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نهدف من خالل البحث إلى تحديد أهمية تحسيـن بيئة األعمال في تعزيـز تنافسية القطاع السياحي بالجزائر ،ومن
أجل ذلك قمنا بتحليل تنافسية القطاع السياحي بالجزائر مقارنة بالدول العربية ،وفقا لتقريـر تنافسية السياحة والسفر
الصادر عن منتدى االقتصاد العالمي لسنة  ،2017والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية ،تمثلت في البيئة التمكينية،
والتي بدورها تتفرع إلى مؤشرات فرعية تتمثل في بيئة األعمال ،السالمة واألمن ،الصحة والنظافة ،املوارد البشرية وسوق
العمل ،الجاهزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،باإلضافة إلى مؤشر سياسة وشــروط التمكيـن الذي يتفرع كذلك إلى
أولويات السفر ،االنفتاح الدولي ،تنافسية األسعار ،االستدامة البيئية ،أما املؤشر الثالث فيتمثل في البنية التحتية الذي
يحتوي على بيئة النقل الجوي ،البنية التحتية لألرض وامليناء ،البنية التحتية للخدمات السياحية ،في حيـن تمثل املؤشر
األخيـر في املــوارد الطبيعية والثقافية ،إضافة إلــى تحليل مساهمة قطاع السياحة في الناتج املحلي الخام والتشغيل ،ثم
وضعية العوامل البيئية الخاصة والعامة املؤثـرة على تنافسية القطاع السياحي بالجزائر ومساهمتها في ذلك باملقارنة مع
مجموعة من الــدول العربية ،لنصل في النهاية إلى أهم املداخل التي يمكن االرتكاز عليها في إصــاح بيئة األعمال الجزائرية
بشكل يجعلها أكثـر قدرة على تعزيـز تنافسية القطاع السياحي.
ً
بناء على تحليل العوامل املعوقة لعملية التنمية ،وتقييم املجهودات واإلصالحات التي تبنتها الدول في هذا املجال ،من
الناحية التنظيمية ،التشريعية ،املؤسسية وتقييم النتائج املحققة على ارض الواقع ،توصلنا إلى أن هذه األخيـرة لم تكن في
مستوى التطلعات ،ولم تكن تعكس حجم املجهودات واألعباء املالية ،البشرية والتنظيمية التي اعتمدتها الدولة ،مقارنة مع
أداء قطاع السياحة في الدول العربية املعتمدة في هذه الدراسة ،وهذا رغم توفر املقومات الحضارية ،الثقافية ،التاريخية
والطبيعية الضرورية النتعاش قطاع السياحة ،وهذا ما قادنا إلى االستنتاج بان قصور أداء القطاع السياحي بالجزائر يعود
بالدرجة األولى إلى عوامل سلبية تميـز املنظومة اإلدارية ،التنظيمية ،االجتماعية والثقافية ،والتي تشجع بشكل كبيـر على
انتشار ظاهرة الفساد اإلداري بكل أنــواعــه ،إضافة إلــى ثقافة االستهالك واالعتماد على الريع ،وهــذا ما يتطلب إصالحات
جذرية تشمل باإلضافة إلى الجانب اإلداري والتنظيمي ،الجوانب االجتماعية والثقافية بغرض غرس قيم تساعد على تنمية
قطاع السياحة.
الكلمات املفتاحية :بيئة األعمال ،قطاع السياحة الجزائري ،اإليـرادات السياحية ،تنافسية قطاع السياحة ،عدد السياح،
البنية التحتية لقطاع السياحة.

املقدمة
تسعى الجزائر جاهدة إلى تعزيـز قدراتها االقتصادية ،ودفــع عجلة التنمية وتحقيق التنوع االقتصادي خــارج قطاع
املحروقات ،خاصة بالنظر إلى تلك األضرار التي نجمت عن االعتماد بشكل حاد على النفط ،ليس فقط فيما يتعلق بتذبذب
مــوارد الخزينة وعجزها عن تمويل املشروعات التنموية ،بل يتعدى ذلــك إلــى إحــداث آثــار سلبية متعددة شملت مختلف
* تم استالم البحث في ديسمبـر  ،2018وقبل للنشر في مارس  ،2019وتم نشره في ديسمبـر .2021
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امل ـجــاالت والـجــوانــب فــي املـجـتـمــع ،وطــريـقــة تـعــامــل وسـلــوك األفـ ـراد حـيــال الــدولــة وسـيــاســاتـهــا واملـشـكــات االقـتـصــاديــة التي
تواجهها ،ولهذا راهنت الجزائر على تطويـر وتحسيـن قطاعات أخرى على غرار القطاع الصناعي ،الفالحي والخدمي ،وخاصة
تلك التي تـرتبط بشكل مباشر باستقطاب العملة الصعبة وتوفيـر إيـرادات للدولة ،حيث يتصدر تلك القطاعات ،قطاع
السياحة الذي أصبح يلفت األنظار ،ويجلب اهتمام املفكريـن واملسئوليـن على حد سواء ،بالنظر إلى أهميته االقتصادية.
وقــد بــات مــن متطلبات تنويع االقتصاد كـضــرورة لتخفيف مخاطر االعتماد على املـحــروقــات ،االهتمام بالسياحة
والعمل على تطويـرها وتنميتها على نحو خاص ،بما يجعل من هذا القطاع أكثـر قدرة على املنافسة وتفعيل دوره في التنمية
االقتصادية ،وخاصة فيما يتعلق باستقطاب رؤوس األموال وجلب العملة الصعبة ورفع املستوى املعي�شي ،ومن ثم تحقيق
تنويع في إيـرادات الدولة والتخلص من التبعية املفرطة لقطاع املحروقات وتبعاته الخطيـرة على الدولة.
وعليه وفي ظل استشعار الحكومة بخطورة املرحلة التي تمر بها ،نتيجة انهيار أسعار النفط وما نتج عنه من تقلص
املــوارد املالية للخزينة العمومية ،اتجهت الجزائر نحو تبني خطط تنموية شاملة ،تستهدف فــي طياتها قطاع السياحة،
وركزت خاللها كثيـرا على إصالح بيئة األعمال في إطار ما يسمي باملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( ،)SDAT, 2030وهذا
بغرض تعزيـز تنافسية هذا القطاع ،وانطالقا من هذا يمكن صياغة إشكالية بحثنا هذا على النحو اآلتي:
ما مدى مساهمة جهود تحسيـن بيئة األعمال في تطويـر تنافسية القطاع السياحي بالجزائر؟
فمن خالل هذا البحث نعمل على تحديد املداخل املهمة ،التي يمكن االستناد إليها في تحسيـن بيئة األعمال ،بشكل
يجعلها ذات فعالية كبيـرة في تطويـر تنافسية القطاع السياحي بالجزائر ،وينطوي الهدف الرئيس للبحث على مجموعة من
األهداف الفرعية واملتمثلة فيما يلي:
	-تقييم تنافسية قطاع السياحة بالجزائر.
	-تحليل حالة عوامل بيئة األعمال املؤثـرة على قطاع السياحة
	-تحديد كيفية واتجاه تأثيـر عوامل بيئة األعمال على مؤشرات تنافسية قطاع السياحة
	-تفسيـر أسباب تـراجع تنافسية قطاع السياحة بالجزائر في ظل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
	-اقتـراح الحلول املناسبة لتنمية وتحسيـن تنافسية قطاع السياحة الجزائري
ومن أجل ذلك سنعمل على دراسة العناصر التالية:
	-محددات وأبعاد تنافسية القطاع السياحي الجزائري.
	-تحليل تنافسية القطاع السياحي بالجزائر مقارنة ببعض الدول العربية
	-تحليل املقومات البيئية الداعمة لتنافسية قطاع السياحة بالجزائر
	-تحليل عوامل بيئة األعمال املساهمة في إضعاف تنافسية القطاع السياحي بالجزائر.
	-تحديد اإلصالحات البيئية الضرورية إلنعاش قطاع السياحة بالجزائر.
من أجل اإلجابة على إشكالية البحث وتحليل محاوره األساسية والوصول إلى أهدافه ،اعتمدنا على املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك من خالل تحليل مجموعة من اإلحصائيات والبيانات املتعلقة بإجراءات تحسيـن بيئة األعمال في الجزائر،
وكذا تلك الدالة على مؤشرات تنافسية قطاع السياحة بها ،ومقارنتها مع مؤشرات السياحة في مجموعة من الدول العربية،
وهذا خالل الفتة الزمنية املمتدة بيـن  2010و ،2015كما تم االعتماد على أدوات التقييم واملقارنة والتحليل للوصول إلى
األهداف املنشودة من وراء هذا البحث.
فقد استخدمنا املنهج التحليلي املـقــارن الــذي مــن خالله تــم مقارنة تنافسية القطاع السياحي الـجـزائــري بمختلف
مكوناته الفرعية ،بتنافسية هذا القطاع في مجموعة من الدول العربية واملتمثلة في املغرب وتونس ومصر ،وذلك ألن هذه
الــدول تهتم كثيـرا بهذا القطاع والــذي يعرف انتعاشا بها ،فمن املهم جـ ًـدا االعتماد عليها فــي تقييم أداء القطاع السياحي
بالجزائز ،ومن جهة أخرى تعتبـر متشابهة إلى حد ما مع الجزائر من حيث املقومات السياحية والثقافية واالجتماعية واملناخ
وغيـرها األمــر الــذي يمكننا من تفسيـر الـفــروق في األداء بيـن الجزائر وتلك الــدول ،والتي تـرجع بالدرجة األولــى إلــى فعالية
السياسات والتشريعات التنظيمية الخاصة بقطاع السياحة ،وتمثلت طريقة التقييم والدراسة كما يلي:
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	-مقارنة تطور مؤشرات تنافسية قطاع السياحة بالجزائر مع باقي دول املقارنة ،ومن ثم تحديد االختالفات والفوارق
وتفسيـرها على ضوء املعطيات.
	-مـقــارنــة حــالــة الـعــوامــل املـحــدد لبيئة األعـمــال املــؤث ــرة على قـطــاع السياحة فــي كــل مــن الـجـزائــر وبــاقــي دول املقارنة
وتحديد الفوارق.
	-إن مقارنة مؤشرات تنافسية القطاع السياحي من جهة وحالة العوامل املشكلة لبيئية األعمال من جهة أخرى،
يمكننا من استنتاج بدقة أهم تلك العوامل التي تقف وراء االختالف بيـن مؤشرات األداء في الجزائر وباقي دول
املقارنة ،ومن ثم يمكننا طرح الحلول واالقتـراحات املناسبة لذلك.

