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 الملخص:

باعتبارها واحدة من أكبر االستثمارات في العالم، فان الصناعة السياحية قد نمت بسرعة  
وبصورة مستمرة ألكثر من نصف قرن، وأصبحت مصدرا هاما الستقطاب العمالة والناتج 
االقتصادي، ويقصد باالستثمار السياحي خلق رأس مال أو سلع قادرة على إنتاج سلع 

لسياحية لتحقيق ربح عالي بالنسبة للقطاع الخاص و تعزيز وخدمات في مجال الصناعة ا
التنشيط اإلقليمي، فضال عن تنمية االقتصاد لألغراض العامة، الهدف الرئيسي لهذه الدراسة 
تقديم الوضع العالمي لالستثمارات السياحية، كما تحاول توفير بعض المعلومات حول 

 التحديات التي تواجه الصناعة السياحية. 
 االستثمارات السياحية، الصناعة السياحية، تحديات السياحةمات المفتاحية: الكل

Abstract : 

     As one of the world’s largest investments, tourism industry havs 

grown rapidly and continuously for more than half a century and has 

become a significant source of global employment and economic 

output, tourism investment means the creation of capital or goods 

capable of producing other goods or services in tourism industry for 

earning higher profits in the private sector or regional revitalization 

and economic growth for public purposes, The main aim of this study 

is to present  a situation  of the tourism investments worldwide, also 

provides some information about challenges that faces tourism 

industries.  

Key words : tourism investments, tourism industries, tourism’s 

difficulties.  
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      Introductionالمقدمة: 
مع بداية األلفية أصبحت صناعة السياحة والسفر في جميع دول العالم من قطاعات       

النشاط األكثر ديناميكية، وفي الوقت نفسه فقد ساهمت في توليد فرص عمل، وأضحت 
نتعاش االقتصاد الوطني للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فالسياحة من مصدرا لال

، كما أنها ترتبط Inexhaustible resourceمنظور الموارد تعتبر موردا غير ناضب 
بالقطاعات االقتصادية ذات اإلمكانيات الحقيقة الموجهة للتنمية على المدى البعيد، فضال 

الكثير من الدول نوعا من الحماية والمحافظة على الثقافات  عن دورها االقتصادي تعتبرها
 للبلد.   Architecturalوالتاريخ والفكلور واالمكانيات المعمارية 

، وبالتعاون WTTCلمجلس السياحة والسفر العالمي  6102وفق التقرير السنوي        
فقد أظهر التقرير أن السياحة ساهمت بشكل كبير في الناتج  Oxford Economicsمع 

ارتفعت المساهمة إلى  6102المحلي الخام الدولي للسنة السادسة على التوالي، ففي سنة 
تريليون دوالر، كما يستوعب قطاع  6.2الدولي، ويشكل ذلك ما قيمته  GDPفي  01.6%

موظفين يشتغل بالسياحة في  01من  0مليون شخص وهو ما يشكل  696السياحة حوالي 
 هذا الكوكب. 

ويساهم تدفق السياح ونشاط القطاع السياحي داخل الدولة في جذب االستثمار األجنبي      
، الخطوط Hotel chainالذي يكون في شكل استثمارات مفتوحة مرتبطة بالسالسل الفندقية 

، Restaurantالمطاعم ، Airlines(Domestic, External)الجوية الداخلية الخارجية 
، النقل وجميع الخدمات السياحية Tourist attractive sitesتنمية مواقع الجذب السياحي 

األخرى، وبالرغم من توجه عدة دول مثل الصين، الهند، ماليزيا، سنغافورة، البرازيل، 
هناك  نالمكسيك، كينيا، إثيوبيا إلى دعم االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر إال أ

العديد من المشاكل والتي ترجع لعدة أسباب سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية... جعلت 
من تلك الدول غير مفضلة لالستثمار على الرغم من مقوماتها السياحية، في ظل هذا وجب 

 طرح التساؤل الرئيسي التالي: 
 ما هي معيقات االستثمار األجنبي في قطاع الخدمات السياحية؟
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 Theorical studyاإلطار النظري للدراسة 
 International Situation Of Tourismوضع قطاع السياحة عالميا:  -0

السياحة بمنظورها العالمي تمثل كل أنشطة التنقل والترحال عبد الدول، المناطق التي     
يعتقد بأنها تثير حماسة السياحة وتجلب انتباههم، وقد انعكست أنشطتها على جلب المال 
لميزانيات العديد من الدول، كما وفرت مناصب عمل، وقد أدركت عدة دول أن لقطاع 

نهوض باقتصادياتها،  فعملت على االستثمار المستدام للرفع من جودة السياحة دول هام بال
 الخدمات السياحة بما يساهم في زيادة عدد السياح المحليين والدوليين. 

