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  :المقـــــــدمــــــة 
  
  

تقوم كل دولة  بتطویر استراتیجیات تتناسب مع معطیاتھا االقتصادیة من أجل ضخ قیم حقیقیة داخل     

و بناءا علیھ فإن التمعن في طرق . مو مناسبةو تحقق بھا معدالت ن, نظامھا تدعم بھا التوازنات الكلیة 

یبین أن القطاع , التنمیة المتبعة من أجل تحدید موقع االستثمار السیاحي و مساھمتھ في عملیة التنمیة 

  . السیاحي یلعب دور مھم جدا بالنسبة للعدید من االقتصادیات 

ت منھ یصنف من القطاعات حیث خضع القطاع السیاحي لجملة من التطورات في آلیات نشاطھ جعل 

  .االستراتیجیة على المستوى الدولي 

و بما أن ھدف العمل ھو وضع خطة لتنمیة القطاع السیاحي في الجزائر بالتركیز على الجانب التمویلي 

أال و ھو تمویل  على المستوى الدولي  فمن الضروري اكتمال الوصف بالتعرض لتطبیق الموضوع

المستوى الدولي ؛ حیث لكي تستطیع الجزائر خلق منتوج سیاحي  تخترق بھ  االستثمارات السیاحیة على

, األسواق السیاحیة الدولیة و یستطیع أن یشكل لنفسھ مكانة داخل سوق یتجدد بصورة مستمرة و سریعة

 و, و تحدید موقع القطاع  بالنسبة للنظام االقتصادي الدولي , البد من التعرض للتجربة السیاحیة الدولیة 

كذلك محاولة االستفادة من تجربة بعض الدول النامیة التي قامت بخطوات متقدمة لدفع القطاع و التي في 

  .مضمونھا ال تختلف المعطیات السیاحیة فیھا عما ھو موجود في الجزائر 

لى باإلضافة إ, و بالتالي یأتي ھذا الفصل لوصف المعالم األساسیة للنشاط السیاحي على المستوى الدولي  

محاولة تحدید مالمح التجربة السیاحیة في كل من تونس و المملكة المغربیة التي تشكل المثال األقرب 

  . للجزائر لتطویر القطاع السیاحي من جمیع الجوانب بما فیھا الناحیة التمویلیة 
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  . مؤشرات النشاط السیاحي في العالم:  المبحث األول

  
جم متزاید من األھمیة على المستوي الدولي سواء من الناحیة االقتصادیة أي یعرف القطاع السیاحي ح    

مساھمة ھذا القطاع في تدعیم المؤشرات الكلیة أو من الناحیة االجتماعیة كسلوك یقدم علیھ الفرد مما 

و سنحاول في ھذا الجزء من البحث تتبع أھم مؤشرات النشاط السیاحي . یشكل توجھ استھالكي معتبر 

  .المستوى الدولي  على

  .تطور الظاھرة السیاحیة على المستوى الدولي:  المطلب األول

كانت الزیادات الحادثة في  1950فمنذ سنة , عرفت السیاحة على المستوى الدولي تطور مھم جدا    

سجل التدفق  2000و سنة  1975اإلیرادات السیاحیة أكثر من نسبة النمو االقتصادي ؛ حیث ما بین سنة 

أكثر من تلك المسجلة في زیادة  % 4.7زیادة سنویة تقدر بـ  ) عدد السیاح األجانب( السیاحي العیني 

  .سنویا   %3.5على المستوى الدولي  المقدرة بـ  يالناتج المحلي اإلجمال

 3600ملیون شخص و تحقق رقم أعمال یعادل  20ما یقارب  2000توظف الصناعة السیاحیة حتى سنة 

  )1(.من الناتج المحلي الدولي  %11ر أي ما یعادل ملیار دوال

 46فإن النفقات المسخرة للقطاع السیاحي تتجاوز ملیار دوالر بالنسبة لـ , و على صعید التجارة الدولیة 

 30إنجلترا و الیابان ما یتراوح بین , كما تنفق كل من الوالیات المتحدة و ألمانیا . دولة رائدة في المجال 

  .دوالر سنویا ملیار 65و 

و التمعن في الظاھرة السیاحیة على المستوى الدولي یبرز جملة من األقطاب السیاحیة سواء إذا كان 

و قد تغیر ترتیب ھذه , التصنیف من حیث الدول المستقبلة للسواح األجانب أو من حیث الدول الموردة لھم 

ستمر نظرا إلدراك العدید من الدول لألھمیة فالنشاط السیاحي في تجدد م, األقطاب خالل العشریة األخیرة

لما یحققھ من عملة صعبة و یمتصھ من بطالة و مساھمتھ في ترسیخ , االقتصادیة لتطویر ھذا النشاط 

  . و بالتالي كسب  سمعة في األسواق الدولیة , صورة البلد لدى المستھلك 

  

  . مؤشرات الصناعة السیاحیة العالمیة: المطلب الثاني

و مساھمتھ في , في إبراز األھمیة االقتصادیة للقطاع السیاحي , إن أھم مؤشرین یتم االعتماد علیھما        

حجم اإلیرادات بالعملة الصعبة و نسبة العمالة في القطاع : تحسین المؤشرات الكلیة لالقتصاد الدولي ھما 

.  

  

  

                                                
(1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E op .cit. P 2  



 
یاحیة على المستوى  الدولي التجربة الس: الفصل الثاني  

 41

  

  . التدفق العیني و النقدي للسیاحة/  1

زیادات مھمة جدا عدى عن  1950اح األجانب على المستوى الدولي منذ سنة یعرف تدفق السی       

، حیث قدر معدل نمو التدفق السیاحي خالل عشریة ) أزمة السبعینیات( بعض فترات األزمات 

  )1(. و تراجعت ھذه النسبة في األلفیة الحالیة لعدم استقرار األوضاع األمنیة   %4التسعینیات بـ 

و تأخذ , في تدفق السیاح بتدفقات نقدیة یعبر عنھا باإلیرادات السیاحیة بالعملة الصعبة و ترفق الزیادات 

 %5.5و تنمو ھذه اإلیرادات بمعدل سنوي یقدر بـ , السیاحة حصة مھمة جدا من التدفقات النقدیة الدولیة 

ل التالي یوضح و الجدو )2(. و ھو معدل یبرز زیادة النشاط السیاحي ,  2004حتى سنة  1998منذ سنة 

  .التطورات الحادثة في النشاط السیاحي 

  .  2004-1998یوضح تطور النشاط السیاحي خالل الفترة  :01الجدول رقم 

  تدفق السیاح 

 )ملین سائح(

  اإلیرادات السیاحیة

 )ملیار دوالر أمریكي(

1998 629 439 

1999 652 455 

2000 697 476 

2001 693 462 

2002 703 474 

2003 690 514 

2004 760 600 

www.world-tourism.org .le13/03/2005 : المصدر   

 

یالحظ من الجدول السابق الزیادات المسجلة في النشاط السیاحي سواء من حیث عدد السیاح أو من    

, على نشاط القطاع  2001سبتمبر  11كما یظھر جلیا أثر أحداث . حیث اإلیرادات المحققة جراء ذلك 

  .وقع الحدث لم یكن بالحجم المتوقع حیث سرعان ما استرد القطاع مستوى نشاطھ العادي  نغیر أ

أما النفقات السیاحیة فترد في حساب , و ترد اإلیرادات السیاحیة في میزان المدفوعات كصادرات 

  .مصدر مھم جدا للعملة ) اإلیرادات السیاحیة(و یمثل حساب السفر , الواردات 

  

  

                                                
(1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op .cit. P 2 
(2) www.world-tourism.org .le13/05/2005   
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ترد السیاحة ضمن القطاعات الخمسة األولى  2000المنظمة العالمیة السیاحیة لسنة  فحسب إحصائیات

  )1(.من الدول % 38و تشكل مصدر أساسي للعملة الصعبة لما یقل عن , من الدول  % 83للصادرات لـ 

د من مجموع إیرادات صادرات السلع و الخدمات في االقتصا %8و تمثل اإلیرادات السیاحیة  ما یقدر بـ 

و بالتالي فھي تسبق في الترتیب صناعة السیارات والصناعة الكیمیائـیة ، واإلعالم اآللي . الدولي

ب إحصائیات المنظمة العالمیة للسیاحة لسنة سبالنسبة للمنتوجات األكثر طلب فح وصناعة النسیج أما

من    %61نسبة  تشكل )  لغرض الراحة واالستجمام وتمضیة العطل( فان السیاحة الترفیھیة  2000

زیارات عائلیة و (أما باقي األنواع   %19المجموع الكلي للسیاحة المطلوبة وسیاحة األعمال تشكل 

  .% 20تبلغ حصتھا ) الخ ....الطقوس الدینیة والمعابد 

  التشغیل في القطاع السیاحي على المستوى الدولي/ 2

ع السیاحي على المستوى الدولي، فالقطاع في القطا فملیون موظ 217م سجل  2001مع نھایة سنة      

ملیون شخص على المستوى الدولي،  وحسب تقدیرات المنظمة  11.3 بالفندقي لوحده یوظف ما یقار

حیث ینمو حجم العمالة السیاحیة بـ , ملیون  موظف مع نھایة العشریة الحالیة  350العالمیة للسیاحة  

  )3(.من الید العاملة دولیا  % 18و یمثل ھذا  الحجم نسبة  )2(.سنویا 12%

منصب منھا یعود إلى , مناصب شغل مستحدثة على المستوى الدولي  10و تجدر اإلشارة أن من بین 

  .األنشطة السیاحیة 

) مجموعة السلطة العلیا على السیاحة و التوظیف( و في دراسة أنجزت من طرف االتحاد األوربي    

تساھم بضعف ما یساھم بھ كل من القطاع الزراعي و , تحاد األوربي تبین أن األنشطة السیاحیة داخل اال

و یعتبر القطاع السیاحي . الصناعي من ناحیة مناصب العمل و حصتھم في الناتج المحلي اإلجمالي 

بالنسبة لالقتصاد األوربي من القطاعات النادرة التي تحقق إنتاجیة و توفر مناصب عمل بحجم یؤثر بشكل 

 )4(.من الید العاملة األوربیة % 14.5وازنات الكلیة لالقتصاد ؛ حیث تشغل السیاحة مھم على الت

كما أن القطاع  السیاحي یسجل میزة أخرى من ناحیة تأثیر المستوى التكنولوجي على العنصر البشري 

قدم فالخدمة السیاحیة تعتمد على العنصر البشري في توفیرھا و تقدیمھا مھما بلغ الت, داخل القطاع 

  .مقارنة مع قطاعات أخرى كالزراعة أو الصناعة , التكنولوجي مستویات متقدمة 

 

 

                                                
(1) ministère du tourisme et de l’artisanat. op .cit. P5. 
(2)  Ibid . p 6. 
(3) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op .cit. P 2  
(4) Andréa MOLER .op. cit. P  200 
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  . األقطاب السیاحیة الدولیة :المطلب الثالث

و تتوزع ھذه , یظھر مفھوم األقطاب السیاحیة عند التعرض لوضعیة السیاحة على المستوى الدولي      

, سة األسواق المنافسة للسوق محل الدراسة من ناحیة ویسمح ھذا التوزیع بدرا, األقطاب توزع جغرافي 

و من ناحیة أخرى تسمح بتحدید قنوات التدفق السیاحي التي یمكن النشاط فیھا لصالح السیاحة في 

  .الجزائر

  :و ترد األقطاب السیاحیة حسب تصنیف المنظمة العالمیة للسیاحة كما یلي 

المستفید األول من النشاط , ب تقریر لمنظمة العالمیة للسیاحة حس,تعتبر الدول المصنعة  : أوربـــــا/ 1   