ً
أول  -مفهوم تنافسية القطاع السياحي

تعتبـر السياحة من املياديـن املهمة ،التي تعتمد عليها الكثيـر من الدول في تأميـن مواردها املالية واحتياجاتها من العملة
الصعبة ،فقد اعتبـرت حسب املنظمة العاملية للسياحة على أنها مجموعة األنشطة التي يقوم بها فرد معيـن خالل تنقله
وسفره إلى مكان مختلف عن مكان إقامته من أجل الراحة والتـرفيه أو أي غرض آخر(،توفيق )21 :1997،ولقد زاد االهتمام
بهذا النشاط باعتباره أحد األنشطة املهمة في تعبئة موارد املجتمع وصناعة املزايا التنافسية ،وظهر على أثـر ذلك ما يعرف
اليوم بتنافسية قطاع السياحة التي تدخل كمؤشر مهم في تكويـن التنافسية الكلية لالقتصاد ومــن محدداته األساسية
والداعمة له ،وقبل التطرق إلى مفهوم تنافسية هذا القطاع نتعرض بإيجاز إلى مفهوم التنافسية بشكل عام على النحو اآلتي:

 - 1تعريف التنافسية:
يختلف تعريف التنافسية باختالف املؤسسات واملجاالت التي تعنى بها ،حيث يمكن تعريفها من خالل عدة وجهات:
عرف  M. JEnrightتنافسية املؤسسة بأنها« :القدرة على تـزويد املستهلك بمنتجات وخدمات بكفاءة وفاعلية أكبـر
من املنافسيـن اآلخريـن في السوق الدولية ،وهذا يعني نجاح مستمر للمؤسسة على املستوى العالمي في ظل غياب الدعم
الحكومي» (.)Enright, 1992: 42
تظهر تنافسية القطاع بقدرة منتجاته على املنافسة في األســواق الوطنية والدولية ،من خالل السعر املنخفض أو
ً
استنادا إلــى معدالت مرتفعة من اإلنتاجية وأنشطة فعالة
الـجــودة العالية ،التي تتوافق مع األذواق والحاجات العاملية،
للتجديد واالبتكار بما يساهم في زيادة مستوى املعيشة.
ّ
فــي حيـن تعرف تنافسیة الــدولــة مــن طــرف منظمة التنمية والـتـعــاون االقـتـصــادي بأنها« :قــدرة البلد على إنـتــاج سلع
وخدمات قادرة على احتالل مكانة مرموقة في السوق الخارجية ،بما يضمن تحقيق زيادة مستمرة في دخل الفرد الحقيقي»
(بـرحال ،سرحان)04 :2011 ،
 - 2أنواع التنافسية:
إن تنوع مـجــاالت مفهوم التنافسية وتـعــدد استخداماته أنتج لنا عــدة أنــواع بحسب املعاييـر املستخدمة فــي ذلــك،
فيمكن التمييـز بيـن التنافسية حسب معيار السعر أو التنافسية الكامنة والتنافسية الجارية ،وذلــك كما يلي( :املرصد
الوطني للتنافسية)09 :2011 ،
	-حسب معيار السعر :يمكن التمييـز بيـن التنافسية السعرية ،وغيـر سعرية ،وهذه األخيـرة تتميـز إلى التنافسية
النوعية والتقانية.
	-حسب ُ
البعد الزمني :أي إذا ما كانت حالية أو مستقبلية ،ويمكن التمييـز بيـن التنافسية الكامنة والجارية.
 - 3تعريف تنافسية القطاع السياحي:
تعتبـر السياحة من بيـن أهم القطاعات التي يمكن االعتماد عليها في تعزيـز تنافسية االقتصاد الوطني ككل ،ولهذا
فقد حظيت باهتمام كبيـر من طرف املفكريـن واملسئوليـن ،وأصبح قطاع السياحة من القطاعات التي يعول عليها كثيـرا في
التنمية ،وقد اجتهد الكثيـر من املفكريـن في تحديد مؤشرات لقياس مدى فعالية هذا القطاع في تحقيق األهداف التنموية
املرتبط به ،وقياس أداءه في األسواق العاملية على غرار بقية القطاعات االقتصادية ،وفي هذا الشأن ظهر مفهوم تنافسية
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قطاع السياحة ليؤدى هذا الغرض ،الذي عرف على أنه قدرة املؤسسات املنتمية لقطاع السياحة في دولة ما على تحقيق
نجاح مستمر في األسواق الدولية ،دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية ،وهذا ما يؤدي إلى تميـز تلك الدول في هذا
القطاع(هاني .)73 :2013 ،وإن كان هذا التعريف ملفهوم تنافسية القطاع السياحي يقوم بشكل أسا�سي على انه محصلة
ألداء املؤسسات املنتمية إليه في األسواق العاملية ،إال أن ذلك يظهر من خالل مساهمة هذا القطاع في التنمية مقارنة بباقي
القطاعات األخرى من جهة ،وقدرته على استقطاب أكبـر عدد ممكن من السياح باملقارنة مع القطاعات السياحية لدول
أخرى ،وعلى هذا تتحدد املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر العام التي تتجمع في أربع مجموعات أساسية وهي مؤشرات املوارد
الطبيعية والثقافية التي تحوزها دولة ما ،ومؤشرات البنية التحتية التي تعتبـر ضرورية لتسهيل أنشطة وحركة السياحة،
واملجموعة الثالثة تتمثل في املؤشرات الدالة على العوامل الداعمة ألنشطة السياحة وأدائها بشكل أفضل ،واملجموعة
الرابعة تعكس مستويات األداء السياحي في األسواق الدولية.
 - 4قياس تنافسية القطاع السياحي:
تـرتكز عملية قياس تنافسية القطاع السياحي إلى عدة معاييـر ومؤشرات يمكن تصنيفها إلى نوعيـن أساسييـن ،بالنظر
إلى طبيعة املعاييـر واملقاييس املستخدمة ،كما هو موضح فيما يلي( :عبدوس.)389 :2013 ،
	-تنافسية السياحة الكمية :فمن ناحية الكم يمكن قياس تنافسية السياحة بعدد السياح الوافديـن في كل عام،
حجم اإليـرادات الناجمة عن السياحة ،مستوى إنفاق كل سائح ،ومدة اإلقامة.
	-تـنــافـسـيــة الـسـيــاحــة الـكـيـفـيــة :مــن نــاحـيــة قـيــاس تـنــافـسـيــة الـسـيــاحــة نــوعــا ،تـتـحــدد بــدرجــة رض ــا الـســائــح ووج ـ�ود
اعتـراضات أو عدمها ،درجــة الخدمة لــدى القائميـن على خدمة السياحة في البلد املضيف ،نوعية التسهيالت
وغيـرها ،ويمكن ً
أيضا قياس تنافسية السياحة من خالل عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات ومعرفة
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية والثقافية للدول املضيفة.
كما تعددت التقاريـر العاملية التي تناولت قياس التنافسية ،من خالل مؤشرات تغطي ً
عددا كبي ًـرا من دول العالم،
اهتمت بشكل مستقل بقياس التنافسية الدولية لقطاع السياحة والسفر ،منهاCompetitiveness Travel & Tourism :
 ،Indexوهو عبارة عن دراسة رئيسة تصدر عن املنتدى االقتصادي العالمي ،ضمن تقريـر سنوي يدعى بتقريـر التنافسية
العالمي للسياحة والسفر ،وحسب العدد الصادر سنة  2017من هذا التقريـر ،فإن قياس تنافسية قطاع السياحة يقوم
على  14ركنا نظمت في  4محاور تمثلت في الشكل التالي:

مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر
املوارد الطبيعية
البنية التحتية
والثقافية
 -بيئة النقل الجوي

 املواردالطبيعية
 املوارد الثقافية  -البنية التحتيةوسفر األعمال
للخدمات السياحية
 البنية التحتيةلألرض وامليناء

البنية التمكينية
سياسة وشروط
 بيئة األعمالالتمكين
 السالمة واألمن أولويات السفر الصحة والنظافةوالسياحة
 املوارد البشرية االنفتاح الدوليوسوق العمل
 تنافسية األسعار االستدامة البيئية  -الجاهزية لتكنولوجيااملعلومات واالتصال
SOURCE: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 ,p 16.

الشكل رقم ( :)1مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر
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ً
ثانيا  -تحليل تنافسية قطاع السياحة الجزائري باملقارنة مع بعض الدول العربية
بناء على تحديد مفهوم وأبعاد تنافسية االقتصاد السياحي واملؤشرات التي يتضمنها ،سنعمل من خالل هذا العنصر
على تحليل تنافسية القطاع السياحي بالجزائر مقارنة مع بعض الــدول العربية ،وفي االعتماد على تقريـر تنافسية قطاع
السياحة والـسـفــر العالمي لسنة  ،2017وهــذه الــدراســة تـقــودنــا إلــى أخــذ نـظــرة عــامــة على املــؤش ـرات العاملية الـتــي عرفت
تطورات مهمة وفقا ملنظمة التجارة العاملية التي بينت أن عدد السائحيـن الوافديـن انتقل من  998مليون في عام  2011إلى
 1.235مليون سنة  ،2016بمعدل نمو سنوي قــدره  %4.4في عام  ،2016إيـرادات السياحة في جميع أنحاء العالم بلغت
 3.34مليار دوالر في اليوم ،أو  988دوالر لكل وص��ول )Organization of Islamic Cooperation ,2017: 05( ،ف��إذا كانت
امل��ؤش��رات العاملية للسياحة ت��دل على وج���ود تنامي م�لاح��ظ م��ن ع��دة ن��واح��ي بالنظر إل��ى تغيـر ع��وام��ل كثيـرة ،فكيف تكون
مؤشرات تنافسية هذا القطاع بالجزائر ،وخاصة بالنظر إلى االهتمام الذي أصبح يحظى به من طرف الدولة.
 - 1تحليل تطورعدد السياح بالجزائر
يعتبـر مؤشر تطور عدد السياح ببلد ما ،من أهم املؤشرات التي تقيس تنافسية قطاع السياحة بذلك البلد ،ألنه
يدل على تطور وتنامي قدرته على جذب السياح ،التي تأتي كانعكاس لتحسيـن عدة عوامل بيئية وزيادة املواد السياحية ذات
الجاذبية العالية ،فالجدول التالي يبيـن تطور هذا املؤشر في الجزائر مع بعض الدول العربية من سنة  2010إلى سنة .2015
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جدول رقم ()1
تطور عدد السياح بالجزائر
مقارنة مع بعض الدول العربية

2015 2014 2013 2012 2011 2010
الجزائر 1710 2301 2733 2634 2395 2070
مصر 9139 9628.3 9174 11196 9497 14051
املغرب 10177 10283 10046 9375 9342 9288
تونس 5359 7163 7352 6999 5746 7828
املـصــدر :مــن إعــداد الباحثيـن باالعتماد على إحصائيات The
 ،Travel & Tourism Competitiveness Report 2017ص
324 ،249 ،151 ،80 ،16،17

الشكل رقم( :)2تطورعدد السياح بالجزائر
مقارنة مع بعض الدول العربية

من خالل الشكل نالحظ أن عدد السياح بالجزائر ،يعتبـر منخفض كثيـرا مقارنة بباقي الدول األخرى ،وهذا يعكس
ضعف قــدرة البلد على جــذب السياح ،فالجزائر إذن مقارنة بباقي الــدول هي األقــل جاذبية للسياح ،وهــذا يعود إلــى عدة
أسباب وعوامل يمكن الكشف عنها من خالل تحليل باقي املؤشرات وتحليل العوامل البيئية املؤثـرة في التنافسية ،ومن جهة
أخــرى نالحظ ً
أيضا تـراجع في عدد السياح في كل من الجزائر ومصر وتونس ،وان كان بالنسبة لهذيـن البلديـن املعروفيـن
بقدرتهما التنافسية العالية في مجال السياحة ،يمكن أن يعزى هذا التـراجع إلى األوضاع السياسية واألمنية التي يشهدها
هذيـن البلديـن خالل هذه السنوات ،خاصة أن السياحة تعتبـر من القطاعات األكثـر حساسية للتغيـر في الظروف األمنية
والسياسية ،وبعكس ذلك نجد هناك تنامي وتحسنا بالنسبة للمغرب الذي تفوق على مصر في عدد السياح بدء من سنة
 2013نتيجة للتدهور األمني الذي عرفته هذه األخيـرة في هذه الفتـرة ،إال أن تـراجعها في الجزائر يتطلب تحليال عميقا في
مختلف الظروف والتغيـرات التي ميـزت البلد في هذه الفتـرة ،أم هي مجرد انعكاس لالزمة التي تضرب االقتصاد العالمي.
 - 2تطوراإليـرادات السياحية بالجزائر
يقيس مؤشر اإليـرادات السياحية لبلد ما ،مساهمة هذا القطاع في إيـرادات الدولة ،ومن ثم فهو مقياس أكثـر أهمية
من الناحية املالية مقارنة بمقياس عــدد السياح ،فهذا املؤشر يحدد حجم اإليـ ـرادات التي تحصل عليها الــدولــة من هذا
القطاع ،ويمكن عرض حالة هذا املؤشر في الجزائر من خالل الجدول التالي ،الذي يبيـن تطور اإليـرادات السياحية بالجزائر
مقارنة ببعض الدول العربية خالل الفتـرة  2010إلى .2015
163

أهمية تحسين بيئة األعمال في تعزيز تنافسية القطاع السياحي بالجزائر ...
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تطوراإليـرادات السياحية في الجزائرمقارنة
ببعض الدول العربية (مليون دوالرأمريكي)

الشكل رقم ( :)3تطوراإليـرادات السياحية في الجزائرمقارنة ببعض
الدول العربية (مليون دوالرأمريكي)

املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على إحصائيات The
 ،Travel & Tourism Competitiveness Report 2017ص
324 ،249 ،151 ،80 ،16،17

