
برنامج اإلصالح الھیكلي 
السیاحةلتطویر قطاع 

جمھوریة مصر العربیة 
وزارة السیاحة 

رانیا عبد المنعم المشاط / الدكتورة
وزیرة السیاحة 

١



 مقدمة

__________
٢٠١٨نوفمبر 



ة؟لماذا نھتم بالسیاح

مساھمة إیجابیة فى أغلب القطاعات 

من % ١٠
الناتج 
المحلى 
اإلجمالي 
العالمي 

من  ١٠/١
فرص العمل 

التنمیة

النمو 
االقتصادى

خلق فرص عمل

من % ٧
صادرات العالم

من % ٣٠
الصادرات 
الخدمیة

الحفاظ 
على البیئة

األمن والسالم

حفظ التراث 
الثقافى

تریلیون دوالر من  ١٫٤
الصادرات

٢٠١٨منظمة السیاحة العالمیة، : المصدر 
__________

٢٠١٨نوفمبر 
٣



یمكن أن تساھم 
ق السیاحة في تحقی

ة جمیع أھداف التنمی
المستدامة

  ٢٠٣٠خطة وأھداف التنمیة المستدامة 

غایة متصلة بھا ١٦٩ھدفاً للتنمیة المستدامة و١٧

مساھمة السیاحة 
مباشرة أو غیر 

مباشرة

أدرجت السیاحة 
بشكل مباشر في 

أھداف ٣غایات 

منظمة السیاحة العالمیة: المصدر 

عمل الئق ) ٨(
ونمو اقتصادى

استھالك ) ١٢(
وإنتاج مسئوالن

االستخدام ) ١٤(
 المستدام للمحیطات
والبحار والموارد 

البحریة

__________
٢٠١٨نوفمبر 

٤

 اھداف التنمیة المستدامة



5

مباشر  ما ینفقھ السائح بشكل: المساھمة المباشرة
ران ووكالء السفر وشركات الطیویوجھ للفنادق 

الركاب باإلضافة إلى وغیرھا من خدمات نقل 
المطاعم ومحال الترفیھ 

على اإلنفاق : المساھمة المولدة
التحتیة، الزراعة، البنیة 

التكنولوجیا، والعقارات،
نوكوالب، التعلیم مجال االتصاالت

الصحیة وغیرھاالرعایة 

كیف تسافر األموال؟
احيالمساھمة المباشرة، غیر المباشرة، والمولدة لإلنفاق السی

٢٠١٧المجلس العالمي للسیاحة والسفر : المصدر 

  -خلق فرص العمل: التشغیل
ر اإلنفاق على المرتبات واألجو

واألرباح والضرائب

اإلنفاق على سلع : المباشرةالمساھمة غیر 
والعالقات وخدمات خارجیة مثل التسویق 

ة ، ، ومقدمي الطاقوالصیانة العامة والتنظیف 
والطباعةالغذاء والتصمیم والمطاعم وإنتاج 

__________
٢٠١٨نوفمبر 

٥



العالمي المحلى اإلجمالي  المساھمة في الناتج

)٢٠١٧أسعار  -تریلیون دوالر(المباشرةالمساھمة 

)٢٠١٧أسعار  -تریلیون دوالر(المساھمة الكلیة 

٢٠١٨* ٢٠١٧

٢٫٦٢٫٧

٨٫٣٨٫٦

بیان متوقع* 

٢٠٢٨*

٣٫٩

١٢٫٥

)٢(شكل  )١(شكل 

__________
٢٠١٨نوفمبر 

٦ ٢٠١٧المجلس الدولي للسیاحة والسفر : المصدر 



)على مستوى االقتصاد العالمي(المساھمة في التشغیل 

٢٠١٨* ٢٠١٧

)بالملیون(المساھمة المباشرة في فرص العمل 

)بالملیون(فرص العمل المساھمة الكلیة في 

 

بیان متوقع* 

٢٠٢٨*

١١٨١٢١

٣١٣٣٢٣

١٥٠

٤١٤

)٤(شكل  )٣(شكل 

__________
٢٠١٨نوفمبر 

٧
٢٠١٧المجلس العالمي للسیاحة والسفر : المصدر 



المساھمة في استثمار رأس المال العالمي

٢٠١٨* ٢٠١٧
بیان متوقع* 

٢٠٢٨*

٨٨٢٩٢٥١٤٠٨

)٢٠١٧أسعار  -ملیار دوالر(

)٥(شكل 

__________
٢٠١٨نوفمبر 

٨
٢٠١٧المجلس العالمي للسیاحة والسفر : المصدر 



الرؤیة

تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة من خالل 

ھیكلیة تھدف إصالحات صیاغة وتنفیذ 

ة الي رفع القدرة التنافسیة لقطاع السیاح

المصري وتتماشى مع االتجاھات العالمیة

_________
٢٠١٨٩نوفمبر 



محاور االصالح

 توظیف واحد علي األقل من ك�ل

احة أسرة مصریة في قطاع السی

.واالنشطة المرتبطة بھ

10
__________

٢٠١٨نوفمبر 

السیاحة

اإلطعام

اإلقامة

النقل 
السیاحي

المشتریات
السیاحیة

اإلرشاد
السیاحي

الترفیھ

شركات ووكالء  
السیاحة

 االستعالم واألمن
السیاحي

نستھدف



محاور االصالح

اإلصالح 
المؤسسي

البنیة 
التحتیة 

واالستثمار

الترویج 
والتنشیط

اإلصالح 
التشریعي

االتجاھات 
السیاحیة 
الحدیثة 

 محاور اإلصالح الھیكلي

_________
٢٠١٨١١نوفمبر 



المؤسسياإلصالح 

_________
٢٠١٨١٢نوفمبر 



ھم ملفات العملأ

الحج 
والعمرة

والمتابع�����ة اإلش�����راف 
الدقیقة لمواسم العم�رة 
والح���ج و تق���دیم كاف���ة 
التس�����ھیالت الالزم�����ة 
إلنجاحھا

العالقات 
الدولیة

 صیاغة وتطویرإعادة 
العالق�������������ات م�������������ع 
المؤسس������ات الدولی������ة 

