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Abstract: The investment projects of the construction enterprises are one of the most important 

pillars of development in the economic and social field. They contribute significantly to the 

construction of infrastructure through the construction of roads and the construction of residential 

and service structures such as hotels ... as well as the employment of individuals in various 

activities, which means providing income for these and thus reducing unemployment Relatively 

speaking, the Algerian Sahara is considered a tourist area with excellence due to its natural and 

cultural attractions. However, it has not received sufficient attention in the field of tourism 

investment by the contracting institutions and suffers from the weakness of the social 

responsibility obligations Which allows them to enjoy projects that contribute to their formation 

and growth in accordance with international standards of governance and sustainable 

development. Therefore, this intervention comes in order to present the challenges and 

requirements of the investment promotion of the South tourist areas. 
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تعد املشاريع االستثمارية للمؤسسات املقاوالتية إحدى أهم مرتكزات التنمية يف اجملال االقتصادي واالجتماعي،  :ملخص
وكذا ... حيث تساهم بشكل كبري يف بناء البىن التحتية من خالل مد الطرق وبناء اهلياكل السكنية واخلدماتية كالفنادق

يعين توفري دخل هلؤالء وبالتايل التقليل من البطالة نسبيا، وتعد الصحراء اجلزائرية  توظيف األفراد يف خمتلف نشاطاهتا وهو ما
منطقة سياحية بامتياز بالنظر ملا تتوفر عليه من مناطق جذب طبيعي وثقايف ، غري أهنا مازالت مل تلقى االهتمام الكاف يف 

من ضعف التزامات املسؤولية االجتماعية اليت تتيح هلا  جمال االستثمار السياحي من قبل املؤسسات املقاوالتية وتعاين أيضا
لذلك تأيت . التمتع مبشاريع تسهم يف هتيئتها والنمو بواقعها وفق ما يتماشى مع املعايري الدولية للحوكمة والتنمية املستدمية

 .هذه املداخلة من اجل عرض حتديات ومتطلبات الرتقية االستثمارية ملناطق اجلنوب سياحيا

 .االستثمار السياحي، احلوكمة ، املسؤولية االجتماعية: املقاوالتية :لمات المفتاحيةالك 
 jel :M 13 رموز
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 : مقدمة
تعمل اجلزائر على غرار دول العامل على تطوير االقتصاد والبحث عن بدائل للدخل بعيدا عن دخل احملروقات مبا حيقق هلا      

وحتظى السياحة بأمهية كربى بالنظر لإلمكانات اليت تزخر هبا، وهنا البد من  عي واالقتصادي،استدامة التنمية على الصعيدين االجتما
تشجيع املؤسسات يف مشاريعها املقاوالتية يف القطاع السياحي، فكلما زادت مشاريع االستثمار السياحي كلما زادت معدالت 

ملعايري احلوكمة واملسؤولية االجتماعية كلما زادت معدالت  السياحة الداخلية واخلارجية، وكلما احتكمت مشاريع املقاوالتية
 .تساهم يف التنمية املستدميةاالستقطاب املايل لالستثمار وخلق مناطق سياحية 

 :اإلطار المفاهيم : أفال

 يف املبادرة على القدرة إمكانيات فيه جتتمع األوىل بالدرجة اقتصادي إنساين نشاط على كوهناتعاريف املقاوالتية تتفق  :المقافالتية-أ
من أجل حتسني عمليات اإلنتاج وخلق قيمة  وتنظيمها والعمل  اإلبداع فرص وخلق املتاحة، والبشرية املادية املوارد واستغالل إنشاء

 i".مضافة

 تندرج واليت الثقافية النظريات جمموعة ظهرت االقتصاد على املقاوالتية تأثري دراسة على ركزت اليت االقتصادية النظريات عكس وعلى" 
 من والذي مامس ييبايف ترقيتها، ومن روادها  تساهم اليت الثقافية والعوامل املقاوالتية أسباب بدراسة االجتماعية هتتم النظريات ضمن
 مبادئ بني بالربط قام حيث الغريب خاصية مرتبطة باجملتمع هي املقاوالتية أن يبني أن أراد 1905 سنة أصدره الذي كتابه خالل

