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 :إهـداء
 

 :أهدي مثرة جهدي هذا
 

 .الغاليةأمي  .......إىل فيض احلنان الذي دوما يغمرين       

 .أبي الغالي .....إىل القلب الكبري الذي أعطاين بال حدود            

 .والدي الكرميني حفظهما اهلل 
   

 إىل الصخرة اليت تتحطم عليها كل متاعيب
 .إىل جنيت على األرض ويف السماء 

 .......زوجي
    

 .أوالدي .......إىل النور الذي يضيء وميأل كل حيايت 

 

 .إخوتي وأخواتي .......سندي يف حيايتإىل عوين و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 :شكر وتقدير
 

 .احلمد والشكر هلل تعاىل أوال وآخرا
 

 أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد وإخراج
 .هذا البحث إىل النور سواء من قريب أو من بعيد 

 

 :وأخص بالذكر املشرف
 صالحي صالح: األستاذ الدكتور

شراف على هذا البحث، وعلى كل توجيهاته العلمية على قبوله اإل 
 .واملنهجية ونصائحة القيمة دون كلل أو ملل إلثراء رساليت وتثمينها

 

 كما أتوجه بشكري اجلزيل إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة 
 .على تكرمهم لقراءة ومناقشة هذه الرسالة العلمية 

 

 .....والشكر موصول كذلك
.....من بعدي لكل من تصفح مذكريت 
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لذلك لروح وبرتول القرن الواحد والعشرين، لغذاء كفهي   ،السياحة إحدى ظواهر العصر احلديث تعد
ىل توفري العملة الصعبة، جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية وحتقيق التكامل بني خمتلف إاالهتمام هبا يؤدي فإن 

 .القطاعات االقتصادية األخرى وغريها
سعى معظم الدول بكل إسرتاتيجياهتا جلذب أكرب قدر ممكن من السياح إنطالقا من دراسة توهلذا 

والبحث عن زبائن حمتملني  ،وذلك من أجل حتقيق أعظم إشباع ملختلف الزبائن احلاليني من جهة ،أسواقها السياحية
 .من جهة أخرى، هبدف أن تكون هذه الدول مناطق جذب سياحية عاملية

ة من بني تلك الدول اليت تطمح إىل حتقيق كل ذلك، فإذا إنطلقنا من حتليل السوق واجلزائر واحد
السياحي اجلزائري خالل فرتة زمنية معينة من خالل تقييم العرض والطلب السياحيني ومقارنتهما على أساس التدفق 

 .املسطرة السياحي البشري واملايل فإنه ميكن احلكم على مدى إمكانية حتقيق األهداف والطموحات
واليت هي جزء من املدة  0222فمثال مبالحظة السوق السياحي على أساس التدفق البشري يف سنة 

أكثر من الزمنية املراد دراستها جند أن عدد اخلارجني عرب احلدود اجلزائرية أكرب من عدد الداخلني إليها بفارق يقدر بـ
السياحيني يف اجلزائر ما هو إال مؤشر على عدم توازن السوق هذا التفاوت بني العرض والطلب ، و سائحمثامنائة ألف 

 .السياحي اجلزائري
فدين إىل اجلزائر وعدد اخلارجني احتقيق التوازن ال يعين فقط حتقيق التناغم بني عدد السياح الو لعل و 

وتعزيز هذه  ها،احة فيمنها، بل األمر يتجاوز ذلك إىل إجياد التوازن بني عدد الوافدين وحجم اخلدمات السياحية املت
 .األخرية مبا خيدم السياسة العامة للسياحة يف اجلزائر

جيب دراسة واقعه واإلستناد عليه  ،وحىت يتسىن لنا تفعيل القطاع السياحي اجلزائري مستقبال ،هلذا
ة الرتويج واليت قد تكون من ضمنها إسرتاتيجي ،لتكوين نظرة مستقبلية هادفة تساعد على وضع إسرتاتيجيات فعالة

 .السياحي
 

 :إشكالية البحث -1
ولعل وجود إسرتاتيجيات  إن حتقيق التوازن بني العرض والطلب السياحيني يعترب مطلبا أساسيا وملحا،

املزيد بالتايل علمية مبنية على أسس تسويقية صحيحة هي بداية إلجناح اجلهود الرامية إلجتذاب املزيد من السياح و 
ذلك من خالل الرسائل الرتوجيية اليت هتدف إىل إيصال خصائص املنتوج السياحي وأسعاره إىل ، و املالية من اإليرادات

، مع التحسني املستمر ملستوى اخلدمات السياحية مبا يعزز الصورة الذهنية للمنتوج السياحي ،املستهلكني املستهدفني
بوجود إسرتاتيجية مناسبة خاصة على  ي جمهودات أو أنشطة يف اجملال السياحي أن تنجح إالأي أنه ال ميكن أل

 .املستوى التسويقي بعناصره املختلفة و على رأسها الرتويج
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 :وبناء على ذلك نطرح اإلشكالية التالية
 

 تحسين الطلب السياحي الجزائري تكييف و  إستراتجية الترويج فيما هو دور 
 ؟ 5912 -1002مع مستوى الخدمات السياحية المتاحة خالل الفترة الزمنية 

 

 :التالية سللة الفرعيةوعلى ضوء هذه اإلشكالية نطرح األ
املقصود بالسوق السياحي بوجهيه املتمايزين الطلب السياحي من جهة، والعرض السياحي من جهة أخرى؟ ما  -أ 

 وما املقصود باخلدمات السياحية ؟
 ؟احيعلى الطلب السيها تأثري  ؟ وما هوإسرتاتيجية الرتويج السياحيأمهية هي ما  -ب 
 ؟؟ وما هو واقعه وآفاقه خالل الفرتة الزمنية حمل الدراسةاجلزائري السياحي القطاعما هي أهم خصائص  -ج 
؟ حمل الدراسة الزمنية الفرتة السياحي اجلزائري خالل عرضالسياحي اجلزائري وبني ال طلبالقة بني الهل هناك ع -د 

 ؟لسياحة اجلزائريةامع أهداف  انمتناسبا وهل مه
 ؟ي خالل نفس الفرتة الزمنيةاجلزائر الطلب السياحي تنشيط تطبيق إسرتاتيجية الرتويج السياحي ل يف ميكنك -ه 

 

 :فرضيات البحث -2
 :إن الفرضية العامة التالية ميكن أن جتيب عن اإلشكالية العامة السابقة الذكر

خمتلف يف  اوحتديده التعريف خبصائص املنتوجات السياحيةدورا هاما يف  إسرتاتيجية الرتويجتلعب 
الطلب وبالتايل خلق  توليد الرغبة اإلستهالكية لدى السياح، واليت تؤدي إىل اجلزائراملناطق السياحية مبا فيها 

 .السياحي
 :اإلشكالية ميكن أن تكون كما يلي سللةواإلجابات اإلحتمالية أل

حمل الفرتة  يف ح عرب حدودهااحي بارز، وذلك من خالل حركة السيا سييتميز القطاع السياحي اجلزائري بنشاط  -أ 
وبالتايل فإن إسرتاتيجية الرتويج السياحي تكون يف أضيق  ،نصيب معترب من السوق العاملي يعين أن هلامما  ،الدراسة
 .موجهة فقط للمحافظة على املستهلكني احلالينيقد تكون و  ،احلدود

مبختلف   مستوى السياحة اجلزائريةهناك فجوة يف السوق السياحي اجلزائري تتمثل يف تدين تكونميكن أن  -ب 
 .اجلزائري العرض السياحيمقارنة مع  اجلزائري الطلب السياحي إخنفاض وهذا ما جيسده، اخلدمات السياحية املتاحة

سواء يف الفرتة  ،تنشيط الطلب السياحي عليهايف فتح أسواق جديدة و  إسرتاتيجية الرتويج السياحيقد تساهم  -ج 
 .املتاحةالسياحية مبا يتالءم مع مستوى اخلدمات  وذلك و مستقبالالزمنية حمل الدراسة أ
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 :أهمية البحث -3
البحث يف إبراز الواقع السياحي اجلزائري وذلك بتثمني مميزات املزيج السياحي املتنوع هذا تكمن أمهية 

ي، وذلك حىت ميكن  والذي يشكل العرض السياحي هلا، مع مقارنة هذا األخري بالطلب السياح الذي تزخر به اجلزائر
، مما السياحيةوضع تصور لتنمية وتطوير السياحة اجلزائرية مبين على أساس التحسني املستمر يف مستوى اخلدمات 

زيادة توفري العملة الصعبة و تفعيل النشاط السياحي واالرتقاء به على مستوى املنافسة العاملية وبالتايل إمكانية يعين 
ة املتمثلة يف إسرتاتيجية سرتاتيجي، وهذا بتطبيق أحد البدائل اإلجممل االقتصاد الوطين الدخل الوطين والتأثري على

 .السياحي رتويجال
 

 :ف البحثاهدأ -4
 :هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي

 .اإلحلاح على ضرورة ووجوب النهوض بالقطاع السياحي اجلزائري -أ 
رد السياحية فيها مع احلاجة إىل تنميتها لتحقيق حتديد عوامل اجلذب السياحي للجزائر وربط العالقة بني املوا -ب 

 .األهداف السياحية املختلفة
 .معرفة مدى مالءمة العرض السياحي مع احلركة السياحية يف اجلزائر يف الفرتة الزمنية حمل الدراسة -ج 
 .واملستقبلي إختبار مدى جناعة اإلسرتاتيجية التسويقية عامة والرتوجيية خاصة يف حتسني الواقع السياحي احلايل -د 

 

 :البحث  وضوعمأسباب إختيار   -5
 :تتنوع أسباب إختيارنا هلذا املوضوع بني أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، نذكر منها

 .سواء على املستوى احمللي أو الدويل املسامهة يف ترويج السياحة اجلزائرية -أ 
 .احلياة مجيع جماالتومدى تأثريها على السياحة اجلزائرية تثمني اإلهتمام ب -ب 
 يف تكوين رؤى علمية لتبين أفكار جديدة تساهم يف صناعة القرارات والسياسات العامة سؤولنياملمساندة  -ج 

 .القطاع السياحيإلجناح 
 .املشاركة يف البحوث اليت تسعى إىل إثراء وتفعيل القطاع السياحي يف اجلزائر -د 
 .انب السياحيالتخصص العلمي يف اجملال اإلسرتاتيجي إضافة إىل امليول الشخصي للج -ه 
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 :السابقةوالبحوث  الدراسات   -6
إن موضوع السياحة هو مادة علمية إستهوت العديد من الباحثني، ولعل من بني الدراسات واألحباث 

 :نذكر الرسائل التالية
في دكتوراه ال، أطروحة مقدمة لنيل شهادة أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية، حالة الجزائر -أ
، من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم كواش خالد: الباحثتقديم من  ،قتصاديةعلوم اإلال

 :باللطة مبارك: الدكتور، تحت إشراف 5990/5992خالل السنة الجامعية  الجزائر، جامعة اإلقتصادية
هدها سؤال جوهري، ففي ظل التحوالت اإلقتصادية اليت يشيف ا البحث مشكلة هذمتحورت حيث 

 حبثهلذلك قسم الباحث  ؟ة يف اجلزائريالسياحالعامل بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة ما موقع وأمهية وآفاق التنمية 
كنشاط ، وختصص الفصل الثاين يف السياحة  السائحم السياحة و و مفهتاريخ و تناول يف الفصل األول  ،فصول أربعةإىل 

السياحة يف اجلزائر، وتضمن الفصل  تنظيم وآداء تمقوماثالث إىل ، وتطرق الفصل الإقتصادي أمهيتها ومؤشراهتا
  .السياحة يف اجلزائرفاق ومستقبل الرابع آ

ستعينا مبجموعة مواملنهج اإلستقرائي املنهج الوصفي التحليلي  يف دراسة مشكلته الباحثلذلك إتبع و 
ط اليت قامت هبا وزارة السياحة، كما إستخدم الدراسات والقوانني والقرارات املتصلة بالنشاط السياحي وكذلك اخلط

  .األسلوب اإلحصائي للتحليل مستعينا بالبيانات اليت مت جتميعها
النتائج احملققة يف اجلزائر ال تعكس كان أمهها أن   هيف خامتة حبث اتنتاجإستوتوصل الباحث إىل عدة 

باألمهية اليت جتعل منه قطاع  طاع السياحي يف اجلزائرالقحجم املوارد واملغريات السياحية اليت تتوفر عليها، فلم حيض 
واإلجتماعية، على الرغم من املميزات الطبيعية واجلغرافية والثقافية والتارخيية للجزائر اليت التنمية اإلقتصادية يساهم يف 

زء من مواردها بوسعها تلبية متطلبات السياحة، وذلك من خالل ضعف طاقات اإليواء السياحي، إستغالل اجلزائر جل
السياحية، متركز طاقات اإليواء السياحي يف املدن الكربى مما يعرقل بروز الدور احلقيقي للساحة يف إزالة الفوارق بني 

 .املناطق وتنميتها
إعداد دكتوراه دولة، من في الجزائر، أطروحة إشكالية تسويق المنتج السياحي ة و يحاإلستثمارات السيا -ب

: التخصص، من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم اإلقتصادية، عقلينبديعة بو : ةالباحث
 :بوكبوس سعدون/ ، تحت إشراف األستاذ د5992/5990جامعة الجزائر، خالل السنة الجامعية تخطيط، 

 استطاعت هل :التايل اجلوهري السؤال يف املتمثلة اإلشكالية حتليل هبدف كان هاموضوع نأإذ 
 السياحي؟ الطلب و العرض يف املتمثل السياحي لتسويقا  متطلبات تليب أن اجلزائر يف السياحية تثماراتاالس

الباحث دراسته يف  مت تقسيمه إىل مخسة فصول، إستهلحث هلذا البالرئيسية  اإلشكالية هذه على وبناء  
هبا، أما الفصل  املرتبطة واملفاهيم بالسياحة اخلاصة النظرية التعاريف يشمل حيث للسياحة، الفصل األول مبدخل

، السياحي والطلب العرض على الرتكيز مع السياحي بالتسويق وعالقتها السياحية االستثمارات بدراسة فتعلق الثاين
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الفصل أما التنمية،  مراحل خمتلف عرب اجلزائر يف السياحية االستثمارات تطور دراسة الفصل الثالث يفختصص نما يب
يف الفصل اخلامس أخريا إهتمت الباحثة عناصرمها، و  خمتلف حسب السياحي والطلب العرض حتليل يهف تمف الرابع

 .اجلزائري  السياحي املنتج تطوير وآفاق املستدامة السياحية التنمية برنامج بتحليل
 يف السياحة واقع تشخيص بغية والتارخيي، التحليلي الوصفي املنهجدراستها  يف ةالباحث ستخدمتهلذا إ

 .  السياحي املنتج تسويق يف السياحية االستثمارات مسامهة خالل من اجلزائر
 وتلك العمومية، السلطات قبل من املتبعة السياساتمن  رغموكان من أبرز نتائج البحث أنه بال

 نظرا االستقالل منذ كبريا ركود ا عرف األخري هذا أن إال ،السياحي القطاع شهدها اليت االقتصادية اإلصالحات
 السلطات اعتماد ذلك على زيادة السياحية، السياسات تطبيق أو التنموية املخططات حتقيق يف والتهاون مهاللإل

 غرار على التنموي دوره السياحي للنشاط اجلزائر تعط ومل،  95%بنسبة احملروقات قطاع مداخيل على العمومية
 و استقرار عدم، كما التنموية لسياساهتا دعما السياحية دماهتاخ لتسويق كبري ا اهتماما أولت اليت اجملاورة البلدان
 كبري تأخر تسجيل إىل السياحي بالقطاع أدى املتعاقبة، السياحية التنموية السياسات يف املسطرة األهداف تناقض
 .األخرى بالقطاعات مقارنة

لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، أطروحة مقدمة 1092/5995السياحة والفندقة في الجزائر دراسة قياسية  - ج
محمود فوزي شعوبي، من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم اإلقتصادية، : إعداد الباحث

 :قادة أقاسم/ ، تحت إشراف األستاذ د5990/5999جامعة الجزائر، خالل السنة الجامعية 
لسياحة والفندقة يف اجلزائر وكيفية تشخيصه لية هذه الدراسة يف كيفية تقييم آداء قطاع ااإذ متثلت إشك

الباحث دراسته يف  ابتدأادي واإلحصاء وكذا حول آفاق هذا القطاع، حيث صالقياس اإلقت أدواتمبجموعة من 
الفصل األول بالسياحة والفندقة وأمهتها يف النشاط اإلقتصادي، أما يف الفصل الثاين فقام بتقدير دوال العرض 

التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج  الباحث فيه نما الفصل الثالث فتناوليسياحي يف اجلزائر، بالسياحي والطلب ال
العمومية اجلزائرية، وتطرق  املؤسسات الفندقية العمومبة، وكان الفصل الرابع حول تقدير دوال متييز املؤسسات الفندقية

 .االستغاللحساب اإلنتاج وحساب إىل قطاع الفنادق يف اجلزائر من منظور  واألخرييف الفصل اخلامس 
القياس اإلقتصادي  أدواتهلذا إتبع الباحث املنهج اإلستقرائي كما إستخدم بعض األساليب الكمية يف 

والتحليل العاملي والتحليل املايل لتجنب بعض القصور الناتج عن إستخدام أداة لوحدها، وذلك حىت تؤدي أساليب 
أن السياحة تعد نشاطا إقتصاديا هاما كغريها من النشاطات اإلقتصادية  التحليل دورها، كما إستخلص الباحث

 . األخرى وذلك ملا حتققه من آثار إجيابية على الرفاهية اإلقتصادية
، في العلوم اإلقتصادية العلوم ، أطروحة دكتوراهإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقية في الجزائر -د

، من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، بن أحمد عيشاوي: اد الباحثعدإمن إدارة اعمال، : تخصص
 :الدكتور بختي إبراهيم ، تحت إشراف األستاذ5999/5990خالل السنة الجامعية  جزائر،جامعة ال
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 خمتلف تطمح إسرتاتيجيا مدخال الشاملة اجلودة إدارة كانت إذا: إذ صاغ إشكالية حبثه وفق مايلي
 ظل يف والتطور واالستمرار البقاء من متكّنها اليت التنافسية، امليزة وحتسني متالكإ دفبه حتقيقه إىل املؤسسات

 اجلزائر؟ يف الفندقية املؤسسة مستوى على تطبيقه ميكن فكيف والعاملي، احمللي لالقتصاد الراهنة البيلية املتغريات
 شروط؟ أية حتت وحتديدا

 املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مفهوم تطبيق كيفية اليةإشك ومعاجلة بتحليل القيام إطار يفو 
 حثابال استخدم وقد ،وامليداين النظري املوضوع جبانيب يتعلق والذي لذلك الالزمة الشروط وحتديد اجلزائرية الفندقية

 لشاملةا اجلودة إدارةب املتعلقة واألحباث الدراسات مضامني على لالستدالل وذلك التحليلي الوصفي املنهج
 .الفندقية والدراسات

 عينة الفندقية للمؤسسات احلالة دراسة منهج إستخدم  البحث هذا أسس واستنباط حتليل بغرضو 
 أهم على والوقوف الشاملة اجلودة إدارة مفهوم بتطبيق اجليد للتّكفل جاهزيتها مدى على التعرف دفبه البحث
 من النوع هذا يف املفهوم هذا لتطبيق املناسبة املنهجية يدحتد إىلسعيا  ذلك، حتقيق دون حتول اليت العراقيل

 جلمع أساسيتني كأداتني واالستقصاء الشخصية املقابالت أسلوبعلى  اإلطار هذا يف اعتمد وقد ،املؤسسات
 .امليدانية املعلومات

 ليلاألول بتح الفصل خالل منالباحث  ماق  الفرضيات صحة واختبار املطروحة اإلشكالية ملعاجلةو 
 املفاهيمي اإلطار الثاين إىل الفصل ضمن تطرق، و اجلودة إدارة مفهوم عليها يرتكز اليت والتطبيقية النظرية األسس

 املؤسسات هذه إكساب إىل املؤدي الشاملة اجلودة إدارة ملدخل االسرتاتيجي الدور أمهية وإبراز الفندقية للمؤسسات
 يف الفندقية املؤسسات جاهزية مدى على الضوء تسليط الثالث مت الفصل خالل ومن، العوملة ظل يف التنافسية امليزة

 التطبيق إىل املؤدية املناسبة املنهجية عناصر الرابع الفصل ضمن تناول، وقد الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق اجلزائر
 خلالصات استنتاجا اهذ وكان الدراسة حمل الفندقية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم والناجح الصحيح
 هذا بتحقيق الالزم التّكفل إجناح دون حتول اليت العراقيل تلك كل ثقل مركز أن األخري يف بّينت اليت السابقة الفصول
 .مؤسسات يف املسعى

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم حالة: األهمية اإلقتصادية لتنمية السياحة المستدامة -ه
، من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم عامر عيساني: عداد الباحثإمن  عبة تسيير المؤسسات،التسيير، ش

، تحت إشراف 5990/5919، جامعة الحاج لخضر بباتنة خالل السنة الجامعية التسييرالتسيير، قسم علوم 
 :علي رحال/األستاذ د

يف  وأمهيتها اإلقتصادية دامةتتمحور حول التنمية السياحية املستة هذه الدراسة اليشكإحيث كانت 
 .تونسها بالتنمية السياحية يف كل من مصر و اجلزائر ومقارنت
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أعطى اخللفية النظرية عن السياحة وآثارها املختلفة يف  :فصول مخسةإىل  حبثهلذلك قسم الباحث 
وتطرق  السياحة الدولية، تناول التنمية السياحية املستدامة وتطور حركةالفصل الثاين من البحث، بينما األول  الفصل

التنمية وتضمن الفصل الرابع  واقع إسرتاتيجية التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر، الفصل الثالثالباحث يف 
دراسة تقييمية للتجارب السياحية يف ، وتناول الفصل اخلامس واألخري اقع وآفاقوتونس و مصر  السياحية املستدامة يف
 .اجلزائر، مصر وتونس

 بعض إىل جتارب مع اإلشارة اجلزائر، يف املستدامة السياحية التنمية ألمهية تأكيدا الدراسة هذه جاءت و 
 وإدراك معرفة الضروري من لذا اجلزائر، مع السياحية اجلغرايف، قدراهتا موقعها حبكم منافسة وجهات متثل اليت البلدان

 .منها االستفادة وإمكانية البلدان تلك اختارهتا اليت
جتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة إلاآلداء واألثر اإلقتصادي وا -و

صليحة عشي، من كلية العلوم اإلقتصادية والتجارة : عداد الباحثةإمن / دكتوراه علوم في العلوم اإلقتصادية
، 5919/5911خالل السنة الجامعية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة الحاج لخضر بباتنة 

 :صالح فالحي/تحت إشراف األستاذ د
حيث كانت مشكلة هذه الدراسة يف إبراز واقع قطاع السياحة يف اجلزائر ومقارنته بنظريه يف تونس 

ه واملغرب من خالل الوقوف على اآلثار اليت أفرزها آداء قطاع السياحة على اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية يف هذ
إىل ستة فصول تناولت يف الفصل األول مقاربات مفاهيمية حول السياحة  حبثهاالدول، لذلك قسمت الباحثة 

واحلضارية يف اجلزائر وتونس  والتارخييةوأنواعها وأسسها، وختصص الفصل الثاين يف املقومات السياحية الطبيعية 
جلزائر وتونس واملغرب، وتضمن الفصل الرابع آثار واملغرب، وتطرق الفصل الثالث إىل أهم مؤشرات السياحة يف ا

السياحة يف اجلزائر وتونس واملغرب، وتناول الفصل اخلامس السياحة املستدامة واملشكالت املعاصرة، وعاجل الفصل 
 .السادس واألخري العوملة وتوسع نطاق السياحة

جل الوقوف على الواقع أ الباحثة املنهج الوصفي التحليلي املقارن من استخدمتويف هذا الصدد 
 . اإللكرتونية املواقعجبملة من املراجع وكذا  االستعانةيف كل من اجلزائر وتونس واملغرب مع  السياحي

وتوصلت الباحثة يف خامتة البحث إىل عدة نتائج كان أمهها أن ضعف القطاع السياحي يف اإلقتصاد 
نمية اإلقتصادية وإعتباره غري ذي أمهية مقارنة بالقطاعات األخرى اجلزائري يعود أساسا إىل إمهاله يف خمتلف برامج الت

يف اإلقتصاد خاصة يف ظل عدم اإلستقرار السياسي واألمين الذي عاشته اجلزائر مع غياب سياسة تسويقية فعالة 
باإلجيايب  للمنتوج السياحي يف اجلزائر، وخيتلف هذا الوضع يف كل من تونس واملغرب إذ يوصف آداء القطاع السياحي

 .وذلك من خالل النتائج اليت مت حتقيقها على مستوى هذا القطاع
، بناء إقتصاد سياحي منافس من أجل تحقيق تنمية إقتصادية شاملةة في يلسياحدور تسويق الخدمات ا -ز

شويكات : عداد الباحثإمن ، دكتوراه في العلوم اإلقتصاديةالنيل شهادة ضمن متطلبات أطروحة مقدمة 
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 ،0جزائر ية، جامعة القتصادة وعلوم التسيير، قسم العلوم اإليالتجار العلوم ، من كلية العلوم اإلقتصادية و دمحم
 :رجراج محمد /، تحت إشراف األستاذ5919/5911خالل السنة الجامعية 

ما أمهية تسويق اخلدمات السياحية يف ظل املعطيات : حبثه يف اإلشكال التايلمشكلة إذ تبلورت معامل 
 الراهنة لإلقتصاد اجلزائري؟ وماهي إنعكاساهتا على التنمية اإلقتصادية من أجل بناء إقتصاد سياحي منافس؟

حول الفصل األول كان  ،إىل ستة فصول أطروحتهقسم الباحث ولتسهيل اإلجابة على هذه اإلشكالية 
تطرق بينما  كقاطرة للتنمية اإلقتصادية، حيةفتناول التنمية السيا فصل الثايني، أما الالسياحماهية وتطور التسويق 
تضمن  الفصل الرابعيف حني أن ة، دياقتصاإلوجماالت تسويق اخلدمات السياحية يف التنمية  يةالفصل الثالث إىل أمه

اإلسرتاتيجيات التسويقية وتناول الفصل اخلامس ي، اجلزائر  يالسياحتطور السياحة العربية وامليزة التنافسية للقطاع 
 .حتليل واقع الدراسة السياحيةالفصل السادس واألخري  تضمن، و يالسياحقة يف القطاع املطب

الذي مسح له بإستعراض مكانة النشاط املنهج الوصفي التحليلي يف دراسته على  الباحثإعتمد و 
ريف اليت تناولت ي، كما إعتمد على املنهج اإلستقرائي عند حماولته تقدمي التعااجلزائر النشاط اإلقتصادي يف  السياحي

مفهوم النشاط السياحي، لذلك إستخدم عدة أدوات من بينها اإلحصاءات املتعلقة بواقع النشاط السياحي، القوانني 
والتشريعات املتعلقة باجملال اإلقتصادي والتنظيمي اليت متس القطاع السياحي للوقوف على حقيقة التوجهات إجتاه 

  .هذا القطاع
أن التسويق يعمل على حتويل  من بينهاإىل عدة نتائج كان العامة  هة حبثوتوصل الباحث يف خامت

املشروعات واألعمال ليصبح أكثر قدرة على إكتشاف وتلبية إحتياجات الفرد وتطلعاته من خالل حتسني وجودة ما 
اع معني إىل تقدمه املؤسسات السياحية من منتجات فضال عن التجديد والتطوير والتحول واإلنتقال من مستوى إشب

مستوى إشباع أفضل، السياحة هي اجملال ملتجدد األكثر حيوية الذي ميكن أن يصبح املصدر األول للدخل يف الدول 
النامية ولكن رغم اإلمكانيات السياحية املتوفرة مبعظم هذه الدول إال أهنا مازالت حباجة لبذل املزيد من اجلهد على 

 .ول دون تطورهاصعيد تنميتها وإزالة القيود اليت حت
أما البحث احلايل فهو خمتلف عن هذه الدراسات السابقة، لكونه يتبىن الفكر اإلسرتاتيجي يف البحث عن احللول 

، وإختيار تفعيل إسرتاتيجية الرتويج السياحي مبا يتالءم مع مستوى  SWOTاملمكنة اليت يتمخض عنها حتليل 
 .أخرى ياحي اجلزائري من جهةالعرض السو الطلب السياحي اجلزائري من جهة، 

 :بحثال  أدواتمنهجية و  -7
إتباع املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل السوق السياحي اجلزائري من حيث يف هذا البحث تم سي

، وذلك من خالل مجع خمتلف البيانات واملعلومات التدفق السياحي البشري واملايل يف الفرتة الزمنية حمل الدراسة
وذلك لتحليل العالقة بني العرض السياحي والطلب السياحي وحتديد الفجوة بينهما يف البحث،  املرتبطة مبوضوع

 .الزمنية للوصول إىل نتائج ميكن تعميمها اجلزائر مث املقارنة بينهما يف نفس الفرتة
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 يةكما سنستعمل املنهج االستنباطي الستنتاج كيفية تطبيق اإلسرتاتيجية الرتوجيية لسد الفجوة السياح
 .يف السوق السياحي اجلزائري

خمتلف املراجع العلمية من كتب وجمالت ومقاالت يف خمتلف  أما أهم أدوات البحث فتتمثل يف
ستعانة بالتقارير امللتقيات، وكذا مراجع ومواقع إلكرتونية وهذا يف اجلانب النظري، أما يف اجلانب التطبيقي فسيتم اإل

، حيث سيتم حتليل لقطاع السياحي يف اجلزائرلالصادرة عن اجلهات الرمسية واملنشورات والوثائق واإلحصائيات 
وفقا ألسس السالسل الزمنية،  والنماذج اإلحصائية، وذلك البسيطةالرياضية البيانات عن طريق بعض الدوال 

تحليل يف من أجل تعميق ال (SPSS)باإلضافة إىل إستعمال نتائج برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 .اجلانب السياحي

 

 :هيكل البحث -8
حىت حتقق هذه الدراسة أهدافها، وحىت جنيب على إشكالية البحث وتساؤالهتا من جهة، وإختبار 
فرضياهتا من جهة أخرى، فسيتم إستهالل حبثنا مبقدمة عامة، وسيختتم خبامتة متضمنة ألهم النتائج املتوصل إليها من 

ملقرتحات، مع اإلشارة إىل بعض اجلوانب اهلامة واليت ميكن إعتبارها كآفاق لبحثنا خالل هذا البحث، وكذا بعض ا
 .هذا

 :، وهي مهيكلة كما يلية فصول أساسيةتقسيمه إىل مخس تمأما صلب املوضوع ف
، حيث سنوضح خمتلف تعاريف يالسياح اإلقتصاد فيات أساسيإىل  الفصل األولسيتم التطرق يف  -أ 

ا التارخيية، باإلضافة إىل األنواع املختلفة للسياحة من حيث العديد من وجهات النظر،  السياحة، خصائصها ونشأهت
كما سيتم إبراز السوق السياحي بوجهيه الطلب السياحي من جهة والعرض السياحي من جهة أخرى، إضافة إىل 

 .يالسياح ات اإلقتصادأساسيالتطرق إىل اخلدمات السياحية واليت تعد من 
، وتضمن املفاهيم السياحي للمفاهيم األساسية في إستراتيجية الترويجفخصصناه  ثانيالفصل الأما  -ب 

األساسية املتعلقة باإلسرتاتيجية من حيث مفهومها، أهدافها، مستوياهتا، ومراحل إعدادها، كما تضمن هذا الفصل 
اته، وأخريا يف الفصل الثاين تطرقنا املفاهيم األساسية املتعلقة بالرتويج من حيث مفهومه، أمهيته، عناصره، إسرتاتيجي

إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بإسرتاجتية الرتويج السياحي من حيث مفهومها، أهدافها، عناصر املزيج الرتوجيي 
 .السياحي، مع إبراز شروط جناح هذه اإلسرتاتيجية

مدخل للتعريف بالقطاع كهو يعترب ففهو بداية اجلانب التطبيقي من هذا البحث،  الفصل الثالثبينما  -ج 
من خالل التعريف بالسياحة اجلزائرية، خصائصها وتطورها التارخيي، مع إبراز أنواعها املختلفة  ،السياحي الجزائري

اليت تعترب ذات أمهية كبرية من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية وغريها، كما يتضمن البحث آفاق القطاع السياحي يف 
 .اجلزائر



عامةمقدمة    

 

 

وذلك بوجهيه املتمثلني يف ، السوق السياحي الجزائري وتقييم لتحليلسنتعرض فيه  فصل الرابعالحني أن يف  -د 
السوق السياحي والوقوف على أهم  تقييمالعرض السياحي من جهة، والطلب السياحي من جهة أخرى، كما سيتم 

 .نقاط قوته وضعفه، وفرصه وهتديداته
الطلب  لتنشيط السياحي طبيق إستراتيجية الترويجكيفية ت سنتعرف على الفصل الخامسوأخريا ويف  -ه 

، من خالل إبراز واقع الطلب السياحي اجلزائري من خالل إبراز أمهيته يف اجلزاائر واملراخل اليت مير الجزائري يالسياح
لرتويج مع التطرق إلبرز اإلسرتاتيجيات اليت السياحية املتاحة لتنشيطه، مع الرتكيز على إسرتاجتية ا هبا وحتليله،

   .السياحي يف اجلزائر



 

 

 
 
 

 

 الفصل األول:
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: 
 

تتصدر السياحة إهتمام معظم دول العامل، وذلك بقطاعيها العام واخلاص، ملا هلا من دور هام يف 
إقتصاديات هذه الدول، وتربز أمهيتها أساسا من كوهنا ظاهرة متعددة اجلوانب تستثمر املظاهر الطبيعية للدول، 

 .إلجتماعية لشعوهباوتستفيد من املالمح الثقافية وا
التعرف وذلك من خالل عليها، سيتم التعرف ات عديدة، أساسي يالسياح قتصادوهلذا فإن لإل

نشأة السياحة ل، دون أن ننسى التطرق اهلامة بعض املصطلحات السياحيةو فهوم السياحة وخصائصها، على م
 .وتطورها التارخيي

سياحة ختتلف أنواعها من حيث زوايا النظر إليها، ونظرا لتعدد اجلوانب السياحية وركائزها، فإن ال
الثقايف، حسب جنسية السياح وأهدافهم، حسب الطابع والشكل التنظيمي ، من حيث التصنيف اجلغرايفسواء 

 . لتصنيف السياحة للسياحة وغريها من املعايري األخرى
نا حسب املناطق إن خمتلف األصناف السياحية تشكل يف جمملها عرضا سياحيا متنوعا ومتباي

سباب ومن ضمنها اخلدمات أالسياحية، واليت ختتلف كذلك من حيث الطلب السياحي عليها وذلك يرجع لعدة 
  .السياحية

 : لذلك فإن الفصل األول من هذه الدراسة سيتضمن املباحث التالية
 

  مدخل للتعريف بالسياحة وخصائصها ونشأتها :المبحث األول  . 
 

  نواع السياحةأ  :المبحث الثاني. 
 

  السوق السياحي والخدمات السياحية  :المبحث الثالث. 
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 : المبحث األول
  مدخل للتعريف بالسياحة وخصائصها ونشأتها

 
تعد السياحة من املواضيع اجلديرة بالبحث والدراسة، حيث إعتمدت عليها العديد من الدول 

 .للدخل الوطين كمصدر هام  هاوجنحت يف زيادة مواردها، خاصة باعتبار 
والسياحة توصف بأهنا الصناعة األسرع منوا يف إقتصاديات الدول، فلم تعد مفاهيمها بسيطة تقتصر 
على جمرد إنتقال األفراد إلشباع رغبات معينة، بل تطورت مفاهيمها وأهدافها لتشكل ظاهرة إنسانية ختضع 

حة حاليا صناعة قائمة بذاهتا تبحث بدورها عن للعديد من املتغريات اإلقتصادية واإلجتماعية، وأصبحت السيا
 . البقاء، النمو واإلستمرارية

سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفاهيم السياحة وخصائصها، ونشأهتا التارخيية وأمهيتها، وعناصر 
 .يالسياحاملفاهيم األساسية يف اإلقتصاد أخرى ضرورية لإلملام ب

 
 

 السياحة تعريف :المطلب األول.  
 

 خصائص السياحة :ب الثانيالمطل. 
 

 نشأة السياحة وتطورها التاريخي :المطلب الثالث. 
 

 بعض المصطلحات السياحية :المطلب الرابع. 
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 :السياحة  تعريف: المطلب األول
أدت إىل وجود  اتإن تعدد الظروف اليت سامهت يف إختالف وظائف السياحة يف حياة اجملتمع

 .اعدة مفاهيم وتعاريف هل
 ،من جهة يقودنا إىل التعريف بأصل الكلمة اللغوي واإلصطالحي السياحة التطرق ملفهوم أنذ إ

 .من جهة أخرى لتطرق خلصائصها اليت متيزها عن بقية املفاهيماإىل ذا وك
 :للسياحة  اللغوي  لتعريفا: أوال

م ، ففي عا"Torno"املشتقة من الكلمة الالتينية "  Tour "يعود مفهوم السياحة لكلمة 
الرتحال أو اإلنتقال أو ليدل على السفر أو التجوال "   Tourism"وألول مرة، مت إستخدام املفهوم م 3461

 .1يتضمن هذا املفهوم كل املهن اليت تشبع احلاجات املختلفة للمسافرينحيث من مكان آلخر، 
 :وهناك العديد من املفاهيم اللغوية للسياحة نذكر من أمهها

 رحبية نشاطاتأي فيه البحث عن العمل أو  يتمإذا كان مؤقتا وغري إجباري حبيث ال  يعترب السفر سياحة -1
 .2أخرى

السياحة أو احلركة والتنقل غريزة إنسانية إجتماعية كغريزة املعرفة والدفاع عن النفس، فهي إحدى الطبائع  -5
 .3عودة مرة أخرى إىل نفس املكاننتقال من املكان األصلي والرحيل والتجوال والإلمتثل ا، والسياحة لغة البشرية

عبارة عن عملية سفر قصد الرتفيه عن  هي "Larousse"كما جند أن السياحة حسب قاموس الروس  -0
النفس، فهي جمموعة من اإلجراءات التقنية، املالية والثقافية املتاحة يف كل دولة أو يف كل منطقة واملعرب عنها بعدد 

 .4السياح
م، 3022 أن مصطلح سائح  قد إستخدم ألول مرة يف اللغة اإلجنليزية عام إىل" Oxford"وأشار قاموس  -2

 .5م3033وأن مصطلح السياحة قد إستخدم فعليا عام 
م، 3134قد أوضح أن مصطلح سائح قد عرف يف اللغة الفرنسية عام " Robert"بينما قاموس روبارت  -2

تقاق مصطلحي السائح والسياحة من م، حيث أشار هذا القاموس إلش3163بينما عرف مصطلح سياحة عام 
 .6اللغة اإلجنليزية

                                           
1

 .81.، ص0222، دار وائل للنشر، األردن، صناعة السياحة في األردن: خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب  -
2

 .81.، صالمرجع نفسه  -
3
 .88.، ص8811، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ية للتخطيط السياحي في مصر والدول العربيةرؤية عصر: حسين كفافي -

-
4

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، مبادئ السفر والسياحة: مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ 

  71.، ص0228

-
5

 . 071.، ص8881، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، رؤية عصرية للترويح وأوقات الفراغ: حميكمال درويش ومحمد الحما 

-
6

 . 071، المرجع نفسه 
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ساح يف "كان معروفا يف اللغة العربية كذلك، حيث جند أنه يعين التجوال، وعبارة " السياحة"كما أن لفظ  -0
 .1تعين ذهب وسار على وجه األرض" األرض

ِسيُحوْا ِفي ف  ﴿ :2وقد ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع، ففي قوله تعاىل
اِفرِين   ُر ُمْعِجِزي الّلِه و أ نَّ الّله  ُمْخِزي اْلك  ن و مبعىن سريوا أيها املشرك، ﴾األ ْرِض أ ْربـ ع ة  أ ْشُهٍر و اْعل ُموْا أ نَُّكْم غ يـْ

اِمُدون   التَّائُِبون  اْلع اِبُدون  ﴿: 3سري السائحني آمنني ملدة أربعة أشهر ال يتعرض لكم خالهلا أحد، وقوله تعاىل اْلح 
ِر و اْلح اِفظُون  ِلُحُدوِد ال ّلِه و ب شِِّر السَّاِئُحون  الرَّاِكُعون  السَّاِجدون  اآلِمُرون  بِاْلم ْعُروِف و النَّاُهون  ع ِن اْلُمنك 

 .﴾اْلُمْؤِمِنين  
يف  صلى اهلل عليه وسلم لقول رسول اهلل ،هم الصائمونيف اآليات السابقة  نيالسائحاملقصود بو 

مسلمات مؤمنات قانتات ﴿: 4﴾، وهي بنفس املعىن يف قوله تعاىلسياحة أمتي الصوم﴿ :احلديث الشريف
 .﴾تائبات عابدات سائحات

ومن أهم فوائدها التعرف على آيات  ،فالسياحة يف املفهوم اإلسالمي إقرتنت بطلب العلم واملعرفة
، وتقاليدهم ويف أفكارهم وثقافتهم ويف سلوكياهتم وهواياهتماخلالق يف أجناس خلقه وألواهنم وألسنتهم ويف عاداهتم 

فرائض اإلسالم حج البيت ملن  إضافة إىل ذلك فإن من، 5وهذا مما يزيدهم إميانا بعظمته وإقباال على طاعته
 .6إستطاع إليه سبيال، وهذا ما يدخل ضمن السياحة الدينية

 :التعريف اإلصطالحي للسياحة: ثانيا
م السياحة بشكل واضح وحمدد إال يف العصر احلديث، حيث جرت عدة حماوالت مل يتبلور مفهو 

إلعطاء تعريف موحد وشامل للسياحة، فهي مفهوم متعدد اجلوانب من الناحية اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية 
 .والدولية

  :السياحة حسب أهم الباحثينتعريف   -1
وغذاء الروح وبرتول القرن احلادي والعشرين، ومن  يطلق عليها إصطالحا بأهنا صناعة القرن العشرين

 :أبرز التعاريف

                                           
1

 . 12.، ص 0220، مكتبة مدبولي، دون ذكر مكان النشر، "مدخل إقتصادي متكامل"التسويق السياحي : محسن أحمد الخضيري -
2

 (.0)ية رقم اآل سورة التوبة،  -
3

 (880)رقم اآلية  ،السورة نفس  -
4
 (.5)سورة التحريم، اآلية رقم   -

5
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اآلداء واألثر اإلقتصادي واإلجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب: صليحة عشي -

رية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية د صالح فالحي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجا.العلوم اإلقتصادية،تحت إشراف أ

 .80.، ص0282/0288
6

 .00-08. ص -، ص8881، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صناعة السياحة:  ماهر عبد العزيز توفيق -
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إنتقال األفراد خارج احلدود هي عبارة عن مجيع أشكال السفر واإلقامة للسكان غري احملليني، و  السياحة هي -أ
ون السياسية للدولة اليت يعيشون فيها مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة وتقل عن عام واحد، على أن ال يك

 .1(ترانزيت)اهلدف من وراء ذلك اإلقامة الدائمة أو العمل أو الدراسة أو جمرد عبور الدولة األخرى 
إستخدام حمدد لوقت الفراغ ولكل أشكال اإلستجمام، وأهنا تشمل معظم أشكال  عنالسياحة تعرب  -ب

 .2السفر
تبة عليها والناجتة عن إبتعاد الفرد السائح جمموعة التنقالت البشرية وأوجه النشاط املرت  هوالسياحة باملقصود  -ج

  .3عن موطنه لتحقيق رغبته الكامنة
ما هي إال حركة مؤقتة للسكان أو للناس إىل مناطق معينة خارج مناطق سكناهم وإقامتهم الدائمة،  السياحة -د

التسهيالت اليت مت وتشمل السياحة مجيع النشاطات اليت متارس يف املناطق املستهدفة وكذلك مجيع اخلدمات و 
توفريها ملمارسة هذه لنشاطات، والسياحة هبذا املفهوم نوع من أنواع السفر الذي خيتلف عن رحلة العمل اليومية 

 .4أو اهلجرة أو التسوق أو اإلقامة الدائمة
أشكال  لسياحة أشكال السفر املرتبطة باملهنة والعالج والسياحة املهنية وسياحة النقاهة، وكذلك كلاتشمل  -ه

 .السفر احلر الذي يهدف إىل اإلستجمام والرتفيه باملفهوم العام
، على أهنا جمموعة من العالقات املتبادلة اليت تنشأ بني الشخص الذي يتواجد م3311السياحة عام  تعرف -و

نامجة بصفة مؤقتة يف مكان ما، وبني األشخاص الذين يقيمون يف هذا املكان، وهذه العالقات واخلدمات تكون 
 .5عن التغيري املؤقت واإلرادي ملكان اإلقامة دون أن يكون الباعث على ذلك أسباب العمل أو املهنة

جمموعة عالقات وظواهر ناجتة عن السفر وإقامة األفراد حبيث أن مكان اإلقامة ليس رئيسيا السياحة تعترب  -ز
 .6وليس دائما وليس مكان عمل

ستمتاع بوقت الفراغ واإلجازة أو أغراض أخرى إللة واحدة على األقل من أجل اوهي عبارة عن الزيارة ملدة لي -ح
 .7أغراض سياحية أخرى وأيةمثل األعمال وممارسة املهنة 

قامتهم الدائمة واملعتادة ويقيمون يف إفراد الذين يغادرون أماكن وهي تشمل النشاطات اليت يقوم هبا األ -ط
سياحة تشمل كافة النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية املتعلقة بصورة مباشرة أماكن أخرى، وبالتايل فإن صناعة ال

اليت من و فرعا من النشاطات اإلقتصادية  301أو غري مباشرة بتقدمي اخلدمات للسياح وهي تتضمن أكثر من 
                                           

1
، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ومتكاملالتخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل : عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد -

 .00،02. ، ص، ص0222
2
 .02.، صالمرجع نفسه -

3
 .078.، صمرجع سابق :كمال درويش ومحمد الحماحمي -

4
 .02.، صمرجع سابق: عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد -

5
 .02.ص ، مرجع سابق: ماهر عبد العزيز توفيق  -

6
 .02.، ص0221دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،"وأنواعهامفهومها، أركانها " سياحةال: خالد كواش  -

7
 .22.ص ،0228، الدارة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، إقتصاديات السياحة والفندقة :محمد البنا -
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يهية، املصارف النقل، الفنادق ودور اإليواء، مؤسسات تقدمي األطعمة واملشروبات، املؤسسات الثقافية الرتف هاضمن
 .1واملؤسسات املالية، مؤسسات الدعاية والتشجيع والرتويج

  :السياحة حسب بعض الهيآت الرسميةتعريف  -5
سامهت يف إثراء مفهوم السياحة وإعطاء  اليتذات الطابع الرمسي و كما أن هناك بعض اهليآت 

 :مثلاصة تها اخلرؤيحسب هلا  تعريف
 :حةاألكاديمية الدولية للسياتعريف  -أ

ترى األكادميية الدولية للسياحة بأن السياحة هي إصطالح يطلق على رحالت الرتفيه، وكل ما 
ففي تعريف جلنة اخلرباء اإلحصائيني التابعة هليلة األمم املتحدة سنة ، يتعلق هبا من أنشطة وإشباع حلاجات السائح

عام أي شخص يسافر لفرتة زمنية فقد أوصت بعدة إصالحات لتعريف السائح حيث يقصد به كمبدأ  م،3311
 .2ساعة أو أكثر غري تلك اليت يقيم فيها بصفة دائمة 06من 
  :للسياحة يئة األمم المتحدةتعريف ه -ب

حتت عنوان السياحة الدولية فقد مت تعريف السائح الدويل  3341ويف إجتماع هليلة األمم املتحدة 
أربع أجنبية ويعيش خارج مكان سكنه األصلي خالل على أنه كل شخص يكون موجودا بشكل مؤقت يف دولة 

 .3ساعة أو أكثروعشرين 
 :تعريف الجمعية البريطانية للسياحة -ج

، فمفاده أن السياحة هي جمموعة من م3303اجلمعية للسياحة الذي ظهر عام هذه أما تعريف 
 .4دا عن املنزلاألنشطة اخلاصة واملختارة اليت تتم خارج املنزل وتشمل اإلقامة والبقاء بعي

 :للسياحة منظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةتعريف  -د
على  فرتى يف السياحة أهنا صناعة تعتمد( O.E.C.D)بينما منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 

 .5حركة السكان أكثر من حركة البضائع
 :المنظمة العالمية للسياحةتعريف  -ه

ميثلون   الذين الزواربني  يفرقم 3341 سنة حددت تعريفا للسياحة أما املنظمة العاملية للسياحة فقد
 .كل شخص يتوجه إىل بلد ال يقيم فيه، عادة ألغراض خمتلفة وليس ملمارسة مهنة مقابل أجر

                                           
1
مع إشارة خاصة إلى السياحة البيئية، ة المؤتمر اإلسالمي مشاكل وآفاق التنمية السياحية المستدامة في البلدان األعضاء بمنظم مقالة: نبيل دبور -

 .8،0.ص ص، ،0227مجلة التعاون اإلقتصادي بين الدول اإلسالمية، 
2
 .822.ص، 0222اإلسكندرية، مصر، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع،  :يسرى دعبس -

3
 .87.ص ،8888، الجزء الخامس، مجدالوي للنشر، عمان، األردن، اد السياحيمختارات من اإلقتص: مروان السكر -
4
 . 71.، صمرجع سابق: مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ  -

5
 . 71.، صالمرجع نفسه  -
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البلد الذي يزورونه،  ن ساعة يفين ميكثون على األقل أربع وعشر و هم زوار مؤقتف السياحأما 
ه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، الرياضة، وكذلك من أجل القيام بزيارة وتتلخص دوافع زيارهتم يف الرتفي

 .األقارب وحضور مؤمترات وندوات علمية وثقافية وسياسية
   .ال يتعدى وقت إقامتهم أربع وعشرون ساعة هم زوارف نياملتنزهأن يف حني  

 :للسياحةاللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية لغربي آسيا تعريف  -و 
أي  وح هئكما أشارت اللجنة اإلجتماعية واإلقتصادية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة أن السا

ساعة وتقل عن سنة وذلك بغرض قضاء  األربع والعشرينشخص يقوم برحلة بني دولتني أو أكثر ملدة تزيد عن 
يتضمن النشاط السياحي للتجارة أو ألية أغراض أخرى، حيث  ،ممارسة أعمال معينة ،عطلة أو وقت فراغ

 مي ومشغلي الرحالت، خدمات اإلرشاد السياحي،ظخدمات الفنادق واملطاعم، خدمات وكاالت السفر ومن
 .1الت والتنزه واملتاحفاوخدمات أخرى تتمثل يف النقل واإلتص

  :تعريف المؤتمر الدولي للترفيه والترويح والسياحة -ز
م بإجنلرتا، مت 3303يه والرتويح والسياحة الذي عقد عام عرفت السياحة حسب املؤمتر الدويل للرتف

اإلتفاق على تعريف للسياحة على أهنا تلك األوجه من النشاط اليت يقوم هبا الفرد خارج نطاق احملل الدائم 
 . 2إلقامته، ورمبا تشتمل أو ال تشتمل اإلقامة الليلية بعيدا عن املنزل أو الوطن

  :لمؤثرة عليهاالسياحة حسب العوامل اتعريف  -0
ميكن و ، تتأثر السياحة بالعديد من العوامل اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، التكنولوجية والبيلية

 :3تعريف السياحة بواسطة العوامل املؤثرة عليها كما يلي
 : المحيط االقتصادي - أ

واخلدمات متثل السياحة بالنسبة لإلقتصادي، صفات النشاط اإلقتصادي عن طريق إنتاج السلع 
 .السياحية املتمثلة يف األدوات الرياضية، جتهيزات الرتفيه، املباين

، إنتاج السلع غري السياحية وغريها أما اخلدمات فتتمثل يف النقل، اإليواء، املطاعم، التنشيط والرتفيه
ة وخمتلف الفروع واليت يستهلكها السائح مثل النقل واهلياكل القاعدية، وهذا ما يوضح وجود ترابط بني السياح

 .األخرى

                                           
1
 ، ص،0221، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع ،"مدخل مفاهيمي"أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية  :إياد عبد الفتاح النسور -

 .02،07. ص
2
 .052.، صمرجع سابق  :كمال درويش ومحمد محمد الحماحمي -

3
 .08.، صمرجع سابق، "وأنواعهامفهومها، أركانها " السياحة: خالد كواش  -
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كما أن للسياحة إنعكاس على ميزان املدفوعات من حيث اإليرادات والنفقات، بإعتبارها ظاهرة 
دولية، مما جيعلها تبني مكانة الدولة بالنسبة للدول األخرى، كما يؤثر النظام اإلقتصادي على الظاهرة السياحية 

 ".تثماراتاإلس"والعرض " موضوع السياحة"عن طريق الطلب 
 : المحيط االجتماعي - ب

بإعتبار السياحة كظاهرة إجتماعية، فهي تستحوذ على إهتمام الباحث اإلجتماعي من حيث 
، اهلجرة، إستهالك الزمان واملكان، تبادل القيم والعادات، العالقات االجتماعية والتعارف، إسرتجاع قوة العمل

لرتويح واإلستجمام النفسي والبدين والعقلي، كما أن اجلانب حيث أن هذه احلركة تتم إراديا وإختياريا بغرض ا
اإلجتماعي من السياحة يتمثل يف كوهنا وسيلة لإلتصال الثقايف واحلضاري الذي يساعد على تكوين الشخصية 

 .السوية والتقليل من املسافات والفوارق بني الشعوب
 : المحيط السياسي  -ج

اسة سياحية معينة لتوجيه وختطيط السياحة خاصة يف البلدان يف هذا اجملال تتدخل الدولة لوضع سي
، فهي تعد ثالث بند من بنود حركة مصر، املغرب، تونسكالنامية، بإعتبار أن السياحة مورد أساسي إلقتصادها،  

 .التجارة الدولية بعد املنتجات البرتولية وصناعة السيارات
طيدة بالسياحة فهو الذي يساهم يف تطورها أو وهنا جيب أن نذكر بأن الوضع السياسي له عالقة و 

 .تأخرها
 : المحيط التكنولوجي  -د

خاصة يف جمال  يف الدولة، ككل الفروع اإلقتصادية، تتأثر السياحة بالتطور التكنولوجي السائد
 .التجهيزات السياحية ووسائل النقل املستعملة

 .ج السياحية إجيابية و العكس صحيحفكلما كان التطور التكنولوجي إجيابيا كلما كانت النتائ
 : المحيط البيئي  -ه

الطبيعية كالطقس واملناخ، البحار، اجلبال  عوامليعترب احمليط البيلي هو أساس السياحة، ألن ال
 .اوغريها، هي اليت حتدد وجود السياحة بإعتبارها املكون األساسي والعرض األصلي هل

 :التعريف اإلجرائي للسياحة: ثالثا
ا سواء تلك اليت عربت عن اجلانب اللغوي للفظ السياحة، وذلك سابقاملسردة خالل التعاريف من 

من خالل عدة لغات كالعربية، الفرنسية واإلجنليزية، وإستنادا على جمموعة معتربة من القواميس واملعاجم، أو من 
وثهم ومسامهاهتم يف تقدمي خالل مسامهات العديد من الباحثني يف هذا اجملال، وذلك من حيث أفكارهم وحب

 .تعاريف شاملة للسياحة
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من مكان إىل مكان  األفرادميكن القول بأن السياحة عبارة عن إنتقال  ومن خالل كل ما سبق 
، ملدة جيب أن ال تقل (السياحة الداخلية)، أو اإلنتقال داخل البلد نفسه (يةارجالسياحة اخل)ومن زمان إىل زمان 

 ،األعمال، ، حبيث ال تكون من أجل اإلقامة الدائمة وأغراضها، بل من أجل الثقافةعن أربع وعشرون ساعة
 . األخرى الرياضة أو غريها من األسباب اإلستجمامية، الدين
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 :خصائص السياحة: المطلب الثاني
دة خصائص بع تميزت يالسياحة من أهم قطاعات النشاط اإلنساين يف الدولة احلديثة، وه عدت

طبيعة السياحة نفسها، تأثريها، وعناصرها املكونة هلا، ومن هذا املنطلق فإن خصائص إرتأينا تبويبها من حيث 
 :تتمثل يفالسياحة 

 :حسب طبيعتها  السياحةخصائص  : أوال
تتميز السياحة من حيث السوق السياحي وكذا من حيث اخلدمات املقدمة للمستهلك السائح 

 : 1خمتلف املنتجات بطبيعة متيزها عن
تتميز مقومات العرض السياحي بالندرة واحلساسية الشديدة للتغريات اليت تطرأ على قطاعات النشاط  -1

اإلنساين األخرى يف اجملتمع، سواء تعلق األمر باهلبات الطبيعية اليت تتمتع هبا الدولة، املوروثات احلضارية القدمية 
 .ية وخدمات تكميليةحتتاصرة من بىن واحلديثة أو باملكتسبات احلضارية املع

عدم إمكانية اإلحتكار أو النقل يف الكثري من األحيان خاصة بالنسبة لبعض املقومات واملوارد السياحية  -5
 .النادرة وصعوبة القيام بإنتاج سلع سياحية بديلة

ب مقارنة بالسلع عدم مرونة أسعار املنتجات السياحية وذلك لكوهنا ال تتغري بشكل كبري مع تقلبات الطل -0
 .األخرى

ميتاز املنتوج السياحي خباصية اإلختالف ألنه دوما سيكون هنالك إختالف يف اجلودة حىت لو كان هناك  -2
 .تطابق يف اخلصائص املادية للخدمة السياحية املقدمة

 النهائي يقلل من قيمة املنتج السياحي اهااخلدمات السياحية املقدمة فالتقصري يف إحد خمتلف التكامل بني -2
 .   املقدم للسائح

السوق املستهدف لقطاع السياحة ميتد من عمالء السياحة الداخلية من مواطين الدولة إىل عمالء السياحة  -0
 .فهو سوق متنوع اخلصائص واإلنتماءات واألمناط السلوكية اخلارجية من مواطين الدول األخرى،

 :هاتأثير حسب    السياحة خصائص: ثانيا
 طاع السياحة له تأثري على العديد من اجلوانب جديرة بالذكر، تعطي للسياحةكما نالحظ أن ق

 :2خصائص أخرى تتمثل يف

                                           
1
 .02.، ص0228ندرية، مصر، ، الدار الجامعية، اإلسك"المفاهيم واإلستراتيجيات"إدارة وتسويق األنشطة الخدمية : سعيد محمد المصري -

2
، 8888، المكتب العربي، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، تنظيم وإدارة المنشآت السياحية والفندقية: أحمد ماهر وعبد السالم أبو قحف -

 .87.ص
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من القطاعات اخلدمية اليت أصبحت تشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطين يف اإلقتصاديات  تعد السياحة  -1
واإلجتماعي والثقايف واحلضاري  ثل منظومة متكاملة من األنشطة اليت ترتبط بالكيان اإلقتصاديمت األهن احلديثة،

 .للمجتمع
ميتد نطاق املنافسة إىل خارج النطاق اإلقليمي للدولة الواحدة، فاملنافسة يف جمال السياحة دائما ما تكون  -5

 .تأثر بالتغريات اليت تطرأ على البيلة العامليةتأيضا  يعاملية بني الدول املختلفة، هلذا فه
ألخرى يأخذ طابع تأثري املضاعف أي أن هذا األثر يكون مركبا ومتوسعا أثر هذا القطاع على القطاعات ا -0

 .بصفة دائمة
كل فلات اجملتمع بكل إنتماءاهتا املنظمية عامة أو خاصة، سواء كانت هتدف أو ال هتدف إىل ربح، تابعة  -2

غري مباشرة، ألهنا ، فإهنا كلها تشرتك يف تقدمي اخلدمات السياحية بطريقة مباشرة أو هللقطاع احلكومي أو غري 
 .1ملزيج اخلدمات السياحية املقدمة للسائح من طرف الدولة ةاملميز  الذهنيةتشكل الصورة 

 . 2اإلعتماد على املرافق السياحية األخرى كالبىن التحتية يف املوقع السياحي من نقل ومبيت -2
 نوردها يف ،اايو عدة ز  خالل منلدولة املستوى الكلي ل ؤثر علىكما أن األنشطة السياحية ت

 : 3العناصر التالية
 .التأثري على الدخل الفردي والقومي وحتسني معدالت النمو اإلقتصادي -0
 .املرتبطة باحملميات الطبيعيةتلك املوارد خاصة و التحسني املستمر لألنشطة البيلية واملوارد الطبيعية  -9
 .ن ثقافاهتا ومعارفها وجتارهباتعظيم قيم التواصل واإلتصال بني الشعوب املختلفة وزيادة احلصيلة م -0
 .تنمية األنشطة الصناعية احلرفية املوروثة، و ألنشطة العمرانية والثقافيةلالتحسني والتطوير املستمر  -0

تدعيم خطط التنمية اإلقليمية بالدولة وخلق مناطق عمرانية وصناعية جديدة قريبة من التجمعات  -19
  .السياحية

 :هاعناصر  حسب     السياحةخصائص  : ثالثا
يلعب النشاط اإلقتصادي دورا بارزا يف تقدمي اخلدمات السياحية املختلفة للسائحني، كما يعمل 

 لسياحة على أساس العناصر املكونة هلاوتتميز ا، على دعم إقتصاد الدولة السياحية املعنية يف نفس الوقت
 :4باخلصائص التالية

 .خراملتمثل يف اإلنتقال من مكان إىل آو  العنصر احلركي  -1

                                           
1
 .88.، ص0222، دار وائل للنشر، عمان، األردن، "مدخل سلوكي"التسويق السياحي: محمد عبيدات -

2
 .88.، صنفسهرجع مال -

3
 .00، 08. ، ص، ص0228مصر،  ، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة،المحاسبة السياحية: محمد عبد الفتاح العشماوي -
4
 .052.،  ص مرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي -
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 .العنصر الساكن واملقصود به عملية اإلقامة يف املنطقة السياحية  -2
 .العنصر اإلنساين وهو الفرد الذي ينتقل من مكان إىل آخر   -3
جمموعة العناصر الغرضية املرتبطة بالطبيعة والبيلة والتاريخ وكذلك التسهيالت وخمتلف عنصر الغرض وميثل   -4

 .اخلدمات السياحية
أن مجيعها تبني لنا اليت تتمتع هبا السياحة، اليت مت إستعراضها و  من اخلصائصومن خالل العديد  

 ".واملدة الغاية، اإلنتقال" يددان السياحة هحت ةصر أساسياتتفق على أن هناك عن
 

 :نشأة السياحة وتطورها التاريخي: المطلب الثالث
صعب حتديد البداية يالسياحة كسلوك بشري وحركة سفر، ظاهرة قدمية قدم البشرية نفسها، 

وظاهرة إجتماعية مع بداية عصر النهضة يف  تتبلور كمفهوم إقتصادي ، وإن كانت قد أخذت1احلقيقية هلا
اجملتمعات األوروبية، وذلك حبكم التحوالت الزراعية والصناعية واحلضارية اليت شهدهتا هذه القارة دون غريها من 

  .2القارات
 :ةالتاليالزمنية د من املراحل لسياحة يف عداوميكن حصر تطور 

 :مرحلة العصور القديمة: أوال
مشلت هذه املرحلة حركة السكان وسفرهم منذ أقدم العصور وبدايات عصر النهضة يف القارة 

السفر كما أن ،  يف جمملها لغايات عسكرية وسياسية وإقتصاديةألهداف و األوروبية، فحركة اجليوش والغزاة كانت 
دينية، أما الرحالة واملكتشفون فكانت أسفارهم ألهداف علمية  ولدوافع كان ألسبابلألماكن املقدسة  

 .وإقتصادية
ملاشيتهم اليت  البدو حبثا عن الكأل واملاءوحركات تنقالت جند ولعل من أبسط أشكال السفر 

إىل حتقيق  ، وكذلك احلال بالنسبة للحرفيني وأصحاب املهن والتجار الذين سعوا من خالل أسفارهميرعوهنا
 . ومادية وذاك من خالل حرفهم وجتارهتم مكاسب إقتصادية

وعموما مل تكن السياحة وحركة السفر يف هذه املرحلة قد تبلورت كنشاط وكمفهوم واضح حمدد 
األبعاد، ولكنها مل تقتصر على السفر من أجل التجارة أو األغراض العسكرية فقط، فقد كان اليونانيون ومنذ ما 

                                           
1
امعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، مجد المؤسسة الج"دراسة مقارنة" دور اإلعالن في التسويق السياحي: مصطفى عبد القادر -

 .21ص،  ،0222
2
 .00.، ص مرجع سابق: إياد عبد الفتاح -
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لإلشرتاك يف األلعاب األوملبية أو ملشاهدهتا وهذا ما " أوملبيا"سنة، يرحلون يف مجيع أحناء البالد إىل  ألفي يزيد عن
 .1نطلق عليه اليوم السياحة الرياضية، وكذلك سافر الرومان لزيارة األهرامات ومدينة اإلسكندرية يف مصر

نشأته األوىل سعيا إىل حتسني  حيث أن غريزة التنقل والرتحال كانت موجودة عند اإلنسان منذ
الظروف املعيشية، لتوفري إحتياجاته الضرورية بنفسه، ومل تكن هناك قوانني وأعراف حتد أو حتكم تصرفاته وإلتزاماته 

 . 2سوى قوانني الطبيعة نفسها، حيث كانت وسيلة احلصول على اخلدمات إما بنفسه أو عن طريق املقايضة
واليت ميكن  ،من األسفار والرحالت الكثرية عديدتتحدث عن الرخيية واملراجع التاكما أن الكتب 

مبختلف خصائصها  لسياحة، فهي من غري شك ليست السياحة باملعىن املعروف حاليااألوىل لات بدايالإعتبارها 
 .ألن لفظ السياحة مل يعرف إال يف القواميس واملعاجم احلديثةوذلك ، وضوابطها

معظمها أنذاك بدوافع قام هبا اإلنسان يف عصور ما قبل امليالد فكانت أما أنواع الرحالت اليت 
 :دينية، وكذا هبدف اإلستطالع وإكتشاف بعض املناطق اليت هتم املسافر، باإلضافة إىل

  :تحقيق الفائدة -1
هذا التفاعل كان له حيث أن خلق عالقات متبادلة بني القبائل والدويالت املختلفة،  من خالل

يف مصري األقاليم املتجاورة من حيث التجارة واحلرب، باإلضافة إىل حافز الكسب الكبري للتجار إىل تأثري عميق 
 .3القيام برحالت بعيدة حبثا عن السلع النادرة

رحالت كان يقوم هبا أهل قريش قبل اإلسالم بقصد التجارة بني بلدهم وبالد الشام كما  قدميا ومثة
ِفِهْم رِْحل ة  الشِّت اء و الصَّْيفِ ﴿  :4له تعاىلذكرها يف القرآن الكرمي لقو  ورد ِف قـُر ْيٍش،ِإيال  يال  ﴾، والكتب الدينية  إِلِ

غنية مبثل هذه الرحالت مثل رحلة سيدنا موسى وقصة خروجه من مصر بعد إضطهاد فرعون له، وكذلك وصل 
 .5سياآاء أوروبا و العرب إىل الصني وأحضروا منها سلعا قيمة وكذلك من مصر وإيطاليا ومن كل أحن

 : حب اإلستطالع -5
لى القيام برحالت طويلة بغرض التعرف على عادات وتقاليد عهذا الدافع حيث األفراد  إن 

مثاال على ذلك، " هريودوت" املؤرخ اإلغريقي: األوائل مثل السياح، وتعترب روايات وثقافاهتم الشعوب األخرى
ويالت ومدن عظيمة، ألن طبيعة اإلنسان هي حب املعرفة والفضول إىل وأحيانا الربهان الوحيد املتوفر على قيام د

 .معرفة عادات وتقاليد الشعوب األخرى
 

                                           
1
 .22.، صمرجع سابق: عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد  -

2
 .22.، صتفسهمرجع ال  -

3
 .85.ص ، مرجع سابق: ماهر عبد العزيز توفيق  -

4
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  :الدافع الديني -0
دفع هذا الشعور الناس إىل القيام برحالت بعيدة بغرض زيارة األماكن املقدسة، حيث أن  

، وبإنتشار تهمناطق الصحراوية لزيارة آهلكانوا يقطعون آالف الكيلومرتات عرب امل" بوذا"الصينيني من أتباع 
املسيحية يف أرجاء اإلمرباطورية الرومانية ظهرت حركة السفر الدينية إىل القدس وبيت حلم يف فلسطني، وكذلك 

حيث أصبحت رحالت احلجيج لزيارة الديار املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة  ،احلال عند ظهور الدين اإلسالمي
كما عرف الرومانيون املزايا ،  الشريف من أهم حركات السفر ألسباب دينية وحىت وقتنا احلاضراملنورة والقدس 

العالجية لبعض عيون املياه املعدنية والكربيتية اليت كانوا يقصدوهنا ألغراض العالج، حيث كانوا يقومون برحالت 
 .من أجل الصحة وهو ما يعرف اآلن بالسياحة العالجية أو السياحة الصحية

 :مرحلة العصور الوسطى: ثانيا
 يف، ولقد إنفرد العرب وغريها دراسةالالسياحة يف تلك العصور إىل التجارة، احلج،  اتإجتاه كانت

الفرتة ما بني القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر يف تطوير مبادئ السياحة، حيث وضعوا األسس األوىل ملعظم 
م البالد اإلسالمية كانت أكثر بلدان آسيا وأوروبا تقدما، حيث كانت ، وضمن الوقائع الثابتة أن معظهافروع

بغداد وقرطبة أكثر املدن ثراء، فكانت التجارة فيها نشيطة والصناعات ناجحة، وكانت مركز حلياة ثقافية 
ن واآلثار، زدهار يف العلوم والفنو اإلجذبت إليها العلماء واملثقفني من كل أحناء العامل وبدأت حركة  إذوحضارية، 

 . وقد إنطلق العرب يف فلك تلك احلضارة تاركني وثائق سياحية فذة
كما نشري إىل أن السياحة الدينية أخذت أبعاد جديدة يف العصور الوسطى، فكان عدد كبري من 
 احلجاج على إختالف أدياهنم يقومون بالرحالت الدينية إىل األماكن املقدسة اليت غالبا ما تبعد عن أوطاهنم

مسافات طويلة، والكثري منهم كتبوا أوصافا لرحالهتم الغنية باملعلومات والبيانات القيمة يف كتب اإلرشاد 
 . **السياحي

كما أن يف هناية العصور الوسطى ظهرت فلة طاليب العلم، الذين كانوا يقومون برحالت لغرض 
دة يف الدول األخرى، وكانت تلك الفرتة مبثابة العلم و الدراسة والتعرف على آراء الغري والنظم السياسية املوجو 

بداية الرحالت اليت كانت مقتصرة على الطبقة األرستقراطية ألن السفر يتطلب وقت فراغ وأموال فائضة عن 
 .1احلاجة

                                           

، الذي ضمنه رحالته إلى آسيا "تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار"وكتابه " إبن بطوطة"من أهم الرحالة العرب آنذاك، نجد  

الذي قام برحلة من " إبن جبير"، الذي وضع عن غرب إفريقيا، باإلضافة إلى "المسالك والممالك "وكتابه " يأبو عبيدة البكر" وإفريقيا، وكذلك 

السندباد وألف ليلة وليلة، حيث ال تزال معظم هذه الكتب تصلح لإلسترشاد : بالد األندلس إلى المشرق العربي، وكذلك الروايات التي كتبت مثل

 .السياحي في تلك المناطق
**
هجري، بعد  181عام " هارون الرشيد"إلى بغداد في عصر الخليفة "  شارلمان"ما بالنسبة لألوربيين، فيمكن ذكر رحلة اإلمبراطور الفرنسي أ 

 .برحلة إلى الصين مرورا بالخليج العربي" ماركو بولو"ذلك قام اإليطالي 
1
 . 82.ص ،مرجع سابق: خالد مقابلة وفيصل الحاج ذيب  -
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 :مرحلة العصور الحديثة: ثالثا
ال بداية العصور احلديثة كانت يف عصر النهضة، اليت حدثت فيها تفرعات عديدة يف اجملإن  

العلمي مثل اإلستكشافات اجلغرافية اليت أدت إىل زيادة األسفار، ومن أهم هذه اإلستكشافات جند إكتشاف 
الشهرية إىل اهلند، والذي إكتشف فيها " فاسكودي كاما"، مث رحلة الربتغايل 3630ألمريكا يف عام " كوملبس"

حيث ، ربتغايل يف القرن السادس عشر حول العاملال" جمالن"، مث تلتها رحالت 3630رأس الرجاء الصاحل يف عام 
مل تعد السياحة يف هذه املرحلة جمرد حركة تنقل وسفر بل أصبحت ظاهرة هلا أبعادها اإلقتصادية اليت جعلت منها 

احلضارية والثقافية اليت شهدهتا هذه املرحلة قد ، الصناعية ،ظاهرة تستحق اإلهتمام، خاصة أن التحوالت الزراعية
ت بشكل رئيسي يف بروز السياحة كنشاط إنساين وقطاع إقتصادي له دوره الذي ال يقل أمهية عن بقية سامه

القطاعات اإلقتصادية األخرى، ففي هذه املرحلة ظهرت أنواع متعددة وخمتلفة من النشاطات السياحية اليت إرتبط  
 :1هاكل منها بأهداف معينة من

 :السياحة التعليمية والثقافية -1
النهضة أبواب الكسب الكثري أمام األفراد، وإتسعت آفاقهم بظهور علماء وفنانني يف  فتح عصر

مجيع اجملاالت سواء اجملال العلمي أو األديب، فكانوا يذهبون إىل عواصم املدن الشهرية ملشاهدة آثارها ومراكزها 
تعترب مبثابة  بري من الكتيبات اليتيف القرن السابع والثامن عشر وظهر عدد ك السياحالثقافية، وإزداد عدد هؤالء 

نشرات إعالمية، لكن إقتصرت ممارسة هذا النوع من السياحة على الشباب من أبناء العائالت األرستقراطية 
 .واإلقطاعية الذين ميلكون املال والسلطة

 : سياحة اإلستشفاء والنقاهة -5
، إذ أهنا مل تكن لعائالت الثريةمن قبل ايف أغلب األحيان  اإلستشفاء والنقاهة متارس كانت سياحة

األساسي غرض ، واليف مناطق الينابيع املائية، وسواحل البحار يف متناول العائالت الفقرية واملتوسطة، وهي متارس
 . النفسية واجلسدية الشفاء من بعض األمراض هو سياحة اإلستشفاء والنقاهةالذي هتدف إليه 

  :السياحة الترفيهية -0
طبيعة يف هذه املرحلة أحد أهم دوافع السياحة الرتفيهية والرياضية، فقد إزداد أصبح اإلحساس بال

اإلهتمام باملناطق اجلبلية وخصوصا جبال األلب يف أوروبا كهدف للسياحة الرتفيهية واإلستجمام يف فصل 
ضافة إىل بروز الصيف، ويف فصل الشتاء حيث متارس السياحة الرياضية وال سيما رياضة التزجل على اجلليد، باإل

  .أمهية الشواطئ ألغراض الراحة واإلستجمام

                                           
1
 .28.، صسهالمرجع نف -
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وقد جنم عن ظهور سياحة الرياضة والتمتع باملظاهر الطبيعية بعيدا عن ضوضاء املدن وروتني العمل، 
أدى إىل إنشاء الكثري من املرافق واملنشآت السياحية يف كثري من املناطق  مماتزايد أعداد السياح بإستمرار، 

يف أحناء أوروبا والعامل اليت مل تعد مقتصرة على العائالت اإلقطاعية فقط، بل أصبحت متارس من قبل  السياحية
الشرائح السكانية مبختلف مستوياهتا، األمر الذي أدى إىل تزايد أعداد السياح وتكثيف النشاطات السياحية 

 .املختلفة
 :مرحلة العصور المعاصرة: رابعا

ع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد عرف رجال اإلقتصاد قيمة الرحالت أما يف هناية القرن التاس
 السياحفي تلك الفرتة قامت دول عديدة جبذب فعلى إقتصاديات الدول، ها والسفرات على املستوى الدويل وأثر 

 .قدم السياحةإليها، إال أنه ميكن أن نعترب أن احلربني العامليتني األوىل والثانية كان هلما أثر كبري يف تطور وت
أنه بعد احلرب العاملية الثانية بدأ تطوير الطائرات احلربية إىل طائرات مدنية وكذلك وسائل النقل إذ 

التنقل بني الدول  مما سهلالبحري والربي، ألن اإلهتمام قبل ذلك كان على إستعماهلا يف اجملال احلريب فقط، 
رافقها يف ذلك تطور الفنادق والبنية التحتية والفوقية وإحالل أدى إىل إزدياد وتطور حركة السياحة و و والقارات، 
 . العامل وتبادل اخلربات والثقافات والتطور اإلجتماعي، اإلقتصادي والسياسي دول السالم بني

وقد برز األثر الكبري على تطور وإزدياد حركة السياحة العاملية كنتيجة لتطور الفكر اإلنساين من 
رد، وزيادة فرتة اإلجازات املدفوعة األجر، وزيادة أوقات الفراغ، نتيجة التقدم الصناعي، حيث مستوى معيشة الف

وتوفري الوسائل املرحية، فقد ظهرت السياحة اجلماهريية، حيث أنه ميكن القول أن السياحة مل يتم تثمينها إال من 
 . 1خالل هذه املرحلة لذلك فهي مبثابة العصر الذهيب للسياحة

خالل املراحل اآلنف ذكرها، أن التطور التارخيي للسياحة كظاهرة ونشاط، قد إرتبط ويالحظ من 
بعدد من العوامل اليت عاشتها أوروبا يف بداية عصر النهضة، وكانت هذه العوامل مبثابة منعطفات أو نقاط حتول 

 .ة ومسارهاسياحيف مفهوم ال
الت تكنولوجية، إقتصادية وإجتماعية، فالثورات الزراعية والصناعية وما تبعها من تطورات وحتو 

عوامل عديدة  سامهت بشكل مباشر وغري مباشر يف سرعة تطور وإنتشار السياحة وحركة السفر، وذلك من خالل
 :2أمهها

 
 

                                           
1
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تزايد معدالت النمو السكاين وحتسن وإرتفاع مستويات التعليم وتنامي الرغبة يف اإلطالع والتعلم نتيجة  -1
 . اإلقتصادية وشرائحهم اإلجتماعية السكان مبختلف طبقاهتملزيادة الوعي عند 

حتسن مستويات املعيشة ونوعية احلياة يف معظم دول العامل نتيجة لزيادة وإرتفاع معدالت دخول األفراد  -5
إىل زيادة كبرية يف معدالت السفر ألغراض التجارة  ىأد مما ،ونصيبهم من الناتج الوطين اإلمجايل والتنمية

 .عمالواأل
التحوالت اإلقتصادية والتقنية املتسارعة خاصة يف جمال وسائل املواصالت واإلتصاالت بأنواعها املختلفة، وما  -0

 .ينجم عنها من تسارع يف حركة التجارة والسفر على حد سواء
 .لدولا العديد من التقدم السريع واهلائل يف تنظيم وتسهيل إجراءات السفر واجلمارك على احلدود بني -2

ومجيع هذه العوامل عملت جمتمعة على تكثيف نشاطات السفر والسياحة بشكل أدى إىل بلورة 
وتعدد املؤسسات السياحية ومنظمي  مفاهيمها وأبعادها وزيادة اإلهتمام هبا إضافة إىل أسعار وتكاليف السفر

يج وفاعليته على األفراد املهتمني تأثريات الرتو  وكذا ،السفر مما ساعد يف مدى حرية إختيار املناطق السياحية
 .1 بالسياحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .55، 57. ، ص، ص0220، عالم الكتب للنشر، القاهرة، طوار اإلتجاهات الحديثة في السياحةأ: أحمد الجالد -
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 :بعض المصطلحات السياحية: المطلب الرابع
تعد السياحة من أهم النشاطات الفردية، واملفهوم يتخذ بعدا إقتصاديا وإجتماعيا عندما يصل 

ه من خالل حركة هؤالء األفراد تبدأ تعداد هؤالء األفراد الذين يعربون حدود دوهلم إىل دول أخرى باملاليني، إذ أن
 .عملية تدويل السياحة وتفرض نوعا من التغيري على املستوى الدويل

عدة مفاهيم ومصطلحات متداخلة مع مفهوم السياحة كوقت الفراغ، اإلستجمام، السفر،  وهناك
 :1الزيارة ، النزهة، حيث نورد مفاهيمها فيما يلي

 :وقت الفراغ: أوال
على أنه الوقت املتبقي بعد تأدية العمل والنوم، ومبعىن أدق هو كل ما يتبقى  اغوقت الفر يعرف 

  .للفرد من وقت العمل والنوم وقضاء احلاجات األساسية وخصوصا األشغال املنزلية
ونشري إىل أن مفهوم وقت الفراغ يشمل السياحة واإلستجمام بأنواعه املختلفة، وذلك ألن هذه 

ى مبدأ إستغالل اإلنسان ألوقات فراغه يف نشاطات معينة، وبدوافع معينة، ولفرتات زمنية األنواع مجيعا تقوم عل
 . تطول وتقصر حسب وقت الفراغ وحسب نوع النشاط واهلدف منه

 : اإلستجمام: ثانيا
يشمل مجيع النشاطات اليت ميارسها الشخص أثناء وقت الفراغ، بإستثناء العمل اإلضايف، أو العناية 

 .داء الوظائف املنزلية، وكذلك مجيع أعمال الصيانة اخلاصة باملنزلآأو باألطفال 
 :قسم اإلستجمام إىل نوعني رئيسيني مهانوي

 : اإلستجمام القريب -1
نوعني من اإلستجمام، األول هو اإلستجمام الداخلي وهو الذي يتم  اإلستجمام القريبيتضمن 

وإمنا يتم بأشكاهلا املختلفة، نقل الال تستخدم فيه وسائل القريب، حبيث  أو يف حميطهالفرد سكن داخل حمل 
مدته الزمنية ترتاوح غالبا بني الساعة الواحدة والثالث ملراد زيارهتا، كما أن ناطق ااملالوصول سريا على األقدام إىل 

 .ساعات
حدود  الذي حيدث ضمن ، وهواإلستجمام احمللي يفمن اإلستجمام القريب فيتمثل  الثاينالنوع أما 
حسب بعد املنطقة حمل  فيه يف أغلب األحيان وسيلة نقل معينة ونستخدملألفراد، حيث ي التجمع السكاين

 .من ثالث إىل ست ساعاتعادة ترتاوح مدته  إذ اإلستجمام،
 
 

                                           
1
 .882. ، ص8881، مجدالوي للنشر، الطبعة األولى، األردن، مختارات من اإلقتصاد السياحي: مروان السكر -
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 : اإلستجمام البعيد -5
 لبعيداإلستجمام اقريب، وذلك ألن اإلستجمام الفهو خيتلف نوعا ما عن  اإلستجمام البعيدأما 

ال تزيد عن  ته الزمنيةدكما أن م،  لألفراد ينشط يف املناطق السياحية والرتفيهية اليت تقع خارج التجمعات السكانية
 .تقل عن أربع وعشرون ساعةكما أهنا ال ميكن أن  ،يوم واحد

 :السـفر: ثالثا
إىل منطقة أخرى،  إن السفر هو نوع من أنواع حركة األفراد خارج املنطقة اليت يعيش فيها، متجها

أخرى منطقة من منطقة إىل ينتقل أخرى، أو دولة املسافر هو ذلك الشخص الذي ينتقل من دولة إىل  أنحيث 
 . ألسباب خمتلفة قد تكون سياحية أو غري سياحية اليت يعيش فيها، حيث يكون سفره الدولةنفس داخل 
 : الزيـارة: رابعا

على أنه الشخص الذي يزور بلدا غري تلك اليت يقيم فيها  تعرف منظمة السياحة العاملية الزائر،
بشكل دائم، ألي سبب من األسباب غري احلصول على وظيفة أو عمل بأجر يف الدولة اليت يزورها، ويشمل هذا 

 .التعريف مفهوم السائح واملتنزه
 :النـزهة :خامسا

أربع وعشرون ساعة يف بلد الزيارة، وال  يعترب املتنزه أو طالب النزهة زائرا مؤقتا، إذ أنه ميكث أقل من
يدخل ضمن هذا التعريف مسافروا الرتانزيت حىت وإن قضوا بعضا من الوقت يف املوانئ اجلوية والبحرية أو احملطات 

 .الربية للبلد املضيف
الزائر وعن املتنزه، وذلك  وإنطالقا مما سبق فإن مفهوم السائح خيتلف عن مفهوم املستجم، املسافر،

، أي أن مدة الزيارة ال تقل عن (بلد الزيارة)ن السائح هو زائر ميكث لليلة واحدة على األقل يف البلد اهلدف أل
 . أربع وعشرون ساعة وتكون ألي هدف بإستثناء الوظيفة أو العمل بأجر

ال وبالتايل فالسائح هو الذي يسافر ويبقى بعيدا عن وطنه من أجل أسباب خمتلفة لفرتة زمنية معينة 
، وال ميكن إعتبار الفلات مة أو ممارسة أي أعمال جتاريةئقامة الداإلدون قصد ا ،ساعة األربع والعشرينتقل عن 

 :1التالية من األفراد ضمن فلات السياح
 .املسافرون إىل بلد ما بغرض احلصول على عمل هبذا البلد -1
 .الدارسون مبختلف املراحل التعليمية -5
 .الدوليةاألشخاص القادمون لإلقامة  -0

                                           
1
 .875.، ص0221، ، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، األردنالمصطلحات السياحية والفندقية الحديثة: زيد منير عبوي -
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 .املسافرون العابرون إىل بلد آخر ويغادرونه يف نفس اليوم -2
 .األفراد املقيمون يف مناطق احلدود -2
 .األفراد املقيمون يف بلد ويعملون يف بلد آخر جماور -0

 :ومن هذا املنطلق ميكن إدراج الشكل التايل
 تمييز السائح عن مختلف المسافرين (:1) شكل رقمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 . 341.، ص0221 صناعة السياحة بني النظرية والتطبيق، البيطاش سنرت للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،: يسرى دعبس :المصدر
 

 املسافر

 ال يتصل سفره بالسياحة زائر

 مقيم غري مقيم

 سائح سبيلعابر  لألعمال

لإلستشفاء 
 والعالج

 للدراسة
 التعلمو 

 ألسباب 
 رياضية

للمؤمترات 
 تواإلجتماعا

لإلجازات 
 واإلستجمام

للزيارات 
العائلية 

 والدينية

 مسافرو الرتانزيت القوات املسلحة األجنبية
 

 العاملون املؤقتون

طاقم الطائرة 
 أو الباخرة

لديبلوماسيونا املهاجرون  
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 : المبحث الثاني
 :ةــــــــــــــــواع السياحـــــــــــــــــــــــــــــأن

 
د من احملاوالت لتصنيف السياحة والنشاط السياحي إىل أنواع خمتلفة وفقا لعدة معايري جرت العدي

 أهم التصنيفات السياحية يف العديد من الدول،  اللذان يعتربان الثقايفالتصنيف و  كالتصنيف الطبيعي  ،وأسس
 حسب جنسية السياح وأهدافهم، حسب الطابع كما ميكن أن جند أنواع سياحية أخرى مبوبة

 .، وكذا حسب املرافق السياحيةتهمومدة إقام السياح إجتاهحسب والشكل التنظيمي للسياحة، 
 خالل هذا املبحث إليها حسب معايري أخرى نتطرقميكن تصنيف السياحة  باإلضافة إىل ذلك فإنه

 :والذي يتضمن املطالب التالية
 

 السياحة حسب التصنيف الطبيعي: المطلب األول . 
 

 السياحة حسب التصنيف الثقافي :نيالمطلب الثا. 
 

