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 األهمية –المفهوم 

 

 :مفهوم االستثمار السياحي : أوال 

يَُعد االستثمار في القطاع السياحي جزءاً ال يتجزأ من االستثمار الكلي للبلد وال         

يختلففا االسففتثمار السففياحي مالعمعميففاا  ففن أمففعاع االسففتثمار ار فف    فاالسففتثمار 

مصعرة  امة يهتم متنمية وتطعي  رأس المال المفاي  والبرف   مهفدي ديفاية اجمتفا  

مار السفففياحي يهففتم متنميفففة وتطفففعي  رأس المفففال المفففاي  كمففا ومع فففا   كفففثل  االسفففتث

 .والبر   الث  يعد جزءا من العملية اجمتاجية والخدمية في النراط السياحي

 

ذل  الجزء من القاملية اجمتاجية اآلمية ))حيث يع ي االستثمار السياحي  لى امه      

المعجهففة ىلففى تكففعين رأس المففال السففياحي المففاي  والبرفف   م يففة ديففاية طا ففة البلففد 

السياحية   مثل مناء الفنفاي  والمفدا السفياحية والجامعفاا والمعالفد السفياحية والبنفى 

 ((الخ .. سياحة االرتكادية التي تد م ال

استخدام المعاري اال تصايية المتاحة ومأشكالها المختلفة ))وكثل  يع ي  لى امه      

لبناء طا اا ىمتاجية جديدة   والمحافظة  لى الطا اا اجمتاجية القائمة وتعسيعها 

فضال  ن جميع اجضافاا ىلى المخزوا السلعي وتععيض االمدثاراا التي تصيب 

جية  القائمة في النراط السياحي ومما يت تب  ليه من دياية مسالمة الطا اا اجمتا

لثا النراط في تكعين القيمة المضافة اججمالية   ومالتالي  دياية  ال فالية  

 ((اال تصايية واالجتما ية  مالنسبة للمجتمع 

 

ل القفدرة الهايففة ىلفى تكفعين رأس المفال المفاي  وى فداي رأس المفا))كما ويع ي  مأمه 

البر   في المجال السياحي من اجل دياية وتحسين طا اته االمتاجية والتر يلية وتقديم 
افضففففل الخففففدماا فففففي مجففففاالا السففففياحة المختلفففففة  كالفنففففاي  والمففففدا السففففياحية 

الفخ فضفالً  فن ا فداي كفاير ... والكادينعلاا ووسائل الت فيه المختلفة والط   والنقفل
 .(( سياحي متخصص كفعء

 

 

 

 

 أهمية االستثمار السياحي -: ثانيا



اا لالستثمار في المجال السياحي ألمية كبي ة في دياية الد ل القعمي للبلد مظ ا لمفا 

تحققه السفياحة مفن اثفار ايجاميفة مباشف ة وبيف  مباشف ة ففي اال تصفاي الفعطني والتفي 

ىلفى  تعكسها االستثماراا السياحية  لجميع تصنيفاا وأمعاع  االستثمار وامتداي أث لا

معظففم ففف وع اال تصففاي الففعطني   مففن  ففالل ى امففة اسففتثماراا ا تصففايية مخططففة 

ومتعادمة ترارك فيها كافة القطا اا اال تصايية  لتميفز  طفاع السفياحة ماالرتباطفاا 

وذلفف  الا . القطا يففة الكثيفففة والمترففامكة مففع مففا ي القطا ففاا اال تصففايية ار فف   

حي مففن يوا تحقيففت اسففتثماراا فففي القطا ففاا  مليففة الت كيففز  لففى االسففتثمار السففيا

ار فف   سففعي يجعففل مففن القطففاع السففياحي  طا ففا اسففتي اييا لكففل مسففتلزماته مففن 

الخار  ومالتالي سيفقد القطاع السياحي ميزة الترام  القطا ي مع القطا اا ار    

  حيفث يَُعفد االسفتثمار السفياحي محففزاً  مما في ذل  اث  مضفا ا االسفتثمار السفياحي