من خالل الشكل نالحظ أن مستوى اإليـرادات السياحية بالجزائر ،منخفض ً
جدا مقارنة بباقي الدول ،وهذا يعكس
حالة هذا القطاع وقدرته التنافسية ،أما بالنسبة لكل دول املقارنة نجد هناك تـراجع لهذه اإليـرادات بدء من سنة 2010
ً
انعكاسا لالزمات االقتصادية التي يمر بها العالم ،والتي أثـرت كثي ًـرا على الدخل الحقيقي لألفراد ومن
إلى غاية  ،2015وهذا
ثم على اإلنفاق السياحي الفردي.
 - 3تطورنسبة املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي والتشغيل
يعتبـر مقياس نسبة املساهمة في الناتج املحلي مقياس مهم في قياس تنافسية قطاع السياحة مقارنة بباقي القطاعات
األخرى ،وهو يتأثـر بعدة عوامل منها عدد السياح ونسبة اإلنفاق واإليـرادات السياحية ،ومن جانب آخر يعبـر مقياس نسبة
املساهمة في التشغيل عن قدرة هذا القطاع على استقطاب العمالة من جهة واملساهمة في الحد من البطالة من جهة أخرى
مقارنة بباقي القطاعات ،والذي يتأثـر بحجم األنشطة واالستثمارات في هذا القطاع ،وكال املؤشران يحددان مساهمة هذا
القطاع في التنمية االقتصادية ،والجدول التالي يبيـن تطور نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج املحلي اإلجمالي للجزائر:
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الشكل رقم ( :)4تطور نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج املحلي
اإلجمالي في الجزائر

0

جدول رقم ()3
تطورنسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج
املحلي اإلجمالي في الجزائر

2015 2014 2013 2012 2011 2010

املتوسط %9.5 %9.4 %9.3 %9.1 %9 %8.9
العالمي
الجزائر %3.5 %3.3 %3.6 %3.3 %3.3 %3.4

املصدر :من إعداد الباحثيـن في االعتماد على إحصائيات:
World Development Indicators (WDI), November
2015- World Travel and Tourism Council Data,
.2016- www.wttc.org

يظهر من خالل الشكل أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج املحلي اإلجمالي منخفضة ً
جدا مقارنة باملتوسط
العالمي ،وهذا نتيجة لتدني اإليـرادات الناتجة عن هذا القطاع ،كما نالحظ ً
أيضا استقرار في هذه النسبة بيـن سنة 2010
إلــى سنة  ،2015وهــذا ما يبيـن تدني تنافسية هــذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية ،كما يعود انخفاض هذه
النسبة إلى االعتماد املفرط للجزائر على املحروقات واحتالل هذه األخيـرة نسبة كبيـرة من الناتج املحلي اإلجمالي.
ومن جهة أخرى تبيـن اإلحصائيات الخاصة بنسبة مشاركة هذا القطاع في التشغيل والحد من البطالة ،تدني هذه
املساهمة مقارنة ببعض الدول العربية بيـن سنتي  2015و ،2017كما يظهر من خالل الجدول رقم (.)5
من خالل الشكل رقم ( )5نالحظ أن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الجزائر منخفضة مقارنة بتلك النسبة الحاصلة
في الدول األخرى ،وهذا يدل على تدني تنافسية هذا القطاع مقارنة بالقطاعات األخرى من حيث املساهمة في التشغيل ،إال أن
التطور بيـن سنة  2015و 2017يبيـن أن هناك تحسن في هذه النسبة بالنسبة للجزائر مقارنة بباقي الدول ،حيث انتقلت من
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 2.9إلى  %3.1من إجمالي العمالة ،وهذا يعكس املجهودات املبذولة من طرف الدولة خالل السنوات األخيـرة من أجل النهوض
بهذا القطاع ،وخاصة أن تلك املساهمة بقية إلى حد ما مستقرة في ال��دول األخ��رى ،وه��ذا التحسن في هذه النسبة ساهم في
تحسيـن تـرتيب الجزائر عامليا وفق هذا املؤشر ،حيث انتقلت من املرتبة  123سنة  2015إلى املرتبة  118سنة .2017
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جدول رقم ()4
نسبة مساهمة قطاع السياحة بالجزائرفي
التشغيل باملقارنة مع بعض الدول العربية
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الشكل رقم ( :)5نسبة مساهمة قطاع السياحة بالجزائرفي التشغيل
باملقارنة مع بعض الدول العربية

0

الجزائر
مصر
املغرب
تونس

2017
2015
نسبة التـرتيب نسبة التـرتيب
املساهمة العالمي املساهمة العالمي
118 %3.1 123 %2.9
74 %3.6 83 %3.5
65 %3.8 62 %3.8
87 %3.5 79 %3.5

املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على إحصائيات
The Travel & Tourism Competitiveness Report
 ،2017ص 324 ،249 ،151 ،80 ،16،17

 - 4تحليل مؤشرالتنافسية الكلية للقطاع ومكوناته وفق إحصائيات 2017
حسب تقريـر التنافسية للسياحة والسفر العالمي ،ظهرت نتائج إيجابية تدل على تحسن املؤشرات العاملية في قطاع
السياحة ،وحتى في الجزائر يظهر هناك انتعاش في هذا القطاع رغم مكانتها غيـر املالءمة مقارنة ببعض الدول ،والجدول
التالي يوضح لنا مختلف القيم الخاصة بالتنافسية الكلية لقطاع السياحة بالجزائر وبعض الــدول العربية ،مع تحليل
املؤشرات الفرعية املتمثلة في :البنية التمكينية ،سياسة
جدول رقم ()5
وشروط التمكيـن ،مؤشر البنية التحتية ،وأخيـرا مؤشر
مكانة الجزائرضمن مؤشرتنافسية القطاع السياحي
املوارد الثقافية والطبيعية.
ومكوناته الفرعية وفق إحصائيات 2017
من خالل الشكل رقم ( )6يتضح أن مكانة الجزائر
املغرب مصر تونس الجزائر
4.38 4.52 4.2 4.72
ض ـم ــن م ــؤش ــر ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ال ـك ـل ـي ــة ل ـل ـق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــي املؤشرالفرعي البنية التمكينية
4
4.4 4.3 4.7
مـتــدهــورة ،حيث ظـهــرت قيمته أقــل مــن بــاقــي قيم الــدول بيئة األعمال
5.3 4.7 3.3 6.1
السالمة واألمن
4.9 5.2 5.4 4.6
األخ ـ ــرى ،وال ـت ــي ت ـع ــادل  ،3.1بـيـنـمــا ت ـ ـراوح ــت قـيـمــة هــذا الصحة والنظافة
4.0 4.0 4.1 3.9
امل ــؤش ــر ل ـبــاقــي ال ـ ــدول بـي ــن  3.5و ،3.8وهـ ــذا ي ــوض ــح أن املوارد البشرية وسوق العمل
الجاهزية للتكنولوجيا املعلومات واالتصال 3.7 4.3 3.9 4.3
تنافسية القطاع السياحي ال تـزال دون املستوى رغم أنها
املؤشر الفرعي سياسة وشروط التمكيـن 3.5 4.4 4.45 4.15
2.8 4.8 5
5
تظهر تحسنا مقارنة بنتائج سنة  ،2015فيجب العمل أولويات السفر
1.5
3 2.5 2.7
أكثـر على تنميتها من خالل إقرار الكثيـر من اإلصالحات االنفتاح الدولي
6
5.9 6.2 5.2
تنافسية األسعار
3.7 3.9 4.1 3.7
ف ــي بـيـئــة األعـ ـم ــال ،وهـ ــذا م ــا سـيـتــم تــوض ـي ـحــه م ــن خــال االستدامة البيئية
2.23 3.03 3.03 3.33
العناصر التالية لهذا البحث ،وتأتي مكانة الجزائر ضمن املؤشر الفرعي البنية التحتية
هــذا املــؤشــر كانعكاس للمؤشرات الفرعية ،التي يحويها بيئة النقل الجوي
2.1 2.3 2.9 2.8
2.5 2.7 3 3.4
البنية التحتية للميناء واألرض
هذا املؤشر الكلي واملتمثلة فيما يلي:
2.1 4.1 3.2 3.8
البنية التحتية للخدمات السياحية
	-م ـج ـمــوعــة م ــؤشـ ـرات ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـم ـك ـي ـن ـيــة :ال ـتــي املؤشر الفرعي املوارد الطبيعية والثقافية 2.15 2 2.9 3.05
2.2 2.5 2.5 3.6
تحتوي على مــؤشـرات ،بيئة األعـمــال ،السالمة املوارد الطبيعية
2.1 1.5 3.3 2.5
املوارد الثقافية
واألم ـ ــن ،الـصـحــة وال ـن ـظــافــة ،امل ـ ــوارد الـبـشــريــة
3.1 3.5 3.6 3.8
املؤشر الكلي
وسوق العمل ،الجاهزية لتكنولوجيا املعلومات
الرتبة
118 87 74 65
واالتـ ـص ــال ،وه ــي امل ـجـمــوعــة ال ـتــي أظ ـه ــرت فيها
املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على إحصائيات The Travel & Tourism
الجزائر تحسنا ،حيث وصلت قيمتها إلى  ،Competitiveness Report 2017 ،4.38ص 324 ،249 ،151 ،80 ،16،17
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إذ تعتبـر هذه القيمة متقاربة إلى حد ما من قيم باقي الدول ،التي وصلت أعلى قيمة بها إلى  ،4.72وهذه تعتبـر حالة
جيدة بالنظر إلى املؤشرات األخرى.
	-مجموعة مؤشرات سياسة وشروط التمكيـن :والتي تتكون من مؤشرات أولويات السفر واالنفتاح الدولي ،تنافسية
األسعار واالستدامة البيئية ،وقد أظهرت هذه املجموعة حالة غيـر مالءمة للجزائر ،إذ وصلت قيمة مؤشرها إلى
 ،3.5وتعتبـر قيمة منخفضة مقارنة بباقي الــدول ،التي تـراوحت قيمتها بيـن  4.15و ،4.45وهذا ما يدل على تدني
مرتبة الجزائر في تنافسية األسعار واملحافظة على البيئة واالنفتاح.
	-مجموعة مؤشرات البنية التحتية :والتي تتمثل في مؤشرات البنية التحتية للنقل الجوي ،النقل البحري والبـري،
والخدمات السياحية ،حيث ظهرت مكانة الجزائر ضمن هذا املؤشر ضعيفة ،إذ وصلت إلى  ،2.23بينما تـراوحت
قيمة هذا املؤشر في باقي الدول بيـن  3.03و .3.33وهذا يعبـر عن ضعف وتـردي البنية التحتية للجزائر فيما يخص،
النقل الجوي والبحري والبـري ومختلف الخدمات السياحية.
	-مجموعة مؤشرات املوارد الطبيعية والثقافية :والذي يتكون من مؤشريـن فرعييـن وهما :مؤشر املوارد الطبيعية
ومؤشر املــوارد الثقافية ،حيث تظهر مكانة الجزائر ضمن هذا املؤشر وسطية بقيمة  2.15إذ إنها تفوقت على
تونس التي حققت أدنى قيمة بـ  ،2بينما حققت املغرب أعلى قيمة بـ  ،3.05ويعود هذا التقدم النسبي ضمن هذا
املؤشر ،إلى امتالك الجزائر ملقومات طبيعية وثقافية ،تفوق تلك التي تمتلكها تونس ،بينما تعتبـر ضعيفة مقارنة
مع مصر واملغرب.
5
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المؤشر الفرعي المؤشر الفرعي المؤشر الفرعي المؤشر الفرعي
الموارد الطبيعية البنية التحتية سياسة وشروط البنية التمكينية
التمكين
والثقافية

المؤشر الكلي

الشكل رقم ( :)6مكانة الجزائرضمن مؤشرتنافسية القطاع السياحي ومكوناته الفرعية وفق إحصائيات 2017

