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 تمهٌد

لقد اعُتبرت وظٌفة التسوٌق من أهم الوظائؾ اإلدارٌة ألٌة مإسسة، وأحد 

أهمٌة هذه الوظٌفة فً كون انه كلما كان أساسٌات نشاطها واستمرارها، وتظهر 

هناك جهد تسوٌقً فعال إال وتمكنت المنظمة من تحدٌد حاجات ورؼبات المستهلكٌن  

األمر الذي ٌإدي إلى زٌادة فً حجم المبٌعات وبالتالً تحقٌق األرباح وهو الهدؾ 

 الذي ترمً إلٌه كل مإسسة.

الوظٌفة جوهر النشاط  وٌظهر انه خالل السنوات األخٌرة فقد أصبحت هذه

االقتصادي وبلؽت درجة كبٌرة من األهمٌة ولم تكن المنظمات فً بعد من ذلك بل 

كان من جوهرها ما انطلقت فً عمله وذلك بتطبٌق المبادئ واألسس التسوٌقٌة 

والتً ترجع الؽاٌة منها إلى عدة أسباب أهمها: زٌادة للعرض وانخفاض الطلب، 

لكمٌة من السلع والخدمات أصبحت متوفرة بكثرة فً فهذه الوضعٌة تتضمن أن ا

السوق، بٌنما الطلب واإلقدام علٌها قلٌل كما ٌمكن إدراج سبب آخر، كالتطور 

 والتنوع فً اإلنتاج وذلك نتٌجة للتطور التكنولوجً الحاصل.

ولقد توسع تطور تطبٌق التسوٌق إلى العدٌد من المنظمات على اختالؾ 

مجاالت اإلنتاجٌة إلى أن وصل إلى قطاع الخدمات، وذلك أنواعها وفً مختلؾ ال

راجع إلى أن التسوٌق كان ٌهتم فً البداٌة بالسلع والمنتوجات المتطورة والملموسة 

مثل السلع الؽذائٌة أو سلع التجهٌز، إال انه منذ العشر سنوات األخٌرة أصبح 

 سوٌق السلع.االهتمام اكبر بتسوٌق الخدمات لما ٌجلب من فوائد على عكس ت

 

 

 

 

- 1.I  تعرٌف التسوٌق 



بؤنه :   (AMA)من أهم التعارٌؾ المتداولة هو تعرٌؾ الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق 

" نشاط ٌوجه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل"
1

 .

والمالحظ على هذا التعرٌؾ انه ٌحصر نشاط التسوٌق فقط فً عملٌة البٌع 

والتوزٌع، كما إن هذا المفهوم ٌعنً بان األنشطة التسوٌقٌة تبدأ بعد عملٌة اإلنتاج 

 حٌث ٌركز على السلع والخدمات التً تم إنتاجها بالفعل.

التسوٌق بؤنه:" تنفٌذ أنشطة المشروع التً توحه تدفق السلع  Mc Carthyعرؾ 

والخدمات من المنتج إلى المستهلك النهائً أو المشتري الصناعً بقصد إشباع 

حاجات المستهلكٌن وبهدؾ تحقٌق أهداؾ المشروع" فهذا التعرٌؾ ٌعنً أن 

 التسوٌق ٌبدأ بالمستهلك ولٌس بالعملٌة اإلنتاجٌة.

فٌعرؾ التسوٌق بؤنه:" نظام متكامل تتفاعل فٌه مجموعة من  Statonأما 

األنشطة التً تعمل بهدؾ تخطٌط، تسعٌر وتروٌج السلع والخدمات للمستهلكٌن 

الحالٌٌن والمرتقبٌن". وٌتمٌز هذا التعرٌؾ بؤنه ٌوضح العناصر المكونة للمزٌج 

ٌة والتً تتمثل التسوٌقً من جهة ومن جهة أخرى ٌوضح الهدؾ من العملٌة التسوٌق

 فً إشباع حاجات ورؼبات المستهلكٌن.

التسوٌق كمفهوم من أصل أمرٌكً، وهو فً نفس الوقت طرٌقة مٌدانٌة، تقنٌة 

 بل كذلك سلوك. وٌعتبر اآلن كؤداة حقٌقٌة لتسٌٌر المنظمة.

 

كما ٌشتمل المفهوم التسوٌقً على تسوٌق المنظمات نفسها بهدؾ تحسٌن 

فة من أفراد المجتمع نحو المنظمة وعلى تسوٌق األماكن اتجاهات مجموعات مختل

واألفكار والبرامج وخصوصا ذات األهمٌة االجتماعٌة وكذلك تسوٌق األفراد 

 كالمترشحٌن واألطباء والمحامٌن .

وهناك تعرٌؾ آخر  ٌجمع بٌن مصلحة المستهلك ومصلحة المنظمة وحسب هذا 

ة األعمال التً توجه تدفق السلع التعرٌؾ فإن " التسوٌق عبارة عن أداء أنشط

                                                           
 



والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل من أجل إشباع رؼبات المستهلكٌن 

 وتحقٌق أهداؾ المنظمة"

ومما ٌعرؾ به التسوٌق أنه ٌعمل على بلوغ الهدؾ الرئٌسً للمإسسة وهو 

ب فٌه تحقٌق أقصى مردودٌة الستثماراتها، وأفضل وسٌلة لتحقٌق الربح المرؼو

 على المدى الطوٌل هً تكٌٌؾ المنتجات وفق حاجات المستهلك.

والتسوٌق هو نشاط ٌهتم بتحرٌك واستعمال ومراقبة الجهود الشاملة من اجل 

مساعدة المستهلك على سد حاجاته و إشباعها مع تحقٌق األهداؾ التً سطرتها 

 المنظمة.

 

مفهوم التسوٌق،  مما سبق نرى انه ال ٌوجد تعرٌؾ موحد متفق علٌه حول

وما ٌالحظ من تلك التعارٌؾ السابقة مدى اختالؾ وجهات النظر حول محتوى 

التسوٌق وأبعاده المختلفة لذلك وجب علٌنا مراعاة خصوصٌات كل تعرٌؾ ووجهات 

النظر المراد إبرازها من تلك التعرٌؾ ولعل أهم واشمل تعرٌؾ للتسوٌق هو ذلك 

باعتبارهما من رواد أساتذة  P. Kotlerو  B. Duboisالذي جاء به كل من 

التسوٌق واللذان عرفا التسوٌق كما ٌلً:"هو المٌكانٌكٌه االقتصادٌه واالجتماعٌه 

الذي تمكن األفراد أو الجماعات من تلبٌة وإشباع حاجاتهم ورؼباتهم ذلك عن طرٌق 

 خلق أو تبادل المنتجات أو األشٌاء ذات القٌمة"

هذا التعرٌؾ ٌمٌل إلى ظاهرة التبادل، وعلٌه ٌمكن تلخٌص أهم النقاط التً 

 التالٌة:ٌتضمنها مفهوم التسوٌق فً النقاط 

 

تحلٌل حاجٌات المستهلك وتضم: تحلٌل السوق، المحٌط وإمكانٌات المنظمة على  .1

 مستوى التخطٌط والرقابة.