 السياح السياحة حسب إتجاه: المطلب الثالث. 
 

 السياحة حسب المرافق السياحية: المطلب الرابع. 
 

  أنواع السياحة حسب معايير أخرى :الخامسالمطلب.  
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 :السياحة حسب التصنيف الطبيعي: المطلب األول
اليت على ضوئها يتم حتديد أشكال وأنواع السياحة، أحد أهم األسس  التصنيف الطبيعييعترب 

 :1هلذا املعيار ميكن أن جند األنواع السياحية التالية اووفق
 :السياحة الساحلية: أوال

من  تمتنشأ وتقام على سواحل املدن، فهي ت السياحة اليتتلك هي  السياحة الساحليةيقصد ب
إلستجمام أو ألغراض اجل أمن  كبري، وحتظى بإهتمام  واحمليطاتر اعلى إمتداد شواطئ البحطرف األفراد 

 : وذلك عن طريق عالجية
 .السباحة -1
 .اإلستلقاء على الرمال -5

 : السياحة الصحراوية: ثانيا
ميارس هذا النوع من أهم أنواع السياحة حسب التصنيف الطبيعي، حيث  السياحة الصحراويةتعد 

 :بعض املناطق وذلك من أجل الواسعة اليت تتمتع هباالصحاري  يفمن السياحة 
 .كالرايل  ممارسة بعض الرياضات اليت حتتاج إىل مساحات شاسعة -1
 .عن طريق الرمال أو املناخ عالج بعض األمراض -5
 .إلستمتاع بغروب الشمسا -0

 :السياحة الحموية: ثالثا
 تسمى بالسياحة، و فرادهي السياحة املتعلقة بالعالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عند األو 

كواسطة أساسية للعالج عن عترب  تاحلموية لكوهنا تقام أساسا على مستوى احلمامات واملنابع املعدنية، حيث 
 :غرضومتارس السياحة احلموية ب، طريق اإلستحمام أو الشرب

 .من بعض األمراض الشفاء التام -1
  .التخفيف من اآلالم واألوجاع -5

 : والجبلية  السياحة المناخية: رابعا
السياحة املناخية يف بعض األحيان العالج عن طريق املناخ، وذلك مثل بعض األمراض اليت تعاجل يستفاد من  -1

 .يف اجلبال، والبعض اآلخر قرب البحار، ونوع آخر يف الصحراء

                                           
1
 .051.، ص مرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي -
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فصل واحد إال يف بعض اجلبال اليت تكون هلا فصل سياحي شتوي هلا عادة ما يكون فلسياحة اجلبلية ا أما  -5
  .غراض أخرىوفصل صيفي آل ،الثلج من أجل التزجل على

 

 :السياحة حسب التصنيف الثقـافي: المطلب الثاني
يعد التصنيف الثقايف للسياحة أحد أهم التصنيفات، لكوهنا تأخذ بعني اإلعتبار خمتلف اجلوانب 

جتماعية لألفراد، الثقافية للنمطقة السياحية من ثقافات اجملتمع وحضاراته، اآلثار املتواجدة بالدولة،  اجلوانب اإل
 .األماكن الدينية املقدسة

إضافة إىل خمتلف األنشطة الثقافية اليت تقام على مستوى الدولة وعلى رأسها األنشطة الثقافية، 
 :عدة أنواع نوضحها كما يلي ثقافية إىلاجلوانب الميكن تصنيف السياحة من ناحية وبناء على ذلك 

 :  السياحة الثقـافية: أوال
لسياحة إىل زيادة املعرفة لدى األشخاص من خالل تشجيع حاجاهتم الثقافية للتعرف هتدف هذه ا

 :1أساسا مبا يلي على الدول واملناطق غري املعروفة هلم، وهي مرتبطة
 .الدول وثقافاهتاالتعرف على تاريخ  -1
 .الشعوب وعاداهتا وتقاليدهاالتقارب بني  -5
 .الصناعات التقليديةة فمعر  -0
  .املختلفةاحمللية ثقافية التظاهرات المعرفة  -2

 :السياحة األثرية والحضارية: ثانيا
على املزايا األثرية بفضل ما حتتويه من مناطق يعود تاريخ نشأهتا إىل  السياحة األثرية واحلضاريةترتكز 

اليت مرت على املنطقة  عصور ما قبل التاريخ، واليت من شأهنا أن توضح وتشرح خمتلف احلضارات القدمية
 :2علىالتعرف  احية، وهذا النوع من السياحة يساهم يفالسي

 .للمناطق السياحية املواقع األثرية -3
 .حضارات الشعوب -0
 .املتاحف -1

 
 

                                           
1
نشر، مطبعة ال سنة ذكر ، بدون02الجزائر سياحة، عدد رقم : ، مجلةصالون الصناعات التقليدية، من أجل إنعاش جديد: سياحةالديوان الوطني لل -

 .02. الديوان، الجزائر، ص
2
 .81.، صمرجع سابق: مروان السكر  -
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 :السياحة اإلجتماعية: ثالثا
هلا جغرافيا،  تنتشر السياحة اإلجتماعية خاصة يف الدول اليت هلا جاليات تعيش يف دول جماورة

، العالقات األسرية والعائليةخمتلف العالقات اإلجتماعية مثل  حافظةللم بشكل أساسي هذه السياحةقام وت
  :1زيارةوذلك من خالل القيام بالسياحة وكذا 

 .قارباألاألهل و  -1
  .واألصحاب األصدقاء -5

 :السياحة الدينية: رابعا
تعترب السياحة الدينية من أقدم أنواع السياحة وتتمثل يف تدفق السياح القادمني من الداخل أو 

ومبا متثله من قيم روحية هلذا الدين أو ذاك حسب  ،خلارج هبدف التعرف على املواقع الدينية يف العامل وتارخيهاا
 .2الديانات املختلفة لألفراد ومعتقداهتم

متثل عامال نفسيا وحافزا للسياح للتعرف على املوقع السياحي والدالالت  الدينية حيث أن السياحة
 :3، حيث يقصدها السائح لزيارة األماكن املقدسة آلداء واجب ديين ومن أمثلتهاطة بهالروحية والنفسية املرتب

 .مكة املكرمة بالنسبة للمسلمني -1
 .روما بالنسبة للمسيحيني -5

 :ةرياضيالسياحة ال: خامسا
وهي ذلك النوع من السياحة الذي يكون الغرض منه امليل ملشاهدة املباريات الرياضية، املسابقات، 

أو املهرجانات الرياضية، أو املشاركة يف حضور البطوالت العاملية أو املسابقات الرياضية املتنوعة، كما  أو العروض
  : 4إشباع حاجة الفرد ملمارسة الرياضة املفضلة لديه مثل ةرياضيالسياحة القد يكون الغرض من 

 .التزحلق على اجلليد -1
 . الصيد بأنواعه -5
 .تسلق اجلبال -0
 .الصحاري والتخييم يف الغابات أ -2

 
 

                                           
1
 .81.ص نفسه،مرجع ال -

2
 .878.، صمرجع سابق: محمد عبيدات -

3
 .878.، صنفسهمرجع ال -

4
 .051.، صمرجع سابق: درويش ومحمد الحماحمي كمال -
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 :السياح  السياحة حسب إتجاه: ثالثالمطلب ال
يعترب التصنيف الطبيعي للسياحة أهم أسس أنواع السياحة، ومع ذلك توجد أسس أخرى تفرض 

تقسيم السياحة حسب  ميكن، ولذلك داخليا أو خارجيا بدورها أنواعا أخرى للسياحة كحركة السياح وإجتاهاهتم
 :إجتاه السياح إىل

 :السياحة الداخلية: أوال
 حا يتتسم السياحة الداخلية بسفر مواطين الدولة داخل حدود بالدهم، وتشمل كذلك إنتقال الس

داخليا ما بني املناطق املختلفة، وبالتايل ميكن القول بأن السياحة الداخلية ما هي إال إنتقال املواطن من مكان 
 :1مع مراعاة ما يلي إقامته املعتاد إىل مكان الزيارة

 .ساعة وال تتجاوز ستة شهور األربع والعشرينال تقل عن اإلقامة فرتة  -1
 .كلم وفقا للرأي السائد يف أوروبا  322كلم على األقل أو   62قطع مسافة  -5
 .ماعدا العمل واهلجرةمن األغراض السفر يكون ألي غرض  -0

  :السياحة الخارجية: ثانيا
ارج وطنهم خالذين يقصدون أماكن سياحية طلق مصطلح السياحة اخلارجية على حركة السياح ي

وهي من أوجه النشاط اليت متارس يف تسفري السياح الوطنيني إىل اخلارج أو إستقبال السياح األجانب  صلي،األ
 .2وذلك بغرض قضاء أوقات فراغهم أو الراحة واإلستجمام، أو املشاركة يف نشاطات معينة

 :3وقد تكون السياحة اخلارجية على نوعني مها
 : السياحة اإلقليمية -1

تلك السياحة اليت يقوم األفراد من خالهلا بالسفر والتنقل بني الدول عن  السياحة اإلقليميةتعرب 
اجملاورة لبلدهم األصلي واليت تعد مناطق سياحية، كالسفر واإلقامة يف الدول العربية أو اإلفريقية، دول حوض 

 .ريهاالبحر األبيض املتوسط، الدول األوروبية وغ
 :السياحة الدولية -5

متثل حركة األفراد وتنقالهتم عرب  ، فهيالسياحة الدوليةإن من أهم أشكال السياحة اخلارجية جند 
حدود الدول والقارات املختلفة واإلقامة املؤقتة فيها بغرض السياحة، وهي ختضع للعديد من املتغريات السياسية 

 . ق السياحيةواإلقتصادية واإلجتماعية اليت تسود املناط
 

                                           
1
 .055.، صنفسهمرجع ال -

2
 .52.، صمرجع سابق: محسن أحمد الخضيري -

3
 .055.، صمرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي -
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 :السياحة حسب المرافق السياحية: المطلب الرابع
تعترب املرافق السياحية املختلفة من دعائم السياحة يف أي دولة، ولكل سائح إعتباراته اخلاصة يف 

 .إختيار املرفق السياحي الذي يالئمه
ومها بدورمها خيتلفان  فالسياحة اليت ترتكز على الفنادق، ختتلف عن السياحة اليت ترتكز على النزل،

 .عن السياحة املرتكزة على القرى واملخيمات السياحية
 :1إىل األنواع التاليةالسياحة وعلى هذا األساس ميكن تصنيف 

 : الفنادق والنزلسياحة  : أوال
ياحة يف الفنادق من أكثر األنواع شعبية وتفضيال من قبل السياح، ألهنا تؤمن راحة حيث أن الس

 .خدمات سياحية متكاملة تشمل اخلدمات األساسية كالنوم والطعام إضافة إىل خدمات أخرى عالية ويقدم
متثل فنادق للسياح  هيو  ،مدة اإلقامة فيها ال تتجاوز الليلة الواحدةف( موتيل)أما السياحة يف النزل 

ة ليسرتيح فيها عادة ما تكون على جوانب الطرق الطويل، فهي الذين يصطحبون معهم مركباهتم أثناء السفر
 .املسافرون ويصلحون مركباهتم

 : القرى السياحية: ثانيا
ظهرت القرى السياحية بداية يف فرنسا والنمسا بعد احلرب العاملية الثانية وكانت خمصصة ألعضاء 

 من خمتلف الطبقات جلميع السياح هامة وأصبحت السياحة القروية حاليا مواقع سياحية ،آنذاك النوادي السياحية
اإلقامة يف القرى، ألهنا توفر هلم اهلدوء والطبيعة اجلميلة، وأغراض  همحيث يفضل عدد كبري مناإلجتماعية، 
 .أخرى ترفيهية

 : المخيمات السياحية: ثالثا
يطلبها الكثري من السياح بإختالف أعمارهم ومستوياهتم، وهو ينشأ على  هذا النوع من السياحة

ميكن تقام يف أي منطقة سواء يف الصحاري، على الشواطئ، على مستوى  اليت املخيمات السياحية مستوى
، وسبب هذا التطور أن الناس مستمرتطور اجلبال أو يف أي منطقة سياحية أخرى، وهذا النوع من السياحة يف 

 . حيبون اإلقرتاب من الطبيعة واإلبتعاد عن اإلزعاج والضجيج
 
 
 

                                           
1
 .02.ص ،مرجع سابق: مروان السكر  -
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 :يير أخرىأنواع السياحة حسب معا: الخامسالمطلب  
معايري  هناك جندتعد املعايري السابقة الذكر من أبرز تصنيفات األنواع السياحية، ولكن مع ذلك 

الطابع  هم، أو حسبأهداف ، أو حسبجنسية السياح ، سواء حسبجديرة بالذكرأخرى لتصنيف السياحة 
، حسب عمر السياح أو، حسب وسائل النقل املستخدمة ، أوالشكل التنظيمي للسياحة ، أو حسبالسياحي

 :، حيث نفصل فيها كما يلياملوسم السياحي أو حسب
 :السياحة حسب جنسية السياح: أوال

تتم من وهي اليت  داخليةوهي سياحة تعرب عن حركة السياح حسب خمتلف جنسياهتم، فقد تكون سياحة 
 .ن داخل حدود دولتهم وتنفق فيها عملة حمليةليني وتكو احمل األفرادقبل 

أجنبية حدود دولتهم وتنفق فيها عملة خارج  األفرادمن قبل وهي اليت تكون تكون سياحة خارجية وقد 
 :1احلالتني التاليتني على إحدىوتكون السياحة اخلارجية ، بالنسبة للدولة اليت قاموا بزيارهتا

  :سالبةالالسياحة الخارجية  -1
للسياحة يف اخلارج وينفقون ليون ألفراد احملحيث تكون السياحة اخلارجية سالبة عندما يذهب ا

 .ماهنوفروها داخل بلدتهم احمللية اليت عمل
  :الموجبةالسياحة الخارجية  -5

 تهموينفقون عمل الدولة السياحيةوتكون السياحة اخلارجية موجبة عندما حيضر األجانب إىل 
 .لتلك الدولة اليت زاروها زيادة الدخل الوطينهم يف تساواليت  فيها صعبةال
 :السياحة حسب أهداف السياح: انياث

  :2 السياحة حسب أهداف السياح إىل عدة أقسام منها قسمنت
  :السياحة الترفيهية -1

احلاجة للراحة الضرورية هو  ،السياحة الرتفيهيةاهلدف األساسي للسياح من خالل كمن يحيث 
 .إلستعادة القوى النفسية والفيزيائية

 : السياحة الرياضية -5
خمتلف  السفر واإلقامة اليت قد تكون موجبة للمشاركة الفعلية يفيف  ة الرياضيةتتمثل السياح

سياحة رياضية سالبة تتمثل يف السفر واإلقامة من أجل مشاهدة قد تكون املباريات الرياضية، أو الفعاليات و 
 .املباريات واإلحتفاالت الرياضية

                                           
1
 .00 -87.ص -، صالمرجع نفسه  -

2
 .02 .ص ،المرجع نفسه  -
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 :السياحة حسب الطابع السياحي: ثالثا
حسب الطابع السياحي ها طابعا معينا جيعلها تتميز خبصائصهه، وميكن تقسيمقد تأخذ السياحة 

 :1نوعني مها إىل
 :السياحة الرسمية -1

تقسم السياحة الرمسية إىل نوعني سياحة رمسية سياسية، تكون عندما يسافر أعضاء الوفود أو 
تفاالت دولية معينة، وسياحة أشخاص معينني من أجل املشاركة يف حمادثات رمسية، أو من أجل املشاركة يف إح

 .رمسية إقتصادية تكون عندما يسافر الشخص من أجل مشاهدة املعارض الصناعية والتجارية
  :الرسميةغير السياحة  -5

السياحة الدينية اليت تعترب من أقدم  قد تأخذ السياحة الطابع غري الرمسي، فمن أهم أشكاهلا جند
مكة املكرمة بالسعودية بالنسبة للمسلمني، والفاتيكان يف روما كع الدينية،  أنواع السياحة، وتتمثل يف زيارة املواق

 .للمحافظة على بقاء العالقات اإلجتماعية بني األفراداليت هتدف  السياحة اإلجتماعية، و بالنسبة للمسيحيني
 تلكلبالنسبة  خاصة خمتلف املناسبات،ومن أبرزها السفر من أجل زيارة األقارب واملعارف يف  

 .اليت هلا جاليات تعيش يف الدول اجملاورة لدولا
اليت برزت نتيجة احلاجة إىل العبور لوقت قصري من (  العبـورسياحة  )كذلك سياحة الرتانزيت و 

خالل أراضي دولة معينة للوصول إىل دولة أخرى، علما بأن السياحة العبورية تنظم من قبل كل دولة وترتاوح 
 .ممدهتا بني يوم وأربعة أيا

 :السياحة حسب الشكل التنظيمي للسياحة: ارابع
لزيادة نسبة األفراد الذين  ة ذهبيةباعتبار أن زيادة النمو السكاين على مستوى العامل يتيح فرص

 .يسافرون إىل خمتلف املناطق السياحية سواء كانوا فرادى أو مجاعات
 :2التاليني شكلنيما يعطي السياحة ال ذاوه

  :فرديـةالسياحة ال -1
ألي  وهي سفر األفراد لوحدهم لإلقامة خارج مكان سكنهم األصلي فرديةالسياحة يقصد بال

 .غرض من األغراض السياحية
 
 

                                           
1
 .57، 52.، ص، صمرجع سابق: ضيريمحسن أحمد الخ  -

2
 .17.ص مرجع سابق،، "وأنواعهامفهومها، أركانها " السياحة :خالد كواش  -
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 : السياحة الجماعية -5
ويف جمموعات، وعادة ما تكون  وتكون السياحة اجلماعية عندما يسافر السياح مع بعضهم مجاعيا

تنظم عادة ما والطعام وغريها، و  لنومكن اا متنظيم أإىل إضافة ، اوغريه شمل األماكن املراد زيارهتاتضمن برامج 
 . عن طريق وكاالت السياحة والسفر

 : السياحة حسب مدة إقـامة السياح: مسااخ
ختتلف مدة إقامة السياح يف املناطق السياحية اليت زاروها حسب الوقت املتاح لديهم أو حسب 

 : 1تقسم السياحة إىل يه، وعلمتهمة هبم تفرض طول أو قصر مدة إقاإمكانياهتم املادية أو إلعتبارات أخرى خاص
 :السياحة الطويلة -1

ملدة أسابيع يتم خالهلا زيارة األماكن التارخيية البعيدة، أما إذا   تمتدإذا إسياحة طويلة الد تكون ق
س سنوات، علما أن كانت من أجل الرفاهية فإن مدهتا ال تتجاوز أسبوعني، وقد متتد السياحة الثقافية حىت مخ

 .هذا النوع يستمر طوال السنة خاصة السياحة الثقافية والسياحة العالجية
 :السياحة القصيرة -5

وتقسم إىل قسمني مها سياحة هناية  ،أما السياحة القصرية فهي متتد فرتهتا إىل أقل من أسبوعني
 . األسبوع، وسياحة هنارية قصرية ال تستغرق أكثر من يوم واحد

 :لسياحة حسب وسائل النقـل المستخدمةا: سادسا
 :2نواع التاليةاألإىل حسب وسائل النقل املستخدمة فيها تقسم السياحة 

 : السياحة البرية -1
اليت تتم عن طريق السيارات، القطارات، احلافالت، الدراجات وغريها ذلك النوع من السياحة  وهي

 .يعد الوسيلة الرئيسية يف السياحة الداخليةحيث نشري إىل أن النقل الربي ، من وسائل النقل الربية
  :السياحة البحرية -5

حيث تكون على مستوى  واليخوت، البواخر ،تكون بواسطة القوارب، السفنهي السياحة اليت و 
وتعد أحيانا السياحة ، من أجل أهداف خمتلفة تليب حاجة السياح للراحة والرتفيهوالبحريات  األهنار والبحار

 .السياحة الدولية البحرية جزءا من
 .أما السياحة النهرية فهي تعد ضمن السياحة الداخلية للمنطقة السياحية

 

                                           
1
 .02-87.ص -ص: مرجع نفسهال  -

2
   .052.، صمرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي  -
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 : السياحة الجوية -0
عن طريق الطائرات اليت هلا أفضلية خاصة يف السياحة الدولية حيث بواسطتها ، السياحة اجلوية تتم

، لذلك ية أخرى توفر الراحة جلميع السياحميكن قطع مسافات طويلة يف مدة زمنية قصرية نسبيا، كما أهنا من ناح
 . فهم يفضلوهنا مقارنة باألنواع األخرى للسياحة

 :السياحة حسب عمر السياح: سابعا
ميكن تقسيم السياحة وفقا خلصائص السائح نفسه، فقد تكون حسب جنسه، فتكون لدينا سياحة 

 :1ة التاليةياحاألنواع السي، فنجد ه عمر  حسبوقد تكون ، الرجال وسياحة النساء
  :سياحة الطالئع -1

سنة، فهي مرحلة تعليمية يتم من  34ويتعلق هذا النوع من السياحة باملراحل العمرية األقل من 
خالهلا إكتساب معارف ومهارات وسلوكيات معينة وتكون السياحة على شكل رحالت كشفية ورحالت تعلم أو 

 .رحالت التعرف على الطبيعة
  :سياحة الشباب -5

حيث سنة،  12سنة إىل  34اليت يقوم هبا األفراد من سن لسياحة اخلاصة بفلة الشباب، اهي و 
، كما أنه غالبا ما يتم إستخدام ميتاز هذا النوع من السياحة بالبحث عن احلياة اإلجتماعية واإلثارة واملغامرات

 .بيوت الشباب، املعسكرات والقرى السياحية لإلقامة فيها
  :سياحة الناضجين -0

كذلك بسياحة متوسطي العمر، حيث يقوم هبا األفراد الذين ترتواح سياحة الناضجني  ى تسم
طابع الراحة عليها وهي سياحة إسرتخاء ومتعة وهروب من جو العمل ويغلب سنة،  42سنة و 12أعمارهم بني 

 .واإلستجمام
كن واملناطق اليت تتميز فغالبا ما يفضل األفراد الذين ينتمون إىل هذه الفلة العمرية السفر إىل األما 

 .حنو الشواطئ واألماكن اهلادئة والدافلة واجلبال واألرياف هاغلبأتكون باهلدوء، وبالتايل 
  :سياحة المتقاعدين -2

حيث يشارك فيها كل من املتقاعدين وكبار  ،سياحة املتقاعدين من أنواع السياحة التقليديةتعترب 
سنة أي بلغوا سن التقاعد عن العمل، حبيث يكون  42سنهم  ، حيث يقبل عليها األفراد الذين تعدىالسن

 .كالعالج مثال  دوافع خاصة للسياحة لديهم

                                           
1
 .057.، ص مرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي  -
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 :الموسم السياحيالسياحة حسب  : مناثا
مبوسم اإلجازات يف الدول املصدرة للسياح وتكون يف  ةرتبطإذا كانت مالسياحة أساسية  تكون

 .1جمملها ثقافية، تروحيية وسياحة مغامرات
بالنسبة للدول املستقبلة املوسم السياحي بو بالطقس املالئم د ترتبط السياحة األساسية كما ق

 : 2، هلذا جندللسياح
 .السياحة الشتوية إذا كانت السياحة تتم يف فصل الشتاء -1
 .السياحة تتم يف فصل الصيف إذا كانت صيفيةالسياحة ال -5
ينة، سواء ذات طابع دينيي، أو رياضي أو سياحة املناسبات إذا كانت السياحة تقوم على مناسبات مع -0

  .غريها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .82.، صمرجع سابق: حسين كفافي -

2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، تحت إشراف 2002/ 1794السياحة والفندقة في الجزائر دراسة قياسية : محمود فوزي شعوبي -

 .02.، ص0222/0221د قادة اقاسم، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية .أ
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 : المبحث الثالث
 :السوق السياحي والخدمات السياحية

 
لعالقات اإلقتصادية بني الدول برزت أمهية دراسة اعندما أصبحت السياحة أحد أهم أشكال 
راسة السوق السياحي من أهم الدراسات تعترب د، و السوق السياحي وأجزائه إلجياد أهم السبل لتطوير السياحة

يف التعرف على طبيعة هذا السوق من حيث كونه سوق رئيسيا أو ثانويا  اهام االيت تقوم هبا الدولة ألهنا تلعب دور 
وذلك لوضع اإلسرتاتيجية التسويقية املثلى  ،أو حمتمال، إضافة إىل إمكانية فهم خصائص كل شرحية سوقية

 .1ملواجهتها
كافة األفراد واملؤسسات اليت تسعى إلشباع حاجات   يف أبسط صوره وق السياحيميثل السو 

بعض  ، مبساندةورغبات معينة يف أماكن سياحية تقدم جمموعة من املنتجات السياحية اليت ترتبط مبوقع سياحي ما
 .2العوامل املساعدة كالنقل بأنواعه والفنادق واملطاعم وغريها

العرض السياحي،  هو أحدمها هو الطلب السياحي واآلخر لسوق السياحي وجهانحيث أن ل
 :ةلب التاليااملط من خاللهو ما سنتناوله إضافة إىل مجلة اخلدمات السياحية السائدة، و 

 
 العرض السياحي: المطلب األول. 

 

 الطلب السياحي: المطلب الثاني. 
 

 الخدمات السياحية: المطلب الثالث. 
 

 ثرة على السوق السياحيالعوامل المؤ : رابعالمطلب ال 
 .والخدمات السياحية                          

 
 

                                           
1
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للنشر، : المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: تطوير المناهجاإلدارة العامة لتصميم و -

 .22.بدون ذكر سنة النشر، ص المملكة العربية السعودية،
2
 .75.، صمرجع سابق: محمد عبيدات -
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 :العرض السياحي: المطلب األول
يهدف حتليل العرض السياحي إىل حتديد فرص التنمية السياحية احلالية واملستقبلية، على إعتبار أن 

 .1يلة، خالفا للطلب السياحيالعرض السياحي يتميز بعدم املرونة إىل جانب صعوبة إنتاج سلع سياحية بد
 :العرض السياحي  تعريف: أوال

 :ما سيتم إدراجه يف النقاط التالية عاريف املقدمة للعرض السياحي أمههاتهناك العديد من ال
إن العرض السياحي عبارة عن شكل لظهور إنتاج السلع واخلدمات السياحية يف السوق واليت هي موجهة  -1

ميثل خمتلف عناصر اجلذب واملغريات السياحية املوجودة هبا الطبيعية، الصناعية، فهو  إلشباع الطلب السياحي،
 .2إلضافة إىل اخلدمات العامة والسياحية اليت تقدمها الدولة للسياح القادمني إليها من خمتلف أحناء العاملاب

طيات أحيانا بإسم عناصر اجلذب السياحي، ويشمل جمموع املقومات واملع العرض السياحييسمى  -5
الطبيعية، التارخيية، احلضارية والثقافية يف بلد ما، وكذلك خدمات البنية التحتية وخدمات البنية السياحية 

 .3األساسية يف ذلك البلد
املستلزمات اليت جيب  التعريف األكثر إستخداما يف هذا اجملال، هو أنه ميثل كلحيث نشري إىل أن 

ا احلقيقيني أو احملتملني، واخلدمات والبضائع وكل شيء حيتمل أن يغري أن توفرها أماكن القصد السياحي لسياحه
 . 4الناس لزيارة منطقة سياحية معينة

ما تقدمه املنطقة السياحية وحتتويه من مقومات سياحية سواء كانت عوامل جذب طبيعية أو تارخيية هو كل  -0
 لزيارة بلد معني وتفضيله عن بلد آخر إضافة إىل اخلدمات والسلع اليت قد تؤثر على األفراد ،أو صناعية

رغم  
 .مقوماته السياحية

عن إمجايل الرغبات واخلدمات اليت تقدمها الدولة املستقبلة للسياح بغرض جذب العرض السياحي ويعرب  -2
 .5أكرب عدد منهم

يعية واملرافق ن املنتوج السياحي ميثل الواقع امللموس للطابع السياحي الذي ينتج بفعل إندماج املعطيات الطبإ -2
والتسهيالت يف املوقع السياحي مع وسائل النقل إىل املوقع وفيه، حبيث تشكل هذه العناصر جمتمعة طابعا بارزا 

 .6وعالقة مميزة للموقع أو البلد السياحي

                                           
1
 .11. ، صمرجع سابق: عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد -

2
 .828. ص ،0282عمان، األردن،  ، مكتبة، المجتمع العربي للنشر والتوزيع،إدارة التسويق السياحي: إسماعيل الحديدإبراهيم  -

3
  .852، 802.، ص، صمرجع سابق: مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ -

4
  .852، 802.، ص، صنفسهمرجع ال -

5
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية : صناعة الفنادق: 3ندقية إدارة ف: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

 .02.بدون ذكر سنة النشر، ص السعودية،
6
 .71.، الراية للنشر والتوزيع، األردن، صإدارة المنشآت السياحية والفندقية: زيد منير عبوي -
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وهي تشكل بدورها فاملتطلبات الواجب توفرها يف املقصد السياحي هي عناصر اجلذب السياحي، 
 .1العرض السياحي

 :خصائص العرض السياحي: نياثا
 :2نوردها فيما يلي يتميز العرض السياحي مبجموعة من اخلصائص

 : عرض السياحيلعدم إمكانية نقل ا -1
ويقصد بذلك أنه يستحيل نقل املنطقة السياحية إىل السائح بل أن السائح هو الذي يتنقل إىل 

زينها كمقاعد الطائرات، الغرف لسياحي ال ميكن ختاملنطقة السياحية، إضافة إىل ذلك أن معظم مكونات املنتوج ا
 .الشاغرة يف الفنادق فهي كلها تعترب خسارة إن مل يتم شغرها

 : عدم مرونة العرض السياحي -5
بعدم مرونة العرض السياحي هو عدم قابلية العرض السياحي للتغري طبقا ألذواق ورغبات ويقصد 

ال السياحي يصعب تغيري بعض املقومات  الطبيعية والصناعية، إذ وإجتاهات املستهلكني السياح، حيث أنه يف اجمل
فمثال ال ميكن  ،يف املدى القصريوخاصة  ميكن حتويل املوارد املستخدمة يف السياحة إىل إستخدام آخر ال أنه

 .ن إنشاء املنشآت السياحية كالفنادق يتطلب وقتا طويالأحتويل فندق إىل مطار، كما 
  :السياحي تباين قطاعات السوق -0

العناصر املكونة للعرض السياحي مستقلة عن بعضها  أن يعين تباين قطاعات السوق السياحيإن 
دوافع السياح ورغباهتم  البعض، حيث ميكن التمييز كل عنصر وحتديد معامله الرئيسية دون تداخل بينها، كما أن

 .قاليدهمختتلف من جمموعة إىل أخرى وذلك حسب مستويات دخوهلم وعاداهتم وت
 : السياحي تعدد جهات اإلنتاج -2

تشمل السياحة العديد من الفعاليات السياحية املختلفة كالفنادق والنقل السياحي وحمالت البيع 
ذا ما خيلق صعوبة يف خلق خدمة متكاملة إال بدرجة عالية من هوغريها وكلها تقدم خدمات مستقلة عن غريها و 

 .التنسيق والتعاون
 : عرض السياحيعناصر ال: الثثا

ميثل العرض السياحي يف أي منطقة سياحية خمتلف عناصر اجلذب واملغريات والثروات السياحية 
املوجودة بتلك املنطقة، طبيعية كانت أو تارخيية أو حضارية أو غري ذلك تقدم إىل السياح الوافدين إليها من 

 :ةالتاليشمل العرض السياحي العناصر يو خمتلف أحناء العامل، 
                                           

1
 .71.، صالمرجع نفسه -

2
 .82.، صرجع سابقم: سراب إلياس وآخرون -
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  :الطبيعيةالمقومات  -1
إمتداد وتضاريسها من سهول وجبال ووديان،  وتضم كافة القيم الطبيعية اجلمالية كطبيعة األرض

ي وما ر االصح اليت تنساب خالهلا وما يرتبط هبا من سواحل أو شواطئ حبرية أو هنرية أو حبريات، البحار واألهنار
ملوقع اجلغرايف ومدى توسط املنطقة السياحية دول العامل، ، اهواء وأشعة الشمس وغريهاعليه من رمال و مل تتش

املناخ وما يتصل به من عوامل خمتلفة كدرجات احلرارة والرطوبة واألمطار والثلوج، املناطق الزراعية والغابات الكثيفة 
ر الطبيعية اليت تصلح  ومناطق الصيد واحلدائق الطبيعية، العيون املعدنية والكربيتية والرمال الدافلة وغريها من العناص

 .1كمقومات ملختلف أنواع السياحة
 :صناعيةالالمقومات  -5

متثل املقومات الصناعية كل ما صنعه االنسان وأصبح له قيمة تارخيية وحضارية، حيث ميكن 
هي متثل كل الثروات الناجتة عن اجلهد البشري اإلعتماد عليها بشكل رئيسي كمصدر جذب سياحي للدولة، ف

 باإلضافة إىل ،أماكن األحداث التارخيية وخمتلفاليت جتسد حضارات الشعوب،  اطق التارخيية القدميةوتضم املن
واملعامل اليت تقيمها الدولة مثل املتاحف الفنية، األبراج العالية، احلدائق الدولية، القرى احلديثة األماكن احلضارية 

تشمل خمتلف اليت  الثروات الثقافية والدينيةالصناعية عن  كما تعرب املقومات،  2املسارحدور السياحية ودور الفن و 
ي تعترب من الدوافع األكثر أمهية لقيام السياحة ومعتقداهتم لذلك فه أساليب حياة الشعوب ومعيشتهمو الطرق 
  .3من األنواع السياحية األخرى الدينية وغريهاو الثقافية 

 : األحداث والتظاهرات -0
معينة يكون هلا دور فعال يف جذب أعداد  سياحية جترى يف منطقةحيث أن خمتلف األحداث اليت 

املختلفة كتلك املعارض الدولية رض الدولية ااملعإقامة التظاهرات الرياضية، أو  متزايدة من السياح،كتنظيم
، أو السياحوديانات الدينية وذلك حسب معتقدات واملناسبات األحداث إثراء خمتلف أو للسيارات وللكتب، 

 .4املهرجاناتاألحداث و يم خمتلف تنظ
 : المتاحة السياحية الخدمات -2

 مبختلف أشكاله، سواء اجلهد البشري الفعال واملقدم للسياح املتاحة السياحية اخلدماتمتثل  
كالفنادق والنزل والشقق   املبيت مرافق أو، واملقاهي كاملطاعم  اإلطعاممن حيث على شكل خدمات متنوعة كان 

 .5تلف التسهيالت األخرىأو خم واملخيمات
                                           

1
 .18.ص ،مرجع سابق، "وأنواعهامفهومها، أركانها " السياحة :خالد كواش -

2
 .55.، صمرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

3
 .55.، صنفسهمرجع ال -

4
 .18.ص ،سابق مرجع، "وأنواعهامفهومها، أركانها " السياحة: خالد كواش -

5
 .802.، صمرجع سابق: مروان السكر -
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 :الطلب السياحي: المطلب الثاني
السياحة وظهر معها إنتاج السلع  إىلبعد تطور احلاجات والرغبات اإلنسانية ظهرت معها احلاجة 

واخلدمات السياحية لتلبية تلك احلاجات والرغبات، وهذا ما يعين أن هذه احلاجات السياحية هي اليت تفسر 
 . الطلب السياحي

 :الطلب السياحي  تعريف: الأو 
 منتوج معنيإن الطلب عموما هو عبارة عن الكمية اليت تنوي جمموعة من املستهلكني شرائها من 

وذلك لوجود  عنه خيتلف ، فهومنه ةي ميثل حالة خاصلسياحاالطلب و وبسعر حمدد ويف زمن ومكان حمددين، 
 .1قة سياحية معينةجمموعة من العوامل اليت تؤثر على السائح للسفر إىل منط

 :وميكن إدراج التعاريف التالية للطلب السياحي
يقصد بالطلب السياحي مدى مشاركة السكان احملليني واألفراد واجلماعات من الدول األخرى يف النشاطات  -1

نطقة هو اجملموع اإلمجايل ألعداد السياح املواطنني منهم واألجانب الوافدين إىل مو السياحية املختلفة لبلد ما، 
 . 2سياحية معينة

وذلك حسب  هلم، هو إجتاه السياح من الدول املصدرة للسياح حنو الدول املستقبلةالطلب السياحي  -5
 .3سياحية املختلفةلدوافعهم وأهدافهم ا

هو تعبري عن إجتاهات السياح لشراء منتج سياحي أو زيارة منطقة سياحية بذاها، قوامه مزيج مركب من  -0
 .4ثر هبا السائحأالدوافع والقدرات وامليول واحلاجات الشخصية اليت يتعناصر خمتلفة متثل 

ويعرف الطلب السياحي بأنه السوق السياحي املرتقب الذي هتدف إثارته وتنشيطه مجيع الدول السياحية  -2
 . 5من خمتلف دول العامل لتحقيق أكرب حركة سياحية

إلثنان معا يشكالن وجهني لنشاط واحد الطلب السياحي هبذا التعريف يقابل العرض السياحي، واو 
 .يالسياحالنشاط هو 

 :خصائص الطلب السياحي: ثانيا
نذكر ميتاز بعدد من اخلصائص من خالل عدة تعاريف للطلب السياحي، تبني أنه وبشكل خاص 

  :هامن
 

                                           
1
 .85.، صمرجع سابق: سراب إلياس وآخرون -

2
 .852 -852.ص -، صمرجع سابق: مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ -

3
 .02.، صمرجع سابق: صناعة الفنادق: 3إدارة فندقية : إلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهجا -

4
 .78.، ص مرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: العامة لتصميم وتطوير المناهجاإلدارة  -

5
 .78.، صالمرجع نفسه -
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  :الطلب السياحي عدم تكرار -1
 ، تكرار زيارة هذه املنطقةأن إشباع حاجات ورغبات السائح يف مكان ما ال يدفع بالضرورة أي 

مرونة عالية نظرا إلرتباطه بدوافع ذاتية عند السائح ال ميكن قياسها مثل درجة يتميز بوذلك ألن الطلب السياحي 
 .1املوضة والطقس، حيث أن حب املعرفة عند الناس يدفعهم لتوسيع نطاق املواقع اليت يزورها

 : الطلب السياحي حساسية -5
 ن الطلب السياحي ذو حساسية شديدة لظروف الدول املستقبلة للسياح،وتعين هذه اخلاصية أ

سواء على الصعيد احمللي أو العاملي كاإلستقرار واألمن، مستويات الرفاهية اإلقتصادية، إجتاهات السكان احملليني 
جتماعية ، ألنه إذا واجهت هذه الدول مشكالت إقتصادية كإهنيار النظام اإلقتصادي، أو مشكالت إواألجانب

كحدوث جماعات، أو ظروف طبيعية كالرباكني والزالزل، أو مشاكل سياسية، أدى ذلك إىل تقلص املد السياحي 
هلذه الدول واخنفاض الطلب السياحي عليها مهما كان مستوى العرض السياحي فيها، ألن مناخها السياحي 

 . 2العام غري مالئم للحركة السياحية
 :الطلب السياحي مرونة -0

صد هبا قابلية الطلب السياحي للتغري تبعا للظروف واملؤثرات السائدة يف السوق السياحي ويق
، فالظروف والعوامل اإلقتصادية السائدة يف الدول املستقبلة للسياح اليت ترتبط بتغري اخلدمات الداخلي واخلارجي

 .يضا يف مرونة الطلب السياحيأالسياحية، تؤثر هي 
السياحي إىل اإلرتفاع والعكس صحيح، لذلك جيب  الطلبألسعار إجته ألنه كلما إخنفضت هذه ا

 .3على الدول دراسة مرونة الطلب السياحي قبل إجراء أي تغيري يف أسعار اخلدمات السياحية
 : الطلب السياحي توسع -2

ومتغرية تبعا  مييل الطلب السياحي عادة إىل اإلرتفاع سنويا ولكن مبعدالت غري ثابتة ومتفاوتة
روف املختلفة املتولدة يف الدول املصدره للسياح والدول األخرى املستقبلة هلم مما يؤكد على أن السياحة للظ

أصبحت حركة إقتصادية وثقافية وإجتماعية، بل أصبحت علما قائما بذاته له قواعده وأسسه، وصناعة مركبة من 
 .4الصناعات األخرى مما جعلها تغزو عدد كبري من دول العامل

 
 

                                           
1
 .881. ، صمرجع سابق: مروان السكر -

2
قتصادية، فر  ، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم اإلأهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -

 .17.، ص0227-0222باللطة مبارك، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة الجزائر، : التخطيط، تحت إشراف
3
 .72.، صمرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج  -

4
 .17.، صمرجع سابق، السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر أهمية: خالد كواش -
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  :السياحي طلبسمية المو  -2
فغالبا  ، بسبب عدة عوامل كاملناخ، العوامل التظيمية، فرتة اإلجازات وغريها السياحة باملومسية ميزتت

 :جند هناك ثالث مواسم ما
موسم الذروة وفيه يزداد الطلب على العرض السياحي حيث تكون أسعار  يفاملوسم األول يتمثل  

وسم الوسط فيتذبذب الطلب على اخلدمات السياحية ويكون عدد السياح اخلدمات السياحية مرتفعة، أما م
 .فيه متوسطا، بينما موسم الكساد فيقل الطلب

 .1وقد تلجأ املؤسسات السياحية إىل ختفيض األسعار لتشجيع السياح على الطلب
  :اإلرتباط بالقدرة المالية -2

يتأثر مبستويات الرفاهية اإلقتصادية يف  ، فهويرتبط الطلب السياحي طرديا بالقدرة املالية للسائح
الدولة األم والدولة اهلدف، كذلك يتأثر بدرجة التقدم يف وسائل اإلتصال واملواصالت، إضافة إىل تأثره بعوامل 

 .2أخرى كثرية ثقافية وسياسية يصعب يف الكثري من األحيان التحكم فيها
 :أنواع الطلب السياحي: ثالثا

 :3احي إىل عدة أنواعميكن تقسيم الطلب السي
 : الطلب السياحي العام -1

هو الطلب اإلمجايل على اخلدمات السياحية أو على السياحة بشكل يقصد بالطلب السياحي العام 
من براجمها وذلك بغض النظر عن الوقت والنوع  وهو مرتبط بالدولة كلها وليس بربنامج سياحي خاص ،عام

 .ما سياحية زيارة دولةم العا ، ومن أمثلة الطلب السياحيواملدة
 : الطلب السياحي الخاص -5

 طلبك  ،وهو الطلب السياحي املرتبط بربنامج سياحي معني جيده السائح إلشباع رغباته وإحتياجاته
جموعة من السياح وال مب، و هو يعترب طلبا سياحيا خاصا بسائح ما أو نوع معني من السياحة يف بلد معني

 .افدين إىل منطقة سياحية ماالو  يشمل بالضرورة كل السياح
 : الطلب السياحي المشتق -0

مثل الطلب على الفنادق  ،وهو الطلب املرتبط باخلدمات السياحية املكونة للربنامج السياحي
 .وغريها والطلب على شركات السياحة

                                           
1
 .881. ، صمرجع سابق: مروان السكر -

2
 .881. ، صنفسهمرجع ال -

3
 .85.، صمرجع سابق: سراب إلياس وآخرون -
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 :ومها السياحي كما ميكن التمييز بني نوعني آخرين من الطلب
  :الطلب السياحي الفعال -2

لب السياحي الفعال نسبة إىل هؤالء األفراد الذين يسافرون بالفعل خالل الفرتة احلالية ويسمى بالط
، أو اجلارية، إىل األماكن السياحية املختلفة، حيث يستفيدون من التسهيالت واخلدمات السياحية املتوفرة فيها

رين على دفع النفقات وهو ميثل إمجايل عدد السياح الداخلني أو القاد، وهو طلب صريح من طرف السياح
 .1السياحية

  :الطلب السياحي الكامن -2
وهو يشري إىل هؤالء األشخاص الذين لديهم دوافع السفر بغرض السياحة لكنهم غري قادرين على 

حىت يصبح هناك إقبال للطلب السياحي ميثل نقص يف طلب أحد العناصر األساسية حتقيق ذلك، كما أنه 
القدرة على دفع مصاريف  مكعدبسبب بعض القيود املرتبطة باجلوانب املادية   ماللسياح لزيارة منطقة سياحية 

 .  نفسه الوقت املتاح للسائح بسبب، أو الرحلة
فعال من خالل  طلب سياحي الكامن إىل السياحي ميكن حتويل الطلب وجتدر اإلشارة إىل أنه

 . 2تروجيها طرق نيسحتتنويع الربامج السياحية وختطيط أسعارها و 
 : الطلب السياحي المؤجل -0

ذلك بسبب نقص و ىل األفراد الذين يف إستطاعتهم السفر لكن ال يوجد لديهم الدافع إوهو يشري 
حيث نشري ، أو بسب عدم وضوح الغرض من السياحة أو ألسباب أخرىاملعلومات املرتبطة باألماكن السياحية، 

عام  سياحي خاص مث إىل طلب سياحي إىل طلبإىل أن أغلب الدول تسعى لتحويل الطلب السياحي املشتق 
 .3خرىأمدروسة من جهة  وبأسعار فعالية من جهة، أكثرو متنوعة و  خمتلفة وذلك عن طريق توفري برامج سياحية

 :من خالل الشكل التايل أشكال الطلب السياحيوتتوضح لنا 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .022.، صمرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي -

2
 .855.، ص مرجع سابق: توفيق ماهر عبد العزيز -

3
 .028.، صمرجع سابق: كمال درويش ومحمد الحماحمي -
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 أشكال الطلب السياحي(: 5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .311.صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص: عبد العزيزماهر : المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطلب السياحي العام

 السياحي الطلب
 اخلاص

 ب السياحي املشتقالطل
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 :الخدمات السياحية: المطلب الثالث
هنا نوعا من أنه أحيانا ال ينظر إليها على أإال  ،ن اخلدمات السياحية تقدم للسياحأعلى الرغم من 

 . والعرض، هلذا جيب معرفة أساسياهتا من خالل هذا املطلبخصوصيتها يف التقدمياملنتجات بالرغم من 
 :السياحية  اتالخدم  تعريف: أوال

من سلع  يقدم للمستفيدين ن كلمة منتوج من الناحية اللغوية مصطلح شامل يعين مجيع ماإ
 :وي فهسياحالاملنتوج وخدمات، أما 

واملسابح والفنون الشعبية، النصب التذكارية،  يعين املنتوج السياحي كل ما يقدم للسياح من املناظر الطبيعية -1
وتعترب كل هذه العناصر السابقة الذكر كمواد خام جيب تطويرها ، اآلثار التارخيية، اآلثار الدينية، الرياضية والتسلية

 .1من أجل تلبية إحتياجات األسواق املختلفة
األعمال اليت تؤمن للسياح الراحة  على أهنا جمموعة من هافهم منيكلمة اخلدمات السياحية يف حني أن   -5

وخمتلف التسهيالت عند إستهالك اخلدمات والسلع السياحية وذلك خالل وقت سفرهم أو خالل إقامتهم يف 
  .2املرافق السياحية بعيدا عن مكان سكنهم األصلي

 :3التالية عناصرشمل أحد الهي كل ما ياخلدمات السياحية  -0
 .اجلغرافية ،ناظر الطبيعيةامل ويتمثل يف: الرتاث الطبيعي -أ

  .املعطيات الدميغرافية، ظروف احلياة، العادات والتقاليد :الرتاث البشري -ب
 .اجلوانب التنظيمية والسياسية والقانونية واإلدارية للبلد -ج
مشاركة الشعب يف احلكم وهتيلة وقت العمل وختطيطه ألوقات العمل والعطل كذلك  الرتقية، اإلشهار  -د

 . تعد جوانب إجتماعيةواليت
 . وسائل اخلدمات من نقل، إيواء، مطاعم وغريها - ه
 .قتصادية واملاليةاألنشطة اإل - و

تعرض معظم املناطق السياحية منتجات وخدمات سياحية شاملة مثل األشياء الثقافية والرتفيهية، واخلدمات  -2
 وغريها وذلك هبدف وضع إسرتاتيجية ملنتوج سياحي املتعلقة باملؤثرات، واخلدمات اإلجتماعية، واخلدمات الدينية

  .4خيلق السياح الطلب على اخلدمات السياحية اليت تتمثل يف العرض يف السوق، حيث ما

                                           
1
 .002.، ص0222 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،تسويق الخدمات وتطبيقاته: زكي خليل المساعد -

2
  .28.، صمرجع سابق: مروان السكر -
3
 .   مساءا 88.22، توقيت اإلطال  02/88/0282اريخ اإلطال  ، تwww.omt.org تعريف الخدمات السياحية، موقع المنظمة العالمية للسياحة  -

4
 .02.، صسابق مرجع: سراب إلياس وآخرون -
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املختلفة واليت قد جندها على مستوى  واجلدول املوايل يوضح عرض مزيج للمنتجات السياحية
 :خمتلف املناطق واألماكن السياحية

 
 مزيج المنتجات السياحية (:1)الجدول رقم 

 .بتصرف. 001.، ص0224 تسويق اخلدمات وتطبيقاته، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،: زكي خليل املساعد :المصدر

 
 : خصائص الخدمات السياحية: ثانيا

من املستحيل حتسسها أو ، مما يعين تتميز بكوهنا غري ملموسة وغري ماديةعام بشكل إن اخلدمات 
ملسها، كما ال ميكن فصلها عن مقدمها ألن هناك ترابط كبري بينهما وهذا ما جيعل من الصعب وضع منط معني 

 .1للخدمات حبيث ال ميكن تقدمي اخلدمة نفسها بنفس النوعية
التنميط بدرجة ألهنا تتصف بالتغري كبرية يف صعوبة  و  الطلب املتذبذبب كما تتميز اخلدمات

للخدمات السياحية خصائص كثرية متيزها عن بقية اخلدمات األخرى جزء منها ينبع من ، باإلضافة إىل أن والتنوع

                                           
1
 .02،01 .، صص مرجع سابق،: سراب إلياس وآخرون -

 .ثار الدينية والطبيعيةآلا - األماكن الدينية

 .األماكن الدينية -
 .خمتلف األضرحة -

 .مراقد األولياء -

 .املتاحف - األماكن الثقافية

 .اآلثار التارخيية -
 .الفنية املسارح -

  .املنتزهات العامة - أماكن الترفيه والتسلية

 .الغابات -
 .احليوانات -

 الغوص يف البحار -

 هم األحداث والمناسباتأ
 .الثقافية هرجاناتامل -

 .الفنية هرجاناتامل -
 .املعارض التجارية -

 .اإلستعراضات -
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 خمتلف واجلزء اآلخر يعتمد على نوعية احلاجات املتميزة اليت تلىب من خالل تقدمي ،طبيعة السياحة نفسها
 :1ومن أهم هذه اخلصائص نذكر مايلي ،اخلدمات

السياحة تتطلب نوعية وجودة من اخلدمات ألهنا تشبع حاجات ورغبات األفراد خالل أوقات فراغهم  -3
 .األعماللتحقيق الرفاهية والراحة هلم أو خالل ظروف خاصة كمقابالت 

السياحي وذلك لإلستمتاع  رغبة السياح خالل أوقات إقامتهم يف املوقعاخلدمة إلشباع  عة عند تقدمير الس -0
 .بأوقاهتم وإستخدام مجيع اإلمكانيات السياحية األخرى

 .قابليتها للفناءإنتاجها وهو ما يعين عملية تقدمي اخلدمات السياحية تبدأ وتنتهي يف مكان وزمان  -1
 .للسياح تعتمد معظم اخلدمات السياحية على العنصر البشري يف عملية إنتاجها وتقدميها ألهنا تقدم مباشرة -6
اجلنسية، العمر، من حيث التنوع الكبري يف أشكال ووسائط اخلدمات السياحية ألن الزبائن غري متجانسني  -1

 .الطبقة اإلجتماعية، القدرة املادية واإلهتمامات واخلربة عند ممارسة السياحة
صصني يف السياحة توحد جهود وأعمال العديد من األفراد كجهود العاملني املتخ اخلدمات املقدمة للسياح -4

 .وجهود وأعمال شركات ومنظمات أخرى كاملواصالت واإلتصاالت وغريها
يؤدي إىل احلكم على ثقافة وأدب السكان  ممااإلحتكاك املباشر واملستمر بني طاقم العمل والسياح  -1

 .األصليني للمنطقة األصلية
 .الشرب وغريها أثناء فرتة إقامتهماخلدمات السياحية تليب حاجات السياح األساسية مثل النوم واألكل و  -0
نظرا لتشابك صناعتها مع باقي النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية  ى السياحةتعدد األطراف املؤثرة عل -3

 .والثقافية بالدولة
 :أسباب اإلهتمام بالخدمات السياحية: ثالثا

من أجل  أن التخطيط للمنتجات السياحية عمل ضروري وأساسي ةيعتقد معظم خرباء السياح
لتغلب على اآلثار السلبية هلا، ومن أهم احلقائق لمضاعفة اآلثار اإلجيابية للسياحة من جهة، ومن جهة أخرى 

اليت تربر تكوين خطة مدروسة للمنتجات واخلدمات السياحية هي املوازنة املثلى بني العرض السياحي والطلب 
 .السياحي، من أجل حتقيق أهداف املنظمة السياحية

وكذا تكوين صورة ذهنية إجيابية عن املنطقة السياحية، وهي  حتسني نوعية اخلدمات بإستمرارتايل وبال
 .2من أهم املتطلبات الواجب توفرها يف املقصد السياحي إىل جانب البىن التحتية

 

                                           
1
، 0227 -0222، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر، إدارة المنشآت السياحية والفندقية بين النظرية والتطبيق: عبد السالم أبو قحف -

 .08.ص
2
 .822.، ص0228 ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن،التسويق السياحي الحديث: خالد مقابلة وعالء السرابي -
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 :1ما يليأسباب اإلهتمام باخلدمات السياحية أن من أهم  باإلضافة إىل
 .ة يف اإلحرتاف والتميزالتوسع يف فرص العمل واملسامه -3
 .تنسيق التسهيل مع املنظمات العاملية -0
 .احملافظة على التوازن البيلي ومحاية الطبيعة -1
 . البنية التحتية والفوقيةنيسحت -6

 :أنواع الخدمات السياحية: رابعا
 كاملناظر املمكنة لسياحة املنتج السياحي إىل كل املقومات الطبيعيةللقد صنفت املنظمة العاملية 

املقومات البشرية وما ترمز إليه من ثقافات للشعوب  وكذلك كل الطبيعية، احلاالت اجلغرافية، الرتاث الطاقوي،
املختلفة وعاداهتم وتقاليدهم، وكذا املقومات التنظيمية والقانونية، اجلوانب اإلجتماعية ومنها الرتكيبات والبنيات 

إضافة إىل خمتلف األنشطة  ،ختلفة كالنقل واإليواء واإلطعاموسائل اخلدمات املو والعرقية للبلد،  اإلجتماعية
 .2اإلقتصادية واملالية

 :ختتلف اخلدمات السياحية حتت تأثري العديد من العوامل حيث ميكن تقسيمها إىلو 
 : تهاالخدمات السياحية من حيث أهمي -1

سهيل إشرتاك الناس يف مني أو تأمبا أن اخلدمات السياحية هي جمموع الوسائل املادية الضرورية لت
السياحة وحتقيق أهدافها وخلق وإستعمال اخلدمات للسياح، ومن هذا املنطلق ميكن التمييز بني اخلدمات 

 :3السياحية األساسية واخلدمات السياحية التكميلية
 : األساسية السياحية الخدمات  - أ

 نقل السياح إىل يف خدمات النقل جبميع وسائله اليت تساهم يف اخلدمات األساسيةتتمثل  
وخدمات اإليواء يف الفنادق واملوتيالت والشقق وغريها، وكذا  ،فيها داخل املنطقة السياحية وجهاهتم املرغوبة

 .خدمات الطعام والشراب املوجهة للسياح
  :التكميلية السياحية الخدمات  - ب

كية، اخلدمات الثقافية  وهي تتمثل يف الرياضة والرتفيه بأنواعه، املتاجر اليت تقدم السلع اإلستهال 
كاملسارح ومواقع احلفالت، اخلدمات األخرى اخلاصة بالسياح كمحالت تصفيف الشعر، ورشات التصليح 

 .إلضافة إىل خدمات اإلستقبال اليت تشمل مكاتب السفر ومراكز اإلستعالماتاوالبنوك ب

                                           
1 
 .822.، صنفسهمرجع ال -

2
عة فرحات عباس، ، جام27 العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، العدد: ، مجلةسوق الخدمات السياحية: مقالة : كواشخالد باللطة ومبارك  -

 .852،858.، ص، ص0225سطيف، 
3
 .12. ، صمرجع سابق: سراب إلياس وآخرون -
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  :هاالخدمات السياحية من حيث سوق -5
 :  1مها أساسيني صنفنيالسياحي إىل  يث السوقاخلدمات السياحية من ح ميتقسميكن و 

 : السياحي الخدمات السياحية من وجهة نظر العرض - أ
 بالنظر لشكل القيمة اإلستهالكية للسلع واخلدمات السياحية ميكن تقسيمها إىل عدة جمموعات

، اخلدمات اليت توفر اخلدمات السياحية املختلفة كاخلدمات اليت تؤمن املبيت واإلطعام يف املواقع السياحيةتضم 
 .الرفاهية للسياح واخلدمات الصحية، باإلضافة إىل التحف والسلع األخرى اليت تستهلك يف املوقع السياحي

 : السياحي الخدمات السياحية من وجهة نظر الطلب  - ب
خدمات املواصالت، أو خدمات تأمني أما أنواع اخلدمات من وجهة نظر الطلب فهي قد تكون 

 .ام يف املرافق السياحية، أو اخلدمات الرتفيهية يف املناطق السياحيةاملبيت واإلطع
  :تهاطبيعالخدمات السياحية من حيث  -0

مجيع خدمات السياح  ،الطبيعة السياحيةمن حيث بالنظر إليها اخلدمات السياحية  تتضمن
 :العديد من اخلدمات األخرى نوضحها فيما يليباإلضافة إىل  م،والتسهيالت املقدمة هل

 : خدمات الضيافة  - أ
إن دور املنطقة املضيفة يفرتض هبا تقدمي اإلهتمام للسائح سواء من طرف املواطنني أو اهليلات 
واملؤسسات الرمسية أو غري الرمسية، ألن التجرية اإلجيابية للسائح جتعله يشعر باإلرتياح واألمان أي إحتمالية أكرب 

 .2يارة البلديف تكرار الزيارة والتأثري على اآلخرين لز 
  :األمنيةخدمات ال  - ب

وتتمثل يف بعض اخلدمات املقدمة للسياح واليت من شأهنا تفادي بعض املشاكل اليت قد تعيق  
اإلرشاد السياحي  وحىت عمليات  ،احلركة السياحية يف املنطقة السياحية ومن ضمنها إعداد رجال األمن وتوزيعهم

 .3يه السياحي واملشرتيات السياحيةوالرتف وتوفري مراكز اإلستعالم السياحية
 :المختلفةالتسهيالت   -ج

، اخلدمات الصحية واخلدمات الطبية عند احلاجة املختلفة التسهيالتالتسهيالت  وتندرج ضمن
 . 4من التسهيالت اليت حيتاجها السائح أثناء رحلته السياحية املالية، وغريها

                                           
1
 .885،800.ص ، ص،مرجع سابق: مروان السكر -

2
 .875.، ص0222 -8888، دار وائل للنشر، األردن، فن الداللة السياحية: خالد مقابلة -

3
، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، مالت الترويجية في عصر التكنولوجياالتسويق السياحي وتخطيط الح: فؤادة عبد المنعم البكري -

 . 22 - 01، ص -، ص0221مصر، 
4
 . 22 -01 ص، -، صالمرجع نفسه -
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 :إدارة الخدمات السياحية: خامسا
خلدمة السياحية على مدى متيز اخلدمة السياحية عن اخلدمات السياحية املنافسة، جناح ا فيتوق

تقدميها كلما كانت أكثر فائدة وجذبا للسياح،   وبيسر ةلو وكذا طبيعة هذه اخلدمات فكلما كانت تتميز بالسه
 .1لعب دور هام يف املد السياحييكما أن وضوح اخلدمة وإرتفاع مستواها ومناسبة أسعارها 

التخطيط، التنسيق، التدريب ات أساسية تتمثل يف عمليأربعة  إدارة اخلدمات السياحية تضمنوت
 :2، وهذه العمليات نوضحها كما يليوتقييم اخلدمات

  :الضرورية السياحية التخطيط للخدمات -1
لكل منطقة سياحية مميزاهتا اخلاصة اليت تستقطب السياح سواء هبدف الرتفيه أو هبدف زيارة 

هلذا وجب التخطيط للخدمات الواجب تقدميها حسب طبيعة هذه املنطقة  ،ن التارخيية أو الدينية أو غريهااألماك
السياحية مع حاجات ورغبات وتوقعات السياح من خدمات اإلطعام واملبيت، تقدمي املعلومات الالزمة،  

 .الصحة العمومية وغريها وخدمات خدمات األمنك
ونوادي  لك توفري مراكز خلدمات السياح، توفري وكالء للسياحةوعملية التخطيط هذه تتطلب كذ

للسيارات، مؤسسات لإليواء، مكاتب التذاكر، مؤسسات ومراكز ثقافية، خدمات الربيد، وحمطات الوقود، 
 .واحملالت التجارية

 :تنسيق خدمات السياح -5
بل حتتاج أيضا إن عملية تنسيق خدمات السياح ال تتطلب معرفة بكيفية تقدمي اخلدمات فقط 

 .لفهم دقيق لطبيعة العوائق واملشاكل اليت تواجه األفراد واملؤسسات الذين يقدمون تلك اخلدمات
فضل حتتاج كل مؤسسة لفهم واضح حلاجات السياح والعالقات أهلذا فلكي يتم التنسيق بشكل 

شكل يتناسب مع حاجات وتوقعات بني املؤسسات والوكاالت واهليلات السياحية املختلفة ليتسىن هلا اإلستجابة ب
 .السياح

  :السياحية التدريب لتقديم الخدمات -0
ويقصد هبا إعداد برامج تدريب اإلطارات البشرية يف جمال اخلدمات تنطلق من أدىن املستويات  
كسائق سيارة األجرة إىل أعالها كمنظم الرحالت، وكذا توعية مجيع أفراد اجملتمع وتثقيفهم حول أصول الضيافة 

 .من خالل اإلبتسامة، اجملاملة والود

                                           
1
 .22.، صمرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

2
 .22.، صنفسهمرجع ال -
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وميكن القول أن برامج التدريب تشمل كل الذين يقدمون خدمات شخصية أو هلم عالقة مباشرة  
 .صحاب احملالتأبالسياح مثل رجال األمن، املؤسسات املالية، 

ت وتتم عملية التدريب من طرف خرباء يف السياحة والتدريب السياحي من خالل موظفي النشاطا
 . السياحية أو من خالل أصحاب ومدراء املؤسسات السياحية

  :والتدريبالسياحية تقييم برامج الخدمات  -2
بعد تنفيذ الربامج املختلفة البد من مراجعتها وتقييمها بشكل دائم ودوري للتأكد من حتقيقها 

، مما يعين حتيينها املستمر امجتؤثر سلبا أو إجيابا على مدى فعالية هذه الرب قد ألهدافها وإلحتواء أي مستجدات 
وفقا ملتطلبات السوق السياحي احلالية وهو ما ميثل تغذية رجعية تساعد على توفري املعلومات الالزمة عن السياح 

 .وخدماهتم املطلوبة
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 :العوامل المؤثرة على السوق السياحي والخدمات السياحية: المطلب الرابع
سواق احلالية وحتليلها وفتح أسواق جديدة يعترب من أهم األهداف األساسية اليت إن التعرف على األ

تسعي إليها اإلسرتاتيجيات السياحية ملعظم الدول، لذلك من الضروري معرفة خمتلف العوامل اليت تؤثر على 
 . من جهة أخرى اخلدمات السياحيةاألسواق السياحية من جهة، وعلى و 

 :على العرض السياحيالعوامل المؤثرة  : أوال
خمتلف العوامل السياسية واإلقتصادية  على غرار تؤثر العديد من العوامل على العرض السياحي

 :1أمهها ما يلي، والطبيعية
 : مقومات العرض السياحيتطور  -1

العامل الرئيسي الذي حيدد حجم وتركيب العرض السياحي وذلك تعترب مقومات العرض السياحي 
السياحي  اإلنتاجالسياحية املختلفة، وهي متثل  واخلدماتسلع ت العلمية املتطورة عند إنتاج الساس املنجزاأعلى 

 .الذي هو أساس العرض، فكلما كانت هذه املقومات متطورة كلما توقعنا حركة سياحية كبرية والعكس صحيح
 : حالة الطلب السياحي -5

واملختلفة  ات السياحية املتنوعةوجود احلاجعن حالة الطلب السياحي كتعبري يستعمل مصطلح و 
املتاحة يف  واليت قد تنشأ عن احلاجات والرغبات العديدة للمستهلكني السياح على أحد أنواع اخلدمات السياحية

 .املنطقة السياحية
 :أسعار السوق السياحي -0

 ، فالتسعري يعتربأسعار السوق السياحي تعين إمكانية تصريف السلع واخلدمات السياحيةحيث أن 
العمل السياحي ملا له من تأثري على احلركة السياحية، فقرارات وسلوك السياح تتأثر بشكل   أحد أهم األنشطة يف

  .كبري مبقدار التكلفة املادية للرحلة أو الربنامج السياحي وما يتضمنه من خدمات متاحة لذلك
 :الهياكل القاعدية المختلفة -2

مدى الربية، البحرية واجلوية، إضافة إىل  ل النقل املختلفةمدى توفر وسائويقصد باهلياكل القاعدية 
وغريها من اهلياكل القاعدية اليت تساهم يف تشجيع السياحة يف خمتلف املناطق  تطور وسائل اإلعالم واإلتصاالت

 . املراد تنميتها سياحيا
 
 

                                           
1
 .807.ص ،مرجع سابق: مروان السكر -
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  : الجوانب التنظيمية -2
القوانني خمتلف و  ،ملؤسسات السياحيةاليت تضبط اتلك األسس واألطر التنظيمية  اجلوانب التنظيميةومتثل 

 .1لتشريعات السياحية اليت حتكمهااو 
 :العوامل المؤثرة على الطلب السياحي: ثانيا

العالقة بني عدد السكان والطلب السياحي بصفة عامة هي عالقة طردية، وقد ال تنطبق هذه إن 
وذلك بسبب مواصفات سكانية أخرى تلعب دورا هاما  القاعدة على بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية،

 :ومن أهم العناصر املؤثرة على الطلب السياحي نذكر ما يلي، يف الطلب السياحي
 : العوامل اإلقتصادية -1

ن الزيادة املستمرة يف الدخل توفر للفرد أتتأثر السياحة مبتوسط دخل الفرد، حيث مما الشك فيه 
، إذ أن إرتفاع مستويات معيشة األفراد وزيادة ا على الرتفيه مبا فيها السياحةفوائض مالية متكنه من إنفاقه

مداخيلهم يف كثري من دول العامل املصدرة للسياح أدى إىل اإلهتمام بالسياحة كنشاط له أمهيته اإلقتصادية يف 
طوير وسائل النقل كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي الكبري الذي حدث يف العامل أدى إىل ت،  2هذه الدول

السياحي من جهة أخرى، إضافة إىل  طلبثر على العرض السياحي من جهة وعلى الأبأنواعها املختلفة مما 
توفري املعلومات والبيانات بني األفراد عن خمتلف املواقع  إىل قطاع املعلومات واإلتصاالت مما أدىيف التقدم 

 .3السياحية
 : العوامل اإلجتماعية والثقافية -5

العديد من العناصر اليت تدخل يف تشكيل السياحة وبلورة مع تشابك العوامل اإلجتماعية والثقافية ت
ليد اوكذلك اللغة والتق فيها مفهومها ومن ضمنها الثقافة اليت يتمتع هبا السائح، كما يلعب الدين دورا أساسيا

 ،إرتفعزاد و  وى اإلجتماعي والثقايف للفرد فكلماومتثل العوامل اإلجتماعية والثقافية املستعرب األجيال،  رثةاو تامل
  .4إقباله على السفر نتيجة الرغبة يف تذوق املتعة الثقافية بأنواعها هذا األخري إرتفع

 : العوامل السياسية -0
وهي من أهم العوامل املؤثرة على الطلب السياحي، فالسياسة اخلارجية للدولة جتاه غريها من الدول 

ومن ناحية أخرى فإن التغيري املستمر يف ، ة أو سلبية على حركة السياحة بني الدول املعنيةتولد آثارا إجيابي

                                           
1
، توقيت اإلطال  88/27/0282، تاريخ اإلطال  www.algeriantourism.com/articlesالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

 .مساءا 1.22
2
 .81.، ص8882 ، مطابع دار المعارف، مصر،التسويق في السياحة والفنادق: شوقي حسين -

3
 .88.، صفسهالمرجع ن -

4
 .87.ص ،مرجع سابق: حسين كفافي -
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التشريعات والتنظيمات اليت متس السياح هلا ردود أفعال واضحة على الطلب السياحي كالتأخري يف منح تأشريات 
ب السلع واخلدمات اليت يشرتيها الدخول بسبب التعقيدات اإلدارية أو فرض قيود مالية على السائح أو رفع ضرائ

 .1ضافة إىل أمهية إستقرار األوضاع السياسيةإالسياح، 
 : العوامل الطبيعية -2

الطبيعية املناخية والتضاريسية واجلغرافية، إضافة من الناحية وتتمثل يف عوامل حتدد الطلب السياحي 
فإهتمام كثري من الدول مبقوماهتا السياحية ، إىل عدد من العوامل اليت ال ميكن قياسها كاملوضة وتغريات الطقس

الطبيعية على وجه اخلصوص، إضافة إىل مقوماهتا األخرى وخدماهتا يؤدي إىل إقبال السياح لزيارهتا واإلستمتاع مبا 
 . 2فيها من مغريات سياحية

 : العوامل الديموغرافية -2
للسياحة كعمره، وجنسه، وحالته اليت تؤثر يف شخص الطالب العوامل الدميوغرافية من هناك العديد و 

 :3اإلجتماعية، ومهنته، ونفصل يف هذه العوامل كمايلي
  :السائح عمر  - أ

فكلما زادت فلة الشباب يف اجملتمع زاد الطلب  ية،احيالساألفراد يؤثر على احلركة  عمرإن 
التغيري واإلطالع، مما السياحي مع ثبات العوامل األخرى، ألن الشباب يتمتعون بقوى بدنية وإندفاع كبري إىل 

 . على الطلب السياحيكبري يدفعهم إىل السياحة، فالعوامل الفيزيولوجية هلا تأثري  
 : السائح نسج  - ب

نسبة الذكور إىل نسبة اإلناث يف اجملتمع، حيث أن الذكور يف هذا الصدد  السائح نسونقصد جب
اللوايت حتكمهن  اد تكون مطلقة مقارنة باإلناثأكثر حيوية ونشاطا وحبا للسفر، باإلضافة إىل متتعهم حبرية تك

 .قوانني وضوابط إجتماعية مبا فيها العادات والتقاليد واليت متنعهن من ممارسة حريتهن يف السفر بأشكاله املختلفة
 : للسائح الحالة اإلجتماعية  -ج

باإلضافة إىل  الشخص العازب أكثر حرية وأقل تقيدا ومسؤولية،فمبعىن نسبة العزاب يف اجملتمع، 
عقدة تدفع السائح للبحث عن الراحة يف أي املعامل التكاليف الناجتة عن اإللتزامات األسرية، فاحلياة املعاصرة 

 .مكان قد يستعيد فيه قواه اجلسدية والنفسية
 

                                           
1
 .08.، صالمرجع نفسه -

2
 .58.، صمرجع سابق :خالد مقابلة وفيصل الحاج -

3
 .822.ص ،مرجع سابق: مثنى طه الحوري، إسماعيل محمد علي الدباغ -
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 : السائحمهنة  -د
الداخلية أو مهنة األفراد من شأهنا أن توفر ألصحاهبا دخال تؤهله للقيام بالرحالت السياحية إن 

 .اخلارجية مع األخذ بعني اإلعتبار اإلجازات والعطل واملستوى الثقايف لألفراد
 : العوامل النفسية -0

باإلضافة إىل اإلعتبارات املادية للسائح وااإلجتماعية واليت حتكم حركته السياحية، فإن املؤثرات 
تتمثل أهم العوامل النفسية املؤثرة يف اجلذب و  النفسية اليت ختاجله هلا دور فعال يف دوافعه ورغباته السياحية،

 :1السياحي يف
 .الوعي السياحي بأمهية السياحة يف عمليات التنمية - أ

 .سيادة مشاعر األمن واألمان وحسن املعاملة -ب
 .تأصيل خدمة اإلرشاد السياحي الشعيب -ج
 .من خمتلف اجلنسيات سياحكان ومدى ترحيبهم باللساملزاج العام ل -د
 .الصدق يف التعاملو  من حيث األمانة سياحيسمات الشخصية لسكان البلد الال -ه
 .عدم وجود مسات الكراهية لدى معظم سكان البلدان املقصودة -و
 .عدم وجود اخلوف من الغرباء والتعامل معهم -ز

 :ةالسياحي  خدماتالعوامل المؤثرة على ال: ثالثا
  :2واليت ميكن تصنيفها إىلتتأثر اخلدمات السياحية بالعديد من العوامل 

  :العوامل المادية -1
متمثلة يف  بارزة ويقصد بالعوامل املادية هي تلك العوامل املؤثرة على السياحة من هياكل قاعدية

املباين والتجهيزات واآلالت واملرافق األساسية املساعدة، إضافة إىل املواد األولية والسلع املختلفة، ونوعية العمل 
 .ك عدد العمالوتركيبه وكذل

  :العوامل البشرية -5
هي أوللك األفراد الذين حيتكون بالسياح بشكل مباشر، وبالتايل يكون هلم  العوامل البشريةويقصد ب

 مباشردور فهو يقوم ب ،يعترب العنصر البشري عنصر مهم يف تقدمي اخلدمات السياحيةتأثري مباشر عليهم، حيث 
 .وحتكم مدى تكرارهم للطلب السياحي أو ال السياححية لدى يف خلق صورة ذهنية عن املنطقة السيا

 

                                           
1
 .821.، صمرجع سابق: يسرى دعبس -

2
 .72.، صمرجع سابق: مروان السكر -
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 :خالصة الفصل األول
 

نشأ منذ أن خلقت األرض، فمنذ زمن بعيد واإلنسان يف حركة دائمة  إنساين نشاطتعترب السياحة 
 .افاتوالثق بني السفر والتنقل حبثا عن أمنه واستقراره وسعيا إىل رزقه ومتطلعا إىل خمتلف العلوم واملعارف

ل مبختلف جنسياهتم وحقباهتم الزمنية اليت عاشوا فيها، ابإمجاع مجيع الباحثني يف هذا اجملفالسياحة 
، أو خارج بلداهنم وهو ما السياحة الداخليةوهو ما يعرف ب اهنمداخل بلداألفراد سواء عن انتقال تعبري ما هي إال 

أو بني دول متباعدة نوعا ما فتكون  ،سياحة إقليميةيعرف بالسياحة اخلارجية حيث يكون بني دول جماورة أي 
 .سياحة دولية

ملدة ال تقل عن أربع وعشرون ساعة، حبيث ال تكون من أن تكون جيب كما نشري إىل أن السياحة 
أجل اإلقامة الدائمة وأغراضها، بل من أجل الثقافة أو األعمال أو الدين أو الرياضة أو غريها من األسباب 

 .اإلستجمامية
إال أن هلا خاصيتني أساسيتني  ،بعدة خصائصالسياحة عن غريها من املفاهيم اإلقتصادية وتتميز 

بل هي أحد املفاهيم األخرى اليت  ،سياحة كن إعتبارهامي وإال فإنه الاملختارة،  والوسيلة من السياحة مها الغاية
 .والنزهة كاإلستجمام والزيارةمن خالل حبثنا  تعرفنا عليها 

، من حيث جنسية السياح ة، الثقافي، الطبيعيةعدة جوانب خمتلفة حيث سياحة منال تصنفو 
، تساعد مدة إقامة السياحمن حيث وأهدافهم، حسب الطابع والشكل التنظيمي، حسب املرافق السياحية وكذا 

، أخرىمن جهة  والطلب السياحيمن جهة،  حتليل السوق السياحي بوجهيه املتمثلني يف العرض السياحي يف
  .ومن مث ربطها مع اخلدمات السياحية املختلفة

وصناعة من الصناعات احلديثة، فهي ختضع  الظواهر اإلنسانيةمن  ظاهرةوباعتبار أن السياحة 
لظروف العرض والطلب كأي منتوج من املنتوجات اإلقتصادية، هلذا جند أن السوق السياحي يتكون من عدة 

ات السياح ذوي اخلصائص املتشاهبة، وذات الصفات املتجانسة، حيث أن شرائح سوقية خمتلفة متثل جمموع
الطلب السياحي هو مزيج متداخل ومتجانس من العناصر املختلفة كالرغبات اإلنسانية واحلاجات وامليوالت اليت 

 . تتجه حنو املناطق السياحية
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: 
 

وذلك بسبب حركة السياح املتزايدة سنويا يف تتجه السياحة حنو أن تصبح الصناعة األوىل يف العامل، 
تتوقع منظمة السياحة العاملية إرتفاعا سنويا يف عدد السياح ملختلف املناطق السياحية العاملية،  إذأرجاء املعمورة، 

حيث تتفاوت حاجات ورغبات السياح يف طلبهم هلذه املناطق، فمنهم من يتأثر باملناظر الطبيعية، واآلخر باملعامل 
 .لثقافية، وكل سائح حسب ذوقه وإمكانياتها

لذلك أصبحت املنافسة السياحية الدولية تلعب دورا هاما يف صناعة السياحة وذلك هبدف جذب 
السياح مبختلف السبل واإلسرتاتيجيات، سواء عرب ختفيض أسعار اخلدمات، تسهيل دخول وإقامة السياح، أو 

 حتمل يف طياهتا العناصر األساسية للرتويج من إعالن، بيع شخصي، عن طريق إسرتاتيجية الرتويج السياحي، اليت
  .الدعاية والعالقات العامة ،تنشيط املبيعات، النشر

 هوذلك يف قالب يعتمد على التحليل اإلسرتاتيجي وباألخص التحليل الرباعي الذي يتمخض عن
ن جهة أخرى، وهذا التحليل يستهدف حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف من جهة، وحتديد الفرص والتهدديات م

 .ه وهو القطاع السياحيبهام وحساس ملختلف التغريات البيلية احمليطة قطاع 
 :التالية ساسيةاألباحث امل ضمنيف هذا الفصل إليه سيتم التطرق وهذا ما 

 

  مفـاهيم في اإلستراتيجية: المبحث األول  . 
 

  مفـاهيم في الترويج: المبحث الثاني. 
 

  مفـاهيم في إستراتيجية الترويج السياحي: الثالث  المبحث. 
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 : المبحث األول
 :يم في اإلستراتيجيةـــــــــــــــــــــــــــمفـاه

 
تسعى معظم املؤسسات إىل حتقيق النجاح يف عملياهتا وأنشطتها، وهي تكافح بإستمرار لبناء مركز 

ق والنمو واإلستمرارية فيه، ولغرض إجناز هذه األهداف فإنه اسرتاتيجي وتنافسي متميز يضمن هلا البقاء يف السو 
خاصة يف ظل البيلة املتباينة اليت تعمل فيها خمتلف  جيب على املؤسسات أن متتلك رؤية إسرتاتيجية بعيدة املدى

 .وعة كبرية من املتغريات متتاز معظمها بالتعقيد والديناميكية والعدوانيةماملؤسسات واليت تتضمن جم
إرتبط ظهور الفكر اإلسرتاتيجي بإدارة ا جند جذور التفكري اإلسرتاتيجي ممتدة عرب التاريخ، حيث هلذ

 .املتعلق مبواجهة األزمات وإحتوائهاوخاصة احلروب واملعارك، مث تطور ليشمل اجملال املؤسسي اإلقتصادي 
لها وعالقتها باإلدارة ومستوياهتا، مراح أهدافها وسوف نتعرض يف هذا املبحث ملفهوم اإلسرتاتيجية

  :وذلك من خالل املطالب التالية اإلسرتاتيجية
 

 
 اإلستراتيجية مفهوم: المطلب األول. 

 

 أهداف اإلستراتيجية: المطلب الثاني. 
 

 ةمستويات اإلستراتيجي: ثالثالمطلب ال. 
 

 مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الرابع المطلب. 
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 :جيةاإلستراتي  مفهوم: المطلب األول
احلريب إىل اجملال اإلقتصادي قد تضمن نفس املعىن ونفس  الإن إنتقال اإلسرتاتيجية من اجمل

لكون أن اجملال اإلقتصادي يشبه اجملال احلريب يف كثري من اجلوانب، إذا  اخلصائص تقريبا وكذلك نفس األهداف
ة، لذلك اإلقتصادييف املؤسسات  يكونأن البدايات األوىل لإلسرتاتيجية كانت يف املؤسسات العسكرية قبل أن 

  :ونشأته وذلك كمايلي اإلسرتاتيجي التفكريسنتطرق قبل التعرف على مفهوم اإلسرتاتيجية، إىل 
 :التفكير اإلستراتيجيأة  نش: أوال

الفكر اإلسرتاتيجي برغبة اإلنسان وسعيه وإستعداده للتعامل مع البيلة  أةإرتبطت البوادر األولية لنش
أنواعا وأبعادا، وفق صيغة للعالقات املتبادلة التأثري، وتنطلق املالمح العامة للفكر اإلسرتاتيجي بالرؤية عوامال و 

اإلسرتاتيجية هلل سبحانه وتعاىل املعتمدة على احلقائق املطلقة، حيث يقوم الفكر اإلسرتاتيجي اإلهلي على نظرة 
ا للخري، فهي رؤية عقالنية حميطة بكل أبعاد الصراع وحتليل جديل مرتابط التوجه واملضمون نابذا للشر ومبشر 

واألزمات ما بني اخلالئق، وتأسيسا لذلك فإن مجيع األنبياء والرسل هم محلة رسائل وأفكار إسرتاتيجية جتاه 
جمتمعاهتم ولعل املتدبر آليات القرآن الكرمي يستطيع أن يلتمس هذه احلقائق، لكونه منهجا إسرتاتيجيا شامال 

 .1واملستقبل للحاضر
كما ساهم الفالسفة بإعتبارهم العقل الذي ميتاز بالوعي واخليال واإلدراك يف التفكري اإلسرتاتيجي، 
ألهنم كانوا أوفر حظا يف حتليل معامل حياة اجملتمعات املتوقعة مستقبال، مسخرين ما ميتلكونه من قدرات فائقة يف 

ه العلوم العسكرية يف مرتكزات الفكر اإلسرتاتيجي وتطوير جماالت باإلضافة ملا سجلت، اإلبداع والتحليل والرتكيب
 .أو هتيلة، تدريبا أو مناورة اتطبيقه، سواء كان ذلك يف السلم أو احلرب، إعداد

وقد حفل امليدان السياسي إرثا زاخرا يف الفكر اإلسرتاتيجي، جسدهتا جتارب القادة السياسيني على 
م وما رافق ذلك من نشوء أحزاب متناغمة مع الرؤية اإلسرتاتيجية لقادهتا، حيث إختالف إيديولوجياهتم وإجتاهاهت

 .2أن العمل اإلسرتاتيجي يتطلب العديد من املهارات الفكرية واإلنسانية والفنية
وجاء إسهام العلوم اإلقتصادية، حيث ألقى مفكروها الضوء على الرؤية العقالنية يف الفكر 

يدان اإلقتصادي جماال رحبا وخصبا للتفكري اإلسرتاتيجي، سواء على املستوى الكلي اإلسرتاتيجي، حيث كان امل
أو على املستوى اجلزئي، إلهتمامه بأدوات التحليل والتقييم ملختلف التصرفات اإلسرتاتيجية املتعلقة باألبعاد 

                                           
1
 .02.، ص0228عالء الدين ناطورية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : ، ترجمةإلدارة اإلستراتيجيةا: ديفيد هاريسون -

2
 .02.، صالمرجع نفسه -
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ة فيما خيص تعزيز املركز واخليارات اإلسرتاتيجية وعند تقييم النجاح اإلسرتاتيجي، وخاص اإلقتصادية لألهداف
 .1اإلسرتاتيجي يف ظل املنافسة املتنوعة والشديدة

 :اإلستراتيجية  تعريف :ثانيا
 :ا كما يليوإصطالح ةأمهها لغ إبراز، لذلك سنحاول ةتلفة وخمديعد إلسرتاتيجية مفاهيمإن ل

  :لإلستراتيجية التعريف اللغوي -1
، واليت تعين فنون احلرب "Strategos"ة بلفظ إن كلمة إسرتاتيجية لغة، تعود إىل أصول يوناني

وإدارة املعارك، ورغم غياب أصول الكلمة يف اللغة العربية، إال أن مدلوالهتا وجدت منذ القدم، فقد حبث يف 
، "حكـم"، واليت اشتقت من مـادة "إحكامي"، فوجد أنه مصطلح "إسرتاتيـجي"الرتاث العريب عن ما يقابل كلمة 

 . 2اما يعين أتقنـهوأحكم الشيء إحك
  : ومن أبرز املعاين اللغوية لكلمة إسرتاتيجية جند

قاموس وذلك حسب معناها الذي قدمه  ،علم ختطيط وتوجيه العمليات العسكرية هي اإلسرتاتيجية -أ 
 . 3(Websters New World)ويبسرت 

فن احلرب  فيشري إىل اإلسرتاتيجية، على أهنا تعين علم أو( Al-Mawrid)أما قاموس املورد  -ب 
 .4ووضع اخلطط وإدارة األعمال احلربية

، عبارة عن فن تنظيم وتنسيق عمل القوى العسكرية (Larousse)وهي يف قاموس الروس  -ج 
والسياسية واإلقتصادية والثقافية الالزمة يف قيادة حرب أو التحضري للدفاع عن أمة أو حتالف ما،  فهي فن 

 .5صول إىل اهلدفتنسيق أعمال املناورة مبهارة بغية الو 
، يبني معىن اإلسرتاتيجية على أساس الفن (Oxford)كسفورد و وعلى نفس النهج، جند أن قاموس أ -د 

 .6املستخدم يف تعبلة وحتريك املعدات احلربية مبا ميكن من السيطرة على املوقف والعدو بصورة شاملة
: 7يف أكثر من آيـة، يف قوله تعاىل "اإلسرتاتيجيـة"قد ورد يف القرآن الكرمي مفهوم كما نشري إىل أنه  -ه 

ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت ﴿
مبعىن يعلمهم اخلري فيفعلوه والشر فيتقوه، أي فرصة " حكمـة"﴾، ويفسر ابن كثري كلمة العزيز الحكيم

                                           
1
-81.ص-ص ،0227، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المداخل والمفاهيم والعمليات: اإلدارة اإلستراتيجية: نعمة عباس الخفاجي -

08. 
2
 . 02. ، صمرجع سابق: طارق شريف يونس محمد -

3
، 8888، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -

 . 81.ص
4
 . 81.، صالمرجع نفسه -

5
 - CD –Larousse. 

