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تهدف هذه الدراسة إلى إبراز سبل النهوض بالسياحة في
اجلزائر ،والعمل على حتديد مختلف اجملاالت التي متس منظومة
السياحة التي تسهم في الرفع من األداء السياحي ،وذلك من
خالل القيام بدراسة تقييمية مقارنة لكل من املنظومة
السياحية في اجلزائر واملغرب .سنعرض من خالل الدراسة
مختلف املؤشرات التي تعكس جوانب األداء السياحي في كل من
هذين البلدين ،معتمدين في ذلك على تقرير التنافسية للسفر
والسياحة ،وذلك متهيدا ً لتحديد نقاط القوة والضعف التي متس
السياحة اجلزائرية ،واإلفادة من التجربة املغربية في هذا اجملال.
اتبعت الدراسة منهج التحليل الوصفي واملنهج املقارن،
وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن اجلزائر تبذل جهودا من أجل
النهوض باألداء السياحي ،إال أنها لم حتقق مستوى الدول الرائدة
في السياحة في عدد من اجملاالت .خرجت الدراسة بعدد من
التوصيات.
الكلمات املفتاحية :السياحة ،األداء السياحي ،اجلزائر،
املغرب.

تعد السياحة أحد أهم القطاعات التي تركز عليها الدول
عبر مختلف أنحاء العالم ،ملا لهذه األخيرة من قدرة على جلب
العملة الصعبة واحلد من ظاهرة البطالة ،كما أنها حتقق
انتعاشا للقطاعات األخرى يرفع من اقتصاد هذه الدول.
كما أن جناح السياحة وانتعاشها يتعلق بالعديد من
اجملاالت واجلوانب ،فالسياحة منظومة حتوي العديد من العوامل
التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها حتى حتقق األداء السياحي
اجليد .فهي تشمل كل من جوانب بيئة األعمال ،والسالمة واألمن،
والصحة والنظافة ،واملوارد البشرية ،وسوق العمل ،وجاهزية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأولويات السفر والسياحة،
واالنفتاح الدولي ،وجوانب تنافسية السعر ،وجوانب االستدامة
البيئية ،والبنية التحتية للنقل اجلوي ،والبنية التحتية للنقل
البري واملوانئ ،والبنية التحتية للخدمات السياحية ،واملوارد
الطبيعية ،وجوانب املوارد الثقافية وأعمال السفر .

An Interpretation of The World Economic Forum
Indicators’ Report- A Comparative Study of The
Algerian and Moroccan Tourism Experience

قطعت املغرب شوطا معتبرا في مجال السياحة ،وذلك
بالنظر إلى عدد السياح الذين اختاروها لتكون قبلتهم
السياحية ،فقد سجلت املغرب دخول  01،071،717سائحا سنة
 ،7107لتحقق  5،857.8$مليون دوالر من العائدات السياحية ،فيما
لم تتعد اجلزائر دخول  0،701،111سائحا سنة  ،7107محققة
 717.7مليون دوالر من العائدات السياحية ،وعلى الرغم من
اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر إال أنها مازالت بعيدة كل البعد
عن الدول السياحية العاملية ،إذ صنفت اجلزائر في املرتبة  008بـ
 7.17نقطة في قائمة الدول األكثـر تطورا في قطاع السياحة،
والتي تضم  071دولة ،وذلك وفق تقرير التنافسية للسفر
والسياحة لعام  ،7107الذي أصدره املنتدى االقتصادي العامليالذي
شارك فيه عدد من الهيئات املتخصصة ،ومكاتب الدراسات
واخلبرة على غرار املنظمة العاملية السياحية( .تقرير السياحة
والسفر)7107 ،

Abstract:
This study aims to identify the ways of
promoting tourism in Algeria and identifies the
various aspects that affect the tourism system. It also
contributes to increasing the performance of tourism
through a comparative evaluation of the tourism
system in Algeria and Morocco. We will present the
various indicators that reflect the aspects of tourism
performance in each of these countries، based on the
report of competitiveness of travel and tourism. This
comes in order to determine the strengths and
weaknesses that affect Algerian tourism and will help
benefit from the Moroccan experience in this field.
The study followed the method of descriptive
analysis and comparative approach. The results of
the study showed that Algeria is making efforts to
improve tourism performance. However، it is still
lagging behind leading countries in tourism in a
number of areas. The study came out with a set of
recommendations.

وعليه فاجلزائر مازالت متأخرة كثيرا في عدد من اجملاالت
التي متس السياحة التي سنحاول اإلحاطة بها من خالل
االستعانة بتقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام  .7107لذا
فإن السؤال الرئيسي يتمحور حول:
 ما هي سبل الرفع من مستوى األداء السياحي في اجلزائر من
خالل اإلفادة من التجربة املغربية؟
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األخرى ،كما توصلت إلى أن عدم االستقرار السياسي واألمني قد
أسهم في تعميق أزمة السياحة ،باإلضافة إلى غياب سياسة
تسويقية للمنتوج السياحي في اجلزائر ،كما توصلت الدراسة
إلى أن ضعف القطاع السياحي يعود إلى اعتماد اجلزائر على
القطاع العام في بناء الهياكل السياحية ذات التكاليف
الباهظة والتسيير البيروقراطي وإهمالها للقطاع اخلاص ،وهذا
أدى ضعف األداء السياحي إذ سجل ميزان السياحة والسفر
عجزا دائما خالل الفترة محل الدراسة ،وقد قدمت الباحثة
مجموعة من التوصيات من أجل الرفع من أداء القطاع السياحي
في اجلزائر ،من بينها ضرورة دعم االستثمار في مشروعات البنى
التحتية والتجهيزات األساسية ،والعمل على حتسني اخلدمات
السياحية من خالل تأهيل املوارد البشرية ،وتوفير املناخ املالئم من
أجل االستثمار السياحي ،ونشر الثقافة السياحية بني أفراد
اجملتمع.

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق ألحد أهم
القطاعات التي حتظى باهتمام كبير في اجلزائر ،وفي مختلف دول
العالم ،ملا لهذا القطاع من دور في جلب العملة الصعبة ،ودفع
عجلة التنمية االقتصادية ،وميكن استخالص أهمية الدراسة في
النقاط التالية:


االهتمام الكبير الذي أولته اجلزائر في إطار النهوض بالقطاع
السياحي.
نتائج الدراسة تفيد في إبراز نقاط القوة والضعف التي
يعاني منها األداء السياحي في اجلزائر.
الدراسة تفيد في تقدمي توصيات في إطار االستفادة من
التجربة املغربية في السياحة.




الوقوف على مدى جاهزية املنظومة السياحية في اجلزائر؛
إبراز نقاط القوة والضعف التي تعاني منها اجلزائر في مجال
تنشيط السياحة.
الوقوف على سبل رفع األداء السياحي في اجلزائر.






دراسة شرفاوي :دراسة بعنوان السياحة اجلزائرية بني
متطلبات االقتصاد الوطني واملتغيرات االقتصادية الدولية
(شرفاوي عائشة ،)7105 ،تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على
مكانة السياحة اجلزائرية ضمن منظومة االقتصاد الوطني
وتقييم أداء القطاع السياحي في ظل
تطبيق اخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،وقد
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الباحثة
إلى مجموعة من النتائج منها ضعف تنافسية القطاع
السياحي اجلزائري دوليا ،وذلك يعود إلى نقص اهتمام الدولة
بقطاع السياحة ،وتردي وضعية املناخ االستثماري في اجلزائر،
وضعف جاذبيته ،وضعف التكوين والتدريب السياحي ،ونقص
الوعي السياحي ،وضعف البنية التحتية الضرورية لصناعة
السياحة ،وقد قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات من أجل
الرفع من أداء القطاع السياحي في اجلزائر ،من بينها ضرورة
تفعيل الشراكة بني القطاع العام واخلاص بإقحام ممثلني عن
القطاع اخلاص في اجلهاز اإلداري ،والعمل على نشر الوعي
السياحي والبيئي بإدماج مادة الثقافة السياحية في املناهج
التعليمية ،وضرورة إنشاء بنك للمعطيات واملعلومات السياحية
بهدف توفير نظام معلومات سياحي ،والعمل على التطبيق
الصارم للقوانني التي حتمي البيئة وحتافظ على املوارد السياحية،
والعمل على تطوير البنية التحتية واملرافق الضرورية خاصة
النقل بكل أنواعه بفتح اجملال أمام االستثمار اخلاص في قطاع
النقل.

