
تمثؿ السياحة أحد مصادر الدخؿ القومي التي تحرص الدولة عمى النيوض بيا وتنميتيا، ومف 
الخطوات واإلجراءات في مصمحة ىذا القطاع وفي مصمحة ثـ اتخذت الحكومة عددا مف 

قطاعات أخرى وكانت مف أبرز ىذه القرارات تحرير سعر الصرؼ، وقرار تشكيؿ المجمس 
األعمى لمكافحة اإلرىاب، وقرار إعادة تشكيؿ المجمس األعمى لمسياحة، كما عممت الحكومة 

 في مف المشروعات القومية التى تصبالعديد  إلى عمى تطوير البنية التحتية، ىذا باإلضافة
العالميف الجديدة  صالح قطاع السياحة ومف بينيا إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة

عبلوة عمى ما  عمى البحر المتوسط، ومشروع المثمث الذىبي جديداً  سياحياً  التى توفر منتجاً 
العبلجية والسياحة الدينية  قامت بو الدولة مف تنمية أنماط جديدة مف السياحة كالسياحة

السياحة اىتماما خاصا ب 7105ىذا وقد شيد عاـ . وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية
عكست ان. 7105والسياحة الخضراء وذلؾ في إطار االىتماـ العالمي بيذا األمر عاـ  المستدامة

والعاـ السابؽ إيجابيا عمى السياحة، رغـ ما منيت بو مصر مف حوداث  7105جيود العاـ 
بشماؿ سيناء  72/00/7105إرىابية لعؿ أبشعيا وأكثرىا ضراوة حادث مسجد الروضة في 

  .مصميف 513الذي أسفر عف استشياد 
 7105رغـ أف األرقاـ واإلحصائيات النيائية الخاصة بيذا القطاع لعاـ 

 إال أف ثمة مؤشرات إيجابية ال يمكف أف نغفميا حيث بدأ القطاع السياحى  لـ ُيعمف عنيا بعد
 ترةالف الحركة السياحية الوافدة مف دوؿ العالـ خبلؿ في مصر يشيد تحسنا ممموسا في

 الماضية،
 3أغسطس الماضى  إلى ترة مف ينايرالف الذيف زاروا مصر خبلؿ السائحيفعدد  حيث بمغ

 .7104ترة مف عاـ الف سائحا عف نفس الؼ 405ومبلييف  5سائحا، مقابؿ  الف 040مبلييف و
ترة مف يناير وحتى نياية الف السياح المغادروف خبلؿ قضاىا التى الميالى كما ارتفعت عدد

ليمة  الؼ 415ومميوف  07ليمة سياحية، مقابؿ  الؼ 731ومميوف  31أغسطس لتصؿ لػ 

http://www.sis.gov.eg/Story/140449?lang=ar
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http://www.sis.gov.eg/Story/140449?lang=ar


وساىمت الزيادة التى  ،%40ترة مف العاـ الماضى بنسبة نمو قدرىا الف سياحية عف نفس
 .ترة الماضىالف رفع مؤشر التعافى خبلؿ في حققتيا السياحة األوروبية والعربية الوافدة لمصر

في الميمة فقد أعمف البنؾ المركزي ارتفاع معدؿ إنفاؽ السائح مف  إنفاؽ السائح أما عف معدؿ 
 .الميمة في دوالرا 77دوالرا إلي  66
 في ألمانيا وعف الحركة السياحية القادمة مف خارج الببلد فقد جاءت السياحة القادمة مف 

سائح.  الؼ 611المرتبة األولى، حيث بمغ عدد السائحيف األلماف حتى نياية سبتمبر الماضى 
الجارى  العاـ المقصد السياحي المصري حتي نوفمبر مف  إلى السوؽ السياحية الصينية حققت

 سائح صيني إلي مصر.  الؼ 511ما يقرب مف 
واحتمت الصيف الترتيب السابع مف حيث أكبر األسواؽ العشرة المصدرة لمصر والترتيب العاشر 

 .الصينىالتى يقضييا السائح  مف حيث الميالي السياحية
ما سبؽ ما نالتو بعض العناصر السياحية مف جوائز وشيادات والذي يعد مؤشرًا  إلى يضاؼ 

إيجابًيا عمى استعادة مصر لمكانتيا المتميزة وعمى أف السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة 
عودة المقصد السياحى المصرى لمكانتو كوجية  إلى نحو استعادة معدالتيا الطبيعية بما يؤدى

 :مفضمة لمختمؼ السائحيف حوؿ العالـ، وفيما يمي أبرزىا
   حصؿ المقصد السياحي المصري بالسوؽ الصينية عمي جائزة كواحد مف افضؿ عشرة

 .مقاصد سياحية بالسوؽ السياحية الصينية مف ناحية الجودة العالية لممقاصد السياحية
  المعرض الدولى لسياحة الغوص بمدينة  في زة أفضؿ مقصد لسياحة الغوصمنح مصر جائ

  .برمنجياـ االنجميزية
  العالـ خبلؿ بورصة برليف وتـ  في منح مصر جائزة أفضؿ وجية سياحية فاخرة لمسفر

  .7105اخر لعاـ الف تكريميا بجائزة "أفضؿ مقصد لمسفر
  أكثر الوجيات السياحية الرئيسية  شيادة مصمحة الدولة الصينية لمسياحة أف مصر مف

  .لمصينييف كما وصفيا تقرير المصمحة
   دولة في تأميف المطارات وفقا لمتدقيؽ الذي قامت بو  71تصنيؼ مصر ضمف أفضؿ

 .منظمة "اإليكاو" عمى سمطة الطيراف المدني في مجاؿ السبلمة الجوية
   السياحة العالمية التابعة لؤلمـ السياحة العالمية الذى تصدره منظمة « باروميتر»كشؼ

عدد مرات وصوؿ السائحيف  في المتحدة بصورة ربع سنوية أف ىناؾ انتعاشة كبيرة
عدد  في %30، وأف مصر سجمت زيادة نسبتيا 7104الدولييف بعد النتائج الضعيفة لعاـ 

مقارنة بالفترة نفسيا مف  7105األشير األربعة األولى مف  في مرات وصوؿ السائحيف
تعاٍؼ قوى مف األزمة التى واجيتيا السياحة »، وىو ما وصفو الباروميتر بأنو 7104



 26المركز  في أما عف معدالت إنفاؽ السائحيف فقد جاءت مصر«. 7104 في المصرية
 .7104عاـ  في مميار دوالر 2,0، بمعدؿ إنفاؽ سائحيف بمغ 31بعد أف كانت الػ

   عف قارة إفريقيا  7105حصوؿ مطار القاىرة الدولي عمى جائزة السبلمة الجوية لعاـ
 "ACI"ألفضؿ إجراءات لتحسيف مستويات السبلمة مف المجمس الدولي لممطارات

   فوز مصر بعضوية المجمس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية إلقميـ الشرؽ األوسط
 في لمجنة المنظمة 25خبلؿ االجتماع الػسنوات بأغمبية األصوات، وذلؾ  ٤لمدة

لمجمعية العامة  77في مدينة تشنغدو بالصيف ضمف فعاليات الدورة الػ، 7105سبتمبر
السياحة وأىداؼ التنمية المستدامة، وخبلؿ “لمنظمة السياحة العالمية تحت عنواف 

، 7106ني مف لمجنة بيا خبلؿ الربع الثا 22االجتماع تـ اختيار مصر، لعقد االجتماع الػ
كما تـ االتفاؽ عمى مشاركة كؿ مف مصر والسعودية في المجنة المخصصة إلعداد 

 .المشروع النيائي لبلتفاقية الخاصة بآداب السياحة
   فوز مصر بالجائزة الذىبية، عف أفضؿ فيمـ دعائى ترويجى لحممة "ىى دى مصر"، والذى

 .برليف في 7105أقيـ عمى ىامش بورصة السياحة الدولية في مارس 
  العالـ، حسب دراسة  في تصدرت مصر قائمة أفضؿ الدوؿ العربية عمى مستوى السمعة

، متقدمة بذلؾ عمى الدوؿ العربية األربع التى شمميا التقييـ، وىى اإلمارات GfK معيد
 .وقطر والسعودية

  السفر فعاليات المعرض الدولي اإلسباني لمسياحة و  في حصوؿ الجناح المصري المشارؾ
( بمدريد عمى جائزة أفضؿ جناح عمى مستوى الدوؿ 7105ينايرمف  77حتى  06)فيتور 
 .المشاركة

   عمى جائزة منظمة السياحة  7105حصوؿ الخبير السياحى المصرى محمد يوسؼ، يناير
استحداث طرؽ لمتسويؽ اإلليكترونى يمكف  في ، عف ابتكاراتو7105العالمية لبلبتكار لعاـ 

االستفادة منيا لمتسويؽ السياحى حوؿ العالـ، وذلؾ خبلؿ االحتفالية التى نظمتيا المنظمة 
 .ضمف فعاليات بورصة مدريد لمسياحة

   منح الخارجية األمريكية مصَر تصنيَؼ "دولة آمنة" ووضعتيا بػ"الخريطة الخضراء" كما
الوقت نفسو حذرت الخارجية األمريكية مف زيارة أوروبا  في ،نصحت رعاياىا بزيارتيا

 .2/7105/ 2وتركيا في 
   حصوؿ شاطئ شـر المولى بمدينة مرسى عمـ جنوب البحر األحمر، عمى المركز الثالث مف

  "Tripadvisor"حسب تصنيؼ موقع تريب أدفايزر ضمف أجمؿ شواطئ الشرؽ األوسط،
 .العالـالمختص بالسفر والسياحة حوؿ 



  

  قرار بإعادة تشكيؿ مجمس إدارة ىيئة التنشيط السياحي، وذلؾ برئاسة ىشاـ  7105يناير
  لدميري رئيس ىيئة التنشيط السياحى.ا
   مد فترة سرياف مبادرة دعـ قطاع السياحة حتى  76/07/7105البنؾ المركزى يقرر في

 .7106نياية 
   عمى  7105المجنة الدائمة لآلثار اإلسبلمية والقبطية توافؽ في جمستيا األخيرة في يناير

تسجيؿ مسجد السيدة زينب وقبتي العتريس والعايدروس بميداف السيدة ضمف اآلثار 
 .اإلسبلمية

   عادة تشكيؿ المجمس األعمى لمسياحةبإ 7104لسنة  537قرار جميوري رقـ. 
  قرار وزارى بتشكيؿ أمانة فنية لممجمس األعمى لمسياحة. 
   0/5/7105بعودة تذاكر السفر بنظاـ السوتو اعتبارا مف  7105في فبراير قرار وزاري 

 .نظرًا لتحرير سعر صرؼ الجنيو المصري وبالتنسيؽ مع البنؾ المركزي المصري
   بضـ مبني قيادة الثورة بمحافظة القاىرة الي القصور  7105أبريؿ قرار جميوري في

  .الرئاسية مع استمرار اعتباره أثرا وتسجيمو في عداد اآلثار االسبلمية والقبطية
   باعتماد البلئحة األساسية المشتركة لمغرؼ السياحية 7105لسنة  201قرار وزاري رقـ ،

 .واتحادىا
   مف  ،05باستبعاد عدد مف الجزر، وعددىا  7105قرار رئيس مجمس الوزراء يوليو

 .الخاص بإنشاء محميات طبيعية 0776لسنة  0747تطبيؽ قرار رئيس الوزراء رقـ 
   بتعديؿ إحداثيات محمية الدبابية بمحافظة األقصر، بعد  7105في مايو قرار وزاري

مناطؽ  في االطبلع عمى قرار القوانيف المنظمة لئلجراءات الخاصة بممارسة األنشطة
 .المحميات الطبيعية وتحديد استخدامات أراضى الدولة

  " السياحة" تمـز الشركات بالتعامؿ مع مراكز الغوص واألنشطة البحرية المرخصة حفاظا
 .عمى المصمحة العامة وتجنبا لمتعرض لممسائمة القانونية

   مطار ناريتا بالياباف  إلى قرار بتشغيؿ خط مباشر ومنتظـ مف القاىرة ،7105في يونيو
 .وربطو بالمدف السياحية الداخمية

   بتشكيؿ لجنة لمتسويؽ لممقاصد السياحية المصرية 7105لسنة  0571قرار وزارى رقـ ،
 . يحيى راشد وزير السياحةعالميا برئاسة 



   بالموافقة عمى اتفاؽ خطوط جوية  7105لسنة  713مجمس النواب يوافؽ عمى قرار رقـ
 .منتظمة بيف حكومتي مصر والمجر

   قرار وزارى بتشكيؿ لجنة عميا لتطوير آثار مدينة رشيد وتحويميا لمتحؼ مفتوح لآلثار
 .االسبلمية

  اآلثار مف اختصاص الوزير المخوؿ بتطبيؽ أحكاـ  قرار جميوري بأف يكوف االستثمار في
 .قانوف شركات قطاع األعماؿ

   قطع أثرية بالمتحؼ الثقافى بإيطاليا حتى يناير  7رئيس الوزراء يوافؽ عمى عرض
7106. 

