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  ن الرحيماهللا الرحمبسم 
  

  
روا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ـأفلم يسي "    

  .10 سورة محمد ، اآلية"             دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثالها 

  
في مناكبها وكلوا من  فامشوا ذي جعل لكم األرض ذلوالـو اله"    

  .15سورة الملك ، اآلية                                             "  رزقه وإليه النشور

  

ون الراكعون الساجدون ـدون السائحـدون الحامـون العابـالتائب"    

اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهللا وبشـر  

  .112سورة التوبة ، اآلية                                "المؤمنين  

  

  

  .دق اهللا العظيم ص
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 ...ولئن شكرتم ألزيدنكم 

 
  .اللهم لك الشكر فزدني علما ، اللهم أسألك علما نافعا وعمال متقبال ورزقا غير منقطع      

.اللهم أشكرك على أن وفقتني إلنجاز هذا العمل ، وأسألك التوفيق  

.ليم حكيـم اللهـم نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا إنك ع  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من علمني وساعدني على هذا العمل من قريب أو بعيد وأخص 

.عزالدين بن تركي ، الذي تشرفت بإشرافه على مذكرتي : ور ـر الدكتـبالذك  

السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم  الشكر ممدود إلى

.القيمة   

ا أشكر كل األساتذة الكرام وإدارة كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير بجامعة كم

.قسنطينة على صبرهم علينا خالل فترة الدراسة   
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 المقدمة العامة                                                                                        عرض اإلشكالية ومنهجية البحث

 أ 

  
  ة ــقدمامل

تلعب السياحة دورا هاما في إقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا وإهتماما           

عاليا من طرف الحكومات التي أخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يسهم في 

هر األثر اإلقتصادي للسياحة في ية وتحسين الهيكل اإلقتصادي ، ويظالتنمية اإلقتصاد

لالزمة للتنمية بتوفير أكبر انبي مما يعطي الدفعة رادات السياحية من النقد األجإليزيادة ا

إقامتهم على مختلف الخدمات  قدر من العمالت األجنبية التي ينفقها السياح خالل مدة

ع السياحية ، وال تقتصر الفائدة التي تعود على اإلقتصاد القومي من النشاط السياحي والسل

اق السياحي اإلستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغدي الجاري بل أن اإلنف

  .وخدمات طاع السياحة بما يحتاج إليه من سلعق

بالتطور الهائل  ارت السياحة سيما في العقدين األخيرين الذين تميزوهكذا فقد تطو        

ـ    افس في وسائل النقل و المواصالت واإلتصاالت وأصبحت السياحة مـورد حقيقـي ين

ى البطالـة  البترول في كثير من الدول من حيث المساهمة في الدخل القومي والقضاء عل

العاملين في شركات السياحة والفنادق والمحال السياحية  خاللوتوفير مناصب الشغل من 

والمرشدين السياحيين بل أن النشاط السياحي يـؤثر فـي قطاعـات أخـرى كالزراعـة      

لبناء ، فلم تعد السياحة تقتصر على السفر والتنقل من مكـان  والصناعات الغدائية وقطاع ا

إلى آخر دون أي حساب إقتصادي ، فالسياحة التي هي ظاهرة إجتماعية وإنسانية عرفهـا  

اإلنسان مند أن وجد على سطح األرض أصبح لها دور إقتصادي مهم مما أهلها إلـى أن  

دراسات وأبحـاث حـول هـذا    تكون مجاال للدراسة من طرف علماء اإلقتصاد فأجريت 

الجوانب سـيما   وعالمية تعنى بالسياحة من كل سست منظمات محلية وإقليمية المفهوم وأ

                              . التنظيم واإلحصاء والبحث في أدبيات السياحة في مختلف دول  العالم

و اإلقتصادي أعتنت الدول مالسياحة في زيادة النونتيجة للدور الذي تلعبه         

من خالل تهيئة الجو المناسب لذلك من هياكل أساسية  تطورة بتنمية النشاط السياحي الم

  يدة فضال مريكا وإسبانيا ودول عدوأ خصصة وأكاديمية ففرنساودراسات علمية مت
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من صنع  اتستغالل المقومات السياحية المتوفرة لديها زادت على ذلك مقومعلى إ

  .السياحي  تب األولى في عدد السياح والــدخلالمرا اإلنسان مما جعلها تتبوأ

 ي بل يكاد دول العام الثالث وإن إستغلت هذا القطاع إلى حد ما لكنه غير كاف       

هار ، حمامات ، جبال  ، أن( بيعية التي تزخر بهالطينعدم في دول عديدة رغم المقومات ا

وهو ما يحتم عليها إعطاء اإلهتمام لهذا القطاع و إعتباره بديال عن ) إلخ... صحاري

ات ذات ـأن تعمل عل تطوير وتحسين مستوى الخدم الثالث المحروقات وعلى دول العالم

، الخدمات  وسائل اإلتصال المواصالت ، المياه ، الكهرياء ، الصلة بالسياحة من طرق

نه أن يسهم في زيادة الجدب السياحي وجعل السائح في راحة الصحية ، وكل ما من شأ

فا بكل رة الوطن وجعله ملكا وأمواله هدتامة بداية من التفكير في السياحة إلى غاية مغاد

  .نبل وفناء في الخدمة 

ر بمقومات سياحية طبيعية هائلة واحدة من دول العالم الثالث التي تزخالجزائر          

من كل أصقاع العام فهي تتوفر على البحر ، الصحراء ،  حيفترض أن تجعلها قبلة للسيا

فيها تكاد تكون منعدمة ونصيب الجزائر من  ير أن السياحة، غ إلخ ... الجبال ، السهول ،

د نشاط ترفيهي السياحة الدولية بعيدا عما يفترض أن يكون عليه ، فالسياحة لم تعد مجر

عة تصديرية بمعنى الكلمة تلعب دور كل والشرب واللهو ، بل أصبحت صنالإلنسان لأل

مهم في عملية التنمية اإلقتصادية ، لهذا وجب العمل على تطويرها واإلعتماد عليها كبديل 

للبترول من خالل إعتماد القطاع السياحي كقطاع حيوي يسير بطرق علمية وتقنيات 

  .حديثة

التسويق هذا المفهوم الذي أكتسح كل المجاالت البد أن يكون كذلك في القطاع      

، فالتسويق السياحي ) السائح( السياحي من خالل العمل على إيصال الفكرة إلى المستهلك

شاف يساهم بصورة فعالة في تدفق السواح إلى بلد ما وتنمينه سياحيا من خالل إكت الفعال

كاديمية ودراسة مدا على الدراسات العلمية األى السائح معتفع لدالحاجات والرغبات والدوا

تطور السياحة في الدول المتقدمة مرده ف ومختلف تقنيات التسويق ،  السوق السياحي ،

ق في أدائها مما أهلها ـــى نظريات وأدبيات التسويلعتماد المؤسسات السياحية هناك عإ

ة ــب الدول الناميــ، على خالف ذلك أغلال السياحي ــإلى أن تكون رائدة في المج
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كن لها نصيب من السياحة العالمية رغم المقومات السياحية المتوفرة والجزائر منها لم ي

لديها وستبقى كذلك طالما لم تعتمد على التسويق السياحي ، إنطالقا مما سبق أردنا أن 

  :نتطرق إلى اإلشكالية التالية 

  :إشكالية البحث  -أوال

ي مدى يمكن للتسويق أن يكون له األثر الفاعل على النشاط السياحي إلى أ 

  .بالجزائر ؟ 

  :ة ـا التساؤالت التاليـتتفرع عنه ـــه ة هاتـاإلشكالية الرئيسي

o احة ؟ي السيـماهــ. 

o ماهو واقع السيـاحة في الجزائر ؟.  

o  ؟وما دوره في التنمية السياحية ما المقصود بالتسويق السياحي. 

o  تأثير نشاط الديوان الوطني للسياحة في تسويق السياحة الجزائرية ؟ ما مدى.  

  :فرضيـات البحث: ثانيا

 :تبعا لعرض اإلشكالية السابقة يمكن أن نفترض مايلـــي

o  للتسويق أثر إيجابي على النشاط السياحي يفتـرض أن. 

o  القطاع السياحي في الجزائر ليس في مستوى اإلمكانيات والتطلعات. 

o   تبني المفهوم التسويقي في قطاع السياحة ال يمكنه أن يكون إال مساعدا على

 .تطوير هذا القطاع والنهوض به

  : أمهيــة البحـث  - ثالثا

تكمن أهمية هذه الدراسة في كون القطاع السياحي أصبح بديال إقتصاديا من شأنه         

لصعبة ويد عاملة وقضـاء علـى   المساهمة في الدخل الوطني من خالل إيرادات بالعملة ا

قطـاع  توليها الدولة الجزائرية لتنميـة   البطالة وتبرز كذلك من خالل العناية الكبيرة التي

السياحة ومحاولة إستغالل ما تتميز به من جذب سياحي هائل ، فالجزائر من حقها بل من 

كاديمية فـي  واجبها العمل على إستقطاب السياح ومنه تبرز أهمية مثل هذه الدراسات األ

ا ، كما تبرز أهمية بحثنا السياحي من خالل تراكمها وتكامله المساعدة على تطوير القطاع

  . تشريح القطاع السياحي في الجزائر في تمكيننا
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  :أهداف البحـــث  - رابعا

  .إظهار تزايد أهمية السياحة في اإلقتصاد العالمي  •

تعاني منها السياحة نتيجة  تحليل العرض السياحي في الجزائر والمشاكل التي •

 .غياب التسويق السياحي 

 .السياحي في تطوير النشاط السياحي  قإبراز أهمية التسوي •

 .محاولة معرفة األسباب الحقيقية لضعف األداء السياحي الجزائري  •

تسليط الضوء على المشاريع السياحية الجديدة في الجزائر ومقارنتها بالدول  •

 .المجاورة 

 .اإلستراتيجية األكثر مالئمة للسياحة الجزائرية التعرف على  •

  .إقتراح الحلول المناسبة لتطوير النشاط السياحي في الجزائر •

  : أسباب ودوافع إختيار هذا املوضوع  -  خامسا

  :فيما يلي  أهمهاهناك عدة أسباب جعلتنا نتناول هذا الموضوع نوجز 

 .وبكراقلة األبحاث في هذا المجال مما يجعل البحث خصبا  •

اإلهتمام المتزايد للدولة بالمجال السياحي لما له من دور فعال في التنمية  •

 .إلخ ... اإلقتصادية ، اإلجتماعية ، الثقافية 

 .بقاء القطاع السياحي متخلفا عن دول الجوار  •

سبب ذاتي هو محاولتنا تشريح القطاع السياحي في الجزائر المتخلف عن دول  •

 .الجذب السياحي مجاورة رغم توفر عوامل 

 .محاولة متواضعة منا للمساهمة في إختراق هذا القطاع والمساهمة في تطويره  •

إعتقادنا أن ضعف األداء السياحي في المؤسسات السياحية الجزائرية مرده إلى  •

  .ي فعالـغياب نظام تسويق
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  :ث ـة البحـمنهجي – سادسا

عته تم اإلعتماد على المنهج اطة بالموضوع ونظرا لطبييـقصد اإلح             

على توضيح المفاهيم المتعلقة  االوصفي الذي نعتبره مناسب لطبيعة الموضوع حيث عملن

الل إبراز بعض اإلحصاءات ـي من خـبالسياحة ، التسويق السياحي ، والمنهج التحليل

ية بالديوان اد على الجداول والرسوم البيانية ، كما كانت لنا دراسة ميدانـوتحليلها باإلعتم

  .ي ـة في الجزء التطبيقــالوطني للسياح

  : صعوبات البحث  -سابعا

ال يخلو أي بحث من صعوبـات تكون قوى معيقة في طريق الباحث ، فقد          

  :نا عدة صعوبات أثناء القيام بهذا العمل نذكر منها تصادف

بالقطاع السياحي قلة المراجع المختصة في هذا الميدان وبالخصوص ما تعلق منها  •

  .في الجزائر

نقص وتأخر اإلحصائيات الخاصة بالسياحة في الجزائر بحيث أنها غير محينة مما  •

 .جعلنا أحيانا نقدم إحصائيات قديمة نوعا ما 

قلة أو إنعدام المعلومات لدى مديريات السياحة على المستوى المحلي وصعوبة  •

  . الحصول عليها من الوزارة المكلفة بالسياحة 

  :  البحث هيكل -ثامنا

  :لإللمام بكل جونب هذا الموضوع تم تقسيم البحث إلى       

  " عرض اإلشكالية ومنهجية البحث"  المقدمة العامة 

  :خصصنا لكـل فصل مقدمة وخاتمة خاصة به وهي كما يلي اثالث فصول أخرى كم  

نعالج فيـه   األولحث ثالث مبا ى، مقسم إل اإلقتصاد السياحي إلى  مدخل :الفصل األول 

عموميات حول لعرض  ناهث الثاني خصصـل نشاتها ، والمبحـة السياحة ومراحـماهي

ث األخير مـن الفصـل األول إلـى    ـفي المبح ، فيما نتطرق  تسويق الخدمات السياحية

  . السوق السياحي باعتباره عصب القطاع السياحي
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دوره إلى ثالث مباحث ، تطرقنا في تسويق الخدمات السياحية ، مقسـم ب :الفصل الثاني 

فيه  تناولنا، المبحث الثاني   أهمية السياحة ومكانتها على المستوى العالمياألول منها إلى 

المبحث   ، و آفاق تسويق المنتج السياحي الجزائري في ظل التنمية السياحية المستدامة

  .ا في تنمية السياحةاإلستراتيجية التسويقية ودوره بعنوان  لـاألخير من هذا الفص

،  اإلستراتيجية الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطني للسياحة فيها :الفصل الثالث 

األول واقع القطاع السياحي في الجزائر ، وفي المبحث الثاني السياسة نقدم في مبحثـه 

دور الديوان  وفي المبحث األخير نتطرق إلى تقييم)  2025 آفاق( الوطنية لترقية السياحة 

  .الوطني للسياحة في ترقية السياحة الجزائرية 
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  .اإلقتصاد السياحيمدخــل إلـى : الفصل األول 

لقد أصبحت صناعة السياحة في عصر العولمة من أهم الصناعات التي تهتم بها                

كل دول العالم سواءا المتقدمة أو الدول النامية ، وخير دليل على ذلك اإلحصائيات السياحية 

العالمي ، وتعتبر الدول المتقدمة مثل الواليات وضح أهمية السياحة بالنسبة لإلقتصاد تالتي 

أن السياحة من أهم ضرورات  -سيما الغربية منها-المتحدة األمريكية وأغلب دول أوروبا 

الحياة المعاصرة ، فقد أصبحت شعوب هذه الدول ترى أن السياحة جزء ال يتجزأ من الثقافة 

، وأنها أحسن السبل لكي يصل اإلنسان  والبنيان الفكري واإلرتقاء الحسي والوجداني لإلنسان

في عمله إلى التفوق واإلبداع ، ألن فترات الراحة والترويح عن النفس بعيدا عن بيئة العمل 

                        .ة ـضرورة من ضرورات رفع اإلنتاجية والمردودي

بتها للتغيرات تطوير السياحة يمر حتما عبر تحسين الخدمات السياحية ومواك              

ح أسواق جديدة إلى جانب األسواق السياحية التقليدية من العالم ،فضال على فت اإلقتصادية في

  .أجل إستمرار العطاء السياحي  

هذا اإلهتمام بالسياحة جعلها تتطور تطورا هائال خالل السنوات األخيرة                  

بل أصبح هناك متخصصون في دراسة هذا مما جعلها محل العديد من الدراسات واألبحاث 

القطاع بمفرده يعملون على توضيح وتبيان مفهومه وسبل تطويره وتحسين تقديم الخدمات 

هوم قسمنا الفصل إلى ثالث ذا المفــوقصد التطرق له السياحية وخلق األسواق السياحية 

  :مباحث وهي 

  .  اـل نشأتهـة ومراحــة السياحـماهي: المبحث األول 

     .عموميات حول تسويق الخدمات السياحية :  الثاني لمبحث ا

  .السوق السيــاحي : المبحث الثالث  
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  ا ـل نشأـاحة ومراحـماهيـة السي: املبحث األول 

لم تعد السياحة خيار وجب تفضيله على خيارات أخرى ، بل أصبحت ضرورة              

فالسياحة التـي  مام بكل المفاهيم المتعلقة بها لبعد اإلوجب اإلهتمام بها والعمل على تطويرها 

أصبحت  إلـى آخـر قصد الترويـح عن النفس ، انـن مكـان مـكانت تعني تنقل اإلنس

ساهمتها في القضـاء علـى   ـتساهم في الناتج الوطني وجلب العملة الصعبة ، فضال على م

تبرز بكل دقـة حجم   -ق إليها الحقا التي نتطر –فأرقام المنظمة العالمية للسياحة البطالة ، 

السياحة العالمية ، وعليه فال غرابة أن تصبح السياحة محل دراسة وشرح لمراحل تطورهـا  

  .وهو ما نتطرق إليه في هذا المبحث وتعاريفها المختلفة 

  :السيـاحة  تعاريف: ب األول ـاملطل

د إعطاء تعريف موحد لمصطلح لقد بدل فقهاء اإلقتصاد جهودا مضنية قص                 

السياحة ، غير أن ذلك يبقى من الصعوبة بمكان طالما هناك وجهات نظر مختلفة للسياحة ، 

جعلنا  افالنظر إليها من وجهة إقتصادية يختلف عن النظر إليها من زاوية إجتماعية وهو م

  :نتطرق إلى مجموعة من التعاريف التي أطلقت على السياحة 

بأنها ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق عن " السياحة  1905لر سنة عرف جوير فروي •

الحاجة المتزايدة إلى الراحة وتغيير الهواء وإلى مولد لإلحساس بجمال الطبيعة ونمو 

هذا اإلحساس والشعور بالبهجة والمتعة واإلقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة 

اعات ـتلفة من الجموأيضا نمو اإلتصاالت وخاصة بين الشعوب وأوساط مخ

اإلنسانية وهي اإلتصاالت التي كانت ثمرة إتساع نطاق التجارة والصناعة سواءا 

  1" ة أو صغيرة وثمرة تقدم وسائل النقلـأكانت كبيرة ، متوسط

وعرفها العالم السويسري هونزيميز رئيس الجمعية الدوليـة لخبراء السياحة العالميين  •

 هر التي تترتب على سفر وإقامة مؤقتة لشخص أجنبي بأنها مجموع العالقات والظوا" 

  

                                                   
  .108ص  1988،  1الكتاب ، القاهرة ، طأحمد الجالد ، التخطيط السياحي والبيئي بين النظرية والتطبيق ، عالم  -  1
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في مكان ما بحيث ال يتحول إلى إقامة دائمة وال ترتبط بنشاط يحقق ربحا للشخص 

 1 "األجنبي 

مجموع الظواهر " أما السياحة من وجهة نظر اإلقتصادي النمساوي شولرين فهي  •

لى منطقة ما أو دولة ما ذات الطابع اإلقتصادي التي تترتب على وصول المسافرين إ

 .2 "ورحيلهم عنها وهي الظواهر التي ترتبط بالتبعية 

 فر الدولي المنعقد بروما سنةسوعرفت من طرف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة وال •

السياحة ظاهرة إجتماعية وإنسانية تقوم على إنتقال الفرد من مكان " كما يلي  1963

ساعة وال تزيد عن  24ترة زمنية مؤقتة ال تقل عن إقامته الدائم إلى مكان آخر خالل ف

شهرا بهدف السياحة الترفيهية ، أو العالجية أو التاريخية أو أي نوع آخر من  12

 . 3" أنواع السياحة 

السياحة حسب تعريف جون ميشو وهو مسؤول في المجلس األعلى للسياحة الفرنسي  •

تنقالت خاصة بها خارج مكان نشاط يحتوي على عمليتي إنتاج وإستهالك تحتم "هي

اإلقامة األصلي ليلة على األقل حيث يكون السبب هو التسلية ، التداوي ، إجتماعات ، 

 . 4" إلخ ... زيارة المقدسات الدينية ، التجمعات الرياضية 

حركة األشخاص الذين يبتعدون مؤقتا عن مقر إقامتهم " وعرفها مرجنروت بأنها  •

ما كانوا يستخدمون اإلمكانيات اإلقتصادية و الثقافية لإلقامة في مكان آخر طال

  . 5"مرضيين بذلك مطالب الحياة أو الثقافة ، أو الرغبات الشخصية أيا كان نوعها 

للكاتبين السويسريين " النظرية العامة للسياحة " كتاب بعنوان  1946كما ظهر سنة  •

ريف السياحة يشتمل على هنزكر وكرافت اللذان بدال مجهودات كبيرة للوصول إلى تع

 ة ـر مادية التي تنبثق عن حقيقة اإلقامـة والغييـالروابط والظواهر والعالقات الماد

  
                                                   

  .14، ص  2006دور البنوك في تمويل المشاريع السياحية ، رسالة ماجيستر ، جامعة قسنطينة ،  ،سعاد صديقي  -  1
  .14سعاد صديقي ، مرجع سابق ، ص  -  2
   يث ، األسكندرية ، بدون سنة نشر ، محي محمد مسعد ، اإلطار القانوني للنشاط السياحي والفندقي ، المكتب العربي الحد -  3

  .62، 61ص        
  .18، ص  1991جغرافية السياحة ، دار المعرفة الجامعية ، األسكندرية ، ،محمد مرسي الحريري  -  4

  .34ص  2006، دار الفكر الجامعي ، األسكندرية ، 1أحمد فوزي ملوخية ، مدخل إلى علم السياحة، ط 5 - 
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المجموع الكلي للعالقات والظاهر الطبيعية التي " المؤقتة للسائحين وقاال أن السياحة هي 

ئمة أو ممارسة تنتج عن إقامة السائحين طالما أن هذه اإلقامة ال تؤدي على اإلقامة الدا

 1 "أي نوع من العمل سواءا كان دائما أو مؤقتا 

اهر واألحداث والعالقات الناتجة عن سفر وكما عرفت السياحة على أنها مجموع الظ •

وإقامة غير أصحاب البلد والتي ال يكون لها أي إرتباط بأي نشاط ربحي أو نية في 

 . 2" مقر اإلقامة وتعود إليه اإلقامة الدائمة بحيث تكون حركة تبدأ من الوطن أو 

ه من األعمال التي يزاولها وعليه السياحة نشاط يقوم به اإلنسان بغية الترويح عن نفس •

الفرد أو مجموعة من األفراد بغرض اإلنتقال من  ابأنها حركة يؤديه" عرفت كذلك 

مكان إلى آخر ألسباب إجتماعية أو للترفيه أو لقضاء اإلجازات أو لحضور 

رات والمهرجانات أو العالج ، وليس بغرض العمل أو اإلقامة الدائمة وال المؤتم

ل في السياحة  الهجرة من بلد إلى بلد آخر بصفة نهائية أو العمل المؤقت وال ـيدخ

  .3"يـالدبلوماس   أعضاء السلك 

وهناك من عرفها على أنها صناعة القرن العشرين ، أوالصناعة المتداخلة والمركبة ،  •

ة بدون مداخن ، غداء الروح أو بترول القرن ـناعة المتكاملة ، الصناعأو الص

وتعد السياحة عامال مساعدا لإلتصال الثقافي والحضاري بين  ،  4الواحد والعشرون 

الشعوب وتمثل أيضا رافدا من روافد الطلب على العمل في مختلف القطاعات سيما 

   .الخدماتية منها 

ب اإلشارة إليها قصد وردت مرتبطة بتعريف السياحة وج اتوهناك مصطلح            

  :اإللمام بتعريف السياحة بكل جوانبه وأهمها ما يلي 

  

  

  
                                                   

  .36، ص المرجع السابق  1 - 
  .18، ص  2003عمان ،  ،دار وائل  ، 2خالد مقابلة ، فن الداللة السياحية ، ط -  2
  .33، ص 1999، المؤسسة الجامعية ، عمان ،  1مصطفى عبد القادر ، دور اإلعالن في التسويق السياحي ، ط  -  3
  .22، ص  2007 ، 1خالد آواش ، السياحة ، دار التنوير للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط -  4
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o السائــح : 

وهو الشخص الذي يسافر خارج محل إقامته األصلي أو اإلعتباري ألي                

يه السائح سبب غير الكسب المادي سواءا كان داخل البلد الذي يعيش فيه ويصطلح عل

                     .1 )بيـالسائح األجن( الداخلي أو في خارج بلده 

زائر ترك بالده ليستمتع بالراحة واالستجمام لقضاء " ويعرف السائح كذلك على أنه   

إلى الدعاية واإلعالم  اإجازته بهدوء وطمأنينية في البلد الذي أختاره بعد دراسة أستند فيه

                                                        .2 واإلعالن السياحي

احة واإلستجمام فالسائح إذا هو الشخص الذي يقصد مكان معين قاصدا الر              

مؤتمر أو رحلة علمية أو زيارة أماكن أثرية أو مشاهدة مباريات أو المشاركة في  

ن وال يعتبر سائحا رجال القوات رياضية سواءا أكان ذلك داخل وطنه أو خارج الوط

المسلحة األجنبية في بلد ما والعاملون المؤقتون وأطقم الطائرات ، أعضاء الهيئات 

  .الديبلوماسية وكذا المهاجرين بصفة نهائية لبلد ما 

o   الزائــــر أو المتنزه : 

ح ، قصد تفريقها عن السائ يهامن بين المصطلحات التي يجب التعرف عل              

مصطلح الزائر والذي يطلق على الشخص الذي من الناحية العملية هو في مقام السائح 

ساعة فال يمكن إعتباره سائحا وإنما يصطلح عليه زائرا  24إال أن وقت سفره يقل عن 

 .كما يصطلح عليه كذلك متنزه 

o  اإلستجمام : 

لمتعة والراحة النفسية يعد اإلستجمام أحد أشكال قضاء أوقات الفراغ با              

جزءا هاما من دواع السياحة  مرادف للترويح عن النفس ويشكل والجسدية وهو مصطلح

تمثل ثالثة أرباع " سياحة اإلستجمام " حيث تشير بعض الدراسات أن السياحة الترويحية 

        . 3من حركة السياحة العالمية )  4/3(

                                                   
  .25، ص  2007، دار كنوز المعرفة ، عمان ،  1أحمد محمود مقابلة ، صناعة السياحة ، ط  1 - 

  .36مصطفى عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  - 2 
  .13، ص  2/07أديب ابراهيم ، تقويم كفاءة التسويق السياحي ، مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، العدد  -   3
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o  السائح الدولــي : 

زائر مؤقت يعبر حدود بالده األصلي أو محل إقامته الدائم بهدف قضاء  وهو              

أوقات الفراغ والمتعة والسرور أو لقاء األهل واالصدقاء لفترة أكثرها عاما واحدا وأقلها 

  ساعة وال يقوم خالل هذه الفترة بعمل يعود بعائد مادي أو إقامة دائمة  24

دولة صناعية في العالم تمثل حوالي  17ت أن وهناك دراسات حول السياحة العالمية بين

وال  3/2بالمائة من الحركة السياحية العالمية ، تستحود منها دول أوربا على حوالي  80

  .1 بالمائة من السياحة العالمية 10تزيد حصة الدول النامية على 

o  السائح المحلــي :  

ر مكان إقامته المعتاد ويقيم وهو الشخص الذي يسافر داخل بلده لمكان غي               

فيه ، شريطة أن ال ينوي اإلقامة الدائمة في المكان المزار وال يمارس نشاط ربحي لمدة 

ميل داخل  25ساعة وال تزيد عن ستة أشهر ويقطع مسافة ال تقل عن  24 ال تقل عن

  .وطنه 

o ر ـــالمساف : 

من دولة إلى أخرى ألسباب  هو الشخص الذي ينتقل من منطقة إلى أخرى أو             

  .2 ة مختلفة قد تكون سياحية أو غير سياحي

  :أنواع السياحة : املطلب الثــاين 

ا والتي هناك عدة أنواع من السياحة تتعدد بحسب معايير التقسيم المعتمد عليه                

  :يمكن تلخيصها في مايلي 

  

  

  

  

                                                   
  .19ص  ،مقابلة ، مرجع سابق  دخال  -  1
  .17سعاد صديقي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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  : تقسيم السياحة حسب العدد - 1

  :ة السياحة الفردي 1-1

شخص بمفرده وغالبا ما تكون غير منظمة أي  بها وهي السياحة التي يقوم             

  .عندما يقوم شخص واحد أو أسرة واحدة بالسفر خارج مكان إقامتهم

 : السياحة اجلماعية  1-2

ن عندما يسافر مجموعة من األشخاص مع بعضهم البعض مرتبطين وتكو                 

ونهم فريق لكرة القدم أو زمالء في العمل أو متمدرسين في مدرسة بروابط معينة مثل ك

ا النوع من السياحة غالبا ما يكون منظما من هذو ،واحدة أو هيئة طالبية أو نقابة عمالية

  .طرف هيئة ما تشرف على تسيير الرحلة السياحية 

              :  تقسيم السياحة وفقا ملعيار احلدود السياحية - 2

ويعتمد هدا التقسيم على حركة السائح فيما إدا كان داخل الوطن أو خارجه              

  : وهناك نوعين 

  : الداخلية أو احمللية ةالسياح  2-1

بأنها انتقال " وتتميز بسفر مواطني الدولة داخل حدود بالدهم ويمكن تعريفها             

ساعة وال تزيد  24تقل عن  المواطن من مكان إقامته المعتاد إلى مكان الزيارة لفترة ال

                                       .1 "أشهر ألي غرض من األغراض التكسب والهجرة 06عن 

وتشمل هده السياحة حركة السياح المواطنين من جنسية البلد داخل حدوده            

ينفق على السياحة الداخلية  أن مامنظمة السياحة العالمية على السياسية وتشير تقديرات 

  ة تشير إلى أن ـاك إحصائيـمن إجمالي اإلنفاق العالمي وهن % 80إلى  %70 يمثل ما بين

  

                                                   
  . 54.ص ،مصطفى عبد القادر ، مرجع سابق  -   1
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ويرجع هدا ،   1 حجم السياحة المحلية يعادل تسعة أضعاف حجم السياحة الخارجية

  : يالفرق إلى عدة أسباب نوجزها فيمـا يلـ

 .ة الداخلية مقارنة بالخارجية منها انخفاض تكاليف الرحالت السياحي •

 .تعقيدا من نظيرتها الخارجية  إجراءات الرحالت الداخلية أقل •

االجتماعي والثقافي تشجيع الحكومة للسياحة الداخلية ، حفاظا على التماسك  •

 .لمواطنيها

  : السياحة اخلارجية أو الدولية 2-2

أماكن سياحية خارج  ين يقصدونويطلق هدا المصطلح على السياح الذ           

صدر دخل مهم لعديد الدول مالدولية وغالبا ما تمثل  ةأوطانهم ويطلق عليها اسم السياح

السياحية في العالم من خالل مساهمتها في تحسين زيادة الموارد االقتصادية ويجد فيها 

عية السائح تغيرا في أمور عديدة كاللغة والعادات والتقاليد والنظم السياسية واالجتما

جراءات خاصة كضرورة إحضار جواز السفر وتأشيرة دخول ، وتتطلب إ واالقتصادية

  .ما وتصريف العملة وإجراءات أخرىوطن 

  : فترة اإلقامة ملعيارتقسيم السياحة وفقا  - 3
  : سياحة مومسية 3-1 

ي موسم معين من السنة يطلق عليه وسميت هكذا ألن الطلب السياحي يتحقق ف            

وسم الذروة السياحي حيث يتوجه السياح بأرقام كبيرة إلى المواقع السياحية  وتنقسم سم مإ

 : وهي  قسمينبدورها إلى 

 :السياحة الصيفية  1-1- 3

وتكون في فصل الصيف سيما شهري جويلية وأوت وتكون الشواطئ والغابات                 

  من السياحة العالمية وتعد دول  % 70الوجهة األساسية للسياح وتستحوذ السياحة الصيفية على 

  
                                                   

  .26 أحمد فوزي ملوخية ، مرجع سابق ، ص -  1
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فرنسا ، ايطاليا ، اسبانيا من أهم المواقع السياحية الصيفية ودالك نضرا للظروف المناخية 

  ت الفراغ في الصيف إذ أن أغلب شعوب العالم تأخذ عطلها في ـل وقـالمالئمة وتوفر عام

ا النوع ذيرافق ه ما افصل الصيف زيادة على طول ساعات النهار في فصل الصيف وغالب

  .من السياحة فوضى مرورية وحوادث مؤسفة نتيجة كثرة السياح وقلة انضباطهم 

  :  السياحـة الشتوية 1-2- 3

وتكون في فصل الشتاء سواء تعلق األمر بسياحة اإلستمتاع بدفء الشمس               

ريكية ، في المناطق الحارة في فصل الشتاء كوالية فلوريدا في الواليات المتحدة األم

جاميكا ، المكسيك ومناطق أخرى أو تعلق األمر باإلستمتاع بالمناطق الثلجية المشهورة 

سيما في سويسرا وايطاليا حيث تكون هده الدول قبلة  اوأهم منطقة جبال األلب بأوروب

لك أعياد الميالد ورأس لثلوج والجليد وغالبا ما يصادف ذللرياضيين للتزحلق على ا

  .السنة

   :امـأياحة ـسي 3-2

هذا النوع من السياحة عادة ما يستغرق أيام محدودة من يومين إلى أسبوع             

سياحة متنوعة وهي يقضيها السائح ضمن برنامج معد مسبقا أو تكون سياحة فردية 

وخدماتها مختلفة وقد تكون في عطلة نهاية األسبوع أو في المناسبات ، ويكون هذا النوع 

  . 1 ستمرا على مدار السنة من السياحة م

   :احة عابرة ـسي  3-3

إلى آخر  عن طريق الحافالت أو عندما ينتقـل اإلنسان من مكان               

عطب ،تزويد بالطاقة ( الطائرات ويحدث أن تتوقف وسائل النقل هاته ألسباب مختلفة 

حية قصيرة على فتقوم بعض الشركات السياحية بتنظيم رحالت سيا) إلخ... ،الغداء ،

وهو ما يصطلح عليه ،  مكان راحة أو أماكن تاريخية وأثرية قريبة من نقطة التوقف 

  .السياحة العابرة
                                                   

  .88خالد كواش ، مرجع سابق ، ص  -   1
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 : لعمر السائح اقـوف ةتقسيم السياح 4

ن في إطار سنة وغالبا ما تكو 14إلى  07من ويكون عمر السياح   :سياحة الطالئع  1 -4  

  .الطبيعة والرحالت المدرسيةوالتعرف على  الرحالت االستكشافية 

وتتميز هذه الفترة العمرية  21 إلى 15من وتتعلق بالمرحلة العمرية  : سياحة الشباب 2 - 4 

بزيادة النشاط لدى الشباب وحب اإلطالع على العالم الخارجي مما يجعل هذا النوع من 

ت الشباب المحلية السياحة أكثر تحريكا لعجلة االقتصاد وتعتمد هذه السياحة حاليا على بيو

  .والدولية 

وتكون للمتعة  55 إلى 35لسياح الذين تكون أعمارهم من وهم ا : سياحة الناضجني 4-3

  .والهروب من ضغط العمل والمسؤوليات  ءواالسترخا

وتخص المتقاعدين وتتميز هذه السياحة بطول مدتها مقارنة األنواع  : سياحة املتقاعدين 4- 4

  .بارتفاع أسعارها نوعا ما  األخرى كما تتميز أيضا

  : تقسيم السياحة وفق اجلنس  5

  .سياحة الرجال  5-1

  .سياحة النساء  5-2            

  : تقسيم السياحة وفق معيار مستوى اإلنفاق   - 6

وهي السياحة الخاصة بالطبقات اإلجتماعية المحدودة الدخل  : السياحة اإلجتماعية  6-1    

   . 1يطة لقضاء أوقات فراغها فقات بسالتي تعتمد على ن

ومقاعد  نجوم  05وعيات من الخدمات فنادق التي تستخدم الن : ةسياحة الطبقة املتميز 2- 6   

  .الدرجة األولى في الطائرات وغيرها من السائل المتميزة 

                                                   
  .277، ص  2002كندرية ،، البيطاش سنتر ،األس 1يسرى دعبس ، السلوك اإلستهالكي للسائح ، ط  -   1
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الشخصيات الثرية جدا على مستوى  وهي السياحة التي تقوم بها : سياحة األغنياء 3- 6 

ة مكلفة جدا وأصحابها قليلون أصحاب الماليير من الدوالرات وتكون السياح م منـالعال

  .جدا

 :تقسيم السياحة حسب معيار الغرض منها  - 7

 : السياحة الدينية  7-1

القادمين نها ذلك التدفق المنظم من السواح بأ" ويمكن تعريف السياحة الدينية                

األماكن الدينية وتاريخها وبما يمثله من قيم روحية  من الداخل أو الخارج بهدف التعرف على

لهذا الدين أو المعتقد ، وتعكس من وجهة نظر أصحابها جزءا هاما من احترام السائح 

لمعتقاداته كالحج مثال وتعد السياحة الدينية من أقدم أنواع السياحة على اإلطالق ومن أهم 

قدس بالنسبة للمسلمين ، كربالء ، النجف مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، ال: المناطق 

   .1 ، والفاتيكان بالنسبة للمسيحيينبالعراق بالنسبة للمسلمين الشيعة 

  : السياحة اإلستشفائية أو العالجية  7-2

ويعد هذا النوع من السياحة من أهم األنواع بالنظر إلى إلزاميته واللجوء               

يض البد أن يعالج مهما كانت التكاليف وتنحصر في اإلضطراري إليه أحيانا كثيرة فالمر

ياه المعدنية والعيون الساخنة مأماكن محددة في العالم تتميز بمناخها الصحي وغناها بال

والحمامات فضال على توفرها على المستشفيات ومصحات خاصة باألمراض التي تكون 

، مثل حمام الصالحين  إلخ... ا مستعصية كأمراض الروماتيزم ، الصدر ، الكبد ـغالب

وتعتمد السياحة اإلستشفائية على قة سفاجا على شاطئ البحر األحمر  ، بقالمة ، منط

خصائص الطبيعة الموهوبة من الخالق سبحانه وتعالى حيث ال تستخدم فيها األدوية 

  .اإلصطناعية غير أنها تعتمد على خبراء في هذا المجال 

  

                                                   
  .45مصطفى عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  -   1
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  : السياحة الترفيهية  7-3

في هذا النوع من السياحة يكون القصد هو الراحة التامة من كل أتعاب العمل              

  والضغوط المحيطة بالفرد بحياته اليومية حيث يذهب السائح إلى مكان ما يتوفر على شروط 

  

الترويح عن النفس وتجديد نشاطه وحيويته وقضاء وقت فراغه أو عطلته في جو مناسب 

" المستوى العالمي  األنماط إنتشارا على أكثرلنوع من السياحة من على الترفيه ، ويعد هذا ا

إلى أن سياحة الترفيه واإلستجمام تحتل  1999حيث التقارير الصادرة عن بورصة برلين عام 

  .1" المركز األول في جملة أو ترتيب التعاقدات على أنواع السياحة المختلفة في العالم 

  : السياحة الثقافية  7-4

وهي ذات أساس ذهني يهذف السائح من خاللها التعرف واإلطالع على أشياء                 

جديدة عن تاريخ الشعوب وحضارتها وتشمل كذلك الندوات والدورات الثقافية 

الفرعونية ، ( والمسابقات الثقافية واإلطالع على ثقافات الحضارات القديمة والمعــارض

  ) .إلخ ... الرومانية 

   :اإلقتصادية السياحة   7-5

ويصطلح عليها أيضا سياحة األعمال ويدخل في نطاقه حضور المعارض الدولية ،             

وهي السياحة التي يقوم فيها أصحاب األعمال والمؤسسات الكبرى إلى دول أخرى لغرض 

غالبا ما  متابعة أشغالهم ، ويستغلون الفرصة لإلستجمام وقضاء أوقات في المناطق السياحية

  .تكون مرتفعة التكاليف

   :سياحة املؤمترات  7-6

وهي السياحة التي تحدث من جراء اللقاءات التي تخصص لدراسة وبحث قضية               

  أو مشكلة ما ، إذ أن هذه المؤتمرات والفضاءات تكون مصاحبة بخدمات سياحية متطورة 

                                                   
1    Organisation Mondiale du Tourisme . 
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مرات غالبا فـي مـدن ودول   ووسائل إتصال حديثة جدا ووسائل نقل متطورة وتكون المؤت

مشهورة التميز السياحي ، وتشمل سياحة المؤتمرات أنشطة حضور اإلجتماعـات بمختلـف   

أنواعها من سياسية ، علمية ، فنية ومهنية وكذلك الندوات والمؤتمرات بكافة صورها وهـو  

ما يتطلب توفر تسهيالت وخدمات معينة من أهمها وجود قاعات ذات سعة واسـعة مـزودة   

  .عدات الترجمة الفورية وأعمال السكرتارية ووجود فروع للبنوك وشركات الطيران بم

وتتميز هذه السياحة بمستوى إنفاق عالي فالسائح في هذا النوع ينفق حوالي                

من مداخيل السياحة في فرنسا  %10ثالث أضعاف ما ينفقه السائح العادي وتمثل السياحة هذه 

وحوالي مليار أورو  3,5ن نشاط المؤتمرات في فرنسا وحدها عائد قدره كا 2004 ففي سنة

 2004عامل ، وذلك راجع إلى ما تحوزه فرنسا من هياكل إستقبال هائلة ، ففي سنة  30.000

مكان منها  147000مى بطاقة إستيعاب إجمالية قدرها قاعة محاضرات عظ 120في فرنسا  كان

كما  ،بكبرى المدن الفرنسية وبالخصوص العاصمة باريس مكان كائنة  4000تفوق طاقتها  15

  ..1  2م 1.800.000: صافية للعرض تقدر بـ  منطقة عرض بمساحة 80 نسا حوالرتملك ف

   :السياحة الرياضية   7- 7

 لمشاهدة هذه السفرياضية المختلفة أو والمقصود بها المشاركة في المنافسات الر              

رها األلعاب األلمبية وكأس العالم في كرة القدم ، ولعل من مظاهرها المنافسات ومن أشه

تنافس الدول والمدن على تنظيم المنافسات الرياضية على أراضيها مما يجعلها قبلة لعدد 

  . كبير من السواح كمتفرجين ومناصرين لرياضييهم زيادة على الرياضيين في حد ذاتهم 

  :سياحة التعلم والتمدرس  8- 7

وتختلف عن السياحة الثقافية فهذا النوع من السياحة مرتبط بالدراسة في                

المعاهد األكاديمية والجامعات وحضور الدورات التكوينية والتدريبية الذي يكون مصحوبا 

  .  بالتجوال والتعرف على الدول أو المدن وتعلم فنون اإلتصال مع الشعوب األخرى 

  

                                                   
  .منشورات المنظمة العالمية للسياحة  1 
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تطور القطاع السياحي جعل أنواعها تتعدد وتظهر مع  : 1 سياحةأنواع حديثة من ال -8

  :تطورها ويمكن أن نذكر األنواع التالية في هذا اإلطار 

كون المعاق أصبح يمثل شريحة هامة في المجتمع فقد نشأت جمعيات  :سياحة املعاقني  8-1

انين سيما في ومؤسسات سياحية تعني بسياحة المعاقين وصدرت في هذا الشأن تشريعات وقو

  .أوروبا والواليات المتحد ة األمريكية

المؤسسات التجارية الكبرى وقصد الترويج لبعض منتوجاتها تقدم  : سياحة احلوافز 8-2

مكافآت لموظفيها أو زبائنها أو المتعاملين معها وتكون المكفأة عبارة عن رحالت سياحية 

  .الجديدة منها  منظمة الغرض منها التعريف بمنتوجات المؤسسة سيما

علمي ، ( بعض الناس لديهم إهتمام خاص بشيء معين  : سياحة اإلهتمامات اخلاصة 8-3

يمكن تحقيقه إال في مكان معين وهو ما يحتم عليهم زيارته وال ) إلخ ... يـثقافي ، بيئ

وغالبا ما يكون هذا النوع من السياحة مكلف جدا ويتميز أصحاب هذا النوع بأن لهم هوايات 

  .تجعلهم يسافرون من أجلها ولو بصرف مبالغ معتبرة 

وهي تلك السياحة التي تعنى بالبيئة وتهتم بالتوازن اإليكولوجي  : السياحة البديلة 8-4

  .أثناء القيام بها متفادية قدر اإلمكان اآلثار السلبية 

من المخاطر  وهي التي تعمل على حماية الطبيعة من التلوث والبيئة: السياحة الطبيعية  8-5

الناجمة عن النشاط السياحي محاولة الحفاظ على عذرية الطبيعة وجعلها جذابة للسواح في 

  .كل وقت 

أنتشرت هواية مراقبة تحرك الطيور خالل مدار السنة وتكون في  :سياحة مراقبة الطيور  6- 8

  .آخر  لىالحدائق العامة وهناك عدد كبير من الهواة يتنقل حيث تنتقل الطيور من بلد إ

                                                   
  100-98ص ص خالد كواش ، مرجع سابق ،  -   1
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تسلق الجبال الشامخة رغم الخطرة وتلبية بعض جنون المغامرات  : سياحة املغامرات 8-7

  .لدى بعض الناس يشكل نوع من السياحة 

الدول التي أغلب أراضيها صحاري تنبهت إلى السياحة  : سياحة الصحاري والواحات 8-8

   اري والواحاتتنظم رحالت إل الصحالصحراوية وأصبحت هناك مؤسسات سياحية 

وهو تطور عرفته السياحة ، إذ أصبح بمقدور الفرد زيارة حتى :  السياحة الفضائية 8-9

  .الفضاء والخروج من سطح األرض 

  :ة ـم السياحـر تقسيـف معاييـل خمتلـ، ميث )1-1(م ـل رقـالشك
  :ة حسب ــتقسيمات أنواع السياح

عدد 
  السواح

احلدود
  السياسية

فترة
  اإلقامة

مستوى  اجلنس السائحعمر
  اإلنفاق

أنواع   الغرض منها
  أخرى

1-  
ية 
رد
ة ف
اح
سي

  
2-  

عية
مجا

حة 
سيا

  

1-
ية 
خل
 دا
حة
سيا

)
لية
حم

(  
 2- 

ية 
رج
خا

حة 
سيا

)
ية 
دول

(
  

1- 
ة  
مسي
مو

حة 
سيا

2- 
حة 
سيا

ام 
أي

3- 
رة 
عاب

حة 
سيا

.
  

1- 
   
الئع
الط

حة 
سيا

2- 
ب
شبا
ة ال
اح
سي

  
 3- 

ني  
ضج
النا

حة 
سيا

4- 
ين
عد
تقا
 امل
حة
سيا

 .
  

1- 
ل 
جا
الر

حة 
سيا

  .2- 
ء  
سا
 الن
حة
سيا

  

1- 
ة  
اعي
جتم
ة إ
اح
سي

2- 
يزة
ملتم
ة ا
طبق
ة ال
اح
سي

  
  3- 

ياء
ألغن
ة ا
اح
سي

  

1- 
نية
لدي
ا

 2- 
ية 
الج
الع

3- 
ة  
افي
لثق
ا

4- 
هية
رفي
الت

  
 5- 

ية 
صاد

إلقت
ا

6-
ت 
مترا
املؤ

ة  
اح
سي

7 - 
ضية
ريا
ال

  
 8- 

س
در
لتم
 وا
ليم
لتع
ا

.
  

اخل
ت 
اما
هتم
اإل

 ، 
افز
حلو
، ا

ني 
عاق
امل

 ، 
عية
طبي
، ال

لة 
بدي
، ال

صة 
ا

ية 
ضائ
الف

 ، 
ري
حا
لص
، ا

ت 
مرا
ملغا
، ا

ور 
طي
ة ال
راقب
م

.
  

