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الفصل األول
اإلطار العلمً واالقتصادي للسٌاحة
 )1تعرٌف السٌاحة والسائح :
رغم أن السياحة قد اتسع انتشارها في العصر الحديث خاصة مع الطفررات
التي حدثت في وسائل كل من االنتقال واالتصال واإلعبلم إال أنها عرفت كمفهوم منذ
الزمن القرديم وتعرددت بشرؤنها محراوالت المهتمرين بهرا لعتعريره بهرا إال أن هرذ قرد
اختعفت في توجهاتها 0
ومن أهم هذ التعاريه والتي اتسمت بالدقة والشمولية ما يعي :
 1/1السررياحة هرري العبررادة وداللررة ذل ر مررا ورد فرري قول ر تعررال ( التررائبون
العابرردون الحامرردون السررائحون الراكعررون السرراجدون اآلمرررون بررالمعروه النرراهون
عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المإمنين ) آية  112سورة التوربة0
وفي القاموس المحيط عرفها العالم العغرو  :الفيرروز آبراد ( بؤنهرا الرذها
في األرض لععبادة )
 2/1السرياحة هري ظراهرة مرن ظرواهر عصررنا تنبثرح مرن الحاجرة المتزايرردة
إلر الراحررة وإلر تغييررر الهررواء وإلر مولررد اإلحسرراس بجمررال الطبيعررة ونمررو هررذا
اإلحساس وإل الشعور بالبهجة والمتعة في مناطح لها طبيعتها الخاصرة وأيارا
إل نمو االتصاالت التي كانت ثمرة اتساع نطراح التجرارة والصرناعة وثمررة تقردم
وسائل النقل ( تعريه جوبير فرويعر 1905م
 3/1السياحة هري نشراط ترفيهري يشرمل السرفر أو اإلقامرة بعيردا عرن المروطن
المعتاد من أجل الترفي والراحة والتزود بالتجار والثقافرة بفارل مشراهدة مرئيرات
جديرردة لعنشرراط لبشررر ولوحررات الطبيعررة مجهولررة  0تعريرره جرران دمسرران عررام
" 1952
 4/1السياحة هي ذل النشاط اإلنساني الذ يتععح بالحركرة والتنقرل يقروم بر
مجموعررة مررن األفررراد مررن مكرران إل ر آخررر ألسرربا اجتماعيررة أو ترفيهيررة أو قارراء
اإلجرررازات أو لحارررور المرررإتمرات أو المهرجانرررات أو العررربلس واالستشرررفاء ولررريس
بغرض العمل واإلقامة الدائمة 0
 5/1السررياحة تعنرري أنشررطة األشررخاف المسررافرين مررن مكرران إلر أخررر غيررر
مكان إقرامتهم المعترادة ولمردة ال تزيرد عرن عرام التررويأل أو األعمرال أو ألغرراض
أخرى
 6/1السياحة هي جميع األنشطة الناتجة عرن سرفر األفرراد وإقرامتهم فري أمراكن
بعيرردة عررن مقررار سرركنهم وعمعهررم المعترراد لمرردة ال تزيررد عررن  12شررهرا بهررده
ممارسة الترويأل والتجارة وغيرها من النشاطات المتعددة 0
 7/1السائأل هو مسرافر يمكرث موقترا لفتررة زمنيرة ال تقرل عرن  24سراعة بعيردا
عررن موطن ر بغرررض الترفيررة الترررويأل قارراء إجررازة العرربلس السررياحة الدينيررة
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السياحة الريااية زيارة عائعية لغرض ععمي " عن مإتمر األمرم المتحردة حرول
السياحة العالمية روما  1963م
 8/1السياح هم زوار مإقتون يماون عع األقل مدة أربع وعشرين وساعة في
البعد الذ يزورونر بغررض التررويأل شرامبل الترفيرة اإلجرازة الصرحة الدراسرة
الررردين الرياارررة والتجرررارة أو مهمرررة عائعيرررة أو اجتمررراع " عرررن االتحررراد الررردولي
لمنظمات السفر
 9/1يعتبررر سرراحا كررل مررن األشررخاف الررذين يسررافرون لعترررويأل عررن الررنفس أو
ألسبا عائعية أو لبواعث صحية أو لحاور االجتماعات الدولية أو لتمثيل ببلدهرم
وأربا األعمرال الرذين يسرافرون ألسربا تتععرح بؤعمرالهم والرذين يسرافرون فري
رحبلت بحرية ولو كانت فترة إقامتهم أقل من أربع وعشرين ساعة
 10/1ال يعتبر سائحا مرن يفرد ععر الرببلد لعتوظره أو العمرل فيهرا أو مرن يفرد
بقصررد الترروطن أو الطرربل الغربرراء الررذين يعتحقررون بمعاهررد الععررم أو األشررخاف
الرذين يقيمرون ععر الحردود ليعمعروا فرري أرااري دولرة أخررى أو العرابر ولرو بعر
توقف لطارئ أو لسب من األسبا أكثر من أربع وعشرين ساعة
 11/1فيما يتععرح بالسرياحة الداخعيرة فقرد عرره ماثيسرون و وول عرام  1987م
السرياح الرداخعيين بررؤنهم األفرراد الررذين ينتقعرون داخرل حرردود بعردهم ويمكثررون بعيردا عررن
المنزل لفترة تزيد عن  24ساعة
ومن التعاريه السابقة يتاأل أن السياحة هري نشراط إنسراني يقروم بر األفرراد
بغرض الترويأل عن النفس وينتقعرون فير مرن خبللر مرن محرال إقرامتهم إلر أمران
أخرى لفترة تزيد عن  24سراعة وينرت عرن هرذا االنتقرال اتصرال ثقرافي واجتمراعي
وتعره عع العادات والتقاليد والمظاهر التراثية والحاارية لعسكان في هذ األماكن
باإلاافة انتقال النقد من السائحين والرواح االقتصاد في األماكن السياحية
 )2تطور انتشار السٌاحة :
 1/2فً العصور القدٌمة :
عرفرررت السرررياحة فررري العصرررور اليونانيرررة والرومانيرررة والصرررينية والفرعونيرررة
والعربية القديمة وكانت تتم لتحقيح أغراض دافعة إليها منها :
أ  -التنزه  :وعع سبيل المثال كران النراس فري رومرا يخرجرون لعتنرز ععر
الساحل
 :ويعتبررر الرومرران أول مررن سررافر لععرربلس واهررتم بهررا أياررا
 العالالاليونانيون ومنها االنتقال إل أماكن الميا المعدنية
ت  -التجارة  :ومن أشهر وقائعها رحعتا الشرتاء والصريه التري كانرت تقروم
بهما قريش مرن مكرة إلر الشرام والريمن والررحبلت التجاريرة لعفينيقيرين
إل أجزاء متعددة من العالم
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ث  -الالالدافا الالالدٌنً  :ومنهررا أداء مناسر الحر فرري المشرراعر المقدسررة بمكررة
المكرمررة والرررحبلت الترري كرران يقرروم بهررا الصررينيون مررن أتبرراع الديانررة
البوذية إل المناطح الصحراوية
س  -المعرفة بالعادات والتقالٌد  :حيث كان أفراد بعض الشعو يمارسون
السررياحة حبررا فرري االسررتطبلع بغرررض االطرربلع عع ر عررادات وتقاليررد
الشعو األخرى
 2/2فً العصور الوسطى :
ارتبط انتقال األفراد في العصور الوسط لغرض السياحة بعدة جوان
رئيسية أهمها :
 - 1السفر إل أجزاء مختعفة من العالم لنشر الدعوة اإلسبلمية
 - 2ممارسة التجارة باعتبارها أهم المقومات االقتصادية في ذل الوقت
 - 3تنشيط حركة الستكشاه حول العالم والتي قام بها بعرض الرحالرة مثرل
الرحالررة العربرري ابررن بطوطررة واإليطررالي مرراركو بولررو وكريسررتوه
كولمبس 0
 3/2فٌما قبل العصر الحدٌث مباشر :
شهدت الفترة التي سربقت العصرر الحرديث مجموعرة مرن التطرورات المهمرة
منها :
 - 1الثورة الصناعية ومرا أحدثتر مرن تطروير وسرائل النقرل وظهرور نوعيرات
جديدة استنادا عع اسرتخدام آلرة أكثرر أمرا نرا وأسررع مثرل البرواخر والسرك
الحديدية والسيارات والطائرات
 - 2ارتفاع الدخول لدى المجتمعرات الصرناعية خاصرة لردى أصرحا المصرانع
وتوجههم إل تحقيح الرفاهية والترويأل
 - 3ارتفاع حركة المطبوعات والتؤليه والترجمرة والرغبرة فري الترزود بالثقافرة
والتعره عع عادات الشعو وتععم لغاتها
 - 4بدء ظهرور الفنرادح الكبيررة برالتجهيزات المحققرة لعراحرة وجرذ األفرراد
لئلقامة بها
 - 5شعور الدول بؤهميرة السرياحة مرن الوجهرة االقتصرادية واتجاههرا إلر بحرث
السبل المإدية لتنشيطها
واستنادا إل هرذ العوامرل اتجهرت السرياحة لبلنتشرار واالنتعراش إال أنر قرد حرد
منها إقامرة الحردود السياسرية برين الردول وإصردار بعرض القواعرد لتنظريم سرفر
المرررواطنين وإقامرررة األجانررر ومرررا ترتررر ععررر ذلررر مرررن االلترررزام ب صررردار
تؤشيرات السفر واإلقامة وغيرها من الاوابط
وأهم ما تمٌزت به السٌاحة فً هذه الفترة ما ٌلً :
 - 1قعة عدد المسافرين نسبيا