ٌق والربط بٌن الثالثٌة االستماع للمستهلك، البحث لتعظٌم الربح ومحاولة التنس .2

)المنظمة، المر دودٌة، التطور(هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بٌن القاعدتٌن 

 اإلنتاج قصد البٌع والبٌع لمواصلة اإلنتاج

 وسائل البٌع، التوزٌع، التسعٌر والتروٌج. .3

وبالنظر إلى تعرٌؾ "كوتلر"، فإن الحاجات والرؼبات البشرٌة تمثل نقطة البداٌة 

التسوٌق، وعلى الرؼم من أن هذه الحاجات مشتركة بٌن البشر جمٌعا فإن فً 

مضمونها ومستواها ٌختلؾ من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر .إن وجود 

الحاجات والرؼبات البشرٌة ٌنتج عنها مفهوم المنتجات، إذ أن المنتج هو شًء 

وهذا الشعور ٌولد  مشبع لحاجة أو رؼبة، والحاجة عبارة عن حالة شعور بالحرمان

حالة عدم االرتٌاح و رؼبة فً الخروج من هذه الحالة. وهذه الرؼبة توجه 

الشخص نحو األشٌاء التً تشبع حاجاته إن مفهوم المنتجات ال ٌقتصر على األشٌاء 

 المادٌة بل ٌشمل الخدمات.

على الرؼم من أهمٌة وجود الحاجات و كذلك وجود المنتجات التً تشبع هذه 

ات فإنهما ؼٌر كافٌٌن للتعبٌر عن مضمون التسوٌق إذ ٌوجد التسوٌق عندما ٌقر الحاج

اإلنسان إشباع هذه الحاجات عن طرٌق التبادل ولكً ٌتم التبادل البد من توافر 

 الشروط اآلتٌة :

 

 وجود طرفٌن1

 امتالك كل طرؾ لشًء له قٌمة لدى الطرؾ اآلخر2

 باآلخر. قدرة كل من الطرفٌن على اإلتصال3

 حرٌة كل من الطرفٌن فً قبول ورفض عرض الطرؾ اآلخر .4

 

 

 

 



 

 التطور الفكري لفهوم التسوٌق

  مرحلة التوجٌه بالمنتج

فً هذه المرحلة سٌطرت العقلٌة الهندسٌة على الفكر اإلداري حٌث تركزت 
سٌاسات اإلدارة بصفة أساسٌة على تبٌان النظام اإلنتاجً بالصورة التً تجعل 
المنظمة تنتج أكبر قدر ممكن ، وقد أظفرت تلك الفترة عن صٌاؼة مفهومٌن 
 : أساسٌٌن فً التسوٌق هما

  أ_ المفهوم اإلنتاجً

وٌقوم ذلك المفهوم على أساس إنتاج أكبر كمٌة ممكنة من السلع المطلوبة من قبل 
أن المستهلكٌن حٌث أن المستهلك ٌكون على استعداد لقبول كل ما ٌمكن إنتاجه و

انحٌازه للسلع المختلفة ٌكون على أسس السعر ، فالسعر المنخفض ٌمثل عنصر 
 : جذب رئٌسً للمستهلك وتبنً فلسفة هذا المنهج على االفتراضات اآلتٌة

  أن المستهلكٌن مهتمون أساساً بالحصول على السلع ذات األسعار
 . المنخفضة

 افسة فً السوقأن المستهلكٌن على علم ودراٌة بؤسعار الماركات المن  
. 

 أن التركٌز األكبر للمستهلك ٌكون على سعر السلعة . 
  أن المنظمات ٌجب أن تنافس فٌما بٌنها فً تخفٌض تكالٌؾ اإلنتاج

 . كؤساس لجذب العلماء واالحتفاظ بهم

كما أنه بالنسبة لوظٌفة قسم المبٌعات والذي كان دائماً تابعاً إلدارة اإلنتاج فكانت 
ت المنظمة أٌاً كان نوعها وكما كانت القضٌة السائدة حول التسوٌق مهمته بٌع منتجا

هً أنه ال حاجة لدفع المستهلكٌن لشراء سلعة تم إنتاجها بشكل مخطط وبؤسعار 
 . معقولة ما دام الطلب ٌفوق العرض ومع نهاٌة هذا المفهوم نشؤ المفهوم السلعً

 : ب_ المفهوم السلعً

ة أصناؾ من نفس السلعة ولكن بمستوٌات جودة قد اهتم هذا المفهوم بتوفٌر عد
مختلفة وقد افترض هذا أن المستهلك ٌبذل قصارى جهده للحصول على المنتج الذي 

 . ٌوفر له أعلى جودة ممكنة

لذلك فإن على المنظمات أن تبذل قصارى جهدها لتحسٌن جودة منتجاتها وٌبنى هذا 
 : المفهوم على االفتراضات التالٌة



 ٌشتري السلعة ذات مستوى الجودة المرتفع إن المستهلك  . 
  إن المستهلك ٌشتري السلع ، والخدمات كحل حتى ٌشبع حاجاته

 . ورؼباته
  إن المستهلك على علم تام بجودة وخصائص المنتجات األخرى

 . المتنافسة فً السوق
  إن المستهلك ٌبنً قراراته الشرائٌة على السعر للحصول على أعلى

فً مقابل السعر المدفوعمستوى من الجودة   . 
  إن على المنظمة أن تعمل بالدرجة األولى على تحسٌن نوعٌة

 .المنتجات وجودتها حتى تحتفظ بعمالئها وتجلب عمالء جدد

  مرحلة التوجه بالبٌع

بدأ هذا العهد مع نهاٌة الحرب العالمٌة األولى حٌث نمت المنافسة وزاد العرض 
ه أن المستهلكٌن ال ٌقبلون على الشراء إال إذا على الطلب وساد اعتقاد قوي مإدا

كان هناك بٌعً ملموس ٌهدؾ إلى إثارة اهتمامهم بالسلع والخدمات التً تقدمها 
المنظمة وفً هذه المرحلة ظهر اإلعالن كوسٌلة لزٌادة الطلب على السلع المختلفة 

شراء كما ظهر البٌع الشخصً واستخدمت وسائل عدٌدة لتوجٌه المستهلكٌن نحو 
 : المنتجات هذا وقد قامت الفلسفة اإلدارٌة هنا على المبادئ التالٌة

 أن لدى المستهلك اتجاهاً لمقاومة شراء معظم األشٌاء ؼٌر الضرورٌة 
. 
  ٌمكن حث المستهلك على الشراء أكثر من إؼرائه باستخدام كافة

 . األسالٌب البٌعة واإلعالنٌة
  إلى توفٌر إدارة للمبٌعات على المنظمة أن تسعى بالدرجة األولى
 على درجة عالٌة من الكفاءة كؤساس لجذب المستهلكٌن واالحتفاظ بهم

. 

