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المقدمة

إْ ٔظممُ مٌّؼٍِٛمملت مٌقضمم٠ٛم ١امم ٘لِمم ضممقرةِٙل ماممة ٌٍّضمملػة مم ٟمٌقر مم١ظ
ٌٍّضقمبً بلاضل إٌ ٟمٌمضلء ػٍ ٟاِ ٠شىٍ صٛمء ولٔت للئّم اِ ٚتقٍّم و ٚبّمل اْ
محة ػٕلصر ٔظُ مٌّؼٍِٛلت مٌقض٠ٛم ٛ٘ ١مٌبتم مٌقضم٠ٛم ٟل ٌ١ىم ْٛاوتمر تة٠مةم مٟ
ػلٌّٕممل مٌ١ممٔ َٛنممة اْ ٕ٘مملن ٠مملم ٍِتٛظم ػٍمم ٟىممرمة مٌقه١١ممر ٘ٚممتٖ مٌقه١ممرمت مٌقممٟ
تةث ممخً ٚخلةج مٌّؤصض نبر مٌملئّ ٓ١ػٍٙ١ل ػٍ ٟإممة برمِج مٌقض٠ٛك ب ر٠مم
ػٍّٚ ١خصٛصل ػٕة م رلذ لرمةمت ِبٕ ١ػٍمِ ٟؼٍِٛملت مل١مم ٚذٌمه لْ مٌممرمةمت
مٌّبٕ ١ػٍ ٟمٌتةس ضلػة مٌّضٛق ػٍ ٟإِىلٔ١م مابمةمع ػٕمة م رملذ لمرمةمت ضم٠ٛم١
ؼلٌ ل  ٟ ٚػصر ملٔفنلة مٌّؼٍِٛلت ٔمر ٞإْ محمة م٢رملة مٌٕل نم ػمٓ ذٌمه ٘م ٛل١ملَ
مٌّؤصضممم بق ممم٠ٛر ٔظمممُ مٌّؼٍِٛممملت مٌقضممم٠ٛمٌ ١قضممم ً١ٙػٍّ١ممم مٌٛصمممٛي ٌٍّؼٍِٛممملت
مٌضرٚة ٟ ٠ػٍّ ١مٌقر ١ظ ٚحً مٌّشلوً  ٚال  ٟاٚجٗ مٌمصٛة ٚصمٛل ٌصمٕلػ
مٌمممرمة مٌٙمململ ٚمٌفؼممليو إْ ٔظمُ مٌّؼٍِٛمملت بشممىً ػمملَ ٔٚظمملَ مٌّؼٍِٛمملت مٌقضمم٠ٛم١
مٌض١لح بشمىً خملم ِمٓ مأمٚمت مٌرئ١ضم ١مٌقم ٟضمقرةِٙل ماممة مٌضم١لحٌٛ ١ضمغ
مٌٕملط ػٍ ٝمٌترٚل ٚذٌه بّضلػة بتٛث مٌقض٠ٛك مٌضم١لح ٟمٌقم ٟؼ م ٟمٌنمٛم مٟ
مة ُ٠مٌرةِلت ٚمٌّ١ز مٌقٕل ض ١و
ٚصٛل ٔق رق ٘ ٟتٖ مٌٛةل إٌِ ٝفٔ َٛٙظُ مٌّؼٍِٛلت مٌقض٠ٛم ١ل اّ٘١قٙملل مٌتلجم
ٌٙمملل أٛمػٙمملل مٌّتمملٚة مٌفرػ١م ٌٍممٕظُ مٌضمم١لح ١لٚبتٛث مٌقضمم٠ٛك مٌضمم١لحٟل ضمم٠ٛك
مٌرةِلت مٌض١لح ١و