تنمية المبيعات السياحية

د.عبلء السرابي
4

 - 2كثرة إنفاح الفرد
 - 3طول مدة الرحعة
 - 4عرردم مرونررة الطعرر السرررعرية لعسررياحة حيررث لرررم يتررؤثر الطعرر بررررخف
األسعار سواء في وسائل السفر أو اإلقامة أو من حيث المشتريات
 4/2فً العصر الحدٌث :
شررهدت العقررود المنصرررمة مررن العصررر الحررديث خاصررة بعررد الحررر العالميررة
الثانية ازدهار كبيرا وانتشارا متسعا لعسياحة جععتها اررورة مرن ارروريات
الحياة في المجتمع بعد أن كانت من االحتياجات الكمالية وذل نتيجة لععوامرل
التالية :
 - 1شيوع االستقرار النسبي لعنظم االقتصادية والسياسرية فري الردول والتوجر
إل ر البعررد بدرجررة كبيرررة عررن اتخرراذ الحرررو كوسرريعة لعمواجهررة وحررل
النزاعات
 - 2اتجا الدول إل العناية بالسياحة وإعطائها قدرها كؤحرد الفرروع الرئيسرية
لبلقتصررراد الررروطني وبرررروز أهميرررة مرررا تعرررود بررر مرررن انتعررراش اقتصررراد
وترروفير حصرريعة مررن النقررد األجنبرري تسررتخدمها الدولررة فرري منرراحي أخرررى
لتعزيز برامجها االقتصادية والتنموية 0
 - 3التطرررور الكبيرررر فررري الطرررره ووسرررائل النقرررل البريرررة والبحريرررة والجويرررة
وانتشار البنية الععوية لعسياحة بمشمبلتها مرن الفنرادح والمطراعم وخردمات
الترويأل والترفية وغيرها0
 - 4ارتفرراع المسررتوى الثقررافي لعشررعو وزيررادة المعرراره عررن الرردول األخرررى
خصوصررا مررع التطررور التقنرري والمتنرروع فرري وسررائل اإلعرربلم والمعرفررة
وتزايد في االطبلع عن قر عع حاارات ومنجزات هذ الدول 0
 - 5نمررو الحاجررة لقارراء وقررت الفررراا خررارس أمرراكن اإلقامررة بغرررض الترررويأل
والترفي خصوصا مع ارتفاع مستويات المعيشة
 - 6تكثيه البرام اإلعبلمية لعتنوي باآلثار ومواقع الجذ السرياحي فري الردول
مع تزايد المإسسات المتخصصة في تنظيم الرحبلت السياحية
 - 7االهتمام ب جراء بحوث عن السياحة وانتشرار كعيرات متخصصرة وأقسرام
بالجامعات لدراستها وتخري كوادر بشرية متخصصة فيها
 ) 3أنواع السٌاحة :
توجد تصنيفات متعددة ألنواع السياحة وفقا لبعض المعايير منها موطن السائأل
وحجررم السررياح وطبيعررة الموسررم السررياحي والغرررض مرن السررياحة نررذكر أهمهررا فيمررا
يعي:
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 1/3وفقا لمعٌار موطن السائح :
 1/1/3السٌاحة الداخلٌالة  :ويعنري بهرا حركرة السركان داخرل الحردود السياسرية
لعدولة سواء من مواطنيهرا أو المقيمرين فيهرا ععر أن تكرون حرركتهم بعيردا عرن
منازلهم لفترة تزيد عن  24ساعة
 2/1/3السٌاحة الخارجٌة  :وهي التي يقوم بها سياح من داخل الدولة إل
دولة أخرى
 2/3وفقا لمعٌار حجم أو تنظٌم السٌاح :
 1/2/3السياحة الفردية  :وهي التي يقوم بها اإلنسان منفردا
 2/2/3السياحة الجماعية  :وهي التي تتؤله من مجموعة من األشخاف
 3/2/3السياحة العائعية  :وهي التي تقوم بها األسررة أو مجموعرة مرن األسرر
المرتبطة بصبلت
 3/3وفقا لمعٌار الموسم السٌاحً :
 1/3/3السياحة الشتوية  :وهي التي تتم في فصل الشتاء وعرادة مرا تكرون فري
الفترة بين شهر ديسمبر ومارس 0
 2/3/3السياحة الصيفية  :وهري التري ترتم فري فصرل الصريه وتررتبط برالمتمتع
بالبحر والمناخ
 3/3/3سياحة المناسبات  :وهي التي ترتبط بمناسربة معينرة مثرل موسرم لحر
أو مواسم األعياد وغيرها
 4/3وفقا لمعٌار الغرض من السٌاحة :
 1/4/3السٌاحة الترفٌهٌة  :وهي أكثر أنرواع السرياحة انتشرار نتيجرة لحاجرة
اإلنسان إل الترفية لتجديرد النشراط والراحرة مرن الارغوط التري يواجههرا فري حياتر
اليوميررة ويشررمل العديرررد مررن األنشرررطة الترويجيررة مثررل زيرررارة المنتزهررات و التمترررع
بالمناظر الطبيعية واالصطياه عند البحار والمنتجعات وغيرها
 2/4/3السٌاحة الدٌنٌة  :وهي مرتبطة بااللتزام بالتعراليم الدينيرة مثرل القردوم
ألداء مناس ر الح ر والعمررر وزيررارة األمرراكن المقدسررة فرري الممعكررة لعمسررعمين أو
زيارة األماكن المرتبطة بالديانات األخرى لغير المسعمين
 3/4/3السٌاحة الثقافٌة  :وفيها يتم إبراز المعالم الثقافية والتاريخيرة واألثريرة
من قبل الدولة وتستقط إليهرا السرائحون كمرا يحررف السرائأل ععر تنميرة ثقافتر
والتمتع بمشاهدة اآلثار التاريخية ومناطح الحاارات القديمة 0
 4/4/3السالالٌاحة الع جٌالالة  :وتكررون بقصررد العرربلس سررواء لمراجعررة األطبرراء
أوالعبلس بالمنشآت الطبية المتخصصة أو المنتجعات الصحية
 5/4/3السٌاحة التجارٌة  :وهري التري يقروم بهرا التجرار وغيررهم مرن أصرحا
األعمررال بغرررض تسررويح تجررارتهم أو اسررتيراد سررعع بغرررض البيررع أو التصررنيع أو
المشاركة في المعارض التجارية لعرض المنتجات
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 6/4/3سالٌاحة المالالإتمرات  :وهري الترري تسرتهده حاررور فعاليرات لمناقشررة
قاايا ومواوعات مرتبطرة باألعمرال والمجتمرع واألنشرطة االقتصرادية االجتماعيرة
والععميررة والمتغيرررات المحعيررة والدوليررة ويرردخل اررمن هررذ النوعيررة سررفر الوفررود
إلجراء مباحثات
 7/4/3الس الالٌاحة الرٌا الالٌة  :وهررري التررري ترررتم بغررررض ممارسرررة نوعيرررات
الريااة المختعفة والتي تتاح في بعض األماكن من دول العالم 0
 8/4/3الس الالٌاحة االجتماعٌ الالة  :وهررري التررري تكرررون بغررررض زيرررارة األهرررل
واألصدقاء المقيمين خارس حدود إقامة األشخاف الذين يقومون بها
 5/3وفقا لمعٌار التؤثٌر على مٌزان المدفوعات :
 1/5/3السالالٌاحة الالالواردة  :وتطعررح ععر السررياحة المرتبطررة برردخول مررواطني
دول أخرى مما يترت ععي اإلنفاح فري الدولرة المسرتقبعة لهرم واإلسرهام فري تحسرين
واع ميزان المدفوعات وتعره بالسياحة اإليجابية
 2/5/3السٌاحة الصادرة  :وتطعح عع السياحة المرتبطة بخرروس المرواطنين
إل دول غير دولتهم واإلنفاح في هذ الدول مما يإثر سعبا ععر ميرزان مردفوعات
وتعره بالسياحة السعبية 0
 6/3وفقا لمعٌار وسٌلة المواص ت :
ويستند هذا المعيار إل الوسيعة التي تستخدم فري السرفر إلر مكران السرياحة
مثل السيارات أو السك الحديدية ويطعح ععيها السرياحة عرن طريرح البرر والبرواخر
ويطعح ععيهرا السرياحة عرن طريرح البحرر والطرائرات ويطعرح ععيهرا السرياحة عرن
طريح الجو 0
 )4معوقات السٌاحة :
وهي العناصرر األساسرية التري توجرد فري المنطقرة السرياحية وتشركل محفرزات
جذ لؤلفراد لعقيام بالسياحة وأهمها ما يعي :
 1/4المقومات الطبٌعٌة :
وهرري كررل مررا يميررز المنطقررة مررن السررمات والمرروارد الطبيعيررة مثررل الموقررع
وطبيعررة األرض والطقررس والمنرراخ والحيرراة النباتيررة والفطريررة والبحررار والبحيرررات
وغيرها من المميزات الجمالية الطبيعية 0
 2/4المقومات الح ارٌة :
وتشرررمل اآلثرررار التاريخيرررة فررري المنطقرررة مثرررل المسررراجد والقررربلع والقصرررور
واألهرامات والنقوش وعرادات وتقاليرد وثقافرات شرعبها باإلارافة إلر المنجرزات
العصرية التي تعبر عن النهاة التنموية المعموسة 0
 3/4البنٌة التحتٌة :
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وتشمل التجهيزات األساسرية مرن شربكات الطررح والكبرار ومحطرات الميرا
والكهربررراء ووسرررائل االنتقرررال والمواصررربلت ووسرررائل االتصرررال البريرررد والهررراتفي
والفاكس والتعكس وغيرها وغيرها