وضمن هذا التوجه أصبح لرجال البٌع أهمٌة كبٌرة نظراً لما تم تكلٌفهم به من 
مسئولٌات تم تفوٌضها إلٌهم من اإلدارة المركزٌة كما تم التركٌز على عنصري 

ٌلً نستعرض بعض التكلٌفات التً وكلت إلى رجل البٌع  التوزٌع والتروٌج ، وفٌما
 : فً هذه المرحلة

  تحدٌد الحصص العادٌة للموزعٌن بحٌث تعتمد على األنماط
االستهالكٌة السائدة فً المناطق التً ٌعملون فٌها ولٌس على مجرد 

 . تعداد السكان
  تبسٌط إجراءات التوزٌع حتى ال ازداد حدة مشكلة زٌادة المعروض

ن المنتج من وجهة نظر المستهلك األخٌرم  . 
  عدم تباع أسلوب التحمٌل فً التوزٌع ) فرض كمٌة من السلع ؼٌر

 .(الرائجة على السلع المطلوبة وذات العرض المحدود



  االهتمام بوظٌفتً ) النقل والتخزٌن ( ، وتحقٌق التكامل بٌنهما ، وبٌن
 . التوزٌع

 االهتمام باإلعالن الذي ٌهدؾ إلى توجٌه المستهلك إلى السلع البدٌلة و
 . ترشٌد االستهالك

  رفع األسعار فً الحاالت التً ٌكون فٌها الطلب على المنتوج ذو
 . العرض المحدود مرناً 

المفهوم الحدٌث للتسوٌق” مرحلة التوجٌه بالتسوٌق    

من مفهوم بٌع ما ٌمكن إنتاجه إلى مفهوم ” تعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة تحول 
أي نقطة البداٌة أصبحت هً دراسة المستهلك للتعرؾ على ” .. إنتاج ما ٌمكن بٌعه 

حاجاته ورؼباته المستقبلٌة والعمل على تلبٌتها وٌقوم هذا المفهوم على األسس 
 : التالٌة

  أنه ٌمكن تقسٌم المستهلكٌن إلى قطاعات مختلفة فً السوق بناًء على
 . اختالؾ احتٌاجاتهم ورؼباتهم

 ستهلكٌن فً أي قطاع من قطاعات السوق سوؾ ٌفضلون ما أن الم
تعرضه المنظمة إذا كان هذا العرض مرتبطاً بإشباع حاجتهم 

 . ورؼباتهم بالدرجة التً ٌنشدونها
  إن المهمة األساسٌة للمنظمة هً اختٌار األسواق المستهدفة ووضع

بهمالبرامج والجهود التسوٌقٌة الفعالة لجذب المستهلكٌن واالحتفاظ   . 

 وفً بداٌة انتشار هذا المفهوم تم البدء فً إنشاء إدارات تسوٌقٌة متخصصة بل و
أصبح التسوٌق الوظٌفة األساسٌة إلدارة المشارٌع وتؽٌرت فلسفة اإلدارة من السعً 

نحو الربحٌة السرٌعة إلى الربحٌة طوٌلة األمد حٌث أن االستمرار فً بحوث 
ع والتروٌج وتقدٌم الخدمات األخرى للعلماء التسوٌق وتصمٌم المنتجات والتصنٌ

 . ٌصبح بال معنى إذا تم النظر إلى المدى القصٌر فً تحقٌق اإلٌرادات واألرباح

  أ_ توجٌه الجهود المختلفة ناحٌة العمٌل

وهنا ٌمكن القول بؤن جوهر وقلب المفهوم التسوٌقً هو مقابلة ما ٌحتاجه وٌرؼبه 
ما ٌتوقعه المستهلكٌن وتنفٌذ تلك التوقعات وذلك من المستهلكٌن وهذا ٌتطلب دراسة 

خالل التنسٌق والتوفٌق بٌن جمٌع فعالٌات وأنشطة التسوٌق ذات األثر فً تحقٌق 
 . األرباح

  ب_ توجٌه الجهود المختلفة ناحٌة الربح

وٌمثل ذلك المكون الثانً للمفهوم التسوٌقً حٌث أن إشباع حاجات رؼبات 
تج عنه فً النهاٌة تحقٌق الربحٌة المعقولة التً تنشدها المستهلكٌن ٌجب أن ٌن



المنظمة ؼٌر أننا هنا ٌجب أن ننظر إلى الربحٌة فً األمد الطوٌل فعملٌة إشباع 
حاجات ورؼبات المستهلكٌن لن تإتً ثمارها فً األجل القصٌر بل أن مثل هذا 

 . االعتقاد _ الربحٌة فً األجل القصٌر _ ٌصبح بال أي معنى

لجهود المتكاملةج_ ا  

إن مقابلة حاجات ورؼبات المستهلكٌن وفً نفس الوقت تحقٌق معدل الربح الذي  
تنشده المنظمة ٌستلزم التنسٌق بٌن كافة إدارات المشروع من التسوٌق والتموٌل 

إلى جانب ذلك فالبد أن تحقق …. واإلنتاج واألفراد واألعمال الهندسٌة واألبحاث 
أنشطة التسوٌق المختلفة ذلك ألن إقبال المستهلك على المنتج التكامل والتنسٌق بٌن 

ٌعتمد على نوعٌة وجودة مواصفاته ، وسعر المنافذ التوزٌعٌة .. وأي خلل فً هذه 
 . األنشطة سوؾ ٌنعكس على قٌمة المبٌعات وعلى عزوؾ المستهلك عن المنتج

 

 

 

 

