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گذاری گردشگری ایران با ترکیه و ها، قوانین و مقررات سرمایهمطالعات تطبیقی سیاست

 مالزی 

 3پورعلی رحیم

 دانشگاه علم و فرهنگ

 چکیده

گذاران داخلی و ها و تشویق سرمایهقوانین، مقررات و تسهیالت اداری و مالی برای رفع موانع و محدودیت 

های گردشگری، زمانی کارا و اثربخش خواهد بود که توسعة صنعت ها و پروژهخارجی برای حضور در طرح

های اجرایی گردشگری در کشور جزء اهداف راهبردی و استراتژیک دولت و حاکمیت قلمداد شود و برنامه

های کالن جامعه تعریف و در نهایت زمینة رفاه اجتماعی مردم های مرتبط، در راستای تحقق سیاستدستگاه

مداری د. این مهم در حوزة صنعت گردشگری، زمانی به سرانجام خواهد رسید که مدیریت عقلرا فراهم ساز

گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در دستور کار قرار ساالری و بهرهبر صنعت حاکم شود که شایسته

وانین و مقررات ها، قگیرد. از همین رو محقق در این پژوهش تالش نموده است تا با مطالعة تطبیقی سیاست

های برخوردار از ساحل ویژه کشورگذاری در صنعت گردشگری کشورهای اسالمی، بهکنندة سرمایهتسهیل

دریا را هدف قرار دهد و نقطة تمرکز خود را پیرامون ضرورت بررسی و مطالعه قوانین و تسهیالت مرتبط در 

گردشگری جهان اسالم ارائه کند. سؤال  دو کشور ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای پیشرفته در صنعت

ها، قوانین و مقررات اصلی این تحقیق نیز در همین راستا تعریف شده است که آیا با مطالعة تطبیقی سیاست

توان به توسعه و پایداری صنعت گردشگری کشورهای اسالمی پیشرو در گردشگری ساحلی و دریایی، می

خیر؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی است که هم جنبة  گردشگری مناطق ساحلی کشور کمک کرد یا

ها نقش گذاریها و سیاستگیریکه در تصمیمکاربردی دارد و هم جنبة مبنایی و نتایج آن عالوه بر این

آوری های توسعة گردشگری نیز قابل استناد و استفاده است. روش جمعریزیخواهد داشت، در برنامه

بندی و مورد تجزیه و در تحلیل محتوا عناصر و مطالب گردآوری شده، طبقه اطالعات، اسنادی است و

دهد که بخش اند. نتایج تحقیق نشان میگیری نهایی مورد تطبیق قرار گرفتهتحلیل، مقایسه و برای نتیجه

ه اعظم فرآیند حاکم بر توسعة گردشگری در دو کشور ترکیه و مالزی بر اساس ارائة خدمات و تسهیالت ساد

تواند با استفاده از تجربیات این و گردشگران داخلی و خارجی بوده و ایران می گذارانهیسرماو آسان به 

کشورها، در مدیریت منابع گردشگری خود تجدید نظر کند و زمینة توسعه و رونق این صنعت را، به ویژه در 

 نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، فراهم آورد.

 

 های گردشگری، کشورهای اسالمی، مطالعة تطبیقی، ترکیه و مالزی. تسیاسهای کلیدی: واژه

                                                 
 181. کد مقاله ثبت شده در همایش: عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ -3
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 مقدمه

گذاری و اعمال سیاست در صنعت گردشگری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه متأثر است سیاست

زی و بدون شک هر گونه تصمیم سا گذارد.و همچنین از نظر ساختاری و روانی اثرات خود را بر این عوامل می

تصمیم گیری در حوزه گردشگری منوط به رعایت مالحظات ارزشی، ایدئولوژیکی و نگرش قدرت حاکم بر 

ی حاکم هاارزشریزی قطعا بدون در نظر گیری الگوها و جامعه است. دولت مردان و کارگزاران سیاسی و برنامه

روههای ذینفع و گروههای فشار بر جامعه مبدأ، گروههای مرجع دینی و عقیدتی، راهبران جوامع محلی، گ

ی خود موفق باشند. لذا با عنایت به اینکه سیاستمداران و طبقه حاکم هاتوانند در تحقق و اجرای سیاستنمی

ی کالن گردشگری مجبورند عالوه بر تأکید بر اجرای قوانین و مقررات موجود، هابرنامههمواره در تهیه و تدوین 

 ی جمعی احترام بگذارند. هاخواستهاکم و به اصول نهادینه شده، عرف ح

گذاری برای سرمایهی کالن گردشگری کشورهای پیشرفته، تسهیل قوانین و مقررات هابرنامهدر تهیه و تدوین 

ی داخلی و خارجی و همچنین استفاده از الگوهای توسعه کشورهای پیشرو در این هاهیسرماجلب و جذب 

شود. بدون شک ی اقتصادی برای توسعه جوامع محسوب میهاترین اولویتعنوان یکی از مهم همواره صنعت،

شود. ی کسب و کار و در نتیجه رشد اقتصاد ملی کشورها میهاگذاری منجر به افزایش فعالیتافزایش سرمایه

ضعیت مالی توان به افزایش اشتغال، بهبود وافزایش رشد اقتصادی، آثار و برکات فراوانی را به همراه دارد که می

ی پایه و هااقشار مختلف جامعه، ثبات سیاسی و نظامی و نظایر آن اشاره نمود. بر این اساس شناسایی فعالیت

ی هر اتوسعهی داخلی و خارجی به سوی آنها نقشی اساسی در تحقق اهداف هاهیسرمااصلی در کشورها و جلب 

 کشور دارد. 

تی فراتر از نتایج مستقیم توسعه این بخش بر اقتصاد ایران دارد. بنابراین جلب سرمایه به سوی این بخش اثرا

ی مربوط به گردشگری باعث شده است تا رونق این بخش، اثرات اقتصادی باالیی را برای اقتصاد هاتنوع فعالیت

ی اقتصادی ایجاد نماید. عالوه بر این توسعه این بخش، نقش موثری در هابخشکشور در مقایسه با سایر 

 هش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای عمومی دولت دارد.کا

ی ناسازگار و بعضا قدیمی و ناکار آمد در حوزه صنعت گردشگری، هاهیرومقررات و دستورالعمل و  قوانین،

کرده  گذاران این بخش عمل کرده است. محقق در این تحقیق تالشهمواره به عنوان سدی در مقابل سرمایه

، قوانین، مقررات و تسهیالت هااست تا با مطالعه وضع موجود کشور، اقدام به مطالعه تطبیقی سیاست

ی کارشناسی، ضمن بهره گیری از الگوهای هاگردشگری ج.ا ایران با دو کشور ترکیه و مالزی کند تا با بررسی

و توسعه  آموری و قانونی، برای اصالح نظری و عملی این کشورها، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب اجرای

 صنعت گردشگری کشور بویژه گردشگری ساحلی اقدام کند.

و وظایف عمومی خود از جمله دفاع از کشور، تحقق توسعه اقتصادی، آموزش،  هادر کنار مسئولیت هادولت

این  محول شده است.بهداشت، ایجاد نظم عمومی، حمایت از قانون و اجرای آن وظیفه جدیدی نیز به آنها 

وظیفه که شاید پیچیده تر از سایر وظایف باشد. پدیده گردشگری، توسعه آن و رعایت مالحظات دست 

 (18: 3130اندرکاران آن بویژه در بخش غیردولتی است.) رحیم پور؛ 

ود شگذاری همه پسند یاد میآنچه که امروزه در رشته گردشــگری، از آن به سیاست عمومی یا سیاست

ی است متشکل از نظرات اکثر نیروها و عوامل تأثیرگذار و تأثیر پذیر متعددی که توسط دولت مردان، اوهیش

 و در موارد بسیاری مشارکت آنها در تهیه و تدوین آن جلب شده است.  اندشدهآگاه و اقناع 

ی هامجموعهط مقامات و ی گردشگری به منظور رسیدن به توسعه و مدیریت بهتر منابع غالبا توسهاسیاست

زمانی موفق است که  هاشود. این سیاستی موجود و در دسترس تهیه و تدوین میهایتوانمنددولتی براساس 

ی از این آگاهی رسیده باشند که ادرجهبخش غیردولتی و خصوصی هدف قرار گرفته شود و حاکمان دولتی به 
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است نه دولت. زیرا صنعت گردشگری، فعالیتی است  صنعت گردشگری متکی به افراد و موسسات غیردولتی

اقتصادی که در آن رقابت و ارتقاء کیفیت خدمات جایگاه اصلی را در تولید و عرصه محصول برای مشتری با 

ی گوناگون دارد. پدیده رقابت و بدنبال آن لزوم ارتقاء کیفیت خدمات که در بخش خصوصی اصل هاسلیقه

در کشورهای  هاا کم رنگ و در مواردی بی اهمیت است. لذا بر همین اساس دولتاست، در بخش دولتی قاعدت

ی اصلی توسعه گردشگری هستند هایمشپیشرفته در صنعت گردشگری اصالتا سیاستگذار و تعیین کننده خط 

ینید بوقتی آن را می معتقد است که سیاست شبیه یک فیل است، 3تصدی گری. گانینگهام آمورتا پرداختن به 

  (Colin Michael , 1995: 12)توانید آن را تعریف کنید شناسید اما به آسانی نمیمی

کند که سیاست در گردشگری به راحتی قابل شناسایی است ولی این گفته در حوزه گردشگری کامالً صدق می

گردشگری را دارند  ممکن است افراد و گروههایی که کمترین اطالعات از درک و تعریف آن بسیار مشکل است.

ی هاوهیشدر این بخش مداخله کنند یا گروههای فشار، رهبران جوامع محلی و ادارات مرتبط دولتی از طریق 

در  هاگردشگری تأثیرگذار باشند و در مواقعی موجب تغییر و تجدید نظر دولتی عمومی هامختلف بر سیاست

دقیق و با حساسیت  بسیار ظریف، ری را علمی پیچیده،این بخش گردند. بدون جهت نیست که امروزه گردشگ

دانند. چون این صنعت بطور مستقیم با احساسات مردم در ارتباط بوده و درک دقیق آن نیاز به اطالع از باال می

ی، علوم سیاسی، روان امنطقهریزی ریزی شهری، برنامهسایر علوم همانند: جغرافیا، اقتصاد، حقوق، برنامه

  ی، مدیریت دولتی، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی دارد.شناس

 ی عمومی گردشگری را مورد بررسی قرار داد. هابرای روشن شدن موضوع بایستی عوامل شکل دهنده سیاست

شود ولی پیامدهای ناشی از اجرای ی عمومی گردشگری توسط حکومت و دولت مردان تبیین میهاسیاست 

ی مورد هاخواسته و ناخواسته گریبانگیر بخش خصوصی است. اگر در تدوین و ابالغ سیاست ،هااین سیاست

الملل در نظر گرفته نشود. قطعا بخش نظر، مالحظات بخش خصوصی بویژه در حوزه اقتصادی و روابط بین

 گذاری در این بخش نخواهد داشت. در همین زمینهای به ریسک پذیری برای سرمایهخصوصی عالقه

 معتقد است:"3ریشتر"

« ی بسیار سیاسی استادهیپداجتماعی و زیست محیطی بزرگ و البته  گردشگری یک قدرت اقتصادی،»

(Richter, 1989:2)  

ی، متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافته اجامعهطبیعت گردشگری در هر »براین نظر هستند که  8و لپی 1و پک

پک و لپی، « ) کندهای جغرافیایی است که دیگران را مجذوب خود میسیاسی و اقتصادی و همچنین ویژگی

3343 :331 ) 

گوید: ی اصلی گردشگری است و در این ارتباط میهامعتقد است وظیفه دولت طراحی و تدوین سیاست 5لی

ین ی کالن است. در کشورهای صنعتی و همچنها، طراحی و تدوین سیاستهاترین وظایف دولتیکی از مهم»

ی کالن کشور به هاو سیاست هابرنامهدر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنگام طراحی و تدوین 

