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 ملخص:

م الا  ثىاو ش اىاال العايا ة و مظاخفماس فياد، وجعاذ امنضاةاش مان بيذلاا  يا  بازلد ج اود لعمذت مخحلف دوى العاا

وعلياااد ثلاااوى اااازه و اإلانافعااة  عحباارل لحىااو ش اااازا القىااال مااان تاايى ااااوا ال وجؽااشتعات وفاااح  العااو  ليظاااخفماس م

الوساة البلفية ابشاص  اام اإلاعيقات التي ثواجد مظاخفماس العايا ي فاي امنضاةاش ولازا مجاباة عاا  مؼاهالية الحالياة: 

عاا  ااازه  ولإلجابااةا ي فااي امنضاةاش فااي لاوص التااشؿ اإلاحا اة  فيماا ثحمفاا اااام اإلاعيقاات التااي ثواجاد مظااخفماس العاي

مؼااهالية ظاافحم فااي البذايااة ثلذيااذ مواااس اإلاتاااايسي ليظااخفماس العاايا ي، راام ثلليااا النفااوؿ القا و يااة اإلان مااة 

فااااد ليظاااخفماس العاااايا ي فااااي امنضاةاااش، و فااااي متااااار ظسؽااااار إلاعيقاااات مظااااخفماس العاااايا ي فااااي امنضاةاااش.و فااااي الذلايااااة تل

شاصات مظااخفماس العاايا ي م الوساااة البلفيااة الاا   حاااة  وجااي ال امنضاةااش و بااالشملم ماان امن ااود اإلابزولااة لخعاا يا اجاا

 في ازا اإلاجاى وثواج  ا عقبات لمعف البسية الحلحية و مؽها العقاس والحعقيذات مداس ة . محأتشلال ثضاى  انلا

 ظخفماس العيا ي، امنضاةشمظخفماس، العيا ة، م الكلمات املفحاحية:  

Abstract: 

First of all Many countries of the world have worked on the development of 
tourism.  Algeria  is one of them. efforts have been made to  develop this sector by 
laws and opening up the investment  and competition market. this paper attempts  
to highlight the reality of tourism investment in Algeria and the most important 
obstacles ,in response to this problem, the conceptual framework of tourism 
investment, then the laws that organize the tourism investment in Algeria  will be 
analyzed. Finally we will refer to the obstacles of tourism investment in Algeria ,at 
the end the paper concludes that Algeria ,despite its efforts to develop  tourism 
investment ,is still lagging behind in this area, with obstacles such as poor 
infrastructure and administrative obstacles  and  

Keywords: investment, tourism, tourism investment, algeria. 
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 :مقدمة

العياظات العامة في ما الذوى  أجنذللبارل في  بأاميةجعذ العيا ة ـناعة دول مذاتن، ثل ى 

ظعد ما الذوى ظيما ثلو التي  بعادألامحعذد  ألاميتلابغن الن ش عن وبيعة معحوااا ماحفادي، و خيجة 

القىال العيا ي  ألمظخفماس فيلا، عا  اعحباس  ئل ثحمحع بمقومات جزب ظيا ية وبيعية ثاس خية و ماس ة 

وتعاام في دعم ماحفاد الناي  ، العملة الفعبة ألبر اذس من يلعب دوسا لبارا في ثوفار مناـب الؽغا وجلب

 افشت المما ات القا و ية و اإلاناخ اإلايةم ليظخفماس.ما ثو  ئراو مازا ية الذولة 

وبيعية ثاس خية ثحمحع بمقومات جزب ظيا ية  في منىقة اإلاغشب العشبيلغاراا من الذوى امنضاةش و 

و ماس ة، ار ثحمحع امنضاةش بمنحوج ظيا ي معحبر يخنول بال مسذ الىبيعي )جباى، ظ وى، صحشاص( وثاس خي 

ثواجد منافعة ؼذيذل  ثجعا مذلا منىقة جزب ظيا ي بامحياص،  لنذلا من امحماسات(  ماسي)جعااب العذيذ 

ازا ألاتار الزي اىع أؼواوا لبارل في مجاى  ، دولتي ثونغ و اإلاغشبظيما  في ازا اإلاجاى من وشف دوى امنواس

ولزا مناخ مظخفماس  مظخفماسات العيا ية و قق عاةذات معحبرل ظنو ا  خيجة الحوافذ اإلاعحبر للعاة  الذولي

جعلق بالنفوؿ  مما يلحم عا  ـانعي القشاس ئل  ئعادل الن ش في ئظتراثيجية مظخفماس العيا ي ظيما ما ، اإلايةم

اإلانافعة، ومن ازا اإلانىلق يمنننا  ال القا و ية و الحن يمية العاس ة اإلاتعوى، إلتشاج القىال من  الة الشمود 

 وشح مؼهالية الحالية:

ما ثحمفا اام اإلاعيقات التي ثواجد مظخفماس العيا ي في امنضاةش  في لوص التشؿ اإلاحا ة  ومن ازه في

 مؼهالية يمنننا وشح الخعاؤالت الحالية:

 ما اإلاقفود باالظخفماس العيا ي  وفيما ثحمفا اام امخفاةق التي يخعم بلا وماجي ا واعد 