 السٌاحً التسوٌق تعرٌف

 داخل السٌاحٌة المنشآت به تقوم وفنً إداري نشاط بؤنه":السٌاحً التسوٌق ٌعرؾ

 والتؤثٌر علٌها والتعرؾ المرتقبة السٌاحٌة األسواق تحدٌد سبٌل فً الدولة وخارجها

 المنتج بٌن التوافق وتحقٌق منها القادمة السٌاحٌة الحركة وزٌادة بهدؾ تنمٌة فٌها،

 ودوافع السائحٌن السٌاحً

 أن ٌجب التً العناصر إن :السٌاحً التسوٌق ٌتضمنها التً :العناصر1-1

 هً : السٌاحً التسوٌق ٌتضمنها

 المكاتب طرٌق عن بهم االتصال المتوقع تحدٌد المجموعات السٌاحٌة 

 المناطق فً السٌاحٌة المتواجدة

 المطلوب المنطقة عن المجموعات هذه لدى وواضح مفصل تصور خلق 

 .تسوٌقها

 مع والتنسٌق عالمً أو إقلٌمً أو محلً بشكل والسفر السٌاحة مكاتب تحدٌد 

 تلك



 .السٌاحٌة المجموعات تلك استقبال بهدؾ المكاتب 

 من وذلك المجموعات تلك استقطاب على القادرة السٌاحٌة المنشآت تحدٌد 

 خالل

 .السٌاحٌة المكاتب مع والتنسٌق التعاون 

 ورؼباتها المجموعات هذه حاجات إشباع إلى المإدٌة األنشطة كافة عمل 

 مثل

 فً والتسهٌل المواصالت وسائل فً التنوٌع خالل من وذلك االنتقال سهولة 

 منح

 .الخ....اإلقامة أماكن وتوفٌر السفر تؤشٌرة 

 .واالتصاالت المواصالت شبكات من المناسبة البنٌة توفٌر 

 السٌاحً التسوٌق أهداف

 أن ٌوضح وهذا البشرٌة، الحاجات تلبٌة هو التسوٌق لعملٌة النهائً الهدؾ أن

 السٌاح إرضاء فً نجحنا وإذا .السٌاح إرضاء هو السٌاحً للتسوٌق األساسً الهدؾ

 .طبٌعٌا أمرا ٌصبح توسع وامتداد السوق فإن

:التالٌة النقاط فً السٌاحً التسوٌق أهداؾ حصر وٌمكن
2

 

 ضوء هذا وفً للسائح، إرضاء عملٌة هو التسوٌق نعتبر إننا :السٌاح إرضاء 

الخدمات  تقدٌم فً التسوٌق مبادئ تطبٌق من األساسً الهدؾ فإن الوضع

 أن ٌمكن سٌاحٌة مإسسات نجد ال ومإخرا المستهلكٌن، إرضاء هو السٌاحٌة

 عملٌة خالل من و المستهلكٌن، إرضاء دون وجودها حماٌة تفكر فً

 منافسة بؤسعار المناسبة الخدمات على ٌحصلون فإن السٌاح المنظم التسوٌق

 وتوقعات جٌد بشكل متالئمة والخدمات وبطرٌقة مرضٌة مناسبة أوقات فً

 .السٌاح وأذواق

                                                           
2
 79 ص ، 2001 األردن، ،1 طبعة والنشر، للطباعة وائل دار ،الحديث السياحي التسويق :السرابي عالء مقابلة، خالد . 



إن  للموارد، األمثل االستؽالل ٌستلزم وهذا :ممكنا التشؽٌلً االقتصاد جعل 

 الموارد إدارة للمإسسة الممكن من ٌجعل المستهلكٌن لتوقعات التقدٌر

 ؼٌر االستؽالل من ٌقلل وهذا الطلب، مع ٌتناسب بما والعرضالسٌاحً

 بؤن اهتماما تظهر المنظمة فإن ذلك إلى إضافة للموارد المتاحة، األمثل

 .السوق فً القٌادي المركز على المنافسة وتسٌطر على تتفوق

فإن  لذا والتلؾ، المخلفات على السٌطرة ٌتطلب األمر هذا أن الطبٌعً ومن 

 من ٌجعل السٌاح وتوقعات لحاجات السلٌم التقدٌر أساس على المبنً التسوٌق

 .ذلك مع ٌتناسب بما السٌاحٌة المنظمات ونشاطات أعمال السهل تنظٌم

تحقٌق  فً المنظمة مساعدة السٌاحً، التسوٌق أهداؾ من إن :األرباح تحقٌق 

فً  االقتصاد ٌعتبر حٌن فً األمد، طوٌل هدؾ هذا فإن شك وبدون األرباح،

 المنظمة عن جٌدة صورة وإعطاء السوق حجم فً والتوسع التشؽٌل

 المنظمات فإن هنا ومن األرباح لتحقٌق ضرورٌة كلها أمور السٌاحٌة،

 فً السٌاح ٌستمر حتى ومنظمة مخططة طرٌقة تعمل وفق أن ٌجب السٌاحٌة

 تحقٌق فً ٌساعد شك بال االستمرار وهذا ؼٌر انقطاع، من خدماتها استخدام

 .األرباح

فً  المنظمة مساعدة هو السٌاحً التسوٌق هدؾ إن :واضحة صورة إبراز 

 السٌاحً التسوٌق مبادئ وإن السٌاحٌة، المنطقة عن واضحة صورة إبراز

 فً السٌاح لدى االنطباعات من التخلص أو خلق فً مإثرة الحقٌقً تعتبر

 .األسواق المستهدفة

 فً ناجحة فٌها التسوٌقٌة استراتجٌاتها تكون التً الحاالت من عددا نجد إننا 

 االتصال وسائل أن هً حقٌقة إلى ٌوصل ذلك وإن االنطباع، إزالة مشكلة

 حدة تخفٌض أو من والتخلص االٌجابٌة الجوانب تعزٌز تبسط عملٌة الفعالة

 .السٌاحٌة حول المنطقة السلبٌة الجوانب

 والٌوم السٌاحً، للتسوٌق مهم هدؾ هذا إن بالطبع :المنافسة على التفوق 

 تسهل التسوٌقٌة الممارسات إن سبق، مما وتؤثٌرا حدة أكثر ٌعتبر التنافس



 بمساعدة المنظمات أهداؾ إنجاز ٌتم حٌث استراتٌجٌة مناسبة، إتباع

 فً السٌاحٌة المنظمة تنجح ما ؼالبا فإنه خالل ذلك ومن التسوٌقٌة، القرارات

دخول  المنافسٌن على الصعب من مما ٌجعل الرائد المركز فً منتجاتها جعل

 .هذه األسواق
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 المقدمة

بحقوقه وال ٌطؽً او ٌسٌطر البد لكل مجتمع ٌضم افرادا من قوانٌن تنظم حٌاتهم  وٌتمتع كل منهم 

او ان ٌسٌطر او ٌؽلب مصلحته الخاصة على  ةعلٌه بعضهم على بعض لؽٌاب القوانٌن الملزم

العامة  ولو بمنطق القوة و االزدراء اصبح من الضروري ان تكون هناك انظمة وقوانٌن تنظم امور 

فت التشرٌعات منذ القدم بتنظٌم كل الحوت الكبٌر السمك الصؽٌر اذ عرؤالفرد فال تكون القاعدة ا ن ٌ

والنشاطات التجارٌة  واالقتصادٌة وحل  حٌاة الناس بمجاالت معٌنة وتنظم معامالتهم الٌومٌة

حٌاة الناس على اتم وجه فً تللك الحقبة  النزاعات داخل الدولة مثل تشرٌعات حمورابً التً نظمت

الدقٌقة وكافة مفاصلها  ومن ثم فان وتطورت الحقا الى ان اصبحت تدخل فً تفاصٌل الحٌاة 

