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  :ملخص الدراسة
نتیجـــة المزایـــا التـــي یـــتم  بتحتـــل الســـیاحة مكانـــة بالغـــة األهمیـــة فـــي حیـــاة األمـــم والشـــعو 

حیــث . الــخ.....تحقیقهــا مــن هــذا النشــاط ســواء مــن الناحیــة االقتصــادیة أو االجتماعیــة أو الثقافیــة
أصــبحت الســیاحة مــن أكبــر الصــناعات علــى مســتوى العــالم، وباتــت تشــكل قطاعــًا إنتاجیــًا وخــدمیًا 

بدرجـة ملموســة فــي تــوفیر النقــد  یسـاهم بنســبة كبیــرة مــن النــاتج المحلـي اإلجمــالي، كمــا أنهــا تســاهم
األجنبــي الــالزم لتنفیــذ خطــط التنمیــة الشــاملة داخــل الــدول الســیاحیة، وجــذب االســتثمارات األجنبیــة 

  WTTCفوفقـًا لمجلـس السـیاحة والسـفر العـالمي -والوطنیـة إلیهـا، فضـًال عـن أثرهـا علـى العمالـة
مـن إجمـالي العـاملین علـى % ٨.١فإن عدد العـاملین فـي صـناعة السـیاحة یمثـل حـوالي ) ٢٠١٠(

إلى جانب دورها في زیادة الدخل القومي، ونتیجـة لـذلك أصـبحت السـیاحة مـن أهـم  -مستوى العالم
القطاعات التي تمثل أهمیة كبیرة في جمیع دول العالم المتقدمة والنامیة على حـد سـواء ومـن بینهـا 

  . لعمل على زیادة عائدها باستمرارمصر، األمر الذي دعا إلى ضرورة االهتمام بها وتطویرها وا
وعلــى الــرغم مــن الحقـــائق الســابقة إال أن واقــع الســیاحة فـــي مصــر مــا زال دون المســـتوى 
المطلـوب، ولـم یـتم تطــویر هـذه الصـناعة واســتغاللها بشـكل مناسـب وكــاف حتـى اآلن، وخیـر دلیــل 

نســبة متواضـــعة مــن إجمـــالي الحركــة الســـیاحیة الدولیــة، فوفقـــًا  علــى ذلــك أن مصـــر تحصــل علـــى
 ٢٠٠٩عــام  لتقــدیرات منظمــة الســیاحة العالمیــة فــإن نصــیب مصــر مــن إجمــالي الســیاحة العالمیــة

وینطبـــــق الحــــال ذاتـــــه علـــــى محافظــــة اإلســـــكندریة والتـــــي تــــأتي فـــــي مقدمـــــة . تقریبـــــاً % ١.٣كــــان 
ــــة أو حضــــاریة أو  المحافظــــات المصــــریة ذات اإلمكانیــــات الســــیاحیة المتمیــــزة ســــواء كانــــت طبیعی

اقتصــادیة، إال أن أعــداد الســائحین فیهــا لــم یصــل بعــد الــي المســتوى المطلــوب، ومــن ثــم فهــي فــي 
أمس الحاجة لتعاون كافة األطراف من أجل التسویق لهـا وفقـًا لخطـة متكاملـة العناصـر تقـوم علـى 

عاملین بها في إطـار رؤیـة جدیـدة تسـعى لتحقیـق توحید الجهود والتنسیق بین المهتمین بالسیاحة وال
  . مستقبل أفضل

  



ومـن ثـم تهــدف هـذه الدراسـة لتحلیــل وتقیـیم دور بعــض أطـراف النشـاط الســیاحي فـي تســویق 
اإلسكندریة كمقصد سیاحي متمیز، وقد تم االعتماد علي المنهج الوصفي التحلیلـي والـذي یتضـمن 

تنشـــیط المصـــریة للهیئـــة وزارة الســـیاحة المصـــریة، وال تجمیعــًا للبیانـــات مـــن المبحـــوثین فـــي كـــل مـــن
اإلسـكندریة، فضـًال عـن المسـئولین فـي الشـركات والفنـادق والقـرى ، وهیئة تنشیط السیاحة بالسیاحي

 . باستخدام استمارات االستبیان، وتحلیلها وتقدیم مجموعة من المقترحات السیاحیة في اإلسكندریة،
  

لعدید مـن المقومـات السـیاحیة التـي یمكـن مـن خاللهـا تقـدیم وقد توصلت الدراسة إلى وجود ا
العدیـد مـن األنمـاط السـیاحیة باإلسـكندریة، إلـى جانــب عـدم وجـود خطـة تسـویقیة تقـوم علـى أســاس 
علمـي لـدى معظـم أطـراف النشـاط السـیاحي فـي اإلسـكندریة، إلـى جانـب غیـاب التكامـل بـین جهـود 

  .ي خطة موحدة تهدف لجعلها مقصدًا سیاحیًا متمیزاً المنشآت المسئولة عن تسویق اإلسكندریة ف
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