  . الب باإلعتماد على المعلومات السابقةـداد الطـن إعـم: در ـاملص
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  :ورها ـة وتطـاحـخ السيـتاري: ب الثالث ـاملطل

ر أن تطورها كان مما ال شك فيه أن تاريخ نشأة السياحة يصعب تحديده غي                 

عبر الزمن من خالل تعدد أشكالها وأهدافها ، فقد بدا اإلنسان األول حياته وهو يسعى وراء 

األرض مما أدى به إلى التنقل والترحال سائحا في أرجاء الكـرة األرضـية    اإلستقرار على

 وبعد أن أستقر في مكان معين ، أستمر يتنقل باحثا عن المتعة و إكتشـاف مـا يحـيط بـه    

  ور هائل في وسائل النقل واإلتصالواإلحتكاك بغيره من الساكنة  ، هذا التغير يوازيه تط

مراحـل   والمنشآت السياحية ، ويمكن تقسيم مراحل تطور السياحة عبر التاريخ إلى أربـع 

  : 1أساسية 

  : مرحلة احلضارات القدمية  - 1

سان أي من العصر البدائي أين وتشمل هذه المرحلة الفترة األولى من حياة اإلن              

ث عن وسائل العيش الهني من توفر األكل ـكان سفر اإلنسان مربوط بإستقراره والبح

واألمن ، ولم تكن هناك قوانين تحكم تصرف اإلنسان وتحدد حقوقه وواجبات وال تحد من 

ولم  ترحاله سوى قوانين الطبيعة ولم تكن هناك جيوش تحمية من الغزو واإلعتداء عليه، 

هل ستكن العلوم تقدمت فتخدم اإلنسان فتوفر له ما يحميه من الحر والقر وال وسائل نقل ت

فقد كان يتنقل اإلنسان من األرض القاحلة إلى األرض الخصبة ومن المكان الذي  السفر ، 

يخاف فيه إلى المكان اآلمن فلم يكن السفر يخضع للتعقيدات التالية ، من ضرورة توفر 

إلخ ، بل كان السفر ... ، تأشيرة دخول بلد ما  ، مصاريف نقل ،جواز سفر وسيلة نقل

ظاهرة طبيعية مرتبطة بوجود اإلنسان ويهدف إلى إشباع نزواته وإستيفاء إحتياجاته 

وعندما قامت الحضارات أصبح السفر وسيلة تجارية والقيام بالحمالت العسكرية ، الشخصية 

، وقد كان للفينيقيين السبق في اإلهتمام تكون الدول  خاصة مع بدايةوالتعلم والتعليم  

ارة والتنقل ، فقد عرفوا بحب المخاطـرة والترحـال البحـري ، بحثا عن المعرفة ـبالتج

  ، فالتجار الفينيقيين ركبوا البحر في كل اإلتجاهات خاصة بعد القرن الثالث والكسب المادي

                                                   
  .9خالد كواش ، مرجع سابق ، ص  -   1
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الفترة من القرن العاشر إلى منتصف القرن  عشر قبل الميالد بلغ نشاطهم الذروة خالل 

يا وبالد الغال وملطة الثامن عشر قبل الميالد إذ بلغت رحالتهم شواطئ شبه جزيرة إيبير

  .ر البليار  وشمال إفريقيا وكورسيكا وبح

ومن أبرز الرحالت السياحية في تلك الفترة في بالد اإلغريق تلك الوفود من             

   ماء وسكان األقاليم األوروبية المجاورة التي تأتي إلى جبال ألمبيا لمشاهدةاليونايون القد

، هذا التوافد شجع على بناء قبل الميالد  776األلعاب األلمبية التي شرع في تنظيمها العام 

          . 1 الفنادق لزوار أثينا وكان ذلك خالل القرن الرابع قبل الميالد

ان كذلك من أول الشعوب القديمة التي أهتمت بشغل أوقات الفراغ كما يعتبر الروم           

  :خالل العصر الروماني إلى المسافرون  سفر  والترحال من أجل المتعة ويصنفبال

  .لتسهيل تحركات الجيوش الروماينةرجال القوات المسلحة ، حيث تم إنشاء الطرق  •

اإلدارة والبريد جانبا المسؤولون الحكوميون ، حيث شكلت تحركات رجال الدولة و •

 .من إجمالي الحركة على الطرق

التجار  وأصحاب المهن المختلفة وخاصة العاملين في قطاع التعدين ، إذ أهتم  •

 .الرومان بإستغالل الموارد المعدنية في العديد من األقاليم الخاضعة لسيطرتهم 

اطئ البحار أو المسافرون بإرادتهم من أجل اإلستمتاع والمعرفة سواءا لزيارة شو •

األماكن المقدسة ، أو بعض األقاليم التي تتوافر على المياه المعدنية ،أو مشاهدة 

 .المباريات الرياضية المختلفة وكذا المهرجانات السنوية 

  : ىـور الوسطـمرحلة العص - 2

رة من القرن الخامس إلى ـة في العصور الوسطى في الفتـبقيت السياح               

ي مجهولة لدى الشعوب ، بل أن السفر واإلنتقال ـا الحالـمس عشر بمدلولهالقرن الخا

بقي بدائيا كما كان في العصور األولى مع تطور يسير ، إذ تميزت هذه الفترة 

  ر اآلمان وساءت أحوال الناس ومن تم نقص السفر ـاس عنصـبالصراعات مما أفقد الن

                                                   
  .12المرجع السابق ، ص   -   1
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، كما رحلة مما جعلها قبلة للكثير من الزوار والترحال وزاد اإلهتمام بالكنيسة في هذه الم

 1492عرفت هذه الفترة قيام بعض المستكشفين بأسفار طويلة كان من نتائجها سنة 

  .            ميالدي اكتشاف القارة األمريكية من طرف كريستوفر كولومبوس 

ازدهارها  سالمية في أوجارة اإلـة التاريخية كانت الحضـفي هذه الحقب               

هتمت بالعلوم والفنون واآلداب والعمارة وزادت حركة الناس في مختلف أنحاء البالد فأ

ة للسواح ـاإلسالمية  وقد ساهمت الحضارة اإلسالمية في إنشاء عدد من المدن أصبحت قبل

من كل أسقاع العالم كبغداد وقرطبة فضال على المنشآت السياحية  والحمامات التي أنشأت 

إلخ ، ... الحقبة سيما في القاهرة ، األسكندرية ، البصرة ، دمشق ، واألندلس  في هذه

ا تميزت هذه الفترة بظهور بعض الجامعات العريقة بأوروبا مثل جامعة السربون ــكم

بفرنسا وجامعة أكسفورد بإنجلترا مما جعل البلدين قبلة لعدد من طالب العلم وبالتالي نوع 

 الل هذه الفترة لم تكن هناك قوانين منظمة  لإلنتقال وال وسائل نقلمن السياحة ، غير أنه خ

  .احة بمدلولـه الحالي لـم يظهر بعدمتطورة ، بل أن مصطلــح السيـ

  :ث ـر احلديـة يف العصـالسياح - 3

تمتد هذه المرحلة بين القرن السادس عشر ونهاية القرن التاسع عشر الميالديين ،              

 ،17691ونيوزيلندا العام  1605افات جديدة أهمها إكتشاف أستراليا العام فقد شهدت إكتش

وعرفت كذلك بالرحالت األوروبية إلى أفريقيا وتطور اآللة ووسائل المواصالت 

د ساعد ظهور السيارة والباخرة والطائرة والقطار على تسهيل عملية ـواإلتصاالت ، فق

األغنياء ، وعرفت المرحلة كذلك بعض  السفر ، وإن كان ذلك في األول مقتصرا على

القوانين المنظمة للنشاط السياحي نتيجة الحدود السياسية للدول فأصبح السفر يخضح 

  .للتأشيرات وجوازات السفر 

العصر الحديث للسياحة شمل أيضا فترة الثورة الصناعية سيما في أوروبا وشهد            

را في وسائل النقل األمر الذي ضاعف من الطلب العالم إرتفاعا في مستوى المعيشة وتطو

  في  1841عام  Thomas Cookالسياحي وعرف العالم أول تنظيم لرحلة سياحية من خالل 
                                                   

    .16كواش ، مرجع سابق ، ص  خالد 1  - 
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، حيث قام بنقل مجموعة أشخاص من الطبقات الشعبية بواسطة القطار لزيارة  بريطانيا

المزري الذي يمارسونه ،  دا إبعادهم عن جو الفقر والبؤس والعملصالبحر لمدة يوم واحد قا

كما قام أيضا بنشر مجلة في السفر لتعريف الناس بالجوانب المختلفة واإلحتياجات 

   .1 الضرورية خالل الترحال

  : رة أو مرحلة السيـاحة ـة املعاصـاملرحل - 4

كما أن " قرن السياحة " رن العشرين بما أحدثه من إبتكارات ـر القـيعتب              

فرغم أن القرن عرف حربين عالميتين " بعصر السياحة " ير منه يوصف النصف األخ

مدمرتين وعديد من الحروب في العالم ، فيتنـام ، حرب الكوريتيـن ، غزو اإلتحاد 

ى الحرب البارة بين المعسكر ـراق ، فضال علـالع –السوفياتي ألفغانستان ، إيران 

طور هائل في النشاط السياحي أو ما يعرف ه شهد تـإلخ ، إال أن... الشيوعي والرأسمالي 

   .باإلقتصاد السياحي

ففي هذا العصر أصبح العالم فعال قرية صغيرة يمكن أن تزور قاراتها الخمس في            

 يوم واحد ، وعرف أيضا التطور الهائل في مجال المنشآت السياحية بمختلف أنواعها

دقية التي ساهمت في تطوير حقيقي للنشاط وظهرت الفنادق العمالقة جدا والسالسل الفن

السياحي في العالم ، المرحلة تميزت أيضا بظهور المنظمات السياحية وأهمها المنظمة 

ي ـر الذهبـالعالمة للسياحة  التابعة لهيئة األمم المتحدة ، وتبقى هذه الفترة بمثابة العص

  : ة ـة لإلعتبارات التاليـللسياح

ئل النقل المختلفة سيما من جانب السرعة ، الراحة ور الكبير في وساــالتط •

  .وبالخصوص األمن 

عملية اإلتصال وسرعة نقل المعلومات  ده قطاع اإلعالم مما سهلـالتقدم الذي شه •

 .الم ـبين مختلف أنحاء الع

  

 
                                                   

  .11سعاد صديقي ، مرجع سابق ، ص  -   1
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ير من شعوب العالم مما جعل رغبة المتعة إرتفــاع مستوى المعيشة لدى الكث •

 .والسفر تزداد لديهم 

نظيم العمل وظهور النقابات العمالية جعل العمال يستفيدون من العطل األسبوعية ت •

 .والسنوية  تقضى غالبا في السياحة والسفر 

اإلهتمام المتزايد للدول بالقطاع السياحي سيما الدول الضعيفة الموارد عملت على  •

 .تطوير النشاط السياحي ومحاولة إستقطاب السواح 

حية ، المحلية ، اإلقليمية والعالمية التي تعنى بتنظيم ظهور المنظمات السيا •

السياحـة وتأطيرها وترقيتها ، زيادة عل إنشـاء وزارات مكلفـة بالسياحة على 

 .مستوى جل دول العالـم 

هذه العوامل وأخرى ساهمت في تطوير النشاط السياحي العالمي فقد كان           

  .  1مليار دوالر 750حـوالي  2005 حجم اإلنفاق السنوي عل السياحـة سنة

  : دوافع السياحة وآثارها: املطلب الرابــع 

   :دوافع السياحة  - 1

يقصد بدوافع السياحة ، األسباب الحقيقية التي جعلت شخص يقوم بنشاط سياحي              

  : ة في وتكون الدوافع محددة األنواع فنوع السياحة تابع لدافعها ويمكن إيجاز دوافع السياح

أي زيارة األماكن المقدسة في كل دين من األديان مثل الحج  :الدوافع الدينية  1-1

  .الفاتيكان بالنسبة للمسيح زيارة دولة  بالنسبة للمسلمين ووأضرحة الصحابة والعمرة 

وتكون لمشاهدة بعض األحداث المهمة في العالم ، :  دوافع تارخيية وثقافية وتعليمية 1-2

ت ، الحفالت الثقافية  ومشاهدة اآلثار التاريخية القديمة والمواقع األثرية مثل المهرجانا

زيارة األهرامات في مصر والبتراء ، األردن وتمقاد وجميلة بالجزائر أو لإلطالع على 

  حياة المجتمعات ونمط حياتهم اإلجتماعية والثقافية أو لغرض المعرفة والعلم وكذا زيارة

  

                                                   
  .منشورات المنظمة العالمية للسياحة   -   1
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ارية المشهورة في العالم كثوريفال في فرنسا وتمثال الحرية في بعض المواقع الحض 

  .نيويورك 

قضاء أوقات الفراغ في األماكن الهادئة وعلى   : دوافع الراحة واإلستجمام والترفيه 1-3

سواحل الشواطئ والمناطق الجميلة في العالم والهروب من الجو الروتيني وصخب المدن 

 .أو الترفيه 

 

 : الدوافع الصحية 1-4

غالبا ما يقوم الفرد بالعمل السياحي تحت دافع اإلستشفاء أو اإلستطباب أو                   

للعالج في الحمامات المعدنية أو رمال الصحراء وقضاء أوقات للنقاهة واإلسترخاء من 

  .مرض عولج منه 

 :دوافع عرقية  2

والغرباء عن أوطانهم الذين  ون هذا الدافع عند المغتربينلبـا ما يكوغا                  

يرغبون في تجديد الروابط األسرية وزيارة مكان الوالدة واألحباب واألصدقاء في 

 . اإلقامات األصلية قبل الهجرة

  : وافع رياضيةد 3

ف إلى القيام بنشاط رياضي كالمشاركة في دورة إذا كان السائح يهد                     

األلمبية وكأس العالم في كرة القدم التي غالبا ما يستقطب  رياضية أو مشاهدتها كاأللعاب

  .البلد المنظم لها سواح دافعهم رياضي بحت 
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  : دوافع إقتصادية 4

القيام باألعمال التجارية وإبرام الصفقات وكذا إنخفاض أسعار الخدمات                      

ون تحكم في تدفق عدد السواح أو تكالسياحية في بلد ما تعد من الدوافع اإلقتصادية التي ت

  :سببا للقيام بالنشاط السياحي ، ويمكن تلخيص دوافع السياحة في الرسم البياني التالي 

  .يبين أهم دوافع السياحة ) 1-2(الشكل رقم 

  
  عرقية دوافع إقتصادية              دوافع رياضية             دوافع   دوافع دينية                     
 

  
 

  دوافع السياحة                          دوافع صحية  دوافع تارخيية                                   
   

  
             دوافع الراحـة                  دوافع تعليمية           دوافع ثقافية                                   
                                 

      .36أحمد محمود مقابلة ، مرجع سابق ص  :المصدر   
                                                                                 

  :  أثار النشاط السياحي -2

ياحة على المجتمع عموما باإليجاب ر السـا من األنشطة اإلقتصادية تؤثـكغيره              

تغليب اإليجابيات على السلبيات من  ات أن تعمل جاهدة قصدوالمجتمع والسلب وعلى الدول

ل ـات التي تجعـل الصعوبـراع في تذليـع الجانب اإليجابي واإلسـخالل تثمين وتشجي

  .ـا  ، وجعل اإليجابيات تطغى على السلبيات السياحة مؤشر سلبي على حياتن
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   :للسياحـة اآلثــار اإلجيــابية  -  2-1

 :حاولنا إيجاز اآلثار اإليجابية للسياحة في النقاط التالية            

المساهمــة في اإليرادات الوطنيـة وأحيانا تكون السياحة مورد أساسي في  •

 .دولة ما وزيادة الدخل القــومي 

 .تساهم السياحة في توفير مناصب الشغل  •

 السياحة في توفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل تساهم •

 تساعد على خلق وتوسيع الروابط اإلجتماعية من خالل عمليتي األخـذ والعطـاء   •

اإلتصال مع اآلخرين أثناء القيام بالعملية السياحية سـواءا كسـائح أو    الناتجة عن

 . كمستقبل للسواح

 . تشجع السياحة على تحديد الهوية والتكامل الوطني  •

 .تعمل السياحة على إحياء التراث الحضاري وتنشيط التبادل الثقافي •

فنون بالنسبة للتمكن من تسريع عملية التعلم والمساعدة على النمو والتطور  •

 ).الصناعات التقليدية ( والحرف والمهن المرتبطة بالسياحة 

ما يتعلق وأهم من ذلك تساهم السياحة في زيادة العائد من العملة الصعبة خاصة ل •

 .األمر بسواح من دول أجنبية خصوصا الغنية منها 

تثمين المناطق من خالل التهيئة السياحية وما يترتب عنها من عمليات فك العزلة  •

غاز طبيعي وقنوات  مواصالت ، كهرباء ، قاعدية من طرقوإنشاء المنشآت ال

 .احية الصرف فضال على تجميل المحيط وخلق حركة إقتصادية بالمناطق السي

 :   للسيــاحة اآلثار السلبية - 2- 2

يرافق السياحة غالبا اإلنحالل الخلقي نتيجة الوفود السياحية التي ليس لها ضوابط  •

أخالقية تجعل المجتمعات المستقبلة للسواح مستهلكة لبعض الثقافات التي تكون 

 .خارجة عن عادات وتقاليد الشعوب األصلية 
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ة مساهمتها في التضخم ففي مواسم معينة يؤدي التدفق الكبير من اآلثار السلبية للسياح •

للسائحين إلى إرتفاع في األسعار في حالة عدم تلبية الطلب المتزايد على السلع 

 .والخدمات السياحة وبذلك يكون النشاط السياحي ساهم في رفع األسعار 

 .بروز بعض المظاهر السيئة كالخيانة ، الغش ، اإلحتيال والعنف  •

 .ير السلبي على البيئة من خالل التدفق الهائل للسواح لـتأثا •

 .ظهور الطبقية في المجتمع من خالل وجود خدمات سياحية رفيعة وأخرى رديئة  •

فقدان الهوية الوطنية نتيجة التداخل بين الشعوب مما يولد صراع الحضارات  •

 .وإنصهار الحضارة والضعيفة في القوية 

ى الدول النامية المستقبلة للسواح ال تتناسب مع إمكانياتها ظهور عادات إستهالكية لد •

 .المادية لمواطينيها 

ويبقى أهم عنصر يتأثر سلبيا بالسياحة هو البيئة يمكن إبراز النقاط التالية التي تبرز  •

  . 1أحد سلبيات السياحة على البيئة 

ل التدفئة في في نيبال يستهلك السائح نحو ستة كيلوغرامات من الحطب يوميا من أج •

  .بلد يفتقر إلى مصدر الطاقة 

في مصر يستهلك أحد الفنادق من الطاقة الكهربائية بمقدار يعادل ما تستهلكه نحو  •

 .أسرة متوسطة الدخل  3600

طن من المخلفات الملوثة  70.000في جزر الكراييب تقوم السفن السياحية بإلقاء نحو  •

 .سنويا في البحر 

أسرة متوسطة الحجم  300ا كبيرا من الماء ما مقداره إستهالك في األردن يستهلك فندق •

 .، في بلد يعاني في أزمة حقيقية

في المناطق السياحية والمطارات يساعد النقل الجوي على رفع درجة حرارة الهواء  •

 .بـأربع درجات 

                                                   
  .85أحمد محمود مقابلة ، مرجع سابق ، ص  -1
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ة جراء عدم يتدهور بعض المواقع السياحة مثل الحدائق العامة والمحميات الطبيع •

 .م السواح والعبث بالمنقوشات والتحف األثرية إهتما

يسهم في تقليل التوسع السياحي يكون غالبا على حساب األراضي الفالحية وهو ما  •

 .اإلنتاج الفالحي 

 بالضيق واإلستياء لدى سكان البلدار الفعل السياحي كذلك الشعور ــمن أث •

  بها مألوفة لديهم يقومالمستضيف للسواح جراء ما يرونه من ممارسات قد تكون غير 

نة فكثيرا ما ال يروق السواح وبالخصوص الطقوس الدينية في حالة اإلختالف في الديا

 .ذلك السكان األصليين سيما المحافظين منهم 

ي بعض الدول من إنخفاض مستوى الدخل الفردي لذى مواطنيها ، في حـين  ـتعان •

ع ممـا يجعلهـم عرضـة    مستوى معيشي ودخل مرتف ذوييستقبل البلد سواح من 

لالعتداءات اإلجرامية  من طرف بعض المنحرفين والراغبين فـي الكسـب ولـو    

بطرق اإلجرام واإلحتيال ، إذ يصبح السائح فريسة سهلة خاصة وأنـه ال يعـرف   

  .ة ــالمناطق الخطيرة لكي يتجنبها ومنه فالسياحة أحيانا تولد الجريم

  .دمات السياحية عموميات حول تسويق اخل:  ث الثايناملبحـ

، إذ يمكـن  " هيمنة التسـويق " من أهم الحقائق التي نعيشها في العصر الحالي               

القول أننا نعيش عصر التسويق ، فقد سيطرت الدراسات التسويقية على كل القضايا سـواء  

 على مستوى المؤسسات أو الدولة ، وعادة ما يظهر الحديث عن التسويق كلما واجهـت أي 

مؤسسة صعوبات أو مشاكل تتعلق بنشاطها ، فأصبح الحديث عن التسويق وأهميته وأساليبه 

  .سمة من سمات العصر الحديث
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  :تعريـف التسويـق وأمهيته : املطلـب األول 

  :التسويـق  تعاريف - 1

بالتأكيد ليس هناك تعريف متفق عليه بالنسبة للتسويق فقـد وضـعت لـه            

الف وجهات النظر الفلسفية إليه ، وهو ما يجعلنا نتطرق إلـى  تعاريف عدة بإخت

  .مجموعة من التعاريف المشهورة 

جمعية أمريكية مهنية متخصصـة فـي    –فقد عرفته جمعية التسويق األمريكيـة  •

أداء مجموعة من األنشطة التجارية التي تتعلق بتـدفق  " على أنه  -مجال التسويق

  .1" لمستهلك أو مستخدم السلعة أو الخدمة ع والخدمات من المنتج إلى الالس

وبالنظر إلى اإلنتقادات التي وجهت إلى هذا التعريف فقد رجعت ذات المنظمة               

بتعريف أشمل وأعم من خالل إدماجها للمؤسسات الغير ربحيـة ويـنص    1975وعرفته سنة 

  :على أن 

وتحديد مواصفات وتسعير  التسويق هو عملية تخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق بتصميم •

إيجاد نوع من التبـادل يترتـب    وزيع األفكار والسلع والخدمات بهدفوترويج وت

 .2" عليه إشباع للحاجات واألفراد والمنشآت 

فإذا كان التعريف األول أهمل بداية المؤسسة التي ال تهدف إلى ربح فضال علـى             

ن وصولها إلى المستهلك من خالل تحليل حاجاته إهتمامه فقط بإنتاج السلع والخدمات وضما

والتأكد من أن ما ينتج هو المطلوب فعال ، فإن التعريف الثاني أستدرك ذلـك مـن خـالل    

تطرقه إلى حاجات ورغبات األفراد دون نسيان المؤسسات زيادة علـى إدماجـه لألفكـار    

، وجعلها من إهتمامات والمؤسسات الغير ربحية كالمصحات والجامعات واإلدارات العمومية 

  .التسويق 

  

                                                   
 .14شريف أحمد شريف العاصي ،ـ التسويق ، النظرية والتطبيق ،دار الكتب المصرية ، ص  -  1
 14المرجع السابق ، ص   -  2
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نظام كلي من األنشـطة المتداخلـة   "أما ستانتان وليام فقد عرف التسويق على أنه  •

بهذف تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع سلع وخدمات مرضية لحاجات العمـالء  

 . 1 "الحاليين والمرتقبين 

التـي   عبـارة عـن أداء أنشطـة األعمـال " ويعرف كارتاي التسويـق بأنـه  •

توجه تدفـق السلـع والخـدمات مـن المنتج إلى المستهلك أو المسـتعمل مـن   

، وقد نسـق هـذا    2" أجل إشباع رغبات المستهلكين وتحقيـق أهداف المؤسسة 

 .التعريف بين مصلحة المستهلك والمؤسسة المنتجة 

التسويق عبارة عن عملية اكتشـاف  " صالح الشنواتي ، عرف التسويق كما يلي  •

  طالب المستهلك وترجمتها إلى مواصفات خاصة بالسلع والخدمات ثم المساعدةلم

  في جعلها في متناول أعداد متزايدة من المستهلكين وتمكينهم من الحصول عليها          

 .3"مقابل حاجاتهم لها         

" ، فيليب كوثلر فقد عرف التسويق على أنـه " أب التسويق" أما اإلقتصادي الكبير  •

بارة عن نشاط بشري يهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات من خـالل عمليـة   ع

 ".التبـادل

أن التسويق يقـوم علـى   " تعريف آخر للتسويق قال فيه " بول مازور "كما أورد  •

تقديم مستوى أفضل للمعيشة ، بمعنى أن هذا التعريف يشير إلى حقيقـة وأهميـة   

ره هدفا أساسيا له ، وهو اإلرتقـاء  الدور اإلقتصادي واإلجتماعي للتسويق بإعتبا

بمستوى معيشة أفراد المجتمع من خالل إيجاد الطلـب وإثـارة الشـعور لـديهم     

بحاجات وإهتمامات جديدة ، ومن ثم يمكن توجيه النظام اإلنتاجي نحو إنتاج السلع 

والخدمات التي تلبي حاجات المجتمع وتشبع رغباته وترفع من مستوى معيشـته  

 . 4ثمار األفضل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة لديهمن خالل اإلست

                                                   
  6 فريد كورتل و  ناجي بن حسين ، التسويق المبادئ والسياسات ، منشورات جامعة قسنطينة ، ص 1
  .7المرجع السابق ، ص  -  2
  .17، ص  2005،  قسنطينةوعلوم التسيير جامعةشرفة جمال ، تسويق الخدمات ، رسالة ماجيستر ، كلية العلوم االقتصادية  -  3
  4ص  صبري عبد السميع ، مرجع سابق ، -  4
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ويبقـى تعريـف التسويـق تابـع لوجهـة النظـر إليـه ، فإذا كـان             

التعريف من طـرف الممارسيـن للتسويـق نجـده يتعلـق بالتعـرف علــى  

لقديــمة منها إحتياجـات المستهلـك وتطويـر المنتجـات الجديـدة وصيانـة ا

  .، ووضع إستراتيجيـات مناسبة للتأثير على المستهلك 

فنجد أن التسويق على مستواهم " المنظرين للتسويق " أمـا األكادمييـن           

هو العمل على جذب العديد من العمالء الجدد عن طريق تعظيم قيمة معامالتهم مع 

ق رضاهم عن العروض المقدمـة  المؤسسة والحفاظ على العمالء الحاليين عن طري

  .لهم 

  .يبن أهم تعاريف التسويق وأصحابها  )1-1(جدول رقم 

  صاحـب التعريـف  تعريــف التسويــق
  تسليم مستوى معيشة أفضل للمجتمعالتسويق هو خلق و •
التسويق هو أداء أنشطة األعمال التي تختص بإنسـياب   •

 .خدم السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المست
هو نظام كلي لتكامل أنشطة األعمال المصممة لتخطيط  •

وتسعير وتوزيع السلع والخـدمات المشـبعة لرغبـات    
 .المستهلكين الحاليين 

التسويق هو أنشطة تبادلية شاملة تؤدي بواسطة أفـراد   •
 .وتنظيمات بهدف إشباع الرغبات اإلنسانية 

ت التسويق هو نشاط إنساني يهدف إلى إشباع اإلحتياجا •
  .والرغبات من خالل عمليات تبادلية 

  .1947مازور سنة  -
الجمعية األمريكيـة   -

  .1960للتسويق سنة 
  .1971ستانتون سنة  -
  
  
  .1977إينــز سنة  -
  
ــوتلر  - ـــب ك فيليـ

  .1980سنـة 

  .14، ص  2002محمد فريد الصحـن ، التسويق ، الدار الجامعيـة ، األسكندريـة ،  :المصدر 
  

   :التسويـق أمهيـة  -2

للتسويق أهمية كبيرة في الحياة اإلقتصادية ، فقد أحتكر كل المجاالت وبالتـالي                 

زادت أهميته ، فالمؤسسات اإلقتصادية حاليا لم يعد بإمكانها التخلي عن المفهوم التسويقي بل 

عـن التسـويق ،    أنه أصبح كل نشاطها بداية من التفكير في إنشائها إلى بيع منتوجها عبارة

  :وعليه يمكن إبراز أهمية التسويق في النقطتين التاليتين األكثر بروزا 
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  : أمهية التسويق بالنسبة للمجتمع -2-1

  :ويكون ذلك من خالل النقاط التالية           

تحقيق رغبات المستهلك وحاجاته إذ أن جوهر العملية التسويقية هو البحث عـن   •

  .مل على تحقيقها الحاجات والرغبات والع

تنفيذ السياسات التسويقية يحتاج بالضرورة إلى يد عاملة مؤهلة وهو ما يساهم في  •

 و من خالل القضـاء علـى البطالـة     توفير يد عاملة تعود على المجتمع بالفائدة

  .إلخ... رافاآلفات اإلجتماعية التي تولد لدى الشباب البطال من مخدرات وإنح

التسويق بين المؤسسات اإلنتاجية من شأنها أن تكـون فـي   المنافسة التي يخلقها  •

 .الجانب السعري مما يخفض األسعار في ظل مستوى جودة مقبول 

  :أمهية التسويق بالنسبة للمؤسسة   2 -2

ة اإلقتصادية ال يمكنها أن تصل إلى الغرض من إنشـائها فـي الوقـت    ـالمؤسس         

خطط تسويقية فعالة  ، وحيازتها على إدارة تسـويقية  الحالي ، ما لم يكن ذلك إعتمادا على 

فعالة تمكن المؤسسة من الحصول على المعلومات الالزمة والدراسـات الخاصـة بسـلوك    

 .       المستهلك وحاجاته ورغباته ومن تم توجيه نشاط المؤسسة إتجـاه منتوج معين 

  .تطور املفهوم التسويقي: املطلب الثــاين 

ال يمكن حصر تاريخ ظهور التسويق بشكل دقيق ، غيـر أن أزمـة                   

السيارات في أمريكا ودخول المؤسسات اليابانية على خط اإلنتـاج يعتبـر الشـرارة    

الحقيقية لظهور التسويق فقــد لجـأت المؤسسـات األمريكيـة لمواجهـة الخطـر 

ذي أعتمدت المؤسسات اليابـانـي باللجـوء إلى تقنيـات التسويـق ، في الـوقت ال

اليابانية على نفس التقنيات إلستغالل منافذ وسط المستهلكين لـم تسـتقطبها صـناعة    

السيارات األمريكية ، ومن تم كان أول ظهور للتسويق بمفهومه الحديث ، وقد مر هذا 

  :المفهوم بعدة مراحل نوجزها فيما يلي 
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  :فلسفة اإلنتـاج  -1

ـع وكــان  لسسات تفكر في شيـئ ســوى إنتـاج السلم تكن المؤ                

حينها يعنى باإلنتاج دون أدنى تفكير في كيفية تصريف هذا اإلنتاج بل أن هذه الفلسفة 

  1:تعتمد على ثالث نقاط رئيسية

  .كل ما ينتج من قبل المؤسسة يبــاع  أن •

 .إن أهم وظيفة لإلدارة هي كيفية تخفيض تكاليف اإلنتاج •

 .سة أن تنتج فقط منتجات أساسية وال تفكر في منتوجات أخرى يجب على المؤس •

يتكرس في ) فلسفة اإلنتاج( وقد كانت هناك عدة أسباب جعلت هذا المفهوم             

  .هذه المرحلـة

  .الظهور الجديد لآلالت المتطورة مما سهل عملية اإلنتاج •

 .لعمل في المؤسسةقلة الخبراء في مجال التسويق مما جعل اإلنتاج يطغى على ا •

ولعل أهم مؤسسة يمكن اإلشارة إليها في هذا المجال هي شركة فورد للسـيارات             

في " إننا ننتج السيارة باللون الذي يرغبه الجمهور طالما أن لونها أسود" فقد علق فورد قائال 

  .ولونها أسود " T"حين أن المؤسسة تنتج سيارة من نوع واحد فقط 

إن هذه الفلسفة لم تكن لتنجح في تلك الفترة إال لكون الطلب أكبر من العـرض              

بدأ التراجع عن  1929وعملية اإلنتاج في بدايتها لم تخلق الكساد ، ومع األزمة العالمية سنة 

في السلع نتيجة زيادة العرض على الطلب ، فضال على عدم  كسادهذه الفلسفة لما خلفته من 

ين أنذاك بالجودة ولم يقتصر ذلك على قطاع السلع بل أن الخدمات هي األخرى إهتمام المنتج

  .أنتهجت فلسفة اإلنتاج دون مراعاة جودة الخدمات 

  

  

  

                                                   
 .19شريف أحمد شريف العاصي ، مرجع سابق ،  -  1
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 :  1 فلسفة التوجه باملنتج -2

ك المنتجات التي تتميـز بإرتفـاع   بهذا المفهوم فإن المستهلكين يفضلون تل                     

مستوى الجودة ومن تم جهود اإلدارة التي تتبنى هذا التوجه تتجه نحو إنتاج السلع والخدمات 

ذات الجودة العالية ، والتحسين والرفع من مستوى الجودة بصفة دائمة ومسـتمرة ، علـى   

تقوم هـذه الفلسـفة   إفتراض أن المستهلك يبحث على الجودة المرتفعة ولو بأسعار مرتفعة و

  :على الفرضيات التالية 

  .أن المستهلك يهتم أساسا بعنصر الجودة  •

 .أن التمييز بين السلع المتنافسة يتم على ضوء العالقة بين السعر والجودة •

واألهم من ذلك يفترض أن المستهلك على دراية بكل السلع والخـدمات البديلـة    •

 .المعروضة في السوق وأسعارها 

المؤسسة بهذا التوجه نحو المنتج بدأت تعطي أهميـة للمنـتج بغيـة     يالحظ أن  

اإلستحواد على المستهلكين طالما أصبح هناك نوع من التـوازن بـين العـرض    

  . والطلب ، أو العرض يفوق الطلب 

  : فلسفة التوجه بالبيع  -3

ـ                ن إنتاجـه  وتنطلق هذه الفلسفة من أن المؤسسة تعتمد على مبدأ بيع ما يمك

وليس إنتاج ما يمكن بيعه ، وتعتبر من الفلسفات الشائعة وتنص علـى أن المسـتهلكين إذا   

تركوا وشأنهم لن يقوموا بشراء القدر الكافي من المنتجات وبالتالي ينبغي بدل جهود إضافية 

  .في مجال البيع والترويج المكثف قصد حثهم على الشراء أي أن هم المؤسسة هو البيع فقط 

والحقيقة أنه حتى تتحقق الفعالية للجهود البيعية ألن هناك العديد من األنشطة                

التسويقية التي يجب القيام بها مثل بحوث التسويق ، تطوير المنتوج ،إختيار أنسب لقنـوات  

  التوزيع ، الترويج الفعال للمنتوج ، فإذا ما نجحت المؤسسة في التعرف على حاجات

  
                                                   

 .40، ص 2005، اإلسكندريــة ،  1ثابت عبد الرحمان إدريس ، التسويق المعاصـر ، اـلدار الجـامعيـة ، ط -  1
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ء وتنمية المنتوج الذي يمكن أن يلبي تلك الحاجات وتسعيره بقدر كاف من الدقة مـع  العمال

  .1العمل على ترويجه بشكل فعال فإن ذلك من شأنه بالتأكيد الوصول إلى بيع فعال كذلك 

  -التسويق احلديـث –فلسفة التوجـه بالتسويق  -4

المستهلـك ، إذ أنه مع تزايد ويصطلـح عليهـا أيضـا فلسفـة التوجـه ب                  

اإلهتمام الجيد بالتسويق من طرف المؤسسات وإعتمادها عليه في معالجة مشاكلها و إعتماده 

كمنهج عمل وفلسفة وفكر ثم تجسيده ميدانيا ، هذا اإلهتمام عجل ببروز هذا التوجـه نحـو   

  :2التسويق الحديث ويقوم ذلك على ثالث مبـادئ أسـاسيـة 

 .سسات أن تقوم فقـط بإنتـاج مـا يرغـب فيـه المستهلـك يجب على المؤ •

يجب أن تقوم اإلدارة بتحقيق التكامل بين األنشطة المختلفة للمؤسسة لخلق برامج  •

 .متناسقـة إلشبـاع هذه الحـاجات 

يجب أن تستنـد اإلدارة في صنع قراراتها على أهداف الربح في األجل الطويـل   •

 .وليس فـي األجـل القصـير 

فعكس التوجهات التقليدية أصبحت المؤسسات في إطار هذا المفهوم التسويقي                 

الحديث تتبنى التسويق من خالل دراسة حاجات ورغبات المستهلك ثم العمل علـى تلبيتهـا   

بطرق ترضيه دون اإلخالل بأهداف المؤسسة سيما الربح ، محاولة التوفيق بين تلبية حاجـة  

يق أهدافها، وأصبح رجل التسويـق يتمثـل دوره فـي إكتشـاف الحاجــة  المستهلك وتحق

  .وخلـق الرغبـة التي تجعله يسوق منتوجه 

إن التطبيق الناجح لفلسفة المستهلك أو المفهوم الحديث للتسويق يتطلب على                     

مستهلك بإعتباره مركز المؤسسة المتبنية له أن تركز إهتمامها على نقطتين أساسيتين وهما ال

وعصب العملية اإلقتصادية من خالل دراسة حاجاته ورغباته ، والنقطة الثانية هي ضرورة 

ـ خل المؤسسة وتجانسها بشكل دقيـق وخلق تكامل بين مختلف األنشطة دا ـ ـه ور ـذا التط

  :أهمها فيما يلي  اإلى عدة عوامل نوجزه  يرجع يـوم التسويقـل للمفهـالهائ

                                                   
 .45المرجــــع السابــــق ، ص  -  1
 .21ص ، 2004ة ، األسكندرية ، شريف أحمد شريف العاصي ، التسويق ، النظرية والتطبيق ، دار الكتب المصري -  2
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لقد أدى انخفاض مبيعات المؤسسات بشكل كبيـر   : حجـم املبيعـاتاخنفـاض  •

إلى البحث في األسباب وتحليلها ، وكان من نتائجها نقص المعرفة بالسوق ممـا  

جعل المؤسسات تتجه إلى دراسة األسواق والمستهلك وهو مـا جعـل التسـويق    

  .يتطور بسبب نقص حجم المبيعات 

ؤسسات إلى مستوى بطيء من النمو يجعلها وصول الم :النمو البطيء للمؤسسات  •

تبحث عن أسواق جديدة لترفع من نموها وهو ما يكون عن طريق مختلف تقنيات 

 .التسويق وبالخصوص دراسة السوق 

أحد أهم العوامل التي أدت إلى تطور مفهوم التسـويق    : تغري األمناط اإلستهالكية •

لـوكات المستهلكين وبالتالي هو إدراك المؤسسات لمدى التغير الذي طرأ على س

فالرجوع يكون دائمـا إلى التسويق وأدبياته لمحاولة ربط إنتاج المؤسسة بحاجات 

 . ورغبات المستهلك 

تعتبر المنافسة الشديدة نتيجة وسبب للتسويق ، سبب مـن   :املنافســة الشديدة  •

 حيث أن حدتها جعلت المؤسسات تستخدم كل الوسائل في إدارة الصـراع علـى  

الحصص السوقية وأهمها التسويق المبني على أساس سليم لممارسـة الوظـائف   

التسويقية بأعلى مستوى ممكن ، ونتيجة ألن التسويق الفعال يخلق المنافسة الشديدة 

 .بين المنتوجات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية 
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  .مفهوم اخلدمـة وخصائصـها : املطلب الثالث 

  :تعريف اخلدمــة  - 1

لقد عرف فيليب كوثلر وآل مسترولج الخدمة بأنها نشاط أو منفعـة غيـر ملموسـة           

يستطيع أن يقدمها  طرف ما لطرف آخر وهو العميل الذي تقدم له ليستخدمها إلشباع حاجاته 

  .  1يترتب على ذلك نقل الملكية من المنتج إلى المستهلك  أندون 

وم قد يرتبط أو ال يرتبط بناتج مادي ملموس ، فإذا لم إن إنتاج الخدمات تبعا لهذا المفه     

يكن يرتبط بناتج مادي ملموس كانت الخدمة خاصة ويمكن فهم طبيعة الخدمات من خـالل  

تحليل العالقة الموجودة بينها وبين المنتجات المادية بسبب الترابط والتـزامن الوثيـق فيمـا    

مكن أن يكون بمعزل عن السلعة الخدمة ال يبينهما وال سيما مراحل التسليم،  إذ أن تصنيف 

فمن الصعب تصنيف المنتجات كسلع مادية خالصة دون إرتباطهـا بخـدمات إضـافية     ، 

أوخدمات غير ملموسة ال ترتبط بسلع مادية ، فشراء سيارة مثال يبدو شراء سـلعة ماديـة   

ه فمعظم المنتجـات  إلخ ، وعلي... خالصة لكنها مصاحبة في الحقيقة لخدمة الصيانة والتأمين

يحتوي على جانبين ، جانب ملموس و آخر غير ملموس وطغيان جانب على آخر هو الـذي  

: إلخ ، وتظل الصناعات مثـل  ... يؤدي إلى تصنيف المنتجات إلى سلع ، خدمات أو أفكار

ل اإلتصاالت ، النقل ، الفنادق ، المطاعم والخدمات المالية والمصرفية والتعليمية والفنية تحت

مصنفة كخدمات ، وقد صنف فيليب كوثلر  مكانة كبيرة في إقتصاديات الكثير من الدول وهي

  : العروض من المنتجات إلى أربع أنواع نوجزها فيما يلــي 

وهي المنتوجات الملموسة بشكل كلـي مثـل المـواد    : منتوجات ملموسة صرفة  •

  .الغدائية ، بحيث أنه ال ترافقها أي خدمة أخرى 

بعض المنتوجات ال يمكن أن تستهلك دون : ملموسة مصحوبة بخدمات منتوجات  •

أن تصاحبها خدمات فبيع سيارة كمنتوج ملموس البد أن يصاحب ذلـك خـدمات   

 .إلخ ... التأمين أو الصيانة

                                                   
  .165ص  2002-2001،  1األنشطة الخدمية ، الدار الجامعية ، األسكندرية ، ط قسعيد محمد المصري ، إدارة وتسوي-  1
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وهي تلك الخدمات التي ال يمكـن أن تقـدم   : خدمات مصحوبة بمنتجات ملموسة  •

الفندقية ال يمكن أن تكون دون األكـل   دون مرافقتها بمنتجات ملموسة فالخدمات

 .إلخ ... والشرب الملموسيـن 

ويتضمن ذلك عرض خدمات ال يرافقهـا أي منتـوج   : خدمات بحتة أو صرفـة  •

 . ملموس كخدمات المحاماة مثال

  .يبين أهم الفروقات بين السلع والخدمات) 1-2(جدول رقم 
  

  الخدمــة  السلعـــة
ال توجد من قبل ، بل تخلق في نفس سياق   لسوقتصنع قبل أن يتم وضعها في ا

  تقديمها
المنتج والمستهلك مسؤولون عن الجودة   المنتج يتحكم في الجودة والنجاعة

  .والنجاح
  .ال يمكن حقيقة التحكم في النتيجة   المنتج يتحكم في النتيجة وهو المسؤول عنها

  .كثر أهمية القيمة اإلستعالمية هي األ  القيمة التبادلية هي المحددة
السوق ليس مكان لتحديد السعر والكمية ،   تتبادل السلع في أسواق وأماكن معينة

  والمعلومة هي المحددات الرئيسية فالتفاوض 
  الخدمة غير ملموســة  السلعة ملموسة

  نادرا ما يكون تحويل ملكية الخدمات  شراء يتضمن تحويل الملكية ونقلها
  لخدمة ال يمكن إعادة بيعهاا  السلعة يمكن إعادة بيعها

في الواقع ال يمكن إثبات األشياء الغير   السلعة يمكن إثباتها
  .ملموسة

  الخدمة ال يمكن تخزينها  السلعة يمكن تخزينها
  اإلنتاج واإلستهالك يجتمعون في نفس المكان  اإلنتاج واإلستهالك متفرقان من حيث المكان

  يساهم في إنتاج الخدمة المستهلك  البائع هو الذي ينتج السلعة
  .اإلتصال مباشر بين المؤسسة والزبون   إتصال غير مباشر بين المؤسسة والزبون

  .اإلنتاج واإلستهاك متالزمان   اإلستهالك يتبع اإلنتاج
  .19شويكات محمد ، مرجع سابق ، ص  : المصدر 
  
  
  
  
  



 الفصل األول                                                                                                      مدخل إلى اإلقتصاد السياحي

 36

  

  : تتميز الخدمات بمجموعة من الخصائص وهي  : 1 خصائص اخلدمات -2

 : )غري ملموسة (الالملموسية  2-1

الخدمات هي باألساس غير ملموسة ، فهي غير مادية لذلك من المستحيل تـذوقها        

بالنسبة للمستهلكين أو رؤيتها قبل شرائها وهذه الخاصية تقيد نوعا ما تسويق الخدمات ، 

مـة ولـيس   إذ يجب أن ترتكز القوى البيعية على إعالن الفوائد التي تكون جـراء الخد 

 .الخدمة في حد ذاتها 

هذه الخاصية تجعل الخدمات غير قابلة للتخزين ،فال يمكن تخزين مثال اإلقامة في   

  . فندق لوقت الحاجة ، أو رحلة جوية إلعادة إستهالكها في وقت آخر

 : )عدم إمكانية الفصل ( التالزم  2-2

مة وإستهالكها ، إذ أن قنـوات  الخاصية الثانية هي التالزم الموجود بين إنتاج الخد       

التوزيع في الخدمات غالبا تكون القناة المباشرة من المنتج إلى المستهلك وال يمكـن أن  

  .تباع في أكثر من سوق 

 : 2 )عدم التشابه ( التغري  2-3

يستحيل تحديد أو قياس للخدمات سواء كانت لمجموعة باعة مختلفين أو حتى لبائع       

الجوي ال تقدم نفس نوعية الخدمة في كل رحلة جوية بسبب هـذه  واحد ، فشركة النقل 

الخاصية فالمشتري للخدمة ال يستطيع الحكم على نوعية الخدمة قبل شرائها بعكس الحال 

                                                     .بالنسبة للمنتوجات المادية 

 :  )الطلب املتجدد (القابلية للفناء  2-4

الخدمات تستهلك بسرعة وال يمكن تخزينها فالغرفة الفندقية غير المشـغولة تعتبـر         

  عبئ على الفندق وال يمكن تخزينها والمقاعد الشاغرة في رحلة برية ، بحرية أو 

  
                                                   

 .153، ص  2005،  04خالد كواش ، سوق الخدمات السياحية ، مجلة العلوم اإلقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،العدد  -  1
  .27آخـرون ، تسويـق الخدمـات السيـاحيـة ، مرجـع سابق ، ص سراب إلياس و -  2
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جوية تمثل عدم إستغالل وطاقة مهدورة ، كذلك الطلب على الخدمات يعتبـر متذبـذب   

  .وذلك راجع إلى الموسمية 

  . اخلدمــات السياحيـة: الرابـع  املطلب

  : تعريف اخلدمـات السياحية - 1

من خالل تقديم الخدمات تقوم السياحة بدورها في تصريف المنتجات السياحية وتلبية         

، وعادة يفهـم مـن   .إلخ… حاجات ورغبات السياح المحليين واألجانب من الراحة والعالج 

من األعمال والنشـاطات تـوفر للسـائح الراحـة      مجموعة" كلمة الخدمات السياحية أنها 

والتسهيالت عند شراء وإستهالك الخدمات والبضائع السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم 

  .1" في المرافق السياحية بعيدا عن مكان سكنهم األصلـي 

الخدمات السياحية علـى   –عضو األكاديمية الدولية للسياحة  –كاسبر / ويعرف السيد      

مجموع الوسائل المادية الضرورية لتأمين أوتسهيل إشتراك النـاس فـي السـياحة ،    " أنها 

  .2"وتحقيق أهدافها وخلق إستعمال الخدمـات للسيـاح 

ويعتبر النشاط السياحي نشاط خدمي يعتمد بكثافة على العنصر البشري عكس القطاعات      

على المكننة في إنتاجها ، ويؤدي  األخرى التي عرفت تطور تكنولوجي بحيث أصبحت تعتمد

العنصر البشري في النشاط السياحي دور الركيزة األساسية التي يعتمد عليها القطـاع فـي   

تحقيق أهدافه ، وتختلف الخدمات السياحية من حيث األهمية بالنسبة للمتحصل على الخدمـة  

رئيسية هـي السـبب   فمنها خدمات رئيسية وأساسية وخدمات ثانوية أو جانبية ، الخدمات ال

الرئيسي الذي يجذب السائح فيما تعتبر الخدمات الثانوية ضرورية ومكملة للخدمات الرئيسية  

  :ويصطلح عليها الخدمات المساعدة  وأهم الخدمات المساعدة للخدمات السياحية 

  

  

                                                   
 .39، ص1999،  1مروان السكر ، مختارات من اإلقتصاد السياحي ، دار مجدالوي للنشر ، عمان ، ط -  1
  .28سراب إلياس  وآخرون ، تسويق الخدمات السياحية ، مرجع سابق ، ص  -  2
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وتشمل جميع خدمات النقل ووسائله التي تسهل على السائح التنقل من : خدمات النقل  •

ت والموانئ وطرق اإلى آخر داخل البلد أو خارجه فضال على الطرق والمطارمكان 

  .السكك الحديدة التي تسهل عملية التنقل 

الفنادق والموتيالت ودور الشباب والشقق المؤجرة وكـل منشـآت   : خدمات اإليواء  •

المبيت تعتبر منشآت مساعدة للخدمات السياحة فال يمكن أن نتصور سـائح يـزور   

 .   ائرية وينام في مقر إقامته بألمانيا أو سويسرا أو الجزائر العاصمة منطقة جز

أثناء القيام بالرحالت السياحية في منطقة ما البد من توفر :  خدمات األكل والشرب  •

 .الطعام والشراب الذين يمكنان السائح من التمتع برحلته السياحية 

 : خصائص اخلدمـات السياحيــة - 2

دمات السياحة مجموعة من الخصائص منها ما تشترك فيه مع الخـدمات  للخ               

  :بصفة عامة ومنها ما تتميز به وحدها كمنتوج سياحي نوجزها فيما يلي 

ـ    2-1 ـ ـإستحالة نقل أو تخزين المنتـج السياحي فبالنسبــة للنقـــل يت ل ـم نق

ـ  ) السائح( لك ـالمسته و من مكان إقامته إلى حيث المنتج وليس العكس كمـا ه

بالنسبة للمنتوجات المادية وبعض الخدمات األخرى ، كما أن معظـم مكونـات   

المنتج السياحي ال يمكن تخزينها مما يجبر على مقدم الخدمات السـياحية بـدل   

  .قصارى جهده لجلب أكبر عدد من السياح 

الخدمات السياحية يشترط فيها حضور الزبون فال يمكن نقل المنتج السياحي وال  2-2

الالزمة إلنتقال السـياح نحـو منطقـة     ألمر الذي يتطلب وسائل النقليرسل ، ا

 .السياحة

 .تزامن اإلنتاج السياحي مع إستهـالكه 2-3

إمكانية اإلحالل ، أي إستبدال بعض المنتجات السياحية ببعضها كوسـائل النقـل    2-4

 .إلخ ... فخدمة النقل بالطائرة يمكــن إستبدالها بالسيـارة 

  

 



 الفصل األول                                                                                                      مدخل إلى اإلقتصاد السياحي

 39

ياحي في المدى القصـير ، إذ ال يمكـن تغييـر نشـاط     عدم مرونة الطلب الس 2-5

 .المؤسسات السياحية إلى أنشطة أخرى في وقت سريع

أهم خاصية للخدمات السياحية هي الموسمية إذ أنه هناك موسم الـذروة حيـث    2-6

يزداد الطلب السياحي مما يجعل العرض السياحي ال يلبـي حاجـات السـياح ،    

السياحي نتيجة عدة عوامل وقـد ينعـدم    وهناك موسم الكساد إذ ينخفض الطلب

 . نهائيا كالطلب على الفنادق في المناطق الساحلية في فصل الشتاء 

تختلف دوافع ورغبات السياح وتوقعاتهم بدرجة كبيرة وكذلك تباين في مسـتوى   2-7

الدخل بالنسبة للسياح وهو ما يجعل صعوبة التأثير في سلوكاتهم وإقناعهم بشكل 

ن جهة ، وعدم إمكانية إنتاج أو تقديم خدمة تلبي حاجـاتهم  جماعي ضعيف جدا م

 .في نفس الوقت من جهة أخرى 

تعدد جهات اإلنتاج كون السياحة صناعة متداخلة ومركبة وتحتوي على العديـد   2-8

من الخدمات بعضها كبيرة ومستقلة بحد ذاتها مثل صناعة الفنادق ، النقل ، وكل 

، وهذا ما يخلق تحدي إضافي فيما يتعلـق  عنصر فيها يقدم من قبل منتج مستقل 

بإقناع وإشباع حاجات المستهلك بمنتوج سياحي يعتبر محصلة لمجموع الخدمات 

األخرى وهو ما  يتطلب درجة عالية من التنسيق في عـرض وتقـديم المنـتج    

 .السياحي 

 .الســـوق السيـاحي :  الثاملبحث الثـ

صر األساسية للعملية التسويقية ، حتى أنه يمكـن  يمثل السوق بصفة عامة أحد العنا         

القول أن الهدف من التسويق هو إيجاد األسواق وتحديدها والتعرف عليها والتأثير فيها لزيادة 