نظم المعلومات التسويقية
مفهوم نظم المعلومات التي حددها السامران -:9002
"إْ مٌّ١ز مٌقٕل ض ١مٌق ٟضؼ ٟجّ١غ مٌّٕظّملت إٌم ٟمِقالوٙمل ٠ٛ ٚر٘مل ق ٍم
ِٛموبم ِضمقّر  ٚؼلٌم ٚصمر٠ؼ ٌنّ١ممغ مٌق مٛةمت ٚمٌّضمقنةمت م ٟب١ةم ٚصممٛق
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مٌّٕظّمملت ٌمممتٌه ممملْ مٌّٕظّمم مٌقممم ٟقمممملػش ػممٓ ب١مممك ماجمممرمءمت ٚمِمممقالن
مأمٚمت مٌقٍّ٠ ٟىٙل مٌّٕل ض ٟ ْٛمٌضٛق ئٔٙل صقىِ ْٛؼرض ٌٍفشً" و
ٌممتٌه مممة اص مبتت مةمص م ٔظممُ مٌّؼٍِٛمملت ِتممً مةمص م اِ ٞنمملي ٚظ١فمم ٟخممر
ولٌّتلصب ل ٚمٌقّ ً٠ٛل ٚمأقلج ٚمٌقض٠ٛك و
وّل اصبتت ٔظُ مٌّؼٍِٛلت جزءم اصلص١ل ِٓ ِمِٛلت ٔنلح مٌّٕظّملت مٌتة٠تم و
ٌتٌه لْ مةمص ٔظُ مٌّؼٍِٛملت ؼقبمر ِممرةم مةمصم١ل م ٟالٌب١م وٍ١ملت ماػّملي
 ٟمٌؼلٌُو
ٚإذم خةٔل  ٟملػقبلة اْ ل ٛىٌٕٛٛج١ل مٌّؼٍِٛلت صملػةت ػٍم ٟممةِٕ ُ٠ظّملت
مٌرةِ ١م ٌرممةِلت ذمت لّ١م مػٍممِ ٟتممً ب للمملت ملئقّمملْ ٚمٌقضممٍ ُ١مٌفممٛةٔٚ ٞظممُ
مٌتنز مٌؼلٌّ ١مٌّبٕ ١وٍٙل ػٍ ٟىٌٕٛٛج١ل مٌّؼٍِٛلت مٌتة٠ت و
اْ ٔظممُ مٌّؼٍِٛمملت ٍؼم مٚةم مصممقرم ١ن١ل مم ٟح١ممل مٌّٕظّمملت مٌضمم١لحٌ ١ضممّلْ
مصقّرمة٘ل ٔٚنلحٙل ِٓ اجً مٌبملءو
أهًية نظاو انًعهىيات انتسىيقي في انتسىيق انسياحي -:
إْ ٌٔ ١ظلَ مٌّؼٍِٛملت مٌقضم٠ٛم ٟمةخً م ٟصمّ ُ١م١ ٛر ٚإ لحم ِؼٍِٛملت ِقؼمةم
مابؼلم ٌّٕظّ ِلل ٚذٌه بٙةل صٕلػ مٌمرمةمت مٌقض٠ٛم ١مٌفؼلٌ مٌتضلص و  ٚضمقّة
ِؼظمممُ مٌّٕظّممملت ِمممٓ مصمممقرةمَ  ٚممم٠ٛر ٔظممملَ مٌّؼٍِٛممملت مٌقضممم٠ٛم ٟومممُ تقممملج
مٌّؤصضمملت مٌضمم١لح ١ا٠ضممل إٌممِ ٟؼٍِٛمملت ِرقٍف م ِقبلمٌ م ٌز٠مملم حضلصمم ١لرمةم ٙممل
مٌقض٠ٛم ١و إْ مٌق ٛةمت مٌّقٕلِ ٟ ١مٌةٚي مٌّض١ف ل ض١ٙالت مٌقأش١رمت ٚمٌٙنمر
ل مٌّتظممممٛةمت ٚمٌّضممممّٛحلت ل ؼٍّ١مممملت ل مصممممقبةمي مٌؼّممممالت مأجٕب١مممم ٌصممممؼب ل
مٌرةِلت ٚمٌقض١ٙالت مٌّقمةِم ٌٍضملئو ٚمأِملوٓ مٌضم١لح ١ل جمٛم ٛٔٚػ١م مٌرمةِلت
مٌّقمةِ  ٟمٌفٕلمق خمةِلت مل صمللت ٚمٌّٛصمالت مٌتة٠تم ل مٌّٛملمي مٌقم٠ ٟؼقبمر
ٙ١ل مٌٕظلَ ٚمٌملٔ ْٛل أر١ر مٌض١لح ٟػٍ ٟمٌب١ة ٚمٌٕزمػلت ٚػةَ ملصمقمرمة مالٍّ١مٟ
ووووووومٌخ جّ١غ ِل صبك ٠شًّ ػٍ ٟبؼض اُ٘ مٌّؼٍِٛلت ٚمٌق ٟبةٙٔٚل ل ّ٠ىٓ مبقمةمع
لممرمة ضمم٠ٛمٟل ٘ممتم ٛ٠ضممو اْ مٌّؤصضمملت مٌضمم١لح ١إذم مصممقرةِت ٔظمملَ مٌّؼٍِٛمملت
اٌقض٠ٛمٚ ٟطٛة ٗ ئٔٙل بلٌ بغ صقىٔ ْٛلجت ِٛ ٟم ٔ لرمةم ٙل و
انحاجة إني نظاو نهًعهىيات انتسىيقية انسياحية انتي حددها يقابهة-: 2004
ٕبغ مٌتلج إٌٔ ٟظلَ ٌٍّؼٍِٛلت مٌقض٠ٛم ١مٌض١لح ِٓ ١ػة اصبلب ِ ٟمةِقٙل :
1ـ لصر مٌفقر مٌزِٕ ١مٌّقلح ل رلذ مٌمرمة وّل ِ٘ ٛؼرٚل
اْ مٚة ح١ل مٌّٕقج مٌض١لح ٟاصبتت ملصر ِّل ولٔت ػٍ ١وّل اْ ٕ٘ملن ضمه ل
ػٍمم ٟمٌّشمملة٠غ مٌضمم١لحٌ ١قمصمم١ر مٌٛلممت مٌممت ٞضممقهرلٗ ػٍّ ١م مم٠ٛر مٌّٕقنمملت
مٌض١لح ١مٌنة٠ة و
2ـ م ٠مملم ؼمممة مٌٕشمملط مٌقضمم٠ٛم ٟمٌضمم١لح ٟو ٚم ضمملع ٔ للٗل لٌّشمملة٠غ مٌضمم١لح١
ٛصمغ اصممٛملٙل حقم ٝإٌمم ٟمٌّضممق ٞٛمٌمة ٌٟٚل ٚػٍمم ٟمٌممراُ ِمٓ اْ ِؼر قٕممل بضممٍٛن
مٌضلئو ِل مٌت ِتمةٚم ئٔٙمل ا١مر ول ١م ٌىم ٟؼر ٕمل إْ ٕ٘ملن ػلٌّمل ِمٓ مٌب١لٔملت
مٌقٔ ٟتقلج إٌٙ١ل ٚإٌ ٟضرٚة ّٙٙل و
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3ـ ٔمص مٌ لل ٚمٌّٛمةم مأ ١ٌٚمأخر ٜل ٘ٚتم ِؼٕلٖ ضرٚة مصمقرةمَ ِٛمةمٔمل
ٚطللقٕل مٌبشر ٠بةةج  ،وّل ٠ؼٕ ٟحلج مٌّشمرٚع مٌضم١لح ٟإٌمِ ٟؼر م مٌّٕقنملت
مٌض١لح ١مٌّربت ٍ ٚه مٌقٕ٠ ٟبه ٟمصقبؼلم٘ل و
4ـ مٌّٕ ٛمٌّقزم٠ة لصق١لء مٌّٕقفؼ ِٓ ٓ١مٌّٕقنلت مٌض١لح ١ل ٠ٚرجغ ٘متم م ٟجمزء
ِٕٗ إٌم ٟمحقمملة ِؼظمُ ماممةمت مٌضم١لح ١إٌم ٟمٌب١لٔملت مٌةل١مم ػمٓ بؼمض جٛمٔم
برمِنٙل مٌقض٠ٛم ١مٌض١لح ١و
5ـ رٛة مٌّؼٍِٛلت ل ىّ١م مٌّؼٍِٛملت ٚمٌب١لٔملت مٌضم١لح ١مٌّقلحم ا ٚمٌقمّ٠ ٟىمٓ
مٌتصممٛي ػٍٙ١ممل فممٛق ِممل ٘ممٍ ِ ٛممٛب ِٕٙمملل ٘ٚممتم ٠تقمملج ببضمملط اٌمم ٟتة٠ممة
مٌّ ٍٛب ِٕٙل إممة ٘تٖ مٌّؼٍِٛلتو
ولاية انسوياحة انتوي حوددها انئوا ي

