
  
   بيان صحف 

  مع وزير السياحة واآلثار   اجتماع
ان المدن   لجنة السياحة والطير

ة  - 2022أكتوبر  19   بمقر الجمعية بالجير 

 

  مع أعضاء جمعية رجال األعمال المرصيير   -
 وزير السياحة واآلثار يلتف 

اتيجية الوطنية للسياحة  -  وزير السياحة واآلثار يستعرض العناوين الرئيسية لمسودة االسي 

 

امج اإلنفاق العام ويؤكد عىل: دور وزارة السياحة واآلثار كرقيب وُمنِظم وُمحِفز ومدير    لبر

 

ي القطاع   -
ن مناخ االستثمار والعمل عىل جذب وتشجيع االستثمارات الدولية والمحلية فن تحسي 

اتيجية  السياحي المرصي أحد أهم محاور هذه االسبر

 

ك مع وزارة السياحة واآلثار لتطوير صناعة السياحة  -  الجمعية ترحب بالعمل المشبر

 

عيىس   أحمد  السيد   ، ،  التقر ن المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  بأعضاء   ، واآلثار  السياحة  وزير 

وذلك   ة،  ن بالجب  الجمعية  بمقر  الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس  عيىس  عىل  المهندس  بحضور 

وزيادة   ي مرص 
فن والقطاع ككل  السياحة  بصناعة  للنهوض  حات  والمقبر الرؤي  بعض  لمناقشة 

 .فرص االستثمار به

  

ي بالجمعية برئاسة الدكتور فاروق نارص، كما  وقد نظم هذا اللقاء لجنة ا
ان المدنن لسياحة والطب 

 من ممثىلي بعض المنشآت السياحية والفندقية  
ن شارك فيه نخبة من رجال األعمال المرصيي 

كات النقل السياحي وأعضاء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين عىل   ووكالء السياحة وشر

 .مستوى الجمهورية

 



ي بداية اللقا 
، بالسيد  وفن ن ء، رحب المهندس عىل عيىس رئيس جمعية رجال األعمال المرصيي 

اكة مع وزارة   عن حرص الجمعية عىل تعزيز التعاون والشر
ً
وزير السياحة واآلثار والحضور، معربا

وي    ج السياحي لمرص لجذب  السياحة واآلثار للعمل عىل زيادة عائدات السياحة والعمل عىل البر

 باهتمام الدولة المرصية وحرصها عىل النهوض  مزيد من الحركة السي
ً
احية الوافدة إليها، مشيدا

 .بصناعة السياحة وتنميتها

 

ي تحد من 
وخالل اللقاء، استعرض السيد أحمد عيىسي وزير السياحة واآلثار أبرز التحديات التر

بتحول  ي تسمح 
التر الخطط  لما تستحقه، وأهم عناوين  الوصول  السياحة عىل  قدرة صناعة 

ي تهدف إلي زيادة أعداد  ال
اتيجية الوطنية للسياحة والتر حلم لهدف ُممكن وكذلك محاور االسبر

مختلفة  سياحية  وتجربة  منتج  وتقديم  المرصية،  السياحية  المقاصد  إل  الوافدة  السياحة 

ي ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المرصي من مقومات سياحية 
ي مرص، السيما فن

ن فن للسائحي 

متنوعة إل    وأثرية  باإلضافة  مشمسة،  وشواطئ  ودافئة  قة  مشر وشمس  خالبة  طبيعة  من 

السياحية  والمنتجات  باألنماط  االستمتاع  ن  للسائحي  يمكن  األثرية، كما  والمواقع  المتاحف 

فيهية والسياحة   ي يتمتع بها المقصد السياحي المرصي منها السياحة الشاطئية والبر
المختلفة التر

ها من المنتجات السياحية المتنوعةالثقافية وسياحة العائالت   .والمغامرات وغب 

 

القدرة   ورفع  ان  الطب   : وهي  رئيسية  محاور  تقوم عىل  اتيجية  االسبر هذه  أن  عن  تحدث  كما 

ن   ، ومحور تحسي  ي
المدنن ان  الطب  بالتعاون مع وزارة  المرصية  للمطارات والطائرات  االستعابية 

ن مناخ االستثم   .ارالتجربة السياحية، ومحور تحسي 

 

وأكد الوزير عىل حرص واهتمام القيادة السياسية والدولة المرصية بصناعة السياحة وتنميتها،  

وأن وزارة السياحة واآلثار حريصة عىل دعم القطاع الخاص من خالل العديد من السياسات 

 إل أن الوزارة تقف عىل بعد مسافة واحدة من كل المستثمرين
ً
ا   .المحفزة لالستثمار،مشب 