 لعيا ي في امنضاةش التي ثواجد مظخفماس ا ماجي أام اإلاعيقات

 :الحالية التشلياتثم ـياملة  ؤلاؼهاليةعا  ازه  ؤلاجابةمن أجا  :فشليات الذساظة

 العيا ية. تمظخفماسا أماملعف البسية الحلحية لقىال العيا ة يؽها عاةقا 

 .ماس العيا ي في امنضاةشفيات التي ثواجد مظخذمؽهلة العقاس جعذ من الحل

 و البيص في مجشاصات جؽها عاةقا امام مظخفماس العيا ي.الحعقيذات مداس ة 

 ريرة ملاوس أظاظية ثحمفا في : ئل الؽاملة باإلاولول ثم ثقعيم ازه الذساظة  ؤلا اوةولغشك 

 .واس اإلاتاايسي ليظخفماس العيا ياإلالوس ألاوى: ؤلا 

 .واس القا وني ليظخفماس العيا يؤلا  :اإلالوس الفاني

 .معواات مظخفماس العيا ي : اإلالوس الفال
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 املفاهيمي لالسخثمار السياحي  إلاطار : ألاول املحور 

ا ي وا ذا من بال اإلاتاايم اإلاعقذل و اإلاشلبة في العلوم مجحماعية،  ي  ييعذ مت وم مظخفماس الع                

ول جامعا وؼامي يعنغ يحعلق بالبل  بقفذ لبي جعشف تاؿ بد يه عشف ثنوعا وجعذدا تاـة فيما

 .مخحلف تفاةق ومهو ات ازا اإلات وم

الفقافية العياظية جعيات وامخلتيات ميذيولوجية و وتعود ظبب ازا الحعذد ال  متحيفات في اإلاش                 

لعيا ي بغية اس اوعليد يحم الحىش  في ازا اإلالوس إلات وم مظخفم .البا فالجحماعية للذاسظال و م ماحفادية و

 .الحلنم فيدو لبىد 

 جعزيف الاسخثمار السياحي:-3

و عب ما ثقحميد وبناصا عليد  ، "العيا ة"ت وما مشلبا من ملمحال "ئظخفماس"ميعحبر مظخفماس العيا ي           

 نيات البل  مماديسي يسبغي اوال الحتفيا في ما ملمة عا   ذى ومن رم لبي اإلافىلح الناي.منه

 جعزيف الاسخثمار: 3-3

 ياي الحعشك لبعن مذلا: عشف مت وم مظخفماس جعذدا في الحعاسف وظنلاوى فيما

 جعزيف الاسخثمار لغة:  

معنم اإلاعاني عا  اإلاواع  : يعخفمش، اظخفماسا، ف و معخفمش، و اإلاتعوى معخفمش، امنمع : اظخفماسات.اظخفمش

 ((http://www.almaany.comملنتروني:

 اموالد: اي اظحغل ا وجعل ا ثفمش .اظخفمش 

 يقاى :"عليد ال يعحثر ج وده "اي عليد ال يعحغل ا، او يوظت ا .

 . "يشملب في اظخفماس اموالد "اي م حتال بلا في عما ما، اظحغيل ا

 جعزيف الاسخثمار اصطالحا: 

 :ى مفىلح مظخفماس  زلش من بيذلالقذ وسد ت النفار من الحعاس ف  و 

 (13،ؿ.1997) شدالو الشب .ى من أجا ثلقيق العاةذ او الذتا أمواس او ثوظيف سؤوط ألا مظخفما

يعشف مظخفماس عا  ا د رلو امنضص اإلاعحقىع من الذتا اإلاعحخذم في عملية ئ حاجية من أجا ثهو ن ساط 

 (30،ؿ.2008-2007)بعذاػاإلااى .

جذيذل او لحىو ش الوظاةا اإلاوجودل من اجا مظخفماس او ثخفيق ساط اإلااى للحفوى عا  وظاةا ا حاجية 

 يحمفا في ص ادل الىااة م حاجية.ص ادل الىااة م حاجية، لما يعني ثهو ن الشاظماى العيني امنذيذ الزي 

 (23،ؿ.1998)عبيذ

 مظخفماس او ثطحية بقيم مالية مإلذل في ظبيا امحفوى عا  ايم البر ملار مإلذل في اإلاعحقبا.

 (06،ؿ2007) وسي
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 :اةشي مظخفماس عا  النلو الحاليواذ عشف اإلاؽشل امنض 

الزي و  2001الفادس ظنة  03-01مش  سام ( من م 02وسد مفىلح اظخفماس في القا ول امنضاةشي في اإلاادل الفا ية )

 (05،ؿ.2001)امنش ذل الشظمية جعلق بحىو ش مظخفماس  ي   ذد اإلاقفود بد عا  النلو الحالي 

ال يهلة اايا و اج، او اعادل الحذتا لمن اظحلذاذ نؽاوات جذيذل، او ثوظيع اذسات م حااحناص اـوى ث

 اإلاعاامة في ساط ماى مإظعة في ؼها معاامات  قذية او عيسية.