 ( Lea, J., 1988: 26« )شود گردشگری به عنوان ابزاری مؤثر در ادامه روند توسعه توجه خاصی مبذول می

بینیم که روز به روز بر باز هم میدر صنعت گردشگری ولی  هاالبته با وجود اثر بخشی و مشارکت باالی دولت

گ هاهیل، شود و صاحب نظران زیادی از جمله: هم،منتقدان و مخالفان دخالت دولت در این صنعت افزوده می

                                                 
1 Cunningham  - 
2 Richter  - 

3 - Peck 

8 - Lepie 
8 - Lea  
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ی ملی گردشگری بلند پروازانه بوده و در تدوین و تعریف هاعمده طرح»معتقدند که  3دای و ریشتر گان، وود،

 ( 33: 3335 ل،ها)کالین مایکل «.اندنمودهیر واقعی عمل غ هابرنامهاهداف و 

هر آنچه »کند: گردشگری را چنین تعریف میمکینتاش در تعریف خود گام را فراتر گذاشته و سیاست عمومی 

  (MCIntosh , 1990: 4)«. خواهند در رابطه با صنعت گردشگری انجام دهند یا ندهند می هاکه حکومت

 دهد. را با صنعت گردشگری نشان می های برخورد حکومتهاوهیشاده تر سیاست عمومی گردشگری به بیان س

  گذاران و کارگزاران دولتی است.فرآیند توسعه گردشگری در موارد زیر متأثر از سیاست و عملکرد سیاست

 ی کالن ملی توسعه گردشگری هایاستراتژتدوین 

 ی سیاسی و دیپلماتیک هایبالالمللی و توسعه ارتباطات بین

 گذاری گردشگری ریزی و سیاستتشویق یا عدم تشویق مردم در برنامه

 ی گردشگری هاگذاری و جلب مشارکت مردم در پروژهحمایت از سرمایه

 و فضاهای سیاسی  هاشیوه و نوع انتخاب مدیران دولتی در محیط

 گمرکی و بانکی  آمور کنسولی و صدور روادید، آموری هاحوزهارائه تسهیالت و خدمات گردشگری بویژه در 

ی و نسبی هاتیمزیی از جوی بهره برای گذارسرمایه ازمندین، داریپای به توسعه ابیدستی و ماندگجبران عقب 

با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما  زین هیسرمای شدن، جهان فرآیندی است. در اقتصادی بالقوه هاییتوانا

ی در گذارسرمایهی هستند. با اشباع گذارسرمایهی برای امن مکانو  شتریبان به دنبال کسب سود گذارسرمایه

ان همواره گذارسرمایهو  رودیمکشورها رو به نزول  نیای در گذارسرمایهی، نرخ بازده صنعت شرفتهیپی هاکشور

 هستند. شتریبی با بازده فرصتهایی از جودر صدد بهره 

ی عمومی و اختصاصی هاآنچه که گفته شد این موضوع کامال تبیین شده است که سیاستبا توجه به 

ای در توسعه شود نقش بسیار مهم و تعیین کنندهگردشگری که توسط دولت و کارگزاران دولتی اتخاذ می

و جذب گذاری و جلب گردشگری کشور داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کار و معیشت مردم، سرمایه

توان مطالعه و بررسی نمود گردشگر خارجی و توسعه و رونق گردشگری داخلی، دارد. با این چارچوب نظری می

اند جزوه برترین کشورهای گردشگر پذیر دنیا که چگونه دو کشور ترکیه و مالزی در کمتر از سه دهه توانسته

در کنار تسهیالت و خدمات ترددی برای  باشند و با بهره برداری بهینه از منابع فرهنگی و طبیعی خود

ترین ی اداری و قانونی برای سرمایه گذران، کشور خود را به عنوان مهمهاتیمحدودگردشگران و حذف موانع و 

  مقاصد گردشگری دنیا معرفی کنند.

  نفر(نفر(  میالدی )میلیونمیالدی )میلیون30313031تا تا   30003000های های : تعداد و درآمد گردشگران ورودی به ترکیه طی سال: تعداد و درآمد گردشگران ورودی به ترکیه طی سال33جدول شماره جدول شماره 

300300  ســــالســــال

11  
300300

88  
300300

55  
300300

11  
300300

44  
300300

44  
300300

33  
303303

00  
303303

33  
303303

33  
303303

11  

تعداد تعداد 

گردشگراگردشگرا

  نن

11//3131  44//3131  11//3030  33//3434  33//3333  11//3131  55//3535  3434  44//1818  44//1515  44//1414  

درآمد درآمد 

)میلیارد )میلیارد 

  دالر(دالر(

44//3333  33//3535  33//3434  33//3131  55//3434  3333  11//3333  44//3030  33//3535  11//3535  3434  

(Highlights UNWTO ,2005- 2014)  

                                                 
1 - Ham , Hill , Hogwood , Gunn , Dye , Ricther  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

616 

میالدی )میلیون میالدی )میلیون   30313031تا تا   30003000های های تعداد و درآمد گردشگران ورودی به مالزی طی سالتعداد و درآمد گردشگران ورودی به مالزی طی سال  ::33جدول شماره جدول شماره 

  نفر(نفر(

300300  ســــالســــال

11  
300300

88  
300300

55  
300300

11  
300300

44  
300300

44  
300300

33  
303303

00  
303303

33  
303303

33  
303303

11  

تعداد تعداد 

گردشگراگردشگرا

  نن

11//3030  44//3535  88//3131  55//3434  33//3030  33//3333  11//3131  88//3838  44//3838  3535  44//3535  

درآمد درآمد 

)میلیارد )میلیارد 

  دالر(دالر(

33//55  33//44  55//44  88//3030  3838  11//3535  44//3535  44//3434  44//3333  33//3030  3333  

(Highlights UNWTO ,2005- 2014)  
 نوع و روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله توصیفی است که هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه مبنایی و نتایج آن عالوه 

شگری نیز ی توسعه گردهاریزینقش خواهد داشت در برنامه هایگذارو سیاست  هابراینکه در تصمیم گیری

قابل استناد و قابل استفاده است. روش جمع آوری اطالعات اسنادی است و در تحلیل محتوا عناصر و مطالب 

گیری نهایی مورد تطبیق قرار گردآوری شده، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل، مقایسه و برای نتیجه

 اند.گرفته

ی و بهره گیری از افراد مطلع و آشنا به قوانین و ی کاری علمی و فنهایق تشکیل گروهتحقی اجرادر مدل 

تحلیل و تفسیر و  ترجمه، استخراج، گذاری گردشگری در کشورهای مورد نظر به منظور مطالعه،مقررات سرمایه

ای و تطبیقی در دستور کار قرار یسهمقادر اختیار قرار دادن اسناد و مدارک مربوطه جهت انجام مطالعات 

 داشت. 

یق در تحقین ای مکانبوده است. از نظر قلمرو  3133تا تیرماه  3144یق از مهرماه سال تحقین ای زمانرو قلم

ید. گردواقع در تهران، انجام و اجرا  کشوری گردشگری و دستیع صنای، فرهنگیراث مپژوهشگاه سازمان 

الزی صورت گرفت و قلمرو مطالعات خارجی طرح برای جمع آوری اطالعات و اسناد مورد نیاز در ترکیه و م

گذاری گردشگری ایران با دو ، قوانین، مقررات و فرآیندهای سرمایههای آن، مطالعه تطبیقی سیاستموضوع

کشور ترکیه و مالزی و ارائه پیشنهادات در زمینه تدوین و اصالح قوانین و مقررات بر مبنای الگوی مناسب بوده 

 است.

 :ی تحقیقهاافتهتحلیل و تطبیق ی 

، قوانین و های تخصصی در خصوص وضع موجود کارآیی سیاستهابر اساس مطالعات صورت گرفته توسط گروه

ی اجرایی مرتبط با صنعت گردشگری در کشور و مقایسه آن با وضع موجود در دو هامقررات و دستور العمل

و توجیح کننده دالیل  هاوتی زیر حاصل شد که به خوبی نشانگر تفااسهیمقاکشور ترکیه و مالزی جدول 

 ی دریا و ساحل در صنعت گردشگری است.هاجاذبهپیشرفت این دو کشور اسالمی برخوردار از 

ی اجرایی گردشگری ج. ا. ایران با ها، قوانین، مقررات و دستور العملها: مقایسه سیاست8جدول شماره 

 (3133-3144جمهوری ترکیه و مالزی )

 عنوان

 وضع موجود در

 وضع موجود در مالزی وضع موجود در ترکیه ج. ا. ایران

ماهه برای 1صدور روادید  -3گذاران خارجی برای ورود به سرمایه -3استفاده از  -3 -3
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 روادید)ویزا(

 

ی هاروش

سنتی صدور 

روادید در 

ی هایندگینما

سیاسی 

هاوکنسولگری

ی ایران در 

 خارج از کشور

3- 

ی هااستعالم

متعدد از 

ی هادستگاه

اطالعاتی و 

امنیتی برای 

 صدور روادید

سخت  -1

 گیری بیشتر

 آموروزارت 

خارجه برای 

صدور روادید 

ی هااتباع کشور

بازار هدف 

ایران بویژه 

اتباع اروپا و 

امریکای 

 شمالی

عدم  -8

استفاده از 

سیستم روادید 

 الکترونیک

 ترکیه نیاز به روادید ندارند

فرست جهان  گردشگرکشور  45ترکیه با  -3

است و گردشگران این کشورها لغو روادید 

توانند به مدت سه ماه بدون نیاز به روادید می

 به این کشور سفر کنند.

در مبادی ورودی و خروجی ترکیه  -1

گذاران و گردشگران بابت ی از سرمایهانهیهز

وزارت فرهنگ و روادید دریافت نخواهد شد.) 

 (3144گردشگری ترکیه،

کشور جهان در  385باع ات

مبادی ورودی از جمله 

المللی بدون ی بینهافرودگاه

 دریافت هزینه.

ی برایی کایآمرشهروندان  -3

ی کارهای و انجام مالز دنید

ی آموزشی و شغلی و اجتماع

به گرفتن روادید ندارند  ازین

ی مالزبه  کاری برای اگر ول

روادید داشته  دیبا کنندسفر 

 باشند.

ماه  کاز ی کمترمت ی اقابرا

یی به جز ایآسی کشورهای برا

یی مورد دیرواد چیهمیانمار 

ی اقامت برا. اما ستین ازین

 کشورماه بجز  کاز ی شیب

سنگاپور و برونئی گرفتن 

 ی است.الزامروادید 

قوانین و  -3

مقررات 

گمرکی و 

تسهیالت 

 مرتبط

 

عدم اجرای  -3

مفاد کامل 

کنوانسیون 

تسهیالت 

گمرکی برای 

ورود و خروج 

کاالها و وسایل 

سیون تسهیالت گمرکی مفاد کامل کنوان -3

برای ورود و خروج کاالها و وسایل همراه 

گردشگران در مبادی ورودی و خروجی 

 شودترکیه رعایت می

برای خروج مصنوعات و کاالهای ساخت  -3

خارج همراه جهانگردان خروجی از کشور 

ترکیه هیچگونه سقف و محدودیتی وجود 

 لزی قانون گمرک،در ما -3

قانون  قانون کنترل واردات،

قانون ارزش  توسعه صادرات،

قانون  قانون قرنطینه، افزوده،

قانون ضد  حفظ نباتات،

قانون توسعه  دامپینگ،

قانون تبادالت  گذاری،سرمایه
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همراه 

 گردشگران

عدم نصب  -3

صندوق امانات 

درگمرکات 

مسافری کشور 

برای سپردن 

کاالهای 

ممنوعه همراه 

 گردشگران

مسافران و  -1

جهانگردان 

ورودی 

توانند تا می

دالر  40سقف 

کاالی ساخت 

خارج را بدون 

پرداخت 

عوارض گمرکی 

و سود بازرگانی 

به ایران وارد 

 ایند.نم

مسافران و  -8

جهانگردان 

خروجی 

توانند می

مصنوعات 

ساخت خارج از 

کشور را تا 

 310سقف 

دالر ایاالت 

متحده امریکا 

از ایران خارج 

 کنند.