   موافقة مجمس الوزراء عمى إقامة معرض توت عنخ آموف "معبودات  7105 ديسمبرفي
، 7106 اليفورنيا ػ لوس أنجموس، بداية مف نوفمبرمصر القديمة" بمدينة واحدة وىى ك

 .أشير 7ولمدة 
   الموافقة عمى تسجيؿ فنار رأس غارب ، بمحافظة البحر األحمر، ضمف  7105في نوفمبر

 .قائمة اآلثار اإلسبلمية والقبطية بالبحر األحمر

ارتي السياحة واآلثار في مجاؿ إدارة بيف وز  7105توقيع بروتوكوؿ تعاوف مشترؾ في يناير 
الخدمات السياحية بالمواقع األثرية بالمتحؼ المصري بالتحرير، ورفع كفاءة الخدمات 

 .السياحية المقدمة فيو
مجاالت التدريب والجودة والسبلمة  في توقيع مذكرتيف تفاىـ بيف مصر وتوجو 7105في فبراير

 .الجوية واألمف
توقيع اتفاقية شركة مصر لمطيراف الناقؿ الوطني لمصر ف مشاركة بالرمز مع شركة طيراف  

 .7105مارس  االتحاد الناقؿ الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلؾ اعتبارًا مف
مجاؿ السياحة بيف مصر ولبناف  في توقيع البرنامج التنفيذى لمتعاوف 7105في مارس  

 .7107وحتى  7105لؤلعواـ 
وقعت مصر لمطيراف اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الكينية والتي يبدأ تفعيميا  

 .7105اعتبارا مف مطمع يونيو 
اليونانية عف توسيع حجـ  Aegean Airlines في يوليو أعمنت مصر لمطيراف وشركة

 .التعاوف في اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينيما لتشمؿ خطوط جديدة
وزارة االثار توقع بروتوكوؿ مع عدد مف المحافظات وفى مقدمتيا محافظتى   7105في يوليو 

 .كفر الشيخ والمنوفية إلنشاء متاحؼ بيا



قرار رئيس الوزراء بإنشاء الييئة العامة لممنطقة االقتصادية لممثمث  7105في اغسطس 
 .زراءالذىبى، حيث ينص القرار عمى أف تتبع الييئة رئيس مجمس الو 

توقيع بروتوكوؿ تعاوف مشترؾ بيف شركة مصر لمطيراف لمخطوط الجوية  7105في أغسطس 
ممثمة في قطاع الكرنؾ لمسياحة، والييئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بيدؼ دعـ 

 .األنشطة السياحية المصرية عمى المستوييف المحمى والدولى
تعاوف مشترؾ مع محافظة مطروح إلنشاء توقيع وزارة اآلثار برتوكوؿ   7105في اغسطس 

  .قطعة، وتـ تخصيص جزء مف مكتبة مصر العامة لتكوف مقر المتحؼ الؼ متحؼ أثري يضـ
توقيع بروتوكوؿ تعاوف بيف وزارتي السياحة المصرية والرومانية.خبلؿ  7105في اغسطس 

 .رومانيا إلى زيارة وزير الخارجية
منطقة  في توقيع مذكرة تفاىـ بيف ىيئة السياحة ولجنة تنمية السياحة في 7105في سبتمبر 

 .السياحى التعاوف نينغشيا الصينية لتعزيز
بيف  7107 -7105توقيع برنامج تنفيذي لمتعاوف في مجاؿ السياحة لمفترة  7105في سبتمبر 

 .زيارة السيسي لفيتناـخبلؿ في فيتناـ، ووزارة السياحة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة 
يطاليا عمى ىامش زيارة وزير السياحة العتماد مسار  توقيع بروتوكوؿ تعاوف بيف مصر وا 

  .رحمة العائمة المقدسة بيدؼ زيادة حركة السياحة البينية
مذكرات تفاىـ بيف مصر وزامبيا لمتعاوف في مجاؿ السياحة  5توقيع  7105في نوفمبر 

  ء خبلؿ زيارة الرئيس الزامبى لمصر.اب والرياضة والصحة والدوامجاالت الشب إلى باإلضافة
وقعت الجامعة األلمانية بالقاىرة، بروتوكوؿ التعاوف الثالث مع محافظة األقصر لتدعيـ سبؿ 

استكماال لمسيرة التنمية التى بدأت العاـ الماضى  ،مجاؿ تطوير مدينة األقصر في التعاوف
 بمقر المحافظة 07/00/7104بتوقيع بروتوكوليف بتاريخ 

اتفاقيات تعاوف في مجاؿ  ،70/00/7105وقعت مصر وقبرص واليوناف في نيقوسيا في 
تاح السيسي ونظيره القبرصي الف السياحة، وذلؾ بحضور رؤساء الدوؿ الثبلث الرئيس عبد

  .نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
وقع وزير الطيراف المدنى شريؼ فتحى، ووزير النقؿ الروسي، مكسيـ  7105ديسمبر  03في 

سوكولوؼ، بالعاصمة الروسية موسكو اتفاقية استئناؼ عودة الحركة الجوية بيف القاىرة 
منطقة  في ، والتى كانت توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية7106وموسكو أوؿ فبرير 

 .الحسنة بشماؿ سيناء، منذ عاميف



 05/07/7105اآلثار وتـ تشكيميا في  في مجاؿ االستثمار في ء الشركة القابضةقرار بإنشا
لتشكيؿ مجمس إدارة، عمى أف تكوف أوؿ الشركات التى تنشأىا  7106وتجتمع الشركة يناير 

  .الشركة ىى شركة الخدمات السياحية بالمواقع األثرية

اليامة تعد أداة ىامة لمترويج لممقصد  المعارض والبورصات الدولية في المشاركة المصرية
صناعة  في مف منظمى الرحبلت وصناع القرار المصرى مف خبلؿ االلتقاء بشركاء المينة

 : السياحة عمى مستوى العالـ وقد شاركت وزراة السياحة في عدد منيا وكاف أىميا
اليوناف )والذي يعد  في (7105نوفمبر  71 –06معرض "فيموكسينيا" الدولي لمسياحة والسفر )

المعرض أكبر وأىـ المعارض السنوية المعنية بصناعة السياحة والسفر، حيث شاركت مصر 
  رعوني يعكس الواجية الحضارية لجميورية مصر العربيةالف بجناح تميز بالطابع
والتي تعد ثانى أكبر  7105نوفمبر  6 إلى 4ترة مف الف بلؿ، خ”WTM“ بورصة لندف الدولية

شركة سياحة  04يو شاركت ف بورصة سياحية عمى مستوى العالـ بعد بورصة برليف السياحية،
  فندقا مصريا. 73و

 في والذي حظي 7105أكتوبر  02 –07السياحى اإليطالي 
المينييف المتخصصيف بالقطاع السياحى  زائر مف الف 41دورتو ىذا العاـ بمشاركة أكثر مف 

  دولة مف كافة أرجاء العالـ 051والوافديف مف نحو 
وتـ تصميمو عمى شكؿ فرعونى، وتـ  بباريس، 7105سبتمبر  74-77

 .خبللو عرض مواد دعائية وصور لكؿ الوجيات السياحية المصرية
مف أىـ المعارض  ،7105سبتمبر 70-07مف  

 .روسيا في السياحية
أوؿ  ألوؿ مرة تشيد مصر اإلعبلف عف   

 إلى 03ترة مف الف الدعوة إليو خبلؿوالذي تمت  (STM)  معرض وسوؽ شـر الشيخ لمسياح
الممتقى السياحي  .، بيدؼ زيادة التبادؿ السياحي بيف الدوؿ المشاركة7105سبتمبر  06

شاركت وزارة السياحة وىيئة تنشيط السياحة بالممتقى  7105الصيني المصري سبتمبر 

http://www.sis.gov.eg/Story/151222?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/150208?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/149748?lang=ar


الترويج السياحي السياحي الصيني المصري بمقاطعة نيجيشيا الصينية، والذي استيدؼ زيادة 
 .بيف ىيئة السياحة بالمقاطعة الصينية وبيف وزارة السياحة وىيئة التنشيط المصرية

كضيؼ شرؼ  ،7105سبتمبر/4-7
 .بالمعرض

 

عدة حمبلت  وأعمف مف خبللو عف 7105أبريؿ  72-75
"صيؼ \"رمضاف عندنا" و"العيد عندنا" و ترويجية، صممت خصيصا لمسائح العربى وىى 

 ."، وذلؾ بالتعاوف مع شركة طيراف الجزيرة معانا

أبريؿ  4 -2)مف  ،
 WTM Latin " ( شاركت مصر بجناح متميز في معرض السياحة والسفر معرض7105

America"  

شاركت مصر في فعاليات  (7105أبريؿ  2 -7)  
ودشف فيو حممة الترويج السياحي  لمسياحة والسفر بمدينة ميبلنو اإليطالية، " BIT" المعرض

  إليطالية.الخاصة بشـر الشيخ في السوؽ ا
صري تـ عرض . تمثمت في إقامة جناح م7105مارس  74 -73 

وأبرز المعالـ السياحية في المحافظات . مصر في مواد دعائية، مرئية ومكتوبة، عف السياحة
المصرية المختمفة، كما تـ توزيع ىدايا تذكارية ومطبوعات سياحية عمى المتردديف عمى 

 .الجناح المصري
ضـ  7105مارس  07 – 6 " 30في دورتيا الػ"  

 .والشركات المصرية ومصر لمطيرافنادؽ الف  عارًضا يمثموف 61الجناح المصري 
وكاف مف أىـ  7105مارس  04 -00ترة مف الف في 

 .وكاالت األنباء الروسية اليامة في نتائج المشاركة األصداء الجيدة
مف  77حتى  06ترة مف الف خبلؿ 

 .ؿ التنمية، والذي تناوؿ السياحة المستدامة مف أج7105يناير

دف ىندية، ىى أربعة م في شركات سياحية وبالتعاوف مع مكتب مومباي 01حممة بمشاركة 
  7105مايو  07 – 6ترة مف الف مومباى وبانجمور وأحمد أباد ونيودليى، وذلؾ في

http://www.sis.gov.eg/Story/136792?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/135049?lang=ar


وطواؿ  ،75/3/7105الحممة الترويجية لممقصد السياحي المصري في السوؽ العربية، في 
طر المبارؾ. والتي تستيدؼ عدة دوؿ عربية ىي السعودية الف شير رمضاف حتى عيد

والبحريف، ولبناف، واألردف، لتشجيع العرب واألجانب المقيميف في الدوؿ واإلمارات، والكويت، 
 .الخميجية عمى زيارة مصر

الذى ُيعد  Trip Advisor أطبلؽ حممة لمترويج اإللكترونى لممقصد السياحى عبر موقع
أسواؽ سياحية  خمسةأشير المواقع عمى مستوى العالـ في مجاؿ السياحة والسفر، وذلؾ في 

را و إيطاليا وألمانيا والسويد والدنمارؾ، وقد بدأت الحممة في شير يونيو وتستمر ىي إنجمت
 .7105حتى ديسمبر 

إقامة عروض إضافية بالمغة العربية لمصوت والضوء بمنطقة األىرامات تشجيعا لمسياحة 
 .الداخمية

 –بولندا  -أوكرانيا -إطبلؽ الحممة الترويجية لمصر بعدد مف األسواؽ السياحية أبرزىـ "ألمانيا
 .7106وتستمر حتى يناير   ،7105سبتمبر  في انجمترا"،

تدشيف حممة إعبلنية، بمشاركة البلعب اإليطالي مف أصؿ مصري ستيفاف شعراوي، والممقب 
في أثناء مباراة ايو اس روما  02/01/7105  بالفرعوف في إيطاليا. انطمقت الحممة في

  .كروي الحاليونابولي، وتستمر خبلؿ الموسـ ال
ىيئة تنشيط السياحة تتعاوف مع العب االسكواش المصري رامي عاشور  7105اكتوبر 

  .لمترويج السياحي والذي يشارؾ في عدد كبير مف البطوالت العربية والدولية
أسابيع، أبرزىا  5نوفمبر ولمدة  75الحممة الترويجية لمصر بالقنوات التميفزيونية بألمانيا في  

  VOX- RTL-DRV-SKY- SAT1  قنوات

ظؿ أىمية السياحة االستشفائية  في السياحة العبلجية وذلؾاىتماما واسعا ب 7105شيد عاـ 
وما يمكف أف تدره عمى مصر مف استثمارات واسعة وجذب نوع جديد مف السائحيف وفي ىذا 

  :اإلطار مايمي
 أنو 7105ديسمبر  71أعمف مجمس الوزراء في 

، وافؽ 7105شـر الشيخ مارس  في إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العبلجية المنعقد في
مجمس الوزراء عمى إنشاء المجنة العميا لمسياحة العبلجية، والتي تتولى إعداد مشروع الخطة 



مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التى يمكف  في ومة السياحة العبلجيةالعامة لمنظ
االستفادة بيا ضمف ىذه المنظومة، مع وضع آليات لممتابعة ومراقبة األداء لمتأكد مف تحقيؽ 

.المستوى المطموب
فيما يخص  7151تنفيذ خطة التنمية المستدامة  في وتيدؼ المجنة لتدعيـ دور الدولة

 إلى ياحة العبلجية، واالرتقاء بالخدمات المقدمة مف القطاع الصحى المصرى لموصوؿالس
مصر إلقامة مشروعات تخدـ  إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى معايير الجودة العالمية،

 .ىذ القطاع في السياحة العبلجية، وتعظيـ مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص
تعد السياحة العبلجية أحد أنواع السياحة التي يمكف 
تنميتيا لجذب نوع جديد مف السائحيف، السيما مع ما تمتمكو مصر مف مقومات طبيعية في 
مناطؽ البحر األحمر وسفاجا وحمواف، ومف ثـ تـ تشكيؿ لجنة مف لجاف الطاقة والبيئة 

منتصؼ دور االنعقاد الثاني لمبرلماف إلعداد مشروع قانوف لمسياحة  والصحة والسياحة في
العبلجية ينطمؽ مف عده نقاط رئيسية تتمثؿ في وضع خريطة دقيقة لموضع الحالي لمناطؽ 
السياحة االستشفائية توضح المقومات الطبيعية وخصائص تمؾ المناطؽ، وعمؿ زيارات 

يد طريؽ الوصوؿ إلييا ووضع تصور عف مدي وتحد GPS ميدانية لتحديد تمؾ المواقع عمي
.جاىزية تمؾ المواقع الدارجيا عمي خريطة مصر السياحية

فعيبل لحممة السياحة العبلجية "عالـ خاؿ مف فيروس سي"، ت 
لعمؿ   قامت شركة برايـ فرما منتج دواء فيروس سى باالستعانة بمشاىير كرة القدـ العالمييف

في إطار  70/7/7105اية لمدواء ومنيـ نجـ الكرة العالمي ليونيؿ ميسى الذي زار مصر في دع
رنسى ونادى األرسناؿ السابؽ البلعب "روبير بيريز" الف قاـ نجـ منتخب كرة القدـ كما .الحممة