6
 .81.، صمرجع سابق: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -

7
 (.801)سورة البقرة، اآلية رقم   -
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والتدبري " اإلسرتاتيجية"تقابل " اإلحكامية"ح العريب جيد أن واملتتبع إذن للمعىن الداليل يف املصطل، وهتديد
 .1احملكم تقابله اإلدارة اإلسرتاتيجية

  :لإلستراتيجية التعريف اإلصطالحي -5
 :لقد ساهم العديد من الباحثني يف إثراء مفهوم اإلسرتاتيجية، ومن أبرز هذه التعاريف نذكر ما يلي

بأهنا خطة منفردة وشاملة ( Jauch et Gleuck)وصفت اإلسرتاتيجية إصطالحا حسب  -أ 
للتعامل مع حتديات البيلة، فهي مصممة لتأمني بلوغ  املؤسسةستخدمها تميزات ومتكاملة، ترتبط مب

األساسية من خالل التنفيذ الصحيح هلا، ومن خالل خطة عمل يتم فيها ختصيص املوارد وحتديد  اأهدافه
 .2األنشطة الضرورية للتعامل مع البيلة

إىل صياغة مفهوم لإلسرتاتيجية حماوال تضمينه آراء جمموعة كبرية من ( Mintzberg)سعى  دوق -ب 
، ألهنا عبارة "لإلسرتاتيجية pاخلمسة "الباحثني يف نظرهتم لإلسرتاتيجية، ليتوصل يف النهاية إىل مـا يعرف بـ 

تتمثل يف  «ploy»موضوعة حتدد سياقات وسبل التصرف، وهي حيلة أو خدعة  « plan»عن خطة 
متناغم األجزاء من خالل السلوك املعتمد أو « pattern»مناورة لإللتفاف حول املنافسني، وهي منوذج 

مستقر يف البيلة، وهي يف النهاية منظور « position»حىت غري املعتمد للوصول إىل وضع أو مركز 
 .3هتا الصحيحةيعطي القدرة على رؤية وإدراك األشياء وفقا لعالقا« perspective»فكري 

اإلسرتاتيجيات التنافسية، فإنه يعرف اإلسرتاتيجية على أهنا بناء وإقامة  أحد رواد( Porter) أما -ج 
دفاعات ضد القوى التنافسية أو إجياد موقع يف الصناعة، حيث تكون القوى أضعف ما يكون، ويؤكد  

مع البيلة، وأن جناح اإلسرتاتيجية  والتكيف ؤسسةكذلك، بأن اإلسرتاتيجية هي خلق املواءمة بني أنشطة امل
ويف حالة عدم وجود ، داء أشياء متعددة وبشكل جيد، وليس فقط حتقيق التكامل بينهاآإمنا يقوم على 

األنشطة، فليس هناك إسرتاتيجية متميزة وال دميومة، وأن املواءمة اإلسرتاتيجية هي ضرورية هذه املواءمة بني 
مفهومه لإلسرتاتيجية ( Porter)ة ولكن لدميومتها أيضا، لذلك حدد ليست فقط خللق امليزة التنافسي

 . 4ضع متفرد، من خالل تصميم جمموعة أنشطة خمتلفة عما يؤديه املنافسونو على أهنا عملية خلق 

                                           
1
، دار الكتاب للنشر والتوزيع، إربد، األردن، وأثرها في إختيار مدخل اتخاذ القرار :أنماط التفكير اإلستراتيجي : طارق شريف يونس محمد -

 . 02. ، ص0220
2
، 0221، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مدخل متكامل :اإلدارة اإلستراتيجية: صالح عبد الرضا رشيد وإحسان دهس جالت -

 .81.ص
3
، 0222، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن، مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرة :اإلدارة اإلستراتيجية: فالح حسن الحسيني -

 .81.ص
4
 .81.، صالمرجع نفسه -
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ومفهوم اإلسرتاتيجية ميثل معادلة رياضية بسيطة تتضمن جمموع النهايات والوسائل والطرائق، حيث أن  -د 
لة األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها، أما الوسائل فيقصد هبا جمموعة املوارد الالزمة النهايات تعين مج

 . 1أما الطرائق فهي تلك املفاهيم اليت توضح تقنية إستخدام تلك املوارد املتاحة ،لتحقيقها
والوصول إىل  هدافها، لتحقيق أاملؤسسةذهب تريد أن تأين  وحتدد كما أن اإلسرتاتيجية تعرف -ه 

يف ضوء فهم  هااول بلوغ امليزة التنافسية وما يرتتب عليها من نتائج ذات عالقة مبركز حت، وكيف االتهرس
 .ات املنافسةؤسسمع امل اعالقته

القول بأهنا ميكن ، و هاتوتوجهؤسسة وبالتايل فهي إطار يسرتشد به يف اإلختيار احملدد لطبيعة امل
 ابطريقة جتعله ا، وإستخدام مواردهات النشاط اليت متكن من متوقعهكون باختيار جماالاملؤسسة يسرتاتيجية إعداد إ

 .2افظ على البقاء مث التطورحت
 :لإلستراتيجية التعريف اإلجرائي -0

إن التعاريف اللغوية املقدمة عن اإلسرتاتيجية ال تعكس بالضرورة املفهوم العلمي هلا، ألن 
ة يف ميادين األعمال، ويف ظل عدم الثبات النسيب ملختلف اإلسرتاتيجية توضح الكيفية اليت متكنها من املنافس

 .العوامل املؤثرة على املؤسسة فإن هذا يتطلب الفهم والدراسة والتحليل املستمر للبيلة اليت تعمل فيها 
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن اإلسرتاتيجية عبارة عن أهداف وخطط وسياسات ف

وظروف البيلة اخلارجية احمليطة به، وإن حتقيق هذا التناسب  مؤسسةللوارد الداخلية امل تتعلق بتحقيق التناسب بني
مع  املؤسسةتكيف فيه تهي إطار عمل بعيد املدى ، فيؤدي إىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية بكفاءة وفاعلية

 . اؤكد إستمراريتهتو  اضمن بقاءهتالداخلية واخلارجية ل هابيلت
 :راتيجيـةخصائص اإلست :لثاثا

جمموعة من اخلصائص األساسية لإلسرتاتيجية، وهي أن اإلسرتاتيجية ليست ( Porter)حدد  لقد
ألن الرتكيز على الفاعلية التشغيلية لتحسني كفاءة العمليات ومن مث خفض التكاليف وزيادة  ،الفعالية التشغيلية

إبتكار أنشطة فريدة وختلق جمال للتنافس، وكذا ، بل إهنا تقوم على اإلنتاجية، قد يؤدي إىل أخطاء إسرتاتيجية
 .3مؤسسةاملفاضلة بني البدائل اإلسرتاتيجية املتاحة وتركيز املوارد واجلهود ومنه حتديد الوضع اإلسرتاتيجي لل

                                           
1
 .81.، صمرجع سابق :اإلدارة اإلستراتيجية: ان دهس جالتصالح عبد الرضا رشيد وإحس -

2
-Jean-Pierre DETRIE: STRATEGOR  Politique générale de l'entrprise: stratégie, structure, décision, 

identité ,DUNOD, troisième édition, Paris, France, 2001, P.9. 

فازت بجائزة شركة و (Harvard Business Review)بدورية هارفارد إلدارة األعمال  ، التي نشرت(?What Is Strategy)في مقالته  

 .8882ماكينزي اإلستشارية العالمية في عام 
3
-Alain Charles Martinet: management stratégique  : organisation et politique, MCGRAW-HILL, paris, 1984, 

p.33. 
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هناك خصائص رئيسية يتضمنها أي تعريف إال تعدد تعاريف اإلسرتاتيجية، بالرغم من و 
 :1إلسرتاتيجية وهي أهنال

، ومن خالهلا يتم حتقيق مؤسسةابط وموحد وكامل القرارات، فهي توفر اإلطار الشامل والكامل للأسلوب مرت  -3
 .اومستقبله ؤسسةككل بصورة واضحة، مع الربط بني تاريخ امل  مؤسسةللاألهداف الرئيسية 

رية، من موارد بش مؤسسةوسيلة لتحديد الربامج من أجل حتقيق هذه األهداف، وختصيص املوارد الكلية لل -0
 .مادية، تكنولوجية مبا فيها توزيع املهام واملسؤوليات على املستويات اإلدارية املختلفة

 .إستجابة للفرص والتهديدات اخلارجية، ونقاط القوة والضعف الداخلية من أجل حتقيق ميزة تنافسية -1
 .اهبم، وتأثريهم فيه ابصورة مباشرة أو غري مباشرة ومدى تأثره ؤسسةتعريف لكافة األطراف املرتبطة بامل -6
يف اجملتمع وحتقيقها، وخلق درجة من التطابق بني هذه الرسالة والبيلة اليت  ؤسسةوسيلة لتحديد رسالة امل -1
 .2من جهة أخرى اوغايته ؤسسةعمل فيهـا من جهة وبني أهداف املت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 . 00.، ص8888، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، عمان، األردن، بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجيةدليل المدير خطوة : أحمد ماهر -

2
 .0. ، ص8888، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر، مفاهيم وحاالت تطبيقية :اإلدارة اإلستراتيجية: إسماعيل محمد السيد -
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 :أهداف اإلستراتيجية: نيثاالمطلب ال
 ة الفرصة للمؤسسات لتكون مبادرة أكثر منها مستجيبة للتغرياتيتيح علم اإلدارة اإلسرتاتيجي

  .1، وذلك ألن األسلوب اإلسرتاتيجي حيقق الفهم البيلي مع اإللتزام بأهداف ورسالة املؤسسةالبيلية
 :2إىل حتقيق أهداف أساسية منها ات املؤسسةسرتاتيجيإوتسعى 

نشطة املؤسسة وفاعليتها، ومن مث أالبيلية املؤثرة يف من حيث املتغريات  إعادة إكتشاف إمكانيات املؤسسة -
ذا السعي إىل حتسني خمتلف عناصر الضعف الداخلية وتقليل آثارها وك ،السعي للتكيف معها أو السيطرة عليها

 .السلبية قدر اإلمكان
ادا على نقاط القوة حتديد وإقتناص الفرص البيلية املتاحة والتقليل من آثار التهديدات البيلية املختلفة إستن -

  .الداخلية اليت متتلكها املؤسسة
محاية املزايا التنافسية للوضع اإلسرتاتيجي الفريد، من خالل دعم كل نشاط لإلسرتاتيجية العامة، والتنسيق بني  -

سة حتسني املنافمؤسسة، و األنشطة وتعظيم اجلهود، من خالل تبادل املعلومات، مبا حيقق مزايا تنافسية جديدة لل
 .وتسريع التغريات للمواجهة بني املؤسسة وبيلتها

 .النمو الالمتوازنخمتلف جوانب ، من خالل جتنب أسباب الفشل، وجتنب املؤسسة تفعيل دور القيادة يف -
تساهم اإلسرتاتيجية يف حتقيق األهداف وتكاملها ومنع ظهور التعارض بني خمتلف تلك األهداف والسعي  -

 .حثها حنو إجناز األهداف املستقبلية للمؤسسةلتفعيل كل الطاقات و 

 
 :مستويات اإلستراتيجية: ثالثال  المطلب

تساهم اإلسرتاتيجية يف توجيه وتكامل خمتلف األنشطة اإلدارية، وبذلك فهي ختلق النظرة الشمولية 
وب حتقيقها، ويتم للعمل، كما يتم توجيه األفراد داخل املؤسسة حنو اإلجتاه الصحيح للوصول إىل النتائج املرغ

أجزاء املؤسسات يف تكامل وتناسق بغية حتقيق أهدافه،  كل  تضع إدارية اإلسرتاتيجية يف ثالث مستوياتإعداد 
 :هذه املستويات تتمثل يفو 

 :مستوى اإلدارة العليا: أوال
اإلسرتاتيجيات الكلية أو إسرتاتيجيات ب اإلدارة العلياعلى مستوى اإلسرتاتيجيات ى ويطلق عل

توجه الترتكز حول وصف وهي هداف الكلية، األتوضع من طرف جملس اإلدارة وهتتم بحيث ملؤسسة ككل، ا

                                           
1
 .88.، ص0228، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، المفاهيم والنماذج: تراتيجيةاإلدارة اإلس: حسن محمد أحمد محمد مختار -

2
-Liam faley, Robert Randall: Les paramètres Essentiels de la gestion stratégique des entreprises, édition 

MAXIMA, France, 1997, P.25. 
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، من حيث اإلجتاهات حنو النمو، وأساليب إدارة األنشطة املتعددة، وكيفية حتقيق التوازن يف حمفظة للمؤسسة العام
رارات العامة مثل اإلندماج واملوارد املالية النشاطات، وتعكس اإلسرتاتيجيات على مستوى اإلدارة العليا أهم الق

ويهتم هذا املستوى، بالرؤية والرسالة والغايات واألهداف، وهي ، وغري املالية ونوعية النشاط الذي جيب القيام به
 .1(التقلص)أو اإلنكماش ( النمو)، أو اهلجوم (الثبات) قد تأخذ شكل إما إسرتاتيجيات اإلستقرار

 :2إىل ما يليعلى مستوى املؤسسة ككل اليت يتم إعدادها  هتدف اإلسرتاجتياتو 
 .حتديد اخلصائص اليت متيز املؤسسة عن املؤسسات األخرى  -1
 .حتديد الرسالة األساسية للمؤسسة يف اجملتمع  -5
 .تعامل معه املؤسسةتحتديد اجملال الذي سوف  -0
 .ختصيص املوارد املتاحة على اإلستخدامات البديلة -2
 .ق درجة عالية من املشاركة بني وحدات األعمال اإلسرتاتيجية للمؤسسةخل -2
 .اإلهتمام باألطراف ذوي املصلحة بالنسبة للمؤسسة -4

 :مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية: ثانيا
وحدات األعمال اإلسرتاتيجية أي جزء من املؤسسة يتم معاملته بصورة منفصلة، حيث يطلق متثل 

وحدات  اإلسرتاتيجيات اليت يتم إعدادها على مستوى وحدات الرئيسية، وتتمحورالكذلك مصطح عليها  
اليت  التهديداتكذا خمتلف و ها املتاحبة رصفلتحديد للمؤسسة وذلك األعمال اإلسرتاتيجية حول البيلة التنافسية 

سب يف مواجهة وهي تعرف اخلطوات اليت جيب إنتهاجها، من أجل أن تكون املؤسسة يف املوقع املناتواجها، 
 .3منافسيها

وهي ، وتكون هذه اإلسرتاتيجيات يف عدة أشكال منها القيادة يف التكلفة، التنويع، الرتكيز والتميز
 :4تركز على النقاط التالية

 .زيادة الرحبية عن طريق زيادة اإلنتاجية -1
 .زيادة فعالية األنشطة التسويقية -5
 .الوظيفية املختلفة تدعيم التكامل والتفاعل بني األنشطة -0
 
 

                                           
1
، 0220، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، منهج تطبيقي :التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية: جمال الدين محمد المرسي وآخرون -

 .77. ص
2
 .01.، صمرجع سابق: إسماعيل محمد السيد -

3
- Jean-Pierre Detrie :op-cit, p.9 

4
 .75.، صمرجع سابق: جمال الدين محمد المرسي وآخرون -
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 :المستوى الوظيفي: ثالثا
اإلسرتاتيجيات الوظيفية األدىن فيها، حيث يتم فيه إعداد  املستوىللمؤسسة ميثل  واملستوى الوظيفي

، وبإسرتاتيجية الوحدات الرئيسية، حيث يتعلق هذا املستوى بالوظائف للمؤسسة سرتاتيجية العامةاإلباإلسرتشاد ب
اإلسرتاتيجيات الوظيفية هتتم بشكل عام بالبيلة الداخلية لتحديد نقاط القوة ونقاط  أي أن، 1ةالرئيسية للمؤسس

الضعف، وتتميز هذه اإلسرتاتيجيات بأهنا ذات طابع تشغيلي، وتنفيذي ال يستمر تأثريها ملدة طويلة، ومن 
 :2أمثلتها

 .إختيار املوردين -1
 .هااملناطق اجلغرافية اليت سيتم الرتكيز عليحتديد  -5
 .إلعالن والعالقات العامةا -0
 .التسعري والتخزين -2
 . التعيني والتحفيز -2
 .طرق الدفع ومنح اإلئتمان -0

ت عرضا ااإلدارية اليت يتم على مستواها إعداد خمتلف اإلسرتاتيجيوإذا كان عرض املستويات 
، من أجل أن ؤسسةاملمنفصال، فإنه جيب مالحظة أنه جيب أن تكون هذه املستويات متداخلة فيما بينها داخل 

والشكل املوايل ، توجيه املؤسسة حنو النجاح مبختلف أشكاله ات يفاإلسرتاتيجيوتساهم هذه تتفاعل إجيابيا 
 :يوضح هذا التفاعل

 تسلسل اإلستراتيجية(: 0)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

ذ القرار، دار الكتاب للنشر والتوزيع، إربد، األردن، أمناط التفكري اإلسرتاتيجي وأثرها يف إختيار مدخل اختا: طارق شريف يونس حممد :المصدر
  . 10.، ص0220

                                           
1
، 1995، ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصركيف تفكر وتخطط إستراتيجيا :مدير في التخطيط اإلستراتيجيدليل ال: نبيل مرسي خليل -

 .22.ص
2
 .22.، صالمرجع نفسه -

 اإلسرتاتيجية الكلية 
 إسرتاتيجية وحدات األعمال اإلسرتاتيجية 

 اإلسرتاتيجية الوظيفية
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كل يف   ات السابقة الذكر، وذلكاإلسرتاتيجيكل نوع من   واجلدول التايل يوضح أهم مميزات ومهام
  :اإلدارية للمؤسسةمستوى من املستويات 

 
 ومهامهامستويات اإلستراتيجية (: 5)الجدول رقم 

 وىالمستـ المــهـــــام

 .بناء وإدارة مزيج أنشطة املؤسسة -
التنسيق بني إسرتاتيجيات وحدات األعمال اإلسرتاتيجية وتدعيم القدرة  -

 .التنافسية للمؤسسة
 .مراقبة عملية ختصيص املوارد بني وحدات األعمال اإلسرتاتيجية -

 اإلدارة العليا

 .حتديد املزايا التنافسية اليت سيتم الرتكيز عليها -
 .داد خطط التعامل مع متغريات بيلة املهامإع -
 .التنسيق فيما بني اإلسرتاتيجيات الوظيفية -
 .رقابة عملية ختصيص املوارد داخل النشاط -

 وحدات األعمال
 اإلستراتيجية

 .تدعيم إسرتاتيجية النشاط داخل النشاط الفرعي -
اتيجية تطوير خطط عملية داخل كل نشاط لتدعيم التنفيذ الفعال إلسرت  -

 .النشاط
تطوير خطط عملية لتنفيذ متطلبات العمل اليومي لإلسرتاتيجيات  -

 .الوظيفية

 المستوى
 الوظيفي

حممود عبد احلميد مرسي وزهري نعيم الصباغ، اإلدارة العامة للبحوث، السعودية، : اإلدارة اإلسرتاتيجية، ترمجة: توماس وهيلن ودافيد هنجر :المصدر
 .10. ، ص3332
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 :مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: رابعلمطلب الا
إن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي إدارة للميزات التنافسية، وهي متثل منط اإلدارة املستقبلي والذي يساعد 
املؤسسات يف البحث وإنتقاء وإدارة امليزات التنافسية ملا حيقق هلا النجاح والتميز يف ظل بيلة تتسم باملنافسة 

 .1 السريعالشديدة والتغري
كما أهنا عملية مستمرة لربط الوسائل باألهداف غري أن توقيت القرار فيها ال يكون منتظما وذلك 

 :الذكر ، هلذا فهي تتضمن جمموعة من املراحل املرتابطة واملستمرة التالية2بسبب الظروف املتعددة
 :المسح البيـئيمرحلة  : أوال

جية والداخلية من أهم العوامل عند إختيار اإلسرتاتيجية تعد دراسة وحتليل العوامل البيلية اخلار 
إىل حتقيق هدف أو أهداف معينة، وذلك من خالل بعض األعمال  سعىجتمع ي ابإعتبارهاملؤسسة املناسبـة، ف

 .3احملددة، والتفاعل مع البيلة والظروف احمليطة به
من خالل  ته اخلارجية والداخليةترب كنظام مفتوح يؤثر ويتأثر ببيلتع مؤسسةوهذا ما يوضح أن أي 

 .خمتلف العوامل اليت تتفاعل فيها
 : البيئة الخارجيةمتغيرات  -1

وهي تشمل كل املتغريات اليت حتيط باملؤسسة وتوجد خارجها، لذلك فإن البيلة اخلارجية تتكون من 
 .4مها البيلة اخلارجية العامة والبيلة اخلارجية اخلاصة البيليةنوعني من املتغريات 

 :يلي ماالبيلة اخلارجية ك متغرياتذا التقسيم يسهل حتليل وه
 : البيئة الخارجية العامةمتغيرات  - أ

تتمثل البيلة اخلارجية العامة للمؤسسة يف تلك املتغريات اليت تنشأ خارج حدود املؤسسة، وهذه 
والبيلة اخلارجية كيف معها، املتغريات تؤدي إىل تغيري يف مسار املؤسسات فنجاحها أو فشلها يعتمد على درجة الت

 -نسبيا-التأثري عليها املؤسسة البيلة غري املباشرة اليت تؤثر على كافة املؤسسات، وال تستطيع  متثل كذلك العامة
 :5التاليةتشمل العوامل هي و 

                                           
1

 .00.، ص0220، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية: محمد سمير أحمد -
2

 .25.، ص0228، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التخطيط اإلستراتيجي: هوشيار معروف -
3

 107..، صمرجع سابق: عبد الحميد عبد  الفتاح المغربي  -
4

 107..، صنفسهمرجع ال  -
5
-Michel Marchesnay: la stratégie: du diagnostic à la décision industrielle, office des publications 

universitaire, Alger, 1988, P.74. 
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العوامل اإلقتصادية كالدخل الوطين، إجتاهات األسعار، التطور التكنولوجي، املنافسة، تركيب اهليكل  -
قتصادي، اإلنفتاح اإلقتصادي واملناطق احلرة، املؤسسات املالية، ميزان املدفوعات، التجارة الدولية، دورة اإل

 .األعمال، السياسات املالية والنقدية
 .العوامل اإلجتماعية ومنها العالقات اإلجتماعية، النمو السكاين، توزيع اهليكل العمري، أسلوب املعيشة -
التعليم، القيـم والسلوك، األخـالق، العادات والتقاليد، نظام التعليم، اإلعالم،  ستوىمثل مالعوامل الثقافية  -

 .ودور املرأة يف اجملتمع
 .تتمثل يف منط السلطة، الوعي السياسي، درجة اإلستقرار السياسي العوامل السياسية اليت -
يـلة ومنع التلوث، قوانيـن الضرائب، العوامل القانونية والتشريعية مثل قوانني العمل والتأمينات، قوانني الب -

 .واجلمارك، القوانني اليت حتكم نوع معني من األعمال
العوامل التكنولوجية كمستوى التكنولوجيا، درجة التقدم التكنولوجي، املوارد واإلمكانيات املادية املتاحة،  -

 . املهارات البشرية
 . مستوى الدول، اإلختالفات الدوليةالعوامل الدولية كالتكتالت اإلقتصادية، العالقات على  -

 : البيئة الخارجية الخاصةمتغيرات   - ب
 البيلة اخلارجية اخلاصةبالبيلة التنافسية، و وهي جمموعة املتغريات اخلارجية املباشرة، وتسمى كذلك 

 –فيها  التأثريللمؤسسة ميكن هلذا ، ا اخلاصةتعامالهتوتشمل بيلة األعمال، ألهنا تقع يف حدود املؤسسة متثل 
 :1بالعناصر التالية( Porter)ويعرب عنها  -نسبيا 

، فهم يؤثرون على الزبائن مبعرفة عددهم، توزيعهم اجلغرايف، نقاط تفردهم، خصائصهم ومواقفهم، ورغباهتم -
الصناعة من خالل قدرهتهم التفاوضية على ختفيض األسعار، فأي تغيري يف الزبائن سيؤثر يف أسعار  منتجات 

وجودهتا وعلى خمتلف األساليب التسويقية املتبعة، خاصة يف ظل دراية الزبائن خبصائص منتوجات املؤسسة 
 .املؤسسة، جتانس السلع يف السوق ووجود بدائل هلا، حساسية الطلب لتغريات األسعار

من ، وتتجلى قوة املوردين ن مبعرفة عددهم، توزيعهم اجلغرافـي، نقاط تفردهم، جودهتم، خصائصهمو املورد -
خالل قدرهتم على رفع األسعار أو ختفيض نوعية موادهم اخلام، كما تتمثل قوة املوردين يف إمكانية سيطرهتم على 

 . السوق، خاصة يف ظل عدم وجود بدائل عنهم توفر نفس الكمية والنوعية من منتجاهتم
دراهتم، مراكزهم، املؤسسة، وجيب معرفة ق عملاملنافسون احلاليون وهم الذين ينشطون يف نفس جمال  -

 .خصائصهم، طاقاهتم، مهاراهتم، سياساهتم وإسرتاتيجياهتم

                                           
1
 .11-11.ص-، صمرجع سابق: فالح حسن الحسيني  -
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املنافسون اجلدد، أي جيب معرفة املنافسني احملتملني مستقبال، من حيث قدراهتم اجلديدة، مراكزهم،  -
ات ، فالوافدون اجلدد إىل السوق حيملون معهم قدر خصائصهم، طاقاهتم، مهاراهتم، سياساهتم وإسرتاتيجياهتم

جديدة كالرغبة يف احلصول على حصص سوقية كبرية، أو احلصول على كميات أكرب من املواد اخلام، وهذا ما 
ميثل هتديدا حقيقيا للمؤسسة خاصة وأن هذه املؤسسات الوافدة حتاول ختفيض أسعارها لتقوية مركزها التنافسي 

 .بالرغم من وجود عوائق للدخول إىل األسواق
سعار ، فهم حيددون سقفا لألجيب معرفة أسعارها، كمياهتا، جودهتا، خصائصهاحيث يلة، منتجوا السلع البد -

اليت ميكن أن تطلبها للمؤسسة وحتقق هبا هوامش أرباحها، فاإلختيار الواسع أمام املستهلك قد يتيح للمنتجات 
ستهلك بالعالمة واإلسم سة بقوة، خاصة يف ظل غياب الوالء ملنتجات املؤسسة، وعدم إهتمام املفالبديلة املنا

 . التجاري
وهم ميثلون جمموعة األطراف الذين تربطهم باملؤسسة عالقة مصلحة  األطراف ذوي املصاحل حسب فريدمان -

، اإلحتادات واحلكومات، املقرضني، اجملتمعات املدنية، وغريهم كاملمولني والنقاباتوال ميكنها التغاضي عنهم،  
 .لفة اليت هلا تأثريها على على املؤسسات ويف خمتلف الصناعاتوتعكس هذه العوامل مجاعات خمت

  :البيئة الداخليةمتغيرات  -5
واليت قد تساعدها على تنمية وإجياد عدد متثل جمموعة العوامل اليت توجد داخل املؤسسة نفسها، 

فهي متثل قد تواجهها،  من البدائل اإلسرتاتيجية إلستثمار فرصها البيلية املتاحة أو لتجنب خمتلف التهديدات اليت
 .1احمليط الذي يف إطاره يتم إجناز العمل

وقد حدد العديد من الباحثني واملتخصصني يف اجملاالت اإلسرتاتيجية ملؤسسات األعمال بأن أطر 
تفصيال  وهي البيلة الداخلية تتمثل يف موارد املؤسسة وهيكلها التنظيمي وكذلك الثقافة التنظيمية السائدة فيها، 

 :يلي كما
 : الموارد - أ

باإلضافة  املعدات والوسائل، تشتمل املؤسسة على املوارد املادية كاألموال، اآلالت، املباين، واملواد،
العاملني، املهارات الفنية، التنظيم غري الرمسـي، وتلعب  إىل املوارد البشرية وهي القدرات البشرية، الكفاءات املتوفرة،

تميزا يف تنشيط وتفعيل طاقات املؤسسة وإمكانية جناحها وبقائها ومنوها يف إطار هذه املوارد دورا إسرتاتيجيا م
 .2الوظائف اليت تنشط هبا

 

                                           
1

 107..، صمرجع سابق: عبد الحميد عبد  الفتاح المغربي  -
2
 للبحوث، السعودية، محمود عبد الحميد مرسي وزهير نعيم الصباغ، اإلدارة العامة: ، ترجمةاإلدارة اإلستراتيجية: توماس وهيلن ودافيد هنجر -

 .22.ص، 8882
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  :الهيكل التنظيمي  - ب
وهو اإلطار التنظيمي الذي يوضح التقسيمات واألدوار اليت تؤدي خمتلف األعمال واألنشطة داخل 

سة فيما خيص اإلتصاالت والصالحيات وتدفق العمل، املؤسسة لتحقيق أهدافها، وهو يصور طريقة تنظيم املؤس
 .1 أي أنه يشري إىل اخلريطة التنظيمية ألي مؤسسة

إدارية وهو ميثل وسيلة أساسية وفعالة لتنفيذ اإلسرتاتيجية، حيث أنه ميثل دورا هاما يف توفري وسائل 
من أجل إستغالل كامل مهاراهتم ستخدامها لتنسيق أنشطة الوظائف واألقسام املختلفة إأساسية ميكن للمدير 

 .2وقدراهتم
وهناك تقسيمات عديدة للهياكل التنظيميـة منها اهليكل التنظيمي البسيط، اهليكل التنظيمي 

 .الوظيفي، اهليكل التنظيمي القطاعي، اهليكل التنظيمي املصفويف، اهليكل التنظيمي املتعدد
 : الثقافة التنظيمية -ج

جمموعة من القيم واألعراف والقواعد السلوكية، اليت يتقامسها األفراد  الثقافة التنظيميةتعترب  
واليت يتعاملون هبا مع باقي  ،واليت حتكم الطريقة اليت يتفاعلون هبا مع بعضهم البعض، واجلماعات يف املؤسسة
 .3األطراف ذوي املصلحة

واإلعتقادات، والقيم املشرتكة ويستخدم مفهوم الثقافة التنظيمية لإلشارة إىل الفلسفة، واإلجتاهات، 
ويتكون هذا املفهوم داخل املؤسسة من خالل الرسائل  اليت تشكل األساس لكل أعمال وأنشطة املؤسسة،

اإلسرتاتيجية السابقة، واليت مت إجنازها، وتكون كذلك ذات تأثري يف صياغة الرسائل اإلسرتاتيجية احلالية 
 .4اإلسرتاتيجية حسب درجة مالءمتها هلا واملستقبلية، وقد تسهل أو تعيق األنشطة

وخالصة ملا سبق فإن اإلهتمام بدراسة البيلة اخلارجية العامة واخلاصة، فقط من أجل الوقوف على 
وهتتم املؤسسات بتحليل ، وجيب جتنبها اإقتناصها، والتهديدات اليت تواجهه ؤسسةالفرص اليت جيب على امل

ك بغرض رئيسي يتمثل يف بيان نقاط القوة إلستغالهلا، ونقاط الضعف اليت وتقييم كافة العوامل الداخلية، وذل
 .تتسم هبا لتقوميها

   :ليكما يالبيلة الداخلية واخلارجية،  خمتلف متغريات وميكن إختصار 
 
 

                                           
1
 .22.ص ،المرجع نفسه -

2
 .222.ص ،0221، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية: محمد الصيرفي -

3
ي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار رفاعي محمد رفاع: ، الجزء األول، ترجمةمدخل متكامل :اإلدارة اإلستراتيجية: شارلز وجاريث جونز -

 .252.، ص0228المريخ للنشر، الرياض، السعودية ، 
4
 .828، 822.، ص، ص0222، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، التفكير اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية: مصطفى محمود أبو بكر -
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 المؤسسة تغيرات بيئةم(: 2)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .  41.، ص0223للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التخطيط اإلسرتاتيجي، دار وائل : هوشيار معروف :المصدر
 
 

 :الثنائي البيئي التحليل -0
بعد الوقوف على الفرص والتهديدات الناجتة عن التحليل البيلي اخلارجي، ونقاط القوة والضعف 

مح يف سبيل التعرف على املالمعا وذلك  الناجتة عن التحليل الداخلي، فإنه من الضروري الدمج بني التحليلني
 .للمؤسسة، وكيفية حتركها اإلسرتاتيجي موقفاألولية لل

الذي يساعد على تقييم  ، وهو النموذجالنموذج الرباعيما يعرف بمن خالل الدمج ذلك ويتم 
 .1للمؤسسة من جهة أخرى مع اآلداء الداخلي من جهة، البيلة اخلارجية

اليت والفرص والتهديدات  للمؤسسة،للبيلة الداخلية حيدد نقاط القوة والضعف والنموذج الرباعي 
وهي كلمة خمتصرة متثل األحرف األوىل  ":SWOTحتليل  "بـ   معروفوهو  تنشأ عن البيلة اخلارجية هلا،

 ،) (Strengths, Weaknesses,Opportunities, Threats:  للكلمات اإلجنليزية التالية
 :لمؤسسةل  اخلارجية والداخليةوهذا الشكل يوضح التحليل الثنائي الناتج عن دمج البيلتني

                                           
1
  .858.، ص8888، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ة الثالثةإدارة األلفي :اإلدارة اإلستراتيجية: نادية العارف -

 البيلة العامة

 البيلة اخلاصة

 البيلة الداخلية



  السياحي مفاهيم أساسية في إستراتيجية الترويج: الفصل الثاني

 

 85 

 مصفوفة النموذج الرباعي: (2)الشكل رقم 
           
 البيلة الداخلية               

 
 البيلة اخلارجية

 :تقييم اآلداء الداخلي
 :أهم نقاط القوة

- 
 -
- 

 :أهم نقاط الضعف
- 

 -
- 

جية
خار

ة ال
لبيئ

م ا
تقيي

: 

 :أهم الفرص
- 

 -
- 

I II 

 :تأهم التهديدا
- 

 -
- 

III IV 

 .313. ، ص3333، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، "إدارة األلفية الثالثة"اإلدارة اإلسرتاتيجية : نادية العارف :المصدر
 

حيث جند يف هذه املصفوفة أربع مستويات، تتحدد فيها أهم البدائل اإلسرتاتيجية واليت تأخذ أحد 
 : 1ى التاليةاألشكال الكرب 

 :نقاط القوةX الفرص : Iاألول اإلستراتيجي البديل  -أ
تعظيم إستغالل الفرص وتعظيم إستغالل نقاط القوة، تالئمها إسرتاتيجيات اهلجوم، ويتمثل يف 

 . التكامل إسرتاتيجيةاإلندماج،  إسرتاتيجيةالتنويع، إسرتاتيجية وهي إسرتاتيجيات التوسع مبا فيها 
 :نقاط الضعف Xالفرص : II الثانيستراتيجي اإلالبديل  -ب

تعظيم إستغالل الفرص وتقليل نقاط الضعف، تالئمها إسرتاتيجيات ويكون ذلك من خالل 
 .التمركزوإسرتاتيجية الرتكيز،  بوجهها الدفاعي كإسرتاتيجية اإلستقرار
 :نقاط القوة Xتهديدات ال: IIIالثالث  اإلستراتيجي البديل -ج

لكن  ديدات وتعظيم إستغالل نقاط القوة، تالئمها إسرتاتيجيات اإلستقرار أيضاتقليل التهأي 
 .العالجي بوجهها

                                           
1
 182. . ، صمرجع سابق: أحمد ماهر -
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 :نقاط الضعف Xتهديدات ال: IVالرابع اإلستراتيجي البديل  -د
تقليل التهديدات وتقليل نقاط الضعف، تالئمها إسرتاتيجيات اإلنكماش مثل التصفية، وذلك ب

 .شاط آخرالبيع، اإلستسالم، التغيري لن
تصور أويل عن شكل التوليفة املثالية لإلسرتاتيجيات للمؤسسة وبعد تقييم هذه البدائل، يكون 

هلا بناء على دراسة وحتليل كل األنشطة اليت متارسها ضمن إطار متغرياهتا، وذلك من خالل العالقة  املناسبة
حتسني آدائها اإلسرتاتيجي من خالل خمتلف عمليات  التأثريية والتأثرية بني املؤسسة وبيلتها مبا ينعكس إجيابيا على

 .اإلدارة اإلسرتاتيجية
 :صياغة اإلستراتيجيةمرحلة  : ثانيا  

يقصد بصياغة اإلسرتاتيجية، هي عملية وضع اخلطط الطويلة املدى للتعامل بفعالية مع الفرص 
واألهداف  ؤسسةن حتديد رسالة امل، فصياغة اإلسرتاتيجية تتضماملؤسسةوالتهديدات البيلية يف ضوء قوة وضعف 

 .1تطوير اإلسرتاتيجيات مث وضع السياساتو املمكن حتقيقها، 
  :الرسالةتحديد  -1

 Peter)تعترب رسالة املؤسسة هي السبب يف وجودها، وهي اليت حتدد طبيعة نشاطها ويرجع 
Druker )ذي يوضح رسالتها األسباب الرئيسية لتعثر وفشل بعض املؤسسات، إىل عدم حتديدها للفكر ال

، ألهنا اإلطار الرئيسي املميز للمؤسسة دون غريها من املؤسسات، من حيث جمال 2ويبني املغزى من وراء نشاطها
نشاطها، ومنتجاهتا، وعمالئها، وبيان اهلدف اجلوهري لوجودها، وهويتها، وعملياهتا، وممارساهتا، وجيب أن تتميز 

 .3ىت تؤدي دورها كما ينبغيالرسالة بالبساطة واملرونة والوضوح ح
  :األهدافتحديد  -5

تعرب األهداف عن النتائج النهائية لألنشطة املخططة اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها، أي ما جيب 
 :4ل األهداف مايليثومت، إجنازه، وهي ترمجة ملهام املؤسسة ورسالتها، حبيث ميكن قياسها كميا

 .احلالة أو الوضع املرغوب حتقيقه -أ
 .يلة لقياس التقدم جتاه الوضع املرغوب فيهوس -ب
 .نتيجة ميكن حتقيقها -ج
 .إطار زمين ميكن من خالله حتقيق النتيجة املنشودة -د

                                           
1

 .21. ، صمرجع سابق: توماس وهيلن ودافيد هنجر -
2

 .05.ص، 0282، دار الحامد للنشر، عمان، األردن، المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتيجية: شوقي ناجي جواد -
3
 - Michel Marchesnay: op-cit, p. 116. 

4
 .80. ، صمرجع سابق: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -
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 : اإلستراتيجياتتطوير ووضع  -0
لكل من رسالتها وأهدافها، فهي عبارة عن  اتشكل إسرتاتيجية املؤسسة خطة شاملة لكيفية حتقيقه

داف، السياسيات وخطط العمل الرامية للوصول إىل هذه الغايات، لكن جيب طبعا جمموع الغايات، النيات، األه
أن يكون كل منها مقدم بطريقة تعرف نوع النشاط، وأين توجد املؤسسة حاليا أو أين جيب أن توجد مستقبال، 

 .1ونوع اجملتمع الذي هي فيه أو الذي جيب أن تكون فيه
  :السياساتوضع  -2

ملرتابطة، واملتعلقة مبستقبل املؤسسة وتطورها إنطالقا من الوضعية احلالية هي جمموعة من املقاصد ا
السياسات تنبثق  حيث نشري إىل أن كاألداة اليت تسهل تطبيق مبادئ أساسية لتوجيه وتنظيم املؤسسة، هلا، وهي

  .ؤسسةجزاء املمن اإلسرتاتيجيات كخطوط عامة إلختاذ القرارات، وهي تقدم اإلرشاد ملتخذي القرارات يف كل أ
وميكن إعتبارها أهنا جمموعة من املبادئ املوجهة والقواعد الكربى واملعايري اليت توجه بإستمرار احلركة، 

، فالسياسة تنتج 2، وهي اإلطار املرجعي ملختلف القرارات املتخذةؤسسةمع األخذ بعني اإلعتبار إلمكانيات امل
 . 3وحي بالسياسةاإلسرتاتيجية ويف نفس الوقت اإلسرتاتيجية ت

 :تطبيق اإلستراتيجيةمرحلة  : ثالثا
تطبيق اإلسرتاتيجية العملية اليت يتم فيها ترمجة اإلسرتاتيجية املصاغة إىل إجراءات عمل، وذلك  ميثل

يف إطار بناء نظم التخطيط، وختصيص املوارد املادية والبشرية، ونظم األفراد واحلوافز، والرتكيب التنظيمي، ونظم 
مات، والقيادة، ونظام تقومي اآلداء اإلسرتاتيجي، فتطبيق اإلسرتاتيجية، ما هو إال وضع اإلسرتاتيجية املوضوعة املعلو 

 :4حيز التنفيذ من خالل ما يلي
 : البرامجإعداد  -1

وهي عبارة عن جمموعة من النشاطات أو اخلطوات الالزمة لتحقيق خطة ذات غرض معني، 
 .ات صبغة عمليةفالربامج جتعل من اإلسرتاتيجية ذ

  :الميزانياتإعداد  -5
وهي ترمجة لربامج املؤسسة على شكل قيم مالية، تتضمن قوائم تفصيلية للكميات والتكاليف لكل 

 .برنامج، وذلك ألغراض التخطيط والرقابة، مثل ميزانيات اإلعالن وميزانية العالقات العامة
 

                                           
1
 .82.، ص0228الجزائر، ،، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنوناإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي: ناصر دادي عدون -

2
-Mokhtar Belaiboud: gestion stratégique de l’entreprise politique algérienne, opu, alger, p.218. 

3
 28.، صمرجع سابق: ناصر دادي عدون -

4
 44 . . ، صمرجع سابق: جمال الدين محمد المرسي وآخرون  -
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  :اإلجراءاتتحديد  -0
مهمة معينة أو عمل حمدد، أو حتديد  يةدأت يةفصيليا كيفوهي نظام أو خطوات متتابعة، تصف ت

 .  النشاطات الواجب القيام هبا إلجناز برنامج املؤسسة
 :اإلستراتيجية  الرقـابةمرحلة  : رابعا

حتديد الدرجة اليت تقييم اآلداء اإلسرتاتيجي للمؤسسة، حيث يتم ويقصد هبا العملية اليت تتضمن 
وبنجاح من حتقيق أهدافها وغاياهتا، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية اآلداء،  ؤسسةاملتتمكن من خالهلا إسرتاتيجيات 

وإختاذ اإلجراءات التصحيحية لتحسني اآلداء، فهي ليست جمرد مراقبة لكيفية إجناز األهداف احلالية، أو كيفية 
كالت اهلامة اليت تواجه املؤسسة إستخدام املوارد املتاحة، إمنا هي أيضا إلستمرار حتفيز املوظفني والرتكيز على املش

اآلن ومستقبال، واملساعدة على اآلداء األفضل على مدار الوقت لتحقيق الكفاءة واجلودة والتحديث واإلستجابة 
 :1للعمالء واليت ما هي إال األسس األربعة للمزايا التنافسية، وعليه فإن تقومي اإلسرتاتيجية يتضمن العناصر التالية

 .يري واألهدافإرساء املعا -1
 .خلق نظم القياس والرقابة -5
 .مقارنة اآلداء احلايل باألهداف املوضوعة -0
 .إختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة اإلحنرافات -2

تشمل تدفق املعلومات  ،نه من الضروري فهم اإلسرتاتيجية كعملية ديناميكية مستمرةفإوبالتايل 
 .2بطة املوجهة لتحقيق رسالة املؤسسةوالقرارات خالل مراحل التحليل املرتا

 :ل التايلشكوميكن إختزال مراحل اإلدارة اإلسرتاتيجية السابقة يف ال
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .227 -208. ص -، صمرجع سابق: شارلز وجاريث جونز -

2
 . 21. ، ص0282زيع، عمان، األردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتواإلدارة اإلستراتيجية: سعد غالب ياسين -
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 :نموذج اإلدارة اإلستراتيجية: (0) الشكل رقم
  الرقابة تنفيذ اإلستراتيجية صياغة اإلستراتيجية التحليل البيئي

 
 
البيئة  تحليل

 :ةخارجيال
 

 .عامةال بيلةال -
 .اصةاخلبيلة ال -
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 البيئةتحليل 

 :ةداخليال
 

 .املوارد -
 .لتنظيميا اهليكل-
 .التنظيمية الثقافة -
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 .13. ، ص0220، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، "منهج تطبيقي"التفكري اإلسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجية : مجال الدين حممد املرسي وآخرون :المصدر
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 : المبحث الثاني
 جــــــــــيم في الترويــــــــــــــــــــــــــــمفـاه

 
زبائنها لتحديد معظم املؤسسات ذلك النشاط اإلداري والفين الذي تقوم به ميثل التسويق 

وبني  اهتاجو نتموحتقيق التوافق بني  موالتأثري فيه موالتعرف عليه ،املرتقبةاحلالية و  األسواقوإستهدافهم يف خمتلف 
 .من خالل خمتلف اإلسرتاتيجيات لشرائح السوقيةخمتلف ارغبات ودوافع حاجات و 

تبار املزيج التسويقي عنصرا مركزيا يف إسرتاتيجيات التسويق وهو يظهر من الشكل الذي وميكن إع
تقدم فيه املؤسسة عرضها السوقي، فهو ميثل تلك املتغريات اليت تعتمد عليها املؤسسة يف إحداث تغيريات على 

 .ا يف هذا املبحثسلوك املستهلك من خالل املنتوج، التسعري، التوزيع والرتويج الذي هو حمل إهتمامن
وكما نعلم أنه كلما تنوع املستهلكني وأساليبهم الشرائية وانتشروا يف رقعة جغرافية واسعة أدى ذلك  

، هلذا جيب البقاء إىل تعقد سبل اإلتصال هبم والوسائل العلمية يف بناء إسرتاتيجية تروجيية ووسائل للرقابة عليها
 .لرتوجيية املمكنةبالقرب من املستهلكني مبختلف األساليب ا

 :وسنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية
 

 مفهوم الترويج: المطلب األول. 
 

 الترويجمية أه: المطلب الثاني. 
 

 عناصر الترويج: المطلب الثالث. 
 

 إستراتيجيات الترويج: المطلب الرابع. 
 

 العوامل المؤثرة في إستراتيجيات الترويج: المطلب الخامس. 
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 :مفهوم الترويج: ب األولالمطل
هلذا ينبغي النظر إليه  ملعظم املؤسسات، يف اإلسرتاتيجيات التسويقية  ارئيسي ايعترب الرتويج متغري 

أن الرتويج ميثل  باعتباروذلك ، اليت قد تتاح أمام املؤسسات لإلستفادة من الفرص السوقيةهامة وأساسية كوسيلة 
ملختلف القطاعات اليت تقدمها املؤسسة  باملنتوجات واخلدمات بائنخمتلف الز إتصاال يستهدف إقناع  أساسا

 .ية اليت تتعامل معها حاليا، والقطاعات السوقية اليت هتدف للتعامل معها مستقباللسوقا
 :تعريف الترويج: أوال

يتضمن الرتويج مجيع األنشطة يف جمال اإلتصال باملستهلكني لزيادة فرصة حتقيق أكرب قدر من 
من خالل ، وذلك املؤسسةلمعلومات لتحقيق التدفق الفعلي لسلع وخدمات يتضمن تدفقا لالرتويج ت، فاملبيعا

 . 1خمتلف منافذ التسويق املستهدفة
 :ومن أبرز التعاريف املقدمة يف الرتويج، نذكر ما يلي

ة ؤسسنتوج امليعرف الرتويج مبفهوبه البسيط بأنه عملية إتصال مباشر أو غري مباشر باملستهلك لتعريفه مب -1
 .2وحماولة إقناعه بأنه حيقق حاجاته ورغباته ومحايته من اإلستغالل

تتبعه املؤسسة لرتغيب املستهلك بالسلعة ومن الرتويج من وجهة نظر تسويقية هو عبارة عن األسلوب الذي  -5
 .3مث شرائها

 . 4إقناع وتعريف املستهلكني مبنتوجات املنظمة ودفعهم لشرائهاهو  الرتويج -0
 .5ة من خالل اإلعالن والبيع الشخصي وترويج املبيعاتؤسسإبراز املنافع املتحققة من منتوج املهو  رتويجال -2
اجلهود اليت تبذهلا املنظمة هبدف إحداث تأثري معني يف سلوك املستهلك ينسجم مع األهداف ميثل  الرتويج -2

 .6التسويقية للمنظمة من حيث املبيعات جبذب مستهلكني جدد
كل منها متيز بتوجه فكري له خصائصه املميزة يف تعريف   ويج قد تطور زمنيا ومر بعدة حقب زمنيةمفهوم الرت  -0

 .الرتويج عن احلقبة الزمنية اليت تليه
كما أن هناك مفاهيم أخرى للرتويج، ختتلف حسب احلقبة الزمنية اليت مت تقدميها فيها، وهذه املفاهيم  -9

 :7نلخصها  يف اجلدول التايل

                                           
1
 .22.، ص0228، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التسويق مدخل المعلومات واإلستراتيجيات: منير نوري -

2
األردن، ، دار وائل للنشر، عمان، المفاهيم، األسس، الوظائف: إستراتيجيات التسويق: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي -

 .085.ص  ،0227
3
 .858.، ص8881، عمان، األردن ،الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، من المنتج إلى المستهلك: التسويقالحاج وآخرون،  -

4
 .8.، صمرجع سابق: تسويق سياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج  -

5
 .081.، ص مرجع سابق: الحاج وآخرون -

6
 .081.، صالمرجع نفسه -
7
 .081-082. ص-، صمرجع سابق: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي  -
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 تطور تعريف الترويج(: 0)م الجدول رق

 تعريف الترويج الحقبة الزمنية

السبعينيات 
3313 

هو توجيه املستهلك وإقناعه وحثه باحلصول على املنتوجات اليت من شأهنا أن 
 .تعيده إىل حالته الطبيعية ومحايته من إحتمال تعرضه ألي مؤثر يغري من طبيعته

الثمانينيات 
3306 

عرفهم باملنتوج وحثهم للحصول عليه لتنشيط الطلب هو اإلتصال باآلخرين وت
وزيادة املبيعات وحتقيق الربح للمنظمة أو مربر وجودها وذلك من خالل وسائل 

 .اإلتصال

التسعينيات 
3331 

هو تنسيق مجيع جهود املنظمة ذات العالقة ببناء قنوات من املعلومات ومستويات 
 .نرغوب فيها من اإلقناع لغرض بيع املنتوج

املفاهيم، األسس، الوظائف، دار وائل للنشر، عمان، األردن، : إسرتاتيجيات التسويق: نزار عبد اجمليد الربواري وأمحد حممد فهمي البزرجني :المصدر
 .034.ص ،0226

 
 :خصائص الترويج: ثانيا

اسية األسصائص اخلمجلة من يتضمن ، يبني أن هذا األخري لرتويجكل تعريف من التعاريف املقدمة ل
 :1التالية

د عناصر املزيج التسويقي الذي يعمل بشكل مباشر وغري مباشر على إقناع املستهلكني بأن ما يتم حأنه أ -3
 .الرتويج له هو القادر على إشباع حاجاهتم ورغباهتم

تتكون عملية الرتويج من عدة عناصر هتدف إىل حتقيق التواصل بني املستهلكني واملؤسسة القائمة على تقدمي  -0
 .السلع واخلدمات

ات يف تغري آراء املستهلكني حول ما تكون لديهم ؤسسالرتويج يعترب األداة الفعالة اليت تستخدمها كافة امل -1
 .السلعة اليت يتم تروجيهاحول من أفكار سلبية أو ميكن أن تتكون 

 

                                           
1
 .821.، ص0220، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مبادئ تسويق شركات الطيران: نضال عباس الحوري، إبراهيم خالد عواد -
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 :الترويجمية  أه: المطلب الثاني
عن خمتلف املنتوجات،  ة واجلمهورؤسسن املتكمن أمهية الرتويج أساسا يف توفري املعلومات لكل م

 .1املنتوج الذي هندف للرتويج له علىحتريك الطلب و 
ة ومع ذلك تؤثر ؤسسكما ميكن القول أن أغلب أهداف الرتويج ترتبط بالربامج التسويقية العامة للم

رحلي خلدمة التوسع يف تقدمي املنتوجات كهدف مذلك هبدف ة، و ؤسسأحيانا عوامل وقوى أخرى خارج امل
الرتكيز على ، مع ة من منتوجات للمحافظة على أسواقهاؤسستدعيم ما تقدمه امل، و املستهلك يف األمد البعيد

كيفية كتعريف اجلمهور بكيفية احلصول على املنتوج و   ،ة وأفكارها املهمةؤسسالسوق إليصال إرشادات امل
 .2منافعهأهم إستخدامه و 

 :3التالية لنقاطا يفوميكن إبراز أمهية الرتويج 
 .تعريف وتذكري وإقناع املستهلك باملنتوج -
 .ة أو احملافظة على إستقرارها على األقل وكذا تدعيم نطاق املستهلكنيؤسسزيادة أرباح ومبيعات امل -
 .ة بالتكامل مع باقي عناصر املزيج التسويقيؤسسدعم حتقيق األهداف التسويقية للم -
 .دعم رجال ووكالء البيع -
 .ة واحملافظة على الصورة اجليدة للمنتوج يف اجملتمعؤسسامل حتسني صورة -
 . ة يف السوقؤسسمللركز التنافسي املتقوية  -
 

 :عناصر الترويج: المطلب الثالث
دف بشكل أساسي إىل هت ي،الرتوجيتوجد أمام إدارة التسويق أساليب خمتلفة تسمى عناصر املزيج 

ة حتديد عناصر الرتويج اليت ؤسسشراء السلعة، لذلك من املهم للمحتفيز املستهلك وإثارته بشكل سريع أو آين ل
 :اآليتيف سيتم إستخدامها، وميكن إجياز هذه العناصر 

 :اإلعالن: أوال
وهو ميثل أي رسالة مدفوعة األجر بواسطة وسائل اإلعالن املعروفة، وهو وسيلة إتصال غري 

ئل منطية إىل عدد كبري من األفراد من أجل تزويدهم ة، كما أنه يتضمن رساؤسسشخصي وغري مباشر من طرف امل

                                           
1
 .858. ص ق،مرجع ساب: طارق الحاج وآخرون  -

2
 .081.ص ،مرجع سابق: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي -
3
 .858. ص مرجع سابق،: طارق الحاج وآخرون  -
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بأفكار أو إرشادات عن منتوج معني هبدف التأثري عليهم وإقناعهم بالشراء من جهة، ومن جهة أخرى لزيادة 
 .1املبيعات واألرباح

، كما أن 2هبذا املعىن يهدف إىل حتويل أو توجيه تفكري املستهلك حنو شراء سلعة ما اإلعالن أي أن
زيادة احلصة السوقية وتعظيم األرباح، وأهداف أخرى  ،إلعالن أهداف طويلة األجل تساهم يف حتقيق املبيعاتل

قصرية األجل تتعلق بتحسني وضعية املؤسسة يف السوق، أما األهداف املتوسطة لإلعالن فتأيت ضمن إجياد صورة 
 .3ووالئه هلا ، وزيادة قبول املستهلك للسلعةامناسبة للمؤسسة ومركز متميز هل

 :البيع الشخصي: ثانيا
 ،يتم بشكل مباشر بواسطة مندويب البيع ألنهفاعلية  الرتوجيية من أكثر الطرق البيع الشخصييعترب 

وهذا ما يضيف بعدا  ،وهدفهم البحث عن املستهلكني واإلتصال هبم بشكل منسجم مع إهتماماهتم ورغباهتم
 .4ة باملستهلكؤسسإنسانيا على عالقة امل

ويعرف البيع الشخصي بأنه عملية إتصال مباشر باملستهلك لتعريفه باملنتوج وإقناعه بالشراء وهو 
 علىة ؤسسويساعد البيع الشخصي امل، إلقناع املستهلك هبا ما التقدمي الشخصي والشفهي ملنتوج أو خدمة يعين

لكني دائمني واإلتصال هبم للشرح نقل املعلومات بينها وبني املستهلك، كما ينجم عنه بناء عالقات مع مسته
 . 5والتوضيح والرد على إستفساراهتم قصد التأثري عليهم وإقناعهم

 :تنشيط المبيعات: ثالثا 
وتشمل جمموعة من الوسائل اليت تستخدم لغرض الرتويج، وأهم أساليب التنشيط تتمثل يف اهلدايا 

خلارجية، الرتتيب الداخلي للمتجر، التخفيضات واملعارض الرتوجيية التذكارية والعينات اجملانية، ونوافذ العرض ا
الغرض منها إثارة الطلب على املنتوج ، وسائل اإليضاح، األلعاب وغريها من األساليب اليت يكون بأنواعها

 . 6والتذكري واإلقناع به
 :والدعاية  النشر: رابعا 

جمموعة من حيث يتم نشر  ألسلوب هو طريقة غري شخصية وغري مباشرة يف تنشيط الطلب،اهذا و 
األخبار واملواد اإلعالمية اليت تنشر أو تعرض أو تذاع يف صورة إعالمية ذات خصائص غري املعلومات والبيانات و 

ة أو شخص أو فكرة عن طريق ؤسستم مجع األخبار وتروجيها حول منتوج مادي أو خدمة أو محيث يجتارية، 
، وقد تستخدم وسائل أخرى كاألشرطة السنيمائية واحملاضرات ،والصحف وسائل النشر املعروفة كاإلذاعة والتلفاز

                                           
1
 .008.، صمرجع سابق: خالد مقابلة وعالء السرابي -

2
 .72.، صمرجع سابق: فؤادة عبد المنعم البكري -

3
 .07.، صمرجع سابق: مصطفى عبد القادر -

4
 .000-081. ص-ص مرجع سابق،: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي -

5
 .000-081. ص-ص ،نفسهمرجع ال -

6
 .22.، صمرجع سابق: منير نوري -
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تكوين إنطباع إجيايب عن املنتوج املادي أو يف ة ومنتوجاهتا مبا يساهم ؤسسفالنشر له دور بارز يف الرتويج عن امل
 .  1نفسها ةؤسساخلدمة أو امل

 :العالقـات العامة: خامسا  
تقييم اإلجتاهات العامة وحتديد ووضع السياسات  ىهي عبارة عن وظيفة إدارية تعمل عل

وتنفيذ الربامج العملية اليت تقود إىل كسب  ،واإلجراءات التنظيمية خبصوص إهتمامات اجلمهور واملستهلكني
 .رضاهم

واجلماهري املختلفة يف اجملتمع ومجع  ؤسساتويهتم هذا النشاط بتنمية العالقات الوثيقة بني امل
ة عن طريق التقارير السنوية هبدف ؤسسوإعداد ونشر املعلومات الالزمة عن امل معن إحتياجاهت املعلومات الدورية

 .2منتوجاهتا عن أو هاإيصال إنطباع جيد عن
 

 :إستراتيجيات الترويج: المطلب الرابع
 ة اليت تستهدف جمموعة من املستهلكنيؤسسهتتم إسرتاتيجية الرتويج باجلهود املبذولة من قبل امل

اليت ختتلف  اإلسرتاتيجياتهناك العديدي من و ، ة لتحقيقهاؤسسألهداف إسرتاتيجية التسويق اليت تسعى امل وفقا
 ، وهذه اإلسرتاتيجيات تتمثل يفمن حيث حمتواها ، وكذامن حيث طريقتها ،من حيث أسلوهبا ،من حيث إجتاهها

 :مايلي
 :الترويج من حيث إتجاهها  تاإستراتيجي: أوال

سوق يقوم على عنصرين أساسني مها العرض من جهة والطلب من جهة أخرى، هذان بإعتبار أن ال
العنصران ميثالن كذلك املؤسسة واملستهلك على الرتتيب وذلك على أبسط تعبري، لذلك فإن إسرتاتيجيات 

 .الرتويج قد تكون بإجتاه أحدمها إما بالدفع أو السحب
 : 3كما يليرتويج من حيث إجتاهها مها  ال ومن هذا املنطلق جند نوعني من إسرتاتيجيات

  :إستراتيجية الدفع -1
 ،ة بالرتكيز على خمتلف الوسائل الرتوجيية املختلفة بإجتاه جتار اجلملة خاصةؤسستقوم مبوجبها امل

إىل  ةدهم البيعيو وهم بدورهم يقومون بتوجيه جه ،ودفعهم إىل توجيه محالهتم الرتوجيية إجتاه جتار التجزئة
 . املستهلكني

                                           
1
 .000-081. ص-ص مرجع سابق،: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي -

2
 .22.، صمرجع سابق: منير نوري -

3
 .007.ص ،مرجع نفسهال  -
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يقصد هبا " الدفع"حيث من خالل هذه اإلسرتاتيجية يتم منح خصومات لتجار التجزئة، فعملية 
 .إشرتاك املنتج واملوزع يف دفع املنتوجات بقوة خالل قنوات التوزيع حىت تصل إىل املستهلك

  :إستراتيجية الجذب -5
املستهلك عن طريق  ة تقوم بتوجيه الطلب املباشر منؤسسأما من خالل إسرتاتيجية اجلذب فامل

وفري املنتوجات املطلوبة مباشرة من املستهلك فيقوم تالرتويج وبالتايل يتم الضغط على تاجر التجزئة لتشجيعه ب
 .ةؤسستاجر التجزئة بطلبها من تاجر اجلملة وهذا األخري يطلبها من امل
ستهلك لطلب اليت تسعى إىل جذب امل ؤسساتوتعد هذه اإلسرتاتيجية املألوفة لدى أغلب امل

 .منتوجاهتا
 :الترويج من حيث أسلوبها  تاإستراتيجي: ثانيا

الرتويج من حيث أسلوهبا الذي تعتمده يف إيصال الرسالة الرتوجيية إىل  تاإسرتاتيجيختتلف 
ف عن خمتلف منتوجاهتا املراد الرتويج هلا، مرتكزة بذلك على درجة وعي املستهلك وعلى داملستهلك املسته

 : 1قايف من جهة، وعلى األداة املستخدمة يف الرتويج من جهة أخرى، هلذا جند اإلسرتاتيجيات التاليةمستواه الث
  :إستراتيجية الضغط -1

وتعريف املستهلكني  ،األسلوب املكثف يف اإلقناععلى مبوجب إسرتاتيجية الضغط  ؤسسةتعتمد امل
حلصول عليها، مع إبراز أهم خصائص هذه املنتوجات وكيفية ا نافع احلقيقية ملنتوجاهتاباملمبنتوجاهتا وأسعارها و 

 .واملتاحة هلا وذلك بإستعمال كافة وسائل الرتويج املمكنةمقارنة باملنتوجات املنافسة، 
  :إستراتيجية اإليحاء -5

 بينما من خالل إسرتاتيجية اإلحياء فيتم إعتماد أسلوب اإلقناع املبسط والسهل القائم على احلقائق
من جهة، ومن جهة أخرى إعتماد لغة احلوار طويل األمد لدفع املستهلكني  نتوج املراد الرتويج لهالواضحة حول امل

، وذلك دون أن حيس بأي نوع من الضغط املعنوي املمارس ضده إلهناء العملية بقناعة تامةئي الشرا همإلختاذ قرار 
 .الشرائية

 :الترويج من حيث طريقتها  تاإستراتيجي: ثالثا
لتغطية اجلهود الرتوجيية املختلفة كاإلعالن  ؤسسةحتديد املبالغ املالية املتوقعة من طرف املويقصد هبا 

 .والبيع الشخصي وترويج املبيعات
وهتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل توزيع املبالغ الكافية لكل نشاط تروجيي حبيث يتم إستخدامها مبا 

بالغ املالية املناسبة للمهمات الرتوجيية لتحقيق األهداف حيقق أفضل إتصال بأسواقها املستهدفة، وكذا توزيع امل
                                           

1
 .005.ص ،المرجع نفسه -
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فهم مدى  وتتطلب إسرتاتيجية نفقات الرتويج توفري مصادر مناسبة لتمويل النفقات الرتوجيية مع ، التسويقية
يف فهم وضعية املنتوج  وتوقع مدة إستمرارية تأثري الرتويج، باإلضافة إىل إستجابة املنتوجات واخلدمات البيعية

 .1السوق وحتديد وفهم اإلستجابة التنافسية للرتويج
 :الترويج من حيث محتواها  تاإستراتيجي: رابعا

ميكن إلدارة التسويق أن تستخدم مزجيا من عناصر الرتويج املختلفة بشكل يتماشى مع خمتلف 
سسة كاملوارد املتاحة إعتبارات خاصة باملؤ بالقطاعات السوقية اليت تستهدفها، حيث يتأثر حمتوى هذا املزيج 

  .2للمؤسسة وتكاليف الرتويج
حيث ليس بالضرورة إستخدام كل عناصر الرتويج، بل قد تستخدم مزجيا تروجييا يركز على إحداها 

ميكن مصادفة كما تستخدم بعض املؤسسات مزجيا تروجييا متوازنا يف جهودها الرتوجيية، هلذا   ،دون األخرى
 :3ت التاليةإلسرتاتيجياا

  :تراتيجية المزيج الترويجيإس -1
وتعين حتديد املكونات املالئمة للمزيج الرتوجيي املختلفة هبدف تكوين مزيج متكامل من األنواع 

 .املختلفة للرتويج
واإلهتمام  سعره،وهذه اإلسرتاتيجة تتطلب حتديد العوامل األساسية املتعلقة باملنتوج كطبيعته، 

مع مراعاة العوامل املتعلقة بامليزانية وذلك  ،والكثافة واحلصص السوقية ،بالظروف السائدة يف السوق كالطلب
، السعر ، من حيثعامة العوامل املتعلقة باملزيج التسويقيخمتلف وكذا  ،املالية للمؤسسة املخصصة للرتويج

 .املدى اجلغرايف للسوقوكذا النوعية، التكلفة، 
  :الواحدة إستراتيجية وسيلة الترويج -5

مبختلف  إلعالنلرتكيز على اكا  والرتكيز عليه، الرتويج املختلفةأحد عناصر تيار حيث يتم إخ
الرتكيز على و أمبختلف أساليبه، تنشيط املبيعات أو ، مبختلف أشكالهالبيع الشخصي الرتكيز على  وأ أشكاله، 

 .إحدى األنواع األخرى من الرتويج
 : إستراتيجية إختيار وسائل اإلعالن - أ

إىل نقل الزبائن من حالة عدم اإلدراك إىل حالة إدراك  إختيار وسائل اإلعالن إسرتاتيجية هتدف
املنتوج أو اخلدمة حبيث يقوم أخريا بفعل الشراء، كما يتم من خالل ذلك إجناز األهداف بشكل مناسب وبأقل 

 .تكلفة وذلك على أساس أن الزبائن سوف يتحركون بإجتاه الطريقة املرغوبة يف عملية الشراء
                                           

1
 .002 ،005.ص ،ص مرجع سابق،: نزار عبد المجيد البرواري وأحمد محمد فهمي البزرنجي -

2
 .001.ص، المرجع نفسه -

3
 .001.ص، المرجع نفسه -
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بأهداف  ، اجلرائد، اجملالت، التلفزيوناملناسبة ك يتطلب ذلك ربط أهداف إختيار وسائل اإلعالنو 
 . ناسب ملناطق البيع والسيطرة على األنشطةاملتوزيع الكل من املنتوج والسوق، التحفيز املايل، 

 : البيع الشخصيإختيار إستراتيجية  - ب
الفعلي لسلع حتريك الزبائن إىل مرحلة الشراء  على حماولة البيع الشخصيإختيار إسرتاتيجية تقوم 

ة لتحقيق كمية املبيعات احملدد نياملستهلكختلف من خالل اإلتصال املباشر مبوخدمات املؤسسة، ويكون ذلك 
 .الئماملربح الوهامش  ،واملرغوبة

هداف الرتوجيية األة بؤسسمن خالل ربط أهداف امل البيع الشخصيإختيار إسرتاتيجية  وتتم
 .اذ القرارات املالئمة املتعلقة بتحديد من يقوم باإلتصال املباشر مع الزبائنإختمع البيع،  ىحتديد قو و لتسويقية، وا
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 :العوامل المؤثرة في إستراتيجيات الترويج: المطلب الخامس
كل تتأثر بالعديد ، فكون أن املؤسسة كاملؤسسة كغريها من إسرتاتيجيات  إسرتاتيجيات الرتويجتعترب 

وتتغري خللق نوع من التأقلم والتكيف البيلي  ا كذلك ستتأثرإسرتاتيجياهتمن العوامل الداخلية منها واخلارجية، فإن 
 .مع هذه املتغريات

، من على وجه اخلصوص الرتويجات العوامل املؤثرة يف إسرتاتيجيحيث جند كذلك العديد من 
املؤسسة، باإلضافة إىل طبيعة منتوجات هذه  تعامل معهالذي تية، طبيعة السوق مدى إتساع الرقعة اجلغرافأمثلتها 
 .1، وكذا درجة ثقافة املستهلكاملؤسسة

ها يف النقاط ميكن إجياز وهذه العوامل  ،يف جناح إسرتاتيجيات الرتويجدورا هاما تلعب عوامل أخرى و 
 :2ليةاالت

 :الترويج  حجم ميزانية: أوال
فكلما حددت األموال ، وال املوفرة واملخصصة لألنشطة الرتوجيية املختلفةوهي تتعلق حبجم األم
لتأثري ا حمدود شكالواختاذها  دل على تقليص أنشطة الرتويجفإن ذلك ي ،املخصصة لألنشطة الرتوجيية املختلفة

 .والفعالية
 :نوع المنتوج: ثانيا

لكل منتوج خصائص معينة  ختتلف منتوجات املؤسسات من حيث أنواعها، ومستهلكيها، كما أن
 .وهذه اخلصائص غالبا ما حتدد الرتويج املالئم هلا ،احلاليني واحملتملني هتلعب دورا كبريا يف حتديد مستهلكي

 :دورة حياة المنتوج: ثالثا
املنتوج إىل  ختتلف إسرتاتيجيات الرتويج بإختالف املراحل اليت مير هبا املنتوج، فمثال يف مرحلة تقدمي

اإلعالن أو البيع الشخصي، بينما يف مرحلة النمو والنضج فغالبا ما تالئمها  إسرتاتيجيات كن إستعمالمي السوق
 .هبدف حتقيق أكرب قدر ممكن من املبيعاتوذلك تنشيط املبيعات إسرتاتيجيات 

مرحلة التدهور فيجب ختفيض تكاليف الرتويج والرتكيز على جهود البيع عند الوصول إىل أما 
 .اإلعالنإسرتاتيجيات  نعتنشيط املبيعات بدال الشخصي و 

 
 
 

                                           
1
 .002.ص، المرجع نفسه -

2
 .822،828 .ص، ، صمرجع سابق: طارق الحاج وآخرون -
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 : المبحث الثالث
 :إستراتيجية الترويج السياحي  فيمفـاهيم  

 
داة الفعالة لنقل خمتلف األفكار واملنافع املنشودة من نتجات السياحية اآلملاإسرتاتيجية ترويج  تعترب

املتاحة، لكوهنا ختلف آثارا معنوية لدى  ع السياحيةقبل السياح املستهدفني باإلمكانيات السياحية يف خمتلف املواق
السياح خاصة عند رضاهم عنها، هلذا وجب معرفة أساسيات الرتويج هلذه اإلمكانيات مادامت تصب يف قالب 

 .واحد وهو خدمة القطاع السياحي عامة
هود املبذولة وميثل الرتويج السياحي أحد أهم عناصر املزيج التسويقي السياحي، فهو ميثل كافة اجل

مبختلف وسائل اإلعالم واإلتصاالت السمعية والبصرية لتوضيح الصورة السياحية، وذلك بإستخدام خمتلف 
الوسائل كامللصقات والنشرات الدعائية، إضافة إىل وسائل اإلعالن املسموعة يف اإلذاعات املختلفة واملقروءة يف 

 .التلفزيون والسنيما وغريهاالصحف واجملالت اليومية واألسبوعية واملرئية يف 
باإلضافة إىل اإلعتماد على العالقات العامة بإعتبارها وسيلة فعالة يف اإلتصال الشخصي بني 

، وسنتطرق يف املكلفني بالرتويج وبني عمالئهم السياحيني وذلك عن طريق خمتلف إسرتاتيجيات الرتويج السياحي
   :هذا املبحث إىل املطالب التالية

 
  مفهوم إستراتيجية الترويج السياحي: األولالمطلب. 

 

 أهداف إستراتيجية الترويج السياحي: المطلب الثاني. 
 

 المزيج الترويجي السياحيعناصر : المطلب الثالث. 
 

 نجاح إستراتيجية الترويج السياحي مقومات: المطلب الرابع. 
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 :مفهوم إستراتيجية الترويج السياحي: المطلب األول
ويج السياحي من أهم األساليب اليت تعتمد عليها الدول واملؤسسات السياحية لزيادة يعترب الرت 

 .نصيبها من احلركة السياحية الدولية، ويعترب كذلك سبيال لنجاح هذه الدول يف حتقيق أهدافها يف اجملال السياحي
السياحية يف  هلذا فمن خالل الرتويج السياحي ميكن أخذ نظرة عامة للطبيعة املتميزة للنشاطات

 .خمتلف املناطق السياحي
 :إستراتيجية الترويج السياحيتعريف  : أوال

 :ميكن تعريف إسرتاتيجية الرتويج السياحي كما يلي
اليت هتدف إىل  للدولة ميكن التعبري عن اإلسرتاتيجية الرتوجيية السياحية بأهنا كافة اجلهود املباشرة وغري املباشرة -1

  .1ا يف اإلسرتاتيجية التسويقية السياحية العامة هلذا البلد أو املوقع أو حىت هذا الفندقحتقيق األهداف احملددة هل
 ،إستخدام املزيج الرتوجيي األكثر مالءمةإسرتاتيجية الرتويج السياحي هي تلك اإلسرتاتيجية اليت تقوم على  -5

الرتوجيية لدى منافذ التوزيع  الوسيلة ،املستهلكني والذي يتم تنفيذه وفق أولويات وتفضيالت تتصل بعادات
 .2السياحية وصوال إىل املستهلكني أو املستخدمني للمنتجات السياحية

، كما أنه بعد حتديد خصائص املنتوج لطلبث السائح على اهي إسرتاتيجية حتالسياحي إسرتاتيجية الرتويج  -0
ت السياحية ملموسا وحمسوسا من قبل عل ما يقدم من املنتجاجت اواملنافع اليت يرغب فيها السوق املستهدف فإهن

 .3دف إىل تبسيط إجراءات املعامالت، وبالتايل فإن هذه اإلسرتاتيجية هتالسياح
السياحي املرآة العاكسة جلميع اجلهود واألنشطة التسويقية ملختلف عناصر املزيج إسرتاتيجية الرتويج  عتربت -2

 .4التسويقي السياحي
 :السياحي  إستراتيجية الترويجخصائص  : ثانيا

مجلة من تضمن ، تبني أهنا تسرتاتيجية الرتويج السياحيإلكل تعريف من التعاريف املقدمة 
 :5األساسية التاليةصائص اخل
بأن ما يتم السياح  بشكل مباشر وغري مباشر على إقناع املستهلكني عمل إسرتاتيجية الرتويج السياحيت -1

 .نشودة عند زيارهتم للمنطقة السياحيةامل ع حاجاهتم ورغباهتمميكن أن يشبالرتويج له 
 .خمتلف الشعوبتتكون من عدة عناصر هتدف إىل حتقيق التواصل بني  إسرتاتيجية الرتويج السياحي -5

                                           
1
 .822.ص، جع سابقمر :محمد عبيدات -

2
 .822.ص، نفسهمرجع ال -

3
 .028.، صمرجع سابق: زكي خليل المساعد -

4
-Gérard tocquer et  Michel zins: marketing du tourisme, gaetan morin édition, france, 1999, p.  .022  

5
 .821.ص ،مرجع سابق: نضال عباس الحوري، إبراهيم خالد عواد -
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ري آراء املستهلكني حول ما تكون لديهم لتغيها امستخدميكن إترب أداة فعالة تع إسرتاتيجية الرتويج السياحي -0
 .يةقة السياحطحول املنمن أفكار سلبية 

 

 :أهداف إستراتيجية الترويج السياحي: المطلب الثاني
يعترب الرتويج السياحي املرآة العاكسة جلميع اجلهود واألنشطة التسويقية ملختلف عناصر املزيج 

 .التسويقي السياحي
 : 1وبناء عليه ميكن إجياز أهداف الرتويج السياحي يف العناصر املوالية

والسياحة يف خمتلف األسواق املستهدفة وذلك من خالل فهم دوافع السفر السياح احملتملني وجذب إقناع  -
 .ةستهدفاملق اسو لألسياحي قطاع مث تصميم وتنفيذ الربامج الرتوجيية املناسبة لكل  ،لديهم

والذي خيدم  فيه إجيايبة كانت أو سلبية بالشكل أو اإلجتاه املرغوبللسياح  حماولة التأثري على املدركات احلسية -
 . اإلسرتاتيجية السياحية العامة للدولة من خاللهداف املنشودة األ
تعريف منافذ التوزيع من وسطاء، منظمي الرحالت السياحية، وكاالت السفر، خطوط طريان وفنادق باملنافع  -

 .خمتلف املواقع السياحيةيف والقيم السياحية 
للمنطقة السياحية أو على األقل احملافظة حتقيق زيادات ملموسة يف الطلب السياحي أو يف احلصة السوقية  -

 . على ثبات الطلب السياحي للمنتجات السياحية
تنمية مناطق سياحية جديدة وبعض املناطق األخرى اليت تتميز بعرض سياحي غري متناسب مع مستوى  -

 .الطلب السياحي عليه
يع جوانبها وذلك إلخرتاق األسواق اإلعتماد على األساليب العلمية يف إختيار اإلسرتاجتيات السياحية يف مج -

 .السياحية
 .اإلهتمام بإستخدام الوسائل املختلفة للتنشيط السياحي كالدعاية واإلعالن والعالقات العامة -
 
 
 
 
 
 

                                           
1
-Gérard tocquer et Michel zins: op-cit, p.  .022  
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 :المزيج الترويجي السياحيعناصر  : المطلب الثالث
على و  ،هدفإن إختيار الوسيلة اإلعالنية يعتمد على مدى قدرهتا على الوصول إىل السوق املست

 .1التكاليف املتضمنة باستخدام الوسيلة املالئمة، باإلضافة إىل تأثريهامدى 
، سياحية يتمثل املزيج الرتوجيي السياحي يف الوسائل الفعالة املختلفة للرتويج للسياحة يف أي منطقةو 

 :يف ذه العناصره وتتمثل أهم
 :اإلعالن السياحي: أوال

ف وسائل اإلعالن من تلفاز وراديو وجرائد وجمالت وملصقات يف خمتل اإلعالن السياحي يتمثل
 .هتدف إىل التأثري على مواقف وآراء السياح احلاليني واحملتملني اليت وغريها، واحلمالت اإلعالنية احمللية واخلارجية

حيث نشري إىل أنه جيب إختيار املزيج اإلعالين األكثر مالءمة للسياح احملتملني على املستويني 
إجراءات تسويقية ميدانية لألسواق املستهدفة من أجل إختيار املزيج اإلعالين وضع هلذا جيب  لي والدويل،احمل

 . 2املناسب واملقبول من طرف السياح سواء كانوا حمليني أو دوليني
 :البيع الشخصي السياحي: ثانيا

ندويب خطوط الطريان يعرب عن اجلهود اليت تقع على عاتق وكالء السفر ومنظمي الرحالت ومهو و 
حيث يتم تزويدهم بكافة  ،من خالل إتصاالهتم مبجموعة من األفراد الراغبني بالقيام بزيارة موقع سياحي ما

كما ميكن أن ميثل البيع الشخصي السياحي اجلهود اليت يقوم هبا خرباء يف السياحة من ،  املعلومات الالزمة عنه
 . 3مؤمترات سياحية وغريها خالل دراساهتم اليت يقومون بتقدميها يف

 :تنشيط المبيعات السياحية: ثالثا
تعترب إقامة املعارض السياحية واليت تربز املقومات السياحية للموقع السياحي من األمور اهلامة 

تقدم املؤمترات السياحية أوراقا دراسية عن خمتلف املواقع  أخرى ، ومن جهةهذا من جهة لرتويج وتنشيط السياحة
 .يةالسياح

على إيصال العرض السياحي إىل التقريب بني العرض والطلب حبيث تعمل البيع الشخصي هدف يو 
داخل البلد املعني إىل السياح احملتملني يف األسواق السياحية املختلفة حبيث تؤدي إىل خلق طلب سياحي على 

 .4املعروضة السياحية تلك اإلمكانات
 

                                           
1
 .15.، ص2010، ، األردنن، عما، دار أسامة للنشر والتوزيعاإلدارة الفندقية: عبد الكريم حافظ -

2 
 .827 -820 .ص -، صمرجع سابق: محمد عبيدات -

3
 .11.، صمرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

4
 .11.، صنفسهمرجع ال -
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 :الدعاية السياحيةو   النشرات: رابعا
يث يتم إعدادها من قبل األطراف ذوي العالقة بالسياحة كوكالء السفر والفنادق وغريهم، فهذه ح

املنشورات واملطبوعات جيب أن تتضمن معلومات دقيقة وكافية ملختلف املواقع السياحية مرفقة بصورها اجلذابة 
 .1وذلك حىت تصبح الدليل الذي يستند إليه السائح احلايل واحملتمل

ذه النشرات واملطبوعات السياحية تعطي السائح كافة املعلومات والبيانات عن عناصر كما أن ه
 .  2وكذا ملختلف اخلدمات السياحية املقدمة ،املزيج التسويقي السياحي للموقع

تصميم نشر أخبار حمددة عن املوقع السياحي يف أوقات حمددة وبكلمات يف تتمثل املواد الدعائية 
ل نشر الصور واملقاالت وعرض األفالم اإلذاعية والتلفزيونية، أو دعوة بعض قادة الرأي العام  معربة، وكذا من خال

 .3كالسياسيني واإلعالميني لزيارة املوقع السياحي
من خالل األفالم والصور واهلدايا التذكارية املعربة عن املوقع  أن تتماملواد الدعائية فيمكن توزيع أما 

 . 4ج له، وكذلك الكتيبات وامللصقات واجملالتالسياحي الذي يتم الرتوي
 :ةيالعالقـات العامة السياح: خامسا

تلعب العالقات العامة دورا هاما يف دعم التدفق السياحي للمواقع السياحية سواء كانت على 
 كافة املستوى احمللي أو الدويل، فالعالقات العامة احمللية تركز عادة على تنمية أواصر التعاون والتنسيق بني

املؤسسات الرمسية وغري الرمسية لتشجيع السياحة، أما العالقات العامة الدولية فدورها يتمثل يف إجياد عالقات 
 .   5تعاون وتنسيق مع البلدان األخرى ومنظمي الرحالت العامليني وغريهم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 
 .827 -820 .ص -، صمرجع سابق: محمد عبيدات -

2 
 .827 -820 .ص -، صنفسهمرجع ال -

3
 .22.ص مرجع سابق،: سراب إلياس وآخرون -

4
 .22.ص ،نفسهمرجع ال -

5 
 .827 -820 .ص -، صمرجع سابق: محمد عبيدات -
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 :إستراتيجية الترويج السياحي  نجاح مقومات: المطلب الرابع
اتيجية الرتويج السياحي وضوح املهام واألهداف املطلوب إجنازها وفق إلدارة يتطلب جناح إسرت 

 معو  ،وكذا واقعية األهداف املطلوب إجنازها من حيث املوارد املتوفرة البشرية واملالية منها ،اإلسرتاتيجية الرتوجيية
والسياح وأذواقهم  ،حية من جهةقابليتها للقياس وذلك بإستخدام معايري سليمة إلبراز املنتوجات واخلدمات السيا

 .ورغباهتم من جهة أخرى
ختصيص ميزانية و تكامل خمتلف عناصر املزيج التسويقي مع بعضها البعض،  إضافة إىل حتقيق

 .1مدروسة ومرنة للرتويج السياحي حىت يتم ضمان جناح اإلسرتاتيجية التسويقية العامة
 :يف العناصر التالية جناح إسرتاتيجية الرتويج السياحي وتتمثل مقومات

 :توافر المعلومات: أوال
تعترب املعلومات الركيزة األساسية اليت يقوم عليها بناء اإلسرتاتيجية الرتوجيية للمناطق السياحية، 

التطورات التكنولوجية وغريها من املعلومات ، السياسية، اإلجتماعية ،وترتبط هذه املعلومات باجلوانب اإلقتصادية
 :2نشاط السياحي احمللي والعاملي، لذلك جيب توافر معلومات عناملرتبطة بال

 .الظروف السياحية العامة خمتلفقية و يالبيلة التسو  -1
 .القدرات السياحية ملختلف املناطق السياحية -5
 .املنتوجات السياحية ملختلف املناطق السياحية -0
 .التسهيالت السياحية املختلفة -2
 .األسواق السياحية املستخدمة -2
  .السياحة املتبناة جياتإسرتاتي -0

 :اإلستراتيجية الترويجية السياحية  شمول: ثانيا
ويقصد بالشمول هو أن تكون اإلسرتاتيجية الرتوجية شاملة ملختلف مراحل العملية التسويقية اليت 
 تقوم هبا املؤسسات السياحية، إبتداء من املنتوج السياحي، فالتسعري السياحي، والتوزيع السياحي وصوال إىل

الرتويج السياحي، وغريها من خمتلف العمليات التسويقية، حيث جيب أن تتضمن اإلسرتاتيجية مجيع اجلوانب اليت 
أن يكون الرتويج السياحي  أيتدخل ضمن النشاط التسويقي السياحي عامة لكي حتقق النجاح املطلوب، 

 .3منسجما مع املنتوج السياحي وسعره ومنافذ توزيعه
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 :لإلستراتيجية الترويجية السياحية  لزمنيالبعد ا: ثالثا
يدل البعد الزمين على الوقت أو الزمن احملدد لتطبيق اإلسرتاتيجية الرتوجيية السياحية اليت مت 
إختيارها، ألن التحديد الزمين هلا يرتبط بدرجة اإلهتمام هبا وضرورهتا لتحقيق األهداف الرتوجيية وأمهيتها يف مرحلة 

 . 1نعكس على دقة تطبيقها وحتقيق األهداف احملددة هلازمنية معينة مما ي
وهذا  ،لألهداف املرجوة اوإجنازه ايزيد من فعاليتهللوسيلة الرتوجيية ن إختيار التوقيت املناسب إذ أ

 .2على طبيعة السوق ومومسية النشاط الفندقي والوسيلة املستخدمة بشكل أساسيكذلك يعتمد  
 :اتسلطة إتخاذ القرار : رابعا

يرتبط جناح اإلسرتاتيجية الرتوجيية السياحية بسالمة إختاذ القرار الذي حيدد إتباع هذه اإلسرتاتيجية، 
فكلما كان القرار صادرا من املستويات العليا كلما كان أكثر جناحا ألهنا اجلهة اإلدارية القادرة على فهم 

 .3لرتوجيية املثلى وحتقيق األهداف السياحية بفعاليةوإستيعاب مجيع اجلوانب اهلامة املرتبطة بتحديد اإلسرتاتيجية ا
 :الترويجية السياحية  اإلختيار السليم لإلستراتيجية: خامسا

يعترب اإلختيار السليم لإلسرتاتيجية التسويقية السياحية املبين على معايري موضوعية سليمة، وظروف 
يص دقيق للقدرات واإلمكانيات السياحية هو واقعية، وأسباب منطقية، ودراسة حتليلية للسوق السياحي، وتشخ

 .4أحد العناصر الرئيسية اليت تلعب دورا هاما يف جناح األسرتاتيجية الرتوجيية يف اجملال السياحي
 :5أمهية العناصر التالية ىلإإضافة 

 .للقياس قابليتها معو  ،واقعية األهداف املطلوب إجنازها من حيث املوارد املتوفرة البشرية واملالية منها -1
والسياح وأذواقهم ورغباهتم  ،إستخدام معايري سليمة إلبراز املنتوجات واخلدمات السياحية من جهةإمكانية  -5

 .من جهة أخرى
 .تكامل خمتلف عناصر املزيج التسويقي مع بعضها البعض حتقيق -0
 .قية العامةختصيص ميزانية مدروسة ومرنة للرتويج السياحي حىت يتم ضمان جناح اإلسرتاتيجية التسوي -2
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 :الترويجية السياحية  تطبيق اإلستراتيجيةفعالية  : سادسا
كلما كان تطبيق اإلسرتاتيجية دقيقا وسليما حسب املراحل الزمنية املوضوعة هلا، كلما كان جناحها 

التخطيط بال مؤكدا، ألن تطبيق اإلسرتاتيجية اليت مت إختيارها يعترب من العوامل اهلامة اليت يتوقف عليها جناحها، ف
 .1تطبيق دقيق ال حيقق نتائج إجيابية مهما كانت اإلسرتاتيجية السياحية املوضوعة

الشعار، العناوين الرئيسية أو احلجم أو و  املوسيقى ،إذا متيز اإلعالن بالثبات من حيث الصوت
املرات اليت يتعرض هلا  عدد، كما جيب زيادة مكان اإلعالن أو حمتويات الرسالة فإنه عادة ما حيقق نتائج ملموسة

الشخص أو العميل للرسالة اإلعالنية خالل فرتة زمنية معينة، فعندما تكون اإلستجابة املرغوبة ملحة خالل فرتة 
 .2زمنية بسيطة فإنه البد من تكرار الرسالة اإلعالنية بشكل كبري لكي حتقق أهدافها خالل نفس الفرتة الزمنية

 : رويجية السياحيةاإلستراتيجية الت  وصول: سابعا
عدد األفراد أو املنازل اليت تتعرض للرسالة اإلعالنية أو اليت تصلها احلمالت اإلعالنية ويقصد بذلك 

إذا مل يتم الوصول ، فأو املوقع السياحي على األقل مرة واحدة خالل برنامج احلملة اإلعالنية اليت يقوم هبا الفندق
يصبح من الضروري تكرار احلملة اإلعالنية  ،إلعالنية خالل فرتة زمنية معينةللفلات واألعداد املستهدفة باحلملة ا

 .3فيها العوامل األخرى املؤثرةيف من خالل وسائل إعالنية أخرى أو إعادة النظر 
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 :خالصة الفصل الثاني
 

لك مل يؤد إىل بالرغم من إنتقال مفهوم اإلسرتاتيجية من اجملال العسكري إىل جمال األعمال، فإن ذ
قد حافظت اإلسرتاتيجية على مضامينها وأهم خصائصها يف ل، بل بالعكس، فيف هذا املفهوم تغيريات جذرية

 .مثله مثل اجملال العسكري واحلريب  اجملال اإلقتصادي
 الداخليالنامجة عن اآلداء يف التعرف على نقاط القوة والضعف  ة دراسة اإلسرتاتيجيةتربز أمهيو 

، من جهة أخرى اخلارجيةاليت تواجه املؤسسة يف بيلتها  الفرص والتهديداتالتعرف على ، و من جهةللمؤسسة 
وهذا ما يتطلب ، يف التطور والنمو ؤسساتوذلك بغية إستغالل ما ميكن إستغالله، وتفادي ما من شأنه عرقلة امل

فرد فيها هو خبري يف جمال ختصصه،  تعاون كل أفراد املؤسسة مبختلف مستوياهتم العليا والوسطى والدنيا، فكل
هلذا فمسامهته تعترب ذات قيمة من الناحية اإلسرتاتيجية، يف سبيل إستغالل كافة اإلمكانيات املتاحة وبلورهتا 

 .يستقبلاملو  ايلللنجاح احل
سرتاتيجيات املؤسسة إىل احملافظة على املستهلكني احلاليني وإستقطاب مستهلكني جدد، إوهتدف 

وذلك من خالل بسلع وخدمات املؤسسة، والسعي إلقناعهم وجذهبم قدر اإلمكان، د من إعالمهم لذلك الب
ها املكونة هلا عناصر  إعتمادا علىساعد املؤسسات على التعريف مبنتجاهتا وتصريفها ت يتالرتويج ال إسرتاتيجية

نه جيب دوما أالعامة، حيث نشري إىل واملتمثلة يف اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، الدعاية، والعالقات 
قي، وذلك يف إطار اإلسرتاتيجية التسويقية العامة للمزيج التسويالتنسيق بني الرتويج والعناصر األخرى املكونة 

 .للمؤسسة
أما يف اجملال السياحي فإن إسرتاتيجية الرتويج السياحي متثل األداة الفعالة لنقل خمتلف األفكار 

إلقناع السياح احملتملني يف ، من قبل السياح املستهدفني باإلمكانيات السياحية يف خمتلف املواقع واملنافع املنشودة
مث تصميم وتنفيذ الربامج الرتوجيية املناسبة لكل سوق هم ذلك من خالل فهم دوافع، خمتلف األسواق املستهدفة

السياحية أو على األقل احملافظة  سياحي مستهدف من أجل حتقيق زيادات ملموسة يف الطلب السياحي للمنطقة
 .على ثباته

وذلك بإستخدام املزيج الرتوجيي السياحي األكثر مالءمة والذي يتم تنفيذه وفق أولويات 
وتفضيالت تتصل بعادات الوسيلة الرتوجيية لدى منافذ التوزيع السياحية سواء عن اإلعالن السياحي، العالقات 

 .العامة وغريها
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: 
كنشاط متعدد املداخل واألبعاد، ينمو ويتطور بإستمرار لدى معظم إقتصاديات الدول   إن السياحة

املتقدمة، لكنها بالنسبة للدول النامية، ومن ضمنها اجلزائر، مازالت تعاين وتواجه الكثري من املعوقات املنتوعة ويف 
سياسي وغريها، بالرغم من أن القطاع خمتلف اإلجتاهات، كاملعوقات على الصعيد املايل، واملعوقات على الصعيد ال

 .السياحي قد يكون أحد أهم القطاعات والنشاطات اإلقتصادية يف هذه الدول النامية
لذلك فالسبيل الوحيد إلنعاش هذا القطاع يف اجلزائر، هو تسليط الضوء على السياحة اجلزائرية بكل 

ف هبا يف مصاف الدول املتقدمة، وكذا تنشيطها حيثياهتا، ودراستها وحتليلها من خمتلف جوانبها سعيا للوقو 
 .  مبختلف الطرق املمكنة

مبقومات سياحية متميزة من اجلوانب الطبيعية والتارخية واحلضارية، واليت تزخر خاصة وأن اجلزائر 
فيها، وبالتايل قد تستهدف قطاعات سوقية عديدة ومتباينة من خمتلف دول  سياحيةالنواع سامهت يف إثراء األ

يف اجملال االقتصادي، االجتماعي، الثقايف، البيلي هامة مزايا للجزائر وفر حيث ميكن للقطاع السياحي أن ي، العامل
 :مقارنة ببعض الدول السياحية، هلذا سنتطرق يف هذا الفصل التطبيقي إىل املباحث التالية والعمراين

 

 التعريف بالسياحة الجزائرية  :المبحث األول.  
 

