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 :صــملخ

 فــيل ـواالتصــاالت صــورًا حدیثــة للتعامــ ة المعلومــاتـتقنیــ فــيور ـة والتطـــرات التكنولوجیـــفرضــت المتغیــ           
نشـــاط  ألية ال یمكـــن ـالوقـــت الحـــالي ضـــرورة حتمیـــ فـــيأصـــبحت  التـــية ـة اإللكترونیــــدمات السیاحیــــمقـــدمتها الخـــ

 االقتصادیــة والقانونیــة فـيد مـن الدراسـات ـار اهتمـام العدیــح الحدیث عـن هـذه الخـدمات مثــوأصب. هـتجاهل سیـاحي
  .ة لهاـة وتنظیمیـمحاولة لوضع أطر قانونی

ة ـارة االلكترونیـه بمفهوم التجـة وارتباطـااللكترونیة ـمفهوم السیاحبتعریف الومن ثم یتناول هذا البحث          
ثرها على القطـاع  ةـة االلكترونیـة، وبیان أهمیة السیاحـة االلكترونیـل السیاحـع لعمـاإلطار األوس اباعتباره وإ
لمستویین على ا يـل السیاحـة العمـبیئ فية ـرات المتعاقبـرعة التغیـر إلى سـها بالنظـ، ومتطلبات تطبیقالسیـاحي

  .، ودراسـة تجارب بعـض الدول العربیـة مع التركیز على تجربتي تونس واألردن وآفاقـهاوالمحلى الـدولي
  التجارة االلكترونیة، السیاحة االلكترونیة، التسویق السیاحي االلكتروني، تكنولوجیا: كلمات المفتاح

  .المعلومات واالتصاالت 
 

Résumé :  
          Imposé des changements technologiques et le développement dans les technologies de 
l'information et de communication modernes pour traiter les images à la pointe de l'e-tourisme 
services qui sont actuellement impératif ne peut pas être ignoré toute activité touristique. Et pour 
parler de ces services d'intérêt de nom breuses études économiques et juridiques pour tenter de 
développer un cadre juridique et réglementaire à elle. 
         Il traite ensuite ces recherches introduisent le concept de e-tourisme et son association avec le 
concept de e-commerce comme un cadre plus large pour le travail du e-tourisme, et l'état de 
l'importance de l'e-tourisme et son impact sur le secteur du tourisme, et les exigences de leur 
application donnée l'évolution rapide du successives dans l'environnement de travail du tourisme à 
l'nationaux et internationaux et d'étudier les expériences de certains pays arabes Mon expérience 
avec un accent sur la Tunisie, la Jordanie et les perspective.                                         

 
Mots Clés : E-commerce, E-Tourisme, E- Tourisme Marketing,  la technologie  

de Information et de la Communication.  
 

Abstract:  
         Imposed variables and technological development in the information and communication 
technology modern images of the deal in the forefront of the e-tourism services, which at the 
moment has become an absolute necessity can not be any tourist activity ignored. And became the 
talk of these services interesting for many economic and legal studies in an attempt to put legal and 
regulatory frameworks. 
         It then addresses this research introduce the concept of e-tourism and its association with the 
concept of e-commerce as a broader framework for the work of e-tourism, and the statement of the 
importance of tourism electronic and its impact on the tourism sector, the requirements apply given 
the rapid changes of consecutive work environment tourism at the international and domestic, and 
to study the experiences of some Arab countries with a focus on my experience, Tunisia, Jordan and 
prospects. 

 
Key words: e-commerce, e-tourism, e-tourism marketing, technology 

 Information and communication technology. 
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، والتي تتسم دیدة ترتبط بتكنولوجیا المعلوماتة عز حیاة اإلنسان في هذا العصر بممارسة أنشطتتمی      

رزه هذا التطور ظهور مصطلحات جدیدة تعدت الحدود المادیة ووفرة المعلومات ومن بین ما أف بالسرعة

   .والجغرافیة وألغت جمیع القیود التي تحد من حریة اإلنسان في ممارسته لمعامالته

لسیاحة االلكترونیة، ة وكذا ارها ما یسمي بالتجارة االلكترونیوقد تولد عن میالد االنترنت وتطورها ظهو      

، وحتى المعلـومات بین مختلف نمیة المبادالت التجاریة في مجال السلع والخـدماتكوسیلة فعالة في تطور وت

أقطار العالم، إذا یقول عنها العدیـد من الخبراء أنها قضیة تطـور لمن یسعي للبقاء، فمعظم االقتصادیین والخبراء 

و تخطي عقبة المكان ة وهوالتقنیین یرون بأنها تستطیع أن تحقق ما لم تستطیع أن تحققه السیاحة التقلیدی

ة بعضها ددمتععلى وسائل في ذلك د معامالت بوسائل إلكترونیة، وتعتمالل أتمام الصفقات والوالزمان من خ

وبعضها أكثر حداثة وتطورا مثل أجهزة ...كان معروفا من قبل واستخدم منذ زمن طویل مثل الهاتف والفاكس

ورة العلمیة الهائلة التي حدثت في وات الحدیثة ظهرت بفضل الثة االنترنت، وكل هذه األدالحاسب اآللي وشبكـ

الت تتم بصورة آلیة، حیث أصبح البیع والشراء وعقـد ضلـها أصبحت مختلف المعامالسنوات األخیرة وبف

ات االئتمان إلى الصفقات یتم عبر شبكة االنترنت كما أن التسدید یتم عن طریق الشبكات االلكترونیة وبطاق

ة القلب النابض في صناعة السیاحة اللكترونیة والتي فرضت نفسها كأساس قوي وبمثابائل امن الوسغیر ذلك 

  .الحدیثة

وفي ظل هذه التطورات التي تشهدها صناعة السیاحة أضحت تقنیة السیاحة اإللكترونیة بالنسبة للقطاع      

رجیة وكذلك تطویر القطاع السیاحي السیاحي ضرورة ملحة ومطلبا تنمویا لزیادة إسهامه في التجارة الخا

ولكن لكي تحقـق . واالستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها السیاحة االلكترونیة لزیادة معـدل نمـو االقتصادي

االستفـادة من السیاحة اإللكترونیـة فإنه من الضروري أن تعمل على تذلیل العقبات التي تواجهها في استخدام 

توفیر متطلباتها الضروریة من البنى التكنولوجیة التحتیة والتنظیمات والتشریعات المتعلقة هذه التقنیة، وكذلك 

  .بتطبیقاتها وذلك لتطویر وتنمیة هذا القطاع

 إشكـاليــة الدراســـة: 

، حیث یشـهد هـذا القطـاع منافسـة شـدیدة وذلـك بسـبب من أهم القطاعات االقتصادیة یعتبر القطاع السیاحي

مــن تحــدیات كبیــرة علــى صــناعة الســیاحة، ممــا یحــتم علــى قطــاع الســیاحة ضــرورة  التطــورات الحدیثــةمــا تفرضــه 



استخــــدام المعـــامالت االلكترونیـــة فـــي قطــــاع مواكبتهـــا وذلـــك لضـــمان االســـتمراریة خاصـــة فـــي ظــــل تزایـــد أهمیـــة 

  :ؤال الرئیسيالل ما سبق یمكـن صیاغـة إشكالیة البحث في السومن خ. السیاحة

  وما مدى نجاحها في تطور قطاع السیاحة ؟ اق السیاحة االلكترونیةماهي أف

  :مجموعة من األسئلة الفرعیة أهمهاولتوضیح هذه اإلشكالیة یمكن طرح 

  ما هو مفهوم السیاحة االلكترونیة، وما هي متطلبات تطبیقها ؟ - 1

  السیاحة ؟ ما هي القوانین التي تحكمها نظرا لوضعیتها اإلستراتیجیة بالنسبة لقطاع - 2

  ردن ؟األعلى قطاع السیاحة في تونس و  ا، وما أثرهالسیاحة االلكترونیةما هي آفاق  - 3

  ما مدى نجاح تجربتي كال من تونس واألردن في تطبیق نموذج السیاحة االلكترونیة ؟  - 4

 التالیة الفرضیاتتم صیاغة  المطروح، التساؤل على ملموس طابع إلضفاء :ثـالبح ةــفرضي: 

یقتضي إدراج  التطورات على قطاع السیاحة، حیثالعدید من  تهأفرز  السیاحي االلكترونين تطـور النشاط أ-1

  .المستقبلیةالنتمویة للسیاحة، تتضمن حاجات األجیال الحاضرة و في الخطط  التكنولوجيالبعد 

من فروع قعـا ملموسـا في أجـزاء واسعـة استخدامات السیاحة االلكترونیة في النشاط السیاحي كـان لـه و ن إ-2

  .حیث انعكست على األداء العام لهدا القطاع من حیث تزاید الحصة السوقیة لها، قطاع السیاحة

إن استخدامات تقنیات الحدیثة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في النشاط السیاحي له تأثیر ایجابي على -3

  . احةكل من إنتاجیة وتنافسیة قطاع السی

ــــى  -4 ــــز ظهــــور بــــوادر المنافســــة و أدى التطــــور فــــي تكنولوجیــــا المعلومــــات إل إدخــــال  والــــى النشــــاط الســــیاحيحفَّ

وبالتـالي فـي كـل مـن تـونس واألردن  االهتمام بتطـویر جـودة الخـدمات المصـرفیةو  السیاحیةالصناعة في تكنولوجیا 

  .السیاحي االلكتروني في نمو السیاحة في البلدینتطور في أداء القطاع السیاحي من خالل مساهمة النشاط 

 ـة ـأهميـــة الدراسـ :  
تكمن أهمیة هذه الدراسة في أن السیاحة اإللكترونیة أصبحت عامال مؤثرا في نمو القطاع السیاحي، وقد       

ر المعلومات غدت وسیلة هامـة في زیادة القـدرة التنافسیة من تسویق للمنتجات والخدمات السیاحیة وفي توفی

ولذلك اعتنت . أینما كان من الطلب الفوري للخدمات السیاحیة السائحالفوریـة للمتعاملین، إضافة إلى تمكیـن 

) Digital Tourisme(الرقمي نمط السیاحةالدول المتقدمة وغیرها من الدول بتهیئة قطاع السیاحة للتحول إلى 

وتعـد . من خالل تطبیق نظام السیاحة اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنت والعمل على االستفادة القصوى منها



تجارب بعض الدول العربیة كما هو الحال بالنسبة لتجربتي تونس واألردن في مجال السیاحة االلكترونیة من 

ت لالستفادة من تطبیقات السیاحة اإللكترونیة التجارب المحفزة للدراسة، حیث عملتا على توظیف تقنیة المعلـوما

      .عبـر شبكة اإلنترنت للنهـوض بالقطـاع السیاحي فیهما واللحاق بالـدول التي سبقتـها في هذا المجـال

 ــــة ـــدف الدراسهـ :   
وآفاقها على ضوء دف الدراسة في هذا اإلطار إلى تحلیـل ظاهـرة السیاحة اإللكترونیـة ودراسة لواقعـها ـته      

تجربتي تونس واألردن، ومدى تطبیقها والمشكالت التي تواجهها في هذا المجال، وتحدیدا سوف ترتكز الدراسة 

  :على النقاط التالیـة

ترونیـة ونشأتها وتطورها وكذا للمفاهیم المختلفة للتجـارة االلكترونیة والسیاحة االلك تحدید -1

 . ةصادیاالتها وأثارها االقتمج

  . لسیاحة االلكترونیةا لعلوكذا اإلطار التشریعي  هاومجاالتها طلبات تطبیقلمت انتبی -2

تــونس واألردن فــي مجــال  :تجربتــي عــرضواقـــع الســیاحة االلكترونیـــة مــن خــالل  دراســة وتحلیــل -3

 .تقنیة المعلومات واالتصاالت وأنشطة السیاحة اإللكترونیة

ســـبیل االســـتفادة مـــن تطبیقـــات السیاحــــة  واألردن فـــيتـــونس  كـــال مـــن إبـــراز الجهـــود المبذولـــة فـــي -4

 .التطورات الحدیثة التي تشهدها صناعة السیاحةااللكترونیـة وآفاقها في ظل 

  حـــــدود الدراســـــة :  
  .التطبیـق على تجربـتي تونـس واألردن: النطاق المكاني -1    

   2010 -2000: رةاألردن في الفتى تجربتي تونس و ق علالتطبی: النطاق الزماني -2    

 .في تونـس واألردن االلكتروني يالتطبیق على القطاع السیاح: النطاق القطاعي -3    

  مبـــررات الدراســـة:  
  فیما یلي نوجزهاهناك عدة أسباب دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع دون غیره من المواضیع          

  باعتباره من أهم مواضیع الساعة خاصة مع التحوالت التي تشهدها شعورنا بقیمة وأهمیة الموضوع

صناعة السیاحة في ظل التطورات في تكنولوجیا المعلومات وانعكاساتها على تنمیة قطاع السیاحة 

  .والتنمیة االقتصادیة بشكل عام



 احة اإللكترونیة تطویر القطاع السیاحي، وبما أن السیتنمیة و  تلعب السیاحة اإللكترونیة دورا حیویا في

في الوقت الحاضر تعـد أداة مهمة في تطویر صناعة السیاحة، فان تطبیقها سوف ینعكس على أداء 

  .القطـاع السیاحي وزیادة حجم التبادل السیاحي والمقـدرة التنافسیـة لهذا القطاع

  مـــن اجــــل إلقـــاء  ، جـــاءت هـــذه الدراســــةنـــاول موضـــوع الســـیاحة اإللكترونیــــةالدراســــات التـــي تت قلـــةوبســـبب

 .الضـوء على آفـاق هذا النـوع من التقنیـات وذلك من خـالل دراسة تجـربتي تونس واألردن

  منهــــج الدراســــة :  
عتمـد الباحث في تناولـه للموضوع علي منهجیة البحث العلمي في إنجاز الدراسة مستخدما في ذلك كل ا     

المنهج  وتطور االنترنت والتجارة اإللكترونیة والسیاحة االلكترونیة،عند التعرض لنشأة من المنهج التاریخي 

من خـالل توظیف بعض مقاییـس ومؤشرات السیاحة اإللكترونیة وتقنیة المعلومات  الوصفي والمنهـج التحلیلي

   .المتعارف علیها في هذا المجال، للوصـول إلى النتائج والتوصیات المطلوبة

ویعتمد البحث باإلضافة إلي الكتـب والمراجـع علي المعلـومات والبیـانات واإلحصائیات التي حصل علیها      

الباحث من الجهـات الرسمیة، عـالوة علي العـدید من الكتابات والرسائل والدوریات وشبكـات المعلـومات الدولیة 

  ).االنتـرنت(

 الدراسات السابقــة: 

  :ي تناولت الموضوع وتمكنا من االطالع علیها تتمثل في مایليمن الدراسات الت   
تطویر المواقع السیاحیة في األردن وتسویها باستخدام نظم المعلومات ، لـ إبراهیم خلیل رسالة دكتوراه -1

محددات تطویر المواقع السیاحیة في األردن مع التركیز على عنصر : تناول فیها الباحث 2008 واالتصاالت

تكنولوجیا المعلومات المختلفة، ثم انتقل إلى كیفیة تسویق المواقع السیاحیة باستخدام تكنولوجیا، كما توصل 

ل كبیر في تسویق المواقع الباحث إلى اعتبار العامل التكنولوجي من العوامل التي یمكن ان تساهم وبشك

  .السیاحیة في األردن من خالل تسهیل الخدمات المقدمة لشرائح السیاح

ثر استخدام السیاحة االلكترونیة عل تنافسیة قطاع السیاحة ، ايلـ فوزي عبد الجلیل المروان رسالة دكتوراه -2

ترونیة، ثم انتقل إلى تحدید العوامل ، تطرق الباحث في الفصل األول إلى مفهوم وتطور السیاحیة االلكفي تونس

حیث توصلت الدراسة إلى أن السیاحة . المؤثرة في السیاحة االلكترونیة ودورها في الرفع من تنافسیة هذا القطاع



التي تلعب الدور البارز في رفع من تنافسیة القطاع السیاحي التونسي وتطویر أدائه  لااللكترونیة من أهم العوام

  .طورات الحاصلة في هذا القطاعخاصة في ظل الت

، حیث األنظمة التكنولوجیة المتقدمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتهاعبد الرحمان أرمل، لـ  رسالة دكتوراه-3

تناول الباحث الموضوع من خالل أربع فصول، حیث تطرق في الفصل األول إلى األنظمة التكنولوجیة المتقدمة 

دقیة في ظل األنظمة التكنولوجیة ثم تناول التطبیقات المختلفة لألنظمة ثم انتقل إلى  تطور الصناعة الفن

التكنولوجیة في الفنادق سواء المصنفة منها أو الفنادق العادیة وذلك من خالل بناء نماذج تطبیقیة تمكن السائح 

  .من تطبیق هذه األنظمة في حجز الفنادق

دراسة حالة -االلكترونیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلتجارة حامدي محمد، الـ  مذكرة ماجستیر -4

، تناولت الدراسة مفاهیم التجارة االلكترونیة والسیاحة االلكترونیة، كما تطرقت إلى دور 2008- وكالة سیاحیة

ة التجارة االلكترونیة في ترقیة عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أما الفصل األخیر فكان بمثابة دراسة تطبیقی

من خالل الوقوف على مدى تطبیق التجارة االلكترونیة في مؤسسات القطاع السیاحي بالتطبیق على وكالة 

  .تیمقاد تور للسیاحة

 ـة ــحمتـــويات الدراس:  

  :، وذلك كما یليفصول أربـعینقسم البحث إلى     
 اإلطـار النظـري للسیاحة االلكترونیة: الفصـل األول  

تناول المفاهیم المختلفة لكل من التجارة االلكترونیة وكدا السیاحة االلكترونیة وتطور حجمها وأشكالها       

وخصائصها وأیضا یتناول أهمیة السیاحة االلكترونیة وتأثیـرها على االقتصـاد الوطني والمقـدرة التنافسیة لهدا 

  .      وتطبیقاتهاالقطـاع ، كما یستعرض متطلبات السیاحة االلكترونیة 

 الجهود الدولیة و العربیة في مجال تنظیم السیاحة االلكترونیة :الفصـل الثاني   

تسعى فیه الدراسة إلى التعرف على الجهود الدولیة في مجال تنظیم السیاحة االلكترونیة خاصة تلك التي      

واالتحاد الدولي للسیاحة االلكترونیة وكدا الجهود العربیة سواء على المستوى الجماعي أو في  یعتمدها االونكتاد

  .بعض الدول العربیة

  

  



 دراسـة تحلیلیـة لتجربـة السیاحـة االلكترونیـة في تـونس: ل الثالثـالفص  

التطورات خالل تبیان ك من لوذ ،في تونس التسویق السیاحي االلكترونيواقع یستهدف هدا الفصل تحلیل        

وتحلیل تطور  ،مساهمة السیاحة االلكترونیة في القطاع السیاحي التونسي ومدىالحاصلة على القطاع السیاحي 

الجاهزیة االلكترونیة للقطاع السیاحي من خالل إلقاء الضوء على مدى صناعة السیاحة االلكترونیة في تونس 

  .تخدام االنترنت وآفاقهوكذا تبیان تطور التسویق السیاحي باس

كما یستعرض هذا الفصل استراتیحیة السیاحة االلكترونیة في تونس وذلك من خالل تبیان األهداف الكبرى      

واهم المشاریع إلستراتیجیة لتطویر السیاحة . اإلستراتیجیة السیاحة االلكترونیة في القطاع السیاحي في تونس

  . االلكترونیة في تونس

 دراسـة تحلیلیـة لتجربـة السیاحـة االلكترونیـة في األردن: بعالفصـل الرا  

البیئة العامة  استعراضوذلك من خالل  السیاحة االلكترونیة في األردنواقع  وتتحـول فیه الدراسة إلى تحلیل     

هذا  تطرقكما . تطور صناعة السیاحة االلكترونیة ومجاالتها من خالل دراسة ،األردن للسیاحة االلكترونیة في

 التجربةثم نتحول إلى تحلیل  ،لسیاحة االلكترونیة في األردنا إلى تحدید المعوقات التي تعترض تطبیقالفصل 

إستراتیجیة التسویق السیاحي من خـالل دراسة  ومتطلبات تطویرها، األردنیة في مجال السیاحـة االلكترونیة

فعالیـة وكفاءة المواقع السیاحیة في التسویق السیاحي ومدى  التطبیقات المختلفة لنظم المعلوماتوكذا  االلكتروني

  .االلكترونیة ومعاییرها

وفي خاتمـة الدراسة تم استعراض أهم النتائج المستخلصة وكـذلك التوصیات التي یرى الطالب ضرورة        

احي وتنمیتها كوسیلة األخذ بها لتحقیق االستفادة القصوى من تطبیقات السیاحة االلكترونیة في القطاع السی

  .إستراتیجیـة لتطـویر هذا القطاع

  

  

  

  

  

  



  :مقدمـة الفصـل األول
بصفة عامة والتجارة  واالتصاالت ة السبعینیات من القرن الماضي أصبحت تكنولوجیا المعلوماتـمع نهای         

جـراءات إدارة لع األعمـال وتجارة الس االلكترونیـة بصفة خاصة من العوامل األساسیة في تسهیـل نشاطات وإ

ر ـمن األعمـال لتغیی ر، لیس ذلك فحسب بل غدت عامًال محفزا لتطویر الكثیوالخـدمات وتبـادل المعلـومات

  .وطـرق إدارتها اهیكله

اد ا من موضوعات ما یعرف باالقتصدیة واحالسیاحة االلكترونكال من التجارة االلكترونیة و تمثل حیث         

  واالتصاالت ور في تكنولوجیا المعلومات، حیث یعتمد االقتصاد الرقمي على تط)Digital Economy(الرقمي

Information technology) ( وقد ساعدت تكنولوجیا المعلومات أو صناعة المعلومات على الوجود الواقعي

دارة ـلتنفیاالتصال ومختلف الوسائل التقنیة و  والحقیقي للسیاحة االلكترونیة باعتبـارها تعتمـد علي الحوسبة ذ وإ

  .نشاطاتها المختلفة

على قطاع السیاحة أو صناعة السیاحة التي أصبحت تعتمد وبشكل  كان لها اثر مهمهذه التطورات كل        

من  %75ة ما یقارب ـل السیاحة االلكترونیـالمختلفة، حیث تشكواالتصاالت  وماتـعلى تكنولوجیا المعل واسـع

ملیار 100اع تشكل القسم األكبر من حجم هده األخیرة حیث تخطى دخل هذا القط ذحجم التجارة االلكترونیة إ

بها النسبي في االقتصاد ة ویتزاید نصییتزاید حجم السیاحة االلكترونیع أن ، لذا فمن المتوق2010دوالر في العام 

  )1(.العالمي

ة وعرض أهم جوانبها ـة وذلك من خالل دراسللسیاحـة االلكترونی ویستعرض هذا الفصل اإلطار النظري       

  :المباحث التالیةمن خالل 

  رونیـةة االلكتاهیـة السیـاحـم :المبحث األول                   

                                           ا      ـهاتـة ومتطلبـات تطبیقرونیالسیاحـة االلكتـ: المبحث الثاني                   

 احـيالسیالقطاع  ةعلى تنافسیرها أهمیة السیاحة االلكترونیة وأث: الثالمبحث الث                   

  

  

                                                
 ،الثانیـة ، منشـأة المعـارف باإلسـكندریة، الطبعـةريیمیـة العربیـة للعلـوم والتكنولوجیـا والنقـل البـق، األكادكترونیة بین البنـاء والتطبیـارة االلالتجزة العطـار، ع )1( 

 .26، ص 2010 مصر،



  االلكرتونيـة سياحــةماهيـة ال: املبحث األول
ًا ـاكتسبت مصطلحات كل من التجارة االلكترونیة والسیاحة االلكترونیة في السنـوات األخیـرة انتشارا واسع      

الخاصة بالثقافة المعلوماتیة التي تعتبـر مصدر الثورة التي حدثت في األلفیة  لغـةإلى درجـة أن أصبحت رمزا ل

األعمال ولدى المؤسسات لدي أوساط المال و ئعة االستعمال أصبحت هذه المصطلحات شا حیث ،الثانیة

التها إلى ـع دائمًا في تعامـوالتي تعبر عن مجموعة من النشاطات التي ترج. والشركات السیاحیة المختلفة

وع إلى األصل ـة ومباشرة ولكن بصیغة إلكترونیة، وبالرجـة حدیثـع وخدمات بطریقـة سلـالحاسوب واالنترنت لمبادل

 Electronic/ Commerce :ـون من كلمتین انجلیزیتیـنجده یتكاللغوي للمصطلح ن

  (*)مجموعة النشاطات المنظمة والممتدة على الشبكات المفتوحة :Commerceویقصد باألولى        

  )2(.عمال التجاریة والتي تعمل على تبادل القیم بین طرفیناأل وشتى) ، تجارةبیع، شراء، إعالن(

الشبكة االلكترونیة العالمیة والمكونة من الحاسبات ووسائل االتصال التي   Electronic:ویقصد بالثانیة        

  )3(.یتم تبادل البیانات من خاللها

 ً   :ورهاـ، نشـأتها وتطتعريفها التجـارة االلكرتونيـة: أوال
  :ةتعریف التجارة االلكترونی  -1

هناك مجموعة من التعریفات التي تحاول تشخیص وتوضیح معنى التجارة االلكترونیة وتتمیز تلك        

التعریفـات ما  اتساعها لتغطي تلك الظاهـرة فمن هذهبینها وذلك من حیث مـدى ضیقها و  التعریفات بالتباین فیما

حیث تعـددت الجهات التي االثنین،  هذین ر، ومنها مابینـومنها ما یتمیز بالتوسع الكبی ،یتسم بضیق النطاق

 :أوردت هذه التعاریف، ویمكـن عرض أهم التعریفات وذلك فیما یلي

   تعریف منظمة التجارة العالمیة- أ

، حیث یـري أن التجارة االلكترونیة ة التجارة العالمیـة أكثر شموالً تعریف التجارة االلكترونیة لدى منظم      

مجموعة متكاملة من عملیات عقد الصفقات وتأسیس الروابط التجاریة ، وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات 
                                                

خر نوع آ هناكو هي الشبكـات التي یمكن استخدامها من قبل الجمیـع و دونما إتباع أي بروتوكوالت معینة  (open net work) المفتـوحة شبكةبالیقصد )*(

  .(close net work)بالشبكات المغلقـة التي تسمي متبادلـة و بینهم بالفعـل عالقات تعاقدیـة وثقـة من الشیكات یقتصر التعامـل خاللـها على أشخاص توجـد 
  .13ص، 2001كتاب البیان، : ولى،اإلماراتالطبعة األ، نهلة قصراوي، بیئة وفرص التجارة اإللكترونیة في دولة اإلمارات )2(

(3)Pete Loshin, John Vacca, Electronic Commerce, Fourth Edition, Production  Publishers’ Design and Production 
Services  2004, p11. 



 یحصر التجارة االلكترونیة في الالتعریف وبالتالي فان هذا . )4(باالعتماد علي الوسائط االلكترونیة ومنشأها

نما یغطي كافـة عملیات اإلنتـاج والتسویـق والبیـع واإلعالن و ـسیلـة إلكترونیمجرد تبادل السلع والخـدمات بو  ة، وإ

  . الخ...ج والتسلیم وخـدمات ما بعد البیعـالتروی

وذلك من خالل التقریـر الصادر عن منظمة , وقد صنفت التجارة اإللكترونیة عالمیًا ضمن نطاق الخدمات      

، حیث اعتبر التقریـر أن تزوید الخدمات بالطرق التقنیة یقع ضمن بالخدماتالخاص  (WTO)التجارة العالمیـة 

وعلیه تخضع هذه التجـارة إلى نصوص اتفاقیة التجارة ,(GATS)نطاق االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات 

  )5(.العامة في كافـة الخدمات من حیث االلتزامات والمتطلبات

   UNCITRALة المتحدة لقانون التجارة الدولی ة األممتعریف لجن-ب

یغطي كافة التعامالت التي تتم سواء بین الشـركات  تعریفا للتجارة االلكترونیـة UNCITRALاستخدمت      

الترویج واإلعالن و  اج والتوزیعة عملیات اإلنت، مع تغطیة كافلبعض، أو بین الشركات والمستهلكبعضها او 

  )6(.وسداد الفواتیر وتسلیم المشروعات وخدمات ما بعد البیعوتقدیم طلبات الشـراء 

   Coppel(*)تعـریف كوبیـل- ج

، بحیث تغطي التجارة االلكترونیة المنظومة أو المصفوفة التي وضعهایعرف التجارة االلكترونیة من خالل       

كانت حكومیة أو غیر حكومیة طبقا لهذه المصفوفة كافة العملیات التجاریة التي تتم بین كافة المؤسسات سواء 

 الشكل ، وذلك كما یوضحهالمستهلكینها البعض أو بینها وبین قطاع األعمال و بین بعضأو حتى بینها و 

  )7(:التالي

  

  

 

                                                
  .291، ص 2007، دار المدبولي للنشر، القاهرة، القادر سویفي، التجارة الخارجیةعبد الهادي عبد  )4(

(5) ITU, “Challenges to Network” ,2000 a, via World Trade Organization “Special Studies2: Electronic Commerce and 
the Role of the WOT”, 2002, p.13. 

  . 7ص مصر، ، 2004، أول یونیو198، كتاب األهرام االقتصادي، العدد ةالتجارة االلكترونیالل الشافعي، ـج )6(
من أهم الكتاب الذین برزوا في بریطانیا في مجال ، وهو OECD، محلل اقتصادي ضمن مجموعة 1956،اقتصادي انجلیزي ولد عام كوبیـل جیكار (*)

ستخدام التجارة التجارة االلكترونیة، حیث تركزت اغلب دراساته في هذا المجال على تحدید العالقة بین كل من الحكومة وقطاع األعمال والمستهلك في ظل ا

  .  ترونیة، كما بین هذه العالقة من خالل منظورة أو مصفوفة والتي توضح أطراف التعامل في التجارة االلكترونیةااللك
(1) Coppel J. " E-commerce : Impacts of policy challenges . OECD . E-commerce , Dep Working . (2000) Paper No. 25 . 



  Coppelمنظـومة أو مصفـوفة : 01رقم الجدول
 

C.B.G 
Consumers 

(C) لك ـالمسته  

Business  

  (B)    الـاألعم     

Government 

(G)   ةـالحكوم

Consumers(C) لكـالمسته  C2C C2B C2G 

Business(B) الــمـاألع  B2C B2B B2G 

Government(G) ةـالحكوم  G2C G2B G2G 

Source: Coppel J. " E-commerce: Impacts of policy challenges . OECD . commerce , Dep Working. (2000) 
Paper No. 25 

والذي یوضح العالقة بین كل من الحكومة وقطاع األعمال والمستهلك في ظل  01من خالل الجدول رقم     

ؤسسات وبعضها البعض أو بینها بین المالتي تتم لیس فقط و ة المعامالت كافالتجارة االلكترونیة، حیث نجد 

, ولكن یشمل أیضا المعامالت التي تتم بین المؤسسات الحكومیة وبین المؤسسات والمستهلكین ،ن المستهلكینوبی

  .ومن ثم یـدخل الحكومة ضمن أطراف التجارة االلكترونیة

ها تغطي كافة عملیات اإلنتاج بأن تعریف جامع للتجارة االلكترونیةومن خالل ما سبق یمكن استخالص       

والترویـج  والتسعیر والتوزیـع والبیـع والتسلیم ونقـل وتـداول والحصول علي البیانات والمعلومات واالتصاالت

دارة األعمال وذلك بالنسبة لكافة   On Lineره على الخط التشغیـل واإلعالنات كل ذلك وغی ونظم والتوظیف وإ

المجتمع المحلي واإلقلیمي والدولي وتغطیة  ل االلكترونیة على مستوىالسلع والخدمات واألفكار وباستخدام الوسائ

والخارجیة السلعیة والخدمیة  األسواق الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة وبما یخدم في النهایة عملیتي التجارة الداخلیة

مع تفعیل التجارة , ت سواء صغیرة أو متوسطة أو كبیرة أو القومیة العمالقةمستـوى كافة المشروعا على

  )E-Government.)8 االلكترونیة لخدمة األغراض الحكومیة وتحویل الحكومة إلى حكومة الكترونیة

 ورهاطــها وتأتالتجـارة االلكترونیـة، نش -2

  التجـارة االلكترونیـة ةنشـأ- أ

س القریب، ففي السبعینات من القرن لیست ولیدة األم –دمبمفهومها المتق–إن التجارة االلكترونیة        

االلكتروني  التبادلیسمى بعملیات دام شبكات خاصة مأمونة إلجراء ما الماضي، بدأت بعض البنوك في استخ

                                                
  . التعریفات السابقة للتجارة االلكترونیةتعریف خاص بالطالب باالعتماد على ) 8(



ة ودقة، وقد أدى ذلك فیما بعد األخرى بسرعوفروعه أو مع البنوك سواء فیما بین البنك ، ( EDI) )*9(لألموال

إلى تمكین عمالء هذه البنوك من اإلیداع المباشر، والسداد االلكتروني للمستحقات باستخدام أسالیب الكترونیة 

   .مستحدثة

ففي عام , أة التجارة االلكترونیة واعتمادها على نشأة وتطور شبكة المعلومات الدولیة ـأما عن تاریـخ نش      

تم  حیث, 1970عام  Alo netشبكة  ثم أنشأت, ARPANETأنشأت وزارة الدفاع األمریكیـة شبكـة  1957

علي شبكة  E-Mailتم تجریب البرید االلكتروني وبعدها بعام واحد، , 1972في عام  ربط الشبكتین

ARPANET  في العام التالي ظهرت شبكة وTel Net أخري  أما في الثمانینیات فقد ظهرت شبكات عالمیة

في بدایة التسعینات تم الربط بین و  JNETوشبكة  MSFNETالیابان مثل شبكة مماثلة في أوربا الغربیة و 

كما انتشرت برمجیات البحث على  Internetالشبكات الخمس السابقة لتكون بذلك شبكة المعلومات الدولیة 

ضافة وبرمجیات البحث في قواعد البیانات العالمیة وتبادل المعلومات والبرید االنترنت وحاسبات االست

وعلى  في مجال التجارة االلكترونیة،انضمام الكثیر من الشركات  هذه التطورات في ، حیث ساعدتااللكتروني

  )1(.لهذه التجارة ظهور أنواع مختلفة
  ةةــارة اإللكترونیارة اإللكترونیــم التجم التجــور حجور حجــتطتط--بب

  لعالم نحو استخدام التجارة اإللكترونیة بشكل واسع، ویمكننا في هذا السیاق تتسابق دول ا     

قدمته كبرى الشركات الخاصة العالمیة المتعاملة بهذه التقنیة، والذي یعطي صورة قریبة من الواقع  ماب االستدالل

المادي نظرا لتزایدها من بالرغم من صعوبة القیاس جارة في عدد من دول العالم، إذ و حول واقع ومستقبل هذه الت

حصاء دقیق من جهة أخرى، حیث نستطیع من خالل الجدول اآلتي أن نتتبع  جهة وعدم وجود مكاتب دراسات وإ

  )10(.یاً تطور حجم هذه التجارة عالم

  

  

                                                
ة من خالل ـل التعامالت بین الشركات التجاریـم بهدف تسهی1948بین الشركات العمالقة إلى عام ) EDI(یعود أول ظهور لتقنیة التبادل اإللكتروني  )*(

تبادل األوراق والوثائق التجاریة بأسالیب إلكترونیة معیاریة بین المؤسسات "التقنیة بأنها  هذهإحالل أوامر الشراء والبیع الورقیة باألسالیب اإللكترونیة، وتعرف 

  :التجاریة وبطریق آلیة، انظر على سبیل المثال
(9) Kalacota , Ravi – whirston , Andrew B : Electronic Commerce , A Manager’s Guide USA , 1997 , p4.  

 .2012االلكترونیة خالل العام توقعات نمو التجارة ) *(

 .07، ص 2009، تونس، مارس 28نذیر بن الصادق، التطورات التجارة العالمیة، المجلة التجاریة واالقتصادیة ، معھد االدارة ، العدد (10)



  2010-2005ة عالمیـا ـارة االلكترونیـم التجـور حجتطـ: 02الجدول رقم 
  دوالر أمریكي تریلیون: الوحدة     

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2012

 حجم التجارة 3878.80 6240.60 7523.20 8624.22 11334.01 13667.10 15200.00
 التطور معدل  23% 26.2% 35.3% 38,8% 49% 60.2% 68.9%

معهد  -التجاریة واالقتصادیة، مجلة 2010 في آذار عام  لألبحاث  IDCمروان عبد الرؤف، ،دراسة قامت بها شركة : المصدر
  .07، ص 28اإلدارة والتنمیة ، جامعة تونس ، العدد

  

توجـد تطبیقهـا، لكـن ال دت نمـوًا متسـارعًا منـذ بـدءـشهـأن التجـارة اإللكترونیـة  نجـد 02رقـم  الل الجـدولمـن خـ     

-2005نالحـظ التطــور اإلیجـابي لحجــم هــذا النـوع مــن التجـارة خــالل الســنوات  حیــث تقـدیرات دقیقــة حـول قیمتهــا،

قـدر ی، و 2006تریلیـون دوالر عـام  6.24مـا یزیـد عـن  إلـى تصـلو ، حیـث 2012وكذا توقعـات نموهـا عـام  2010

، أي بمعـــدل تطـــور 2010تریلیـــون دوالر عـــام  13.67وصـــلت ، و 2007دوالر عـــام  تریلیـــون 7.52أنهـــا بلغـــت 

 وقـد توسـعت وسـائل ،مـن حجـم التجـارة العالمیـة %68.9نسـبته  تشـكل مـا أنكمـا یتوقـع لهـا   %60.2وصل إلـى 

 الكمبیــوتر، بــل شــملت اســتخدامات د تقتصــر فقــط علــى اســتخدام شــبكة اإلنترنــت عبــرـالتجــارة اإللكترونیــة فلــم تعــ

   )E-Mobile.)11 یسمىأو ما  الموبایل رعبها تطبیقات

إلـى أن أعـداد المسـتخدمین لإلنترنـت فـي تزایـد مسـتمر، حیـث  )ITU(كما یشـیر االتحـاد الـدولي لالتصـاالت      

قـــد تجـــاوز الملیـــار و ، 2004ون فـــي عـــام ملیــــ 709.1، ووصـــل إلـــى 1996ي عـــام ملیـــون مســـتخدم فـــ 4.5كانـــت 

ــــار مســــتخدم لالنترنــــت فــــي عــــام  1.5إحصــــاء وفــــي ظــــل توقــــع  2006مســــتخدم فــــي عــــام  ــــار 2و  2009ملی ملی

                                 )12(.معامالتهم اإلداریة عبر االنترنت، ونصفهم یشتـري ما یحتاج أو یسوي 2012في

  :2010-2002والجدول التالي یوضح تطور عدد مستعملي األنترنت خالل الفترة من سنة       

  

  

  

                                                
، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ) 11( العلوم االقتصادیة سلسلة _ ثناء أبا زید، واقع التجارة اإللكترونیة والتحدیات التي تواجهها عربیًا ومحلیًا

  .73، ص 2008، ) 4(العدد ) 27(المجلد  والقانونیة
(12) International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators: Users and PCs, 2009-. (also available at: 
http://www.itu.org) Date:22/04/2010. 



   )2010-2002(نت خالل الفترة ـر تطـور عدد مستعملي االنت: 03الجدول رقم 
  بالملیار مستخدم: الوحدة 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
  1463.5  1319,87  1093  1018  724,9  633,6  565,7  498,7  361  عدد المستعملین

معدل نمو عـدد  %
  21,68  20,6  18  17  14  12  11  8.3  -  مستخدمي االنترنت

Source : International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators  ;p10 
marketing.htm-www.internetworldstats.com/e      

العالمي حیث قدر  ى المستوىالتطور اإلیجابي لعدد مستعملي األنترنت عل 03من خالل الجدول  نالحظ       

ملیون  ة، وبلغ مستعملي األنترنت في نفس السنة حوالي ملیار وأربعمائ2010عام%21,68التطور بـ لمعد

وذلك بفضل ة نمو في حجم التجارة اإللكترونیداد المستخدمین االنترنت وقد صاحب هذا التطور في أع .مستعمل

     )13(:یبینه الشكل التاليذلك كما و التطور في وسائل هذه التجارة 

  .لتجارة اإللكترونیة عبـر شبكة اإلنترنت وعبر الوسائل األخرىنسبة نمو ا: 01الشكل رقم 

  
Source : International Telecommunication Union (ITU), Ibid , p11.  

  

  

وعبــر  ر شــبكة اإلنترنــتالتجــارة اإللكترونیــة عبــنســبة نمــو  والــذي یوضــح 01ل الشــكل رقــم خــالیتبــین مــن        

نجـد أن حجـم التجـارة عبـر  وخـالل فتـرة قیاسـیة أسـرعاإلنترنت تنمـو بشـكل  شبكة أن التجارة عبر ،الوسائل األخرى

                                                
www.internetworldstats.com/e-marketing.htm : التقریر السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالت متاح الموقع االلكتروني على االنترنت  (13) 

.28/11/2010:تاریخ دخول الموقع  
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ال  2000فـــي عـــام نالحـــظ أن حجـــم التجـــارة عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت  حیـــثملحـــوظ،  ضالقنــوات األخـــرى فـــي انخفـــا

ومــن جهـــة . االلكترونیـــة مــن إجمـــالي التجــارة  2010ي عــام % 42ه النســبة إلـــى ، وتضــاعفت هـــذ%15یتجــاوز 

، ممـا یـدل علـى تنـامي االهتمـام بشـبكة مثـل البریـد وغیـره انخفض حجم التجارة التي تعقد عبـر وسـائل أخـرى أخرى

  .اإلنترنت كوسیلة لعقد العملیات التجاریة

، وذلـــك كمـــا حجـــم مبیعـــات التجزئـــة علـــى شـــبكة االنترنـــت كمـــا كـــان لهـــذه التطـــورات األثـــر الكبیـــر فـــي زیـــادة      

  )14(:یوضحه الجدول التالي

 2010-2004مجموع مبیعات التجزئة على شبكة اإلنترنت خالل :  04جدول رقم ال
  بالملیون دوالر: الوحدة                                                                               

  2010 2004 قــالمنـاط
 102.1 44 الوالیات المتحدة األمریكیة

  57.6 29 االتحـاد األوروبي
 26 15 منطقة آسیا والمحیط الهادي

  6.1  2.3  أمریكـا الالتینیة
  2.7  1.02  اــریقیـأف

Source : Jacques Colin : "les effets du commerce électronique sur le transport", session 2 (E-
commerce et logistique), www. OCDE/cemt .net - date12/02/2011.   

مباشــرة فبمقارنــة حجــم  االنترنــت شــبكةلمبیعــات التجزئـــة عبــر رات والــذي یوضــح تقــدی 04مــن خــالل الجــدول رقــم  

ملیـــار دوالر فـــي  102.1والي ، فقـــد بلغـــت حـــ2010 مـــع حجـــم مبیعـــات التجزئـــة فـــي العـــام 2004المبیعـــات فـــي 

ملیــون  57.6فقــد بلــغ حــوالي  ي، أمــا فــي االتحــاد األوروبــ2012ملیــار فــي  225یتوقــع أن تبلــغ و  دةالوالیـات المتحــ

ملیـار، أمـا فـي  6.1ملیار، وفي أمریكا الالتینیـة حـوالي  26دوالر، ومنطقة آسیا والمحیط الهادي فقد بلغت حوالي 

وهذا یدل على التوسع فـي اسـتخدام االنترنـت كـأداة مهمـة فـي . 2010العام في مالیین  2.7أفریقیا فقد بلغ حوالي 

  .العملیات التجاریة االلكترونیة

  

  

  

                                                
(14) Jacques Colin : "les effets du commerce électronique sur le transport", session 2 (E-commerce et logistique), 
Séminaire conjoint www. OCDE/cemt .net - date12/02/2011 



     ـورهاـومها وتطـمفه: ة االلكرتونيـةــالسياح: ثانيا
 E-Tourism ةالسیاحـة االلكترونیـریف ـتع - 1   

تتـــداخل بشـــدة مـــع مفهـــوم  التـــيعلـــم الســـیاحة  فـــيیعتبـــر مفهـــوم الســـیاحة االلكترونیـــة مـــن المفـــاهیم الحدیثـــة       

أنــه ، كــان أهمهــا لمفهــوم الســیاحة االلكترونیــةوقــد اســتطاع الباحــث أن یرصــد عــدة تعریفــات . التجــارة االلكترونیــة

مجــال الســفر والســیاحة، واســتخدام تقنیــات االنترنــت مــن أجــل تفعیــل  فــياســتخدام األعمــال االلكترونیــة "یشــیر إلــى 

   .لسیاحیین والوصول إلى تسهیالت أكثر فعالیة للمستهلكین السیاحیینعمل الموردین ا

أو بــین مؤسســـة  ،یــتم تنفیــذ بعـــض معامالتــه بــین مؤسســة ســیاحیة وأخــرى ســیاحينمــط  كمــا یمكــن اعتبارهــا     

تتالقــى فیـــه  بحیــث ،یــا المعلومــات واالتصــاالتچمــن خــالل اســتخدام تكنولــو ، وذلــك)ســائح(ینمســتهلكالســیاحیة و 

السـائحین الـراغبین  مـع رغبـات جمـوع) اإلنترنـت(الخـدمات السـیاحیة مـن خـالل شـبكة المعلومـات الدولیـة  عـروض

  )15(.قبول الخدمات السیاحیة المقدمة عبر شبكة اإلنترنت في

  المنظمة الدولیة للسیاحة االلكترونیةتعریف(*) : 

 السیاحیة الخدمات وترویج إنجاز بغرض واالتصال المعلومات تكنولوجیا رهاـتوف التي الخدمات تلكبأنها       

 في وتتعدى ؛ اإللكترونیة التجارة سـوأس ادئـمب على باالعتمـاد والمغلقة، ةـالمفتوح الشبكات مختلف عبر والفندقیة

 رونیةـاإللكت زةـلألجه المستخدمة(m-tourism) ةـالمتنقل السیاحة حتى تشمل فهي ذلك، من أبعد إلى مفهومها الواقع

 واالتصال المعلومات تكنولوجیا فإن وبذلك وغیرها، المحمولة اإللكترونیة والمفكرات ولةـالمحم واتفـكاله والةـالج

تستخدم من طرف جمیع شركات القطاع السیاحي من مؤسسات وهیئات وأفراد، وقد تستغل هذه التكنولوجیا في 

قامة كیانات سیاحیة یتطلب تشغیلها أیضا قدرا من ، مثل الفنادق الذكیة المعرفة التكنولوجیة لدى روادها تشیید وإ

دارتها على تقنیات حدیثة   )16(.التي تعتمد في بنائها وإ

ُالحـــظ علـــى         شـــبكة المعلومـــات  علـــى الحاصـــل التكنولـــوجيأنهـــا تـــولى أهمیـــة كبـــرى للتقـــدم  هـــذه المفـــاهیموی

" الكترونـي"بأنـه  سـیاحينمـط  أيعلى األنماط السیاحیة المختلفـة، بحیـث أصـبح باإلمكـان تسـمیة  االدولیة، وتأثیره

                                                
  .18، ص2008باسل مروان، القطاع السیاحي في ظل العولمة، دار الھناء للنشر، لبنان، .(15)
 ربحیة تأسست غیر هي منظمةInternational Organization for the E-Tourism Industry IOETI : :لمنظمة الدولیة للسیاحة االلكترونیةا(*)

ومن المؤمل . البلدان النامیةمنطقة الشرق األوسط و  السیاحة اإللكترونیة في صناعةاألطراف المشاركة في و  العناصر جمیع لخدمة تهدف، والتي إیطالیا في
 .الكفاءة المهنیة أعلى مستوى من إلى تصل أعضاء أن جمیع یضمن وهذا .األعضاءجمیع واالتصاالت لمعلومات قنوات جدیدة لل ستفتح IOETI أن

IOETI السیاحة اإللكترونیة صناعة في كبار الخبراء من تعلیماتعضائه، ألالبرامج التعلیمیة و  التدریب توفر أیضا سوف. 
(16) http://www. IOETI.com/sabject/ E-Tourism, date entre de site 12/04/2011. 
 



ویشــمل ذلــك  ،عــرض منتجاتــه وتقــدیمها للســائحین علــى شــبكة المعلومــات فــيإذا مــا تــم اســتخدام التقنیــات الحدیثــة 

كافة العملیات السیاحیة النمطیة المعروفة من عروض البرامج السـیاحیة، وحجـز الـرحالت السـیاحیة وتنظیمهـا مـن 

  .خالل اإلنترنت، وخدمات ما بعد الحصول على المنتج

یتفـاوت تعریفــه بــاختالف  الــذيوثیقــًا بمفهـوم التجــارة االلكترونیـة  السـیاحة االلكترونیــة ارتباطـاً  مفهــوم رتبطیـو        

  . وذلك كما بیناه سابقا النظرة الضیقة والواسعة إلیه

  األنشطة المتعلقة بالمعامالت  وذلك من خالل تعریف جامع للسیاحة االلكترونیةویمكن تقدیم 

مـن خـالل متـاجر افتراضـیة  یتم عرضـها عبـر شـبكة االنترنـت التي السیاحیة خدماتالاإلعالن عن  هيو  السیاحیة

باإلضـافة ، والسـائح مقـدمي الخـدمات السـیاحیةتبـادل المعلومـات والتفاعـل بـین  وكذا بیع على االنترنت، ومواقعأو 

بــرام العقـــود مــن خـــالل شــبكة االنترنــت، وســـداد االلتزامــات المالیـــة مــن خـــالل وســائل الـــدفع إلــى  عقــد الصـــفقات وإ

– onومتابعـة اإلجـراءات سـواء عـن طریـق شـبكة االنترنـت السـیاحیة لكترونیة، وعملیات توزیع وتسـلیم الخـدماتاال

line  خــدمات ال معلومـات أوال كــلااللكترونیـة تتســع لتشـمل  السـیاحةوهـذا یجعــل . أو عـن طریــق القنـوات العادیــة

رهـا مـن وسـائل االتصـال ر االنترنـت أو غیلمسـتهلك عبـل ات السـیاحیةشـركالألخـرى أو  ات سیاحةتقدمها شركالتي 

  )17(.التي تدخل ضمن نطاق السیاحة االلكتروني

  :تتمثل أهم هذه العوامل في ما یلي: ةـلسیاحة االلكترونیانتشار ـل اعوام -2

ة على شبكة متطـورة من تكنولوجیـا تستند السیاحة االلكترونیة بصفة أساسی :التكنولوجيالتطـور العلمي و  -أ   

التي تقدم خدمات بأسعار استخدام االنترنت و إذ أن التطور العلمي والتكنولوجي واتساع  ،االتصاالت والمعلومات

  )18(.في تعامالتهم استخدامها من ذوي الدخل المحدود مكنتنافسیة 

أسرع تلعب المنافسة بین جهات العمل المختلفة للوصول إلى األسواق في   :لالمنافسـة بین جهات العم -ب   

وقت ممكن وبأكبر قدر من الخدمات السیاحیة خاصة مع عرضها على نحو ممیز دورا رئیسا في تطویر 

السیاحة االلكترونیة بكل أنواعها ومراحلها ویصدق ذلك على المنافسة في السوق الوطنیة أو على المستوى 

  )19(..العالمي التي تتفق وطبیعة السیاحة االلكترونیة

                                                
  تعریف خاص بالطالب باالعتماد على التعریفات السابقة للسیاحة االلكترونیة ) 17(

(18) Cyril balaise, le commerce électronique entre professionnel (Internet), paris , faculté de droit, 2004 , p16   
  .65، ص2004احمد عبد الخالق، المنافسة الدولیة وتحریر التجارة العالمیة وأسواق العالم الثالث، دار النهضة العربیـة، القاهرة، ) 19(
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 ملیار 89 القطاع هذا دخل تخطى حیث االلكترونیة التجارة حجم من األكبر القسم االلكترونیة السیاحة تشكل      

من حجم  2008 سنة في % 45 إلى االلكترونیة السیاحة نسبة وصلت فرنسا ففي ، 2009 سنة العالم في دوالر

التجارة االلكترونیة ،وهي دائما في ارتفاع مستمر، ویشار إلى أن المنظمة العربیة للسیاحة قد أوضحت في تقریر 

ملیون سائح استخدموا الخدمات السیاحیة  938من المجموع الكلي ألعداد السیاح عالمیا بلغ % 40لها أن 

وبلغ الزوار للمواقع العالمیة مثل اكسبیدیا  االلكترونیة أما لالستفسار أو شراء خدمات الحجز والسفر

com.Expedia 50 موقع اوربتزملیون زائر ،orbitz.com 35 ملیون زائر لموقع  80ملیون زائر وعدد

yahootravel.com 20(.للسیاحة(  

-2009:السیاحة عبر شبكة اإلنترنت خالل من إجمالي حجم% 58یر بعض مراكز األبحاث أن نحو تش      

 )21(:ذلك كما یبینه الجدول التاليیب الوالیات المتحدة األمریكیة، و من نص كان 2010

   2010-2009:خـالل) B2B(و) B2C(تطور حجم السیاحة اإللكترونیة :  05الجدول رقم 
  بالملیون دوالر: الوحدة

 النسبة B2C النسبة B2B المنطقة الجغرافیة

 % 38.4 215.4 %56.5 7710 أمریكا الشمالیة

 % 32.9 185 %20.9 2860 الباسیفیك/ آسیا

 % 24.6 138 %19.9 2720 أوربا الغربیـة

 % 2.13 16 %1.6 217  أمریكا الالتینیة

 % 1.07 6 %0.6 84  أوربا الشرقیة

 % 0.9 5 %0.5 69  أفریقیا والشرق األوسط

 % 100 561 % 100 13.660  المجموع
Source: Active media, available at (http://www.activmedia.com). E-Tourism and development 
report 15/05/2010 - Unctad/Sdte/Ecb/2 (SUM), p21.  