أهى أنوىا نظوى انًعهىيوات انًسوت دية فوي
:2004ـ
 .1نظى يعانجة األحداث:
ٔ ٝ٘ٚظُ ق ٌٝٛضن ً١مأحةمث  ٚفلصم ً١مأٔشم مٌ١ِٛ١م ٌعػّملي مٌضم١لح ١ل
ولٌقبلملت ٔٚض مأشهلي ل ٚم غ مٌرٚم ل ٚمٌٕفملت مٌ ١ِٛ١ل ٚا ٠أشم فصم١ٍ١
اخممر ٜل اْ ِ ّٙم ٘ممتٖ مأٔش م ٕتصممر مم ٟضممن ً١مٌب١لٔمملت ِٛ٠ممل ب١مم َٛل  ٚز٠ٚممة
ماممة مٌض١لح ١بّؼٍِٛلت ة ١ٕ١ ٚػٓ أش مٌّشرٚع بصٛة ِفصٍ و
 .2نظى أتًتة انًكاتب:
٘ٚمم ٝؼٕمم ٟمصممقرةمَ مٌتلصممٛب ٌقىٍّ م مٌٛمجبمملت مٌقمم ٟقّ١ممز مم ٟمٌّىل م مٌضمم١لح١
ماممة ٠بٙةل ٠لم مأقلج ٚ ١تض ٓ١ؼلٌ ١مل صمللت ٚمٌّؼٍِٛملت ممخمً مٌّىقم
ب ٓ١مٌّىق ٚمٌب١ة مٌةمخٍٚ ١ب ٓ١مٌّىق ٚمٌب١ة مٌرلةج ١و
اْ مصمقرةمَ بمرمِج ِؼلٌنم مٌىٍّملت ٚمٌبر٠مة ملٌىقرٔٚم ٟؼمة اِتٍم ِؼر ٚم ػمٓ ٘مةٖ
مأٔظّ ل ِٓ خالي مصمقرةمَ مٌبر٠مة ملٌىقرٔٚمّ٠ ٟىمٓ ٌد مرمم ٚمٌّؤصضملت ٚشمرولت
مٌضم١لح ١مل صمملي ِممٓ خممالي مٌبر٠ممة ملٌىقرٔٚمم ٚ ٟظٙممر مٌ١مم َٛب١ممملت ِقمةِم ٌٙممةٖ
مٌممٕظُ ِممٓ خممالي ِممل ٠ؼممرل بلٌّىل م مٌالٚةل ١م ِٚىل م مٌّضممقمبً  ٚؼقبممر مٌفٕمملمق
مٌضٍض ٚبؼض مٌشرولت مٌض١لح ١مٌىب١ر ةمئة ٘ ٟتٖ مٌّنلي بلٌتمتو
 .3نظى انًعهىيات انتلفيرية:
ٔ ٟ٘ٚظُ ضقرةَ  ٟز٠ٚة ماممة مٌض١لح ١مٌؼٍ١ل برالص ( ملة٠ر ِمٛجز عػمٓ
مأٔشممم ٚمٌؼٍّ١ممملت مٌرئ١ضممم ١مٌّضممملٔة ممم ٟمٌّشمممرٚع ل  ٚضمممقرةَ بصمممٛة ٚمصمممؼ
مأشىلي مٌب١لٔ١م ٚماحصملئٚ ١ا١ر٘مل ِمٓ اصملٌ ١مٌؼمرم مٌّرئمٚ ٟمٌب١ملٌٔ ٟؼمرم
مٌّؼٍِٛمملت بصممٛة ٍِرصم ِٚىقفم ّ ٚىممٓ برِن١مملت ٘ممتٖ مأٔظّم مٌّضممقف١ةِ ٓ٠ممٓ
تة٠ت مٌّؼٍِٛلت مٌّرزِٛ٠ ٔٚل بٚ َٛ١صلػ بضلػ و
 .4نظى يساندة انقسازات:
٘ٚمم ٟػبمملة ػممٓ حزِ م ِممٓ امٚمت مٌتلصممٛب مٌقمم ٟضممّو ٌصمملٔؼ ٟمٌمممرمة ممٟ
مٌّؤصضمملت مٌضمم١لحٚ ١مٌفٕةل ١م مٌقؼلِممً مٌبٕ١مم ٟبصممٛة ِبلشممر ِممغ مٌتلصممٛب ٌرٍممك
ِؼٍِٛمملت ِف١ممة ِٚممؤرر مم ٟػٍّ١م صممٕغ مٌمممرمةمت ٙ٠ٚممةل ٘ممةٖ مٌممٕظُ إٌمم ٟتضممٓ١
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ؼلٌ ١ػٍّ ١م رلذ مٌمرمةمت بةل ِٓ وفلء ٙمل ل ِمتال مٌممرمةمت مٌّقؼٍمم بملٌقبٛء ٌتنمُ
مٌّب١ؼلت ٌٍهرل ٚمأطؼّ ا ٚمٌرةِلت مٌّؤ ّرمت ٚمٌتفالتو
تستيب وتلظيى انًحاوز انفسيية نلظى انًعهىيات انسياحية انئا ي 2004:
1و ِؼٍِٛلت ص١لح ١ذمت ػالل بلاجرمءمت مٌملٌٍٔ ١ٔٛتصمٛي ػٍم ٟأشم١ر مٌمةخٛي
ِٚق ٍبلت مٌقٍم١و ضة بؼض مأِرممو
1و ٔظلَ مٌّؼٍِٛملت صم١لح ١ذمت ػاللم بلٌنٛمٔم مٌنهرم ١م مٌةّٛ٠ارم ١م لمٌّٛلمغ
مٌض١لح ١و
2و ٔظممملَ مٌّؼٍِٛممملت بل٢رممملة ِٚمِٛممملت مٌربمممر مٌضممم١لح ١ل م٢رممملةل حضممم مألممملٌُ١
مٌض١لح ١مٌّقلحيل ِٛملؼٙلل طب١ؼ م٢رلة مٌّقٛمجة  ٟمٌّقلحيو
3و ٔظمملَ مٌّؼٍِٛمملت ذمت ػالل م بلٌرةِ م مٌّصممر  ١مٌّقّتٍ م مم ( ٟمٌبٕممٛنل مٌؼٍّ م ل
اصؼلة ت ً٠ٛمٌؼٍّ ل ملصقتّلةمتع
4و ٔظلَ ِؼٍِٛلت ذمت ػالل بلٌٕمً بأٔٛمػٗ مٌتالث -:ٝ٘ٚ
ـ مٌٕمً مٌنٞٛل مٌ ١رمْ ل اصؼلة مٌقتمور ل و١ف ١مٌتنز ل طرق مٌة غ و
ـ مٌٕمً مٌبرٜل مٌم لةمتل مٌتل الت مٌض١لح ١ل أج١رم ٌض١لةمتو
ـ مٌٕمً مٌبتر ٞل مٌبٛمخر ل اٚللت مٌٛصٛي ٚمٌّهلمة ل طب١ؼ مٌرةِ ل
مٌضىلْل حضرل ة٠يل ذوٛةل ألتل مٌهلبلتل مأٔٙلةل مٌصتلةٞل مٌّتّ١لتووووومٌخ
 6و ٔظممملَ ِؼٍِٛممملت صممم١لح مٌرممملم بضالصمممً مٌفٕممملمق ٚمٌّ ممملػُ ٚخمممةِلت مٌقضمممٍ١
ٚمٌقر  ١و
ـ مٌفٕلمق ٚأٛمػٙل ٚمةمجل ٙلل مٌّٛلغل مأصؼلةل مٌرةِلتل طرق مٌتنزو
ـ مٌّ لػُل ِٛملؼٙلل مأصؼلةل أٛمػٙلو
ـ خةِلت مٌقضٍٚ ١مٌقر  ١ل ممة مٌضّٕ١ل ل مٌّضلةح ل مٌّالػ مٌر٠لض ١و
 .1نظاو انًعهىيات سياحية وخا ة بًكاتب انسياحة وانسفس وتتًثم في-:
ـ ػٕلِٛٚ ٓ٠ٚملغ ِىل مٌض١لح و
ـ طب١ؼ مٌرةِ مٌق ٟمةِٙل ِٓ ح١ت مٌرحالت مٌنّلػ ١و
ـ اصؼلة مٌرةِلت مٌّقّ١ز و
ـ ّ١ل ٠رص مٌتل الت مٌض١لح ١خةِلت مٌٕمًل مٌّضل لت ٚمأِلوٓ مٌق ٟقٛجٗ إٌٙ١ل
مأصؼلة مٌرةِلت ل مٌؼًّ ممخً مٌّةٚ ٕ٠خلةج مٌّة ٕ٠و
2و ٔظلَ مٌّؼٍِٛلت ض٠ٛم ٟص١لح-: ٟ
ـ إػةمم مٌض١لح مٌملمِٚ ٓ١مٌّهلمةٚ ٓ٠جٕض١ل  ُٙل ِة اللِق ُٙو
ـ مٌّؼلةم ٚمٌّٙرجلٔلت مٌض١لح ١و
ـ مٌّؤ ّرمت ٚمٌٍملءمت مٌّ ١ٕٙو
ـ تٍٔ ً١ملط مٌمٚ ٛمٌضؼي ٚمٌفرم مٌّقلح ٚمٌقٙة٠ةمت مٌٕلجّم م ٟل ملع مٌضم١لح
)S.O.W.Tع ِٚملةٔقٗ ٔقلئج ٘ةٖ مٌقتٍِ ً١غ مٌبٍةمْ مٌمر٠ب و
ٚصلئً مٌقر٠ٚج مٌفؼلٌ مٌّؼقّة ػٍ ٝمٌق ٠ٛر ملبقىلة مابةمعو
دوز وأهًيوووك تكلىنىجيوووا نظوووى انًعهىيوووات فوووي اادازة انسوووياحية شووو كة انًعهىيوووات
اندونية:ـ
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1و
2و
3و
4و
5و
6و
7و