حركة المبيعات فيها من السلع والخدمات،  فبدون تحقيق هذا الهدف يصبح النشاط التسويقي 

اسية التي تعمل على تطوره وتقدمه ، لذلك ال قيمة له وال ضرورة ويتجرد من عناصره األس

فإن التعرف على األسواق وتشخيصها وتحليلها وفتح أسواق جديدة يعتبر مـن الغايـات أو   

  .األهداف التي يسعى إلى تحقيقها التسويق 
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  .مفهـوم السوق السياحي: املطلب األول 

  : تعريف السوق السياحي  - 1

بأنه ذلك المكان الذي يتم فيـه إلتقـاء المشـترين     يمكن تعريف السوق بمعناه المجرد       

  بالبائعين من أجل تبادل السلع والخدمات وما يرتبط بذلك من عوامل مؤثرة في 

قرارات الشراء أو البيع ، ومنذ أن ظهرت ونشأت فكرة األسواق تطورت بتطـور الـزمن   

ئعين إلى إلـى مكان وأصبح للسوق مفهوم أوسع وأشمل من مجرد مكان إلتقاء المشترين بالبا

تعامل تحدد فيه األسعار بواسطة العرض والطلب مثل أسواق الـذهب ، سـوق العقـارات    

إلخ ، ثم تمتد األسواق المحلية إلى األسواق اإلقليمية والدولية كأسـواق  ... وسوق السيارات

    .البترول وأسواق السالح 
هو مكان إلتقاء العـرض والطلـب   السوق السياحي ال يخرج عن هذا المفهوم العام ف        

السياحيين ويمكن أن يكون اللقاء في دولة السائح أي الدولة المصدرة للسائحين التـي تمثـل   

الطلب السياحي ، وقد يكون في الدولة المستقبلة للسياح ، كما أن السوق السياحي تتميز بكون 

  .عرضها يقدم من طرف مؤسسات سياحية مختصة في النشاط السياحي 

مجموعة من المشترين المرتقبين الـذين  " يعرف رجال التسويق السوق السياحي على أنه و

لديهم حاجات ورغبات غير مشبعة ، ولديهم القدرة والرغبة على الشراء ، والـذين يمكـن   

خدمتهم وإشباع حاجاتهم من قبل المؤسسات السياحية ، وتعتمد السوق السياحية علـى عـدة   

  : ي معطيات أساسية نوجزها ف

يمثل السوق السياحي مكان لتصريف السلع والخدمات التي تلبي حاجـة المجتمـع مـن     •

  .السياحة

يعتبر السوق السياحي جزء من السوق بشكله العام وله نفس القـوانين سـيما العـرض     •

 .والطلب

ظهرت السوق السياحية متأخرة نوعا ما بالنسبة باألسواق األخرى وتطورت مع تطـور   •

 .السياحة 
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علـى  ) الخدمـة السـياحية   ( ميزة تميز السوق السياحي هي عدم تحرك البضاعة  وأهم •

 .عكس سوق السلع 

  .تقسيــم السوق السياحـي - 2

يحتل تعريف السوق مكانا له أهمية حتى في الصناعة السياحية ، فالشيء األساسـي          

أدنى شـك فـي   هو التعرف على السياح المحتملين وإذا نجحنا في التعرف عليهم لن يكون 

النجاح ، وعليه وجب التعرف على مجموعة السياح المحتملين الذين لديهم مواقف إيجابيـة  

  .نحو السفر واإلستمتاع بأوقات الفراغ والشعور بالسعادة 

ومنه فتجزئة السوق تساعد المؤسسات السياحية على الوصول إلى السياح المحتملـين         

السياحية المختلفة المناسبة وتقديمها للسياح ، فضال على  وتساعد على تحقيق مزيج المنتجات

ذلك فتجزئة السوق السياحي يساعد على الرفع من فعالية القرارات التسويقية ومنه أعطـت  

الدول السياحية أهمية كبيرة لعملية تجزئة األسواق ، في الوقت الذي لم تعنى الدول الناميـة  

المستحيل أن يكون هناك تجانس بين كل السياح ومن  بتجزئة األسواق السياحية ، إذ أنه من

غير الممكن السيطرة على رغباتهم وحاجاتهم دون تصنيف وتقسيم ومنـه أعتمـدت عـدة    

  .عوامل ومعايير تقسم على أساسها األسواق السياحية 

  :أمهية تقسيم األسواق السياحية  -2-1

لسوق أو القطاع من السوق الذي يكون إلى رجل التسويق إختياره ل ةمن المهام المسند        

بإمكانه خدمته بكفاءة ، فهو بهذا يعمل على تحديد المستهلكين الذين يكون بمقدوره أن يلبـي  

  . 1رغباتهم ويشبع حاجاتهم أكثر من غيره

وإذا ما أعتبرنا أن أكبر أهمية لتقسيم السوق السياحي هي محاولة تحديد جيد للمستهلك        

  :سوق السياحي له عدة أهداف نوجزها فيما يلي فإن تقسيم ال

  

  

  

                                                   
 .12، ص 2001المبادئ والسياسات ، منشورات جامعة قسنطينة ،  فريد كورتل ، ناجي بن حسين ، التسويق ،  1
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الشك أن تقسيم السوق يسهل دراسة سـلوك المجموعـات    : تصميم أفضل إسترتتجية •

المختلفة ونشاطات التسويق بطريقة فعالة ومؤثرة من خالل وضع إستراتجية تسويقية 

  .تسويقية فعالة نتيجة التعرف على إتجاهات الفئة السوقية موضوع اإلستراتيجية ال

إن التقسيم الجيد للسوق السياحي يسهل عملية تحديـد   :حتديد ومعرفة السياح احملتملني  •

هم على سياح فعليـين ويعـزى   بل أكثر من ذلك يسهل عملية تحويلالسياح المحتملين 

توسع السوق السياحي إلى تطور النشاط السياحي ، إذ مـن السـهل رسـم الخطـط     

ى السياح المحتملين ، زيادة على أن البحث المستمر عـن  السياحية ، إذا ما وصلنا إل

 . 1السياحية  األسواقالسياح المحتملين يوسع 

أحد مظاهر تقسيم السوق هو األخـذ باإلعتبـار    :تسهيل ربط فرصة الطلب بالعرض  •

التوازن بين العرض والطلب ، فقدرة المؤسسات السياحية علـى تقـدير المتطلبـات    

فضل عن طريق إدارة مواقع السياح ، إذ أنه من خالل تقسيم السياحية يجع العرض أ

ـ  ـن الربـالسوق السياحي يمك ـ ( ي ـط بين الطلـب السياح والعـرض  ) احـالسي

 ).الفنادق ، المطاعم، وكل المناطق السياحية( السياحي

عدم إمكانية السيطرة على السوق السياحي جملـة واحـدة ،    :إحتالل قيادة األسواق  •

لى أجزاء أخرى أو مقاطعات يمكننا من إحتالل أو القدرة على إحتالل يجعل تقسيمه إ

 . قيادة جزء من السوق ومنه تتجلى أهمية أخرى لتقسيم السوق السياحي

تقسيم السوق السياح والعمل على خدمة جزء منـه   : اإلستغالل اجليد للموارد البشرية •

موارد البشرية التـي تبـدل   بعد الدراسة والتحقيق ، من شأنه أن يعمل على فعالية ال

قصارى جهدها في إشباع حاجات القسم السوقي التي أختارتـه المؤسسـة محـاولين    

 .السيطرة على المنافسة واإلبقاء على وفاء الزبائن الحاليين  

 

 
                                                   

 .76، ص 2001،  1خالد مقابلة ، عالء السرابي ، التسويق السياحي الحديث ، دار وائل للنشر ، عمان ، ط -  1
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عندما  نصغر حجم السوق من خالل تقسيمه ، : تسهيل مهمة رجل التسويق السياحي  •

وجه خدماته إلى فئة معينة وبالتالي يتفرغ لها ، في فإننا نخفف على رجل التسويق ،في

 .حين كان يمكن أن تبدد جهوده في عدة أقسام من االسواق قبل عملية التقسيم

  :عوامل أو معايري تقسيم السوق السياحي  -2-2

لما كانت المفردات المكونة للسوق غير متجانسة فإنه وجب تقسيم السوق السـياحي           

هناك تجانس ألنتفت الحاجة إلى التقسيم أصال ، وأهم عائق يواجه التقسيم هـو  ألنه لو كان 

النجاح في إختيار معيار التقسيم ويكون ذلك من خالل تصنيف لمختلف خصائص المستهلكين 

  :المرتقبين وعناك عدة معايير يعتمد عليها 

 : 1 تقسيم السوق حسب املعيار اجلغرايف 1- 2-2

وتقاليد الناس من منطقة إلى أخرى فإنه يمكن تقسيم السوق بحكم إختالف عادات           

السياحي على أساس جغرافي ، ويكون العمل بهذا المعيار خصوصا في البلدان الواسـعة  

المساحة ، إذ أنه من الخطأ اإلعتقاد أن السوق السياحي في بلد ما هو سوق متجانس وال 

منطقة ما يكون أسـهل علـى    يختلف من منطقة على أخرى ،فتسويق خدمة سياحية في

التسـويقية المتبعـة    تسويقه في منطقة أخرى تبعا إلختالف الخصائص ومنه فالسياسات

 .قراراته تكون هي األخرى مختلفة إلقناع المستهلك والتأثير 

 : )السن واجلنس ( التقسيم على األساس الدميوغرايف  2- 2-2

نصر اإلنساني في منطقة مـا  دراسة الخصائص اإلحصائية للع" الديموغرافيا هي       

، إذ يمكن تقسيم السياح إلى شـرائح   2" وخاصة تلك المتعلقة بالحجم والغزارة والتوزيع 

فضال علـى أن لكـل جـنس    .تبعا للسن حيث تكون كل مرحلة عمرية لها خصائصها 

 .خصائصه السياحية فسياحة النساء ليست هي سياحة الرجال 

  : فع املرجوةتقسيم السوق السياحي حبسب املنا 3- 2-2

                                                   
  .13فريد كورثل وناجي بن حسين ، مرجع سابــــــق ، ص  -  1
 1976، ، القاهرة  ـةات المصريـات ، دار الجامعـمة واإلستراتجيمحمد الحناوي ، إدارة التسويق ، مدخل األنظ -  2

 .287،ص 
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المنافع المرجوة أو الحوافز التي يسعى السياح إلى تحقيقها من خالل القيام بالنشاط        

، فالدوافع تختلف من سائح آلخر  األسواقالسياحي ، تعتبر كذلك معيار من معايير تقسيم 

 .إلخ... فهذا لغرض اإلستجمام واآلخر للرياضة وهكذا

 : لثقايفتقسيم السوق حبسب املستوى ا 4- 2-2

والمقصود بـه المستوى الثقافي للسائح ، فال يمكن أن يكون هناك تجانس في تقافة       

السياح وعليه من الضروري تقسيم األسواق السياحية بحسب المستوى الثقـافي فسـياحة   

 .األستاذ والعالم ليست كسياحة الفالح أو األمي

 :  تقسيم السوق حبسب مستوى الدخل 5- 2-2

الدخـل الفـردي أحـد أهـم محركات النشاط السياحي إذ أنه كلمـا زاد  يعتبـر        

الدخل الفردي كلما أرتفع الحراك السياحي ، ومنه وجب أن تقسم االسواق السياحية على 

أساس الدخل ، إذ ال يمكن أن توجه نفس السياسات التسويقية إلى سياحة رجال األعمـال  

ى السياح العاديين أو البطالين في نفـس الوقـت ،   وسياحة المؤتمرات الدولية الكبيرة وإل

فأصحاب الدخل المرتفع يملون إلى رحالت سياحية ذات نمط يتميز باإلسراف في اإلنفاق 

فيما تكـون ميـزة ضعيـف الدخـل هـي اإلنفـاق بحذر شديـد وتبسيط رحالتــه 

  .السياحية إن وجدت أصال

فعالة يبدأ أوال بتقسيم جيد للسوق السـياحي   إن الوصول إلى إستراتيجية تسويقية        

والشكل أدنها يمثل مختلف خطوات الوصول إلى تقسيم فعال للسوق وكيف أن الوصـول  

إلى إستهداف سوق معين يبدأ بتحديد دقيق لقواعد التقسيم ، ودراسة سلوكات وحاجـات  

إسـتراتيجية  سـم  ته وتوجهاته المستقبلية ، ثم ركل جزء من أقسام السوق لتحديد إمكانيا

تسويقية مع مراعات التفحص الدائم للمزيج التسويقي للمنافسين ، وبعد يتم تقدير التكاليف 

الالزمة لتجسيد ذلك ومحاولة معرفة الحصة السوقية بشكل تنبؤي ، مع مراعاة أهـداف  

  .المؤسسة ليتم بعده إختيار الجزء المناسب من السوق 

  

  .األسواق السياحية  دراســة وصناعة: املطلب الثانـي 
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ـ          ر ـتعتبر دراسـة األسواق من العناصر األساسية للنجاح التسويقي ، فالسوق يعتب

أحد أطراف التبادل حيث توجه السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسة إلى هذه األسواق ، و 

دراسـة   هي المحدد الحقيقي لنجاح أو فشل المؤسسة في إشباع حاجات المستهلكين ، كما أن

األسواق عبارة عن تغلغل حقيقي داخل نفسية المستهلـك الحالي للحفاظ عليـه واسـتمرار   

التأثير على قـرارات الشـراء   وفائه ، والمستهلك المرتقب من خالل محاولة كسب رضاه و

  .لديه

دراسة سوق الخدمات السياحية ال تخرج عن هذا المفهوم العام لدراسة األسواق ومن ثم       

من البراعة والذكاء القيام بعملية إعداد المستهلكين المستقبلين وزبائن المستقبل من خالل  فإنه

مدهم بأفكار تخلق لديهم الرغبة وتلبي حاجاتهم السياحية ، مع اإلستمرار في الجهد التسويقي 

دون توقف ، فتوليد القناعة لدى المستهلك بإستهالك منتوجنا السياحي البد أن يبنـى علـى   

  .سة دقيقة للسوق السياحي من خالل جمع بيانات ومعلومات وإستخدامها بشكل فعال درا

  -مع نوع من التميـز  -إن دراسة السوق السياحية على غرا ر دراسة السوق العادية      

تقوم على تحديد قطاعات السوق وتقسيماته المختلفة ألن دراسة السوق وتحديد إطـاره يعـد   

هداف التسويقية في ضوء التوجه اإلسـتراتيجي العـام للمشـروع    بداية لتحديد وترجمة األ

  : السياحي ومن هنا وجب علينا اإلجابة على السؤالين التاليين 

هل من األفضل تقديم خدمة أو فكرة سياحية إلى كل قطاعات السوق أو إلى منـاطق   •

  .عديدة ومختلفة من السوق ؟

لفة إلى قطاع واحـد مـن السـوق    أم من األحسن تقديم منتجات سياحية عديدة ومخت •

 .السياحي يرغب في إستهالكها وقادر على تحمل مصاريفها ؟

الوصول إلى جواب حقيقي وميداني على هذه التساؤالت البد أن يكون من خـالل           

  :معطيات عديدة نوجزها في النقاط التاليـة 
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  :خطوات دراسة السـوق السياحيـة  -1

 : نافسة التعرف على ظروف امل 1-1

ويكون ذلك من خالل جمع كل المعلومات والبيانات الكافية والدقيقة عن المنافسـين          

الحاليين والمحتمليين لمشروعنا السياحي تشمل أعدادهم ودولهـم وخصـائص منتوجـاتهم    

السياحية وخططهم التسويقية ومن ثم تحديد المخاطر لتجنبهـا وتـذليلها  وإبـراز الفـرص     

 .ستغاللها وتنميتها التسويقية إل

 :التعرف على املستهلك  1-2

يعتبر السائح هو رأس حربة دراسة السوق السياحية ومن ثم وجب أن يكون محل        

دراسة دقيقة ، حيث يحتاج مقدم الخدمات السياحية إلى كل المعلومات المتعلقة بالمستهلك 

نات المتعلقـة بالمسـتهلك ،   بإعتباره مستقبل الخدمات السياحية وتشمل المعلومات والبيا

عدد السياح الحاليين والمحتملين في كل قطاع سوقي ، فضال على خصائصهم المتعلقـة  

بالسن ، الجنس ، المستوى الثقافي ،العادات اإلستهالكية ، الديانة ، النمط اإلستهالكي ، 

 .إلخ... الدخل الفردي لهم 

 :حتديد فجوة الطلب  1-3

عصب أي عملية تسويقية ، فوجود فجوة طلـب يسـهل    تحديد فجوة الطلب هو        

عملية الوصول إلى المستهلك وتحديد حجم اإلنتاج خاصة لما تكون إيجابية أي أنه هناك 

ـ  ار ـطلب سياحي غير مشبع ، وتحديد فجوة الطلب ليست عملية سهلة بل تتطلب إستنف

، ) تسـويق  ال رجـال ( لكل إمكانيات المؤسسة وبالخصوص العنصر البشري المؤهل 

الذين يعملون على إكتشاف قطاعات في السوق السياحي لم تكن محل تلبية رغبات مـن  

قبل المنافسين الموجودين في السوق أو هي محل عدم إهتمام من قبل المنافسة ومن ثـم  

  .ا حقيقيا يخدم المؤسسة السياحيةوجب اإلهتمام بها ومحاولة جعلها سوق

 : حتديد إمكانيات املؤسسة  1-4
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التعرف على المستهلك ، وتحديد الفجوة ال يمكن أن يكون كافيا لكي نقدم خدمات         

سياحية ما لم يصاحب ذلك إمكانيات تؤهلنا لذلك وعليه وجب كـذلك التعـرف علـى    

إمكانيات المؤسسة اإلنتاجية ومدى قدرتها على تلبية حاجات ورغبات المستهلك السياحي 

كنه أن يقرر من دون التعرف الحقيقي على اإلمكانيـات  ، فمتخذ القرار التسويقي ال يم

  .المتاحة له المادية والبشرية ، أي عناصر اإلنتاج المتاحة 

 :وضع اخلطة اإلنتاجية  1-5
تعرف المؤسسة اإلنتاجية على المعلومات السابقة يمكنها من وضع خطة إنتاجية        

على الطلـب الحقيقـي علـى    وفقا لقدرات المؤسسة وتبعا لقوة وضعف المنافسة فضال 

 . المنتجات السياحية

 : وضع خطة تسويقية   1-6

ويكون ذلك تتويجا للمعطيات السابقة ومحاولة  اإلستغالل الجيد لها ، لرسـم خطـة           

تسويقية تمكننا حقيقة من شغل الفجوات الموجودة في الطلب السياحي ، وإستعمال أقصى ما 

  .يمكن إلمكانيات المؤسسة  المتاحة

  :صناعة األسـواق السياحيــة  -2

ال يكتفي رجل التسويق في المؤسسات السياحية على دراسة األسواق الموجودة ، بل        

يعمل باستمرار على خلق األسواق السياحية التي تعتبر بديال لألسواق التي تفلـت مـن يـد    

إلسـتمرارية يحـتم   المؤسسة ألسباب أو أخرى، فالحفاظ على قدرات المؤسسة في البقاء وا

  :عليها صناعة األسواق السياحية من خالل 

  :إنشاء الرغبات واحملـافظة عليـها  1- 2

إثـارة  بد أن تتجه الجهـود التسـويقية إلـى    في إطار صناعة السوق السياحية ال      

  وخدمات  الرغبات الكامنة بما يمكن من خلق حاجة وضرورة تلبيتها عن طريق منتجات

  

، وإذا كان هناك نوعين من الرغبات ، رغبات حالية جلية وظـاهرة   المؤسسة السياحية

تتمثل في طلب سياحي ملح تتسابق المؤسسات السيـاحية إلى تلبيته ، ورغبات كامنـة  
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غير مصرح بها ، المؤسسات السياحية الذكية والصانعة حقيقة لألسوق السياحية تتجـه  

  .ورا قبل المنافسين صوب هذه الرغبات إلخراجها إلى العلن وتلبيتها ف

  : ميتها اد القدرة والعادة الشرائية وتنإجي 2- 2

الرغبة وحدها ال تصنع األسواق حقيقة ، فالبد أن تصاحبها القـدرة علـى تحقيـق            

البد وأن يكون محصلة رغبـة فـي   ) شرائي( الرغبة ومنه فالوصول إلى سلوك إستهالكي 

رة الشرائية عدة عوامل نوجز أهمها في النقاط وتتحكم في القد، الشيء والقدرة على شرائه 

  :التاليـة 

  :الدخل الفردي  •

ما من شك أن دخل الشخص هو المحدد األهم لمستوى اإلنفاق لديه ومدى التحكم في        

قرارات الشراء ، فأصحاب الدخل المرتفع لديهم مرونة في إتخاد قرارات الشراء على عكس 

  .التردد حليف القرارات الشرائية لديهم ضعيفوا الدخل فكثيرا ما يكون

  :مثـن اخلدمات السيـاحية  •

وإن كان مرتبط بالدخل غير أن للثمن دور مهم في إتخـاد القـرار علـى مسـتوى           

 المستهلك ومن ثم وجب وضع سياسات تسعير مدروسة بشكل دقيق يسـهل عمليـة إتخـاذ   

 .عا ما تسهل عملية اتخاذ القرار قرارات إيجابية نحو الشراء ، فاألسعار المنخفضة نو

وجب على المؤسسات السياحية وبغية خلق سوق سياحية أن تنـزل بخدماتها  ثمومن       

إلى مستوى القدرة الشرائية للمستهلك من خالل دراسة جيدة للسوق السـياحية وإسـتهداف   

  .القطاعات السوقية بما يناسبها من أسعار 

  

  

  

  

  .السياحي  العـرض : املطلب الثالـث 
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ويعـرف العرض السياحي بأنه ما تقدمه المنطقة السياحية وتحتويه مـن مقومـات             

سياحية سواء أكانت عوامل جذب طبيعة أو تاريخية أو صـناعية ، فضـال علـى السـلع     

  .    1والخدمات التي قد تؤثر على األفراد لزيارة بلد معين وتفضيله عن آخر 

الجغرافية ( وعة المقومات الطبيعيـة ن مجمـي يتكـون إذا مــحفالعـرض السيا        

، والمقومات اإلجتماعية ، الحضارية ، الدينية والترفيهية والمقومــات  ) إلخ ... والمناخية 

، زيادة علـى الخـدمات والتسـهيالت    ) إلخ .. قرى سياحية ، آثار ، متاحف ( الصناعية 

ة العارضة للسياحة ومنه يمكن أن ــد بالدولـي توجـالت) إلخ ... إيواء ، نقل ،( األخرى 

كل ما يمكن أن تعرضـه الدولـة مـن مغريـات     " يعرف كذلك العرض السياحي على أنه 

  . 2"ذب سياحية ، لتنمية الحركة السياحية القادمة إليها من مختلف دول العالم ـائل جـووس

  : 3 خصائص العــرض السياحي -1

  :وعة من الخصائص نوجزها كما يلي يتميز العرض السياحي بمجم

يقصد بقلة مرونة العرض السـياحي إنخفـاض قابليـة     ) :اجلمود ( قلة املرونــة  1-1

العرض للتغير طبقا ألذواق ورغبات وإتجاهات المستهلكين السياحيين بعكس ما نراه 

في السلع المادية األخرى التي تتصف بالمرونة إلمكانية تغييرها وتعديلها بسـهولة ،  

حتى تالئم مطالب السوق وأذواق المستهلكين الحاليين والمرتقبين ، أما فـي مجـال   

السياحة فإن العرض السياحي يصعب تغيير المكونات الرئيسية له كالمقومات الطبيعية 

 .والصناعية  

  

  

  

  

                                                   
 .11سراب إلياس  وآخرون ، تسويق الخدمات السياحية ، مرجع سابق ، ص -  1
  .70، ص  1992صبري عبد السميع ، أصول التسويق السياحي ، مطبوعات كلية السياحة ، حلوان ، القاهرة ،  -  2
  .132رجع سابق ، صبري عبد السميع ، م-  3
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من المالحظ أن العناصر المكونـة للعـرض السـياحي    : إستقالل العناصر املكونة له  1-2

الخدمات  البعض ، حيث يتضح أن المقومات الصناعية مستقلة عن مستقلة عن بعضها

والتسهيالت السياحية ،بعكس السلع المادية التي تتصف باإلندماج الكامـل للعناصـر   

 ..المكونة لها مثل السيارات واألثاث واألجهزة الكهرومنـزلية 

السياحية  المنتجات السياحية هي األخرى تخضع للمنافسة من الخدمات :املنافســة  1-3

البديلة والمؤسسات السياحية األخرى ، إذ أنه هناك تنافس حاد بين البلدان في تسويق 

 .خدماتها السياحية 

من الخصائص األساسية للعرض السياحي ، الموسمية والتي تجعل منه  :املومسيــة  1-4

عاليا جدا في أوقات ومنخفض في أوقات أخرى مرورا بمرحلة يكون فيه توازن بين 

 .رض والطلب إلى حـد بعيد الع

   :مكونات العرض السياحي  -2

  :يتكون العرض السياحي من ثالث أقسام وهي               

  :وتتمثل فـي  :املقومات الطبيعية  2-1

 .الموقع الجغرافي  •

 .المناخ والبيئة •

 .الجبال والسهول والمجاري المائية •

 .الشواطئ والسواحل البحرية والنهرية  •

 .الحمامات المعدنيـة الينابيع و •

  :وهي المقومات التي تدخل اإلنسان لصناعتها وتتمثل في  :املقومات الصناعية  2-2

  .القرى السياحية  •

  .اآلثار التاريخية  •
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 .المتاحف  •

  .المعارض والعروض والنوادي  •

 .الصناعات التقليدية المحليــة •

  :وتتمثل في  :اخلدمات واملرافق والتسهيالت السياحيـة  2-3

 ).إلخ ... المياه ، طرق ، قنوات الصرف( المرافق األساسية للحياة  •

 ).إلخ ... بريد ، بنوك ،( الخدمات العامة  •

 )إلخ... فنادق ، دور الشباب ، منتجعات ، ( هياكل اإليواء  •

 ).برية ، بحرية وجويــة ( وسائل النقل المختلفــة  •

 .السياحية  المنشآت الرياضية والترفيهيــة المرافقة للمنشآت •

  :العالقة بني العرض السياحي وبعض املتغريات  -3

  :العالقة بني العرض السياحي والسعر  3-1

يعد سعر المنتوج السياحي أحد أهم العوامل المتحكمة في العرض السياحي ، فكلمـا          

أرتفعت األسعار زاد العرض السياحي والعكس صحيح ، بافتراض ثبات العوامل األخرى ، 

إذ أن زيادة األسعار من شأنه أن يرفع أرباح المؤسسات السياحية وبالتالي تزيد مـن حجـم    

ر بالفنادق إستثماراتها في القطاع السياحي مما يجعل العرض السياحي يرتفع سواء تعلق األم

  .إلخ ... ، المطاعم ،

  1: العالقة بني العرض السياحي واإليرادات السيـاحية 3-2

لعرض السياحي على حجم اإليرادت السياحية المحققة من حيث درجة اإلهتمام يؤثر ا         

والعناية بمقومات هذا العرض الطبيعية ومستوى الخدمات السياحية المرتبطة بهذه المقومات 

  ، وبذلك يالحظ أنه كلما تميز العرض السياحي وارتفع مستواه أنعكس ذلك على 

  

                                                   
  .142صبري عبد السميع ، التسويق السياحي والفندقي ،  مرجع سابق ، ص  - 1
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ن الخدمات الممتازة تشجع الطلب السياحي على شرائها ، حجم اإليرادات السياحية المحققة أل

  .وكلما زاد حجم الطلب السياحي الفعال أرتفعت معه اإليرادات السياحية 

  .الطلب السياحـي : املطلب الرابع 

الطلب بمفهومه اإلقتصادي يمثل مجموع رغبات األفراد وقدراتهم على شراء كميات         

عند أثمان مختلفة خالل فترة زمنية معينة ، والطلب السياحي ال  مختلفة من السلع والخدمات

  .يخرج عن هذا اإلطار العام وهو ما سنتناوله في هذا الجزء من البحث 

  :تعريف الطلب السياحي  - 1

يعرف الطلب بصفة عامة على أنه الكمية التي تنوي مجموعة معينة من المستهلكين       

ي زمان ومكان محددين ويمكن قياس وحساب مستوى شرائها من سلعة ما وبسعر محدد ف

الطلب أو حجمه بأسعار مختلفة وذلك بافتراض بقاء العوامل األخرى المؤثرة على الطلب 

ثابتة وهذا اإلفتراض قد يصح على مستوى بعض السلع ، غير أنـه بالنسـبة للخـدمات    

و تحكم السائح فـي السـفر   السياحية فالمسالة أكثر تعقيدا ، فالعوامل المركبة والتي تؤثر أ

إلى منطقة ما ، هي مختلفة ومتباينة إلى درجة تجعل الطلب السـياحي يبـدو مختلفـا ،    

فعناصر السياحة هي توفر أوقات الفراغ ودخل قابل لإلنفاق فضال علـى عـدة عوامـل    

  .أخرى 

منطقة مجموع اإلتجاهات والرغبات وردود األفعال إتجاه " أما الطلب السياحي فهو         

ما ، ولما كانت الرغبة في السفر هي دافع مكتسب ومتأخر نوعا ما في سلم الدوافع النفسية ، 

يأتي دوره بعد المنافع األصلية التي تقوم على أساسيات بيولوجية متعلقة بحياة اإلنسان مثـل  

إلخ ، فإن الدافع إلى السفر يخضع لمؤشـرات شـتى   ...الجوع والعطش، الملبس والمسكن ،

.                                                     1"دي إلى وجود تغيرات متعددة في آراء الناس تؤ

تعبير عن إتجاهات السائحين لشراء منتج سياحي " ويعرف الطلب السياحي أيضا بأنه        

  : أو زيارة منطقة أو دولة سياحية وقوامه مزيج مركب من عناصر مختلفة تمثل 

  
                                                   

رسالة دكتوراه في  -حالة الجزائر-السياحة وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية ، شبايكي ،  حفيظ مليكة -  1
  ..15،ص .2003العلوم اإلقتصادية ، جامعة قسنطينة ، 
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الدوافع ، الرغبات ، القدرات والميول والحاجات الشخصية التي يتـأثر بهـا المسـتهلكون    

            .1"السياحيون من حيث إتجاهات الطلب على منطقة ما 

ويمكن التفرقة بين الطلب بشكل عام والطلـب على الخدمات السياحية من خالل النقاط     

  : التالية

كل السلع والخدمات المعروضة في السوق ، على خالف الطلب العام ينطبـق علـى  -

  .الطلب السياحي الذي يتعلق بالخدمات السياحية فقط

الطلب  الطلب  في شكله العام يمارس على مدار السنة وفي جميع األسواق ، في حين أن -

  .السياحي موسمي 

لى الخدمات الطلب بشكـل عام يمارس من قبل كافة أفراد المجتمع ، غير أن الطلب ع -

  ".السياح" السياحية خاص بشريحة معينة من المجتمع 

المجموع " ومن التعاريف المشهورة والحديثة الخاصة بالعرض السياحي أنه      

، ويقاس الطلب السياحي  2"اإلحتمــالي للوافدين إلى منطقة سياحية من المواطنين واألجانب 

  :3بواسطة النسب التالية 

  
 .100× إجمالي عدد السكان )/ المغادرين( عدد المسافرين= للسفر المعدل الصافي  •

 .100× إجمالي عدد السكان )/ الرحالت( عدد السفريات = المعدل الخام للسفر  •

  100×المعدل الخام للسفر / المعدل الصافي للسفر = معدل تكرار السفر  •

  

  

  

  

                                                   
  .104ع سابق ، ص صبري عبد السميع ، مرج -  1
 .118شويكات محمد ، مرجع سابق ، ص  -  2
 .158خالد كواش ، سوق الخدمات السياحية ، مرجع سابق ، ص  -  3
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  .أنواع الطلب السياحي  -2

 :السياحي وهـي  طلبن اليمكن التمييز بين ثالث أنـواع م 

وهو عبارة عن الطلب اإلجمالي على الخدمات السياحية : الطلب السياحي العـام  1- 2

بشكل عام بغض النظر عن النوع أو الوقت أو الخدمة، ويرتبط هذا النـوع مـن   

بالدولة كلها وليس ببرنامج سياحي خاص وتتميـز بهـذا الطلـب الـدول      الطلب

  .إلخ ... احي في فرنسا ، إسباني ،أمريكا المتقدمة سياحيا كالطلب السي

يرتبط هذا النوع من الطلب ببرنامج سياحي معين يجده  :الطلب السياحي اخلاص  2- 2

 .السائح لتلبية حاجات ورغبات السائح 

يرتبط هذا النوع من الخـدمات السـياحية المكملـة أو     :الطلب السياحي املشتق  3- 2

الفنادق والطلب على شركات السياحة المكونة للبرنامج السياحي مثل الطلب على 

الدول والطيران والنقل السياحي وباقي الخدمات السياحية األخرى ، وتسعى أغلب 

الطلب المشتق إلى طلب خاص ثم طلب عام عن طريق تـوفير بـرامج   لتحويل 

 .سياحية متنوعة ومختلفة وبأسعار متنوعة ذلك 

  1:نوعين  ياحيوهناك من أضاف نوعين من الطلب الس            

وهو طلب صريح من جانب السياح بحيث يتـوفر فيـه    :الطلب السياحي الفعال  4- 2

كافة العوامل الضرورية مثل الرغبة ووقت الفراغ والقدرة على الدفع إضافة إلى 

مدى توفر الظروف المناسبة ويمثل هذا الطلب إجمالي عدد السياح الـداخلين أو  

  .ة القادرين على دفع النفقات السياحي

وهو عبارة عن نقص في طلب أحد العناصر األساسـية   :الطلب السياحي الكامن  5- 2

 :حتى يصبح هناك إقبال السياح لزيارة منطقة ما وأهم هذه العناصر 

 

 
                                                   

  .160خالــــد كواش ،سوق الخدمات السياحية ،  مرج سابق ، ص  -  1
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  .عدم القدرة على دفع مصاريف الرحلة السياحية  •

 .عدم توفر الظروف المناسبة  •

 .عدم الحصول على المعلومات الكافية  •

 .راغ متــاح عدم توفر وقت ف •

  .   ضعف وسائل اإلعالن والترويج للمنتوج السياحي  •

وباإلمكان تحويل الطلب السياحي الكامن إلى طلب فعال من خالل إزالـة العـائق الـذي       

  .يحول دون تجسيده 

  :خصائـص الطلب السياحـي  -3

  :لتاليـة يتميز الطلب السياحي بمجموعة من الخصائص نوجزها فـي النقـاط ا            

ويقصد بالمرونة قابلية الطلب للتغير نتيجة الظروف والمؤثرات المختلفـة   :  املرونــة 3-1

 التي تحدث منها الظروف اإلقتصادية اإلجتماعية والسياسية وغيـر دلـك ، وتـرتبط هـذه    

المرونة بالدخل بشكل خاص أي أنه كلما زاد دخل الفرد كلما أتجه إلـى القيـام بـرحالت    

ة ، وذلك يمكن أن ينطبق على ذوي الدخول المحـدودة  ـسياحية داخلية أو خارجيوزيارات 

أما بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة جدا ، فإن زيادة الميل على السـياحة ال   ، 1أو المتوسطة 

ترتبط كثيرا بالدخل بل أنها تتوقف على عوامل أخرى ، فنالحظ أنه هناك عالقة قوية تربط 

عـار الخدمـات السيـاحية ، ويميل الطلـب إلـى الزيــادة كلمـا   الطلب السياحـي بأس

  .أتجهت األسعار نحو اإلنخفاض

من المعروف أن للسياحة موسم يتميز بكثرة تدفق السياح ، يطلق عليه    : 2 املومسيــة 3-2

موسم الذروة ، وموسم يقل فيه عدد السياح يطلق عليه موسم الكساد و موسم وسط ، حيـث  

  لب السياحي الدولي خاصية الموسمية والتي تؤثر على إتجاهه وحجمه في فترات يسود الط

  

                                                   
 .112، ص  1996عبد العظيم حمدي ، إقتصاديات السياحة ، دار الزهراء ، القاهرة ، -  1
  .163الـــد كواش ، مرجـــــع سابــــق ، ص خ -  2



 الفصل األول                                                                                                      مدخل إلى اإلقتصاد السياحي

 56

المناخ ، العوامل التنظيمية فـي الـدول   : الذروة وفترات الركود ومن أسباب الموسمية نجد 

المصدرة للسواح من خالل العطل المدرسية وعطل المـوظفين الحكـوميين ، واألعيــاد    

  .الوطنية والدينية 

يعتـبر الطلب السياحي عالي الحساسية اتجاه التغيـرات اإلجتماعيـة      : سيـة احلسا 3-3

والسياسية واألمنية فالبلدان الغير مستقرة سياسيا وأمنيا والتي تتعرض إلضطرابات سياسـية  

  .1ال تستطيع جذب السواح إليها وإن كانت أسعارها منخفضـة 

 :  التوســـع 3-4

لى الزيادة والتوسع سنويا بمعدل متغير من سـنة إلـى   يميـل الطلب السياحـي إ           

أخرى ، وذلك وفقا للظروف المختلفة بين الدول المصدرة السائحين والدول المستقبلة لهـم ،  

 :ويعزى ذلك إلى عـدة أسبـاب نوجـز أهمهـا فيمـا يلـي 

 .إرتفـاع مستـوى المعيشـة وزيادة الدخـول في الدول المصـدرة للسياح  •

جم المعلومات المتوفرة عن الدول المستوردة للسائحين نتيجة التطور والتقـدم  زيادة ح •

 .الحاصل في كثير من الدول 

التقـدم والتطـور الثكنـولوجي والعلمـي ممـا أدى إلـى تطـور وسائل النقـل   •

 .والمواصـالت واإلتصاالت 

ظم دول العالم ظهور الرحالت السياحية الشاملة التي تنظمها الشركات السياحية في مع •

 .بأسعار معقولة مما أثر كثيرا في حجم الطلب السياحي 

تحسن ظروف العمل وتغير أنماط الحياة في الدول المصدرة للسائحين جعلت الشعوب  •

 .تتجــه إلـى السيـاحـة 
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  :خالصة الفصل األول 

أنهـا م تعــد حقيقـة السيـاحة هـي التنقـل مـن مكـان إلـى آخـر ، بل ـل        

أصبحـت إقتصـاد قائم بداته ، ومن ثم أختلفت الفقهاء في تعريف السياحة بإختالف أهميتها 

من دولة إلى أخرى ومن فلسفة إلى أخرى ، غير أنـه ال إختالف في أهمية السياحة بالنسبة 

 إلقتصاديات الدول وذلك تبعا للتطور الذي ما فتئت تعرفه السياحة عبر الزمن ، وتعدد أنواها

  .وأشكالها وآثارها اإليجابية على الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية للدول

إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة تبين مدى األهمية والـدور الـذي أصـبحت             

صناعة السياحة تلعبه في كثير من الدول سيما المصنفة في المراتب األولى سـياحيا ، ممـا   

هتمام كبير من خالل اإلستثمارات الكبـرى فـي المجـال    جعل هذه الدول تعطي السياحة إ

السياحي ، سيما طاقة اإليواء من فنادق فخمة ومنتجعات سياحية ، وبنـاء هياكـل قاعديـة    

  .إلخ ... خاصة بالنقل من مطارات وطرق سريعة وسكك حديدية

سياحي فراحت الدول النامية ومنها الدول العربية ، أدركت األهمية المتزايدة للقطاع ال      

تحجز لها مكان في جدول الدول السياحية ، من خالل بداية اإلهتمـام بالقطـاع السـياحي    

... مصر  ، واإلعتماد عليه كمورد للعملة الصعبة ، فنجد أن دول كتونس ، المملكة المغربية

إلخ ، أصبحت مرتبة أوال في الدول العربية واإلفريقية بعد جنوب إفريقيا نظرا لما أصـبح  

وهو ما سنحاول التطرق إليه يجذب السياح من كل أصقاع العالم احي ـلـها من عرض سي

                             .                         في الفصل الثاني والثالث من البحث
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  .إستراتيجية تسويـق اخلدمـات السياحية : الفصـل الثانـي 

تمثل الدراسات التسويقية أحد أهم اإلتجاهات الحديثة في الفكر اإلقتصادي علـى              

الرغم من تجدرها في التاريخ ، إال أن التأصيل فيها وبنائها على أسس علمية يعتبر حـديثا  

كنشاط طالما وجدت عملية مبادلة بين طرفين أحدهما السوق واآلخر نسبيا ، فالتسويق يطبق 

إلخ ، وقد أصبح التسويق المبرر الحقيقي لوجـود  ... هو مسوق السلعة أو الخدمة أو الفكرة 

أي مؤسسة وبقائها وإستمرار نشاطها ، فضال على أن التسويق لم يعد مقتصرا على سلعة ما 

في كل األنشطة فقد أصـبح تنظـيم األسـر واألفكـار      أو خدمة ما ، بل أنه أصبح متغلغال

والسياحة ، يمر عبر التسويق بل حتى السياسة طغى عليها التسويق وأصبح هناك التسـويق  

  .السياسي 

الخدمات هي األخرى أصبحت محل دراسات تسويقية وتقنيات خاصة بتسـويق                

ا التسويق وأصبحت المؤسسات السـياحية  الخدمات ، ومنها الخدمات السياحية التي برز فيه

ة لغرض إظهار عناصر الجذب السياحي ختلفتلجأ إلى فلسفات ونظريات وتقنيات التسويق الم

  .أو توجيه السائح نحو خدماتها بل حتى التأثير على قرارات الشراء 

ة ، إنطالقا من ذلك خصصنا هذا القسم من البحث إلى تسويق الخدمات السياحي             

تسويقها ضـرورة   يجعلالمبحث األول ألهمية السياحة ومكانتها على المستوى العالمي مما 

ملحة ، أما الثاني فكان بعنوان دور اإلستراتيجية التسويقية في التنمية السياحية  ، فيما درسنا 

  .تدامةفي المبحث الثالث آفاق تسويق المنتج السياحي في ظل التنمية السياحية المس
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  .أمهيـة السيـاحة ومكانتـها على املستوى العاملي:  املبحـث األول

كان من  على المستوى العالمي  تبعا لألهمية القصوى التي أصبحت تلعبها السياحة          

باإلحصائيات والتحليل والعمل الواجب اإلشارة إليها في هذا البحث إلبراز وضعيتها الحالية 

  . ت الدولية في تطوير النشاط السياحي على االستفادة من الخبرا

  :األمهيـة اإلقتصاديـة للسياحـة : املطلب األول 

تلعب السياحة دورا هاما في تنشيط إقتصاديات دول كثيرة ، حيث أصبحت تمثل           

مصدرا رئيسيا للدخل القومي نتيجة إنفاق السائحين الذين في مجاالت اإلقامة وإسـتخدام  

إلخ ، فضـال على األثر ... واألكل والشــرب والترفيـه وإقتناء الهدايا  وسائل النقل ،

المضاعـف للدخـل الذي يولده هذا اإلنفاق من خـالل دوران اإليرادات السياحية فـي  

  .دورات إقتصادية متنوعـة

لذلك فتطوير النشاط السياحي لدولة ما يلعب الدور األساسي فـي زيـادة النمـو            

من خالل المساهمة في الدخل القومي وتشغيل يد عاملة واألهم من ذلك جلب  اإلقتصادي

الرأسمال األجنبي من خالل إستثمارات سياحية أجنبية وجلب العملة الصعبة وعليه تكمن 

  : األهمية اإلقتصادية للسياحة في النقاط التالية 

  : املسامهـة فـي الدخـل الوطـين  - 1

احة بطريقة مباشرة في تكوين النـاتج الـوطني وإن   ـياهم السـد تسـبالتأكي         

كانت النسبة في الجزائر بعيدة عن النسب العالمية فإن النشاط السياحي للدول المتطورة 

سياحيا يساهم بشكـل كبير في الناتج الوطني ، ومنه تتبلـور األهميـة اإلقتصـادية    

درت المنظمة العالمية للتجارة للسياحة في قيمة التجارة الدولية للخدمات السياحية فقد ق

من حجم صادرات الخدمات  % 32بـ  1994ة ـي سنـة فـأن جملة اإليرادات السياحي

وبلغـت سنــة    % 45التجـارية وتشكل الدول النامية منها نسبـــة تزيـد عـن    

وبذلك تكون السياحة هي أكبر قطاع خـدمات  ،  1 1997سنة %   43و%  39حوالي 1995
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ـ ال على كوـ، فض %  6,5ة ـنها أكبر بند من بنود حركة التجارة الدولية إذ تمثل نسب

  . 1 1996من حجم التجـارة الدولية سنة 

كما أن الصادرات السياحية تعتبر ريادية في التجارة الدولية حيـث بلغـت قيمـة           

، وذلك حسب التقرير السنوي للمنظمـة   1998بليون دوالر عام  532الصادرات السياحية 

  .2006عالمية للسياحة لسنة ال

ضعيفة  الناتج الداخلي الخامبالنسبة للجزائر تبقى نسبة مساهمة القطاع السياحي في          

   :جدا كما هو مبين في الجدول التالي 

  .يبين تطور نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام) 2-3(جدول رقم 

  08  07  06  05  04  03  02  01  00  99  السنوات

 2.05  1.7  1.02  1.7  1.8  1.7  1.6  1.6  1.4  1.8   %النسبة 
  -مديرية اإلحصائيات –إحصائيات وزارة السياحة  : من إعداد الطالب باإلعتماد على  :المصدر              

    

يالحظ من خالل الجدول أعاله  ، أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الدخل           

هي لم تعرف تطورا حقيقيا ف،  2008ة جدا ، رغم اإلرتفاع الذي عرفته سنة الوطني ضعيف

 % 2.06و   2006سنة  %1.02ن ـورة بيــبحيث بقيت المساهمة محص 1999منذ سنة 

  .الل هذه الفترة وهو ما يدل على أن القطاع السياحي لم يتطور حقيقة خ 2008سنة 

 :مسامهة السياحة يف التشغيل  - 2

تبار السياحة نشاط متشعب فهي تساهم في خلق مناصب شغل عديدة مباشرة بإع           

وغير مباشرة ويبدأ ذلك إنطالقا من التفكير في إنشاء مشروع سياحي فاللجوء إلى المهندسين 

مباشرة ، فضال  المعماريين أو مقاوالت البناء في حد ذاته يد عاملة منشأة ولو بطريقة غير

ا في أي مشروع سياحي والمالزمة له من حراس وموظفين على المناصب الواجب توفره

  .إلخ ... وعمال في الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية وسواق
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بداية من الدراسة األولية إلى عملية البناء والتهيئة  عملفالسياحة إذا تخلق مناصب          

ياحة على خلق ثالث أنواع وحتى تأثيث المنشآت السياحية وتجهيز المشاريع ويعمل قطاع الس

  .1 من اليد العاملة

  : العمالة املباشـرة 2-1

وهي مجمل مناصب الشغل المنشأة من طرف الوحدات السياحية بحد ذاتها            

كالعاملين في الفنادق والمطاعم والوكاالت السياحية والتسويق السياحي والنقل والتنظيم 

  .لعاملة األكثر في القطاع السياحي السياحي وتكون هذه الفئة من اليد ا

  :اليد العاملة الغري مباشرة 2-2

إنشاء الوحدات السياحية يؤثر بالضرورة على قطاعات أخرى كالبناء واألثاث من            

خالل زيادة الطلب عليهما وبالتالي محاولة زيادة اإلنتاج في هذه القطاعات والذي يكون سببا 

بالتالي كان القطاع السياحي سبب ولو غير مباشر في توظيفها في طلب يد عاملة أخرى و

  . ومنه أن قطاع السياحة له مساهمة في تشغيل يد عاملة غير مباشرة 

  : اليد العاملة احملرضة 2-3
وهي مجمل مناصب الشغل المنشأة في قطاعات بعيدة نوعا ما عن القطاع             

تهلك من قبل السياح كالسلع الزراعية والصناعة السياحي غير أنها تنتج سلع وخدمات تس

  .        لخ إ... الغدائية والتعليــم

وحسب مسؤولي وزارة السياحة في الجزائر فإن عدد مناصب الشغل يمكن              

  :  2 تقديره بالعالقة التالية

  0,5×  عــدد األسـرة= عدد املناصب احملــدثة                            
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ف عدد األسرة المزمع أي أن عـدد المناصب المنشأة في المشاريـع السياحية هو نص

في تونس و   % 16.5وفي مصـر ،   % 13إنشائها ، وتساهم السياحة في قطاع العمل بنسبة 

  . 1في مالطا  % 28

  : أثر السياحة على ميزان املدفوعات   - 3

درات الغير منظورة ويعنى باإليرادات السياحية ة من الصايتعتبـر المداخيل السياح         

إلخ ، فقد بلغت المبادالت ... داخل الدولة المضيفة من إيواء ، إطعام ، نقل  السائحما ينفقه 

 895وكانت  2005مليار دوالر سنة  750مليار دوالر ، و 623مـا يعادل  2004سنة  السياحية

جم المبالغ المتداولة في القطاع السياحي على ، هذه األرقام تبين ح2 2007مليار دوالر سنة 

المستوى العالمي والتي من دون شك تساهم في توازن ميزان المدفوعات بالنسبة للعديد من 

الدول المتطورة سياحيا أو الدول المستقبلة للسواح بكثرة فهي تكون محل تدفق العملة الصعبة 

لسياح تكون مساهمة في توازن ميزان ويكون ميزان المدفوعات إيجابي ، الدول المصدرة ل

                  . مدفوعات لدول أخرى وتساهم في سلبية ميزان مدفوعاتها 

ويتضمن ميزان المدفوعات النفقات واإليرادات السياحية وكثير من الدول السياحية        

ن تعد ميزان مدفوعات فرعي خاص بالقطاع السياحي يمثل رصيدها من السياح ويمكن أ

يكون ذلك إيجابيا أو سلبيا فاإليجابي يمثل فائض في الميزان المدفوعات كدول إسبانيا ، 

إلخ ، فيما يشير السلبي على عجز في المجال السياحي كالجزائر مثال ، ... إيطاليا ، تونس 

مليون دوالر ، ووصل  96.8حوالي  2000فقد كان العجز في ميزان المدفوعات السياحي سنة 

  .3مليـون دوالر 202.4إلى  2004سنة 

  :األمهيـة الثقافيـة والسياسيـة للسياحـة : املطلب الثـاين 

من المجاالت التي تنعكس عليها السياحة المجالين الثقافي والسياسي فتوافد السياح إلى      

  .بلد ما أو إلى منطقة ما من شأنه التأثير على البيئة الثقافية والسياسية

  

                                                 
1   - BOUDJANI Malika , le tourisme en Algérie Etat des lieux , thèse de doctorat science économique , Oran , 2008 , 
p 228 .   