واعترب إن قيم املذهب الربوتيستانيت هي اليت تكسب منتسبيها حب العمل  ii.املقاول ونشاط املسيحية للديانة الربوتستانيت املذهب
 .  والرغبة يف االستثمار وتنمية رؤوس األموال

 إلنتاج وبشري، ومايل تقينرأمسال   علىو  العمل، على تعتمد اخلدمايت، أو املادي لإلنتاج وحدة كوهنا على املقاولة إىل النظر ميكن" 
 .خمتلفة ، وذلك لتلبية حاجات املستهلك  وخدمات متعددة منافع

 مفهوم من  وأوسع أمشل املؤسسة أن مفهوم القول فيمكن واملؤسسة، املقاولة مفهومي بني  وخصوص عموم  عالقة  هناك كانت وملا
 كثري تكون هناك قد بينما الربح، حتقيق إىل هتدف  إنتاجية مؤسسة فاملقاولة لة،مقاو  مؤسسة كل وليس مؤسسة مقاولة فكل املقاَولة،

 iii".الربح إىل تطمح ال املؤسسات من

 اجلدوى دراسات أو املشروعات، تقييم: السياحة اقتصاديات دارسي عند االستثمار يشمل مفهوم" :االتستممار اليياح -ب
واإليرادات ، وتقدير األرباح املتوقعة أو معدل العائد على األموال املستثمرة، مث لكل من النفقات  التوقعات حيث من للمشروعات،

 األموال استثمار يف الرغبة عند ومهم حيوي مقارنتها بسعر الفائدة السائد، ويف هذا اإلطار جيب التأكيد على أن دراسة جدوى أمر
 .سياحية مشروعات إقامة يف

احد يف احد اجملاالت اليت يغطيها قطاع السياحة ،فاجملاالت اليت يغطيها االستثمار يف اجملال فريى أن االستثمار يعين يف  اش أما 
السياحي متعددة ومتنوعة وهي تشمل االستثمار يف املقومات واإلمكانات الرئيسية لصناعة السياحة ، اليت ميكن إمجاهلا يف حمورين 

 :رئيسيني مها

 اخلدمات جمال يف واالستثمار السياحية، اليت تعرف اصطالحا باخلدمات السياحية،االستثمار يف التجهيزات والتسهيالت -1
 :هي خدمية قطاعات ثالثة أهم يف االستثمار يضم السياحية
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 .الرتفيهية والتسهيالت واإلعاشة اإلقامة خدمات .أ

 .النقل خدمات .ب

 االتصاالت خدمات .ج

 :يف رئيسية يف مواقع اجلذب السياحي وموارده املتمثلة بصورة اجملال هذا يف ستثماراال زكويتمر  السياحية الثروة جمال يف االستثمار2-

 .الثقايف الرتاث مواقع .أ

 iv"الطبيعي الرتاث مواقع .ب

جمموعة من القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب "هي  :الروممة-ج
 v."الشركة وأهدافبة والفعالة لتحقيق خطط املناس

 الشركات هبا وتراقب تدار اليت الطريقة يف اليت تؤثر والقوانني والسياسات واإلجراءات القرارات من جمموعة أهنا على أيضا وتعرف" 
 .لرقابتها احلاجة وتقلل أفضل ماليا وأداء أعلى كفاءة وتضمن تعزز بطريقة

 عادل نظام فوجود . املسامهني أهداف مع الشركة إدارة أهداف متاشي ضمان هو احلوكمة مبادئ تطبيق من األساسي اهلدف إن
 حيمي الذي النظام بكفاءة املستثمرين ثقة من ويعزز الشركة إدارة أهداف مع املسامهني أهداف توافق يكفل سوف للحوكمة
 vi".حقوقهم

مليات واملمارسات اليت تؤثر وتشكل اليت توجه وتدار فيها املؤسسة ،تربط بني احلوكمة هي جمموعة القوانني واللوائح والسياسيات والع"
 ".املؤسسة من خالل استخدام املوارد بروح من املسؤولية واملساءلة وأهدافاملصاحل  أصحابتوقعات 