ات واالس��تعانة ب���الخبر
الدولیة

الھیكلة 
اإلداریة

تط���������ویر وتح���������دیث 
منظوم����ة العم����ل بم����ا 

دة یحقق الكف�اءة والج�و
المطلوب���������ة والت���������ي 

ر تتماش��ى م���ع التط���وی
الم����������أمول لقط����������اع 

السیاحة

رفع كفاءة 
العنصر 
البشري

بن����اء عنص����ر بش����ري 
مؤھ���ل لخدم���ة قط���اع 

ب السیاحة عبر الت�دری
الفن�����������ي والمھن�����������ي 

المؤسسي

برامج 
التحفیز

واالش������راف ط������الق إ
ز عل���ى ب���رامج التحفی���
اھم المختلف���ة الت���ي تس���

 ف��ي الحف��اظ عل��ى نم��و
مس����������تدام للحرك����������ة 

السیاحیة الي مصر

اإلحصاءات 
السیاحیة

 توص����یف وقی����اس
مكون����ات وھیك����ل 
 النش����اط الس����یاحي

ومس������اھمتھ ف������ي 
 االقتص��اد ال��وطني

لت��������وفیر قاع��������دة 
بیان������ات س������یاحیة 

یةوتفصیلشاملة 

اإلصالح المؤسسي

_________
٢٠١٨١٣نوفمبر 



الھیكلة 
اإلداریة

_________
٢٠١٨١٤نوفمبر 



لھیكلة اإلداریةا

شغل الوظائف الشاغرة الھیكل التنظیمي

١٢

الكوادر المتمیزة من تمكین 
شباب العاملین بالوزارة 

٣

ر أكث�تنظیم�ي ھیكل وضع 
مرون��ة ق��ادر عل��ى تحقی��ق 
رؤی����ة ال����وزارة لتط����ویر 

.قطاع السیاحة

اإلداری���ة الوظ���ائف ش���غل 
ختل�ف بالمستویات العلیا بم

القطاع���������ات بالكف���������اءات 
المتمیزة

ن الكوادر المتمی�زة م�تمكین 
ة الش���باب الع���املین ب���الوزار

.لشغل المناصب القیادیة

_________
٢٠١٨١٥نوفمبر 



.یاحةوضع ھیكل تنظیمى أكثر مرونة قادر على تحقیق رؤیة الوزارة لتطویر قطاع الس. ١

الھدف 

یةاإلجراءات التنفیذ

الھیكلة اإلداریة 

ي تطویر منظومة الموارد البشریة و إدراج ال�وزارة ف�ي مش�روع التع�داد ال�وظیف
 HRISام والذي یتولى إدارتھ الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة تمھیدا لتطبیق نظ

م وحدات جدیدة تماشیا مع قرار مجلس ال�وزراء رق�/ تقسیمات / إنشاء إدارات 
٢٠١٨لسنة  ١١٤٦

یة مكثفة إعداد الموظفین لالنتقال للعاصمة اإلداریة من خالل برامج توع فىالبدء 
خاصة بقواعد التعامل فى بیئة العمل الجدیدة

ستحداث بطاقات الوصف الوظیفى و توثیق نظم العمل الداخلىا

مراجعة اختصاصات القطاعات و اإلدارات المركزیة والعامة

_________
٢٠١٨١٦نوفمبر 



شغل الوظائف اإلداریة بالمستویات العلیا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتمیزة. ٢

الھدف 

اإلجراءات التنفیذیة

الھیكلة اإلداریة: تابع

ھم تأھی���ل الكف���اءات الت���ى س���یتم اختیارھ���ا لإلس���ھام ف���ي تط���ویر ق���درات
.ومھاراتھم لضمان مستوى أداء یواكب رؤیة الوزارة

إلداری�ة اختیار أنسب الكف�اءات لش�غل الوظ�ائف الش�اغرة ف�ى المس�تویات ا
العلیا التزاما بتعلیمات الجھاز المركزي للتنظیم واالدارة

_________
٢٠١٨نوفمبر 

١٧



.یةالعاملین بالوزارة لشغل المناصب القیادالشباب تمكین الكوادر المتمیزة من . ٣

الھدف 

اإلجراءات التنفیذیة

الھیكلة اإلداریة: تابع

.ھمتقییم الكفاءات المتمیزة من العاملین بالوزارة وعمل مسح شامل ل

 – إع�داد الم�درب(تأھیل الكفاءات المختارة من خالل دورات تدریبیة مكثفة مث�ل 
 لتط�ویر ق�دراتھم ومھ�اراتھم، م�ع إع�ادة) أداب وسلوكیات العم�ل -مھارات التقدیم

ثاني توزیع الكفاءات على القطاعات المختلفة لتأھیلھم كصف قیادة 

ج الرئاسى والبرناماإلداریة على ماجیستیر العلوم الحاصلة من الكوادر االستفادة 
العلیاوالدراسات 

ى مج�ال تكوین قاعدة جدیدة من المدربین العاملین بالوزارة و المتخصصین ف�
اخل الوزارةمنھم فى التدریبات د لإلستفادةالعلوم اإلداریة والسلوكیة و الفنیة 

_________
٢٠١٨١٨نوفمبر 



رفع كفاءة 
العنصر البشري

_________
٢٠١٨نوفمبر 



ريرفع كفاءة العنصر البش

التشغیل السیاحي  الخدمة السیاحیة 

٢

المناھج التعلیمیة

٣

العمل على زیادة التشغیل في قطاع 
السیاحة بحیث یوظف فرد من كل 

عمالة أسرة مصریة فیھ، وتوفیر 
مدربة لمقابلة احتیاجات سوق العمل 

السائحینأعداد والزیادة المستمرة في 

النھوض بمستوى الخدمة  
المقدمة لزیادة تنافسیة المنتج 

السیاحي

ات باحتیاجربط المناھج التعلیمیة 
العمل والعمل على تطبیق سوق 

أخالقیات السیاحة بھدف رفع 
الوعي السیاحي لألجیال القادم

١

٢٠
_________

٢٠١٨نوفمبر 



العنصر البشريكفاءة رفع 

الھدف 

اإلجراءات التنفیذیة
 -:وضع استراتیجیة یتم من خاللھا

.النھوض بمستوى الخدمة المقدمة لزیادة تنافسیة المنتج السیاحي. ١

والجھات   TVETالفني مع القطاع الخاص وبرنامج تطویر التعلیم التعاون 
ة الم�دني لعق��د دورات تدریبی��ة مكثف��المانح�ة والداعم��ة ومنظم��ات المجتم��ع 

