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رئيس  –واألستاذ / أمحد الوصيف ، نائب رئيس جلنة السياحة والطريان املدني باجلمعية –حممد منتصر /األستاذ

حافة واإلعالم ورجال الص، السياحةجلمعية العاملني بقطاع وعدد من السادة أعضاء ااإلحتاد املصري للغرف السياحية ،

فتح باب احلوار  بهدف مبقر اجلمعية باجليزة ،،2019 سبتمرب  29املوافق  األحديوم  ظهرًا الثانيةالساعة وذلك يف متام 

 :واملناقشة حول

"املتغريات اإلقتصادية الراهنة وتأثري ذلك على القطاع السياحي يف مصر 
 وسبل معاجلته "

 

بالسادة  ،بالرتحيب باجلمعية السياحة والطريان املدنيرئيس جلنة  – فاروق ناصر/  الدكتوروقد بدأ اللقاء بكلمة 

عدتات التعايف والرجوع إىل امليف بدأت قد أن السياحة فى مصر وقد أكد سيادته يف بداية اللقاء على  احلضور ،

معدتات منو   عالقطامن املستهدف ان حيقق  هأنكما ، خالل الفرتة األخرية نتيجة اتاستقرار األمين ،وذلك الطبيعية 

 5إىل 4كبرية خاصة مع اجندة السياحية احمللية والدولية وفى مقدمتها مؤمتر السياحة العاملية فى لندن فى الفرتة من 

  .2019نهاية اكتوبر  يف عايدة فى معبد حتشبسوت باتاقصرنوفمرب القادم باتاضافة إىل عودة اوبرا 

 

إتا ، سياحيمنو القطاع البدء إنعكاسها على ومؤخرًا  اليت حققتها مصررغم من النجاحات بال هان سيادته إىل أشارقد و

قصد موضحًا أن الرتويج للم، ان القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات وفى مقدمتها ضعف الرتويج السياحي

أن الدولة إىل  ريًا مشاملقاصد السياحية بالبحر األمحر، ،وخاصةالسياحي املصري فى حاجة إىل محلة تسويقية كبرية 

وحتويلها إىل مقصد  هتتجه حالياً لعمل تنمية سياحية للبحر اتابيض املتوسط وجيري اعداد خمطط شامل لتنمية سواحل

 .سياحي عاملي

 

نفاقا حاليًا وتوفري إكثر اتاالذين يعدوا علي أهمية تغيري ثقافة التعامل مع السائحني وخاصة الصينيني  كما أكد سيادته

الذي واملصدرة لعدد السائحني  الدول ىن الصني من كربألغة ومطاعم واماكن ترفيهية خاصة جونه من كل ما حيتا

 .الف فقط 150يبلغ نصيب مصر منهم ،بينما مليون سائح سنويًا  150إىل  120 يرتواح ما بني

 

 القطاع هودج تضافر خالل من واحتياجاتهم مصر فى السياحة مبتطلبات دراسة استحداث أهمية إلي سيادته أشارثم 

 . العامل ىف السياحة تطور تراعي حديثة بنظرة السياحي للرتويج تقليدية غري برامج لعمل واحلكومة اخلاص

 

 

 احلضور سادةبال ،بالرتحيبنائب رئيس جلنة السياحة والطريان املدني باجلمعية  –حممد منتصر /  ستاذاألثم قام 

تعكس مدي تطور السياحة العاملية وان القطاع يتجه حنو اتاجتاه الرقمي ،واليت زمة توماس كوك أ إىلسيادته  أشاروقد ،

سائح اصبح ن الها بهذا الشكل أصبح مهدد نتيجة ألبقائوجود شركات السياحة و املستويات وهو ما جيعل كافةعلي 



لسياحية فرض على الشركات ا،وهو ما ي اتانرتنت والتواصل املباشر مع الفنادق شبكة يتعامل بدون وسيط ومن خالل

ات السياحة شرك يتطلب اعادة هيكلة ،األمر الذيان تطور من نفسها وتوطن التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركات 

من املوتات التجارية فى الوتايات املتحدة اغلقت بسبب  %35أن حنو إىل مشريًا ، مبا يتالئم مع التطورات العاملية