ً
ثالثا  -العوامل البيئية املساهمة في دعم تنافسية القطاع السياحي
تعتبـر بيئة األعمال على اختالف أنواعها وبما تحتويه من عوامل وموارد عامل مهم لضمان نمو القطاعات االقتصادية
املختلفة ،بالنظر إلى ما يمكن أن توفره ملؤسسات القطاع من فرص ومزايا ،فالبيئة هي الحاضنة للمؤسسات ،فبما تتميـز
به من خصائص وما تحتويه من موارد وفرص ،يمكنها أن تصنع النجاح ،كما يمكنها أن تصنع الفشل للمؤسسات ومن ثم
للقطاع االقتصادي ،فتلك البيئة تختلف من قطاع آلخر من عدة نواحي ،من ناحية درجة السخاء ،الفرص والتهديدات،
وشدة املنافسة وغيـرها ،ولهذا نجد املؤسسات واملشروعات االستثمارية واإلنتاجية تفاضل بيـن مختلف القطاعات على
هذا األساس ،وعليه يجب على مسئولي كل قطاع ،أن يعملوا على تهيئة وتحسيـن بيئة األعمال الخاصة بقطاعهم ،لتكون له
القدرة الكافية على جذب االستثمارات أكثـر من باقي القطاعات وأفضل من دول أخرى.
وعلى غـرار باقي القطاعات االقتصادية ،يسعى القطاع السياحي إلى استقطاب رؤوس األمــوال واالستثمارات سواء
األجنبية منها أو الوطنية ،من أجل تحقيق مكاسب أكبـر تجعل منه أكثـر تنافسية من باقي القطاعات أو بالنسبة لقطاع
السياحة لدول أخرى ،وهنا يجدر بنا بحث مدى قدرة بيئة األعمال على تعزيـز ودعم تنافسية قطاع السياحة بالجزائر ،بناء
على دراسة وتحليل العوامل املكونة لهذه البيئة أي تلك املؤثـرة إيجابا على تنافسية هذا القطاع.
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حيث يمكننا التمييـز بيـن نوعيـن مــن عــوامــل بيئة األعـمــال املؤثـرة على تنافسية قطاع السياحة بالجزائر ،فهناك
عوامل البيئة العامة التي يمكنها التأثيـر على تنافسية كل القطاعات االقتصادية وعلى جميع املؤسساتً ،
مهما كان مجال
نشاطها بما فيها التي تنشط في مجال السياحة ،حيث إن هذا النوع من العوامل يؤثـر بشكل كبيـر على القدرة التنافسية
للبلد بشكل عام أمام تنافسية اقتصادات الدول األخرى ،وهناك عوامل البيئة الخاصة التي تؤثـر بشكل خاص على تنافسية
قطاع السياحة دون غيـره ،وهي التي تؤثـر على قدرة هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات األخــرى أو قطاع السياحة لدول
أخرى ،وفيما يلي نعمل على تحليل املقومات الخاصة والعامة لبيئة األعمال الجزائرية التي تدعم تنافسية قطاع السياحة:
 - 1عوامل بيئة األعمال الخاصة
وتشيـر هذه البيئة إلى مختلف العوامل التي تساهم في دعم تنافسية قطاع السياحة دون غيـره ،وهذه العوامل تلعب
دورا ً
هاما في توجيه االستثمارات نحو هذا القطاع ،حيث تشمل كل من املقومات الطبيعية والحضارية واملادية ،ويمكن
تحليل هذه العوامل حسب ما تتميـز به بيئة األعمال الجزائرية على النحو اآلتي:
 أاملقومات الطبيعية :وتشيـر إلى مختلف العوامل الطبيعية التي تتوفر في البلد ،والتي لها دور كبيـر في تسهيل وتشجيعاملؤسسات واملشروعات السياحية ،أو تلك التي تساهم في زيادة قدرة البلد على جذب واستقطاب السياح ،ويمكن
إبـراز أهمها فيما يلي( :عيا�شي)172 :2016 ،
	-الـشــريــط الـســاحـلــي :تمتلك الـجـزائــر شــريــط ســاحـلــي يتميـز بـطــول كبيـر إذ يبلغ حــوالــي  1622.48كـلــم ،وتـنــوع في
الشواطئ من عدة نواحي ،وتحتوي على مناظر طبيعية مهمة تجعلها أكثـر قدرة على استقطاب السياح خاصة
في فصل الصيف .وبالنظر إلى امتـزاجها باملناظر الطبيعية التي يصنعها التقاء البحر بالغابة ،فهي تكون منظر
طبيعي ذو قــدرة عالية على جــذب السياح خاصة في املناطق الشرقية من الوطن كجيجل وبجاية ما يساهم في
تعزيـز السياحة الساحلية ،إذا ما تم االهتمام بتلك املناطق وتنميتها وتوفيـر فيها الخدمات السياحية الضرورية.
	-املياه املعدنية :حيث تمتلك الجزائر أكثـر من  200ينبوع معدني ،كما تملك  7محطات حمامات ذات طابع وطني
و 50محطة ذات طابع محلي ،ومن أهم هذه الحمامات نجد حمام بوغرارة بتلمسان ،حمام بوحنيفية بمعسكر،
حمام ريغة بعيـن الدفلى ،حمام الشاللة بقاملة ،وحمام الصالحيـن ببسكرة ،وهذا ما يساهم في تشجيع وتعزيـز
السياحة الحموية.
	-املساحة الصحراوية الشاسعة :إذ تمثل  %80م��ن املساحة اإلجمالية للبلد ،حيث إنها تتميـز بالتنوع ،وتحتوي على
الواحات والهضاب الصخرية ومنطقة االهقار ،مما يعطي للجزائر قدرة تنافسية عالية في مجال السياحة الصحراوية.
	-تـنــوع امل ـنــاخ :حـيــث يـتـنــوع مـنــاخ الـجـزائــر بيـن املـتــوسـطــي إلــى املـعـتــدل وال ـحــار بــالـصـحـراء ،مـمــا يجعلها ق ــادرة على
استقطاب السياح على طول العام ،وخاصة ما تتميـز به من تساقط الثلوج ،ما يجعلها تمتلك مقومات السياحة
الصيفية والشتوية.
	-تنوع التضاريس :فالجزائر تمتلك غابات كثيفة والسهول والجبال التي تحتوي على قمم عالية ،مما يشجع السياحة
الجبلية والغابية ،ولكن يجب املحافظة على تلك الثـروة وحمايتها من التلوث والكوارث كالحرائق (بوحديد.)125 :2016 ،
		 إن املقومات البيئية الطبيعية التي تحتويها الجزائر تجعلها قطب سياحي مهم في مجال السياحة البيئية إذا ما
حظيت تلك املناطق السياحية بإصالحات بيئية مناسبة تستهدف تشجيع هذا النوع من السياحة.
 باملقومات الحضارية والتاريخية :وتشيـر إلى مختلف املواقع والتحف األثـرية التي يمتلكها البلد ،حيث تحوز الجزائرعلى مواقع أثـرية وتاريخية مهمة ومتنوعة ،يمكن أن تجعل منها قطبا سياحيا ً
مهما ومن أهمها موقع التاسيلي الذي
يـعــود تاريخه إلــى  6000سنة قبل املـيــاد ،وحــي القصبة الــذي شيد مــن قبل العثمانيون فــي الـقــرن  ،16والـتــي تتميـز
بشوارعها الضيقة وكثـرة املساجد حيث سجلت في التـراث العالمي سنة  ،1992ووادي ميـزاب بغرداية الــذي أدرج
ضمن التـراث العالمي سنة  1982من طرف اليونيسكو ،وموقع تيمقاد بباتنة والــذي يعود تاريخه 100م ،قلعة بني
حماد التي تتوفر على آثــار رومانية والعديد مــن الكنوز واملعالم األث ــريــة ،حيث بنيت عــام  1007مـيــادي ،ومسجد
كاتشاوة بالعاصمة الذي يعود تاريخه إلى أكثـر من  4قرون ومسجد املرابطيـن ،وغيـرها من املواقع واملعالم األثـرية
والتاريخية التي تنتشر عبـر كامل التـراب الوطني كمدينة شرشال وقسنطينة وبجاية وغيـرها ،وباإلضافة إلــى ذلك
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تـزخر البيئة السياحية للجزائر بتـراث ثقافي وشعبي متنوع ومتميـز ،يحمل تنوعا ً
هاما في العادات والتقاليد املحلية
التي تميـز طريقة العيش وامللبس واملــأكــوالت والصناعات التقليدية ،وخــاصــة تلك األنظمة االجتماعية التي تحدد
العالقات بيـن مختلف الفئات ،كتلك املتواجدة في غرداية التي تحتوي نظام فريد جديـر بالدراسة واالطــاع ،وتلك
العادات املنبثقة من الثقافة العربية واألمازيغية املزابية والتـرقية وغيـرها (عيا�شي.)172 :2016 ،
 جاملقومات املــاديــة :لقد بــدأت تستشعر الـجـزائــر أهمية قطاع السياحة فــي التنمية ،ومكانته ضمن خطط التنويعواإلقالع االقتصادي ،ولهذا عمدت إلى تخصيص إمكانات مهمة في هذا املجال تنوعت بيـن سن الكثيـر من التشريعات
وتأسيس هيئات ومنظمات تعمل على تطويـره والنهوض به ،إضافة إلى تهيئة البنية التحتية الالزمة لذلك ،وتشييد
العديد من املتاحف والفنادق والوكاالت السياحية ،ويمكن إبـراز أهم هذه املقومات فيما يلي:
	-الطرائق البـرية :تملك الجزائر أكثـر من  104ألــف كلم منها  %25وطنية ،كما تـرتبط الجزائر مع دول الساحل
اإلفريقي بطريق الوحدة اإلفريقية العابـر للصحراء والذي يمتد على طول  2344كلم ،كما أنشأت الجزائر الطريق
السيار شرق غرب ،والذي يـربطها بتونس واملغرب ،حيث يمتد على طول  1216كلم.
	-السكك الحديدية :تملك الجزائر شبكة السكك الحديدة ،التي تعمل على ربط العديد من مدن الشمال ببعضها
البعض ،حيث يبلغ طولها  4200كلم منها  215مكهربة ،كما إنها تؤمن نقل األشخاص والبضائع واملواد األولية،
إذ إنها تمثل  %17من النقل البـري.
	-النقل الجوي :حيث تملك الجزائر العديد من املطارات املنتشرة عبـر مختلف مناطق الوطن ،والتي يصل عددها
إلى  55مطار منها  12دولي والباقي داخلي ،وأهمها مطار هواري بومديـن بالعاصمة ومطار وهران ،ويتكون أسطولها
الجوي من  63طائرة تضمن نقل  3.6مليون مسافر ونحو  30ألف طن من البضائع سنويا.
	-النقل الـبـحــري :تـحــوز الـجـزائــر على  17ميناء بعضها مخصص لتصديـر املـحــروقــات كميناء بجاية وسكيكدة،
وبعضها متعدد األنشطة كميناء العاصمة ووهران وعنابة ،إذ يتضمن أسطولها البحري  74سفينة بحرية ،منها 5
ناقالت البتـرول و 9ناقالت الغاز السائل (بوعموشة.)109 :2012 ،
		 إن تنوع وســائــل النقل الـجـزائــريــة ،بشكل يجعلها تـربط بيـن مختلف املناطق السياحية فــي الــوطــن وتــؤمــن تنقل
السياح والوصول إلى مختلف املعالم والوجهات السياحية املرغوبة ،يجعلها عامل مهم لدعم قدرة الجزائر على
استقطاب السياح.
 داملـقــومــات القانونية والتنظيمية :وبــاإلضــافــة إلــى مــا سبق حظي قـطــاع السياحة بالكثيـر مــن املـجـهــودات والرعايةالخاصة من قبل الدولة ،تمثلت في إصدار مجموعة من القوانيـن واملخططات الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع ،مع
إنشاء الكثيـر من الهيئات التي تهتم بتنظيم وتأطيـر هذا القطاع ،ويمكن إبـرازها من خالل ما يلي:
	-قانون التنمية املستدامة للسياحة :صدر تحت رقم  01-03واملؤرخ في  17فيفري  ،2003والذي يهدف إلى تحسيـن
وتـرقية بيئة العمل املساعدة من أجل النهوض بقطاع السياحة وهذا بهدف( :موالي لخضر) 75 :2016 ،
•تـرقية االستثمار وتطويـر املؤسسات الفندقية والسياحية.
•إدماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة.
•تلبية حاجات املواطنيـن وطموحاتهم في مجال السياحة واالستجمام والتسلية وتحسيـن نوعية الخدمات.
•املساهمة في حماية البيئة وتحسيـن إطار املعيشة.
•التطويـر املنسجم واملتوازن لألنشطة السياحية وتـرقية الشغل في هذا امليدان.
	-قانون رقم  03-03واملتعلق بمناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية املؤرخ في  17فيفري .2003
	-استحداث وزارة السياحة والصناعات التقليدية بموجب املرسوم رقم  63 -474املؤرخ في  20ديسمبـر .1963
	-الديوان الوطني للسياحة :بموجب املرسوم  214 -88املؤرخ في  31أكتوبـر .1988
	-الوكالة الوطنية للتنمية السياحية :أنشئت بموجب املرسوم التنفيذي رقم  70 -98املؤرخ في  21فيفري .1988
	-املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية :بموجب املرسوم التنفيذي رقم  94-98املؤرخ في  10مارس .1998
	-اللجنة الوطنية لتسهيل األنشطة السياحية :أنشئت بموجب املرسوم التنفيذي  39-94املؤرخ في  25فيفري .1994
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	-اإلجراءات االقتصادية واملالية :والتي تتمحور حول املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( ،)SDAT2025الهادف
إلـ��ى دعـ��م ال�قــطــ�اع ال��س�يــاـح��ي ،وي��ـ�رـتكــ��ز علــ��ى خمــ��س م��خ�طــطــ�ات وهـ��ي :مخــطــ��ط ال��جـزائ��ر ك�وـجهــ��ة س��ي�اـحيــ��ة -األقـطــ�اب
السياحية ذات االمتياز -مخطط الجودة السياحية -مخطط الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص -مخطط
تمويل السياحة (حسيـن.)190 :2013 ،
إن الـقــوانـي ــن الـتــي أصــدرتـهــا الــدولــة الـجـزائــريــة والـهـيـئــات الـتــي أنـشــأتـهــا فــي مـيــدان الـسـيــاحــة ،تجعل البيئة القانونية
والتنظيمية لهذا القطاع ثـرية وتساهم في تنظيم وتأطيـر مختلف األنشطة وتـرقية وتفعيل تنافسية قطاع السياحة بالجزائر.
 - 2عوامل بيئة األعمال العامة:
إلى جانب تلك العوامل املكونة لبيئة األعمال الخاصة ،والتي تؤثـر بشكل خاص على تنافسية القطاع السياحي ،تتأثـر
هذه األخيـرة ً
أيضا بعوامل عامة تميـز بيئة األعمال في الجزائر ،فهذا النوع من البيئات يحمل الكثيـر من الفرص واملزايا التي
يمكن أن تساهم في دعم وتعزيـز تنافسية قطاع السياحة وتتيح للمشروعات واملؤسسات فيه فرص البقاء والنمو والتوسع،
وهذا ما يمكن توضيحه فيما يلي:
	-اتساع وتنوع السوق الجزائرية وكبـر الحجم من حيث االمتداد الجغرافي ،بحيث تبلغ املساحة اإلجمالية للجزائر
حوالي  2.381.741كلم 2أي ما يعادل نسبة  %16.77من املساحة اإلجمالية للوطن العربي (صندوق النقد العربي،
 :2012ج) ،إضافة إلى أن السوق الجزائرية تعتبـر كبيـرة من حيث عدد السكان الذي قدر سنة  2015حوالي 39.5
مليون نسمة ليفوق سنة  2016قيمة  40مليون نسمة ،وسنة  2017حوالي  41.6مليون نسمة أي ما يقارب نسبة
 %10من إجمالي سكان الوطن العربي(املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،)2017 ،إن كبـر
مساحة الجزائر وارتفاع عدد السكان يجعل من السوق الجزائرية أكثـر تنوعا واتساعا من حيث الحجم(املؤسسة
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،)120 :2015 ،ولذلك تعتبـر ذات قدرة عالية على توليد الفرص
التسويقية ،مما يجعلها ذات ق�دـرة عالية على استقطاب وج�ـذب املشروعات واالستثمارات ،كما يجعلها تتميـز
بالتنوع من عدة نواحي :األقاليم املناخية ،الطبيعية والتضاريس ،ومن ثم امتالك قدرات سياحية عالية ومتنوعة.
	-وما يتيح أمام قطاع السياحة ومن ورائه املؤسسات السياحية فرص تسويقية واستثمارية هو اتساع فجوة الطلب
التي تتميـز بها الجزائر ،وه��ذا ما تعكسه مؤشرات التجارة الخارجية أي ال��واردات السلعية ،حيث تعتبـر نسبتها
مرتفعة ً
جدا باملقارنة مع باقي الدول ،وهذا يدل على أن هناك حجم معتبـر من الطلب املحلي غيـر مغطى من طرف
اإلنتاج املحلي ،ونفس الشـيء تظهره مؤشرات الفجوة الغذائية التي سجلت ارتفاع في معدل النمو السنوي ،ويبيـن
الشكل التالي تطور حجم الواردات الجزائرية باملقارنة مع مجموعة من الدول العربية:
		 فمن خالل الشكل نالحظ أن واردات الجزائر أكبـر بكثيـر من بقية دول املقارنة ،وهذا إن كان في غيـر صالح الدولة إال
ان��ه يعبـر عن وج��ود فرص
80000000
استثمارية وتسويقية أمام
60000000
الجزائر
امل ـ�ؤس ســـ���ات ال ـناـــش ـط���ة أو
تونس
الـتــ��ي ت ــرـغ��ب فـ��ي االسـتــثــمــ�ار
40000000
يمكن لها استغاللها ،كما
مصر
20000000
تشيـر إل��ى انخــ��ف��اض خطر
المغرب
0
امل���نـــ ــاف ـ ــ ـ����ة وخ ـ�اـــصـ ـ����ة أن
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ق��ط��اع الـس��ي��اح��ة بالجزائر
يعاني من نقص الخدمات املصدر :من إعداد الباحثيـن باالعتماد على :إحصاءات تنافسية التجارة العربية ،صندوق النقد العربي،
 ،2015ص82
واملنـــــ��ج��ات ويـعـــب��ـ��ر مجال
الشكل رقم ( :)7تطورالواردات الجزائرية باملقارنة مع مجموعة من الدول
مهم لالستثمار.
	-وما يالحظ ً
أيضا أن البيئة التنافسية الجزائرية تتميـز بانخفاض شدة املنافسة ،وذلك النخفاض عدد املؤسسات
االقتصادية من جهة ولصغر حجمها وضعف إنتاجها من جهة أخــرى ،مما يجعلها في معظم األحيان تعجز عن
تغطية الطلب املحلي ،حيث توضح مؤشرات كثافة املنافسة املحلية عن ضعفها حسب إحصائيات ( 2008األمم
املتحدة ،)2008 ،وما يدل ً
أيضا على ضعف املنافسة املحلية قلة املؤسسات االقتصادية الجديدة التي تظهر في
الجزائر ،فحسب مؤشر كثافة مؤسسات األعمال الجديدة (الشركات املسجلة لكل  1000نسمة) ،نالحظ أن
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هناك ضعف شديد في هذه النسبة ،إذ استقر هذا املؤشر في قيمة  1من سنة  2006إلى سنة  ،2009بينما وصل
إلى  20في قبـرص ،و 7في سنغافورة سنة 2009
	-كما تتميـز بيئة األعمال الجزائرية بتعدد وارتفاع حجم املــوارد االقتصادية ،من حيث املــوارد البشرية التي تدل
البيانات على وفرتها ،كما تحتوي الجزائر على موارد طبيعية كاملحروقات واملعادن واملياه ،إضافة إلى احتياطات
من العمالت األجنبية (املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،)09 :2010 ،وهذا بسبب انتعاش
أسعار النفط التي انعكست على تحسن مداخيل الدولة ،إال أن تلك االحتياطات بــدأت تستنفد بسبب تـراجع
أسعار النفط ،حيث تساهم هذه املوارد املختلفة واملتنوعة في تحسيـن فرص االستثمار بالقطاع السياحي للجزائر.
	-كما تتميـز ً
أيضا البيئة الجزائرية بارتفاع معدل االستهالك ،الــذي يـرفع حجم املـزايــا والـفــرص التسويقية أمام
املؤسسات االقتصادية ،ويتيح ملؤسسات القطاع السياحي إمكانات تسويقية تمكنها من تنويع وتوسيع أنشطتها
اإلنتاجية والتسويقية وزيادة فرص النمو لهذا القطاع (قلش)226 :2014 ،
	-كما تعتبـر ً
أيضا السياسات الضريبية والجمركية عوامل إيجابية للمؤسسات االقتصادية ،وهذا بفعل التوجهات
االقـتـصــاديــة لـلـجـزائــر الـتــي ت ــركــز عـلــى تشجيع ودع ــم االسـتـثـمــارات املـحـلـيــة ،مــن خــال تبني سـيــاســات التخفيض
الضريبي ،واإلعفاءات الجمركية ،خاصة تلك التي تحظى بها املؤسسات
الناشطة في قطاع السياحة ،إضافة إلى سياسات الدعم املباشر لبعض
جدول رقم ()6
السلع وتشجيع االستثمارات في بعض املناطق (الوكالة الوطنية لتطويـر تطورنسبة اإليـرادات الضريبية من
االس ـت ـث ـمــار ،)2017 ،وال ـج ــدول رق ــم ( )6يـبـي ــن ت ـطــور نـسـبــة اإليـ ـ ـرادات
إجمالي اإليـرادات
الضريبية باملقارنة مع مجموعة من الدول العربية:
الدول 2015 2013 2012 2011 2010
		 من خالل الجدول نالحظ أن اعتماد الجزائر على الضرائب في تحصيل الجزائر 37.4 34.0 30.1 26.4 29.5
إيـراداتها منخفض مقارنة ببعض الــدول ،وهــذا يعني أن الضرائب التي تونس - 92.5 87.6 87.7 90.3
تفرضها الــدولــة عـلــى املــؤسـســات بشكل عــام واملــؤسـســات الـنــاشـطــة في مصر - 71.6 68.3 72.4 63.6
ال ـق ـطــاع الـسـيــاحــي ضـعـيـفــة ،م ــع أن ـهــا تـخـصـهــا بــالـكـثـي ــر م ــن االم ـت ـيــازات املغرب - 85.4 87.8 85.6 90.1
الضريبية واملالية(صندوق النقد العربي ،)10 :2017 ،ويمكن إبـراز أهم امل ـ ـصـ ــدر :ت ـقــريـ ــر ت ـنــاف ـس ـيــة اقـ ـتـ ـص ــادات الـ ــدول
العربية ،صندوق النقد العربي ،2016 ،ص.38
تلك املزايا املالية والضريبية فيما يلي:
•تخضع األنشطة السياحية للضريبة على األرباح املخفضة بنسبة  19%بدال من  25%املطبقة على باقي األنشطة.
•اإلعفاء الضريبي على أرباح الشركات ملدة  10سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية.
•تستفيد االستثمارات السياحية من تخفيض في نسبة الفائدة املطبقة على الـقــروض البنكية بنسبة  3%في
مناطق الشمال ،ونسبة  4.5في مناطق الجنوب.
•اإلعفاء الدائم من الرسم على النشاط املنهي بالنسبة لألنشطة السياحية الفندقية والحموية.
•تطبيق النسبة املخفضة بـ 7%من الرسم على القيمة املضافة إلى غاية  31ديسمبـر  2019فيما يخص األنشطة
السياحية والفندقية والحموية واملطاعم السياحية وتأجيـر سيارات النقل السياحي.
•اإلعفاء من رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع رأس املال وكذا تأسيس الشركات في قطاع السياحة
•تطبيق النسبة املخفضة للرسوم الجمركية فيما يخص اقتناء تجهيـزات وأثــاث غيـر مصنعة محليا تدخل في
إطار مخطط نوعية السياحة.
•من أجل التحفيـز على تطويـر قطاع السياحة في الجنوب والهضاب العليا ،تستفيد عمليات منح االمتياز على
القطع األرضية الضرورية إلنجاز املشروعات االستثمارية السياحية من تخفيض بنسبة تقدر على التوالي 50%
و( % 80سعيداني.)09 :2017 ،
		 فهذه االمتيازات الضريبية واملالية التي يحظى بها القطاع السياحي تساهم في زيادة تنافسيته ،مما يتيح فرص أمام
املؤسسات في إعادة استثمار أرباحها واالعتماد على التمويل الذاتي واالستفادة من الدعم املالي.
	-كما تتميـز السوق الجزائرية بتجانس العوامل الثقافية واالجتماعية ،كالديـن واللغة وثقافة االستهالك والتسوق،
مما يسهل على املؤسسات التعامل مع زبائنها وتصميم بـرامج تسويقية موحدة بدال من اعتماد بـرامج مختلفة،
األمر الذي يخفض تكاليف التسويق ودراسة املستهلكيـن.
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وإضافة إلى ما سبق هناك الكثيـر من املزايا التي توفرها بيئة األعمال الجزائرية ،كانخفاض تكلفة عوامل اإلنتاج بما
فيها األجور ،دعم الدولة ألسعار بعض املواد االستهالكية كالخبـز والحليب والوقود.
هذه املزايا التي تتمتع بها بيئة األعمال الجزائرية الخاصة منها والعامة ،تصنع أمام قطاع السياحة فرصا أكبـر للنمو
وتطويـر تنافسيته ،ومــن ثــم يمكن أن يكون بديال للمحروقات خاصة فــي ظــل تـراجع الــدعــم الحكومي الناتج عــن سياسة
تـرشيد النفقات ،هذا إذا ما نجحت هيئات ومؤسسات القطاع في تعبئة تلك املــوارد واملقومات في صناعة فرص للنجاح
والنمو ،وبالرغم من تلك املزايا والفرص التي تسخر بها بيئة األعمال الجزائرية وتوفرها أمام القطاع السياحي بشكل خاص
أو عام ،إال أن تنافسية هذا القطاع تبقى دون املستوى املطلوب مقارنة بتنافسية القطاع السياحي لدول أخرى حسب ما
كشفت عنه الدراسة سابقا ،األمر الذي يقود إلى التساؤل عن طبيعة العوامل واملعوقات التي ساهمت في إضعاف تنافسية
هذا القطاع ،وهذا ما سنعمل على تحليله من خالل العنصر املوالي.
ر ً
ابعا  -العوامل البيئية املساهمة في إضعاف تنافسية القطاع السياحي:
تلعب بيئة األعمال الجزائرية بما تتصف به من سخاء وتنوع في الفرص التسويقية ،واتساع األسواق ووفرة املوارد على
اختالف أنواعها ،دورا كبيـرا في ظهور ونمو املؤسسات وزيادة فرصها في النمو والنجاح ،وخاصة في ظل الرخاء االقتصادي
ال ــذي شـهــدتــه الـجـزائــر خــال انـتـعــاش أس ـعــار الـنـفــط ،بـشـكــل يـجـعــل مــن الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة أكـث ــر ق ــدرة عـلــى جــذب
االستثمارات وتحقيق التنمية بها ،ويعتبـر قطاع السياحة من بيـن تلك القطاعات التي تبحث عن تعزيـز تنافسيتها ،انطالقا
من رفع قدرتها على جذب االستثمارات والسياح على حد سواء ،الن ذلك سينعكس على مؤشرات األداء ،وبالرغم من وفرة
مقومات السياحة للجزائر واالهتمام الذي خصته الدولة
بــه ،إال أن أداء هــذا القطاع يبقى دون املستوى املطلوب،
جدول رقم ()7
وخــاصــة فــي ظــل الـظــروف الحالية الـتــي فــرضــت على الــدولــة
إجمالي االحتياطات الرسمية للجزائروالفتـرة التي تغطيها
إت ـب ــاع س ـيــاســة تـقـلـيــص ال ـن ـف ـقــات ،ك ــرد ف ـعــل ع ـلــى تقلص
2016 2015 2014 2013
السنوات
دوالر)
(مليار
الرسمية
االحتياطات
إجمالي
136.4 156.6 187.2 194
إي ـ ـرادات الــدولــة وشــح مــواردهــا ،حيث تشيـر اإلحصائيات
ح ـســب ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي إل ــى ت ـ ـراجــع وب ـش ـكــل كـبـي ــر عدد الشهور التي تغطيها االحتياطات 24.1 28.6 32.8 35.4
لالحتياطات الرسمية مــع التقلص املستمر فــي الفتـرة التي امل ـص ــدر :م ـنــاخ االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،املــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة لـضـمــان
االستثمار وائتمان الصادرات ،الكويت ،2015 ،ص.120
تغطيها هذه االحتياطات ،كما يوضحه الجدول رقم (.)7
جدول رقم ()8
تطوراإلنفاق الحكومي للجزائركنسبة مئوية من الناتج
اإلجمالي خالل الفتـرة 2016 -2013