التشرٌعات مهمة فً مجال السٌاحة حٌث تعرؾ السائح و العاملٌن والممتهنٌن لمهنة السٌاحة بما لهم 

وعلٌهم من التزامات  لكل االطراؾ المعنٌة للتشرٌع  من خالل االنظمة والتعلٌمات التً نصت على 

 . ٌعاتتنظٌم االمور داخل البلد ومتابعة تطور التشر

                      اوال: التشرٌع السٌاحً :

مجموعة من القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات التً شرعت بقصد انشاء وتنظٌم الجهاز السٌاحً 

او التصدٌق للمعاهدات  ةوالفعالٌات التً تخدم السٌاح ةالتنفٌذي او بقصد انشاء وتنظٌم االنشط

عرفت منظمة السٌاحة العالمٌة ) و (.2002،16 ،دانًالمشه) ةالدولٌ ةواالتفاقات السٌاحٌ

www.un wto.org  )  صٌاؼة اإلطار القانونً والتنظٌمً من أجل تطوٌر وإدارة السٌاحة، بانه

وحماٌة وصون الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة المستدامة؛ و، وتسهٌل مشاركة القطاع الخاص 

وهو ٌعكس أدوار ومسإولٌات جمٌع أصحاب  والمجتمعات المحلٌة فً أنشطة التنمٌة السٌاحٌة.

المصلحة؛ بما ٌضمن حقوق السٌاح الدولٌٌن و المحلٌٌن ؛ وبما ٌضمن حقوق والتزامات الشركات 

 الصادرة و المعنٌٌن اآلخرٌن فً مجال السٌاحة.-المشاركة، ومنظمً الرحالت الواردة

حٌة ولٌس مفهوما محددا من اما الدكتور الحوري اعطى توضٌحا لما ٌتضمنه التشرٌعات السٌا

خالله ٌإكد على انها التشرٌعات المصممة اصال لتنظٌم وادارة تطور صناعة الضٌافة عموما او 

 المنشآتلقطاعات رئٌسٌة وللمهن السائدة فً كل قطاع او التعامل مع الفاعلٌن الرئٌسٌٌن فً 

اذن تحدٌد مفهوم   .(2012، 101,105) الحوري ،  المتخصصة ومواقع العمل فً كل قطاع

التشرٌعات السٌاحٌة ٌتطلب التوضٌح على انها تشرٌعات متخصصة من ناحٌة وتتعامل مع اطراؾ 



الصناعة لكونها جزءا من مفاصل ومإسسات الدولة والمجتمع ككل والتً توثر فٌها من ناحٌة ثانٌة 

 . تشرٌعات ذات اهتمامات واهداؾ وؼاٌات اخرى

جمٌع المصادر الرسمٌة ، وهو من مجموعة القواعد القانونٌة التً التشرٌع هو المصدر االول من 

تصدر مكتوبة عن السلطة التً تملك حق اصدارها من قبل السلطة التشرٌعٌة وتطلق تسمٌة القانون 

على التشرٌع مثل القانون المدنً او قانون السٌاحة وهً تصدر بشكل مكتوب وعن سلطة تملك حق 

ا والتشرٌع بحسب تسلسله وتدرجه من حٌث القوة اربعة مستوٌات هً اصدارها وبذلك تسمى تشرٌع

:- 

دولة وهو مجموعة القواعد التً تحدد شكل الدولة ونظام  ألي: وهو التشرٌع االساسً  لدستورا -1

الحكم فٌها وتبٌن كٌفٌة توزٌع السلطات فً الدولة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة  والعالقة بٌن هذه 

ٌبٌن اٌضا الدستور كذلك حقوق الدولة على المواطنٌن وواجباتها تجاههم وحقوقهم السلطات و

 وواجباتهم تجاهها

القانون وهو مجموعة القواعد التً تنظم سلوكا اجتماعٌا معنٌا. وٌصدر القانون عن الجهة  -2

عن  التشرٌعٌة التً تملك سلطة اصداره وهً السلطة التشرٌعٌة متمثلة بمجلس النواب اي ٌصدر

 الشعب 

 النظام وهو مجموعة قواعد تصدر لتوضٌح وتنظٌم وتفاصٌل تطبٌق قواعد القانون وهو ؼالبا ما -3

ٌصدر عن السلطة التنفٌذٌة كمجلس الوزراء او الوزارة المعنٌة لكنه ٌمكن ان ٌصدر عن السلطة 

النظام  الذي ٌصدر بهدؾ تنظٌم تفاصٌل تطبٌق القانون ةالتشرٌعٌة لمنحه القوة االلزامٌة المطلوب

مثال  ةبموجبه والذي البد ان ٌكون قد سبق النظام فً تارٌخ صدوره فبعد صدور قانون السٌاح

ٌصدر من المستوى الثانً من التشرٌعات صدر بعدها نظام ادالء السٌاح لٌنظم تطبٌق قانون 

 الفندقٌة والسٌاحٌة  المنشآتفً قطاع االستقبال السٌاحً وٌصدر نظام  ةالسٌاح

التعلٌمات وهً مجموعة قواعد قانونٌة تصدر عن الوزارة المعنٌة لتبٌان كٌفٌة تطبٌق قانون  -4

السٌاحٌة  المنشآتثم نظام  ةمعٌن ونظام محدد تخصان تلك الوزارة فبعد صدور قانون السٌاح

السٌاحٌة واخرى لتصنٌؾ واخرى للتفتٌش اي ان التعلٌمات  المنشآتتصدر بعدها تعلٌمات اجازة 

تصدر لوضع مٌكانٌكٌة محددة ودقٌقة عن كٌفٌة تنفٌذ االنظمة ووضعها بشكل مفصل وسهل التطبٌق 

 . والتنفٌذ والمراقبة والمتابعة ولتحقٌق التؽذٌة العكسٌة

 اهمٌٌة القوانٌٌن والتشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة والفندقٌٌة ثانٌا : 

التشرٌٌعات والقوانٌٌن الخاصة بالقطاع هنالك العدٌٌد من االسباب التً ادت الى سن العدٌٌد من 

 السٌاٌحً والفندقً ومنها على سبٌٌل المثال:

ان القانون ٌٌعد من اهم وسائل الضبط االجتماعً ألنه نظام شامل ٌٌتكون من مجموعة من   -1

 القواعد المتكاملة ذات طبٌٌعة متناسقة تكفل حسن اداء وظائفٌها وضمان تطبٌقٌها.

لقانون فً وجود االعتقاد الجماعً بوجوب االجبار عل تطبٌقٌه من خالل الجزاء تكمن فعالٌٌة ا -2

 المادي الذي توقعه السلطة العامة .



القانون ٌنظم العالقات والمشاكل الناجمة عن تنافس وصراع االفراد وٌٌضع الحلول المناسبة لها  -3

 وٌٌعاقب من ٌٌخالفها .