 ,Travel and tourismبعنوان "  WTTCوقد قدم تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي 
economic impact 2017 world  المتربطة بمساهمة " مجموعة من اإلحصائيات

قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام الدولي، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول رقم 
(10.) 

 على المستوى الدولي. GDPمساهمة السياحة الناتج المحلي الخام  (:30الجدول رقم )
 02 01 01 00 00 08 00 03 30 8332 8332 السنوات
النسبة 
% 

3.0 3 6.9 6.2 6.22 6.9 6.9 3.0 3.0 3.6 3.3 

Source : WTTC, Travel and tourism, economic impact 2017 world, 
official report, 2017, p 3.  

، فقد كانت مساهمة السياحة مرتفعة في العديد WTOوفق منظمة السياحة العالمية      
من دول العالم، خاصة الدول التي أنفقت ميزانيات ضخمة على تطوير وتنمية القطاعات 

 60.2الصيني بحوالي  GDPالخدمية السياحة بها، فقدرت مثال مساهمة السياحة في 
بليون دوالر، أما  61.99بليون دوالر، والواليات المتحدة األمريكية كانت المساهمة بحوالي 

بليون دوالر، والهند بلغ  9.69ألمانيا فبلغت مساهمة السياحة في ناتجها المحلي الخام 
 3.29بليون دوالر، وقدر في بريطانيا ب  9.13بليون دوالر، أما اليابان فبلغ حوالي  9.69

يطاليا  6.22بليون دوالر، وفرنسا حوالي  كما بلغ في  بليون دوالر، 6.92بليون دوالر، وا 
سبانيا  6.63المكسيك حوالي   بليون دوالر.    6.09بليون دوالر، وا 
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أما فيما تعلق بأفضل المدن السياحية حول العالم التي قصدها العديد من السياح       
العالمي  Mastercard Global Destination Cities Indexوالوافدين،  فقد قدم مؤشر 
 (.16للسياح، ويمكن توضيحها في الجدول رقم )للمدن األكثر استقطابا 

 Mastercardالمدن األكثر استقطاب للسياح حسب مؤشر    (:38الجدول رقم )
 

)مليون( 8301عدد السياح لسنة  أفضل عشرة مدن عالميا  
 60.90 بانكوك
 09.22 لندن
 02.13 باريس
 02.66 دبي

 06.62 نيويورك
 06.00 سنغافورة
 06.16 كوااللمبور
 00.92 إسطنبول
 00.61 طوكيو
 01.6 سيول

Source : Yuwa hedrick wong, desmond choong, global destination 

cities index, Mastercard , 2016, p 2. 

وفي مجال خلق وظائف الشغل فقد أوجد قطاع السياحة عبر دول العالم الماليين من      
فرص العمل، وقد ارتبطت تلك الفرص بالفنادق، النقل، اإلقامة واإلطعام، مرشدين سياحيين، 

مليون وظيفة  012فقد ولدت السياحة حوالي  statistaخدمات الصيرفة...، وسحب موقع 
من إجمال القوة العاملة عبر العالم، ويمكن  %3.2ما شكل حوالي وهو  6102خالل سنة 

 (. 13توضيح عدد الموظفين في القطاع في مجموعة من الدول من خالل الجدول رقم )
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  عدد الموظفين في قطاع السياحة لمجموعة من الدول.                                                                                (:30الجدول رقم )
 مليون  لوحدة:ا

 كندا أستراليا إسبانيا اليابان فرنسا إيطاليا بريطانيا ألمانيا أمريكا الدول
عدد 

 الموظفين
2.99 3.19 0.29 0.62 0.02 0.06 1.22 1.22 1.29 

Source : www.statista.com/statistics/292490/contribution-of-
travel-and-tourism-to-employmen t-in-selected-countries./ 

