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احة اإلقامــة فـي مصــر، لفهــم  ة الجدیــدة وهــي ســ اح الدراســة والتحلیــل أحــد األنمـا الســ حــث  احة تنـاول ال ــة ســ مــد أهم

قة المتعلقــة  االعتمــاد علــى الدراســات الســا ، وذلــك  احى المصــر ونــه جدیــدًا علــى المقصــد الســ ــنم مســتحدث و اإلقامــة 
ة احة اإلقامة ومعرفة روادها وأهمیتها اإلقتصـاد احة اإلقامـة فـإن معرفـة مؤشـرات أدائـه . مفهوم س ـة قطـاع سـ ونظـرًا ألهم

ــار  م فاعلیتــه واخت ره وتقــو ــه وتطــو عــد أحــد الســبل الهامــة للرقــي  ُ ــه  جــودة خدماتــه وتلمــس واكتشــاف جوانــب القصــور 
ــــة والمســــاهمة الفاعلــــة فــــي االقتصــــاد  ــ أهــــداف التنم ــــة الجــــاتس و ذلــــك مــــن أجــــل تحقیــ ــه فــــي ظــــل اتفاق ــ والنهــــوض 

قت مصـر منـ.الوطني ة سـ اح النظر إلي وضع مصر التنافسي نجد أن العدید من الـدول السـ فـى هـذا الـنم ، إذ  ذ سـنواتو
ا حوالى  ان احة اإلقامـة% ٨ملیون سـائح ،  ٥٠تستقبل أس ـأتون لسـ ـذلك فرنسـا ، ولكـن فـى مصـر مـازال هنـاك  مـنهم  ، و

ل السـائح لشـراء بیتـه فـى المنـاط  ة تمو اب آل لى لغ احة مثل القطاع المصرفي التمو الكثیر من العوائ امام نمو هذه الس
م ة  اح السلبالس ة  ا یؤثر  ـة األساسـ لة نقـص البن لة االزدحام المـرور ومشـ ذلك مش ة نمو هذه الصناعة ، و على حر

الت  مقصد .وغیر ذلك من مش حث المیدانى لعینة السائحین إلى رضاهم عن مصر  وقد أشارت النتائج التي توصل إلیها ال
ل ن ما وافقوا على مجموعة من العناصر التى تش احى،   قا القوة والضعف والفرص المتاحـه والتهدیـدات التـى لهـا تـأثیر س

احى المصر  ة الكبـر منهـا ال تقـوم بنشـا . واضح فى نجاح النشا الس ة فقد أظهـرت أن النسـ اح ات الس أما عینة الشر
احة احة اإلقامة على الرغم مـن تفهمهـم لهـذا النـوع الواعـد مـن السـ احى الكامل لس ج الس ا عـن إسـتعداد المقصـد أمـ. الترو

احة اإلقامـة ، فقـد أظهـرت النتـائج نسـبتها المحایـدة احى المصر لجـذب سـ وعلـى ضـوء النتـائج التـى تـم التوصـل إلیهـا .الس
ـن أن  ـن األخـذ بهـا والتـى مـن المم م ات التـي  ة، تم التوصل لعدد من التوص ة أو الدراسة المیدان سواء من الدراسة النظر

ع وت ة للمقصــد تســهم فــى تشــج ــادة القــدرة التنافســ احة ، وز صــناعة الســ التــالى اإلرتقــاء  احة اإلقامــة ، و ر نمــ ســ طــو
احة م الناتج اإلقتصاد واإلجتماعى للس ة، وتعظ احة العالم ة الس ادة حصته من حجم حر احى المصر ، وز   .الس
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