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 أسم مصادر
 .2008مدخل الى علم السٌاحة،أحمد فوزى ملوخٌة،•

 .2006فتحى دمحم الشرلاوى.مبادىء علم السٌاحة،د•

 .2006المغرٌات السٌاحٌة،بنٌامٌن ٌوخنا دانٌال،•

 .2009حمٌد عبد النبً الطائى،.أصول صناعة السٌاحة،د•

 .أحمد عبد السمٌع عالم.علم االلتصاد السٌاحى،د•

بنةماكانى جوطزافياي طةشت و طوسار بةثزاكتيشةكزدن لةقةساى •
 .كؤية 3009كؤية،

 ..مواقع من االنرتنيت•



هاروتطوتاريخ سياحة   

 )التارٌخمالبل مرحلة ( ايبدا٢٥ايعؿس 
ٚقد دعت احلاد١ باالْطإ إىل االْتكاٍ َٓر بد٤ اخلًٝك١ ٚنإ االْتكاٍ  •

 ف٢ ٖرٙ املسح١ً دص٤ا الٜتذصا َٔ احلٝات ٚقسٚز٠
 .ضعٝا ٚزا٤ يك١ُ ايعٝؼ ٚيدابت٘ ٚأغٓاَ٘•
 .خيتاز األَانٔ املٓٝع١ يطهٓ٘ حت٢ ٜأَٔ ٖذُات ايٛحٛؽ•
َٛازد املٝاٙ يًػسب أٚ ألَانٔ ىل إٚنإ ٜكطع املطافات ايط١ًٜٛ يٝؿٌ •

   .ايؿٝد
 ...َجٌ طٛفإٖسٚب َٔ املٓاطل ايت٢ تعا٢ْ َٔ َػهالت  ب١ٝ٦ٝ •
 .ٚمل تهٔ ٖٓاى ٚضا٥ٌ يًطفس ٚالْتكاٍ ض٣ٛ القداّ•
ٚف٢ حبس نإ ٜطتعٌُ درٚع ايٓدٌٝ ٚالغذاز ٜسنبٗا ٜٚدفعٗا َع •

 .ايتٝاز
 



 .ٚمل ٜهٔ عٓؿس ايٛقت ٜدخٌ ف٢ تكدٜس املطافس•
ٚنإ املطافس عٓدَا ٜستب يًسح١ً دنب إٔ ٜفهس ف٢ نٌ غ٤٢ •

 .....ايطعاّ ٚايًباع ٚايطالح
ٚمل ٜفهس احد ف٢ ٖرا عؿس ف٢ تطٜٛس ايطفس أٚ ٚضا٥ً٘ أٚ •

 .اضتػالي٘ يؿاحل اجملُٛع
 .مل تعسف ن١ًُ ايطٝاح١ ٚمل ٜعٗس هلا أ٣ تعسٜف•
ض٣ٛ إ ايطفس نإ ظاٖس٠ طبٝع١ٝ َستبٝط١ بٛدٛد اإلْطإ تٗدف •

 .إىل إغباع احتٝادات٘ ايػدؿ١ٝ



ابد لتشكل أحد مظاهر فسجل  المصرٌون رحالتهم على  جدران مع•

التروٌح والسٌاحة حٌث كانت تتعدد األعٌاد واالحتفاالت الدٌنٌة التى 

تشهد خاللها حركة االنتمال واسعة للسكان للتعبد وتمدٌم المرابٌن إلى 

 .مما ٌشكل أولى صورة للسٌاحة الدٌنٌة..أأللهة

 

 فكانوا ٌجلٌبون النباتات  الطبٌعٌة  والطبٌة  وبعض العشاب ، لعالج  •

ولد عرف  العالج  . وكانت طب عندهم خلٌط من  السحر  والطالسم •

 الطبٌعً 

االجنبٌة لمشاهدة معابدها وأثارها االلالٌم حٌث ٌجون سكان من •

 .خاصة األهرام وأبو هول تمثل احد عجائب الدنٌا السبع

  



