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 المجاالت والفرص االستثمارية

 

 المجاالت والفرص االستثمارية في النشاط السياحي: خامساً 

يقصد بالفرص االستثمارية بصورة عامة هو نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذيي 

يتم توظيف أمذوا  المتذتثمر هيذه ب ذدح ال صذو  عرذا ابربذاغ بعذد تكايذة الت ذاليف   

كما يقصد بأن ا ه رة جديذدة لبدايذة عمذا وات ذاا قذرار اسذتثماري بتابيق ذا وترجمت ذا 

ن أو خذذدمال ب ذذدح ت قيذذئ العاجذذد الممذذ ي عرذذا أرا الواقذذن بمنتمذذال متمثرذذة بتذذر

بصذذ اب ا أو ب ذذدح ت قيذذئ عاجذذد اجتمذذاعس عرذذا وهذذئ سياسذذة الدولذذة    وتمذذر هذذي  

الفذذرص االسذذذتثمارية بمراةذذذا عذذذدة بدايذذذة مذذذم مرةرذذذة المذذذدو  المبدجيذذذة لرمشذذذروع 

االسذذتثماري  تري ذذا مرةرذذة المذذدو  التفصذذيرية لرمشذذروع االسذذتثماري بهميذذة دراسذذة 

 ذذا تعذذد بسذذروبا عرميذذا  لر شذذذف عذذم اةتمذذاالل نمذذاغ أو هشذذا ابه ذذذار المذذدو  كون

االستثمارية ومم ثم  اإلنتاج  واالستيراد هس ةا  كانت ت رفة االستيراد اقا مذم ت رفذة 

اإلنتاج ةتب مبدأ المي ة النتبية المتاةذة ل ذا برذد    كمذا يتذتوجب مراعذاة الت ذاليف 

يلك مراعاة اقتصاديال االستثمار مم ةيث والعاجد  لالستثمار وم اطر االستثمار وك

.أسعار الفاجدة والتض م واختيار أهضا البداجا واست دام قنوال التمويا المثرا
 
 

أن هرص االستثمار هس القااع التياةس يم م ت ديدها هس المماالل اآلتية التس تنفئ  

- :هي ا المدخرال  لالستثمار التياةس  وكاالتس 

وتشذما جميذن أمذاكم اإليذوا   -:مجتاالت اييتءاا الستياحي فرص االستتثمار فتي  -1

بذذاختالح أنواع ذذا مذذم هنذذادت ومذذوتيالل ودور ومممعذذال ومذذدن وقذذر  سذذياةية 

 .ويعد هيا النوع مم االستثمارال طويرة ابجا

وتشذذما الماذذاعم وال اهينوهذذال  -:فتترص االستتتثمار فتتي المجتتاالت الترفي يتتة  -2

اب والمتابح والمقذاهس والقاعذال والتذينمال بممين أنواع ا هضالً عم مدن ابلع

وكا ما يتعرذئ بوسذاجا الر ذو والترهيذه ويعذد هذيا النذوع مذم االسذتثمارال قصذيرة 

 .ابجا

وتشذذما ال  ربذذا   -:فتترص االستتتثمار فتتي مجتتاالت الكنتتة االريااييتتة الستتياحية  -3

وشب ال الميا  والصرح الص س وتعبيد الارت والمتور وغيرها مم المشارين 

 .س تربس اةتياجال التاجح العصريةالت

وتشذذما هذذي   -:فتترص االستتتثمار فتتي مجتتاالت  الناتتل والمءاالتت ت وااليصتتاالت -4

االستثمارال عدة أوجذه من ذا اسذتثمارال م صصذة إلنشذا  الم اذال والمراجذب 

ب اهذذة أنواع ذذا واسذذتثمارال م صصذذة إلنشذذا  الاذذرت ال دميذذة البريذذة والن ريذذة 



واسذذتثمارال م صصذذة بالبريذذد وال واتذذف ب اهذذة ال اصذذة بذذابغراا التذذياةية 

أنواع ذذا نذذمم المنذذاطئ التذذياةية وكذذيلك اسذذتثمارال م صصذذة لشذذرا  وتذذأجير 

. وصيانة وساجا النقا الم صصة بابغراا التياةية
 

 

ونقصذد هنذا  -:فرص االستثمار في مجاالت التعليم والتدريب والكحث السياحي   -5

وتاذذوير كاهذذة بذذرامل التعرذذيم والتذذدريب هذذس االسذذتثمار البشذذري الذذيي ي ذذتم بت ي ذذة 

الممذذا  التذذياةس والتذذس تشذذما المعاهذذد وال ريذذال والمامعذذال التذذياةية والفندقيذذة 

واإلنفات عرا الدورال التدريبية وااليفذادال ال اصذة بذال وادر التذياةية لر ذارج 

 واستقااب ال برا  بلا الداخا   هضالً عم  االستثمار هس مما  الب ث والتاوير

وت صذذيم مبذذالئ طاجرذذة خاصذذة بالذذدو  المتقدمذذة إلعذذداد الب ذذو  والدراسذذال 