زم٠ة ٔفٛذ مٌّؼر ٚمٌّؼٍِٛلت  ٟمٌّنقّؼلت مٌتة٠ت و
زم٠ة ٔفٛذ ٚصٍ لت مٌؼلٍِٚ ٓ١مٌّة٠ر ٟ ٓ٠ماممةمت مٌتة٠ت و
ّٕ٠ٛ ٚ ١ر شبىلت مل صللت ٚمٌّؼلٌنلت مٌةل١م و
ظٙممٛة ٔظممُ ِؼٍِٛمملت جة٠ممة ِبٕ١مم ػٍمم ٝمصممقرةمَ اجٙممز مٌتلصممبلت ملٌىقر١ٔٚمم
ٚشبىلت مل صللت مٌّقمةِ و
مٌ ٍ مٌىب١ر ػٍ ٝمٌّؼٍِٛلت مٌت ٞحٌٙٛل إٌِٛ ٝةم مصقرم ١ن٘ ٟلَ و
مٚة مٌّؼٍ ِٛم ٚمٌّؼر م مٌ١مم َٛمم ٟصممٕغ مٌّ١ممز مٌقٕل ضمم ١ح١مم اصممبتت مٌّ١ممز
مٌقٕل ض ِٓ ١صٕغ ػمً مأضلْ ٚلةةم ٗ ١ٌٚش ٘ب مٌ ب١ؼ وّل ولٔت صلبملو
٠ٚؼقبر مٌقض٠ٛك مٌض١لح ٟػبر لٛمػمة مٌّؼٍِٛملت اصمرع مصمقتّلة ضم٠ٛم ٟلٌقضم٠ٛك
ػبر لٛمػمة مٌّؼٍِٛملت ِمل ٘م ٛملٔقظملَ ِقىلِمً ِٚقفلػمً ٠ضملػة ػٍم ٟخٍمك ِرمزْ
وب١ر ٠تق ٞٛػٍ ٟول مٌّؼٍِٛلت مٌّقؼٍم بؼالل مٌّضقٍٙه بلٌٕشلط اْ اُ٘ ِمل قضمُ
بٗ لٛمػة مٌّؼٍِٛلت مٌقض٠ٛم ٟ٘ ١مٌمةة مٌٙلئٍ ػٍمِ ٟؼلٌنم ومً مٌب١لٔملت مٌّقؼٍمم
بلٌّضقٍٙه ل ٚػاللقٗ بلٌّؤصض مٌض١لح ١إضل إٌم ٟلمةة ٘متٖ مٌمٛمػمة ػٍم ٟم١ ٛر
ِل ٠تقلجٗ مٌّضقٍٙه ِٓ خةِلت ٍب ٟةابل ٗ ٚطّٛحل مٗ مٌّقؼمةم ل ٚومتٌه لمةةم ٙل
ػٍ ٟخٍك ػالللت ط١ب ِٚقٛمصٍ ٚط ٍ٠ٛمأِة ِغ مٌّضقٍٙهو