عدم اجرای  -5

مفاد کامل 

کنوانسیون 

 ندارد.

 مصنوعات و کاالهای ساخت خارج همراه -1

گردشگران ورودی به شرطی که بار تجاری 

محسوب نشوداز عوارض گمرکی و سود 

 بازرگانی معاف است.

قیمت سوخت برای خودروهای همراه  -8

گردشگران ورودی و اتباع این کشور یکسان 

 است.

در تمامی گمرکات مسافری ترکیه  -5

ی کنترل الکترونیکی ) ایکس ری هادستگاه

 (نصب شده است.

قانون  و نقل و انتقال ارز،

قانون رابطه تجاری  ارتباطات،

و کشور دوم  متقابل بین مالزی

و قانون تجارت جهانی بر 

ی هادستورالعملمبنای 

WTO. 

ورود کاالی همراه مسافر  -3

بر اساس کنوانسیون تسهیالت 

گمرکی مشروط بر اینکه جنبه 

تجاری نداشته باشد باستثناء 

موارد ممنوعه به میزان 

 1000رینگیت یا  000/30

 دالر آزاد است.

براساس قانون عبور خودرو  -1

اخل مالزی امکان پذیر از د

است و نیاز به ثبت اولیه و اخذ 

پروانه گذر و یا تعویض و نصب 

خودروهایی که از  پالک ندارد.

راه زمین بین مالزی و 

سنگاپور و یا مالزی و تایلند و 

یا بخش شرقی مالزی با 

برونئی و اندونزی تردد 

در مرز ورودی  هاتنکنند، می

تا شوند. این خودروها ثبت می

توانند پس مدت محدودی می

از هر بار ورود در این کشور 

 تردد کنند.

در مالزی کمیسیون  -8

ی وجود دارد که در اژهیو

مواردی که مشکل خاصی 

گذاری از جانب برای سرمایه

گمرک بوجود آید، تشکیل و 

نسبت به رفع آن تصمیم 

 گیری خواهد شد.

داری اگر کاالهای عوارض -5

به شرط آن وارد کشور شوند 

که دوباره خارج شوند، ممکن 
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گمرکی در باره 

ورود موقت 

وسایط نقلیه 

همراه 

هر  گردشگران.

خودرو همراه 

گردشگران 

ورودی به 

بایستی  ایران،

یورو  450مبلغ 

به خاطر 

مابتفاوت 

قیمت سوخت 

به گمرک 

 بپردازد.

عدم  -1

استفاده از 

ی هادستگاه

کنترل 

الکترونیکی ) 

ایکس ری ( در 

تمامی گمرکات 

 مسافری کشور.

گمرک  84از 

مسافری، تعداد 

گمرک به  8

دستگاه ایکس 

ری مجهز و 

بقیه بازرسی 

 شود.دستی می

 

 

است به پرداخت یک بیعانه 

درصد ارزش(  50)در حدود 

 نیاز باشد.

سود  -1

بازرگانی و 

عوارض 

 گمرکی

 

قرار گیری  -3

تجهیزات و 

تاسیسات هتلی 

جزو کاالهای 

لوکس و غیر 

نیاز  تقریبا تمامی لوازم و کاالهای مورد -3

تاسیسات گردشگری در حد استاندارد در 

 گردد.ترکیه با قیمت مناسب تولید می

المللی تولیدکننده ی بزرگ بینهاشرکت -3

تجهیزات مورد نظر در این کشور شعبه و 

مالزی خود یکی از  -3

و  هابزرگترین تولید کننده

ی تجهیزات هاصادرکننده

هتلداری و صنعت گردشگری 

 جهان است.
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 ضروری.

اختصاص  -3

سود بازرگانی و 

عوارض گمرکی 

باال به 

تجهیزات و 

کاالهای 

ارجی مورد خ

نیاز بخش 

 گردشگری.

افزایش  -1

ی هانهیهز

گذاری سرمایه

بویژه در بخش 

احداث هتل به 

دلیل گران 

تمام شدن 

تجهیزات 

مبلمان، وسایل 

و لوازم 

آشپزخانه و 

تاسیسات 

ساخت خارج از 

اتاق کشور. ) 

بازرگانی و 

صنایع و معادن 

 (3144ایران، 

 

 نمایندگی دارند.

گذاری در این کشور بویژه در سرمایه -1

بخش هتلداری با توجه به روند رشد ورود 

تعداد گردشگران فعلی  گردشگر خارجی و

ی هاتوجیه پذیر است و نیازی به حمایت

 خاصی ندارد.

گذاری در بخش هتلداری عمده سرمایه -8

ی بزرگ صاحب برند هاترکیه توسط شرکت

شود و لذا ورود تمامی دنیا انجام می

تجهیزات مورد نیاز پروژه از خارج از کشور در 

جی گذاری خارغالب قانون حمایت از سرمایه

از پرداخت هر گونه سود بازرگانی و عوارضی 

 معاف است.

معافیت کامل از پرداخت  -3

حق واردات برای مواد خام و 

قطعات بدون توجه به اینکه 

آیا محصول تمام شده برای 

ادرات در نظر گرفته شده ص

ی داخلی، هااست یا برای بازار

، هاتیمعافشود.این اعمال می

ی مربوط به هتل و هاپروژه

تاسیسات گردشگری که واجد 

شرایط برای معافیت کامل از 

حق واردات و مالیات بر فروش 

در مورد مواد وارداتی معین 

شود. شده هستند را شامل می

 (3143مسائلی،)

تفاده اس -8

از منابع 

مالی 

خارجی 

 )فاینانس (

ی هاتحریم -3

اقتصادی و 

ایجاد 

محدودیت 

برای نظام 

بانکی و 

ی هافعالیت

برون مرزی 

ی ایران هابانک

مالی به نام بانک  مؤسسهدر ترکیه دو  -3

گردشگری ترکیه و صندوق توسعه 

جاد شده است که وظیفه گردشگری ای

ی گردشگری را بر هاو پرژه هاحمایت از طرح

بانک گردشگری منابع الزم را از  عهده دارد.

ی خارجی با حمایت و هابانکموسسات و 

تضمین مستقیم دولت تأمین و در اختیار 

صندوق توسعه گردشگری جهت ارائه 

 .دهدتسهیالت به متقاضیان قرار می

 ی داخلی،هاکباندر مالزی  -3

ی اعتباری هابنگاهخارجی و 

به شدت به دنبال جذب 

مشتریانی هستند که بتوانند از 

 منابع ارزان آنها استفاده کنند.

نرخ سود این تسهیالت برای 

یی که توجیه اقتصادی هاپروژه

و مجوز الزم را دارند در سطح 

المللی و استانداردهای بین
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در بازارهای 

 مالی جهان

عدم اولویت  -3

دهی و تصویب 

ی هاطرح

گردشگری در 

سازمان 

گذاری سرمایه

و کمکهای فنی 

و اقتصادی 

کشور برای 

ده از استفا

منابع مالی 

 خارجی

اختصاص  -1

ی غیر هاسود

متعارف و باال 

به منابع مالی 

خارجی به 

خاطر افزایش 

ریسک 

گذاری سرمایه

در 

سازمان .)ایران

گذاری سرمایه

ی هاو کمک

فنی و اقتصادی 

 (3144ایران،

میزان  بسیار پایین است.

تسهیالت اعطایی نسبت به 

کل سرمایه برای 

در  %40گذاران خارجی سرمایه

 نظر گرفته شده است.

 

استفاده  -5

از تسهیالت 

بانکی برای 

احداث 

تاسیسات 

 گردشگری

 

عدم  -3

تخصیص اعتبار 

کافی به بخش 

گردشگری و 

نامشخص بدون 

منابع و حجم 

 آن.

چند نرخی  -3

بودن سود 

بانک گردشگری و صندوق توسعه  -3

گذاران گردشگری ترکیه تمامی نیاز سرمایه

ه ی آنان بهاداخلی و خارجی را که طرح

تصویب وزارت فرهنگ و گردشگری رسیده 

 کندباشد را تأمین می

دولت ترکیه از طریق صندوق توسعه  -3

ی گردشگری هاگذاریگردشگری به سرمایه

ساله دراختیار  30وامهایی را با بازپرداخت 

بانک  مؤسسهدهد. متقاضیان قرار می

گذاران برای اجرای سرمایه -3

ی گردشگری در مالزی هاطرح

درصد هزینه طرح  40تا مبلغ 

توانند از منابع بانکی را می

 استفاده کنند.

گذاران در مالزی سرمایه -3

توانند از سیستم بانکداری می

و بدون پرداخت سود اسالمی

یا دریافت وام با بهره کمتر از 
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بانکی برای 

و  هاطرح

ی هاژهپر

 گردشگری

طوالنی  -1

بودن زمان 

پرداخت وام به 

و  هاطرح

ی هاپرژه

 گردشگری

عدم اعتماد  -8

ی عامل هابانک

ی هابه طرح

توجیه فنی، 

اقتصادی و 

مالی تصویب 

شده توسط 

 سازمان

عدم اعتماد  -5

های مدیریت

دولتی به باز 

پرداخت 

تسهیالت 

پرداختی به 

بخش خصوصی 

و عدم پذیرش 

ی هاطرح

توجیه فنی، 

اقتصادی و 

مالی تدوین و 

تصویب شده 

 توسط سازمان

ناهماهنگی  -1

های بین بانک

عامل و بانک 

 مرکزی

بدحسابی  -4

گردشگری جمهوری ترکیه، وامهای خارجی 

ی هاحوزهیافت و به را از منابع خارجی در

گذاری مجاز در نواحی و مراکز سرمایه

 دهد.گردشگری تخصیص می

مفاد و شرایط مورد توافق برای وامهای  -1

گردشگری ترکیه نیز در مورد وامهای 

دریافتی از این طریق، و اصول کلی تخصیص 

و بازپرداخت آنها به طور مشترک توسط 

ن برنامه وزارتخانه و وزیردارایی و رئیس سازما

 شوند.وبودجه کشور تعیین می

گذار و تایید در صورت تقاضای سرمایه -8

درصد  40تواند تا مبلغ گذار میطرح، سرمایه

هزینه طرح از منابع بانکی استفاده کند. در 

صورتی که طرح در مناطق گردشگری و جزو 

ی وزارت فرهنگ و گردشکری هااولویت

و  هاوقگذار از مشترکیه باشد، سرمایه

ی ویژه در نظر گرفته بهره مند هافیتخف

 خواهد شد.

 

درصد از سیستم بانکداری 8

دولتی و یا خصوصی و نیز 

ی بانکی، اقدام به هامشارکت

دریافت سرمایه مورد نیاز 

 کنند.

ی دولت از هاعمده حمایت -1

ی توسعه گردشگری در هاطرح

مناطق دارای اولویت، کمک 

و  هارساختیزمالی برای ایجاد 

 لیاتی است.ی ماهاتیمعاف
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برخی از 

مشتریان 

در باز  هابانک

پرداخت 

تسهیالت اخذ 

 شده

طلب  -4

های وثیقه

سنگین از 

گذاران سرمایه

بخش خصوصی 

توسط 

ی عامل هابانک

برای اجرای 

ی هاطرح

 گردشگری

ی بانکنظام  -3

صنعت 

ی را گردشگر

با  سهیمقادر 

 ریسا

ی هافعالیت

 کی، یاقتصاد

 تیفعال

ی اقتصاد

پرسود و 

مطمئن 

 .شناسدینم

منابع  -30

 افتهاختصاص ی

 التیتسهی برا

صنعت 

ی گردشگر

ی است و فیتکل

 ی.بیترغنه 

ی هابهره -33

درنظر گرفته 
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ی براشده 

 التیتسه

یی به اعطا

صنعت 

ی رگردشگ

نسبت به 

 ریسا التیتسه

 کمترها بخش

در نظر گرفته 

 .شودیم

بی  -33

انگیزگی نظام 

ی برای بانک

ی اعطا

به  التیتسه

گذاران سرمایه

گردشگری 

باعث 

ی هایریسختگ

 هابانکمتعدد 

شده است. 