 عصز السياحة

 (.عصرالسٌاحة)المرن العشرون ٌعتبرالنصف األخٌرمنه •

 ..ورغم أن هذا المرن شهد عشرات الحروب•

والعاللات _فى السٌاسةالدولة_أمابعدٌن شهد تغٌرات جوهرٌة•

وفى مجال حموق اإلنسان،وكان لهذا كله تاثٌره _االلتصادٌة

 .الواضح فى السٌاحة

إن السٌاحة الٌمكن ان تنمو وتتطور إال بأستمرار السالم، •

وااللتصاد،واالجتماعى،وتحسٌن العاللات بٌن الدول 

 .والشعوب



إن منجزات المرن العشرٌن لها تأثٌر مباشر على •

 :السٌاحة،ومن اهم منجزات

 الجوى -البحرى-البرى-النملالمطاع •

المنشأت السٌاحة فى كما شهد المرن العشرٌن أٌضا تطوٌرا •

 .والمطاعم -مثل الفنادق

 :أهم العوامل التى أدت إلى نمو السٌاحة فى العصر الحدٌث

أزدٌاد الشعور والرغبة لدى أفراد المجتمع األوروبً إلى  •

إزالة المٌود السٌاسٌة،وتكوٌن وحدة أوروبٌة شاملة فكان ذلن 

 .بمثابة حافز لوى لنمو وتمدم السٌاحة



الخطوات االلتصادٌة الكبٌرة التى حممها دول أوروبا،وما •

 :ترتب علٌها من ارتفاع مستوى المعٌشة وزٌادة دخولها

 .التطور الكبٌر الذى طرأ على وسائل النمل•

 .لٌام الدولة الصناعٌة بأصدار لوانٌن خاصة للعمل والعمال•

ظهور الرغبات واالحتٌاجات اإلنسانٌة كأغراض الترفٌهٌة •

والثمافٌة والصحٌة،مما أدى إلى تطور الحركة السٌاحٌة 

 .تطورا كبٌرا

اهتمام المجتمع الدولى بالسٌاحة كنشاط إنسانى ٌستحك •

 .التشجٌع من كافة الشعوب والحكومات



 جعزيف السائح

إنه الشخص المسافر لمدة تزٌد ؟ Touristمن هو السائح •

 .ساعة فى الدولة غٌر الدولة التى ٌمٌم فٌها عادة24على 

 .الشخص الذي ٌنتمل إلى مكان سٌاحً بمصد السٌاحة :السائح

عام ( اٌطالٌا)عرفه مؤتمر األُمم المتحدة المنعمد فً روما . •

بأنه الشخص الذي ٌسافر الى بلد اخرغٌرالبلد التً 1963

ساعة دون أن  24هو موطنه وٌمٌم بها لمدة تزٌد عن 

 .تطول الامته إلى الحد الذي ٌعد فٌه البلد موطناً له 

 

 



السائح هو الشخص الذي ٌموم باالنتمال لغرض السٌاحة أو •

وذلن . لمسافة ثمانٌن كٌلومترا على األلل من منزله،

التابعة لهٌئة األمم )منظمة السٌاحة العالمٌة  تعرٌف حسب

 (.المتحدة

ان السائح هو الشخص الذي ٌمدم على السفر داخل بلده او •
على نحو  Leisure خارجه و لمدة كافٌة تتعلك بولت الفراغ

 .مسل و ممتع 

  



  -:وٌنمسم السائح بصورة عامة إلى لسمٌن 

هو الشخص / International Touristالسائح الدولً •
) الذي ٌسافر إلى بلد غٌر بلد الامته الدائمة لمدة لٌلة واحدة على األلل 

 100لمسافة  ،واحدة سنة  تمل عنو( ٌعنً تزٌد عن ٌوم واحد 
بحٌث الٌكون الهدف األساسً من الزٌارة ممارسة النشاط  كٌلومترا

