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 انًهخص

ٝ كهاٍخ اآلصب      َ اإللبِخ اٌْبٍِخ "يٙلف ٘نا اٌجؾش اٌ ٝ رطجيك ٔظب ٝ اٌفٕبكق ٚأُ٘ اٌَجً  All-Inclusive Systemه اٌٍَجيخ اٌّزورجخ ػٍ " ف
ة اال َ أٍٍٛ ُ رطجيك اٌلهاٍخ اٌّيلأيخ ثبٍزقلا ٖ . ر ب اٌّمزوؽخ ٌزطٛيو ٝ ػيٕخ ػْٛائيخ ِٓ اٌؼبٍِيٓ ٚاٌؼّال  ٚثؼ٘ اٌّلها  فٝ ػلك  ٍزٖم ػٍ

 َ َ ثّليٕخ ّو ٓ فٕبكق اٌقٌّ ٔغٛ ـ . ِٚٓ فالي رؾٍيً اٌجيبٔبد اٌّيلأيخ رُ اٌزًٕٛ اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ اٌٙبِخ اٌزٝ رٛٙؼ ِلٜ ِ اٌْي
اٌّؾٍٝ . للَ  االلزٖبكاٌزؤصيو اٌٍَجٝ ٌٕظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ٍٛا  فٝ عٛكح اٌقلِبد ، ٚأ ٔٛػيخ اٌؼبٍِيٓ ٚاٌؼّال  ، ٚأ األكا  اٌّبٌٝ ٌٍفٕبكق ٚ

ٓ اٌزٕٛيبد ٝ ِْىالٗر اٌجؾش ِغّٛػخ ِ َ ٚاٌزغٍت ػٍ َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ وٍٛيٍخ ٌزطٛيو٘نا إٌظب ٓ ٔظب ُ أٔٛاع عليلح ِ ٓ رملي ٝ رزّٚ     .اٌٙبِخ اٌز

َ اإللبِخ اٌْبٍِخ انكهًبد انًفزبحيخ َ اٌْيـ – Enclave Tourismلزٖبك ، اٌَيبؽخ اٌّمبٛؼخ ٌال  AI: ٔظب  . ّو

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 اإلطزؼزاض انًزخؼً

 "All-Inclusive Systemيفهىو انخذيخ انشبيهخ "

يزّٚٓ رمليُ وبفخ اٌقلِبد اٌفٕلليخ ٚاٌزوفيٙيخ ٌٍؼّيً ثَؼو ٚاؽل  a marketing systemٔظبِبً رَٛيميبً  AI يُؼل ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ     
ملِبً ٌْووبد ٚأ ٚوبال a fixed price packageصبثذ  ُِ  ;Anderson, 2007ٔطاللٙحب  اد اٌَفو ِٕٚظّٝ اٌحوؽالد لجحً ، يلفؼٗ اٌؼّيً 

Chambers, 2010   ، فٕلق آلفو ، اال أٔٙب غبٌجبً ِب رْزًّ ػٍٝ فلِبد االٔزمبي ٚرناوو اٌطيواْ ، اإللبِخ ٓ ٖ اٌقلِبد ِ (  . ٚلل رقزٍف ٘ن
ويبٙيخ ٚاٌزوفيٙيخ األفوٜ ، ِٚٓ صُ يَحبػل ٘حنا إٌظحبَ األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ثغّيغ أٔٛاػٙب ، ثبإلٙبفخ اٌٝ ثؼ٘ اٌزَٙيالد ٚاألْٔطخ اٌ

ا ُ٘ اٌزفىيو فٝ أٜ ٔفمبد أفوٜ اٙبفيخ   ٝ لٚب  هؽالرُٙ ٚاٌزّزغ ثىبفخ اٌقلِبد كافً اٌفٕلق كْٚ أْ يؾٍّٛ  ,Ozyurt et al اٌؼّال  ػٍ
ُِقططخ َِجمبً 2012ٚ ؼلح ٚ ُِ ٓ هؽٍخ ٍيبؽيخ  ً فٝ ( . ٚثبٌزبٌٝ فوؽٍخ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ػجبهح ػ ٝ ػبكحً ِب يزطٍجٙب اٌؼّي ّبٍِخً ٌغّيغ اٌقلِبد اٌز

 ( ، ٚمٌه ثٙلف عنة اٌؼّال  . Ozdemir et al, 2012رُلفغ ِوح ٚاؽلح ٌّٕظّٝ اٌوؽٍخ لجً أطاللٙب    الزٖبكيخٍفوٖ ثزىٍفخ 

َ ٌٍزوٚيظ ألْٔطزٙب اٌَيبؽيخ اٌّزٕٛػخ ، ٚايٖب ٘ اٌلٚي إٌبِيخ ٘نا إٌظب َ ثؼ ي ٕٛرٙب ٌألٍٛاق اٌَيبؽيخ اٌّقزٍفخ ؽٛي اٌؼبٌُ ٚغبٌجبً ِب رَزقل
  Tiliute and Condratov, 2014 ٚ لذ اّزٙود ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ ىكاك ؽغحُ اإللجحبي ػٍيٙحب ، ؽزحٝ إٔحجؾذ ا(  . ِٚغ ِوٚه اٌٛ

ٜ أكٜ اٌٝ رمليُ أٔٛاع ػليلح ِٓ ٔظُ اٌقلِخ  ٓ اٌَيبػ ؽٛي اٌؼبٌُ ، األِو اٌن ِ ٓ ْ رغنة اٌّاليي ( .  Acar and Şenol, 2014اٌْبٍِخ   اآل
ٚاٌحنٜ يزٚحّٓ رمحليُ عّيحغ اٌقحلِبد ػحلا اٌّْحوٚثبد  Soft All-Inclusiveفؼٍٝ ٍجيً اٌّضبي رملَ إٌّزغؼبد اٌّٖويخ صالصخ أٔٛاع ٘حٝ 

اٌحنٜ  Ultra All-Inclusive ٚرملَ فيٗ عّيغ اٌقلِبد ثبإلٙبفخ اٌحٝ اٌّْحوٚثبد اٌىؾٌٛيحخ ، ٚأفيحواً  Hard All-Inclusiveاٌىؾٌٛيخ ، ٚ
 ٝ ً   وٛهً رلٌيه ِغبٔ ٘ اٌقلِبد اإلٙبفيخ ِض ٝ ، ػٖبئو ٛجيؼيخ ، اّواف كافٍٝ ِوريٓ فٝ   Free Spaيزّيي ثٛعٛك ثؼ ، أزؤذ ِغبٔ

 ( ، ثبإلٙبفخ اٌٝ فلِبد اٌجٛفيٗ اٌّفزٛػ ػٍٝ ِلاه اٌَبػخ . Turn Down Service اٌيَٛ  

 

 نشأح ورطىر نظبو اإللبيخ انشبيهخ 

كافً اٌٍّّىخ اٌّزؾحلح ، ٚوحبْ   holiday campsفٝ ِقيّبد اٌؼطالد  1930ظٙو ِٖطٍؼ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ألٚي ِوح فٝ اٌؼبٌُ ػبَ       
.  الزٖحبكيخاٌطجمخ اٌؼبٍِخ أصٕب  ػطالرُٙ ػٓ ٛويك رمليُ ِغّٛػخ ِٓ اٌقلِبد ٌٙنٖ اٌطجمخ فٝ ِىبْ ٚاؽل ثؤٍؼبه  ػٓيٙلف اٌٝ اٌزوٚيؼ 

لذ ؽزٝ إٔجؾذ ٔظبِبً فلِيبً ِؼوٚفب فبٕخً فٝ فزوح اٌقَّيٕيبد . ففحٝ ػحبَ ٚأفند ٘نٖ اٌ لبِحذ ّحووخ اإلكاهح  1950فىوح رٕزْو ِغ اٌٛ
ٍَِذ فٝ أػمبة اٌؾوة اٌؼبٌّيخ اٌضبٔيخ ثزٍٛيغ ِفَٙٛ  Club Medاٌّؼوٚفخ ثبٍُ "  French Club Mediterraneanاٌفؤَيخ  ُُ " اٌزٝ أَ

لحذ اٌّؼحوٚف ثّ (اٌقلِخ اٌْحبٍِخ   / Club Vacationٌيٖحجؼ نٔحنان ِفِٙٛحبً فٕحلليبً عليحلاً رؾحذ َِحّٝ   )قيّحبد اٌؼطحالد فحٝ مٌحه اٌٛ
Holiday   " ٕ٘ب  رُؼل ِٓٚ ،Club Med "ـ ي ّووخ اكاهح رُملَ ٔظبَ اٌ  ( .Mutisya, 2011 ؽٛي اٌؼبٌُ    All -inclusive "" ٚأ

ُ ِفَٙٛ اٌقلِخ اٌْبٍِخ فٝ ثلايخ األِو ٘ٛ رمٍيً اٌزىبٌيف اٌزٝ رؼىو ػٍٝ اٌَيبػ " ِٓ رملي Club Medٚوبْ اٌٙلف اٌوئيَٝ ٌْووخ "      
ٕفٛ هؽالرُٙ . ٚلل اللذ هؽالد ٘نٖ اٌْووخ هٚاعبً وجيواً  فبٕخ فٝ إٌَٛاد األٌٚٝ ثؼل اٌؾوة اٌؼبٌّيخ اٌضبٔيخ ، ؽيش ٔغؾحذ اٌْحووخ 

٘ اٌّؼبييو اٌقبٕخ ثزٛفيو ٍجً اٌواؽخ ٚا ٝ ٚٙغ ثؼ ٍزغّبَ ٌٍؼّال  ٚرمليُ وً ِب ٘ٛ عليل ِٓ ٍٚبئً اٌزوفيٗ ٚاٌزٍَيخ ثؤٍؼبه الاٌفؤَيخ ف
إٔحجؾذ "  1960، ٚوبْ روويي٘ب ثْىً أٍبٍٝ ػٍٝ إٔؾبة اٌلفٛي إٌّقفٚخ فبٕخً ِٓ ّوائؼ اٌْجبة . ٚفٝ ِٕزٖف ػبَ  الزٖبكيخ

Club Med  َِّٝ ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ رؾذ ُ ٝ رملي ٝ اٌْووخ اٌوائلح ف ٘ "Club  Holiday  لذ ٛٛهد اٌْووخ فططٙب . ِٚغ ِوٚه اٌٛ
 ( . Anderson, 2012; Condratov, 2014 اٌزَٛيميخ ٚأزمٍذ ِٓ اٌزوويي ػٍٝ أٍٛاق اٌْجبة اٌٝ اٍزٙلاف األٍٛاق اٌؼبئٍيخ اٌىجيوح   
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ُ ٌٕظبَ اٌ      ٓ اٌفٕبكق ؽٛي اٌؼبٌ ٝ اٌىضيو ِ ٛ ىيبكح ِؼلالد اإلّغبي ، رٛعل ػلح أٍجبة هئيَيخ ٚها  رجٕ قلِخ اٌْبٍِخ ، ِٕٙب اٌَؼي اٌلإٚة ٔؾ
ٍزمواه األٚٙبع األِٕيخ ، ثبإلٙحبفخ اٌحٝ إٌّبفَحخ اٚٔزيغخ ٌٍظوٚف اٌؾوعخ اٌزٝ ِود ثٙب ثؼ٘ اٌلٚي ِضً االٙطواثبد اٌَيبٍيخ ٚػلَ 

ّال  ٌٙنا إٌظبَ ٚالجبٌُٙ ػٍيٗ فيوعغ اٌٝ ػلح أٍجبة ِٕٙب ( . أِب ثبٌَٕجخ ٌزفٚيً اٌؼ Mutisya, 2011اٌلٌٚيخ اٌْليلح فٝ اٌمطبع اٌَيبؽٝ  
لذ ٚاٌميّخ لبد ٛٛيٍخ فٝ رقطيٜ هؽالرُٙ ٚؽَبة اٌزىبٌيف اٌّؾزٍّخ ٌٙب   Time and Value اٌٛ . فبٌؼّال  ػبكحً ال يوغجْٛ فٝ لٚب  ٚأ

لذ كائّبً ِب يجْٕٛ رٛلؼبد ػبٌيخ ؽ ٛي َِزٜٛ عٛكح اٌقلِبد اٌزٝ ٍزُملَ ٌُٙ ، ٚثبٌزبٌٝ فُٙ ٚاػلاك اٌّييأيبد إٌّبٍجخ ٌنٌه ، ٚفٝ ٔفٌ اٌٛ
 (.  Yayli and yayla, 2012يؼزملْٚ أْ ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ هثّب يٛفو ٌُٙ مٌه  

ليحخ ( أْ ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ يُؼل ٔظبِبً عبمثبً ٌٍؼّال  ألٔحٗ األهفٔح ِمبهٔحخً ثحٕظُ اٌقلِحخ اٌفٕل Pelit et al, 2011وّب يوٜ اٌجؼ٘       
( ، ؽيش يَبػلُ٘ ٘نا إٌظبَ ػٍٝ لٚب  أعبىاد ٛٛيٍخ ِقططحخ  Bed , Bed and Breakfast, Half Board, Full Boardاألفوٜ  

٘ اآلفو    الزٖبكيخَِجمبً ثؤٍؼبه  ٜ اٌجؼ ُ أٍجبة هٙب اٌؼّال  ػٓ ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ  Ozdemir et al, 2012. ثيّٕب يو ٓ أ٘ ( أْ ِ
يخ ّوائؼ اٌّغزّغ ، وّب اْ هؽالد اإللبِخ اٌْبٍِخ رَبػل اٌؼّال  ػٍٝ ِؼوفخ عّيغ اٌزىبٌيف ٚاٌزفبٕيً اٌىٍيخ ٌٍوؽٍخ لجً أٔٙب رٕبٍت غبٌج

