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  الملخص

هل مصر هي الخيار األمثل لالستثمار في : هدفت الدراسة إلي اإلجابة علي التساؤل التالي
، "نعم"وقد توصلت الدراسة إلي اإلجابة علي هذا التساؤل، وكانت اإلجابة بـ . قطاع السياحة؟

ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميزة، وحركة السياحة الوافدة وذلك لعدة أسباب أهمها 
لسنة  ٧٢صدور قانون االستثمار رقم وكذلك . ر، والتي تتزايد وتتوسع عاماً بعد عامإلي مص
كما . ، وما تضمنه من ضمانات وحوافز كثير تشجع وتجذب المستثمرين إلي مصر٢٠١٧

فرصة استثمارية في مصر  ١٠٠٠أطلقت مصر الخريطة االستثمارية التي تعرض أكثر من 
إلي اإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها مصر لمواجهة معوقات باإلضافة . لة للتنفيذ الفوريقاب

  .كل هذه األسباب تجعل مصر الخيار األمثل لالستثمار في قطاع السياحة. االستثمار
  .االستثمار السياحي، قانون االستثمار، الخريطة االستثمارية، مصر: الكلمات الدالة

Abstract 
The study aimed to answer the following question: Is Egypt the best option for 
investment in the tourism sector ?. The study found that the answer to this question 
was "Yes," for a number of reasons. The most important of these reasons are Egypt's 
distinct tourism product and the inflow of tourism to Egypt, which is increasing and 
expanding year after year. As well as the issuance of the Investment Law No. 72 of 
2017, and And its guarantees and incentives that encourage and attract investors to 
Egypt. Egypt has also launched an investment map that offers more than 1,000 
investment opportunities in Egypt that can be implemented immediately. In addition 
to the many procedures taken by Egypt to address the obstacles to investment. All 
these reasons make Egypt the best choice for investment in the tourism sector. 
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