فة جضةية او مليةاظحعادل السؽا  .وات في اواس تـو

 :ظخفماس اجشاةيا عا  النلو الحاليوعليد يمنن جعش ف م 

ه ااحفادي يقوم عا  لشوسل ثوفش سؤوط امواى، يحم ثوجيل ا و جؽغيل ا في مؽاستع ااحفادية نؽا مظخفماس او

 لقيق عاةذ البر يحجاوص ايمة اإلابالغ اإلاعخفمشل.ثاي العما عا   و اظخفماس ة بغية مماعتتلا،

 هواع الاسخثمارأ: 

ماس من بيذلا اإلاعياس امنغشافي، ثوجذ العذيذ من اإلاعايار التي يحم  من تيل ا ثفسيف و ثلذيذ  ول مظخف

وظوف يحم الحىش  ال  بعن ازه م وال عا  ملنية مظخفماسات، معياس امنسعية،  معياس وبيعة مدوات، معياس 

 (11،ؿ2007) وسي ياي : ظبيا اإلافاى ال امحفش لما

 عيار ملكية الاسخثماراتم: 

بمعنى ارا مال ازا مظخفماس ملها للذولة ازا النول من مظخفماسات يفنف مظخفماس  عب مالنيد، 

او للتشد او إلاجموعة من مفشاد، او موصل بال فشد وا ذ او مجموعة من مفشاد و الذولة ممفلة بمإظعة وا ذل 

او عذل مإظعات من ج ة اتشى، وبناصا عليد يمنن الحمياز بال ريرة ا وال من مظخفماسات ثبعا ل زا اإلاعياس 

 وجي:

 ر الخاص:الاسخثما

اي ؼها من اؼهاى الؽشمات واو رلو مظخفماس الزي يقوم بد شخق او مجموعة من مشخاؿ ثلد 

   امخاـة.

 الاسخثمار العمومي:

واو الزي ثقوم بد مإظعة او مجموعة من اإلاإظعات ملنيتلا للذولة ثلد اي ؼها اا وني من اؼهاى 

 الؽشمات العمومية.

 الاسخثمار املخحلط:

ثهول فيد ملنية مظخفماس مقعمة بال وشف تاؿ و وشف عمومي،  ي  يقوم بد فشد  او ازا النول 

مجموعة من مفشاد، مإظعة تاـة او مجموعة من اإلاإظعات امخاـة من ج ة ومإظعة او مجموعة 

 من اإلاإظعات العمومية من ج ة را ية ثلد ؼها اا وني من اؼهاى الؽشمات اإلاخحلىة
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 :معيار الجيسية 

 زا اإلاعياس ثم ثفسيف مظخفماس ال :ثبعا ل 

 الاسخثمارات الداخلية )الوطىية (:

ووني و ساط اإلااى ووني  ش فاإلاعخفمذود حفيلا ايم مادية او معنو ة عبر ام ثخنقاو جي مظخفماسات التي ال 

 اإلاؽشول مظخفماسي ووني و حم داتا الوون.و 

 الاسخثمارات الاحىبية: 

او مظخفماسات التي يقوم بلا  يملن ا بلذ من البلذال، خاسج إلاواسد ماليةجي ما اظحخذام يجشي من ام

 .محع ال جسعية مجنبيةمفشاد او الؽشمات و ال يئات التي ثح

 :(31،ص8138-8133)بوعكزيفأهداف الاسخثمار 

 لحلقيق مجموعة من ماذاف،  ئر ثوجذ ااذاف تاـة باإلاؽاستع امخاـة  ةجعع  اإلاؽاستع مظخفماس 

 واتشى تاـة باإلاؽاستع العامة.

 :اهداف املشاريع الاسخثمارية الخاصة 

 ثلقيق ااص ى اذس ممنن من الشب .

 وثلقيق ماذاف امخاـة للمعارين اللزين ثشثبي مفامح م بشام اعماى. تؤلايشاداص ادل 

  ماية السؽاه الشةفس ي للمؽشول من تىش ثواف السؽاه.

 ة:اهداف املشاريع الاسخثمارية العام 

 ثلقيق الفامح العام.

الععي لحلقيق ماذاف مظتراثيجية ماحفادية اإلاالية و مجحماعية،  ي  ال الشب  لفغ ال ذف 

مظسى للمؽاستع مظخفماس ة رات الىابع العمومي، ار ال الشب  يؽها اامؾ بعيي من ااذاف ازا 

امخاـة اذف ا الشبلية  الحجاس ة في  ال ال  النول من مظخفماسات وبمعنى اد  ال اإلاؽاستع مظخفماس ة

 اإلاؽاستع مظخفماس ة  تلذف للشبلية مجحماعية.