 4/4البنٌة العلوٌة :
وهي المنشآت والمرافح البلزمة لمعيشة السائأل مثرل أمراكن اإلقامرة كالفنرادح
وأماكن تروفير االحتياجرات مثرل
واالستراحات والشقح والمخيمات وبيوت الشبا
المطاعم والكافيتريات واألسواح وأماكن توفير الخردمات مثرل البنرو والمستشرفيات
والصيدليات ووكاالت السفر وتؤجير السيارات وأماكن الترفي مثرل النرواد وأمراكن
األلعا المختعفة وغيرها
 5/4األحداث السٌاحٌة الجاذبة :
حيث أصبأل لؤلحداث السياحية فاععية جاذبة لعفت انتبا السرياح ممرا يجعرل هرذ
األحررداث ارررمن مقومرررات السرررياحة ومنهرررا إقامرررة المهرجانرررات والمناسررربات وتنظررريم
المعارض والبطوالت الريااية وغيرها 0
 )5معطٌات السوق السٌاحٌة :
 1/5مفهوم السوق السٌاحٌة :
السرروح السررياحية ال تخرررس عررن كونهررا إحرردى أنررواع السرروح المختعفررة وهرري
بذل نقط التقاء بين الطع السياحي والعرض السياحي وتتسع الرقعة الجغرافيرة
لعسرروح السررياحية حت ر تشررمل العررالم الفسرريأل بامتررداد الجغرافرري والشررعو الكثيرررة
باختبله وطبقاتها وأذواقها 0
وقررد أدى أتسرراع رقعررة السررياحة إل ر انقسررام السرروح السررياحية إل ر عرردد مررن
األجررزاء يخصررف كررل جررزء منهررا فرري نرروع معررين مررن النشرراط السررياحي وقررد
اعتمدت هذ التقسيمات عع أسراس التمييرز برين المجموعرات المختعفرة مرن السرياح
التي تشتر معها في صفة غالبة تتميز بها عن غيرها من المجموعات وتعرين مثرل
هررذ التقسرريمات المنتجررين أو المخططررين ععر دراسررة كررل سرروح أو كررل مجموعررة
عع حدة لعتعره عع متطعباتها التي تختعره فري كرل مجموعرة عرن األخررى
كما تساعد وكبلء السياحة والسفر عع تقرديم بررام مبلئمرة لرغبرات المسرتهعكين
وخفض تكعفتها باإلاافة إل خعرح صرعة قويرة برين وكيرل السرياحة وعمبلئر ممرا
يإد إل تحسين مستوى الخدمات المقدمة
ومن أهم صور التخصص فً السوق السٌاحٌة :
 - 1التخصف في السياحة الخارجية أو الداخعية
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 - 2التخصف بالنسبة لعفئات المختعفة  00سياحة طبلبيرة سرياحة عماليرة
سياحة عبلجية سياحة دينية  000الخ
 - 3التخصف بالنسبة لعمناطح  00حيرث يرتم التركيرز ععر منطقرة جغرافيرة
محررددة كالشرررح األوسررط أو إفريقيررا أو أوروبررا أو منطقررة جبررال األل ر
وغيرها
 - 4سياحة الجمعة وسياحة والتجزئة
 2 / 5الطلب السٌاحً
 1/2/5مفهوم الطلب السٌاحً :
الطعر السررياحي هررو كميررة السررعع والخرردمات السررياحية الترري يكررون السررائحون
مستعدين لشرائها بثمن معين خبلل فتررة زمنيرة وهرو برذل ال يختعره عرن مفهروم
الطع في النظرية االقتصادية الكعية والذ ينطبح عع أ سععة أو خدمة
 2/2/5عناصر الطلب السٌاحً :
ويشمل الطع السياحي عنصرين رئيسين هما
أ  -الرغبة الذاتٌة للسٌاحة :
وتحركها دوافع تختعه من شخف لآلخر فقد تكون دوافع ثقافيرة مثرل
الرغبة في مشاهدة اآلثار التاريخيرة والمشراركة فري المناسربات الثقافيرة
أو لعراحررة واالسررتجمام أو
والتعررره عع ر عررادات وتقاليررد الشررعو
لزيررارة األهررل و األصرردقاء أو لععرربلس أو لعخررروس مررن زحررام المدينررة
وأعباء التحار وغير ذل من الدوافع
ب  -القدرة المادٌة :
وتمكن هذ القدرة من إشباع هذ الرغبة وكعما ازداد دخل الفررد كعمرا
ازداد طعب لعسياحة وكعما تمكن من إشباع وتوسعة رغبات في السياحة
ويرى بعرض الخبرراء انر رغرم أهميرة القروة الشررائية فري الترؤثير ععر حجرم الطعر
السررياحي إال إن العوامررل النفسررية الترري تترت ر عررن الترغي ر والتسررويح السررياحي
والدعاية الناجحة ل تمثل الدور األساسي في التؤثير عع الطعر السرياحي لدرجرة
أن بعض المجتمعات تعتبر السياحة من ارورات الحياة 0
 3/5العرض السٌاحً :
 1/3/5مفهوم العرض السٌاحً :
هررو كميررة السررعع والخرردمات السررياحية الترري يعراررها المنتجررون فرري السرروح
السياحية بثمن معين خبلل مدة معينة وهو بذل ال يختعه عرن مفهروم العررض
في النظريرة االقتصرادية الكعيرة والرذ ينطبرح ععر أ سرععة أو خدمرة ويترؤثر مثعر
باألسعار السائدة
 2/3/5عناصر العرض السٌاحً :
يشمل العرض السياحي عدة عناصر أهمها
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أ -توافر سلعة أو خدمة سٌاحٌة أو أكثر :
وقد تكون هذ السععة ذات طبيعة مجانية أ ال يردفع مقابرل الحصرول ععيهرا
شيء ومباحة لكافة األفراد كالهواء والمناخ والمناظر الطبيعية والتنز وغيرهرا
أو سععة منتجة وهي التي توفر لئلنسان دخل في وجودها مثل اآلثار والمجموعات
الفنية والخدمات والينابيع المعدنية 0
ب -وجود حاجة لهذه السلعة:
فبلبد أن تتولد الحاجة إل هذ السععة بما يشجع عع عراها وتحديرد سرعر
مقبول لعحصول ععيها خاصة السعع التي يتدخل في عراها اإلنسان
جـ -التعرٌف بالسلعة :
فمن الارور وجود وسيعة لعتعريه بهذ الخدمات التي توجر إلر الفئرات
المتوقع استقطابها 0
 3/3/5بنٌان العرض السٌاحً :
يرتكررز بنيرران العرررض السررياحي ععر المنشررآت الترري الترري تتررول تقررديم السررعع
والخدمات السياحية وهي :
أ -المنشآت المسئولة -:
وهي المنشآت المناط بها المعكية أو المسإولية عرن عررض السرعع والخردمات
السياحية 0
ب -المنشآت المنظمة :
وهي المنشرآت التري تترول التعريره بالسرعع السرياحية وكيفيرة الحصرول ععيهرا
وقد تكون هذ المنشآت جزءا من المنشآت المسئولة
