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  باملدن الجزائرية ودوره في انعاش السياحةالتسويق السياحي الالكتروني 

 في ضوء التجارب العربية

   بن جلول خالد :الدكتور                                                                    سعاد شعابنية :الدكتورة

 قاملة 5491ماي 8جامعة                                    قاملة                                 5491ماي 8جامعة

 

 :ملخص

وفي بيئة تسويقية جديدة ألغت عنصر املسافة والزمن  في عصر احتلت فيه تكنولوجيا املعلومات والاتصال مركز الصدارة ،

ستهلك السياحي،كان لزاما أصبح املنتجون السياحيون يتنافسون في استخدام التقنيات الجديدة في مجال جذب و خدمة امل

 .على الدول العربية تبني استراتيجية تسويقية سياحية جديدة لكي تتمكن من املنافسة في هذه البيئة

اليرتبط فقط بتنوع املنتج السياحي بل هو مرتبط كذلك بتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية  الجزائر إن نجاح صناعة السياحة في 

 .البشرية السياحية وكذا استخدام احدث التقنيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا املعلوماتمالئمة وتدريب وتطوير للموارد 

 

Resumé 

Dans une époque ou a trôné la technologie des informations et de la communication, 

dans un environnement de nouveau marketing qui a annulé l’élément de distance et 

du temps. Les producteurs touristiques se rivalisent en l’utilisation des nouvelles 

techniques dans le domaine de l’attraction et de servir le consommateur touristique, 

les pays arabes étaient dans l’obligation d’entreprendre une nouvelle stratégie de 

marketing touristique pour pouvoir concurrencer  dans cet environnement.    

La réussite de l’industrie touristique dans les pays arabes n’est pas seulement liée à 

la diversité du produit touristique mais elle est aussi liée à la disponibilité d’un  

environnement législatif et réglementaire adéquat et d’entraînement et 

développement des ressources humaines touristiques, ainsi que l’utilisation des 

techniques modernes dans le domaine de la communication et technologie de 

l’information. 

ثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور املتنامي في تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت،  يعرف الاقتصاد العالمي  :مقدمة

ألامر الذي ترجم في حقبة عوملة وانفتاح التجارة والاستثمار الدوليين،حيث تبرز وتأكد الدراسات والبحوث العاملية أن التجارة 

دة إسهامها في التجارة العاملية وكذلك لتطوير قطاعاتها إلالكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيا

 .إلانتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدالت نموها الاقتصادي

وملا كان قطاع السياحة أحد أهم القطاعات املساهمة في التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السياحية في عام     

 في زيادة الدخل القومي بليون دوالر،  235نحو  8991
ً
 مهما

ً
فالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دورا

 لتحقيق برامج التنمية
ً
 للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل ألايدي العاملة، وهدفا

ً
كان . وتحسين ميزان املدفوعات، ومصدرا

كنولوجيا إلاعالم والاتصال الحديثة لزيادة موارد هذا لزاما على كثير من الدول مسايرة التغيرات العاملية في مجال استخدام ت

 .القطاع
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وان كان  التركيز على جذب السياح من خالل استخدام استراتيجيات تسويقية متطورة وفعالة هو الشغل الشاغل    

جاعة للحصول للقائمين على هذا القطاع الحساس فلعل التسويق السياحي الالكتروني هو إلاستراتيجية الوحيدة وألاكثر ن

  .على أكبر حصة في سوق السياحة بأقل تكلفة وبأسرع وقت

من خالل ورقتنا البحثية هذه ارتأينا تسليط الضوء على مدى أهمية استخدام التسويق السياحي الالكتروني في صناعة 

ل من الجزائر تونس،مصر الضوء على واقع هذا النوع من التسويق السياحي في الدول العربية عامة وك السياحة وكذا تسليط

 .وإلامارات املتحدة بصفة خاصة

 :التسويق السياحي إلالكترونيماهية :أوال

التسويق السياحي الالكتروني هو ذلك النوع من التسويق السياحي الذي يعتمد على :تعريف التسويق السياحي الالكتروني-5

لكن قبل التطرق إلى املفهوم املفصل واملضبوط . ألانترنت وسائل تكنولوجيا إلاعالم والاتصال الحديثة ولعل أهمها وسيلة

 أن نذكر مفاهيم كل من للتسويق
ً
ومن ثمة  السياحي التسويقالسياحة والتسويق، السياحي الالكتروني كان البد علينا أوال

 .ألانترنت أو ما يعرف بالشبكة العنكبوتية

لألفراد خالل أوقات الفراغ بهدف تنظيم املنافع الناجمة تعرف السياحة على أنها الانتقال املؤقت :مفهوم السياحة -5-5

وتعتبر السياحة من أهم . عن القيام بمجموعة من ألانشطة الترفيهية ولهذا يرتبط التخصيص ألامثل للوقت بالسياحة 

ثرة في التنمية الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في عاملنا املعاصر لدرجة أن أصبح القطاع السياحي من أهم القطاعات املؤ 

وفضال عن مساهمة السياحة في زيادة الدخل الوطني . الاقتصادية بالعديد من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء 

وحصيلة العمالت ألاجنبية وفرص العمل ، فأنها تؤدى إلى تقريب املستويات الاقتصادية إلاقليمية وتساهم في نقل التقنيات 

إلادارية وتحسين ميزان املدفوعات ، ودعم القطاعات الاقتصادية ألاخرى ، كما تقوم بدور عام في  الحديثة وتنمية املهارات

 (8).زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي ودعم الروابط بين املواطنين وتعرفهم ببالدهم وبالعالم 

والذي يعني السوق،   (Mercatus)هي كلمة مشتقة من املصطلح الالتيني  (Marketing)إن كلمة تسويق:مفهوم التسويق -5-2

  .والتي تعني املتاجرة (Mercari) وكذلك يشتق من الكلمة الالتينية

و لقد مر التسويق بعدة تعاريف، حاول من خاللها الاقتصاديون و املهتمون بالنشاط التسويقي تحديد مفهومه  -5-2

 على املعطـي
ً
 من الفترة الزمنية التي وجدوا بها و اعتمـادا

ً
ات الاقتصاديـة و الاجتماعية املرتبطة بها و التي كانت سائدة انطالقا

  .(5) آنذاك

 8991كان التعريف ألاول لها في عام  AMA (American Marketing Association) فالجمعية العامة ألامريكية للتسويق**    

 ..ت من املنتج إلى املستهلك أو املستخدمأن التسويق هو ممارسة أنشطة ألاعمال التي توجه عملية تدفق السلع والخدما: وهو

التسويق  (Marketing staff of the Ohio state universiting) وكذلك عرف مجموعة أساتذة التسويق في جامعة أوهايو**    

على السلع العملية التي توجد في املجتمع والتي بواسطتها يمكن التنبؤ ، وزيادة ، وإشباع هيكل الطلب : على أنه 8992في عام 

 .والخدمات الاقتصادية من خالل تقديم وترويج وتبادل والتوزيع املادي لهذه السلع والخدمات

النشاط إلانساني الذي يهدف إلى إشباع الرغبات والحاجات من : التسويق بأنه 8911عام  (Kotler) كما عرف كوتلر **   

 .خالل عملية التبادل
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 8912بإعطاء تعريف ثاني عام  AMA (American Marketing Association) ة للتسويقوقامت الجمعية العامة ألامريكي**  

التسويق هو العملية الخاصة بتخطيط وتنفيذ وخلق وتسعير وترويج وتوزيع ألافكار أو : الذي يعتبر أفضل التعاريف املقدمة

  .ألافراد وتحقيق أهداف املنظمة السلع والخدمات الالزمة إلتمام عمليات التبادل والتي تؤدي إلى إشباع حاجات

 :بعد قرأتنا لهذه التعاريف يمكننا تحليل املفاهيم ألاساسية للتسويق كما يلي

إن الحاجات إلانسانية هي أساس التسويق وتعتبر الرغبات مرحلة متقدمة من الحاجات، وعلى رجل التسويق أن   »»        

من املستهلكين الذي يقوم يتحدد الطلب على سلعٍة ما برغبة الفرد في  يسعى بصفة مستمرة إلى إشباع الحاجات ملجموعة

 .اقتنائها والقدرة الشرائية لديه

إن املنتجات هي الوسائل املتاحة إلشباع حاجات معينة، ومن ثم فإن املنتج ال يتضمن السلع املادية فقط بل يشمل »»         

 .الخدمات وألافكار وألاشخاص والتنظيمات

إن التبادل هو جوهر التسويق، ومن ثم فإن النشاط التسويقي مطلوب تأديته طاملا أن هناك عملية تبادلية بين »»        

 .طرفين

املالية وتعتبر املبلغ النقدي املدفوع كسعر مقابل الحصول على السلعة أو  املعامالت عامالت التسويقيةتتضمن ت»»        

 .الخدمة

انطالقا من محدودة  ال ذلك النوع من التسويق الذي يعنى بتلبية حاجات السياح ال هو :مفهوم التسويق السياحي -5-3

يمكننا تحديد عناصر املزيج  و إليه، إيصالهالسائح بوجوده وأخيرا  إلى إعالمسعره تحديد السياحي و  توفير املنتج

 :التسويقي السياحي كاآلتي

تنطلق عملية و(.9)جموعة العناصر الرمزية واملادية وغير املاديةيتكون املنتج السياحي من م ( :الخدمة السياحية)املنتج*

تصميم املزيج الخدماتي السياحي من دراسة السوق السياحية وتشخيص خصائص ومواصفات الزبون السياحي عن طريق 

تلك الخدمة التي  وعليه فاملنتج السياحي هو .دراسة احتياجاته ورغباته ودوافعه مراعين في ذلك القدرات املالية املتاحة له

املوارد السياحية،النقل واملواصالت،إلايواء،التجهيزات املمكنة،الخدمات :تحقق رغبات السياح،ويتكون عادة من

 الخ.....الصحية،التسهيالت إلادارية،كفاءة الخدمات املالية والتجارية،ألاسفار

التي تؤثر على إنجاح املؤسسة السياحية،ليس فقط يعتبر التسعير أحد أهم القرارات إلاستراتيجية :سعر املنتج السياحي*

فالسعر السياحي يعبر عن كافة مصاريف .فيما يتعلق بكونه أحد عناصر مزيجها التسويقي وإنما مساهمته في ربحيتها أيضا

حسين إلانتاج السياحي من تكاليف إلاطعام،النقل،إلايواء وغيرها من الخدمات السياحية املرافقة،ويعمل التسعير على ت

ويتدخل في تحديده عادة عوامل داخلية كتكلفة .الحصة املركز التنافس ي للمؤسسة السياحية وبالتالي زيادة حصتها السوقية 

