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امللخص
األكثر استخداما األدواتمناإلعالم واالتصالتكنولوجياتتعترب 

دة فرص يف اندماج بشكل كبري تساهم إذ يف العمل السياحي، وز
ومكنتها العاملية،السياحيةاألسواقالوجهة السياحية اجلزائر داخل

إال أن غياب املقاربة ما بني ،خلق عالقة مباشرة مع السياحمن 
ا الدفع اإللكرتوين أثر على قطاعي السياحة والبنوك يف جمال  قدر

ستمرار ، وهذا يف ظل يف التحكم يف السلوك السائح املتغري 
املنافسة الشديدة ما بني الدول يف جذب، استقطاب وكسب والء 

لعديد من املؤسسات السياحية إىل اللجوء السياح ، وهذا ما دفع 
إىل أنظمة الدفع األجنبية من أجل تعويض هذا الغياب على

.املستوى الوطين
هلذا جاءت دراستنا هذه لتقف على األثر املايل لغياب 
ت السياحة يف اجلزائر من خالل  الدفع اإللكرتوين على اقتصاد

التكاليف، يف ظل ارتفاع معدل إلغاء /إتباع منهجية حتليل املزا
احلجز من قبل السائح، وهذا بسبب احلرية اليت ميتلكها يف تغيري 

ظل غياب وسيلة التأكيد وهي الدفع اإللكرتوين عرب سلوكه يف 
اإلنرتنت، وهذا كله يف إطار السياحة األجنبية غري املنظمة يف 
لكثري من املؤسسات السياحية إىل التوجه  اجلزائر، األمر الذي دفع 
حنو السياحة األجنبية املنظمة وإىل أنظمة الدفع اإللكرتونية 

. األجنبية
الدفع السياحة األجنبية، السياحة اإللكرتونية،: الكلمات املفتاحية

.والبنوكاإللكرتوين، املقاربة ما بني قطاعي السياحة 

Abstract
The Information and communication
technology is one of the most used in the
tourism industry. It greatly contributes to the
integration of the Algerian tourism
destination and enhancement of its
opportunities in the international tourism
markets, and has enabled this destination to
create a direct link with tourists. But the
absence of an intersectoral approach between
tourism and banking in the field of e-
payment has affected its ability to control the
permanently changing behaviour of tourists,
in a context of hard competition between
countries to attract tourists and gain their
loyalty.

This study falls within this subject
matter. It tackles the financial impact of the
absence of e-payment on the tourism
economy in Algeria in view of a high
average of e-booking cancellation by the
tourists. This is due to the freedom they have
in changing their behaviour in the absence of
a confirmation tool, which is the e-payment
via the Internet, in the context of unorganised
foreign tourism in Algeria.
Les mots clés: E-tourism; foreign tourism;
E-payment; intersectorial approach between
the sectors of tourism and banking, Algeria.

مقدمة
التنميةوكذا تعزيز فرصالرئيسة اليت تساهم يف االندماج يف األسواق العاملية،األدواتمنواالتصالاإلعالمتكنولوجياتتعترب

من حيث التصدير، حيث شهدت تعترب خامس أكرب قطاعإذ من بني أكرب القطاعات اخلدميةحالياالسياحةاالقتصادية، ويعد قطاع
عن %42مليار دوالر أمريكي منها 1075لتصل إىل %4منوا بلغت نسبة اإلرادات من السياحة العاملية 2012ة يف عام السياحة العاملي

لتايل فهي )1(طريق احلجز اإللكرتوين املرتبةتلحتتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، إذ تستخدماليتمن الصناعات اخلدمية األوىل تعترب ، و
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ثورة يف سلوك املنتجني واملستهلكني على حد سواء، ومكنت هذه استخدام هذه التكنولوجياقد أحدث، و لكرتونيةاالالتجارةيفاألوىل
.)خاصة األجانب منهم(اجلديدة من خلق عالقة مباشرة مع السياحالتقنية

تصال كأداة فعالة للرتويج لعروضها أدركت األمهية الكبرية لتكنولوجيات اإلعالم واال)كغريها من الدول النامية(ورغم أن اجلزائر 
ئنها وتشجيع انتشار املمارسات التجارية اإللكرتونية يف االقتصاد الوطين،  دة قاعدة ز حتسني تنظيم صناعتها إضافة إىل السياحية، ز

بني خمتلف القطاعات وعلى تعظيم السوق السياحي احملتمل للوجهة السياحية اجلزائر، إال أن غياب التكاملهذا كله أدى إىلالسياحية، 
من رأسها تلك املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك يف جمال الدفع اإللكرتوين أثر على السوق السياحي املؤكد للوجهة السياحية اجلزائر

يف جذب، )اورة منهاخاصة اإلقليمية ا(، وهذا يف ظل املنافسة الشديدة ما بني الدول ككلجهة، ومن جهة أخرى على االقتصاد الوطين
. استقطاب وكسب والء السياح خاصة األجانب منهم

ت كبرية ال تتمثل فقط يف ثورة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ومدى : إشكالية الدراسة-1 تواجهه الوجهة السياحية اجلزائر حتد
مدى رغبتها يف حتقيق التكامل ما بني خمتلف القطاعات خاصة استخدامها يف الرتويج السياحي هلذه الوجهة، بل أيضا يف اإلرادة السياسية و 

ككل، فيما يتعلق بغياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك، الذي له أثر كبري على أداء الوجهة السياحية اجلزائر وعلى االقتصاد الوطين
وتكاليفي ما ه":لإلجابة عن التساؤل التايلوعليه فإن إشكالية دراستنا هذه تسعى  املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك على مزا

"يف اجلزائر؟االقتصاد الوطين يف إطار السياحة األجنبية
:ما يليدف الدراسة يف األساس إىل: أهداف الدراسة-2
يف ظل غياب املقاربة ما بني املالية اليت تكبدها االقتصاد الوطين يف إطار السياحة األجنبية ) التكاليف(الوقوف على أهم اخلسائر -

قطاعي السياحة والبنوك، وتسليط الضوء على التطور املستقبلي هلذه اخلسائر املالية يف حال استمرار األمور على حاهلا؛
ح - املقاربة املالية اليت ميكن لالقتصاد الوطين من احلصول عليها يف إطار السياحة األجنبية يف ظل وجود) املزا(الوقوف على أهم األر

ما بني قطاعي السياحة والبنوك؛
. إبراز أمهية املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك من أجل ضرورة اإلسراع يف تطبيق نظام الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر-
ا تلقي الضوء علىتنبع أمهية الدراسة أساسا: أمهية الدراسة-3 اليت يتكبدها االقتصاد ) الصعبةالعملة (أهم اخلسائر املالية احملتملة يف كو

ر املستقبلية يف ح إلضافة إىل اآل ال الوطين من جراء جلوء املؤسسات السياحية الوطنية إىل أنظمة الدفع اإللكرتونية األجنبية حاليا، 
.يل هلذا الغياباستمرار هذا الغياب وهذا بسبب اللجوء املستمر للمؤسسات السياحية الوطنية إىل أنظمة احلجز األجنبية كبد

: لإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة نقدم الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة-4
معتربة يتكبدها االقتصاد ) من العملة الصعبة(مالية ) تكاليف(يرتتب عن غياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك خسائر  -

الوطين يف إطار السياحة األجنبية يف اجلزائر؛
ح  يرت - معتربة سوف يتحصل عليها ) من العملة الصعبة(مالية ) مزا(تب عن غياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك أر

.االقتصاد الوطين يف حال مت تطبيق الدفع اإللكرتوين يف إطار السياحة األجنبية يف اجلزائر
:اإلطار النظري للدراسة-5

املفاهيم اجلديدة على الساحة السياحية اليت تتداخل بشدة مع مفهوم التجارة اإللكرتونية، يعترب مفهوم السياحة اإللكرتونية من
إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف األعمال وهو يشري إىل استخدام األعمال اإللكرتونية يف صناعة السياحة والسفر، من خالل 