وكذلك ) B2B(إلى النمو الكمي للسیاحة اإللكترونیة بین قطاعات األعمال  05جدول رقم ر یشی             

، حیث نجد أن هناك اختالفا واضحًا في بحسب المناطق الجغرافیة المختلفة) B2C(بین األعمال والمستهلكین 

عبر اإلنترنت، حیث تستحوذ دول أمریكا الشمالیة على نحو  السیاحةأنصبة الدول والمناطق الجغرافیة من 

لى وأمریكا عوأوربا ، بینما تبلغ أنصبة دول آسـیا %47، یمثل نصیب الوالیات المتحدة وحدها نحو 58%

                                                
  .276ص، الجزائر،  07/2010بختي إبراهیم ، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تنمیة القطاع السیاحي، مجلة الباحث ، العدد )20(

(21) Politique économique 2009, Rapport économique, social et financier du Gouvernement Français, 2009,  p.13.  



وال یفوتنا أن نسجل أن الزیادة في حجم السیاحة االلكترونیة تكون . على التوالي% 1.8و%18.9و20%

وصور هذه النوع من  والتي بدورها تتطور مع تطور أشكال مصحوبة بالزیادة في استخدام المدفوعات االلكترونیة

  . التقنیات و بالتالي تنعكس على نمو قطاع السیاحة عامة

وتزداد أهمیة السیاحة اإللكترونیة مع زیادة االهتمام بالتجارة اإللكترونیة فبعد أن كانت السیاحة اإللكترونیة        

من إجمالي التجارة اإللكترونیة في عام % 25زادت النسبة إلى  2000في عام  من التجارة اإللكترونیة%7تسهم 

من % 70المتوقع أن تصل إلى  منو  2008عام في ال من حجم التجارة اإللكترونیة% 45إلى  و وصلت 2002

  ) 22(.2015حجم التجارة اإللكترونیة بنهایة عام 

  :إلى النتائج التالیـة في مجال السیاحة االلكترونیة األبحاث والدراساتكما تشیـر    

  للبحـــث عـــن المعلومـــات  2008عـــامفـــي  خدمـــة االنترنـــت أمریكـــي سائــــحملیـــون  64اســـتخدام أكثـــر مـــن

ووصـول مبیعـات . مـن خـالل شـبكة االنترنـت االلكترونـيمـنهم بـالحجز % 66الخاصة بالمقاصد السیاحیة، وقیـام 

  . 2010الوالیات المتحدة عام  فيسوق السفر  إجماليمن % 58االنترنت إلى نسبة 

    عام ة ـاألوربی المفوضیة ة، وفقًا لحصرـأوربا لمواقع الكترونی فيمن الفنادق % 85 ر منأكث امتالك

عن طریق  البیعتقدم خدمات % 63من الفنادق، منها %90النمسا مواقع الكترونیة لـ فيحین یوجد  في. 2008

ملیار مستخدم لشبكة االنترنت أدى إلى  2 وجود، %73فیها إلى  االلكتروني، وتصل طلبات الحجز االنترنت

 ، ووصلمن التسویق التقلیدي% 75من عائد التسویق السیاحي مقابل%25التسویق االلكتروني على استحواذ

في مجال  من النسبة العالمیة% 4 إلىروني في مجال السیاحة تمن التسویق االلك إفریقیاحجم عائدات قارة 

  )2(.التسویق االلكتروني

عنصرا أساسیا اإلنترنت  توأصبح ،عوام األخیرةحیث تطورت السیاحة على اإلنترنت بشكل هائل في األ     

من خالل  السیاحیة االلكترونیة الخدمات حجم المبیعات بلغلشركات السیاحة، حیث ا في عمل الكثیر من

مثال ارتفع حجم مبیعات الخدمات السیاحیة أوروبا  ففي، 2010عالمیا في العام  ار دوالرـملی 63إلى  االنترنت

                                                
 .39ص ،، مرجع سابقارعزة العط )22(
السیاحي االلكتروني  قالتسوی: ، مداخلة بعنوان لتسویق االلكترونيالثاني للسیاحة و المؤتمر الدولي العربي  ، اإللكتروني السیاحي التسویق، أندرو برینز  )2(

  .35ص، 2008دیسمبر  19 -  15 من: ، شرم الشیخ ، مصر



، وبالتالي أصبحت السیاحة نشاط مركب 2010ملیار دوالر عام  49.4إلى  2000ملیار دوالر عام  0.2من 

  )23(.صناعة السیاحة وفروعها المختلفةینعكس على 

ا مطردة، بصورة للتزاید اإللكترونیة السیاحة حجم یتجهو        اإللكتروني والبرید اآللي الحاسب استخدام لتزاید تبعً

 الوصول وسرعة اإلنترنت شبكة على المشتركین وعدد المواقع عدد ارتفاع وكذلك التفاعلي، الرقمي والتلفزیون

 ارتفاعإلى  2009لعام  العالمیة السیاحة منظمة إحصاءات تؤكدالمختلفة ، كما  والخوادم  (servers)إلیها

ا وذلك الحجز معدالت  )24(:اآلتي الجدول في وضحهو م كما إلكترونیً

ا الحجز معدالت : 06رقم  جدولال ً  مختارة ةالسیاح فروع قطاع في إلكترونی
  )متوقع(2012  2010  2000  ـاطــاع النشـقط

  %54  %31  %10  ويـز الجـالحج

  %25  %16  %6  ادقـز الفنـحج

  %45  %29  %7  اراتـز السیـحج

  %20  %13  %4  حجز الرحالت البحریة وبرامج العطالت

محمد، تأثیرات العولمة على السیاحة في األردن، ورقة عمل الهیئة العلیا للسیاحة مقدمة لندوة السیاحة والعولمة،  عدالن:المصدر

  .11ص .، األردن2010اكتوبر  24- 22خالل 

الذي یوضح تطور معدالت الحجز الكترونیا في قطاعات سیاحیة مختارة،  06من خالل الجدول رقم        

ا السفر حجوزات نسبة بلغت حیث  عام في الحجوزات عدد إجمالي من %31اإلنترنت  شبكة طریق عن جوً

ا حظویال 2012خالل العام  %54ویتوقع أن تبلغ  2010 ا الحجوزات تنفیذ تزاید عمومً  اإلنترنت عبر إلكترونیً

بالنسبة لكل من الفنادق والسیارات والرحالت البحریة وبالتالي یعكس التطور االیجابي في معدالت الحجز 

  .االلكتروني في أهم أشكال القطاع السیاحي

قطاع السیاحة سیكون أن ) االنكتاد(تشیر دراسة أجرتها منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمیة كما        

 %60صادرات الخدمات السیاحة أكثر من طبیق التجارة االلكترونیة، حیث ستصل نسبةالمستفید األكبر من ت

                                                
(23)Jennifer Blanke & Thea Chiesa: The Travel & Tourism competitiveness , Report 2009. Balancing Economic 
Development and Environmental Sustainability ( World Economic Forum, March 2009) , p25. 

  .38صابق، ، مرجع سندرو برینزا )24(



 ى صادرات السیاح مع الصادرات العالمیة من القطاعات االقتصادیة األخرىلمقارنة بأثر التجارة االلكترونیة ع

  )25(:كما هو موضح في الشكل التالي

 الصادرات العالمیة بحسب القطاعاثر التجارة االلكترونیة على : 02 الشكل رقم

        13عدالن محمد، تأثیرات العولمة على السیاحة في األردن، مرجع سابق، ص :المصدر
والذي یبین اثر التجارة االلكترونیة على الصادرات العالمیة بحسب القطاع حیث  02الشكل رقممن خالل      

في عملیات التجارة االلكترونیة بالمقارنة مع باقي القطاعات نجد قطاع السیاحة االلكترونیة یمثل الجانب األكبر 

 شبكة أن إلى المتحدة والوالیات بریطانیا في أجریت التي  المسوحات من عدد تشیر، كما %60وبنسبة تفوق 

 اإلجازة لقضاء والتخطیط المعلومات على للحصول األول المصدر اإلنترنت أصبحت العالمیة المعلومات

 السیاحیة المعلومات مراكز أو الهاتفي، االتصال :مثل التقلیدیة المصادر استخدام انخفض بینما والعطالت،

  . والسیاحة السفر ووكاالت الجویة خطوطال ومكاتب

 والتـرویج التسـویق أسـالیب فـي ملحوظـة تغیـرات إلـى اإللكترونیـة السـیاحة فـي التوسـع یقـود أن یتوقـع وعلیـه      

  )2(..العالمي المستوى على للسیاحة

  

  

 

                                                
، 2010أكتوبر  24-22محمد، تأثیرات العولمة على السیاحة في األردن، ورقة عمل الهیئة العلیا للسیاحة مقدمة لندوة السیاحة والعولمة، خالل  عدالن)25(

  .13و12ص. األردن
  .39ص ، مرجع سابق،أندرو برینز )2(
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  السياحـة االلكرتونيـة ومتطلبـات تطبيقـها: املبحث الثاني
ئـم على ر بها القطاع السیاحي معتمدا على التطـور التكنولوجي القاالسیاحة االلكترونیة عن مرحلة یمتعبر        

والخدمات السیاحیة  المنتجاتفي اإلعالن عن ) االنتـرنت(ومات، وباستخـدام شبكـة المعلومات الدولیـة ثـورة المعل

ر المتطلبات الخاصة بالمعامالت المختلفة، والمشروعات وطرق عرضها وتسویقها، حیث یرتبط كل هذا بتواف

  . في ظل إطار تشریعي ینظم المعامالت السیاحیةااللكترونیة 

ـل بهذا النـوع من التقنیات ة الواجب توفرها للتعامـوسنحاول من خالل هذا المبحث تبیـان المتطلبات األساسی     

وكذا مـراحلها وتطبیقاتها واإلطار التشریعي الذي ینظم التعامالت  شرائح السیاح،سـواء بین الدول أو الشـركات آو 

  :السیاحیة االلكترونیة، وذلك من خالل العناصر التالیة

  .ةـة االلكرتونيــويـر السياحـة لتطـاملتطلبات األساسي: أوال
د من المجاالت عناها الواسع ثمرة النجازات علمیة متقدمة للغایة في العدیة بملسیاحة االلكترونیتعد ا      

وخاصة ما حدث من ثورة في مجال تكنولوجیا  المتكاملة لبعضها البعض، فهي نتیجة لسلسة التطورات ،

 .ومجتمع اقتصاد المعرفة المعلومات واالتصاالت التي نقلت البشریة من العصر التقلیدي إلى عصر المعلوماتیة

وذلك لما تتسم به ور مستمر في صناعة السیاحة خاصة رونیة تعمل على تحقیق تقدم وتطكما أن السیاحة االلكت

، لذا فانه یلزم توافر عدد من الركائز األساسیة التي تقوم علیها ویلزم كذلك توافر القدرة على تطویر من دینامیكیة

  .هذه الركائز بشكل مستمر

  :یلي ازدهار السیاحة االلكترونیة مابات أو المقومات األساسیة لنمو و ولعل من أهم هذه المتطل     

  ـار االقتصـادي الداعــم اإلط -1

یقصد باإلطار االقتصادي الداعم تبني سیاسات اقتصادیة موائمة في تطویر قطاع السیاحة، وكذلك وجود       

 )261(:ما یلي اقتصاد متطور نسبیا، وذي هیكل متنوع، ویشمل اإلطار االقتصادي على

 ةـالسیاسات االقتصادیـة المالئم: 

فساح المجال أمام القطاع السیاحي  تنمو السیاحة االلكترونیة في إطار سیاسات الحریة      االقتصادیة وإ

  .الخاص لیعب دورا فاعال في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

                                                
.80و79، مرجع سابق، ص حمد عبد الخالقأ  )1 )   



، مثل الحـریة التنقل والتخفیف من األعباء تصادیـة داعمة تدفـع هذه التقنیةومن هنا یجب إتبـاع سیاسات اق     

، وتعزیـز ودعم ا كلیة على الرسائل االلكترونیـة، وعدم فرضهسلوبلع التي تم تبادلها بهذا األالضریبة على الس

، وكذلك مع البنیـة المواتیة لذلك في الداخلكل ما من شأنـه دعم  وتقویـة السیاحة االلكترونیـة، من خالل تهیئة 

الدولیة المتعددة األطراف  ، واالنضمام إلى االتقافیاتقلیمیةالثنائیة واإل تالعالـم الخارجي من خالل عقـد االتفاقیا

، ریـر الخدمات في مجـال االتصاالتالتي تعالج قضایا السیاحة االلكترونیة، مع مراعاة المصالح الوطنیـة، وتح

  )271(.األعمالمما یخدم هذا النوع من التجارة و وغیر ذلك 

 ورـــادي متطل اقتصــهیكـ: 

، وكتجارة متقدمة سلسلة التطور االقتصادي والتجاري حلقـة فيها ـة بأنة االلكترونیـسبق أن عرفنـا السیاح     

سواء  ن قادرا على تلبیة الطلب الفعال،، ومرن یكو تطورها اقتصاد قوي متنوع الهیكل البد أن یدعمها ویقف وراء

ع د الداف، ویتولـخول في مثل هذا النوع من السیاحةفي الداخل أو في الخارج وبالتالي تنشا الحاجة إلى الد

خدمات متقدمة یكون لدى االقتصاد سلع زراعیة وصناعیة و  ، وبعبارة أخرى یلزم أنلتطویرها على نحو مستمر

هي في الواقع في خدمة القطاعات - كوسیلة–فالسیاحة االلكترونیة . یمكن توظیف السیاحة االلكترونیة فیها 

ا النوع من السیاحة ینمو ویزدهـر في الدول لذا فال عجب أن نجد أن هذ. المختلفة، فضال عن أنها ثمرة تطویرها

لیاباني، وكلما المتطورة والمتنوعة، كما هو الحال بالنسبة لالقتصاد األمریكي أو األوروبي أو ا تذات االقتصادیا

، ازداد االهتمام بالسیاحة االلكترونیة، وازداد الوزن النسبي للدور الذي تلعبـه في االقتصاد حققت الدول تقدما

  )28(.ني وفي تطویر قطاع السیاحة خاصةالوط

، بل یمكن للمشروعات الصغیـرة فحسبوال یقف اثـر التطور االقتصادي هنا على المشروعات الكبیرة     

أن یستفید من الوسائل التي تتیحها السیاحة االلكترونیة إلجراء مختلف  -كل حسب نشاطه–والمتوسطة المتطورة 

ألمام آو للخلف وأن تنشئ روابط قویة مع جمیع القطاعات االقتصادیة واألسواق أنواع العملیات، سواء أكانت ل

تعود على  Value-addedولكي یتحقق ذلك یجب أن تكون هناك قیمة مضافة . في الداخل وفي الخارج

المتعاملین في السیاحة االلكترونیة، اخذین في االعتبار مستویات الدخول، ومستویات التعلیم، ومدى توافر 

  )29(.الخ...المعلومات
                                                

 .07، ص2001محمد العقاب ، االنترنت وعصر ثورة المعلومات ، الطبعة األولى، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  )1(
 .81احمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص )28(
 .76، ص2003، النور للطباعة والنشر، سوریا، )مجاالتها و متطلباتها ( صابر محمد عمار، التجارة االلكترونیة  )29(
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تتعلــق هــذه المتطلبــات بحالــة إذ تحتـاج الســیاحة االلكترونیــة إلــى تـوافر عــدة متطلبــات حتــى یمكــن تطبیقهـا،        

  :ویشمل ذلك. مجال السیاحة االلكترونیة فيالبنیة التقنیة الموجودة، وكیفیة تطویرها واستثمار الموجود منها 

حدیثـة ومتطورة،  تعتمـد السیاحة االلكترونیة في مجال البنیة األساسیة للمعلومات على قاعـدة اتصاالت - أ      

إذ تحتاج إلى حاسبات وخطوط تلیفون وتجهیزات مرتبطة بها، ومن ثم یجب العمل على توفیر كل ذلك وربط 

ذا كان هذا یعد مطلبا أساسیا، . مع العالم الخارجيمختلف أقالیم البلد الواحد بها، مع التفكیر في ربط الدولة  وإ

إذ تشیر احدث . فان أهمیته بالنسبة للدول النامیة تـزداد، ألنها تفتقر إلى كثیر من هذه العناصر األساسیة

من أجهزة  %80أن الدول المتقدمة تمتلك حوالي  IFIPالتقاریر الصادرة عن االتحاد الدولي للمعلومات 

فالدول منخفضة الدخل . فقط %15هذا في حین أن الدول النامیة بما فیها الصین لدیها . الحاسبات في العالم

، هذا في حین أن من السكان 100هاتفي واحد لكل من اقل من خط  –وفق االتحاد الدولي لالتصاالت–لدیها 

 100خط لكل  65، مقابل أكثر من السكانمن  100خط لكل  20اقل من  الدول ذات الدخل المتوسط لدیها

كبیر في هذا حیث تشهد الكثیر من دول المجموعة األولى تحسننا . ن السكان في معظم الدول المتقدمةم

  )30(.المجال، بینما نجد عكس ذلك في العدید من الدول النامیة

طورة یدعمها قطاع البحث تحتاج المتطلبات األساسیة السابقة إلى توافر صناعات أخرى مغذیة مت -ب     

متطور یعمل بصفة مستمرة لیدعم كل ماهو جدید بما یؤدي إلى حسن استغالل  R&Dالعلمي والتطویر 

  .ذلك اكتشاف الجدید في هذا المجال، وكها ، مثلما فعلت األلیاف الضوئیةالعناصر القائمة وزیادة فعالیت

اسبات وما یرتبط بها من راد الحأن االعتماد على الخارج في استی رز فيولعل أهمیة العنصر السابق تب      

فع التكلفة بالنسبة ع إلى ر عرفة الالزمة لها، كل هذا قد یدفالمباإلضافة إلى ، وكل ما یتعلـق بها تجهیزات

  )31(.السیاحة االلكترونیة على تكثیف استخدامات، ومن ثم ال تشجع للمستخدمین

                                                
-  65، ص 2007ة، القاهرة، ـالعالق بشر عباس ، تكنـولوجیا المعلومات واالتصـاالت و تطبیقاتـها في المجـال التجاري،المنظمة العربیـة للتنمیة اإلداری )30(

66. 
   :رمزید من التفاصیل انظلل )31(

دریة، الدار الجامعیة، اإلسكن(األبعاد التكنولوجیة والمالیة والتسویقیة والقانونیة،  –التحدیات  –التجارب  –المفاهیم  ةطارق حماد ، التجارة االلكترونی - 
   .58، ص  )2002/2003

 .75، ص2008مصر،والفنادق،  ، كلیة السیاحةمنشورةغیر ماجستیر الشركات السیاحیة، رسالة  فيتقییم دور التجارة االلكترونیة  ،حامد هند -   



، وهو المعروف بـ برامج اللغات(:مثلأنواع عدیدة من التكنولوجیا غیر المادیة یجب توافر  كذلك - ج      

Content(  نما أیضا منلیس فقط إلى السیاحة االلكترونیةوذلك من اجل النفاذ اجل تطویـرها بشكل دائم  ، وإ

، حیث تشتد وطأة المنافسة في إطار ما یمكن دول أخرى في هذا المجالحققه تالتقدم الذي قد  ستمر، لتواكبمو 

 السیاحیة من قبل الدول المتقدمة، وكذلك الشركات Electronic Rushأن نطلق علیه االندفاعیة االلكترونیة 

         . ،وذلك بالنفاذ إلى أسواق الدول األخرى Golden Opportunityلالستفادة من هذه الفرصة 

الشركات المختلفة، بین و  أشكال المنافسة في قطاع السیاحةالتطور في ولعل هذا یمثل احدث صور      

وذلك حتى تستطیع أن تتكیف  ویرتبط بذلك أن السیاسات المتعلقة باالتصاالت یجب أن تتسم بالمرونة الكافیة

لى ، وكذلك عقطاع السیاحةالتغیرات وأثرها على بهذه بیئة سریعة التغیر، ویجب أن یهتم متخذو القرار مع 

  )32(.االلكتروني القادمین الجدد إلى السوق

تمثل في شبكة تلعل أهم عناصر التكنولوجیا الالزمة للدخول في السیاحة االلكترونیة بمفهومها الواسع  - د       

وغیرها من البرامج المتقدمة بما فیها برامج قواعد البیانات واألجهزة والبرامج الالزمة ، )*33(واالكسترانتاالنترنت 

ظ أن هذه العناصر في تغیر وتطور مستمر في إطار ـویالح ،ویل الكلمات إلى أرقام ورموز التشفیرـلتح

ویطلق . والمنافسة الكبیـرة بین الشـركات السیاحیة المختلفة من جهة أخرى ،التطورات العلمیة والتقنیة من جهـة

 ال غنى عنه لنمو وازدهار صناعة السیاحة ، باعتبارها أساسا"المعماریات"البعض على هذه التجهیزات وغیرها 

  .االلكترونیة

، والبروتوكوالت الشبكـات المختلفـة: تردات هذه المعماریاـأن نشیـر هنا إلى أن أهـم مفكذلك د ـمن المفیو        

،   IMAP ،POPمثـل بروتوكول االنترنت، وعناوین وأسماء المواقع، وبروتوكوالت أخـرى عدیدة مثل 

SMTP  ،HTTP وهي خاصـة بالبرید االلكتروني وبروتوكوالت نقل الملفات ،FTP  و برامج منفعة االنترنت

Tep/Ip والبرامج المتعلقة باللغات مثل مسارات األخرى وتطبیقات االنترنت، وبرامج تتبع ال ،:Sgml  ،Html 

 ،Xml ...34(.الخ(  

 

                                                
(32) International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators: Users and PCs, , 2010. (also available at: 
(http://www.itu.org) date : . 28/02/2011  

هي نـوع من أنواع االنترانیت یمكـن للمستخدمین المرخـص لهم بذلك استخدامها من خالل شبكـة االنتـرنت وفي عـدة مجاالت :  Extranetاالكسترانت   )*(
  .مجال اإلدارة ، عرض البیانات و المعلومات و التسویق و في مجال الموارد البشریة و غیر ذلك من المجاالت: مثل 

 .63و 62، ص  ونة ، التجارة االلكترونیة و أثرها على العمالة، الجمعة العلمیة الملكیة، األردنمهند سها: لمزید من التفاصیل انظر.)1(
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، و یلعــب الــدور الــرئیس فــي قتصــادیة و االجتماعیــة بصــفة عامــةیعــد العنصــر البشــري عصــب التنمیــة اال       

إذ هــي نــوع مــن األعمــال الشــبكیة المرتبطــة ببعضــها الــبعض، . ر الســیاحة االلكترونیــة بصــفة خاصــةتنمیــة وتطــوی

عتمـــد اعتمـــادا كبیــــرا علـــى اإلبـــداع هـــذا فضـــال عـــن أنهـــا ت. ومتعـــددة البـــرامج وتشـــهد تطـــورا وتســـابقا تنافســـیا شـــدید

، وفــي جوانبهــا التنظیمیــة المختلفـــة، وكـــذلك فــي جوانبـــها المادیـــة وغیـــر واالبتكــار فــي أســالیبها ووســائلها والمعرفــة

ومـن . المادیـة المتعلقـة بتكنولـوجیـا المعلـومـات واالتصاالت علـى النحـو الـذي رأینـا فـي البنیـة األساسـیة التكنولوجیـة

، هـذا مـن جهــة ومـن جهـة High Intensive Knowledge Activityمكن القول انـه نشـاط كثیـف المعرفـة ثم ی

أخـــرى یلعـــب العنصـــر البشـــري دورا مهمـــا للغایـــة فـــي مجـــال الســـیاحة االلكترونیـــة، إذ یتوقـــف األخـــذ بهـــذه الوســـیلة 

االلكترونیــــة فـــي تنمیــــة وتطویــــر ة إلدارة للــــدور الـــذي تلعبـــه السیاحــــوتطویرهـــا علـــى مـــدى إدراك وتفهــــم عنصـــر ا

ــــدرتها التنافسیــــة مــــع غیــــرها مـــن المؤسســـات والشــــركات الســـیاحیة فـــي الــــداخل مصـــناعة الســـیاحة، كـــذلك علــــى  ق

  )352(.العالمیة والخارج، خاصة في ظل تحریر التجارة الخدمات

ترونیة في السیاحة االلكمن أهم العقبات التي تقف في طریق نمو  ةویعد نقص الكوادر البشریة المؤهل      

یة من التجهیزات االلكترونیة، خاصة أن القیام بهذه التجارة تسبقه مراحل عدیدة ، بداكثیر من الدول النامیة، و 

عاملة مدربة ومؤهلة في هذا كل هذه الدوائر تحتاج إلى أیادي لیات أخرى، مثل تسویة المدفوعات، و تلیها عم

لبشري وجود خبراء لتصمیم المواقع السیاحیة ذات المحتوى، ج العنصر العل من أهم جوانب احتیاالمجال، و 

عداد نظم الدفع االلكتروني بأشكالهوتحلیل البیانات و    .الخ...إ

سواء أكانوا من  –وفقا لتقریر منظمة السیاحة االلكترونیة –ویحتاج المعنیون بالسیاحة االلكترونیة        

تعلیما وتدریبا حول المفاهیم األساسیة للسیاحة االلكترونیة،  –شركات سیاحیة أو السیاح على جمیع مستویاتهم 

في ترقیة تدعیم القطاع السیاحي في الدولة و كآلیة ل هااعتمادالفوائد والمكاسب التي تنجم عن حجم وذاك إلبراز 

  )36(.الخدمات السیاحیة المختلفة

  

                                                
  : للتوسع في هذه اللغات راجع )2( 

- Ron Schmelzer , et al. XML and Web Services Unleashed (N.Y; Sams Publishing , 2002.  
- Molly E. Holzshlag , Using HTML and XHTML , 2nd ed , (Inianapolis , IN : Que Corporation , 2002. 
(36)  Postnote, ICT in Developing Countries, , Parliamentary Office of Science and Technology, 2006 , P 43. 
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في تطویر اإلدارة  -سواء أكانت العامة أو الخاصة–یركز هذا الجزء على دور اإلدارة في القطاع السیاحي    

نما من  خالل االلكترونیة ، لیس فقط من خالل رفع مستوى الوعي واإلدراك ألهمیتها ، والعمل على نشرها ، وإ

تمام التعامالت على نحو أسرع ، وما یحققه  تعمق تأكید على أنها ضرورة إداریة و تنظیمیة انجاز األعمال وإ

كما سبق وأن أوردناه - ، وغیر ذلك من مزایا و الفوائد ت و تعظیم االستفادة بعنصر الوقتذك من اقتصاد للنفقا

نهاء أي أن المطلوب هو أن یكون استخدام ا -في الفصل السابق النترنت في تبادل البیانات والمعلومات وإ

التعامالت جزءا متكامال في إستراتیجیة اإلدارة لدى الشركات السیاحیة في البلد الذي یرید أن یطور اإلدارة 

حداث آثار ایجابیة لدى دوائر اإلدارة على . االلكترونیة ویكفل بناء هذه التركیبة وتجسیدها على ارض الواقع وإ

  . ستویاتهماختالف م

، من خالل تبني وتطبیق أن تلعب دورا مهما في هذا الخصوصوترى االنكتاد أن الحكومات ذاتها یمكن       

إستراتیجیة واضحة المعالم، تقوم من خاللها بإدخال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في مختلف الهیئات 

جراء االتصا ذه ـوهنا یدرك الجمیع ماذا تعني ه ،الت من خاللهاواإلدارات الحكومیة، وتقدیم بعض الخدمات، وإ

ر حتمي لیس فقط على جانب العاملین لدى دوائر ـأم والتكنولوجیا، وان تعلمها واالستفادة منها واستخدامها ه

، بل والمستفیدین من هذه الخدمات، والذین قد یكونون من العاملین لدى جهات أخرى إدارة الوجهات السیاحیة

 )37(.ة وهكذاعامة أو خاص

  .الدوليو  محدد على المستویین المحلى قانونيوجود إطار  -5

إطـار االتفاقیـة العامـة لتحریـر  فـيتعمـل  والتـيالدولیـة  تعتبـر السـیاحة االلكترونیـة جـزءًا ال یتجـزأ مـن التجـارة      

 فــيجعـل معظـم الـدول تــدرج الخـدمات السـیاحیة  الــذيالتجــارة العالمیـة، وهـو األمـر  الخـدمات بمنظمــة فـيالتجـارة 

للقطــاع  التــدریجيالخــدمات، وذلــك بهــدف التحریــر  فــيلتحریــر التجــارة  جـداول التزاماتهــا الملحقــة باالتفاقیــة العامــة

العامـة لتحریـر التجـارة  االتفاقیـة ومـن ثـم تكـون. أهداف التنمیة المرجوة وجـذب االسـتثمار األجنبـي لتحقیق السیاحي

لتنشـــیط الســـیاحة بصـــفة عامـــة والســـیاحة  البدایـــة الحقیقـــة للبحـــث عـــن المتطلبـــات القانونیـــة هـــيالخـــدمات  فـــي

   .اإللكترونیة بصفة خاصة

                                                
(37)  International Telecommunication Union (ITU), Internet Indicators: Users and PCs ,Op .Cit (also available at: 
(http://www.itu.org) date:  .28/02/2011  



موضــحة  الســیاحيلنشـاط با خاصــةالتزامــات عـدة الخــدمات  فــياالتفاقیـة العامــة لتحریــر التجـارة  وقـد تضــمنت     

 )38(:التاليمالحق على النحو  في

 المأكوالت التزامًا خاص بتقدیم 71التزامًا منها  81والمطاعم وتقدیم المأكوالت  الفنادق.  

  ســـتقدم للمســـافرین  التـــي جـــدوًال شـــاملة الخـــدمات 71الـــرحالت ووكـــاالت الســـفر ویوجـــد  منظمـــيخـــدمات

صدار  .التذاكر وتتضمن المعلومات السیاحیة وخدمات إعداد رحالت السفر وإ

 جدوًال تشمل التزامات خدمات المرشدین السیاحیین 42وجد خدمات المرشدین السیاحیین وی. 

 جدوالً  31 فيوتوجد ) السیاحي خدمات النقل(خدمات سیاحیة أخرى وتتضمن خدمة المؤتمرات.  

  باإلضــافة إلــى االلتزامــات  30 فــيخــدمات الترفیــه والثقافــة الریاضــیة وتوجــد ، تتعلــق بــالترویج  التــيجــدوًال

 .السیاحيوالترفیه 

جــاد فیقــع  ســیاحيتمهیــد الطریــق لنشــاط  فــيالــدول  ســاعدةحقیقتهــا وســیلة لم فــي وتُعــد أهــداف هــذه االتفاقیــة      

 :الدول العمل على تحقیق عدة أمور من أهمها على عاتق

  مجال السیاحة بإزالة كافة القیود المحلیة خاصة تلك المتعلقة  فيزیادة حجم التجارة الدولیة 

 .صول على تأشیرات السفروالح بحركة التنقل والسفر

 وما یترتب علیها من منح  مجال السیاحي االلكترونيالخاصة  العمل على تفعیل القوانین 

 كفـاءة قطـاع السـیاحةنحـو رفـع  السـعيباإلضـافة إلـى . الـداخل أو الخـارج فـيدعمًا لعملیة السیاحة سواء  مما یعد

  .في ظل استخدامات تكنولوجیا المعلومات وخلق اإلطار التشریعي الخاص بها

  )1( :یليوبناًء على هذا، یمكن تحدید أهم المتطلبات القانونیة الالزمة لتنظیم السیاحة االلكترونیة فیما     

  جهودیتكاتف مع  الدولي متكامل للمعامالت اإللكترونیة على الصعیدین قانونيوجود نظام  

  .لشركات السیاحة للعمل على تفعیل نمط السیاحة اإللكترونیة ات المادیة والفنیةیتوفیر اإلمكان فيالحثیثة  الدول 

  تتواءم مع األشكال بحیث وجود تشریعات ولوائح منظمة لعمل المؤسسات والوكاالت السیاحیة 

                                                
(38) Postnote, ICT in Developing Countries, Parliamentary Office of Science and Technology, Op. Cit , P 39. 
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 الخاصة بتنظیم نیة، وتضع القواعدكترو السیاحیة اإلل فرضتها السیاحة اإللكترونیة مثل الشركات التي المستحدثة

 .ةـوغیرها من وسائل المعامالت اإللكترونی اإللكتروني والدفع اإللكترونيالتوقیع 

 السیاحیین تشمل بیان التزاماتهم وشروط  وضع تشریعات قانونیة خاصة بتنظیم عمل المرشدین 

ــــ الواجــــب تــــوافره فــــي المعرفــــيالعمــــل والقــــدر  بكــــل الوســــائل  يالكــــافیــــزاول هــــذه المهنــــة، ویراعــــى فیهــــا العلــــم  نمّ

للســـیاحة  وشـــبكة اإلنترنـــت بوصـــفهما األداة الحقیقیـــة اآللـــيأجهـــزة الحاســـب مـــع  التكنولوجیـــة الحدیثـــة والتعامـــل

 .اإللكترونیة

  ة ـول بجدیـالوطنیة واألجنبیة للدخ لتشجیع رؤوس األموال السیاحيزیادة حوافز االستثمار 

ستصبح من  التيمجال السیاحة اإللكترونیة  فيتعمل  التي مجاالت السیاحة مع زیادة هذه الحوافز للشركات في

  .مستقبالً  العالمي السیاحيأهم محددات اتجاهات الطلب 

 المعامالت المختلفة فيوجود حد أدنى من استخدام التجارة االلكترونیة  -6

الت المرتبطــة بالســیاحة االلكترونیــة االمجــ فــيلتجــارة االلكترونیــة اســتخدام تطبیقــات االنترنــت وا یشــمل ذلــك       

ویتعلـق ذلـك  .والمطـاعم السـیاحیة كتذاكر وخدمات الطیران، والخدمات الفندقیة، وشـركات النقـل وتـأجیر السـیارات،

وغــرف الفنــادق، وفــى إتاحــة  تــذاكر الطیــران وشــراءحجــز  فــيأنظمــة الحجــز اآللــي مــن خــالل االنترنــت باســتخدام 

فعلـى سـبیل المثـال یتـیح . الفنـادق فيخدمات االنترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح 

یریـده،  الـذيالسـیر  تحدیـد خـط فـيحجز وشراء تذاكر الطیران االلكترونیـة مـن خـالل االنترنـت حریـة أكبـر للسـائح 

  .یحصل علیها التيلغذائیة ومكان جلوسه ونوع الوجبات ا

كما تتیح بعض شركات الطیران الكبـرى إمكانیـة تعـدیل الحجـز وتعـدیل خـط السـیر علـى التـذاكر االلكترونیـة       

 )1(.ساعة فقط من تاریخ السفر 24خالل أو حتى بیعها إلى آخرین 

  مراحــل وتطبيقـات السياحــة االلكرتونيــة: ثانيا
إن عملیة التحول إلى استخدام النظم و األسالیب االلكترونیة في السیاحة هي احد التحدیات اإلداریة التي       

تواجهها المؤسسات السیاحیة حالیا وال یمكن تحقیق هذا التحول إال من خالل خطة مبنیة على أسـس وفكر 

مكانیاتها من جهة وبین التحدیات والمصاعب المرتبطة باالستخدام  متطور یوائم بین ثقافة المؤسسة وقدراتها وإ

  .     المكثف لتقنیات المعلومات واالتصاالت من جهة أخرى
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إلى نظام السیاحة االلكترونیة  كیفیة التحولوف یتم التطرق إلى هذه المراحل و س الجزاءومن خالل هذا       

   .المجاالت الخاصة بالقطاع السیاحيها في بعض وتطبیقات

  التحول للسیاحة االلكترونیـة  مراحلكیفیة و  -  1

  كیفیة التحـول إلى استخدام أسالیب السیاحة االلكترونیة - أ

لكترونیة وتتنوع هذه األدوات ارة االؤسسات والشركات للدخول إلى عالم التجد من األدوات للمتتوفر العدی      

  .ر االفتراضیةوذلك طبقا لمستوى المتاج

   :التالي النحوعلى  مع شرائح السواح ةالتحول إلى التجارة االلكترونی حیث تتضمن مراحل   

  ي ـاستخـدام البریـد االلكترون -ب

 اتقوم مؤسسات األعمال بالدخول إلى تقنیات السیاحة االلكترونیة في بادئ األمر من خالل مفهومه      

شبكة العدید من المواقع الرئیسیة على  اكفهن لي عنوان البرید الكتروني الخاص بها،وذلك بالحصول ع, األولي

بعد إنشاء عنوان  ال تتكلف المؤسسة أي أعباء مالیةوبهذا عناوین البرید االلكتروني مجانًا، االنترنت تتیح 

الكتروني للمؤسسة تقوم باستخدامه للبرید االلكتروني في مراسلتها وفي مطبوعاتها وكروت العاملین بها أو إرسال 

  .كات أخرىرسائل إلي شر 

  ك في شبكة االنترنتاالشتـرا- ج

یتطلب منها ضرورة وجود خط االنترنت بالشركة  م البرید االلكتروني بكفاءة ویسرإن قیام الشركة باستخدا      

بصورة تحد معها الشركة أهمیة  الصفحات االلكترونیةالتوسع في التعامالت من خالل  ا علىویتم ذلك بناء

تبدأ أولي خطوات االستخدام الفعلي , ها ومع دخول االنترنت إلي الشركةوضرورة أن یكون خط االنترنت داخل

ًا في البرید االلكتروني وتحقق وفر كبیر  ل الشركة تباعًا في مراسالتها إلىالتجارة االلكترونیة حیث تتحو  لعملیات

  )1(.المتوازي التواصلمعه والتحول إلي أسالیب  التواصلالعالم الذي یتم  علىالتكلفة مع انفتاح كبیر 
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 Home Pagesإنشـاء صفحـات معلـومات عن الشركـة علي الشبكـة -د

هذه المرحلة تعني التواجد الفعلي للشركة من خالل إنشاء صفحات بسیطة للمعلومات، عن الشركة علي       

ق العاملین في الشركة المخصصین لهذا العمل أو من خالل شركات متخصصة شبكة االنترنت وذلك عن طری

  )392(.في إنشاء الصفحات علي شبكة االنترنت

   Web Siteمقـر معلـومات الشركـة علي شبكـة االنتـرنت -ه

إن نمو استخدام شبكة االنترنت في المؤسسة یدفعها إلي التفكیر في الصعود إلى مستوي أعلي في      

وذلك بإنشاء مقر المعلـومات للشركـة علي شبكة االنترنت مما یحقـق التفاعـل بین الشـركة وعمالئها، , االستخدام 

  )3(.شركةكما أن مقر المعلومات یكون بمثابة كتالوجات أو لوحة إشهار لل

  ة االنترنتالعناصـر المؤثـرة على إقـرار إنشاء مقـر معلـومات على شبكـ-و

إن قرار إنشاء مقر على شبكة االنترنت ال یحتمل التأجیل فهو ضرورة حتمیة تفرضها ظروف وأسالیب      

العمل في مجتمع األعمال اآلن و بالتالي فإنها تحولت من میزة إلى ضرورة ، ومع كون إنشاء مقر على 

منظمة عمل على حدة و ال  االنترنت ضرورة إال أن هذه الضرورة یجب أن ترتبط بدوافع ومقتضات خاصة بكل

   .یقبل فیها التعمیم

  )1(:المقتضیات في مایليتتضمن قائمة هذه الدوافع و 

  :الرغبة في تحقیق االستفادة مما تتیحه شبكة االنترنت لـ -

  .تحسین صورة الشركات السیاحیة لدى المتصفحین من الداخل أو الخارج*           

  .ن مستخدمي شبكة االنترنتالتسویق لقطاعات جدیدة م*           

  .البحث عن عمالء جدد وزیادة شبكة االتصال بالعمالء*           

جل وطویلة األجل إن تحدید الدوافع األساسیة إلنشاء المقر یمكن أن یساعد في رسم أهداف قصیرة األ      

بناء القدرة على قیاس العائد من تنفیذه ، فعلى سبیل عاییر النجاح المرتبطة بإقامته و بالتالي تحدید ملهذا المقر و 

د حجم المبیعات التي یتم تنفیذها من خالل حجم عام من إنشاء المقر یتمثل في تحدیالمثال یمكن وضع هدف 

الذین یمثلون فرصة للتسوق على أن یتواكب مع و حجم من المتصفحین لهذا المقر و من االتصاالت بالعمالء أ
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البیع بقیمة معینة  ة أو خفض تكلفةـألجل یتمثل في زیادة حجم المبیعات الكلیة بقیمة معینذلك هدف طویل ا

  .وذلك من خالل الربط بین المقر وبین نظم العمل الداخلیة بالمؤسسة

  على شبكة االنترنت السیاحیة تحدیـد حجم االستثمار في إقامة موقع للمؤسسة- ي    

إن تحدید حجم االستثمارات المطلوبة إلنشاء موقع للمؤسسة السیاحیة یعد احد أهم العناصر الحاكمة و       

ذلك حسب حجم كل مؤسسة وما یمكن أن تخصصه إلنشاء موقع على شبكة االنترنت ، ومن الطبیعي أن 

أن موضوع الحجم یرتبط ، إال االستثمار األعلى في هذا المجال المؤسسات الكبرى ستكون لدیها المقدرة على

، فالمؤسسات التي تعمل في مجاالت متطورة تكنولوجیا و ترغب باشرا بطبیعة و مجال عمل المؤسسةارتباطا م

في تحقیق عائد سریع من االستثمار في إنشاء الموقع سیكون أكثر استعدادا لدفع تكالیف استثماریة عالیة من 

 ة موقع للمؤسسة بصورةـداف المرجوة من إقامـحیث تؤثر األه سسة التي تعمل في مجاالت تقلیدیة،تلك المؤ 

، فالمواقع التي تركز على اإلعالم بالمؤسسة وأنشطتها ال تحتاج إلى حیویة على االستثمارات المطلوبة

هو تنفیذ المعامالت  استثمارات كبیرة مقارنة بالمؤسسات التي یكون الهدف من إنشاء الموقع الخاص بها

   .استثمار كبیرلتي تحتاج إلى االكترونیا و 

كما یؤثر حجم ومستوى المیكنة بالمؤسسة ومدى التطور التكنولوجي بها في حجم االستثمارات التي یمكن      

فشركات التكنولوجیا مازالت تلعب الدور األكبر والحاسم . أن تقوم بتخصیصها إلقامة موقع على شبكة االنترنت 

األكثر تعقیدا وتركیبا وأیضا أكثر تكلفة واستثمارات، وال یجب على المؤسسة  على الشبكة ومازالت موقعها هي

استثماریة كبیرة في هذا المجال فتحویل ثقافة  فذات المستوى التكنولوجي األقل تقدما المغامرة بالدخول بتكالی

یل العملیات المؤسسة یحتاج إلى فترات طویلة ویجب أن یتواكب مع عملیة متكاملة إلعادة الهندسة وتشك

 )1(.الخاصة بها

  ومات المؤسسة على شبكة االنترنتتحدید تكالیف التشغیل الموقـع معل  -  ن

إن إنشاء موقع لمعلومات المؤسسة على شبكة االنترنت یمثل فتح قناة اتصال بین المؤسسة وبین العالم      

لذا یجب الوضع في االعتبار أن هذه القناة  )الخ...عمالء، موردین، منافسین، مؤسسات حكومیة(بمختلف فئاته 

  .بمجرد فتحها تحتاج إلى رعایة خاصة حتى تلعب الدور المنوط بها
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د المتطلبات الرئیسیة لجذب المتصفحین لموقع الشركـة وبالتالي فان یعد تغیر المحتوى بطریقة مستمرة أح    

غیل ویجب أن تضع المؤسسة في الحسبان منهجیة تكلفة التغییر المستمر للمحتوى تعد أساسیة في تكالیف التش

  )2(.باستمرار على العالقة معهمتسمح بجذب المستخدمین و تغییر المحتوى بدوریة 

  احياع السیة في القطات السیاحة االلكترونیقتطبی -2

اق دول العالم، إلى تحویل معلومات وانتشار استخدام اإلنترنت الواسع على نطدم السریع لتقنیة الأدى التق       

وتقدم اإلنترنت فرصا متعددة للدول في العدید من حیث كثیر من األنماط التقلیدیة للسیاحة إلى أنماط إلكترونیة 

بفضل األدوات و . واء على المستوى المحلي أو فیما بینها وبین العالم الخارجيالقطاعات التجاریة واالقتصادیة س

من الممكن أن توجد مجاالت  حفإنه أصبة اإللكترونیة السیاحمجال  فية لالستخدام المتقدمة التي أصبحت متاح

  .اإللكترونیة لسیاحةا هامتعددة یمكن أن تمارس من خالل

وبتقنیات المعومات واالتصاالت  ارتباطًا وثیقًا بمفهوم التجارة االلكترونیة يالسیاحالقطاع رتبط حیث ی      

یشمل استخدام تطبیقات التجارة ، و اإللكترونیةم بالتجارة ترونیة مع زیادة االهتماتزداد أهمیة السیاحة اإللكو 

الت المرتبطة بالسیاحة االلكترونیة كتذاكر وخدمات الطیران، والخدمات الفندقیة، وشركات االمج فيااللكترونیة 

 فيأنظمة الحجز اآللي من خالل االنترنت ویتعلق ذلك باستخدام  .والمطاعم السیاحیة النقل وتأجیر السیارات،

یتیح حجز وشراء تذاكر الطیران االلكترونیة من خالل  حیثوغرف الفنادق،  رانـتذاكر الطی وشراءحجز 

 التيده، ومكان جلوسه ونوع الوجبات الغذائیة ـیری الذيط السیر ـد خـتحدی  فياالنترنت حریة أكبر للسائح 

ر ـط السیر على التذاكـكات الطیران الكبرى إمكانیة تعدیل الحجز وتعدیل خكما تتیح بعض شر . یحصل علیها

  .ساعة فقط من تاریخ السفر 24ة أو حتى بیعها إلى آخرین خالل ـااللكترونی

ویرتكز تطبیق السیاحة االلكترونیة في القطاع السیاحي على أهم عناصر السیاحة مثل الحجوزات والتذاكر       

 80قدرت بـنسبة الحجوزات وشراء تذاكر السفر إلكترونیًا  یاحة العالجیة والترفیهیة، حیث أنوالمطاعم وحتى الس

: ل اإللكتروني في منتجات أخرى مثلوسیزداد التعام .2008من إجمالي السیاحة اإللكترونیة في أمریكا عام % 

من أصل السیاحة % 6 والصحراویة الجوالت البحریة –%10السیارات تأجیر  –%17حجوزات الفنادق 

من األوروبیین یقومون % 39من المجتمع األمریكي یتجه إلى الشراء اإللكتروني، و% 66هناك  اإللكترونیة

                                                
  .35و34، ص 2004التجربـة التونسیة، جامعـة تونس ، -بین النظري والتطبیقي–التجارة االلكترونیة واالنترنت عامر عاشور،  )2(



  )1(.نهمكابترتیب برنامج رحلتهم وهم في أم

سبعه إلى قد وصل  االلكترونیة السیاحةنصیب  أنتبین  الفرنسیةشركه رافور  أجرتهووفقا للبحث الذي      

في  إنفاقهملیار یورو قد تم  10وان ما قیمته ) فنادقغرف  زشراء تذكار سفر وحج(مباشر ةیورو بطریق ملیار

 أشاروقد  علي شبكه االنترنت السیاحة عالمفي  الجدیدةوذلك بعد االطالع علي المستجدات  الفرنسیة السیاحة

 أما.والخارجیة الداخلیة السیاحةي مجال شعوب العالم استخداما لالنترنت ف طلیعةالفرنسیون في  أن إالالتقریر 

 90عبر االنترنت بما قیمته  السیاحیةمن حجز رحالتهم  أوروبيملیون  160فقد تمكن  األوروبيعلي الصعید 

  )402(.أمریكيملیون دوالر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.85د، مرجع سابق، صهند حام  )1(    

) Rechenm Jean Jacque, L’internet et le marketing , 3eme Edition  d’organisation ,  France, 2010. p19. 2(  



 رها على تنافسيةـأهمية السياحة االلكرتونية وأث: املبحث الثالث

  .القطـاع السياحي 

تعتبر السیاحة االلكترونیة جزءًا ال یتجزأ من التجارة الدولیة والتي تعمل في إطار االتفاقیة العامة لتحریر      

التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمیة، وهو األمر الذي جعل معظم تدرج الخدمات السیاحیة في جداول 

رة في الخدمات، وذلك بهدف التحریر التدریجي للقطاع السیاحي التزاماتها الملحقة باالتفاقیة العامة لتحریر التجا

ومن ثم تكون االتفاقیة العامة لتحریر التجارة في . لتحقیق أهداف التنمیة المرجوة وجذب االستثمار األجنبي

الخدمات هي البدایة الحقیقة للبحث عن متطلبات تنشیط السیاحة بصفة عامة والسیاحة اإللكترونیة بصفة 

رتب علیها من ـة للمؤسسات السیاحیة، وما یتـوذلك بالنظر ألهمیتها ، فضًال عن زیادة القدرة التنافسیخاصة 

اع السیاحي في االقتصاد الوطني وهو ما سوف نتطرق إلیه من خالل هذا ـة للقطـزیادة في القیمة المضاف

  .المبحث

  .األهميـة االقتصاديـة للسياحــة االلكرتونيـة: أوال
الخـــدمات الســـیاحیة أو  لمقـــدميتوفرهـــا ســـواء  التـــيع أهمیـــة الســـیاحة اإللكترونیـــة مـــن المنـــافع الضـــخمة تنبـــ     

المعـــامالت الســیاحیة النمطیـــة، ومــن أهـــم هـــذه  فـــيتجــاوز الحـــواجز التقلیدیــة  فـــيتســـهم  والتــيللســائحین أنفســـهم، 

  )41(:المنافع

حیث تتسم الخدمات السیاحیة بأنها منتجات  ،تعتمد علیها صناعة السیاحة التيتیسیر تقدیم المعلومات  -1

المعلومات بشكل كبیر فال یمكن قیاس جودتها إال بالتجربة، وأنها تعتمد باألساس على ثقة السائح  تتباین فیها

ومن هنا أصبح بإمكان المستهلك . والمؤسسات السیاحیة تقدمها الشركات التيجودة الخدمات السیاحیة  في

من خالل شبكة االنترنت،  السیاحيیحتاجها عن المنتج  التيمیع البیانات والمعلومات الحصول على ج السیاحي