فراد حرصا" عل تحقٌٌق التوازن بٌٌن حرٌاٌتهم ومصالحهم وهو ٌتضمن قواعد عامة ٌلٌتزم بها اال -4

 (.15،ص2002المتعارضة لٌٌحل النظام واالستقرار محل الفوضى والعدوان )منصور ، 

هو السبٌٌل ال توفٌٌر االمن والنظام فً المجتمع وقد كانت هذه والزالت هً الحقٌقٌة التً لم  -5

مذاهب الفلسفٌٌة واالجتماعٌٌة التً ٌإمنون بها . فالقانون ٌختلؾ المفكرون فً شؤنها مهما تباٌٌنت ال

هو الوسٌلٌة الضرورٌٌة لتهذٌٌب االنسان وكبح جموحه وهو بهذا الوصؾ السبٌٌل الوحٌٌد لقٌاٌم المجتمع 

 ،لهذا فقد قٌٌل بحق ان الفوضى من صنع الشٌٌطان ،وان القانون ٌٌعمل ؾ  صفوؾ المالئكة.

ٌلٌعب التشرٌٌع دورا بارزا فً معظم بالد العالم  ووصؾ بانه المصدر االساسً للقاعدة القانونٌٌة  -6

بالنظر ال العدد الهائل من القواعد التً ٌٌحتوٌٌها ،كذلك التشرٌٌع ٌٌعتبر مصدر اساسً بالنظر ان على 

دة عرفٌٌة مثال" بالرؼم من القاضً واجب البدء بتطبٌٌق حكمه متى وجد ،اذا لجؤ القاضً لتطبٌٌق قاع

وجود قاعدة تشرٌٌعٌٌة ٌٌكون حكمه مخالفا" للقانون ٌٌجب الؽاإه ، وفً الحاالت التً ٌٌكون فٌٌها نص 

التشرٌٌع ؼامضا فال ٌٌحق ان ٌٌتركه ، بل ٌٌجب علٌٌه ازالت هذا  الؽموض عن طرٌٌق اللجوء الى 

 (.  42، ص2006 قواعد التفسٌٌر ثم ٌٌطبق النص بعد تفسٌٌره ) حمد ،

الصعوبات والتعقٌٌدات القانونٌٌة والتشرٌٌعٌٌة المحتملة الوقوع والظهور فً مستقبل الصناعة وهذه  -7

القوانٌن ؼٌر موجودة فً وقتنا الحالً اضؾ الى ذلك المعرفة التامة بالقوانٌٌن والتشرٌٌعات الخاصة 

القوانٌٌن المتعلقة بالسلوك االخالقً داخل  –ٌة قوانٌٌن الصحة والسالمة المهنٌ -بالقوانٌٌن )الوقائٌٌة 

 المنشؤة (. 

اهمٌٌة معرفة تطبٌٌق القوانٌٌن فً حاالت اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالتوظٌؾ ) الفصل من   -2

 ةؤفامكالتامٌٌن عل حقوق العاملٌٌن من رواتب ، تؤمٌٌن صحً ، تؤمٌٌن اجتماعً ، حوافز ،   -العمل 

رفة انواع العقود القانونٌٌة وانواعها وكٌفٌٌٌة  صٌاؼتها داخل قطاع السٌاٌحة وادارة ، ترقٌاٌت ( ومع

 الفنادق ......الخ .

 ارتفاع تكلفة االستشارات القانونٌٌة عند االستعانة بالمستشارٌٌن القانونٌٌن من خارج  -2

 المإسسة .

لوكٌاٌت االفراد والجماعات وتنظٌٌم العالقات االلمام بالقوانٌٌن والمواد القانونٌٌة المتعلقة بتقوٌٌم س -10

 فٌٌما بٌٌنهم .

 القوانٌٌن والتشرٌٌعات الخاصة بقطاع السٌاٌحة : 

تعتبر القوانٌٌن واللوائح السٌاٌحٌٌة من اهم مرتكزات التنمٌٌة السٌاٌحٌٌة فهً االدارة التً تستخدم فً 

ٌٌها جهاز السٌاٌحة فً توجٌٌه مسار نشاطه تحقٌٌق  االهداؾ وهً الوسٌلٌة االساسٌٌة التً ٌٌعتمد عل

ومصدر للسلطات والصالحٌاٌت التً ٌٌتصدى بها لتؤدٌٌة مهامه ولهذا فان التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة تعد 

 من المقومات االساسٌٌة لنشاط السٌاٌحة ولعملٌٌة نهضتها ونجاحها .



 : هًقطاع السٌاٌحة فً التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة  ومن فوائد

الجهاز الرسمً السلطات واالصالحٌاٌت الت تمكنه من تؤدٌة المهام المطلوبة منه فً  تمنح -1

 سهولة وٌٌسر .

 تساعد التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة فً حماٌٌة السائح من االستؽالل . -2

 تمكن التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة الجهاز الرسمً من اصدار القوانٌٌن واللوائح المنظمة للعمل . -3

 ز السٌاٌحً الرسمً حق االستٌاٌلء على المناطق السٌاٌحٌٌة وحماٌتها .تمنح الجها -4

 تمنح التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة الجهاز الرسمً السٌاٌحً الصالحٌٌة لتكوٌٌن تنظٌٌمات تساعد فً العمل. -5

لهذه االسباب ٌٌوصً خبراء السٌاٌحة فً العالم الدولة التً ترؼب فً مزاولة نشاط سٌاٌحً ناجح ، 

ء بإصدار التشرٌٌعات السٌاٌحٌٌة الالزمة لضمان سالمة نشاطها وترى منظمة السٌاٌحة العالمٌٌة ان البد

 التنمٌٌة السٌاٌحٌٌة تعتمد على احد عشر قانونا وهً :

 قانون الجهاز الرسمً.  -1

 قانون الوكاالت السٌاٌحٌٌة.  -2

 قانون الفنادق.  -3

 قانون المحالت العامة. -4

 ء والمشرفٌٌن.قانون االدال -5

 قانون الشرطة السٌاٌحٌٌة . -6

 قانون النقل السٌاٌحً. -7

 قانون التذاكر السٌاٌحٌٌة.  -2

 قانون حماٌٌة المناطق السٌاٌحٌٌة. -2

 قانون االستثمار السٌاٌحً .  -10

 قانون القرى السٌاٌحٌٌة .  -11

 

 التشرٌعات المهنٌة المتخصصة بصناعة الضٌافة ثالثا : 

نحااول ان ساالط الضااوء علااى مجموعااة ماان التشاارٌعات والقااوانٌن لضاامان دٌمومااة النظااام السااٌاحً 

ممكاان ان تكااون خاصااة او متخصصااة حااٌن تضااعها  فؤنهاااالمجتمااع عمومااا  ألفاارادوتنظااٌم الساالوك 

السلطة التشرٌعٌة لتنظٌم امر محدد وحالة خاصة وهكذا تبرز القوانٌن بالمعنى المتعاارؾ علٌاه باٌن 

