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 لتقييم مقومات الجذب السياحي بمحافظة المنيا SISPIOتطبيق نظام 

نهادمحمدكماليحييمحمدزيدانمحمدالشربيني
جامعةمدينةالسادات-كليةالسياحةوالفنادق-يةقسمالدراساتالسياح

 مقدمة

 نظام القوميةSISPIOظهر العمرانية التنمية استراتيجيات بعنوان تدريبية دورة في مرة ألول

المصري) والبناء اإلسكان لبحوث القومي المركز بين ما اإلسكانUTIباالشتراك دراسات ومعهد )

( بهولندا العمرانية منأساليبالتحليلباهتمامهبوضع(IHSوالتنمية األسلوبعنغيره ويتميزهدا

ويشتملهدا أهدافتلكالخطة، المسئولعنتنفيذ وكذلكتحديد لها تنفيذية تنمويةوخطة إستراتيجية

تكون عليستمراحلمتتالية  – Situation – Initiative – Strategyوهي)SISPIOالنظام

Process – Input – Output.)

تتوسط المنيا، مدينة وعاصمتها العربية مصر جمهورية محافظات أجمل من المنيا محافظة وتعد

محافظاتالصعيد،وتضممواقعأثريةمتعددةومختلفةالعصورمنالعصرالفرعونيمروراباليوناني

 بمسافة النيل نهر بطول تمتد الحديث. العصر إلي مع135الرومانيوالقبطيواإلسالميوصوال كم

كيلومترمربع،منهاأطلقاخناتوندعوتهللتوحيد،32279كم،تبلغمساحتها18عرضمتوسطحوالي

وتقلدتالملكةنفرتاريالعرش،وفيهاخاضالجيشاإلسالميأشرسالمعاركضدالرومانخلفتتلك

من هللاعليهوسلم.صحابيللرسولصلي70يحتويعليجثامينأكثرمنالمعاركالبقيعالثانيالذي

(يتمتقييمالوضعالراهنبمحافظةالمنياووضعخطةإستراتيجيةتنمويةSISPIOخاللهذاالنموذج)

لهاحتييتمرفعمعدالتالتنميةالسياحيةوجذبالسائحينللمحافظةواستغاللمقوماتالجذبالسياحي

الموجودةبها.

المقوماتالسياحيةبالمحافظة.–SISPIO–:محافظةالمنياالكلمات الدالة


 المشكلة البحثية

لآلثار مفتوحا متحفا تشكلجميعالعصورالتاريخية،حيثتعد عليآثارمتعددة المنيا تشتملمحافظة

المصريةوالتيتعدثالثالمحافظاتالمصريةبعدالقاهرةوأسوانفيكميةاآلثارالموجودةبها،ورغم

دولي(واليوجدلهامكانعليخريطةمصرالسياحيةواليوجد–ائحين)محليذلكتفتقرالمحافظةللس

السائحيناألجانبلعام (سائح8664م)2016اهتماممنالجهاتالمعنيةبالسياحةبها،حيثبلغعدد

فقطوهذاالعدداليتناسبمعمقوماتالسياحةالموجودةبها.

تهدفالدراسةإلي:األهداف: 

لوضعالراهنبمحافظةالمنيا.تشخيصا-

تحليلللمشكالتوالمعوقاتالتنمويةالسياحيةبالمحافظة.-

لتنميةالمحافظةسياحيا.SISPIOتقديممقترحإلستراتيجيةعملوفقنظام-
 

المنيا،أهمية البحث:  بمحافظة الشاملة السياحية التنمية أهداف تحقيق في الدراسة هذه أهمية تظهر

حالوعيالسياحيلديالمجتمعالمحليبهاوتحقيقاالستفادةمنالمواردالسياحيةالموجودةوإحياءرو

  بها.
 

التنميةالفروض: إستراتيجية تطبيق نظاميساعد سياحياً.SISPIOوفق المنيا محافظة ازدهار يعتبرعلي

SISPIOللوصو متتالية خطوات عدة فيستخدم للتقييم، وسيلة كونه من أكثر المخرجنظاما إلي ل

لتحقيق سياحيا تنميته والمراد ككل بالمحافظة الراهن تشخيصالوضع الخطواتهي وهده النهائي،

الخطة بالمحافظة، السياحية للتنمية اإلستراتيجية الخطة تنفيذ عن المسئول تحديد السياحي، التدفق
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المسئولونعن السياساتواألفكارالتييضعها التيتنفد يتماإلستراتيجية العملياتالتيمنخاللها ها،

تنفيذاإلستراتيجيةالمعتمدةعليالمدخالتوفيالنهايةنصلاليالمخرجاتالنهائيةللنظاممنالنجاح

(.Davidson, 2009وخارجيا)بأكبرعددمنالسائحينداخلياذفيالهدفالعاملإلستراتيجيةوهوج
 

 نموذج الدراسة

 نموذجالدراسة:1شكل


( الشكل 1من نظام أن يتضح )SISPIOبينها فيما تكون ومترابطة متتالية ستمراحل من يتكون

لج المنيا بمحافظة السياحية للتنمية شاملة مصرذإستراتيجية عليخريطة ووضعها إليها بالسائحين

السياحيةالمحليةوالدولية.
 

 مقومات الجذب السياحي بالمحافظة

بمحافظةالمنياتتنوعاآلثارالسياحيةا )لموجودة السياحة، ألهميةتلكاآلثاريتم(،2014إدارة ونظرا

تقسيمهاإليعصورمختلفةكمايلي:

تلالعمارنةاآلثار الفرعونية - ماهو(،حيث-بنيحسن-إسطبلعنتر-مقابرفريزر-جبلالطير-) مقبرة

بنيحسنهيمهدالرياضةفيتعتبرمنطقةتلالعمارنةهيعاصمةمصرفيعصراخناتون،ومنطقة

مصرالقديمةوتتنوعبهااآلثارالفرعونيةوخاصةتمثالالملكةنفرتيتي.

الجبل-االشمونيين-البهنسا-)مقبرةايزادورااآلثار اليونانية الرومانية- الجبل(،يوجدمزج-تونا طهطا

وا القديمة الحضارة بين الجمع حيث المنيا محافظة في الحضارات الرومانيةبين اليونانية لحضارة

الجبل،وتظلمنطقةأثارالبهنساشاهداعليمرالعصورعليشهداء ويظهردلكجليافيمنطقةتونا

معركةبدرالكبرى.