 .التسويق اتالكرتوني

يلة وحتويل مصر من دولة متتلك مقاصد سياحية إىل دولة سياحية مثل دبي يتطلب خطة ط أن ثم أكد سيادته على

 أن الدولة السياحية هي اليت متتلك كل ما هو سياحي تافتًا، عتباره هدف ومشروع قوميإاألجل والتعامل مع القطاع ب

 .من بنية حتتية تكنولوجية متطورة واملواصالت الصديقة للبيئة والطرق األمنة

والذي  مصر به نعمت الذي واتاستقرار األمن للرتكيز على كبرية ودعائية تسويقية محالتيف  البدء ضرورة على أكدكما 

 ضخمة جبوائز يةرياض بطوتات استضافةضرورة حبث إمكانية  إلي باتاضافة، السياحي لجذبل األساسي عنصرال يعد

 بطولة جبانب مصر ىف اتافريقية البطولة جناح أن،مشريًا إىل  التنس رياضة بطوتات مثل الدوليني اتابطال تاستقطاب

 .قصرية فرتة فى صرمل السياحية الوفود حركة وزيادة املصرية للسياحة للرتويج اتاجيابي اتاثر بالغ هلا كان اتاسكواش

 

 توماس" شركة أزمة أن مؤكدًا كلمته إلقاء رئيس اإلحتاد املصري للغرف السياحية - أمحد الوصيف/  ستاذاألثم قام 

 نأ يث من املتوقعح، ةاملصري ةصد السياحياللمق واحلركة السياحيةأطاع السياحي الق منو على تأثري هلا ليس" كوك

 غايةلل تأثريها على الشركات السياحية حمدود كما أن، اجلاري العام بنهاية %30 يتعدي منوًاحي ايالقطاع الس حيقق

 .هاتستغرق فرتة كبرية للحصول عليعلى الشركات اليت هلا متأخرات مالية ،بينما ميكن أن يكون هناك تأثري 

 امللفات من يدالعد علي السياحة وزارة معبالتعاون  يعمل املصري للغرف السياحية حتاداإل ثم أشار سيادته إىل أن

ديدة للجذب ج السياحية فى مصر من خالل ابتكار برامج وآلياتا ملف الرتويج للمقاصد مقدمته وفى للقطاع اهلامة

خري دليل  ىيدة والبطوتات الدولية اهلامة وهوبرا عاأالكربي مثل  حداث والفعالياتجندة باألأ وضعالسياحي أهمها 

 .اجلذب السياحي كثر فاعلية يفستقرار األمن فى مصر واألإعلى 

 رتويجلل خاصة دورات تقديم حاليًا وجيري اخلارجية الرتويج مكاتب عودة إىل تسعي احلكومة أنإىل  أشاركما 

 النهوض آلياتب عمل ورقة عدادبإ يقوم اتاحتاد أن كما املصرية، اخلارجية وزارة مع بالتنسيق الدولي والعمل السياحي

 .الشأن هذا فى مقرتحاتهم لتقديم األعمال منظمات كافة ودعوة مصر فى السياحي بالقطاع

 
 

 :حيث مت إستعراض أهم النقاط التاليةاملناقشة و احلوار مت فتح باب ثم
  كأحد لسياحةا قطاع بأهمية الشعب وتثقيف واجلامعات باملدارس توعية ملةحب القيام أهمية علىمت التأكيد 

 حنيالسائ متطلبات فى النظر اعادة جيب انهكما ، اتاجنيب النقد زيادة فى تساهم اليت القطاعات أهم

 .رىخأمرة  السياحة ملصر تاعادة جذب متهم وكيفية التعامل معهواحتياجا

  السياحية ركةاحل وعودة الشركات منو حيث من كبرية طفرة يشهد مصر فى السياحي القطاع مت التأكيد على أن 

 ايرادات حة املصريةحتقق السيا أن كما تشري التوقعات من قبل اخلرباء والعاملني بالقطاع  الطبيعية، ملعدتاتها

واليت بلغ عدد السائحني فيها  2014مليون دوتار فى  500مقارنة بـ مليار دوتار بنهاية العام اجلاري 12جاوز تت