.لالرتقاء بمستوى العاملین

.ھیكلتھاوإعادة تأھیل مراكز التدریب التابعة للوزارة 
السیاحیة  توفیر قاعدة من المدربین المعتمدین والمتخصصین في المجاالت

المختلفة

ل التفتیش ربط التدریب والتأھیل بمنح التراخیص للفنادق والمنشآت من خال
المستمر من قبل الوزارة ووضع نظام متابعة إلحكام جودة التدریب

ت العالمیةتطویر البرامج التدریبیة المقدمة وتحدیثھا لتتماشى مع التوجھا

A B
جنوب 
سیناء

C

البحر االقصر
االحمر

C

أسوان

٢١
_________

٢٠١٨نوفمبر 



في القطاع، مصریة أسرة على زیادة التشغیل في قطاع السیاحة بحیث یوظف فرد من كل العمل . ٢
أعداد السائحینوتوفیر عمالة مدربة لمقابلة احتیاجات سوق العمل والزیادة المستمرة في 

الھدف 

لج��دد للخ��ریجین اتدریبی��ة فنی��ة متخصص��ة وب��رامج مس��تحدثة وض��ع ب��رامج  
ات والمش��روبقس��م األغذی��ة والب��احثین ع��ن العم��ل ف��ي المج��االت المختلف��ة مث��ل 

 ٦إل�ى یوم�ا  ١٥م�ا ب�ین لمدة تتراوح وسیاحة المؤتمرات والسیاحة االلكترونیة 
.التدریبشھور وفقاً لنوع 

اإلجراءات التنفیذیة

البشريالعنصر رفع كفاءة : تابع

رف وض�ع  ش��روط و مع��اییر القب��ول ف��ي الوظ��ائف الس��یاحیة بالتع��اون م��ع الغ��
)العادیات -المنشآت الفندقیة –الشركات ( المختصة

ندقی�ة تنفیذ  خطة عاجل�ة لت�دریب الب�احثین ع�ن العم�ل م�ن خریج�ي الم�دارس الف
.وكلیات السیاحة لتأھیلھم حسب متطلبات القطاع

.ھاعمل مسح شامل لالحتیاجات التدریبیة للعاملین بوزارة السیاحة وھیئت
لى مدار عام للموظفین والتي تنفذ عالمرتبطة بالمھارات السلوكیة ووضع البرامج 

من تاریخ بدء التنفیذ بالتوازي مع برنامج ھیكلة الوزارة
٢٢

_________
٢٠١٨نوفمبر 



)العادیات -الفندقیةالمنشآت –الشركات (ربط المناھج التعلیمیة باحتیاجات سوق العمل بالتعاون مع الغرف المختصة . ٣

الھدف 

 بالتعاون احيوالسی والفندقي الفني التعلیم بمدارس الدراسیة المناھج جمیع مراجعة
السیاحیة للغرف المصري واالتحاد الفني التعلیم تطویر مشروع مع

ع��ة إدراج الم��دارس الس��یاحیة الفنی��ة ض��من منظوم��ة الم��دارس التكنولوجی��ة التاب
للوزارة بمشاركة القطاع الخاص

اإلجراءات التنفیذیة

البشريالعنصر رفع كفاءة : تابع

راك تحدیث شروط القبول لط�الب الم�دارس طبق�ا لمتطلب�ات القط�اع الخ�اص وإش�
المتخصصین من رجال الصناعة  في لجان االختیار والقبول

٢٣
_________

٢٠١٨نوفمبر 



ة التعاون مع وزارة التربیة والتعلیم في تطبیق أخالقیات السیاح. ٤

الھدف 

 المناھج رتطوی بخصوص الفني والتعلیم التعلیم و التربیة وزارة مع التعاون
.الفندقیة الفنیة بالمدارس القبول معاییر و الدراسیة

طبی��ق الس��عي لتوقی��ع بروتوك��ول تع��اون لتنمی��ة ال��وعي الس��یاحي  المجتمع��ي لت
نی��ة اخالقی�ات الس�یاحة لغ�رز تل�ك الق�یم ف�ي طلب�ة الم�دارس م�ن خ�الل مس�ابقات ف

یل لدیھ متنوعة یكتسبون من خاللھا مھارات وفنون التعامل مع السائحین لخلق ج
ة ال�ذي الوعي بأھمیة السیاحة وذلك في ضوء المیثاق الع�المي ألخالقی�ات الس�یاح

.أقرتھ منظمة السیاحة العالمیة

اإلجراءات التنفیذیة

البشريالعنصر رفع كفاءة : تابع

خالقیات السیاحة ا

٢٤
_________

٢٠١٨نوفمبر 



برامج التحفیز
كة تعظیم التنافسیة السعریة لزیادة الحر

ع السیاحیة الوافدة الي مصر بالتنسیق م

وزارة الطیران المدني

_________
٢٠١٨نوفمبر 



زمھا عملیة تقلیل وتبسیط اإلجراءات اإلداریة والورقیة التي تستل
تضمن  مواعید محددة للتقدم وصرف المستحقاتمع وضع التحفیز 
.ومیسرةواضحة ومرنة إنھاء عملیة 

 ٦حوافز إضافیة عند تحقیق نمو مستدام مرة واحدة كل إعطاء 
.أشھر مقسمة لشرائح تصاعدیة على الرحالت المحفزة

برنامج تحفیز الطیران

تعظیم التنافسیة السعریة لزیادة الحركة السیاحیة الوافدة إلي مصر 

مع وزارة الطیران المدنيبالتنسیق 

 