جـ -منشآت الخدمات األساسٌة :
وهي المنشآت التي تقدم خدمات النقل واإلقامة والتغذية
د –منشآت الخدمات المساندة :
وتشمل البنو ووكاالت السفر والسياحة وخدمات االتصال وغيرها
 4/3/5خصائص العرض السٌاحً :
يتميز العرض السياحي بمجموعة من السمات أهمها ما يعي :
 -1عدم قابعية السعع السياحية لنقل:
حيث ترتبط السعع والخدمات السياحية بمكان وجودهرا وال يمكرن نقعهرا مثرل
غيرها من السعع والخدمات وععر السرائأل الحارور إلر هرذا المكران لعتمترع بهرذ
السععة أو الخدمة
 -2عدم القابلٌة للقٌاس أو الوزن :
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 -3االعتماد على الموارد البشرٌة المتخصصة :
حيررث ال يمكررن االعتمرراد ععر الميكنررة مثررل إنترراس السررعع والخرردمات األخرررى
فهنررا حاجررة مسررتمرة إل ر القرروى البشرررية مررن المترررجمين والمرشرردين السررياحيين
المتخصصين والمإهعين لهذا الغرض 0
-4عدم ثبات المدة الزمنٌة للعرض :
فهنا بعض السررعع السررياحية يسررتمر عراررها إل ر آجررال طويعررة مثررل اآلثررار
وهنا نوعيات ترتبط بمدد زمنية محدودة مثل المناسبات 0
 4/5التسعٌر السٌاحً :
يرتبط تسعير السعع والمرافح السياحية بالعديد من العوامل منها
 1/4/5المنافسة بٌن المناطق السٌاحٌة فً الدول المختلفة
حيث تإد المنافسة إل أن يكون السعر جاذبا لفئات الع
 2/4/5االرتباط بالمواسم السٌاحٌة
فخرربلل المواسررم السررياحية يتج ر السررعر إل ر واررع الطبيعرري فرري حررين
في غير هذ المواسم
ينخفض
 3/4/5مستوى التجهٌزات والخدمات المقدمة :
فالتجهيزات السياحية تحتاس إل استثمارات ترزداد كعمرا ارتفرع مسرتوى
هذ التجهيزات سواء في البنية التحتية أو الععوية مرا يرإد إلر رفرع السرعر
ليتناس مع التكعفة
 4/4/5عدد األفراد المتقدمٌن للحصول على الخدمة
فكعمررا زاد عرردد األفررراد المكررونين لؤلفررواس السررياحية كعمررا أعطرري الفرصررة
لتخفيض السعر
 5/4/5إدخال منتج أو خدمة سٌاحٌة جدٌدة :
وهذ تتطع أن تعرض بؤسعار أقل من األسعار المثع في البدايرة حتر
تعق القبول في السوح
 5/5التنشٌط السٌاحً :
يعد التنشيط السياحي من الركائز األساسية في السروح السرياحية وعرامبل رئيسريا
لفعاليتها وفيما يعي بعض الجوان المرتبطة ب
 1/5/5مفهوم التنشٌط السٌاحً :
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يعني التنشيط السياحي باإلعبلم والتعريه بالمنت أو الخدمة السياحية بكافة
حصيعة الطع عع هذا المنت أو الخدمة إاافة إل توفير السربل إلظهرار المنرت
أو الخدمة بشكل جاذ وواقعي 0
 2/5/5عناصر التنشٌط السٌاحً :
أ -الدعاٌة :
وتهرررده إلررر جرررذ االنتبرررا إلررر المنرررت أو الخدمرررة السرررياحية المتاحرررة
بالمنطقة في األسواح السياحية المختعفة بما يإد إل ازدياد الطع ععيها 0
ب -اإلع ن :
حيث يتم نشر المععومات عن الخدمة وسبل ومتطعبات الحصول ععيهرا
في وسائل اإلعبلم المختعفة 0
جـ -الع قات العامة
بتكوين الصبلت مع الجهات واألفرراد الممكرن مرن خبللهرم اسرتقطا
الطع السياحي 0
 6/5اإلرشاد السٌاحً :
يعع اإلرشاد السياحي دورا مهما فري السروح السرياحية حيرث يسراعد السرائأل
عع الحصول عع المععومرات والخردمات التري تمكنر مرن بعروا مقصرد السرياحي
إاافة إل معاونتر وتزويرد بالمععومرات وسربل الوصرول واالسرتفادة مرن الخردمات
السياحية وما يرتبط بهرا مرن خردمات تكميعيرة ومسراندة ممرا يإكرد األهميرة الكبررى
لععنصر البشر في السياحة الذ يرتكز ععي بشكل رئيسري أداء هرذ الخدمرة ومرن
أهم فئات هذا العنصرر فئرة المرشردين السرياحيين الرذين يجر أن يتروافر فريهم سرمات
خاصررة ولهررم دورهررم فرري تعزيررز السرروح السررياحية ويتحمعررون مسررإولية كبيرررة فرري
توليد القناعة لردى السرائحين بحسرن اختيرارهم لعمنطقرة السرياحية ممرا يكرون لر األثرر
المسرررتقبعي فررري تنشررريطها سرررواء بتكررررار زيرررارة هرررإالء السرررياحيين لمنطقرررة أو نقعهرررم
النطباعاتهم عنها إل غيرهم من مواطني بعدانهم وأصدقائهم 0
والمرشد السياحي هو الشخف المإهرل ترؤهيبل ععميرا ولدير الحصريعة المناسربة
من المعرفة واالطبلع والثقافة السرياحية التري تمكنر مرن معاونرة السرائحين وتحقيرح
األهداه التي يرمي إليها اإلرشاد السياحي وأهمها :
 - 1تقديم المععومات الموثقرة عرن المواقرع السرياحية وتروفير الخررائط والكتيبرات
عن هذ المواقع
 - 2مساعدة السائأل في اختيار المناطح السياحية المتميزة
 - 3العمل عع فهم الواع االقتصاد واالجتماعي والثقافي لعبعد السياحي
 - 4اإلسهام في البحوث والدراسات السياحية
 - 5نشر الوعي السياحي بين أفراد المجتمع
 - 6اإلسهام في تطوير الخدمات السياحية من خبلل مبلحظات وآراء السياح
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 ) 6المردودات االقتصادٌة للسٌاحة:
تؤتي السياحة بالعديد من المردودات االقتصادية بحيث يمكن القرول برؤن قطراع
السياحة قد أصبأل عع المستوى العالمي مرن أهرم القطاعرات االقتصرادية وأكثرهرا
مردودا
ومن محاور هذه المردودات ما ٌلً :
 1/6زٌادة وتنوٌا مصادر الدخل :
أصرربحت السررياحة أحررد المصررادر الرئيسررية لعرردخل فرري اقتصرراديات العديررد
ويقدر خبراء السياحة الحركة السياحية العالمية بنحو  664معيرون
من الدول ن
سررائأل سررنويا وتشررير بعررض اإلحصرراءات إلر أن معرردل النمررو فرري السررياحة العالميررة