سياحي إلكرتوين إذا مت استخدام تقنيات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وميكن تسمية أي نشاط . )2(خاصة شبكة اإلنرتنتالسياحية 
.)3(خاصة شبكة اإلنرتنت يف معامالته السياحية من عروض اخلدمات السياحية وعمليات احلجز والدفع اإللكرتونيني

ستهلكني السياحيني على حد سواء، وتكمن أمهية السياحة اإللكرتونية يف حجم الفوائد اليت توفرها ملقدمي اخلدمات السياحية وامل
من خالل سهولة تقدمي املعلومات اليت تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث أصبح من السهل على السائح مستخدم اإلنرتنت مقارنة 
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، خاصة )6)(5)(4(الوجهات السياحية املختلفة من حيث جودة العروض السياحية وأسعارها دون احلاجة إىل اإلنتقال إىل مكان تقدمي اخلدمة
الذي يلعب دورا مهما يف التوفري اإللكرتوين للمعلومات السياحية اليت تساهم يف عملية ، )8)(7(2.0الثاين لإلنرتنت الويب بفضل اجليل

لتايل قدرة املنتج السياح. )9(اختاذ قرار احلجز اإللكرتوين ا تسمح ملقدمي اخلدمات السياحية من ختفيض التكاليف، و ي على كما أ
اكتساب امليزة التنافسية من خالل اخنفاض تكاليف التسويق السياحي بتسهيل وتسريع التواصل بني منتجي اخلدمات السياحية والوسطاء 

إلضافة إىل اخنفاض تكاليف التوزيع بفضل تسهيل عمليات إجراء الصفقات مع شرحية كبرية من السياح وهذا التحول يف . )10(السياحيني، 
بني املؤسسات السياحة عرب اإلنرتنت كبري جدا، فلم يعد التنافس فقط كما يف النموذج التقليدي يقتصر على لسياحة جعل التنافسمنوذج ا

السعر وجودة اخلدمة يف األساس، بل تعداه إىل كيفية إيصال اخلدمة السياحية إىل املستهلك السياحي مستخدم اإلنرتنت يف ظل التواجد 
. )12)(11(لسياحية يف السوق السياحي اإللكرتوينالكبري للمؤسسات ا

من جراء غياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك، األمر الذي جعل غري أن السياحة اإللكرتونية يف اجلزائر تعاين كثريا
ئنها، فاحلجز اإللكرتوين لوحده ليس كافيا جلعل املستهلك ال سياحي يبقى وفيا هلذه الوجهة املؤسسات السياحية ختسر الكثري من ز

تعترب هذه املقاربة املتمثلة يف الدفع اإللكرتوين من احلالقات الضرورية اليت جيب توفرها يف و .السياحية يف ظل املنافسة الشديدة األجنبية
نظمة احلجز و  التوزيع، اليت بواسطتها ميكن العمل السياحي اإللكرتوين، ويتم هذا من خالل ربط أنظمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت 

نت استخدام البطاقات االئتمانية والشيكات اإللكرتونية يف عملية التسوية اإللكرتونية بني املتعاملني السياحيني والسياح عرب شبكة اإلنرت 
ت الدفع  »بواسطة مؤسسات معاجلة البطاقات اليت تسمى ببوا payment gateway بلغ املايل من جراء املقاصة وحتويل امل،«

. ، دون احلاجة لتنقل الطرفني إىل املؤسسات املالية إلمتام العملية السياحية)13(حساب السائح إىل حساب املؤسسة السياحية
ا تساعد املتعاملني السياحيني من توسيع نطاق األسواق  وللمقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك أمهية كبرية تكمن يف كو

فبواسطته ميكن التأثري وضبط السلوك املستقبلي للسائح )15(املسامهة يف جذب سياح حمتملني جدد، من خالل )14(كل عامالسياحية بش
ستمرار م السياحية من خالل تنشيط املبيعاتعلىكما تساعدهم ،  )16(املتغري  إلضافة إىل )18(وختفيض التكاليف الثابتة،)17(رفع عائدا  ،

إلضافة إىل اخنفاض التكاليفالراحة للسيا ريتوف .)19(ح مستخدمي اإلنرتنت سواء من خالل توفري الوقت واجلهد 
الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر، يعترب من بني أهم العوامل األساسية اليت املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك يف شقها لكن غياب 

ة الشراء اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت، وهذا اإلرجاء له أثر سليب مباشر على املؤسسة تدفع املستهلك السياحي اإللكرتوين إىل إرجاء عملي
ن هذا السائح الذي قام حبجز خدمتها السياحية إلكرتونيا لن يقوم بتغيري موقفه الشرائي فنية . السياحية الوطنية ألنه ليس هلا أي ضمان 

جتسد من خالل احلجز اإللكرتوين، وهي مرتبطة بشدة مبوقف السائح مستخدم اإلنرتنت الشراء تعين إمكانية شراء اخلدمة السياحية اليت 
جز اجتاه اخلدمة السياحية، فنية الشراء هذه تتغري حسب املواقف املستقبلية للسياح مستخدمي اإلنرتنت اجتاه هذه الوجهة، هلذا فعملية احل

. )20(والبنوك غري كافية للتحكم يف السلوك املستقبلي للسائح مستخدم اإلنرتنتاإللكرتوين يف ظل غياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة 
عملية تغيري الوجهة السياحية من قبل السائح مستخدم اإلنرتنت هي عملية ديناميكية، اليت من خالهلا يتم إجراء تعديالت وهذا ألن 

ت السياحية، فمعظم السياح مستخدمي اإلنرتنت غالباً ما يقوموا بتغيري تفاعلية من أجل التكيف مع البيئة احمليطة به اخلاصة مبختلف الوجها
م وهذا أثناء مرحلة التخطيط م ويتناسب مع إمكانيا م األصلية بغية تعظيم فوائدهم مبا حيقق رغبا فخصائص السائح . خطط رحال

لدرجة األوىل على  عملية تغيري الوجهة السياحية األ صلية، فكل سائح لديه إمكانيات التغيري من أجل التعامل مع مستخدم اإلنرتنت تؤثر 
، وهو )22(السياح يف ظل غياب الدفع اإللكرتوين) سلوك(وهذا بسبب احلرية النسبية املفرتضة يف تصرفات ،)21(أوضاع جديدة وغري متوقعة

.)23(لسائح إىل تغيري وجهته السياحيةيعترب أيضا من بني أهم األسباب اليت تدفع
لتنسيق ما بني خمتلف  تعد السياحة األجنبية املنظمة أكثر األنواع السياحية انتشارا يف اجلزائر، وهي تلك العملية اليت تتم 

هذا النوع من السياحة يشهد تطورا ملحوظا يف ظل الوضع . يف اخلارج) شركائهم األجانب(املتعاملني السياحيني يف اجلزائر مع نظرائهم 
ين احلايل يف اجلزائر، يف مقابل ذلك غياب منظومة متكاملة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على رأسها غياب املقاربة ما بني السياسي واألم

قطاعي السياحة والبنوك فيما يتعلق بنظام الدفع اإللكرتوين، دفع مبختلف املتعاملني السياحيني الوطنيني إىل التوجه حنو هذا النوع من
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عتبار  لتايل فهو خيفض احتمال إلغاء السياحة  ه كسوق سياحي مؤكد، ألنه يوفر وسيلة الدفع اإللكرتوين للسياح مستخدمي اإلنرتنت و
بع للمؤسسة  لتعاقد مع مؤسسات سياحية يف اخلارج أو من خالل فتح فرع  السائح حلجزه اإللكرتوين إال يف احلاالت الطارئة، وهذا إما 