 جعزيف السياحة: 3-8

-2014) ميذاثو: العيا ة جعني المشب في مسك ومذلا يعي  اإلااص وظيلال اإلااص يعني جش ا د.لغة

 (06،ؿ2015

اب وظاس عا  وجد مسك، و في اللغة م جلازية " جعني رني الحجواى وعباسل "ظاح في مسكالعيا ة جع

)فيفا  الذوسال.فمعنااا م حقاى و  TOURISMيعني ال يجوى و ذوس، أما    TOURلتظ

 (192،ؿ2013موس ى
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 اـىي ا: اناك العذيذ من الحعش تات التي ثناولد مت وم العيا ة، مذلا عا  ظبيا اإلافاى ال امحفش:

حهول مذلا تبرل العتش، و النقا و امخذمات و الفناعات التي ث "العيا ة جي مجموعة من منؽىة

اإلاواـيت ومإظعات الىعام و الؽشاب و اإلاليت ووظاةا الخعلية وثفعارات منؽىة، وتذمات الميافة متشى و 

 (18،ؿ.1988)امنيداإلاحا ة ليفشاد او للمجموعات التي جعافش بعيذا عن مووذلا"

ظااشل ثنبفق من امحاجة اإلاتزايذل ال  الشا ة وجغيار ال واص، وال  مولذ : نلا بأ وعشف جوبار فولار العيا ة

م عاط بجماى الىبيعة و مو ازا م عاط، و الؽعوس بالبهنة و اإلاحعة، وتاـة بال الؽعوب 

ما د رمشل اجعال  ىا  الحجاسل  واوظاه مخحلتة بال امنماعات منعا ية، وجي مثفاالت التي

 (07،ؿ.2003) عنالورمشل وظاةا النقا.الفناعة و 

محنوعة، ولتترل صمنية  ألاذافا حقاى مفشاد من مهال ال  اتش : نلافتلا اإلان مة العاإلاية للعيا ة بألما عش 

 اإلاحعلقة بلزا السؽاه. امخذماتثض ذ عن أسبعة وعؽشول ظاعة، وثقا عن ظنة، مع ثوفار 

 (12،ؿ.2012-2011)بوعنش ف

وى ال  جعش ف ئذم مثق وبناصا عا  ما  جي:اتي إلات وم العيا ة عا  النلو ألاجش ن جعاس ف يمنن الـو

ية ثلقيق العيا ة جي العملية التي يحم من تيل ا ا حقاى مشخاؿ من منىقة ال  اتشى بغ

ظوظيو رقافية...، وثخمع عملية ا حقاى مشخاؿ إلاجموعة من أاذاف محنوعة ااحفادية و 

 الذولة.الموابي ثلذداا اوا ال 

 :ش أظاظية  عب" ماثفعول و واى" جيل العيا ة ثلوي ريرة عناـوجذيش بالزلش أ

 عنفش ديناميهي ) شمي( يحممن العتش ال  منىقة او مناوق معينة.

 عنفش ظحاثيهي )ظالن( يحممن البقاص في اإلانىقة اإلاميتة.

اإلاباؼش او ملار اإلاباؼش الزي يلذرد  بالحأرار عنفش ظببي )ثبعي(  اث  عن العنفش ن العابقال و الزي يلحم 

 العاة  في م  مة ماحفادية الىبيعية و مجحماعية .

 : أهواع السياحة 

-2014 ميذاثو(ثوجذ العذيذ من اإلاعايار التي من تيل ا يحم ثفسيف العيا ة، مذلا 

 (20 -19،ؿ.2015

 :حسب املعيار الجغزافي :ويحضمً هذا املعيار الاهواع الحالية   -أ

  العيا ة اإلاللية : وجؽما مشخاؿ اإلاقيمال في البلذ اإلاعني و اإلاعافش ن داتا

 ازا البلذ فقي.

 .العيا ة الوافذل : وجؽما مشخاؿ ملار اإلاقيمال و اإلاعافش ن في البلذ اإلاعني 

 .العيا ة امخاسجية )الذولية (: و جؽما العهال اإلاعافش ن ال  بلذ أتش 
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 لعيا ة اإلاللية و العيا ة الوافذل.وجؽما ا :العيا ة الذاتلية 

  امخاسجيةيا ة اإلاللية و العيا ة : و جؽما العالعيا ة الوونية. 

 وجؽما العيا ة الوافذل و العيا ة امخاسجية.العيا ة الذولية : 

 : حسب معيار عدد الاشخاص املسافزيً   - ب

 (19،ؿ.2007)العانيو نذسج ثلد ازا اإلاعياس م وال الحالية :

 ا ة التشدية: جي ظيا ة ملار من مة، يقوم بلا فشد او مجموعة من مفشاد العي

 ثتراوح مذل ااامتلم  عب اذساتلم اإلاادية وواد فشامل م وثمحع م باإلاهال.