 Tourism investmentاالستثمار السياحي:  -8 
شكل االستثمار السياحي الداخلي واألجنبي دورا هاما في النهوض بالقطاع السياحي     

للعديد من الدول، حيث انعكس على جودة الخدمات وا عتماديتها، وموثوقيتها فضال عن 
استمرارها، ويتوجه المستثمرين إلى تركيز جهودهم على النشاطات ذات الربحية العالية، 

سل الفندقية، واإلطعام، وخلق فضاءات الترفيه والتسلية، ومنهم من مثل االستثمار في السال
 يتوجه إلى االستثمار في الوكاالت السياحية المواقع األثرية. 

 Tourism investment definition تعريف االستثمار السياحي: -2-0
 توجد العديد من التعريفات االستثمار السياحي من أهمها: 

االستثمار السياحي  World tourism organizationعرفت منظمة السياحة العالمية     
بأنه " تلك المنظومة المتكاملة من العالقات والنشاطات االستثمارية السياحية المرتبطة 
بتقديم الخدمات السياحية المتنوعة، بداء من عملية الحجز، والحصول على بيانات البلد 

لى مكان إقامة السائح، فضال عن الحصول على خدمات الطعام محل الزيارة، والن قل من وا 
 (0) والشراب والمتعة والتسلية والترفيه والخدمات التكميلية األخرى".

اعتمادا على تعريف منظمة السياحة العالمية فقد أشار عدة باحثين إلى أن دراسة جدوى 
 لدرجة األولى على تحليل الطلبالمشروع السياحي األجنبي أو المحلي يجب ان ترتكز با

والعرض السوقي على المنتجات السياحية بما يحقق الرضا لدى السياح من جهة ومن جهة 
أخرى يحقق األهداف المالية للمؤسسات السياحية، ويكمن التطرق لكل من الطلب والعرض 

 Formica(:6 )و  Janso, 2011السياحي على النحو التالي حسب نظرة كل من 
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يقوم الطلب على دراسة وتشخيص وتحليل : Tourism demandالطلب السياحي  -
متغيرات السوق السياحي، ويعرف عموما بأنه الحاجة التي يعبر عنها السياح من خالل 
طلبهم للمنتجات السياحية والتي يأملون في الحصول عليها من خالل تجربتهم السياحية، 

ذاتية في السفر لوجهة محددة، والقدرة المادية التي ويتكون الطلب السياحي من الرغبة ال
 يمكن أن تشبع الرغبة مع الحرص على ايجاد الحلول البديلة الستمرار االستهالك السياحي.

يتم تحديد العرض بعد دراسة وتحليل الطلب  :Tourism supplyالعرض السياحي  -
فار في قطاع السياحة واألس السياحي، ويقصد بالعرض السياحي ما تقدمه األطراف العاملة

داخل اإلقليم أو البلد، ومن تلك المنتجات مثال، مواقع الجذب السياحي )التاريخية أو 
الطبيعية(، المواقع المصممة مثل المتاحف أو المعارض، باإلضافة إلى خدمات النقل، 

 اإليواء، الطعام، الترفيه...
 tourism investment international: إحصائيات االستثمار السياحي عالميا -8-8

statistics 

فقد قدرت ميزانية االستثمار  WTTCوحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي      
 %9.9بليون دوالر، وهو ما يشكل  212.2بحوالي  6102السياحي عبر دول العالم لسنة 

 6166حي سنة من حجم االستثمار الكلي الدولي، ومن المتوقع أن يصل االستثمار السيا
من إجمالي االستثمار الدولي،ويمكن توضيح حجم  %2بليون دوالر  ما يشكل  0316إلى 

 (.19االستثمارات العالمية في قطاع  السياحة من خالل الجدول رقم )
 .6106-6116االستثمارات السياحية العالمية للفترة  (:30الجدول رقم )

                                                                                                                                                 بليون دوالرالوحدة:                                                                   
 02 01 01 00 00 08 00 03 30 32 8332 السنوات