لال تصاي القعمي مسبب ترامكه مع مقية القطا اا اال تصايية ويزياي تأثي ه من  الل 

وتعتبفف  السففياحة ةففنا ة م كبففة  . مففل مضففا في  االسففتثمار واالسففتخدام السففياحي

تتطلب استثماراا و ب اا فنية فتطعرلا الس يع وطبيعة الطلب السياحي وامتداياا 

اكثف   طا فاا االمتفا  القفعمي تقتضفي تهي فة  لثا الطلب المباش  وبيف  المباشف  ىلفى

تنظفيم اسفتثمار  للسفياحة  لففى اسفاس مبف م، ومخطففق  فاجمففا   لفى المرفف و اا 

السففياحية لففع امفففا  اسففتثمار  يحقففت  ائففداً سفف يعاً فهففي احففد  اسفف ع امففعاع النمففع  

وةنا ة تختلا  ن أية ةنا ة ا    رمها تفيد  دي كبي اً من الناس ومتائجها  لفى 

اال تصاي القعمي لي اال    لائلة  ن ط يت ما تجلبفه مفن  ملفة اجنبيفة وترفجيعها 

لسلسلة كبي ة من الصنا اا السياحية وتقديم مجاالا أوف  من العمفل رفف اي كثيف ين 

من االياريفين والفنيفين والعمفال المهف ة وبيف  المهف ة ومجفاالا ا ف   مرفجعة  فن 

الخفففدماا السفففياحية والتجهيفففز والففف م  ط يفففت التخطفففيق واالسفففتثمار ففففي الفنفففاي  و

ولقففد اوةففم المنظمففاا والمففلتم اا الدوليففة الحكعمففاا متسففهيل . والتسففعيت والنقففل

وترففجيع االسففتثمار العففام والخففال فففي مجففال السففياحة فففي الففدول الناميففة وترففجيع 

الجهعي المرت كة لكافة ف و ها اال تصايية التي تهتم مالسفياحة مرفكل مباشف  أو بيف  

كصففففنا ة الفنففففاي  وااليففففعاء التكميلففففي ووكففففاالا السففففف  ووسففففائل النقففففل  مباشفففف 

والمعاةالا ماستثمار االمعال ففي المرفاريع السفياحية وطالبفم الفدول الناميفة مخلفت 

الظ وي المالئمة لتسهيل االستثماراا العطنية وارجنبية في مجال السياحة لألسباب 

 : التالية

تففعاف  المففعاري الطبيعيففة والتفف اي الحضففار  والمميففزاا المنا يففة فففي ابلففب    -1

 . الدول النامية

اسعار السلع والخدماا السياحية في الدول النامية ا ل منها في الدول المتقدمفة را .  2

 . االجعر ا ل ومثل  القدرة التنافسية للدول النامية اكب  في السع  السياحي الدولي



لدول المتقدمة أا تستثم  رؤوس االمعال والخب اا الفنية في الدول النامية ىمكاا ا.  3

 . را ةنا ة السياحة تتطلب استثماراا كبي ة بي  متاحة ربلب الدول النامية

السفياحة  امفل ي فم لميففزاا المفدفع اا للفدول الناميفة كعمهففا مصفدر مفن مصففاير .  4

ضائع التفي تكفعا  فاية محفدوية ففي العمالا االجنبية تععض  ن ةايراا السلع والب

 . الدول النامية

التجهيفز  الفعائد اال تصايية واالجتما ية من االسفتثماراا الكبيف ة مباشف ة ذلف  اا.  5

السياحي يرمل  دة حقعل مما يسا د  لى  لت ف ل جديدة لالستخدام وى اية تعديع 

الد ل القعمي مالسياحة الدا لية متح ي  جزء من الث واا المت كزة في المدا لمختلا 
المناطت وتنمية اال اليم والمناطت النامية وتعديع اال تصايية واالجتما ية لهفثه اال فاليم 