 فيوأسهم ذلك . الخ.. ویشمل ذلك معلومات عن الطیران والفنادق والبرامج السیاحیة وأماكن تأجیر السیارات

رضاء احتیاجات إجراء العدید من وذلك من خالل إمكانیة قیام السائح ب سیةه األساـتحقیق رغبات السائح وإ

  . المقارنات بین المواقع السیاحیة المختلفة واختیار األنسب منها دون أن یحتاج إلى االنتقال من مكان إلى أخر

                                                
  .19-18، مرجع سابق، صأدراه عز الدین سلیم )41(



بمیــزة مقارنـــة نتیجــة النخفـــاض  الســـیاحيتخفــیض تكـــالیف الخــدمات الســـیاحیة المقدمــة ومـــن ثــم تمتـــع المنــتج  -2

تسـهیل وتسـریع التواصـل (، السـیاحينیة التقلیل من تكـالیف التسـویق فمن شأن استخدام السیاحة اإللكترو . األسعار

، وتكـــــالیف التوزیـــــع  تســـــهیل إجـــــراء الصـــــفقات مـــــع شـــــریحة كبیـــــرة مـــــن )بـــــین منـــــتج الخدمـــــة الســـــیاحیة والوســـــیط

فعلى سبیل المثال یمكن للسائح تسلم تـذاكر الطیـران االلكترونیـة  .باإلضافة إلى خفض حجم العمالة ،)المستهدفین

 .االلكترونيقسیمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خالل بریده  أو

، وذلــك مــن خــالل قیاســات الســیاحوظهــور أنشــطة ســیاحیة تتفــق مــع شــرائح  الســیاحيســهولة تطــویر المنــتج  -3

  .یحتاجها السائحون التيالجدیدة والخدمات األساسیة  الوجهاتمن معرفة  تمكن التي الرأي

 فيوأخیرًا كون شیوع استخدام السیاحة االلكترونیة دلیًال على تقدم البنیة التكنولوجیة والخدمات االلكترونیة  -4

زیادة االستثمارات األجنبیة وفى تمتع بنیة األعمال  في –ضمن عوامل أخرى  –البلد المعنى، بما یسهم 

 )42( .التقاریر الدولیة فيالحكومیة والخاصة بالمصداقیة 

اإللكترونیـة فبعـد أن كانـت السـیاحة اإللكترونیـة م بالتجـارة وتزداد أهمیة السـیاحة اإللكترونیـة مـع زیـادة االهتمـا     

  )43(:یليورصدت بعض األبحاث ما . 2002عام  في% 35زادت النسبة إلى % 7تسهم بـ 

  يفملیار دوالر  55لتصل إلى  األوربيدول االتحاد  فيزیادة مبیعات السفر عبر االنترنت   - أ

 .2010عام 

  للبحث 2010الل عام ـة االنترنت خـخدم أمریكيملیون مواطن  150استخدام أكثر من   - ب

مـــنهم بـــالحجز % 66عــن المعلومـــات الخاصـــة بالمقاصـــد الســـیاحیة المختلفـــة واألســـعار والبـــرامج الســـیاحیة، وقیـــام 

 فــيســوق الســفر  إجمــاليمــن % 30إلــى نســبة ووصــول مبیعــات االنترنــت . مــن خــالل شــبكة االنترنــت االلكترونــي

  .2010عام  فيالوالیات المتحدة 

  ، 2009ام ـلمفوضیة األوربیة علأوربا لمواقع الكترونیة، وفقًا  فيمن الفنادق % 85امتالك  -ج

                                                
  .21مرجع سابق ، صعز الدین سلیم،  )42(
  .88د، مرجع سابق، صهند حام )43(



عــن طریــق الشــبكة، دم خــدمات ـتقــ% 63مــن الفنــادق، منهــا % 90ع الكترونیــة لـــ ـالنمســا مواقــ فــيد ـحــین یوجــ فــي

إلــى  االنترنــتوصــول حجــم المبیعــات الســیاحیة عــن طریــق  .%73ها إلــى ـفیــ االلكترونــيز ـطلبــات الحجــل ـوتصــ

 )44(.أوروبا فيملیار دوالر  55، منها 2010عام  فيملیار دوالر  130

تعتبـر السیاحة االلكترونیة ذات أهمیة كبیرة فقـد ساهمت في رفع وزیادة حجم التبادل التجـاري و تطویره       

كما أسهمت في دعم االقتصاد الدولي و فتحت أفاق واسعة للنهوض بمستـوى األمم ، حیث تتمثل أهمیة السیاحة 

  :االلكترونیة في ما یلي

ات بین المتعاملین عن طریق االتصال االلكتروني المباشر بینهم ، تعتبر وسیلة فعالة للقیام بعقد الصفق -1

، نها توفر نفقات اإلداریة و غیرها، كما أفهي تستغني عن المستندات الورقیة، وما تستلزمه من نفقاتوبذلك 

 )45(.%80فر في ذلك ماال یقل عن احیث تبلغ نسبة الو 

یـة تبـادل المعلومات داخـل المؤسسات والتغلب على ة االلكترونیة أداة تؤدي إلى تحسین آلالسیاحتعتبر  -2

كثیر من المعوقات التي تعوق جمع ونشر المعلـومات في الوقت المناسب ، كما أنها ترفـع من الفائـدة التي تعـود 

من تحسـین التعاون والترابـط بیـن مختلف الوحدات داخل المؤسسة الواحدة وبما یخدم في النهایة عملیة اتخاذ 

 )46(:رار وذلك من حیثالق

  .Modernization the Comminicationتحـدیث االتصـاالت  –أ        

   Achieving competitive Abilityدرة التنافسیة ـق القـتحقی -ب       

   Cost containment and cost Decreasingتقلیـل التكالیف والحـد من النفقـات  -ج      

   Information Availability & utilizationإتاحـة المعلـومات واالستفـادة منـها  –د        

   Marketing & productionدعم أنشطة اإلنتـاج والتسـویق  –ه        

تعتبـر السیاحة االلكترونیة أداة توفر للشركات السیاحیة كیفیة دخول األسواق الحالیة وفتح أسواق جدیدة  -3

وزیادة القدرة التنافسیة لمنتجاتهم في األسواق العالمیة مع االستفادة من خبرات الشركات المنافسة واإللمام 

                                                
  .26و25مرجع سابق ، ص، عز الدین سلیم )44(
،  2002، القاهرة ،103:لالستفادة من التجارة االلكترونیة ، سلسلة قضایا التخطیط ، معهد التخطیط القومي، العدد ، نحو استرتیجیةعبد الخالق ثروت  )45(

  .22ص
(46) Peter, G, Waken & Craig Balance: On Line Profits, A Managers Guide to Commerce, Harvard Busy – news School. 
Press , Boston , Massachusetts , 1997 , P4. 
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ادت بها في دعم أنشطتها السیاحیة المختلفة بتجارب الدول األخرى في حقل السیاحة االلكترونیة وكیف استف

 )47(.سواء الداخلیة أو الخارجیة

تبین أن حوالي  –Singapore Strait Times - أجریت في سنغافورة، بواسطة مؤسسةففي دراسة مسحیة     

كما أكد  من الشركات األسیویة التي شملتها الدراسة أن السیاحة االلكترونیة أعطت ألعمالها بعدا تنافسیا،% 68

   )48(.من هذه الشركات أن السیاحة االلكترونیة یمكن أن تكون من العوامل المؤثر في اجتذاب سیاح جدد% 92

والشكل التالي یوضح مدى مساهمة السیاحة االلكترونیة في العملیات التجاریة االلكترونیة على شبكة     

  :عملیات الشركات السیاحیة وذلك كما یلي االنترنت، حیث تمثل السیاحة االلكترونیة القسم األكبر من

 مساهمة السیاحة االلكترونیة في العملیات التجاریة االلكترونیة:  03الشكل رقم

 
 

  

  

  

  
Source: Euoti. (2008), Electronic Union Of Travel Industry, Statistical Indicators 

Benchmarking the Information Society, Egypt 2009.p14 

تعتبر السیاحـة االلكترونیـة أداة من األدوات التجـاریة التي توفر عنصر أساسي من عناصر تحقیـق كما  -4

فضال عن أنها توسع من نطاق السوق وال تجعله قاصرا على  المزایا التنافسیة وهو عنصر المنافسة في الوقت

  . بلد معیـن أو منطقة جغرافیة بعینها، بل یصبح السوق سوقا عالمیا

 :ـةركات السیاحـة لشأهمیـة السیاحـة االلكترونیـ *

ونظرًا لكون المنتجات السیاحیة تتصف بتباین  واالتصاالت، بكثافة على المعلوماتعلى السیاحة تعتمد      

كبیر في المعلومات وبالتالي فتأمین كمیة كبیرة من المعلومات للسائـح أمر ضروري ألن السلعـة السیاحیـة هي 

ر من هذه واإلنترنت توفـر قـدر كبی  confidence  goodsة ة وبالتالي تتصف بالثقالخاضعة للتجرب من السلـع

لى أي مكان   .المعلومات التفصیلیة عن المنتجات عن أي مكان وإ
                                                

(47)  Politique économique, Ropport économique, social et financiér du Gouvernement Français, 2009,  p.13. 
  .231هشام مخلوف وآخرون، مرجع سابق ، ص  )48(



 )49(:علـى مستـوى الخـدمات السیاحیـة-ا

 .یقلل كلفـة التسـویق -    

   .المنتجین الوسطاءیسهل التواصل بین و یقلل كلفة اإلنتاج  -    

جراء الصفات مع شریحة كبیرة من المستفیدینو یقلل كلفة التوزیع  -        .إ

  : علـى مستـوى السائـح والمنتـج-ب 

  .حسب رغبات الشرائح الصغیرة من السیاحوذلك  سهولة تطویر منتجات جدیدة ومتنوعة  -      

  . زیادة القدرة التنافسیة من خالل تحسین الخدمة المقدمة واالحتفاظ بقاعدة السیاح  -      

  .يـر السياحة االلكرتونية على تنافسية القطاع السياحـتأثي: ثانيا
والجهة التي تأثرت بشكل أساسي هم  ،غیرت السیاحة اإللكترونیة في الهیكل التقلیدي لقطاع السیاحة      

 )50(:وهم العاملین في النشاط السیاحي الوسطاء التقلیدیین في القطاع العام والخاص

 وكالء السفر والسیاحة.  

  شبكات الحجز والتوزیع الدولیةمشغلي الرحالت و.  

خطوط ، فنادق(ة هؤالء الوسطاء كان دورهم ینحصر في الربط بین منتجات مزودي الخدمات السیاحی     

  .للسیاح ى شكل حزم سیاحیة متكاملةویقومون ببیعها عل) مراكز جذب سیاحي ،تأجیر سیارات ،جویة

هذا األمر أدى مباشر بین مزود الخدمة والمستهلك دون الحاجة للوسطاء لتواصل أما في ظل االنترنت فا       

  :ح في الشكل التاليكما هو موض.الوسطاء وتقلص دورتالشي دور مكاتب السیاحة  إلى

  مقارنة بین الهیكلیة التقلیدیة لقطاع السیاحة وشكلها الجدید في ظل االنترنت:  04رقم  الشكل

  الشكل الجدید لقطاع السیاحة                             الشكل التقلیدي لقطاع السیاحة                          

  .26- 25سابق ، صمرجع ، ، أدراهعز الدین سلیم  :المصدر

                                                
  .68علیوة السید، مرجع سابق ، ص  )49(
  .278، ص02/2010: إبراهیم بختي، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تنمیة قطاع السیاحة والفندقة، مجلة الباحث، العدد  )50(



  

مقارنة بین الهیكلیة التقلیدیة لقطاع السیاحة وشكلها الجدید في والذي یوضح  04: من خالل الشكل رقم      

  )51( :، حیث یمكن شرح هذه التغیرات في أنماط القطاع السیاحي الحدیث كما یليظل االنترنت

  :اعـذا القطـرات التي أتى بها هـالتغیّ -1

 :جهات هم ثة السیاحة الكالسیكیة، النموذج االقتصادي یتألف من ثالفي قطاع        

  شركات الطیران، شركات نقل، فنادق، مطاعم(المنتجون .(.... 

  منظمو الرحالت، وكاالت السفر(الموزعون .(... 

  في تنظیم الرحالت التقلیدیة لیس هناك عالقة مباشرة بین المستهلك والمنتج، بل كانت تمر حتمًا 

زع ر النموذج االقتصادي بحیث ذاب دور الموزع وأصبحت  االلكترونیةمع االنترنت والسیاحة . عبر الموّ تغیّ

ام أو المستهلك المعني مباشرة ـق على المستهلك في هذا النظـوأصبح یطل. جـرة بین المستهلك والمنتـة مباشـالعالق

 .المستهلك االلكتروني... في النموذج

 السیاحة في ظل السیاحة االلكترونیة تراجع دور مكاتب -2

منظمات " هنا یكمن في دورهذا األمر یدعو الوسطاء التقلیدیین إلى تبني استراتیجیات بدیلة والحل      

دارة الوجهات السیاحیةال الشبكة بین من خالل تبسیط العملیات التي تقوم بها  إذ البد أن تعمل على ،تسویق وإ

 )52(:وذلك من خالل وتسهیل دور الوسطاء وموزعي الخدماتمزودي الخدمات والسیاح 

 دارة الوجهات السی توسیع عمل   .من خالل شبكة االنترنت احیةمنظمات التسویق وإ

 تتناسب مع التطورات في قطاع السیاحة تسویق وجهاتها السیاحیة.  

 الخدمات كبیر من مزودي  عبر شبكة واسعة تضم عدد مة الحجوزات للسیاح مباشرة أوتقدیم خد

  .السیاحیة

 :لتفعیل السیاحة االلكترونیة ) اإلنترنت(لومات أهمیة تطویر شبكة المع - أ

  توافر معلومات شاملة على الشبكة السیاحة تحتاج إلىحیث. 

  ولها بین المنتج والوسیط والسائحالسیاحة تحتاج إلى أنظمة یتم تداكما. 

  على السلعة والخدمات التابعة لهاتحتاج لبوابة اتصال موحدة تشجع على تنمیة الطلب كذلك. 
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  :هناك عقبات تواجه السیاحة اإللكترونیة هي نفسها عقبات التجارة اإللكترونیة والمتمثلة في- ب

 ال یوجد بنیة اتصاالت قویة.  

 ال توجد نظم مدفوعات إلكترونیة.  

  تشریعیة تحمي طرفي التعاقد االلكترونيال توجد بنیة آمنة وقوانین.  

  :من حیث طبیعة السیاحة اإللكترونیة تختلف عن باقي تطبیقات التجارة اإللكترونیة - ج

 هناك وقت محدد مثًال لبیع مقعد في طائرة أو غرفة في فندق وعدم تحقیق الصفقة في : الزمن 

 .وقتها یؤدي إلى خسارة ال تعوض كون الزمن یمر

 تحتاج إلى دعم بالصور الثابتة أو المتحركة وهذا یتطلب سرعة عالیة في : وماتالمعل طبیعة 

 .خطوط االتصال

هم أطراف الطلب في السیاحة فیما یخص البنیة : السائح الدولي والسائح العربي والسائح المحلي - د

 )53(.اإللكترونیة

 یمكن أن یستفید من المعلومات المتوفرة من خالل عدد صغیر من الجهات :  بالنسبة للسائح األجنبيف

  .عدم جاهزیتنا إلكترونیًا هذا لالعالمیة المعدة لهذا الغرض و 

 إلى الدول العربیة فیمكن االستفادة من الدول العربیة المتقدمة إلكترونیاً : أما السائح العربي. 

  : تطویر التجارة اإللكترونیة ثم السیاحة اإللكترونیة یتطلب -ه

 استخدام هذه الشبكة من قبل مزودي خدمة اإلنترنت ةتخفیض كلف.  

 رفع عدد المخدمات اآلمنة لتحقیق الصفقات والمعامالت التجاریة.  

حتى تتمكن من إنجاز لكي تتم تنمیة السیاحة اإللكترونیة بأنظمة مصرفیة یجب تطویر األنظمة المصرفیة  -و

ال سیكون المستفید األكبر هو المؤسسات األ   )54(.جنبیة من مصّدري بطاقات االئتمانالصفقات وإ

  :رونيااللكت آثـر التنافس االفتراضي على قطـاع السیاحة-3

مختلفة االنترنت والى العروض ال تاستخداماتعود أهم أسباب تطور القطاع السیاحي االلكتروني إلى زیادة        

حسب رغبات المستهلك، حیث یستطیع هذا األخیر أن یختار حسب الخدمات المتاحة على مدار الساعة من 
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بین یرها، مما یتیح الفرصة للمقارنة وسیلة السفر المناسبة له إلى درجة الفندق وأنواع المطاعم وغ میوله ورغباته

ي یستطیع المستهلك أن یدفعه، وبما أن الرحلة كافة العروض السیاحیة، كي تكون الرحلة مالئمة للسعر الذ

ففي قطاع السیاحة  ،لیست منتوجا ملموسا، أصبحت صفحات االنترنت بدیال منطقیا للتسویق التقلیدي 

   )55(:هي ، یتألف النموذج االقتصادي من ثالث عناصرالكالسیكي

  .الفنادق، المطاعم وغیرهاالمستثمر أو مقدم الخدمة السیاحیة، من مؤسسات النقل، : المنتج - أ

  .منظموا الرحالت، وكاالت السفر، ویطلق علیهم مصطلح الوسطاء: الموزع -ب    

 .   الفرد السائح المستفید من الخدمة أو المنتج السیاحي: المستهلك - ج

مر عبر عموما في النموذج التقلیدي لیست هناك عالقة مباشرة بین المستهلك والمنتج، بل كانت الخدمة ت     

لكن في السیاحة االلكترونیة الوضع یختلف مع وجود االنترنت فقد احدث تغیرا في النموذج االقتصادي  ،الموزع

فالعالقة أصبحت مباشرة بین المستهلك والمنتج، وفي هذا النموذج الجدید  حیث أن الوسیط قد ال یكون موجودا،ب

  ". نيالمستهلك االلكترو " أصبح یطلق على المستهلك مصطلح 

     :التقلیدي والحدیث في قطاع السیاحة وذلك من خالل الشكلین التالیین النموذجویمكن شرح         

  لقطاع السیاحة التقلیدي النموذج :05 رقم الشكل
  

  

  
  
  

، مجلة الباحث،  ةبختي إبراهیم ، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تنمیة قطاع السیاحة والفندق: المصدر
  .278،ص 2010،  07العدد

 حیث، لموزعیناو  بشكل كبیر على وسطاء البیع النموذج التقلیدي یعتمدأن  نجد 05خالل الشكل رقم من       

دون المرور اشرة بالمستهلك النهائي االتصال مبالسیاحیة لخدمات لبمقدور المؤسسة السیاحیة المنتجة لیس انه 

بموزع أو سلسلة من الموزعین كوسطاء بیع أو سماسرة لكن هذا ال یعني التخلي عن الوسطاء في الشبكة، بل 

                                                
  .71علیوة السید، مرجع سابق، ص  )55(

    تسویق            تخطیط           ترویج
  
  
  
  
  

     تعاقد        تسویة مالیة          حجز

 وكاالت السفر

 ھیئات سیاحیة

 ادلة سیاحیة
  منتجات وخدمات واحـالس

 سیاحیة



، بمعنى الوسطاء النشطین في العالم االفتراضي، الذین ضيین مواقعهم في السوق االفتراهم موجودین ومحتفظ

  )56(:باألدوار التالیة من خالل الشبكةیقومون 

 بحث وتقییم وانتقاء للمنتجات السیاحیة لتوزیعها.  

 دراسة احتیاجات السواح والبحث عن االقتراحات المناسبة لهم .  

 توزیع المنتجات السیاحیة فعلیا للسواح .  

فالعالقة ال تعني دوما أن التسلیم یتم مباشرة فالمستهلك یتفاوض وبعقد الصفقة مع المنتج الرئیسي في حین     

أن التسلیم قد یتم عبر موزع وسیط، لكن الزبون باستطاعته التعرف على كل ما یتعلق بالمنتجات من أسعار 

  )57(.وقع المؤسسة المستثمرةومواصفات من خالل م

بتعویض الموزع التقلیدي  اقد تحذف العالقة المباشرة سلسلة التوزیع تماما، وقد تعاد الوساطة افتراضیو        

بموزع جدید افتراضي ینشط من خالل الشبكة، أو في صورة أخرى فقد یعزز المنتج تواجده في السوق التقلیدیة 

، فوصول المستهلك إلى موقع المؤسسة المنتجة عن )تنافس ذاتي(االفتراضیة من خالل تواجده أیضا في السوق 

طریق محرك بحث معین أو عن طریق موقع ویب أخر، یعتبر حالة وساطة، وعموما تنتج حالة الوساطة عندما 

یدرج وسیط جدید بداخل سلسلة التوزیع، ویمكن أن تنتج الوساطة عن وجود وسطاء یبحثون عن أحسن منتج أو 

، وهنا یلجأ الوسیط إلى استخدام هوقه واختیاراتذخدمة لتلبیة رغبة كامنة عند المستهلك معین بما یتماشي مع 

  )Infomédiation ")58"إعالم الوساطة 

  :ویمكن توضیح ذلك في الشكل التالي والخاص بالنموذج الحدیث لقطاع السیاحة في ظل االنترنت
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  للسیاحة ثیحدال النموذج :06 رقم الشكل
  

  

  
  

 
  

  
  

  .279، صمرجع سابق، ة،دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تنمیة قطاع السیاحة والفندق بختي ابراهیم: المصدر
  

وما نود التأكید علیه أن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ال تعني عدم وجود الموزعین        

وقد اشرنا لذلك في الشكل (أحیانا ، وقد یستعین بهم المستهلك وجودین ومحتفظین بمواقعهمالتقلیدیین، بل هم م

، ویمكن أن یكونوا هم بمثابة وسطاء افتراضیین من خالل تواجدهم االفتراضي ، ولقد )باسهم متقطعة 06:رقم

ون إلى البحث عن العروض السیاحیة ـح المستهلكون هم أنفسهم من یتولى دور وكاالت السفر، ویسعـأصب

 120من خالل االنترنت، حیث تزاید استخدامها بمعدل  كات البحثعن طریق محر  اصة التي تشبع رغباتهمالخ

المنتدیات  للسیاحة باإلضافة إلى yahoo  ویاهو Google في محرك قوقل )یومیا طلب( ملیون استفسار

لمقارنة األسعار والحصول على فرص تمكنهم من التنقل وذلك  على االنترنتالسیاحیة، مواقع ووكاالت السفر 

  .المفضلة السیاحیة إلى وجهاتهم

إن فعالیة شبكة االنترنت كوسیط تجاري ألي متطور یخفض من التكلفة اإلجمالیة للمنتج المعروض على       

هذا النوع من الخدمات الخطیة یقلل التكلفة اإلجمالیة من ناحیة الوقت المبذول إلدخال المعلومات و الویب، 

والجهد المبذول لالقتناء، وما نود التأكید علیه هو ضرورة مباشرة المؤسسات السیاحیة في التفكیر في اقحام 

شبكة، إذا أرادت هذه المؤسسات أن ترفع مجال للمنافسة بعیدا عن الة االنترنت في أنشطتها، وانه ال إستراتیجی

استخدام التكنولوجیا في المجال السیاحي  تأصبح حیثمن حصتها في السوق المحلي والدولي بصفة خاصة، 

احد العوامل التي تستند إلیها المؤسسات في تدعیم المنافسة والتمیز بالسوق وبالتالي فان قواعد المنافسة تفرض 

    تسویق            تخطیط           ترویج
  
  
  
  
  

     تعاقد        تسویة مالیة         حجز

 وكاالت السفر

 ھیئات سیاحیة

 ادلة سیاحیة
  منتجات وخدمات واحـالس

 سیاحیة

 Cybemédiaiers    ناالفتراضییالوسطاء 



أهمیة وضرورة االلتجاء إلى تقنیات المعلومات واالتصاالت في أعمالها حتى یمكنها على المشروعات السیاحیة 

  )59(.ب العمالء وأداء وممارسة أنشطتهمالصمود في مواجهة المنافسین الذین یبتكرون أسالیب متجددة لجذ

ات واالتصاالت، المنجرة عن استخدام تكنولوجیا المعلوم ةمن اآلثار المترتبة على المنافسة االفتراضیو       

تعتمد  التي ظهور مؤسسات جدیدة تخدم القطاع السیاحي والفندقي كما هو علیه الحال بالنسبة لبقیة القطاعات،

، مؤسسات الخدمة عبر االنترنت وتشمل مؤسسات هذه التكنولوجیا، منها مؤسسات بنیة االنترنتفي دخلها على 

ة التواصل بین مؤسسات قطاع السیاحة والسیاح عن طریق الوساطة االلكترونیة التي تسعى إلى تسهیل عملی

التي من خاللها یمكن ) البنوك االلكترونیة(الشبكة وأیضا تشمل المؤسسات المالیة والمصرفیة عبر االنترنت 

تسدید خدمات األنشطة السیاحیة كحجز تذاكر الطیران والفنادق وتأجیر السیارات وغیرها، وال شك أن هاته 

  )60(.تساهم بشكل فعال في تنمیة القطاع السیاحي األخیرة سوف
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  :األول لـة الفصـخالص
  

وم كل من التجارة ـمفهخاللـه إلى محاولة تحدیـد ماهیـة و من  اد سعینـخالصة لما تقـدم في هذا الفصل فق      

التعاریف إال أن اغلبها یتفق على أن السیاحة االلكترونیة وكذا السیاحة االلكترونیة، فبالرغم من وجود العدیـد من 

ال ـدد األبعـاد واألشكـعن مفهوم متعبذلك االلكترونیة تتعدى فكرة البیع أو الشراء على شبكة االنترنت لتعبر 

ة والذي من شانه أن یضـع قطاع السیاحة على عتبة تحـول ـوأسلـوب مستحدث من أسالیب السیاحة االلكترونی

ة للتقدم الهائل والمتواصل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وقدرة شبكـة االنترنت على أن جذري وذلك نتیج

  .وق الكتروني عالميائیة من العالم في ستجمع معا مناطق ن

وخلصنا من خالل ما تقدم من دالالت رقمیة حول تطور حجم السیاحة االلكترونیة أنها حققت زیادات       

وبالتالي تنعكس على القطاع السیاحي   B2Cو  B2Bخاصة في صورة ي النمو والتطورعالیة وال تزال أخذة ف

یام وهذا لما توفره السیاحة االلكترونیة من فرص فهي كما رأینا تقلل من وطأة العقبات الجغرافیة وتسمح بق

وبظهور منافسین ، عالقات مباشرة بین مختلف شرائح السیاح من خالل المواقع االلكترونیة للشركات السیاحیة 

اثـر  أهمح منافسا ناجحا في األسواق الدولیة، ورغم ذلك فان ـجدد إذ تمكن المؤسسات السیاحیة من أن تصب

للسیاحة االلكترونیة یقتصر حتى الیوم على البلدان العالم المتقـدم مما خلـق فارق كبیر بینها وبین باقي دول 

البلـدان النامیـة التي تعتمد في مدخالتها على صناعة اعا ویضع العالم، والذي من شأنـه أن یزیـد الهوة اتس

 ترة لتتأقلم مع هذا الشكـل من السیاحة وبالتالي أصبح لزاما علیها توفیر المتطلباـأمام تحـدیات كبی السیاحة

یئـات واله تالالزمة لتطویر تطبیقات السیاحة االلكترونیة وتوفیـر الدعـم الالزم من طـرف الدول والمنظما

  .، وهذا ما سنحاول استعراضه والتعرف علیه من خالل الفصل المقبـلالمختلفة

  

  
  

  

  

  

  



  

 :مقدمة الفصل الثاني
 

كان للتطورات الحاصلة في أسالیب وأدوات السیاحة االلكترونیة األثر الكبیر على قطاع السیاحة        

السیاحي تطیر القطاع  فيالعالمي، حیث تناولت العدید من المنظمات الدولیة تطبیقاتها المختلفة وأثرها 

، والتي تشكل فیها عوائد السیاحة نسبة ك وقد . بیرة من الناتج المحلى اإلجماليخصوصًا في الدول األقل نموًا

االلكترونیة  ةأسهم في زیادة انتشار هذا المفهوم وتطبیقاته المختلفة عدة عوامل أهمها ارتفاع نسبة إسهام السیاح

  .التجارة اإللكترونیة الدولیة في إجمالي

ــــى الم        ــــدولي ســــتوىیعــــرض هــــذا الفصــــل ألبــــرز الجهــــود المبذولــــة عل نظــــیم عمــــل الســــیاحة لت واإلقلیمــــي ال

الــدول العربیــة ســواء علــى المســتوى الجمــاعي أو علــى مســتوى تجــارب بعــض ارب تجــ یســتعرضكمــا . االلكترونیــة

وعــرض  مجــال السـیاحة فـيااللكترونیــة وتطبیقاتهـا  سـیاحةالمرتبطـة بال المؤسســاتمجـال تشـجیع  فــي بعـض الـدول

  :المباحث التالیةأهم جوانبها وذلك من خالل 

  .الجهود الدولیة في مجال تنظیم السیاحة االلكترونیة: المبحث األول                   

  .الجهود العربیة في مجال تنظیم السیاحة االلكترونیة:المبحث الثاني                     

  .رهاــــتطویل ـــــة وسبــــة العربیالسیاحــــة االلكترونیـــ: الثالث المبحث                     

  

  

  
 

  

  

  

  

  



  اجلهود الدولية يف جمال تنظيم السياحة االلكرتونية :املبحث األول

ة لتسـویة مـا قـد ینشــأ ـة ودولیــع اتفاقـات وتوجیهـات إقلیمیــبـذلت محـاوالت عدیـدة علـى الصـعید العـالمي لوضـ        

والمجــالس  واالتحـاد الـدولي للســیاحة االلكترونیـةعـن المعـامالت السـیاحیة االلكترونیـــة وذلـك بواسـطة الدولــة ذاتهـا 

  .اإلقلیمیة كالمجلس األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

ذ كانت السیاحة في صورتها التقلیدیة تتطلب أحكاما وتنظیمات خاصة بها فإنها في صورتها الجدیدة،        وإ

على النحو الذي رأیناه سابقا في  ة في جمیع مراحلهاالسیاحیاستخدام وسائل الكترونیة في التعامالت تتطلب 

ا التطور في یتسم بالمرونة لیتالءم مع هذ ، حیث تكون في حاجة اشد لتنظیم قانونيتعریف السیاحة االلكترونیة

فالتنظیم القانوني بقواعده الجدیدة یمثل اإلطار الحاكم الذي تدور وفقأ له األنشطة  تكنولوجیا المعلومات،

وضع هذا اإلطار أهمیة متزایدة لما یحققه من مزایا مهمة تساعد على انتشار  ویكتسي. یة االلكترونیةلسیاحا

وضع القواعد التي تساعد على تذلیل  السیاحة االلكترونیة وتعمیم االستفادة من المزایا التي تحققها من خالل

ة في ـنها اشتراط الكتابة والتوقیعات الیدویمیل التي تمثل عقبة في تطور وانتشار هذا النوع من السیاحة العراق

  )61(الخ...اإلثبات أو التعبیر عن اإلرادة

واء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي ـل اإلطار القانوني على زرع الثقة والمصداقیة سـیعمحیث     

إجراء معامالت سواء من  في القطاع السیاحي، بحیث یستطیع جمیع أطراف التعامل وبثها في نفوس المتعاملین

أو بین الحكومة وقطاع األعمال  B-to-Cوالمستهلكین األعمال قطاعبین أو B-to-B بین قطاع األعمال 

إذ یعرف  في جو من الثقة والیقین والشفافیة،أي بین كل أطراف السیاحة االلكترونیة .والمستهلكین والعكس

ون على حقوقهم وأي القوانین واجبة التطبیق أو المتعاملون كیف یتعاملون على نحو صحیح وكیف یحصل

المحاكم المختصة أو بأي وسائل یستطیعون تسویة ما قد ینشا من منازعات في هذا الصدد وخاصة أن هذا 

ومن ثم  ،تتم بین عدة جهات یخضعون ألكثر من نظام قانوني ، حیثبالسرعة الشدیدةالنوع من السیاحة یتسم 

ـل المتعاملون آلیات هذا فضال عن أنها تتم بوسائل قد یجه ،سیة وال الجغرافیةفهي ال تعرف الحدود السیا

  )2(.عملها

  

                                                
  .115احمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص )61(

  .50و49ص  ، مرجع سابق ،ن، آخرو عبد اللطیف الطیب و  )2( 



وفي الواقع هناك حاجة ملحة لوضع قواعد جدیدة للسیاحة االلكترونیة تتسم بالحداثة والمرونة لتتماشى مع      

حاجة لوضع قانون جدید  هل هناك: والسؤال الذي یطرح نفسه هو. كل خصائص وصفات السیاحة االلكترونیة

خاص بالسیاحة االلكترونیة ؟ أم یمكن االكتفاء بتعدیل أو تطویر بعض النصوص في التشریعات القائمة 

  السیاحة اإللكترونیة؟ لتنظیم

یرى انه یمكن تطویر وتعدیل التشریعات القائمة لتشمل المعامالت : الرأي األولیوجد في هذا الصدد رأیان      

  ،           )62(في قطاع السیاحة، ومن ثم ال توجد حاجة لوضع تنظیم قانوني كامل جدیدااللكترونیة 

 Cyber space-یقـول بأن المعامـالت االلكترونیـة في حاجـة إلى تنظیـم مستقـل: رأي آخـراك بینما هن     

requires cyber law - 63(.خاص بالتعامالت السیاحیـة االلكترونیـة(  

حكومات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة الخاصة ذات الصلة بالسیاحة االلكترونیة اهتماما خاصا وقد أولت ال    

بهذا الموضوع فقد قامت لجنة األمم المتحدة للتجارة والتنمیة باالشتراك مع غرفة التجارة الدولیة واللجنة 

  .نیة الوطنیة والدولیةاالقتصادیة األوربیة بإعداد القانون النموذجي لتنظیم التعامالت االلكترو 

 :ة بالسياحة االلكرتونية على الصعيد الــدويل ـالتدابري اخلاص: أوال

 مبادرة االتحـاد الـدولي للسیاحـة -1

حلول لتكنولوجیا المعلومات المایكروسوفت لتزویدها ببالتعاون مع إن منظمة السیاحة العالمیة قامت      

، وذلك لمعالجة بعض التحدیات التي تواجه القطاع السیاحي بشكل عام، وكذلك التي تواجه الدول واالتصال

والتوقیع علیه من خالل المشاركة ما بین القطاع العام  االتفاقوالمقاصد السیاحیة بشكل خاص، وهذا ما تم 

  .والخاص

فوائد حصول على من الدول على تمكین ساعد یكروسوفت ما بین منظمة السیاحة العالمیة وما التعاونإن      

الیوم ، و االلكترونیة توسیع الصناعة السیاحیة، كما وأنه سوف یقوم ببناء و في ظل تنامي استخدام االنترنت كثیرة

 وخصوصًا في تقدیمها كمقاصد سیاحیة بشكل مثالي واألقالیم، والمدن لمساعدتها الجهود تركز على دعم الدول

  .معلومات واالتصاالتمن خالل تكنولوجیا ال

  

                                                
  .11، ص2004 ،، القاهرةللسیاحة العربي الوزاري للمجلس أعدت دراسة ،"العربیة الدول في اإللكترونیة السیاحة تطبیق" للسیاحة، العلیا الهیئة )62( 

     Gerold Hermann, E-tourism Logistics : delivering the Goodsend service , Prentice Hall , 2002 . p 06.   )63(   



  :ما یليفي  وتتمثـل أهم هذه الجهـود     

دارةترویج  -   .والبوابات السیاحیة االلكترونيالمقاصد السیاحیة وبمهارات التسویق  وإ

، ومنطقة مشاركة للمعلومات من قبل العامة، لالستجابة للطوارئإس، هي عبارة عن نقطة توقف .أو.إس -

وسوف تخدم كنظام متابعة لكل الطوارئ واألزمات التي تؤثر على القطاع السیاحي خالل . وتراسل سریع

  .بصنعها اإلنساناألزمات الطبیعیة والتي یقوم 

الكترونیة فریدة،  لسیاحة اجتماعیةیو توریست، بمعنى أن السیاحة لن تطور فقط على شكل شبكة معلوماتیة  -

ویستخدم من خاللها أفضل التقنیات األمنیة والتعاریف الرقمیة لمساعدة منظمة السیاحیة العالمیة ومدونة قواعد 

بل أن منظمة السیاحة العالمیة سوف تقوم بحصد الفوائد من خالل . أیضااألخالق والسلوكیات التي تنتهجها 

یخص التزامها في تشجیع وترویج التنمیة السیاحیة المستدامة للقطاع ، فیما االنترنتالفرص المتوفرة عن طریق 

   )64(.السیاحیة التنمیة أهدافالسیاحي، وخصوصًا في دول العالم النامي، والعمل نحو تحقیق 

السیاحة العالمیة  ومنظمةالدول التابعة لألمم المتحدة  من كل نجد دور كذلك من بین أهم هذه الجهود      

متابعة ما یستجد في هذا الخصوص و  ،هااتوالمساعدة في إنجاح مشروعللدول النامیة  عونالبالتعاون وتقدیم 

 .التي تعتمد على السیاحة بشكل كبیر النامیةوخصوصًا في دول  توظیفها في خدمة المقصد السیاحيو 

 Electronic Union Of Travel Industry: االتحـاد الـدولي للسیاحـة االلكترونیـة -2    

یهدف االتحاد إلى تنظیم عمل السـیاحة والسـفر عبـر اإلنترنـت، وتقـدیم أحـدث وأفضـل االستشـارات فـي هـذا        

تاحــة فــرص تبــادل وتنظــیم  ،الخبــرات بــین األعضــاء مــن خــالل إصــدار مجلــة ربــع ســنویة بعــدة لغــات المجــال، وإ

یجـاد حلـول علمیـة لمشـاكل صـناعة السـیاحة اإللكترونیـة مـن خـالل ، و اإلتحـادوتعلیمیـة ألعضـاء  رحـالت تسـویقیة إ

مكـان  خلـق هـمـن خاللـالسـیاحة یـتم موحد یضمن معلومات رسمیة لكـل مـا هـو متعلـق بصـناعة  عالميدلیل  إنشاء

لمنفقـة علـى اإلنترنـت و تـوفیر األمـوال ا للمنافسة العادلة بین األعضاء لضمان زیادة حجم المبیعات السیاحیة عبر

  )65(.التسویقیة العروض السیاحیة والبرامج

  

                                                
  .17و16، ص  2008باسل مروان، القطاع السیاحي في ظل العولمة، دار الهناء ، لبنان،  )64( 
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  www.euoti.net : لالنترنت الملحق الخاص بالصفحة الرئیسیة لالتحاد الدولي للسیاحة االلكترونیة أو على الموقع الرسمي: للمزید انظر *)(



كمـا تــم افتتــاح أول موقــع لإلتحـاد الــدولي للســیاحة اإللكترونیــة ألول مــرة فـي الشــرق األوســط والعــالم بشــراكة        

 .إیطالیـــــــة ومصــــــــریة و برعایــــــــة العدیــــــــد مـــــــن منظمــــــــات الســــــــیاحة العالمیــــــــة -أســــــــبانیة  –فرنســــــــیة  –ســـــــعودیة 

یعـــد هـــذا الموقـــع أول باللغـــة اإلنجلیزیـــة و (*)www.euoti.net اإلتحـــاد الـــدولي للســـیاحة اإللكترونیــةانطلــق موقـــع 

االتحـــاد لـــه العدیـــد مـــن  مرجعیـــة لكـــل دول العـــالم للعـــاملین بالســـیاحة و التســـویق الســـیاحي عبـــر اإلنترنـــت كمـــا أن

ر لتكـون مقـرًا رئیسـیًا قـد اختیـرت مصـهـو أول هیئـة تعمـل علـى تنظـیم السـیاحة اإللكترونیـة فـي العـالم و األهداف و 

 .أثني عشر لغة 2010 لإلتحاد وقد بلغ عدد اللغات المستخدمة في العام

ــــدخالء       ــــى موقــــع االتحــــاد ممــــا قــــد  یحمــــي العــــاملین مــــن ال ویســــمح الموقــــع بتســــویق منتجــــات األعضــــاء عل

 وخدمة ترقیة المواقع على مواقع البحـثمحترفین دولیین،  خدمة تصمیم المواقع على یداالتحاد  یتیح، و والقراصنة

SEO   یقوم بها محترفون متخصصون من جنسیات مختلف التيو  كتابة محتوى المواقعو.  

)66(:هناك خدمات أخرى عدیدة یقدمها  اإلتحاد الـدولي للسیاحـة االلكترونیـة ألعضائه تتمثل فيو       

 في مجال تطبیقات السیاحة االلكترونیة ة تصمیم المواقع على ید محترفین دولیینخدم.. 

 ة ترقیـــة المواقـــع علـــى مواقـــع البحـــثخدمـــ SEO  وكتابـــة محتـــوى المواقـــع والتـــي یقـــوم بهـــا محترفـــون

 .متخصصون من جنسیات مختلفة

  مـؤتمر دولـي لهـا بالقـاهرة ط والعـالم التـي بـدأت بـأول ـالشـرق األوسـ مناطــق فيالدورات التعلیمیة والتدریبیة

تطــرق فیــه الخبــراء فــي مجــال الســیاحة اإللكترونیــة إلــى أحــدث تكنولوجیــا التســویق عبــر  2008 فــي ابریــل

  .اإلنترنت ومتطلبات توسیع استخداماتها في المنطقة العربیة والتي تتوفـر على إمكانیات السیاحیة هامة

  ةـلسیاحة االلكترونیا في مجال ادـاألونكت درةاـمب -3  

بـاولو بالبرازیـل  ومدینـة سـا فـيدورتـه الحادیـة عشـرة المنعقـدة  يفـطرح مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة       

المبـادرة إلـى تزویــد البلـدان النامیــة  تهــدف .مبـادرة خاصـة بالســیاحة االلكترونیـة 2006یونیــو  18-13خـالل الفتـرة 

ویقها وبیعهــا عبــر االنترنــت واســتحداث منتجــات ســیاحیة بالوســائل التقنیــة الالزمــة لتــرویج خــدماتها الســیاحیة وتســ

علـــى نحـــو فعـــال باســـتخدام أدوات تســـتند إلـــى تكنولوجیـــا  الســـیاحيتیســـیر تطـــویر قطاعهـــا "جدیـــدة، وذلـــك بهـــدف 

                                                
-25: االلكتروني، منالمؤتمر الدولي العربي األول للسیاحة و التسویق االلكتروني ، المؤتمر الدولي حول السیاحة االلكترونیة والتسویق حسام درویش، )66(
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المـــؤتمر  فـــيوأوضـــح المـــؤتمر أن ذلـــك یـــتم مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع الـــدول األعضـــاء ،  المعلومـــات واالتصـــاالت

  )67(.احة وسلطات السیاحة الوطنیة والجامعاتوالمنظمة العالمیة للسی

أصـــحاب   فـــيلمـــدة أربعـــة ســـنوات  الزمنـــيیســـتمر إطارهـــا  التـــيوحـــددت المبـــادرة المســـتفیدون مـــن المبـــادرة      

البلــدان النامیــة والمنظمــات اإلقلیمیــة المعنیــة مثــل المشــاریع الصــغیرة  فــيصــناعة الســیاحة المحلیــة  فــيالمصــلحة 

والمتوســــطة الحجــــم كالفنــــادق والنقــــل والحــــرف الیدویــــة، ومجــــالس الــــدوائر الســــیاحیة الوطنیــــة، ومنظمــــات تســــویق 

  .الخدمات مقدميالوجهات وغیرها من 

بوضع وصیاغة القانون النموذجي  UNCITRALكما قامت لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة       

الذي یغطى الباب األول منه التجارة اإللكترونیة بوجه عام ، في حین  (MLECGE(للتعامالت اإللكترونیة

یغطي الباب الثاني التجارة اإللكترونیة في بعض المجاالت الخاصة ومنها قطاع السیاحة الذي یشكل الجانب 

ویسرى هذا القانون على أي نوع من المعلومات یتم استخدامها في إطار األهم في التجارة االلكترونیة ، 

 Dataالممارسات التجاریة التعاقدیة منها وغیر التعاقدیة بحیث تغطي الرسالة الخاصة بالبیانات والمعلومات 

information Message  وعملیة التحویل اإللكتروني عبر الكمبیوتر والوسیط المستخدمIntermediary 

فضال عن نظام  Data Originatorومصدر المعلومة  Addresseeوالمرسل إلیه البیان اإللیكتروني 

  )Information System)682.المعلومات المستخدم 

تـــوفر األونكتـــاد مـــع شـــركائها مـــن خـــالل هـــذه المبـــادرة إســـهامات عینیـــة تغطـــى تطـــویر قاعـــدة نموذجیـــة كمــا       

قطــاع الســیاحة فــي ن عــوتشــمل هــذه القاعــدة معلومــات عامــة . ة االلكترونیــةمجــال الســیاح فــيلالنترنــت تســتخدم 

فیهـا، وكـذلك روابـط  المتاحـةوعن المنتجات السـیاحیة  تقدمها التي، وبیانات تفصیلیة عن الخدمات السیاحیة الدول

ملیــون  1.5قـدره  كمـا وفــرت األونكتـاد تمویـل. بـالمواقع االلكترونیـة ألبـرز الشـركاء الســیاحیین علـى شـبكة االنترنـت

 .دوالر لهذا المشروع تستفید منه خمسة دول خالل فترة المشروع

والســیاحة  وخصوصــًا فــي الصــناعة الســیاحیة تكنولوجیــا المعلومــات واألتصــاالت ، ونظــرا للــدور الــذي تلعبــه     

اهتمــام كبیــر  الســیاحیة العالمیــةمنظمــة  بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الدولیــة، فقــد أولــت االلكترونیــة

                                                
(67) UNCTAD'S E-TOURISM INTIATIVE, United Nations Conference on Trade and Development, Eleventh Session, 
Sao Paulo, 13-18 June 2006 published in English in 24 April 2006, pp.4et5. 
   MLECGE : Model low on electronic commerce with Guide to enactment 

)2(  Sokol .P .From EDI to Electronic Commerce : A Business Initiative . (New York : McGraw Hill Book Co . 2004 , 
p163. 



نظمــة الســیاحیة العالمیــة مــن الناحیــة التــي تحمــي المتعــاملین الســیاحین مــن جهــة وتفعیــل دور مبالجوانــب القانونیــة 

   )69(.لجوانب السیاحة على االنترنت التشغیلیة

 السیاحیة للمقصد السیاحي، اإلدارةو الجوانب التسویق  فنجد أما أهم ما ركزت علیة منظمة السیاحیة العالمیة    

وتقدیم وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للتدریب،  السیاحي یرات في المناخلتحدیات التغ واالستجابة

  .الترویجي للسیاحة في ظل نمو تكنولوجیا المعلوماتوالتسهیالت وتعزیز الجانب 

 واالتصاالتات تكنولوجیا المعلومات أدو  استخدام، فقد أصبح لالنترنتملیار مستخدم  1.4فمن خالل        

توسعت بشكل أسرع من أي وسیلة قد  االنترنتن ا حیث. المؤسساتعامل منافس لكل من المقاصد السیاحیة و 

الماضیة، ففي أقل من عقدین من الزمان أصبحت القوة الدافعة للتغیر، مما یترك  خالل السنواتأخرى  اتصال

في خالف مع هذه الثورة  اإلطالققلیل من الجوانب الغیر متأثرة بهذه الوسیلة الیوم، والسیاحة لم تكن على 

السیاح  من كل% 41، ومثال ذلك یتضح بشكل جلي من خالل أن االنترنتالمعلوماتیة ووسیلتها المؤثرة 

قد قاموا بحجز رحلتهم “ المقصد السیاحي الدولي الذي یأتي في المركز الثاني في العالم“ إسبانیا إلىالقادمین 

قد تجاوز الحجز المعتاد ألول  االنترنتفي العام الماضي، في حین أن الحجز عن طریق  االنترنتمن خالل 

  )70(.مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة

  :ة االتحـاد الدولي للنقـل الجـويمبـادر  - 4       

بدأ بتشجیع وتعمیم فكرة التذكرة االلكترونیة ألنها توفر أكثر من ) ایاتا(إن االتحاد الدولي للنقل الجوي       

ثالث ملیارات دوالر سنویا إضافیة إلى مساهمتها أیضا بطرح أسعار تنافسیة بسبب توفیر عموالت مكاتب 

ى جانب الوصول لشریحة اكبر من السوق المستهدف من خالل تفصیل الخدمات السیاحیة السیاحة والسفر إل

  )71(.االلكترونیة على شبكة االنترنت

  

  

  
                                                

(69) UNCTAD'S, E-Tourism initiative, Ibid, p7. 
(70) Yianna, Farsari and Prastaces Poulicos: GIS Contribution for the Evaluation and Planning of Tourism : A 
sustainable Tourism Perspective.  
http://www.icam.forth.gr/regional/papers/Hellas .date site 28/11/2010. 

  .41، مرجع سابق ، صحسام درویش )71(



  :عـاون اآلسیویة لمنطقة الباسیفیكمنظمة الت - 5       
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)  

الباسیفیك أمام شعور هذه الدول  –آسیا تأسست منظمة التعاون االقتصادي لمنطقة  1998في عام   

بالدور االقتصادي المتعاظم للمنطقة وأهمیة التكتل االقتصادي لمواجهة تحدیات النمو والمنافسة االقتصادیة، 

اتفق قادة الدول األعضاء في المنظمة  1997وفي عام . 1999دولة حتى نهایة عام  21وتضم في عضویتها 

ال السیاحة االلكترونیة  تكفل تحقیق الدول األعضاء لمتطلباتها ویجاد على وضع خطة عمل خاصة في مج

أصدر  روتحدیدًا في مؤتمر المنظمة المنعقد في كوااللمبو  1998إطار قانوني موحد لهذه الغایة، وفي عام 

تقني األعضاء تصریحًا یتضمن الدعوة إلطالق النشاط التجاري اإللكتروني في المنطقة وتطویر صیغ التعاون ال

 )72(.وبناء البنیة التحتیة للتجارة االلكترونیة واالستثمار في هذا القطاع

   :منظمة التجـارة الحرة األمریكیـة نافتـا -6      

اتفاق التجارة الحرة لدول أمریكا أوجد إطارا من الخبراء للعمل على إعداد مشروع خاص بالتجارة   

مجموعات الخبراء على كافة مسائل التجارة االلكترونیة مركزة جهودها االلكترونیة للدول األطراف، وقد عملت 

على االستثمار المشترك في هذه المیادین واإلطار القانوني الموحد للدول األعضاء، وقد ناقش األعضاء وثیقة 

توصیات في ، وقد جرى تقییم تنفیذ الخطط وال1999البرنامج النهائي للتجارة االلكترونیة في لقاءهم أواخر عام 

  )73(.وتم إیكال عدد من المهام التنفیذیة للجان ومجالي المنظمة لتنفیذها 2000نهایة عام 

   (ICC) :ةـغرفـة التجـارة الدولی - 7     

غرفة التجارة العالمیة منظمة عالمیة متخصصة تهدف إلى وضع قواعد قانونیة موحدة في میادین العمل   

الغرفة، وتركز على توحید القواعد ذات العالقة باألنشطة القانونیة القائمة عبر التجاري عبر ما یعرف بنشرات 

، ولها قطاع آخر من النشاط والعمل یتمثل بالقیام بأنشطة فض المنازعات التجاریة الدولیة  الحدود وبین الدول

، وتضم الغرفة في دولة 63عن طریق التحكیم ، وتضم غرفة أو محكمة التحكیم التابعة للمنظمة في عضویتها 

دولة، وأما في میدان  130عضوًا من الشركات والمنظمات من أكثر من  7000عضویتها أیضا أكثر من 

التجارة االلكترونیة ، فقد كان للغرفة دور قیادي ورائد في مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة المشار إلیه 

ذج القوانین والدراسات البحثیة التي كان لها الدور األكبر في ، وذلك عبر تقدیم األدلة اإلرشادیة ونما أعاله
                                                

(72) UNCTAD'S, E-Tourism initiative, Ibid, p11. 