التياةية والتس تت م هس هيذادة القذدرة التناهتذية لرمشذارين التذياةية هذس ابسذوات 

 سوا  كانت م رية أم دولية والا توليد هرص ومنتمال سياةية ةديثة 

ع ايدارة فتتترص االستتتتثمار فتتتي مجتتتاالت اي تتت ا والتستتتءي  الستتتياحي و فتتترو -6

وتشذذذما  جميذذذن اإلنفاقذذذال الم صصذذذة ل دمذذذة عمذذذا الشذذذركال  -:الستتتياحية  

والم اتب التياةية المت صصة بمما  التذرويل واإلعذالم والتتذويئ التذياةس  و 

بنشا  وتأجير  وصيانة أماكم اإلدارة التياةية والم اتب التابعة ل ا وكا ما يتعرئ 

 مم أج  ة ومعدال بمتتر مال الم اه اإلداري العاما هي ا 

والتذس تشذما المبذالئ  -:فرص االستثمار في مجاالت ايحصاا والمسح الستياحي -7

الم صصذذة  لفنفذذات عرذذا عمريذذال بعذذداد اإلةصذذا ال و المتذذوةال  ال اصذذة 

 بالنشاط التياةس

الفذذذرص  يعذذذد اةذذذد اهذذذم :فتتترص االستتتتثمار فتتتي مجتتتال المصتتتاي  والمشتتتايي  -8

ارل اةذذذذد  الدراسذذذذال التذذذذياةية شذذذذاالسذذذذتثمارية والممذذذذاالل المتاةذذذذة ةيذذذذث ا

مم ممما %( 71)المت صصة الا ان سياةة االصاياح بمفردها تش ا ب دود 

الارب التياةس العالمس  هريلك ما يتم توجيه االستثمارال ن و هيا المما  سذوح 

الت تيذة الالهمذة باإلنذاهة يتارب االنماط التياةية االخر  نرورة توهير البنية 

الذذا جميذذن خذذدمال المشذذروعال الت ميريذذة االخذذر  وخذذدمال االيذذوا  بم ترذذف 

انواعه ومماالل الترهيه وخاصذة ةالذة اسذتكال  المواقذن الناجيذة او البعيذدة والتذس 

تتمي  بصعوبة الوصو  والتس ترتفن هي ا عناصر الم اطرة مما ي يد عدم التأكذد 

مشذذذروعال االسذذذتثمارية وبم انيذذذة اسذذذتكالل ا كتذذذياةة لمذذذد  نمذذذاغ مثذذذا هذذذي  ال

اصاياح او سياةة مشاتس وتذوهير كذا ال ذدمال الترويميذة والترهي يذة المناسذبة 

لمثا هيا النوع مم التياةة  اناهة الا االستثمار هس شواطئ االن ذار والمذداو  

ال والب يرال واستكال  الم ر الصكيرة  ومناطئ االهذوار والمتذتنقعال والكابذ

وابدغا   والمناطئ الص راوية والواةال وعيون الميا  الموهية وبما يؤدي الا 

 . االرتقا  بمتتو  سياةة الص اري والصيد البري بأش اله الم ترفة



كفذذرص االسذذتثمار هذذس  فتترص االستتتثمار حستتب نتتءع نمتتا الستتياحة المتاحتتة  -9

مار هذذس بقامذذة ال ذذدمال التذذياةية العالجيذذة عرذذا سذذبيا المثذذا   مذذم خذذال  االسذذتث

المتتشذذفيال المديذذدة أو توسذذين وتاذذوير المتتشذذفيال والمراكذذ  الابيذذة القاجمذذة 

.وت ويدها بالت نولوجيا الابية ال ديثة
 

كذيلك   هذرص االسذتثمار هذس ممذا  انشذا  

وتاوير المراك  الثقاهيذة و هذرص االسذتثمار هذس ممذا  المواقذن الدينيذة و هذرص 

لريانذذية لم ترذذف انواع ذذا ومماالت ذذا وهذذرص االسذذتثمار هذذس  ممذذا  المتذذابقال ا

االستثمار هس مما  صناعة الترن والت فيال والمواد وابج  ة التس ت دم النشاط 

التياةس مثا الن اسيال واليهب والفضة وةفر ال شب وبعض االدوال المن لية 

 .والبتط اال النقوش المميرة

 

التتر ر يعتتد استتتثمار حاياتتي   متتا فيمتتا ي تت   ان جميتتا الفتترص االستتتثمارية االنفتتة

فتترص االستتتثمار الستتياحي المتتالي يتمثتتل مفتترص االستتتثمار فتتي ا ستت م الستتياحية 

والفندقية والتي يشمل  افة  الت صيصات المالية المنفاة  لة شراا ويداول ا س م 

 السياحية والفندقية في سءق ا وراق المالية ممعنة شراا ياءين ر سمالي مءجتءد

متتن ختت ل شتتراا حصتتة فتتي ر ستتمال يعلتتي لصتتاحك ا الحتت  فتتي الملالكتتة مايرمتتا  

 . والفءائد 

 