ی بانکنظام 

را  نیزمتأمین 

به عنوان آورده 

 گذارهیسرما

و  ردیپذینم

ی پرداخت مبنا

ه را ب التیتسه

 %30میزان 

و  گذارهیسرما

 ستمیس 40%

ی بعد از بانک

محاسبه  نیزم

 .دینمایم

ی از کی -31

نظام  طیشرا

ی برای بانک
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ی اعطا

به  التیتسه

بخش صنعت 

ی، گردشگر

 تمامیداشتن 

ی هاپروانه

ی براساخت 

 ساتیتأس

ی و اقامت

یی است رایپذ

با توجه به 

قباًل  کهآنچه 

در خصوص 

ی هانهیهز

هنگفت مربوط 

 تراکمبه اضافه 

نوع  نیا

 ساتیتأس

 کهواضح است 

 گذارسرمایه

عالوه بر  دیبا

، نیزم تأمین

ی اخذ هانهیهز

پروانه 

ی را ساختمان

هم پرداخت 

باشد و  کرده

ی عنی نیا

 هیسرما تأمین

تا  10تا حدود 

توسط  40%

 .گذارهیسرما

در  -38

 ریاخی هاسال

پرداخت 

به  التیتسه

ی فیتکلصورت 
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ی دولت سواز 

بر عهده نظام 

ی گذاشته بانک

شده است و 

 التیتسه نیا

ی اصوالً فیتکل

منوط به 

 قیتحق

ی از طیشرا

جمله وقوع 

 ادرآمدها ی

منابع از  تأمین

 قیطر

بازپرداخت 

ی هایبده

 …گذشته و 

است. اصوالً 

شده  ذکرمنابع 

ی هافیرددر 

بودجه اغلب 

 تأمیناوقات 

تا در  شودینم

 اریاخت

قرار  انیمتقاض

 .دریبگ

35- 

ی هادستگاه

ی متولیی اجرا

مراجع  ژهیوبه 

 ربطیذ

ی به اقتصاد

 کمدلیل 

بودن  تیاهم

سهم صنعت 

ی در گردشگر

 کشوراقتصاد 

ی جدبه طور 
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منابع  تأمینبه 

 نیا التیتسه

بخش 

 که پردازدینم

نمونه آن 

 %30اختصاص 

از اعتبارات 

به  نانسیفا

بخش 

ی گردشگر

 کهاست 

مغفول و 

مانده  توجهیب

 .است

مدت  -31

زمان 

ی گذارهیسرما

و بازگشت 

و  هیسرما

ها در اقساط وام

ی هاپروژه

ی گردشگر

ی است، طوالن

 هاتننه  هابانک

ی به اعالقه

پرداخت 

به  التیتسه

بخش  نیا

ندارند و به 

ی هابهانه

مختلف دفع 

الوقت نموده و 

از پرداخت 

 التیتسه

 .زنندیمسرباز 

عدم  -34

اشغال 
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ی هاتیظرف

شده در  جادیا

واحدهای 

در  .اقامتی

فصول کم 

مسافر موجب 

 هیتوجعدم 

ی این اقتصاد

مراکز شده 

 است.

عدم  -34

 هیتوج

ی اقتصاد

و  هاطرح

ی هاپروژه

گردشگری با 

سود و  زانیم

ی فعل کارمزد

در نظر گرفته 

شده برای 

تسهیالت 

بانکی. با توجه 

 جادیا نکهیابه 

 ساتیتأس

ی در گردشگر

مناطق مختل 

 هیتوجز ا کشور

ی اقتصاد

ی متفاوت

برخوردار است، 

 ارانهپرداخت ی

به صورت 

با مأخذ  کسانی

8% 

 گذارانهیسرما

ی برای اعالقه

ی گذارهیسرما
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در مناطق 

 کمتر

یافته توسعه

 ندارند.

استفاده  -1

ی هاکارتاز 

اعتباری 

 المللیبین

 

ی هاتحریم -3

اقتصادی ایران 

از سوی ایاالت 

متحده امریکا 

منجر به عدم 

کاربرد و 

استفاده 

ی هاکارت

اعتباری در 

ایران شده 

 است.

گردشگران  -3

و 

گذاران سرمایه

خارجی به 

دلیل این 

 هاتیمحدود

توانند عمال نمی

ارز قابل 

ای را توجه

برای برای 

خرید و یا 

گذاری سرمایه

به ایران انتقال 

 دهند.

امکان  -1

رزرواسیون 

مراکز اقامتی و 

پرداخت هزینه 

آن از طریق 

ی هاکارت

اعتباری 

المللی بین

در کشور ترکیه چنین مشکل و 

 یی وجود ندارد.هاتیمحدود

کشور مالزی چنین  در -3

یی وجود هاتیمحدودمشکل و 

 ندارد.

کشور مالزی با همکاری -3

ی منطقه سیستم هاکشور

ی اعتباری متعددی هاکارت

در جنوی شرق آسیا تعریف 

 اندکرده
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میسر نیست و 

عمال سیستم 

فروش 

ی ایران هاهتل

به صورت 

سنتی و جارج 

 ITاز سیستم 

 شود.اداره می

عدم  -8

ز استفاده ا

ی هاکارت

اعتباری 

المللی در بین

کشور، پدیده 

ناامنی را در 

اذهان 

گردشگران و 

گذاران سرمایه

کند. تشدید می

زیرا امروزه 

حمل و انتقال 

پول نقد موجب 

نا امنی و به 

خطر افتادن 

امنیت جانی و 

مالی 

گردشگران 

 شود.می

مالکیت  -4

 و مشارکت

 

نقص در  -3

قانون  1ماده 

توسعه صنعت 

ی گردشگر

مبنی بر 

واگذاری زمین 

مورد نیاز 

ن گذاراسرمایه

از سوی 

ی جامع هایی که در طرحهاتمامی زمین -3

و آمایش سرزمینی ترکیه دارای کاربری 

باشند در اختیار وزارت فرهنگ گردشگری می

این مناطق  و گردشگری ترکیه قرار دارند.

شامل مناطق ویژه و مراکز گردشگری 

 شود.می

یکه تعداد متقاضی برای زمینی در صورت -3

گذاری ی سرمایههادولتی برای اجرای طرح

گذاران گردشگری زیاد باشد، با سرمایه

اخذ زمین برای ایجاد  -3

تاسیسات گردشگری توسط 

بخش خصوصی با تایید طرح 

از سوی وزارت گردشگری 

مالزی و تایید اداره زمین 

ایالت و موافقت شورای ملی 

گذاران با ن به سرمایهزمی

شود. کمترین هزینه واگذار می

زمانی که درخواست 
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 نیزمسازمان 

ی، شهر

، هایشهردار

سازمان 

ها و جنگل

و  کشورمراتع 

 ریسا

ها و وزارتخانه

ی هاسازمان

ی برا ربطیذ

احداث 

 ساتیتأس

ی و رانگردیا

ی به جهانگر

 متیق

 ای یامنطقه

تمام شده به 

 کهی اگونه

 لیتقلموجب 

ی عمومدرآمد 

 نشود.

عدم اجرای  -3

قانون  4ماده 

تشکیل سازمان 

میراث فرهنگی 

و گردشگری 

در خصوص 

اختصاص زمین 

ی مورد نیاز ها

برای تاسیس 

مناطق نمونه 

گردشگری) 

مساحت این 

بین  هازمین

 300تا  30

 هکتار است (.

عدم اجرای  -1

مذاکره حضوری خواهد شد، کسانی که 

ی ایجاد هانهیهزبتوانند بخش بیشتری از 

ی فنی و اجتماعی را برعهده هارساختیز

گذاری را به درصد از کل سرمایه 5بگیرند و 

وثیقه و پیش پرداخت در اختیار عنوان 

وزارت فرهنگ و گردشگری قرار دهند، در 

 اولویت قرار دارند.

در موقعیتی که زمینی توسط هیچ  -1

گذاری درخواست نگردد وزارتخانه سرمایه

ی های زمین و تسهیالت و مشوقهایژگیو

گذاری در آن را به اطالع سرمایه

 گذاران خواهد رساند.سرمایه

گذاری در گذارانی که قصد سرمایههسرمای -8

یک جنگل یا ناحیه جنگلی را دارند و این 

ی توسعه وزارت هامناطق خارج از طرح

فرهنگ و گردشگری است. بعد از تایید طرح 

گذاری و مشاغل توسط مدیریت سرمایه

وزارت فرهنگ و گردشگری باید طبق 

مقررات درخواست خود را برای اخذ زمین به 

 و محیط زیست ارائه دهند. هالوزارت جنگ

گذارانی که عالقه مند به سرمایه -5

ی خارج از نواحی هاگذاری در زمینسرمایه

گردشگری برای کاربری گردشگری 

توانند درخواست خود را با طرح باشند، میمی

توجیه فنی و اقتصادی به وزارت فرهنگ و 

 گردشگری ترکیه ارائه کنند.

ی که در مناطق کمتر گذارانبه سرمایه -1

گذاری کنند و یافته ترکیه سرمایهتوسعه

فرصت شغلی ایجاد نمایند، زمین  30حداقل 

 شود.رایگان داده می

گذار در اداره زمین سرمایه

ایالت مورد پذیرش قرار گرفت 

تواند برای هیچ سازمانی نمی

 واگذاری زمین مانع ایجاد کند.

واگذاری زمین برای  -3

کسانی که عالقمند به 

گذاری در مناطق در سرمایه

د با تصویب حال توسعه هستن

 شورای زمین سهل تر است.

برخی از زمینها که از نظر  -1

کاربری محدودیت داشته و یا 

توانند مالک اتباع خارجی نمی

 (FIC)آن باشند با مجوز 

گذاری خارجی کمیته سرمایه

به اتباع خارجی واگذار 

 شود.می

با توجه به روند رشد  -8

مناسب صنعت گردشگری در 

بسیار پایین ی هابهرهمالزی و 

تسهیالت بانکی، 

گذاران در مراکزی سرمایه

گذاری اقدام به سرمایه

کنند که توجیه اقتصادی می

داشته باشد و لذا برای احداث 

تاسیسات مورد نظر خود 

 هابهترین و مرغوبترین زمین

را خریداری کرده و کمتر نیاز 

ی دولتی دور از هابه اخذ زمین

 مراکز گردشگری دارند.

www.iranmalaysia.co

m) ( 
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آیین  1ماده 

نامه تشکیل و 

اداره مناطق 

نمونه 

گردشگری 

مبنی بر موظف 

بودن سازمان 

ملی زمین و 

مسکن، 

شهرداریها، 

زمان سا

جنگلها، مراتع 

و آبخیزداری 

کشور و سایر 

و  هاوزارتخانه

های سازمان

ذیربط به در 

اختیار گذاشتن 

اراضی دولتی 

مورد نیاز 

گذاران سرمایه

ی هاطرح

مصوب 

گردشگری در 

ماه از  3مدت 

زمان 

درخواست 

سازمان میراث 

فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری.

عدم اجرای  -8

بند )ز( ماده 

قانون  338

برنامه چهارم، 

سازمان میراث 

فرهنگی، 
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صنایع دستی و 

گردشگری 

مبنی بر 

واگذاری و بهره 

برداری مناسب 

از بناها و اماکن 

تاریخی قابل 

احیاء و با هدف 

گذاری سرمایه

بخش خصوصی 

داخلی و 

 خارجی.