:ا كما يوضحه الشكل املوايلالسياحية يف اجلزائر، وهذ
.الوضع احلايل لنظام الدفع اإللكرتوين يف السياحة اإللكرتونية املنظمة يف اجلزائر): 01(الشكل رقم

الباحثنيمن إعداد: املصدر

ثري كبري على االقتصاد الوطين، وهذا بسبب خسا رة جزء من العملة الصعبة من املبلغ اإلمجايل للحجز غري أن هذا النوع من السياحة له 
إىل  ) العملة الصعبة(، وتعود هذه اخلسائر املالية من جراء جلوء املؤسسات السياحية الوطنية ألنظمة احلجز اإللكرتونية األجنبيةاإللكرتوين 

لشراء اإللكرتوين لل خدمة السياحية وبني املؤسسات السياحية الوطنية، فكلما كثرة الوسطاء ما بني السائح مستخدم اإلنرتنت أثناء قيامه 
العموالت اليت يتقاضاها هؤالء الوسطاء مقابل إمتام عملية التبادل بني السائح بسببزاد عدد الوسطاء زادت اخلسائر املالية، وهذا 

د الوسائط اإللكرتونية اليت تدخل يف كل عملية دفع عدواملؤسسة السياحية يف اجلزائر، وهذا كما يبينه الشكل أعاله الذي من خالله يربز لنا 
.من قبل كل سائح مستخدم اإلنرتنت، حيث كلما زاد الوسطاء اإللكرتونيني ارتفعت خسائر االقتصاد الوطين

ليت تتم األنواع السياحية انتشارا يف اجلزائر، وهي تلك العملية اهي األخرى من أهماملنظمة غري تعد السياحة األجنبية يف حني 
ملحوظا يف ظل الوضع السياسي تراجعاهذا النوع من السياحة يشهد . والسائح األجنيببني خمتلف املتعاملني السياحيني يف اجلزائر مباشرة

اعي واألمين احلايل يف اجلزائر، يف مقابل ذلك غياب منظومة متكاملة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على رأسها غياب املقاربة ما بني قط
حة السياحة والبنوك فيما يتعلق بنظام الدفع اإللكرتوين، دفع مبختلف املتعاملني السياحيني الوطنيني إىل التوجه حنو هذا النوع من السيا

لتايل فهو خيفض احتمال إلغاء السائح  عتباره كسوق سياحي مؤكد، ألنه يوفر وسيلة الدفع اإللكرتوين للسياح مستخدمي اإلنرتنت و
بع للمؤسسة السياحية حلج لتعاقد مع مؤسسات سياحية يف اخلارج أو من خالل فتح فرع  زه اإللكرتوين إال يف احلاالت الطارئة، وهذا إما 

:يف اجلزائر، وهذا كما يوضحه الشكل املوايل

األجنيبالسائح 
السياحيةاملؤسسة 

بنك املؤسسة 
السياحية

بنك السائح

اإللكرتوينبوابة الدفع 

السياحيةبنك املؤسسة 

ةاملؤسسة السياحي
األجنبية الشريكة 

عمولة 
ضائعة

ضائعةةعمول

ضائعةعمولة 
ضائعةعمولة 

ضائعةعمولة  )1(

)7(

)6(

)5(

)4(

)3(

)2(
داخل إقليم اجلزائرخارج إقليم اجلزائر
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.املنظمة يف اجلزائرغريلسياحة اإللكرتونيةلالوضع احلايل ): 02(الشكل رقم

الباحثنيمن إعداد: املصدر

ثري كبري على ف ، وهذا بسبب خسارة جزء من العملة الصعبة، وتعود هذه اخلسائر املالية الوجهة السياحية اجلزائرهذا النوع من السياحة له 
إللكرتوين أو احلجز بصفة عامة من قبل السائح بسبب ارتفاع معدالت إلغاء احلجز ا، وهذا غياب الدفع اإللكرتوينإىل ) العملة الصعبة(

.األجنيب، وهذا كله يرجع إىل احلرية اليت تتوفر للسائح األجنيب يف ظل غياب وسيلة التأكيد وهي الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت
منهجية الدراسة

وكالء السياحة واألسفار من يف اجلزائرنياحيسيالنيتعاملاملجمتمع الدراسة املستهدف يف دراستنا هذه هم:جمتمع وعينة الدراسة-1
وكالة 47اثنني من منظمي الرحالت السياحية و) 02(متعامل سياحي منهم 49مشلت دراستنا هذه و ،ومنظمي الرحالت السياحية

من السوق %12.26وكالة للسياحة واألسفار موزعة عرب كامل الرتاب الوطين، وهو ما ميثل ما نسبته400للسياحة واألسفار، من أصل 
جلزائر ألخص على الوكاالت السياحية األكثر تعامال مع السياح األجانب املوزعة عرب الوطن حيث أغلبهم من السياحي  لرتكيز  ، وقمنا 

تنة .والية متنراست، إليزي، اجلزائر العاصمة، الوادي، وهران، تلمسان، عني متوشنت، عنابة و

البحث عن -
المعلومات

التقییم والمقارنة-
الحجز اإللكتروني-

غیاب الدفع -
اإللكتروني

البحث عن المزید -
من المعلومات

دخول وجھات -
سیاحیة منافسة

اإلستفادة 
من الخدمة 

لسیاحیةا

قبل الرحلة 
السیاحیة

بین الحجز 
اإللكتروني 

والتنقل 

أثناء الرحلة 
السیاحیة

نھایة الرحلة 
السیاحیة 

بعد الرحلة 
السیاحیة

االستماع التقاسم 
والمشاركة 

الرغبة 
والحاجة

الحجز 
اإللكتروني

التأكید 
والتحضیر

السفر 
والزیارة

التقاسم
والمشاركة

التخطیط 
اإللكتروني

تحدید رغبات السائح 
اإللكتروني

توفیر المعلومات الكاملة

تسھیل حجز اإللكتروني

توفیر وسیلة الدفع اإللكتروني
واصل الدائم مع السائح اإللكترونيالتو

إرضاء السائح

كسب والء السائح

الخطوات التي یقوم بھا المستھلك السیاحي الخطوات التي تقوم بھا المؤسسة السیاحیة
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ت-2 يف دراستنا هذه علىاع:أساليب مجع البيا ت املتحصل عليها من وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تمد قاعدة البيا
جراء  دراسة ميدانية متثلت يف إلضافة إىل إجراء عدة مقابالت مع مسؤويل القطاع على مستوى الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى قمنا 

).وكالء السياحة واألسفار ومنظمي الرحالت السياحية(متعامل سياحي جزائري 49توزيع استبيان على
ستخدام املاستخدمنا :أدوات التحليل اإلحصائي-3 إلضافة إىل ذلك قمنا  نهج الوصفي التحليلي من أجل حتديد متغريات الدراسة، 

ضي ملختلف متغريات ) األسلوب(املنهج  ضي يف الدراسة امليدانية وذلك من أجل التحليل الر .الدراسةالر
ضي من أجل قياس أثر غياب املقاربة سياحة بنوك على االقتصاد الوطين، مث بعد ذلك من أدوات الدراسة  قمنا بوضع منوذج ر

»استخدمنا الربجمية  R »من خالل النموذج « ARMA ألثر املستقبلي هلذا الغياب على االقتصاد الوطين، « ، من أجل التنبؤ 
مج إلضافة إىل استخدام »بر MATLAB يف عملية النمذجة، وهذا« :كما يليالذي ساعد

ضيحتديد املتغريات الرئيسية للنموذج-أ : الر
:لنسبة للسياحة األجنبية املنظمة-1-أ
»حساب مبلغ السياحة األجنبية املنظمة-1-1-أ FtT املعامالتمن جراء هي تلك املداخيل السياحية املتحصل عليها سنو: «