  .101ص،  2006مهندس احمد رشدي ، التجارة االلكترونیة ، مطابع مكتبة األسرة ، القاهرة ،  )73(



تعمیق مسائل البحث في المؤتمر والدور األكبر في صیاغة نتائجه وتوصیاته، ویعد دلیل التجارة االلكترونیة 

یة الصادر عن الغرفة احد أهم األدلة الشاملة التي تتیح مساعدة فاعلة في میدان األنشطة التشریعیة والتنظیم

  )74(الالزمة للتجارة االلكترونیة

  مستوى بعض الدولالتدابري اخلاصة بالسياحة االلكرتونية على : ثانيا
 :المتحـدة األمریكیـة والیاتـال - 1   

خطة عمل الخاصة بالسیاحة االلكترونیة، وتضمنت  1997أطلقت الوالیات المتحدة األمریكیة في عام        

إسناد قیادة السیاحة االلكترونیة للقطاع الخاص ، وتجنب الحكومة وضع : الخطة مبادئ رئیسة خمسة هي 

السیاحة االلكترونیة ، وللحكومة دور  القیود أمام االستثمار في القطاع السیاحي واألنشطة اإلبداعیة في میدان

في كفالة وحمایة الملكیة الفكریة والخصوصیة وامن الشبكات والمعلومات والشفافیة والسرعة في حل المنازعات 

طارها القانوني وعلى الحكومة دور في البناء الفاعل للوسائل التقنیة ووسائل اال تصال ، واالنترنت بیئة عالمیة وإ

  )752(.عالمیا وتحدیدا بالنسبة لالختصاص القضائي یتعین أن یكونو 

واستنادا لهذه المبادئ تضمنت الخطة توصیات رئیسة متصلة بالجوانب التنظیمیة للسیاحة االلكترونیة ،       

یجاد نظام قانوني مرن للدفع یراعي  سرعة وتتمثل هذه التوصیات بعدم فرض أیة قیود على أنشطة السیاحة وإ

ني ، وتعدیل القواعد القانونیة السیاحیة بالنسبة للعقود التجاریة والتوقیع االلكترو لوسائل الدفعالتطور التقني 

، وحمایة الملكیة الفكریة وضمان حقوق المعلنین والمستثمرین المعنویة فیما ینشر وقواعد الدفع والتبادل المالي

ة الخصوصیة بحظر جمع البیانات إال وفق ، حمایالتقنیة والبرمجیات ذات العالقة الكترونیا وبخصوص الحلول

صحة البیانات والحق في تعدیلها ومعرفة أوجه استخدامها ومعالجتها ، قواعد التي تكفل حمایة أصحابها و ال

زالة كافة القیود أمام صناعة التقنیة  وحمایة امن المعلومات وامن الشبكات وخلق معاییر تشفیر مقبولة ، وإ

نظیم الخاص من قبل القطاعات الصناعیة التقنیة بشأن القیود المفروضة على واالتصاالت ، وتشجیع الت

یجاد معاییر تقنیة ألعمال االنترنت مستندة للسوق  المحتوى المنشور ضمن القطاعات العاملة على االنترنت، وإ

  )76(.ولیس إلى معاییر حكومیة مفروضة

  
                                                

(74)  Ron Katz , Bob Tailor and Lionel Walsh , International Chamber of Commerce ICC Electronic tourism , Technical 
Business and Legal issues New Jersey , 2004 , p59. 

)2(  Sokol .P .From ipid. (New York . 2004) p169. 
  .79و78، ص مرجع سابقكولن،  سامیون) 76(



  :ــيـاد األوربـاالتح -2

إن الدور المتمیز الذي لعبه االتحاد األوربي في صیاغة قواعد موحدة للدول األوربیة یظهر بشكل رئیس         

یمتاز هذا الدور بأنه یمارس باالستناد القتصادیة في مجال صناعة السیاحة، و في میدان التشریعات التجاریة وا

ضمن النشاط اإلقلیمي ألوربا ول منفردة و ى دراسات واسعة لجهات خبرة ممیزة، وقد أطلقت كافة الدإل

، وتنطلق دول أوربا ار التشریعات القانونیة المناسبةدا إلصدیاستراتیجیات وخطط بشأن السیاحة االلكترونیة تمه

لتغطیة المسائل ذات العالقة بأمن المعلومات االلكترونیة و  من الحاجة للعدید من التشریعات السابقة على التجارة

با قوانین حمایة ، وقد سنت في غالبیة دول أور وصیة وحمایة استخدام الكمبیوتر والشبكاتمایة الخصوتدفقها وح

قوانیـن تنظیم انتقال المعلـومات داخلیا وعبر الحدود وقواعد تنازع االختصاص في میدان البیانات الخاصة، و 

الدفـع االلكتروني عبـر ة وقواعـد تنظیم األنشطة التقنیة وقواعد حمایة الملكیة الفكریـة في بیئة تقنیة العالی

، رونیة الموضوع من قبل الیونسترال، ولعل دول أوربا تتقاطع مع النموذج القانوني الموحد للتجارة االلكتاالنترنت

ترافق إقرار أي من الدراسات العمیقة التي تسبق و وتمثل التجربة األوربیة نموذجا ممیزا للدراسة لجهة اإلفادة 

  .س جوانب السیاحة االلكترونیةقانون یم

  :سنغافـورة  -3

للتجارة االلكترونیة المعد من قبل الیونسترال فقد أصدرت عام  يسنغافورة القانون النموذج اعتمدت        

نظم مسائل تبادل المعلومات وحمایتها حیث  ، االلكترونیة، وجاء مطابقا للقانون النموذجيقانون التجارة  1996

االلكترونیة والقواعد اإلجرائیة الالزمة لممارسة التجارة االلكترونیة بكافة صورها ، وتتمیز سنغافورة وحجیة التوقیع 

، فان كان صحیحا أنها سنت القانون على نحو ون الموحد دون مقاربته مع واقعهابأنها لم تعتمد النموذج القان

ومشاركة واسعة بین قطاعات التجارة و مطابق مع النموذج ، إال أن ذلك استند إلى دراسات بحثیة شاملة 

، ویظهر  2000حتى و  1997د امتدت على مدى أعوام من الصناعة وقطاع السیاحة والقطاعات الحكومیة وق

اثر هذه الدراسات في األنظمة التنفیذیة التي سنت مترافقة مع القانون ، فهي أنظمة إجرائیة تفصیلیة سدت نقاط 

حالتها إلى آلیات تطبیق عملیة وتناسب مع النقص التي ال یغطیها القانو  ن النموذجي وفسرت قواعده العامة وإ

التي أطلقتها الجهات الحكومیة المعنیة في الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي  تنتائج الدراسات والتوصیا

  )77(.ینشط في مجال صناعة السیاحة والذي كان له الدور البارز في ذلك
                                                

 .122حامد، مرجع سابق، صهند ) 77(



  اجلهود العربيـة يف جمـال تنظيم السياحة االلكرتونية: املبحث الثاني
كان للتطورات الحاصلة في قطاع السیاحة اثر كبیر في قطاع السیاحة في الكثیر من الدول العربیة والتي       

كانت بادرت بدورها إلى االستفادة من سلسلة التطورات الحاصلة في مجال السیاحة االلكترونیة سواء على وقد 

الدول العربیة من بین أولى المجموعات اإلقلیمیة التي أدركت أهمیة تبنى وتنفیذ إستراتیجیة على المستوى 

مع االتصاالت األمر الذي انعكس في إقرار وثیقة اإلستراتیجیة العربیة لمجتاإلقلیمي لبناء مجتمع المعلومات، 

تخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات والسیاحة ، التي استهدفت العمل على تعزیز اسوتقنیة المعلوماتیة

  .االلكترونیة كأحد األدوات األساسیة للتنمیة واالقتصادیة

ویستعرض هذا المبحث ألهم الجهود المبذولة سواء على المستوى العربي من خالل الهیئات المتخصصة،      

  .االلكترونیة أو تلك الجهود المبذولة على المستوى بعض الدول في مجال السیاحة

  اعيـوى اجلمـة على املستــود العربيــاجله: أوال
لم تكن الدول العربیة بعیدة عن التطورات في مجال السیاحة االلكترونیة، حیث قررت الدورة السادسة       

بناًء على اقتراح من المملكة العربیة  2003للمجلس الوزاري العربي للسیاحة، المنعقدة خالل شهر مایو 

سعودیة، تشكیل فریق عمل برئاسة المملكة، وعضویة المملكة األردنیة الهاشمیة، ودولة اإلمارات العربیة ال

 ،المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكویت لوضع تصور مفصل حول موضوع السیاحة االلكترونیة في الدول العربیة

واشتمل التصور المقدم على خمسة فصول متضمنًا مفاهیم أساسیة عن السیاحة اإللكترونیة، وأهمیتها وتطورها، 

كما قدم التصور المحاور الرئیسة في إستراتیجیة تطبیق السیاحة اإللكترونیة . ووضعها الحالي في الدول العربیة

ووافق المجلس الوزاري العربي للسیاحة في دورته  .في الدول العربیة متضمنًا معوقات التطبیق، وسبل عالجها

  )78(.ودعا الدول العربیة إلى اعتماد نتائجه والعمل على تنفیذ توصیاتهعلى التصور المقدم  2004السابعة عام 

وذلك لسیاحة الدول العربیة بتفعیل السیاحة االلكترونیة الهیئة العلیا كما أوصت دراسة متخصصة أعدتها       

  :ث مراحلعبر ثال

                                                
(78) Chulwon Kim: E Tourism; an Innovative Approach for the Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) 
in Korea, OECD, 2004. p75. 



ربط إدارات السیاحة الوطنیة العربیة الكترونیا والتنسیق فیما بینها بشأن عرض  :المرحلة األولى-1

حالة الزائر الكترونیا إلى الشركات السیاحیة التي تعتمد السیاحة االلكترونیة أسلوبا تسویقیا  لمعلومات وإ ا

  .لعروضها السیاحیة

تمكن المؤسسات السیاحیة من إتمام الصفقات وتسویة المبالغ المالیة إیجاد البنیة التي  :الرحلة الثانیة-2

 .علیها فضال عن تمكین السائح من شراء العروض ودفع قیمتها الكترونیا ةالمترتب

تطبیق السیاحة االلكترونیة المتكاملة حیث سیتمكن العاملون في مجال السیاحة من  :رحلة الثالثةمال-3

نهاء المعامالت المالیة الكترونیا والتنسیق فیما اإلفادة من خدمات التجارة  االلكترونیة في مجال السیاحة وإ

بینهم ومع السائح إضافة إلى ربط السیاحة االلكترونیة مع بقیة األنشطة التجاریة واالقتصادیة في البلدان 

ن األداء االقتصادي ودعت الدراسة إلى نشر التوعیة بأهمیة السیاحة االلكترونیة في تحسی.العربیة المختلفة

للمنشآت السیاحیة خاصة الصغیرة والمتوسطة وتقدیم الدعم الفني لها حتى تتمكن من استخدامها في تطویر 

وشددت على إعداد قواعد بیانات متعلقة بالعروض السیاحیة على المستوى المحلي . منتجاتها وتسویقها

 .والمناطق قبل الشروع في تفعیل السیاحة االلكترونیة

دارة الوجهات السیاحیة لكل منطقة        وترى الدراسة انه من المفید في هذا الجانب إنشاء منظمة لتسویق وإ

وواحدة على مستوى الدول العربیة . سیاحیة في كل دولة من الدول العربیة ولكل بلد عربي على حدة

  .مجتمعة

ومات واالتصاالت على تسخیر ما لدیها من وحثت الدراسة الدول العربیة المتقدمة في مجال تقنیة المعل     

بنیة تحتیة لخدمة السیاحة االلكترونیة، والبدء في بناء السیاحة االلكترونیة العربیة بغض النظر عن عدم 

من خالل قیام إدارات السیاحة الوطنیة باتخاذ المبادرة بإدراج مجال السیاحة . جاهزیة الدول العربیة األخرى

ال اللجان الوطنیة الخاصة بالتجارة االلكترونیة في الدول العربیة، وذلك من اجل االلكترونیة ضمن أعم

  )79(.ة لتتناسب مع متطلبات السیاحة االلكترونیةـة التحتیـالعمل على تطویر األنظمة والبنی

  لسیاحـة الدول العربیـة  الهیئـة العلیـا دور -1

                                                
  .276، ص2010، الجزائر،  07العددبختي إبراهیم ، دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تنمیة قطاع السیاحة ، مجلة الباحث ،  )79(



یعتبر التعاون في مجال تطویر قطاع السیاحة عموما من أهم المحاور التي یستند إلیها في تنمیة التعاون       

العربي وزیادة حجم التجارة البینیة بین الدول العربیة عن طریق زیادة االعتماد على استخدام تكنولوجیا 

  ین مؤسسات األعمال العربیة یبعضها البعض المعلومات واالتصاالت وتطویر شبكة االنترنت في أداء األعمال ب

تم وضع حجر األساس لالنطالق على هذا المسار في االجتماع الوزاري لمجلس الوحدة االقتصادیة  وقد      

  :حیث كان من بین قراراته 2008العربیة المنعقد في یونیو 

  العربیة من اجل تنمیة القطاع الموافقة على إنشاء المجلس العربي للسیاحة االلكترونیة بین الدول

 .السیاحة في الوطن العربي و تفعیل دور المؤسسات السیاحیة

  ة على إنشاء أكادیمیة متخصصة في األعمال االلكترونیة تهدف إلى إعداد الكوادر المؤهلة الموفق

أهیل ورفع مستوى في استخدام وتطبیق تكنولوجیا المعلومات في مجال األعمال والخدمات بأنواعها المختلفة، وت

الذي سوف یسهم في سد الفجوة االلكترونیة الحدیثة األمر  العاملین في جمیع القطاعات المعنیة باستخدام العلوم

 )80(.الرقمیة، وفي خلق فرص عمل جدیدة في هذا المجال

  إنشـاء المجلـس العربي للسیاحـة االلكترونیـة -2

وذلك  2008لمجلس العربي للسیاحة االلكترونیة في العام تمخض عن الجهود السابقة كلها إنشاء ا      

بإشراف كل من االتحاد الدولي للسیاحة االلكترونیة والمنظمة العربیة للسیاحة والتابع لجامعة الدول العربیة 

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لتفعیل التعاون العربي في مجال السیاحة االلكترونیة والتي یمكن أن یكون لها 

دول الكبیر في تطویر السیاحة في الدول العربیة والمساهمة في زیادة حجم التجارة االلكترونیة واالستفادة من ال

  )81(.التطورات الحاصلة في هذا المجال وتنظیم العالقات بین العاملین في مجال السیاحة اإللكترونیة

  

  

  

  

                                                
 .46، مرجع سابق ، صحسام درویش) 80(

–واالتصاالت في تطویر الخدمات السیاحیة ، ملتقى وطني حول السیاحة والتسویق السیاحي تكنولوجیا المعلومات  أهمیة: ، مداخلة بعنوانتقروت محمد)  81(

  . 56جامعة قالمة، ص اإلمكانیات والتحدیات التنافسیة،



  .اجلهـود املبذولـة على مستـوى الـدول: ثانيا
تقریــر التنافســیة الســیاحیة  فــيلــدول العربیــة لالترتیــب  التــاليیوضــح الجــدول أمــا علــى مســتوى الــدول العربیـــة،      

ـــــا العالمیـــــة ـــــة تكنولوجی ـــــة مـــــن مطـــــارات وطـــــرق وغیرهـــــا، وبنی ـــــة التحتی ـــــق بمؤشـــــرات التشـــــریعات والبنی ، فیمـــــا یتعل

  )82(.المعلومات

  2010ة لعام ـالعالمی السیاحیـة ةـر التنافسیـتقری:  06 الجدول رقم

  أوسطیةالعربیة والشرق  مرتبًا حسب الترتیب العام للدول

 الدول
الترتیب 

 العام

اإلطار 

 التشریعي

البنیة التحتیة 

 وبیئة األعمال

  البنیة التقنیة

 والتكنولوجیة
 الموارد البشریة

 23 40 35 43 37 قطر

 28 69 49 25 39 تونس

 42 36 27 44 40 اإلمارات

 49 43 28 68 48 البحرین

 70 65 60 36 53 األردن

 82 87 69 58 66 مصر

 95 85 75 55 67 المغرب

 83 59 55 106 82 السعودیة

 32 53 53 105 85 الكویت

 97 98 97 74 94 سوریا

 96 95 93 99 97 الجزائر

المعلومات في الدول العربیة ، المؤسسة العربیة لضمان ، تقنیة االتصاالت و 2010مناخ االستثمار في الدول العربیة : المصدر

  .148االستثمار ، الكویت ، ص

                                                
فـي  االلكترونیـةومن جدیر بالذكر أن تقریر مؤشر تنافسیة السفر والسیاحة یعمل على قیـاس العوامـل والسیاسـات التـي تجعـل مـن تطـویر قطـاع السـیاحة  )82(

، بنـاءً علـى  وأنظمـة السیاسـة وقابلیــة االسـتمرار البیئـي والسـالمة واألمـن والصـحة والنظافــة  التشــریعات الخاصـة بالسـیاحة االلكترونیـةبلـدان مختلفـة أمـرًا جـذابًا
  . وترتیب أولویات القطاع وتنافسیة األسعار ورأس المال البشري وجاذبیة القطاع والموارد الطبیعیة والحضاریة



تمتع  تونس بأفضـلیة عـن غیرهـا مـن الـدول العربیـة والشـرق األوسـطیة  یتبین لنا 06رقم من خالل الجدولو        

، )25(المرتبـة رقــم  فــيحیـث جـاءت  فـي ظــل التطـورات الحاصــلة، المــنظم للسـیاحة التشـریعيفیمـا یتعلـق باإلطــار 

وأن اإلمـــارات تتمتـــع بأفضـــل بنیـــة تحتیـــة ).  58(، ومصـــر )44(، واإلمـــارات )43(، وقطـــر )36(األردن  وتالهـــا

وأوضـــح ). 35(، وقطـــر )28(تالهـــا البحــرین ) 25(المرتبــة رقـــم  فـــيجــاءت وبیئــة أعمـــال مالئمــة للســـیاحة حیـــث 

، ثـم )40(قطـر ، تالهـا ) 36(نطقـة حیـث احتلـت المرتبـة رقـم الم فـيالتقریر أن اإلمارات تتمتـع بأفضـل بنیـة تقنیـة 

  ).28(مجال السیاحة بترتیب رقم  فيبأفضل عمالة بشریة تونس كما تتمتع ). 43(البحرین 

كما یتضح أن المنطقة العربیة ال تزال لدیها الفرصة المتاحة والمحتملة لتحسین الخدمات السیاحیة وتهیئة        

في الدول العربیة والذي یدل على مدى  ، ویتضح ذلك من خالل مؤشر الجاهزیة ةالبني األساسیة للمعلوماتی

 Networked( توافر المقومات األساسیة للسیاحة االلكترونیة وذلك طبقا للتقریر الدولي لتقنیة المعلومات

Readiness Index NIR ( وكذا مدى قدرتها على استیعاب التطورات المستجدة في تكنولوجیا المعلومات

  :)83(حة االلكترونیة حیث كان وضع الدول العربیة في المؤشر كما یليومن ثم تهیئة الظروف لممارسة السیا

  حافظت قد و . ول موریتانیا المؤشر ألول مرةدول عربیة، بدخ) 10(عشر 2008غطى المؤشر لعام

، 50والبحرین  36، قطر 35عالمیا، تلیها تونس  29اإلمارات على تصدرها المؤشر عربیا بالترتیب 

، وبالمقارنة مع العام 87، موریتانیا  80، الجزائر 77، مصر 76، المغرب  57، األردن  54الكویت 

فیما سجلت ) الجزائـر وتونـس والمغرب وقطر(، سجلت أربـع دول عربیـة تحسننا نسبیا متفاوتا  2005

   ).اإلمارات والبحرین واألردن ومصر(أربع دول تراجعا نسبیا 

                                                
  :لمؤشرات الفرعیة وهيیعتمد ترتیب الدول الداخلة في المؤشر على مدى تقدمها بالنسبة ألربع مجموعات من ا )83(

مؤشرات لمكونات البنیة األساسیة للحاسبات مثل عدد الحاسبات و نسبتها إلى عدد السكان ، و تقسیم استخدامات الحاسبات بین خاص و    - أ
  .تجاري و تعلیمي و حكومي ، ووجود الشبكات ، و حجم اإلنفاق على تطویر البرمجیات و على صناعة الحاسبات 

من حیث حجم التجارة االلكترونیة وعدد مستخدمي االنترنت ألغراض  -االنترنت–البنیة األساسیة لشبكة المعلومات العالمیة مؤشرات لمكونات    - ب
 .الخ ...شخصیة أو ألداء األعمال المختلفة كحجز تذكر الطیران والفنادق وتأجیر السیارات

  الخ..مؤشرات لمكونات البنیة األساسیة للمعلوماتیة من حیث عدد خطوط التلفونات و تكلفة المكالمة المحلیة و الدولیة    - ج
نیة و مؤشرات لمكونات البنیة االجتماعیة األساسیة لمجتمع المعلومات مثل عدد الملتحقین بالمدارس في المراحل الثانویة و الجامعیة و التكوی   -د 

 .فر الحریات المدنیةدرجة توا



 الذي یقیس مدى االستعداد للقیام بهذا النوع من المبادالت و  الدول العربیة إجمالي بلغ متوسط مؤشر كما

 ،العربیة المتحدة، اإلمارات   في 2.17في الجزائر و 1.27وتراوح بین  ،1.72 االلكترونیة والذي وبلغ

  )84( .2.12مؤشرها  الكویت المرتبة الثانیة وبلغت قیمة احتلتفیما 

  : 07الجـدول رقم

 2010 - 2009البنـي الرقمیـة  مؤشـر جاهزیـة

  الرصیـد  التـرتیب عالمیـا  الدولـة  الترتیب عربیا
2010  2009  2010  2009  

  0.54  4.42  28  29  اإلمارات  1

  0.33  4.24  36  35  تونـس  2

  0.25  4.21  39  36  قطـر  3

  0.00  3.89  49  50  البحرین  4

  0.06  3.80  46  54  الكویت  5

  0.03  3.74  47  57  األردن  6

  - 0.51  3.45  77  76  المغرب  7

  - 0.29  3.44  63  77  مصـر  8

  - 0.72  3.41  87  80  الجزائـر  9

 2010-2009بیانات صادرة عن التقریر الدولي لتقنیة المعلومات  من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر 
www.weforum.org         

ن مــــدي تـــوافر مقومــــات الســــیاحة االلكترونیـــة ومــــدى االســــتعداد أو والــــذي یبـــی 08مـــن خــــالل الجـــدول رقــــم       

الـدول  الجاهزیة في البني الرقمیة نجد تطور ملحوظ قیاسـا بـالفترات السـابق، وذلـك بـالنظر إلـى الجهـود التـي تبـذلها

  .العربیة لتطویر قطاع السیاحة بصفة عامة وصناعة السیاحة بصفة خاصة

  

  

  

                                                
، 2010، تقنیة االتصاالت و المعلومات في الدول العربیة ، المؤسسة العربیـة لضـمان االسـتثمار ، الكویـت ،  2010مناخ االستثمار في الدول العربیة  )84(

   .150و 149ص



  العربي السیاحي القطاع في االلكترونیة الجاهزیة مؤشــر:  07 رقم الشكل
  

              

انخفــاض فــي الــذي یوضــح مؤشــر الجاهزیــة فــي القطــاع الســیاحي العربــي، إذ وبــالرغم مــن  07خــالل الشــكل رقــم 

وذلـك فـي كـون  3.38حیـث بلـغ  2008بالمقارنة مع العـام  3.14والذي بلغ  2009قیمة المؤشر خاصة في العام 

المؤشــــر یقــــیس الجاهزیــــة االلكترونیــــة فــــي القطــــاع الســــیاحي والتــــي تعتمــــد علــــى مــــدى مواكبــــة القطــــاع الســــیاحي 

ر فـي تطبیـق هـذه التقنیـات تـنعكس مباشـرة علـى لتكنولوجیا المعلومات المسـتخدمة فـي هـذا القطـاع، إذ أن كـل تـأخ

  .مؤشر الجاهزیة

 ارب بعض الدول العربية يف جمال تطبيق السياحة االلكرتونيةـجت: ثالثا

كــان للتطــورات فــي المجــال الســیاحي األثــر البــارز فــي بعــض الــدول العربیــة التــي بــادرت بتطبیــق الســیاحة       

فـي صـناعة السـیاحة والتـي أصـبحت تعتمـد بصـفة كبیـرة علـى تكنولوجیـا  االلكترونیة وذلك بهدف مواكبة التطـورات

  )85(.المعلومات واالتصاالت في عملیات الترویج السیاحي

 ومصــر والجزائــر العربیــة المتحــدة اإلمــارات :بعــض الــدول اخترنــا منهــا تجــارب كــل مــن اربتجــویمكــن عــرض     

 .السیاحة االلكترونیة جهود تطبیق مجال في

 ةـاإلماراتیة ـالتجرب .1

فــي مــن تقــدم  الســیاحیة دبــيمدینــة  فــي، وتحدیــدًا تاإلمــارادولــة  فــيینبــع تمیــز تجربــة الســیاحة االلكترونیــة       

 فـيضـمن أفضـل عشـر مـدن رقمیـة  دبـي، ُصـنفت مدینـة  2004عـام  ففـي. مجال عمل الحكومة االلكترونیة فیهـا
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 فـيمدینـة رقمیـة  20تـم تصـنیفها ضـمن قائمـة أفضـل  التـيالمدینـة العربیـة الوحیـدة  هيوكانت . 2004العالم عام 

العـالم تتـیح  فـيمـدن فقـط  10كما جـاءت ضـمن أفضـل " مدار"  الرقميالعالم وفقًا لتقریر مركز دراسات االقتصاد 

 مجـــال تـــوفیر المعلومـــات فـــيعالمیـــًا  11، واحتلـــت  المركـــز  إلكترونیـــاً  الســـیاحیةخـــدمات دفـــع رســـوم الخـــدمات 

، باإلضــافة إلــى تمركــز كبــرى نقطــة 4‚77مقارنــة بالمتوســط العــام البــالغ  20نقطــة مــن  8‚25بمعــدل اإللكترونیــة 

  )86(.الشركات السیاحیة العالمیة والتي لعبت الدور البارز في تطویر النشاط السیاحي باإلمارات

 شهر فياإلمارات العربیة المتحدة ذت ة تكنولوجیا المعلومات بتقدم كبیر فیها حیث اتخـتتمیز بنیكما       

لإلنترنت،  دبي قرار إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة اإللكترونیة والتقنیات، وذلك إضافة إلى مدینة 2002فبرایر 

واالتصاالت یقع داخل منطقة التجارة  ، وهى مركز متكامل لتقنیات المعلومات2000نوفمبر  فيافتتحت  والتي

. صناعة المعلومات فيباختصاصات مختلفة  سیاحیة شركة 450حالیًا أكثر من  وتستضیف المدینة. الحرة

بنى داخل المنطقة الحرة أول مركز كامل للسیاحة دبيوتشكل مدینة  ُ وفیها . لالتصاالت وتقنیات المعلومات ی

خاصة لم هذه المدینة بمعاملة  فيالسیاحیة العاملة الشركات  تحضىكما . ضرائب األرباح تُعفى الشركات من

  )87( .سابقا اإلمارات فيالحرة  السیاحیة العاملة في المنطقة لشركاتل تكن متاحة سابقاً 

بالتعاون مع  استحداث دبلوم للسیاحة االلكترونیة في دبيفضًال عن هذه الجوانب، فقد كان السبق لحكومة      

موظفي الدائرة وتطویر مهاراتهم  واالبتكار لدىعلى تعزیز مفهوم اإلبداع یركز  التجاري دائرة السیاحة والتسویق

المجاالت المتعلقة بالعمل  فيالجمهور، وخاصة  في مجال العالقات مع العمالء والتواصل االجتماعي مع

  )88(.السیاحي
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  .23ص، ، مرجع سابقنهلة قصراوي )87( 
  .155، ص، مرجع سابقمناخ االستثمار في الدول العربیةتقریر  )88(

الجزء الخاص  فيسبیل المثال موقع الهیئة العامة لالستعالمات  علىمن بین أهم المواقع االلكترونیة التي تنشط في مجال السیاحة في مصر نجد (*)
هیئة تنشیط ، و  Tour Egyptوزارة السیاحة المصریةمواقع  :مثل االلكترونیة ذا صلة بالحركة السیاحیة رسمیا موقعاً  23 مصر حصرًا بـ فيبالسیاحة 

الوالیات المتحدة،  فيموقع المكاتب السیاحیة المصریة الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة المصریة، و ، و  http://www.egypt.travel/index.phpالسیاحة
دلیل مصر مصر، و  فيدلیل السیاحة ، و المصريبوابة التراث ، و غرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة المصریة، و للغرف السیاحیة المصرياالتحاد و 

الصوت ، و الدولیة واألسواقارض الهیئة العامة لشئون المعللمؤتمرات والمعارض، و  الدوليمركز القاهرة ، و  http://www.visitegypt.gov.eg السیاحي
، أحیاء القاهرة فيأهم الخدمات الموجودة ، و الفنادق ووسائل الترفیه بالقاهرة، و القریة الفرعونیة، و شركة مصر للطیران، و الدوليمطار القاهرة والضوء، و 

المتحف ، و ملتقى الحضارات على أرض مصرمصر أرض الفراعنة، و دلیل السفریات، و ، و مناطق الغوص بالبحر األحمر، و سیناء فيمناطق الغوص و 
  .الخ...المصري
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 وذلــك یعــود إلــىتتمیــز التجربــة المصــریة فــي مجــال الســیاحة االلكترونیــة عــن غیرهــا مــن الــدول العربیــة          

الدور الذي یلعبه قطـاع السـیاحة فـي التنمیـة االقتصـادیة عامـة ومـن هـذا المنطلـق كـان علیهـا أن تسـایر التطـورات 

  الحاصلة في مجال صناعة السیاحة 

تعتبر مصر من أهم نقاط الجذب السیاحى بین دول العالم نظرًا لمـا تتمتـع بـه مـن منـاطق سـیاحیة متعـددة،        

لــى تنــوع الفتــرة األخیــرة أنمــاط ســیاحیة جدیــدة أصــبحت تخاطــب  فــيوقــد ظهــرت . تقدمــه الــذيالمنــتج الســیاحى  وإ

وذلــك إضــافة إلــى األنمــاط التقلیدیــة المعروفــة كســیاحة اآلثــار علــى ســبیل  ،ائح أوســع مــن الســائحین عبــر العــالمشــر 

الصــحراویة وســـیاحة الیخـــوت  يالســـفار ومـــن هــذه األنمـــاط ســیاحة المـــؤتمرات والمعــارض الدولیـــة وســیاحة . المثــال

ســـیاحة " ، ووالفعالیــات الترفیهیـــة والثقافیــة والســیاحة البحریــة والبیئیـــة والعالجیــة والریاضـــیة ، وســیاحة المهرجانـــات

أصـــبحت تمثـــل الیـــوم نشـــاطًا ســـیاحیًا یلقـــى رواجـــا كبیـــرا  التـــيو  وغیرهـــا مـــن األنشـــطة الســـیاحیة..."مراكـــز الغـــوص

 إلــى ع االلكترونیــة التـي تخــتص بالجانـب الترویجــي للسـیاحة فــي مصـر والــذي وصـلالمواقـتعكسـه زیــادة عـدد هــذه 

  (*).2010 موقع حالل العام 346

لحجـز وبیـع التـذاكر ا المواقـع االلكترونیـة فـي عـرض مختلـف الخـدمات السـیاحة مثـلكما تقوم باستخدام هـذا       

السـیاحة تشـتري تـذاكر السـفر إلكترونیـا وتقـوم بتحویـل  الشـركاتحیـث أن ، ودلیل اإلرشـاد ألهـم المواقـع السـیاحیة، 

علــى مــرحلتین  إجمــالي ســعر هــذه التــذاكر إلــى مؤسســات النقــل المعنیــة بهــا، أمــا عملیــة بیــع التــذاكر للزبــون فتــتم

  )89(.الحجز وتأكید الحجز

 ة الجزائریـةـالتجرب -3

شـــرعت الجزائـــر فـــي تنمیـــة القطـــاع الســـیاحي ووضـــع مخطـــط لتدعیمـــه وتنظـــیم عمـــل الوكـــاالت الســـیاحیة         

كمــا تهــدف إلـــى لتحســن المنــاخ العــام للقطــاع الســـیاحي ، فــي ظــل التطــورات فــي نظـــم المعلومــات و االتصــاالت 

، والتنسـیق فیمـا بینهـا ربـط إدارات السـیاحة الوطنیـة إلك تفعیل السیاحة اإللكترونیة عبر ثـالث مراحـل، األولـى ترونیـًا

حالـة الزائـر إلكترونیـًا إلـى الشـركات السـیاحیة التـي تعتمـد السـیاحة بشـأن عـرض اإللكترونیـة كأسـلوب  المعلومـات وإ

إیجـاد البنیـة التـي تمكـن المؤسسـات السـیاحیة فـي الجزائـر  وتتمثل المرحلة  الثانیة فـي  .تسویقي لعروضها السیاحیة

المبـالغ المالیـة المترتبـة علیهـا، فضـًال عـن تمكـین السـائح مـن شـراء العـروض  التجاریـة وتسـویةمن إتمام الصـفقات 
                                                

  .64هند حامد، مرجع سابق، ص )89(



تطبیــق الســیاحة اإللكترونیــة المتكاملــة حیــث یــتمكن القطــاع  یــتم فــي المرحلــة األخیــرةو  .إلكترونیــاً  ودفــع قیمتهــا

ـــه مـــن  نهـــاء المعـــامالت المالیـــة خـــدمات التجـــارة اإللكترونیـــة فـــي مجـــال الســـیااالســـتفادة مـــن الســـیاحي بأكمل حة وإ

واالقتصـادیة فـي  والتنسـیق فیمـا بیـنهم، عـالوة علـى ربـط السـیاحة اإللكترونیـة مـع بقیـة األنشـطة التجاریـة إلكترونیـاً 

  .البلدان المختلفة
 

وفــي هــذا اإلطــار قامــت وزارة الســیاحة و الصــناعات التقلیدیــة الجزائریــة بإنشــاء موقــع الكترونــي علــى شـــبكة      

علــى العدیــد مــن البیانــات الخاصــة بالقطــاع الســیاحي فــي  TUOR ALGRE.DZنترنــت ویتضــمن هــذا الموقــع اال

الجزائـــر وذلـــك للتعریـــف الزائـــر بالمقومـــات الســـیاحیة فـــي الجزائـــر ، كمـــا یحتـــوى علـــى قائمـــة الشـــركات الســـیاحیة 

  )90(.المعتمدة

وتعتبــر وكــاالت الســفر والســیاحة مــن األدوات التــي تســاهم فــي تطــویر القطــاع الســیاحة الجزائــري والتــي كــان       

كــان لهــا األثــر فـــي  لهــا الــدور الكبیــر فــي تجســید نظــام الســیاحة االلكترونیــة مــن خــالل المواقــع االلكترونیــة التــي

  )91(.التعریف بالخدمات السیاحیة المتاحة في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  :موقع وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة الجزائریة على الموقع االلكتروني: للمزید راجع )90(
WWW.TUOR ALGRE.DZ.COM    

 .86ص، 2008جامعة بسكرة ،  - دراسة حالة وكالة سیاحیة-، التجارة االلكترونیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةحامدي محمد ) 91(



  لكرتونيـة العربيـة وسبـل تطويـرهاة االـالسياح: املبحث الثالث

إن احد أهم العوامل التي یستند إلیها التطور المتواصل لصناعة السیاحة یتمثل في شبكة االنترنت التي        

وزیادة إمكانیة الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات تحدث تغییرات كبیرة في هیكل األسواق وسلوك المستهلكین، 

واالتصاالت وتوافرها، فضال عن المقارنة بین مختلف عروض السیاحة وشفافیة األسعار، هي أمور قد أغرت 

المستهلكین، وأفضت إلى ظهور توقعات جدیدة والى تسارع المنافسة بین مقدمي الخدمات السیاحیة على الشبكة 

وهم یتوقعون . مستهلكون یتقنون على نحو متزاید عملیات البحث والشراء على الشبكة مباشرةوقد بات ال. مباشرة

أن تجدوا معلومات موثوقة وذات نوعیة عالیة لكي یتمكنوا من شراء أفضل ما هو معروض بالنسبة لكل مناسبة 

مرنة تناسب احتیاجاتهم، وهم یطلبون ترتیبات سفر . وان یحصلوا على معلومات شاملة وتأكیدات لما اتفق علیه

. بما في ذلك معلومات عن تجارب السفر الحدیثة التي تشتمل الموارد الثقافیة والطبیعیة والبیئیة واالجتماعیة

ویمثل فهم الفرص التي تتیحها تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أولویة بالنسبة للمنظمات العامة والخاصة، 

لى المستویین الوطني واإلقلیمي في البلدان النامیة، بما فیها البلدان األقل فضال عن مقدمي الخدمات السیاحیة ع

 )92(.نموا، حیث یتسم قطاع السیاحة بأهمیة إستراتیجیة ویمتلك القدرة على تلبیة متطلبات المستهلكین

  السياحــة االلكرتونيـة العربيــةواقــع : أوال
تقدم على الشبكة مباشرة تشكل الیوم سوقا تتسم بدرجة عالیة قد أصبحت سوق الخدمات السیاحیة التي ل        

فعلى . یات تركز قویةمن الدینامكیة وتشتمل على وافدین جدد تتوفر لدیهم قدرة تنافسیة كبیرة، كما تشتمل على آل

م تزاید عدد مقدمي الخدمات السیاحیة على الشبكة مباشرة، ومنهم من یقدم خدمات عامة ومن یقد مدى السنوات

وكما حدث . خدمات متخصصة، وشهدت السوق تركزا تدریجیا في أیدي الشركات األكبر واألفضل تمویال

لصناعة السیاحة قبل ظهور االنترنت، فان من یقدم المعلومات المتعلقة بالفرص السیاحیة ویحتفظ بها في 

ظم معامالت المبیعات ویحصلون البلدان النامیة هم أساسا مقدمو الخدمات الخارجیة الذین یستأثرون أیضا بمع

السفر العمالقة التي تعمل على و  شركات السیاحةهیمنت  وعلى مدى السنوات. إلرباحعلى نسبة كبیرة من ا

 االلكترونیة من خالل، على خدمات السیاحة .Travelocity – Orbitz – Expediaالشبكة مباشرة مثل 

قد أخذت و  الخ،...شرة، مثل شركات الطیران والفنادقباالخدمات بصورة م يمقدم أو مباشرة االنترنت شبكة

الذین یسعون إلى الحصول على أسعار أفضل من خالل تجنب التعامل مع الموزعین التابعین  السیاحتجتذب 
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  )93(.ألطراف ثالثة

، یجري استثمار موارد كبیرة من قبل مقدمي خدمات السیاحة االلكترونیة من اجل وفي البلدان المتقدمة      

تصمیم نظم الدراة الوجهات السیاحیة تكون مالئمة للمستعملین باالستناد إلى أدوات ابتكاریه تقوم على استخدام 

والتذاكر بواسطة  نظم حجز األماكن(تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتوفر إمكانیات أداء وظائف مختلفة 

  .لتلبیة توقعات الزبائن) شبكة االنترنت مباشرة

. ، أخذت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تنشر في البلدان النامیة ولكن بوتیرة أبطأوفي الوقت نفسه      

لتسویق  وهناك عدد متزاید من منظمات إدارة الوجهات السیاحیة في البلدان النامیة أخذت تستخدم شبكة االنترنت

معلومات، ولم یتمكن سوى عدد قلیل من " نوافذ " عروضها السیاحیة، إال أن مواقعها على الشبكة أساسا بمثابة 

منظمات إدارة الوجهات السیاحیة من القیام، بصورة تدریجیة بإدماج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في سلسلة 

فعالة إلدارة الوجهات السیاحیة تتوفر لدیها القدرة على  القیمة المضافة لقطاع السیاحة بأكملها ووضع نظم

عرض تسهیالت على المستهلكین لمعرفة ما یبحثون عنه، وعلى منتجي الخدمات السیاحیة من اجل زیادة 

قدرتهم التنافسیة من خالل االرتباط الشبكي بالشركاء التجاریین على نطاق العالم ویبدأ هذا الفصل باستعراض 

ت السیاحیة الكترونیة المصطلح بها من قبل المنظمات الوطنیة الدراة الوجهات السیاحیة في اقل حالة مبادرا

البلدان نموا باالستناد إلى استقصاء رسمي للمواقع السیاحیة الوطنیة على شبكة االنترنت، حیث وجد الكثیر من 

ات السیاحیة وال تستطیع أن تعتمد فقط هذه البلدان ال تتوفر لدیها القدرة على تطویر نظام فعال الدراة الوجه

لهذا السبب فانه من الضروري اقتراح . على اإلیرادات غیر المؤكدة التي تحصل علیها مباشرة على الشبكة

، مكاتب السیاحة الوطنیة، مقدموا الخدمات السیاحیة ومراكز االتصال وكالء السفر(وزیع حدیثة ومختلفة قنوات ت

     )94(.ة االلكترونیة من االنطالق بنجاحمستهلكین وتمكین السیاحوبناء ثقة ال) وما إلیها

      : ة العربيةـة االلكرتونيـه السياحـالتحديات التي تواج: ثانيا
ال شك أننا نعیش في عصر احتلت فیه االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مكان الصدارة في اهتمامات         

قطاعات األعمال واالقتصاد والخدمات العالمیة الدولیة، وقد كانت صناعة السیاحة من أولي الصناعات التي 

ًة استخدام اإلنترنت والشبكات ارتبطت ارتباطا وثیقًا بالتقدم في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات وخاص
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      .باعتبار السیاحة صناعة خدمیة غیر منظورةو المعلومات االتصاالت 

، وأتجه السیاحولقد أصبح المنتجون السیاحیون یتنافسون في استخدام التقنیات الجدیدة في مجال خدمة        

 CRS  ,GDS, Internet, Mobile Internet Digital(غالبیتهم إلي التركیز علي أنظمة إلكترونیة 

Maps, Digital tourism Information(  وأصبحت التعامالت اإللكترونیة السیاحیة صیحة عالمیة وشرط

 .مهم من شروط تقدیم خدمة سیاحیة تنافسیة ذات جودة عالمیة

حیون والموزعون كل ذلك في بیئة تسویقیة جدیدة ألغیت فیها عنصر المسافة بین المسوقون السیا      

وعلینا في مجتمعنا . جزء من الدقیقة 0.05السیاحیون أو السائح إلي صفر وألغي عنصر الوقت إلي تقریبًا 

وذلك ال یحدث . العربي التمكن من المنافسة في هذه البیئة التسویقیة الجدیدة وأن یكون لنا نصیبًا عادًال منها

الكوادر السیاحیة العربیة لتصبح ذات كفاءات ومهارات إداریة إطالقًا بدون تطویر وتدریب العنصر البشري و 

وتسویقیة إلكترونیة عالمیة في مجال بیع وتسویق و إدارة األعمال السیاحیة والتي حان الوقت ألن ننافس فیها 

   )95(.كمجتمع عربي علي المستوي المحلي واإلقلیمي والدولي

وثقافة التسویق السیاحي اإللكتروني في الدول العربیة أمر ملح في الوقت الحالي  إستراتیجیةتبني كما أن      

االقتصاد الرقمي والتكنولوجیا الرقمیة والتجارة  ىسویق التقلیدیة في ظل االتجاه إلالذي تغیرت فیه مصطلحات الت

مي استخدام البوابات تناو ) Digital Information Sources(اإللكترونیة ومصادر المعلومات االلكترونیة 

ومحركات البحث اإللكترونیة والتفاوض االلكتروني في مجال األعمال السیاحیة والخدمیة والتجاریة ذات الصبغة 

  .الدولیة

مما سبق یتضح لنا أهمیة أن تتجه جمیع مؤسسات الخدمات السیاحیة العربیة إلي المنافسة في مجال         

وات الجدیدة للمعلومات السیاحیة في تقدیم خدمات أكثر جودة وأكثر تحقیقًا استخدام المصادر الجدیدة والقن

ذا كان هناك اتفاق بین خبراء السیاحة علي مستوي العالم علي اعتبار أن المعلومات . لإلشباع لدي العمالء وإ

دمویة لهذه هي دم الحیاة لصناعة السیاحة فإننا نؤكد هنا أن التسویق السیاحي اإللكتروني هو األوعیة ال

المعلومات والمجال األكثر منافسة في بیئة التسویق السیاحي في العصر الحدیث وذلك ببناء استراتیجیات 

تسویقیة سیاحیة عربیة ترتبط بمعلومات سیاحیة وقتیة وحدیثة بالنسبة للمتغیرات في قطاع السیاحة والسفر من 
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طة بارتباطات أمامیة أو خلفیة بقطاع السیاحة والمقدرة ناحیة أو التغیرات في بیئة األعمال والصناعات المرتب

  )96(.صناعة وخدمة) 72(بأكثر من 

كل هذه التحدیات والتطورات في مجاالت البنیة األساسیة السیاحیة فرضت علینا في مجتمعاتنا العربیة        

وادر البشریة التي تعد مطلب جدید وتحد كبیر فیما یتعلق ببناء وتطویر نظم تدریبیة ومهاریه متخصصة للك

وهذا یقودنا إلي التأكید علي أنه یوجد اثنین من األخطاء . أساس التقدم والرقي في أي مجال علمي أو مهني

في غالبیة  نجدهاالشائعة التي غالبًا ما تتردد عند ذكر مصطلح السیاحة اإللكترونیة والتسویق اإللكتروني والتي 

 )97( :واألكادیمیین في مجال علوم السیاحة وهما األحیان أیضًا عند بعض المتخصصین

أن السیاحة اإللكترونیة والتسویق اإللكتروني تعد تهدید مباشر لفرض التوظیف ): 1( خطأ شائع رقم -1

والعمالة داخل قطاعات السیاحة والفنادق وأن هذه المجاالت اإللكترونیة تمثل بدیًال عن شركات السیاحة 

 .والوسطاء السیاحیین

أن هذه التكنولوجیا وتقنیاتها ال تناسب صناعة السیاحة باعتبارها صناعات خدمات  ):2(خطأ شائع رقم  -2

   .تقوم علي العنصر البشري وال یمكن للتكنولوجیا الحدیثة أن تقوم بدور فعال في هذا المجال

. العملي لهذه المتناقضات وتفسیر للواقع العلمي لهذه األخطاء الشائعة ونحن هنا نقوم بعرض التفسیر      

ث أن النتیجة التي یجب أن نعترف بها جمیعًا أن االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الرقمیة الحدیثة تعد وجهًا  حی

 ىالعملة والتي سنقوم بتفسیرها عل لعملة صناعة السیاحة بإعتبار أن العنصر البشري هو الوجه اآلخر لهذه

حة في المقاصد السیاحیة العربیة ال یتوقف أن نجاح صناعة السیا ىلذي یؤكد عللي من خالل التقدیم االوجه التا

توافر الموارد والمقومات السیاحیة وفقط أو الموارد السیاحیة البشریة وفقط أو استخدام أدوات التسویق  ىعل

السیاحة  ي في صناعةألن دور العنصر البشر . فقط) اإلنترنت والموبایل تكنولوجي(السیاحي اإللكتروني 

ارد البشریة السیاحیة القادرة جودة المو  ىه التدریبي والمهني وبما یؤدي إلاالرتقاء بمستوایكمن في اإللكترونیة 

االرتقاء بالخدمات السیاحیة االلكترونیة والتي تستخدم الموارد والمقومات السیاحیة في المقاصد السیاحیة  ىعل

 ىبالتالي یتوقف هذا النجاح عل .العلمي والتقني لإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات العربیة من خالل اإلستخدام

استخدام أدوات السیاحة  ىف نجاح صناعة السیاحة العربیة علالمزج بین الثالثة عناصر بفاعلیة؛ أي یتوق
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جیدة في تقدیم وعرض اإللكترونیة والتسویق السیاحي اإللكتروني من خالل الكفاءات الموارد البشریة المدربة وال

المقاصد السیاحیة العربیة وما تمتلكه من خبرات خدمیة مصاحبة لهذا  ىي توافر وتنوع المنتج السیاحي لدمد

  ) 98( .العالمیة المنتج السیاحي المتنوع وبصورة خدمیة

طبیقاتها بین استخدام التكنولوجیا الحدیثة وت ائمتتطلب التو أنها خصائص الخدمات السیاحیة إن من       

اإللكترونیة ورفع كفاءة العنصر البشري الذي یستخدم هذه التكنولوجیا في سبیل تقدیم خدمات سیاحیة عربیة 

  .المختلفینالسائحین شرائح رغبات شباع إل اقیتحقو تنافسیة عالیة الجودة 

حیث یدفع السائح  فإذا كانت صناعة السیاحة صناعة غیر منظورة وعملیة الشراء تتم قبل تجربة الزیارة     

مقابل تولیفة الخدمات التي ستقد له مقدمًا مما یتطلب لنا التنافس في بیئة عرض الخدمات السیاحیة التي تقدم 

للسائح باستخدام الطرق التكنولوجیة واإللكترونیة والتي تحقق له عنصر الثقة في المنتج السیاحي المتكامل الذي 

  )99(.یشتریه

  :ـــة االلكرتونيـــة العربيـــة السياح آفـــاق: ثانيا 
المقابلة البیعیة وجهًا لوجه بین مقدم الخدمة وبین  ىیتوقف علي لمعروف أن نجاح التسویق السیاحمن ا     

العمیل، إال أننا نجد اإلنترنت والمواقع اإللكترونیة المتمیزة تضیف بعدًا جدیدًا حیث أصبح التفاوض وعرض 

  .شات الرقمیة عن بعد مع إلغاء عنصر المسافة والوقتالخدمات یتم من خالل الشا

مما یتطلب تنسیق أكبر من غیرها من السلع ) المتكاملة(تعدد جهات تقدیم الخدمة السیاحیة الواحدة و      

التكنولوجیا  إتاحتهبین المنتجون والموزعون والوسطاء وهو ما ) السلع االستهالكیة والخدمات البنكیة(والخدمات 

ل االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الحدیثة والتي تحقق كفاءة عالیة لالتصاالت ومرونة أكبر في مجال من خال

  .تقدیم خدمات متعددة كما لو كانت جهة واده هي التي تقوم بتقدیم هذه الخدمات المتكاملة

 وأسعار مرنه تتأثر بظروف السوق السیاحي منخفضةبتكالیف  االلكترونیة تتمیز الخدمات السیاحیةكما       

مما یتطلب أداة إلكترونیة تتیح قاعدة بیانات مساعدة ومرشدة إلستراتیجیات  ،المتعددة والمتغیرة االلكتروني

وهو ما یمكن القول بأن المنافسة في مجال تقدیم خدمات سیاحیة ذات جودة عالیة . التسویق السیاحي الذكي

كیفیة ق السیاحیة والعمالء السیاحیین و ات التسویق ووفقًا لتنوع أذواق واتجاهات األسواتتطلب تنوع استراتیجی
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  )100(.الوصول إلیهم

الشك أن التكلفة العالیة لتسویق الخدمات السیاحیة بالوسائل التقلیدیة ونتیجة لحساسیة صناعة السیاحة و      

تخدام أدوات تحقق كفاءة تسویقیة وتخفض من تجاه التغیرات في البیئات المختلفة ولظروف عدیدة یتطلب اس

كما أن بعد المسافة . تكلفة لتسویق السیاحي وتتیح مرونة عالیة له وهو ما أتاحه التسویق السیاحي اإللكتروني

یتطلب ) المقصد السیاحي العربي عن الدول المصدرة واألسواق السیاحیة(بین منتج الخدمة والمستهلك لها 

یاحیة معتمدة علي أدوات التكنولوجیا التي توفر قنوات توزیع عدیدة تتناسب مع تنوع استثمارات تسویقیة س

  .األسواق و بعد المسافات وتعدد االتجاهات السائدة فیها

كفاءة التسویق اإللكتروني لهذه الدول من  ىكما أن بحوث التسویق السیاحي اإللكتروني العربي ستؤثر عل       