قيمة 
 201 211 696 622 621 261 222 261 602 622 661 االستثمار

Source : WTTC, Travel and tourism, economic impact 2017 world, 

official report, 2017, p 5. 
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وبالنسبة لبعض الدول التي تعتبر وجهات سياحية مفضلة للسياح، فقد اختلفت      
الميزانيات المخصصة لتطوير قطاع السياحة بها، وذلك حسب درجة االهتمام في مخططات 

بليون  021.2التنمية، حيث احتلت الواليات المتحدة أألمريكية التصنيف، وقد استثمرت 
 639ع أن تصل ميزانية االستثمار السياحي إلى حوالي ، ومن المتوق6102دوالر سنة 

 ( .12بليون دوالر، وسنحاول توضيح ترتيب أهم الدول من خالل الجدول رقم )
 ترتيب أهم الدول من ناحية استثماراتها السياحية.(: 31الجدول رقم )

 8382االستثمار المتوقع لسنة  8301 الدولة
 بليون دوالر 639.6 بليون دوالر 021.2 الواليات المتحدة األمريكية

 بليون دوالر 062 بليون دوالر 009.6 الصين
 بليون دوالر 21.2 بليون دوالر 36 فرنسا
 بليون دوالر 32.6 بليون دوالر 66.6 ألمانيا
 بليون دوالر 63 بليون دوالر 06.2 تركيا
 بليون دوالر 9.6 بليون دوالر 2 ماليزيا

Source : prepared by researchers depending on : www.wttc.org. 
 Tourism invesmtent fields مجاالت االستثمار السياحي: -8-0

 ( 3تتمثل مجاالت االستثمار السياحي في العناصر التالية:)
تشمل أنشطة االستثمار في الفنادق والموتيالت والمباني السياحية  اإليواء السياحي: -

الجاهزة، ودور اإلستراحة والمجمعات والمدن والقرى والشقق وغيرها من أماكن اإليواء 
 المساعدة والتكميلية.  

وترتبط بعمليات االستثمار في المقاهي، المطاعم،  أماكن الترفيه وقضاء الفراغ: -
 نوهات، ومحطات االستراحة السياحية وحمامات المياه المعدنية العالجية...المسابح، والكازي

 تعتبر من أهم مجاالت االستثمار السياحية العامة والخاصة وهي:  النقل والمواصالت: -
استثمارات حكومية تتعلق بإقامة المطارات المدنية، الموانئ، محطات الزوارق النهرية  -

 والمراكب؛وأماكن توقف العبارات 
 استثمارات في الطرق البرية المخصصة ألغراض سياحية؛ -



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         8772السنة  70العدد:  71المجلد:  71:الرقم لتسلسلي           

 

135 

 

 استثمارات في نقاط البريد واالتصاالت الخدمية ضمن المرافق السياحية.  -
حيث يتم االستثمار في الكليات والمعاهد ومراكز الدراسات التعليم والبحث العلمي:  -

ة قادرة على تطوير وخلق منتجات سياحي السياحية والدراسات المهنية إلعداد كوادر سياحية 
مبتكرة تسهم في الرفع من قيمة القطاع، كما توجد استثمارات المرتبطة بالدورات التدريبية 

 والبعثات الدولية للتبادل السياحي. 
تتعلق أساسا بإنشاء العمارات والدوائر المعنية بالمرافق  اإلدارة السياحية التكميلية: -

 وتجهيزها بالمعدات واألجهزة وشبكات التواصل واللوازم األخرى...  السياحية وصيانتها
تشمل االستثمارات الموجه  لمراكز االستعالمات والخدمات  الترويج واإلعالم السياحي: -

السياحية ومكاتب الحجز السياحي وكل النفقات المخصصة للحمالت الترويجية وطبع 
 خدمات اإلعالم والتثقيف السياحي، البوستيرات عن الدول ومعالمها السياحية و 

 Tourism investment difficultiesصعوبات االستثمار السياحي:  -8-0
يواجه االستثمار المحلي أو األجنبي في مجال صناعة السياحة واألسفار العديد من      

الصعوبات والمشاكل التي تؤثر على جودة الخدمات السياحية، فضال عن عزوف 
المستثمرين عن الدول والبلدان التي تحتل مراتب متأخرة في تصنيف العالمي للسياحة 