ادلة رقم اليت تتم بني املتعاملني السياحيني الوطنيني مع نظرائهم من املتعاملني السياحيني األجانب، وعليه ميكننا حساب هذا املبلغ وفقا للمع
:التالية) 1(

..(1)…………………i*MG=T ttFt

»: حيث FtT »، مداخيل السياحة األجنبية املنظمة« MG »اإلمجايل للسياحة، ) املداخيل(املبلغ « i نسبة السياحة األجنبية «
»، املنظمة t ). السنوات(الزمن «

»ملداخيل السياحة األجنبية املنظمة املبلغ الصايف -2-1-أ FRT لسياحة األجنبية املنظمة ملداخيل اهو ميثل املبلغ اإلمجايل : «
« FtT »منزوع منه العموالت الضائعة« jP ، وهذه األخرية هي تلك العموالت اليت يتقاضاها الوسطاء اإللكرتونيني يف عملية الدفع «

»اإللكرتوين، حيث كلما زاد عدد الوسطاء اإللكرتونيني زادت العموالت الضائعة  jP : ، وهي كما يلي«
»عمولة استخدام نظام الدفع اإللكرتوين- 1P خذها البنك الذي يوفر وسيلة الدفع اإللكرتوين عن كل : « هي تلك العمولة اليت 

ا السائح مستخدم اإلنرتنت، وهذه  ومن هنا يصعب علينا حتديد عمولة )27)(26)(25)(24(ختتلف من بنك إىل آخرالعمولةعملية شراء يقوم 
ا السائح مستخدم اإلنرتنت%02إىل%0.5حمصورة ما بني واحدة، وهلذا نفرض أن هذه العمولة وهذا على عن كل عملية يقوم 

؛سبيل التعميم
»عمولة التحويل من بنك السائح مستخدم اإلنرتنت إىل بنك املتعامل السياح - 2P هي تلك العمولة اليت تتقاضاها مؤسسات : «

األمر الذي يصعب علينا ، )30)(29)(28(إىل آخربنكوهي ختتلف من خاصة كمقابل لقيامها بعملية التحويل املعقدة من بنك إىل بنك
وهذا على من بنك إىل آخرعن  كل عملية حتويل%04إىل %0.5ما بني حمصورةحتديد عمولة واحدة، وهلذا نفرض أن هذه العمولة

؛سبيل التعميم
»عمولة التحويل من البنك اخلارجي إىل البنك اجلزائري- 3P وهي تلك العمولة اليت يتقاضاها البنك اخلارجي املتعاقد معه : «

امل يف البنك اجلزائري، فعلى سبيل املثال البنك املتعامل السياحي من جراء قيامه بعملية التحويل من حساب املتعامل لديه إىل حساب املتع
»الفرنسي  BNP Paribas »أورو 25يضاف إليها %3.4خذ « Euro ، مع العلم أن أغلب )31(عن كل عملية حتويل«

%0.5ه العموالت من املتعاملني السياحيني الوطنيني متعاقدين مع أنظمة للدفع اإللكرتوين متمركزة يف فرنسا، ومن هنا قمنا حبصر جمال هذ
؛)34)(33)(32(من املبلغ اإلمجايل للحجز اإللكرتوين0%4إىل
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»عمولة التأمني -ب 4P خذها : « وهي تلك العمولة اليت يدفعها السائح نظري التأمني على رحلته السياحية وهذه العمولة 
لسياحية اجلزائرية، ففي الشروط العامة للحجز اإللكرتوين اخلاصة بفرنسا مت حتديدها املؤسسات السياحية يف اخلارج املتعاقدة مع املؤسسات ا

.   من املبلغ اإلمجايل للحجز اإللكرتوين%03إىل %0.5من املبلغ اإلمجايل وهذه النسبة قمنا حبصرها على سبيل التعميم من )35(02%
لتايل يصبح لدينا املبلغ الصايف للحجز اإللكرتوين  »و FRT : يساوي«

)1).....(1)(1)(1)(1(TT

)1(TT)*T(TT
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.

.
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4321FFRn

1)-FR(nFRn1)-FR(n1)-FR(nFRn

4FR3FR44FR3FR3FR4

3FR2FR33FR2FR2FR3

2FR1FR22FR1FR1FR2

1FFR11FFFR1

n

jj

PPPPP

PP

PP

PP

PP

PP











:ومنه يصبح لدينا
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لتايل املبلغ الصايف للحجز اإللكرتوين »و FRT :  التالية) 2(حيسب وفق املعادلة رقم «

)2.(..............................)1(TT
1

FtFRt 



n

j
jP

»: حيث FRT »املبلغ الصايف للحجز اإللكرتوين، « jP .العموالت الضائعة«
»املبلغ اإلمجايل للخسارة -3-1-أ NTFtP »املتحصل عليه من السياحة األجنبية املنظمةهو عبارة عن الفرق بني املبلغ : « FtT »

»هلذه املدخيلواملبلغ الصايف ) 1(من املعادلة رقم  FRT »، ومنه فإن مبلغ اخلسارة اإلمجايل )2(من املعادلة رقم « NTFtP ميكن حسابه «
: التالية) 3(وفقا للمعادلة رقم 

)3.(........................................TT FRtFt NTFtP
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»ومنه يصبح لدينا املعادلة العامة حلساب املبلغ اإلمجايل للخسارة  NTFtP :كما يلي«

)4.......(..........)1(1)i*MG(
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tt 







 



n

j
jNTFt PP

ضي املوضح يف املعادلة رقم  يف إطار السياحة ميكننا حساب اخلسائر املالية اليت يتكبدها االقتصاد الوطين) 4(وفقا للنموذج الر
، من جراء جلوء املؤسسات السياحية الوطنية إىل أنظمة احلجز األجنبية كبديل من أجل تعويض غياب الدفع اإللكرتوين على جنبية املنظمةاأل

.املستوى الوطين
:لنسبة للسياحة األجنبية غري املنظمة-2-أ
»املنظمة األجنبية حساب مبلغ السياحة-1-2-أ FtT .أعاله) 01(ا للمعادلة رقم حيسب وفق:«
»املنظمة األجنبية غري بلغ السياحةحساب م-2-2-أ IFtT هي املداخيل السياحية املتحصل عليها من الفرق بني املداخيل :«

:التالية) 05(للمعادلة رقم ، وعليه ميكننا حساب هذا املبلغ وفقاالسياحية اإلمجالية ومداخيل السياحة يف إطار السياحة األجنبية املنظمة
FttIFt T-MG=T
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..(5)…………………)i-(1MG=T ttIFt

»: حيث IFT .هي السياحة غري املنظمة: «
»غري املنظمةاألجنبيةحساب اخلسارة يف إطار السياحة-3-2-أ NnP ظل حلساب اخلسارة اليت تكبدها االقتصاد الوطين يف:«

خلطوات التالية :السياحة األجنبية غري املنظمة بسبب غياب الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، نقوم 
»احملتمل األجنيبحتديد حجم السوق السياحي-1-3-2-أ PtM السوق السياحي األجنيب احملتمل هو عبارة عن إمجايل :«

حلجز  حجم السوق ، وعليه ميكننا حساب أعاله) 02(اإللكرتوين وهذا كما هو مبني يف الشكل رقم السياح األجانب الذين قاموا 
:التالية) 06(وفقا للمعادلة رقم السياحي األجنيب احملتمل

..(6)…………………M=M AtPt GtP
»: حيث PtM »هو السوق السياحي احملتمل، و: « AtM »ياحي املؤكد، وهو السوق الس:« GP .هو املبلغ اإلمجايل للخسارة:«

»حتديد مبلغ احلجوزات اإللكرتونية اليت متت يف إطار السياحة األجنبية غري منظمة-2-3-2-أ IFtET هو ذلك املبلغ الذي : «
:التالية) 07(ميكننا حساب هذا املبلغ وفقا للمعادلة رقم حيث مت احلصول عليه يف إطار السياحة اإللكرتونية غري املنظمة،