يفوح معدل النمو في التجارة الدولية لعسعع والخدمات غيرر السرياحية ويسرهم قطراع
السياحة بين  % 8 % 3من النات المحعي اإلجمالي فري اسربانيا والنمسرا وسويسررا
ومصر كما تمثل السرياحة الداخعيرة غالبيرة النشراط السرياحي فري العرالم إذا يترراوح
معدل اإلنفاح السياحي الداخعي برين  % 80 % 70مرن إجمرالي اإلنفراح السرياحي
العالمي بل يصل إل حوالي  % 90في الواليات المتحدة األمريكية
ويعتبر العائرد مرن السرياحة مرن نوعيرات العائرد السرريع حيرث يرتم اسرترداد
رأس المال المنفح في مد قصيرة نسبيا بالمقارنة بقطاعرات أخررى وقرد قردر العائرد
المتوقع من السياحة عام  2010م بنحو  1550معيار دوالر
ويوارررأل الجررردول الترررالي حركرررة وإيررررادات السرررياحة الدوليرررة خررربلل الفتررررة
1950م1999 -م والتوقعات من 2000م إل  2010م
جدول رقم () 1
حركة وإٌرادات السٌاحة الدولٌة خ ل الفترة  1951م – 1999م
والتوقعات من 2111م إلى  2111م
اإلٌرادات السٌاحٌة
عدد السائحٌن
العدد
السنة
نسبة التغٌر
القٌمة
نسبة التغٌر
( بالملٌون فرد
%
بالملٌار دوالر
%
)
2.1
25
1950م
224
6.8
181
71
1960م
37
9.3
137
168
1970م
2330
226
173
458
1990م
77
339
24
569
1995م
56
621
19
679
2000م (* )
150
1550
87
1267
)*( 2010
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المصرردر ( )1مررن  1970 – 1950م مصررطف محمررد نررور الرردين مرجررع سررابح
ف 10
( )2مررن  2010 – 1990م ناصررر عقيررل عبرردهللا الطيررار مرجررع سررابح ف 53
ف55
(* ) توقعات 0
 6/2استثمار الموارد الطبٌعٌة والمقومات التارٌخٌة واألثرٌة :
يررتم مررن خرربلل السررياحة اسررتثمار المرروارد الطبيعيررة والمقومررات التاريخيررة
واألثرية القائمة بما يدر عوائرد مربحرة وبتكعفرة أقرل مرن المبرال الماديرة التري تنفرح
عع إنتاس كثير من السعع األخرى
 3/6زٌادة القٌمة الم افة :
وهذ تتولد نتيجة لزيادة دخول وأرباح أصحا المشروعات السياحية واألجرور
المدفوعة لعقوى العامعة في القطاع السياحي بشكل مباشر باإلاافة إل العوائد التي
تحققها وحدات القطاعات األخرى ذات العبلقة 0
 4/6تطوٌر البنٌة التحتٌة :
يشررجع وجررود مصررادر لعسررياحة ععر تنميررة وتطروير البنيررة التحتيررة مثررل بنرراء
ووسررائل المواصرربلت واالتصرراالت
المطررارات والمرروان وإنشرراء الطرررح والكبررار
مما يتيأل الفرصة اياا إلقامة مشروعات أخرى
 5/6دعم موارد الدولة المالٌة :
تإد صناعة السياحة إلر دعرم المروارد الماليرة لعدولرة مرن خربلل مرا تحصرع
من ارائ عع الفنرادح والمطراعم ورسروم دخرول الحردائح والمنتجعرات السرياحية
وأماكن الترفية وغيرها من المشروعات واألمراكن المرتبطرة بالسرياحة ممرا يمكرن
الدولة من القيام بوظائفها األساسية وتقديم الخدمات العامة
 6/6تنشٌط مشروعات القطاعات األخرى :
السررياحة تنشررط القطاعررات االقتصررادية األخرررى مررن خرربلل العبلقررات التشررابكية
برررين القطاعرررات حيرررث ال يتوقررره الطعررر السرررياحي فقرررط ععررر العناصرررر السرررياحية
والتجهيررزات والخرردمات السرررياحية المرتبطررة بهرررا ن بررل يتجرر أيارررا إلرر األنشرررطة
األخرى ومنتجاتها في دورة متكامعرة فترإد إلر ازدهرار قطاعرات البنراء والتشرييد
والعقررررار والقطاعررررات اإلنتاجيررررة والتجاريررررة والخدميررررة نتيجررررة لعطعرررر المنظررررور
والمستقبعي عع السياحة 0
 7/6تحسٌن و ا مٌزان المدفوعات :
تإد السياحة بمرا يجعبر السرائحون مرن تحرويبلت رأسرمالية إلر تحسرين وارع
ميررزان المرردفوعات وعع ر سرربيل المثررال بعغررت حصرريعة السررياحة والسررفر كسررععة
تصديرية يعود ناتجها إل ميزان المدفوعات  532معيار دوالر عرام 1998م مثعرث
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نسبة  % 8من إجمالي حصيعة الصادرات الدولية في ذل العام والرذ بعر 6738
معيار دوالر
 8/6السٌاحة مصدر رئٌسً للتوظٌف :
تعتمد السياحة بشكل أساسي فري تشرغيل مشرروعاتها ومرافقهرا ععر العنصرر
البشررر خاصررة فرري الرردول الناميررة حيررث تسررهم بنحررو  % 7.9مررن حجررم التوظيرره
الكعي بما يإد إل زيادة استخدام الموارد البشرية وتنمية مهاراتها والتوج إل
توفير الكوادر المتخصصرة والمإهعرة لعقيرام بالوظرائه والمهرن التري يوفرهرا القطراع
السياحي ويقدر معدل نمو إسهام قطاع السياحة في حل مشراكل البطالرة فري كثيرر
من الدول بمقدار  1.5مرة أسرع من أ قطاع هدمي أو صناعي أخر
 9/6اإلسهام فً التنمٌة اإلقلٌمٌة :
تإد السياحة إل استقرار السكان في مناطح الجذ السياحي التري يعيشرون
بهررا دون الحاجررة إل ر الهجرررة إل ر العواصررم والمرردن الكبرررى نظرررا لترروافر فرررف
العمررل ممررا يسررهم فرري التنميررة اإلقعيميررة خاصررة مررع وجررود المشررروعات المسرراندة
لعمشررررروعات السررررياحية ويررررإد إلرررر نمررررو المزيررررد مررررن المجتمعررررات الحارررررية
واالستقرار السكاني بها
 11/6استقطاب رأس المال األجنبً :
تشرررجع السرررياحة ععررر اسررررتقطا رأس المرررال األجنبررري السرررتثمار أموالرررر
وأساليب التقنية واإلدارية والتسويقية المتطورة في إنشاء وتشرغيل وإدارة المشرروعات
السررياحية والمرافررح المرتبطررة بهررا ويظهررر ذل ر سبلسررل الفنررادح والمشررروعات
السياحية العالمية التي تديرها بعض الشركات الكبرى في أجرزاء متفرقرة مرن العرالم
0