مار والتنافسية العالمية بأن تلك الدول قد يواجه االستثوالسفر أو تشير تقارير الشفافية 
  (9)األجنبي فيها مشاكل كبيرة، ومن تلك المشاكل مثال:

  land and real estate tenancyتأجير األراضي و العقارات:  -8-0-0
يسعي المستثمرين في قطاع السياحة للحصول على حيازة واضحة لألراضي 

اكل كبيرة وقد تزداد تلك المشاكل في كل مرحلة من مراحل والعقارات، لكن يواجهون مش
المشروع السياحي، حيث يكلف ذلك في الكثير من األحيان اتخاذ خطوات قانونية مكلفة 

Costly legal steps والتي ينجم عنها فقدان الممتلكات األساسية أو حقوق استخدام ،
 الملكية. 

 Tourismلكية األماكن السياحية وفي بعض الدول السياحية، ال تكون وثائق م
areas والعقود ،Contracts  وحقوق االستخدام Usage rights محددة بوضوح، كما أن

تكون معيبة، يواجه المستثمرون  Real tourism systemأنظمة إدارة الممتلكات السياحية 
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 Customaryأيضا مشاكل في استغالل وتطوير األراضي ولعقارات التقليدية والعرفية 
real estate  لغرض سياحي، ويرجع ذلك إلى امتالكها من قبل قبائلTribes  أو جماعات

 أو دينية، أو جهات مخصصة مثل الدولة أو الجيش.   Ethnic groupsاثنيه 
وفي جانب آخر، قد يتمكن المستثمر من حيازة العقارات السياحية بما فيها 
مساحات طبيعية أو مناطق سياحية ساحلية، لكن تكون تلك ملكيتها ترجع للدولة ويجب 
عقد العديد من العقود مع عدة وزارات للتمكن من الحصول على عقود حقوق االستغالل 

Rights of exploitation contracts  . 
 Financial Risksالمخاطر المالية:  -8-0-8

ترتبط المخاطر المالية أساسا بنوع المشروع االستثماري، خاص أو عام، أجنبي أو محلي... 
، Profit basisوأيضا لها عالقة بأغلب أنواع الهياكل السياحية األساسية الهادفة للربح 

أكبر مشكل يواجه   Financial hurdleوفي العديد من الحاالت، تعتبر العقبات المالية 
المسثمرين عند وضع خطط استثمارية سياحية مما قد يدفعهم في الكثير من الحاالت إلى 

 التخلي عن تلك المشاريع. 
فمثال، قد ترتبط مشاريع البنية التحتية السياحية، أو استغالل فضاءات الترفيه، أو اإلستثمار 

 Long termات االقتراض الطويل األجل في المطاعم والمقاهي... بالتوجه اللتزام
lending وهنا تطلب الجهات المانحة إظهار كفاءة المشروع وقدرته على سداد الديون ،

Ability to repay debt ـ وفق جدول زمني محدد، وبالتالي فإن مخاطر التخلف عن
طر اتعتبر مصدر قلق لدى الجهات المستثمرة، كما تتضمن المخ Default Risksالسداد 

 Inability toالمالية اإلستثمارية في مجال السياحة مثال، عدم القدرة على تحويل األموال 
repartriate أو مخاطر تغطية رأس المال واألرباح، وكذلك مخاطر القرب غير المتوقع ،

 لالستثمار من التطورات المتضاربة في بيئة النشاط.    
 Political stabilityاالستقرار السياسي:  -8-0-0

في الغالب يشار إلى التقلبات السياسية في البيئة بالخطر السياسي، ويعرف بأنه من      
العوامل غير السوقية التي تؤثر على االستثمار السياحي المباشر وغير المباشر، وتشمل 

 حسب الدراسات الدولية: 
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 ؛Civil insurrectionالتمرد المدني  -   
 ؛Terrorismاإلرهاب  -   
 ؛Regime change تغيير النظام  -   
ويشير هذا إلى درجة احترام الحكومات  Respect rule of lawاحترام سيادة القانون  -   

 Previousالجديدة لالتفاقيات والقواعد واألنظمة التي وقعتها الحكومات السابقة 
governments. 