..(7)…………………I*T=E tIFtIFtT

»: حيث I هو نسبة احلجز اإللكرتوين:«
حلجز اإللكرتوين هو مع العلم أنه لدينا السوق السياحي املؤكد أي السياح األجانب الذين زاروا فعال اجلزائر وفقط الذين قاموا 

:نفسه السوق السياحي املؤكد يف إطار السياحة األجنبية غري املنظمة، وهذا كما يلي
IFtTE=AtM

، وعليه ميكننا السوق السياحي األجنيب احملتمل يساوي جمموع السوق السياحي املؤكد والسوق السياحي الضائعومنه يصبح لدينا
:وفقا للمعادلة التاليةسوق السياحي األجنيب احملتملحجم الحساب 

GtPI )*(T=M IFtPt

:فالسوق السياحي األجنيب احملتمل حيسب وفق للمعادلة التالية

t

A
Pt R

M
M

1
=

»: حيث tR ).0،1(هو معدل إلغاء احلجز اإللكرتوين وهو حمصور بني «
لتايل يصبح لد :ينا مبلغ اخلسارة اإلمجايل كما يليو
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»حساب املبلغ الصايف إلمجايل اخلسائر -4-2-أ NnP والت هذا املبلغ هو عبارة عن املبلغ اإلمجايل للخسارة منزوع منه العم:«
لغاء حجزه اإللكرتوين، وحلساب هذا املبلغ نقوم مبا يلي :الضائعة اليت يتم أخذها يف حال قام السائح األجنيب 
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يف إطار ميكننا حساب اخلسائر املالية اليت يتكبدها االقتصاد الوطين) 09(ضي املوضح يف املعادلة رقم وفقا للنموذج الر
.على املستوى الوطينغياب الدفع اإللكرتوين، من جراء السياحة األجنبية غري املنظمة

:التالية) 10(حنصل على العالقة رقم ) 09(و) 04(وجبمع املعادلتني رقم 
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»: حيث T »هو الزمن الذي مت فيه إلغاء احلجز، و: « L خذها املؤسسة السياحية عن كل عملية إلغاء للحجز: « .هي العملة اليت 
ضي املوضح يف املعادلة رقم  غياب ها االقتصاد الوطين، من جراء ميكننا حساب اخلسائر املالية اليت يتكبد) 10(وفقا للنموذج الر

.يف إطار السياحة األجنبية بشقيها املنظمة وغري املنظمةعلى املستوى الوطينالدفع اإللكرتوين
ضي -ب مج الر »الرب MATLAB ضية رقم : « مج يف عملية احلساب من خالل ترمجة العالقة الر إىل ) 10(استخدمنا هذا الرب

مج  »بر programme ضي تطبيقه يف مت« مج الر »الرب MATLAB ).03(والنتائج موضحة يف الشكلني رقم «
»الربجمية -ج R ذه اخلسائر املالية)) 05(أنظر امللحق («R»الربجمية هذهاستخدمنا: « ، وقمنا احملتملةمن أجل التنبؤ املستقبلي 

.، وهذه الربجمية وضعت خصيصا ملثل هذه احلاالت)مداخيل السياحة(ستخدام هذه الربجمية نظرا لوجود طفرة يف السلسلة املدروسة 
حتليل ومناقشة النتائج

دراسة بتحليل التكاليف واملزا:لغياب الدفع اإللكرتوين على االقتصاد الوطين يف ظل السياحة األجنبيةواملستقبلي األثر احلايل-1
« Coûts/Avantages »

من سنة نسبة إلغاء احلجز يف اجلزائر و نسبة احلجز اإللكرتوينتقدير لسياحة املنظمة يف اجلزائر و نسبة اتقدير املداخيل السياحية و -أ
:2022إىل سنة 2015

.فرتاض أن األمور ستبقى على حاهلا فيما خيص استمرار غياب الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر): 01(فرضية النموذج رقم 
ر املستقبلية اليت ميكن أن يتعرض هلا االقتصاد الوطين من جراء غياب الدفع اإللكرتوين يف إطار السياحة األجنبية حلساب اآل

ستخدام السالسل الزمنية،  خذ قيما خمتلفة مع اليتفإننا قمنا   تدخل يف منذجة الكثري من الظواهر الطبيعية، االجتماعية واالقتصادية اليت 
.))01(أنظر امللحق رقم (يم وسلوك هذه الظواهر يف املستقبل مرور الزمن، وتستخدم هذه النماذج للتنبؤ بق
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على طرق املعاجلة املعتمدة يف السالسل الزمنية على الربجمية  »ويف دراستنا هذه اعتمد R »« RLangage _ من «
»خالل النموذج  ARMA يف اليت توجد يف سلسلة املداخيل السياحية، ) األبيضالضجيج(، وهذا بسبب وجود التغريات العرضية «

»والربجمية  R »« RLangage _ ضي خاص مبثل هذه احلاالت « مج ر .   ))01(أنظر امللحق رقم (هو بر
»حلساب قيمة مبلغ اخلسارة NntP : علينا القيام مبا يلي2022إىل سنة 2015من سنة «

زالة التوجه العام :هلذه السالسللة التوجه العام إزا- ستخدام الربجمية للسالسل»«والتغريات الفصلية »«نقوم 
R« RLangage _ ا طفرة خالل الفرتة املمتدة من سنة انالحظ أن ،« سنة إىل1994لسلسة الزمنية للمداخيل السياحية يوجد 

مج الذي مت تصميمه ملثل هذه احلاالت، كما نالحظ 1997 ستخدام هذا الرب لضجيج األبيض للسلسة هلذا قمنا  ، وهذا ما يطلق عليه 
نسبة السياحة املنظمة، نسبة احلجز غياب التوجه العام والتغريات الفصلية لسلسة املداخيل السياحية، بينما يف املنحىن املمثل لسلسلة 

الستعانةوعدم وجود تغريات فصلية، ) توجه خطي(ا توجه عام نالحظ أنه يوجدنسبة إلغاء احلجز و رتوين اإللك Rلربجمية و
« RLangage _ زالة هذا التوجه العام للسلسلة« .نقوم 

االرتباطاتفصلية للسلسلتني نقوم حبساب بعد إزالة التوجه العام والتغريات ال: للسالسلحساب االرتباطات واالرتباطات اجلزئية -
إلعتماد على الربجمية واالرتباطات »Rاجلزئية  RLangage _ :، والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل«

إلغاء احلجزو احلجز اإللكرتوينونسب السياحة املنظمة، ةيداخيل السياحاملةاجلزئية لسلسلواالرتباطاتاالرتباطات):01(اجلدول رقم 
السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

املداخيل السياحية
« GtM »

االرتباطات 0,39 -0,06 0,3 -0,2 0,15 -0,18 0,08 -0.15 -0.01
االرتباطات اجلزئية 0,12 -0,10 0,09 -0,21 -0,04 0,05 -0,05 0.04 -0.10

ة السياحة املنظمةنسب
« i »

االرتباطات 0,23 -0,23 -0,01 0,14 -0,05 0,02 -0,04 -0,02 -0,00
االرتباطات اجلزئية -0,07 -0,20 -0,31 -0,01 0,02 -0,06 -0,03 -0,02 -0,09

نسبة احلجز اإللكرتوين 
« tI »

االرتباطات 0,02 -0,07 0,09 0,09 -0,12 -0,36 -0,11 -0.00 0.05
االرتباطات اجلزئية 0,02 -0,07 0,10 -0,13 -0,34 -0,15 -0,04 0,09 -0.10

نسبة إلغاء احلجز
« tR »

االرتباطات 0,12 -0,01 -0,04 -0,04 -0,26 -0,19 -0,06 -0,01 -0,00
االرتباطات اجلزئية 0,12 -0,03 -0,04 -0,04 -0,25 -0,14 -0,05 -0,03 -0,09

»Rإلعتماد على الربجمية الباحثنيمن إعداد: املصدر RLangage _ ».