 .إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة  -  2
  .131صالح موهوب ، مرجع سابق ، ص  -  3
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  : ثقافيـة  للسياحةاألمهيـة ال  -1

تحرص الدول السياحية على زيادة التأثير اإليجابي للسياحة والتي تؤدي على تطور         

المجتمع ورقيه فقد يؤدي التطور اإلقتصادي والتقدم الثكنولوجي وإحتكاك السكان بمجموع 

لى تغير األذواق السائحين ذوي اللغات والعادات والتقاليد والثقافات وحتى الديانات المختلفة إ

وظهور معالم  إجتماعية أخرى ، والسياحة تعد أهم أسباب التطور اإلجتماعي في الدول 

المستقبلة للسياح ، إذ تتاح للتعرف على األفكار واإلهتمامات والثقافات األجنبية مما يساهم 

ليد األصلية في إكتساب الخبرات والقيم السليمة التي يمكن تكييفها مع القيم والعادات والتقا

  .للسكان وبالتالي اإلنفتاح اإليجابي على العالم الخارجي 

ويعد التبادل الثقـافي أحد أهم التأثيرات اإليجابية للسياحة حيث يعمل على تنمية التفاهم      

بين الشعوب وتبادل األفكار والعادات والتقاليد وتعمل السياحة على كسب اإلحترام والتعاون 

          .1ر وكذا تبادل المعارف والقيم الثقافيـة المتبادل المثم

وبفضل السياحة يكون اإلهتمام بالقيم الجمالية والمعالم الفنية في الدول المستقبلة       

للسواح من خالل الفنون والمهارات والحفالت والمهراجانات، فضال على إحياء بعض 

ما تكون قبلة للسواح ومنه ينتقل تراث منطقة  العادات والتقاليد التاريخية أو الدينية التي عادة

  .ما إلى كل أسقاع العالـم  وهو ما يبرز وجه آخر من األهمية الثقافية للسياحة 

  : األمهيـة السيـاسية للسيـاحة - 2

لقد أمتدت أثـار السياحة إلى نواحي عـدة ، فال يمكـن إغفـال المجال السياسي        

جاهدة على الحد والتقليل من التدافع والتصادم الداخلي ، حيث تعمل الحكومات والدول 

  قاصدة اإلستقرار األمني وما ينتج عنه من  إستقرار سياسي برغم العادات والتقاليد 

المختلفة ، ومن هنا يبرز دور السياحة في التقريب بين الشعوب وإزالة المتناقضات وجعل 

  .الدولـة الواحـدة والتجـاوب بيـن أفراد  التعاملالتفاهم وسيلة 

  

  

                                                 
  .184، ص  2006اء زكي إبراهيم ، دور السياحة في التنمية اإلجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث ،األسكندرية ، وف - 1
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زيادة على ذلك فإن رغبة الدول والحكومات في إبراز عرضها السياحي يجعلها         

 تعمل جاهدة على توفير مناخ سياسي مناسب من خالل التشريعات الديمقراطية وإحترام

حقوق اإلنسان وبالخصوص التداول على السلطة والحكم الديمقراطي، مما يجعلها بعيدة على 

لصراعات الداخلية التي تؤثر سلبيا على العرض السياحي ، إذ نجد أن الدول العريقة في ا

المجال السياحي هي تلك التي تتميز باإلستقرار السياسي الدائم والبعيدة عن النزاعات الداخلية 

 )العشرية الحمراء  (والخارجية  ، ولنا في بلدنا الجزائر خير دليل فسنوات التسعينات 

  .زوف كلـي للسواح عن الجزائر بما في ذلك الجزائريين المقيمين في الخارج عرفت ع

رغبـة بعض الدول في جعل السياحة مورد من مواردها المالية قد يجعلها تعمل         

في حال ما قدرت أن ذلك  اكذلك على معالجة النزاعات الموجودة في الدول المجاورة له

لنقاط وأخرى تجعلنا نخلص إلى أن الفعل السياحي له يؤثر على عرضها السياحي ، هذه ا

أهمية سياسية كبيرة فهو يساهم في اإلستقرار السياسي بصورة غير مباشرة فضال على نشر 

  .الصداقات بين الشعوب ونشر السـالم في العـالم 

  :  مكانــة السياحة علـى املستوى العاملي: املطلـب الثالث 

دول باإلقتصاد السياحي من خالل إبرازها لمقومات الجذب إهتمام كثير من ال        

السياحي وإستخدام تقنيات التسويق في الترويج للسياحة جعله يصبح أهم القطاعات 

اإلقتصادية تطورا ويحرز على أكبر معدالت النمو ويبرز ذلك من خالل عدة مؤشرات 

  : نوجزها في 

  : حجم احلركة السياحة يف العالـم -1

إن أهم مؤشر حقيقي يبرز مكانة القطاع السياحي في العالم هو عدد السياح فقد كان         

مليون سائح وتتوقع  897أكثر من  2007مليون سائح ليصبح سنة  25حوالي  1950سنة 

  .20201 مليون سائح سنة  1600المنظمة العالمية للسياحة أن يصبح العدد 

  

  

                                                 
1     - organisation mondiale du tourisme -.  
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ي العالم يبرز التطور الهائل الحاصل في حجم هذا العدد الكبير من السياح ف         

التدفقات السياحية العالمية بالتأكيد متباين من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ويبين 

  :الجدول التالي توزيع الحركة السياحية في العالم حسب المناطق 

  .ائح مليون س: ،  الوحدة  2007-1985 يبين عدد السواح بين سنتي )2-4( جدول رقم

  1985  1989  1990  1995  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  897.2  846.4  802.5 761.2 694.6 704.9  684.7 683.7  540.5  439.4 426  327.1  العالم

  43.5  40.7  37.3  34.2  31.6  30.0  29.1  27.9  20.4  15.2  13.8  9.7  إفريقيا

  142.7  135.9  133.2  125.8  113.1  116.7  122.1  128.2  109.0  92.8 87.0  64.3  أمريكا

  185.0  167.2  155.4  144.2  113.3  124.9  115.7  110.6  82.4  56.2  50.8  33.5  آسيا الوسطى

  480.0  460.8  438.3  420.8  407.1  404.8  393.3  392.5  315.0  265.6  266.3  212.1  أوروبا

  46.0  41.8  38.3  36.2  29.5  28.5  24.5  24.5  13.7  9.6  8.6  7.5  الشرق األوسط

  .  OMT إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة :المصدر   
  

  .، الوحدة مليون سائح 2007إىل  1985تطور عدد السياح  يف العامل خالل الفترة من   )2-3(الشكل رقم  
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  )أعاله  2-4رقم الجدول (  من إعداد الطالب باإلعتماد على المعلومات السابقة :صدر مال
  

أعاله ، يبين التدفق الهائل للسياح على المسـتوى العـالمي ،    )04(الجـدول رقم           
سـنة   % 64.84مقابل نسبة  2007سنة  ) % 53.50( تستحوذ أوروبا على أكثـر من النصف 

ليون سائح م 43.5تعتبر القارة األفريقية أقل األماكن إستقطابا للسياح حيث زارها  ، فيما 1985
  . 1985سنة  % 2.97من السياحة العالمية مقابل  % 4.85أي ما يمثل  2007 سنة
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، نالحظ أن عدد السياح في العالم يتطور بالزيادة ماعدا بعض الركود  )03(ومن الشكل رقم 

، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها الحرب على  2004إلى  2002المسجل خالل الفترة من 

  بالواليات المتحدة األمريكية  2001سبتمبر  11العراق وأفغانستان وما عرفه العالم بعد أحداث 

لنسبة للجزائر فإن حصتها من السياحة العالمية تكاد تكون منعدمة فقد بلغت سنة با       

مليون سائح  800سائح في الوقت الذي كان عدد السياح في العالم يقارب  1.133.719نحو  2004

منهم عبارة عن زيارة الجزائريين المقيمين في  %90من السياحة العالمية ،  1/800، أي نسبة 

وحسب معايير المنظمة العالمية للسياحة فهم سياح في بلدهم األصلي  الخارج لوطنهم

قدر بـمليون  2003ويعتبرون سياح أجانب ، وقد أكد وزير السياحة أن عدد السياح سنة 

وهو ما يمثل عدد سواح  2013 مليون سائح سنة  02ألف سائد وتتوقع الوزارة عدد  166و

  1 ) 1999ي الجزائر تحقق في تونس سنة ـف 2013ة ـه سنـتحقيق المتوقع(  1999تونس سنة 

  : إليرادات املاليـة للسياحة العامليةا -2

المؤشر الثاني الذي يبرز التطور الهائل الواقع في القطاع السياحي هو حجم اإليرادات        

 اإلنفاق السياحي السنوية التي تذرها السياحة على إقتصاد البلدان السياحية في العالم فحجم

دوالر في السياحة أصبح ينفق  83حوالي  1950تطور بشكل كبير فالسائح الذي ينفق سنة 

 11دوالر في الرحلة السياحية أي أن المبلغ قد تضاعف أكثر من  928ما يقارب  2005سنة 

مرة، خالل نصف قرن من الزمن ، ومن المتوقع حسب المنظمة العالمية للسياحة أن يبلغ 

مليار دوالر تحوز الدول الصناعية على القسط  2000حوالي  2020سنة  حجم اإلنفاق العالمي

  .األكبر منها 

  

  

  

  

                                                 
  .3قرزيز محمود ، واقع القطاع السياحي في الجزائر ودوره في تمويل الجماعات المحلية ، ص  - 1
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  .) $مليار ( 2006-1990 تطور اإليرادات السياحية في العالم خالل الفترة )2-5(جدول رقم 

  1990  1995  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  378  347.4  333.3 283.4  242.1 228.2 232.6  212.1  142.9  أوروبا
  22  21.3  18.9  16.1  11.7  11.6  10.4  8.5  6.4  أفريقيا
آسيا 
  153  138.9  123.9  98.3  95.2  87.0  85.2  80.7  46.5 الوسطى

  153  145.3  131.9  114.2  113.5  120.0  130.8  98.4  69.2  أمريكا
الشرق 
  29  28.6  25.4  22.4  18.8  12.7  15.2  10.9  5.1  األوسط

  735.0  681.5  633.2  534.4  481.3  459.5  474.2  410.6  270.1 المجموع
  .إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة : المصدر   
  

  .2006إلى  1990تطور اإليرادات السنوية من السياحة العالمية خالل الفترة من  )2-4(الشكل 
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  .أعاله من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول  :المصدر 
  
   

ويالحظ من خالل تحليل الجدول أن أوروبا تحوز وحدها على أكثر من نصف اإليرادات    

السنوية للسياحة ، نصيب القارة األفريقية يعتبر األضعف على المستوى العالمي بنسبة 

م يعكس ضعف أداء النشاط السياحي في أفريقيا ـوهو رقفي أحسن األحوال   %03 تساوي

أهمها الظروف األمنية التي تعيشها أغلب دول القارة وعدم اإلستقرار السياسي  ألسباب كثيرة

  .وضعف الخدمات السياحية المقدمة  المميز لها
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الشرق األوسط هو اآلخر تعتبر اإليرادات السياحية لدوله مجتمعة ضعيفة بالنظر إلى        

يلي وحروب الخليج المتتالية المقومات السياحية له ، وذلك راجع للصراع العربي اإلسرائ

  .التي جعلت المنطقة غير مستقرة 

السياحية ضعيفة جدا ، حتى وإن  ار الدول األفريقية تبقى إيراداتهاالجزائر وعلى غر         

مليون دوالر ، في نفس السنة  180أكبر إيراد سياحي منذ اإلستقالل بحوالي  2004حققت سنة 

وهو رقم ضعيف ، هذه األرقام وإن كانت  % 0,9األفريقية كان نصيب الجزائر من السياحة 

من حجم اإليرادات السنوية  % 22ضعيفة غير أن السياحة في الجزائر بدأت تتحسن حيث أن 

  .خارج المحروقات من القطاع السياحي 

أعاله ، يبين التطور اإليجابي لإليرادات  )2-4(غير أن الرجوع إلى الشكل رقم          

ة على المستوى العالمي وإن كان بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى السياحي

  .أخرى كما جاء الجدول سابقا 

  : مسامهة السياحة يف التشغيل على املستوى العاملي -3

إمتصاص البطالة أو توفير مناصب الشغل يعتبر كذلك مؤشر حقيقي لمستوى           

عالمي ، وتعتمد المنظمة العالمية للسياحة في هذا اإلطار ومكانة السياحة على المستوى ال

ل دائم في معلى قاعدة عامة وهي أنه كلما توفر لها سريرين كان هناك خلق لمنصب ع

مناصب عمل غير مباشر في قطاعات أخرى ذات  03القطاع وكل منصب عمل دائم يقابله 

 217حوالي  2001ى العالمي سنة صلة بالسياحة ، وقد بلغ عمال القطاع السياحي على المستو

  .مليون عامل  350حوالي  2006، فيما بلغ سنة  عاململيون 

فإن القطاع  2003في الجزائر وإستناد إلى تقرير أعدته الوزارة المكلفة بالسياحة سنة          

في القطاع العام  12000عامل بصورة دائمة ومباشرة منها  27000السياحي يساهم في توظيف 

منصب عمل  15000في القطاع الخاص ، زيادة على المساهمة في خلق حوالي  15000و

موسمي سيما خالل موسم اإلصطياف وبالنظر إلى المعايير الدولية فإن قطاع السياحة في 

منصب عمل دائم بالنظر إلى عدد األسرة الموجودة في  41000أن يوفر  ضالجزائر كان يفتر

  :ى الجزائر ، ويعود هذا العجز إل
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  العجز في عدد األسرة أصال وغياب المنافسة جعل المجهودات تنقص في هذا المجال •

 تفتقر لنشاط ترفيهي الذي يخلق مناصب العمل  معظم المؤسسات السياحية في الجزائر •

  . األهم من ذلك هو عدم التصريح بالعمال سيما لدى المؤسسات السياحية الخاصة •

  :احـي يف بعـض الـدول العربيـة القطـاع السي: املطلب الرابــع 

الدول العربية وإن لم تعرف تطورا كبيرا في النشاط السياحي إذ أنه ليس                       

هناك دولة عربية من بين الخمسة عشرة دولة األولى حسب تصنيفات المنظمة العالمية 

ن األرض ـع مـلم مربمليون ك 14ى ـدولة عربية المتربعة عل 22للسياحة ، فلم يشفع لـ 

، موقعـها الممتاز وسط العالم وإشتمالها على األنهار والبحار ) أكبر من أوروبا( 

والصحاري والجبال والوديان والغابات وكل ما حباها بـه  والمحيطات والسواحل والسهول

مة قائ الخالق أن تكون من الدول السياحية ، غير أن هذا لم يمنع بعضها من تسجيل نفسها في

جمهورية : الدول األحسن سياحة في الوطن العربي ، وسنتطـرق إلى السياحة في دول 

مصر العربية ، الجمهورية التونسية والمملكة المغربية ، وذلـك كون الدول المذكورة تأتي 

  .ترتيب المنظمة العالمية للسياحة األولى عربيا في 

  .2005في بعض الدول العربية وتركيا سنة عدد السياح واإليرادات السياحية  )2-6(جدول رقم 

 العالم /%  $مليون/ اإليرادات   العالم/   %  عدد السياح  الدولة

  0.00   105  0.2  1.234.000  الجزائر
  0.6  3.152  0.7  5.501.000  المغرب
  2.6  12.773  1.0  8.000.000  مصر
  1.0  4.924  0.8  5.998.000  تونس
  0.3  1.536  2.2  16.826.000  تركيا

  .من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة: لمصدر ا

  

إذ يالحظ من خالل الجدول أن السياحة الجزائرية تعتبر األضعف بالنسبة للدول              

المذكورة بالرغم من القرب الجغرافي والعادات والتقاليد بل أن الجزائر وحدها تتوفر على 

  طبيعية للدول المذكورة مجتمعة ، كما يبن الجدول الهوة الكبيرة بين السياحة كل المقومات ال
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في الجزائر ، مصر ، تونس والمغرب والسياحة في تركيا التي تستقبل سنويا عدد ما يستقبل 

  .من مداخيل السياحة العالمية   %2.6في الدول األربعة مجتمعة وإيرادات سنوية تمثل 

  : يـة مصـر العربيـة السيـاحة فـي مجهور -1

للقارة األفريقية  شرقيجمهـورية مصر العربية ، الدولة الواقعة في الشمال ال            

والتي تتوسط العالم العربي ، من بين الدول العربية التي تتميز بسياحة نشطة نوعا ما ، 

لي مليون مليون نسمة يعيشون على مساحة حوا 80 يفوقعاصمتها القاهرة وبتعداد سكاني 

كلم مربع ، وقد أعطى الموقع الممتاز لمصر أثرا إيجابيا على نشاطها السياحي فهي تطل 

على البحر األبيض المتوسط وتقابل جزء هام من أوروبا والمشرق العربي اآلسياوي وتجاور 

المغرب العربي األفريقي ، وال يمكن الحديث عن مصر دون التطرق إلى نهر النيل الذي 

يان الحياة ومصدر الخصب والنماء لمصر ومنه أصبحت مصر منطقة جذب يعتبر شر

  .سياحي للسياح من كل أنحاء العالم 

  : تطـور السيـاحة فـي مجهـورية مصر  1-1

حيث أصدرت الدولة  1952يعود تطور السياحة المصرية إلى عهد ثورة               

المجلس األعلى لشؤون السياحة  الذي أنشأ بموجبه 1953سنة  447المصرية قانون رقم 

الذي نظم شركات السياحة والسفر في مصر ، ثم صدر سنة  1954لسنة  584والقانون رقم 

أنشت بموجبه جمهورية مصر العربية الهيئآت اإلقليمية  691قرار  جمهوري رقم  1957

، سويس لتنشيط السياحة ، حيث كان ذلك في كل من القاهرة ، األسكندرية ، بور سعيد ، ال

  .  1، أسوان  اإلسماعيلية ، الجيزة والفيوم،  األقصر

وفي ظـل إهتمام الدول والحكومـات بالقطاع السياحي قامت جمهورية مصر               

عام من سنة  20هي األخرى باإلعتناء بالقطاع من خالل وضع برنامج أو خطة لذلك مدتها 

مليون سائح  1.4حوالي  1982الذي كان سنة ، فعدد السياح في مصر  2017إلى غاية  1997

  تقدر بـ  1982سنة  مليون سائح ، فيما كانت اإليرادات السياحية 3.8حوالي  1996أصبح سنة 

                                                 
  .142مصطفــــى عبـــد القـــادر ، مرجــــع سابـــق ، ص  1
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مليون  دوالر أمريكي ، في نفس  3204حوالي  1996مليون دوالر أمريكي أصبحت سنة  304

  .سرير 140744 إلى 36999 سرة منفندق وعدد األ 461إلى  214عدد الفنادق من  الفترة أنتقـل

فقد زار مصر ) السياحة في مصر ( وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة         

مليون أوروبي  3.8منهم  2000مليون سائح سنة  5.5مليون سائح ، و 4.5ما يقارب  1999سنة 

ويتوقع  2007سنة  مليون سائح 11ماليين سائح  ، و 09أكثر من  2006، فيما كان العدد سنة 

  . 1مليون سائح  14أكثر من  2014أن يزور مصر سنة 

   2:األمناط السياحية يف مصر  1-2 
ال يمكن حقيقة أن نحصر أنماط السياحة في مصر فأغلب أنواع السياحة المتطرق              

  :   إليها سابقا نجدها في مصر غير أننا نحاول أن نذكر أهمها 

بحجم جدور مصر الضاربة في التاريخ فإنها دائما محل زيارات : ة السياحة التاريخي •

سياحية للتعرف على تاريخ الحضارات القديمة وبالخصوص لإلطالع على مخلفات 

  .فراعنة في مصر سيما أهرامات مصرال

وهي  1979منذ أن وقعت مصر إتفاقية السالم مع إسرائيل سنـة : السياحة الترفيهية  •

نتيجة تحسن الظروف األمنية بها ، قصد الترفيه عن النفس من  محل زيارات عديدة

 .طرف عدد كبير من السياح سيما األوروبيين منهم 

تتوفر جمهورية مصر العربية على عديد العيون المعدنية :السياحة العالجيـة  •

 .والحمامات مما جعلها قبلة للسياح بغية التداوي والعالج 

ية مصر بالعديد من قاعات المؤتمرات والندوات تزخر جمهور: سياحة المؤتمرات  •

فضال على إحتضانها سنويا لمجموعة من المهرجانات السينيمائة والغنائية 

 قضايا الشرق األوسط وبالخصوص القضية الفلسطينية مما والمؤتمرات السياسية سيما
 . جعل سياحة المؤتمرات تكون من بين أنماطه السياحية

                                                 
  ) .السياحة في مصر( إحصائيات المنظمــة العالمية للسياحة  - 1
 2006أسس علمية وتجارب عربية ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، صبري عبد السميع ، التسويق السياحي والفندقي ، - 2

  .198، ص 
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  :  اإلقتصـاد املصري دور السيـاحة فـي - 1-3

تلعب السياحة في مصر دورا هاما في مجموع وارداتها ، فهي تساهم في القضاء           

على البطالة من خالل تشغيل أعداد هائلة في القطاع السياحي مما يساعد على رفع الدخل 

دخل  الفردي وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الميزان التجاري للدولة المصرية ، فقد كان

، ويمكن ) األولى عربيا ( ، 1مليون دوال أمريكي  4345حوالي  2000مصر من السياحة سنة 

  : إيجاز الدور الذي تلعبه السياحة في تنمية اإلقتصاد المصري في النقاط التالية 

تنمية مناطق بعيدة عن المدن الشواطئ على إعتبار السياحة تهتم بالمناطق الطبيعية  •

  .موقعهــا الجغرافي  لبلد ما مهما كان

العمل على جلب العملة األجنبية وبالتالي المساهمة في توازن ميزان المدفوعات وتعد  •

 % 26أول مورد للعملة الصعبة في جمهورية مصر العربية بنسبة  2002السياحة سنة 

 . 2 % 24قبل الصناعة بنسبة 

 .تزيد السياحة من نشاط الصناعات التقليدية المتصلة بها  •

بصورة غير مباشرة في  % 07بصورة مباشرة  و % 04اهم السياحة المصرية بنسبة تس •

 . 3الدخل المحلي اإلجمالي 

تعمل السيـاحـة علـى تنشيـط الـدورة اإلقتصـاديـة لمصـر من خالل تأثير  •

إلخ ، ... النشاط السياحي على عدد كبير من القطاعات كالنقل ، الفنادق ، المطاعم 

 .ب القطاعات معنية بالعملية السياحية وبالتالـي فأغل

  :تنميـة السيـاحة املصريـة  - 1-4

مصر مراتب مشرفة على  ةعلى الرغم من األرقام التي تحتل بها جمهوري              

المستوى العربي ودول العالم الثالث ، غير أنها بعيدة كثيرا عن الدول السياحية في أوروبا 

   مقومات النشاط السياحي سواءا تعلق األمـر بالمناطق السياحيةوأمريكا رغم إمتالكها لكل 

                                                 
  .82أحمد محمود مقابلة ، مرجع سابق ، ص  - 1

2 -Organisation mondiale du tourisme ( le tourisme dans l'Egypte ) 
  .29سعاد صديقي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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الطبيعية أو الهياكل السياحية وهو ما يحتم على الدولة المصرية العمل على تنمية قطاع 

السياحة وإستغالل ما هو متاح من إمكانيات ، فحسب أرقام المنظمة العالمية للسياحة فسيزور 

  :مليون سائح وتحقيق ذلك يكون من خالل  14حوالي  2014جمهورية مصر سنة 

تنويع السياحة في مصر ، السياحة العالجية ، سياحة المؤتمرات ، سياحة التسوق  •

  .،والعمل على توفير المناخ الالزم لكل نمط 

خلق مناطق سياحية جديدة من خالل تنمية مناطق لم تكن مقصودة سياحيا وإيصالها  •

 .والموانئ والسكك الحديدية  بشبكات الطرق الرئيسية والمطارات

تطوير البرامج والمناهج المخصصة لتكوين العاملين في القطاع السياحي ، بما  •

 ).إلخ ... فنون التسويق ، لغات ،( يتماشى والقرن الواحد والعشرون 

تشجيع اإلستثمار الوطني واألجنبي في القطاع السياحي من خالل منح قروض  •

 .اإلعفاء من الضرائب أو تخفيضها منخفضة أو منعدمة الفائدة و

 .إلخ... تشجيع السياحة ذات الدخل العالـي ، سياحة المؤتمرات ، سياحة األعمال  •

تحسين القدرة الشرائية للشعب المصري مما يجعله يفكر في السفر والتجوال داخل  •

 .وطنه الواسع

في التسويق رفع مستـوى الترويج للسياحة المصرية من خالل إعتماد تقنيات حديثة  •

، سيما تبني التسويـق السيـاحي ، وفتـح مكاتب على مستوى الدول التي يأتي منها 

  .السياح بكثرة إلى مصر 

  :السياحــة يف تونـــس  -2

من بيـن الدول العربية التي تعرف السياحة بحسب األصول الدولية ، نجد                  

شرقا بتعداد سكاني أقل من عشر ماليين ، وذلك  تونس ، البلد الصغير الذي يجاور الجزائر

راجع للعوامل والمحفزات التي تحوزها تونس من جمال شواطئها وشبه اإلستقرار السياسي 

واألمني والمرافق الخدماتية الكثيرة والكبيرة ، المتطورة واليد العاملة التي ما فتئت تتطور 

  .فضال على العقلية السياحية للمواطن التونسي 



 یــق الخدمـــات السياحيـــــةتسو  إستراتيجية                                                                   الفصـــل الثانـــي    
 

74 
 

  

وتعـد السياحة في تونس مصدر دخل حقيقي ومهم للعملة الصعبة ، ويشرف على          

قطاع السياحة في تونـس وزارة السياحـة التـي تسهـر علـى توجيـه وتنظيـم النشاط 

السياحي والتخطيط له من خالل وضع الخطوط العريضة له ، فيما يقوم الديوان الوطنـي 

يسطره وما يخطط له من قبـل الوزارة المكلفـة بالسياحـة ،  للسياحة التونسي بتنفيذ ما

زيـادة على العمل على ترقية وتطوير القطاع السيـاحي وتنظيـم ومراقبة األنشطة 

            .السياحية 

 ها أهمية مكانة خاصة فقـد أسهم موقع تونس ومناخها بدرجة رئيسة في إعطائـ            

السنة وطقسها المتوسطي المعتدل وطبيعة أرضها المتنوعة ، كل فشمسها المشرقة على طول 

   1.ذلك جعل منها نقطة جذب سياحي تتصدر مواقع السياحة العربية مع مصر والمغرب

   :مؤشرات القطاع السياحي يف تونس  2-1

ككــل قطـاع هنـاك مؤشرات تبـرز واقع ومكانة القطاع السياحي في تونس           

إليها من خالل اإلمكانيات السياحية سيما المنشآت منها ،  عـدد السياح ،  نحاول التطرق

  .وكذا اإليرادات السياحية 

  :اإلمكانيات السياحية  1- 2-1

أصغر من الجزائر  -كلم مربـع  162155: رغم المساحـة الصغير المقــدرة بـ           

صف الساحل األفريقي ، أي أنها تتبوأ تونس موقع إستراتيجي فهي تقع في منت  -مرة 14بـ 

تتوسط قناة السويس ومضيق جبل طارق ، يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن 

الشرق ليبيا وغربا  الجزائر ومن الجنوب الجزائر وليبيا ، زيادة على إحتوائها على مناظر 

ومن أهم المدن  ومقومات طبيعية خالبة تسر السياح ففيها البحر والشاطئ والرمال والسهول

السياحية في تونس ، نجد العاصمة تونس ، طبرقة ،  الحمامات ، القيروان ، سوسة ، 

  .إلخ ... المهدية ، جربـة

  

                                                 
  .237، ص  2007 ،1ي ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ، ط زيد سلمان عبوي ، السياحة في الوطن العرب - 1
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المقومات الطبيعية دعمتها تونس بالمنشأت السياحية فقد عملت تونس على توسع           

 161498 حوالي 1995سنة طاقة اإلستيعاب لديها من خالل اإلستثمار السياحي فهي تمتلك 
، وقد أصبحت طاقة  2004سرير ، وهو ضعف طاقة اإلستيعاب في الجزائر سنة 

 214000يقدر بـ  2002، بعدما كان سنة   2004سرير سنة  226000اب في تونس ـاإلستيع

  .، وهو الحقيقة مؤشر إيجابي على تطور القدرات السياحية لتونس  1سرير 

  :عــدد السيــاح  2-1-2

العموميـة منهـا   ( ولـة من طرف المؤسسات السياحية فـي تـونس   الجهود المبذ        

مـا   1999مكنت تونس من أن تكون قبلـة لعدد كبير من السياح فقد زارها سنة ) والخاصة 

ماليين سائح في الوقت الذي كان عدد السياح في الجزائر في نفس السنة أقل من  06يقارب 

  .  2مليون سائح 6.7حوالي  2007عدد السياح  سنة مليون سائح  فيما كـان 

  .ألف: الوحدة /  2005-1999تطور عدد السياح الوافدين إل تونس خالل الفترة  )2-7(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنــة

  5997  5114  5063  5660  5663  5057  4000  السيـاح

  لى  إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة  من إعداد الطالب باإلعتماد ع :المصدر 

    
يالحظ من الجدول أعاله أن تونس حقيقة قبلـة لعدد كبير من السياح فهـي تستقبل          

قدر عدد السياح في تونس  2004سنويا ما تستقبله الجزائر في خمس سنوات تقريبا ففي سنة 

سائح وهو رقم ضعيف جدا  1.233.719في حين كان عدد سياح الجزائر  ،سائح  5114000

بعد جنوب  2001مقارنة بتـونس ، زيادة على أن تونس أحتلت المرتبة الثانية أفريقيا سنة 

أغلبهم من  6.549.108قدر عدد السياح في تونس بـ  2006أفريقيا في عدد السياح  ، ففي سنة 

  . أوروبا

  

  

                                                 
1 -Organisation mondial du tourisme  ( le tourisme dans le monde) . 

  .166هدير عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  - 2
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وافدين على تونس من عـدة يمثـل أهـم جنسيـات وعـدد السياح ال )2-8(جدول رقـم  
  .2006دول سنة 

  عدد السياح  الدولة  عدد السياح  الدولــة
  164301  بلجيكا  1472411  ليبيا

  153926  التشيك  1234736  فرنسا

  140225  إسبانيا  945318  الجزائر

  135400  بولونيا  547403  ألمانيا

  109926  روسيا  464323  إيطاليا

  103124  سويسرا  350673  المملكة المتحدة

  من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات المنظمة العالمية للسياح :المصدر 

  

لنجاح السياحة من عدمها هو اإليرادات  يما مـن شك أن المعيار الحقيق                     

السياحية التي تساهم في الدخل القومي وكذا ما تجنية الدولة من يد عاملة تعود عليه بالقيمة 

          .1مضافة ، وهو ما يجعلنا نتطرق إل ذلك كمؤشر حقيقي يبرز أهمية السياحة التونسية ال

من الناتج الداخلي  %6,5كانت اإليرادات السنوية لتونس تمثل  2006فـي سنة                 

، أما اإليرادات السياحية   2عامل مباشر 340.000الخام ، وعدد عمال القطاع  السياحي 

، ويمكن  2001مليار دينار تونسي سنة  2,217مليار دينار تونسي و  02بـ  1999ت سنة فقدر

  :تلخيص مؤشرات السياحة التونسية في الجدول التـالي

  .2000-1990 أهـم مؤشرات السياحة التونسية خالل الفترة )2-9( جدول رقم
  .الوحدة باأللف  -2    الوحدة بالمليون - 1

  2000  1995  1990  السنة
  320.0  449.1   118.8  )1(اإلستثمار السياحي 

  736  612  508  عدد المؤسسات

  197.5  161.5  116.5  )2(طاقة اإليواء 

  79.0  64.6  46.6  )2(يد عاملة مباشرة 

  5057,2  4119,8  3.203,8  )2(السياح األجانب 

                                                 
1  - OMT ( le tourisme dans le monde) . 

 
  .إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة  - 2
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  33168.5  23914.4  18841.3  )2(عدد الليالي 

  6.6  5.7  5.9  )اليوم(المدة المتوسطة

  55.8  48.7  54.0  نسبة شغل األسرة

  2095.1  1332.9  827.8  )1(الدخل بالعملة الصعبة  

  63.2  56.3  43.9  تونسي دينار/الليلة/الدخل

  10668  8191  7104  تونسيدينار/سرير/دخل

  .الديوان الوطني للسياحـة التونسي  :المصدر 
  

  :السيـاحة فـي اململكـة املغربية  - 3

تتميز المملكة المغربية بموقعها الجغرافي الممتاز في شمال أفريقيا غرب                   

الجزائر وشرق المحيط األطلسي ويحده من الجنوب الصحراء الغربية ومن الشمال مضيق 

جبل طارق ، وتعتبر المملكة المغربية من بين الدول السائرة طريق النمو التي أولت القطاع 

          . كانت دون المستوى مقارنة بمصر وتونس  السياحي أهمية كبــرى وإن

فبعد اإلستقالل مباشرة أنصبت الجهود اإلقتصادية واإلجتماعية على                  

النهوض بقطاعات التعليم ، الفالحة والصناعة ، وإنطالقا من منتصف السبعينات وبداية 

تقليص دور القطاع العام واإلعتمادات الثمانينات قامت السلطات العمومية للمملكة المغربية ب

المالية المخصصة للسياحة وقطاعات أخرى، وذلك راجع لبعض الصعوبات المالية للبالد ، 

  .الدولةفضال على سياسة التقشف والخوصصة التي أنتهجتها 

  :املؤشرات السياحية للمغرب  3-1 

ة ال بأس بها مكنتها من أن المملكة المغرية تمتلك منشآت سياحي :طاقة اإليــواء  3-1-1 

 1761توجد بالمغرب  -1999-تكون طاقة إستيعاب هائلة فحسب المنظمة العالمية للسياحة 

  .عالميا بهذه اإلمكانيات  39سرير ، ويحتل المغرب المرتبة  224000مؤسسة سياحية توفر 

  .ألف :  الوحدة  1999- 1985 تطور طاقات اإليواء السياحي في المغرب )2-10(جدول رقم 
  1999  1998  1997  1996  1995  1990  1985  السنة

  224  222  222  222  220  209  179  األسرة

  .168ص  هديـر عبد القادر مرجع سابق ، :المصـدر 
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 1999ويبين الجدول أن طاقة اإليواء المغربية أكثر بكثير من طاقة الجزائر ففي سنة          

سريـر وهو تقريبا ثالث أضعاف طاقة اإليواء في  224000كانت المملكة المغربة تتوفر على 

  . 2004الجزائر سنة 

اإلمكانيات السياحية للمغرب :  عدد السياح الوافدين على المغرب واليد العاملة  3-1-2

 3,8إلى  1995مليون نسمة سنة  2,602جعلته محل زيارات سياحية فقد قفز عدد السياح من 

       . ة مرتفع جدا بمعدل زياد 1999مليون نسمة سنة 

ويساهم القطاع السياحي في المغرب في توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة        

  .منصب عمل مباشر  372000منها  620000إلى  1999وصلت سنة 

  ) .1999 -1990(  تطور عدد السياح و عمال قطاع السياحة في المغرب ) 2-11( جدول رقم
  .ألف : الوحدة 

  1999  1998  1997  1996  1995  1990  السنة
  620  608  602  596  584  515  عدد العمال
  3824  3242  3072  2693  2602  4024  عدد السياح

  .168المرجع السابق ، ص :  المصدر
  

  1999 - 1990يمثل تطور عدد العمال والسواح في المملكة المغربية  )2-5(الشكل رقم 

0

1000000
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عدد العمال

عدد السياح

  .إعداد الطالب ، باإلعتماد على إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة من  :المصدر 
  
  

 4431000بحوالي  2001أفريقيا في إستقطاب السياح سنة  04وأحتلت المغرب المرتبة       

  .  سائح ، بعد جنوب أفريقيا ، تونس ومصر
لنشاط سطرت الحكومة المغربية برنامج لتطوير ا: تنمية السياحة في المغرب  3- 3-1

ماليين  10السياحي وجعله في مستوى القطاعات السياحية لبعض الدول ،واضعة تحقيق 

 :كهدف وجب تحقيقه من خالل النقاط التالية  2010سائح سنة 
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 50إلى  40تقليص تكاليف اإلقامة في المغرب بما في ذلك مصاريف النقل بنسبة من  •

 .بالمائة من التكلفة 

السياحي المغربي ، من خالل العمل على إبراز عوامل دعم ترقية وتسويق المنتج  •

 .الجذب السياحي للمغرب 

محاولة اإلستفادة من خبرات بعض الدول السياحية الشقيقة والصديقة كتونس ومصر  •

 .إلخ ... ، فرنسا ، إسبانيا 

التعامل مع المؤسسات السياحية العالمية والشركات العالمية الناشطة في القطاع  •

  .صد الترويج للسياحة المغربية السياحي بق

  .تنمية السياحية الدوراإلستراجتيـة التسويقية  يف : املبحث الثانـي 

تطويـر قطـاع السياحـة أصبح الشغل الشاغـل لجل دول العالم ، فالرغبة فـي             

تطويـره واإلستفـادة من مدخالته سيما اإلقتصادية منهـا ، لم تعد محـل إخـتالف بـل    

ت الهدف المنشود ، إنمـا طرق ترقية السياحة والمناهج التي يعتمد عليها واألسـاليب  أصبح

العلمية الواجب إتباعها هي التي أصبحت محل إختالف وبحـث ،  ومن ثم كان موضـوع  

تطوير القطاع السياحي محل أبحاث عديدة لوضع أطر علمية وأكاديميــة تمكــن مـن    

مية النشاط السياحـي عبارة عن مخططات إستراتيجية تطويره وتنميته، بل أصبح ضرورة تن

  .في المخـابر العلمية لكثير من الدول سيما المتطورة منها 

التسويق السياحي ، يعتبر من أهم أدوات التنمية السياحية زيادة علـى  التخطـيط            

ع السـياحي  السياحي  والتنمية السياحية ،فهذه مفردات وجدت لنفسها مكان في تطوير القطا

من خالل إسهامها الفعال في ترقية السياحـة ، هذه العناصر مرتبطـة ببعضـها الـبعض   

  .تعمل على تطوير السياحة وترقيتها ، ومنه كانت محل هذا الجزء من بحثنـا 
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  .التسويــق السياحي: املطلب األول 

ة للمقومات التي يتوفر يتوقف تطور القطاع السياحي في أي بلد على األهمية السياحي        

راز المقومـات  ـالل إبـق النشاط السياحي عبر تسويق السياحة من خـعليها البلد ، وينطل

أساسيا لنمو السياحة  السياحية التي تتمتع بها الدولة السياحية ، ويعد التسويق السياحي محددا

  .من خالل المساعدة على إيجاد وجذب السياح وتحريك دوافعهم السياحية 

  :تعريف التسويق السياحــي -1

إنطالقا من كون القطاع السياحي أصبح صناعة حقيقية في القرن العشرين والواحـد        

والعشرون ، ونظرا ألن التسويق قد أقتحم كل المجاالت ، فالسياحة أصـبحت لهـا خطـط    

ر وضعت تسويقية وبرامج ترويجية خاصة من خالل ما يسمى بالتسويق السياحي ، هذا األخي

   :له تعريفات عدة نلخص أهمها فيما يلي 
التسويق السياحي ، هو نشـاط شامل ومتكامل يضم جميع الجهود المبدولة لجـذب   •

السائح الدولي والمحلى لزيارة المناطق السياحية الدولية،وتبدأ هذه الجهـود بشـكل   

تــمام   ع السائحين إلــى إ ـة حتى التعاقد مـج السياحيـمباشر من إعداد البرام

  .1البرنامج 

التسويق السياحي هو نشاط إداري وفني تقوم به المنشآت السـياحية داخـل الدولـة     •

وخارجها في سبيل تحديد األسواق السياحية المرتقبة والتعرف عليهـا والتأثير فيها ، 

بهدف تنمية وزيادة الحركة السياحية القادمة منها وتحقيق التوافق بين المنتج السياحي 

 . 2ع السائحيـنودواف

ذ علمي ومنسق لسياسـة األعمـال مـن قبـل     ـي تنفيـاحي يعنـإن التسويق السي •

المشاريع السياحية ، سواء كانت عامة أو خاصة ، على المستوى المحلي ، اإلقليمي 

أو الدولي ، ويشتمل التسويق السياحي في أحد جوانبه مجموع السـياح ورغبـاتهم   

 3.وتوجيهاتهم 

                                                 
 .30السميع ، مرجع سابق ، ص  صبري عبد 1
 .195مصطفى عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .144، ص  1999توفيق ماهر عبد العزیز ، صناعة السياحة ، دار زهران ، عمان ، -  3
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التسويق السياحي هو مجموعة من اإلستراتجيات " أن  J .J SWARSوجاء في تعريف  •

التي تسمح بتوجيه المنتج السياحي إلى مستهلك معين ، هذا المنتج يستجيب لمتطلبات 

 . 1"الجانب الكمي والنوعــي 

التسويق السياحي هو المسار المتبع من طرف المؤسسة " ومن التعـاريف كذلك أن  •

بالطلب السياحي وتلبي حاجات المستهلكين من خالل توفيـر السياحيـة ، فهي تتنبأ 

 . 2"منتج أو خدمة تضمن أقصى إشباع لللمستهلكين وأقصى ربح للمؤسسة 

على أنه كافة الجهود واألنشطة المنظمة والتي يتم " ويعرف التسويق السياحي أيضا  •

أو أجزائهـا   تأديتها بتناغم مدروس من قبل كافة مقدمي الخدمة السياحية بعناصرها

المختلفة والتي تهدف إلى إشباع أذواق المتلقين أو الراغبين فـي السـياحة بشـتى    

 3"صورها 

وال يقتصر التسويق السياحي على مجرد تقديم الخـدمات أو البـرامج السـياحية          

وعرضها في الداخل والخارج ، بل يجب أن يبدأ بدراسة األسواق السـياحية المصـدرة   

اتها من المنتج السياحي وتلبية رغباتهم وإحتياجاتهم بأعلى مستوى ممكن ، إحتياج وتحديد

على أن الينتهي التسويق عند هذه المرحلــة ، بل يجب أن يمتد إلى متـابعتهم أثنـاء   

الرحلة السياحية لمعرفة درجة رضاهم عنها وإنطباعاتهم  والمشـاكل التـي واجهـتهم    

بالسائح وينتهي به من حيـث تحديـد رغباتـه     خاللها ، وعليه فالتسويق السياحي يبدأ

ودوافعه ومن تم تقديم الخدمات التي تنـاسبه وتسعيـرها بشكـل يمكنــه منــها ،   

  .فأصبـح إذا السائح هو المحور الرئيسي للنشاط التسويقي السياحي

  4: أوجـه اإلختـالف بني التسويق السيـاحي والتسويق السلعي -2

( ك إختـالف بين السلعة السياحية التي يمثلهـا المنـتج السـياحي    بالتأكيد أنه هنـا       

والسـلع الماديـة األخـرى    ) إلخ... مقومات طبيعية ، مقومات صناعية ، تسهيالت سياحية

المتعارف عليها ، أما من حيث التسويق فال شك أن األساس العلمي واحد في كال المنتوجين 
                                                 

1-   Gérard tocquer, Michel zins, marketing touristique, France édition, aska , 1994 ,p 3  -  
2 - Ahmed Tessa, économie touristique et aménagement du territoire, opu , Alger, 1993 , p42. 