انطالقا من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إليها
سيتم استخدام املنهج التحليل الوصفي ،واملنهج املقارن
لتناسبه مع موضوع الدراسة ،فقد مت وصف مضمون احملتوى
الظاهر والصريح للمادة قيد التحليل من خالل االستدالل
مبؤشرات السياحة في البيئة اجلزائرية ،وذلك باالستعانة
باملعلومات اجملمعة سواء من خالل البحث املكتبي ،أو مواقع
الويب ،وفقا إلحصائيات محينة ،ليتم إجراء مقارنات بني العديد
من املؤشرات لكل من اجلزائر واملغرب.

دراسة عشي :أطروحة دكتوراه بعنوان :األداء واألثر
االقتصادي واالجتماعي للسياحة في اجلزائر وتونس واملغرب
(صليحة عشي ،)7100 ،تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع
القطاع السياحي في اجلزائر مقارنة مع تونس واملغرب ،وقد
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي املقارن ،وقد توصلت
الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن ضعف القطاع
السياحي في اجلزائر يعود أساسا إلى إهماله في مختلف برامج
التنمية االقتصادية واعتباره غير ذي أهمية مقارنة بالقطاعات

دراسة موالي وبورحلي :دراسة بعنوان متطلبات تنمية
القطاع السياحي في االقتصاد اجلزائري ( موالي ،وبورحلي،)7101 ،
تهدف هده الدراسة إلى التعرض إلى أهمية ودور القطاع
السياحي في دعم التنمية لالقتصاد اجلزائري في ظل تراجع
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الداخلية ،وتوفير األمن الداخلي حيث يشعر السائح سواء كان
محليا أو أجنبيا باألمان

أسعار النفط ،وقد اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي،
وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مساهمة
القطاع السياحي في النشاط االقتصادي في اجلزائر ضعيفة ال
ترقى إلى املستوى الطموح رغم اجملهودات التي تبدلها الدولة في
هذا اجملال ،حيث يواجه القطاع السياحي كثيرا من املعوقات
منهـا قلـة االستثمارات وضعف البنية التحتية ،وجمود
التشريعات ،ونقص الكوادر البشرية...الخ ،وقد قدم الباحثان
مجموعة من التوصيات من أجل الرفع من أداء القطاع السياحي
في اجلزائر ،من بينها ضرورة التوجه نحو االستثمار في املوارد
البشرية من خالل تكوينها وتأهيلها وحتى إعادة تأهيلها إن لزم
األمر ،بهدف تقدمي وتسيير البرامج التنموية خاصة في القطاع
السياحي ،وضرورة رفع حجم االستثمارات املوجهة لالستثمار
السياحي ،وتوجيه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لالستثمار
في القطاع السياحي ،وترقية مناخ االستثمار األجنبي املباشر في
اجلزائر ،وتوجيهه نحو االستثمار في القطاع السياحي.

دراسة بوعموشة :دراسة الباحثة (بوعموشة حميدة،
 )7107بعنوان )دور القطاع السياحي في متويل االقتصاد الوطني
لتحقيق التنمية املستدامة -دراسة حالة اجلزائر( تهدف هذه
الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة القطاع السياحي في
طني وحتقيق تنمية مستدامة؛ كما هدفت
النهوض باالقتصاد الو ٍ
الدراسة إلى إبراز القطاع السياحي كقطاع مساهم في متويل
االقتصاد الوطني بالعملة األجنبية؛ وقد اعتمدت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من
النتائج أهمها أن القطاع السياحي في اجلزائر ال يزال ضعيفا ،
ويعود ذلك إلى ضعف االستثمار في القطاع منذ اخملطط الثالثي
الذي كان بعد االستقالل ،وتأخر إجناز املشاريع املقررة خالل
اخملططات الوطنية وتراكمها بسبب سوء التسيير ،وعدم
االستقرار السياسي واملؤسساتي ،وعدم وجود طاقات إيواء
كافية ،وعدم وجود مناخ مالئم لتشجيع االستثمار في هذا
القطاع ،وقد قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات من أجل
الرفع من أداء القطاع السياحي في اجلزائر ،من بينها ضرورة دعم
مناطق اجلذب السياحي عموما ومنتجات السياحة البيئية على
اخلصوص ،وحتسني جودة وكفاءة البنى األساسية واخلدمات
املتعلقة بالسياحة مثل الفنادق والطرق واملرافق العامة ووسائل
النقل واملواصالت ،وتوفَير البرامج التدريبية والتعليمية حول
مختلف جوانب السياحة ،وتشجيع الشراكة واالستثمار في هذا
القطاع ،وتطبيق سياسات صارمة وفق معايير االستدامة في
املؤسسات السياحية ،وتشجيع السياحة العربية البينية.

دراسة عوينان :دراسة الباحث (عوينان عبد القادر)7107 ،
بعنوان السياحة في اجلزائر اإلمكانيات واملعوقات ((7175 -7111
في ظل االستراتيجية السياحية اجلديدة للمخطط التوجيهي
للتهيئة السياحية ( ،(SDAT 2025تهدف هذه الدراسة إلى
الوقوف على اآللـيات والـسبل الكـفيلة لـدفع عـجلة الـقطاع
السيـاحي فـي الـجـزائـر ،بغية اسـتغالل اإلمـكانيات
السـياحية املـتوفرة ،فـي ظـل املـخطط التـوجيهي للـتهيئة
السـياحية آلفـاق  ،7175وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن
القطاع السياحي في اجلزائر ال يزال ضعيفا ودون املستوى
املطلوب ،كما توصل الباحث إلى أن القطاع السياحي في اجلزائر
مر بعقبات وعراقيل حالت دون النهوض به وتطويره ،واختلفت
هذه العراقيل وتنوعت في شتى اجملاالت ،وأهمها ما تعلق باخليارات
االستراتيجية للتنمية االقتصادية بعد االستقالل ،والوضع
األمني الصعب التي مرت به اجلزائر فترة التسعينات ،تعد
السنوات االخيرة مرحلة االلتفاتة اجلدية من قبل الدولة اجلزائرية
لقطاعها السياحي بوضع استراتيجية جديدة على فترات
مختلفة على املدى املتوسط  ،2015واملدى الطويل  ،7175وقد
قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أجل الرفع من أداء
القطاع السياحي في اجلزائر ،من بينها ضرورة احترام املقاييس
املسطرة في تنفيذ املشاريع السياحية ،وجعلها تتماشى
واملقاييس العاملية ،وفرض رقابة صارمة ومتابعة مستمرة من قبل
الهيئات اخملتصة واملسؤولة عن تنفيذ املشاريع السياحية،
والرجوع إلى جتارب البلدان السياحية واإلفادة منها ،خاصة الدول
اجملاورة التي متلك اإلمكانيات املتاحة نفسها لدى اجلزائر،
واستغالل التطور التكنولوجي احلديث في خدمة السياحة

دراسة عميش :دراسة الباحثة (عميش سميرة)7105 ،
حتت عنوان (دور استراتيجية الترويج في تكييف وحتسني الطلب
السياحي اجلزائري مع مستوى اخلدمات السياحية املتاحة خالل
الفترة  ) 7105-0995تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور استراتيجية
الترويج في تكييف وحتسني الطلب السياحي اجلزائري مع
مستوى اخلدمات السياحية املتاحة خالل الفترة الزمنية -0995
 . 7105وقد اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها انخفاض الطلب
السياحي اجلزائري مقارنة بالعرض السياحي اجلزائري ،وأن هنـاك
عجزا في عدد األسرة وعدد الفنادق ،وانحصار الترويج السياحي
في األجهزة الرسمية ،وقد قدمت الباحثة مجموعة من
التوصيات من أجل الرفع من أداء القطاع السياحي في اجلزائر ،من
بينها ضرورة اسـتحداث جهــاز إداري مؤهـل للقيام مبهمة
تنشيط السـياحة في البلــد وإعطائه صالحيات واسعة
ومستقلة مـن أجل التنشيط السياحي ،واالستعانة بخبـراء
الـترويج السياحي لإلعالن عـن املنطقة السياحية بالصورة
الصـادقة التي يـتم الترويج لها ،لتعكس هذه الصور ة تقاليـد
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عرف العالم األملاني (جويير فرديلر) سنة  0915السياحة
بأنها )ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة إلى الراحة ،وإلى
تغيير الهواء ،وإلى مولد اإلحساس بجمال الطبيعة ،ومنو هذا
اإلحساس ،وإلى الشعور بالبهجة واملتعة واإلقامة في مناطق لها
طبيعتها اخلاصة ،وأيضا إلى منو االتصاالت ،وعلى األخص بني
الشعوب ،وهذه االتصاالت كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة
والصناعة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وثمرة تقدم وسائل
النقل(( .نعيم الظاهر وسراب الياس ،7117 ،ص ص .)79 – 71

البلـد وتراثـه وتاريخـه وعاداتـه دون املساس بأصالته ،وتقليل
القيود واالجراءات وتسهيلها لغـرض الـدخول للدولة السياحية
عنـد مراكـز احلدود البرية والبحرية واجلوية.