وبالنسبة للمستثمرين في قطاع السياحة، يتم غالبا االستعانة بالعديد من الجهات لضمان     
 Multilateralاستثماراتهم، ومن تلك الجهات مثال، الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

Investment Guarantee Agency (MIGA) والتي تعتبر عضو بمجموعة البنك ،
 Overseas Private Investmentالخاص الخارجي الدولي، و مؤسسة االستثمار 

Corporation (OPIC) وهي وكالة حكومية بالواليات المتحدة األمريكية، وتتضمن ،
 أنشطة تلك الجهات عمليات التأمين والضمان ضد: 

 ؛Currency inconvertibilityعدم القدرة على تحويل العملة  -   
 ؛Expropriation of tourism investmentمصادرة االستثمار السياحي  -   
 . Terrorismواإلرهاب  Political violenceالعنف السياسي  -   
 Insufficient informationلتحليل الفرص: المعلومات المتاحة عدم كفاية -8-0-4

available to analyze opportunities 
يواجه المستثمرون مشاكل في نقص البيانات والمعلومات لالزمة لتحليل السوق السياحي،    

ن توفرت تكون في الوقت غير المناسب بما ينعكس على عدم القدرة على قياس  حتى وا 
 الطلب المحتمل على الخدمات والمنتجات السياحية و تشمل تلك المعلومات: 

، بالشهر، والسنة، ونقاط Reliable visitor dataالبيانات الموثوقة حول السياح  -
 average lengthمدة اإلقامة متوسط ، األصلي، الوجهة، البلد  points of entryالدخول 
of stay  متوسط اإلنفاق اليومي  ،, average daily expenditure  الغرض من السفر ،

purpose of travel ... 
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وتتضمن إحصائيات شغل   Industry performance dataبيانات أداء الصناعة  -
، لكل منطقة وفئة، تحديد أماكن average daily ratesالفنادق، متوسط األسعار اليومية 

اإلقامة، عدد الزوار لمناطق محددة، مناطق الجذب السياحي، معدالت االستخدام، القدرة 
 ...environment carrying capacityعلى تحمل الظروف البيئية 

 Reliable or comparable يانات موثقة أو مقارنة حول تدفق االستثمار السياحيب -
data on tourism investment flows .     

 Government support lack thereofضعف وغياب الدعم الحكومي:  -8-0-1
يالحظ هنا غياب وضعف الدعم الموجه للسياحة واالستثمارات ذات الصلة بها، على     

والنامي   Industrializedالمستوى الوطني واإلقليمي والمحلي في كل من العالم الصناعي 
Developing وفي ظل التنافس الشرس على تدفق االستثمار السياحي فإن األدوات ،

 ثمار وتشمل ذلك: األكثر استخداما لجلب االست
 ؛Tax incentivesالحوافز الضريبية  -   
 ؛Subsidiesاإلعانات  -   
 Streamlining of the investment approvalتسهيل الموافقة على االستثمار  -   

process؛ 
 Facilitating access toتسهيل الوصول على االئتمان )ضمانات القروض(  -   

credit . 
، التي Developing countriesيد من الحكومات خاصة في دول النامية وتوجد العد    

ال تمتلك مصادر كافية أو أنها اختارت عدم التنافس في هذا القطاع، لذا نجدها تضع 
العديد من الحواجز لالستثمار السياحي التي تتضمن مراقبة العملة، محددوية الوصول إلى 

 االستثمارات، عدم الكفاءة البروقراطية.  التمويل، عمليات الموافقة المرهقة على
 Lack of Legal andضعف الشفافية القانونية والتنظيمية:  -8-0-6

Regulatory Transparency 
يحتاج مستثمري الخدمات السياحية للفهم السهل والواضح لصورة القوانين واألنظمة، و 

ارة عن يكون قانون االستثمار عبمتطلبات االستثمار الحكومية، وفي بعض الدول السياحية 
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دليل توجيهي فقط، ويجب على المستثمرين البحث عن التشريعات األخرى ذات الصلة بنوع 
نشاطهم، فيجب عليهم مثال اإلطالع على القوانين الضريبية، قوانين العمل، قوانين الملكية، 

وانين تتواجد جميع القاألحكام الصادرة عن السلطات الوصية... ففي الدول النامية مثال ال 
في مكان واحد، كما أن تكلفة جميع المعلومات ومخاطر انتهاك القوانين واللوائح في تزايد 

 مستمر.
 التفصيل نوع الخطر القانوني

 Zoningقوانين التقسيم )التحييز( 
laws 

يجب معرفة القوانين المتحكمة في مواقع النشاط، ونوع وحدود 
الكثافة، نوع العمل، البناء، األثر المنطقة  مثل )الطول، 

 البيئي(

 Licensesالتراخيص والموافقات  
and approvals 

في بعض الدول السياحة تكون غير مضوبطة، حيث يتم 
التسهيل لمنظمي الرحالت السياحية وحرمان الوكاالت 

 السياحية من الترخيص...
 