املصداقية، /لة واحرتام القانون، الثقة، العدالة وتكافؤ الفرص، املساءاألمانة/الشفافية، املؤسسية، النزاهة:فيما يليوتتمثل قيم احلوكمة "
 vii".تبادل املعرفة، االنتماء

 viii".الذي تعمل فيه  اجملتمع اجتاه املؤسسة التزام ": أهنا على االجتماعية املسؤوليةدراما بيتا عرف  :الميؤفلية االجتماعية-د

إطاعة )لة يف خلق الربح، مسؤولية قانونية مسؤولية اقتصادية متمث: بأهنا جمموع أربع مسؤوليات خمتلفة"وهناك من يعرفها  
تكون مواطنا  أنهو صحيح، نظيف وعادل يف كل األوقات ، وأخريا مسؤولية اإلحسان أي  ،ومسؤولية أخالقية القيام بكل ما(القانون
 ix".صاحلا

 : دفر المؤتسيات المقافالتية ي  ترقي  التنمية: ثانيا

 :يلي ما خالل من االجتماعية األدوار حنصي أن فيمكن للمقاوالتية االقتصادية لألدوار باإلضافة

 : التشغيل زيادة  1-
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 العرض الستيعاب هامة أداة جيعلها مما التشغيل، مستوى على تؤديه الذي الدور إىل راجع باملقاوالت املتزايد الدويل االهتمام إن
 .املال رأس حساب على العاملة لليد النسيب بالتوفر تتميز اليت النامية الدول يف خاصة ، البطالة مشكلة حل العاملة و للقوة زايدتامل

 .توازنه وضمان العمل سوق حتريك يف تساهم فهي لذلك

 : الدخول توزيع عدالة -2

 استثمارية إمكانيات تتطلب حيث بسيطة، تنافسية ظروف يف تعمل واليت احلجم، يف ومتقاربة الكبري، بالعدد مقاوالت وجود إن
 وبالتايل الدخول، ، توزيع يف العدالة حتقيق اجملتمع وحيثهم بإنشاء تلك املقاوالت، وا أفراد من كبري لعدد يسمح يوالذ متواضعة
 إىل الكبرية الصناعات يف االستثمار عملية حتتاج بينما الفقرية الطبقة حجم وتقليص املتوسطة الطبقة حجم توسيع على سيساعد

 .xالطبقي التفاوت حجم زيادة حنو تدفع ضخمة استثمارية إمكانيات

 : االجتماعية فالتاقية الفقا مكايرة -3

 مع بالتزامن النامية الدول يف بداية اجتماعيا واقتصاديا، املقصاة الفئات وإدماج الفقر ملكافحة كوسيلة املصغرة املقاولة أمهية ظهرت
 عن وعوضا البطالة، معدالت ارتفاع نتيجة املتقدمة الدول يف املوازي، مث للقطاع االقتصادي املفهوم اهليكلي و تطور التعديل خمططات

 احلسابات)املالية ،( جتهيزات أرض، سكن،( املادية سواء األصول، بناء يف الطويل األجل يف املعيشة ومستوى الرفاهية حتسني ذلك
 xi.ليموالتع اخلربة) والبشرية ،(االجتماعية والعالقات الشبكات)االجتماعية .((مثال البنكية

 : االجتماعية اآليات مراربة -4

 والتسريح للرفاهية، املخصصة املوازنات من االقتطاع لكن ألخرى، دولة من كثريا تتفاوت اهليكلة إعادة ممارسات أن فيه شك ال مما
 االقتصادية لتغرياتا عن النامجة األساسية االجتماعية األعباء من جبزء تسببت املنتج، العمل فرص وانعدام والبطالة، العمل، من

 .العامل عرب احلديثة

 ويصبحون الضعف، إىل واملهارات حتفيزات وجود وعدم العمل، يف الثبات وعدم التعليم، إىل احملدود النفاذ يؤدي األحيان أغلب يف
 .املخدرات على واإلدمانجملتمع ا هامش إىل ،مما يدفع الشباب اجلرائم منها عديدة ملخاطر عرضة

 احلل متثل املقاولة فإن هلذا. واخلدمات املوارد من األدىن احلد إىل اجملتمعيفتقر ن ا يف منتجة عمل فرص إىل االفتقار يتسبب كما  
 .التوظيف واسرتاتيجيات اهلادف والتدريب التعليم خالل من املستقبل أجيال لضعف حد وضع خالل من وأخرى املشاكل هلذه

 xii.هيرجون الذي املستقبل بناء من الشباب متكن اليت املناسبة الوسائل األخرية هذه توفر أن ويفرتض