الفصل الثانً
واقا القطاع السٌاحً فً المملكة العربٌة السعودٌة
 )1اعتماد السٌاحة كقطاع أنتاجً فً المملكة :
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قرر مجعس الوزراء في جعست المنعقدة يوم االثنين  12محرم  1421هـ
الموافررح  17ابريررل 2000م اعتمرراد السررياحة قطاعررا انتاجيررا يسررهم فرري بقرراء السررائأل
السعود داخل الببلد وزيرادة فررف االسرتثمار وتنميرة اإلمكانرات البشررية الوطنيرة
وتطويرهرررا وإيجررراد فررررف عمرررل جديررردة لعمرررواطن السرررعود وان تعتبرررر األمررراكن
السياحية العامة كل من األماكن الطبيعيرة العامرة غيرر الممعوكرة معكيرة خاصرة مثرل
الشواط والغابات والجبال واألودية والمنتزهرات ونحوهرا واألمراكن التري تحرددها
الهيئة الععيا لعسياحة وتكون هذ اإلمكان مصرونة بحكرم النظرام وال يجروز تمعكهرا
من قبل الغيرر ويرتم اسرتغبللها واسرتثمارها مباشررة مرن قبرل الدولرة أو بتؤجيرهرا
لعقطاع الخاف عن طريح المنافسة العامة 0
 ) 2أنواع األنشطة السٌاحٌة المتاحة فً المملكة :
أظهرت البحوث التري أجرتهرا الهيئرة العامرة لعسرياحة وجرود أكثرر مرن عشررة
آاله موقع طبيعي وتاريخي وثقرافي تكرون ركيرزة أساسرية لصرناعة سرياحية قويرة فري
الممعكة وبالنظر إل األنواع السرابح إياراحها عرن أنرواع السرياحة ف نر يمكرن القرول
بتوافر مقومات أمكانية ممارسرة أنرواع متعرددة مرن النشراط السرياحي فري الممعكرة
من أهمها ما يعي :
 1/2السٌاحة الدٌنٌة
حيث تمتع الممعكة ميزة مطعقة في هذا النوع من السرياحة لوجرود الحررمين
الشرريفين واألمراكن المقدسرة والمسراجد التري أقيمرت فري العقرود اإلسربلمية األولر
ويعد أداء الح والعمرة من األسبا الرئيسية لقردوم الرزوار إلر الممعكرة ويقردر
أن يبع عدد الحجاس عام  1425هرـ حروالي  2.36معيرون حراس مرنهم  597ألره
حرراس مرررن داخررل الممعكرررة و 1.76معيرررون حرراس مرررن الخرررارس كمررا قررردر أعرررداد
المعتمرررين فرري نفررس العررام نحررو  6.7معيررون فرررد مررنهم  2.1معيررون فرررد مررن
الداخل وحوالي  4.6معيون فرد من الخارس
 2/2السٌاحة الموسمٌة
وتعتمد عع المناخ المتنوع لعمعكرة فهنرا أمراكن معتدلرة الحررارة شرتاء مثرل
المنطقة الشررقية ومحافظرة جردة وأمراكن أخررى معتدلرة الحررارة صريفا مثرل منطقرة
عسررير ومنطقررة الباحررة ومحافظررة الطررائه ممررا يجعررل هررذ األمرراكن منرراطح جاذبررة
لعسياحة عبر فصول السنة 0
3/2السٌاحة الثقافٌة
يتوافر بالممعكة الكثير من اآلثار التاريخية ومدلوالت الحارارات القديمرة منهرا
المساجد والقصور واألبراس والسدود وآثار المدن والقرى القديمة وقد أقيم العديد من
المراكررز الثقافيررة والتاريخيررة إلبررراز هررذ العررالم كمررا يقررام بالممعكررة مناسرربات ثقافيررة
يررؤتي لحاررورها المهتمررين مثررل المهرجرران السررنو لعتررراث والثقافررة بالجنادريررة الررذ
ينظم الحرس الوطني بشكل دور