 .تماضى عنه اجرا فً البلد الذي ٌزوره

 

هو الشخص الذي  /Internal Touristالسائح الداخلً •
لمدة لٌلة واحدة   ،ٌسافر إلى مكان داخل بلده لكن خارج بٌئته المعتادة

والتزٌد على ستة األشهر، بحٌث ( ٌعنً تزٌد عن ٌوم واحد) على األلل 
الٌكون هدفه األساسً من الزٌارة ممارسة أي نشاط ٌتماضى عنه اجراً 

 فً المكان الذي ٌزوره

 



 

 (Tourism)تعريف السياحة 

 
إن لفظة السٌاحة لفظة حدٌثة فً اللغات الالتٌنٌة واألجنبٌة إال 
انها كانت معروفة فً اللغة العربٌة حٌث عرفها األنسان منذ 

أن خلك هللا األرض ، وفً لرآن الكرٌم ورد لفظة السٌاحة 
ورد لوله  (2:التوبة)فً سورة وأكثرمن مرة فً سوره ، 

هنا كلمة فسٌحوا ٌأتً بمعنى  (فسٌحوا فً األرض)تعالى 
 .السٌاحة وبمفهومها اللغوي ٌأتً ذهبوا –سٌروا 

الٌونانٌة لفظ ( tourism)أما فً اللغة الالتٌنٌة فإن كلمة 
 .  األنكلٌزٌة بمعنى الرحلة( tour)مستحدث أتى من كلمة 

كانت بداٌة إستخدام كلمة السٌاحة  1937عام  وفى       
(Tourism) 



السٌاحة هى السفر بهدف الترفٌه أو :للسٌاحة أكثر من تعرٌف •
 .اإلكتشاف،وتشمل السٌاحة توفٌر الخدمات المتعلمة بالسفر

السٌاحة )أول هذه المحاوالت هى التى كتبت عنها جوٌر فروله ٌمول•
بالمفهوم الحدٌث هى ظاهرة طبٌعٌة من ظواهر العصر 

الحدٌث،وألساس فٌها الحاجة المتزاٌدة للحصول على عملٌات 
االستجمام،وتغٌر الجو والوعى الثمافى لتذوق جمال المشاهد 

 (.الطبٌعٌة ونشوء االستمتاع بجمال الطبٌعٌة

إنتمال األفراد خارج الحدود )على انها (( روبنسون )) عرفها•
عن أربع وعشرٌن  التملالسٌاسٌة للدولة التً ٌعٌشون فٌها مدة 

ٌكون الهدف من وراء  عن عام واحد ، على أن ال والتتجاوزساعة 
ذلن اإللامة الدائمة أو العمل أو الدراسة أو مجرد عبور دولة أخرى 

 (.ترانزٌت)

 



  World Tourism Organization) أما تعرٌف الذي ألرته  السٌاحة العالمٌة

عبارة عن مجموعة من )) فالسٌاحة ) (التابعة لهٌئة األمم المتحدة)

الظواهر واألنشطة البشرٌة والعاللات التً تتولد نتٌجة 

عملٌات اإلنتمال الولتً التً ٌموم بها عدد من األشخاص 

لمدة التمل  إلى أماكن خارج مناطك الامتهم الدائمة( السٌاح)

ألغراض غٌر متعلمة ساعة والتزٌدعن سنة واحدة و 24عن 

 (بالربح المادي



ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ايطٝاح١ َٔ ايعًّٛ اجلدٜد٠ ايت٢ ٜػازى ف٢  •
 :  تهٜٛٓٗا عًّٛ أخس٣ َٓٗا

اجلػسافٝا ٜسٕٚ إٔ ٚضا٥ٌ اجلرب ايطٝاح٢ َععُٗا فعًُا٤ :اجلػسافٝا•
دػساف١ٝ اخلؿا٥ـ،فاملٛقع ايطٝاح٢ ٚاملٓاظس ايطبٝع١ٝ،ٚايٓباتات 