زيارة لمصر تستغرؽ عدة أياـ لمترويج لمسياحة العبلجية بمصر ضمف  في قادما مف فرنسا
 .07/5/7105في  الحممة

يأتي مؤتمر" التطوير السياحى 
المتوازف والسياحة العبلجية لوضع واحة سيوة عمى خريطة السياحة الدولية " كأحد أبرز 

مارس الجارى،  50-77ترة مف الف في العاـ في مجاؿ السياحة العبلجية ، والذي عقد مؤتمرات
.بواحة سيوة محافظة مطروح، بالتنسيؽ مع جامعة االسكندرية

فعاليات مؤتمر "مصر  7105مارس  73 إلى 75ترة مف الف في شيدت مدينة شـر الشيخ
السياحة العبلجية بيدؼ تسميط الضوء عمى  والسياحة العبلجية"، برعاية الرئيس السيسى،

 .واالستشفائية بمصر وحصوؿ مصر عمى نصيبيا الذى تستحقو مف ىذا النوع مف السياحة



بواحة استمرارًا لدور محمية سيوة الطبيعية لمحفاظ عمى التراث الثقافى : 
سيوة، قامت محمية سيوة بتأليؼ ونشر كتاب باسـ دليؿ واحة سيوة والعبلج بالحمامات 
الرممية، لمحفاظ عمى ىذا الموروث القديـ ألىالى سيوة وتشجيًعا لنشاط السياحة العبلجية 

ترة مف شير يوليو وحتى نياية سبتمبر مف كؿ عاـ الف في والبيئة بواحة سيوة الذي يكوف
مف المرضى سنوًيا مف كؿ  ج بالحمامات الرممية الساخنة التى يتوافد إلييا الكثيروذلؾ لمعبل
 .أنحاء العالـ

 
شيد ىذا العاـ جيود واضحة مف أجؿ دعـ نمط جديد مف السياحة ىو السياحة الدينية وذلؾ 

 :كاآلتي
تنشيطا لمسياحة الدينية في سيناء وعمى مدى يوميف 

فعاليات مؤتمر "ممتقى األدياف السماوية الدولي  51/7/7105وحتى  76/7/7105انطمقت في 
 دولة.  51" بمدينتي شـر الشيخ وسانت كاتريف الذي شارؾ فيو ممثموف عف 

ألقي المؤتمر الضوء عمي معالـ سيناء الدينية واألثرية خاصة بمدينة سانت كاتريف التي يوجد 
قافة التسامح ، وعمى ىامشو تـ بيا أقدـ دير في العالـ. كما تـ التأكيد مف خبللو عمى نشر ث

 .افتتاح المركز العالمي لمثقافة اإلسبلمية بمسجد الصحابة

تحت شعار "بابا 
والتي جاءت في أعقاب  7105أبريؿ  77-76اتيكاف في الف السبلـ في أرض السبلـ" زار بابا

حادثي طنطا واألسكندرية وكانت بمثابة طمأنة لمسائحيف لزيارة مصر ودفعة قوية الستعادة 
وكانت ىذه الزيارة بمثابة نقطة انطبلؽ إلدراج سار رحمة العائمة   حركة السياحة في مصر،

مميوف  7 ـاتيكاف والتي تستيدؼ الحكومة مف الليا استقداالف المقدسة لمصر ببرنامج حج
 اتيكاف. الف سائح مف حجاج

عمى رأس وفد رفيع المستوى بزيارة لمفاتيكاف  7105 /5/01حيث قاـ وزير السياحة في 
لتسميـ خطاب مف الرئيس السيسي لى البابا فرانسيس العتماد األيقونة الخاصة برحمة العائمة 

 المقدسة لؤلقباط . 
 . 2/01/7105ركة األيقونة في شارؾ بحضور القداس الذي أقامو البابا لمبا

وأشار لى أف إدراج مسار العائمة المقدسة عمى خريطة السياحة المصرية يصب في صالح 
يكي مما قد يجذب الترويج نمط السياحة الدينية عند مسيحي العالـ وخاصة المذىب الكاثول

.شرائح بيرة مف السائحيف حوؿ العالـ ويمقي بمزيد مف الضوء حوؿ المقصد السياحي المصري



  
نعقاد لعديد مف المؤتمرات المحمية والدولية وكاف مف أبرزىا سمسمة مؤتمرات إ 7105شيد عاـ 

، 7105الشباب والتي وجت بالمنتدى العالمي لمشباب الذي عقد بمدينة شـر الشيخ في نوفمبر 
السينمائي الدولي في القاىرة  وميرجاف ،7105 الذي عقد في ديسمبر 7105ومؤتمر فريقيا 

وميرجاف أسواف الدولي  7105وميرجاف الجونة السينمائي الدولي في سبتمبر  7105 وفمبرن
 7105، وميرجاف شـر الشيخ لمسينما العربية واألوربية في مارس 7105سينما المرأة فبراير

  .مما أسيـ في رواج الحركة السياحية في المدف التي أقيمت فييا ىذه الميرجانات

 
يمة تعد االكتشافات األثرية أحد أدوات الترويج السياحي السيما إذا كاف األثر المكتشؼ لو ق

الجاذبة  األنماط السياحية تاريخية كبيرة ويمكف أف يكوف ما يسمى بسياحة االكتشافات أحد
 7105لمسائحيف والميتميف مف شتى األقطار، فقد حظيت بعض االكتشافات اآلثرية ىذا لعاـ 

مثؿ تمثاؿ الممؾ ابسماتيؾ بالمطرية باىتماـ إعبلمي كبير حيف اكتشافيا ، كما حازت المقبرة 
ضخمة بتونا الجبؿ بالمنيا والتي تتبع طراز الكاتا كومب اىتماما بالغا، في الوقت الذي تمت ال

كامب "إقامة معرض مؤقت لآلثار بمتحؼ األقصر في النصؼ الثاني مف شير مايو باسـ
التي  06 دينة طيبة القديمة في عصر األسرة لػلعرض مكتشفات مقبرة أوسرحات قاضي م"035

عاـ مف  011معرض )إبداع فناني دير المدينة  إلى ، ىذا باإلضافة7105اكتشفت في إبريؿ 
الذي انطمقت أعمالو في  (7105-0705)رنسية في دير المدينة الف األبحاث والحفائر

رنسية محفوظة الف قطعة أثرية اكتشفت خبلؿ الحفائر 37 حوالي ويضـ 70/07/7105
بالمتحؼ المصرى، وكذلؾ وثائؽ مف أرشيؼ المعيد وىى يوميات التنقيب وصور نادرة، وفيما 

  :يمي أبرز اكتشافات العاـ
الكشؼ عف بقايا جدراف مف الطوب المبف تعود  7105شيدت الساعات األخيرة مف عاـ 

لعصور مختمفة مف الحضارة المصرية القديمة باإلضافة إلي أربعة أفراف مف العصر المتأخر، 
 وذلؾ أثناء أعماؿ الحفر األثري لمبعثة المصرية التابعة لوزارة اآلثار والعاممة بمنطقة تؿ

يضًا عف أساسات لعموديف مف الحجر الجيري راعيف "بوتو" بكفر الشيخ. كما كشفت البعثة أالف
تمثاؿ مف الحجر الجيري لمممؾ بسماتيؾ األوؿ جالسا عمى كرسي العرش ويمسؾ  إلى باإلضافة

في يده اليمنى المنديؿ الممكي. كما عثرت البعثة أيضا عمي جزء مف تمثاؿ ممكي غير معروؼ 
 .صاحبو عمى وجو التحديد

http://www.sis.gov.eg/UP/Arts/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017.pdf
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بالبر الغربى  7/07/7105ة ألقصر أعمف عنيما في اكتشاؼ مقبرتيف أثريتيف بمحافظ
، وعثر بيا 031وتحمؿ رقـ  06 األسرة الػ إلى األولى بمحافظة األقصر، ويرجع تاريخ المقبرة

لى خرطوش يحمؿ اسـ الممؾ تحتمس األوؿ عمى سقؼ الصالة الطولية مف المقبرة، كما عثر 
 .ختـ جنائزي 011بيا عمى أكثر مف 
غرب مدينة  5/07/7105قمعتيف تعوداف لمعصر المتأخر أعمف عنيما في الكشؼ عف بقايا 

 .اإلسماعيمية
اكتشاؼ بقايا ضريح أسفؿ قبة اإلماـ الشافعي وبقايا زخارؼ جصية ورخاـ لونة وأرضيات مف 

 .2/07/7105الحجر وقبة مف الطوب أعمف عنيا في 
 تمثاال كامبل وأجزاء لػ"سخمت" بمعبد "أمنحتب الثالث" بالبر لغربي أعمف عنيا 75الكشؼ عف 

والتماثيؿ المكتشفة مصنوعة مف الجرانيت األسود يصؿ أقصى ارتفاع ليا  ،5/07/7105 في
 .متر 7حوالي 

أحدىما عنصر معمارى أثرى  :75/00/7105كشفيف أثرييف بمعبد كـو امبو أعمف عنيما في 
مف الحجر الرممى ى الجزء الشمالى الغربى مف المعبد بيف جداره الخارجى ومقصورة اإللو 

نتيف الف حيف شفت البعثة األثرية األلمانية السويسرية المشتركة والعاممة بجزيرة في سوبؾ،
 .بأسواف عف أحد الورش الحرفية مف عصر األسرة الثامنة عشر

سفف تعود لمعصر الروماني بالميناء الشرقي باإلسكندرية أعمف عنيما في  5طاـ الكشؼ عف ح
ورأس ممكي مف الكريستاؿ تخص قائد الجيوش )أنطونيو( وثبلث عمبلت  ،70/00/7105

 ذىبية تعود لعصر اإلمبراطور )أوكتافيوس أوغسطس( بخميج أبو قير باإلسكندرية، اإلضافة
 .يس بمدينة ىيراكميوف بخميج أبو قيرمركب نذري مف الرصاص ألوزور  إلى

نوفمبر عف مجموعة مف الكتؿ الحجرية  05  كشؼ أثري جديد بمدينة بنيا أعمف عنو في
 .عمييا نقوش ىيروغميفية

 بالفيـو الكشؼ عف تابوت خشبي بو مومياء يرجع لمعصر اليونانى والروماني بمنطقة أثرية

جيدة مف الحفظ لفوفة بالكتاف ويعمو الرأس  والمومياء في حالة، 02/00/7105في  عنو أعمف
 .الذىبي والموف قناع عمى ىػيئة آدمية مف الكرتوناج المموف بالموف األزرؽ

 .5/00/7105 في أعمف عنيا مف العصر الييمينستى« اكتشاؼ أوؿ صالة ألعاب
تخص  01/7105 /2 في مف مسمة والدة الممؾ بيبي الثاني بسقارة أعمف عنيا اكتشاؼ جزء

إحدى سيدات البيت الحاكـ خبلؿ عصر الدولة القديمة حيث أنيا كانت وصية عمى العرش 
ترة األولي مف حكـ ابنيا الممؾ بيبي الثاني والذي تولى العرش و ىو في السادسة الف خبلؿ

 .مف عمره



 . 7105الكشؼ عف تمثاؿ لمممؾ ابسماتيؾ األوؿ في المطرية في مارس 
شواىد أثرية ألضخـ تمثاؿ لئللو رع حور آختىو بقايا أثرية لتمثاؿ لمممؾ  إلى ىذا باإلضافة

 .7105أكتوبر  01رمسيس الثاني وتماثيؿ أخرى في 
 2/01/7105 في الكتشؼ عف نقوش صخرية جديدة بأسواف

وىى  51/7/7105 في الكشؼ عف رأس تمثاؿ لمممؾ إخناتوف بمدينة تؿ العمارنة بالمنيا
 اھبفف متفردة تاريخية حقبة تعد التي وفترتو إختاتوف الممؾ اھالتي أنشأ عاصمة دولة التوحيد

 .العمارنة فترة يھو أال اھوديانت
 ،06ػ ترجع لعصر األسرة اؿ  7105سبتمبر  7 في الكشؼ عف مقبرة "امنمحات" باألقصر

 .وصاحب المقبرة يدعى أمنمحات وكاف يعمؿ صائغا لمحمي الذىبية لؤلسرة الحاكمة
بمنطقة الكميف الصحراوي بالمنيا أعمف  مقابر أثرية جديدة تعود لمعصر البطممي 5 اكتشاؼ

. وبيا عدد مف التوابيت ذات أشكاؿ وأحجاـ مختمفة، بما يسيـ في 7105مايو  في عنيا
 .معرفة المزيد مف أسرار منطقة الكميف الصحراوي

 في بوادي النطروف أعمف عنيااكتشاؼ مجموعة مف الجداريات والرسومات بدير األنبا بيشوي 
وجميعيا تؤرخ فيما بيف القرنيف التاسع والثالث عشر الميبلدي، األمر الذي  -75/5/7105

سيساىـ في إزاحة الستار عف كثير مف األسرار عف عمارة الكنيسة وتطور مراحؿ بنائيا خبلؿ 
 .ترةالف تمؾ

اكتشاؼ مقبرة أثرية داخؿ قطعة أرض بالشرقية قامت بفكيا ونقميا البعثة األثرية العممية 
 .72/5/7105أعمف عنيا في 

أىـ اكتشاؼ بعد حجر رشيد.. فؾ رموز لوحة "أبوشوشة" األثرية بالبحيرة وتعد ثاني أىـ 
  يد.اكتشاؼ لمخطوطات بالمغة الييروغميفية بعد حجر رش

 في وكتابات أثرية مف العصر اإلسبلمي في كيؼ بنطاؽ المثمث الذىبي أعمفاكتشاؼ نقوش 

07/5/7105. 