»لتحديد رتبة النموذج : حتديد رتبة النموذجني املوافقني لكل سلسلة- ARMA «AIC»نعتمد على املعيار املوافق لكل سلسلة «
»الذي ميثل دالة للمتغريين ) 12(العالقة املوضح يف  qp, ، حيث نقوم بتحديد القيمة احلدية الدنيا هلذا املعيار وهذا بعد القيام جبميع «

:)37)(36(التوليفات املمكنة كما يلي

  )12.......(........../)(2),(log),( 2 TqpqpqpAIC 




»رتبة النموذج : pعدد قيم السلسلة الزمنية،: T:  حيث AR »،q : رتبة النموذج« MA » ،


التباين التجرييب : 2
:ومنه حنصل على النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل). التغريات العرضية(للضجيج األبيض 



جلزائر ت السياحة األجنبية  والتكال: أثر الدفع اإللكرتوين على تنمية اقتصاد دمحم البشري مبريوك.دبن ذهيبة دمحميفدراسة بتحليل املزا

13/2015: العدد72وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

.نسبة إلغاء احلجزو نسبة احلجز اإللكرتوين، نسبة السياحة املنظمة، ةيداخيل السياحاملةالقيم املقدرة املوافقة لسلسل): 02(ول رقم اجلد
»املداخيل السياحية  MG » »نسبة السياحة املنظمة i »

معامالت النموذج
  »AR«

موذجمعامالت الن
  »MA«

»AR«  معامالت النموذج  »MA«  معامالت النموذج 

املعامالت املقدرة
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4

0,2861 0,3999 - 0,0741 0,862 -0,8828 -0,8826 0,9996 -1,1322 -0,7761 -1,0121 -
0,7472

إحتمال اخلطأ 0,311 0,2832 0,1745 0,1645 0,7182 0,9935 0,7169 0,2006 0,3221 0,2370 0,1806

»تباين ال 


2
»

465,7 1,919

AICاملعيار 211,03 69,77
»نسبة احلجز اإللكرتوين  I » « R نسبة إلغاء احلجز «

»AR«معامالت النموذج معامالت النموذج
  »MA«

»AR«  معامالت النموذج  »MA«  معامالت النموذج 

املعامالت املقدرة
1 1 1 1

0,6199 - 0,5481 0,1242 -0,0092

اخلطأاحتمال 1,3933 1,4743 2,1922 2,2200

التباين  9,531 5,455
AICاملعيار 53,84 48,82

»Rعلى الربجمية العتمادباحثنيالمن إعداد: املصدر RLangage _ ».

»من اجلدول أعاله جند أن رتبة النموذج  ARMA لنسبة ) 4,0,3(، والرتبة ),202,(هي الرتبة ملداخيل السياحية املوافق لسلسلة ا«
.نسبة السياحة املنظمةلسلسلة 

»رتبة النموذج وكذلك  ARMA »نسبة احلجز اإللكرتوين املوافق لسلسلة « tI ) 1,0,1(، والرتبة ),101,(هي الرتبة «
»نسبة إلغاء احلجز لنسبة لسلسلة  tR ».

رقم قدرة املوضحة يف اجلدول أعاله يف املعادلة بتعويض املعامالت امل:لفرتة التنبؤنسبة السياحة املنظمة تقدير املداخل السياحية و -
، نسبة السياحة املنظمة، ملداخيل السياحيةةاخلاص)16(و) 15(، )14(، )13(نتحصل على املعادلتني ) 01(يف امللحق رقم ) 22(

:على الرتتيبنسبة احلجز اإللكرتوين ونسبة إلغاء احلجز 
             13...........................2121 2121  ttttXtXtX 

                  )14........(4321321 4321321  ttttttXtXtXtX 

         15...........................11 11  tttXtX 

        )16........(11 11  tttXtX 
:ومنه حنصل على النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل
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.ة إلغاء احلجزونسبلنسبة احلجز اإللكرتويناملبالغ املقدرة ة السياحة املنظمة و املبالغ املقدرة للمداخيل السياحية ونسب): 03(اجلدول رقم 
السنوات 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

املداخيل السياحية

»املقدرة  GtM ملليون دوالر«

املبلغ 546,36 585,57 598,92 634,81 646,74 679,88 690,79 721,63

هامش اخلطأ 4,9 4,92 5,05 5,06 5,15 5,15 5,21 5,21
»املقدرةة السياحة املنظمة نسب i ملليون دوالر« النسب 83,29% 88,98% 84,74% 87,65% 83,52% 86,19% 89,03% 89,9%

هامش اخلطأ 1,57% 3,43% 3,54% 3,61% 3,61% 3,61% 4,21% 4,43%
نسبة احلجز اإللكرتوين

« tI »

النسب 25,53% 24,55% 23,76% 22,87% 22,03% 21,16% 20,31% 19,44%
هامش اخلطأ 3,03% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09%

نسبة إلغاء احلجزو 

« tR »

النسب 33,36% 33,76% 34,16% 34,56% 34,96% 35,36% 35,76% 36,16%
هامش اخلطأ 2,33% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

حثنيالبامن إعداد: املصدر

فرصة (حتليل التكاليف : يف إطار السياحة األجنبيةاملستقبلي لغياب الدفع اإللكرتوين على االقتصاد الوطينو احلايلاألثرقياس -ب
:)ضائعة

، وفيما يلي قمنا بتحديد خمتلف العناصر اليت من خالهلا تسمح لنا من قياس اخلسائر املالية احلالية اليت يتكبدها االقتصاد الوطين
هبشقيها املنظمة وغري املنظمةمن جراء غياب الدفع اإللكرتوين يف إطار السياحة األجنبية  .، واليت يوضحها اجلدول املبني أد

نسبة إلغاء احلجزو نسبة احلجز اإللكرتوين إلضافة إىلنسبة السياحة املنظمة يف اجلزائرتقدير املداخيل السياحية و إىلإلضافة
لتعويض يف املعادلة رقم 2022إىل سنة 2015سنة املقدرة من  »، حنصل على متوسط اخلسائر )10(، نقوم  NntP خالل فرتة «

:   املوايلاجلدول، والنتائج موضحة يف 2022إىل سنة 2015التنبؤ من سنة 
الوحدة (2022إىل 2005خالل الفرتة املمتدة من سنة لوطيناخلسائر املالية املقدرة اليت تكبدها االقتصاد احجم ):04(اجلدول رقم 
.)ملليون دوالر

السنوات AtM (million $) tR tI ti NTIFtP NTFtP NntP

2005 184.5 29.31% 0,2931 73% 2.3263 7.183 9.510
2006 215.3 29.31% 0,2931 73% 2.7291 7.696 10.425

2007 218.9 27.66% 0,2766 77.5% 2.1670 7.890 10.057
2008 300 26.61% 0,2661 68% 3.8003 9.603 13.404

2009 330 25.95% 0,2595 78% 2.6601 11.971 14.631
2010 400 26.45% 0,2645 79% 2.9482 13.262 16.210

2011 430 23.29% 0,2329 80% 2.4624 17.531 19.994
2012 470 28,00% 0,28 83% 2.7893 20.350 23.139
2013 487.86 31.60% 0,316 83% 3.1304 20.601 23.731
2014 531.08 32.89% 0,3289 85% 3.4541 24.708 28.162
2015 546.36 33.36% 0.2553 83.29% 3.9325 24.831 28.764
2016 585.57 33.76% 0.2455 88.98% 2.6874 28.078 30.765
2017 598.92 34.16% 0.2376 84.74% 3.8551 28.116 31.971
2018 634.81 34.56% 0.2287 87.65% 3.2102 30.540 33.750
2019 646.74 34.96% 0.2203 83.52% 4.2440 29.408 33.652
2020 679.88 35.36% 0.2116 86.19% 3.6845 32.163 35.848
2021 690.79 35.76% 0.2031 89.03% 2.8763 33.429 36.305
2022 721.63 36.16% 0.1944 89.90% 2.6544 35.048 37.702

