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احمد بنعلي مدير وكالة األسفار احلديثة: 

االنفتاح على اسواق السفر والسياحة محرك رئيس لدينامية التنمية و الرواج السياحي 

بوابة املشاركة في أحدث املعارض الدولية
في مقدمة هذه املعارض معرض دبي، إذ متيزتنظيم معرض سوق 
التجاري  باملركز  ج��رى  ال��ذي  و   )2011 )امللتقى  العربي  السفر 
على  عشر  السادس  للعام  دبي  في  واملعارض  للمؤمترات  العاملي 
التوالي، في مايو املاضي مبشاركة عدد كبير من ممثلي كبريات 
امللتقى  ه��ذا  فعاليات  في  والسياحة  لألسفار  العاملية  الشركات 

بينها  »وكالة األسفار احلديثة«من الرباط في شخص مديرها العام 
السيد أحمد بنعلي.الذي دأب مبا عرف فيه من مهنية وفعالية على 
يلعبه  في دعم  الذي  ال��دور  املعرض نظرا ألهمية  مواكبة أشغال 
أنشطة السفر والسياحة،إذ تطرق في الكلمة التي ألقاها  للعوامل 
ذلك على  في  باملغرب، معتمدا  السياحي  في اجلذب  التي تساهم 

إستراتيجية واضحة وعلى أساليب سياحية ترويجية متطورة.
ففي سياق هذه اجلهود املبذولة من طرف وكالة األسفار احلديثة، 
مت تقدمي مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املتعلقة بالسفر 
و السياحة التي تتميز بها، تخللها توزيع عدة منشورات سياحية 
مغربية إضافة إلى  البرامج املختلفة  التي تسوقها هذه الوكالة 
املتألقة في ميدان األسفار، مع تسليط الضوء على خبرتها الواسعة 

في هذا املجال.
وشدد مدير وكالة األسفار احلديثة على أهمية املشاركة في سوق 
السفر والسياحة في ظل التحديات والرهانات التي تعرفها الظرفية 
احلالية للرواج السياحي ،مضيفا  أن شركته حترص كل عام على 

املشاركة في هذا املعرض الهام والناجح بجميع املقاييس.
التي  األسفار  وك��االت  لقاءات مع  املناسبة عدة  بهذه  قد نظمت  و 
حضرت هذا املعرض، مت خاللها التوقيع على العديد من اتفاقيات 
التعاون في املجال السياحي قصد تشجيع تدفق السياحة العربية 

في اجتاه اململكة املغربية. 
و هناك أيضا املعرض العاملي للسوق السياحي املعروف حتت اسم 

»طوب ريزا« في نسخته الثالثة و الثالثون بباريس و ذلك من 20 
إلى 23 من شهر شتنبر املاضي. و يعتبر مبثابة املعرض التجاري 
الذي  و  املجال  هذا  في  الرائد  البلد  فرنسا،  في  للسياحة  األكبر 
تربطه عالقات متينة باململكة املغربية،إذ يعتبر املغرب الوجهة غير 
الفرنسيني، و قد شكل هذا املعرض فرصة  االوربية املفضلة لدى 
سانحة للمهنيني املغاربة  لتوطيد العالقات القائمة وربط أخرى 
مع مهنيي قطاع السياحة و األسفار في العديد من دول العالم و 

على اخلصوص مع الفرنسيني منهم.
حرصت وكالة االسفار احلديثة من الرباط في شخص مديرها العام 
السيد أحمد بنعلي على املشاركة مبهنية عالية في فعاليات هذا 
املعرض، بغية الترويج للمنتوج السياحي املغربي الهام و املتنوع، 
وذلك إلى جانب عدد هام من ممثلي الشركات العاملية لالسفار و 
إلى  إضافة  املجال.  هذا  في  احلكوميني  الفاعلني  كذا  و  السياحة 

حضور تدشني خط الرباط - مدريد.
مع  التفاعل  و  املشاركة  أهمية  إلى  بنعلي  السيد  يشير  ذلك  إلى   
فيها  املغربي  التمثيل  مستوى  على  السياحية  الصالونات  هذه 
أوال و طرق االبواب جللب السياح األجانب و استقطاب أفواجهم 
و التركيز على الزبون  ثانيا،في إطار تسويق املنتوج السياحي 
املغربي، و بينما يرى أن ميوله و هوايته ورغباته مفعمة روحيا 
على  القطاع  بهذا  املعنيني  الفاعلني  يحث  فإنه  املشاركة،  بهذه 