عثر  2/5/7105في دير سانت كاتريف أعمف عنو في ” ىيبوقراط”اكتشاؼ مخطوط أثري لػ
  كتبة دير سانت كاتريف بجنوب سيناء.عميو الرىباف أثناء أعماؿ ترميـ وتسجيؿ م

نجحت البعثة اإلسبانية التابعة لمتحؼ اآلثار   بني سويؼكشؼ أثري جديد بمعبد حرشؼ في 
 .بمدريد والعاممة بييراكميوبوليس مجنا بمدينة أىناسيا بمحافظة بني سويؼ

 في بتونة الجبؿ بالمنيا وىي مقابر منحوتة الكاتا كومب اكتشاؼ مقبرة ضخمة تتبع طراز
  .األرض أو في الصخر

 . 5/3/7105 في أعمف عنيا اكتشاؼ حديقة جنائزية أثرية باألقصر



األقصر تـ اإلعبلف عنيا في  في تمثااًل صغيرًا بمقبرة "أوسر حات" 0131اكتشاؼ 
خاصة  06مقبرة لؤلسرة الػ  في تمثاال أوشبتى 0131توابيت و  4، حيث اكتشفت 06/2/7105
  بالبر الغربى باألقصر.بمنطقة ذراع أبو النجا « قاضى المدينة»بػ 

اكتشاؼ تمثاؿ الممؾ ابسماتيؾ األوؿ نجحت البعثة المصرية األلمانية المشتركة العاممة 
 74بمنطقة المطرية، في اكتشاؼ تمثاؿ "نب عا" وىو اسـ لمممؾ بسماتيؾ األوؿ مف األسرة 

 (.ؽ . ـ 401 – 442وقد حكـ لمدة أربعة وخمسيف عاًما )
 

" في محطتو السادسة بمدينة توياما العصر الذىبي لبناة األىراـافتتاح المعرض المؤقت "
أسرار مصر “وافتتحت المعرض المؤقت  ،والسابعة بمدينة شيزوكا ومدينة فوكوكا اليابانية

 في محطتو الثالثة بمتحؼ رايتبيرغ بسويسرا.”الغارقة
" بالمتحؼ القومي بمدينة  " السمطاف بيبرس البندقداري وعصره تـ افتتاح المعرض المؤقت

قطعة أثرية تعود لعصر السمطاف بيبرس، وذلؾ  77أستانا عاصمة كازاخستاف والذي يضـ 
 لمدة شيريف.

معرض بعنواف "مصر: االكتشاؼ االستثنائي لمفرعوف أمنحتب الثاني" بالمتحؼ الثقافي افتتاح 
 قطع أثرية(. 7الجديد بمدينة ميبلنو بإيطاليا )حيث تمت المشاركة بعدد 

افتتاح معرض "األسمحة في القرف الثامف عشر" بمتحؼ رشيد، ومعرض" مصر ميد األدياف" 
 .شيداء مصر" بالمتحؼ القبطيبالمتحؼ المصري بالتحرير. ومعرض" 

بالبر  األلمانية"–إقامة المعرض المؤقت بمتحؼ األقصر عف "مكتشفات البعثة المصرية 
الغربي باألقصر، في حضور السيدة إيرينا بوكوفا مدير عاـ منظمة اليونسكو والسيد محافظ 

 األقصر.
" والذي أقيـ سنة عمى وفاة العالـ بوركيارت 711أبو سمبؿ:  افتتاح المعرض المؤقت "

 بالمتحؼ المصري بالتحرير بحضور السفير السويسري بالقاىرة وبالتعاوف مع جامعة بازؿ.
 .وفي إطار اإلحتفاالت بثبلثيف عامًا عمى بدء حفائر وزارة اآلثار بسيناء

أقامت وزارة اآلثار بالتعاوف مع مكتبة األسكندرية معرضًا لمصور تحت عنواف " ثبلثوف عامًا  
 بمكتبة األسكندرية. "7105-0765 حفائر بالمدخؿ الشرقي لمصر

 ”تنظيـ معرض مؤقت بالمتحؼ المصري تحت عنواف " كنوز توت عنخ أموف غير المرئية
 لممرة األولى لمجميور.قطعة  33قطعة ذىبية تعرض منيا  64ويضـ 
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افتتاح عدد مف المشروعات السياحية الثقافية مثؿ تطوير المتحؼ اإلسبلمي  7105شيد عاـ 
متحؼ روميؿ ومسجد الصحابة وغيرىا مما ، وقصر عائشة فيمي ، ومتحؼ محمد نجيب و 

 .  السياحة الثقافية إلى ينتمي
الذي عاد الجماؿ إليو وأصبح في أبيي صورة، بأيدي خبراء مصرييف  "ف اإلسبلميمتحؼ "الف

أزالوا آثار العدواف اإلرىابي األسود، بعد أف طالو في حادث تفجير مديرية أمف القاىرة في 
  7102يناير 

والذي يضـ نحو  ،5/7/7105افتتاح متحؼ الصيد بقصر محمد عمى توفيؽ بالمنيؿ في 
 .ور والزواحؼ والحيوانات المفترسة واألليفةقطعة مف المحنطات لمطي 7111

افتتاح تطوير منزؿ ستوبمير ومقبرة نخت آموف بدير المدينة غربي محافظة األقصر في 
05/7/7105. 

ىو أحد مساجد مدينة شـر الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والذي أنشئ  مسجد الصحابة افتتاح
  .مميوف جنيو 51بمنطقة السوؽ التجارى القديـ بتكمفة إجمالية بمغت 

وذلؾ عف طريؽ افتتاح المعرض  ،03/7/7105افتتاح متحؼ الحضارة بشكؿ جزئى في 
 .منظمة اليونسكو مصر، بحضور إيرينا بوكوفا مدير عاـ في المؤقت حوؿ الحرؼ التراثية

في منطقة المسرح الروماني باإلسكندرية والتي أشرفت  0/2/7105في  فيبل الطيور افتتاح
 .عمى اكتشافيا وترميميا البعثة األثرية البولندية

، وىو أحد أىـ معالـ حي الزمالؾ العريؽ، ذلؾ القصر الذي ظؿ "عائشة فيمي" افتتاح قصر
  05/3/7105قرابة العقد ونصؼ العقد مغمقا لمتطوير ليعاد افتتاحو في 

الحماـ بمحافظة بمطروح، حيث افتتحو رئيس الذي يقع في مدينة  متحؼ محمد نجيب افتتاح
 .71/5/7105تاح السيسي في الف الجميورية عبد

بمحافظة مطروح الذي رأى النور بعد سبع سنوات مف إغبلقو، في  متحؼ روميؿ افتتاح
73/6/7105   

والتي شيدت إقباال  0/00/7105ى بمنطقة األىرامات لمزيارة في فتح جبانة العماؿ بالجبؿ القبم
 .عاما 75وذلؾ ألوؿ مرة منذ اكتشافيا منذ  ،مف السائحيف األجانب مف مختمؼ دوؿ العالـ

بمحافظة الوادى الجديد،  0/01/7105المخزف المتحفى بالواحات الخارجة في   افتتاح مبنى
 .وذلؾ بعد االنتياء مف أعماؿ تشييده

ترميـ مقصورة "قدس األقداس" بمعبد الممكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى  7/07/7105في 
عبلف افتتاحيا  .رسمًيا  محافظة األقصر، وا 
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بعد تطويرىا الذي  04/07/7105افتتاح ثانى أقدـ مكتبة بالعالـ بدير سانت كاتريف في 
 .مميوف دوالر 7سنوات بتكمفة  2استغرؽ 

 إلى زيارات العديد مف مشاىير العالـ ابتداء مف الرؤساء 7105اتصاال بأعواـ سابقة شيد عاـ 
العبي الكرة ثـ المشاركيف في المؤتمرات المنعقدة بمصر وحازت منطقة األىرامات وأبو اليوؿ 

 .والمتحؼ المصري عمى النسبة األكبر مف ىذه الزيارات
" رئيس دولة غينيا، مسجد الصحابة بمنطقة السوؽ زار الرئيس "ألفا كوندى 7/07/7105في 

"الكوميسا". زيارة لمسفراء األجانب  7105القديـ بشـر الشيخ، عمى ىامش مؤتمر أفريقيا 
شخصًا والتي كانت شاممة ألىـ مقتنيات  031لعدد   7106بمصر لممتحؼ الكبير قبؿ افتتاحو 

  7106المتحؼ قبؿ افتتاحو في نياية 
النجميف العالمييف نيكوالس كيدج وىيبلرى سوانؾ،  51/00/7105آثار اليـر  منطقة استقبمت

 .حيث أعربا عف إعجابيما بعظمة بناء األىرامات وبالحضارة المصرية القديمة
زيارة الرئيس إدجار لونجو رئيس زامبيا،   04/00/7105شيدت منطقة أىرامات الجيزة، في 

 .لبحث سبؿ التعاوف بيف البمديف زيارة رسمية في  عمى ىامش تواجده في مصر
في فوج  ،00/00/7105بدأت أسرة الممؾ فاروؽ، جولتيا السياحية بمدينة أسواف، السبت 

شخصًا بينيـ بعض مف أفراد العائمة المالكة وعدد مف أصدقائيـ،  07سياحى تركى مكوف مف 
 .وعمى رأسيـ األمير عباس حممى

رنسية إيريس الف أياـ دعمًا لمسياحة قامت 4استمرت  75/01/7105في زيارة لمصر في 
ميتينير الحاصمة عمى لقب ممكة جماؿ الكوف بجولة في منطقة األىرامات و"أبو اليوؿ" كما 

  .شمؿ برنامجيا اإلسكندرية والمتحؼ المصرى بالتحرير
   ،76/01/7105في  زار النجـ باتريؾ كمويفرت العب منتخب ىولندا ونادى برشمونة السابؽ، 

  بالجيزة. األىرامات منطقة
منطقة األىرامات االثرية في  إلى قامت رئيسة جميورية موريشيوس أمينة غريب فقيـ بزيارة

 .لمقاىرة  الرسمية عمى ىامش زيارتيا 72/01/7105
 55رنسية بياتريس داؿ أرض مصر، لتكريميا خبلؿ فعاليات الدورة الػ الف وصمت النجمة

 في السينمائى لدوؿ البحر المتوسط، وحرصت عمى القياـ بجولة سياحيةلميرجاف اإلسكندرية 
  .محافظة األسكندرية

زارت ممكة جماؿ البرتغاؿ "فيميبا باروسو" سبتمبر ىذا العاـ المعالـ السياحية واألثرية محافظة 
 في رعونيةالف أياـ بيدؼ الترويج لمسياحة المصرية واآلثار 5جولة استغرقت  في أسواف،

  .صعيد مصر



السفير الرواندى بالقاىرة الشيخ صالح ىابيمانا،  72/7/7105استقبؿ متحؼ النيؿ بأسواف في 
 .خبلؿ جولة سياحية بالمحافظة

قاـ األمير ورجؿ األعماؿ السعودي الوليد بف طبلؿ بجولة خاصة في مدينة شـر الشيخ، حيث 
  .لمسياحة واالستثمار في مصرشارؾ في سباؽ لمدراجات، وتسمؽ الجبؿ، وفي دعاية منو 

قامت نجمة التمفزيوف ومصممة األزياء األمريكية كورتني كارداشياف بزيارة األىرامات في 
وكاف برفقتيا مدير آثار األىراـ، حيث قامت بدخوؿ اليـر األكبر ومشاىدة منطقة  ،6/6/7105

 .البانوراما وحـر أبو اليوؿ
 71/5/7105ية عمى زيارة أىرامات الجيزة في حرص مجموعة مف نجـو كرة القدـ العالم
 والتقطوا الصور التذكارية برفقة المعجبيف. 

حيث ظير أماـ األىرامات كؿ مف روبرتو كارلوس نجـ لاير مدريد ومنتخب البرازيؿ السابؽ، 
وروبرت بيريز نجـ أرسناؿ ومنتخب فرنسا السابؽ، وميشيؿ سالجادو نجـ لاير مدريد ومنتخب 

 .السابؽ، وديكو العب برشمونة ومنتخب البرتغاؿ السابؽإسبانيا 
قامت نائب رئيس األرجنتيف بزيارة منطقة أىرامات الجيزة حيث زارت اليـر األكبر ومنطقة 

 .البانوراما األثرية و"أبو اليوؿ
 3/5/7105نجـ الكرة البرازيمي الشيير رونالدينيو بزيارة تاريخية في   في ثاني زيارة لو، قاـ

  .أىرامات الجيزة، ونشر صورة لو مف األىرامات لتوجيو رسائؿ سبلـ وأمف لسياح العالـ إلى
زار وفد مف خبيرات وعمماء "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، مجمع األدياف بمنطقة مصر 
القديمة، ضمف جولة سياحية ليـ بالقاىرة، عمى ىامش مشاركتيف في مؤتمر "مصر تستطيع 

 .يوليو 5 - 7الذي عقد عمى مدار يومي بالتاء المربوطة"، 
قاـ المنتخب األمريكي لمشباب لكرة السمة، والمشارؾ في بطولة كأس العالـ لكرة السمة لمشباب 

يوليو، بجولة سياحية في منطقة  7 : 0 ترة مفالف سنة والتي استضافتيا مصر خبلؿ 07تحت 
 .األىرامات

 األقصر العداءة األسترالية مينا جولي والتي تقـو بتنفيذ مبادرة إلى وصمت  70/2/7105 فى
“Run4water”  تحت شعار" لو توقفت المياه ستتوقؼ الحياة"، والتي تجوب خبلليا العالـ

قارات حوؿ  4 يوًما ب 21مارثوف في  21ميؿ والتي تعادؿ  0126مف خبلؿ الجري مسافة 
  .العالـ

، وزيرة الدولة لميجرة وشئوف المصرييف في الخارج في  اصطحبت السفيرة نبيمة مكـر
أبناَء الجيؿ الثاني والثالث مف أبناء المصرييف في الخارج بجولة سياحية بمقابر  04/5/7105



تؿ العمارنة بالمنيا تنشيطا لمسياحة الداخمية وتوعيًة ألبناء المصرييف بالخارج بجماؿ آثار 
 .ببلدىـ

وذلؾ ضمف  02/5/7105قاـ األمير ىنريؾ زوج ممكة الدانمارؾ بزيارة لمنطقة األىرامات في 
  .زيارة موسعة لو لمصر
 شخصًا مف الرحالة عمى مستوى العالـ عمى رأسيـ القائد النرويجي 00زار مصر فريؽ مف 

Helge Pedersen   واف في جولتيـ التي بدأت مف كيب تاوف بجنوب أفريقيا، مرورا بأس
وأىرامات الجيزة.  02/5/7105القاىرة  إلى ثـ االنطبلؽ 07/5/7105ثـ األقصر، والغردقة 

 . 7105مارس  04-5مف   واستغرقت رحمتيـ
مارس  3 في استضافت أىرامات الجيزة النجـ والممثؿ األمريكى العالمى ويؿ سميث الذي زار

 .بصحبة أسرتو 7105
البلعب العالمي ليونيؿ ميسي العب برشمونة األسباني  70/7/7105 في استقبمت مصر

ساعات تابعيا العالـ أجمع عمي اليواء  5ومنتخب األرجنتيف لكرة القدـ في زيارة استمرت نحو 
مباشرة لئلعبلف عف مشاركة النجـ العالمي في الدعاية لمبرنامج المصري "تور أند كيور" 

العقاقير صر لمعبلج مف فيروس سي مف خبلؿ لمسياحة العبلجية مف مخمتؼ دوؿ العالـ بم
  الطبية التي أنتجتيا مصر.