لـقــد أث ــرت أزم ــة ت ـراجــع أسـعــار الـنـفــط عـلــى مداخيل
الـ ــدولـ ــة الـ ـجـ ـزائ ــري ــة س ـل ـبــا وب ـش ـك ــل ك ـب ـي ـ ــر ،وم ـ ــن ثـ ــم عـلــى
احتياطاتها الرسمية التي تظهر من خالل الشكل رقم ()05
2016 2015 2014 2013
السنوات
فــي تـ ـراجــع مـسـتـمــر ،وذل ــك أن ال ــدول ــة تـعـتـمــد عـلــى الـجـبــايــة نسبة اإلنفاق الحكومي من الناتج اإلجمالي %40.4 %42.5 %39.4 %36.8
النفطية بشكل مـفــرط فــي تغطية مداخيلها ،ومــن ثــم فهي املصدر :من إعــداد الباحثيـن في االعتماد على :األداء العام واملكانة في مؤشر
تتأثـر بتقلبات أسعاره ،كما تظهر أن قدرة تلك االحتياطات ضـمــان لـجــاذبـيــة االسـتـثـمــار ،الــو ـكـالــة الــوطـنـيــة لتطويـر االسـتـثـمــار ،الـجـزائــر،
إحصائيات ،مارس www.andi.dz،2016
على تغطية ال ــواردات فــي ت ـراجــع مستمر ،حيث انخفضت
مــن  35.4شهر سنة  2013إلــى  24.1شهر سنة  ،2016وهــذه الحالة املضطربة التي تعاني منها خزينة الــدولــة دفعتها إلى
تقليص نفقاتها ،وهذا ما يمكن مالحظته بوضوح من خالل الجدول رقم (.)8
فمن خالل الجدول نالحظ أن مستوى اإلنفاق الحكومي كان في ارتفاع مستمر من سنة  2013إلى سنة  ،2014بسبب
االعتماد على صندوق ضبط اإليـرادات ،ولكن في سنة  2016عرف تـراجعا وهذا نتيجة أثـر سياسة التقشف التي اعتمدتها
الدولة كرد فعل ملواجهة آثار أزمة تـراجع أسعار النفط ،وهذا سيكون له آثار سلبية على الدعم والتسهيالت التي خصصتها
الدولة لقطاع السياحة واملؤسسات الناشطة فيه ومختلف االستثمارات في هذا املجال ،ما يؤدي إلى تعثـر خطط التنمية في
هذا القطاع ،األمر الذي دفع بالحكومة إلى بحث سبل تمويل جديدة للمشروعات االستثمارية ،وعلى رأسها طريقة التمويل
غيـر التقليدية القائمة على اإلصدار النقدي.
171

