ر
ر
والطيان المدن
محض إجتماع لجنة السياحة
ر
ر ر
اإلثني  14مارس  -2022بمقر الجمعية

ً
والطيان المدن بجمعية رجال األعمال المرص ريي إجتماعا برئاسة :الدكتور /فاروق
عقدت لجنة السياحة
ر
ناص – رئيس اللجنة ،وحضور األستاذ  /محمد منترص – نائب رئيس اللجنة ،وعدد من السادة اعضاء
ً
الشكات العاملة بقطاع السياحة وذلك ف تمام الساعة الثانية ر
الجمعية من رؤساء وممثل ر
عش ظهرا يوم
بالجية ،حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة
اإلثني الموافق  14مارس 2022بمقر الجمعية
ر
ر
حول:

" األوضاع احلالية بقطاع السياحة املصرية والتوقعات املستقبلية "
بدأ اللقاء بكلمة الدكتور /فاروق ناصر – رئيس اللجنة  ،وقد رحب سيادته بالسادة الحضور من أعضاء
العالقي البالغ
انيي
الجمعية ،وقد أشاد سيادته بشعة تدخل الحكومة المرصية بشأن
ر
السائحي األوكر ر
ر
عددهم نحو  26ألف سائح الذين انتهت ر
فية إقامتهم بمرص مع بداية األزمة ف  24رفياير الماض ،ر
حت
ً
مغادرتهم البالد ،موجها الشكر للحكومة المرصية وأصحاب الفنادق عل هذه المبادرة اإلنسانية
ً
انيي مجانا.
واستضافتهم
للسائحي األوكر ر
ر
وأكد سيادته عل أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المرصي الخاصة بدعم رشكات السياحة بداية من
لتوفي السيولة الالزمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات اإلحالل والتجديد
أزمة كورونا
ر
ً
لحي تحسن األوضاع عالميا ف محاولة للتخفيف من تبعات األزمة الروسية األوكرانية.
لالستمرار ف عملها ر
ثم اشار سيادته إىل أن قطاع السياحة ف مرص يواجه موقف عالم صعب للغاية حيث توقفت السياحة
األوكرانية كليا والسياحة الروسية بشكل جزن ،وهو ما يدعو الحكومة إىل اتخاذ موقف شي ع وحاسم للتحرك
نحو مواجهة التبعات واآلثار السلبية الحالية والمستقبلية من خالل إيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية،
مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة ربي مرص وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل
القمح مع مراعاة األوضاع العالمية لالزمة الراهنة.
تيسي رحالت ر
لشم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات
كما أكد سيادته عل أهمية
ر
الشارتر ر
لليوي ج للسياحة المرصية ف العالم.

الطيان المرصي دعم قوي
ثم أكد األستاذ  /حممد منتصر  -نائب رئيس اللجنة  ،عل صورة منح قطاع ر
الطيان وزيادة عدد الطائرات
خالل المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خالل المحافظة عل سعر تذكرة ر
واستثمارات القطاع إىل ثالثة أضعاف مع التدخل الشي ع لمنع توقف اي خطوط طيان ف حاالت التعير
ر
الطيان ال ريكية ر
والت تجاوز عدد الطائرات بها  400طائرة مع
الطيان الخاص أسوة ب رشكة ر
وفتح المجال أمام ر
ً
ً
دعم يقدر بنحو  5مليار يورو سنويا ر
حت اصبحت رائدة عالميا.
ً
للطيان بنسبة
طيان منخفضة التكاليف ،تساهم فيها مرص ر
كما أشار سيادته أنه جاري حاليا إنشاء رشكة ر
ً
لحي تقييم ر
المشوع ومن المقرر أن تبدأ رحالتها منخفضة التكاليف
 %60وسيتم
ر
تيسي  4طائرات مبدئيا ر
نوفمي المقبل.
خالل األيام المقبلة  ،كما سيتم إضافة نحو  14الف غرفة فندقية بالقطاع خالل شهر
ر
مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط والتوصيات التالية:
• أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المرصي الخاصة بدعم القطاع السياح بداية من أزمة كورونا
لتوفي السيولة الالزمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات اإلحالل والتجديد لالستمرار
ر
ً
لحي تحسن األوضاع عالميا ف محاولة للتخفيف من تبعات األزمة الروسية األوكرانية.
ف عملها ر
•

•
•

•
•

ف ظل توقف السياحة األوكرانية والروسية الوافدة إىل مرص ،لذا نرى صورة قيام الحكومة بإيجاد
بدائل لعودة السياحة الروسية ،مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة ربي مرص وروسيا
فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة األوضاع العالمية لالزمة الراهنة ،مع صورة
وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق األوكران بعد اإلنتهاء من األزمة .
تيسي رحالت دولية ر
مباشة ر
لشم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات
أهمية
ر
ر
الشارتر لليوي ج للسياحة المرصية ف العالم.
الطيان المرصي دعم قوي خالل المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خالل
صورة منح قطاع ر
الطيان وزيادة عدد الطائرات وزيادة استثمارات القطاع إىل ثالثة أضعاف
المحافظة عل سعر تذكرة ر
ر
الطيان
طيان ف حاالت التعي وفتح المجال أمام ر
مع التدخل الشي ع لمنع توقف اي خطوط ر
الطيان ال ريكية ر
والت تجاوز عدد الطائرات بها  400طائرة مع دعم يقدر بنحو
الخاص ،أسوة ب رشكة ر
ً
 5مليار يورو سنويا ر
حت اصبحت رائدة عالميا.
صورة طرح الالئحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم  8لسنة  2022للمناقشة من قبل
مجتمع االعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها بما يسهم ف النهوض بالقطاع.
نقيح قيام وز ر
ر
االورون لدفع كافة مصاريف االقامة
ارن الخارجية و التعاون الدوىل بمطالبة االتحاد
ر
سفي االتحاد
انيي الذين إنتهت إقامتهم  ،وتوجيه هذا المطلب إىل
الفندقية ل
ر
لسائحي األوكر ر
ر
ر
االورون ،حيث بلغ عددهم نحو  26ألف سائح منذ انتهاء فية إقامتهم بمرص مع بداية األزمة ف
ر
ر
 24رفياير الماض ،حت مغادرتهم البالد.

• مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواط برأس سدر ر
وباف المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم
ر
المشوعات القائمة ر
والت حصلت عل تراخيص وبدأت بالبناء والترصف
تنفيذه بأثر رجع عل
ر
بالبيع ف الوحدات تحت اإلنشاء لخطورة ذلك عل موقف هذه الشكات ف هذا التوقيت الدقيق.

ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على  :أن يتم إرسال كافة التوصيات الت تم مناقشتها والتوافق عليها
خالل اللقاء إىل كل من:
ر
• الدكتور مهندس /
مصطف مدبوىل – رئيس مجلس الوزراء
ر
• الدكتور  /خالد العنان – وزير السياحة واألثار
ثم إنتىه اللقاء حيث قام الدكتور /فاروق ناص – رئيس اللجنة ،و األستاذ  /محمد منترص – نائب رئيس
اللجنة بتوجيه الشكر للسادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء.

