
بإعداد اسرتاتيجية وخريطة عن مستقبل السياحة يف مصر « املشاط»تطالب « سياحة رجال األعمال»

 باالستعانة بشركات األحباث العاملية

أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس جلنة السياحة والطريان جبمعية رجال األعمال املصريني، أن العامل يشهد 

تطورا كبريا يف اجملال السياحي وهو ما يتطلب استحداث آليات جديدة وتهيئة للبنية التحتية املعلوماتية 

 خلدمة القطاع السياحي خالل الفرتة املقبلة.

تماعا للجنة السياحة والطريان املدني جبمعية رجال األعمال املصريني، وزارة وطالب "ناصر"، خالل إج

من خالل االستعانة  2030السياحة بوضع اسرتاتيجية وخريطة تفصيلية حول مستقبل السياحة يف مصر لعام 

 خبربات دولية متخصصة يف جماالت البحوث والتطوير.

هات التنسيق بني وزارة السياحة والبنك املركزي كافة اجل  وشدد رئيس جلنة السياحة باجلمعية، على أهمية

املعنية حلسن اإلستفادة من املنح الواردة إىل مصر بغرض تطوير القطاع السياحي حبيث يتم توجيهها إىل 

متويل مشاريع التطوير والبنية التكنولوجية يف املنشآت والغرف الفندقية وشركات السياحية وتدريب وتأهيل 

القطاع واحلجز عن طريق االون الين ، باإلضافة إىل حبث إمكانية جذب املزيد من املنح من العاملني ب

قبل جهات متويل املاحنة دوليا لتمويل مثل هذه االنشطة ملواكبة التطور الكبري الذي يشهد القطاع عامليا 

 ويف مقدمتها احلجز عن طريق األون الين والدفع املسبق للفنادق.

لجنة علي ضرورة توفري التمويل املناسب للشركات املصرية سواء فيما خيص تطبيق انظمة كما أكد رئيس ال

السوفت وير واهلارد واير وتوسيع مشاركة الشركات يف املعارض الدولية املتخصصة مثل املعرض السياحي 

WTM  بلندن، واالستعداد اجليد لبورصة برلني الدولية للسياحةITP طورة جبانب البحث عن آليات مت

 تتماشي مع التوجه العاملي.

وقال حممد منتصر، نائب رئيس جلنة السياحة باجلمعية، أن جمال السياحة الشاطئية يف مصر من اجملاالت 

الواعدة حيث متتلك فيها مصر ميزة تنافسية كبرية خاصة يف الفرتة من اكتوبر و مارس من كل عام وهذه 

 تنظم رحالت شاطئية.الفرتة تعد مصر هي الدولة الوحيدة اليت 

الف غرفة فندقية حتت االنشاء ،  200الف غرفة فندقية و 200، إىل أنه يوجد مبصر أكثر من «منتصر»وأشار 

وهي طاقة كبرية ال ميكن الي دولة ان تنافس مصر فيها ومعظمها باملناطق اجلنوبية الشاطيئة بشرم الشيخ 

 والغردقة.



لسياحة الشاطئية سيتسبب ذلك يف خسائر فادحة لشركات وأضاف أن يف حالة غياب مصر عن جمال ا

وصل عدد السائحني  2010الطريان األوروبية مثل تلك اليت تسببت يف افالس توماس كوك، الفتا أن عام 

 منهم إلي شرم الشيخ. %65الف سائح بريطاني سافر حنو  300الربيطانيني يف مصر مليون 

ملعارض السياحية الدولية أمر اجيابي وخيدم الرتويج للسياحة وأكد منتصر، ان املشاركة املصرية يف ا

املصرية فى احملافل الدولية، إال أن املستقبل يتجه حنو استخدام آليات جديدة للرتويج السياحي، مشريًا 

إلي  8فيما تستهدف مصر منو معدالت السياحة بها من  %3.2أن معدل السياحة العاملية ينمو سنويا مبعدل 

يا وهو ما يتطلب الدخول بقوة يف املنافسة الدولية يف اجلذب السياحي ومن مثا يتطلب تأهيل سنو 10%

الشركات املصرية وتوطني التكنولوجيا احلديثة بها مع الرتكيز على التدريب املتخصص للعاملني بالقطاع ، 

احة وزارة السي وهنا طالب نائب رئيس جلنة السياحة جبمعية رجال األعمال املصريني، بضرورة قيام

بالتنسيق مع اجلهات الدولية املاحنة ملشاريع البحوث والتطوير والتدريب والتعليم ملواكبة تطوير آليات 

 الرتويج واجلذب السياحي يف العامل.

وأشار احلضور إىل أن شركات السياحة العاملية واالفراد اصبحوا يتجهون حاليا حنو استخدام التطبيقات 

طورة يف الرتويج للسياحة عن طريق االون الين واحلجز املسبق وسفر االفراد بشكل التكنولوجية املت

 شخصي وليس عن طريق االفواج وهو املستقبل الذي جيب أن تتعامل معه شركات السياحة املصرية.

فقط بالرغم من أنها من  %4كما متت اإلشارة إىل تراجع نسبة السياحة الثقافية يف مصر حيث وصلت إىل 

 م القطاعات .أه

موظف  4500من جانبه أكد حممد أيوب نائب رئيس غرفة املنشآت الفندقية، أن الغرفة قامت بتدريب حنو 

الف عامل خالل  12علي مستوي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والصعيد، مضيفا أن الغرفة تستهدف تدريب 

 السنة املالية احلالية.

تأهيل يتم مراجعتها بشكل دوري ملواكبة التطور العاملي حيث ، أن مناهج التدريب وال«أيوب»وأشار 

مليون جنيه ملشاريع التدريب جبانب تعيني متخصصني فى هذا  12رصدت الغرفة ميزانية تقدر بنحو 

 اجملال