أهمية تحسين بيئة األعمال في تعزيز تنافسية القطاع السياحي بالجزائر ...

كما بيـن تقريـر بيئة األعـمــال الـصــادر عــن البنك الــدولــي سنة  ،2016وال ــذي يـركز على مــدى جــاذبـيــة االسـتـثـمــارات
وتسهيل عمل املؤسسات والتسهيالت في أداء األنشطة االقتصادية ،أن الجزائر احتلت املرتبة  15عربيا واملرتبة  163عامليا
( البنك الدولي ،)2014 ،كما تظهر أن مكانتها ضمن هذا املؤشر ضعيفة مقارنة ببعض الدول العربية حسب إحصائيات
 ،2017مما يعني أن بيئة األعمال غيـر مناسبة بالنسبة للمؤسسات املستثمرة في الجزائر بما فيها القطاع السياحي ،وهذا
بالنظر إلى مختلف العوامل املعوقة والتهديدات التي تحملها هذه البيئة ،والتي يمكن إبـرازها فيما يلي( :قلش)228 :2014 ،
 1رغم كبـر حجم السوق الجزائرية من حيث االتساع الجغرافي وعدد السكان ،إال أنها تتميـز بالفقر أي محدوديةدخل الفرد ،مما يؤثـر سلبا على إمكانية املؤسسات لتسويق منتجاتها السياحية بأسعار مقبولة خاصة وان هذه
املؤسسات تعاني من ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،نتيجة نقص الخبـرة وضعف تكنولوجيا اإلنتاج ،وهذا يتطلب العمل
أكثـر من أجل توفيـر فرص العمل في القطاع السياحي من جهة ،وزيادة قدرة البلد على جذب سياح أجانب ،حتى
تستطيع تلك املؤسسات تسويق منتجاتها بأسعار مقبولة.
 2ومن بيـن أهم العوامل البيئية املؤثـرة سلبا على نشاط املؤسسات االقتصادية واملشروعات االستثمارية بشكل عام،وتلك الناشطة في قطاع السياحة بشكل خاص ،الفساد بمختلف أنواعه ،حيث تشيـر اإلحصائيات إلى أن الجزائر
حصلت على قيمة سلبية في مؤشر فعالية الحكومة وقدرتها على محاربة الفساد وفرض القانون ،ما يدل على تف�شي
الفساد في الجزائر باألخص املجال االقتصادي ،مما يؤثـر سلبا
جدول رقم ()9
على الكفاءة في توزيع الفرص االستثمارية ،وعلى فعالية خطط
مكانة الجزائرفي مؤشرفعالية الحكومة
التنمية في املجال السياحي ،حيث يبيـن الجدول رقم ( )9حالة
ومحاربة الفساد
الجزائر في هذا املؤشر مقارنة ببعض الدول العربية:
الدول مؤشرفعالية مؤشرسيادة مؤشرالفساد
القانون
اإلداري
الحكومة
فنالحظ من خالل الجدول أن حالة الجزائر سلبية في كافة
-0.3708
-0.7565
مؤشرات الفعالية ومحاربة الفساد األمــر الــذي يبيـن انتشار الجزائر -0.5580
-0.345
-0.06
0.3
تونس
الفساد فــي الـجـزائــر وعـجــز الحكومة على محاربته وخــاصــة في
0.0051
0.0387
تونس 0.1256
-0.6
-0.4
-0.65
املجال االقتصادي ،هذا ما يؤثـر سلبا على كفاءة توزيع املوارد مصر
-0.345
-0.21
والفرص بيـن مختلف املؤسسات ،مما يضعف فعالية األداء املغرب -0.085
االق ـت ـصــادي للبلد وك ـفــاءة االسـتـثـمــارات فــي قـطــاع الـسـيــاحــة ،املصدر :تقريـر تنافسية اقتصادات الدول العربية ،صندوق
خاصة وان هذا القطاع من أكثـر القطاعات حساسية للفساد .النقد العربي ،2016 ،ص.52-41
 3كـمــا تـعــانــي بيئة األع ـمــال الـجـزائــريــة مــن ن ــدرة رؤوس األم ــوال،الجدول رقم ()10
والطاقات االستثمارية القادرة على إحداث التنمية املطلوبة ،تطورأرصدة االستثماراألجنبي املباشرالوارد إلى
الجزائرخالل الفتـرة .2014- 2011
ولـهــذا تلجأ إلــى سياسة الــدعــم املــالــي أو تشجيع املـقــاوالتـيــة أو
2014 2013 2012 2011
السنوات
االس ـت ـث ـمــارات ،وه ــذا مــا يـظـهــر مــن خ ــال تـنــامــي وت ـطــور حجم
االستثمار األجنبي 26.786 25.298 23.607 22.108
الـ ـ ــواردات واالس ـت ـث ـم ــارات امل ـبــاشــرة لـلـمــؤسـســات األجـنـبـيــة في
املباشر (مليون دوالر)
الجزائر ،حيث وصل عدد املشروعات االستثمارية األجنبية في
املصدر :االستثمار األجنبي املباشر الوارد والصادر ،الوكالة
الجزائر في الفتـرة ما بيـن  2003إلى  2015حوالي  375مشروعا الوطنية لتطويـر االستثمار ،إحصائيات ،مارس .2016
بمبلغ  68مليار دوالر أمريكي ،وتمثل ما نسبته  %21من قيمة
االستثمارات اإلجمالية (الوكالة الوطنية لتطويـر االستثمار ،)2016 ،وتظهر بيانات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،تطور أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إلى الجزائر كما هو موضع بالجدول رقم (.)10
نالحظأنتوجهاملؤسساتاألجنبيةنحوالجزائرفيتـزايدمستمر،مايعنيأناالستثماراملحليعاجزعنتغطيةحاجات
ومتطلبات الخطط التنموية بما فيها السياحية .وفي الوقت نفسه يعبـر تـزايد عدد وحجم املشروعات األجنبية
الواردة إلى الجزائر عن تنامي شدة املنافسة األجنبية ،التي تواجه املؤسسات واالستثمارات املحلية.
 4ومن بيـن أهم املشكالت التي تواجه نمو ونجاح الجزائر في استقطاب االستثمارات في قطاع السياحة وتعيق ظهورونمو املؤسسات في هذا امليدان ،تلك العراقيل اإلدارية املتعلقة بعملية بدء النشاط التجاري وتسجيل امللكية،
والحصول على االئتمان ،وضعف حماية املستثمريـن ،فقد بيـن تقريـر التنافسية العربية الصادر عن صندوق
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جدول رقم ()11
مكانة الجزائرفي مؤشرسهولة أداء األعمال باملقارنة
مع مجموعة من الدول