املنتج في حد ذاته وعوامل خارجية كالوضعية الاقتصادية للبلد ومدى مرونة الطلب بالنسبة للعرض أي حسب طبيعة 

 .السوق السياحي

 :هناك قناتين لتوزيع املنتج السياحي هما:ياحيسياسة توزيع املنتج الس*

 .ويتم ذلك باالتصال املباشر مع املستهلكين السياحيين النهائيين أي من املؤسسة السياحية للسائح مباشرة:التوزيع املباشر-

 تعاملين،كامل(السائح)هنا يتدخل وسطاء التوزيع للمنتج السياحي حتى يصل للمستهلك النهائي:التوزيع غير املباشر-

 السياحيين 

 ..وكاالت السياحة وألاسفار،الدواوين السياحية،نقاط البيع لوسائل النقل
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تهدف وسيلة الاتصال بين املنتج السياحي والسياح إلى إعطاء صورة الئقة للمنتج،وكذا :سياسة الاتصال في املنتج السياحي*

ن تجاههم،ويتم ذلك عادة من خالل عمليات إلاعالن التعريف بالخدمة املقدمة لتصل إلى إقناع وإثارة سلوك الزبائ

 .الخ......والعالقات العامة

الانترنت هي شبكة عاملية تربط عدة آالف من الشبكــات و أجهزة الكمبيــوتر املختلفة في ألانواع :تعريف شبكة إلانترنت   -5-9

 مختلف الجامعات و املؤسسات و 
ً
و أصبحت بذلك أكبر . الهيئــات و املنظمــات و ألافراد و ألاحجام في العالم، و هي تجمع حاليا

وسيـلة اتصال تسمح بنقل املعلومات و امللفات بين جميع املشتركين فيها بكل سهولة و في أي وقت و بأقل تكلفة، حتى أصبح 

 .العالم آلان يسمى بالقـرية الصغـيرة أو العالم الوهمي أو الافتراض ي

كة يتزايد باستمرار، و لعل أهم أسباب نجاح و انتشار الشبكة هو اعتمادها للغة موحدة إن عدد املشتركين بالشب   

الخطاب، تستخدمها جميع ألاجهزة املرتبطة بالشبكة بغض النظـر عن نوع الجهـاز أو مصنعـه أو برمجيات تشغيله أو مكانه، 

و من مقومات نجاح الشبكة كذلك كونها وسيط ،  TCP/TP إذ تستخدم الشبكة نظـام أو بروتوكول التخاطب املعروف باسم

، فناشـر املعلـومة يستطـيع نشر معلومات يطلع عليها ماليين (املنتـج و املستـهلك)جيد بين طرفي معادلة تبادل املعلومات 

ق املشتركـين في الشبـكة، و املستخدم يستطيع الحصول على معلومات من مصادر مختلفة و من مناطق عدة دون أن يفار 

مكانه، فمن أهم خصائص الانترنت كونها وسط ثنائي الاتجاه لتبادل املعلومـات و عند مقارنتهـا بالتلفـاز و املذياع و الصحف و 

املجالت، نجد أن في تلك الوسائل جميعها يعمل على صياغة املعلومات و بثها، وهناك مجموعة من املتلقين يستقبلون تلك 

و يمكن اعتبار . نترنت الكل ناشر و متلق، مما يعطي الانترنت قدرة ال مثيل لها في بث ما يريد نشرهاملعلومات و لكن في حالة الا 

 قاعدة معلومات منتشرة في أوجه العالم، تتكون من محصلة املعلومات املخزنة على جميع ألاجهزة املرتبطة 
ً
الانترنت أيضا

الشبكة فهو  ان إلى حد كبير، فبغض النظر عن مكان مستخدمبالشبكة، بل يعد البعض أن الانترنت نفت أهمية ظرف املك

 كان مصدرها
ً
 .يستطيع نشر املعلومات و الحصول عليها أيا

 بجمع املعلومات وإلاطالع على أبرز املواقع إلاخبارية فقط ، بل تعدتها إلى احتالل    
ً
و لم يعد استخدام إلانترنت محصورا

لفعالة التي تستخدم عند انطالق الخطط التسويقية لطرح منتجات جديدة في أهمية كبرى ألحد ألادوات التسويقية ا

السوق، إذ نجد أن جعل البضاعة أو الخدمة ملحوظة ومعروفة ملشتركي إلانترنت تختلف عن عملية طباعة إلاعالن في 

صاالت وترويج البضاعة أو صحيفة أو إعالن تلفزيوني ولهذا فإن إلانترنت تعتبر تقنية مثلى وإحدى ألادوات الجديدة لالت

 .الخدمة

مما سبق يمكننا القول بأن التحول الذي شهده العالم في مختلف املجاالت بفعل انتشار التكنولوجيا الرقمية لم يكن     

 في طبيعتها ومؤهالتها
ً
 ملحوظا

ً
 .بمنأى عن مهنة التسويق التي شهدت هي ألاخرى تغييرا

ق على استخدام الحاسب لالتسويق السياحي الالكتروني مصطلح عام يط :تعريف التسويق السياحي إلالكتروني 

وتكنولوجيا الاتصال لتسويق الخدمات ويعرف بأنهاستخدام تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل بين الوظائف التي يوفرها 

ن التقنيات مثل تبادل ويستخدم التسويق السياحي الالكتروني العديد م( السياح)واملشترون( قطاع السياحة)البائعون 

 (E-mail) ، و البريد الالكترونيEDI (Electronic Data interchange) املعلومات الالكتروني
ً
 ، وتحويل ألاموال إلكترونيا

(Electronic Funds Transfer) . 
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 التسويق السياحي الالكتروني بأنه تعريف وتحديد حاجة الزبائن وإرضاء الحاجات بش     
ً
كل يدر على قطاع ويعرف أيضا

 ويضمن بقائه باستخدام تقنية الاتصاالت الحديثة املتمثلة في إلانترنت
ً
 .السياحة أرباحا

شبكة املعلومات والاتصاالت الدولية كان له ألاثر البالغ على ألانماط السياحية  فيالحادث  التكنولوجيالتقدم  إن    

ض عر  فيإذا ما تم باستخدام التقنيات الحديثة " الكتروني"بأنه  سياحينمط  أياملختلفة، بحيث أصبح باإلمكان تسمية 

ويشمل ذلك كافة العمليات السياحية النمطية املعروفة من عروض . منتجاته وتقديمها للسائحين على شبكة املعلومات

 .املنتجوتنظيمها من خالل إلانترنت، وخدمات ما بعد الحصول على البرامج السياحية، وحجز الرحالت السياحية 

والاتصال الحديثة  خمسة أنواع من ألانشطة املتعلقة باملعامالت السياحية وهى  إلاعالموبهذا املعنى يكون لتكنولوجيات  

يتم عرضها عبر شبكة الانترنت من خالل مواقع افتراضية ، وتبادل املعلومات والتفاعل  التيإلاعالن عن الخدمات السياحية 

، وعقد الصفقات وإبرام العقود من خالل شبكة الانترنت، وسداد الالتزامات (السائح) واملشترى  (قطاع السياحة)بين البائع

املالية من خالل وسائل الدفع الالكترونية، وعمليات توزيع وتسليم الخدمة ومتابعة إلاجراءات سواء عن طريق شبكة 

عبر العالم سنة % 01وع من التسويق نسبة بالتسويق على الخط،وقد شكل هذا الناو مايعرف )،   on –lineالانترنت

  .أو عن طريق القنوات العادية،(1)(5112

 :مفهوم التسويق السياحي إلالكتروني نستنتج ما يلي خالل  و من

التسويق عملية اجتماعية وإدارية يحصل من خاللها ألافراد والجماعات على احتياجاتهم ورغباتهم من خالل خلق  »»        

ادل املنتجات ذات القيمة مع آلاخرين ومن أهم وظائف املؤسسة على إلاطالق ومن خالله يمكنها تحقيق كافة وتقديم وتب

 .أهدافها القريبة واملستقبلية

 .تعتبر إلانترنت أكبر الشبكات العاملية، وهي أكبر مصدر للمعلومات في العالم ويمكنها تقديم عدة خدمات »»        

ة السياحية الاستفادة من خدمات إلانترنت املختلفة في معامالتها التجارية وذلك من خالل التسويق يمكن للمؤسس »»        

 .إلالكتروني

ه في  »»        
ّ
إن التسويق السياحي الالكتروني قد أصبح حقيقة قائمة وأن آفاقه وإمكانياته ال تتوقف عند حد معين، بل ان

 .مستمر فقد خلق هذا ألاخير ليبقى تزايد

تنبع الحاجة إلي  :والاتصال في التسويق السياحي لإلعالمأسباب ودوافع استخدام التكنولوجيات الحديثة -2

 :استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم والاتصال في التسويق السياحي من عدة أسباب في مقدمتها 

  املنتج السياحي أصبحت اقصر مما كانت  دورة حياة كما هو معروف أّن فقصر الفترة الزمنية املتاحة التخاذ القرار

كما أن هناك ضغطا علي املشاريع السياحية لتقصير الوقت الذي تستغرقه عملية تطوير املنتجات السياحية  هعلي

 الجديدة 

 فاملشاريع السياحية توسعت أسواقها حتى إلي املستوي الدولي  ,زيادة تعقد النشاط التسويقي السياحي واتساع نطاقه

 .لي أصبحت معرفتنا بسلوك السائح محدودةوبالتا

    تقار معظم إلادارات فويرجع هذا في جزء منه إلي ا, النمو املتزايد الستياء املنتفعين من املنتجات السياحية

 .السياحية إلي البيانات الدقيقة عن بعض جوانب برامجها التسويقية السياحية
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  من العديد  إلىمنتجاتهم، والخدمات التي يقدمونها وبأعمالهم ف التعريالقطاع في ومدراء أعمال املسيرين رغبة

  .، وكيفية الاتصال بهم في حالة الحاجة إليهم بسرعة أكبر وتكلفة أقلالسياح

  في  السياحاملعلومات املتاحة التي تخص املؤسسات السياحية والفندقية، والتي يرغب لكل الالكتروني النشر

 .سسة السياحيةاملؤ  إلىمعرفتها دون الذهاب 

  البريد الالكتروني عند طريق  طريق الويب أو عن ،عنالسهولةالسرعة و حيث من تقديم خدمات مميزة للسائح

 .طلبها

  في الوقت املناسب، فأي تأخير في آجال نشرها تفقد املعلومة أهميتها للسياحنشر املعلومات السياحية. 

  والدولي إلاقليمياملحلي،  السوق على انفتاح املؤسسات السياحية والفندقية. 

  الخدمات املنافسة ومميزاتها حتى تبقى املؤسسة السياحية في وضعية جيدةعن معلومات على الحصول. 