و خاصة منھا المطلة على , السیاحي من حیث حجم اإلیرادات و على رأس ھذه الدول االتحاد األوربي 

  .البحر األبیض المتوسط 

ما  2000حیث جذبت سنة ,  % 55تبلغ حصة االتحاد األوربي في السوق السیاحیة الدولیة ما یقارب 

  )1(.ملیون سائح  420 ةبلغ عدد األجانب في الدول األوربی 2004ملیون سائح و في سنة  403یقارب 

من  %49أي نسبة  )2(ملیار دوالر 231.5: 2000أما بالنسبة لإلیرادات السیاحیة فقد حققت سنة أوربا 

نصف إیرادات السیاحة  ملیار و تمثل282كانت اإلیرادات  2004و في سنة , مجموع اإلیرادات العالمیة 

    )3(.على المستوى الدولي 

و في المقابل تعتبر القارة األوربیة و خاصة دول االتحاد األوربي المورد األول للسیاح على المستوى 

بما فیھا السیاحة ما بین الدول ( ملیون سائح أوربي لدول أجنبیة  114انتقل  2000الدولي حیث سنة 

  )4(). األوربیة نفسھا

تعتبر من أھم المناطق السیاحیة حیث تحقق معدالت متزایدة في :  آسیــــا الشرقیة و منطقة الھادي/ 2

إعصار "غیر أن . و أصبحت تقدم منتوج متمیز جدا على المستوى الدولي , نمو القطاع السیاحي 

ك األثر النفسي ألحق أضرار كبیرة جدا بالقطاع السیاحي من ناحیة الھیاكل اإلستقبالیة و كذل" تسونامي

و تزعم المنظمة العالمیة للسیاحة تنفیذ مخطط یھدف إلى دعم السیاحة في المنطقة و , للسیاح األجانب 

  .تعویض الھیاكل السیاحیة التي دمرت بدعم من منظمات دولیة أخرى 

رادات و كانت اإلی, من العدد الكلي  %17ملیون سائح أي نسبة   111.9: 2000و استقبلت المنطقة سنة 

ملیون  150وصل عدد السیاح إلى  2004و في سنة , ملیون دوالر  82.5المرافقة لھذا الحجم من السیاح 

  )5(.ملیار دوالر  115و كانت اإلیرادات ما یقارب , ) قبل اإلعصار(سائح 

 
                                                
(1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op .cit. P3 

 12ص . 2004 - 11- 28 . 4253 دالعد". الخبر"جریدة  (2)
(3) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op .cit. P3 

  12 ص. 2004 - 11-28 . 4253 دالعد". الخبر"جریدة   (4)
 12 ص. المرجع السابق (5) 
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 20.2سجل  2003حیث في سنة , و تجدر اإلشارة أن الصین تحتل مرتبة متقدمة من حیث تورید السیاح 

ملیون صیني عطالتھم خارج بالدھم بحلول  100و یقدر قضاء , ملیون عملیة سفر للصینیین حول العالم 

   )1(. 2020عام 

ما یعادل  2000تعد ھذه المنطقة من األسواق النشطة سیاحیا حیث استقبلت سنة :  القارة األمریكیة/ 3

ملیار  136.4لنفس السنة تقدر بـ  من السیاح األجانب ؛ و سجلت إیرادات %19ملیون سائح أي  129

أثرت بصورة كبیرة على السیاحة في الوالیات المتحدة حیث  2001سبتمبر  11غیر أن أحداث . دوالر 

غیر أنھ في سنة .  2003، 2002، 2001خالل سنوات  %5–كان معدل النمو في عدد السیاح  یعادل 

  )2(.ملیون سائح  117أي ما یعادل  % 3.5عرفت القارة زیادة تقدر بـ  2004

یعتبر النشاط السیاحي في المنطقة ضعیف جدا مقارنة مع باقي المناطق حیث :  إفریــقیــا الجنوبیة/ 4

ملیون سائح أي نسبة   26.9استقبلت ما یقارب  2000تمثل النسبة األضعف لعدد السیاح حیث سنة 

و ارتفع  )3(  % 2.24دوالر أي نسبة  ملیار 10.7من العدد اإلجمالي للسیاح و كانت اإلیرادات  3.8%

  )4(. % 9أي بزیادة سنویة تقارب  2004ملیون سنة  34عدد السیاح لیصل إلى 

 2000تعرف المنطقة معدالت متزایدة مسجلة في النشاط السیاحي حیث سنة : منطقة الشرق األوسط / 5

من اإلیرادات  % 2أي ما یعادل ملیار دوالر  9.7ملیون سائح و حققت إیرادات تقدر بـ  20.6استقبلت 

و ھذا ,  % 14ملیون سائح أي نسبة زیادة  سنویة تقارب  33بلغ عدد السیاح  2004و في سنة . الكلیة 

  .یعود للتوجھ العام لھذه الدول نحو ترقیة النشاط السیاحي 

  . النشاط السیاحي في جنوب حوض البحر األبیض المتوسط /6 

إال أن , د ضمن الخریطة السیاحیة بشكل منفصل عن القارات المنتمیة لھا رغم أن ھذه  المنطقة ال تر

النشاط السیاحي في ھذه المنطقة مھم بالنسبة لموضوع  البحث كون أنھ یشكل الكتلة التي تنتمي إلیھا 

و كذلك ألنھا تشكل األسواق األكثر منافسة للسیاحة المفترض قیامھا في , السیاحة الجزائریة من جھة 

  :و في ما یلي أھم مؤشرات السیاحة في المنطقة . زائر الج

  .من مجموع السیاح على المستوى الدولي  % 5تستقطب المنطقة *      

ملیار دوالر لصادرات  10ملیار دوالر مقارنة مع  20تقدر اإلیرادات السیاحیة في المنطقة بـ * 

  .  2000ملیار دوالر كصادرات كلیة لسنة 90النسیج و 

  

 

                                                
(1) www.aljazeera.com  .le :02-2005 
(2) www.world-tourism.org .le13/03/2005   
(3) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. Op .Cit. P3  

 12ص . 2004 - 11-28 . 4253 دالعد". الخبر"جریدة   (4)
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 حیث تصل إلى % 10حصة القطاع السیاحي في الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للمنطقة تقدر بـ *   

  )1(.لألردن  %22بالنسبة لتونس و  % 18 

حیث في مصر وحدھا توفر السیاحة ملیون , ملیون شخص  3یوظف القطاع في المنطقة ما یقارب *     

  )2(.منصب  500000منصب عمل و في تركیا 

من مجموع الوافدین إلى المنطقة بحكم العالقات التاریخیة و القرب  %70 نیشكل األوربیی *    

  .الجغرافي 

و الجدول التالي یوضح اإلیرادات السیاحیة لبعض دول جنوب حوض البحر األبیض المتوسط لسنة 

2002 .  

  .2002المتوسط لسنة یبین التدفق السیاحي لبعض دول الحوض الجنوبي للبحر األبیض :   02الجدول رقم

  دخول السیاح 

 )ألف سائح( 

  اإلیرادات السیاحیة

 )ملیون دوالر(

 133 998 الجزائر

 3760 4906 مصر 

 786 1622 األردن

 956 956 لبنان

 1366 2809 سوریا 

 1422 5064 تونس

 9010 12782 تركیا

 2152 4193 المغرب

 le:26/03/2005  www.tresor-dree.org :المصدر        

و كذلك في حالة تقارب عدد , نالحظ التفاوت بین عدد السیاح و بالتالي اإلیرادات المتأتیة من ھذا النشاط 

و ھذا یعود لإلنفاق الذي یقوم بھ السائح على , مصر و تونس : السیاح فإن اإلیرادات تبدو متباعدة مثل 

متاح لھ حیث في تونس أھم مجال اإلنفاق یكون على اإلقامة و انحصار المنتوج على السیاحة المنتج ال

و بالتالي وجود , الساحلیة و لكن في مصر فإن المنتوج السیاحي ثقافي باإلضافة إلى السیاحة الساحلیة 

  .ھذا البعد  حو الجدول التالي یوض, عدة قنوات لإلنفاق السیاحي 

  

  

                                                
(1) www.tresor-dree.org  le:26/03/2005   
(2)  Ibid. le:26/03/2005   
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  . 2002یوضح حجم اإلنفاق للیلة واحدة على المنتوج السیاحي لبعض الدول لسنة :  03الجدول رقم 

      

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  :Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P4  المصدر

  .السوق السیاحي الدولي :  المطلب الرابع

إن النشاط السیاحي یھدف على الصعید االقتصادي إلى تحقیق إیرادات بالعملة الصعبة و ھذا ال یتم إال    

و كون المنتوج السیاحي یستھلك مكان إنتاجھ و توفیره فإنھ البد . بتدفق حجم معتبر من السیاح األجانب 

و ھنا ترد فكرة التسویق السیاحي الدولي , ى المكان المناسب في الوقت المناسب من انتقال المستھلك إل

حیث أن ھذه العملیة تھدف إلى إقناع الشخص األجنبي باإلقدام على استھالك في منطقة محددة دون 

  .غیرھا ، وھنا یظھر تعقید الفكرة بقدر أھمیتھا 

  .العرض السیاحي / 1

تتغیر من حیث استراتیجیتھا المتبعة في تثمین , ن القطاعات االقتصادیة إن الصناعة السیاحیة كغیرھا م 

و یخضع العرض السیاحي لتنظیم تجاري یضمن نظام , محیط نشاطھا سواء االقتصادي أو االجتماعي

  .مؤسساتي یقوم بتولي التسویق السیاحي على المستوى الدولي

  . )rs: T.Oles Tours Opérateu (الوكاالت السیاحیة الدولة / 1- 1

إن كل دولة تستثمر في المجال السیاحي تجد نفسھا أمام ضرورة دمج منتجھا في قنوات السوق الدولیة     

 les Tours(و ظھر في ھذا المجال نوع من الوكاالت المتعددة الجنسیات تقوم بتسویق السیاحة تسمى بـ , 

Opérateurs: T.O( .و بالتالي تخلق , ى المستوى الدولي تلعب ھذه المؤسسات دور مرشد للسائح عل

بأحجام (فھي توجھ السیاحة , قنوات یتدفق من خاللھا المنتج السیاحي الذي یمكن أن یلبي حاجیات السائح

   )2(.نحو مختلف الدول) مھمة 

  
                                                
(1) Ministère du tourisme et de l’artisanat. Plan d’action  .op. cit. p  38 
(2) François VELLAS. op. cit. P79 

نفقات السائح الواحد للیلة  

  )بالدوالر(واحدة 

 

 47.1 تونس

 125.9 مصر

 255.6 تركیا

 158.1 المغرب

  )1( 450   الجزائر
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و بالتالي فإن أي دولة تسعى  إلى جذب السیاح األجانب تتعامل مع ھذه المؤسسات بتقدیم عروضھا للسائح 

و یتم التفاوض على األسعار بین  الھیاكل االستقبالیة و الوكالة التي تقوم بالعرض و تحصل , خاللھا  من

  .ھذه األخیرة على نسبة من رقم األعمال المحقق 

تتعاقد كل الھیاكل السیاحیة من فنادق ، مطارات، وكاالت تأجیر : و تعمل ھذه الوكاالت كما یلي 

وكاالت المحلیة التي تقوم باإلرشاد السیاحي و غیرھا من التنظیمات النشطة شركات التأمین، ال,السیارات 

  .في المجال 

الرحالت بالجملة بشكل مسبق أي لیس تحت الطلب بما تتضمنھ ھذه  ) T.O(تبرمج الوكالة الدولیة 

د سعر الرحالت من إقامة و وسیلة السفر و جمیع األنشطة األخرى من خالل العقود التي قامت بھا و یحد

إجمالي لجملة ھذه الخدمات  و یطرح المنتج المعد في تشكیلة الوكالة على المستوى الدولي من خالل كل 

  )1(.في كل أنحاء العالم فروع الشركة

فكلما كانت ھیاكل الدولة , و تملك ھذه الوكاالت قدرة تفاوضیة مھمة جدا من حیث أسعار العرض   

حیث في حالة عدم االتفاق  فإن , ا زادت القدرة التفاوضیة لھذه الوكاالتالواحدة غیر منسقة فیما بینھا كلم

الوكاالت تحذف الوجھة من برامجھا و ھذا ما یزید من تأثیرھا على النشاط السیاحي على المستوى الدولي 

؛ و یحدد التعاقد بین ) les fabricants des voyages(" صانعي السفر"و یطلق على ھذه الوكاالت اسم .