العمراوياآلثار اإلسالمية - اللمطي-)مسجد الوداع-مسجد الصامت-مسجد بن عبادة مسجد-مسجد

المئذنةالمائلة(،مسجد-مسجدالفولي-مسجداليوسفي-العتيق

العذراءاآلثار القبطية - السيدة البرشا-)دير صموئيل-دير األنبا أبوفنا-دير المسيح-دير عبد كنيسة

كنيسةالعائلةالمقدسة(-المناهري

:بالمحافظةعناصر الجذب السياحي الحديثومن-

الفنيةالتيترجعإليعصر:مبنيعليشكلهرمعليضفةالنيلويضماآلثاروالتحفالمتحف اآلتوني

اخناتون.
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اليدويةالفلكلور الشعبي المحلي والحرف بالمحافظة المرتبطة والمناسبات المحلية األعياد مثل :

واألنشطةالفنيةواألطعمةالمتميزة.

الدوليةعناصر الجذب الترفيهية والحديقة الطبيعية والمحميات المائية والرياضات النيل كورنيش :

الشاسعة.والصحراء

 

 األنماط السياحية المتاحة بالمحافظة

السياحية األنماط عدد رفع في العصور مختلف علي المنيا محافظة في الفريد األثري التنوع ساعد

الموجودةبهاكالتالي:

منخاللزيارةاآلثارالمختلفةالموجودةبالمحافظةعليمختلفعصورها.السياحة األثرية-

الممكنإقامتهايهيةالسياحة الترف- والرياضاتالمائية به فهناككورنيشنهرالنيلوالجزرالمختلفة

تشملهمنالركناليابانيالتي الحديقةالدوليةوما والشاطئالسياحيالممتدعليضفافه،ويوجدأيضا

أقامتهجمعيةالصداقةالمصريةاليابانيةبها.

المساالسياحية الدينية- زيارة خالل كنيسةمن وخاصة بالمحافظة الموجودة والكنائسواألديرة جد

العائلةالمقدسةضمنطريقالعائلةالمقدسةبمصر.

بالمحافظةوممارسةسياحة السفاري- الموجودة السفاريفيالصحراءالشاسعة عنطريقممارسة

التخييمواكتشافالدروبالجديدةبالصحراء.
كمتخلقفرصكبيرةلممارسةالمراكبالنيليةورياضة135طئبمسافةحيثيمتدالشاالسياحة النيلية-

الشراعوزيارةالجزرالنيليةكمحمياتطبيعيةواالستمتاعبالمتحفاآلتونيمنداخلالنهر.

فرقةملوي–عنطريقاالستمتاعبالفلكلورالشعبيالذييميزأهاليالمحافظةالسياحة االجتماعية-

المشغوالتوالحرفاليدويةوخاصةمنالحجرالجيريالتيتنفردبهالمحافظةوإمكانية-للفنونالشعبية

سياحةالغداء.ممارسة

حيثيوجدآثاراالشمونيينومصادرتعليماللغةالمسمارية.السياحة العلمية-

عليستمراحلوهيكمايلي:SISPIO(يشتملنظام1ومنالشكلرقم)

  Situation)تحليل( الوضع الراهن  المرحلة األولي: تشخيص

يعدتشخيصالوضعالراهنهوالمرحلةاألوليعليطريقالتنميةالسياحيةللتعرفعليالوضعالفعلي

بيناإلمكاناتالسياحية كبيرة فجوة حيثيوجد والعقباتوالمشكالتالتيتواجهها، سياحيا للمحافظة

(،والفجوةهيالفرق1لوافدينإليهاكماهوموضحبالجدول)الموجودةبالمحافظةوبينأعدادالسائحينا

بينالوضعالحاليللمقصدالسياحيوماتطمحإليتحقيقهفيالمستقبلويساعدذلكفيتحسينالوضع

الوضعالحالي–والفجوة=الوضعالمأمول(.2010،حندوسةبها)السياحيوازدهاراإلمكاناتالسياحية

دالزائرين)مصريينوأجانب(للمناطقاألثريةبمحافظةالمنيابيانبأعدا:1جدول

 إجمالي مصري أجنبي السنة

2014 2701 496028 498729 

2015 3878 439863 443741 

2016 8664 630949 639613 

2017إدارةالسياحة،محافظةالمنيا،المصدر:

ظةسواءللسائحالداخليأوالسائح(يتضحضعفاإلقبالالسياحيعليالمحاف1منالجدولالسابق)

األجنبي.
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 فنبدأ أوال بتحليل الوضع السياحي الراهن بالمحافظة:

منخاللعدةمقابالتشخصية)إدارةالسياحةبالمحافظة،مسئوليالتعليمالجامعيالسياحي،أصحاب

رمنالمشكالتوالعقباتبعضالجمعياتاألهلية...(وزياراتميدانيةللمحافظةتمالتعرفعليعددكبي

 التيتعرقلالعمليةالتنمويةبها.

إشرافمنالمجلساألعلىلآلثاراآلثار والمناطق السياحية إهمالمشروعاتالترميم،وعدموجود :

عليتلكاآلثار.

)أماكن اإلقامة الفندقية للسائحين، المأمولة الفندقية باإلقامة تليق ال والخدمات األبنية متقادمة فندق:

طئنجمتين،ابنخصيبنجوم،جراندآتوننجمتين،لوتسنجمتين،الشا3نجوم،كليوباترا4نفرتيتي

(2017)إدارةالسياحة،محافظةالمنيا،نجمةواحدة(

الطاقةالفندقيةبمحافظةالمنيا:2جدول
عدد السنة

 الغرف

عدد

 األسرة

نسبة

إشغال

 الغرف

نسبة

إشغال

 األسرة

النزالءعددالسائحين  عدداللياليالسياحية 

 عرب أجنبي مصري عرب أجنبي مصري

2014 523 1064 62.9%  30.9%  72845 1691 990 113305 4325 2599 

2015 523 1064 67.8%  33.3%  85273 1779 1200 120904 5013 3514 

2016المصدر:إدارةالسياحة،محافظةالمنيا،

عفالطاقةاإليوائيةالسياحيةالموجودةبالمحافظةفضالعنانخفاض(يتضحض2منالجدولالسابق)

عددالفنادقوكذلكانخفاضمستويالخدماتبها.

:انتشارالعشوائياتالتيتتخللالمناطقاألثريةوأكوامالقمامة.المناطق األثرية

:يوجدمحطةقطارومحطةنقلبريعام.قطاع الطرق البرية

للنقلالنهريسويمرسي135:شاطئ نهر النيل كافية واليوجدمراسينيلية كمغيرمؤهلسياحيا

منطقةملوي.

:مناطقشاسعةويتماستخراجاألحجارالجيريةبطرقعشوائيةدونالحفاظعليالمناطق الصحراوية

التشكيالتالصحراويةالتييعشقهاالسائح.