 جادیاعدم  -5

 هیرو کی

شفاف و ساده 

برای  عیسرو 

واگذاری زمین 

به 

گذاران سرمایه

تقاضی.) م

قوانین و 

مقررات 

ایرانگردی و 

جهانگردی، 

3144) 

مالیات  -4

بر تاسیسات 

و 

ی هافعالیت

 گردشگری

 

عدم اجرای  -3

( قانون 4ماده )

توسعه صنعت 

ایرانگردی و 

جهانگردی 

)تمامی 

تاسیسات 

گرشگری از هر 

نظر اعم از 

سوخت، آب و 

برق، عوارض، 

مالیات، وام 

ی اهیسرمای: این تخفیف اهیسرماتخفیف  -3

 هادر قالب معافیت از مالیات بر شــرکت

یی که هانهیهزشود. رای مودیان اعمال میب

گذاری متحمل گذار در زمینه سرمایهسرمایه

شود مانند هزینه ساختمان، تجهیزات و می

ماشین آالت و هزینه حمل و نقل و نصب 

تجهیزات برای استفاده از تخفیف 

میزان این  شوند.گذاری لحاظ میسرمایه

درصد است به این معنی که  300تخفیف 

گذاری ثابت از سود رابر هزینه سرمایهب

 شود.مشمول مالیات کسر می

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای  -3

گذاری در مالزی سرمایه -3

ی هاگردشگری از مشوق

مالیاتی برخوردار است. این 

ی مالیاتی مستقیم، هامشوق

 سبب بخشودگی تمام یا

قسمتی از پرداخت مالیات بر 

درآمد، را برای مدت زمانی 

شود، درحالیکه مشخص می

ی مالیات غیر هامشوق

مستقیم به صورت معافیت از 

گمرک واردات، معافیت 

ازمالیات بر فروش ومالیات غیر 
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بانکی و غیره 

مشمول 

، هاتعرفه

مقررات و 

دستور 

خش العملهای ب

صنعت 

باشد. لذا می

با استناد  هاتن

به این ماده 

تمامی 

و  هاتیمعاف

امتیازات 

مربوط به 

بخش صنعت 

به بخش 

گرشگری 

کشور نیز 

تسری یافته 

 است(.

اصالحیه  -3

( 33ماده )

آیین نامه 

اجرایی قانون 

توسعه صنعت 

ایرانگردی و 

 جهانگردی

عدم اجرای  -1

موضوع تبصره 

( ماده 1)

( قانون 313)

مالیاتهای 

مستقیم 

)تمامی 

تاسیسات 

گردشگری هر 

سال از 

واردات یا خرید داخلی ماشین آالت و 

تجهیزات: در واقع به موجب این ابزار 

ای که تشویقی میزان مالیات بر ارزش افزوده

باید برای واردات یا خرید داخلی ماشین 

شد، معاف جهیزات پرداخت میآالت و ت

 شود.می

گذاری ترکیه به سه دسته مناطق سرمایه -1

 شوند:تقسیم می

یافته: شهر مرزی مناطق توسعه –الف 

آدانا  بورسا، ازمیر، آنکارا، استانبول و کوکائلی،

 و آنتالیا.

شهر که هیأت  50مناطق اولویت دار:  –ب 

 اند.وزیران تعیین کرده

 ق عادی: سایر مناطق کشورمناط -ج

گذاری که در ابزارهای تشویقی سرمایهتمامی

در مورد انواع  باال به آن اشاره شد،

گذاری در مناطق اولویت دار و مناطق سرمایه

اما در مورد  عادی کشور قابل اعمال است.

گذار در یافته فقط سرمایهمناطق توسعه

ی هافیتخفمشمول  آموربرخی از 

 گذاری است.سرمایه

 موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است: -8

گذاری در بخش اطالعات و فن سرمایه -

 گردشگری بهداشت و درمان، آموزش، آوری،

 و ارتباطات دوربرد.

 گذاری به منظور تکمیل تجهیزات،سرمایه -

مدرنیزه کردن کارخانه و  افزایش ظرفیت،

ی هاگذارییهبهبود کیفیت تولید و سرما

 تکمیلی.

گذاری در بعضی از خدمات مانند سرمایه -

تعمیر تأسیسات و  حمل و نقل مسافر و بار،

 تجهیزات برگزاری کنگره.

ی کاال و هابرگزاری نمایشگاه همایش، -

 بازارهای بزرگ.

معافیت از مالیات بر درآمد افراد حقیقی و -5

: این معافیت مشمول کسب و هاشرکت

 3334ژانویه  3های جدید که طی دوره کار

 شود.مستقیم اعمال می

ی گردشگری، شامل هاپروژه

ی طبیعت گردی و هاپروژه

ای گردشگری روستایی بر

ی مالیاتی واجد هامشوق

 هاشرایط هستند. این پروژه

ی هتل داری، هاشامل فعالیت

تفریحی،  یهاساخت کمپ

 ی مربوط به سرگرمیهاپروژه

 یهاو تفریح شامل کمپ

و ساخت مراکز  تابستانی،

همایش با ظرفیت حداقل 

باشند.کسب و نفر می 1000

شامل این  هاهتلکارهای 

 موارد است.

 ٔ  نهیهزیی با هاهتلخت * سا

پایین یا متوسط )تا حد یک 

هتل سه ستاره از نظر وزارت 

 گردشگری.

ی هاهتل* توسعه / نوسازی 

 قدیمی.

شرکتی که صاحب عنوان  -1

 5شود به مدت می« پیشگام»

سال از مقداری از مالیات بر 

شود. در این درآمد معاف می

صورت فقط باید مالیات 

را درصد از درآمد خود 10

ساله از  5بپردازد. این مدت 

روز آغاز به تولید آن شرکت 

که توسط وزارت بازرگانی 

المللی و صنایع تعیین بین

 گردد.شود محاسبه میمی

پرداخت کمک هزینه  -8

به گذاری: مالیاتی سرمایه

عنوان یک جایگزین برای 

وضعیت پیشگام، یک شرکت 

ممکن است برای پرداخت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

635 

 50پرداخت 

درصد مالیات 

متعلق معاف 

 هستند (.

عدم  -8

معافیت 

 ساتیتأس

ی از گردشگر

 اتیمالپرداخت 

بر ارزش 

افزوده. 

)منطقی، 

3144 :58) 

 

در مراکز زیر ایجاد  3000دسامبر  13تا 

 است. ،اندشده

 کاری،هادیاربایر، بیتس، بینگل، بتمن،

 تانسیلی، پیرنوک، سیلیرت، مآب، ماردین،

 باری بورت، آرداهان، اوری، آدیامون، وان،

 ارخروم.

یی که هاو کارگاه هامؤسسههمچنین  -1

نفر باشد  30دست کم  هاآنتعداد کارگران 

برای یک دوره پنج ساله از زمان شروع بهره 

 برداری از مالیات بر درآمد معاف هستند.

کمکی مالیاتی 

گذاری)آی.تی.اِی( سرمایه

رخواست دهد. شرکتی که از 

این پرداخت کمک هزینه 

 10شود از برخوردار می

یافته درصد)درمناطق توسعه

درصد( پرداخت کمکی  300

ی اهیسرمای هانهیهزدر 

صالحیت )کیفیت( در پنج 

شود. سال اول برخوردار می

مدت زمان مذکور از زمان 

ی اهیسرما ٔ  نهیهزاولین 

 شود.اسبه میصالحیت مح

ی مضاعف برای هامشوق -5

گذاری جدید: تقبل سرمایه

یی که هاشرکت

ی جدید در هاگذاریسرمایه

ستاره در  5و  8ی هاهتل

صباح و ساواراک انجام 

ی زیر هادهند برای مشوقمی

واجد شرایط هستند: معافیت 

درصد مالیات بر درآمد  300

ساله.  5ی ادورهقانونی برای 

گردشگری مالزی، وزارت )

3144 ) 

 

بیمه  -3

گذارسرمایه

ی و 

 گردشگری

ضعف  -3

ارتباط با 

ی هاشرکت

الملل بیمه بین

و عدم 

برخورداری از 

ی هاحمایت

ی هامهیب

اتکائی 

 المللیبین

عدم ارائه -3

صنعت بیمه در ترکیه از پشتوانه  -3

المللی برخوردار است و اولین گروه بیمه بین

گذاران اتکائی که وارد بازار بیمه ترکیه شدند 

ی اتکائــی لندن، یونیون پاریس و هاشرکت

ی هامهیبدامنه فعالیت  جنرالــی بودند.

به گسترش  المللی بطــور مستمر روبین

 است.

در ترکیه سندیکای بیمه وجود دارد که  -3

فعالیت شرکتهای بیمه خارجی را تحت نظم 

شرکت  43و کنترل دارد و در حل حاضر 

بیمه خارجی در بازار بیمه ترکیه به فعالیت 

صنعت بیمه در مالزی از  -3

رشد خوبی برخوردار شده و 

شرکتهای داخلی و خارجی 

ی عرضه رقابت مناسبی را برا

ی در بخشهای امهیبخدمات 

این  دهند.مختلف انجام می

های صنعت در ردیف فعالیت

بانکی یکی از ارکان مهم 

 اقتصادی در این کشور است.

از بیمه  هامهیبدر مالزی انواع 

درمانی و عمر گرفته تا 
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بیمه 

ی هاریسک

سیاسی و عدم 

تضمین 

گذاری سرمایه

در مقابل 

ی هاریسک

 غیرتجاری

صنعت  -1

ت به بیمه نسب

اصالح و 

روزآمد نمودن 

مقررات و 

ها با نامهآئین

هدف تسهیل 

در ارائه 

های پوشش

ای صنایع بیمه

مادر با 

ترین ارزان

قیمت اقدام 

 است. نکرده

صنعت  -8

بیمه کشور با 

تمهیدات و 

مکانیزم مالی 

مناسب شرایط 

عرضه 

های نامهبیمه

اعتباری را 

جهت توسعه 

گذاری سرمایه

داخلی و جذب 

گذاری رمایهس

 اشتغال داشتند.

در ترکیه برای حمایت بیمه گذاران و  -1

صیانت اقتصادی بازار و سالمت فعالیت 

ات بیمه و همچنین کنترل خروج ارز موسس

جهت اخذ پوششهای اتکائی برای بازار ترکیه 

احساس شد و در جهت نیل به اهداف مزبور 

 اقداماتی بشرح زیر صورت پذیرفت.

بمنظور کنترل و  3383وضع قانون شماره  -

نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و برقراری 

 سیستم تعرفه متحدالشکل اجباری برای بازار.

در زمینه  3310تصویب قانون شماره  -

 ی اتکائی.هامهیبانحصار 

تأسیس شرکت بیمه اتکائی ملی ترکیه در  -

براساس مشارکت اجباری در  3333سال 

ی اتکائی بازار مشابه این شرکت هامهیب

اتکائی بعدًا در سایر کشورهای در حل توسعه 

 ایجاد شد.

م را تمامی شرایط الز بدون تردید ترکیه، -8

برای بیمه گران و نیز بیمه گران اتکایی 

که به دنبال بازاری مناسب برای  المللی،بین

در حال توسعه » تغییر موقعیت آن کشور از 

 باشد.دارا می هستند،« یافته توسعه» به « 

گذاری خارجی باز ترکیه از سیاست سرمایه

اگر چه ترکیه از نظر تاریخی  کند.پیروی می

اما در حال  ی بسیاری بوده،هایریدرگدچار 

حاضر هدف خود را بر خصوصی سازی 

 ی دولتی معطوف کرده است.هاشرکت

اما دولت  ی بیمه غیردولتی هستند،هاشرکت

 سهام دار عمده چندین بانک است و آن

ی بیمه هانیز خود سهام داران شرکت هابانک

ازی بنابراین برنامه فعلی خصوصی س هستند.

به عنوان محرک اصلی تقاضا برای بیمه  را،

 33 در حال حاضر، گیرند.تجاری در نظر می

شرکت بیمه و بازنشستگی  84شرکت از 

المللی تجارت و ی بینهامهیب

شود و گذاری ارائه میسرمایه

یی که فقط عالوه بر شرکتها

دهند، بیمه را انجام می آمور

 ،هابانکموسساتی مانند 

دستگاههای دولتی و 

شرکتهای بیمه خارجی در 

 مالزی فعال هستند.

