجلزائر أن نالحظ) 18.3(رقم اجلدول خالل من

  :التايل النحو على االمتياز ذات سياحية أقطاب أربع على موزعة ممتازة سياحية قرية 17 اجلزائرية بالسياحة النهوض

 تقدر إيواء بطاقة والطارف عنابة من كل يف سياحيتني قريتني 02 فيه برجمت شرق مشال السياحي القطب -
 املشروعني؛ كال يف 7378 بـ

 سرير؛ 92سيوفر حيث واحدة بقرية غرب جنوب السياحي القطب -
 ؛سرير 40849 إيواء وبطاقة سياحية قرية 11 يضم وسط مشال السياحي القطب  -
  ؛سرير 6852ب تقدر إيواء بطاقة سياحية قرى ثالثة 03 يضم والذي غرب مشال السياحي القطب  -

  لالمتياز السياحية باألقطاب االنجاز قيد المشاريع): 19.3(رقم جدول

 االنجاز قيد المشاريع عدد لالمتياز السياحية األقطاب

  شرق مشل

  وسط مشال

  غرب مشال

   الواحات الشرقي اجلنوب

  قورارة توات الغريب اجلنوب

  االهقار الكبري اجلنوب

 يليالتاس الكبري اجلنوب

23  

32  

18  

04  

02  

01  

00 

 80 المجموع

  .19ص ،02 رقم الكتاب ،)األولوية ذات األعمال وبرنامج اخلمسة اآلليات( السياحية للتنمية التوجيهي املخطط :المصدر

 مشروع 80 رصد مت SDAT 2025 من األوىل املرحلة بداية يف انه نالحظ) 19.3(رقم اجلدول خالل من

  .شغل منصب 8000حوايلو  سرير، 5986 توفري من متكن سوف ريعاملشا هذه االجناز، قيد

  1الممتازة السياحية األقطاب: خامسا

 بتقدمي هنا نقوم وسوف ،SDAT 2025 يف جاءت اليت اخلمسة اآلليات من السياحية األقطاب هذه تعترب

 يف قطب كل يف املربجمة شاريعوامل عليها يتوفر اليت واملادية الطبيعية اإلمكانيات حيث من حدا على قطب كل حمتوى

 يف واملنتشرة املتنوعة السياحية األقطاب هذه بناء من اهلدف نتناول سوف املوايل املطلب ويف ،SDAT 2025إطار

  .الوطين الرتاب كامل
                                                             

1 SDAT2025, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot) , livre 03, p06. 
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 واليت واليات 06 ستة السياحي القطب هذا يضم : <Nord-Est>شرق – شمال السياحي القطب .1
أنظر موقع القطب يف  تبسة، قاملة، أهراس، سوق الطارف، عنابة، سكيكدة،: وهي رللجزائ الشرقي الشمال يف تقع

 نسمة 3612000 قدره سكاين بتعداد ،²كلم 30347بـ تقدر جغرافية مساحة على يرتبع ، والذي)07(امللحق رقم
 فرصة تشكل املعطيات هذه كل الغابات من هكتار 874000 من وأكثر كلم 300طوله ساحلي شريط على وميتد

 على أيضا حيتوي حيث والصحية ،اجلبلية الشاطئية السياحة مثل املنطقة هذه يف خمتلفة سياحية أمناط لتنمية للجزائر
 18 يشمل كما حديدية، وسكك وطرق مطارات من أساسية قاعدية هياكل على توفره عن فضال محوي، منبع 30

 السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية إطار يف املربجمة املشاريع أما.هكتار 10000 مساحة على سياحي توسع منطقة
  :يف فتتمثل

 بالقطب؛ املوجودة احلديدية السكك طرق كهربة -
 ؛)الطارف عنابة، سكيكدة،( القطب اذه من واليات ثالثة عرب مير الذي السيار الطريق إنشاء -
 غرب؛ -شرق السيار بالطريق القطب واليات تربط سريعة طرق إنشاء -
 بالقالة؛ سياحية بيئية حظرية إنشاء -
 79و راقيني فندقيني فندقية، لسالسل تابعة فنادق 05 إنشاء املربمج من حيث فندقية مشاريع إنشاء  -

 سرير؛ 5965 قدرها إمجالية إيواء بطاقة مصنف غري فندق
  ).18.3( رقم اجلدول يف موضح هو كما بعنابة بارك دونيا وحظرية لالمتياز سياحيتني قريتني إنشاء -

 وتسع العاصمة اجلزائر القطب هذا يضم: <Nord-Centre> وسط شمال الممتاز السياحي القطب .2
أنظر امللحق رقم  املدية، البليدة، تيبازة، جباية، وزو، تيزي البويرة، الدفلى، عني الشلف، بومرداس،: هي أخري واليات

 الشريط من %51 يعادل ما أي كلم 615 مسافة على املتوسط األبيض البحر على القطب هذا يطل ،)08(
 بأعلى نسمة 11.131000 قدره سكاين بتعداد ²كلم 33877 قدرها مساحة على يرتبع كما للجزائر، الساحلي

 االقتصادية العاصمة وهي العاصمة اجلزائر يضم القطب هذا أن ومبا. األقطاب كل مستوى على سكانية كثافة
 مصنفة غري وأخرى مصنفة فنادق من كبرية سياحية وهياكل متطورة قاعدية هياكل على يتوفر نهإف للبالد والسياسية

 طبيعية مناطق احلديدية، السكك وطرق التنظيم، من عايل مستوى على الدويل العاصمة ومطار سريعة طرق وشبكة
 طاقةب فندقية مشاريع عدة إنشاء برمج فقد SDAT2025 إطار ويف. محوي منبع 39 إىل باإلضافة أثرية ومواقع

  :يلي كما موزعة سرير 9225 إيواء
 سرير؛ 1777 بـ تقدر إيواء بطاقة السلسلة ذات فنادق 06 ستة -
 ؛فندق 41 -
 سرير؛ 514 إيواء بطاقة راقيني فندقني -

  ).18.3( رقم اجلدول يف ذلك وضحنا كما ممتازة سياحية قرى 10 إنشاء تبرجم مت كما
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 07 سبعة السياحي القطب هذا يشمل: <Nord- Ouest> غرب - شمال الممتاز السياحي القطب .3
 )09(أنظر امللحق رقم  غليزان، بلعباس، سيدي معسكر، مستغامن، تلمسان، تيموشنت، عني وهران،: هي واليات

 يعد نسمة، مليون 06 يبلغ سكاين بتعداد كلم 400 طوله ساحلي وشريط ²كلم 35000 قدها مساحة على يرتبع
  :على يتوفر كما) أوروبا(للجزائر الرئيسة السياحية السوق إىل اجلزائرية املناطق اقرب من

  هكتار؛ 5000 قدرها مساحة على سياحي توسع منطقة 37 -  

 5000 منها الوطنية احلظرية من% 26 ميثل ما سرير 22000 إيواء بطاقة فندق 269 بـ تقدر فندقية حظرية -  

  عالية؛ جودة ذات سرير

  وهران؛ نةمبدي 54 منها سياحية وكالة 112 -  

  .بالقطب السياحة برتقية تم للسياحة حملي ديوان 13 -  

 احلظرية إىل باإلضافة) 18.3( رقم اجلدول يف موضحة وهي ممتازة سياحية قرى 03 ثالثة اجناز برجمة مت كما  

  .وهران بوالية بارك دونيا البيئية

 والية من كل القطب اذه ويشمل :<Sud-Est>) الواحات( شرق -جنوب الممتاز السياحي القطب .4
 عدد ويبلغ ²كلم 160000 قدرها مساحة على القطب هذا يرتبع )01(أنظر امللحق رقم  الوادي، بسكرة، غرداية،
 حيث السياحي للتوسع مناطق أربع على القطب هذا حيتوي حار، صحراوي مبناخ يتميز نسمة مليون 1,5 سكانه
 واسعة صحراء عن عبارة كونه عن فضال. الثالثة الواليات يف سرير 2092 بـ تقدر إيواء بطاقة فندق 26 على حيتوي
 ومسجد الزيبان، منطقة سوف، وادي ميزاب، وادي فيه السياحية املواقع أهم ومن للنخيل واحات عدة على حتتوي
  .إسالمي سياحي معلم يعترب الذي نافع ابن عقبة

 اجلنوب يف القطب هذا يقع: <Sud-Ouest>) قورارة توات( غرب -جنوب الممتاز السياحي القطب .5
 عدد ويبلع ²كلم 603000 مساحة على يرتبع )11(أنظر امللحق رقم  وأدرار، بشار والييت يضم للجزائر الغريب
 مطارات ثالثة على حيتوي امليالد، قبل سنة 2000 إىل تعود أثار على حيتوي نسمة، 900000 القطب هذا سكان

  .خمتار باجي وبرج أدرار تيميمون، مطار: هي

 البستان ومركب بتيميمون، سرير 192 بـ ةبقورار  وفندق بأدرار سرير 120 بـ فندق على القطب هذا حيتوي

 ومن. حسني موالي فندق اإلفريقية، اجلامعة فندق منها املصنفة غري الفنادق من وجمموعة غرفة 60 على حيتوي الذي

 توفر عادي فندق 41و ادرار والية يف راقي سرير 196 إنشاء برجمة مت السياحية للتنمية التوجيهي املخطط خالل

  .سرير 92 إيواء بطاقة" بتيميمون ماسني قصر"  ممتازة سياحية قرية إقامة إىل باإلضافة سرير، 1317
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امللحق رقم أنظر  متنراست والية القطب هذا ويشمل): األهقار(  الكبير الجنوب الممتاز السياحي القطب .6

 السياح تستهوي وطبيعية أثرية مواقع على حيتوي ساكن، 137175 ويقطنه ²كلم 456000 حتهمسا تبلغ ،)12(

 طاسيلي أمسل، أدريان، اسكرام، القطب، دا املوجودة السياحية املناطق أهم ومن األوروبيني، وخاصة األجانب

 قدرها إيواء طاقة توفر حيث متنراست بوالية فنادق 4 إنشاء SDAT2025 إطار يف برجمت وقد مقل، عني أهقار،

  .سرير 225

أنظر امللحق رقم  ايليزي والية القطب هذا ميثل ):الطاسيلي(الكبير الجنوب الممتاز السياحي القطب .7

 السياحية األقطاب أهم أحد يكون جعلته أساسية مميزات ثالثة وهي وايكولوجي طبيعي، ثقايف، بثراء ويتميز ،)13(

 طرف من املصنفة الطاسيلي حظرية على حيتوي وهو السياحي، النشاط يف زمةالال املكانة لتحتل ترقيتها الواجب

"Unesco "²كلم 284618 قدرها مساحة على القطب هذا يرتبع ،1981 سنة مند به العناية جيب عاملي كرتاث 

 مطار نت،جا مطار القطب، هذا عليها حيتوي اليت القاعدية اهلياكل ومن نسمة، 40000 بـ يقدر سكاين وبتعداد

  .السياحي العقار على وتوفره محوية منابع ستة 06 على حيتوي كما أمناس، عني

ا من سياحي توسع منطقة إنشاء SDAT 2025 خالل من القطب هذا يف برمج وقد  طاقات ترفع أن شأ

  "  ريبةز " خميمات 5و سرير 300 إيواء بطاقة موثيالت 03 وإنشاء سرير، 1600 توفر حيث القطب ذا اإليواء

 .سرير 150 يوفر أخر وفندق سرير 250 إيواء بطاقة

   الجزائر في السياحي النشاط لتفعيل الخمسة اآلليات: الثاني المطلب

 إىل اجلزائر عودة تدعم واليت السياحي للنشاط ومستدام سريع إلنعاش الطريق اخلمسة اآلليات هذه تشكل

  .اهل اسرتاتيجي موقع وحجز للسياحة الدولية الساحة

 ضمن تلعبه أن السياحة على يتعني الذي والدور للمكان االعتبار إعادة إىل وبقوة اليوم املسعى هذا ويدعو

 اآلليات هذه تنفيذ على العمل يف بدأ وقد املستدامة، للتنمية سياسة أية عليها تقوم اليت الرهانات يف التحكم آفاق

 اجلزائر وجهة وشهرة جاذبية مضاعفة بواسطة اجلزائر يف السياحي التحول تفعيل اجل من 2008 سنة من ابتدءا

 ذات كمشاريع املدرجة لالمتياز األوىل السياحية القرى أو لالمتياز األوىل السياحية األقطاب إطالق طريق عن وذلك

 النوعية خمطط ونشر واتصال، تسويق مبخطط مدعمة 2008 عام من ابتداءا السياحي لالنطالق وكروافع ويةلأو 

 أي املالية، واملرافقة الشراكة طريق عن العمل وتنسيق التواصلية ترقية أي واخلاصة، العمومية الشراكة مع سياحية،ال
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 واملطورون املرقون ا يقوم اليت السياحية األنشطة دعم دف عملي طابع ذا يكون للتمويل، عمليايت خمطط تنفيذ

  :1هي اآلليات وهذه السياحي، القطاع ترقية يف للمسامهة والدوليني احملليني املستثمرين جذب على والعمل

 اجلزائر؛ وجهة خمطط -
 ؛)للجزائر اجلديدة للوجهة الناشئة الوجهات( لالمتياز السبعة السياحية األقطاب  -
 السياحية؛ النوعية خمطط  -
 واخلاصة؛ العمومية الشراكة  -
  .التمويل خمطط  -

 اجلزائر وجهة تسويق آلية خيص الذي اجلزائر وجهة خمطط تناولن أن على األخرية األربعة اآلليات هنا ستناول

  .الثالث املبحث يف

 معينة جغرافية رقعة يف لالمتياز السياحية القرى من تركيبة هو السياحي القطب: لالمتياز السياحية األقطاب .1
 السوق لطلب ويستجيب لية،احمل التنمية مشروع مع تعاون يف السياحية، األنشطة التسلية، اإلقامة، بتجهيزات مزودة
 الثقافة،) للسكان األولية االحتياجات(  االجتماعي املنطق يدمج حيث األبعاد متعدد الستقاللية،با ويتمتع

 لرقعته ميكن كما. السوق متطلبات التوقعات، االعتبار بعني واألخذ التجارية ،)اإلقليم ميزاتو  صائصخ( اإلقليمية
  ).*ZET( السياحي للتوسع مناطق دةع أو منطقة تدمج أن اجلغرافية

  :وهي *POTلالمتياز سياحية أقطاب سبعة السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط حدد وقد

  تبسة، قاملة، سكيكدة، الطارف، عنابة،):POT-N.E(شرق -مشال لالمتياز السياحي القطب -
  ؛أهراس سوق

 عني الشلف، البليدة، بومرداس، ،تيبازة اجلزائر،): POT-N.C(وسط -مشال لالمتياز السياحي القطب -
 ؛جباية وزو، تيزي البويرة، املدية، الدفلى،

 تلمسان تيموشنت، عني وهران، مستغامن،): POT-N.O(غرب -مشال لالمتياز السياحي القطب -
  غليزان؛ بلعباس، سيدي معسكر،
  .ملنيعةا الوادي، بسكرة، غرداية، الواحات،): POT-S.E(شرق -جنوب لالمتياز السياحي القطب -
 تيميمون، ادرار، القصور طريق قورارة، توات): POT-S.O(غرب جنوب لالمتياز السياحي القطب -

 ؛بشار

                                                             
1 SDAT2025,le plan stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action touristique prioritaires, livre 02, 
p26-27. 
*«ZET»  les zones d’expansion  touristiques. 
*«POT» les pôles touristiques d’excellence.  
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 ؛إليزي ناجر): POT-G.S( طاسيلي الكبري اجلنوب السياحي القطب -
  .متنراست): POT-G.S(األهقار   الكبري اجلنوب السياحي القطب -

 السلسلة فنادق إىل باإلضافة ةسياحي قرى أو تمركبا عدة من السبعة األقطاب من قطب كل ويتشكل

 يف وضعها تستدعي واليت السابق املطلب يف ذلك وضحنا كما املصنفة وغري املصنفة العادية الفنادق من وجمموعة

ا ووفقا تكامل  بتوفري وذلك املختلفة، السياحية واألمناط الزبائن أنواع خمتلف لتوقعات تستجيب حبيث لقدرا

 رئيسي موضوع خالل من قطب كل تعريف إىل يهدف املخطط أن من وبالرغم ومتنوعة، متعددة حيةسيا منتوجات

 قطب شرقي، مشايل قطب جنويب، صحراوي قطب) Sa Signature(وعالمة صورة ومينحه هويته حيدد ومسطر

 غري...) الشاطئية يةالسياح العالجية، السياحة الصحراوية، السياحة( رئيسي موضوع على ويرتكز اخل،...غريب مشايل

 لالمتياز السياحية األقطاب إقامة سيسمح حيث الوظيفة، أحادية لتجنب األخرى األمناط أو املواضيع يف خيوض أنه

  .ككل املنطقة يف السياحي للتطوير وقاطرة ارتكاز كنقطة وتستخدم اإلقليم كافة على سياحي تنوع إحداث أو بربوز

 كافة يف السياحي االنتشار يسهل الذي الرافع حتريك هو السبعة لسياحيةا األقطاب هذه بناء من اهلدف إن

  : التالية األهداف وحيقق الوطين الرتاب

 املتوازنة؛ والتنمية األقاليم ،استمرارية اجلاذبية التنافسية، تسهيل -
م، وفقا األقاليم تطوير -  واألعمال دنامل سياحة ،)البحر مبياه املعاجلة احلموية،( الصحية السياحة مليزا
 ؛ الثقافية والسياحة الرتفيهية السياحة الصحراوية، السياحة
 كامل على واالقتصادية االجتماعية األنشطة وبتكامل السياحية املركبات ملختلف جيد بربط السماح -

 القطب؛ حدود
 اجلديدة؛ اجلزائر لوجهة النوعية الصورة امتياز ضمان -
  .السياحي النشاط يةوتنم تطوير يف احملليني السكان إشراك -

 اأ حيث الكبرية، السياحية الدول يف ضروريا مطلبا اليوم النوعية أصبحت لقد: السياحية النوعية مخطط .2
 التكوين على يرتكز فهو الوطين، السياحي العرض نوعية تطوير إىل يرمي السياحة خمطط جعلت اليت الفلسفة
دف العامل يف السياحي املنتج تطور مع تناسق يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا يدرج كما والتعليم،  اآللية هذه و

  :1إىل
 كل حصيلة وهي" السياحية النوعية" موحدة ملاركة االنضمام يف الرغبة مع السياحية النوعية خمطط إطالق -

 نوعي؛ مسعى
 اخلارج؛ يفو  اجلزائر يف ترقيته وتشجيع السياحي العرض يف النوعية حتسني منظور ضمن اآلن مند التموقع -

                                                             
1 SDAT2025, livre 02, op cit, p47. 
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 اجلزائرية؛ السياحية الوجهة وترقية تقومي ديناميكية بعث -
 السياحي؛ والعرض النوعية حتسني -
 للمحرتفني؛ جديدة رؤية منح -
 النوعية؛ بإجراءات بالتعامل السياحة يف املتعاملني حث -
 نوعية؛ كوجهة وترقيتها اجلزائر صورة نشر -
  .يةالعامل السياحية الوجهات بني ممتاز موقع اعتالء -

  :هي رئيسية عناصر أربعة على بالرتكيز األوىل املرحلة يف السياحية النوعية خمطط ويعتمد

 ؛)تصنيفه يعاد أو مصنف فندق 200(  الفندقية احلظرية من الكربى احلصة -
 الفاخر؛ الطعام -
 والسياحة؛ السفر وكاالت -
  .احمللية السياحية الغرف -
 السياحة نوعية خمطط ومسعى األهداف عن اإلعالن اللخ من تأيت فهي للمخطط التنفيذ إجراءات أما

  :مستوى على احملرتفني التزامات تقييم ويتم ،لتزاماتها وحتديد

 االتصال؛ و اإلعالم -
 الشخصي؛ االستقبال -
 العمال؛ كفاءة -
 والصيانة؛ النظافة -
 احمللي؛ املورد) تثمني( تقومي -
  .السياحية) املواقع(  األماكن مراقبة -

 وقد ضروريا، أمرا البشري املورد تكوين أصبح ،SDAT2025 يف قدينوال املادي للهدف االستجابة وقصد