 .الف سائح 500



  القطاع  علىبالفعل متت اإلشارة إىل األحداث اإلرهابية اليت شهدتها مدينة باريس مؤخرًا واليت أثرت

لطبيعي ا قطاع السياحي بفرنسا الرجوع لوضعهإستطاع الللسياحة ،ولكن  %30بنسبة إخنفاض  السياحي بفرنسا

حيث يرجع ذلك إىل ثقة السائح يف القيادة السياسية لتحجيم الوضع وإحكام السيطرة على يف فرتة قصرية ،

األحداث اإلرهابية اليت أصبحت واردة يف أي دولة حول العامل ،وهو ما جيب الرتكيز عليه لتوصيل مثل هذه 

 الصورة يف مصر أيضًا.

 امات رق التقليدية املعتمدة على األهرمت التأكيد على ضرورة الرتويج للسياحة املصرية بعيدًا عن الط

نادق ومنتجعات ف واحلضارة الفرعونية ،والرتكيز على مصر املتحضرة ومعاملها ومقاصدها السياحية احلديثة من

 يثة.وغريها من املظاهر السياحية احلدواملتاحف  يةالرتفيهاملقاصد ومتعددة ومتطورة  مراكز تسوقسياحية و

  مت التأكيد على ضرورة إعتبار السياحة املصرية وتنميتها مشروع قومي ،ويتم العمل على تنمية هذا املشروع

ية حة ،الداخلوزارة الطريان املدني ،الصالسياحة ،وزارة من خالل التكامل بني كافة الوزارات املعنية : 

،النقل ،... إخل ،وذلك من أجل أن تصبح مصر دولة سياحية مؤهلة إلستقبال السياح بدون التأمينات املبالغ 

ر جتاه الوضع باملقاصد السياحية املختلفة واليت تشعره بالتوتفيها اليت تا تعطي للسائح حريته يف التجول 

 األمين يف مصر.

  مت التأكيد على ضرورة إستعداد الشركات السياحية للتطور التكنولوجي من خالل التعليم والتطوير من آليات

 يف ظل ما يشهده القطاع من تطور تكنولوجي سريع.عملها وإنشاء نظم أكثر تطور للتعامل مع السياح 

 ية ،األمر اململكة العربية السعودية بإصدار التأشريات السياح متت اإلشارة إىل اخلطوة اإلجيابية اليت إختذتها

الذي يعد طفرة كبرية يف احلصول على التأشريات السعودية اليت من شأنها زيادة معدتات السياحة بها بنسب 

بعض الدول  يف ظل وجود، للسائحنيدار التأشريات املصرية صفمن الضروري الرتكيز على تسهيل إكبرية ،

 اليت تعطي التأشريات للمسافرين باملطارات 

 عودة تواجه ليتا التحديات لبعض حلول وضع على للعمل باجلمعية السياحة جلنة مت التأكيد على أهمية دور 

 بلده ،ل والعودة املطار من السائح نزول من بداية السياحية اجلذب بعناصر اتاهتمام خالل من السائحني

 الدولة  والتعاون مع ذاتهم األعمال ورجال املواطنني لدي السياحي الوعي رفع الرتكيز على إىل باتاضافة

 املصرية. السياحة خلدمة

  لقطاعل عة،مشج الوزارات كافة من تصدر اليت والتشريعات القوانني كافة تكون أن مت التأكيد على ضرورة 

 .له مما يعوق القطاع السياحي ومنوه حتدي او عبئ متثل بدتًا من أن يف مصر وحمفزة للعمل به السياحي

 

 :على اإلتفاقويف نهاية اللقاء مت 
 الشركات متويل مقدمتها وفى السياحية الشركات على تؤثر اليت امللفات كافة بفتحخالل الفرتة القادمة  اللجنة تقومن أ

 التحديات ىعل للوقوفخالل الفرتة القادمة ، املصري املركزي والبنك الوطنية البنوك ممثلي دعوة خالل من ،وذلك

 .البنوك مع السياحة الشركات تواجه اليت

 

كر إىل مجيع ،بتوجيه الش  لجنةال رئيس نائب – منتصر حممد/  واألستاذ، اللجنة رئيس – ناصر فاروق /الدكتورثم قام 

  .الفعالة خالل اللقاءحلضور على حسن املشاركة االسادة 