  )101(:خالل العرض التالي

  : بحوث المنتج السیاحي العربي-1

  والذي یتطلب المعرفة التامة بمدي تنوع هذا المنتج الموجود لدي المقصد السیاحي وكیفیة عرضة بطریقة 

وهذا یتطلب كوادر بشریة قادرة علي بناء وتوفیر . وممیزاته والفرص التي یقدمها للسائحین متمیزة تتیح تنوعة

قواعد بیانات الكترونیة في صورة نظم معلومات متنوعة تعرض هذا المنتج بصورة عالیة الكفاءة باستخدام 

 .تكنولوجیا تمزج بین الصوت والصورة والنص وبمرونة عالیة

  ة العربیةبحوث المنافسة السیاحی-2

نظرًا لتعدد المقاصد السیاحیة في العصر الحدیث وتعدد مقدمو وموزعو الخدمات السیاحیة وتنوع        

. مجاالت المنافسة السعریه والخدمیة وفي الجودة التي هي معیار السبق في مجال الخدمات السیاحیة المتمیزة

أساس حاكم لهذه المنافسة إلمكانیة الوصول للسائح لذا أصبحت تكنولوجیا المعلومات السیاحیة للدول العربیة 

أكثر من أي وقت مضي والمنافسة في السوق السیاحي الواسع المدى والذي تستهدفه المقاصد السیاحیة 

  .المتنافسة مع األسواق السیاحیة العربیة

   بحوث الدوافع للمقاصد السیاحیة العربیة-3

شرائح عدیدة من السیاحة المرتقبة أو  ىلب طلبًا سیاحیًا كامن لداغفي الاالعتقاد السائد أن هناك إن      
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من هنا تتمثل أهمیة دراسة الدوافع المختلفة لدي السائحین والتي في معظم األحیان یتم إثارتها من ، المحتملة

خالل تحقیق رسالة تسویقیة إلكترونیة ذات مواصفات عالیة وذات بعد علمي متخصص یخطط لها وینفذها 

اء التسویق السیاحي اإللكتروني تحقق إثارة لهذه الرغبات وخلق دوافع للسفر لدي السائحین مبنیة علي خبر 

ومما یتطلب توجیه التسویق اإللكتروني علي أساس مخاطبة الحواس .أساس الثقة في هذا التسویق واالتصال

قرار السفر والدفع لبرنامج سیاحي إدراك لدي السائح مما یدفعة إلي اتخاذ  ىوالخبرات السابقة ومما یؤدي إل

  .متمیز

  بحوث األسواق السیاحیة للمقاصد السیاحیة العربیة- 4

نجاح التسویق السیاحي اإللكتروني من  هومما یتطلب ،المقصود هنا باألسواق السیاحیة المصدرة للسائحین      

. معرفة األسواق السیاحیة واالتجاهات السیاحیة السائدة فیها وظروفها واألنماط االقتصادیة واالجتماعیة السائدة

قات السیاحیة مما یؤدي إلي زیادة التدفمقدمو الخدمات السیاحیة العربیة والتي یجب دراستها وتحلیلها من قبل 

مخططي التسویق اإللكتروني التوصیة  ىنظریة التسویقیة التي تقول أن علمع الهذا یتماشى  ق ومن هذه األسوا

  )102(.یمكن إنتاجه یس تسویق ماتسویقه ول بإنتاج ما یمكن

  بحوث السائح للمقاصد السیاحیة العربیة- 5

اختالف أذواق السائحین وطباعهم والمنتج السیاحي الذي یریدونه وطبیعة اإلنفاق  ىوهذا مرجعة إل      

فمن الجدیر باالهتمام لدي مخططي التسویق اإللكتروني . السیاحي واالهتمامات والخدمات التي تلبي رغباتهم

السائح الجدید من إتاحة مرونة كافیة لتنوع المنتج السیاحي والخدمات السیاحیة وبما یتماشى مع تنوع مطالب 

حیث الخدمة والمنتج والسعر والتوقیت والخدمات اإلضافیة والتي یجب أن یتنافس فیها المقاصد السیاحة العربیة 

  )103(.لجذب أعداد من السیاحة الدولیة التي تجذبها األسواق األخرى اآلسیویة واألوربیة التنافسیة
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  :الثاني خالصة الفصـل
لقد حاولنا من خالل هذا الفصل إبراز مختلف الجهود سواء الدولیة من خالل الهیئات المختصة في        

مجال السیاحة االلكترونیة وكذا إعطاء صورة عن النشاط العالمي واإلقلیمي والوطني في میدان السیاحة 

المتقدمة والتي تشهد تحوال سریعا في االلكترونیة، والتي أضحت تستقطب قدرا كبیر من االهتمام خاصة بالبلدان 

هذا القطاع من الشكل التقلیدي إلى الشكل االلكتروني وتعمل هذه البلدان على دعم عملیة االنتقال هذه وتوفیر 

  .كافة أسباب النجاح لها كونها تساهم بقوة في توسیع األسواق العالمیة والطریقة التي تتم بها المعامالت السیاحیـة

خلصنا من خالل هذا الفصل أن مجال السیاحة االلكترونیة أو التسویق السیاحي االلكتروني في وقد        

توسع مستمر خاصة في الدول المتقدمة والتي تتوفر على المقومات األساسیة للتعامالت االلكترونیة كما توسعت 

لجنـة (على المستویات الدولیة تطبیقاتها في مجاالت عدیدة ولم تعد تقتصر على مجال محدد ، كما كان للجهود 

ومنظمة الدولیة لصناعة السیاحة االلكترونیة   UNCITRAL األمم المتحـدة لقانون التجارة الدولیـة

EUOTI ( وكذا الجهـود اإلقلیمیة) دور االتحـاد األوروبيUE أما على  ،)وكذا منطقـة آسیا للتعاون االقتصادي

فقد تحققت جهود ممیزة لم یتسع المقام الستعراضها جمیعا وتخیرنا منها تجارب كل من  العربیة األصعدة الوطنیة

األثر البارز في تطویر تطبیقات السیاحة  وقد كان لهذه الجهود.  مصر والجزائراإلمارات العربیة المتحدة و 

ناعة السیاحة العربیة ، وفي تطویر صاللكترونیةااللكترونیة وفي توفیر وسائل األمان والحمایة للتعامالت ا

  .عامة

كما ال یمكننا أمام هذا االهتمام المتنامي والمجهود العالمي المبذول للتعامل مع موضوع السیاحة        

االلكترونیة وما تفرضه من تحدیات أن نقف عند هذا الحد من الدراسة دون أن یدفعنا الفضول إلى محاولة 

لقاء الضوء على مدى  ،تونس واألردنكال من  من خالل دراسة تجربتيااللكترونیة  التعرف على آفاق السیاحة وإ

  .تطبیقها واإلستراتیجیة المتبعة في هذا المجال، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في الفصل المقیـل

  
  

  

  

  



 :مقدمة الفصل الثالث

یؤدي القطاع السیاحي في الوقت الحالي دورا مهما في االقتصاد العالمي نظرا لما تحققه المبادالت         

السیاحیة من نتائج معتبرة، إذ تعتبر إحدى قواعد إرساء التنمیة االقتصادیة وهذا بتشجیع السیاحة الخارجیة التي 

  .ضروریة لدفع عجلة التنمیةتحقق فائضا من العملة الصعبة ال

غیر أن السیاحة في صورتها التقلیدیة لم تعد تتفق ومتغیرات هذا العصر الرقمي خاصة في ظل التطورات       

، وأصبحت االنترنت تلك الشبكة العالمیة للمعلومات مرآة الفرد )االنترنت(في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

لى القطاع السیاحي، فبعد أن كان التسویق السیاحي یتم فكان البد وان تمتد أیدي هذا التطور ع. على هذا العالم

من خالل أوراق وملفات متعددة وجلسات مؤتمرات أصبح التسویق السیاحي یتم عبر منافذ االنترنت، واألكثر من 

المواقع االلكترونیة للشركات (  الوسائل االلكترونیة ذلك یتم الحجز والتنظیم للرحالت السیاحیة من خالل

  ....)، البرید االلكتروني، جهاز التلیفونالسیاحیة

وتعتبر تونس من أهم البلدان منطقة الشرق األوسط واحد البلدان السیاحة الرئیسیة في حوض البحر       

المتوسط، وبالذات في مجال المبادالت السیاحیة االلكترونیة والتي عرفت تطورا ال بأس به خاصة من حیث 

  .االلكتروني التحتیة االلكترونیة المساندة للقطاع السیاحي التشریعات أو في مجال البنى

ومن خالل هذا الفصل سنحاول التطرق إلى دراسة وتحلیل التجربة التونسیة في مجال السیاحة االلكترونیة       

  :      وذلك من خالل المباحث التالیة

  .لكتروني في تونس وتطورهواقع القطاع السیاحي اال : المبحث األول                          

  .بـرامـج إدارة السیاحـة االلكترونیـة في تونـس: المبحث الثاني                       

   .اإللكترونیةالسیاحة في مجال  التونسیةستراتجیة اإل: المبحث الثالث                       

  

  
 

  

  

  



  ورهـونس وتطـالسياحي االلكرتوني يف ت التسويقع ـواق: املبحث األول
تمكنـت  إذ كان للتطورات في تكنولوجیا المعلومـات واالتصـاالت األثـر البـارز علـى قطـاع السـیاحة فـي تـونس      

تــونس مــن تــدعم مكانتهــا فــي أســواق الشــرق األوســط وذلــك علــى الــرغم مــن المنافســة المتزیــدة والحــادة مــن الــدول 

الســیاحي فـــي اقتصــادها خاصـــة فـــي ظــل التطـــورات فـــي  المجــاورة أو غیرهـــا مــن الـــدول التـــي تعتمــد علـــى القطـــاع

  .أسالیب الجذب السیاحي

 شـرعت فقد في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  السیاحة صناعة التطورات الحاصلة في إلى وبالنظر     

 روافـد أبـرز أحـد بوصـفه القطـاع تطـویر علـى للمحافظـة وناجعـة فعالـة حلـول عـن البحـث فـي التونسـیة الحكومـة

 بعـد العاملـة للیـد مشـغل ثـاني وهـي تـونس فـي األجنبیـة للعملـة األول المصـدر السـیاحة تعـد إذ .التونسـي االقتصـاد

  .لتونس التجاري العجز من %75 قرابة السیاحة عائدات تغطي كما .عمل فرصة ألف 400بنحو الزراعي القطاع

، وحالـة البنیـة التحتیـة األساسـیة والتكنولوجیـة التونسـي السـیاحي جالمنـت فـيمظـاهر التنـوع  المبحـثیعرض هذا     

  .في مجال السیاحة االلكترونیة الموجودة، والبنیة التشریعیة القائمة

 ً   التونسي السياحي ـجاملنت يفوع ـمظاهر التن: أوال
مـات جمیـع علـى  تـونس تتـوافر        الرسـمي المسـتویین علـى عـال سـیاحي وعـي فهنـاك ، السـیاحي الجـذب مقوّ

عت مهما بغیته تونس في السائح ویجد والشعبي،  علـى كلـم 500 طولهـا یبلـغ التـي شـواطئها جانب فإلى وتباینت، تنوّ

ـز  المتوّسـط میـاه ّ ة وخـدمات بمرافـق ةوالمجه رة سـیاحیّ  التـراث مـن بكنـوز ممـثالً  الثقـافي السـیاحي المقصـد هنـاك متطـوّ

 خـدمات ببنیـة تـونس وتتمتـع .التـاریخ فجـر منـذ تـونس شـهدتها عریقة حضارات توارث كلها تعكس والمتاحف واآلثار

رة  ما كل تستوعب التي الحدیثة االتصاالت خدمات إلى باإلضافة وبحراً  وبراً  جوا والنقل المواصالت مجال في متطوّ

ـة سـوقا تكـون أن لتـونس  هـذا مكـن وقـد الحدیثـة االتصـال تكنولوجیـا تنتجـه ـة مالیّ  المصـارف فیهـا تنتشـر هامّ

ـة والمؤسسات ـة المالیّ  10 مـن أكثـر2014 مـوفى فـي القطـاع السـیاحي التونسـي تسـتقطب أن ویتوقـع .الكبـرى العالمیّ

  )104(.دوالر ملیارات 5 من أكثر السیاحة تدر وأن سنویا سائح مالیین

 الصـعبة العملـة مـن الـبالد وسـیعزز مخـزون نهائیـا للـدینار الكامـل التحریـر فـي السـیاحي القطـاع سیسـاهم كمـا     

  .خاصة في ظل التطورات في اتجاهات السیاحة الحدیثة

                                                
  .12، ص2009مروان الناجي، السیاحة االلكترونیة بین النظري والتطبیقي ، الدیوان التونسي للطبع ، تونس، )104(



وقــد خصــص جــزء كبیــر مــن االســتثمارات فــي هــذا القطــاع لصــیانة وتجدیــد آلیــات وأســالیب عمــل المؤسســات     

ـــة فـــي القطـــاع الســـیاحي علـــى تطـــویر اســـتثماراتها وتطـــویر البنیـــة  الســـیاحیة، مـــن خـــالل مســـاعدة الشـــركات العامل

والجـــدول التـــالي . لهـــذا القطـــاع بمـــا یتناســـب والتطـــورات الحاصـــلة فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت التحتیـــة

  )105( .یوضح أهم هذه المؤشرات والتطورات السیاحیة في تونس

   أهم المؤشرات السیاحیة في ظل التطورات في صناعة السیاحة :09جدول رقمال

  2009  2008  2009  2008  الوحدة  

  GDP % 4.6  4.9  4.6  5.3نسبة مساهمة القطاع في 

  6.7  13.4  325.8  307.7  ملیون دینار تونسي  قیمة االستثمارات

  4.6  3.8  216.5  186.5  رـألف سری  الطاقة االستیعابیة المتوفرة

  5.9  4.0  171.8  161.3  رـألف سری  الطاقة االستیعابیة المستغلة

  2.4  10.7  4835  4717  صـألف شخ  دخول السیاح

  13.2  -6.1  6.9  6.1  ومــی  معدل اإلقامة للسائح الواحد

  14.5  9.4  19533  17128  ملیون دینار تونسي  إجمالي اإلیرادات من السیاحة

اإلیرادات المتأتیة من اإلعالن 

  السیاحي االلكتروني
  6.8  5.3  62.3  59.5  ملیون دینار تونسي

تونس،  06/2009:،مجلة التنمیة، العددالتنمیة والبنك المركزي التونسي ةوزار  تقریر ،الدیوان الوطني للسیاحة التونسیة:المصدر

  . 35ص

فـي صـناعة السـیاحة  والذي یوضح أهم المؤشـرات السـیاحیة فـي ظـل التطـورات ):09(خالل الجدول رقم من      

الل مسـاهمة في تـونس یتبـین لنـا مـدى اثـر هـذه التطـورات علـى القطـاع السـیاحي فـي تـونس وهـو مـا یظهــر مـن خـ

 62.3و  59.5علــى التــولي  2009و 2008اإلیــرادات المتأتیــة مــن اإلعــالن الســیاحي االلكترونــي خــالل األعـــوام 

إذ وبــالرغم مــن أن هــذه النســبة ضــعیفة إال أنهــا فــي تطــور مســتمر ویمكــن أن یكــون لهــا الــدور الفاعــل مــن خــالل 

     .   مساهماتها في اإلیرادات السیاحیة التونسیة

                                                
  .12مرواني الناجي ، مرجع سابق، ص )105(



بـین دول العـالم نظـرًا لمـا تتمتـع بـه مـن منـاطق سـیاحیة  السـیاحيأهم نقـاط الجـذب  بین من تونستعتبر  كما      

لــى تنــوع المنــتج  الفتــرة األخیــرة أنمــاط ســیاحیة جدیــدة أصــبحت  فــيوقــد ظهــرت . تقدمــه الــذي الســیاحيمتعــددة، وإ

وذلك إضـافة إلـى األنمـاط التقلیدیـة المعروفـة كسـیاحة اآلثـار علـى  تخاطب شرائح أوسع من السائحین عبر العالم،

الصـــحراویة وســـیاحة  الســـفاريومـــن هـــذه األنمـــاط  ســـیاحة المـــؤتمرات والمعـــارض الدولیـــة وســـیاحة . ســـبیل المثـــال

" ة، و، وســیاحة المهرجانـــات والفعالیــات الترفیهیــة والثقافیـــیــة والبیئیـــة والعالجیــة والریاضــیةالیخــوت والســیاحة البحر 

أصـبحت تمثـل الیـوم نشـاطًا سـیاحیًا یلقـى رواجـا كبیـرا تعكسـه زیـادة عـدد هـذه المراكـز  التـي" سیاحة مراكـز الغـوص

  )106(.2009مركزًا عام  346 إلى

عــدد  زیــادة فــيأســهم  والــذي، التونســي الســیاحيالمنــتج  فــيعرضــًا مبســطًا ألهــم مظــاهر التنــوع  يوفیمــا یلــ      

ملیــون ســائح بزیــادة  9.8حتــى وصــل إلــى  2010-2009خــالل عــام  تــونسإجمــالي عــدد الســائحین الوافــدین إلــى 

  .2008 عن عام% 12.7قدرها 

 ةـة الترفیهیـالسیاح .1

والتـي تجتـذب عـددا كبیـرا مـن  تـونسأنـواع األنشـطة السـیاحیة التـي توجـد فـي  أهمتعد السیاحة الترفیهیة احد       

 500خالبـة علـى البحـر األبـیض وتمتـد لنحـو  شـواطئمـن  تـونسمختلـف دول العـالم، لمـا تتمتـع بـه السائحین من 

الحمامـات وجربـه و  الشـماليالسـاحل  فـيیمكـن زیارتهـا لممارسـة هـذه السـیاحة  التـيوتتمثل أهم المناطق . كیلو متر

  .وغیرها...وسوسة

 مكوناتـه وتنـوع بتكامـل یتمیـز فخـم منتجـع وهـو بنـزرت بوالیـة مشـروع إنشـاء فـي الشروع یتم أن المنتظر ومن       

 للخـدمات مقـیم غیـر ومركـز ومارینـا عتیقـة ومدینـة سـكنیة وشـقق الرفیـع الطـراز مـن نـزل 4 فـي بالخصـوص والمتمثلة

االلكترونیـة  كمـا یحتـوي جمیـع الفضـاءات تجاریـة وفضـاءات اسـتجمام ومراكـز مائیـة ألعاب وحدیقة والعالجیة لطبیة

  )107(.لالستفادة من الخدمات السیاحیة

  ةـسیاحة المهرجانات والفعالیات الفنیة والثقافی .2

قـــام  الســـیاحيوأحـــدث وســـائل الجــذب  أهـــمتعتبــر ســـیاحة المهرجانـــات مــن       ُ العدیـــد مـــن  تـــونس فــيالجدیـــدة، وی

ومهرجـــان الســـینما   -مهرجـــان قرطـــاج -الـــدولي تـــونسمثـــل مهرجـــان  ريـجماهیـــال ـتحظـــى بإقبـــ التـــيرجانات ـالمهــ
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، حیـــث تركــز علیــه العدیــد مــن المواقـــع الســیاحیة االلكترونیــة التونســیة كونـــه ، ومهرجــان الســیاحة والتســوقالــدولي

  )108(.عنصر جذاب لمختلف شرائح السائحین

  ةـة العالجیـالسیاح .3

 وهــى منـاطق ذات شــهرة تاریخیــة تــونس فـيتتمتــع بمیـزة الســیاحة العالجیــة  التــيالسـیاحیة  تتعـدد المنــاطق      

لهــا  التــيتشــتهر بالرمــال الســوداء  والتــي، والعــین الســخنة، ، ومنطقــة الواحــات،  حمامــاتال ،سوســة: عریقــة مثــل 

  . القدرة على التخلص من بعض األمراض الجلدیة

 فــيتختلــف  التــيتیــة المعدنیــة والكبری مئــات مــن العیــون واآلبــار الطبیعیــة ذات المیــاه تــونس فــيكمــا تتنشــر      

  . درجة مئویة 73و 30بین   العمق والسعة ودرجة الحرارة

أعلـى نسـبة مـن عنصـر الكبریـت  وقد أثبتت التحلیالت المعملیة احتواء الكثیر من هـذه الینـابیع الطبیعیـة علـى     

علــى نســب مأمونــة  ستــونكمــا تحتــوى الكثبــان الرملیــة بالصــحراء . شــتى أنحــاء العــالم فــيمقارنــة باآلبــار المنتشــرة 

وعظیمـــة الفائـــدة مـــن العناصـــر المشـــعة، وقـــد أدى العـــالج بطمـــر الجســـم أو الوضـــع المـــؤلم منـــه بالرمـــال لفتـــرات 

 عـدة أمـراض روماتزمیـة مثـل مـرض الروماتویـد واآلالم الناجمـة عـن فـينتـائج غیـر مسـبوقة  إلىمدروسة ومحددة 

 )109(.د والمزمنوغیر ذلك من أسباب األلم الحا الفقريأمراض العمود 

أن واحــد إلــى أن هـذا التنـوع قــد أدى إلـى إحصـائیات منظمــة السـیاحة العالمیـة التابعــة لألمـم المتحـدة وأشـارت      

أن بلغـت ه نـتج عنـ الـذياألمـر  تـونسسـیاح قـادمین إلـى الشـرق األوسـط وشـمال أفریقیـا یتوجـه إلـى  5من بین كل 

% 13 حــواليملیــار دوالر بزیــادة قــدرها  8.18 حــوالي 2010-2009خــالل العــام  تــونس فــياإلیــرادات الســیاحیة 

فـى  تـونسلمـن قیمـة الصـادرات الخدمیـة % 93.2قطـاع السـیاحة نسـبة  وبلغـت مسـاهمة. 2006-2005عن عام 

  .2010عام 

 فـــى 2009أصـــدرته منظمـــة الســیاحة العالمیـــة فـــى أكتـــوبر  يالـــذ 2020قریـــر رؤیـــة الســـیاحة لعــام ویظهــر ت      

المجلــد الخــامس منــه عــن الســیاحة فــى الشــرق األوســط عــدة حقــائق، أهمهــا اتجــاه الســیاح الزائــرین لمنطقــة الشــرق 

األوسط إلى نمط الرحالت القصـیرة المتقطعـة منـه إلـى نمـط الـرحالت السـیاحیة الطویلـة، وزیـادة اسـتخدام االنترنـت 

  .كوسیلة تسویقیة تسهم فى زیادة المبیعات
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قـدره  سـنويملیـار نسـمة بمعـدل نمـو  1.56إلـى  2020قریر أن یصل عدد السائحین الدولیین عـام ویتوقع الت       

، وأن عـــدد الســائحین الـــذین ســیزورون منطقـــة الشــرق األوســـط سیصــل إلـــى 2020-1995فــى الفتـــرة مــن % 4.1

المعـدل  عـن% 3بزیـادة قـدرها  أي 2020- 1995خـالل الفتـرة % 7.1قدره  سنويملیون سائح بمعدل نمو  68.5

، وشــمال إفریقیــا ســتظل مــن أكثــر الــدول اســتقباًال للســیاح فــى الشــرق األوســط تــونسویضــیف التقریــر أن . العــالمي

  )110(.ملیون سائح 5حیث من المتوقع أن یصل عدد القادمین إلیها إلى 

مثــل ســـیاحة أنهــا لــم تشـــمل أنماطــًا آخـــذة فــى االنتشـــار  تـــونسویالحــظ علــى األنمـــاط الســیاحیة الجدیـــدة فــى       

مــن % 200 بحــواليیزیــد فیهــا إنفــاق الســائح عــن الســائح العــادي  والــذيالمعــاقین أو ذوى االحتیاجــات الخاصــة، 

مــن  وربمــا یكــون ذلــك بســبب عــدم تــوافر كافــة االحتیاجــات والتســهیالت الالزمــة لراحــة هــذا النــوع العــاديالســائح 

الهـادئ  م بـرامج سـیاحیة متكاملـة یغلـب علیهـا الطـابعوكـذلك سـیاحة نهایـة األسـبوع الـذى تسـتلزم تصـمی. السـائحین

ومــن دول شــمال المتوســط  العربــيمــن دول الخلــیج  الجغرافــي تــونسیســاعد قــرب  والــذيوالبعیــد عــن جــو العمــل، 

  .على انتشاره

  ودةــة املوجـة والتكنولوجيـة البنية التحتية األساسيـحال: ثانياً 
أصـدره المنتـدى االقتصـادي العـالمي فـى  الـذيتقریر التنافسـیة السـیاحیة والسـفر  في 39المرتبة  تونساحتلت      

وقـد ســبق . 2007عـام  فـي 58دولـة بعـد أن كانـت تشـغل المرتبـة رقـم  130، وتـم إجرائـه علـى عـدد 2008مـارس 

ین ، والبحـر )40(واإلمـارات )  39(، وتـونس )37(قطـر :  هـيمصر فـى ترتیـب المؤشـر العـام خمسـة دول عربیـة، 

تملــــك ثــــاني أفضــــل تنافســــیة فــــي األســــعار فــــي العــــالم بعــــد  األردنوأشــــار التقریــــر إلــــى أن ). 53(، واألردن )48(

إندونیسیا بسبب األسعار المنخفضة نسبیًا بما فیها أسـعار الوقـود والغـرف الفندقیـة، باإلضـافة إلـى ضـرائب التـذاكر 

تـدنى  فـيیكمـن  2005عـن العـام  تـونستصـنیف وأوضـح أن سـبب تراجـع . ورسوم المطار المنخفضـة إلـى حـد مـا

والبنیــــة التحتیـــة لتقنیــــة  ،69البنیـــة التحتیــــة العامـــة للبلــــد، وخصوصـــًا البنیــــة التحتیـــة للســــیاحة التـــي نالــــت المرتبـــة 

ـــبالد والمتاحـــة للعمـــل فـــي القطـــاع التـــي حظیـــت 87المعلومـــات التـــي احتلـــت المرتبـــة  ، ونوعیـــة المـــوارد البشـــریة لل

   )111(.82بالمرتبة 
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  .لبنية السياحية القائمة ومدى توافقها مع متطلبات السياحة االلكرتونيةا: ثالثا

إذ تمثــل البنیــة التحتیــة مــن فنــادق ، تعــد البنیــة الســیاحیة مــن الركــائز األساســیة لقیــام الســیاحة االلكترونیــة        

یـام السـیاحیة االلكترونیـة، حیـث ومطارات ومختلـف الشـركات العاملـة فـي هـذا المجـال العنصـر األساسـي والـدافع لق

اتجاهًا إیجابیًا لتحسن وضـع بنیـة االتصـاالت والمعلومـات الرتباطهـا المباشـر بمجـال  تعطي البنى السیاحیة القائمة

عملهــا، أو  فــيتعتمــد علــى االنترنــت  التــيمجــال عمــل الشــركات الســیاحیة الداخلیــة  فــيالسـیاحة االلكترونیــة ســواء 

 . تخدمون هذه البنیة أثناء فترات إقامتهمحتى للسائحین الذین یس

  .السیاحة االلكترونیةتطبیق ومدى توافقها مع متطلبات  في تونس للبنیة السیاحیة القائمة عرض یلى وفیما      
 ادقـالفنسالسـل  .1

ــ         -1998(عــدد الفنــادق الثابتــة والقــرى الســیاحیة والفنــادق العائمــة بشــكل ملحــوظ خــالل الفتــرة  إجمــاليد ـتزای

، 1998فنـــدق وقریــة عـــام  829فنــدق وقریـــة مقارنــة بـــ  1332إلـــى  2006، حیــث وصــل عـــددها فــى عــام )2006

ف خـــالل الفتـــرة أضـــعا 10 بحـــواليونتیجـــة لهـــذه الزیـــادة زادت الطاقـــة اإلیوائیـــة %. 53.3وذلـــك بمعـــدل زیـــادة یبلـــغ 

ألــف غرفــة فــى یونیــو  187.5، ووصــل عــدد الغــرف بالفنــادق الثابتــة والعائمــة والقــرى الســیاحیة إلــى 1990-2006

  . 2005 في العام عما كان علیه الوضع% 18بمعدل زیادة  2007

ة للمغـادرین ـالسیاحیـ اللیـاليداد ـزیـادة مسـتمرة وملحوظـة فـى أعـ 2010إلـى  2000مـن وقد شهدت الفتـرة  اكم      

، وذلــك بنســبة زیــادة 2000ملیــون لیلــة عــام  25.99 واليـبحــمقارنــة  2010ملیــون لیلــة فــى عــام  96.27إذ بلغــت 

  )112(%.270قدرها 

ة تصــل إلــى ألــف غرفــ 90ألــف غرفــة بنحــو  150تقــدر  التــيالحالیــة  ادقلفنــل ةكمــا زادت الطاقــة االســتیعابی        

خـــالل  تــونسوبالفعـــل انتهــت . 2011-2005وقریــة ســـیاحیة خــالل الفتــرة فنــدقًا  750 ألــف غرفــة، وبإنشـــاء 240

السـیاحیة  اللیـالي، وتحقیـق زیـادة فـى عـدد فنـدقًا جدیـداً  160مـن إنشـاء  2011یونیـو  إلى 2005الفترة من سبتمبر 

أعـداد الســائحین  السـیاحیة مـن سـنة ألخـرى مـع التزایـد المضـطرد فـى اللیـاليویتـزامن ارتفـاع عـدد %. 12.4بنسـبة 

  )113(.2015ملیون سائح فى عام  06من المتوقع أن یصل عددهم إلى   والذي، تونسالوافدین إلى 
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 إلـىتطـویر منطقـة سـیدي عبـد الـرحمن حیـث هـدف مشـروع  فنـدقيتنفیذ أكثر من مشروع  2006وشهد عام       

  . الميإضافة نحو ثالثة آالف غرفة فندقیة ومالعب جولف ومارینا علي مستوي ع

 ىغرفـة كمرحلـة أولـ 300یتكـون مـن  2006خالل عام  -مدینة سوسة- كما تم افتتاح فندق عالمي بالساحل     

  .ألف فرصة عمل 12حیث یوفر نحو  دیناروباستثمارات تبلغ ملیار ، من المشروع الذي یضم ستة فنادق 

خـدماتها، یمكـن التفرقـة بـین سالسـل  فـيااللكترونیـة  السـیاحةوبالنسبة لموقف هذه الفنادق مـن قضـیة تطبیـق      

  )114(:یلي ، وذلك كماتونسیةالالفنادق العالمیة والفنادق 

 ةـادق العالمیـل الفنـالسـس   - أ 

 السـیاحةوتقـوم هـذه الفنـادق بتطبیـق نظـم . ..شـیراتون دق هیلتـون، والفـور سـیزونز،فن الفنادقومن أمثلة هذه       

تاحــة إمكانیــة الحجــز مــن  التــيجمیــع خــدماتها بــدءًا مــن عــرض الخــدمات واإلمكانیــات  االلكترونیــة فــى تقــدمها، وإ

خــالل مواقعهــا االلكترونیــة علــى شــبكة االنترنــت، ومــرورًا بإمكانیــة الــدفع االلكترونــي عــن طریــق إدخــال رقــم بطاقــة 

، وانتهــاًء بتــوفیر الخــدمات  تــونس تقــوم السلســلة العالمیــة بتحصــیلها لصــالح فــرع والتــياالئتمــان الخاصــة بالعمیــل 

  .التكنولوجیة وخدمة االنترنت للنزالء بالفندق

المواقـع العالمیـة سـواء  فـيوتتمیز المواقع االلكترونیة لهذه الفنادق بعناصر الجذب المتطورة والمتعارف علیها      

مكانیــــة تصـــفحها مـــ ن خـــالل الجــــوالت مـــن حیـــث اســـتخدام أســـلوب عــــرض الصـــور للخـــدمات المتاحـــة بالفنـــدق وإ

جابتهـــا علـــى جمیـــع االستفســــارات  یحتاجهـــا الســـائح مثـــل تحدیــــد فتـــرة اإلقامـــة وطریقـــة الــــدفع  التـــياالفتراضـــیة، وإ

  .وغیرهامكان اإلقامة كحجم اآلسرة وموقع الغرفة  فيیتطلبها  التيوالشروط 

 الدولیـة ةـالتونسیادق ـالفن  -ب 

مجال تطبیق نظم التجارة االلكترونیـة والخـدمات المرتبطـة بالسـیاحة االلكترونیـة  فيمازال أداء هذه الفنادق      

، حیـــث ال یوجـــد لمعظـــم هـــذه الفنـــادق مواقـــع علـــى شـــبكة االنترنـــت، وغالبیـــة الموجـــود منهـــا غیـــر مؤهـــل  ضـــعیفًا

ل تفاصـیل الحجــز وتتـیح هــذه المواقـع للســائح القیـام بإرســا. السـتقبال الحجـز مــن خاللهـا أو تقبــل الـدفع الكترونیــاً 

ویرجــع . یرغــب فیهــا علــى أن یــتم التحصــیل باســتخدام الوســائل التقلیدیــة ولــیس مــن خــالل شــبكة االنترنــت التــي

  .تونس فيااللكترونیة  السیاحةذلك إلى عدة عوامل سیتم شرحها عند الحدیث عن أوضاع 
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 اراتـر السیـر وتأجیـران والبواخـركات الطیـش .2

ن الســائحین یأن غالبیــة المسـتهلك 2009سـبتمبر  فـي تــونسة وصـول الســائحین إلـى یتضـح مـن جــدول طریقـ      

، %6.6ثــم الســفر بــرًا بنســبة % 8.9الســفر عــن طریــق البحــر بنســبة  .ذلــك ویلــي، %)84.5(یفضــلون الســفر جــوًا 

  .السیاحيمجال العمل  فيومن ثم تحتل أولویة تطویر المطارات ونظم العمل بشركات الطیران أولویة أولى 

مجــال عمــل شــركات الطیــران  فــيعلــى االســتفادة مــن التغیــرات المتســارعة  للطیــران التونســیةوحرصــت شــركة      

 التـيالعالمیة، فقامت بإنشاء موقع خاص بها على شبكة االنترنـت یمكـن مـن خاللـه للسـائح معرفـة جمیـع البیانـات 

ذلــك الموقــع ال یتــیح إمكانیــة الشــراء أو الحجــز مــن  یحتــاج إلیهــا عــن رحــالت الشــركة وأســعارها ومواعیــدها، ولكــن

. بالتعاقد مع شركة موبنیـل لتقـدیم خدمـة السـفر المحمـول لعمالئهـا 2002وقامت الشركة منذ عام . خالل االنترنت

ویشمل ذلـك تقـدیم كافـة البیانـات الخاصـة بـالرحالت الجویـة للشـركة ومواعیـدها وسـعارها مـن خـالل خدمـة الرسـائل 

  )115(.و من خالل الخدمات الصوتیةالقصیرة أ

ال تــوفر علــى  تـونسأمـا فیمــا یتعلــق بوسـائل النقــل األخــرى، فـیالحظ أن معظــم البــواخر السـیاحیة العاملــة فــى      

ن كــان  لــة إمكانیــة الحجــز أو شــراء الــرحالت الســیاحیة الخاصــة بهــا مــن خــالل موقعهــا، وإ مواقعهــا االلكترونیــة القلی

بقیـــام العمیـــل بـــالحجز عـــن طریـــق اســـتیفاء البیانـــات الـــواردة باســـتمارة  – التونســـیةدق مثـــل الفنـــا –بعضـــها یكتفـــى 

ومـن أمثـال ذلـك البـواخر السـیاحیة . الحجز الموجودة على الموقع دون أن تتم عملیة الـدفع أو الشـراء علـى الشـبكة

  .Flashالتابعة لشركة 

، فالشــركات كبــرى تــوفر عملیــة الحجــز تــونس فــيویختلــف الوضــع بالنســبة لــبعض شــركات تــأجیر الســیارات      

بقبـول فكـرة الـدفع االلكترونـي  التونسـیةحین تقـوم بعـض الشـركات  في، یر من خالل الموقع الخاص بالشركةوالتأج

 )116(.من خالل أحد المواقع الوسیطة على االنترنت مقابل عمولة من الشركة متفق علیها

 التونسیـة ةـركات السیاحیـالش .3

، حیـث وصــل 2010-2005تقریبــًا خـالل الفتــرة % 58.6بمعـدل  سـتونـارتفـع عـدد الشــركات السـیاحیة فــى        

صــل عــدد و و . 2005شــركة فــى عــام  841مقارنــة بـــ  2010شــركة فــى عــام  1334عــدد الشــركات الســیاحیة إلــى 

                                                
، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الوطني األول حول االتجاهات الحدیثة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ، السیاحة التونسیة في ظلناصر محمد سلیتي )115(

  .26، صسیاحة الدولیة، جامعة سوسة، تونسفي ال
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إلـــى ) ETAA(الســـیاحة میـــة لغرفـــة شـــركات ووكـــاالت الســـفر و الشـــركات ووكـــاالت الســـفر أعضـــاء الجمعیـــة العمو 

  .شركة 1195

ـــة فـــى  65علـــى عـــدد وتنقســـم الشـــركات الســـیاحیة        إلـــى ثالثـــة أنـــواع مـــن  تـــونسشـــركة مـــن الشـــركات العامل

االلكترونیــة ولــدیها كافــة اإلمكانیــات المادیــة والبشــریة لتطبیقهــا، والثانیــة  المعــامالتاألولــى تــدرك أهمیــة . الشــركات

ترونیة ولدى معظمها اإلمكانیات المطلوبـة لتطبیقهـا بمفهومهـا الشـامل ولكنهـا االلك السیاحةلدیها الرغبة فى تطبیق 

االلكترونیــة ولــدیها  الســیاحةال توجــد لــدیها الرغبــة فـى تطبیــق ال تـدرك بالشــكل المطلــوب جمیــع متطلباتهـا، والثالثــة 

  )117(.تطبیقها فيعقبات 

مازالـــت فـــى المراحـــل األولـــى  تـــونس، اتضـــح للباحـــث أن الشـــركات الســـیاحیة الموجـــودة فـــى تحلیـــلالومـــن        

االلكترونیــة، حیــث أن معظمهــا یقتصــر علــى وجــود موقــع خــاص بالشــركة علــى شــبكة االنترنــت  الســیاحةلتطبیــق 

البریــد  علـى أساســي، وأن معظـم الشـركات تعتمــد بشـكل ریـف بالشــركة وخـدماتها الســیاحیةیقتصـر نشـاطه علــى التع

ورأت . البــرامج الســیاحیة ، ولــیس علــى موقــع الشــركة ومنظمــيفــى تعامالتهــا مــع الــوكالء الســیاحیین  االلكترونــي

االلكترونیــة،  السـیاحةبأبعــاد تطبیقـات  الكـافي الـوعيال یوجـد لــدیها  التونسـیةالدراسـة أن معظـم الشـركات الســیاحیة 

لموقع االلكتروني وبین نظم العمـل الداخلیـة فیهـا، وعـدم اهتمامهـا ویشمل ذلك عدم اهتمام العدید منها بالربط بین ا

من خاللـه،  وعـدم إیجـاد وسـیلة تمكنهـا مـن  هنت بدعوى عدم إتمام معامالت بیعیبتأمین مواقعها على شبكة االنتر 

 ف إلــى ذلــك عــدم إدراجضــأ. الكترونــيموقــع  أيمعرفــة عــدد زوار الموقــع بوصــفه معیــار مــن معــاییر تقیــیم نجــاح 

كهیئــة  العــاليعنــاوین المواقــع االلكترونیــة لهــذه الشــركات علــى المواقــع االلكترونیــة الســیاحیة ذات معــدالت التــردد 

 )118(.تنشیط السیاحة

 سفي تونـ ةـة القائمـة السیاحیـع االلكترونیـالمواق .4

حصر دقیق بعناوینها  أنه ال یوجد یتضح، تونس فيمن مطالعة المواقع االلكترونیة السیاحیة        

 تونسالجزء الخاص بالسیاحة فى  فيلالستعالمات  الوطنیةفعلى سبیل المثال أورد موقع الهیئة . االلكترونیة

موقع المكاتب و سیاحة، هیئة تنشیط ال، و وزارة السیاحةموقعًا ذا صلة بالحركة السیاحیة مثل مواقع  23حصرًا بـ 

 للمؤتمرات والمعارض التونسيمركز وال، التونسيبوابة التراث و  ،وفرنسا فى الوالیات المتحدة، التونسیةالسیاحیة 
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وغیرها، حیث تتركز الخدمات  السیاحیة التونسیة المدنأهم الخدمات الموجودة فى ، و للطیران تونسشركة و 

 )119(.السیاحیة االلكترونیة كما هو مبین في الشكل التالي
  

 
 
 
 

  
 
  
  
  
 

  21ص، تونس، ،2010سبتمبر -04نور الدین الدراجي ، السیاحة الحدیثة ، مجلة التنمیة السیاحیة العدد  انور: المصدر
والذي یوضح نسبة التركیز الخدمات السیاحیة االلكترونیة في القطاع السیاحي  08من خالل الشكل رقم     

إلداریة المقدمة للسیاح حیث وصلت التونسي حیث نجد أن الخدمات السیاحیة ترتكز على تطویر أداء الخدمات ا

مما یدل على  %30.23، ثم تلیها تطویر المواقع االلكترونیة أو ما یعرف بالمحتوى االلكتروني بنسبة %67إلى 

  .    أن الخدمات االلكترونیة في تطور مستمر

، وعدد من المتاحف ةوزارة السیاح كموقعيالمواقع  هذه لبعضعرضًا  –وزارة السیاحة التونسيأورد موقع  كما   

)120(.والتي تنشط في مجال التسویق السیاحي االلكتروني كماهو موضح في الشكلین
  

ةالأهمّ : 09 ل رقمـالشك   في القطاع السیاحي التونسي خدمات اإللكترونیّ
 

 
  

         

  

ـــةالأهـــم  09یوضـــح الشـــكل رقـــم  االنترنـــت تونســـي مـــن خـــالل صـــفحات فـــي القطـــاع الســـیاحي ال خـــدمات اإللكترونیّ

ــــال نجــــد موقــــع ، الرئیســــیة والتــــي تعــــرض العدیــــد مــــن الخــــدمات الســــیاحیة علــــى الخــــط مباشــــرة ــــى ســــبیل المث فعل
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  .10/02/2011:بتاریخ  www.e-t-touns.gov:موقع دلیل السیاحة التونسي على االنترنت والخاص بوزارة السیاحة:لمزید من التفصیل )120(

  

 نسبة تركیز الخدمات السیاحیة االلكترونیة في تونس:  08الشكل رقم



www.ati.tn حیـــث تختلـــف هـــذه الخـــدمات  ،ة والمحلیـــة وكـــذا المـــؤتمراتالـــذي یخـــتص بخـــدمات المعـــارض الدولیـــ

 .االمقدمة من خالل صفحات االنترنت وذلك باختالف النشاط السیاحي لكل منه

ةال: 10ـل رقم الشك   في مجال السیاحة االلكترونیة مؤّسسات المساندة الفنیّ

     

         

  

  

فــي مجــاالت (*)والــذي یوضــح الصــفحات االلكترونیــة لــبعض المؤسســات المســاندة الفنیــة 10مــن خــالل الشــكل رقــم

االلكترونیـة  المواقـعأهـم خـدماتها فـي مجـال خدمـة السیاحة االلكترونیة حیث تعرض بعـض مواقـع هـذه المؤسسـات 

ـــــى االنترنـــــت، وتمكـــــین شـــــرائح الســـــیاح مـــــن اســـــتخدامها بفعالیـــــة كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لموقـــــع  الســـــیاحیة عل

www.impots.finances.gov.tn  والـــذي یخـــتص بمجـــال الســـیاحة االلكترونیـــة وعـــرض لمجـــل الخـــدمات الســـیاحیة

ذي www.fatourante.post.tn:كـذلك نجــد موقـع. علـى الخــط یخــتص بالجوانـب المالیــة كـالتحویالت مــن عملــة  وال

  . وغیرها من المعامالت السیاحیة انإلى أخرى أو كیفیات الحجز في الفنادق وتذاكر الطیر 

  :یليح ماـوبالتحلیل العام لهذه المواقع، یتض         

    الموقع ، حیث ذكر ة على موقع مركز المعلوماتـلوزارة السیاح االلكترونيعدم تحدیث البیان الخاص بالموقع

واحتاللها ترتیبًا متأخرًا على . السیاحي، وهو موقع هیئة التنشیط http://www.tenusie.travel/index.phpأنه 

حیث معدل المرور وفقًا لما ورد على موقع  من 12.700.361 ، حیث احتلت المرتبة رقماالنترنتشبكة 

http://www.alexa.com  فتح رابط موقع وزارة السیاحة  فيوجود مشاكل فنیة  على هذه المواقع، كما یالحظ

 http://www.visiteعلى االنترنت كما ورد عنوانه على موقع الهیئة العامة لالستعالمات وهو 

tenus.gov.eg  
  وهما ، يمستوى العالمالعلى  الكترونيال یوجد سوى موقعین الكترونیین سیاحیین ضمن مائة ألف موقع

وموقع هیئة تنشیط السیاحة، وذلك وفقًا لمعدل المرور  Tour tenusie تونس فيدلیل السیاحة  موقعي

Traffic Rank  على موقعAlexa  ، كما یليوكان ترتیب أهم ثالث مواقع:  

  تونس فيحصل موقع دلیل السیاحة Tour tenusie   من حیث معدل  39.686على ترتیب 

www.marchespublics.gov.tn www.marchespublics.gov.tn www.tradente.com.tn www.impots.finances.gov.tn 



وفرنسا  ،%)19(وكان أغلب زوار الموقع من الوالیات المتحدة األمریكیة . المرور خالل أخر ثالث شهور

 %).2.5(، واسترالیا %)3.9(، وكندا %)7.1(والمملكة المتحدة  )14%(

 من حیث معدل المرور خالل أخر  107.335ط السیاحة على ترتیب ـحصل موقع هیئة تنشی 

واحتلت فرنسا المرتبة األولى من حیث زوار الموقع . عن الثالثة شهور السابقة% 31ثالث شهور وبزیادة قدرها 

 %).6.1(، وهولندا %)6.2(، وتالهما بلجیكا %)9.5(، ثم كندا %)42.5(

  متأخرًا من حیث معدل المرور خالل أخر ثالث شهور السیاحي تونسوجاء ترتیب موقع دلیل  

 )121(.على مستوى العالم وبذلك لم یدرج ضمن أفضل مائة ألف موقع 543.080على ترتیب  حیث حصل

  من  الموقع، وذلكللزائر على  السیاحيقیام موقع هیئة تنشیط السیاحة بإتاحة خدمة تصمیم البرنامج 

من خالل بیان مستویات الفنادق المختلفة من خالل  اإلقامةخدمات ، و رخالل ثالثة مراحل تشمل ما قبل السف

یحتاج فیها السائح لخدمات النقل والمواصالت وأهم  والتيرابط غرفة المنشآت الفندقیة، ومرحلة الزیارة نفسها 

 یستعملها السائح أثناء التيكما یقدم الموقع خدمات موازیة مثل أهم الجمل . قد یحتاج إلیها التيأرقام التلیفونات 

 .وكیفیة محاسبته للتاكسيزیارته كإعطاء عنوان الفندق 

 وماتـال والمعلـا االتصـال تكنولوجیـمج فيور ـالتط .5

  إن قیاس مدى التطور في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یرتبط بالمواقع االلكترونیة لقائمة،  

ومن البیانات المتاحة لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات عـن الفتـرة مـن . وضع بنیة االتصاالت والمعلومات

جمیـع المؤشــرات، حیـث زادت الطاقــة الكلیــة للخطـوط الهــاتف مــن  فــيیتضــح حـدوث تحســن  2010حتـى  2005

 4.9، وزاد عــدد مشــتركي التلیفــون المحمــول مــن 2010ملیــون خــط عــام  4.2إلــى  2005ملیــون خــط عــام  2.6

ألـف  300مـرة مـن  13وتضـاعف عـدد مسـتخدمي االنترنـت . 2010ملیون شـخص فـي  9.5ملیون شخص إلى 

   )122(.2010م في ملیون مستخد 4.3إلى  2005عام 

فـــي تـــونس باعتبارهـــا مـــن ) الهـــاتف الثابـــت، النقـــال ، انتشـــار االنترنـــت(وبـــالنظر إلـــى مـــدى تـــوافر مقوماتهـــا       

  :العناصر األساسیة للبنیة التحتیة كما هو مبین من خالل المؤشرات في الجدول التالي

  

                                                
  .21ص ،مرجع سابق، نور الدین الدراجي انور )121(
  .32، صمرجع سابق، ناصر محمد سلیتي )122(



  )123(ض الدول العربیةارنة ببعمؤشرات كثافة النفاذ لخدمات االنترنت في تونس مق : 09الجدول رقم
  

 الدولة

عدد مشتركي 

 االنترنت

عدد مشتركي 

 االنترنت 

عدد مستخدمي 

  االنترنت

 )باأللف(

عدد مستخدمي 

االنترنت لكل 

 شخص 100

  عدد مشتركي

خدمة النطاق 

 )باأللف(العریض

عدد مشتركي خدمة 

  النطاق العریض
 

 0.51 170 10.34 3500 0.58 190 األردن

 1.11 114 16.68 1722 2.45 253 تـونس

 0.77 2541 11.59 38194 4.32 6801 الدول العربیـة

  2009مایو– ituقاعدة بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت  ىعل من إعداد الطالب باالعتماد: درـالمص

تعطــى هــذه حیــث كثافــة النفــاذ لخـدمات االنترنــت فــي تـونس الــذي یوضـح  10الجـدول رقــم نالحـظ مــن خــالل      

المؤشـــــرات اتجاهـــــًا إیجابیـــــًا لتحســـــن وضـــــع بنیـــــة االتصـــــاالت والمعلومـــــات الرتباطهـــــا المباشـــــر بمجـــــال الســـــیاحة 

تعتمـد علـى االنترنـت، أو حتـى للسـائحین الـذین  التـيمجال عمل الشركات السیاحیة الداخلیـة  فيااللكترونیة سواء 

 فــيحاجــة إلــى تحســین، وخاصــة  فــيكـن هــذه المؤشــرات ول. تــونس فــيیسـتخدمون هــذه البنیــة أثنــاء فتــرات إقــامتهم 

   :المؤسسات السیاحیة في تونس وذلك كما یوضحه الشكل التالياالنترنت إلى إجمالي عدد  مستخدمينسبة 

  تطور استخدام االنترنت في المؤسسات السیاحیة التونسیة: 11 الشكل رقم
  

  

  
        

      

  

   

عدد وا ط الثابتة والخلویة المتنقلة،النمو في عدد المشتركین في الخطو نالحظ  11من خالل الشكل رقم          

كما أن خدمات . في الموسسات السیاحیة التونسیةمستعملي اإلنترنت والمشتركین في الشبكات العریضة النطاق 

ا هائًال خالل االنترنت  ا لمؤشر االتحاد الدولي لالتصاالت للعام 2007-2000حققت نموً ، 2010، وذلك وفقً
                                                

  .100المجموعة بالكامل مضروبا في  عبارة عن ناتج قسمة إجمالي دول المجموعة للمؤشر على إجمالي عدد سكان:متوسط المؤشر )123(

 37ناصر محمد سلیتي، السیاحة التونسیة في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مرجع سابق، ص: المصدر



 .شخص 100أعداد مستخدمي االنترنت لكل  ، ونسبةانتشارها ومعدل هو مؤشر یعكس نسبة نفاذ االنترنتو 

 إذ، توفیر مقوماتهاو  جهودا كبیرة لتوطین تقنیة المعلومات واالتصاالت اإلطار وتبذل الحكومة التونسیة في هذا

من الكلفة، وهذا % 20إلى  10ما بین  على توفیر یساعد الحكومةالعملیات السیاحیة  أن استخدام اإلنترنت في

وذلك من خالل برامج تطویر الخدمات السیاحیة االلكترونیة سواء تلك  %30المالي بنسبة  دل زیادة الدخلیعا

 )124(.التي تهدف إلى خدمة المؤسسات السیاحیة أو شرائح السیاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .36، صمرجع سابق، ناصر محمد سلیتي )124(



ر برنامــتط :املبحث الثاني ّ  السياحــة ج إدارةــوّ   سـتون يف ةـاإللكرتوني

ة في تون السیاحـة عرفت اإلدارة           را یمكن تبویبه ضمن خمسة مراحـاإللكترونیّ ة، مرحلة ـس تطوّ ل أساسیّ