  :وهي 2025 آفاق يف سياحيا اجلزائر حتضري قصد للتكوين، إسرتاتيجية أهداف ثالثة حددت

 السياحية؛ واملعاهد املدارس يف واملؤطرين القيادات احرتافية الكفاءات، التنظيمية، القدرات تعزيز -
 السياحة؛ مبدارس البيداغوجيني املؤطرين تأهيل البيداغوجية، للربامج التنافسية يزةامل ضمان -
    الرمسي؛ والتسجيل التصديق اعتماد السياحي، والتكوين للرتبية االمتياز مقاييس إعداد  -
 عرب التسويق خالل من السياحية النوعية خمطط يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات واستعمال االبتكار إن

ا االنرتنيت شبكة حيث  االنرتنيت مستخدمي من كبري لعدد السياحية واخلدمات للمنتج املباشر بالعرض تسمح كو
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 للماركة اجليدة السمعة خالل من الفارق، تصنع اليت هي النرتنيتقدمة واملعروضة على اوامل اخلدمات نوعية تبقى

  .غريها دون البالد ا تتميز واليت درةالنا النوعية املواد وعرض االنرتنيت، عرب احلجز وسهولة

  :1الخاصة -العمومية الشراكة مخطط .3
 عن التحدث وميكن واخلاص، العمومي القطاع بني فعال تعاون دون للسياحة  دائمة تنمية تصور ميكن ال

 للطلب عاليةف أكثرب لالستجابة سوية واخلواص العموميون املتعاملون ويتحرك يعمل عندما اخلاصة - العمومية الشراكة

 بصفة التنمية عملية يف دوره واحد كل يلعب وحني واألرباح، األخطار املوارد، تقسيم طريق وعن ،السياحي الكلي

  .خاصة بصفة والسياحة عامة

ال يف ضروريا دورا متارس الدولة كانت وإذا  املساحاتو  املناظر ومحاية اإلقليم يئة يف خاصة السياحي، ا

ا كما السياحة، خدمة يف والطرق كاملطارات القاعدية شآتاملن ووضع العامة  واألمن العام النظام على تسهر أ

 تثمني السياحيني واالستغالل االستثمارات أساسيات يضمن اخلاص القطاع نإف التارخيية، والصروح املتاحف وتدير

  .تصرفه حتت الدولة تضعها اليت واخلدمات األمالك وتسويق

 االستقبال النقل،(نوعي منتج إىل للوصول العوامل من العديد تداخل حمصلة هو إمجاال حيالسيا املنتوج إن

 العموميني املتعاملني من كبري عدد فهم العوامل هذه وتسيري بتطوير املعنيون أما ،...)املسارح املصارف، املناخ،

  .واخلواص

 الشراكة خالل من القطاعات بني التواصلية املقاربة ضمن السياحة تندرج: الشراكة مخطط أهداف ×
 أكثر اجلزائر وجهة جعل إىل الوصول وبغية طرف، إىل طرف من السياحية الشبكة توصل اليت اخلاصة -العمومية
) اخلاص القطاع الدولة، االقتصادية، القطاعات( السياحي العمل يف املنخرطة طرافاأل على جيب وتنافسية، جاذبية
  : هي اليت النجاح أسباب توفري على العمل

 ؛)واالتصال اإلعالم تكنولوجيا، الطاقة، املياه، النظافة،(  السياحية املواقع يف القاعدية اخلدمات حتسني -
 لالمتياز؛ السياحية والقرى السياحية املواقع إىل الوصول تسهيل -
 املستمر؛ واالبتكار بالتكوين النوعية حتسني -
 السياحي؛ األمن توفري -
 الطبيعية؛ ةالثرو  على واحلفاظ صيانة -
  السياحية؛ للمقاصد اإلستعابية الطاقة احرتام -

                                                             
1 SDAT2025, livre 02, op cit, p50. 
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 تبين منسجمة وجعلها السياحية الشبكة ربط هو اخلاصة -العمومية الشراكة خمطط مسعى أن حيث

 املنتج وتوزيع اإلنتاج شبكة يف العاملني الفاعلني خمتلف بني شراكة أجل من الشركاء بربط التجميع إسرتاتيجية

 املنافسة مواجهة أجل من لكذو ...) السياحيني املرشدين البنوك، السياحية، الوكاالت الفنادق، أصحاب( السياحي

  .تنافسية نوعية وذ منتوج وتقدمي األجنبية

 ولبلوغ وتنافسية، جاذبية أكثر اجلزائرية الوجهة جعل هو) الشراكة خمطط( اآللية هذه من الدولة هدف إن

 القطاعات كافة إشراك على العمل جيب حيث السياحية البلدان مصاف إىل بالدولة يرقى سياحي نضج مستوى

  .السياحية التنمية عملية يف واملؤسسات

ا السياحة قطاع خصوصية االعتبار بعني أخدا 1:السياحة تمويل مخطط .4  استثمارات تتطلب صناعة لكو
ا جهة من كبرية  خمطط بآلية جاء السياحية لتنميةل التوجيهي املخطط نإف أخرى جهة من بطيئة عوائد ذات وكو
  .السياحي للنشاط املطور أو املرقي الشريك ومراقبة دعم خالل من الصعبة املعادلة هذه ملعاجلة السياحية التنمية متويل
 بطيء استثماري عائد ذات صناعة السياحة أن من انطالقا: السياحة تمويل لمخطط الخمسة األهداف ×

 العمليات يف الدولة من ومرافقة دعم إجياد يتطلب واملطور، املرقي للشريك، كهدف ليالداخ الربح حتسني عملية نإف
  :التالية النقاط يف مبني هو كما التمويل خمطط دور وهو اخلمس،
 واملتوسطة؛ الصغرية ةالسياحي املؤسسة مراقبة و محاية -
 العمل؛ عن التوقف ةالسياحي املشاريع جتنيب على السهر -
 واألجانب؛ الوطنيني ملستثمرينا كبار ومحاية جدب -
 الضريبية؛ احلوافز إىل باللجوء السياحي القطاع يف االستثمار تشجيع -
 السياحي االستثمار بنك إطار يف االستثمار وخباصة السياحية للنشاطات البنكي التمويل وتكييف تسهيل -

  .احلكومة مستوى على الدراسة قيد هو الذي
  :التالية والتسهيالت اإلجراءات على السياحة متويل خمطط حيتوي: السياحة تمويل مخطط محتوى ×

 عتاد متويل ويف املخاطر تقدير يف القرار، اختاذ يف باملساعدة املشاريع وأصحاب املرقني املستثمرين مراقبة -
 االستغالل؛

 البنكية؛ القروض منح إجراءات ختفيف -
 القرض؛ وسداد استحقاق مدة يف التمديد -
  . املشاريع وأصحاب السياحية املؤسسات الحتياجات املعدة اتاملؤسس ومرافقة الدعم -

                                                             
1 SDAT2025, livre 02, op cit, p57. 
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 العموميني املقاولني احتياجات تتمثل ،SDAT2025 به جاء الذي السياحة متويل خمطط خالل ومن

  : هي أساسية مطالب مخسة يف مشاريعهم تقدم مراحل عن النظر بغض عامة بصفة واخلواص

 أكرب؛ بدرجة احلدوث ةاملمكن خاصة للمخاطر، وعميقة جادة دراسة -
 االستغالل؛ عتاد واقتناء والتوسع التأهيل إعادة ألشغال النوعية خمطط متويل -
 احلديثة؛ والتقنيات املناهج وفق التكوين ضرورة -
 نكون أن أردنا ما إذا مكلفة أدوات وهي والرتقية التسويق واالتصال، اإلعالم بتكنولوجيا التزويد متويل -

  .املنافسة على قادرين
ا لالستجابة اإلجراءات من أنواع أربعة تأخذ املؤسسات هلذه املساعدة وعملية   : يف وتتمثل لطلبا

 مايل؛ مراقبة نظام -
 االحرتاف؛/للتكوين مساعدة -
 للنوعية؛ شامل تشجيع  -
 الذي التمويل خطة من جزء وهو السياحية االستثمارات لتمويل جديدة أداة: السياحي االستثمار بنك -

  :تطوير ىعل يعمل سوف
 السياحي االستثمار دعم إن: السياحية) اجلودة( النوعية خطة يف واالشرتاك االلتزام مع الدعم تدابري ·

 :شكل يف يكون الدعم اذه أن حيث يالسياح االستثمار بنك طريق عن يتم سوف السياحية األنشطة وتطوير
 األسهم؛ من املعروض دعم -
 السياحة؛ خصائص مع متكيف متويل -
 واجلنوب؛ املرتفعات يف السياحي لالستثمار مباشرة افزحو  تقدمي -
  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية املخصص االحتياطي رفع جلأ من إجراءات اختاذ -
 بالرعاية املتعلقة السياحية واألنشطة الصحراوي السياحي النشاط: معينة سياحية ألمناط حوافز تقدمي ·
  :طريق عن تشجيعها يتم حيث) العالجية السياحة(  الصحية

 جهة من جديدة مشاريع وحتقيق جهة من الفنادق مستوى رفع سياق يف املمنوحة االئتمان شروط تكييف -
 أخرى؛

 بالنسبة وخاصة املضافة القيمة على الضريبة من اإلعفاء ذلك يف مبا السياحية لألنشطة ضريبية حوافز -
  .العالجية  للسياحة
 االستثمار وتشجيع اخلوف إزالة هو هذا من واهلدف): املخاطر لتقييم الدعم تقدمي( القرارات اختاذ دعم ·
  .املشروع جدوى حتديد وبالتايل املخاطر تقليل إمكانية خالل من السياحي

  خالل من التمهيدية والدراسات املشاريع إطالق لعمليات الدعم بتقدمي السياحي االستثمار بنك وسيقوم
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  ). اجلدوى ودراسة املشروع وتطوير التصميم يف عدةاملسا التشخيص، السابقة، اخلربات( 

  الجزائرية السياحة ومعوقـات مؤشرات: الثالث المطلب

 املتغريات من جمموعة على باالعتماد اجلزائري السياحي القطاع تطور املطلب هذا خالل من نستعرض سوف

 اعتماد بعد أي 2003 سنة من ابتداء ئر،اجلزا إىل الوافدين السياح عدد السياحية، اإليرادات اإليواء، طاقات مثل

 اآلن حلد املتوفرة اإلحصائيات حسب 2009 غاية إىل 2013 ألفاق املستدامة السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية

  . اجلزائري السياحي القطاع منها يعاين اليت املعوقات أهم سنتناول بعدها مث

  الجزائرية السياحة تطور مؤشرات: أوال

 الفندقية للوحدات اإلستعابية القدرة أو اإليواء طاقات متثل): 2009- 2003( للفترة اإليواء طاقات تطور .1
 عرفت فقد للجزائر وبالنسبة السياحي، بالقطاع الدولة واهتمام تقدم مدى قياس ميكن بواسطتها اليت املؤشرات أحد

ا    ويف السياحي، القطاع لتنمية وطنية إلسرتاتيجية انتهاجها بعد األخرية السنوات يف ملحوظا تطورا الفندقية حظري
  .2009 غاية إىل 2003 من اجلزائر يف اإليواء طاقات تطور نستعرض يلي ما

  )2009-2003( للفترة الجزائر في اإليواء طاقات تطور): 20.3(رقم جدول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 طاقات
 اإليواء

77473 82024 82808 84869 85000 87000 88694 

Source: Ministère de Tourisme et du l’artisanat.(www.mta.gov.dz)editioin2010, 15/07/2011.  
 

 ارتفعت حيث مستمرة زيادة يف اجلزائر يف اإليواء طاقات أن نالحظ) 20.3( رقم اجلدول خالل من

 سوف يلي ما ويف%. 14,48 قدره زيادة مبعدل أي 2009 إىل 2003 من سنوات ستة 6 خالل سرير 11221بـ

  : يف أساسا واملتمثلة أشكال ثالثة وفق اإليواء طاقات بتحليل نقوم

  :وهي أساسية قطاعات ثالثة بني هنا ومنيز: القانوني القطاع حسب ×
 التابعة األسرة عدد كان حيث الدولة إىل ملكيتها تعود اليت الفنادق عن نتكلم حيث: العمومي القطاع ·

 سرير 17955 إىل 2009 سنة ليصل االخنفاض يف أخد مث سرير 25650 بـ يقدر 2003 سنة العمومي القطاع إىل
  .العمومية الفندقية املؤسسات بعض خوصصة إىل باألساس راجع وهذا فقط،

 هذه شهدت وقد اخلاص، القطاع إىل كيتهامل تعود اليت اإليواء طاقات يف ويتمثل: الخاص القطاع ·
 بـ 2003 سنة تقدر كانت واليت اإلمجالية اإليواء طاقات من الكربى القيمة متثل حيث ملحوظا تطورا األخرية

http://www.mta.gov.dz)editioin2010/
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 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

 قدره زيادة مبعدل أي 2009 سنة سرير 67563 إىل لتصل الدراسة فرتة طوال متزايدا منوا عرفت مث سرير، 47140
 راجع وهذا. 2009 سنة% 76,17 اجلزائر يف اإلمجالية اإليواء طاقة من اخلاص القطاع حصة بلغت وقد% 43,32
 القطاع يف تقريبا وانعدامها السياحي القطاع يف اخلاصة االستثمارات حجم وارتفاع اخلوصصة برنامج إىل أساسا

  .العمومي
 ومتثل والبلديات، الدوائر ات،الوالي إىل التابعة املختلفة اإليواء طاقات يف وتتمثل :المحلية الجماعات ·

 االخنفاض يف األخرى هي لتأخذ 2003 سنة 4683بـ تقدر كانت حيث الثالثة، األشكال بني من األصغر النسبة
 اخنفاض إىل راجع اذوه 2009 سنة 3176 إىل اخنفضت حيث العمومي للقطاع التابعة اإليواء طاقات غرار على

  .هلا التابعة السياحية اهلياكل بعض خوصصة إىل باإلضافة حملليةا اجلماعات طرف من السياحي االستثمار
  الثالثة القطاعات بين اإليواء طاقات توزيع): 21.3( رقم الجدول

  السنوات     

 القطاع
2003 2009 

 17955 25650 العمومي

 67563 47140 الخاص

 الجماعات

 المحلية
4683 3176 

 88694 77473 المجموع

Source: Ministère de Tourisme et du l’artisanat.(www.mta.gov.dz)editioin2010. 
15/07/2011. 

  2009 سنة القانوني القطاع حسب اإليواء طاقات توزيع): 1.3(رقم شكل

  

  )21.3( رقم اجلدول طياتمع على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر

http://www.mta.gov.dz)editioin2010/
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 املنتج نوع حسب اإليواء طاقات تتوزع: 2009سنة السياحي المنتج نوع حسب اإليواء طاقات توزيع ·
 املنتج الشاطئ املنتج احلضري، املنتج:  يف أساسا وتتمثل اجلزائر يف السياحية املنتجات من أنواع مخسة على السياحي

  :يلي كما ذلك يوضح) 22.3(رقم واجلدول اخي،املن املنتج املعدين، املنتج الصحراوي،
  2009سنة المنتج نوع حسب الجزائر في اإليواء طاقات توزيع): 22.3(رقم جدول

  السنة                   

 المنتج نوع
2009 

 57419 حضري

 16551 شاطئي

 10635 صحراوي

 3757 معدني

 332 مناخي

  88694  المجموع

Source: direction plan qualité: www.mta.gov.dz, edidion2010, le 20/07/2011.  
  

 املنتجات من نوعني يف أساسا ترتكز اإليواء طاقت أن نالحظ) 22.3(رقم اجلدول معطيات خالل من

 حيث %64,73 بنسبة أي 57419 بـ تقدر إمجايل إيواء بطاقة احلضري املنتج األوىل املرتبة يف يأيت حيث السياحية

 احلصة ملكية وتعود ،%18,66 بنسبة الشاطئي املنتج مث اخلاص، القطاع هو جاملنت هذا على يطراملس القطاع أن

 يشكل لكي اجلزائر عليه تراهن الذي% 12بنسبة الصحراوي املنتج يليهما مث العمومي، للقطاع  املنتج هذا من األكرب

 %4.61 تفوق ال نسبة معا يشكالن اللذان اخيواملن املعدين املنتج وأخريا املستقبل، يف اجلزائرية للسياحة دعائم

  .السياحي املنتج هذا طبيعة إىل ذلك ويرجع

 نإف للسياحة العاملية املنظمة حسب: 2009سنة) الدرجات(التصنيف حسب السياحي المنتج توزيع ·
 نإف ائرللجز  وبالنسبة الفندق، مستوى على املقدمة اخلدمات نوع حسب درجات 06 ستة إىل غالبا تصنف الفنادق

  :املوايل) 23.3(رقم اجلدول يف موضح هو كما سةاخلام الدرجة هي التصنيف يف درجة اكرب
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  2009سنة الدرجات حسب الجزائر في اإليواء طاقات توزيع): 23.3(رقم جدول

 المجموع مصنف غير 1 2 3 4 5 الدرجات

 88694 49494 3967 12660 16128 2531 3914 األسرةعدد 

Source: direction plan qualité: www.mta.gov.dz, edidion2010, le 20/07/2011. 
 الفنادق يف أساسا يتمركز الدرجات حسب اإليواء طاقات توزيع أن) 23.3(رقم اجلدول خالل من نستنتج

 باشرت حيث ،2009 سنة املسجلة اإليواء طاقات إمجايل من% 55,80 نسبة على تستحوذ حيث املصنفة غري

 الفنادق من للكثري تصنيف مت ومن يئة إعادة يف السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف أعماهلا الوصية الوزارة

  .والدويل الداخلي الطلب مع تتماشى تصبح حىت

 احلركة إىل هنا نتطرق سوف: 2009 - 2003 الفترة خالل الجزائر إلى الوافدة السياحية التدفقات .2
  .اخلارج إىل املتجهون اجلزائريون أي العكسية السياحية احلركة إىل مث ائراجلز  إىل القادمة السياحية
 مرحلة خالل مستمرة زيادة اجلزائر إىل القادمة السياحية التدفقات شهدت لقد: الجزائر إلى السياح دخول ×
  :املوايل اجلدول يف موضح هو كما الدراسة

  2009- 2003 الفترة في الجزائر إلى السياح توافد): 24.3( رقم جدول

 السنوات
 األجانب السياح

 في المقيمون الجزائريون

 الخارج
 المجموع

2003 304914 861373 1.116287 

2004 368562 865757 1.233719 

2005 441206 1001884 1.443090 

2006 478355 1159225 1.637582 

2007 511188 1231896 1.743084 

2008 556697 1215052 1.771749 

2009 655810 1255696 1.911506 

Source: Ministère de Tourisme et du l’artisanat.(www.mta.gov.dz)editioin2010, le 20/07/2011. 