 أنواع السياحة الجزائرية  :نيالمبحث الثا.  
 

 يةلجزائر اأهمية السياحة    :المبحث الثالث.  
 

 يةالجزائر   ةآفـاق السياح  :المبحث الرابع.  
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 : المبحث األول
 :ةــــــة الجزائريــــف بالسياحــــــالتعري

 
جلميع  إن ظاهرة السياحة تتميز خبصائص معينة متيزها عن خمتلف اجلوانب اإلقتصادية بالنسبة

الدول، واجلزائر واحدة من تلك الدول اليت هلا خصوصيتها يف هذا اجملال، وذلك من حيث تعريف السياحة 
 .خصائصها، ونشأهتا التارخيية وأمهيتهاو 

خاصة إذا علمنا أن هناك تنوع يف املناطق السياحية يف اجلزائر، مما يؤهلها على إثراء أصناف عديدة 
 .تشرة عرب ربوع الوطن طيلة الفصول املختلفة من السنةمن األنواع السياحية املن

، هلذا من أهم جوانبه يف هذا املبحث لإلملام بقطاع السياحة إليها ضرورية سنتطرقالعناصر وهذه ال
 :سنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية

 
 
 
 هاوخصائص الجزائر للسياحة تعريف: المطلب األول. 

 

 وتطورها التاريخي يةلسياحة الجزائر نشأة ا: الثاني المطلب. 
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 :الجزائر للسياحةمفهوم  : المطلب األول
أدت إىل وجود  ات،إن تعدد الظروف اليت سامهت يف إختالف وظائف السياحة يف حياة اجملتمع

ال ميكن حصرها وال عدها يف هذا النطاق، فلكل دولة خصوصيات أفرادها، عدة مفاهيم وتعاريف للسياحة 
، واجلزائر كبقية هذه الدول مقارنة مبختلف الدول قافاهتا اليت أدت لوجود بصمة خاصة هبا يف اجملال السياحيثو 

يتضمن خصوصياهتا، ويف هذا الصدد جند تعريفا تقليديا للسياحة وتعريفا  للسياحة تعريفتقدمي  نظر يفهلا وجهة 
 :آخر حديث ندرجهما يف ما يلي

 :الجزائرية  سياحةلل  التقـليدي  تعريفال: أوال
 ،3341لقد تبنت اجلزائر نفس التعريف الذي أقرته املنظمة العاملية للسياحة وذلك خالل سنة 

 :1ليييز السائح عن غريه من املسافرين وذلك كما يالسياحة من خالل مت والذي يتضمن تعريف
 : الزوارتعريف  -1

خمتلفة وليس ملمارسة مهنة مقابل  وهم ميثلون كل شخص يتوجه إىل بلد ال يقيم فيه، عادة ألغراض
 .أجر، حيث خيص هذا التعريف فلتني من الزوار مها السياح واملتنزهون

  :السياحتعريف  -5
هم زوار مؤقتني ميكثون على األقل أربع وعشرون ساعة يف البلد الذي يزورونه، وتتلخص دوافع 

اضة، ومن أجل القيام بزيارة األقارب وحضور زيارهتم يف الرتفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، الري
 .مؤمترات وندوات علمية وثقافية وسياسية

  :نيالمتنزهتعريف  -0
، وذلك مهما كان أربع وعشرون ساعة يف املنطقة اليت زاروها وهم زوار ال يتعدى وقت إقامتهم

 . الغرض من تلك الزيارة
 ، للسماح بإستعمال معقولاألخرى ريفكما أضافت اجلزائر بعض التعديالت، بإدراج بعض التعا   

 :2وهي اجلزائرية للمعلومات اخلاصة بالسياحة ومنطقي
 
 

                                           
1
، بتوقيت 88/27/0222، 88/27/0282، تاريخ اإلطال ، www.world-tourism.orgموقع المنظمة العالمية للسياحة، : تعريف السياحة -

  .مساءا   1:22
2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة اسات السياحية في الجزائر وإنعكاساتها على العرض والطلب السياحي دراسة حالة والية تيبازةالسي: بديعة بوعقلين -

،  8885/8882العباس بلقاسم، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، سنة /د: الماجيستير في فر  التخطيط، تحت إشراف

 .01.ص

http://www.world-tourism.org/
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 : الدخولتعريف  -2
، حبيث يكون ذلك ودخل الرتاب الوطين اجلزائرية كل مسافر عرب احلدود  هم الدخولونقصد ب

 .هبا خارج مساحة العبور العبور
 : نيالمقيمتعريف  -2

 رحلة حبرية وغري املقيمني وكل اجلزائريني يعتربون مقيمني، أما غري هم املسافرون غري املتنزهني يف
 .املقيمني فهم السياح واملتنزهون واملسافرون والعابرون باجلزائر بإستثناء املتنزهني يف رحلة حبرية

 : نين العابر يالمسافر تعريف  -0
ر مدهتا مخسة أيام بالنسبة كل زائر مؤقت متنح له يف احلدود تأشرية عبو عن   املسافرون العابرونيعرب 

 .للعابرين برا وثالثة أيام للعابرين جوا
 :ن عن طريق الجولة البحريةيالمتنزهتعريف  -9

هم زوار يستعملون نفس الباخرة ذهابا وإيابا، ويقطنون هبا  املتنزهون عن طريق اجلولة البحريةإن 
 .طوال مدة الرحلة حبيث ال يعتربون غري مقيمني

 :الجزائرية  للسياحة  لحديثا  تعريفال: ثانيا
أما املفهوم اجلديد للسياحة اجلزائرية فهو يركز على ما متتلكه من مؤهالت وطلبات وتوقعات للزبائن 
 احملليني والدوليني، ويهدف هذا املفهوم إىل وضع إسرتاتيجية ترمي إىل التموقع يف الفروع اجلديدة الواعدة باجلزائر

ملنافسة عامة وبلدان حوض املتوسط خاصة، وذلك بإجراء تكييف يتماشى مع واإلستفادة من جتارب البلدان ا
األخذ بعني اإلعتبار وجود طلب متزايد للزبائن احملليني والتوفيق  توجهات اإلستهالك اجلديدة والطلب الدويل، مع 

 .1الدائم بني الطلب الوطين والدويل
واليت ميكن أن  يةاجلزائر السياحية انيات مكاإلى وبالتايل فاملفهوم اجلديد للسياحة اجلزائرية يركز عل

 :2والذين يتمثلون يف ة أنواع من الزبائن والسياح املستهلكنيثالثتعتمد على 
  :نو الزبائن التقليدي -1

لسوق احمللية الذين ينتمون ل زبائنللمنتجات السياحية اجلزائرية أوللك الن و الزبائن التقليديميثل و 
ركة مستمرة ومتواصلة إىل اجلزائر يف العديد من املناسبات، ويف معظم األوقات، وذلك والذين هلم ح اجلزائرية،

 .لطلب السياحة الساحلية أو الصحراوية، أو الثقافية، أو غريها من األنواع السياحية األخرى
                                           

1
 السياحيةالحركيات الخمسة وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: ة اإلقليم، البيئة والسياحةوزارة تهيئ -

 .2. ، ص0221، وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة، الجزائر، جانفي ذات األولوية
2
 .1.، صالمرجع نفسه  -
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ألهنم ميثلون  ومبختلف األساليب، قدر اإلمكان نيالزبائن التقليدي ىجيب احملافظة عللذلك 
 .احلقيقية من خمتلف األنواع السياحية السائدة يف اجلزائر املكاسب

  :نو الزبائن المحتمل -5
حيث جيب  ،اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج فهم أوللك الزبائن املتمثلني يفن و الزبائن احملتملأما 

اعها، وذلك بإختيار اجلزائر للسياحة وإلحياء عالقاهتم اإلجتماعية مبختلف أنو  إقناعهم بالتوجه لبلدهم األصلي
 .هم فيهالقضاء عطلالوجهة اجلزائرية 

حيث جند  ،ملنطقة األورومتوسطية والبلدان العربيةاحملتملني الزبائن القادمني من ازبائن ميثل الوكذلك 
 .اللغة والثقافة وسهولة الوصول للجزائر وحدة

  :نو الزبائن البعيد -0
ومن ضمنها دول أمريكا الشمالية  ،عن اجلزائرجغرافيا ر بعدا كثاألزبائن أوللك ال نو الزبائن البعيديقصد بو 

يف املدى البعيد، فهناك دوما إحتمالية إستهدافهم لزيارة  وهي دول تسعى اجلزائر للتوسع فيها سياحيا آسيا،و 
 .املناطق السياحية اجلزائرية

 :خصائص السياحة الجزائرية: الثثا
ئص تقريبا اليت يتميز هبا هذا املفهوم على الصعيد الدويل، إن السياحة يف اجلزائر تتمتع بنفس اخلصا

 :إال أنه ميكن القول بأهنا تتميز  على وجه اخلصوص مبا يلي
تتبىن السياحة اجلزائرية نفس تعاريف السياحة اليت تقرها املنظمة العاملية للسياحة من حيث الزوار، السياح،  -

 .املتنزهني
 .داخلني عرب احلدود اجلزائرية، وكذا املقيمني واملسافرين املتنزهنيإهتمام السياحة اجلزائرية بكل ال -
التأثر بالعديد من املعطيات اليت تتميز هبا اجلزائر من طبيعة وعمران ومتغريات حضارية ومستوى اخلدمات  -

 .املتاحة فيها
تلف السياح خصوصية ثقافة الفرد اجلزائري واليت تساهم يف تكوين الطابع السياحي عن اجلزائر لدى خم -

 .الوافدين إليها
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 :وتطورها التاريخي  يةنشأة السياحة الجزائر :المطلب الثاني
السياحة كسلوك بشري وحركة سفر، ظاهرة قدمية قدم البشرية نفسها، وبالتايل من الصعب حتديد 

مع بداية عصر البداية احلقيقية هلا، وإن كانت كظاهرة قد أخذت تتبلور كمفهوم إقتصادي وظاهرة إجتماعية 
النهضة يف اجملتمعات األوروبية، وذلك حبكم التحوالت الزراعية والصناعية واحلضارية اليت شهدهتا هذه القارة دون 

عرب عدة مراحل  يف اجلزائر فإنه يعود إىل احلقبة اإلستعمارية، وكان تطورها لسياحةابروز أما ، غريها من القارات
 :نوجزها فيما يلي

 :1662قبل اإلستقـالل سنة  في الجزائر  السياحة  : أوال
خالل فرتة اإلستعمار، قبل احلرب العاملية األوىل، وقبل أن تكتشف الثروات، عرفت اجلزائر قدوما 
للعديد من السياح األجانب إلكتشاف مناظرها الطبيعية والبحث عن أماكن معتدلة يف فصل الشتاء، مما دفع 

هياكل قاعدية تليب حاجات هؤالء الزبائن، ومن هنا إكتسبت اجلزائر  املستعمر الفرنسي إىل التفكري يف وضع
شهرة بني البلدان اليت متتاز بسياحة شتوية، حيث أنشأت اللجنة الشتوية اجلزائرية اليت عن طريق دعايتها وإشهارها 

لتدرجيي حيث  كما أخذت السياحة الصحراوية بالتطور ا،  متكنت من تنظيم قوافل ذات أسعار حمددة حنو اجلزائر
 . 1كانت هذه الفرتة مرحلة التجوالت الكربى حنو الصحراء الشاسعة

أما بعد احلرب العاملية الثانية فقد برز زبائن جدد يتميزون بالعدد الكبري والدخل الضعيف حيث 
 .2سياحة جتول وسياحة إقامة: نتج عن هذا التغيري، ظهور نوعان من السياحة

 :1666-1662: فترةخالل ال  السياحة في الجزائر: ثانيا
اجلزائر بعد اإلستقالل مباشرة، دولة جديدة تبحث عن إكتشاف مناطق سياحية جديدة،  أصبحت

على إعتبار أن ثرواهتا الطبيعية عديدة ومتنوعة، إضافة إىل وجود آثار حضارية غري مستغلة، فهذه املوارد األولية 
 %12يف هذه املرحلة على السياحة الساحلية واحلضرية بنسبة جب إستغالهلا، حيث إعتمدت اجلزائر و السياحية 

 . 3على الرتتيب %62و 
ومن مث بدأ التجنيد يف إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطين بصفة عامة، حيث بادرت الدولة اجلزائرية يف 

خالل هذه مت  إذتسيري اهلياكل املوروثة عن اإلستعمار الفرنسي ووضع برنامج خاص مبناطق التوسع السياحي، 

                                           
1
، مخبر العولمة وإقتصاديات شمال 28/0227، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد ت السياحة في الجزائرمقومات ومؤشرامقالة : خالد كواش -

 .082.، ص0227إفريقيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
2
 .082.ص ،المرجع نفسه -

3
جبايلي محل العين، معهد العلوم : ، رسالة لنيل شهادة الماجستير، تحت إشراف(1792-1792)السياسة السياحية بالجزائر : شهبأحمد ل -

 .82. ، ص8815السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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 3346، مث وزارة السياحة سنة 3340الفرتة إنشاء عدة هياكل سياحية تتمثل يف الديوان الوطين للسياحة سنة 
 .3346والوكالة السياحية اجلزائرية سنة 
حدثا تارخييا هاما يف تاريخ السياحة اجلزائرية، وذلك ألهنا السنة اليت تبنت  3344حيث تعترب سنة 

 .قواعد النشاط اإلقتصادي على املدى البعيد ت فيهاية يف تاريخ اجلزائر، حددفيها أول سياسة سياح
حددت التوجهات األساسية و  ،إىل تنمية السياحة املتواجدة آنذاك هذه السياسة ترمي وكانت

 :1التالية
يعمل النشاط السياحي على احلصول على العملة الصعبة، خلق مناصب شغل وإدماج اجلزائر يف السوق  -1
 .ةالدوليلسياحية ا

 .مركزية اإلستثمارات السياحية  -5
 .وضع جهاز خيص التكوين الفندقي والسياحي -0

 :1678-1667: ةفتر السياحة في الجزائر خالل ال: ثالثا
متيزت فيها اإلستثمارات السياحية مبركزية الدراسات وإجناز وإستغالل الوحدات السياحية، كما كان 

 :2از اإلستثمارات العمومية، حيث جند يف هذه العشرية املخططات التاليةللدولة دورا كبريا يف إجن
  :1000-1009: الثالثي المخطط -1

أعطت السياسة السياحية أكرب إهتماماهتا للسياحة الساحلية والصحراوية تليهما األنواع األخرى من 
 .السياحة

  :1090-1099: المخطط الرباعي األول -5
ن أهدافه إشباع حاجيات القطاع السياحي من عمال مؤهلني إهتم جبانب التكوين والذي م

وأكفاء، وتضخيم أعدداهم حىت يتمكن من حتقيق خمتلف برامج التنمية، حيث ظهرت العديد من املدارس 
 .، اجلزائر العاصمة، وهران(بوسعادة)للفندقة والسياحة يف كل من تيزي وزو، املسيلة 

  :1099-1092: الثاني المخطط الرباعي -0
خصص إلمتام التوجيهات اليت وضعت يف إطار املخططات السابقة كتوسيع شبكة الفنادق 
الصحراوية، إجناز سلسلة من الفنادق احلضرية جململ التجمعات السكانية اليت تليب املتطلبات اجلديدة، باإلضافة 

                                           
1
 .807.، صأهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -
2
 .51. ، صمرجع سابق: قلينبديعة بوع -
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ل داخيوجهة لذوي املواملة إىل اإلهتمام بالسياحة الداخلية فيما خيص الرتفيه والتسلية ذات التكلفة املنخفض
 .الضعيفة

 منها  الوطنية ،اإلقتصادية والسياسية ،وعقب هذه املخططات، ويف ظل تغري املعطيات اإلجتماعية
 .، حيث تبلور ذلك يف العشرية املواليةوالدولية، أصبح من الضروري إعادة النظر يف القطاع السياحي

 :1686-1680: ةفتر السياحة في الجزائر خالل ال: رابعا
بالمركزية اإلستثمارات، مع بروز دور القطاع اخلاص بعدما كان مهمشا، وذلك  هذه العشرية متيزت

 .عن طريق إجناز بعض املشاريع السياحية
 :1هذه العشرية املخططني التاليني حتديد يفومت 

  :1002-1009 :المخطط الخماسي األول -1
أخذ بعني اإلعتبار هذا حيث مليون دج،  1.622بلغت اإلستثمارات املقرتحة هلذه الفرتة حنو 

املخطط إحداث مناصب شغل، املسامهة يف إنعاش السياحة الداخلية وزيادة املداخيل من العملة الصعبة من 
 .خالل تنمية السياحة اخلارجية

 :وميكن جتسيد ذلك من خالل العناصر التالية
تشملها اإلستثمارات السابقة وتوسيع الفنادق برامج للفنادق احلضرية خمصصة للمدن اليت مل إحداث  -أ

 .الصحراوية وبرنامج للمياه املعدنية
 .جتديد املنشآت السياحية وجلب العتاد املتنقل -ب
 .متابعة سياسة توسيع املخيمات السياحية -ج
 .هتيلة منوذجية لبعض مناطق التوسع السياحي، لتكون مثاال للجماعات احمللية أو القطاع اخلاص -د

 : 1000-1002 لمخطط الخماسي الثانيا -5
مليون دج، كما أن األعمال اليت تقرر إجنازها  1.122بلغت اإلستثمارات املخصصة يف هذه الفرتة 

 :يف اجملال السياحي خالل هذه الفرتة هي ما يلي
 .متابعة سياسة التهيلة السياحية  -أ

 .تطوير حمطات املياه املعدنية والسياحة املناخية  -ب
 .مركزية اإلستثمارات وتنويع املتعاملني ال -ج
 .مضاعفة املساحات املخصصة للمخيمات لتلبية حاجات الشباب بأقل تكلفة -د

                                           
1
 .51. ، صالمرجع نفسه -
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 :إلى اآلن  -1660ة من  فتر السياحة في الجزائر خالل ال: خامسا
وجدت اجلزائر صعوبات لرتسيخ السياسات السياحية من خالل املخططات التنموية السابقة، هلذا 

 :دة توجهات جديدة يف القطاع السياحي هيبرزت ع
 :القطاع العام -1

يهدف القطاع العام والذي تشرف عليه وزارة السياحة، إىل إقرتاح السياسة الوطنية يف اجملال 
السياحي مبختلف أبعاده، كاحلمامات املعدنية، الصناعات التقليدية، مع ضمان املتابعة واملراقبة وفقا للنصوص 

ة املفعول، إضافة إىل وضع إسرتاتيجيات وسياسات القطاع السياحي والصناعات التقليدية وإقرتاح القانونية الساري
 .1النصوص التشريعية والتنظيمية ومراقبة النوعية للمنتجات السياحية وذلك حلماية اإلرث السياحي اجلزائري

احلكومة وجملس  كما يتم رفع التقارير فيما خيص نتائج العمل والنشاطات املختلفة إىل جملس
 :3، أما فيما خيص مؤسسات القطاع السياحي اجلزائري فحاليا يتكون من2الوزراء

 .الديوان الوطين للسياحة -أ 
 .الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية -ب 
 .الوكالة الوطنية للتنمية السياحية -ج 
 .املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية -د 
 .الديوان الوطين اجلزائري السياحي -ه 
 . الوطين السياحي اجلزائريالنادي  -و 
 .مؤسسة خمتصة يف التسيري السياحي 31 -ز 
 .مؤسسات تكوينية 21 -ح 
 .وكالة سفر معتمدة من الديوان الوطين للسياحة 122 -ط 

  :القطاع الخاص -5
الوطين اخلاص مل يستثمر يف قطاع السياحة إال مؤخرا، حيث كانت اإلستثمارات  إلستثماراإن 

وضعية  وبدأت، عام الذي يشمل املؤسسات العمومية واجلماعات احملليةالضخمة مسرية من طرف القطاع ال
حتت تصرف القطاع اخلاص  3303القطاع اخلاص بالتطور على مدى السنوات املتتالية، ليصبح يف هناية سنة 

ويف إطار تدعيم القطاع اخلاص، وضعت الوزارة برناجما لتحقيق مشاريع سياحية تابعة هلذا ، سرير 00.642

                                           
1
 .807.، صأهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -

2
 .807.، صالمرجع نفسه -

3
                  .مساءا  1.22 بتوقيت ،88/27/0282: تاريخ اإلطال ، www.mta.gov.dz، وزارة السياحة الجزائرية، في الجزائر السياحةمؤسسات  -
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، على أن تسمح بتوفري طاقات إيواء مستقبلية تقرتب من 0222اع يف خمتلف واليات الوطن إىل غاية سنة القط
 .1طاقات اإليواء يف القطاع العام وتتجاوزه يف املدى الطويل

سجلت يف  إذلجزائر مكانتها يف السوق الدولية للسياحة، ل عطيمل يستطع القطاع السياحي أن يو 
مؤسسة عمومية إقتصادية للتسيري الفندقي والسياحي عجزا ماليا،  31سسة من بني مؤ  31حوايل  3330سنة 

وقد مت اللجوء إىل خوصصة القطاع السياحي وذلك ألن أسعار اخلدمات الفندقية والسياحية مرتفعة مقارنة 
 .2العوامل سلبية يف السياحة والفندقة اجلزائرية أهمالصيانة والنظافة  تبالنوعية، كما شكل

ذا كانت خوصصة املؤسسات اإلقتصادية السياحية ضرورة حتمية تفرضها متطلبات السوق وهل
 :1يلي ما نذكر ف اخلوصصة يف اجملال السياحياهدمن أهم أو العاملي للسياحة، 

هتيلة ومحاية املواقع ومناطق التوسع السياحي اليت هلا أولوية يف اإلستثمار، وذلك بتوفري الشروط الالزمة  -أ
 .ة طاقات فندقية جديدة وتنويع املنتوجات السياحيةلتنمي

تدعيم طاقات التكوين وتأهيل العمال يف خمتلف أعمال السياحة، وهذا عن طريق اإلصالح  -ب
 .التنظيمي والبيداغوجي للهياكل املتوفرة، وإستغالل اإلمكانيات املتاحة يف جمال التكوين املهين

خدمات وسائل النقل واإلتصال، واألمن على مستوى املواقع  حتسني وضعية احمليط السياحي وخاصة -ج
 .السياحية، النشاطات الثقافية وترقية الصناعات التقليدية

تكثيف اجلهود يف جمال اإلتصال والتسويق، وإجتاه السياح واملستثمرين، وذلك لتحسني وضعية  -د
 .السياحة الوطنية وإعطائها شكال جديدا

 لضمان مراقبة فعالية املؤسسات السياحية وخدماهتا، مع مركزية محاية تطبيق وإثراء القوانني -ه
 .املستهلكني

  :اإلقتصاد المختلط -0
رغم بقاء تدخل املستثمرين اخلواص األجانب مهمشا ملدة طويلة، إال أن هذا مل مينع الشركات 

 توسعت أنشطتها يف فروع املتعددة اجلنسيات من إجناز عدة مشاريع سياحية يف إطار الشركات املختلطة، اليت
 3304اإلقتصاد الوطين املختلفة ومن ضمنها السياحة، ففي هذا اإلطار أنشأت على األقل مثاين شركات منذ 

ومتحورت ، 3نب إيطاليني، فرنسيني، كويتيني وصينينياجتمع بني رأس املال اخلاص اجلزائري مع متعاملني أج
 :4املختلط يف اخلطوط العريضة لوضع إسرتاتيجية اإلقتصاد

                                           
1
 .51. ، صمرجع سابق: بديعة بوعقلين  - 

2
 .والمتعلق بخوصصة المؤسسات 8885أوت  02المؤرخ في  00-85ألمر رقم ا - 
3
 .51. ، صمرجع سابق: بديعة بوعقلين -

4
 .51. ، صنفسهمرجع ال -
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 .رفع مستوى نشاط القطاع السياحي -أ
 .تنمية السياحة الداخلية واخلارجية بشكل متوازي -ب
 .السماح بوضع سياسة شاملة ومنسقة مبنية على قرارات وأعمال حمددة ومركزة من طرف الدولة -ج
 .إنشاء حمالت جتارية وإستغالهلا، وترقية اخلدمات اخلاصة بالسياحة -د
 .ك براءات اإلخرتاع والرخص والعالمات التجارية، وإستغالهلا وحتويلها والتنازل عنهاإمتال -ه
القيام بالعمليات التجارية والصناعية واملالية والعقارية اليت تتماشى مع األهداف اإلجتماعية اليت  -ز

 .أنشأت من أجلها
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 :المبحث الثاني
 :ةــــــــــــئرية الجزاـــــواع السياحـــــأن

 
املتباينة واملتنوعة هلذا فهي تتميز بتنوع يف  السياحية تتمتع اجلزائر بالعديد من امليزات واملؤهالت

سياحة ساحلية تضم ميكن تصنيف السياحة اجلزائرية إىل  هوألغراض ترقوية وحتسينية فإن ،مواردها السياحية
 السياحية وماتقض املائية وخمتلف املرو ألنشطة السياحية والعالسياحة على الشاطئ، السياحة اليت تعتمد على ا

 .املتواجدة ضمن البيلة الساحلية
إضافة إىل السياحة الصحراوية وما تتضمنه من سياحة زراعية وسياحة اجلوالت على الواحات، 

السياحة  ،اجلبليةلسياحة ا ،املناخيةالسياحة  ،احلمويةكالسياحة يف اجلزائر   باإلضافة إىل األنواع السياحية األخرى
   :واملتمثلة يف ما يلي نوضحها من خالل مطالب هذا املبحث ،ةالسياحة الثقافيو  احلضرية

 
 
 في الجزائر السياحة الساحلية: المطلب األول. 

 

 في الجزائر السياحة الصحراوية: المطلب الثاني. 
 

 ائرفي الجز  السياحة الحموية والمناخية والجبلية: المطلب الثالث. 
 

 في الجزائر السياحة الحضرية: المطلب الرابع. 
 

 ة في الجزائرالسياحة الثقافي: المطلب الخامس. 
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 :في الجزائر  السياحة الساحلية: المطلب األول
 املطل على البحر األبيض يتوفر هذا النوع من السياحة يف اجلزائر على إمتداد الشريط الساحلي

كلم، حيث تتوفر الشواطئ اجلزائرية على عدة مناطق إسرتاتيجية من   3.466 ايلو حبطوله قدر والذي ياملتوسط 
وقد يستفاد من السياحة الساحلية يف السياحة العالجية واليت أساسها اإلستحمام واإلستلقاء على ، الناحية البيلية

 .1الرمال، وبالتايل فهي تضم سياحة عالجية معدنية وأخرى مناخية
 :2التاليةبدورها األنواع  يف اجلزائر يةضم السياحة الساحلتو 

 :يةالسياحة الشاطئ: أوال
يف اإلستلقاء حتت  أساسا املتمثلةاليت متارس على الشاطئ، و  النشاطات السياحية مجيع وتضم

اليت متارس من طرف األفراد  لعاب الشاطليةوكذا خمتلف األة أو جتميلية، يالجعألغراض الشمس وفوق الرمال 
 .تسلية أمام البحرللرتفيه وال

 .اليت ميكن أن تنشأ ومتارس على الشاطئ األطفال ومجيع النشاطات املتنوعةوخميمات وكذا نوادي 
 :األنشطة الرياضية سياحة: ثانيا

رة طائرة الشاطئ وكرة يقصد هبا مجيع املمارسات الرياضية اليت متارس على الشاطئ، ومن أمثلتها كو 
 .السفن الشراعية، الغطس والصيد البحريضات أخرى متارس يف البحر كركوب باإلضافة إىل رياالقدم كذلك، 

 :ةض المائيو العر  سياحة: ثالثا
 ،لألفراد تأجري السفناملتنوعة و  الرحالت البحريةويقصد بالعرض املائي العديد من النشاطات ك

 .املرافئيف ض السفن و عر  باإلضافة إىل
على مناظر رائعة، وحضرية تازا اليت حتتوي على مغارات حبرية باإلضافة إىل حضرية قورايا اليت تتوفر 

 .ذات أشكال نادرة، واحلضرية الوطنية للشنوا
 .إىل جانب جمموعة أخرى من اجلزر كجزر أجليس وجزر رشقون اليت تعد مواقع حبرية هامة

 
 
 

                                           
1
  1.22اإلطال  توقيت ،  88/27/0282اإلطال   اريخ، ت/www.algeriantourism.com السياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية -

 مساءا 
2
 السياحيةالحركيات الخمسة وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .88.، صمرجع سابق، ذات األولوية
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 :البيئة الساحلية سياحة: رابعا
، لة الساحلية ومنها طرق إكتشاف تالل الرمالالبيلة الساحلية اإلقرتاب من البي سياحةبويقصد 

 خمتلف احليوانات البحريةوكذا ، اليت تنشأ يف تلك املناطق دون غريهاالتعرف على األمساك والنباتات باإلضافة إىل 
 .اليت تعيش فيها

كما حيتوي الساحل على مناطق ساحلية بكثبان رملية، مناطق ساحلية قرب الغابات، متتد من 
الغرب منها على سبيل املثال املنطقة الغابية اليت جتمع بني منطقة بيلية مناخية رطبة وسط نظام غايب  الشرق إىل

 .وحبري حتتوي على ثروة حيوانية وغابية هائلة، كما حتتوي اجلهة البحرية الشرقية على مرج مائية وشعب املرجان
 

 :في الجزائر  السياحة الصحراوية: المطلب الثاني
تصل مساحة املناطق حيث يتنامى بشكل تدرجيي، اجلزائري  السياحة يف اجلنوبب إن اإلهتمام

املنطقة األوىل وهي ف ،كلم مربع، موزعة على أربع مناطق كربى يف اجلنوب  نيالصحراوية يف اجلزائر، إىل حوايل مليون
مبعاملها املعمارية وبساتني النخيل أدرار واليت تعرف بتمازج خمتلف الثقافات وقلعتها القدمية، ووادي ميزاب واملعروفة 

أما املنطقة الثانية فهي إليزي واليت تعرف بتواجد احلضرية الوطنية للطاسيلي، حيث تنصهر فيها ، ونظام مجع املياه
العناصر الطبيعية مع العناصر التارخيية الثقافية، حيث صنفت من طرف األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة منذ 

تضاريسها وثروهتا الغابية واحليوانية ب أما املنطقة الثالثة فهي متنراست واهلقار واليت تتميز، اث عامليكرت   3300
 .1أما املنطقة الرابعة فهي تندوف وهي مشهورة بقصورها القدمية، والنقوش احلجرية

 :2التالية نواعوتضم السياحة الصحراوية يف اجلزائر األ
 : ةض المتجولو العر سياحة  : أوال

يف عدة مناطق يف الصحراء اجلزائرية الشاسعة،  إقامة املخيمات الصحراويةويقصد بالعرض املتجول 
وبالتايل  ،تم التعريف بالصحراء اجلزائريةيحيث تنقل هذه املخيمات يف كل مرة إىل منطقة أخرى وذلك حىت 

 .السياحة اليت ميكن أن تقام فيها
 
 

                                           
1
-Ministère du tourisme et de l'artisanat: l'investissement touristique dans les wilayats du grand sud, 

seprecom édition, p.09. 
2
الحركيات الخمسة، وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .80.ص ،قمرجع ساب، "ذات األولوية السياحية
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 : السياحة الزراعية الصحراوية: ثانيا
واملتمثل يف التمور بشىت  النخيل تنمية اإلنتاج املصغر حولإىل  السياحة الزراعية الصحراويةهتدف و 

، وبالتايل تشكل طابعا مميزا للسياحة الصحراءاليت ال تنمو إال يف فواكه الضر و أنواعه، باإلضافة إىل خمتلف اخل
 .هناك
 : الجوالت على طريق الواحات سياحة: ثالثا

ت على طريق الواحات وذلك من خالل االستفادة من السلسلة الكبرية للواحات اجلوالوتتم 
غرداية واليت تعترب كأماكن للرتفيه ومن أمهها الواحات املتواجدة يف  عدة واليات جنوبية يف املشكلة من واحات

 .واألغواط والبيض
 

 :في الجزائر  السياحة الحموية والمناخية والجبلية: المطلب الثالث
فهذا التصنيف يعتمد على  من أهم األنواع السياحية، السياحة احلموية واملناخية واجلبليةتعد 

مقومات طبيعية تتميز هبا اجلزائر عن خمتلف الدول السياحية األخرى، فعلى أساس احلمامات املعدنية تقام 
أساس السالسل اجلبلية التلية السياحة املعدنية، وعلى أساس تعدد وتنوع املناخات تقام السياحة املناخية، وعلى 

 .والصحراوية وغريها تقام السياحة اجلبلية يف اجلزائر
بدورها خبصائص جتعلها تنشئ  كل واحدة على حدى  السياحة احلموية واملناخية واجلبليةوتتميز 

السياحية  نفصل يف هذه األنواع ، و األخرى العديد من األنشطة املتنوعة اليت ختتلف عن بقية األنشطة السياحية
  :كما يلي

 : السياحة الحموية: أوال
السياحة  وهي السياحة املتعلقة بالعالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عند املواطنني، ومتارس

تستخدم فيها الينابيع املعدنية كواسطة أساسية ، و هبدف الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع احلموية
سياحة وتسمى السياحة احلموية بسياحة العالج والصحة لكوهنا تضم ، 1أو الشربللعالج عن طريق اإلستحمام 

العالج من خالل املياه املعدنية احلارة، وهتيلة السكنات املؤثثة واإلطعام ألغراض عالجية، وكذا سياحة 
 .2اإلستطباب كاملعاجلة باإلستحمام البحري والتسلية باحلرارة

                                           
1
 ،، دون ذكر سنة النشرردنية، عمان، األردننسيم برهم، منشورات الجامعة األ: جمة، ترجغرافية السياحة ووقت الفراغ: كالوس كولينات -

 .22.ص
2
ج األعمال الحركيات الخمسة، وبرام: المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .82.ص ،مرجع سابق، "ذات األولوية السياحية
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منبع مائي مت  020ة، حيث تتوفر يف اجلزائر مويلغة يف السياحة احلوتلعب املياه املعدنية أمهية با
إحصاؤه على مستوى الرتاب الوطين، وهذه املنابع خمتلفة اخلصائص الفيزيائية والكيميائية، من حيث نسبة املعادن 

، بينما صنف بأمهية جهوية منبع طبيعي معدين 11بأمهية حملية، وصنف  منها 314حيث أن ، والفوائد العالجية
 .1منبع طبيعي 33فعددها   بأمهية وطنيةاملنابع اليت صنفت 

عرب خمتلف واليات اجلزائر، واليت ختتلف من يوضح توزيع أهم حمطات املياه املعدنية املوايل واجلدول 
 :خصائصها العالجيةحيث درجة حرارة مياهها، واملعادن األساسية املتواجدة فيها، باإلضافة إىل 

 
 :في الجزائر أهم محطات المياه المعدنية: (2) رقم الجدول

 الوالية ةالمحطـ
 درجة حرارة

 المياه
 الفوائد العالجية المعادن األساسية

 كلور الصوديوم °12 تلمسان محام شيقر
أمراض املفاصل واألوعية واجللد 

 .وأمراض النساء
 .أمراض املفاصل واجللد بيكاربونات °11 وهران عني فرانني

 كلور الصوديوم °64 النعامة ةعني ورك
أمراض املفاصل واجللد واألعصاب 

 .والتنفس

األمراض العصبية والتنفسية  كلور الصوديوم °42 بويرة محام كسانة
 .واجللدية

 كلور الصوديوم °60 جلفة محام شارف
األمراض العصبية والتنفسية 

 .والتناسلية
 .هاز اهلضمي والبويلأمراض اجل  بيكاربونات °06 قسنطينة بوزيان ةماح

 محام زايد
سوق 
 أهراس

 .أمراض اجلهاز اهلضمي بيكاربونات 13°

طواهر  حممد / د: دراسة مقارنة للتجربة السياحية يف اجلزائر مع بعض البلدان املتوسطية، رسالة ماجستري، حتت إشراف: مىن خلساف :المصدر
 .03.، ص0221-0220علوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية  التهامي، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، قسم

                                           
1
طواهر محمد /د: ، رسالة ماجستير، تحت إشرافدراسة مقارنة للتجربة السياحية في الجزائر مع بعض البلدان المتوسطية: منى لخساف -

 .18.، ص.0222-0220الجامعية  التهامي، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة
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 : السياحة المناخية: ثانيا
تتمتع اجلزائر بتعدد مناخاهتا اليت تساعدها على تنويع خدماهتا السياحية، حيث من خصائص 

فإن هناك اعتدال يف  املناخ يف اجلزائر أن توزيع احلرارة يتأثر بعاملي التضاريس والقرب والبعد عن البحر، لذلك
نخفض، وارتفاع احلرارة صيفا يف املناطق املراري احلدى بسبب امل على الشريط الساحلي ااحلرارة صيفا وشتاء

من السياحة املناخية يف العالج عن طريق املناخ، وذلك مثل أحيانا ويستفاد  ،شتاءيف فصل الالداخلية وإخنفاضها 
والبعض اآلخر قرب البحار، ونوع آخر يف الصحراء، حيث عادة ما يكون  بعض األمراض اليت تعاجل يف اجلبال،

 ،للسياحة اجلبلية فصل واحد إال يف بعض اجلبال اليت تكون هلا فصل سياحي شتوي من أجل التزجل على الثلج
فة إىل وفصل صيفي للتدفلة، يف حني تتم السياحة املائية بالقرب من األهنار والبحار والبحريات السياحية، إضا

السياحة القروية، حيث يفضل عدد كبري من السياح اإلقامة يف القرى، ألهنا توفر هلم اهلدوء والطبيعة اجلميلة، 
 1.وأغراض أخرى ترفيهية

 :2إىل ثالث أنواع ينقسماملناخ السائد يف اجلزائر و 
 .مناخ البحر األبيض املتوسط مشاال -1
 .اهلضاب العليااملناخ شبه اجلاف بالنسبة للمرتفعات و  -5
 .املناخ اجلاف الصحراوي بالنسبة للجنوب -0

وبفضل إمتداد املناطق السياحية من الساحل إىل الصحراء وإختالف مناخها، ميكن أن تتوفر 
سياحة اخلريف والشتاء والربيع يف املناطق الصحراوية واهلضاب العليا،  تتمثل يف للجزائر سياحة على مدار السنة

 .الصيف على الشريط الساحليوسياحة يف فصل 
 :السياحة الجبلية: ثالثا

سلسلتني تكاد تكونان متوازيتني ممتدتان من الشرق إىل الغرب مها من تشكل اجلبال يف اجلزائر ت
، جرجرةأعالها قمة الال خدجية جببال كلم  0.222و كلم  3.222سلسلة األطلس التلي، يرتاوح إرتفاعها بني 

البحر غربا وهي تشكل حاجزا طبيعيا لتأثريات  تلمسانشرقا إىل جبال  راسسوق أهمتتد هذه السلسلة من جبال 
على باقي البالد، أما سلسلة األطلس الصحراوي فهي متتد من جبال النمامشة وتبسة شرقا إىل  األبيض املتوسط

، وتعترب قمة كلم  0.222و كلم 3.022جبال القصور يف اجلنوب الغريب للبالد، يرتاوح إرتفاع قممها ما بني 

                                           
1
 88.72 اإلطال ، توقيت 27/21/0288اإلطال   تاريخ ،http://ar.wikipedia.org/wiki جغرافيا الجزائر، موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا -

  .  صباحا 
2
                  .مساءا  1.22تاريخ اإلطال  توقيت  ،88/27/0222 تاريخ اإلطال ، www.mta.gov.dz، في الجزائر السياحة، وزارة السياحة الجزائرية -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20جغرافيا%20الجزائر%20يوم.%2004.08.2011.%20بتوقيت11.40
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، وهي تشكل حاجزا مضاعفا إليقاف تأثريات الصحراء جنوبا كلم  0.100شيليا جببال األوراس أعالها بارتفاع 
  .1والتأثريات املتوسطية مشاال

لكن حاليا أصبحت النظرة إىل السياحة اجلبلية تكاد تقتصر فقط على التزحلق على الثلج يف منطقة 
، وهذا راجع إىل طبيعة مناخ اجلزائر، (والية البليدة)والشريعة ( والية تيزي وزو)، وتالغيلف (بويرةوالية ال)تيكجدة 

أن هناك ثروات أخرى هلا أمهيتها بالرغم من إذ أن كميات الثلوج املتساقطة حمدودة جدا مما جيعل إستغالهلا ظريف، 
املائية العذبة واليت تتميز بالربودة صيفا والفتورة شتاء، الطيور النادرة والينابيع  ،للسائح مثل احليوانات املتنوعة

والكهوف واملغارات الطبيعية اليت متتد على مسافات طويلة، وكلها تعترب مبثابة عوامل جذب للسياح إلكتشاف 
 .2املكنونات السياحية املتنوعة

ملناظر الطبيعية اجلميلة  على ثروات سياحية هامة إضافة إىل ا املناطق اجلبلية حتتويكما نشري إىل أن 
السياحة اجلبلية ال حتتاج إىل ، لذلك فكاملغارات والكهوف اليت أوجدهتا الطبيعة منذ العصور اجليولوجية الغابرة

 .3لسياحنوع معني من اإستثمارات كبرية، بل إىل الرتويج هلذا املناطق السياحية فقط اليت هلا جاذبيتها ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 - Ibid   

2
 ، إصدارات الجمعية العامةقتصاد العالميالنهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط إندماج اإلقتصاد الجزائري في اإل: مقالة: صالح فالحي -

 .2.لنادي الدراسات اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، الخروبة، الجزائر، ص
3
 .2.، صالمرجع نفسه -
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 :في الجزائر  حة الحضريةالسيا : المطلب الرابع
 هي تلك السياحة اليت بأشكاهلا املختلفة واملتنوعة على مستوى املدن، حيث السياحة احلضريةإن 

، واليت تقام حسب املرافق النفعية، عمالسياحة املدن واألتضم السياحة احلضرية العديد من األنواع السياحية ك
 : 1ونفصل فيها كما يلي

 : المدن  يفالتسلية  سياحة  : أوال
الفضاءات على مستوى  تواجدالتسلية اليت ت خمتلف أماكن يف املدن يفالتسلية وتتمحور سياحة 

مراكز اإلعداد البدين مبختلف التجهيزات باإلضافة إىل الذي هو أساس التسلية، واملرح و للعب هبدف ااخلضراء 
 .واليت تكون سببا يف السياحة أحيانا يف املدينة الرياضية

 : سياحة األعمال :ثانيا
وكذا إقامة املؤمترات والندوات والصالونات، هلا أوجه عديدة ومن أمهها  سياحة األعمالإن 

 .اليت تقام ألغراض سياحية بعض الرحالت اإلستكشافيةخالل  من ةنيإكتشاف وسط املد
 : المرافق النفعيةسياحة  : ثالثا

 املطاعم، وزيارة أهم مركبات التسليةإجتاه  اداألفر  حركةيف أساسا املرافق النفعية سياحة  وتتمثل
 .مبختلف أوجههاالتجارة الفاخرة، باإلضافة إىل حركة 

يتبني لنا من خالل الشكل املوايل أن السياحة احلضرية هي السياحة اليت تضم أكرب عدد من كما 
ذب حنوها اإلهتمام شيلا فشيلا، األسرة، تليها السياحة الساحلية، مث تأيت بعدها السياحة الصحراوية اليت بدأت جت

وذلك على الرغم من توفر  ،أما يف املرتبة ما قبل األخرية فنجد السياحة احلموية املقامة على مستوى احلمامات
مجيع الرتاب الوطين، وأخريا جند السياحة املناخية واليت  عربنتشرة املمن احلمامات املعدنية معترب اجلزائر على عدد 

 .كبريال حتضى بإهتمام   أهناقلة عدد األسرة املسجلة فيها تبني من خالل 
 : لكذوالشكل املوايل يؤكد 

 
 

 
 
 

                                           
1
سة، وبرامج األعمال الحركيات الخم: المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .82.ص ،مرجع سابق، "ذات األولوية السياحية



مدخل للتعريف بالقطاع السياحي الجزائري: الفصل الثالث   

 

129 
 

 األنواع السياحية في الجزائر(: 9)الشكل رقم                         

، 31/23/0231اإلطالع  ، تاريخ www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين  :المصدر
 .صباحا  32.22توقيت اإلطالع 
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 :ة في الجزائرالسياحة الثقـافي: المطلب الخامس
من وذلك املواقع القدمية، خمتلف األثرية و التارخيية و إلبراز املواقع ة يف اجلزائر السياحة الثقافيهتدف 

خمططات وطنية لتنظيم وإثراء العرض احلايل، ربط ل ، ويكون ذلك من خالتنمية الذاكرة التارخيية للجزائرأجل 
حيث يتم ووضع بنية لإلرث الثقايف اجلزائري بإستمرار،  املواقعهذه صيانة خمتلف الطرق مع  املتاحف بشبكة

 .1تطوير املواعيد واألحداث املهمة كاملهرجانات واإلحتفاالت ثانيا، للتعريف به للسياح اجلزائريني أوال واألجانب
 :كن تصنيف السياحة يف اجلزائر من ناحية ثقافية إىلميو 

 :السياحة الثقـافية واإلجتماعية  :أوال
هتدف هذه السياحة إىل زيادة املعرفة لدى األشخاص من خالل تشجيع حاجاهتم الثقافية للتعرف  

والشعوب وعاداهتا على الدول واملناطق غري املعروفة هلم، وهي مرتبطة بالتعرف على التاريخ واملواقع األثرية 
وتقاليدها، وكذلك التعرف على الصناعات التقليدية والتظاهرات الثقافية املختلفة، حيث أهنما تلعبان دورا كبريا 

 .يف ترقية السياحة
تتنوع من منطقة ألخرى ومن بينها جند صناعة الفخار،  يف اجلزائر الصناعات التقليديةكما أن 

 .2ناعة الزرايب، التطريز على القماشصناعة احللي الفضية والذهبية، ص
 :السياحة األثرية: ثانيا

تتميز اجلزائر بالعديد من املزايا األثرية بفضل ما حتتويه من مناطق يعود تاريخ نشأهتا إىل عصور ما 
ايل قبل التاريخ، فكما تبينه البقايا املكتشفة يف تيغنيف بالغرب اجلزائري، يعود تواجد اإلنسان باجلزائر إىل حو 

سنة قبل امليالد، وقد  1.222سنة، يف حني أرخت الرسوم الصخرية املتواجدة بالطاسيلي إىل  122.222
 ".النوميديون"أطلقت على السكان األصليني للجزائر عدة أمساء أشهرها 

وهذا التاريخ واحلضارات املتعاقبة خلفت آثارا خمتلفة، فعلى السواحل والسهول الشمالية وهضاب 
واهلقار اليت  لشمايل جند آثار تعود إىل عهد الرومان والعرب واملسلمني، ويف اجلنوب جند منطقة الطاسيلياألطلس ا

 .تعترب أكرب متحف على اهلواء الطلق
 
 

                                           
1
الحركيات الخمسة، وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .87.ص ،مرجع سابق، "ذات األولوية السياحية
2
 .02. ، صمرجع سابق، الون الصناعات التقليدية، من أجل إنعاش جديدص: الديوان الوطني للسياحة -

 .كتراث ثقافي عالمي لما يحتويه من رسومات جدارية ونحوت على الحجر Unescoمنظمة طرف صنف من  
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 :السياحة الحضارية: ثالثا
هذه احلضارات جعلها تنفرد و مرت على اجلزائر احلقبات القرطاجية، الرومانية واململكات النوميدية، 

مث اململكة  461مل تارخيية وحضارية متنوعة إبتداء من وصول العرب واملسلمني يف غزوة عقبة بن نافع سنة مبعا
مث ، الرستمية، اململكة الفاطمية، حكم الزيريني، حكم احلماديني، حكم املرابطني، حكم املوحدين وحكم الزيانيني

الغزو اإلسباين، تالها حكم البايات، حكم  ملقاومة هتديدات 3130دخلت اجلزائر السيطرة العثمانية سنة 
 .الباشوات، حكم اآلغوات، حكم الدايباشات، حكم الدايات

قامت القوات الفرنسية بإنزال عسكري على شاطئ سيدي فرج لتقع  3012يونيو  36مث يف 
كل مرحلة من و  ،3340يوليو  21اجلزائر حتت اإلستعمار الفرنسي ليتم اإلعالن رمسيا عن إستقالل اجلزائر يف 

 .1هلا أمهيتها التارخيية واحلضارية السابقة هذه املراحل
 :السياحة الدينية: رابعا

كالطريق يف اجلزائر واليت تعد سببا يف السياحة الدينية يف اجلزائر،العديد من املقدسات هناك 
 .2الروماين، القديس أوغستني، األب فوكولت اليت جتذب السياح غري املسلمني

املشاريع حتضى بالنسبة األكرب من أن السياحة احلضرية ( 1)امللحق رقم ح من يتضوكما 
، مث تستهدف هذه املشاريع السياحة الساحلية بنسبة %41.11وذلك بنسبة كبرية تقدر بـ  ،اإلستثمارية

 وذلك لعدة أسباب منها أن الساحل اجلزائري يستهوي السياح اجلزائريني وحىت األجانب املقيمني 02.14%
كانت فيها نسب  منهم وغري املقيمني، وأخريا نسجل ضآلة اإلهتمام بالسياحة احلموية، الصحراوية واملناخية واليت

 .على الرتتيب %3.14و %0.0، %1.61املشاريع 
 043أن إجناز املشاريع اإلستثمارية السياحية قيد اإلجناز هي إجناز وطين مبا يقدر بـ نشري إىل كما 
، بينما 3مشروع فهي غري حمددة 63ا عن طريق الشراكة، بينما بقية املشاريع واملقدر عددها بـ مشروع، ثالثة منه

يف أغلب احلاالت، أما  %42.30ذات ملكية خاصة بنسبة فهي األراضي اليت تعترب كقاعدة إلجناز املشاريع 
من  %0.10ينما نسبة ميثل أمالك الدولة، ب %31.61للبلدية منها  %31.13بقية احلاالت فهي متثل نسبة 

 .4املشاريع فهو غري حمدد

                                           
1
لخمسة، وبرامج األعمال الحركيات ا: المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .87.ص ،مرجع سابق، "ذات األولوية السياحية
2
 1.22اإلطال  ، توقيت  88/27/0222 :تاريخ اإلطال ، /www.algeriantourism.com ،السياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية -

    .مساءا
3
-Ministere de l’aménagement du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques: état des projets 

d’investissement touristique afin de 2009, p.17. 
4
 82.22،  توقيت اإلطال  81/28/0282، تاريخ اإلطال   www.mta. gov.dzالمشاريع اإلستثمارية السياحية، وزارة السياحة الجزائرية، -

                           صباحا
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 : ل التايلشكنوع السياحة األكثر إستقطابا للمشاريع فإهنا موضحة يف الأما 
 

 المشاريع اإلستثمارية السياحية قيد اإلنجاز حسب نوع السياحة(: 0)الشكل رقم 

Source : Ministere de l’aménagement du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques: état des 

projets d’investissement touristique afin de 2009, p.17. 
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 :المبحث الثالث
 :يــــــــةة الجزائر ـــــــة السياحـــــأهمي

 
جوانب لقد أصبحت السياحة من أهم الظواهر املميزة لعصرنا احلاضر نظرا ملا تتمتع به من أمهية يف 

حسب فيف الكثري من الدول وخاصة الدول النامية، الصعبة عديدة، حيث أهنا أصبحت مورد سريع للعمالت 
  .يف العاملات صناعالأضخم من ن السياحة يف القرن احلايل فإمنظمة السياحة العاملية 

ية كبرية وهي ذات أمه، موقعا متميزا يف النشاطات اإلقتصادية لبعض البلدان وسوف حتتل السياحة
حيث ، وكذا من الثقايفاجلانب اإلقتصادي، اجلانب اإلجتماعي، اجلانب  خاصة من حيثبالنسبة للجزائر، و 

 .البيلية والعمرانية اجلوانب
 :وسوف نتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية

 
 

 يةالجزائر  األهمية اإلقتصادية للسياحة: المطلب األول. 
 

 يةالجزائر للسياحة  اإلجتماعية والثقافية األهمية: المطلب الثاني. 
 

 يةالجزائر للسياحة  األهمية البيئية والعمرانية: المطلب الثالث. 
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 :يةالجزائر  األهمية اإلقتصادية للسياحة: المطلب األول
 داء اإلقتصاد الوطين، وميكن النظر إليهاآسياحة هلا أمهية خاصة تستمد من تأثريها على بنيان و إن لل

 .1على أهنا نشاط ديناميكي ذات تأثري متبادل وفعال يشمل مجيع األنشطة اإلقتصادية يف الدولة وخارجها
تتأثر وتؤثر على نشاط اإلنتاج، اإلستهالك، الرحالت، اإلتصاالت، املوانئ، الفنادق، السياحة ف

ى مدى أمهيتها األقتصادية واإلجتماعية ، وبالتايل ميكن اجلزم علوغريها البنوك، عمليات التجارة الداخلية واخلارجية
 .والثقافية، كما أن هلا أمهيتها كذلك من الناحية البيلية والعمرانية

 :يةالجزائر  للسياحةالمباشرة  األهمية اإلقتصادية  : أوال
متثل السياحة يف اجلزائر قطاعا إقتصاديا رئيسيا لضخ العمالت الصعبة، وجذب اإلستثمارات 

مثل للموارد األستغالل كما يساهم هذا القطاع يف اإل،  ر أعدادا ال يستهان هبا من فرص العملاألجنبية، كما يوف
 .الطبيعية والبشرية واحلضارية والتارخيية املتاحة خلدمة اإلقتصاد واجملتمع

 :أمهها  على العديد من اجلوانبريثأتتربز أمهية السياحة اإلقتصادية املباشرة من خالل الو 
 :الصعبةتوفير العملة  -1

حتسني مستوى املعيشة وتساهم يف تعمل السياحة من خالل عائداهتا على توفري العمالت الصعبة، 
عادة ما يتم توفري العمالت و ، ة على املستوى الوطين واحملليلجملتمع احمللي ودعم للتنمية الشاماونوعية حياة 

 :2هاالنشاطات السياحية بعدة طرق وأساليب أمه خمتلف الصعبة من خالل
الرسوم اليت حتصل عليها الدولة املستقبلة على شكل رسوم وضرائب على اإلستثمارات السياحية  -أ 

 .بأنواعها وتأشريات الدخول
 .الوطنية اإلستثمارات األجنبية يف قطاع السياحة -ب 
 .الصعبة إىل العملة احمللية فروق حتويل العملة -ج 
 .ألجانبا السياح خمتلف اإلنفاق اليومي وإيرادات الفنادق من -د 

 :زيادة مداخيل الدولة -5
تساهم يف اجلانب الدائن ، فهي تساهم السياحة يف جمموع املداخيل اليت تتحصل عليها اجلزائر

 . مليزانية الدولة

                                           
1
الواقع وآفاق : األول حول التسويق في الوطن العربي ى، الملتقالمفهوم المجتمعي للتسويق في صناعة السياحة: مداخلة بعنوان: حميد الطائي -

 .77.، ص0220أكتوبر  82-85التطوير، الشارقة، اإلمارات العربية، 
2
-Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du tourisme en Algérie, horizon 2013, 

p.4. 
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يتضح جليا الدور الفعال الذي تلعبه السياحة يف مداخيل الدولة، مما  املوايل اجلدولومن خالل 
 تفاوت يفلقطاع من أجل حتقق مداخيل أكرب، لكن يف املقابل نسجل يعين أنه جمال خصب لإلستثمار يف هذا ا

متذبذبة سنويا وغري  هذه املداخيل السياحية مما يعين أنه، هذه املداخيل سنويا، وال ميكن توضيح توجهها العام
 :واجلدول التايل يوضح ذلك، مل تتمكن اجلزائر من التحكم فيها ،مقننة وختضع لظروف متقلبة

 
 2013 -1002المداخيل السياحية في الجزائر من (: 2)قم الجدول ر 

 مليون دوالر أمريكي: الوحدة                                              
 السنوات مداخيل السياحة الدولية معدل النمو السنوي

/ 32 1995 
% 40,63 45 1996 
% -37,78 28 1997 
% 164,29 74 1998 

% 8,11 80 1999 
% 27,50 102 2000 
% -1,96 100 2001 
% 11,00 111 2002 

% 0,90 112 2003 
% 59,38 178,5 2004 

% 3,25 184,3 2005 
% 16,82 215,3 2006 

% 1,67 218,9 2007 
% 37,05 300 2008 
% 10,00 330 2009 
% 06,10 350 5919 
% 14,29 622 5911 
% 07,50 612 5915 
% 26.41 612 2013 

 . 031.اجملموعة اإلحصائية السنوية للجزائر، مطبعة الديوان، اجلزائر، ص: الوطين لإلحصائيات الديوان :لمصدرا
 

سجلنا معدالت منو سالبة بثالث سنوات  م0220قبل سنة يتبني لنا أنه من خالل اجلدول السابق 
 333من قيمة  وبإستمرار ترتفع سنوياغالبا، وموجبة أحيانا، لكن بعد هذه السنة بدأت مداخيل السياحة الدولية 
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متفاوتة، حيث ومعدالت لكن بنسب م 0230سنة  612م، إىل قيمة 0220مليون دوالر أمريكي سنة 
، اليت سجلت 0221مقارنة بسنة  %10,13مبعدل منو وصل إىل حوايل  م0226سنة هذه املداخيل  إرتفعت

 . 0,90%معدل منو وقدره 
مليون دوالر أمريكي  321 تن مداخيل اجلزائر من السياحة بلغأحيث نشري يف هذا الصدد إىل 

مليون دوالر  06يف السنة اليت تليها إىل قيمة  %02م، مث إخنفضت قيمة هذه املداخيل مبعدل 3332سنة 
طيلة تلك العشرية  يةم، لتواصل سلسلة اإلخنفاض يف املداخيل السياحية اجلزائر 3333أمريكي وذلك خالل سنة 

ت، نظرا للظروف األمنية اليت متيزت هبا اجلزائر خالل فرتة التسعينيات واليت تعترب بيلة غري مشجعة متاما من السنوا
 . على السياحة يف اجلزائر
مليون دوالر أمريكي وذاك مبعدل  612ما يقدر بـ مداخيل السياحة م فقد بلغت 0230أما سنة 

لتصل إىل  0231فعت كذلك يف السنة املوالية، أي سنة ، كما أهنا إرتم0233مقارنة بسنة  %1.1منو يقدر بـ 
 .مليون دوالر أمريكي 612ما يقارب 

مما يدل على إعادة إنتعاش القطاع السياحي من جديد، وبالتايل جيب تثمني هذه الفرص السوقية 
 . يف القطاع السياحي اجلزائري والبحث عن اإلسرتاتيجيات الكفيلة بذلك

  :الميزان السياحيتحسين  -0
تعمل السياحة على حتسني امليزان السياحي ومنه ميزان املدفوعات بالنسبة للدول املستقبلة للسياح 
من خالل ما تضخه من عائدات سواء على شكل إستثمارات أو ضرائب أو رسوم، وذلك ألن ميزان املدفوعات 

 .ة جزء من هذه املعامالتيعترب قيدا مزدوجا ينظم كافة املعامالت بني دولة ما وسائر العامل، والسياح
، أي من عائدات السياحة املستقبلة وهو يتكون من ميزان املعامالت التجارية وحركة رأس املال

 .للسياح من جهة أخرى املوفدة نفقات السياحةللسياح من جهة، ومن 
روج مداخيل العملة الصعبة أكرب من أو يساوي نسبة خأي أن ، فعندما يكون ميزان السياحة إجيابيا

، العمالت األجنبية، فإن رصيد هذا امليزان يكون عامال لتوازن ميزان املدفوعات على مستوى اإلقتصاد الوطين
 .1تكون له مسامهة فعالة يف الدخل الوطين وبالتايل

فامليزان السياحي اجلزائري نالحظ أنه يسجل تفاوتا بارزا يف العائدات السياحية والنفقات السياحية، 
إخنفاضا واضحا ومتواليا طيلة فرتة التسعينيات أي  املستقبلة للسياح سجلت اجلزائرية أن السياحةنالحظ حيث 

                                           
1
 .82.، صمرجع سابق: منى لخساف - 
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طيلة عشرية كاملة من الزمن واليت عانت فيها اجلزائر من ظروف أمنية غري مستقرة آنذاك، وهذا ما يربر اإلرتفاع 
 :اجلدول التايل من خالله وهذا ما نوضح ،الكبري يف قيمة النفقات السياحية مقارنة بالعائدات

 5910-1002الجزائري من  تطور الميزان السياحي: (0)الجدول رقم 
 مليون دوالر أمريكي: الوحدة 

 الرصيد
 عائدات السياحة معدل نمو نفقات السياحة معدل نمو

 السنوات
 المستقبلة %العائدات  الموفدة %النفقات 

-154 37,78 186 -34,69 32 1995 
-143 1,08 188 40,63 45 1996 
-116 -23,40 144 -37,78 28 1997 
-195 86,81 269 164,29 74 1998 
-170 -7,06 250 8,11 80 1999 

-91 -22,80 193 27,50 102 2000 
-94 0,52 194 -1,96 100 2001 

-137 27,84 248 11,00 111 2002 
-143 2,82 255 0,90 112 2003 

-162,4 33,69 340,9 59,38 178,5 2004 
-185,7 8,54 370 3,25 184,3 2005 
-165,4 2,89 380,7 16,82 215,3 2006 
-157,8 -1,05 376,7 1,67 218,9 2007 

-94 4,59 394 37,05 300 2008 
-140 19,29 470 10,00 330 2009 

312-  0.31 602 31.31 112 5919 
322- 6.31 122 36.00 622 5911 

42- 0- 632 1.1 612 5915 
322 3.00 634 6.41 612 5910 

إلطالع اتاريخ ، www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين مركز السياح واخلدمات، ميزان املدفوعات،  :المصدر
 .صباحا 32.22، توقيت اإلطالع 31/23/0231

 
لتطور كان مبعدالت ولكن هذا ا ،تطورا ملحوظا يف عائداهتا الحظنا من خالل اجلدول السابق

متفاوتة كما سبق وأشرنا إليه، وهي نفس املالحظة املسجلة فيما خيص النفقات فكان معدل منوها متذبذبا بني 
 .م0223معدالت منو سالبة ومعدالت منو موجبة، إىل غاية سنة 
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ء بدأت املدفوعات حتقق معدالت موجبة يف منوها بإستمرار، بإستثنا 0223 حيث وابتداء من سنة
 .%3.21قدر بـ سالبا يحيث كان معدل النمو م 0221سنة 

كما نالحظ أن اجلانب املدين يتجاوز اجلانب الدائن على مدى السنوات املتتالية من سنة 
نالحظ تواصل إخنفاض  كمامما جنم عنه الرصيد السالب للميزان السياحي،   م0223إىل غاية سنة م 3332

حيث  م0233، مث يعاود اإلرتفاع بصفة مستمرة إىل غاية م3331سنة اجلانب الدائن بإستمرار إىل غاية 
 .مليون دوالر أمريكي 122  حققت العائدات مستوى مرتفع نسبيا قدر بـ

، إذ حققت % 0عادت هذه النفقات إىل اإلخنفاض وذلك مبعدل يصل إىل  0230بينما سنة 
 .مليون دوالر أمريكي 634د بلغت فق 0231مليون دوالر أمريكي، أما سنة  632قيمة بلغت حوايل 

 دوما أكرب من العائدات السياحية وهذا ما يفسر سليبة رصيدكانت ن النفقات السياحية  كما أ
، أي أن هناك عجزا يف القطاع السياحي اجلزائري يف جذب السياح األجانب يف كل احلاالت امليزان التجاري

 .لإلستفادة من عمالهتم الصعبة
الدخل السياحي يؤثر على القيمة الصافية للميزان السياحي الذي يؤثر بدوره حيث نشري إىل أن 

على النتيجة الصافية للميزان التجاري وهذا األخري له أثره على ميزان املدفوعات، وهو عامل مهم ألنه يعرب عن 
ية إىل البلد منع خروج العمالت من خالل السياحة الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى إدخال العمالت األجنب

 .من خالل السياحة اخلارجية
فإذا إعتربنا أن السياحة الداخلية عامل للتوازن السياحي فإن للسياحة اخلارجية نتائج أكثر أمهية 

 .1بالنسبة إىل البلد ألهنا تؤدي إىل إرتفاع الدخل الوطين وكذلك إدخال العمالت الصعبة
 : ي الخاموطنالناتج الزيادة  : ثالثا

ع املنافع السابقة الذكر إىل حتقيق زيادة ملموسة يف القيمة املضافة، واليت بدورها تؤدي تؤدي مجي
لزيادة يف الناتج الوطين للدولة، باإلضافة إىل أن توزيع املشاريع السياحية على املناطق السياحية املختلفة يعمل 

 .على تطويرها وحتسني مستويات املعيشة فيها
  :ايلل املو شكوهذا ما يوضحه ال

 
 

                                           
1

 صباحا                                        82.22، توقيت اإلطال  81/28/0282تاريخ اإلطال    www.mta.gov.dzمؤشرات إقتصادية، وزارة السياحة،  -
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 5910-1002 في الناتج الوطني الخامالجزائري مساهمة القطاع السياحي (: 0)ل رقم شكال

، بتوقيت 31/23/0231تاريخ اإلطالع ، www.ons.dzاملوقع اإللكرتوين   الناتج الوطين اخلام، وزارة السياحة، مؤشرات إقتصادية، :المصدر 
 .صباحا 32.22

 
أن هناك مسامهة فعالة للقطاع السياحي يف الناتج الوطين اخلام، السابق نالحظ  شكلمن خالل ال

نقص و  ضعف وقلة اإلستثماراتكبالرغم من أن هذه املسامهة ختتلف من سنة إىل أخرى وهذا راجع لعد أسباب  
، لكن هذه املسامهة تعرف نوعا من نوعية اخلدمات السياحية املقدمة وكذا غياب سياسات إلنعاش هذا القطاع

 . 0221تفاع املطرد إبتداء من سنة اإلر 
 مث سجلت، %1,70بـ تقدر القطاع السياحي يف الناتج الوطين اخلامحيث كانت مسامهة 

 %2,40و إىل  0232سنة  %2,30على التوايل، لرتتفع النسبة إىل  0223و 0220للسنتني  2,05%
سنة ت األخرية من الدراسة أي وذلك يف السنوا %2,60، ووصلت هذه النسبة إىل أقصاها مبعدل 0233سنة 
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خرية إىل عدة أسباب ويرجع هذا اإلنتعاش املسجل يف السنوات األ، (0أنظر امللحق رقم ) 0231وسنة  0230
 .لعل من أمهها اإلستقرار السياسي واألمين، إرتفاع مداخيل األفراد، الرغبة يف السفر واإلستجمام

 : مستوى التشغيلرفع  : رابعا
إنشاء املشاريع السياحية املباشرة أو املساعدة هلا مبختلف  سياحي من خالليساهم القطاع ال

أنواعها، أو التوسع يف إنشائها رأسيا أو أفقيا، على خلق فرص عمل جديدة، سواء كان متويل هذه املشاريع 
جماالت أخرى  وكذا تنشيط، البطالة يف كثري من األحيان حدةبرأمسال أجنيب أو وطين، مما يؤدي إىل التخفيف من 

كالقطاع الفندقي، املقاهي واملطاعم، واليت ميكن أن تعرب   التعليم والتدريب يف خمتلف املهن السياحيةمرتبطة هبا ك
 .1عن العمالة السياحية يف اجلزائر

جممل مناصب العمل احملدثة من طرف ميثل  العمل املباشر، فمن العمل السياحي أنواع وهناك
 العمل غري املباشر، أما مثل اإليـواء ، املطاعم، النقل السياحي، والتنظيم السياحي ،االوحدات السياحية نفسه

هو جممل مناصب العمل الناجتة من النشاطات والقطاعات اليت هلا عالقة مع القطاع السياحي مثل البناء، ف
 .ثيثأالت

 العمل، دةم ن القطاع السياحي حيتوي على جمموعتني من العمل مصنفة حسبإخرى فأومن جهة 
كما أن اإلجتاهات ،  مواسم معينة علىموزع  كونالعمل املومسي يبينما ، العمل الدائم تكون مدته طوال السنةف

، تؤكد بالنسبة ملؤشر التشغيل يف اجلزائر، أن هناك إرتفاع يف مناصب اجلزائري وتوقعات التنمية للقطاع السياحي
 .2عدد األسرة املوضوعة حتت اإلستغاللالعمل الناجتة عن األنشطة السياحية وكذلك 

القطاع ك على خمتلف النشاطات السياحية يف اجلزائر ةموزعالسياحية اجلزائرية العمالة أن  حيث
، ليصل إىل 3ألف عامل 00م حوايل 0222يف تزايد مطرد، فلقد كان سنة  ، وهيالفندقي، املقاهي واملطاعم

 .% 630.02لك مبعدل منو قدر بـ ألف عامال، وذ 602م إىل حوايل 0231حوايل 
حيث ميكن القول أن القطاع السياحي يعتربا جماال خصبا للتشغيل وخللق مناصب عمل مباشرة يف 
خمتلف الوحدات السياحية، ومناصب عمل أخرى غري مباشرة يف خمتلف القطاعات اليت هلا عالقة بالقطاع 

 .، وزيادة املداخيل الفرديةللدولة لرفاهية اإلقتصاديةيعمل على حتسني مستوى ابالتايل و السياحي اجلزائري، 

                                           
1
-Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du tourisme en Algérie, horizon 2010, 

p.4 
2
-Ibid. 

3
 صباحا                                        82.22، توقيت اإلطال  81/28/0282تاريخ اإلطال    www.mta.gov.dz الموقع اإللكتروني مؤشرات إقتصادية، وزارة السياحة، -
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 وحسب مسؤويل وزارة السياحة والصناعات التقليدية فإن عدد مناصب الشغل احملدثة يف اجلزائر
 .x 2.1عدد االسرة = عدد املناصب احملدثة  :سب عن طريق طاقة اإليواء كما يليحت

 
 :يةالجزائر  ياحةللسغير المباشرة  األهمية اإلقتصادية  : ثانيا 

ة تعترب كعامل للتوسع، ألهنا تؤدي إىل ـنستنتج أن السياح من خالل التطرق لألمهية اإلقتصادية
تطور النشاط اإلقتصادي وخلق مناصب شغل جديدة يف مناطق فقرية ومعزولة وإنشاء مشاريع سياحية فيها، 

تايل حتقيق التوازن اجلهوي ودعم اإلقتصاد وبال، وض هباـإضافة إىل تطوير نشاطات أخرى هبذه املناطق والنه
 .كل عامـبش

 :من حيثغري مباشرة أمهية إقتصادية  يةللسياحة اجلزائر أن هلذا جند 
 : التكامل اإلقتصاديتحقيق  -1

يرتبط  ، والذيحتقيق التكامل بني القطاعات اإلقتصادية يعين التوسع يف إنشاء املشاريع السياحية إن
متارس نشاطات إقتصادية معينة يزداد عليها الطلب نتيجة نشاط احلركة حيث يدة، به ظهور مشاريع أخرى جد

 يعمل تطوير وتنشيط قطاع السياحة على إجياد أنواع متعددة وخمتلفة من كماالسياحية وزيادة الطلب السياحي،  
حتقيق  نشطة السياحيةممارسة خمتلف األ ينجم عنو ، العالقات بني القطاعات اإلقتصادية األخرى الكثرية واملتنوعة

 :1عدة منافع إقتصادية مباشرة أو غري مباشرة مثل
 .زيادة إيرادات الدولة وبالتايل القدرة على متويل املشاريع التنموية -أ 
 .تشجيع رأس املال الوطين على اإلستثمار يف مشاريع جديدة -ب 
 .للدولة إستغالل املوارد الطبيعية والبشرية -ج 
 .جذب اإلستثمارات األجنبية -د 

 : اديصالرواج اإلقتيادة ز  -5
فاإلستثمار يف القطاع ، إن املبالغ اليت تدخل قطاع السياحة تدور يف حركة اإلقتصاد الوطين

 . السياحي يؤدي يف كل األحوال إىل زيادة العمالة اليت بدورها تتحصل على رواتبها واليت متثل قدرة شرائية جديدة
من السياحة تستخدم يف غالب األحيان لتنمية هذا  ومن جهة أخرى فإن األموال اليت تدخل للدولة

إضافة إىل أن الضرائب والرسوم املفروضة على هذه ، القطاع، وبالتايل تدخل ضمن الدورة اإلقتصادية للدولة

                                           
1
- Ministère du tourisme horizon 2010: op-cit, p.9. 
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البضائع واخلدمات املستوردة وكذا املدخول من إعادة بيع املنتوج السياحي إىل املستهلكني وأصحاب األعمال، 
 .1ات جديدة من الشراء واإلنفاق داخل الدولة، وبالتايل تؤدي إىل مضاعفة الدخل السياحيتؤدي إىل دور 

 : األخرى تسويق بعض السلع -0
غالبا ما يقدم السياح عند زيارة بلد ما على شراء سلع تذكارية أو سلع تشتهر هبا تلك الدول 

نتوجات وطنية دون احلاجة إىل شحن أو املستقبلة، وطبيعة هذا اإلنفاق على هذه السلع يعد مبثابة تصدير مل
 .2ملثل هذه السلع فكلما زاد عدد السياح القادمني من اخلارج كلما زادت الصادرات، تسويق خارجي

 : البنى التحتيةتطوير  -2
، ومياه الصحيصرف ال، إىل بىن حتتية متنوعة كالطرق ومشروعات ي اجلزائريالسياحالقطاع تاج حي

، باإلضافة إىل مطارات وموانئ مناسبة، وأنظمة التخلص من النفايات تلفةاملخ الشرب، وسائل النقل
وبالتايل فإن زيادة احلركة ، إضافة إىل التطوير العمراين للمناطق الرئيسية من أجل اجلذب السياحي، واإلتصاالت

ة الصرف السياحية تتطلب تطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى خصوصا مصادر املياه وشبك
 .3الصحي، من أجل تلبية حاجات قطاع السياحة

عترب عامل هام لزيادة تأن السياحة  ، حيثإذ أن هذه البىن التحتية حتتاج إىل أموال لبنائها وإقامتها
 . قدرة الدولة من العملة الصعبة للقيام بذلك

 : اإلستثمار الوطني واألجنبيزيادة  -2
ارات مثل بناء الفنادق، املطاعم، املالهي، مراكز الرياضة، تتضمن السياحة جماالت خمتلفة لإلستثم

 .القرى السياحية، شركات السياحة ووكاالت السفر ووسائل النقل، وبالتايل ترتفع اإلستثمارات يف هذا اجملال
كما تؤدي السياحة إىل دعم األنشطة اإلقتصادية األخرى يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات 

 .4زيادة الطلب على املنتجات الزراعية والصناعية واإلستثمارات فيهاوذلك من خالل 
 
 
 
 
 

                                           
1
-Ibid. 

2
 .11.، صمرجع سابق، همية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائرأ: خالد كواش -

3
 .11. ، صالمرجع نفسه -

4
-  Ministère du tourisme horizon 2010: op-cit, p.9. 
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 :يةالجزائر للسياحة    األهمية اإلجتماعية والثقـافية: المطلب الثاني
ا للنهوض مبختلف املناطق السياحية هيدفع اإلجتماعية والثقافيةإن إهتمام الدول بالسياحة 

 .وحضاريا واإلهتمام هبا وهتيلتها بإستمرار خدماتيا 
 : يةالجزائر للسياحة  األهمية اإلجتماعية  : أوال

والدول اليت يأيت أفرادها لطلب  تعلم ثقافة خمتلف املناطق تساعد السياحة اجملتمع اجلزائري من
، وبالتايل يزداد التفاهم خمتلف األنواع السياحية املتاحة يف اجلزائر وذلك من خالل اإلحتكاك هبم ومالحظتهم

وختلق روح الوحدة بني اجملتمعات،  بني اجلزائريني وخمتلف السياحإلحرتام وتالقي القيم والعادات قبوال املشرتك وا
 .لذلك، وبناء الصورة الذهنية اإلجيابية عند السياح األجانب والالزمة وتقريب املسافات الثقافية بينهم

الرتاث التارخيي واحلضاري  إضافة إىل أن السياحة متكن من معرفة ماضي الشعوب وتارخيها ومحاية
، مما قد يؤدي لتطوير السياحة احمللية يف الكثري من دول مللشعوب مما يزيد من حركة اإلتصال والتواصل فيما بينه

 . العامل
 : يةالجزائر للسياحة    األهمية الثقـافية: ثانيا

ع األثرية والتارخيية، وتساعد على دفع تكاليف احملافظة على املواق  احلوافزالدوافع و توفر السياحة 
السياحية،   واليت إذا مل يتم احلفاظ عليها ستتعرض للدمار والتدهور، وبالتايل إىل ضياع الرتاث التارخيي للمنطقة

عمليات احملافظة على التوازن الثقايف يف املواقع السياحية، على إعتبار أهنا حتافظ على  الثقافية تربر السياحة كما
 :1من حيث عناصر اجلذب السياحي

 .للمناطق السياحية اجلزائرية األمناط املعمارية املعاصرة املميزةخمتلف و  ،التارخيي والثقايف لرتاثاحملافظة على ا -1
 .الفنون واملناسبات التقليدية والصناعات التقليدية وبعض مظاهر احلياة احملليةالتظاهرات و إحياء  -5
ق الثقافية املختلفة مثل املسارح، كذلك تنظيم املهرجانات تساعد العائدات السياحية خمتلف املتاحف واملراف -0

 .واملناسبات الثقافية كوهنا عناصر جذب للسياحة الداخلية واخلارجية
 .اجلزائريني السياح والسكان وباألخص بني دعم التبادل الثقايف بني اجملتمعات -2

 
 
 
 

                                           
1
 - Ministère du tourisme: op-cit, horizon 2010, p. 8. 
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 :يةالجزائر للسياحة    األهمية البيئية والعمرانية: المطلب الثالث
للمحافظة عليها  األفراد وتدفع املتنوعة، متكن السياحة من حتقيق إستغالل أمثل للموارد الطبيعية

تنظيم وختطيط  يفالنشاطات السياحية  كما تساهموعدم إساءة إستخدامها، على إعتبار أهنا ثروة وطنية،  
للمعطيات،  ةاجلمالي هاداعبأبة مع اإلهتمام بالبيل ،وحتديث إستخدامات األرض بالشكل الذي حيقق أقصى منفعة

 :من حيثسواء كانت طبيعية أم من صنع اإلنسان، وتربز هذه األمهية خاصة 
 : المعطيات العمرانيةتحسين  : أوال

تربير تكاليف عمليات احلفاظ على املواقع الطبيعية اهلامة، كتطوير العمليات  علىتساعد السياحة 
،  قليمية، والبنايات ذات الطابع اجلمايل وذلك لكوهنا عناصر جاذبة للسياحالطبيعية وإنشاء احلدائق الوطنية واإل

كما أن الدخل السياحي يساهم بدوره يف نفقات أخرى تساهم ليس فقط يف السياحة، بل يف كل اجلوانب 
 . 1كات الصرف الصحي وغريهاباإلقتصادية  للدولة كالنقل، ش

 : البيئة  المحافظة على  : ثانيا
احلوافز لتنظيف البيلة من خالل مراقبة اهلواء، املاء، التلوث، الضجيج، معاجلة  توفر السياحة

النفايات، كما تساهم السياحة يف حتسني الصورة اجلمالية للبيلة من خالل برامج تنسيق املواقع، والتصاميم 
 .2اإلنشائية املناسبة، إستخدام اللوحات التوجيهية وصيانة املباين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .11.، صمرجع سابق، أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -

2
  1:22ال  اإلطبتوقيت  ،88/27/0282اإلطال   تاريخ ،www.algeriantourism.comالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

                مساءا

http://www.algeriantourism.com/articles
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 : رابعلالمبحث ا
 :ةـــــــيالجزائر   ةــــــاق السياحـــــــــــــــآف

 
إجتماعي ميثل قوى فاعلة ومؤثرة يف و  تبني لنا أن السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط إقتصاديلقد 

هي مثل أي فحتتل حيزا ال يستهان به يف حياة األفراد والدولة ككل على حد سواء،  لكوهناحياة اجملتمع اجلزائري، 
إقتصادي وإنساين آخر هلا آثارها ونتائجها اإلجيابية والسلبية، لذلك كانت احلاجة ماسة وملحة لتخطيط  نشاط

 .اإلسرتاتيجية من أجل ضمان حتقيق أقصى منفعة ممكنة منها هتاوتفعيل إدار 
إن حتديد اآلفاق العامة السياحية أمرا ضروريا، ألنه بذلك يتحدد مسار السياحة بشكل لذلك ف

إما زيادة إيرادات عملية التنمية السياحية ألقصى حد، أو تقليل ف ،حول هدفني أساسيني اليت تتمحورو عام، 
 .اآلثار البيلية واإلجتماعية والثقافية ألدىن حد

ومع ذلك فإنه ميكن تبويب آفاق القطاع السياحي يف اجلزائر يف الفرتة الزمنية حمل الدراسة يف 
 :التالية البطامل

 
 

  يةالجزائر  ةلسياحلفاق المالية اآل: ولاألالمطلب. 
 

 يةالجزائر  ةلسياحل ماديةفاق الاآل: المطلب الثاني. 
 