 :أهداف التنمية اليياحية الميتديمة في  مااييا الروممة فالميؤفلية االجتماعية: ثالما

 تبدو العالقة متكاملة بني مؤشرات التنمية واحلوكمة ومبادئ املسؤولية االجتماعية فهي تتداخل يف شبكة مرتابطة بني الوسائل  
واألهداف حيث أن اهلدف الذي جتمع عليه مجيع هذه املتغريات هو السعي لتحسني أوضاع اجملتمع مبختلف جوانبه االقتصادية 
واالجتماعية ،وباعتبار النشاط السياحي احد أوجه االقتصاد الذي يرمي لتحقيق التنمية والرفاهية االجتماعية وتوفري مصادر دخل مايل 

النمو والتقدم يف اجملتمعات فأهنا تتطلب مجلة من اهلياكل القاعدية والبىن التحتية اليت تعترب مدخالت من  تعود مباشرة على حركية
 .للقطاع االقتصادي يف أوجه أخرى  أخرىجهة للنشاط السياحي وخمرجات من جهة 
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  :منها نذكر اخلةاملتد األهداف من مستويات ثالث املستدامة للسياحة : الميتدامة اليياحية التنمية أهداف-1

 البنية حتسني القومي، الدخل ومصادر االقتصادي العائد جديدة، تنويع استثمارات الثروة، بعث خلق: االقتحادية االتستدامة-أ
  .التحتية

 او استعماهلا يف او املوارد استهالك يف السلوكي الرتشيد ضوابط البيئي، وضع التوازن على احملافظة:  البيئية االتستدامة-ب
 .استخراجها

 خلق ،(...واملواطنني اخلاصة املؤسسات احلكومية، الوكاالت) احملققة للمداخيل العادل التقسيم :فالمقايية االجتماعية االتستدامة-ج
 xiii."املنعزلة جملتمعاتا وحتديث االجتماعية العالقات والدينية، تنمية الثقافية املكتسبات شغل، احرتام مناصب

تعد احلوكمة منظومة متكاملة تنشر تأثريها املتبادل على العديد من اجملاالت االقتصادية " : لروممةأهمية إتستااتيجية ا-2 
 .واالجتماعية والسياسية  والقانونية واإلدارية 

لية تعمل احلوكمة على تعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها باألسواق ،مبا ميكنها من جذب مصادر متويل حم االقتحاديةفمن الناحية 
 .وعاملية للتوسع والنمو جيعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة ،وحتقيق استقرار أسواق املال

فتأيت من كون الشركات تؤثر وتتأثر باحلياة العامة،إذ أن أداءها ميكن أن يؤثر يف  الوظائف والدخل  الجتماعيةأما من الناحية ا
 .لتزامها يف اإلطار االمشل لرفاهية اجملتمع وتقدمهتسأل الشركات عن ا أنومستوى املعيشة ،ومن مث جيب 

من خالل معاونة اإلدارة احلكومية يف حتقيق طموحات املواطنني واالستجابة ملتطلباهتم وحاجاهتم بشكل  اليياتس ويربز تأثري احلوكمة 
 .مناسب ،والسيما يف جمال ختفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق اإلنسان وإرساء قواعد العدل

 .فتعد صمام األمان الرئيس الضامن حلوكمة جديدة للشركات من خالل توفري معايري اإلفصاح والشفافية والنزاهة القانونيةنظمة أما األ

متثل منظومة معايري وممارسات معاصرة الستثمار املوارد املتاحة للمنظمات بكفاءة وفعالية عاكسة حالة تقدم اإلدارة وتطويرها من -
إدارة تتجاوب مع متطلبات أصحاب املصاحل وتستعمل اآلليات املناسبة لتحقيق األهداف املرجوة من املنظمة إدارة تقليدية إىل 
 .ومشاريعها بشفافية

 xiv."تعمل كمتغري أساسي من متغريات اإلدارة اإلسرتاتيجية اليت تؤثر يف حتديد أغراض املنظمة وتوجهها االسرتاتيجي 