أهمية بالغة تفوق نظيره التقليدي،فالتسويق السياحي  للتسويق السياحي الالكتروني:أهمية التسويق السياحي الالكتروني-3

خدمة كما أن حمل مصاريف طائلة ملعاينة هذه الواجد في مكان وزمان تقديم الخدمة وتالتقليدي يفرض على الزبون الت

أهمية القول أن  إجماال الخ،ويمكننا ....املؤسسة املسوقة للخدمة السياحية تتحمل بدورها تبعة ذلك من وقت ونفقة

 :لتسويق السياحي الالكتروني تكمن فيا

  حيث تتسم الخدمات السياحية بأنها منتجات تتباين  ،صناعة السياحةتعتمد عليها  التيتيسير تقديم املعلومات

جودة  فياملعلومات بشكل كبير فال يمكن قياس جودتها إال بالتجربة، وأنها تعتمد باألساس على ثقة السائح  فيها

 يالسياحومن هنا أصبح بإمكان املستهلك . واملؤسسات السياحية تقدمها الشركات التيالخدمات السياحية 

من خالل شبكة الانترنت، ويشمل ذلك  السياحييحتاجها عن املنتج  التيالحصول على جميع البيانات واملعلومات 

تحقيق رغبات  فيوأسهم ذلك . الخ.. معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات

قيام السائح بإجراء العديد من املقارنات بين املواقع  السائح وإرضاء احتياجاته ألاساسية، وذلك من خالل إمكانية

وتتيح شبكة الانترنت ذلك . السياحية املختلفة واختيار ألانسب منها دون أن يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى أخر

ألاثر يستطيع السائح من خاللها زيارة  التيمن خالل أشكال متعددة تشمل املعلومات التفصيلية املكتوبة واملصورة 

يرغب فيه دون التقيد ببرنامج  الذي السياحيأو تصفح املنتج بنفسه، أو حتى إمكانية قيام السائح بتصميم البرنامج 

 للتكلفة 
ً
 ووفقا

ً
 (.6) يستطيع دفعها التيُمعد سلفا

  سعاربميزة مقارنة نتيجة النخفاض ألا  السياحيتخفيض تكاليف الخدمات السياحية املقدمة ومن ثم تمتع املنتج .

تسهيل وتسريع ) ، وتكاليف إلانتاج السياحيفمن شأن استخدام السياحة إلالكترونية التقليل من تكاليف التسويق 

تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من ) ، وتكاليف التوزيع (التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط

بيل املثال يمكن للسائح تسلم تذاكر الطيران الالكترونية فعلى س .باإلضافة إلى خفض حجم العمالة ،)املستهدفين

 .الالكترونيأو وقسيمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خالل بريده 

  وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين املختلفة، وذلك من خالل  السياحيسهولة تطوير املنتج

 التيفة التوجهات السياحية الجديدة والخدمات ألاساسية واملكملة يمكن من خاللها معر  التي الرأيقياسات 

 .يحتاجها السائحون 
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  فيزيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس  في بما يسهمزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية 

  .يإلاجمالالناتج املحلى  في السياحيالنهاية على زيادة القيمة املضافة للقطاع 

 على تقدم البنية التكنولوجية الالكترونية  يعتبر  شيوع استخدام السياحة الالكترونية إن 
ً
، بما يسهم بلد ما فيدليال

الحكومية والخاصة باملصداقية في وفى تمتع بنية ألاعمال  زيادة الاستثمارات ألاجنبية في –ضمن عوامل أخرى  –

 .دولي مجمل التقارير املنشورة واملعطاة على مستوى 

 :الالكتروني التسويق السياحي طلبات تطبيقمت -ثانيا

وال ترتبط هذه . الدول النامية فيتحتاج السياحة الالكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وباألخص 

مل، والبنية التشريعية املنظم للع والتنظيمي املؤسس ياملتطلبات بالبنية السياحية القائمة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل إلاطار 

 البنية الثقافية  فيمجال التجارة الالكترونية، والتقدم  في
ً
تساعد على تقبل املجتمع  التيبنية تكنولوجيا املعلومات، وأخيرا

 .(7)مجملها فيوألاشخاص لفكرة التجارة الالكترونية 

و القطاع الخاص  الحكومة مؤسساتيتعلق هذا الجانب بأهمية التعاون بين :سؤسساتيامل الدعم والتعاون  توفير  -8

 لإلعالمتعود على كل فاعل من جراء تطبيق التكنولوجيات الحديثة  التيعن طريق إبراز املزايا  املدنيواملجتمع 

السياحة والهيئات املعنية أن تقدم  ةوزار  في، حيث يمكن للحكومات ممثلة السياحيمجال التسويق  فيوالاتصال 

مجال عملها،  فيالوسطاء السياحيين املختلفين من أجل استعمال تطبيقات الانترنت للمؤسسات و  املاديالدعم 

بهذا ودعم املواقع إلالكترونية الخاصة  السياحيوكذلك توفير قواعد بيانات تفصيلية عن املوارد السياحية واملنتج 

املناسبة  لصانعي  داتوإلارشاالنصائح  بإعطاءالقطاع،كما يمكن ملؤسسات القطاع الخاص بدورها أن تساعد 

 .نظرا لخبرتها في استخدام التكنولوجيات الحديثة القرار

 اتفاقياتلتكون عبارة عن ، والدوليلتشمل إلاطارين إلاقليمي  الداخلياملستوى اتية وتتعدى الجهود التنظيمية واملؤسس

 .السياحيةفي مجال دعم قطاعاتها  ودولية بما يخدم مصالح الدول املتعاقدة إقليميةتعاون 

 ال يتجزأ من التجارة  :واملحلى الدوليمحدد على املستويين  قانونيوجود إطار  -2
ً
تعتبر السياحة الالكترونية جزءا

جعل  الذيالخدمات بمنظمة التجارة العاملية، وهو ألامر  تجارةإطار الاتفاقية العامة لتحرير  فيتعمل  والتيالدولية 

 فيجداول التزاماتها امللحقة باالتفاقية العامة لتحرير التجارة  فيت السياحية معظم الدول العربية تدرج الخدما

. لتحقيق أهداف التنمية املرجوة وجذب الاستثمار ألاجنبي السياحيللقطاع  التدريجيالخدمات، وذلك بهدف التحرير 

حث عن املتطلبات القانونية لتنشيط البداية الحقيقة للب هيالخدمات  فيومن ثم تكون الاتفاقية العامة لتحرير التجارة 

 .السياحة بصفة عامة والسياحة إلالكترونية بصفة خاصة

زالتي  مالحق  فيموضحة  السياحيالخدمات عدة التزامات خاصة بالنشاط  فيوقد تضمنت الاتفاقية العامة لتحرير التجارة 

ع على عاتق الدول العمل على تحقيق عدة أمور جاد فيق سياحيتمهيد الطريق لنشاط  فيالدول ساعدة مل تهدف من خاللها

 :من أهمها

زيادة حجم التجارة الدولية في مجال السياحة بازالة كافة القيود املحلية خاصة املتلعلقة بالتنقل والسفر والحصول على  -

 .التاشيرات
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ع السائح أو املساس بسالمته، وال العمل على تحقيق نوع من ألامن والسالمة للسائح من خالل مكافحة كل ما من شانه تروي -

كل مناطق العالم ليتسنى للسائح التنقل بكل سالمة واطمئنان  فييتأت ذلك إال من خالل العمل على توفير ألامن والسالم 

 .العربية التي يشوبها الكثير من التوترمنطقتنا  فيخاصة 

 :يليتنظيم السياحة الالكترونية فيما وبناًء على هذا، يمكن تحديد أهم املتطلبات القانونية الالزمة ل

توفير  فييتكاتف مع جهود الدول الحثيثة  والوطني الدوليمتكامل للمعامالت إلالكترونية على الصعيدين  قانونيوجود نظام  -

 .إلامكانيات املادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط السياحة إلالكترونية

فرضتها السياحة  التينظمة لعمل املؤسسات والوكاالت السياحية تتواءم مع ألاشكال املستحدثة وجود تشريعات ولوائح م -

 إلالكترونيوالدفع  إلالكترونيإلالكترونية مثل الشركات السياحية إلالكترونية، وتضع القواعد الخاصة بتنظيم التوقيع 

 .وغيرها من وسائل املعامالت إلالكترونية

 املعرفيخاصة بتنظيم عمل املرشدين السياحيين تشمل بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر  وضع تشريعات قانونية -

بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل مع أجهزة  الكافيالواجب توافره في ّمن يزاول هذه املهنة، ويراعى فيها العلم 

 .ة إلالكترونيةوشبكة إلانترنت بوصفهما ألاداة الحقيقية للسياح آلاليالحاسب 

مجاالت السياحة مع زيادة  فيلتشجيع رؤوس ألاموال الوطنية وألاجنبية للدخول بجدية  السياحيزيادة حوافز الاستثمار  -

 السياحيستصبح من أهم محددات اتجاهات الطلب  التيمجال السياحة إلالكترونية  فيتعمل  التيهذه الحوافز للشركات 

  العالمي
ً
 .مستقبال

تتعلق هذه املتطلبات بحالة البنية التقنية املوجودة، وكيفية تطويرها  :مجال بنية تكنولوجيا املعلومات فيم التقد -3

 :يليويشمل ذلك ما . الالكترونيي السياح التسويق مجال فيواستثمار املوجود منها 

دولة  فيالتصال بخدمات إلانترنت سواء تنمية البنية ألاساسية لوسائل الاتصال واملعلوماتية الحديثة إلتاحة فرصة أوسع ل -

 .السياحيأو الدول املستهدفة بالتسويق  السياحياملنتج 

قطاع السياحة، وهذا من خالل العمل على تشجيع إقامة شبكة من  في Intermédiaire إلالكترونيتشجيع ظهور الوسيط  -

، وخطوط الطيران، ووكاالت السفر الفندقواء مجال قطاع السياحة ـ س فياملواقع إلالكترونية املوازية لجميع العاملين 

في مجال السياحة ك بالتعاون مع الوسطاء التقليدين لويتم ذ. السياحي، وغيرها من قطاعات العمل السياحيينواملرشدين 

 .لآلخر فكالهما مكمل

ى املواقع الالكترونية لها علعم فيتعتمد  والتيأنماط جديدة من املؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة  خلق

أن يتم تصميم هذه املواقع وفق املعايير  يجبو . لهذه املواقع واملعلومات الفنيقدمة على شبكة الانترنت، وتوفير الدعم امل

 .الدول ألاخرى  فيالعاملية املتعارف عليها، وذلك حتى يمكن لها التنافس مع غيرها من املواقع السياحية املنافسة 