  )2(: الھیاكل المعنیة بالسیاحة و الوكاالت الدولیة على أساس 

  .فترة التعاقد       

  .ضمان حد أدنى من الحجوزات للھیاكل اإلستقبالیة       

شروط الدفع حیث أن الوكاالت ھي التي تقوم بیع السفر و بالتالي تقبض و تحول النسبة المتفق       

  .یوم  60إلى  30الدفع لكن تتراوح فترة التسدید بین  علیھا لحساب الھیاكل حسب شروط

  .القیام بالحجوزات بشكل مسبق و یؤكد علیھا شھرین قبل الموعد       

  )3(: و من أھم الوكاالت الدولیة التي یتداول اسمھا في المجال      

    -  TUI  :جنسیة ألمانیة.         

  -  Neckermann :جنسیة ألمانیة.  

   -  Thomas :جنسیة بریطانیة.   

   - Accord :جنسیة فرنسیة.   

   - Club méditerranée :جنسیة فرنسیة.  

  
                                                
(1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op. cit. P19 
(2) Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. op. cit. P7 
(3) François VELLAS. op. cit. P78  
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حیث أن عملیة تفعیل نشاط سیاحي في دولة ما یتطلب , و تعكس ھذه المنظمات الوجھ اآلخر للسیاحة 

,  سعر بالمستوى الدوليو بالتالي تقدیم منتج تنافسي یحقق كل من النوعیة و ال, التعامل مع ھذه الوكاالت 

وتعتبر , أي یجب أن تكون األسعار و النوعیة  تنافسیة تضمن الحصول على الحجم األدنى من الحجوزات

ھذه الوكاالت المصدر األساسي للطلب السیاحي األجنبي و ھي تؤثر على مستوى أداء الصناعة السیاحیة 

 . الدولیة من ناحیة التكلفة و النوعیة 

و ھي عبارة عن مؤسسة تجاریة تمارس بصورة دائمة نشاطات سیاحیة بیع :  سفر المحلیةوكاالت ال 2- 1

كل األنواع المرتبطة بھا بناءا على طلب , مباشر أو غیر مباشر لرحالت وأسفار فردیة أو جماعیة 

  .الزبون  ؛ كما تلعب ھذه الوكاالت دور وسیط بین الزبون و وكاالت السفر الدولیة 

   )1(:العرض السیاحي في الوقت الحالي  و أھم ما یمیز

االندماج و حتى الحیازة  لزیادة , التحالف : توجھ الھیاكل السیاحیة نحو التكتل في أشكالھ المختلفة  

  .القدرة التفاوضیة و من ناحیة أخرى لالستفادة من اقتصادیات الحجم 

  . ھدا الحتواء الطلب في جمیع اتجاھاتیتوجھ العرض السیاحي نحو تقدیم منتج سیاحي مجزأ أو متنوع ج 

  .في المنتج السیاحي و ھذا لكسب ثقة المستھلك في اآلجال الطویلة ) La marque(خلق مفھوم العالمة  

االعتماد بشكل كبیر على السیاسات التسویقیة و التموقع داخل شبكات التوزیع لتأثیرھا الكبیر على  

  .النشاط السیاحي

رة التعاون بین القطاع العام و الخاص في مجال االستثمار السیاحي ، فمن التأكید على ضرو 

  .الضروري تدخل الدولة في المجال لتوجیھ و تدعیم و تسھیل استغالل الموارد للقطاع الخاص 

التأكید على التنمیة المستدامة في المجال السیاحي و القیام بدراسات توضح االستغالل األمثل للمواقع  

  .ة بطریقة تضمن استمرار نشاط ھذه المناطق دون إلحاق الضرر بھا السیاحی

  :  الطلب السیاحي/ 2

و من ثمة ) اإلعالم(و كما سبق ذكره فإن عملیة خلق طلب سیاحي یتطلب ترسیخ الصورة لدى المستھلك  

یقوم بمجرد  و منھ فإن تنشیط القطاع السیاحي ال, التعامل مع الوكاالت الدولیة لعرض المنتوج السیاحي 

و لإلقدام .قیام استثمارات في المجال و لكن یجب أن یرفق بعمل إضافي في السوق على المستوى الدولي 

  على ھذا یجب  األخذ بعین االعتبار خصائص الطلب السیاحي و خاصة في الوقت الحالي الذي تتوالى فیھ 

  . الءم مع نوعیة الطلب لمحاولة إنتاج سیاحة تت, و االقتصادیة , االضطرابات األمنیة 

 

 

 
                                                
(1) www.world-tourism.org .le13/05/2005   
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  )1(:و عامة یتمیز الطلب السیاحي في ھذه الفترة بـ 

  .التوجھ نحو القیام بالسیاحة لفترة قصیرة األجل نظرا لعدم استقرار األوضاع األمنیة     

أصبحت العطالت تقدم عدة مرات خالل السنة بسبب تقلیص ساعات العمل و بالتالي تغیر التوزیع     

  .ني للطلب الزم

یقوم السائح بتحدید جمیع تفاصیل السیاحة التي یرغب القیام بھا نظرا للنضج و الخبرة لدى السائح و     

  .خاصة منھ األوربي 

  .توجھ الطلب نحو اإلقامة غیر الفندقیة و تفادي طرق اإلقامة الكالسیكیة المتمثلة في الفنادق      

  . ن نحو مواطنھم األصلیة و ما یرفق ذلك من نشاط سیاحي زیادة أھمیة حركة غیر المقیمی    

  .زیادة الطلب على السیاحة الجماعیة المنظمة و ھذا إلعطاء طابع اجتماعي یدعم المتعة السیاحیة     

تجزئة الطلب السیاحي بصورة كبیرة نظرا لتداخل دوافع القیام بالسیاحة مثال یرغب السائح بالقیام     

  .لثقافي و الترفیھ و كذلك السیاحة الساحلیة ؛ مما یتطلب أنواع عدة من الخدمات والھیاكل باالستكشاف ا

و تجدر المالحظة أن األوضاع التي مٌر بھا العالم في اآلونة األخیرة أثرت على طریقة القیام  

تقرة ال حیث في مثل ھذه األوضاع غیر المس,بالعملیة السیاحیة أكثر من تأثیرھا على حجم السیاحة 

یتوقف المستھلك عن اقتناء المنتوج السیاحي بل یتوجھ نحو القیام بالسیاحة لفترات أقصر في مناطق 

  )2(.كما یقوم بتغییر وسیلة السفر و االبتعاد عن مناطق اإلقامة البارزة , ذات جودة معترف بھا 

  . االستثمار السیاحي على المستوى الدولي: المطلب الخامس 

القطاع مجموعة من الخصائص و  يبة الدولیة في المجال السیاحي أكسبت االستثمار فإن التجر    

بحیث ال یمكن االنطالق في المجال دون تقصي المعالم التي تأخذھا الصناعة السیاحي , بلورت أبعاده 

   .في الوقت الحالي 

  . خصائص الصناعة السیاحیة/ 1   

المتقدمة في حیز تتقاطع فیھ خصائص االستثمار یوضع االستثمار السیاحي حسب منظور الدول 

حیث أن قیام استثمار سیاحي ال یمكن أن یقع على عاتق أحد القطعین , العمومي و االستثمار الخاص 

فالنشاط السیاحي یقوم على استغالل اإلرث الطبیعي الثقافي للدولة و بالتالي ھناك , دون اآلخر

حیث تعتبر السیاحة قطاع استراتیجي ألي , ھذا االستثمار ضرورة مستمرة إلشراف الدولة على مثل 

  .دولة تملك الطابع السیاحي 

, و یتصف االستثمار السیاحي على المستوى الدولي بثقل حجمھ و سرعة تأثره بالمعطیات العامة 

  .منھا سعر الصرف الذي یؤثر على الوضعیة المالیة للھیاكل االستقبالیة 
                                                
 (1) www.world-tourism.org .le13/03/2005   
 (2)ibid. le13/03/2005   
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د المؤسسات إلى إتباع استراتیجیات محددة في النمو و التوسع موازیة و تدفع وضعیة عدم التأك

  :للتطور الحادث في المؤسسة االقتصادیة على المستوى الدولي 

, و یلحظ ھذا النوع من النمو في جمیع فروع الخدمة السیاحیة اإلیواء : التمركز األفقي       

  )1(. فیھ النقل و التر, المطاعم ، صناعة و تسویق السیاحة 

و یعبر عنھ بالتوزیع األفقي لمجموع السالسل الفندقیة و وكاالت السفر و شركات النقل الضخمة           

  .بھدف التواجد في عدة أسواق أو بلدان في آن واحد 

و یلحظ في تنوع التشكیلة التي تقدمھا المؤسسة السیاحیة الواحدة بھدف : التمركز العمودي           

حیث نجد شركة نقل تستثمر في الفندقة و , التوازن و تفادي الصدمات بتدعیم نشاط بنشاط آخرتحقیق 

  .وكاالت السفر ؛ وكاالت سیاحیة تستثمر في النقل و اإلیواء 

و االستراتیجیة التمویلیة أدت في حاالت عدة إلى دمج النشاط السیاحي داخل مجمعات           

  )2(. ستثمار السیاحي فیھا كنشاط متواضع أو نشاط ظرفي استثماریة ضخمة حیث یظھر اال

یتضح نمو االستثمار السیاحي من خالل الزیادات المستمرة في الطاقة اإلیوائیة على المستوى           

سنویا و ھي نسبة تعكس الحجم المعتبر من الطاقات  %3حیث تزداد الطاقة اإلستقبالیة بمعدل , الدولي 

  .یة التي تتدخل سنویا في القطاع المالیة و البشر

  .مردود االستثمار السیاحي/ 2         

سنحاول تتبع حجم النفقات السیاحیة لألقطاب السیاحیة و اإلیرادات المحققة لنفس السنة لتشكیل فكرة   

  .حول حجم العوائد التي یحققھا القطاع  

  .2000اع السیاحي لسنة یبین النفقات السیاحي لبعض الدول على القط :04الجدول رقم

 )ملیار دوالر( 2000النفقات السیاحیة لسنة    الدول

 65 الوالیات المتحدة  األمریكیة

 17.2 فرنسا

 15.5 إیطالیا

 2.35 اإندونیسی

 1.2 مصر

 0.429 المغرب

 0.24 تونس

  

   Revue d’information Maroc : B.M.C.E. novembre 2001. P 7 :المصدر 
                                                
(1)  Hachimi MADDOUCHE. le tourisme en Algérie ,jeu et enjeux .Algérie :HOUMA. P109 
(2)  ibid. P 110  
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         2000یبین اإلیرادات السیاحیة لبعض الدول لسنة  : 05الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Dominique et Michèle Frény, Robert Laffont . Tout sur tout et un peut pLus que tout. المصدر 