بحىث انتسىيق انسياحي انتي يسفها انئا ي :2004ـ
"ٍ٘ ٟه مٌبتٛث مٌّٕظّ ٚمٌّٛضٛػ ١مٌق ٟـم َٛبنّغ  ٚضن ٚ ً١شه ٚ ً١تًٍ١
مٌب١لٔلت مٌقض٠ٛمٌّ ١قرت ٞمٌمرمةمت  ٚتم١ك"و
" ٘ ٟجّغ  ٚتٍ ً١مٌب١لٔلت مٌّقؼٍم بّشلوً مٌّٕقنلت مٌض١لح ِٓ ١مٌّٛةم ٓ٠إٌٝ
مٌّٕقفؼ ٓ١مٌٕٙلئ ٓ١١ا ٜمٌض١لح ا ٚمٌّضل ر"ٓ٠و
ا٘ةم ٙل:ـ
١ ٛر مٌب١لٔلت إٌ ٝماممة مٌض١لح ١بشىً ّ٠ىٕٙل ِٓ م رلذ مٌمرمةمت مٌضٍّ١ ّ١ل ٠قؼٍك
بلٌّشلوً مٌقض٠ٛم ١مٌٕل ن ِٓ مٌرةِلت مٌض١لح ١و
وّل ٙةل إٌ ٝةبظ مٌؼالل ب ٓ١ػٕلصر مٌقر٠ٚج مٌقض٠ٛمٚٚ ٟضغ خظ ص١ر٘ل ٔتٕ ٛف١ت
ا ضًو
كًا تهتى بحىث انتسىيق انسياحي انًىضحة في سسد انلقاط انتانية:ـ
1ـ رقص بةةمص مٌّٕقنلت مٌض١لحٚ ١مصقنلب مٌضٛق مٌض١لحٌٙ ٟتٖ مٌّٕقنلتو
2ـ تةم مٌ ٍ ٚمٌؼرم مٌض١لح ٟ ٟمأصٛمق مٌض١لحٚ ١اّ٘١قٙلو
3ـ رقص بةةمص نزئ مأصٛمق مٌض١لحٚ ١مٌّٕقفؼ ٓ١مٌت٠ ٓ٠ؤصض٘ ْٛتم مٌضٛقو
4ـ رقص بةةمص مٌّب١ؼلت ٚمٌق٠ ٛغ مٌرةِلت  ٟحللت تة٠ة مٌضٛق مٌض١لح ٟمٌّ ٍٛب
ِتً مٌّٛلغ مٌنهرم ٚ ٟمٌ رق ٚماحصلءمت ٚمٌفةلت مٌؼّرٚ ٠شرمئتٙل ووووومٌخو
انشاء نظاو واحد يتىافق يع جًيع انشسكات انسياحية يجب يساياة األتي:
-www.alwatan.com.kw/default?tabid=36
 طرق مٌٛصٛي إٌ ٝمٌب١لٔلت م ٜو١ف ١مٌٛصٛي إٌٙ١ل ٚمصقررمجٙلو
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 مٌؼًّ مٌزٌٍِّٕ ٟؼٍِٛلت ٚحةمرقٙل ٚإمخلٌٙل وب١لٔلت ٔ ٟظلَ ٚمحة ٌنّ١غ مٌشمرولت
ٌقضلػة٘ل ػٍ ٝم رلذ لرمةم ٙلو
ِ ر ٔٚم مٌٕظمملَ ا٠ ٞن م اْ ٠ىممِ ْٛالئّممل ػٍمم ٝمحق١لجمملت مٌّٕظّمملت مٌّقه١ممر ممٟ
مٌّؼٍِٛلتو
 مصقرةَ مٌٕظلَ  ٟػة ٔٛمحِٕٙ ٟل تة٠ة ٔٛع مٌمرمةمت مٌق٠ ٟن ١ ٛرمٌّؼٍِٛلت
ٌٙل ٛٔٚػٙل  ٚفلصٚ ً١اصلٌ ١مٌقتٍ ً١مٌّٕلصب مٌّ ٍٛب مصقرةمِٙل  ٟمٌب١لٔلت ٚ
مٌ ر٠م مٌّراٛب  ٟػرم مٌّؼٍِٛلت ٚمٌقٛل١ت مٌّٕلص ٌق١ ٛر مٌّؼٍِٛلتو
تصليف نظى انًعهىيات يهى أساس انًستىيات انتي تقدو انديى إنى انًلظًة:
www.minshawi.com/other/gendeigyc.htim
1ـ ِضق ٜٛمٌؼٍّ١لت ٚمٌتّ٠ ٞتً مٌملػة مأصلصٌ ١ترو مٌّٕظّ ٠ٚشقًّ ػٍٝ
إممة ػٍّ١ل ٙلو
2ـ مٌّضق ٜٛمٌّؼر ٚ ٟمٌت٠ ٞشقًّ ػٍ ٝمٌؼلٍِِ ٟ ٓ١نللت مٌب١لٔلت
ٚمٌّؼٍِٛلت ٚمٌّؼر و
3ـ مٌّضق ٜٛماممةٚ ٞمٌت٠ ٞشقًّ ػٍ ٝإممةمت مٌّٕظّ مٌٛص ٝو
4ـ مٌّضق ٜٛماصقرم ١نٚ ٟمٌت٠ ٞشقًّ ػٍ ٝماممةمت مٌؼٍ١لل ا ٚإممةمت مٌؼًّ
