
 االستثمار السياحي الفصل الثانيمن ( 5)المحاضرة رقم 

 العوامل المؤثرة–السمات  –

 

 سمات االستثمار السياحي: ثالثا 

يتصف االستثمار السياحي بمجموعة من  الصنتاو لالاصناال التني همين ب عن  بنا ي 
- :االستثماراو لالتي يمك  بيانها كاالهي 

الالزمنة لالسنتثمار  ني الميناريس السنياحية لكنوه ايتضهنا يت نم   ضاامة االمنوا .  1

انياءاو ضامة عقارية لأبنية حديثة ذاو هكاليف عالية ه م كتف االراضي السياحية 
لكثرة الم اربي  عتيها، لاالعتناء بواجهنة المنين و لالتنناوا لاال نال لالنديكور ممنا 

 . ي يد م  هكاليف االستثمار

المينرل  السنياحي نسنضياق ل ند هصن  دلنم عندو من  السننواو  ني  طو   تنرة انيناء.  2
الننح حتننم يننمهي الميننرل   مننارب ليضنندأ ... الدراسننة لاشنينناءاو لالدعايننة لالتننرلي 

بإعطاء العااد، ليتطتب ذلك استيراو الكثير م  المسنتت ماو التني ال هتنو ر  ني السنوا 

لاألمني لاال تصاوي محتياق المحتي ، مس هعرضها دلم مااطر عدم االستقرار السياسي 
 . لعالمياق 

هأ ر االستثماراو السياحية بظناررة الموسنمية، حينن اه موسنمية الطتنب السنياحي .  3

هموي عدم امكانية هحقيق معدالو مرهتعة م  االشغا  عتم مدار السننة، لمن   نم عندم 
 . همكنها م  هحقيق ارباح مرهتعة

السننتثماراو  نني الميننرلعاو السننياحية االناتنناا النسننضي لتعاانند الصننا ي منن  ا.  4

لرذا مما ال ييجس القطا  الانا  عتنم %( 11-%11)التند ية لالذي يترالح ما بي  
 . االستثمار  ي رذب الميرلعاو

يمتاز المينرل  السنياحي باعتمناوب الكثينف عتنم عنصنر العمن ، اذ يعند جن ءاق من  .  1

تم عنصنر العمن ، اذ يضقنم عامن  القطا  الادمي الذي يمتاز بصعوبة احال  الماكنة ع
 .الادمة رو االساس  ي هقديم الادمة السياحية

طننو  منندة اسننترواو رأس المننا   ده االسننتثمار  نني الميننرل  السننياحي يعنند منن   -1

القراراو الصعضة التي يتاذرا المستثمر بسضب نو  لطضيعة رذا االستثمار النذي يحتنا  
سنترواو لنرأس المنا  الثابنا ممنا يجعن  الم رؤلس أموا  كضينرة لبالتنالي طنو  مندة اال

  المستثمر  ي حالة يير مطمئنة يعكس هوجهه نحو االستثمار  ي  طاعاو  أخرى

 :يتأ ر الميرل  السياحي بيك  كضير بالضيئة المحيطة به  -2

الضيئنننة السياسنننية لاالمنينننة،  الميننناريس السنننياحية حساسنننة جنننداق ل حننندال االمنينننة  -
 .لالسياسية

ة، اذ هرهتس نسنب االشنغا  لالتينغي   ني  تنراو الرخناء لالنذرلة الضيئة اال تصاوي -
 .السياحية لهحس  الوضس اال تصاوي عتم عكس موسم الكساو



الضيئة االجتماعية،  هناك بيئة منتتحة اجتماعياق لوينيناق واعمنة لالسنتثمار السنياحي،  -
ال  ني لرناك بيئة هعارا ا امة المياريس السياحية له س اليرلط  ي ا امتهنا ، ا

 .مجاالو خاصة كالسياحة الدينية
  

 

 

 العوامل المؤثرة في االستثمار السياحي  -:رابعاً  

رنالك العديد م  العوام  التي هم ر لهموي ولرا  اعال  ي اهااذ  نراراو االسنتثمار  

السياحي لالتي يالضا ما هكوه مرهضطة بسماو االستثمار السياحي ، لهَُعند من  األمنور 

المهمننة التنني يجننب أه همخننذ بالحسننضاه عننند وراسننة الجنندلى اال تصنناوية لتمينناريس 

هعننني اهانناذ القننرار االسننتثماري المناسننب ، لمنن   السننياحية المحتمنن  دنينناؤرا كونهننا

  -:أرمها

مننن  خنننال  التاصيصننناو  : مساااا مل الحةومااال فاااي طاعااايي ال  اااا  الساااياحي -1

االسننتثمارية لهننذا القطننا    ننالق عنن  ولر لامكانيننة الحكومننة  نني وعننم النينناط 