ت لوزارة السياحة والصناعات التقليدية الباحثنيمن إعداد:املصدر . إلضافة إىل نتائج الدراسة امليدانيةالعتماد على قاعدة البيا
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اليت تكبدها االقتصاد الوطين من جراء جلوء املؤسسات ) العملة الصعبة(فمن خالل اجلدول أعاله يتبني لنا حجم اخلسائر املالية 
ه العملية، وأن كل وسيط يتقاضى السياحية إىل استخدام أنظمة الدفع اإللكرتوين األجنبية، وهذا بوجود أربعة وسائط إلكرتونية تدخل يف هذ

ها أعاله إلضافة إىل تلك اخلسائر اليت تكبدها يف إطار السياحة األجنبية غري عمولته كما حدد وهذا يف ظل السياحة األجنبية املنظمة، 
:املوايلوهذه اخلسائر املالية موضحة يف الشكل املنظمة بسبب ارتفاع معدالت إلغاء احلجز من قبل السائح األجنيب، 

تكبدها االقتصاد الوطين من جراء غياب الدفع اإللكرتوين خالل ياملقدرة اليت) التكاليف(ميثل حجم اخلسائر املالية :)03(الشكل رقم
.2022إىل سنة 2005الفرتة املمتدة من سنة 
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ستخدامالباحثنيمن إعداد: املصدر مج العتماد على نتائج الدراسة امليدانية، معاجلة  »بر MATLAB ».

فمن خالل الشكل أعاله يظهر حجم اخلسائر املالية اليت تكبدها االقتصاد الوطين من جراء جلوء املؤسسات السياحية الوطنية ألنظمة احلجز
إلضافة إىل ارتفاع معدل إلغاء احلجز من قبل السائح األجنيب، وهذا كلهاإللكرتونية األجنبية كبديل هلذا الغياب بسبب غياب الدفع ، 

من قرابة ) حسب تقديراتنا(، حيث عرفت تطورا كبريا من سنة إىل أخرى، إذ انتقلت هذه اخلسائر املالية اإللكرتوين على املستوى الوطين
، لتصل إىل ما يقارب 2005من إمجايل املداخيل السياحية يف سنة ) %05.15(مليون دوالر بنسبة مئوية تتجاوز ) 9.510(
، أي خسائر االقتصاد 2014خسرها االقتصاد الوطين من العملة الصعبة لسنة ) %05.3(مليون دوالر بنسبة مئوية تتجاوز )28.162(

لنسبة مليون دوالر، 169يتجاوز 2014إىل سنة 2005من سنة ) العملة الصعبة(الوطين املالية  وهذه اخلسائر تعترب فرصة ضائعة 
.لالقتصاد الوطين

الغياب املستمر لنظام الدفع اليت سوف يتكبدها االقتصاد الوطين من جراء ) العملة الصعبة(إن حجم اخلسائر املالية إلضافة إىل
من حوايل) حسب تقديراتنا(، سوف تعرف ارتفاعا كبريا من سنة إىل أخرى حيث ستنتقل اإللكرتوين عرب اإلنرتنت على املستوى الوطين

مليون دوالر من ) 37.702(، لتصل إىل قرابة 2014مليون دوالر سنة )%05.3(وية تتجاوز مليون دوالر بنسبة مئ) 28.162(
2014من إمجايل املداخيل السياحية لسنيت ) %05.22(و) 05.3%(، وهو ما ميثل ما نسبته 2022إمجايل املداخيل السياحية لسنة 

سوف تتجاوز 2022إىل سنة 2015صعبة للفرتة املمتدة من سنة على التوايل، حيث إمجايل هذه اخلسائر املالية من العملة ال2022و
وهي تعترب كفرصة ضائعة من احملتمل أن يتكبدها مليون دوالر كخسائر مالية من العملة الصعبة سوف يتكبدها االقتصاد الوطين، ) 268(

.االقتصاد الوطين يف حال استمر غياب الدفع اإللكرتوين على املستوى الوطين
:)حتليل املزا(يف إطار السياحة األجنبية لدفع اإللكرتوين على االقتصاد الوطينلاملستقبلي و احلايلثراألقياس -ج

جلزائر يف فرتة الدراسة املمتدة من سنة  إىل سنة 2005تنطلق هذه الدراسة من مفهوم إنه يف حال الدفع اإللكرتوين موجود 
الذي ميكن أن يتحصل عليه االقتصاد الوطين يف إطار السياحة األجنبية ) اليت ميكن جتنبهااخلسارة (، يف هذه احلالة ما هو الربح 2022



جلزائر ت السياحة األجنبية  والتكال: أثر الدفع اإللكرتوين على تنمية اقتصاد دمحم البشري مبريوك.دبن ذهيبة دمحميفدراسة بتحليل املزا

13/2015: العدد75وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

إىل سنة 2005من االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة املمتدة من سنة ) املزا(املنظمة يف اجلزائر، والشكل املوايل يوضح الفرصة الضائعة 
اليت ميكن أن يتحصل ع2015 إلضافة إىل املزا ، وهذا كما 2022إىل سنة 2016ليها االقتصاد الوطين خالل الفرتة املمتدة من سنة ، 

:يلي
حميثل حجم :)04(الشكل رقم الدفع اإللكرتوين أن يتحصل عليها بفضل وجود القتصاد الوطين ميكن لاملقدرة اليت) املزا(املاليةاألر

.2022-2005خالل الفرتة املمتدة من سنة ها يف ظل غياب الدفع اإللكرتوين اليت ميكن أن خيسر ) التكاليف(مقارنة حبجم اخلسائر 
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إلضافة إىل نتائج الدراسة امليدانيةالباحثنيمن إعداد:املصدر ت لوزارة السياحة والصناعات التقليدية  . العتماد على قاعدة البيا

حر حجم فمن خالل الشكل أعاله يظه وهذا ،االقتصاد الوطينلو كان هناك دفع إلكرتوين لكانت من نصيباليت )املزا(املاليةاألر
إلضافة إىل التقليل من معدل إلغاء احلجز من قبل جلوء املؤسسات السياحية الوطنية ألنظمة احلجز اإللكرتونية األجنبيةبفضل احلد من  ،

حكبريا من سنة إىل أخرى، إذ انتقلت هذه حيث عرفت تطورا  السائح األجنيب،  مليون دوالر بنسبة ) 9.510(من قرابة ) املزا(املالية األر
مليون دوالر بنسبة مئوية ) 28.162(، لتصل إىل ما يقارب 2005من إمجايل املداخيل السياحية يف سنة ) %05.15(مئوية تتجاوز 

ا) %05.3(تتجاوز  ح فو االقتصاد الوطين املالية الفرصة املالية الضائعة على، أي 2014ن العملة الصعبة لسنة االقتصاد الوطين مأر
أي لو كان هناك الدفع اإللكرتوين الخنفض العجز يف امليزان مليون دوالر، 169يتجاوز 2014إىل سنة 2005من سنة ) العملة الصعبة(

مليون 16.01قدره 2014ليحقق فائضا سنة 2005والر لسنة مليون د176,19-ملون دوالر إىل حوايل 185,7-السياحي من 
وهذا ،2017بدال من سنة 2014والفائض يف امليزان السياحي يبدأ من سنة مليون دوالر،12.15-دوالر بدال من عجز قدر حبوايل 

.ما يدل على أمهية املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك يف تطوير القطاع السياحي
، سوف تعرف االقتصاد الوطينيتحصل عليهااليت سوف ) العملة الصعبة(املالية املزاالشكل فإن حجم هذامن خاللوأيضا 