 :يوائد الروممة*

 .ملواردها األمثل االستخدام على ؤسساتامل احلوكمة تشجع-

 .اإلنتاجية وتشجيع املستدام النمو حتقيق على الشركة احلوكمة تساعد-

 احلوكمة أنظمة تطبق اليت للشركات أقل فائدة نسب ذات قروضا   متنح البنوك أن حيث الشركة على املال رأس كلفة احلوكمة تقلل-
 .باحلوكمة امللتزمة غري بالشركات مقارنة
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 وتطبيق املتخصصة اللجان وتشكيل الداخلية الرقابة أطر حتديد عرب الشركة أداء على واإلشراف الرقابة عملية احلوكمة تسهل-
 .واإلفصاح الشفافية

 احلوكمة أنظمة تطبق اليت الشركة أسهم إىل ينجذبون األجانب املستثمرين أن إذ استقطاب االستثمارات اخلارجية يف احلوكمة تساهم-
 .األخرى بالشركات مقارنة أقل يكون التيقن عدم عنصر فإن مث ومن وشفافية، ملتزمة شركة يف استثمارها باعتبارها ،

 xv".املال أسواق استقرار على احلوكمة تعمل-

 املدى بعيد اءباألد أهنا تتصل ،كما األوىل بالدرجة أخالقية اجملتمعي االستثمار معايري تعترب :االجتماعية الميؤفلية تبن  أتسباب -3
 املؤسسية االسرتاتيجيات و اجملتمع جتاه املؤسسات مسؤولية بني الربط ملسألة املؤسسية الثقافة استيعاب للمؤسسات، حيث بات

 و املنتجات تفضيلهم اجتاه إظهار يف بالتدريج شرعوا كما تنورا، أكثر أصبحا العمالء و فاملستثمرون اليوم، كبريا حتديا يشكل
  xvi."للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية متاماھا تويل اليت الشركات و اخلدمات

 يف يتمثل داخلي امهاحد ببعدين يرتبط نشاط االجتماعية املسؤولية أن باعتبار و" 

 اليت املشاكل ملعاجلة التدخل يف مبادرات املؤسسات يف يتمثل خارجي الثاين ،و محياهت حتسني و العاملني تطوير يف املؤسسة إسهام
 الدور على يف  اإلمجاع تتمثل مشرتكة نقاط تعطي للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية السابقة املتعلقة التعاريف فان اجملتمع، اهمن سيعين

 .فيها بصفتها عضوا اجملتمع يف املؤسسة هتلعب أن ميكن الذي مهامل

 .للمجتمع املستدامة التنمية  حتقيق يف تساهم من خالهلا اليت اآللية هي املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية التزام-

 االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام مييز الذي "اإلرادي و الطوعي "الطابع-

 .إسرتاتيجيتها ركائز احد االجتماعية املسؤولية من جيعل الذي و املؤسسة التزام على يؤكد الذي "الدائم " الطابع-

 االجيابية املمارسات ترسيم و بتوثيق يسمح مما املؤسسة، خارج و داخل املعلومات نشر و مجع على يرتكز الذي و "الشفافية"عنصر-
 .هبا احلاصلة التطورات تتبع و

  معها تتعامل و باملؤسسة هتتم أخرى أطراف إشراك على القدرة-

 و باجملتمع املؤسسة صورة حتسنيمقدمتها  يف يقف و الفوائد من العديد حيقق هلا للمؤسسات االجتماعية باملسؤولية الوفاء أن كما
 مبادرات متثل االجتماعية املسؤولية أن اعتربنا إذا خاصة ، عامة بصورة اجملتمع أفراد و العاملني و العمالء لدى االجيايب املظهر ترسيخ
 . املؤسسة وجود من مباشرة غري أو مباشرة مصلحة ذات متعددة أطراف اجتاه للمؤسسة طوعية

 خمتلف بني الرتابط و التعاون إشاعة إىل تؤدي و املؤسسة يف السائد العمل مناخ على حتسينا تضفي جتماعيةاال املسؤولية إن
 .األطراف

