خطة استراتيجية للنھوض بصناعه السياحة خالل الفترة المقبلة
أعدت لجنه السياحة بجمعي ة رج ال األعم ال خط ه اس تراتيجه للنھ وض بقط اع الس ياحة حت ى يس تمر
كأحد العناص ر الرئيس ية لل دخل الق ومى وتتمث ل ھ ذه الخط ة ف ي ش قين اح دھما قص ير الم دى واالخ ر
طويل المدى.
أما الشق االول "الخطط السريعه" فيتمثل فى االتى:
 -١توجي ه الش كر لجمي ع ال دول المص درة للس ياحة ال ى مص ر الت ى قام ت بالغ اء التح ذيرات
المفروضه على مواطنيھا للسفر الى مصر.
 -٢التركيز على ضرورة استعادة التواجد االمنى وتكثيفه داخل المدن السياحية والط رق المؤدي ة
اليھا.
 -٣عمل شبكه الكترونية لوزارة السياحة خاص ة بع رض االراء واالقتراح ات عل ى اي ة ق رارات
تصدرھا الوزارة.
 -٤الب د م ن اع ادة دراس ة اس واق ال دول المص درة للس ياحة وع دد المس افرين منھ ا ال ى الخ ارج
ومقارنه ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالى وض ع خط ه تس ويقيه لك ل بل د ومدين ه طبق ا
للمستھدف منھا مع اعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لھا.
 -٥الدعوه خالل الصيف الحالى ان يكون ھذا العام ھو )عام الطفل فى مصر( م ن خ الل اط الق
حمله دعائية من بداية الموسم الصيفى )مايو  (٢٠١١لدعوه حض ور جمي ع اطف ال الع الم ال ى
مصر مجانا ويتم منحھم اقامه مجانيه من قبل الفنادق وي تم دع م ت ذاكر الطي ران لالطف ال م ن
خالل صندوق السياحه بواقع نسبه يحددھا السيد الوزير.
اما الشق الثانى وھو "الخطط المستقبلية" فيتمثل فى عدة مقترحات-:
 -١تفعي ل دور المجل س االعل ى للس ياحة وعق د اجتم اع رب ع س نوى عل ى االق ل لدراس ة الموق ف
السياحى والموضوعات المتعلقه بالقطاع.
 -٢فتح السماوات المصريه امام جميع شركات الطيران.
 -٣تواجد رج ال القط اع الخ اص الس ياحى ف ى جمي ع مج الس ادرات الھيئ ات الس ياحية حت ى ي تم
التشاور ونقل الخبرات العمليه لتلك الھيئات
 -٤اعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيھية والنوعية
لتلك المشروعات داخل كل مركز سياحى.
 اع ادة سياس ة تس عير االراض ى الس ياحية حي ث الب د ان تك ون مختلف ه طبق ا لنوعي ةالمشروع.

 عند طرح اية مش روعات لالس تثمار ي تم تحدي د نوعيتھ ا ونش اطھا وموقعھ ا واش تراطاتبنائھا ومدة تنفيذھا طبقا وتماشيا مع المخطط الع ام لك ل مرك ز س ياحى اوال ب اول او عن د
االنتھاء من نسبه  %٨٠من المركز ثم يبدأ التشجيع لالستثمار من المركز التالى له حت ى
يتم استكمال المركز السياحى بالكامل.
 التن وع ف ى اغ راض ومس ميات االنش طة داخ ل ك ل مرك ز س ياحى مث ل االعم ار الس نيةللسائحين والطبيعة العامة للمركز.
 التاكيد على توفير الخ دمات الص حية م ن مستش فيات ومرك ز طبي ة متخصص ة وخ دماتالطوارىء والصيدليات.
 ضروره تحديد نسبة ولتكن  %٢٠لمشروعات االس كان الس ياحى داخ ل المراك ز والم دنالسياحيه طبقا لطبيعه كل مركز ومدينة.
 ض رورة تش جيع المش روعات الترفيھي ة والخدمي ة الت ى تحتاجھ ا المراك ز الس ياحيةوسرعه انھاء تراخيصھا من جميع الجھات المعنية.
 -٥ضرورة تنفي ذ نظ ام الش باك الواح د لمش روعات القط اع الس ياحى حت ى ي تم التعام ل م ع جھ ة
واحدة تكون مسؤولة عن اصدار كافه التراخيص اختصارا للوقت وتالفى المشاكل الموج ودة
وضمان سرعة التنفيذ.
 -٦دراسه السلبيات التى من شانھا االساءة الى س معة مص ر الس ياحيه مث ل "التاكس ى والمح الت
والمطاعم وخالفه" ووضع اسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين.
 -٧وضع خطة لرفع الوعى السياحى تشمل-:
 عمل مراكز تعليمية ومدارس سياحية فى المدن السياحية. وض ع م اده "الس ياحة" كم ادة اختياري ة ف ى الم دارس م ن المرحل ه االبتدائي ة وحت ىالثانوية.
 تش جيع انش اء معاھ د متوس طة حرفي ة خاص ة متخصص ة لتخ ريج فني ين ف ى مج االت)المطابخ /االستقبال /الضيافة.....الخ(.
 بث االعالنات فى وس ائل االع الم المرئي ة والمس موعة توض ح اھمي ة الس ياحة واس لوبالتعامل مع السائحين.
 دعم وتشجيع تصوير االفالم والمسلسالت فى المدن السياحية. -وجود مكاتب سياحيه ارشادية داخل المدن السياحية وخارجھا.

 -٨ض روره تواج د وكي ل س ياحى مص رى مم ثال ع ن الش ركات الس ياحية االجنبي ة لض مان
المستحقات واسلوب التعاون داخل مصر.
 -٩اس تمرار البن وك ف ى تموي ل المش روعات الس ياحية وتش جيعھا حت ى ي تم االنتھ اء م ن
المشروعات التى يتم انشائھا حاليا.
 -١٠اعداد دراسه لخصم قيمة المدخالت من مستحقات ض ريبة المبيع ات حت ى اليك ون ھن اك
ازدواج فى سداد الضريبة.