مطار مرسى عمـ يستقبؿ أولى رحبلت شركة " إير كايرو المصرية " القادمة مف مدينة ميبلنو 
كأوؿ فوج سياحي الفتتاح الخط الجديد  سائحا ايطاليا 051اإليطالية والتى تحمؿ عمى متنيا 

 . 73/07/7105في 
في  03/07/7105عودة الطيراف الروسى لمصر رسميا أوؿ فبراير وقعت مصر وروسيا، في 

 .موسكو، بروتوكوؿ استئناؼ الرحبلت الجوية بيف البمديف، بحضور وزير الطيراف المدني
وخبلؿ فعاليات مؤتمر القاىرة الدولى لبلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  5/07/7105في 

"كايرو أى سى تى" أطمؽ الرئيس السيسى، مشروع بوابة التأشيرة اإللكترونية السياحية 
المصرية كمرحمة أولى مف المشروع القومى المتكامؿ لتطوير آليات العمؿ التكنولوجية بمراكز 

 .ليجرة والجنسيةمعمومات مصمحة الجوازات وا
ألوؿ مرة وعمى متنيا  7102" في نوفمبر 5سفاجا تستقبؿ السفينة العمبلقة "مايف شيؼ 

 .العالـ في سائح، وىي واحدة مف أحدث السفف السياحية 0511
ويعمؿ الخط  50/01/7105 في افتتاح خط طيراف جديد بيف مطارى مرسى عمـ وبروكسؿ

 571راز ايربص الجديد بواقع ثبلث رحبلت أسبوعيا بط



 .51/01/7105شـر الشيخ في  إلى وصوؿ أوؿ رحمة منتظمة لشركة إير كايرو مف ميبلنو
كأوؿ فوج  77/01/7105سائحا أوكرانيا بمدافع المياه في  050 مطار مرسى عمـ يحتفى ب

 .سياحى أوكرانى لمخط الجديد لمرسى عمـ
 .سنوات 2بعد توقؼ  77/01/7105الياباف في  إلى مصر لمطيراف" تستأنؼ رحبلتيا

   76/01/7105مطار الغردقة يستقبؿ أوؿ رحبلت شركة طيراف بمجيكية جديدة في 

BrusselsA/L   الغردقة إلى رحبلت أسبوعيا مف بروكسؿ 2البمجيكية والمقرر ليا تنظيـ. 
 7بعد توقؼ  51/01/7105توماس كوؾ تستأنؼ الرحبلت مف برمنجياـ لمرسى عمـ في 

 .سنوات
مطار شـر الشيخ الدولي في  إلى وصوؿ أوؿ رحمة سياحية مباشرة مف أوزبكستاف

 .وىي مف األسواؽ الجديدة المصدرة لمسياحة  77/01/7105
سائحا يابانيا في  63مطار األقصر يستقبؿ أوؿ رحمة طيراف مباشرة مف طوكيو تقؿ 

77/01/7105 . 
مطار  إلى مف مطار "شارؿ ديجوؿ" بفرنسا 77/01/7105وصوؿ أوؿ رحمة مباشرة قادمة في 

  رعونية باألقصرالف االقصر الدولي بعد توقؼ عدة سنوات لمقياـ بجوالت وزيارات لآلثار
 . 05/01/7105في  الدنمارؾ "مف557مطار شـر الشيخ يستقبؿ أوؿ رحمة منتظمة"

 " يثير غضب المستثمريف7151تجاىؿ السياحة في "رؤية مصر 
 7104/01/05االثنيف 

" لعدـ إدراج قطاع السياحة 7151شكؾ خبراء ومستثمروف مصريوف في نجاح "رؤية مصر 
ضمف محاورىا اإلستراتيجية لمنيوض باقتصاد الببلد المتعثر باعتباره إحدى أدوات التنمية، 

 .حساباتيا نظرا لكونو صناعة ىشة ال يمكف التعويؿ عميو مستقببلحيث أخرجتو الحكومة مف 
رؤية مصر “استنكر المستثمروف المصريوف في قطاع السياحة استمرار تجاىؿ  -القاىرة
لمنشاط السياحي وعدـ بحث آليات النيوض بو بجدية، بعد أف تضرر بفعؿ توقؼ ” 7151

 .الرحبلت
يكوف القطاع بندا رئيسيا عمى أجندة الحكومة وفشمت جميع محاوالت المستثمريف في أف 

 .المصرية، ولـ تفمح جيودىـ في إلحاقو بالرؤية السابقة، رغـ تطمينات المسؤوليف
وأعدت القاىرة إستراتيجية لمنيوض باالقتصاد وتسوية جميع المعوقات التي تقؼ أمامو ليصبح 

رؤية “مؽ عمييا وُأط ،7151اقتصادا عمى مستوى العالـ مع حموؿ  51ضمف أكبر 
 .”7151مصر



ويقوؿ المستثمروف إف عدـ تعديؿ الخطة ومواصمة تجاىؿ اإلستراتيجية ليذا القطاع يبعث 
برسالة سمبية لممستثمريف، مفادىا أف السياحة باتت خارج حسابات الحكومة، مع أف غالبية 

ي كاف يدرىا القطاع األزمات التي يشيدىا االقتصاد حاليا سببيا توقؼ موارد العممة الصعبة الت
أف معدالت نمو  إلى وتشير إحصائيات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .وقت نشاطو

 .خبلؿ شير سبتمبر الماضي، بمقارنة سنوية% 23قطاع السياحة تراجعت بنحو 
مف إيراداتيا السياحية، حيث بمغت عائدات ىذا القطاع عاـ  %31وفقدت مصر أكثر مف 

مميارات دوالر العاـ  3مميار دوالر، في حيف بمغت تمؾ المعدالت نحو  01.4نحو  7101
 .مميارات دوالر العاـ الحالي 5نحو  إلى ىذا الرقـ إلى الماضي، وتسعى القاىرة حاليا لموصوؿ

ولـ ينكر أشرؼ العربي وزير التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري، التقصير تجاه قطاع 
ثمريف بضرورة التواصؿ مع نياؿ المغربؿ نائب الوزير والمشرؼ عمى السياحة، وطالب المست

وقاؿ الوزير  .ترة المقبمةالف اإلستراتيجية، لبحث إدراج مطالبيـ ضمف اإلستراتيجية خبلؿ
اإلستراتيجية دخمت حيز التنفيذ بالفعؿ منذ اإلعبلف عف موازنة العاـ المالي “إف ” العرب“لػ

بحث مطالب مستثمري ىذا القطاع الياـ لمنظر فييا وتطوير رؤية ، مؤكدا أنو سيتـ ”الحالي
 .قطاع السياحة باإلستراتيجية

أف االتجاه السميـ لوضع أي رؤية تتعمؽ بمستقبؿ ” العرب”وأوضح خبراء اقتصاديوف لػ
االقتصاد ال بد أف يدرس ويطرح ضمف حوار مجتمعي مع جميع األطراؼ وعدـ إعداده في 

د خافيا عمى أحد، أف الخسائر التي طالت قطاع السياحة بعد سقوط ولـ يع .غرؼ مغمقة
خطيئة ال تغتفر، ألنو ” 7151رؤية مصر “الطائرة الروسية في سيناء، وتجاىؿ القطاع في 

 .يعطي إشارات قاتمة عف توجيات الحكومة، ويضعيا في موقؼ يبدو فيو خطابيا متناقضا
معية رجاؿ األعماؿ المصرييف مؤخرا، حيث واجيو وتفجرت تمؾ األزمة خبلؿ لقاء العربي مع ج

وشدد أحمد بمبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية عمى  .المستثمروف بالتقصير حياؿ ىذا القطاع
 أف المقصد السياحي المصري يمر بأسوأ مرحمة في تاريخو، وتفاقمت الخسائر وتـ إغبلؽ

 .جانب تسريح العمالة إلى نادؽ والمنشآت السياحيةالف
ال أعمـ كيؼ تـ إعداد تمؾ اإلستراتيجية، ولـ يتـ التشاور معنا حوؿ مستقبؿ ” “العرب”قاؿ لػو 

 دوف عشوائية بصورة القرارات اتخاذ يتـ حيث كبرى، مشكمة تمؾ أف إلى مشيرا ،″ىذا القطاع
 .الشأف أصحاب إلى الرجوع

مميوف دوالر بعد توقؼ  753حوالي  إلى وتصؿ خسائر مدينتي شـر الشيخ والغردقة شيريا
 .السياحة الروسية لمصر



تمتيا بريطانيا بنسبة  %33.7ومف أىـ الدوؿ التي أثرت في تراجع السياحة، روسيا بنسبة 
يطاليا بنسبة  %02ثـ ألمانيا بنسبة  ،03.7%   .%4.7وا 

وأعمف يحيى راشد وزير السياحة عف مبادرة بالتعاوف مع البنؾ المركزي واتحاد بنوؾ مصر 
ترة الماضية. وسيتـ إطبلقيا في الف لتمويؿ المنشآت والفنادؽ السياحية التي توقفت خبلؿ

  .نوفمبر المقبؿ ولـ تحدد مبلمحيا بعد
يأتي ذلؾ بينما تعزؼ البنوؾ عف تمويؿ ىذا القطاع، وتتعامؿ معو كؿ حالة عمى حدة دوف أف 

 .تتفؽ عمى وضع رؤية عامة لتمويمو
الفنادؽ غير مؤىمة حاليا “إف ” العرب“معية مستثمري طابا لػوقاؿ ماجد الجمؿ رئيس ج

 ، الفتا تجاىؿ المسؤوليف الحديث عف عودة مرتقبة لمسياحة، في حيف أف”الستقباؿ السائحيف
عمميات صيانة الستقباؿ السياح، وال يمتمؾ أصحابيا سيولة نقدية  إلى نادؽ تحتاجالف

القطػاع، إال أف الحكومة لػـ تمنحو حػوافز لتشجيعو، ورغـ المشكػبلت التي يواجييػا  .لتطويرىا
بؿ طبقت عمية ضريبة القيمػة المضافة مؤخرًا، دوف منحػو فتػرة إعفػاء، أسوة بعػدد مف 

 .القطاعات التي شمميا اإلعفاػء المؤقت
وتسببت الضػريبة الجػديدة التي بػدأ تطبيقيػا مطمع ىذا الشيػر في زيػادة العبء الضريبي عمى 

 ، وتزيد%05نحو  إلى %01، بعد أف تـ رفع الضريبة مف %5نػدقية بنحػو الف أسعػار الوحػدات
  .العاـ المقبؿ %02 إلى

” العرب“وطالب أشرؼ عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية في حديثو مع 
حيف تعافيو مف  إلى باستثناء قطاع السياحة مف الخضوع لمضريبة عمى القيمة المضافة

جانبا كبيرا مف األزمة التي يعاني “وقاؿ إف  .سنوات 3األزمة الحالية التي يتعرض ليا منذ 
منيا االقتصاد المصري سببيا نقص المعروض مف الدوالر نتيجة لتراجع الحركة السياحية 

 وانخفاض الصادرات، وىما المورداف الرئيسياف لمنقد األجنبي في مصر".

 7105ديسمبر  07الثبلثاء 
عادلة رجب، اليـو الثبلثاء، أف الوزارة تسعى ألف تكوف الدكتورة  وزير السياحة أكدت نائبة

أف السياحة استطاعت أف يتـ  إلى ، مشيرة7151استراتيجيتيا متوافقة مع رؤية مصر 
تضمينيا في المحاور االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية بمشروعات محددة ليا 

والمحاسبة، وىذا أفضؿ مف أف ُيفرد لمسياحة مؤشرات قابمة لمقياس لضماف تحقيؽ المتابعة 
محور خاص، ويؤكد أف نجاح استعادة الحركة السياحية وضماف استدامتيا وتحسيف خدماتيا 

 يتطمب تبني كؿ مؤسسات الدولة ليا.

http://www.masrawy.com/news/Tag/18363/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#bodykeywords


خبلؿ مشاركتيا في فعاليات المؤتمر الثاني الدولي لمسياحة والثقافة  -وأضافت نائبة الوزير
تتوافؽ مع  7151أف استراتيجية مصر  – تدامة الُمنعقد في سمطنة عمافدعًما لمتنمية المس

أف مصر بدأت تعمؿ بالفعؿ  إلى أىداؼ التنمية المستدامة التي أقرتيا األمـ المتحدة، مشيرة
عمى استعادة الحركة السياحية، في ظؿ حالة االستقرار السياسي واألمني، والتنسيؽ والتعاوف 

سياحة والطيراف المدني واآلثار، األمر الذي ساىـ في دفع الحركة والشراكة بيف وزارات ال
 السياحية. 