-

-

-

-

ال ـن ـقــد ال ـعــربــي أن قـيـمــة ال ـج ـزائــر ض ـمــن ه ــذه امل ــؤش ـرات
ضعيفة مقارنة مــع باقي الــدول ،والـجــدول التالي يبيـن لنا
قيمة تلك املؤشرات الخاصة بالجزائر مقارنة بمجموعة
الدول بدء النشاط تسجيل الحصول حماية
من الدول كما هو موضع بالجدول رقم (.)11
التجاري امللكية على االئتمان املستثمريـن
10.00
18.8
50.6
ويظهر من خالل الجدول رقم ( )11أن وضعية الجزائر في الجزائر 52.13
36.7
56.3
67.3
57.3
امل ــؤش ـرات األرب ـ ــع تـمـثــل أدن ــى ق ـي ـمــة ،وه ــي أق ــل م ــن بقية مصر
60.0
43.8
72.0
ال ــدول ،مــا يعيق املــؤسـســات ويعتـرض أداء أعمالها ،من تونس 68.33
37.53
50.0
حيث سهولة بدا النشاط ،تسجيل امللكية ،الحصول على املغرب 57.35 61.98
االئـتـمــان ،أو الـحـصــول على الحماية الــازمــة لالستثمار ،امل ـصــدر :تـقــري ــر تـنــافـسـيــة االق ـت ـصــادات الـعــربـيــة ،ص ـنــدوق النقد
العربي ،2016 ،ص.52-41
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـص ـعــب عـمـلـيــة ظ ـه ــور امل ــؤس ـس ــات ون ـمــوهــا
وتوسعها وتوفيـر املوارد الالزمة لها.
5ارتفاع معدل التضخم ،مما يؤثـر سلبا على نشاط املؤسسات نتيجة تغيـر في أسعار وتكاليف االستثمار ،الناتجة
عــن ارتـفــاع تكاليف املــواد األولـيــة ،مما يجعل هذه
جدول رقم ()12
امل ــؤسـ ـس ــات م ـض ـط ــرة إل ـ ــى رف ـ ــع أسـ ـع ــار ال ـخ ــدم ــات
تطورمعدالت التضخم في الجزائر
الـسـيــاحـيــة ،األم ــر ال ــذي يــؤث ــر عـلــى القيمة املقدمة
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ل ـلــزبــون وم ــن ث ــم ال ـتــأث ـيـ ــر ع ـلــى رض ـ ــاه ،ح ـيــث تـبـي ــن
معدل 4.8 6.4 4.8 2.9 3.3 8.9 4.5 3.9
اإلحـصــائـيــات ارتـفــاع مـعــدالت التضخم فــي الجزائر التضخم
وخــاصــة فــي الـسـنــوات األخـي ــرة ،والـجــدول رقــم ( )12امل ـص ــدر :ت ــم إع ـ ــداده ف ــي االع ـت ـمــاد ع ـلــى إح ـصــائ ـيــات :تـقــري ــر الـتـنــافـسـيــة
العربية ،صندوق النقد العربي،2016 ،ص ،38،الــديــوان الوطني لإلحصائيات
يبيـن تطور تلك املعدالت خالل أربع سنوات للجزائر الجزائر« نشرة ديسمبـر. 2016
مع مجموعة من الدول:
ويظهر من خالل الجدول رقم ( )12ارتفاع معدالت التضخم في الجزائر ،والتي تـراوحت بيـن  3.9و ،8.9كما وصل هذا
املـعــدل فــي سنة  2016إلــى  6.4وفــي سنة  2017إلــى  ،4.8ويعتبـر أعـلــى مـعــدل بالنظر إلــى دول املـقــارنــة ،وهــذا ما
يجعل بيئة األعمال غيـر مشجعة على االستثمار ،ما ينعكس سلبا على القطاع السياحي ،سواء من حيث عمل
املــؤسـســات واالسـتـثـمــارات بـهــذا الـقـطــاع ،أو الـقــدرة على جــذب الـسـيــاح ،ولـهــذا على الــدولــة الـجـزائــريــة أن تعمل
على استقرار األسعار والتحكم في تكاليف اإلنتاج ،من خالل ضبط أسعار املــواد األولية وإحاطتها بالتسهيالت
واالمتيازات الجبائية الضرورية.
6كما تعاني الجزائر من ضعف االستقرار السيا�سي واألمـنــي ،الناتج عن التهديدات األمنية والتغيـرات الحكومية
املتتالية ،ومــا نتج عنه مــن تغييـر فــي السياسات والقوانيـن والتوجهات االقتصادية والسياسية ،وخــاصــة تلك
املتعلقة باالستثمار والتجارة الخارجية ،إضافة إلى انعدام األمن في معظم املناطق السياحية وخاصة عبـر الطرائق
واملناطق الجبلية والغابية والقطارات ،وهــذا ما يؤثـر سلبا على جاذبية البلد وقطاع السياحة لالستثمارات أو
للسياح ،ومن ثم إضعاف قدرته التنافسية.
7كما يتميـز املستهلك الجزائري بميله وتفضيله للمنتجات األجنبية على املنتجات املحلية ،مما يجعل املؤسسات
االقتصادية الجزائرية تواجه صعوبة تسويق منتجاتها ،إضافة إلى انتشار السوق السوداء (ياسر،)60 :2006 ،
ارتفاع معدالت األمية ،وهذا ما يعتبـر عائق أمام فعالية تطبيق األنشطة التسويقية وخاصة التسويق اإللكتـروني،
الــذي يعتبـر أكثـر فعالية واقــل تكلفة ،مما يفوت على املؤسسات املستثمرة في القطاع السياحي االستفادة من
الخدمات التسويقية اإللكتـرونية ،كما إن تفضيل وميل الفرد الجزائري إلى كل ما هو أجنبي ،يدفع بالكثيـر إلى
الهجرة أي تفضيل املواقع واملؤسسات السياحية األجنبية والتـرويج لها على حساب الجزائرية منها.
8كما تعاني املــؤسـســات االقـتـصــاديــة الـجـزائــريــة بشكل عــام واملــؤسـســات السياحية بشكل خــاص ،مــن مشكالت
تنظيمية وتسويقية ،تحول دون تـرقية وتدعيم تنافسيتها ،وأهمها عــدم االهـتـمــام بالتسويق وتفعيل أساليبه
وتقنياته ،إضــافــة إلــى صغر الحجم ومـحــدوديــة امل ــوارد ،وضعف تكنولوجيا اإلنـتــاج وعــدم األخــذ بعيـن االعتبار
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مــدى مالءمة النماذج واألساليب التسويقية مع ثقافة املجتمع الجزائري ،وذلــك نتيجة عــدم االهتمام بدراسة
خصائص ومطالب السوق ،لكونها عمليات تتطلب تكاليف ضخمة ،ليس بمقدور معظم املؤسسات الجزائرية
تحملها (ناصر.)283 :2009 ،
9ضعف الـقــدرة على اإلبــداع واالبـتـكــار والتجديد وعــدم االهـتـمــام بــه ،مما يجعل املــؤسـســات السياحية أقــل قــدرة على
التكيف ومواكبة التغيـرات والتطورات البيئية ،وخاصة تلك الناتجة عن تغيـر حاجات وأذواق السياح وتنوعهم الثقافي.
انـحـصــار مـصــادر التمويل بسبب تقلص نفقات الــدعــم املــالــي للحكومة ،نتيجة الـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبةالتي تمر بها البالد ،وبسبب ضعف طاقة املؤسسات املالية واملصرفية والخدمات التي تقدمها من حيث الجودة
والنوعية والكمية ،كما إنها غيـر مستجيبة ومتكيفة مع املستجدات العصرية والحاجات واملتطلبات السياحية،
وعدم وجود وكاالت مصرفية خاصة بصرف العمالت ،وعدم مالءمة وسائل الدفع على مستوى البنوك ،وخاصة
أن القوانيـن ال تسمح بالتكيف واالستجابة ملتطلبات السياح املالية ،ورغــم التسهيالت املالية والـقــروض التي
أقرتها الجزائر وخصصتها ،إال أن ذلك يبقى غيـر كافي في توفيـر االئتمان املناسب ،وهذا ما يؤكده تقريـر تنافسية
اقتصادات الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي ،والذي اظهر مؤشر االئتمان للجزائر بقيمة سالبة،
وهي قيمة متدنية مقارنة ببعض الدول ،وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لوضعها في فتـرة الرخاء ،فكيف يكون
فــي حالة األزمــة النفطية ومــا تـرتب عنها مــن تقليص الــدعــم املخصص لها مــن طــرف الــدولــة ،فيجب على الدولة
الجزائرية إعادة النظر في منظومة القوانيـن الضابطة للقطاع املصرفي بما يستجيب لتحوالت الدولة نحو دعم
واالهـتـمــام بالقطاع الـسـيــاحــي ،ألن هــذا األخـي ــر يتطلب مــرونــة أكبـر فــي هــذا املـجــال ،كما ينبغي تنويع الخدمات
املصرفية وإق ـرار الكثيـر مــن العمليات والــو ـكـاالت املصرفية التي تتحدد وفــق املتطلبات السياحية ،مــع ضــرورة
عصرنة وتحسيـن جودة الخدمات املصرفية.
ضعف البنية التحتية وعدم تطورها وكفايتها من أجل جذب املستثمريـن وتشجيعهم ،أو تلك التي تساهم في جذبواستقطاب السائح املحلي أو األجنبي ،وخاصة فيما يتعلق بالنقل واملواصالت ،فيظهر ضعفها من حيث النوعية
والكمية وجودة الخدمة املقدمة وعدم عصرنتها ،وخاصة بالنسبة للنقل عبـر السكك الحديدة ،التي تعاني من
انعدام األمن وتوفيـر املعلومات ،حتى املتعلقة بتواريخ اإلقالع والوصول وأسماء محطات الوجهة املقصودة وعدم
احتـرام املواعيد وغيـرها.
عدم وجود نظرة شاملة لتطويـر املنتجات السياحية الجزائرية ،مما نتج عن ذلك إهمال املواقع السياحية وعدمصيانتها وتثمينها ،وغياب مواد مثيـرة للجاذبية وقادرة على التميـز.
طاقات اإليواء والفندقة ضعيفة وغيـر كافية وذات جودة ونوعية رديئة ،إذ تعاني عجز في طاقات االستقبال وجودته،وتـردي جودة ونوعية هياكل اإليواء وارتفاع ثمنها ،حيث إن  %10فقط من الفنادق تستجيب للمعاييـر الدولية.
كما تعاني وك���االت السفر م��ن غياب التحكم ف��ي التقنيات الحديثة للسوق ،والتكيف م��ع الطريقة العصرية فيالتسييـر وال��ت��أق��ل��م م��ع ال��س��وق ال��دول��ي��ة للسياحة ،وغ��ي��اب مخطط للتكويـن املستمر وع���دم وج���ود تنظيم لهذه
الوكاالت.
نقص في التأهيل ومهنية املستخدميـن في املؤسسات والخدمات السياحية والفنادق.ضعف نوعية املنتجات والخدمات السياحية الجزائرية ،التي تظهر من خالل انعدام النظافة للفضاءات العامةوالخاصة ،وغياب خدمات جذابة وإهمال املنتجات املحلية.
غياب الخدمات في املناطق السياحية ،كوسائل التـرفيه واإلرشاد وأماكن الراحة ،ومشكلة العقار السياحي الذيتعاني منه املؤسسات واملشروعات االستثمارية في هذا القطاع (موالي لخضر.)77 :2016 ،
تدميـر الصناعات التقليدية والثقافات والعادات املميـزة للمجتمع الجزائري.ع���دم ت��وف��ر املـ�ع��ل��وم��ة ال�ســ�ي��اح��ي��ة ،بسبب غ��ي��اب ن��ظ��رة اسـتـ ـ�رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ب��ث املـع��ل��وم��ات السياحيةوالتسويق للمواقع واملنتجات السياحية بالجزائر ،سواء ما يتعلق بأماكن تواجد املواقع السياحية واملعالم الثـرية
والتـرويج لها ،أو فيما يخص التسويق للمنتجات والخدمات السياحية والصناعات التقليدية.
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إن هذه السلبيات واملعوقات التي تحملها بيئة األعمال ،سواء الخاصة بقطاع السياحة أو العامة التي لها تأثيـر شامل
على جميع القطاعات واملــؤسـســات االقـتـصــاديــة ،فإنها ساهمت كثيـرا فــي إضـعــاف تنافسية هــذا القطاع وتخلفه ،وذلــك
بالنظر إلى تأثيـرها السلبي على سمعة قطاع السياحة بالجزائر من جهة ومساهمتها في هروب رؤوس األموال واالستثمارات،
سواء إلى قطاعات أخرى أو إلى الخارج ،وإضعاف قدرتها على جذب االستثمارات األجنبية.
بالنظر إلــى حجم الفرص واملـزايــا التسويقية التي تحملها البيئة الجزائرية من جهة ،وإلــى التهديدات واملعوقات التي
تتميـز بها ،يتعيـن على الدولة الجزائرية االهتمام أكثـر بالقطاع السياحي ودعم تنافسيته ،من خالل إقرار إصالحات في بيئة
األعمال ،التي تعتبـر محدد مهم لتنافسية أي قطاع ً
مهما كان ،ولهذا يجب معالجة تلك املعوقات واملخاطر التي تعيق عمل
املؤسسات االقتصادية ،وتحد من قدرة البلد على جذب االستثمارات واستغالل املوارد االقتصادية وتحقيق تنمية شاملة
ومستدامة.