ً ٚاٌزفىيو فٝ اعوا اد اٌَفو ٚا ٜ اٌطٛي ْ اٌزقطي ٝ أٔٙب رؼل ٍٚيٍخ نِٕخ ٌييبهح كٚي أعٕجيخ ماد صمبفبد ِقزٍفخ كٚ اٌؾغي ٔطاللٙب ، ثبإلٙبفخ اٌ
 ٚاإللبِخ ٚرغييو اٌؼّالد  . ٚاٌّٛإالد

ْ 52( اٌٝ أْ  Tiliute and Condratov, 2014ٚفٝ ٔفٌ اٌَيبق أّبهد ثؼ٘ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ         % ِٓ اٌَيبػ األِويىييٓ يفٍٚٛ
يً أصٕحب  هؽٍحزُٙ ، ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ٌؼلح أٍجبة ِٓ أّ٘ٙب رطٍغ ٘ئال  اٌؼّال  ٌٍواؽخ ٚاالٍزوفب  ٚػلَ اٌزفىيو ٚأ اٌلفٛي فٝ أٜ رفبٕ

يّٚٓ ٌٍؼّيً اٌؾٖٛي ػٍٝ وبفخ اٌقلِبد ٚاألْٔطخ اٌزوفيٙيخ ثَؼو ٚاؽل ِلفٛع ِملِبً ، ِٚٓ صحُ فٙحنا إٌظحبَ يَحبػل  AIٔظواً ألْ ٔظبَ 
ؼلح ٌٍَفو . أيٚبً ٕ٘بن ثؼ٘ اٌؼٛاِحً اٌزحٝ هثّحب رفَح ُّ و أٍحجبة الجحبي اٌؼّال  ػٍٝ رمٍيً إٌفمبد غيو اٌّزٛلؼخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّييأيخ اٌ

 َ ٝ ٔظب ً اٌزىٍفخ ، اٌغٛكح ، األِبْ ٚاٌّٚبْ  AIاٌؼّال  ػٍ ، ٍّؼخ ّووخ اٌَيبؽخ ،  Security and Guaranteed Departureٚ٘ٝ ػبِ
 ( .  Condratov, 2014 ; Tavers and Kozak, 2015، ٌّّٛيخ اٌقلِبد ٚاألْٔطخ اٌزوفيٙيخ     WOM رٖبالد اٌىٍّخ إٌّطٛلخ ا

 يزاد اإليدبثيخ أهى انزأث

ٝ ىيبكح ِؼلالد اإلّغبي اٌفٕللي ِٓ فالي ىيبكح أػلاك اٌَيبؽخ األعٕجيخ ٚرْٕيٜ ؽووخ اٌَيبؽخ اٌلافٍيخ ،       َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ػٍ ً ٔظب  يؼّ
ٓ ِضبٌيخ ٌٍؼبئالد اٌزٝ ٌليٙب أٛفبي ام رقفف ِٓ أػجبئُٙ اٌّبٌيخ ثزمليُ ثؼ ٘ اٌقلِبد اٌّغبٔيخ اٌقبٕخ وّب رُؼل ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ أِبو

ٓ اٌـ  Childcareثبألٛفبي  ّٙPackage   ثغبٔت ٔظُ اٌقلِخ األفوٜ ِّب يٍٛغ ِٓ كائوح ً َ اٌؼّي َ فيبهاً اٙبفيبً أِب ً ٘نا إٌظب . أيٚبً يُّض
ىيحبكح أهثبؽٙحب ، ٍٚحٌٙٛخ  اٌقيبهاد أِبَ اٌؼّال  . ِٚٓ أُ٘ ايغبثيبد ٘نا إٌظبَ أٔٗ يَبػل ّووبد ٚٚوبالد اٌَفو ِٕٚظّٝ اٌوؽالد ػٍحٝ

 ( .  Pelit et al, 2011رَٛيك إٌّْآد اٌفٕلليخ ٚاٌزوٚيظ ٌٙب ؽٛي اٌؼبٌُ   

     ٖ ٗ يزّيي ثؤٍؼبه َ أيٚبً أٔ ٓ ايغبثيبد ٘نا إٌظب خ  يخااللزٖبكِٚ ٓ اٌّغزّؼبد فبٕخً إٔؾبة اٌلفٛي إٌّقٚف ٝ رٕبٍت ّوائؼ ػويٚخ ِ اٌز
ٝ هؽالد ٝ اٌن٘بة ف ُ ػٍ ٗ يَبػل٘ ُ اإلٔفبق غيو اٌّزٛلغ أصٕب  اٌوؽالد ،  ٚثؤٔ ً ؽغ ٝ رمٍي ٛٛيٍخ ؽٛي اٌؼبٌُ ثؤٍؼبه ِٕقفٚخ ، ٚونٌه ثلٚهٖ ف

اٌّلفٛػخ ٌٍؼبٍِيٓ ثبٌفٕبكق ، ثبإلٙبفخ اٌٝ َِبػلح اٌؼّال  ػٍٝ لٚب  ػطالرُٙ فٝ كٚي أعٕجيخ فٝ اٛبه ِٓ األِبْ   Tipsٚلٍخ اإلوواِيبد 
ٜ ِؾبٚالد ٌٍغِ . وّب ٗ أل ٛرو  كْٚ اٌزؼو ٝ أعٙيح اٌىّجي ٓ هإًٚ األِٛاي إٌّفمخ ػٍ ِ ً ٓ اٌفٕلق ٚاٌؼّال  ٚيمٍ َ اٌؼاللبد ثي ً ٘نا إٌظب يَٙ

اٌقبٕخ ثبػلاك ٚرزجغ ؽَبثبد ٚفٛاريو اٌؼّال  . ٚأفيواً يَبػل اٌؼّال  ػٍٝ اٌزقطحيٜ األفٚحً ٌحوؽالرُٙ ٚاٛالػٙحُ اٌَّحجك ػٍحٝ رفٖحيً 
 ( .Ozdemir et al, 2012 ;  Tiliute and Condratov, 2014  اٌجؤبِظ اٌَيبؽٝ ثىبفخ رفبٕيٍٗ ٚرىبٌيفٗ

 أهى انزأثيزاد انظهجيخ

ٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ثؼ٘ اإليغبثيبد اٌزٝ يزّيي ثٙب ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ، اال أْ ٌٗ ػلح نصبه ٍٍجيخ ، ؽيش يواٖ اٌجؼ٘ ، ثؤٔٗ ّو الثل ِٕ     
necessary evil  نفوْٚ ثبإلٍزؼّبه ٗ ْ اٌؼّيً يمَٛ ثلفغ عّيغ  Internal Colonialism  Anderson, 2012اٌلافٍٝ ، ثيّٕب يْجٙ ( ؛ أل

عجبد اٌقفيفخ  ،  Snacksٔفمبد اٌوؽٍخ ٌْووبد أعٕجيخ فبهط اٌجٍل اٌّٚيف   ّبٍِخً اإللبِخ ، ٚاٌّٛإالد ، ٚاألغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ، ٚاٌٛ
ٝ اٌٝ ٝ ػٕلِب يؤر ْ يٚطو ٌلفغ أٜ ّئ ٍٛا  كافً اٌفٕلق  ٚاألْٔطخ اٌزوفيٙيخ ٚاٌويبٙيخ ( . ٚثبٌزبٌ ْ أ ٖ اٌقلِبد كٚ ً ٘ن ٗ يزّزغ ثى اٌفٕلق فبٔ

ُ اٌقلِبد ، عٛكح األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ة رملي ٝ عٛكح ٚاٍٍٛ ٚ ف ٝ هثؾيخ اٌفٕلق ، أ ٗ ػٛالت ٍٍجيخ ٍٛا  ف ٜ يزورت ػٍي ٗ ؛ األِو اٌن ،  ٚأ فبهع
ٝ ٌٍجٍل اٌّٚيف ٚ االلزٖبكِٙبهح ٚٔٛػيخ اٌؼّبٌخ ،   ; Smith and Spencer, 2011 اٌّؾبي ٚاٌّواوي اٌزوفيٙيخ ٚاٌزَٛيميخ اٌّؾيطخ   اٌّؾٍ

Kondo, 2014 ; Tavares and Kozak, 2015   ) 

 

َ اإللبِخ اٌْبٍِخ رىْٛ ٕ٘بن ىيبكح ٍِؾٛظخ فٝ      ً رطجيك ٔظب ٝ ظ ٗ ف ٜ عٛكح األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ، ٔغل أٔ ٝ َِزٛ ٖ اٌٍَجي ف  فجبٌَٕجخ ٌزؤصيو
ٍزٙالن اٌغنائٝ كافً اٌفٕبكق ِٓ فالي اٌجٛفيٙبد اٌّفزٛؽخ ػٍٝ ِلاه اٌيَٛ . ٚاٌنٜ يّضً كائّبً اٌغي  األوجو ِٓ اعّبٌٝ إٌفمبد . ِؼلي اال

ٓ رؾميك ٘بِِ هثؼ يغطٝ ِ ٓ ٝ رزّى ٖ اٌزىبٌيف ؽز ٝ ٘ن ٓ اعّبٌ ً لله اٌَّزطبع ِ ْ رمٍ ٝ  أ ٝ مٌه رٚطو ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ اٌ  ٚثٕبً  ػٍ
ٖ اٌّ ٜ يئكٜ فٝ إٌٙبيخ اٌٝ ٘ن  Mutisya, 2011 ; Anderson, 2012 ٔقفبٗ َِزٜٛ عٛكح األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد   اٖوٚفبد ، األِو اٌن

   ٘ ً اٌجؼ ( اٌٝ ٚعٛك ػاللخ لٛيخ ثيٓ َِزٜٛ هٙب اٌؼّال  ػٓ ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ َِٚزٜٛ  Ozdemir et al, 2012( . وّب رٕٛ
ُ ٚٚالئُٙ ٌٍّمٖل اٌَيب ٙؾذ ٔزبئظ هٙب٘ ٝ ِٙبهح ٚٔٛػيخ اٌؼبٍِيٓ ِٚٓ صُ عٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ ،  فمل ٚأ ٝ ف ٖ اٌٍَج ٝ . أِب ثبٌَٕجخ ٌزؤصيو ؽ

ْ اٌَيبؽيخ اٌزبثؼخ إلرؾبك ٗ اٌْئٛ ٜ إٔلهر ٝ ٌٕمبثبد ػّبي اٌغنا  ٚاٌيهاػخ ٚاٌفٕبكق ٚاٌّطبػُ ٚرٛهيل األٛ IUFاٌزمويو اٌن ّخ ؼ  اإلرؾبك اٌلٌٚ
ٚاٌنٜ يزؼٍك ثؾمٛق اٌؼبٍِيٓ فٝ ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ ٚظوٚف اٌؼًّ كافٍٙحب أْ  2013اٌّورجطخ ثٙب ( فٝ ػبَ   ٚاٌزجغ ٚػّبي األْٔطخ

ظيفٝ ٚاال  ٔزّب  اٌزٕظيّٝ .اٌؼبٍِيٓ كافً ٘نٖ إٌّزغؼبد يؼبْٔٛ ثْىً فبٓ ِٓ أقفبٗ َِزٜٛ اٌوٙب اٌٛ
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( أْ عّيحغ اٌمطبػحبد اٌّورجطحخ  Pelit et al, 2011ٚٙحؾذ كهاٍحخ ٍحبثمخ  ٚػٓ رؤصيوٖ اٌٍَجٝ فٝ الزٖحبكيبد اٌحلٚي اٌّٚحيفخ فمحل أ     
ٓ فَبئو  ِ ٝ ُ ، اٌجبىاهاد ، األٔليخ ، اٌّواوي اٌزوفيٙيخ ( رؼبٔ ً   اٌّطبػ وجيوح ٚأقفبٗ ٍِؾٛظ فٝ ؽغُ اإللجبي ػٍيٙب  الزٖبكيخثبٌَيبؽخ ِض

ي اٌؼحبٌُ ِضحً (   Tavares and Kozak, 2015عوا  رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ . وّب أولد كهاٍخ ؽليضخ   أْ ٕ٘حبن ِْٕحآد فٕلليحخ ؽٛح
ٓ أٔظّخ اٌقلِخ اٌْبٍِخ فٝ ِؾبٌٚخ ِٕٙب ٌغنة أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌؼّال  ِضً  َ أٔٛاػبً ػليلح ِ  Super All Inclusiveاٌفٕبكق اٌزوويخ رمل

System   ٚMega All Inclusive  ٚ Ultra All-Inclusive  ٚAll-Inclusive Plus    ٚ High Class All Inclusive   ٝٚػٍح ،
َ . وّب رؼل ِٕطمخ اٌجؾو اٌىبهيجٝ أيٚبً فبٕخ عب ٝ ٌٙنا إٌظب ٓ اٌزؤصيو اٌٍَج ِ ٝ ُ اٌمطبػبد اٌَيبؽيخ اٌزوويخ رؼبٔ ٓ مٌه فّؼظ ِيىب ِٓ اٌوغُ ِ

ائً اٌلٚي اٌزٝ ٛجمذ ٘نا إٌظبَ ػبَ اٌلٚي اٌزٝ رٚوهد وضيواً ِٓ عوا  رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٙب   1970رؼل ِٓ ٚأ
ٝ نٔنان ثَجت أىِخ اٌجزوٚي ٚاألىِخ  ٝ ٚاعٙذ اٌمطبع اٌَيبؽ ائً اٌَجؼيٕيبد  يخااللزٖبكٔزيغخ اٌظوٚف اٌٖؼجخ اٌز ٝ ِود ثٙب اٌجالك فٝ ٚأ اٌز

 Kondo, 2014   أيٚبً أّبهد كهاٍخ ٍبثمخ . )Yayli and yayla, 2012 ٌٕظحبَ يحئصو ٍحٍجيبً فحٝ الزٖحبكيبد اٌحلٚي اٌزحٝ ( اٌحٝ أْ ٘حنا ا
اهكح اٌيٙب ٔظواً ألْ اٌغي  األوجو ِٓ ؽغُ اإلٔفبق اٌَحيب ؽٝ رؼزّل ثْىً وجيو ػٍٝ اٌَيبؽخ فٝ كفٍٙب اٌمِٛٝ ، ؽيش رمً اٌؼٍّخ اٌٖؼجخ اٌٛ