 بلغ ثحي اجلزائر إىل القادمني السياح عدد يف مستمرة زيادة  نالحظ) 24.3(رقم اجلدول معطيات خالل من

 التدفقات يف االخنفاض من الرغم وعلى ،2009 و 2003 بني أي سنوات ستة 6 خالل% 71,24 الزيادة معدل

 معتربة زيادة اجلزائر عرفت فقد ،2008 لسنة العاملية االقتصادية األزمة بسبب 2009 سنة خالل العاملية السياحية

  .نباألجا السياح ذلك يف مبا ،%7,89 بـ تقدر السنة نفس خالل

http://www.mta.gov.dz)editioin2010/


 

168 
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 اجلزائر إىل القادمني السياح من األكرب النسبة متثل اخلارج يف املقيمني اجلزائريني عدد أن أيضا املالحظ ومن

 الفرتة خالل مستمرا ارتفاعا عرفت اليت األجانب السياح نسبة متثل% 34,31و ،2009 سنة% 65,69 بـ واملقدرة

 إعالن مبثابة السياح عدد من خالهلا حتقق مبا 2009 سنة تعدو . العاملية االقتصادية األزمة بعد وحىت 2009- 2003

  .سنويا سائح مليون 2 تسجيل من تقرتب اليت اجلزائرية للسياحة جديدة مرحلة عن

  :1هي 2009 سنة اجلزائر إىل للسياح املصدرة الرئيسية البلدان خيص فيما أما

 ؛2009 اية يف سائح 197911 بـ تونس -
  .2009 اية يف سائح 171314 بـ فرنسا -

  :يلي كما كان 2009 سنة خالل الزيارة من الغرض حسب اجلزائر إىل القادمني السياح لتوزيع وبالنسبة

 إمجايل من% 65 أي واالستجمام، الراحة أجل من اجلزائر زاروا سائح 428856 :واالستجمام الراحة ·
  ؛2008سنة عن% 19,38بـ يقدر زيادة مبعدل السائحني،
 الكلي السياح عدد من% 32 يعادل ما وهو بأعمال، للقيام اجلزائر زاروا سائح 208076 :األعمال ·

  ؛2008بسنة مقارنة% 25,44بـ يقدر زيادة ومبعدل 2009سنة
 إىل القادمني السياح جمموع من% 3 ومتثل  مهمة إطار يف اجلزائر زاروا سائح 18878 ):مهمة(البعثات ·

 . سائح31573 سجلت اليت 2008 سنة مع باملقارنة% 40,21 بـ اخنفاض شهدت وقد ،2009 سنة اجلزائر

  2009نوضح توزيع السياح القادمني إىل اجلزائر حسب الغرض من الزيارة سنة ) 2.3(ومن خالل الشكل رقم

   2009سنة الزيارة من الغرض حسب الجزائر إلى القادمين السياح توزيع): 2.3(رقم شكل

65%

32%

3%

الراحة واالستجمام

األعمال

مھمة

  

  .باالعتماد على املعطيات السابقة الذكر الطالب إعداد من: المصدر

                                                             
1 Ministère de Tourisme et du l’artisanat.(www.mta.gov.dz)editioin2010.le25/07/2011.  
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 2003 سنة عددهم بلغ حيث اخلارج إىل املتوجهون اجلزائريني ا ويقصد: العكسية السياحية التدفقات .3
 تسجيل مع 2005و 2004 سنة ارتفاعا شهدت حيث خمتلفة، وجهات إىل اجلزائر غادروا سائح 1253901 حوايل

ا إال 2006 سنة اخنفاض  منو شهدت اليت 2009سنة غاية إىل املوالية السنوات خالل أخرى مرة ارتفاعا عرفت أ
  :ذلك يوضح املوايل واجلدول. 2008 سنة مع مقارنة% 9 بنسبة

  2009- 2003 للفترة العكسية السياحة تطور): 25.3(رقم جدول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 الجزائريين

 هينالمتوج

 إلى

 الخارج

1.253.901 1.416.861 1.513.491 1.349.113 1.500.000 1.539.406 1.677.000 

Source: Ministère de Tourisme et du l’artisanat.(www.mta.gov.dz)editioin2010, le25/07/2011. 

 إىل املتوجهني اجلزائريون وكذا اجلزائر إىل القادمة السياحية احلركة تطور اجتاه لنا يتبني املوايل الشكل خالل ومن

 إىل الوافدين السياح عدد أصبح 2006 سنة من ابتداء أنه نالحظ حيث ،2009- 2003 الفرتة خالل أجنبية بلدان

 بداية وبالتايل اخلارج، إىل املتوجهون ناجلزائريو  عدد من اكرب) اخلارج يف املقيمون اجلزائريون األجانب، السياح( اجلزائر

  .إرسال بلد بدل للسياح استقبال بلد اجلزائر جلعل الدولة إرادة يعكس اجلزائرية للسياحة بالنسبة جديد عهد

  2009- 2003الفترة خالل الجزائر وإلى من السياحية الحركة تطور ):3.3(رقم شكل
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  ).25.3(و)24.3(باالعتماد على معطيات اجلدولني رقم الطالب إعداد من :المصدر
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 الفرتة خالل السياحية والنفقات اإليرادات تطور لنا يتضح) 26.3(رقم اجلدول خالل من: النقدية التدفقات .4
  :يلي كما 2009-  2003

  2009-2003 خالل الفترة النقدية السياحية التدفقات): 26.3(رقم جدول

  $ مليون:الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 نواتالس

 330 300 181,9 215,3 184,3 178,5 112 السياحية اإليرادات

 470 394 376,7 380,7 370 340,9 255 السياحية النفقات

 -140 -94 -151,8 -165,4 -185,7 -162,4 -143 الرصيد

  .06، ص2010اجلزائر بنك: المصدر

 منوا عرف 2009-2003 الفرتة خالل السياحية اإليرادات تطور أن تنتجنس) 26.3(رقم اجلدول خالل من

 مع مقارنتها متت إذا إال شيئا يعين ال اإليرادات يف االجيايب التطور هذا لكن ،%194,64 بـ تقدر بنسبة متزايدا

 سجلت العكسية السياحية النفقات أن املالحظ من حيث الفرتة، نفس خالل العكسية النقدية التدفقات أو النفقات

 الدراسة، فرتة خالل السياحية اإليرادات من أكرب السياحية النفقات قيمة وكانت ،%84,31 منو بنسبة منتظما تطورا

 إىل الوافدين السياح عدد أن ورغم. الدراسة حيز سنوات الستة 6 يف سالب سياحي رصيد تسجيل على انعكس مما

 إىل مرده وهذا سالبا كان السياحي امليزان فإن اخلارج إىل املتجهني اجلزائريني من أكرب كان 2009 سنة اجلزائر

 السوق يف بالصرف يتعلق ما خصوصا األجنيب النقد عن رقابة وجود عدم عن الناتج  الدقيق غري احملاسيب التسجيل

 والشكل. جلزائرا إىل الوافدين السياح من% 65,69 ميثلون والذين اخلارج يف املقيمون اجلزائريني طرف من السوداء

  .2009 إىل 2003 من للجزائر السياحية والنفقات اإليرادات تطور يوضح املوايل

  2009-2003 للفترة للجزائر السياحية واإليرادات النفقات تطور): 4.3(رقم شكل

  

 ).26.3(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  الطالب إعداد من: المصدر
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 عاملة يد على تعتمد اليت القطاعات من السياحي القطاع أن املعروف من: السياحة قطاع في غيلالتش .5
  :يلي كما اجلزائر يف السياحي القطاع يف التشغيل مستوى تطور لنا يتضح) 27.3(رقم اجلدول خالل ومن كبرية،

  الجزائري السياحي القطاع في المشتغلين عدد تطور): 27.3(رقم جدول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  السنة

 عدد

 المشتغلين
103000 165000 172000 193900 204400 320000 350000 

  ONSلإلحصائيات الوطين الديوان معلومات على باالعتماد الطالب إعداد من اجلدول: المصدر

- WWW.ONS.DZ . 2010,p04. 

 منو يف) الفنادق املطاعم، املقاهي،(السياحي اعالقط يف املشتغلني عدد أن نستنتج) 27.3(رقم اجلدول من

 يف التطور ذلك ينب املوايل والشكل ،2009-2003 الفرتة خالل %239,80قدرها ارتفاع نسبة عرف حيث مستمر

ال يف املشتغلني عدد   ).مباشر وغري مباشر بشكل( السياحي ا

  2009-2003 للفترة السياحة في المشتغلين عدد تطور): 5.3(رقم شكل

  

  ).27.3(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم الطالب إعداد من: المصدر

ظلت مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي : مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي.6

من الناتج الداخلي اخلام خارج  % 1,8بـاإلمجايل للجزائر مستقرة لعدة سنوات، حيث ساهم النشاط السياحي 

سنة  %2,3سنوات املوالية حيث بلغت  10حيث مل تتغري هذه احلصة بنسبة كبرية خالل  1999احملروقات سنة 

 %0,18أما إذا نظرنا إىل حصة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل مبا فيها احملروقات جند أنه ساهم بـ .2009

فة جدا باملقارنة مع متوسط مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي الذي وهي مسامهة ضعي 2008سنة 

لس العاملي للسفر والسياحة، وترجع هذه املسامهة الضعيفة للسياحة يف الناتج  %10يصل إىل  حسب إحصائيات ا
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وإمهال تنمية القطاعات االقتصادية  اإلمجايل اخلام للجزائر إىل اعتماد اجلزائر اعتماد شبه كلي على قطاع احملروقات

  .األخرى مبا فيها القطاع لسياحي

  لتونس السياحية المؤشرات مع للجزائر السياحية المؤشرات ألهم مقارنة: ثانيا

 املؤشراتو  جهة من للجزائر السياحية املؤشرات ألهم باستعراض املوايل اجلدول خالل من نقوم سوف

  .الوطين االقتصاد يف السياحي القطاع ومكانة أمهية مدى معرفة من نتمكن حىت أخرى جهة من تونسل السياحية

  2009 لسنة وتونس الجزائر من لكل السياحية المؤشرات): 28.3(رقم جدول

  

 

2009 

 تونس الجزائر

 239890 88694 اإليواء طاقات

 6.901.406 1.911.506 الوافدين السياح عدد

 $ مليار 2.8 $ مليون 330 السياحية اإليرادات

  ؛السابقة اجلداول معطيات على باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر

www.tourisme.gov.tn, Edition 2010.le02/08/2011. 

 السياحي القطاع أداء ضعف إىل تشري األرقام كل أن نالحظ) 28.3(رقم اجلدول معطيات خالل من

 تصل مل حيث اجلزائر، عليها تتوفر اليت الكبرية والطبيعية املالية اإلمكانيات رغم التونسي نظريه مع باملقارنة ياجلزائر 

  حمققة سائح مليون سبعة 7 يقارب ما جدب تونس استطاعت بينما 2009 سنة سائح مليون 2 استقبال إىل اجلزائر

 بتنمية اجلزائر اهتمام عدم يعكس اذوه للجزائر، أمريكي$  مليون 330 مقابل أمريكي$ مليار 2,8 قدرها إيرادات

 عن بعيدا جعلته صعوبات عدة من يعاين اجلزائر يف السياحي النشاط ليبقى املاضية، السنوات يف السياحي القطاع

  .الوطين االقتصاد يف له احلقيقة املكانة

  الجزائرية السياحية معوقات: ثالثا

 واملسح الزيارات خالل من اجلزائرية السياحة منها تعاين اليت النقائص أو تاملعوقا من جمموعة إحصاء مت لقد

  :اآليت يف حصرها ومت السياحة وزارة مصاحل به قامت الذي للمواقع

  

http://www.tourisme.gov.tn/
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  :الجزائرية السياحة لمنتجات واضحة نظرة غياب .1
 كافية؛ بصورة مثمنة وغري صيانة بال مواقع -
 يز؛التم على وقادرة للجاذبية مثرية مواد غياب -
  .السياحة ميدان يف الفاعلني بني بالنشاط املتعلقة األساسية األمور حول والتنسيق التشاور غياب -

  :السياحي المنتوج نوعية ضعف .2
  :مايلي خالل من الضعف هذا ويتضح: الخدمات نوعية ضعف ×

  العمومية؛ الفضاءات يف والصيانة للنظافة تدين -
 اجلوار؛ بدول مقارنة أقل جودة وذات السعر مرتفعة خدمات -
 جذابة؛ خدمات غياب -
  .احمللية املنتجات إلبراز وأعمال جمهودات غياب -
  :رديئة نوعية وذات ضعيفة جد وفندقة إيواء ×

  االستقبال؛ طاقات يف عجز -
ا؛ مبستوى مقارنة أو احمللني للسكان بالنسبة نسبيا مرتفعة وبأسعار متآكلة إيواء هياكل -   جود
  .الدولية معايريلل تستجيب الفنادق من فقط% 10 -
  :النقل نوعية ضعف ×

 مع مقارنة فيه مبالغ تسعري مع الطلب، مع متكيفة ونوعية كمية نقل خدمات توفري على القدرة عدم -
 اجلوار؛ لدول اجلوي النقل شركات

  ).الطاسيلي وحظرية األهقار، السياحية، املقاصد حنو( اجلنوب باجتاه اجلوي الربط سوء -
  : المستخدمين وتأهيل تكوين في ونقص األسفار وكاالت أداء ضعف .3
  :األسفار وكاالت أداء ضعف ×

 الدولية؛ السياحة للسوق اجلديدة التقنيات يف التحكم يابغ -
 وخدمات؛ حجز من االلكرتوين للتسيري العصرية الطرق مع التكيف عدم -
 وجهتهم؛ حتدد اليت األجنبية األسفار لوكاالت باجلنوب السياح استقبال خضوع -
 املستمر؛ للتكوين ططخم غياب  -
 املهنة؛ حيكم ميثاق وجود وعدم السفر لوكاالت تنظيم وجود عدم  -
 لوكاالت استقبال% 10 اخلارج حنو وأسفار عمرة% 80( اخلارج إىل املوفدة السياحة حنو موجهة أنشطة -
  .للتذاكر حجز% 10و) اجلنوب
  :المستخدمين وتأهيل تكوين في نقص ×

 السياحية؛ واخلدمات املؤسسات يف نياملستخدم ومهنية تأهيل يف نقص -
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  .السياحي العرض ملتطلبات مالئمة غري تكوين نوعية -
  :السياحة في واالتصال اإلعالم لتكنولوجيا ضعيف تغلغل .4

  الثقايف؛ واالكتشاف الصحراوية السياحة ترقيةو  الرتكيز مع االنرتنيت مواقع كفاية عدم -
  .السياحة قطاع يف واالتصال إلعالما لتكنولوجيا املتزايد الوزن مع التكيف صعوبة -

  :السياحي القطاع مع متكيف غير وتنظيم تسيير مالية، خدمات .5
  :القطاع مع متكيفة غير مالية وخدمات بنوك ×

 للسياح؛ املستقبلة واملؤسسات البنوك مستوى على الدفع وسائل وضعف مالئمة عدم -
 اخلارج؛ إىل السياح إيفاد أو لالستقبال بالنسبة سواء العمليات بتوطني تسمح ال قوانني  -
  .النشاط طبيعة مع السياحي االستثمار متويل طريقة يف تعارض  -
  :العصرية السياحة مع متكيف غير وتنظيم تسيير ×

 التأشريات؛ استخراج إجراءات يف املبالغة -
  .والدويل الوطين الصعيد على السياحة تطور ومتابعة التقييم أدوات غياب -

  :والتسويق رقيةالت في وعجز األمن غياب .6
  :األمن غياب ×

  ).السياح واختطاف اضطرابات الغذائي، الصحي، األمن غياب( ومتفرقة متكررة مشاكل -
  :التسويق و الترقية في عجز ×

 اجلزائرية؛ الوجهة تسويق ضعف -
 ؛للتعريف بالوجهة السياحية اجلزائرية السياحة قطاع يف والشركاء القطاعات خمتلف بني التعاون يف ضعف  -
 احلديث؛ االتصال تقنيات مع تتماشى ال مؤهلة وغري متآكلة ترقية ئلوسا  -
  . اخلارج يف واملعارض الصالونات يف كاملشاركة إعالمية، أنشطة غياب -

 متكاملة إسرتاتيجية وضع على تعمل أن اجلزائر على الضروري من كان املالئمة غري الظروف هذه ظل ويف

 وإعادة اجلزائرية الوجهة عن األخرى الدول يف السائحني لدى اخلاطئة الصورة وتصحيح السياحي بالقطاع للنهوض

 ضمن جاء الذي اجلزائرية الوجهة ترسيخ خمطط خالل من جتسد ما وهذا السياحية، اجلزائر عن جديدة تصور بناء

 يف زائرياجل السياحي املنتج لتسويق املثلى الطريقة يضع الذي 2025 فاقآل السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط

  .العاملية االقتصادية املعطيات مع يتماشى مبا املقبلة السنوات

  

  



 

175 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

إطار المخطط التوجيهي    في الجزائري السياحي المنتج تسويق إستراتيجية: الثالث المبحث

  2025 فـاقآل للتهيئة السياحية

 تعاون وإحداث جهة، من ئنللزبا املوفدة الرئيسية املواقع يف ممثلة تكون أن سياحي كبلد اجلزائر على يتعني

 وضع بلوغ إىل ترمي أخرى جهة من عمل خطة تسويق إسرتاتيجية أساس على املهنية االجتماعية الطاقات كل بني

 ومنتجة السياحية االحتياجات تلبية على وقادرة الدويل املستوى على املنافسة على قادرة اجلزائر وجهة فيه تكون

  .واجتماعيا اقتصاديا

ا يتعلق فيما عاينت فاجلزائر ) واالنغالق األمن، انعدام الفوضى، صورة( السلبية الدهنيات بعض من بصور

ا ةتقوي بغية القوية أوراقها اختيار عليها لذلك السياحي، لالستثمار ومنظمة واضحة صورة غياب إىل باإلضافة  صور

  .اخلارج يف املعامل كاملة سياحية كوجهة تثبيتها من تتمكن حىت

 االبتكار األصالة، مالحمها أبرز تكون تنافسية سياحية وجهة لتصبح أساسية مسألة اجلزائر صورة ترقية ىوتبق

 .النوعية

 السياحي للتسويق إسرتاتيجية بفضل للجزائر السياحية للتنافسية االعتبار بإعادة األمر يتعلق أخرى وبعبارة

 وتسجيله منتوج، عالمة، ابتكار جيب ذلك أجل ومن خلارج،ا يف اجلزائر لصورة وحقيقية جديدة وقراءة رؤية إلعطاء

  . Logo بشعار مزودا جزائريا سياحيا منتوجا

  السياحية الجزائر وجهة ترسيخ إستراتيجية: األول المطلب

  الجزائر وجهة خطة مكونات: أوال

 وحجز اجلديدة ياحيةالس اجلزائر وجهة تثمني أجل ومن اجلزائري، السياحي املنتج تسويق إسرتاتيجية إطار يف

  :على العمل جيب العاملية السياحية الوجهات بني دائمة مكانة

 وواضحة؛ جديدة هوية وحتديد تعريف -
 والدويل؛ الوطين السياحي الطلب مع يتكيف سياحي منتوج عرض على العمل -
  .فعالة اتصالية ومحالت أدوات وإتباع تطوير -

  :وهي رئيسية مكونات الثةث حول اجلديدة اجلزائر وجهة خطة وضع ويتمحور

  :أساس على السياحي التسويق إسرتاتيجية وضع ينبغي .1
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 والطلب؛ العرض جانب من السوق دراسة -
 األولوية؛ ذات املستهدفة األسواق حتديد -
 ؛سوق كل متطلبات مع تتناسب تسويقية خطط وضع -
  .سوق/ منتج الثنائية حتديد -

  :حيقق مبا تشغيلية عمل خطة يددحت .2
 والرتويج؛ االتصال وسائل تطوير -
  .اجلزائرية بالوجهة الوعي وتوسيع جديدة صورة بناء -

  ).*1SPOET(السياحية واألسواق املوارد ورصد ملراقبة مستدام نظام إنشاء .3
   الجزائر وجهة تسويق مخطط إنجاح متطلبات: ثانيا

  :وهي ةأساسي مبادئ ستة 6 حول عامة بصفة اجلزائر وجهة تسويق ملخطط اجلديد النهج يتمحور

 من السوق وإعداد الصورة وإعادة سنوات، لعدة األسواق لغزو مستمرة هجومية وضعية اختيار: وذهنية ثقافة .1
 ؛والبيع االتصال أجل

 بشرية مالية،( احلديثة االتصال وسائل وحتديد التسويق، خمطط لكل ودائم متناسب وتنسيق تنشيط: االلتزام .2
 ؛النوعية وحتقيق لالحرتافية ومطلب ضرورية وهي ،)وتقنية
 فيديو شاشات االنرتنيت، املضغوطة، األقراص األفالم،( املتعددة بالوسائل التنشيط إىل اللجوء: األدوات .3

 ؛)مرئية وفضاءات
 امتياز قطب بكل جناح أي الوطين املستوى على إسرتاتيجية ورصد مراقبة وضعية تبين: االتصال فضاءات .4
 الدويل املستوى وعلى) الصور فضاءات املعارض، احملالت، فضاء عالم،اإل االستقبال،(  وظائف مخسة 5 يوفر

 ؛الدولية األسواق لرصد كفضاء" الجزائر دار" استخدام
 لتوحيد والتعاون التنسيق للتجانس، مشرتك مرجع امتالك والدويل، احمللي املستوى على فعالة شراكة: المسعى .5
 دار" و ،)ONT(للسياحة الوطين الديوان ،)ONAT(للسياحة ائريةاجلز  الوطنية الوكالة(  اهليئات كافة مع العمل

 ؛واحملرتفني الشركاء على واحملافظة اهليكلة القطاعية، السياسات وربط لتشجيع ،"الجزائر
  .والتفاعل االستباق، املراقبة، للقياس، أداة الرصد جعل: المتابعة .6
  المستهدفة األربعة ةالسكاني والفئات عليها المحافظة المطلوب األسواق: ثالثا

 والفئات عليها احملافظة املطلوب األسواق مستوى على بالصورة بالتموقع اجلزائر وجهة جاذبية تعزيز جيب

 الفروع حصر مع عليها، احملافظة املطلوب الواعدة لألسواق األولوية منح جيب األوىل املرحلة ففي املستهدفة، السكانية

