
 

 میالدی( 2016)بررسی صنعت توریسم کشور تونس در سال 

 

 

با هدف  ماهنگی بانک مرکزی با بعضی از بانکها و با همذاکرات :رئیس اتحادیه هتلداران تونس گفت       

پیداکردن راه حلی برای بدهیهای این صنف ، آغاز شده است . وی تاکید نمود که این راه حل بر بودجه دولت 

 اهد داشت .تاثیری نخو

منتشر خواهد شد که حاصل مذاکرات جاری بوده و « الکتاب االبیض»الفخفاخ همچنین افزود که کتابی به نام     

 را تعیین خواهد نمود .ی هتل داران جدول بدهیها 

ا از از طرفی دیگر ، خالد الفخفاخ اشاره نمود که دفتر جدید این اتحادیه از زمان آغاز به کارش ، پاسخی ر     

طرف وزارت جهانگردی در خصوص مشاغل این صنف دریافت نموده است . با توجه به اینکه این اتحادیه ، بعد از 

 آگاهی اخیر در مورد اهمیت این صنف ، با هماهنگی دولت به وظیفه خود عمل می کند .

و جدول در این بخش وی همچنین گفت که این اتحادیه به دنبال راه حلهایی جهت سرمایه گذاری مالی      

 بدهیها می باشد .

اکید نمود و همچنین فخفاخ بر ضرورت بازگشت جهانگرد به تونس از طریق اتخاذ استراتژی مؤثر تبلیغاتی ت     

 .تاکید نمود جهانگردان آلمانی به تونس همچنین جهانگردان الجزایری و روسی درخصوص جذب بیشتر

هزار شب بوده و تعداد اجمالی  710 توریستها در تونس  ری شدهتعداد شبهای سپ2016 در طی سال      

می باشد با توجه به اینکه جهانگردان اروپایی با وجود  2016جهانگرد در سال 5724021جهانگردان در تونس 

 تعدادشان به نصف رسیده ولی هنوز در صدر لیست جهانگردان می باشند و علت 2014اینکه در مقایسه با سال 

 بوده است . 2015و حمالت تروریستی در سال تونس  کشور دنیا وبالتبع  وضعیت امنیتی  هانآ کاهش 

 



 بازگشت جهانگردان است.بهبود وضعیت هتلداران در گرو 

 

بازگشت وضعیت خوب  صنف هتلداران در بازگشت جهانگردان می باشد و این مطلب باعث ایجاد تحرک در        

هتل جهت بهتر نمودن خدمات و ارائه تقویت منابع سرمایه گذار از جمله صاحب  این صنف بوده و همچنین باعث

 بهترین آن توسط صاحبان حرف می باشد خواه جهانگرد اجنبی باشد خواه تونسی .

در همین راستا الفخفاخ بر ضرورت بهینه نمودن خدمات در هتلها تاکید نمود که این مطلب بر وجهه تونس در        

می گذارد . وی از دولت تقاضای سه مورد نمود که اولی نظافت و دومی امنیت و سومی آزادی می باشد  خارج تاثیر

و این باعث پشتیبانی برای این صنف در وضعیت بحرانی می باشد و بر بودجه دولت تأثیری نمی گذارد. تونسی ها 

 نیز خود خواهان حفاظت از نظافت کشور می باشند.

هتل هستند که بیشتر از نصف  400لهای تحت پوشش اتحادیه هتلداران تونسی گفت که وی در خصوص هت       

می باشند. وی اشاره نمود که اتحادیه تالش می کند تمامی صاحبان هتلها بهترین خدمات ی کشور تونس هتلها 

 را ارائه نمایند.

 

 ی تونس از توریسم در سالهای اخیردر آمدها

 

میلیارد دالر آمریکا  161/1میلیون دینار برابر با رقم تقریبی) 9/2322، حدود  2016آمد جهانگردی طی سال در

 می باشد. میلیون دالر ( 228)میلیون دینار 9/455بوده که بیشترین آن در اوت گذشته حدود (

 به شرح ذیل می باشد :« صباح نیوز»توزیع درآمدها ، طبق آمارهای رسمی حاصله توسط روزنامه 

 درآمدها

2010 2014 2015 2016 
  

110 146 216 182 
درآمد یک به دینار 



 شب تونسی

58 65 99 77 
  به یورو

510 597 575 513 
به دینار 

 تونسی

درآمد بابت هر 

 جهانگرد

269 265 264 216 
 به یورو

 

با افزایش نسبی نسبت به سال  17874047تعداد اجمالی شبهای سپری شده در تونس در طی سال گذشته 

 .است  2014و  2010و پایین آمدن زیاد نسبت به سالهای  2015

 

 جهانگردی در اعداد

2010 2014 2015 2016 
  

3,005,225 3,006,52

6 

2,007,414 2,009,223 
به میلیون 

 دینار

 

1,758 1,906 1,901 978 
به میلیون 

 یورو

 درآمدها

2,954 2,331 1,132 1,280 
به میلیون 

 دالر

 

 )فصلی( هتلهای موسمی

و باید با این وضعیت کنار آمد. در همین راستا گفت که  نداردکه مشکلی  گفت )فصلی(در مورد هتلهای موسمی

 تعدادی از این هتلها به دلیل اداری یا عدم امکان ادامه فعالیت یا به دلیل مالی بسته شده اند.