ٝ ّووبد اٌَيبؽخ ِٕٚظّٝ اٌوؽالد األعٕجيخ  ِٚٓ ٍٍجيبد  ٛيك إٌّْآد اٌفٕلليخ .اٌزٝ رزؼبلل ػٍٝ رَ  Major Tour Operatorين٘ت اٌ
ٓ اٌفٕبكق ، فبٌّٕزغؼبد اٌزٝ رٙزُ ثغٛكح اٌقلِبد لل يمً ؽغُ اإللجبي ػٍيٙب ِمبهٔ ٗ يْغغ إٌّبفَخ غيو اٌؼبكٌخ ثي َ ونٌه أٔ خً ثبٌفٕبكق ٘نا إٌظب

َ اإللبِخ اٌْبٍِخ  ثؤٍؼبه ِٕقفٚخ علاً ثغ٘ إٌظو ػٓ َِزٜٛ اٌغٛكح ا َ ٔظب ٝ رمل ٜ اٌز ٌّملِخ . وّب أْ ثؼ٘ اٌلٚي اٌّٚيفخ لل رٕفك األفو
ْ فٝ ٝ غبٌجبً ِب رىٛ َ اإللبِخ اٌْبٍِخ ٌٙب ٚاٌز ٝ يغنثٙب ٔظب ٝ ِْوٚػبد اٌجٕيخ اٌزؾزيخ ٌّٛاعٙخ األػلاك اٌىجيوح اٌز ِٕزغؼبد ثؼيلح  أِٛاالً ٛبئٍخ ػٍ

ٍبئً اٌزٝ رقلَ اٌمطبع اٌَيبؽٝ ٚاٌزٝ لل يُٕفحك ػٍيٙحب ػٓ ِواوي اٌّلْ . فزٚطو ٘نٖ اٌلٚي اٌٝ أْب  اٌّطبهاد ٚاٌطوق ٚرٛفيو عّيغ اٌٛ
ِالييٓ اٌلٚالهاد . ٚلل يؤرٝ  ٘نا اإلٔفبق اٌىجيو فٝ ِْوٚػبد اٌجٕيخ اٌزؾزيخ اٌقبٕخ ثمطبع اٌَيبؽخ ػٍٝ ؽَبة لطبػبد ٚعٛأت أفوٜ 

 ( .   Tavares and Kozak, 2015أوضو ؽيٛيخ ِضً اٌٖؾخ ٚاٌزؼٍيُ  

 انذراطخ اإلطزطالػيخ

َ ثّليٕخ ّوَ اٌْيـ فٝ ٕيبغخ ِْىٍخ       ٓ فٕبكق اٌقٌّ ٔغٛ ٝ ػلك ِ ٓ ف ٘ اٌّلها  ٚاٌؼبٍِي ٝ رّذ ِغ ثؼ ٍبػلد اٌلهاٍخ االٍزطالػيخ اٌز
ٝ ِٓ ِْىالد وجيوح ثؼل رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ، ٚلل ارٚؼ مٌه ِٓ فالي األكا  اٌّب ٝ ِٖو لل ػبٔ ٝ ف ْ اٌمطبع اٌفٕلل ٌٝ اٌجؾش ، ام أ

 ( . 1( .                                           ّىً  1كق لجً ٚثؼل اٌزطجيك   ّىً ٌٍفٕب

 

 فٕللبً ( 21اٌّٖله : اؽٖبئيبد هٍّيخ ِٓ ٚىاهح اٌَيبؽخ ٚفٕبكق اٌؼيٕخ   

  ً ٓ اٌْى فبٗ اٌْليل ٌّزٍٜٛ ٍؼو ثيغ  ( ٚعٛك رؤصيو ٍٍجٝ ٌٕظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ فٝ األكا  اٌّبٌٝ ٌٍفٕبكق  ، ٚمٌه ِٓ فالي االٔق1يزٚؼ ِ
ػ ِزٍٜٛ ٍؼو ثيغ اٌغوفخ ثبٌلٚاله ِٓ     2000$ ػبَ  127.27اٌغوفخ ثؼل رطجيك ٘نا إٌظبَ .  ففٝ فزوح ِب لجً رطجيك ٘نا إٌظبَ وبْ يزوٚا

 ٝ . أِب ثؼل  2007َ $ ػب  58.59ؽزٝ ًٕٚ اٌٝ  2005$ ػبَ  79.87. ٚفٝ فزوح اٌزطجيك أقف٘ ٘نا اٌَؼو اٌٝ  2002$ ػبَ  109.89اٌ
 . 2016$ ػبَ  17.38رطجيك ٘نا إٌظبَ ثؼلح ٍٕٛاد فمل ٚإً ٘نا االٔقفبٗ فٝ ِزٍٜٛ ٍؼو ثيغ اٌغوفخ ؽزٝ ًٕٚ اٌٝ 

 انجحث  بهذف 

 كهاٍخ اآلصبه اٌٍَجيخ اٌّزورجخ ػٍٝ رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ فٝ اٌفٕبكق اٌّٖويخ ؛ .1

 ظبَ ٚاٌزغٍت ػٍٝ نصبهٖ اٌٍَجيخ . الزواػ ثؼ٘ اٌَجً اٌفؼبٌخ ٌزطٛيو ٘نا إٌ .2

 

األداء المالى للفنادق قبل وأثناء وبعد تطبيق نظام اإلقامة الشاملة
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 ينهح انجحث

"Deductive Approach"رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اإلٍزٕجبٛٝ      
 
اٌنٜ يمَٛ ػٍٝ عّغ اٌجيبٔبد اٌّيلأيخ اػزّبكاً ػٍٝ إٌظويحبد ٚاٌلهاٍحبد  

ائيخ ِٓ اٌؼّال  ، ٚاٌؼبٍِيٓ فٝ لَُ األغنيحخ ُٚىِػذ ػٍٝ ػيٕخ ػْٛ اٍزمٖب  اٍزّبهادرُ رطجيك اٌلهاٍخ اٌّيلأيخ ثبٍزقلاَ وّب اٌَبثمخ . 
ٝ ػلك  ٝ األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ٚاٌّىبرت األِبِيخ ف ٝ لَّ ٜ ِب  21ٚاٌّْوٚثبد ، ٚاٌّلها  ف ـ ، أ َ اٌْي َ ثّليٕخ ّو ٓ فٕبكق اٌقٌّ ٔغٛ فٕللبً ِ

ٝ اٌفٕبكق   50يؼبكي  ً اٌفٕبكق اٌّٖويخ ، اإلٕلاه األفيو  –فٕللبً  41% ِٓ اعّبٌ ٝ إٌؾٛ  2013ؼبَ /ٌ 33كٌي ( . ٚلل ثٍغ ِؼلي اإلٍزغبثخ ػٍ
 ( :2اٌّٛٙؼ ثبٌغلٚي اٌزبٌٝ  

 ( : يؼذل اإلطزدبثخ فً ػينخ انجحث6خذول )

  

ػذد 

 طزًبراداال

 انًىسػخ

 

ػذد 

 طزًبراداال

 انًفمىدح

 

 طزًبرادػذد اال

انًظزجؼذح نىخىد 

 ثيبنبد غيز يكزًهخ

 

ػذد 

 طزًبراداال

انصبنحخ 

 نهزحهيم

 

 

يؼذل 

 طزدبثخاإل

 %87 217 22 11 250 ػيٕخ اٌؼبٍِيٓ

 %97 438 7 5 450 ػيٕخ اٌؼّال 

 %88 37 2 3 42 ػيٕخ اٌّلها  

ِليٕخ ّوَ اٌْيـ ِغزّؼبً ٌٍجؾش ألٔٙب رغّغ أوجو ػلك ِٓ إٌّزغؼبد اٌزٝ رطجك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ فٝ ِٖو ، وّب رُ  افزيبهرُ           
كح اٌقحلِبد فئخ اٌقٌّ ٔغَٛ ثبػ افزيبه زجبه أٔٙب رَؼٝ كائّبً اٌٝ رجٕٝ ٚرطجيك وبفخ االرغب٘بد اإلكاهيخ اٌؾليضخ اٌزٝ روفغ ِحٓ َِحزٜٛ عٛح

ٜ أكا  اٌؼبٍِيٓ لجً ٚثؼل رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ،  اٍزمٖب اٌّملِخ . ٚلل اٍزٙلف  ٝ عٛكح اٌقلِبد َِٚزٛ ُ ف ٝ نهائٙ اٌؼّال  اٌزؼوف ػٍ
ٜ هٙبُ٘ ػٓ عٛكح ثيئخ اٌؼًّ لجً ٚثؼل رطجيك ٘نا إٌظبَ . أِب اٌؼ اٍزمٖب ثيّٕب اٍزٙلف  ٓ رؾليل َِزٛ اٌّلها  فمل اٍزٙلف  اٍزمٖب بٍِي

ُ اآلصبه اٌٍَجيخ ٌٕظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ فٝ اٌفٕبكق ، ٚأُ٘ اٌَجً اٌّمزوؽخ ٌزطٛيوٖ .  ٍزغولذ اٌلهاٍخ اٌّيلأيخ صالصخ أّٙو ثلايخ ِٓ ارؾليل أ٘
 . 2016ّجو ؽزٝ كيَ 2016أوزٛثو 

 اننزبئح وانًنبلشخ 

 انؼًالء  اطزمصبءرحهيم  .0

ً ٚثؼل رطجيك ٔظبَ       ُ اٌؼّال  ٌٍقلِبد اٌفٕلليخ لج ٜ رميي ٝ َِزٛ ٌزؾليل  ٍزمٖب ، فمل رُ رٛعيٗ ثؼ٘ األٍئٍخ فٝ ثلايخ اال AIٌٍزؼوف ػٍ
وّب ٘ٛ ِٛٙؼ  438ػّيالً ِٓ اعّبٌٝ   192ل ثٍغ ػلكُ٘ ػلك اٌؼّال  اٌنيٓ لبِٛا ثييبهح ِٕزغؼبد ّوَ اٌْيـ لجً رطجيك ٘نا إٌظبَ ، ٚل

 (:3ثبٌغلٚي  

 AI( : ػذد انؼًالء انذين لبيىا ثشيبرح فنبدق شزو انشيخ لجم رطجيك نظبو 9خذول )

 هم لًذ ثشيبرح ينزدؼبد شزو انشيخ لجم رطجيك نظبو اإللبيخ انشبيهخ

 اإلخًبنً ال نؼى

192 246 438 

    

        ُ ُ رغبهة ٍبثمخ فٝ ِٕزغؼبد ّوَ اٌْيـ لجً رطجيك ٘نا إٌظبَ     اٍزّبهاد اٍزجؼبكر ٓ ٌيَذ ٌٙ ػّيً ( ، ٚاإلوزفب   246اٌؼّال  اٌني
 ػّيالً ( ، ٚوبٔذ إٌزبئظ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ : 192اٌؼّال  اٌنيٓ ألبِٛا فٝ فٕبكق ّوَ اٌْيـ لجً رطجيك إٌظبَ      اٍزّبهادفمٜ ثزؾٍيً 
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 AIرأي انؼًالء فً خذيخ األغذيخ وانًشزوثبد ثؼذ رطجيك نظبو  ( :4خذول )

 

 نىع انخذيخ

 يظزىي انزغيز ثؼذ انزطجيك

 

 إنخفعذ

)%( 

 

 نى رزغيز

)%( 

 

 إررفؼذ

)%( 
 خذيخ األغذيخ وانًشزوثبد

 6 30 64 . رٕٛع اٌّؤوٛالد اٌّملِخ1

 - 18 82 . عٛكح اٌّؤوٛالد اٌّملِخ2

 11 31 58 لِخ. رٕٛع اٌّْوٚثبد اٌّم3

 3 18 79 . عٛكح اٌّْوٚثبد اٌّملِخ4

5 ُ ً اٌّطبػ ْ اٌٖؾيخ كاف  9 66 25 . اٌْئٛ

ٜ عٛكح ٚرٕٛع األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ثؼل رطجيك 4رْيو ٔزبئظ علٚي             ٝ َِزٛ ٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼّال  ف ٝ ٍِؾٛظ ِ ٝ ؽلٚس رغيو ٍٍج ( اٌ
َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ . ٚ٘نٖ إٌزيغخ رزفك ِغ  فٝ أْ ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ يئصو (  Mutisya, 2011 ; Anderson, 2012  اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٔظب

ٓ رفَيو ٘نٖ إٌزيغخ ث ٝ عٛكح االغنيخ ٚاٌّْوٚثبد اٌّملِخ . ٚيّى ٝ ف ً ٍٍج ؤٔٗ فٝ ظً رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ رؾلس ىيبكح ٍِؾٛظخ ثْى
ٓ فال ً اٌفٕبكق ِ ٝ كاف ٝ ِؼلي االٍزٙالن اٌغنائ َ ، األِو اٌنٜ يّضً اٌغي  األوجو ِٓ اعّبٌٝ إٌفمبد . ف ٝ ِلاه اٌيٛ ي اٌجٛفيٙبد اٌّفزٛؽخ ػٍ

ْ رىٍفخ اٌغنا   ٛجمبً ٌـ  ً رطجيك ٘نا إٌظبَ  Food Allocationفبٕخً ٚأ ٓ األغنيخ ( لج ٜ اٌقبٓ ثزؾليل رىٍفخ اٌفوك يِٛيبً ِ   االعزّبع اٌْٙو
 ً ٜ ، ٚ٘نا يؼٕٝ أٔٗ وب30ٔوبْ يّض ٔبرغخ ِٓ األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ، أِب اآلْ ٚثؼل اٌؼًّ ثٙنا إٌظبَ فمل ٍٕٚذ  ب% أهثبؽ70ذ ٕ٘بن % فم