 قضايا على يركز العاملي النقاش اليوم أصبح بينما "االجتماعية املسؤولية" عن إطالقا تتحدث املؤسسات تكن مل بالبعيد ليس زمن ففي
من  xvii." 2002 سنة "جوهانسربغ"مؤمتر يف النقاش هاما من حيزا االجتماعية املسؤولية نالت إذ دامةاملست التنمية آفاق و البيئة

ميكننا التأكيد جمدد على صلة التأثري خالل استعراضنا ملقومات التنمية السياحية املستدمية وأهداف  احلوكمة واملسؤولية االجتماعية 
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ومعايري االلتزام بقواعد املسؤولية االجتماعية أثناء التخطيط للمشاريع املقاوالتية وتنفيذها  والتأثر بني جوانب التنمية ومتطلبات احلوكمة
يف اجملال السياحي،  اذ انه كلما التزمت املؤسسات املستثمرة  الصغرية واملتوسطة وحىت الكبرية بقواعد احلوكمة االجتماعية من نظم 

افة اجتماعيا،  كلما ساهم ذلك بشكل مباشر يف التنمية،  فكلما توافرت معايري الشفافية  وقرارات متكاملة متزج بني الربح والقيمة املض
ها  والعدالة يف التعامل ومنح الفرص واملساءلة القانونية واالجتماعية  واحرتام املعايري البيئية للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنشيط

األخالقي والوالء اجملتمعي مبا خيدم املصلحة العامة  املشرتكة بني أفراد اجملتمع  كلما زادت مظاهر املواطنة املؤسسية ، وااللتزام
ومؤسساته خاصة االقتصادية منها، حيث تعترب الطبيعة مصدر للدخل مايل ال ينضب إن أحسن استغالله وفق ما يتماشى 

 .واجتماعيا وسياسيا واالسرتاتيجيات بعيدة املدى للرتقية االجتماعية والتنمية املستدامة اقتصاديا

 :ماوقات  فترديات االتستممار اليياح   فمشاريع المقافالتية ي  الحراا  الجزائاية: راباا

قبل احلديث عن معوقات مشاريع املقاوالتية السياحية يف منطقة اجلنوب البد من اإلشارة إىل ضرورة توفر مناخ استثمار مشجع وله   
جممل األوضاع السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والقانونية املؤثرة على "خالل دراسة قدرة على جذب مشاريع التنمية  من 

". توجيهات حركة رؤوس األموال، ذلك أن رأس املال عادة ما يتسم باجلنب ويتحرك من األوضاع السيئة إىل األوضاع األحسن حاال
xviii  

 له سيكون السياحية والتسهيالت اخلدمات جمال يف لالستثمار باإلضافة يعية،والطب الثقافية السياحية الثروة يف السياحي االستثمار إن"
 املناطق يف والتطبيق للتوظيف قابال   أمنوذجا   سيشكل أنه كما .واحمللي الوطين النطاق على وبيئية وثقافية واجتماعية اقتصادية منافع

 االقتصادية القاعدة توسيع يف واملتمثلة السياحة، وصناعة السياحي االستثمار هذا من املتوقعة اإلجيابية للجوانب نظرا   ،... األخرى
 خدمة على تعمل بطريقة الثقافية، املوارد وإدارة التحتية، البنية ومرافق وخدمات واالتصاالت، النقل شبكات وتطوير واحمللية، الوطنية،
 xix" .احيةالسي التنمية موارد يف املستقبل أجيال متطلبات وتراعي احلالية األجيال

مباشر على قطاعات اقتصادية  وغري مباشر بشكل يعتمد سياحيا   منتجا   تقدم السياحة صناعة أن على األحباث من كثري وتؤكد"
ت واحلرف والصناعات التقليدية الاواالتص والنقل، اخلدمات، قطاعات مثل أخرى، فهو يقوم بتنشيط كثري من القطاعات املساندة

ل على تعميم الفائدة ،على االقتصاد القومي على املستوى الكلي، من خالل تنويع مصادر الدخل ،وتوفري ،وكل هذه القطاعات تعم
انه يعود بالنفع على اقتصاديا  إىلواملسامهة يف زيادة اإلنتاج القومي،والعمل على تطوير املناطق الريفية،إضافة  فرص العمل للمواطنني،