المكتظبالتعديات،والحديقةالدوليةالمهملةرغمإنشاء:اليوجدسوينهرالنيلأماكن الترفيه السياحي

والذييعتبرفريدمننوعه.-جمعيةالصداقةالمصريةاليابانية-ركنيابانيبها

:تختفيمنالمحافظةالبازاراتالسياحيةوالموالتالكبرى.أماكن التسوق السياحي

:مشكالتكثيرةفيالصرفالصحي.البنية األساسية

:يوجدعددقليلمنالشركاتالعاملةفيمجالالنقلفقطأوالحجوالعمرة.السياحةشركات 

:يوجدمحطةسككحديديةومحطةنقلبريولألسفحتياآلناليوجدبهامطار.وسائل النقل السياحي

مناستعراضالوضعالراهنبالمحافظةينبعاتجاهان:

:اتجاهاتالوضعالراهن2شكل
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:يوجدعددكبيرجدامناآلثارومقوماتالجذبهو وضع سياسات تحسين الوضع الحالياه األولاالتج

السياحيولكنيوجدعددأكبرمنالمعوقاتوالمشكالتللتنميةالسياحيةواليوجدوفودسياحية،فمن

والحصولعليالسياساتالمقترحةسياسةالتنميةالسياحية،سياسةالتسويقالسياحيوسياسةالمنافسة

(.2005الدوري،)ميزةتنافسيةبينالمقاصدالسياحية

:تدليلالعقباتووضعحلولللمشكالتهو ابتكار أفكار جديدة ورؤى تطويرية للمحافظة االتجاه الثاني

السياحي، االستثمار تشجيع بالمحافظة، الشاملة السياحية للتنمية خطة وضع مختلفالقطاعات، علي

فرصالموجودة،استغاللاألنماطالسياحيةالمتميزةبالمحافظةوتنميةالوعيالسياحيالداخلياستغاللال

(.2005حنفي،)والخارجي



 Initiativeالمرحلة الثانية: المسئول عن التنفيذ 

لحمايتهاالمجلس األعلى لآلثار- بالتدميروإقامةسياجومحيطلالماكناألثرية اآلثارالمهددة ترميم :

إمكانيةالسيطرةعليالوفودالسياحية.و

التشريعاتوزارة السياحة- واستصدار السياحية، للتنمية العامة واالستراتيجيات السياسات إعداد :

الالزمةلتنظيممجاالتالنشاطالسياحيوتبنيمشرعاتالبنيةاألساسية.

المنالتعليم السياحي- بجامعة والفنادق السياحة كلية في ممثل السياحة: الوعي تنمية في ودورها يا

المحليوتحسينالصورةالذهنيةعنالمحافظةفيعيونالسائحينوجلبالمشروعاتالتنمويةللسياحة

بالمحافظةوعقدبروتوكوالتالتعاونمعالهيئاتالمختلفةفيمجالالتطويرالسياحيونقلالخبرات)

جامعةالمنيابعنوانمستقبلالسياحةفيالمنطقةالعربية-دقالمؤتمرالدولياألوللكليةالسياحةوالفنا

(.2016والشرقاألوسط"التحدياتوالتوقعات"أكتوبر

مركزالمحافظة بوحداتها المختلفة والنظافة(، األساسية البنية المحلية)مشروعات الوحدة :

شت في بالمعلومات وإمداده للمحافظة االلكتروني الموقع قاعدةالمعلومات)تحديث وإعداد المجاالت ي

بياناتشاملةعنالمحافظة(،شئونالعاملين)توجيهالعمالةلقطاعالسياحيوالخدميبالمحافظة(وشئون

المرأة)إعالءدورالمرأةبالمحافظةفيتنميةالقطاعالسياحيوالحرفوالمشغوالتاليدويةوالتوعية

السياحية(.

اجهاز شئون البيئة- علي الحفاظ فكر: ونشر الخضراء المساحات وزيادة بالمحافظة العامة لنظافة

استدامةاألماكنالسياحيةبالمحافظةوحمايةنهرالنيل.

:توجيهاالستثماراتللقطاعالسياحيالخدميحيثتزدهرفرصممثلي القطاع الخاص والمستثمرين-

والنقلالنهريوالفنادقالعائمة.التنميةالفندقيةبالمحافظةومشروعاتالترفيهوالنقلالسياحي

:االنتهاءمنأعمالوصيانةالطرقالموصلةللمحافظةوتحسينشبكةالطرقهيئة الطرق والكباري-

الداخليةبالمحافظةلتواجهالتطوراتالسياحيةوالوفودالسياحية.

عهيئة التنمية السياحية- لوضعها تمهيدا بالمحافظة سياحية مشروعات إقامة مصر: خريطة لي

السياحية.

:توجيهالشركاتالسياحيةللعملبالمحافظةوتنويعوتطويررفة شركات ووكاالت السفر والسياحةغ-

البرامجالسياحيةوتحديدأسعارمناسبةللمزاراتالسياحية.

السالهيئة المصرية العامة للطيران المدني- الوفود لخدمة المنيا دوليبمحافظة مطار إنشاء ياحية،:

وتشجيعالسائحينلسهولالوصولللمحافظة.

للفرصاالستثماريةاالتحاد المصري للغرف الفندقية:- الكبيرة الفنادق وسالسل المستثمرين توعية

المتميزةبالمحافظةكإنشاءالفنادقوالقرىالسياحية.
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ةوإنشاءبازاراتسياحيةلبيع:استغاللالمشغوالتاليدويةالتيتنفردبهاالمحافظالبازارت السياحية-

التحفوالحرفوالمشغوالتاليدويةللسائحين.


 Strategyالمرحلة الثالثة: إستراتيجية التنمية السياحية 

الجهات تحديد وتم بالمحافظة، لسياحية بالتنمية الخاصة والمعوقات التحديات أهم علي الوقوف تم

لمقوماتالجذبالسياحيالموجودةوتحقيقأقصياالستفادةالمسئولةعنعمليةالتنميةالشاملةالستغال

منها،وتتكوناإلستراتيجيةمنالمدخالتوالمخرجاتوالعملياتوالتغذيةالمرتدة.

:إستراتيجيةالتنميةالسياحية3شكل


 Processالمرحلة الرابعة: العمليات 

وفق بالمحافظة الشاملة السياحية التنمية إستراتيجية تتكون منSISPIOنظام مجموعة طريق عن

للخطة،2006الدجني،)Processخطواتالعمل واألهدافاإلستراتيجية ورؤية رسالة تشملتحديد )

والرقابة الخطة أنشطة تنفيذ للتنمية، الالزمة توفيرالموارد اإلستراتيجية، أنشطة لتنفيذ التمويلالالزم

ياتالتيتواجهالتطبيق.وتعدهذهالعمليةمستمرةودائريةوالتقييموالتعرفعليأوجهالقصوروالتحد

(.2012عبيد،جديدة)أهداففعنداالنتهاءإليالرقابةوالتقييمتبدأعمليةتمويلإستراتيجيةأخريلتحقيق

ومنشروطالعملياتفيالخطةاإلستراتيجيةوجودالمدخالتوهيالتيتساعدفيتنفيذها.