)%05.3(مليون دوالر بنسبة مئوية تتجاوز ) 28.162(من حوايل) حسب تقديراتنا(كبريا من سنة إىل أخرى حيث ستنتقل تطورا
، وهو ما ميثل ما نسبته 2022مليون دوالر من إمجايل املداخيل السياحية لسنة ) 37.702(، لتصل إىل قرابة 2014مليون دوالر سنة 

املالية من العملة املزاعلى التوايل، حيث إمجايل هذه 2022و2014من إمجايل املداخيل السياحية لسنيت ) %05.22(و) %05.3(
يتحصل مالية من العملة الصعبة سوف كمزامليون دوالر  ) 268(سوف تتجاوز 2022إىل سنة 2015الصعبة للفرتة املمتدة من سنة 

، ففي يف ظل وجود الدفع اإللكرتوين فأن امليزان السياحي سوف حيقق فائضا كبريا مقارنة مبا حيققه يف ظل غياب االقتصاد الوطينعليها
مليون دوالر يف حني من املقدر 02.29من مليون دوالر بدال33.05حوايل 2016الدفع اإللكرتوين، فهذا الفائض سوف يبلغ سنة 

.مليون دوالر لنفس السنة35.62بدال من 2022مليون دوالر سنة 73.32أن يصل إىل 
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اخلامتة
سامهت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجلزائر بصورة فعالة يف تعظيم السوق السياحي احملتمل، اليت بواسطتها ميكن دفع أكرب 

ا السياحية، عن طريق الرتويج اإللكرتوين لعروضها السياحية األمر الذي أدى عدد ممكن من ا لسياح مستخدمي اإلنرتنت إىل حجز خدما
ئنها وشجع انتشار املمارسات التجارية اإللكرتونية يف االقتصاد الوطين، كما مسحت هلا من حتسني تنظيم صناعتها  دة قاعدة ز إىل ز

الية تبقى نسبية بسبب غياب املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك يف جمال الدفع اإللكرتوين يف ظل املنافسة السياحية، إال أن هذه الفع
ثريا  لتايل أثر  الشديدة ما بني الدول جلذب سياح جدد، وهذا ما انعكس سلبا على رضا السائح مستخدم اإلنرتنت خاصة األجنيب منه، و

حجم ي املؤكد للوجهة السياحية اجلزائر بصورة خاصة وعلى االقتصاد الوطين ككل بصورة عامة، وهذا بسببسلبيا كبريا على السوق السياح
الكبرية اليت تكبدها وال يزال يتكبدها االقتصاد الوطين يف إطار السياحة األجنبية املنظمة، حيث بلغ حجم ) العملة الصعبة(اخلسائر املالية 

مليون دوالر، وهذا بسبب جلوء املؤسسات الوطنية ) 169(2014إىل سنة 2005ة املمتدة من سنة هذه اخلسائر املالية خالل الفرت 
كما أن هذه اخلسائر املالية من العملة الصعبة . السياحية إىل أنظمة الدفع اإللكرتونية األجنبية كبديل هلذا الغياب على املستوى الوطين

إىل 2015حجم هذه اخلسائر املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة ) حسب تقديراتنا(لغ سوف تعرف تضاعفا كبريا يف املستقبل، حيث سيب
ح مليون دوالر، ) 268(حبوايل 2022سنة  ا عبارة عن أر مكان االقتصاد ) مزا(يف حني تعترب هذه اخلسائر يف حد ذا مالية، كان 

مكان االقتصاد الوطين احلصول عليها إذ الوطين أن يتحصل عليها بوجود الدفع اإللكرتوين، كما أن اخل سائر املستقبلية هي تعترب مبثابة مزا
جلزائر :وبناءا على ما تقدم نقرتح ما يلي.مت تطبيق نظام الدفع اإللكرتوين 

لوماتية حقيقية، ضرورة اإلسراع يف حتقيق تكامل ما بني قطاعي السياحة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من أجل وضع قاعدة مع:أوال
املتمثلة يف بوابة السياحة اإللكرتونية اليت تعترب احلجر األساس لتطوير وتنظيم السياحة اإللكرتونية يف اجلزائر؛ 

ضرورة اإلسراع لتحقيق املقاربة ما بني قطاعي السياحة والبنوك وذلك من أجل تطبيق نظام الدفع اإللكرتوين يف العمل السياحي، :نيا
خالله ميكن االقتصاد الوطين من جلب املزيد من العملة الصعبة من جهة، ومن جهة أخرى ميكن أن يساهم يف تطوير الوجهة الذي من

السياحية اجلزائر؛ 
ضرورة التعاون ما بني قطاعي السياحة والتجارة وذلك من أجل وضع إطار قانوين وتنظيمي خاص بتطبيق نظام الدفع اإللكرتوين يف :لثا
ذه املقاربة ما بني القطاعاتاجلز  .ائر، بكيفية حتقق أهداف كل األطراف املعنية 
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ت الرئيسية للسالسل الزمنية): 01(امللحق رقم  املكو
:عادة ما حتتوي السلسلة الزمنية على التغريات الفصلية، التوجه العام والتغريات العرضية وهذا كما يلي

هي تغريات تتكرر بصفة دورية يف :تغريات الفصليةال-1
ة من سنة ألخرى،  السنة الواحدة، وتتكرر بصفة متشا

لرمز  : )08(املعادلة رقم هو الدور فإنه يكون لديناP، حيث أنه إذا كان S(t)ونرمز هلا 
.فرتة التنبؤKمتثل الزمن؛ وt: حيث

لرمز ويعرب عن كيفية تطور قيم ا:التوجه العام-2 ؛لسلسلة الزمنية، وميكن مالحظته من خالل منحىن التمثيل البياين للسلسلة الزمنية، ونرمز له 
لرمز ):الضجيج األبيض( التغريات العرضية-3 يت مع مرور الزمن ونرمز هلا  ر العوامل العرضية اليت  ا، وترتجم أ .هي تغريات غري مستقرة وال ميكن التنبؤ 

زالته إضافة إىل التغريات الفصلية، يف حتليل أي سلسلة زمنية نقوم بتمثيلها بيانيا، وذلك قصد مالحظة وجود توجه عام من عدمه، حيث أنه عند مالحظة وجود توجه عام نقوم 
ستخدام املعادلة رقم  ):09(وذلك       18.................................1 tXtXB

بال  ستخدام املؤثر  كما ميكن إزالة التغريات الفصلية  nabla من الرتبةd ملعادلة رقم ):10(، واملعرف 
       19.........................dtStStdS 

»النموذج-4 AR »les modèles auto-régresifs):(ا وفق النموذج ويسمى النموذج اإلرتدادي الذايت؛ ونقول عن سلسلة أ PAR إذا كانت من الشكل ،

):11(وفقا للمعادلة التالية 
       20.......................
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k ktXttX 

حيث أن   tt2ويكون متوسطه معدوم وتباينه) أو التغريات العرضية( هو الضجيج األبيض
و ،pهي رتبة النموذج؛

»النموذج -5 MA »les modèles a moyenne mobile):(ملتوسطات املتحركة، ونقول عن سلسلة أ ا وفق النموذجويسمى النموذج  qMA إذا كانت ،
):12(من الشكل وفقا للمعادلة التالية 
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حيث أن    tt2ويكون متوسطه معدوم وتباينه ) أو التغريات العرضية( هو الضجيج األبيض
و ،qالنموذج؛هو رتبة

ا وفق النموذج :ARMAالنموذج -6 ويسمى النموذج املختلط بني اإلرتدادي الذايت ومنوذج املتوسطات املتحركة، ونقول عن سلسلة أ qpARMA إذا كانت من ,
:الشكل
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: حيث 0,...,1 pp و 0,...,1 qq هي عبارة عن معامالت يتم تقديرها، و  2, Nqp وX :املتغري التابع، وt :املتغري املستقل.
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