الھدف 

اإلجراءات التنفیذیة

یھا في المحافظات التي تأثرت معدالت السیاحة الوافدة إلتمییز 
.الفترة األخیرة لدفع مزید من الحركة إلیھا

بالتعاون مع  ٢٠٢٠ -٢٠١٨ يلعامتحفیز الطیران طالق برنامج إ
)٢٠٢٠ابریل  ٢٩ -٢٠١٨نوفمبر  ١(  المدنيالطیران وزارة 

٢٦
_________

٢٠١٨نوفمبر 



العالقات الدولیة

_________
٢٠١٨نوفمبر 



وزیادة أعداد اإلناث 
العاملین في قطاع 

.السیاحة

إعادة صیاغة وتطویر العالقات مع 
المؤسسات الدولیة بھدف تحقیق محاور 

اإلصالح بما یتماشى مع االتجاھات 
ا العالمیة واالستعانة بالخبرات الدولیة إذ

تطلب األمر

 زیادة القدرة التنافسیة لمصر
من خالل مشروعات التعاون 

.الدولیة في مجال التنمیة

من االستفادة سبل تعظیم 
كافة المنح التدریبیة 

المقدمة للوزارة من الجھات 
المختلفة 

٤

العالقات الدولیة

٣ ١٢

_________
٢٠١٨نوفمبر 



العالقات الدولیة

ت محاور اإلصالح بما یتماشى مع االتجاھاصیاغة وتطویر العالقات مع المؤسسات الدولیة بھدف تحقیق إعادة . ١
العالمیة واالستعانة بالخبرات الدولیة إذا تطلب األمر

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

 -:على سبیل المثال ولیس الحصر

المبتك�رة  للش�ركات تمكینی�ةلخل�ق بیئ�ة األعم�ال التع�اون م�ع مراك�ز االبتك�ار ف�ي مج�ال زیادة االبداع والتحول الرقمي في مجال السیاحة عبر 

ة الترابط اإلنتاجي بین المشاریع الناشئلتعزیز   GIZمع مؤسسة بالتعاون خدمات الدعم للمشروعات الناشئة وتقدیم . الحجمالصغیرة والمتوسطة 

.الشركات الكبیرةوبین والصغیرة والمتوسطة الحجم 

مشاركة رواد لتشجیع  Hackathonمع منظمة السیاحة العالمیة ومسابقة السیاحة عبر التعاون زیادة االبتكار واستخدام التكنولوجیا في قطاع 

امج اتص�االت برنفي القطاع، باالضافة الي عمل فى مجال النظام البیئي األعمال نطاق ریادة والعمل على لتوسیع . السیاحةفي قطاع األعمال 

عل�ى غ�رار  تكنولوجى متطور یربط بین أصحاب المصلحة العامة والخاصة من المساھمین ف�ى العملی�ة الس�یاحیة لزی�ادة نق�ل وتب�ادل المعرف�ة

European Training Foundation٢٩ األوروبیةالتدریب مؤسسة 
_________

٢٠١٨نوفمبر 



العالقات الدولیة: تابع

.في قطاع السیاحةالعاملین وزیادة أعداد اإلناث . ٢

الھدف األول

اإلجراءات التنفیذیة

ات م��ع مؤسس��التنس��یق والمص��ریة م��ع كلی��ات الس��یاحة التع��اون 

.اإلسبانيالتعاون 

.احىالسیالضوء على دور المرأة الناجح فى العمل بالمجال لقاء إ

 

ة برامج تدریبیلتقدیم   GIZمع المؤسسة األلمانیة الدولیة التعاون 

العمل،على مكافحة التحرش في مكان 

.ورش العمل الخاصة ببناء القدرات فىزیادة مشاركة المرأة 

٣٠
_________

٢٠١٨نوفمبر 



ال مشروعات التعاون الدولیة في مجالقدرة التنافسیة لمصر من خالل زیادة . ٣
.التنمیة

الھدف االول

اإلجراءات التنفیذیة

تحت إش�راف المعون�ة   SITEزیادة القدرة التنافسیة لمصر من خالل مشروع 

-:األمریكیة كما یلي

یط السیاحة تنشوبین أوجھ تدعیم الصلة بین موروثات التراث الثقافي .١

الثقافيرفع كفاءة العاملین في مجال التراث .٢

ی�ة، الجوفمواقع التراث الثقافي من األض�رار الناجم�ة ع�ن اجتی�اح المی�اه حمایة 

.وضع خطط مستدامة إلدارة مواقع التراث الثقافي والحضارىو

ز للسكان روابط بین مواقع التراث الثقافي والمجتمعات المحیطة لخلق حافبناء 

.المحلیین یدفعھم إلى حمایة المواقع التراثیة والحفاظ علیھا

العالقات الدولیة: تابع

٣١
_________

٢٠١٨نوفمبر 



العالقات الدولیة: تابع

الجھات المختلفة المقدمة للوزارة من المنح التدریبیة من كافة االستفادة سبل تعظیم . ٤

الھدف 

 ةومراجع المختلفة الجھات من للوزارة المقدمة المنح لكافة رصد
 المصري الجانب بین التنسیق مع والبروتوكوالت االتفاقات جمیع

المنح ھذه من االستفادة لتعظیم األخرى والدول
وھیئتاھ��ا ة التدریبی�ة والفنی��ة للع�املین ب�الوزاراالحتیاج�ات تحدی�د  

ة لموض���وع المنح���المس���تھدفة وفق���اً وتوجی���ھ الم���نح للقطاع���ات 
والمردود المتوقع منھا، 

ی�تم  فتح آفاق التعاون مع جمیع الجھات المانحة األخرى والتي ل�م
التعاون معھا من قبل من أجل تبادل الخبرات

اإلجراءات التنفیذیة

٣٢
_________

٢٠١٨نوفمبر 



الحج والعمرة
والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة اإلشراف 

والحج و تقدیم كافة التسھیالت الالزمة 
إلنجاحھا

_________
٢٠١٨نوفمبر 



الحج والعمرة

والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة والحج و تقدیم كافة التسھیالت اإلشراف 
الالزمة إلنجاحھا

