
 

 ((( السياحي  العرض)))  الثانيالمبحث : الفصل الثالث 

السياحي  نستذكر واياكم مراجعة لما تم شرحه في المحاضرة  العرض موضوع قبل الدخول في 

 السابقة عن مفهوم العرض 

حيث بينا ان العرض هو الكمية التي يعرضها المنتجون للبيع في السوق منن لنلعة 

 ما عند لعر محدد وفي فترة زمنية معينة

مينة المعروضنة منن لنلعة منا علنى ان الك)قانون العرض الذي ينص وتوصلنا الى  

لمنا زاد السنعر زادا الكميناا المعروضنة والعكن  فك( .  تتنالب طرديا مع لنعرها

 .صحيح مع بقاء العوامل االخرى ثابتة 

 السعرية  العرضمرونة وبمرور لريع لنتطرق الى موضوع 

ة للتغينر الحاصنل من للعة منا نتيجنالمعروضة وتعرف بانها درجة التجابة الكمية 

 في لعرها 

 :السعرية بموجب القانون االتي  العرضمرونة  ويقاس معامل 

التغيرر /  المعروضرةالتغيرر النسربي  ري الاميرا  = السعرية  العرضمرونة معامل 

 النسبي  ي السعر  

 :السعرية خمس حاال  هي  العرضوتاخذ مرونة 

 صفر  = مرونة الطلب معامل هنا  تاون قيمة : عديم المرونة  عرض -1

مرونرة الطلرب اابرر مرن الصرفر معامرل هنا  تاون قيمرة : غير مرن عرض  -2

 واقل من الواحد

   1= مرونة الطلب معامل هنا  تاون قيمة  :متاا يء المرونة  عرض  -3

لطلرب اابرر مرن الواحرد واقرل مرونرة امعامل هنا  تاون قيمة : مرن  عرض -4

  مما النهاية 

  ماالنهاية = مرونة الطلب معامل هنا  تاون قيمة  :تام المرونة  عرض -5

 

 

 

 



 مفهوم العرض السياحي : اوال 

هو كل المستلزماا التي يجب  ان توفرها  اماكن القصد السياحي لسياحها 

الحقيقيين او المحتملين وكل الخدماا والبضناعع التني قند يحتمنل ان تغنري 

 الناس لزيارة بلد معين 

( المغرينناا والجوانننب ) العننرض السننياحي هننو مجموعننة المقومنناا  اذن

 ة على جلب السياح الى منطقة ما وبقاؤهم فيها مدة من الزمن درالقا

 

 

 عناصر العرض السياحي : ثانيا  

وتعرف بأنها مجموعة المقومناا المكوننة للعنرض السنياحي وبندون هنذة  

انهننا تعننني الجاذبينناا المقومنناا اليمكننن تننوافر العننرض السننياحي بمعنننى 

والمغرياا القادرة على جلب السياح الى منطقة ما وابقاؤهم فيها لمدة من 

 :الزمن وهذه المقوماا هي 

والتي يقصد بهرا المقومرا  ذا  االصرل النراب   :المقوما  الطبيعية  -1

مرررن الطبيعرررة بمعنرررع اخرررر جميررر  الجاذبيرررا  الموجرررود   ررري البي رررة 

 :الطبيعية وتضم 

 االرض - أ

 خالمنا - ب

 المياه بمختلف انواعها -  

 : الغطاء النباتي - ث

 الحيوانا  - ج

 مناطق الجمال الطبيعي الفريد   - ح

ويقصررد بهررا المقومررا  الناتجررة عررن الجهررود  :المقومررا  البيرررية  -2

البيرية سواء  ي الوق  الحاضر او  ي الماضري القريرب او البعيرد 

 :وتضم 

 الساان - أ

 التاريخ والتراث والثقا ة  - ب



 والمراقد الدينية والمزارا العتبا  المقدسة  -  

 العمالة  - ث

 روح الضيا ة  - ج

 سما  المعاصر  والحداثة  - ح

المقوما  المساعد  والتاميليرة ويقصرد بهرا الخردما  والتسرهي     -3

التي يحتاجها السياح بحيث تمانهم من التمتر  بالمقومرا  الطبيعيرة 

 :وتيمل االتي .والبيرية 

 المرا ق والخدما  العامة  - أ

 ا  المتخصصة المرا ق والخدم - ب

 المرا ق والخدما  الوسيطة  -  

 

 وحد  قياس العرض السياحي : ثالثا

بعررردد ) يقررراس العررررض السرررياحي بمقررراييس الطاقرررة االيوا يرررة  

  لفنرررادق او امررراان االيرررواء او عررردد الغررررف او عررردد  االسرررر  اال

 (ليلة  / سرير  0المعروضة

 

 :العوامل المؤثر   ي العرض السياحي : رابعا  

 العامل الطبيعي  -1

 اسعار المنتوج السياحي  -2

 تااليف عوامل االنتاج -3

 استخدام اوسا ل التانولوجية المتطور  -4

 اهداف القيادا  العليا علع النياط السياحي  -5

 39الع  33ا  من فحصانظر  ي الاتاب ال

 

 

 

 



 مواصفا  العرض السياحي :خامسا  

االخرر  يتمت  العررض السرياحي بمواصرفا  معينرة تميرزه عرن العرروض  

 :وااالتي 

يعتمد العرض السياحي بيال ابيرعلع عنصر العمل وبنسب ابيرر   -1

تفرروق عررروض االنيررطة االقتصررادية االخررر  وذلرر  بسرربب صررعوبة 

 اح ل الماانة محل عنصر العمل   ي العمل السياحي 

العرررض السررياحي هررو عرررض للخرردما   السررا ع ييررتر  مجموعررة  -2

اخرردما  النقررل وااليررواء مررن الخرردما  تعرررف بررالمنتوج السررياحي 

والطعرررام واليرررراب واللهرررو والتسرررلية اضرررا ة الرررع مجموعرررة مرررن 

 . سل  االخر  لالخدما  وا

 يمتاز العرض السياحي  بان خدماته تاون انية ومباير   -3

 العرض السياحي عرض غير قابل للخزن النقل  -4

 العرض السياحي يخض  للمنا سة    -5

 يمتاز العرض السياحي بتعدد وتداخل وتنوع العناصر الماونة له  -6

 تعدد المنتجين الذين يياراون بالعرض السياحي  -9

درجرة  حيرث تارون العرض السياحي مرن غير مررن تجراه االسرعار  -8

استجابة المنتج او المستثمر السياحي للتغيرا   ي اسعار الخدما  

طويررل الررذ  يحتاجرره السررياحية منخفضررة جرردا وذلرر  بسرربب الوقرر  ال

المنررتج لتوسرري  الطاقررة االيوا يررة واثا ررة رأس المررال الثابررث ونرردر  

عناصررر االنترراج السررياحية وتررعثره بالعامررل الطبيعرري وعرردم القابليررة 

 .علع خزن ونقل وتحوير المنتج السياحي 

 

 م  امنياتي لام بالتو يق
 مدرس الماد 

 اسراء سعد  هد. م.م

 

 

 