 Importقيود االستيراد 
restrictions 

من خالل القوانين االستيراد يتم إخضاع المستثمر لفترات 
تأخير كبيرة، أو حرمانه من استيراد معدات ولوازم مطلوبة، 

ظار فترة انتففي كثير من األحيان يواجه المستثمر مشاكل 
 إلزامية للحصول على تصاريح االستيراد...

 Taxesالضرائب والرسوم الجمركية 
and custom duties 

ذه التكاليف على هامش الربح والسعر الدولي للقدرة تؤثر ه
التنافسية، وينعكس ذلك على جودة وسعر الخدمات المقدمة 

 للمستهلك

ضوابط الصرف األجنبي والتحويالت 
 Foreign exchangeالمالية 

controls and remittances 

تعتبر عائقا للوصول إلى النقد األجنبي، أو تحويل األرباح، 
هناك ضوابط مركزية والحاجة إلى موافقة البنك كما يكون 

المركزي لتحويل األموال أو إنشاء حسابات الضمان 
 الخارجي...

 وتوجد كذلك العديد من المشاكل والمعيقات التي تواجه االستثمار السياحي، ومنها: 
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تعتبر البنية التحتية األساسية مهمة لشركات الطيران  :Air accessالوصول للجو  -
وللسياح للوصول إلى وجهاتهم بسعر معقول، وتواجه بعض االستثمارات السياحية بعض 

 المعيقات مثل عدم وجود خطوط جوية مباشرة، أو وجود عدد محدد من الرحالت ...
قد يواجه  :tourism-related infrastructureالبنية التحتية المرتبطة بالسياحة  -

مدادات المياه، النقل، معالجة نفايات  مستثمري قطاع السياح عدم كفاية البنية التحتية، وا 
 الصرف الصحي...

تشكل االستدامة البيئية مصدر  :Environmental degradationالتدهور البيئي  -
قلق لدى المستثمرين في قطاع السياحة، فتفرض في بعض الدول النامية مثال عدة قوانين 

 لها عالقة  بتلوث المياه، إدارة النفايات، اللوائح البيئية...
تواجه  :Access to capital and creditالحصول على رأس المال واالئتمان  -

ة المحلية واألجنبية مشاكل في تدعيم رأس مالها وحصول قروض االستثمارات السياحي
ائتمانية، وذلك لشراء األراضي، والمباني، المعدات، واألثاث، القيام بحمالت التسويق، 

 والنقل...
تعتبر السياحة صناعة موجهة نحو الخدمات  :labor challengesتحديات العمل  -

 شبه المهرة، ويواجه المستثمرون هنا: الكثيفة العمالة وتتطلب العمال المهرة و 
 نقص التدريب على المهارات األساسية للرفع من جودة الخدمات المطلوبة؛ -   
صعوبة الحصول على تأشيرات بعض الدول لالستفادة من خدمات موظفين أجانب  -   

 مهرة؛
 قلة المدراء المدربين، و ارتفاع معدالت الدوران؛ -   
 لتي تحد من ممارسات توظيف الشركات السياحية.      قوانين العمل ا -   

 Conclusionالخاتمة: 
من خالل الورقة البحثية خلصنا إلى معدالت مساهمة السياحة والسفر في اقتصاديات      

الدول قد ارتفع خالل السنوات األخيرة، حيث حظيت الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة 
اليابان، فضال عن دول شرق أسيا مثل ماليزيا، تايوان،  األمريكية، بريطانيا، الصين،

سنغافورة بتوافد عدد كبير من السياح، قد انعكس ذلك على معدالت الدخل اإلجمالي الخام، 
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ونسب التوظيف، وتنشيط الدورة االقتصادية بتلك الدول، ولعل هذه المحلية، وذلك بالرفع 
 طيران دولية جديدة، وتسهيل عمليات تداولمن كفاءة وقدرة البنية التحتية، وفتح خطوط 