العماني ناصر  وزير السياحة  مع وزير السياحة  التقت نائبة وعمى ىامش المؤتمر،
حوؿ مذكرة التفاىـ  المحرزي، بحضور قيادات وزارة السياحة الُعمانية، حيث تـ التباحث

عة بيف مصر وسمطنة عماف إليجاد آلية مناسبة لتنفيذ بنودىا وتفعيؿ التعاوف في عدة الموق
  مجاالت، منيا االستثمار والتخطيط والترويج.

المصري يحيى  وزير السياحة العماني بحفاوة استقباؿ وزير السياحة وفي نياية المقاء، أشاد
راشد لو األسبوع الماضي خبلؿ مشاركتو في المجمس الوزاري العربي الذي ُعقد في القاىرة 

ديسمبر الجاري، حيث أعرب عف سعادتو بزيارة مدينة اإلسكندرية ومكتبة  5- 4يومي 
 حبة راشد.اإلسكندرية بمصا

  7106يناير  72ء، األربعا
ورشة عمؿ  7106يناير  72نظمت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري يـو االربعاء 

(، ومناقشة 7151لتحديث قطاع السياحة ضمف استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 
نمية استراتيجيات كؿ وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدى ارتباطيا باألىداؼ األممية لمت

 المستدامة، وكيفية إحداث ترابط وتناغـ بيف تمؾ االستراتيجيات.
كما تناولت ورشة العمؿ، مناقشة أىـ المعوقات والتحديات التي تواجو تحقيؽ التنمية 
المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حموؿ ليا، وتأتي ىذه الورشة في إطار حرص الوزارة عمى 

المصري وتمبي احتياجاتو باعتباره الركيزة األساسية لكؿ  مناقشة القضايا التي تخص المواطف
 جيود التنمية.

وأكدت الدكتورة ىالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري أىمية قطاع السياحة 
جانب مساىمتو بشكؿ  إلى في مصر باعتباره مصدرًا ميًما وأساسًيا مف مصادر الدخؿ القومي

ضرورة االىتماـ بتحديث قطاع السياحة في  إلى كبير في معدالت النمو االقتصادية، مشيرة
ترة األخيرة، الف الرؤية وفقا لمتحديات التي تواجو القطاع عمى رأسيا العمميات اإلرىابية في
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سب مساىمتيا موضحة األثر السمبي لتمؾ العمميات عمى القطاع بانخفاض معدالت السياحة ون
 في معدؿ النمو.
 أف المشروعات التنموية والقومية التي تسعي الدولة حاليا لتنفيذىا تيدؼ إلى وأشارت السعيد

جانب توفير فرص عمؿ لمشباب وخفض معدالت  إلى جذب مزيد مف االستثمارات السياحية إلى
وأشادت بدور  البطالة مما يسيـ في رفع معدالت النمو االقتصادي مف شتى االتجاىات،

سياماتو في مجاؿ التنمية السياحية.   القطاع الخاص وا 
مف جانبو، شدد الدكتور حسيف أباظة رئيس فريؽ عمؿ استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية 

( بوزارة التخطيط عمى ضرورة االىتماـ بالسياحة البيئية والتوجو التدريجي نحو 7151مصر 
ا تسجمو مف نسب أعمى مف السياحة التقميدية في معدالت ىذا النمط مف أنماط السياحة لم

النمو، مؤكًدا ضرورة إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات مع توضيح العبلقة بيف التنمية 
وقاؿ "ال نممؾ رفاىية الوقت..البد مف حصر  البيئية ودعـ االقتصاد وتوفير العدالة االجتماعية.

يجاد حموؿ    ليا".المشكبلت لمواجيتيا وا 
( ليست ممكا لوزير أو 7151وأضاؼ أباظة أف استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 

ضرورة إحداث توازف بيف األبعاد  إلى حكومة بؿ ىي ممؾ لمشعب فيي استراتيجية دولة، مشيرًا
وتابع "البد مف توفير الحوكمة  الثبلثة لبلستراتيجية حتي ال يأت أي بعد عمي حساب اآلخر.

وثقافة التشاركية واحتراـ الرأي اآلخر إلي جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيؽ أىداؼ التنمية 
 المستدامة األممية في قطاع السياحة.

 وزيرة السياحة: صناعة السياحة تمثؿ أحد أىـ محاور االقتصاد المصري
  7106أبريؿ  71الجمعة، 

السياحة ، إف صناعة السياحة تمثؿ أحد أىـ محاور  قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة
االقتصاد المصري، حيث ليا دور رئيسى في تحسيف الوضع االقتصادي ومف ثـ تحسيف 
األوضاع االجتماعية . جاء ذلؾ خبلؿ لقاء الوزيرة بأعضاء المجنة التنفيذية لبلتحاد الدولي 

                                أبريؿ الجاري 07 - 05مف  ترةالف التى عقدت اجتماعاتيا في القاىرة خبلؿ لمغاز 
األنماط السياحية التي يتميز بيا المقصد المصرى،  في وأضافت المشاط، أف ىناؾ تنوعا

لقاء مزيد مف الضوء عمييا  موضحة أنو يتـ العمؿ حاليا عمى تنويع ىذه األنماط بشكؿ أكبر وا 
معربة عف سعادتيا باختيار االتحاد الدولي لمغاز لمصر والتي مف بينيا سياحة المؤتمرات، 
 لعقد اجتماعات المجنة التنفيذية بيا



بدأ  7104برنامج اإلصبلح االقتصادي الطموح الذي بدأتو مصر منذ عاـ  إلى وأشارت الوزيرة
اكتشاؼ حقؿ ظير الذي  إلى يؤتي ثماره في قطاعات كثيرة بالدولة ومنيا قطاع الطاقة، الفتو

 مصر في مصاؼ الدوؿ الكبرى المنتجة لمغاز الطبيعي .  يضع
وأكدت عمى أىمية استضافة مصر لممؤتمرات واالجتماعات الدولية مثؿ اجتماعات المجنة 

  أف كؿ مشارؾ بيذا المؤتمر أصبح اآلف سفيرا  إلى التنفيذية لبلتحاد الدولي لمغاز، مشيرة
أقاربيـ  إلى ة عف تجربتيـ في مصرلمسياحة المصرية، وطمبت منيـ نقؿ صورة حقيقي

           التواصؿ االجتماعي.وأصدقائيـ، وعمى صفحاتيـ الخاصة عمى مواقع 
ويأتى اختيار مصر ليتـ عقد االجتماع الحالي بيا انعكاسا لمسياسات الناجحة بيا ولدورىا  

صناعة الغاز، حيث أف ىذا االجتماع يعد االجتماع األخير لمجنة  في الريادى وتاريخيا الكبير
                      .دورة الرئاسة الحالية في التنفيذية

استمتاعيـ بالقاىرة وبالمناطؽ التي زاروىا بيا، مؤكديف أنيـ  إلى مف جانبيـ أشار المشاركوف
شعروا باألماف أثناء جوالتيـ السياحية في شوارع القاىرة. ومف المقرر أف يشارؾ في االجتماع 

مجاؿ الغاز مف مختمؼ بمداف العالـ والكثير منيـ  في شخصية مف كبرى القيادات التنفيذية 61
                                . مصطحب عائمتيـ لزيارة معالـ مصر التاريخية والسياحية

 االزدىار السياحي 7106 عاـ
عؿ الف عؿ وردالف السياحة .. نبض الحياة .. ترمومتر االستقرار .. مؤشر األماف .. وبيف

كانت السياحة دوما احد اىـ روافد الدخؿ القومي واىـ مصادر  السياحية ..تتأرجح السوؽ 
المستوى المرجو مقارتة بدوؿ  إلى العممة االجنبية لبلقتصاد المصري واف كانت لـ تصؿ ابدا

 .اخرى
ضربة قاصمة، وما لبثت اف تستفيؽ  إلى تعرضت السياحة المصرية 7100ومنذ ثورة يناير 

، وما تبعو 7103ة اثر حادث الطائرة الروسية االرىابي في اكتوبر حتى تعرضت ألزمة شديد
مصر، وبالتالي تقمصت السياحة الروسية الوافدة ألدنى  إلى مف توقؼ حركة الطيراف الروسي

 .مستوى
ومع بداية عاـ جديد .. تستعد المقاصد السياحية في مصر الستقباؿ السائحيف الروس مف 

الرحبلت الجوية بيف روسيا ومصر الذي يدخؿ حيز التنفيذ فبراير جديد بعد قرار استئناؼ 
مصر كؿ التطمينات الواجبة لمسمطات  في المقبؿ، بعد اف قدمت سمطات الطيراف المدنى

الروسية وفتح جميع المطارات لموفود األمنية الروسية، لموقوؼ عمى مستوى التأميف بما 
" اإليكاو"ف قبؿ منظمة الطيراف المدنى الدولية يتماشى مع كؿ المعايير الدولية المعتمدة م

 ".اإلياتا"واتحاد شركات الطيراف العالمية 



كما تعد ىذه الخطوة ىى إحدى ثمار الزيارة الخاطفة التى قاـ بيا الرئيس الروسى فبلديمير 
 . تاح السيسى في ديسمبر الماضيالف القاىرة ومباحثاتو مع الرئيس عبد إلى بوتيف

قطاع السياحة يتأثر بشكؿ كبير بأي أحداث سمبية محيطة ويكوف ىو الضحية األولى ألي 
مشكمة تحدث ويترتب عمى ذلؾ ضياع العممة الصعبة وفرص عمؿ القطاع السياحي وتوقؼ 

عاما بداية  03حاؿ السياحة في مصر عمى مدار  إلى وبالنظر . اكثر مف نشاط مرتبط بالقطاع
وحتى اآلف سنجد أنيا تعرضت ألحداث وأزمات كثيرة أثرت عمييا بشكؿ كبير  7115مف عاـ 

حيث شيدت أحداث الحادي عشر مف  7110ترة مف الف ابية في امريكا فيومنيا األحداث اإلرى
سبتمبر والتي أثرت بالسمب عمى قطاع السياحة بسبب الخوؼ مف الطيراف واستمرت االثار لما 

مميار دوالر وبمغ عدد  7.3، وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتيا بنحو 7110بعد عاـ 
بإجمالي أعداد السائحيف الذيف زاروا مصر خبلؿ األشير مميوف سائح مقارنة  2.2 السائحيف

 .مميوف سائح 3.3قد تجاوز  7110السبعة األولى مف عاـ 
شيد العالـ العديد مف األزمات المالية أقواىا كانت األزمة المالية العالمية  7116وفي عاـ 

وازمة الرىف العقاري وتعتبر األشد وطأة منذ الكساد الكبير في عاـ و تراجع معدالت النمو مف 
 .7117ديسمبر وحتى مارس 

ىا مف يناير وما تبل 73كانت البداية حدوث ثورة  7105وحتى عاـ  7100ترة مف الف وفي
احداث كاف ليا تأثير سمبي عمى األداء االقتصادي والسياحي لمدولة نتيجة لحالة االنفبلت 
األمنى التي كانت موجودة وقتيا مما أدى النخفاض ممحوظ في حجـ اإليرادات السياحية خبلؿ 

 وذلؾ نتيجة لبلنخفاض الكبير 7107/7105 مقارنة بعاـ %25.7بنسبة  7102 العاـ المالي
وتبل ذلؾ سقوط الطائرة الروسية فوؽ سيناء في  %.52.5داد السائحيف القادميف بنسبة أع في

7103. 
وحتى  7115عاما بداية مف 03طبقا لئلحصائيات المتوافرة بمغ مجمؿ دخؿ السياحة عمى مدار 

مميار دوالر تقريبا رغـ الظروؼ القاسية التي تعرض ليا  005.5يقدر بحوالي  7105تاريخو 
القطاع عمى مدار السنوات الماضية وىذا يؤكد اف القطاع السياحي يمرض ولكف ال يموت ولو 

 .سارت السياحة بمعدالتيا الطبيعية كانت مرشحة لتحقؽ ضعؼ ىذا الرقـ عمى األقؿ
مميار دوالر  0.3خسائر تجاوزت  إلى وقد أدت عدة حوادث إرىابي، في شماؿ وجنوب سيناء،

مف حجوزات فنادؽ  %21إلغاء نحو  إلى ، كما أدى تفجير كنيسة الكاتدرائية،7104خبلؿ عاـ 
القاىرة، خبلؿ أعياد الميبلد، مف الدوؿ العربية، خاصة اإلمارات والكويت وبعض دوؿ شرؽ 

 .آسيا والسوؽ األوروبية



 ٪20.7انخفضت بنسبة  7104وأظيرت اإلحصاءات الرسمية، أف أعداد السياح في يوليو 
في  ٪53، وقد شيدت الشركات السياحية انخفاًضا بنسبة 7103مقارنة بالفترة نفسيا مف عاـ 

 .٪71 إلى 7104، ولكنيا انخفضت عاـ 7100الحجوزات لمصر منذ عاـ 
والسياحة البريطانية لمصر انخفضت  ٪،41نسبة وانخفضت الزيارات الساحية الروسية لمصر ب

، خبلؿ العاـ الماضي، بيد أف الغردقة بدأت ٪01.2والزيارات األلمانية بنسبة  ٪،05.3بنسبة 
وأجبرت األزمة الحادة  سيناء، إلى تستضيؼ العديد مف الزوار األجانب الذيف أوقفوا السفر

 الؼ 571ندقية والسياحية عمى تسريح نحو الف التي تشيدىا السياحة في مصر المنشآت
خبلؿ العاميف الماضييف، بينما  %71عامؿ، بما يعادؿ  الؼ 6111عامؿ مف إجمالي نحو 

ترة الحالية في جسد القطاع الذي يعد أحد روافد الدخؿ الف بدأت الحياة تدب مف جديد خبلؿ
 .القومي لمصر

مميوف  311ف إيرادات السياحة في مصر بمغت كما أكدت البيانات الصادرة مف وزارة السياحة، أ
، 7103مقارنة بعاـ  %44، حيث شيدت انخفاضا قدرة 7104دوالر فقط في الربع األوؿ مف 