الھدف 

رون�ة ص�الحیات لھ�ا تس�مح بمم�ع إط�الق  والعم�رةتشكیل اللجنة العلیا للحج إعادة 
عن كل شریحة م�ن ش�رائح ش�ركات الس�یاحة وجود ممثل مع مراعاة القرار اتخاذ 

.الدینیة في مصر

التنفیذیة  اإلجراءاتإجراءات الحج والعمرة في مصر وذلك لتیسیر التنسیق لمیكنة 
بی��ة المملك��ة العروالتس�ھیل عل��ى الم��واطن المص��ري، ولتتواك��ب م��ع نظیرتھ��ا ف��ي 

.السعودیة

زی�ز یتس�نى لل�وزارة تعحتى العمرة والحج موسمي وفنى عن إعداد تقریر إداري 
.بعدوتالفى السلبیات فیما اإلیجابیات 

اإلجراءات التنفیذیة

٣٤

_________
٢٠١٨نوفمبر 



اإلحصاءات السیاحیة
صاد توصیف وقیاس مكونات وھیكل النشاط السیاحي ومساھمتھ في االقت

عالقة التشابكیة الوطني لتوفیر قاعدة بیانات سیاحیة شاملة وتفصیلیة  تبرز ال
سات اقتصادیة للسیاحة بالقطاعات االقتصادیة المختلفة وتساھم في صیاغة سیا

كفؤة للتنمیة والتنشیط السیاحي

٣٥
_________

٢٠١٨نوفمبر 



)Tourism Satellite Accounts (TSAالحسابات الفرعیة للسیاحة 

 العالقة تبرز  یلیةوتفص شاملة سیاحیة بیانات قاعدة لتوفیر الوطني االقتصاد في ومساھمتھ السیاحي النشاط وھیكل مكونات وقیاس توصیف
یاحيالس والتنشیط للتنمیة كفؤة اقتصادیة سیاسات صیاغة في وتساھم المختلفة االقتصادیة بالقطاعات للسیاحة التشابكیة

الھدف 

صاءواإلح العامة للتعبئة المركز الجھاز مع بالتعاون تتم والتي والخارجة، والمحلیة الوافدة للسیاحة اإلحصائیة بالمسوح القیام 

 طیطوالتخ المدني، والطیران والداخلیة، السیاحة، ووزرات القرار، اتخاذ ودعم المعلومات كمركز أخرى مصادر من بیانات وتحلیل دراسة
وغیرھم المركزي والبنك الدولي، والتعاون

ةاإلجراءات التنفیذی

 فرد ٢٦٣١٩ العینة حجم بلغ حیث المقیمین واألجانب للمصریین المحلى السیاحي اإلنفاق دراسة ویشمل ))Domestic المحلیة السیاحة مسح
٢٠١٦ عام في

 ،Inbound(( الوافدة للسیاحة ١٩٩٠ عام منذ تنفیذه في واإلحصاء العامة للتعبئة المركز الجھاز بدأ الذى السیاحي المسح سلسلة استكمال
بالخارج المقیمین والمصریین األجانب للوافدین السیاحي اإلنفاق لدراسة

 استمارات وتشمل ٢٠١٤ عام في دورة آخر نفذت حیث دوري بشكل تتم ال والتي )Outbound( الخارجة السیاحة مسوح في االستمرار
أخرى ألغراض أو للعمرة، أو للحج، المسافرین المصریین

٣٦ 
_________

٢٠١٨نوفمبر 



اإلصالح التشریعي

_________
٢٠١٨نوفمبر 



 الغرف السیاحیة
واتحادھا

تعدیل قانون 
السیاحة

اإلصالح التشریعي

صیاغة القوانین إعادة 
السیاحیة غیر واللوائح 
.الحاليللوقت المواكبة 

لوائح اإلصالح التشریعي للقوانین وال
المنظمة للقطاع السیاحي، والتي 

مضى على صدورھا ما یزید على 
أربعین عاماً 

_________
٢٠١٨نوفمبر 



الغرف السیاحیة واتحادھا

ین عاماً اإلصالح التشریعي للقوانین واللوائح المنظمة للقطاع السیاحي، والتي مضى على صدورھا ما یزید على أربع

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة
  السیاحیة فالغر إدارة مجالس انتخابات عقد بھدف التنفیذیة اإلجراءات وتیسیر تبسیط

.الشركاء مع القانوني لإلصالح األولى الخطوة تمثل وھي واتحادھا،

بع�ض أحك�ام الالئح�ة بتع�دیل  ٢٠١٨أغس�طس  ٣٠بت�اریخ  ٥٢٠تم إصدار القرار رق�م 
واتحادھا المشتركة للغرف السیاحیة 

بیھا مجالس إدارات الغرف السیاحیة ومندوالنتخابات بشأن الدعوة إصدار قرار وزاري 
 ٢٠١٨أكتوبر  ٣١لیكون یوم األربعاء الموافق السیاحیة المصري للغرف االتحاد لدى 

یھ�ا الطرف�ان الى صیغة نھائیة توافقیة للتعدیالت الالزمة على الالئح�ة تغل�ب فلوصول ا
االنتخابیةعلى المواد الخالفیة التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملیة 

٣٩

_________
٢٠١٨نوفمبر 



التطویر التشریعي

الھدف االول

اإلجراءات التنفیذیة

یاحة لعام السیاحیة للعمل على تغییر قانون السالقوانین  مراجعة

.المعمول بھ حالیا ١٩٧٠

حوار مجتمعي مع شركاء المھنة والبرلمان لصیاغة  إجراء

.قانون جدید یتماشى مع معاییر قوانین السیاحة الدولیة

.الحاليللوقت السیاحیة غیر المواكبة صیاغة القوانین واللوائح إعادة 

القانون

٤٠
_________

٢٠١٨نوفمبر 



الترویج والتنشیط

_________
٢٠١٨نوفمبر 



التسویق والترویج

حملة الترویج 
الدولیة

آلیات الترویج 
الحدیث

المعارض 
السیاحیة

یطالترویج والتنش
. 