                                                                             France : QUID. 2002.p1740 

 

  :استنتجنا الجدول التالي ,و إلبراز نسبة عوائد األموال المستثمرة في القطاع السیاحي لھذه الدول *    

  2000یوضح عائد الدوالر الواحد من القطاع السیاحي لبعض الدول لسنة : 06الجدول رقم 

  

و ) النفقات/ اإلیرادات( دوالر بنسبة اإلیرادات للنفقات یحسب عائد ال   

یتضح من الجدول أن عائد الدوالر الواحد مرتفع لدى الدول التي تعتبر 

من الوجھات السیاحیة الجدیدة على المستوى الدولي كما ھو الحال في 

  :و باقي دول جنوب شرق آسیا و منھ یمكن أن نستنج ما یلي  اإندونیسی

  .معتبرة جدا لالستثمار في وجھات سیاحیة جدیدة  ھناك عوائد -

نحو دول شمال إفریقیا  ةتوجھ المستثمرین من الدول األوروبی -

كوجھات جدیدة و توجھ المستثمرین من الوالیات المتحدة نحو 

 . دول جنوب شرق آسیا

  

 
 

 

  

 الدول
  2000اإلیرادات السیاحیة لسنة

 )ملیار دوالر(

  الوالیات المتحدة

 األمریكیة
85.185 

 29.9 فرنسا

 27.43 إیطالیا

 5.046 اإندونیسی

 4.3 مصر

 2.037 المغرب

 1.56 تونس

 الدول
  دوالر 1عائد 

 )بالدوالر(

  الوالیات المتحدة

 األمریكیة
1.31 

 1.7 فرنسا

 1.7 إیطالیا

 2.14 اإندونیسی

 2.8 مصر

 8.48 المغرب

 6.5 تونس
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  )1(التجارب االستثماریة في بعض فروع الصناعة السیاحیة/  3  

  :ھذا الفرع التعرض لخصائص الصناعة السیاحیة بإیجاز في بعض الدول  سنحاول في      

  :من ناحیة نوعیة االستثمار/ 3-1     

تشجع الدول األوربیة و على رأسھا إسبانیا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في المجال السیاحي  و ھذا   

  :لما تتمیز بھ من خصائص 

و تسمح بتشكیل , ف مع التغیرات التي تحدث في السوق السیاحیة تتمیز بمرونة عالیة للتكی            

  .عالقة مباشرة بین المؤسسة و السائح 

  .من الید العاملة السیاحیة في أوربا  %50یوفر ھذا الشكل من االستثمارات             

  .ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة خاصة في مجال اإلیواء و اإلطعام             

  : من ناحیة اإلعالن و الترقیة/ 3-2   

  :تتبع فرنسا الصیغ التمویلیة التالیة في مجال الترقیة      

  .من أنشطة الترقیة و عملیة اإلشھار تمول من طرف الدولة  50%           

  .تمول من طرف الجماعات المحلیة  25%           

  .تمول من طرف القطاع الخاص  % 25           

  :من ناحیة العقار  /3- 3    

التجربة الرائدة في مجال العقار السیاحي ھي التجربة المصریة حیث تقدم الحكومة المصریة        

  :تسھیالت مغریة استغالل العقار في المجال السیاحي

دوالر أمریكي للمتر المربع الواحد و یدفع ثمنھ خالل آجال تمتد حتى  1سعر رمزي یقدر بـ             

  . سنوات بشروط تضمن الستغالل العقار في المجال السیاحي  عشر

  :  من الناحیة الضریبیة/  3-4      

تمنح كل الدول القطاع السیاحي تسھیالت ضریبیة تساعد المستثمرین في المجال و تعتبر الضرائب من 

  .السیاسات التي تعتمدھا الدولة لتنشیط أو كبح نشاط معین 

  : ویل االستثماراتمن ناحیة تم/ 3-5     

یتدخل في القطاع السیاحي جمیع األعوان االقتصادیین نظرا لكون الخدمة السیاحیة مركبة ھذا من ناحیة و 

من ناحیة أخرى كون االستثمار في ھذا المجال یتطلب رؤوس أموال ضخمة نسبیا حیث یتواجد في 

لیة ـ االستثمار األجنبي ـ المنظومة القطاع الخاص المحلي ـ الجماعات المح -الدولة: القطاع كل من 

غیر أن نسب مساھمة كل متدخل تختلف من دولة إلى أخرى و كذلك تختلف حسب مستوى .  المصرفیة 

 .  نمو القطاع و تبلور آلیات نشاط السوق السیاحي 
                                                
(1) www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 
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  .الصناعة السیاحیة في تونس:  المبحث الثاني

لمجال السیاحي حیث استطاعت أن تنمي قطاع سیاحي تعتبر تونس من الدول النامیة الرائدة في ا     

و على ھذا , یساھم بصورة فعالة في تحقیق إیرادات بالعملة الصعبة و تشغیل نسبة معتبر من الید العاملة 

األساس فإنھ من الضروري البحث في معالم ھذه  التجربة السیاحیة كون أن أوجھ التشابھ بین المعطیات 

نس و الجزائر متقاربة جدا لالستفادة من آلیة تطور القطاع موضوع البحث و خاصة السیاحیة الطبیعیة لتو

  .من الناحیة التمویلیة 

  .تطور الصناعة السیاحیة في تونس :  المطلب األول

منذ االستقالل لم یكن أمام السلطات التونسیة خیارات كبیر للحصول على مصادر للعملة الصعبة من     
و مباشرة توجھت السیاسة االقتصادیة نحو تطویر القطاع السیاحي من أجل , نمیة أجل تمویل عملیة الت

  .دفع عملیة التنمیة 
و قد تولت الدولة عملیة االستثمار في المجال السیاحي منذ السنوات األولى لالستقالل ووضعت مجموعة 

  .من الھیئات اإلداریة لإلشراف على ترقیة القطاع 

  )1(:نشاء نوعیة محددة من الھیاكل االستقبالیة و كانت االنطالقة بإ    

  .الھیاكل الفخمة من أجل النخبة من المستھلكین األجانب  -

 ) .Tanit(و ھیاكل متوسطة النوعیة الستقبال الزبائن بأحجام كبیرة و تسمى  -

راتیجیة و بالتالي طبقت است, حیث كانت الحاجة ملحة لتحقیق إیرادات بالعملة الصعبة لالقتصاد التونسي 

و كان النموذج , زیادة القدرة االستقبالیة بأقل تكلفة و بالتالي إعطاء األولویة للكمیة على النوعیة 

  . یحقق الغرض) Tanit(االستقبالي 

  :و قد منحت الدولة منذ البدایة امتیازات معتبرة جدا لالستثمار السیاحي متمثلة في  

  .ھا أي دولة مصنعة لصناعتھا االستراتیجیة امتیازات ضریبیة مماثلة لتلك التي تمنح  

  . بالبنیة التحتیة  تھیئة المناطق السیاحیة 

معدل زیادة سنویة في التدفق  1990-1962و بھذه السیاسة حققت الصناعة السیاحة ما بین الفترة   

  .1982و سنة 1972حیث لم تتأثر بشكل كبیر بأزمة البترول لسنة ,  % 17السیاحي یقدر بـ 

  )2(. %4.7فقد استقر معدل نمو القطاع عند  2000- 1990أما في فترة ما بین   

 11/09/2001واجھت الصناعة السیاحیة في تونس جملة من االضطرابات بفعل أحداث  2002ومنذ سنة 

و تراجعت ,  % 6بنسبة  2002حیث تراجع عدد السیاح سنة ,  2002" جربة"مدینة  و التفجیر في

  .كما قد أثرت أزمة العراق على التدفق السیاحي , %13ة الصعبة بنسبة اإلیرادات بالعمل

  

                                                
 (1)  Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. Op .Cit. P2 
 (2)  Ibid. P2. 
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و جراء ھذه الوضعیة قامت السلطات التونسیة بإعادة ھیكلة دیون القطاع لدى القطاع المصرفي و منحھ 

  )1(.مزایا ضریبیة جدیدة 

و ھي , %4القطاع  بلغ معدل نمو 2004و في سنة ,كما منحت للقطاع الفندقي قروض بدون فوائد لدعمھ 

  .النسبة العادیة للنشاط السیاحي في تونس

  )2(.  الھیاكل السیاحیة  في تونس: المطلب الثاني 

  : و یتوفر في تونس الھیاكل السیاحیة التالیة        

 4و3من عدد األسرة توفره فنادق من الدرجة  %67, سریر  222000حظیرة فندقیة توفر   *

و ھذه النسبة في تزاید , من عدد األسرة الكلي  %11وم فحصتھا تقدر بـ نج 5أما الفنادق . نجوم 

  . مستمر

مجموعة من المطاعم و المقاھي و النوادي و المالھي غیر أنھا لم تبلغ المستوى المطلوب من   *

  .نوعیة الخدمات 

  .تحتوي تونس على سبع مطارات دولیة تقوم بربط العالم بكل المناطق في تونس   *

ت السفر و ھي تھتم بنقل السیاح من المطارات إلى الفنادق كما تقوم بنقل السیاح خالل و كاال  *

  .النزھات و الرحالت 

  .بتمثیلھا في القطاع السیاحي التونسي   و تقوم)  T.O(و أھم وكاالت السفر التونسیة تتعاقد مع 

مجھزة بمطارات دولیة و تتركز الحظیرة الفندقیة في ثالث مناطق تقع خارج المناطق السكنیة * 

من العدد اإلجمالي لألسرة و ال یعتبر ھذا التمركز في صالح النشاط السیاحي  %65حیث تشتمل على 

كما یقلل من نفقات السائح لعدم , حیث یقع نوع من الفصل بین السائح و الحیاة العادیة في المدینة 

  .االحتكاك الكبیر بالمدن 

  . ة التونسیةالسوق السیاحی:  المطلب الرابع 

  .الطلب وعملیة التسویق, و تتجسد السوق السیاحیة في خصائص كل من العرض 

  : العرض السیاحي/  1  

من العدد اإلجمالي  % 81یعتمد العرض السیاحي منذ الستینیات على المنتوج السیاحي التونسي ، حیث  

  . لألسرة تقع في السواحل

المستوى الدولي بتحقیق العالقة بین النوعیة الجیدة و  و استطاعت تونس أن تحقق عرض تنافسي على

  .للمستھلك على المستوى الدولي و خاصة منھ األوربي , التكلفة المنخفضة للرحلة السیاحیة

  

                                                
(1) www.webmanagerceenter.com/mangment/index.php le: 21/03/2005 
(2) Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. op. cit. P2 
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و تسعى السیاسة السیاحیة في تونس إلى خلق تنوع في المنتوج الذي تقوم بعرضھ بتطویر تشكیلة جدیدة 

  )1(:منھا , من األنشطة السیاحیة 

  .السیاحة الصحراویة  -

تطویر میادین للعبة الغولف تقصد على المستوى الدولي و استقبال المنافسات في المجال و قد  -

 .بدأ یكتسب ھذا النشاط سمعة جیدة من حیث النوعیة و التكلفة  

السیاحة المعدنیة حیث تقدم تونس ھیاكل على مستوى عالي للعالج بالمیاه المعدنیة تصنف بعد  -

 .ك المتواجدة في فرنسا مباشرة تل

تعتبر تونس نقطة الربط بین النشاط االقتصادي  في كل من إفریقیا و العالم : سیاحة األعمال  -