االهتمام باملشاركة في مثل هذه املعارض الدولية. 
تكرمي وكالة االسفار احلديثة

  و ألن الشئ بالشئ يذكر فقد جرى أخيرا احتفال كبير بالعاصمة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ري���اض، مت  خ��الل��ه ت��ك��رمي وك��ال��ة »م�����ودرن ت��راف��ل 
رئيسها  املمثلة في شخص  و  بالرباط،  الكائن  مقرها  أجونسي« 
التنفيدي أحمد بن على الذي احتفت به اخلطوط اجلوية العربية 
السعودية رفقة نخبة من املهنيني املرموقني. و هي عادة تقوم بها 
املهنيني  تكرمي  عبر  سنويا  السعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط 
حضر   وقد  العالم.  أنحاء  جميع  في  السياحة  قطاع  في  املميزين 
حفل هذه السنة سلطات القطاعات املعنية و ترأس أطواره املدير 
العام للخطوط اجلوية العربية السعودية  السيد خالد بن عبد الله 
امللحم  ، إضافة إلى 600 وكالة أسفارمن مختلف الدول. و قدمت 
اجلوائز بهذه املناسبة ملديري الوكاالت املعروفني بالكفاءة املهنية 
و االداء املتميز، و في كلمة له في هذه املناسبة  شكر السيد أحمد 
السلطات  أجونسي«(  ترافل  مودرن   « لوكالة  العام  )املدير  بنعلي 
السعودية، معبرا عن فخره و اعتزازه بتمثيل املهنيني من املغرب 

في هذا احلدث الهام.
كما اكد أحمد بنعلي أن السعي إلى حتقيق التميز و البحث عن 
األداء الكبير. هي العناصر االساسية الستراتيجية شركته من أجل 
تقدمي خدمة أفضل لعمالئها و زبنائها و الوفاء بالتزامتها جتاه 

شركائها.
و بطبيعة احلال يقول السيد بنعلي أن حتقيق اي اجناز من هذا 
يغري  لكي  متواصال   عمال  و  مظنية   يقتضي مجهودات  القبيل 

النجاح بنجاح أكبر.

منتوج وكالة االسفار احلديثة
يقول  أجنسي«  ترافل  م��ودرن   « فيه  تتخصص  ال��ذي  املنتوج  عن 
احلجز   ( الفردية  التذاكر  س��وق  على  :نشتغل  التنفيذي  مديرها 
املباشر أو بالهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني(، إضافة إلى 
التعاقد مع اإلدارات و املؤسسات العمومية،  و تنظيم رحالت احلج 
و العمرة، كما نهتم بتنشيط السياحة الداخلية )نظمنا رحالت إلى 
مدة  الخ(، تستغرق  بومالن...  ارف��ود،  مرزوكة،  زاك��ورة،  ورزازات، 
يتجاوز  ال  بثمن  4 جن��وم   فئة  من  فنادق  في  أي��ام  أربعة  الرحلة 
1650 درهم، ملجموعة تضم اثنى عشر شخصا(، و أخرى خارجية 
نحو تركيا، مصر، ، الصني، التايالند... موضحا أن خدمات وكالته 
ال تغفل اهتمامها بفئات األطفال و الشباب املتمدرسني، إذ تخصهم 
مؤطرين  إش��راف  حتت  متميزة  بخدمات  فيها  يحظون  بسفريات 
تربويني مختصني. فقد ركزنا يضيف قائال على املناطق املغربية 
فى املرحلة األولى على أمل توسيع نطاقها ليمتد إلى خارج املغرب 
في هذا السياق هناك مجموعة تضم 60 سائحا فرنسيا سيفدون 
على املغرب لقضاء تسعة أيام ببعض مدنه في اجلنوب ، إلى جانب 
خبرتنا في تنظيم املؤمترات، مثل مؤمتر أطباء اجلهاز العصبي 
بالرباط لهذه السنة)2011(، و مؤمتر » طيمينوس« و هي شركة 

دولية مختصة في البرامج املعلوماتية.
و تهتم وكالة االسفار احلديثة خالل الفترة املمتدة بني 28 شعبان 
و مطلع شهر شوال من كل سنة بتنظيم رحالت للمعتمرين تتوزع 
إلى ثالثة أصناف تختلف أثمنتها وهي : الصنف املمتاز و الصنف 
حي  لسيا ا

و الصنف االقتصادي.
  و قد متيزت عمرة هذه السنة بتوافد حشود غفيرة من املعتمرين 
التي  للفئات غير احملظوظة  بالنسبة  املقدسة  خاصة  الديار  إلى 
ما  أكثر  التحلي  حجاجنا  من  يقتضي  ما  هو  و  القرعة،  خانتها 
ميكن بخصال احللم و الصبر و االلتزام باالجندة التي يوصي بها  

املطوف حجاجه.