إطالق حملة ترویجیة جدیدة لتقدیم 
صورة معاصرة لجمھوریة مصر 

االستعانة بتحالف العربیة عبر 
دولیاً جدید یمثلھ دولي  –مصري
ویمثل الجانب  ،IPG/MCNمجموعة 

.“سینرجى”المصرى فیھ شركة 

قیة تحدیث االلیات التسوی
 بما یتواكب مع االتجاھات

العالمیة

المشاركة الفعالة 
ل والھادفة في المحاف

الدولیة 

٤٢

_________
٢٠١٨نوفمبر 



حملة الترویج الدولیة

.طالق حملة ترویجیة جدیدة لتقدیم صورة معاصرة لجمھوریة مصر العربیةإ

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة
مثلھ دولیاً مھمة الترویج لمصر عالمیاً، والذى یدولي جدید یتولى   –تحالف مصريباالستعانة 
خب��رة وتغط��ى . ”س��یرجى ” فی��ھ ش��ركة المص��ري ویمث��ل الجان��ب  ،IPG/MCNمجموع��ة 

IPG/MCN العالق�ات العام�ة / وس�ائل النش�ر/ اإلع�الن : جمی�ع أنم�اط اإلع�الن والتس�ویق /
/ لوجی��ةالوس��ائل التكنو/ البیان��ات وتحلیلھ��ا/ الرقم��ي اإلع��الم / استش��ارات العالم��ة التجاری��ة 

. اإلنتاج/ الصحة / والحفالت والمعارضالریاضي التسویق 
الش�عب عل�ى الع�الم لیتع�رف   " P 2 P "  People 2 Peopleالترویج بمفھوم جدید وھ�و

وغیرھا والموسیقى والثقافة والریاضة والعلوممجاالت الفن المصري وإبداعاتھ فى مختلف 

.GEM 2020لمتحف المصري الكبیراالترویج الفتتاح 
 Branding byح���د عالم���ة س���یاحیة لك��ل منطق���ة ج���ذب س��یاحي عل���ى ط��الق إ

Destination
 أجندة ترفیھیة لمصر على مدار العام تش�مل أح�داث ومھرجان�ات عالمی�ة معروف�ةإعداد 

.محددةعلى أرضھا في توقیتات 

٤٣
_________

٢٠١٨نوفمبر 



حملة الترویج الدولیة: تابع

اإلجراءات التنفیذیة

إطالق حملة ترویجیة جدیدة لتقدیم صورة معاصرة لمصر

الھدف

:استغالل األحداث العالمیة للترویج لمصر
قامت الوزارة بإطالق حملة ناجحة خالل أكب�ر ح�دث ریاض�ي ع�المي وھ�و 

میا كانت مصر راعیا إقلیمیا أفریقیا رسحیث  ٢٠١٨بطولة كأس العالم فیفا 
” اكتشف واستثمر –مصر “للبطولة تحت شعار حملة 

یث�ة، م�ع تطویر العمل بالمكاتب الخارجیة بما یتماش�ى م�ع آلی�ات الت�رویج الحد
.إعادة تقییم عملھا ووضع أدوات قیاس جدیدة ألداء العاملین بھا

منطقة ج لكل لترویااالستفادة من شبكة المكاتب اإلقلیمیة والداخلیة للوزارة في 
Branding by Destinationجذب سیاحي على حدى 

ائل عم�ل لق�اءات إعالمی�ة مص��ورة ف�ي المحط�ات التلفزیونی��ة الدولی�ة لب�ث رس��
.إیجابیة عن مصر بصفة دوریة

٤٤
_________

٢٠١٨نوفمبر 



حملة الترویج الدولیة: تابع

اإلجراءات التنفیذیة

.جھة الصدماتوتجعل القطاع أكثر صالبة في موا فتح أسواق جدیدة وغیر تقلیدیة تمثل طاقة جدیدة للسیاحة المصریة 

الھدف

ائحین استھداف أسواق سیاحیة جدیدة نعمل من خاللھا على تنویع مصادر الس
.المسافرین الي مصر وتجنب االعتماد على أسواق محددة فقط

ا مثل استمرار الجھود الترویجیة في زیادة الحركة من األسواق الواعدة عالمی
انیا شرق أوروبا وعلى رأسھا أوكر –أسیا وشرق أسیا وعلى رأسھا الصین 

.أمریكا الالتینیة -

ي و المشاركة وتنظیم عدید من ورش العمل مع الشركاء في الس�وق العرب�
ب���األخص دول مجل���س التع���اون الخلیج���ي للوق���وف عل���ى انس���ب الوس���ائل 

.الترویجیة التي تخاطب شرائح المسافرین من تلك األسواق

٢٠١٨أكتوبر -ینایر

األوروبیة 
٦١٫٠٠%

الشرق األوسط
٢١٫٦٨%

األفریقیة
٧٫١٥%

األسیویة
٥٫٦٢%

األمریكیة
٣٫٩٤%

آخرى
٠٫٦١%

توزیع عدد السائحین الوافدین حسب المجموعات الجغرافیة

ط ھذا المشاركة ورعایة العدید من المؤتمرات الدولیة والمحلیة بھدف تنشی
إلجم�الي النمط السیاحي الواعد الذي یتمیز بعدم الموسمیة وارتفاع العائ�د ا

على الدخل القومي
٤٥

_________
٢٠١٨نوفمبر 



٢

لیات الترویج آ
الحدیث

٤٦
_________

٢٠١٨نوفمبر 



آلیات التسویق الحدیث

تحدیث اآللیات التسویقیة بما یتواكب مع االتجاھات العالمیة

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

اعى لمواكب�ة االستعانة بالتقنیات والمنصات االلكترونیة ومواقع التواصل االجتم
-:التغییرات السریعة والمتالحقة عالمیا في ھذا المجال

ى تم إطالق أول قناة سیاحیة متخصص�ة ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط عل�•
  IGTV" تلیفزیون انستجرام"

صرملزیارة االجتماعي المدونین والمؤثرین فى وسائل التواصل دعوة •

.على مواقع التواصل االجتماعيإنشاء صفحة رسمیة للوزارة تم 
.قریباإطالقھ جارى العمل على تطویر الموقع الرسمي للوزارة ، حتى یتسنى  