  العيا ة امنماعية: جي ظيا ة من مة من وشف الؽشمات العيا ية  ي  ثجمع

 زه الش لة. ام  تاؿ وظعش ل ش مفشاد في ؼها مجموعات وافواج بحلذيذ ب

 :حسب معيار وسيلة الىقل - ج

ناف الحالية  :و حممن ـم

  :امخاـة، امحافيت العامة  جي التي ثحم عن وش ق العياساتالعيا ة البرية

 العنو امحذيذية.امخاـة و و 

 ثحم عن وش ق البواتش و العتن.لش ة او الذلش ةالعيا ة الب : 

 ة.: ثحم عن وش ق الىاةشات اإلاخحلتالعيا ة امنو ة 

 رلو السؽاه ماحفادي اإلاخىي :  ديمنن جعش ف مظخفماس العيا ي بأ ظبق وبناصا عا  ما

ا ثلبية م حياجات ماحفادية ال ادف لحتعيا اإلاواسد التي ثضتش بلا ما منىقة، من أجو 

الحواـا بال مخحلف للمجحمع ومن رم ثلقيق م تحاح و البيئية مجحماعية الفقافية و و

 اإلاجحمعات. الؽعوب و 

 (38،ص.8138)العزبيخصائص الاسخثمار السياحي: -8

 يحماز مظخفماس العيا ي بمجموعة من اإلامازات  زلشاا فيم ياي:

اليذ العاملة العادية و اإلاحخففة، مما يعاام في امحفاؿ البىالة وثوفار مناـب  حقىاباظ -

 الؽغا.

اى العيا ي يحفف باإلاشو ة ملما ادى رلو ملما مال امنا ب الخؽشتعي امخاؿ باالظخفماس في اإلاج -

ال  ثسؽيي اإلاؽاستع مظخفماس ة والحقليا من العشاايا التي ثقف عاةقا امام العمليات 

 مظخفماس ة.
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يحماز السؽاه العيا ي بالىابع اإلاوظسي، واو العبب الزي يذفع ببعن أصحاب سؤوط ممواى  -

عا  عنغ الذولة واصحاب سؤوط  إلاجاىحنام عن مظخفماس في ازا اتاـة محوظىة باال

 ممواى الطخمة اللزين يعحىيعول الحلما ومواج ة بعن اإلاخاوش.

 محددات همو الاسخثمار السياحي: -1

سةفعية واتشى را و ة،  تلذداالعيا ية بال م تي  مو مظخفماساثخنول اإلالذدات اإلاحلنمة ف 

 ياي: عن ما يحم امحذي  لألول بالسعبة 

 صتع الذتا.معحوى وثو  -

 دسجة الحلمش ومعحوى الحعلم. -

 البناص مجحماعي و العىا. -

 اما بالسعبة للملذدات الفا و ة اإلاحعلقة بالذولة جي :

 واو من اام العناـش التي ثلقق الحذفق العيا ي، ظيما اشبد من اإلاواع امنغشافي :

اةا النقا مظوا  ممش الزي يوفش  الواد و قلا من الحهاليف فمي عن ثنول وظ

 و اإلاواـيت.

   الحخىيي و الحن يم العيا ي الشؼيذ: من اجا  جاح مظخفماسات العيا ية البذ من

مذسوط عبر  فش وجعبئة اإلاواسد  ثن يم ملنم وفعاى من ج ة، وثخىيي

 الىااات العيا ية في اإلاجحمع من ج ة اتشى.و 

 ا لنجاح مظخفماس العيا ي، الخعو ق العيا ي:  ازا متار  يعذ من العواما اإلا مة جذ

ارا بتملد يحمنن الضبول من معشفة العشك العيا ي لبلذ ما من تيى ثوظيف 

 (05،ؿ2014)بواإلا  بوظعيذيالذعاية، معيل و مؼ اس.

  ثقذيم امحوافض للمؽاستع العيا ية: و حعلق ازا اإلالذد بتليئة اإلاناخ اإلاناظب

 ليظخفماس ورلو من تيى :

  ثقذيم معاعذات مالية ومن  اشوك وو لة مجا للمعخفمش ن من اجا جصنيع م

 عا  مظخفماس في القىال العيا ي.

  من امنذوى  للحألذثقذيم معاعذات فنية من تيى القيام بذساظات ؼاملة 

التنذاية، وايما ثهو ن العاملال لممال ثنتيز ماحفادية للمؽاستع العيا ية و 

 فعالية.اإلاؽاستع بنتاصل و 

 .ثوفار اإلاناخ اإلايةم للمعخفمش مجنبي 
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 املحور الثاوي : الاطار القاهووي لالسخثمار السياحي في الجشائز

ت امنذيذل اثبعد ظياظة ااحفادية ثحمفا في فح  اإلاجاى لغاراا من الذوى في ظلد الحلوال  امنضاةش             

العذيذ من القوا ال من اجا  باـذاس يا ي  ي  اامد ليظخفماس امخاؿ الووني و مجنبي في القىال الع

 ياي : جصنيع مظخفماس ورلو منز مظحقيى ، واام ااثد القوا ال ما

  ماس ،  ي  من   ش ة مظخف26/07/1963: ـذس ازا القا ول بحاس خ 277-63اا ول سام

الحنقا و ماامة أشخاـا وبيعيال او معنو ال، ولزا  ش ة   او للمعخفمش ن مجا ب ظوصا ما 

ال  لما ات  ضل اإلالنية، واعم ازا  باإللافةواعىائلم  تغ ممحياصات اإلامنو ة للنضاةش ال 

القا ول اإلاإظعات ال  مإظعات معحمذل و هول لذيلا اشاس من الوصاسل اإلاهلتة باالظخفماسات في 

 (64،ؿ2007)بن  مودل،بن اا ةرلو الواد و اإلاإظعات اإلاسؽال عن وش ق اثتااية.