                                                             
*«SPOET»: le system permanant d’observation et d’évaluation touristique. 
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 فئات أربع هناك فإنه وعليه. األسواق هذه يف حتقيقها الواجب األهداف حتديد نييتع كما تطويره، الواجب واملنتج

  : وهي األوىل املرحلة يف مستهدفة

 احملليون؛ السياح -
 اخلارج؛ يف املقيمون اجلزائريون -
 عليها؛ احملافظة املطلوب األسواق يف السن متوسطي  -
  .عليها احملافظة املطلوب األسواق مدن يف السياح -

 :التسويقية واألهداف الفئات، األسواق، مفصل بشكل لنا يتبني املوايل اجلدول خالل ومن

  ).السوق الوفي(مستهدف سوق وكل فرع كل حسب التسويقية األهداف): 29.3(رقم جدول

 التسويقية الخطة أهداف المختارة الفروع المستهدفة األسواق

  :الوفي السوق -1

 املقيمني اجلزائريني -أ

  :االستهالك واسعة املواد

   متعة الشواطئ، املعدنية، احلمامات

 الصحية الرعاية املدن، حول التسلية التسوق،

  .والتجوال الرياضة التعبد،

  

  

 

 للوجهات بالنسبة اجلاذب البديل(التدفقات حتديد

اورة  تطوير للعطل، الذهاب على التحريض ،)ا

 مدار على اجلوارية التسلية نشاطات وتشجيع

 العالجية السياحة استهالك تشجيع السنة،

  .العمومية الصحة حتسني بغية والرفاهية

 

  )niche( اجلديدة الفروع جمنت -

  الصحية؛ السياحة -

  واملؤمترات؛ األعمال سياحة -

 احلرف اكتشاف الثقافية، التظاهرات: الثقافة -

 اجتاهات األثرية، واملواقع التقليدية، والصناعات

 النشاطات الصيد، التجوال، اجلنوب،

 ).الثلوج(الشتوية

 بعرض السياحية التدفقات وزيادة تثبيت -

  .عالية مضافة قيمة ذا سياحية منتوجات

 املتمحور جاملنت تنمية السياحية، النفقة زيادة -

 استهداف االجيابية، الصورة يف املؤثرة الفروع حول

 الثالث السن جيل

  املقيمني غري اجلزائريني -ب

  

  

  

 

 التسلية التسوق الشواطئ، مستوى ىعل االستجمام

  .املدن حول

 احلرف اكتشاف املعرفة، سياحة: الثقافة

 .الثقافية التظاهرات التقليدية، والصناعات

 املقيمني غري اجلزائريني وإقامة تدفق على احلفاظ

 القيمة ومضاعفة اإلقامات وزيادة تطوير

 إغراء اإلقامات، كل يف) االستهالك(املضافة

 .ومتميز جذاب رضبع اإلقامة

Source: SDAT2025, le plan stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action 

touristique prioritaires, livre 02, p26. 
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  ).الخارجية قاألسوا( مستهدف سوق وكل فرع كل حسب التسويقية األهداف ):30.3(جدول رقم

 التسويقية الخطة أهداف ارةالمخت الفروع المستهدفة األسواق

  )التقليدية األسواق(األولوية ذات األسواق-2

  فرنسا -

  اسبانيا -

  ايطاليا -

 أملانيا -

 الصحية الرعاية الثقافية، الصحراوية، السياحة -
  املمتازة؛

   واملؤمترات األعمال سياحة -

  :تكميلية فروع -

  ودينية ثقافية• 

  )صالغو  الصيد،(  املتخصصة املنتجات• 

 

  الثقة؛ استعادة -

 تنافسية ميزة بناء خالل من اجلزائر صورة جتديد -
اورة بالوجهات مقارنة    بوابة) ،املغرب تونس( ا

  السوداء؛ إفريقيا

 سحر مثل قوية عاطفية قيم من االستفادة -
 املفتقر املصطنعة السياحة عكس(  اجلزائرية الصحراء
  ؛)لألصالة

 لألسواق بالنسبة ايفاجلغر  القرب من االستفادة -
  األولوية؛ ذات

 للقيم مراعاة مع مستدام سياحي ج ضمان -
  والتقاليد؛

 السياح تدفق استمرار وضمان تطوير على العمل -
 .االستهالك وتشجيع

  :الواعدة األسواق -3

  )بريطانيا(  املتحدة اململكة -

  )هولندا( البينيلوكس -

  النمسا -

  االسكندنافية الدول -

 

  ):للمستقبل لكن(  البعيدة األسواق -4

  )اليابان الصني،( األسيوية األسواق -

  الروسي السوق -

 )وكندا الو،م،أ( الشمالية أمريكا -

   الخليج دول -5

  

 

  الصحراوية؛ السياحة -

  الشاطئية؛ املنتجعات -

  واملؤمترات؛ األعمال -

   الصيد -

  الثقافية؛ والتظاهرات الدينية السياحة -

 .الصحية رعايةال -

 هؤالء جلب خالل من التقارب من االستفادة
 سياحية منتجات بتوفري االستهالك وتشجيع السياح

  عالية؛ مضافة قيمة ذات

 .الدينية واملناسبات املواقع من االستفادة -

Source: SDAT2025,le plan stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action touristique 

prioritaires, livre 02, p27. 
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  المستعملة التسويقية والخطط والوسائل المستهدفة السياحية األسواق: رابعا

 السياحية األسواق حتديد على 2025 فاقآل السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف اجلزائر عملت لقد
 السياحي السوق دراسة على بناءا ذلك مت وقد ئرية،اجلزا الوجهة تسويق إسرتاتيجية خالل من تستهدفها سوف اليت

 لتلك املكونة الدول من دولة كل من اجلزائر إىل القادمني السياح وأعداد مبصادر املتعلقة اإلحصائيات وحتليل
 املناسبة التوليفة حتديد إىل الوصول أي السياحة أنواع من يفضله ما سياحي سوق لكل حتديد مت حيث األسواق،

 على تعتمد مناسبة تسويقية إسرتاتيجية إتباع ومنه تسويقية، وبرامج خطط من معه يتناسب ما وبالتايل) جتمن/سوق(
 إسرتاتيجية خالل من مستهدفة أسواق أربعة حتديد مت وقد. املسطرة األهداف حتقيق أجل من فعالة اتصالية أدوات
  : وهي اجلزائر وجهة تسويق

 ؛)اخلارج يف املقيمون واجلزائريون الوطن، داخل املقيمون اجلزائريون( الويف السوق .1
 ؛)أملانيا ايطاليا، اسبانيا، فرنسا،( األولوية ذات األسواق .2
 ؛)االسكندينافية والدول هولندا، بريطانيا،( الواعدة األسواق  .3
  ).اخلليج ودول كندا، األمريكية، املتحدة الواليات روسيا، اليابان، الصني،(  البعيدة األسواق .4

يلي توضيح هلذه األسواق واخلطط والوسائل التسويقية املستعملة يف كل سوق مستهدف انطالقا من  ماويف   

مميزات كل سوق، وذلك للتأثري فيها وجدب السياح املتواجدين فيها حنو الوجهة السياحية اجلزائرية، كل هذا مبني يف 

  :املوايل) 31.3(اجلدول رقم
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  .مستهدف سوق كل حسب التسويقية واألجهزة الخطط أهم): 31.3(رقم جدول

 المستعملة التسويقية األدوات االستهداف جهاز المستهدفة األسواق

  األسواق كل
  
 

 وإبرازها باجلزائر، خاصة مميزة سياحية عالمة إنشاء ضرورة - األجهزة كل 
 وسائل خمتلف وعلى السياحية الرتقية مؤسسات مستوى على

 .اإلعالم

  
  
  
  
  

  :األولوية ذات األسواق
  فرنسا -
  اسبانيا -
  ايطاليا -
  أملانيا -
  
  
  
  
  
  
 

  
 ووكاالت و السياحة دواوين 

 والسفر السياحة

  ؛)بيع رجال( بيع فرق تكوين -
  االنرتنيت؛ طريق عن التسويق -
  اإلعالمية، الرسائل -
  ؛)work shop( أعمال ورشات -
 .الكربى الدولية السياحية الصالونات يف املشاركة -

 األملانية الفرنسية، اللغات مبختلف(  االنرتنيت عرب التسويق - اإلعالم وسائل
  ؛)االيطالية االسبانية،

  للصحافة؛ سياحية جوالت تنظيم -
  واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل اجلرائد، عرب ملفات -
 

م حد يف السياح  الدول عواصم مستوى على" اجلزائر دار"  متثيلية وحدات - ذا
  املستهدفة

  االلكرتوين؛ التسويق -
 مثل الثقيلة اإلعالم وسائل طريق عن تسويقي خمطط -

EURO NEWS املدن مستوى على الكبرية وامللصقات 
  املستهدفة؛ للبلدان الكربى

 . الكربى والصالونات املعارض إقامة -
  

  : الواعدة األسواق
  بريطانيا -
  هولندا -
  االسكندنافية الدول -
  
  
  
  
 

 ووكاالت السياحة اويندو  
 والسياحة السفر

  التجارية؛ النشرات -
  الكربى؛ واملعارض الصالونات -
 االنرتنيت؛ عرب التسويق -

  اإلعالم وسائل
  
  
 

 للتعريف صحفية نشرات خالل من االنرتنيت عرب التسويق
  ؛)االيطالية االسبانية، االجنليزية، بالفرنسية، اجلزائري باملنتوج
 .اإلعالم وسائل مستوى على سياحية ملفات

م حد يف السياح   ذا
  
 

  االنرتنيت؛ عرب التسويق -
 .العريض للجمهور كبرية مبعارض القيام -

 ...يتبع



 

181 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

 المستعملة التسويقية األدوات االستهداف أجهزة المستهدفة األسواق

  ):للمستقبل لكن(  البعيدة األسواق
  )الصني،اليابان( األسيوية الدول -
  األمريكية املتحدة ياتالوال -
  كندا -
  اخلليج دول -
  روسيا -
  
 

 السياحة ووكاالت السياحة دواوين 
  والسفر

 

  االنرتنيت؛ عرب التسويق
 إىل املوجهة التجارية النشرات -

  األعمال؛ ورجال الصيد يف املتخصصني
 الفرنسية باللغة الكربى الفضاءات -

 .االجنليزية العربية،
  واللوبيات؛ العامة العالقات - االقتصادية ميةوالتن املؤسسات شبكة

 . التجارية املعامالت استغالل -

  االنرتنيت؛ عرب التسويق - اإلعالم وسائل
 .املختلفة اإلعالمية النشرات -

  :الوفي السوق
  الداخل يف املقيمون اجلزائريون -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  االنرتنيت؛ ربع التسويق - والسفر السياحة ووكاالت السياحة دواوين
  ؛)بيع رجال( بيع فرق تكوين -
  .أعمال ورشات -
 

 فضاءات(االنرتنيت عرب التسويق - اإلعالم وسائل
  ؛)إعالمية

 .وإخبارية إعالمية نشرات -
م حد يف السياح  التلفاز(  متابعة األكثر اإلعالم وسائل )العام اجلمهور(  ذا

  .اليومية اجلرائد والراديو،
 

  واللوبيات العامة العالقات املقررون
 

م حد يف السياح  أمناط يف متخصصة إعالم وسائل - )خاصة فئات( ذا
 سياحة األعمال سياحة(  حصرية سياحية
 ).الصيد

  باخلارج املقيمون اجلزائريون -2
 

 ،اتصاالت مراسالت(  املباشر التسويق - )السياح(  املستهلكون
  )مباشرة

 الربامج سيما املفضلة اإلعالم وسائل -
 .العربية والقنوات اجلزائرية للتلفزة احمللية

Source : SDAT2025,le plan stratégique : les cinq dynamiques et les programmes d’action touristique 

prioritaires, livre 02, p29-30. 
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 املعلومات ورصد للمراقبة وطين مركز إنشاء تقرر فقد اجلزائري السياحي النشاط لسري الدقيق التحليل أجل ومن

 املركز هذا ا يقوم اليت املهام أهم بني ومن اجلزائر، يف السياحية للسياسة دقيق رسم وبالتايل ،)SPOET( السياحية

  :هي

 السياحية؛ واالستثمارات السياح تدفق على والتعرف التحليل املالحظة، -
  .والدويل الوطين املستوى على احيةالسي للمعطيات واملراقبة املتابعة أعمال قيادة -

  الجزائري السياحي المنتج بتسويق المكلفة األجهزة: الثاني المطلب

 السياحة وزارة وصاية حتت تعمل املؤسسات من جمموعة اجلزائر يف السياحي القطاع وتسيري تنظيم على يشرف

 الوحيد اجلهاز يعترب كان الذي للسياحة وطينال الديوان جند السياحية املؤسسات هذه بني ومن التقليدية، والصناعات

 إنشاء تقر SDAT2025 إطار ويف والدويل، الوطين املستوى على اجلزائري السياحي املنتج وتسويق برتقية املكلف

  :اجلهازين هلدين تقدمي مايلي ويف ،"الجزائر دار" هو ثاين جهاز

  :(Office National du Tourisme  ONT)  للسياحة  الوطني الديوان: أوال

 والصناعات السياحة وزارة وصاية حتت موضوعة إداري طابع ذات عمومية مؤسسة للسياحة الوطين الديوان

 اجلزائرية للسياحة جيدة صورة وتكوين العاملية األسواق يف اجلزائري السياحي للقطاع مكانة خلق على تعمل التقليدية،

  .ويةالرتق والنشاطات الربامج من جمموعة خالل من

 املتضمن 1988 أكتوبر 31 يف مؤرخ 214- 88 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب للسياحة الوطين الديوان تأسس

- 88 رقم للمرسوم واملعدل املتمم ،31/10/1992 يف املؤرخ 402-92 التنفيذي املرسوم جاء مث. 1وتنظيمه إنشاءه

 منه الثانية املادة نصت إذ تنظيمه، وكيفية ياحةللس الوطين الديوان مهام التنفيذي املرسوم هذا حدد حيث. 2142

 الوطين الديوان تكليف وبالتايل العامة والعالقات السوق ودراسة السياحة ترقية على تعمل أداة الديوان اعتبار على

  .حبتة تسويقية بوظيفة للسياحة

  :يف تتمثل املهام من جمموعة للسياحة الوطين للديوان أوكلت: للسياحة الوطني الديوان مهام .1
  :واالتصال الترقية مجال في ×

 العامة؛ والعالقات والسياحة والرتقية بالتسويق تتعلق بدراسات القيام ·

                                                             
 .1988نوفمرب سنة  2اجلريدة الرمسية الصادرة يف   1
 .1992أكتوبر سنة 13الصادرة  79جلريدة الرمسية رقم ا  2



 

183 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

 ونتائج قدرات تقييم وخاصة السياحية بالرتقية املتعلقة واإلحصائيات املعلومات واستغالل وحتليل مجع ·
 ؛املنجزة العمليات
 بالسياحة؛ املتعلقة واخلارجية  الداخلية التظاهرات يف املشاركة ·
 السياحية؛ الرتقية ميدان يف اخلارجية واملنظمات املعاهد خمتلف بني التبادل وتطوير تنمية ·
  .واخلارجي الداخلي السوق يف والتغريات يكانيزماتامل على التعرف دف والدراسات باألحباث القيام ·
  :السياحي التخطيط مجال في ×

 والبعيد؛ املتوسط األمدين يف السياحي القطاع تنمية حماور حتديد ·
 التشريع إطار يف خاصة بتدابري وتشجيعها السياحة، ميدان يف واخلاصة العمومية االستثمارات توجيه ·
 به؛ املعمول
 األمر أو اإلقليمية التهيئة خمطط إطار يف السياحي التوسع مناطق بتحديد املتعلقة العامة الدراسات اجناز ·
 باجنازها؛
 من شكل وكل اجلزائر يف أجنيب سياحي استثماري مشروع كل التشريعية لألحكام وفقا ويتابع ينسق ·
  .القطاع يف األجانب املتعاملني تدخل أشكال
  :المقاييس ضبط مجال في ×

 تطبيقه؛ على والسهر والسياحية الفندقية األعمال له ختضع الذي التقنني حيدد ·
 املعمول التشريع إطار يف ورقابتها ومحايتها املعدنية ماتباحلما اخلاصة املوارد الستغالل النوعية القواعد حيدد ·

 به؛
 القانونية؛ االعتمادات الرخص تسليم ·
  .والسياحي الفندقي بالتسيري اخلاصة التقنية املعايري حتديد ·

 ضمان هو حتقيقه للسياحة الوطين الديوان يسعى الذي الرئيسي اهلدف إن: للسياحة الوطني الديوان أهداف .2
  : هي الفرعية األهداف أهم أما العاملية، األسواق مستوى ىعل للجزائر جيدة سياحية صورة
  :الوطنية السياحة مستوى على الخاصة األهداف ×

 للجزائر؛ والثقافية السياحية للثروات االعتبار رد ·
 واملرتفعة؛ املتوسطة الدخول بأصحاب اخلاصة السياحة تطوير  ·
  .لسياحيا النشاط بأمهية واملؤسسات املواطن حتسيس ·
  :الدولية السياحة مستوى على ×

 اجلزائرية؛ السياحة عن جديدة صورة تشكيل ·
 السياحي؛ القطاع إيرادات زيادة ·
 جديدة؛ سياحية أسواق عن البحث ·
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 السياحية؛ االستثمارات وترقية تشجيع ·
 األجنيب؛ السائح حلاجيات تستجيب جديد سياحية منتجات تطوير ·
  .لسياحيا والطلب العرض بني التوازن حتقيق ·

 وتطبيقا إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة للسياحة الوطين الديوان يعترب: للسياحة الوطني الديوان تنظيم .3
 رئاسة حتت تعمل مديريات 03 من يتشكل الديوان فإن ،1992 أكتوبر 31 يف املؤرخ 92/402 رقم املرسوم ألحكام

  :وهي العام املدير
  :مصاحل ثالثة من مشكلة وهي :والوسائل اإلدارة مديرية ×

 نشاطاته خمتلف يف الديوان يستعملها اليت املادية والوسائل العتاد تسيري على تعمل: العامة الوسائل مصلحة ·
 ؛والرتقوية التسويقية
 والعمل االجتماعي باجلانب املتعلقة العمال مبشاكل تم مصلحة وهي: اخلاصة والشؤون العمل مصلحة ·

 ؛للسياحة الوطين الديوان يف جدد وإطارات عمال تعيني على  تعمل كما حلها، على
 كما التنفيذ وضمان والتجهيز التوظيف ميزانية بتسيري تم مصلحة وهي: العامة واحملاسبة املالية مصلحة ·

  .الديوان عمل لسري املادية الوسائل توفر
 الرئيسية للمهمة بالنظر انللديو  التنظيمي اهليكل مستوى على مديرية أهم وتعترب: والتوثيق التسويق مديرية ×
  :يف املديرية هذه مهام وتتمثل اخلارجية األسواق يف اجلزائر وجهة تسويق يف املتمثلة ا املكلف
 السياحة؛ ترويج ختدم اليت املعلومات كل واستغالل حتليل مجع، ·
 باجلزائر؛ السياحية اإلمكانيات لتحديد التسويق ببحوث القيام ·
 الداخلية السياحية السوق وحتركات ميكانيزمات يف بالتحكم تسمح اليت اساتوالدر  البحوث كل استغالل ·
 ؛واخلارجية
  .والرتوجيية االشهارية الوثائق من رصيد اجناز ·

  :مها مساعدين والتوثيق التسويق مدير ويساعد

t بـ ويهتم: السياحية والمنتجات بالدراسات مكلف مساعد:  
 السياحية؛ املنتجات سوق ودراسة ومتابعتها األسواق بدراسات القيام -
  .السياحي الرتويج إسرتاتيجية واقرتاح الدراسات نتائج وتطوير استغالل -
t يف مهامه وتتمثل :والتوثيق بالنشرات مكلف مساعد:  
 اجلزائرية؛ السياحة لرتويج االشهارية الوسائط حتديد -
  .الوثائقي الرصيد وحتضري وضع -
تم: العامة والعالقات االتصال مديرية ×  :بـ املديرية ههذ و

 السياحية؛ الرتقية إطار يف االتصال إسرتاتيجية وضع ·



 

185 

 2025 فاقآل السياحية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية ظل يف اجلزائري السياحي النشاط تفعيل يف السياحي يقالتسو  أمهية                                الفصل الثالث