 : السياحي لهذلي  الصعوباو امام رذا النياط م  خال 

التحتية ال التكميتية التني هقنف  ني لجنه العمن   المسارمة  ي ح  ميكتة الضنم -
السياحي مضاشرة لالتني يصنعب عتنم القطنا  السنياحي القينام بهنا لوحندب مثن  

 .الح... الكهرباء لالماء لالطرا لاألم  

مسارمة الدللة  ي االرا التي يقام عتيها الميرل  السياحي اذا كانا متكية  -
خننال  أمننا هأجيررننا لمنندة طويتننة  االرا هعننوو اليهننا لرننذب المسننارمة هننتم منن 

 .بأجور رم ية ال بيعها لمالكي الميرل  بأ ماه منات ة

 .منح القرلا طويتة االج  لبتاادة منات ة -

دصنندار القننواني  لالتيننريعاو الميننجعة لالمحتنن ة لعمتيننة االسننتثمار سننواء  -
لتمستثمر المحتني ال االجنضني متمثتنة  ني الم اينا لاالعتناءاو ل نواني  العمن  

ل ننرااب لحريننة هحوينن  االربنناح لأصنن  االسننتثمار بالنسننضة لتمسننتثمري  لا
 .االجانب الم الاار 

 

 
لرو ذلك الجن ء المتضقني من  االينراو الكتني لتمينرل   :المردود المادي المرط ب -2

بعد هسديد هكاليف االنتا  المضاشرة لال منية لكذلك بعد طرح نسنضة معيننة همثن  

رل  المستثمر سواء كاه  ي القطا  السنياحي ال الربح االعتياوي لالطضيعي لتمي
اي  طا  آخر يجب أه يغطني هكناليف عناصنر االنتنا  الماتتتنة ليحقنق منرولواق 

الذي يعدب مكا أة ع  المااطر التي  ند يواجههنا  ني الظنرلر يينر ( ربحاق )ماوياق 



الممكننندة، للنننذلك يهنننتم المسنننتثمر بنننالمرولو المننناوي لال يهنننتم كثينننراق بنننالمرولو 

 .  الذي هرك  عتيه استثماراو الدللة .جتماعي اال
لهعنني  يمنة المنتجناو التني ينتم الت نحية بهنا بأ  ن     - :كلفل الفرصل البديلل  -3

 نناه المسننتثمر يا ننس  نني اختيننار   -بننناءق عتننم ذلننك –بنندي  أل كسننب منننت  آخننر

 ني النيناط  الترصة الضديتة دلم عمتينة المتاضنتة أي اه المسنتثمر يسنتثمر اموالنه
النننذي يحقنننق النننربح السنننريس لنننذلك  المسنننتثمرله عنننندما يعتقننندله أه الترصنننة 

االستثمارية الضديتة  ي القطا  السياحي أ    من  التنر  االسنتثمارية األخنرى 

، حينن  ين واو  .بالطضس سيكوه هأ يرب ايجابياق  ني االسنتثمار  ني القطنا  السنياحي
مننس بقنناء العوامنن  االخننرى  ابتننة اي لينمنو االسننتثمار السننياحي لالعكننس صننحيح 

 . العال ة طروية

اه هنو ر بيئنة مسنتقرة لجاذبنة ال منناث اسنتثماري : االست رار السياسي واالماي -4
ل أطنر .لاالسنتقرار السياسني لاالمنني.يتحقق م  خنال  االواء اال تصناوي الجيند

ر اه مثن  رننذب الضيئنة لهننا ول. لمننوارو بينرية كتننوءة. هينريعية ممسسننية متطنورة

كضير  ي جذب المستثمري  الستثمار أموالهم  يها، لاه رذا العام  يم ر  ني ختنق 
المننناث االسننتثماري الجينند منن  خننال  هننو ير حمايننة لالسننتثماراو منن  مانناطر 

التقتضنناو السياسنننية لاالجتماعينننة لالتينننريعية، كمننا اه لضنننوح النظنننام القنننانوني 

ق التننوازه بنني  الحقنننوا لاالواري السننااد لمنندى  ضاهننه لاهسننا ه يننموي الننم ختنن
لالواجضنناو لالتعامنن  السياسنني مننس المسننتثمري  لهاطنني العقضنناو التنني هعتننرا 

 . انسيابية المياريس االستثمارية

الاضنرة هنموي ولراق منم راق  ني هوجنه المسنتثمري   ال شك اه :اطجا ات المستثمر -1
لالستثمار  ي نياط ما  ني الو نا النذي يكنوه المسنتثمر متنروواق  ني الندخو   ني 

النياط الذي ال يمتك  ينه الاضنرة ليجهن  طضيعنة العمن   ينه، لالعمن  السنياحي لنه 

طضيعة لخصوصية لسنماو عتنم المسنتثمر اه هتنوا ر لدينه المعتومناو لالقناعنة 
هاننناذ  نننرارب  ننني االسنننتثمار  ينننه  ننني اطنننار هحتيننن  التكتتنننة لالمنتعنننة  ننني رنننذا ال