             اإلاحممن اا ول مظخفماسات  15/09/1966: ـذس ازا القا ول بحاس خ 284-66اا ول سام   

للقىال الووني و مجنبي الىي اعىى مولو ة ليظخفماس من اجا ثلقيق الحنمية ماحفادية بلذف 

، بن مودل)بن  ص ادل ثذفق العملة الفعبة،  قا الحننولوجيا و ثوفار مناـب الؽغا .

 (64،ؿ2007اا ة

         ي  من  العذيذ من ممحياصات في مجاى  21/08/1982: ـذس بحاس خ 11-82 ول سام اا 

مظخفماس امخاؿ الووني تاـة فيما يخق ؼشاص مساض ي في اإلاناوق اإلا يئة ولزا الحمو ن، 

 %30قشوك ما نعبحد ال  اعىاص اشوك وو لة ومحوظىة اإلاذى ؼشه م ثحجاوص ازه ال باإللافة

 (06،ؿ2013)صالس ي مشصوقي ال  العذيذ من معتاصات امنباةية. باإللافةمن مبلغ مظخفماس 

        بالشملم من ا د لفغ بقا ول اظخفماس وا ما لمحعلق  14/04/1990ـذس بحاس خ  10-90اا ول سام

محش ة اإلاىلقة للقيام بالنقذ و القشك، فال اإلاؽشل امنضاةشي ستق للمقيمال وتغش اإلاقيمال ا

)بن  مودل بالؽشالة او مظخفماس اإلاباؼش وثلو ا ممواى بال امنضاةش لحمو ا اإلاؽاستع ماحفادية .

 (65،ؿ2007بن اا ة

  ق ازا اإلاشظوم عا  انؽاص ومالة لتراية مظخفماسات ودعم ا ومحابعتلا  12-93اإلاشظوم الخؽشتعي سام 

اإلاشظوم ال  و اإلاإظعات اإلاعنية باالظخفماس، وارا مال ازا في ؼها ؼباك و يذ يمم مداسات

يحممن جغارات جواش ة في الن ام القا وني ليظخفماس امخاؿ، فا د يلاوى ثو يذ الن ام القا وني 

لفؽما مظخفماسات مجنبية و في  تغ الواد متز بعال معحباس الحلوالت التي عشف ا البلذ بعذ 

ي ات التي ثم ا  (39،ؿ2013)عضس نلؽشول فيلا نلاية الفما يسيات .ـم

  ازا القا ول موجد ليظخفماسات الوونية و مجنبية ظواص في  20/08/2001الفادس بحاس خ  03-01ممش

، اما 12-93مظاظية الواسدل في اإلاشظوم الخؽشتعي سام  اإلابادبا حاج ظلع وتذمات، و نشط 

 فهي تالعة لن امال   ام عام و  ام اظحثناتي. ممحياصات و المما ات الواسدل فيد

 (40،ؿ2013)عضس ن
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  اوت  20اإلاإسخ في  03 -01ش سام يلذف ازا ممش ال  جعذيا واثمام بعن ا هام مم 08 -06ممش سام

اإلاحعلق بحىو ش مظخفماس، وتاـة بالسعبة ليظخفماسات التي ثحمفا اامية بالسعبة لياحفاد و 

 30ظلعة لخعليم مقشس م جاص والق مذل جعليم مقشس مظحغيى من  72ذل الووني  ي   ذد م

 (17،ؿ2006ش ذل الشظميةن)اممند. 07ايام وازا وفق اإلاادل سام  10يوم ال  

 3991الامحياسات املمىوحة ضمً قاهون الاسخثمار لسىة  13الجدول رقم 

 الىو  الفاني اإلاناوق امخاـة الن ام العام امحياصات الن ام

 للننوب

 امننوب النبار

اإلاعاعذات عا  

 م جاص

 ظنوات 03 ظنوات 03 ظنوات 03 ظنوات 03

 اعتاص اعتاص اعتاص اعتاص  قو  الخسنيا

 ققو الخسنيا 

بعقود ثاظفغ 

ؼشمات وسفع 

 سؤوط اموال ا

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

 5ال   2اعتاص من  الشظم العقاسي 

 ظنوات

ال   5اعتاص من 

 ظنوات 10

ظنوات  7 اعتاص

 عا  ماا

 ظنوات 10اعتاص 

TVA اعتاص اعتاص اعتاص اعتاص 

 %3 %3 %3 %3 امحقو  امنمشلية

أؼغاى اإلاسؽات 

 القاعذية

 ثنتا لاي او جضتي %50 ثنتا لاي او جضتي الش يص

الحناصى عن 

 مساض ي العمومية

اثاول الحاجار 

 بقيمة  قيقية

امحيتزات يمنن ال 

ثفا ال  الذيحاس 

 الشمضي 

امحياصات يمنن ال  %50ثختين 

ثفا ال  الذيناس 

 الشمضي 

الحخفيق عا  

 نعبة التواةذ

 ال ش يص ال ش يص ال ش يص ال ش يص

 .15، ؿ 1994اإلافذس: مجلة مظخفماس و الؽشالة في العيا ة، وصاسل العيا ة و الفناعة الحقليذية، 