 لتلك القواعد القانونٌة التً تنظم وتحكام وتساٌطر علاى صاناعة الضاٌافة ةفنقول قانون السٌاحالناس 



 بعااااااااااااد الدسااااااااااااتور  فااااااااااااً البلااااااااااااد المعنااااااااااااً وهااااااااااااً تشاااااااااااارٌع بالمسااااااااااااتوى الثااااااااااااانً

 .  ٌصدر حاله حال بقٌة القوانٌن عن السلطة التشرٌعٌة  ةوقانون السٌاح

 

 مجموعة التشرٌعات المنظمة لعموم صناعة السٌاحة  -1

ٌعتبر الدستور هو المنظم االول واالكبر واالقوى كونه ٌنظم عموم الدولة والمجتمع بكل مفاصلها 

وافقها ومكوناتها وصناعاتها وٌإثر فٌها جمٌعا وتستند علٌه وتعتمد علٌه وتسري بموجبه جمٌع 

 التشرٌعات الالحقة التً تصدر على شكل قانون لكً تنظم جزء معٌن او مكون محدد او صناعة

معٌن او مكون محدد او صناعة بذاتها او على شكل  بحد ذاتها او على شكل قانون لكً تنظم جزء

نظام ٌصدر احٌانا عن السلطة التشرٌعٌة مجلس النواب او من سلطة تنفٌذٌة مجلس الوزراء لتنظٌم 

ع عن الوزٌر المعنً للتعامل مع حالة محددة ضمن القطا قطاع معٌن او تعلٌمات اجرائٌة تصدر

  .السٌاحً

مجموعة التشرٌعات النافذة فً قطاعات صناعة الضٌافة الرئٌسٌة والمنظمة للمهن المتخصصة  -2

ٌكون  لكل قطاع والتشرٌعات هنا هً بمستوى نظام وتستند الى تشرٌع بمستوى قانون وهو ؼالبا ما

ندقة فً قطاع ة الفنوٌشرع لتنظٌم مهن محدودة فً قطاعات محدودة مثل مه ةاحد قوانٌن السٌاح

االٌواء او مهنة الداللة فً قطاع االستقبال السٌاحً وهذه التشرٌعات تتصؾ بكثٌر من التفاصٌل 

  .وتبتعد عن العمومٌات وتتطرق الى امور محدودة وتهدؾ لتثبٌتها بالصٌػ الواردة فً كل نظام

 مجموعة التشرٌعات المنظمة لشإون اصحاب الحرؾ والمهن ضمن كل قطاع  -3

 ةا النظام ٌسن ؼالبا بتشرٌع من السلطة التشرٌعٌة مستندا الى القانون السائد فً صناعة الضٌافوهن

المهن السٌاحٌة فهو ٌنظم شإون ممتهنً مهنة الفندقة فً  ألحدىفً حٌنه لٌنظم شإون الممتهنٌن 

طعام قطاع االٌواء من الفندقٌون وشإون المطعمٌون اصحاب المطاعم الممتهنون لمهنة تقدٌم ال

والشراب ضمن قطاع االطعام وهكذا لبقٌة القطاعات والمهن السائدة فً كل قطاع ووضع الئحة 

 . تعرض للجزاء  بالسلوك المهنً واالخالقً لكل من ٌمتهن مهنة سٌاحٌه معٌنة ان ٌلتزم بها واال

 المتخصصة ةالتشرٌعات المنظمة لشإون العاملٌن فً المهن والحرؾ السٌاحٌ -4

وتدخل ضمن  ةامام حالة تخرج عن نطاق التشرٌعات الموجه بالذات نحو صناعة الضٌاف وهنا نكون

التشرٌعات العامة موجهة نحو كل العاملٌن فً كل المجتمع ولكل مكوناته وصناعاته وقطاعاته 

حٌث ٌرعى شإون العمال وٌسعى لحماٌتهم من  ةوقطاعاتها المتخصص ةوالتً منها صناعة الضٌاف

فظ مصالحهم والمثال التشرٌعً االفضل هنا هو قانون العمل وقانون الضمان االستؽالل وٌح

  .االجتماعً

  ةمجموعة التشرٌعات الراعٌة لشإون ومصالح المستهلكٌن لمنتجات صناعة الضٌاف – 5

وهذا الصنؾ موجه نحو كل المستهلكٌن فً المجتمع ومنهم مستهلكٌن المنتج السٌاحً النهائً الذي 

اعمال  ومنشئاتالمتعددة وٌتم االنتفاع به فً مواقع العمل المتخصصة  ةالسٌاحٌتقدمه المهن 

مرزومة شاملة  ةسٌاحٌ ةكالفنادق ؼرفه الفندق والمطاعم وجبه الطعام وانتاج السفر رحل ةالضٌاف



واالستقبال السٌاحً ارشاد وتوضٌح وداللة وهكذا فان قوانٌن حماٌة المستهلك تنسحب على قطاع 

كونهم مستهلكون وواجب حماٌتهم تحت تشرٌعات  ةالمختلف ةالسٌاحٌ والمنشئاتالمهن الخدمات و

 حماٌة المستهلك.

  ةالقطاعات الرئٌسٌة فً صناعة الضٌافة والسٌاحرابعا : 

بدا بمناطق  ةبتحدٌدٌنا السابق لصناعة الضٌافة بكل الخدمات والتسهٌالت والمرافق التً تقدم للسٌاح

 فؤنناً فترة اقامتهم فً مناطق القصد ولؽاٌة عودتهم الى مواطن سكنهم الدائم اقامتهم الدائمٌة وف

نكون قد حددنا صناعة الضٌافة فً مساحه واسعة وافق ممتد ومجاالت رحبة ومتعددة وفسحنا 

المجال امامها لتشتمل على العدٌد من الفعالٌات والنشاطات الخدمات التً البد ان تتجمع وتتوالؾ 

اض وتحزم سوٌة لتقدٌم المنتج السٌاحً النهائً الذي ٌتجه نحو السائح لالنتفاع ولتحقٌق االؼر

ولؽرض دراسة هذه الفعالٌات والنشاطات والخدمات  ةوالمساعً التً ٌهدؾ لها من خالل السٌاح

والمرافق والتجهٌزات فقد تم تقسٌمها وفقا للفعالٌة الرئٌسٌة والنشاط الؽالب والخدمة الطاؼٌة 

مناطق  والمرفق المستهدؾ فان كانت هذه اٌواء واسكان للسٌاح وتوفٌر اماكن للسكن واالقامة فً

حٌث ٌعمل فٌه تقرٌبا نصؾ  باألهمٌةالقصد السٌاحً فالقطاع هو قطاع االٌواء سٌكون هو االول 

مجموع العاملٌن فً صناعة الضٌافة العراقٌة وكذلك الحال عالمٌا ٌلٌه قطاع االطعام حٌن تكون 

والتً ٌعمل  الفعالٌة هً تقدٌم الطعام والشراب للسٌاح وفً مرافق متخصصة لهذه الخدمة المطاعم

ٌقارب ربع مجموع االجمالً للعاملٌن فً صناعة الضٌافة العراقٌة واستنادا لهذا التصنٌؾ  فٌها ما

)اعداد العملٌن فً القطاع ( سٌكون قطاع تنظٌم وانتاج السفر هو الثالث شامال العاملٌن فً بٌع 

 -ا ٌلً :وهكذا بقٌة القطاعات وكم ةالسفر ٌلٌه قطاع االرشاد والداللة السٌاحٌ

فً مناطق القصد السٌاحً او  االسكان واالقامة سواء منشئاتشابهها من  قطاع االٌواء الفنادق وما -1

 مناطق العبور السٌاحً حٌث ٌكون السائح فً طرٌقه الى منطقة القصد السٌاحً النهائٌة .