 Inputدخالت المرحلة الخامسة: الم

المنياعلي:(لمحافظة2006هرمز،)تشتملمدخالتالخطةاإلستراتيجيةللتنميةالسياحية

إلعدادنظام معلوماتي- المطلوبة البياناتواإلحصاءات لتوفير بالمحافظة المختلفة للقطاعات شامل

الخطة.

وماديالقدرة المؤسسية- بشرية لمقوماتمالية، وهيامتالكالمحافظة بوظائفها: القيام من تمكنها ة

كفءعلي الحاليةوالمستقبليةبفعاليةحيثتتبنيأسلوبالعملالجماعيالمنظموالمتكاملتحتقيادة

درايةباألهدافالعامةالمرادتحقيقها.

فيتنفيذالمشاركة المجتمعية- الواعية القيادة فتقوم المحيطة، والبيئة السياحة بين انفصال اليوجد :

والنقاباتالمختلفة والجمعياتاألهلية األفراد مع المجتمعية المشاركة ودعم البيئة بتنمية اإلستراتيجية

وكلالمستفيدينمنالخطةالتنمويةللمحافظة.

:تحتاجالخطةإليتمويلماديكبيريغطيتكلفةتنفيذاألنشطةوصواللتحقيقكافةالموارد والتمويل-

ال ويعتمد األعمالمخرجاتها، ومساهماترجال المحافظة موارد للدولة، العامة الموازنة علي تمويل

والشراكةمعمؤسساتالمجتمعالمدني.
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أوالشراكة والتعاون- ماليا فيتمويلالخطة وبالتاليتساهم الخطة منتنفيذ تستفيد معمؤسساتمدنية

وجمع المنيا محافظة بين الشراكة ذلك أمثلة ومن اليابانيباإلرشاد، بالركن اليابانية المصرية الصداقة ية

المدني المجتمع ومؤسسات الدولية بعضالجامعات مع شراكات عمل ويتم بالمحافظة، الدولية بالحديقة

للتعاونالمتبادلفيمجالالتعليمالسياحيواإلرشاداألكاديمي.

:خطواتعدةفتتكونإستراتيجيةالتنميةالسياحيةالشاملةللمحافظةمن
 

 أوال: تحديد الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

وتحديدرؤية المحافظة المنيا، فيمحافظة للسياحة المستهلك السياحي للسوق المنشود المستقبل هي :

حلم الرؤية تلك وتعكس السياحية بالتنمية العمل تحديد علي يساعد بالمحافظة للسياحة محددة رؤية

(،وبذلكيمكناقتراحرؤيةلمحافظةالمنيا"أن2011غانم،)واتالخطةاإلستراتيجيةالمحافظةخاللسن

السبقفيإثراءحياة ولها فيمصروالعالم األثرية السياحية منأفضلالمقاصد المنيا تكونمحافظة

الفردالمنياويوالمجتمعالمصري".

يتسعيإليتحقيقه،وهوالسبقالسياحي:تعكسرسالةالمحافظةالهدفالرئيسيالترسالة المحافظة

وينعكسذلكعليمجموعةالبرامجواألنشطةالخدميةالتيتسعيإليتقديمها،والوسائلالتييمكنمن

تحقيقتلكالرسالة "التميزفيتقديم2010قسيمة،)خاللها (،وبذلكيمكناقتراحرسالةلمحافظةالمنيا

والعالميبشكلفعالومستمر،وتحقيقالتنميةاالقتصاديةالشاملة،الخدماتللمجتمعالمحليواإلقليمي

التكنولوجيا الخدماتوالتدريبالسياحيواستخدام بالمعاييرالقياسيةفيجودة وذلكمنخاللااللتزام

الحديثةوتأهيلالعنصرالبشري".

تراتيجيةالتالية:األهدافاإلستراتيجية:تحقيقالرسالةورؤيةالمحافظةوضعتاألهدافاإلس

التجارة(.–الصناعة–أ(التنميةاالقتصادية)الزراعة

ب(رفعكفاءةالخدماتالسياحية،ومراعاةمعاييرجودةاألداءالسياحي.

ت(تحسينالوضعالتنافسيللنشاطالسياحيمحلياوإقليمياودوليا.

ث(تدريبوتأهيلالعنصرالبشري.

اخلي،التسويقالسياحيالفعال.ج(رفعالوعيالسياحيالد

ح(تفعيلالمشاركةالمجتمعيةوالشراكةمعالقطاعالخاص.

خ(التقييمالمستمروالتطويرالذاتي.

السوقالسياحي الحفاظعليمستويالخدماتالمقدمة، المنيا وأهدافمحافظة ورسالة تتضمنرؤية

الحديثة،العنصرالبشري،الرؤيةالذاتيةوتحسينالمستهدف،المستفيدينمنتلكالخدمات،التكنولوجيا

(.2015برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية،)الصورةالذهنية

خطواتاإلستراتيجيةالتنموية:4شكل
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 ثانيا: تحديد التكلفة

داتوإقامةالتنميةالشاملةبالمحافظةيحتاجإليتكاليفمرتفعةلتوفيرالخاماتوالمعإنتنفيذمشروعات

المختلفة) التنموية2010الفقي،األنشطة للمشروعات متكاملة جدوي دراسة تحديد من البد لذلك ،)

 بالمحافظة،ويتمتحديدالتدفقاتالنقديةللمصروفاتحتييتسنىتوفيرالتمويلالالزم.
 

 ثالثا:/ الموارد )مصادر التمويل(

الموازنةالعامةللدولةوالمخصصةلمحافظةتتعددمصادرتمويلالمشروعاتالتنمويالكبرى، منها:

المنيا،مساهماترجالاألعمالبالمحافظة،االقتراضالداخليوالخارجي،إيراداتالضرائبوإيرادات

 المسئوليةالخدمات برامج ( المجتمعية والمشاركة والخيرية األهلية الجمعيات مساهمات بالمحافظة،

الهدفالمرادتحقيقهواليوجدمبالغةفيويجبمراعاةتناسبالتكلفةمع(.السعيدي،بدوناالجتماعية()

وفقاإلطارالزمنيللخطة) باألهدافالملحةفيالتنفيذ المجتمعتمويلبعضاألهدافوالبدء برنامجدعم

(.المدني،بدون


 رابعا: تنفيذ الخطة التنفيذية للتنمية الشاملة بالمحافظة
والتنفيذهيتحويلالرؤيةوالرسالةواألهدافاإلستراتيجيةإليواقععمليملموس،تعتبرعمليةالتطبيقأ

اختيارها تم التي اإلستراتيجية تطبيق تنفيذها من ينتج المترابطة األنشطة من سلسلة عن عبارة وهي

2005الدوري،) التنفيذية193: الخطة وتمر العام(، اإلطار مراجعة منها: للتطبيق مراحل بعدة

بيئة تهيئة للمحافظة، العامة الثقافة مراجعة تنفيذها، متطلبات وتحضير األهداف اختيار لإلستراتيجية،

المحافظةككللتنفيذالخطةوتحديدالتوقيتومسئوليةتنفيذاألنشطة.
 