 . 18محمد عبيدات ، التسويق الحديث ، مدخل سلوكي ، مرجع سابق ، ص  -  3
  .36مليكة حفيظ شبايكي ، السياحة وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية ، حالة الجزائر ، مرجع سابق ، ص   -  4



 یــق الخدمـــات السياحيـــــةتسو  إستراتيجية                                                                   الفصـــل الثانـــي    
 

82 
 

لفة للسلعة سواء كانت مادية أو غير مادية ، وزيادة ألنه يقوم على خلق وإيجاد المنافع المخت

الطلب عليها من قبل المستهلكين السياحيين، غير أن هذا ال يمنع من وجود بعض اإلختالفات 

 :ئص كل منتوج  ، يمكن إيجاز ذلك فيما يليفي الجانب التسويقي تبعا إلختالف خصا

ين المرتقبين من شتى أنحاء العالم قيام التسويق السياحي على إثارة الدوافع لدى السائح -

لزيارة دولة أو منطقة ما بينما يقوم التسويق السلعي على أسـاس دراسـة حاجـات    

ورغبات المستهلكين المشترين ودوافعهم حتى تنتج السلع التي توافق هذه الحاجـات  

  .والرغبات والدوافـع 

بلة للسياحة ، حيـث  إعتماد التسويق السياحي على العرض السياحي في الدولة المستق -

تتصف مكونات هذا العرض بالجمود وعدم القابلية للتغير في المدى القصير ، علـى  

خالف السلع المادية األخرى التي تتصف بالمرونة والقابلية للتغيير بسهولة ، نتيجـة  

 .لطبيعتها وإمكانية إنتاج سلع جديدة تتماشى ورغبات المستهلكين 

نشاطه على وسائل إعالمية وإشهارية  تبرز أهمية دولة إعتماد التسويق السياحي في  -

أو منطقة ما سياحيا ، في حين اليكفي ذلك بالنسبة للمنتجات المادية التي قد يحتـاج  

 .المستهلك إلى تذوقها مثال 

تسويق السلع المادية يهدف إلى إنسياب السلعة إلى المستهلك ، بينما يكـون هـدف     -

عدد كبير من السياح وزيارتهم إلى المكان موضـوع  التسويق السياحي هو إستقطاب 

 .التسويق السياحي 

  1: أمهيـة التسويـق السياحـي -3

في البلدان النامية ، حيث تواجه صناعة السياحة مجموعة من الصعوبات ،                    

جهـود  فإن تطبيق المبادئ األساسية للتسويق يلعب دورا حساسا ، وهذا ناتج عن حقيقة أن ال

التعرف على حاجات ورغبات السياح المحتملين ومن ثـم العمـل   ل مسؤولية التسويقية تتحم

عليه فإن لتسويق الخدمات السياحية أهمية كبرى تتجلـى  حويلهم إلى سياح فعليين ، وت على

  :في النقاط التالية

                                                 
  .16، ص  2001، 1، عالء السرابي ، التسويق السياحي الحديث ، دار وائل للنشر ، عمان، طخالد مقابلة  -  1
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  .التسويق السياحي يساعد على دراسة سلوك المستهلك السياحي  •

  .زيـادة الفعـالية التنظيمية  يساعد المؤسسات في •

  .التسويق السياحي يسهـم في إدارة المـعلومات التسويقية •

  .التسويق يساعد على زيـادة حدة التنافس ومنه زيادة الجودة  •

  .تسهيل عملية تخطيط المنتج السياحي  •

  .يسهـل عملية تحديد األسعار من خالل سياسة التسعير •

  :أهـداف التسويق السياحــي  -4

لكـل مؤسسة من المؤسسات سواء كانت صـناعية أو تجاريـة  أوخدميـة  أو                 

غيرها مجموعة من األهداف تسعى إلى تحقيقها من خالل الخطة التسويقية الموضوعة ،وقد 

أن الهدف النهائي لعملية التسويق هـو تلبيـة الحاجـات     (Anshan )و   ( Barker)بين باركر 

، فضال على  1لهدف األساسي للتسويق السياحي وهو إرضاء السياح البشرية ، وهذا يوضح ا

  : أهداف أخرى للتسويق السياحي نوجزها فيما يلي 

معرفة السائـح وإكتشاف دوافعه وحاجاته ورغباته ، وتحليل العناصـر المهمـة    4-1

التي تؤثر في إمكانيات السوق السياحية عرضا وطلبا ، أي الوصول إلى معرفـة  

  2.التي يطلبها السياح واألسعار التي تتالءم مع إمكانياتهم وظروفهم نوع الخدمات 

 : إرضاء السيـاح  4-2

إننا نعتبر التسويق هو عملية إرضاء للسائح ، إذ أن الهدف الحقيقي مـن تقـديم          

الخدمات السياحية هو إرضاء السائح، فال توجد مؤسسة تفكر في بقائها وإستمرارها دون 

المستهلك ، فمن خالل التسويق يحصل السائح علـى خـدمات ذات   العمل على إرضاء 

  .جودة عالية وبأسعار مدروسة ، بشكل يلبي حاجاته وأذواقه 

  

 
 :تحقيق األربـاح  4-3

                                                 
  .13خالد مقابلة ، عالء السرابي ، التسویق السياحي الحدیث، مرجع سابق  ، ص  -  1
  .196مصطفى عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  -  2
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من أهداف التسويق السياحي ، تحقيق المؤسسة لألربـاح ، ولـو علـى                   

كن المؤسسة من تحقيـق  المستوى البعيد أو المتوسط ، من خالل وضع خطط تسويقية تم

 . ربح يمكنها من إعادة دورة اإلنتاج

  :التفـوق على املنافسة  4-4

من أبرز بل من أهم أهداف التسـويق السـياحي هـو رسـم خطـط                           

علـى   ق على المنافسة من خالل اإلستحواذإستراتيجية تسويقية تمكن المؤسسة من التفو

 .وكذا إستغالل كل الفرص المتاحة وتجنب المخاطر،  احصة سوقية والمحافظة عليه

 : تنظيم عمل املؤسسات السياحية  4-5

المؤسسات السياحية التي تنتهج التسويق كفلسفة تجدها أكثـر تنظيمـا                    

هيكليا من خالل إستغاللها األمثل لكل إمكانياتها المادية والبشرية بأقل تكلفة وبأكثر فعالية 

  . ديــة ونجاعة ومردو

  .املزيج التسويقي السياحـي : املطلب الثــاين 

لم يعد التسويق كما كان في الماضي عملية مجردة تعتمد على بيع المنتجات والسلع           

متكاملـة ومترابطـة مـن العناصـر      عمليةالمختلفة إلى المستهلكين ، غير أنه أصبح اآلن 

الجوانب لتحقيق مجموعة من األهداف التسويقية والوظائف التي تتطلب جهودا بشرية متعددة 

عناصـر  " ، حيث سميت بالوظائف التسويقية في البداية ، ثم أطلق عليها الخبراء فيما بعـد  

وكان ذلك في الستينات من القرن الماضي ، وكان أول من أشار إلى ذلك " المزيج التسويقي 

حليله للنشاط التسويقي بأنه عبارة عـن  حينما أشار في ت " Mackarty"خبير التسويق األمريكي 

جهود بشرية تهدف إلى مزج سياسات وتنظيمات تسويقية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ، 

ثم تطور هذا المفهوم بشكل تدريجي لكي يصبح يشير حاليا إلى عملية تفاعل بين عدد مـن  

.                    دى المستهلكينى قرارات الشراء لفي التأثير عل االعوامل المتغيرة ، التي تلعب دور
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: ق على أن عناصر المزيج التسويقي عامـة هـي أربـع    ـوقـد أتفق خباء التسوي       

ج ، التسعير ، الترويج والتوزيع ، ونتيجة لتفاعل هـذه العناصـر مـع بعضهـــا     ـالمنت

قي وتحوله إلـى  البعـض ،نصـل إلى مخرجات النظام التسويقي التي تترجم األداء التسوي

  .أهداف تسويقية معينة ضمن أهداف المؤسسة 

المزيج التسويقي هو مجموعة من العناصر والمتغيرات التي يمكـن الـتحكم فيهـا             

والسيطرة عليها من جانب المؤسسة لتحقيق أهدافها التسويقية من خالل اإلتصال بالمستهلكين 

  .بشكل إيجابي والـتأثير فيهم إلتخاذ القرارات الشرائية

إذا تعلق األمر بتسويق الخدمات ومنها  )07(العناصر المذكورة أعاله ، تصبح سبعة          

الخدمات السياحية ، ودلك تبعا لما يميز الخدمات من خصائص عن السلع المادية ، تفـرض  

وجود مزيج تسويقي خاص بالخدمات ، ويشكل تجانسها المزيج التسويقي للخدمات ، ومنـه  

لمزيج التسويقي السياحي الذي هو عبارة عن تجانس بين ك المنتج السياحي ، تسعير المنتج ا

السياحي ، الترويج ـ التوزيع ، العنصر البشري ، الوسائل  ، هذه العناصر  نفصـل فيهـا    

  .أدناه 

   ) :اخلدمـة السياحية ( املنتـج السياحي   -1

اتيجية وسياسة مناسبة بخصوص ماهيـة  يتوجب على المؤسسة السياحية إختيار إستر    

وطبيعة الخدمات المراد تقديمها للمستهلكين ومدى تنوع هذه الخدمات وما يمكن القيام به 

  .إلضافة خصائص لمنتوجها 

ويمثل المنتوج العنصر األول للمزيج التسويقي السياحي وهو خليط من الظـروف           

فضال علـى المقومـات   ) إلخ ... ارية واإلجتماعية الجغرافية ، المناخية ، الحض( الطبيعية 

ـ  لم الحضـارية الحديثـة والمرافـق األساسـية     االصناعية كاآلثار التاريخية القديمة والمع

والتسهيالت السياحية ، فالمنتج هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي تتوافر لدى الدولة 

سياحي الخارجي ، ويتوقف تصـميم  فتكون بهذا جذب سياحي يعتمد عليه في إثارة الطلب ال

السياحي على مدى توفر هذه الدولة على عناصر الجذب وجودتها وقـدرة الــدول    المنتج

ة علـى إستغاللها فتنوع وتعدد هذه العناصر يكسب الدولة ميزة تنـافسية وأسبقيـة سياحيـ
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ية، ذلك أنه لم يكن ويعتبر المنتج السياحي العامل األساسي في اإلستراتيجية التسويقية السياح

لما كان هناك حاجـة إلـى   ) الموقع وما يمثله من خدمات مرتبطة به ( هناك منتج سياحي 

  .1اإلستراتيجة التسويقية السياحية وتخصيص األموال واألفراد الالزمين لذلك 

  :دورة حياة املنتج السياحي  1-1

  :ياته بأربع مراحل وهي على غرار المنتجات المادية ، يمر المنتج السياحي خالل ح       

 : مرحلــة التقديـــم 1- 1-1

وفي هذه المرحلة تكون الخدمة في تطور مستمر بحيث يبدأ السياح بالسـماع عـن            

منطقة ما أو مشاهدة صورة لهذه المنطقة وذلك من خالل اإلستخدام الكثيف لوسائل اإلتصال 

ويبدأ السياح بالتدفق لزيـارة هـذه   المختلفة ، بحيث يتم إعطاء تفاصيل أكثر عن المنطقة ، 

المنطقة ، وهنا تبدأ الخدمات في التنوع واإلزدهار وتكون وقتها المنافسة ضعيفة واألسـعار  

  .مرتفعة والحصة السوقية للمؤسسة المكتشفة للمنطقة كبيرة 

 :مرحلــة النمــو السريع  2- 1-1

إلى زيادة األرباح وهنا تبدأ المكان أو المنطقة السياحية معروفة لدى السياح مما يؤدي       

ـ  الخدمات في التوسع وتزداد المنافسة مما يتطلب ال ز تركيز على الترويج بشكل أكبـر وترك

المؤسسات السياحية في هذه المرحلة على الفوائد أو المنافع العائدة على السائح حال شـرائه  

احية أن تطبق بعـض  ، ويفضل في هذه المرحلة على إدارة المؤسسة السي 2.المنتج السياحي 

 :القرارات التالية للمحافظة على مستوى مرتفع من المبيعات 

 .إضافة مزايا وخصائص جديدة للمنتج السياحي مما يخفف من حدة المنافسة  •

 .الزيادة في المجهودات الترويجية بإستخدام وسائل أكثر رواجا  •

 .إستعمال مكثف لتقنيات تنشيط المبيعات  •

   .ة غير مشبعة البحث عن أسواق جديد •

                                                 
 .71محمد عبيدات ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .162ء السرابي ، مرجع سايق ، ص  خالد مقابلة و عال -  2
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 : مرحلــة النضـج  3- 1-1

في هذه المرحلة يكون عدد كبير من السياح قد تعرف على المنتج السـياحي ، وأدرك        

استطاع أن يقارنه بمنتجـات سـياحية   والسائح المزايا والفوائد المترتبة عنه وكذا العيوب ، 

ق أقصى منفعة ممكنـة ،  بديلة أخرى عرضتها المنافسة ، وكون فكرة عن المنتوج الذي يحق

وتتميز المرحلة بمبيعات مرتفعة مع نقص في فرص سوقية جديدة نتيجة تسبع السوق ويبـدأ  

منحنى المبيعات في اإلنخفاض لعدة أسباب ، وعلى المؤسسة أن تعمل علـى بقـاء  هـذه    

 :المرحلة أطول ما يمكن من خالل 

  .حالي للمستهلك تكثيف الحمالت الترويجية للحفاظ على مستوى الوالء ال •

 .تقديم منتجات في نفس الوقت بصيغ جديدة وجودة أعلى  •

 .البحث على أسواق جديدة •

   :مرحلة اإلحندار أو التدهور   1-1-4

مرحلة اإلنحدار تعتبر المرحلة النهائية في دورة حياة المنتج السياحي ، وتشهد هذه             

إلى أدنى المستويات حيث ينتج عن ذلـك   المرحلة إنخفاض سريع في المبيعات ، وقد تصل

تعرض المؤسسة السياحية إلى تحقيق خسائر تصعب مواجهتها في الفترة المقبلة ، وذلك لعدة 

  :أباب أهمها 

  .وصول السوق إلى حالة اإلشباع  •

ـ ظهور منتجات سياحية  • ى وأقـرب إلـى ذوق   وبرامج سياحية بديلة بمواصفات أعل

 .السائح

 .بات عند السائح مما يفقد المؤسسة أعداد كبيرة من السياح إختالف األذواق والرغ •

         .   مل نفقات باهضة في الترويج مقابل قلة الطلب تح •

هذه المدة  موصول المنتج السياحي إلى مرحلة اإلنحدار ال يعني تلقائيا زواله فقد تدو     

  . 1عب إتخادهأربع وخمس سنوات ، يعتبر سحب المنتوج من السوق قرار تسويقي يص

                                                 
   .164خالد مقابلة ، عالء السرابي ، مرجع سابق ، ص   1
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  : تطويــر املنتج السياحي  1-2

يعتـبر تطويـر المنتـج السيـاحي مـن أحـد أهـم القرارات التي يجـب على          

المؤسسات السياحيـة أخـذها بعيـن اإلعتبـار ، فاإلستراتيجيـة التسويقيـة الناجحــة  

ج السياحية عند مختلف تقوم دائما بوضع تصورات لعملية تطوير المنتجات السياحية والبرام

مراحل حياة المنتج السياحي ، ويعتبر قرار تطوير المنتج السياحي من القرارات المهمة التي 

تقع على عاتق رجال التسويق بالمؤسسات السياحية ومن ثم وجب عليهم القيـام بالدراسـات   

  .الالزمة لتجنيب المؤسسة أي مخاطر محتملة 

  1:سياحية من خالل النقاط التاليــة ويمكن تطوير المنتجات ال       

  .تحسين المنتج السياحي الحالي  •

 .ظهور منافع جديدة للمنتج السياحي  •

 .إبتكار منتجات سياحية جديدة  •

  .خلق التميز على مستوى المنتج السياحي  •

  : تسعيـر املنتج السياحي  -2

وعليه فيجب أن تكون يمثل السعر العنصر المتغير في المزيج التسويقي السياحي ،           

حاضرة لدى أدهان المسيرين على مستوى المؤسسات السـياحية إمكانيـة تعـديل أسـعار     

المنتجات السياحية إنخفاضا أو إرتفاعا ، وسعر أي منتوج سياحي هو المقابل المادي المعقول 

القيمة " ، ويعرف أيضا على أنه  2والمقبول من قبل المستخدم أو المستهلك للمكان أو الموقع 

نقدي ، فالمنفعة التي يحصـل   المعطاة لسلعة أو خدمة معينة والتي يتم التعبير عنها في شكل

عليها المستهلك من شراء سلعة أو خدمة معينة يعبر عنها في شكل قيمة معينة يتم ترجمتهـا  

من جانب الشركة في شكل سعر معين يدفعه المستهلك ، وبالتالي فالسعر المدفوع ال يمثـل  

                                                 
  .165المرجع السابق ، ص  -  1
 .86ممد عبيدات ، مرجع سابق ، ص  -  2
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كونات المادية فقط ولكن يشمل أيضا العديد من النـواحي النفسـية ، شـهرة المنتـوج ،     الم

  1"مجموعة الخدمات المرتبطة والمقدمة مع السلعة أو الخدمة 

ـ  ـات المؤثـدى اآلليـة  إحـة السعريـر السياسـوتعتب         وى ـرة على كل مـن ق

مشـروع وخارجـه ، فالسـعر    الطلب وقوى العرض ، وعلى كافة الجهود األخرى داخل ال

عنصر حاكم رئيسي في قدرة المؤسسة على بيع إنتاجها ، حتى وإن كان تحديـده  يخضـع   

، كما أنه العنصر الوحيد من ) إلخ... ضرائب ، جمارك ، أجور( لبعض العوامل الخارجية 

على المؤسسة في حين كل العناصـر األخـرى   ) عائد( المزيج التسويقي الذي يعود بفائدة 

  .كلفة للمؤسسة م

المؤسسات السياحية وهي تقوم بنشاطها نجدها في صراع بين تلبية حاجات المستهلك        

وتحقيق أهدافها سيما الربح ، وهو ما يحتم عليها سياسة سعرية تقع على مسافة واحدة بـين  

 رضى المستهلك وتحقيق الربح ، فال هي تضع أسعار تعيق تسويق منتجاتها وال أسعار أقـل 

  .من سعر التكلفة 

  :أهداف التسعري  2-1

تتطلب اإلستراتيجية التسويقية السياحية تحديد األهداف المنشودة من تحديد األسعار            

  2: ويمكن إيجازها في النقاط التاليـة 

  : تحقيق معدل عائد على اإلستثمار  •

  .المحافظة على أو تحسين الحصة السوقية  •

  ة مقابلة أو منع المنافس •

  إستقرار األسعار •

 .تعظيم األربــاح •

  

 

                                                 
  .70شويكات محمد ، مرجع سابق ، ص  1
،  1995،  1والتوزيع ، األسكندرية ، ط  محمد فريد الصحن ، مبادئ التسويق ، المبادئ والتطبيق ، الدار الجامعية للنشر 2

 .314 ص
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   :العوامل املؤثرة يف تسعري املنتج السياحي  2-2

ال يمكن للمؤسسة السياحية أن تحدد أسعار منتجاتها بعيد عن بعض العوامـل                 

  : الخارجية التي تتحكم في األسعار وهي 

  .التكاليف الفعلية للمنتج السياحي •

  .ة الحكوميـة التشريعات واألنظم •

  .القدرات اإلقتصادية والشرائية للسواح  •

  أسعار المنتجات السياحية المجاورة أو المنافسة  •

 .إلخ ... تأثير الظروف اإلقتصادية ، األزمات المالية العالمية ، الكساد ، التضخم •

   :توزيع املنتجـات السيـاحيـة  -3

ة التي يتم ممارستها من قبل كافة األطراف يعرف التوزيع على أنه كافة األنشط               

نية وزمانيـة وغيرهـا بالوقـت    اذات الصلة من أجل أن يتاح للسائح ما يريده من منافع مك

  : ، وهناك قناتين لتوزيع المنتج السياحي1.والوضع المناسب له 

  :طريقة التوزيـع املباشر  3-1

المتاحة في األسواق ، أي الوسطاء وذلك وتتم دون اإلعتماد على منشآت التوزيع              

وتقلل هذه الطريقة من تكاليف ) السواح( من خالل اإلتصال المباشر مع المستهلكين النهائيين 

  ).إكتساب ميزة سعرية ( التوزيع ومنه التقليل أو تخفيض األسعار 

  :طريقة التوزيع الغري مباشر  3-2

يع على تقاسم األعباء من طـرف مجموعـة مـن    تعتمد هذه الطريقة من التوز              

  2:المتعاملين والوسطاء ومن أهم الوسائل أو الوسطاء المعتمدين نجد 

  

                                                 
  .97محمد عبيدات ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .55هدير عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  -  2
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وهم وسطاء لتقريب اإلنتاج السياحي من المستهلكين ، كمـا  : المتعاملين السياحييـن •

يقومون بتوزيع وتهيئـة كل وسائل السفر وطلبيات السياح من سـفريات ورحـالت   

  .ل المتطلبات بشكل سريع وتوصيل ك

وهي وسيلة فعالة لجلب السـياح والمسـتهلكين لمختلـف    : ة وكاالت السفر والسياح •

 .إلخ... الخدمات السياحية والبرامج السياحية كالرحالت ،السفر اإلستكشـافي ،

تعمل على توزيع المنتج السياحي للمتعاملين السياحيين ومنظمي : الدواوين السياحية  •

 .كاالت السياحة الرحالت وو

من خالل تقريب وسائل النقل إلى كافـة األنحـاء وتكـون    : نقاط البيع لوسائل النقل  •

عملية توزيع السياحة من خالل التعامل مع الوكاالت السياحية واألسـفار ومختلـف   

 .المتعاملين السياحيين العموميين والخواص ومختلف وسائل النقل 

  ):الناس ( العنصر البشـــري  -4
على خالف معظـم السلع والخدمات األخرى يعتمد قطاع الخدمات السـياحية                  

على العنصر البشري ، بل أنـه مهما حدث من تطور ثكنولوجي وعلمـي فـإن العنصـر    

البشري يبقى عصب العملية السياحية لما يمثله من أهمية كبيرة ودور فعـال فـي العمليـة    

التخطيط إليجاد قوى عاملة مؤهلة ومكونة علميا ضروري وأكيد  التسويقية لها ، ومن ثم كان

في كل المؤسسات السياحية ونجاح نشاطه يتوقف على مدى جاهزية طاقمها البشري وتكوينه 

  .سيما إعداده الجيد لخطط تسويقية فعالة  

وينطوي أيضا تحت العنصر البشري المستهلكين للخدمات السياحية والموردون             

  .والموزعين لهـا ، وكل األفراد المشاركين في النشـاط السياحي 
   ) :البيئة املـادية ( السوق السيـاحي  -5

عنصر مهم من عناصر المزيـج التسويقي السياحي هو البيئـة التسـويقية                     

سسة السياحية من جميع المتعاملين للمؤسسة ، فإذا كانت البيئـة هي عبـارة عما يحيط بالمؤ

إلخ ، فإن دراسـتها مـن طـرف المؤسسـات     ... لسياسيين واإلقتصاديين واإلجتماعيين اا

  :السيـاحية يعود ألسباب عديدة منها 
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أن المؤسسة مهما كان حجمها ما هي إال جزء صغير من محيط أكبر منهـا تـزاول    •

  .لهذا المحيط بكل أبعادهنشاطها فيـه ، وهذا يتطلب الفهم الكامل والجيد 

دراسة البيئة التسويقية للمؤسسة تمكنها من خلق توافق وإنسجام مع الظروف المعقدة  •

 .والتغيرات التي يمكن أن تحدث 

البيئـة التسويقية مجال خصب للفرص الواجب إستغاللها كما أنها مكان للمخـاطر    •

 .الواجب تفاديها 

ضمن وضع مزيجها التسويقي السياحي يجـب  وعليه فالمؤسسات السياحية و         

، وأن تكون هذه األخيـرة محـل دراسـة    ) السوق السياحي( أن يشمل البيئة المادية 

شاملة ودقيقة تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها ، وأهم العناصر المكونة للبيئة المادية 

  .إلخ ... في المجال السياحي ، الفندق ، المطاعم ، وسائل النقل

  : تقديـم اخلدمة السياحية  عمليـة -6

الخدمـات بصفـة عامـة وتبعـا لخصائص تميزهـا عن السلع المادية ، كان مـن         

عناصر مزيجها التسويقي عملية أو كيفية تقديم الخدمة وتتمثل في السياسـات واإلجـراءات   

ـ  ا وجـب أن  المتبعة في تقديم الخدمة السياحية، فنظرا لكون إستهالك الخدمة مرافق إلنتاجه

فتقديـم الخـدمات السـياحية  بشـكل مميـز     ،  يكون تقديمها عنصر من المزيج التسويقي

ومساهمة المستفيدين في ذلك من شأنه أن يمكن المؤسسة من الترويج لمنتوجهـا السـياحي   

  .وخلق وفـاء دائم لدى السواح 

   :الترويج السيـاحـي  -7

اشرة التي تهدف إلى تحقيق المباشرة وغير المباحي كل الجهود قصد بالترويج السيوي        

األهداف المحددة لها في اإلستراتيجية التسويقية السياحية العامة لمنطقة ما أو بلد ما ويكـون  

  :من أهدافه ويكون ذلك من خالل مختلف تقنيات الترويج المتمثلة في 

  .اإلعالن المحلي والخارجي  •

 .النشرات والمطبوعات السياحية  •

 .الدعائية السياحة   المواد •
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 .المعارض والمؤتمرات السياحية  •

 .البيع الشخصي السياحي  •

 . العالقات العامة ودعم السياحة •

  .التخطيـط اإلستراتيجـي للنشـاط التسويقـي السياحي : املطلـب الثالث 

أرتبـط ظهور التخطيط السياحي وتطوره وكذلك أهميته ببروز السياحة كظـاهرة           

ـ   ، سلوكية من ناحية وظاهرة إقتصادية حضارية يت إجتماعية من ناحية أخرى ، وقـد حض

بها في أي عصر مـن   اني بأهمية وإعتبار كبيرين لم تحضىالسياحة المعاصرة كنشاط إنس

عن النشاطات السياحية الكثيفة نتائج وآثار إقتصادية وإجتماعية  يالعصور السابقة ، فقد نجن

  كان لها أثر عظيم وواضح في حياة المجتمعات والشعوب وثقافية وبيئية وعمرانية 

في عصرنا الحاضر ، األمر الذي أستدعى توجيه اإلهتمام إلى ضـرورة تنظـيم وضـبط    

وتوجيه وتقييم هذه النشاطات للوصول إلى األهداف المنشودة والمرغوبة بشكل سريع ، وقد 

متخصص يتنـاول بالدراسـة   ترتب على ذلك إعتماد وتبني أسلوب التخطيط السياحي كعلم 

  .والتحليل والتفسير جميع األنشطة السياحية ويعمل على تطويرها 

  :تعريـف التخطيـط اإلستراتيجي السياحي  -1

، حسب ما عرفـه   1"عمليـة منهجية ومستمرة لمستقبل قطاع " التخطيط عموما هو         

W.Hneuman    وعرفه أرفيك ،""Urwickأساسها وميل دهني إلى أداء عملية عقلية في " ، بأنه

  . 2"األشياء بطريقة ممتعة فالتخطيط تفكير قبل أداء وأداء في ضوء الحقائـق ال التخمين 

وظيفة يقرر فيهـا  " على أنه "   "George Steinerكما عرف من طرف جورج ستاينر        

  . 3"المدراء ماذا ينجزون ومتى وكيف ومن ينجز 

مرحلة التفكير في المستقبل بقصـد التعـرف   " ل أن التخطيط هو ومن ثم يمكن القو        

  " .على المشكالت واإلستعداد لحلها 

                                                 
  .68هدير عبد القادر ، مرجع سايق ، ص  -  1
  .78، ص  2007محمد الصيرفي ، التخطيط السياحي ، المكتب الجامعي الحديث ، األسكندرية ،  -  2
  .79جع السابق ، ص المر -  3
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مجموعة الخيارات الطويلة األجل التي يضعها مـدير  " أما اإلستراتيجية فهي               

  . 1" البرامج في شكل خدمات وسياسات وخطط عمل 

مجموعة من الخيارات التي يأخذ بهـا  " على أنها وتعرف اإلستراتيجية أيضا                

قادة البرامج فيما يتعلق باألهـداف والخـدمات والسياسـات وخطـط العمـل ،  وينبغـي       

  . 2"لإلستراتيجيات الناجحة أن تلبي أهداف البرامج التي تضعها الحكومة 

ل السـياحي  في المجا -التخطيط واإلستراتيجية  -مزج العنصرين السابقـين               

 :يقودنا إلى التخطيط اإلستراتيجي السياحي الذي يعرف على أنـه 

رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في دولة معينة وفـي فتـرة زمنيـة    "  •

محددة ، وبمقتضى ذلك حصر الموارد السياحية في الدولة من أجل تحديـد أهـداف   

ظمة من خالل إعداد برنامج متناسق الخطة السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومن

 . 3"يتصف بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق الدولة السياحية 

كافة اإلجراءات المؤدية على وضع أهداف ممكنة التنفيذ في المجال السياحي علـى  "  •

  . 4" ضوء الموارد البشرية والمادية المتاحة وبالنظر لألولويات المقررة 

لنظر إلى التخطيط السياحي على أنه ميدان يقتصر على الجهات وال ينبغي ا          

الرسمية ، وإنما يجب أن ينظر إليه على أنه برنامج عمل مشترك بين القطاع العـام  

والقطاع الخاص واألفراد ، فهو عملية مشتركة بين الجهات  المنظمة للقطاع السياحي 

ا المسـتهلكين للخـدمات   من جهات حكومية ومقدمي الخدمات السياحة الخواص وكذ

  .السياحية 

  :أمهية التخطيط اإلستراتيجي السياحي  -2

يلعب التخطيط السياحي دور بالغ األهمية في تطوير النشـاط السـياحي ،                       

وذلك لكونه منهجا علميا لتنظيم وإدارة النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه ، فهو يوفر 

  ذ القرارات في إدارة الموارد السياحية ويزود الجهات المسؤولة إطار عمل مشترك إلتخا

                                                 
  .91، ص  2004،  1فؤاد عبد المنعم البكري ، التنمية السياحية ، عالم الكتاب ، ط  -  1
  73هدير  عبد القادر ، مرجع سابق ، ص   -  2
  .65،ص  1987نبيل الروبي ، التخطيط السياحي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، األسكندرية ،  -  3
 .59ص محمد عبيدات ، مرجع سابق ،  -  4
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باألساليب واإلتجاهات التي يجب أن تسلكها ،مما يسهل عملها ويوفر كثيـرا مـن الجهـد ،    

فضال على ذلك فهو يساعد على توحيد جهود جميع الوحدات المسؤولة عن تنميـة القطـاع   

لقـرارات واألنشطة وتضاربــها  ، ويمكـن   السياحي وتنسيق عملها ويقلل من إزدواجية ا

  : 1إيجـاز أهميـة التخطيـط اإلستراتيجي السياحي فـي النقاط التاليـة 

يساعد التخطيط السياحي على تحديد وصيانة الموارد السياحية واإلستفادة منها بشكل  •

  .مناسب في الحاضر والمستقبل

 .ت الصلة يساعد على تكامل وربط القطاع السياحي بالقطاعات ذا •

يوفر أرضية جيدة إلتخاذ القرارات المناسبة لتنمية السـياحة فـي القطـاعين العـام      •

 .والخاص 

يوفر المعلومات والبيانات واإلحصائيات والخـرائط ويضـعها تحــت تصــرف      •

 .طالبيـها 

زيادة الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية من خالل تطـوير النشـاط السـياحي     •

تنميتـه علـى أفـراد المجتمـع ، كمـا يقلــل مـتن سلبيــات    وتوزيع ثمـار 

 .السيـاحة 

 .المساهمة في تنمية القطاع السياحي على مستوى بعض المناطق المتخلفة سياحيا  •

 .توفير الكفاءات واأليدي العاملة المدربة والتي يمكن اإلستفادة منها في تنمية السياحة  •

  :يـاحي أهداف التخطيـط اإلستراتيجـي الس -3

بالتأكيد فإنـه ومن وراء إعتمـادنا على التخطيط اإلسـتراتيجي السـياحي                     

نسعى إلى تحقيق أهداف معينة ، وإن كان الهدف الرئيسي واألساسي هـو ترقيـة المنـتج    

  2:السياحي ، فإن هناك أهداف أخرى نوجزها في النقاط التالية 

                                                 
نور الدين هرمز ، التخطيط السياحي والتنمية السياحية ، مجلة جامعة  تشرين للدراسات والبحوث العلمية بسوريا  ، -  1

 .، 2006،  3العدد 
  .128فؤاد عبد المنعم البكري ، مرجع سابق ن ص  -  2
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ة القطاع السياحي ، من أجل تحسـين أداءه ورفـع   توفير التجهيزات والخدمات لتنمي •

  .كفاءته

 ).خلق األسواق السياحية ( العمل على إيجاد مناطق سياحية جديدة  •

 .تطوير اإلطار المؤسسي والهيكلي لقطاع السياحة  •

 .المساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة ومدربة  وتوظيفها بشكل فعال  •

نمية السياحة وإستغالل الفرص اإلستثمارية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في ت •

 .المتاحة 

 .وضع إطار تشريعي يدعم القطاع الخاص لحل المشاكل التي يواجهها القطاع العام  •

 .اإلنفتاح على السياحة العالمية مع الحفاظ على السياحة الداخلية  •

 .تنسيق النشاطات اإلقتصادية األخرى مع القطاع السياحي  •

 .نضمن عدم قيام نشاطات سياحية منافسة لحد ما  بالتخطيط السياحي •

  :مراحل إعداد خطة إستراتيجية سياحية  -4

  1:حسب كايزر وآخرون فإن التخطيط السياحي يمر عبر أربع مراحل وهي                 

ه دتتم فيهـا عملية المسح الشامل للنشـاط السـياحي ومـوار     :المرحلة األولى  4-1

  .كل ما يتعلق بالنشاط من مخاطر وفرص وإتجاهات النمو فيها ، و

تحديد األهداف العامة للنشاط من خالل تحديد معـدالت نمـو    :المرحلة الثانيـة   4-2

 .معينة ، تشجيع نوع معين من السياحة وإنشاء مناطق سياحية جديدة

فيها يتم تحديد الوسائل الالزمة لتنفيذ األهداف المحددة سابقا من  :المرحلة الثالثة  4-3

 .امج التسويق خالل بر

اإلشراف والرقابة على المشروع السياحي لمعرفـة جوانـب    :المرحلـة الرابعة  4-4

 .القوة والضعف فيه 

  :اإلستراجتيات التسويقيـة يف جمال السياحة  -5

  :هناك ثالث أنواع من اإلستراتيجيات التسويقية في المجال السياحي وهي                
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  1 :ة اهلجـومية اإلستراتيجيـة التسويقيـ 5-1

تستخدم هذه اإلستراتيجية من قبل المؤسسات السياحية الكبرى ذات التـأثير                      

  :الكبير على السوق السياحي وبدورها تتفرع إلى أنواع وهي 

  .إستراتيجية التوسع الجغرافي في السوق الحالية  •

 .إستراتيجية إختراق أسواق جديدة •

 .سوق السياحيــةإستراتيجية إحتكار ال •

 .إستراتيجية قيادة وتوجيـه السوق  •

إستراتيجية التحدي السوقي من خالل برامج سياحية عالية الجودة ،أو برامج سـياحية   •

 .رخيصة جدا ال يمكن منافستها 

  :اإلستراتيجية التسويقية الدفاعية  5-2

لكبرى ، بل يجب العمل وتقوم على تجنب التصادم مع المؤسسات السياحية ا                   

  2: على إيجاد جسور للتقارب والمصلحة المشتركة وأهم هذه اإلستراتيجيات 

إستراتيجية التبعية السوقية ، أي القبول بالتبعية لشركات أخرى دون التفكير فـي   5-2-1

  .زيادة الحصة السوقية 

و إستراتيجية المحراب السوقي ، وتكون من خالل إتباع نهج شركة سياحية كبيرة  5-2-2

 .تقليدها لإلستفادة من خبرتها 

م خـدمات  يإستراتيجية تخفيض الجودة والنزول باألسعار ، وذلك عن طريق تقـد  5-2-3

مشابهة لخدمات الشركات الكبرى لكن بأقل جودة وأقل سعر بهـدف إسـتقطاب   

 .السواح الذين التهمهم الجودة بقدر ما يهمهم السعر 

الكبرى ، وهي أكبـر اإلسـتراتيجيات   إستراتيجية تقليد البرامج الناجحة للشركات  5-2-4

ر نجاحا ثم تقـديمها لجلـب   إستخداما  ، وتكون من خالل دراسة أي البرامج أكث

 .السياح
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إستراتيجية الدفاع اإليجابي ، وتكون من خالل إستغالل المؤسسة لفائض الطلـب   5- 5-2

 . وجود والغير مشبع من طرف المؤسسات الكبرىمالسياحي ال

  :قيـة الرشيـدة اإلستراتيجية التسو 5-3

وهي إستراتيجية ظرفيـة تعتمد على ترشيد أوجه اإلنفاق لرفع إنتـاج المؤسسـات            

   :السياحية وأهم هذه اإلستراتيجيات 

 .إستراتيجية تحسين األداء داخل المؤسسة السياحية  5-3-1

إستراتيجية تخفيض التكلفة ، ويكون ذلك بعد الدراسة والتعرف على النفقات الغيـر   5-3-2

 .ورية لإلستغناء عنها ضر

إستراتيجيـة تكميش السـوق ، سواء تكميش جغرافي بغلق مؤسسات في مناطق ال  5-3-3

حـذف بـرامج    لتحقق أرباح معتبرة ، أو تكميش في المزيـج التسويقي من خـال 

ترويجية نظرا لعدم فعاليتها ، أو اإلهتمام بقطاع سوقي معين من خـالل اإلعتنـاء   

 .بالسياح الدائمين فقط 

ستراتيجية إقتصاد النشاط التسويقي ، وترتبط هذه اإلستراتيجية  بتحليـل النشـاط   إ 5-3-4

التسويقي الذي تقوم به المؤسسة ثم دراسة هذا النشاط ومقارنته بالعائد المحقق ، فإذا 

نه يجب التوقف عـن  إذا النشاط ، وفي حالة العكس فـظ بهـكان العائد مناسبا يحتف

" ، وتعـرف هـذه اإلسـتراتيجية علــى أنــها     ممارسة هذا النشاط التسويقـي

عملية حركية ودورية شاملة ومنظمة ومستقلة ، تتم داخل المؤسسة السياحية بهـدف  

كشف أوجه القصور أو مواطن الخلل والتنبؤ بإتجاهات هـذا األداء والحيلولـة دون   

ة مـن  وقوع أي خلل ،وتقديم التوصيات الالزمة والمناسبة لوقاية المؤسسة السـياحي 

ألمر الذي يرفع من كفــاءة  انتائج حدوث هذا القصور وعدم تكرره في المستقبل ، 

 .1" النشاط التسويقي لشركة السياحة ويؤكد ربحيتها 

  

 

                                                 
    .97هدير عبد القادر ، مرجع سابق ، ص -  1



 یــق الخدمـــات السياحيـــــةتسو  إستراتيجية                                                                   الفصـــل الثانـــي    
 

99 
 

  :مقومات جناح اإلستراتيجية التسويقية السياحية  -6

ية علـى  يعتمد نجاح اإلستراتيجية التسويقية السياحية التي تضعها المؤسسات السياح         

  1:عدة عوامل نذكر من أهمهــا 

   :توفر املعلومات   6-1

تعتبر المعلومة بالنسبة لواضعي اإلستراتيجية التسويقية المادة الخام أو األساس الذي         

م عليه بناء هذه اإلستراتيجية ، وترتبط هذه المعلومات بالجوانب اإلقتصادية والسياسـية  ويق

لثكنولوجية المرتبطة بالنشاط السياحي العالمي والمحلي، لذلك فإن واإلجتماعية والتطورات ا

  :اإلدارة التسويقية في حاجة إلى معلومات عن 

  .البيئة التسويقية  •

  .القدرات التسويقية للمؤسسة  •

  .المنتجات السياحية األخرى أي المنافسة  وإستراتيجيتها التسويقية  •

  حجم السوق السياحي المحتمل  •

   :الشمــول  6-2

ذلك أن تكون اإلستراتيجية المختارة شاملة لمختلـف مراحـل العمليـة    ـد بـويقص        

   ر ،ـا المؤسسة السياحية إبتداءا من المنتج السياحي فالتسعيـوم بهـالتسويقية التي تق

إلخ ، حيث تتضمن اإلستراتيجية جميع الجوانب التي تدخل في النشاط التسويقي ... والتنشيط

  .ى تحقق النجاح المطلوب السياحي حت

   :البعـد الزمين  6-3

وهو الوقت المحدد لتطبيق اإلستراتيجية التسويقية السياحية ، فنجاحها مرتبط بمدى          

اإللتزام بالوقت المحدد لتطبيقها ألن أهميتها أيضا مرتبطة بعوامل كثيرة تتغير بتغير الـزمن  

  .جية وفق جدول زمني صارم وبالتالي البد وأن يكون تنفيذ اإلستراتي
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  : سلطـة إختاذ القرار  6-4

يرتبط نجاح اإلستراتيجية السياحية على سالمة إتخاذ القرار الذي يحدد إتبـاع هـذه            

اإلستراتيجية ، فكلما كان القرار صادرا عن اإلدارة العليا للمؤسسة كان أكثر نجاحـا ألنهـا   

الجهة المفترض أنها قادرة على فهم وإستيعاب جميع صاحبة السلطة في إتخاذ القرار ، وهي 

الجوانب المهمة المرتبطة بتحديد اإلستراتيجية المثلى التي تكون أكثر فعالية وإيجابية لتحقيق 

  .األهداف المسطرة للمؤسسة 

   :تطبيق اإلستراتيجيـة  6-5

ـ           ل الزمنيـة  كلما كان تطبيق اإلستراتيجية التسويقية دقيقـا وسـليما حسـب المراح

ألن تطبيـق   الموضوعة لها كان نجاحها مؤكدا وتحقيقها لألهداف التسويقية أمرا مسلما به ،

اإلستراتيجية التي تم  اإلستقرار عليها يعتبر من العوامل المهمة التي يتوقف عليها نجاحها ، 

  .فالتخطيط بال تنفيذ سليم دقيق ال تتحقق عنه نتائج إيجابية وال يساوي شيئا

  :اإلختيار السليم لإلستراتيجية  6-6

يعتـبر اإلختيار السليم لإلستراتيجية التسويقية السياحية المبني على معـايير سـليمة           

وظروف واقعية وأسباب منطقية ودراسة تحليلية للسوق السياحي وتشخيص دقيق للقـدرات  

مهمـا فـي نجـاح هـذه     واإلمكانيات التسويقية ، أحد المحددات الرئيسية التي تلعب دورا 

                 .اإلستراتيجيـة 

فضال على توفر العوامل المذكورة أعاله حتى تنجح اإلستراتيجية التسويقية السياحية        

فإنه من الواجب العمل على التقييم الدوري لإلسـتراتيجية المتبعـة ، تبعـا لتغيـر البيئـة      

ـ  ة و التوقعـات المسـتقبلية فـي القـرارات     اإلقتصادية للمؤسسة، وإدماج التغيرات الحالي

واإلستراتيجيات التسويقية بشكل مستمر لتحدي مظاهر القوة والفرص وتعزيز إسـتغاللها ،  

 والتعرف على نقاط الضعف والمخاطر لمعالجتها وتفاديها وهو ما يصطلح عليه المراجعـة 
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، أساليب وإجـراءات   ا ، إستراتيجياتيالتسويقية ، من خالل مراجعة وتدقيق أهداف ، سياس

 .1المؤسسة السياحية وكذلك العاملين فيها 

  .التنميـة السياحيــة : املطلـب الرابـع 

يرتبط فهم التخطيط السياحي بشكل كبير بمعرفة مفهوم ومكونـات التنميـة                     

ظهر مـن   السياحية وطبيعة العالقات بين هذه المكونات ، إن التنمية السياحية هي أحدث ما

أنواع التنمية العديدة ، وهي بدورها متغلغلة في كل عناصر التنمية المختلفة ، وتكاد تكـون  

  .متطابقة مع التنمية الشاملة ، فكل مقومات التنمية الشاملة هي مقومات التنمية السياحية

لقضـايا  لذلك تعتبر قضية التنمية السياحية عند الكثير من دول العالم ، مـن ا                

المعاصرة ، كونها تهدف إلى اإلسهام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي ، وبالتالي تعتبر أحـد  

الروافد الرئيسية للدخل القومي ، وكذلك بما تتضمنه من تنميـة حضـارية شـاملة لكافـة     

  .المقومات الطبيعية واإلنسانية والمادية ، فالتنمية السياحية وسيلة للتنمية اإلقتصادية

  : وعواملها مفهـوم التنميـة السياحية  -1

لقـد كثر إستعمال مصطلح التنمية السياحية على لسان المسـؤولين عـن السـياحة             

والفندقة في السنوات األخيرة ، وكان من األهمية بمكان أن نتعرف علـى ماهيـة التنميـة    

لمي دقيـق ، وهـو   قضية فنية وموضوع ع إلى السياحية وداللة هذا المصطلح ، وهو يشير

  .محل إهتمام في صناعة السياحة على مستوى كل دول العالم السياحية 

وكـان التصـور أن التنمية السياحية هي خلق وتطوير المنتج السياحي أو هي العمل        

التصـور كان يركـز  المنظم والمستمـر إلنعـاش صناعـة السياحـة ، غـير أن هـذا

ض السياحي بمعنـى تخطيـط كل بلـد وتقسيمها إلـى مواقـع  علـى جانب واحد هو العر

سياحيـة وعمل مشروعات تنمية سياحية سواء كانت متكاملة أو فردية ، وأغفــل هــذا   

  .التصـور جانبـا هاما وهو العمالة بالصناعة السياحية 

ا متصل مختلفة بعضه جوعليه فالتنمية السياحية مفهوم واسع إلى درجة أنها تشمل برام      

باألخر ومتداخل ومتفاعل يؤدي إلى إستمرار التقدم والنمو لصناعة السياحة والفندقة التي هي 
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، وتشمل التنمية السـياحية جميـع الجوانـب المتعلقـة      1جزء من التنمية اإلقتصادية للدولة 

لتدفق باألنماط المكانية للعرض والطلب السياحيين ، التوزيع الجغرافي للمنتجات السياحية ، ا

  .والحركة السياحة ، تأثيرات السياحة المختلفة 

ع بالخدمات السياحية وإحتياجاتهـا ،  ـا أنها عبارة عن اإلرتقاء والتوسـكم               

ـ ـوتتطلب التنمية السياحية تدخل التخطيط السياحي بإعتباره أسلوبا علميا يسته ق ـدف تحقي

ة ممكنة وفـي أقـرب وقـت    ـل تكلفـأقاحي بـو السيـن النمـن مـل ممكـدر معـأكب

  2.مستطاع 

وهناك عدة عوامل مؤثرة في إحداث التنمية السـياحية التـي تسـعى األمـم                   

  3:والشعوب بمختلف مستوياتها إلى تحقيقها ، ويمكن حصرها في العوامل التاليـة 

السياحي يتزايـد فـي    تعد السياحة نشاطا إقتصاديا ، بمعنى أن الدخل : العامـل األول 1-1

األقاليم أو الدول السياحية التي تستطيع توفير كافة أو معظم خـدمات ومتطلبـات صـناعة    

السياحة بها ، ويقل هذا الدخل تبعا لمستوى ودرجة اإلكتفاء الذاتي التي تتمتع بها األقاليم في 

  .هذا المجال 

سعار السفر والخـدمات السـياحة   تتاثـر السياحة بعامل األسعار سيما أ : العامل الثاني 1-2

ومستوى الدخل المادي لألفراد بصورة كبيرة ، فتزايد تكاليف الرحلة السياحية إلى إقليم ينتج 

  .عنه ضعف اإلقبال على السفر إلى هذا اإلقليم من أجل السياحة 

ال خاصية التغير الكبير للطلب السياحي ، والذي يتأثر بعوامل خارجية  :العامل الثالث  1-3

التنبؤ بطبيعتها وبحجمها ، خاصة وأن نمط السياحة الدولية التي يقطع فيهـا السـياح    يمكن 

  .مسافات طويلة للوصول إلى المكان المقصود يتسم بإرتفاع التكاليف 

عدم قابلية المنتج السياحي للتخزين كما في العديد من الصناعات ، سيما  :العامل الرابع  1-4

موسميـة في معظم األوقات ، مما يؤدي إلى عدم ثبـات مسـتويات   وأن السياحة تتصف بال

  :التشغيل في صناعة السياحة ويتم مواجهة هذه األمور بإحدى الوسيلتين التاليتين 

  .خفض نفقات السياحة وأسعار خدماتها وتشجيع السياحة الداخلية  •
                                                 

  .37، ص  2008محيي محمد مسعد ، اإلتجاهات الحديثة في السياحة ، المكتب الجامعي الحديث ، األسكندرية ،  -  1
 . 45، ص  2004غنيم محمد عثمان ، التخطيط السياحي والتنيمة ، األردن ،  -  2
  .37ق ، ص محيــــي محمـــد مسعـــد ، مرجـــــع سابــــ -  3
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  .سياحية تغيير حجم ومستوى العرض السياحي بحيث يتفق ومستويات تدفق األفواج ال •

صعوبة إستقطاب السياح وتعذر ضمان جذبهم سنويا إلى نفس اإلقليم  :العامل الخامس  1-5

السياحي لكثرة المغريات السياحية في أقاليم العالم المختلفة ، لذا يسعى العاملون في القطـاع  

  .السياحي إلى خلق رضى دائم عند السياح على أمل عودتهم مرة أخرى ألداء الفعل السياحي

جدير بالذكر أن التنمية السياحية تعمل على إيجاد نوع من التوازن اإلقتصـادي ،            

واإلجتماعي في المناطق والمجتمعات السياحية ، نظرا ألن المشروعات تقـام بعيـدة عـن    

المناطق الصناعية والتجارية العادية ، حيث تقام في مناطق الجذب السـياحي التـي تتميـز    

كي يبتعد السائح عن مشكلة  ،في شواطئها وجبالها وبيئتها النباتية والحيوانية  بجمال الطبيعة

البيئة التي أوجدتها الصناعات واإلرتقاء الحضاري وإزدحام السكان في المـدن الكبـرى ،   

بل على قطاعات بدائية قويالحظ أن سكان المناطق السياحية الجديدة الذين كانوا يعتمدون من 

والمهن اليدوية ، غالبا ما تستوعبهم المشروعات السياحية الجدية ، األمر كالزراعة والصيد 

الذي يترتب عليه إرتفاع مستوى معيشتهم فضال على إرتفاع أثمان خدمات عوامل اإلنتـاج  

  .في هذه المناطق ، باإلضافة إلى إرتفاع سعر األرض ، نتيجة تأثيـر السياحة الداخلية 

  :أهداف التنميـة السياحية  -2

تهدف التنمية السياحية إلى تحقيق الزيادة المستمرة المتوازنـة فـي المـوارد                    

السياحية وتعميق وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي ، وهي عملية مركبـة تضـم عـدة    

عناصر متصلة ببعضها البعض ومتداخلة وتقوم على محاولة الوصول إلى اإلستغالل األمثل 

  .  اج السياحي بطرق علمية وثكنولوجية ، وهناك أهداف عامة وأخرى محددةلعناصر اإلنت

تحقيقه بصفة  ىاألهداف العامة هي كل ما تعمـل التنمية السياحية في الدولة عل             

عامة مثل النمو السياحي المتوازن بحيث ال يترتب عليه خلخلة اإلقتصاد القـومي وتـدعيم   

حة والمحافظة على تنمية نصيب الدولة من األسواق السـياحية فـي   اآلثار اإلقتصادية للسيا

مواجهة المنافسة الدولية ، وزيادة الدخل السياحي اإلجمالي زيادة كبيـرة ، أمـا األهـداف    

المحددة فهي األهداف التي تمثل نتائج واضحة المعالم يجب الوصول إليهـا ويسـهل معهـا    
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لتحقيق تلك األهداف ، ويمكن تلخيص مجمـوع  وضع جدول زمني لتنفيذ األعمال المطلوبة 

  : 1األهداف في النقاط التالية

  :يف اال اإلقتصادي  2-1

  .تحسين وضع ميزان المدفوعات  •

  .زيادة مستويات الدخل •

  .زيادات إيرادات الدولة من الضرائب •

  .خلق فرص عمل جديدة •

  : على الصعيد اإلجتماعي  2-2

  .لمحليين توفير تسهيالت الترفيه واإلستجمام للسان ا •

  .حماية وإشباع الرغبات اإلجتماعية لألفراد والجماعات  •

  :على الصعيد البيئـي  2-3

  .المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ووضع إجراءات حماية مشددة لها  •

  :على الصعيد السياسي والثقــايف  2-4

  .نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب •

 .في الدول السياحيةتطوير العالقات السياسية بين الحكومات  •

آفـاق تسويـق املنتـج السيـاحـي اجلزائــري يف ظـل : املبحث الثالث 

  .التنميـة السياحيـة املستدامة

مـن الـدول    االتحوالت اإلقتصادية الدولية في السنوات األخيرة جعلت كثيـر               

ذلك من خالل مجموعة  تسعى إلى تثمين مواردها السياحية كحتمية إستراتيجية ، وقد تترجم

                                                 
 .21نور الدين هرمز ، مرجع سابق ، ص  -  1
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اإلتفاقيات على المستوى العالمي ، عملت الدول على تطبيقها على أرض الواقع بما يمكنهـا  

  :من إحراز السبق السياحي ومن أهم هذه المؤتمرات 

  .1992قمة األرض بريوديجانيرو سنة  •

 .2002القمة العالمية للسياحة بكندا في ماي  •

 .قمة األرض األخيرة بجنوب إفريقيا  •

، هذه األخيرة جعلت كثير من  1995الندوة العالمية للسياحة المستدامة بإسبانيا سنة  •

الدول تشرع قوانين تنظم تنمية مستدامة لسياحتها والجزائر واحدة منها وهو مـا  

جعلنا نتطرق في هذا المبحث إلى آفاق تسويق المنتج السياحي الجزائري في ظل 

 .التنمية السياحية المستدامة 

  . قانون التنمية املستدامة للسياحية  يف اجلزائر  : طلب األول امل

أجمع خبراء السياحة على أنه ال يمكن للسياحة أن تكون عامل تنمية ما لم                   

  :1يكن ذلك بصورة دائمة ، إنطالقا من كون التنمية المستدامة هي 

  .قابلة لإلستمرار التنمية المستدامة هي عملية التنمية المتجددة وال •

 .التنمية المستدامة هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة  •

التنمية المستدامة هي التي تدعو إلى التفكير النقدي في واقع الحياة ومسـتقبل الكـرة    •

        .األرضية 

وتعد التنمية المستدامة من الناحية العملية مصطلح متعدد األوجه ، إذ يمكـن              

ر إليه من زوايـا متعددة ولكنه يتحدد غالبا بالنسبة للفترة الزمنية ونسـبة ووظيفـة   النظ

  .ومحتوى بنية النظام البيئي التي ينبغي الحفاظ عليها 

في هذا اإلطار أعتمدت الجزائر  إسترتيجية جديدة في السياحة متمثلـة فـي               

المـؤرخ فـي    01-03 القانون رقممخطط التنمية السياحية المستدامة وكان ذلك بموجب 

  .1المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  2003.02.17

                                                 
بوعقلين بديعة ، اإلستثمارات السياحية وإشكالية تسويق المنتج السياحي في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر  -  1
 .2003، ص  2006، 