قوانین بیمه در مالزی از  -3

قوانین بیمه در انگلستان 

اقتباس شده و در بسیاری از 

موارد مشابه است به جز در 

خصوص موضوعاتی که با 

شور مالزی در قوانین پایه ک

صنعت بیمه در  تناقض باشد.

این کشور تقریباً خصوصی 

است و دولت به عنوان 

سهامدار شرکتهای بیمه است 

دولت مالزی در  نه مالک آن.

پوشش همه جانبه و فراگیر 

انواع بیمه موفق بوده و با 

توجه به سطح زندگی و رفاه 

یی به عنوان هانهیهز مشتریان،

عه آن کمک در جهت توس

 پردازد.می

در مالزی معموالً  -1

ی بزرگ و هاگذاریسرمایه

خرید و فروش امالک تحت 

به  گیرد،پوشش بیمه قرار می

ویژه در صورت دریافت 

تسهیالت بانکی پوشش 

شود چرا ی اجباری میامهیب

که منابع بانکی پس از تایید و 

گذار پوشش بیمه برای سرمایه
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خارجی برای 

بخش صنایع 

زیربنائی را در 

کشور فراهم 

 است. نکرده

های زمینه -5

همکاری بین 

بازار پول، بازار 

سرمایه و 

صنعت بیمه 

متفاوت  اریبس

 است.

صنعت  -1

بیمه در بازار 

سرمایه و بازار 

پول حضور 

ی نداشته چندان

باعت  نیا که

آن  فیتضع

 شده است.

بین سه  -4

ر بخش بازا

پول، بازار 

سرمایه، صنعت 

بیمه ارتباط 

ی تنگاتنگ

وجود نداشته و 

آنها  نیب

همکاری دائمی 

 وجود ندارد.

های شرکت -4

بیمه اعم از 

خصوصی و 

دولتی در بازار 

اولیه و ایجاد 

هاسازیفرصت

فعال در ترکیه دارای سهام داران خارجی 

هستند که سهم آنها از سرمایه پرداخت شده 

ی دارای هااست. شرکت %35در حدود 

م بازار را در از سه %10المللی شرکای بین

 اختیار دارند.

اساسًا مالکان خارجی در حال محدود  -5

توأم با ریسک خود در سطح  سازی عملیات،

ی خود را هانهیهزمحلی در ترکیه هستند و 

ی هامدلو از  انددادهدر این زمینه کاهش 

کنند، بیمه ثانویه پیچیده تری استفاده می

ی ارزان هاکه با این کار شرایط بهتر و قیمت

تری نسبت به گذشته برای خود فراهم 

به طور کلی  مطابق با روند جهانی، اند.آورده

بیمه ثانویه در ترکیه در حال فاصله گرفتن از 

 (3148قاسمی، ی نسبی است.)هاپیمان

 گیرد.در اختیار قرار می

امنیت و سالمت  هاتحادی -8

زیر نظر وزارت منابع  3شغلی

انسانی مسئولیت مدیریت و 

تحکیم قانون مرتبط با امنیت 

و سالمت شغلی را به منظور 

سالمتی و  تضمین امنیت،

حقوق مردم در سر کار و 

کسان دیگری که از حوادث در 

ی شغلی در هابرابر فعالیت

ی مختلف حمایت هابخش

تصویب رسیده  کنند بهمی

است که شامل صنعت 

 شود.گردشگری نیز می

پاداش عالی امنیت و  -5

سالمت شغلی ملی که 

باالترین پاداش توسط دولت 

درصدد دادن اعتبار و  است،

یی است که هاجایزه به سازمان

ثبت خوبی از موارد کسب 

شده برای مدیریت امنیت و 

سالمت شغلی در محل کار از 

ق برنامه طریق بررسی دقی

 امنیت و سالمت دارند.

این سالمت شغلی  -1

(OSHA)  یک  3338مصوب

 چارچوب قانونی را برای ارتقاء،

برانگیختن و تشویق 

استانداردهای باالی امنیت و 

 کند.سالمت شغلی فراهم می

هدف از این قانون ارتقاء 

آگاهی از امنیت و سالمت و 

تأسیس سازمان امنیت مؤثر و 

ی هاطریق طرح ارتقاء از

ریزی شده شخصی برنامه

طراحی شده برای ایجاد 

                                                 
Department of Occupational Safety and Health(DOSH) -1   
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ی جدید شغلی 

ی گذارهیسرما

ی انجام اصول

اند و اگر نداده

هم بوده است 

به صورت 

و  متمرکز

نبوده  درومنین

 است.

فرهنگ  -3

 کشوری امهیب

ی بر مبن

از  تیحما

 گذارانهیسرما

ی خصوصبخش 

همچنان 

نیافته توسعه

 است.

در بخش  -30

خدمات 

توجه  نیشتریب

به خدمات 

حمل و نقل 

یی و ایدراعم از 

ی نیزمیی و هوا

شده است و 

انواع 

ی هاپوشش

ی در امهیب

حال حاضر 

 .شودینمارائه 

یی آنجااز  -33

ی از کی که

اهداف چشم 

انداز و برنامه 

دولت توسعه 

ی گردشگر

تناسب در صنعت یا سازمانی 

 باشد.خاص می

قانون امنیت و سالمت  -4

یک  3338شغلی ( مصوب 

سیستم قابل فهم و یکپارچه 

قانونی مرتبط با امنیت و 

سالمت واقعی همه مردم در 

سر کار و محافظت عمومی از 

اطر شرایط ایجاد شده به خ

ی کاری افراد تهیه هافعالیت

 شده است.

نفر یا  80کارفرمایی که  -4

کند بیش تر را استخدام می

موظف به تشکیل کمیته 

امنیت و سالمت در محل 

کارهستند. نقش مهم این 

کمیته تضمین امنیت و 

سالمت اشخاص در سر کار و 

جستجوی هرگونه مشکل 

ایجاد شده است. یک کارفرما 

کترین اداره امنیت باید به نزدی

و سالمت هرگونه حادثه، 

 ترخداد خطرناک، مسمومی

یا بیماری شغلی که اتفاق 

افتاده یا قرار است اتفاق افتد 

مونوریل را اطالع دهد. )

 (34: 3003مالزی، 
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 نیااست در 

بخش توجه و 

و  ژهیوگسترش 

 فیتعر

ی برای حیصح

انواع خدمات 

ی امهیب

ی گردشگر

خصوصاً 

ی هامهیب

مربوط به 

بخش 

ی گذارهیسرما

در صنعت 

ی گردشگر

 وجود ندارد.

واحد  کی -33

 کهمستقل 

 آمورمسئول 

ی بخش امهیب

صنعت 

ی رگردشگ

ی متولباشد و 

سازمان  زینآن 

ی فرهنگ راثیم

ی گردشگرو 

ی و طراحباشد 

نشده  جادیا

 است.

31- 

ی هایتوانمند

 کشوری امهیب

 نهیزمدر 

ی و گردشگر

ی برخ

ی هاپوشش

 نیای در امهیب
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و  فیضعحوزه 

 ناکارآمد

 .باشدیم

صنعت  -38

نسبت به  مهیب

اصالح و 

روزآمد نمودن 

مقررات و 

ا ب هانامهنییآ

 لیتسههدف 

در ارائه 

ی هاپوشش

ی در امهیب

ی هابخش

ی گذارهیسرما

 نیترارزانبا 

اقدام  متیق

 است. نکرده

عدم  -35

 مهیبوجود 

ی گذارهیسرما

، برای کشوردر 

 کاهش

ی هاینگران

 گذارانهیسرما

آمدن  نییپاو 

 سکیر

 ی.گذارهیسرما

عدم  -31

 مهیبوجود 

 کهی جامع

ی مانند عوامل

بازگشت 

و به  هیسرما

ی عمومصورت 

ی اجزاهمه 

ی گذارهیسرما
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گردشگری را 

تحت پوشش 

 قرار دهد.

عدم  -34

 4اجرای ماده 

قانون توسعه 

صنعت 

ی و رانگردیا

ی جهانگرد

توسط سازمان 

 تأمین

ی در اجتماع

خصوص اعمال 

تعرفه بخش 

ی برا عیصنا

 مهیبحق 

کارکنان 

 ساتیتأس

 ی.گردشگر

عدم  -34

 مهیبوجود 

 هیسرمابرگشت 

در کشور بویژه 

در صنعت 

 گردشگری.

کیفیت -30

خدمات و 

 استانداردها

عدم استفاده -3

از 

استانداردهای 

المللی بین

گردشگری در 

 کشور

سردر گمی  -3

گذاران رمایهس

و بهره برداران 

در استفاده از 

ضوابط اعالمی 

و بال تکلیف 

ترکیه  گردشگریوزارت فرهنگ و  -3

مسئول مستقیم نظارت و بازرسی و کنترل 

کیفیت بر تاسیسات و خدمات گردشگری 

است و بر طبق قوانین و مقررات مسئول 

انجام اقدامات تشویقی و  صدور مجوز،

 باشد.تنبیهی می

و تاسیسات گردشگری ترکیه بر  هاهتل -3

المللی طبقه بندی طبق استانداردهای بین

ی هاهتلباشد. شده و از یک تا پنج ستاره می

ی که در سطح ارهیزنجصاحب برند و 

کنند از استاندارد المللی فعالیت میبین

کنند ولی این اعالمی شرکت مادر تبعیت می

تشکیالت استاندارد در -3

 مالزی زیر نظر وزارت علوم،

کند تحقیقات و فناوری کار می

و بخش زیر تشکیل شده و از د

 است:

 بخش بازرسی و تحقیقات -

 بخش صدور مجوز -

این دستگاه که وابسته به 

ی آن از هانهیهزدولت است و 

 شود،بودجه عمومی تأمین می

عالوه بر تدوین ضوابط برای 

از استانداردهای روز  مالزی،
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بودن آنان در 

رعایت ضوابط 

قدیم و 

جدید.هم 

اکنون 

استاندارد و 

ضوابط 

مشخصی برای 

احداث و بهره 

برداری وجود 

 ندارد.

نظارت  -1

قانونی و کنترل 

کیفیت خدمات 

هم اکنون 

توسط سازمان 

ی هاو تشکل

صنفی به نحو 

طلوب انجام م

 شود.نمی

قوانین، -8

مقررات و 

هادستورالعمل

ی موجود باز 

دارنده نیست و 

میزان تخلفات 

مبنی بر عدم 

رعایت حقوق 

مشتریان در 

تاسیسات 

گردشگری و 

دفاتر خدمات 

مسافرتی بسیار 

 زیاد است.

سازمان -5

استاندارد و 

تحقیقات 

نافی نظارت و بازرسی وزارت فرهنگ و 

 گردشگری ترکیه نیست.

اگر وزارتخانه تشخیص دهد که برای  -1

نظارت وبازرسی و کنترل کیفیت به 

متخصصین حقیقی وحقوقی نیاز دارد، از 

 افراد مورد نظر خود استفاده خواهد کرد.

و دستمزد بازرسان استخدام شده حقوق 

خارج از وزارتخانه ازمحل صندوق توسعه 

 شود.گردشگری تأمین می

ی گردشگری هاگذاریبدون تعصب سرمایه

مجاز در کشور درصورتی که از شرایط 

ومقررات وضع شده عدول کنند، مشمول 

 شوند.و جرائم سنگین می هامجازات

در  لغو مجوز فعالیت تاسیسات گردشگری -8

سرمایه  -18شود:) مادهموارد زیر انجام می

گزاری گردشگری یا گواهی تاسیسات 

 گردشگری (.

ای را دریک )الف( تعیین قانونی که جریمه

 چهار برابر کند. سال،

)ب( عملیات علیه انواع موسساتی که 

توانند مجوز بگیرند یا بنا به درخواست می

ی صاحب مجوز به فعالیت گردشگری تسهیالت

 خود پایان بدهند.

