
  التسویق والتنفیذ:سیاحة التسوق فى مصر

  مقدمة

وتسعى كثیر من الدول التى ، یاحة التى تم تطویرهاسنماط الأتعد سیاحة التسوق أحد أهم 
ن تصبح سوقا رائجا أیضا نسبة الجمارك بسیطة أتنخفض فیها كلفة الید العاملة ولدیها وفرة فى االنتاج و 

بأسعار رخیصة بهدف جذب أكبر عدد من السائحین الذین  نواع البضائعأورخیصا تعرض فیها جمیع 
متعددة وكذلك أماكن اقامة وع من السیاحة الى خدمات ویحتاج هذا الن، ةفیهتمون بشراء السلع المختل

نه یتضمن طبقات مختلفة ولكن تكمن الصعوبة هنا فى السیطرة على هذا النوع من السیاحة أل، متنوعة 
مصر ولبنان والكویت حیث یصل  فيالنمط من السیاحة  وینتشر هذا، واحى ئحین من كافة النمن السا

، توفیق(لوف من السائحین لغرض الشراء والتسوق فقط من هذه الدول لى هذه الدول سنویا مئات األإ
١٩٩٧(.  

تسوق بها السلع من یجد السائح الأوتتوافر فى مصر كل مقومات سیاحة التسوق حیث یمكن 
أسهم فى ذلك عدم وجود رسوم ، نحاء العالم بأسعار ال تقبل المنافسةأوالبضائع المستوردة من جمیع 

سواق والتى یعد لى المنافسة الحرة فى األإضافة و ضرائب على أصحاب المحالت باإلأجمركیة مرتفعة 
ى المجمعات والمراكز التجاریة المتنوعة مامه فأنه یرى المجال مفتوحا أذ إول منها المستفید األ تسوقالم
  .)٢٠٠٤، السیسي(سواق المتناثرة واأل

یاحة التسوق بعدة عوامل طبیعیة وبشریة تؤدى دورا كبیرا فى نجاحها فمن بین هذه سوترتبط 
زدهار التجارى وكذلك عملیات البیع والشراء المتمثلة فى المراكز التجاریة فقد أدت العوامل یبرز دور اإل

ه المراكز والتجمعات دورا ایجابیا وفعاال فى تنشیط التجارة الداخلیة من خالل فتح المزید من مجاالت هذ
باالضافة الى أنها استطاعت أیضا أن توفر عنصر جذب  التسوق التى حققتها مصر كسوق تجارى كبیر

سریعة ومركز التسلیة واستقطاب لكافة أفراد العائلة لتعدد مرافقها وتشمل المطاعم ومراكز الوجبات ال
  .)٢٠٠٢ ، محمد( والترفیه لألطفال وذلك من خالل صاالت األلعاب المنتشرة فى هذه المراكز

  

  



  مشكلة البحث

نها الزالت فى حاجة أاال ، رغم الزیادة المضطردة فى نجاح سیاحة التسوق التى تحققها مصر
نه واجهته العدید من المعوقات أال إنه رغم حداثته أحیث ، لى مزید من التطور فى هذا المجالإ

راسة سوف دن الإلذلك ف ،٢٠٠٩لغاء مهرجان السیاحة والتسوق عام إوالمشكالت التى كان من ظواهرها 
  .لیهاإدت أسباب التى هم األوال تشخیص هذه المشكلة ثم بیان ألأتعرض 

  هداف البحثأ

كبر قدر ألتنافس على جذب لهم االسباب التى جعلت من سیاحة التسوق هدفا یدعو الدول أتحدید  - ١
 .من الحركة السیاحیة الیها

مكانات مصر الحالیة فى مجال سیاحة التسوق من خالل التعرف على مناطق التسوق إالتعرف على  - ٢
 .وجه القصور فیهاأتها و االسیاحى بمصر ومقوم

 .دارة سیاحة التسوقإسس أث والمتطور لدى الدول المنافسة فى سلوب العلمى الحدیتحدید األ - ٣

  همیة البحثأ

 .عداد القائمین على سیاحة التسوقأتوجیه نظر المسئولین عن السیاحة بصفة عامة ب )١

همیة كبیرة لدى العدید من الدول مما یدعوها أنظرا لما تمثله سیاحة التسوق فى الوقت الحاضر من  )٢
مصر لجمیع الخدمات فان استكمال ، كبر عدد من سائحى التسوقأللتنافس على استقطاب 

ٕ التركیز علیها و والتسهیالت واالمكانات الحدیثة في المجال من األمور الهامة التي یجب  برازها فى ا
هذه الدراسة للوصول الى التوصیات المناسبة وصوال للمستوى الالئق من الخدمات واالمكانات 

  . وق فى مصرالالزمة لصناعة سیاحة التس

   البحثوض ر ف
والتنفیذ لهذا  فى مستوى االنتاجیةمكانات والتسهیالت لتصل عض اإلتحتاج مصر الى استكمال ب - ١

هیالت المتاحة بالدول المتقدمة فى مجال سالى نفس االمكانات والت) سیاحة التسوق(المنتج السیاحى 
 .التسوق السیاحى

تسویق سلیم متفهم المكانیات ومحددات هذا النمط تحتاج مراكز التسوق السیاحى فى مصر الى  - ٢
 .السیاحى الجدید



فإن فرضیة البحث تعتمد علي أن تنشیط الحركة السیاحیة إلي مصر اآلن لیس قاصرا  وخالصة القول
إلي أنماط سیاحیة جدیدة  ، بل في حاجةعلي األنماط السیاحیة الحالیة وتوفیر الخدمات المرتبطة بها 

هذه األنماط موجود بالفعل  یجابیا في نظام تنشیط وتسویق القطاع السیاحي وان بعضومستحدثة تؤثر إ
ذلك من أجل مكانیات والمحددات و والتي یجب قیاسها من حیث العرض والطلب واإل -سیاحة التسوق-

  .وضعها في موضعها الصحیح علي خریطة السیاحة المصریة
  

  منهجیة البحث
الدراسة النظریة التي تتناول المراجع المكتبیة والدوریات ومواقع االنترنت تتمثل منهجیة البحث في 

نه في سبیل تحقیق أهداف البحث واختبار فروضه سوف یتم أومختلف التقاریر والدراسة المیدانیة حیث 
  :متمثلة في   quantitative methods استخدام النواحي الكمیة 

للتعرف  questionnaire-based field study  بیانمعتمدة علي استمارة استدراسة میدانیة  -
 .علي إمكانات مصر الحالیة لسیاحة التسوق

 semi-structuredوتم استخدام المقابالت الشخصیة المعتمدة علي استمارة استبیان -

interview  في جمع بیانات الدراسة وتشتمل االستمارة علي عناصر تتعلق بتوافر المتطلبات
  .التسوق وأوجه القصور التي تواجهها هذه السیاحةالرئیسیة لسیاحة 