٤٧
_________

٢٠١٨نوفمبر 



!الكم لیس و الكیف

المعارض 
السیاحیة

_________
٢٠١٨نوفمبر 



المعارض السیاحیة

المشاركة الفعالة والھادفة في المحافل الدولیة 

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

 الرسالة لتوحید الخاص القطاع في الشركاء مع بالتعاون المعارض في بالمشاركة تنفیذیة أجندة وضع
.اإلعالم وسائل مختلف في مصر عن اإلیجابیة لألخبار موسع انتشار وتحقیق السیاحیة

ما یتماشى تصمیم األجنحة المصریة بوالوسائط الرقمیة في استخدام التكنولوجیا التفاعلیة الحدیثة 
.واالتجاھات التسویقیة العالمیة

في تصمیم جناح مصر في  ٢٠٢٠الترویجیة الخاصة بالمتحف المصري الكبیر االعتماد على العالمة 
.٢٠١٨بورصة لندن السیاحیة نوفمبر 

٤٩
_________

٢٠١٨نوفمبر 



مارالبنیة التحتیة واالستث

_________
٢٠١٨نوفمبر 



ھم ملفات العملأ

معاییر تصنیف التنمیة السیاحیة
الفنادق 

صندوق تطویر 
الفنادق

البنیة التحتیة واالستثمار

 التنمیة السیاحیةستكمال أعمال ا 
مركزاً سیاحیاً  ٦٧المستدامة لعدد 

عن  لزیادة االستثماراتجاري تنمیتھا 
 حالیةاستثمارات (ملیار جم  ٢٢٨٫٣

)طبقاً للقیم السوقیة

تحدیث منظومة معاییر 
ریة المصتصنیف الفنادق 

 ٢٠٠٦التي لم تحدث منذ 
مع مثیلتھا لتتماشى 

.الدولیة

الھیكلة المساھمة في إعادة  
والمنشآت المالیة للفنادق 

السیاحیة المتعثرة مالیا 

٥١

_________
٢٠١٨نوفمبر 



التنمیة 
السیاحیة

 
_________

٢٠١٨نوفمبر 



 ٥٥١٢١مشروعات التنمیة بالمناطق السیاحیة والیة الھیئة إلض�افة ع�دد استكمال العمل على 
البدء جاري (ألف غرفة  ١٨٣وعدد ) من تنفیذھا وتشغیلھااالنتھاء جاري (غرفة فندقیة جدیدة 

.   غرفة ٨٩٩٩٣لتضاف إلى الرصید الحالي بعدد ).. أعمال تنفیذھافي 

التنمیة السیاحیة

الھدف 

اإلجراءات التنفیذیة

استثمارات (ملیار جم  ٢٢٨٫٣عن لزیادة االستثمارات جاري تنمیتھا مركزاً سیاحیاُ  ٦٧التنمیة السیاحیة المستدامة لعدد ستكمال أعمال ا. ١
)حالیة طبقاً للقیم السوقیة

ی�ة والی�ة منظومة دعم وتطویر عناص�ر وش�بكات البنی�ة األساس�یة الحالی�ة بمن�اطق التنمستكمال ا
 ٢٢٦وعدد ) یوم/٣م ٢٢٢٥١٦بقدرة (محطة تحلیة حالیة  ١٦٨الھیئة، والعمل على زیادتھا عن 

 ٣٨٠٫٢بطاق��ة ح��والي (محط��ة ومول��د ح��الي للكھرب��اء  ٥٠٨محط��ة معالج��ة للص��رف وع��دد 
الطرقكم من شبكات  ٤٧٨إلى حوالي باإلضافة ) میجاوات

خ�ارج والی�ة ( الدعم الفني والمالي للتطویر السیاحي والعمراني للمقاصد السیاحیة بالمحافظاتتقدیم 
.بھا حضریاً وإیجاد فرص عمل جدیدة واالرتقاء ) الھیئة

س�ین العدی�د م�ن تنویع المنتج السیاحي والتوسع في األنشطة الس�یاحیة المتخصص�ة وتنفی�ذ وتح
دمة المقدمة العناصر الخدمیة والترفیھیة والتجاریة لخدمة النشاط السیاحي مع رفع مستوى الخ

.  لمواكبة متطلبات السیاحة العالمیة

٥٣
_________

٢٠١٨نوفمبر 



الموارد المتاحة لتحقی�ق ثالث�ة أھ�داف رئیس�یة استغالل من خالل تعظیم  ٢٠٣٠للتنمیة السیاحیة المستدامة حتى عام استراتیجیة تنفیذ . ٢
ص�ر خل�ق مجموع�ة ف�رص عم�ل مباش�رة وغی�ر مباش�رة م�ع دم�ج عنا -زیادة عدد اللیالي السیاحیة  -تنویع منتج السیاحة المصري (تشمل 

).المجتمع المحلي

اإلجراءات التنفیذیة

الھدف

متض�منة الدراس�ات  ٢٠٣٠خطة تنمیة وتطویر المساحات المخصص�ة للھیئ�ة حت�ى ع�ام إعداد من االنتھاء 
قات بشأنھا مع جمیع التنسیإنھاء  مع لالستثمار الفنیة والتمویلیة والمدد الزمنیة والمساحات المقرر إتاحتھا 

بشأن خریطة  ٢٠١٨لسنة  ٦٢أجھزة الدولة المعنیة، وذلك ضمن آلیات تطبیق قرار رئیس الجمھوریة رقم 
.تنمیة جمھوریة مصر العربیة

فندقة، بیوت (ي والخبرات السیاحیة المتمیزة في تطویر وتنویع المنتج السیاحي المصراالستثمارات جذب 
ل م�ن خ�ال..) ، سفاري، یخوت، مالعب جولف، س�یاحة م�ؤتمرات استشفائیةأجازات، إیكولودج، سیاحة 