قت بإدخال اإلعالمیة داخل اإلدارة وأربعة مراحل أخرى تمّ خالل ة تعّل ة ـأولى تمهیدیّ ها إرساء الدعائم األولیّ

لت بدورها تحقیق العدید من اإلنجازات في المج للسیاحة ة التي خوّ ال المتجّسمة أساسا في ما تمّ ـاإللكترونیّ

ة على الخط                 .وضعه من خدمات عمومیّ

ّ  السياحــة إدارةدة ــز وحـتركي: أوال   ةــاإللكرتوني

ى وحــدة اإلدارة       ــة التــي تــمّ إحــداثها بــالوزارة األولــى ســنة  الســیاحیة تتــوّل ــة  2005اإللكترونیّ بمتابعــة تنفیــذ خّط

ــة ــز لمختلــف الهیاكــل العمومیــة لتطبیــق مشــاریع . العمــل لتطــویر اإلدارة اإللكترونیّ وهــي بــذلك تضــطلع بــدور المحفّ

. جهـات الوطنیـة فـي المجـالاإلدارة اإللكترونیة و التنسیق بینها قصد تأطیر وتوحید جهودها لتحقیق األهـداف والتو 

ولالضــطالع بهــذا الــدور، تعتمــد وحــدة اإلدارة اإللكترونیــة علــى فریــق یشــمل االختصاصــات التنظیمیــة والفنیــة كمــا 

مـا اقتضـت الضـرورة ذلـك وقـد قامـت هـذه . یمكنها االلتجاء إلى بعض الكفـاءات مـن القطـاعین العـام أو الخـاص كّل

العدیـد مـن الخبـراء علـى المسـتوى العـالمي مـن القطـاع العـام والخـاص وذلـك الوحدة منذ إحداثها بربط عالقات مـع 

مـا أمكــن ذلـك تعیـین منّســق  وزارة السـیاحةكمـا تـمّ علـى مسـتوى . لالسـتفادة مـن تجـارب اآلخـرین واالسـتئناس بهـا كّل

ـــل حلقـــة الوصـــل بـــین الوحـــدة ووزارتـــه لمتابعـــة كـــل المســـائ الســـیاحة دارةإلبرنـــامج  ـــة یمّث ل المتعلقـــة بتنفیـــذ اإللكترونیّ

ـة ـة ترجـع وحــدة . مشـاریع اإلدارة االلكترونیّ ــق بمشـاریع اإلدارة اإللكترونیّ ـة التـي تتعّل ولتیسـیر البـّت فــي الجوانـب الفنیّ

ـــة لـــإلدارة  جـــوع إلـــى اللجنـــة الوزاریّ ة كمـــا یمكنهـــا الرّ ـــة لـــإلدارة االتصـــالیّ فنیّ ـــة بـــالنظر إلـــى اللجنـــة ال اإلدارة اإللكترونیّ

ة    )125(:من خالل اإللكترونیة إدارة السیاحةتوجهات العامة التي تهمّ للمصادقة على الاالتصالیّ

 السیاحي اد اإلعالمیة في العملــاعتم -1

ةال ة في العمل اإلداريمرحلة تمهیدیّ التي مّكنت اإلدارة  2001العام منذ  السیاحي  ، تمّ االعتماد على اإلعالمیّ

ة على  ة من صبغتها المادیّ من تطویر العدید من التطبیقات الوطنیة الكبرى لتجرید عدید اإلجراءات اإلداریّ

 )126(:غرار

                                                
جامعة تونس ، رسالة دكتوراه ، المعهد العالي  اثر استخدام التجارة االلكترونیة عل تنافسیة قطاع السیاحة في تونس،، يفوزي عبد الجلیل المروان )125(

 .78، ص2007للسیاحة ، 

 .80مرجع سابق، ص ،يفوزي عبد الجلیل المروان )126(



 لتفعیـل آلیات عمل القطاع السیاحي العام والخاص منظومة   * 

 التكنولوجیةتطویر استراتیجیات عمل المؤسسات السیاحة في ظل التطورات منظومة    *

ن   *  نقطة من بینها  20كما تمیّزت هذه الفترة أیضا باالنطالق في تنفیذ برنامج تأهیل اإلدارة الذي تضمّ

ة في اإلدارة الذ ة ةي تمّ تبنیه من قبل كافّة الوزار برنامج اإلعالمیّ ة متعّلقة باإلعالمیّ في  في إطار مخّططات وزاریّ

                                                                   .توجیه القطاع السیاحي

  ) 2002 -2000( االنترنت في القطاع السیاحيتفتّح اإلدارة على  -2

ة على تكنولوجیا       ة  االنترانتمكن انفتاح اإلدارة التونسیّ الخاصة بالقطاع من تطویر عدد من المواقع العمومیّ

ها لم تتعّد مستوى توفیر المعلومة للمواطنالسیاحي  ل من مواقع الواب باعتبار أنّ لت الجیل األوّ والسائح  والتي مّث

ة على حدا سوى    لمساعدته على قضاء شؤونه اإلداریّ

  )2005 - 2003(بروز النواة األولى لإلدارة االتصالیة  -3

ات التواصل والتفاعل خالل هذه المرحلة تمّ تطویر الجیل الثاني من مواقع       الواب والتي مّكنت من تطویر آلیّ

ةالمؤسسات السیاحیة التابعة للقطاع السیاحي التونسي بین  على . ومختلف المتعاملین معها ولو بصفة نسبیّ

اسات الشروط على  ة وكرّ ة تحمیل المطبوعات اإلداریّ غرار توفیر أركان لالتصال عبر الموقع، إتاحة إمكانیّ

ة التي تدّعمت بإرساء األطــأّدى ذلك ببوقد . الخط ة ــروز النواة األولى لإلدارة االتصالیّ ة والقانونیّ ر المؤسساتیّ

  )127( .الخاّصة بها

ة على الخطّ  السیاحیة التوجه نحو وضع الخدمات -4 )                                                                                                                            2009-2006( بصفة كلیّ

ة لتطویر عدد من  تونسالمراحل الّسابقة أصبحت فضل ما تمّ تحقیقه من إنجازات في ب       تتمتّع بجاهزیّ

یة على الخط وقد أّدى ذلك إلى بروز الجیل الثالث من مواقع الواب السیاحیة الخدمات   . بصفة كّل

 من خاللة ـوالمؤسس السیاحشملت هذه الخدمات العدید من المیادین، وكانت موّجهة باألساس إلى  حیث     

  السیاحیة،     شركاتبمجموعة من  شبكات االنترنت الخاصعلى  السیاحیة المتوفرةجملة الخدمات 

السیاحیة التونسیة من فنادق وحمامات ومراكز عالجیة وغیرها على الخط  مدنالمنظومة كما تم إدراج       

تاحة فرص أكثر لشرائح السیاح وطالبي الخدمات السیاحیة          .وإ

                         
                                                

 .42ص، مرجع سابق، ناصر محمد سلیتي)127(



  ة ـمندمج سیاحیةدمات ـدیم خـتق -5

ة والشروع في تنفیذها قصد  السیاحة إدارةضبط إستراتیجیة لتطویر  2009مع بدایة العام تمّ       اإللكترونیّ

على الخط تقوم على فكرة الدمج بین نظم المعلومات التابعة لهیاكل  السیاحیةتوفیر جیل جدید من الخدمات 

ة مختلفة قصد تیسیر تبادل المعطیات بینها وتجنیب المتعامل مع اإلدارة عناء التنّقل بین عدید الهیاكل  اریّ إد

ع في تطویر وانطالقا من هذه الفترة تمّ الشرو . للتمّكن من االنتفاع بخدمة في أقصر اآلجال وبأقّل التكالیف

ابع من مواقع الواب   .الخاصة بالمجال السیاحي التونسي الجیل الرّ

                                                                                                                            ةـاإللكترونیّ  السیاحـة دارةإلالي ـرنامج الحـالب -6

ة في تونس إلى  السیاحة دارةإیسعى برنامج      القطاع  والتنمیة السائحإرساء إدارة مندمجة تخدم "اإللكترونیّ

ولوضع خدمات تستجیب إلى  .وذلك من خالل توفیر خدمات غایتها تسهیل التعامالت مع اإلدارة" السیاحي

عات  العمل على  وقد تم. واالقتصادیةف الحیاة االجتماعیة ومختلف أطرا السیاح على اختالف شرائحهمتطّل

ات التي توفّرها تكنولوجیات المعلومات   .تحدیث اإلدارة على كّل المستویات باالعتماد على اإلمكانیّ

ّ السياحـة  دارةإج ــأهــداف برنام: ثانيا   ةـاإللكرتوني
ة خالل الفترة المقبلة آلیات السیاحیةلتجسیم هذا البرنامج تمّ ضبط خّطة عمل لتطویر       وتقوم . االلكترونیّ

ة على عدد من األهداف اإلستراتیجیة   :یليفي المجال والتي تمّ تبویبها كماهذه الخّط

ة على الخط ةتطویر عدد من الخدمات اإلداری       السیاحة قطاعلهدف هو الوصول تدریجیا وبالنسبة ب التفاعلیّ

وذلك باألخذ بعین  وربطها بقطاع السیاحیة إلى تحدید مجموعة جدیدة من الخدمات لوضعها على الخط

 )128(:االعتبار

 السیاحة االلكترونیة تالخاصة بالقطاع السیاحي في ظل استخداما إعادة هندسة اإلجراءات 

 دید قیمة الخدمة وعائد االستثمارتح. 

 من شرائح السیاح الوافدین ناالستجابة إلى حاجیات المستعملی.                                  

یختلف هذا الهدف حسب طبیعة المستعمل أخذا : على الخط السیاحیةتحسین جودة الخدمات باإلضافة إلى 

اته وتطلعاته التي تمیّزه عن غیره من المستعملین ة حاجیّ   :بعین االعتبار خصوصیّ

 
                                                

 .81، مرجع سابق، صيفوزي عبد الجلیل المروان )128(



ة على الحرص على تسهیل ا :السیــاح- أ   وتقریب اإلدارة منه من خالل  السائحلمعامالت اإلداریّ

ة المتعّلقة بإجراءات وشروط الحصول  تمكینه من اإلطالع في أي وقت ومن أي مكان على المعلومات الضروریّ

ا دون الحاجة لالتصال أو مراجعة و  السیاحیةعلى الخدمة  ة إلكترونیّ تمام اإلجراءات والمعامالت اإلداریّ الهیكل إ

 .العمومي أكثر من مرة

  في تونس الذي بدوره  االستثمار السیاحيالسعي إلى تعزیز مناخ : مؤسسات القطاع السیاحي-ب

ا  ا لدفع االستثمار الخاص بالبالد وذلك من خالل إتاحة اإلمكانیة للمستثمر سواء كان تونسیّ ل شرطا أساسیّ یمّث

ا، ب ا لالتصال باإلدارة إلكترونیّ االعتماد على قنوات متنوعة، للحصول على المعلومة التي یحتاجها بكّل أو أجنبیّ

ا بالهیكل  ة في أقصر اآلجال ودون حاجة للتواجد شخصیّ یسر والستكمال المعامالت واإلجراءات اإلداریّ

 )129(.العمومي

 ة العمـلـخط- ج    

ة تقوم على       ة عمل تنفیذیّ ة اإلستراتیجیة ضبط خّط لتجسیم مختلف هذه األهداف، تمّ في إطار الخّط

ة التالیة  )130(:المحاور األساسیّ

 ة تطویر  دعم ة الخدمات السیاحیةاإلطار المؤسساتي المشرف على تنفیذ إستراتیجیّ  .اإللكترونیّ

 بات تعدیل اإلطار القانوني والترتیبي ة عمل السیاحة وتطویره لالستجابة إلى متطّل  .اإللكترونیّ

 ة  .دمج نظم المعلومات وتأهیلها لجعلها تحاوریّ

 ة ة والتجهیزات  تطویر البنیّ ة األساسیّ  .التي تعمل ضمن قطاع السیاحة في تونساإللكترونیّ

 ة وتأهیلها  .تكوین الموارد البشریّ

  القطاع السیاحيتوفیر مواصفات ومرجعیات مشتركة وتقاسمها مع كّل الهیاكل المتدّخلة في. 

 نه من محتوى  .تعمیم النفاذ وتیسیره إلى مواقع الواب وما تتضمّ

  ات االتصال داخل ة وتفعیل استعمالهااخدمات اللتعریف ب القطاع السیاحيتعزیز آلیّ  .إللكترونیّ
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  يف تـونـس ةـة االلكرتونيـة للسياحـة املنظمالتشريعي الربامج: ثالثاً 

 ةااللكترونیـ المعـامالتالخـاص بتنظـیم  15القـانون رقـم  2004عـام  فـيقـد أصـدر  التونسـيكان المشـرع          

  . وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات

تسـعى هیئـة تنمیـة صـناعة تكنولوجیـا المعلومـات إلـى  التيالمادة الثالثة منه األهداف  فيوقد حدد القانون         

   )131(:تحقیقها فیما یلى

  . تشجیع وتنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .1

  . زیادة فرص تصدیر خدمات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ومنتجاتها .2

  . تصاالتاإلسهام في تطویر وتنمیة الجهات العاملة في مجال تكنولوجیا المعلومات واال .3

  . توجیه وتشجیع وتنمیة االستثمار في صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .4

  . واالتصاالت رعایة المصالح المشتركة ألنشطة تكنولوجیا المعلومات .5

  . دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتشجیع االستفادة بنتائجها .6

فــــي مجــــال اســــتخدام وتوظیــــف آلیــــات المعــــامالت الســــیاحیة االلكترونیــــة خاصــــة تشــــجیع ودعــــم المشــــروعات  .7

  .االلكترونیة

تنظـــیم نشـــاط خـــدمات التوقیـــع االلكترونـــي وغیرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي مجـــال المعـــامالت االلكترونیـــة وصـــناعة  .8

 . تكنولوجیا المعلومات

   :ةـها االختصاصات التالیـال مباشرة عملـمج فيون للهیئة ـوأعطى القان

ـــة أنشـــطة  -1 وغیرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي مجـــال  ةخـــدمات االلكترونیـــالإصـــدار وتجدیـــد التـــراخیص الالزمـــة لمزاول

  . المعامالت االلكترونیة وصناعة تكنولوجیا المعلومات

  .في القطاع السیاحي االلكتروني بما یؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنیة المبادالتتحدید معاییر منظومة  -2

  . قة بأنشطة المعامالت االلكترونیة وتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم في شأنهاتلقي الشكاوى المتعل -3

تقیـــیم الجهـــات العاملـــة فـــي مجـــال أنشـــطة تكنولوجیـــا المعلومـــات وتحدیـــد مســـتویاتها الفنیـــة بحســـب نتـــائج هـــذا  -4

  . التقییم

                                                
یتعلق  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  التجاریة اإللكترونیةانون التونسي الخاص بالمبادالت و القللمزید انظر الملحق الخاص ب )131(

    .بالمبادالت والتجارة االلكترونیة



التوقیـع االلكترونـي والمعـامالت تقدیم المشورة الفنیة بشأن المنازعات التـي تنشـأ بـین األطـراف المعنیـة بأنشـطة  -5

  . االلكترونیة وتكنولوجیا المعلومات

  . تقدیم المشورة الفنیة إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجیا المعلومات، وتدریب العاملین فیها -6

  . إنشاء الشركات التي تساعد في تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أو المساهمة فیها -7

واللــذان ) و(و) د(البنــدین  فــيعمــل الســیاحة االلكترونیــة، والســیما  تمجــاالفــي خــدم هــذه االختصاصــات وت      

 فـيیمكن من خاللهما تقدیم المشورة الفنیة الالزمـة إلـى وزارة السـیاحة بشـأن رفـع كفـاءة الشـركات السـیاحیة العاملـة 

 فـينشـاء المواقـع االلكترونیـة وتأمینهـا واسـتخدامها إل الفنـيال تمتلـك الـدعم  التيمجال السیاحة االلكترونیة أو تلك 

  )132(.السیاحیةالمعامالت 

مـادة للحـدیث عـن التوقیــع  30مـادة مــن ضـمن مـواده البـالغ عــددها  13فضـًال عـن ذلـك فقــد تضـمن القـانون       

للكتابـــة  مـــن القـــانون علـــى أن 15فأكـــدت المـــادة . ، والضـــوابط المنظمـــة لـــه، والعقوبـــات المرتبطـــة بـــهااللكترونـــي

االلكترونیة وللمحررات االلكترونیة، في نطاق المعـامالت المدنیـة والتجاریـة واإلداریـة، ذات الحجیـة المقـررة للكتابـة 

بـــأن  16وأضـــافت المـــادة . والمحـــررات الرســـمیة والعرفیـــة فـــي أحكـــام قـــانون اإلثبـــات فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة

لكترونـي الرسـمي حجـة علـى الكافـة بالقـدر الـذي تكـون فیهـا مطابقـة الصورة المنسـوخة علـى الـورق مـن المحـرر اال

ألصــــل هــــذا المحــــرر، وذلــــك مــــادام المحــــرر االلكترونــــي الرســــمي والتوقیــــع االلكترونــــي موجــــودین علــــى الدعامــــة 

  .االلكترونیة

والوســائط االلكترونیـة والمعلومــات التــي تقــدم إلــى  ةلبیانــات االلكترونیــلمــن القــانون السـریة  21وكفلـت المــادة       

بإصـــدار  العقوبـــات المرتبطـــة 23ددت المـــادة وحـــ. الجهـــة المـــرخص لهـــا بإصـــدار شـــهادات التصـــدیق االلكترونـــي

وسـیط أو محـرر  أي، أو إتـالف أو عیـب أو الحصول على ترخیص بمزاولـة النشـاطشهادة تصدیق الكتروني دون 

  . االلكترونيئم المتعلقة باستخدام التوقیع الكتروني وغیرها من الجرا

قــد قطــع أولــى خطــوات تیســیر عملیــة الســیاحة االلكترونیــة باعتبــار أن التوقیــع  التونســيوبهــذا یكــون المشــرع       

الســـیاحة  الكثیـــر مـــن المعـــامالت المصـــرفیة اإللكترونیـــة ولـــه دوره الفاعـــل فـــى فـــيأصـــبح األســـاس  اإللكترونـــي

  .اكر السفر وغیرها من التعاقدات السیاحیةاإللكترونیة وحجز تذ
                                                

یتعلق  أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  القانون التونسي الخاص بالمبادالت االلكترونیة والتجاریة،الملحق : للمزید من التعمق انظر )132(
  .بالمصادقة االلكترونیة صالخاالثالث  ، الباب2000والتجارة االلكترونیة بالمبادالت 

 



، فإننــا نجــد تقــدمًا كبیــرًا مــن جانــب تــونسااللكترونیــة فــى للمعــامالت  المــنظم التشــریعياإلطــار  وبــالنظر إلــى      

عـدة قـوانین  تـونسفقـد سـنت . مجال البنیة التشریعیة المنظمـة للتجـارة االلكترونیـة والسـیاحة االلكترونیـة فياألخیرة 

: هـي، أقـرت الحكومـة قـوانین 2002عـام  ففـي .آمنة لألعمـال والمسـتثمرین خالل العقد المنصرم بهدف تعزیز بیئة

وقــد جعلــت هــذه . وقــانون بــراءة االختــراع قــانون حقــوق الملكیــة الفكریــة وحقــوق النشــر، وقــانون العالمــة التجاریــة،

 2003عـام  فـيوصـدر . یـًا عمومـًا مـن بیـع البرمجیـات المقرصـنةخال بلـداً  تـونس المكونـات التشـریعیة الـثالث مـن 

قعـــة فأنــه   ووفقــّا لهــذا القــانون،. اإلجـــراءات الجنائیــة فــيقــانون خــاص باســتخدام الحواســب  ســتكون الوثــائق الموَّ

علقــة تنظــیم البیئــة القانونیــة المت قــيوقطعــت اإلمــارات خطــوة كبیــرة . إلكترونیــًا مقبولــة كأدلــة فــى التحقیــق الجنــائي

 39جـاء فـى  والـذيوالتجارة االلكترونیـة  بشأن المعامالت 2002لسنة  2بالتجارة اإللكترونیة بإصدار القانون رقم 

  )133(.مادة وقسم إلى ثمانیة فصول

زالة  فيهذا القانون على وضع أهداف تكفل ثقة األفراد  في التونسي وحرص المشرع        التعامل اإللكتروني وإ

رساءشأنها الحد من المعامالت اإللكترونیةعوائق من  أي مبادئ موحدة للقواعد واللوائح الخاصة بالمراسالت  ، وإ

وحددت المادة الخامسة من القانون . المعامالت اإللكترونیة في واألساسي اإللكترونیة بوصفها الطریق األولى

بالمعامالت والتجارة  ذات العالقة االلكترونیة والتوقیعاتمجاالت تطبیقه بالنص على سریانه على السجالت 

سندات ملكیة ، و المعامالت واألمور المتعلقة باألحوال الشخصیة كالزواج والطالق والوصایا االلكترونیة باستثناء

تتعلق ببیع وشراء األموال غیر المنقولة  التيالمعامالت   ، والسندات القابلة للتداول األموال غیر المنقولة، و 

ویتضح من هذه . لمدد تزید على عشر سنوات وتسجیل أیة حقوق أخرى متعلقة بها وتأجیرهاوالتصرف فیها 

ونصت المادة  .ألحكام هذا القانون خضوع جمیع المعامالت السیاحیة اإللكترونیة بكافة صورها وأشكالها  المادة 

فى شكل  فیذ لمجرد أنها جاءتأو قابلیتها للتن القانونيالرسالة اإللكترونیة ال تفقد أثرها  السابعة على أن

تفصیل أثرها القانوني أو قابلیتها  تشیر إلیها الرسالة االلكترونیة دون التيإلكتروني، كذلك ال تفقد المعلومات 

المعلومات متاحًا ضمن النظام االلكتروني الخاص بمرسلها، وتمت  للتنفیذ، متى كان اإلطالع على تفاصیل تلك

 السیاحيالمجال  فياإلنترنت  ویحقق هذا النص العام مصداقیة للتعامل عبر .ع علیهااإلطال اإلشارة إلى كیفیة

النص كما تضمن القانون . ذات الوقت فيوالسائح  شركة السیاحة فيیقوم على السرعة والثقة المتبادلة  الذي

                                                
أوت یتعلق  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  التونسي الخاص بالمبادالت االلكترونیة والتجاریة،للمزید من التعمق انظر الملحق القانون  )133(

 .بالمعامالت االلكترونیة ص، الباب الخا2000یة بالمبادالت والتجارة االلكترون



 اإللكترونيالفقهیة حول صحة وقانونیة التوقیع  لخالفاتلعلى تعریف محدد للتوقیع االلكتروني وضع  نهایة 

  .بوصفه طریق من طرق اإلثبات، وحدد شروط صحته

وانعكاس ذلك على مجال  تونسالتجارة االلكترونیة فى المبادالت و  إصدار قانون فيالتأخر غیر أن ذلك        

ن الجودة خاصة بمجال السیاحة السیاحة االلكترونیة، ال یعنى عدم وجود تشریعات قانونیة على مستوى عال م

لسنة  1بإنشاء غرف سیاحیة وتنظیم اتحاد لها، والقانون رقم  1968لسنة  85، ومنها القانون رقم تونس في

بتنظیم الشركات السیاحیة  1977لسنة  38شأن المنشآت الفندقیة والسیاحیة، والقانون  رقم  في 1973

 1992لسنة  1ِ◌أن المرشدین السیاحیین ونقابتهم، والقانون رقم  في 1983لسنة  121وتعدیالته، والقانون رقم 

وتوفر هذه المنظومة . 2004لسنة  16شأن محال بیع العادیات والسلع السیاحیة والمعدل بالقانون رقم  في

  )134(.تونس فيالقانونیة اإلطار العام لتنظیم السیاحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(134)Chulwon Kim: E Tourism; an Innovative Approach for the Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) 
in Korea, OECD, 2009, p07. 



 ةـاإللكرتونيالسياحة ال ـيف جم التونسية اإلسرتاجتية: املبحث الثالث 

اإللكترونیة في إطار توجـه الحكومـة التونسـیة لتطـویر اقتصـاد  السیاحةتتنّزل اإلستراتیجیة الوطنیة لتطویر         

دخــال تكنولوجیــات المعلومــات واالتصــال  .اســتخداماتها فــي مختلــف أوجــه ضــمن عمـل القطــاع الســیاحي المعرفـة وإ

ة إلصــالح وتحــدیث القطــاع  ــذا الســیاق، تعتبــر تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال األداة الضــروریّ ، الســیاحي وفــي ه

وهــو مــا یتحــتّم تجســیمه مــن خــالل . أكثــر نجاعــة وأكثــر قربــا مــن مختلــف المتعــاملین معهــا صــناعة بهــدف إرســاء

ة تطــویر تن تســعى بواســطتها إلــى دمــج تكنولوجیــا المعلومــات اإللكترونیــة التــي  الســیاحة إدارةفیــذ مــا جــاء بإســتراتیجیّ

 مـن أجـل تـوفیر خـدمات ذات قیمـة مضـافة لفائـدة مختلـف فئـات المتعـاملین معهـا السـیاحيواالتصاالت في العمـل 

  وكذا سائح السیاح المختلفین     

ة تطویر        )135(:اإللكترونیة هي السیاحةوعلى هذا األساس، فإن األهداف ذات األولویة إلستراتیجیّ

  الشرائح المختلف للسیاح مع  المؤسسات السیاحیةتحسین عالقة.B2C 

  القطاع السیاحي مؤسساتیر المناخ العام للرفع من أداء تطو. 

ة مختلـف هـذه الجوانــب اكمـا     اهن تنـاول اإلســتراتیجیّ ة وصـوال إلــى  للســیاحةنطالقـا مـن دراســة الوضـع الـرّ التونسـیّ

ن تجسیترسم مختلف اضبط خارطة طریق  ، وتتمثـل أهـم ها على امتداد خمسـة سـنواتدلخطط والمشاریع التي یتعیّ

  :هذه النقاط في

  اإللكترونیة السیاحةر ـــلتطوی التونسیةاإلستراتیجیة. 

  اإللكترونیة السیاحةلتطویر  التونسیة اإلستراتیجیةأھداف. 
 اإللكترونیةالسیاحة لتطویر  التونسیةءات المصاحبة لتنفیذ اإلستراتیجیة اإلجرا. 
  اإللكترونیة السیاحةلتطویر  التونسیةالمشاریع الكبرى لإلستراتیجیة. 

  

  

  

 

                                                
مجلة . 2009، البرنامج السنوي ة، وزارة السیاحة التونسی2014- 2009السیاحیة االلكترونیة  محمد كامل وآخرون، إستراتیجیة الوطنیة لتطویر إلدارة  )135(

  .09، تونس ، ص 2009- 05التنمیة والتطویر ، العدد 



 اإللكرتونية السياحةلتطوير  التونسيةاإلسرتاتيجية : أوال

ـــة بالغـــة لمــــا لهـــا مــــن دور فـــي تیســــیر  لســـیاحةلتنفیـــذ إســــتراتجیة ا الرؤیـــة الوطنیــــةتكتســـي        اإللكترونیــــة أهمیّ

ل مـن التخفیـف و  ة والعمل علـى تنفیـذها وهـو مـا یخـوّ ة لتوّجهات االستراتیجیّ تبنّي مختلف األطراف المعنیّ استیعاب و

ــرات داخـــل الهیكـــل  ـــر عنــه بمقاومـــة التغییـــر بــالنظر إلـــى مـــا ســیترتّب عـــن تنفیـــذ هــذه اإلســـتراتیجیة مـــن تغیّ بمــا یعبّ

ـةوذلـك علـى كـّل المسـتویات التنظ القطاع السیاحي التونسي ـة والفنیّ ـة واإلجرائیّ ـ .یمیّ ل هـذه اإلجـراءات خاّصـة ـوتتمّث

  )136(:في

  :السیاحیة الرفع من مستوى استعمال الخدمات -1

دون االستخدام الفّعال  االنترنتعلى  السیاحیةیمكن تحقیق عائد االستثمار المرتبط بوضع الخدمات  ال      

وللرفع من نسق استعمال الخدمات یجب اعتماد مقاربة تقوم على تعدد . لها من طرف المستعملین المعنیین

قنوات االتصال لتسهیل الحصول على الخدمة مع توفیر المعدات الالزمة لذلك إلى جانب تطویر إستراتیجیة 

  .تسویق لهذه الخدمات الموضوعة

  :تعاون وتبادل للخبراتاعتماد سیاسة -2

ــة بكلفــة أقــل       ــة لضــمان إنجــاز أفضــل لمشــاریع اإلدارة اإللكترونیّ ـین مختلــف الهیاكــل اإلداریّ . تعزیــز التعــاون بـ

نشــاء بنــوك موحــدة للوثــائق والمراجــع ووضــعها  ویــتم تجســید هــذا التمّشــي عــن طریــق وضــع خطــة وطنیــة للتعــاون وإ

ة وم   .صاحبتهم عند استخدامهاعلى ذمة مختلف الهیاكل العمومیّ

  :ةـوارد البشریـة المـتنمی -3

دام التكنولوجیات الحدیثة االستثمار في الموارد البشریة من خالل االنتداب والتكوین ـتستوجب عملیة استخ      

ة لتنمیة كفاءات الموظفین في المجال إلى جانب تنویع وتحدیث طرق  وذلك عن طریق تنفیذ برامج خصوصیّ

  .وتنمیة المهارات والكفاءات بوضع دلیل للكفاءات المؤسسات السیاحیةاالنتداب في 

  :ویلـار تمـإطع ـوض-4

د الــذي ینتظــر ـنظــرا للعائــ لتــونس،اإللكترونیــة اســتثمارا هامـا بالنســبة  الســیاحةیمثـل تنفیــذ إســتراتیجیة تطــویر        

: أن یـــوفّره ولتمویـــل احتیاجـــات تنفیـــذ هـــذه اإلســـتراتیجیة، یجـــب إیجـــاد مصـــادر مختلفـــة للتمویـــل تتمثـــل أساســـا فـــي

  .بین القطاعین العام والخاص والتعاون الدولي السیاحیة ینة، الشراكةمیزانیة الدولة، الحسابات الخاصة للخز 
                                                

  .12، مرجع سابق، صمحمد كامل وآخرون )136(



   :زاتـل التجهیـتأهی -5

ة إلـى       ستوجب تطویر المشاریع الجدیدة وتجسیدها من طـرف المـوظفین تـوفیر التجهیـزات والمعـدات الضـروریّ ی

 الضـروریة لكـل هیكـل إداريب تجدید أسطول الحواسیب وذلك عن طریق وضع خطة سـنویة للتـزود بالمعـدات نجا

  .یعمل ضمن قطاع السیاحة في تونس بهدف تطور البنیة السیاحیة

  : االتـة لالتصـة التحتیـز البنیـتعزی-6

ولتوفیر . ر استخدامهاـاإللكترونیة وتطوی السیاحةتعتبر البنیة التحتیة لالتصاالت من بین ركائز تطویر      

ن الناحیة الكمیة والنوعیة یجب أوال البدء بتحریر قطاع االتصاالت وتحسین البنیة التحتیة المرجوة لالتصاالت م

  الشبكات  الخدمات الموضوعة على الخط إلى جانب تطویر وتوسیع

  :ن العام والخاصـاون بین القطاعیـز التعـتعزی- 7

ق دورها ـاإلدارة من تحقین ـبین القطاعین العام والخاص من بین الوسائل التي تمكّ  السیاحیة تعتبر الشراكة     

من خالل التركیز على وظائفها األساسیة وتقوم بالمقابل باللجوء إلى الشراكة لتوفیر الموارد  السائحاألساسي إزاء 

  .السیاحیة ودة الخدماتـرها بصفة تضمن تحقیق جـة لتحقیق مهامها وتطویـاإلضافیة والتكمیلیة الالزم

   :رونيـاإللكتع ـل الدفـع وسائـر وتنویـتطوی -8

ل تطویر وسائل الدفع اإللكتروني تحدیا استراتیجیا هاما فـي مجـال اإلدارة اإللكترونیـة لمـا لـه مـن دور فـي       یمّث

ل على المستعمل قضاء شؤونه من خالل تمكینـه مـن تفـادي إهـدار الوقـت مـن  ّ ة هامة تسه تطویر خدمات إلكترونیّ

  )137(یعة وناجعة من جهة أخرىجهة والقیام بعملیة االستخالص بطریقة سر 

 :إلىویمكن تقسیمها : ةـاإللكرتوني السياحةر ـلتطوي التونسية اإلسرتاتيجيةأهداف : ثانيا

 ةـداف الكمیـاأله -1

الهدف هو الوصول تدریجیا ، جدیدة على الخطال ضمن عمـل القطاع السیاحي خدمة إداریة 200وضع        

وذلك من خالل ربـط قطاع  وبالنسبة لكل قطاع إلى تحدید مجموعة جدیدة من الخدمات لوضعها على الخط

 )138(:وذلك باألخذ بعین االعتبار السیاحة مع باقي القطاعات

 .إعادة هندسة اإلجراءات  .أ 

                                                
 .93مرجع سابق، ص، يفوزي عبد الجلیل المروان )137(

 .93مرجع سابق، ص، يفوزي عبد الجلیل المروان )138(



 .عائد االستثمارو تحدید القیمة المضافة للخدمة   .ب 

                                                                          .من مختلف شرائح السیاح الوافدین االستجابة إلى حاجیات المستعملین  .ج 

سنوات  05امتداد خدمة على الخط على  200بصفة عامة، یتعیّن على اإلدارة العمل على تطویر و     

ة   .انطالق من تاریخ الشروع في تنفیذ اإلستراتیجیّ

  ةـداف النوعیـاأله-2

    من شرائح السواح المختلفین المستعملین رفع من مستوى رضاال - أ

تهـدف اإلسـتراتیجیة إلـى حیـث . السـیاحیة ودة الخـدماتجـهـداف بدرجـة رضـاء المسـتعملین علـى ترتبط هـذه األ    

ــب تحقیـــق هـــذا الهــدف القیـــام باســتبیانات لتشـــخیص وتقیـــیم ، ویاـــــسن% 5هـــذا الرضـــاء إلــى ع مـــن نســبة ـالرفــ ویتطّل

 مستوى رضاء المسـتعمل بصـفة دائمـة وذلـك باالعتمـاد علـى عینـة مـن المسـتعملین للخـدمات السـیاحیة االلكترونیـة

 .النترنتعلى ا

                                اإللكترونیة إلى مستوى المقاییس العالمیة المتقدمة بالسیاحةاالرتقاء  -ب

ارنـــة اإللكترونیـــة كمرجـــع لتقیـــیم ومق البنـــى الســـیاحیةیـــتمّ االعتمـــاد علـــى تقریـــر األمـــم المتحـــدة حـــول جاهزیـــة      

   .اإللكترونیةالسیاحة  دارةإالترتیب التونسي في مجال 

ــل الهــدف و       لــة فــي األساســي مــن هــذا التقیــیم فــي الســعي إلــى تحســین مختلــف الیتمّث مؤشــرات المعتمــدة والمتمّث

 .المخصصة للقطاع السیاحي الحضور على الواب والبنیة التحتیة لالتصاالت والموارد البشریة

                                                      اإللكرتونية السياحةلتطوير  التونسيةاملشاريع الكربى لإلسرتاتيجية : ثالثا

ة تهمّ القطاع  ل هذه المشاریع أساسا في السیاحيتكتسي هذه المشاریع صبغة أفقیّ   )139(:وتتمّث

ســتمكن هــذه البوابـة مــن تقـدیم اإلدارة مــن منظــور مؤسسـاتي وتمكــن مــن : التونســیةتطـویر بوابــة الحكومــة  -أ   

. التّعــرف علــى اإلدارة وســتمثل نقطــة نفــاذ موّحــدة لكــل مــن یرغــب فــي الحصــول علــى معلومــات عامــة حــول تــونس

بــة حســب مراكــز اهتمــام  الســیاحي التونســيكمــا ســتوفّر البوابــة مجموعــة المعلومــات أو البیانــات حــول القطــاع  مبوّ

  .المستعملین

ة -ب    یندرج تطویر بوابة الخدمات اإلداریة في إطار مقاربة موجهة نحو الرفع :تطویر بوابة الخدمات اإلداریّ

اتهمالسیاحیة من نسق استعمال الخدمات  . من قبل مختلف المستعملین من خالل تقدیمها وتبویبها وفقا لحاجیّ
                                                

  .15مرجع سابق، صمحمد كامل وآخرون، )139(



ة  السیاحمكین وتهدف البوابة إلى ت نة حول اإلجراءات اإلداریّ من الحصول على المعلومة الصحیحة والمحیّ

ة من النفاذ مباشرة إلى  السائحكما تهدف البوابة إلى تمكین . لتجنیبه عناء التنقل بین مختلف الهیاكل العمومیّ

   .الموضوعة على الخط السیاحیة المختلفةالخدمات 

بواسطة  مختلف المؤسسات السیاحیةیتطلب التفاعل مع  :الوابس وتوحید الحضور على اقی -ج   

ة الموضوعة على الخط  ات االتصال والمعلومات تحفیز المستعمل على اإلقبال على الخدمات اإلداریّ تكنولوجیّ

ف على القیمة المضافة التي توفّرها هذه الخدمات وبتدعیم ثقته في التعامل مع اإلدار  ة من خالل تمكینه من التعرّ

ة موحدة تحّدد المواصفات والضوابط التي یجب أن تتوفّر . على الخط وتحقیقا لذلك، ال بّد من ضبط مرجعیّ

ة  التي توفرها الشركات السیاحیةبمواقع الواب  خالل من یتمّ االعتماد علیها من قبل مختلف الهیاكل العمومیّ

  )140(.قیامهم بصیاغة مواقعهم أو بتحسینها وتحیینها

مســؤولة علــى  وزارة الســیاحة فــي تــونستعتبــر  :إللكترونیــةالســیاحة ادارة إلوضــع إســتراتیجیات قطاعیــة  -د   

 .الســـیاحیةاإللكترونیــة وذلــك بالتعــاون مــع كــّل المصــالح والمؤسّســات  الســیاحة إعــداد إســتراتیجیة قطاعیــة لــإلدارة

الســیاحیة وتهــدف هــذه اإلســتراتیجیة القطاعیــة إلــى تحدیــد الرؤیــة بالنســبة لكــل قطــاع فــي مجــال تطــویر الخــدمات 

ـــة أن تحـــدد  اإلســـتراتیجیةوینبغـــي لهـــذه  فیهـــا، واســـتعمال تكنولوجیـــات المعلومـــات واالتصـــاالت المختلفـــة القطاعیّ

ة لإلنجـا ة عملیّ  هـاویـتّم خالل. ز وفقـا لرزنامـة عمـل واضـحةالخدمات التي یمكن وضعها على الخط مع تحدید خّط

ة مع  السیاحیة تشخیص هذه الخدمات ةالسیاحیة مراعاة التوّجهات العامة الواردة باستراتیجیّ    .التونسیة اإللكترونیّ

ـــة اتصـــال -ه    ــة االتصـــال للتعریـــف  :ضـــبط خّط ـــل خّط ة وبخـــدماتها عنصـــرا  بالســـیاحةتتمّث ــة التونســـیّ اإللكترونیّ

قــة بـــالتعریف . اإللكترونیــة الســـیاحةأساســیا فــي إســتراتیجیة تطــویر  وهــي تتــألف مــن مجموعـــة مــن األنشــطة المتعّل

ة السیاحةوالتحسیس والتكوین في مجال    .اإللكترونیّ

ا المعلومات واالتصاالت لدعم تكنولوجیب الخاصة تحدید المتطلباتویجب أن تسلط هذه الخطة الضوء على      

، وتبسیط اإلجراءات اإلداریة وتحسین نوعیة الخدمات التونسیة المنظومة السیاحیة االلكترونیةسیاسة تحدیث 

ة سواء داخل  السیاحیةخدمات الوهي موّجهة إلى كّل المستفیدین ب. السیاحیة   )141(.خارجه أو الوطناإللكترونیّ
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 اإللكرتونيةللسياحة  التونسيةراءات املصاحبة لتنفيذ اإلسرتاتيجية ـاإلج: رابعا 

ث واستشراف عملت تونس على مواكبًة التغیرات التقنیة واالقتصادیة تعزیزا لقدراتها في استباق األحدا        

ى هذا من خالل  المستقبل خاصة في مجال تركیز مقومات االقتصاد الالمادي وتأسیس مجتمع المعرفة ویتجّل

رؤیة إستشرافیة تجّسدت في نطاق إستراتیجیة وطنیة شاملة ارتكزت أساسا على عولمة االقتصاد وتنمیة قطاع 

م القدرة التنافسیة لالقتصاد الوطني وترسیخ تكنولوجیات االتصال والمعلومات نظرا لدوره المحوري في دع

نجاح مسیرة االنخراط الف كما مكنت اإلستراتیجیة  .اعل في االقتصاد العالمي الجدیدمقومات مجتمع المعرفة وإ

مكانة متقدمة على المستوى الدولي واإلقلیمي،  تونسالوطنیة التي تم اعتمادها خالل المخطط العاشر من تبوؤ 

دولة من حیث درجة التهیؤ لتكنولوجیات  115حیث احتلت المرتبة األولى إفریقیا والثانیة عربیا من بین 

  . المعلومات واالتصاالت وفق إحصائیات منتدى دافوس

ت التجاریة اإللكترونیة، حیث وتركزت التوجهات العامة للسیاسة الوطنیة على عنصر النهوض بالمبادال      

وذلك من  الخدمات في المجال السیاحيیقع العمل على مواصلة وضع األسس الالزمة للنهوض بهذا النمط من 

  )142(:خالل

  توفیر محیط مالئم یساهم في تیسیر وتنمیة المبادالت التجاریة اإللكترونیة؛  -

  لمتطورة لالقتصاد الالمادي؛ تنمیة قدرات المؤسسات في مجال التحكم في اآللیات ا -

إرساء  - ؛تطویر القطاع السیاحيللتجارة اإللكترونیة بما یساهم في  السیاحیةحفز وتشجیع اعتماد المؤسسات  -

التنافسیة للمنتوج  التسوق اإللكتروني وتعزیز القدرةثقافة التجارة اإللكترونیة بما یمكن من تنمیة مردودیة مراكز 

                                        :  اإللكترونیة إلى السیاحةوأفضى تجسیم عناصر اإلستراتیجیة الوطنیة للنهوض بقطاع  .السیاحي التونسي

  توفیر بنیة أساسیة متطورة ومندمجة لالتصاالت ذات سعة عالیة مع حسن توظیفها وتأمین استعمالها  -

دفع عن طریق من خالل تطویر نظم اللكترونیة تتماشى مع متطلبات االقتصاد العالمي توفیر وسائل دفع إ -

  .السیاحیة، منظومة تحویل األموال البطاقات البنكیة، بطاقة المنحة

توفیر الموارد البشریة ذات الكفاءة العالیة والقادرة على استیعاب حركة التطور العلمي والتكنولوجي والتأقلم  -

  . ریع مع المستجدات العالمیةالمستمر والس

  . الرقمي لالقتصادتوفیر اإلطار القانوني المالئم على غرار قانون المبادالت اإللكترونیة والقانون التوجیهي  -
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تدعیم الجانب المؤسساتي للنهوض بالمبادالت اإللكترونیة من خالل إحداث الوكالة الوطنیة للمصادقة  -

  . للسالمة المعلوماتیة بما یساهم تأمین وضمان هذا النوع من المبادالتاإللكترونیة والوكالة الوطنیة 

تركیز إدارة اتصالیة تعتمد التقنیات المتطورة لالتصال في مختلف المجاالت بهدف تحسین جودة خدمات  -

  . ات السیاحیةالمرفق العمومي وتوفیر عنصر النجاعة والشفافیة والمهنیة في أداء الخدم

  .ن الدولي والنهوض بالشراكة على المستویات الوطنیة والدولیةتنمیة التعاو  -

مــن المعلــوم أن انعقــاد المرحلــة الثانیــة مــن القمــة العالمیــة لمجتمــع المعلومــات بتــونس تــزامن مــع بعــث عــدة و      

والتـي سـجلت فـي تـونس  االنترنـتعـن بعـد المعتمـدة علـى الـدفع عبـر  السـیاحیة مشاریع جدیدة في مجال الخـدمات

اإللكترونیـة، ویمكـن حصـر عـدد مواقـع  السـیاحةنتـائج مشـجعة مـن شـأنها أن تكـون خیـر حـافز فـي المسـتقبل لـدفع 

  )143(:موقعا من أهمها 320قرابة  والسیاحیة في الواب التجاریة

  . على الخط حجز وبیع تذاكر السفر لشركة الخطوط التونسیة -      

  . على الخط ةـة والثقافیـرات الریاضیـالتظاهر ـع تذاكـبی -      

راء السیارات والمتمثلة في ـزل ووكاالت األسفار وكـدد من النـة من قبل عـة اإللكترونیـالسیاح اعتماد -      

  . دـتمكین القیام بعملیات الحجز عن بع

ات اإللكترونیة فضال عن على شبكة األنترنات من خالل استعمال الروابط والمعلق السیاحياإلشهار  -      

  . العملیات المرتكزة على البرید اإللكتروني

  . على الخط السیاحي بوابات اإلعالمالصحافة اإللكترونیة و  -      

ر لهذا النمط اإللكترونیة إلى التنامي المستم السیاحیةتبرز المؤشرات المعتمدة حالیا في متابعة المبادالت       

  :باعتبار السیاحةمن 

   2005لعام  32مقابل  2009في العام  320دد المواقع السیاحیة ـع -      

    .جهاز 883 11قرابة " TPE"تنامي عدد التجار المستعملین ألجهزة الدفع الطرفیة  -      

  . زیادة عدد المؤسسات السیاحیة التي تعرض خدماتها ومنتجاتها على شبكة االنترنت -      

تنامي قیمة معامالت ): 2010تاریخ االنطالق جوان : (مـن لشركة نقدیات تونـسمنظومة الدفع المؤ  -      

                                                
(143) Chulwon Kim: E Tourism; an Innovative Approach for the Small and Medium-Sized Tourism Enterprises, Ibid, 
p11. 



نتیجة تسارع نسق الدفـع اإللكتروني الخارجي الذي  2010مرة مقارنـة بسنة  12الدفـع اإللكتروني الخارجي بـ 

  .من إجمالي حجم المعامالت% 82یمثل حوالي 

تطور عدد مستعملي الدینار اإللكتروني الذي بلغ ذلك من خالل  ویظهر منظومـة البریـد التونـسيتطویر  -    

تنامي قیمة معامالت الدفع اإللكتروني و  .2005سنة  55مقابل  2007مستعمل في فیفري  817

تزاید عدد المستعملین من األفراد وشرائح السیاحیین داخل  بفضل 2005مرات مقارنة بسنة  8بحوالي   الداخلي

إطار إعطاء دفع جدید لتبني السیاحة اإللكترونیة واعتماد مؤسسات السیاحیة لتكنولوجیات  وفي. التراب التونسي

المعلومات واالتصال في المبادالت التجاریة تسعى وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة إلى تنفیذ اإلجراءات وهي 

  )144(:كاآلتي

االلكترونیــــة فـــي الســــوق الداخلیـــة مــــن خـــالل تنمیــــة المبـــادالت بــــین المؤسســــات  الســـیاحیة المعــــامالت تحســـین -

  . والرفع من حجم المعامالت التجاریة االلكترونیة مع الخارج السیاحیة

  .تجاریةعلى تعمیم مواقع الواب في الفضاءات ال االلكترونيعدة مواقع جدیدة للتسوق  إحداث -

االلكترونیة یتضمن السیاحة المنخرطة في  السیاحیة میة عدد المؤسساتمتابعة وتن إلىوضع برنامج یرمي       

حداثبعث محضنة لمشاریع الخدمات االلكترونیة ، بالخصوص  التجارةكل من وتوجیه لمشاریع  إرشاددة وح وإ

  والسیاحة االلكترونیة                                                 االلكترونیة

                              ).Structure assurantielle(العملیات المالیة على الخط  لتأمینبعث نظام  -

توفیر حوافز مالیة وهیكلة جدیدة لتوسیع المبادالت التجاریة االلكترونیة مع مزید التعمق في العمولة المحتسبة  -

  ).2009إلى سنة (دة معینة ها ولو لمحذفها أو التقلیص فی اتجاهلوسائل الدفع اإللكتروني في 

  .تكوین الخبراء العدلیین السیما في مجاالت اإلمضاء والمصادقة االلكترونیة والتوثیق االلكتروني -

المؤسسات  هذه نشاط إطاروالسیما في شركات السیاحة االلكترونیة بین  السیاحیةدفع المبادالت  -

 إلى السیاحیةفي الحاالت الممكنة ودعوة المؤسسات  حةفي قطاع السیاااللكترونیة في  السیاحةباعتماد  وذلك

  )145(.ستعمال منظومة الدفع االلكترونيا
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  :الثالث خالصة الفصل
واالتصاالت ومات ـالم المتقـدم عامة في مجاالت التقنیة المعلـها دول العـبالرغم من التطورات التي عرفت       

إال أن الدول  القطاع السیاحيكذا مساهمتها في وتطورها و االلكترونیة خاصة من حیث نموها  عامة والسیاحة

التي قطعت شوط في مجال یمكن مقارنته بالدول المتقدمة و  العربیة عامة شهدت تطورات في هذا المجال لكن ال

  .كما هو الحال بالنسبة للتجربة التونسیة االلكترونیة السیاحةتطبیقات 

في تطور خاصة في ظل االستراتیجیات  تونسااللكترونیة في  ةالسیاحكما نستخلص مما سبق أن نمو       

التي تعمل الحكومة التونسیة على تفعیلها وذلك لتطویر القطاع السیاحي ودفع مؤسسات هذا القطاع نحو 

  .استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

ومن خالل استعراض لواقع السیاحة االلكترونیة في تونس نجـد انه بالرغم من توافـر الكثیر من مقومات      

لكترونیة، إذ اال السیاحیةالسیاحة االلكترونیة في تونس إال أنها تبقى ضعیفة خاصة من حیث نمو التعامالت 

المعنیة بالقطاع  المنظمات المختلفةا القطـاع الخاص و الحكومـة التونسیـة وكـذودات التي تبذلها ـبالرغـم من المجهو 

االلكترونیة تواجه العدید من المشكالت في تطبیقها  خاصة على  السیاحةفي هذا االتجاه إال أن  السیاحي

تراتیجیة عامة تقوم على أسس ودعائم بناء إس الحكومة التونسیةفرض على الشركات السیاحیة، وهذا ما مستوى 

 .السیاحي االلكتروني طلبات الالزمة للنهوض بهذا القطاعتوفیر المتو 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مقدمة الفصل الرابع
هذه التقنیة وما یرتبط بها قد نجحت ف ةلعبت السیاحة االلكترونیة الدور البارز في صناعة السیاحة الحدیث  

لمعلومات في فرض نفسها باعتبارها إستراتیجیة تعتمد على تكنولوجیا ا من تطورات في المجال السیاحي

  .واالتصاالت في تنفیذ وتنمیة مختلف المعامالت السیاحیة

أنها ال من غم وتعد التجربة األردنیة في هذا المجال من التجارب الرائدة خاصة في المنظفة العربیة، إذ وبالر 

 توسیع مجاالت عملها منالسیاحیة و  د التي تبذلها في تطویر مؤسساتهاالجهو إال أن تزال في مراحلها المبكرة 

األردن كان له األثر في تطویر االلكترونیة في  السیاحیةلمواقع للتزاید التدریجي خالل ربطها بشبكات االنترنت وا

  .قطاع السیاحة 

، إال أن ف نوردها فیما بعدالسیاحة االلكترونیـة وسو في تطبیق  األردنم من المشكالت التي توجه ـبالرغو 

 على توسیع استخداماتها لتطویر كفـاءة مؤسساتها األردنااللكترونیة تظل من األولویات التي تعمل  السیاحة

  .السیاحیة بصفة خاصة والقطاع السیاحي عامة

كذا أهم المعوقات التي الجهود المبذولة في هذا المجال و سنحاول من خالل هذا الفصل أن نستعرض و 

ذلك من األردن ومتطلبات تطویرها و االلكترونیـة في  السیاحة االلكترونیة وآفاق تجربة السیاحةعتـرض تطبیق ت

  :لمباحث التالیةخـالل ا

  .ة في األردنـة االلكترونیـة للسیاحـة العامـالبیئ: المبحث األول                  

  .تواجـه تطبیق السیاحة االلكترونیة في األردنالمعوقات التي : المبحث الثاني                  

  .رهاـتجربة السیاحة االلكترونیة في األردن ومتطلبات تطوی :المبحث الثالث                  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



  ة يف األردنـة االلكرتونيـة للسياحـامـة العـالبيئ: املبحث األول
 تهیئةالسیاحیة و تفعیل دور مؤسساتها القطاع السیاحي و تنمیة األردن مجهودات كبیرة لتطویـر و تبـذل       

 سواء من خالل تطویر المشاریع التي لها قطاع السیاحةالذي یفرض نفسه على المناخ المالئم للوافد الجدید و 

االلكترونیة في  للسیاحةما یخص الجانب التطبیقي عالقة بتطبیقات نظم المعلومات واالتصاالت أو فی

ذا الربط االلكتروني بین ككات الربط االلكتروني بالشبكات و ، أو فیما یخص تطویر شبالسیاحیةالمؤسسات 

  .المصارف

لواقع السیاحة االلكترونیة في األردن وأهم التطورات من خالل هذا المبحث سوف نحاول استعراض و       

  :ذلك كما یليالحاصلة في صناعة السیاحة االلكترونیة في األردن و 

  واقـع صناعـة السياحـة األردنيـة يف ظـل السياحـة االلكرتونيـة:  أوال
ال یـزال قطـاع السـیاحة االلكترونـي فـي األردن غیـر متطــور نسـبیا بالمقارنـة مـع البلـدان األخـرى فـي المنطقــة       

وهــذا العامــل رئیســي وراء الجهــود التــي تبــذلها الحكومــة حالیــا بغیــة التعجیــل بتنمیــة وتطــویر القطــاع حتــى یصــبح 

  .لمنطقةاألردن قادرا على منافسة البلدان السیاحیة الرئیسیة في ا

وقد أولت الحكومة األردنیة في إطار عملیة مسایرة التطورات التكنولوجیة في صـناعة السـیاحة أولویـة عالیـة       

لهـــذا القطـــاع، وقـــد وارتكـــزة جهـــود الحكومـــة فـــي هـــذا المجـــال علـــى مشـــاریع وبـــرامج المســـاندة االلكترونیـــة لقطـــاع 

األردن فــي ذلـــك إلــى القطـــاع الخــاص لكـــي یقــوم بالـــدور الســیاحة مــن خـــالل بــرامج التخطـــیط والتمویــل، واتجهـــت 

  :   الرئیسي في تنمیة وتطویر قطاع السیاحة االلكترونیة وذلك من خالل

  ة في األردنمشروعات تطویـر السیاحة االلكترونی- 1
م الـرغالسیاحة اإللكترونیـة فـي أطـوار التكـوین، علـى من الدول التي الزالت تجربتها في مجال  األردنتعتبر 

التقنیــات وذلـــك مــن أجــل تطــویر أداء مؤسســات الســیاحة وكســب زبــائن جـــدد مــن الحاجــة الماســة لهــذا النــوع مــن 

  .بتكالیف أقل

االلكترونیة على أساس المتطلبات أو  السیاحةفي هذا الصدد كان تركیز الحكومة في مجال تطویر و      

  )146(:االحتیاجات على ثالثة عناصر أساسیة هي

 السیاحي االلكتروني لتعلیم وتهیئة الكوادر البشریة في مجال التسویقالتوعیة وا.  
                                                

  .14، ص 2009الطائي عبد النبي، أصول صناعة السیاحة الحدیثة، دار الوراق للنشر، عمان،   )146(



 اإلنترنت مع إصدار القوانین المناسبة لذلك لهذه التعامالت ل شبكةدور الحكومة في إدخا.   

