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 ورقة عمل مقدمة من جلنة السياحة والطريان املدني جبمعية رجال األعمال املصريني 

 خبصوص بعض األولويات العاجلة للنهوض بالقطاع السياحي 
 

بدارسة صناعة  تقوم اسرتاتيجية  دراسة إمكانية قيام وزارة السياحة واآلثار بإنشاء وحدة حبوث سياحية  ●
 30, 20سنة األخرية ووضع رؤية لشكل السائح وميوله ومتطلباته بعد  50وتطورها خالل ال فى مصر والعامل  السياحة

سنة من اآلن وكذلك شكل صناعة السياحة ككل بكافة تفاصيلها واإلستعداد ملواكبة هذا التطور واإلستعداد له  مع 

  ى هذا اجملال .ة فى املستقبل فحتديد توصيات إرشادية للقطاع اإلستثمارى السياحى وجماالت اإلستثمار املتوقع

ضرورة قيام وزارة السياحة واآلثار بوضع رؤية واضحة خاصة باملزارات السياحية املصرية والطرق التأكيد على  ●
حيث قامت الدولة بإنفاق مبالغ طائلة على البنية التحتية والطرق إال أن الطرق املؤدية للمزارات  املؤدية إليها

 السياحية واملرافق اخلاصة بها الزالت مهملة بشكل كبري وال متثل واجهة سياحية جاذبة للسياحة يف مصر.

احي ة متخصصة يف الرتويج السيضرورة وضع خطة تسويقية للسياحة املصرية من خالل التعاقد مع شركات عاملي ●
 والقيام باجلوالت السياحية هلم واليت من شأنها الرتويج  Public Figuresإستضافة عدد من الشخصيات العامة   –للدول

ن الثقافيني اإلستعانة باملستشاري –للمزارات السياحية املصرية لكافة متابعيهم على وسائل التواصل اإلجتماعي 

 .ة داخل مصربالسفارات األجنبي

يًا وذلك بشكل منتظم يوميًا أو أسبوع تكثيف الرحالت اجلوية من مصر إىل بعض الدول األجنبيةضرورة العمل على  ●

العمل علي تشجيع إنشاء شركات طريان تقدم رحالت منخفضة التكاليف للمقاصد السياحية   على األقل  من خالل

طريان مباشرة بني الدولتني ،باإلضافة إىل إنشاء مكاتب بعدد من  و رحالتتوفري رحالت جوية منتظمة  املصرية و

 عي واملعرفة والرتويج السياحي  الدول لتنشيط السياحة املصرية بها من خالل زيادة الو

العمل على إجياد  وسائل نقل جيدة بالدولة التي تضمن اإلستقبال اجليد للسائح األجنبي ومتكنة من سهولة  ●
مما يستلزم اإلستعداد التام (  Online)نظرًا إلنتشار السياحة الفردية  سياحية أو مرشد سياحي التنقل بدون شركات

للبنية التحتية اخلاصة بوسائل النقل واملواصالت ، من خالل التعاون بني وزارة السياحة واآلثار مع عدد من شركات 

ب  سي العاصمة بلندن ،على أن يكون مزودالقطاع اخلاص العاملة يف جمال النقل السياحي لعمل تاكسي مثل تاك

Mobile Application   وRoutes Map  حبيث يتم تقديم خدمة متميزة ومشرفة للسياح الوافدين، . 

 بنظم الدفع اآلجل بالنسبة لبيع وحدات اإلسكان السياحيتوفري أنظمة متويل مت التأكيد على ضرورة العمل على  ●

حلصيلة ، مما سيزيد من ابني البنوك املصرية و األجنبية يف الدول املستهدفةعن طريق عمل بروتوكوالت تعاون 
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هناك إجتاه من نسبة كبرية من السياح األجانب وخاصة اإلجنليز لشراء وحدات إسكان سياحى يف )األجنبية ملصر ،

السياحي حول العامل يف شراء وحدات اإلسكان  %80عدد من الدول املختلفة ،حيث تقوم بريطانيا باإلستثمار بنسبة 

 ( .اإلضايف داخل بريطانيا/ ،ويرجع ذلك للنظام الضرييب الصعب اخلاص بالسكن الثاني 

 ضرورة إحكام الرقابة ووضع الضوابط التنظيمية للتسويق السياحي داخل مطار القاهرة الدويلمت التأكيد على  ●

ة املصرية داخل املطار ،وذلك من خالل لضمان عدم اإلحتكاك بالركاب ومطاردتهم بشكل مزعج ومسيء للسياح

 تواصل وزارة السياحة واآلثار مع مدير األمن باملطار لبحث آليات التحكم يف هذا األمر.

تي نوبيع نظرًا للظروف اإلستثنائية ال –نطقة اابا دراسة إمكانية تطبيق بعض القواعد اخلاصة واإلستثنائية مل ●
تأجيل االلتزامات املطلوبة حاليًا واعفاء القروض والفوائد ، حتسن الوضع  (مرت بها خالل فرتات اويلة سابقة  

 .( مجعية مستثمرى نويبع ـ طاباو مستثمرى طابا للتنمية السياحية  ةمجعيواردة من  )مرفق مذكرةالسياحي باملنطقة ... إخل ( 

ضرورة التنسيق بني وزارة السياحة واآلثار مع غرفة املنشآت الفندقية إلجياد آلية لوضع الفنادق غري املرخصة   ●
، ووضع آليات للتعامل معها وإدخاهلم ضمن املنظومة الرمسية بشكل  حتت منظومة ميكن مراقبتها واإلشراف عليها

وموا كما يق معقولةسليم وغري معوق جلودة عملهم وخدماتهم ، وخاصة ألن اخلدمات املقدمة من أغلب تلك الفنادق 

و لكن  مل معهمابتنظيم جيد لرحالت وزيارات ألهم املعامل املصرية باإلضافة إىل حسن اإلستقبال اجليد للسياح والتع

 . مع غياب كامل للرقابة

، تنفذ تعاليم اإلياتا وتراخيص شركات السياحة املصدرة من الوزارة،  دراسة إمكانية تنظيم إصدار تذاكر الطريان ●

 األمر الذي قد يتطلب تشريعًا لذلك حتى يكون اإلشراف الرقابي خاضع لوزارة السياحة واآلثار .

رؤيتنا مع جتديد  Rebranding Egyptوالعمل على أن يتم إصدار  ،مقصد سياحي النظر يف إعادة تقييم مصر ك ●

 .السياحية حتى ال يتم اهدار الثروة القومية من خالل بيع الفنادق بأرقام متدينة عامليًا 

هلا و وحسن اإلستفادة من األماكن املميزة جدًا اليت حبا اهلل بها مصر و اإلستشفائية العالجيةاإلهتمام بالسياحة  ●

 قدرات شفائية طبيعية .

شركات  غرفةو  من خالل التنسيق بني وزارة السياحة واآلثار وضع ضوابط حمددة لرحالت احلج والعمرة وتأشرياتها ●

والسياحة ،حيث أن األسعار املقدمة هلذه الرحالت تتفاوت بشكل كبري بني شركات السياحة  املختلفة  ووكاالت السفر

 احلج يف عدد من الشركات السياحية إىل نصف مليون جنيه.حيث تصل تكلفة رحالت 

 