شهادة اعتراف
-في حق سفارة اململكة العربية السعودية بالرباط، و في 

مقدمتهم سعادة السفير الدكتور امحمد البشر على أدائهم 
املميز و تعاملهم الالئق و خدماتهم اجلليلة ومحبتهم للمغرب 

واملغاربة قمة و قاعدة. 

لم تكن وكاالت االسفار بالعدد و الرواج املتداول حاليا داخل مدينة الرباط في بداية الثمانينات، فقد كانت محصورة سنة 1981 في 15 وكالة، أما االن فقد ارتفع العدد إلى أكثر من 70 وكالة ، لذلك انتظر السيد أحمد بنعلي حلول أوائل التسعينات لتأسيس 
شركته اخلاصة حتت اسم« وكالة االسفار احلديثة« خالل عام 1991، أي بعد مرور عقد من الزمن راكم فيها رصيدا قيما و جتربة متهيدية البأس بها كموظف مع وكاالت أسفار أخرى فضال عن تسلحه بالدراسة و التكوين في عدد من املعاهد املختصة في 

املجال ماجعل النتائج و املردودية اكثر من ايجابي ، إلى جانب ولعه باملشاركة في معارض الوكاالت السياحية الدولية قصد االستئناس و االحتكاك بأنظمة عملها و ببرامجها االستراتيجية ووسائلها التقنية و اللوجستيكية.
 النتائج كانت مذهلة بالفعل.. فقد تضاعفت اعداد الطاقم االداري العامل بالوكالة وتوسع نشاطها، إنها اآلن مقاولة ناضجة في مجال الرحالت السياحية. 

ترتيب الوكالة في التصنيف العاملي للسوق السياحي هو االخر كان مشرفا إذ مت اختيارها ضمن أحسن ثمانية وكاالت أسفار بالعالم من قبل اخلطوط العربية السعودية في مجال مبيعات التذاكر.
املكسب الرابع- بعد التأسيس و التطور و التوسع و االستحقاق-  متثل في صدارة وكالة االسفار احلديثة لوكاالت تنظيم احلج بالرباط )17 وكالة أسفار( طبقا للتصنيف السنوي الذي تشرف عليه وزارة السياحة. 

هذا عالوة على شبكة العالقات القائمة على التعاون البناء مع الفاعلني االساسيني. و كذا قناعتنا بجدوى الدعاية االشهارية.

نبذة عن 
وكالة 

األسفار 
احلديثة 

في كلمته أمام احلضور بجدة

 إنطباعات محفورة في داكرة احلجاج )موسم2010(

التنظيم اخل��اص( حيزا مركزيا في ذاك��رة وكاالت   (  يحتل تنظيم رحالت أداء شعائر احلج 
االسفار املعنية بهذا الشأن.

وكالة االسفار احلديثة )مودرن ترافل أجنسي( واحدة من الوكاالت الرائدة في هذا املجال التي 
حترص على إعالن حالة التعبئة مع اقتراب مواسم احلج انطالقا من حجز سكن احلجاج و 
كراء احملالت و االتفاق مع املطوف، و توثيق العقود لدى السلطات السعودية، و تثبيت ذلك بتنفيذ 
مسطرة حتويالت الواجبات.. و إعداد ملف احلجاج، على الصعيد الوطني،أي القيام باالجراءات 
اخلاصة بالنسبة ملندوبية االوقاف، و وزارة السياحة و مصادقة وزارة الداخلية على طلب منح 
التأشيرة، وغير ذلك من االجراءات االدارية و امليدانية )النقل( التي  يتصدى لها مدير الوكالة  