 االتصالية؛ العملية جناح لضمان املناسبة الوسائل كل استعمال ·
 الوطن؛ وخارج داخل السياحية والتظاهرات والصالونات املعارض بتنشيط والقيام املشاركة ·
م؛ ةترقي أجل من بالسياحة اخلاصة للمصاحل تقنية مساعدة ضمان ·  منتجا
 السياحية؛ الوثائق نشر ·
  ؛العامة والعالقات االتصال أعمال تنسيق ·

 :مها بالدراسات مكلفني واالتصال العامة العالقات مدير ويساعد

t يف مهمته وتتمثل: واالتصال العامة العالقات بدراسات مكلف:  
 واألجنبية؛ اجلزائرية اإلعالم وسائل مع عالقة إقامة -
 ؛" سياحة راجلزائ"  جملة إعداد -
 السياحيني؛ املتعاملني طلبات مجيع على الرد -
  .املتخصصة والصحافة السياحية يف املتعاملني لصاحل التثقيفية الرحالت تنظيم -
t يلي ما يف مهامه وتتمثل :والصالونات المعارض وتنظيم بالدراسات مكلف:  
 فيها؛ واملشاركة احمللية السياحية والتظاهرات األعياد إحصاء -
 الصحافة مع لقاءات وتنظيم الالزمة الوثائق وتوفري والصالونات املعارض يف اجلزائريني اركةمش ضمان -

 الوطنية؛ واملنظمات
  .والثقايف السياحي الطابع ذات التظاهرات تنظيم يف املسامهة -

 األهداف مع تتماشى جديدة مهام للسياحة الوطين للديوان خيول جديد مشروع هناك أنه إىل نشري أن وجيب

  :مايلي املشروع هذا تضمنه ما وأهم.2025 آلفاق املستدامة السياحية التنمية إسرتاتيجية خالل من حتقيقها املراد

 السياحي؛ التوسع ومناطق  املواقع حبماية خاصة حتسيسية برامج إعداد -
 للسياحة؛ الرتقوي نشاطها يف احمللية واملكاتب اجلمعيات دعم -
  . واألجنبية الوطنية الطلبات رضاءإل والتحفيز السوق دراسات إعداد -

 للسياحة الوطين للديوان التسويقية اإلسرتاتيجية تنفيذ جلأ من :للسياحة الوطني للديوان التسويقية األدوات .4
 واحملليني األجانب السياح لدى اجلزائري السياحي جباملنت التعريف من متكن تروجيية ووسائل تقنيات من البد كان

  :التالية الوسائل على السياحي الرتويج عملية يف الديوان يعتمد حيث
 الوطين للديوان االشهاري بالعمل واالتصال العامة العالقات مديرية تقوم: االشهارية الترقوية الدعائم ×

  :أجل من للسياحة
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 لغات وبعدة متخصصة صحفية وملفات وكتيبات مطويات باستعمال للجزائر السياحية باملقومات التعريف -
 السمعية واألشرطة املضغوطة األقراص إىل باإلضافة ،)واألملانية االيطالية، االسبانية، االجنليزية، الفرنسية، ة،العربي( 

 والبصرية؛
 اجلزائري؛ السياحي املنتج أمهية إبراز -
 ؛اخلارج إىل الذهاب وعدم الوطن داخل السياحية بالرحالت بالقيام اجلزائريني ترغيب -
  .العاملي السياحي السوق يف مميز كعرض ئرياجلزا السياحي املنتج وضع -

 الدولية القنوات وبعض الوطنية الفضائيات على تبث إشهارية ومضة بإعداد للسياحة الوطين الديوان قام وقد

  :يلي ما 2009 لسنة للديوان الرتقوية الدعائم تضمنت كما ،2009 سنةNEJMA *1  مؤسسة طرف من مولت

t اجلزائري الساحل"  بعنوان باكت منها والفرنسية، العربية باللغة لكتيباتا من جمموعة طبع مت: الكتيبات 
"  بعنوان وكتاب الساحر، جبماهلا اجلزائرية الشواطئ أهم ONT خالله من يربز صفحة 62 يضم"  األحاسيس تعبري
 بوابة الواحات"  وانبعن كتاب أيضا هناك كما اجلزائرية، الصحراء سحر يربز"  الطمأنينة من عامل والطاسيلي اهلقار

  .اخلالبة مبناظرها اجلزائرية الواحات من جمموعة يربز حيث"  الصحراء
t ال هذا يف مت حيث: السياحية الخرائط  على للجزائر السياحية املعامل تربزان سياحيتني خريطتني اجناز ا

  .الوطين املستوى
t السياحية بالوكاالت خاص والثاين لوطينا املستوى على بالفنادق خاص األول دليلني اجناز مت: الدالئل 
  ."القصبة اجلزائر" دليل تصميم إىل باإلضافة
t السياحة على جملة اجلزائري، الساحل على جملة( جمالت 03 ثالثة وتنفيذ تصميم مت :المجالت 

  ).جديد بشكل الديوان جملة من األول العدد الصحراوية،
  .الندوات املعارض، املطارات، سياحية،ال الوكاالت مستوى على توزع الدعائم هذه كل  

 السياحيني املتعاملني لفائدة حسابه على سياحية رحالت بتنظيم ONT يقوم: االستكشافية الرحالت ×
 تزخر اليت السياحية واملواقع املناطق أهم زيارة خالل من اجلزائري السياحي جباملنت للتعريف واألجنبية احمللية والصحافة

  .اجلزائر ا
 واجلدول الدولية، السياحية والصالونات املعارض يف املشاركة خالل من وهذا :الدولية والصالونات رضالمعا ×
  .2011 سنة خالل ONT طرف من فيها املشاركة املربمج واملعارض الصالونات يوضح املوايل

  

                                                             
1 *nedjma  :يف  اجلزائر وهي مؤسسة تعمل يف .الكويتية الشركة الوطنية لالتصاالت ، وهي فرع من جمموعةباهلاتف النقال هو االسم التجاري ملؤسسة االتصاالت

 .باهلاتف النقال جمال االتصاالت
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  .2011 لسنة ONT طرف من فيها المشاركة المبرمج السياحية والمعارض الصالونات ):32.3(رقم جدول

 التاريخ البلد التظاهرة الرقم

 جانفي 23 إىل 19 من اسبانيا )مدريد( للسياحية الدويل املعرض 1

 جانفي 23 إىل 12من فرنسا )مرسيليا( مهانا صالون 2

 فيفري 07 إىل 03 من بلجيكا )بروكسل( السياحة صالون 3

 فريفي 20 إىل 17 من ايطاليا )ميالنو( للسياحة الدولية البورصة 4

 فيفري 27اىل 23من أملانيا )ميونيخ( واألسفار السياحة معرض 5

 مارس 13 إىل 09من أملانيا )برلني(  للسياحة الدولية البورصة  6

 مارس 20 إىل 17 من فرنسا )باريس( للسياحة العامل صالون 7

 أفريل 10 اىل07 من اسبانيا )برشلونة( للسياحة الدويل الصالون 8

 أفريل 30 إىل 27 من تونس )تونس( للسياحة الدويل وسطياملت السوق 9

 ماي 05اىل 02 من املتحدة العربية اإلمارات )ديب( للسفر العريب السوق 10

 جوان 05 إىل 02 من اجلنوبية كوريا )كوتفاي(  للسفر الدويل املعرض 11

 جوان 19اىل 17 من الصني )بكني( للسياحة الدويل الصالون 12

 سبتمرب 23اىل 20 من فرنسا )باريس( للسياحة الدويل الصالون 13

 سبتمرب 25 إىل 23 من بولونيا )وارسو( ألسفار الدويل الصالون  14

 أكتوبر 02 إىل 30/09 من اليابان )طوكيو( للسياحة الدويل الصالون 15

 أكتوبر  24 إىل  22 من كندا )مونرتيال( واألسفار للسياحة الدويل الصالون 16

 نوفمرب 03 إىل 02 من سويسرا  األسفار سوق  17

 نوفمرب 20 إىل 17 من ايطاليا )سالرينو(  للسياحة املتوسط األبيض البحر بورصة 18

  .2011)والصالونات املعارض وتنظيم بالدراسات املكلف(  العامة والعالقات االتصال مديرية للسياحة، الوطين الديوان: المصدر

 يف واملشاركة تنظيم على يشرف نهإف اخلارج يف السياحية التظاهرات هذه يف ONT مشاركة إىل باإلضافة

 125 مبشاركة 2011 ماي 21 إىل 18 من أقيم والذي. *SITEVباجلزائر واألسفار للسياحة الدويل الصالون

جلزائري، من والذي يعترب كرتويج للمنتج السياحي ا .1التقليدية والصناعات السياحة وزير حسب وأجنيب وطين عارض

ال السياحي اليت  خالل حضور الفاعلني السياحيني من خمتلف أحناء العامل، باإلضافة إىل الصحافة املتخصصة يف ا

  .تلعب دورا بارزا يف نقل الصورة السياحية للجزائر إىل البلدان األخرى

                                                             
1 http://www.elkhabar.com/ar/watan/253787.html, le 19/05/2011. 

*«SITEV» salon international du tourisme et des voyages. 
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ة الرتقية السياحية ميكن توضيح ميزاني:2010 ،2009 ،2008 للسنوات ONT لـ السياحية الترقية نفقات .5
  :يف اجلزائر من خالل اجلدول املوايل

  ).2010 ،2009 ،2008( خالل ONT لـ والدولية الوطنية الترقوية النشاطات نفقات): 33.3(رقم جدول
  دينار مليون: الوحدة

 نوع

 الترقية
 التظاهرة أو النشاط المواد

 سنة المبلغ

2008 

 سنة المبلغ

2009    

 سنة المبلغ

2010 

  

  

  

  

 الترقية

 الداخلية

 40 30 25 .الوطنية السياحية التظاهرات يف واملشاركة والتنظيم التحضري 1

2 
   السياحية الرتقية وحيقق يدعم ما كل وطبع تصوير دراسة،

 )خرائط والبصرية، السمعية األشرطة املطويات، الكتب،(
110 165 165 

3 

 أفالم بإخراج والتكفل االتصال اإلشهار، مصاريف

 تلفزيوين، إعالن إعالنية، لوحات( ثقافية ونشاطات

 ...)ملصقات

25 37,5 39,5 

4 
 واألسفار للسياحة الدويل الصالون وحتضري تنظيم

 )SITEV(باجلزائر
60 60 100 

 10 10 10 " سياحة اجلزائر"  جملة إصدار 5

 4,5 4,5 3 والصالونات باملعارض اخلاصة وسائل وصيانة اقتناء 6

 359 307 233 الداخلية الترقية تكاليف عمجمو   

  

 الترقية

  الخارجية

 

1 
 األثاث، العتاد، واقتناء كراء مؤمترات، قاعات منصات، كراء

 .بالديكور اخلاصة واألدوات
70 80 150 

2 
 ذلك يف مبا الدولية السياحية التظاهرات يف واملشاركة التنظيم

 .الوطين الرتاب داخل املنفقة املصاريف
10 15 55 

 205 95 80 الخارجية الترقية مصاريف مجموع 

 561 402 313  السياحية الترقية لتكاليف الكلي المجموع  

  ).واحملاسبة املالية مصلحة رئيس( للسياحة الوطين الديوان: المصدر

 أكثر يالداخل السياحي التسويق على تركز اجلزائر 2010 غاية إىل أنه نستنتج) 33.3(رقم اجلدول خالل من
 اخلارج إىل املوجهة الرتقوية والتظاهرات النشاطات أجل من املنفقة املبالغ أن حيث اخلارجية، للسياحة التسويق من

 اخلارجي السياحي للتسويق أكرب أمهية إعطاء من بد ال وبالتايل الداخلية، الرتقية إىل املوجهة تلك من اصغر كانت
 منافسة ظل يف خاصة مفضلة، سياحية وجهة اجلزائر وجعل اجلديدة ائريةاجلز  السياحية بالوجهة التعريف أجل من

اورة السياحية الوجهات  يف التسويقية العمليات على بكثري أكرب مبالغ تنفقان اللتني ،)املغرب تونس،(للجزائر ا
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 مليون 27 حوايل تونس أنفقت املقابل ويف. أورو مليون 4,5 حوايل 2010 سنة أنفقت اليت باجلزائر باملقارنة اخلارج
  مقارنة منخفضة تونس يف السياحة على املسئولون اعتربها حيث 2009 سنة اخلارج يف الرتوجيية احلمالت على أورو

 8واستطاعت أن تستقطب حوايل  اخلارج يف املغربية الوجهة تسويق على أورو مليون 49 أنفق الذي باملغرب

   .1مليون سائح
   (Maison D′Algérie)الجزائر دار: ثانيا

 العامل يف الكبرية السياحية الدول كل مثل: الجزائر وجهة لتسويق جديدة وسيلة الجزائر دار إنشاء .1
 الرئيسية الدول يف ممثلة تكون أن جيب حيث العاملية، السياحية احلركة من نصيبها تأخذ أن جيب اجلزائرية السياحة
 إرادة جتميع أجل من ومستقبال حاضرا واملهنية االجتماعية طاقاتال كل تسخري خالل من العامل، يف للسياح املرسلة
  .لتسويق املنتج السياحي اجلزائري واضحة عمل خطة وإنشاء تسويقية إسرتاتيجية وانتهاج والتزامات دهين وتصور

 هو" الجزائر دار"  إنشاء أن كما السياحة، خمطط مستوى على بقوة بدأت قد االنرتنيت معركة نإف وعموما

متثيلية يف  17مع العلم أن تونس لديها  .اجلزائرية السياحة وتوحيد واحدة بوابة إنشاء أجل من جيدة فرصة أيضا

  .2متثيلية موزعة يف خمتلف دول العامل وخاصة املتطورة منها 22اخلارج، كما متتلك مصر 

 خالل من للجزائر احيةالسي الصورة إيصال من التسويقية الوسيلة هذه متكن سوف ":الجزائر دار" وظائف .2
  :على تعمل حيث للسياح املرسلة الرئيسية الدول خمتلف يف متثيليات فتح
 للسياح املرسلة الرئيسية الدول ويف االنرتنيت، شبكة على مساحات خالل من ذلك ويتم :المعلومات توزيع ×

 شركات الدول، تلك يف زائريةاجل الدبلوماسية والتمثيليات البعثات مع بالتنسيق مستقلة سياحية مكاتب خالل من
 من وهذا) البحري للنقل الوطنية الشركة CNAN للطريان، تاسيلي اجلزائرية، اجلوية اخلطوط(  والشحن الطريان
   ؛معهم طيبة عالقات ربط خالل
 عالقات وتطوير خلق على العمل: عامة بصفة والجمهور األجنبية الصحافة مع مهمة عالقات ضمان ×
 ؛للسياحة اجلزائر زيارة أجل من اخلارج يف السياح مع رةمباش بصفة وثيقة
  .اخلارج يف السياحية والصالونات املعارض يف املشاركة يف اجلزائرية السياحة قطاع يف الفاعلني مشاركة تنظيم ×
  :الجزائر دار أهداف .3
  : الدولي المستوى على ×

 اخلارج؛ يف السياحية اجلزائر صورة استعادة ضمان -
 املنتجات ومراقبة تقييم من انطالقا الدولية السوق مع يتماشى مبا الوطين ياحيالس العرض تعديل -
 السياحية؛

                                                             
  :على املوقع - اإلنفاق المحتشم على الحمالت التسويقية -ركود السياحة يف تونس  1

http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=27555     25/07/2011: (یوم.( 
  .196، صمرجع سبق ذكرهعامر عيساين،   2
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 إىل باإلضافة اجلزائرية السياحية الصورة إيصال أجل من اخلارج يف املقيمني اجلزائريني مع والتنسيق االعتماد -
  .بالدهم زيارة
  :المحلي المستوى على ×

  .السبعة السياحية األقطاب من قطب لكل الرتويج لضمان جناح لالمتياز سياحي قطب كل يف حتقيق -

  الجزائري السياحي المنتج لتسويق جديد كنمط االلكتروني التسويق: الثالث المطلب

  االلكتروني السياحي التسويق تعريف: أوال

 لتجارةا مفهوم مع بشدة تتداخل اليت االلكرتونية السياحة مفاهيم أحد االلكرتوين السياحي التسويق يعترب

 السياحية واخلدمات املقومات عن للمعلومات تفصيلي عرض عن عبارة"  أنه على تعريفه ميكن وبالتايل االلكرتونية

  ) ".االنرتنيت( العاملية االتصاالت شبكة طريق عن

 االسرتاتيجيات جناح مفتاح يعترب والذي السياحي للتسويق احلديثة اآلليات من االلكرتوين السياحي التسويق 

 السياحي والتسويق عامة بصفة االلكرتوين التسويق ثقافة نشر أن نعلم أن املهم ومن  . السياحة صناعة يف التسويقية

 هناك ، السياحية املنتجات علي الطلب وتعزيز خلق يف تساهم اليت األساسية الركيزة يشكل خاصة بصفة االلكرتوين

 جيب لذا حضاري بشكل السياحية واملؤسسات لشركاتا تقدمها أن جيب وفندقية سياحية وخدمات معلومات

 الطرق باستخدام للسائح تقدم اليت السياحية واملعلومات اخلدمات تلك عرض يف االلكرتوين التسويق أدوات توظيف

 تسويقية كفاءة حيقق االلكرتوين السياحي التسويق استخدام أن القول وميكن ، احلديثة وااللكرتونية التكنولوجية

 عالية تكلفة تتطلب واليت ، التقليدية بالوسائل السياحية اخلدمات بتسويق مقارنة تكلفته قلة جانب إيل ةملموس

  .1املختلفة السياحية البيئات يف املستمرة التغيريات ظل يف خاصة

 كةحبر  النهوض يف االلكرتوين السياحي التسويق أدوات استخدام يف املتقدمة الدول جتارب من االستفادة وميكن

 من أكثر استخدام إىل اإلشارة ميكن وهنا ، واجنلرتا وأسبانيا األمريكية املتحدة الواليات جتربة مثل وصناعتها السياحة

 السياحية باملقاصد اخلاصة املعلومات عن للبحث 2003 عام خالل االنرتنت خدمة أمريكي مواطن مليون 64

  ووصول االنرتنت، شبكة خالل من االلكرتوين باحلجز منهم% 66 وقيام السياحية، والربامج واألسعار املختلفة

  

                                                             
 .2011 /01/05یوم   http://www.go7a.info/6620  :التسويق االلكرتوين وصناعة السياحة، على املوقع  1
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  .1 2005 عام يف املتحدة الواليات يف السفر سوق إمجايل من% 30 نسبة إىل االنرتنت مبيعات 

 لتقدمي االلكرتوين السياحي التسويق وأنظمة أساليب استخدام يف عاملية منافسة هناك بأن يقينا نعلم أن وجيب

 مواقع بتدشني البحث حركات مواقع يف التسجيل يف تتمثل االستخدامات وهذه ، والفندقة سياحةال جمال يف اجلديد

 عرض من فيها مبا السياحية والعمليات املعلومات كافة تتضمن املعلومات شبكة علي السياحية واملؤسسات للشركات

 بكروت والسداد الطريان وتذاكر بالفنادق واحلجز الرحالت وتنظيم ، تقدم اليت السياحية واخلدمات واملقاصد األماكن

 مشجعة تروجيية عروض تقدمي ميكن كما ، الدفع عملية سالمة من بالتأكد املقرون االلكرتوين الدفع بنظام االئتمان

 شرائح ملختلف ومالئمة خمتلفة سياحية وبرامج سعرية قوائم عرض يتطلب وذلك واحتياجاته السائح رغبات لتلبية

تمع  االلكرتوين السياحي التسويق جناح عوامل أهم من أن بالذكر واجلدير ، والدويل احمللي املستوي علي حيالسيا ا

 تصفح أثناء الدخالء من ومحايتها االتصاالت عملية تأمني مع السائحني الستفسارات السريعة واإلجابة التفاعل هو

    . السائح مع املتبادل والتعامل املوقع

 مبواقع املعروض وصحة جودة يف السائح ثقة علي بطبيعتها تعتمد خدمة يعترب االلكرتوين السياحي التسويق إن

 واملؤسسات الشركات مواقع تصميم مسئويل دور يأيت وهنا املعلومات شبكة علي السياحية واملؤسسات الشركات

 هذا ويف  . للواقع متاما بقةمطا تكون حبيث مطلقة بشفافية ومصورة مكتوبة معلومات عرض من تتضمنه وما ، السياحية