ملصقرم ١ن ٟ ٟمٌّٕظّ و
دوز تقليات انًعهىيات واالتصاالت في انتسىيق انسياحي -:
شٙة مٌؼلٌُ رٛة ٘لئٍ ِ ٟؼّلة مٕ١لت مٌّؼٍِٛلت ٚمل صللت ح ١احمةرت ٘متٖ
مٌتٛة مٌٕٛػ ١ه١رمت  ٚتٛلت ج٘ٛر٠م م ٟومً جمزء ِمٓ اجمزمء ماػّملي مْٚ
مصقتٕلء  ِٓٚمٌّالحظ اْ مٌٛملغ مأوبر ٌٙتٖ مٌتٛة ٠نمة اصمةمٖ م١ِ ٟمةمْ مٌقضم٠ٛك
بشىً ػلَ ل ٚمٌقض٠ٛك مٌض١لح ٟبشىً خلمل ح ١ضلةع خ ئ مٌّؤصضملت ػٍمٟ
مخقالل أٛمػٙمل اػملم ٕ٘ةصم ٚظملئي مٌقضم٠ٛك مٌقمٍ١ة٠م ل ٚػٕلصمر ِز٠نمٗ بّمل
٠قٕلص ِٚق ٍبلت ٚضهٛط ٘تٖ مٌتٛة مٌٙلئٍ و
ٌٚممة ٚصمي جممً مٌّمرملب ٓ١إْ ؼممةم ٕ ٚمٛع إِىلٔ١ملت شممبى مٌّؼٍِٛملت مٌؼلٌّ١م
(ملٔقرٔت ع ّ٠تمً مٌمم ٞٛمٌرف١م مٌقم ٟمة غ مٌٕشملط مٌقضم٠ٛم ٟل لٌ ب١ؼم مٌقفلػٍ١م
ٌشبى ملٔقرٔت لة ا لحمت ٚصم ل ِتلٌ١مل ٌال صملي بم ٓ١مٌّٕمقج ٚمٌّضمقٍٙه مٌضم١لحٟ
ٚذٌه لْ مٌّنٛٙم مٌت٠ ٞبتٌٗ مأخ١مر بلصمقرةمَ شمبى مٌّؼٍِٛملت مٌؼلٌّ١م المً ِمٓ
ذٌه مٌّنٛٙم مٌّبتٚي  ٟحلٌ مل صلي مٌقمٍ١ة ٞإضمل إٌم ٝإِىلٔ١م ملٔقمملء ح١م
٠ضممق ١غ مٌّضممقٍٙه اْ ٠رقمملة مٌّؼٍِٛمملت مٌقمم٠ ٟتقلجٙممل ٔٛػممل ٚوّممل ل ح١م ممزمٚج
مٌشبى ٚمٌبر٠ة ملٌىقر ٟٔٚبرٍك ٔظلِل جة٠ةم ٠ؼمز ٠ٚمةػُ إِىلٔ١ملت مل صملي ِمٓ
شممرص اٌمم ٟخممر اِ ٚممٓ شممرص إٌممِ ٟنّٛػم اشممرلم ل ٚلممة مجقٙممة مٌىت١ممر ِممٓ
مٌبلحق ٟ ٓ١إ٠نلم ه١رمت ٌؼالل ملٔقرٔت و
ٌمممة اصممبو مٌ١ممِ َٛممٓ ا٘ممُ مٌقتممة٠لت مٌن٘ٛر ٠م مٌقممٛ ٟمجممٗ ماممة مٌتة٠ت م أٞ
ِؤصضمم ضممرٚة مٌؼّممً مٌممةل١ك ٚمٌّٕٙنممِ ٟممٓ مجممً تم١ممك ىلِممً بمم ٓ١مٕ١مملت
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مٌّؼٍِٛلت ٔٚظّٙل ٚماممة ٚمٌٕظُ ل ٚذٌه اوضملب ِ١مز ٕل ضمِ ١ؤومة ملاممة
مٌتة٠ت ِؼٕ ١وت١مرم بقمأر١ر لرمةم ٙمل ػٍم ٟمٌقمٕ١م ل  ٚمأر١ر مٕ١ملت ٔظمُ مٌّؼٍِٛملت
ػٍ ٟماممة ٚلرمةم ٙل و
كيف تستفيد نظم المعمومات في التطوير السياحي حددها لحميدي :2005ـ
 -1تقد د المعلوماتود د اممل ددامعلود ددتتا امعل ع ا ددامعلوةتاو ددام د د معل ددا متمطمممالع
ماممة ػٍمم ٝجّ١ممغ اٚجممٗ مأٔشم ٚمٌبممرمِج مٌضمم١لح ١بشممىً ػمملَ ٚمأٔشم
مٌقض٠ٛم ١بشىً خلمو م
 -2ت ا د مو دتعامعلتأ د ام وقا د امت وت ا د امتتتاددا ا ماددارمعلت د عامعل ع اددامو د م
علو ظواملتدااام وااامعلدت