 ٚاملططخات املا١ٝ٥ ٚايعسٚف املٓاخ١ٝ،
ٚاألثسٜٕٛ ٜٓعسٕٚ إىل ايطٝاح١ َٔ ٚد٘ ْعسِٖ  :األثاز ٚايتازٜذ •

إٔ ايتخف ٚأألثاز ٚاملتاحف ٚاملصازات ايتازخي١ٝ تعد إحد٣ ٚضا٥ٌ 
 .اجلرب ايطٝاح٢ ايجكاف٢ ٚايتازخي٢

عًُا٤ االقتؿاد ٜٓعسٕٚ إىل ايطٝاح١ َٔ د١ٗ ايعسض :ٚأألقتؿاد •
 ..(املٛاؾالت،ايفٓادم)ٚايطًب خدَات ايطفس ايطٝاح٢



عًُا٤ االدتُاع ٜٓعسٕٚ إىل ايطٝاح١ ع٢ً أْٗا :ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ •
ٚض١ًٝ االتؿاٍ ..احلسن١ االدتُاع١ٝ يًتػري،ٚايرتفٝ٘ ٚاالضتذُاّ

 .ت١ُٝٓ ايعالقات ايدٚي١ٝ  ٚايتٛاؾٌ ايجكاف٢ ٚاحلكاز٣ ،ٚ

 



 ماٌية السياحة

النشاط السٌاحً من السمات الممٌزة لعصرنا وباألخص منذ •

فهً صناعة المرن ( 20)النصف الثانً من المرن الماضً

بسبب توفر مجموعة من الظروف والعوامل التً ( 21)

 .ساهمت فً تطور وانتشار ظاهرة السٌاحٌة عالمٌا  

ان السٌاحة تتمثل ظاهرة االنتمال الولتٌة التى ٌموم بها عدد •

 .كبٌر من أبناء دول

إن المدة التى ٌستغرلها هذا االنتمال تختلف طوال ولصرا •

لدرته على أإلنفاق فى _رغبة السائح_بحسب 

ومدى وخص تكالٌف المعٌشة _المرغبات السٌاحٌة_الخارج

 .فٌه



نشأت وتطورت  ظاهرة السٌاحٌة وأصبحت ظاهرة معروفة  •
خاصة وشاسعة اإلنتشار بحٌث تثٌر إهتمامات  جمٌع المختصٌن 

النواحً اإللتصادٌة  بما تجلبها من الموارد المالٌة وتأثٌر من 
 .ذلن على دخل المومً

وتشٌر أحصائٌات المنظمة العالمٌة للسٌاحة التابعة لألمم المتحدة •
(UNWTO) إلى أن السٌاحة أصبحت المصدر الثانً للواردات

من واردات   %10دولة ، وٌتم الحصول على ماٌمارب   49
ملٌون شخص عام  939عالم علٌها ، وصل عدد سٌاح العالم إلى 

ملٌون شخص على  980، بٌنما إرتفع عدد السٌاح إلى  2010
وصل عدد سٌاح 2012فى عام ،و2011مستوى العالمً عام 

العالم إلى ملٌار شخص،ومن المتولع أن ترتفع عدد السٌاح العالم 
ملٌون شخص،وٌبمى  560إلى ملٌار واحد و 2020لغاٌة عام 

،لمد إزدادت نسبة %4نسبة النمو السٌاحً إلى ماٌمارب 
 النموالسٌاحً فً جمٌع انحاء العالم ماعدا منطمة الشرق األوسط



نتٌجة % 8فً شرق األوسط أنخفضت نسبة النمو إلى  •

التً مرت بها دول تلن المنطمة واألمنٌة للظروف السٌاسٌة 

، ( إلخ.وعمان .، لطر إمارات، سعودٌة ) الخلٌج عدا الدول

ٌشٌرهذه األحصائٌة إلى إزدٌاد عدد السائحٌن إلى بلدان 

 . أمرٌكا وصٌن وفرنسا 

 