.مخططات تنمیة سیاحیة متكاملة

ةالسیاحیالتنمیة : تابع

راحل ضمن المخططات التنمویة للمراكز السیاحیة خالل الملالستثمار منظومة طرح المواقع المتاحة ستكمال ا
والئحتــھ التنفیذیـــة والقرارات  ٢٠١٧لسنة ) ٧٢(الزمنیة المحددة وذلك في إطــار قانـون اإلستثمـــار رقــم 

.األخرى المنظمة
خدامات لالستمجموعة من الحوافز والتسھیالت اإلضافیة للمواقع التي تطرح واستحداث دراسة التطویر 

یذ مشروعاتھا خالل من تنفواالستثمار لالنتھاء الفندقیة والخدمیة المتمیزة وتقدیم الدعم الالزم لشركات التنمیة 
.اإلطار الزمني المحدد

٥٤
_________

٢٠١٨نوفمبر 



معاییر تصنیف 
الفنادق 

میكنة الخدمة الجودة الشاملةقواعد البیانات
تصنیف الفنادق 

المصریة

  
_________

٢٠١٨نوفمبر 



معاییر تصنیف الفنادق المصریة

.مع مثیلتھا الدولیةلتتماشى  ٢٠٠٦المصریة التي لم تحدث منذ تحدیث منظومة معاییر تصنیف الفنادق 

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

A B
وزارة 
السیاحة

C
منظمة 
السیاحة 
العالمیة

غرفة 
المنشآت
الفندقیة

ذا التعاون مع منظمة الس�یاحة العالمی�ة لتح�دیث منظوم�ة المع�اییر م�ن خ�الل خبرائھ�ا ف�ي ھ�
Environmental Hygiene Agency (EHA)البیئیة النظافة كالة المجال، مع االستعانة بو

واح الفندقی��ة م��ن خ��الل ت��وفیر ع��دد م��ن األل��المنش��آت عل��ى میكن��ة عملی��ة التفت��یش عل��ى العم��ل 
. استخدمھاوتدریب المفتشین على لتشغیلھا وأنظمة خاصة ) (Tabletsااللكترونیة 

رة معتمدة تدریب مفتشي الفنادق من قبل خبراء منظمة السیاحة العالمیة وحصولھم على شھادات خب
د تلك المنظومة الفندقیة للتعریف بأھم بنوالمنشآت تقدیم دورات تدریبیة ألعضاء غرفة المنظمة، ومن 

.والھدف منھا

للفنادقمي فحص رقبالتعاون مع الجھات الحكومیة المعنیة إلجراء تشكیل فریق عمل من المفتشین 

٥٦

_________
٢٠١٨نوفمبر 



الوصول الي معاییر السالمة الصحیة والغذائیة العالمیة لقطاع الفنادق المصریة 
.بالتعاون مع وزارة الصحة

الھدف 

 وفقا نظریة تدریبات لعمل الوقائي الطب قطاع مع التواصل
.یناءس جنوب و األحمر البحر مثل السیاحیة المحافظات لمتطلبات

 نادقالف بجمیع والمشروبات باألغذیة العاملین لجمیع شامل مسح
.األخرى السیاحیة والمحافظات األحمر بالبحر

اإلجراءات التنفیذیة

معاییر تصنیف الفنادق المصریة: تابع

٥٧
_________

٢٠١٨نوفمبر 



صندوق تطویر 
الفنادق

الھیكلة المساھمة في إعادة  
والمنشآت المالیة للفنادق 

السیاحیة المتعثرة مالیا 

_________
٢٠١٨نوفمبر 



صندوق تطویر الفنادق

ة مالیا السیاحیة المتعثروالمنشآت الھیكلة المالیة للفنادق المساھمة في إعادة  

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

  )خاصةال الملكیة صنادیق غرار على( الفنادق لتطویر صندوق نشاءإ
.المطلوب العامل المال رأس لتوفیر جدیدة أموال رؤوس ضخل

ونیات ھیكل��ة م��دیإع�ادة المص�ریة للمش��اركة ف��ي التنس�یق م��ع البن��وك 
.السیاحي لدیھاالقطاع 

ص��ة التواص�ل م�ع بی��وت الخب�رة العالمی��ة لط�رح كراس��ة الش�روط الخا
.بإدارة الصندوق

٥٩
_________

٢٠١٨نوفمبر 



االتجاھات السیاحیة الحدیثة

_________
٢٠١٨نوفمبر 



مواكبة متغیرات صناعة 
السیاحة عالمیا

٦١
_________

٢٠١٨نوفمبر 



صناعة السیاحة عالمیا مواكبة متغیرات

A B
20000
غرفة 
فندقیة

C

80
فندقاً 

10 % 
من الطاقة 
اإلیوائیة

الھدف

اإلجراءات التنفیذیة

 ئیةالبی السیاحة أنشطة في والتوسع الخضراء، السیاحة مفاھیم تفعیل
  المناخیة التغیرات باتفاقیات یتعلق فیما الدولة التزام ومساندة

 تعظ�یم االس�تفادة م�ن الب�رامج و المب��ادرات المتاح�ة م�ن الجھ�ات المانح�ة وش��ركاء
الطاق��ة  التنمی�ة ال��دولیین لخف��ض اس��تھالكات الطاق��ة والمی�اه و التح��ول ال��ي تقنی��ات

المتجددة وإدارة المخلفات والحفاظ على التنوع البیولوجي 

شھادة فندق النجمة الخضراء

.وضع معاییر للسیاحة البیئیة ووضع نظام مؤشرات لتقییم األداء

 العالمیین رالسف وكالء من المتزاید الطلب استیعاب على الفندقي القطاع قدرة رفع
 مصریةال الفنادق شبكة في التوسع عبر  الخضراء، السیاحة بمعاییر لاللتزام

. عالمیا بھا معترف بیئیة شھادات على الحاصلة

٦٢
_________

٢٠١٨نوفمبر 



بسم هللا الرحمن الرحیم 

"ِبا�َِّ  ْعُت َوَما َتْوفِیقِي إِالَّ إِْن أُِریُد إِالَّ اْإلِْصَالَح َما اْسَتطَ "

صدق هللا العظیم

٨٨ھود 

_________
٢٠١٨نوفمبر 



شكراً 

_________
٢٠١٨نوفمبر 