 خامسا: الرقابة
للمحاف اإلستراتيجية لإلدارة أصيال جزءا اإلستراتيجية الخطة علي الرقابة عملية ليستتعد فالرقابة ظة،

تنفيذ ومتابعة األداء جودة من والتأكد التفكير صحة من التأكد عن مسئولة ولكنها فقط لألخطاء رصدا

والتوقيت المحددة بالتكلفة وااللتزام النجاح مؤشرات طريق عن المخرجات تحقيق ومراعاة األنشطة

(.2015حوامدة،)الزمني

هدافاإلستراتيجيةللخطةطريقةالرقابةعليتنفيذاأل:3جدول

مؤشرالنجاحالمخرجمعوقاتالتحقيقمستوىاالنجازالنشاطالهدف


المصدر:إعدادالباحث

 كل األنشطة تنفيذ علي الرقابة الدورية3وتتم المتابعة من اإلدارة تتمكن حتي سنوي( )ربع شهور

لمخرجاتالخطةوتحقيقاألهدافالعامةلها.

خرجاتالربعاألولمنالخطة:م4جدول

مستوىاالنجازمؤشرالنجاحالفترةالزمنيةإليالفترةالزمنيةمنالمخرج


أنالرقابةتتمعليثالثمستوياتمتوازية:2005دعبس،وأشار

العامللمحافظةنحومتلقيالخدمة.المستوى االستراتيجيأ(

األداءمعاألهدافالموضوعة.والتأكدمنمطابقةالمستوي التكتيكيب(

يهدفللرقابةعلىاألنشطةالفرعيةوالخططقصيرةاألجل.المستوي التشغيليج(
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:مستوياتالرقابةعليالخطةالتنفيذية5شكل

 
 

 Outputالمرحلة السادسة: المخرجات 

وتحقيق أرضالواقع علي إليها توصلت والتي للخطة الفعلية النهائية النتيجة المأمولةهي األهداف

الراهن) الوضع في القصور وأوجه التحديات تعالج التي (،2015-2010جامعة القاهرة، والمنشودة

وتتمثلالنتائجفيرفعمعدالتتنميةالقطاعاتالمختلفةبالمحافظة،رفعمعدالتأداءالقطاعالسياحي،

،رفعمعدالتالوعيالسياحي،التسويقالتواصلالفعالمعالمستفيدينمنالمجتمعالمحليوالسائحين

الفعالمتنوعاألساليب،تدريبوتأهيلالعنصرالبشريالسياحي،ومنتجاتسياحيةمتكاملةوتنافسية.

تحليلالفجوة تم المنيا لمحافظة المستهدفة معاألهدافاإلستراتيجية الراهنومقارنته وبتحليلالوضع

ليبتحقيقها:وتحديداالحتياجاتالتنمويةوأسا

أساليبتحقيقاألهدافاإلستراتيجيةالتنمويةلمحافظةالمنيا:5جدول

 المخاطر المحتملة أساليب تحقيق األهداف االحتياجات الهدف


ية
نم
الت


ية
اد
ص
قت
ال
ا


عة
را
ز
)ال

–

ة
ع
نا
ص
ال

–
.)
رة
جا
الت



بدور–اليوجدتشجيعللفالحين)أسمدة-

متابعة(–

مستقبلي- خطط وجود للصناعاتعدم ة

الثقيلة.

اليوجداستخدامللتكنولوجياالمتقدمةفي-

الصناعة.

لإلنتاج- ومحفزات خطط يوجد ال

المخصصللتصدير.

قصوربرامجوبروتوكوالتالتعاونمع-

جهاتالتصدير.

مساعدات- وتوفير الفالحين لدعم برامج

وزياراتميدانيةتوعوية.

وتس- الثقيلة الصناعات هيلتشجيع

إجراءاتومساعداتللمستثمرين.

حديثة- تكنولوجية ونظم برامج إدخال

للصناعاتالثقيلة.

عقدبروتوكوالتتعاونومذكراتتفاهم-

تنمية في للمساهمة مؤسساتخارجية مع

الصناعة.

الوعي- انخفاض

السياحي.

المشكالت-

اإلداريةوالقانونية.

مخاطرتجارية.-
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للنشاط- معلنة ولوائح خطط وجود عدم

السياحيبالمحافظة.

في- للجودة عمل خطة وجود عدم

المؤسساتالسياحيةالمختلفة.

مسئولي- من الميدانية الزيارات قصور

المحافظةللمناطقاألثرية.

دورية- ذاتية دراسة لعمل الحاجة

عاتاإلنتاجبالمحافظة.لقطا

الدولية- القياسية المعايير لتطبيق الحاجة

فيجودةالخدماتالمقدمة.

للنشاط- داعمة وبرامج معلنة خطط

السياحي.

توضيحأهميةتبنيمعاييرقياسيةلجودة-

الخدماتالمقدمةللسائح.

السياحي للوضع دورية ذاتية عملدراسة

الفجو علي للتعرف ونقاطبالمحافظة ات

القوةوالضعف.

للمسئولين- الميدانية الزيارات تفعيل

لمتابعةعمليةالتنشيطالسياحي.

تحديد- صعوبة

قياس مؤشرات

لبعض األداء جودة

المخرجات

المتوقعةللمستهلك.

القويالمعارضة-

نظم لتطبيق

الجودة.
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الحاجةلوضعالمعاييرالقياسيةللمنتجات-

 المقدمة.

الحاجةلتنميةالمهاراتوقدراتالعاملين-

وإعدادهلسوقالعمل.

الحاجةلوجودقواعدبياناتمحدثةدوريا-

و- مهارات تنمية العاملينبرامج قدرات

دوريا.

بمختلف- البياناتالخاصة تحديثقواعد

درجة ورفع لتفعيل المحافظة قطاعات

االستفادةمنها.

مشكالتإدارية.-

في- مشكالت

التمويلالمادي.
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لتقييمالخدمات.