ف سبب تراجع إيرادات السياحة لمنصؼ تقريبا ىو انسحاب روسيا مف سوؽ السياحة، والتي  وا 
ع الييئة العامة مصر، بحسب موق إلى مف حجـ السياحة الوافدة %21تمثؿ أكثر مف 

 .لبلستعبلمات
وكشفت وكالة "بمومبرج" في تقرير، حديث ليا استقرار إيرادات قطاع السياحة في مصر، بعد 

 5أف عائدات السياحة في مصر تضاعفت بنحو  إلى وأشارت الوكالة ..حؿ أزمة شح الدوالر

األخيرة مف السنة المالية، مرات، كما زادت تحويبلت العامميف في الخارج خبلؿ األشير الثبلثة 
  .ما يعد دفعة جديدة لبلنتعاش االقتصادي في الببلد

 وقالت الوكالة، في تقرير استند لبيانات البنؾ المركزي المصري، إف عائدات السياحة ارتفعت
يونيو الماضي، بعدما  51مميار دوالر في الربع األخير مف السنة المالية المنتيية في  0.3 إلى

 .مبلييف دوالر مف وقت سابؽ مف العاـ نفسو 301د توقفت عن
وأضافت "بمومبرج" أف ذلؾ يعد مؤشرًا يؤكد تعافي قطاع السياحة المصرية ببطء وخروجو مف 

، ما دفع 7103 أكتوبرالركود، الذي أصابو بعد اسقاط طائرة ركاب روسية فوؽ سيناء في 
 .مصر إلى حظر الرحبلت الجوية والسياحية إلى روسيا ودوؿ أخرى

مميار دوالر، وىي  00.4ورغـ تعافي قطاع السياحة، إال أف عائداتو ما تزاؿ أقؿ بكثير مف 
  .7101يونيو  51العائدات التي تمقتيا مصر في السنة المالية المنتيية في 

مميوف سائح زاروا مصر ما بيف يناير ويونيو مف  3.5وكشفت وزارة السياحة أف ما يقارب 
 .ترة نفسيا مف العاـ الماضيالف مميوف سائح خبلؿ 5.7العاـ الجاري، مقارنة بػ 



وتوقع البنؾ أف تواصؿ معدالت السياحة بمصر االنتعاش وىو ما يعد مصدرا ىاما لمدخؿ، 
اجع بعد سقوط الطائرة وخبلؿ العاـ الماضي سجمت السياحة تعافيا بعد أف شيدت فترة تر 

مصر بنسبة  إلى وارتفع عدد السياح القادميف 7103الروسية بالقرب مف سيناء في أكتوبر 
 .7104خبلؿ العاـ الماضي، مقارنة بعاـ  33%

 

، عمى 7105سائح روسى مصر عاـ  الؼ 011وحسب ارقاـ اتحاد الغرؼ السياحية، فقد زار 
 .موسكو والقاىرةالرغـ مف عدـ وجود طيراف مباشر بيف 

 إلى وتأكيًدا ليذه المعمومات، كشفت قناة "فيستى" الروسية، عف ارتفاع نسبة سفر الروس
، رغـ حظر الطيراف بيف مصر وروسيا 7104عف عاـ  %57بنسبة  7105مصر خبلؿ عاـ 

 .سيناء في 7103عاـ  في عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة لشركة كوجاليـ آفيا
الغردقة وشـر الشيخ والقاىرة، باستخداـ  إلى الروسية، أف السياح توجيوا وأوضحت القناة

أما القاىرة  %27وشـر الشيخ  ،%25الطيراف غير المباشر، حيث حازت الغردقة عمى نسبة 
00.% 

 

 %73مميوف سائح تراجعت بنسبة  5وتجاوز تعداد السائحيف الروس قبؿ الحادث المأساوي 
مف ناتج العممة الصعبة التي كانت  %21وبحسب خبراء اقتصاديوف تشكؿ السياحة الروسية 

 تدخؿ مصر عف طريؽ ىذا القطاع، لذا يجب الحرص عمى اعادة استغبلليا
مف نسية  %53وفي رأي باسـ حمقة نقيب السياحييف، كانت السياحة الروسية تشكؿ نحو 

مميوف سائح روسي  2 الببلد ما يقرب مف إلى السياحة في مصر بشكؿ عاـ، حيث كاف يزور
 .سنويا

 

مميار دوالر إيرادات لمصر، مف  7.3وبحسب بيانات وزارة السياحة، حققت السياحة الروسية 
مف إجمالي إيرادات  %55.6بنسبة  7103مميار دوالر حققيا قطاع السياحة عاـ  5.2أصؿ 

 .دوالرا في الميمة 41 إلى 33السياحة، وأف إنفاؽ السائح الروسي يتراوح بيف 
 إلى وتأكيًدا ليذه المعمومات، كشفت قناة "فيستى" الروسية، عف ارتفاع نسبة سفر الروس

، رغـ حظر الطيراف بيف مصر وروسيا 7104عف عاـ  %57بنسبة  7105مصر خبلؿ عاـ 
 .سيناء في 7103عاـ  في عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة لشركة كوجاليـ آفيا

الغردقة وشـر الشيخ والقاىرة، باستخداـ  إلى وأوضحت القناة الروسية، أف السياح توجيوا
أما القاىرة  %27وشـر الشيخ  ،%25الطيراف غير المباشر، حيث حازت الغردقة عمى نسبة 

00% 



اكتشؼ السياح الروس مصر منذ التسعينيات عقب انييار االتحاد السوفيتى، وتحسنت 
الببلد ووجدوا أف مصر ىى الوجية الوحيدة التى يمكف أف يقضى فييا المواطف  في األوضاع

وسى إجازتو بعيًدا عف البرودة القارسة، كما أف المنتجعات المصرية ال تعد مكمفة لمسائح الر 
 .الروسى وذات جودة عالية

التوافد بكثرة عمى  في نسختيا الروسية إف الروس بدأوا مبكرًا في وذكرت مجمة فوربس
ميئة التسعينيات حتى أصبحت المنتجعات المصرية، م في منتجعات شـر الشيخ والغردقة

 .. سيناء في بعد سقوط الطائرة الروسية 7103بالمبلييف مف السياح الروس حتى عاـ 
 في لـ يستطع السياح الروس االستغناء عف مصر كوجية أساسية لقضاء العطبلت، وبدأوا
 في التوافد عمى شـر الشيخ والغردقة عبر بمداف ثالثة، ولكف ليس بنفس المعدؿ كما كاف

 .السنوات السابقة قبؿ سقوط الطائرة الروسية
كانت أكثر وجيات السياحة الروسية في مصر، حيث كاف يمثؿ حجـ  شـر الشيخ" و"الغردقة""

 سنويا، %41 إلى %33اإلشغاؿ الروسي بالمدينتيف ما بيف 
فيـ يقصدوف السياحة الترفييية بمصر لمغاية، لذلؾ كانوا يحرصوف عمى زيارة المناطؽ 

طمة عمى البحار لبلستمتاع بالمناخ المعتدؿ بخبلؼ روسيا، تمييا السياحة الثقافية باألقصر الم
 .رعونيةالف وأسواف والقاىرة لمشاىدة أثار مصر الخالدة والحضارة

ويعتبر التقارب بيف طبيعة السائح الروسي والمواطف المصري ميزة اضافية تنافسية ، حيث 
في شـر الشيخ والغردقة، حيث تنتشر بيـ الفتات مدونة يجد السائح ترحابا شديدا خاصة 

 .بالمغة الروسية فضبل عف المحاؿ التي تحمؿ أسماء بالمغة ذاتيا لتجاور العربية

تأميف المطارات ورفع مستويات  إلى عمى مدار العاميف الماضييف، سعت مصر بشكؿ كبير
 .األمف بيا، والسعي مف أجؿ استئناؼ حركة الطيراف مرة أخرى بيف مصر وروسيا

تعزيز التدابير األمنية في المطارات وانطمقت محادثات بيف الحكومتيف الروسية والمصرية حوؿ 
المصرية، الستئناؼ الرحبلت الجوية، وقدمت روسيا جممة شروط يجب توافرىا في مطارات 
مصر، وأرسمت لجانا وخبراء لفحص المطارات أكثر مف مرة، وأجرى خبراء أمف وطيراف روس 

د مف تطبيقيا المواصفات عدة زيارات لممطارات المصرية في القاىرة وشـر الشيخ والغردقة لمتأك
 .العالمية في التأميف، وأثنوا عمى التحديثات التي تمت

وفي منتصؼ ديسمبر الماضي، ومع زيارة الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف لمقاىرة، خبلؿ 
تاح السيسي، أعمف عف استئناؼ حركة الف مؤتمر صحافي مع نظيره المصري الرئيس عبد



األجيزة األمنية الروسية أبمغتو استعدادىا لفتح الطيراف المباشر »الطيراف مرة أخرى، قائبل: 
 ..بيف موسكو والقاىرة

ومع عودة حركة التشغيؿ مع الجانب الروسى، التى تبدأ بالقاىرة، تستعد ىيئة تنشيط السياحة 
السابؽ، وتقديـ منتجات  في إلعادة تشكيؿ السوؽ الروسى بطريقة مختمفة عما كاف عميو

 تويات خدمة أعمى، واالبتعاد عف سياسات األسعار المنخفضة،جديدة بمس
عاليات الف السوؽ الروسى حالىا عمى مجموعة مف في وترتكز استراتيچية الييئة التسويقية

السياحية، منيا تنظيـ القوافؿ السياحية ونشر عديد مف المحتويات عف المقصد المصرى عبر 
 ."مواقع التواصؿ االجتماعى

البداية عمى حمبلت العبلقات  في ة استيداؼ السوؽ الروسية، االعتمادكما تتضمف خط
السوؽ الروسية، ونشر  في العامة، والتي ستبدأ قريبا بدعوة الشخصيات المشيورة والمؤثرة

محتويات إعبلمية عف رحبلتيـ عبر شبكات التواصؿ المختمفة، المقروءة أو المسموعة أو 
 .صورة الحقيقة لمصرنقؿ ال في اإللكترونية، ما يساىـ

ويتوقع تنظيـ قافمة سياحية خبلؿ الربع األوؿ مف العاـ الحالى، فور عودة حركة الطيراف بيف 
 .القاىرة وموسكو، بمشاركة كؿ القطاعات السياحية

لمترويج لمسياحة  7106وتدرس ىيئة تنشيط السياحة استغبلؿ استضافة موسكو كأس العالـ 
المنفذة لمحممة الدعائية والترويجية لمصر بالخارج،  "JWT" المصرية، بالتعاوف مع شركة

لعمؿ حممة تسويقية لمصر في بطولة كأس العالـ، وتعمؿ عمى وضع خطة قوية ومدروسة 
 .لبحث المتطمبات والعروض المتاحة في البطولة

كما تجتمع الييئة خبلؿ أياـ، لبدء إجراءات طرح الحممة الجديدة لمترويج لمصر مع كؿ مف 
ستثمري القطاع الخاص ومنظمي الرحبلت في الخارج، عمى أف تشمؿ خطة الترويج الجديدة م

دراج األسواؽ الصاعدة ضمف الخطة، خاصة أف حجـ المخصص لكؿ  السوشياؿ ميديا، وا 
 سوؽ يختمؼ حسب طبيعة ىذا السوؽ،

 في شخصية مؤثرة مف المشاىير 2111جدير بالذكر، أف الييئة استضافت ما يقرب مف 
 إلى ، إضافة7105 في 7111، وأكثر مف 7104ف والرياضة وكبار المدونيف خبلؿ الف مجاالت

تنظيـ رحبلت صحفية وأخرى تعريفية بالمقاصد السياحية المصرية، وتنظيـ عدد مف القوافؿ 
قافمة سياحية، لعدة دوؿ منيا ألمانيا والتشيؾ واليند والياباف، لتحسيف  03السياحية، بمغت 

تمؾ الدوؿ، األمر الذى كاف لو أثر إيجابى عمى استعادة الحركة  في الصورة الذىنية لمصر
 .السياحية مف تمؾ األسواؽ



يـ داخميا تعتـز الييئة تنظيـ حممة توعية لممواطنيف لزيادة الوعى السياحى لدييـ وتوعيت
تعظيـ التجربة  في بكيفية التعامؿ مع السائح وأىمية السياحة لمدخؿ القومى، ما يسيـ مباشرة

 ..السياحية لدى السائح
وتتطمب المرحمة الحالية توحيد الرسالة اإلعبلمية وضرورة االستعانة بالعدد الكبير مف 

األحداث الداخمية التى  في المشاركة في المراسميف األجانب المعتمديف لدى ىيئة االستعبلمات
وسائؿ اإلعبلـ التى  في عاليات التى تقـو بياالف تقـو بيا ىيئة تنشيط السياحة، وتغطية
 . العالـ إلى يعمموف لتوصيؿ الصورة الحقيقية لمصر

 

أىمية عقد لقاءات دورية مع مجموعة المراسميف األجانب  إلى وأشار رئيس ىيئة التنشيط
طبلعيـ عمى آخر مستجدات الوضع السياحى المصرى  .وا 

 

ومف جانبو أكد "رشواف" أف ىيئة االستعبلمات تقـو بمتابعة كؿ الصحؼ العالمية بشكؿ دورى  
رصده وعمى مدار الساعة ويتـ رصد جميع األخبار المتعمقة بمصر خارجيًا وآخر ما تـ 

 والتعامؿ معو، موضحا أف الييئة عمى استعداد لعمؿ مجموعة عمؿ مشتركة بيف الجانبيف،
لمتعاوف والوقوؼ عمى أحدث األخبار اإليجابية والرد عمى األخبار السمبية كما يمكف استضافة 

مصر مف خبلؿ  في العديد مف وسائؿ اإلعبلـ األجنبى وعمؿ رحبلت تعريفية ليـ لنقؿ تجاربيف
وسائؿ اإلعبلـ التى يعمموف بيا، مؤكدا عمى أف ىذا سيكوف لو ومردودا إيجابيا عمى الصورة 