 يةالجزائر  ةلسياحلفاق النوعية اآل: ثالثالمطلب ال. 
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 :يةالجزائر   ةلسياحلفـاق المالية  اآل: األولالمطلب  
 من جهة، وزيادة حجم  السياحياإلستثمار حجم يف زيادة ز يف اجلزائ ةلسياحل فاق املاليةاآلتتمثل 

 :1مايليمن جهة أخرى، ونفصل يف هذه اآلفاق املالية ك إيرادات العملة الصعبة
 :اإلستثمار السياحيزيادة حجم  : أوال

حسب تقديرات وزارة السياحة فإن اإلستثمار اإلمجايل بوجهيه العام واخلاص، سواء كان هذا 
ألف دوالر أمريكي موزعة إىل  42ير بكل مستلزماته اخلدماتية يتطلب اإلستثمار ماديا أو غري ماديا فإن كل سر 

ألف دوالر أمريكي، بينما بقية املبلغ  11بقيمة تقدر  وغريها، وذلك اهلياكل القاعديةمبا فيها اإلستثمارات املادية 
توقع أن يزيد هذا إلتصاالت مثال،كما ياكآالف دوالر أمريكي فهو خمصص لإلستثمارات غري املادية   1املقدر بـ 

 .0201 سنة سنوات وذلك آلفاق 1مليار دوالر أمريكي على مدى  0.1املبلغ املخصص هلذا اإلستثمار بـ 
 : إيرادات العملة الصعبةرفع  : ثانيا

من خالل التحليل السابق فإنه كلما زادت التدفقات السياحية البشرية فإن اإليرادات املتوقعة من 
حيث سرتتفع إيرادات العملة الصعبة بسبب نفقاهتم املتزايدة ، جانبنسبة للسياح األالسياح سرتتفع خاصة بال

 .يف املطاعم والفنادق والنقلوخصوصا  يف خمتلف اخلدمات السياحية املتاحة وذلك
 

 :يةالجزائر   ةلسياحل ماديةفـاق الاآل: المطلب الثاني
فإنه جيب ضمان اإلنطالق  0201حسب املخطط التوجيهي للتهيلة السياحية اجلزائرية يف آفاق 

 :تشمل ما يليأهداف مادية يتضمن السريع للسياحة اجلزائرية وذلك من خمطط أعمال 
 : اإليواء السياحيتحسين مستوى  : أوال

يف هذه الفرتة  حيث إن هدف اجلزائر ،من حيث عدد األسرة اإليواء السياحي ةوذلك بزيادة طاق
ألف سرير من  11املعايري الدولية فإن حتتاج من أجل ذلك إىل حوايل مليون سائح، وحسب  0.1هو إستقبال 

 002مليون سائح يف ظروف جيدة متتلك تونس حاليا  4.1النوعية اجليدة، على إعتبار أنه ومن أجل إستقبال 
ى آالف سرير يف املد 32وألف سرير منها مبقاييس دولية يف املدى القصري  62ألف سرير، حيث أنه يف اجلزائر 
  .2املتوسط والباقي يف املدى الطويل

                                           
1
الحركيات الخمسة، وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .81.ص، مرجع سابق، "ذات األولوية السياحية
2
 .81.ص، المرجع نفسه -
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 : السياحيةالبشرية  التدفقـات  رفع  : ثانيا
لقد عرفت فرتة التسعينيات إخنفاضا ملحوظا للسياح بسبب ظروف اجلزائر األمنية آنذاك، لكن 

سنوات زيادة ثابتة يف التدفقات السياحية على مدى الأن تكون هناك من املتوقع بعد ذلك، إذ أنه األمور حتسنت 
 .إىل اجلزائر الالحقة واليت تؤدي إىل وصول سياح أجانب وجزائريني غري مقيمني

دف اهلوهذا هو  ،مليون سائح وذلك يف ظروف جيدة 4.1 حبوايل حيث يقدر عددهم يف اإلمجايل
 . 1لخطة السياحية اجلزائريةالعام ل
 :مناصب العملزيادة عدد  : ثالثا

طبقا لتقديرات املنظمة العاملية للسياحة املتعلقة و جديدة، هتدف السياحة إىل خلق مناصب شغل 
مناصب شغل غري مباشرة  ةمباشر وثالثأربعة مناصب شغل، أحدمها بالشغل، فإن إجناز سريرين يؤدي إىل خلق 

 .متعلقة بالنشاطات امللحقة
اإلضافة ب ،مباشر وغري مباشرمتنوع غل منصب شألف  622أما بالنسبة للجزائر فإهنا تطمح خللق 

 .السياحي والفندقي يف اجملال للدراسة مقعد بيداغوجي 33.422إىل 
 

 :يةالجزائر   ةلسياحلفـاق النوعية  اآل: ثالثالمطلب ال
النوعية اليت تراها الدولة اجلزائرية ضرورية لدفع عجلة النمو السياحي ومن مث النمو  فاقتتمثل اآل

 :اإلقتصادي يف العناصر التالية
 :للسياحة الجزائرية  لنوعية اإلقتصاديةاآلفـاق ا: أوال

من بني أهم اآلفاق النوعية اليت ترها الدولة اجلزائرية ضرورية إقتصاديا واليت تسعى إىل حتقيها 
حتسني نوعية وعلى  الطبيعية والثقافية واحلضارية والدينيةبإستمرار هي تلك املنصبة على خمتلف املوارد والطاقات 

بالتايل ، و مع أذواقهم ورغباهتم هلم ومتالئمةلسياح جلعلها مناسبة ختلف أنواع امة ملاخلدمات السياحية املقد
 :2، باإلضافة إىلإىل مستوى املنافسة الدولية بالسياحة اجلزائرية اإلرتقاءإمكانية 

 .تلبية احلاجات املتزايدة بإستمرار للجزائريني الراغبني يف السياحة بأنواعها -1
 .ة والتجارية واملالية لقطاع السياحةحتسني الوظائف اإلقتصادي -5
 .رفع املستوى املهين للموارد البشرية اليت يشغلها القطاع السياحي وبالتايل املسامهة يف حل أزمة البطالة -0

                                           
1
 .81.ص، المرجع نفسه -

2
  1:22 اإلطال  ، توقيت88/27/0282: تاريخ اإلطال  www.algeriantourism.com، الجزائر، موقع السياحة الجزائرية السياحة في -

    مساءا
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 .املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق اجلزائرية -2
 .احملافظة على احمليط من التلوث وحماولة حتسينه -2
 .ء القطاع السياحي مبختلف الطرق كالشراكة يف التسيريحتسني آدا -0

 :للسياحة الجزائرية  اآلفـاق النوعية اإلجتماعية والثقـافية: ثانيا
الدين، التقاليد واخلصائص ، كما نشري إىل أن حتليل اإلعتبارات اإلجتماعية والثقافية كالعادات

ة من حيث طبيعة الشعب اجلزائري وأصالته وكرم هلا عالقة وطيدة بتكوين رسالة البلد السياحي ،اإلجتماعية
اإلنطباع الذهين بفعل وقع تأثري املوقع السياحي يف نفسية السائح، وعادة ما يتشكل هذا ضيافته، وتشكل 

اإلنطباع من جمموعة املعلومات، التخيالت، التأثريات الفكرية، النفسية والعاطفية اليت ينظر هبا السياح للموقع 
لك ال بد أن تكون هذه الصورة حقيقية وصلبة، ومتثل متثيال صادقا وواقعيا، لتكون أكثر قبوال السياحي، ولذ

 .1وحيوية لدى السياح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .02. ، صمرجع سابق: عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد  -
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 :خالصة الفصل الثالث
 

إن تعدد وتنوع الظروف سامهت بشكل كبري يف إثراء القطاع السياحي، إنطالقا من املفاهيم 
لسنني يف العامل من خالل العصور القدمية والوسطى وحىت احلديثة، كما أن البسيطة األولية للسياحة على مر ا

 .اجلزائر كغريها من الدول هلا فلسفتها اخلاصة يف تعريف السياحة
فلقد تبنت نفس التعريف الذي يفرق بني الزوار، السياح، املتنزهون، الدخول، املقيمون، املسافرون 

البحرية وهو التعريف الذي تقره املنظمة العاملية للسياحة، إال أن املفهوم العابرون، واملتنزهون عن طريق اجلولة 
 .اجلديد للسياحة اجلزائرية فهو يركز على ما متتلكه من مؤهالت وطلبات وتوقعات للزبائن احملليني والدوليني

مارية، أما نشأة السياحة وتطورها التارخيي يف اجلزائر، فإن ذلك تعود بداياته إىل احلقبة اإلستع
وتطورها كان عرب عدة مراحل زمنية لكل مرحلة إفرازاهتا وتأثرياهتا على القطاع السياحي اجلزائري حيث أصبحت 
تتميز بتنوع يف مواردها السياحية، هلذا  فإنه ميكن تصنيف السياحة اجلزائرية إىل السياحة الساحلية على إمتداد 

لسياحة الصحراوية،كذلك السياحة احلموية واملتعلقة بالعالج جند يف اجلنوب ا الشريط الساحلي املتوسط، كما
 . اجلسمي والنفسي

ذات أمهية كبرية بالنسبة للجزائر، السياحة اجلزائرية إال أهنا  وتنوعتومهما إختلفت وتعددت 
 .ثقافية وكذلك من الناحية البيلية والعمرانية ،جتماعيةإقتصادية، إ

حتديد مسار السياحة تطمح إىل  افإهن ،ة وحبكم تثمينها هلذه املواردواجلزائر حبكم إمكانياهتا السياحي
هداف املادية بشكل عام، لزيادة إيرادات عملية التنمية السياحية ألقصى حد، وذلك من خالل جمموعة من األ

 .ادياألهداف النوعية اليت تراها الدولة اجلزائرية ضرورية لدفع عجلة النمو السياحي ومن مث النمو اإلقتصو 



 

 
 

 
 

 الفصل الرابع:
 
 

ق تحليل وتقييم السو
 السياحي الجزائري
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: 

 

السوق السياحي  فلقد برزخرى، ة األسلعيظهر السوق السياحي متأخرا مقارنة مع األسواق ال لقد
واخلدمات سلع الخمتلف  ح تأثريا ملحوظا على إنتاجيا عندما أصبحت السياحة ظاهرة شعبية وأصبح لطلب الس

 .السياحية
ع سلهي بيع وشراء اخلدمات وال ةحيق السيااسو ألاليت تتم على مستوى ا األساسيةوالعمليات 

جمموعة السوق السياحي تطلب وتعرض السياح، ففي ألفراد بااخلاصة واملتطلبات  اجاتاحلالسياحية اليت تليب 
واليت  اخلدماتيف السوق السياحي مقارنة ب هلا أقل مشاركة سلع، حيث أن هذه األخريةاخلدمات والمتنوعة من 

 خدماتإضافة إىل  ،دمات املطلوبة تكون خدمات املواصالت واخلدمات الفندقيةاخلمنه، و كرب اجلزء األمتثل 
وتعطي طابع مميز لكل اخلدمات السياحية املعروضة  ،مساعدة تربط العرض السياحي بالطلب السياحي أخرى

 .عامة والرتويج خاصة واليت تساعد يف عملية التسويق
إلبـراز نقــاط قوتـه وضــعفه مـن جهــة،  حي اجلزائــريالســوق السـياتـربز أمهيــة حتليـل وعلـى هـذا األســاس 

املتنوعــة املتاحــة يف اجلزائــر والــيت  اإلمكانيــات الســياحيةوفرصــه وهتديداتــه مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل معرفــة 
  :متثل العرض السياحي اجلزائري، ومدى الطلب السياحي عليها، ويتم ذلك من خالل املباحث التالية

 

   العرض السياحي الجزائري  تحليل: المبحث األول . 
 

  تحليل الطلب السياحي الجزائري: المبحث الثاني. 
   

  تقييم السوق السياحي الجزائري: المبحث الثالث. 
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 : المبحث األول
 :ريـــي الجزائـــل العرض السياحـــــتحلي

 
قومات يشمل مجيع املألنه إسم عناصر اجلذب السياحي، حتت  أحياناض السياحي عر ال يأيت

، وكذلك خدمات البنية منطقة سياحية معينةواملعطيات الطبيعية، التارخيية، احلضارية والثقافية اليت تتميز هبا 
 .السياحية األساسية

 هويهدف حتليل العرض السياحي إىل حتديد فرص التنمية السياحية احلالية واملستقبلية، على إعتبار أن
 .إنتاج سلع سياحية بديلة، خالفا للطلب السياحي يتميز بعدم املرونة إىل جانب صعوبة

 :التاليةاملقدمة من خالل املطالب لعناصر لويشمل حتليل العرض السياحي اجلزائري حتليال 
 
 
 

 في الجزائر السياحية اإلمكانيات: المطلب األول. 
 

 األساسية في الجزائر السياحية الخدمات: المطلب الثاني. 
 

 السياحية في الجزائر األقطاب: ثالثالمطلب ال. 
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 :في الجزائر السياحية  اإلمكانيات: المطلب األول
على مدار السنة صيفا  يف املستقبل تتوفر باجلزائر إمكانيات طبيعية هامة وواعدة بسياحة مثمرة
 اجلزائر جندها يف اإلمكانيات السياحيةوشتاءا، ربيعا وخريفا، وعلى إمتداد ربوعها مشاال وجنوبا شرقا وغربا، هذه 

عديدة وتنوعة فقد تكون طبيعية، أو تارخيية وحضارية، أو إمكانيات أخرى متثل خمتلف اخلدمات األساسية 
 :يف ما يلي الطبيعيةللقطاع السياحي اجلزائري، وتتمثل هذه اإلمكانيات 

 :الموقع الجغرافي: أوال
حيث ،  حوض البحر األبيض املتوسطتقع اجلزائر يف مشال إفريقيا، وحتتل موقعا جغرافيا هاما يف

كلم، حيدها  4.222كلم مربع، حبدود طويلة تقدر بـ   0.103.613ترتبع اجلزائر على مساحة كبرية مقدرة بـ 
موريطانيا ، مشاال البحر األبيض املتوسط، وجنوبا مايل والنيجر، أما شرقا تونس وليبيا، ومن الغرب املغرب

 .1والصحراء الغربية
 : ضاريسالت: ثانيا

إن تضاريس اجلزائر متباينة من ناحية اإلمتداد، ففي الشمال، وعلى إمتداد الساحل املتوسط املقدر 
كلم، متتد سهول التل اجلزائري واليت هي عبارة عن تتابع من اهلضاب حتتوي على معظم األراضي 3.466بـ 

حتيط هي حراوي ومرتفعات األوراس، و بعدها حزام جبلي يضم سلسلة جبال األطلس التلي والص الزراعية، يأيت
 تسمىبدورها على منطقة شاسعة مرتفعة تعرف باهلضاب العليا حتتوي على أراضي شبه قاحلة وحبريات ماحلة 

 .2الشطوط
 :الصحراء  :ثالثا

باإلضافة إىل الصحراء الكربى واليت ترتبع على مساحة تقارب املليوين كلم مربع، أي أهنا متثل 
من املساحة الكلية للجزائر، وهي تتمثل يف عدة هضاب صخرية وسهول حجرية % 02لوحدها أكثر من 

تتخللها منطقتني رمليتني مها العرق الغريب الكبري والعرق الشرقي الكبري، واللتان متثالن مساحات شاسعة من 
 .3اهلضاب الرملية

 :المناخ: رابعا 
اال، واملناخ شبه اجلاف يف منطقة اهلضاب تتمتع اجلزائر مبناخ البحر األبيض املتوسط املعتدل مش

العليا، واملناخ اجلاف يف جنوب البالد، وبفضل إمتداد املناطق السياحية من الساحل إىل الصحراء وإختالف 
                                           

1
 88.22 اإلطال  توقيت 88/27/0222 تاريخ اإلطال  ،www.algeriantourism.comالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

 .مساءا
2
-Ibid  

3
 .882.، صمرجع سابق، أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -
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، وهذا املناخ يعكس السنةجبميع أنواعها موزعة على خمتلف فصول مناخها فإن ذلك ساهم يف وجود سياحة 
 . 1صنف نبايت 1122بة السائدة يف اجلزائر، حيث نشري إىل أنه تتوفر باجلزائر حوايل الغطاء النبايت وخصائص الرت 

اجلزائر تتوفر على تراث مادي وعلى كما نشري إىل أنه باإلضافة إىل هذه اإلمكانيات الطبيعية فإن 
البيزنطي، واإلسالمي  مواقع إستثنائية تارخيية وأثرية منها مواقع تعود للعصر احلجري، العصر القرطاجي، الروماين،

على اجلزائر، فعلى السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمايل  املختلفة وهذا نتيجة لتعاقب احلضارات
 .2جند يف اجلنوب منطقة الطاسيلي واهلقاركما جند آثار تعود إىل عهد الرومان والعرب واملسلمني،  

، واليت متت اإلشارة إليها يف الفصل السابق لتارخييوهذه اإلمتيازات الطبيعية مع اإلرث احلضاري وا
 .على إمتداد ربوعهاغنية ومتنوعة سياحية منحت اجلزائر أصنافا 

 
 :األساسية في الجزائر  السياحية  الخدمات: نيالمطلب الثا

فإن املناطق السياحية حتتاج إىل مجلة من اخلدمات  اجلزائري، السياحيالقطاع ملكونات نظر بال
ملبيت وظروف الطعام يف ة الضرورية حىت تنشط الطلب السياحي عليها كمختلف املرافق اليت تؤمن ااألساسي

  :أنواعه ف، اخلدمات الصحية، باإلضافة إىل خدمات النقل مبختلاملواقع السياحية
 :النقـل السياحي في الجزائر: أوال

بشبكات الطرق واملطارات واملوانئ، وجتسيده يف املنجزات اخلاصة يف اجلزائر لقد مت اإلهتمام بالنقل 
فكثافة شبكات الطرق البحرية، اجلوية والربية احملققة يف اجلزائر، تشكل عامل هام لتشجيع السياحة يف خمتلف 

 :نوردها فيما يلي املناطق، و أهم هذه الشبكات
  :في الجزائر شبكة الطرقات -1

يز برتكزها يف املنطقة الشمالية كلم، تتم  323.610يصل طول شبكة الطرقات يف اجلزائر إىل 
  01.304كلم، وطرق أخرى والئية بطول   00.011وهي تضم الطرق الوطنية مبا يقدر طوله حوايل  ،للبالد

كلم، كما ال تزال هناك مشاريع جارية إلجناز شبكة طرقات    11.013كلم، أما الطرق البلدية فهي تقدر بـ 
 -لطريق العريض للهضاب العليا، طرق املواصالت الكبري مشالغرب، طريق الساحل، ا -كالطريق السريع شرق

 .3جنوب
 

                                           
1
 .882.، صالمرجع نفسه -

2
،  0221، جانفي مرجع سابق رية،تشخيص وفحص السياحة الجزائ :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .72. ص
3
 71.، صنفسهمرجع ال -
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 : في الجزائر شبكة السكك الحديدية -5
تلتف حول مليت حمطة تغطي على  ،كلم6.122يقارب يف اجلزائر ما ول السكك احلديدية ط بلغي

 ،قكلم طريق ضي3.211كلم طريق عادي، 3.611األخص مشال البـالد، وتتكون هذه الشبكات من 
 .كلم طريق مكهربة033حوايل ، باإلضافة إىل كلم طريق مزدوج121و

فرع تربط  022حمطة مفتوحة لنقل السلع واملسافرين و 022حيث متلك الشركة الوطنية للنقل 
، كما نذكر أن هناك عدة مشاريع لشبكة السكك احلديدية ذات األولوية نئالوحدات واملناطق الصناعية بأهم املوا

 -أرزيو وخط عني مليلة -برج بوعريج، خط السانية -وعلى رأسها اخلط مسيلة 0201يف آفاق  يف اإلجناز
 .1تبسة

 : في الجزائر النقل الجوي -0
حيث تضاعف عدد  ،السياح اجلزائرينيمعظم ال يزال النقل اجلوي طريقة نقل مفضلة لدى 

مطارا  11د شهدت تطورا ملحوظا بإجناز هلذا فاهلياكل القاعدية اخلاصة به ق 2سنة 30الرحالت اجلوية يف ظرف 
رحلة  11على خمتلف الرتاب الوطين وباألخص يف واليات اجلنوب، حيث تغطي اخلطوط اجلوية اجلزائرية حوايل 

مدينة يف الداخل يتم من خالهلا نقل أكثر من ثالث ماليني مسافر سنويا على شبكة  تقدر بـ  31عرب العامل و
 .كلم  34.622

شركات جوية أجنبية أخرى ختدم اجلزائر ومنها اخلطوط اجلوية الربيطانية، تونس كما أن هناك 
مطار من بني هذه املطارات ترقى للمقاييس  31للطريان، اخلطوط اجلوية املغربية، كما جتدر اإلشارة إىل أن 

 :3الدولية ومنها
 .ة، غردايةمطارات دولية من الدرجة األوىل يف اجلزائر، وهران، قسنطينة، عناب 21 -أ

مطارات دولية من الدرجة الثانية يف حاسي مسعود، عني أمناس، تلمسان، تيارت، أدرار، تبسة،  21 -ب
 .متنراست

 .مطارات وطنية يف بشار، جباية، الوادي، ورقلة، عني صاحل، جانت، بسكرة، إليزي 20 -ج
 .يف عدة مناطق من الوطنمطار جهوي  36 -د
مطارات مرتبط نشاطها بالبحث واإلستغالل يف جمال  26د منها مطار ذو إستعمال حمدو  33 -ه

 .احملروقات واملناجم

                                           
1
 مساءا 88:22اإلطال   توقيت 88/27/0222اإلطال   تاريخ www.algeriantourism.comالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

2
 .77. ،  صمرجع سابق حيص وفحص السياحة الجزائرية،تش :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

3
 .75.، صالمرجع نفسه -
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 :  في الجزائر ير البح لالنـق -2
ميناء للعديد من اخلدمات كالتجارة والصيد البحري،  31إن العمل البحري يف اجلزائر يعتمد على 

الصغرية اليت تستعمل األخرى مليناءات باإلضافة إىل العديد من ا ،إضافة إىل مينائني متخصصني يف احملروقات
، للصيد البحري والرتفيه، وهي حتتوي على حجرات لإلشارات البحرية ألمن املالحة وحمصنات الدفاع الساحلي

لإلشارة فإن التبادالت التجارية الدولية يف اجلزائر تعمل أساسا عن طريق اجملال البحري، تضمنها مؤسسات 
دروكاربونات، كما تتوفر باجلزائر ست حمطات حبرية موزعة على العديد من الواليات متخصصة يف نقل السلع واهلي

 .1العاصمة، وهران، عنابة، الغزوات، جباية وسكيكدة ومنها اجلزائر
 ،ميناء مستغال من طرف عدة مؤسسات جزائرية صناعية وجتارية عمومية وخاصة 30متتلك اجلزائر و 

 :2نذكر املؤسسات التالية جودة باجلزائرات النقل البحري املو مؤسسهم من أو 
 .املؤسسة الوطنية للبحرية  -أ

 .املؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين -ب
 .املؤسسة الوطنية للتسيري البحري  -ج

 :في الجزائر  يلسياحا  التنظيم: ثانيا
صة امومية واخلالع ميثل اإلطار التنظيمي جمموعة قواعد إعالم وتشاور مشرتكة تطبق على العمليات

يذكر باملبادئ القاعدية املتمثلة يف طبيعة املتعاملني، منط العمليات ومبادئ  ،وكذا إعداد دليل للممارسات اجليدة
 . 3العمل وكذا نظام املتابعة

، واإلطار والصناعات التقليدية لوزارة السياحة الوقت الراهنيف  خيضع القطاع السياحي اجلزائريو 
 هحماور ومن أهم م هذا القطاع وخمتلف التشريعات السياحية كلها موجودة يف اجلريدة الرمسية، القانوين الذي ينظ

حملافظة التامة اجلزائرية، وا خلصوصية السياحية ملناطق التوسع السياحيأنه يسعى للمحافظة على ا نذكرلكربى ا
رة للسياحة ماملست والرتقيةالسياحية  تطوير آليات التنميةاليت تتمتع هبا اجلزائر، مع  على املؤهالت السياحية

 .4اجلزائرية
 
 

                                           
1
 .72.، صالمرجع نفسه -

2
 .77. ،  صمرجع سابق تشحيص وفحص السياحة الجزائرية، :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

3
 السياحيةالحركيات الخمسة وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .55. صذات األولوية، مرجع سابق، 
4
 .                        مساءا  1:22اإلطال   توقيت ،88/27/0282 اإلطال  تاريخ، www.mta.gov.dzالجزائر، وزارة السياحة الجزائرية،  السياحة في -

http://www.mta.gov.dzالسياحة
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 : 1ويتكون القطاع السياحي اجلزائري من العديد من املؤسسات السياحية نذكر من أمهها
 . الديوان الوطين للسياحة -1
 .الديوان الوطين اجلزائري للسياحة -5
 .الديوان الوطين اجلزائري -0
 .املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية -2
 .السياحيةاملؤسسات  -2
 . وكاالت السفر -0

الوكاالت السياحية تعترب من أهم املنشآت القاعدية اليت تقوم بعمليات تنظيمية ونشري إىل أن 
وإستقطابية للسياح، حيث أن الوكيل السياحي يعترب خبريا يف ختطيط وتنظيم وبيع الرحالت السياحية من حجز 

غرف يف الفنادق ومشاهدة املعامل السياحية يف البالد، حيث تذاكر السفر يف الطائرات والبواخر والقطارات وال
أصبح لوكالء السياحة دورا هاما يف التنمية نظرا ملا يقدمونه من تسهيالت للمجموعات السياحية وقيامهم 

سواق جديدة عن طريق اإلعالنات واإلنضمام إىل اجلمعيات والنوادي املختلفة أبعمليات التسويق وإكتشاف 
 .2بات والنشرات السياحية اليت تساعد على خلق الطلب على خدماهتموطبع الكتي

وكالة سياحية يف سنة  410حيث يقدر عددها اإلمجايل على مستوى الرتاب اجلزائري إىل حوايل 
حيث نالحظ تزايد عدد الوكاالت السياحية يف اجلزائر سنويا، ولكن  ،(30)امللحق رقم ،كما يوضحه 0226

 .مبعدالت متناقصة
كما أن توزيعها غري منتظم عرب كافة ا يعين عدم اإلهتمام هبذه النوع من اهلياكل القاعدية السياحية اهلامة،  مم

 ،3وكالة 161والية بطريقة متفاوتة، حتتل العاصمة الصدارة بـ  60الرتاب الوطين، حيث توزع يف اجلزائر حسب 
 .%04.11أي بنسبة 

 :4الصناعات التقليدية فهو كالتايلأما اهليكل التنظيمي لوزارة السياحة و 
 
 
 
 

                                           
1
 .881.، صمرجع سابق، أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر: خالد كواش -

2
 .087. ، ص0228، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، إقتصاديات الفنادق: أحمد فوزي ملوخية -

3
 88:22اإلطال   توقيت ،88/27/0282 اإلطال  تاريخ ،www.algeriantourism.com، موقع السياحة الجزائرية،السياحة في الجزائر -

 مساءا           
4
  مساءا             28:22اإلطال   توقيت، 82/21/0287اإلطال   تاريخ، www.mta.gov.dz، السياحة الجزائريةتقديم الوزارة، وزارة  -
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 الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والصناعات التقليدية(: 19)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
، توقيت 00/20/0236تاريخ اإلطالع ، www.mta.gov.dzتشريعات وقوانني، تشريعات وقوانني السياحة، املوقع اإللكرتوين  :المصدر

 .مساءا 34.22اإلطالع 

 
 :اإلتصاالت في الجزائر: ثالثا

إن شبكة اإلتصاالت يف اجلزائر السلكية منها والالسلكية متتاز بتقدمي خدمات حملية ودولية متميزة، 
 .حيث ترتبط اجلزائر بعدة كوابل حتت البحر وخبطوط مع كل من فرنسا وإيطاليا، املغرب وتونس

ر الصناعية تدعمت خبدمات املعلومات اقمإلتصاالت باألكما يوجد باجلزائر عدة حمطات أرضية ل
أما فيما خيص الشبكة اهلاتفية يف اجلزائر فهي تغطي أغلب الرتاب الوطين ، والربط التكنولوجي بشبكة األنرتنت
 .1حيث أهنا يف منو وحتديث مستمرين

 :الجزائر  ة فيالسياحي  المشاريع: رابعا
فإنه وهبدف حتسني األرباح منها تسعى  ،نسبيا يءبطحبكم أن السياحة ذات عائد إستثماري 

وضع خمطط متويلي للمشاريع السياحية يتمثل دوره يف محاية ومرافقة املؤسسة السياحية الصغرية إىل الدولة اجلزائرية 
جذب ومحاية كبار املستثمرين باإلضافة إىل حماولة ، ةاملشاريع السياحي توقف واملتوسطة والسهر على جتنب

نيني واألجانب، وكذا تشجيع اإلستثمار يف القطاع السياحي باللجوء إىل احلوافز الضريبية واملالية، إضافة إىل الوط
 .2تسهيل وتكييف التمويل البنكي مع طبيعة النشاطات السياحية

                                           
1
 .881.، صمرجع سابق، السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية حالة الجزائر أهمية: خالد كواش -

2
 السياحيةالحركيات الخمسة وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .51. صذات األولوية، مرجع سابق، 

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية

ديرية  م
اإلدارة العامة 

 والوسائل 
 

مديرية التنظيم 
والشؤون 
القانونية 
 والوثائق

مديرية 
اإلتصال 
 والتعاون

 

مديرية 
التكوين 

وتثمني املوارد 
 البشرية

مديرية الدراسات 
والتخطيط 

 واإلحصائيات

 العامة املديرية
للصناعات 

 التقليدية

 املديرية
 العامة

 للسياحة

 األمانة العامة
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 املشاريع السياحية ختيار مصادر متويلإاإلعتبارات عند مجلة من  مراعاة وجوب كما نشري إىل
توافق مصادر األموال  ،جم األموال اليت حيتاجه الفندق والفرتة الزمنية اليت سيتم توظيف األموال خالهلاحك  احملتملة

تكلفة التمويل مقارنة مع معدل التكلفة السائدة ومع عائد اإلستثمار ، ألوجه إستخدامات توظيف هذه األموال
 .1قيقها من تشغيل املوجودات املمولةآجال التسديد وتزامنه مع التدفقات النقدية املتوقع حتو  املتوقع

حتدد الدولة مصادر متويل مشاريع البىن التحتية وإستغالهلا، كما حتاول يف هذا اإلطار حتديد و 
سياسات اإلستثمار والفرص اإلستثمارية املتاحة، وتعمل على جذب اإلستثمار احمللي والدويل لقطاع السياحة من 

2 مرحلة اإلجناز أو مرحلة اإلستغاللخالل عدة إمتيازات متنحها سواء يف
وتقدم هذه اإلمتيازات على عدة ، 

 :3أمههاأشكال 
 .اإلعفاء من رسوم نقل امللكية للعقارات اليت تدخل يف إطار اإلستثمار -1
 .التكفل اجلزئي أو الكلي للدولة مبصاريف إجناز أشغال املنشآت القاعدية الضرورية إلجناز اإلستثمار -5
 .على القيمة املضافة املطبقة على العتاد واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار اإلعفاء من الرسم -0
 .تطبيق النسب املخفضة للحقوق اجلمركية للعتاد املستورد والذي يدخل مباشرة يف إجناز اإلستثمار -2
 .منح إمتيازات إضافية من أجل حتسني أو تسهيل اإلستثمار كتأجيل العجز املايل املسجل -2

 : 0223اإلجناز يف اجلزائر يف هناية سنة  قيد اجلدول التايل يلخص املشاريع السياحيةو 
 

 في الجزائرالمشاريع اإلستثمارية السياحية : (9)رقم  الجدول

Source : Ministere de l’aménagement  du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques : état des 

projets d’investissement touristique afin de 2009,p.17. 

 
يقدر  0223املشاريع اإلستثمارية يف اجملال السياحي يف هناية  نالحظ من اجلدول السابق أن عدد

، حيث متثل طاقتها اإلستيعابية 0م1.703.721,82مشروع على مساحة إمجالية تقدر بـ  103عددها بـ 
 ة تصل إىلتكلفبعامل و  31.606سرير، كما يتوقع أن تتطلب هذه املشاريع حوايل  931 34اإلمجالية بـ 

                                           
1
 .22.، ص0228، الوراق للنشر والتوزيع،عمان، األردن، أساسيات التمويل واإلستثمار في صناعة السياحة: ار الحميريموفق عدنان عبد الجب -

2
 .المتعلق بتنمية اإلستثمار 0228أوت  02المـؤرخ في  22-28رقـم  ألمـرا -

3
 .       مساءا 1:22اإلطال   ،توقيت88/27/0282 اإلطال  تاريخ، www.mta.gov.dzجزائرية، احة الفي الجزائر، موقع وزارة السي السياحة -

 التكلفة المتوقعة
 مليون دج

المساحة اإلجمالية 
 5م

العمالة 
 المتوقعة

الطاقة اإلستيعابية اإلجمالية 
 بيانال عدد المشاريع (باألسرة)

 العدد 321 931 34 424 13 721,82 703 1 435,78 123

http://www.mta.gov.dzالسياحة
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 06مشروع جديد متاما، و 012جند  السابقة الذكر من بني املشاريعو  ،مليون دج 301.611.10حوايل  
 .1مشروع خاص بإعادة التهيلة 16مشروع منها هي مشاريع توسع، بينما 

وحتتل الفنادق ذات التصنيف العايل من مخسة وأربعة جنوم املرتبة األخرية من حيث املشاريع 
، كما ميكن إعتبار الفنادق ذات النجمة %1.30و %0.63حيث متثل  ،اإلستثمارية نظرا لتكاليفها املرتفعة

 %32.32الواحدة والنجمتني من األنواع اليت جتذب املشاريع اإلستثمارية حيث تسجل النسب التالية 
أن هناك عدد كبري من الفنادق غري  تايليتضح من الشكل ال، على الرتتيب وهي أفضل من سابقتها %33.06و

من العدد اإلمجايل ملؤسسات اإليواء الفندقية، كما نسجل نسبة مقاربة  %01.11ثل ما يقدر بـ حمددة وهي مت
 :ليكما ي،  من حيث عدد الفنادق غري املصنفة %06.30لسابقتها واليت تقدر بـ 

 الفنادق في الجزائر طبيعة المشاريع اإلستثمارية حسب(: 11)الشكل رقم 

 
Source : Ministere de l’aménagement  du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques: état des 

projets d’investissement touristique afin de 2009, p.17. 

                                           
1
 - Ministere de l’aménagement  du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques : état des projets 

d’investissement touristique afin de 2009,p.17. 
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 :المؤسسات الفندقية في الجزائر: خامسا
، 1أجر معني تعترب الفنادق كمكان يقدم فيه الطعام واملأوى وخدمات أخرى للنزيل ملدة معينة مقابل

عالجية، رياضية وغريها، وهي تلعب دورا هاما يف الطلب  ،وقد تكون هذه الفنادق على عدة أنواع مومسية
  .متمايزة السياحي وذلك بناء على عدة معايري

الفنادق من صنف ثالث جنوم هي احلائزة على اإلهتمام األكرب فيما خيص الفنادق املصنفة من  إن
ولعل ذلك يرجع أساسا إىل إرتفاع الطلب على هذا النوع من الفنادق يف اجلزائر  ،اريةحيث املشاريع اإلستثم

 .(6أنظر امللحق رقم ) بسبب معقولية أسعاره مقارنة باخلدمات املقدمة
 :  هاحسب تصنيف في الجزائر المؤسسات الفندقية-1

ديثة، حيث توجد حاليا تعترب الفنادق يف الوقت الراهن إحدى املستلزمات الضرورية للحضارة احل
بعض املعايري لقياس مدى تقدم بلد ما منها عدد الفنادق العاملية واملتنوعة اليت توجد فيه وخاصة من وجهة نظر 
السائح الذي ال خيتار فندقا سواء للمرة األوىل أو قرار العودة إليه إال إذا كان موقعه مالئما، نظيفا، سعره معقوال، 

 .2كالرتفيه والتسلية وخدمات أخرىخدماته جيدة، ومتنوعة  
تزايد إنتقال األفراد من زمان إىل بسبب فالفنادق تقوم بإشباع حاجات ورغبات السياح وهي تنتشر 

إنتشار وإتساع وسائل النقل مبختلف أنواعه، و  زمان ومن مكان إىل مكان وذلك بفضل تطور وازدياد وسائل النقل
 .3على طوهلاوالطرق السريعة، حيث تتواجد الفنادق 

 : 4وتربز أمهيتها خاصة يف ظل
 .تعقيد احلياة املعاصرة مما يعين ضرورة احلصول إىل إجازات بعيدة عن أماكن اإلقامة -أ 
 .إزدياد الوعي الثقايف واإلجتماعي لدى الناس وإزدياد الرغبة يف زيارة املدن والبلدان األخرى -ب 
 .إنتقال البضائع واملواد من مكان إىل آخر زيادة حركة التجارة والصناعة والزراعة مما أدى إىل -ج 

كما نشري إىل أن النشاط الفندقي يهتم بثالث أبعاد رئيسية تتمثل يف جمموعة العمالء الذين سيتم 
إشباع حاجاهتهم، جمموعة احلاجات والرغبات املطلوب إشباعها، جمموعة التقنيات اليت سوف تستخدم يف إشباع 

 . 5تلك احلاجات والرغبات
حيث  وفر باجلزائر العديد من املؤسسات الفندقية املصنفة حسب عدد النجوم املتحصل عليها،وتت

 .من خالل هذه املعطيات نالحظ أن اجملموع الكلي للفنادق واملؤسسات السياحية يف تزايد مستمر
                                           

1
 .02.، ص0222مصر، ، مجموعة النيل العربية، القاهرة، اإلشراف الداخلي في صناعة الفنادق: سامي عبدالقادر سعيد -

2
 .82.، صمرجع سابق: صناعة الفنادق: 3إدارة فندقية : اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج  -

3
 .82.، صهسنفمرجع ال -

4
 .822.، ص0227/0225 مصر، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،ناعة الضيافةإدارة الجودة في ص: حسن إسماعيل الطافش -

5
 .77.دون ذكر سنة النشر، صمصر، ، مؤسسة حورس الدولية، للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، إدارة الفنادق: محمد الصيرفي -
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حيث نالحظ خاصة سيطرة الصنف الثالث منها وهي ذات ثالث جنوم وذلك مقارنة باألصناف  
كما نشري إىل أنه عند القيام بعملية ،  والذي يتميز مبستوى مقبول من اخلدمات وأسعارها، كل سنةاألخرى  

تصنيف الفنادق جيب أن يراعى موقع الفندق ومساحته وعدد ونوع وشكل الغرف واألماكن املعدة لإلستخدام 
مدى مالءمة التجهيز واألثاث  العام، األماكن الرتفيهية، اخلدمات، قاعات احلفالت، واإلجتماعات، إضافة إىل

اجملاري، اإلضاءة، شبكات املياه، اهلاتف، باإلضافة  ،وجودهتا ونوعيتها، وكذا التجهيزات التقنية كالتدفلة املركزية
إىل مستوى اخلدمات املقدمة بالفنادق كخدمات الغرف، الكافيترييا، املطاعم ومستوى اخلربة ومؤهالت العاملني 

 :اجلدول التايل نوضحه يف، وهذا ما 1بالفندق
 5910-1002 للفترة تقسيم مؤسسات اإليواء السياحي الفندقية حسب تصنيفها: (0) الجدول رقم

 عدد الفنادق: الوحدة

 أخرىفنادق  المجموع
 فنادق ذات

 جمةن 1
 فنادق ذات

 مةنج 5
فنادق ذات   

 نجوم 3
 فنادق ذات

 نجوم 2
 فنادق ذات

 نجوم 5
 السنوات

653 370 70 83 91 31 8 1995 
659 371 70 85 91 33 9 1996 
740 450 70 87 91 33 9 1997 
781 477 70 87 104 34 9 1998 
800 486 72 90 107 34 11 1999 
827 507 72 93 110 34 11 2000 
927 724 43 62 67 20 11 2001 
935 729 47 58 69 20 12 2002 
002 / / / / / / 2003 

1 034 / / / / / / 2004 
1105 867 57 69 76 23 13 2005 
1134 670 97 155 145 54 13 2006 
1140 674 97 157 145 54 13 2007 
1147 680 99 160 142 53 13 2008 
1151 680 101 148 152 57 13 2009 
1121 / / / / / / 2010 
1121 / / / / / / 2011 
1155 360 334 64 10 1 0 2012 
1176 300 363 64 10 1 0 2013 

 82.22، توقيت اإلطالع 81/28/0282تاريخ اإلطالع ، www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين  :المصدر
  . صباحا

                                           

 8جـ 2205  (]= معامل الراحة   : قدمة للسائح وفقا للمعادلة التاليةيستخدم لقياس مستوى أو نوعية الخدمة الم( Comfort index)معامل الراحة  

 .فنادق ذات نجمة واحدةال هي عدد غرف 8حيث أن جـ، x 822 [ مجمو  الطاقة اإلستيعابية للمنطقة / )7جـ+ 2جـ 2215+ 0جـ 2252+ 
1
المملكة العربية  ،المهنيمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب ال: تصنيف الفنادق :3إدارة فندقية : اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

  .70،72. ص السعودية، بدون ذكر سنة النشر، ص،
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 :هاحسب طاقة إستيعاب في الجزائر المؤسسات الفندقية -5
ة لكن مبعدالت متناقصة، وهذا ما يعين أن هناك الحظنا أن عدد الفنادق يف تزايد مستمر كل سن

أن عدد الفنادق جبميع أصنافها يف إرتفاع مستمر، بالرغم من  ، إذ(31أنظر امللحق رقم ) تزايد يف عدد األسرة 
يتضح أنه بدأ يأخذ منحى  0223أن هذا اإلرتفاع يبدو متذبذبا خالل السنوات األوىل، إال أنه إبتداء من سنة 

 .ربواحد ومتقا
عدد األسرة املتاحة يف املنشآت اخلاصة بالنوم تسمح لنا مبعرفة الطلب الفعال، لذلك  حيث أن

 0226سرير سنة  00.216مث وصل إىل حوايل  3331ألف سرير سنة  40نالحظ أن عدد األسرة يقدر بـ 
 400.106ى األسرة بـ وهي متزايدة سنويا ومبعدالت إستعمال متزايدة، وبالتايل ميكن تقدير الطلب الفعال عل

 .سرير
كما نالحظ متركز سعة اإلستقبال يف املؤسسات الفندقية غري املصنفة سنويا، ألهنا كثريا ما 
تستقطب عدد كبري من الزائرين، ألهنا ذات تكلفة مقبولة مع مستوى خدمات مقبول نسبيا، إذ يقدر ما مبعدل 

جنوم تعد األكثر عددا  1ؤسسات الفندقية املصنفة بـ من اجملموع الكلي، إىل جانب ذلك نالحظ أن امل 64.1%
 .%0.14، تليها الفنادق ذات النجمتني بنسبة %00.14إذ تبلغ نسبتها 

جنوم موجهة لطبقة معينة من السياح مبستوى خدمات  1ذات  الفندقية كما نالحظ أن املؤسسات
جنوم بنسبة  6، تليها الفنادق ذات %4,10مرتفع لذلك تنخفض فيها سعة اإلستقبال مقارنة بسابقتها بنسبة 

فهي ال تستقطب الكثري من السياح إذ أن الواحدة نجمة الذات  الفندقية املؤسساتأن ، يف حني 1.40%
 . %6.21نسبتها ال تتعدى 

هلذا جيب أن تكون هناك إدارة فندقية ناجحة هتدف إىل زيادة نسبة إشغال الغرف وزيادة املبيعات، 
ى من جودة املنتج واخلدمات املرافقة وحتقيق أعلى مستوى من رضا الزبائن وذلك لضمان حتقيق أعلى مستو 

وجب على الفندق إرساؤه وفق نظام يتدق فهي برنامج متكامل ايف الفن*أما اجلودة، 1عودهتم مرة أخرى للفندق
 .2عمل متكامل

 :الشكل التايل ما ميكن تلخيصه يف اوهذ
  
 

                                           
1
 .822.ص ،المرجع نفسه -
*
 .درجة 02جودة المرافق المختلفة، حيث أن أعلى تنقيط للجودة هي  xجودة المطعم  xجودة الغرفة  xجودة اإلستقبال = جودة الفندق   

2
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية : قسم المكاتب األمامية: إدارة فندقية: ارة العامة لتصميم وتطوير المناهجاإلد -

 02.ذكر سنة النشر، ص ن، بدوالسعودية
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 :2013-1771للسنوات ها حسب تصنيف دقافنالسياحي لليواء اإل تقسيم طاقة: (12)الشكل رقم 

 

، 81/28/0282تاريخ اإلطالع ، www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين : المصدر
 .صباحا 82.22توقيت اإلطالع 

 
 

 :هاحسب موقع في الجزائر المؤسسات الفندقية -0
نسبة معتربة من هذه الفنادق، نظرا لتعلقها بطول السنة مث تليها املناطق  **لفنادق احلضريةحتتل ا

الساحلية، الصحراوية، مناطق احلمامات واملناخية نظرا لطبيعة السياحة املزدهرة يف اجلزائر واألذواق املختلفة، أما 
أنظر امللحق رقم ة حسب نوع السياحة، تصنيفات الفنادق السياحية فهي متزايدة سنويا بطاقتها اإلستيعابي

(36). 
نلمس تفاوت هذه الطاقة اإلستيعابية للفنادق وتزايدها عرب خمتلف السنوات وخمتلف األنواع  كما

 .السياحية السائدة يف اجلزائر احلضرية منها، الساحلية، الصحراوية و احلموية، وكذلك املناخية

                                           
**
 .المدينة مستوىالفنادق الحضرية هي تلك الفنادق التي توجد على  

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 *5فنادق ذات 

 *4فنادق ذات 

 *3فنادق ذات 

 *2فنادق ذات 

 *1فنادق ذات 

 فنادق أخرى



تحليل وتقييم السوق السياحي الجزائري: الفصل الرابع   

 

165 
 

 معامل الوظيفة السياحية بواسطةلنشاطات السياحية ميكن قياس التباين الكلي يف السياحة واو 

الوظيفة  اجلزائر يقدر معامل 0226الذي يستخدم لقياس النشاط السياحي وكثافته يف منطقة ما، فمثال سنة 
وبالتايل فإن اجلزائر ورغم اإلرتفاع املتزايد للطاقة اإلستيعابية على مر السنوات لكن ذلك  %2,04السياحية بـ 

 .وبالتايل ال ميكن إعتبارها بأهنا منطقة ذات نشاط سياحي كبري غري كاف،
 :الشكل التايلوضيح ذلك من خالل وميكن ت 
 

 5910-1002للسنوات   تقسيم طاقة اإليواء السياحي للفنادق حسب نوع السياحة(: 10)الشكل رقم 

، 81/28/0282تاريخ اإلطالع ، www.ons.dzوقع اإللكرتوين الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، امل تقسيم: رالمصد
 .صباحا 82.22توقيت اإلطالع 

 

 :طابعهاحسب  في الجزائر المؤسسات الفندقية -2
 %16.12، مث تأيت نسبة %42.13الفنادق يف اجلزائر تابعة للقطاع اخلاص بنسبة  يةأغلب إن

أنظر ) من الفنادق فهي تابعة للجماعات احمللية %6.33درة بـ منها تابعة للقطاع العام، أما النسبة  املتبقية  واملق
 (.31امللحق رقم 

                                           

، وكلما كانت قيمة هذا 822×  ( إجمالي عدد سكان المنطقة/  عدد األسرة المتاحة)  =( Function tourist index)معامل الوظيفة السياحية  

 .المعامل كيبرة، دل ذلك على أن المنطقة ذات نشاط سياحي كبير والعكس صحيح
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تعترب الفنادق ركنا أساسيا من أركان السياحة ملا تقدمه من خدمات، إذ أهنا تعترب من ضمن و 
ري صناعة اخلدمات، فهي تعتمد على العنصر البشري بالدرجة األوىل، إذ أن جناح الفندق يف حتقيق األرباح وتوف

 .1توقف على الطاقات البشرية والفنية واإلدارية هلذه الفنادقياخلدمات 
 : ذلك وضحاملوايل ي شكلوال
 

 القطاع القانونيتقسيم طاقة اإليواء السياحي للفنادق حسب (: 12)رقم  شكلال
 5910-1002للسنوات   

 
، 31/23/0231تاريخ اإلطالع ، www.ons.dz، املوقع اإللكرتوين الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء تقسيم: لمصدرااا

 .صباحا 32.22توقيت اإلطالع 

                                           
1
العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المملكة العربية المؤسسة : طبيعة العمل الفندقي: إدارة فندقية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -

 .801.ذكر سنة النشر، ص ن، بدوالسعودية
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 :األقطاب السياحية في الجزائر: المطلب الرابع
ميثل القطب السياحي رقعة جغرافية مزودة بتجهيزات اإلقامة، التسلية، األنشطة السياحية، وهو 

اليت الثقافية إضافة إىل اجلوانب اإلحتياجات األولية، من حيث  انللسك اإلجتماعي اجلانبمتعدد األبعاد يدمج 
، كما ميكن لرقعته اجلغرافية السياحي لسوقل املختلفة تطلباتواليت تتضمن املالتجارية ، وكذا اجلوانب اإلقليممتيز 

السياحة  ،يركز على موضوع رئيسي كالسياحة الصحراوية ألنهأن تدمج منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي 
 . 1من أجل التماسك يف متوقعهمن األنواع األخرى العالجية، أو غريمها 

وحسب املفاهيم اجلديدة للسياحة اجلزائرية فقد أصبحت تسمى أقطاب اإلمتياز نظرا لكوهنا تقدم 
ولكوهنا إطار لربط وتعاون  ،القدرات السياحية النوعية بشكل يساعد على تشييد إقامات سهلة الوصول

 .كفاءات، املعارف، احلرف، اإلمكانيات املادية واملاليةال
 هذه كما أهنا تشجع اإلبتكار وخلق القيم وهبدف اإلزدهار من خالل األنشطة احمللية، وهبذا تكون

فمختلف األنشطة  األقطاب مؤهلة لتكون أقطاب سياحية لإلمتياز وواجهات للنهضة السياحية يف اجلزائر
 .2ن أن متارس طيلة السنة على خمتلف مناطق الوطن واليت تشكل أقطاب سياحيةالسياحية املتنوعة، ميك

فمنها هكتار،  61.211منطقة توسع سياحي، على مساحة إمجالية تقدر بـ  310وهي تتضمن 
منطقة  31، هكتار 34.852,86والية ساحلية مبساحة مقدرة بـ  36منطقة توسع سياحي موزعة على  362

تقع  منطقة توسع سياحي 02، وهكتار 61.602,والية داخلية مبساحة  31مستوى تقع على  توسع سياحي
 .3هكتار 9.501,09واليات جنوبية مبساحة  20على مستوى 

 :4قد حددت دراسة املخطط الوطين للنشاط البيلي سبعة أقطاب سياحية تتمثل يفو 
 :شرق -القطب السياحي لإلمتياز شمال: أوال

عنابة، الطارف، سكيكدة، قاملة، سوق  ها هذا القطب جند كل منيشملمن أهم املناطق اليت 
 .وحيتوي على اآلثار الرومانية، واحلضرية الطبيعية للطارف وغريها، أهراس، تبسة

اح املسيحيني واليت تقام فيها طقوس دينية بشهر أفريل يف عيد يإىل جانب أمهية عنابة بالنسبة للس
 .بوالية عنابة ح القديس أوغستنيالفصح خاصة يف املعلم التارخيي ضري

                                           
1
الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .21.، صمرجع سابق، ذات األولوية
2
 .المتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي 8811نوفمبر  25من  020 -11المرسوم رقم   -

3
 88:22 اإلطال  توقيت ،88/27/0222 اإلطال   تاريخ، www.algeriantourism.com السياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية -

 صباحا
4
 السياحيةالحركيات الخمسة وبرامج األعمال : المخطط اإلستراتيجي :التوجيهي للتهيئة السياحيةالمخطط : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .77.صذات األولوية، مرجع سابق، 
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 : وسط -السياحي لإلمتياز شمال    القطب: ثانيا
وهو القطب الذي يضم اجلزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، الشلف، عني الدفلى، املدية، 

 .البويرة، تيزي وزو، جباية
مبا فيها من آثار رومانية ويتمحور هذا القطب حول املناطق األثرية العريقة ملدينة شرشال وتيبازة 

باإلضافة إىل حي القصبة التارخيية باجلزائر العاصمة، الشواطئ املمتدة من شرق العاصمة إىل غرهبا، إضافة ، قدمية
 . اإىل خمتلف املعامل األثرية املوجودة بقرى ومناطق القبائل الكربى اليت ميارس فيها التزجل على اجلليد شتاء

 :غرب -لإلمتياز شمال  القطب السياحي  : ثالثا
ن، معسكر، سيدي اميتد إىل الغرب اجلزائري ويشمل كل من مستغامن، وهران، عني متوشنت، تلمس

ويضم هذا القطب مناطق أثرية وتارخيية تعود إىل العهد اإلسباين، باإلضافة إىل تراث ومساجد ، بلعباس وغليزان
 .قوزتلمسان ووهران، والويل سيدي حممد اهلواري، والقديس 

 :شرق -القطب السياحي لإلمتياز جنوب  : رابعا
فباإلضافة إىل  وغريها، يتواجد بالصحراء ليشمل الواحات الواقعة بغرداية، بسكرة، واد سوف، املنيعة

 الصحراء وما توفره من هدوء مطلق، فإن هذا القطب يتميز بالعمران اخلالب والقصور الشاخمة وهندستها املعمارية
 . يف غرداية خاصة املتميزة بالقبب

 :غرب -القطب السياحي لإلمتياز جنوب  : خامسا
، أدرار، تيميمون، وبشار عدة مناطق جزائرية منها غرب –القطب السياحي لإلمتياز جنوب يشمل 

 .ة تيميموندينمبوخاصة يتميز بطرق القصور إىل جانب واحات النخيل  حيث
 : الجنوب الكبير  القطب السياحي لإلمتياز: سادسا

طاسيلي، إليزي، جانت وهو حيتوي على رسوم ونقوش صخرية وجداريات من منطقة اليتضمن كل 
 .ويضم أدرار ومتنراست ،منحوتة على اجلبال يف الصحراء

فباإلضافة إىل هذه املواقع فإن هنالك العديد من املناطق اجلغرافية األخرى اليت هلا خصائص سياحية 
 .تكون أقطاب سياحية بإمتياز هامة تؤهلها ألن

وتوضيح مجيع  ومن خالل ما تقدم من حتليل للعرض السياحي اجلزائري يتبني لنا أنه ميكن تلخيص
 : يف الشكل التايل مقومات العرض السياحي اجلزائري
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 :يالجزائر العرض السياحي (: 12)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .بناء على معطيات سابقة الباحثة من إعداد :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اإلمكانيات الطبيعية
 .املوقع اجلغرايف

 .املناخ
 .التضاريس

 .املياه املعدنية
 

 :الخدمات األساسية
وخدماهتا، النقل  الفنادق

بأنواعه، تسهيالت 
 .السفر

 

 :اإلمكانيات الحضارية
املواقع األثرية التارخيية 

تاحف، املراكز امل ،القدمية
 التجارية الكربى، املزارات

 .السكان،الدينية
 

      السياحة املناخية -السياحة اجلبلية  -السياحة احلضرية السياحة الصحراوية -السياحة الساحلية 
  -السياحة الدينية وغريها –السياحة الثقافية واإلجتماعية  –السياحة احلموية  -

 

 األقطاب السياحية
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 : المبحث الثاني
 :ريـــي الجزائــــل الطلب السياحـــتحلي

 

يقصد بالطلب السياحي مدى مشاركة السكان احملليني واألفراد واجلماعات من الدول األخرى يف 
اد السياح املواطنني منهم النشاطات السياحية املختلفة لبلد ما، وبطريقة أخرى هو اجملموع اإلمجايل ألعد

  .واألجانب الوافدين إىل منطقة سياحية معينة
وذلك من خالل  ،اإليرادات املتوقعةو معرفة حجم املبيعات و كما أن الطلب السياحي يعين دراسة 

 .ساليب الرياضيةية، األخيالتنبؤ بالطلب من خالل عدة طرق كاملسوحات امليدانية، حبوث السوق، البيانات التار 
ويتأثر الطلب السياحي سواء على الصعيد احمللي أو العاملي باملناخ السياحي العام كاإلستقرار 

هناك مواصفات دميوغرافية  ، كما أنواألمن، مستويات الرفاهية اإلقتصادية، إجتاهات السكان احملليني واألجانب
 .إلجتماعيةا تهحاله وكذا جنسالسائح و  سن تلعب دورا هاما يف الطلب السياحي ومنها

 :وسنتطرق يف هذا املبحث إىل املطالب التالية
 
 

 تحليل حركة المواطنين المقيمين في الجزائر  : المطلب األول 
 .عبر الحدود الجزائرية                             

 

 تحليل حركة  السياح األجانب عبر الحدود الجزائرية: المطلب الثاني. 
 

 السياح العرب عبر الحدود الجزائريةتحليل حركة  : الثثالمطلب ال. 
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 تحليل حركة المواطنين المقيمين في الجزائر   :المطلب األول
 :عبر الحدود الجزائرية

وثالثني مليون نسمة حسب آخر التقديرات، يتمركز أغلبهم يف مشال  ستةيبلغ عدد سكان اجلزائر 
، ويبلغ %1,6يف اليت كانت من أعلى النسب عامليا بـ البالد على طول السواحل، حيث أن نسبة النمو الدميوغرا

حيث هناك خروج ، للفرد/دوالر 0122سنة بالنسبة للفرد اجلزائري، مبتوسط الدخل  11,6معدل طول احلياة 
قرابة مليون ونصف مليون سائح جزائري كل سنة وهم بذلك يشكلون طلب داخلي معترب يف السوق الداخلية 

 . 1للسياحة
 :2013-1665 للسنواتحسب المواسم السياحية  في الجزائر   المواطنين المقيمين     حركة: أوال

إن املتتبع حلركة املواطنني املقيمني يف اجلزائر، فإنه يالحظ أن عدد املواطنني اجلزائريني املسافرين إىل 
، لكن املعدالت اخلارج متزايد سنويا، مما يدل على إزدهار السياحة اخلارجية على حساب السياحة الداخلية

املتناقصة سنويا توحي بإنتعاش السياحة الداخلية نوعا ما، وهذا ما يفسر مالحظة أن جمموع السياح اخلارجني من 
 .احلدود أكرب من جمموع السياح الداخلني إليها

ن حركة املواطنني املقيمني يف اجلزائر عرب احلدود اجلزائرية للسنوات ة عجلاملسمن خالل املعطيات ف
يف اجلزائر واملتجهني حنو حركة متزايدة سنويا، حيث إرتفع عدد السياح املقيمني نالحظ أهنا  3331-0231

سائح أي مبعدل منو يقدر  06.202حوايل  0222إىل سنة  3331من سنة  خارج اجلزائروجهات خمتلفة 
1.13% . 

 %16.41بـ  زيادة تقدربأي  ،سائح 113.203حبوايل  0232إىل سنة  0222من سنة  بينما
 .، وهي زيادة معتربة توضح رغبة املواطنني املقيمني يف اجلزائر يف السفر والتنقل حنو اخلارج خالل السنوات املتوالية

ما  0231وقد وصل إمجايل عدد السياح املقيمني يف اجلزائر اخلارجني عرب احلدود اجلزائرية سنة 
والذي كان  3331مقارنة بعدد السياح سنة  %11.03سائح وهو ميثل زيادة تقدر بـ 3.332.110يعادل 

 .سائح 3.232.640عددهم أنذاك يقدر بـ 
 :ذلكواجلدول التايل يوضح 

 
 
 

                                           
1
                                  .   مساءا 1:22اإلطال   ، توقيت88/27/0282 اإلطال  تاريخ،  www.mta.gov.dzفي الجزائر،  ةلسياحة، اوزارة السياح -
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 5910-1002للسنوات حسب الموسم السياحي حركة المواطنين المقيمين في الجزائر :(0)رقم  الجدول
 عدد السياح: الوحدة                                                                               

 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول السنوات
1002 / / / / 3232640 

1000 / / / / 016111 
1009 / / / / 000163 
1000 / / / / 010010 
1000 / / / / 321004 
2000 237 476 203 707 315 928 249 271 1 006 382 
2001 255 759 246 403 416 012 271 736 1 189 910 
2002 275 317 242 399 447 412 291 387 1 256 515 
2003 297 011 238 741 422 546 295 603 1 253 901 
2004 333 252 272 843 465 287 345 479 1 416 861 
2005 320 473 294 424 563 625 334 969 1 513 491 
2006 309 350 302 124 448 800 288 839 1 349 113 

2007 260 709 319 293 615 015 303 808 1 498 825 

2008 288 940 319 820 607 682 322 964 1 539 406 

2009 328 219 349 482 631 150 367 768 1 676 619 

2010 322 959 306 567 715 610 412 335 1 757 471 

2011 / / / / 1 602 696 

5915 / / / / 3332110 

5910 / / / / 1 910 558 

 .0231إحصائيات دخول السياح وحركة املواطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنة  :، مصلحة التخطيط واإلحصاءوزارة السياحة :المصدر
 

كما يتضح جليا من هذه البيانات أن الثالثي الذي تزدهر فيه حركة املواطنني املقيمني يف اجلزائر 
 %14.16سائح، أي ما ميثل نسبة  5.649.067رب احلدود اجلزائرية هو الثالثي الثالث، مت خروج حوايل ع

، ويتقارب الثالثي %02.10سائح، مث يليه الثالثي الرابع بنسبة   15.458.494من اجملموع الكلي املقدر بـ
 .على الرتتيب %02.21و  %02.03: األول والثاين بالنسب التالية
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يعترب الثالثي الثالث  إذعلى حيوية وفعالية موسم اإلصطياف يف السياحة الداخلية،  ؤكدنحيث 
الذي يضم شهر جويلية، أوت، سبتمرب هي فرتة العطل واملناسبات اليت يفضلها معظم اجلزائريني املقيمني وغري 

  .املقيمني
ة اليت تتوفر عليها إضافة إىل عدد معترب من السياح األجانب على الشواطئ اجلزائرية والسياح

عند األفراد من سنة إىل أخرى، حيث كان يقدر مثال سنة  كما نسجل إرتفاع نسبة امليل السياحي،  اجلزائر
 . %1.20فيمكن تقديره بنسبة  0232أما سنة  ،%6.61حوايل  0226

 :1995-2013للسنوات  حسب الدول  حركة المواطنين المقيمين في الجزائر  : ثانيا
خمتصرة يف  يمكن القول أن وجهة السياح اجلزائرينيفاملواطنني املقيمني يف اجلزائر،  أما توجهات

من هؤالء السياح يتوجهون حنو تونس، ويرجح  %61.02حيث تشري اإلحصائيات إىل أن  ،ثالث دول رئيسية
يف السياحة لدي ة تكاليمعقولباإلضافة إىل ذلك لعدم وجودة تأشرية الدخول، سهولة املواصالت بني الدولتني، 

 .اجلزائريني، وكذا العالقات األخوية واألسرية بني البلدين
لية، العالقات عائ، وذلك حبكم العالقات األسرية وال%01.12مث يقصد اجلزائريون فرنسا بنسبة 

تقبال ، حيث تعد فرنسا الوجهة األوىل عامليا نظرا حلسن اإلسالتارخيية، وكذا بسبب القرب اجلغرايف بني الدولتني
 BRIC املعروفة بإسم دولالالسياح األجانب فيها، وهي حتاول التموقع يف السوق السياحي العاملي على غرار 

 .1الربازيل، روسيا، اهلند والصنيوهي 
خيتارون التوجه  %1.12كما أن هناك نسبة معتربة من السياح اجلزائريني والذين يقدرون بنسبة 

 .2مناسك احلج يف إطار السياحة الدينيةسنويا إىل السعودية وذلك آلداء 
، لبنان 2,54%، تركيا 5,66%ونسجل كذلك زيارت متواضعة للعديد من الدول كإسبانيا بنسبة 

 (.1) ، أنظر امللحق رقم%0، بينما بقية الدول فلم تتجاوز زيارات اجلزائريني حنوها نسبة %2,10
 :التايل الشكلوهذا ما نوضحه من خالل 

  
 

                                           

عدد  ) = نسبة صافي الميل للسفر :  لعالقةوفقا لحسب هو يو ،(travel propensity) وهو مصطلح يعبر عن الطلب ويسمى كذلك بـ الميل للسفر 

 .x 822  ( عدد سكان الدولة/  األشخاص في الدولة الذين قاموا على األقل برحلة واحدة خارج بالدهم خالل سنة
**
 .ةمليون نسم 25 بحوالي 0282سنة قدر مليون نسمة، و 20 بحوالي 0227سكان الجزائر سنة  قدر عدد 

 .ميوننسمة بحوالي 0282سنة قدر مليون نسمة، و 20 بحوالي 0227قدر عدد سكان الجزائر سنة   

1
-Isabelle Frochot, Patrik Legoherel: le marketing du tourisme ( le résumé du livre), 

DUNOD, France, 2007, p.2  
2
-Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous direction 

de l’information et des statistiques : les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres 

algérienne année 2010, édition 2011  
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 5910 -1002 للسنوات حركة المواطنين المقيمين في الجزائر(: 10) الشكل رقم

Source : Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des 

statistiques, sous direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les 

sorties des nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 

 
 
 
 

0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

8 000 000 

9 000 000 

10 000 000 



تحليل وتقييم السوق السياحي الجزائري: الفصل الرابع   

 

175 
 

 :السياح األجانب عبر الحدود الجزائريةحركة  تحليل  : المطلب الثاني
 :أمههاميكن حتليل تطور دخول السياح األجانب عرب احلدود اجلزائرية حسب عدة معايري 

 :2013-1665 حسب المواسم السياحيةدخول السياح األجانب   تحليل: أوال
من الواضح أن دخول السياح حيث أنه نالحظ إرتفاع عدد السياح األجانب بإستمرار كل سنة، 

 .3330، وسنة 3331األجانب عرب احلدود اجلزائرية كان يسجل إخنفاضا معتربا يف السنوات األوىل بني سنة 
األوضاع السياسية غري إىل لك بالدرجة األوىل حيث مل يتجاوز عدد السياح املليون سائح، ويعود ذ

املستقرة يف اجلزائر يف تلك الفرتة وما قبلها وكذا لعدة أسباب أخرى غريها كعدم بروز اجلزائر يف اخلريطة السياحية 
 0232أما يف الفرتة األخرية فقد شهد عدد السياح إرتفاعا سنويا ملحوظا، حيث يف سنة ، العاملية أمام السياح

 (.4أنظر امللحق رقم )سائح  496 .2.070عدد هم  بلغ
أن من خالل نالحظ كما  ،0223مقارنة بسنة  %63.00حيث إرتفع بنسبة كبرية تقدر بـ 

الذي تنشط فيه احلركة السياحية بإجتاه اجلزائر، وذلك حبكم أن هذا الفصل هو موسم  املوسم الثالثي الثالث هو
، %02.00، يليه الثالثي الثاين بنسبة %60.03سياح فيه بـ حيث قدرت نسبة ال، اإلصطياف والعطل

من حيث دخول السياح األجانب  %31.00مع الثالثي األول بنسبة  %30.31ويتقارب الثالثي الرابع بنسبة 
، وهذا عرب احلدود اجلزائرية، حيث أن هذه األرقام تؤكد على حيوية وفعالية موسم اإلصطياف يف جذب السياح

 :التايل شكلما يوضحه ال
 5910-1002ت نب عبر الحدود الجزائرية للسنواالسياح األجا حركة(: 19)الشكل رقم 

Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous : Source

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres 

algérienne année 2010, édition 2011. 
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 :2013-1665 حسب الدولدخول السياح األجانب   تحليل: ثانيا
وقد تضاعف هذا العدد إىل حوايل أربع  م3331سائح سنة  519.576لقد كان عدد السياح 

نسبة ، وهذه ال%042أي مبعدل منو قارب  496 .2.070حوايل  0232هم سنة مرات تقريبا إذ بلغ عدد
 .توضح مدى نشاط احلركة السياحية على مدى السنوات السابقة

خيتلف عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر حسب القارات القادمني منها، ولعل قارة أوروبا تأخذ و 
، مث تأيت %13.42بنسبة ايف، مث تليها قارة إفريقيا وذلك حبكم القرب اجلغر  ،%60.00احلصة األكرب بنسبة 

ؤكد على ي تايلن أرقام اجلدول الكما أ،  %3.01بنسبة  ، وأخريا قارة أمريكا%3.41قارة آسيا وإقيونيسيا بنسبة 
حيوية وفعالية موسم اإلصطياف يف جذب السياح، حيث يتلقى يف هذه الفرتة الكثري منهم عطلهم السنوية اليت 

معظم اجلزائريني املقيمني وغري املقيمني، إضافة إىل السياح األجانب، لإلستمتاع بأنواع السياحة اليت يقضيها 
  :يتوافد على السوق السياحية اجلزائرية سياحا من خمتلف اجلنسيات نلخصها يف اجلدول، و تتوفر عليها اجلزائر

 5910-1002الوافدين إلى الجزائر حسب الجنسية للسنوات (: 19)الجدول رقم 
 عدد السياح: الوحدة   

Source:Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous direction de 

l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres algérienne. 

 أوربا آسيا واقيونيسيا أمريكا إفريقيا السنوات
مجموع 
 األجانب

المقيمين   الجزائريين
 بالخارج

 المجموع العام

1002 / / / / / / 133114 
1000 / / / / / / 426340 
1009 / / / / / / 416110 
1000 / / / / / / 410660 
1000 / / / / / / 160114 
2000 60 359 3 207 13 409 98 563 177 538 690 446 867 984 
2001 69 644 3 220 16 199 107 166 196 229 705 187 901 416 
2002 79 712 4 626 25 963 140 844 251 145 736 915 988 060 
2003 121 332 4 949 21 531 157 102 304 914 861 373 1 166 287 
2004 141 073 6 830 22 429 198 230 368 562 865 157 1 233 719 
2005 172 985 8 117 32 486 227 618 441 206 1 001 884 1 443 090 
2006 173 222 9 724 42 859 252 553 478 358 1 159 224 1 637 582 
2007 171 077 10 271 58 959 270 881 511 188 1 231 896 1 743 084 
2008 208 343 10 939 69 863 267 552 556 697 1 215 052 1 771 749 
2009 274 295 13 120 84 552 283 843 655 810 1 255 696 1 911 506 
2010 329 997 10 495 72 858 241 637 654 987 1 415 509 2 070 496 
2011 100331 30041 11064 030403 901 642 1 493 245 2 394 887 
2012 411011 33066 16310 013110 981 955 1 652 101 2 634 056 
5910 400316 3411 64016 066111 300110 3023331 0110113 



تحليل وتقييم السوق السياحي الجزائري: الفصل الرابع   

 

177 
 

 2013-1665 للسنوات  السياح األجانب والجزائريين المقيمين بالخارج  حركة  مقـارنة بين: الثثا
ما هو إال  2013-1665يعترب اإلرتفاع املطرد إلمجايل عدد السياح عرب احلدود اجلزائرية للسنوات 

من إمجايل  %12.0ن الطلب السياحي املرتفع من طرف اجلزائريني املقيمني باخلارج والذين ميثلون نسبة ناتج ع
 .عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر وذلك بسبب إرتباطهم بالدولة األم اجلزائر

من جهة أخرى أن هذا ال مينع أن هناك إقبال على السياحة اجلزائرية من طرف األجانب بنسبة 
السنوات األوىل بسبب األوضاع األمنية آنذاك، إال  يف ، وهذا اإلرتفاع متزايد سنويا حيث كان حمتشما03.0%

 .ألف سائح سنويا 122يتجاوز  بدأ عدد السياح يف اجلزائر 0221أننا نسجل أنه إبتداء من سنة 
، وهذا معدالت ضعيفةسجل  الطلب السياحي على اجلزائر من طرف األجانب نا جندوبالتايل فإن

ما يفسر أن السياحة يف اجلزائر تعاين من مشاكل تعيق الطلب العاملي ومتنع هذا القطاع اهلام أن يلعب دوره 
هلذا جيب إعادة النظر فيما ، بشكل فعال يف االقتصاد اجلزائري خاصة باملقارنة مع اإلمكانيات السياحية املتاحة

 .  1سعر بالنسبة للمنتجات السياحية اجلزائرية/  نوعية خيص املنتجات السياحية العاملية وحتقيق العالقة
 : ن املقارنة بني السياح األجانب واجلزائريني املقيمني باخلارج أسفرت على الشكل التايلإ

 
 5910-1002للسنوات   مقارنة بين دخول السياح األجانب والجزائريين المقيمين بالخارج(: 10)الشكل رقم 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres 

algérienne. 

                                           
1
، رسالة "تحليل بعض المؤشرات التطبيقية في الوكاالت السياحية بمدينة سطيف" المزيج التسويقي كأداة للتسيير وجذب السياح: فريدة لرقط -

صادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات بقة الشريف، كلية العلوم اإلقت/ د: تسيير المؤسسات، تحت إشراف: مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تخصص

 .88.ص ،0222/0228عباس، سطيف، السنة الجامعية 
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 :2013-1665للسنوات    دود الجزائرية من حيث القـاراتالسياح عبر الحتطور دخول  : رابعا
عرب احلدود اجلزائرية من حيث القارات اليت ينتمون  كما نسجل تفاوت دخول األجانب أنفسهم

 .وضح هذه اإلختالفاتت ةول املواليالعل اجلد، و إليها
 :السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة إفريقيادخول  -1

السياح الوافدين من إفريقيا الشمالية ميثلون نسبة  نالحظ أن نياملوالي شكلنيالمن خالل 
من إمجايل السياح األفارقة وذلك لكوهنا تضم بلدان املغرب العريب، حيث جند يف مقدمتهم تونس،  00.13%

 يف مقدمتهم مايل، موريطانيا مث ،فقط من إمجايل السياح %30.06املغرب مث ليبيا، أما إفريقيا الغربية فهي متثل 
النيجر وذلك بسبب العالقات احلدودية مع اجلزائر، أما بقية الدول األفريقية فال تشكل زياراهتا إىل اجلزائر إال 

 .(1أنظر امللحق رقم ) فقط %1.31نسبة 
  :دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة إفريقيا(: 10)ل رقم شكال

 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistique: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 :ن خالل ما يليوميكن تعميق التحليل السابق م
  :الوافدين من قارة أفريقيا  السياح عدد فياإلحصائية الفروق   -أ 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 321,111)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الكلي الوافدين من ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .قارة أفريقيا من سنة إىل أخرى

 
 الكلي الوافدين من قارة أفريقيا  الفرق في عدد السياح (:11)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. رالقرا 

 دال عند 000, 107,357 65505509766,145 1 65505509766,145 االنحدار

Residual 5491476876,036 9 610164097,337   ,0,0 

     10 70996986642,182 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

يقيا وعدد كما أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الكلي الوافدين من قارة أفر 
أما ، (30)هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم  نشريوهي قيمة قوية جدا كما ( 2,34)السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل التحديد ( 2,301)معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت 
ونقصد هبا ( %13,4)م التداخل قد بلغت ومنه ميكن القول بأن نسبة عد( 2,336)املصحح و الذي قدر بـ 

أنظر ( %13,4)ختالف يف عدد السياح الكلي الوافدين من قارة أفريقيا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته إلأن ا
  .(02)إىل امللحق رقم 

االرتباطات بين كل من عدد السياح الوافدين من شمال وغرب أفريقيا والوافدين من  -ب 
 :بلدان أخرى بعدد السنوات

جدول املوايل ميكننا القول بأن كل االرتباطات كانت طردية أي متزايدة غري ن خالل مالحظتنا للم
ومنها ما هو غري دال فنالحظ أن االرتباطات بني عدد ( α=2,23)أن منها ما هو دال عند مستوى الداللة 

عدد السياح الوافدين من قارة  السنوات مع كل من الوافدين من مشال أفريقيا والوافدين من غرب أفريقيا وإمجايل
أفريقيا هذا من جهة ومن جهة أخرى بني عدد الوافدين من مشال أفريقيا والوافدين من غرهبا كلها كانت طردية 
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، أما االرتباطات بني عدد السنوات وعدد السياح الوافدين من (α=2,23)ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
وافدين من مشال أفريقيا والوافدين من بلدان أفريقية أخرى وبني الوافدين من غرب بلدان أفريقية أخرى وكذا بني ال

 :التايل أفريقيا والوافدين من بلدان أفريقية أخرى كلها كانت طردية وغري دالة إحصائيا كما هو مبني يف اجلدول
 

رب مصفوفة االرتباطات بين كل من عدد السياح الوافدين من شمال وغ (:15)رقم  جدولال
 أفريقيا والوافدين من بلدان أخرى بعدد السنوات

عدد  البيان

السنوا

 ت

شمال 

 أفريقيا

غرب 

 أفريقيا

بلدان أخرى 

 أفريقية

 اإلجمالي

عدد 

 السنوات

 - - - - 1 معامل االرتباط بيرسون

 - - - -  مستوى الداللة

N 11 - - - - 

شمال 

 أفريقيا

960, معامل االرتباط بيرسون
**
 1 - - - 

 - - -  000, مستوى الداللة

N 11 11 - - - 

غرب 

 أفريقيا

920, معامل االرتباط بيرسون
**
 ,951

**
 1 - - 

 - -  000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 - - 

بلدان 

أخرى 

 أفريقية

 - 1 599, 492, 512, معامل االرتباط بيرسون

 -  051, 125, 107, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 - 

961, معامل االرتباط بيرسون اإلجمالي
**
 ,999

**
 ,963

**
 ,534 1 

  091, 000, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

  :قارة أفريقياشمال الوافدين من  السياح عدد فياإلحصائية الفروق  -ج 
( F)الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة 

وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت ( 326,063)أنوفا أو ما يطلق عليه بتحليل التباين األحادي قد بلغت 
وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح ( α=2,23)ومستوى الداللة ( 3)و( 3)احلرية 

 .ال أفريقيا من سنة إىل أخرىالوافدين من مش
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 الفرق في عدد السياح الوافدين من شمال أفريقيا   (:10)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 104,841 52780842270,582 1 52780842270,582 االنحدار

Residual 4530914847,600 9 503434983,067   ,0,0 

     10 57311757118,182 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
كما أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من مشال أفريقيا وعدد السنوات 

أما ، (30)وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم ( 2,34)قد بلغ 
معامل التحديد والذي هو عبارة عن مربع االرتباط  وهو أيضا مؤشر من مؤشرات الداللة العملية أو ما يطلق 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل التحديد ( 2,303)عليها حبجم أو مقدار العالقة فقد بلغت 
ونقصد هبا أن ( %13,4)لغت ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد ب( 2,330)املصحح والذي قدر بـ 

أنظر إىل امللحق ( %13,4)االختالف يف عدد السياح الوافدين من مشال أفريقيا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 
 .والذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقة( 02)رقم 

 : قارة أفريقيا غربالوافدين من  السياح عدد فياإلحصائية الفروق  -د 
( F)املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية  من خالل اجلدول

( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 63,661)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 
ين من غرب وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافد( α=2,23)ومستوى الداللة 

 .أفريقيا من سنة إىل أخرى
 

 الفرق في عدد السياح الوافدين من غرب أفريقيا   (:12)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 49,445 419246663,645 1 419246663,645 االنحدار

Residual 76312176,536 9 8479130,726   ,0,0 

     10 495558840,182 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر
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أفريقيا وعدد  قارة كما أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من غرب
وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم  ، (2,30)السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,064)عامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت أما م، (30)
( %61,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,003)التحديد املصحح و الذي قدر بـ 

( %61,6)بته ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من غرب أفريقيا من سنة إىل أخرى بلغت نس
 .(02)أنظر إىل امللحق رقم 

 :بلدان أفريقية أخرىالوافدين من   السياح عدد فياإلحصائية الفروق  -ه 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)حصائيا عند درجيت احلرية وهي قيمة غري دالة إ( 1,334)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه يوجد اختالف طفيف وغري دال يف عدد السياح الوافدين ( α=2,21)ومستوى الداللة 
 .من غرب أفريقيا من سنة إىل أخرى

 
 أخرى الفرق في عدد السياح الوافدين من بلدان أفريقية  (:12)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df  متوسط

 المربعات

F Sig. القرار 

 غير دال عند 107, 3,196 32765465,682 1 32765465,682 االنحدار

Residual 92275020,500 9 10252780,056   ,0,0 

     10 125040486,182 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
فدين من بلدان أفريقية أخرى وعدد كما أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوا

وهي قيمة متوسطة كما سبق اإلشارة هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم ( 2,13)السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,040)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (30)

( %01,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,302)التحديد املصحح و الذي قدر بـ 
ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من بلدان أفريقية أخرى من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

  .(02)وهو يدل على أن حجم األثر أو مقدار العالقة متوسط  أنظر إىل امللحق رقم ( 01,6%)
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 :أمريكاالجزائرية من قارة السياح عبر الحدود دخول  -5
الوافدين  0231عدد السياح سنة كثريا عن القارة األمريكية حيث قدر السابق  ال خيتلف التحليل 

معظمهم بشكل  %03.16سائح حيث تشكل أمريكا الشمالية الغالبية العظمى بنسبة  01.630منها 
سياح أمريكا اجلنوبية فعددهم ضليل وال تتجاوز متقارب من الواليات املتحدة األمريكية وكندا، مث املكسيك، أما 

من السياح الوافدين  %33.36كما نشري كذلك أن هناك نسبة ،  وهم من الربازيل واألرجنتني %4.11نسبتهم 
 .(0أنظر امللحق رقم ) إىل اجلزائر من خمتلف أرجاء القارة األمريكية

 :ل املوايل يؤكد ذلكشكوال
 

 :عبر الحدود الجزائرية من قارة أمريكا دخول السياح (:59)رقم  شكلال

 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 

 
 :وميكن تعميق التحليل السابق من خالل ما يلي

  :في عدد السياح الوافدين من قارة أمريكااإلحصائية الفروق  -أ 
( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 

( 3)و( 3)وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 2,210)يل التباين األحادي قد بلغت أنوفا حتل
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وبالتايل ميكن القول بأنه يوجد اختالف طفيف وغري دال يف عدد السياح الوافدين ( α=2,21)ومستوى الداللة 
 .من قارة أمريكا من سنة إىل أخرى

 
  من قارة أمريكا الوافدينالفرق في عدد السياح   (:19)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 غير دال عند 825, 052, 631414,145 1 631414,145 االنحدار

Residual 109430514,764 9 12158946,085   ,0,0 

     10 110061928,909 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
دول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من من خالل اجل

مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم نشري يف وهي قيمة ضعيفة ( 2,21)مشال أمريكا وعدد السنوات قد بلغ 
مل مع وجود اختالف بينها وبني معا( 2,224)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (73)

ونقصد ( %2)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( -2,32)التحديد املصحح والذي قدر بـ 
اختالف يف عدد السياح الوافدين من قارة أمريكا من سنة إىل أخرى وهو يدل على أن حجم إلهبا أنه ال وجود ل

 .األثر أو مقدار العالقة ضعيف متاما
سياح الوافدين من شمال وغرب أمريكا والوافدين من االرتباطات بين كل من عدد ال -ب 

 :بلدان أخرى بعدد السنوات
جدول املوايل ميكننا القول بأن كل االرتباطات كانت طردية أي متزايدة من خالل مالحظتنا لل

دد ماعدا االرتباط بني الوافدين من مشال أمريكا بعدد السنوات الذي جاء عكسي أي مبعىن أنه كلما ازددنا يف ع
السنوات كلما قل عدد الوافدين من مشال أمريكا وكذا االرتباط بني الوافدين من غرب أمريكا والوافدين من مشاهلا 
نالحظ أيضا أنه كلما زاد عدد الوافدين من غرب أمريكا قل عدد الوافدين من مشاهلا ،غري أن من هذه 

ومنها ما هو غري دال فنالحظ أن االرتباطات ( α=2,23)االرتباطات الطردية ما هو دال عند مستوى الداللة 
بني عدد السنوات مع كل من الوافدين من غرب أمريكا والوافدين من بلدان أخرى أمريكية وبني عدد السياح 
الوافدين غرب أمريكا والوافدين من بلدان أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى بني عدد الوافدين من مشال 

 (.α=2,23)مريكا ككل كلها كانت طردية ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة أمريكا والوافدين من قارة أ
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أما بقية االرتباطات واليت كانت بني عدد السنوات وعدد السياح الوافدين من قارة أمريكا وكذا بني 
من قارة الوافدين من مشال أفريقيا والوافدين من بلدان أمريكية أخرى وبني الوافدين من غرب أفريقيا والوافدين 

أمريكا وبني الوافدين من بلدان أمريكية أخرى والوافدين من قارة أمريكا كلها كانت طردية وغري دالة إحصائيا كما 
 .هو مبني يف اجلدول

 
مصفوفة االرتباطات بين كل من عدد السياح الوافدين من شمال  (:19)رقم  جدولال

 وغرب أمريكا والوافدين من بلدان أخرى بعدد السنوات

عدد  البيان

السنوا

 ت

شمال 

 امريكأ

غرب 

 أمريكا

بلدان أخرى 

 أمريكية

 اإلجمالي

عدد 

 السنوات

 - - - - 1 معامل االرتباط بيرسون

 - - - -  مستوى الداللة

N 11 - - - - 

شمال 

 أمريكا

 - - - 1 191,- معامل االرتباط بيرسون

 - - -  573, مستوى الداللة

N 11 11 - - - 

غرب 

 يكاأمر

960, معامل االرتباط بيرسون
**
 -,231 1 - - 

 - -  494, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 - - 

بلدان 

أخرى 

 أمريكية

918, معامل االرتباط بيرسون
**
 ,140 ,892

**
 1 - 

 -  000, 681, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 - 

 اإلجمالي

962, 076, معامل االرتباط بيرسون
**
 ,034 ,403 1 

  219, 921, 000, 825, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

  :في عدد السياح الوافدين من شمال أمريكااإلحصائية ق و الفر  -ج 
( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 

( 3)و( 3)وهي قيمة غري دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 2,160)ليل التباين األحادي قد بلغت أنوفا حت
وبالتايل ميكن القول بأنه يوجد اختالف طفيف وغري دال يف عدد السياح الوافدين ( α=2,21)ومستوى الداللة 

  .من مشال أمريكا من سنة إىل أخرى
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 ح الوافدين من شمال أمريكا الفرق في عدد السيا   (:19)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 غير دال عند 573, 342, 3575889,900 1 3575889,900 االنحدار

Residual 94124567,736 9 10458285,304   ,0,0 

     10 97700457,636 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
ظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من مشال أمريكا وعدد كما نالح

 17)وهي قيمة ضعيفة كما سبق اإلشارة هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم ( 2,33)السنوات قد بلغ 
امل التحديد مع وجود اختالف بينها وبني مع( 2,211)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (

ونقصد هبا أنه ( %2)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( -2,212)املصحح و الذي قدر بـ 
ال وجود لالختالف يف عدد السياح الوافدين من مشال أمريكا من سنة إىل أخرى وهو يدل على أن حجم األثر 

 .أو مقدار العالقة ضعيف متاما
 :لسياح الوافدين من غرب أمريكافي عدد ا وق اإلحصائيةالفر  -د 

( F)من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 324,330)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من غرب  وبالتايل ميكن القول( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أمريكا من سنة إىل أخرى

 
 الفرق في عدد السياح الوافدين من غرب أمريكا  (:17)رقم  جدولال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 106,998 251714,945 1 251714,945 االنحدار

Residual 21172,691 9 2352,521   ,0,0 

     10 272887,636 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج  :المصدر
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كما نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من غرب أمريكا وعدد 
يف اجلدول رقم وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات ( 2,34)السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,300)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (17)
( %13,4)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,336)التحديد املصحح و الذي قدر بـ 

( %13,4)من سنة إىل أخرى بلغت نسبته  ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من غرب أمريكا
 .(22)أنظر إىل امللحق رقم 

 :في عدد السياح الوافدين من بلدان أمريكية أخرىاإلحصائية ق و الفر  -ه 
( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 

( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 60,344)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 
وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من بلدان ( α=2,23)ومستوى الداللة 

  .أمريكية أخرى من سنة إىل أخرى
 

 الفرق في عدد السياح الوافدين من بلدان أمريكية أخرى (:20)رقم  جدولال
( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 48,166 4769445,682 1 4769445,682 االنحدار

Residual 891189,227 9 99021,025   ,0,0 

     10 5660634,909 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
د السياح الوافدين من بلدان أمريكية أخرى كما نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عد

وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم ( 2,33)وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,061)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ( 17)

( %61,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,001)ر بـ التحديد املصحح و الذي قد
ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من بلدان أمريكية أخرى من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