 ٓ ٝ ِب يموة ِ ٖ اٌزىٍفخ اٌ ٜ 45٘ن ُ فبألهثبػ إٔجؾذ ال رزؼل ٓ ص ْ اٌؼّيً يؤوً ٚيْوة ٛٛي اٌيَٛ ، ٚرؼل ٘نٖ فَبهح وجيوح %55 ِٚ % ؛ أل
 به اٌطبلخ .ثبٌَٕجخ ٌٍفٕبكق ، ٘نا اٌٝ عبٔت اٌييبكح فٝ أٍؼ

ٝ مٌه رٚطو ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ اٌٝ أْ رمًٍ لله اٌَّزطبع ِٓ اعّبٌٝ ٘نٖ اٌزىبٌيف ؽزٝ رزّىٓ ِٓ رؾميك ٘بِِ هثؼ        ٚثٕبً  ػٍ
يغطٝ ٘نٖ اٌّٖوٚفبد ، األِو اٌنٜ يئكٜ فٝ ٔٙبيخ اٌّطبف اٌٝ أقفبٗ فٝ َِزٜٛ عٛكح األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ِٓ فالي ّوا  أهفٔح 

ً عٛكح األٛؼّخ ٚاٌّْوٚثبد اٌؼبًِ األوجو ٚاألُ٘ ثبٌَٕجخ أٔٛ لذ رّض ٌ اٌٛ ُ ٌٚيٌ اٌىيف . ٚفٝ ٔف ٝ اٌى اع األٛؼّخ ٚاٌّْوٚثبد ٚاٌزوويي ػٍ
ٔطجبػبد ٍٍجيخ ٍٛا  ػحٓ ٘حنٖ اٌفٕحبكق ٚأ ػحٓ اٌٍؼّال  ، ِّب يئصو فٝ إٌٙبيخ ثْىً ٍٍجٝ فٝ َِزٜٛ هٙب ٚٚال  ٘ئال  اٌؼّال  ٚرىٛيُٕٙ 

( . ٘نا فٚالً ػحٓ  BB and HBٚ ػٓ اٌجٍل اٌّٚيف وىً ٚثبألفٔ اٌؼّال  اٌنيٓ يؾغيْٚ فٝ اٌفٕبكق ثٕظُ اٌقلِخ األفوٜ   اٌّمٖل أ
ٖ اٌفٕبكق ؽٛي اٌؼبٌُ ٔزيغخ ارٖبالد اٌىٍّخ اٌَيئخ إٌّطٛلخ  . ٚ٘نا ِب رٍٕٛذ اٌيٗ كهاٍخ  negative word of mouth اإلٙواه ثَّؼخ ٘ن

ُ  Ozdemir et al, 2012ٍبثمخ    ُ ٚٚالٙئ ٜ هٙب٘ ٓ ِٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ َِٚزٛ ٜ هٙب اٌؼّال  ػ ٓ َِزٛ ْ ٕ٘بن ػاللخ لٛيخ ثي ٓ أ ِ )
 .Destination ٌٍّمٖل اٌَيبؽٝ

 AI( : رأي انؼًالء فً خذيخ انغزف واألنشطخ انززفيهيخ ثؼذ رطجيك نظبو 5خذول )

 

 نىع انخذيخ

 يظزىي انزغيز ثؼذ انزطجيك  

 

 نخفعذا

)%( 

 

 نى رزغيز

)%( 

 

 ررفؼذا

)%( 
 خذيخ انغزف واألنشطخ انززفيهيخ

ٜ ٔظبفخ اٌغوف 1  13 67 20 . َِزٛ

ً اٌواؽخ 2  8 37 55 . عٛكح ٍٚبئ

 20 33 47 . عٛكح أصبس اٌغوفخ 3

 11 38 51 . عٛكح ٚرٕٛع األْٔطخ اٌزوفيٙيخ4
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ٓ علٚي        ال  فٝ َِزٜٛ فلِخ اٌغوف ٚاألْٔطخ اٌزوفيٙيخ ثؼل رطجيك ٔظبَ اإللبِخ ( أْ ٕ٘بن أقفبٙبً ٍِؾٛظبً ِٓ عبٔت اٌؼ5ّيزٚؼ ِ
ْ اٌفٕبكق ثَجت وضوح اٌّٖوٚفبد ٚٙؼف األهثبػ فٝ ظً  ٓ رفَيو مٌه ثؤ ٝ هٙب ٚٚال  اٌؼّال  . ٚيّى ٝ إٌٙبيخ ػٍ ٌ ف ٜ يٕؼى اٌْبٍِخ ، ٚاٌن

ٖ اٌقلِ ً ٘ن ٝ ِض ُ اإلٔفبق ػٍ ٓ ؽغ ِ ً ٝ اٌزمٍي َ رٚطو اٌ ٝ رطجيك ٘نا إٌظب ً اٌواؽخ ابد . فّضالً  ال رؼط   Amenities٘زّبِبً وجيواً ٌغٛكح ٍٚبئ
َِٚزؾٚحواد  TV، ٚ اٌحـ  Mini Barاٌزٝ رٛفو٘ب فٝ غوف اٌؼّال  ِضً عٛكح أعٙيح اٌزىييف ٚاٌزجويل ٚرٕٛع اإلٙب ح ٚاٌحليىٛهاد ٚاٌحـ 

ٝ اٌفٕبكق  د اٌغوف ٚرٕٛع األْٔطخ اٌزوفيٙيخ ِضً رمٍيً أػلاك اٌوؽالد اٌزوفيٙيخ ٘زّبِبً ٍِؾٛظبً ثغٛكح أصبصبااٌزٛاٌيذ اٌّقزٍفخ . أيٚبً ال رؼط
، ٚاٌزٝ وبْ يزُ اٌؼًّ ثٙب لجً رطجيك ٘نا إٌظبَ  Spa and Health clubٚاٌؾفالد اٌقبٕخ ، ٚاٌؼوٚٗ اٌفٕيخ ٚفلِبد إٌٛاكٜ اٌٖؾيخ 

 ؽزٝ رمًٍ لله اٌَّزطبع ِٓ اٌزىبٌيف .    

 AIاء انؼبيهين ثؼذ رطجيك نظبو ( : رأي انؼًالء فً أد6خذول )

 

 نىع انخذيخ

 يظزىي انزغيز ثؼذ انزطجيك  

 

 نخفعذا

)%( 

 

 نى رزغيز

)%( 

 

 ررفؼذا

)%( 
 طهىة رمذيى انخذيخ أ

 ) أداء انؼبيهين (

1 ٓ ٜ أكا  اٌؼبٍِي  7 20 73 . َِزٛ

2 ً  12 33 55 . ٍوػخ رٍجيخ ٍٛجبد اٌؼّي

ً ِغ ِْىالد اٌؼّي3ً  - 31 69 . ٍوػخ اٌزؼبِ

4. ٓ ً ِغ اٌؼبٍِي ٝ اٌزؼبِ ك ٚاٌٖلالخ ف ٜ اٌْؼٛه ثبٌٛ  9 40 51 . َِزٛ

ٓ علٚي        َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ فٝ ِٕزغؼبد 6يزٚؼ ِ ً ثٕظب ٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼّال  ثؼل اٌؼّ ً وجيو ِ ٘ ثْى ٓ لل أقف ٜ أكا  اٌؼبٍِي ( أْ َِزٛ
( اٌزٝ أّبهد اٌٝ أْ  Yayli and yayla, 2012 ; IUF, 2013د اٌَبثمخ   ِليٕخ ّوَ اٌْيـ . ٚ٘نٖ إٌزيغخ رزفك ِغ ٔزبئظ ثؼ٘ اٌلهاٍب

ٝ يزؼوٙٛ ٛ اٌز ٓ ٔزيغخ وضوح اٌٚغٛ ٜ أكا  اٌؼبٍِي ٗ َِزٛ ٓ أّ٘ٙب أقفب ِ ً ٝ عٛأت ػليلح ٌؼ َ اإللبِخ  اٌْبٍِخ لل أصو ٍٍجبً ف ٌٙب رطجيك ٔظب  ْ
ً اٌؼًّ ثٙنا إٌظبَ ، ثبإلٙبفخ اٌٝ أقفبٗ عٛكح ثيئخ اٌؼ ٝ ظ ًّ كافً ٘نٖ إٌّزغؼبد ٚاٌزٝ أصود أيٚبً ثبٌٍَت فٝ َِزٜٛ هٙب ٚٚال  ف

ٜ أكا  اٌؼبٍِيٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼّال  اٌٝ أْ اٌؼبٍِيٓ ثفٕبكق اإللبِخ اٌْبٍِخ  ٝ َِزٛ ٝ رلٔ ٓ . ٚلل يوعغ اٌَجت أيٚبً ف غبٌجبً ِب ٘ئال  اٌؼبٍِي
ْ ٘ئال   ُ أ ْ اٌؼّال  ثطويمخ غيو الئمخ اػزمبكاً ِٕٙ ً ػٍيُٙ ، ٚلل ظٙو يؼبٍِٛ ٛ اٌؼّ ُ ٚىيبكح ٙغٛ ٝ هٚارجٙ ٝ رلٔ ٝ ف اٌؼّال  ُ٘ اٌَجت اٌوئيَ

ٝ ٔزبئظ اٌغلٚي   ٓ اال5مٌه عٍيبً ف ك ٚاٌٖلالخ فٝ رؼبٍُِٙ ِغ اٌؼبٍِيٓ ، ٚفٝ ٍوػخ رٍجيخ ( ِ ٔقفبٗ اٌٍّؾٛظ فٝ َِزٜٛ ّؼٛه اٌؼّال  ثبٌٛ
 ٍٛجبرُٙ ٚاٌزؼبًِ ِغ ِْىالرُٙ .

 AIػهً انًزاكش انزظىيميخ وانززفيهيخ خبرج انفنذق ثؼذ رطجيك نظبو  ( : يؼذل اإللجبل7خذول )

 

 يظزىي اإللجبل )%(

 يزرفغ

)%( 

 يزىطط

)%( 

 ينخفط

)%( 

 ينؼذو

)%( 

ِؼلي الجبٌه ػٍٝ اٌّواوي اٌزَٛيميخ ٚاٌزوفيٙيخ فبهط اٌفٕلق ِضً 
 اٌّطبػُ ٚاٌجبىاهاد ٚاٌّزٕي٘بد .
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يميخ ٚاٌزوفيٙيحخ فحبهط اٌفٕحلق ِضحً 7علٚي  يزٚؼ ِٓ ٔزبئظ       ( أْ ٕ٘بن أقفبٙبً ٍِؾٛظبً فٝ َِزٜٛ الجبي اٌؼّال  ػٍٝ اٌّواوي اٌزَٛح
ٝ الزٖبكيبد اٌلٚي اٌّٚيف َ يئصو ثبٌٍَت ف ْ ٘نا إٌظب ٗ أ ٜ َٔزٕزظ ِٕ َ اإللبِخ اٌْبٍِخ ، األِو اٌن ُ ٚاٌّزٕي٘بد ثؼل رطجيك ٔظب خ . ٚ٘نٖ اٌّطبػ

ٜ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ  إٌزيغخ رزفك ِغ  ُ ،  Pelit et al, 2011ٔزبئظ اؽل ً   اٌّطبػ ْ عّيغ اٌمطبػبد اٌّورجطخ ثبٌَيبؽخ ِض ٝ أّبهد اٌٝ أ ( اٌز
ٝ ٚاٌىبفزويبد ، ِواوي رؤعيو اٌَيبهاد ، اٌّالػت اٌويبٙيخ ، اٌؾلائك ، األٔليخ ٚاٌ ّزٕي٘بد اٌجبىاهاد ،  اٌّؾبي ٚاٌّواوي اٌزغبهيخ ، اٌّمب٘

ٓ فَبئو ، اٌّزبؽ ِ ٝ ٝ ؽغُ اإللجبي ػٍيٙب عوا  رطجيك ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ . ٚيّىٓ  الزٖبكيخف ، اٌْٛاٛئ ( رؼبٔ ٗ ٍِؾٛظ ف وجيوح ٚأقفب
ً عّيغ اٌقلِبد اٌزٝ يؾزبعٙب كافً ِمو البِزٗ ثبٌفٕلق ٍٛا  وبٔذ أٛؼّخ ٚأ ِْوٚثبد ٚأ ؽزٝ أْٔط َ يٛفو ٌٍؼّي ْ ٘نا إٌظب خ رفَيو مٌه ثؤ

ٓ يٚطو اٌؼّيً اٌٝ اٌن٘بة فبهط اٌفٕلق ٚاٌزوكك ػٍٝ ِضً ٘نٖ األِبوٓ . ِٚٓ صُ ال يملَ ٘نا إٌظبَ أٜ ليّخ روفيٙيخ ،  ٝ فٍ  الزٖبكيخٚثبٌزبٌ
ٜ كافحً ٘حنٖ اٌحلٚي ، ٌٚٙحنا يطٍحك ػٍيحٗ اٌحجؼ٘ االلزٖحبكٌٍلٚي اٌّٚيفخ ، ثً ػٍٝ اٌؼىٌ فبٔٗ يَبػل ثنٌه فٝ ثٜ  ٚاػبلخ ػٍّيبد إٌّٛ 

 Kondo, 2014 ) " ٍٝاٌَيبؽخ اٌّمبٛؼخ ٌإللزٖبك اٌّؾ َِّٝEnclave Tourism ." 