 .العربي و أوربا بتوفیر محیط للعمل و الراحة في آن واحد

  .لیة غیر أن الطابع الساحلي یطغى علیھ الطابع الساحلي مما یؤثر سلبا على نشاط الھیاكل االستقبا

  .  الطلب السیاحي/ 2

إن القرب الجغرافي و العالقات التاریخیة تجعل من السوق األوربیة المورد األساسي للسیاحة التونسیة 

من مجموع اللیالي المحجوزة في   % 75نسبة  نحیث یمثل السیاح ، األلمان و الفرنسیین و اإلیطالیی

حیث تعمل السوق , % 3.1ربیین بمعدل سنوي یقدر بـ و یرتفع حجم السیاح األو, الھیاكل االستقبالیة 

  .التونسیة على كسب أسواق جدیدة خاصة من الدول االسكندنافیة 

من  % 3و لكن ال یمثلون إال نسبة  ,  من السیاح األجانب % 43و یمثل السیاح المغاربة نسبة  

استغاللھا بالشكل المناسب لعم توفر و یظھر ھنا أن ھذه الحصة من الزبائن ال یتم . الحجوزات في الفنادق 

  .ھیاكل استقبالیة تتناسب و الطبیعة العائلیة للطلب 

و في البدایة لم , من مجموع الحجوزات في الفنادق  % 10أما حصة السیاحة الداخلیة في تونس تقدر بـ 

تثمرین في القطاع نحو و لكن بعد األحداث األمنیة الدولیة  توجھ المس, تولى ھذه الشریحة االھتمام الالزم 

  )2(.ترقیة السیاحة الداخلیة لتعویض النقص في عدد السیاح األجانب 

  . عملیة التسویق السیاحي/ 3

و , یدعم القطاع السیاحي في تونس بسیاسة ترقیة و تسویق یشرف علیھا جمیع المتعاملین في القطاع 

  .القطاع  الخاص  من طرف الدولة أما الباقي فیتكفل بھ %80تمول بنسبة تقارب 

  :و یسوق المنتوج السیاحي التونسي ضمن القنوات الدولیة بوساطة الوكاالت الدولیة في تشكیلة تضم 

اإلقامة و النقل و وسائل الترفیھ باإلضافة إلى النزھات لمدة محددة و یوجھ ھذا العرض للمستھلك األوربي 

  . بشكل خاص 

                                                
(1) www.ahktunis.org/français/publication/partenaire2-04.htm . Le: 01-2005 
(2) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P2 
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بشكل صعب حیث استراتیجیة التمركز التي تتبعھا ھذه الوكاالت و تتفاوض الفنادق مع الوكاالت الدولیة 

مما یدفع بالفنادق إلى تخفیض تكلفة اإلقامة , یعطیھا سیطرة على األسواق السیاحیة على المستوى الدولي 

و من أھم الوكاالت التي یتعامل معھا القطاع السیاحي , من أجل بلوغ الحد المرغوب فیھ من الحجوزات 

" ITS",  %10.2بنسبة " TUI" ,من السیاحة التونسیة  %13التي تنشط " Neckermann ":التونسي 

  )1(. % 5بنسبة  "Etape Nouvelle" و ,  %6بنسبة 

  . مؤشرات الصناعة السیاحیة التونسیة:  المطلب الرابع

لقطاع و كذا و یجسد حجم و أھمیة النشاط السیاحي في بلد ما على أساس اإلیرادات و نسبة التشغیل في ا 

  .موقع القطاع على المستوى الدولي 

و رغم , تحقق اإلیرادات السیاحیة في تونس زیادات مستمرة منذ بدایة نشاط القطاع      

یرد في ما یلي . قیاسیة  2004االضطرابات التي تعرض لھا القطاع إال أن النتائج المحققة في سنة 

  .التدفق العیني و النقدي للنشاط السیاحي 

  .في تونس 2004-2000یبین التدفق السیاحي و اإلیرادات المحققة لفترة : 07الجدول رقم  

  عدد السیاح السنوات 

 )ملیون سائح(

  اإلیرادات السیاحیة

 )ملیار دوالر(

2000 5.057 2.095 

2001 4.800 1.500 

2002 5.064 1.422 

2003 5.300 1.620 

2004 6.000 1.800 

   le:06/03/2005    www.world-tourism.org: المصدر 

  

انخفضت اإلیرادات بسبب األوضاع األمنیة على المستوى  2002یتضح من الجدول السابق أنھ منذ سنة 

  .غیر أنھا عاودت االرتفاع بنفس مستواھا العادي , الدولي 

  : أما من حیث مساھمة القطاع في المؤشرات الكلیة  

للمنظمة العالمیة للسیاحیة المرتبة  2000ة حسب إحصائیات سنة تحتل الصناعة السیاحیة التونسی 

  .بعد مصر مباشرة  31

  

  

                                                
(1) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P3 
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  )1(.من الناتج الداخلي اإلجمالي التونسي  %6.8تمثل اإلیرادات السیاحیة نسبة  

من مجموع اإلیرادات بالعملة الصعبة في االقتصاد التونسي و تبلغ  %16و تمثل نفس اإلیرادات      

  .في مواسم  الحد األقصى للنشاط السیاحي  %25سبة ھذه الن

یعتبر القطاع السیاحي ثاني قطاع بعد الزراعة من حیث حجم الید العاملة فیھ حیث تقدر ھذه      

من مجموع الید العاملة  %12و ھو حجم یعادل نسبة ,  2004منصب عمل لسنة  81000األخیرة بـ 

  .التونسیة 

تونس یعیل سدس المجتمع التونسي كما یرد في تقاریر المنظمة العالمیة القطاع السیاحي في      

  )2(.للسیاحة

  

  :إن الصناعة السیاحیة في تونس تنشط ضمن استراتیجیة معینة نذكر بعض مبادئھا  

إن العنصر التنافسي األساسي في الصناعة السیاحیة التونسیة یتمثل في السعر التنافسي الذي          

بأسعار منخفضة  ةحیث تتعاقد الفنادق مع وكاالت السفر الدولی, المنتوج في األسواق الدولیة یعرض بھ 

و تقبل الفنادق بأسعار , و شغل اغلب األسرة إن لم یكن كلھا , بھدف تحقیق حجم أقصى من الحجوزات 

ض بشكل فردي أي كما أنھا تتفاو, منخفضة نظرا لعدم تنوع المنتوج لدیھا مقارنة مع تركیا و مصر مثال 

ال توجد تكتالت بین الفنادق من أجل تنظیم العرض و التخفیض من العمولة التي تتحصل علیھا وكاالت 

  )3(.السفر الدولیة 

الجزء الكبیر من اإلنفاق الذي یقوم بھ السائح األجنبي في تونس یكون بشكل مركز داخل           

حیث ینفق السائح , لمنتوج و اقتصاره على السیاحة الساحلیة المركبات السیاحیة و ھذا راجع لعدم تنوع ا

و الباقي  % 40إلى  %30بینما في مصر و تركیا تتراوح نفس النسبة بین  % 70في تونس على اإلقامة 

 )4(.یوجھ نحو اقتناء خدمات سیاحیة أخرى 

 

 

 

 

 

                                                
 (1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. Op .Cit. P5 
 (2) Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. Op .Cit. P3 
 (3) Ibid. P3 
 (4) www.tresor-dree.org.  le:26/03/2005   
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  .تمویل القطاع السیاحي في تونس: المطلب الخامس

حیث قامت , ت تولت الدولة عملیة االستثمار السیاحي بوساطة بعض البنوك التابعة لھا منذ فترة الستینیا   

الدولة بتھیئة المناطق السیاحیة و تشكیل حظیرة فندقیة تعطي  بھا بعث للقطاع  الذي سیقوم بدوره بتمویل 

 .عملیة التنمیة 

  

  .م بتھیئة المناطق السیاحیة تم تشكیل و كالة خاصة للعقار السیاحي تقو 1973في سنة   -        

شجع االستثمار الخاص المحلي و  % 17إن معدالت النمو التي حققھا القطاع السیاحي المقدرة بـ  -        

  .األجنبي

بعد استقرار النشاط باشرت الدولة في عملیة خوصصة الھیاكل االستقبالیة و تشجیع االستثمار   -

 )1(:ثل في الخاص بمنحھ مجموعة من االمتیازات تتم

  .منح قروض بأسعار فائدة منخفضة                

  .تقدیم إعانات نقدیة و قروض بدون فوائد                 

تقدیم إعفاءات ضریبیة مھمة جدا و تتغیر من موسم نشاط المرتفع إلى موسم النشاط                 

  .المنخفض 

  :و نتج عن عملیة الخوصصة ما یلي  -

صبح القطاع السیاحي تابع للقطاع الخاص المحلي و األجنبي حیث لم یعد في حوزة الدولة أ      

و یعود نجاح عملیة الخوصصة لمستویات العوائد المرتفعة التي , فنادق  7أكثر من  2004في سنة 

  )2(.یحققھا القطاع مما جذب رؤوس األموال نحوه 

الھیاكل االستقبالیة التونسیة مسیر من طرف  من عدد األسرة  الكلي في %33ما یقارب        

, شركة تسییر أجنبیة في القطاع السیاحي  35أحصیت  2001حیث في سنة , سالسل فندقیة دولیة 

و تعتبر ھذه المركبات السیاحیة األنشط حیث تحقق أرقام أعمال مرتفعة مقارنة مع الھیاكل 

سي أن یسیر ھیكلھ من طرف أجنبي و حیث یرفض المالك التون, المسیرة من طرف المحلیین 

  )3(.یستمر القطاع الخاص المحلي بالتواجد بشكل مباشر و مھم داخل القطاع السیاحي

و قد تم تمویل القطاع الخاص و خاصة المحلي منھ بقروض طویلة األجل تمنح من طرف  -

 :بنوك التنمیة بالصیغة التالیة 

  
                                                
 (1) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P 3 
 (2) Ibid. P5 
 (3) Ibid. P12 
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تكون في شكل قروض من  %60أس مال المشروع و من ر% 40یساھم المستثمر بـ              

  )1(.القطاع المصرفي بإشراف من الدولة حیث تخفض أسعار الفائدة 

في شكل  %70أس مال خاص و ر % 30بالنسبة لمناطق التوسع السیاحي فتكون بنسبة               

  .قروض میسرة 

ریع الضخمة لتدعیم القطاع و تخفیض تدخل البنوك  كمساھم في رأس المال في المشا             

  )2(.تكالیف القروض 

من مجموع  %17و في ھذا اإلطار فإن حجم القروض الممنوحة للقطاع السیاحي تقدر بـ     

و تخص ھذه القروض عملیات اإلنجاز و عملیات . القروض الممنوحة من النظام المصرفي التونسي 

  )3(. ة لتحسین مستوى األداء التوسع و عملیات التجدید للھیاكل الموجود

و یشرف على عملیة منح القروض الدیوان الوطني للسیاحة حیث یقوم بتجدید تكلفة السریر الواحد تبعا 

لدرجة الفندق المراد إنجازه و بالتالي فالتكلفة تحدد من الجھات الرسمیة خاصة بالنسبة للمستثمرین 

یان مما یؤدي إلى الرتفاعھا في بعض األحیان عن التكلفة و ھذه التكلفة ثابتة في أغلب األح, المحلیین 

  .من القطاع المصرفي  %100الفعلیة  و منھ فجزء من االستثمارات تنجز بنسبة 

حیث تبلغ , و یتضح أن القطاع  المصرفي یتحمل الجزء األكبر من المخاطرة في االستثمار السیاحي 

لدى بعض البنوك التي تتعامل بشكل أساسي مع  %60نسبة القروض الموجھة للقطاع السیاحي نسبة 