 

القطاع   ي 
فن والمحلية  الدولية  االستثمارات  وتشجيع  جذب  عىل  الدولة  حرص  عن  وتحدث 

ة للمستثمرين ن ي ظل ما تقدمه مرص من مزايا متمب 
 .السياحي المرصي وال سيما فن

 



امج   كما تحدث السيد الوزير عن دور وزارة السياحة واآلثار كرقيب وُمنِظم وُمحِفز ومدير لبر

ي تهدف  
ن القطاع الخاص لقيام  اإلنفاق العام التر ي تمكي 

لخدمة صناعة السياحة، كما تساهم فن

  .بدوره وتحقيق مزيد من النجاحات والتقدم

 

ن بالقطاع السياحي من خالل تنظيم  كما أشار الوزير إل ما تقوم به الوزارة لتعزيز كفاءة العاملي 

  .فدورات تدريبية لهم بالتعاون مع االتحاد المرصي للغرف السياحية والغر 

 

كما استمع الوزير إل آراء ورؤى مجتمع رجال األعمال حول كيفية النهوض بالسياحة المرصية  

ي تواجهها بهدف الوصول إل األعداد المستهدفة مع تطوير  
والوقوف عىل كافة التحديات التر

السياحة  لجنة  رئيس  نارص  فاروق  الدكتور  أكد  حيث  المقدمة،  السياحية  الخدمات  جودة 

ان   ات دخول  والطب  ي تأشب 
ي بالجمعية عىل أهمية ما قدمته الدولة المرصية من تسهيالت فن

المدنن

 إل أن اللجنة قد أعدت  
ً
ا ي توفب  المزيد من التسهيالت، مشب 

 عن رغبته فن
ً
ن لمرص، معربا السائحي 

ي مختلف المجاالت
ي تواجه مستثمري السياحة فن

 .مذكرة ألبرز المشكالت التر

 

ي بالجمعية إل أهمية عرض    وأشار محمد منترص نائب
ان المدنن أول رئيس لجنة السياحة والطب 

خطة الدولة بشأن نوعية وحجم السياحة المستهدفة وخاصة السياحة الثقافية والوقوف عىل  

ي إطار تحقيق 
ها من قطاعات الدولة المختلفة فن ان وغب  قدرات قطاعات السياحة واآلثار والطب 

السا أعداد  لزيادة  الدولة  فرص  رؤية  توافر  إل   
ً
الفتا المستهدفة،  العائدات  وتحقيق  ن  ئحي 

ة بالقطاع السياحي   .استثمارية كبب 

 

وأكد الحضور عىل أهمية تطوير وزيادة الطاقة االستيعابية للمطارات المرصية وخاصة مطار  

برج العرب، بجانب تشجيع سياحة اليخوت من خالل استغالل المراسي الخاصة بهذه اليخوت 

 .لمطلوب واجتذاب واستقبال السياح لهمبالشكل ا

 

وي    ج للمقصد السياحي   ي البر
ن من أعضاء الجمعية إل أهمية التوسع فن اء السياحيي  كما أشار الخبر

سياحية  أسواق  طرق  مع  المختلقة  السياحية  باألسواق  وذلك  المتنوعة  ومنتجاته  المرصي 

ن    جديدة مثل دولة رومانيا بغرض الجذب السياحي لمرص ، ودراسة اكات بي  إمكانية عمل شر



ي تيسب   
ي نجحت فن

ان الرومانية والتر كات الطب  ان وإحدى شر كة مرص للطب  رحالت شارتر    4شر

م الشيخ والجونة  .لشر

 

ي جنوب سيناء  
ة فن وعات المتعبر وطالب الحضور بالعمل عىل حل المشكالت الخاصة بالمشر

ب وزيادة حصيلة القطاع من العملة  لزيادة الطاقة الفندقية وبالتالي زيادة فرص العمل للشبا

البنك المركزي  ي أطلقها 
ي مبادرة اإلحالل والتجديد التر

ات فن ن ببعض التيسب  األجنبية، مطالبي 

والشقق   الوحدات  موضوع  يخص  فيما  مستقبلية  رؤية  وضع  إمكانية  عن  ن  معربي  المرصي، 

ة لزيادة ال طاقة الفندقية وبالتالي زيادة الفندقية، لما يمثله هذا النوع من الضيافة من فرصة كبب 

 .الدخل للقطاع السياحي 

 

المناهج   خالل  من  السياحة  بأهمية  المجتمعي  الوعي  زيادة  عىل  العمل  ألهمية  التطرق  وتم 