وباقي ويشمل ذلك استخدام تطبيقات الانترنت  :املعامالت املختلفة فيمن استخدام التجارة الالكترونية  وجود حد أدنى-9

وخدمات الطيران، والخدمات الفندقية، وشركات كتذاكر  ةلسياحبا  الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي لها ارتباط مباشر

حجز  فيتعلق ذلك باستخدام أنظمة الحجز آلالي من خالل الانترنت وي الخ...،النقل وتأجير السيارات، واملطاعم السياحية

وشراء تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وفى إتاحة خدمات الانترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح 

نت حرية أكبر للسائح في تحديد نتر فعلى سبيل املثال يتيح حجز وشراء تذاكر الطيران الالكترونية من خالل الا . الفنادق في

كما تتيح بعض شركات الطيران الكبرى . يحصل عليها التييريده، ومكان جلوسه ونوع الوجبات الغذائية  الذيالسير  خط
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ساعة فقط من تاريخ  52إمكانية تعديل الحجز وتعديل خط السير على التذاكر الالكترونية أو حتى بيعها إلى آخرين خالل 

   .السفر

هناك حقيقة مهمة في هذا الصدد وهي أن السياحة تحتاج : الاهتمام بتطوير املوارد البشرية وتوفير بيئة ثقافية مساندة-1

 إلى أيدي

عاملة مدربة ومؤهلة تستطيع مواكبة التطور الحالي واملستقبلي في القطاع السياحي؛ وهذا ال يتأتى إال من خالل وجود 

بحيث يتم فيها تأهيل وتدريب الشباب الراغبين في , ارد البشرية في املجال السياحي والفندقيإستراتيجية واضحة لتنمية املو 

 .بما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع املهم من القطاعات الاقتصادية, العمل في هذا املجال

ي كافة مجاالت التنمية فالعنصر البشري يمثل أساس عملية التطوير السياحي وهو العنصر املتحكم في التطوير والتنمية ف

السياحية ،لذا البد من املواءمة والتنسيق بين املوارد املادية والبشرية املتاحة لتحقيق ذلك والشك أن تنمية القوى البشرية 

جزء ال يتجزأ من العمل والتطوير وال يمكن أن يكون هناك تنمية سياحية  بدون موارد بشرية مؤهلة، فمواكبة التطور 

،  ومالحقة ركب دول العالم املتقدمة،أحد عوامل نجاح التنمية السياحية, ملعرفة والتقنية السياحية الحديثةالسريع في ا

 .قدم والتطور العلميعلى ركب التفاملجال اليوم ملن يسرع السير 

الالكترونية  شأن جهود تطبيق الحكومة شأنه –التسويق السياحي الالكتروني واملعامالت املرتبطة به لتطبيق  الضروري من 

  املض يفمن شأن . ملثل هذا النوع من التعامالت مهيأةوجود بيئة ثقافية  –
ً
 في برامج التسويق السياحي الالكترونيقدما

يقاوم فيها املوظفين الحاليين نظم العمل الجديدة وميكنة الخدمات املقدمة  التيإلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة 

يلعب فيها  التيباملهارات الالزمة لسوق العمل أو بسبب إلاجراءات الروتينية والبيروقراطية املعوقة كنتيجة لعدم إملامهم 

 سيادية على من حولهم
ً
وهذا ما يدفع إلى ضرورة بناء إستراتيجية جديدة لهؤالء الوسطاء  ،موظفو الخدمة العامة أدورا

بالتكنولوجيات  الوعيتهدف للتوعية بأهمية  التيبرامج التدريبية التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة إلالكترونية من خالل ال

 .بها، وتزويدهم باملهارات الالزمة لذلك ي الالكترونيالسياحالتسويق  وارتباط  الحديثة

 :املساعي الدولية والعربية في مجال تنظيم التسويق السياحي الالكتروني-ثالثا

 :الخبرات الدولية -5

طرح مؤتمر ألامم املتحدة للتجارة والتنمية فى دورته الحادية عشرة  :(8)تسويق السياحي الالكترونيلل مبادرة ألاونكتاد*

وهدفت املبادرة . مبادرة خاصة بالسياحة الالكترونية 5112يونيو  81-83املنعقدة فى مدينة ساو باولو بالبرازيل خالل الفترة 

مة لترويج خدماتها السياحية وتسويقها وبيعها عبر الانترنت واستحداث إلى تزويد البلدان النامية بالوسائل التقنية الالز 

تيسير تطوير قطاعها السياحى على نحو فعال باستخدام أدوات تستند إلى تكنولوجيا "منتجات سياحية جديدة، وذلك بهدف 

ى املؤتمر واملنظمة العاملية وأوضح املؤتمر أن ذلك يتم من من خالل الشراكة مع الدول ألاعضاء ف".املعلومات والاتصاالت

 .للسياحة واليونسكو وسلطات السياحة الوطنية والجامعات

وحددت املبادرة املستفيدون من املبادرة التى يستمر إطارها الزمنى ملدة أربعة سنوات فى أصحاب املصلحة فى صناعة        

مثل املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم كالفنادق والنقل السياحة املحلية فى البلدان النامية واملنظمات إلاقليمية املعنية 

 .والحرف اليدوية، ومجالس الدوائر السياحية الوطنية، ومنظمات تسويق الوجهات وغيرها من مقدمى الخدمات

م فى وتوفر ألاونكتاد مع شركائها من خالل هذه املبادرة إسهامات عينية تغطى تطوير قاعدة نموذجية لالنترنت تستخد      

وتشمل هذه القاعدة معلومات عامة عن الدولة، وبيانات تفصيلية عن الخدمات السياحية التى . مجال السياحة الالكترونية
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تقدمها، وعن املنتجات اليدوية السياحية املنتجة فيها، وكذلك روابط باملواقع الالكترونية ألبرز الشركاء السياحيين ومصادر 

مليون دوالر لهذا املشروع تستفيد منه خمسة دول خالل  8.2كما وفرت ألاونكتاد تمويل قدره . تاملعلومات على شبكة الانترن

 .فترة املشروع

أنشاء إتحاد دولي للسياحة ألالكترونية  ألول مرة في الشرق ألاوسط والعالم :انشاء إلاتحاد الدولي للسياحة ألالكترونية*

لكترونية فى الشرق ألاوسط و العالم إفتتاح أول موقع لإلتحاد الدولي رائدة السياحة إلا Euoti بشراكة عربية أوروبية

إيطالية ومصرية و برعاية  -أسبانية  –فرنسية  –للسياحة إلالكترونية ألول مرة في الشرق ألاوسط والعالم بشراكة سعودية 

إلانجليزية و باللغة  www.euoti.net نيةإنطلق موقع إلاتحاد الدولى للسياحة إلالكترو. العديد من منظمات السياحة العاملية

يعد هذا املوقع أول مرجعية لكل دول العالم للعاملين بالسياحة و التسويق السياحي عبر إلانترنت كما أن الاتحاد له العديد 

 رئيسي
ً
 لإلتحاد من ألاهداف و هو أول هيئة تعمل على تنظيم السياحة إلالكترونية فى العالم و قد أختيرت مصر لتكون مقرا

ً
 .ا

ويهدف الاتحاد إلى تنظيم عمل السياحة و السفر عبر إلانترنت، وتقديم أحدث و أفضل الاستشارات في هذا املجال، وإتاحة  

فرص تبادل الخبرات بين ألاعضاء من خالل إصدار مجلة ربع سنوية بعدة لغات، وتنظيم رحالت تسويقية وتعليمية ألعضاء 

ة ملشاكل صناعة السياحة إلالكترونية من خالل إنشاء دليل عالمى موحد يضمن معلومات إلاتحاد، وإيجاد حلول علمي

رسمية لكل ما هو متعلق بصناعة السياحة يتم من خالله خلق مكان للمنافسة العادلة بين ألاعضاء لضمان زيادة حجم 

 .و البرامج التسويقية املبيعات السياحية عبر إلانترنت و توفير ألاموال املنفقة على العروض السياحية

ويسمح املوقع بتسويق منتجات ألاعضاء على موقع الاتحاد مما قد يحمي العاملين من الدخالء والقراصنة، ويتيح الاتحاد        

 التيوكتابة محتوى املواقع و  SEO خدمة تصميم املواقع على يد محترفين دوليين، وخدمة ترقية املواقع على مواقع البحث

 (9.)محترفون متخصصون من جنسيات مختلفة يقوم بها

فنون وأسرار »وقد حرصت املنظمة الدولية للسياحة الالكترونية على عقد مؤتمرها الثالث بمحافظة ألاقصر تحت شعار 

تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وكان من « إلالكترونيالتسويق 

أصبح ضرورة لجميع العاملين فى املجاالت السياحية وأن  إلالكتروني السياحيالتسويق  بين بأن م أهداف هذا املؤتمر أنأه

هذا  فيوتواكب الجديد ولم للبرامج السياحية  الالكترونيطرأ على التسويق  الذيلم تستطع مالحقة التطور  التيالشركات 

 .ولية واملحلية خالل السنوات الخمس القادمة على ألاكثراملجال سوف تخرج من السوق السياحية الد

مجال السياحة يعتبر من أهم أسباب نجاح هذا القطاع  في إلالكترونيأن الاتجاه إلى عمليات التسويق هذا املؤتمر بكما أكد 

أن التطور  ونيا، و يتم حاليا إلكتر السياحيمن التسويق % 52 الحاضرون باملؤتمر على أن وقد أكد فى املرحلة القادمة

 .العالمياملزيد من الجهد ملالحقة ركب التطور  يلزم الدول العربية بذلالدول املنافسة  في السياحي

 تطوير الحمالت إلاعالنية والدعائية ،للمرة الثالثة كل ما سبق أجبر املنظمة على تطوير املوقع الالكتروني لها
ً
الفضاء  فيوأيضا

 .الخ..اقع الالكترونية الاجتماعية بهدف القدرة على استهداف أسواق جديدةثم اقتحام املو  الالكتروني

لنا أن تكنولوجيا  الالكتروني،فانه يتضح السياحيالثالث للتسويق  الدوليبعد هذه املتابعة والرصد لفعاليات املؤتمر 

 
ً
 مهما

ً
 مما أجبرها على إعادة التفكير إدارة صناعة السياحة وتأثر هذا القطاع تأثير  فياملعلومات أصبحت تلعب دورا

ً
 كبيرا

ً
 فيا

على  ايجابيسوف يكون له مردود  والذيأسلوب تنظيم ألاعمال والتدريب والتأهيل لتشغيل وإدارة القطاع بالفكر الحديث 

ها وهو ما زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباح فيهذه الصناعة الواعدة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية بما يسهم 