 یــق الخدمـــات السياحيـــــةتسو  إستراتيجية                                                                   الفصـــل الثانـــي    
 

106 
 

  :ويهدف هذا القانون إلى إحداث محيط مالئم ومحفز من أجل 

 .ترقية اإلستثمارات وتطوير الشراكة في السياحة  •

مـن خـالل ترقيـة الصـورة      إدماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة •

 .السياحية

 .دة اإلعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات اإليواء واإلستقبال إعا •

 .تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية  •

 .تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة واإلستجمام والتسلية  •

لقدرات الطبيعية والثقافيـة  المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين ا •

 .والتاريخية 

 .تحسين نوعية الخدمات السياحية  •

 .ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي  •

 .تثمين التراث السياحي الوطني والتطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية  •

لقة بالتنمية تعموقد حدد القانون المذكور أعاله ، مجموعة من التعاريف ال               

  :السياحية المستدامة نذكرها كما يلي 

كل خدمات تسويق أسفار أو إسـتعمال منشـآت سـياحية     :النشاط السيـاحي  - 1

 .بمقابل سواء شمل ذلك اإليواء أو لم يشمله 

كل منطقة أو إمتداد من اإلقلـيم يتميـز بصـفات أو    :  منطقة التوسع السياحي - 2

بداعية مناسبة للسياحة ، مؤهلة إلقامة أو خصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية أو إ

تنمية منشأة سياحية ويمكن إستغاللها في تنمية نمط أو أكثر مـن السـياحة ذات   

 .المردودية 

كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهر خالب  :الموقع السياحي  - 3

 أو بما يجري عليه من عجائب أو خصائص طبيعية أو بيـاءات مشـيدة عليـه ،   

                                                                                                                                                             
  . 01-03القانون  – 2003.02.19الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية رقم  -  1
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يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أوثقافية والذي يجب تثمين أصالته 

 .والمحافظة عليه من التلف أو اإلندثار بفعل الطبيعة واإلنسان 

نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية التي تحـافظ   :التنمية المستدامة  - 4

 .جيال القادمة على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي لأل

مجموعة أشغال إنجاز المنشآت القاعدية لفضاءات ومساحات :  التهيئة السياحية - 5

موجهة إلستقبال اإلستثمارات سياحية تتجسد في الدراسات التـي تحـدد طبيعـة    

 .عمليات التهيئة وطبيعة مشاريع األنشطة للمنشآت المراد تحقيقها 

الدافع الرئيسي فيه هو البحث عـن  كل نشاط إستجمام يكون  :السياحة الثقافية  - 6

المعرفة واإلنفعاالت من خالل إكتشاف تراث عمراني مثل المدن والقرى والمعالم 

التاريخية والحدائق والمباني الدينية أو تراث روحي مثل الحفالت التقليدية والتقاليد 

 .الوطنية أو المحلية 

ارج منازلهم تـتم  كل إقامة مؤقتة ألشخاص خ :سياحة المؤتمرات واألعمال  - 7

 .أساسا خالل أيام األسبوع لدوافع مهنية 

كل تنقل ألغراض عالجية طبيعية  :السياحة الحموية والمعالجة بمياه البحر  - 8

 .بواسطة مياه المنابع الحموية ذات المزايا اإلستشفائية العالية بواسطة مياه البحر 

قوم على إستغالل كل إقامة سياحية في محيط صحراوي ت:  السياحة الصحراوية - 9

مختلف القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية ، مرفقة بأنشـطة مرتبطـة بهـذا    

 .المحيط من تسلية وترفيه وإستكشاف

كل إقامة سياحية على شاطئ البحـر يسـتمتع    :السياحية الحموية البحرية  -10

ط فيها السائح ، زيادة على التسلية البحرية بأنشطة مرتبطة بالتنشيط فـي المحـي  

 .يالبحر

كل نشاط إستجمامي يمارسـه السـياح    :السياحة الترفيهية واإلستجمامية  -11

خالل إقامتهم بالمواقع السياحية أو بالمؤسسات السياحية مثـل حظـائر التسـلية    

 .والترفيه والمواقع الجبلية والمنشآت الثقافية والرياضية 
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  .دور الدولـة يف التنمية السياحية:املطلب الثانـي 

ما من شك أن للدولة دور هام تلعبه في عملية التنميـة السـياحية ، فهنـاك                   

إمكانيات وقدرات ال يمكن لغير الدولة أن يوفرها للنهوض بالتنمية السياحية في الجزائـر ،  

فالتنمية السياحية ال تتم فقط بإنجاز الوحدات والمؤسسات الفندقية فحسب بل البد أن يشـمل  

المستقبلية الشاملة والدراسات المتعلقة بالتهيئة السياحية وفـك العزلـة عـن     ذلك الدراسات

المناطق السياحية وإنجاز البنـى التحتية الضرورية لعمل تلك المنشآت بشكل ال يعيق التنقل 

منها وإليها ، ثم أن إنجاز البنى التحتية الكبرى من طرقات ومطارات ومـوانئ ومحطـات   

  . هي من إختصاص الدولة وتدخل ضمن مهامها  القطار والطرق الحديدية

  :المذكور أعاله مايلي  01-03من القانون رقم  07ومن ثـم جاء في المادة                   

  .توفر الدولة الشروط الضرورية لترقية اإلستثمار السياحي •

يتم إنجـاز برامـج تطويـر األنشطـة السيـاحية بصفـة أولويـة داخـل مناطق  •

  .ع السياحي التوس

تتكفل الدولــة باألعبـاء المترتبـة عـن إعداد الدراسات وأشغال التهيئة القاعدية  •

  .          وإنجازها داخل مناطق التوسع السياحي 

ويدخل ضمن مهام الدولة في عملية التنمية السياحية كل نشاط من شأنه أن              

 دة تأهيل األحياء العتيقـة التـي تتمتـع   يزيد من حجم العرض السياحي كترميم أو إعا

بالطابع السياحي أوالثقافي أو التاريخي وربما إنشاء قرى ومدن سياحية جديدة تتجـاوب  

وال غرابة في ذلك إذا مـا   يين ورغباتهم وتطلعاتهم العصرية ، ومتطلبات السياح الحال

ب وميناء ـألجانا إلستقبال السواح اـبتونس مخصص تقريب" مطار المونستير"عرفنا أن 

عبارة عن مشروع إصطناعي تم إنجازه لتسلية السياح وإسـتقبال بـواخر   " القنطاوي " 

النزهة وجعل المنطقة قطب سياحي ذات شهرة عالمية وكل ذلك منجز من طرف الدولة 

  .التونسية في إطار التنمية السياحية ، على غـرار ما تقوم به الدول السياحيـة الكبرى 
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إنطالقا من هذا أدركت الدولة الجزائرية ضرورة تدخلها في توفير شـروط              

من  18التنمية السياحية سيما ما تعلق منها بالدراسات والمنشآت الكبرى فقد نصت المادة 

  :القانون المتضمن التنمية المستدامة للسياحة على ما يلي 

مـنح اإلمتيـازات الماليـة    تتخذ الدولة إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المسـاعدات وت " 

والجبائية النوعية الخاصة باإلستثمار السياحي قصد تشجيع التنمية السريعة والمسـتدامة  

للسياحة وإستحداث أثار إيجابية على اإلقتصاد الوطني ، كما تسعى في هذا اإلطار ، إلى 

  " .إستحـداث أدوات أخـرى لدعم عملية التنمية السياحية 

  :1اعدة ودعم النشاط السياحي إلى تحقيق ما يلي وتهدف إجراءات المس

 .إعطاء دفع للنمو اإلقتصادي  •

 .إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية التطور والتكيف الثكنولوجي  •

 .تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها  •

ترقية نشر اإلعالم ذي الطابع التجاري واإلقتصادي والمهني المتعلق بقطـاع   •

 .ياحة الس

تشجيع كل عمل يرمي إلى رفع عدد مواقع وهياكـل اإلسـتقبال الموجهـة     •

 .للسياحة

 .تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع  •

 .ترقية محيط مالئم لتحفيز روح المبادرة وتطور السياحة  •

إعتماد سياسة تكوين وتسيير الموارد البشـرية وتشـجيع اإلحترافيـة وروح     •

 .اإلبداع واإلبتكار 

ن المستثمرين من اإلستفادة من األدوات والخدمات المالية المالئمة مـع  تمكي •

 .متطلباتهم 

 .تحسين الخدمات البنكية المتعلقة بدراسة ملفات تمويل المشاريع السياحية  •

                                                 
 .2003فيفري  17المؤرخ في  01-03 من القانون رقم 19لمادة ا -  1
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تشجيع بروز محيط إقتصادي وقانوني يوفر الدعم لألنشطة السياحية ويضمن  •

 .شروط ترقيتها وتثمينها في إطار منسجم 

ة عمومية تسمى ـوقـد أسنـدت عمليـة التنميـة السيـاحية إلـى هيئ                    

تتولى على وجه الخصوص إقتناء وتهيئة وترقية وإعـادة  " الوكالة الوطنية لتنمية السياحية " 

بيع أو تأجير األرضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية المعـدة إلنجـاز   

  .حية المنشآت السيا

  .معوقات التنميـة السياحية يف اجلزائر : املطلب الثالث 

ليس سرا أن عملية التنمية السياحية في الجزائر تعيق طريقها مجموعة من             

المشاكل وجب معرفتها أوال للعمل على تذليلها أو حلها قصد تنمية فعلية للسياحة وجعل 

ي تكون أكثر فعالية وأهـم معوقـات التنميـة    مساهمة القطاع السياحي في الناتج الوطن

  :1السياحية في الجزائر 

   :اإلفتقـاد إىل الوعـي السياحي  -1

لما كان للسياحة دور هام في تطوير وتنمية اإلقتصاد الـوطني وجـب أن                

تكون محل إهتمام من طرف جميع األطراف في الدولة ، سواءا بالحكومة أو الجمعيات 

المدني والمواطن على حد سواء ، فعملية إيقاظ الوعي بحقيقة أهمية القطـاع   والمجتمع

السياحي هي قضية وطنية غير أنها مغيبة حاليا على مستوى صانع القـرار السياسـي   

  :واإلقتصادي وذلك راجع بالدرجة األولى إلى النقاط التالية 

بصفة دقيقة األجهزة عدم وجود دراسات على مستوى الوزارة المكلفة بالسياحة تبين  •

باإلمكانيات الالزمة  االمسؤولة عن التوعية السياحية قصد تحميلها المسؤولية ومده

 .لتأدية مهامها 

عدم وجود تنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في الجزائـر ، إذ أنـه    •

 ليس هناك تنسيق بين مديريات السياحة والوكاالت السياحية والمؤسسات السـياحية 

 .األخرى 
                                                 

 .124اإلقتصادية واإلجتماعية ، مرجع سابق ، ص  وآثارهامليكة حفيظ شبايكي ، السياحة  -  1
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ويبقى أهم عنصر فاقد للوعي السياحي في الجزائر هو المواطن ، بحيث نفتقد حقيقة  •

على إدراك األهمية السياحية لبلدنا ومدى اإلمكانيات المتوفرة التي تجعل السـياحة  

مورد حقيقي يغنينا عن إرتفاع وإنخفاض أسعار المحروقات ، وهو ما يتطب إنشاء 

ياحة فضال على إبراز أهمية التنمية السياحة في المناهج مدارس ومعاهد خاصة بالس

 .التربوية قصد غرسها في وجدان مواطنينا منذ الصغر 

  .عدم اإلستقرار على مستوى تسيري وهيكلة القطاع  -2

ونقصد به عدم إستقرار تسيير القطاع السياحي في الجزائر فهو يرواح                 

ناء الفترة الوجيزة التي أستقلت فيها السياحة بوزارة خاصـة  مكانه منذ اإلستقالل فبإستث

فإن أغلب الفترات كان تسيير قطاع السياحة موكل إلى قطاعات وزارية أخـرى ، وإن  

كان ذلك من حيث المبدأ ليس عائقا أمام تنمية السـياحة ، غيـر أن عـدم اإلسـتقرار     

طاع فضال علـى الداللـة بـأن    التنظيمي من شأنه أن يبعثر الجهود المبدولة لتنمية الق

  .السياحة قطاع ثانوي 

ويدخل ضمن عدم اإلستقرار كذلك عدم تحديد مهـام الـوزارة المكلفـة                   

ة وتضاربها مع وزارت أخرى كـوزارة الثقافـة ووزارة الشـؤون الدينيـة     ـبالسياح

لسياحي يخلق نـوع  واألوقاف ، إذ أن تسيير بعض المواقع الثقافية والدينية ذات الطابع ا

  .من التضارب بين الوزارات المذكورة 

  .نقص املرافق واملنشآت القاعدية للقطاع السياحي  -3

اإلهتمام المتأخر بتنمية السياحة في الجزائر جعلها تعاني من نقـص كبيـر فـي              

  :لية الهياكل القاعدية للسياحة سيما منها طاقة اإليواء ، ويتجلى ذلك في النقاط التا

عدم وجود طرق سريعة تربط الجهات األربـع للجزائـر ببعضـها ، ماعـدا      •

غرب ، فالطرق األخرى ذات نوعية ال تمكـن   -مشروع الطريق السيار شرق

 .الجزائر من أن تكون قطب سياحي 
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نقص في وسائل اإلتصال والمواصالت فالمطارات الجزائرية الزالت لم تواكب  •

ل وأسعار النقل الجوي ال تشجع علـى السـياحة   التطور العالمي في هذا المجا

 .سيما السياحة الداخلية 

إفتقار تام لربط المواقع السياحية واألثرية ببعضها البعض بما يمكن السائح من  •

 .زيارتها بسهولة 

التلوث الكبير الذي تعاني منه أغلب شواطئ الجزائر فضال على اإلهمال الذي  •

 .تعرفه خالل فصل اإلصطياف 

ة اإلستثمار في القطاع السياحي لما يتطلبه مـن رؤوس أمـوال كبيـرة    صعوب •

فضال على عدم مرونته بحيث ال يمكن تحويل النشاط السياحي في حالة الركود 

 .أو اإلفالس  إلى نشاط آخر 

   :عدم إهتمام احلكومة بقطاع السياحة   -4

ـ                ة الجزائريـة ألسـباب   إلى عهد قريب لم تكن السياحة ضمن أولويات الدول

موضوعية وغير موضوعية ، فمن ناحية الموضوعية من الواجب إعطاء األولوية لقطاعات 

الفالحة والصحة والتعليم والسكن كونها ذات أهمية كبرى ، غير أن ذلك ال يمنع من اإلهتمام 

  .بتنمية السياحة ألنها تعود على القطاعات السابقة بالفائدة 

   :اليت مرت ا اجلزائر الظروف األمنية  -5

ال شك أن الظروف األمنية للبلدان السياحية تلعب الدور الرئيس فـي التنميـة                

السياحية ، إذ ال يمكن لبلد ما أن يكون محل إستقطاب سياحي وفي نفـس الوقـت يعـرف    

روف إضطرابات أمنية تعيق تحرك السياح داخله ، والجزائر عرفت في عشرية التسعينات ظ

أضعف سنة مـن حيـث عـدد     1995أمنية جعلت القطاع السياحي يدفع الثمن فقد كانت سنة 

حيث كـان أنـذاك    1967سائح  وهو ثاني أضعف عـدد منـد سنة  519.576السواح إذ بلغ 

  . سائح 497.900
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   :اإلفتقـاد إلـى سياسة تسويقية فعـالة  -6

فعالة تمكن الجزائر من أن تكون قطـب   دون وضع تخطيط إلستراتيجية تسويقية           

سياحي ال يمكن اإلعتماد على العمل اإلداري لتسويق المنتج السياحي الجزائري ، إذ البد من 

إستخدام الوسائل الحديثة ومنها التسويق السياحي بما يمكننا من إبراز المقومـات السـياحية   

عالة أعـاق التنميـة المسـتدامة    الجزائرية وإستقطاب جيد للسواح ، غياب سياسة تسويقية ف

  .للسياحة 

زيادة على هذه النقاط توجد عوائق أخرى أمام تنمية السـياحة كـالتلوث ونقـص              

  .المستثمرة في المجال السياحي  رؤوس األموال

  اإلجراءات والتدابري الالزمة للتنمية السياحة:املطلب الرابع 
وجب على الدولة الجزائرية على وجـه الخصـوص     قصد تنمية سياحية حقيقية              

  :والفاعلين السياحيين على العموم القيام بالتدابير التالية 

  :ويكون ذلك من خالل النقاط التالية   :ترقية اإلستثمار السياحي  -1

  :  يئة العقار السياحي  1-1

المتعلـق   2003.02.17المؤرخ في  03-03من القانون  20فقد جاء في المادة                  

يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األرضـي  " بمناطق التوسع والمواقع السياحية أنـه 

 المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية ويضم األرضي التابعة لألمالك العموميـة 

  " والخاصة وتلك التابعة للخواص 

 :متويل املشاريع السياحية  1-2

ذلك عن طريق التمويل مع مراعاة خصوصية اإلستثمار في القطاع  ويتم               

السياحي وما يتطلبه من جهد كبير ورؤوس أموال كثيرة فضال على إسـتغراقه لوقـت   

طويل ، كل هذه الخصائص تجعل تمويل المشاريع السياحية البد أن تستفيد مـن النقـاط   

 :المزايا التاليـة 
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لة تبعا لحاجة المشـاريع السـياحية ألمـوال    منح قروض بمبالغ كبيرة ولمدة طوي •

طائلة قصد إنشائها في مواقع إستراتجية وبتصميمات ذات صبغة جمالية تمكنهـا  

 .من إستقطاب السواح

أدنى مستواياتها مما من شأنه أن يشجع اإلستثمار في  إلىتخفيض فوائد القروض  •

 .المجال السياحي 

ة سـيما تخفيضـات الرسـوم    لسـياحي تنويع عملية دعم اإلستثمار في المشاريع ا •

 والضرائب

  :دعم وإعادة تأهيل املنشآت السياحية  -2

وذلك من أجل تحسين ورفع قدرات اإليواء السياحية ، إذ يتطـب مـن السـلطات             

العمومية إعادة تأهيل المنشآت السياحية سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخـاص  

ولوية في إنشاء منشآت سياحية مقابل دعم يتلقاه الخـاص وفـق   الذي يجب أن تعطى له األ

  .الطرق المشار إليها في ترقية اإلستثمار السياحي 

  :دعم التكوين يف ميدان السياحة  -3

من الوسائل الواجب اإلهتمام بها قصد تنمية السياحة ، التكوين السياحي وذلك مـن           

سياحية تعنى بتسيير الهياكل السياحية بمـا يجعلهـا   خالل إنشاء مدارس تكوين اإلطارات ال

  .تستغل بطرق علمية فضال على مساهمتها في إبراز السوق السياحي الجزائري 
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  :خالصة الفصل الثانـي 

لقد تطور مفهوم التسويق فلم يعـد التسويـق مـرادف للبيـع ، كما كـان                     

عمل ومنهـاج وجـب علـى المؤسسـات اإلقتصادية أن شائع ، بل أصبح التسويق فلسفة 

تنتهجه بغية تحقيق أهدافها ، كما أن مجاالت التسويق تطورت وتعددت هي األخـرى فلـم 

  .إلخ ... يكتفي تدخل التسويق فـي السلـع الماديـة فقـط بل تعداه إلى الخدمات واألفكار 

صبحت مجاال للدراسات التسويقية ، الخدمـات السيـاحيـة هـي األخـرى أ              

فاألسواق السياحية ودراستها وتحليلها سيما العرض والطلـب السـياحيين أصـبحت مـن     

ع تحـديات إبـراز الجـذب    ــم لرفـإهتمامات رجال التسويق السياحي ، الواجب تأهيله

  .السياحي لبلد ما 

كـون ذلـك مـن خـالل     تطوير القطاع السياحي وإن كان غاية كل دولة ، وي             

مجموعة من الطرق ، أهمها التسويق السياحي ، أي وضع إستراتيجية تسويقية تمكننا فعـال  

من عرض منتوجنا السياحي بشكل يرغب السياح فيه ، كما أن التخطيط السياحي وإستشراف 

توجه السوق السياحي يمكن المؤسسات السياحية مـن التموقــع الجيــد فـي األسـواق     

  .السياحية 
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             .اإلستراتيجية الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطين للسياحة فيها :الفصل الثالث 

لقد تم التطرق في الفصلين السابقين إلى المفاهيم العامة للسياحة والتسويق                   

نظرا للرغبة حية ، والعناية بالسياسة التسويقية ودورها في التنمية السيا تالسياحي ، كما تم

واإلرادة الموجودة لدى الحكومات الجزائرية المتعاقبة لترقية المنتوج السياحي الجزائري فقد 

وضعت إستراتيجية وطنية قصد النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر وتسـويقه بطريقـة   

  .تجعل الجزائر قبلة للسياح العالميين 

إلستراتيجية تم تخصيص الفصـل الثالـث مـن    اذه ــة بهـقصد اإلحاط                 

البحث إلى اإلستراتيجية الوطنية لترقية السياحة الجزائرية ودور الديوان الـوطني للسـياحة   

فيها حيث تم التطرق في المبحث األول إلى واقع القطاع السياحي فـي الجزائـر بالتحليـل    

، علـى   2025السياحي آلفاق  الوطنية للعرض ، اإلستراتيجية المناقشة وفي المبحث الثاني 

أن نتناول في المبحث األخير من الفصل إلى تقييم دور الديوان الوطني للسياحة في ترقيـة  

السياحة الجزائرية على إعتباره األداة المخصصة لترقية وتسويق المنتوج السياحي الجزائري 

  .وبالخصوص على المستوى اإلقليمي والدولي 
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  :واقع القطاع السيـاحــي فـي اجلـزائـر:  املبحـث األول

لكل بلد خصائصه ومميزاته ومقوماته السياحية سواءا أكانت الطبيعية التي وهبها           

اهللا سبحانه وتعالى للجزائر أو تلك التي كانت من صنع البشر على مر العصور وتعاقب 

ث لدراسـة القطاع الحضـارات علـى الجـزائر ، لهـذا فقـد خصصنا هـذا المبح

  .السياحـي فـي الجـزائر 

  :املقـومـــات السياحيـة للجزائر : املطلـب األول 

الجزائر ، البلد القارة ، بلد الفصول األربعة في يوم واحد ، تتربع على أكثر من            

كلم وإمتداد عميق في الصحـراء  1200مليوني كلم مربع بشاطئ ساحلي على مسافة 

كلم ، تتمتع بمقومات مختلفة للسياحة ، جعلت الجزائر تحوز على كل أسباب  1800 بمسافـة

تطوير النشاط السياحي لو أنها أستغلت هذه المقومات اإلستغالل األمثل واألنجع ، من خالل 

العمل على تطوير فعالية سياساتها التسويقية لمواقعها ومقوماتهـا السياحية ، لذلك نتطرق 

  .ن البحث إلى مختلف المقومات السياحيـة للجزائـــر في هذا الجزء م

  : املقومـات الطبيعيـة  -1
وتتعلق بالمساحة والمناخ والتضاريس المميزة للجزائر التي جمعت بين أفريقيا            

  :والدول العربية ودول البحر األبيض المتوسط وأهم هذه المقومات 

كلم يطل على  1200جزائر على مسافة يمتد الشريط الساحلي لل :الشريط الساحلي  1-1

البحر األبيض المتوسط تتخلله شواطئ وخلجان ، فضال على الثروة البحرية الهائلة 

من المرجان والثروات الحيوانية وقد تم في هذا اإلطار إنشاء عدد من الحظائر 

 : 1الوطنية تهتم بحماية البيئة منها 

  .2كلم  185000الحضيرة الوطنية بجرجرة  •

 . 2كلم  38000ضيرة الوطنية بتنية الحد الح •

 

                                                 
  .156،ص  2002عداد رشيدة ، التسويق في المؤسسة الخدمية ، حالة الديوان الوطني للسياحة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ،  -  1
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 .2كلم  26000الحضيرة الوطنية بالشريعة  •

 .2كلم  3000الحضيرة الوطنية لقورايا  •

ضمن  LUNESCO، هذه األخيرة مصنفة من طرف 2كلم 76438الحضيرة الوطنية للقالة  •

جل المناطق الرطبة ، كما أدرجت هذه المنظمة الحضيرة الوطنية لتازا بوالية جي

ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيطات الحيوية نظرا للمنحدرات والشواطئ 

 . 1" ماغو "والجبال والوديان التي تعيش فيها قردة مهددة باإلنقراض معروفة باسم 

  : التضاريس  1-2
تتشكل تضاريس الجزائر من أربع مجموعات طبيعية متميزة وهي السلسلة الجبلية    

هضاب العليا ، سلسلة الجبال الداخلية ومنطقة الصحراء ،وأهم الساحلية ، السهول وال

المناطق الجبلية في الجزائر ، جبال الشريعة الواقعة بوالية البليدة التي تصل إلى علو 

  .م وكذا مرتفعات األوراس والهضاب العليا  1510

   :الصحراء اجلزائرية  1-3
الصحراء مفرعة إلى أربع مناطق من  2مليون كلم 02الجزائر تتربع على حوالي       

  :صحراوية يمكن أن تستغل فعال في النشاط السياحي وهي 

ألف نسمة وتحتوي  270بتعداد سكاني قدره  2كلم  427000مساحتها : منطقة أدرار  •

  .على مناطق طبيعية خالبة تسر الناظرين 

المنطقة وتشمل الطاسيلي والذي يقع في أقصى الجنوب وتعرف هذه : منطقة إيليزي  •

تراثا عالميا من طرف منظمة األمم  1982بالحضيرة الوطنية للطاسيلي والمصنفة سنة 

 .2المتحدة للتربية والعلوم الثقافية 

 

 

 
                                                 

 03لشريف ، تصنيف الحضيرة الوطنية لتازا بجيجل ضمن المحميات العالمية ، مجلة الكورنيش ، العدد بوهالي محمد ا - 1
  .23، ص 2004،ديسمبر 

.66المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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وصنفت هذه المنطقة ضمن التراث العالمي فيما يخص الجانب : منطقة وادي ميزاب  •

، بنورة ، بني يزقن : الثقافي والتاريخي والحضري والهندسي والدي يشمل مدن 

 .مليكة ، بستان النخل 

، وبكثافة سكانية  2كلم 113000المتربعة على مساحة "  : الهقار " منطقة تامنراست  •

وتحتوي على  1987نسمة وتحتوي على حديقة وطنية أنشأت عام  45000قدرها 

 .حيوانات ونباتات ونقوش نادرة جدا تعود إلى العصور القديمة 

  :احلمامات املعدنية  1-4
فر الجزائر على مجموعة من الحمامات المعدنية منتشرة على مختلف مناطق تتو

البالد تكون مخزون سياحي هائل يمكن إستغالله لزيادة العرض السياحي ، وقد 

  :مصدر مائي معدني وهي 202أحصت المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية حوالي 

  .محطات للمياه المعدنية المهيأة  07 •

 .ية محليــةمنبع ذو أهم 136 •

 .مصدر ذو أهمية جهوية  55 •

 .منابع ذات أهمية وطنية  05  •

أهمية هذه المنابع جعلت الدولة تقيم منشآت سياحية  وصحية بجوارها قصد            

تسهيل عملية اإلستفاذة منها وأهم هذه المنابع ، حمام الصالحين بقالمة ، مركز المعالجة 

  .إلخ ... ، حمام ريغة  بالمياه بسيدي فرج ، حمام قرقور

 :المقومات التاريخية والثقافية  -2

اقب عدة حضارات على الجزائر جعلها تكون رصيدا تاريخيا وثقافيا ـتع         

متراكما ، حيث أن المعالم التاريخية والحضارية المتنوعة التي تنفرد بها الجزائر جعلتها 

للفضاء المتوسطي ، اإلسالمي ، مهدا لحضارة إنسانية وشاهدا على إنتماء الجزائر 

العربي واألفريقي ، فقد عرفت الحضارة الفينيقية والرومانية التي الزالت معالمها 

إلخ ، فضال على الحضارة ... شامخـة في الجزائر من تيمقاد إلى جميلة وقالمـة 

  . اإلسالمية سيما الخالفة الفاطمية وبنو حماد والمرابطون ختاما بالخالفة العثمانية
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الجزائر تتوفر أيضا على عدد هائل من الزوايا الدينية تستقطب أعداد                

دان اإلسالمية في أفريقيا كنيجيريا ، ـن البلـا مـا سيمـة من الزوار سنويـهائل

إلخ ، كما تحوز على مجموعة من المتاحف يمكن أن تكون مالذا للسياح ... غال ،يالسن

العالم إذا ما لقيت اإلستغالل األحسن كمتحف الباردو بالعاصمة ،  من مختلف أنحاء

متحف زبانة بوهران ،متحف سيرتا بقسنطينة ، متحف ناصر الدين بمدينة بوسعادة والية 

  . المسيلة 

كل هذه اإلمكانيات التاريخية والثقافية يمكنها المساهمة في جلب السياح إذا               

  .ة وروج لها بوسائل إشهار فعالةما أستغلت بطرق علمي

  :املنشـآت القاعديـة للنقـل  - 3

الحقيقي لقطاع السياحة ، والجزائر تتوفر على  يانيعتبر النقل الشر                   

مجموعة من المنشآت يمكن إستغاللها لتطوير النشاط السياحي بداية من الشبكة الوطنية للنقل 

  :كلم طريق تتوزع كما يلي  90000ها كلم من 1التي تتعدى مائة ألف

  .كلم طرق وطنية  22000 •

 .طرق والئية  26000 •

 .طرق ثانوية  42000 •

وإن كانت متمركزة في الشمال مما يحتم ضرورة شق  -هذه الشبكة                    

طرق صحراوية لتسهيل الحركة من وإلى الصحراء، سيما وأنها مقصد لكثير من السياح 

ف لها الطريق السيار الذي يربط شرق البالد بغربها على مسافة ـأضي –وبيين خاصة األور

كلم ، الذي من شأنه أن يسهل عملية التنقل السريع والمساهمة في زيادة الحركة  1216

  .السياحية من وإلى الجزائر فضال على ما سوف ينشا بجواره من منتجعات سياحية وفنادق

         

  

                                                 
  .78و77المجلس اإلقتصـادي واإلجتماعي ، مرجع سابق ، ص  -   1
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 200كلم مزودة بحوالي  4200ة للسكك الحديدية تتوفر الجزائر على بالنسب              

 ) .الهضاب العليا( خصوصا في الشمال الجزائري  ةمحطة موجود

مطارات  08مطار دولي ،  13مطار منها  53تملك الجزائر  :ارت والموانـئ المط •

خاصة  تمطارا 04مطار لإلستعمال المحدود و 19مطار جهوي ،  14وطنية ، 

نشاط الطاقوي ، غير أن ذلك غير كاف تماما فوجب على الدولة أن تستدرك ذلك بال

من خالل برمجة مطارات جديدة وتأهيل المطارات الموجودة لتصبح مطارات دولية 

ووطنية وتحسين الخدمات على مستوى المطارات بحيث تصبح عامل تحفيز لزيارة 

الجزائري الممتد على مسافة  الجزائر ، األمر ينطبق أيضا على الموانئ فالساحل

 ةميناء للصيد البحري وموانئ صغير 17ميناء متعدد الخدمات و 13كلم يوجد به  1200

  ) .سكيكدة وأرزيو ( للمحـروقات  02و للترفيه السياحي

  : املقومات السياسية - 4

دين إليه يستهين الكثير بالظروف السياسية لبلد ما ومدى تحكمها في عدد السياح الواف         

، غير أن الحقيقة هي أن للظروف السياسية إنعكاسا على السياحة ، إذ ترتبط األوضاع 

السياسية في أي دولة بالنشاط السياحي والحركة السياحية مثل دول أوروبا والواليات المتحدة 

فالمجتمع الذي يسوده األمن واآلمان واإلستقرار السياسي يصبح مجتمعا " األمريكية، 

  .1" ا ومستهدفا للسياحيين من كل أنحاء العالم مرغوب

الجزائر وعلى الرغم من سنوات الجمر التي عرفناها فهي تتمتع بإستقرار سياسي           

مقبول في السنوات األخيرة قلل من األزمة األمنية وأذهب الرعب والخوف عن الناس  مما 

  .يمكن إعتباره حافز من حوافز السياحة 

إن الجزائر يمكنها أن تكون مقصدا سياحيا لو أنها أستغلت كل المقومات               

 -الممكنة التأهيل –واإلمكانيات المذكورة آنفا فضال على اإلمكانات البشرية الهائلة 
  والمؤسسات اإلعالمية التي يمكن تسخيرها للترويج للسياحة الجزائرية من خالل مختلف 

  

                                                 
يع عبد اهللا صه ، الجغرافيا السياحية ، المكتب الجامعي الحديث ، األسكندرية ، بدون سنة محمد عبد الفتاح أحمد، طا -   1

  .114نشر ، ص 
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طة السوداء في المقومات السياحية هي قدرة اإلستيعاب بالنسبة تقنيات اإلتصال ، غير أن النق

  ألف سرير سنة  192للمؤسسات السياحية في الجزائر ففي الوقت الذي تتوفر تونس مثال على 

فندق فقط  11، وال تملك إال  1 2004سرير فقط سنة  82034، تتوفر الجزائر على  1999

ظيم دورة في كرة القدم ككأس أفريقيا مثال ، نجـوم وهو ماال يكفي حتى لتن 05مصنف بـ 

  .فما بالك بكأس العالم 

  :نبـذة تارخييـة عن السياحة يف اجلزائر : املطلـب الثاين 

على غـرار اإلقتصـاد الجزائري مرت السياحة في الجزائر بعدة مراحل                 

لى الوقت الحالي وبناءا على هذا بداية من العهد اإلستعماري إلى العهد األول من اإلستقالل إ

  :فقد قسمنا تاريخ السياحة في الجزائر إلى ثالث مراحل 

  :السيـاحة يف اجلزائر قبـل اإلستعمـار الفرنسي  -1

الجزائر وبحكم المقومات السياحية التي تتوفر عليها كانت ومن عهد قديم                  

ففيه أقيمت على سبيل المثال أحواض وحمامات  محل إهتمام سياحي بداية من العهد الروماني

للسياحة وحمامات معدنية بغرض السياحة ال تزال قائمة إلى يومنا هذا كحمام الصالحين 

، كما عرفت الجزائر أنواع أخـرى من السيـاحة كالسيـاحة الدينية ، فقد كانت  2بقالمة 

فمدينـة مداوروش كانت عدة مدن جزائرية محل زيارات تعبدية من قبـل عـدة أجنـاس 

مزارا للمسيحيين ،  وتلمسان لليهود ، فضال علـى عدد كبير من الزوايا التي تـزار كل 

  .سنة ويأتـي إليها الناس من كل حدب وصوب وبالخصوص من الدول األفريقيـة 

وكغيـرها من الدول عرفت الجزائـر في العهـد القديـم زيارات                    

وعلميـة ورياضية فضـال على السيـاحية الداخلية التي يمارسها السكان إستكشافية 

  األصليون بغرض معرفة بلدهـم من خالل زيارة الزوايا والمعاهـد الدينية ويبقى أهم نشاط 

  

  

                                                 
  98صالح موهوب ، مرجع سابق ، ص  -   1
  .60صالح موهوب ، مرجع سابق ، ص   -   2
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مكـة ( في تلك الفتـرة هـو زيـارة البقـاع المقدسـة  نسياحي يقوم بـه الجزائريو

  .مناسك الحـج والعمـرة  بغـرض أداء ) والمدينة المنورة 

  :السيـاحة يف اجلزائر خالل احلقبة اإلستعمارية  - 2

،  1ما سمي باللجنة الشتوية الجزائرية  1897 لقد أنشأ المستعمر الفرنسي سنة                   

أسندت لها مهمة تنظيم الرحالت السياحية اآلتية من أوروبا إلى الجزائر ، إذ شهدت هذه 

  .أوروبية الكتشاف الجزائر خاصة وأنها بلد قريب من أوروبا  الفترة وفود

هذا التوافد األوروبي بالخصوص جعل المستعمر الفرنسي ينشأ مجموعة من                

  :المؤسسات السياحية قصد تنظيم وتفعيل النشاط السياحي في الجزائر أهمها 

  .تم إنشاء نقابة سياحية في مدينة وهران  1914فـي سنة  •

 .تم إنشاء نقابة سياحية في مدينة قسنطينة  1916في سنة  •

أنشأت هذه النقابات ، اإلتحادية الفندقية ، وكذا العرض الفندقي سنة  1919في سنة  •

 . 2نقابة سياحية وتستفيد من إعانات حكومية  20وضم حوالي  1928

ستمر نشاطه أنشأ الديوان الوطني للنشاط اإلقتصادي والسياحي الذي أ 1931في سنة  •

 . 3حتى اإلستقالل 

وقد شهـدت هـذه الفتـرة تطـور مهـم فـي عـدد السـواح إلـى            

، وقصد  4سائـح  150000زار الجـزائر حـوالي  1950الجـزائر ففـي سنـة 

اإلهتمـام الجيـد بـهذا العـدد الهائـل من السياح خصص مشروع قسنطينة لسنة 

غرفـة  18500اط السيـاحي حيـث تـم برمجـة إنجـاز مكانـة هامـة للنشـ 1958

فندقيـة وباإلعتماد على المعيـار الدولـي ، غيـر أن المشـروع بقـي حبـرا علـى 

  .ورق ولـم ينجـز منـه إال القليـل 

  

                                                 
  .23، ص  2006ئر ، حفصي هدى ، بحوث العالقات العامة في المؤسسة السياحية ، رسالة ماجيستر ، جامعة الجزا  -   1
  .61صالح موهوب ، مرجع سابق ، ص   -   2
بوعقلين بديعة ، السياسات السياحية في الجزائر وإنعكاساتها على العرض والطلب ن رسالة ماجيستر ، جامعة   -   3

  ، ص  1996الجزائر ، 
4  Belkacem heddar, rôle socio économique du tourisme, cas de l'Algérie, ENAP, opu , 1998 , p 48 
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            :السياحــة فـي اجلزائـر املستقلـــة  -3

فرنسي طاقات إيواء قدرت بـ الجزائر المستقلة ورثت عن المستعمر ال             

  :سرير موزعة كما يلي  5922

  .1962 سنـةفي الجزائر  يوضح طاقات اإليواء  )3-12( جدول رقم 
  اموع  املناخية  الشاطئية  الصحراوية  احلضرية  نوع السياحة
  5922  90  2959  486  2377  عدد األسرة

  % 100   % 02  % 50  % 08  % 40   %النسبة 

  .48، ص  هدار ،مرجع سابقبلقاسم  :املصدر 

هذه المعطيات لم تكن بالتأكيد مساعدة للنهوض بالقطاع السياحي واإلعتمـاد                    

عليه في تمويل الخزينة العمومية الفتية للجزائر وهو ما حتم على الدولة الجزائريـة العمـل   

تابعة لوزارة الشـباب  وزارة السياحة بعدما كانت  1963على تطوير هذا القطاع فنشأت سنة 

والرياضة ، وأنشأت أيضا الديوان الوطني الجزائري السياحي ، الذي كلف بتسيير المنشآت 

 .ومحاولة ترقية المنتوج الجزائري في السوق الدولي  الفرنسيينالسياحية الموروثة عن 

تجلـى فـي   حرص السلطات العليا للبالد آنذاك على تطوير النشاط السياحي                   

المتعلق بالمناطق والمواقع السياحية  والمحافظة علـى   1966.03.26المؤرخ في  62-66األمر 

الموارد السياحية سيما مناطق التوسع السياحي والحرص على عدم تحويل العقار السـياحي  

 1966إلى وجهة أخرى ، ودعمت ذلك الدولة بالحرص على إعداها للميثاق السـياحي سـنة   

األول كان من أجل تشجيع اإلستثمار في مجال هياكل اإلستقبال في المناطق  1976وآخر سنة 

  : 1الساحلية والصحراوية وتمحور حول 

  .تحسين الشروط الطبيعية والثقافية  •

 .إختيار مناطق التوسع السياحي  •

 .إنشاء وتطوير الصناعة الفندقية  •

 

                                                 
  .25حفصي هدى ، مرجع سابق ، ص  -   1
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احة المحلية من خالل العمل علـى  لإلهتمام بالسي 1976فيما كان ميثاق سنة               

اإلستجابة للطلب المحلي دون إغفال السياحة الدولية بإعتبارها وسيلة إتصال بين الشعوب 

زيادة على مساهمتها في تحريك اإلقتصاد الوطني ، وقد تم في هذا اإلطار إنجاز العديـد  

  .  من الفنادق  والقرى السياحية على المستوى الوطني

  :خمطـطـات التنميـة السيـاحية : املطلب الثالث 

إهتمـام الدولـة الجزائريـة بالسيـاحة بعـد اإلستقـالل لـم يتوقف عند                  

ما تطرقنا إليه ، فقد تم وضع مخططات للتنمية السـياحية خـالل هـذه الفتـرة  ونظـرا      

   :لخصوصية هذه المخططات نتطرق إليها في هذا الجزء من البحـث كما يلي 

  ). 1969 -1967(  املخطـط الثالثـي -1
وكان الهـدف منه تحسين ظروف وهياكل إستقبال السواح علـى مسـتوى                   

التراب الوطني وبطبيعة الحال تم وضع أهداف يراد الوصول إليها ورصد لذلك مبالغ ماليـة  

صصـت لـذلك   سرير وخ 13081مسهلة لذلك فقد سطرت الحكومة في هذا المخطط إنجـاز 

  : وكانت النتائج كما يلـي   1مليون دج 285مبلغ 

  )1969-1967( يوضح حصيلة برنامج المخطط الثالثي )3-13( جدول رقم
العمليات 
  املقـررة

عدد األسرة 
 املربجمـــة

عدد األسرة  النسبة املئوية
 املنجــزة

 النسبة املئوية
  العجــز املسجل 

  %النسبة  عدد األسرة
  64.5  4360  35.5  2406  51.7  6766 يــةشاطئ

  84.6  1396  15.4  254  12.6  1650 حضــرية

  84.3  1532  15.7  286  13.9  1818 صحراويـة

محامـات 
  76.2  2847  00  00  21.8  2847  ةمعدنيـ

  77.5  10135  22.5  2946  100  13081 اموع العام

  .111هديـر عبد القادر ، مرجع سابق ، ص : المصدر 
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فيما كانت حصيلة  % 22.5من الجدول أن نتائج المخطط لم يتحقق منها إال  والمالحظ          

) مليـون  دج   285( بالرغـم من األمـوال التي رصـدت لـذلك   % 00الحمامات المعدنية 

  .فقط  % 46,66مليـون  دج بنسبـة  133صرف منهـا 

  :ضعف نتائج المخطط الثالث األول راجع لألسباب التالية 

ضعف التأطير البشري سيما ونحن في السنوات األولى من اإلستقالل ، بل أن اليـد   •

  .العاملة المؤهلة تكاد تكون منعدمة 

 .را لخصوصيتها وكـذا حجمهاالسياحيـة بالبطء في اإلنجاز نظتميز اإلستثمـارات  •

لدولة غياب التجربة والخبرة الالزمة في بناء المنشآت السياحية ونقص اإلهتمام لدى ا •

بالقطاع السياحي فقد كانت قطاعات قدر أنها  أولى باإلهتمـام كالصـحة والتعلـيم    

 .إلخ ... والزراعة وبنـاء الدولـة وتنظيمها

  .1973-1970 املخطـط الرباعـي األول -2

العجز الذي سجله المخطط الثالثي السابق للتنمية السياحية أرادت الدولة إستدراكه             

مليون دج  قاصدة إنجاز حوالي   700فقد رصدت لذلك مبلغ  )73-70(لرباعي األول بالمخطط ا

ليه مبلغ المتبقي من المخطط السابق أضيف إ سرير في نهاية المخطط ، إذ أن المبلغ 1 35000

  .مليون دج 700آخر فأصبح 

سرير  9000 في النهاية كانت النتائج مرة أخرى مخيبة ولم ينجز من المخطط سوى         

  :في الوقت الذي كان مبرمج ما يلي % 74,28سرير بنسبة عجز قدرت بـ  26000بعجز قدره 

توسيع المراكز السياحية المنجزة وإكمال التي هي في طور اإلنجاز الموروثـة عـن    •

  .المخطط السابـــق

 .إعادة تهيئــة نادي الصنوبـــر •

 .إصالح وتهيئة الفنادق حضرية وبناء فنادق جديدة  •

 .مليون دج  120جاز ثمانية حمامات معدنية ، خصص لها مبلغ إن •

 

                                                 
1 - Ahmed Tessa, économie touristique et aminagment  territoire, opu ,Alger , 1993, p 11.  
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كالشركة الوطنية للفندقة والسـياحة،   1خالل هذا المخطط تم إنشاء هيئات سياحية          

  .  الشركة الوطنية للسياحة ومـؤسسة األشغال السياحيـة 

  ) :1977-1974(  املخطط الرباعي الثاين -3

بعدما كانت   %41مخطط إرتفاع في نسبة التجسيد فقد بلغت نسبة عرف هذا ال              

سرير فرصدت  25000في المخططين السابقين على التوالي ، وبرمجت الدولة إنجاز  30و 20

وتميـز   1980سـرير سـنة    60000إلى مليون دج وكان الهدف رفع طاقة اإليواء  1230لذلك 

  :المخطط الرباعي الثاني بما يلي 

الح التجارية للشركة الوطنية للسياحة بالوكالة الوطنية للسياحة ولم يـدم  إلحاق المص •

  .ذلك سوى سنتين بسبب فشل الوكالة الوطنية للسياحة

التي أسند لهـا مهمـة تسـويق المنـتج      1976إنشاء الشركة الوطنية للسياحة سنة  •

 .السياحي

يز بنسبة نجـاح  المخطط الرباعي الثاني وإن لم يحقق كل أهدافه كاملة غير أنه تم •

 .مرتفعة مقارنة بالمـخططات السابقة 

المخطط الرباعي الثاني لم يحقق أهدافه المسطرة ،إذ في الوقت الذي سطر من خاللـه  

من األهداف المسـطرة   % 46,67، تحقق فقط  1977سرير في نهاية  51306الوصول إلى 

 1977جزائر في نهاية سـنة  بما فيها المشاريع قيد اإلنجاز وقد كانت طاقة اإليواء في ال

  :كما يلي 

  .1977.12.31يبين طاقة اإليواء في الجزائر في  ) 3- 14(جدول رقم  

  المشروع
عدد األسرة   المشاريع المبرمجة

  المنجزة فعال
عدد األسرة 
  قيد اإلنجاز

عدد األسرة 
% النسبة  عدد األسرة  المبرمج

  13200  1700  8969  %46.52  23869  ساحلي

  1260  2380  1659 % 10.33  5299  يصحراو

  10900  1020  2342  %27.80  14262  حضري

                                                 
همة من أجل إعادة هيكلة السياحة ، المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ، لجنة آفاق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ، مسا - 1
  . 30ص
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  1000  2010  638 % 7.11  3648  مناخي

  1000  976  2252 % 8.24  4228  معدني

  27360  8086  15860 % 100  51306  المجموع

 %    46.67 % 53.33 % 17.76 % 30.91  % 100 %النسبة 
Source : Boudjani Mlika , le tourisme en Algerie Etat des lieux , p 269. 