  .القطاع 

إن النظام المصرفي التونسي تابع للدولة بنسبة كبیرة غیر أنھ استطاع أن یتكیف بصورة كافیة مع     

غیر , مما أدى إلى ارتفاع مرونة الحصول على قروض سیاحیة , طبیعة االستثمار في المجال السیاحي 

  . ي إال بعد إثبات مستوى نمو حقیقي و كافي في مجال االستثمار السیاحيأن ھذه المرونة لم تأت

حیث تتدخل إلصالح االختالالت داخل القطاع و , و تولي الدولة أھمیة كبیرة لالستثمار السیاحي      

وأحداث جربة  2001و مثال ذلك الوضعیة التي مر بھا القطاع منذ سنة , خاصة من الناحیة التمویلیة 

تراجعت أرقام أعمال الھیاكل السیاحیة مما أدى إلى زیادة عبئ القروض و كذا وجود حاجة ملحة  2002

كل ھذه األوضاع أدت إلى زیادة , لترقیة المنتوج السیاحي التونسي من أجل استرجاع ثقة المستھلك 

من رقم  %30شكلت أعباء القروض نسبة  2002األعباء المالیة على الھیاكل السیاحیة حیث منذ سنة 

  )4(. من ناتج االستغالل الخام  % 80أعمال ھذه المؤسسات و ما یعادل 

                                                
 (1) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P5 
 (2) Ibid. P5 
 (3) www.tresor-dree.org  le:26/03/2005   
 (4) www.webmanagerceenter.com/mangment/index.php le: 21/03/2005 
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من أجل تخفیف العبء على الھیاكل االستقبالیة  حیث تدخلت  ظھرت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات    

اءت و ج. السلطة المالیة من أجل تقدیم إعانات مالیة و ضریبیة لتحسین وضعیة الھیاكل السیاحیة

  )1(:اإلعانات بعد تحلیل وضعیة القطاع و تمت حالة بحالة كما یلي 

اإلعفاء من دفع رسوم التأخر في دفع أقساط القروض ، ورسوم التأخر في دفع الضرائب          

و یتم إعداد برنامج , بالنسبة للھیاكل األكثر تضرر و الھیاكل التي صادف انطالق نشاطھا ھذه المرحلة 

  .ائب جدیدة تتناسب مع وضعیتھا دفع الضر

تخفیض أسعار الفائدة على القروض و اإلعفاء من الفوائد المترتبة على فترة التأخر في تسدید          

أقساط القروض ، و بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات كبیرة یمكن أن تحول القروض إلى 

في شكل حسابات مشاركة في رأس المال لدى  حصص مشاركة في رأس المال من طرف البنوك أو تفتح

  .و تعفى ھذه المبالغ المحولة من الضرائب , متعاملین جدد 

  .إعادة ھیكلة القروض للمؤسسات االستثماریة السیاحیة بإعداد برنامج دفع جدیدة بتمدید اآلجال         

طق و ال تخص جمیع الھیاكل و كما سبق فإن اإلعانات ال تأتي بشكل مطلق فھي ال تخص جمیع المنا  

في المنطقة الواحدة ، حیث تدرس وضعیة الھیاكل حالة بحالة و قد وجھ ھذا الدعم بشكل مركز نحو 

  .السیاحة الصحراویة التي تعتبر في مراحل أقل تقدم مقارنة مع السیاحة الساحلیة 

  

تراتیجي الذي یعتبر مفتاح و یتضح أن السیاسة التنمویة التونسیة تحرص على دعم القطاع اإلس     

ویتحمل القطاع المصرفي األعباء المالیة لالستثمار في المجال ,  )Secteur clé(االقتصاد التونسي 

السیاحي حیث أن األداء الجید للقطاع في فترات الحقة سیعود باألرباح على القطاع المصرفي في اآلجال 

  .شاط المصرفي الطویلة و تضمن حلقة االستثمار التي ھي أساس الن

الدول العربیة و ( و یعتبر النظام المصرفي التونسي من أكثر األنظمة كفاءة على المستوى اإلقلیمي 

الشرق األوسط و إفریقیا ؛ فیجتمع في تونس حوالي , حیث یكون خط اتحاد ما بین أوربا , )  ةاإلفریقی

ة في التنمیة االقتصادیة التونسیة و تتمیز ھذه البنوك بمشاركة فعال, )2( 2002مصرف حتى سنة  40

  )3() .%18مقارنة مع فرنسا بمعدل (  2001في سنة  %7.1حیث بلغ معدل االستثمار 

و ھذا ما یعكس , من القروض التي یمنحھا القطاع المصرفي موجھة للقطاع الخاص  % 55.5و نسبة 

  .حجم مشاركة ھذا األخیر في الحیاة االقتصادیة 

  

  
                                                
(1) www.webmanagerceenter.com/mangment/index.php le: 21/03/2005 
(2) Revue ECONOMIA .N° 22-23- Août., septembre 2002 .P 82 
(3) www.tresor-dree.org  le:26/03/2005    
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من مجموع  % 48قروض طویلة األجل التي یمنحھا القطاع المصرفي ما یقارب و تبلغ نسبة ال 

و تبلغ نسبة القروض الموجھة للقطاع السیاحي من النسبة المذكورة ,  2001القروض الممنوحة لسنة 

و بالتالي یستحوذ القطاع السیاحي على حصة األسد من النظام ,  % 72للقروض طویلة األجل حوالي 

  )1(.المصرفي

و یساھم االستثمار األجنبي في ترقیة القطاع السیاحي ، حیث تولى ھذا األخیر خلق جزء مھم        

من الھیاكل السیاحیة في تونس من جھة  و كذا رفع مستوى المنافسة من جھة داخل القطاع مما یعمل في 

مار األجنبي المباشر من حیث نشاط االستث 36صالح المنتوج السیاحي التونسي ؛ و تحتل تونس المرتبة 

و اغلب , و ھي من أحسن المراتب على مستوى الدول العربیة  في حوض البحر األبیض المتوسط , فیھا 

  )2(.عربیة خلیجیة , الشركات األجنبیة في تونس من جنسیة فرنسیة 

تقرار و یتلقى االقتصاد التونسي حجم معتبر من اإلعانات من االتحاد األوربي من أجل ضمان اس     

كون أن ھذا األخیر یشكل مجال استثماري مھم للشركات و األسواق األوربیة و ھذا , االقتصاد التونسي 

تلقى االقتصاد التونسي إعانات من  2002حیث في سنة . یدعم بشكل أساسي االستثمارات السیاحیة  

  .ملیون أورو  330ت بـ البنك األوربي لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، قدر

كما استطاع االستثمار السیاحي في تونس أن یمول مجموعة من الشركات الصغیرة و المتوسطة       

فتقوم الفنادق التي تحقق أرباح مستقرة بخلق فروع لھا في صناعات , لتي یحتاجھا النشاط السیاحي 

كة مختصة في صناعة األواني و ھي شر" تونس للخزف" كما ھو الحال لشركة , أخرى تحتاجھا 

سنة من  20و بعد , لتجھیز الفنادق و المطاعم التابعة للفندق , الخزفیة ذات طابع تقلیدي مستحدث 

  )3(.إنشائھا أصبحت ھذه الشركة تصدر منتوجھا للفنادق الفرنسیة

       

  :آفاق تطویر الصناعة السیاحیة في تونس :المطلب السادس

یاحیة في تونس من مجموعة من النقائص التي أصبحت تؤثر على نشاط الھیاكل تعاني الصناعة الس     

و الوقوف عند ھذه المشاكل یسمح لنا برسم استراتیجیة تنمویة تمویلیة تتفادى ھذه . االستقبالیة السیاحیة 

  .النقائص 

و كذلك , بالحجم الكبیر منذ انطالق السیاحة عامة تمیزت الھیاكل االستقبالیة السیاحیة  : الحجم   -        

و لكن تبقى , غیر أن ھذا الحجم أصبح یشكل عبئ على عملیة التسییر و التمویل , الحال في تونس 

  غیر أن التوجھ الحدیث قائم على الھیاكل , الحجم الكبیر من ناحیة القدرة التفاوضیة حول األسعار  ةإیجابی

                                                
(1) www.tresor-dree.org  le:26/03/2005    
(2) www.elwatan.com/journal/html/2003/12/04sup_html.htm le: 23-03-2005 
(3) Revue ECONOMIA .N° 20- juin 2002. .P 69 
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لتسھیل تقدیم الخدمة  و زیادة القدرة في تنویعھا بین االستقبالیة من النوع المتوسط و الصغیر و ھذا 

و لالستفادة من مزایا الحجم الكبیر یمكن لھذه المؤسسات أن تتكتل و تقوم بنفس أداء ,المؤسسات  

  )1(.المؤسسات الضخمة 

تركزت السیاحة التونسیة على المنتوج الساحلي بشكل كبیر جدا و ھي اآلن تسعى إلى  -

حیث تركزت الصورة السیاحیة لدى , حي ، غیر أن ھذا التوجھ صعب نوعا ما تنویع منتجھا السیا

و ھذا ما حدد من حجم النشاط السیاحي من حیث , المستھلك األجنبي على أنھا ساحلیة و بأسعار منخفضة 

       )2(.اإلیرادات و بالتالي تمركز االستثمارات كلھا في المناطق الساحلیة 

    

                

  

             

               

   

  

  

  

  

                 

  
     

  

   
  

  

  

  

  

  

                                                
(1) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P 6 
 (2) Ibid. P9 
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  .االستثمار السیاحي في المملكة المغربیة: المبحث الثالث
  

و ھذا یدل على وجود , تعتبر المملكة المغربیة من أكثر الوجھات السیاحة نشاطا على المستوى الدولي     

و تبدو التجربة المغربیة غنیة من ناحیة , احي سیاسة تنمویة تھدف أساسا إلى تطویر القطاع السی

و على أساس التقارب الجغرافي و الثقافي فإن معاییر . االستراتیجیات المتبعة في تنشیط و تسییر القطاع 

تنمیة ا لقطاع ا لسیاحي في الجزائر یمكن أن تتقارب مع تلك المتبعة في تنمیة السیاحة في المملكة 

  .المغربیة 

  .تطور الصناعة السیاحیة في المملكة المغربیة:  المطلب األول

إن السیاحة في المغرب أخذت طابع خاص بھا داخل األسواق الدولیة أال و ھو الطابع الثقافي باإلضافة   

  .إلى الطابع الساحلي 

ما و ھذا , و قد خلقت السیاحة في المملكة المغربیة طلب معتبر في األسواق الدولیة منذ فترة االستعمار 

  .ساھم في تثبیت الطابع السیاحي المغربي لدى المستھلك على المستوى  الدولي 

و منذ االستقالل وضع القطاع السیاحي في المغرب ضمن أولویات االقتصاد المغربي من خالل مخطط  

  )1(.و قطاع النسیج و كذلك قطاع المناجم , إلى جانب القطاع الزراعي ,  1965تنموي لسنة 

, و الثمانینیات على تجھیز المناطق الساحلیة للمملكة تتركیز في الفترة الممتدة بین نھایة الستینیاو قد تم ال

حیث كانت , و كانت ھذه السیاسة بإشراف تام من الدولة على القطاع , و أخذت السیاحة الطابع الحضري 

المناطق الموجھة لالستثمار  الحظیرة الفندقیة تابعة للدولة بشكل تام باإلضافة إلى تولیھا مھام تھیئة

  .السیاحي 

و كانت وكاالت السفر الدولیة و ,  نو خالل نفس الفترة كسبت السیاحة المغربیة ثقة المتعاملین األوربیی 