، كما سوف تؤدى تكنولوجيا املعلومات إلاجماليفى الناتج املحلى  السياحيالنهاية على زيادة القيمة املضافة للقطاع  فيينعكس 
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من خالل  السياحييحتاج إليها عن املنتج  التيالحصول على جميع البيانات واملعلومات  في السياحيإلى إمكانية املستهلك 

 سوف .. شبكة إلانترنت ويشمل ذلك معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات
ً
إلخ، وأخيرا

يستطيع  التييرغب فيه دون التقيد ببرامج جاهزة ووفقا للتكلفة  الذي السياحييستطيع السائح أن يقوم بتصميم البرنامج 

  .دفعها

مجال السياحة الالكترونية، حيث قررت الدورة  فيلم تكن الدول العربية بعيدة عن التطورات  :عربيةال بعض التجارب -2 

م بناًء على اقتراح من اململكة العربية 5113السادسة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، املنعقدة خالل شهر مايو 

نية الهاشمية، ودولة إلامارات العربية املتحدة، ودولة السعودية، تشكيل فريق عمل برئاسة اململكة، وعضوية اململكة ألارد

واشتمل التصور املقدم على . قطر، ودولة الكويت لوضع تصور مفصل حول موضوع السياحة الالكترونية فى الدول العربية

 مفاهيم أساسية عن السياحة إلالكترونية، وأهميتها وتطورها، ووضعها الحالي في الدول ا
ً
لعربية مع خمسة فصول متضمنا

تطبيق السياحة  إستراتيجيةكما قدم التصور املحاور الرئيسة في . إلاشارة إلى تجارب بعض الدول العربية في هذا املجال

 معوقات التطبيق، وسبل عالجها
ً
ووافق املجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته . إلالكترونية في الدول العربية متضمنا

 .تصور املقدم، ودعا الدول العربية إلى اعتماد نتائجه والعمل على تنفيذ توصياتهم، على ال5112السابعة عام 

 ،
ً
وأوصت هذه الدراسة بتفعيل السياحة إلالكترونية عبر ثالث مراحل، ألاولى ربط إدارات السياحة الوطنية العربية إلكترونيا

 إلى الشركات السياحية التى تعتمد السياحة إلالكترونية فيما بينها بشأن عرض املعلومات وإحالة الزائر إلكتروني     والتنسيق
ً
ا

تمكن املؤسسات السياحية من إتمام  التيوتتمثل املرحلة الثانية فى إيجاد البنية . لعروضها السياحية تسويقيكأسلوب 

 عن تمكين السائح من شراء العروض 
ً
 الصفقات التجارية وتسوية املبالغ املالية املترتبة عليها، فضال

ً
. ودفع قيمتها إلكترونيا

بأكمله من الاستفادة من خدمات  السياحيويتم فى املرحلة ألاخيرة تطبيق السياحة إلالكترونية املتكاملة حيث يتمكن القطاع 

 والتنسيق فيما بينهم، عالوة على ربط السياحة 
ً
التجارة إلالكترونية فى مجال السياحة وإنهاء املعامالت املالية إلكترونيا

 .لكترونية مع بقية ألانشطة التجارية والاقتصادية فى البلدان العربية املختلفةإلا

فيما يتعلق بمؤشرات  5111الترتيب الدول العربية حسب تقرير التنافسية السياحية العاملية لعام  ييوضح الجدول التال

 .املعلومات التشريعات القائمة، والبنية التحتية من مطارات وطرق وغيرها، وبنية تكنولوجيا

ويكشف التقرير عن تمتع تونس بأفضلية عن غيرها من الدول العربية والشرق ألاوسطية فيما يتعلق باإلطار التشريعى 

(. 21)، ومصر (29)، وتركيا (22)، وإلامارات (23)، وقطر (39)، وتالها ألاردن 52املنظم للسياحة حيث جاءت فى املرتبة رقم 

، (51)تالها البحرين ( 52)بنية تحتية وبيئة أعمال مالئمة للسياحة حيث جاءت فى املرتبة رقم وأن إلامارات تتمتع بأفضل 

، (21)قطر  تالها( 39)، وأوضح التقرير أن  إلامارات تتمتع بأفضل بنية تقنية فى املنطقة حيث احتلت املرتبة رقم (32)وقطر 

 . (81)(23)ثم البحرين 

 ربية حسب مسؤشرات التنافسية السياحيةترتيب بعض الدول الع( 5)جدول رقم 

 

الترتيب  الدولة

 العام

إلاطار 

 التشريعى

البنية التحتية 

 وبيئة ألاعمال

 املوارد البشرية البنية التقنية

 23 40 35 43 37 قطر

 28 69 49 25 39 تونس

 42 36 27 44 40 إلامارات

 49 43 28 68 48 البحرين
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 70 65 60 36 53 ألاردن

 73 55 57 56 54 تركيا

 82 87 69 58 66 مصر

 95 85 75 55 67 املغرب

 74 71 58 88 76 سلطنة عمان

 83 59 55 106 82 السعودية

 32 53 53 105 85 الكويت

 97 98 97 74 94 سوريا

 96 95 93 99 102 الجزائر

 99 91 115 75 104 ليبيا

 115 109 120 117 122 موريتانيا

 

، نقال 2008، مارس السياحة يفية تنظيم السياحة الالكترونية و مردودها على صناعةك داني،يوسف محمد ور  :املصدر

 /cities-storicalhi-of-https://historicalcities.wordpress.com/category/preservation: عن موقع

 للتجرب
ً
 .:ةفى مجال السياحة الالكترونيواملصرية إلاماراتية والتونسية  ةوفيما يلى عرضا

 التجربة إلاماراتية -5

 فى مدينة دبى من تقدم مجال عمل الحكومة الالكترونية 
ً
ينبع تميز تجربة السياحة الالكترونية فى دولة إلامارت، وتحديدا

وكانت هى املدينة العربية . 5112ُصنفت مدينة دبى ضمن أفضل عشر مدن رقمية فى العالم عام ، 5112ففى عام . فيها

 لتقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمى  51الوحيدة التى تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 
ً
” مدار” مدينة رقمية فى العالم وفقا

 له
ً
العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية مدن فقط فى  81كما جاءت ضمن أفضل . الذى يتخذ من دبى مقرا

، واحتلت املركز 
ً
 فى مجال توفير املعلومات إلالكترونية بمعدل  88إلكترونيا

ً
مقارنة باملتوسط العام  51نقطة من  1‚52عامليا

 .نقطة 2‚00البالغ 

قرار إنشاء منطقة  5115ى شهر فبراير وتتميز بنية تكنولوجيا املعلومات بتقدم كبير فيها حيث اتخذت الحكومة الاتحادية ف

، وهى مركز 5111تجارة حرة للتجارة إلالكترونية والتقنيات، وذلك إضافة إلى مدينة دبى لإلنترنت، والتى افتتحت فى نوفمبر 

 أكثر من . متكامل لتقنيات املعلومات والاتصاالت يقع داخل منطقة التجارة الحرة
ً
شركة  221وتستضيف املدينة حاليا

وتشكل مدينة دبى لإلنترنت أول مركز كامل لالتصاالت وتقنيات املعلومات ُيبنى . اختصاصات مختلفة فى صناعة املعلوماتب

عفى الشركات من ضرائب ألارباح. داخل املنطقة الحرة
ُ
كما تنعم الشركات فى هذه املدينة بمعاملة خاصة لم تكن . وفيها ت

 لشركات املنطقة الحرة فى 
ً
للشركات دون الحاجة % 811ومن املزايا الرئيسية السماح بامللكية ألاجنبية . إلاماراتمتاحة سابقا

 قابلة للتجديد%811لكفيل محلي، وإلاعفاء الضريبي 
ً
 .، كما يمكن للشركات الحصول على إيجار أراض ي لخمسين عاما

ية متطورة ومواكبة للتقدم التقنى فى مجال وينبع الجانب ألاخر من تميز التجربة إلاماراتية فى وجود بنية تشريعية وقانون

كما سبق  -بشأن املعامالت والتجارة الالكترونية 5115لسنة  5الحكومة الالكترونية، والذى ظهر بوضوح فى القانون رقم 

 عن هذه الجوانب، فقد كان السبق لحكومة دبى فى استحداث دبلوم للسياحة الالكترونية بالتعاون مع دائ. الذكر
ً
رة وفضال

السياحة والتسويق التجاري يركز على تعزيز مفهوم إلابداع والابتكار لدى موظفي الدائرة وتطوير مهاراتهم في مجال العالقات 

 (88).مع العمالء والتواصل الاجتماعي مع الجمهور، وخاصة فى املجاالت املتعلقة بالعمل السياحى

 التجربة التونسية .2

https://historicalcities.wordpress.com/category/preservation-of-historical-cities/
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، إال أنها تواجه عدة عقبات 5111متقدم فى تقرير التنافسية السياحية العاملية لعام  بالرغم من حصول تونس على ترتيب

وتتمثل أهم هذه العوائق فى املعرفة املحدودة بالتقنيات . عند محاولة تطبيق نظم التجرة الالكترونية فى قطاعاتها السياحية

ية الثقة فى فوائد التجارة الالكترونية، وتكلفة صيانة املتاحة، وقلة الوعى العام، وتكلفة الاستثمارات ألاولية، ومحدود

ألانظمة، ووجود نقص فى العمالة الفنية املدربة فى مجال تكنولوجيا املعلومات، ومقاومة استخدام التجارة الالكترونية فى 

نية على املشروعات التى تواجه كوريا عند محاولة تطبيق نظم التجارة الالكترو  وهى نفس العوائق .املعامالت السياحية

 .الصغيرة واملتوسطة فيها

ومن ثم يعتمد مستقبل تطبيق السياحة الالكترونية فى تونس على مدى إتاحة خدمات الانترنت وسهولة الوصول إليها من 

جانب أكبر عدد من السكان، وتطوير البيئة العامة للسياحة والتى تشمل بنية املواصالت وألاوضاع الاقتصادية العامة، 

والوعى بالخدمات السياحية املطبقة فى الخارج، والاعتماد على تكنولوجيا جديدة، وإرادة منظمى ألاعمال وسكان املناطق 

 .الريفية على استثمار موالهم فى قطاع السياحة

 بسب ألاحداث السياسية التي مرت بها تونس تم إرساء استراتيجية تسويقية جديدة ، ابتعدت عن الخطاب

 السابق الذي يروج لصور البحر والشمس، وتعويضه بخطاب تسويقي جديد يقدم تونس كمهد ألولىالكالسيكي 

 الثورات العربية السلمية، وبلد الشع الحر، والبلد آلامن والديمقراطي، وكانت تونس قد أطلقت بعد الثورة حملة ترويجية

 ووسائل إعالم أخرى الستقطاب ، باستخدام ألانترنت، ومواقع الشبكات إلاجتماعية"أح تونس" بعنوان