  المعلومات حدیثة وشبكات متقدمةربط مؤسسات القطاع السیاحي بنظم اتصاالت و.  

ضـمن إجـراءات  السـیاحیة نحو تسهیل دخول شبكة اإلنترنت إلـى المؤسسـاتجاهدةً  األردنیةوتسعى الحكومة      

فـــي  ةواقـــع المعلوماتیـــالســـیاحة واآلثـــار، ویمكـــن أن نلخـــص تابعـــة لـــوزارة خططـــة تحـــت إشـــراف لجنـــة الكترونیـــة م

  )147(:یلي فیما القطاع السیاحي األردني

السـیاحي  یسـاعد علـى البـدء فـي عملیـات التسـویق السـیاحيأن أسلوب اإلدارة الحالي فـي مؤسسـات القطـاع 

یفعــل فــي  اإللكترونــي، ذلــك أن السیاســات التــي انتهجتهــا الحكومــة تجــاه المؤسســات التــي تنشــط فــي هــذا القطــاع

االتصــاالت خــدمتي الــدخول إلــى الشــبكة مــع  حیــث تقــدم مؤسســات، الخــدمات الســیاحیة االلكترونیــةتــرویج  عملیــة

الموقــــع  االلكترونیــــة وتجســـیدها علــــى عــــاتق المؤسســــات ، وتبقـــى مهمــــة إنشــــاء صـــفحة خدمـــة البریــــد اإللكترونــــي

عملیــة البـــدء فــي التســـویق اإللكترونــي، ألن البدایـــة تكمــن فـــي صــفحة الموقـــع التــي تـــروج  یشـــجع، وهــذا الســیاحیة

روجــة لهــذا تزایــد عــدد المؤسســات المباإلضــافة إلــى  للســیاح،وتقــدم المعلومــات الالزمــة  هــذه المؤسســاتلمنتجــات 

  .النوع من السیاحة على شبكة االنترنت بفضل الدعم والتحفیز الذي توفره الحكومة لهذا القطاع

مشـروع تطـویر السـیاحة الممـول نجـد  األردنفـي  من أهم المشاریع المقدمة لتطویر السـیاحة االلكترونیـة ولعل     

بالتعــاون مــع  االردنیـةوهـو مشــروع قامـت بــه الحكومـة ،  USIAD الدولیـة الســیاحیة مـن الوكالـة األمریكیـة للتنمیـة

ویهـدف هـذا المشـروع إلـى تطـویر صـناعة السـیاحة فـي وام ، أعـ 3الوالیات المتحدة األمریكیة، والمـدة المقتــرحة لـه 

األردن من خالل تعزیز قدرة المؤسسات السیاحیة لتلبیة متطلبات القطاع السـیاحي وتـوفیر المسـتلزمات اللوجیسـتیة 

حواســب وبرمجیــات، تطــویر المواقــع االلكترونیــة علــى االنترنــت، تحــدیث نظــم (للتطــویر وتــوفیر المعــدات الالزمــة 

 )148(....)الدفع والحجز

الســیما المؤسســات التســویق الســیاحي عبــر شــبكة  الســیاحیةدعــم المؤسســات ویغطــي مشــروع بــرامج لتأهیــل و        

 ،وفـتح أســواق جدیــدة ،اإلنترنـت كــًال مـن الحجــوزات اإللكترونیـة لكــل الخـدمات الســیاحیة وجلـب الزبــائن عبـر العــالم

  .األردنزیارة ع السیاحیة المحلیة لكل من یرغب في وتوفیر الشبكة لتسویق المواق

                                                
  .14الطائي عبد النبي، مرجع سابق، ص)147(
  الفترة  ، خاللمقدمة لندوة السیاحة والعولمة حةلهیئة العلیا للسیامقدمة  ورقة عمل ،تأثیرات العولمة على السیاحة في األردن عدالن محمد،)148(

 .26، ص ، األردن2010أكتوبر  24-22 :من



ــــة فــــي االلك الســــیاحةعمــــل تطــــویر كمــــا تضــــمنت خطــــط  شــــاریع حــــول تكنولوجیــــا ماألردن ورشــــات و ترونی

األردن والتــي تخــدم القطــاع الســیاحي بطریقــة مباشــرة االتصــاالت علــى مســتوى بعــض القطاعــات فــي المعلومــات و 

   )149(.كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي، وقطاع النقل وغیرها

  األردنیـة ةـة االلكترونیـالحكومقطـاع اإلدارة و  -2

ال یمكـن تجاهلهـا، والـدلیل علـى ذلـك مواقـع االنترنـت والمشـاریع  ف األردن في هذا المجال عدة تطـوراتتعر        

ســــوف تســـمح هــــذه الجهـــود إذا مــــا اتخـــذت فــــي إطــــار الســــیاحیة، و  اهتمامــــات عدیـــدة مــــن المؤسســـاتالحكومیـــة و 

  .دول العالمحتى مع بقیة شاملة، و  إستراتیجیة

علـى التكــوین  روع فـي تحضـیر األجیــال الصـاعدة لالســتیعاب هـذا التغییـر باالعتمــادالشــ وفـي هـذا الصــدد بـدأ     

  .في كل أطوار الحیاة

ل خدمــــة مــــن اجــــ –طــــرق المعلومــــات الحكومیــــة  –یــــدخل فــــي هــــذا اإلطــــار تنفیــــذ خطــــة العمــــل الخاصــــة و      

  :لخطة على تدعیم المفاهیم التالیةتعتمد هذه االمواطنین والمؤسسات السیاحیة، و 

  E-commerceالتجارة االلكترونیة   -      

 E-Tourismeااللكترونیة  السیاحة  -      

  E-Administrationاإلدارة االلكترونیة   -       

    E-Government الحكومة االلكترونیة  -      

ر راد أكثـاألفیكون حیث ، هدف لبناء مجتمع واقتصاد جدیدینانجاز مشاریع تویستلزم تنفیذ هذه الخطة       

.ر سهولة، وتكون فیهما المؤسسات أكثر تنافسا واإلجراءات أكثر سهولةتكون الخدمات أكثة، و فعالیاستقاللیة و   

  خدمات القطاع السیاحي االتصاالت لتحسینتكنولوجیا المعلومات و  -3

إلى بالوصول  األردنلتطویر عمل مؤسسات القطاع السیاحي في یهدف هذا البرنامج إلى انجاز نظام       

ك بتسهیل عملیة التاطیر عن بعد یسمح كذلتعمیم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  على هذه المؤسسات، و 

  )150( :ذلك یعمل هذا البرنامج على استنادا إلىو 

                                                
  .28، صمرجع سابقعدالن محمد،   )149(
السیاحة واآلثار  الصادر من وزارة السیاحیة األنشطةالتعامالت السیاحیة االلكترونیة في مختلف تطور  بنسبلمزید من التفصیل انظر الملحق الخاص )150(

     .188األردنیة، ص



فروع غیر  االستجابة لالحتیاجات في مجال التأطیر بالنسبة للمستویات العلیا ومنح إمكانیة التخصص في -

  .وفرة في بعض المناطقمت

 .المعلومات في مؤسسات القطاع السیاحي وضمان ربطها عن طریق االنترنتتعمیم تكنولوجیا  -

  :Valeur a ajoutéeذات قیمة مضافة  السیاحیة إنشاء شبكة وطنیة لتطویر أنظمة معلومات -4

 المعلوماتیة، و یتمثل هذا البرنامج في تجهیزفي مجال البرامج الهدف من هذه الشبكة هو تقلیص التبعیة        

ر مجال إنتاج البرامج التي ، باإلضافة إلى تطوینتاج البرامج ذات القیمة المضافةبمراكز إالمؤسسات السیاحیة 

التكنولوجیا المستخدمة خاصة ، كما یسمح هذا المشروع باستیعاب تدخل في نطاق أنظمة المعلومات السیاحیة

  .األجنبیة العاملة في قطاع السیاحة األردنيمن طرف الشركات 

  السیاحي االلكتروني والقطاعات اقتصادیة أخرىالقطاع  -5

ة منها بمجهودات لتطویر المتوسطالعامة والخاصة وحتى الصغیرة و تقوم مجموعة مهمة من المؤسسات       

نتاجوسائل و  معلومات وشبكات  في تطویر أنظمةاالتصاالت و تتمثل هذا المجهودات تكنولوجیات المعلومات و  إ

كذا مشروعات تطویر التكنولوجیا الرقمیة من خالل تطویـر و  على االنترنت، سیاحیة أردنیةمواقع محلیة و 

  )151(األردنااللكترونیة في  السیاحةهو الهدف األساسي في مشروعات تطویـر ة المحتوى و صناعـ

  السیاحیة  األنشطةالتعامالت السیاحیة االلكترونیة في مختلف  -6

ستخدامها ا السیاحیةالمؤسسات  مختلف تعامالت لكترونیة فياإل السیاحةعتماد امن أساسیات       

ومنه وجب علینا  والتي تدخل في اطار عولمة قطاع السیاحة، ،)االنترنت(تصاللتكنولوجیات اإلعالم واال

لكترونیة اإل السیاحةستخدام ااإلحصائیات حول  تتباین حیث .بعض اإلحصائیات حول هذا الموضوع إعطاء

ستخدام اعتماد على دراسات میدانیة إعطاء نظرة حول ، لكننا نحاول باالاألردن السیاحیة فيفي المؤسسات 

   )152(:األردن وذلك من خالل الجدول التالي في تعامالت المؤسسات السیاحیة في لكترونیةاإل السیاحة

  

  

                                                
حالة األردن، بحث مقدم للمشاركة في _زكریا محمد عزام، أثر استخدام التجارة اإللكترونیة كأداة تغییر على أداء صناعة وكالء السیاحة والسفر  )151(

یر التنظیمي، م ، مخبر البحوث في اإلبداع والتغی 13/5/2010_12فعالیات الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة یومي 
  .09ص.2010إبریل _ البلیدة _سعد دحلب كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر في جامعة 

.12، مرجع سابق، صزكریا محمد عزام   (152)   



  :10 رقم جدولال

  *2011 -2006 :الفترة خالل السیاحیة األنشطةنسبة التعامالت السیاحیة االلكترونیة في مختلف 

 نسبة التعامالت السیاحیة        دــالبن
 االلكترونیة *2011 2010 2009 2008 2007 2006

 %36,0 092 5 080 5 690 4 514 3 593 3 450 3 ادقـالفن

 %10,8 528 4 351 4 981 3 680 3 408 3 903 2 مكاتب السیاحة والسفر

 %40,8 091 17 345 17 517 16 498 15 472 13 720 10 المطاعم السیاحیة

 %3,6 520 1 520 1 520 1 500 1 417 1 289 1 السیارات تأجیرمكاتب 

 %1,9 803 791 772 732 637 530 متاجر التحف الشرقیة

 %2,5 056 1 988 855 803 686 646 نالسیاحیی اإلدالء

 %1,7 713 713 713 713 613 613 مرافقي الرواحل

 %2,2 939 939 879 881 814 758 شركات النقل السیاحي

 %0,1 48 48 45 45 45 43 ز الغوصـمراك

 %0,3 125 125 120 120 120 111 ةـالریاضة المائی

 %100,0 906 41 900 41 092 40 966 37 405 34 063 31 المجموع

تأثیرات العولمة على السیاحة في : محمد، ورقة عمل الهیئة العلیا للسیاحة مقدمة لندوة السیاحة والعولمة ،بعنوان عدالن :المصدر

  32ص ،األردن

الحجز خدمات على نشاط تتركز بشكل كبیر  السیاحیةیتضح من الجدول السابق أن المؤسسات      

وغیرها كما هو مبین في الجدول السابق إذ وبالرغم من   % 3.6وتأجیر السیارات  %36الفنادق: االلكترونیة مثل

   .ضعف هذه النسب إال أنها في زیادة مستمرة مع تزاید وتیرة التطورات في أسالیب السیاحة االلكترونیة

 السیاحیة في األردنعلى القطاعات  الخدمات السیاحیة االلكترونیةتوزیع  -7

االلكترونیة على فروع النشاط السیاحي في األردن من خالل الجدول الخدمات السیاحیة توزیع  یمكن توضیح
    )153( :التالي

  
  

                                                
.34،ص، مرجع سابق،عدالن محمد   (153)   



   القطاعات السیاحیة األردنیةالسیاحیة االلكترونیة على  الخدماتتوزیع  : 11الجدول رقم

  عدد المؤسسات  نشاطال
  السیاحیة  

بسبة الخدمات 
  السیاحیة االلكترونیة 

  الفــروع

الخدمات السیاحیة 
 %45.98  0135  االلكترونیة

  النقل و المواصالت
  ایجار السیارات

  اإلطعامالفندقة و 
  خدمات للمؤسسات
  خدمات للعائالت
  مؤسسات مالیة
  أعمال عقاریة

  خدمات للمرافق االجتماعیة
  . 25، ص2010، 14نشریه المعلومات اإلحصائیة، وزارة السیاحة واآلثار األردنیة، مجلة المال واالقتصاد، العدد: المصدر

اللكترونیة على فروع قطاع السیاحة والذي یوضح توزیع الخدمات السیاحیة ا 11یتضح من الجدول رقم           
من إجمالي عدد  % 45.98حیث یتبین أن نسبة المؤسسات التي تقدم خدمات سیاحیة الكترونیة تقدربـ األردني،

متوزعة على فروع النشاط  مؤسسة 1350بلغ عددها  المؤسسات السیاحیة التي تنشط في هذا المجال والذي
  السیاحي 

، والــذي الخدمیــةفتراضــي الجدیــد لألعمــال تحــاول أن تتماشــى مــع الواقــع االالســیاحیة األردنیــة إن المؤسســات      

لتغلغــل فــي األســواق العالمیــة مــن خــالل تطبیقــات لســتراتیجیة جدیــدة إســتغالل جمیــع مواردهــا لتبنــي ایفــرض علیهــا 

اإللكترونیــة إال  للســیاحةعتمادهــا االعوائــق التــي تواجــه هــذه المؤسســات فــي  لكترونیــة، وعلــى الــرغم مــناإل الســیاحة

الكبیـــرة فـــي اختـــراق األســـواق  الشـــركات الســـیاحیةلكترونـــي لمجـــارات أنهـــا تحـــاول الـــتحكم فـــي أساســـیات العمـــل اإل

   )154(.میةالعال

تقـدیم : الخدمیـة مثـلفـي بعـض المجـاالت  السیاحیةیوضح استخدامات االنترنت في المؤسسات  التاليالشكل و     

  :م والبحث عن المعلومات المختلفة وغیرها كما یليكذا االستعالعروض الشراء وحجز الفنادق و 
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   السیاحیة األردنیةمؤسسات استخدامات االنترنت في ال:  12رقم الشكل 

 
  28،ص2010، 14المال واالقتصاد، العددنشریه المعلومات اإلحصائیة، وزارة السیاحة واآلثار األردنیة، مجلة :المصدر

التي تتوفر على خدمة االنترنت األردنیة و  السیاحیة ومن الشكل السابق نالحظ أن معظم المؤسسات     

، ثم یلیها البرید  %82هو مبین حیث وصلت إلى تستخدمها بصفة أساسیة في البحث عن المعلومات كما 

ما یهمنا في هذا الصدد هو مدى استخدام هذه المؤسسات ت الزبائن، و استقبال طلباااللكتروني وخدمة الرسائل و 

 السیاحیةمن خالل الشكل السابق نجد أن نسبة التعامالت ي مجال التبادل التجاري خاصة ، و لالنترنت ف

د المؤسسات التي تستخدم و هي نسبة مقبولة بالمقارنة بعد %18وصلت إلى  B2Bللمؤسسات في شكل 

 %6بـ  والتي قدرت نسبتها B2Cفي شكل  السائحینللمؤسسات مع  السیاحیة، أما بالنسبة لتعامالت االنترنت

، حیث نجد أن نمو الربط على الشبكة لدى السائحینمع  األردنفي  السیاحیةمن تعامالت المؤسسات 

د موقع مما یتطلب جهو  1700التي تتجاوز االردنیة  و المؤسسات یبقى متواضع مقابل تواضع عدد المواقع 

لمضاعفته و لتدارك هذا التأخر، كما نالحظ أن مغلب الشركات السیاحیة في األردن هي شركات أجنبیة وهي 

ترونیة في األردن وهو ما مكن المؤسسات السیاحیة في األردنیة من مواكبة هذه التي تقود عملیات السیاحة االلك

  )155(.التطورات
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شراء البرامج

شراء التجھیزات المكتبیة

إستقبال إقتراحات الزبائن

التوظیف 

إستقبال طلبیات الزبائن

عرض منتوجات و خدمات

اإلتصال بالبرید اإللكتروني مع الزبائن 

البحث عن المعلومة العامة

شراء تذاكر الطیران          
  شراء تذاكر الطیران

  من والى األردن تحویالت مالیة          

 في األردنحجز الفنادق              

  خدمات تأجیر السیارات

B2B

B2C



لعدم اعتمادها  السیاحیة في األردننالحظ من الشكل السابق أن األسباب التي تؤدي بالمؤسسات        

  :لكترونیة متعددة وأهمهااإل تطبیقات السیاحة

  مواكبة التطورات التقنیة في أسالیب السیاحة االلكترونیةعدم قدرة المؤسسات السیاحیة على.   

  السیاحةلهذا النوع من  السیاحیة األردنیةعدم تأهیل العنصر البشري للمؤسسات.  

  السیاحة اإللكترونیة بهاباإلضافة إلى عدم مقدرة هذه المؤسسات على تغطیة تكالیف اعتماد.  

السیاحیة في األردن والتي تستخدم االنترنت ن أن المؤسسات من خالل ما سبق نالحظ انه بالرغم مو        

ا ، لكنهةقلیل أن الحصیلة التي تم التوصل إلیها تعتبراألردنیة من إجمالي المؤسسات  %38التي تبلغ نسبتها و 

 أمالتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في معامالتها السیاحیة،  اتبقى محفزة لمضاعفة جهود تطویر استخداماته

من إجمالي المؤسسات النشطة مع  %7ها ال تتجاوز ـال فإنـا االتصـؤسسات المتخصصة في تكنولوجیـنسبة الم

ة في التوزیع منها متخصص %25المعلوماتیة حیث أن ؤسسات المتخصصة في اإللكترونیك و حساب كافة الم

االلكتروني  منها متخصص في إقامة مواقع شبكة االنترنت و تطویر المحتوى %4حوالي والتسویق للمنتجات، و 

  )156(.للمؤسسات السیاحیة على شبكات االنترنت

  اخلدمات السياحية االلكرتونية يف األردن و أهم تطـوراتها: ياثان
 أنحــاءمیــع مــن ج الزیارتهــســیاح الــذین یتوافــدون ال مــن مــام متزایــد مــن األجیــال الجدیــدةیحظــى األردن باهت         

مقصــدًا ســیاحیًا فریــدا مــن شــأنه إثــراء تجــربتهم الســیاحیة عبــر تمــتعهم  اباعتبارهــوذلــك  ،الســنةعلــى مــدار و العــالم 

   .التنوعسیاحیة تتسم بالجودة و  بمنتجات

الخـدمات  الق مجموعـة مـنـإطـ عملـت وزارة السیاحــة األردنیــة مـع القطـاع الخـاص علـىمـن هـذا المنطلـق        

 االسـتفادةتسـهیل  م فـيـل یساهــزیـادة فاعلیتهـا بشكـو السـیاحیة دماتها ـخـ تطویــر إلـى مـن خاللهـا دفـااللكترونیـة تهـ

وذلــك مــن خــالل الرفــع مــن جــودة المنشــات  ،ائحلســل مؤسســات القطــاع الســیاحيها ـدمات التــي تقدمـــمــن هــذه الخــ

فـي الخـدمات  أهـم هـذه وتـتلخص لخدمات السیاحیة المسـاندة السیاحیة وتطویر نظم الدفع االلكترونیة وغیرها من ا

  )157(:یليما 

  

                                                
  30.، ص2009 ، األردن مركز الدراسات اإلستراتیجیة،، آفاقهاو تطور السیاحة األردنیة  مصطفى وآخرون، حمازنة  )156(
 .14، ص2009وزیع، عمان، األردن، ، دار وائل للنشر والتي، أصول التسویق السیاحي الحدیثةالطائي عبد النب  )157(



   األردنیة االلكترونیة معاییر جودة المنشآت السیاحیة -1

قسم معاییر الجودة التابع لمدیریة المهن والترخیص في وزارة السیاحیة  عملت وزارة السیاحیة من خالل       

واآلثار دومًا للوصول إلى أعلى معاییر الجودة التي تجعل األردن نقطة جذب سیاحي ال مثیل لها تحوز على 

جهود  تتركز حیث .إعجاب الزائرین ورضاهم وتحقق السمعة الطیبة للمنتج السیاحي األردني على مستوى العالم

التي من شأنها أن تساعدهم في رفع معاییر  ات والوسائلهذا القسم في تزوید أصحاب المشاریع السیاحیة بالخبر 

كما تقع على عاتق القسم . منشآتهم وتحقیق االزدهار استجابة للطلب المتزاید على الخدمات السیاحیة في األردن

 تزویدحو تحقیق الجودة ومساعدة القطاع السیاحي على مسؤولیة تطویر وتنفیذ الخطط الموّجهة بشكل رئیسي ن

الموقع  ، وقد كان ذلك من خاللالسوق بمنتج سیاحي متطور باستمرار یلبي توقعات الزبائن ویحظى برضاهم

یركز على الخدمات والمعلومات والوسائل المختلفة التي الذي  ،اإللكتروني لمعاییر جودة المنشآت السیاحیة

م للسیاح، ووكالء السیاحة والسفر، والمستثمرین الراغبین باالستثمار في السیاحة والمشاریع القس هذا یوفرها

  . االلكترونیة السیاحیة

هذا باإلضافة إلى تزوید الموقع بشرح حول الكیفیة التي تعمل بها األقسام المختلفة على تطویر الجودة         

ثراء التجربة السیاحیة واالرتقاء بها   .بصورة مستمرة رونیةااللكت وإ

                                                    تطور نظم الدفـع االلكترونیة في القطاع السیاحي األردني                  -2 

أهـــم المراحـــل  كـــان للتطـــورات فـــي مجـــال الـــدفع االلكترونیـــة اثـــر كبیـــر علـــى قطـــاع الســـیاحة باعتبـــاره مـــن 

مـن أهـم المراحـل التـي تسـتند إلیهـا السـیاحة االلكترونیـة  الخـدمات المصـرفیة االلكترونیـة وأكثرها أهمیة وذلـك لكـون

  .وأكثرها أهمیة سواء بالنسبة للمؤسسات السیاحیة أو شرائح السیاح المختلفین

مــزودي الخــدمات الســیاحیة  ویرا اإلطــار عملــت األردن علــى تطــویر نظــم الــدفع مــن خــالل تطــذوفــي هــ         

م تطــویر اونظــ وفیــزا األردن STSالتابعــة الئــتالف شــركتي  PAYNET(*)بــاألردن بنظــام بوابــة الــدفع اإللكترونــي 

تــم إعــداد النظــام بحســب مـــا ، وقــد  USIADالســیاحة فــي األردن الممــول مــن الوكالــة األمریكیــة للتنمیــة الدولیــة 

للســـیاحة األردنیـــة، كمـــا  القطـــاع الســـیاحي األردنـــي لیـــتمكن مــن دخـــول أســـواق جدیـــدة وزیـــادة البیــع والتـــرویج یالئــم

مـن خـالل مواكبـة آخـر  السـیاحي ر القطاعـالرامیة لتطویو تي تنسجم مع خطط وزارة السیاحة الو المبادرة تهدف هذه 



اد أكبـــر مـــن زوار األردن مـــن خـــالل تـــوفیر التطـــورات واالتجاهـــات العالمیـــة فـــي الســـیاحة والســـفر واســـتقطاب أعـــد

  )158(.تسهیالت الحجز والدفع اإللكتروني

مهمــة للقطــاع  الخدمــة، وتعــد هــذه متخصصــة  دولیــةأول خدمــة دفــع إلكترونــي تزودهــا شــركة  كمــا تعتبــر        

ة كمقصـد ممـا سیسـاعد األردن فـي اكتسـاب التنافسـی ،صـول لألسـواق السـیاحیةالسیاحي الذي ستتاح لـه فرصـة الو 

األردنیــة التــي تعمــل فــي هــذا  الســیاحیة تطــویر قطــاع الســیاحة فــي األردن حیــث تتــیح لجمیــع الشــركاتو  "ســیاحي

 فــيعــرض خــدماتها ومنتجاتهــا للمســتهلكین فــي كــل أنحــاء العــالم، وتســهل عملیــة الــدفع االلكترونــي  مــنالمجــال 

عملیــة شــراء هــذه المنتجــات والخــدمات مــن خــالل بطاقــات االئتمــان الرائــدة عالمیــًا والــذي سیســاهم فــي تنمیــة هــذا 

لـــى التـــرویج لبوابــة الـــدفع اإللكترونــي و  "القطــاع الحیـــوي مــن االقتصـــاد األردنــي وزیـــادة الـــوعي  (*)PAYNET إ

        .ةـق الرقمیـع والتسویـبمنافع استخدام وسائل البی

كما تم استعراض آلیة تشغیل الخدمة والخطوات الالزمة لتطبیقها بدءًا مـن تقـدیم الطلـب والتأكـد مـن تـوفر         

  .االلكترونیة اإللكتروني لربطه ببوابة الدفع المتطلبات اإللكترونیة وجاهزیة الموقع

ـــــة الـــــدفع        ـــــي  ومـــــن خـــــالل تشـــــغیل الخدمـــــة ســـــیتمكن القطـــــاع الســـــیاحي مـــــن االســـــتفادة مـــــن بواب اإللكترون

PAYNET  بنســبة عمولــة مخفضــة ومــن خــالل البنــوك المحلیــة التــي تتعامــل مــع هــذه الخدمــة ممــا سیســاهم فــي

 PAYNETاســـتقطاب أعـــداد أكبـــر مـــن الســـیاح وتشـــجیعهم علـــى شـــراء المنتجـــات والخـــدمات الســـیاحیة، وتقـــدم 

وماسـتر كـارد وحسـاب بنكـي مباشـر دائنـة فیـزا  ائتمـانخـدمات دفـع آمنـة عبـر طـرق دفـع متعـددة تتضـمن بطاقـات 

  .على اإلنترنت

بنـــي نظـــام الحجـــوزات لمســـاعدة قطـــاع الفنـــادق فـــي تبـــرامج كمـــا نظـــم مشـــروع تطـــویر الســـیاحة فـــي األردن        

القطــاع الفنــدقي األردنــي بفوائــد ومزایــا هــذا النظــام وآلیــة عملــه مــن الناحیــة الفنیــة وتــدریب  مــد هوهدفــ اإللكترونیــة،

نظام حجـوزات للفنـادق األردنیـة بالتعـاون مـع  Nights bridgeهذا وتقدم شركة . تخدامه وتطبیقهالقطاع على اس

  .المحلیة Sky Softwareشركة 

إن هـــذا اإلنجـــاز سیســـاهم فـــي زیـــادة كفـــاءة القطـــاع الفنـــدقي و سیشـــكل نقلـــة نوعیـــة فـــي مســـتوى الخـــدمات        

مواكبـة العصـر، فئـات المنشـآت الفندقیـة للتطـویر و رصـة لكافـة االلكترونیة و سیكون له الدور الكبیر فـي إتاحـة الف
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، وهو نظام معد من طرف الوكالة األمریكیة للتنمیـة visaهو نظام الدفع من خالل االنترنت وذلك باستخدام بطاقات الدفع االلكتروني  PAYNETنظام  (*)

   .ویهدف إلى تحسین جودة الخدمات االلكترونیة السیاحیة في األردن usiad الدولیة



ــــادق و ممــــا  ــــادة أعــــداد الســــیاح و تقــــدیم تســــهیالت لحجــــوزات آمنــــة و ســــریعة فــــي الفن بتكــــالیف سیســــاهم فــــي زی

وسیتیح هذان النظامان الجدیدان لفنادق المملكة فرصة استقبال الحجـوزات اإللكترونیـة وبیـع الغـرف، كمـا ".مناسبة

كمـا  .الزوار المحتملین مـن متابعـة الغـرف المتـوفرة فـي فنـادق المملكـة وحجزهـا بكـل سـهولة ودفـع تكلفتهـاسیتمكن 

أن تـــوفر خـــدمات الحجـــز والبیـــع إلكترونیـــًا فـــي القطـــاع الســـیاحي األردنـــي هـــو مؤشـــر علـــى مـــدى تطـــور القطـــاع 

 50أن یصــل حجــم الحجــوزات الســیاحیة إلــى  2015هــذا ویتوقــع فــي عــام . الســیاحي األردنــي وتنافســیة خدماتــه

ت ، ولـــذلك فإنـــه یتوقـــع لهـــذه الخـــدمات أن تجـــذب أعـــداد أكبـــر مـــن الزائـــرین الـــذین یســـتخدمون اإلنترنـــملیـــار دوالر

  )159(.في تعامالتهم السیاحیةللتخطیط والحجز والدفع 
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 االلكرتونية يف األردنه تطبيق السياحة ـاملعوقات التي تواج: املبحث الثاني

خاصة و العالم العربي  األردننمو التجارة االلكترونیة في د من المعوقات التي تعترض تطور و یوجد العدی       

تتنوع هذه العقبات والعراقیل بدءا من  بطء في تنفیذ و . اوت بین هذه الدول في هذا اإلطاربوجه عام برغم التف

وعدم وجود سیاسة واضحة المعالم ومتماسكة وتتسم بالوضوح والشفافیة، االستراتیجیات لهذا النوع من المعامالت 

، نظم هذه المعامالت في كل مراحلها، مثل عدم وجود إطار قانوني یحكم و یوهو ما قد یزكي العقبات األخرى

دفوعات المترتبة علیها، وتحدید االختصاص انتهاءا بتسویة الماإلعالن عن السلعة أو الخدمة و  نبدءا م

للقطاع بالنسبة القضائي، والقانون الواجب التطبیق، ونشر الوعي واألهمیة التي تمثلها السیاحة االلكترونیة 

  .األردني السیاحي

عداد تأهیل الموارد المشك األردنااللكترونیة في  السیاحةكما تواجه         ت أخرى تتعلق بمستوى التعلیم وإ

یمكن و . ساسیة للمعلومات واالتصاالت، وقدرة القطاع السیاحي على مواكبة هذه التطوراتالبنیة األالبشریة، و 

األردن في هذا المجال وذلك من خالل دراسة مدى توافر البنى تسلیط الضوء على أهم المشكالت التي تواجهها 

  .للسیاحة االلكترونیة األساسیة

  املعلـومات ـالتكنولوجيـة ة األساسيـالبني :أوال 
ور تكنولوجیا حول تحدیات تط 2009االقتصادي الدولي لسنة  منتدى دافـوس في دراسة ُأعدت لصالح      

   )160(:الدول العربیة إلى مجموعات ثالث ، تم تصنیفالعالم العربي االتصاالت في

 ت واإلمارات العربیة المتحدةوتشمل الكوی ور السریعمجموعة التط.  

 ولبنان والسعودیة الجزائرو  واألردن رمجموعة الدول الصاعدة وتشمل كال من مص.   

 مجموعة الدول السائرة في طریق النمو وتضم المغرب وعمان.  

اإللكترونیة الرقمیة ألداء البیئة  ووفقا إلى مؤشر الجاهزیة الرقمیة الذي یعتبر مقیاسًا مقارنًا لتقویم وضع    

 60قائمته  ، والذي تضماإللكترونیةواالتصاالت والبرامج الحكومیة  األعمال ومالئمة البنیة التحتیة للمعلوماتیة

وأشار التقریر أن العوائق األساسیة  ،واألردندولة، لم یتضمن المؤشر إال ثالث دول عربیة هي السعودیة ومصر 

  : اإللكترونیة ودرجة تقدمها أو تراجعها في الدولة هي والسیاحةهزیة الرقمیة التي تؤثر سلبًا على الجا

                                                
 .29،  صدراسة متطلبات و جاهزیة و معوقات التجربة-الحكومة االلكترونیة في دول الخلیج قاسم النعیمي، )160(

 



ف دور الحكومات في كثیر من األحیان في وضع استراتیجیات واضحة المعالم تحدد ضوابط  لمثل ضع      

، اإللكترونيرجة األمان في الدفع دلمستهلكین في التسوق اإللكتروني و عدم ثقة اإلى  هذه المعامالت، حیث أدت

عدم  ،السیاحیة الصغیرة ومتوسطة اإللكترونیة مثل تقدیم الدعم للشركات التسویقعدم وجود حوافز لتشجیع و 

وارتفاع تكلفتها، ضعف  ضعف تطبیق خدمات الشبكة الدولیة للمعلوماتو وجود قوانین لحمایة الملكیة الخاصة، 

للمستثمرین، وعدم وجود مبادرات حكومیة ذكیة لدعم  فيدرجة تحریر قطاع االتصاالت، عدم توافر التدریب الكا

 . نیةاإللكترو والسیاحة الشبكة الدولیة للمعلومات 

ألن خدمات الشبكة الدولیة  أهم تلك العوائق، وارتفاع تكلفتها ،للمعلومات اتشبكوقد یكون ضعف       

  )161(.خاصة لكترونیةاإل السیاحة قیامفي ألي جاهزیة رقمیة و  للمعلومات تشكل البنیة التحتیة المطلوبة

  :ود إستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات ـدم وجـع -1

ات اقتصادیة مختلفة نشاطتمثل تقنیة المعلومات واالتصاالت وما یرتبط بها من منتجات وخدمات و       

للوضع تحقیقا للتحسن المستمر في الناتج اإلجمالي العالمي، و  أساسیة ذات دور متناميصناعة هامة و 

اإلنتاجیة للفرد و  االقتصادي فانه من الضروري زیادة الناتج اإلجمالي للدولة عن طریق رفع مستوى األداء

ذلك بتنویع ق استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، و الخاص عن طریوالمؤسسات في القطاعین الحكومي و 

هذا من التحدیات أو بط بها من تقنیات و توطین ما یرتنقل و دخل عن طریق تبني صناعات جدیدة و مصادر ال

إذ تفتقر إلى وجود إستراتیجیة  األردناالتصاالت في اجه صناعة تكنولوجیا المعلومات و العقبات التي تو 

، ومن ثم تعاني من مجتمع المعلوماتیة والتكنولوجیا تكنولوجیة شاملة تحدد األهداف العامة طویلة المدى لبناء

قد انعكست على سك واالستمراریة في هذا المجال و المعالم تتسم بالشفافیة والتماعدم وجود سیاسات واضحة 

  )162(.نموهاالسیاحة االلكترونیة و تطور 

لتقنیة المعلـومات واالتصاالت وما یرتبـط بها من منتجات وخدمات إن تطـور معـدل النمـو السنوي       

اتج اإلجمالي النو السنوي لكل من السكان و ل النمـنشاطات اقتصادیة على مستوى العالم تتجاوز بكثیر معدو 

  .یجعلها من أكثر الصناعات جدوى ، مماوالصناعات التقلیدیة
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 .33، ص 2009ا لطائي عبد النبي، أصول صناعة السیاحة الحدیثة ، دار الوراق للنشر، عمان، )162(



من الناتج الداخلي % 0.9بـ  2001في العام  في األردن المعلوماتیةكما قدر دخل تقنیات االتصاالت و       

من الناتج الداخلي الخام،  2003نة دوالر سمع تحریر قطاع االتصاالت أصبح القطاع یقارب ملیار الخام، و 

من الناتج الداخلي الخام % 4.1ملیار أي  2.75دخل قیمته  2009حقق قطاع االتصاالت في سنة و 

)BIP(.)163(  

، بل عني التوسع في البني التحتیة فقطال ی األردنالمعلومات في رقیة استخدام تقنیات االتصاالت و إن ت    

یجب أن یكون التوسع فعال ضمن إستراتیجیة مدروسة هدفها الرئیسي تغییر في اإلجراءات التي تؤدي إلى 

خدام الفعال ع على االستتشجإلى تسطیر برنامج  األردنهذا ما دفع السیاحیة، و فعالیة األداء باإلدارات والمنشات 

  .ردناعتبارها المساهم األول في الناتج المحلي لألفي تطویر صناعة السیاحة بالمعلومات لتقنیات االتصاالت و 

  ـاالت ة لالتصـة األساسیـف البنیـضع -2

مات االتصاالت في الدولة ، فإذا كانت خدااللكترونیة العمود الفقري للسیاحة االلكترونیةتعتبر االتصاالت      

  االلكترونیة سوف تواجه الكثیر من الصعوبات السیاحةعدد الخطوط الهواتف محدود فان ضعیفة و 

السنوات األخیر في  بالرغم من الجهود المبذولة خاللو  األردنوبالنظر إلى البنیة األساسیة لالتصاالت في      

بعض التحسن في مجال االتصاالت  مع وجودمجال تطویر وتحدیث قطاع االتصاالت السلكیة والالسلكیة، و 

، إال انه ال یرقى إلى المستوى المطلوب 2008حاد الدولي لالتصاالت لعام ي تقریر االتالمعلومات كما جاء فو 

بالنظر إلى األرقام المحققة في مجال االتصاالت و معدل االشتـراك في عدد الخطوط التلیفونیة أو عدد 

، %9.3سنویة األردن، حیث تم إضافة خطوط تلیفون جدیدة، بمعدل زیادة المشتركین في شبكة االنترنت في 

المحمولة كنسبة من إجمالي عدد  فمالیین خط تلیفون حیث وصل عدد المشتركین الهوات 4بینما أضیف 

بلغ متوسط معدل ، و 63.34شخص ما قیمته  100ة لكل ، كما بلغ عدد الهواتف النقال%88.2المشتركین إلى 

 ،إال انه یتمیز بضعف االستثمارات ناألردو بالرغم من زیادة عدد مقدمي خدمات في % 116.6النمو السنوي 

  .لمعلومات أعلى من التوسط العالمياكما أن أسعار خدمات االتصاالت و 

 السیاحةداعم لقیام وهو عامل أساسي و  األردنفي  كما أن انخفاض نسبة االشتراك الفردي لالنترنت    

هذا النوع بالتالي یعوق قیام و  G2Cو  B2Cااللكترونیة بین قطاع األعمال و القطاع الحكومي و المستهلكین 

، حیث بلغ السیاحة االلكترونیةالذي یعتبر قاعدة أساسیة یمكن أن تتوسع من خاللها عملیات من التعامالت و 
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بالنسبة لعدد مستخدمي االنترنت لكل  10.34و %  8.63شخص بـ 100نسبة مشتركي الهاتف الثابت لكل 

  )164(.حجم السكان شخص التي تعتبر ضعیفة بالمقارن مع 100

ارتفاع أسعار خدمات  االتصاالت من المداخل المطروحة لحل مشكلةویعتبر تحریر خدمات االنترنت و      

 األردنبالنسبة لوضع قطاع االتصاالت نجد أن اتصاالت لوصول بها إلى المعدالت العالمیة، و ااالتصاالت و 

الذي یجعل نسبة استعمال  الهاتف الثابت األمریملكون  األردنمن السكان في % 13.85تحتكر خدمات 

المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار التجهیزات  باإلمكانیاتت بصفة عادیة غیر مرتفعة مقارنة االنترن

ناهیك عن كون االستثمار في مجال التكنولوجیا الحدیثة ال یمثل . المستعملة مقارنة بالمستوى المعیشي للفرد

رقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال في وما یزید في اتساع . الخام الداخليمن الناتج %  2.5سوى 

مالیین مشترك، في حین  2بلغ أكثر من  2004ألف، وفي سنة  18كان عدد المشتركین  1998، ففي األردن

  )165(.ملیون مشترك11إلى أكثر من  2008ارتفع عدد المشتركین في 

ما أثر  ا القطاعذهل الموجودة في ـممولي االنترنت یواجهون مشاكل كبیرة وال تنفصل عن المشاك كما أن    

ذلك بسبب عدم السیاحیة و  المؤسسات في ت، ومحدودیة مواقع االنترنالسیاحة االلكترونیةبالسلب على تطور 

  . االقتصادیةاالهتمام بصناعة المحتوى برامج االنترنت خاصة تلك المتعلقة بالجوانب 

موقع  3000الـفي مجموعها ...) هیئات، مؤسسات، أفراد( لالردنینت مواقع الشبكة على االنترن ىإذ لم تتعد    

، بمعنى آخر أنه ال توجد شروط تقنیة واجتماعیة مالئمة في  إلنشاء مواقع منها موطنة في الخارج% 60، 

مرد ذلك إلى تخلي الحكومة عن التكفل باالنترنیت عكس انترنت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص، و 

وغیرها من  األردنلدرجة أن أصبحت . معظم دول العالم أین تقوم الحكومة بدور تمویل وتنظیم هذه الخدمة

 األردنالعالم العربي تعیش شرخا رقمیا أصبح من أكبر میزات الفرق بین الشمال والجنوب، وأكثر من هذا بقاء 

رهینة الشبكة الدولیة في بث المعلومات وتنشیط المواقع الفتقارها إلى شبكة وطنیة قادرة على تغطي الحاجة 

  . دون اللجوء إلى الشبكة الدولیة االنترنتالوطنیة في مجال خدمات 

فان عدد ، الكبیرة في عدد خطوط التلیفون والسعي المستمر إلى تحسین الخدمة لكن على الرغم من الزیادةو      

ما زال مستوى الخدمة الهاتفیة التي ترتبط بها خدمة ، و  2007ملیون خط في العام  1.6 الطلبات في تزاید
                                                

مناخ االستثمار في الدول العربیة، نظم المعلومات واالتصاالت في القطاع السیاحي العربي المؤسسة العربیة : للمزید من التفصیل في هذا المجال )164(
 .116-115، ص2009لضمان االستثمار، 

 .31، ص2008ا لجالد احمد، التنمیة لإلعالم السیاحي المستدام، دار العلوم للنشر، عمان،)165(



ق على البنیة ، األمر نفسه ینطبمن المناطق مثل مناطق الصحراء وغیرها االنترنت متدنیا في عدد غیر قلیل

 األردنیة للمعلومات متأخر في مغلب المناطق في ، حیث مازالت جهود إرساء البنیة األساساألساسیة للمعلومات

من مستخدمي االنترنت % 47یعاني حوالي امي في عدد مستخدمي االنترنت، و أو على األقل غیر مواكبة للتن

دوالر وهو أعلى من  1.5والذي یقارب  األردن ، كما أن متوسط أسعار الخدمة في األردن من بطء الخدمة

  .المعدالت العالمیة

ارتفاع أسعار الخدمات من المشكالت الكابحة النتشار االنترنت في معظم وتعتبر مشكلة نقص الموارد و      

  )166(.األردنیةالمناطق في 

، فقد لبیتها من تأخر في الربط بینها وشبكة االنترنتتعاني في غا األردنیة السیاحیةأما بالنسبة للمؤسسات      

وذلك في العام  األردنیةملیون دوالر من اجل إنشاء مجتمع تقني في ضواحي العاصمة  9قدم البنك الدولي مبلغ 

مساعدتها على تصمیم مواقع الكترونیة خاصة و  األردنیة السیاحیة الهدف منه إعادة تأهیل المؤسسات، و 2006

المتعلقة بالجوانب المحتوي برامج االنترنت خاصة تطویر صناعة السیاحیة المختلفة و بها تعرض فیها أنشطتها 

التي تبقى ضعیفة نظرا لضعف استخدامات التكنولوجیا الرقمیة و نقص الكوادر المؤهلة لتسییر االقتصادیة  و 

  .المواقع التابعة للمؤسسات

امل مع فة عامة والتعوالواقع أنه توجد مؤشرات عدیدة في قیاس وضع الدول في مجال االتصاالت بص     

 .باإلنكتاد نظاما یرتبط إذ تتبع الیونسكو. الحاسب بصفة خاصةالمعلومات و 

على  - أیضا -دوال یعتمد فقط على المقدرة على االتصال بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ولكن یعتم 

. رة االلكترونیةها لتطبیقات التجااستخدام افرها من قبل األفراد والشركات ومدى، ومدى تو المهارات ذات الصلة

رفة ، أي مقیاس لكثافة المعلوماتیة في الدول لمع  infostate of a countryوینعكس ما سبق على  ما یعرف 

، أي مقیاس القدرة على استیعاب بتكنولوجیا المعلومات االتصاالت العمل المتعلقتوافر الرصید من رأس المال و 

دراك وهذان . استخدام التدفقات من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وكثافة هذا االستخدام -وكذالك - وإ

فرق في استخدام هذا المؤشر یكشف عن الیعرف بمقیاس الفجوة الرقمیة و یعكسان في النهایة ما  العناصران

  )167(.كثافة استخدام االنترنت

                                                
 .42الجالد احمد، مرجع سابق، ص )166(
 .38الجالد احمد، مرجع سابق، ص )167(



من ثم فان السیاحة االلكترونیة، و رفنا من خالل ما سبق أن البنیة األساسیة تمثل مطلبا أساسیا لنمو لقد ع    

في إطار سعي الحكومة  األردنضعفها یشكل احد أهم التحدیات أو أهم العقبات التي یجب التغلب علیها في 

  .ةمة االلكترونیالحكو و  السیاحة االلكترونیةالتجارة االلكترونیة و  تإلى وضع استراتیجیا

  :ة باملـوارد البشريـة ـاملعـوقات املتعلق -ثانيا
إذ تستطیع هذه الموارد .اإللكترونیة تفعیل السیاحة یا فيتلعب الموارد البشریة المؤهلة والمدربة دورا محور       

، أخرى اإللكترونیة من جهة السیاحةحال توافرها أن تبتكر فنیات جدیدة من جهة ، كما یمكنها أن تشغل 

 السیاحةربما الوعي واإلدراك بأهمیة  - باإلضافة إلى أن انتشار التعلیم وانخفاض مستوى األمیة یعمالن

بین رجال  النوع من التقنیات ا، وبالتالي اتساع نطاق انتشار هذوسرعة تقبلها وخفض المقاومة لها اإللكترونیة

، هذا فضال عن تیسیـر المعامالت )C2B(و) B2C(طاع األعمال األعمال أنفسهم وبین المستهلكین وق

  )168(.الخ...انتشار التعلیم اإللكترونيالحكومیة من خالل الوسائل اإللكترونیة و 

الصادر عن برنامج األمم المتحدة االتصاالت المعلومات و تقنیة في دلیل  األردنعن مكانة  أما     

على المشاركة في عصر الشبكات ویكشف عن أدائها في خلق  األفرادو  ةوالذي یحدد قدرة الدول  NDPاإلنمائي

وسوریا ومصر والجزائر  واألردن ونشر التقنیة واالبتكارات فقد احتلت أربع دول فقط وهى على الترتیب تونس

دولة في المجموعة الثالثة ویطلق علیها المتبنون النشطون آلتي  26ضمن عدد  17- 18- 19- 20- 21 المواقع

سواء  األردنهذا هو التحدي الحقیقي الذي تواجهه ، و توجد بها مهارات بشریة عالیة یمكن االستفادة بإمكانیاتها

ل التدریب من خال ، وكذلكمن خالل ضمان مواكبتها للتطورات من خالل طرق استغالل الطاقات البشریة أو

، حیث یساعد توافر هذه العوامل على مواكبة والقدرة على تنمیة المهاراتالتعلیم أو من خالل الدعم المادي و 

توسیع استخدامات التعامالت  القطاع السیاحي األردنيدونها یصعب على ونیة و االلكتر  السیاحةالتطورات في 

  )169(.في هذا القطاعااللكترونیة 

  املتعلقة البيئة التشريعية السياحة االلكرتونية املعوقات : ثالثا  
ن االلكترونیة احد أهم الدعائم األساسیة لقیام مثل هذا النوع م للتعامالتر اإلطار التشریعي ـیعتب       

السیاحة االلكترونیة على ، إذ تقوم اظمة لها عن التعامالت التقلیدیةالتي تختلف في القوانین النالتعامالت و 
                                                

،  2008، عمانبد اهللا بن مالك الراشدي ، تأهیل الكوادر البشریة لتطبیق الحكومة االلكترونیة في الدول العربیة ، مجلة مركز البحوث و المعلومات ، ع )168(
 .07ص

 .09، ص مرجع سابق ،بد اهللا بن مالك الراشديع )169(



المنظمات الدولیة في هذا اإلطار إلى إصدار القانون الواجب التطبیق على الهیئات و  هو ما سعت إلیهو  أساسها،

و الذي یمثل احد  Securityمثل هذه التعامالت من خالل إصدار التشریعات التي تكفل توفیر حد من األمان 

زرع الثقة ، بل یلزمه وضع القوانین فقط و ال یعتمد علىهالسیاحة االلكترونیة، و العقبات في وجه ات و أهم التحدی

   . لة الحاجز النفسي لدى المتعاملینزاواألمان و إ

االلكترونیة العقبة الرئیسیة ، ألنه یعني ببساطة غیاب  بالمعامالتحیث یمثل غیاب التنظیم الخاص      

النتیجة هي ي بغیر رادع، و حدوث تجاوزات تمضیفتح الباب على مصرعیة لالتعامل، و  الحمایة القانونیة ألطراف

  )170(.بالتالي اإلحجام عنهاكترونیة و االل بالخدماتاضغاف الثقة 

االلكترونیة من أهم المشكالت التي تعیق تطبیق هذا النوع من  للسیاحةإذا یعتبر اإلطار التشریعي الناظم     

 B2Cاألفراد بین المؤسسات و  ، أوB2B سواء بین المؤسسات و بعضها البعض  األردنالتعامالت في 

إال أنها ، ر الحمایة الكافة ألطراف التعاملفهي إلى حد بعید توف األردنبالنظر إلى التشریعات القائمة في و .