 املحور الثالث: معيقات الاسخثمار السياحي في الجشائز

بالشملم من امن ود التي بزلتلا امنضاةش بلذف عفش ة وثىو ش اىال العيا ة وجصنيع مظخفماس فيد،             

جعلق بحوفار  اإلاناخ اإلايةم ليظخفماس من تيى الترظا ة ال اةلة من القوا ال بغية جلب مظخفماسات  ظيما ما

شاايا اذ يواج  ا اإلاعخفمش ظواص مال ملليا او مجنبية في اإلاجاى العيا ي، ولنن في وااع ممش اناك عذل ع

 اجنبيا ابا م ىي  في مؽشوعد مظخفماسي.
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  العوائق الادارية لالسخثمار السياحي: -3

  لثرل مجشاصات مداس ة وا خؽاس البارواشاوية : سملم الخع ييت التي ثقذم ا امنضاةش للمعخفمش العيا ي

ي ثنق عليلا القوا ال امنضاةش ة يمىش اإلاعخفمش من تيل ا ال  م ال الوااع ينؽف ال مجشاصات الت

وى ال  انؽاص مإظعحد، مع العلم ال اإلاعخفمش في ما من اإلاغشب  اداص العذيذ من اإلاشا ا ابا الـو

 وثونغ يمش بمشا ا ملذودل.

 اسب امحغشافي وفي اواس ثمحع ما من امنضاةش و اإلاغشب و ثونغ بمضايا ثنافعية ظيا ية مخؽابلة   شا للحق

بال الذوى الفيذ، يهول إلاذى ثوافش  الخع ييت مداس ة دوس فعاى و اظم في اشاس اإلاعخفمش و او 

ممش الزي يجب عا  ـانعي القشاس ادسالد وملاولة مظخفماس فيد، وجذيش بالزلش ال سجاى معماى 

العيا ي في امنضاةش  ال  جا ب  مجا ب ظيما اإلاعخفمش ن مسوبيال فعشوا  ظبب ثشددام ليظخفماس 

عاما عذم مظحقشاس ممني بملذودية ثوفش اإلاعىيات و اإلاعلومات ولثرل مجشاصات و الحعقيذات 

 (140-139)منفوسي،ؿ ؿ .

 .الغموك الزي ينحنف بعن النفوؿ القا و ية 

 ت بذاة.الحذاتا في اإلا ام و الفي يات و متحفاـات، وعذم القذسل عا  ثلذيذ اإلاعإوليا 

  ه ال اثف ـعوبة ثوفار أدنى امخذمات التي يلحاج ا اإلاعخفمش ماإلااص، الن شباص، الغاص، تىو

 م تر فد،...و

  التعاد مداسي وووى مجشاصات امنمشلية، وعذم اذسل امن اص اإلاالي و المش بي عا  الحنيف مع

 الحغارات التي يعشف ا ماحفاد الذولي.

 مار السياحي:العوائق السياسية لالسخث -8

يعذ عاما مظحقشاس العياس ي من العواما التي ثلعب دوسا لبارا في جلب مظخفماسات ظيما             

ياس ي و معحوى الفقافة العياظية مظخفماسات العيا ية، فىبيعة الن ام العياس ي ودسجة الوعي الع

النول من مظخفماسات، وفي دساظة عن عناـش  الذيناميات العياظية في اإلاجحمع ل ا ثارار لبار في انعاػ ازاو 

ال مظحقشاس العياس ي يإرش عا  اثخار القشاس مظخفماسي  "R.S BASI"اإلاناخ مظخفماسي واوصانلا الترجيلية أظ ش 

واذ اامد اإلاإظعة العشبية لممال مظحمشاس بحفسيف ما من العناـش اإلالتضل و اإلاعيقة  63%بسعبة 

ل  اامد بد عينة من اإلاعخفمش ن في الذوى العشبية ال  مجموعات من  ي  ثشثفب ااميتلا في ليظخفماس وبقا لب

اثخار اشاس مظخفماس، واذ ثممند اإلاجموعة مول  للعناـش اإلالتضل ليظخفماس ثمحع الذولة اإلاميتة باالظحقشاس 

 (77،ؿ2010والي)مالعياس ي و ممني و ماحفادي لعناـش اولية ملتضل ليظخفماس العيا ي.

 العوائق الاقحصادية لالسخثمار السياحي: -1

  الة البنى الحلحية اإلاادية و مجحماعية: ثتحقذ امنضاةش للبنى الحلحية و التواية عا   ذ ظواص،  ي  ال

عا  مخحلف مناوق البلذ عا  ظبيا اإلافاى لما او  ثملو امنضاةش ؼبنة  قا بالعنو امحذيذية

ال  يؽها عاةقا امام جلب مظخفماسات العيا ية عا  اعحباس  غشب واو ماامحاى بالسعبة لذولة اإلا

التي جعذ ؼش ال ماحفاد العيا ي ظيما في اإلاوانىص و اإلاىاسات امخذمات اإلاشثبىة بالىشاات و 

 (127،ؿ2005امننوب.)ـذيقي 
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 انؽاص اإلاؽشول  ماسظة السؽاه العيا ي، ار ال ينتيمالة اليذ العاملة اإلاإالة و التنية اإلاحخففة لل

العيا ي وبناص التناد  وضخ سؤوط ممواى دول مظخفماس في اإلاواسد البؽش ة وايجاد الهوادس اإلاإالة 

 القادسل عا  اداسل وجعيار ااثد اإلاؽاستع.