والصيانة- الدورية المتابعة إلي الحاجة

للمشروعاتوالعنصرالبشري.

التنموية- المشروعات لمتابعة خطط

 السياحية،ومتابعةأداءالمواردالبشرية.

ي
ر
ش
الب
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هي
تأ
و
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القرارات- اتخاذ في المشاركة ضرورة

الخاصةبالمشروعاتالقومية.

دوراتتدريبوتأهيلالقدراتومهارات-

العاملين.

بالتعليم- دراسية برامج وجود عدم

السياحيلمواكبةسوقالعمل.

مهاراتهم- تنمية علي العاملين تشجيع

ذاتيا.

القرار- اتخاذ في العاملين مشاركة

سياحية.بالقطاعاتال

ودورية- شاملة تدريبية دورات عقد

للعاملين.

سوق- تواكب دراسية برامج استحداث

السياحي التعليم في السياحي العمل

والفندقي.

المهارات- في المتميزين العاملين تحفيز

والقدراتبالسياحة.

في- مشكالت

توفيررأسالمال.

من- مخاطر

األجهزةالرقابية.

مشكالت-

مية.تنظي
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المقدمة- اإلعالنية المادة في مشاكل

للمستهلك.

السياحي- التسويق برامج في قصور

الخارجي.

تنمية- في متخصصة برامج إلي الحاجة

الوعيالسياحي.

التسويق- وسائل في تنويع وجود عدم

السياحي.

اتلرفعالوعيعدموجودخططوسياس-

السياحي.

اإلعالنية المادة في متخصصة دورات

المقدمةللسائح.

في- السياحي الوعي لتنمية برامج

مستوياتالتعليمالمختلفة.

تنويعوسائلالتسويقالسياحي)الكتروني-

فيروسي...(–بالعالقات–تجريبي–

في- األهلية للجمعيات المجتمعي الدور

التسويقالسياحي.

مخاطرمالية.-

في- نقص

الخبرات

والمهارات.

قصورفيالوعي-

السياحي.

ة
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مع- المجتمعية المشاركة تشجيع عدم

القطاعالعامالتخاذالقرارات.

مع- وشراكة تعاون اتفاقيات توقيع عدم

فرص لزيادة المدني المجتمع مؤسسات

ستثمار.اال

في- األعمال رجال مساهمات ضعف

النشاطالسياحي.

المدني المجتمع مؤسسات مع شراكة عقد

للمساهمةفيالقطاعالسياحي.

االحتفاالت- في المشاركة معدل رفع

المحليةوالدورية.

تفعيلمساهماترجالاألعمالبالقطاع-

السياحي.

السياحة- من االستفادة معدل توضيح

الخاص.للقطاع

مشكالتمالية.-

إدارية- مخاطر

تنظيمية.

في- مخاطر

إجراءاتالتنفيذ.
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الحاجةإليمعاييرواضحةلتقييماألداء.-

عدموجودخططللتطويرالذاتي.-

وحب- الذاتية الرقابة برامج إلي الحاجة

العمل.

ال- لتنمية مستمرة توعية رقابةبرامج

الذاتية.

خططللتقييمالدوريللعملالسياحي.-

وضعبرامجلتقويماألداءالسياحي.-

من- مخاوف

طرقالتنفيذ.

في- قصور

بالخطط االلتزام

والبرامج.

األفكارالمناهضة-

للتقويم.

وفيمايليالخطةالتنفيذيةللتنميةالسياحيةالشاملةبالمحافظة:

 SISPIOيذيةللتنميةالسياحيةبمحافظةالمنياوفقنظامالخطةالتنف:6جدول
المسئول عن  النشاط مؤشر النجاح المخرج الهدف

 التنفيذ

فترة 
التنفيذ 

 من

فترة 
التنفيذ 

 إلي

 التكلفة

1
ة 
مي
تن
 ال

)
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ال
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أ( ثروة زراعية 1)

متنوعة طوال 

 العام



الذاتي- االكتفاء

للمحافظة

والتصدير

للمنتجات

الزراعية

لتوفير1أ1 لوائح وضع

 قروضميسرةللفالحين

بنكاالئتمان

 الزراعي
   

الدعم2أ1 البذورتوفير من

 والمبيداتواإلرشاد

اإلدارة

 الزراعية
   

لتصدير3أ1 برامج توفير

 المنتجاتالزراعية

مديرية

 الزراعة
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ب( صناعات 1)

 متطورة ومتكاملة





تغطي- مصانع

السلع كافة

والمنتجات









ارتفاع-

المالية اإليرادات

السلع من

والمنتجات

المصدرة.





مرنة- قوانين

العاملين تخدم

بالقطاعات

 المختلفة

العمل1ب1 قانون تفعيل

 لخدمةالعاملين

    مجلسالنواب

بنكية2ب1 خدمات توفير

المصانع لدعم تمويلية

 والشركات

نوكالب

 الصناعية
   

إجراءات3ب1 تسهيل

 الحصولعليالموادالخام

غرفة

 الصناعة
   

ج( مستوى 1)

مرتفع من 

التصدير )داخلي 

 خارجي( –

تدعيمالسلعوالمنتجات1ج1

 المعدةللتصدير

محافظة

 المنيا
   

تطبيقإجراءاتالجودة2ج1

السوق لمواكبة السلع في

 العالمي

لجانالجودة

 بالمصانع
   

إجراءات3ج1 تسهيل

 التصديرلتشجيعالمنتجين

إدارة

 الجمارك
   

د( لوائح 1)

وقوانين لخدمة 

العاملين محدثة 

 ومرنة

قانون1د1 لمراجعة لجنة

 خدمةالعاملينوتحديثه.

    مجلسالنواب

النقابات2د1 دور تفعيل

 العماليةلخدمةالعاملين

محافظة

 المنيا
   

مشاركةالعاملينأرباب3د1

القرارات اتخاذ في المهن

 الخاصةبالعمل.

إدارات

الشركات

 والمصانع

   

2
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أ( خدمات 2)

 سياحية متكاملة





نسبة- ارتفاع

السائحين

عن ورضائهم

الخدماتالمقدمة















تردد- كثرة

على السائحين

دون المحافظة

منافسيها











معايير- توفير

( (ISOالجودة

الخدمة في

المقدمة



المستثمرين1أ2 تشجيع

عالمية فنادق سالسل إلنشاء

 بالمحافظة

هيئةالتنمية

 السياحية
   

تخد2أ2 مطاعم مإقامة

 مختلفالجنسياتالسياحية

االتحاد

المصري

للغرف

 الفندقية

   

ترفيهية3أ2 خدمات تشييد

-حدائق-مسارح-)سينمات

سياحية موالت-بازارات

 تجارية..(

وزارة

السياحة

ومحافظة

 المنيا

   

دولي4أ2 مطار إنشاء

النقل لخدمة بالمحافظة

 السياحي

هيئةالنقل

 الجوي
   

األماكنلجان5أ2 لمتابعة

 األثريةلبحثالمشكالت

المجلس

 األعلىلآلثار
   

ب( خدمات 2)

سياحية متطورة 

توازي المقاصد 

 المنافسة

المنتج1ب2 جودة تحسين

 السياحيالمنياوي

وزارة

 السياحة
   

علي2ب2 للتعرف لجنة

 مميزاتالمقاصدالمنافسة

هيئةتنشيط

 السياحة
   

ال3ب2 خدماتتوفير

جودتها وتحسين المنافسة

 التنافسية.