  )2(.خاصة ذات الجنسیة األوربیة تنشط بشكل مكثف داخل السوق السیاحیة المغربیة 

فإن الخبراء في السیاحة , التكالیف لجذب السیاح  و إذا كانت تونس قد اعتمدت على استراتیجیة تخفیض

حیث أن الطابع الثقافي التقلیدي و كذلك ازدھار , المغربیة یصفونھا على أنھا تطورت بشكل تلقائي 

الصناعات التقلیدیة التي تأخذ حیز معتبر في النشاط االقتصادي داخل األسواق المغربیة ، كان لھا الدور 

  .حة المغربیة على المستوى الدولي األساسي في تمیز السیا

  

  

 
                                                
(1)  Hassan Iqbal . le rôle des banques étrangères au Maroc. Maroc : centre nationale de documentation 
. 1972. P04 
  (2) Ibid. P04  
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حیث تتدخل في كل , وقد استفاد القطاع السیاحي في بدایة تنمیتھ من دعم الدولة بجمیع الوسائل المتاحة 

  )1(:و أھم التسھیالت التي قدمت بشكل واسع , مرة تدعوا فیھا الحاجة لذلك 

السیاحیة الدولیة داخل السوق المغربیة تسھیالت ضریبیة في المجاالت المرتبطة بنشاط الوكاالت  

  .لتسھیل دخول السیاح األجانب 

  .العمل على جذب االستثمارات األجنبیة في جمیع القطاعات االقتصادیة بما فیھا السیاحة  

  .و جود إطار قانوني یشجع االستثمار الخاص بشكل عام  

لسیاحة كان محفزا لتدخل المستثمرین غیر أن ازدھار ا, و تطور النشاط السیاحي بدعم من الدولة 

  .و بدایة انسحاب الدولة من القطاع , الخواص 

-92و بالضبط خالل الفترة , و قد عرف القطاع السیاحي مجموعة من الصعوبات خالل العملیة التنمویة 

فترة تدھور و كذلك في , بسبب تراجع عدد السیاح و بالتالي تعقد الوضعیة المالیة للھیاكل االستقبالیة  95

غیر أن القطاع استطاع في كل مرة استرجاع , ) 11/09/2001(األوضاع األمنیة على المستوى الدولي 

  .بسبب السمعة الجید للطابع السیاحي المغربي على المستوى الدولي , معدل نمو مرتفع نسبیا 

تیجیة التي تساھم في و على ھذا األساس فإن القطاع السیاحي في المغرب یعتبر من القطاعات االسترا

بعد ,  %5.5بـ  2002حیث قدر معدل نمو التدفق السیاحي منذ سنة , النتاج المحلي الخام للمملكة المغربیة 

في  % 3و یصل المعدل السنوي لنمو عدد السیاح إلى ,  %4.6أن كان في نھایة التسعینات ما یقارب 

  )2(.فترة األزمات 

  .  یة في المملكة المغربیةالھیاكل السیاح: المطلب الثاني  

مصنفة و الباقي غیر  576فندق من بینھا  1720یحصى عدد الفنادق في المملكة المغربیة بـ           

  )3(.سریر  128375و یوفر ھذا العدد من الفنادق . مصنفة 

  .یةإلى جانب الفنادق ھناك مجموعة معتبرة من قرى العطل السیاحیة و اإلقامات السیاح        

من درجة  % 28, نجوم  5من العدد الفنادق المصنفة من درجة  %16تمثل الفنادق الفخمة نسبة          

  .في شكل قرى سیاحیة  % 16,نجوم  4

وجود مناطق سیاحیة تتمثل في األسواق الشعبیة و مناطق الصناعات التقلیدیة التي تمثل قسم          

  .ذات شھرة دولیة  و ھي, حیوي من النشاط في المغرب 

  .و كاالت سفر تتعاقد مع وكاالت السفر الدولیة         

  

 
                                                
(1) Hassan Iqbal. op. cit. .P4 
(2) www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 
(3) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op. cit. P2 



 
یاحیة على المستوى  الدولي التجربة الس: الفصل الثاني  

 65

  

  . السوق السیاحیة في المغرب:  المطلب الثالث

  .و تتجسد السوق السیاحیة في خصائص كل من العرض و الطلب وكذا عملیة التسویق      

  .العرض السیاحي في المملكة المغربیة/ 1   

من اللیالي المحجوزة تكون في الناطق التي توفر  %50مغرب الطابع الثقافي حیث تأخذ السیاحة في ال 

و لكن المناطق الساحلیة في المغرب ھي المناطق األكثر تجھیز و تقدم الحجم األھم .الطابع التقلیدي للحیاة 

و اللذان  و یقارن العرض السیاحي في المغرب من ھذه الناحیة بالسیاحة في تركیا و مصر. من الخدمات 

و یقدم العرض السیاحي . تعتبران من الوجھات الثقافیة و الساحلیة في نفس الوقت على المستوى الدولي 

  )1(: المغربي تشكیلة أخرى من الخدمات السیاحیة تتمثل في 

تعتبر المغرب من الوجھات المفضلة على المستوى الدولي الستقبال المؤتمرات : السیاحة الرسمیة      

  .ولیة حیث توفر الھیاكل المناسبة لذلك بنوعیة تنافسیة الد

, یستقبل المغرب حجم معتبر من السیاح لغرض القیام بالنشاطات الریاضیة : السیاحة الریاضیة      

من الفرنسیین یطلبون المنتج السیاحي الریاضي  % 23من نرلندیین و  % 52من األلمان و  %55حیث 

  )2()  . ریاضة الغولف, واج ركوب األم, صید السمك ( 

یعاني الطابع السیاحي الصحراوي في المغرب من نقص الھیاكل االستقبالیة : السیاحة الصحراویة      

حیث لم یتم تجھیز المناطق التي توفر المنتج السیاحي الصحراوي  رغم وجود طلب معتبر على ھذا 

  .المنتج

     . الطلب السیاحي في المملكة المغربیة/ 2    

فیكون , تعتبر القارة األوربیة المتعامل االقتصادي األول و األساسي بالنسبة القتصاد المغربي      

المغرب نقطة تجاریة منذ القدیم مما جعل العالقات االقتصادیة وطیدة جدا بینھا و بین الدول األوربیة و 

  .على رأسھا فرنسا 

و تجدر , ود للمغرب ألغراض اقتصادیة و كذا سیاحیة و على ھذا األساس فإن األوربیین تعودوا الوف

اإلشارة أن المغرب استطاع أن یستغل قدوم التجار إلیھ و من ثمة تشكیل طلب سیاحي مستقر من حیث 

  .الحجم و األھمیة بتوفیر الظروف المالئمة لذلك 

  

  

  

  
                                                
(1)  Revue d’information . Maroc : B.M.C.E. op. cit. P2 
(2) Ibid. P2 
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شافیة و االستمتاع بالساحل في و تأخذ السیاحة المغربیة الطابع الموسمي من اجل القیام بالجوالت االستك

  )1(.عبر البحر % 19.7عبر الجو و  % 70و یرد السیاح األجانب بنسبة .آن واحد 

من مجموع السیاح األجانب و یفضلون زیارة المغرب خالل  %38یشكل السیاح الفرنسیین نسبة       

  .فصل الصیف 

من مجموع السیاح  %19حیث تأخذ حصة  و تعتبر إسبانیا الزبون الثاني للسیاحة المغربیة      

  .األجانب 

  )2(.من مجموع السیاح األجانب   %12یمثل السیاح األلمان نسبة        

   و مجموعة"   Club Med" و"   FRAM"   منھا) T.O(ینشط في المغرب أھم وكاالت السفر الدولیة   

َ"Accord"   . مناطق الزیارة بسعر إجمالي + اإلقامة  +وسیلة النقل: و یعرض المنتج السیاحي في شكل

ثم تحول المبالغ لحساب , و یتم التعامل بین السائح و الوكالة الدولیة . لفترة محددة  لمجموعة من السیاح

  )3(.الفنادق 

  .مؤشرات الصناعة السیاحیة في المملكة المغربیة:  المطلب الرابع

رب فوائض متزایدة بشكل مستمر و التدفق المتزاید یحقق حساب السیاحة في میزان المدفوعات للمغ    

حیث في فترة األزمات فإن النقصان في عدد السیاح األجانب  بعوض بزیادة التدفق للمغاربة , لعدد السیاح 

و  )4(.2003من مجموع السیاح األجانب لسنة  % 48.7فھذه الفئة تمثل نسبة , المقیمین في الخارج 

  .حجم التدفقات العینة و النقدیة للقطاع السیاحي ستوضح في الجدول الموالي 

  .في المغرب 2004-2000یبین التدفق السیاحي و اإلیرادات المحققة لفترة  : 08الجدول رقم 

  عدد السیاح السنوات 

 )ملیون سائح(

  اإلیرادات السیاحیة

 )ملیار دوالر(

2000 4.263 2.037 

2001 4.100 1.9 

2002 4.500 2.152 

2003 4800 2.8 

2004 5.080 3.0 

 
  le:06/03/2005    www.world-tourism.org: المصدر 

                                                
 (1) Revue d’information . Maroc : B.M.C.E. op. cit. P2 
 (2) Ibid. P 4 
 (3) Ibid. P 9 
 (4) www.world-tourism.org  le:13/03/2005     
 
 



 
یاحیة على المستوى  الدولي التجربة الس: الفصل الثاني  

 67

   

 2001و یالحظ من الجدول أن النشاط السیاحي في المغرب لم یتأثر بشكل كبیر باألحداث الدولیة لسنة   

في الخرج للحجم المعتبر للجالیة المغربیة ,  2003التي حدثت في الدار البیضاء سنة  تو كذا االنفجارا

و منھ  نسبة ,  2004سنة  % 48إلى  2000سنة  %40التي تطورت نسبتھا بالنسبة السیاح األجانب من 

التغیر في حجم السیاح األجانب لیست نفس نسبة التغیر في العدد اإلجمالي للسیاح األجانب بما فیھا غیر 

  .المقیمین 

   )1( .ج المحلي اإلجمالي في المملكة المغربیة من النات %7.8و تمثل ھذه اإلیرادات متوسط           

  .من العملة الصعبة لمیزان المدفوعات  %12.5توفر اإلیرادات السیاحیة ما یقارب نسبة           

  628000تبلغ حجم الید العاملة  في القطاع السیاحي بطریقة مباشرة و غیر مباشرة ما یقارب           

  )2(.من الید العاملة الكلیة في المغرب  % 5.8نسبة   و یمثل ھذا الحجم, عامل   

حیث أن , الساحلیة و الثقافیة , یدعم النشاط السیاحي في المملكة المغربیة  بنوعین من السیاحة     

غیر أنھ یقوم بجوالت , السائح المتواجد في المغرب یقیم في المناطق الساحلیة للتجھیز الجید التي تتمیز بھ 

على سبیل المثال ؛ و ھذا ما یجعل اإلنفاق للسائح " فاس" مناطق الشعبیة ذات الطابع التقلیدي في أھم ال

  .مقارنة مع تونس , الواحد مرتفع 

لما , و تھتم المملكة المغربیة بترقیة الصناعات التقلیدیة و تثمینھا و المحافظة على طابعھا الشعبي     

  .ة و دعم الطابع السیاحي من جھة أخرى تساھم بھ من امتصاص الید العاملة من جھ

  

  .تمویل القطاع السیاحي في المغرب: المطلب الخامس  

إن النموذج التنموي في المملكة المغربیة یتمیز بمجموعة من الخصائص التي تختلف في مضمونھا       