تنمية المبيعات السياحية

د.عبلء السرابي
16

 4/2السٌاحة الع جٌة
أقررريم فررري الممعكرررة العديرررد مرررن المستشرررفيات والمراكرررز الطبيرررة المتخصصرررة
المجهزة بؤعع مستوى من التقنية ويتروافر بهرا األقسرام المتخصصرة التري يعمرل بهرا
كوادر طبية عع مستوى متميزة من التؤهيل والخبرة
 5/2السٌاحة الرٌا ٌة
تعتبر المجاالت الرياارية ومرا يررتبط بهرا مرن مسرابقات محرل اهتمرا كبيرر
من الممعكة وباإلاافة إل مجاالت األلعا الريااية ف ن الممعكة خبرة كبيرة فري
تنظيم سابقات الخيول والهجن وغيرها 0
 6/2السٌاحة التجارٌة
يعتبر هذا النروع مرن السرياحة مرن النوعيرات المتميرزة نظررا لعنمرو المتزايرد
لعقطراع الخرراف برردعم مسررتمر مررن الدولررة واتسرراع أنشررطت واسررتثمارات ومعامبلتر
التجاريرة الخارجيررة ممرا يعطرري أفاقراني إلمكانيررة تروافر هرذا النرروع مرن السررياحة فرري
الممعكة واتساع 0
 7/2سٌاحة المإتمرات
تعررد الممعكررة مجرراال مناسرربا لوجررود هررذا النرروع مررن السررياحة عطفررا عع ر النمررو
االقتصاد والحاار واالجتمراعي والثقرافي الرذ تشرهد الرببلد إارافة إلر تروافر
األماكن المناسبة لعقد هذ المإتمرات فاربل عرن وجرود عنصرر رئيسري مهرم وهرو مرا
تتميز ب الممعكة من أمن واستقرار 0
 8/2السٌاحة الترفٌهٌة
فالممعكة خصبة بشواطئها وجبالها ومنتزهاتها الطبيعية ممرا يشرجع هرذا النروع
من السياحة إاافة إل تزايد الطع الداخعي عع هذا النوع من السياحة 0
 )3المقومات السٌاحٌة األساسٌة فً المملكة
 1/3المقومات الطبٌعٌة :
 1/1/3الموقا والت ارٌس
أ  -تقرع الممعكررة فرري أقصر الجنررو الغربري مررن قررارة آسرريا ععر مسرراحة
تقدر بنحو  2.24.000كيعو متر مربرع ويمترد سرواحعها ععر مسرافة
تقدر بحوالي  1800كيعو متر في الجهرة الغربيرة ععر البحرر األحمرر
و  500كيعرو متررر فري الجهررة الشرررقية ععر الخعرري العربري ممررا يترريأل
المجررال أمررام إقامررة مشرراريع سررياحية ترتكررز عع ر القررر مررن السررواحل
والميا البحرية 0
 توجد في غر وجنو الممعكة سبلسل جبعية تمتد ارتفاعات قممها إلرأمتار من تسعة آاله قدم فوح سطأل البحر ومنها جبرال طريرح وجبرال
السر وات وهابة مجرد وغيرهرا مرن الجبرال والهارا وتكتسري هرذ

تنمية المبيعات السياحية

د.عبلء السرابي
17

الجبال بالخارة وتزدان بؤشجار العرعر والزيتون البر والنباتات
العطرية وغيرها مرن األشرجار ممرا يجععهرا أمراكن جاذبرة لسرياحة التمترع
بالموارد الطبيعية 0
جررـ -يترروافر فرري الممعكررة مجموعررة مررن الصررحار الرمعيررة ومنهررا صررحراء
الربع الخالي وتصل مساحتها إلر حروالي 400الره كيعرو مترر مربرع وتعبرر
من أاخم المساحات الرمعية عع مستوى العالم وصرحراء النفروذ وصرحراء
الدهناء وهذ المناطح تعد مقومات لنشاط السياحة الصحراوية 0
 2/1/3المناخ
أ  -رغم اتصاه مناخ الممعكة بوج عام بارتفاع درجة الحررارة إال أن
منرراطح الممعكررة تختعرره فيمررا بينهررا فرري درجررات الحرررارة حيررث تتميررز
بعررض المنرراطح باعترردال الحرررارة صرريفا ومررن هررذ المنرراطح الطررائه
وعسير والباحة كما تتميز بعض المناطح األخرى بالبرودة في فصرل
الشررتاء مثررل منرراطح تبررو والجرروه وحفررر البرراطن وتهامررة وهررذا
التنرروع المنرراخي يعررد دافعررا لنجرراح النشرراط السررياحي فرري نوعيررات السررياحة
الصيفية والسياحة الشتوية
 تتسرراقط األمطررار فرري مختعرره فصررول العررام فرررغم أنهررا تتزايررد بوجرعام في معظم المناطح في فصعي الشرتاء والربيرع إال أن هنرا بعرض
المنررراطح تسرررقط فيهرررا األمطرررار صررريفا وترررإد األمطرررار إلررر تنشررريط
الحركة السياحية من خربلل ازدهرار النباترات والزهرور باإلارافة إلر
تكوين البحيرات الطبيعية 0
 3/1/3السكان
يتميز معدل النمو السكاني في الممعكرة باالرتفراع وقرد وصرل إلر أكثرر مرن
 % 3.1سنويا وهو من أكبر المعدالت الدولية ومن عوامل هذا االرتفاع تسحن
مستوى الخدمات الصحية وانخفاض معدل الوفيات وارتفاع مستوى المعيشرة وقرد
قرردر عرردد سرركان الممعكررة  24.6معيررون نسررمة عررام  2003م وقرردر أن يصررل إل ر
 25.8معيون نسمة عام  2005م
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ما هو التسوٌق

كٌف نفهمه

التسوٌق بٌن الما ً والحا ر
**** هل التسوٌق ولبد هدا العصر أم كان موجود؟****
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 المقاٌ ة .