الث  المضا ا للسياحة الث  تعتب  مسبته ا لفى منفه ففي معفض القطا فاا اضافة ىلى ا

ومركل بي  مباش  للمجتمع لما يعف ه من امكامياا اللقاء مين الرععب الث  ... اال   
 . يخدم  ضايا ا تصاي ماليما والتع يا منا ومرععرما

 .السياحية رمحية المراريع االستثمارية معد امجادلا وتزايدلا مزياية الح كة.  6

تمتففاد ةففنا ة السففياحة مارتباطاتهففا القطا يففة المختلفففة الكثيفففة مففع مففا ي القطا ففاا . 7
اال تصايية اال     ومثل  فاا السياحة ال تلث  في الفعالياا السفياحية فحسفب  واممفا 

 .يمتد أث لا الى معظم ف وع اال تصاي القعمي

لجاذمة للسياح من  الل تفعفي  امفعاع تعتب  االستثماراا السياحية من الم الععامل ا. 8
 ديدة من الخدماا والم اففت ممسفتع   فالي مفن الكففاءة  فالسفائ  ي بفب ففي البلفداا 

التفي تتفعاف  فيهفا المطففاراا والخفدماا المصف فية و ففدماا االتصفال وبي لفا مكفففاءة 

ل  لى وس  ة   اضافة الى اماكن اال امة الالئقة  ومالتالي فاا االستثمار السياحي يعم
جفثب ا ففداي اكبف  مففن السففياح وديفاية  ففدي ليفالي المبيففم  وديففاية معفدل امفففا  السففائ  

 .ومالتالي الحصعل  لى ي ل سياحي اكب  للدولة المضيفة

يلث  االستثمار السياحي مركل كبي   لى فائض الصايراا  فنجفاح السفياحة يعنفي  -9
مففع تقليففل الحاجففة لسففف   ضففماا تحقيففت الطلففب السففياحي االجنبففي العافففد الففى البلففد 

المففعاطنين للخففار   ممففا يففلي  الففى تحقيففت المزيففد مففن الععائففد السففياحية مففع تخفففيض 

اجمفا فاا السفياحية ممفا يحفافى  لفى العملفة الصفعبة وي فم التجفارة الخارجيفة وميففزاا 
 .المدفع اا

اا اا لالسفتثماراا ففي لفثا النرفاط متفائ، ايجاميفة تنفف ي مهفا  فن مفا ي االسفتثمار -11
متيجة ال تماي لثه الصنا ة ومركل كبيف  ففي سفد مسفتلزماتها االمتاجيفة مفن النرفاطاا 

اال تصفايية اال فف    وممففا اا االسففتثماراا السففياحية لفي لألسففاس الففث  مففن اجلففه تففم 

تهي ة وتحضي  لثه المستلزماا االمتاجية لثا فامه لع الث  سيحدي االرتباطاا الفنية او 
ط السياحي ومقية النراطاا اال     ومالتفالي ففاا ا  ديفاية ففي التكنعلعجية مين النرا

االستثمار السياحي تعني  لت اثفار  لفيفة كبيف ة لفد  القطا فاا اال ف    ممفا يت تفب 

 لى ذل  المزيد من االستثماراا في شتى المجاالا ولثا مما يفلي  الفى تمهيفد السفبل 
النرفففاط السفففياحي ومفففا ي  لتحقيفففت مسفففتع  معفففين مفففن التكامفففل ال أسفففي وارفقفففي مفففين



النراطاا اال     او مين ف وع وأ سام النراط السياحي ذاته  فالتعسع مثال  ي امراء 

المرفف و اا  ففد يتبعففه تعسففيع او وهففعر مرفف و اا جديففدة تمففارس امرففطة ا تصففايية 
و دمية ا    لمقاملة الزياية في الح كة السياحية مراطا وطلباً  وممعنى ا   اا دياية 