َ أٔٛاػبً ػليلح ِٓ أٔظّخ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ٌغنة أوجو ػلك ِّىٓ  ِٚٓ اٌغليو ً اٌفٕبكق اٌزوويخ رمل ُ ِض ثبٌنوو أْ ٕ٘بن ِْٕآد فٕلليخ ؽٛي اٌؼبٌ
ٚ   Super All Inclusive System   ٚMega All Inclusive ٚ Ultra All-Inclusive  ٚAll-Inclusive Plusِحٓ اٌؼّحال  ِضحً 
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High Class All Inclusive   ٛاٌّضبي يْى ً ٝ ٍجي َ . فؼٍ ٝ ٌٙنا إٌظب ٓ اٌزؤصيو اٌٍَج ِ ٝ ُ اٌمطبػبد اٌَيبؽيخ اٌزوويخ رؼبٔ ، ٚهغُ مٌه فّؼظ
ٓ ٙؼف األهثبػ ، ثيّٕب يوٜ ِلها  ِٚبٌىٛ اٌفٕبكق  ٛ اٌوؽالد اٌزوويخ ِ ِؼظُ فلِبرُٙ ٌٍؼّال  فٝ ظً ٘نا إٌظبَ ثْىً ُٔٙ يملِْٛ إِظّ

ْ فٝ اٌفٕبكق اٌزوويخ  ْ ٌَبػبد ٛٛيٍحخ ثّورجحبد ِزلٔيحخ ، وّحب يْحىٛ اِغبٔٝ ٚثبٌزبٌٝ  يزىجلْٚ فَبئو وجيوح . أيٚبً يوٜ اٌؼبٍِٛ ُٔٙ يؼٍّٛ
ٝ اٌفٕبكق َ ف ٓ عوا  رطجيك ٘نا إٌظب ٓ لٍخ اٌّجيؼبد ِ ُ . أِب ثبٌَٕجخ ٌٍؼّال  فبُٔٙ كائّبً ِب  إٔؾبة اٌّواوي اٌزَٛيميخ ٚاٌزوفيٙيخ ِ اٌّؾيطخ ثٙ

 (   .   Tavares and Kozak, 2015يْىْٛ ِٓ أقفبٗ عٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ ٌُٙ كافً ٘نٖ اٌفٕبكق  

 ( يًكن إطزنزبج يب يهً :7أيعبً ين نزبئح خذول ) 

لبرُٙ كافً اٌفٕبكق ، ٚثبٌزبٌٝ فبُٔٙ ال يؾزىْٛ ثحبٌّغزّغ  ٚعٛك ثؼ٘ اٌزؤصيواد االعزّبػيخ اٌٍَجيخ ٌٙنا إٌظبَ ٔزيغخ لٚب  ػّالئٗ - ٚأ
 ٚاٌجيئخ اٌّؾيطخ ِٚٓ صُ ال يزؼوفْٛ ػٍٝ ِؼبٌُ ٚنصبه ٚػبكاد ٚرمبٌيل ٚؽٚبهح اٌجٍل اٌّٚيف ؛ 

لبرُٙ كافً ِمو إٌّزغؼبد يغؼٍُٙ يؼّّْٛ أٜ ٍٍجيبد ٚأ رغبٚىاد لل رؾلس كافً ٘حنٖ اٌفٕحبك - ق ػٍحٝ وّب اْ لٚب  اٌؼّال  ِؼظُ ٚأ
 ِغزّغ اٌجٍل اٌّٚيف وىً ، ثبػزجبه٘ب أؼىبٍبً ٌطجيؼخ ٘نا اٌّغزّغ ؛

ٝ اإللبِخ اٌلائّخ ثبٌفٕبكق اهرفبع فٝ ِؼلي ا٘الن اٌّوافك ٚاٌجٕٝ اٌزؾزيخ ٚاٌّبكيخ وبٌزغٙيياد ٚاٌؾّبِبد ٚأعٙيح -  وّب يزورت أيٚبً ػٍ
 اٌزىييف ٚاألصبصبد ٚاٌىٙوثب  ٚاٌّيبٖ ؛

 أقفبٗ َِزٜٛ أكا  ٚعٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ ؛اىيبكح َِزٜٛ اٌٚغٛٛ ػٍٝ اٌؼبٍِيٓ ثبٌفٕلق ، ِٚٓ صُ  -

عجبد اٌقفيفخ ؛  اىيبكح ِؼلي  -  ٍزٙالن األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ثىبفخ أٔٛاػٙب ، ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌٛ

ٝ رَويؼ ػلك وجيو ِٓ اٌؼّبٌخ ، ٚثبٌزحبٌٝ رييحل أقفبٗ َِزٜٛ اإللجبي ػٍٝ اٌّواوي اٌزَٛيميخ ٚاٌزوفيٙيخ اٌّؾيطخ ثبٌفٕبكق يئكٜ اٌ -
لذ ٚرغٍك أثٛاثٙب . ٘نا ِغ اٌؼٍُ أْ ٖ اٌّواوي اٌزَٛيميخ رزؼضو الزٖبكيبً ِغ ِوٚه اٌٛ ٘ ٘ن ْ ثؼ ٝ اٌّغزّغ ، فبٕخً ٚأ  ِؼلالد اٌجطبٌخ ف

 ٓ ٚ ثآ 3ٕ٘بن ِب يموة ِ ً أ ٝ أؽل اٌمطبػبد اٌّورجطخ ثبٌَيبؽخ ثْى ْ ف ٜ يؼٍّٛ ً ِٖو ٓ ػبِ لجبي فو .  أيٚبً يزورت ػٍٝ ٘نا اإلِاليي
إٌّقف٘ ػٍٝ ٘نٖ اٌّواوي لٍخ اٌّجيؼبد ِٚٓ صُ لٍخ اٌٚوائت ٚاٌزؤِيٕبد ٚاإليغبهاد اٌزٝ رُلفغ ٌٍلٌٚخ ، األِو اٌحنٜ يحئصو ٍحٍجبً فحٝ 

 اٌّؾٍٝ .  االلزٖبك

 

 ( أطجبة رفعيم انؼًالء نًنزدؼبد اإللبيخ انشبيهخ 8خذول ) 

 

 أطجبة انزفعيم

 اننظجخ

()% 

 38 اٌَؼو إٌّقف٘ 1

 14 األِبْ ٚاٌّٚبْ 2

 29 ٌّّٛيخ ٚرٕٛع اٌقلِبد ٚاألْٔطخ اٌزوفيٙيخ . 3

 1 عٛكح اٌقلِبد اٌّملِخ . 4

 7 فلِبد األٛفبي اٌّغبٔيخ 5

 3 ٍّؼخ ّووخ اٌَيبؽخ 6

 WOM 2 رٖبالد اٌىٍّخ إٌّطٛلخ ا 7

ٝ ٌٍوؽٍاال 8 ً اٌجؤبِظ اٌَيبؽ ٝ رفبٕي  6 خ .ٛالع اٌَّجك ػٍ

ٙحؾزٗ كهاٍحخ8يٛٙؼ علٚي         ,Pelit et al( أْ أُ٘ أٍجبة رفٚيً اٌؼّال  ٌّٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ اٌَؼو اٌّحٕقف٘ ، ٚ٘حنا ِحب ٚأ
(2011)      ٜ ُ اٌقلِخ اٌفٕلليخ األفو ٔ ِمبهٔخً ثٕظ ٗ األهف َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ يُؼل ٔظبِبً عبمثبً ٌٍؼّال  ألٔ ٓ أْ ٔظب ِBed Only , Bed and 

Breakfast, Half Board, Full Board  الزٖبكيخ( ، ؽيش يَبػلُ٘ ٘نا إٌظبَ ػٍٝ لٚب  أعبىاد ٛٛيٍخ ِقططخ َِجمبً ثؤٍؼبه . 

 ( يًكن إطزنزبج يب يهً :8وين خالل نزبئح خذول )

اٌقلِخ اٌْبٍِخ يؼل ٔظبِبً ظٙٛه ػبًِ اٌَؼو إٌّقف٘ وؤؽل أُ٘ أٍجبة رفٚيً اٌؼّال  ٌّٕزغؼبد اإللبِخ اٌْبٍِخ يلي ػٍٝ أْ ٔظبَ  -
ٝ نفو عبمثبً ٌٍَيبؽخ اٌوفيٖخ اٌزٝ رقزٖو اٌَيبؽخ اٌّٖويخ كافً اٛبه اٌفٕلق ، فبٕخً  ٚ ثّؼٕ عبمثبً ألٕؾبة اٌلفٛي إٌّقفٚخ أ

ٓ آلفو ثَجت إٌّبفَخ اٌْليلح ٍٛا  اٌّؾٍيخ ٚأ اٌلٌٚيخ ػّالً ثّجلأ " وٍّب لً  ٓ ؽي ٘ أٍؼبه٘ب ِ َ ثزقفي اٌَؼو وٍّب ىاك ٚأْ اٌفٕبكق رمٛ
اإلّغبي " ، ٘نا اٌٝ عبٔت اٌٚغٛٛ اٌٍَجيخ اٌىجيوح اٌزحٝ رّبهٍحٙب ّحووبد اٌَحيبؽخ اٌؼبٌّيحخ ػٍحٝ ٘حنٖ اٌفٕحبكق َِحزغٍخً اٙحطواثبد 
ٝ أْ ِٖو إٔجؾذ ِمٖلاً ٌٍَيبؽخ اٌوفيٖخ  ً اٌؾبي اٌ ٕٚ ٝ ٕٛيخ ؽٛي اٌؼبٌُ ، ؽز األٚٙبع األِٕيخ ٚغيبة كٚه ّووبد اٌَيبؽخ اٌٛ



 أحًذ حظن أحًذ ػجذانمىي 
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ْ اٌجْوح األٍّو اٌنٜ رَججٗ ٌُٙ أّؼخ . ِٚٓ اٌغ ليو ثبٌنوو ٕ٘ب أْ اٌؼّال  لجً رطجيك ٘نا إٌظبَ ِٕن ػلح ٍٕٛاد وبٔٛا يفزقوْٚ ثٍٛ
ْ ثؼيٓ اال ـ ، أِب اآلْ فيًٕظو اٌٝ ٘نا اٌٍٛ َ اٌْي ٌ فٝ ِليٕخ ّو ؽزمبه ثؼلِب إٔجؾذ ّوَ اٌْيـ " ِمٖلاً ٌٍغالثخ " . ثً رىبك أْ اٌّْ

 يبؽٝ ؽٛي اٌؼبٌُ ثْٙبكح اٌؼليل ِٓ اٌّلها  ؛رىْٛ أهفٔ ِٕزغغ ٍ

ٝ عٛكح فلِبرٕب ، ام أْ ٘نٖ األٍؼبه اٌوفيٖخ ّىٍذ ٕٛهح مٕ٘يخ ٍيئخ  - ٝ رلٔ ً ِئّواً ػٍ ٓ ٚعٙخ ٔظو اٌؼّي ٔ أٍؼبهٔب ِ إٔجؼ هف
َ اٌْيـ ٌلٜ اٌَبئؼ اٌغٕٝ ٚعؼٍزٗ يوربة ٚيؼيف ػٓ اٌّغئ ٚاٌزوكك ػٍٝ ِضً ٘نا اٌّمٖل . ٚ٘نا ٓ ِٕزغؼبد ّو ِب ظٙو عٍيبً ِٓ  ػ

 ( .  1فالي األكا  اٌّبٌٝ ٌٍفٕبكق لجً ٚثؼل رطجيك ٘نا إٌظبَ   علٚي 

 ( : يظزىي رظبء انؼًالء ػن انميًخ انًذركخ يمبثم انظؼز انًذفىع9خذول )   

يظزىي انزظب ػن انميًخ 

 انًذركخ

)%( 

 راض خذاً 

 

)%( 

 راض

 

)%( 

 إنً حذ يب

 

)%( 

 غيز راض

 

)%( 

 غيز راض خذاً 

)%( 

َِزٜٛ هٙبن ػٓ اٌميّخ 
اٌّلهوخ ِمبثً اٌَؼو 

 Value forاٌّلفٛع
Money 
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9 

 

39 

 

33 
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ٓ علٚي         ً اٌفٕلق ِمبثً اٌَؼو اٌّلفٛع 9يزٚؼ ِ ا ػٍيٙب كاف ٝ ؽٍٖٛ ٝ ؽل ِب ػٓ اٌميّخ اٌّلهوخ اٌز ٜ هٙب  اٌؼّال  اٌ ٗ َِزٛ ( أقفب
ٓ رفَيو مٌه  ٝ ين٘ت اٌٝ ٚوبالد اٌَيبؽخ ِٕٚظّٝ اٌوؽالد األعٕجيخ اٌزٝ ؤْ اٌغي  األثٌْووبد اٌَيبؽخ . ٚيّى ُ اإلٔفبق اٌَيبؽ ٓ ؽغ وجو ِ

ً اٌظوٚف االٍزضٕب ٝ ِؼلالد اإلّغبي ٚاألٍؼبه ٚٔٛػيخ اٌَيبؽخ ، وّب رَزغ ُ ف ٝ غبٌجبً ِب رزؾى ٝ رَٛيك إٌّْآد اٌفٕلليخ ٚاٌز ٝ رزؼبلل ػٍ ٌز ئيخ ا
٘ اٌلٚي وبالٙطواثبد األِٕيخ ٚاٌَ ٚاٌىٛاهس اٌطجيؼيخ ٚرغجو اٌفٕبكق ػٍٝ رقفي٘ األٍؼبه ٚرمليُ  يخااللزٖبكيبٍيخ ٚاألىِبد رّو ثٙب ثؼ

َ اٌقلِخ اٌْبٍِخ ، فبٕخً ٚ ٓ فالي ٔظب ٝ رَُٛق اٌفٕلق كٌٚيبً ِ ٓ ؽز ً ٍؼو ِّى ٓ اٌقلِبد ٚاٌزَٙيالد ٌٍؼّال  ثؤل ِ ٗ ٓ رمليّ أٔٗ ال أوجو ِب يّى
َٛيك اٌفٕبكق اٌّٖويخ . ٚفٝ ٘نٖ اٌؾبٌحخ روٙحـ اٌفٕحبكق ٌّضحً ٘حنٖ اٌْحوٚٛ ِمبثحً َٔحت رٛعل ّووبد ٍيبؽخ ِٖويخ ؽٛي اٌؼبٌُ رمَٛ ثز