 التبادل .
ـ ** المفاهٌم المعاصرة للتسوٌق فً ظل عالم متغٌر** _
** عبارة عن عملٌة تخطٌط وتنقٌد لمفهوم التسعٌر والتروٌج والتوزٌا
لؤلفكار والسلا والخدمات لخلق التبادل الذي ٌشبا أهداف المنظمات واألفراد
.
** عبارة عن عملٌة اجتماعٌة وإدارٌة تهدف إلً تحقٌق حاجات ورغبات
األفراد والمإسسات من خ ل خلق تقدٌم وتبادل المنتجات ذات القٌمة بٌن
األطراف .
** عبارة عن عملٌة تبادل بٌن طرفٌن أو أكثر ٌقدم كل واحد منهم شٌئا دو
قٌمة ومنفعة لتحقٌق حاجات ورغبات للطرف اآلخر .
المفاهٌم الرئٌسٌة فً العملٌة التسوٌقٌة
 الحاجة Need :
الحاجة هً حالة الشعور بالنقص من بعض اإلشباع أو الر ا وهً تت من
حاجات مادٌة مثل ( الطعام – الشراب – المسكن ) وحاجات اجتماعٌة مثل (
االنتماء – التعاطف
 الرغبة Want :
الرغبة هً الوسٌلة التً ٌتم من خ لها إشباع الحاجة .
(للمناقشة)
NOTE
رجل التسوٌق الناجح الذي ٌركز علً استمرارٌة تقدٌم الرغبات
---------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلب Demand :
هو الرغبة فً الحصول علً منتج معٌن ولكنها معززة بالقدرة والنٌة واالستعداد
للشراء
مثال :
الكل ٌرغب بالحصول علً سٌارة مرسٌدس ولكن القلٌل من ٌمتلك القدرة المادٌة
والنٌة واالستعداد لشرائها .

(للمناقشة)
NOTE
 هل ٌمكن تغٌر التفصٌ ت االسته كٌة للمستهلك متى ما أردنا ؟ ؟
؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 التبادل Exchange :
هً عملٌة الحصول علً شًء مرغوب من شخص آخر مقابل تقدٌم منفعة أو
شًء له
متطلبات عملٌة التبادل :
 .1وجود طرفٌن على األقل.
ٌ .2متلك احد اإلطراف شًء له قٌمة بالنسبة للطرف اآلخر.
 .3وجود القدرة علً االتصال وتحوٌل الملكٌة لآلخر .
 .4وجود القدرة فً قبول أو رفض العرض المقدم
 السوق Market :
حٌث ٌمثل السوق مجموعة من المشترٌن الفعلٌن والمحتملٌن للمنتج.
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 السوق المستهدف Target Market:
عبارة عن مجموعة من المشترٌن تقوم المإسسة بتركٌز جهودها التسوٌقٌة
علً حاجاتهم ورغباتهم .

 المنتج Product :
ٌمثل السلا والخدمات التً تقدمها الشركة للسوق المستهدف والسلعة عبارة
عن الشًء الملموس أما الخدمة فعبارة عن الشًء غٌر مادي وغٌر ملموس.
 السعر Price :
وهو ما ٌدفعه المشتري للبائا مقابل المنتج أو المنفعة التً ٌحصل علٌها
 التوزٌا Place :
ٌمثل جمٌا األنشطة التً تمارسها مإسسة من اجل إٌصال منتجاتها إلى
المستهلكٌن فً الوقت المناسب والمكان المناسب .
 المزٌج التروٌجً Promotion Mix :
ٌمثل جمٌا النشاطات التً تقوم بها المإسسة من اجل االتصال بالمستهلك
المستهدف ومحاولة إقناعهم بعملٌة الشراء من خ ل استخدام وسائل متنوعة
مثل
( اإلع ن – البٌا الشخصً – تنشٌط المبٌعات – الع قات العامة – النشر
التجاري) .
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 مراحل التطور التً مر بها المفهوم التسوٌقً الحدٌث-:
ـ مرحلة التوجٌه باإلنتا .
ـ مرحلة التوجٌه بالبٌا.
ـ مرحلة التوجٌه بالتسوٌق.
ـ مرحلة التوجٌه بالمسإولٌة االجتماعٌة.

أبرز م مح وخصائص كل مرحلة-:
Production Orientation
 .1مرحلة التوجٌه باإلنتا
تحت شعار ما ٌمكن إنتاجه
ـ البداٌة ـ حجم اإلنتا فً إطار حاجات المجتما.
ـ ظهور مشكلة تمثلت فً التراكم الكبٌر نتٌجة اإلنتا الفائض.
زيادت الهصاريف اإلىحاجيث

ارحفاع حكمفث الحخزيو

الهخاطرت والحلادن

 .2مرحلة التوجٌه بالبٌا

Sales Orientation

تحت شعار فلنتخلص مما لدٌنا من مخزون
ـ الحد من التكالٌف الناتجة عن اإلنتا الفائض.
ـ إن العم ء لدٌهم اتجاه طبٌعً إلى مقارنة شراء أي شًء ال
رورة ملحة بالنسبة لهم.
ٌمثل
ـ ٌجب االهتمام بتنظٌم الجهود البٌعٌة لدى العم ء إقناعهم بالشراء ثم
المحافظة علٌهم.
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Marketing Orientation
 .3مرحلة التوجٌه بالتسوٌق
تحت شعار تفعٌل عناصر المزٌج التسوٌقً
* التركٌز على المستهلك ألنه نقطة األساس لتوجٌه كافة الجهود
التسوٌقٌة.
* االهتمام بالمنتج "سلعة أو خدمة" بما ٌلبً أقصى إشباع ممكن.
* تحدٌد وإٌجاد سعر ٌتناسب ما القدرة الشرائٌة للجمهور المستهدف.
*اختبار وسٌلة تروٌجٌة تحقق التؤثٌر األف ل.
 .4ـ مرحلة التوجٌه بالمسإولٌة االجتماعٌة The Social Concept
تحت شعار اإلنسان أغلى ما نملك.

ححليق أهداف الهىشأت هو خالل ححليق رغةاج العهالء

العهيل أوالً

حكاهل األىشطث ثاىياً

األرةاح ثالثاً

جوجيه كل األنشطت الجسويقيت

جوجيه كل األنشطت الجسويقيت

أرباح المنشأة نجيجت طبيعةت

لموصول إلى أقصى إشباع

لمعمل بشكل منسق ومجكامل

جحقيق حاجةاث ورببةاث

العمالء بما يحقةق لممنشةأة
البقاء واالسجمرار والجطوير

وظائف التسوٌق
ـ وظٌفة تبادلٌة.
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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ـ وظٌفة تكاملٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ وظٌفة خلق المنافا.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ وظٌفة خلق الرفاهٌة لدى المستهلك.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منافا التسوٌق
ـ المنفعة الشكلٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ المنفعة المكانٌة.
---------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ المنفعة الزمانٌة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ المنفعة الحٌازٌة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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المسيـج التسويقـي

Marketing Mix
المنتج

التسعير

Product

Price

ـ الجودت

ـ الهواصفاج

ـ السياساج السعريث.

ـ الحوزيع

ـ العواهل الهؤثرت ةها.

ـ العالهث

ـ الحسعير الحرويجي.

ـ العةوت

ـ دورت الحيات
ـ الضهاو
ـ الخدهث

السوق الهرحلب

التوزيع Place

الترويج Promotion

ـ الوسطاء

ـ الةيع الشخصي

ـ الحخزيو

ـ العالكاج العاهث

ـ الهىاولث

ـ حرويج الهةيعاج

ـ الهواكع
ـ الىلل

ـ اإلعالو

ـ الىشر الحجاري
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 الفرق بٌن المفهوم البٌعً والمفهوم التسوٌقً
المفهوم البٌعً

المفهوم التسوٌقً

نقطة البداٌة

المصنا

السوق

التركٌز

المنتجات الحالٌة

حاجات رغبات العم ء

األدوات

البٌا

التسوٌق المتكامل

األرباح

بٌا أكبر كمٌة ممكنة

تحقٌق ر ا العم ء

NOTE
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(للمناقشة)

أٌهما اشمل البٌا أم التسوٌق ؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

