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مقدمة 
الدولة تكمن أهمية التسويق الترابي في كونه يجعل من الجماعات الترابية  مقاوالت حقيقية ذات مردودية مباشرة تمكن من مجاورة

اهره، في حل الرهانات المطروحة عليها، وهذا لن نصل إليه إال باعتماد مقاربات أكثر نضجا وفعالية في صياغة مفهوم نموذجي للمجال ومظ
طبعها من غير أن أهمية تدبير التسويق الترابي ال يجب أن تقف عند هذا الحد، بل عليها أن تنخرط في مسلسل التفاعالت العالمية وما ي
الها من استقطاب الرساميل، لذا فإنه يجب أن يراعى في تدبير التسويق الترابي السهر على تأهيل الجماعات المحلية، وذلك بإظهار م

وانئ، ؛ وتقنية كتوفر المطارات والم...مؤهالت طبيعية، خاصة وأن المغرب يشهد تنوعا قل نظيره من شواطئ، غابات، جبال، شالال، وواحات
؛ وكذلك العنصر البشري وتحديدا اليد العاملة النشيطة...الطرق السيارة

اجيات التشخيص الحقيقي لواقع التراب المحلي ومعرفة ح: كما أن التسويق الترابي يتقاطع مع مفهوم الجماعة المقاولة من خالل، أوال
ني يسمح أن تأخذ موقفا إيجابيا للملتمسات، فهي مدعوة لوضع رقم أخضر أو موقع إلكترو: المواطن الزبون، كما يجب عليها ثانياوانتظارات

:  ين موضوعيين فبفضل التسويق الترابي تتحسن إمكانية التواصل داخل التراب المحلي الذي ينبغي تحقيق هدف. بتطوير سياسة القرب
جالس يفسر ويشرع لعمل الم( سياسي)يركز على تنمية الجماعات الترابية لجذب المستثمرين، وهدف داخلي ( اقتصادي)هدف خارجي 

شترك للتنمية الذي يعتبر بمثابة استراتيجية عمومية جماعية لدعم اإلنتاج الم-وهو بذلك يطال الذكاء الترابي للجماعة الترابية . الجماعية
الجغرافي، تستعمله كأداة للتحليل العملي من أجل تدبير جيد وتحسين عرض التراب، وهو أيضا آلية لإلعالم-الترابية بواسطة المقاولة 

الفعال للمجال المحلي داخل السوق الدولي لهدف جذببالتموقعفيدخل إذن ضمن استراتيجية التنمية المحلية، ويتعلق األمر 
..االستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية

به من رتقاءواإلفالتسويق الترابي كسلسلة من اإلجراءات العملية يهدف إلى إبراز المعالم القوية للتراب وإعطاء صورة إيجابية عن مكوناته 
لك من ضرورات رقعة مجالية إلى فضاء للتفاعالت وإيواء السياسات التنموية التي تصبوا إليها كل التوجهات واألوراش اإلصالحية وما يفرضه ذ

.إشراك كافة الفاعلين والمستويات الترابية، وإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون



من هم الفاعلون في التسويق الترابي ؟


الفاعل المحلي

  الفاعل المركزي



الفاعلون المحليون : أوال 

 ـ الجماعات الترابية

 ـ المجتمع المدني

 ـ المواطنون والمواطنات

 ـ   الشركات والمقاوالت

 ـ المؤسسات الخاصة



الفاعل المركزي : ثانيا 

  الدولة  بمختلف وزاراتها ومصالحها الخارجية ومؤسساتها



حالة التسويق الترابي لمدينة مراكش الحاضرة 
المتجددة

 ر مراكش بأنها المدينة الحمراء، الفسيحة األرجاء، الجامعة بين حوصفت
ن، وظل ظليل وثلج ونخيل، عاصمة دولة المرابطين والموحدين والسعديي

ف مراكش مدينة عظيمة بناها اإلمام يوس: قال فيها صاحب وفيات األعيان
وهي قاعدة بالد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها، فسيحة األرجاء، 

، صحيحة الهواء، بسيطة الساحة ومستطيلة المساحة، كثيرة المساجد
عظيمة المشاهد، جمعت بين عذوبة الماء، واعتدال الهواء، وطيب التربة،

.وحسن الثمرة، وسعة الحرث، وعظيم بركته



الفاعلون المحليون 

 (تعاونية جمعية الحليب ()جمعية االلفية الثالثة للتنمية ) المجتمع المدني ـ

 الجماعة الحضرية مراكش  بمختلف مقاطعاتها

 الوكالة الحضرية لمراكش

 جهة مراكش اسفي

 المامونيةشركة

 موكادورسلسلة فنادق لاير

 جامعة القاضي عياض



الفاعل  المركزي 

 الدولة بمخططاتها



2020رؤية : استراتيجية السياحة



 ادية على االستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية االقتص2020تقوم رؤية
وجهة ويتمثل طموحها في أن تكون البالد من بين أكبر عشرين. واالجتماعية والثقافية بالمغرب

و فرض نفسها كمرجع في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر 2020عالمية بحلول عام 
.األبيض المتوسط

 أسرة جديدة200.000هو مضاعفة حجم القطاع وطاقته االستيعابية، مع إنشاء 2020هدف رؤية  .
من )ن ومن المتوقع أن تساعد هذه الطاقة االستيعابية الجديدة في مضاعفة عدد السياح الوافدي

1)وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البالد 470.000وسيتم خلق (. أوروبا والبلدان الناشئة
مليار درهم في عام 140ومن المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى (. 2020مليون بحلول عام 

أيضا دمقرطة السياحة في البالد 2020وتعتزم رؤية (. مليار1.000أي بمبلغ إجمالي قدره )2020
ومضاعفة رحالت السكان المحليين ثالث مرات



 ومتسقةمجالية معممة تهيئة

ئة العليا الهي. إطار مؤسسي جديد وقد تم إنشاء العديد من البنيات لضمان اإلشراف المنسجم على االقتصاد السياحي الجديد
وتتمثل. للسياحة هي هيئة وطنية مكلفة باإلشراف على القطاع، تجمع في إطار شراكة، الدولة والجهات والقطاع الخاص

ا، كما تم إنشاء وكاالت التنمية السياحية، بدوره. وتعزيز الشرعية المؤسسية للسياحة2020مهمتها في ضمان تنفيذ رؤية 
.مناطق سياحية لضمان نجاح االستراتيجيات المحلية والسياسة السياحية الجهوية8تدريجيا في 

ستة برامج رئيسية منها لتراث والموروث التاريخي الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب؛

 •التنشيط والرياضة والترفيه، والذي يطمح إلى خلق عرض ترفيهي متنوع يكمل البنية التحتية السياحية؛

 •مواقع تجارية صغيرة ذات قيمة مضافة عالية ذات صلة بسياحة األعمال، والرفاه والصحة؛

 • اسالذي من شأنه أن يساعد على تلبية تطلعات المغاربة من خالل تقديم منتوج من" بالدي"برنامج السياحة الداخلية

 المستدامةمتكامل لفائدة السياحة نهج

ديناميكية لالستثمار قوية



د من ختاما يقتضي تسويق تراب ناجح تضافر الجهو
قبل المتدخلين  من أجل إعطاء  أهمية للتراب  

، وتثمينه بما يستجيب لتطلعات المستثمرين
للوصول للتنمية المنشودة 



االصغاءحسنعلىشكرا

Lp.yassinefouad@gmail.com