 
 (وقت الفزاغ)  ت بةتاَلى صدة 

 
 هربرٌنه ده وانى له رووى زمانه ل(Leisure)زاراوه ی •

  .هٌراوكره والتٌنٌةكةى 

•Licer- ده بێت  ئازاد بێت ، كاتێكی   ئازادی    واته  مرۆڤ
له به رده ست داٌه   ، ٌان ڕێگه  پێدراوه   بۆ هه رشتێن كه  

 .و چێژی لێ وه ربگرێ بدات ئه نجامی

تۆئازادی ) به واتا (Loisir)زاره وه  فه ڕه نسٌه كه ش به واتای •
توانست و پڕۆگرامه   ) له  بنچٌنه دا  به مانای  ( له كاته كه ت 

تاٌبه ته كانی  هه ركه سٌن ، كه هه وڵی  چێژ ده دات  بۆ ڕزگار 
 (ماندوێتی  ژٌانی شاركاتی  له بوونی 

 .لةدواى كارو نوستن•



تۆماس  ئه لێت  ڕزگار بوونی مرۆڤ له  كۆت وكارو ئه رن •

 .و كۆسته كانی تری مرۆڤ

ده ست به تاڵی كاتێكی زٌاده ٌه  له  ( النمشبندی و العمر•

ماڵه وه  و  نىكاتژمێره كانی  كاركردنی  رۆژانه  و پێوٌستٌه كا

 .باٌۆلۆژٌٌه كانی مرۆڤ

برٌتٌٌه  له  و كاته  زٌاده ی  كه به هٌچ : بۆچونی سێ ٌه م •

ئه ركێكه وه   گرێ  نه دراوه   و مرۆڤ  له به كارهێنانٌدا  

   .ئازاده   به  پێی حه زوو ئاره زووه كانی

 

 



كاتی ده ست به تاڵی له  شوێنێن  بۆشوێنێن له  كه سٌن بۆ •

 ده گۆڕی كۆمه الٌه تی ئابووری باری  كه سێ

 مه رج نٌه  ئه وكه سه ی كاتی به تاڵی هه بێت گه شت بكات  •

 

 



گزيىگحزيه  ٌۆكاري كاوی  سياد بَُوی دي سث 

ً جاڵی   ب

پێشكه وتنی  ته كنۆلۆجٌا و كارٌگه ری به سه ر كه مكردنه وه ی   -1
 .ده ستی كار

 .پێشكه وتنی باری ته ندروستی و زٌاد بوونی تێكڕای ته مه ن  -2

 .زٌاد بوونی دانٌشتوان  -3

   .زٌاد بوونی له باره ی  مۆڵه ته كان و  پشووه  فه رمٌٌه كان -4

دامه زراندنی  چه ندٌن ڕێكخراوی كرێكاری  بۆ كه مكردنه وه ی   -5
 .كاته كانی كاركردن 

پێشكه وتنی  گواستنه وه   و گه ٌاندن كاری گه رٌان  به سه ر  -6
 .كه مكردنه وه ی له  ده ست دانی كات 



 دراسة حول وقت الفراغ

فٝػري اىل ايٛقت املتبك٢ يالْطإ بعد    Leisure   ٚقت ايفساغ•
ٚ يف دزاض١ , ٚقت ايّٓٛ ايرٟ ٜٓاّ خالي٘ ,  طسح ٚقت ايعٌُ

َٓػٛز٠ حٍٛ ٚقت ايفساغ عٓد ايٓاع يف خمتًف ايدٍٚ يف ايعامل ٚ 
َٔ قُٓٗا مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ٚ يبٓإ ٚ املًُه١ ايعسب١ٝ 

تبني إ َععِ ايٓاع يف ايدٍٚ املتكد١َ ٜفتكسٕٚ اىل , ايطعٛد١ٜ 
بعهظ ايٓاع يف بًدإ ايػسم , ( ٚقت ايفساغ ) َجٌ ٖرا ايٛقت 