 «حالل« » اسالمی» هتلهای 

ارائه می کند مختار نتخاب نوع خدماتی که به مشتریان صاحب هتل در اگفت که « حالل»در مورد هتلهای اسالمی 

می باشد و اگر با استقبال روبرو شد آزاد است. وی افزود : باید به مرحله ای برسیم که به طرز فکر دیگران احترام 

                                                                                   بگذاریم .

 (2016دسامبر  –توزیع ورود غیر مقیمین برحسب ملیت )ژانویه 

 درصد تفاوت

2015/2016 

 درصد تفاوت

2014/2016 

2014 2015 2016 
 ملیتها

5,8 6,94- 2,908,058 1,403,352 1,514,433 
 مجموع اروپائیها

9,7 8,3- 3,301,467 2,567,698 2,589,554 
 مغربیهامجموع 

4,0 4,4- 52,723 32,492 42,512 
مجموع شمال 

 آمریکا

3,23- 9,62- 15,412 84,397 73,414 
 خاورمیانه

  0,7 0,9 0,7 
% 

8,7 8,3- 83,525 43,763 73,440 
 آفریقایی ها

4,33- 6,77- 6,851 2,170 1,973 
 ژاپنی ها

4,7- 6,73- 42,404 16,544 15,532 
 ملیتهای مختلف

3,61- 2,53- 1,327 1,433 1,711 
 لیاییاسترا



6,39 0,32 5,106 3,028 7,693 
 چینی

8,03- 1,42- 2,720 1,496 1,371 
 برزیلی

7,7 4,52- 6,860,395 4,102,769 4,525,267 
مجموع اجانب 

 غیر مقیم

  7,48 4,87 1,97 
% 

5,3 4,9 1,490,448 1,751,243 1,891,952 
تونسی های مقیم 

 خارج

  3,15 6,21 9,20 
% 

8,6 1,02- 7,361,734 5,953,603 5,427,120 
 مجموع کل

 مالحظات :

هتل چهار وپنج ستاره وجود دارد وصنعت توریسم این کشور بطور متوسط هفت  580در کشور تونس بیش از 

وبیش از پانصد هزار نفر را بطور مستقیم وبیش از یک میلیون را تشکیل می دهد ، درصد از تولید ناخالص داخلی  

بخود مشغول نموده است.در امد تونس از صنعت توریسم  این کشور بازار اشتغال قیم در نفر را بطور غیر مست

بوده است در صورتی که در کشور ما در آمد حاصل از  2016بیش از یک میلیارد ودویست میلیون دالر در سال 

نبوده است. صنعت توریسم نسبت به وسعت وجاذبه های توریستی از چند ده میلیون دالر در سالهای اخیر بیشتر 

نفر گردشگر را بخود جذب نموده که بیشترین تعداد آنها  400000/5میالدی بیش از  2016توریسم در سال 

نفر بوده اند که اکثر آنها از یک هفته تا چندین ماه اقامت واز  500000/1از کشورهای اروپایی به تعداد بیش از 

ت توریسم در خود محصوالت غذایی ،مواد شوینده ،مواد فضاهای هتلهای کل کشور تونس بهره می برند.صنع

تزیینات  مصرفی نساجی وپارچه وملحفه وحوله وتشک و...،لوازم رستوران داری ،مبلمان هتلی ،لوستر ،روشنایی و



... را نیز دارد ونیاز به تدارکات وپشتیبانی عظیم این محصوالت می باشد.اکثر شرکتها و نمایندگی ویراق آالت و

تونس پایتخت مستقر ویا هر ساله بطور فعال در الت مذکور اعم از اروپایی یا ترکیه ای یا مراکشی در محصو

نمایشگاههای بین المللی این کشور حضور دارند.امید است شرکتهای برتر ایرانی نیز در بازار این کشور در زمینه 

س برای عرضه محصوالت وخدمات وارزیابی های صدر االشاره حضور یا حد اقل در نمایشگاههای بین المللی تون

 خود ورقبایشان حضور پیدا نمایند.

 

 وابسته بازرگانی سفارت ج.ا.ایران درتونس –تهیه ،ترجمه وتدوین :مجید قربانی فراز 