  

يالحظ من خالل الجدول أعاله ، أن عدد األسرة الموضوعة فعال تحت                     

من عدد األسـرة المبـرمج    % 26.4سرير ، ما يمثل نسبة  15860هو  1977الخدمة في نهاية 

مة بـين المشـاريع قيـد اإلنجـاز     ، فيما تعتبر النسبة األخرى مقس) ألف سرير 60حوالي (

 .والمشاريع المبرمجة ولم ينطلق في إنجازها 

  ) :1984-1980( املخطط اخلماسي األول - 4

عشية إنطالق الدولة في تنفيذ المخطط الخماسي األول كانت طاقـة اإليـواء                  

  : حسب كل نمط سياحي كما يلي 

  .1979.12.31في الجزائر بتاريخ يبين وضعية طاقة اإليواء  )3- 15( جدول رقم 

  نمط السياحة
  1979نهاية المجموع   1979نهاية   1978نهاية   1977نهايــة 

 %النسبة  العدد  المنجزة عدد األسرة%النسبة  العدد

  %56.17  9969  -  1000  56.55  8969  ساحلي

 % 11.85  2103  144  300  10.46  1659  صحراوي

 % 15.68  2782  300  140  14.76  2342  حضري

 % 3.60  638  -  -  4.03  638  مناخي

 % 12.69  2252  -  -  14.20  2252  معدني

 % 100  17744  444  1440  100  15860  المجموع

Source : Boudjani Mlika , le tourisme en Algerie Etat des lieux , p 270. 
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  .1979يبين عدد األسرة حسب األنماط السياحية في نهاية  )3-06(الشكل رقم 

  

56,18

12,69
3,6

15,68

11,85

ساحلي

صحراوي

حضري

مناخي

معدني

  
            .من إعداد الطالب باإلعتماد على المعلومات السابقة  :المصدر 

 50880تقـدر بــ    1985طاقة إستيعاب سنة  الوصول إلى وقد كانت أهداف المخطط هي   

  :مشروع سياحي وزعت على النحو التالي 89سرير عن طريق إنشاء 

  .ة المبرمجة خالل المخطط الخماسي األوليالمشاريع السياحيبين  )3-16( جدول رقم
 المجموع حمامات  تخييم  حضري  مناخي  صحراوي  ساحلي  النوع

  89  09  40  32  05  01  02  عدد المشاريع

  16550  1650  1200  6900  1150  2350  3300  عدد األسرة

                           .1980 تقرير لوزارة السياحــة سنة :المصدر 
  

المخطط الخماسي األول تميز بالفشل في تحقيق األهداف المسطرة ، وأكتفى                   

بإتمام بعض المشاريع التي أنطلقت في المخططات السابقة ، وإذا كان الفشل في المخططات 

السابقة يعزى إلى نقص الخبرة فإن فشل هذا المخطط كان بسبب األزمة المالية التي عرفتها 

ر في بداية الثمانينات وإعادة هيكلة القطاع السياحي ، بحيث لم تسـتطيع المؤسسـات   الجزائ

السياحة المنبثقة عن إعادة هيكلة القطاع التحكم في المهام الجديدة المسندة إليها ، وكذا عـدم  

  .قيام القطاع الخاص بالدور المنوط به بعد خوصصة جزء كبير من النشاط السياحي 
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عنــد نهايـة الفتـرة الزمنيـة للمخطـط كانــت الطاقــة القصـوى                     

سرير وهو العدد المبرمج من طرف المستعمر الفرنسي في مشروع  35726لإليواء تقدر بـ 

  ) .قبل ربع قرن (  1958قسنطينة سنة 

  : )1989-1985( املخطط اخلمــاسي الثـاين -5

اع السياحي في هذه الفترة نوعـا مـن األهميـة    أعطت الدولة الجزائرية للقط              

  : 1قاصدة التدارك والرفع من مستوى هذا القطاع من خـالل

  .متابعة سياسات التهيئة السياحية  •

 .تطوير الحمامات المعدنية والمراكز السياحيـة  •

 .التحكم الجيد في الطلب السياحي  •

     .وعـام   قطاع خـاص  تنويع المتعاملين في القطاع السياحي من جماعات محلية ، •

سـرير   48302كانت القـدرة االستيعابية للجزائر تقدر بـ  1989في نهـاية سنـة 

  :  2موزعة كما يلـي 

  .1985يبين طاقة اإليواء حسب كل نمط سياحي في نهاية  )3-17(جدول رقم 

  صحراوي  معدني  مناخي  ساحلي  حضري  نمط السياحة

 %02 %11 %13 %28  %46 %النسبة 

  .107كرة سعاد صديقي ، مرجع سابق ص ذمن إعداد الطالب باإلعتماد على م :در المص

  

مـن   % 48وتميز هذا المخطط بالمساهمة الفعالة للقطاع الخاص بنسـبة                 

  . ) خصوصا بالمناطق الحضرية ا في ذلك القطاع العام بم( قدرات اإلستيعاب 

  

  

  
                                                 

  .1980وزارة السياحة والصناعات التقليدية ، تقرير حول المخطط الخماسي ، -    1
  .43المجلـس اإلقتصادي واإلجتمااعي ، مرجع سابق ، ص   -   2



 اإلستراتيجة الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطني للسياحة فيها                 الفصل الثالث                            

 131 
 

  

  . 1989الجزائرية نهـاية سنة  اء يويبين طاقـة اإل  )3-18(جدول رقم 

 القطاع         
القطاعالقطاع العام  النوع 

  النسبة المئوية  المجموع  الخاص

  % 27,60  13327  1145  12182  البحري

  % 13,10  6331  225  3731  الصحراوي

  % 10,60  5116  1528  3588  الحمامات

  % 2,13  1030  76  954  اإلقليمي

  %  46,57  22498  17161  5337  الحضري

  %100  48302  22460  25842  المجموع

    %100  % 46,50  %53,5  النسبة المئوية

  . 1990وزارة السياحـة  :المصـدر 

  

القطاع السياحي في هذه الفترة عرف إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وال مركزيتها      

  : 1منها  وذلك من خالل حل الوكالة الجزائرية للسياحة وإنشاء عدة مؤسسات نذكر

• SN-altour   ومهمتهـا تسـيير الوحـدات الشـاطئية     " ألتـور  " الشركة الوطنيـة

  .والصحراوية ومركزها تيبازة

 .الشركة الوطنية للفنادق الحضارية ومركزها والية المدية •

 .الديوان الوطني للمؤتمرات والملتقيات ومركزه نادي الصنوبر  •

 .فرج  المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية بسيدي •

 .الديوان الوطني الجزائري للسياحة ومركزه الجزائر العاصمة  •

هــذه اإلصالحـات لم تأتـي أكلها ، والدليل هو معدل عدد السواح فقد كـان              

    .سائـح حسب المجلـس الوطنـي اإلقتصادي واإلجتماعي  324000

  

  

        

                                                 
  .109و  108سعاد صديقي ، مرجــع سابق ، ص  -   1
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  ـل اإلصالحـات اإلقتصاديةالسيـاحـة اجلـزائريـة يف ظ:  املطلـب الرابع 

ويصطلح عليها أيضا ، السياحة الجزائرية بعدد مخططات التنمية ، فقـد أدركـت              

الدولة الجزائرية أهمية القطاع السياحي فسارعت إلى العمل علـى تطـويره مـن خـالل     

حول اإلستثمار فيه وفتحـه على اإلستثمار الخاص بشكل أوسع ، سيما وأن المرحلة عرفت ت

  .من اإلقتصاد الموجه إلى اإلقتصاد الحر وحريـة التعامــل اإلقتصادي 

لجزائر شمل القطاع السياحي الذي كـان محـل إعـادة    اهذا التحول اإلقتصادي في         

هيكلة بمنافسة اإلنفتاح اإلقتصادي من خالل خوصصة بعض القطاعات والدخول في شراكة 

المؤرخ  41ها ، فقد صدر عن وزارة السياحة القرار رقم في قطاعات أخرى سيما الفندقية من

الذي حدد قائمة المؤسسات المعنيـة بالخوصصـة ، وكـان الهـدف مـن       1998.06.07في 

  : الخوصصة  يتمثل في النقاط التالية 

  . إعطاء روح المبادرة للخواص من أجل دعم النشاط السياحي باألفكار الجديدة  •

من خالل إستبدال اإلحتكار العمومي بالمستثمر المحلي  التفتح على األسواق الدولية •

 .واألجنبي

تكوين إقتصاد سياحي يسيطر عليه القطاع الخاص على القطاع العام ، مما يخلـق   •

 .المنافسة بين المؤسسات السياحية للخواص وبالتالي تنشيط السياحة

لسـياحية  حماية أمالك الدولة والممتالكات العمومية من خالل بيـع المؤسسـات ا   •

 .للخواص بدل تبديدها 

اإلستفادة من الخبرة األجنبية من خالل الشراكة مع بعـض المؤسسـات السـياحية     •

.             الدولية التي دخلت في شراكة مع المؤسسات الجزائرية من خالل فتح رأس المال

مة التشـريعية  ومواكبــة لهذا التحول عملت الدولة الجزائرية على تحيين المنظو          

والقانونية بشكل يخفف الضغط على اإلستثمار في القطاع السـياحي سـواءا تعلـق األمـر     

باإلستثمار الوطني الخاص أو األجنبي وتجلى ذلك في مجموع اإلمتيازات الممنوحة ضـمن  

لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي المحليين واألجانب قصـد   1993قانون اإلستثمار لسنة 

  . اإلستثمار في هذا الجانب المهـم  ترقية
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  .1993إمتيازات اإلستثمار الممنوحة حسب قانون :  )3-19(جدول رقم 
  

المناطق   النظام العام  إمتيازات النظام
  الجنوب الكبير  للجنوب 2الطوق   الخاصة

  سنـوات 03  سنـوات 03  سنـوات 03  سنـوات 03 املساعدات على اإلجناز

  إعفــاء  إعفــاء  إعفــاء إعفــاء حقوق التسجيل
حقوق التسجيل بعقود تأسيس
  %  0,5  %  0,5  %  0,5 %  0,5  الشركات ورفع رامساله

 الرســـم العقـــاري
إىل02إعفاء من

  سنوات 05
إىل  05إعفاء من

  سنوات 10
سنوات على  07إعفاء

 سنوات 10إعفاء   األقل

TVA إعفــاء  إعفــاء  إعفــاء إعفــاء  
  % 03  % 03  % 03 % 03 اجلمـركيـة احلقــوق

تكفل جزئـي   الشيئ  أشغال املنشآت القاعديــة
 % 50 أو كلـــي

تكفل جــزئي 
 أو كلــــي

إتاوة تأجيــر  التنازل عن األراضي العمومية
  بقيمـة حقيقية

إمتيازات تصل إىل 
إمتيازات قد تصل   % 50ختفيــض   الدينار الرمزي

 إىل الدينار الرمزي
  الشيئ  الشيئ  الشيئ الشيئ يض عن نسبة الفوائـدالتخف

  .121هديـر عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

  

دعمت الحكومة المنظومة التشريعية بقانون تطوير اإلستثمار قصـد   2001في سنة             

، بدال الترويج لجلب المستثمر األجنبي وتم بموجبه إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

 :من الوكالة الوطنية المكلفة بترقية ومتابعة اإلستثمار وقد أوكل للوكالة المهام التالية 

 .ضمان ترقية اإلستثمارات وتطويرها  •

 .إستقبال المستثمرين المقيمين والغير مقيمين وإعالمهم ومساعدتهم  •

 .تسهيل القيام بتأسيس المؤسسات •

 .طار التنظيم المعمول بهمنح المزايا المرتبطة باإلستثمار في إ •

 .تسيير صندوق دعم اإلستثمار •
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  .             التأكد من إحترام اإللتزامات التي تعهد بها المستثمرين خالل مدة اإلعفاء  •

، فقـد غطـت    1999هذه التحوالت زيادة على تحسن الظروف األمنية للبالد بعد سنة        

  .لجزائر بضاللها العشرية الحمراء على السياحة في ا

  .2007-1990 توافد السياح إلى الجزائر في الفترة )3- 20( الجدول رقم
  المجموع  الجزائريين المقيمن في الخارج  عدد السياح األجانب  السنة
1990  685815  451103  1136918  
1991  772682  470528  1193210  
1992  624096  495452  1119548  
1993  571993  555552  1127545  

      1994   336226  468487  804713  
1995  97648  521928  519576  
1996  93491  511477  604468  
1997  94832  539920  634752  
1998  107213  571235  678448  
2000  147611  607446  755286  
2001  175528  705187  865984  
2002  196229  735915  901416  
2003  251145  861373  988060  
2004  304914  865157  1166287  
2005  368562  831438  1200000  
2006  420000  980000  1400000  
2007  570189  1169802  1740000  
2008  557000  1215000  1772000  

  :  اد الطالب باإلعتماد على من إعد: المصـدر 
  99صالح موهوب ، مرجع سابق ، ص  -2  - 110مرجع سابق ص  سعاد صديقي ، -1
  .2008الوزارة المكلفة بالسياحة ، مديرية اإلحصائيات ، -3 
  

والمالحظ  من خالل الجدول أعاله ، أن تطور عدد السياح في الجزائر عرف ثالث           

و  1990إلى يومنا هذا ، فقد كان يتجه نحو اإلرتفاع في بدايـة   1990خالل الفترة من  مراحل

 1995فقد عرف أدنى مسـتوى لـه سـنة     1996على سنة  1993ثم تقهقر بداية من سنة  1991

سائح ، وذلك راجع للظروف الصعبة التي مرت بـها الجزائر في التسعينات  519576بتعداد 

أين أنتعش عدد السياح وبدأ في اإلرتفاع بسبب بدايـة   1997ثة بداية من ، لتأتي المرحلة الثال

  .تحسن الظروف األمنية وتحسن صورة الجزائر في الخارج 
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وقد كان الفرنسيـون يتصدرون قائمة السياح في الجزائر فقد سـجل السداسـي              

، تليهـا تـونس بنسـبة    % 36,6أن  فرنسا تحتل المرتبة األولـى بنسبـة  2004األول لسنة 

، أما  % 1,35والمغاربة بنسبـة  % 2,93، في حيـن أن نسبـة الليبين تقدر بـ  % 27,31

، أما نصيب البلدان األفريقية األخرى فكـان    % 1,67ط فكانت ـرق األوسـنسبة دول الش

4,28 % 1 .  

  .2025اق ـفآل احيـة للعرض السيــاإلستراتيجية الوطني: اين ـاملبحث الث

على ضوء الوضعية الحالية لقطاع السياحة في الجزائر ، وجب إتباع مناهج وخطط         

  :لتطوير السياحة ويكون ذلك عن طريق ما يلي 

تسهيل اإلستثمار في القطاع السياحي قصد رفع طاقات اإليواء وإعادة تأهيل الهياكل  •

  .الفندقية بما يجعلها تلبي متطلبات السياحة العصرية 

ين نوعية الخدمات السياحية سيما ما تعلق منها بتكوين موارد بشرية قادرة على تحس •

 .تقديم خدمات سياحية بمستوى راقي 

العمل على تحسين وترقية صورة الجزائر في الخارج قصد جعلها قبلـة للسـياحة    •

 .العالمية خاصة السوق األورو متوسطي 

تي أعتمدتها الوزارة المكلفة بالسياحة في هذا المبحث سنتطرق إلى اإلستراتيجية ال     

لترقية وتسويق المنتوج السياحي الجزائري من خـالل المخطـط التـوجيهي للتهيئـة     

  .مبرزين النقاط المشار إليها أعاله  2025السياحية آلفاق سنة 

  :املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، التعريف ،  األهداف واآلليات : املطلب األول 

  .خطط التوجيهي للتهيئة السياحية تقدمي امل -1

بسيطة لوضعية السياحة في الجزائر بالنسبة للسياحة العالمية تبـرز أن   ةمقارن       

في التدفق السياحي على مستوى الجزائر تحتل المراتب األخيرة على المستوى العالمي 

ورو عدد السياح وكذا اإليرادات السياحية ، فحسب تقرير أعد من طـرف الشـبكة األ  

                                                 
  .2004- 2003ائيات ، إحص  ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  -  1
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دولـة ،   174من أصـل   147متوسطية لوكاالت ترقية اإلستثمار تحتل الجزائر المرتبة 

ـ  علـى   % 10ـ التقرير أشار إلى أن القطاع السياحي يساهم في الناتج الداخلي الخام ب

 2006يظل ضعيف في الجزائر فقد ساهم القطاع السياحي سنة المستوى المتوسطي بينما 

  . 1ي الناتج الداخلي الخامف %1.8في الجزائر بنسبة 

على الصعيد اإلفريقي أحتلت الجزائر المرتبـة الثامنـة وفـق مـا تبينـه                       

، وراء جنوب إفريقيا ، تـونس ، مصـر ،    2001إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة لسنة 

جزائرية علـى  نفس الوضعية تعيشها السياحة الو  2، المغرب ، زيمبابوي ، بوتسوانا وكينيا 

المستوى العربي وإن كان بدرجة أقل ، فالمؤشرات السياحية سيما عدد السياح واإليـرادات  

  . تونس والمغرب  ،السياحية تضع الجزائر وراء مصر 

  ).2007-1990(سياح الوافدين إلى الجزائر ، تونس والمغرب مقارنة عدد ال  )3-07( الشكل رقم 
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  .من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة  :المصدر 

                

الفارق الكبير في عدد السواح بين الدول الثالثة أعـاله ، يعكـس الهـوة                     

  .الموجودة في طاقة اإليواء في الدول الثالث 

  

  

  

                                                 
1  -   Sahel sidi Mohamed et Kerris bahidja cherifa , nouvelle politique pour la relance du secteur touristique en 
Algerie :quelle stratégie  .   

  .إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة  -  2



 اإلستراتيجة الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطني للسياحة فيها                 الفصل الثالث                            

 137 
 

  ).2007-1970( الجزائر ، تونس والمغرب  :دول  يرة فـتطور عدد األس )3-08(الشكل رقم 
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Source : Boudjani Malika, op, cit, p : 226. 

 

هذه الوضعية جعلت الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى وضع إستراتيجية على              

" ، سـميت   2025اق سـنة  ـي آففالمدى البعيد تمكنها من تنمية المنتوج السياحي الجزائري 

، حيث عملت الحكومة الجزائرية من  SDAT " 1   "2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

خالله على وضع اإلستراتيجة الالزمة لتسـويق المنتـوج السـياحي الجزائـري و تبيـان      

  . ) 2025(والبعيد  ) 2015(المتوسط  اإلستثمارات الواجبة على المدي

ويعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية عبارة عن عقد أبرزت من خاللـه                

لتحويل  ، كما أنه عبارة أن أداة الحكومة 2025الدولة عن رؤيتها المستقبلية للسياحة إلى غاية 

اإلرادة الموجودة والضرورة الملحة لديها إلى إمكانيات ثقافية وتاريخية ووضعها في خدمـة  

  .حي والجعل من الجزائر قبلة للسياح بإمتياز القطاع السيا

  :داف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ـأه - 2

لة الجزائرية من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة السـياحية إلـى   تسعى الدو                

زيادة حصتها من السوق السياحي العالمي سيما ما تعلق منه بعدد السياح وبالتالي اإليرادات 

  :ياحية وذلك من خالل العمل للوصول إلى الس

 

 
                                                 
1-SDAT :  Schéma Directeur D'aménagement Touristique " SDAT 2025  
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مليـار   1.5إستقطاب أكثر من ثالث ماليين سائح ، ما يعادل إيرادات سياحية قدرها  •

  .دوالر أمريكي 

 ول إلىتطوير المنشآت القاعدية للسياحة سيما ما تعلق منها باإليواء ومحاولة الوص •

 .سرير عالي الجودة  12000

منصب عمـل   35000ر خالل السنوات المقبلة وإنشاء سري 20000خلق ما يزيد عن  •

 .في القطاع السياحي 

 .إعادة هيكلة النشاط السياحي في الجزائر وتكييفه مع نظيره العالمي  •

 .جعل الجزائر وجهة سياحية  جلوضع إستراتيجية إتصالية من أ •

  ).العنصر البشري ( تحسين وتكثيف التكوين في القطاع السياحي  •

  1:لسياحي محرك للقطاع اإلقتصادي وذلك من خالل جعل القطاع ا •

o  إيرادات خارج قطاع المحروقات ( إمكانية تعويضه لقطاع المحروقات.( 

o  بحسب السوق الوطني تنظيم العرض السياحي. 

o عطاء الجزائر وجهة سياحية عالمية تعتمد على المميزات الخاصة للجزائر. 

  .يط التزاوج بين الترقية السياحية وترقية المح •

 .تثمين المقومات التاريخية والثقافية للجزائر  •

 .التنمية الدائمة لصورة الجزائر على المستوى العالمي  •

إنشاء منشآت فندقية وتطوير أقطاب سياحية ومدن سياحية تمكن من الوصول إلـى   •

  .األهداف المسطرة سيما ما تعلق منها بطاقة اإليواء 

  2: السياحيةآليات املخطط التوجيهي للتهيئة  -3 

اسية قـد تمكـن   آليات أس 05أعتمد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على                 

  .تسويق المنتوج السياحي الجزائري فعال من تطوير و 

 

                                                 
1 SDAT  , livre 1 , p 22. 
2-SDAT 2025  , livre 2 , p5 . 
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تثمين صورة الجزائر لترقية الجذب السياحي لها وزيادة إمكانية تنافسيتها في القطاع  •

  .السياحي

ممتازة عن طريق دعم اإلستثمار العام والخـاص فـي    إنشاء أقطاب ومدن سياحية •

 .مجال المنشآت السياحية 

وضع مخطط للجودة السياحية لتحسين العرض السياحي الوطني يشتمل على تكوين  •

 .موارد بشرية مؤهلة وإستغالل الثكنولوجيات الحديثة 

 .تشجيع تكامل إستثماري بين القطاع العام والقطاع الخاص  •

عملي لدعم الفاعلين في القطاع السياحي من مستثمرين وطنيين  وضع مخطط مالي •

 .وأجانب 

  .ازة ـة املمتـاحيـاب السيـألقطا :اين ــاملطلب الث

من أهـم اآلليـات المعتمد عليها لتطوير القطاع السياحي في الجزائـر ،                   

  :وهي  ب من شأنها إستقطاب السياح حسأقطاب سياحية ممتازة سبع إنشاء 

  ) .شرق–مشال ( القطب السياحي املمتاز  -1

 شرق على خريطة الجزائر -موقع القطب شمال )3-9(الشكل رقم       
 

 

Source :SDAT 2025 , livre 3 , p9. 

 

ذا القطب السياحي ست واليات تقع في الشمال الشرقي للبالد ـل هـويشم              

طارف ، سوق أهراس وتبسة ، يحـده مـن الشـمال    سكيكدة ، قالمة ، عنابة ، ال: وهي 

البحر األبيض المتوسط ومن الشرق دولة تونس ومن الغرب واليات سطيف ، بجايـة ،  

 20347يتربع على مساحة جغرافية قـدرها   ، باتنة وجنوبا والية أو البواقي ودولة تونس

  كلم  300بمسافة نسمة ويمتد على شريط ساحلي  3.612.000: بتعداد سكانـي قـدره  2كلم 
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هكتار من الغابات ، كل هذه المقومات تمكن الحكومة الجزائرية مـن   874000وأكثر من 

  .ترقية هذا القطب إلى مصاف المناطق السياحية في العالم 

منبع حموي وقريب من األسـواق   30فضال على المقومات الطبيعية للقطب فهو يحتوي على 

وفره على هياكل قاعدية أساسية مـن مطـارات وطـرق    السياحية األساسية ، فضال على ت

   .هكتار  10000منطقة توسع سياحي بمساحة  18وسكك حديدية كما يتوفر على 

  :ومن األهداف األساسية إلنشاء هذا القطب السياحي          

ـ   • احة يعرض المنتوج السياحي الجزائريين للسياح الداخليين والخارجيين سـيما الس

  .حة الصحية الساحلية والسيا

اإلستجابة لمتطلبات سياحة المؤتمرات من خالل تطوير وتحسين هياكل اإلسـتقبال   •

 .خاصة بمدينة عنابة المشهورة بسياحة المؤتمرات 

شرق يتوفر على عدة هياكل قاعدية منها المطارين الدوليين –القطب السياحي شمال          

فنـدق مصـنف بطاقـة     25فندق منها  137ي بعنابة وتبسة ومينائي سكيكدة وعنابة ، و حوال

 41والطـارف ، و  ة ، سـكيكدة  ـت عنابياسرير بوال 6000سرير منها  8500إجمالية قدرها 

  .وكالة سفر وسياحة 

  :أما المشاريع المبرمجة في إطار السياسة الوطنية لترقية السياحة فتتمثل في 

  .كهربة طرق السكك الحديدية الموجودة بالقطب  •

 .غرب والذي يمر عبر أغلب واليات القطب -طريق السيار شرقإنشاء ال •

 .غرب  –إنشاء شبكة طرق سريعة تربط الواليات بالطريق السيار شرق  •

 .إنشاء حضيرة بيئية سياحية بالقالة  •

فنادق تابعـة لسالسـل فندقيـة ،     05 إنشاء حيث من المبرمج مشاريع فندقيةإنشاء  •

 . سرير  5965بطاقة إيواء إجمالية قدرها فندق غير مصنف  79فندقيين راقيين و

 :إنشاء ثالث مدن سياحية ممتازة وهي  •
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o المدينة السياحية الممتازة مسيدة بوالية الطارف من طرف الشركة اإلماراتية 

Emirates International Investment Company ‘EIIC’.    سرير 2440:بطاقة إيواء. 

o لم بمدينة عنابة من طرف المستثمر السعودي المدينة السياحية الممتازة سيدي سا

 Société Saoudienne SIDAR  سرير  4938بطاقة إيواء. 

o  الحضيرة البيئية والسياحية دونيا بارك بعنابة من طرف المستثمر اإلماراتي

Groupe Emirates international investment company EIIC   سرير 1000بطاقة . 

 13.373شرق هو  –رمج بالقطب السياحي الممتاز شمال أي أن عدد األسرة المب  

  .2025سرير من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

   وسط –مشال : القطب السياحي املمتاز  -2

  

  

  

  

  وسط-القطب السياحي الممتاز  شمال                                      

  وسط على خريطة الجزائر  -موقع القطب شمال )3-10( الشكل رقم                          

  

تيبازة ، البلدية : ويشمل هذا القطب عل الجزائر العاصمة وتسع واليات أخرى وهي        

الشلف ، عين الدفلى ، البويرة ، تيزي وزو وبجاية ، القطب مطل على البحر ، بومرداس ، 

سواحل الوطنية ، ويتربع علـى مسـاحة   من ال)  % 51( كلم  615األبيض المتوسط بمسافة 

نسمة بأعلى كثافة سكانية على مستوى كل  11.131.000كلم مربع وتعداد سكاني قدره  33.877

وبحكم إشتماله على الجزائر العاصمة يتوفر ، ) كلم مربع / ساكن 328(  األقطاب األخرى 

وطـرق   مصـنفة  القطب على منشآت وهياكل سياحية هائلة من فنادق مصنفة وأخرى غير

 منـاظر طبيعيـة   زيادة علىسريعة ومطار دولي في أعلى مستوى وموانئ وسكك حديدية 
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مرخص أستقطبت هذه الشواطئ سـنة   165شاطئ للسباحة منها  255ومواقع أثرية و حوالي 

  1.مليون مصطاف  56ما يزيد عن  2007

ن إسـتغالله فـي   منبع حموي يمك 39وسط يحتوي على  -القطب السياحي شمال           

السياحة المعدنية أو السياحة الصحية ومواقع أثرية وثار رومانية بتيبازة وصناعات تقليديـة  

  :بمنطقة القبائل ، أما المنشآت الفندقية فيمكن تلخيصها في الجدول التالي 

  .وسط  -يوضح طاقة اإليواء الحالية للقطب السياحي شمال )3-21(جدول رقم 

  الوالية
  الهياكل السياحية الموسمية  سياحية الدائمةالهياكل ال
  عدد األسرة  عدد الهياكل  عدد األسرة  عدد الهياكل 

  6400  00  17555  140  الجزائر   

  5000  14  2654  08  تيبازة

  23553  10  2893  13  بومرداس

  6238  52  3611  69  بجاية

  00  17  538  08  الشلف

  00  00  2277  43  وزوتيزي 

  00  00  531  11  المدية

  00  00  1012  06  عين الدفلى

  00  00  501  09  البلدية

  00  00  580  07  البويرة

  41191  93  31932  313  المجموع
Source: SDAT  horison 2025 , livre 3; p 31. 

     

ـ ـاحة علـة السيـع بترقيـد الدفـوقص               ـ ـى مستوى القطب فق ت ـد برمج

ة ـع فندقيـاريـدة مشـع 2025اق ـي آلفـتيجراـط اإلستـار المخطـة في إطـالحكوم

  :سرير نفصلها كما يلي  9295بطاقة إيواء 

  سرير 1777بطاقة إيواء ) سالسل فندقية ( فنادق  06 •

 سرير  514فندقين راقيين بطاقة إيواء  •

 .سرير  3655فندق خاص عادي  بطاقة إيواء  41 •

 
                                                 

  .2007إحصائيات الحماية المدنية لسنة  - 1



 اإلستراتيجة الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطني للسياحة فيها                 الفصل الثالث                            

 143 
 

  :ي مدن سياحية ممتازة نوجزها فيما يل 10كما برمج إنشاء 

" إمارات" من طرف الشركة اإلماراتية " فوريم الجزائر " المدينة السياحية الممتازة  •

  .سرير 2004بطاقة إيواء قدرها 

بالجزائر من طـرف شـركة التطـوير    " السـاحـل" المدينة السياحية الممتـازة  •

 . سرير 460بطاقة إيواء " مريوت" الفندقي 

" القـدرة  " من طرف الشركة اإلماراتيـة  " سيدي فرج" المدينة السياحية الممتازة  •

 .سرير  360بطاقة إيواء 

بطاقة إيواء " سيدار " من طرف الشركة السعودية " زرالدة غرب "المدينة السياحية  •

 .سرير  6885

المدينة السياحية الممتازة بعين طاية ، الجزائر من قبل المجمع الكويتي لإلسـتثمار   •

 .سرير  5985بطاقة إيواء 

نـة السيـاحية الممتـازة العقيـد عبــاس بتيبـازة مـن طـرف الشـركة      المدي •

 .سرير  1240بطاقة إيواء " إعمار " اإلماراتية 

 .سرير 1426المدينة السياحية وادي بالح بتيبازة من طرف مجمع سيفيتال بطاقة  •

المدينة السياحية الممتازة بالسخيرات والية بومرداس من طرف الشركة السـعودية   •

 .سرير  2697بطاقة إيواء سيدار 

 -التونيسـية  -المدينة السياحية الممتازة بودواو البحري من قبل شركة األمريكيـة  •

 .سرير  17510الجزائرية بطاقة إيواء 

ة الممتازة أقريون ببجاية من طرف مجمع سيفيتال بطاقة إيـواء  ـة السياحيـالمدين •

 .سرير  1282

العاصمة من قبل شـركة إماراتيـة    الجزائرالحضيرة البيئية السياحية دونيا بارك ب •

 .سرير  1000بطاقة إيواء 
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  غرب -القطب السياحي املمتاز مشال -3

  غرب- لايبين موقع القطب شم )3-11( مالشكل رق                                                     

                         على خريطة الجزائر                                                                     

  ويضم واليات وهران ، عين تيموشنت 

  تلمسان ، معسكر ، سيدي بلعباس وغليزان

  أهم بهذا الموقع يكون هذا القطب بعيد عن

  بنحو) أوروبا( األسواق السياحية في العام 

  ساعتين في الجو فقط ، يتربع على مساحة 

                                  ساكن 6000.000ن أجل كلم مربع م 35000

  :ويتميز بما يلي 

  .أكبر وأجمل المدن الجزائرية إحتوائه على إحدى  •

 .كلم  400 شريط ساحي طوله •

 .عدد من المزارات اإلسالمية والدينية سيما بمدينة تلمسان  •

 ).باأورو( قربه من أكبر األسواق السايحة المستهدفة من قبل الجزائر  •

 .)موانئ ، مطارات ، سكة حديدية ( توفره على هياكل قاعدية أساسية  •

  .هكتار  5000منطقة توسع سياحي بمساحة  37توفره على  •

من الحضـية   % 26سرير أي  22000فندق بطاقة إيواء  269حضيرة فندقية تقدر بـ  •

 .سرير ذات جودة عالية  5000الوطنية ، منها 

 .بمدينة وهران وحدها  54وكالة سفر وسياحة منها  112 •

  .ديوان محلي للسياحة مهمته ترقية السياحة بالقطب  13 •

هذه المؤهالت جعلت السياحة الواجب ترقيتها بالقطب تتمثل في السـياحة                   

هـا  خاصة وأن مدينة وهران مشهورة بكون) سياحة األعمال ( الساحلية وسياحة المؤتمرات 

  .مدينة المؤتمرات الوطنية والدولية 
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ومن بين المشاريع المبرمجة قصد تنمية القطاع السياحي في الواليات التابعة                 

  :لهذا القطب نجد المشاريع التالية 

الحضيرة البيئية السياحية دونيا بارك بمدينة وهـران مـن طـرف الشركـــة      •

   " "EIICاإلماراتية  

 5900ران من طرف مجمع جياللي مهري بطاقـة إيـواء   احي مداغ بوهالحلم السي •

 .سرير 

المدينة السياحية الممتازة هيليو كوسيتال بوهران من طرف الشركة ذات المسؤولية  •

 .سرير  220بطاقة إيواء " هيليو فرنسا" المحدودة 

ستثمار المدينة السياحية الممتازة موسكاردا تلمسان من طرف الشركة اإلماراتية لإل •

 .سرير  732بطاقة إيواء 

   شرق -القطب السياحي املمتاز جنوب -4

  شرق على الخريطة -موقع القطب جنوب )3-12(الشكل رقم 

                

  نمويشمل واليات غرداية ، بسكرة والوادي ، يحده      

  ، المسيلة، باتنة ، خنشلةالشمال واليات األغواط، الجلفة 

  واليات أدرار رق ليبيا ومن الغربـن الشـة ومـوتبس  

  ت ـوتامنراس زيـالبيض ، ومن الجنوب واليتي إيلي 

 1.5كلم مربع بتعـداد سـكاني    160.000شرق على مساحة  -بع القطب السياحي جنوبيتر 

محل زوابع رملية تعيق حركة السـكان   مليون ساكن ومناخ حار نوعا ما ، كما يكون أحيانا

            ).غرداية + بسكرة ( ارين ، ويوجد بالقطب مطفيه 

يحتوي القطب السياحي على أربع مناطق للتوسع السياحي فضال على كونـه                

عبارة عن صحراء واسعة ومن أهم المواقع السياحية فيـه وادي ميـزاب ، ووادي سـوف    

  .الله ومنطقة الزيبان ومسجد عقبة بن نافع الذي يعتبر قطب سياحي إسالمي وجب إستغ
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أما من حيث الهياكل السياحية فإن المنطقة ال تحتوي على فنادق تمكنهـا مـن                

إستقطاب السياح ، مما جعل الحكومة تبرمج من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة السـياحية  

  .سرير  2092فندق عاديا على مستوى القطب بطاقة إيواء إضافية قدرها  26

   غرب–ملمتاز جنوب القطب السياحي ا -5

  الخريطة غرب على  -موقع القطب جنوب )3-13(الشكل رقم 

  غرب ،  -القطب السياحي الممتاز جنوب                    

طريق القصور يتكون من واليتي أدرار وبشار ، يحده مـن  

النعامة ، البيض ، وشرقا بواليتي تامنراست  الشمال واليات

 تندوف والمملكـة المغربيـة   وغرداية ، ومن الغرب بوالية

  .ومن الجنوب النيجر وموريتانيا 

كلم مربع وتعـداد سـكاني قـدره     603.000 يتربع هذا القطب على مساحة                  

، وتعتبر الواليتين بوابة إفريقيا وفاصل بين أفريقيا البيضاء ونظيرتها السوداء ساكن  900.000

  .ن ، أدرار و برج باجي مختار ، تحتوي على ثالث مطارات ، تيميمو

سـرير بـأدرار ،    120من ناحية الهياكل الفندقية يحتوي القطب على فندق                  

غرفة ، ومجموعـة مـن    60سرير بتيميمون ، ومركب البستان بطاقة  192فندق قورارا بـ 

                 .فندق الجامعة اإلفريقية ، فندق موالي حسين : الفنادق الغير مصنفة منها 

وقصد دعم السياحة في القطب فقد برمج إنشاء فندقين راقيين بـأدرار                        

، كما بـرمج إنشـاء مدينـة    سرير   1317فندق عادي بطاقة  41سرير ، و 196بطاقة إيواء 

  .سرير  92بطاقة إيواء " قصر ماسين بتيميمون" سياحية ممتازة 

  " .  الطاسيلي" تاز اجلنوب الكبري القطب السياحي املم -6

ـ ـب في والية إيليـويتمثل القط                     ـ ـزي ويتمي ـ ـز بالث افي ، ـراء الثق

  الطبيعي ، واإليكولوجي وهي ثالث مميزات أساسية مكنته من أن يكون أحد أهم األقطاب 
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يحتـوى علـى حضـيرة    السياحية الواجب ترقيتها سياحي لتحتل المكانة الالزمة ، كما أنه 

  .كتراث عالمي وجب العناية به  1981مند سنة "  UNESCO" الطاسيلي المصنفة من طرف 

 40000كلم مربع و يقطنه حـوالي   284618يتربع القطب على مساحة                       

، كمـا  ) ، ومن الهياكل القاعدية الموجودة به مطار جانت ، إيليزي و عين أمنـاس  ساكن 

  .منابع حموية 06ز بوفرة العقار السياحي نظرا لكونه في أقصى الصحراء ويتمي

الرفع من القدرة التنافسية السياحية للقطب فمن المبرمج إنشاء  من أجلو                     

 300موثيالت بطاقة إيـواء   03سرير ، وإنشاء  1600منطقة توسع سياحي من شأنها أن توفر 

   . سرير 150سرير و فندق بطاقة  250بطاقة إيواء " يبة زر" مخيمات  05سرير و 

  " .األهاقار " القطب السياحي املمتاز اجلنوب الكبري  -7

كلم مربع وتعداد سكاني  456.000ويشمل والية تامنراست ، يتربع على مساحة               

نته من إسـتقطاب  ساكن ، يتوفر على مواقع أثرية وطبيعية وتاريخية جذابة مك 137.175قدره 

عدد كبير من السياح األجانب ومن أهم المناطق السياحية ، أسكرام ، أدريان ، أمسل ، عين 

فنادق بوالية تامنراسـت   04أمقل ، طاسيلي أهاقار ، ومن المشاريع المبرمجة بالقطب إنشاء 

                 1.سرير  225بطاقة إيواء 

لي في إطار إنشاء األقطاب والمدن السـياحية حيـث   ق برنامج تكميلكما أط                

   2.سرير  5986مشروع في ست أقطاب سياحية بطاقة إيواء  80برمج 

  .األسواق السياحية املستهدفة واخلطط التسويقية : املطلب الثالث 

في إطار العمل على ترقية وتسويق المنتوج السـياحي الجزائـري وتبعـا                    

السياحي فقد تم وضع أسواق مستهدفة يكون إختراقهـا بنـاءا علـى خطـط      لدراسة السوق

  .وإستراتيجيات تسويقية 

  :أسواق مستهدفة وهي  05ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية تم وضع               

  ).الجزائريون المقيمون داخل الوطن ( سوق داخلي  •

 
                                                 
1 SDAT , livre 3  , p 110 .  
2 SDAT , livre 5  , p 6 . 
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 ) .الجزائريون المقيمون في الخارج( سوق وفي  •

 ).دول فرنسا ، إسبانيا ،إيطاليا وألمانيا (  ةسوق أولوي •

 ).بريطانيا ، هولندا والدول األسكندنفية ( أسواق واعدة  •

الصين ، اليابان ، روسيا  كندا ، الواليات المتحدة األمريكيـة ودول  ( سوق بعيدة  •

، وقد تم ذلك بناءا على دراسة السوق السـياحي وتحليـل اإلحصـائيات    ) الخليج 

متعلقة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر من كل دولة من الـدول المشـار إليهـا    ال

، وقد برمج لكل سوق سياحي ما يناسبه من أنواع السياحة وبالتـالي مـا    الهـأع

يتناسب معه من خطط وبرامج تسويقية تمكننا من الوصول إلى التوليفة المناسبة من 

رويجية وإتصالية مناسبة وتحديـد أدوات  ومنه تحديد إستراتيجية ت) سوق -منتوج( 

 .اإلتصال والترقية وتحديد اإلمكانيات الواجب توفيرها لتحقيق األهذاف المسطرة 

ومن الوسائل التي وضعها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مخطـط للمالحظـة   

  2:بـ SPOET(1(ويهتم والمتابعة والتحليل 

o ق إلى األسواق السياحية المالحظة ، التحليل والتعرف على التدف. 

o حية على المستوى الوطني والدوليقيادة أعمال المتابعة والمراقة للمعطيات السيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 -le system permanant d'observation et d"évaluation touristique .  
2 - SDAT , horison 2025. 
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  .يلخص أنواع األسواق المستهدفة من قبل المنتوج السياحي الجزائري  )3-14(الشكل رقم 

  

  العرض السياحي العام

  

  

  السوق            السوق            السوق     السوق            السوق          

  الداخلي          الوفي األولوي                          الواعد            البعيدة

  

  

  

  

  الجزائريون    فرنسا         الجزائريون         بريطانيا                        أسيا      

الغير             المقيمون             إسبانيا                ولندا           ه             روسيا      

  مقيمون إيطاليا                      الدول كندا                       

  مانيا  أل     األسكندنفية       الواليات المتحدة        

               دول الخليج    

                                                                

                                                                                 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على : المصدر 

 .)SDAT(المخطط التوجيهي للتهئية السياحية  -1

2- Source : Boudjani Malika, op, cit, p 346. 
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وألجل كل سوق سياحي البد من خطط تسويقية خاصة تمكننا من ترقية                 

، وقد تطرق المخطط كل قطب بما يناسبه من خطط وما يتالئم معه من أنواع سياحية 

 :التوجيهي للتهيئة السياحية لذلك كما يلي 

  يوضح أهم الخطط التسويقية حسب كل سوق مستهدف )3- 22(الجدول رقم 

  األدوات التسويقية المستعملة  الوسيلة  األسواق المستهدفة

  كل الوسائل  كل األسواق

ضرورة إنشاء عالمة سـياحية مميـزة خاصـة     •

بالجزائر، وإبرازها على مستوى مؤسسات الترقية 

  .السياحية وعلى مختلف وسائل اإلتصال

األسواق ذات 

  ةاألولوي

  فرنسا •

 .إسبانيا •

 إيطاليا •

  ألمانيا •

دوادين السياحة و 

  وكاالت الساحة والسفر

  ).رجال بيع ( تكوين فرق بيع  •

 .التسويق عن طريق األنثرنث  •

 .( Work shop )ورشات أعمال  •

  .المشاركة في الصالونات الدولية الكبرى  •

  وسائل اإلعالم

بمختلـف اللغـات ،   ( التسويق عبـر األنثرنـث    •

 ).األلمانية اإليطالية واإلسبانية  الفرنسية 

ملفات عبر الجرائد وسائل اإلعـالم المسـموعة    •

  .والمرئية 

  السياح في حد ذاتهم

علـى مسـتوى   " دار الجزائـر  " وحدات تمثيلية  •

  .عواصم البلدان المستهدفة 

 .التسويق اإللكثروني  •

مخطط تسويقي عن طريق وسائل اإلعالم الثقيلـة   •

الكبرى على مستوى المدن والملصقات  TV سيما 

 .الكبرى للبلدان المستهدفة 

  .إقامة معرض وصالونات كبرى  •
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  األسواق الواعدة

المملكة المتحدة  •

 .هولندا •

الدول  •

  .األسكندنفية 

دوادين السياحة و 

  وكاالت الساحة والسفر

  .النشرات التجارية  •

 الصالونات والمعارض الكبرى •

  التسويق عبر األنثرنث  •

  عالموسائل اإل

  التسويق عبر األنثرنث •

نشرات رسمية للتعريـف بـالمنتوج السـياحي     •

 للجزائر

  .ملفات سياحية على مستوى وسائل اإلعالم  •

  السياح في حد ذاتهم
 .التسويق السياحي عبر األنثرنث  •

  .القيام بمعارض كبرى  •

  األسواق البعيدة

  .دول الخليج  •

 .كندا •

 روسيا •

  األمريكية.م.الو •

و  دوادين السياحة

  وكاالت الساحة والسفر

  .التسويق عبر األنثرنث  •

النشرات التجارية الموجهة إلى المختصين في الصيد  •

 .ورجال األعمال 

  . الفضاءات الكبرى  بإتجاه الدول المعنية  •

شبكة المؤسسات  

  والتنمية اإلقتصادية 

  .العالقات العامة واللوبيات  •

  .إستغالل المعامالت التجارية •

  عالموسائل اإل
  .التسويق عبر النثرنث  •

  .النشرات اإلعالمية المختلفة  •

  السوق الوفي 

 الجزائرين المقيمين - 1

دوادين السياحــة و 

  وكاالت الساحة والسفر

  .التسويق عبر األنثرنث  •

 ) .رجال بيع( تكوين فرق بيع  •

  .ورشات أعمال  •

  وسائل اإلعالم
  ).فضاءات إعالمية ( التسويق عبر األنثرنث  •

  .رات إعالمية نش •

السياح في حـد ذاتهم 

  )الجمهور العام ( 

  ).إلخ .. التلفاز، الراديو( وسائل اإلعالم الثقيلة  •

  

  .العالقات العماة واللوبيات  •  المقررون
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السيـاح في حد ذاتهم 

  ).فئات خاصة ( 

احية حصرية ـوسائل إعالم متخصصة في أنماط سي •

  ) .إلخ.. .سياحة األعمال ، سياحة الصيد( 

الجزائرين الغير  - 2

  مقيمون
  )السياح ( المستهلكون 

) مراسالت ، إتصاالت مباشرة ( اشر ـالتسويق المب •

  .، المراسالت اإللكثرونية 

وسائل اإلعالم اثقيلة سيما البرامج المحليـة للتلفـزة    •

  .والراديو 

Source: d'apres S.D.A.T du MATAT , livre 2 ,p 28. 
  