تعددت الدراسات التي تناولت موضوع السياحة في
اجلزائر ،وأفادت الباحثة من هذه الدراسات في بلورة بعض اجلوانب
املتعلقة بهذه الدراسة ،فوجدت أن هذه الدراسات تتفق مع
الدراسة احلالية في أهمية موضوع السياحة في اجلزائر ،وإن كانت
تلك الدراسات بحثت في هذا املوضوع من زوايا مختلفة .وقد
استخلصت الباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة ما
يلي:

في حني عرفها حسني كفافي بأنها )االنتقال من مكان
إلى آخر ألسباب اجتماعية أو للترفيه أو لقضاء اإلجازات أو حلضور
املؤمترات أو املهرجانات أو العالج واالستشفاء وليس بغرض العمل
واإلقامة الدائمة  .وال يدخل في السياحة الهجرة من بلد إلى آخر
أو حتى العمل املؤقت أو أعضاء السلك الدبلوماسي(( .كفافي
حسني ،0990 ،ص )05

وجدت الباحثة أن أغلب هذه الدراسات استخدمت منهج
التحليل الوصفي ،واملنهج املقارن ،وهذا ما اعتمدته الباحثة ،وأما
من حيث مجال الدراسة فوجدت الباحثة أن أغلبية الدراسات
السابقة استهدفت الوقوف على اآلليات والسبل الكفيلة برفع
األداء السيـاحي فـي اجلزائـر فأبرزت نقاط الضعف الذي يعاني
منها القطاع السياحي في اجلزائر ،وهذا ما يتماشى مع هدف
دراسة الباحثة ،إال ان الدراسة احلالية متيزت بدراسة السياحة في
اجلزائر في ضوء قراءة في مؤشرات تقرير منتدى االقتصادي العاملي
لعام  .7107فقامت الباحثة بدراسة مقارنة بني كل من التجربتني
اجلزائرية واملغربية.

كما عرفتها املنظمة العاملية للسياحة سنة 0997بأنها
)األنشطة التي يقوم بها األفراد أثناء السفر والرحلة ،وذلك في
األماكن التي تقع خارج عن مكان إقامتهم لفترة متتالية ال تقل
عن  72ساعة ،وال تتجاوز السنة للترفيه ،وألغراض أخرى ليس لها
عالقة بنشاط ربحي في منطقة الزيارة( ((. P 7، 2002،Pierre PY
كما مت تعريفها في مؤمتر أوتاوا للسياحة الذي انعقد في
كندا في حزيران  0990م بأنها )مجموعة العالقات واألعمال التي
تكونت بسبب التنقل وإقامة األفراد خارج مقرات سكناتهم
املعتادة حيث أن هذا التنقل ال يدخل في إطار النشاط اإلنساني
املربح( (.خالد كواش ،7117 ،ص )72

بغرض اإلحاطة الشاملة باملوضوع والوصول إلى
االستنتاجات ذات الصلة ،سيتم تقسيم الدراسة إلى احملاور
اآلتية:

في حني عرف )جون ميشو( السياحة بقوله إن )السياحة
تضم مجموعة نشاطات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة
بها خارج مقر السكن اليومي ليلة على األقل حيث سبب اخلروج
هو التسلية ،األعمال ،الصحة ،اجتماعات مهنية ،رياضية أو
دينية(( .خالد كواش ،7117 ،ص)75

في نهاية هذا البحث سنسرد عددا من النتائج تبرز نقاط
القوة والضعف التي تواجه عملية تنشيط السياحة في اجلزائر،
وعددا من التوصيات واالقتراحات في هذا اجملال.

من خالل التعريفات السابقة ميكن القول إن السياحة
مجموعة من النشاطات التي يقوم بها السائح حتوي جوانب
انسانية سيكولوجية تتعلق بحاجة اإلنسان إلى الراحة
واالستجمام ،تتضمن التفضيل وما يجول بالنفس بني التنقل
واإلسفار لفترة زمنية داخل اإلقليم أو خارجه.

أوال :ماهية السياحة.
ثانيا :أداء السياحة في كل من اجلزائر واملغرب.

 .7أهمية السياحة

 .0مفهوم السياحة

تعود أهمية السياحة الى تأثيراتها املتنوعة واملستمرة
واملتجددة ومن أهمها ( :هدى سيد لطيف ،0992،ص).77

لم يتفق الباحثون والدارسون على مفهوم موحد ملصطلح
السياحة ،نظرا الختالف املنظور أو الختالف الوجهة التي مت من
خاللها تناول املصطلح ،وعلى هذا األساس ميكن تناول مصطلح
السياحة من زوايا منظورات عدة ،ومن هذه التعريفات ميكن أن
نذكر:
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السياحة مصدر للدخل بالعمالت الصعبة نتيجة بيع
اخلدمات السياحية والسلع املتعلقة بها والذي يتغلغل
ويتوزع على القطاعات املتعلقة بالنشاط السياحي من

نقـل ومرافـق وخـدمات وغيرها من املعامالت املترتبة على
اإلنفاق االستهالكي .

ومؤشر تنافسية السعر ،ومؤشر االستدامة البيئية ،البنية
التحتية للنقل اجلوي ،والبنية التحتية للنقل البري والبحري،
والبنية التحتية للخدمات السياحية ،واملوارد الطبيعية ،ومؤشر
املوارد الثقافية وأعمال السفر( .تقرير السياحة والسفر)7107 ،



السياحة سوق قابل للتوسع نتيجة للزيادة املطردة في دخل
األفراد خاصة في الدول املتقدمة ،مما يجعلها من القطاعات
التي يبشر مستقبلها بالتقدم .



تتطلب السياحة استثمارات مالية منخفضة نسبيا اذا ما
قورنت بغيرها من القطاعـات اإلنتاجيـة األخرى خاصة
بالقياس الى العائد املتوقع منها في األجل القصير أو
الطويل.



ان املنتج السياحي املباع يعتمد أساسا على خدمات وثروات
غير مادية ال تدر دخـال أو عائـدا بغير االستخدامات
السياحية ،كاملناخ املعتدل واملعالم األثرية التاريخية
والدينيـة وغيرهـا ،فضال على انها تعد نشاطا تصديريا
تستوجب حضور املستهلك اليها دون احلاجة الـى نقـل او
شحن.



إن السياحة أداة فعالة ومؤثرة في قيام وتنمية صناعات
أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشـرة ،وما ينتج عن ذلك من
زيادة لفرص العمل وتوسيع قاعدة الدخول سواء كانت
أاجـورا أو عائـدات أو أرباحا مما يترتب عليه حتسني مستوى
املعيشة ،وتوسيع للوعاء الضريبي.



تؤدي السياحة دورا مهما في تنمية املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،وتعد من القطاعات املهمة التي توفر عائدات
سريعة لالستثمار مع تكلفة أقل.