محافظة

المنياوالهيئة

العامةللتنمية

 السياحية

   

ج( خدمات 2)

سياحية مواكبة 

للمعايير القياسية 

1ج2 معايير ISOتطبيق

 المختلفةفيالخدمات

    إدارةالجودة

علي2ج2 الدورية     دةإدارةالجوالمراجعة
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 الدولية

األماكن- نظافة

واختفاء السياحية

العشوائيات

والمتخلالت

 لآلثار

 تطبيقالمعايير

الرقابية3ج2 النظم تفعيل

 عليالخدماتالسياحية

    إدارةالجودة

د( بيئة سياحية 2)

 نظيفة

نظافة1د2 لمتابعة لجان

 األماكنالسياحية

محافظة

 المنيا
   

المتطلبات2د2 تطبيق تفعيل

 البيئيةفيالخدمةالسياحية

جهازشئون

 البيئة
   

لب3د2 مؤتمرات حثعقد

 القضاياالبيئية

وزارة

السياحة

وجهازشئون

 البيئة
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أ(منتج سياحي 3)

ينافس محليا 

 وإقليميا ودوليا



المنتج- ذكر

السياحي

في المنياوي

اإلقليمية المحافل

والدولية





انخفاض-

إهالك معدالت

احيةالمناطقالسي

والخدمات

السياحية









رضاء-

عن السائحين

الخدمات مقدمي

السياحية









سياحية- خدمة

 مرضيةللسائح

لتحسين1أ3 برامج وضع

 الصورةالذهنيةللمحافظة

هيئةتنشيط

 السياحة
   

سوق2أ3 احتياجات توفير

 العملفيالخدمات

الهيئةالعامة

للتنمية

 السياحية

   

المنافسةدراسة3أ3 األسواق

 لتحسينالمنتجالسياحي

وزارة

 السياحة
   

ب(مقومات 3)

جذب سياحي 

 متميزة ومتنوعة

سياساتواضحة1ب3 وضع

التدفق علي السيطرة إلحكام

المناطق علي السياحي

 األثرية

المجلس

 األعلىلآلثار
   

الدورية2ب3 الصيانة

النظم وإدخال والترميم

 اآلثارالتكنولوجيةعلي

المجلس

 األعلىلآلثار
   

آليات3ب3 وضع

للتنمية واستراتيجيات

 السياحيةالمستدامة

الهيئةالعامة

للتنمية

 السياحية

   

ج(موظف 3)

كفء لخدمة 

 السائح

برامجلتوعيةالموظفين1ج3

 بأهميةالسياحة

هيئةتنشيط

 السياحة
   

تفاعلية2ج3 عمل ورش

 احتياجات العاملينلمناقشة

 لتسهيلخدمةالسائحين

وزارة

 السياحة
   

لقياس3ج3 برامج وضع

 رضاءالموظفين

الشركات

 والفنادق
   

د(آليات 3)

التطوير المستمر 

 للخدمة السياحية

مستوى1د3 لتقييم لجنة

 الخدماتالسياحية

الشركات

 والفنادق
   

لتطوير2د3 دراساتدورية

 الخدمات

الشركات

 فنادقوال
   

آلية3د3 وتوثيق اعتماد

 التطويرالمستمرللخدمات

الشركات

 والفنادق
   

4
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أ(سياسة 4)

النقص أو الزيادة 

في أعداد العاملين 

 بالقطاع السياحي

البطالة- اختفاء

المقنعة











بمدى1أ4 سنوية دراسة

أعداد في الزيادة أو النقص

 العاملينبالقطاعالسياحي

وزارة

السياحة

واالتحاد

المصري

للغرف

السياحية

وغرفة

   

النقصأوخطةلمواجهة2أ4

 الزيادةفيالعاملين
   

الخطة3أ4 لتحديث لجنة

التطور مع تماشيا دوريا
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معدل- ارتفاع

العناصر أداء

البشرية

بالمؤسسات

حيةالسيا











التزامالموظفين-

وقواعد بأسس

العملالسياحي







معدل- ارتفاع

الرضاالوظيفي









 

شركات السياحي

ووكاالت

 السفر

ب( برامج 4)

التدريب ورفع 

كفاءات ومهارات 

 وقدرات العاملين

االحتياجات1ب4 تحديد

 التدريبيةفيالقطاعالسياحي

إدارةشركات

السياحة

وإدارات

 الفنادق

   

ا2ب4 لبرامجتوفير

لرفع التدريبية والدورات

 المهاراتوالقدرات

وزارة

 السياحة
   

قياسمهاراتالعاملين3ب4

بعدتطبيقالدوراتوالبرامج

 التدريبية

وزارة

 السياحة
   

ج( معايير 4)

وآليات معتمدة 

وموثقة لتقييم 

 أداء العاملين

فاعلة1ج4 قواعد وضع

معلنة العاملين أداء لتقييم

 ثقةومو

إدارةالموارد

 البشرية
   

تقييم2ج4 قواعد تطبيق

 األداء

إدارةالموارد

 البشرية
   

نتائج3ج4 لقياس استقصاء

 عمليةالتقييم

إدارةالموارد

 البشرية
   

د( آليات تقييم 4)

مستوى الرضا 

 الوظيفي

الوسائل1د4 تحديد

الرضا قياس في المستخدمة

 الوظيفيللعاملين

ليممث

الشركات

والفنادق

 واآلثار

   

إلي2د4 للتوصل استبيان

الرضا ومتطلبات عناصر

بالقطاع العاملين عند

 السياحي

ممثلي

الشركات

والفنادق

 واآلثار

   

االستبيان3د4 نتائج تحليل

وإعداداآللية

 

ممثلي

الشركات

والفنادق

 واآلثار
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أ(خطط وبرامج 5)

معتمدة لرفع معدل 

 الوعي السياحي



معدل- ارتفاع

الوعيالسياحي

























المنتج- انتشار

دورالجهات1أ5 لتحديد لجنة

الوعيالح تنمية في كومية

 السياحي

هيئةتنشيط

 السياحة
   

الجمعيات2أ5 دور توضيح

الوعي تحسين في األهلية

 السياحي

هيئةتنشيط

السياحة

وممثلي

 الجمعيات

   