الخاتمة
تملك الجزائر مقومات مهمة ومعتبـرة تكفل لها النهوض بقطاع السياحة ،حيث تتنوع تلك املقومات بيـن العوامل
الطبيعية واألثـرية التاريخية والتنظيمية والقانونية ،ما يجعلها قادرة على التميـز في العديد من أنواع السياحة ،كالحموية
والجبلية والصحراوية واألثـرية والساحلية وغيـرها ،األمر الذي يوحي بتحقيق دفعة قوية للجزائر في هذا املجال ،ويجعلها
أكثـر قدرة على استقطاب وجذب السياح ومن بيـن األوائــل في هذا املجال ،إال أن دراستنا هذه لتنافسية قطاع السياحة
باملقارنة مع مجموعة من الدول العربية ،تبيـن أنها ضعيفة ً
جدا ودون املستوى املطلوب ،وبعيدة كل البعد عن ما يمكن أن
تحققه إمكاناتها ومواردها السياحية ،لو استغلت بشكل امثل ،وهذا التقهقر والضعف في تنافسية هذا القطاع ،تعكسه
العوامل البيئية املعوقة التي كشفت عنها هذه الدراسة ،مما حال دون تحقيق الفعالية املطلوبة مقارنة بمثيالتها من الدول
العربية ،فإذا قلنا أن للجزائر ثـروات هائلة في املجال السياحي ،إال أن مؤشرات هذا األخيـر ضعيفة من حيث توافد عدد
السياح أو مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي الخام وفي التشغيل ،يقودنا األمر إلى بحث ضرورة تحسيـن بيئة األعمال
ومـنــاخ االستثمار ،بناء على إق ـرار مجموعة مــن اإلصــاحــات التي تمس اإلطــار القانوني والتنظيمي واملــؤســ�ســي واالجتماعي
للبلد ،بما يسمح بدعم وتنمية القدرة على استقطاب وجذب السياح من خالل العمل على:
	-محاربة الفساد اإلداري والبيـروقراطية ،بناء على إقـرار مجموعة من اإلصالحات اإلداريــة والتنظيمية التي تحد
من تعسف أصحاب النفوذ واألم ــوال ،واستحواذهم على الفرص والتسهيالت ،والتطاول على الحقوق العامة
والخاصة ،وهذا ما يبنى على إصالح العدالة ،والقيم ونظم التعليم والتـربية.
	-العمل على تحقيق االستقرار السيا�سي واألمني وتأميـن املواقع السياحية ،وضمان سالمة السائح وحمايته من
كافة األخطار الناتجة عن انعدام األمن وتدهور الخدمات الصحية والغذائية والراحة واألمان ،وتوفيـر األمن في
املناطق السياحية.
	-العمل على تعزيـز االستقرار االقتصادي ،وخاصة فيما يتعلق بالتحكم في معدالت التضخم وكبح جموحه ،من
خالل العمل على استقرار األسعار وعدم السماح بارتفاعها .كما يجب تبني استـراتيجية مبنية على رؤية واضحة
تحدد التوجه العام للدولة وفي كل القطاعات.
	-العمل على الحد من اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمية املعرقلة لالستثمارات ،بغرض تسهيل عملية بدا املشروع،
وتسجيل امللكية ومختلف اإلج���راءات التي تعرقل عملية االستثمار ،وخاصة في امليدان السياحي ،باإلضافة إلى
تسهيل عملية الحصول على العقار السياحي ،والتمويل ال�لازم ،وإص�لاح املؤسسات املالية وتكييف منظوماتها
التشريعية حسب متطلبات قطاع السياحة .باإلضافة إلى االعتماد على التقنيات الحديثة في التسييـر وعلى رأسها
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
	-تطويـر البنية التحتية م��ن الجسور وال��ط��رق والسكك الحديدية وامل��وان��ئ وامل��ط��ارات ،وجميع امل��راف��ق السياحية
الضرورية وعصرنتها .بما يضمن توفيـر خدمات مالءمة في مجال السياحة ويحقق ربط كامل بيـن مختلف املناطق
السياحية.
	-إصالح وتعزيـز وسائل النقل وعصرنتها وخاصة القطارات.
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	-تحسيـن جودة املنتجات والخدمات السياحية وتنويعها ،من خالل فتح باب االستثمار من أجل تحقيق املنافسة
التي تدفع املؤسسات إلى تحسيـن الخدمات السياحية واملرافق وتخفيض األسعار.
	-الـعـمــل عـلــى وض ــع خـطــط لـبــث املـعـلــومــات الـسـيــاحـيــة ،وتـفـعـيــل بـ ـرامــج الـتـســويــق الـسـيــاحــي لـلـمــواقــع واملـنـتـجــات
السياحية ،يمكن من خاللها توفيـر املعلومات السياحية ونشرها في كافة الهيئات واملؤسسات والوسائل الخاصة
بالسياحة ،وخاصة تلك املستخدمة من طرف السياح كالفنادق ووسائل النقل وأماكن الراحة والتـرفيه وغيـرها،
فيمكن االعتماد هنا على املطويات والكتيبات واملخططات التي توضح وتحدد بدقة أهم املعالم واملواقع األثـرية
والتاريخية واملناطق السياحية وأماكن تواجدها وأهم خصائصها ،إضافة إلى ضرورة االستعانة بوسائل اإلعالم
املختلفة كالقنوات السمعية والبصرية والجرائد واملجالت ،إضافة إلى وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
	-تطويـر مشروعات التنمية السياحية املستدامة ،املرتكزة عل تعزيـز الحوافز االقتصادية واالجتماعية والبيئية
للسياحة ،ومـراعــاة القضايا املتعلقة باالستدامة البيئية والحد من الفقر على الصعيد الوطني ،واالستثمار في
البنية التحتية األساسية ،مع التـركيـز على نوعية وكفاءة البنية التحتية والخدمات السياحية األساسية.
	-تهيئة وتكويـن املوظفيـن التابعيـن للقطاع السياحي والعمل على إيجاد كوادر بشرية قادرة على العمل في هذا امليدان
من خالل إحداث تخصصات جامعية متعلقة بالسياحة .كما يجب أن يوفر مسئولي القطاع بـرامج تدريبية بشأن
الجوانب املختلفة للسياحة بالنسبة املوظفيـن في هذا القطاع.
	-تشجيع املقاوالتية في مجال السياحة من أجل تغطية العجز املوجود في الخدمات السياحية واملرافقة.
	-نشر الثقافة السياحية لدى أفراد املجتمع واملؤسسات الخاصة والهيئات اإلدارية العامة وفرض احتـرام السائح
وتعليم أدبيات التعامل مع اآلخر.
بناء على الدراسة التي قمنا بها والتي بنيت على تحليل العالقة بيـن بيئة األعمال وتنافسية القطاع السياحي ،يتضح
أنه ال يمكن تطويـر وتعزيـز تنافسية هذا القطاع في الجزائر من دون اعتماد إصالحات شاملة وعامة لجميع القطاعات،
وذلك بالنظر إلى ارتباطاته بمختلف األنشطة االقتصادية وتداخل أبعاده معها ،ولهذا يجب إدراج أهداف وخطط تنمية
هذا القطاع ضمن استـراتيجية وطنية تـراعي تحسيـن وإصالح بيئة األعمال من كل الجوانب.
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ABSTRACT
Our aim is to analize the need to improve the business environment in order to enhance the competitiveness of the tourism sector in Algeria. For this reason, we analyzed the competitiveness of the tourism
sector in Algeria compared to the Arab countries according to the report of the competitiveness of tourism
and travel issued by the world economic forum 2017, which is composed of four sub-indicators; which are
in the enabling environment, which are also divided into sub-indices: business environment, safety and
security, health and hygiene, human resources and labor market, ict readiness and the policy and empowerment policy index, international openness, price competitiveness, environmental sustainability, and the
third indicator is the infrastructure which is the air transport environment, the infrastructure of the land
and the port, the infrastructure of tourism services, while the last indicator of natural and cultural resources
wz analyze the situation of private and public environmental factors that affect the competitiveness of the
tourism sector in Algeria and its contribution to that in comparison to a group of Arab countries. Finally, we
reach the most important approaches which may be used in reforming the Algerian business environment.
Based on an analysis of factors impeding the development process, and assess the efforts and reforms
adopted by States in this area, organizational, legislative and institutional aspects and to evaluate the results
achieved on the ground we found that the latter was not in the level of aspirations, it did not reflect the magnitude of the financial, human and regulatory burdens adopted by the State compared to the performance
of the tourism sector in the Arab countries adopted in this study ,This is despite the availability The ingredients Cultural, historical and natural Necessary for the recovery of the tourism sector, This led us to conclude
that the lack of performance of the tourism sector in Algeria is mainly due to negative factors that characterize the administrative, organizational, social and cultural system, which greatly encourage the spread of
the phenomenon of administrative corruption of all kinds, in addition to the culture of consumption and
reliance on rents, This requires radical reforms, in addition to the administrative and organizational aspects,
Social and cultural aspects, with the aim of instilling values that will help develop the tourism sector.

Keywords: Business Environment, Penal Tourism Sector, Tourism Revenue, Tourism Sector
Competitiveness, Number of Tourists, Infrastructure of the Tourism Sector.
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