  .املنتجـات السياحية الواجب ترقيتها :  ع الراباملطلب 

تبنـي اإلستراتيجيات التسويقية وتحديد المنتجات الواجب تسويقها  يبنـى أوال                

على دراسة السوق ، إذ من خالل المعطيات الحقيقية للسوق يمكن الفصل في نوع وطبيعـة  

  .   يها في إستقطاب السياح اإلستراتيجية التسويقية ومنه الترويجية التي يعتمد عل

 2كلـم   2.381.741فالجزائر التي تقع شمال القارة اإلفريقية تتربع على مساحة               

أكثـر مـن    2008كلم ، زارهـا سـنة    1200وبشريط حدودي مطل على البحر على مسافة 

ي الخارج أي جزائري مقيم ف 1.215.000، منهم  2006سنة  1.640.000سائح ، مقابل  1.772.000

سائح أي ما نسبته حوالي  170.538، ويأتي الفرنسيون في المرتبة األولى بعدد  % 68.6نسبة 

  . 1%  8.63سائح بنسة  148.158ثم تونس بعدد  %  10

عدد  2008وقد كان سبب الزيارة يختلف من سائح آلخر ، حيث زار الجزائر سنة         

 31.573سائح بقصد األعمـال ، و  165.822 و %64.5 سائح بقصد اإلستجمام ، أي 359.242

  .لمهام أخرى   %5.7سائح ما يمثل 

مليـون   300تقدر بــ   2008من جهة أخرى فقد كانت اإليرادات السياحية لسنة             

مليون دوالر ، غيـر أن   218بـ  2007دوالر وهو أعلى مبلغ مند اإلستقالل بعدما قدر سنة 

 قى الميزان السياحي للجزائر سالبا مما يدل على أن عدد الجزائريين ذلك لم يمنع من أن يب

                                                 
  .2008وزارة السياحة ، مديرية اإلحصائيات ،  - 1
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ون أكثر من السياح الوافدين إلى الجزائر فقد أنفق افرون للسياحة خارج الجزائر ينفقالذين يس

خارجة عن القاعـدة   2008مليون دوالر ، ولم تكن سنة  394ما قدره   2008الجزائريين سنة 

  . ي الجزائري أن كان موجبا فلم يسبق للميزان السياح

  .2008إلى  1999يبين تطور الميزان السياحي للجزائر خالل الفترة من  )3-15(الشكل رقم 

0
100
200
300
400
500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

السنة

الر
دو

ن 
يو
مل

اإلیرادات
النفقات

  
  . الوزارة المكلفة بالسياحةمن إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات : المصدر 

يادة على األخذ بعين اإلعتبار المؤهالت السياحية هذه المعطيات السلبية ، ز                 

للجزائر  فقد أظهرت دراسة السوق حول دوافع السياحة لدى المواطنين الجزائـريين أنهـم   

ترقيـة بعـض   تجات السياحية لألوروبيين وهو ما يتطلب العمل علـى  يميلون إلى نفس المن

  :المنتجات السياحية وهــي 

   :السياحة الشاطئيـة   -1

تعتبر السياحة الشاطئية من أهم أنواع السياحة شيوعا في العالم وتعرف تـدفقات             

كبيرة تؤدي إلى موارد مالية هائلة ، وهذا المنتوج السياحي يمكنه أن يكون العمود الفقـري  

  :للسياحة الجزائرية كونها تملك كل مقومات تنمية السياحية الشاطئية لألسباب التالية 

  .كلم  1200ائر على مسافة شاطئية تقدر بـتوفر الجز •

التمركز السكاني للجزائريين يعرف كثافة كبيرة على مستوى الشمال المطل علـى   •

 .الشواطئ

 .أغلب عطل الجزائريين العمال والموظفين تكون في فصل اإلصطياف  •
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 .رجوع الجالية الجزائرية إلى الوطن يكون  في فصل الصيف وهو فصل البحر •

 .الدول المجاورة يتجهون بصفة كبيرة إلى الشواطئ ىالذين يسافرون إل الجزائريين •

 .تمركز اإلستثمارات السياحية بالقرب من السواحل مما يجعل طاقات اإليواء كبيرة •

ئية من خـالل  لهذه األسباب وجب أن تركز الجهود التسويقية على السياحة الشاط          

حة الشاطئية في كل األقطاب السـياحية الممتـازة   عمل ترقوي فعال وقد برمج تطوير السيا

  .الشمالية 

               :سياحة األعمال واملؤمترات   -2

في إطار تكوين األقطاب السياحية خططت الحكومة الجزائريـة لترقيـة سـياحة             

شرق وبالخصـوص بـواليتي عنابـة وسـكيكدة     -المؤتمرات سيما بالقطب السياحي شمال

وسط وشمال غرب وكلها أقطـاب يمكـن أن    -، والقطب السياحي الممتاز شمالالساحليتين 

لما تدره هذه السياحة من أموال طائلة تكون محل سياحة المؤتمرات أوسياحة األعمال وذلك 

ذا الصنف من أغلى أنواع السياحة بالنظر إلى الشريحة الموجهـة لهم ـر هـعليها ، إذ يعتب

، وقصد تنميتها وجب توفير هياكل إسـتقبال  ) إلخ ... كادميينرجال أعمال ، سياسيين ، أ( 

  .ذات نوعية وقاعات مؤتمرات وندوات متميزة 

هذا النوع من السياحة يعرف نقص كبير في الجزائر تبعا للنقص في الهياكل الخاصة         

  .به ماعدا بعض المدن القليلة كالجزائر العاصمة وضواحيها 

 :السياحة الصحراوية  -3

ال يمكن الحديث عن المنتوج السياحي في الجزائر دون ذكر السـياحة الصـحراوية           

فهي المقصد الحقيقي للسواح األجانب وبالتالي فهي المورد األول للعملة الصعبة على إعتبار 

السواح األوروبيين ال تتوفر بلدانهم على الصحراء ، ومن ثم وجب وضع إستراتيجية فعالـة  

ج السياحي الصحراوي وهو ما تم برمجته في ترقية األقطاب السياحية ألقصـى  لتسويق المنت

  .الجنوب المعتمد في تطويرها على السياحية الصحراوية 
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  :السياحة املعدنية  -4

وفر الجزائر على عدد كبير من الحمامات المدنية ، تجعل ترقيـة  هـذا   تت                 

ل إنشاء طاقات إيواء قريبة من تلـك الحمامـات   النوع من السياحة ضرورة حتمية من خال

فضال على تحديث وتحسين صورة الحمامات المعدنية وعصرنتها بشكل يزيد مـن نشـاطه   

   .الم ويجعلها مزارة للسواح من كل أنحاء الع

 :السياحة الثقافيـــة  -5

ت أن الميـول  إن الدراسات المستقبلية التي أنجزتها المنظمة العالمية للسياحة بين           

المستقبلية للسياحة تتجه نحو السياحة الثقافية من خالل زيارة المعـالم التاريخيـة والثقافيـة    

والتعرف على عادت وتقاليد الشعوب والحضارات القديمة ، كـل ذلـك يلـزم المؤسسـات     

 .السياحية الجزائرية تعمل على ترقية مواقعها السياحية الثقافية والتاريخية 
   : ياضية السياحة الر -6

أصبحت الرياضة عنصر مؤثر على قلوب الجماهير مما يجعلها تقـوم                      

برحالت مكوكية من أجل المشاركة في التظاهرات الرياضية أو حضورها ومن ثـم وجـب   

على الدولة الجزائرية أن تبدل قصارى الجهود لناء منشآت رياضية تمكنها من تنظيم دورات 

  .وجهوية وإقليمية ودولية تعود بالفائدة على اإلقتصاد الوطني رياضية محلية 

تنمية األنواع السابقة من السياحة ال يعني البتة أنه يجب علينـا إهمـال                       

سياحة الصيد ، السـياحة العلميـة ، سـياحة اإلستكشـاف ، السـياحة      (  األنواع األخرى

  .ئها األولوية لما يعتقد أن تحققه من موارد مالية بقدر ما يعني إعطا )إلخ... التاريخية
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  . تقييم دور الديوان الوطين للسياحة يف ترقية السياحة اجلزائرية : املبحث الثالث 

عملـت  وهيكلتـه   ة بالقطاع السياحيـة الجزائريـام الدولـار إهتمـفي إط               

وتطوير القطـاع ،   كلت إليها مهمة تسييرعلى إنشاء مجموعة من المؤسسات السياحية ، أو

أداة الحكومة لتحديد السياسـة  " الديوان الوطني للسياحة أحد هذه المؤسسات ويعتبر الديوان 

  .1" ا ـالوطنية في مجال السياحة وتنفيذه

   الديوان الوطين للسياحة ، النشأة ، األهداف واإلختصاصات: املطلب األول 

همية البالغة للنشاط الترقوي في إطار إستراتيجية التنمية السياحية ، نظرا لأل                  

، وضعت الدولة الجزائرية هيئة خاصة وأوكلت لهـا مهمـة   ونظرا لخصوصية هذا النشاط 

 214-88الترقية السياحية وهي الديوان الوطني للسياحة الذي أنشأ بموجـب المرسـوم رقـم    

اة الحكومة من أجل التعريف بالسياسة الوطنية فـي  منه أد توجعل،  1988.10.31المؤرخ في 

مجال السياحة وتنفيذها ، ويوجد المقر الوطني للديوان الوطني للسياحة في الجزائر العاصمة 

وله عدة فروع والئية وجهوية تخضع لسلطة الديوان الوطني وهو هيئة تحت وصاية الوزارة 

مجلـس إدارة يرأسـه الـوزير المكلـف      المكلفة بالسياحة ويديره مدير عام ويسير من قبل

                  .بالسياحة 

  :تتمثل مهم الديوان الوطني للسياحة في  : مهام الديوان الوطين للسياحة -1

  :ال الترقية واإلتصال ـيف جم 1-1

  .ة ــالقيام بدراسات تتعلق بالتسويق والترقية السياحية والعالقات العام •

علقة بالترقية السياحية وخاصـة  ومات واإلحصائيات المتتغالل المعلجمع وتحليل وإس •

  .تقييم قدرات ونتائج العمليات المحققة 

  . المشاركة في التظاهرات الداخلية المتعلقة بالسياحة •

 

                                                 
  .المتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة  1988.10.31المؤرخ في  214 -88المادة الثانية من المرسوم رقم  - 1
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رجية في ميـدان الترقيـة   ظمات الخانتنمية وتطوير التبادل بين مختلف المعاهد والم •

  .السياحية

ف التعرف على ميكانيزمات وحركـة السـوق   الشروع في األبحاث والدراسات بهد •

 .ي ـي والخارجـاحي الداخلـالسي

   :ي ـاحـط السيـال التخطيـيف جم   1-2

 .يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في األمدين المتوسط والبعيد ويقترحها  •

ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في إطار مخطط التهيئة  •

 .ليمية أو يأمر بإنجازها اإلق

يوجه اإلستثمارات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في  •

 .إطار التشريع الجاري بــه العمل

ينسق ويتابع وفقا لألحكام التشريعية المعمول بها كل مشروع إستثماري سياحي أجنبي  •

 .األجانب في القطاع في الجزائر وكل شكل آخر من أشكال تدخل المتعهدين 

 .ينجز أي دراسة عامة أو نوعية ترتبط بهدفه أو يأمر بإنجازها  •

   :يف جمال ضبط املقاييس   1-3

 . سهر على تطبيقهية والسياحية ويقنين الذي تخضع له األعمال الفندقيحدد الت •

يحدد القواعد النوعية إلستغالل الموارد الخاصـة بالحمامـات المعدنيـة وحمايتهـا      •

 .باتها في إطار التشريع الجاري به العمل ورق

 .يحدد المعايير التقنية والمعايير الخاصة بالتسيير الفندقي والتسيير السياحي  •

 .يضبط قواعد ممارسة السياحة  •

 .يضع أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها  •

  .يسلم الرخص واإلعتمادات القانونية  •
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  :ان الوطين للسياحة أهداف الديو -2
يعد الهدف الرئيسي للديوان الوطني للسياحة ، التعريف الحقيقي بمقومـات                     

الجذب السياحي في الجزائر والترويج لها بصورة تجعل الجزائر قبلة لمختلف سواح العام ، 

ـ وذلك عن طريق سياسات وإستراتيجيات سياحية فعالة معتمـدة علـى التسـويق     ياحي الس

براز المقومات السياحة للجزائر ،  ذلك ال يمنع من وجـود أهـداف   بإعتباره أداة فعالة في إ

  :أخرى للديوان نوجزها في النقاط التالية 

  :األهداف العامة  2-1

 .رد اإلعتبار للثروات السياحية والثقافية للجزائر  •

 .إعطاء صورة سياحية جزائرية جديدة للعام الخارجي  •

 .ازن بين العرض والطلب السياحي على مستوى مختلف األسواق تحقيق التو •

 .تطوير السياحة الخاصة بأصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة  •

  :األهداف اخلاصة  2-2

 :على مستوى السياحة الوطنية  2-2-1

 .تحسيس المواطن والمؤسسات بالنشاط السياحي  •

 . تطوير صياغة العطل بالتماشي مع نوعية الطلب المحلي •

 :على مستوى السياحة الدوليــة  2-2-2

 .تشكيل صورة جديدة عن السياحة الجزائرية  •

 .الرفع من إيرادات القطاع السياحي  •

 .البحث عن أسواق سياحية جديدة •

 .ترقية وتشجيع اإلستثمارات في الميدان السياحي  •

 .تطوير المنتجات السياحية الجديدة التي تستجيب لحاجات السائح األجنبي  •
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 .ف العرض مع الطلب السياحي تكيي •

  :الديوان الوطين للسياحة  ، تسيري ومتويل تنظيم:  املطلب الثاين

  :تسيري الديوان الوطين للسياحة  -1

يسير الديوان الوطني للسياحة من طرف مجلس إداري يترأسه الـوزير                  

  1:المكلف بالسياحة أو ممثال عنه ويتكون من 

  .ثقافة واإلتصال ممثلين من وزارة ال -

 .المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية  -

 .المدير العام الوطني الخاص بحديقة طاسيلي  -

 .المدير العام للديوان الوطني الخاص بحديقة طاسيلي  -

 .المدير العام للديوان الوطني الخاص بحديقة الهقار  -

 .ممثل عن المتاحف الوطنية  -

 .ة للتجارةممثل عن الغرفة الوطني -

 .ممثل عن الجمعية الوطنية لوكاالت السفر والسياحة  -

 .ممثل الجمعية الوطنية للفندقة والمطاعم  -

كما يمكن لمجلس اإلدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفـؤا فـي المسـائل     -

 .المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداوالته

وزيـر  / الصادر عن السيد 2008.05.31وقـد تضمن القـرار المـؤرخ فـي               

التهيئـة العمرانيـة والبيئـة والسيـاحة تعييــن أعضاء مجلس إدارة الديـوان الـوطني  

  .للسياحة 

  

  

  
                                                 

  .1992.11.22المؤرخ في  79الجريدة الرسمية ، العدد   - 1
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  :متويل الديوان الوطين للسياحة  -2

تخضع موازنة الديوان الوطني للسياحة إلى موافقة الـوزارة الوصـية وهـي                  

سياحة وكذا موافقة وزارة المالية بعد إقرارها من طـرف مجلـس إدارة   الوزارة المكلفة بال

  :الديوان ، وتتمثل إيرادات الديوان في 

  .إعانات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات سيما ، المنظمة الدولية للسياحة •

 .الهبات والتنازالت لفائدة الديوان •

  :أما نفقات الديوان الوطني للسياحة فهي عبارة عـن 

لمتعلقـة بالنشـاط الترقـوي    النفقـات ا نفقات التسيير والتجهيز، نفقات الدراسات و  •

 .للسياحة

  .تنظيم الديوان الوطين للسياحة -3
 1988.10.31المؤرخ في  214-88من المرسوم التنفيذي رقم  14بموجب المادة                     

الل تقسيمه إلى ثـالث مـديريات   تم وضع الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للسياحة  من خ

مديريـة اإلتصـال   ة اإلدارة والوسائل ، مديريـة التسـويق والتوثيـق و    ـمديري :ي ـوه

 .والعالقات العامة 

  :مقسمة إلى ثالث مصالح  اوبدوره :مديرية اإلدارة والوسائل   3-1

  : مصلحة الوسائل العامة   3-1-1
ائل المادية التابعة للديوان الوطني للسياحة المستعملة تتولى تسيير العتاد والوس                 

  :وتشتمل على  في مختلف النشاطات التسويقية والترقوية

  ).التأشيرات . عملية الحجز ( خلية خاصة بالمسافرين  •

  .خلية خاصة بالفواتير ومراقبة تطابقها مع إستمارة الطلب  •

 .عند وصولهامكتب عام يهتم بإستقبال ، تصنيف ، تسجيل الرسائل  •
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   :مصلحة العمال والشؤون العامة   3-1-2
وهي مصلحة تهتم بشؤون العمال المتعلقة بالجانب اإلجتماعي ومحاولـة                     

معالجتها ، فضال على قيام هذه المصلحة بتعيين عمال وإطارات جدد ، زيادة على قيامها 

  .بترسيم وتسيير عمال الديوان الوطني للسياحة 

   :مصلحة املالية واحملاسبة العامة   3-1-3
وهي مصلحة تتكفل بوضع ميزانية التسيير والتجهيز وضمان تنفيذها ،                     

كما تقوم بتوفير الوسائل المادية لسير عمل الديوان الوطني للسياحة ويساعد مدير اإلدارة 

  :والسائل مساعدين هما 

 .لرئيس مصلحة العمال والوسائ •

 .رئيس مصلحة المالية والمحاسبة  •

  مديريـة التسويق والتوثيق   3-2
وتعتبر أهم مديرية على مستوى الهيكل التنظيمـي للديوان بالنظر للمهـام                     

بـراز  المكلـف بها سيما ترقية النشاط السياحي ومحاولة وضع خطط تسويقية تمكنه مـن إ 

  :وتتلخص مهامها في النقاط التالية المقومات السياحية للجزائر ، 

  .القيام ببحوث التسويق لتحديد اإلمكانيات السياحة للجزائر  •

 .جمع وتحليل وإستغالل كل المعلومات التي تخدم ترويج السياحة •

إستغالل كل البحوث والدراسات التي تسمح بالتحكم في ميكانيزمات وتحركات السوق  •

 .السياحية الداخلية والخارجية 

  .از رصيد من الوثائق اإلشهارية والترويجية إنج •

  :ويساعد مدير التسويق والتوثيق مساعدين هما 

 :ومهامه هي :  مكلف بالدراسات والمنتجات السياحية 3-2-1

  .القيام بدراسات األسواق ومتابعتها ودراسة سوق المنتجات السياحية  •
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 .لسياحي إستغالل وتطوير نتائج الدراسات وإقتراح إستراتيجية الترويج ا •

 :وتتمثل مهامه فـي  :مكلف بالنشريات والوثائق  3-2-2

  .تحديد الوسائط اإلشهارية لترويج السياحة الجزائرية  •

  .وضع وتحضير الرصيد الوثائقي  •

  :وتتكفل هذه المديرية بـ  :مديرية اإلتصال والعالقات العامة   3-3

 .وضع إستراتيجية لإلتصال في إطار الترقية السياحة  •

 .ل الوسائل المناسبة لضمان نجاح العملية اإلتصالية إستعمال ك •

ـ ـارض والصـط المعـام بتنشيـة والقيـالمشارك • اهرات السـياحة  ـالونات والتظ

 .ن ـداخل وخارج الوط

ـ ـة مـة بالسياحـالح الخاصـة للمصـدة تقنيـعاان مسـضم • ـ ـن أج ة ـل ترقي

 .م ـمنتجاته

 .ة ـاحـة بالسيـق المتعلقـر الوثائـنش •

 .ة ـات العامـال والعالقـال اإلتصـق أعمـتنسي •

  :ويساعد مدير العالقات العامة واإلتصال مكلفين بالدراسات هما 

  :تتمثل مهمته في  :مكلف بدراسات العالقات العامة واإلتصال   3-3-1

  .إقامة عالقة مع وسائل اإلعالم الجزائرية واألجنبية  •

 .إعداد مجلة الجزائر سياحة  •

 .لمتعاملين السياحيين الرد على جميع طلبات ا •

 .تنظيم الرحالت التثقيفية لصالح المتعاملين في السياحة ولصالح الصحافة المختصة •

  :وتشمل مهامه :  مكلف بالدراسات وبتنشيط المعارض والصالونات    3-3-2

  .إحصاء األعياد و التظاهرات السياحية المحلية والمشاركة فيها  •
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معارض والصالونات وتـوفير الوثـائق الالزمـة    ضمان مشاركة الجزائريين في ال •

  .وتنظيم لقاءات مع الصحافة والمنظمات الوطنية 

  .إلخ ... المساهمة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع السياحي والثقافي  •

قانون جديد يخول للـديوان الـوطني   مشروع وتجدر اإلشارة إلى أنه هناك                 

واألهداف المراد تحقيقها من خالل برنامج التنميـة المسـتدامة    للسياحة مهام جديدة تتماشى

  :حيث جاء فيه ما يلي  2025ألفاق 

  .تطوير اإلعالم السياحي عبر كامل الوسائل والدعائم  -

تصميم وطبع ونشر كل معلومة تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية والتقافيـة   -

 .للبلد

ط السياحي ، من طاقة إيـواء  تحليل وبث اإلحصائيات الالزمة لتطوير النشا -

 .إلخ ... ومناطق سياحية ومستوى األسعار

 .طبع كل المنشورات المتخصصة والمتعلقة بالسياحة  -

 .إعداد برامج تحسيسية خاصة بحماية المواقع ومناطق التوسع السياحي  -

 .دعم الجمعيات والمكاتب المحلية في نشاطها الترقوي للسياحة  -

ات السياحية التي من شأنها أن تسوق في الجزائر إنجاز دراسات حول المنتج -

 .أو في الخارج 

 .إعداد دراسات السوق والتحفيز إلرضاء الطلبات السياحية الوطنية والدوليـة -

 .وضع التعريف باإلجراءات التسهيلية للنشاط السياحيـة -

ض المنظمة تنظيم ومشاركة متعاملي القطاع السياحي في الصالونات والمعار -

 .وان ي للديائر وفي الخارج ، وفيما يلي الهيكل التنظيمفي الجز
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  .يمثل الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للسياحة  )3-16(الشكل رقم 

  

  
  

  .175حفصي هدى ، مرجع سابق ص  :المصدر      

المديرية 
 العامة

مديرية 
اإلدارة 
 والوسائل

مديرية 
العالقات 
العامة 
 واإلتصال

مديرية 
 التسويق

والتوثيق   

مكلف بالدراسات
، بحوث ودراسة
أسواق المنتجات

 السياحية

مكلف 
بالدراسات 
والنشريات 
 والتوثيق

مكلف 
بالدراسات 
واإلتصال 
 السياحي

مكلف 
بالدراسات 
والعالقات 
 العامة

مصلحة 
المالية 
 والمحاسبة

مصلحة 
المستخدمين 
 والوسائل

قسم دراسة قسم الوثائق
سوق 

المنتجات 
 السياحية

تقسم العالقا
مع وسائل 
 اإلعالم

 

قسم 
المعلومات 
والنشاطات 
 السياحية

مصلحة 
 التنشيط

مكتب الترتيب
 العام

  األمانة

قسم تسيير
 المستخدمين

نوقسم الشؤ
العامة 

 والتكوين 

قسم 
اإللتزامات 
 والحواالت 
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  القريب والتوسط لتسويقية للديوان  على املدينيا اإلستراتيجية : الثـالث املطلب

ة الحالية للسـياحة فـي   ـيعتبـر الديـوان الوطنـي للسياحة أداة الترقي                  

الجزائر ، ومنه تقع علـى عاتقـه مهمـة تحسيـن صورة الجزائر السياحية على المستوى 

الـديوان الـوطني    إسـتراتيجية  إلـى  المطلـب الداخلي والخارجي ، ومن ثم خصصنا هذا 

 .ـة في ترقية النشاط السياحي للسياح

عمليـة ترقيـة صـورة الجزائر السياحية تعتـر وظيفـة إسـتراتيجية                      

وهامة ، إذ تتم من خاللها عملية تطوير القطاع السياحي وذلك عن طريق اإلبراز الجيـد  

ور الجزائر للمقومات السياحية للجزائر والعمل على إقناع السائح األجنبي بذلك وجعله يز

بصفة دائمة ومستمرة ، عند هذه اإلسترتيجية وجب أن تلتقي كل الجهود وتتالحم قصـد  

  .الوصول إلى األهداف المنشودة 

ترقية السـياحة الجزائريـة وضـع    الديوان الوطني للسياحة وسعيا منه ل               

  :تيجية ترتكز على المحاور التالية ارإست

عامة على المستوى الوطني والدولي مع مختلف المؤسسات تحسين وتنمية عالقاته ال •

  .السياحية والمتعاملين السياحيين 

الـداخلي  إنتاج وتوزيع المعلومات السياحية بإتجاه الجمهور الواسع على المسـتوى   •

 .والخارجي 

المساهمة في عملية ترقية اإلستثمارات السياحية وفي مجال الصـناعات التقليديـة    •

 .ياكل المركزية والهيئات المتخصصة للقطاع بالتعاون مع اله

تنظيم الحمالت اإلعالمية حول مواضيع ذات طابع خاص مثل المهرجانات واألعياد  •

 .المحلية والدولية 

 .تطوير اإلعالم السياحي عبر  كامل الوسائل والدعائم  •

 .تحليل وبث اإلحصائيات الالزمة لتطوير النشاط السياحي  •

 



 اإلستراتيجة الوطنية لترقية السياحة ودور الديوان الوطني للسياحة فيها                 الفصل الثالث                            

 166 
 

 

لمنتجات السياحية التي تزخر بها الجزائر والتي من شأنها أن إنجاز دراسات حول ا •

 .تسوق سواء في الداخل أو الخارج 

 .إعداد دراسات السوق والتحفيز إلرضاء الطلب السياحي الداخلي والخارجي  •

تنظيم مشاركة المتعاملين السياحيين فـي الصـالونات والمعـارض والتظـاهرات      •

 .السياحية في الوطن وخارجه 

وقد أعتمد الديوان الوطني للسياحة في رسم إستراتيجية ترقية النشـاط السـياحي         

قصير على عمليـة تحسـين   متوسط ، وتمثلت مهمته على المدى العلى مديين قصير و

وتنمية عالقة الجزائر في ميدان السياحة مع أهم ممثلي السياحة ، فضال على ضـمان  

محاولة تـوفير اإلمكانيـات السـياحية     تعاون المتعاملين من جهة ، ومن جهة أخرى

رض ’والمحيط الالزم للمتعاملين فـي القطـاع السيــاحي قصــد تمكيـنهم مـن     

منتجاتهم في الوقت والمكان المناسبين ، كما يهدف الديوان الوطني للسياحة على المدى 

القصير في الوصل إلى أهم المؤسسات السياحة األكثر تعبيـر فعليـا علـى السـياحة     

زائرية بمعنى التعرف الدقيق على المؤسسات التي تعطـي أحسـن صـورة عـن   الج

الجزائر من خالل منتوجها السياحي وهي المؤسسات الواجب دعمها في إطار ترقيـة  

  .السياحة 

فتتمثل أعمال الديوان في أعمال ترقية وعالقات عامـة   أما على المدى المتوسط       

لدان الموردة للسواح ، إذ البد وأن تتجه الجهـود  ذات وجهة محددة وهي األسواق والب

التسويقية نحو األسواق القريبة من الجزائر وعلى الخصوص الدول األوروبية المطلـة  

على البحر األبيض المتوسط ، لإلستفادة من قرب المسافة وما يجنيه على السائح مـن  

يتأقلم بسـهولة مـع    فضال على التشابه في المناخ مما يجعل السياحنقص في التكاليف 

مناخ الجزائر ، كما تعتبر ترقية السياحة الداخلية ومحاولة جعـل الميـزان السـياحي    

لصالح الجزائر من أولويات الديوان الوطني للسياحة ، فال يعقـل أن يوجـه الـديوان    

مجهوداته لجلب السواح األجانب في حين أن الجزائريين يتجهـون ألسـواق سـياحية    

  رغبة لدى المواطن من أجل التعرف على بلده أوال يجعل أجنبية ، فخلق ال
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بلغ عدد الجزائريين الـذين   2008السياحة الداخلية تزدهر سيما لما نعرف أنه في سنة 

توجهوا إلى تونس بـالرغم   780.000، منهم  1.539.4061غادرو الوطن لغرض السياحية 

  .ه ـبديال عنأنها سوق  مجاور يمكن ألي منطقة من الجزائر  أن تكون 

ويعتمـد الديـوان الوطنـي للسياحة في إستراتيجيته علـى محـورين أساسـيين ،            

المحور الداخلي من خالل زيادة اإلهتمام بالسياحة الداخلية وبالخصوص تحسيس المـواطنين  

ومختلف الفاعلين السياحيين على المستوى الداخلي  بأهمية السياحة ودورهـا فـي التنميـة    

صادية والمحور الخارجي يبرز من خالله الديوان الوطني للسياحة على جعل الجزائـر  اإلقت

  قبلة سياحية مفضلة  

  . تقنيات الديوان يف تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية  : املطلب الرابع 

تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية للديوان الوطني للسياحة ووضعها على الواقع يتم عـن           

وعة من التقنيات يعتمد عليها الديوان تبعا لإلمكانيات المتاحة لديه على الرغم من طريق مجم

النقص الذي تعرفه ميزانية الديوان مقارنة بدول أخرى كتـونس والمغـرب مـثال فحسـب     

إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة فقد كان معدل حصة الترقية فـي الميزانيـات العامـة    

، في نفس السنة كان هذا المعدل  % 62حوالي  1999إلفريقيا سنة  لمديريات السياحة في شمال

ائر مقارنة ويهو ما يبرز النقص في أهمية الترقية السياحية في الجز % 24في الجزائر حوالي 

:  مبلـغ  2005بدول إلفريقية عديدة ، وقد بلغت الميزانية المخصصة للترقية السياحية سـنة  

: الون الدولي للسـياحة واألسـفار وحـده علـى مبلـغ      دج ، أستحود الص 53.500.000,00

  .من الميزانية العامة للترقية السياحية  % 24,85، ما يمثل  2دج   13.300.000,00

ترويج للسياحة الجزائريـة  ويعتمد الديوان الوطني للسياحة في عملية التسويق أو ال          

  : سائل التالية على الو

  

  

                                                 
  .2008وزارة السياحة ، مديرية اإلحصائيات ،  - 1
  .186هــدى ، مرجــع سابق ، ص حفصي - 2
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   :شهارية الدعائم الترقوية اإل -1
العمل اإلشهاري على مستوى الديوان الوطني للسياحة موكل إلى مديريـة العالقـات          

  :العامة واإلتصال  ومن أهدافه 

قومات السياحة للجزائر من خالل مطويات وكتيبات وملفات صـحفية  التعريف بالم •

األلمانيـة ،  متخصصة وبعدة لغات سيما الفرنسية ، اإلنجليزية والعربية اإلسبانية و

  .ة والبصرية راص المضغوطة واألشرطة السمعياإليطالية ، فضال على األق

 .إبراز أهمية المنتج السياحي الجزائري  •

 .ترغيب الجزائريين في القيام بالرحالت السياحية داخل الوطن  •

 .إبراز المؤهالت السياحية للمستثمرين األجانب في المجال السياحي  •

 .الجزائري كعرض في السوق السياحي العالمي وضع المنتج السياحي  •

  :في  2008وقد تمثلت الدعائم الترقوية للديوان لسنة       

حيث تم في هذا المجال إنجاز خريطتين سياحيتين تبـرزان   :الخرائط السياحيــة  1- 1

  .الوطني  المعالم السياحية للجزائر على المستوى

ادق على المستوى الوطني والثاني خـاص  تم إنجاز دليلين األول خاص بالفن :الدالئل  2- 1

 .بالوكاالت السياحية 

فقد تم طبع مجموعة من الكتب باللغة الفرنسية والعربية ومنها كتبا بعنوان  :الكتيبات  1-3

صفحة يبرز من خالله الديوان  62، يقع في " تعبير األحاسيس ... الساحل الجزائري" 

الهقـار  " ها الساحر وكتاب بعنـوان  أهم الشواطئ الجزائرية وجمالالوطني للسياحة 

يبرز الكتب أهم المواقع السياحية في الصـحراء  " عالم من الطمأنينة ... والطاسيلي 

بوابـة  ... الواحـات " الجزائرية بطريقة جذابة جدا، وهناك أيضـا كتـاب بعنـوان    

وتناول الكتاب مجموعة من الواحات الجزائرية ومناظرها الخالبة وهناك " الصحراء 

 .ب أخرى في نفس اإلتجاه كت
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وتتضمن مجموعة من المواقع السياحية الجزائرية مصـورة   :األقراص المضـغوطة   1-4

  .بطريقة تزيد في جمالها وتجعله محل تحفيز لغرض الزيارة 

  :اإلشهار عرب وسائل اإلعالم  -2
يعتمد أيضا في إطار إستراتيجية الديوان الوطني للسياحة في ترقية السياحة لجزائرية         

على وسائل اإلعالم المختلفة إلبراز المقومات السياحية للجزائر ومنها اإلذاعة والتلفزيـون  

الجزائريين نظرا و خاصة ما تعلق منها بالجانب اإلعالني عن مختلف التظاهرات السياحية 

صـور  التي يقوم بها الديوان ، كالصالون الدولي للسياحة واألسفار والملتقيات السـياحية وي 

  . "جمال بالدي " التلفزيون الجزائري مجموعة من المواقع السياحية تظهر أحيانا بعنوان 

ويعتمد الديوان كذلك على شبكة األنثرنث لتقديم مجموعة من الصور عـن الجزائـر         

 .  www.ont.dz:خاصة للسياح الجانب على موقع الديوان على األنثرنث 

  :قافية اإلحتفاالت والتظاهرات الث -3
ضمن إستراتيجة الديوان الوطني للسياحة الهادفة إلى النهـوض بقطـاع السـياحة            

وتطوير المنتج السياحي ، يحرص الديوان على المشاركة في األعياد والتظاهرات المقامـة  

على التراب الوطني وحتى على المستوى العالمي وأهم التظاهرات لتي أعتد الـديون علـى   

  :حضورها 

 :عياد المحلية األ 1- 3

  .عيد الزربية بغرداية  

  تافيست وهو عيد الربيع بتمنراست  

  .عيد السبيبة بجانت  

  .بتيميمون ) المولد النبوي الشريف ( السبوع  

  عيد المرجان بالقالة  

  .عيد الفرولة بسكيكدة  
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  .عيد الحصان بتيارت  

  .عيد الفخار بمعاقلة  

 .عيد الحلي بتيزي وزو  

 ومنها : ة التظاهرات الثقافي 2- 3

  .مهرجان تيمقاد  

  .مهرجان ليلة البهجة بالجزائر العاصمة  

 .مهرجان مدينة جميلة األثـرية  

   :الرحالت اإلستكشافية  -4
في إطار إبراز المقومات السياحية للجزائر يقوم الديوان الوطني للسـياحية بـرحالت         

فيين وباحثين متخصصـين فـي   إستكشافية على حسابه لفائدة المتعاملين السياحيين من صح

السياحة فضال على الجمعيات السياحية ومختلف الفاعلين  سيما األجانب منهم ، لزيارة أهـم  

  .المواقع السياحية التي ينوي الديوان ترقيتها 

  :الصالونـات واملعارض  -5
ر وهي أهم وسيلة تجعل الديوان الوطني للسياحة يتعامل بطريقة مباشرة مع الجمهـو        

المقصود بالعملية اإلتصالية ، ويقوم في هذا اإلطار الديوان الوطني للسياحة بوضع رزنامـة  

للصالونات الدولية التي يشارك فيها ، ويختار ذلك على أساس أهمية الصالون ومدى فعاليته 

  .في إبراز السوق السياحي الجزائري فضال على الجمهور المستهدف 

ذهنيـة أو  ي الصالونات والمعارض السياحية هو خلق صورة اركة فوالهدف من المش       

، ويقـوم الـديوان    لدى جمهور معين عن الجزائر تجعله يزورهـا  تصحيح صورة خاطئة 

الوطني للسياحة بتسهيل مشاركة مؤسسات سياحية في الصالونات والمعارض الدوليـة مـن   

منتج السياحي الجزائـري   مؤسسات فندقية ووكاالت سياحية تساهم هي األخرى في تسويق ال

الذي ينعقد بالجزائر العـودة القويـة   ، وقد أبرز الصالون الدولي السادس للسياحة واألسفار 

  .للجزائر من خالل عدد الدول المشاركة في الصالونات 
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  :خالصة الفصل الثالث 

أنها  غير لجهودات التي بدلتها الحكومات الجزائرية منذ اإلستقالمعلى الرغم من ال      

ة التنميـة الحقيقـة ألسـباب    حة علـى سـك  لم تتمكن لحد الساعة من وضع قطار السيا

موضوعية أهمها جدول األولويات الذي فرض على الدولـة الجزائريـة مباشـرة بعـد     

 )إلـخ ... إذ لم تكن السياحة أولوية على خالف السكن ، الصحة ، التعلـيم  (  اإلستقالل

ال التام للقطاع السياحي واإلعتماد المفـرط علـى   وأسباب غير موضوعية أهمها اإلهم

  .عائدات المحروقات 

في السنوات األخيرة بدأت الجزائر تعنى بالقطاع السياحي بعدما أصبح اإلقتصـاد        

السياحي يلعب دور مهم في تطوير اإلقتصاد العالمي وبعد الهزات العنيفة التي تعـرض  

ي عرفه قطاع المحروقات في األعـوام األخيـرة    لها اإلقتصاد الوطني جراء التذبذب الذ

من الدخل  % 98على تنويع إقتصادها والتملص من عبارة ) الحكومة ( فضال على بحثها 

الوطني عبارة عن عائدات المحروقات وخلق بديل جديد للمحروقات ، ومن ثم وضـعت  

التـوجيهي   الجزائر إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السياحي أصطلح عليه المخطط

شمل دراسة الوضعية الحالية للقطاع ومعرفة أسباب التخلف  2025للتهيئة السياحية آلفاق 

ووضع اآلليات الالزمة لتطويره ووضع الخطط التسـويقية الكفيلـة بتسـويق المنتـوج     

  .السياحي الجزائري بعد تحديد دقيق لألسواق المستهدفة 

ت المكلفة بالترقية السياحية وتحسـين صـورة   الديوان الوطني للسياحة أحد الهيئا       

الجزائر السياحية على المستوى اإلقليمي والدولي عن طريق وضـع خطـط وبـرامج    

تسويقية وترقوية تمكن من أخذ صحة سوقية مهمة من سوق السياحة العالمي ، وفي هذا 

ف بـالمنتوج  اإلطار يعمل الديوان الوطني للسياحة في حدود اإلمكانيات المتاحة له للتعري

السياحي الجزائري عن طريق مجموعة من التقنيات خاصة المعـارض والمهرجانـات   

  .الدولية واإلقليمية 
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  : ة ـاخلامت

ع دور التسويق في تطوير النشاط السـياحي تبـين لنـا    وبعد أن تطرقنا إلى موض        

م في اه من دور هتلها في سياسة الحكومات لما تلعباألهمية الكبيرة التي أصبحت السياحة تح

ـ   ات التنيمة اإلقتصادية ومن ثم  كان علينا معالجة كل المفاهيم المتعلقة بالسياحة مـن تعريف

  .وأنواع وأهمية ودورها في دفع عجلة التنمية اإلقتصادية 

فالسياحة لم تعد فقط ترحال وتنقل من مكان إلى آخر بل أصبحت إقتصاد قائم بذاتـه          

ني لعديد من الدول ، بـل أن هنـاك دول   همة القطاع السياحي في الدخل الوطمن خالل مسا

أحتلـت السـياحة    1998سياحية فقط ، ففي سـنة  عديدة تعتمد في إقتصادها على الموارد ال

 مليار دوالر أمريكي ، وتتوقـع  532الدولية الصدارة  في النشاط التصديري في العالم بمبلغ 

مليـار   2000حـوالي   2020فاق عالمي للسياحة بحلول عام المنظمة العالمية للسياحة حجم إن

  .اهدة ألخذ نصيبها منه وهو مبلغ كبير جدا تحاول كل الدول ج ، 1 دوالر أمريكي

اإلسراع في أخذ حصة كبيرة من حجم اإلنفاق العالمي يكون مـن خـالل التنميـة             

السياحية وتحسين مستوى الخدمات السياحية التي تطرقنا إلى مفهومها وخصائصها في هـذا  

التـي   البحث ، غير أن ذلك لم تتمكن منه أغلب دول العالم الثالث رغم المقومات السـياحية 

  .تحوز عليها

من أجل ذلك حاولت السلطات الجزائرية منذ اإلستقالل النهوض بالقطـاع السـياحي          

مرورا  2013وصوال إلى مخطط تنمية السياحية في آفاق  1966بداية من ميثاق السياحة لسنة 

ـ     بمخططات التنمية الثالثية والرباعية والخماسية  اتفـي السـتينات والسـبعينات والثمانين

وخوصصة القطاع السياحي في تسعينات القرن الماضي ، غير أن تلك الجهود لـم تحقـق   

ـ  التنمية السياحية المطلوبة ولم تطور النشاط السياحي ري حيث بقي الميزان السياحي الجزائ

تعـرف   أن دول عديـدة وبـنفس اإلمكانيـات    سالبا منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا ، في حين

تطورا ملحوظـا فـي    اتونس والمغرب مثال عرفتف ا ورواجا هائال ، سياحتها تطورا ونمو

               .صعبة كبيرة  عملةيدر عليهما  القطاع السياحي
                                                 

  .المنظمة العالمية للسياحة   -  1
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إن التنمية السياحية المطلوبة لن تتم عن طريق اإلستثمار السـياحي فحسـب مـالم           

لمقومـات السـياحية   هالت واويقية حقيقية تمكن من إبراز المؤيصاحب ذلك إستراتيجية تس

جعل من الميزان السياحي للجزائر التالي تللجزائر وجعلها قبلة للسواح من كل أنحاء العالم وب

موجبا ، فالدول ذات التقاليد السياحية العريقة تعتمد على تقنيات التسويق الذي أقـتحم كـل   

ح التسـويق  أصـب  حية على الخصوص ، أكثر من ذلك فقدالمجاالت بما فيها الخدمية والسيا

  .أساس نجاح كل إستراتيجية تسطر ومنه تبرز أهميته ودوره في تنمية القطاع السياحي 

احي وإن حققت بعض السياسات المتبعة من قبل الدولة الجزائرية لتطوير النشاط السي       

نها لم تتمكن من أخذ حصة سوقية بمستوى المؤهالت السياحية للجزائر على النجاحات غير أ

  :ى سلم السياحة العالمية وذلك راجع لعدة أسباب منها مستو

كون دول الجوار عبارة عن دول سياحية بإمتياز جعـل السـواح يفضـلون تـونس      -

    .إلخ على الجزائر ...  اوالمغرب ، فرنسا ، إسباني

يجعله يتجه إلى الـدول ذات السـمعة   مما  في دهن السائحراسخة  الدول السياحية   -

 .وال يغامر بأمواله سواءا كمستثمر أو كسائح في سوق سياحي جديد السياحية القديمة

السبق الذي تعرفه دول عديدة في عملية التسويق السياحي جعلها تسيطر على السوق  -

 .السياحي المجاور للجزائر 

التطبيق العملي لتنمية القطاع السياحي اإلكتفاء في الجزائر بالخطاب الرسمي غير أن  -

 .ن لم يتحقق لحد اآل

الضعف الذي تعرفه اإلستثمارات السياحية في الجزائر سواءا على مستوى المنشـآت   -

 .إلخ ... الفندقية أو المنشآت الضرورية كالطرق والمطارات والموانئ

ضعف التنسيق بين الفاعلين في القطاع السياحي مـن وزارة السـياحة والوكـاالت     -

 .إلخ ... ة الثقافةالسياحية ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزار

عدم اإلستقرار على مستوى الهيكل التنظيمي لقطاع السياحة فوزارة السياحة لم تستقر  -

لحد الساعة كقطاع مستقل يمكنها من وضع إستراتيجية طويلة األجل للنهوض بالقطاع 

 . السياحي 
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وضع إستراتيجية تسويقية في السنوات الماضية تمكن مـن النهـوض بالقطـاع     معد -

 .احي السي

هذه األسباب وأخرى كثيرة جعلت حصة الجزائر من السياحة العالمية تكاد تكـون            

أن   فيـه  بل وحتى على المستوى األفريقي والمغرب العربي ، في وقت ال جـدال  منعدمة

الجزائر تتوفر على المقومات السياحية التي تجعل منها بلدا سياحيا بإمتيـاز لـو أحسـنت    

  .بشكل علمي مدروس  اتثمارهإستغاللها وإس

في تنمية السياحة وإدراكا منها ألهمية القطاع السياحي لجـأت   الجزائر وسعيا منها         

الذي يحـاول أن  " الديوان الوطني للسياحة " إلى إنشاء هيئة مكلفة بالترقية السياحية وسمتها 

اح معتمدا فـي ذلـك   يسوق صورة سياحية عن الجزائر تمكنها من جلب عدد أكبر من السو

... على مجموعة من التقنيات كاإلشهار السياحي ، العالقات العامة ، الصالونات والمعارض 

خلي والخارجي للسياحة الجزائرية ، وقد سـاهم الـديوان   إلخ ،  وكل ذلك قصد الترويج الدا

فـي  الوطني للسياحية فعال في التعريف والترويج للسياحة الجزائرية من خـالل مشـاركته   

م ـن تلك الجهود تبقى ناقصة والبد أن تدعسياحية على المستوى العالمي غير أالتظاهرات ال

ـ    ـأكثر سيم ة ـا من طرف السلطات العمومية التي يجب أن تضع ثقلهـا فـي دعـم تنمي

  .احة ـالسي

  :االستنتاجات 

  :من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية        

  .متزايدا في اإلقتصاد العالمي تلعب السياحة دورا  -

 .إسهام السياحة في الناتج الداخلي للجزائر مازال دون المستوى المطلوب  -

 .إستراتيجية حقيقية فعالة في المجال السياحي في الجزائر  دال توج -

 .إقتحام التسويق والفلسفة التسويقية لكل الميادين بما فيها القطاع السياحي  -

ا هاما في تنمية القطاع السياحي ، ذلك أنه عـن طريـق   يلعب التسويق السياحي دور -

الخطط التسويقية الفعالة يمكن التأثير في توجه السـياح علـى المسـتوى العـالمي     
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وإبـراز  ,وتوجيههم إلى الجزائر من خالل تحسين صورتها ومنتوجهـا السـياحي ،   

 .مميزاتها اإليجابية 

يق السياحي في الجزائر بصفة جدية إنما يوجد بطريقـة غيـر   ال يوجد إهتمام بالتسو -

مباشرة أو محتشمة فليس هناك إستراتيجية تسـويقية لتسـويق المنتـوج السـياحي     

 .الجزائري معدة من طرف السلطات المركزية أو المحلية 

قصر نظر السلطات والهيئات المسؤولة عن السياحة في الجزائر معتقـدة أن تنميـة    -

ن فقط ببناء الفنادق مخلطة بين مفهومي الفندقة والسياحة ، حيث أنهمـا  السياحة يكو

حقيقة متالزمان غير أن وجود عدد كبير من الفنادق ال يعنـي بالضـرورة سـياحة    

 .مزدهرة 

عدم إستفادة الجزائر من تجارب الدول المجاورة في تسويق منتوجها السـياحي فقـد    -

علت منها سوق جذاب في حين تتـوفر  سوقت تونس سياحة الواحات بطريقة ناجحة ج

 .الجزائر على واحات كبيرة مهملة سياحيا 

إنعدام معاهد متخصصة في الدراسات التسويقية ودراسة السوق السياحي الجزائـري   -

 .بطريقة علمية تمكن من الوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها 

  اإلقتراحات والتوصيـات

انه في فصول البحث وإعتمادا على االسـتنتاجات  سبق تناوله وتبي ما بناءا على        

 سياحة على المستوى العالمي والمشار إليها آنفا وبالنظر إلى الدور الذي أصبحت تلعبه ال

ضعف النشاط السياحي في الجزائر مقارنة باإلمكانيات السياحة المتوفرة بها، وتبعا لمـا  

العديد من الـدول ، وألن الدولـة   يلعبه التسويق السياحي في تطوير النشاط السياحي في 

الجزائرية تسعى جاهدة منذ اإلستقالل إلى تنمية سياحتها وجعلها فـي مسـتوى المكـان    

ومحاولة منا في إقتراح الجيوإستراتيجي الواقعة فيه والمقومات السياحية التي تتوفر عليها 

   :   تالية فإننا نقدم اإلقتراحات والتوصيات الحلول لمشاكل السياحة الجزائرية  

على الدولة الجزائرية أن تضع خطة واضحة في مجال السياحة تستطيع من خاللهـا   -

ا  ويشمل جميع المناطق السياحية ، وقد كان ذلـك  تطوير العرض السياحي كما وكيف
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من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية فاإلستثمارات المبرمجة من خالله مـن  

  . قي للقطاع السياحي شأنها أن تعطي الدفع الحقي

زيادة اإلعتمادات المالية المخصصة للتـرويج والترقيـة السـياحة علـى مسـتوى       -

 .المؤسسات المكلفة بذلك وعلى الخصوص الديوان الوطني للسياحة 

اإلهتمام بالسياحة األكثر رواجا في الجزائر بعد تحديدها بدقة من طرف متخصصين  -

 .في الدراسات السياحية 

ن سياحيين على مستوى السفارات في الخارج مما من شأنه أن يساهم في إنشاء ملحقي -

 .التعريف الجيد بالمنتوج السياحي الجزائري 

ن الجزائر تشترك معهم في عدة عوامـل  ام بإستقطاب السواح العرب خاصة وأاإلهتم -

 .كاللغة والدين وأغلب العادات والتقاليد 

 .العربية التقليدية والسياحة  صناعةالتركيز على ال -

التثقيف الجيد لمختلف الفاعلين في القطاع السياحي قصد تأدية مهامهم على أكمل وجه  -

 .وبطريقة تزيد من تميز المنتوج السياحي الجزائري 

وجوب إحداث التوافق بين التخطيط السياحي والتنمية السـياحية مـع المخططـات     -

 .العمراينة للمدن والمحافظة على المناطق السياحية 

ورة إحداث بنك للمعلومات السياحية يمكن من الجمع الجيد للمعلومات السـياحية  ضر -

 .وحسن إستغاللها ويسمح للباحثين في المجال السياحي اإلطالع الجيد عليها 

الدول الرائدة في المجال السياحي والتعاون معها خصوصا تلك  حاالت وجوب دراسة -

 .ونس ، المغرب ومصرـية كتات السياحـالدول التي تتوفر على نفس المقوم

يجب على الدولة أن تدعم القطاع الخاص المستثمر في المجـال السـياحي وتعطيـه     -

على التخطيط اإلستراتيجي والمراقبة المستمرة للمشاريع  اأهمية أكبر مركزة جهوده

 .اإلستثمارية 

ـ    - ب بالنسبة للديوان الوطني للسياحة فمن الواجب إعادة هيكلة الـديوان بشـكل يناس

 .ويتماشى مع التحول اإلقتصادي للجزائر 
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تزويد الديوان الوطني للسياحة باإلطارات المتخصصة في التسويق السـياحي ممـا    -

 .يعطي له إمكانية التسويق الجيد للسياحة الجزائرية 

 .زيادة الميزانية المخصصة للديوان الوطني للسياحة  -

ي للسياحة وإن كان من الواجـب  عدم حصر عملية الترقية السياحة في الديوان الوطن -

أيضـا   الضـروري مية مكلفة بالترقية السياحية فإنه مـن  اإلبقاء عليه كمؤسسة رس

اإلنفتاح على الحركات الجمعوية والمتعاملين في الميدان السـياحي بمـا فـي ذلـك     

  .المواطنين قصد الترويج الجيد للسياحة 

  آفاق الدراسة 

حاولة منا إلبراز الدور الذي يلعبه التسويق فـي تطـوير   تعتبر هذه الدراسة م              

النشاط السياحي وتبيان أهمية التسويق في تثمين المقومات السياحية للجزائر وإبراز الـدور  

الذي يلعبه الديوان الوطني للسياحة في ذلك ، ويبقى المجال مفتوح لدراسات أخرى تتعلـق  

  :بالسياحة والتسويق السياحي ومنها 

 . مقارنة بين السياحة في الجزائر والمغرب أو تونس أومصردراسة  -

 .دور القطاع الخاص في تنمية السياحة في الجزائر  -

 .إشكالية تسويق المنتج السياحي الجزائري  -

  .2025تقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآلفاق  -

بحث ونرجو أن يساهم هذا العمل نأمل في األخير أننا وفقنا في إنجاز هذا ال                

  .في تنمية السياحة في الجزائر ويساعد المختصين في هذا المجال 

 واهللا ولي التوفيق 
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 ملخص المذكرة 

 

يوم بعـد يوم ، تصبـح السيـاحة الصناعـة األولـى فـي العـالم ، فعدد               

السياح في العالم ما أنفك يزداد بإستمرار ، إحصائيات المنظمة العالمية للسياحـة تبين أن 

ر مليـار دوال 02بحجـم إنفـاق قـدره  1950مليون سائح سنة  25عدد السياح الذي كان 

مليار دوالر ، وتتوقع  1500حوالي مليار سائح عالمي بحجم إنفاق  2010أصبح سنة 

مليار سائح  1.6أكثر من  2020المنظمة العالمية للسياحة أن يكون عدد السواح سنـة 

. مليار دوالر 2000وينفقون أكثر من   

السياحة في دعم  األرقام السابقة وأخرى تبين الدور المهم الذي أصبحت تلعبه            

اإلقتصاد العالمي سيما المساهمة بنسبة هائلة في الناتج الوطني الخام وتوفير اليد العاملة 

وجلب رؤوس األموال األجنبية ، هذه المعطيات جعلت السوق السياحي خصب ومحل 

تنافس شديد من قبل الدول السياحية إلستقطاب عدد أكبر من السياح وبالتالي حصة سوقية 

ة ، وهو ما عجل بظهور مفهوم التسويق السياحي من خالل إعتماد الدول الراغبة في كبير

.إستقطاب السواح على تقنيات التسويق في المجال السياحي للتأثير على رغبات السواح  

الجزائر وإن كانت اإلحصائيات الحالية تبين أن القطاع السياحي بعيد عن             

المؤهالت السياحية ، فإنها على غرار كل العالم تحاول جاهدة المستوى المطلوب مقارنة ب

االستفادة من النمو العالمي للقطاع السياحي من خالل العمل على إبراز المقومات 

والمؤهالت السياحية التي تتميز بها ،  مما يجعلها قطبا سياحيا وبالتالي التنويع في الناتج 

روقات في الوقت الذي يمكن للسياحة أن تكون الوطني الذي يعتمد فقط على مداخيل المح

بديال حقيقيا له ، واإلعتماد على تقنيات التسويق السياحي في إبراز المقومات السياحية 

للجزائر من شأنه أن يلعب الدور الفعال في تطوير النشاط السياحي في الجزائر التي زارها 

1,64بزيادة قدرها  2008سائح سنة  1.772.000 % .2007لسنة  بالنسبة   
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  synthèse  

 

              Jour après jour, pour le tourisme de devenir une industrie d'abord dans 

le monde, le nombre de touristes dans le monde a été en constante 

augmentation, montrent des statistique de l'Organisation mondiale du tourisme 

que le nombre de touristes qui avait 25 millions de touristes en 1950, le volume 

des dépenses de 02 milliards de dollars est l'année 2010, environ un milliard de 

touristes d'une dépense échelle mondiale 1500 milliards de dollars, et attend de 

l'Organisation mondiale du tourisme pour le nombre de touristes d'ici 2020 plus 

de 1,6 milliard de touristes dépensent plus de 2000 milliards de dollars.  

            Les chiffres précédents et l'autre montrant le rôle important qui est 

devenu joué par du tourisme à l'appui de l'économie globale, en particulier la 

contribution des proportions colossales dans le produit national brut et à fournir 

du travail et apporter des capitaux étrangers, ces faits ont rendu le marché du 

tourisme un lieu fertile de la concurrence intense des pays touristique pour attirer 

plus de touristes et donc la part de grand marché, qui a accéléré l'émergence de 

la notion de marketing touristique grâce à l'adoption par les États désireux 

d'attirer des touristes à des techniques de marketing dans le secteur du tourisme 

afin d'influencer la volonté des touristes.  

            Algérie, bien que les statistiques actuelles montrent que le secteur du 

tourisme est loin d'être le niveau souhaité par rapport aux qualifications du 

tourisme, il est comme tout le monde fait de son mieux pour tirer parti de la 

croissance mondiale du secteur du tourisme en travaillant à mettre en évidence 

les ingrédients et le tourisme qualifications qui les caractérisent, ce qui rend le 

tourisme pôles et donc la diversification de la production qui ne dépend que sur 

les revenus du carburant à un moment où le tourisme peut être une réelle 

alternative à lui, et des technologies au marketing du tourisme pour mettre en 

évidence le potentiel touristique des îles serait jouer un rôle actif dans le 

développement de l'activité touristique en Algérie, qui a eu 1.772.000 visiteurs en 

2008, soit une augmentation de 1,64% pour l'année 2007.  

 