البرامج3أ5 متطلبات تحديد

السياحي بالتعليم الدراسية

الوعي تنمية في ودورها

 السياحي

ممثليالتعليم

 السياحي
   

توعية4أ5 برامج اعتماد

 المجتمعبالسياحة

وزارة

 السياحة
   

ب( آليات 5)

تسويقية متطورة 
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الخطط2ب6 ووضع تشكيل
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بعضالشروطلنجاحالخطةالتنفيذية:2003غنيمة،وقدوضع

ت.اعتمادالخطةاإلستراتيجيةعليحقائقواقعيةوليسافتراضا-

التعاونالفعالبينجميعالعاملينبالمحافظةلتحقيقالخطة.-

تحققاألهدافاإلستراتيجيةحاجةجميعاألفرادوالمجتمعوالهيئاتالمختلفةبالمحافظة.-

مرونةالخطةوقابليتهاللتعديلأوالتبديلوفقالمتغيراتالطارئة.-

 قابليةالخطةللتقييموالمتابعةوالرقابة.-

تمإجراءSISPIOعداالنتهاءمنإعدادالخطةالتنفيذيةلتقييمالتنميةالسياحيةبمحافظةالمنياوفقنظامب

 المنيا السياحةجامعة التدريسبكلية بعضأعضاءهيئة منالمسئولين) –مقابالتشخصيةمععدد

(وقدأسفرتتلكلأعمالرج–بعضالمسئولينعنإدارةالسياحةبالمحافظة–ممثلينلجمعياتأهلية

يوجدبعضالتحدياتاللقاءاتوالمقابالتالشخصيةعنإمكانيةتطبيقالخطةالتنفيذيةبالمحافظةولكن

الدولةككلمنقصورفيالموارد، تشهده مشكالتالتمويلالماليوما التطبيقمنها: التيتواجههذا

ماراتالسياحية،قصورفيالجهودالتسويقيةضعفشديدفيمشروعاتالبنيةاألساسية،ضعفاالستث

وقصورفيالوعيالسياحيلديالمجتمعالمحلي.

 

 النتائج

منخاللالدراسةالنظريةوعرضالخطةالتنفيذيةعليبعضالمسئولينبمحافظةالمنياتمالتوصلإلي:

العصورمنالعصربسياحيةتمثلمختلفذتنوعالمنتجالسياحيالمنياويحيثيوجدبهامقوماتج

بالسياحيالحديثة،وجودذالفرعونيثماليونانيالرومانيوالقبطيواإلسالميوصوالإليمقوماتالج

النيلية، السياحة السفاري، سياحة األثرية، السياحة منها بالمحافظة السياحية األنماط في كبير تنوع

.ووجودمجموعةمنالتحدياتالتيتواجهالتنميةالسياحةالدينية،السياحةاالجتماعيةوالسياحةالعلمية

 مشكالتالتمويلالمالي،ضعفشديدفيمشروعاتالبنيةاألساسية،ضعفالسياحيةبالمحافظةمنها

االستثماراتالسياحيةوقصورفيالجهودالتسويقية.وتمالتوصلإليإستراتيجيةتنمويةشاملةللمحافظة

ةوالمسئولعنالتنفيذوالخطةالتنفيذيةلإلستراتيجية،وقدأسفرتالمقابالتوتحديداألهدافاإلستراتيجي

الشخصيةمعمسئوليإدارةالسياحةبمحافظةالمنياعنوجودقصوركبيرلديالمجتمعالمحليوانعدام

يالوعيالسياحيبأهميةالسياحةبالمحافظةوعزوفكثيرمنسفاراتالعالمعنإرسالأفواجسياحيةإل

المنيابسببالقلقمنمعامالتالمجتمعالمحليللسائحين.
 

 التوصيات

منخاللالدراسةالنظريةوماتوصلتإليهمننتائجيمكنالتوصيةببعضالمقترحاتللنهوضبالقطاع

السياحيبالمحافظة،منها:

 نظام وفق المنيا بمحافظة الشاملة السياحية للتنمية التنفيذية عرضالخطة مكتبSISPIOأ( علي

ومنثم المخرجات، تنفيذ تكلفة لتحديد به الخاصة الجدويالمالية دراسة استشاريمتخصصإلعداد

الشروعفياإلجراءاتالفعليةفيالتنفيذ.

الخطة لتنفيذ بالمحافظة والسياحية والعلمية والتنفيذية اإلدارية الجهات جميع جهود تضافر ب(

الشام للتنمية بمااإلستراتيجية إليالمستوىالمأمولوالمنشود والوصول العام الوضع لتحسين بها، لة

يقابلمقوماتالجذبالسياحيالموجودةبها.

المتاحة السياحية االستثمارات خطة للمشروعاتووضع الترويج في السياحة وزارة دور تفعيل ج(

جهاتالتييمكنهامساعدةالمنياسياحيا،بالمحافظة،وعقداالتفاقياتوبرتوكوالتالتعاونوالتبادلمعال

ودعمالسياحةبالمحافظةتمهيدالوضعهاعليخريطةمصرالسياحيةالداخليةوالدولية.
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النهوض في ودورها للمحافظة السياحة بأهمية المنياوي المحلي للمجتمع السياحي الوعي تنمية د(

كمصدرمنمصادرالدخلاألجنبيوموردهامبالمستويالعامبها،وضرورةالحفاظعليامنالسائحين

فيللتنميةاالقتصادية.
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Applying SISPIO System to Evaluate the place of Attractions in Minia Governorate 

Nehad M. Kamal                         Mohamed Ziedan Mohamed  

Abstract 

SISPIO system are contained to six steps, every one explains part of the development 

strategy for Minia Governorate as follow: 

Situation: Diagnosis of the current situation 

Initiative: Responsible for the implementation 

Strategy: strategy for development 

Process: the Methods which are used for implementation of the strategy 

Input: for the strategy 

Output: the goals which are achieved. 

Minia governorate are considered at various museums included different areas, and it is 

considered the third Egyptian governorates in terms of monuments after Cairo and Luxor, but 

it cannot take appropriate  attention to promote the place of attractions in it. So the research 

problem comes to apply the SISPIO system to analyze the current situation in Minia 

Governorate, put A strategy for extensive development, determine the inputs and outputs to 

the strategy, who do it, implement the strategy items and assess and evaluate the strategy to 

achieve a lot of tourists and tourism revenues. 

Key Words: SISPIO System, the place of Attractions,  Minia Governorate. 

 

 

 

 