 .السواح

 واعتمادا على الدراسات التي قامت بها تونس حول سلوكيات السائحين، والتي ولدت ميوالت ورغبات

 جديدة ما فتأت تتأكد وتترسخ بصورة قوية، وتخص مباشرة القطاع السياحي التونس ي، وردا على التغيرات التي طبعت

 على املستوى العالمي، أخذت إلادارة السياحية على عاتقها إيجاد منتجات سياحية القطاع السياحي وكل ما يتصل به

 جديدة نظرا القتناعها بأن السياحة الشاطئية لم تعد كافية إلرضاء مختلف أصناف السواح، وبعد أن مكنت صلتها

 يا، واليابان إلى كندا ودول ، أصبحت تولي أهمية كبيرة ألسواق جديدة كبرى مثل الصين، وروس(أروبا)بسوقها التقليدي

 الخليج العربي، واملبدأ السائد هو تنويع املنتوج لتلبية رغبات كافة السواح، وفي هذا املجال تمتلك تونس مخزونا ثريا

 املعالجة بمياه البحر، وتحتل تونس املرتبة الثانية بعد فرنسا، والسياحة الثقافية: ومتنوعا، وهي آلان بصدد استغالله منه

حة حيث تم تنصيب ية تم استخدام تكنلوجيا املعلومات والاتصال في مجال السيابة للدولة املصر سبالن :التجربة املصرية. 3

ة لو فة على محااقاهي الانترنت باالضسليكية للمناطق السياحية والفنادق العائمة باالقصر وفي بعض املالا  خدمة الانترنت

ة تقوم بتقديم خدمة رنت باالقصر لتصبح الاقصر اول مدينتي تقدم خدمات الانتتعميم هذه العملية على كافة املناطق ال

ي في مصر وهذا مواكبة التطور لخدمة السواح الراغبين في معرفة معلومات عن الاماكن التي يودون زيارتها كالانترنت الالسل

ن خالل بوابة الحكومية الالكترونية منها احة ميقبر الرحلة كما عمدت ايضا الحكومة املصرية لتقديم عدد من الخدمات الس

سكة الحديدة ويمكن الاختيار بين التسديد الالكتروني عن طريق الجوي والنقل ب خدمة حجز التذاكر الالكترونية للنقل

البطاقة الائتمانية او الدفع عند الاستالم وايضا يمكن للسواح طلب تاشيرات الدخول على الخط بل ذهب الى اكثر من ذلك 

  .(85)وهي حدمة الشكاوي السائحين لشرطة السياحة والاثار

وهناك العديد من املواقع الالكترونية السياحية فى مصر الا انه يوجد حصر دقيق بعناوينها الالكترونية، أو بتنويعاتها 

 بـ فعلى سبيل املثال أورد موقع الهيئة العامة لالستعالمات فى الجزء الخاص بالسياحة فى م. املختلفة
ً
 ذا  53صر حصرا

ً
موقعا

الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة تنشيط السياحة، و وزارة السياحة املصرية، و  مواقعصلة بالحركة السياحية مثل 

غرفة شركات ووكاالت ، و الاتحاد املصرى للغرف السياحيةموقع املكاتب السياحية املصرية فى الواليات املتحدة، واملصرية، و 

مركز القاهرة الدولى دليل مصر السياحى، و دليل السياحة فى مصر، و ، و بوابة التراث املصرى ، و السفر والسياحة املصرية

شركة ، و مطار القاهرة الدولىالصوت والضوء، و ، و الهيئة العامة لشئون املعارض والاسواق الدوليةؤتمرات واملعارض، و للم

http://www.visitegypt.gov.eg/
http://www.visitegypt.gov.eg/
http://www.tourinvest.com.eg/
http://www.tourinvest.com.eg/
http://www.tourinvest.com.eg/
http://www.tourinvest.com.eg/
http://www.egypttourism.org/
http://www.egypttourism.org/
http://www.redsea-tvl.org/
http://www.redsea-tvl.org/
http://www.redsea-tvl.org/
http://www.redsea-tvl.org/
http://www.egyptianheritage.gov.eg/
http://www.touregypt.net/
http://www.touregypt.net/
http://www.touregypt.net/
http://www.egyptguide.net/tourism/defaut.asp
http://www.egyptguide.net/tourism/defaut.asp
http://www.egyptguide.net/tourism/defaut.asp
http://www.goief.gov.eg/
http://www.egyptsandl.com/
http://www.egyptsandl.com/
http://www.egyptsandl.com/
http://www.egyptair.com.eg/docs/home.asp
http://www.egyptair.com.eg/docs/home.asp
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مناطق ، و أهم الخدمات املوجودة فى أحياء القاهرة، و الفنادق ووسائل الترفيه بالقاهرة، و القرية الفرعونية، و مصر للطيران

ملتقى الحضارات على أرض مصر أرض الفراعنة، و ، و دليل السفريات، و مناطق الغوص بالبحر ألاحمر، و الغوص فى سيناء

 املتحف املصرى ، و مصر

 :يلىوبالتحليل العام لهذه املواقع، يتضح ما 

عدم تحديث البيان الخاص باملوقع الالكترونى لوزارة السياحة على موقع مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس  ·

  . ، وهو موقع هيئة التنشيط السياحىhttp://www.egypt.travel/index.phpالوزراء، حيث ذكر املوقع أنه
ً
واحتاللها ترتيبا

 على شبكة الاننرنت، حيث احتلت املرتبة رقم 
ً
 ملا ورد على موقع 85.011.3988متأخرا

ً
 Alexa من حيث معدل املرور وفقا

والحظ الباحث (. بهيزداد عدد زائرى املوقع حين يقل معدل املرور )  2008  مارس 31يوم  http://www.alexa.com الدولى

أكثر من مرة والحظ الباحث أكثر من مرة وجود مشاكل فنية فى فتح رابط موقع وزارة السياحة على الانترنت كما ورد عنوانه 

 ./http://www.visitegypt.gov.eg على موقع الهيئة العامة لالستعالمات وهو

املستخدمة فى غالبية هذه املواقع هى اللغة إلانجليزية باستثناء موقع هيئة تنشيط السياحة واملصمم بأكثر من  أن اللغة ·

 .لغة كالفرنسية وألاسبانية وإلايطالية والصينية

أنه ال يوجد سوى موقعين الكترونيين سياحيين فقط من ضمن أفضل مائة ألف موقع الكترونى على مستوى العالم، وهما  ·

 ملعدل املرورTour Egypt وقعى دليل السياحة فى مصرم
ً
 على موقع Traffic Rank ، وموقع هيئة تنشيط السياحة، وذلك وفقا

Alexa  وكان ترتيب أهم ثالث مواقع سياحية فى مصر كما يلى. 5111مارس  31الدولى يوم: 

v حصل موقع دليل السياحة فى مصر Tour Egypt  وكان . عدل املرور خالل أخر ثالث شهور من حيث م 39.919على ترتيب

 (.%5.2)، واستراليا %(3.9)، وكندا %(0.8)، واململكة املتحدة %(89)أغلب زوار املوقع من الواليات املتحدة ألامريكية 

v  38من حيث معدل املرور خالل أخر ثالث شهور وبزيادة قدرها 810.332حصل موقع هيئة تنشيط السياحة على ترتيب %

، وتالهما بلجيكا %(9.2)، ثم كندا %(25.2)واحتلت فرنسا املرتبة ألاولى من حيث زوار املوقع . الثة شهور السابقةعن الث

 .(9.8 (%، وهولندا%(9.5)

 من حيث معدل املرور خالل أخر ثالث شهور حيث حصل على ترتيب  يوجاء ترتيب موقع دليل مصر السياح ·
ً
متأخرا

 .أفضل مائة ألف موقع على مستوى العالم، وبذلك لم يدرج ضمن 223.111

للزائر على املوقع، وذلك من خالل ثالثة مراحل  يقيام موقع هيئة تنشيط السياحة بإتاحة خدمة تصميم البرنامج السياح ·

تشمل ما قبل السفر، وخدمات إلاعاشة فى مصر من خالل بيان مستويات الفنادق املختلفة من خالل رابط غرفة املنشآت 

قد يحتاج  ييحتاج فيها السائح لخدمات النقل واملواصالت وأهم أرقام التليفونات الت يدقية، ومرحلة الزيارة نفسها والتالفن

يستعملها  يكما يقدم املوقع خدمات موازية مثل أهم الجمل الت. إليها وألاشياء املحببة للمصريين وما ال يجب أن يفعله

 (83)فندق للتاكس ى وكيفية محاسبتهالسائح أثناء زيارته كإعطاء عنوان ال

 :واقع التسويق السياحي الالكتروني في الدولة الجزائرية: رابعا

ان الحديث عن التسويق السياحي الالكتروني يدفعنا للبحث عن مدى توافر متطلبات هذا النوع من التسويق ولعل أهمها 

والاتصال ولتسليط الضوء على واقع التسويق السياحي القدرة واملعرفة وإلاملام الجيد باستخدام تكنولوجيا إلاعالم 

 .الالكتروني في الجزائر

تعد الجزائر ثاني اكبر دولة بإفريقيا من حيث املساحة ونميز بها منطقة الشمال ومنطقة :فيما يخص تنوع املنتج السياحي -أ

نها مهدا للحضارة إلانسانية وشاهدا حيا الجنوب الصحراوي،وقد تنوعت املعالم التاريخية والحضارية في الجزائر لتجعل م

ويعتبر انفراد الجزائر باملعالم التاريخية والحضارية أمرا جعلها مهدا .على انتمائها للفضاء إلاسالمي ،املتوسطي وإلافريقي

 .للحضارة إلانسانية وشاهدا حيا على انتمائها للفضاء إلاسالمي ،املتوسطي وإلافريقي

http://interoz.com/egypt/village/index.htm
http://www.cairocitytourist.com/
http://www.cairolocator.com/
http://www.sinaidivers.com/
http://www.sinaidivers.com/
http://www.sinaidivers.com/
http://www.sinaidivers.com/
http://www.redseavdc.com/
http://co.egypt.com/arabic/subCat.asp?mcatID=30
http://co.egypt.com/arabic/subCat.asp?mcatID=30
http://www.egyptvoyager.com/
http://www.egyptvoyager.com/
http://www.eco-house.org.eg/about_A.html
http://www.eco-house.org.eg/about_A.html
http://www.eco-house.org.eg/about_A.html
http://www.eco-house.org.eg/about_A.html
http://www.egypt.travel/index.php
http://www.alexa.com/
http://www.visitegypt.gov.eg/
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ئق التاريخية املوجودة تشهد على عراقة عظمة الحضارات املتعاقبة من ألامازيغية إلى الفينيقية فاملعالم ألاثرية والوثا