ع.

 -3تقاددالمعلة د و امعلدددا اامتتقاددالمعل ت د النماا د ومتأد د ا معل
ماممة مٌؼٍ١ل بلٌب١لٔلت مٌال ِ  ٟم رلذ مٌمرمةمتم تمهذهمعل

عو د امتإِمممةمم
عو ا.

 -4تااالامعلظ تومعلو دااملأ عمعلق ع عامعلوم لامات اازمعلوماتو امعلالزوا.م
 -5علود

ةم اامعلت اؤماودتقاامعلو ظوام(معل تو لام)معلوتتومامااد ومأد عم

عل تا ط امعلالزوامو م لامت ت مةاامو مت قاقمعأله عو.م
 -6وظمعلاا امتعلوماتو امعلت اةاامتعلا ت اامعلت متم م د سم واا تا .
 -7عل م اامعلدتود عام رمط اقمعلت ت ماارمعل ظ لمتعلودتوا .م م
8ـ إِةمم ماممة بلٌضنالت مٌق ٟظٙر مٌّصر ٚلت ٚما٠رمممتو
9ـ ِضلػة مٌؼلٍِ ٓ١ػٍ ٝػًّ ملة٠ر ػٓ إػّلٌ ُٙػٕة مٌتلج إٌٙ١ل .م
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انيقين
م

مٌتىّ
جزء ِق ٛة

مٌّؼر
مٌم ٛػٍ ٝمٌق ب١ك جزء ِق ٛة

مٌّؼٍِٛلت
جزء صلبك

مٌب١لٔلت
جزء صلبك

" شكم يىضح كيفية ات اذ انقسازات نهى ىل إنى هدف فعال يلهج نظى انًعهىيات"
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ان اتًة
ػٍم ٟضممٛء ِّممل صمبك ّ٠ىٕٕممل مٌمممٛي اْ ٔظمُ مٌّؼٍِٛمملت ٌٍقضمم٠ٛك مٌضم١لحّ ٟىٕٕممل ِممٓ
إممة ِضقمبٍٕل  ٚضلػة ػٍ ٟمٌقٕبؤ بلٌق ٛةمت ٚا٠ضل مصقرةمَ ٔظمُ ِؼٍِٛملت مٌقضم٠ٛك
ب ر٠م ج١ة ٚمٌم١لَ بق ٛة٘ل ٠ضلػة ػٍٔ ٟنملح مٌّؤصضم مٌضم١لحٚ ١صمرػ مٌرةِم و
اْ لٛمػة مٌّؼٍِٛملت مٌقضم٠ٛمٌٙ ١مل مٌممةة ػٍمٍ ٟب١م محق١لجملت مٌّضمقٍٙى ٚ ٓ١ضملػة
ػٍمم ٟخٍممك ػاللمملت ط١بم ِٙممُ و إْ مةلمم ٟمٌق١ضمم١رمت مٌقمم ٕ٠ ٟمم ٞٛػٍٙ١ممل ذمت اّ٘١م
ج٘ٛر ٠م ٌدػّمملي مٌضمم١لحٕ٠ٚ ١بهمم ٟإحلط م مٌٕمملس ػٍّممل بلٌّملصممة مٌضمم١لحٌ ١قّٕ ١م
م٘قّلِل ٌٍ ُٙت٘لب إٌٙ١ل لبً ى ٓ٠ٛمأصٛمق مٌرلص بٙل و
٠قٛمو ِغ مٌنٙمٛم مٌقضم٠ٛمِ ١فٙم َٛمٌقضم٠ٛك ٚمٌّمز٠ج مٌقضم٠ٛم ٟل ٚمٌقر م١ظ ٌقّٕ١م
مٌّٕممقج مٌضمم١لحٟل ٚٚضممغ مأصممؼلة ٠ ٛ ٚممغ مٌمٕممٛمت ٚمٌق مم٠ٛر ٚمٌبتممٛث مٌقضمم٠ٛم١
ٚمٌب١مغ مٌشمرص ٚمٌؼاللملت مٌؼلِم  ٚنزئم مأصمٛمق إٌم ٟل لػملت و ّ ٚتمً مٌنٙممٛم
مٌقض٠ٛم ١مٌّشقرو ب ٓ١مٌّٕظّلت مٌضم١لح ١مٌرصمّٚ ١مٌمملئّ ٓ١بلٌٕممً ٌٍنّٙمٛة ِٚمٓ
٠مممةِ ْٛمٌقٛصمم١لت ٚحقممِٕ ٝمملطك مٌّملصممة مٌضمم١لح ١مٌّٕل ض م إصممقرم ١نِ ١ةػّ م
ؤٚي ّٔ ١ل إٌ ٟمٌٕنلح ٚمل م٘لةو
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انًصادز وانًساجع
 1ـ إّ٠لْ لضً مٌضلِرمْ ل ٘١متُ ِتّمة اٌزابم ٟل ٔظمُ مٌّؼٍِٛملت ماممة٠م ل مٌ بؼم
مأ2114 ٌٟٚو
 2ـ حّ١مة ػبمةم ٌٕبم ٟمٌ ملئٟل مٌقضم٠ٛك مٌضم١لحِ ٟمةخً مصمقرم ١نٟل مٌ بؼم 2114ل
ِؤصض مٌٛةمق ٌٍٕشرلمأةمْلػّلْ
3ـ خلٌة ِملبٍٗ ل ػالء اٌضرمب ٟل مٌقض٠ٛك مٌضم١لح ٟمٌتمة ٠ل مٌ بؼم مأٌٚم2114ٟل
ممة ٚمئً ٌٍٕشرل مأةمْل ػّلْو
4ـ اٌتّ١ةٔ ٞنُ ػبةم هلل  ٚخرْٚل ٔظُ مٌّؼٍِٛلت ماممة ٠ل مٌ بؼ 2115ل ممة ٚمئمً
ٌٍٕشرل مأةمْل ػّلْوو
5ـووو
6ـووو

www.alwatan.com.kw/default?tabid=36
www.minshawi.com/other/gendeigyc.htim
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