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  شكر و تقدیر    
  

  
  أشكر كل من ساعدني في هذا العمل الذي كان حلم منذ بضع سنوات

  .كل التقدیر و االحترام لمثالي األعلى في تكویني الجامعي األستاذ رحماني موسى

  .أختي...احل حیاتي األستاذة بوزاهر سمیة إلى التي ساهمت في دفعي في كل مر 

  .كل العرفان للسیدین دبشونة كمال و سالمي عمار على مساعدتهما القیمة

  . و األستاذ تومي للنصائح القیمة التي قدماها لي, شكرا لألستاذ غوفي 

ذا بوسام فیصل و حلیلو نبیل على دعمهما لي في ه نكما ال یسعني إال أن أشكر كل من األستاذی

  .و كذلك الزمیلین بن عبید فرید و بوعبد اهللا علبي على مساعدتهما القیمة, العمل

, مع تمنیاتي بالتوفیق ألسماء, وأتقدم بشكري الكبیر لزمالئي في دفعة الماجستیر نقود و تمویل 

  .وصبرینة نماجدولی, حنان,لیلى
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  رقم الصفحة  البـــــــیان
  

 13 ........................................مخطط یوضح أھم مصادر التمویل :  1الشكل رقم 
  

  .................................مخطط یوضح عناصر الجذب السیاحي :   2الشكل رقم 
 

27 

ة و القطاعات مخطط یبین مراحل الصناعة السیاحی: 3الشكل رقم
 ............................................................................................المتدخلة

  
33 

 
الجزائر لسنة  ياألعمدة التكراریة لجنسیة السیاح األجانب ف: 4الشكل رقم 

2003......................................................................................................  
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األعمدة التكراریة لألسواق الموردة للسیاحة في المملكة المغربیة : 5الشكل رقم
 116 .........................................................................................2003لسنة

من حیث ) عدد األسرة(توزیع الطاقة اإلستقبالیة األعمدة التكراریة ل: 6الشكل رقم 
  ................................................................... 2004تصنیف الفنادق لسنة 
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توزیع سعة اإلستقبال حسب طابع المؤسات الفندقیة األعمدة التكراریة ل :7الشكل رقم 
  ..............................................................2004لسنة) عدد األسرة(
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األعمدة التكراریة لتوزیع سعة االستقبال حسب الطابع القانوني للمؤسسات : 8الشكل رقم 
  ...............................................2004لسنة ) عدد األسرة(الفندقیة 

 

119  
 

  
  ................................منتج السیاحي المقترحالخریطة السیاحیة لل: 9الشكل رقم 
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