 لدي وانتهاجها عليها الرتكيز جيب العربية البلدان يف االلكرتوين السياحي للتسويق أساسية متطلبات هناك اإلطار

  .السياحية ومعاهدنا وجامعاتنا مؤسساتنا

  االلكتروني السياحي التسويق متطلبات: ثانيا

 ترتبط وال. النامية الدول يف وباألخص تطبيقها، ميكن حىت لباتمتط عدة توافر إىل االلكرتونية السياحة حتتاج

 والبنية للعمل، املنظم والتنظيمي املؤسسي اإلطار لتشمل ذلك تتجاوز وإمنا القائمة، السياحية بالبنية املتطلبات هذه

 على تساعد اليت الثقافية نيةالب وأخرياً  املعلومات، تكنولوجيا بنية يف والتقدم االلكرتونية، التجارة جمال يف التشريعية

تمع تقبل   :2املتطلبات هذه أهم ومن .جمملها يف االلكرتونية التجارة لفكرة واألشخاص ا

 البعض وبعضها احلكومة مؤسسات بني التعاون بأمهية اجلانب هذا يتعلق :وتنظيمي مؤسسي إطار توافر .1
تمع اخلاص القطاع مع الشراكة وكذلك  نظم تطبيق جراء من فاعل كل على تعود اليت املزايا برازإ طريق عن املدين وا

                                                             
واملالية، قسم التسويق،  اإلدارية، ورقة عمل، أكادميية الدراسات العليا، مدرسة العلوم االنترنيت كنظام عالمي لدعم السياحة وتطبيقاتهاالدين سليم أدراه، عز   1

 .4، ص2010طرابلس، ليبيا، 
 .05، صنفس المرجع  2
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 خلق على يساعد البعض وبعضها املؤسسات بني ما بناء حوار فوجود. السياحي النشاط جمال يف االلكرتونية التجارة
 املادي عمالد تقدم أن املعنية واهليئات السياحة توزارا يف ممثلة للحكومات ميكن حيث املشروعات، لتنفيذ مواتية بيئة

 قواعد توفري وكذلك عملها، جمال يف االنرتنت تطبيقات استعمال أجل من املختلفني السياحيني والوسطاء للشركات
 ميكن حني على. الصناعة بتلك اخلاصة اإللكرتونية املواقع ودعم السياحي واملنتج السياحية املوارد عن تفصيلية بيانات

ا لخال من املتميزة اخلاص القطاع لشركات  تقدم أن االلكرتونية والتجارة والتسويق املعلومات تكنولوجيا مع خربا
  .القرار لصانعي واستشارات نصائح
 من يتجزأ ال جزءاً  االلكرتونية السياحة تعترب :والمحلى الدولي المستويين على محدد قانوني إطار وجود .2

 األمر وهو العاملية، التجارة مبنظمة اخلدمات يف التجارة رلتحري العامة االتفاقية إطار يف تعمل واليت الدولية التجارة
ا جداول يف السياحية اخلدمات تدرج العربية الدول معظم جعل الذي  التجارة لتحرير العامة باالتفاقية امللحقة التزاما

 الستثمارا وجذب املرجوة التنمية أهداف لتحقيق السياحي للقطاع التدرجيي التحرير دف وذلك اخلدمات، يف
 القانونية املتطلبات عن للبحث احلقيقة البداية هي اخلدمات يف التجارة لتحرير العامة االتفاقية تكون مث ومن. األجنيب
  .خاصة بصفة االلكرتونية والسياحة عامة بصفة السياحة لتنشيط

  :ييل فيما االلكرتونية السياحة لتنظيم الالزمة القانونية املتطلبات أهم حتديد وميكن

 الدول جهود مع يتكاتف والوطين الدويل الصعيدين على اإللكرتونية للمعامالت متكامل قانوين نظام وجود -
 ؛اإللكرتونية السياحة منط تفعيل على للعمل السياحة لشركات والفنية املادية اإلمكانيات توفري يف احلثيثة

 اليت املستحدثة األشكال مع تتواءم السياحية والوكاالت املؤسسات لعمل منظمة ولوائح تشريعات وجود -
 وسائل من وغريها اإللكرتوين والدفع اإللكرتوين التوقيع بتنظيم اخلاصة القواعد ضعو و  اإللكرتونية، السياحة فرضتها

 ؛اإللكرتونية املعامالت
م بيان تشمل السياحيني املرشدين عمل بتنظيم خاصة قانونية تشريعات وضع -  العمل وشروط التزاما

 احلديثة التكنولوجية الوسائل بكل الكايف العلم فيها ويراعى املهنة، هذه يزاول نم يف توافره الواجب املعريف قدروال
 ؛اإللكرتونية للسياحة احلقيقية األداة بوصفهما اإلنرتنت وشبكة اآليل احلاسب أجهزة مع والتعامل
 جماالت يف جبدية للدخول واألجنبية الوطنية األموال رؤوس لتشجيع السياحي االستثمار حوافز زيادة -
 حمددات أهم من ستصبح اليت اإللكرتونية السياحة جمال يف تعمل اليت للشركات احلوافز هذه زيادة مع السياحة
  .مستقبال العاملي السياحي الطلب اجتاهات

 وكيفية وجودة،امل التقنية البنية حبالة املتطلبات هذه تتعلق :المعلومات تكنولوجيا بنية مجال في التقدم .3
  :مايلي ذلك ويشمل. االلكرتونية السياحة جمال يف منها املوجود واستثمار تطويرها

 اإلنرتنت خبدمات لالتصال أوسع فرصة إلتاحة احلديثة واملعلوماتية االتصال لوسائل األساسية البنية تنمية -
 ؛السياحي بالتسويق املستهدفة الدول أو السياحي املنتج دولة يف سواء
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 من شبكة إقامة تشجيع على العمل خالل من وهذا السياحة، قطاع يف اإللكرتوين الوسيط ظهور شجيعت -
 السفر ووكاالت الطريان، وخطوط الفندقة، جمال سواء السياحةـ قطاع يف العاملني جلميع املوازية اإللكرتونية املواقع

 جمال يف نييالتقليد الوسطاء مع بالتعاون كلذ ويتم. السياحي العمل قطاعات من وغريها السياحيني، واملرشدين
 ؛لآلخر مكمالً  فكالمها السياحة

 املواقع على عملها يف تعتمد واليت السياحة بتنشيط اخلاصة واهليئات املؤسسات من جديدة أمناط قخل -
 املواقع هذه تصميم يتم نأ ويلزم. املواقع هلذه واملعلومايت الفين الدعم وتوفري االنرتنت، شبكة على املتقدمة االلكرتونية

 الدول يف املنافسة السياحية املواقع من غريها مع التنافس هلا ميكن حىت وذلك عليها، املتعارف العاملية املعايري وفق
  .األخرى
 استخدام ذلك ويشمل :المختلفة المعامالت في االلكترونية التجارة استخدام من أدنى حد وجود .4

االت يف لكرتونيةاال والتجارة االنرتنت تطبيقات  واخلدمات الطريان وخدمات كتذاكر االلكرتونية بالسياحة املرتبطة ا
 خالل من اآليل احلجز أنظمة باستخدام ذلك ويتعلق. السياحية واملطاعم السيارات، وتأجري النقل وشركات الفندقية،
 منت على السفر أثناء سواء نرتنتاال خدمات إتاحة ويف الفنادق، وغرف الطريان تذاكر وشراء حجز يف االنرتنت
 خالل من االلكرتونية الطريان تذاكر وشراء حجز يتيح املثال سبيل فعلى. الفنادق يف السائح إقامة أثناء أو الطائرات
 حيصل اليت الغذائية الوجبات ونوع جلوسه ومكان يريده، الذي السري خط حتديد يف للسائح أكرب حرية االنرتنت

 أو االلكرتونية التذاكر على السري خط وتعديل احلجز تعديل إمكانية الكربى الطريان شركات بعض تتيح كما. عليها
  .السفر تاريخ عن فقط ساعة 24 خالل آخرين إىل بيعها حىت

 بيئة وجود ا املرتبطة واملعامالت االلكرتونية السياحة لتطبيق الضروري من :المساندة الثقافية البيئة توافر .5
 الضرر إحلاق االلكرتونية السياحة برامح يف قدماً  املضي شأن فمن ،التعامالت من النوع هذا ملثل أةمهي ثقافية

 كنتيجة املقدمة اخلدمات وميكنة اجلديدة العمل نظم احلاليني املوظفني فيها يقاوم اليت واخلاصة احلكومية باهليئات
 موظفو فيها يلعب اليت املعوقة والبريوقراطية الروتينية اءاتاإلجر  بسبب أو العمل لسوق الالزمة باملهارات إملامهم لعدم

 الوسطاء هلؤالء جديدة إسرتاتيجية بناء ضرورة إىل يدفع ما وهذا. حوهلم من على سيادية راً اأدو  العامة اخلدمة
 بالتجارة الوعي بأمهية للتوعية دف اليت التدريبية الربامج خالل من اإللكرتونية بالسياحة للحاق تؤهلهم التقليدين

  .لذلك الالزمة باملهارات وتزويدهم ا، االلكرتونية السياحة وارتباط اإللكرتونية
  السياحي التسويق في واالتصال المعلومات تكنولوجيا استعمال دوافع: ثالثا

 من قةوالفند السياحة جماالت خمتلف يف التكنولوجيا واستخدام بإتاحة إال تتم لن السياحية اخلدمات جودة إن

 احلكومات العاملية السياحة منظمة ذلك إىل نبهت وقد وغريها،لية ما وتسوية وتعاقد وحجز ، ترويج، ختطيط

 وأصبحت ،والفندقة السياحة قطاع يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام بأمهية واملؤسسات واهليئات

 بل القطاع، على للقائمني بالنسبة خيارا تعد ومل ياحية،الس للتنمية األساسية القاعدة واالتصال املعلومات تكنولوجيا
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 األحوال من حال بأي ميكن وال والفندقي، السياحي القطاع وتنمية لتطوير الراهنة االقتصادية األوضاع تفرضها حتمية

 سياحةال قطاع تطوير أجل من وضرورية مكملة هي بل التقليدية، للسياحة منافسة هي اإللكرتونية السياحة اعتبار

  :1خالل من التكامل هذا وينبع

 بالتباين املتصفة السياحية، املعلومات تداول على كبري بشكل أنواعها مبختلف السياحة اخلدمات اعتماد .1
 هذا حدة من تقلل فهي هلا، املناسب الوسط االنرتنت تعد ولذلك التجربة، بعد إال اجود قياس يصعب وبالتايل
 واملناطق املعامل على التعرف من الزائر متكن حبيث السياحية للخدمة االفرتاضية/تخيليةال الزيارة طريق عن التباين

 واملعلومات البيانات على واالطالع للموقع ختيلية مرئية تفاعلية صورة خالل من ويسر، سهولة بكل السياحية
 اليت املناطق واختيار لرحلته برنامج ووضع ختطيط من السائح متكن وأيضا ،ازيار  املراد السياحية للمناطق التفصيلية

ا، يف يرغب  وختصيص السياحية، املعامل من ممكن عدد أكرب مشاهدة له يتسىن حىت هلا زيارته مواعيد وترتيب زيار
 ؛لنفقاته تقريبية ميزانية
 نم تساهم حيث السياحية، اخلدمة إنتاج تكلفة ختفيض إىل واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام يؤدي .2
 تلك خصوصا التكاليف، ختفيض على التكنولوجيا تعمل أخرى جهة ومن السياحي، الرتويج فعالية زيادة يف جهة

 القتنائها يسعى من هو اخلدمة فطالب بالتوزيع املتعلقة وتلك )والسياح بالوسطاء املباشر االتصال(باالتصال املتعلقة
 قدرات ورفع الزائد العمالة حجم خفض إىل باإلضافة ية،السياح والدوريات املطبوعات طباعة تكاليف يقلص مما

 ؛املختلفة والربامج والتطبيقات واإلنرتنت اآليل احلاسب استخدام على وتدريبهم العاملني
 يدفع مما قبل، من موجود تكن مل كامنة احتياجات ظهور إىل يؤدي قد التكنولوجيا استخدام يف التوسع .3

 التوسع هذا وأيضا الكامنة، االحتياجات هذه تليب ومتنوعة جديدة منتجات تطوير إىل السياحي بالقطاع بالعاملني
 وتلميع السياحية للمؤسسة التنافسية القدرة من والرفع الزبائن، قاعدة وتوسيع املقدمة، اخلدمة حتسني إىل يؤدي

 السياحي القطاع دخل على إجيابا ينعكس مما اخلدمة، وجودة املصداقية من حالة عليها ويضفي التجارية، عالمتها
  .إمجاال

 التسويق يف االنرتنيت باستخدام والفندقي السياحي القطاع على القائمني تدفع عوامل عدة نورد أن وميكن

  :كمايلي السياحي

 العديد إىل ايقدمو  اليت واخلدمات م،ومنتجا بأعماهلم التعريف يف القطاع أعمال ومدراء املسريين رغبة -
 ؛أقل وتكلفة أكرب بسرعة إليهم احلاجة حالة يف م االتصال فيةوكي السياح، من

 يف السياح يرغب واليت والفندقية، السياحية املؤسسات ختص اليت املتاحة املعلومات لكل اإللكرتوين النشر -
 ؛السياحية املؤسسة إىل الذهاب دون معرفتها

                                                             
، جامعة 2009/2010، 07، جملة الباحث، عدد ال في تنمية قطاع السياحة والفندقةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصخبيت إبراهيم، شعويب حممود فوزي،   1

 .280ورقلة، ص
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 عند اإللكرتوين الربيد طريق وعن الويب طريق عن والسهولة، السرعة حيث من للسائح مميزة خدمات تقدمي -
 ؛طلبها

 ؛باالنرتنت اتصال على هم الذين السياح من جديدة فئة جلب -
 ؛والدويل اإلقليمي احمللي، السوق على والفندقية السياحية املؤسسات انفتاح -
 وضعية يف والفندقية السياحية املؤسسة تبقى حىت اومميزا املنافسة اخلدمات عن معلومات على احلصول -
 ؛جيدة تنافسية

 ؛والفندقية السياحية واملنتجات اخلدمات وتطوير وحتسني الرتويج مصاريف لتخفيض وسيلة -
 ؛اخلدمة يف للبقاء انقطاع بدون والتجديد االبتكار -
 ؛السياح متطلبات مع مالئم وعرض مكان كل يف التواجد -
  .العاملية األسواق افاستهد إىل احمللية األسواق من باخلروج تسمح إذ منافسة، وسيلة -

  الجزائر في االلكتروني السياحي التسويق واقع: رابعا

 النمط هذا انتهاج إىل ننظر أن بد ال اجلزائر يف االلكرتوين السياحي التسويق مكانة على نتكلم أن أردنا إذا

 السياحي ملنتجا تسويق عن املسئول بصفته للسياحة الوطين الديوان مستوى على السياحي التسويق من اجلديد

 اجلزائرية للسياحة للرتويج جديد الكرتوين موقع إطالق قرر قد ONT نإف الصدد هذا ويف. اخلارج يف اجلزائري

 املوقع هذا إطالق ومبناسبة اخلارج، يف السياحي ملنتجنا املسوقة الرئيسية الواجهة مبثابة الديوان مسئويل حسب سيكون

 الدويل الصالون إقامة مبناسبة والدويل الوطين الصعيدين على السفر كاالتو  من لعدد الدعوة وجهت فقد اجلديد

 من ومتكينهم الفرصة استغالل اجل من وهذا ،1السنة هذه من ماي شهر األخرية طبعته يف باجلزائر املقام للسياحة

 إىل اإلشارة وجتدر رة،الزيا تلك خالل من للسياحة الوطين للديوان اجلديد االلكرتوين املوقع على والتعرف اكتشاف

 إجياد أجل من اخلطوة هذه وجاءت 2007 سنة أطلق الذي ONT لـ األول للموقع تعديل يعترب املوقع هذا أن

 القدمي املوقع أن حيث السياحة جمال يف احلاصلة املتغريات مع يتماشى مبا االلكرتوين املوقع على وتغيري ديناميكية

 اليت التعديالت بعض أجريت فقد وبالتايل احلقيقية، اجلزائر صورة تعكس ال يتوال األلوان من القليل على حيتوي

 وخاصة اجلزائر مجال عن حقيقية صورة إليصال الكافية األلوان على حيتوي أصبح كما حركية أكثر املوقع جعلت

 املستخدم ميكن الذي حملتوىا إدارة نظام استخدام هو القدمي املوقع مع باملقارنة حدث تغيري وأكرب الصحراوية، املناطق

  .اآليل لإلعالم الكبرية املعرفة إىل احلاجة دون املوقع تصفح من السائح

                                                             
1 http://www.elkhabar.com/ar/watan/253787.html, le 19/05/2011. 
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 األماكن حول سياحية معلومات للسياحة الوطين الديوان يعرض  (www.ont-dz.org) املوقع خالل ومن

 السياحية واملؤسسات وطنية، سياحية لوكاالت عناوين على وحيتوي ها،وغري  اليونسكو طرف من املصنفة السياحية

 قطاع يف الفاعلني مبختلف الربط إىل يفتقر لكنه سياحية وحظائر متاحف، خميمات، ومطاعم، فنادق من بالبالد

  .والسياحة السفر ووكاالت الفنادق، خصوصا السياحة،

 بوابة بينها من اخلاص، للقطاع يعود اآلخر وبعضها العام القطاع إىل يعود بعضها املواقع من عدد يوجد كما 

 البوابة هذه وتعمل 1،(algeriantourism.com) املوقع خالل من"  سياحة الجزائر"  املسماة الرائدة السياحة

 مع يتناسب ما إىل وصوال السياحية والفنادق اجلوية واخلطوط السفر وكاالت خمتلف مع واحلجز االتصال تأمني على

 املعلومات كافة"  سياحة الجزائر" موقع ويعرض احلجز، عملية خالله من املوقع يضمن واليت سائح أي ميزانية

  .الصحراوية منها خصوصا باجلزائر السياحية األماكن إىل تباعا تنظم اليت السياحية بالرحالت املتعلقة

فرضت على وكاالت السفر والسياحة يف دية أن وزارة السياحة والصناعات التقلي جهة أخرى أكد وزير السياحةمن 

مشريا إىل ضرورة الوصول إىل احلجز اإللكرتوين من أجل . اجلزائر استعمال التكنولوجيات احلديثة لتسويق صورة اجلزائر

ذه الشروط سنةوقد  .تسهيل مهمة األجانب يف احلجز والسفر إىل اجلزائر التعديل  من خالل 2010 بدء العمل 

  .وكانت فيه عدد من النقائص 2000 ى املرسوم التنفيذي الذي صدر سنةالذي مت عل

) سابقا ذكرنا اليت( املتطلبات من الكثري توفر لعدم نظرا االلكرتونية السياحة جمال يف متأخرة اجلزائر وتبقى 

  .السياحي العمل من اجلديد النمط هذا يف للمضي

 العربية اإلمارات جند ا االقتداء ميكن واليت اللكرتونية،ا السياحة مبجال املهتمة العربية الدول بني ومن

 دائرة عمدت ديب، إلمارة العاملية املكانة مع ومتاشيا العام االلكرتوين التحول مواكبة يف ملساعيها فتأكيدا املتحدة،

 األمر وهو نرتنتاإل شبكة يف موقعها على للسياح إلكرتونية خدمات جمموعة بتقدمي بديب التجاري والتسويق السياحة

 :نذكر اخلدمات هذه بني ومن لديب، العامل أحناء مجيع من واملستثمرين السياح عدد لزيادة أدى الذي

 ؛اإلكرتوني واحلديثة القدمية الصور طلب للمتصفح ميكن حيث :الصور خدمة .1
 ديب؛ مدينة من مباشرة لقطات مشاهدة خالهلا من وميكن :الحية الكاميرا خدمة .2
 اإلنرتنت؛ عرب ديب يف واألعمال السياحة لعامل مباشرا عرضا وتتضمن: ديوالفي خدمة .3
 الدائرة؛ كتيبات ملختلف إلكرتونية نسخا توفر وهي :اإللكترونية الكتيبات خدمة .4

                                                             
 .183، ص رهمرجع سبق ذك خبيت إبراهيم، شعويب حممود فوزي،  1

http://www.ont-dz.org/
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 والرتاثية السياحية املواقع إىل إضافة ديب، يف الرئيسية الطرق إىل التعرف خالهلا من وميكن :دبي خريطة .5
 ؛واملستشفيات والفنادق واجلامعات واملدارس التسوق، ومراكز اإلنشاء، قيد اجلديدة واملشروعات عيةوالصنا والتجارية