ق اجلذب السياحي والتنمية السياحية، من خالل تنشيط املشروعات الصغرية واملتوسطة وزيادة على اجملتمعات احمللية،القاطنة مبناط
 .وحتسينها التحتية والبىن واخلدمات املرافق مستوى وتطوير اجملتمع دخل مستوى وحتسني األفراد دخل

، اليت تعتمد ( القطاع اخلاص)اصةصناعة السياحة تعتمد بصورة رئيسة على الشركات واملؤسسات اخل أنوالبد من التأكيد على 
بدورها على هتيئة أماكن اجلذب السياحي لالستثمار فيها ،وكذا االستثمار يف املرافق واخلدمات والتسهيالت السياحية،اليت تعد الركن 

متعددة ومتنوعة ومتداخلة  ، فهي إذن صناعة ذات أوجه(الثروة السياحية)الثاين الداعم لصناعة السياحة ،بعد املوارد الثقافية والطبيعية
 xx."اجملتمع واملؤسسات وشركات القطاع العام واخلاص حمورا أساسيا هلا  أفرادتتخذ من الشراكة الفعالة اليت تضم مجيع 

 :تلخيصا ال إمجاال فيما يلي  ترديات ترقي  أهداف المشاريع المقافالتية ي  مجال التنمية  اليياحيةوميكننا ذكر  
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 :فقوانينه فتشايااته اليياح  االتستممار نظم -

ان النظم والتشريعات القانونية يف جمال االستثمار هلا األثر الفاعل يف حتديد اثر مناخ االستثمار السياحي ،من حيث االجيابيات 
 xxiوالسلبيات فكلما كانت التشريعات أكثر مرونة وحتفيزا كان مردود االستثمار السياحي أكثر فاعلية واجيابية والعكس 

 القتناء فالتمويل ضروري ، املشروعات وتوسيع واستمرار وجناح قيام يف األساس فهو يشكل حجر  :بالتمويل متالّقة ترديات -
 بنكي مونظا مالية أسواق  وجود إىل تفتقر اليت النامية البلدان يف حّدة التحديات هذه وتزداد والتمويل الرأمسايل العامل الثابتة، األصول
 الضمانات توفرم عد املشروعات، لتمويل هذه حتمسها عد يف املالية املؤسسات ومربرات  .املشروعات هذه متويل يف يساعد متطور

 . خربهتا نقص إىل باإلضافة وضعف املداخيل املالية، قروضها، لتسديداملقاوالتية    املؤسسات هذه لدى الالزمة 

 وارتفاع اخلارج من الستريادهااملتطورة، نظرا  والتكنولوجيا واملعدات اآلالت اقتناء على القدرة ضعف  :ترديات ينية فتكنولوجية  -
 .اإلنتاج تكلفة على يؤثر مما تكلفتها،

 وضعف هتيئة مواقع املشروع، إلقامة املناسبة  األراضي احلصول على كصعوبة :للمشافع القاعدية بالمتطلبات ترديات تتال  -
 .النقل ووسائل االتصال ، وشبكات الصحي الصرف قنواتو  والغاز املياه بشبكات املشروعات

وضعف  اإلدارية، واملسؤوليات الوظيفية وتداخل املهام املشروعات، تلك إلدارة الفنية واخلربة املعرفة كنقص :ترديات إدارية-
 .األجنبية املنافسة من منتوجاهتا محاية على قدرهتا عدم إىل باإلضافة واستشراف املستقبل، التخطيط إمكانيات

 وعراقيل  القرارات، مركزية بسبب النامية، البلدان يف املؤسسات هذه تواجه اليت التحديات أكثر وهي :ترديات تنظيمية فقانونية
 وضوح وعد اإلداري، الفساد مشكالت إىل باإلضافة .وحل مشكالهتا  البنكي، واحلصول على التمويل املؤسسات، هذه إنشاء

 xxii.لقانونيةا املنظومة واستقرار

ولتحسني ظروف االستثمار يف القطاع السياحي باجلنوب البد من الدمج بني خطط واسرتاتيجيات تشجيع تكوين املؤسسات   
إتستااتيجية تاقية الامل االتستمماري ي  الصغرية واملتوسطة يف اجملال السياحي وحتسن مناخ العمل املقاواليت، وميكن احلديث عن  