والبيزنطية والرومانية وأخيرا إلاسالمية،كل ذلك جعل من املنتوج السياحي الجزائري يتميز بالتنوع بحيث نجد السياحة 

 سياحة املعالجة بمياه البحر والسياحة الحموية حة ألاثار،سيا سياحة املؤتمرات وألاعمال، الصحراوية، السياحة الشاطئية،

 .الخ..........السياحة الرياضية والترفيهية،

إن تنوع املنتج السياحي في الجزائر ال يكفي وحده :فيما يخص البنية التحتية للتسويق السياحي الالكتروني في الجزائر-ب

قطاع، لهذا عملت السلطات العمومية بجد من أجل الترويج للنشاطات بان يكون دافعا لتطوير وتنمية مردودة وتنافسية ال

 .السياحية وتنميتها

لقد قامت الدولة بوضع تدابير لدعم املنتج السياحي وأخرى لدعم التكوين وكذا تدابير من شأنها دعم الترويج السياحي وذلك 

 .5183باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا إلاعالم والاتصال ضمن مخطط  

فيما يتعلق بدعم الدولة لالستثمار السياحي مثال،فقد شملت إجراءات تهيئة العقار السياحي واجراءات لدعم التكوين وذلك 

 :كاألتي

شملت هذه إلاجراءات تهيئة وتحكم العقار السياحي من جهة وتمويل املشاريع :إجراءات دعم الاستثمار السياحي☼

 .الاستثمارية من جهة أخرى 

والتي  5113-5115يتم ذلك من خالل مواصلة دعم ألاعمال التي تم انجازها خالل الفترة :لتحكم العقار السياحيالتهيئة وا*

تمثلت في استحداث نصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدامة،العقار السياحي،استغالل الشواطئ وهذه القوانين تمثلت 

هذه القوانين (81)89/15/5113املؤرخان بتاريخ13/13و13/15ي رقم،وقانون5113فيفري 80املؤرخ بتاريخ13/18في قانون رقم 

 :كان هدفها ألاساس ي

 .ترقية الخدمات السياحية،تنويع العرض في املنتج السياحي،تطوير الشراكة والاستثمار السياحي-

 .تثمين وحماية الشواطئ وتحسن الخدمات املقدمة للمصطافين-

 .مليار 9.2خاص بدعم الاستثمار السياحي تقدر بتخصيص موارد مالية لفائدة الصندوق ال-

 .انجاز أشغال التهيئة القاعدية لتسعين منطقة توسع سياحية-

تأطير وتمويل املشاريع السياحية تتم عملية التأطير للمشاريع الاستثمارية السياحية عن طريق تكييف التمويل وفقا *

ت مالية ذات تأسيس منتجا 5183دولة في طار مخطط للخصوصيات التي تميز الاستثمار السياحي حيث سطرت ال

 .(قروض فندقية)خصوصية

حيث كان يقدر عددهم  5112بزيادة ضعيفة عن عددها سنة  5119فندق  سنة  8828ولقد بلغ عدد الفنادق بكل تصنيفتها 

لتي بدون نجوم الى نجوم فندق ولكن هذه الزيادة كانت نتيجة اعادة تصنيف الفنادق ا 29اي كانت الزيادة تقدر ب  8812ب

سرير فحين كان عددهم سنة  19313حوالي 5119اما عند عدد الاسرة فقد عرفوا ارتفاعا كذلك حيث بلغ عددهم سنة 

ه الجزائر من قدرات على توفير اكثر من كمقابل ملا تمتلوهو يعتبر زيادة ضعيفة وعدد قليل جدا  سرير  13192حوالي  5112

ما قد تستقطبه من سياح سواء اجانب او محليين لزيادة املناطق السياحة في الجزائر ومنه نجد ان هذا العدد باالضافة غلى 

ف نوعا ما في اعدد الفنادق ناهيك عن مستوى الخدمات املقدمة خالل هذه الفنادق ومدى توفرها على عالجزائر لها ض

 .(83)احتياجات الزبائن ومدى تلبتها لرغاباتهم 
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إيمانا منها بأن املوارد البشرية هي العنصر املحوري لتحسين جودة الخدمات بصفة عامة  :ينإجراءات دعم التكو ☼

كان من شأنها اعادة النظر  والتسويق السياحي بصفة خاصة،فقد عملت السلطات الجزائرية على اتخاذ إلاجراءات والتدابير

 :دات الراهنة وذلك كاآلتي آلاتيةاملستجبغرض تكييفها مع     5112-5112في برامج التكوين املسطرة خالل سنة 

 .تأسيس شهادة بكالوريا تقنية في السياحة قصد ضمان مهنيين متخصصين ومسيرين في ميدان السياحة-

 .فتح فروع لالقتصاد السياحي في الجامعات وكذا العمل على إنشاء معاهد متخصصة فيه-

 :ات النوعية التي من شأنها ترقية قطاع السياحة والتي تمثلت فيولم يخلو مخطط الدولة من اتخاذها  ملجموعة من الاجراء

 الخ.....فتح مكاتب صرف دائمة بالتشاور مع القطاع البنكي على مستوى املطارات،املوانئ،الفنادق-

 .تعميم الدفع ببطاقة الائتمان-

 .تشجيع املشاركة في أكبر التظاهرات واملواعيد السياحية-

 .واملنظمات املهنية في الترويج  السياحي إشراك الحركة الجمعوية-

أما فيما يخص إمكانات الجزائر في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصال فقد كانت الانطالقة نحو عصرنة هذا القطاع مع    

 القطاع لالستثمار الوطني 5111قانون كسر احتكار الدولة لألنشطة املرتبطة بالبريد واملواصالت، عندما فتحت سنة 

وألاجنبي، وأنشأت سلطة محايدة تسهر على تطبيق واحترام القوانين املنظمة لهذا النشاط وهي سلطة الضبط للبريد 

 .وتكنولوجيات إلاعالم والاتصال

فعلى مستوى استخدام الانترنت تعمل وزارة البريد بالشراكة مع اتصاالت الجزائر على تحسين الشبكة الخاصة باالنترنت 

 .مكتب جديد عبر التراب الوطني 838معلومات بسرعة، إلى جانب ربط مكتب البريد باالنترنت وفتح أكثر من  والسماح بتوفير 

ونجد أنه من أهم املشاريع التي سطرتها البالد لدفع حركتها التنموية في مجال تكنولوجيات إلاعالم والاتصال املشروع 

ويهدف هذا املشروع الى املساهمة في تطور ،(5110-8999طاره الزمنيكان إ)ـ تكنولوجيا إلاعالم والاتصال" يوميديس"الضخم 

وتحديث مجتمع املعلومات في املنطقة ألاوروـ متوسطية بما يساعد على دفع التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى العيش 

 ترونية، السياحةوخاصة فيما يتعلق  بخمسة قطاعات أولية هي شبكة الرعاية الصحية، التجارة الالك.وتشجيع التفاهم

ويستهدف . والرعاية الصحية، التجارة الالكترونية، السياحة والتراث الثقافي، الصناعة، ألابحاث والابتكار والتعليم

املتاحف، ويشجع عمل  املستشفيات، الغرف التجارية، الرابطات الصناعية، الجامعات، معاهد ألابحاث واملعاهد املهنية،

 .مجال التراث الثقافي والسياحة املنظمات غير الحكومية في

عملية التغطية من الاستفادة من التردد ” تسريع”باتخاذ العديد من إلاجراءات السيما  5119سنة  وقد قامت السلطات

العالي، والخط الرقمي العالي التردد، عالوة على عملية تأمين من أجل استجابة أفضل ملختلف الخدمات املطورة بشكل 

 .تعمال ألاجهزة إلادارية لتكنولوجيات إلاعالم والاتصاليسمح بتعميم اس

وسمحت هذه إلانجازات املتمثلة في تمكين املواطنين من خدمات تكنولوجيات إلاعالم والاتصال، بإطالق الجزائر ملشروع 

ائر أنشطتها، وتم تسعى الجزائر من خالله  إلدماج تكنولوجيات إلاعالم والاتصال في س 5183”الجزائر إلالكترونية ”ضخم هو

 .خبيرا متخصصا في مجالي البحث والابتكار، إلى إبرام شراكات لنقل التكنولوجيات واملهارات 25في هذا إلاطار الاستعانة بـ

وحسب محمد طيبي، املدير العام للوكالة الجزائرية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، فإن هناك ما ال يقل عن 

 .مركزا لألبحاث عبر مختلف واليات الوطن 81را قابال للتجسيد بجانب ألادوار التي ينهض بها مشروعا مبتك 202
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ومعلوم أن مشروع الجزائر الالكترونية يرمي إلى تعميم استعمال التكنولوجيات املتطورة في كافة إلادارات الوطنية ومجاالت 

في إطار الوصول إلى مجتمع املعرفة،  5183عتبارا من العام النشاط الاقتصادي، فضال عن توسيعه ليشمل كافة املواطنين، ا

 .تطبيقا لسياسة الحكومة في إلاعداد لإلستراتيجية املعلوماتية

ولعل إنشاء الحظيرة املعلوماتية باملدينة الجديدة سيدي عبد هللا والشروع في العمل بجواز السفر وبطاقة التعريف 

 .الاستراتيجي للبالد في النهوض بقطاعاتها باستخدام تكنولوجيات إلاعالم والاتصالالبيومتريين يعد من نتائج هذا املسعى 

وضمن هذا التوجه، ستسعى الجزائر مثلما أشار إليه مؤخرا وزير القطاع ، إلى تنظيم عروض سنوية وأخرى متعددة في 

تقييم ألاعمال واملشاريع ومدى توافقها ل 5182ومراجعة إلاستراتيجية إلالكترونية، ابتداء من( 5182-5181)السنة على مدى 

 .مع التقدم السيما وأن مجال تكنولوجيات إلاعالم والاتصال في تطور مستمر

وتواصل الدولة في عصرنة قطاعاتها السيما قطاع تكنولوجيا إلاعالم والاتصال والذي له عالقة وثيقة بقطاع السياحة حيث 

مليار دج لتنمية البحث العلمي  521الفا ماليا ضخما قيمته ، غ(5182-5181)خصصت له في املخطط الخماس ي 

 .والتكنولوجيات الجديدة لإلعالم والاتصال واستكمال مكتسبات املخططات السابقة

لكن على الرغم من مساعي الدولة للنهوض بقطاعاتها فيما يخص استخدامها لتكنولوجيا إلاعالم والاتصال،يبقى القطاع 

بصورة محتشمة فيما يخص استخدامه للتقنيات الحديثة،بحيث يعاني القطاع السياحي من شح  السياحي الجزائري يظهر 