 .(22)أنظر إىل امللحق رقم ( 61,6%)
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 :السياح عبر الحدود الجزائرية من قارتي أسيا وأقيونيسيادخول  -0
السياح القادمني من القارة اآلسيوية أكثر عددا من السياح  أن( 3)امللحق رقم ظ من خالل حنال

 %03.04، بينما نسبتهم من قارة أقيونيسيا %40.33القارة األقيونيسية، حيث تقدر نسبتهم من قارة آسيا 
 .العربية فيها وذلك حبكم العالقات االقتصادية مع بعض الدول اآلسيوية وكذلك حبكم ووجود الدول

من قارة آسيا، ومتثل الصني نسبة  %11.1حيث يشكل سياح الشرق األوسط لوحدهم حوايل 
 .%1.01وتليها اليابان بنسبة  30.41%

من أسرتاليا بينما زيلندا  %06.13كما أن النسبة املنخفضة من سياح القارة اإلقيونيسية ميثل 
 ،أقيونيسياوقارة فرقني يتوافدون من العديد من دول قارة آسيا ، كما أن هناك سياح مت%31.63اجلديدة نسبتها 

 :ل التايلشكسيا وأقيونيسيا فهم موضحون يف الآأما سياح قاريت ، %13.23حيث تقدر نسبتهم حبوايل 
  قيونيسياآأسيا و قارتي دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من  (:51)رقم  شكلال

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres 

algérienne année 2010, édition 2011. 
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 :ليل السابق من خالل ما يليوميكن تعميق التح
 : قيونيسياآأسيا و قارتي من السياح الوافدين  دفي عد اإلحصائية قو الفر  -أ 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)درجيت احلرية وهي قيمة دالة إحصائيا عند ( 10,633)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

من  ختالف يف عدد السياح الوافدين اإلمجايلإوبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .من سنة إىل أخرى قيونيسياآأسيا و قاريت 

 
  قيونيسياآأسيا و قارتي من  الفرق في عدد السياح اإلجمالي الوافدين  :(51)رقم  جدولال

( ANOVA) موع المربعاتمج  Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 78,491 5883250004,736 1 5883250004,736 االنحدار

Residual 674594229,445 9 74954914,383   ,0,0 

     10 6557844234,182 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
ل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين كما نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معام

يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم نشري وهي قيمة قوية جدا كما ( 2,36)اإلمجايل وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,031)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (22)

( %61,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,004)الذي قدر بـ التحديد املصحح و 
 (.%61,6)ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين اإلمجايل من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

 : بعدد السنوات قيونيسياآأسيا و قارتي بين كل من عدد السياح الوافدين من  االرتباطات -ب 
جدول املوايل ميكننا القول بأن كل االرتباطات كانت قوية وطردية أي متزايدة ظتنا للمن خالل مالح

فنالحظ أن كل االرتباطات بني عدد السنوات مع عدد الوافدين سواء ( α=2,23)ودالة عند مستوى الداللة 
  (.α=2,23)من قاريت آسيا وأوقيانوسيا أو من بلدان أخرى دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 تبعدد السنوا قيونيسياآأسيا و قارتي من مصفوفة االرتباطات بين كل  (:22)رقم  جدولال
عدد  البيان

 السنوات

قارة 

 آسيا

قارة 

أوقيانوسي

 ا

بلدان 

 اخرى

 اإلجمالي

عدد 

 السنوات

معامل االرتباط 

 بيرسون

1 - - - - 

 - - - -  مستوى الداللة

N 11 - - - - 

 قارة آسيا

رتباط معامل اال

 بيرسون

,907
**
 1 - - - 

 - - -  000, مستوى الداللة

N 11 11 - - - 

قارة 

 أوقيانوسيا

معامل االرتباط 

 بيرسون

,928
**
 ,780

**
 1 - - 

 - -  005, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 - - 

 بلدان اخرى

معامل االرتباط 

 بيرسون

,904
**
 ,788

**
 ,947

**
 1 - 

 -  000, 004, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 - 

 اإلجمالي

معامل االرتباط 

 بيرسون

,947
**
 ,985

**
 ,864

**
 ,883

**
 1 

  000, 001, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

نوسيا أو من بلدان كما أن كل االرتباطات بني عدد السياح الوافدين سواء من قاريت آسيا وأوقيا
، وكذا بينها وعدد السنوات مع (α=2,23)أخرى فيما بينها كذلك هي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 كما هو مبني يف اجلدول( α=2,23)إمجايل عدد السياح الوافدين كلها كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
 .السابق

 :من قارة آسيا في عدد السياح الوافدين اإلحصائية الفروق -ج 
( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 

( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 63,111)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 
د اختالف يف عدد السياح الوافدين من قارة وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوج( α=2,23)ومستوى الداللة 

 .آسيا من سنة إىل أخرى
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 الفرق بين في عدد السياح الوافدين من قارة آسيا  :(50)رقم  لجدو ال
( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 41,737 3116893297,100 1 3116893297,100 االنحدار

Residual 672107005,627 9 74678556,181   ,0,0 

     10 3789000302,727 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
من خالل اجلدول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين من 

ا يف مصفوفة االرتباطات يف وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هل( 2,32)قارة آسيا وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها ( 2,001)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (00)اجلدول رقم 

ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,021)وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 
الوافدين من قارة آسيا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح ( 61,6%)
 .العالقة راوالذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقد( 06)أنظر إىل امللحق رقم ( 61,6%)
  :في عدد السياح الوافدين من قارة أوقيانوسيا اإلحصائية  قو الفر  -د 

( F)بار الداللة اإلحصائية من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اخت
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 11,134)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من قارة ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أوقيانوسيا من سنة إىل أخرى

 
  االفرق في عدد السياح الوافدين من قارة أوقيانوسي  :(52)رقم  لجدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 55,796 422592,036 1 422592,036 االنحدار

Residual 68164,509 9 7573,834   ,0,0 

     10 490756,545 المجموع

 .spss  حسب نتائج برنامج :المصدر
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كما نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين 
وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة ( 2,30)من قارة أوقيانوسيا وعدد السنوات قد بلغ 

مع اختالف ( 2,043)د بلغت أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فق، (00)االرتباطات يف اجلدول رقم 
ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم ( 2,064)طفيف جدا بينها وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من قارة أوقيانوسيا من سنة إىل ( %61,6)التداخل قد بلغت 
 .والذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقة( 06)قم أنظر إىل امللحق ر ( %61,6)أخرى بلغت نسبته 

  :في عدد السياح الوافدين من بلدان أخرى اإلحصائية قو الفر  -ه 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)دالة إحصائيا عند درجيت احلرية وهي قيمة ( 62,203)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من بلدان ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أخرى من سنة إىل أخرى

 
  الفرق في عدد السياح الوافدين من بلدان أخرى : (52)رقم  لجدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df لمربعاتمتوسط ا  F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 40,089 408975076,400 1 408975076,400 االنحدار

Residual 91815420,145 9 10201713,349   ,0,0 

     10 500790496,545 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
عدد السياح الوافدين  نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معامل االرتباط بريسون بني كل منكما 

وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة ( 2,32)من بلدان أخرى وعدد السنوات قد بلغ 
 (.00)االرتباطات يف اجلدول رقم 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني ( 2,031)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت 
ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,134)معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من بلدان أخرى من سنة إىل أخرى بلغت نسبته ( 61,6%)
 .ر العالقةاوالذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقد( 06) أنظر إىل امللحق رقم( 61,6%)
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 :ة أوروبائرية من قار السياح عبر الحدود الجزادخول  -2
فإن يف مقدمتهم أوروبا  ،(32أنظر امللحق رقم ) السياح الوافدين من القارة األوربية إىل اجلزائرإن 

 %36.01سائح، تليها أوروبا اجلنوبية بنسبة  3.661.140واليت متثلها فرنسا حبوايل  %11.01الغربية بنسبة 
 10.302، وتليها إجنلرتا مبا يقدر بـ %6.13وبا الشمالية بنسبة سائح، مث تأيت أور  311.030متثلها إيطاليا بـ 

 .%1.42أي بنسبة  سائح، 02.143سائح، وأخريا أوروبا الشرقية ومتثلها تركيا بـ 
 واليت متثل سياح وافدين من خمتلف ربوع القارة األوروبية إىل اجلزائر %1.10كما أن هناك نسبة 

 :لتايلا يا من خالل الشكلجلتضح وهذا ما ي
 

 دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة أوربا (: 55)ل رقم شكال

 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 :وميكن تعميق التحليل السابق من خالل ما يلي
  :عدد السياح الوافدين من قارة أوروبا في اإلحصائية الفروق  -أ 

( F)بار الداللة اإلحصائية من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اخت
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 11,336)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من قارة ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أوروبا من سنة إىل أخرى

 
  من قارة أوروبا الفرق في عدد السياح الوافدين  :(50)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 55,114 39485472280,809 1 39485472280,809 االنحدار

Residual 6447925252,827 9 716436139,203   ,0,0 

     10 45933397533,636 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
كما نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين 

يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم نشري وهي قيمة قوية جدا كما ( 2,30)قارة أوروبا وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,042)د بلغت أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فق، (01)

( %61,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,066)التحديد املصحح والذي قدر بـ 
، أنظر إىل (%61,6)ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح من قارة أوروبا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

 .ي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقةوالذ( 04)امللحق رقم 
  االرتباطات بين كل من عدد السياح الوافدين من شمال أوروبا بعدد السنوات -ب 

جدول املوايل ميكننا القول بأن كل االرتباطات كانت قوية وطردية أي متزايدة من خالل مالحظتنا لل
اطات بني عدد السنوات مع عدد الوافدين سواء فنالحظ أن كل االرتب( α=2,23)ودالة عند مستوى الداللة 

 .(α=2,23)من مشال أو جنوب أو شرق أو غرب أوروبا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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كما أن كل االرتباطات بني عدد السياح الوافدين من مشال وجنوب وشرق وغرب أوروبا كذلك هي 
وعدد السنوات مع إمجايل عدد الوافدين من أوروبا  ، وكذا بينها (α=2,23)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 : التايل كما هو مبني يف اجلدول( α=2,23)كلها كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
 

  عدد السنواتبمصفوفة االرتباطات بين عدد السياح الوافدين من أوروبا  (:59)ل رقم جدو ال

عدد  البيان

 السنوات

شمال 

 أوروبا

جنوب 

 أوروبا

ب غر

 أوروبا

شرق 

 أوروبا

دول أوروبية 

 أخرى

 اإلجمالي

عدد 

 السنوات

 - - - - - - 1 معامل االرتباط بيرسون

 - - - - - -  مستوى الداللة

N 11 - - - - - - 

شمال 

 أوروبا

889, معامل االرتباط بيرسون
**

 1 - - - - - 

 - - - - -  000, مستوى الداللة

N 11 11 - - - - - 

جنوب 

 وروباأ

983, معامل االرتباط بيرسون
**

 ,892
**

 1 - - - - 

 - - - -  000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 - - - - 

غرب 

 أوروبا

872, معامل االرتباط بيرسون
**

 ,976
**

 ,856
**

 1 - - - 

 - - -  001, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 - - - 

شرق 

 أوروبا

935, ط بيرسونمعامل االرتبا
**

 ,957
**

 ,948
**

 ,948
**

 1 - - 

 - -  000, 000, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 - - 

بلدان 

أوروبية 

 أخرى

924, معامل االرتباط بيرسون
**

 ,906
**

 ,956
**

 ,847
**

 ,946
**

 1 - 

 -  000, 001, 000, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 11 - 

 اإلجمالي

927, معامل االرتباط بيرسون
**

 ,985
**

 ,923
**

 ,989
**

 ,979
**

 ,911
**

 1 

  000, 000, 000, 000, 000, 000, مستوى الداللة

N 11 11 11 11 11 11 11 

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

   قارة أوروبا شمال عدد السياح الوافدين من  فياإلحصائية الفروق  -ج 
( F)دول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية من خالل اجل

( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 16,231)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 
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وافدين من مشال وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح ال ،(α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أوروبا من سنة إىل أخرى

 قارة أوروبا شمال من  الفرق في عدد السياح الوافدين  (:50)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 34,093 112888720,227 1 112888720,227 االنحدار

Residual 29800883,773 9 3311209,308   ,0,0 

     10 142689604,000 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

كما نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين 
يف مصفوفة االرتباطات يف نشري وهي قيمة قوية جدا كما ( 2,00)من مشال أوروبا وعدد السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها ( 2,133)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (01)دول رقم اجل
ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,140)وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

إىل أخرى بلغت نسبته  ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح الوافدين من مشال أوروبا من سنة( 61%)
 .والذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقة( 04)أنظر إىل امللحق رقم ( 61%)
 :اقارة أوروبجنوب عدد السياح الوافدين من  فياإلحصائية الفروق  -د 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 046,162)حتليل التباين األحادي قد بلغت  أنوفا

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من جنوب ( α=2,23)ومستوى الداللة 
  .أوروبا من سنة إىل أخرى

 

 قارة أوروبا جنوب من  ينالفرق في عدد السياح الوافد  (:50)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 264,340 1782656448,445 1 1782656448,445 االنحدار

Residual 60694168,464 9 6743796,496   ,0,0 

     10 1843350616,909 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
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الل اجلدول أعاله نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين ومن خ
وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات ( 2,30)جنوب أوروبا وعدد السنوات قد بلغ 

طفيف جدا  مع اختالف( 2,341)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (01)يف اجلدول رقم 
ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,341)بينها وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح من جنوب أوروبا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته ( 13,4%)
  .أو مقدار العالقة والذي ميثل تفسريات حجم األثر(  04)أنظر إىل امللحق رقم ( 13,4%)
 :قارة أوروباغرب عدد السياح الوافدين من  فياإلحصائية الفروق  -ه 

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 00,633)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من غرب ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .أوروبا من سنة إىل أخرى

 
 قارة أوروبا  غرب من  الفرق في عدد السياح الوافدين  (:09)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

نحداراال  دال عند 000, 28,491 15503478594,627 1 15503478594,627 

Residual 4897415972,282 9 544157330,254   ,0,0 

     10 20400894566,909 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 

فدين كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوا
وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات يف ( 2,01)غرب أوروبا وعدد السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها ( 2,142)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (01)اجلدول رقم 
لقول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ومنه ميكن ا( 2,111)وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

( %61)ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح من غرب أوروبا من سنة إىل أخرى بلغت نسبته ( 61%)
 .والذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقة( 04) أنظر إىل امللحق رقم

 



تحليل وتقييم السوق السياحي الجزائري: الفصل الرابع   

 

198 
 

  :قارة أوروباشرق عدد السياح الوافدين من  فياإلحصائية الفروق  -و 
( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 

( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 40,336)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 
دد السياح الوافدين من شرق وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف ع ،(α=2,23)ومستوى الداللة 

 .أوروبا من سنة إىل أخرى
  

 قارة أوروباشرق من  الفرق في عدد السياح الوافدين  (:01)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 62,994 122612165,682 1 122612165,682 االنحدار

Residual 17517716,864 9 1946412,985   ,0,0 

     10 140129882,545 المجموع

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر

 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين شرق 

رتباطات يف وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة اال( 2,31)أوروبا وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها ( 2,011)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (01)اجلدول رقم 

ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,043)وبني معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 
ن سنة إىل أخرى بلغت نسبته ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح من شرق أوروبا م( 61,6%)
 . والذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقدار العالقة( 04)أنظر إىل امللحق رقم ( 61,6%)
 :ية أخرىأوروب بلدانعدد السياح الوافدين من  فياإلحصائية الفروق  -ز 

( F) من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية
( 3)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 10,331)أنوفا حتليل التباين األحادي قد بلغت 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الوافدين من البلدان ( α=2,23)ومستوى الداللة 
  .األوروبية األخرى من سنة إىل أخرى
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   ية أخرىأوروب بلدان من فرق في عدد السياح الوافدينال  (:05)ل رقم جدو ال

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig

. 

 القرار

 دال عند 000, 52,195 105618521,536 1 105618521,536 االنحدار

Residual 18211934,100 9 2023548,233 
  

,0,0 

 10 123830455,636 المجموع
    

 .spssائج برنامج  حسب نت :المصدر

 
ومن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح الوافدين 

وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة ( 2,30)بلدان أوروبية أخرى وعدد السنوات قد بلغ 
 (.01)االرتباطات يف اجلدول رقم 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني ( 2,011)القة فقد بلغت أما معامل التحديد أو مقدار الع
 .(2,011)معامل التحديد املصحح والذي قدر بـ 

ونقصد هبا أن االختالف يف عدد ( %61,6)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت 
والذي ( 01)رقم  أنظر إىل امللحق( %61,6)السياح من بلدان أوروبية أخرى من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

 .ر العالقة اميثل تفسريات حجم األثر أو مقد
أن العالقة السياحية للجزائر ببقية دول العامل هي عالقة  وايلالشكل امل خالل منلنا يتوضح و 

متواضعة، إذا يقتصر سياحها على عدد حمدود من الدول فقط، فأكرب موفدة للسياح هي فرنسا وذلك حبكم 
، تليها نسبة كبرية من السياح القادمني من تونس %13.10التارخيية بني البلدين وذلك بنسبة العالقات اجلوارية و 

من إمجايل عدد السياح، أما بقية الدول فهي نسب معتربة حيث جند مباشرة بعد تونس دول  %01.01تقدر بـ 
، %1.60يا بنسبة ، وإسبان%1.33، مث إيطاليا بنسبة %1.1، تليها مايل بـ %1.20الشرق األوسط بنسبة 

كاملغرب، ليبيا، الصني، إجنلرتا، بلجيكا، أملانيا، تركيا، أما بقية الدول   %1أما بقية الدول فهي ال تتجاوز نسبتها 
 .وتكاد تكون معدومة %2فهي غري جديرة بالذكر ألن نسبتها تقارب 

يف هذه الفرتة، هلذا  لذلك ميكن القول أن السياحة يف اجلزائر تعاين من نقص الطلب السياحي عليها
جيب اإلهتمام هبا أكثر نظرا ألمهيتها يف رفع قيمة العملة احمللية وجلب العملة الصعبة، وذلك من خالل اإلهتمام 
جبذب أكرب عدد من السياح األجانب ليس فقط من الدول الوافدة التقليدية على السوق اجلزائرية كالدول 
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، اإلفريقية وعلى رأسها تونس، بل البحث عن زبائن جدد من بلدان أخرىاألوروبية وعلى رأسها فرنسا، والقارة 
 :والشكل التايل يوضح ذلك

 
 :دخول السياح عبر الحدود الجزائرية حسب الدول (: 50)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistique atistiques: les entrées des touristes et les sorties des 

nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011 
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 الجزائريةتحليل حركة السياح العرب عبر الحدود  : الثثالمطلب ال
الذين ، و حمل الدراسةخالل الفرتة  إىل اجلزائر دخول السياح العربيف  اتطور  أن هناك إن املالحظ

 :اول الالحقة توضح ذلكدواجلتربطهم عالقات تارخيية ودينية وإجتماعية، 
 :حسب المواسم السياحية    دخول السياح العرب عبر الحدود الجزائرية: أوال

يف تزايد مستمر سنويا مبعدالت منو متزايدة  هميبقى عدداح العرب، فالسي أما عن تطور دخول
يرتفع يف  -على غرار ما سبق  -، حيث أن عدد السياح %64,41مبعدل  0221تصل إىل أقصاها سنة 

، يليه %01.44موسم اإلصطياف من كل سنة، حيث جند نسبة السياح العرب خالل الثالثي الثالث حوايل 
 %00.01، وأخريا الثالثي األول بنسبة %01.04، مث الثالثي الرابع بنسبة %06.03بة الثالثي الثاين بنس

حيث نالحظ تقارب يف النسب بني مجيع الثالثيات نظرا ألن العرب تستهويهم صحراء اجلزائر  
 : التايلنوضحه يف من خالل اجلدول ، وهذا ما للقيام بالصيد

  المواسم السياحيةلحدود الجزائرية حسب دخول السياح العرب عبر ا(: 00)الجدول رقم 
 عدد السياح: الوحدة

Source: Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 

 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول السنوات

2000 12 238 12 575 17 232 11 614 53 659 

2001 11 461 13 141 19 000 13 787 57 389 
2002 15 983 17 374 25 175 19 523 78 055 
2003 23 645 26 984 23 405 11 588 85 622 
2004 27 035 29 436 44 472 33 023 133 966 
2005 37 683 44 725 53 633 34 868 170 909 
2006 39 301 43 230 53 591 38 695 174 817 

2007 36 241 40 366 52 412 44 168 173 187 
2008 44 820 52 644 60 182 53 982 211 628 
2009 61 825 69 184 73 878 69 072 273 959 
2010 74 941 69 195 90 169 82 347 316 652 
5911 / / / / 200010 
5915 / / / / 050052 
5910 343311 333001 363361 304646 000101 
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 :حسب الدول  دخول السياح العرب عبر الحدود الجزائرية: ثانيا
أن الدولة الرئيسية اليت تشكل أساس السياحة اجلزائرية،  ،(33)حق رقم امللتضح جليا من خالل ي

من إمجايل عدد السياح العرب، تليها نسب معتربة من ليبيا تقدر  %12.34هي الدولة اجلارة تونس وهي متثل 
 .وذلك بإعتبارها دول املغرب العريب %4.03، مث املغرب بنسبة %1.00بـ 

، تليها سوريا بنسبة %6.63شرق األوسط وعلى رأسهم مصر بنسبة مث تنتقل نسبة السياح إىل ال
، األردن %3.03لبنان بنسبة  ،%0.23مث جند نسب ضليلة لدول أخرى مثل موريطانيا بنسبة ، 1.06%
 :يوضح ذلك ل املوايلوالشك ،، أما بقية الدول العربية فنسبها تكاد تكون معدومة3.21%

 
 رب عبر الحدود الجزائريةدخول السياح الع(: 52)الشكل رقم 

 
             Source: Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des 

statistiques, sous direction de l’information et des statistiques: les entrées des touristes et les sorties des 

nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 : المبحث الثالث
 :م السوق السياحي الجزائريــــتقيي

 
يتطلب تفعيل القطاع السياحي يف اجلزائر حتديد إسرتاتيجيات واضحة ودقيقة، وتنبع هذه 

وكذا  اليت تعاين منها من جهة، حلاليةالضعف انقاط و  اليت تتمتع هبا، اإلسرتاتيجيات أساسا من معاينة نقاط القوة
 . من جهة أخرى والتهديدات اليت ميكن أن تواجهها يةالفرص املتاحة للسياحة اجلزائر 

فإنه ميكن الوقوف على عدة حقائق موضوعية تعرب عن تقييمنا  السابق، من خالل التحليل املفصلو 
 .اجلزائري والعوامل املؤثرة فيهميكننا تصور القطاع السياحي  ، حيثللسوق السياحي اجلزائري

سلوب اإلسرتاتيجي يف تقييم السوق السياحي اجلزائري، وذلك باإلستناد على ومن خالل إعتماد األ
التحليل الرباعي فإن املوقف اإلسرتاتيجي للسياحة اجلزائرية خالل الفرتة الزمنية حمل الدراسة سنوضحه يف هذا 

 :  املبحث من خالل املطالب التالية
 

 
 نقاط قوة السياحة الجزائرية: المطلب األول. 

 

 نقاط ضعف السياحة الجزائرية: المطلب الثاني. 
 

 الفرص الممكنة للسياحة الجزائرية :المطلب الثالث. 
 

 السياحة الجزائرية المعيقةالتهديدات  :المطلب الرابع. 
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 :نقـاط قوة السياحة الجزائرية: المطلب األول
يف خمتلف العوامل الداخلية اليت يتمتع هبا القطاع السياحي سياحة اجلزائرية التتمثل نقاط قوة 

 .حسن إستغالل من أجل النهوض بهأاجلزائري واليت ميكن أن تزيد من تنافسيته إذا مت إستغالهلا 
من خالل التحليل املفصل للسوق السياحي اجلزائري فإنه ميكن الوقوف على عدة حقائق موضوعية 

وتصب يف ومالئم تلك اجلوانب اليت يتم تفيذها بشكل مناسب  ، وتتمثل هذه النقاط يفنقاط قوته تعرب عن أهم
 :تعزيز تنافسيته، وهي تتمثل يف

 :في السياحة الجزائرية  الجوانب الطبيعية: أوال
 :تتمثل هذه اجلوانب يف

ي على إمكانية تنويع سياحتها، تتوفر باجلزائر إمكانيات طبيعية واعدة كاملوقع اجلغرايف املتميز والذي ينطو  -
 .باإلضافة إىل أمهية الصحراء اجلزائرية من حيث املساحة، إذ أهنا تعترب قارة لوحدها

 .القرب من عدة دول أوروبية، إفريقية، عربية، وغربية مما يعين إمكانية تنويع زبائنها -

 .السنةاملناخ املتنوع مما يعين تنوع املتاحات السياحية ودميومتها على مدار  -

وجود أقطاب سياحية هامة تسعى لتثمني السياحة اجلزائرية سواء يف الساحل، الداخل أو يف اجلنوب ميكن  -
 .دعمها لتكون أقطاب عاملية

أولوية السياحة الساحلية على بقية األنواع السياحية األخرى، مما قد يفتح آفاقا كبريا لإلستثمار من أجل  -
 .الطلب السياحي الداخلي على خمتلف الشواطئ اجلزائرية إنعاش السياحة الداخلية، وتشجيع

النادرة، باإلضافة إىل  وجود بعض احملميات الدولية اليت قد تصبح مزارات دولية، واليت حتتوي بعض النباتات -
 .كذلك  حيوانات نادرة

 :في السياحة الجزائرية  الجوانب اإلجتماعية والثقـافية: ثانيا
 :تتمثل هذه اجلوانب يف

طلب معترب ثابت من عدة سياح على اجلزائر بالرغم من إمكانياهتا وظروفها، أغلبهم من السياح  هناك -1
 .الوافدين من الدول القريبة، والذين لديهم دوافع إجتماعية يف أغلب األحيان

تتوفر اجلزائر على خدمات الصحة العمومية يف معظم والياهتا، وذلك بأسعار جمانية يف أغلب األحيان،  -2
 .عار رمزية أحيانا، مع سهولة الوصول إليهاوبأس

 .وفرة العمالة سواء كانت مؤهة أو بسيطة لكون أن اجلزائر من بني الدول اليت تعترب فيها نسبة البطالة مرتفعة -3

 .كما أن هناك مدارس تكوينية تشجع الدراسة والتكوين يف هذا اجملال الفندي والسياحي -4
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 :ة الجزائريةفي السياح  الجوانب الهيكلية: ثالثا
 :تتمثل هذه اجلوانب يف

هناك مكتسبات يف النقل السياحي متس عدة مواقع هامة ميكن إثراؤها سواء على صعيد شبكة الطرقات،  -1
 .أوشبكة السكة احلديدية أو املطارات

وحتسني مستوى  ،وفرة الفنادق ذات ثالث جنوم اليت ميكن تأهيلها إلستقبال السياح على إختالف أنواعهم -2
 .دمات فيهااخل

وجود عدد معترب من الوكاالت السياحية اليت تتكفل بالرحالت السياحية ملختلف املناطق السياحية، واليت  -3
 .تطبق عليها معايري اجلودة

توفر بعض املالعب، واملعارض واليت قد حتفز بعض التظاهرات واألحداث سواء كانت ذات طابع ثقايف أو  -4
 .رياضي أو غري ذلك

 .تأجري السيارت عرب ربوع القطر اجلزائري إنتشار شركات -1

 .هناك بعض اإلمتيازات والقوانني اليت حتفز العمل واملشاريع اإلستثمارية يف اجملال السياحي -9
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 :نقـاط ضعف السياحة الجزائرية: المطلب الثاني
نقاط  د منالعديوحتديد  إكتشافمن خالل التحليل املفصل للسوق السياحي اجلزائري فإنه ميكن 

املستوى املتدين للنشاط السياحي اجلزائري، وكذا نقص املواقع املهيكلة اليت جتذب التدفق أبرزها  ضعفه ومن
 :2، باإلضافة إىل النقائص املسجلة على املستويات التالية1السياحي املرتفع

 :الجزائرية  منتجات السياحة :أوال
ظمها ميثل مواقع سياحية غري مثمنة بشكل كاف يكمن ضعف املنتجات السياحية اجلزائرية بأن مع

وأخرى بال صيانة، إضافة إىل عدم وجود منتجات مثرية للجاذبية وقادرة على التميز، وذلك بسبب نقص نوعية 
 . املنتوجات واخلدمات السياحية اجلزائرية وكذا نقص نظافة وصيانة الفضاءات العمومية واخلاصة

دمات بالنسبة للسكان احملليني من جهة، ومن جهة أخرى إخنفاض باإلضافة إىل إرتفاع أسعار اخل
 .إلبراز املنتجات احملليةنقص النشاطات املوجهة كذلك و ملنافسة الدولية القريبة والبعيدة، بانوعيتها مقارنة 

 :في الجزائر  والفندقةالسياحي  اإليواء  : ثانيا
ندقية واإلطعام، فهي طاقات غري كافية تعاين اجلزائر من عجز يف طاقات اإلستقبال واهلياكل الف

نسبيا بالنسبة للسكان احملليني، كما نسجل قلة الفنادق ذات التكلفة مرتفعة باإلضافة إىل أهنا وبنوعية سيلة، 
 .املعايري الدولية

 :ألسفـارالسياحية الجزائرية لوكاالت  ال: ثالثا
وميثاق حيكم املهنة، وهي تعاين من  بالرغم من أمهيتها إال أنه ال يوجد تنظيم لوكاالت األسفار

غياب التحكم يف التقنيات اجلديدة لسوق السياحة الدولية والطرق العصرية للتسيري اإللكرتوين للنقل قصد تنظيم 
عمليات احلجز واخلدمات، وهذا ما أدى إىل خضوع إستقبال معظم السياح وخاصة يف اجلنوب لوكاالت األسفار 

 .هماألجنبية اليت حتدد وجهت
 :الجزائرية  ن في السياحةو المستخدم  :رابعا

ونقصد مبستوى املستخدمني يف السياحة نقص اإلطارات الفنية القادرة على مراقبة ومتابعة اآلثار 
والقضايا البيلية، حيث أن من أهم املشاكل اليت تعاين منها السياحة يف اجلزائر إضافة إىل مناطق التوسع 

جند أن أكرب مشكل تعاين منه السياحة يف اجلزائر هو ، كما حي وتصنيف الفنادقواإلستثمار السيا، السياحي

                                           
1
ة يالحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياح: المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .2.، صذات األولوية، مرجع سابق
2
 .52،57.، ص، صمرجع نفسهال -
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فال  ،بدون يد عاملة مؤهلةف أكرب اهلياكل القاعدية ت اجلزائرمتلكإحىت ولو أنه ، حيث 1املوارد البشرية غري املؤهلة
تعمل الوزارة على تداركه بالتعاون معىن هلا، إذ الزال هناك نقص يف املدارس التكوينية يف اجملال السياحي وهذا ما 

مع وزارة التكوين املهين ووزارة التعليم العايل للقيام بتكوين يتماشى مع مستجدات الساحة ومتطلبات السائح اليت 
تتغري بإستمرار، إضافة إىل البريوقراطية وعدم توافر اخلدمات واملهارات اإلدارية يف الفنادق باإلضافة إىل نقص يف 

 .2ستخدمني يف املؤسسات واخلدمات السياحية وعدم مالءمتها مع متطلبات العرض السياحي بإمتيازتأهيل امل
 :في المواقع السياحية  خدمات النقـل: خامسا

إن ضعف النقل يف خمتلف املواقع السياحية كما وكيفا أثر سلبا على احلركة السياحية، وكذا تسعريه 
أن من أهم مشاكل النقل هو سوء الربط اجلوي بني املواقع غري املتكيف مع حجم الطلب السياحي، كما 

 .3السياحية وخاصة اجلنوب وسوء التنسيق يف الرحالت اجلوية باجتاه اخلارج
 :في القطاع السياحي  الخدمات المالية: سادسا

 :                                      4وهي تتمثل فيما يلي
 ، ونقصري احلد األدىن من عمليات التطوير والصيانة للمواقع السياحيةنقص املخصصات املالية الالزمة لتوف -1

 .املخصصات املالية املتوفرة للتسويق والرتويج السياحي يف األسواق العاملية واحمللية
 .حمدودية املخصصات املالية املتوفرة ملرافق وتسهيالت السياحة الداخلية مبا فيها املتنزهات والبين القاعدية -5
يه اإلستثمارات يف قطاع السياحة، ونقص احلوافز املقدمة من إعفاءات ضريبية ومجركية ومساعدات سوء توج -0

 .مالية مبا خيدم التنمية السياحية
نقص متويل الدراسات اخلاصة بالتهيلة السياحية مع سوء تنظيم سياسة هتيلة السياحة يف اجلزائر ويربز ذلك  -2

 .طرف املستثمرينمن خالل املشاريع الفوضوية املنفذة من 
عدم مراعاة خصوصية اإلستثمارات السياحية يف متويل املشاريع السياحية والفندقية من حيث آجال الوصول  -2

 .إىل مرحلة مردودية املشروع، وهذا ما قد خيلق صعوبات مع القروض البنكية
ياح وعدم مالءمة عدم مالءمة وضعف وسائل الدفع العصرية على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلة للس -0

 .متويل االستثمار والنشاط السياحي مع طبيعة اإلستثمار السياحي
 

                                           
1
 0225نوفمبر  02: ، التاريخ7528جريدة الخبر اليومية، العدد : "مشكلة السياحة الجزائرية في نقص اليد العاملة المؤهلة":سفيان بوعياد -

 .2. هـ، الجزائر، ص8702شوال  07الموافق لـ 
2
الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية : المخطط اإلستراتيجي :ةالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحي: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .57 .، صمرجع سابق، ذات األولوية
3
 .55.ص: المرجع نفسه -

4
 .81.، صمرجع سابق: منى لخساف -
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 :الجزائرية  تسيير وتنظيم السياحة: سابعا
 :1تعاين السياحة اجلزائرية من عدة سلبيات تسيريية وتنظيمية تتمثل يف

طاع اخلاص، وضعف غياب اهليكل املؤسسي لصناعة السياحة على املستوى الوطين والذي يليب حاجات الق -1
 .التكاملية والشمولية يف العالقات السياحية

الرتهل اإلداري ونقص الكوادر املؤهلة واأليدي العاملة الفنية القادرة على التعامل مع متغريات قطاع  -5
 .السياحة

ءم غياب القوانني والتشريعات والنظم السياحية وضرورة مراجعتها بعد وضعها بشكل دوري وتعديلها مبا يتال -0
 .مع املستجدات يف قطاع السياحة

ضعف القدرات يف جماالت التخطيط والدراسات السياحية، وكذلك يف حقول اإلستثمار السياحي وخلق  -2
 .الربامج واملشاريع  وفق املعايري واألولويات السياحية

الل السنوات نقص وعدم ضبط اإلطار القانوين والتشريعي إلدارة النشاطات السياحية، فاجلهود املبذولة خ -2
األخرية لتحديد وتعيني النشاطات السياحية يف إطار تشريعي وقانوين يتعلقان خصوصا بالفنادق ووكاالت السفر 

 .والنقل
عدم كفاية الفنادق بالنسبة للتوسع السياحي بالكمية والنوعية املطلوبة وإخنفاض مستوى اخلدمات كالنقل  -0

 .والرعاية الصحية والصرف الصحي
ر اإلشراف املنظم لقطاع السياحة الذي أدى إىل عدم إمتام األحكام اخلاصة بالتشريعات عدم إستقرا -9

 .والقوانني، عدم الوصول إىل نتائج لدراسات التهيلة العقارية للمناطق السياحية، والتداخل بني اإلختصاصات
تقييم ومتابعة تطور غياب أدوات الوخاصة يف ظل  صرة،اعاملاملتطلبات  السياحة عدم عصرنةباإلضافة إىل  -0

 .2والدخول املبالغة يف إجراءات إستخراج التأشريات  السياحة على الصعيد الوطين والدويل و
 :السياحة الجزائرية  وترويج  تسويق: ثامنا

باإلضافة إىل ضعف تسويق الوجهة اجلزائرية من حيث غياب أنشطة إعالمية، واملشاركة يف 
صعوبة التكيف مع الوزن املتزايد  ف اإلتصال الداخلي واخلارجي، مع ضع الصالونات واملعارض يف اخلارج و

وعدم كفاية مواقع األنرتنت، باإلضافة إىل عدم التعاون بني   لتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال يف قطاع السياحة

                                           
1
 .81.، صمرجع سابق: فريدة لرقط  -

2
الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

 .55 .، صمرجع سابق، ذات األولوية
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ي، أمهها ما تتعدد املشاكل التسويقية يف القطاع السياحي اجلزائر ، 1خمتلف القطاعات والشركاء يف قطاع السياحة
 :2يلي

حمدودية املعلومات التسويقية والرتوجيية للمنتوج السياحي اجلزائري لدى واضعي الربامج الوطنية من ناحية  -1
والزبائن يف األسواق العاملية من ناحية أخرى، وغياب املعلومات املرتدة من السياح أنفسهم حول وجهة نظرهم يف 

 .يت تواجههم أثناء تواجدهم باملنطقة السياحيةاخلدمات املقدمة وأسعارها واملشاكل ال
 .الرتكيز على األسواق السياحية التقليدية، وضعف األدوات والوسائل لدخول أسواق جديدة -5
 .حمدودية املشاركة اجلزائرية وخاصة القطاع اخلاص يف املعارض واملؤمترات السياحية العاملية -0
بالتعريف باملنتوج السياحي اجلزائري يف الدول املصدرة غياب ورش العمل واحملاضرات واللقاءات الكفيلة  -2

 .للسياح
 .ضعف اجلهود التسويقية واحلمالت الرتوجيية يف األسواق العربية -2
للخدمة يف الفنادق األفراد عدم ميل ، مع غياب سياسة واضحة لألسعار ملتزم هبا يف املهن السياحية -0

 .واملطاعم
التنمية الثقافية السياحية داخل الدولة فيما يتعلق مثال بتوضيح أمهية عدم إهتمام وسائل اإلعالم املختلفة ب -9

دور السياحة بالنسبة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتعريف اجلماهري بفرص ومناطق اجلذب السياحي وكيفية 
 . اإلستفادة منها وطرق التعامل مع السياح

 
 :الفرص الممكنة للسياحة الجزائرية :المطلب الثالث

ة واملتاحة للجزائر لرفع منالعوامل اخلارجية الكا تلك يف املمكنة للسياحة اجلزائرية تتمثل الفرص
للسياحة  خالل التحليل املفصل للسوق السياحي اجلزائري فإنه ميكن حتديد أهم الفرص املتاحة تنافسيتها، فمن

 .3ني السياحة الوطنية والسياحة الدوليةمن خالل املنافسة اجلهوية واملتوسطية وضرورة التوفيق بو  اجلزائرية،
كما ميكن كذلك من خالل حتليل العرض والطلب حتديد األسواق املستهدفة للسياحة اجلزائرية، 

ألنه حاليا ال نتكلم فقط عن تقسيم السوق بل عن تقسيم السوق يف أقسام  حيث جيب القيام بتقسيم السوق،
سويق، ألن تقسيم السوق بشكل جيد هو الذي خيلق نوع من هذا هو التحدي بالنسبة لرجال التو السوق، 

                                           
1
 .52 .، صهسنفمرجع ال -

2
  1.22 اإلطال  توقيت، /88/272010اإلطال   ، تاريخwww.algeriantourism.com،السياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية -

 .         مساءا
3
الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية : المخطط اإلستراتيجي :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة وزارة -

 .2.، صمرجع سابق، ذات األولوية
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واليت ميكن تصنيفها بالنسبة إىل اجلزائر يف ثالثة أسواق ، 1معيارية املنتجات واخلدمات السياحية، وكذلك الدول
 :2وهي
 :القريبةالسياحية الجزائرية  األسواق   :أوال

ق الفرنسية، اإليطالية، اإلسبانية، وهي تلك األسواق اليت يتعني جعلها مألوفة للزبائن كالسو 
اإلهتمام بالسياحة احلموية وكذا اإلهتمام بالبيلة واإلستكشافات، اإلجتاه حنو كاألملانية، وذلك لعدة أسباب  

مع اإلهتمام وتفضيل الرحالت العائلية، باإلضافة إىل تزايد جتزئة العطل وكذا تزايد عدد ، التنظيم الذايت للرحالت
 .%03سنة يشكلون حصة هامة من السوق السياحي  13 -62لة، كما أن متوسطي السن الرحالت الطوي

 : الواعدة  السياحية الجزائرية  األسواق: ثانيا
 ،هولندا، سويسرا، النمسا وبريطانياوباألخص  وهي تضم أسواق بلدان اخلليج، أوروبا الشمالية

اليت تتميز هبا اجلزائر من خالل جباهلا وتضاريسها  وذلك بسبب النزوح إىل سياحة املغامرة والسياحة الصحراوية
 .وطبيعتها املتباينة

 :البعيدةالسياحية الجزائرية    األسواق: ثالثا
ة تشمل عدة دول، فإما أن مواطين هذه الدول ال يزورون اجلزائر إطالقا،أو أن األسواق البعيدإن 

نالحظ ومع هذا فإننا ة، أمريكا الشمالية والروسية، األسواق اآلسيويزيارهتم هلا يف أدىن املستويات، وذلك مثل 
 .، وهذه نقطة إجيابية جيب إقتناصهايف تزايد مستمر إىل اجلزائر إمكانية إرسال السياح

سياح هو تبين سياسة األسوق املفتوحة لن ما يساعد على جذب املزيد من اأحيث ميكن القول 
مستوى التعاون معها ليس فقط على الصعيد السياحي بل يف  وعقد إتفاقيات التجارة احلرة بني الدول مع رفع

مجيع اجملاالت اإلقتصادية، كما جيب على اجلزائر تعزيز اجلهود املبذولة لتعزيز املكانة اإلقليمية والدولية وملا ال 
ملختلف األنواع  حتويلها إىل مركز مايل، أو جتاري مما يساهم يف زيادة أعداد السياح الوافدين إىل اجلزائر الطالبني

السياحية املتاحة فيها، لإلستفادة من اخلربات السياحية هلذه الدول اليت تدرك أمهية القطاع السياحي يف اإلقتصاد 
 .الوطين وتعمل بإستمرار على تنمية قدراهتا السياحية ورفع مستويات آدائها

 
 
 

                                           
1
-Jean-Louis Barma: Marketing du tourisme et de l’hôtellerie: Études de cas commentées et Corrigés, 

Éditions d’Organisation, Troisième édition, 1999, 2001, 2004, p.2 
2
 .82.، صمرجع سابق، تشخيص وفحص السياحة الجزائرية" المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -
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 :لسياحة الجزائريةل المعيقةالتهديدات   :المطلب الرابع
أن السياحة نشاط  ، إذميكن الوقوف على أهم هتديداته ،لسوق السياحي اجلزائرياحتليل خالل من 

األزمات و وبلة، كمختلف األاإلقتصادية، األزمات الصحية   العوامل مجلةخيضع للتقلبات واإلضطرابات بسبب 
كما ،  1قدر اإلمكان متثل عوائق وخماطر جيب مواجهتها أو تفاديها ي، فهسياسيةالتوترات والروب كاحلاألمنية  

هلا أثرا ملموسا على السياحة وما تتضمنه  واليتتوجد العديد من األزمات احملتمل حدوثها يف القطاع السياحي، 
من أنشطة متنوعة، ويف إطار هذا التحليل ميكن التأكيد على أن أحد املصادر الرئيسية لألزمات املؤثرة يف القطاع 

 :2هيطة بالسياحي هي البيلة اخلارجية احمل
 :المعيقة للسياحة الجزائرية  الطبيعية  التهديدات: أوال

قد تصيب متس أهم املزارات السياحية الطبيعية ومن أمثلتها غور املياه املعدنية بسبب الزالزل، أو 
الطبيعية متمثلة يف  تهديداتقد تكون هذه ال ،إندثار األماكن اخلضراء بسبب التصحر وحركة الكثبان الرملية

اإلهنيارات اجلبلية، األعاصري والفيضانات، حرائق الغابات، حركة الكثبان الرملية وخمتلف اآلفات  الزل والرباكني،الز 
 .3واألوبلة

إحتمال تعرض اجلزائر لزالزل، نظرا ألن معظم  ىلحاليا تشري إ املتوفرة حيث أن كل األدلة العلمية
 .باجلزائر واملغرباملناطق الزلزالية املرصودة يف مشال إفريقيا تقع 

درجة احلرارة هلا األثر اإلجيايب بالنسبة للجزائر  إضافة إىل أن التغريات املناخية الكربى العامة كإرتفاع
، وبالتايل ء اجلزائرألن إرتفاعها يزيد من كمية املطر اليت ستسقط على األرض، فتكون ذات منافع بالنسبة لصحرا

 .**فيها للسياحة الصحراوية
األرض، فإن هناك  حرارة بل هذه اإلنعكاسات اإلجيابية، فإنه إذا ما إستمرت زيادة درجةويف مقا

املياه علي الشواطئ ومن احملتمل  واجلنويب، فستزحف إحتماال كبريا أن تذوب الثلوج املوجودة يف القطبني الشمايل
حلية يف اجلزائر، وتشمل اليابسة، وهذا ما يهدد السياحة السا جدا أن تغرق بعض األماكن على السواحل

 :4ت الطبيعية العديد من اآلثار التاليةالتهديدا
 . تلويث البيلة الطبيعية -1

                                           
1
 .28.، صالمرجع نفسه  -

2
 .18.، ص0228، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، المنشآت السياحية والفندقيةمقدمة في إدارة وتنظيم : سعيد محمد المصري -

3
      مساءا 8:22 اإلطال  توقيت، 02/27/0282تاريخ اإلطال   ،www.raya.com/topics/article موقع الراية،: تغيرات المناخ العالمية -

أن منطقة شمال وأكد الحركة الزلزالية علي جانبي جبال األطلس،  تحدث عنالعالم الجيولوجي المصري الدكتور فاروق الباز حيث  سب تأكيداتح 

 .إفريقيا تعتبر ملتقى القارتين األفريقية واألوروبية مما يجعلها غير مستقرة جيولوجيا 
**
في هذه المنطقة،  موجودة اشرة، والوطن العربي بما فيه الجزائر يقع شمال خط اإلستواء والصحراءجنوب خط اإلستواء مب في المناطق الواقعة 

 .العالم الجيولوجي المصري الدكتور فاروق الباز فتزداد في األوقات الحارة نسبة المطر ويقل الجفاف، حسب تأكيدات
4
 .878.، ص مرجع سابق، إدارة وتسويق األنشطة الخدمية: سعيد محمد المصري - 

http://www.raya.com/topics/article(11/04/2006)


تحليل وتقييم السوق السياحي الجزائري: الفصل الرابع   

 

212 
 

 .تدمري املواقع التارخيية واألثرية -5
 . تدمري وتضرر النباتات واحليوانات -0
 . اإلختالل والتدمري البيلي -2
  .الصحة البيلية واألمراض املعدية -2

 :المعيقة للسياحة الجزائرية  ناعيةالص  التهديدات: ثانيا
اليت تؤثر على العرض السياحي والطلب السياحي،   تهديداتقد ينجم عن اإلنسان جمموعة من ال

باإلضافة إىل التلوث العمراين الناتج عن العشوائيات، و كالتلوث املناخي الناتج عن التقدم التكنولوجي الصناعي، 
غياب برجمة البىن القاعدية السياحية خاصة عند  يف ظل يف إختناق املدن، التوسع الرأسي يف العمران الذي يتسبب

إعداد وتبين املخطط العام لتهيلة وتنظيم املدن وكذا خمططات تشغيل وإحتالل األراضي هبدف إنشاء هياكل 
فة خاصة لعدة أسباب خمتلأيضا نقص وإخنفاض احمليط الطبيعي وهذا راجع مما يؤدي إىل  ،قاعدية لقطاع السياحة

إىل ضعف الوسائل  كذابالتلوث وإخنفاض قيمة بعض املناطق اليت تشتمل على تراث أثري وتارخيي، و منها  املتعلقة
 .1لبعض السياح ةغري الالئق ياتاملستعملة وبعض السلوك

 :المعيقة للسياحة الجزائرية  التهديدات اإلجتماعية: ثالثا
الحقة  سالبة  قد تشكل أزمات  جتماعيةإ تعمل السياحة يف بعض األحيان على خلق آثار

كإجتذاب أعداد كبرية من عمالة القطاعات اإلقتصادية األخرى، وزيادة الفوارق اإلقتصادية واإلجتماعية بني 
 .2خمتلف املناطق

 :3وأهم اآلثار اإلجتماعية السلبية اليت ميكن أن تنشأ عن النشاطات السياحية
 .لثقافية للسياح، وطمس وحتريف الثقافة احملليةتأثر الثقافات احمللية باألمناط ا -3
 .وسوء إستقبال السياح خلق إستياء إجتاه السياح نتيجة للفوارق اإلقتصادية -0
 .شعور السياح احملليني مبنافسة السياح األجانب يف احلصول على التسهيالت السياحية واخلدمات -1
 .ية اجلزائريةتشكل حتديا للخصوصية الثقاف السياحة اإلعتقاد السائد بأن -6

 :المعيقة للسياحة الجزائرية  األمنيةتهديدات  ال: رابعا
يف اجلزائر قد أثر ومازال يؤثر على الطلب السياحي وأيضا على العرض السياحي خاصة إذا إن الوضع األمين  -1

 . ما مس املزيج السياحي، سواء املوارد الطبيعية أو التارخيية يف الدولة اجلزائرية

                                           
1
 .871.، صالمرجع نفسه -

2
 .858.، صمرجع سابق: عثمان محمد غنيم و بنيتا نبيل سعد -

3
، رسالة مقدمة "دراسة في أنتروبولوجيا السياحة"التأثيرات اإلجتماعية والثقافية للسياحة في المجتمع المحلي : هالة عبد الرحمان الرفاعي -

 .، بحث منشور8881اروق أحمد مصطفى، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، ف/ د: لنيل شهادة الماجستير، تحت إشراف
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زمات العالقات الدولية واحلروب جبميع أنواعها سواء كانت هذه احلروب حملية أو عاملية أو باإلضافة إىل أ -5
أن حركة املتغريات السياسية الداخلية واخلارجية ميكن أن تؤثر تأثريا مباشرا على  ، إذحىت جمرد إضطرابات داخلية

 .جد معايري عامة لقياسهاحركة السياحة يف اجلزائر، فبالرغم من وجود هذه األخطار إال أنه ال تو 
مما يضرب عرض  ،عدم اإلستقرار السياسي مما يعزز إحتماالت وقوع نزاعات مستقبلية داخل الدولة اجلزائرية -0

فكلما زادت درجة اإلستقرار السياسي داخل البلد،  احلائط كل جهود اجلزائر السياحية املبذولة يف هذا اجملال، 
 .ركة السياحية الداخلية واخلارجيةكلما أدى ذلك إىل إحتمال زيادة احل

 306من جمموع  31إضافة إىل التحليل السابق فإنه جدير بالذكر أن اجلزائر صنفت يف املرتبة 
لكنها تراجعت ، 1يف القدرة التنافسية يف السياحة، حسب املنتدى اإلقتصادي العاملي 0221دولة خالل سنة 

 . 2ذلك بعد مصر، الكويت، املغربدولة، و  362من بني  0231سنة  310إىل الرتبة 
كما كشفت آخر اإلحصائيات الصادرة عن املنظمة العاملية للسياحة أن اجلزائر حلت يف املرتبة 
اخلامسة إفريقيا من حيث إستقبال السياح، كما ذكر التقرير أن اجلزائر تعترب من البلدان اليت منت زيارهتا يف إفريقيا 

 .3يت تعرفها على طول حدودها الشرقية، الغربية واجلنوبيةبالرغم من املشاكل األمنية ال
 :ولة يف العديد من جوانب العرض السياحي يف اجلدول التايلد 362ونلخص رتب اجلزائر من أصل 

 المجاالت السياحية بعض لجزائر فيالعالمي ل بيرتالت: (02)الجدول رقم 

 .مساءا36.22، توقيت اإلطالع 33/20/0236، تاريخ اإلطالع .www.wefoum.org/docs تقرير تنافسية السفر والسياحة، املؤمتر الدويل اإلقتصادي، على الرابط اإللكرتوين :المصدر

                                           
1
 .072.، ص0221، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، السياحياإلقتصاد : زيد منير سلمان -

2
، 88/21/0287ريخ اإلطال  تا ،www.wefoum.org/docsتقرير تنافسية السفر والسياحة، المؤتمر الدولي اإلقتصادي، الرابط اإللكتروني  -

  ،مساءا87.22توقيت اإلطال  
3
 صباحا 82.22، توقيت اإلطال  81/28/0282، تاريخ اإلطال  www.omt.orgاإلستقطاب الدولي للسياح، المنظمة العالمية للسياحة،  -

 مالحظات 2013سنة  المرتبة 2009سنة  المرتبة جوانب العرض السياحي

 827 882 السياسات والتشريعات والقوانين
قوانني العمل وعدم ليونتها مراتب متدنية يف 

 .يف جمال خدمات التأهيل والتكوين
 / 820 17 السالمة واألمن
 / 82 52 الصحة والنظافة

 / 872 828 األولوية في إستراتجية األسفار والسياحة

 885 828 هياكل النقل الجوي
بالنسبة  27و 18ويف مراتب ترتاوح بني 

 وسائل وشبكات النقل اهلياكلل
 / 828 887 السياحية الهياكل

 .تكوين وختصص العمال 822 821 الموارد البشرية
 / 821 887 النظرة إلى السياحة
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لعديد من خالل اجلدول السابق الذي يستند يف تقييمه لتنافسية السفر والسياحة لدى الدول على ا
من املؤشرات اليت تعتمد على اجلذب السياحي، فإن اجلزائر تبقي بعيدة عن أهم الدول السياحية يف العامل، ومن 
بني أهم املؤشرات املعتمدة يف الرتتيب جند سياسة القوانني والتشريعات والضبط املعتمدة وحميط الضبط والسالمة 
واألمن والصحة والنظافة واألولوية اليت متنح لألسفار والسياحة وهياكل النقل اجلوي إىل جانب هياكل ومنشآت 

 .وتوفر املوارد البشرية السياحة والقدرة التنافسية يف صناعة األسفار والسياحة
يف ما خيص املؤشرات السابقة الذكر يعين أن  0231تلتها اجلزائر سنة إحخرة اليت أفاملراكز املت

، فهي مل حتقق 0221ققة سنة السياحة فيها غري متطورة متاما وهي يف تدهور مستمر باملقارنة بالنتائج احمل
 فنعاشها مبختلإلفسيتها فهي تثبت مدى حاجتها امللحة مستويات مرتفعة من الطلب السياحي ومل تتحسن تنا

 .اإلسرتاتيجيات، خاصة إذا ما متت مقارنتها ببعض الدول
 :كما يف اجلدول التايل

 
 5910لسنة  المجاالت السياحية بعض فيالدول   العالمي لبعضب يرتالت: (02)الجدول رقم 

 مجال المقارنة
 رتبة الدول

 فرنسا مصر المغرب الجزائر
 25 825 90 822 الموارد البشرية

 71 22 00 821 الرغبة في السفر

 22 11 802 808 الموارد الطبيعية

 1 28 78 17 الموارد الثقافية

، تاريخ اإلطالع www.wefoum.org/docsتقرير تنافسية السفر والسياحة، املؤمتر الدويل اإلقتصادي، على الرابط اإللكرتوين  :المصدر
 . مساءا87.22توقيت اإلطالع  88/21/0287

  
ن أ الإرغم أمهية الدور الذي تلعبه السياحة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معظم دول العامل 

 هذا الدور مازال حمدودا يف اجلزائر رغم توافر العديد من املقومات واملوارد السياحية الطبيعية والتارخيية هبا إذا ما
هذا ميكن أن يثري العديد من التساؤالت فإن  ول النامية واملتقدمة يف نفس الوقت، وبالتايلقورنت بالكثري من الد

 .حول جدوى السياسات واخلطط السياحية املعمول هبا يف اجلزائر
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 :خالصة الفصل الرابع
 

حتليل العرض السياحي اجلزائري، جبميع يعين أوال حتليل وتقييم السوق السياحي اجلزائري،  إن
اته الطبيعية، التارخيية، احلضارية والثقافية، وكذلك خمتلف اهلياكل القاعدية وخدمات البنية السياحية مقوم

 .ي، األقطاب السياحية وغريهالسياحااألساسية باإلضافة إىل التنظيم 
وهذا ، واجلماعات من الدول األخرى يف النشاطات السياحية املختلفة فرادواليت تتطلب مشاركة األ

دعى حتليل الطلب السياحي اجلزائري وذلك من حيث تطور حركة املواطنني املقيمني يف اجلزائر، وتطور ما إست
 . لسوق السياحي اجلزائرياتقييم  نا منمكنوهذا ما دخول السياح األجانب مبختلف جنسياهتم ومنهم العرب، 

، إال أن يات السياحية هباحيث تبني لنا أنه من أهم نقاط قوة السياحة اجلزائرية مدى تنوع اإلمكان
ناك مواقع سياحية غري مثمنة بشكل كاف وأخرى بال صيانة، إضافة إىل نقص نوعية املنتوجات واخلدمات ه

السياحية املقدمة، نقص نظافة وصيانة الفضاءات العمومية واخلاصة، خدمات النقل، عجز يف طاقات اإلستقبال، 
ات املعايري الدولية بصفة خاصة، نقص املوارد البشرية املؤهلة وهذه هي اهلياكل الفندقية واإلطعام بصفة عامة، وذ

 .أهم النقائص اليت يعاين منها قطاع السياحة يف اجلزائر وغريها على الصعيد املايل، التنظيمي، األمين والتسويقي
أو  لقريبةاكما أنه مت الوقوف على جمموعة من الفرص املمكنة وتتمثل أساسا يف األسواق الواعدة هلا 

اإلقتصادية  البعيدة واليت جيب إستهدافها جبميع اإلمكانيات املتاحة، بالرغم من خمتلف التهديدات الطبيعية،
 .والصحية، وحىت األمنية

إضافة إىل كل ذلك جيب أن يعلم الكل، أن السياحة مسؤولية كل الطبقات اإلجتماعية من حارس 
 اسسعلى أألجرة وصاحب احملل الصغري وحىت املواطن البسيط، فاحلدود، إىل صاحب الفندق، مرورا بسائق ا

حتسني معاملة مجيع ميكنه أن يقرر أن يعود أو ال يعود إىل اجلزائر، لذا جيب  ، فإنهاملعاملة اليت يتلقاها السائح
 .يةإذا أردنا تطوير السياحة اجلزائر السياح 

 
    



 

 

 

 
 

 الفصل الخامس:
 
 

تطبيق إستراتيجية 
الترويج السياحي لتنشيط 

الطلب السياحي 
 الجزائري
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: 
 

جيابية يف دفع عجلة التنمية إكن أن حيققه من نتائج ، وما ميللدولة إن تطوير القطاع السياحي
كل، وزيادة تدفق املوارد املالية ا قد يساهم مسامهة بناءة يف حل الكثري من املش هلا، مما االقتصادية واالجتماعية

ية وخلق نفاق يف جماالت االستثمار واخلدمات االجتماعية املختلفة باالضافة إىل تنمإلللدولة مما يزيد قدرهتا على ا
لقد أدركت العديد من الدول بأن ، و خرىدول العامل األخمتلف و  اجلزائريةعالقات جتارية وسياسية بني الدولة 

سواق أهتمت هذه الدول بفتح إ هلذاالعامل،  اشهدهمن أهم الصناعات اليت ي السياحة يف القرن احلايل ستكون
وليس يف مواسم معينة  ية املد السياحي طيلة العامستمرار ضمان إ جلالتقليدية ألاألسواق ىل جانب إجديدة 

 .فقط
خبدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية مناسبة،  ثريةتقدمي برامج سياحية ويتحقق ذلك من خالل 

فالسوق السياحي هو دراسة ، متالك وسائل متطورة للرتويج السياحيإقامة السائح فضال عن إمن شأهنا زيادة فرتة 
، لتنبؤ باملستقبل، ويتم قياس الطلب بعدد الزوار الذي يقضون ولو ليلة واحدة يف البلد املستقبللالطلب احلاضر 

اخلدمات السياحية أو على األقل تكييفها مع هدفها ترقية  الرتويج السياحي واليتباإلضافة إىل إعداد برامج 
  .مستوى العرض السياحي اجلزائري

 :خالل املباحث التالية ذلك منتعرف على سوف نفي هذا الفصل ف
 

 الطلب السياحي في الجزائر  :المبحث األول  . 
 

 اإلستراتيجيات السياحية المتاحة في الجزائر: المبحث الثاني. 
 

 إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المبحث الثالث . 
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 : المبحث األول
 :الطلب السياحي في الجزائر

 
ن الظواهر اإلجتماعية واإلنسانية وصناعة من الصناعات احلديثة فهي إن السياحة بإعتبارها ظاهرة م

ختضع للعرض والطلب مثلها مثل بقية السلع األخرى، فالطلب عليها يكمن يف الدول املصدرة للسياح بإعتبارها 
 .املصدر الرئيسي هلذا الطلب

ا خرباء السياحة يف لذلك فإن دراسة الطلب السياحي متثل إحدى املواضيع اهلامة اليت إهتم هب
 . خمتلف دول العامل

فالسوق السياحي يتكون من عدة شرائح سوقية خمتلفة متثل جمموعات املستهلكني السياح ذوي 
ة، وبذلك فإن الطلب السياحي يتكون من مزيج متداخل من العناصر شاهباخلصائص املتجانسة والصفات املت

 .ل اليت تتجه إىل خمتلف الدولاملختلفة كالرغبات اإلنسانية واحلاجات وامليو 
 :حيث سيتم التطرق خالل هذا املبحث إىل املطالب التالية

 
 

 يالطلب السياحي الجزائر تقدير : المطلب األول. 
 

 يالجزائر  يسياحالطلب ال مراحل: ثانيالمطلب ال. 
 

 فجوة الطلب السياحي الجزائري :ثالثالمطلب ال. 
 

 الجزائري تحليل الطلب السياحي: رابعالمطلب ال. 
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 :الطلب السياحي في الجزائرتقدير  : المطلب األول
لقد إجتهت دول سياحية كثرية إىل اإلهتمام بقياس حجم الطلب السياحي املتوقع قياسا علميا ألنه 

 .يعترب أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها معظم اخلطط السياحية
ة من حيث أعداد السياح الوافدين، وأعداد ية الدوليحويتضمن ذلك بشكل كمي احلركة السيا

الليايل السياحية يف فرتات زمنية معينة، وكذلك اإليرادات السياحية السنوية ومتوسطات إنفاق السياح طبقا 
الوافدين ملنطقة سياحية ما إىل غري ذلك من  تلفة وكل جنسية من جنسيات السياحخلشرائح السوق السياحي امل

 .1دير حجم الطلب السياحياحلقائق اليت تفيد تق
 :مفهوم الطلب السياحي الجزائري: أوال

ميكن تعريف الطلب السياحي بأنه تعبري عن إجتاه السياح لشراء منتوج سياحي معني أو زيارة منطقة 
سياحية بذاهتا، قوامه مزيج مركب من عناصر خمتلفة متثل الدوافع والقدرات وامليول واحلاجات الشخصية اليت يتأثر 

 .ا املستهلكون السياح من حيث إجتاهات الطلب على منطقة معينةهب
وهو السوق السياحي املرتقب والذي هتدف إثارته وتنشيطه مجيع الدول السياحية من خمتلف دول 

 .  العامل لتحقيق أكرب حركة سياحية قادمة منه
حي املتوقع، أي حيث نشري إىل أن التخطيط السياحي يف العامل يعتمد على أساس الطلب السيا

إجتاهات احلركة السياحية الدولية من خمتلف دول العامل، لذلك فإن حتديد حجم الطلب السياحي يعتمد على 
 :2الطرق التالية

 :للطلب السياحي طريقة تقدير الجهات الرسمية -1
تقوم اجلهات الرمسية يف الدول بعمل خطط حمددة، حيث يتم إعداد تقديرات خمتلفة حلجم الطلب 

سياحي املتوقع من طرف خرباء متخصصون يف التخطيط السياحي، وذلك من حيث احلركة السياحية املتوقعة ال
للسياح واإليرادات السياحية وغريها، وذلك باإلعتماد على اجلهود والتقديرات الشخصية للقائمني على هذه 

ت الطلب السياحي وكذلك على خرباهتم اخلطط بناء على البيانات واملعلومات السابقة املتوفرة لديهم عن إجتاها
 .السابقة

 :للطلب السياحي طريقة تحليل اإلتجاه العام -5
السياحية السنوية خالل فرتة زمنية ماضية وحتليل بيانات هذه  ةتعتمد هذه الطريقة على تتبع احلرك

لى معدل النمو ركة إحصائيا أي بطريقة املربعات الصغرى، وذلك هبدف التعرف عالسلسلة الزمنية هلذه احل

                                           
1
 .877.، صمرجع سابق :إبراهيم إسماعيل الحديد -

2
 .718، 712.، ص، صمرجع سابق: المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج -
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السياحي يف املدى الطويل مث بإستخدام هذا املعدل يف التنبؤ ميكن الوصول إىل حجم احلركة السياحية مستقبال 
 .أي حتديد الطلب السياحي املستهدف

 :لتحديد الطلب السياحي طريقة اإلنحدار المتعدد -0
ك إرتباط قوي بني تقوم هذه الطريق املستخدمة يف حتديد حجم الطلب السياحي على أن هنا

رك األول واملؤثر الرئيسي الذي أدى إىل وجود متغريات مستقلة ومتغريات تابعة، فاملتغريات املستقلة تعترب هي احمل
ية يكون نتيجة لعوامل كثرية مثل إرتفاع عدد السكان، إرتفاع حأو ظهور املتغريات التابعة، فنمو احلركة السيا

 .   قدم التكنولوجي، تطور العادات والتقاليد وتقدم األمناط الثقافية يف اجملتمعاملداخيل الوطنية والفردية، الت
 :أهمية تقدير الطلب السياحي: ثانيا

مهية كبرية لدى خرباء السياحة واملتخصصني أإحتلت دراسة الطلب السياحي وتقدير حجمه املتوقع 
 :1رية واليت من بينهاملا يتحقق عنه من مزايا جلميع الدول على غرار السياحة اجلزائ

 .إمكانية تقدير حجم النشاط السياحي املتوقع يف الدولة -1
 .وضع خطة سليمة ومالئمة للطاقة اإليوائية اليت تستطيع مواجهة الطلب السياحي املتوقع مستقبال -5
 .تنمية اخلدمات السياحية واملرافق قدر اإلمكان مبا يالئم حجم الطلب السياحي املتوقع -0
 .اإليرادات السياحية املتوقعة إمكانية تقدير -2
 .وضع خطة واقعية لإلستثمار السياحي مبنية على التقديرات املختلفة حلجم الطلب السياحي -2
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 .728.، صهسنفمرجع ال -
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 :في الجزائر  يسياحالطلب ال مراحل: ثانيالمطلب ال
 الذي ميثل ،(34)امللحق رقم من خالل مير الطلب السياحي يف اجلزائر بعدد من املراحل املختلفة، 

إىل غاية سنة  3331تطور دخول السياح األجانب عرب احلدود اجلزائرية خالل الفرتة الزمنية املمتدة من سنة 
واليت متثل  ستعانة بأشهر سنوات هذه الفرتة للحصول على دورة حياة السياحة يف اجلزائرإل، فإنه ميكن ا0231

 :1ايلكالتذه املراحل نفصلها  وه مراحل الطلب السياحي يف اجلزائر،
 :الطلب السياحي الجزائري  مرحلة إنتعاش: أوال

من شهر مارس إىل غاية إبتداء هذه املرحلة نطلق ت التقدمي للموسم السياحي، حيثمرحلة وهي 
 ءيبط هذا اإلرتفاع لكن، باإلرتفاعالوافدين إىل اجلزائر شهر ماي أو بداية شهر جوان، حيث يبدأ عدد السياح 

  .نسبيا
حلة البداية الطبيعية إلجتاه احلركة السياحية حنو النمو واإلزدهار وتأيت كتطور تدرجيي ومتثل هذه املر 

للحركة السياحية من خمتلف السياح الوافدين على اجلزائر وذلك إبتداء بالتوافد إليها بأعداد بسيطة، وذلك نتيجة 
 .جتماعية اليت تربطهم هبا، أو نتيجة للعالقات اإلسماعهم عنها أو مشاهدهتم هلا سابقا، كأسباب ةلعد

 : الطلب السياحي الجزائري  رواج  مرحلة: ثانيا
أن هناك  ،ايلو املوتظهر من خالل الشكل يف الطلب السياحي على اجلزائر، النمو وهي تعرب عن 

قفزة نوعية إبتداء من شهر جوان إىل شهر سبتمرب، حيث أن هذه األشهر متثل  فصل الصيف، وبالتايل الطلب 
 .بغرض اإلصطياف عموما يكون يف هذه الفرتةعلى اجلزائر ي السياح

كما أن هذه املرحلة تعرب عن اإلزدهار احلقيقي للطلب السياحي اجلزائري، فهو يف طريقه إىل النمو 
 . والتزايد، وهذه املرحلة تعترب كإمتداد منطقي ملرحلة اإلنتعاش السابقة اليت مر هبا الطلب السياحي

 :الطلب السياحي الجزائري  نضج مرحلة: ثالثا
ويف هذه املرحلة يصل عدد السياح إىل ذروته، وذلك يف شهر جويلية حيث تكثر احلركة السياحية 

السياح وهي فرتة النضج السياحي، ففي هذه املرحلة تبدأ اخلدمات  ىيف اجلزائر لكوهنا أصبحت معروفة لد
 .ن بشكل أكرببالتوسع وكذلك املنافسة مما يتطلب الرتكيز على اإلعال

 : الطلب السياحي الجزائري  كساد وركود  مرحلة: رابعا
املرحلة تبدأ حصة السوق من ها الطلب السياحي اجلزائري، حيث أنه يف هذه تدهور فيوهي مرحلة ي

أن هذه الفرتة تبدأ تقريبا من مرحلة النضج  إذالسياح باإلخنفاض السريع، إستعدادا للخروج من فرتة اإلصطياف، 

                                           
1
 .ةحسب تحليل الباحث -
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شهر سبتمرب وبداية شهر أكتوبر، كما أن هناك قلة من السياح يف اجلزائر للقيام مبختلف نشاطاهتم السياحية،  إىل
وذلك يف فصل اخلريف حيث يكون التدهور يف عددهم بشكل ملحوظ إبتداء من شهر جانفي إىل غاية شهر 

 .وثقافية ، نتيجة لعدة أسباب قد تكون إقتصادية، إجتماعيةمارس
 : ل التايلشكالسياحة يف اجلزائر، وهي موضحة يف ال ةمتثل دورة حياالسابقة ربعة احل األإن املر 

 5910-1002ت لسنواألشهر ا دورة حياة السياحة في الجزائر(: 52)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحثة بناء على معطيات سابقة: المصدر
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 :فجوة الطلب السياحي الجزائري :ثالثالمطلب ال
د بفجوة الطلب السياحي هو الفرق بني الطلب السياحي من جهة والعرض السياحي من إن املقصو 

 .جهة أخرى، لذلك جيب قياسهما وذلك لتقدير هذه الفجوة
 :وتقديره  الجزائري  قياس الطلب السياحي: أوال

من خالل ما سبق، فإن الطلب السياحي ميكن أن ميثل عدد السياح الوافدين إىل منطقة سياحية 
ومن خالل اإلستعانة ، 0231ة، حيث ميكن قياس الطلب السياحي وحتديد توجهاته، مث تقديره خالل سنة معين

 : اجلدول التايلة، ميكن إستخالص سابقالول اباجلد
 

 :5910-1002السياح الوافدين إلى الجزائر للسنوات (: 00)الجدول رقم 
 عدد السياح: الوحدة                                                            

، www.mta.gov.dz، وزارة السياحة، املوقع اإللكرتوين 2013 اطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنةإحصائيات دخول السياح وحركة املو  :المصدر
 .صباحا 82.22، توقيت اإلطالع 81/28/0282تاريخ اإلطالع 

 

 للسياح المجموع العام الجزائريين المقيمين بالخارج السياح األجانب السياح السنوات
1995 97 650 421 926 210290 
1996 93 491 511 477 092000 
1997 94 832 539 920 002925 
1998 107 214 571 234 090220 
1999 140 862 607 675 920200 
2000 177 538 690 446 867 984 
2001 196 229 705 187 901 416 
2002 251 145 736 915 988 060 
2003 304 914 861 373 1 166 287 
2004 368 562 865 157 1 233 719 
2005 441 206 1 001 884 1 443 090 
2006 478 358 1 159 224 1 637 582 
2007 511 188 1 231 896 1 743 084 
2008 556 697 1 215 052 1 771 749 
2009 655 810 1 255 696 1 911 506 
2010 654 987 1 415 509 2 070 496 
2011 901 642 1 493 245 2 394 887 
2012 981 955 1 652 101 2 634 056 
5910 / / 5905901 

 928 682 26 / / للسياح لعاما المجموع
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سبق ميكن متثيل تطور إمجايل عدد السياح بداللة سنوات الدراسة، حيث نتحصل  مامن خالل 
 :على املنحىن البياين التايل

 
 5910-1002للسنوات  السياح الوافدين إلى الجزائر منحنى(: 50)رقم  الشكل

 www.mta.gov.dz، وزارة السياحة، املوقع اإللكرتوين 0231 إحصائيات دخول السياح وحركة املواطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنة :مصدرالاا
 .صباحا 32.22، توقيت اإلطالع 31/23/0231، تاريخ اإلطالع 

 
د السياح يتأثر ويتزايد سنويا، وهذا ما نالحظه من خالل البيانات اإلحصائية الواردة يف مبا أن عد

اجلدول السابق، مما يعين أن عدد السياح هو دالة يف السنوات املتتالية، أي أنه لدينا متغري مرتبط بفرتات زمنية 
 .معينة، لذلك فهي تشكل سلسلة زمنية
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 عدد السياح، وأن  ti: نرمز له بالرمز والذي املتغري املستقل ثلالدراسة مت سنـوات فإذا إعتربنا أن
  :  ، حيث أن yi:هو املتغري التابع، ونرمز له بالرمز الذي هندف إىل تقديره

i = 1,2,….n  و ،n  : سنة 33الذي ميثل عدد سنوات الدراسة واملقدرة بـ هو عدد احلدود  و. 
، وطبيعة هذه الدالة تتحدد من   y=f (t)ن خالل الدالة تتحدد م y  ، tإن العالقة بني املتغريين 

حيث نالحظ من خالل العرض البياين أن النقاط تقريبا هي على إستقامة واحدة خالل رسم شكل اإلنتشار، 
أن العالقة بني عدد السياح والسنوات هي عالقة خطية أي وبالتايل فإنه لدينا إرتباط خطي غري تام بني املتغريين، 

وبالتايل فإن الشكل الرياضي ، السنواتوتقدمت كلما زادت يف إرتفاع مستمر وذلك  فعدد السياح  ،طردية
 .a +b ti =yi : التقديري الذي ميكن إعطاؤه للعالقة بني املتغريين هو

وذلك  تقدير معامل هذه املعادلةالوافدين إىل اجلزائر، نقوم باإلجتاه العام للسياح  تقديرمن أجل و 
 :التاليةاإلحصائية لدينا العالقات حيث املربعات الصغرى، طريقة م استخدبإ

                                                              
                          :   (3)العالقة رقم    

                       

 
                                                                              (:0)العالقة رقم    

 
 : حيث أن

t¯ : (1)هو املتوسط احلسايب للزمن وحيسب وفقا للعالقة رقم:........................  ti / n∑t¯= 
y¯: (6)هو املتوسط احلسايب لعدد السياح وحيسب وفقا للعالقة رقم:...................../ n yi  ∑y¯= 

حبيث نأخذ رتبة السنوات يف السلسلة  ت على اإلحصائيات املعطاة سابقا،وبتطبيق هذه العالقا
نتحصل  ،(31أنظر امللحق رقم )، يف جمموعة البيانات ti =1تعترب السنة 3331الزمنية بعني اإلعتبار، فمثال سنة 

 :ليما يعلى 
           b =131.307.1719 : جند أن( 3)بتطبيق العالقة رقم 

                a = 67.661.33  :جند أن( 0)قم وبتطبيق العالقة ر 
الوافدين غلى بني اإلجتاه العام لعدد السياح تواليت ( معادلة اإلحندار)وبالتايل فإن املعادلة اخلطية 

 :   عرب الزمن مقدرة بطريقة املربعات الصغرى هياجلزائر 
 

ti yi- ∑ ti  ∑ yi∑ n                          

 =  b 
2-∑  ti

2
 ti ∑ n   

 
 
 
 
 

a = y¯- b t¯        
 

yi    = 67.661.33+ 131.307.1719 ti  
 74. 315, 331  
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، فإنه 0231ح املتوقع يف سنة من أجل إعتماد هذه املعادلة كنموذج تقديري وتنبؤي لعدد السيا 
 :إحصائيا جيب إثبات مدى جودة هذا النموذج يف التقدير وذلك من خالل اخلطوات اإلحصائية التالية

 :جودة اإلنحدار -1

إن حتديد جودة النموذج يتم إحصائيا من خالل تقييم مدى قدرة النموذج املقدر يف التنبؤ بالقيم 
 .السياح الفعلية للمتغري التابع أال وهو عدد
 .SST=SSR+SSE:  حيث لدينا املعادلة

SST :اجملموع املربع لإلحنرافات الكلية. 
SSR :اجملموع املربع لإلحنرافات املفسرة. 

SSE :اجملموع املربع لإلحنرافات غري املفسرة. 
من خالل  الذي يقيس جودة اإلحندار Rومن خالل ذلك ميكن إستخالص معامل التحديد 

  R= SSR/ SST =1-( SSE / SST) :العالقة

 R= 1- 0.032 =0.968               :بعد العمليات احلسابية جند أنو 

من املتغري التابع،   %81نالحظ من خالل معامل التحديد أن املتغري املستقل يفسر حوايل نسبة و 
قة قوية بني وهذا ما يوضح أن العال ) r= R = 0.98 )كما نالحظ من خالل معامل اإلرتباط بني املتغريين 

 .الوافدين إىل اجلزائر الزمن وعدد السياح
 :قدرةمإختبار معنوية المعلمات ال -2

 : aإختبار معنوية   -أ 

                                      H0 :  a = 0 

H1 :  a = 0                                        
فإننا نستعني جبداول توزيع ستيودنت  5%إلختبار هذه الفرضيات عند مستوى معنوية مساويا لـ 

احملسوبة على أساس املعطيات السابقة، فنجدها من  tأما قيمة ،  t (n-2)= 2.145 :اجلدولية  tإلجياد قيمة 
 :خالل العالقة

t = (a-a)/s(a) 5.10: ، أي أن  =t.. 

 .هلا معنوية aقدرة ومبا أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية فإن هذا يعين أن املعلمة امل
 :   bإختبار معنوية   -ب 

                                    H0 :  b = 0 
H1 :  b = 0                                                         
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فإننا نستعني جبداول توزيع ستيودنت إلجياد  وإلختبار هذه الفرضيات عند نفس مستوى املعنوية،
احملسوبة على أساس املعطيات السابقة، فنجدها من خالل  tأما قيمة ،  t (n-2)= 2.145 :ليةاجلدو  tقيمة 

 :العالقة
t = (b- b)/s(b)  ،08.07: أي أن  =t. 