ٝ األٚفو ِٓ ػٛائل اإللبِخ اٌْبٍِخ فٝ ِمبثً اٌفزبد اٌنٜ رزووٗ ٌٙنٖ ا ٝ إٌٖيت اٌّبٌ ٖ اٌْووبد األعٕجيخ ػٍ ً ٘ن ٌفٕبكق اإلّغبي . ٕٚ٘ب رزؾٖ
ٙب رٕفك ِٕٗ فٝ عٛأت أفوٜ ػليلح ِضً ِورجبد اٌؼبٍِيٓ ، ٚاٌزؤِيٕبد ، اٌٚحوائت ، ٚاٌنٜ ال يَبػل٘ب ػٍٝ رؾَيٓ عٛكح فلِبرٙب ، ثً أ

هوخ َِٚزؾمبد ّووبد اإلكاهح ، ٍٚٚبئً اٌطبلخ اٌّقزٍفخ وبٌغبى ٚاٌّب  ٚاٌىٙوثب  ، ِّب يئصو ٍٍجيبً فٝ َِزٜٛ هٙب اٌؼّال  ػٓ اٌميّخ اٌّل
ائّبً ِب رفًٚ ّووبد ِٕٚظّٛ اٌوؽالد األعٕجيخ ٘نا إٌظبَ ػٕل رَٛيمٙب ٌٍّْٕحآد . ٚثبٌزبٌٝ ك   value for moneyِمبثً اٌَؼو اٌّلفٛع 

ْ رؾبفع ػٍٝ ِؼلي لذ رؾبٚي أ ٌ اٌٛ ٝ ٔف ٓ ، ٚف ٜ ِؼي ٝ هٙب ػّالئٙب ػٕل َِزٛ ْ رؾبفع ػٍ ٓ ٔبؽيخ رؾبٚي أ ٓ ، أٔٙب ِ ٓ هئيَيي  اٌفٕلليخ ٌَججي
 ٚأهثبػ إٌّزغؼبد .   أهثبؽٙب ػٕل أػٍٝ َِزٜٛ ، ٚمٌه وٍٗ ػٍٝ ؽَبة عٛكح اٌقلِبد

 انؼبيهين اطزمصبء. رحهيم 6

اٌؼبٍِيٓ فٝ فٕبكق اٌؼيٕخ ، ٚاٌنٜ يٙلف اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ ظوٚف ٚعٛكح ثيئخ اٌؼًّ ثؼل رطجيك ٔظبَ اٌقلِخ  ٍزمٖب فيّب يٍٝ رؾٍيً ال     
 اٌْبٍِخ .

 AI( : رأي انؼبيهين فً ظزوف وخىدح ثيئخ انؼًم ثؼذ رطجيك نظبو 01خذول )

 

 ف انؼًمظزو

 يظزىي انزغيز ثؼذ انزطجيك  

 خفعذان

)%( 

 نى رزغيز

)%( 

 ررفؼذا

)%( 

 - 43 57 . ِؼلي األعٛه . 1

 4 36 60 . ِؼلي اٌؾٛافي ٚاٌّىبفآد . 2

 - tips . 75 25اإلوواِيبد . ِؼلي 3

 11 41 48 . . فوٓ اٌزول4ٝ

 8 40 52 . فوٓ اٌزلهيت .5

ٝ ارقبم اٌمواهاد .6  9 66 25 . اٌّْبهوخ ف
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7. ً  64 30 6 . ٍبػبد اٌؼّ

8. ً ٛ اٌؼّ  59 32 9 . ٙغٛ

ظيفٝ كافً 10يزٚؼ ِٓ علٚي            ( ٚعٛك رؤصيو ٍٍجٝ ٌٕظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ فٝ عٛكح ثيئخ ٚظوٚف اٌؼًّ وّئّواد ٘بِخ ٌٍوٙب اٌٛ
  اإلرؾحبك اٌحلٌٚٝ ٌٕمبثحبد ػّحبي اٌغحنا   IUFاٌزبثؼحخ إلرؾحبك اٌفٕبكق . ٚ٘نٖ إٌزيغخ رزفك ِغ ٔزبئظ اٌزمويحو اٌحنٜ إٔحلهرٗ اٌْحئْٛ اٌَحيبؽيخ 

  َ ٝ ػب ٚاٌنٜ يزؼٍك ثؾمٛق اٌؼبٍِيٓ فٝ ِٕزغؼبد  2013ٚاٌيهاػخ ٚاٌفٕبكق ٚاٌّطبػُ ٚرٛهيل األّٛخ ٚاٌزجغ ٚػّبي األْٔطخ اٌّورجطخ ثٙب ( ف
ٙؾذ أْ اٌؼبٍِيٓ كافً ٘حنٖ إٌّز غؼحبد يؼحبْٔٛ ثْحىً فحبٓ ِحٓ أقفحبٗ َِحزٜٛ اٌوٙحب اإللبِخ اٌْبٍِخ ٚظوٚف اٌؼًّ كافٍٙب اٌزٝ ٚأ

ظيفٝ ٚاال افي ٚاٌّىآفحآد ٚاإلوواِيحبد اٌٛ ه ٚاٌؾٛح ظيفٝ ، ٚرلٔٝ َِحزٜٛ األعٛح ، ٚػحلَ  tipsٔزّب  اٌزٕظيّٝ ٔزيغخ ّؼٛهُ٘ ثؼلَ األِبْ اٌٛ
ٝ ػٍّيخ  ٝ ٚاٌزلهيت ، ٚٙؼف اٌّْبهوخ ف ٝ فوٓ اٌزول ٝ ظوااٌَّبٚاح ف ً غيو اٌَّزموح رقبم اٌمواهاد . ثبإلٙبفخ اٌ  precariousٚف اٌؼّ

work   ، ًفبٕخ كافً ألَبَ اٌقلِخ اٌّقزٍفخ وبٌجٛفيٙبد اٌّفزٛؽخ ، ٚوضوح األػجب  اإلٙبفيخ كْٚ ِمبث ً ٚغيو اٌّٛاريخ وطٛي ٍبػبد اٌؼّ
ٜ اٌٝ ٘وٚ ٜ يئك ُ األٍويخ . األِو اٌن ٝ ؽيبرٙ ْ ٚاٌزٝ رئصو ف ٗ ٌٙب اٌؼبٍِٛ ٝ يزؼو ٛ اٌز ُ وضوح اٌٚغٛ ػزّبك ػٍٝ ة اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح ٚاالِٚٓ ص

 اٌؼّبٌخ غيو اٌّلهثخ ِٚٓ صُ أقفبٗ عٛكح األكا  َِٚزٜٛ اٌقلِخ اٌّملِخ . 

 ( يًكن اطزنزبج يب يهً :01وين خالل نزبئح خذول )

ـ ، األِو اٌنٜ رورت ػٍيٗ ػ - َ اٌْي ً اٌفٕبكق ثّليٕخ ّو ً كاف ٗ عٛكح ثيئخ اٌؼّ ٝ أقفب َ اإللبِخ اٌْبٍِخ اٌ ٜ ٔظب لح ٔزبئظ ٍٍجيخ ٘ٝ : أك
٘وٚة اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح ، عنة اٌؼّبٌخ غيو اٌّلهثخ ، أقفبٗ عٛكح اٌقلِخ اٌّملِخ ٌٍؼّيً ، ٘وٚة اٌَيبؽخ اٌغٕيخ ، عنة اٌَحيبؽخ 

 اٌوفيٖخ . ٚثبٌزبٌٝ إٔجؾذ ِليٕخ ّوَ اٌْيـ اآلْ ِمٖلاً ٍيبؽيبً هفيٖبً .   

ٜ اٌٝ اٙطواه اٌفٕبكق  - ُ ِؼبييو ٘وٚة اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح أك ٘ أ٘ ٓ ثؼ ٝ ػ ٝ  افزيبهٌٍزقٍ ّؼٕ ٓ اٌقبٕخ ثبٌّٙبهاد ٚاٌقجواد ، ٚأ ث اٌؼبٍِي
 نفو " ػلَ ٚٙغ اٌفوك إٌّبٍت فٝ اٌّىبْ إٌّبٍت " .
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ً ال      ٝ رؾٍي ٜ اإلكاهح اٌفٕللي ٍزمٖب فيّب يٍ ٝ هأ ٝ اٌزؼوف ػٍ ٜ يٙلف اٌ ً فٕبكق اٌؼيٕخ ، ٚاٌن خ فٝ ٔظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ ،  ٚأُ٘ اٌّلها  كاف
 اٌَجً اٌّمزوؽخ ٌزطٛيو ٘نا إٌظبَ ٚاٌزغٍت ػٍٝ ٍٍجيبرٗ . 

 ( : رأي انًذراء فً نظى انخذيخ انفنذليخ ين حيث يؼذل انزثحيخ00خذول )

           

 يؼذل انزثحيخ                                 

 نظى انخذيخ    

 يزثح خذاً 

 

)%( 

 يزثح

 

)%( 

نً حذ إ

 يب

)%( 

غيز 

 يزثح

)%( 

غيز 

 يزثح خذاً 

)%( 

 ٜ  - - Bed and Breakfast (BB)  79 18 3البِخ + افطبه فم

 - - Half Board (HB)  68 30 2البِخ + افطبه ٚػْب  

 Full Board (FB)  3 5 15 22 55البِخ + افطبه ٚغلا  ٚػْب  

َ اإللبِخ اٌْبٍِخ   All-inclusive System - - 4 31 65ٔظب

ٓ ٔزبئظ علٚي        ٝ 11يزٚؼ ِ ٘ ٝ ٝ اٌزٛاٌ ٓ ؽيش ِؼلي اٌوثؾيخ ػٍ ُ اٌقلِخ اٌفٕلليخ ِ ٝ ٔظ ٜ 1( أْ أػٍ  Bed and Breakfast( افطبه فم
(BB)    ،2  افطحبه ٚػْحب )Half Board (HB)    ،3  افطحبه ٚغحلا  ٚػْحب )Full Board (FB)    ،4 ٔظحبَ اإللبِحخ اٌْحبٍِخ )All-

inclusive System ٚ٘حنٖ إٌزيغحخ رزفحك ِحغ كهاٍحخAcar and Şenol (2014)  عجحبد أحٗ وٍّحب ا. ٚيّىحٓ رفَحيو مٌحه ٔقف٘ح ػحلك اٌٛ
ً اٌـ ً كاف هرفغ ِؼلالد اٌوثؼ . ألْ األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد رّضً كائّبً اٌغي  األوجو ِٓ اعّبٌٝ ا، وٍّب   Packageٚاٌّْوٚثبد اٌّملِخ ٌٍؼّي

   َ ٝ ؽبٌخ ٔظب ٜ إٌفمبد . ٌٚنٌه ف ( رٕقف٘ رىبٌيف اٌفٕلق ثْىً وجيو ألْ اٌفٕلق فٝ ٘نا إٌظبَ ال Bed and Breakfast (BB) افطبه فم
أٜ يزؾًّ ٍٜٛ ٚعجخ اإلفطبه فمٜ ٚاٌزٝ غبٌجبً ال رىْٛ ِىٍفخ ، أِب ػلا مٌه يزؾٍّٗ اٌؼّيً ، ِٚٓ صحُ يؾمحك اٌفٕحلق ٕ٘حب أهثبؽحبً وجيحوح كْٚ 

لذ يَبػل ثْىً وجيو فٝ رْغيً ِٕبفن اٌقلِخ اٌّقزٍفخ .ِٖوٚفبد ِٓ فالي ثيؼٗ ٌٍغوف ، ٚفٝ ٔف  ٌ اٌٛ

َ   افطبه ٚػْب        ٝ ؽبٌخ ٔظب ( فبْ اٌفٕلق يزّىٓ أيٚبً ِٓ رؾميك ثؼ٘ األهثبػ ، ألْ اٌؼّيً فٝ ٘نٖ اٌؾبٌخ   Half Board (HB)أِب ف
ٓ ِْوٚثبد ٚأٛؼّخ ففيفخ  ٜ ثٙب ِ ً رىبٌيف ٚعجخ اٌغلا  ِٚب يورج زٝ ػبكحً ِب رىْٛ ِىٍفخ ، ٚثبٌزبٌٝ يَبػل ٘نا إٌظبَ ػٍٝ ٚاٌ snacksيزؾّ

-All، ٚاإللبِحخ اٌْححبٍِخ  Full Board (FB)رْحغيً ِطحبػُ اٌفٕحلق ِٕٚبفحن اٌقلِحخ اٌّقزٍفحخ . ثيّٕحب فحٝ ٔظححبِٝ   افطحبه ٚغحلا  ٚػْحب  
inclusive System ف األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ٚاٌزٝ يزؾٍّٙب اٌفٕحلق ( فبْ أهثبػ اٌفٕلق رٕقف٘ ثْىً ٍِؾٛظ ٔظواً ٌٍييبكح اٌىجيوح فٝ رىبٌي
ٚاٌنٜ يمَٛ ػٍحٝ فلِحخ اٌجٛفيٙحبد اٌّفزٛؽحخ ػٍحٝ ِحلاه اٌَحبػخ رمويجحبً . ٘حنا ثبإلٙحبفخ اٌحٝ   All-inclusive Systemٚثبألفٔ فٝ ٔظبَ 
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، اٌّيبٖ ، ٚاٌغبى ، ٚاٌىٙوثب  . اٌٝ  اٌزىبٌيف األفوٜ اٌزٝ يزؾٍّٙب اٌفٕلق ِضً اٌّورجبد ، اٌٚوائت ، اٌزؤِيٕبد ، َِزؾمبد ّووبد اإلكاهح
 . Outletsعبٔت لٍخ ِجيؼبد إٌّبفن اٌقبهعيخ 

 

 

 ( : رأي انًذراء فً يذي رأثيز نظبو اإللبيخ انشبيهخ فً انجيئخ انفنذليخ 06خذول )

 

 نىاحً انزأثيز

 نىع انزأثيز  

 إيدبثً

)%( 

 طهجً

)%( 

 77 23 . اٌؼّال  1

2ْ  64 36 . اٌؼبٍِٛ

 90 10 ح اٌقلِخ اٌّملِخ. عٛك3

 58 42 اٌّؾٍٝ االلزٖبك. 4

ً اٌفٕلق 5  61 39 . َِزمج

 االلزٖحبك( اٌٝ ٚعٛك رؤصيو ٍٍجٝ ٍِؾٛظ ٌٕظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ فٝ وً ِٓ اٌؼبٍِيٓ ، اٌؼّال  ، عٛكح اٌقحلِبد ، 12رْيو ٔزبئظ علٚي       
ٝ َِٚزمجً اٌفٕلق . ٚ٘نا ِب أولد ػٍيٗ اٌلهاٍبد اٌ   Pelit et al, 2011; Kondo, 2014 ; Tavares and Kozak, 2015َبثمخ   اٌّؾٍ

 ( ِٓ أْ ٔظبَ اٌقلِخ اٌْبٍِخ يئصو ثبٌٍَت فٝ اٌمطبع اٌَيبؽٝ ٚعّيغ اٌمطبػبد اٌّورجطخ ثٙب .