التأثير على ميزان املدفوعات من خالل احلركة السياحية
الصادرة والواردة .وتسعى الدول كلها إلى أن تكون هذه
األخيرة أكبر حتى يكون هذا التأثير إيجابيا؛



تؤدي السياحة إلى تنمية عدد كبير من اخلدمات املتكاملة
وتكثيف العمالة مبختلف مستوياتها وبالتالي القضاء على
البطالة وما ينتج عنها من آفات اجتماعية خطيرة( .وائل
مهنا منصور ،7115 ،ص ).78

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

قدم تقرير التنافسية للسفر والسياحة لعام  7107الصادر
عن املنتدى االقتصادي العاملي ،جملة من املؤشرات تعكس
مقومات السياحة خملتلف دول العالم على غرار اجلزائر .وقد بلغ
عدد الدول املتضمنة في التقرير  071دولة ،وعكس التقرير
مقومات السياحة في جملة من املؤشرات الفرعية وهي مؤشر
بيئة األعمال ،والسالمة واألمن ،والصحة والنظافة ،واملوارد
البشرية وسوق العمل ،وجاهزية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وحتديد أولويات السفر والسياحة ،االنفتاح الدولي،

من خالل قراءة اجلدول نالحظ أن اجلزائر مازالت متـأخرة جدا
على مستوى االداء السياحي إذ احتلت املرتبة  008من ضمن 071
دولة ،وقد حصلت  7،0نقطة من  ،7وهي عالمة أقل من املتوسط،
وتعود أسباب هذا التأخر والضعف إلى عدد من العوامل التي
أشار إليها التقرير في شكل مؤشرات فرعية ،فنجد أن أكثر
العوامل التي تسببت في احتالل اجلزائر مراتب متأخرة هوو
التأخر في مجال االنفتاح الدولي ،دون أن ننسى كل من حتديد
أولويات السفر والسياحة ،واالستدامة البيئية ،وجاهزية
تكنولوجيا املعلومات واالتصال .ومن أجل إبراز واقع املقومات
السياحية في اجلزائر أدرجنا الشكل التالي:

من أجل الوقوف على مقومات السياحة في كل من اجلزائر
واملغرب مت إدراج اجلدول التالي ،وهو مستمد من تقرير التنافسية
للسفر والسياحة لعام .7107
اجلدول رقم ()10
األداء السياحي في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
اجلزائر
مؤشر املكون
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20

7.5

األداء السياحي
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املوارد الثقافية وأعمال
السفر
املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
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الشكل رقم 10
األداء السياحي في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على تقرير السياحة والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام .7107

واملنتجات السياحية ،واجلدول التالي يوضح بيئة األعمال في كل
من اجلزائر واملغرب لسنة .7107

انطالقا من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إليها مت
استخدام املنهج الوصفي التحليلي حيث مت تتبع الكفاءات
البشرية الداعمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية ومن أجل التعمق
في إدراك مؤشر مقومات السياحة في اجلزائر ،سيتم اإلحاطة
مبختلف املؤشرات الفرعية التي تقع حتت مظلة مقومات
السياحة وهي :مؤشر بيئة األعمال ،السالمة واألمن ،والصحة
والنظافة ،واملوارد البشرية وسوق العمل ،وجاهزية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وحتديد أولويات السفر والسياحة،
واالنفتاح الدولي ،ومؤشر تنافسية السعر ،ومؤشر االستدامة
البيئية ،والبنية التحتية للنقل اجلوي ،والبنية التحتية للنقل
البري والبحري ،والبنية التحتية للخدمات السياحية ،واملوارد
الطبيعية ،ومؤشر املوارد الثقافية وأعمال السفر.

اجلدول رقم ()17
بيئة األعمال في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
مؤشر املكون
بيئة األعمال
حقوق امللكية
األثر التجاري للقواعد على
االستثمار األجنبي املباشر
كفاءة اإلطار القانوني لتسوية
املنازعات
كفاءة اإلطار القانوني في
اللوائح التنظيمية الصعبة
الوقت الالزم للتعامل مع
تصاريح البناء أيام
تكلفة التعامل مع تراخيص
البناء ٪تكلفة البناء
مدى هيمنة السوق

 .0مؤشر بيئة األعمال
تسهم بيئة األعمال في دعم املقاوالتية ،وتكوين
املؤسسات الداعمة للسياحة ،من خالل توفيرها خملتلف اخلدمات
واملنتجات السياحية ،واجلدول التالي يوضح بيئة األعمال في كل
من اجلزائر واملغرب لسنة .7107

الوقت لبدء أيام عمل
تكلفة بدء نشاط جتاري٪
نصيب الفرد من الدخل
القومي اإلجمالي

تسهم بيئة األعمال في دعم املقاوالتية ،وتكوين
املؤسسات الداعمة للسياحة ،من خالل توفيرها خملتلف اخلدمات
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إجمالي األرباح الضريبية٪
األرباح

االنخفاض النسبي للمؤشر بالدرجة األولى إلى كل من مؤشر
حوادث اإلرهاب ،وتكاليف األعمال التجارية لإلرهاب .في حني
سجلت املغرب املرتبة  71بـ 1.0نقطة بنسب أعلى من اجلزائر أي
ترتفع لديها موثوقية خدمات الشرطة ،وينخفض لديها كل من
مؤشر تكاليف األعمال التجارية لإلرهاب ،ومؤشر حوادث
اإلرهاب.
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72

2، 0

071
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017
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 .7مؤشر الصحة والنظافة
تعد الصحة والنظافة من أهم العوامل التي تعمل على
جذب السياح وتنشيط قطاع السياحة ،إذ إن الصحة والنظافة
عنوان مهم وأساسي يغلف به املنتج السياحي ،وهو العنوان
األول الذي يتأثر به السائح عندما يكون انطباعاته األولى عن
السياحة ،واجلدول التالي يوضح واقع الصحة والنظافة في
اجلزائر.
تعد الصحة والنظافة من أهم العوامل التي تعمل على
جذب السياح وتنشيط قطاع السياحة ،إذ إن الصحة والنظافة
عنوان مهم وأساسي يغلف به املنتج السياحي ،وهو العنوان
األول الذي يتأثر به السائح عندما يكون انطباعاته األولى عن
السياحة ،واجلدول التالي يوضح واقع الصحة والنظافة في
اجلزائر.

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

نالحظ من اجلدول أعاله أن اجلزائر متأخرة جدا من حيث بيئة
األعمال واالبتكار إذ احتلت املرتبة  001بـ  2نقطة ،حيث سجلت
أدنى املراتب من حيث األثر التجاري للقواعد على االستثمار
األجنبي املباشر ،وإجمالي األرباح الضريبية ،وحقوق امللكية،
والوقت لبدء العمل .في حني سجلت املغرب املرتبة  29بـ 2.7
نقطة ،أي جند أن املغرب تشجع االستثمار على غرار االستثمار
األجنبي املباشر من خالل تخفيض تكاليف التعامل مع تراخيص
البناء األجنبي ،وتبسيط االجراءات الالزمة ،والعمل على
تخفيض الضرائب ،كما تركز على حماية حقوق امللكية.
من خالل اجلدول جند أن بيئة األعمال واالبتكار متثل عائقا
في اجلزائر أمام منو البنية التحتية اخلدماتية لقطاع السياحة إذ
تقف عائقا أمام إنشاء املؤسسات الفندقية والسياحية.

الجدول رقم ()30
الصحة والنظافة في كل من الجزائر والمغرب لسنة 7302

 .7مؤشر السالمة واألمن

مؤشر املكون

حتقيق أمن وسالمة السائح عنصر مهم في جناح
السياحة ،ومزية كبرى تدعم وتنشط السياحة ،حيت يبعث
الطمأنينة للسائح ،ويعد األمن السياحي أحد أهم ركائز
القطاع السياحي إذ ال تقوم السياحة من دون توفر السالمة
واألمن .واجلدول التالي يوضح واقع السالمة واألمن في اجلزائر.