  )171(.تكتفي بالحلول القصیرة األجل في غالبیتها

  رى ــــل أخــوامــع: رابعا
بشكل  األردنااللكترونیة في  السیاحةالتي تعوق نمو  –سابقة الذكر  –باإلضافة إلى العقبات األساسیة       

، االلكترونیة السیاحةتطور ا نفس األثر السلبي على نمو و ، توجد أیضا مجموعة من العقبات الثانویة التي لهعام

  .غیرها من الدول العربیة بصفة خاصةو  األردنالتي تتواجد في و 

  )172(:یلي استعراض ألهم هذه العقبات والتي تتمثل في في ماو      

عدم توافر اإلدراك من قطاع األعمال نجد  األردنااللكترونیة في  السیاحة تعیق تطویرمن العقبات في        

قدرة المؤسسات یزید من تعقید هذه المسألة عدم معرفة و . السیاحة االلكترونیةبما یعود علیه من فوائد استخدام 

منه مشكلة حقیقیة بین كبار  یجعلهذا و . اإلدراكتوظیفها مما یعیق عدم السیاحیة استخدام نظم المعلومات و 

احبها بین الملكیة واإلدارة، الفردیة التي یجمع ص السیاحیة قد تسود هذه المشكلة في المشروعات، و یرینالمس

  .لعربیة إلى حد بعیدل النامیة واهي منتشرة في الكثیر من الدو و 
                                                

 .21ص ونس العراب ، تقییم التجربة التشریعیة في میدان التعامالت التجاریة االلكترونیة ، المركز العربي للقانون والتقنیة العالیة، عمان ،  )170(
  :في هذا المجال كما ورد في قانون المعامالت االلكترونیة األردني األردنالقوانین التي أصدرتها شریعات و من أمثلة هذه الت)   171(

  .2001عامالت االلكترونیة األردني قانون الم –، وكیفیات استغاللها لتعامالت من خالل شبكات االنترنتالذي یضبط شروط وكیفیات ا :المادة الثالثة -
 .نیة والمتعلقة بنظام االستغالل المطبق على أنواع التعامالت على شبكات العمومیة بما فیها السلكیة و الالسلكیة و مختلف الخدمات االلكترو  :المادة الرابعة -

 .23ونس العراب، مرجع سابق ، ص)  172(



اإلبداع روح المبادرة و  الذي یفتقد إلىو  األردنضعف دور كل من القطاع المصرفي والقطاع الخاص في       

عبر  ط التي یسیر علیها التعامالت االلكترونیةـاإلدراك للضوابلمجاالت المعلـومات واالتصاالت والـوعي و في ا

ل حیث أن القوانین الخاصة بوسائل الدفع ـراف التعامـأطل األساسي بین ـك الفاعـالتي یعتبر البنشبكـة االنترنت و 

  .موجودة و العقبة تكمن على مستوى التطبیق من جانب البنوك

  جتربة السياحة االلكرتونية يف األردن ومتطلبات تطويرها :املبحث الثالث 
 السیاحیةبین المؤسسات  االلكترونیة سـواء في إطارها الدولي أو المحلي أو السیاحةإن تطویر استخدامات       

لحاصلة خاصة في مجال المعلومات مقومات، باإلضافة جهود الحكومة في متابعة التطورات ار و یستند إلى اط

إلى مشاركة كل من مؤسسات القطاع السیاحي باختالف كذا التشریعات المناسبة باإلضافة واالتصاالت و 

  .مستویاتهم

الحــالي إلـى عــدد مــن التغیـرات یــأتي علــى رأسـها التطــورات الكبیــرة فــي یخضـع التســویق الســیاحي فـي الوقــت       

نظــم تكنولوجیــا المعلومـــات واالتصــاالت والتوســـع فــي اســـتخدام شــبكة االنترنــت، فـــالتطورات التــي حـــدثت فــي هـــذا 

 المجال أدت إلى تقلیل دور المسافة كعامل مهیمن، ولم یعد المكان القریـب هـو المكـان األفضـل، بـل أصـبح یقـاس

حالیا بزمن الوصول للموقع السیاحي ولیس المسافة التي تفصل بین بلــد السـائح والمكـان السـیاحي المـراد الوصـول 

  .إلیه بفضل سلسة التطورات في صناعة السیاحة

اجهـة المعوقـات التـي فـي مو األردن، و االلكترونیـة فـي  تطـور السـیاحةبالنظر إلى الجهود المبذولة في مجـال و      

ود لتوســـیع اســـتخدام بـــذل المزیـــد مـــن الجهـــالســـیاحة االلكترونیـــة و بإرســـاء مقومـــات تعتـــرض قیامهـــا، بـــادرت األردن 

والمنظمــات والهیئــات الســـیاحیة باإلضـــافة إلــى دور كــل مــن القطـــاع الخــاص  ،االتصــاالتتكنولوجیــا المعلومــات و 

ــــى تطــــوی ذلــــك فــــي إطــــار إســــتراتیجیة شــــاملةو  ر قطــــاع الســــیاحة مــــن خــــالل تطبیــــق نظــــم المعلومــــات تهــــدف عل

  .   واالتصاالت وتوفیر المتطلبات الالزمة لتحسین أداء هذا القطاع

   لتسويق السياحي االلكرتوني يف األردنإسرتاتيجية ا: أوال
ارتكـــزت إســـتراتیجیة التســـویق الســـیاحي فـــي األردن علـــى سیاســـة التنشـــیط الســـیاحي المســـتخدم فـــي تســـویق       

لمواقـــع الســـیاحیة مـــن خـــالل الوســـائل االلكترونیـــة ونظـــم المعلومـــات واالتصـــاالت المختلفـــة فـــي عملیـــة التســـویق، ا

لتحدیــد األســواق الســیاحیة كمــا وكیفــا وتحدیــد القــوى الحاكمــة لكــل ســوق واتجاهــات الحركــة الســیاحیة فــي ظــل نظــم 

ومـات عـن هـذه األسـواق وذلـك لوضـع سیاسـة وحجم هـذه الحركـة، وتـوفیر المعل) االنترنت(المعلومات واالتصاالت 



تسـویقیة مرنـة تتناسـب والتطـورات الحدیثـة فـي أسـالیب وطـرق التسـویق االلكترونـي وذلـك مـن خـالل دراسـة وتحلیـل 

  )173(:أهم العوامل التالیة

 التسویق السیاحي االلكتروني في األردن العوامل المؤثرة في -1

تتــأثر عملیــة تســویق المواقــع الســیاحیة االلكترونیــة فـــي األردن بثالثــة مســتویات تنظیمیــة مرتبــة بشــكل هرمـــي     

  )174(:وذلك كما یلي

  مستویات التسویق السیاحي االلكتروني للشركات السیاحیة  :13الشكل رقم 

  

، الجامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشورةدمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتهاعبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتق :درـالمص
  .124، صاألردنیة، عمان

 

والذي یوضح مسـتویات التسـویق السـیاحي االلكترونـي للشـركات السـیاحیة والمرتبـة  14 خالل الشكل رقممن        

  : بشكل هرمي إلى ثالث مستویات كما یلي

ویشــمل الشــركات الســیاحیة الكبــرى المهیمنــة علــى نظــم وطــرق التحــدیث فــي أســالیب التســویق : المســتوى األول-ا

مجــــال الســــیاحي، ومقــــر هــــذه الشــــركات فــــي بلــــد الطلــــب الســــیاحي االلكترونــــي وكافــــة البنــــي األخــــرى الخاصــــة بال

  .السیاحي

الشـركات السـیاحیة الموجـودة فــي األردن، والتـي تمثـل فروعـا للشـركات السـیاحیة الكبـرى فــي  :المسـتوى الثـاني-ب

  .المستوى األول، وتحتل هذه الشركات المرتبة الثانیة في السلم الهرمي

                                                
 .17الطائي عبد النبي، مرجع سابق، ص  )173(
 .123صعبد الرحمان أرمل، مرجع سابق،  )174(
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صــغرى، وتعتمــد هــذه المشــاریع علــى الشــركات الســیاحیة فــي المســتوى المشــاریع الســیاحیة ال :المســتوى الثالــث-ج

  .المتوسط، ولها تأثیرات قلیلة في صناعة السیاحة الدولیة في األردن

كمـــا یتبـــین مـــن خـــالل المســـتویات الســـابقة، أن التســـویق الســـیاحي االلكترونـــي فـــي األردن سیشـــكل مـــن قبـــل       

المعلومـــات الســـیاحیة، فهـــي مـــن یســـیطر علـــى األســـواق وخـــدمات  الشـــركات المهیمنـــة عالمیـــا فـــي مجـــال تقنیـــات

ـــدولیین القـــادمین إلـــى األردن یـــتم  المرتبطـــة بهـــا مـــن سالســـل الفنـــادق العالمیـــة، إضـــافة إلـــى إن غالبیـــة الســـیاح ال

تنظــیمهم ونقلهــم مــن قبــل شــركات الطیــران تابعــة للمؤسســات الســیاحیة الكبــرى والتــي تحتــل الســوق االلكترونیــة مــن 

 .ما توفره من خدمات في هذا المجال خالل

 الهیئات المساندة لعملیات التسویق االلكتروني في األردن -2

یعتمـــد األردن فــــي عملیـــة تســــویق المواقـــع االلكترونیــــة الســـیاحیة علــــى القطـــاع العــــام والخـــاص، ومــــن ابــــرز      

  )175(:الجهات المسئولة عن التسویق السیاحي االلكتروني في األردن ما یلي

 ة ـط السیاحـئة تنشیـهی- أ

فــي األردن مــن خــالل ربــط المواقــع الســیاحیة االلكترونیــة عــل االنترنــت وكــذا أهــم  هیـــئة تنشیـــط السیاحـــةتعمــل     

المؤسسات السیاحیة التابعة لها من خـالل شـبكة االنترنـت كـأداة للتعریـف بالخـدمات االلكترونیـة وتمثـل شـراكة بـین 

  :ومن ابرز مهام هیئة تنشیط السیاحة على هذا الموقعالقطاع العام والخاص في األردن 

  .تنشیط الحركة السیاحیة والترویج لها ونشر الوعي السیاحي في خارج وداخل األردن -    

المسـاهمة مـع الــوزارات والمؤسسـات الرسـمیة العامــة والخاصـة تــوفیر التمویـل الـالزم لتنفیــذ حمـالت التســویق  -    

  .ا للمعاییر الحدیثةااللكتروني والترویج وفق

ربط مراكز المعلومات لجمع المعلومات واإلحصـاءات والمؤشـرات المتعلقـة بالقطـاع السـیاحي محلیـا وافلیمیـا  -    

  .ودولیا وتحلیلها

  .المشاركة في تدریب وتأهیل القوى العاملة في القطاع السیاحي عبر شبكة االنترنت -    

نتـاج مختلـف بـرامج التسـویق السـیاحي االلكترونـي  -     إعداد التقـاریر والنشـرات واألفـالم واإلعالنـات السـیاحیة وإ

  . وغیرها
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 وزارة السیاحـة واآلثـار األردنیـة   - ب

ـــار الجهـــة الحكومیـــة المعنیـــة مباشـــرة بصـــناعة الســـیاح وتنمیتهـــا، والمحافظـــة علـــى      تعتبـــر وزارة الســـیاحة واآلث

الموقع السـیاحیة وتطویرهـا وتسـویقها سـیاحیا، ومـن أهـم الوسـائل التـي تسـتخدمها وزارة السـیاحة فـي تسـویق المواقـع 

  )176(:السیاحیة مایلي

ردنیة فیما یتعلق بإقامة المواقع السیاحیة على شبكة االنترنت وتحدید آلیات التنسیق مع مكاتب المملكة األ-      

  . عمل كل منها

تسویق وترویج األردن سیاحیا في مختلف أنحاء العالم، من خالل تكثیف التواجد على الشبكة العالمیة -      

عادة تأهیل المواقع السیاحیة القائمةيوتطویر المحتوى االلكترون   .، وإ

عداد النشرات والدوریات واإلعالنات السیاحیة على شبكة االنترنت-        .اقتراح المشاریع السیاحیة وإ

 مكاتـب السیاحـة والسفـر- ج

موقع الكتروني حسب إحصائیات وزارة السیاحة لعام  466تعمل هذه المكاتب والتي یزید عددها على     

رامـج السیاحیة المتكاملة وتستقطب هذه المواقع أعداد ، على تسویق وترویج األردن سیاحیا من خـالل الب2009

كبیرة من السیاح، وذلك لما تعرضه على االنترنت من فرص مواتیة للمغلب السیاح حیث تنظم رحالت سیاحیة 

 )177(.بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة أو خارجها

 (*)جمعیـة الفنـادق األردنیـة-د

وذلـك  على شـبكة االنترنـت للفنادق األردنیة على رفع مستوى المواقع االلكترونیة الفنادق األردنیة جمعیةتعمل     

من خالل نظم المعلومات الخاصة بالبحث عـن الفنـادق، ومـن ابـرز األسـالیب التـي تنتهجهـا فـي العملیـة التسـویقیة 

یاح االسـتفادة على شبكة االنترنت استخدام نظام خاص یعمـل مـن خـالل شـبكة االنترنـت حیـث یمكـن لجمهـور السـ

من هذا النظام فـي الحجـز الفـوري وفـي األمـاكن التـي یحـددها السـائح وذلـك حسـب الطلـب، والشـكل التـالي یوضـح 

  .صفحة هذا النظام على شبكة االنترنت
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  .124، صعبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتقدمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتها، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، الجامعة األردنیة، عمان )177(

 المتعلقة المجاالت جمیع في المتخصصة األخرى السیاحیة الجمعیات و والمؤسسات الدوائر و الوزارة مع والتنسیق بالتعاون وتقوم 1970 عام في تأسست (*) 

عداد بها، المختصة الجهات وتزوید وتصنیفها السیاحیة واإلحصائیات المعلومات وجمع وتطویر، السیاحي بالعمل  بمشاریع المتعلقة والمقترحات الدراسات وإ
 .الخاصة بالسیاحة االلكترونیة  ظمةواألن القوانینو 



  نظام البحث على سلسلة الفنادق في األردن على شبكة االنترنت: 14الشكل رقم 

، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، الجامعة دمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتهاعبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتق :المصدر
  124األردنیة ، عمان ، ص

  

یمثـل الشــكل أعـاله علــى صــفحة نظـام لمجموعــة متكاملـة للفنــادق والتــي تنشـط ضــمن جمعیـة الفنــادق األردنیــة     

نــت والتــي یمكــن للســائح البحــث مــن خاللهــا عــن الفنــدق المناســبة وباألســعار المناســب المحلیــة علــى شــبكة االنتر 

  .وحتى المكان المناسب مع إمكانیات الحجز االلكتروني للغرف

كما یـوفر هـذا النظـام إمكانیـة القیـام بـبعض العملیـات اإلحصـائیة مثـل حسـاب عـدد الفنـادق الموجـود بالمنـاطق     

المـــراد زیارتهـــا، إضـــافة إلـــى إمكانیـــة الحجـــز االلكترونـــي مباشـــرة، وكـــذا إمكانیـــة عـــرض المعـــالم الســـیاحیة المـــراد 

  )178(.زیارتها
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Hotel of jorden  



 سـالسـل الفنـادق الدولیـة-ه

الفنـــادق المنتشـــرة فـــي العدیـــد مـــن المواقـــع الســـیاحیة االلكترونیـــة فـــي األردن، خاصـــة الفنـــادق التـــي لهـــا  تعمـــل    

سالســـل دولیـــة علـــى تســـویق األردن ســـیاحیا مـــن خــــالل عمـــل حجـــوزات االلكترونیـــة ،وتنســـیق البـــرامج الســــیاحیة 

یة التـــي تتبعهـــا هـــذه الفنـــادق للمجموعـــات الســـیاحیة الفردیـــة والجماعیـــة حیـــث نجـــد انـــه مـــن أهـــم الوســـائل التســـویق

 .استعمال نظم المعلومات واالتصاالت ومن خالل مواقعها على االنترنت تمكنها من عرض منتجاتها السیاحیة

  نظام البحث على سلسلة الفنادق الدولیة في األردن على شبكة االنترنت:  15الشكل رقم
  .127في صناعة الفنادق وتطبیقاتها ، مرجع سابق، ص عبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتقدمة: المصدر

  
یمثل الشكل أعاله الصفحة الرئیسیة لسلسة الفنادق الدولیة المتاحة فـي األردن علـى شـبكة االنترنـت، حیـث        

تمثــــل هــــذه الصــــفحة نظــــام متحامــــل للبحــــث عــــن أهــــم الفنــــادق المتاحــــة فــــي األردن كمــــا تتــــیح إمكانیــــات الحجــــز 

  )179(.إلضافة إلى إمكانیة تنظیم المؤتمرات والرحالت الجماعیة والفردیةااللكتروني با
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  .تطبيقات نظم املعلومات يف التسويق السياحي االلكرتونية يف األردن : ثانيا
تتمیـــز تطبیقـــات نظـــم المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي التســـویق الســـیاحي بمحدودیـــة االنتشـــار، إال أن دخـــول         

الحدیثــة والمتمثلـة فــي االنترنــت مجـال التســویق الســیاحي أتـاح العدیــد مــن الفـرص لهــذه الــنظم الوسـائل التكنولوجیــة 

، ومــــع انــــدماج تقنیــــات نظــــم المعلومــــات واالتصــــاالت  Location On-Lineفــــي تســــویق المواقــــع الســــیاحیة 

، ولــد ذلــك العدیــد مــن تطبیقــات هــذه الــنظم فــي مجــال التســویق الســیاحي، فــي كــل مــن العــرض والطلــب )االنترنــت(

الســـیاحي، وفـــي التخطـــیط للتســـویق مـــن حیـــث التعـــرف علـــى الســـیاح وأمـــاكن قـــدومهم والمواقـــع الســـیاحیة األخـــرى 

    )180(.ه صفحات االنترنت من اثر في نفسیة السائحالمنافسة، ومدى ما یتیح

ویتمیــز نظــم المعلومــات المتاحــة علــى صــفحات االنترنــت بالســهولة والمرونــة فــي اســتخدامها حیــث تعــرض        

أهـــم مواضـــع الجـــذب الســـیاحي ولعلهـــا فـــي تســـویقها لمواقـــع الســـیاحیة مـــن خـــالل شـــبكة االنترنـــت یمكـــن أن تحـــدد 

  :العناصر اآلتیة

 مواضع الجذب السیاحيأهم ال.  

  التوزیع الجغرافي للخدمات السیاحیة داخل المواقع.  

  المعلومات المناخیة، وهذه المعلومات یتم عرضها بشكل جذاب باستخدام الصوت والصورة 

  .والحركة

م وقـد كــان للعوامـل الســابقة كلهـا األثــر الكبیـر علــى القطــاع السـیاحي األردنــي والـذي عمــل علـى تطبیــق نظــ       

لتسـویق المواقــع الســیاحیة،  ARCIMSالمعلومـات لتســویق المواقـع الســیاحیة، كمـا هــو الحـال فــي اسـتخدام تقنیــة 

والتي یمكـن تكبیرها وتصغیرها وتحریكهـا وقــلبها أو حتـى الطیـران االفتراضـي فوقهـا،  3Dعرض الصور المجسمة 

كمــا توجــد أدوات متطــورة تتــیح تحدیــد المســارات الســیاحیة ألي موقــع ســیاحي، باإلضــافة إلــى العدیــد مــن المیــزات 

   )181(:األخرى كما یتضح بالشكل التالي
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دكتوراه في التخطیط السیاحي، غیر منشورة ،  ةإبراهیم خلیل بظاظو ، تخطیط المواقع السیاحیة في األردن وتسویها باستخدام نظم المعلومات ، رسال  )181(

 .107، ص2008كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ، عمان ، 



  األردنیة لوصف المواقع السیاحیةالنموذج لصورة فضائیة تستخدم  :16 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  www.tourism.jo/Default.aspx :الصفحة الرئیسیة لوزارة السیاحة واآلثار األردنیة، الخدمات االلكترونیة : المصدر
كمـا یوجــد عــدد مــن الوســائل األخـرى التــي یــتم اســتخدامها فــي تسـویق الســیاحي االلكترونــي، والتــي تعمــل مــن      

  PDA- personal Digital Assistant–خالل برمجیات نظم المعلومات، وهي أجهزة 

Handied computers 182(:ومنها(  

1- MVD- Map View Display-   

2- LVD- List View Display -  

 GPRSخدمة الهاتف المحمول من خالل  -3

  -MVD- Map View Displayالطریقة األولى یطلق علیها 

تعـد هـذه الطریقــة مـن الطـرق الحدیثــة المسـتخدمة فـي تســویق االلكترونـي السـیاحي فــي األردن حالیـا، حیــث        

تعمــــل هــــذه األجهــــزة بطریقــــة  تنتشــــر فــــي بلــــدان العــــالم المتقدمــــة ســــیاحیا كمــــا هــــو الحــــال فــــي فرنســــا وبریطانیــــا، و 

Dynamic Map Display  من خالل عرض الخرائط المحملـة علـى جهـاز صـغیر محمـول یمكـن السـائح مـن ،

التعــرف علــى كافــة مقومــات الجــذب الســیاحي البشــریة و الطبیعیــة داخــل أي موقــع ســیاحي، إضــافة إلــى إمكانیــة 

 Iconsقـــع ســـیاحي عـــن طریـــق اإلیقونـــات أســـماء موضـــع الجـــذب الســـیاحي داخـــل أي مو  Browsingاســتعراض 

الموجودة على جانب الشاشة، كما یمكن من خاللهـا حسـاب المسـافة بـین المواقـع السـیاحیة وطـرق الوصـول إلیهـا، 
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ویرفق هذا الجهاز دلیل إرشادي یقدم كافة البیانات الالزمة عن المواقع السیاحیة فـي األردن، كمـا هـو موضـح فـي 

  :الشكل التالي

  أجهزة تعمل من خالل برمجیات نظم المعلومات : 17 رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  127عبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتقدمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتها ، مرجع سابق، ص: المصدر

  )LVD) List View Displayطریقة : الطریقة الثانیة 

 Listتعـرض هــذه الطریقــة كافــة المقومـات الســیاحیة داخــل أي موقــع سـیاحي فــي األردن علــى شــك قائمــة         

أو وفقـــا للقــرب والبعـــد عــن موقـــع  Locationأو حســب الموقـــع  Alphabeticویــتم العـــرض هنـــا مـــرتبا هجائیـــا 

 Hotelsبالبحــث عــن الفنــادق  Queriesإمكانیــة االســتعالم  PDA، ویــوفر جهــاز Given Locationمعــین 

مكانیــة تحدیــد تصــنیف الفنــادق، وكــذلك نوعیــة الخــدمات المقدمــة بهــذه الفنــادق، ثــم یقــوم الجهــاز بعــرض النتــائج  وإ

    )183(.التي تتوافق مع البیانات التي تم إدخالها

المطـــاعم و : ثــلویمكــن للســائح اختیــار أي ظـــاهرة ســیاحیة بواســطة قـــوائم معــدة ســلفا للمســـتخدم لالختیــار م      

النـــوادي والمستشـــفیات ومراكـــز العـــرض ومحـــالت الصـــرافة، والســـفارات والفنـــادق والشـــقق والجامعـــات والصـــیدلیات 

والبنـــوك ومحـــالت تـــأجیر الســـیارات ومحـــالت التســـوق وكافـــة المنـــاطق الســـیاحیة، ومحطـــات الوقـــود وغیرهـــا مـــن 

  www.tadploe.com. االختیارات على موقع االنترنت
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 MVDطریقة  LVDطریقة 



  على االنترنت المصمم أساسا لتطبیقات نظام المعلومات Map Guideبرنامج  : 19 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  
  132مرجع سابق، ص ،دمة في صناعة الفنادق وتطبیقاتهاعبد الرحمان أرمل، األنظمة التكنولوجیة المتق:المصدر

  

 GPRS (*)المحمول من خاللخدمة الهاتف : الطریقة الثالثة

تزود هذه الخدمة السیاح في األردن بإمكانیة البحـث عـن أي موقـع أو عنـوان أو معلـم خـاص بواسـطة الهـاتف     

  .النقال مع إمكانیة تزوید السیاح بخرائط شاملة توضح موقع العنوان المطلوب بدقة متناهیة

لـة باالتصـال بالخـادم المركـزي المخصـص لهـذه الخدمـة و وتتلخص فكرة الخدمة بقیام مستخدمي الهواتـف النقا    

ومنهـا یمكــن للسـیاح البحـث عــن أي  GPRSالخـاص بالعنـاوین ونظـم المعلومــات واالتصـاالت عـن طریــق خدمـة 

  )184(.معلم سیاحي أو عنوان خاص مثل طلب عنوان أي فندق

ولعـل تــوفیر هــذه الخدمــة المتمیــزة یــدفع فــي اتجــاه عجلـة التنمیــة الســیاحیة فــي األردن، حیــث ســیتم مــن خاللهــا     

تــوفیر معلومــات صــحیحة ودقیقــة للســیاح، كمــا تمثــل دورا كبیــرا فــي دعــم وتطــویر الســیاحة االلكترونیــة مــن حیــث 

  . ة داخل األردنتوفیر المعلومات الشاملة للسیاح من فنادق ومعالم سیاحیة مختلف

  

  
 

                                                
  .116إبراهیم خلیل بظاظو، مرجع سابق، ص  )184(

(*)
مركزي یعمل من خالل الحواسب والهواتف النقالة، حیث یوفر معلومات دقیقة عن الموقع المراد الوصول إلیها بدقة،  كما  عبارة عن نظام GPRSالـ   

  . المناطق السیاحیة وعناون الفنادق في ثوان معدودة سیمكن التحكم في تحدید أبعاد ومقایی



  يف األردنة ـااللكرتوني السياحـة تطويــرات ـمتطلب:  ثالثا
 ـل المشاركة بین القطاع الخاص والحكومةتفعی -1

سیقود القطاع السیاحة االلكترونیة في األردن، حیث و  العنصر األساسي في تفعیل القطاع الخاصیعتبـر       

ة الكافیة للقیام ـمن ثم یجب أن تكون لدیه الحریالتسویق االلكترونیة و عملیات ة في ـالخاص المبادرة نحو المشارك

  )185(:لبذلك من خال

 االلكترونیة للسیاحةالنظم الالزمة القطاع الخاص في إعداد القواعد و مشاركة - أ

للسیاحة ذلك لخلق مناخ محفز ن یكون هناك تعاون بین الحكومة وقطاع األعمال واألفراد و البد أ      

األخذ في االعتبار اإلمكانیات  ممثلي قطاعات األعمال معك من حالل التفاعل بین الحكومة و ذلااللكترونیة و 

  .االحتیاجات الالزمة التخاذ خطوات ایجابیة في هذا المجالو 

 السیاحیة غیر المباشرة للشركات في التحول إلى النظم االلكترونیةشرة و المساندة المبا-ب

لتقنیات التسویق االلكتروني ات إلى مساندة بطریة مباشرة أو غیر مباشرة في استخدامها تحتاج المؤسس      

حیث یتطلب في هذه الحالة من ها في المنافسة داخلیا وخارجیا خاصة، تحسین مركز وذلك من اجل تعزیز و 

وجیات تكنولالسیاحیة من خالل تطویر نظم و  لتأهیل المؤسسات ةتحضیر برنامج واسع األردنیةالحكومة 

من أصل % 40كشف أن  األردنأن استعمال الشركات لهذه التكنولوجیا في المعلومات واالتصاالت خاصة و 

یتطلب زیادة منها تستخدم شبكات االنترنت وهو یعتبر قلیل و % 59أن حاسوب و  200شركة كبیرة تمتلك  700

اعل في مجال المبادالت الدور الف ألردناتوسیع استخدامات النظم االلكترونیة حتى یكون لهذه الشركات في 

   )186(.االلكترونیة

 جوانب التطویر وصناعة المحتوى  زیادة المخصصات المالیة فیما یخص- ج

ط من ـفق% 33.7تطویر صناعة المحتوى حیث تخصص المالیة في الجانب التكنولوجي و  زیادة المخصصات 

هذا تنحصر دوالر للجانب االلكتروني والتكنولوجي و ملیون  125ملیار دینار أي حوالي 12هذه المؤسسات 
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 .09،عمان، ص
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جب على الحكومة إعداد برامج لتوفیر الدعم المخصصات في مؤسسات الطاقة واألشغال العمومیة، وهنا و 

  )187(.المناسب في هذا الجانب

تاحة-د  السیاحیة مراكز تكنولوجیا المعلومات الالزمة لدعم المؤسسات  توفیر وإ

المراكز التكنولوجیة ال یساعد المؤسسات رة الحالیة من مراكز للمعلومات و في الفت األردنإن ما تتوفر علیه       

 تغیرات جوهریة الالسیاحیة الصغیرة خاصة على تبني تكنولوجیا السیاحة االلكترونیة، ویتطلب استثمارات و 

مراكز تكنولوجیة اكز للمعلومات و بدعم إنشاء مر  ، لذا فان الحكومة مطالبةیمكن أن تقوم بها هذه المؤسسات

   .المتوسطة بتكلفة اقتصادیةرونیة لمؤسسات األعمال الصغیرة و االلكت السیاحةمتخصصة لتوفیر خدمات 

  األساسیة لالتصاالت و شبكات المعلومات ةتطویر البنی -2

مات مرتفعة التكالیف فمازالت هذه الخد، ة مرتبطة بتطویر خدمات االتصاالتقضیة أساسی األردنتواجه      

 بسبة تفوق األردنالمتمثل في اتصاالت التابعة للقطاع العام و  الوحید دة النطاق ومازال احتكار الشركةمحدو و 

على الرغم من تدني نسبة المنافسة في هذا و ) سواء المحلیة أو الدولیة(ابت في مجال خدمات الهاتف الث 57%

ارات القطاع الخاص في هذا على هذا األساس فال بد من تشجیع استثملشركات العاملة و ع بسبب قلة عدد االقطا

لى ضمان حریة الوصول إلى ، كما انه على الحكومة أن تضع قواعـد للعمل تتسم بالمرونة و تعمل عالمجال

لى زیادة المنافسة وتاألسواق، مما سیؤدي إلى انفتاح للسوق و  ع مجال اتسات و حسین البنیة التحتیة لالتصاالإ

لى خفض االختیار أمام المستهلك و    )188(األسعار وزیادة الخدمات المحسنةإ

والذي یتمتع ، األردنالذي یعتبر من أكثر القطاعات تحررا في ما فیما یتعلق بمقدمي خدمات االنترنت و أ    

 )189(:هذا ما یتطلبإدخالها و ارتفاع تكلفة طلب المتزاید على هذا الخدمة، و ، إال انه ال یلبي البدرجة منافسة كاملة

  و توفیرها في جمیع األنحاء  السیاحیةاالستمرار في تحسین مستوى الخدمات -أ

عدد  لتغطیةو لربط وسع في استخدام السرعات العالیة التالسیاحیة إلى كافة المناطق و وصول الخدمات و        

  .في األردن باعتبارها قاعدة أساسیة بالنسبة للخدمات السیاحیة االلكترونیة كبیر من المناطق
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  سرعة تدفق االتصاالتزیادة -ب

 .استخدامها للوسائط المتعددة و  لتوفیر المدى الترددي الالزم لمعامالت التجارة االلكترونیة     

  االتصاالت المختلفةالسیاحیة من إدخال تكنولوجیا شركات القطاع الخاص  تمكین -ج

وذلك من خالل تعدیل قوانین المبادالت والمعامالت االلكترونیة الخاص بالشركات السیاحیة الخاصة      

 .المحلیة والدولیة

 : )االنترنت(المعلومات واالتصاالتاالستمرار في خفض تكالیف استخدام شبكات - د

  األردنیةمیغابایت كنصیب االنترنت التي توفرها شركة اتصاالت  1حیث یظهر جلیا في تكلفة     

وهو ما یستوجب تخفیض تكلفة هذه الخدمة كونها العامل الرئیسي في تطویر ، دوالر 18.5صلت إلى و 

 )190(.االلكترونیة في المبادالتاستخدامات 

   النفـاذ إلى المعلومات والمعرفـة-3

تتیح تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لألفراد في أي مكان في العالم النفاذ إلى المعلومات والمعرفة نفاذًا       

وینبغي أن یستفید األفراد و المؤسسات داخل الدولة من النفاذ إلى المعرفة والمعلومات و من . یكاد یكون فوریاً 

  )191(:األردن ضرورة العمل علىاجل ذاك تطلب من 

لكي توفر قدرًا وافیًا من النفاذ إلى المعلومات الرسمیة العامة عن طریق مختلف  المؤسسات السیاحیةتشجیع   - 

تشریعات بشأن النفاذ إلى المعلومات والحفاظ على البیانات  فهمموارد االتصال السیما اإلنترنت، وتشجیعها على 

  .العامة والسیما في مجال التكنولوجیات الجدیدة

  .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نشطة البحث والتطویر لتیسیر قدرة الجمیع على النفاذ إلىتشجیع أ  -

تشجیع البحث والنهوض بتوعیة جمیع المؤسسات المختلفة باإلمكانیات التي تتیحها مختلف نماذج   -

المفتوحة المصدر البرمجیات، ووسائل إنشائها، بما في ذلك الوسائل المشمولة بحقوق الملكیة والبرمجیات 

والمجانیة، من أجل زیادة المنافسة وحریة االختیار والقدرة على تحمل التكالیف، وتمكین جمیع أصحاب 

  .المصلحة من تقییم الحلول التي تلبي احتیاجاتهم على أفضل وجه
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یة ینبغي أن تعمل الحكومات على تشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كأداة عمل أساس  -

واالتصاالت على استخدام تكنولوجیا المعلومات  القطاع السیاحيتدعیم بناء قدرات اطنیها وسلطاتها المحلیة و لمو 

   .تحسین نظم التعامالت االلكترونیةعلى نطاق واسع كوسیلة ل

تشجیع البحوث بشأن مجتمع المعلومات، بما في ذلك ما یتعلق باألشكال المبتكرة للربط الشبكي، وتطویع   -

التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واألدوات والتطبیقات التي تیّسر النفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات  البنیة 

  )192(.األقل حظاً  الفئاتواالتصاالت للجمیع، وخصوصًا 

ندوات ال رامج اإلعالمیة في هدا الصدد علىترتكز البإعداد البرامج اإلعالمیة الخاصة بالسیاحة االلكترونیة   -

، بحیث تستهدف كافة فئات األفراد من فئات السیاح الخ...برامج التوعیة ورشات العمل الخاصة و تمرات والمؤ الو 

  .المختلفین

  االلكترونیة  للسیاحةصیاغة اإلطار التشریعي المناسب  -4

االلكترونیة هي موضوع نقاش كبیر  السیاحةلمتطلبات  األردنالتشریعات في إن مدى مالئمة القوانین و      

، فتنظیم تقنیات معظم أوجه النشاط التي تأخذ بمذهب القانون المدني تعد من الدول األردنخصوصا أن 

مثل هذا المجتمع هو دور المفسر والمطبق ألحكام ي االقتصادي بما فیها التجاریة هو دور المبادئ القضائیة ف

  .التشریع

للسیاحة فهي توفر جزء مهما من البیئة التشریعیة  األردنبالنظر إلى التشریعات الساریة حالیا في و     

یلزم في المدى الطویل إیجاد الحلول التشریعیة الالزمة سواء باستحداث نصوص قانونیة جدیدة أو االلكترونیة، و 

 )193(.عدیل نصوص قانونیة لتغطیة الفجوة التشریعیة القائمةبت
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  :الرابع لـة الفصـخالص
  

لقــد نجحــت الســیاحة االلكترونیــة فــي فــرض نفســها باعتبارهــا إســتراتیجیة تعتمــد علــى تكنولوجیــا المعلومــات و       

ال فـي ، ورغـم أنهـا ال تـز األردنفي  السیاحیةاالتصاالت في تنفیذ و تنمیة األعمال التجاریة خاصة في المؤسسات 

هامـــة تحقـــق العدیـــد مـــن المزایـــا لكـــل مـــن المؤسســـات  ســـیاحیة، فقـــد أكـــدت أنهـــا قنـــاة مراحلهـــا المبكـــرة مـــن التطـــور

  .    السیاحیة و السائحین على حدا سواء

خصوصـا البشـریة المؤهلـة فـي مجـال و  الشـركات السـیاحیة فـي األردن  مسـتوى علـى اإلمكانیـات ضـعفلكـن      

، لكـن یجــب لكترونیـةاإل للســیاحة السـیاحیة  المؤسسـات تبنــي السـیاحة اإللكترونیـة وتسـییر مواقــع الویـب یصـعب

ین تحسـلحـل الوحیـد لتطـویر آلیـات عملهـا و اإللكترونیـة التـي نراهـا ا السیاحةأهمیة  رتحسیس هذه المؤسسات بمقدا

  .االستراتیجیات المختلفة هنا یبرز دور الحكومة من خاللوالخارجیة ، و أداءها في األسواق الداخلیة 

لتنفیـــذ اإلســتراتیجیة االلكترونیــة ســیكون لــه األثـــر الكبیــر فــي اتجــاه تطـــویر  األردنیــةأن ســعي الحكومــة  حیــث    

 ارتكــز علیهــذلــك بــالنظر إلــى المقومــات التــي تالقطــاع الســیاحي الــذي یلعــب الــدور البــارز فــي االقتصــاد األردنــي و 

  .تلفة و مواكبة التطورات العالمیةاإلستراتیجیة الشاملة لتوسیع التعامالت االلكترونیة بین القطاعات المخ

البشــــریة لالســـتفادة مــــن تطبیــــق األردن لـــدیها كــــل اإلمكانیـــات المادیــــة و مـــا نستخلصــــه مـــن هــــذه الدراســــة أن و     

لخصوصـیتها غیــر ) سـیاحةالل القطاعـات المالیـة والسـفر و مثـ(لخدمیـة السـیاحة االلكترونیـة خاصـة فـي القطاعـات ا

ذلـــك أن المعطیـــات ) ...مطـــارات و مـــوانئ و شـــبكة طـــرق(خمة التـــي ال تتطلـــب وجـــود بنـــى فیزیائیـــة ضـــالمادیـــة و 

ضـمن عمـل المؤسسـات السـیاحیة األردنیـة تشجع على توسیع استخدامات السیاحة االلكترونیـة  األردنالمتوفرة في 

 .تطورات الحاصلة في صناعة السیاحة العالمیةوذلك لواكبه ال

 
  
  

  

  

  

  

  



  :اخلامتة

وزیادة القدرة  السیاحیةومتطلبات تطویر الخدمات  آفاق السیاحة االلكترونیةعند اختیارنا دراسة موضوع          

في ظل التطورات السیاحة االلكترونیة  آفاق، كان هدفنا األساسي یتمحور حول إبراز للقطاع السیاحيالتنافسیة 

، وكیف لتطویر هدا القطاعالعالمیة، وماهي اآللیات التي یمكن إتباعها  السیاحیةالتي أصبحت تمیز البیئة 

  .حتى تتواءم والتطورات العالمیة السیاحیةیمكن تطویر الخدمات 

شاط السیاحي بین أساسیات العمل في النمن  آلیات السیاحة االلكترونیةویعد التوجه إلى تبني حیث       

المختلفة في هذا  ااستخدام التكنولوجیعالمیة كان من أهمها تنامي  اقتصادیةوقد صاحبها بروز تطورات  الحدیث

وتوسع  تواالتصاال المعلوماتوالتطورات التكنولوجیة وخاصة تكنولوجیا  السیاحیةوزیادة دور الشركات  النشاط،

استخداماتها في المجاالت المالیة والمصرفیة، كل هذه التطورات أفرزت وعمقت ظاهرة العولمة بمختلف أبعادها 

  .على قطاع السیاحة والمالیة االقتصادیة

واالهتمام  السیاحیةأصبح تطویر الخدمات  النشاط السیاحي خاصة، حیثونظرا لزیادة حدة المنافسة في      

النشاط ، وعلى هذا األساس أصبح اهتمام في قطاع السیاحةبالجودة من بین أهم المداخل لزیادة القدرة التنافسیة 

، من خالل توفیر متطلبات السیاحة االلكترونیةمنصبا نحو تطویر الخدمات وتحسین جودتها وذلك  السیاحي

، كما السیاحیة االلكترونیةه التطورات في مجال الخدمات واالهتمام بتدریب وتأهیل العنصر البشري لیستوعب هذ

للتعرف على رغبات واحتیاجات العمالء والوصول إلى إشباعها  السیاحي االلكتروني أصبح االهتمام بالتسویق 

  .عنصرا حاسما في ذلك

من  لسیاحةقطاع اتمكین  ، حیثضرورة ملحة في المرحلة الراهنة أصبح قطاع السیاحةإن تحدیث وعصرنة     

في بیئة العمل السیاحي في ظل تغیرات الاكتساب المقومات التنافسیة لمواجهة التحدیات التي فرضتها 

  .على المستویین الداخلي والخارجي استخدامات تكنولوجیا المعلومات

قطاع وعلیه فإن أي جهد لإلصالح والتطویر یجب أن یصب في اتجاه تحدیث وعصرنة آلیات تسییر    

 السیاحیة، واالهتمام أكثر باالبتكار وتطویر الخدمات السیاحة االلكترونیة، واألخذ بمبادئ وأسس السیاحة

، والوصول إلى تقدیم خدمات عالیة الجودة المعلومات المختلفة في هذا النشاطوالتوسع في استخدام تكنولوجیا 

شباع رغبات العمالء للمحافظة على الحصة السوقیة وتدعیم الق درات التنافسیة لمواجهة الضغوط التنافسیة وإ

  .عن السیاحة االلكترونیة الناتجة



  :نتائـــج الدراســـــة : أوال
في ألهم عناصرها و ومن خالل الدراسة التفصیلیة  السیاحة االلكترونیةبعد استعراضنا لمختلف جوانب      

  :مختلف فصول وأجزاء البحث، توصلنا إلى النتائج التالیة

االلكترونیة من أحدث الظواهر التكنولوجیة ذات األبعاد التجاریة واالقتصادیة والتي تجسد  السیاحةبر تعت   .1

 .بقوة تفعیل استخدام تكنولوجیا المعلومات في الممارسات االقتصادیة والتجارة خاصة

اهرة ومن ثم فال ن حداثة تلك الظاهرة یتجسد بوضوح في التباین الكبیر بین المفاهیم المختلفة لتلك الظأ   .2

في حین نجد تعریف أخر یتسع بها , االلكترونیة یحصرها في أضیق الحدود  السیاحةغرابة في أن نجد تعریف 

 . في أوسع نطاق ، بین هذا وذاك جملة من التعریفات والمفاهیم المتباینة 

االلكترونیة یجب أال نحصرها في مجال معین، أو قطاع معین بل یجب أن  للسیاحةلكي نعطي مفهوم    .3

االلكترونیة شامال لجمیع المجاالت وحتى التخصصات، أما إذا حصرناها في جانب معین  السیاحةیكون مفهوم 

نما جانب معین منها   .فان هذا مفهوم ال یعبر عن كافة جوانبها وإ

بر الحدود قد تجتذب بعض قطاعات اقتصادیة كثیرة  إال أن التركیز االلكترونیة ع التجارةبالرغم من أن    .4

األساسي لها سیكون في قطاع الخدمات وخاصة قطاع السیاحة والذي تمثل الجانب األكبر في عملیات التجارة 

ت من حجم هذه األخیرة ثم تالیها خدمات التوزیع والتمویل والمحاسبة واالستشارا %65االلكترونیة والتي بلغت 

 .الهندسیة والتعلیم وغیرها

الفنـادق، تـذاكر الطـائرات، : مثـل الصـلة ذات المختلفـة األنشـطة طبیعـة مـن اإللكترونیـة السـیاحة غیـرت لقـد.   5

 والثـاني تقلیـدي األول سـوقان ظهـر حیـث مختلفـة،و  جدیـدة أسـالیب اسـتخدام إلـى أدى ممـا ،...سـیاحة المـؤتمرات

 حسـاب علـى اإللكترونـي السـوق اهـباتجـ مرجحـة الكفـة ألن علیـه هـو مـا علـى یبقـى لـن األمـر أن إال إلكترونـي،

 مـن دـالجدیـ السـوق مـع التكیـف السـیاحیة خاصـة المؤسسـات علـى تحـتم والبقـاء وـالنم ضرورة فإن وبالتالي التقلیدي

  .اإللكترونیة السیاحة على التركیز خالل

اإللكترونیة، ومن  السیاحةفي استخدام  كبیرةتحدیات  النامیةكل من تونس واألردن كغیرها من الدول واجه ت   .6

اإللكترونیة، ضعف الثقافة والوعي التقني  السیاحةأبرز هذه التحدیات عدم توفر البنى التحتیة الالزمة لقیام 

ضعف إمكانیة و اإللكترونیة،  السیاحةقصور الطاقات البشریة المدربة والمؤهلة في مجال تطبیقات و وااللكتروني، 

ور ضعف الدباإلضافة إلى للتحول إلى األنماط اإللكترونیة،  هذه الدولفي  السیاحیة وقدرات المؤسسات 



ات تشریعیة تتمثل في ـعقبإلى إضافة . للدخول في عصر تقنیة المعلوماتالحكومي الرسمي لتهیئة القطاع 

 .اإللكترونیة بالسیاحةة ـغیاب األنظمة والتشریعات المتعلق

أن " فرضـــیة البحـــث  تثبـــت صـــحة آفـــاق الســـیاحة االلكترونیـــة مـــن خـــالل تجربتـــي تـــونس واألردنإن دراســـة    .7

ــا علــى تنافســیة  للســیاحة ا إیجابیً الحصــة الســوقیة والتحســین فــي  مــن خــالل زیــادة" قطــاع الســیاحة اإللكترونیــة تــأثیرً

تجــارب بعـض الــدول وبالخصــوص تجربتــي  ت مــن خـالل الوقــوف علــىالتــي تمــاإلنتاجیـة وهــذا مــا تدعمــه الدراسـة 

  .تونس واألردن

 :ومن التوصیات التي ینبغي االهتمـام بها: اتـالتوصيـ: ثانيا

ـج وخطط التعلیم لتعزیز دور داد وصیاغة برامـاع العلوم وتقنیة المعلومات في إعـإعطاء األولویة لقط .1

من خالل .المعلوماتیة في المجتمع و بین األفراد في دولة وحتى بین المؤسسات السیاحیة مع شرائح السیاح 

بما یتماشى   السیاحیة التحتیة وتطویر منظومة االتصاالت وزیادة حجم االستثمار وترقیة الخدمات ةتعزیز البنی

  .ع القطاع الخاصـوحفز وتشجی وتطورات العالمیة في هذا المجال

إنشاء مراكز وهیئات وطنیة في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت، ودعمها باإلمكانیات المادیة  .2

تبني القطاع السیاحي و ز دور البحوث والتطویر في ـدة التكنولوجیة والعلمیة وتعزیـر القاعـوالمعنویة بغرض تطوی

 .ـراد المجتمعومات بین أفـقنیة المعلسیاسة التثقیف التكنولوجي واستخدام ت

ریعات ـالتش من األهمیـة بما كان أن تبـادر الدول التي تعمـل على تطویـر صناعـة السیاحـة إلى سن .3

وق المستهلكین والبائعین ـاظ على حقـومات والحفـة المعلـة مستخدمي تقنیـد األطر التنظیمیة لحمایـة وتحدیـالقانونی

والعمل على تحقیـق االستفـادة من دور الشركات السیاحیـة األجنبیـة العاملـة في هذه  ةـلكترونیاإل السیاحـةفي بیئة 

 .الدول في مجـال السیاحة االلكترونیة

التمكین من االستخدام األكبر لالنترنت من ـروعات مشتركة تعمل على توسیع و ادة من إنشاء مشـاالستف .4

ة تمكن من تخفیض التكلفة والنقل السریع للمعلومات باعتبار انه ال ـعالیال ذات كفاءة ـكات اتصـالل بناء شبخ

دام ـ، مع تعمیم استخـة منخفضةة و تكلفـود شبكة انترنت ذات كفاءة عالیـالكترونیة بدون وج للسیاحةود ـوج

 .نتمع االهتمام بالمحتوى االلكتروني للمواقع السیاحة على شبكة االنتر ع شبكاتها ـرنت بتوسیـاالنت

مجاالت  فيلتشجیع رؤوس األموال الوطنیة واألجنبیة للدخول بجدیة  السیاحيزیادة حوافز االستثمار  .5

ستصبح من أهم  التية ـمجال السیاحة اإللكترونی فيتعمل  التيالسیاحة مع زیادة هذه الحوافز للشركات 



 .مستقبالً  العالمي السیاحيددات اتجاهات الطلب ـمح

المصرفیة بما یتناسب والمتطلبات الحدیثة والتي تفرض نفسها في ظل استخدام نظم تحدیث األنظمة  .6

تدریب المستمرین ال، بالتكویـن و االتصالالم و ـجدیدة في اإلعـة تكنولوجیتكوین قاعدة الدفع والسداد المختلفة و 

تى تتواءم مع التطورات ح ر هذه المؤسساتـتطویـة البحث و استحداث وظیفللقوى العاملة في قطاع السیاحة، بل و 

 .في صناعة السیاحة االلكترونیة

قطاع السیاحة، وهذا من خالل العمل على  في Intermediary اإللكترونيتشجیع ظهور الوسیط  .7

قطاع السیاحة سواء مجال الفندقة،  فيتشجیع إقامة شبكة من المواقع اإللكترونیة الموازیة لجمیع العاملین 

ك بالتعاون لویتم ذ. السیاحي، وغیرها من قطاعات العمل نالسیاحییالسفر والمرشدین وخطوط الطیران، ووكاالت 

 .مجال السیاحة فكالهما مكمًال لآلخر فيمع الوسطاء التقلیدین 

ذا ـوأن الدخول في ه, اإللكترونیة السیاحةفي الدولة بأهمیة  قطاع السیاحةرورة إیمان القائمین على ـض .8

 للسیاحةة ـراتیجیات متكاملـق استـوأن التأخیر في تطبی ،منهاـد بل ضرورة الب لقطاع السیاحةارًا ـد خیـالمجال لم یع

نما إلى المزیالقطاع السیاحيط إلى التهمیش ـؤدي فقـی ة الـاإللكترونی في هذا النشاط وبالتالي ور ـد من التدهـ، وإ

 .ةـالعالمیالسیاحة صادرات من  السیاحة في الكثیر من الدول العربیة خاصة تناقص نصیب صادرات

إن دراسة أفاق السیاحة االلكترونیة من خالل عرض تجارب تونس واألردن، یفتح أفاق جدیدة للبحث في  .9

بالتحدید، كدراسة متطلبات تطبیق السیاحة االلكترونیة في القطاع السیاحي في الجزائر، وكذا اثر و هذا المجال 

السیاحة، وانعكاسات التطورات الحاصلة في هذا المجال على تنمیة السیاحة االلكترونیة على تنافسیة قطاع 

    .القطاع السیاحي خاصة والتنمیة االقتصادیة بشكل عام
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