  .عما ھو علیة في تونس و الجزائر 

و كانت ھذه البنوك في , ا أجنبي بحصة كبیرة جدا منذ استقالل المغرب كان النظام المصرفي فیھ   

  و أصبحت تضخ , و مع استعادة المغرب سیادتھ جمدت ھذه البنوك نشاطھا و استثماراتھا , أغلبھا فرنسیة 

  .رؤوس األموال خارج المغرب نظرا لضعف النظام و عدم قدرتھ على التحكم في نظامھ التمویلي

و من جھة أخرى اتبع , مد النظام من جھة على جذب االستثمار األجنبي و لمواجھة ھذه الوضعیة اعت      

  .النموذج التنموي اإلسباني في التوجھ نحو السیاحة لتوفیر العملة الصعبة و االنطالق في عملیة التنمیة 

  

  

                                                
  (1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op. cit. P 2 
  (2) Ibid. P 2 
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یة من و العائالت البرجواز, و من أجل ھذا الغرض لجأ النظام المغربي إلى المغاربة المقیمین في الخارج 

و منھ انطلقت عملیة التنمیة و تمویل القطاع السیاحي . أجل إعطاء دفع للقطاع من الناحیة التمویلیة أساسا

  )1(:باالعتماد على

  .الدولة التي قامت باالستثمار في التجھیزات و بناء بعض الھیاكل االستقبالیة  -

 .المناطق الحضریة  العائالت البرجوازیة التي قامت باالستثمار في بناء الفنادق في -

و مساھمة المغربیین المقیمین في الخارج بحجم محدد من االستثمار في بعض الھیاكل  -

 .االستثماریة 

و قد لجأ المغرب إلى مساعدة بعض المؤسسات الدولیة الضخمة من الناحیة التقنیة و المالیة  -

  )2(.السبعینیات في فترة  "Mac namara"لتجھیز القطاع و على سبیل المثال تدخل شركة 

لعبت السمعة السیاحیة للمغرب دور مھم في ضمان طاقة من الطلب مما دعم  النشط السیاحي و حسن    

: و على ھذا األساس انطلقت عملیة التنمیة في المملكة المغربیة باالعتماد على . في مردود القطاع ككل 

  .طاع السیاحي في دفع االقتصاد و الق, الزراعة و قطاع األشغال العمومیة , صناعة النسیج 

و ھي عملیة  " La Marocanisation" و في المرحلة الموالیة قامت المملكة المغربیة بما یسمى        

بسط السلطة على المؤسسات المالیة داخل االقتصاد المغربي و ھذا بالدخول كشریك مع البنوك األجنبیة و 

  )3(.نوك  في عملیة التنمیة خاصة الفرنسیة من أجل تفعیل دور ھذه الب

خالل فترة  %4و مع انطالق النشاط السیاحي الذي حقق معدالت نمو مستقرة بمتوسط یعادل    

بدأ التركیز على عملیة ترقیة المنتوج السیاحي داخل األسواق الدولیة من طرف المتعاملین , الثمانینیات 

  .لدولة مبالغ معتبرة لھذا الغرض حیث خصصت ا, االقتصادیین المھتمین بالمجال السیاحي 

و الباقي موزع بین ,  % 45في بدایة الثمانینیات كانت حصة الدولة في االستثمارات بشكل عام ما یقارب 

الذي ینشط بتمویل من البنوك , و االستثمار األجنبي ) العائالت البرجوازیة( االستثمار الخاص المغربي 

 في الناتج المحلي  2004رة أن  العائالت البرجوازیة ساھمت في سنة و تجدر اإلشا, األجنبیة في المغرب 

  )4(.و ھذا یبرز حجم مشاركة االستثمار الخاص لھذه الفئة في االقتصاد المغربي  % 30اإلجمالي بنسبة 

تقدم المتعاملین ,  93و بمجرد الشروع في عملیة الخوصصة بالنسبة للقطاع السیاحي في سنة         

و على رأسھم  األوربیین حیث بلغت حصة حجم رؤوس األموال الناتجة عن عملیة الخوصصة  األجانب

   . %78نسبة  

                                                
 (1) Hassan Iqbal. op. cit. . P3 
 (2)  ibid. P3  
 (3)  ibid.  P4 
 (4) www.centrenationalededocumentation.org le : 06/04/2004 
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  التي كانت على, ) T.O(و اغلب المتعاملین في القطاع السیاحي في وكاالت السفر الدولیة          

المستثمر الفعال في  )  T.O( و شكلت,  درایة تامة بآلیات عمل السوق السیاحي في المملكة المغربیة

  )1(.فنادق  3لم یعد في حوزة الدولة أكثر من  2001حیث في سنة , القطاع 

معدالت نمو سنویة في القدرة اإلیوائیة تعادل    2002و یحقق االستثمار السیاحي في المغرب  حتى سنة   

لمساھمة داخل القطاع السیاحي و غیر أن االستثمار الخاص في المغرب لم یبلغ النسب الكافیة في ا,  2%

و ارتفاع التكلفة التمویلیة نظرا لكون البنوك ,  و الضرائب,ھذا یعود بالدرجة األولى إلى مشكلة العقار

  )2(.خاصة و أجنبیة

أما بالنسبة للعقار فإن المستثمر المحلي یواجھ مشكلة المضاربة على أسعار األراضي الموجھة    

المستثمر المحلي بأي  عو في ھذا اإلطار ال یتمت, طرف المستثمرین األجانب لالستثمار السیاحي من 

  .امتیازات في الحصول على العقار 

یعتبر القطاع  السیاحي من األنشطة التي تعاني من حجم كبیر من األعباء الضریبیة : الضرائب    

  .خدمة ذات تكلفة مرتفعة  و ھذا ما یؤدي إلى تقدیم, مقارنة مع  دول أخرى مثل تونس ، إسبانیا 

تسعى إلى  )3(من بنوك أجنبیة % 75فإن النظام المصرفي مكون من نسبة  , أما فیما یخص التمویل    

و على ھذا األساس , تحقیق الربح دون أن  تتحمل درجة كبیرة من المخاطرة المرتبطة بالمشاریع التنمویة 

و تتناسب مع اآلجال و ھذا ما یزید من تكلفة ) السوقحسب قانون ( تقدم القروض بأسعار فائدة عادیة 

  .االستثمار السیاحي 

  .یحاول المغرب استدراك ھذه النقائص لبعث االستثمار المحلي في المجال السیاحي  2001و منذ سنة 

و یبقى حجم االستثمار األجنبي في تزاید مستمر داخل القطاع السیاحي حیث عقدت اتفاقیات جدیدة    

, ) Barrière(  و شركة) Accord(و شركة )  Club méditerranée(مع كل من شركة  2002ة في سن

  )4(.مشاریع من نوع القرى السیاحیة  إلنشاء

و ھذا , سنوات داخل القطاع السیاحي  10لكل  %21األجنبي زیادات دوریة تقدر بـ  رو یحقق االستثما  

  .ممنوحة لالستثمار من جھة أخرى  تالستفادتھم بامتیازالقدرة األجانب على مواجھة التكالیف من جھة و 

و على ھذا األساس , إن الطلب المتزاید على السیاحة في المغرب لم یجد استراتیجیة تستوعبھ        

 حیث تقوم مجموعة من الشباب . ظھر نوع من المؤسسات الصغیرة التي تحاول االستفادة من ھذا الطلب 

 

    
                                                
(1) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. Op .Cit. P 16 
(2) Ibid. P18 
(3) Revue ECONOMIA .N° 22-23- Août. septembre .2002 .P 70 
(4) journal "Maroc  Hebdo international" .N° 495-Du 25 au 31 janv. 2002 .P 18 
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, في الواحات ) الخیم ( لسیاحي على المستوى المحلي بتوفیر مناطق إقامة بالشكل التقلیدي بالنشاط ا    

  )1( .و كذلك لتوفیر وسائل النقل العادیة , و تقدیم أطعمة تقلیدیة , و القیام بنزھات على ظھر الجمال 

یتوجھ السیاح , رنیت و یتم اإلعالن لمثل ھذه الخدمات بشكل غیر رسمي أو عن طریق االنت              

من الفندق نحو المناطق المعزولة و یستقبل من طرف الشباب لیقیم في المخیمات التقلیدیة لمدة تتراوح بین 

  . یوم و أسبوع 

و نظرا لندرة مصادر التمویل و ارتفاع تكلفة القروض تلجأ ھذه المؤسسات المحلیة إلى التضامن ما بین 

أي اللجوء إلى , ن في الخارج و الدعم من طرف منظمات اإلعانات الدولیة و المغاربة المقیمی, العائالت 

و تثمین النشاط , المصادر األقل تكلفة لتنظیم مثل ھذه القوافل التقلیدیة التي تمتص البطالة من جھة 

  )2(. السیاحي من جھة أخرى 

            

     

   

       

  

  

    

         

          

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
(1) Mohamed BERIANE ." les nouvelles tendances du développement du tourisme au Maroc". Le 
 13 eme  festival international du géographie de St Dié , France 2001. P 12      
(2) Ibid. P 12      
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   : خاتمة الفصل

یبین أن القطاع السیاحي یشكل , إن ما ورد من معلومات حول التجربة السیاحیة العالمیة في ھذا الفصل    

تعتمد علیھ في تحقیق موارد مھمة من العملة الصعبة , بالنسبة للعدید من الدول نشاط ذو أھمیة استراتیجیة 

ا مجموعة من الخصائص للسوق و یتوضح أیض, و كذا یوظف نسبة معتبرة جدا من الید العاملة , 

  : السیاحي على المستوى الدولي التي یمكن تلخیصھا في ما یلي 

فعالیة القطاع السیاحي و قدرتھ على تشكیل دعم مھم للمؤشرات االقتصادیة الكلیة للدولة التي تولي  -     

  .أھمیة لھذا المجال االستثماري 

  .تنوع كبیر من حیث أغراض السیاحة  تتمیز سوق الطلب السیاحي بتوسع مستمر و -     

  .وجود فرصة لالستفادة من االستثمار األجنبي بالنسبة للدول التي تشكل وجھات سیاحیة جدیدة  -     

إمكانیة االستفادة  من وكاالت السفر الدولیة من أجل وضع المنتوج السیاحي على قوائم العرض  -     

  .السیاحیة الدولیة 

  .طاع مزایا معتبرة لالستثمار العام و الخاص المحلي و األجنبي یتداخل في الق -     

و , و یتطلب االستثمار في المجال السیاحي بمجموعة من العوامل  التي تكون أساسیة لتطویره و تنمیتھ 

التي یمكن استنتاجھا من المواصفات العامة للنشاط السیاحي على المستوى الدولي حیث أھم ما یمكن 

  :مالحظتھ 

  .ضرورة خلق منتج سیاحي متمیز  -

و علیھ المشاركة الفعالة ,موارد مالیة معتبرة من أجل إعطاء دفع للقطاع   يیتطلب االستثمار السیاح -

  .لجمیع المتعاملین بما فیھا النظام المصرفي 

  .ضرورة وجود امتیازات تدعم مردودیة القطاع من أجل جذب رؤوس األموال نحوه  -

الطلب السیاحي علة المستوى الدولي ال یمكن أن تتم إال بالتعامل مع وكاالت السفر إن بلوغ أسواق  -

  .الدولیة التي ال تعرض إال منتج بنوعیة مناسبة و تكلفة محددة 

من القیام بعملیة مسح حول وضعیة  دو لتوضیح مدى جدوى االستثمار السیاحي في الجزائر الب  

كما سیرد في , طرق التمویل المتبعة و آفاق تنمیة ھذا القطاع االستثمارات السیاحیة في الجزائر و 

  .الفصل التالي

  
          