الصحة والنظافة
كثافة األطباء ( لكل0111
فرد)
الوصول إلى مرافق الصرف
الصحي احملسنة( ٪فرد )
الوصول إلى مياه الشرب
احملسنة( ٪فرد).
أسرة املستشفيات ( لكل
 01،111فرد) .
انتشار فيروس نقص املناعة
البشرية( ٪فرد بالغ) .
حاالت اإلصابة باملالريا
(لكل 011111فرد)

الجدول رقم ()30
السالمة واألمن في كل من الجزائر والمغرب لسنة 7302

مؤشر املكون
السالمة واألمن
التكاليف التجارية للجرمية
والعنف
موثوقية خدمات الشرطة
تكاليف األعمال التجارية
لإلرهاب
مؤشر حوادث اإلرهاب
معدل القتل (  011111فرد)

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071
5.7
80

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
1.0
71

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071
2.9
89

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
2.1
99

78

0.7

91

1.1

72

87.1

87

71.7

001

87.1

018

85.2

87

07.1

001

9.1

0

1.0

0

1.0

79

1.0

0

M.F

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

71

2.1

79

5.2

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

59

2.7

78

5.8

سجل مؤشر الصحة والنظافة مستوى فوق املتوسط

010

2.5

27

5.7

أي احتلت اجلزائر املرتبة  89بـ  2.9نقطة ،ويعود االنخفاض

018
21

5.8
0.5

72
79

7.1
0.1

النسبي للمؤشر بالدرجة األولى إلى كل من مؤشر الوصول إلى
مياه الشرب احملسنة ،ومؤشر أسرة املستشفيات .في حني

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

سجلت املغرب نتائج متأخرة عن اجلزائر في مجال الصحة

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

والنظافة.

اما فيما يخص مؤشر األمن والسالمة فقد سجلت اجلزائر
مؤشرات فوق متوسطة إذ احتلت املرتبة  80بـ  5.7نقطة ،ويعود
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اجلدول رقم ()11

 .2مؤشر املوارد البشرية وسوق العمل

جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

متثل املوارد البشرية ،وباألخص العاملة في مختلف

مؤشر املكون

املؤسسات السياحية املتنوعة أحد احللقات األساسية في
صناعــة السياحة ،أي تؤثر هذه األخيرة على مستوى تقدمي

حتقيق أهداف املؤسسات السياحيـة املتنوعة .
الجدول رقم ()30
الموارد البشرية وسوق العمل في كل من الجزائر والمغرب لسنة 7302

مؤشر املكون

املغرب

اجلزائر
الرتبة
071 /

النقاط
*

الرتبة
071 /

النقاط
*

007

2.1

007

7.9

27

97.0

77

98.2

28

٪99

017

19.0

مدى تدريب املوظفني

079

7.0

072

7.7

درجة توجه العمالء

078

7.7

72

2.1

ممارسات التوظيف

018

7.7

011

7.7

18

2.7

98

7.8

077

7.0

012

7.1

الدفع واإلنتاجية

071

7.7

007

7.2

مشاركة اإلناث في نسبة
القوة العاملة إلى الرجال

072

1.72

071

1.72

املوارد البشرية وسوق العمل
صافي معدل االلتحاق
بالتعليم االبتدائي
معدل االلتحاق بالتعليم
الثانوي اإلجمالي،

سهولة العثور على املوظفني
املهرة
سهولة توظيف العمالة
األجنبية

اجلزائر
الرتبة /
071

النقاط
*

الرتبة /
071

النقاط
*

91

7، 7

77

2، 7

071

7، 1

92

2، 2

077

7، 2

75

2، 7

92

78،7

11

57،0

جاهزية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في
املعامالت
استخدام اإلنترنت
للمعامالت من منظمات
األعمال إلى املستهلك
مستخدمي اإلنترنت(٪
باألفراد)
اشتراكات اإلنترنت ذات
النطاق العريض الثابت
(لكل 011فرد) .
اشتراكات الهاتف اخللوي
املتنقل( لكل  011فرد) .
اشتراكات النطاق العريض
املتنقل (لكل  011فرد) .
تغطية شبكة اجلوال(٪
األفراد)

اخلدمة ،فاملهارات املتخصصة من أهم العوامل التي تعمل على

املغرب

جودة إمدادات الكهرباء

87

5، 1

90

7، 2

88

011،2

57

071،9

88

21،7

90

79،7

17

99،7

17

99،7

90

2

57

5، 7

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

سجل مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
معدالت متوسطة بتحصيله  7.7نقاط ،واحتالل اجلزائر مرتبة
متأخرة في هذا اجملال إذ احتلت املرتبة  ،91ويعود انخفاض هذا
املؤشر بالدرجة األولى إلى ضعف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في املعامالت ،واستخدام اإلنترنت
للمعامالت من منظمات األعمال إلى املستهلك ،وانخفاض
جودة إمدادات الكهرباء .في حني سجلت املغرب مرتبة أكثر
تقدما من اجلزائر في هذا اجملال إذ احتلت املرتبة  77بـ 2.7نقاط
ألنها تتوافر على إمدادات كهربائية ذات جودة عالية ،كما ترتفع
نسبة استخدام االنترنت في املغرب ،وتتوافر فيها املعامالت
االلكترونية بني املستهلكني ومنظمات األعمال.

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

 .5مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
متثل تكنولوجيا املعلومات أحد أهم عوامل اجلذب
السياحي ،إذ إن جودة اخلدمات السياحية لن تتحقق إال باعتماد
التكنولوجيا في مختلف مجاالت السياحة والفندقة ،من

 .1مؤشر حتديد أولويات السفر والسياحة

تخطيط وترويج وتسويق وحجز وتعاقد وتسوية مالية...،

يعد وضع السياحة من أولويات صناع القرار ،التي يجب

وغيرها،؛ وأصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال اللبنة

إعطاؤها حقها من الدعم واإلنفاق احلكومي ،وتوفير مختلف

األساسية للتنمية السياحية ،ولم تعد خيارا بالنسبة للقائمني

البيانات الالزمة بشكل شامل ودوري ،مبا يرفع من األداء السياحي

على القطاع ،بل حتمية تفرضها األوضاع االقتصادية الراهنة

ويعمل على تنميته ،واجلدول التالي يوضح حتديد أولويات السفر

لتطوير وتنمية القطاع السياحي والفندقي ،واجلدول التالي

والسياحة في اجلزائر.

يوضح واقع اجلاهزية الشبكية في اجلزائر.

44

الجدول رقم ()32

مؤشر املكون

تحديد أولويات السفر والسياحة في كل من الجزائر والمغرب لسنة 7302

مؤشر املكون
حتديد أولويات السفر
والسياحة
األولوية احلكومية لصناعة
السفر والسياحة
اإلنفاق احلكومي واإلداري٪
امليزانية احلكومية
فعالية التسويق جلذب
السياح
شمولية البيانات السنوية
أفضل)( T & T 0-120
توقيت تقدمي البيانات
 Tالشهرية  /ربع السنوية
أفضل)( & T 0-21
تقييم العالمة التجارية
للبلد ( 01-0األفضل)

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

متطلبات التأشيرة 011-1
(أفضل)
انفتاح اتفاقات اخلدمات
اجلوية الثنائية 78-1
(أفضل)
عدد االتفاقيات التجارية
اإلقليمية املطبقة (عدد)

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071

070

7، 8

75

5

077

7، 0

75

5، 5

077

0، 0

59

7، 7

077

7، 7

27

2، 8

009

77

77

81

008

7

07

71،5

008

58،5

71

81،7

009

1، 7

75

01

007

7

18

8

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

سجل مؤشر االنفتاح الدولي معدال ضعيفا جدا
بتحصيله  0.5نقاط ،واحتالل اجلزائر املرتبة  072من ضمن 071
دولة ،وهذا يعود بسبب التعقيدات املرتبطة باحلصول على
التأشيرة ،و اخلطوط اجلوية اجلزائرية فيما يخص االتفاقيات
اخلدمية الثنائية ،باإلضافة إلى االنغالق النسبي للجزائر من
خالل انخفاض عدد االتفاقيات التجارية االقليمية .في حني
احتلت املغرب مرتبة أكثر تقدما من اجلزائر إذ بسطت املغرب
إجراءات احلصول على التأشيرة  .كما عقدت عددا من االتفاقيات
اجلوية والتجارية التي أسهمت في دعم سياحتها ،ومن بني
االتفاقيات التي وقعتها املغرب اتفاقية سنة  7111في بروكسيل
على اتفاق )األجواء املفتوحة( مع االحتاد األوروبي كما أبرمت
اتفاقيات تعاون في مجال النقل اجلوي مع عدد من الدول ،وذلك
جللب شركات طيران أجنبية وبأسعار تنافسية .