 

 رحهيم أطئهخ انًذراء انًفزىحخ

 أطجبة انؼًم ثهذا اننظبو داخم ينزدؼبد شزو انشيخ .0

عٛكح ػلح أٍجبة هئيَيخ ٚها  رطجيك ٘نا إٌظبَ كافً فٕبكق ّوَ اٌْيـ ٚاإلٍزّواه فٝ اٌؼّحً ثحٗ % ِٓ اٌّلها  اٌٝ 47ٚأّبه  -
ٓ أّ٘ٙب اٙطواة األٚٙبع األِٕيخ ٍٛا  فٝ ِٖو ٚأ اٌؼبٌُ ِٕن ػلح ٍٕٛاد . ففٝ  ِ ٝ ٗ اٌىضيوح اٌز ٓ ٍٍجيبر ٝ اٌوغُ ِ ْ ػٍ ٝ اآل ؽز

ٓ رؤصيواد  2003ػبَ  ٗ وجيو فٝ ِؼلالد  وبٔذ ؽوة اٌؼواق ِٚب رورت ػٍيٙب ِ ٝ أقفب ٍٍجيخ أٙود ثبٌَيبؽخ اٌّٖويخ ٚأكد اٌ
 َ ٝ ػب ـ . ف َ اٌْي ٝ ثّليٕخ ّو ٝ أصود  2005اإلّغبي اٌفٕلل َ ( ؽلصذ رفغيواد ٛبثب ٚك٘ت ٚفٍيظ ٔؼّخ ٚاٌز ً ثٙنا إٌظب   ثلايخ اٌؼّ

 ٍٕٛاد .أيٚبً ثْىً وجيو علاً فٝ أقفبٗ ِؼلالد اإلّغبي اٌفٕللٝ ثّليٕخ ّوَ اٌْيـ ٌؼلح 

اٌؼبٌّيخ ِٚب رورت ػٍيٙب ِٓ رؤصيواد ٍٍجيخ فٝ ؽووخ اٌَيبؽخ اٌؼبٌّيخ . ٚفٝ ػبَ  يخااللزٖبكوبٔذ ٕ٘بن األىِخ  2009ٚفٝ ػبَ  -
هح  2011ٚلؼذ أىِخ ٘غّبد أٍّبن اٌموُ ػٍٝ ّٛاٛئ ّوَ اٌْيـ . فٝ ػحبَ  2010 ٍيٙحب ِحٓ ػيٕحبيو ِٚحب رورحت  25لبِحذ صٛح

افوػبَ رؤصيواد ٍٍجيخ أٙود وضيواً ثّ ٝ ِٕزغؼبد ِليٕخ ّوَ اٌْيـ . ٚأفيواً فٝ ٚأ ٚلؼذ األىِخ اٌىجوٜ  2015ؼلالد اإلّغبي ف
ٚ٘ٝ ؽبكس ٍمٛٛ اٌطبئوح اٌوٍٚيخ ٚاٌزٝ رؼل ِٓ أوجو األىِبد اٌزٝ رؼوٙذ ٌٙحب ِليٕحخ ّحوَ اٌْحيـ ٚاٌزحٝ أصحود فحٝ ِؼحلالد 

ق ٔغحبح ٌزْٕحيٜ اإلّغبي اٌفٕللٝ كافٍٙب ثْىً ٌُ يَجك ٌٗ ِضيً . ٘نٖ اإلٙطواثبد  أعجود اٌفٕبكق ػٍحٝ اٌؼّحً ثٙحنا إٌظحبَ وطٛح
ىارُٙ وّحب أٌغيحذ اٌؼليحل ِحٓ اٌحوؽالد  2005اٌَيبؽخ فبٕخً ثؼل رفغيواد ػبَ  ٚاٌزٝ أٌغحٝ فحٝ أػمبثٙحب اآلالف ِحٓ اٌَحيبػ ؽغٛح

فحٝ   All Inclusive اٌَيبؽيخ اٌزٝ وبٔذ ِزغٙخ ٌّليٕخ ّوَ اٌْيـ . ٚػٍٝ فٍفيخ ٘حنٖ األؽحلاس رحُ اٛحالق ثحواِظ ٚػحوٚٗ اٌحـ
فٛك اٌَيبؽيخ .ِؾبٌٚخ ال  ٍزؼبكح اٌٛ

% ِٓ اٌّلها  اٌٝ أْ ٍجت رطجيك ٘نا إٌظبَ ٘ٛ إٌّبفَخ اٌمٛيخ ٍٛا  اٌلٌٚيخ ٚأ اٌلافٍيخ . فجبٌَٕجخ ٌٍّٕبفَخ اٌلٌٚيخ 23وّب أّبه  -
ٝ ػوٚٗ ٚأٍؼبه ٘نا إٌظبَ ِضً روويب ، األهكْ ، لجوٓ ، ٌ ِٖو ف أٍجبٔيب ، اٍوائيً ٚعٕٛة أفويميب .  فٕٙبن أٍٛاق لٛيخ رٕبف

ً ِٚبهثخ يبً فزٛعل أيٚبً ِٕبفَخ ّليلح ٌالأِب كاف َ اٌفٕبكق ثؼّ ٓ اٌَٛق اٌَيبؽيخ اٌلٌٚيخ . ؽيش رمٛ ٝ أوجو ؽٖخ ِّىٕخ ِ ٍزؾٛام ػٍ
ٔغَٛ رجيغ  5ق فٝ األٍؼبه ٌييبكح ؽغُ اإلّغبي ػٍٝ ؽَبة اٌفٕبكق األفوٜ ، فزمًٍ األٍؼبه ؽزٝ ًٕٚ اٌؾبي اٌٝ أْ ثؼ٘ فٕبك

اؽل ّبٍِخ   ثٛفيٗ ِفزٛػ رمويجبً ػٍٝ ِلاه اٌيَٛ ٌإلفطبه ٚاٌغلا  ٚاٌؼْب  ٚاٌّْحوٚثبد  اكٚاله 14اٌغوفخ ثـ  فمٜ ٌٍفوك فٝ اٌٍيٍخ اٌٛ
 ثغّيغ أٔٛاػٙب  ٚإٌَلٚرْبد ، ٚاٌفٛاوٗ ، ٚاآليٌ وويُ ٚاألٌؼبة ، فلِبد األٛفبي ( .    

ت ػلَ اٍزمواه األٚٙبع األِٕيخ ٚاألىِبد اٌّزىوهح ثبإلٙبفخ اٌٝ إٌّبفَخ اٌْحليلح كٌٚيحبً ٚثٕب  ػٍٝ ِب ٍجك رٚطو اٌفٕبكق ثَج -
َ اإللبِخ اٌْبٍِخ ، ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ ٘نٖ اٌؼمٛك لل رَزّو ٌفزواد ٛٛيٍخ  ْ رغلك ػمٛك٘ب ِغ ّووبد اٌَيبؽخ اٌؼبٌّيخ ثٕظب ٚكافٍيبً أ

 ٍٕٛاد .  5هثّب يًٖ ثؼٚٙب اٌٝ 
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-  ٜ ٌّلها  أْ ِٓ أُ٘ أٍجبة اٌؼًّ ثٙنا إٌظبَ اٌٚغٛٛ اٌَّزّوح اٌزٝ رّبهٍٙب ّووبد اٌَيبؽخ األعٕجيخ ػٍٝ % ِٓ ا18ثيّٕب يو
اٌفٕبكق اٌّٖويخ ٌٍؼًّ ثٙنا إٌظبَ ألْ هثؾٙب ِٕٗ يفٛق ثىضيو أهثبػ اٌفٕحبكق ٔفَحٙب ، ٚمٌحه ٔزيغحخ ٌغيحبة كٚه ّحووبد اٌَحيبؽخ 

ٕٛيخ ، ٚلل رُ رٛٙيؼ مٌه فٝ ٔزبئظ اٌغلٚي   ( . 9 اٌٛ

% ِٓ اٌّلها  أٔٗ وبٔذ ٕ٘بن رٛلؼبد وجيوح أْ ٘نا إٌظبَ ٍٛف يَبػل ثْحىً وجيحو فحٝ اٍحزؼبكح 12ثبإلٙبفخ اٌٝ ِب ٍجك يوٜ  -
 ؽووخ إٌْبٛ اٌَيبؽٝ ٚىيبكح ِؼلالد اإلّغبي ٚػٛكرٙب اٌٝ ِؼلالرٙب اٌطجيؼيخ ِوح أفوٜ . 

 

ً آثبره ان AIأهى انظجم انًمززحخ نزطىيز نظبو  .6  ظهجيخ وانزغهت ػه

أّبهد أعٛثخ اٌّلها  اٌٝ ػلح ٛوق يّىٓ ِٓ فالٌٙب رطٛيو ٘نا إٌظبَ ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌىضيو ِٓ ٍٍجيبرٗ وّب ٘ٛ ِٛٙؼ فٝ إٌمبٛ 
 اٌزبٌيخ :

ٚاٌحنٜ  "Limited All-inclusive System "يَّٝ ٔظبَ اإللبِحخ اٌْحبٍِخ اٌّمحٕٓ AI% ِٓ اٌّلها  ٔظبِبً ثليالً ٌٕظبَ 22 الزوػ .1
 ٝ ً اٌجٛفيٙبد اٌّفزٛؽخ ، ِٓ فالي رّٖيُ لبئّخ ٛؼبَ ِؾلكح يٙلف اٌ ٓ ِؼلي اٍزٙالن األغنيخ ٚاٌّْوٚثبد كاف  Set Menuرمٕي

عجزٝ اٌغلا  ٚاٌؼْب  ِٛٙؼ ثٙب عّيغ اٌزفبٕيً ِٓ ؽيش األٕٕبف ٚاٌىّيبد  ٌٛPortions  ٝثيّٕب رظً ٚعجخ اإلفطحبه وّحب ٘ح ،
ـ  َ اٌ ٝ ر Open Buffetثٕظب ً ػٍٝ . ٘نا ثبإلٙبفخ اٌ ٓ فالي رؾليل ػلك اٌّْوٚثبد اٌّزبؽخ ٌٍؼّي ٓ ِؼلي اٍزٙالن اٌّْوٚثبد ِ مٕي

ِْوٚثبد ٍٛا  ثبهكح ٚأ ٍبفٕخ . ٕٚ٘حب ػٕحلِب يؾزحبط اٌؼّيحً رٕحبٚي أٜ أٛؼّحخ ٚأ ِْحوٚثبد أفحوٜ  5ِلاه اٌيَٛ ثؤْ رىْٛ ِضالً 
 ح ٌزْغيً ِٕبفن اٌقلِخ اٌّقزٍفخ ٚرؾميك ثؼ٘ األهثبػ .اٙبفيخ فبٔٗ يمَٛ ثلفغ رىبٌيفٙب ٌٍفٕلق ، ٚثبٌزبٌٝ رىْٛ ٕ٘بن فوٕخ وجيو

ٚرقفحي٘ أٍحؼبه ٔظحُ اٌقلِحخ األفحوٜ األوضحو هثؾيحخ  All-inclusive system% ِحٓ اٌّحلها  ىيحبكح أٍحؼبه اٌحـ 19 الزوػثيّٕب  .2
 ٜ ٝ  افطبه فم ٖ اٌؾبٌخ يّىٓ ( . ٚفٝ ٘   Half Board (HB)ٚ افطبه ٚػْب     Bed and Breakfast (BB)ثبٌَٕجخ ٌٍفٕلق ٚ٘ ن

لحذ رغطحٝ اٌزىحبٌيف  All-inclusiveٌٍفٕلق أْ يملَ ٌؼّال  اٌـ فلِخ فٕلليخ ػبٌيخ اٌغٛكح روٙحٝ اٌؼّيحً ِحٓ ٔبؽيحخ ٚفحٝ ٔفٌح اٌٛ
لذ  ٝ عنة اٌَيبؽخ اٌغٕيخ ِوح أفوٜ . أيٚبً فٝ ٔفٌ اٌٛ ٜ يَبػل ػٍ اٌقبٕخ ثبألغنيخ ٚاٌّْوٚثبد ٚاٌّورجبد ٚغيو٘ب ، األِو اٌن