االٚضط ٚ مشاٍ افسٜكٝا ايرٜٔ ٜعتربٕٚ اغٓٝا٤ َٔ حٝح ٚقت 
نُا تبني َٔ خالهلا إ ْطب١ االغداف . ايفساغ حد املًٌ ٚ ايكذس 

يف بعض ايدٍٚ ْتٝذ١ يتصاٜد ( فكس ايٛقت ) ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ 
: اٚقات ايعٌُ ٚ تٛضع احلادات اي١َٝٛٝ ٚ قػٛط احلٝا٠ َجٌ 

  .ايٛالٜات املتخد٠ االَسٜه١ٝ ٚ املًُه١ املتخد٠ ٚ اضرتايٝا ٚ ٖٛيٓدا
 



 Recreation- (االسحجمام)خۆش گُسي راوی

وشه ی  خۆشگوزه ران  له  بنچٌنه  دا  له  زمانی  التٌنی  •
 . دةطةينى چه مكی پشوو ( Recreation)وةوه رگٌراوه  ، 

 ،كةله  ئٌنسكلۆ پٌدٌای  ئه مرٌكٌدا   هاتووه  وةن ئةوةى 
به مانای دوو باره  ( Re)  ةهاتووثيت ثَيك دوو لة زاراوه كه  

،(Creation )  به واتای نه رٌت  ، ٌاڕه فتار  ٌانوێكردنه وه  ی
وزه ی مرۆڤ  وباشكردنی  توانا  جه سته ٌی و  ژٌرٌه كانی  

 .دێت 

له ڕووی زمانه وانٌٌه وه   خۆشگوزه رانی  به مانای سه ٌران و •
( لسان العرب)زاخاودانی  مێشن  دێت   وه به  گوێره ی 

هاتووه   مانای  خۆشی ده گه ێنێت  ٌان به مانای البردنی  
 .ماندوٌتی  و دڵته نگی  دێت 

 

 



ئه و چاالكٌٌه   كه  ده رون  ئةنجامدانى كةنةدواثَيناصةى  رانتوَيذة•
حه زی پێ ده كات  ، كه  ده بێته  هۆی گۆڕانكاری  له  ڕۆتٌنی  

و  –ژٌان بۆ گێڕانه وه ی  وزه ی  گه شه پێدانی  توانا بٌری 
 .كۆمه الٌه تی  و جه سته ٌٌه كانی تان

خۆشگوزه رانی  ئه و چاالكٌانه ن كه  مرۆڤ  بۆ  ٌةكى ترىپێناسه •
به  دٌهێنانی  خۆشی و پشوی جه سته ٌی  وده رونی و 

ڕێكخستنه وه ی تواناكانی  وبه سه ربردنی كاتی ده ست  به تاڵی  
 .ئه نجامٌان ده دا

خۆشگوزه رانی و گه شت وگوزار  دووزاراوه ی  ///پرسٌار •
جٌان له ٌه كتری ،به اڵم له  هه مان كاتدا ته واوكه ری ٌه كترٌشن 

 خواره وه   هؤٌانةىله به رئه م .

 



ئامانجی گه شت و گوزار  بۆ به ده ٌهێنانی  خۆشگوزه رانٌٌه  ،  – 1
به اڵم مه رج  نٌٌه  هه موو چاالكٌٌه كی خۆشگوزه رانی  ببێت به  

 .گه شت و گوزار 

له كاتی  ئه نجام دانی چاالكی  خۆش گوزه رانی  مه رج نٌه    -2
 .مرۆڤ شوێنی  هه مٌشه ٌی  خۆی جێ بهێڵێت 

 24ده كرێت چاالكی  خۆش گوزه رانی  له  ماوه ی كه متر له   -3
 .بێت 

بۆ ئه نجام دانی  چاالكی خۆش گوزه رانی  مه رج نٌٌه    -4
دورٌه كی  دٌارٌكراو ببڕٌت ، به ڵكو  ده توانی  له ناو ژووری 