ومساعدوه مبعية املؤطر الديني. 
 بداية يقول السيد بنعلي، املدير التنفيذي للوكالة بالنسبة حلج 1432 سنقيم إن شاء الله في 
فندق تفصله 600 مترا عن احلرم املكي مالحظا ارتفاع أسعار الكراء بنسبة تتراوح بني 10 و 
12 في املائة مقارنة مع السنة املاضية، إذ تصل تكلفة السرير الواحد هذه السنة إلى 1600 
ريال سعودي عوض 1200 ريال سابقا، نتوخى  توفير أكثر ما ميكن من الراحة و االرتياح 
حلجاجنا ) عدد االشخاص داخل الغرفة الواحدة محدود جدا، لكل شخص عدد البأس به من 

االمتار املربعة كفضاء( 
امل��ق��اب��ل امل���ادي ال���ذي ي��أخ��ده امل��ط��وف ه��و 2450 ري���ال س��ع��ودي، و ي��ن��درج ضمن اخل��دم��ات 

االضافية. 
طائرات اخلطوط امللكية املغربية و السعودية تتكفل مناصفة

بنقل حجيج التنظيم اخلاص املغربي 
منتوج رباعي واالسعار بني 69 و42 الف درهم

- بلغ عدد حجاج وكاالت االسفار املغربية 5360 حاجا طبقا للحصيص الذي حددته وزارة 
السياحة، بناقص 340 حاجا عن السنة املاضية )5700  حاجا من مجموع 32 ألف حاج( 
أداء فريضة احلج تقرر من االن تخفيض حصيص  الراغبني في  لقلة تسجيالت  وذلك راجع 
السنة املقبلة إلى 3800 حاجا فقط، سيتم فرزهم بالقرعة، أي بتراجع قدرت نسبته ب 28 في 

املائة، و إذ يعزي بعض املهنيني أسباب هذا االنخفاض إلى نقص في الدعاية لهذا املنتوج، و 
إلى عدم ولوج أسواق معينة، فإنهم رغم ذلك يعبرون عن إصرارهم في املطالبة بتحرير هذا 

القطاع من وصاية السلطات املعنية.
- يعود اختفاء حاالت االحتيال و النصب على زبناء بعض وكاالت االسفار إلى حتمل املهنيني 

فيها ملسؤولياتهم ماديا و أخالقيا لذلك لم يتم تسجيل سوى مخالفات بسيطة جدا.
- تقوم وكاالت االسفار السياحية مقام الرفيق بالنسبة للنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 45 

سنة، و يصبح وجود احملرم ضروريا ملن تقل أعمارهن عن 45 سنة.
إلى جانب حتديدها حلصيص حجاج التنظيم اخلاص تختص وزارة السياحة أيضا بتحديد 

أسعار احلج، و هي كالتالي:
69 ألف درهم للمنتوج السياحي) غرفة مزدوجة(

61 ألف درهم للمنتوج العادي )غرفة ثالثية( 
56 ألف درهم للمنتوج العادي )غرفة رباعية(

 42 ألف درهم للمنتوج االقتصادي ) سعر السنة املاضية ترواح بني 31 و 
38 أألف درهم(

يتم في هذا الصدد إبرام عقود مع االطراف الناقلة باجلو و هي اخلطوط امللكية 
املغربية و اخلطوط العربية السعودية بنسبة 50 في املائة لكل طرف، و توثق العملية مبراسالت 
حتدد احلصة و تاريخ الذهاب و العودة، جتدر االشارة إلى أن أسعار الشركة املغربية تزيد ب 
500درهم للحاج عن نظيرتها السعودية التي تؤمن لركابها حجز الفندق على نفقتها في حالة 

طول تأخر الطائرات عن موعدها احملدد.
- تعززت حركة املواصالت بالديار السعودية بقطار الشعائر املقدسة الذي تقتصر خدماته في 

املرحلة االولى على اخلليجيني فقط وليس العموم.
- مير سعر العملة السعودية حاليا مبرحلة انخفاض، إذ يصل معدل صرف الريال السعودي 

إلى 2.20 درهم، لكن االسعار االخرى تشهد باملقابل ارتفاعا ملحوظا.

Billeterie                                   تذاكر    
Tourisme                             السياحة  
Omra                                           العمرة

Hajj                                                  احلج 
   Congrés                                مؤمترات
 Séminaires                               ندوات  
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تدكار من املدير العام للخطوط السعودية

الوقوف بعرفات يوم السبت  ووكاالت تنظيم احلج في حالة طوارئ قصوى
شهادة تقديرية

مع املدير العام للخطوط االيبيرية و مدير فرع املغرب


