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  البحثملخص 

دمت مصر مجموعة من      ي         ق ة ف رة ھائل ق طف ي تحقی األسالیب وسیاسات الحوافز للمستثمرین أدت إل
دالت االستثمار    رة   مع یاحي في مصر خالل الفت ام    2010-1985الس ي ع یاحي ف ث وصل االستثمار الس ، حی

ي    % 8ملیون جنیھ تمثل  7950إلي  2006 ام ، ف ك الع من االستثمارات علي المستوي القومي المصري في ذل
یاحي   تثمار الس ان االس ت   98.2حین ك ھ مثل ون جنی ام % 1.4ملی ك الع ي ذل ة ف تثمارات القومی ن االس ان .م وك

اك فرصة   % 4متوسط نسبة االستثمارات السیاحیة والفندقیة خالل سنوات الدراسة  فقط، األمر الذي یعني أن ھن
ة           ي دراسة علمی اًء عل ك االستثمارات إذا تمت بن لزیادة االستثمارات السیاحیة بما یسمح بتعظیم االستفادة من تل

  .ي قائمة علي دراسة احتیاجات ومتطلبات السوق السیاحي والفندق
أثر من جراء األزمات              م یت ار االقتصادیة لألزمات أن االستثمار السیاحي ل ل اآلث تبین من خالل تحلی
الي السیاحیة فضًال عن         ذلك اللی داد السائحین وك وإن كانت عوائد االستثمارات تأثرت بشدة من جراء تناقص أع

أن االستثمار      تناقص متوسطات إنفاق السائحین األمر الذي أثر علي معدل العائد عل ول ب ي االستثمار، ویمكن الق
أن     ول ب السیاحي وإن لم یكن قد تأثر ظاھریا باألزمات التي منیت بھا مصر في السنوات األخیرة إال أنھ یمكن الق

  ).24،ص1998مني بركات،( واقع االستثمار السیاحي في مصر كان لیكون أفضل لوال األزمات 
د وضحت الدراسة أن    تثمارات اوق ي     االس ة ف ادة مماثل م تصاحبھا زی دة والمتضاعفة ل لسیاحیة المتزای

ي                ؤدي االستثمارات السیاحیة إل م ت ا ل ت، كم رقم ثاب ون ال اد یك ل یك ادق، ب عدد العاملین في قطاع السیاحة والفن
معدل اإلشغال الفندقي في مصر خالل سنوات     متوسط تقلیل نسبة الفاقد في الغرف الفندقیة في مصر، حیث بلغ 

ل            % 49دراسة ال ة الموجودة تمث ي الغرف الفندقی د ف ع وجود نسبة فاق ھ وم ي أن خالل  % 51، األمر الذي یعن
ة            وع من المنافس ود ن ي وج ؤدي إل ذي ی و األمر ال دة، وھ ة متزای سنوات الدراسة إال أن ھناك استثمارات فندقی

ام    ي ع ي مصر لتصل ف ائحین ف اق الس طات إنف دني متوس ي ت عریة أدت إل و  2006الس ي نح ي  85إل دوالر ف
ة  ذه              اللیل ي ھ ي مصر وأن تبن ة ف ي االستثمارات السیاحیة والفندقی و األمر الذي یستدعي ضرورة النظر ف ، وھ

ذه       ع ھ االستثمارات علي أساس اقتصادي وتسویقي سلیم، وأن تكون علي أساس الحاجة السوقیة وضرورة توزی
  .أماكن محددة االستثمارات جغرافیًا في مصر بدًال من تركزھا في

  
  
  
  

 