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

سجل مؤشر حتديد أولويات السفر والسياحة معدال
ضعيفا إذ حصل هذا املؤشر على  7.8نقاط ،وحصلت اجلزائر على
مرتبة متأخرة  ،070ويعود هذا التأخر إلى انخفاض مختلف
املؤشرات الفرعية التي تدخل في نطاق هذا املؤشر ،واألولوية
احلكومية لصناعة السفر والسياحة ،واإلنفاق احلكومي،
وفعالية التسويق جلذب السياح ،وشمولية البيانات السنوية،
وتوقيت تقدمي البيانات الشهرية ،وتقييم العالمة التجارية
للبلد .في حني سجلت املغرب مرتبة متقدمة على اجلزائر في
مجال أولويات السفر والسياحة إذ احتلت املرتبة  75بـ  5نقاط
وتعد املغرب السياحة من أولوياتها وترصد لها ميزانية معتبرة،
كما تركز على مجال التسويق السياحي ،والعمل على توفير
مختلف املعلومات التي يحتاجها السياح بشكل مستمر  ،مما
أدى إلى تشكيل صورة ايجابية لدى السياح.

 .8مؤشر تنافسية السعر
لعل من أبرز العوامل التي جتذب السياح في العالم التي
متثل أمرا مفصليا بالنسبة للسائح ،هو عامل السعر ،واجلدول
التالي يوضح درجة تنافسية السعر في اجلزائر.
اجلدول رقم ()19
تنافسية السعر في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

 .7مؤشر االنفتاح الدولي

مؤشر املكون

تؤثر درجة االنفتاح الدولي على األداء السياحي بدرجة
كبيرة ،من خالل ابرام االتفاقيات الدولية التي تسمح بتسهيل
االجراءات وعملية انسياب السياح ،واجلدول التالي يوضح درجة
االنفتاح الدولي في اجلزائر.

تنافسية السعر
رسوم التذاكر ورسوم
املطار ( 011-1أفضل)
مؤشر أسعار الفنادق ( ) $

اجلدول رقم ()18

تعادل القوة الشرائية ( )$
مستويات سعر الوقود
(دوالر أمريكي  /لتر)

االنفتاح الدولي في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

االنفتاح الدولي

077

7

51

77

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

مؤشر املكون

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071
0، 5
072

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071
1.1
2

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
5.7
27

78

87.7

87

17.9

11

072.0

77

015.7

5

1.7

75

1.2

7

01.1

11

000.1

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
7، 7
90
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سجل مؤشر تنافسية السعر معدال مرتفعا ،إذ حصلت
اجلزائر على  1نقاط واحتلت املرتبة  ،2وهذا يدل على التنافسية
العالية لألسعار ،مقارنة بدول العالم االخرى ،إال أنها تبقى
45
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املغرب مرتبة مقاربة للجزائر باحتاللها املرتبة  ،017إال أنها تتقدم
عليها في صرامة اللوائح البيئية ،وتطبيق اللوائح البيئية
واستدامة تنمية صناعة السياحة والسفر ،إذ تركز املغرب على
إنشاء سياحة مستدامة من خالل احلفاظ على البيئة.

متأخرة بعض الشيء في مؤشر أسعار الفنادق .في حني احتلت
املغرب مرتبة متأخرة مقارنة باجلزائر في هذا اجملال إال أن املغرب
تتقدم على اجلزائر في مؤشر أسعار الفنادق إذ عملت املغرب على
حتديد سياسة تسعيرية شاملة ومالئمة لتموقع املنتج
السياحي ،و ذلك بعد القيام بدراسات معمقة في هذا اجملال.

 .01البنية التحتية للنقل اجلوي

ويتم حتديد السياسة السعرية للمنتوجات السياحية
في املغرب بالتشاور مع كل الفاعلني السياحيني ،وقد مت إقامة
ميثاق مهني وجدول لألسعار املرجعية ،كما مت وضع عالمة
للجودة في كل األنشطة التجارية ذات الطابع السياحي( .عبد
القادر هدير ،7111 ،ص )717

يلعب النقل اجلوي دورا هاما في ظهور كثير من الدول على
خريطة العالم السياحية ،فهو يلعب دور احملرك األساسي الذي
يدعم السياحة ،واجلدول التالي يوضح البنية التحتية للنقل
اجلوي في اجلزائر.
اجلدول رقم ()00

 .9مؤشر االستدامة البيئية

البنية التحتية للنقل اجلوي في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

يتوقف بقاء القطاع السياحي على بقاء امكانيات جذب
السياح ذات الصلة بالتراث الطبيعي والبيئي والتاريخي
والثقافي ملنطقة ما ،فاذا ما تردت األوضاع البيئية أو اندثرت فان
ذلك يعني فقدان مقومات صناعة السياحة ،واجلدول التالي
يوضح االستدامة البيئية باجلزائر.

اجلزائر
مؤشر املكون

اجلدول رقم ()01
االستدامة البيئية في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
مؤشر املكون
االستدامة البيئية

اجلزائر
الرتبة النقاط
*
071 /
7.7
011

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
7.7
017

املغرب

الرتبة /
071

النقاط
*

الرتبة /
071

النقاط
*

البنية التحتية للنقل
اجلوي

011

7.0

17

7.8

جودة البنية التحتية
للنقل اجلوي

005

7.7

55

2.7

كيلومترات املقاعد احمللية
املتاحة (املاليني)

20

78.1

57

8.2

كيلومترات املقاعد الدولية
املتاحة (املاليني)

17

017.7

27

255.7

مغادرة الطائرات 0111 /
فرد.

88

0.7

80

7.7

كثافة املطارات (مطار /
مليون فرد) .

55

0-7

87

1.8

عدد شركات الطيران
العاملة (العدد )

78

صرامة اللوائح البيئية

071

7.8

87

7.7

تطبيق اللوائح البيئية
استدامة تنمية صناعة
السياحة والسفر
تركيز اجلسيمات ()7.5
ميكروغرام  /م 7
التصديق على املعاهدات
البيئية ( 77-1أفضل)
ضغط املاء األساسي 1-5
(األفضل)
األنواع املهددة ( ٪مجموع
األنواع )
تغير الغطاء الغابي (٪
التغير)
معاجلة مياه الصرف الصحي
()٪
ضغط الصيد في الساحل
(طن  /كم ) 7

070

7.9

77

7.7

077

7.0

10

2.5

58

1.8

51

1.2

91

09

70

72

98

7.2

007

2.7

97

7.7

010

7.8

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

87

1.0

51

1.1

21

25.0

79

5.2

27

1.0

88

1.7

سجل مؤشر البنية التحتية للنقل اجلوي معدال ضعيفا
بتحصيل اجلزائر على  7.0نقطة ،واحتاللها للمرتبة  011وهي
مرتبة متأخرة ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى إلى
انخفاض جودة البنية التحتية للنقل اجلوي ،وانخفاض عدد
الرحالت اجلوية املتمثلة في معدل مغادرة الطائرات ،وانخفاض
عدد شركات الطيران العاملة .في حني احتلت املغرب مرتبة
متقدمة في مجال البنية التحتية للنقل اجلوي إذ احتلت املرتبة
 17بـ  7.8نقاط ،وهي مرتبة أكثر تقدما من اجلزائر ،إذ تتوافر
املغرب على عدد أكبر من شركات الطيران ذات اجلودة.

79.1

27

51.1

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

سجل مؤشر االستدامة البيئية معدال متوسطا
بتحصيل اجلزائر  7.7نقاط ،واحتاللها املرتبة  011وهي مرتبة
متأخرة ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى إلى ضعف
اللوائح البيئية ،وضعف تطبيق اللوائح البيئية ،وضعف
استدامة تنمية صناعة السياحة والسفر .في حني سجلت

سجل مؤشر البنية التحتية للنقل اجلوي معدال ضعيفا
بتحصيل اجلزائر على  7.0نقطة ،واحتاللها للمرتبة  011وهي
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مرتبة متأخرة ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى إلى

تلعب اخلدمات السياحية دورا أساسيا في تدفق السياح،
ملا لها من أثر على السواح ،واجلدول التالي يوضح البنية التحتية
للخدمات السياحية في اجلزائر.

عدد شركات الطيران العاملة .في حني احتلت املغرب مرتبة

اجلدول رقم ()07

متقدمة في مجال البنية التحتية للنقل اجلوي إذ احتلت املرتبة

البنية التحتية للخدمات السياحية في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107

انخفاض جودة البنية التحتية للنقل اجلوي ،وانخفاض عدد
الرحالت اجلوية املتمثلة في معدل مغادرة الطائرات ،وانخفاض

 17بـ  7.8نقاط ،وهي مرتبة أكثر تقدما من اجلزائر ،إذ تتوافر

مؤشر املكون

املغرب على عدد أكبر من شركات الطيران ذات اجلودة.