( ، ٚثبٌزبٌٝ ٍحزىْٛ  BB and HBيو ِٓ اٌؼّال  اٌؾبٌييٓ اٌٝ ٔظُ اٌقلِخ األفوٜ األهفٔ ثبٌَٕجخ ٌُٙ ٚ٘ٝ   ٍيزغٗ ػلك وج
َ ثْوا  ٚعجزٝ اٌغلا  ٚاٌؼْب  فٝ  ً ٕ٘ب ٍيمٛ ْ اٌؼّي ٓ األهثبػ ، أل ً ِٕبفن اٌقلِخ اٌّقزٍفخ ٚرؾميك ِييل ِ ٕ٘بن فوٕخ وجيوح ٌزْغي

ٚعجخ اٌغلا  فمٜ ، ٚفٝ وٍزب اٌؾبٌزيٓ ٍيٚطو ٌْوا  عّيحغ ِحب يٍيِحٗ ِحٓ ِْحوٚثبد  فَيمَٛ ثْوا   HBأِب فٝ ؽبٌخ  BBؽبٌخ 
لذ يّىٓ ٌٍفٕلق أْ يٍغٝ ٔظبَ اٌـ  snacksٚػٖبئو ٚ ثْحىً رحلهيغٝ ،  All-inclusiveٚفالفٗ ػٍٝ ِلاه اٌيَٛ . ِٚغ ِوٚه اٌٛ

 ( . BB and HBٚاٌؼٛكح ِوح أفوٜ اٌٝ ٔظُ اٌقلِخ اٌَبثمخ   

 

َ اٌـ% 17 الزوػوّب  .3 ً ثٕظب ٓ لج ً ِؼٙب ِ ُ اٌزؼبِ ٓ اٌّلها  كفٛي أٍٛاق عليلح ٌُ يز ِAll-inclusive   ثؼيلح ْ لذ رىٛ ٌ اٌٛ ٚفٝ ٔف
 ، ٓ ً كٚي عٕٛة ّوق نٍيب   اٌٖي ٓ إٌّبفَخ اٌلٌٚيخ ، ِض ٔلٚٔيَيب ، ِبٌيييب ، اٌيبثبْ ( ؛ ٚمٌه ثؼًّ كهاٍخ كليمخ ٌٍزؼوف ػٍٝ اػ

ٛ ٛيحواْ ٌٕمحً ٘حئال  اٌؼّحال  اٌحٝ عّيغ اؽزيبعبد ِٚزطٍجبد ٘نٖ األٍ ٛاق ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٍجيزٙب ، اٌٝ عبٔت اِىبٔيخ رٛفيو فطٛح
ً اٌفٕبكق  ،ِمبٕلٔب اٌَيبؽيخ  ً كاف َ ٚاإلٍزوفب  اٌطٛي ٝ إٌٛ ً اٌ ً ثْوا٘خ وّب أٔٙب ال رّي ٝ األو ً ػٍ ْ ٘نٖ األٍٛاق ال رمج فبٕخً ٚأ

ً كائّبً اٌزؾووبد اٌقبهعيخ ٚاٌييبهاد اٌضمب ً رفٚ ٓ صُ ففىوح اٌـ، ث ْ  All-inclusiveفيخ ، ِٚ ُ ٚال يزطٍٛؼ ٝ أم٘بٔٙ غيو ِطوٚؽخ ف
ح رٕحبٚي األٛؼّحخ  اٌيٙب ألٔٙب الرزّبّٝ ِغ ٛجيؼزُٙ اٌؾيبريخ . ٚمٌه ػٍٝ اٌؼىٌ ِٓ اٌَٛق اٌوٍٚحيٗ ٚاإلٔغٍيييحخ اٌزحٝ رفٚحً ثمٛح

ألٍٛاق اٌغليلح ػٍحٝ رٕٛحيً اٌفٕحبكق اٌّٖحويخ اٌحٝ ٚاٌّْوٚثبد ٚاالٍزوفب  كافً اٌفٕبكق ٛٛاي اٌيَٛ . ٚثبٌزبٌٝ ٍزَبػل ٘نٖ  ا
ِوؽٍخ األِبْ فٝ ِؼلالد اإلّغبي اٌزٝ رغطٝ اٌزىبٌيف األٍبٍيخ وبٌّورجبد ٚاٌٚوائت . ٕٚ٘ب ٍحززّىٓ اٌفٕحبكق ِحٓ هفحغ أٍحؼبه 

ٛ ا All-inclusiveاٌـ َ اٌوٙٛؿ ٌٍٚغٛ ٜ عليلح ٚػل ٝ ٙٛاث ب ٚرغليل اٌؼمٛك ِغ ّووبد اٌَيبؽخ اٌؼبٌّيخ ثٕب  ػٍ ٝ رّبهٍٙب ػٍٙي ٌز
 ِٓ ؽيٓ ألفو ٌزقفي٘ األٍؼبه . 

ُ ٔٛع عليل ِٓ ٘نا إٌظبَ يَّٝ ٔظبَ اإللبِخ اٌزوفيٙٝ 15أيٚبً  الزوػ .4 ٓ اٌّلها  رملي ِ %Recreational Inclusive system" 
ٌجحواِظ اٌزوفيٙيحخ ِّب يؾمك كفالً اٙبفيبً ٌٍفٕلق  ػحٓ ٛويحك رمحليُ ػحلك ِحٓ ا Package" يزّٚٓ اكِبط ثؼ٘ اٌوؽالد فٝ اٌـ 

 Normalٌٍؼّال  فبهط اٌفٕلق رزّٚٓ رٕبٚي ٚعجخ اٌغلا  ٚأ اٌؼْحب  فحٝ هؽحالد ثؾويحخ ٚأ ٍحفبهٜ . فّحضالً اما وبٔحذ رىٍفحخ اٌحـ 
Package اٌّلح ّبٍِخ اٌوؽالد اٌجؾويخ ٚاٌَفبهٜ ٍزىْٛ   $  500 ٌّلح أٍجٛع ٌ $ . ٕٚ٘ب  650، فبْ رىٍفخ اإللبِخ اٌزوفيٙيخ ٌٕف

عجخ ِوح أفوٜ ػٍٝ أٍبً أٔٗ لل كفؼٙب ِٓ لجً ّٙٓ اٌـ ٍيمَٛ اٌ . ٚثبٌزبٌٝ ٍيؾمك اٌفٕحلق ػحلح   Packageؼّيً ثلفغ رىٍفخ اٌٛ
ِىبٍت أّ٘ٙب رٛفيو اٌزىبٌيف اٌىجيوح اٌزٝ يٕفمٙب ػٍٝ اٌجٛفيٗ اٌّفزٛػ ، رمٍيً ِؼلي ا٘الن اٌّوافك ٚاألعٙيح ٚاألصبصبد ٚؽّبِبد 

ٚاػطحبإُ٘ فوٕحخ  Staffٚاٌىٙوثحب  ، ٚاٌغحبى ٚاٌّحب  ، رقفيحف اٌٚحغٜ ػٍحٝ اٌؼّبٌحخ  Health Clubاٌَجبؽخ ٚإٌٛاكٜ اٌٖحؾيخ 
ً ِؼلي اٍزٙالن اٌّْوٚثبد ٚاألٛؼّخ اٌقفيفخ ، ثبإلٙبفخ اٌٝ رٛفيو إٌّظفبد اٌزٝ رَزقلَ كافً اٌّطبثـ ثىّيبد  ٌٍزلهيت ، رمٍي

ٓ ا ْ فوٚط اٌؼّال  ِ ٜ فب ٓ ٔبؽيخ أفو ٓ ٔبؽيخ . ِٚ ٗ أيٚبً ػلح فٛائل ِٕٙب االؽزىبن ثبٌجيئخ اٌّؾيطخ وجيوح ، ٘نا ِ ٌفٕلق يزورت ػٍي
 االلزٖحبكٚاٌزؼوف ػٍٝ اٌٖٛهح اٌؾميميخ ٌٍجٍل اٌّٚيف ، اِىبٔيخ الجبي اٌؼّال  ػٍٝ اٌّواوي اٌزَٛيميخ اٌّقزٍفخ ٚثبٌزبٌٝ رؾَحيٓ 

 اٌّؾٍٝ .

ٝ ٙوٚهح اػبكح ٘يىٍخ ٌٍجواِظ اٌزَٛيمي12أيٚبً أول   .5 ٓ اٌّلها  ػٍ ً ِٕزغؼبد ّوَ اٌْيـ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رطجيك % ِ خ اٌّزجؼخ كاف
االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ اٌزَٛيك اٌفٕللٝ ، ٚاالٍزؼبٔخ ثبٌملهاد اٌجْويخ اإلثلاػيخ فٝ ِغبي اٌزَٛيك ٚاٌّجيؼبد . ِغ اػحبكح كهاٍحخ 

 ٌألٍٛاق اٌَيبؽيخ ِٓ عليل . 
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٘ اٌفٕبكق لبِذ ثز9ٛوّب أّبه  .6 ْ ٕ٘بن ثؼ ٓ اٌّلها  اٌٝ أ عٕيٗ ػٍٝ أٜ ػّيً يؤفن ٛؼبِبً ِٓ اٌجٛفيٗ  100ليغ غواِخ لله٘ب %  ِ
ٝ ِؼلي اإلٍزٙالن ٚاٌٙله فٝ األغنيخ . ٚمٌه ػٍٝ غواه  َ اٌَيطوح ػٍ ٓ اؽىب ٜ ، وٕٛع ِ ً اٌّٖو ٗ فبٕخً اٌؼّي اٌّفزٛػ ٚال يزٕبٌٚ

لفغ صّٕٗ ػٍٝ أٍبً أٔٗ ٘بكه ٌحيٌ ٌحٗ أٜ ِب يزُ ػٍّٗ فٝ ثؼ٘ اٌفٕبكق األِويىيخ ِٓ ٚىْ اٌّزجمٝ ِٓ اٌّؤوٛالد ٚليبَ اٌؼّيً ث
 ليّخ.

ٓ  اٌّلها  يوٜ ٙوٚهح اٌؼٛكح ثْىً ػبعً ٌٕظُ اٌقلِخ اٌَبثمخ   6ٚفالف ِب ٍجك ٕ٘بن  .7 ِ %BB and HB  ًِٚاإلٌغب  اٌىب )
 ٌٕظبَ اإللبِخ اٌْبٍِخ .  

 

 انزىصيبد

: ٝ ـ ثبآلر َ اٌْي ٝ اكاهح فٕبكق ِليٕخ ّو ٓ ػٍ ٝ اٌلهاٍخ اٌمبئّي  رٕٛ

 اٌْبٍِخ ٚاٌزغٍت ػٍٝ نصبهٖ اٌٍَجيخ . خح كهاٍخ أُ٘ اٌَجً اٌّمزوؽخ فٝ ٘نا اٌجؾش ٌزطٛيو ٔظبَ اإللبِٙوٚه .1

رقبم ثؼ٘ اإلعوا اد اٌوٍّيخ اٌٍّيِخ ٌٍّمٖل اٌَيبؽٝ وىً ٌّٕغ اٌّٚبهثخ فٝ األٍؼبه ، وحؤْ يحزُ ِحضالً ػّحً اٙوٚهح  .2
ـ   إٔحؾبة اٌفٕحبكق ، ّحووبد اإلكاهح ، اٌّحلها  ، غحوف ثوٚرٛوٛي ٍِيَ ٌغّيغ األٛواف اٌّؼٕيخ كافً ِليٕخ ّوَ اٌْحي

 َ ٗ ٌٍؾغي ثٕظب ٝ اٌَّّٛػ ث ٗ رؾليل اٌؾل األلٖ ُ ثّٛعج ٜ اٌَيبؽخ ، هعبي األػّبي ( يز ْي إٌّْآد اٌَيبؽيخ ٚاٌفٕلليخ ، ٘يئخ رٕ
ٓ ِضالً  ُ اإلّغبي كافً أٜ فٕلق ، ػٍٝ أْ رىْٛ ثميخ40" اإللبِخ اٌْبٍِخ " ٌٚيى ٝ ؽغ اٌؾغٛىاد ثٕظُ اٌقلِخ  % ِٓ اعّبٌ

ٍٕٛاد ، رزٌٛٝ  4( ، ٚأْ يزُ اإلرفبق ػٍٝ ِلح ِؾلكح ٌَويبْ ٘نا اٌجوٚرٛوٛي ٌٚزىٓ ِضالً  BB, HB and FBاألفوٜ   
ٔزٙب  ٘نٖ اٌّلح  يزُ ػًّ رميحيُ كليحك ٌغّيحغ األٚٙحبع افالٌٙب ٚىاهح اٌَيبؽخ ِّٙخ اٌّوالجخ ٚاإلّواف ػٍٝ اٌزٕفين . ٚثؼل 

ٙغ اٌَيبؽٝ كافً ِليٕخ ّوَ اٌْيـ ٍٛا  فحٝ كافً اٌّمٖل ا ٌَيبؽٝ ٌٍزؼوف ػٍٝ ِلٜ رؤصيو ٘نا اإلعوا  فٝ رؾَيٓ اٌٛ
 اٌّؾيٜ .   االلزٖبكأهثبػ اٌفٕبكق ، ٔٛػيخ اٌَيبؽخ ،  عٛكح ثيئخ اٌؼًّ ، عٛكح اٌقلِخ ، 

ِغ ٙوٚهح رٛفيو فطٛٛ ٛيواْ  ٙوٚهح أْب  ّووبد ٍيبؽخ ِٖويخ ؽٛي اٌؼبٌُ ٌٍميبَ ثزَٛيك اٌفٕبكق اٌّٖويخ كٌٚيبً ، .3
 ِٕبٍجخ ٌغنة اٌؼّال  ِٓ ِقزٍف كٚي اٌؼبٌُ ٚاٌزوويي ػٍٝ أٍٛاق اٌَيبؽخ اٌغٕيخ .
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English Summary 

This paper concerns the resulting effects of "The all-inclusive system" adopted nowadays at some 5-star 
hotels in Sharm Elsheikh. The collected data showed adverse effects of this system on the quality of services, 
categories of customers, financial performance and economy of local community. Relevant recommendations 
are given to modify this system to overcome its drawbacks. 

 

 