 .هلا معنوية b ومبا أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية فإن هذا يعين أن املعلمة املقدرة 
 . قرتح مقبول إحصائيا للتقدير والتنبؤ بعدد السياحويف األخري نستنتج أن النموذج امل

 :2011الوافدين إلى الجزائر سنة  تقدير عدد السياح -ج 

 : النموذج التقديري املقرتح وفقا للمعادلة من خالل
 
 

، 0285لسنة  األجانب واملواطنني غري املقيمني الوافدين إىل اجلزائرميكن تقدير عدد السياح فإنه 
 :ـسيقدر ب 0285أي أن الطلب السياحي على اجلزائر على مشارف سنة  ،ti=08وذلك بوضع 
 .سائح 2.825.112

 :1سياحي له أمهية كبرية من حيثالتقدير الطلب  أنحيث نشري إىل 
 .إمكانية تقدير حجم النشاط السياحي املتوقع يف الدولة -
 .املتوقع يف املستقبلوضع خطة سليمة ومالئمة للطاقة اإليوائية تسطيع مواجهة الطلب السياحي  -
تنمية املرافق واخلدمات السياحية يف الدولة وتطويرها قدر اإلمكان مبا يتالءم مع حجم الطلب السياحي املتوقع  -

 .بأنواعه وشرائحة املختلفة
 .إمكانية تقدير اإليرادات املختلفة حلجم الطلب السياحي -

 :وتقديرهالجزائري  قياس العرض السياحي  : ثانيا
عند ذهاهبم ألي منطقة سياحية فإن املبيت يعد مطلبا أساسيا هلم، وبالتايل فالطاقة  إن السياح

اإليوائية للمؤسسات الفندقية تعد العرض السياحي احلقيقي لتلك املنطقة السياحية حىت وإن توفرت على معطيات 
 . طبيعية وثقافية أخرى

وجهاته، مث تقديره خالل سنة فمن خالل ما سبق، فإنه ميكن قياس العرض السياحي وحتديد ت
 .على غرار الطلب السياحي، وذلك هبدف املقارنة بينهما 0231

                                           
1
 .877. ، صابقمرجع س: إبراهيم إسماعيل الحديد -

yi=67.661.33 +131.307.1719ti 
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 : إىل اجلدول التايل اتعديلهاليت مت سابقا، و  ةول املدرجاذلك من خالل اإلستعانة باجلدقد مت و 
 

 .5910-1002جزائر للسنوات دقية في الطاقة إيواء المؤسسات الفن: (09)الجدول رقم 
 عدد األسرة: الوحدة 

  ،www.mta.gov.dz، وزارة السياحة ، املوقع اإللكرتوين 2013 دخول السياح وحركة املواطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنة إحصائيات :المصدر
 .صباحا 82.22، توقيت اإلطالع 81/28/0282تاريخ اإلطالع 

 
 :الشكل التايلهذه البيانات إىل  وميكن حتويل

 عدد األسرة ــواتلسنا
1995 62 000 
1996 64 695 
1997 65 704 
1998 57 599 
1000 66 902 
5999 67 087 
5991 66 523 
5995 72 567 
5990 77 473 
5992 82 034 
5992 83 895 
5990 84 869 
5999 85 000 
5990 85 876 
5990 86 383 
5919 88 694 
5911 92 377 
5915 96 497 
5910 30026 

 848 569 1 المجموع



لتنشيط السياحة الجزائرية  السياحي تطبيق إستراتيجية الترويج: الفصل الخامس   

 

229 
 

 :2013-1002عدد األسرة في الجزائر خالل السنوات منحنى  (:59)الشكل رقم 

،  www.mta.gov.dz، وزارة السياحة، املوقع اإللكرتوين 2013 إحصائيات دخول السياح وحركة املواطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنة :المصدر
 .صباحا 32.22، توقيت اإلطالع 31/23/0231تاريخ اإلطالع 

 
من خالل العرض البياين نالحظ أن عدد الفنادق يف اجلزائر متزايد سنويا، أي أنه لدينا متغري مرتبط 

 والذي املتغري املستقل الدراسة متثل سنـوات فإذا إعتربنا أن، عينة، لذلك فهي تشكل سلسلة زمنيةبفرتات زمنية م
  :  ، حيث أن yi:هو املتغري التابع، ونرمز له بالرمز تقديرهاألسرة الذي هندف إىل عدد ، وأن  ti: نرمز له بالرمز

i = 1,2,….n  و ،n  : سنة 33الذي ميثل عدد سنوات الدراسة واملقدرة بـ هو عدد احلدود  و. 
فإنه ومن خالل العرض البياين نالحظ أن النقاط تقريبا هي على إستقامة واحدة وبالتايل فإنه لدينا 

 a: املتغريين، والعالقة بينهما هي عالقة خطية طردية، شكلها الرياضي التقديري هو إرتباط خطي غري تام بني
ti+b=yi  ، وحتديد الثوابتa , b  ،يكون من خالل مبدأ املربعات الصغرى، حسب العالقات السابقة الذكر

 :(30)املدرج يف امللحق رقم واليت بتطبيقها نتحصل على جدول احلسابات 
           b = 2.136,76: جند أن (3) بتطبيق العالقة رقم

        a  = 56.789,02 :جند أن (0)وبتطبيق العالقة رقم 
املتاحة يف اجلزائر واليت تبني اإلجتاه العام لعدد األسرة ( معادلة اإلحندار)وبالتايل فإن املعادلة اخلطية 

 : عرب الزمن مقدرة بطريقة املربعات الصغرى هي
   

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 
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yi    = 56.789,02 + 2.136,76 ti 

+57.224,27  
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، وذلك بوضع 0285األسرة لسنة أن عدد أن نستنتج من خالل هذه املعادلة ميكن           
08=ti ، سرير 101.661: هو 0285السياحي اجلزائري لسنة تقدير العرض أي أن. 
 :في الجزائر  تقدير الفجوة السياحية: ثالثا

الطلب من خالل ما مت التوصل إليه من خالل معادليت اإلجتاه العام السابقتني، إذ مت تقدير 
سائح،  /سرير 323.443 سائح ومت تقدير العرض السياحي بـ 0.001.330 بـ  0231لسياحي عند سنة ا

ثل نشاط احلركة السياحية يف متأي أن الطلب السياحي أكرب من العرض السياحي، فبالرغم من أن هذه األرقام 
طة جند أن هناك فجوة إسرتاتيجية بينهما اجلزائر، وأن هلا نصيب معترب من السوق العاملي، إال أنه وبعملية بسي

فإن هناك عجز يف عدد األسرة قدره   0231سنة نه سائح، وهذا الرقم يعين أ 0.101.613وتقدر بـ 
 .سائح وهؤالء السياح لن جيدوا أسرة للمبيت فيها 0.101.613

 :التأكيد على النقاط التاليةوبالتايل ميكن 
تمام بشكل كبري بالعرض السياحي وكذا مبستوى اخلدمات السياحية من أجل تقليل هذه الفجوة، جيب اإله -1

املقدمة على رأسها املؤسسات الفندقية املختلفة وعدد األسرة فيها من جهة، ومن جهة أخرى جيب القيام بتنشيط 
السياحة بإستعمال األساليب املختلفة للرتويج السياحي وذلك من أجل الوصول إىل مستوى الطلب السياحي 

 . لسعي لدخول أسواق جديدةلتوقع أو أكثر ليس فقط للمحافظة على املستهلكني احلاليني، بل امل
الطلب السياحي ميثل ، إذ أن العالقة بني الطلب السياحي ومستوى اخلدمات السياحية ميكن إستنتاج -5

ية، التقدم العلمي ل العامليخداإرتفاع عدد السكان، إرتفاع متوسطات املكإنعكاسا لبعض املتغريات املستقلة  
والتكنولوجي، تطور العادات اإلجتماعية، تقدم األمناط الثقافية يف اجملتمع ومن بينها مستوى اخلدمات السياحية 

 .1يف املناطق املستقبلة للسياح
إرتفاع مستوى هذه اخلدمات دليل واضح على تقدم وتطور هذه الدول وإهتمامها الكبري بتحقيق التنمية  -0

سعار أدى ذلك إىل إجتاه الطلب السياحي إىل هذه اخلدمات مع ثبات األ ى، فكلما إرتفع مستو السياحية هبا
ثر ببعض العوامل ومنها مستوى اخلدمة ومتيزها وطرق أاإلرتفاع تبعا لذلك ألن الطلب يتميز باحلساسية، أي أنه يت

 .تقدميها
خنفاض وابتعد السياح عن تلك إلإىل ا تجهيالطلب السياحي فإن أما إذا إخنفض مستوى اخلدمات السياحية  -2

املنطقة السياحية إىل منطقة أخرى أكثر إهتماما مبستوى خدماهتا السياحية وهذه هي العالقة بني الطلب 
 .السياحي ومستوى اخلدمات السياحية املقدمة

 

                                           
1 
 .852.، صالمرجع نفسه -
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 :الجزائري تحليل الطلب السياحي: رابعالمطلب ال
ي من جهة والطلب السياحي من جهة أخرى، عند حتليل املعطيات اخلاصة بالعرض السياح

 :والوقوف عليها من وجهة نظر إحصائية، فإنه ميكن التطرق للعديد من احليثيات من أمهها
  :بين عدد السياح األجانب وعدد الجزائريين المقيمين بالخارجاإلحصائية  الفروق  : أوال

سياح اجلزائريني املقيمني باخلارج ميكننا القول بأنه يوجد فرق بني عدد السياح األجانب وعدد ال
هذا ما أبرزته نتائج املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري لكل جمموعة  0231 -3331خالل السنوات من 

كما نالحظ أيضا من خالل املتوسطات احلسابية أن عدد السياح اجلزائريني املقيمني باخلارج كان ى،  على حد
احلسايب لعدد السياح األجانب وهذه املالحظة تنطبق أيضا على االحنراف متوسطهم احلسايب أعلى من املتوسط 

( -1,23) 16واليت بلغت عند درجة احلرية ( TEST-T)املعياري ومن خالل قيمة اختبار الداللة اإلحصائية 
انية بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة الث( α=2,23)يتأكد لنا أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 :جدول التايلمن خالل مالحظتنا للوذلك ، (عدد السياح اجلزائريني املقيمني باخلارج)
  

 الفروق بين عدد السياح األجانب وعدد الجزائريين المقيمين بالخارج : (00)الجدول رقم 

ح
سيا

 ال
دد

ع
 القرار t Df Sig االنحراف المعياري المتوسط الحسابي N السياح 

 دال عند 000, 34 5,013- 278459,86819 389682,2222 18 السياح األجانب

السياح الجزائريين 

 المقيمين بالخارج

18 940884,2778 374215,93943 
- - - 

,0,0 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

   
االرتباطات بين كل من عدد السياح األجانب وعدد الجزائريين المقيمين بالخارج بعدد  : ثانيا

  :السنوات
سواء ( α=2,23)ن مصفوفة اإلرتباطات كلها جاءت قوية جدا ودالة عند مستوى الداللة إ

أو عدد السياح اجلزائريني  0231-3331االرتباط بني كل من عدد السياح األجانب وعدد السنوات من 
 .ارج املقيمني باخلارج وعدد السنوات أو بني كل من السياح األجانب والسياح اجلزائريني املقيمني باخل

كما نالحظ أيضا أن كل هذه االرتباطات طردية أي متزايدة مبعىن آخر أنه كلما زاد املتغري األول 
  .زاد معه املتغري الثاين 

ومنه ميكن القول أن كل زيادة يف عدد السنوات يتبعه زيادة يف كل من عدد السياح سواء األجانب 
  :جدول التايلالحظتنا للمن خالل موذلك ، أو اجلزائريني املقيمني باخلارج
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مصفوفة االرتباطات بين كل من عدد السياح األجانب وعدد الجزائريين : (00)الجدول رقم 
 المقيمين بالخارج بعدد السنوات 

 السياح األجانب عدد السنوات البيان
السياح الجزائريين المقيمين 

 بالخارج

 عدد السنوات

 - - 1 معامل االرتباط بيرسون

اللةمستوى الد  
 

- - 

N 18 - - 

 السياح األجانب

961, معامل االرتباط بيرسون
**
 1 - 

 000, مستوى الداللة
 

- 

N 18 18 - 

السياح الجزائريين 

 المقيمين بالخارج

985, معامل االرتباط بيرسون
**
 ,981

**
 1 

 000, 000, مستوى الداللة
 

N 18 18 18 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

 

  :في عدد السياح األجانباإلحصائية  الفروق  : ثاثال
( F)من خالل اجلدول أدناه يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية  

وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت ( 331,144)أنوفا أو ما يطلق عليه بتحليل التباين األحادي قد بلغت 
وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح ( α=2,23)داللة ومستوى ال( 34)و( 3)احلرية 

 .رىاألجانب من سنة إىل أخ
 

 الفرق في عدد السياح األجانب  :(29)الجدول رقم 

( ANOVA) مجموع المربعات df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 195,566 1218488883370,404 1 1218488883370,404 االنحدار

Residual 99689385946,707 16 6230586621,669   ,.,0 

     17 1318178269317,111 المجموع

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

كما نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح األجانب 
جدا كما سبق وأشرنا هلا يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم وهي قيمة قوية ( 2,34)وعدد السنوات قد بلغ 

أما معامل التحديد والذي هو عبارة عن مربع االرتباط  وهو أيضا مؤشر من مؤشرات الداللة العملية أو  ،(13)
مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,306)ما يطلق عليها حبجم أو مقدار العالقة فقد بلغت 
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( %13,4)ومنه ميكن القول بأن نسبة عدم التداخل قد بلغت ( 2,302)ملصحح و الذي قدر بـ التحديد ا
أنظر إىل امللحق ( %13,4)ونقصد هبا أن االختالف يف عدد السياح األجانب من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 

 . ر العالقةاوالذي ميثل تفسريات حجم األثر أو مقد( 03)رقم 
  :في عدد السياح الجزائريين المقيمين بالخارج اإلحصائيةالفروق  : رابعا

( F)من خالل اجلدول املوايل يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 34)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 124,012)حتليل التباين األحادي قد بلغت 

 ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح اجلزائريني املقيمني وبالتايل( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .باخلارج من سنة إىل أخرى

 
 الفرق في عدد السياح الجزائريين المقيمين بالخارج  :(21)الجدول رقم 

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 506,830 2307784683427,456 1 2307784683427,456 االنحدار

Residual 72853995072,155 16 4553374692,010   ,0,0 

     17 2380638678499,611 المجموع

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

ومن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني كل من عدد السياح اجلزائريني 
مصفوفة االرتباطات يف اجلدول تشري وهي قيمة قوية جدا كما ( 2,30)لسنوات قد بلغ املقيمني باخلارج وعدد ا

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني ( 2,343)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (60)رقم 
ح ومنه ميكن القول بأن االختالف يف عدد السيا ( 2,341)معامل التحديد املصحح كذلك والذي قدر بـ 

 (. 13)أنظر إىل امللحق رقم ( %13,4)اجلزائريني املقيمني باخلارج من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 
 

 :اإلرتباطات بين كل من عدد السنوات العدد الكلي للسياح وعدد األسرة في الفنادق: خامسا
جدا جدول أدناه ميكننا القول بأن مصفوفة االرتباطات كلها جاءت قوية من خالل مالحظتنا لل

سواء االرتباط بني كل من عدد السياح الكلي وعدد السنوات من ( α=2,23)ودالة عند مستوى الداللة 
أو عدد األسرة يف الفنادق وعدد السنوات أو بني كل من عدد السياح الكلي وعدد األسرة يف  3331-0231
 .الفنادق
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تغري األول زاد معه املتغري كما نالحظ أيضا أن كل هذه االرتباطات طردية أي أنه كلما زاد امل
الثاين، ومنه ميكن القول أن كل زيادة يف عدد السنوات يتبعه زيادة يف كل من عدد السياح الكلي وعدد األسرة يف 

 :الفنادق، وذلك من خالل اجلدول املوايل
 

 اإلرتباطات بين كل من عدد السنوات العدد الكلي للسياح  (:25)الجدول رقم 
 الفنادقوعدد األسرة في 

 عدد األسرة  في الفنادق عدد السياح الكلي عدد السنوات البيان

 عدد السنوات

 - - 1 معامل االرتباط بيرسون

 - -  مستوى الداللة

N 18 - - 

 عدد السياح الكلي

988, معامل االرتباط بيرسون
**
 1 - 

 -  000, مستوى الداللة

N 18 18 - 

عدد األسرة في 

 الفنادق

االرتباط بيرسونمعامل   ,962
**
 ,965

**
 1 

  000, 000, مستوى الداللة

N 18 18 18 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
 :ي عدد السياح الكلي  فاإلحصائية  الفروق  : سادسا

( F)من خالل اجلدول أدناه يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 34)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 410,340)حادي قد بلغت حتليل التباين األ
وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد السياح الكلي من سنة إىل  ،(α=2,23)ومستوى الداللة 

 .أخرى 
 الفرق في عدد السياح الكلي (:20)الجدول رقم 

( ANOVA) مجموع المربعات Df مربعاتمتوسط ال  F Sig. القرار 

 دال عند 000, 638,968 5856893787117,401 1 5856893787117,401 االنحدار

Residual 146658761676,875 16 9166172604,805   ,.,0 

     17 6003552548794,276 المجموع

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
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سون بني كل من عدد السياح الكلي وعدد ومن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بري 
 وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا كذلك يف مصفوفة االرتباطات يف اجلدول رقم( 2,30)السنوات قد بلغ 

مع اختالف طفيف جدا بينها وبني معامل ( 2,314)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت ، (60)
ومنه ميكن القول بأن االختالف يف عدد السياح الكلي من ( 2,316)قدر بـ التحديد املصحح كذلك والذي 

 .( %13,4)سنة إىل أخرى بلغت نسبته 
  :في عدد األسرة في الفنادق  اإلحصائية  الفروق  : سابعا

( F)من خالل اجلدول أدناه يتضح لنا أن قيمة الفرق احملصل عليها من اختبار الداللة اإلحصائية 
( 34)و( 3)وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجيت احلرية ( 331,013)األحادي قد بلغت حتليل التباين 

وبالتايل ميكن القول بأنه فعال يوجد اختالف يف عدد األسرة يف الفنادق من سنة ( α=2,23)ومستوى الداللة 
 .إىل أخرى

 الفرق في عدد األسرة في الفنادق  (:22)الجدول رقم 

( ANOVA) مجموع المربعات Df متوسط المربعات F Sig. القرار 

 دال عند 000, 197,831 2154964600,632 1 2154964600,632 االنحدار

Residual 174287240,979 16 10892952,561   ,.,0 

 17 2329251841,611 المجموع
    

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
ون بني كل من عدد األسرة يف الفنادق ومن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن معامل االرتباط بريس

وهي قيمة قوية جدا كما سبق وأشرنا هلا كذلك يف مصفوفة االرتباطات يف ( 2,34)وعدد السنوات قد بلغ 
مع اختالف طفيف جدا بينها ( 2,301)أما معامل التحديد أو مقدار العالقة فقد بلغت  ،(60)اجلدول رقم 

ومنه ميكن القول بأن االختالف يف عدد األسرة ( 2,302)ذي قدر بـ وبني معامل التحديد املصحح كذلك وال
  .(%13,4)يف الفنادق من سنة إىل أخرى بلغت نسبته 
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 : المبحث الثاني
 :في الجزائرالمتاحة    السياحية  اإلستراتيجيات

 
جتماعية إن اهلدف األساسي من إجياد البدائل اإلسرتاتيجية للسياحة، هو حتقيق منفعة إقتصادية وإ

باإلضافة إىل حتديد اإلطار العام لسياسات التنمية السياحية، فلكل اجلهات املعنية بعملية التنمية السياحية، 
وتشكيل دليل جلميع اجلهات املعنية بالتنمية السياحية، مع إجياد شراكة فاعلة بني السياحة والقطاعات اإلقتصادية 

سرتاتيجيات واألهداف السياحية وإبراز أمهية السياحة ومدى األخرى، إضافة إىل خلق وعي عام جبميع اإل
 .1 اإلقتصاد واجملتمعتها يفمسامه

واليت تعتمد أساسا على حتليل نقاط القوة والضعف وهناك العديد من اإلسرتاتيجيات املتاحة 
 من شأهنا تعزيز واليتالداخلية للقطاع السياحي اجلزائري، من جهة، وفرصها وهتديداهتا اخلارجية من جهة أخرى 

 .الوصول إىل األهداف املسطرة
  :وسيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل املطالب التالية

 
 

 في الجزائر الهجومية لسياحيةا ستراتيجياتاإل: المطلب األول.  
 

 في الجزائر العالجية لسياحيةا ستراتيجياتاإل: المطلب الثاني. 
 

 في الجزائر الدفاعية حيةلسياا ستراتيجياتاإل: لثالمطلب الثا. 
 

 
 
 
 
 

                                           
1 

 .87. ، صمرجع سابق: عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد -
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 :في الجزائر  الهجومية  لسياحيةا  ستراتيجياتاإل: المطلب األول
ترتكز اإلسرتاتيجيات اهلجومية للسياحة اجلزائرية حول تعظيم نقاط القوة اليت تتمتع هبا السياحة 

 .اجلزائرية وإستخدامها يف إقتناص الفرص السوقية اليت تقابلها
على هذا األساس فإن العجز احلايل ، و اجلزائر متلك طاقات سياحية متنوعة مما ال شك فيه أنو 

اإلسرتاتيجيات السياحية يتطلب إستغالل متعدد ومتنوع للموارد من أجل تنويع وحتسني املعروض السياحي، و 
 :1ذات الطابع اهلجومي قد تتمثل يف

 :ةياحة الساحليالس: أوال
يف أغلب الدول قاعدة النشاط السياحي نظرا و  ،الدويلتعترب السياحة الساحلية على املستوى 

من  %02ثل مت ي، فهالبها، إضافة إىل املزايا اإلقتصادية واملالية املتولدة عنهجتاهلائلة اليت  البشرية للتدفقات
 . مرتفع مقارنة بغريهاسياحي بطلب  حتضى أهنا، ال سيما الطلب السياحي الدويل

 0223ات املستثمرين موجهة حنو السياحة الساحلية، ففي سنة أن أغلب إهتمامنشري إىل حيث 
 .2منها تعود للجانب الساحلي 616طلب على اإلستثمار جند  440مثال نالحظ أنه من بني 

وهذا اإلختيار جيب أن يأخذ بعني اإلعتبار اإلرث الثقايف واحمليط الطبيعي، ضد أي تدهور وتلوث 
هتتم بالسياحة الساحلية، واليت خالفا عن كل األنواع األخرى فإهنا فـي اجلزائر قد ينجم عن السياحة اجلماعية اليت 

مطلوبة من طرف كل الطبقات اإلجتماعية، لذلك وإلرضاء هذا اجملتمع جيب تنويع هياكل اإلستقبال إنطالقا من 
 .التخييم وصوال إىل الفنادق الفخمة

لبعيد حجر األساس من أجل تنمية السياحة وعليه ينبغي أن تشكل السياحة الساحلية على املدى ا
 :يف اجلزائر، وهذا اخليار تفرضه مجلة من الشروط واألسباب املوضوعية واليت من ضمنها

 .من السنةالثالثي الثالث املتمثل يف  تواجد طلب داخلي قوي خالل موسم االصطياف -1
ار السنة مما يرفع الطلب على السياحة تركز العطل السنوية خالل فصل اإلصطياف، وعدم توزيعها على مد -5

 .الساحلية داخل البالد خالل تلك الفرتة
 .تطلع اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج واألجانب إىل السياحة الساحلية -0
 .ظهور أولوية الطلب على اإلستثمار الساحلي من خالل الطلبات احمللية واألجنبية -2
 
 

                                           
1
-Ministère du tourisme: horizon 2010: op-cit, p-p.5-8. 

2
 .800.، صمرجع سابق: منى لخساف  -
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 :السياحة الصحراوية: ثانيا
لمساحة فنظرا لل السياحة الصحراوية ورقة مرحبة يف التنمية السياحية الدولية بالنسبة للجزائر، متث

غياب  ظل يف خاصة الكبرية اليت تتميز هبا الصحراء الكربى يف اجلزائر، فمن املمكن أن يتغري التفضيل إليها
لصحراوية إىل أماكن جذب سياحية اإلهتمام األمثل لألشكال السياحية األخرى، مما قد حيول هذه السياحة ا

 . ، والذين هلم إهتمام خاص هباخاصة من العربو حتوهلا إىل أقطاب هامة بالنسبة للسياحة الدولية 
جيب اإلهتمام بالقطاعات املرتبطة هبذا النوع من السياحة كالثقافة واحمليط واجلماعات احمللية  حيث

كما أن تنوع الثروات الطبيعية والتارخيية ،  والطبيعية ومحاية احمليطمن أجل وضع إجراءات وقائية للمواقع الثقافية 
 :أنواع أخرى من السياحة نذكر منها والثقافية يف اجلنوب ميكن من تطوير

 .سياحة اإلستكشاف واإلستطالع -1
 .السياحة الثقافية -5
 .سياحة النزهات والتجول -0
 .السياحة الرياضية -2

 :السياحة الحموية: ثالثا
حمطات محوية تواجه  20منبع منها  020لك إمكانيات معتربة تتشكل من أكثر من اجلزائر متإن  

الطلب املتزايد، كما أن تطوير سياحة احلمامات باإلضافة إىل أثره على العمالة، فإن من شأنه أن يشارك يف 
 . حتسني صحة املواطنني وبالتايل ختفيف عبء تكاليف الصحة العمومية

امات هو العالج والنقاهة من خالل التوجه حنو أماكن تتمتع خبصائص إن اهلدف من سياحة احلم
شفائية للعديد من األمراض منها أمراض العظام وأمراض اجلهاز التنفسي، واألمراض اجللدية، باإلضافة إىل 

 :، وتقام السياحة احلموية عادة على مستوىاإلشراف الطيب املتواجد هناك
 .املياه املعدنية -1
 .تيةاملياه الكربي -5
 .محامات الطني أو الرمل  -0

 :السياحة الثقـافية: رابعا
ترمز الثروات الثقافية ألي بلد إىل هويته، من خالل اإلرث احلضاري واآلثار واملتاحف وكل أنواع 

 .اإلبداع من مسرح، رسومات، مهرجانات وكذلك الثقافة العلمية
ظمة العاملية للسياحة تؤكد أن السياحة والتوجه املستقبلي للسياحة حسب الدراسات اإلستشرافية للمن

 .الثقافية سوف حتتل مكانة هامة ومعتربة يف العرض السياحي العاملي خالل العشرية القادمة
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واجلزائر يف هذا الصدد مبا متلكه من مؤهالت ميكنها املسامهة يف هذا العرض العاملي خاصة من 
ن آثار ونصب وصرح تارخيية، أماكن دينية وأعياد حملية خالل تطوير العرض السياحي املتنوع املتوفر لديها م

 .وتقليدية ومتاحف وفنون شعبية وصناعات تقليدية
 :  السياحة الرياضية: خامسا

ترتبط هذه السياحة إرتباطا وثيقا بتنمية وترقية النشاطات املوجهة لفلة الشباب خاصة، فالعديد من 
، والسياح األجانب الوطنية ه هذه الفلة مبا فيها الفرق الرياضيةه النشاطات السياحية جيب تطويرها يف إجتاهذ

، وإندماجه اإلجتماعي اجلزائري حيث أن إعطاء اإلهتمام هلذه السياحات من شأنه أن يشارك يف تفتح املواطن
 :السياحة الرياضيةوتتضمن 

 .السياحة اإلقليمية -1
 .سياحة الصيد الربي -5
 .الصيد البحري والغوص والغطسسياحة  -0
  .سياحة املتعة والرتفيه -2

 :سياحة األعمال: سادسا
يتجه هذا النوع من السياحة يف املخططات الدولية إىل التوسع، فسياحة األعمال واملؤمترات ذات 
إيرادات هائلة ملعظم الدول السياحية األوىل يف العامل مثل فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، أملانيا، إيطاليا 

هذا النوع من السياحة يتطلب تكثيف األنشطة وحتسني اخلدمات والتسهيالت السياسية ن إذ أ، وإسبانيا
 ، وذلكواإلقتصادية والتجارية واإلنفتاح على العامل اخلارجي، وعدم إقتصارها على منطقة معينة كالعاصمة فقط

 :ضمناحة تتهذه السي، و من أجل اإلستجابة للطلب احلايل احمللي والعاملي وحىت الطلب املستقبلي
 .هنيةوامل فنيةالعلمية، ال سياسية،الا شكاهلاإلجتماعات مبختلف أ -1
  .الندوات واملؤمترات بكافة صورها -5
 .املعارض واملهرجانات -0

 :وميكن تلخيص اإلسرتاتيجيات السابقة يف الشكل التايل
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 في الجزائر الهجومية لسياحيةا ستراتيجياتاإل (:29)ل رقم شكال
 
 

 
 
 
 
 
 

 .بناء على معطيات سابقة ةمن إعداد الباحث :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسرتاتيجيات األصناف السياحية

 عمالاحة األيس

 ةيرياضاحة اليالس ةصحراوياحة اليالس

 ةياحة الساحليالس ةيمو احل احةيالس ةثقافياحة اليالس
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 :في الجزائر  العالجية  لسياحيةا  ستراتيجياتاإل: المطلب الثاني
عاين منها يترتكز اإلسرتاتيجيات العالجية للسياحة اجلزائرية حول الرتكيز على نقاط الضعف اليت 

يصعب إقتناص الفرص السوقية املتاحة ورفع مستوى  مما ،ر عثرة يف تطورهقطاع السياحة يف اجلزائر واليت تقف حج
 .الطلب السياحي اجلزائري

حسب التحليل الذي تقدمنا به سابقا، فإن لديها العديد من املشاكل مما ال شك فيه أن اجلزائر و 
 .ةالسياحي رد البشريةاملواو  يف خمتلف اجملاالت كاإلستثمار السياحي، العقار السياحي، النشاطات السياحية

 :اإلسرتاتيجيات السياحية ذات الطابع العالجي، قد متس ما يليو 
 :اإلستثمار السياحي: أوال

مواجهة لتحديات العوملة، فإن السياحة الوطنية قد سطرت هلا خطوط عريضة تتضمن مقاييس لدفع 
وتطبيق األحكام القانونية والقوانني اإلستثمار السياحي ووسائل قياسه، هذه املقاييس تتمثل أساسا يف إثراء 

املرتبطة بالتنمية املستدامة اخلاصة مبناطق التوسع واملواقع السياحية وإستعمال وإستغالل الشواطئ ألغراض سياحية 
وتوفيق النصوص القانونية املتعلقة بالفندقة مع وكاالت السفر والسياحة هبدف حتقيق التكيف يف القطاع 

 .السياحي
 مبراعاة خصوصية اإلستثمار السياحي، اإلسرتاتيجية أساسا بتمويل املشاريع السياحيةوهتتم هذه 

 :1وذلك من حيث
  :السياحيإمتياز القرض  -1

حيث يف مرحلة أوىل يتعلق األمر بالتشجيع على مستوى اهليآت البنكية لإلستثمار السياحي الذي 
جيع بروز بنوك متخصصة يف متويل اإلستثمارات يتطلب عموما قروض طويلة املدى، مث يف مرحلة ثانية جيب تش

 .السياحية من أجل تنمية اإلستثمار السياحي
 : السياحية دعم تمويل المشاريع -5

كطريقة إضافية للتشجيع، وهذا ما ميكن التعبري عنه مبنح إمتيازات تتعلق مثال بأسعار الفائدة   وذلك
 .لإلستثمارات السياحية

 : السياحي  العقـار :ثانيا
 :2ما يليمن خالل  التهيلة والتحكم يف العقار السياحين ذلك من خالل يكو و 

                                           
1
-Ministère du tourisme: horizon 2012: op-cit, p.9 

2
-Ibid. 
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تطوير خمطط وطين للتهيلة السياحية الذي يتم متويله بشكل متزامن، حيث أنه يغطي يف املرحلة األوىل هتيلة  -1
ما يسمح منطقة توسع سياحي وإختيار تلك املناطق إلنشاء هياكل قاعدية تكون ضمن املتاحات القانونية و  02

 .ريابه قانون محاية اإلرث الثقايف واحلض
حتقيق أشغال إلحياء العقار السياحي يكون ضمن مناطق التوسع السياحي، وهذه العملية متول هنائيا يف  -5

 .مرحلة أوىل مث تنجز هنائيا فيما بعد
ى دراسة الطاقات احلموية خلق رؤوس أموال لدفع اإلستثمار السياحي واألنشطة املرتقبة، وذلك باإلعتماد عل -0

ة قع سياحياطق توسع ومو امنبع، ومتابعة دراسات هتيلة من 020الكامنة يف مناطق التوسع السياحي واملقدرة بـ 
 .أخرى

التحويل الطوعي لألراضي اليت تنتمي إىل مناطق التوسع سياحي لصاحل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هبدف  -2
 .النشطاء إحيائها ووضعها حتت تصرف 

التحقيق التدرجيي إلحياء املناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية املدروسة ودوران األموال لدفع اإلستثمار  -2
 .السياحي

 :السياحية  التشريعات: ثالثا
 :1وهي تتضمن النقاط األساسية التالية

م إستثنائي يف القوانني املتعلقة تكريس مناطق التوسع السياحي ومواقع احلمامات كمناطق مستفادة من نظا -1
 .بتطوير اإلستثمار عموما واإلستثمار السياحي خصوصا

تقوية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وإدراجها ضمن عمل الشباك املوحد وتطوير العرض العقاري يف  -5
 .السياحة

موية وفتح الطرق وهناك وسائل أخرى لتشجيع اإلستثمار السياحي ومن بينها تطوير اإلمكانيات احل
السياحية وحتقيق نقاط على طول الدائرة السياحية يف اجلنوب، إضافة إىل اإلطعام يف الطرق السياحية والنصب 
واآلثار التارخيية والثقافية وإستغالهلا ألهداف جتارية ختدم السياحة، ويف هذا الصدد فإنه قد مت إقرتاح تشريع تقدمي 

 .2اطق السياحية التارخييةأموال لتدعيم اإلطعام يف املن
 :النشاطات السياحية  :رابعا

 :وهي إسرتاتيجية لتأطري األنشطة السياحية على املستوى احمللي، واملهام املسطرة هي
 .إجناز مقر للمديريات السياحية متارس أنشطتها بالتوافق مع املهام املرجوة -1

                                           
1
 1.22 اإلطال  ، توقيت 88/27/0222 :تاريخ اإلطال ، www.algeriantourism.comالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

        مساءا     
2
 .المتعلق بحماية الموروث الثقافي 8881جوان  85من  81-27لقانون رقم ا -
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ومل  3336أنشأت منذ  احلالية ، حيث أن اهلياكلتوفري دوران اهلياكل بوسائل النقل وجتهيزات اإلعالم اآليل -5
 .تستفد إال بوسائل قليلة

التنسيق مع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بإنشاء الشرطة السياحية واليت تتكلف باحملافظة على املواقع  -0
 .السياحية سواء الطبيعية أو الثقافية وكذلك السهر على راحة السياح وأمنهم

طنية لتسهيالت األنشطة السياحية احلالية إىل اجمللس األعلى للسياحة إىل طرف أين كل حتويل اللجنة الو  -2
القطاعات املعنية تستطيع أن متثل على مستوى وزاري، ألن اجمللس يوفر أداة مرجعية تشكل إمتياز سياحي من 

 .أجل تكريس العمل يف األهداف السياحية احملددة
وترقية األنشطة السياحية يف املدى البعيد من أجل تكريس خمطط تشريعي حتديد إطار قانوين مرتبط بالتنمية  -2

 .لإلختيارات الرتقوية احملددة وضمان الدميومة هلا
 :العمالة السياحية: خامسا

هذه  تنطلقو إن العمالة حتظى بإهتمام كبري كإسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية السياحية يف الدولة، 
قييم اإلستغالل احلايل للعمالة السياحية إىل تقدير العمالة املستقبلية املطلوبة يف قطاع من مسح وت اإلسرتاتيجيات

 .السياحة
وتعترب املوارد البشرية ذات أمهية بالغة، وهبدف مرافقة وتأطري ديناميكية تنمية النشاطات السياحية 

 :1يف املدى الطويل فإنه من الضروري
مع متطلبات التقنيات املعاصرة لألنشطة والتمثيالت السياحية،  ميفهيمن أجل تكاألفراد متابعة دعم تكوين  -1

 .وتطوير برامج تبادل ومنفعة مع املعاهد الدولية للتكوين ورفع اإلمكانيات البيداغوجية
تقوية برامج مؤسسات التكوين لوزارة السياحة والدعم البيداغوجي املتطور، ودعم وتنمية التكوين بالتلقني  -5

مام باإلحتياجات السريعة للقطاع السياحي، بإنتظار تطبيق وإنشاء اهليآت القاعدية املتخصصة يف من أجل اإلهت
 .التكوين والتدريب

املتابعة يف إدماج حرفة السياحة يف النظام الوطين للتكوين املهين من أجل تزكية جمهودات النمو الكمية  -0
ج يف التكوين املتواصل تسمح لألفراد بالتمرين يف والنوعية بغرض التدريب يف احلرف السياحية، وتطبيق برام

 .مؤسسات فندقية وسياحية ومعاهد متعلقة بالوزارة خاصة منها جمال التسيري والرتقية السياحية
، السياحة الصحية والسياحة (البيلية)إنشاء مؤسسات جديدة للتكوين يف جمال السياحة اإليكولوجية  -2

 .الثقافية، وغريها

                                           
1
 1.22 اإلطال  توقيت ،88/27/0282 :تاريخ اإلطال  ،www.algeriantourism.comالسياحة في الجزائر، موقع السياحة الجزائرية،  -

  مساءا           
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 .سسات خاصة يف التكوين وإنشاء وحدات للتنمية على مستوى املدرسة العليا للسياحةتشجيع إنشاء مؤ  -2

 
 :في الجزائر  الدفـاعية  لسياحيةا  ستراتيجياتاإل: لثالمطلب الثا

ترتكز اإلسرتاتيجيات الدفاعية للسياحة اجلزائرية حول الدفاع عن السياحة اجلزائرية بالرغم من 
 .ستناد إىل نقاط القوة اليت متتلهكهاالتهديدات اليت تواجها وذلك باإل

تتضمن إعادة تنظيم اإلسرتاتيجيات السياحية ذات الطابع الدفاعي على هذا األساس فإن و 
باإلضافة إىل إعادة اإلعتبار للمواقع الفندقية والسياحية العمومية يف إطار الشراكة واخلوصصة،  ة،األنشطة السياحي

، تكرس فيها جمموعة من اجملهودات على كل مستويات اإلنتاج السياحي وهي تعترب مهمة إسرتاتيجية جيب أن
 :1وهذه اإلسرتاتيجية جيب كذلك أن تدعم من خالل العديد من األنشطة أمهها

 : السياحية  الهياكل: أوال
 : من حيث هياكلها، وذلك من خالل إعادة تنظيم وإعادة تقوية أدوات الرتقية السياحيةجيب 

 .تشجيع األدوات الوطنية لرتقية السياحة كالديوان الوطين للسياحةإعادة تنظيم و  -1
دفع تأطري األنشطة السياحية يف املستوى احمللي بإنشاء مقرات اخلدمات السياحية املنتشرة وغري املركزة  -5

 . وتشجيع املتفشية السياحية
 :الترقية السياحية: ثانيا

املهام املسطرة يف هذا املستوى متيل إىل  ن، حيث أإلتصال املؤسسايتا اتتطوير خمططفيجب 
 :، فمخطط اإلتصال يدفع املؤسسات الوطنية والدولية املتخصصة وحيملها علىالسياحية السعي املرتابط يف الرتقية

 .ة بإستخدام التقنيات احلديثةيلسياحاتطوير ودعم الرتقية  -1
 .ية املتخصصةإجناز وبث روبورجتات يف املنشورات والقنوات التلفزيون -5
 .تنظيم رحالت تربوية وتعليمية للصحافة املتخصصة واملسافرين -0
 .إصدار جمالت سياحية متخصصة ومواقع انرتنت عن السياحة يف اجلزائر -2
 .تنظيم أحداث ثقافية ذات بعد عاملي على مستوى املواقع السياحية -5

من خالل تطوير دليل  وذلك ،يف القطاع السياحي فعالة وهذا ما من شأنه تقدمي مسامهة
 .وملصقات ونسخ فنية

 
                                           

1
-Ministère du tourisme: stratégie de promotion et de communication du tourisme Algérienne: 

recommandation du groupe de travail interminstériel ,Alger, novembre 2004, p-p.1-3. 
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 :السياحية  قاسو دراسات األ: ثالثا
داء املسجل لدى كل الدول السياحية هي أوال ناجتة عن حتليل ودراسة السوق، هذه ن النتائج واآلإ

ذن تزكي موجودة وبقوة يف الربامج املستقبلية للتنمية والتسويق، فهي إهذه الدراسات املهمة جيب أن تكون 
من جهة، وختلق توازنا بني مقومات العرض السياحي يف الدولة والطلب عليها من جهة  اإلستثمار والشراكة

 .أخرى
 :والجمعياتالمنظمات  : رابعا

كما هو معلوم فإن إدراج حركات السياحية، ف إدراج املنظمات املعنية يف التنميةحيث جيب 
ريك احلس املدين حنو احلدث السياحي وتوعيته يف املخطط احمللي أو اجلمعيات واملنظمات املساعدة يؤدي إىل حت

 :اجلهوي، ومحاية املواقع السياحية الثقافية والطبيعية، واملهام املقرتحة يف هذا الصدد هي
 .تشجيع اجلمعيات النشطة واملمثلة -1
 .مهامها وتفعيل منح إمتيازات هلذه اجلمعيات كمساعدات أو إعانات الزمة لتكميل -5
 .لتنسيق بني أعمال خمتلف املنظمات واجلمعيات فيما بينهاا -0
 .مشاركة احملتمع املدين يف أنشطة هذه املنظمات واجلمعيات -2

جيب أن تنشىء مقرتحات حقيقية قوية متوافقة  أنهفيما خيص املنظمات املهنية كما جتدر اإلشارة 
 .قي لألنشطة السياحيةمع القدرة اجلمهورية وجيب أن تكون يقظة للتحفظات واملدى األخال

 : يالقطاع الخارج: خامسا
ن أمهها م وذلك على عدة مستويات نذكر اخلارج يفتكثيف وحتسني حضور القطاع السياحي جيب 

 :ليما ي
 يف مرحلة أوىل متابعة حتسني مشاركة اجلزائر يف الصالونات السياحية املنظمة يف الدول األوروبية يقرتح  -1

 .غريها من الدول األجنبيةو  طاليا، بلجيكا وهولنداإييا، أملانيا، سبانإفرنسا، األساسية ك
وغريها  تستهدف املشاركة اجلزائرية األسواق اإلجنليزية وروسيا والدول اإلسكندنافيةجيب أن  ويف مرحلة ثانية  -5

 .من الدول
مستثمراهتا السياحية  توسيع املشاريع يف املهرجانات األساسية املنظمة يف دول اخلليج اليت ه يتعنيكذلك فإن -0

 .لحوظاتشهد إرتفاعا مو يف اخلارج 
جيب أن حتمل يف طياهتا األخذ بعني اإلعتبار احلفالت السياحية أما على املستوى احمللي فإن أنشطة التنمية  -2

 .إلنعاش املنطقة املراد توجيه السياحة إليهاوخمتلف األنشطة السياحية  احمللية والتقليدية



لتنشيط السياحة الجزائرية  السياحي تطبيق إستراتيجية الترويج: الفصل الخامس   

 

246 
 

رتاتيجيات اليت نتجت عن التحليل الرباعي واليت هندف هبا إىل إجياد خمتلف وميكن إختصار اإلس
 :يف الشكل التايل القطاع السياحي اجلزائري وذلك السبل املمكنة لتنشيط

 
 المتاحة لتنشيط الطلب السياحي الجزائري لسياحيةا ستراتيجياتاإل (:27)ل رقم شكال

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .بناء على معطيات سابقة ةاد الباحثمن إعد :المصدر

 
   
 
 

 
 

 يف اجلزائر اإلسرتاتيجيات السياحية املتاحة

 اإلسرتاتيجيات السياحية اهلجومية
 يف اجلزائر

 اإلسرتاتيجيات السياحية الدفاعية
 يف اجلزائر

 اإلسرتاتيجيات السياحية العالجية
 زائر يف اجل

 .السياحة الساحلية -
 .السياحة الصحراوية -
 .السياحة احلموية -
 .السياحة الثقافية -
 .السياحة الرياضية -
 .سياحة األعمال -

 .اإلستثمار السياحي -
 .العقار السياحي -
 .التشريعات السياحية -
 .النشاطات السياحية -
 .املوارد البشرية -

 

 .السياحية ياكلاهل -
 .الرتقية السياحية -
 .دراسات السوق -
 .واجلمعيات املنظمات -
 .القطاع اخلارجي -
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 :المبحث الثالث
 :إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر

 
عتمد ، يإن جناح أو فشل أية منطقة سياحية مهما كان مستوى العرض السياحي الذي متتلكه

تنفيذ برامج دى م على أخرىومن جهة  ،بالدرجة األوىل على قدرهتا على إغراء األسواق السياحية من جهة
 .تسويقية متكيفة ومتالئمة مع خصائص كل سوق سياحي

ال ميكن حتقيق صناعة سياحية هامة إال إذا رافقها جهد هام بالتنشيط والرتويج السياحي حيث 
ويكفي أن نأخذ على سبيل املثال فرنسا الدولة األوىل يف العامل يف عدد السياح الذين يقصدوهنا فقد قصدها عام 

من السياحة العاملية، % 3.1مليار دوالر، وهذا يشكل  60.1مليون سائح أنفقوا أكثر من  14وايل ح 0221
مليار دوالر، أما الواليات املتحدة فقد جاءت يف  61.3مليون سائح أنفقوا ما قيمته  11.4وإسبانيا اليت زارها 

 .1ائحسمليون  63.6املرتبة الثالثة من حيث عدد السياح حيث زارها ما يقارب 
 
 
 

 ماهية إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المطلب األول. 
 

 عناصر إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المطلب الثاني. 
 

 مقومات نجاح إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المطلب الثالث. 
 

 
 
 
 
 

                                           
1
المجلد ، (2)العدد  ،العلوم االقتصادية والقانونية كلية، مجلة جامعة تشرين، تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية: مقالة: أديب برهوم /د -

 .85 .ص،  0221 ،(08)
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 :زائرماهية إستراتيجية الترويج السياحي في الج: المطلب األول
لكي تتم عملية  سلعةعي هي عدم حترك السلهم ميزة للسوق السياحي واليت مييزه عن السوق الإن أ

تنبع من طبيعة العرض  اصيةعة ويستهلكها يف مكاهنا وهذه اخلسلالبيع والشراء، يتحرك املستهلك السائح ملكان ال
خيتلف عن تسويق السلع واخلدمات  فتسويق السياحة، السياحي واليت نتحدث عنها عند احلديث عن الطلب

  .هلذا فإن الرتويج بدوره حيضى خبصوصيته عند احلديث عن الرتويج السياحي يف اجلزائراألخرى، 
 :تعريف إستراتيجية الترويج السياحي: أوال

النشاط الذي يهدف إىل التعرف على األسواق السياحية احلالية ذلك يعد التسويق السياحي 
 .1ري فيها لتنمية احلركة السياحية القادمةواملرتقبة والتأث

تمثلة يف املنتوج السياحي، التسعري السياحي، التوزيع ويضم التسويق السياحي العناصر األربعة امل
 .السياحي والرتويج السياحي

ويتم التسويق السياحي من خالل إعداد مواد إعالنية كاملنشورات، البوستارات، البطاقات الربيدية، 
والكتيبات السياحية أو اإلعالنات يف اجلرائد واجملالت، باإلضافة إىل إعداد مواد بصرية كأفالم فيديو،  اخلرائط

تستعمل يف الندوات السياحية أو يف الراديو والتلفزيون، كما أن املشاركات يف عرض املنشورات واإلعالنات يف 
ل األسواق املستهدفة وعقد الندوات واحملاضرات املؤمترات السياحية العاملية والقيام برحالت دعائية لبعض دو 

  .2يساهم يف التسويق السياحي
 :أهمية إستراتيجية الترويج السياحي: ثانيا

اح باملنطقة وما مييزها يإعالم السوالرتويج السياحي كجزء من اإلسرتاتيجية التسويقية فهو يهدف إىل 
إسرتاتيجية تيجية الرتويج السياحي باجلوانب اليت هتتم هبا وهتتم إسرتا من عناصر جذب سياحي وإقناعهم بزيارهتا،

 :3حيثالتسويق السياحي من 
متابعة عمليات اجلودة، القوانني، مراقبة األنشطة واملهام السياحية وإدراج شهادة النوعية للمؤسسات  -1

 . السياحية
نيات هيآت ومؤسسات تطوير نظام معلومات خاص يشمل بيانات عن الزبائن واملنافسني، فاعلية وإمكا -5

 .التسويق والتحليل املستمر للبيلة التسويقية
 .حتديد أسعار تشجيعية حسب األولويات ملناطق وأقاليم سياحية حمددة -0

                                           
1
 .880 .، ص0227 ، مكتبة األنجلو، مصر،شركات السياحة ووكاالت السفر: سعيد البطوطي -

2
 .822.، صمرجع سابق :عثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سعد -

3
-Ministère du tourisme: horizon 2013، op-cit, p.14. 
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 .حتديد أهداف عملية التسويق واملوازنات املطلوبة وجداول العمل الزمنية واملكانية -2
 .توى نوعية األنشطة السياحيةلذلك جيب حتسني مس. تنسيق نشاط التسويق الداخلي واخلارجي -2
 .تنمية التكوين يف التسيري الفندقي والسياحي ويف اخلدمات -0
حتسني بيلة السياحة من خالل الصحة العمومية، احلماية الصحية، محاية املستهلك، محاية املوارد الطبيعية  -9

 .واملوروثات الثقافية، توفري أمن األفراد واملمتلكات وتسهيل اإلجراءات اإلدارية
فتح وبالتنسيق مع القطاع البنكي مكاتب للصرف على مستوى املوانئ واملطارات، الربيد املواجهة يف  -0

 .جنوم، وتعميم السحب عن طريق بطاقات اإلئتمان 1األقطاب السياحية، الفنادق املصنفة إبتداء من 
لسياحية مع أهم تكييف النقل مع الطلب السياحي فيما خيص النقل اجلوي والبحري، وربط األقطاب ا -0

البلدان وتكثيف الشبكات الداخلية اليت تربطها مع املدن السياحية مبا فيها اجلنوب ودفع شركات الطريان إلنتهاج 
 .سياسات قطع التذاكر وتعريفات تشجيعية وإنتقاء أسعار منافسة

 :والشكل املوايل يوضح عناصر املزيج التسويقي للسياحة
 التسويقي السياحي لمزيجامخطط : (09)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .03.، ص3331صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : ماهر عبد العزيز :المصدر

          
             وجتالمن                                                                                المكان          

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  جالتروي                                                                                            السعر     

 .جودة الخدمات السياحية -         .      تكامل الخدمات -

.                                المنافسة -        مكان السياحي        ال -

.                     خطوط النقل -            . إحتياجات السياح -

 .البنية التحتية -

 

 

 

 

 .تكلفة اإلعالن -                المستهلكين اترغب -

 .عالنمكان اإل -         .           أسعار المنافسة -

 .وقت اإلعالن  -           .             الخصومات -
 .نوعية إلعالن  -                                     
 .وسيلة اإلعالن -                                        
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 :عناصر إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المطلب الثاني
، البطاقات الربيدية، السياحي من خالل إعداد مواد إعالنية كاملنشورات، البوستارات رتويجيتم ال

اخلرائط والكتيبات السياحية أو اإلعالنات يف اجلرائد واجملالت، باإلضافة إىل إعداد مواد بصرية كأفالم فيديو، 
تستعمل يف الندوات السياحية أو يف الراديو والتلفزيون، كما أن املشاركات يف عرض املنشورات واإلعالنات يف 

 القيام برحالت دعائية لبعض دول األسواق املستهدفة وعقد الندوات واحملاضراتاملؤمترات السياحية العاملية و 
 . 1ساهم يف التسويق السياحياملختلفة، كلها من شأهنا أن ت

 :لعل إسرتاتيجية الرتويج السياحي يف اجلزائر تتطلب الرتكيز على العديد من العناصر أمهها ما يلي
 :في الجزائر  نو السياحي  ونالمتدخل: أوال

جيب أن  ، حيثاهليلات الرمسية القائمة على السياحة اجلزائريةتلك املتدخلني السياحيني ويقصد ب
 :2على عدة مستويات يف تنشيط السياحة اجلزائرية يكون هلا دور فعال

 : الصعيد المحليالمتدخلون السياحيون في الجزائر على  -1
طنيا، فإنه جيب اإلنطالق من املستوى احمللي، حىت تنجح اجملهودات الرامية لتنشيط السياحة دوليا مث و 

   .ا تلعب شبكة دواوين السياحة دورا هاما يف التكفل مبهام اإلعالم والرتقية السياحية على املستوى احملليذوهل
 :لصعيد الوطنياالمتدخلون السياحيون في الجزائر على  -5

، لرتقية وترويج الوجهة السياحية اجلزائرية يف دور اهليلة الرمسية اجلزائريةاملتدخلني السياحيني ويتمثل 
 .من خالل دور الديوان الوطين للسياحة من خالل اإلرتقاء بتدخله ألعمال الرتقية واإلتصال وذلك

 :الصعيد الدوليالمتدخلون السياحيون في الجزائر على  -0
واق السياحية ة اجلزائرية للرتويج على مستوى األسيوجند يف هذا املستوى دور املمثليات السياح

 .ذات جاذبية على املستوى العاملي السياحة اجلزائرية جعلذلك هبدف و  للسياح، املوفدة
 :السياحي في الجزائر  برامج العمل الترويجي: اثاني

يف أحسن صورة من  ، وذلكسياحيااجلزائر  أي القيام بتكثيف وتكييف اجملهودات املبذولة إلبراز
 :3خالل

 .الصالونات املتخصصة على املستوى الدويلاملشاركة يف املعارض و  -
 .القيام بالرحالت الصحفية واإلعالمية باجتاه مقدمي خدمات األسفار كوسائل اإلعالم وزعماء الرأي العام -

                                           
1
 .822.، صمرجع سابق  :دعثمان محمود غنيم و بنيتا نبيل سع - 
2
 .20.ص، مرجع سابق، "تشخيص وفحص السياحة الجزائرية"المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة -

3
 .20.ص، المرجع نفسه -
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 .هاشيت جاغوارمثل عالمة السياحية الدولية  اتإجناز دليل سياحي حيمل العالم -
 .أخرى مطبوعات إبراز القدرات السياحية وفرص اإلقامة يف اجلزائر يف -
إنشاء بوابة رمسية وإحرتافية وجذابة على مستوى اإلنرتنت قصد التعريف بالقدرات السياحية لألقطاب  -

 .السياحية اجلزائرية
وذلك بشكل  ية،ة اجلزائر حعلقة خصوصا باألحداث واملوضوعات حول السياتالقيام باألنشطة السياحية امل -

 .على مستوى األسواق اخلارجيةو دوري 
، ماهرييية سواء بشكل دائم أو مومسي حول القنوات التلفزيونية ذات اإلقبال اجلنكثيف احلمالت اإلعالت -

 .األسفاريف السياحة و وكذا القنوات املتخصصة 
 :في الجزائر  الترويجيةالسياحية  مصادر المعلومات  : اثالث

على شبكة  حيث جيب توفري معلومات مفيدة وجذابة للتعريف بالقدرات السياحية خاصة
منشورات أو غريها من الدراسات مهما  ، و من خالل توفري معطيات رقمية عن اجلزائر حيث يتم ذلك، األنرتنت

 :1جندها متوفرة حاليا من خالل ، حيثكانت طبيعتها
 :عن السياحة الجزائرية المعطيات الرقميةمصادر  -1

 اجلزائر وأنشطتها األساسية، وهذه السياحية يف تمتثل بعض املواقع اإللكرتونية عن أهم اهليلا وهي
متكن من التعرف على ، معلومات جزئية موجهة للجمهور الواسع املواقع تقدم خدمات سياحية تتمثل معظمها يف

معطيات إحصائية خام حول العديد من املوضوعات وعلى رأسها السياحة إضافة إىل معلومات عامة عن 
  .السكان، اإلقتصاد
م حول سياسة التنمية السياحية اجلزائرية، اإلستثمارات، الفروع الكربى إىل اإلعالضافة باإل

حول الرحالت واإلستكشافات،  للسياحة، التكوين ووكاالت السياحة واألسفار ويتم تقدمي معلومات خمتلفة
املعلومات ، وغريها من  املدن واملناطق، وكذا عن اإلستثمار يف اجلزائرخمتلف  حول تراثوضوعاتية، املوثائق وال

 :اخلاصة بالسياحة يف اجلزائر املتوفرة يف
 .الديوان الوطين لإلحصائيات -أ 
 .الديوان الوطين للسياحة -ب 
 .السياحة وزارة -ج 
 .بوابة السياحة اجلزائرية -د 
 .الوكالة اجلزائرية لألسفار -ه 

                                           
1
 .12 -22. ص -ص: المرجع نفسه -
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 :عن السياحة الجزائرية المنشورات الرئيسية -5
، العاصمة ذكر منها اجلزائرنتواجدة يف اجلزائر و وهي تساهم يف إبراز املواقع واملناظر السياحية امل

و للصيد أو ملشاهدة اآلثار، كما أكما توضح الرحالت املمكن القيام هبا سواء ترفيهية ،ست، القبائلاوهران، متنر 
هذه املنشورات  كما تربزتوضح أهم األحداث ومنها عيد الزربية بغرداية، عيد الربيع بتمنراست ومهرجان تيمقاد،  

صناعات التقليدية، اخلزف، الزرايب، النسيج واجللود، حيث حاليا جند مصدرين هلذه املعلومات مها دليل الداهية ال
 .الدليل الرئيسي الصغري و

 :في المجال السياحي الجزائري المطبوعات -0
املناطق السياحية اجلزائرية كاجلزء عن وهي أساسا مطبوعات ذات نوعية تتضمن العديد من الصور 

ضمن معلومات حول املواقع السياحية كما أهنا قد تتنويب من البالد، أو نظرة على اجلزائر من الفضاء،  اجل
عناوين خمتلف الفنادق واملطاعم ومعلومات أخرى حول املنتجات السياحية  حول املقدمةواملنتجات السياحية 

وهران واجلزائر وغرداية وغريها وذلك من بعدة مدن جزائرية كعنابة و هتتم ، أو أهنا ومعلومات حول وكاالت السفر
 :أهم املطبوعات هي وجند حاليا ،خالل صور ومعطيات تشمل التجهيزات والعناوين

 .دليل النادي السياحي اجلزائري -أ 
 .دليل اجليب -ب 
 .دليل فنادق ومطاعم اجلزائر -ج 

ا ال تستند حيث ميكن القول أن هذه العناصر لوحدها ال تشكل دفعا قويا للسياحة اجلزائرية، ألهن
فعال على العناصر األساسية للرتويج السياحي، من حيث تكثيف إستخدام اإلعالن، تنشيط املبيعات، البيع 

 .الشخصي، النشر، العالقات العامة
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 :مقومات نجاح إستراتيجية الترويج السياحي في الجزائر: المطلب الثالث
من  ذلك يتم ، ولكنهلا توقف على اإلختيار احلدسيإن تنمية العديد من املنتوجات السياحية ال ي

عليها سواء كان داخليا أو خارجيا، وهذا باإلضافة إىل أنه بتنويع العرض السياحي السياحي خالل بروز الطلب 
 :1واألنشطة السياحية اجلديدة تضمن مستقبال مجلة إختيارات وبدائل إسرتاتيجية يتم تقييمها كما يلي

 : ئل السياحية اإلستراتيجيةالبداتحديد  : أوال
تتم عملية التقييم مبشاركة احلكومة وجلنة توجيهية خاصة، حيث يتم إختيار البديل األمثل الذي 

هناك العديد من معايري و حيقق أفضل النتائج والذي على أساسه حيدد هيكل اخلطة الوطنية النهائية للسياحة، 
ول مدى حتقيق األهداف التنموية الشاملة والسياسات التنموية البدائل اإلسرتاتيجية تتمحور ح وحتديد تقييم

الوطنية اإلقليمية عامة وسياسات التنمية السياحية خاصة، وذلك هبدف حتقيق الفوائد اإلقتصادية بأسعار معقولة 
من خالل احلفاظ  ذلكو  ،وتوفري فرص العمل املناسبة وزيادة مستوى الدخل ورفع توازن املناطق األقل حظا

ية وإحياء الرتاث الفين التقليدي واألعمال اليدوية التقليدية، وهذا ما يساعد على سياحلتارخيي واألثري للمواقع الا
ومن جهة أخرى يؤدي إىل  ،اإلستغالل األمثل للبنية التحتية وتدعيم احلفاظ البيلي وتنمية املساحات العامة

 .2افيةختفيض التأثريات السلبية البيلية، اإلجتماعية والثق
 :3معايري تقييم البدائل اإلسرتاتيجية يف النقاط التاليةوتتمثل 

  :البديل السياحي مالءمة -1
وكذا مدى  ،بعني اإلعتبار مفردات الوضع اإلسرتاتيجياملختارة أي مدى أخذ اإلسرتاتيجية 

 .ة احلايلدولمالءمتها مع وضع ال
 : البديل السياحي جدوىدرجة  -5

اإلسرتاتيجي يركز على مدى إمكانية تنفيذه وترمجته إىل واقع عملي، إذ أن تقييم جدوى البديل 
 .ومدى كفاية املوارد املتوفرة ملقابلة إحتياجات عملية التنفيذ اإلسرتاتيجي

 : البديل السياحي قبولمدى  -0
ويقصد به مدى قبول النتائج املرتتبة عن التنفيذ اإلسرتاتيجي، من حيث تأثر األفراد بقيمهم 

 .وكذا درجة الرحبية وغريها وتوقعاهتم
 

                                           
1
 .825.، صسابقمرجع : عثمان محمود غنيم وبنيتا محمود سعد -

2
 .820. ص :المرجع نفسه -

3
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 : إختيار البديل السياحي اإلستراتيجي األمثل: اثاني
إن إعادة ديناميكية القطاع السياحي يبقى متوقفا على اإلمكانيات املتوفرة لتطبيق اإلختيارات 

ئل اإلسرتاتيجية األساسية لتنميتها وكذلك على األهداف الكمية والنوعية الواجب الوصول إليها، ويتم إختيار البدا
بناء على مدى حتقيقها لألهداف املسطرة ومدى تعظيم العوائد اإلقتصادية، من جهة، ومن جهة أخرى مدى 

 .تقليل اآلثار البيلية واإلجتماعية واإلقتصادية السالبة
ومن ضمن والدول، فعملية إختيار البديل اإلسرتاتيجي املناسب عملية ضرورية جلميع املؤسسات 

 : 1 جند البديل السياحي اإلسرتاتيجي األمثل الواسعة اإلنتشار يف عملية إختيار األساليب
 .اإلختيار مقابل األهداف وهي تالئم خاصة األهداف الكمية -
 .ات األعلىطإرجاع القرارات للسل -
 .لرصد ردود األفعال حول خمتلف القرارات يف اإلختيارالتدرج  -
 .تعدد اآلراءاإلستعانة مبستشارين خارجيني وذلك بسبب  -

ومن هذا املنطلق فإن إشباع الطلب السياحي املتنوع يتطلب ضرورة إحتواء أنشطة حمددة زمنية، 
الدينية،  ،الصحراوية، احلموية، الثقافية ،الساحلية تسمح بعرض أصناف سياحية جديدة وتقييم املنتوجات احلالية

بني خمتلف هذه املنتوجات السياحية لتصبح هي البديل  اإلستجمام والرتفيه، وعادة ما يتم الدمجسياحة الرياضية و 
 .األمثل
 :تنفيذ الخيار السياحي اإلستراتيجي األمثل: اثالث

ينبغي مشاركة اجملتمع احمللي يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية املثلى، حيث أنه عند البحث يف آلية 
ضافة إىل دراسة األسواق وأمهية املتابعة والرقابة، التنفيذ يشار إىل أمهية التنسيق بني القطاعني العام واخلاص باإل

 :2وهناك جوانب البد من متابعتها أثناء تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية هي
 :تنمويالجانب ال -1

حيث يشمل هذا اجلانب تطوير عناصر اجلذب السياحي اجلديدة والنشاطات السياحية اجلديدة 
إقامة منشآت نوم جديدة كذا و  ،ن حيث العدد والنوع واملستوىوبرجمة الرحالت السياحية وحتسني منشآت النوم م

وحتسني التسهيالت واخلدمات السياحية، إنشاء خدمات وتسهيالت سياحية جديدة، إنشاء أو حتسني خدمات 
اسية البنية التحتية السياحية املختلفة وأمهها تسهيالت النقل واإللتزام بتنفيذ املشاريع واخلدمات والبىن التحتية األس

 .ستثمارإلمن أجل جذب القطاع اخلاص ل

                                           
1
 .              820، 828.ص، ص، المرجع نفسه -

2
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 :الجانب التسويقي -5
كل شهر يف  تتمحور حول أعداد السياح القادمني اليت ويشمل جمموعة من العناصر اهلامة 

فواج السياحية حسب األوخصائصهم اإلقتصادية واإلجتماعية والدميوغرافية لكل موقع ومعلم سياحي، مدة إقامة 
حلمالت التسويقية والدعائية اخلارجية لرتويج املنتجات السياحية من خالل برامج مستمرة نوع السياحة، وتطوير ا

 .بناء على تطوير نظام املعلومات السياحي مع اإلهتمام بآراء السياح ووجهات نظهرهم خبصوص املنتوج السياحي
 :الجانب اإلقتصادي -0

صا يف جمال العمالة املباشرة وغري خصو  ،يتكون اجلانب اإلقتصادي من اآلثار اإلقتصادية للسياحة
املباشرة، درجة توسع الروابط بني السياحة والقطاعات اإلقتصادية األخرى، وحتليل درجة إستفادة السكان احملليني 

 .إقتصاديا من السياحة واجلوانب اليت تتحقق فيها الفائدة
عتبار حتديد مشاريع التنمية ضافة إىل حتديد مصادر التمويل واإلستثمار السياحي أخذا بعني اإلباإل

تقدمي و وأمهية املشاريع السياحية بناء على دراسات اجلدوى، مع تقدمي مصادر التمويل الداخلية على األجنبية 
يف إجياد الدعم املايل والفين لإٌلستثمار يف املشاريع،  ذلك باخلصوصالتسهيالت للمستثمرين من القطاع اخلاص و 

 اجلوانب املالية، ومن جهة أخرى إنشاء املراكز التدريبية وعقد دورات تدريب يف العمل ومتابعة إدارة املشاريع يف
 .املؤهلة السياحي من أجل توفري اليد العاملة

 :الجوانب البيئية واإلجتماعية والثقافية -2
على نوعية و التحسني الذي طرأ على املشكالت البيلية النامجة عن النشاطات السياحية،  اويقصد هب

يلة يف املواقع السياحية، مع حتديد أي مشكالت بيلية ظهرت نتيجة النشاطات السياحية يف املواقع املختلفة، الب
ربامج التوعية اإلجتماعية والثقافية للسياح والسكان بباإلضافة إىل صيانة املوروثات التارخيية والثقافية والقيام 

ادي اآلثار اإلجتماعية السالبة النامجة عن النشاطات احملليني ودرجة مشاركتهم يف النشاطات السياحية لتف
 . اجملتمعكل أفراد السياحية وخلق تعاون  

كما جيب إلزام املستثمرين يف املشاريع السياحية بعمل دراسات التأثري البيلي من أجل احملافظة على 
 .توفري الظروف األمنية والسياسية املالئمةمع البيلة 

 :الجانب المؤسسي -2
رجة تطبيق التوصيات اخلاصة باهلياكل السياحية وإعتماد أو إقرار اخلطة اإلسرتاتيجية ويشمل د

ودرجة تطبيق برامج التعليم والتدريب السياحي، وكذا تطبيق القوانني واألنظمة الالزمة لنجاح تنفيذ اخلطة 
 .يف تعزيز النشاطات السياحية ااإلسرتاتيجية، إضافة إىل تطبيق احلوافز ودوره
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 الخيار السياحي اإلستراتيجي األمثل  تقييم: عابار 
لضمان حتقيق تنفيذ منظم وعلى مستوى من الكفاءة جيب تقسيم اإلسرتاتيجية إىل مراحل زمنية 

، هوهذا التقسيم يعين حتديد مىت وأين وماهي مناطق التنمية، وذلك مبراعاة درجة منو السوق، موقع ،وبرجمتها
 .قدرة املاليةوفرة الإليه و  إمكانية الوصول

إن إعادة ديناميكية القطاع السياحي يبقى متوقفا على اإلمكانيات املتوفرة لتطبيق اإلختيارات 
 .السياحية األساسية، وذلك لتنميتها، حيث جيب مراعاة األهداف الكمية والنوعية املراد الوصول إليها

بناء على جمموعة من العوامل واليت كما جيب القيام بتقييم اخليارات السياحية اإلسرتاتيجية املثلى 
 :مايليمراعاة  مدىمن أمهها  نذكر

 .حتقيق األهداف املختلفة املسطرة -1
 .تعظيم العوائد اإلقتصادية -5
 .نشطة السياحيةتقليل اآلثار البيلية النامجة عن خمتلف األ -0
 .يةختفيض اآلثار اإلجتماعية السالبة الناجتة عن إحتكاك السياح بسكان املنطقة السياح -2
 .منافسة املنطقة السياحية للمناطق السياحية األخرى يف الدولة -2
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 :خالصة الفصل الخامس
 

من أجل معرفة كيفية تطبيق إسرتاتيجية الرتويج لتنشيط السياحة، كان من الضروري تقدير الطلب 
، للقطاع السياحي يف اجلزائر يةالسياحي يف اجلزائر من خالل جمموعة البيانات املتحصل عليها من اهليلات الرمس

حيث أن الطلب السياحي ميكن أن ميثل عدد السياح الوافدين إىل منطقة سياحية معينة، ومن جهة أخرى فإن 
السياح عند ذهاهبم ألي منطقة سياحية فإن املبيت يعد مطلبا أساسيا هلم، وبالتايل فالطاقة اإليوائية للمؤسسات 

احلقيقي لتلك املنطقة السياحية حىت وإن توفرت على معطيات طبيعية وثقافية  الفندقية تعد العرض السياحي
 .أخرى، وبناء على هذا مت قياس العرض السياحي وتقديره

وذج منباإلستعانة ب 0231ومن خالل مقارنة الطلب والعرض السياحيني يف اجلزائر عند سنة 
، تبني أن اجلزائري من جهة أخرى السياحي عرضللار وذج اإلحنداجلزائري من جهة، ومن للطلب السياحياإلحندار 

 .الطلب السياحي أكرب من العرض السياحي
لذلك ولتقليل هذه الفجوة، توجب اإلهتمام بشكل كبري بالعرض السياحي وكذا مبستوى اخلدمات 

السياحي ليس السياحية املقدمة، وهذا من خالل القيام بتنشيط السياحة بإستعمال األساليب املختلفة للرتويج 
 . فقط للمحافظة على املستهلكني احلاليني، بل السعي لدخول أسواق جديدة

وهلذا الغرض ميكن اإلعتماد على العديد من اإلسرتاتيجيات، واليت على رأسها إسرتاتيجية الرتويج 
 .السياحي

فإهنا ، السياحي هان جناح أو فشل أية من منطقة سياحية مهما كان مستوى عرضكما نشري إىل أ
يتوجب على اجلزائر تفعيل املتدخلني  لذلكتعتمد بالدرجة األوىل على قدرهتا على إغراء األسواق السياحية، 

الوطين و الدويل، كما جيب تكثيف وتكييف اجملهودات املبذولة إلبرازها سياحيا، و السياحيني على الصعيد احمللي، 
 .سياحخمتلف شرائح الاليت تستهدف   جوينظم الرت من خالل 
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وكذا كمقياس حلضارهتا ورخائها  ها،لثقافة الدولة وتارخي ارمز بإعتبارها مفهوما شامال، السياحة د تع
من وجهة نظر إسرتاتيجية جيعلنا نتأكد من أمهية القطاع  تقييم السوق السياحي اجلزائريإن فهلذا  ،االقتصادي

 .ثقافية للدولةالسياحي يف مجيع اجملاالت اإلقتصادية، اإلجتماعية وال
اإلقتصادية  إلقتصاد اجلزائري، لكوهنا تؤثر على العديد من اجلوانب موقعا متميزا يف إفالسياحة حتتل 

الرواج  ،التكامل اإلقتصادي، مستوى التشغيل، اخلام وطينالناتج ال، امليزان السياحي، لعملة الصعبةكا
 .يباإلستثمار الوطين واألجن، تسويق بعض السلع ،اإلقتصـادي

وحىت من اجلانب البيلي بإعتبارها تساهم يف أمثلية إستخدام املوارد الطبيعية واحملافظة عليها وبالتايل 
إىل البعد اجلمايل للمعطيات العمرانية ملا له أمهية يف اجلذب  ةتدعيم فكر اإلستدامة يف املوارد السياحية، باإلضاف

هلا عالقة وطيدة  والثقافية للفرد اجلزائري واليت اإلجتماعيةات كما أن السياحة تؤثر من خالل اإلعتبار ،  السياحي
للسياح الذين يطمحون للسياحة اجلزائرية الداخلية ل اإلنطباع الذهين يبتكوين رسالة البلد السياحية وتشك

 ديدهاوحت التعريف خبصائص املنتوجات السياحيةتلعب دورا هاما يف  إسرتاتيجية الرتويج، وبالتايل فإن واخلارجية
وبالتايل خلق  توليد الرغبة اإلستهالكية لدى السياح، واليت تؤدي إىل اجلزائرخمتلف املناطق السياحية مبا فيها يف 

 .من هذا البحث يؤكد الفرضية الرئيسية، وهذا ما الطلب السياحي
 احي بارز، وذلك منسيالقطاع السياحي اجلزائري ال يتمتع بنشاط ومع ذلك فقد تبني لنا أن 

من دودا حم انصيب يعين أن هلامما  ،حمل الدراسةالفرتة الزمنية  يف خالل دراسة وحنليل حركة السياح عرب حدودها
 .من هذا البحثينفي الفرضية األولى ة وهذا ما العاملي السياحة قاسو أ

دور إسرتاتيجية الرتويج يف تكييف وحتسني الطلب  على التعرف البحث اهذ يف حاولنالذلك 
ة اإلجاب، حيث حاولنا 0231-3331خالل الفرتة  مع مستوى اخلدمات السياحية املتاحة حي اجلزائريالسيا
 :النتائج ندرجها كالتايل ة منجمموع ، وتوصلنا إىلالبحث هذا إشكالية يف املطروحة األسللة على

 

 :نتائج البحث: أوال
العرض السياحي، الطلب   لقد إرتأينا تبويب نتائج حبثنا حىت تسهل قراءهتا، وذلك من حيث

 :السياحي واخلدمات السياحية، الرتويج السياحي وذلك كما يلي
I- الجزائري  النتائج المتعلقة بالعرض السياحي: 

 :إن النتائج املتعلقة بالعرض السياحي يف اجلزائر تتمثل يف النقاط اجلوهرية التالية
مــن امليــزات واملــؤهالت املتباينــة واملتنوعــة هلــذا فهــي  تتعــدد اإلمكانيــات الســياحية يف اجلزائــر، إذ تتمتــع بالعديــد -3

أهنــا تتــيح إمكانيــة قيــام العديــد الشــريط السـاحلي املتوســط، حيــث خاصــة يف ظــل  تتميـز بتنــوع يف مواردهــا الســياحية
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ــــاجلزائر ا ــــوفر ب ــــد مــــن األنشــــطة لســــياحة الصــــحراوية مــــن األنشــــطة الســــياحية الســــاحلية، كمــــا تت والــــيت تضــــم العدي
الينــابيع املعدنيــة كواســطة أساســية للعــالج، حيــث فيهــا  تســتخدموالــيت  الســياحة احلمويــة، باإلضــافة إىل الصــحراوية

 .املائيةبع انالعديد من املتتوفر يف اجلزائر 
 اأحيانـ هـايسـتفاد منوالـيت ، املناخيـة تتمتع اجلزائر بتعدد مناخاهتـا الـيت تسـاعدها علـى تنويـع خـدماهتا السـياحية -0

، السـياحة القرويـةو  ،  كما أن جبال اجلزائر تتيح إمكانية قيام السـياحة اجلبليـةض عن طريق املناخعالج بعض األمرا
 .إضافة إىل أن مجلة الكهوف واملغارات قد تساهم يف السياحة اإلستكشافية

، وهــي تســاهم الفضـاءات اخلضــراء للعـبوكــذا  لتســلية حــول املـدنعــدة أصـناف كاتضـم  السـياحة احلضــريةإن  -1
 ط املـــدناوســـأإكتشـــاف كمـــا أن إقامـــة املـــؤمترات والنـــدوات والصـــالونات،  مـــن خـــالل  ســـياحة األعمـــاليف بـــدورها 
هلا مكانـة متميـزة  السياحة احلضرية ، حيث أن اإلستكشافية قد تنعش السياحة بعض الرحالتخالل من  اجلزائري

ــــذكر، ــــة األصــــناف الســــياحية الســــابقة ال ــــر رغــــم أمهي ــــأيت بعــــدها الســــياحة تليهــــا الســــياحة ال يف اجلزائ ســــاحلية، مث ت
الصــحراوية الــيت بــدأت جتــذب حنوهــا اإلهتمــام شــيلا فشــيلا، أمــا يف املرتبــة مــا قبــل األخــرية فنجــد الســياحة احلمويــة 

 .ضعيف إهتمامبوأخريا جند السياحة املناخية واليت حتضى 
املزايا األثرية بفضل مـا حتتويـه مـن العديد من ، وكذا تتنوع من منطقة ألخرى يف اجلزائر الصناعات التقليديةإن  -6

مثنـت مناطق يعود تـاريخ نشـأهتا إىل عصـور مـا قبـل التـاريخ، وهـذا التـاريخ واحلضـارات املتعاقبـة خلفـت آثـارا خمتلفـة، 
الـــيت بفضــل العديـــد مــن املواقــع  باإلضـــافة إىل الســياحة الدينيــةتــدعم الســياحة األثريــة، كــرتاث ثقــايف عـــاملي   بعضــها

 .السياحة الثقافية واإلجتماعيةوي الديانات املختلفة، وكلها ميكن أن تدعم ذجتذب السياح 
تتــوفر بــاجلزائر أقطــاب ســياحية مــزودة بالعديــد مــن مســتلزمات الســياحة مــن إقامــة وإطعــام وأنشــطة ســياحية،  -1

زائــر ممــا ، وهــي منتشــرة عــرب خمتلــف أحنــاء اجلخــالل األنشــطة احملليــة واإلبــداع وذلــك مــنع اإلبتكــار يتشــجتســاهم يف 
 .يعين إمكانية قيام وإثراء السياحة اجلهوية

بــالرغم مـــن األمهيــة الكبـــرية لقــاع النقـــل يف معظــم اجلوانـــب الســياحية، إذ أن هنـــاك إهتمــام معتـــرب هبــذا القطـــاع  -4
، أو مــا هـو قيـد اإلجنـاز منهــا، إال املنجـزات اخلاصـة بشــبكات الطـرق واملطـارات واملـوانئوهـذا مـا نلمسـه مــن خـالل 

معظــم الطــرق ترتكــز يف املنــاطق الشــمالية للــبالد وهــذا مــا يــدعم الســياحة يف تلــك املنطقــة علــى حســاب املنــاطق أن 
األخرى، وهي نفس النتيجة املتوصل إليها فيما خيص شبكة السكك احلديدية والنقل اجلوي والبحري، حيث يبقـى 

هــام يف اإلقتصــاد الــوطين وهــو القطــاع  هــذا القطــاع احلســاس غــري كــاف مــن حيــث الكميــة ومــن النوعيــة لــدعم قطــاع
 .السياحي

وهي اجلهة الوزارية املسؤولة عن اإلطار القـانوين الـذي ينظمـه،   خيضع القطاع السياحي اجلزائري لوزارة السياحة -1
دد مصـادر متويـل مشـاريع البـىن التحتيـة وإسـتغالهلا،  حتـيتخاضـع للدولـة فهـي الـ التمويـل السـياحي اجلزائـريكما أن 
جـــذب اإلســـتثمار احمللـــي والـــدويل يف مرحلـــة  كاإلعفـــاءات، وذلـــك بغـــرضمتيـــازات  اإل إىل تقـــدمي العديـــد مـــنإضـــافة 
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، لكنهـا رغـم ذلـك مل تشـكل حـافزا كبـريا للمسـتثمرين وهـذا بـالنظر لعـدد املشـاريع قيـد مرحلة اإلستغالل ويفاإلجناز 
 حتــض مشــاريع إعــادة التهيلــة ومشــاريع التوســع اإلجنــاز يف الســنوات األخــرية والــيت أغلبهــا مشــاريع جديــدة، بينمــا مل

بإهتمــام املســتثمرين بــالرغم مــن إهــرتاء املنشــ ات الســياحية احلاليــة، كمــا نشــري إىل أن جــل املشــاريع الســياحية تركــز 
علــى الســياحة الســاحلية بالدرجــة األوىل، مث احلضــرية واحلمويــة، وأخــريا الصــحراوية، كمــا أن هنــاك تفــاوت يف طبيعــة 

ق اليت تدعمها، ففي مقدمتها الفنادق غري املصنفة والفنادق ذات الـثالث جنـوم، مث ذات النجمـة والنجمتـني، الفناد
 .وذات األربعة جنوم، وأخريا ذات اخلمس جنوم

 
II- الجزائري  النتائج المتعلقة بالطلب السياحي: 

هناك فجوة  ناجلزائري يدل على أ العرض السياحيبمقارنة  اجلزائري الطلب السياحي إخنفاضإن 
 وهذا ما أدى بدوره إىل تدين، اخلدمات السياحية املتاحةتدين تعمقت بسبب يف السوق السياحي اجلزائري 

النتائج اليت مت التوصل ويوضح  من هذا البحث،يؤكد صحة الفرضية الثانية وهذا ما  مستوى السياحة اجلزائرية
 : النقاط اجلوهرية التاليةيف ةتمثلي واملإليها فيما خيص الطلب السياحي اجلزائر 

ســـواء علـــى الصـــعيد احمللـــي أو العـــاملي باملنـــاخ الســـياحي العـــام  بالعديـــد مـــن املتغـــريات يتـــأثر الطلـــب الســـياحي  -1
ـــة اإلقتصـــادية، إجتاهـــات الســـكان احملليـــني واألجانـــب ، فمـــن خـــالل دراســـة كاإلســـتقرار واألمـــن، مســـتويات الرفاهي

ونسبة منوهم ومتوسـط أعمـارهم فإنـه ميكـن القـول أن هنـاك إمكانيـة لنمـو سكان اجلزائر من حيث عددهم ومتركزهم 
 .وبالتحديد فيما خيص السياحة الشبابيةالداخلية  لسياحةوبالتايل منو اداخلي الطلب ال
السـالبة ن عدد املواطنني اجلزائريني املسافرين إىل اخلارج  متزايد سنويا، مما يدل على إزدهار السياحة اخلارجيـة إ -5

بإنتعــاش الســياحة الداخليــة فــإن هــذا يــوحي تناقصــة ســنويا م امعــدالهتمبــا أن  حســاب الســياحة الداخليــة، لكــن علــى
ممــا يعــين  أكــرب مــن جممــوع الســياح الــداخلني إليهــا اجلزائريــة أن جممــوع الســياح اخلــارجني مــن احلــدود، كمــا نوعــا مــا

الثالثـي الثالـث الـذي تنشـط وخاصـة خـالل  سـنة كـل عـدد السـياحإزدهـار السـياحة املسـتقبلة، كمـا سـجلنا إرتفـاع  
الــذي ، وهــو نفــس الثالثــي واملناســبات موســم اإلصــطياف والعطــللكونــه فيـه احلركــة الســياحية بإجتــاه اجلزائــر، وذلــك 

  حيــث أن هــذه األرقــام تؤكــد، دهــر فيــه حركــة املــواطنني املقيمــني يف اجلزائــر عــرب احلــدود اجلزائريــةز تو  خيــرج فيــه الســياح
 .موسم اإلصطياف يف السياحة الداخلية لى حيويةع كذلك

نــاتج عــن الطلــب الســياحي املرتفــع مــن طــرف  إن إمجــايل الســياح األجانــب املتوافــدين علــى اجلزائــر مــا هــو إال -0
الطلـب السـياحي علـى اجلزائـر مـن ، حيـث أن اجلزائريني املقيمني باخلارج وذلك بسبب إرتباطهم بالدولـة األم اجلزائـر

مبعـــدالت ضـــعيفة، وهـــذا مـــا يفســـر أن الســـياحة يف اجلزائـــر تعـــاين مـــن مشـــاكل تعيـــق الطلـــب  كـــانطـــرف األجانـــب  
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العــاملي ومتنــع هــذا القطــاع اهلــام أن يلعــب دوره بشــكل فعــال يف االقتصــاد اجلزائــري خاصــة باملقارنــة مــع اإلمكانيــات 
 .السياحية املتاحة

نســجل تفــاوت دخــول األجانــب  ، حيــثمتواضــعةالعالقــة الســياحية للجزائــر ببقيــة دول العــامل هــي عالقــة  إن -2
قـارة أوروبـا تأخـذ اليت ينتمون إليها وكذا من حيث الدول اليت ينتمـون إليهـا، حيـث جنـد  القاراتمن حيث نفسهم أ

متثلهـا إيطاليـا مث تـأيت أوروبـا الشـمالية و أوروبـا اجلنوبيـة ، فرنسـاوعلـى رأسـها أوروبا الغربيـة ، وخاصة من احلصة األكرب
 مــن خــالل دول مــن إفريقيــا الشــماليةوخاصـة  مث تليهــا قــارة إفريقيــا، وأخــريا أوروبــا الشــرقية ومتثلهـا تركيــا ،إجنلــرتا امتثلهـ

القــارة و  مث تــأيت قــارة آســيا، إفريقيــا الغربيــة حيــث يف مقــدمتهم مــايل، املغــرب العــريب، حيــث جنــد يف مقــدمتهم تــونس
حيــث تشــكل أمريكــا الشــمالية  وأخــريا قــارة أمريكــا األكــرب،العــدد  األقيونيســية حيــث يشــكل ســياح الشــرق األوســط

 هـم مـنإىل احلـدود اجلزائريـة  الوافـدينالسـياح العـرب ، أمـا الواليـات املتحـدة األمريكيـةوعلـى رأسـها  الغالبية العظمى
ول الشــرق األوســط وعلــى رأســهم مصــر أمــا بقيــة الــد مــنمث ، دول املغــرب العــريبإحــدى بإعتبارهــا  يةتونســالالدولــة 

ميكـــن القـــول أن الســـياحة يف اجلزائـــر تعـــاين مـــن نقـــص الطلـــب الســـياحي  الـــذ، العربيـــة فنســـبها تكـــاد تكـــون معدومـــة
 .عليها

 
III- الجزائرية  النتائج المتعلقة بالخدمات السياحية: 

 :إن النتائج املتعلقة باخلدمات السياحية يف اجلزائر تتمثل يف النقاط اجلوهرية التالية
الداعمــة للســياحة ملــا تلعبــه مــن أدوار مباشــرة يف الــرحالت  ة مــن أهــم املنشــآت القاعديــةالوكــاالت الســياحيإن  -1

 توزيعها غري منـتظم عـرب كافـة الـرتاب الـوطينضليال، كما عددها اإلمجايل على مستوى الرتاب اجلزائري السياحية إال 
 .ةالنوع من اهلياكل القاعدية السياحية اهلام همما يعين عدم اإلهتمام هبذ

 اهداعـدأ حيـث أن قابـل،مبعترب الفنادق كمكـان يقـدم فيـه الطعـام واملـأوى وخـدمات أخـرى للنزيـل ملـدة معينـة ت -5
تتـــوفر اجلزائـــري، و وهـــي تلعـــب دورا هامـــا يف الطلـــب الســـياحي  ،لكـــن مبعـــدالت متناقصـــةويا ســـن ارســـتمر با ةتزايـــدم

نالحــظ متركــز ســعة حيــث تحصــل عليهــا، بــاجلزائر العديــد مــن املؤسســات الفندقيــة املصــنفة حســب عــدد النجــوم امل
نالحــظ  كمــااإلسـتقبال يف املؤسســات الفندقيــة غــري املصــنفة ســنويا، ألهنــا كثــريا مـا تســتقطب عــدد كبــري مــن الزائــرين  

مقارنــة باألصــناف األخــرى كــل ســنة، والــذي يتميــز وذلــك  (ثــالث جنــومذات )منهــا خاصــة ســيطرة الصــنف الثالــث 
، نظـرا اجلزائريـة الفنـادق إمجايلحتتل الفنادق احلضرية نسبة معتربة من ، حيث سعاراألمبستوى مقبول من اخلدمات و 

الفنـادق يف اجلزائـر أن مـا ك ،لتعلقها بطول السنة مث تليها املناطق الساحلية، الصحراوية، مناطق احلمامات واملناخية
 .لقطاع العامعلى حساب ا ،أغلبها تابعة للقطاع اخلاص
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لــي الــداخلي تبــني لنــا أن مــن أهــم نقــاط قــوة القطــاع الســياحي هــي تعــدد اإلمكانيــات مــن خــالل التحليــل البي -0
الطبيعيــة والتارخييــة، إال نقــاط الضــعف كثــرية ومتــس العديــد مــن اجلوانــب، ســواء املنتــوج الســياحي مــن حيــث نوعيتــه 

وعـدم تنظيمهـا والـتحكم  وكاالت األسفار، اهلياكل الفندقية واإلطعامو  عجز طاقات اإلستقبالوأسعاره، إضافة إىل 
ـــة املـــوارد البشـــرية فيهـــا، عـــدم تأهيـــل  ضـــعف النقـــل يف خمتلـــف املواقـــع ، الرتهـــل اإلداريي و الســـياحالقطـــاع  يفالعامل

للصـــيانة وللـــرتويج ولإلســـتثمارت وللدراســـات، عـــدم مراعـــاة  اخلـــدمات املاليـــةكمـــا ونوعـــا، تـــدين مســـتوى   الســـياحية
 .غياب القوانني والتشريعات والنظم السياحيةمن حيث  خصوصية التمويل من طرف البنوك، وخاصة

املنافســـة اجلهويـــة والـــيت تتمثـــل يف  لســـياحة اجلزائريـــةأمـــا حتليلنـــا البيلـــي اخلـــارجي فـــتمخض عنـــه حتديـــد الفـــرص ا -2
 ةاألسـواق الواعـدو  األسـواق القريبـةواإلهتمـام ب ضرورة التوفيق بـني السـياحة الوطنيـة والسـياحة الدوليـةمع  واملتوسطية

الســــياحة نشــــاط خيضــــع للتقلبــــات فباعتبــــار أن  التهديــــدات الــــيت تواجــــه الســــياحة اجلزائريــــة، أمــــا ســــواق البعيــــدةاألو 
، ، الطبيعـيصـاديفإن ذلك ميكن أن يؤدي حلدوث العديـد مـن األزمـات، الـيت قـد متـس اجلانـب اإلقتواإلضطرابات 

النشـاطات  بشـكل سـليب مـن خـالل بعـض مـاعياإلجتكمـا قـد متـس اجلانـب العمـراين،  ، الصناعي، مين، األصحيال
خلـق ، و طمس وحتريف الثقافـة احملليـةوبالتايل تأثر الثقافات احمللية باألمناط الثقافية للسياح،  اليت تؤدي إىل السياحية

شـعور السـياح احملليـني مبنافسـة السـياح األجانـب يف احلصـول علـى ، و إستياء إجتاه السياح نتيجـة للفـوارق اإلقتصـادية
 .تسهيالت السياحية واخلدماتال
والعـــرض مـــن خـــالل مـــا  مت التوصـــل إليـــه مـــن خـــالل معـــادليت اإلجتـــاه العـــام الســـابقتني، إذ مت تقـــدير الطلـــب  -2

ثل نشاط احلركة السياحية يف اجلزائر، وأن هلا نصيب معترب مـن السـوق العـاملي، متفبالرغم من أن األرقام ني، السياحي
 ا، وهـذا يعـين أن إن هنـاك عجـز 0231سـنة يف آفـاق هناك فجوة إسـرتاتيجية بينهمـا  إال أنه وبعملية بسيطة جند أن

 .السياح لن جيدوا أسرة للمبيت فيهاوأن هناك عددا من يف عدد األسرة 
  

IV- الجزائري  الترويج السياحيإستراتيجية  النتائج المتعلقة ب: 
ساهم يف فتح أسواق جديدة تقد  إسرتاتيجية الرتويج السياحيتبني لنا من خالل هذا البحث أن 

سواء يف الفرتة الزمنية حمل الدراسة أو  ،يف خمتلف املناطق السياحيةتنشيط الطلب السياحي قد تساهم كذلك يف و 
يؤكد صحة  وهو مايف تلك املنطقة السياحية  املتاحةالسياحية مبا يتالءم مع مستوى اخلدمات  وذلك مستقبال

يث أن أبرز النتائج املتوصل إليها واملتعلقة بإسرتاتيجية الرتويج السياحي من هذا البحث، ح الفرضية الثالثة
 :اجلزائري تتمثل يف
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هنــاك العديــد مــن اإلســرتاجتيات احملتملــة لتنشــيط الســياحة والــيت قــد تركــز علــى جوانــب حمــددة لكــن هــدفها يف  -1
وهـــذه اإلســـرتاتيجيات مت اجملتمـــع، هـــو إبـــراز أمهيـــة الســـياحة ومـــدى مســـامهة القطـــاع الســـياحي يف اإلقتصـــاد و النهايـــة 

 .SWOTإقرتاحها إعتمادا على الفكر اإلسرتاتيجي وما تضمنه من أسس حتليل 
املتاحــة يف اجلزائــر،   ةيالســياح األصــناف واألنــواع إســرتاتيجياتفاإلســرتاتيجيات الســياحية اهلجوميــة تركــز علــى  -5

وســــياحة األعمــــال، أمــــا اإلســــرتاتيجيات الســــياحية كالســــياحة الســــاحلية، الصــــحراوية، احلمويــــة، الثقافيــــة الرياضــــية 
املـوارد  ،النشـاطات السـياحية، العقار السياحي، التشريعات السياحية، اإلستثمار السياحيالعالجية فهي تركز على 

، املنظمــــــات الســــــوق الســــــياحي، دراســــــات الســــــياحية ، بينمــــــا اإلســــــرتاتيجيات العالجيــــــة فــــــتمس اهلياكــــــلالبشــــــرية
 .اخلارجي واجلمعيات، القطاع

تهـــا لألوضـــاع الداخليـــة واخلارجيـــة للقطـــاع مالءمكـــل مـــن اإلســـرتاتيجيات الســـابقة مـــن حيـــث   وميكـــن تقيـــيم -0
 .منها عند تنفيذها اجلدوىالسياحي اجلزائري، وكذا 

إن جنـــاح أو فشـــل أيـــة مـــن منطقـــة ســـياحية مهمـــا كـــان مســـتوى العـــرض الســـياحي الـــذي متتلكـــه فإهنـــا تعتمـــد  -2
الرتكيــز علــى متعهــدي  أخــرى مــدى درهتا علــى إغــراء األســواق الســياحية مــن جهــة ومــن جهــةبالدرجــة األوىل علــى قــ

 .، وإسرتاتيجية تروجيية فعالةاألسفار وتنفيذ برامج تسويقية متكيفة ومتالئمة مع خصائص كل سوق سياحي
د ضـــيقة وال إســرتاتيجية الـــرتويج الســـياحي يف اجلزائـــر نالحــظ بـــأن هنـــاك إشـــارة ألمهيتهــا لكنهـــا تبقـــى يف حـــدو  -2

ميكنهــا هبــذا الشــكل أن تــف بــالغرض املطلــوب وال أن ختفــف مــن الفجــوة الســياحية بــني العــرض الســياحي والطلــب 
 .السياحي اجلزائري

إحنصــار الــرتويج الســياحي يف األجهــزة الســياحية الرمسيــة واإلقتصــار عليهــا فقــط ، هلــذا مــن الضــروري مشــاركة  -0
 .نشيط السياحيالقطاع السياحي اخلاص يف التسويق والت