البنية التحتية للخدمات
السياحية
غرف الفندق (عدد 011 /
فرد)
جودة البنية التحتية
السياحية
وجود شركات تأجير
السيارات الكبرى
آالت الصراف اآللي (عدد /
 0111فرد بالغ )

 .00البنية التحتية للنقل البري والبحري
يعد النقل السياحي البري والبحري سببا رئيسيا في
تطوير املشاريع السياحية ٬فكلما تنشط صناعة السياحة
يصحبها نشاط ملحوظ في صناعة النقل ٬واجلدول التالي
يوضح البنية التحتية للنقل البري والبحري في اجلزائر.
اجلدول رقم ()07

مؤشر املكون
البنية التحتية للنقل
البري والبحري
جودة الطرق
 ٪إجمالي املساحة (
اإلقليمية )
كثافة الطرق املعبدة٪
إجمالي املساحة اإلقليمية
جودة البنية التحتية
للسكك احلديدية
كثافة السكك احلديدية
كم من الطرق  /كثافة
الطرق مساحة األرض
جودة البنية التحتية
للموانئ
كفاءة النقل البري

015

7.5

11

95

7.7

52

2.2

079

-

012

-

98

-

78

-

52

7.1

77

7.9

81

1.7

71

1.5

017

7.7

78

2.8

85

7.0

59

7.8

000

1.0

80

1.7

077

7.9

27

5.0

007

7

50

1

009

7.7

97

75.8
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املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
7.2

070

7.0

81

7.8

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،

البنية التحتية للنقل البري والبحري في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071

سجل مؤشر البنية التحتية للخدمات السياحية معدال
ضعيفا بتحصيل اجلزائر على  7.0نقطة ،واحتاللها للمرتبة
070وهي مرتبة متأخرة جدا ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة
األولى إلى انخفاض جودة البنية التحتية السياحية ،وانخفاض
عدد آالت الصراف اآللي ،وانخفاض عدد شركات تأجير السيارات
الكبرى ،وانخفاض عدد غرف الفنادق .في حني احتلت املغرب
املرتبة  81بـ  7.8نقطة وهي مرتبة متقدمة على اجلزائر ،ويعود
ذلك لكون املغرب تتوافر على عدد معتبر من الفنادق ،وبنية حتتية
سياحية ذات جودة ،كما تتوافر لديها شركات تأجير السيارات
الكبرى.

 .07املوارد الطبيعية
من أهم املوارد السياحية التي تسهم بدرجة كبيرة في
جذب السياح ،املوارد الطبيعية ،واجلدول التالي يوضح واقع املوارد
الطبيعية في اجلزائر.

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

اجلدول رقم ()02

سجل مؤشر البنية التحتية للنقل البري والبحري معدال
ضعيفا بتحصيل اجلزائر على  7.5نقطة ،واحتاللها للمرتبة
015وهي مرتبة متأخرة ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى
إلى انخفاض كثافة وجودة الطرق ،وانخفاض جودة البنية
التحتية للموانئ .في حني احتلت املغرب املرتبة  11بـ 7.2نقطة
وهي مرتبة متقدمة على اجلزائر ،إذ تتوافر املغرب على بنية حتتية
كثيفة للنقل البري والبحري وهي تتميز بجودة معتبرة.

املوارد الطبيعية في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
مؤشر املكون
املوارد الطبيعية
عدد املواقع الطبيعية
للتراث العاملي (عدد املواقع)
مجموع األنواع املعروفة
(عدد األنواع)
مجموع املناطق احملمية(٪
إجمالي املساحة اإلقليمية)

 .07البنية التحتية للخدمات السياحية
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اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071
7.7
072

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071
7.1
27

78

0

81

1

87

279

77

272

012

7.9

02

77.1

51

مؤشر املكون
الطلب الرقمي على
السياحة الطبيعية 011-1
(أفضل)
جاذبية األصول الطبيعية

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

8158

املرتبة  20بـ  7.5نقطة وهي مرتبة متقدمة بعض الشيء على
مرتبة اجلزائر ،إال أنها تتقدمها في بعض اجلوانب وذلك لكونها
تركز على احلضور إلى اجتماعات اجلمعيات الدولية ،كما أنها
تعد من الوجهات السياحية الثقافية والترفيهية املطلوبة
واملفضة من طرف السياح.

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071

99

2

72

25

019

2.1

27

5.1

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
ht tp://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

إن جناح السياحة وانتعاشها يتعلق بعدد من اجملاالت
واجلوانب ،فالسياحة منظومة حتوي العديد من العوامل التي
تتكامل وتتفاعل فيما بينها حتى حتقق األداء السياحي اجليد.
لذا يجب أن ال تكون النظرة ضيقة إلى القطاع السياحي،
واالقتصار على بعض اجلوانب دون األخرى ،وعليه يجب النظر إلى
السياحة نظرة شمولية حتى يتم الرفع من أدائها ،ومن خالل
تغطية مختلف اجملاالت التي تتعلق باملنظومة السياحية
اجلزائرية ومقارنتها باملنظومة السياحية جلارتها املغرب ،جند أن
اجلزائر ال تزال متخلفة عن الدول الرائدة في السياحة على غرار
املغرب ،والدليل على ذلك املراتب املتأخرة التي حتتلها اجلزائر
حسب ما أدلت به التقارير العاملية .وعلى الرغم من أن املنظومة
السياحية في اجلزائر حتوي العديد من نقاط الضعف التي يجب
معاجلتها ،إال أنها حتوي أيضا مجموعة من نقاط القوة التي ميكن
التركيز عليها في عملية التسويق السياحي والعمل على
تعزيزها.

سجل مؤشر املوارد الطبيعية معدال ضعيفا بتحصيل
اجلزائر على  7.7نقطة ،واحتاللها للمرتبة 072وهي مرتبة متأخرة
جدا ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى إلى انخفاض مجموع
املناطق احملمية ،وانخفاض الطلب الرقمي على السياحة
الطبيعية .في حني احتلت املغرب املرتبة  27بـ  7.1نقطة ،وهي
مرتبة متقدمة على اجلزائر ،إذ تعمل املغرب على حماية
مناطقها الطبيعية السياحية ،وتركز بشكل كبير على
السياحة الطبيعية ،إذ يشهد هذا النوع من السياحة طلبا
مرتفعا من طرف السياح.

 .02املوارد الثقافية وأعمال السفر
للموارد الثقافية دور في استقطاب السواح ،وانتعاش
السياحة وذلك مبا حتويه من مواقع أثرية ومالعب رياضية،...،
واجلدول التالي يوضح املوارد الثقافية وأعمال السفر في اجلزائر.

ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذه الورقة
البحثية أن هناك عددا من العوامل التي أسهمت في انخفاض
األداء السياحي في اجلزائر ،والتي ترجمها تقرير منتدى االقتصاد
العاملي في شكل مؤشرات ،وميكن إبرازها أهمها فيما يلي:

اجلدول رقم ()05
املوارد الثقافية وأعمال السفر في كل من اجلزائر واملغرب لسنة 7107
مؤشر املكون
املوارد الثقافية وأعمال
السفر
عدد املواقع الثقافية
التراثية (عدد املواقع )
عدد أشكال التعبير
الثقافي الشفهي وغير
املادي
املالعب الرياضية (عدد
املالعب الكبيرة)
عدد اجتماعات اجلمعيات
الدولية متوسط  7سنوات
الطلب الرقمي على
السياحة الثقافية
والترفيهية ( 011-1أفضل)

اجلزائر
الرتبة  /النقاط
*
071

املغرب
الرتبة  /النقاط
*
071

57

7.0

20

7.5

75

7

77

9

75

1

75

1

79

05.1

70

02.1

117

3.0

57

40.0

97

2

79

01

ضعف مؤشر بيئة األعمال في اجلزائر ،إذ سجلت اجلزائر
ارتفاعا في إجمالي األرباح الضريبية ،وانخفاضا في مؤشر حقوق
امللكية ،كما سجلت طول الوقت لبدء العمل.
من ناحية أخرى جند ان من نقاط الضعف ما تعلق بجوانب
األمن ،إذ سجلت اجلزائر ارتفاعا نسبيا حلوادث اإلرهاب ،وارتفاعا
في تكاليف األعمال التجارية لإلرهاب.
أما من ناحية الصحة والنظافة فنجد أن اجلزائر تعاني من
صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب احملسنة ،كما سجلت
انخفاضا في عدد أسرة املستشفيات.
في حني يعاني مجال املوارد البشرية وسوق العمل في
اجلزائر من انخفاض مشاركة اإلناث في نسبة القوة العاملة إلى
الرجال ،وانخفاض تدريب املوظفني ،وصعوبة توظيف العمالة
األجنبية ،وانخفاضا في مؤشر الدفع واالنتاجية.