 إلكرتونيا؛ لصديق وإرساهلا لديب صورة اختيار ميكن وبواسطتها : اإللكترونية البطاقة .6
 وميكنهم مةللخد املطلوبة املنطقة على بالضغط إلكرتونيا احلجز ديب لزوار ميكن حيث : الفنادق حجوزات .7
  .وأروقتها اردها داخل األبعاد ثالثية زيارة خالل من الفنادق هذه بعض إىل التعرف أيضا
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   ثالثالفصل ال  الصةخ

 جا تبنت اجلزائر أنإىل  انخلص االستقالل ذمن اجلزائري السياحي النشاط لتطور الفصل هذا يف دراستنا بعد

 ذمن انتهجتها اليت التنمية خمططات يف كبرية أمهية السياحة قطاع تويل مل وبالتايل الصناعة، على امرتكز  اقتصاديا

 نإف املاضي، القرن تسعينات يف اجلزائر عاشته الذي واالقتصادي األمين االستقرار عدم ومع ،1989غاية إىل 1967

 رغم األمنية األوضاع اجتاه كبرية حبساسية يتميز الذي السياحي القطاع لتنمية متاما مالئمة غري كانت الظروف تلك

 حتسن بعد ولكن ،1993 لسنة االستثمار خمطط ضمن السياحية لالستثمارات الدولة منحتها اليت االمتيازات

 اجلزائر بدأت احملروقات خارج أخرى اقتصادية قطاعات تنمية أمهية مدى اجلزائرية احلكومة وإدراك األمنية الظروف

 بدأ اليت ،2013 ألفاق السياحية التنمية إسرتاتيجية خالل من ذلك ويتجلى السياحي بالقطاع جدي بشكل تم

 ومل اخلارج يف مشوهة بقيت اجلزائر صورة أن إال السياحي، التسويق لدعم أمهية أعطت إذ 2004 سنة ا العمل

ا، مع مقارنة السياح من الالزم العدد اجلزائر تستقبل  لتنمية متكاملة تيجيةإسرتا انتهاج اجلزائر على كان وبالتايل جريا

 من جتسد ما وهذا اجلزائرية، الوجهة عن األجانب السياح لدى اخلاطئة الصورة وتصحيح السياحي القطاع وتفعيل

 يف اجلزائرية الوجهة لتسويق واضحة بإسرتاتيجية جاء الذي 2025 آلفاق السياحية للتنمية التوجيهي املخطط خالل

 وهذا سوق، لكل املالئمة التسويقية والوسائل واخلطط املستهدفة السياحية األسواق حتديد خالهلا من مت واليت اخلارج

 للسياحة الوطين الديوان طرف من اإلسرتاتيجية هذه تنفيذ ويتم اجلزائر، عن حقيقية سياحية صورة إعطاء أجل من

 إال".  الجزائر دار"  اخلارج يف السياحي للتسويق اجلديد اجلهاز إىل باإلضافة والسفر، السياحة وكاالت مع بالتنسيق

 جدا ضعيفة تعترب السياحي للتسويق املخصصة امليزانية أن إذ متواضعا يبقى السياحي بالتسويق اجلزائر اهتمام أن

اورة السياحية الوجهات يف السياحي للتسويق املخصصة امليزانيات مع مقارنة  بشكل اعتمادها عدم إىل إضافة. هلا ا

  .االنرتنيت شبكة عرب السياحي التسويق وخاصة السياحي النشاط يف واالتصال اإلعالم وجياتكنول على كايف
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  مة عامةـــخات
أصبحت السياحة تشكل صناعة هامة يف االقتصاد العاملي بعدما كانت عبارة عن نشاط بسيط تعين التنقل 

ألمن وطلب العلم، حيث تطورت بشكل كبري بعد احلرب العاملية الثانية من مكان إىل آخر للبحث عن الرزق وا
نتيجة االستقرار األمين والتطور التكنولوجي الذي يشهده العامل وخاصة يف وسائل النقل واالتصاالت، وارتفاع مستوى 

  .الدخول يف الكثري من الدول الصناعية املتقدمة

ادية املوفرة للدخل يف اقتصاديات الكثري من الدول، حيث متثل تعد السياحة واحدة من أهم القطاعات االقتص
تساهم بفعالية يف زيادة اإليرادات  إذ الكبري يف ميزان املدفوعات، أحد أهم مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري

من مشكلة البطالة  من النقد األجنيب، كما تعمل على زيادة الناتج احمللي اإلمجايل، باإلضافة إىل مسامهتها يف احلد 
ا من القطاعات االقتصادية اليت تتيح فرصا هامة للتشغيل وبالتايل فقد أصبحت معظم دول العامل على . كو

اختالف مستوى تقدمها تويل صناعة السياحة أمهية متزايدة وتسعى جاهدة إىل زيادة نصيبها من احلركة السياحية 
ن سائح، لذا أصبح التسويق السياحي من العناصر األساسية اليت مليو  935حويل  2010العاملية اليت بلغت سنة 

تعتمد عليها الدول السياحية بشكل عام والشركات واملؤسسات السياحية بشكل خاص من أجل زيادة التدفقات 
من خالل تسويق سياحي جيد  السياحية الوافدة إليها، ومن هذا املنطلق تأكدنا أن صناعة السياحة لن تنجح إال

  . ي يعترب احللقة األهم اليت حتكم مسار وآليات صناعة السياحةذوال

ن تكون من أهم دول العامل جدبا ت سياحية كبرية متكنها وتؤهلها ألاجلزائر وعلى الرغم من امتالكها ملقوما
ا الزالت مل حتجز مكانة هلا يف اخلريطة السياحية العاملية تتماشى مع تلك املقومات السي احية الكبرية للسياح إال أ

 انتهجتها اجلزائر مند االستقالل اليت تتوفر عليها، وهذا راجع إىل إمهال القطاع السياحي ضمن خمططات التنمية اليت
حية وعدم انتهاجها إسرتاتيجية تسويقية حقيقية متكن من إبراز املؤهالت السياحية للجزائر وجعلها من الوجهات السيا

مليون سائح إىل غاية سنة  2مل يتجاوز عدد السياح القادمني إىل اجلزائر  املفضلة للسياح األجانب، حيث
   .منهم متثل اجلالية اجلزائرية املقيمة يف اخلارج% 65 ،حيث أن حوايل2009

من خالل دراستنا إىل النتائج التالية، واليت تعترب إجابات عن التساؤالت املطروحة يف  لصخنمن هذا املنطلق 
اإشكالية الدراسة،     : كما متثل اختبار لفرضيا

  نتائج الدراسة النظرية .1

حيث  قتصادية واالجتماعية والثقافيةيشكل صناعة حقيقية تدعم عملية التنمية اال اقتصادي قطاع السياحة إن  --
ال خللق فرص العمل وتساعد على جلب العملة الصعبة وتدفق  رؤوس تعرب عن رغبة اإلنسان يف التنقل وتفتح ا

  ؛، كما ترتابط مع القطاعات االقتصادية األخرى وتساهم يف تنشيطهايراداتل ورفع مستوى اإلاألموا
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تعترب السياحة من القطاعات اخلدمية واليت تصنف يف التجارة الدولية مع الصادرات غري املنظورة ، وقد عرفت   --
ح الوافدين على املستوى العاملي واملرتبط إيرادات اخلدمات السياحية منوا ملحوظا نتيجة للزيادة املستمرة يف عدد السيا 

بالتطورات العلمية والتكنولوجية، التطور االجتماعي واالقتصادي الذي تشهده الدول يف مناطق عديدة من العامل 
من الصادرات العاملية الكلية يف اخلدمات  %26على حوايل  توحسب املنظمة العاملية للتجارة فإن السياحة استحوذ

 ؛2009سنة 
مليون سائح أجنيب سنة  25احلركة السياحية العاملية تطورات كبرية وسريعة حيث كان عدد السياح  تهدش  --

مليون سائح، وحسب املنظمة العاملية للسياحة فإنه من  935أرتفع هذا العدد ليصل إىل  2010ويف سنة  1950
 ؛2020مليار سائح يف آفاق  1,6ىلإيصل عدد السياح يف العامل  املتوقع أن

مليار دوالر أمريكي، وحسب توقعات  936حوايل  2010بلغت اإليرادات السياحية العاملية خالل سنة   --
، وهذا ما يعكس 2020مليار دوالر حبلول سنة  2000املنظمة العاملية للسياحة فسوف تصل اإليرادات السياحية اىل

لدان العامل ومدى أمهية تنمية وتفعيل هذا االهتمام والتطور الكبري الذي يشهده النشاط السياحي يف الكثري من ب
وهذا ما  النشاط، وجلب أكرب عدد ممكن من السياح األجانب وبالتايل أخد حصة من اإليرادات السياحية العاملية

 ؛يؤكد صحة الفرضية األوىل
وبالتايل  ،زايدةاملنافسة بني الدول السياحية من أجل احلصول على نصيب من احلركة السياحية العاملية املت ازدياد  --

فقد أصبح التسويق السياحي من العوامل األساسية واحللقة األهم اليت حتكم مسار صناعة السياحية وتساهم بشكل  
 ؛وبالتايل نؤكد صحة الفرضية الثانية كبري يف تفعيل النشاط السياحي

قوم بدراسة وحتديد رغبات إذ ي السياحة، قطاعتنمية وتفعيل يعترب التسويق السياحي من احملددات األساسية ل  --
ا الدولة ائالسياح وحتريك دوافعهم السياحية من خالل تعريف الس ح بالقدرات واملقومات السياحية اليت تتمتع 

ا  ؛ودفعه إىل زيار
إن دراسة وتقسيم األسواق السياحية إىل جمموعة من الشرائح السوقية سوف يؤدي إىل فعالية اكرب للتسويق   --

ماد على جمموعة من السياسات التسويقية اخلاصة بالنشاط السياحي واليت متكن من حتقيق التوازن السياحي  باالعت
 ؛لدى الدولة وأعداد ومتطلبات السائحني املرتقب قدومهم ةبني اإلمكانيات السياحية املتوفر 

حي متثيال دقيقا ذين ميثلون الطلب السياي وحتديد احتياجات املستهلكني الإن الدقة يف تشريح السوق السياح  --
تبعا هلذه الشرائح تؤدي إىل تنشيط احلركة السياحية أكثر، وحتقيق معدل مرتفع من الدخل السياحي يفوق ما يتحقق 

 ؛منه عند النظر إىل السوق السياحي ككل وبدون تقسيمه إىل شرائح معينة
التنشيط التقليدية باإلضافة إىل تعتمد الدول السياحية يف تنشيط احلركة السياحية القادمة إليها على وسائل   --

استغالل التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تسويق  كما تعمل على  الوسائل احلديثة املكملة هلا،
  .رف بالتسويق السياحي االلكرتوينمنتجها السياحي عن طريق ما يع
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  نتائج الدراسة التطبيقية .2

ا الزالت تسجل عجز  متتلك اجلزائر مقومات سياحية طبيعي  -- ة كبرية تساعدها على تنمية قطاع السياحة، إال أ
، وذلك لتفعيل النشاط السياحي زمةالالأساسا يف اهلياكل والتسهيالت  كبري يف جانب املقومات البشرية املتمثلة

ج اقتصادي يرتكز على الصناعة بعد االستقالل من خ نتيجة  مية اليت اتبعتهاالل خمططات التناعتماد اجلزائر على 
تم بشكل كايف بتنمية القطاع السياحي اجلزائري، وهذا ما خلصنا إليه من خالل قلة االستثمارات  جعلها ال 

 ؛وبالتايل نؤكد صحة الفرضية الثالثة املخصصة لقطاع السياحة يف مجيع خمططات التنمية
ا مل 1993قانون االستثمار لسنةرغم االمتيازات اليت منحتها الدولة لالستثمار السياحي من خالل   -- ، إال أ

تساهم يف تنمية وتعزيز القدرات السياحية للجزائر نتيجة لعدم االستقرار األمين اليت مرت به البالد يف تسعينات القرن 
 املاضي، وهي ظروف ال تساعد متاما على تنمية القطاع السياحي الذي ميتاز حبساسية كبرية اجتاه األوضاع األمنية غري

 ؛املستقرة يف أي بلد كان
إن حتسن الظروف األمنية وعودة االستقرار السياسي جعل اجلزائر تعمل على وضع إسرتاتيجية وطنية للنهوض   --

، واليت ركزت فيها اجلزائر 2013بالقطاع السياحي، وهذا ما جتسد من خالل اإلسرتاتيجية السياحية اجلزائرية ألفاق 
 ؛ل إعطاء صورة جديدة عن الوجهة اجلزائرية لدى السائح األجنيبعلى دعم التسويق السياحي من أج

فقط  %10منها  2010سرير إىل غاية  90000ضعف طاقات اإليواء السياحي يف اجلزائر واليت مل تتجاوز   --
ا 2013تستجيب للمقاييس الدولية، وهي ال تتوافق مع التقديرات املربجمة ضمن خطة تطوير السياحة ألفاق  ، كما أ

اورة هلا مثل تونس اليت متتلك  مع خفضة مقارنةمن اية  239890الطاقات احملققة يف الوجهات السياحية ا سرير 
 ؛2009
شرعت احلكومة اجلزائرية يف البحث عن حلول بديلة خللق ثروة جديدة يعتمد عليها االقتصاد الوطين الذي   --

 ع السياحة وجعله بديال للمحروقاتة لتطوير قطا يتشكل أساسا من عائدات البرتول والغاز، حيث أعلنت عن خط
 2008، والذي بدأ يف تنفيذه بداية SDAT2025وهذا ما جتسد من خالل املخطط التوجيهي للتنمية السياحية 

، والذي يرتكز على مخسة 2025حيث يعترب اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف اجلزائر إىل غاية 
كد ذا ما يؤ وه الذي حيدد خطة تسويق املنتج السياحي اجلزائري "مخطط وجهة الجزائر" مقدمتها حماور أساسية يف 

 ؛صحة الفرضية الرابعة أيضا

حتديد األسواق السياحية املستهدفة والفئات والوسائل التسويقية املستعملة "  مخطط وجهة الجزائر" يتضمن  --
 ؛وجهة السياحية اجلزائرية لدى السائح األجنيبوبناء صورة جديدة عن ال ،من أجل تسويق سياحي فعال

بالتنسيق مع وكاالت  ONTيتم تنفيذ إسرتاتيجية تسويق الوجهة اجلزائرية من طرف الديوان الوطين للسياحة   --
السفر والسياحة اجلزائرية،  باالعتماد على خمتلف وسائل التنشيط السياحي، باإلضافة إىل اجلهاز اجلديد للتسويق 

 ؛" دار الجزائر" اخلارج  السياحي يف
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ال يعتمد الديوان الوطين للسياحة على تقسيم األسواق السياحية إىل شرائح سوقية، إذ يعترب السوق السياحي   --
م  م وطبقا م ورغبا اخلارجي شرحية واحد، وعدم إعطاء االهتمام  الكايف للمستهلكني السياحيني من حيث عادا

ااالجتماعية وأهدافهم السياحية،   ؛وهذا ما يقلل من فاعلية احلمالت التنشيطية اليت يقوم 
مليون  4,5تعترب امليزانية املخصصة للتسويق السياحي يف اجلزائر واملقدرة حسب الديوان الوطين للسياحة بـ   --

اور ، ضعيفة جدا باملقارنة مع امليزانيات املخصصة للتسويق السياحي يف2010أورو سنة   ة هلا الوجهات السياحية ا
 ؛يف نفس السنة مليون أورو يف كل من تونس واملغرب على التوايل 49مليون أورو، و 27حيث قدرت بـ 

تأخر اجلزائر يف استغالل التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف النشاط السياحي، خاصة يف   --
  . جمال التسويق السياحي االلكرتوين

  توصيات واقتراحات .3

 واالقتراحات التوصيات تقدمي ارتأينا الدراسة، هذه خالل من إليها املتوصل الذكر سابقة النتائج على بناءا
  :التالية
االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف السياحة، والعمل على تشجيع السياحة الداخلية من أجل تقليص تدفق   --

 ؛السياح احملليني إىل اخلارج
تثمار السياحي من أجل تشجيع املشاريع السياحية والعمل على جتنب اإلسراع يف إنشاء بنك متويل االس  --

 ؛توقف اجناز االستثمارات السياحية
إذ تعترب معيار السبق يف عامل اليوم والفوز باملستقبل يف عامل  ،العمل على دعم وتعزيز جودة صناعة السياحة  --

 ؛السياحة، ومن ميلك اجلودة ميلك السائح
أي ضرورة بناء ثقافة مشجعة على ترويج السياحة، ويتعلق ذلك حبسن  ،احةخلق جمتمع غري طارد للسي  --

الضيافة، وتعميق الوعي بأمهية السياحة وعوائدها ليس لدى أصحاب القطاع والباحثني فقط، وإمنا لدى املواطن 
ال السياحي وإدراج السياحة يف مناهج التعليم يف خمتلف   ؛مراحلهالعادي، والعمل على دعم التكوين يف ا

العمل على تفعيل وتسهيل احلركة السياحية من خالل توفري وسائل وخطوط النقل إىل املقاصد السياحية   --
املختلفة، إىل جانب تقليل إجراءات الدخول مبنح التأشريات باملطارات، وإشراك السفارات يف الرتويج للسياحة 

 ؛اجلزائرية
ة باجتاه اجلزائر خالل السنوات املاضية إىل تدهور األوضاع توفري األمن، حيث يعود تناقص التدفقات السياحي  --

 ؛األمنية، إذ أن العامل األمين شديد التأثري على الطلب السياحي احمللي والدويل
إجياد قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية متطورة عن السياحية الوطنية تكون على درجة من الثقة واحلداثة   --

 ؛احية، تساعد على تسويق الوجهة اجلزائرية بشكل فعالوتشمل مجيع أنواع األنشطة السي
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للتسويق السياحي ملواجهة املنافسة الشديدة من املقاصد السياحية األخرى اليت  املخصصة االعتمادات زيادة  --
ال، باإلضافة إىل االستغالل األمثل للتطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  تنفق مبالغ كبرية يف هذا ا

 ؛االتصال من خالل التسويق السياحي االلكرتوينو 
 20تكثيف التمثيل السياحي اخلارجي، وخاصة يف األسواق السياحية الرئيسية، علما أن تونس هلا أكثر من   --

متثيلية باإلضافة  22باململكة العربية السعودية، أما مصر فلها  1أ، .م.الو 1بكندا  1 بأوروبا 17متثيلية باخلارج منها 
ا متثيلياتإىل  ا لرتويج السياحة يف بعض البلدان البعيدة واليت ال توجد   ؛مكاتب سفارا

 ؤهالتمب للتعريف والدولية الوطنية اإلعالم وسائل لصاحل االستكشافية الرحالت تنظيم تكثيف إىل السعي  --
 ؛وآفاقها املستقبلية باجلزائر السياحة
ثمارات السياحية وكذا توجيه محالت تروجيية تتناسب مع اخلليج، من خالل االست دول مع الشراكة توسيع   --

 ما ضعف يقارب ما ينفق السائح اخلليجي متطلبات هذه األسواق لزيادة التدفق السياحي القادم منها، حيث أن
 ؛واحدة ليلة يف األورويب ينفقه
طاء االهتمام  الكايف إعالعمل على تقسيم األسواق السياحية املستهدفة إىل جمموعة من الشرائح السوقية، و   --

م االجتماعية وأهدافهم السياحية، م وطبقا م ورغبا من اجل  فاعلية أكرب  للمستهلكني السياحيني من حيث عادا
  .للحمالت الرتوجيية وزيادة التدفقات السياحية القادمة من تلك األسواق

  آفاق الدراسة .4

 التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة  موضوع عن ائية أو مطلقة رؤية تقدم ال الدراسة هذه إنّ 
 من العديد اقرتاح ميكن ولذلك. خمتلفة وبأبعاد عديدة جوانب من املوضوع هذا دراسة إمكانية إىل ذلك ويرجع

 اضيعاملو  هذه وتتمثل والعملية، النظرية الناحيتني من إثرائها يف تزيد أو الدراسة هلذه مكملة تكون قد اليت املواضيع
  :يلي فيما

