
  خطة استراتيجية للنھوض بصناعه السياحة خالل الفترة المقبلة
  
  

ال ة رجال األعم ت أعدت لجنه  السياحة بجمعي ياحخطه اس ى يستمر  ةراتيجه للنھوض بقطاع الس حت
ذه الخطة أك ل ھ ومى وتتمث دخل الق المدى واالخر شقين احدھما قصير في حد العناصر الرئيسية لل

  .طويل المدى
  

 :فيتمثل فى االتى "الخطط السريعه"أما الشق االول 
در - ١ دول المص ع ال كر لجمي ه الش ياح ةتوجي ذيرات  ةللس اء التح ت بالغ ى قام ر الت ى مص ال

 المفروضه على مواطنيھا للسفر الى مصر.

 ةوالطرق المؤدي ةالتواجد االمنى وتكثيفه داخل المدن السياحي ةاستعاد ةالتركيز على ضرور - ٢
  اليھا.

ى اي بعرض االراء واالقتراحات ةخاص ةالسياح ةوزارل ةعمل شبكه الكتروني - ٣ رارات  ةعل ق
 .ةتصدرھا الوزار

اد - ٤ د من اع دول المصدر ةدراس ةالب واق ال ياح ةاس ارج  ةللس ى الخ ا ال افرين منھ دد المس وع
د وومقارنه ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبا ا مديلتالى وضع خطه تسويقيه لكل بل ه طبق ن

 لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لھا. ةطخللمستھدف منھا مع اعداد 

عام الطفل فى مصر) من خالل اطالق  الحالى ان يكون ھذا العام ھو ( الدعوه خالل الصيف - ٥
ى ٢٠١١مايو الموسم الصيفى ( ةمن بداي ةحمله دعائي الم ال ال الع ع اطف ) لدعوه حضور جمي

تم دعم ال من  مصر مجانا ويتم منحھم اقامه مجانيه من قبل الفنادق وي ران لالطف ذاكر الطي ت
  الوزير.سياحه بواقع نسبه يحددھا السيد خالل صندوق ال

  
  -" فيتمثل فى عدة مقترحات:ةاما الشق الثانى وھو "الخطط المستقبلي

ل دور المجلس االعل - ١ ياحتفعي نوى  ةى للس ع س اع رب د اجتم ل لدراسوعق ى االق الموقف  ةعل
 السياحى والموضوعات المتعلقه بالقطاع.

 تح السماوات المصريه امام جميع شركات الطيران.ف - ٢

ياحي تواجد رجال القطاع الخاص السياحى - ٣ ات الس ع مجالس ادرات الھيئ تم  ةفى جمي ى ي حت
 التشاور ونقل الخبرات العمليه لتلك الھيئات  

 ةوالنوعي ةوالترفيھي ةوالموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمي ةتخطيط المراكز السياحي ةاعاد - ٤
 ك المشروعات داخل كل مركز سياحى.لتل

ادة سياس - ياحي ةاع ى الس عير االراض ا لنوعي ةتس ه طبق ون مختلف د ان تك ث الب  ةحي
 المشروع. 



ا واشتراطات  ةعند طرح اي - ا ونشاطھا وموقعھ د نوعيتھ تم تحدي تثمار ي مشروعات لالس
ام لكل مركز سياحى اوال ةبنائھا ومد د  تنفيذھا طبقا وتماشيا مع المخطط الع اول او عن ب

ى ٨٠االنتھاء من نسبه  % من المركز ثم يبدأ التشجيع لالستثمار من المركز التالى له حت
 يتم استكمال المركز السياحى بالكامل.

ميات االنشط - ى اغراض ومس وع ف ني ةالتن ار الس ل االعم ياحى مث ز س ل مرك ل ك  ةداخ
 للمركز. ةالعام ةللسائحين والطبيع

وخدمات  ةمتخصص ةمن مستشفيات ومركز طبي ةت الصحيالتاكيد على توفير الخدما -
 الطوارىء والصيدليات.

دن ٢٠ولتكن  ةضروره تحديد نسب - % لمشروعات االسكان السياحى داخل المراكز والم
 .ةالسياحيه طبقا لطبيعه كل مركز ومدين

رور - روعات الترفيھي ةض جيع المش ياحية   ةوالخدمي ةتش ز الس ا المراك ى تحتاجھ الت
 .ةھاء تراخيصھا من جميع الجھات المعنيوسرعه ان

تم التعامل مع جھ ةضرور - ٥ ى ي ياحى حت ذ نظام الشباك الواحد لمشروعات القطاع الس  ةتنفي
 ةعن اصدار كافه التراخيص اختصارا للوقت وتالفى المشاكل الموجود ةتكون مسؤول ةواحد

  التنفيذ.  ةوضمان سرع

ل " ةسمعالى  ةدراسه السلبيات التى من شانھا االساء - ٦ ياحيه مث التاكسى والمحالت مصر الس
 شكاوى السائحين. ةومتابع ةالمشدد ةوالمطاعم وخالفه" ووضع اسلوب للرقاب

  -لرفع الوعى السياحى تشمل: ةخط وضع - ٧

 .ةفى المدن السياحي ةومدارس سياحي ةعمل مراكز تعليمي -

اده " - ع م ياحوض ه االبتةالس ن المرحل دارس م ى الم ة ف ادة  اختياري ى  ةدائي" كم وحت
 .ةالثانوي

ط - د متوس اء معاھ جيع انش االت ةمتخصص ةخاص ةحرفي ةتش ى مج ين ف ريج فني  لتخ
 )......الخة/ الضيافاالستقبال /(المطابخ

واسلوب  ةالسياح ةتوضح اھمي  ةوالمسموع ةبث االعالنات فى وسائل االعالم المرئي -
 التعامل مع السائحين.

 .ةت فى المدن السياحيتشجيع تصوير االفالم والمسلسالودعم  -

 وخارجھا.  ةداخل المدن السياحي ةوجود مكاتب سياحيه ارشادي -



ياحي - ٨ ثال عن الشركات الس ياحى مصرى مم ل س د وكي لضمان  ةاالجنبي ةضروره تواج
 المستحقات واسلوب التعاون داخل مصر.

ياحي - ٩ روعات الس ل المش ى تموي وك ف تمرار البن ن  ةاس اء م تم االنتھ ى ي جيعھا حت وتش
 .شروعات التى يتم انشائھا حاليالما

اك  ةالمدخالت من مستحقات ضريب ةاعداد دراسه لخصم قيم -١٠ ى اليكون ھن المبيعات حت
 . ةازدواج فى سداد الضريب

 