 ماڵه وه   چاالكی خۆش گوزه رانی  ئه نجام بدرێ



   أو أركان السٌاحةالسمات 

 .ايطا٥ح ٖٛ ايفسد اير٣ ٜكّٛ بٓػاط ايطٝاح١•
 .٢ٖٚ ايت٢ تكّٛ بتكدِٜ ناف١ اخلدَات يًطا٥ح: ايدٚي١ املكٝف١•
 .املعامل ايطٝاح١ٝ بهاف١ اْٛاعٗا•
غري َٛطٔ   حسن١ األغداف َٔ َهإ إقاَتِٗ ايدا١ُ٥ إىل َهإ آخس•

 .اإلقا١َ
ضاع١  24إٔ تهٕٛ بؿٛز٠ َؤقت١ ٜعين اإلقا١َ ٚقت١ٝ ٚاحلد األد٢ْ هلا •

 .ٚاحلد األع٢ً هلا ض١ٓ ٚاحد٠
ٜهٕٛ ايدافع َٓٗا إنتطاب املتع١ ٚايرتفٝ٘ عٔ ايٓفظ حبٝح تبعح ايبٗذ١  •

إلٕ ايطٝاح١ تعين إضتػالٍ ٚقت ايفساغ .ٚايطسٚز يف ْفط١ٝ اإلْطإ
 .ٚاإلداشات مبُازض١ أْػط١ ٚفعايٝات خمتًف١ 

 .ٚدٕٚ حتكٝل يًسبح  •
 
 
 

 



ٌذا أركان الحى السم الجحُفز فى أَجً االوحقال 

 :َالححزك
 نايصاليصٍايطبٝع١ٝ  ايهٛازخدنب إٔ الٜهٕٛ اإلْتكاٍ ٖسبَا بطبب •

 .ٚايربانني ٚايفٝكاْات ٚإْتػاز األٚب١٦ ٚاألَساض
 .ايطٝاض١ٝايًذ٤ٛ ايطٝاض٢ بطبب ايعسٚف •
 .ػط ايطهاْٞ قْتٝذ١ إلشدحاّ ٚأٚ اهلذس٠ •
 .االْتفاٍ يػسض ايتذاز٠ ٚايعٌُ ايؿسف•
 .ايعٌُ قُٔ ايطًو ايدبًَٛاضٞ يف ايطفازات ٚايكٓؿًٝات•
 .اإلغتػاٍ يف املٓعُات ٚاهل٦ٝات ايدٚي١ٝ •
 .ايعٌُ األضاتر٠ يف اجلاَعات األدٓب١ٝ بعكٛد  •
نريو األْػط١ عٓاؾس اإلزغاد ايطٝاحٞ يف املهاتب ٚايػسنات  •

 ايطٝاح١ٝ
 
 



أٚ إْتكاٍ ٚحتسى ٚإقا١َ ايهٛادز ايعا١ًَ ع٢ً َنت ايطا٥سات •
ٚايبٛاخس ٚايطفٔ ٚايكطازات ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بأدا٤ َٗاَِٗ 

 .ٚٚادباتِٗ ايسٚت١ٝٓٝ
ٚأخريآ املػازن١ يف املٗاّ ايعطهس١ٜ خازج احلدٚد ايدٚي١ التتخكل  •

 .  ظاٖس٠ ايطٝاح١ٝ
 

 



.الٍدف مه السياحً  

ان الهدف الذي ٌنشده السائح هو لضاء اجازة ممتعة ٌرٌح فٌها •
اعصابه وذهنه وٌجدد حٌوٌته ونشاطه وٌكسر رتابة نمط حٌاته 

 .الٌومٌة بعٌدا عن بٌته ومكان عمله
الخبراء ٌمدمون مجموعة من ،فإن ولكً ٌحمك السائح هدفه •

 .االرشادات والنصائح لالستفادة منها لبل وخالل وبعد االجازة
إن اإلعداد للسفر ٌحتاج الى استعداد أولً لتكون السفرة او •