النقد األجنبي، والتقليل من إجراءات الحصول على اعتمادات العمل السياحي... بالمقابل 
ومن خالل الدراسة لوحظ أن الدول النامية التي تمتلك مقومات سياحية مازالت تعتبر القطاع 

حي بتلك المناطق تحديات السياحي من القطاعات الهامشية، ويواجه االستثمار السيا
 متعددة، ويمكن استعراض بعض النتائج على النحو التالي: 

أصبح قطاع السياحة واألسفار قطاعا استراتيجيا لمساهمته في التنمية االقتصادية بشكل  -
مباشر وغير مباشر، فضال عن دوره في استجالب العملة األجنبية للدول ذات النشاط 

 السياحي المرتفع. 
وزت الدول السياحية الكبرى في رؤيتها اإلستراتيجية جودة الخدمات السياحية فقط، تجا -

وركزت على صناعة منظومة سياحية هدفها خدمة السائح من المطار )عند الوصول( إلى 
 المطار )عند المغادرة(. 

شهد قطاع االستثمار العام والخاص في السياحة والنشاطات المرتبطة تطورا كبيرا،  -
في ما تعلق بالفنادق، المركبات السياحية، البنية التحتية للمطارات والمواني، المطاعم  خاصة

الرفع من استخدام والمقاهي، تهيئة مواقع الجذب السياحي، النقل البري والبحري، 
 ...التكنولوجيات

بالرغم من مؤشرات االستثمار السياحي إال أنه مزال يعاني من مشاكل خاصة في الدول  -
ماراتها، ففي استثثر العوامل تأثيرا على السياحة و النامية، وصنفت العوامل السياسية من أك

 الربيع العربي خسرت مثال الدول العربية السياحية ماليين الدوالرات. 
ل قليلة اإليراد، بالمقابل تهمل تمويدول بالصناعات كثيفة رأس المال و تهتم بعض ال -

 رأس مال و لكن إيراداته مرتفعة في المدى الطويل. القطاع السياحي الذي يحتاج 
مازالت اإلجراءات اإلدارية والقوانين والنظم البيروقراطية في الدول النامية تشكل عائقا  -

 في الحصول على تصاريح وعقود االستغالل للمرافق السياحية والترفيهية. 
عن إنفاق  ي عزوف المستثمرينالبنية التحتية الهشة للكثير من الدول السياحية ساهمت ف -

 ميزانيات ضخمة على قطاعات مردوديتها االقتصادية في تلك الدول منعدمة. 
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ضعف التسويق اإللكتروني السياحي و الترويج للرؤية اإلستراتيجية السياحية للدول كان  -
 له أثر في ضعف إقبال المستثمرين عليه، وضعف الطلب السياحي به.  

 المعتمدة المراجعالهوامش و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- WTO, tourism investment, available at : www2.unwto.org  

القوانين والمواثيق الدولية في أسماء محمد حسين المقرم، سنبل محمد يونس، دور  -(6)
صناعة السياحة دراسة في األبنية والمراكز التاريخية، المجلة العراقية للهندسة 

 .326، ص 6102، 9المعمارية، العدد 
 ( ـ أنظر:3)
فاطمة فرج سعد، االستثمار السياحي ودوره في تعزيز التنمية السياحية، دراسة حالة  -

للعراق، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية، جامعة  الدول العربية مع إشارة خاصة
  .62، ص 6102، 09واسط، العدد 

كاظم أحمد البطاط، محمد حسين على الزويني، تحليل دالة االستثمار السياحي  -       
في محافظة كربالء، المؤتمر العلمي الثالث حول السياحة في العراق الواقع واألفاق، 

 .361، العراق، ص جامعة أهل البيت
(4) - look:  

-  COMCEC, enabling tourism investment climate, challenges and 

prospects for tourism investments into COMCEC region, 

coordination office, February 2014, p 24-28.  

- Jim Philips et al, tourism investment and finance, accessing 

sustainable funding and social impact capital, USAID, sustainable 

tourism reports, p 21-28, available at: 

lms.rmportal.net/course/category.php?id=51 