من الممكن اا يتبعفه ديفاية ففي الطلفب  -مع افت اض دياية  دي السائحين -فناي  دي ال

 لى المعاي ال ثائية الالدمة ج داي العجباا ودياية في الطلب  لى االس ة وملحقاتها  
ولثا من شأمه أا يلي  الى امراء مر و اا جديدة لتزويد . الخ... والخدماا اال   

او تعسيع امرطة وحجفم اال مفال القائمفة فعفالً والمفعرية الفناي  ممثل لثه المستلزماا 

ولفففثا يعنفففي اا يرجفففة التكامفففل مفففين القطفففاع السفففياحي القطا فففاا . لهفففثه المسفففتلزماا
 : اال تصايية اال    يتع ا  لى  دة ا تباراا المها

سياساا الدولة في التصدي  واالستي اي  فكلما  لم يرجة تحكم ور امة الدولفة مفثال . أ 

السفففتي اي فقفففد يفففلي  ذلففف  الفففى ارتففففاع ميفففل المرففف و اا السفففياحية السفففتي اي  لفففى ا
المستلزماا الخاةة مالخدماا والتجهيزاا االساسفية والتكميليفة مفدالً مفن شف ائها مفن 

الففدا ل ويففلث  مالتففالي  لففى التنميففة المت تبففة  لففى المرفف و اا العطنيففة والعال ففاا 

 تصايية وميزاا المدفع اا ويقلل مالتالي اال تصايية مين  طاع السياحة والقطا اا اال
 . حصيلة الدولة من العملة االجنبية وبي لا من المجاالا اال   

اا مجففاح  طففاع السففياحة فففي تحقيففت التكامففل مينففه ومففين القطا ففاا اال تصففايية . ب 

والخدمية اال    يتع ا  لى مد   درة اال ي ة في تلبية االحتياجاا المختلفة لقطاع 
 . ة من حيث الكمية والجعية والتع يمالسياح

حجم ومطا  وطبيعة النراط الث  تمارسفه المنرف ا السفياحية ومفد  تعفدي وتنفعع . جـ 

 . وتم كز المر و اا السياحية في الدولة

 : الحاجة الى  لت التعادا مين. ي 

حيفث يمكفن اا تلعفب الدولفة : استثماراا القطاع العام واسفتثماراا القطفاع الخفال  -

وراً لاماً في تعجيه االستثمار في القطاع السياحي و صعةاً اذا ما ا تب ا السياحة ي
 طا ففاً اساسففياً فففي  طففق التنميففة اال تصففايية واالجتما يففة  فيجففب ىال تعففع  االمرففطة 

الحكعمية امرفطة القطفاع الخفال  كمفا يجفب ىال تسفتبعد االمرفطة الحكعميفة حتفى ولفع 

 ب ة  ومهما يكن من االم   فأا التماماً  اةاً يجفب كاا القطاع الخال مرطاً ولديه 
اا يعجففه جيجففاي التففعادا مففين اسففتثماراا كففل مففن القطففاع العففام والخففال فففي المجففال 

 . السياحي

فففاذا كامففم االسففتثماراا االجنبيففة : االسففتثماراا المحليففة واالسففتثماراا االجنبيففة  -   

نهففا للحصففعل  لففى رؤوس االمففعال تلقففي ت حيبففاً مففن الففدول السففيما الففدول الناميففة م

فأمفه يجفب اا ي ا في ىال تقضفي المرف و اا السفياحية ( التقنية)والخب ة والتكنعلعجيا 
والفند ية االجنبية  لفى معظفم المكاسفب السفياحية  ا  اا االسفتثمار االجنبفي يجفب ىال 

يط ففى  لففى ةففنا ة السففياحة ممجملهففا ويسففيط   ليهففا وأال اةففبحم  ائففداا النمففع 

 . حي مج ي  ائداا لامرية مسبب ضعا االستثماراا المحليةالسيا

    