السٌاحة متعة واستجماما، بدال من ان تتحول الى فترة عصٌبة فً 
 .بلد الغربة 

ٌجب التجهٌز المحلً لها، بأن ٌكون جواز السفر صالحا : أوال ً
لمدة ستة اشهر على األلل من تارٌخ بداٌة الرحلة، وأن ٌتأكد 
المسافر من حصوله على الفٌزا المطلوبة لبعض البلدان، وأن 

ٌتأكد من شركات السٌاحة ومن المنصلٌات الموجودة فً بلده من 
 .معرفة التعلٌمات والتنظٌمات الخاصة بالسفر الى ذلن البلد



ال داعً لحمل األشٌاء الثمٌنةوالغالٌة،فالساعة :للٌل من المتاع•
 .الذهبٌة والعمد الذهبً

إن السائح معذور فً مظهره، ولن ٌجد من ٌنتمده فً مظهر •
 .السفر، فلٌس مطلوبا منه ان ٌظهر بمظهر األنالة الكاملة

   .مثل تسلك الجبال،أو زٌارة شاطىء بدون االستعمال المكٌاج•

السٌاحة هو الشراء، فمد ٌجد المالبس  ةومن كمالٌات ومتع•
كثٌر  امتعة المالئمة والجمٌلة فً تجوله ، لذا فإن عدم وجود

معه، سٌرٌحه فً التنمل وحمل أغراضه، كما أنه ٌتٌح له 
مثل زٌارة شمالوة وشراء .فرصة الشراء بما ٌناسب عاداته

 ..بعض االشٌاء



 جاثيزات كُرَوا على السياحة

ايكٝٛد  حٍٛ ايعامل بطبب ايطٝاح١ إ يتفػٞ ٚبا٤ نٛزْٚا تأثريا نبريا ع٢ً قطاع•
 .، ٚ ذيو بطبب اخنفاض حسن١ ايطًب ع٢ً ايطفس بني املطافسٜٔ  املفسٚق١ ع٢ً ايطفس

   .٪ 90-80اخنفض ايطفس املدطط ي٘ حٍٛ ايعامل بٓطب١ •
إغالم ايعدٜد َٔ َٓاطل اجلرب ايطٝاحٞ ٚ إٜكاف ايعٌُ يف مجٝع أحنا٤ ايعامل بطبب  مت •

 .، َجٌ املتاحف ٚاملتٓصٖات ٚاألَانٔ ايسٜاق١ٝ ٚ غريٖا  2020-2019ٚبا٤ نٛزْٚا 
ايؿخٞ املٓصيٞ ، احلذص فسقت ايعدٜد َٔ ايبًدإ ٚاملٓاطل نٛزْٚا، يفريٚع ْتٝذ١ •

َٔ ايكادَني ٚحعس ايتذٍٛ ، ٚ غريٖا َٔ قٝٛد أخس٣ ع٢ً املٛاطٓني أٚ املطافسٜٔ 
نُا تفسض دٍٚ َٚٓاطل أخس٣ قًٝٛدا عامل١ٝ تٓطبل ع٢ً مجٝع   .املٓاطل األنجس تأثًسا

  .، ٚ متٓع َٛاطٓٝٗا َٔ ايطفس إىل اخلازج ايبًدإ ٚاألقايِٝ 
تأثريا اقتؿادٜا ٚادتُاعٝا  داْب اخنفاض ايسغب١ يف ايطفس ، نإ يًكٝٛدإىل •

املد٣ ايطٌٜٛ ٖٛ ع٢ً نإ ايتأثري . ع٢ً قطاع ايطفس يف تًو املٓاطل ضًبٝا
ٚاملؤمتسات ايدٚي١ٝ ، َع ظٗٛز َا ٜٛاشٜٗا ع٢ً غبه١  ايطفس ايتذازٟ اخنفاض
 .االْرتْت
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