 .االستثمار

يمتنناز الميننرل  السننياحي  :ارطفااا  ر ا الماااث الثاباال فااي المعاارو  السااياحي -6
بارهتا  نسضة رأس الما  الثابا، لرنذا يعنني اننه يحتنا  النم رأس منا  كضينر  ني 

س المنا  الثابنا مندة طويتنة االمنر عمتية االستثمار مما يجع  مدة االسنترواو لنرأ
الذي يثير  تق المستثمر عند اهاناذب  نرار االسنتثمار  ني النيناط السنياحي ليتجنه 

نحو القطاعاو االخرى لرذا يد  عتنم اه العال نة عكسنية بني  االسنتثمار لرأس 

 .الما  الثابا مس  را بقاء العوام  االخرى  ابتة
الطتب السنياحي رنو الموسنمية ، لاه اه أحد ممي او  :موسميل ال لب السياحي -7

هأ ير الموسمية عتم حركة االستثمار هنطتق م  كوه اه المستثمر عامنة يسنتثمر 

اموالنه  ني مينناريس يكنوه الطتنب عتننم منتجاههنا  ناام عتننم مندار السننة، لرننذا ال 
يتحقق  ي المياريس السياحية مما يجع  رذا عامالق مم راق  ي  رار االستثمار  ني 

لسنننياحي، اي اه العال نننة عكسننية بننني  الموسنننمية  نني النيننناط السنننياحي القطننا  ا

 .لاالستثمار  يه



ده المستثمر يحضنذ أه يتجنه دلنم النيناط  -: االيرادات المتح  ل بالعمالت الصعبل -8

الذي يحقق له ديراوا بالعمتة األجنضية السنيما  ني الندل  النامينة،  لنذلك  المسنتثمر 
السنياحي دذا شنعر أه جن ءق من  ديراواهنه سنتكوه يتجه نحو االستثمار  ي النيناط 

بالعمتننة األجنضيننة للننه حننق التصننرر  يهننا   ننالق عنن  أه العمننالو األجنضيننة هعنند 

مننرولوا مهمننا ل التنني يحققهننا النينناط السننياحي  نني الضتنند عضننر هننأ يرب  نني مينن اه 
 .المد وعاو لهر س مستوى الدخ  لالتيغي 

كنذلك ينم ر معند  سنعر التااندة  ني النيناط اال تصناوي بصنورة  -:سعر الفائدة   -9

عامة ل ي االستثمار بصورة خاصة م  حين كتتة االستثماراو أل عوااندرا كمنا 
أه لتقتضناو أسننعار التاانندة  الدللينة ا ننراق كضيننراق  نني حركنة االسننتثماراو منن  حيننن 

ا  األمننوا  الجننذب لالطننرو ،  ارهتننا  معنندالو التاانندة العالميننة يننموي دلننم انتقنن

المحتيننة دلننم الاننار  ليننم ر  نني حجننم االسننتثماراو المحتيننة   كتمننا ارهتننس سننعر 
 التاادة اناتض اشنتاا االستثماري

لتنندخ  القننومي هننأ ير  نني االسننتثماراو بصننورة عامننة لأرننم   -:الااد ل ال ااومي     -11

العناصننر المننم رة رنني حجننم النندخ  المتنناح لمعنندالو النمننو  نني النندخ  لهوزيننس 
لقومي لانعكناس ذلنك عتنم متوسند الندخ  التنروي، ألننه كتمنا كضنر حجنم الدخ  ا

الدخ  أوى دلم ارهتا  المي  الحندي لالوخنار لينموي ذلنك دلنم هوليند اسنتثماراو 

ذاو طا او دنتاجية لاسعة ، لكتما زاو نمو الدخ  القنومي يعنني ارهتنا  مسنتوى 
عتنم القينام بتنتينذ الطتب الكتني لتمجتمنس    نالق عن  زيناوة االوخنار، ممنا يينجس 

 االستثماراو  ي القطا  السياحي

ده ارهتننا  معنندالو الت ننام سننتم ر بصننورة سننتضية  نني    -:معاادالت التماا م  -11
االسننتثمار  نني القطننا  السننياحي ألنننه ياتننق جننواق منن  عنندم االسننتقرار  نني  طننا  

األعما  ليموي دلم عدم معر ة المستثمر الحالنة التني يكنوه عتيهنا اال تصناو  ني 

تقض  أل األموا  المستثمرة لير س ورجة المااطر كوننه ينموي دلنم االرهتنا  المس
العام  ي األسعار لاناتاا القوة اليرااية لتنقوو ليم ر  ي هحديد القيمة الحقيقية 

لتنندخو  لاألربنناح لرأس المننا  المسننتثمر ممننا يننموي دلننم اناتنناا الريضننة  نني 

 .دالو الت اماالستثمار  ي بتد يعاني م  ارهتا  مستمر  ي مع
 

 

 

 

 