  وط اموالد ال  العيا ي يعع  من تيى ثوظيتد لشؤ  عذم مظحقشاس ماحفادي: اي ال اإلاعخفمش

ازا ال يحم م ارا مال ااحفاد ثلو الذولة ملار معشك ليصمات اإلاالية و ثلقيق عواةذ معحبرل، و 

 ماحفادية ظيما الحطخم  وا ختاك ايمة العملة الوونية .

 العوائق  الثقافية لالسخثمار السياحي: -4

 .ؿ ؿ 2011)عشابافوس في الوعي وعذم لتاصل اصحاب اإلاؽاستع مظخفماس ة في اإلاجاى العيا ي،

157-158) 

 ماى الزي يمغ الفناعات الحقليذية و امحشف التي جعحبر من العناـش اإلا مة التي ثجزب العاة  ما

 مجنبي.

 .الة اظحخذام عناـش البفئة لعناـش رقافية مادية ظيما في مناوق العيا ة الصحشاو ة 

  فار لعف دوس ثننولوجيات معيم و مثفاى في الخعو ق للمنحوج العيا ي وما ما لد عياة بحو

 النحب وتذامات عبر م تر فد وملاراا.

  لعف الفقافة العيا ية لذى التشد امنضاةشي في جعاملد مع العاة  مجنبي، ار يجب الحعاما مع

 العاة  مجنبي عا  ا د ليف لش م يخحلف عند في العادات و الحقاليذ.

  منن مؼاسل اليلا عا  ظبيا ال  امنا ب اإلاعيقات الفقافية ي اجحماعيةوجذيش بالزلش اناك معيقات

اإلافاى ال امحفش في ال مؽها العمالة و الخؽغيا لد ثارار عا  مظخفماس من ج ة اسثتال اإلاعذى 

من ج ة اتشى، و اذ ادى  الحوظيفالعنوي للنمو الذيمغشافي، مقابا  مو ظنوي ااا من معذى 

 متحيى في الحواصل مجحماعي ال  ثتاام البىالة.

 ال ازه الض ادل في مؽهلة البىالة ثتعش ا ختاك السؽاه الحنموي، الل الخؽغيا معناه  و الوااع

مظخفماس و ال ازه ال ااشل جعبر عن اتحيى ثوثضني بال ثىوس مظخفماس من ج ة وثىوس العهال من 

 (.251،ؿ2003ج ة)بابا

 ةخاثم

و التي ال ثضاى ثبزى من اام معالم الحنمية  ظبق جعحبر امن ود التي بزلتلا امنضاةش  من تيى ما             

ماحفادية تاـة وال امنضاةش ثمحلو مقومات جزب ظيا ية بامحياص ثجعا مذلا منىقة جزب ظيا ي  في 

منىقة البلش مبين اإلاحوظي وؼماى افش قيا  جعما عا  ثىو ش ازا القىال امحيوي و ال ام في العو  

ملم من امن ود اإلابزولة ظيما ما ثلعق بالنفوؿ القا و ية و الخؽشتعية و التي م ا د و بالش  العيا ية الذولية.

لبارا في ازا القىال مقاس ة بذوى امنواس  ثأتشاثبال حنم ماحمام امحهومي،  م ال امنضاةش ال ثضاى جعشف 

لنا في ا زه الذساظة ال  ماإلاغشب مفي بعبب اإلاعيقات التي ثواج  ا الفناعة العيا ية في امنضاةش واذ ثـو

 النحاة  الحالية:
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ال وااع مظخفماسات العيا ية في امنضاةش في لوص التشؿ اإلاحا ة يعذ لئيي جذا وملار ماف بتعا              

و تى  اإلاعيقات التي يعشف ا مناخ معماى في امنضاةش ظواص ما د معيقات اداس ة، ظياظية، ااحفادية ورقافية

ف البسية الحلحية ، الافة ال  مؽهلة الوعاص العقاسي ولزا الحعقيذات و البيص في معيقات مادية ثقنية لمع

مجشاصات التي ثواجد اإلاعخفمش ظواص امال معخفمش ملاي او اجنبي عا  الشملم من ال النفوؿ القا و ية ثنق 

 اإلاؽاستع مظخفماس ة. ألصحابـشا ة عا  لشوسل ثقذيم جع ييت 

  الذولة ثخفيق اإلاض ذ من ممللتة اإلاالية لحىو ش القىال ظيما ما ثلعق بالبسية وعليد يجب عا           

الحلحية وايجاد  ا إلاؽهلة العقاس العيا ي ومؽهلة البارواشاوية، وثتعيا العما بالنفوؿ القا و ية اإلان مة 

 بية.ليظخفماس عا  اعحباس ال النفوؿ القا و ية موجودل ولنن ثىبيقاتلا عا  اسك الوااع نع
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