 :الل مجلة من اإلجراءات اليت جيب ن تسهر الدولة على تطبيقها من خاللمن خ المجال اليياح 

 :الكف  البشاي الانحا تأهيل -أ

 أو روح يعد الذي البشري املورد أمهلت لكنها السياحي، بالقطاع للنهوض واملؤسسية املادية املوارد وفرت اجلزائرية الدولة أن صحيح
 تأهيلها إعادة وحىت وتأهيلها تكوينها خالل من البشرية املوارد يف االستثمار حنو التوجه جيب لذا االقتصادية، للربامج الرئيسي احملرك

 .السياحي القطاع يف خاصة التنموية الربامج وتسيري تقدمي هبدف األمر، لزم إن

 :اليياح  للقطاع الموجهة االتستممارات حجم ريع - ب

 املوجه االستثمارات إمجايل أن حيث له، املخصصة االستثمارات ضعف اجلزائر يف السياحي القطاع منها يعاين اليت املشاكل بني من
 الربنامج يف احلكومة خمصصات أن كما. 2015 سنة دوالر مليار 1.6089 بلغت حيث دوالر، ماليري 3 يتجاوز مل القطاع هلذا
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 لالستثمار املوجهة االستثمارات حجم رفع جيب لذا .جدا ضعيفة وهي نسبة 0.07% تتجاوز مل االقتصادي النمو لدعم التكميلي
 .السياحي

 :اليياح  القطاع ي  لالتستممار فالمتوتسطة الحغياة المؤتسيات توجيه - ج 

 االقتصاد خيدم مبا املؤسسات هبذه خاصة اقتصادية إسرتاتيجية بناء يفرتض واملتوسطة الصغري املؤسسات تدعيم حنو الدولة توجه مع
 .ترقيته هبدف السياحي القطاع يف االستثمار حنو املؤسسات هذه توجيه وعليه االقتصادية، للحاجات وفقا تكيفها أي

 :خالل من اليياح  القطاع ي  االتستممار نرو فتوجيهه الجزائا ي  المباشا األجنب  االتستممار مناخ تاقية - خ

  .األجنيب أو الوطين للمستثمر سواء السياحية ثماراتلالست جبائية وحتفيزات امتيازات تقدميو  اجلزائر، يف السياحي العقار مشكلة حل
 عقبة ثالث يعترب الفساد أن إىل 3112، 2012 لعام العاملي التنافسية تقرير يشري حيث اإلداري، والفساد البريوقراطية على القضاء

 إنشاء فإن املثال، على سبيل".xxiii"15,7٪ والتمويل ٪ 20,5 البريوقراطية من كل بعد ٪ 14 بنسبة  اجلزائر يف األمهية حيث من
 إنيوفر فرص جناح اكرب للمشروعات السياحية للقطاع اخلاص،بل ( واملطارات واملرافق العامة املوانئالطرق وإقامة  رصف) التحتية البىن

وتوفري املرافق بأسعار خمفضة إلقامة املنتجعات عليها  األرضوالشركات مثل توفري  لألفرادتقدم تسهيالت مادية  احلكومات عادة ما
العامة  ورصف الطرق وربطها بباقي املناطق يف البالد ،وكلها عوامل جتعل من االستثمارات  العامة عامال حمفزا ومشجعا لالستثمارات 

 xxiv" .اخلاصة للولوج يف االستثمار السياحي وحتقيق فرص الربح املنشود وتعظيمه

 :خاتمة

ر جهود الدولة واملؤسسات واألفراد كل يف وفق ما يؤسس لنمو ثقافة املسؤولية االجتماعية إن التنمية املستدامة ال تتحقق إال بتضاف 
واحلوكمة و املواطنة واالنتماء، ومبا أن السياحة جزء ال يتجزأ من مصادر الدخل األساسي بعد قطاع الصناعي والفالحي فهي مصدر 

ريع النفطي واخنفاض أسعاره فالبد من االهتمام بالسياحة باعتبارها بديل الدخل األوفر يف العديد من الدول، ويف ظل هتديدات نفاذ ال
 .اسرتاتيجي للدخل والتنمية املستدمية وفق ما حيافظ على موارد اليوم جليل املستقبل وترقية اجملتمع 
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