 
 :اإلقتراحات: ثانيا

من خالل النتائج السابقة الذكر، تبني لنا أن جناح العمل السياحي لكـل دولـة، ومـن ضـمنها اجلزائـر، 
ينطلق أساسا من تلك اجلهود الرامية جلذب السياح ملنطقة ما، وذلـك لضـمان دخـوهلم الفعلـي هلـا وإقنـاعهم هبـا، مث 

ـــاهتم الســـياحية كمـــا إســـتقباهلم أحســـن إســـتقبال لتكـــوي ـــة حاجـــاهتم ورغب ـــاع األويل املـــريح، مـــع الســـعي لتلبي ن اإلنطب
خططـــوا هلـــا أو أفضـــل طيلـــة مســـريهتم وحـــركتهم الســـياحية، إىل غايـــة خـــروجهم مـــن املنطقـــة الســـياحية بصـــورة ذهنيـــة 

 . تروجيا جمانيا إجيابية حتفزهم، أو حتفز غريهم للعودة مرة أخرى هلذه املنطقة السياحية ألهنم سيشكلون عندئذ
 :التايلعدة مستويات هي كاإلقرتاحات تتمحور حول فإنه وفقا للتصور السابق فإن لذلك 
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I- إلى المناطق السياحية الجزائرية  جذب السياح: المستوى األول: 
أول خطـــوة نراهـــا ضـــرورية تتمثـــل يف الســـعي جلـــذب أكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن الســـياح، وتشـــجيع الطلـــب 

وذلــك حــىت تعتــرب اجلزائــر منطقــة نشــطة ســياحا وميكنهــا اإلســتفادة مــن كــل املزايــا الــيت تعــود الســياحي علــى اجلزائــر، 
 :على املناطق السياحية العاملية، ويكون ذلك من خالل

 :الجزائرية تنشيط السياحة -1
إن تنشيط السياحة يتم من خالل عـدة طـرق كإقامـة املعـارض الدوليـة، املهرجانـات الثقافيـة والرياضـية 

 .وإقامة املسابقات الدولية أو عن طريق نشاطات أخرى من شأهنا زيادة الطلب السياحي والفنية،
حيــــث جيــــب علــــى الدولــــة اســــتحداث جهــــاز إداري مؤهــــل للقيــــام مبهمــــة تنشــــيط الســــياحة يف البلــــد 
وإعطائه صالحيات واسعة ومسـتقلة مـن أجـل التنشـيط السـياحي، والقيـام بتكثيـف وتكييـف بـرامج العمـل الرتوجيـي 

ــــر ســــياحيا يف أحســــن صــــورة بكــــل األســــاليب واألنشــــطة الســــياحية املتاحــــة  و  ــــراز اجلزائ ــــة إلب كــــل اجملهــــودات املبذول
 .كاملعارض والصالونات والرحالت املطبوعات واملنشورات واحلمالت اإلعالنية، املواقع اإللكرتونية

 :الجزائري الترويج السياحيإستراتيجيات تدعيم  -5
ة احلاليــة واملرتقبــة والتــأثري فيهــا لتنميــة احلركــة الســياحية القادمــة، هتــتم وذلــك لــدعم األســواق الســياحي

أساســـا بـــإعالم الســـياح باملنـــاطق الســـياحية اجلزائريـــة ومـــا مييزهـــا مـــن عناصـــر جـــذب ســـياحي وإقنـــاعهم بزيارهتـــا، مـــن 
عـــة عمليـــات خـــالل الوقـــوف علـــى العديـــد مـــن النقـــاط اهلامـــة الـــيت تـــؤثر بصـــفة مباشـــرة علـــى الطلـــي الســـياحي كمتاب

 .اجلودة، القوانني، مراقبة األنشطة واملهام السياحية وإدراج شهادة النوعية للمؤسسات السياحية
 :السياحي اإلستعانة بخبراء الترويج -0

جيــب اإلســـتعانة خبــرباء الـــرتويج الســياحي لإلعـــالن عــن املنطقـــة الســياحية بالصـــورة الصــادقة الـــيت يـــتم 
ة تقاليــد البلــد وتراثــه وتارخيــه وعاداتــه دون املســاس بأصــالته، وتطــويره جلعلــه الــرتويج هلــا، حبيــث تعكــس هــذه الصــور 

 .مالئما ألذواق السياح املراد جذهبم، وإقناع السياح املرتقبني بالسياحة اجلزائرية
    

II- عبر الحدود الجزائرية  دخول السياح: المستوى الثاني: 
السـياح وكيفيـة إسـتقباهلم وذلـك عنـد خمتلـف أما اخلطوة الثانيـة يف العمـل السـياحي فتتمثـل يف دخـول 

النقـــاط احلدوديـــة واملطـــارات، فعنـــد دخـــول الســـياح إىل اجلزائـــر سيتشـــكل اإلنطبـــاع األويل عنهـــا كمنطقـــة ســـياحية، 
 ويكــــون ذلــــك مــــن خــــالل ،والــــذي جيــــب أن يكــــون إجيابيــــا حــــىت يصــــب يف إطــــار اإلســــرتاتيجية الرتوجييــــة الناجحــــة

 :اإلهتمام بالنقاط التالية
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 :السياح إلى الجزائر تسهيل إجراءات دخول -1
إن تقليــل القيــود واإلجــراءات وتســهيلها لغــرض الــدخول للدولــة الســياحية عنــد مراكــز احلــدود الربيــة  

والبحريــة واجلويــة مــن شــأنه جــذب الســياح، ألن تعقيــد وصــعوبة إجــراءات احلصــول علــى الفيــزا تــؤدي بالســياح إىل 
 .البحث عن بلد بديل آخر

 :إلى الجزائر إلجراءات الجمركية لدخول مستلزمات السياحتبسيط ا -5
تبسيط أو ختفيض اإلجراءات اجلمركية  للبضائع اليت حيتاجها السياح أو بضائع اليت حتتاجها صناعة 

وهذا بدوره خيفض من أسعار اإلقامة يف الفنادق واملنشآت السياحية  ،السياحة مثل األجهزة يف الفنادق واألثاث
ذلك تبسيط وختفيض اإلجراءات اجلمركية حلاجات السياح اليت جيلبوهنا معهم لغرض االستعمال وك ،األخرى

 .وليس للبيع مثل أجهزة كامريات الفيديو أو التلفون النقال أو بعض أجهزة التصوير
 

III- في الحدود الجزائرية  إستقبال السياح: المستوى الثالث: 
السياح، وجعله يف بداية الوجهة السياحية اليت إختارها،  وتتمثل هذه النقطة الثالثة يف كيفية إستقبال

 :لذلك جيب
 :تطوير الموارد البشرية العاملة في صناعة السياحة والفنادق -1

مبا أن السياحة والفنادق متثل صناعة خدمات، فهي تعتمد اعتمادا كليا على العنصر البشري، فكل 
ري لبلده، هلذا فالعنصر البشري حيتاج إىل تدريب كامل شخص يعمل جمال السياحة أو فنادق يعترب ممثل أو سف

وحيتاج إىل اخلربة و الكفاءة األكادميية، ولذلك جيب االهتمام باملدارس واملعاهد والكليات واجلامعات اليت تدرس 
إدخال العاملني بالسياحة بدورات تثقيفية وتعليمية ودورات خاصة لغرض  ، حيث جيبمواد السياحة والفنادق

ساب مهارات أكادميية وفنية واإلطالع على التجارب الدول املنافسة والدول املتقدمة سياحيا أو الدول إكت
  .من حيث اخلدمات السياحية ةاملتشاهب

 :نشر الوعي السياحي لدى السياح -5
يتم نشر الوعي السياحي من خالل تثقيف السياح بوسائل اإلعالن والرتويج واالهتمام بإصدار 

تيبات واخلرائط السياحية، حيث جيب أن تكون واضحة وصحيحة مع سهولة احلصول عليها إما عن النشرات والك
طريق وكالء السفر أو الشركات السياحية أو مكاتب السياحة الوطنية وكذلك من الضروري توزيع هذه املنشورات 

 .يةدود الرب على السياح جمانا عند دخوهلم البلد عن طرق املطارات أو املوانئ أو املراكز احل
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 :إنشاء مراكز سياحية وطنية -0
جيب إنشاء مراكز سياحية وطنية خاصة يف مراكز احلدود وأماكن جتمع السياح ويف مراكز املدن 
التجارية لغرض تقدمي خدمات متنوعة إىل السياح ومنها توفري الكتيبات واملنشورات السياحية اليت توزع جمانا واليت 

والفنادق واملطاعم اليت تقدم هذه اخلدمات، توفري خدمات احلجز املركزي للفنادق  تشارك يف إصدراها الشركات
واملطاعم واملسارح والسينمات والنقل والسياحي واخلدمات السياحية األخرى، وتقدمي النصح للسياح يف كافة 

 .اجملاالت سواء كانت سياحية أم غري سياحية وأي خدمات أخرى قد حيتاجها السياح
 : السياحية بالمؤسسات الفندقية ووكاالت السفر اإلهتمام -2

 وهذا من خالل وجود هناك إدارة فندقية ناجحة هتدف إىل زيادة نسبة إشغال الغرف وزيادة
الزبائن وذلك املبيعات، حتقيق أعلى مستوى من جودة املنتج واخلدمات املرافقة وحتقيق أعلى مستوى من رضا 

كاالت السفر حيث ميكن أن تكون وكاالت السفر متخصصة و افة إىل إض، لضمان عودهتم مرة أخرى للفندق
 .حسب املنتوج السياحي، أو ختصص جهوي وذلك من خالل الرحالت املتنوعة اليت تنظمها

 

IV- داخل الدولة الجزائرية  السياح حركة: المستوى الرابع: 
ن كل السبل اللمكنة حيث جيب تتبع حركة السياح املتوقعة يف خمتلف املواقع السياحية، والبحث ع

 :جلعله مرتاحا يف كل نقط من مسريته السياحية، ويكون ذلك من خالل

 :تنويع المنتوجات السياحية -1
إن إشباع الطلب السياحي املتنوع يتطلب ضرورة إحتواء أنشطة حمددة زمنية، تسمح بعرض أصناف 

رات واحملاضرات، الساحلية والثقافية والدينية، الصحراوية، احلموية، املؤمت: سياحية جديدة وتقييم املنتوجات احلالية
الرياضية واإلستجمام والرتفيه، وعادة ما يتم الدمج بني خمتلف هذه املنتوجات السياحية لتصبح هي البديل 

 .األمثل
 :طق السياحيةاالمنتثقيف مواطني  -5

ير البلد واستفادة عن طريق عقد الندوات والدراسات تبني للمواطنني أمهية السياحة والسياح يف تطو 
املواطن العادي من السياحة ويتم هذا عن طريق  وسائل اإلعالم الرمسية وكذلك إدخال مادة السياحة ضمن 

أي أنه ، مناهج التدريس يف املدارس واملعاهد والكليات واجلامعات أو تكون على شكل فصول معينة لبعض املواد
اإلسرتاتيجية املثلى، حيث أنه عند البحث يف آلية التنفيذ يشار إىل ينبغي مشاركة اجملتمع احمللي يف تنفيذ اخلطة 

 .أمهية التنسيق بني القطاعني العام واخلاص باإلضافة إىل دراسة األسواق وأمهية املتابعة والرقابة
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 : تشجيع تمديد فترة إقامة السياح -0
خلدمات ستزداد، وهكذا ألن إطالة فرتة بقاء السائح معناه أن مصاريف اإلقامة، الطعام وخمتلف ا

يؤدي إىل إفادة البلد املضيف أكثر، هلذا السبب تسعى أغلب دول العامل إلطالة فرتة بقاء السياح يف بلداهنم 
 :أطول فرتة ممكنة، وميكن أن يكون ذلك من خالل

 .ح يف الفنادقيا ختفيضات للس تقدمي -أ
 .زيادة وتطوير اخلدمات السياحية -ب
 .ت والربامج السياحية داخل البلدزيادة وتنوع الرحال -ج
 .إعفاء السائح من بعض الرسوم يف حال بقائه فرتة أطول بالبلد -د

 .إنشاء فنادق مبختلف املستويات وليست ذات درجات ممتازة فقط -ه
 :تطوير وسائل السالمة واألمن -2

من الداخلي، لذا إن السياح ال يفضلون الذهاب إىل البلد ال تتوفر فيه إجراءات ال يتوفر فيه األ
جيب تطوير وسائل السالمة واألمن عن طريق إصدار قانون حيدد إجراءات السالمة يف خمتلف وسائل النقل الربية 

 .والبحرية واجلوية، وكذلك العمل على التقليل من اجلرائم وتوفري األمن يف اجملتمع
 : تطوير قطاع النقل السياحي  -2

هتماما كامال، حبيث جيب الرتكيز على الطائرات وأنواعها جيب اإلهتمام بقطاع النقل السياحي إ
متها للطريان وحماولة تطوير أسطول النقل اجلوي، وكذلك النقل البحري والنقل الربي بالنسبة ءومدى مال

للحافالت السياحية الكبرية واملتوسطة والصغرية، من جهة أخرى جيب وضع قانون واضح هلا ومراقبتها بدقة 
 .ن إستغالل السياح وخاصة بالنسبة للنقل الربي السياحيبغرض منعها م

 :ة والثروات السياحيةالبيئ حماية  -0
جيب العمل على محاية  البيلة والثروات الذي قد حيصل نتيجة توسع صناعة السياحة حيث جيب 

البيلة أن يتم تأسيس مجعية أو منظمة حكومية تعتين بشؤون التنمية السياحية ولكن ليس على حساب تدهور 
الطبيعية من خالل إنقراض بعض احليوانات أو الطيور أو األمساك النادرة وتلوث البيلة بإشكاهلا املختلفة وإنشاء 

 .حمميات طبيعة هلا
 :القضاء على السوق السوداء في التعامل بالعملة الصعبة -9

بالسائح  التعامل بالسوق السوداء بالعملة الصعبة يؤدي إىل ضعف ثقة السائح بالبلد ويؤدي
لذا جيب تنظيم ومراقبة التعامل بالعملة ، بااللتفاف على القانون وهذا بدوره يضعف القيمة احلقيقية للسياحة
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الصعبة وبصورة قانونية وواضحة لغرض القضاء على السوق السوداء اليت بدورها هتدم االقتصاد الوطين وتقص 
 .عليه

 :ةسياحيالن يانو قالتشريع  -1
ىل قانون منظم وواضح حيمي السائح واملواطن من الغش واخلداع واالستغالل، إن السياحة حتتاج إ

لذلك جيب إصدار تشريعات سياحية وقوانني من أجل تنظيم هذه العملية، وتبدأ هذه التشريعات يف إنشاء قانون 
مي السائح فندقي واضح وحمدد حيمي السياح وإنشاء قانون لوكالء السفر والشركات السياحية وإنشاء قانون حي

 .من الغش أو اخلداع الذي قد حيصل يف بعض األحيان
 

V- الجزائرية الحدود من السياح خروج: المستوى الخامس: 
إن العمل الرتوجيي الناجح ال ينتهي مبجرد خروج السائح، فاإلهتمام خبروج السائح يكون هبدف 

يف الرتويج السياحي، حيث يتم اإلهتمام يف التغذية الرجعية، إي إعادة إسرتجاع املعلومات إستخدامها مرة أخرى 
 :هذا الصدد بالنقاط التالـية

 :هاعتثمين المجهودات واألنشطة السياحية وتشجي -1
هلذا جيب اإلهتمام هبا أكثر نظرا ألمهيتها يف رفع قيمة العملة احمللية وجلب العملة الصعبة، وذلك 

س فقط من الدول الوافدة التقليدية على السوق من خالل اإلهتمام جبذب أكرب عدد من السياح األجانب لي
اجلزائرية كالدول األوروبية وعلى رأسها فرنسا، والقارة اإلفريقية وعلى رأسها تونس، بل البحث عن زبائن جدد من 

 .بلدان أخرى على املستوى الكلي وكذا على املستوى اجلزئي
اإلسرتاتيجيات أساسا من معاينة  وهذا من خالل حتديد إسرتاتيجيات واضحة ودقيقة، وتنبع هذه

 .نقاط القوة والضعف احلالية وكذا الفرص املتاحة للسياحة اجلزائر وكذا التهديدات اليت ميكن أن تواجهها
 :االهتمام باإلحصاء السياحي -5

خاصة إذا كانت -إن اإلحصاء السياحي ضروري جدا إلعداد أي إسرتاتيجية، ألن كل املعلومات 
 تعتمد عليها اخلطة التسويقية للبلد تؤخذ من جهاز اإلحصاء السياحي، فإذا كانت اليت -صحيحة ودقيقة

 .املعلومات املقدمة غري دقيقة وغري واضحة فبالتأكيد تكون اخلطة التسويقية غري دقيقة وغري واضحة
كما جيب توفري معلومات مفيدة وجذابة للتعريف بالقدرات السياحية خاصة على شبكة األنرتنت 

الل توفري معطيات عن اجلزائر أو ومنشورات أو غريها من الدراسات مهما كانت طبيعتها، هتدف إلبراز من خ
 .املواقع السياحية اجلزائرية
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 :تشجيع االستثمار في صناعة السياحة والفنادق -0
ق إعفاء شركات االستثمار السياحي والفندقي من الضرائب يف بداية املشاريع يوذلك عن طر 

اءات اجلمركية بالنسبة لألجهزة واملعدات اليت حيتاجوها يف منشآهتم وكذا تقدمي القروض الطويلة وتسهيل اإلجر 
لذلك جيب تفعيل املتدخلني السياحيني ، ة والفندقية احمللية وإعفائهايستثمار السياحإلاألجل بالنسبة لشركات ا

املمثليات السياحة اجلزائرية، حبيث يكون هلم دور  واملتمثلني يف اهليآت الرمسية من دواوين السياحة وهيلات الرمسية،
  .أساسي تروجيي على املستوى احمللي والوطين وحىت الدويل

 :لتمويل السياحيلتخصيص مصادر   -2
مع مراعاة اإلعتبارات التالية عند إختيار مصادر التمويل احملتملة مثل حجم األموال اليت حيتاجه 

وظيف األموال خالهلا، توافق مصادر األموال ألوجه إستخدامات توظيف هذه الفندق والفرتة الزمنية اليت سيتم ت
آجال التسديد وتزامنه مع  تكلفة التمويل مقارنة مع معدل التكلفة السائدة ومع عائد اإلستثمار املتوقع، األموال،

مولون على إدارة الفندق التدفقات النقدية املتوقع حتقيقها من تشغيل املوجودات املمولة، القيود اليت يفرضها امل
شغال املقرتض كشرط عدم اإلقرتاض اإلضايف أو عدم توزيع األرباح واحملافظة على معدالت حمددة من نسب األ

 .الفندقي طوال فرتة اإلقرتاض
 

 :آفـاق البحث: ثالثا
من خالل التطرق ملوضوع دور إسرتاتيجية الرتويج السياحي يف تكييف وحتسني الطلب السياحي 

ئري مع مستوى اخلدمات املتاحة، ومن خالل التوسع يف صفحاته، تبني لنا أنه موضوع واسع وحيتاج إىل اجلزا
املزيد من التحليل يف العديد من حيثياته، حيث أن هناك بعض اجلوانب اهلامة اليت تتطلب التعمق والتفصيل، 

 : ومنها ما يتعلق بوجه اخلصوص بالعناوين التالية
 .لتشجيع اإلستثمار يف القطاع السياحي كيفياتهتطلباته و مالتمويل السياحي و  -1
 .وتأثريها يف العرض السياحي ملنطقة سياحية معينةاخلدمات السياحية طبيعة  -5
 .وحتدي والء السياح هلا املؤسسات الفندقية وخصائصها -0
 .يف تنشيط السياحة الداخلية واخلارجية ورهادالوكاالت السياحية و  -2
 .ته يف تشجيع الطلب السياحي على منطقة سياحية معينةوأمهي اإلرشاد السياحي -2
 .ةالسياحيوأثرها على إعداد اخلطط والسياسيات واإلسرتاتيجيات  تكنولوجيا معلومات السياحة -0
 . الثقافة السياحية ودورها يف تنمية املناطق السياحية -9



 

 
 

 
 
 

 

 المالحق
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 (:1)الملحق رقم  
 :5910-1002للسنوات تقسيم الطاقة اإلستيعابية للفنادق حسب نوع السياحة  

 عدد األسرة: الوحدة
 السنوات الحضرية الساحلية الصحراوية الحموية المناخية المجموع
62 000 1 352 3 934 7 615 19 410 29 689 1995 
64 695 1 410 4 105 7 946 20 254 30 980 1996 
65 704 1 510 4 308 8 663 20 395 30 828 1997 
57 599 3 394 5 981 8 097 12 291 27 836 1998 
66 902 1 844 6 434 8 390 19 407 30 827 1999 
67 087 1 844 6 335 7 679 19 723 31 506 2000 
66 523 1 246 6 530 7 723 17 531 33 493 2001 
72 567 1 385 5 236 3 214 19 308 43 424 2002 
77 473 1 225 6 905 8 105 26 034 35 204 2003 
82 034 1 411 5 742 4 431 21 770 48 680 2004 
83 895 1411 5742 4431 22000 50311 2005 
84 869 913 4 608 11 639 23 148 44 561 2006 
85 000 913 4608 11639 23248 44592 2007 
85 876 1119 4918 11639 23500 44700 2008 
86 383 1119 4906 11649 23804 44905 2009 
05 002 3203 6333 1112 13100 10201 2010 
92 377 1089 4111 3770 31322 52085 2011 
96 497 1108 5095 11548 31238 47508 2012 
98 804 1405 5467 6058 29886 55988 2013 

 32.22، بتوقيت 31/23/0231ع تاريخ اإلطال، www.ons.dzاملوقع اإللكرتوين  الديوان الوطين لإلحصاء، تقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، :المصدر
   صباحا

 
 :)2(الملحق رقم  

  0223املشاريع اإلستثمارية السياحية قيد اإلجناز يف هناية سنة 
 حسب نوع السياحة

 
 البيان الساحلية احلضرية املناخية احلموية الصحراوية أخرى اجملموع
 املشاريع  عدد 66 211 5 11 9 19 321
 %النسبة امللوية  02.14 41.11 3.14 1.61 0.0 1.30 322

Source : Ministere de l’aménagement  du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques : état 
des projets d’investissement touristique afin de 2009,p.19. 
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 :)3(الملحق رقم  
 حي في الناتج الوطني الخامتطور النسبة المئوية لمساهمة القطاع السيا

 
 مفي الناتج الوطني الخا مساهمة القطاع السياحي السنوات

1999 1,80% 
2000 1,40% 
2001 1,60% 
2002 1,60% 
2003 1,70% 
2004 1,80% 
2005 1,70% 
2006 1,02% 
2007 1,70% 
2008 2,05% 
5990 2,05% 
5919 2,30% 
5911 2,40% 

2012 2,60% 

5910 2,60% 

   صباحا 32.22، بتوقيت 31/23/0231تاريخ اإلطالع ،  www.mta.gov.dzاملوقع اإللكرتوين وزارة السياحة،  ،مؤشرات إقتصادية :المصدر

 
 

 )4(الملحق رقم  
 :حسب نوع الفندق 5990المشاريع اإلستثمارية السياحية قيد اإلنجاز في نهاية سنة 

 

 المجموع
غير 

 5نجوم 4 نجوم 3 نجوم 2 نجمة 1 نجمة غير مصنفة محددة
أصناف 
 الفنادق

 عدد الفنادق 8 19 52 38 35 80 89 321
Source : Ministere de l’aménagement  du térritoire, de l’environnement, sous direction des statistiques : état 

des projets d’investissement touristique afin de 2009,p.19. 
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 : 50ق رقم الملح

 عدد السياح: وحدةاا                                   5910-1002تطور حركة المواطنين المقيمين في الجزائر عبر الحدود الجزائرية للسنوات 
 5990 5999 5990 5992 5992 5990 5995 5991 5999 1000 1000 1009 1000 1002 السنوات

 396 12 679 9 223 8 581 8 054 6 930 5 079 5 232 6 254 6 1312 4113 0230 1311 4100 ألمانيا
 942 111 758 118 407 115 848 110 567 91 912 70 333 77 002 71 385 84 46343 13110 16102 43323 42211 السعودية

 387 4 916 3 409 4 208 5 678 6 561 5 656 5 189 6 149 7 1432 4314 33631 1141 1031 بلجيكا
 136 22 680 15 369 11 335 10 562 15 958 9 175 9 040 8 332 8 3060 3133 36343 33103 0311 مصر

 778 14 579 11 371 10 494 9 474 10 499 9 294 13 834 7 605 1 / / / / / اإلمارات 
 878 60 724 74 259 86 499 80 010 58 469 68 669 110 819 110 541 76 42331 11236 12010 63302 10063 اسبانيا
 765 337 025 384 711 315 692 396 905 386 515 326 975 400 027 373 738 271 001631 346440 33134 303466 333136 فرنسا

 970 14 552 17 587 13 501 17 213 17 790 13 949 10 258 9 776 7 0301 1343 1336 3463 0361 انجلترا
 588 13 847 15 723 11 477 15 933 15 659 14 082 12 774 14 495 13 33012 31140 10110 30611 36034 ايطاليا
 103 2 273 2 517 1 957 1 315 073 1 869 1 714 2 793 3 1012 6614 6204 1306 3111 األردن

 329 1 967 123 1 453 1 450 441 848 628 749 311 120 2 2 2 لبنان
 248 32 458 37 567 27 988 34 921 38 210 24 028 24 004 24 765 31 33403 13301 13220 313331 306200 ليبيا
 093 2 833 1 721 1 990 1 773 3 228 2 431 2 129 2 062 2 0031 0131 0031 0121 3141 مالي

 246 35 614 37 550 35 015 29 961 20 601 12 366 11 543 10 657 10 32220 3301 0321 3611 1311 المغرب

 783 529 428 393 066 1 589 134 1 138 1 935 121 3214 3141 2 412 موريطانيا

 303 2 889 2 808 1 805 1 648 1 301 1 336 1 940 949 3321 3306 3200 433 004 النيجر
 463 663 324 443 213 1 807 065 1 899 1 747 1 0361 0401 1213 1412 1122 روسيا

 240 68 144 296 353 386 342 317 233 120 114 014 2 604 السنغال
 050 6 801 5 694 4 048 6 352 9 732 8 506 6 057 6 509 5 6441 1162 01324 0121 1342 سويسرا

 966 14 543 17 379 14 453 22 165 22 729 16 906 11 820 12 937 12 31364 31303 113410 04033 30161 سوريا
 079 780 855 685 179 638 575 708 246 673 613 625 538 512 339 487 899 431 610032 661131 13042 126110 132043 تونس
 382 37 336 31 877 31 714 40 747 32 875 30 290 30 613 28 663 22 31011 34611 3401 13401 13631 تركيا

 281 31 236 22 743 12 726 8 255 2 023 3 644 5 594 3 209 3 3364 0213 0636 1201 0313 بلدان أخرى

 406 539 1 825 498 1 113 349 1 491 513 1 861 416 1 901 253 1 515 256 1 910 189 1 382 006 1 321004 010016 000163 016111 3232640 المجموع
: les entrées des touristes et les sorties  us direction de l’information et des statistiquesdu tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, so Ministere : Source

des nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011 
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 تابع: 50الملحق رقم 
 عدد السياح: وحدةاا              5910-1002وات تطور حركة المواطنين المقيمين في الجزائر عبر الحدود الجزائرية للسن         
 5910 5915 5911 5919 5990 السنوات

 3032 32163 3402 877 9 747 11 ألمانيا
 331331 032141 300041 348 147 624 128 السعودية

 1466 32031 6111 297 10 755 4 بلجيكا
 0010 0303 1061 682 7 760 22 مصر

 60206 31621 36116 568 13 869 14 اإلمارات 
 33410 11013 33411 707 72 777 74 اسبانيا
 142222 111112 640414 551 347 828 369 فرنسا

 36121 36024 36621 857 11 287 13 انجلترا
 34331 36641 36231 357 15 765 11 ايطاليا
 1160 3111 3301 119 2 472 1 األردن

 3133 3011 3410 352 2 051 2 لبنان
 0410 3211 6641 143 25 858 23 ليبيا
 162 3363 0211 227 2 291 2 مالي

 06423 14400 46633 603 60 359 39 المغرب
 106 643 160 475 548 موريطانيا

 3122 1143 1341 927 2 090 3 النيجر
 111 161 121 113 211 روسيا

 030 611 632 255 392 السنغال
 1623 1310 1263 418 3 971 4 سويسرا

 3011 1446 30100 233 18 320 14 سوريا
 311626 102124 431403 365 908 327 845 تونس
 33141 31031 16334 298 55 356 51 تركيا

 6014 3031 1220 699 39 961 34 بلدان أخرى
 0311101 3332110 3136416 471 757 1 619 676 1 المجموع

et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et : Ministere du tourisme  Source

des statistiques, sous direction de l’information et des statistiques : les entrées des 

touristes et les sorties des nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011 
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 (:6)الملحق رقم  
 5910-1002تطور دخول السياح األجانب عبر الحدود الجزائرية  للسنوات 

 عدد السياح: الوحدة
 المجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول واتالسن

3331 / / / / 133114 
3334 / / / / 426340 
3331 / / / / 416110 
3330 / / / / 410660 
3333 / / / / 160114 
2000 148 678 167 274 414 684 135 348 865 984 
2001 150 131 175 931 420 170 155 184 901 416 
2002 131 507 134 647 348 300 122 461 988 060 
2003 199 167 224 166 519 802 223 152 1 166 287 
2004 223 676 228 984 574 532 206 527 1 233 719 
2005 271 445 286 751 632 838 252 056 1 443 090 
2006 274 139 312 123 806 293 245 027 1 637 582 
2007 310 907 339 753 738 712 353 712 1 743 084 
2008 316 672 382 181 730 057 342 839 1 771 749 
2009 349 153 455 878 715 206 391 269 1 911 506 
2010 427 760 473 665 740 829 428 242 2 070 496 
2011 / / / / 2 394 887 
2012 / / / / 2 634 056 
0231 / / / / 0110113 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, 

sous direction de l’information et des statistiques : les entrées des touristes et les sorties des 

nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 (:7)الملحق رقم  
 عدد السياح: الوحدة   :5910-5999دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة إفريقيا للسنوات 

 السنوات
 إفريقيا الغربية إفريقيا الشمالية

 العام المجموع بلدان أخرى
 5المجموع  النيجر موريطانيا مالي 1المجموع  ليبيا تونس المغرب

2000 3 805 32 481 4 851 41 137 8 857 1 489 1 751 12 097 7 125 60 359 
2001 3 485 33 607 6 983 44 075 9 244 2 215 1 820 13 279 12 290 69 644 
2002 3 849 47 704 7 671 59 224 11 387 2 591 2 034 16 012 4 476 79 712 
2003 4 186 86 025 9 391 99 602 14 453 1 596 1 343 17 392 4 338 121 332 
2004 5 424 103 593 10 007 119 024 11 520 1 914 2 025 15 459 6 590 141 073 
2005 9 984 128 765 11 803 150 552 12 817 3 028 1 262 17 107 5 326 172 985 
2006 13 213 120 478 13 353 147 044 13 703 4 121 2 093 19 917 6 261 173 222 
2007 15 101 108 879 13 523 137 503 15 354 4 315 1 870 21 539 12 035 171 077 
2008 14 852 148 157 13 940 176 949 18 100 4 043 984 23 127 8 267 208 343 
2009 17 300 197 911 16 359 231 570 23 907 4 450 920 29 277 13 448 274 295 
2010 17 115 245 222 19 313 281 650 30 648 4 318 463 35 429 12 918 329 997 
5911 31030 601211 00431 112044 16610 1661 3240 10333 31310 100331 
5915 03301 113134 01012 110113 11110 6611 0022 60101 36013 411011 
5910 04142 111000 13332 133230 3636 1430 0103 31141 31611 400316 

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous direction 

de l’information et des statistiques : les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux frontieres algérienne 

année 2010, édition 2011. 

 (:8)الملحق رقم  
 عدد السياح: الوحدة :5910-5999دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة أمريكا للسنوات 

 السنوات
 كا الجنوبيةأمري أمريكا الشمالية

 المجموع بلدان أخرى
 5المجموع  الربازيل األرجنتني 1المجموع  الواليات م أ كندا املكسيك العام

2000 74 1435 1312 2 821 93 56 149 237 0200 
2001 83 1409 1429 2 921 61 62 123 176 0211 
2002 62 1941 1874 3 877 83 104 187 562 4626 
2003 85 2 255 2 098 4 438 118 83 201 310 4 949 
2004 150 2 655 3 321 6 126 111 144 255 449 6 830 
2005 227 3 305 3 549 7 081 200 233 433 603 8 117 
2006 248 4 015 4 086 8 349 236 394 630 745 9 724 
2007 232 4 152 4 031 8 415 360 437 797 1 059 10 271 
2008 282 3 919 4 127 8 328 377 501 878 1 733 10 939 
2009 380 5 010 4 695 10 085 273 584 857 2 178 13 120 
2010 370 3 151 3 921 7442 376 522 898 2 155 10 495 
5911 131 6241 6433 0122 011 610 900 0111 15502 
5915 101 1066 1236 0000 014 610 990 3111 11022 
5910 131 0301 6312 9219 314 113 212 3120 0000 

Source :ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques : les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 (:6)الملحق رقم  
 :5910-5999للسنوات  دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة أسيا وأقيونيسيا

 عدد السياح: الوحدة

 السنوات 
 بلدان  اقيونيسيا أسيا

 أخرى
  

 المجموع
 لندازي اسرتاليا 1المجموع   األوسط الشرق اليابان الصني العام

 5المجموع  اجلديدة

2000 0 815 8 329 9 144 180 33 213 4 265 9 783 
2001 0 845 10 860 11 705 220 34 254 4 494 12 467 
2002 0 1 004 16 472 17 476 230 55 285 8 487 18 331 
2003 0 1 236 13 271 14 507 281 93 374 7 024 15 629 
2004 0 1 435 13 028 14 463 333 45 378 7 966 15 597 
2005 0 1 721 17 329 19 050 420 81 501 13 436 20 553 
2006 0 2 325 23 652 25 977 664 72 736 16 882 28 185 
2007 0 3 613 31 369 34 982 635 151 786 23 977 37 340 
2008 20 488 4 208 30 636 55 332 585 98 683 14 531 57 381 
2009 21 179 4 468 37 939 63 586 560 102 662 20 966 65 572 
2010 17 529 3 325 30 687 51 541 667 108 775 21 317 53 866 
5911 02311 1110 / / 401 361 005 12403 22520 
5915 01101 1140 / / 616 31 291 01614 22090 
5910 06666 0601 / / 143 341 900 30113 20502 

Source :ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous 

direction de l’information et des statistiques : les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 (:10)ملحق رقم  ال
 :5910 -5999دخول السياح عبر الحدود الجزائرية من قارة أوربا للسنوات 

 عدد السياح: الوحدة

 السنوات
أوربا  أوربا الغربية أوربا الجنوبية أوربا الشمالية

 بلدان الشرقية
 أخرى

 المجموع
 تركيا 0المجموع سويسرا هولندا لوكسمبورغ ألمانيا فرنسا بلجيكا النمسا 5المجموع اسبانيا تغالالبر  ايطاليا اليونان 1المجموع انجلترا السويد النرويج فنلندا الدنمارك

2000 250 94 176 639 2 313 3 472 279 7 158 427 7 048 14 912 688 2 163 64 839 4 784 58 844 1 753 75 129 2081 2 969 98 563 

2001 220 115 188 491 2 746 3 760 241 8 260 399 4 585 13 485 1 120 2 352 70 880 6 444 76 1 025 2 086 83 983 3 275 2 663 107 166 

2002 277 199 185 642 3 127 4 430 359 9 763 501 5 468 16 091 1 292 3 126 96 626 8 182 101 1 159 2 754 113 240 3 622 3 461 140 844 

2003 458 239 291 954 4 549 6 491 395 10 571 1 049 8 600 20 615 959 3 801 106 042 7 049 73 1 525 2 558 122 007 3 741 4 248 157 102 

2004 592 202 464 984 6 956 9 198 384 10 642 920 11 030 22 976 665 4 769 138 473 7 306 94 1 496 2 345 155 148 6 013 4 895 198 230 

2005 513 245 776 1 275 8 126 10 935 518 13 676 1 571 14 007 29 772 900 5 393 153 398 9 392 89 1 536 2 905 173 613 7 548 5 750 227 618 

2006 454 345 982 1 209 8 164 11 154 549 15 055 2 154 17 427 35 185 959 6 926 161 090 14 771 118 2 106 2 887 188 857 9 929 7 428 252 553 

2007 612 296 914 1 125 10 837 13 784 763 16 554 3 476 19 748 40 541 1 167 7 646 170 233 10 177 152 0 3 714 193 089 11 314 12 153 270 881 

2008 638 277 846 1 293 8 703 11 757 584 15 477 4 967 20 000 41 028 1 095 6 051 170 538 10 961 134 1 818 3 694 194 291 11 323 9 153 267 552 

2009 668 461 884 1 580 9 375 12 968 581 18 824 6 483 23 746 49 634 1 253 6 843 171 314 12 148 176 2 217 3 595 197 546 12 140 11 555 283 843 

2010 441 336 660 1 227 8 024 10 688 525 16 886 6 139 25 633 49 183 1 037 6 414 140 129 9 244 193 1 764 2 873 161 654 9 783 10 329 241 637 

5911 612 103 311 3011 1330 33201 160 33301 1106 00213 11132 3303 1003 330063 3630 31 3163 0000 311333 3411 33666 510050 

5915 640 143 401 3001 1630 32021 342 01212 1011 11263 46114 3030 4133 333130 3311 314 3632 1211 363141 32143 30033 500290 

5910 411 640 060 3201 1301 32003 3021 00642 0631 16611 44113 3013 4066 330104 32300 013 3660 0033 362001 36163 30163 522909 
Source :ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous direction de l’information et des statistiques : les entrées des 

touristes et les sorties des nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 



 

280 
 

 (:11)الملحق رقم  
 عدد السياح :الوحدة                                    0232-0222عرب احلدود اجلزائرية للسنوات  تطور دخول السياح العرب                                                            

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 485 107 115 17 300 17 852 14 101 15 213 13 984 9 424 5 357 3 849 3 485 3 805 3 المغرب

 567 227 1 222 245 911 197 157 148 879 108 478 120 765 128 593 103 770 60 704 47 607 33 481 32 نستو 
 312 36 318 4 450 4 043 4 315 4 121 4 028 3 914 1 125 1 591 2 215 2 192 4 موريطانيا

 902 124 313 19 359 16 940 13 523 13 353 13 803 11 007 10 099 7 671 7 983 6 851 4 ليبيا
 692 11 807 1 687 1 911 050 1 954 739 569 864 944 156 1 011 1 السعودية
 174 1 178 90 119 144 255 84 49 70 57 76 52 البحرين

 755 77 339 7 048 15 664 11 752 12 422 10 721 6 287 3 253 3 611 3 080 2 578 1 مصر
 286 2 347 385 338 353 211 108 121 63 84 111 165 اإلمارات

 415 4 508 397 461 833 463 462 303 182 226 299 281 العراق
 105 18 793 2 887 2 291 2 549 2 329 2 318 1 938 745 765 788 702 األردن

 850 1 207 192 173 346 206 220 94 124 112 93 83 الكويت
 262 31 815 3 021 5 812 4 864 4 621 3 342 2 277 2 207 1 485 1 127 1 691 لبنان
 145 1 256 158 135 293 109 69 21 8 45 25 26 عمان

 147 9 294 1 256 1 084 1 088 1 602 569 514 680 610 777 673 فلسطين
 831 2 553 213 145 207 145 59 328 288 373 131 389 قطر

 404 66 357 10 577 9 899 7 143 6 951 3 324 4 376 4 459 5 690 7 211 4 417 2 سوريا
 475 5 230 1 028 1 604 747 384 314 151 328 238 225 226 اليمن

 36 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 36 السودان
 843 729 1 652 316 959 273 628 211 187 173 817 174 909 170 966 133 622 85 055 78 389 57 659 53 المجموع

Source :Ministere du tourisme et de l’artisanat, direction des etudes de la planification et des statistiques, sous direction de l’information et des statistiques : les entrées des 

touristes et les sorties des nationaux aux frontieres algérienne année 2010, édition 2011. 
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 (:12)الملحق رقم  
 :الوكاالت السياحية في الجزائر

 عدد الوكاالت: الوحدة    
 5992 5990 5995 5991 البيــــان

 410 133 631 114 مجموع الوكاالت السياحية 
 %21,31 %30,33 %61,30 - معدل النمو السنوي

 .وزارة السياحةإحصائيات مقدمة من  :المصدر

 
 

 (:13)الملحق رقم  
 :-10022013للسنوات ت الفندقية حسب التصنيف تقسيم طاقة إيواء المؤسسا

 عدد األسرة: الوحدة

فنادق غير  المجموع
 مصنفة

 فنادق ذات
 نجوم 1

 فنادق ذات
 نجوم 5

 فنادق ذات
 نجوم 0

 فنادق ذات
 نجوم 2

 فنادق ذات
 5نجوم  

ــيان  الب

62 000 17 613 2 657 6 081 25 914 4 792 4 943 1995 
64 695 18 379 2 772 6 345 27 204 5 001 5 158 1996 
65 704 19 094 2 827 6 374 27 204 5 047 5 158 1997 
57 599 26 441 3 153 7 350 14 231 3 180 3 244 1998 
66 902 34 697 2 509 5 557 17 029 3 222 3 888 1999 
67 087 29 891 2 541 5 519 21 310 3 222 4 604 2000 
66 523 32 113 2 563 4 882 19 272 3 187 4 506 2001 
72 567 41 946 2 084 5 454 14 659 3 592 4 832 2002 
77 473 44 381 4 212 5 424 14 740 3 757 4 959 2003 
82 034 51 474 2 315 5 415 14 857 3 383 4 590 2004 
83 895 53000 2315 5800 14807 3383 4590 2005 
84 869 56225 2378 5843 11225 3743 5455 2006 
85 000 56356 2378 5843 11225 3743 5455 2007 
85 876 56856 2378 5843 11601 3743 5455 2008 
86 383 56856 2378 6044 11700 3950 5455 2009 
86 383 56856 2378 6044 11700 3950 5455 2010 
92377 58905 3804 8070 14090 3560 3948 2011 
96497 78070 6326 2707 3913 1533 3948 2012 
30326 0624 32413 6421 1111 3422 6060 0231 

، 81/28/0282بتاريخ ، www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين  :المصدر
 صباحا   82.22بتوقيت 
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 (:14) الملحق رقم
 عدد األسرة: الوحدة :5910-1002للسنوات  ق حسب نوع السياحةتقسيم طاقة اإليواء السياحي للفناد

 السنوات الحضرية الساحلية الصحراوية الحموية المناخية المجموع
62 000 1 352 3 934 7 615 19 410 29 689 1995 
64 695 1 410 4 105 7 946 20 254 30 980 1996 
65 704 1 510 4 308 8 663 20 395 30 828 1997 
57 599 3 394 5 981 8 097 12 291 27 836 1998 
66 902 1 844 6 434 8 390 19 407 30 827 1999 
67 087 1 844 6 335 7 679 19 723 31 506 2000 
66 523 1 246 6 530 7 723 17 531 33 493 2001 
72 567 1 385 5 236 3 214 19 308 43 424 2002 
77 473 1 225 6 905 8 105 26 034 35 204 2003 
82 034 1 411 5 742 4 431 21 770 48 680 2004 
83895 1411 5742 4431 22000 50311 2005 
84 869 913 4 608 11 639 23 148 44 561 2006 
85000 913 4608 11639 23248 44592 2007 
85876 1119 4918 11639 23500 44700 2008 
86383 1119 4906 11649 23804 44905 2009 
00436 3203 6333 1112 13100 10201 5919 
30111 3203 6333 1112 13100 10201 5911 
34631 3320 1231 33160 13010 61120 5915 
30026 3621 1641 4210 03004 11300 5910 

 صباحا   82.22، بتوقيت 81/28/0282اريخ بت، www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين  :المصدر
 

 (:15)الملحق رقم  
 عدد االسرة: الوحدة   :5910-1000للسنوات  القطاع القانونيتقسيم طاقة اإليواء السياحي للفنادق حسب 

 السنوات العامالقطاع  الخاصالقطاع  الجماعات المحلية المجموع
57 599 3 737 25 273 28 589 1998 
66 902 3 737 34 576 28 589 1999 
67 087 3 737 34 761 28 589 2000 
66 523 3 737 34 197 28 589 2001 
72 567 4 683 44 343 23 541 2002 
77 473 4 683 47 140 25 650 2003 
82 024 3 064 58 475 20 485 2004 
82 808 2 733 58 622 21 453 2005 
84 869 2 733 60 683 21 453 2006 
01222 / / / 5999 
01014 / / / 5990 
04101 / / / 5990 
00436 / / / 5919 
30111 1134 13360 31131 5911 
34631 1340 16011 34120 5915 
30026 / / / 5910 

 .صباحا   82.22، بتوقيت 81/28/0282بتاريخ ، www.ons.dzتقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية، الديوان الوطين لإلحصاء، املوقع اإللكرتوين  :المصدر
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 (:16)الملحق رقم  
 5910-5999تطور دخول السياح األجانب عبر الحدود الجزائرية  للسنوات 

 عدد السياح: الوحدة     

 السنوات جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع

865 984 41 301 55 904 38 143 62 559 162 913 189 212 67 156 43 605 56 513 52 833 45 209 50 636 2000 

901 416 44 326 60 795 50 063 70 114 159 781 190 275 66 813 49 486 59 632 48 303 46 598 55 230 2001 

988 060 85 627 116 699 88 206 132 673 322 694 379 487 133 969 93 091 116 145 101 136 91 807 105 866 2002 

1 166 287 69 158 67 842 86 152 91 533 225 268 203 001 83 121 67 180 73 865 52 861 72 556 73 750 2003 

1 233 719 59 557 65 313 81 657 80 231 238 540 255 761 88 235 68 613 72 136 62 251 78 160 83 265 2004 

1 443 090 78 218 89 984 83 854 97 166 265 380 270 292 107 163 85 029 94 559 69 035 90 611 111 799 2005 

1 637 582 76 290 89 229 79 508 218 742 279 844 307 707 114 486 91 712 105 925 75 185 82 830 116 124 2006 

1 743 084 126 490 118 436 108 786 97 962 290 523 350 227 121 870 100 098 117 785 82 323 94 872 133 712 2007 

1 771 749 114 857 121 197 106 785 97 582 263 455 369 020 158 920 111 994 111 267 100 470 98 722 117 480 2008 

1 911 506 112 297 149 749 129 223 108 161 246 636 360 409 176 807 128 567 150 504 112 508 104 931 131 714 2009 

2 070 496 119 513 162 805 145 924 145 591 193 541 401 697 189 893 143 922 139 850 120 705 131 262 175 793 2010 

0136001 / / / / / / / / / / / / 2011 

0416214 / / / / / / / / / / / / 2012 

0110113 / / / / / / / / / / / / 2013 
 .صباحا 32.22، بتوقيت 31/23/0231تاريخ اإلطالع ، www.mta.dz، وزارة السياحة، املوقع اإللكرتوين 0232 واطنني عرب احلدود اجلزائرية لسنةإحصائيات دخول السياح وحركة امل  :المصدر
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 (:17)الملحق رقم  
 ي الجزائريالسياح لطلبالحسابات الرياضية لتقدير دالة اإلتجاه العام ل

n السنوات yi ti ti 2 ti  × yi 
1 1995 519 576 1 1 133.114 

2 1996 604 968 2 4 3.023.314 
3 1997 634 752 3 9 3.623.014 
4 1998 678 448 4 16 0.131.130 
5 1999 748 537 5 25 1.160.401 
6 2000 865 984 6 36 1.331.326 
7 2001 901 416 7 49 4.123.330 
8 2002 988 060 8 64 1.326.602 
9 2003 1 166 287 9 81 32.634.101 

10 2004 1 233 719 10 100 30.111.332 
11 2005 1 443 090 11 121 31.011.332 
12 2006 1 637 582 12 144 33.412.306 
13 2007 1 743 084 13 169 00.442.230 
14 2008 1771749 14 196 06.026.604 
15 2009 1 911 506 15 225 00.410.132 
16 2010 2 070 496 16 256 11.301.314 
31 0233 0136001 31 003 62.131.213 
30 0230 0416214 30 106 61.631.220 
33 0231 0.110.113 33 143 13.303.003 
∑ / 50.500.050 109 5299 009.102.000 

 .ة من خالل احلسابات الرياضيةمن إعداد الباحث :املصدر
 

 (:18)الملحق رقم  
 ي الجزائريالسياح لعرضاإلتجاه العام ل الحسابات الرياضية لتقدير دالة

n السنوات yi ti ti 2 ti  × yi 
1 1995 62 000 1 1 40.222 
2 1996 64 695 2 4 303.132 
3 1997 65 704 3 9 331.330 
4 1998 57 599 4 16 012.134 
5 1999 66 902 5 25 116.132 
6 2000 67 087 6 36 620.100 
7 2001 66 523 7 49 641.443 
8 2002 72 567 8 64 102.114 
9 2003 77 473 9 81 431.011 

10 2004 82 034 10 100 002.162 
11 0221 01031 11 303 300.061 
12 0224 06043 12 366 3.230.600 
13 0221 01222 13 343 3.321.222 
14 0220 01014 14 334 3.020.046 
15 0223 04101 15 000 3.031.161 
16 0232 00436 16 014 3.633.326 
17 0233 30111 17 003 3.112.623 
18 0230 34631 18 106 3.114.364 
33 0231 30026 33 143 3.011.014 
∑ / 3.606.311 332 0612 34.241.163 

 .من خالل حسابات رياضية من إعداد الباحثة :املصدر
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 (:19) الملحق رقم  
  لخاصة بقارة إفريقيامالحظات حول العمليات اإلحصائية ا

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=LESANNES NORAFRI WESAFRI NOTHCAN TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Corrélations 
 

Remarques 

Résultat obtenu 22-FEB-2014 14:17:38 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données 

actif 
Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le 

fichier de travail 
11 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes définies 

par l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées 

Les statistiques pour chaque paire 

de variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=LESANNES 

NORAFRI WESAFRI NOTHCAN 

TOTAL 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,01 

 

 
[Ensemble_de_données0]  
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 (:  20)الملحق رقم  
 العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة إفريقيا 

 

 

Corrélations 

 LESANN

ES 

NORAF

RI 

WESAF

RI 

NOTHC

AN 

TOTA

L 

LESANN

ES 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,960

**
 ,920

**
 ,512 ,961

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,107 ,000 

N 11 11 11 11 11 

NORAFRI 

Corrélation de 

Pearson 
,960

**
 1 ,951

**
 ,492 ,999

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,125 ,000 

N 11 11 11 11 11 

WESAFRI 

Corrélation de 

Pearson 
,920

**
 ,951

**
 1 ,599 ,963

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,051 ,000 

N 11 11 11 11 11 

NOTHCA

N 

Corrélation de 

Pearson 
,512 ,492 ,599 1 ,534 

Sig. (bilatérale) ,107 ,125 ,051  ,091 

N 11 11 11 11 11 

TOTAL 

Corrélation de 

Pearson 
,961

**
 ,999

**
 ,963

**
 ,534 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,091  

N 11 11 11 11 11 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
* Ajustement de fonctions. 
TSET NEWVAR=NONE. 
CURVEFIT 
  /VARIABLES=NORAFRI WESAFRI NOTHCAN TOTAL WITH LESANNES 
  /CONSTANT 
  /MODEL=LINEAR 
  /PRINT ANOVA 
  /PLOT FIT. 
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 (:21) الملحق رقم  
 مالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة أمريكا 

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=LESANNES NORAMER WESAMER NOTHCAN TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 

 
Corrélations 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 22-FEB-2014 14:10:54 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données 

actif 
Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le 

fichier de travail 
11 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 
Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme manquantes. 

Observations utilisées 

Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les observations 

comportant des données valides pour cette paire. 

Syntaxe 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=LESANNES NORAMER 

WESAMER NOTHCAN TOTAL 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,01 

 

 
[Ensemble_de_données0]  
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 (: 55)الملحق رقم  
أمريكاة بقارة العمليات اإلحصائية الخاص   

Corrélations 

 LESANNES NORAMER WESAMER NOTHCAN 

LESANNES 

Corrélation de Pearson 1 -,191 ,960
**
 ,918

**
 

Sig. (bilatérale)  ,573 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 

NORAMER 

Corrélation de Pearson -,191 1 -,231 ,140 

Sig. (bilatérale) ,573  ,494 ,681 

N 11 11 11 11 

WESAMER 

Corrélation de Pearson ,960
**
 -,231 1 ,892

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,494  ,000 

N 11 11 11 11 

NOTHCAN 

Corrélation de Pearson ,918
**
 ,140 ,892

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,681 ,000  

N 11 11 11 11 

TOTAL 

Corrélation de Pearson ,076 ,962
**
 ,034 ,403 

Sig. (bilatérale) ,825 ,000 ,921 ,219 

N 11 11 11 11 

 

Corrélations 

 TOTAL 

LESANNES 

Corrélation de Pearson ,076 

Sig. (bilatérale) ,825 

N 11 

NORAMER 

Corrélation de Pearson ,962 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 11 

WESAMER 

Corrélation de Pearson ,034
**
 

Sig. (bilatérale) ,921 

N 11 

NOTHCAN 

Corrélation de Pearson ,403
**
 

Sig. (bilatérale) ,219 

N 11 

TOTAL 

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 11 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

* Ajustement de fonctions. 
TSET NEWVAR=NONE. 
CURVEFIT 
  /VARIABLES=NORAMER WESAMER NOTHCAN TOTAL WITH LESANNES 



 

289 
 

(: 23)الملحق رقم    
مالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة آسيا وإقيانوسيا   

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=LESANNES ASIA OKIANOS NOTHCAN TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Corrélations 
 

 

Remarques 

Résultat obtenu 22-FEB-2014 14:24:48 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données 

actif 
Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le 

fichier de travail 
11 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes définies 

par l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées 

Les statistiques pour chaque 

paire de variables sont basées sur 

toutes les observations comportant 

des données valides pour cette paire. 

Syntaxe 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=LESANNES ASIA 

OKIANOS NOTHCAN TOTAL 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

 
[Ensemble_de_données0]  
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 (:24) الملحق رقم  
العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة آسيا وإقيانوسيا   

 
 

Corrélations 

 LESANN

ES 

ASIA OKIAN

OS 

NOTHCA

N 

TOTAL 

LESANNE

S 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,907

**
 ,928

**
 ,904

**
 ,947

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 11 

ASIA 

Corrélation de 

Pearson 
,907

**
 1 ,780

**
 ,788

**
 ,985

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,005 ,004 ,000 

N 11 11 11 11 11 

OKIANOS 

Corrélation de 

Pearson 
,928

**
 ,780

**
 1 ,947

**
 ,864

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,005  ,000 ,001 

N 11 11 11 11 11 

NOTHCA

N 

Corrélation de 

Pearson 
,904

**
 ,788

**
 ,947

**
 1 ,883

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,004 ,000  ,000 

N 11 11 11 11 11 

TOTAL 

Corrélation de 

Pearson 
,947

**
 ,985

**
 ,864

**
 ,883

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,000  

N 11 11 11 11 11 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 (:  25)الملحق رقم  
 مالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة أوروبا

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=LESANNES NORUROP SAWUROP WESUROP ESTUROP NOTHCAN TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

 
 
Corrélations 
 

 

Remarques 

Résultat obtenu 22-FEB-2014 14:37:04 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données 

actif 
Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le 

fichier de travail 
11 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées 

Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=LESANNES 

NORUROP SAWUROP WESUROP 

ESTUROP NOTHCAN TOTAL 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,01 

 

 
[Ensemble_de_données0]  



 

292 
 

 (: 26)الملحق رقم  
أوروبامالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة    

 
 

Corrélations 

 LESANN

ES 

NORURO

P 

SAWUR

OP 

WESUROP 

LESANNES 

Corrélation de Pearson 1 ,889
**
 ,983

**
 ,872

**
 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 

NORUROP 

Corrélation de Pearson ,889
**
 1 ,892

**
 ,976

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 
 

,000 ,000 

N 11 11 11 11 

SAWUROP 

Corrélation de Pearson ,983
**
 ,892

**
 1 ,856

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 
 

,001 

N 11 11 11 11 

WESUROP 

Corrélation de Pearson ,872
**
 ,976

**
 ,856

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 
 

N 11 11 11 11 

ESTUROP 

Corrélation de Pearson ,935
**
 ,957

**
 ,948

**
 ,948

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 

NOTHCAN 

Corrélation de Pearson ,924
**
 ,906

**
 ,956

**
 ,847

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,001 

N 11 11 11 11 

TOTAL 

Corrélation de Pearson ,927
**
 ,985

**
 ,923

**
 ,989

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 11 
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 (: 27)الملحق رقم  
(تابع)أوروبا مالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بقارة    

 

Corrélations 

 ESTUROP NOTHCAN TOTAL 

LESANNES 

Corrélation de Pearson ,935 ,924
**
 ,927

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 

NORUROP 

Corrélation de Pearson ,957
**
 ,906 ,985

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 

SAWUROP 

Corrélation de Pearson ,948
**
 ,956

**
 ,923 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 11 11 11 

WESUROP 

Corrélation de Pearson ,948
**
 ,847

**
 ,989

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000 

N 11 11 11 

ESTUROP 

Corrélation de Pearson 1
**
 ,946

**
 ,979

**
 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 

N 11 11 11 

NOTHCAN 

Corrélation de Pearson ,946
**
 1

**
 ,911

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 
 

,000 

N 11 11 11 

TOTAL 

Corrélation de Pearson ,979
**
 ,911

**
 1

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 
 

N 11 11 11 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 ا
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 (:28)لحق رقم  الم
تحليل ستودنت لعدد السياح   

 
 

T-TEST GROUPS=VAR00001(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=VAR00002 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 
 
T-Test 

 

Notes 

Output Created 15-MAR-2014 19:25:42 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\abdo\Desktop\Sans 

titre2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
36 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis are 

based on the cases with no missing or 

out-of-range data for any variable in the 

analysis. 

Syntax 

T-TEST GROUPS=VAR00001(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=VAR00002 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
[DataSet1] C:\Users\abdo\Desktop\Sans titre2.sav 
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 (:26)الملحق رقم  
العمليات اإلحصائية الخاصة بالسياح   

 
 

Group Statistics 

 VAR000

01 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

VAR000

02 

1,00 18 
389682,222

2 

278459,8681

9 
65633,62036 

2,00 18 
940884,277

8 

374215,9394

3 
88203,54280 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

VAR000

02 

Equal variances 

assumed 
2,959 ,094 -5,013 34 

Equal variances not 

assumed 

  
-5,013 31,409 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

VAR00002 
Equal variances assumed ,000 -551202,05556 109943,79057 

Equal variances not assumed ,000 -551202,05556 109943,79057 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

VAR00002 
Equal variances assumed -774634,72027 -327769,39084 

Equal variances not assumed -775315,74474 -327088,36638 

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=NANNE NTOUEXT NTOURINT 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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:(30)الملحق رقم    
مالحظات حول العمليات اإلحصائية الخاصة بالسياح   

 
 

Correlations 
 

Notes 

Output Created 15-MAR-2014 19:28:22 

Comments  

Input 

Data C:\Users\abdo\Desktop\Sans titre2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
18 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 

Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data for that 

pair. 

Syntax 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=NANNE NTOUEXT 

NTOURINT 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

 
[DataSet1] C:\Users\abdo\Desktop\Sans titre2.sav 
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(:31)الملحق رقم    
العمليات اإلحصائية الخاصة بالسياح   

Correlations 

 NANN

E 

NTOUE

XT 

NTOURINT 

NANNE 

Pearson 

Correlation 
1 ,961

**
 ,985

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 18 18 18 

NTOUEX

T 

Pearson 

Correlation 
,961

**
 1 ,981

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 18 18 18 

NTOURI

NT 

Pearson 

Correlation 
,985

**
 ,981

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 18 18 18 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

(:32)الملحق رقم    
  االنحدار في عدد السياح الكلي الوافدين من قارة أفريقيا

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)االرتباط مربع  معامل االرتباط

,961 ,923 ,914 24701,500 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
  

(:33)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من شمال أفريقيا

المصحح معامل التحديد (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط  Std. Error of the Estimate 

,960 ,921 ,912 22437,357 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

(:34)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من غرب أفريقيا

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,920 ,846 ,829 2911,895 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر



 

298 
 

 (:35)الملحق رقم  
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من بلدان أفريقية أخرى 

معامل االرتباط   Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  

,512 ,262 ,180 3201,996 

 .SPSSب نتائج برنامج حس :المصدر
 

  (:36)الملحق رقم  

 االنحدار في عدد السياح الوافدين من قارة أمريكا
 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,076 ,006 -,105 3486,968 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

(:37)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من شمال أمريكا 

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,191 ,037 -,070 3233,927 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

 
(:38)الملحق رقم    

 ب أمريكا االنحدار في عدد السياح الوافدين من غر   
 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,960 ,922 ,914 48,503 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

(:36)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من بلدان أمريكية أخرى  

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)تباط مربع االر معامل االرتباط

,918 ,843 ,825 314,676 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
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(:40)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح اإلجمالي الوافدين من قارتي أسيا وآقيونيسيا  

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (يدمعامل التحد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,947 ,897 ,886 8657,651 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 
 

(:41)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من قارة آسيا  

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,907 ,823 ,803 8641,676 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

(:42)الملحق رقم    
 قارة أوقيانوسيا االنحدار في عدد السياح الوافدين من

االرتباط معامل (التحديد معامل) االرتباط مربع  المصحح التحديد معامل   Std. Error of the Estimate 

,928 ,861 ,846 87,028 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 
 

(:43)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من بلدان أخرى 

االرتباط معامل (التحديد معامل) االرتباط مربع  المصحح التحديد معامل   Std. Error of the Estimate 

,904 ,817 ,796 3194,012 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 
 

(:44)ق رقم  الملح  
االنحدار في عدد السياح الوافدين من قارة أوروبا     

االرتباط معامل (معامل التحديد)مربع االرتباط   المصحح التحديد معامل   Std. Error of the Estimate 

,927 ,860 ,844 26766,325 

  .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
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 (:45)الملحق رقم  
 وافدين من شمال قارة أوروبااالنحدار في عدد السياح ال

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,889 ,791 ,768 1819,673 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

(:46)الملحق رقم     
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من جنوب قارة أوروبا  

االرتباط معامل  Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  

,983 ,967 ,963 2596,882 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
 

(:47)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من غرب قارة أوروبا   

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (تحديدمعامل ال)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,872 ,760 ,733 23327,180 

 .spssحسب نتائج برنامج   :المصدر
 
 

(:48)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من شرق قارة أوروبا 

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,935 ,875 ,861 1395,139 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر

 

(:46)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح الوافدين من بلدان أوروبية أخرى  

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,924 ,853 ,837 1422,515 

 .SPSSحسب نتائج برنامج   :المصدر
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(:50)الملحق رقم    
 االنحدار في عدد السياح األجانب 

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,,961 ,,924 ,,920 78934,065 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

(:51)لملحق رقم  ا  
 االنحدار في عدد السياح الجزائريين المقيمين بالخارج 

Std. Error of the Estimate معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل التحديد المصحح  معامل االرتباط 

67478,698 ,967 ,969 ,985 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

(:52)الملحق رقم    
 ياح الكلي االنحدار في عدد الس

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (معامل التحديد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,988 ,976 ,974 95740,131 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر
 

(:53)الملحق رقم    
  الفنادق في األسرة عدد في االنحدار

 Std. Error of the Estimate معامل التحديد المصحح (يدمعامل التحد)مربع االرتباط  معامل االرتباط

,962 ,925 ,920 3300,447 

 .SPSSحسب نتائج برنامج  :المصدر

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 قائمة
ـراجعـلما  



[Sélectionnez la date]  
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 :المراجع العربية: أوال

I-  كتبال: 
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التفكير اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية: أبو بكر مصطفى حممود -3

 .0222مصر، 
، الدار اجلامعية للطباعة إدارة المنشآت السياحية والفندقية بين النظرية والتطبيق: أبو قحف عبد السالم -0

 .0226-0221والنشر، مصر، 
، مكتبة، اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة التسويق السياحي: إبراهيم إمساعيل احلديد -1

0232. 
، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية: أمحد حممد مسري -6

 .0220األردن، 
 . 0226، مكتبة األجنلو، مصر، سياحة ووكاالت السفرشركات ال: البطوطي سعيد -1
، عامل التسويق السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية في عصر التكنولوجيا: البكري فؤادة عبد املنعم -4

 .0221الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، مصر، 
 .0223ة، مصر، ، الدارة اجلامعية، اإلسكندريإقتصاديات السياحة والفندقة: البنا حممد -1
، المفاهيم، األسس، الوظائف: إستراتيجيات التسويق: نزار عبد اجمليد والبزرجني أمحد حممد فهمي الربواري -0

 .0226دار وائل للنشر، عمان، األردن، 
 .0232، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتيجية: جواد شوقي ناجي -3

رفاعي حممد رفاعي : ، اجلزء األول، ترمجةمدخل متكامل: اإلدارة اإلستراتيجية: وجاريثجونز شارلز  -32
 .0223وحممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، 

 .0220 مصر، ، عامل الكتب للنشر، القاهرة،أطوار اإلتجاهات الحديثة في السياحة: اجلالد أمحد -33
 .0223، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دارة والتخطيط اإلستراتيجياإل: دادي عدون ناصر -30
، البيطاش سنرت للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق: دعبس يسرى -31

0221. 
، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، رؤية عصرية للترويح وأوقات الفراغ: درويش كمال واحلمامحي حممد -36

 .3331مصر، 
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عالء الدين ناطورية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، : ، ترمجةاإلدارة اإلستراتيجية: هاريسون ديفيد -31
 .0223األردن، 

حممود عبد احلميد مرسي و زهري نعيم الصباغ، : ، ترمجةاإلدارة اإلستراتيجية: وهيلن توماس وهنجر دافيد -34
 .3332اإلدارة العامة للبحوث، السعودية، 

، الطبعة ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردنمن المنتج إلى المستهلك: التسويق: احلاج وآخرون -31
 .3331 الثانية،

، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة التسويق السياحي: احلديد إبراهيم إمساعيل -30
0232. 

 .0232دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،اإلدارة الفندقية: حافظ عبد الكرمي -33
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، مبادئ السفر والسياحة: احلوري مثىن طه، الدباغ إمساعيل حممد علي -02

 .0223الطبعة األوىل، عمان، األردن، 
والتوزيع، ، دار صفاء للنشر مبادئ تسويق شركات الطيران: احلوري نضال عباس، إبراهيم خالد عواد -03

 .0220عمان، األردن، 
، الوراق للنشر أساسيات التمويل واإلستثمار في صناعة السياحة: احلمريي موفق عدنان عبد اجلبار -00

 .0223عمان، األردن،  والتوزيع،
 .1993 ، مطابع دار املعارف، مصر، التسويق في السياحة والفنادق: حسني شوقي -01
دار وائل للنشر،  مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرة،: يةاإلدارة اإلستراتيج: احلسيين فالح حسن -06

 .0222الطبعة األوىل، عمان، األردن، 
مصر، ، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، إدارة الجودة في صناعة الضيافة: الطافش حسن إمساعيل -01

0226/0221. 
 . 0232والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر اإلدارة اإلستراتيجية: ياسني سعد غالب -04
 .0221، دار التنوير للنشر والتوزيع، اجلزائر، مفهومها، أركانها وأنواعها: السياحة: كواش خالد -01
نسيم برهم، منشورات اجلامعة األردنية، عمان، : مجة، تر جغرافية السياحة ووقت الفراغ: كولينات كالوس -00

 .، دون ذكر سنة النشراألردن
، مطابع اهليلة املصرية العامة ية عصرية للتخطيط السياحي في مصر والدول العربيةرؤ : كفايف حسني -03

 .3301للكتاب، مصر،
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، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، دليل المدير خطوة بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجية: ماهر أمحد -12
 .3333، عمان، األردن

ة، املكتب العريب، الطبعة تنظيم وإدارة المنشآت السياحية والفندقي: ماهر أمحد وأبو قحف عبد السالم -13
 .3333الثانية، اإلسكندرية، مصر، 

، دار وأثرها في إختيار مدخل اتخاذ القرار: أنماط التفكير اإلستراتيجي: حممد طارق شريف يونس -10
 . 0220الكتاب للنشر والتوزيع، إربد، األردن، 

 .0223، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، لفنادقإقتصاديات ا: ملوخية أمحد فوزي -11
 .0224، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تسويق الخدمات وتطبيقاته: املساعد زكي خليل -16
 .0223، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التخطيط اإلستراتيجي: معروف هوشيار -11
، الدار اجلامعية، إدارة وتنظيم المنشآت السياحية والفندقيةمقدمة في : سعيد حممد املصري -14

 .0223اإلسكندرية، مصر، 
، الدار اجلامعية، المفاهيم واإلستراتيجيات: إدارة وتسويق األنشطة الخدمية: املصري سعيد حممد -11

 . 0223اإلسكندرية، مصر، 
 .0222 -3333، دار وائل للنشر، األردن، فن الداللة السياحية: مقابلة خالد -10
، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، التسويق السياحي الحديث: مقابلة خالد والسرايب عالء -13

 . 0223األردن،
 .0222، دار وائل للنشر، األردن، صناعة السياحة في األردن: مقابلة خالد وذيب فيصل احلاج -62
، الدار منهج تطبيقي: جيةالتفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتي :املرسي مجال الدين حممد وآخرون -63

 .0220اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، الشركة العربية املتحدة للتسويق المفاهيم والنماذج: اإلدارة اإلستراتيجية: خمتار حسن حممد أمحد حممد -60

 .0223والتوريدات، مصر، 
، اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين: املغريب عبد احلميد عبد الفتاح -61

 .3333جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، 
 .0223، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التسويق مدخل المعلومات واإلستراتيجيات: نوري منري -66
، دار صفاء للنشر ل مفاهيميمدخ: أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية: النسور إياد عبد الفتاح -61

 .0220والتوزيع، عمان، األردن، 
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 .0223، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة اإلستراتيجية: سامل حممد علي -64
، املكتب العريب احلديث، مفاهيم وحاالت تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجية :السيد إمساعيل حممد -61

 .3333اإلسكندرية، مصر، 
، اجلزء اخلامس، جمدالوي للنشر ، عمان، األردن، مختارات من اإلقتصاد السياحي: السكر مروان -60

3333. 
 .3331، جمدالوي للنشر، الطبعة األوىل، األردن، مختارات من اإلقتصاد السياحي: السكر مروان -63
 .0220، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلقتصاد السياحي :سلمان زيد منري -12
مصر، ، جمموعة النيل العربية، القاهرة، اإلشراف الداخلي في صناعة الفنادق: القادر سعيد سامي عبد -13

0224. 
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، تسويق الخدمات السياحية: سراب إلياس وآخرون -10

0223. 
، جمد املؤسسة اجلامعية اسة مقارنةدر : دور اإلعالن في التسويق السياحي: عبد القادر مصطفى -11

 .0221للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
 .، دون ذكر سنة النشر، الراية للنشر والتوزيع، األردنإدارة المنشآت السياحية والفندقية: عبوي زيد منري -16
ان، األردن، ، دائرة املكتبة الوطنية، عمالمصطلحات السياحية والفندقية الحديثة: عبوي زيد منري -11

0220. 
 .0222، دار وائل للنشر، عمان، األردن، مدخل سلوكي: التسويق السياحي: عبيدات حممد -14
  . 0223، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، القاهرة، المحاسبة السياحية: العشماوي حممد عبد الفتاح -11
الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع،  ،إدارة األلفية الثالثة: اإلدارة اإلستراتيجية: نادية العارف -10

  .3333اإلسكندرية، مصر، 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية: الصرييف حممد -13

0220. 
ر ، مؤسسة حورس الدولية، للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، دون ذكإدارة الفنادق: الصرييف حممد -42

 .سنة النشر
، دار املناهج للنشر اإلدارة اإلستراتيجية، مدخل متكامل: رشيد صاحل عبد الرضا وجالت إحسان دهس -43

 .0220والتوزيع، عمان، األردن، 
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 .3331، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صناعة السياحة: توفيق ماهر عبد العزيز -40
، دار كيف تفكر وتخطط إستراتيجيا: اإلستراتيجيدليل المدير في التخطيط : خليل نبيل مرسي -41

 .3331 ،املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المداخل والمفاهيم والعمليات: اإلدارة اإلستراتيجية :اخلفاجي نعمة عباس -46

 .0226عمان، األردن، 
، مكتبة مدبويل، دون ذكر مكان متكاملمدخل إقتصادي : التسويق السياحي: اخلضريي حمسن أمحد -41

 .0220النشر، 
، التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل: غنيم عثمان حممود وسعد بنيتا نبيل -44

 .0221، ، دون ذكر مكان النشرالطبعة الثانية ، دار صفاء للنشر والتوزيع
، دار الكتب املصرية، مصر، المعاصرةالسياحة قاطرة التنمية لمصر : غنيمة عبد الفتاح مصطفى -41

3331. 
 
II -  الرسائل الجامعية: 
السياسات السياحية في الجزائر وإنعكاساتها على العرض والطلب : بديعة بوعقلني: بوعقلني بديعة -3

: ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف فرع التخطيط، حتت إشرافالسياحي دراسة حالة والية تيبازة
 .3331/3334بلقاسم، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر العاصمة، سنة العباس /د
، أطروحة اآلداء واألثر اإلقتصادي واإلجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب: عشي صليحة -0

وم اإلقتصادية د صاحل فالحي، كلية العل.أ :حتت إشراف مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم اإلقتصادية،
 . 0232/0233والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة أهمية السياحة في ظل التحوالت اإلقتصادية، حالة الجزائر: كواش خالد -1
العلوم اإلقتصادية وعلوم  باللطة مبارك، كلية: التخطيط، حتت إشراف: الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، فرع

 .0221/0226التسيري، قسم العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 
تحليل بعض المؤشرات التطبيقية في : المزيج التسويقي كأداة للتسيير وجذب السياح: لرقط فريدة -6

ات، حتت تسيري املؤسس: ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصصالوكاالت السياحية  بمدينة سطيف
بقة الشريف، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، السنة اجلامعية /د: إشراف

0222/0223. 
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، رسالة لنيل شهادة املاجستري، حتت (1005-1005)السياسة السياحية بالجزائر : لشهب أمحد -1
 .3301لدولية، جامعة اجلزائر، جبايلي حمل العني، معهد العلوم السياسية والعالقات ا: إشراف

دراسة مقارنة للتجربة السياحية في الجزائر مع بعض البلدان المتوسطية، رسالة : خلساف مىن -4
طواهر حممد التهامي، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، / د: ، حتت إشرافماجستير

 .0221-0220جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
، أطروحة مقدمة لنيل 1092/5995السياحة والفندقة في الجزائر دراسة قياسية : شعويب حممود فوزي -1

د قادة اقاسم، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، السنة .شهادة دكتوراه العلوم، حتت إشراف أ
 .0224/0221اجلامعية 

دراسة في : ماعية والثقافية للسياحة في المجتمع المحليالتأثيرات اإلجت: الرفاعي هالة عبد الرمحان -0
فاروق أمحد مصطفى، كلية / د: ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، حتت إشرافأنتروبولوجيا السياحة

 .، حبث منشور3330اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 
 

III -  الجرائد والمجالت والملتقيات: 
جريدة اخلرب اليومية، العدد : مشكلة السياحة الجزائرية في نقص اليد العاملة المؤهلة: بوعياد سفيان -3

 .هـ، اجلزائر3604شوال  06املوافق لـ  0221نوفمرب  04: ، التاريخ6143
العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، : ، جملةسوق الخدمات السياحية: مقالة: باللطة مبارك وكواش خالد -0

 . 0221رحات عباس، سطيف، ، جامعة ف26 العدد
، جملة جامعة تشرين، العلوم االقتصادية تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية: مقالة: برهوم أديب -1

 .   0221، (03)، اجمللد ( 22)والقانونية، العدد 
مقالة مشاكل وآفاق التنمية السياحية المستدامة في البلدان األعضاء بمنظمة المؤتمر : دبور نبيل -6

 .0226، جملة التعاون اإلقتصادي بني الدول اإلسالمية، سالمي مع إشارة خاصة إلى السياحة البيئيةاإل
المفهوم المجتمعي للتسويق في صناعة السياحة، الملتقي األول حول : مداخلة بعنوان: الطائي محيد -1

 . 0220أكتوبر  34-31الواقع وآفاق التطوير، الشارقة، اإلمارات العربية، : التسويق في الوطن العربي
، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر: بعنوانمقالة : كواش خالد -4

، خمرب العوملة وإقتصاديات مشال إفريقيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية، جامعة حسيبة بن بو علي 23
 .0226اجلزائر، بالشلف، ديوان املطبوعات اجلامعية، 
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النهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط إندماج اإلقتصاد الجزائري في : مقالة: صاحل فالحي -1
، إصدارات اجلمعية العامة لنادي الدراسات اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، اإلقتصاد العالمي

 .اخلروبة، اجلزائر
 

IV -  والمنشورات الوزارية  القوانين واإلحصيائيات: 
اجلزائر سياحة، عدد : ، يف جملةمن أجل إنعاش جديدصالون الصناعات التقليدية، : الديوان الوطين للسياحة -1

 .، بدون سنة نشر، مطبعة الديوان، اجلزائر04رقم 
 :المخطط اإلستراتيجي: المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: البيئة والسياحةوزارة هتيلة اإلقليم،  -5

، وزارة هتيلة اإلقليم، البيلة والسياحة، اجلزائر، الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية
 .0220جانفي 

تشخيص وفحص السياحة : المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :وزارة هتيلة اإلقليم، البيلة والسياحة -0
 .0220زائر، جانفي ، وزارة هتيلة اإلقليم، البيلة والسياحة، اجلالجزائرية

إحصائيات دخول السياح وحركة المواطنين عبر الحدود  :، مصلحة التخطيط واإلحصاءوزارة السياحة -2
 .2010لسنة  ،الجزائرية

إحصائيات دخول السياح وحركة المواطنين عبر الحدود  :، مصلحة التخطيط واإلحصاءوزارة السياحة -2
 .2013لسنة  ،الجزائرية

 .املتعلق بتنمية اإلستثمار 0223أوت  02املؤرخ يف  21-23األمر رقم  -0
 .املتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي 3300 نوفمرب 21من  010 -00املرسوم رقم  -9
 .خبوصصة املؤسساتاملتعلق  3331أوت  04املؤرخ يف  00-31األمر رقم  -0
 .ملوروث الثقايفاملتعلق حبماية ا 3330جوان  31من  30-26القانون رقم  -0
 

V-  الوثائق اإللكترونية: 
املؤسسة العامة للتعليم : المزيج التسويقي السياحي: سفر وسياحة: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج -3

 .الفين والتدريب املهين للنشر، اململكة العربية السعودية، بدون ذكر سنة النشر
املؤسسة العامة للتعليم الفين : صناعة الفنادق: 0إدارة فندقية : اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج -0

 .والتدريب املهين، اململكة العربية السعودية، بدون ذكر سنة النشر 
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املؤسسة العامة للتعليم الفين : تصنيف الفنادق: 0إدارة فندقية : اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج -1
  .لسعودية، بدون ذكر سنة النشروالتدريب املهين، اململكة العربية ا

املؤسسة العامة للتعليم الفين : قسم المكاتب األمامية: إدارة فندقية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج -6
 .والتدريب املهين، اململكة العربية السعودية، بدون ذكر سنة النشر

املؤسسة العامة للتعليم الفين : عمل الفندقيطبيعة ال: إدارة فندقية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج -1
 .والتدريب املهين، اململكة العربية السعودية، بدون ذكر سنة النشر

6- CD –Larousse. 
 
 

 :المراجع األجنبية: ثانيا

:Livres-I  
1- BARMA Jean-Louis: Marketing du tourisme et de l’hôtellerie: Études de 

cas commentées et Corrigés, editions d’Organisation  Troisième édition, 1999, 

2001, 2004. 

2- BELAIBOUDM Mokhtar: gestion stratégique de l’entreprise politique 

algérienne, opu, Alger. 

3- DETRIE Jean-Pierre: STRATEGOR  Politique générale de l'entrprise: 

stratégie, structure, décision, identité, DUNOD, troisième édition, Paris, 

France, 2001. 

4- FALEY Liam, RANDALL Robert: Les paramètres Essentiels de la gestion 

stratégique des entreprises, édition MAXIMA, France, 1997. 

5- FROCHOT Isabelle, LEGOHEREL Patrik : le marketing du tourisme : le 

résumé du livre, DUNOD, France, 2007.  

6- MARCHESNAY Michel: la stratégie: du diagnostic à la décision 

industrielle, office des publications   universitaire, Alger, 1988. 

7- MARTINET Alain Charles: management stratégique: organisation et 

politique, MCGRAW-HILL, paris, France, 1984. 

8- TOCQUER Gérard et ZINS Michel: marketing du tourisme, gaetanmorin 

édition, France, 1999. 
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:Publications ministérielles -II  
1- Ministère du tourisme et de l'artisanat: l'investissement touristique dans les 

wilayats du grand sud, seprecom édition. 

2- Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du 

tourisme en Algérie, horizon 2013. 

3- Ministère du tourisme: plan d’action pour le développement durable du 

tourisme en Algérie, horizon 2010. 

4- Ministère du tourisme: stratégie de promotion et de communication du 

tourisme algérienne: recommandation du groupe de travail interministériel, 

novembre 2004. 

5- Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement, sous direction 

des statistiques: état des projets d’investissement touristique afin de 2009. 

6- Ministère du tourisme  et de l’artisanat, direction des études de la 

planification et des statistiques, sous direction de l’information et des 

statistiques: les entrées des touristes et les sorties des nationaux aux 

frontières algérienne, année 2010, édition 2011. 

 

 

 

 :المواقع اإللكترونية: ثالثا
 
1- www.algeriantourism.com/articles            . السياحة يف اجلزائر، موقع السياحة اجلزائرية
2- www.world-tourism.org                       .موقع املنظمة العاملية للسياحة ،السياحة اجلزائرية

3- www.algeriantourism.com/articles              .ئريةالسياحة يف اجلزائر، موقع السياحة اجلزا
4- www.mta.gov.dz                     .       املوقع الرمسي لوزارة السياحة اجلزائرية: السياحة يف اجلزائر
5- http://ar.wikipedia.org/wiki                      .جغرافيا اجلزائر، موقع املوسوعة احلرة ويكيبيديا
6- www. raya.com/topics/article                           .التغريات املناخية يف العامل، موقع الراية
7- www.ons.dz  تقسيم الفنادق واملؤسسات الفندقية.                                                      
8- www.omt.org                                     .املنظمة العاملية للسياحة، اإلستقطاب الدويل للسياح
9- www.wefoum.org                                                          .املؤمتر الدويل اإلقتصادي

 

http://www.algeriantourism.com/articles
http://www.world-tourism.org/
http://www.algeriantourism.com/articles
http://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20جغرافيا%20الجزائر%20يوم.%2004.08.2011.%20بتوقيت11.40
http://www.raya.com/topics/article(11/04/2006)
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فهرس 
ـــالألشكا  

 
 

 :الصفحة :عنوان الجدول :رقم الجدول

 29 مزيج املنتجات السياحية 1
 90 ومهامهامستويات اإلسرتاتيجية  5
 05 تطور تعريف الرتويج 0
 152 يف اجلزائر حمطات املياه املعدنيةأهم  2
 102 1995-2013املداخيل السياحية يف اجلزائر من  2
 109 1995-2013من  تطور امليزان السياحي 0
 120 يف اجلزائراملشاريع اإلستثمارية السياحية  9

للفرتة  تقسيم مؤسسات اإليواء السياحي الفندقية حسب تصنيفها 0
3331-0231 100 

 حسب املوسم السياحيحركة املواطنني املقيمني يف اجلزائر  0
 195 1995-2013للسنوات 

 190 1995-2013للسنوات   الوافدين إىل اجلزائر حسب اجلنسية 19

11 
 الفرق يف عدد السياح الكلي الوافدين من قارة أفريقيا 

 190 1995-2013للسنوات 

مصفوفة االرتباطات بني كل من عدد السياح الوافدين من مشال وغرب  15
 109 أفريقيا والوافدين من بلدان أخرى بعدد السنوات

 101 الفرق يف عدد السياح الوافدين من مشال أفريقيا  10

 101 الفرق يف عدد السياح الوافدين من غرب أفريقيا 12
 105 الفرق يف عدد السياح الوافدين من بلدان أفريقية أخرى  12
 102 الفرق يف عدد السياح الوافدين من قارة أمريكا 10

مصفوفة االرتباطات بني كل من عدد السياح الوافدين من مشال وغرب  19
 102 رى بعدد السنواتأمريكا والوافدين من بلدان أخ
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 :الملخص
تلعب السياحة دورا هاما في إقتصاديات العديد من الدول، لذلك فهذه األخيرة تسعى بكل الطرق 

الصناعة السياحية، وبالتالي إنعكاس  واألساليب لتطويرها وترقيتها حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة في 
 .مزاياها على كل اإلقتصاد الوطني

 يةكيفة الجزائرية، كانت إشكالية هذا البحث تتمحور أساسا حول  لذلك وبالتركيز على خصائص السياح
إستراتجية الترويج لعناصر الجذب السياحي الجزائري في تحسين الطلب السياحي الجزائري بما يتالءم مساهمة 

 .5912إلى غاية سنة  1002الممتدة من سنة  الفترة الزمنيةوذلك في مع مستوى الخدمات السياحية المتاحة 
وربط العالقة بين الموارد السياحية فيها مع  يلجزائر اتحديد عوامل الجذب السياحي ك بهدف وذل

معرفة مدى مالءمة العرض السياحي مع الحركة ، و الحاجة إلى تنميتها لتحقيق األهداف السياحية المختلفة
تراتيجية الترويجية في تحسين إختبار مدى نجاعة اإلس، وكذا السياحية في الجزائر في الفترة الزمنية محل الدراسة

 .الحالي والمستقبلي الجزائري الواقع السياحي
وقد تم التوصل من خالل هذا البحث إلى أنه بالرغم من تعدد اإلمكانيات السياحية في الجزائر، وعلى 

ة الرغم من مستوى الخدمات الحالية المتاحة، ونظرا لتأثر الطلب السياحي بالعديد من المتغيرات المحلي
والعالمية، إال أنه يمكن القول أن هناك إمكانية لنمو الطلب السياحي الجزائري سواء داخليا أو خارجيا، حيث أن 
إستراتيجية الترويج السياحي تساهم في تشجيعه وتحفيزه، لكن ذلك مرهون بتحسين مستوى الخدمات السياحية 

 .المقدمة للسياح بمختلف خصائصهم
 

 
Abstract:  
     Tourism plays an important role in the economies of many countries, so this is the 

last of all seeking ways and means to develop and upgrad in order to be in the ranks of 

developed countries in the tourist industry, and thus a reflection on the merits of the 

national economy. 

      Therefore, focusing on the characteristics of Algerian tourism, the problem of this 

research focused mainly on how to contribute the strategy of  the Algerian tourist 

attractions in improving its  tourism demand Algerian in line with the level of tourist 

services available in the time period from the year 1995 until the year 2015.  

     The aim of  Algerian tourist attractions is linking the relationship between tourism 

resources where the  need for development to achieve the various tourist objectives, and 

the appropriateness of the tourist offer with the tourist movement in Algeria in the time 

period under study, as well as test the effectiveness of promotional strategy to improve 

the reality of Algerian current tourism and in future. 

      It Have been  reached through this research that despite the multiplicity of tourism 

potential in Algeria, and in spite of the level of current services available, due to the 

effected tourist demand with many local variables and global, but it can be said that 

there is a possibility for the growth of Algerian tourism demand, where tourism 

promotion strategy that provides to the encouragement and stimulating, but that depends 

on improving the quality of tourism services presented to tourists with different 

characteristics.  

 