 11)ج( وقوع شرایطی که دربند)د( ماده 

ی که با امؤسسهمطرح شد و حفظ فعالیت 

امنیت شخصی وگردشگری ترکیه درتضاد 

 است.

)د( وقتی مشخص شود که کیفیت تسهیالت 

افت کرده چه از نقطه نظر عملیات 

گردشگری وچه استانداردهای سالمت 

 عمومی.

کیفیت الزم برای )هـ( وقتی تسهیالت فاقد 

کسب مجوز ادامه کار باشند چه درحین 

 گذاری وچه درجریان عملیات.سرمایه

www.allaboutturkey.com/econo

) (my 

 , ISO , MSجهان مانند 

EC عالوه بر  کند.استفاده می

منهای خصوصی آن انج

متشکل از کارشناسان و 

متخصصین در هر بخش 

سازمان استاندارد را یاری 

 دهند.می

در بخش گردشگری عالوه  -3

بر استانداردهای تعریف شده 

از طرف دستگاه متولی 

استاندارد که بیشتر شامل 

ضوابط  شود،وسایل و لوازم می

المللی مرجع تعیین سطح بین

 گیرد.خدمات قرار می

مسئول  گردشگریوزارت  -1

درجه بندی خدمات 

گردشگری و اعالم ضوابط آن 

است همچنین بخش خصوصی 

مانند اتحادیه  هاو انجمن

آژانسهای مسافرتی و اتحادیه 

هتل داران نیز ضوابط سطح 

بندی را تهیه و اعالم 

موسساتی که  نمایند.می

 هاخواهند عضو این انجمنمی

قانونی آن باشند و از امتیازات 

بایست این استفاده کنند می

 ضوابط را رعایت نمایند.

ی هادر مواردی انجمن -8

مذهبی نیز در این امر دخالت 

مثل تعیین  دارند.

استانداردهای حالل توسط 

شورای علمای مالزی و صدور 

آن برای مراکزی که این 

 کنند.گواهی را دریافت می

گواهی حالل برای محصوالت 

در مالزی که در  تولیدی

گیرد اختیار عموم قرار می
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صنعتی کشور 

تا کنون توجه 

ی به اژهیو

بخش ارائه 

ات در خدم

حوزه 

گردشگری 

 نداشته است.

کارشناسان -1

سازمان در 

حوزه نظارت و 

کنترل کیفیت 

خدمات 

گردشگری از 

تخصص و 

اطالعات کافی 

برخوردار 

 نیستند

سازمان  -4

متولی تا کنون 

نتوانسته است 

از الگوهای 

رایج و قابل 

استفاده در 

کشورهای 

پیشرفته در 

صنعت 

گردشگری 

 استفاده کند.

ی  هاشرکت-4

گذار و سرمایه

صاحب برند در 

صنعت 

هتلداری و 

ارائه خدمات 

مشهور جهان 

ای به عالقه

اجباری است مگر اینکه 

مصرف کنندگان آن مشخصاً 

 غیرمسلمان باشند.
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حضور و 

گذاری سرمایه

در صنعت 

گردشگری 

ایران را ندارند. 

رحیم پور، 

3148 :83) 

گرانی  -33

زمین و 

اختصاص 

ی ادیزحجم 

از 

گذارهیسرما

 تأمینی به 

 زمین

در  نیزم -3

 لیدلایران به 

 تیامن

العاده فوق

ی گذارهیسرما

و سود قابل 

مالحظه آن در 

ی مانزی هادوره

مدت  کوتاه

شدیدا در 

معرض 

ی قرار سوداگر

دارند گرفته 

 نیهم کهاست 

امر موجب 

تا  شودیم

 هیپا متیق

 ملکو  نیزم

به خصوص در 

شهرهای بزرگ 

باال باشد  اریبس

 جهینتدر  که

 ملک تأمینآن 

ی برا

ی گذارهیسرما

ی تا حتگاه 

 کلاز  50%

حجم 

ی گذارهیسرما

را به خود 

با توجه به تعداد بسیار زیاد گردشگران  -3

ورودی به کشور ترکیه و توجیه اقتصادی 

ی گردشگری و برگشت سرمایه در هاطرح

ی دولتی با کاربری هاحداقل زمان، زمین

ی فرآیند مزایده به متقاضیان گردشگری ط

 .شودعرضه می

ی توسعه هامناطقی که جزه اولویت -3

گردشگری ترکیه قرار گرفته و هنوز 

ای ندارد، گذار متقاضی قابل توجهسرمایه

ی در اختیار وزارت فرهنگ و هازمین

گردشگری با شرایط بسیار آسانی به 

شود و در اکثر این گذار واگذار میسرمایه

دولت برای آماده سازی زمین و  هاژهپرو

گذاران رساندن امکانات زیربنایی به سرمایه

 .کندکمک مالی می

گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه -1

احداث تاسیسات گردشگری تالش دارند تا 

گذاری را برای سرمایه هامرغوب ترین زمین

)وزارت فرهنگ و گردشگری  .خریداری کنند

گذاری و مشاغل، ل سرمایهترکیه اداره ک

3144) 

 

با توجه به تعداد بسیار  -3

زیاد گردشگران ورودی به 

کشور مازی و توجیه اقتصادی 

ی گردشگری و برگشت هاطرح

سرمایه در حداقل زمان، 

ی دولتی با کاربری هازمین

گردشگری طی فرآیند مزایده 

 شود.به متقاضیان عرضه می

مناطقی که جزه  -3

ی توسعه گردشگری هااولویت

مالزی قرار گرفته و هنوز 

گذار متقاضی قابل سرمایه

ی در هاای ندارد، زمینتوجه

اختیار وزارت گردشگری با 

شرایط بسیار آسانی به 

شود و گذار واگذار میسرمایه

دولت  هادر اکثر این پروژه

برای آماده سازی زمین و 

رساندن امکانات زیربنایی به 

کمک مالی گذاران سرمایه

 کند.می

گذاران داخلی و سرمایه -1

خارجی برای احداث تاسیسات 

گردشگری تالش دارند تا 

را برای  هامرغوب ترین زمین

 گذاری خریداری کنند.سرمایه
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اختصاص 

 .دهدیم

انی گر -3

 زانیمزمین با 

مورد  هیسرما

برای  ازین

احداث بناهای 

گردشگری و 

سود حاصل از 

ی گذارهیسرما

متناسب نبوده 

و 

ی گذارهیسرما

ی ساخت برا

 ساتیتأس

 ای یاقامت

یی از رایپذ

الزم  هیتوج

برخوردار 

 نیست.

با وجود  -1

ی برای نیقوان

 نیزمی واگذار

مراجع  قیطراز 

ی به دولت

 گذارانهیسرما

وزه ح

ی ولی گردشگر

قانون عماًل  نیا

اجرا  تاکنون

نشده و یا با 

قیمت 

کارشناسی 

قیمت روز به 

گذار سرمایه

شود واگذار می

که عمال بخش 
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ای از عمده

سرمایه 

گذار را سرمایه

به خود 

اختصاص 

دهد. البته می

و  هانیزم

در  امالک

دولت  اریاخت

در شهرها اغلب 

الزم  تیفیکاز 

ی ساخت برا

 اتسیتأس

ی اقامت

برخوردار 

و  ستندین

 هیتوج

ی اقتصاد

 ندارند.

غیر رقابتی  -8

بودن 

گذاری سرمایه

در ایران بویژه 

از نظر بازگشت 

سرمایه در 

مقابل سایر 

ی هاکشور

جهان و 

کشورهای 

همسایه. در 

یی کشورها

، لندیتامانند 

ی حتی و مالز

امارات متحده 

توان ی میعرب

با حدود نیمی 

از هزینه 
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هتل در  احداث

و  نیبهترایران 

 نیترتیفیکبا 

ها را هتل

. کردی داریخر

ی گذارهیسرما

 کشورها نیادر 

 تیامناز 

 نیتضم، شتریب

ی، بازار سودآور

مطمئن، 

 کم التیتسه

و  عیسرو  بهره

ی اریبس

ی هاتیمز

برخوردار  گرید

 است.

ی بانکنظام  -5

را  نیزمتأمین 

به عنوان آورده 

 گذارهیسرما

و  ردیپذینم

ی پرداخت مبنا

را به  التیتسه

 %30میزان 

و  گذارهیسرما

 ستمیس 40%

ی بعد از بانک

محاسبه  نیزم

 .دینمایم

تأمین -33

ی برازمین 

گذارسرمایه

ی 

 گردشگری

با توجه به  -3

مالحظات 

ی و قانون

 کهی مقررات

ی اریبس

ی هادستگاه

یی از اجرا

ی جامع هایی که در طرحهاتمامی زمین -3

و آمایش سرزمینی ترکیه دارای کاربری 

باشند در اختیار وزارت فرهنگ گردشگری می

این مناطق  ری ترکیه قرار دارند.و گردشگ

شامل مناطق ویژه و مراکز گردشگری 

 شود.می

ی واگذاری از سوی وزارت هاتمامی زمین -3

اخذ زمین برای ایجاد  -3

تاسیسات گردشگری توسط 

بخش خصوصی با تایید طرح 

از سوی وزارت گردشگری 

مالزی و تایید اداره زمین 

ایالت و موافقت شورای ملی 

گذاران با ین به سرمایهزم
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جمله 

، هایشهردار

سازمان میراث 

فرهنگی 

ی، وگردشگر

ی روین

ی، انتظام

سازمان 

ها و جنگل

مراتع، سازمان 

ی، نشانآتش 

 طیمحسازمان 

، وزارت ستیز

ی و ترابرراه و 

ی اریبس

ی هادستگاه

 گریدیی اجرا

در خصوص 

محل استقرار 

 ساتیتأس

ی و اقامت

یی دارند، رایپذ

 ملک تأمین

ی برامناسب 

 کساخت ی

 ای یاقامتحد وا

یی از رایپذ

ی دگیچیپ

ی خاص

برخوردار است 

اگر  که

 گذارهیسرما

بار  نیاولی برا

عرصه  نیاوارد 

شده باشد به 

از  ادیزاحتمال 

خود  میتصم

گذاران، فرهنگ و گردشگری ترکیه به سرمایه

آماده اجرای طرح بوده و مشکلی از نظر 

 گذار ندارد.اجرایی برای سرمایه

 گذاردر حیناگر احیانا برای سرمایه -1

ی هااجرای طرح مشکالتی بوجود آید، شرکت

مشاوره که آگاه به قوانین و مقررات هستند، 

 کنند.مشکالت مورد نظر را برطرف می

 

شود. کمترین هزینه واگذار می

زمانی که درخواست 

گذار در اداره زمین سرمایه

ایالت مورد پذیرش قرار گرفت 

تواند برای هیچ سازمانی نمی

 واگذاری زمین مانع ایجاد کند.

واگذاری زمین برای کسانی -3

گذاری که عالقمند به سرمایه

در مناطق در حال توسعه 

د با تصویب شورای هستن

 زمین سهل تر است.

برخی از زمینها که از نظر  -1

کاربری محدودیت داشته و یا 

توانند مالک اتباع خارجی نمی

 (FIC)آن باشند با مجوز 

گذاری خارجی کمیته سرمایه

به اتباع خارجی واگذار 

 شود.می

ی مشاوره و هاشرکت -8

پیمانکار در مالزی وظیفه 

ی دولتی را هاارتباط با دستگاه

داشته و به هیچ عنوان 

 هاگذار با این دستگاهسرمایه

 باشد.در ارتباط نمی
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منصرف خواهد 

 شد.