 .الخارج في الذىنية لمصر
 

 إلى مف جانبيا استعدت شركات السياحة الروسية لوضع برامج خاصة لسفر السياح الروس
 ،PRث أكدت رئيسة قسـ الػشـر الشيخ والغردقة، حي في مصر والمنتجعات السياحية المصرية

روسيا الريسا أخانوفا أنو يمكف لمنظمى الجوالت السياحية  TEZ- TOUR شركة في
القاىرة لمدة يوميف عمى سبيؿ المثاؿ، ولكف  في الروسية توفير جوالت سياحية لمسياح الروس

اء المقاـ األوؿ بمنتجعات البحر األحمر. وبعد انقض في ال يزاؿ السياح الروس ييتموف
 .شـر الشيخ والغردقة في عاميف، بطبيعة الحاؿ، سوؼ تتركز جميع المصالح السياحية

 

البحر األحمر سوؼ تكوف متاحة لمسياح فقط  في وأوضحت أف المنتجعات السياحية المصرية
عبر شركات الطيراف المحمية، ففى شير سبتمبر الماضى خبلؿ اجتماع بيف ممثمى وزارة 

مى الشركات السياحية الروسية، قيؿ إنو حاؿ عودة الطيراف لمقاىرة، السياحة المصرية وممث
المنتجعات، وسوؼ تكوف الرحبلت الجوية عبر الطيراف  إلى سيزداد عدد الرحبلت الداخمية

 .المحمى ألنيا تستغرؽ ساعة فقط لمسفر
 



مصر لـ يمنع أى شخص  إلى أف قرار السمطات الروسية بتعميؽ الرحبلت الجوية إلى وأشار
مصر، موضحا أف السياح الروس يسعدوف دائما برؤية المنتجعات المصرية،  إلى مف السفر

 .وىـ زبائننا المنتظميف منذ التسعينيات، أى منذ ربع قرف

سيكوف عاـ االزدىار السياحي نتيجة لجيود القيادة  7106ع تقارير اف يكوف عاـ تتوق
تاح السيسي والجوالت المكوكية التي يقـو بيا ويكوف ليا الف السياسية برئاسة الرئيس عبد

دور كبير في دعـ وتنشيط السياحة وكذلؾ القرارات التي تـ اتخاذىا مؤخرا لدعـ وتنشيط 
المجمس االعمى لمسياحة وتشكيؿ لجنة عميا لمسياحة العبلجية وكذلؾ السياحة مثؿ انشاء 

زيارات رؤساء الدوؿ المختمفة لمصر ونجـو ومشاىير العالـ وبوادر عودة السياحة الروسية 
 .واالسواؽ االخرى واقامة العديد مف المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر

ؿ والمستوى الذي يميؽ بحجمو وما ومف الضروري استمرار االىتماـ بقطاع السياحة بالشك
مميوف عامؿ سواء عمالة مباشرة  04يمثمو مف دخؿ قومي وتوفير فرص عمؿ كبيرة تزيد عف 

صناعة وأسرع قطاع قادر عمى توفير العممة الصعبة بدوف  57أو غير مباشرة وترتبط بحوالي 
ؿ اإلمكانيات مف أعباء أو دعـ صادرات أو شراء معدات وماكينات فيو قطاع قائـ ولديو ك

فنادؽ وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة ولكنو يحتاج الي التمويؿ إلقالتو مف عثرتو بسبب 
صيانة المنشآت واعماؿ إلى السنوات الست العجاؼ الماضية التي مرت عميو ويححتاج ايضا

 .احبلؿ وتجديد
زي لتمويؿ القطاع ومف اإلجراءات الواجبة إلقالة القطاع مف عثرتو تفعيؿ مبادرة البنؾ المرك

السياحي بفائدة بسيطة مف خبلؿ البنوؾ لمقطاع إلعادة الصيانة واستكماؿ المنشآت مع 
ندؽ أو الشركة غير الف استثناء الشروط التعجيزية لتمويؿ المنشآت السياحية وأىميا أف يكوف

 . 7104متعثرة في 
ع آلية لخفض قيمة وىناؾ مطالبات باف تقـو الحكومة بدعـ قطاع السياحة مف خبلؿ وض

الضرائب عمى القطاع وكذلؾ تأجيؿ تطبيؽ الضريبة العقارية عمى السياحة وتأجيؿ دفع 
 إلى البمداف واألسواؽ المصدرة لمسياحة إلى التأمينات لمدة عاميف وزيادة عدد رحبلت الطيراف

دوؿ مصر والترويج لمسياحة المصرية في أسواؽ جديدة في شرؽ أسيا وأمريكا البلتينية و 
الخميج بخبلؼ األسواؽ التقميدية مف أوروبا وسرعة افتتاح مطار سانت كاتريف والمطارات 

نشاء شركة لمطيراف  ،الموجودة تحت اإلنشاء حاليا وتخفيض تذاكر الطيراف لمرسى عمـ وا 
العارض لجمب السياحة الروسية واألوروبية وسرعة االنتياء مف توفير الخدمات والمرافؽ 
لمشروع مسار العائمة المقدسة والتوسع في االىتماـ بالسياحة العبلجية مف خبلؿ تخصيص 



عبلجية واالستشفائية بشكؿ أوسع وأعمؽ أقساـ بكميات الطب متخصصة في تدريس السياحة ال
نشاء المستشفيات العبلجية المتخصصة واالىتماـ بالسياحة الدينية والتسويؽ لمسياحة في  وا 
سانت كاتريف وزيارة المعالـ الدينية والتراثية واالستشفاء بأعشابيا الطبية التي ال يوجد ليا 

ر المنطقة الواقعة بيف مرسى عمـ وحبليب سرعة االنتياء مف تنمية وتطوي مثيؿ بالعالـ، وكذلؾ
ىو عاـ تنمية وتطوير منطقة البحر األحمر خاصة أننا  7106وشبلتيف عمى اف يكوف عاـ 

سنواجو منافسة شرسة لمعمؿ بيذه المنطقة سواء مف الجانب السوداني أو السعودي والبد مف 
 .افتتاح مطار رأس بناس

لسياحة تطبيؽ نظاـ التأشيرة االلكترونية وتغيير بعض ومف االمور التي مف شأنيا دفع فاطرة ا
القوانيف القديمة المتعمقة بالسياحة لتتبلءـ مع الوضع الحالي وتشجيع االستثمار السياحي 

نادؽ والقرى واألماكف الرياضية والترفييية حتي يمكف الف بكؿ أنواعو سواء النقؿ السياحي أو
ـر الشيخ ومرسى عمـ والقصير وعمؿ معسكرات تنشيط السياحة الرياضية في الغردقة وش

سياحية رياضية واستضافت فرؽ عالمية واستغبلؿ الجو المعتدؿ في مصر عمى مدار أكثر مف 
 .شيور في السياحة الرياضية 01

ويبقى العامؿ البشري ىو األىـ لمخروج بمنتج سياحي مشرؼ وجاذب مف خبلؿ عمالة مؤىمة 
 .مى كؿ تفاصيؿ صناعة السياحةومدربة تترؾ بصمتيا المؤثرة ع

عممية التنمية السياحية ضمف إطار يتسؽ مع  في اإلعتماد عمى آليات وقوى السوؽ وتفاعميا
األىداؼ الرئيسية لمتنمية اإلقتصادية واالجتماعية لمدولة وذلؾ مف خبلؿ تدعيـ قطاع األعماؿ 

وانسحاب الدولة التدريجى مف  اع االكثر مبلئمة لصناعة السياحة،السياحى باعتباره القط
والرقابة كسمطة سيادية تيدؼ لتييئة اإلشراؼ  في النشاط االقتصادى المنافس وحصر دورىا

 . مجاؿ التنمية السياحية في المناخ المناسب لئلستثمار
مصر  إلى تعظيـ الموارد اإلقتصادية واإلجتماعية لمدولة مف خبلؿ زيادة الحركة السياحية

وتشجيع اإلستثمارات انطبلقا مف تمتع مصر بمقومات سياحية ىائمة وتميزىا النسبى بما 
لجذب حركة  كنوز أسرية ومعالـ طبيعية وظروؼ مناخية يمكف أف تصبح محوراً تمتمؾ مف 

وفى ىذا المجاؿ تقـو الييئة العامة لمتنمية السياحية  ئات،الف ية متنوعة الجوانب متعددةسياح
بالتخطيط الشامؿ لتوفير العناصر المناسبة لتنويع المنتج السياحى وتشجيع إنشاء المنتجعات 

وكذا توفير عناصر  حة اإلستجماـ والسياحة الترفييية،طؽ المبلئمة لجذب سياالسياحية بالمنا



البنية األساسية لخدمة انماط السياحة المختمفة كسياحة المؤتمرات والسياحة العبلجية مما 
 . يتيح فرصا أكبر لمعمالة

بالمناطؽ الجديدة عدـ تحميؿ ميزانية الدولة اى أعباء إضافية بالنسبة لتوفير البنية األساسية 
مقابؿ تخصيص األراضى بأسعار مغرية  في بحيث يتحمؿ المستثمر التكمفة تنمية السياحية،لم

 . وبشروط ميسرة مع وضع الضوابط الكافية لمنع المضاربة عمى األراضى
اتباع أسموب التخطيط التأشيرى المتكامؿ لممناطؽ السياحية بما يتيح لممستثمر الكبير 

لدراساتو ونوعية األماكف التى يراىا مناسبة طبقا  في وحرية اإلستثمار والصغير مرونة
ضوابط إطار  في وبما يحقؽ التشغيؿ اإلقتصادى األمثؿ ليذه اإلستثمارات المشروع المقترح،

  التنمية التى تضعيا الييئة،
مسح  وتـ تكميؼ بيوت الخبرة االستشارية بإجراء مت الييئة بحصر المناطؽ السياحية،وقد قا

مع إعطاء أولوية لممناطؽ الجديدة بخميج  ووضع خرائط التنمية السياحية ليا،ليذه المناطؽ 
المحافظة عمى مرونة سياسة اإلستثمار السياحى  . العقبة والبحر األحمر وجنوب سيناء

وتدعيميا بسياسة متوازنة لمترويج والتسويؽ لتشجيع القطاع الخاص عمى المزيد مف 
المناطؽ السياحية الجديدة خارج  في قامة القرى السياحية والمنتجعات الترفيييةاإلستثمارات إل
 .كردونات المدف

لتحقيؽ األىداؼ العامة لمتنمية السياحية تعمؿ الييئة مف 
 :مى المحاور واألسس التاليةخبلؿ إستراتيجية محددة ترتكز ع

ممارسة دور  إلى وىذا يعنى صياغة دور جديد لمقطاع العاـ يتحوؿ فيو مف المالؾ والمشغؿ
  :وتعتمد ىذه الصياغة لدور القطاع العاـ عمى ،المخطط والمشجع والميسر

  وسائؿ متطورة لتكامؿ وتنسيؽ الجيود بيف الحكومة والقطاع الخاص.تقديـ 
  .التى تحتاجيا عمميات تنفيذ التنمية السياحية تحديد أولويات االستثمار

 .نية لممستثمريف مف القطاع الخاصالف تقديـ المساعدة
 اطار المخططات العامة لممناطؽ السياحية. في تقييـ المقترحات الخاصة بالتنمية السياحية

 

مراجعة وتبسيط التشريعات 
والخطوات الخاصة بعمميات اإلستثماروتخصيص األراضى والتعاقدات والتصاريح والموافقات 

  القطاع السياحى. في الخاصة باالستثمار



وضع المعايير البيئية والفنية البلزمة لمخدمات األساسية )مثؿ اإلمداد بالمياه ومعالجة الصرؼ 
والعمميات المرتبطة بالتشغيؿ داخؿ المناطؽ ، الصحى والتخمص مف المخمفات الصمبة( 

شاممة الجوانب االدارية  الخاصة بتنمية المناطؽ السياحية، تحديث التشريعات .السياحية
 يو والفنية والبيئية.واالقتصاد

ـ اىداؼ الييئة العامة يعد أى
لمتنمية السياحية عدـ تحميؿ ميزانية الدولة بأى أعباء إضافية بالنسبة لتوفير البنية األساسية 

 ،لممناطؽ الجديدة لمتنمية السياحية
ومف ىذا المنطمؽ تعمؿ الييئة بصفة مستمرة عمى إيحاد صيغة عممية لتطبيؽ مفيـو المركز  

السياحى حيث تقـو الشركة األـ بتوفير مرافؽ البنية األساسية لممشروع التنموى عمى مستوى 
السياحى واثبات الجدوى اإلقتصادية ليذا النمط مف المشروعات. المركز

تحقيؽ تنمية  إلى ىدؼ إستراتيجية التنمية السياحية
تى تشكؿ وتتوجو لمحفاظ عمى الموارد الطبيعية ال والتى ترتكز عمى التخطيط البيئى، متواصمة

  .رأسماؿ التنمية السياحية
إعداد مخططات إستعماالت األراضى لممناطؽ   :وتتضمف ىذه اإلستراتيجية اإلجراءات التالية

إعداد برامج لممتابعة وتقييـ  ذات األولوية تتيح تطبيؽ األنماط المختمفة لمتنمية السياحية.
 األثار البيئية.

العتبارات المتعمقة بالخصائص الطبيعية والمحددات ا إلى تحديد المناطؽ ذات األولوية إستنادا
مكانيات التنمية المتواصمة،الحا ولقد تـ إعداد تخطيط المناطؽ ذات األولوية وذلؾ  لية وا 

  لتحقيؽ:
إعطاء رؤية لمتنمية السياحية المستقبمية ترتكز عمى تحميؿ سوؽ السياحة العالمى والعرض 

 .والطمب وفرص اإلستثمار
عقبلنى لمتنمية يرتكز عمى اختيار المناطؽ ذات األولوية والمواقع ذات الطبيعة صياغة مدخؿ  

 .الخاصة
  تحديد أولويات التنفيذ شاممة اإلجراءات التنظيمية. 

البنية األساسية لدعـ  في إعداد مخطط لمناطؽ ذات األولوية يرتكز عمى إحتياجات اإلستثمار
 المناطؽ ذات األولوية. في اإلستثمارات الخاصة

 