 د والعبور .تقدٌم الطعام والشراب فً مناطق القص منشئاتشابهها من  قطاع االطعام المطاعم وما -2

قطاع انتاج وتنظٌم وتنفٌذ وبٌع السفر وبشكل خاص الرحالت السٌاحٌة الجماعٌة المرزومة وكاالت  -3

 ٌشبهها (  والسفر وشركات انتاج السفر وما ةالسٌاح

ٌع مقطاع االستقبال السٌاحً االرشاد والداللة والتوضٌح والرفقة والقٌادة والتوجٌه التً تقدم لمجا -4

انطالقهم فً الرحلة السٌاحٌة وهم فً موطن السكن الدائم وخالل  الرحلة واثناء السٌاح من لحظة 

 تنفٌذ برنامج الرحلة ولحٌن عودتهم الى اوطانهم وهم كل االفراد العاملون على خدمة السٌاح .

النقل السٌاحً جمٌع التنقالت التً توفر للسٌاح فً مناطق القصد السٌاحً فً رحالتهم وجوالتهم  -5

م للجواذب السٌاحٌة والتً تطلق علٌها التنقالت الداخلٌة ولٌس نقل السٌاح من منطقة االقامة وزٌارته

 الدائمة الى مناطق القصد السٌاحً 

قطاع الحرؾ والمهن التقلٌدٌة والشعبٌة والحرؾ الٌدوٌة وانتاج التحؾ والمتاجرة بها والتً تركز  -6

ولٌة الى منتج مصنع بصورة نهائٌة او ٌكون بصورة اساسٌة على العمل الٌدوي وتحوٌل المواد اال

نصؾ مصنع وعلى شكل تحؾ شرقٌة ومواد تراثٌة ومصنوعات االراضً المقدسة والت تباع فً 

 متجر متخصصة للسٌاح الوافدٌن 



 

 ما فٌها ٌوالمؤثرة قانونٌا وتنظ ةفً صناعة الضٌاف ةاالطراف الفاعلخامسا : 

 ةتإثر بمجموعها فردٌا وتفاعلٌاا فاً اعطااء صاناعة الضاٌافوتتمثل بثالثة عشر جهة وطرؾ فاعل 

 اتاحاة العدٌادتقدمه مان سالع وخادمات و شكلها وتحدد مضمونها وتإطر محتواها وتإثر فً نكهة ما

  : اماااااااااااااااااااااااااااااااااام ضاااااااااااااااااااااااااااااااااٌوفها وهاااااااااااااااااااااااااااااااااً خٌااااااااااااااااااااااااااااااااااراتال مااااااااااااااااااااااااااااااااان

 .ةمإسسات الدولة وهٌئاتها وخاصة ذات العالقة المباشرة بصناعة الضٌاف -1

 لمهنً الرسمٌة وشبه الرسمٌة وؼٌر الرسمٌةمإسسات الترخٌص ا -2

المتخصصة ومواقع العمل من المالكٌن واصحاب العمل  ةصناعة الضٌاف منشئاتالقائمون على  -3

  .والمدراء

 .العمل ألصحابالمهنٌة المتمثلة  الجمعٌات -4

ومواقع اعمالها  ةصناعة الضٌاف منشئاتالماهرة والمتخصصة فً  ةقوة العمل واالٌدي العامل -5

 .المتخصصة

   .النقابات الممثلة لمصالح العاملٌن -6

 من الضٌوؾ والزبائن والمسافرون والسٌاح بشكل خاص  ةمنتجات صناعة الضٌاف مستهلكو -7

     .جمعٌات حماٌة حقوق المستهلك -2

 االستشارٌون والمخططون  -2

 البنوك والمستثمرٌن  -10

 ئٌسٌون والثانوٌونالمقاولون المنفذون الر -11

 المجهزون  -12

  . صناعة الضٌافة فً مناطق القصد السٌاحً بمنشآتالبٌئة الطبٌعٌة والبشرٌة المحٌطة  -13

وتإثر  فٌه بشكل مباشر  ةالسٌاح ةان من الواضح ان هذه االطراؾ تلعب دورا مهما فً صناع

 .كل قطاع رئٌسً ومنشئاتوخاصة فً مواقع وبٌئات العمل التخصصٌة 

 

 

 

 

 



 فاعلٌة التشرٌعات السٌاحٌة وتأثٌرها سادسا : 

ٌمكن تحدٌد فاعلٌة التشرٌعات السٌاحٌة وتؤثٌرها فً تطور ونمو صناعة الضٌافة عموما والسٌاحة 

 خصوصا وكل قطاعاتها المختلفة فً اي بلد من خالل 

 ٌعتمد على مدى تحقٌق االهداؾ التً من اجلها شرعت القوانٌن واالنظمة . -أ

هل حققت درجة او مستوى للسٌطرة او التحكم او تنظٌم لصناعة ما او قطاع محدد او مهنة  -ب

 معٌنة ضمن اطر تشرٌعٌة شاملة . 

هل التشرٌعات عموما او التشرٌعات السٌاحٌة خصوصا استجابت لحالة معٌنة سواء كانت  -ج

بها من خالل التشرٌعات  اٌجابٌة ام سلبٌة تصاحب صناعة او قطاع معٌن ام مهنة معٌنة وتحكمت

للسٌطرة علٌها او دعمها او تشجٌعها وحققت تطورا واضحا وملموسا فً صناعة الضٌافة والسٌاحة 

 فً البلد المعنً .

 هل استطاعت تحدٌد العالقة بٌن اطرافها وتنظٌمها بما ٌخدم الصناعة عموما  -د

واثرها فً ارتقاء الصناعة عموما  تقدم ٌجٌب عن مدى فاعلٌة التشرٌعات السٌاحٌة المتاحة كل ما

 . او قطاع محدد او مهنة معٌنة ان تضمنت النقاط االربعة اعاله وعملت على تحقٌقها

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