عدم وجود  -3

احساس 

مسئولیت در 

و  هادستگاه

نهادهای 

مرتبط برای 

کمک به 

گذاران سرمایه

گردشگری، 

عمده این 

 هاهدستگا

ی پصرفاً در 

مقررات  تیرعا

و 

یی هاتیمحدود

 کههستند 

خودشان اعمال 

و به  کنندیم

عنوان  چیه

خود را مسئول 

به حل  کمک

مسائل 

 گذارهیسرما

 .دانندینم

عدم وجود  -1

ی برامرکزی 

 آمورسپردن 

پیچیده اخذ 

مجوز به افراد 

یا موسسات 

مورد تایید 

سازمان متولی 

با  که

ی هایدگیچیپ

و  نیانقو
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مقررات آشنا 

بوده تا بتواند 

به عنوان 

ی بین اواسطه

و  گذارهیسرما

 هااین دستگاه

عمل کرده و از 

منصرف کردن 

گذار سرمایه

 جلوگیری کند.

 طراحی و تنظیم: محقق
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 گیری:نتیجه

دو گروه از  نیااز  کیهری اعضا. کرد میتقسگروه  اتوان به دو دسته یگذار در نوار ساحلی شمال کشور را میبخش سرمایه  

 .ندینمامی تیفعالی متفاوت کامال طیشرای تحت برداری، توسعه و بهره ماللحاظ 

 اکثرگروه شامل  نیادولت هستند.  تیحماو  دییتای است که مورد دولتی شبه نهادها امالکیت دولتی است و ی گروه اول:

ی مرغوب اعم از هامینی دولتی و وابسته به دولت بوده که عمده زهاارگانو  هابانک، مهیبی هاشرکت، ها، سازمانهاوزارتخانه

 دهند.و یا به مردم اجاره می انددادهساحل، دشت و کوهستان را به مالکیت خود در آورده و مورد استفاده شخصی قرار 

 ی شاخص این واحدها عبارتند از:هایژگیو

 ی مجددگذارسرمایه ازمندینفرسوده و  کامالو در مواردی مییقد ساتیتاس -

 خدمات نسبت به درجه و استانداردهای جهانیسطح پایین کیفیت  - 

 یرائیپذی و نوازعدم انگیزه کافی کادر مدیریت و کارکنان برای مهمان  -

 هامربوطه در این واحد فیوظاعدم مطابقت مشاغل با شرح شغل و  -

 گذاری صورت گرفته عدم توجیه اقتصادی با توجه به سرمایه -

 الت بانکی، قیمت اتاق و تورهای گردشگریرقابت با بخش خصوصی در اخذ تسهی -

ی مطرح گردشگری در صنعت سازی خصوص استیس کهی زماناز  کهی است ئهاشرکتی و خصوصعبارت از افراد  گروه دوم:

ی اقامتی واحدهای، راه نیبی هارستوران نةیزمگروه در  نیا. اندکردهی گذارسرمایهصنعت  نیای مختلف هابخش، در دهیگرد

ی اقامتی واحدها تیظرف کل تأمینسهم آنها از لحاظ  کنیلند، باشمیفعال  کامال، مهمانسراها و هتل( رهایمهمانپذ)کوچک

 ی شاخص این واحدها عبارتند از:هایژگیودر منطقه ندارند.  زینی چندان تیفعالی گردشگری هابخش ریسااست و در  زیناچ

اتاق  30-10از  شیبگروه  نیای متعلق به اقامتی واحدها اکثرستند. ه کوچک اسیمقی آنها از لحاظ گردشگری واحدها -

 ندارد. 

 ی قرار دارد.خوب تیوضعو در  دیجد نسبتاًگروه  نیا ساتیتاسو  التیتسه -

 هستند. فیضعی اتیعملی واستانداردهاواحدها از لحاظ طرح و نقشه  -

ی از لحاظ مهارت در ارائه ولمهمان نواز)نحوه برخورد(  اریبس ی،نوازگروه از نظر مهمان  نیای واحدهای در رائیپذ تیفیک - 

 هستند. فیضعخدمات 

به بازار  شتریبآنها  تیفعالی گردشگری دسترسی دارند وحوزه المللبینخود کمتر به بازار  کوچک اسیمقواحدها به علت  نیا -

 (85-83: 3143گردد. ) جامعه هتلداران ایران؛ میی محدود داخل

توان در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشت بلکه حتی در مقابل رقبای نمی هاتنفضای کسب و کاری قطعا نه با چنین 

ی سفری که ناشی از منابع موجود در سواحل کشور است، عرض هابرنامهی نیز قادر به ارائه محصوالت گردشگری و امنطقه

 اندام کنیم.

نین و مقررات مرتبط با گردشگری در دو کشور ترکیه و مالزی و مقایسه تطبیقی با آنچه ، قواهادر سیاست هابا نگاهی به تفاوت

یابیم که روند حاکم در صنعت گردشگری شود به خوبی درمیکه هم اکنون در جمهوری اسالمی ایران بکار گرفته و اجرا می

 ده از نظام دیوان ساالری غلط چند دهساله است. گذار و بشدت آسیب دیایران بدون برنامه، ناکارآمد، دافع گردشگر و سرمایه

ی از موانع و انبوهی کشور به ویژه در سواحل شمالی و جنوبی، مجبورند با گردشگری در بخش خصوصان گذارسرمایه

ره ای مدیران و کارشناسان دولتی ایجاد موانع اداری ورود به صنعت، بهی غلط اداری و سلیقههاهیروی قانونی و هاتیمحدود

ی، بیمه، مالیات، کنترل نرخ انتظامی هادخالتو  هایبازرس، های پروژهاجرای برای مالمنابع  تأمین نةیهزی از واحدها، بردار

 خدمات و.... دست و پنجه نرم کنند.

ی از اریبسشود میتحمل است و سبب  رقابلیغباال وغالبا  اریبسی در کشور گردشگرورود به صنعت  نهیهزهم اکنون 

ی مانند ساخت و ساز ویالهای شخصی گریدی هافعالیتخود را در  ةیسرماو  کردهی صرفنظر گردشگران از بخش گذارسرمایه
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، به کندنمیی کمکی بلند مدت در منطقه اقتصادی به بهبود ولی دارد عتریسربرگشت  کهی شهری بلند مرتبه هابرجو جدیدا 

 (83-84: 3143ی؛ . )برنامه ملی توسعه گردشگراندازدیب کار

ی از جهانگردی در بخش گذارسرمایهی در مورد اجرائو مقررات  نیقوان کههرچند  کهتوان استنباط نمود میفوق  لیتحلاز 

ی ناشامر عمدتا  نیانگرفته است.  شکلی گذارسرمایهی برای مساعدی فضاتا به امروز  کنیلوجود داشته  شیوب کم شیپمدتها 

ی بازارهای در گذارسرمایهبستر  کبه عنوان ی رانیای در داخل کشور است تا چهرة نامساعد مال ریوغی مالرشته موانع  کاز ی

 شود.ی. پس با این شرایط چه بایدکرد این موضوعی است که در بخش راهکارهای اجرایی به آن پرداخته میخارج

 راهکارهای اجرایی:

ی هابخشی مرتبط با تسهیالت و خدمات گردشگری به ویژه در هاحوزهاستفاده از تجربیات کشورهای ترکیه و مالزی در  -3

گذاری داخلی و خارجی، ورود و خروج گردشگر و توسعه ی سرمایههااحداث و بهره برداری از تاسیسات گردشگری، مشوق

 گردشگری داخلی. 

ایران، لغو روادید  ی هدف جمهوری اسالمیهاگذاران کشورگذاران و صاحبان سرمایه بویژه سرمایهلغو روادید برای سرمایه -3

 ی هدف جمهوری اسالمی ایران، صدور روادید الکترونیکیهابرای گردشگران کشور

ی سود بازرگانی هاتیمعافبرخورداری تجهیزات، تاسیسات و کاالهای ضروری و مورد نیاز وارداتی بخش گردشگری کشور از  -1

 و عوارض گمرکی

 مفاد کامل کنوانسیون تسهیالت گمرکی برای ورود و خروج کاالها و وسایل همراه گردشگرانتاکید بر اجرای  -8

  اصالح قانون کاالی همراه گردشگران ورودی و خروجیاصالح قانون کاالی همراه گردشگران ورودی و خروجی

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تدوین و تصویب آیین نامه  33تاکید بر اجرای ماده  -5

 اجرایی آن.

 از منابع مالی کشورهای اسالمی و موسسات مالی مرتبط از جمله صندوق توسعه اسالمیاستفاده  -1

ها موظف گردیدند تا به منظور ( که بانک3140قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی )سال 5تاکید بر اجرای ماده  -4

ی تعیین هانرخکی این بخش را با گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه تأسیسات گردشگری تسهیالت بانتشویق سرمایه

 شده برای این صنعت تأمین نمایند.

 المللی در ایرانی اعتباری بینهاکارتی واسطه خارجی برای تسویه حساب بین بانکی جهت استفاده از هابانکانتخاب  -4

ی مشابه و هاآیین نامه تدوین قانون جامع گردشگری کشور و رفع موانع و محدویتهای موجود، اصالح و حذف قوانین و -3

 متناقص.

و  هاگذار در طرحی سرمایهاهیسرمای هانهیهزمعافیت تاسیسات گردشگری از مالیات تا زمان برگشت کامل سرمایه و  -30

 ی گردشگریهاپرژه

گذاری از ی سرمایههاتاکید بر حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه و بازار پول کشور برای جلوگیری از آسیب پذیری شرکت -33

 گذاران صنعت گردشگری.جمله سرمایه

ی صاحب صالحیت داخلی هاالمللی گردشگری در صنعت گردشگری کشور و دعوت از شرکتبکارگیری استانداردهای بین -33

 و خارجی برای تدوین، آموزش و کمک به اجرای استانداردهای ارتقا کیفیت خدمات.

یی با کاربری گردشگری و واگذاری آن به سازمان متولی و واگذاری هاشخص نمودن زمینتهیه نقشه جامع شهری و م -31 

 گذاران متقاضی با شرایط سهل و آسان.به سرمایه هااین زمین

 ی با کاربری گردشگری و واگذاری آن به سازمان متولی در کشور همانند ترکیه.هامشخص نمودن زمین -38

 منابع

دفتر  استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری، طرح پژوهشی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، (،3148رحیم پور، علی، )

  تهران. تدوین استانداردهای فنی و نظارت،
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(؛ گردشگری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 3133رحیم پور، علی؛ ) -3

 تهران

 تهران  خارجه، آمورچاپ و انتشارات وزارت  مؤسسهمالزی  (،3143د، )مسائلی، محمو -1

  (، مجموعه قوانین و مقررات صنعت ایرانگردی و جهانگردی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، تهران.3144منطقی، فریدون ) -8

 مالزی  ،کواالالمپور گذاری،آرشیو کمیته سرمایه (، 3144وزارت گردشگری مالزی، )  -5

 تهران  الملل،بین آموراداره حقوقی و  (، 3144اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، )  -1

 تهران  آرشیو قوانین و مقررات، (،3144ی فنی و اقتصادی ایران، ) هاگذاری و کمکسازمان سرمایه -4

 المپور، نشریه ایرانیان مقیم مالزی، پیش شماره چهارم مارس در کواال ها(، نشریه فارسی زبان3003مونوریل مالزی، )  -4

مراکز و خدمات گردشگری استاندارد سازی معاونت  آمور(، دفتر 3144) گزارش آماری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، -3

  گردشگری، تهران.

 ل، آرشیو اداره حقوقی، آنکارا، ترکیهگذاری و مشاغ(، اداره کل سرمایه3144وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، )  -30

 گذاری، آرشیو اطالعات، آنکارا، ترکیه(، اداره کل تاسیسات و سرمایه3144وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، )  -33

 خارجه، تهران آمورچاپ و انتشارات وزارت  مؤسسه (، ترکیه،3148قاسمی، صابر ) -33

نشر ی، زدیداود ا - یمحمد اعراب دیمترجم: سی، گذاری جهانگردسیاست(؛ 3335؛ )نزیجان ام. جنک -ل هاکلیما نیکال31

 ی، تهرانفرهنگ یدفتر پژوهشها

گذاری گردشگری در ایران، طرح پژوهشی، جامعه هتلداران ایران، (؛ بررسی موانع و مشکالت سرمایه3143؛ )____38

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران
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