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي،
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

سجل مؤشر املوارد الثقافية معدال ضعيفا بتحصيل
اجلزائر على  7.0نقطة ،واحتاللها للمرتبة 57وهي مرتبة
متوسطة ،ويعود انخفاض املؤشر بالدرجة األولى إلى انخفاض
عدد اجتماعات اجلمعيات الدولية ،وانخفاض الطلب الرقمي
على السياحة الثقافية والترفيهية .في حني احتلت املغرب

كما يشهد مجال جاهزية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ضعفا هو األخر في عدد من اجلوانب ،إذ ُسجل ضعف
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املعامالت ،ونقص
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إلى جعل السفر والسياحة من أولويات الدولة والعمل على
دعمها ،والعمل على عقد االتفاقيات واالنفتاح على الدول،
باإلضافة إلى التركيز في عملية التسويق السياحي على متتع
اجلزائر بانخفاض األسعار من حيث رسوم التذاكر ورسوم املطار،
ومستويات سعر الوقود ،باإلضافة الى ارتفاع القوة الشرائية،
والعمل على وضع سياسة سعرية ناجعة خملتلف اخلدمات
السياحية ،كما يجب االهتمام بجانب االستدامة البيئية،
والعمل على تطوير البنية التحتية للنقل اجلوي ،البري والبحري،
مع التركيز على تطوير البنية التحتية للخدمات السياحية،
واالهتمام باملوارد الطبيعية والعمل على تسويقها ،باإلضافة
إلى االهتمام باملوارد الثقافية والعمل على تسويقها.

استخدام اإلنترنت للمعامالت من منظمات األعمال إلى
املستهلك ،باإلضافة إلى انخفاض جودة إمدادات الكهرباء.
وفي السياق نفسه جند أن احلكومة اجلزائرية ال تولي
االهتمام الكافي جلعل السفر والسياحة من أولوياتها حيث مت
تسجيل انخفاض اإلنفاق احلكومي واإلداري على القطاع
السياحي ،وانخفاض فعالية التسويق جلذب السياح ،وضعف
البيانات السنوية ،وانخفاض جودة العالمة التجارية للبلد.
أما من ناحية االنفتاح الدولي فقد سجلت اجلزائر ارتفاعا
في التعقيدات املرتبطة باحلصول على التأشيرة ،وإنغالق
اخلطوط اجلوية اجلزائرية فيما يخص االتفاقيات اخلدمية الثنائية،
واالنغالق النسبي للجزائر بحكم انخفاض عدد االتفاقيات
التجارية االقليمية.
في حني سجلت اجلزائر في مجال تنافسية السعر ارتفاعا
نسبيا ألسعار الفنادق .ومن ناحية أخرى لم تول اجلزائر االهتمام
الكافي باالستدامة البيئية ،إذ سجلت ضعف اللوائح البيئية
وتطبيقها ،وضعف استدامة تنمية صناعة السياحة والسفر.

 .0الظاهر ،نعيم .وسراب ،الياس .)7117( .مبادئ السياحة ،ط،7
عمان :دار املسيرة.

أما البنية التحتية للنقل اجلوي في اجلزائر فهي تعاني من
انخفاض جودة البنية التحتية للنقل اجلوي ،وانخفاض عدد
الرحالت اجلوية ،وانخفاض عدد شركات الطيران العاملة.

 .7كفافي ،حسني .)0990( .رؤية عصرية للتنمية السياحية في
الدول النامية ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب للنشر.
 .7كواش ،خالد .)7117( .السياحة مفهومها ،أركانها ،أنواعها،
اجلزائر :دار التنوير.

كما تشهد البنية التحتية للنقل البري والبحري
انخفاضا في جودة الطرق ،وانخفاضا في جودة البنية التحتية
للموانئ.

 .2لطيف ،هدى سيد .)0992( .السياحة النظرية والتطبيق ،ط،0
القاهرة :الشركة العربيـة.

وبتغطية البنية التحتية للخدمات السياحية في اجلزائر
جند أنها سجلت انخفاض جودة البنية التحتية السياحية،
وانخفاض عدد آالت الصراف اآللي ،وانخفاض عدد شركات تأجير
السيارات الكبرى ،وانخفاض عدد غرف الفنادق.

Pierre، PY. (2002). Le tourisme: un phénomène
économique، Paris: Documentation Française.

ومن ناحية املوارد الطبيعية جند أن اجلزائر تنخفض لديها
مجموع املناطق احملمية .كما سجلت انخفاض عدد اجتماعات
اجلمعيات الدولية التي تناقش املوارد الثقافية وأعمال السفر.

1.

 .0موالي ،عبد الرزاق .وبورحلي خلضر خالد( ،حزيران  .)7101متطلبات
تنمية القطاع السياحي في االقتصاد اجلزائري ،اجمللة اجلزائرية
للتنمية االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.80-17 :)12( ،

في ضوء نتائج هذه الدراسة ومناقشتها ،نرى أن على
اجلزائر االهتمام مبختلف اجلوانب التي تكون املنظومة السياحية،
والنظر إلى هذه اجلوانب نظرة شمولية تكاملية تدعم بعضها
بعضا ،لتسهم في األخير في دفع عجلة القطاع السياحي،
وبالنظر إلى نقاط ضعف املنظومة السياحية اجلزائرية التي مت
التوصل إليها ،ميكن أن نقترح مجموعة من التوصيات التي من
شأنها أن تسهم في الرفع من األداء السياحي في اجلزائر ،ومن
هذه التوصيات أن تعمل اجلزائر على االهتمام باجلوانب املتعلقة
بكل من بيئة األعمال ،وجوانب األمن ،والصحة والنظافة ،كما
يجب العمل على تكوين املوارد البشرية واملهارات املتخصصة،
والعمل على الرفع من اجلاهزية الشبكية في اجلزائر ،باإلضافة

 .0هدير ،عبد القادر .)7111( .واقع السياحة في اجلزائر وآفاق
تطورها( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية علوم
التسيير واالقتصاد ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.
 .7عشي ،صليحة .)7100( .األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي
للسياحة في اجلزائر وتونس واملغرب( ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر.
 .7عوينان عبد القادر .)7107( .السياحة في اجلزائر اإلمكانيات
واملعوقات ( )7175–7111في ظل االستراتيجية السياحية
اجلديدة للمخطط التوجيهي للهيئة السياحية
( ،SDAT2025أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،كلية العلوم
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االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة اجلزائر،7
اجلزائر.
بوعموشة ،حميدة .)7107( .دور القطاع السياحي في متويل
االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية املستدامة -دراسة حالة
اجلزائر( ،-أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس
سطيف ،اجلزائر.
شرفاوي ،عائشة ،)7105( .السياحة اجلزائرية بني متطلبات
االقتصاد الوطني واملتغيرات االقتصادية الدولية( ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،جامعة اجلزائر ،7اجلزائر.
عميش ،سميرة ،)7105( .دور استراتيجية الترويج في تكييف
وحتسني الطلب السياحي اجلزائري مع مستوى اخلدمات
السياحية املتاحة خالل الفترة (،7105-0995أطروحة دكتوراه
غير منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف  ،0اجلزائر.
مهنا منصور ،وائل .)7115( .الفعالية االقتصادية لسياسات
التسويق والترويج السياحي في سورية( ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة) ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين ،سوريا.

 .0املنتدى االقتصادي العاملي .)7107( .تقرير التنافسية
للسياحة والسفر.
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