تعود إلى القطاع العام وبعضها  املواقع السياحية التي تروج للمنتج السياحي الجزائري بحيث نجد فقط عدد قليل من املواقع

وتعمل ، "www.algeriantourism.com""لجزائر سياحيةا"من بينها بوابة السياحة الرائدة املسماةاآلخر  إلى القطاع الخاص

والخطوط الجوية والفنادق السياحية ويضمن املوقع كافة  والحجز مع مختلف وكاالت السفر هذه البوابة على تأمين الاتصال

تميز بعدم الذي ي(  www.ont-dz.org)أيضا نجد موقع الديوان الوطني للسياحة  املعلومات املتعلقة بالرحالت السياحية 

ديناميكيته،كذلك فقد نجد بعض مواقع املنتديات التي تعرض أهم املناطق السياحية في الجزائر والتي تسهم بالقليل 

 .(82)والقليل جدا في الترويج لهذا القطاع

 :خالصة

نترنت صناعة إن التجارب العاملية في مجال التسويق السياحي الالكتروني قد ترّسخت لتصبح خدمات السياحة من خالل الا 

تدر مليارات الدوالرات متجاوزة مفهوم خدمات الحجوزات التقليدية ملقاعد شركات الطيران وغرف الفنادق والسفن وغيرها 

يسمح لك باختيار املدينة أو الجهة ووضع ( travelocity.com) فتجد أن بعض املواقع مثل موقع. إلى خدمات أكثر تفاعلية

ليعود لك محرك بحث املوقع بعدد من الخيارات املناسبة لطلبك ( الخ..مغامرة، ترفيه )يعة الرحلة حدود امليزانية وتحديد طب

معظم خدمات السفر املصاحبة  (expedia.com) وتوفيرا لوقتك أيضا تقدم العديد من املواقع العاملية ألاخرى مثل. وميزانيتك

يكفي أن نعلم أن . باريات والحفالت واملواقع السياحية وألاثريةمثل وثائق التأمين وخدمات تأجير السيارات وحجز تذاكر امل

مليار دوالر سنويا في حين يتواضع نصيب الدول العربية منها إلى  220السياحة صناعة عاملية يبلغ حجمها حوالي نحو 

ال تكاد تسلم من  - الرسمية وغير الرسمية -أغلب املواقع الالكترونية السياحية العربية  وقد يرجع ذلك إلى أن 5,0٪

عدم ديناميكية املواقع الرسمية باعتبارها تتحدث بلغة حكومية بيروقراطية عبر وسيلة عصرية : مالحظتين رئيستين ألاولى

عدم مصداقية كثير من مواقع شركات القطاع الخاص املعنية بالسياحة سواء من حيث املبالغة في عرض : حيوية،والثاني

ن عنه، أو من جهة عدم الالتزام بتوفير تفاصيل العروض الالكترونية الخدمات الكترونيا وافت
َ
ْعل

ُ
قادها في واقع البلد امل
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فحينما يصل السائح العربي تبدأ املساومة الرخيصة بحجة أن العرض الالكتروني قديم أو انتهى أو أنه مخصص ملواطني 

 .أو غير ذلك« البلدان الغربية»

كتروني كأفضل وأسرع وأنجع إستراتيجية يمكن للدول تبنيها لنهوض بقطاعاتها السياحية إن أهمية التسويق السياحي الال

تتوقف على املزج بين أربعة عناصر أساسية هي املوارد واملقومات السياحية ،الاهتمام باملوارد البشرية السياحية من ناحية 

ي،ألاطر التنظيمية والتشريعية والقانونية املالئمة لفنون التسويق الالكترون يوالاستخدام يالتأطير والتأهيل املعلومات

 :ـوالاتصاالت وبالتالي ننصح ب تكنولوجيات املعلومات،استخدام أحدث 

ـتأسيس لجان وطنية للسياحة تضم كافة ألاطراف العربية املعنية بالنشاط السياحي من القطاعين الخاص والعام  .8

ؤسسية وإلاجرائية التي تعترض تطوير السياحة في بلدان املنطقة من اجل دراسة املشاكل الفنية والقانونية وامل

 .العربية

 .مجال السياحة فيضرورة الاهتمام بنشر الوعي القانوني أثناء تدريب الكوادر العاملة 

التعاون مع املنظمات الدولية املعنية بقطاع السياحة مثل منظمة التجارة العاملية ومؤتمر ألامم املتحدة للتجارة  .5

 للتسويق نموذجيلتنمية ومنظمة السياحة العاملية والاتحاد العربي للفنادق والسياحة من اجل وضع قانون وا

  .مجال السياحة إلالكترونية فيالسياحي إلالكتروني تتكامل فيه الخبرات القانونية مع الخبرات السياحية خاصة 

بيئة قانونية وبرمجية أمنة لهذه املصارف العاملة توفير الخدمات إلالكترونية املصرفية وتكامل هذه الخدمات مع  .3

 فيمجال السياحة إلالكترونية لتتمكن من تزويد هذه الخدمات بالسائحين والقيام بكل املعامالت املصرفية  في

  .مجال  التسويق السياحي إلالكتروني

 .وى التسويق السياحيتحسين البنية التحتية التكنولوجية وذلك ملا لها من اهمية في تطوير وتحسين مست .2

انشاء مواقع الالكترونية حكومية مختصة في مجال السياحة تقدم كل ما يرغب السائح معرفتة حول املدينة التي  .2

 .يرغب في زيارتها هذه املواقع التي تكون اكثر ثقة وتعطي انطباعا حسنا للزبائين

عمليات الحجز وتسديد وتبادل املعلومات  يع اصحاب الفنادق الخاصة على استخدام التسويق الالكتروني فيجتش .9

 .والخدمات مع الزبائين

عمل على استغالل قنوات التوزيع الالكترونية املتاحة من أجل ضمان إيصال خدمات ذات جودة إلى الفئة  .0

 املستهدفة،

 .في أي مكان أو وقت

التي تقدمها عبر موقعها ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات السياحية التي تتقدمها املنشآت السياحية سواء  .1

باالضافة الى ضرورة تفعيل دور إلاعالن السياحي عبر شبكة ألانترنيت  على مستوى املنشأة ذاتها الالكترونية أو

وطرحه بصورة رائعة وملفتة لإلنتباه تساهم في جذب وإقناع السائح الجزائري لزيارة املعالم السياحية الثقافية 

لجزائر وان يتضمن إلاعالن إلالكتروني التعريف والترويج ملختلف الحرف والصناعات والتاريخية التي تتمتع بها ا

 .التقليدية املوجودة في الجزائر وإبرازها كإرث ثقافي وتراث معنوي يستحق الزيارة

 ضرورة توفير وتدعيم خدمة حيز التذاكر إلكترونيا من أجل تسهيل عملية الحيز على السائح الداخلي .9

ملواقع إلالكترونية الخاصة بوكاالت السياحية والسفر من أجل ضمان أداء تسويقي سياحي يساهم ضرورة تطوير ا

 حقيقة في تحسين الترويج إلالكتروني للسياحة التراثية الثقافية الداخلية



 

19 

 

ضرورة توفير الكتيبات السياحية على املوقع إلالكتروني للمؤسسة السياحية من أجل التعريف بكل الخدمات التي  .81

 .تقدمها املؤسسة السياحية وفتح املجال أمام املستهلك باإلستعالم عن طريق البريد إلالكتروني

 

 :الهوامش واملراجع

82.،القاهرة،ص5111مجموعة النيل العربية، مبادئ السياحة، ماهر عبد الخالق السيس ي، (8) 

 35ان،ص،عم5115محمد صالح املؤذن،مبادئ التسويق،دار الثقافة للنشر والتوزيع،(5)

 ،5118 دار املسيرة للنشر، تسويق الخدمات السياحية، حسين عطير، محمود الديماس ي، الرفاعي، نحس سراب الياس،(3)

 88ص عمان،

 .39،الاسكندرية،ص5119محمد الصيرفي،التخطيط السياحي،دار الهناء للتجليد الفني،(2)

 عمان، ،5112 التوزيع،و ،مؤسسة الوراق للنشر -لي تطبيقيمدخل تحلي-الاتصاالت التسويقية الكميةة بشير عباس العالق(2)

 .852ص

 .519-513،عمان،ص ص 5112دار املناهج،و  تكنولوجيا التسويق، يوسف، محمود جاسم الصميدعي، ،ردينةعثمان (9)

 05/05/2011         رشا علي الدين أحمد،حلم دبي القادم(0)

http://www.oman0.net/forum/showthread.php?117336           
م، كإحدى المنظمات التابعة لمنظمة األمم المتحدة التي 4691في عام ( األونكتاد)تأسست منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (8) 

وتتمثل أهم أهدافها في السعي لتحقيق عملية اندماج الدول (. لصناديق والبرامجالوكاالت المتخصصة وا)تندرج تحت منظومتها المسماة 

ومن أهداف األونكتاد األخرى البارزة، تقديم المساعدة المطلوبة لصياغة الرؤى والسياسات الوطنية، مع التركيز . النامية في االقتصاد الدولي

لقد تطورت المنظمة عبر . ة يتكامالن مع بعضهما بعضا إلحداث التنمية المستدامةباستمرار على أن السياسات الوطنية، والمبادرات الخارجي

، التي «تقرير االستثمار العالمي»وفي هذا السياق تعتبر اإلصدارة . السنوات حتى أصبحت مرجعاً عالمياً قائما على المعرفة والبيانات الموثقة

  .قة باالستثمارتصدر عن المنظمة أحد أهم المراجع العالمية ذات العال

                                 http://www.ghiath.com/vb/showthread.php?,05-05-2011                       :  الاتحاد الدولي للسياحة الكترونية موقع(9)

، نقال عن 5111، مارس السياحة يفية تنظيم السياحة الالكترونية و مردودها على صناعةك يوسف محمد ورداني، (.41) 

 /https://historicalcities.wordpress.com/category/preservation-of-historical-cities: موقع

 .نفس املرجع السابق( 88)

 بختي ابراهيم، شعوبي فوزي، دور تكنلوجيا املعلومات والاتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقة، مجلة الباحث،( 85)

 .515ص 9،5181العدد جامعة ورقلة،

ية نظرية جديدة لترقية السياحة الداخلية في خدادمية منال، مقومات نجاح استراتيجيات التسويق السياحي كرؤ  (83)

 5183نوفمبر  0-9الجزائر ،امللتقى الدولي الثامن حول التسويق السياحي وتثمين صورة الجزائر ، جامعة باجي مختار عنابة، 

 .85،ص

    ,http://www.joradp.dz/JO2000/2003/011/A_Pag.htm                       :                  88الجريدة الرسمية رقم(82)

05/05/2011       

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/F213.pdf  (41)    
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