 إشكالية تسويق املنتج السياحي اجلزائري يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية؛  --
 دور التسويق السياحي االلكرتوين يف تفعيل القطاع السياحي؛  --
 ؛يةة يف ظل اإلصالحات االقتصادتسويق اخلدمات السياحية وأثرها على التنمية احمللي  --
 .ئري يف ظل اإلصالحات االقتصاديةأمهية تسويق املنتج السياحي اجلزا  --
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  قـائمة المختصرات 
1. AIEST:: Association International des Experts Scientifiques du Tourisme  
2. AAIITT  :: Alliance Internationale du Tourisme 
3. ATU : Arab Tourism Union 
4. COTAL : Confédération des Organisations Touristiques de L'Amérique Latine 
5. CHRIE : Council of Hotel ,Restaurants Institional Education   
6. CNAN: Compagnie National Algérien du Navigation 
7. Cs4: Costumer value, Cost to the costomer, Convenience, Communication  
8. EATA : East Asia Travel Association 
9. IAT : International Academy of Tourism 
10. IATA : International Air Transport Association 
11. IHA : International Hôtel Association 
12. IRA : International Recréation Association 
13. IRF : International Road Fédération 
14. IUR : International Union of  Railways 
15. IRTU: International Road Transport Union 
16. MTA : Ministre du Tourisme et de l’Artisanat 
17. OMC : Organisation Mondiale de Commerce 
18. OMT : Organisation Mondiale du Tourisme 
19. ONAT :Office National du tourisme Algérien 
20. ONS : Office National des Statistiques 
21. ONT : Office National du tourisme 
22. ONTT : Office National du tourisme Tunisienne 
23. OPU : Office des Publications Universitaires 
24. PATA : Pacific Area Travel Association 
25. POT:  les pôles Touristiques d’excellence 
26. Ps4 : product, price, promotion, place 
27. SDAT : Schéma directeur d’aménagement Touristique 
28. SITEV: Salon International du Tourisme et des voyages 
29. SNAT: Le Schéma National d’aménagement  du Territoire 
30. SPOET : le System permanant D’observation et d’évaluation Touristique 
31. UNWTO : World Tourism Organization the United Nations 
32. UNESCO: United Nation Education, Scientific and Cultural Organization 
33. WATA : World Association of Travel Agencies 
34. WTTC : world Travel and Tourism Council 
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35. ZET: Les zones d’expansion Touristiques 
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  المراجعقـائمة  
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  ؛2000
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  ؛2002
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  ؛1994، القاهرة، جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق، السياحة الدوليةب، صالح عبد الوها. 14

، الطبعة األوىل، دار حازم للطباعة والتوزيع والنشر، السياحة صناعة العصرصالح الدين خربوطي،  .15
  ؛2002.دمشق

  ؛1984، القاهرة، السياسة القومية للتسويق السياحيصالح الدين عبد الوهاب،  .16

 ولية للنشر والتوزيع، اإلسكندريةحورس الد - التسويق الفندقي -التسويق السياحيق عبد الفتاح الشريعي، طار  .17
  ؛2007

  ؛2000، جامعة املنصورة، املنصورة، التسويق الفعالطلعت أسعد عبد احلميد، . 18

  ؛1999اجلزائر،اجلزء األول، دار احلكمة،  ،الجزائر في عين الرحالة االنكليزعبد اهللا الركييب،  .19

  ؛2000، دار الفكر العريب، القاهرة، أسس الجغرافيا االقتصاديةعلي أمحد هارون، . 20

 التسويق السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيا االتصاالتفؤادة عبد املنعم البكري،  .21
  ؛2007عامل الكتب، القاهرة، 

  ؛2008 ،، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةتجاهات الحديثة للسياحةاالملياء السيد حنفي وفتحي الشرقاوي،  .22

  ؛2008، عمان، صناعة السياحة، دار زهران للنشر ماهر عبد العزيز،. 23

  ؛2000 مطابع الوالء احلديثة، القاهرة، ،مبادئ السياحة ماهر عبد اخلالق السيس،. 24

  ؛2001 عمان، مؤسسة الوراق، ،والسياحة مبادئ السفرمثىن طه احلوري وإمساعيل الدباغ،  .25

  ؛1989، مكتبة مدبويل، القاهرة، التسويق السياحي مدخل  اقتصادي متكاملحمسن أمحد اخلضريي،  .26

  ؛2001، ، مكتبة األنكلوا مصرية، القاهرةجغرافية السياحةحممد صبحي عبد احلكيم ومحدي أمحد الديب، . 27

  ؛2002، ، القاهرةالطبعة األوىل ،، دار الفكر للنشر والتوزيعاحياإلعالم السيحممد منري حجاب، . 28

  ؛2005، دار وائل للنشر، عمان، - مدخل سلوكي -التسويق السياحيحممد عبيدات،  .29

  ؛2005 ، كلية السياحة و الفنادق، جامعة املنوفية، القاهرة،اقتصاديات التخطيط السياحيحممد مصطفى البنا، . 30

  ؛1995اإلسكندرية، الثانية، الطبعة اجلامعية، املعرفة دار ،جغرافي منظور من السياحة صناعة زوكة،ال مخيس حممد. 31



                                                  

211 

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –حة التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السيا                                                              قائمة المراجع 

  ؛1996، مكتبة عني مشس، القاهرة، أصول اإلعالنحممود عساف،  .32

  ؛1999، دار جمدالوي، الطبعة األوىل، األردن، مختارات من االقتصاد السياحيمروان السكر،  .33

 ، السنة جمهولة؛، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندريةنظرية السياحة نبيل الرويب، .34

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانإستراتيجيات التسويقنزار عبد احلميد الرباوري، أمحد حممد فهمي الربزجني، . 35
  ؛2004

  ؛2003والتوزيع، عمان،  ، دار حامد للنشرالتسويق مفاهيم معاصرةنظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد، . 36

  ؛2004 ،، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرةإدارة األزمات والسياحةنيفني احللواىن حممد، . 37

  ؛2002، الطبعة األوىل، دار الفاروق للنشر والتوزيع، عمان، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  .38

  .1994 القاهرة، ،ل العربية للنشر و التوزيعة النيهب ،األجهزة والمنظمات السياحية ،هدى سيد لطيف. 39

 المجالت والجرائد. ب

   ، جملة الكورنيشتصنيف الحظيرة الوطنية لتازة بجيجل ضمن المحميات العالميةبوهايل حممد الشريف،  .1
  ؛2004، ديسمرب 03العدد  جيجل،

، جملة ي تنمية قطاع السياحة والفندقةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصال فخبيت إبراهيم، شعويب حممود فوزي،  .2
  ؛2009/2010، 07الباحث، جامعة ورقلة، عدد 

  ؛1998أفريل  -القاهرة -جملة األهرام -، مقالالسياحة ضد البؤسمصطفى اجلندي،  .3

  .1994 اجلزائر، التقليدية، والصناعات السياحة وزارة السياحة، يف والشراكة االستثمار جملة .4

  تقاريرالدراسات وال. ج

  ؛1989الدليل االقتصادي واالجتماعي للجزائر، املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، اجلزائر،  .1

  ؛1980 ، تقرير،الديوان الوطين اجلزائري للسياحة  .2

  ؛2010تقرير،، الديوان الوطين لإلحصائيات ..33

  ؛2008 ، الرياض،، تسويق سياحياملؤسسة العامة للتعليم الفين و التدريب املهين .4



                                                  

212 

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –حة التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السيا                                                              قائمة المراجع 

لس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  .5 نوفمرب  16، الدورة مساهمة من أجل تحديد السياسة السياحية الوطنيةا
  ؛2000

  ؛2010، اجلزائر،2010، التقرير السنويبنك اجلزائر .6

  ؛؛19671967  وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، مديرية اإلحصائيات .8

  ؛)73-70(مرانية، إنشاء املخطط الرباعي األول وزارة التخطيط و اهليئة الع  ..99

  ؛1973 وزارة السياحة، مديرية اإلحصائيات  ..1010

  ؛)77-74(وزارة التخطيط و اهليئة العمرانية، إنشاء املخطط الرباعي الثاين  .11

  ؛1980وزارة السياحة، مديرية االحصائيات  ..1122

  ؛1990وزارة السياحة، مديرية اإلحصائيات   ..1133

  ؛2013 -2004 تصور تطوير قطاع السياحة للعشريةالسياحة والصناعات التقليدية،  وزارة ..1144

، ورقة عمل، أكادميية الدراسات العليا، االنترنيت كنظام عالمي لدعم السياحة وتطبيقاتهاعز الدين سليم أدراه،  .15
  ؛2010واملالية، قسم التسويق، طرابلس، ليبيا،  اإلداريةمدرسة العلوم 

اقتصاديات القطاع السياحي في مصر وانعكاساتها التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية،  معهد .16
  ؛1998، ديسمرب على االقتصاد القومي

  ؛unctad 2007مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  .17

د العريب للتخطيط، ، املعهدور وآفاق القطاع السياحي في اقتصاديات األقطار العربيةناجي التوين،  .18
  .2001الكويت،

، امللتقى املصري لإلبداع والتنمية، الطبعة العولمة السياحية وواقع الدول المتقدمة والدول الناميةيسرى دعيبس،  .19
  .2002األوىل، اإلسكندرية، 

  الجرائد الرسمية .د

  ؛1988نوفمرب سنة  2اجلريدة الرمسية الصادرة يف  .1

  ؛1992أكتوبر سنة 13الصادرة  79م رق اجلريدة الرمسية .2



                                                  

213 

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –حة التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السيا                                                              قائمة المراجع 

  ؛2006لسنة  65رقم اجلريدة الرمسية  .3

الصادرة يف  64رقم اجلريدة الرمسية، )12-93(حتت رقم 1993أكتوبر  05قانون االستثمار الصادر يف  .4
  ؛10/10/1993

  . 2003فيفري  19صادرة يف، ال11، عدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 2003فيفري 17املؤرخ يف) 03/01(القانون رقم. 5

  المقابالت الشفوية. ه
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تأثير األزمة المالية العالمية على الصادرات الخدمية العالمية:)01(ملحق رقم ال  

 

Source: organisation  mondiale du commerce, statistique du commerce international, 2010,p117. 

 

 

 

 

  

 

 



                                                  

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة                                                                      المالحق  

  2009-1990تطور الصادرات الخدمية العالمية حسب القطاعات والمناطق :)02(الملحق رقم

Variation annuelle en pourcentage) 
  Monde    Amérique 

du Nord    
Amérique 
du Sud et 
centrale 

Europe CEI  Afrique                                                                          Moyen-
Orient                                                                    

Asie    

         Services commerciaux                 

1990-95 8 8 9 - - ... ... ... 

1995-00 5 7 6 ... ... ... ... 4 

2000-09 9 6 9 10 16 ... ... 11 

2007 20 15 18 21 27 18 ... 22 

2008 13 9 16 12 28 16 ... 16 

2009 -12 -9 -8 -14 -17 -9 -4 -12 

Services de transport                 

1990-95 6 4 7 - - ... ... 11 

1995-00 3 3 1 3 ... ... ... 3 

2000-09 8 4 8 9 13 ... ... 8 

2007 20 12 16 21 20 12 9 24 

2008 17 16 20 16 26 19 17 18 

2009 -23 -21 -18 -22 -17 -14 -20 -26 

Voyages                 

1990-95 9 7 10 - - 8 ... ... 

1995-00 3 6 7 2 ... 6 ... 2 

2000-09 7 2 6 7 15 12 ... 10 

2007 15 11 12 14 27 17 21 20 

2008 10 11 9 9 23 9 16 13 

2009 -9 -11 -6 -13 -22 -5 2 -3 

Autres services commerciaux                 

1990-95 10 12 10 - - ... ... 16 

1995-00 7 11 9 ... ... ... ... 6 

2000-09 12 8 13 12 23 ... ... 13 

2007 23 18 27 24 36 30 ... 22 

2008 12 7 21 13 34 29 ... 16 

2009 -9 -5 -4 -11 -15 -11 0 -8 

Source: organisation  mondiale du commerce, statistique du commerce international, 2010,p10. 

  



                                                  

 

 –دراسة حالة اجلزائر  –التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة                                                                      المالحق  

  .2008حصيلة الصادرات والواردات العالمية من الخدمات حسب القطاعات لسنة  :)03(الملحق رقم

(En milliards de dollars et en pourcentage)  
  Valeur Part 

                

  2008   2000 2005 2006 2007 2008 

        Exportations               

Total des services commerciaux 3780   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Services de transport 890    23,5  23,2  22,7  22,8  23,6  

Voyages 950    32,0  27,6  26,7  25,6  25,2  

Autres services commerciaux 1935   44,6  49,2  50,6  51,6  51,2  

Importations               

Total des services commerciaux 3490   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Services de transport 1045    28,7  29,0  29,0  29,0  29,9  

Voyages 850    29,6  26,9  25,9  25,1  24,4  

Autres services commerciaux 1595   41,7  44,1  45,1  45,9  45,7  

        
Source: organisation  mondiale du commerce, statistique du commerce international, 2009,p13. 

 

 2009حصيلة الصادرات والواردات العالمية من الخدمات حسب القطاعات لسنة  ):04(الملحق رقم

(En milliards de dollars et en pourcentage) 
  Valeur Part 

                

  2009   2000 2005 2007 2008 2009 

        Exportations               

Total des services commerciaux 3350   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Services de transport 700    23,4  23,3  22,9  23,7  20,9  

Voyages 870    32,1  27,7  25,7  25,1  26,0  

Autres services commerciaux 1780   44,5  49,0  51,4  51,1  53,1  

Importations               

Total des services commerciaux 3145   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Services de transport 835    28,7  29,1  29,0  30,0  26,6  

Voyages 790    29,8  27,1  25,6  24,4  25,1  

Autres services commerciaux 1520   41,5    43,8  45,4  45,5  48,3  

Source: organisation  mondiale du commerce, statistique du commerce international, 2009,p10.  
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  .2009أهم الدول السياحية في العالم من حيث اإليرادات والنفقات السياحية لسنة  ):05(الملحق رقم 
 

 Valeur Part Variation annuelle en pourcentage 

          
 2009  2000 2009  2000-09 2007 2008 2009 

          Exportateurs          
Union européenne (27) 341,4  42,0 39,2  6 14 8 -13 

Exportations extra-UE (27) 95,4  
... 10,9  

... 15 6 -14 
États-Unis 120,3  20,6 13,8  2 12 13 -11 
Chine 39,7  3,4 4,6  10 10 10 -3 
Australie 25,9  2,0 3,0  12 26 12 3 
Turquie 21,3  1,6 2,4  12 10 19 -3 
Macao, Chine 17,9  0,6 2,1  22 38 28 7 
Hong Kong, Chine 16,4  1,2 1,9  12 18 11 7 
Thaïlande 15,9  1,6 1,8  9 24 9 -12 
Malaisie 15,4  1,1 1,8  13 35 9 1 
Suisse 14,0  1,4 1,6  9 13 19 -3 
Canada 13,7  2,3 1,6  3 7 1 -13 
Mexique 11,3  1,7 1,3  3 6 3 -15 
Égypte 10,8  0,9 1,2  11 23 18 -2 
Inde 10,6  0,7 1,2  13 24 10 -10 
Japon 10,3  0,9 1,2  10 10 17 -5 

Total 15 économies ci-dessus 685,0  82,0 78,6  - - - - 

Importateurs          
Union européenne (27) 334,2  45,3 42,3  6 15 9 -15 

Importations extra-UE (27) 120,5  
... 15,3  

... 17 8 -14 
États-Unis 79,1  15,4 10,0  2 6 5 -8 
Chine 43,7  3,0 5,5  14 22 21 21 
Japon 25,2  

... 3,2  
... -1 ... 6 

Canada 24,2  2,9 3,1  8 20 10 -11 
Russie, Fédération de 20,8  2,0 2,6  10 17 12 -13 
Arabie saoudite 18,8  

... 2,4  
... 55 -25 24 

Australie 18,2  1,5 2,3  12 27 26 -3 
Hong Kong, Chine 16,0  2,9 2,0  3 7 7 -1 
Singapour 15,8  1,0 2,0  15 18 15 4 
Corée, République de 13,3  1,6 1,7  7 17 -13 -30 
Norvège 12,3  1,1 1,6  11 21 13 -23 
Brésil 10,9  0,9 1,4  12 42 34 -1 
Suisse 10,9  1,2 1,4  8 9 8 -1 
Émirats arabes unis 10,3  0,7 1,3  15 28 18 -22 

Total 15 économies ci-dessus 655,0  85,2 82,8  - - - - 

Source: organisation  mondiale du commerce, statistique du commerce international, 2009,p11.  
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  1999-1990تطور عدد األسرة في المؤسسات الفندقية للجزائر خالل الفترة):06(الملحق رقم

  

Source: Office national des statistiques et ministère du tourisme et du l’artisanat.2000. 

www.ons.dz 

  

  <Nord-Est>شرق – شمال السياحي القطب موقع ):07(الملحق رقم

  

Source : SDAT2025, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot) , livre 03,p10. 

 

http://www.ons.dz/
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 <Nord-Centre> وسط شمال الممتاز حيالسيا القطبموقع ): 08(الملحق رقم

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot) , livre 03,p27.  

  

  <Nord- Ouest> غرب - شمال الممتاز السياحي القطب ):09(الملحق رقم

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot) , livre 03, p63.  
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  <Sud-Est>) الواحات( شرق -جنوب الممتاز السياحي القطب ):10(الملحق رقم

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot), livre 03, p81  

  

  <Sud-Ouest>) قورارة توات( غرب -جنوب الممتاز السياحي القطب ):11(الملحق رقم 

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot), livre 03, p92. 
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  )األهقار(  الكبير الجنوب الممتاز السياحي القطب ):12(الملحق رقم 

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot), livre 03, p11  

  )الطاسيلي(الكبير نوبالج الممتاز السياحي القطب ):13(الملحق رقم 

  

Source : SDAT2005, Les sept pôles touristiques d’excellence (pot), livre 03, p103.  
  

  



 

 

                                                             -دراسة حالة اجلزائر  –التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة                                      ملخص                                   

 

 

 

 

  ملخـص

أصبحت السياحة من أهم القطاعات االقتصادية توفريا للنقد األجنيب ومناصب الشغل يف الكثري من دول العامل، حيث 
اعتبارا من العقود الثالثة املاضية، وقد استطاعت بعض الدول النامية أن تستفيد بشكل متزايد حققت السياحة الدولية منوا متسارعا 

من النمو السياحي العاملي، إال أن النصيب األكرب من احلركة واإليرادات السياحية العاملية استحوذت عليها الدول املتقدمة اليت أعطت 
اإلمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها إال  وم بتسويق منتجها السياحي، اجلزائر ورغمأمهية كبرية لتنمية قطاع السياحة وعرفت كيف تق

ا مل تويل أمهية لتنمية القطاع السياحي من االستقالل ومل تنتهج أية إسرتاتيجية تسويقية واضحة للتعريف باإلمكانيات السياحية  ذأ
ية، ولكن توجه اجلزائر حنو تنمية قطاعات اقتصادية خارج احملروقات باعتباره اليت تتوفر عليها وأخذ نصيبها من احلركة السياحية العامل

مورد ناضب جعلها تعمل على وضع إسرتاتيجية وطنية طويلة األجل للنهوض بالقطاع السياحي، حيث أعطت أمهية كبرية لتسويق 
اورة ذات السبق يف العمل السياحي، ويبقى أهم الوجهة اجلزائرية يف اخلارج يف ظل منافسة شديدة من طرف الوجهات السياحية ا

  .شيء هو االلتزام بتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية التسويقية من أجل حتقيق األهداف املسطرة

 
 
 
 
 
 

abstract 

Tourism has become the most important economic sectors in order to save foreign exchange and 
jobs in many countries of the world, where the international tourism achieved rapidly a grew from the 
three decades ago. Some developing countries has been able to benefit increasingly from the growth of 
international tourism, although the largest share of traffic and revenue of international tourist acquired by 
the developed countries which have given a great importance to the development of the tourism sector 
and knew how to market their product in tourism. Algeria, despite the tourism capacities that are available 
to them but they did not give importance to the development of the tourism sector since the independence, 
which was not pursuing any marketing strategy and clear definition of tourism capacities that are 
available to them and take share of the tourism world, but Algeria was going towards the development of 
economic sectors outside the fuel and to make them work to develop a national strategy of long-term for 
the advancement of the tourism sector, which gave a great importance to the marketing of Algerian 
destination in light of stiff competition by the nearby tourist destinations that had a head start work in 
tourism, and remains the most important thing is the commitment to implement this marketing strategy to 
achieve the goals. 

 