ي الدولة
ي فن اتيجر  .الدراسية ووسائل اإلعالم والتأكيد عىل أهمية السياحة ودورها االسبر

 

ي هذا الشان، أشار الوزير إل أنه جاري ال 
عمل عىل تشكيل لجنة لرفع الوعي بصناعة السياحة  وفن

 بالتعاون مع بعض الوزرات والهيئات المعنية



 

 

  عقدت لجنة 
ان المدن   برئاسة  السياحة والطير

ً
 جنةلرئيس   فاروق ناص /  الدكتور بجمعية رجال األعمال المرصيير  إجتماعا

السياحة واآلثار األستاذ/ أحمد عيىس، وبحضور   ، مع معال  وزير   
المدن  ان  والطير المهندس/ عل  عيىس رئيس  السياحة 

   نائب    محمد كامل    األستاذ/ و واألستاذ/ محمد منترص نائب أول رئيس اللجنة  الجمعية  
س مجلب  والنائب،  لجنةالرئيس  ثان 

،    / النواب  
 من أعضاء عبد الحميد الدمرداش، والدكتور/ أحمد السكري رئيس مجلس األعمال المرصي الرومان 

ً
 وعددا

 من ممثل   عوكذلك  وعدد من السادة اعضاء الجمعية    ،اللجنة
ً
بعض المنشآت السياحية والفندقية ووكالء السياحة ددا

كات النقل السياح  وأعضاء الغرف السياحية وجم    تمام الساعة    عيات المستثمرين عل مستوى الجمهوريةوشر
وذلك ف 

ة ة، حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح      2022  أكتوبر   19الموافق    األربعاءيوم     من صباح  والنصف  العاشر بمقر الجمعية بالجير 

 باب الحوار والمناقشة حول: 

 

مقرتحات جمتمع االعمال املصري لزيادة حركة السياحة الوافدة إىل مصر والتغلب على ما يواجهها من "
 "   ارة لتحقيق ذلكحتديات، ورؤية الوز

 
اللقاء   حيب بدأ  رئيس    بير حيب   بالسيد  الجمعية المهندس/ عل عيىس  والير واآلثار  السياحة  وزير  أحمد عيىس  األستاذ/ 

سيادته   وأوضح  الحضور  عام  بالسادة    
ف  الجمعية  إنشاء  منذ  ل  1975أنه   

ً
دوما تسىع  التحديات وه   كل  مواجهة 

  تواجه القطاع الخاص
  كافة المجال   والمعوقات التر

ك مع وزارة السياحة واآلثار   ت، وأنف  الجمعية ترحب بالعمل المشير
اكة مع وزارة السياحة واآلثار للعمل   . تطوير صناعة السياحةمن أجل    عن حرص الجمعية عل تعزيز التعاون والشر

ً
معربا

 
ً
وي    ج السياح  لمرص لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، مشيدا عل زيادة عائدات السياحة والعمل عل الير

 . بصناعة السياحة وتنميتها  باهتمام الدولة المرصية وحرصها عل النهوض
 
 

ناص/    الدكتور   ورحب  بالسيد    فاروق  بالجمعية  ي 
المدن  ان  والطير السياحة  لجنة  واآلثار رئيس  السياحة  وزير  معالي 

ي  للعاملير   الخاص  القطاع    وأوضح سيادته أن الجمعية تمثل،  وبالسادة الحضور األستاذ/ أحمد عيىس  
 قطاع السياحة ف 

المطلوب  تو  الدور   لمعرفة 
ً
ي   من الجمعيةسىع دائما

المرجوة ف  التكامل والوصول لألهداف  مع وزارة السياحة لتحقيق 

ي مص 
 . النهوض بالقطاع السياحي ف 

ي هذا اللقاء ليس فقط    واستكمل
ي كافة األنشطة السياحية، والمطلوب ف 

كات تعمل ف  سيادته أن هناك العديد من الشر

والتحدي المعوقات  فقط  طرح  السياحي  القطاع  تواجه  ي 
الت  مع  ات  التنسيق  يتم  تلك الوزارة  وأن  لعرض  دوري  بشكل 

ي تواجه القطاع السياحي ال تتعلق فقط بوزارة السياحة ولكن بوزارات  التحديات  
خاصة وأن معظم تلك التحديات الت 

أجل   من  وذلك  مختلفة  أخرى  من  التأكوجهات  مناقشات    استمراريةد  وجود  وبالتالي  والوزارة  الجمعية   
بير  التواصل 

ما   لكل  دائما  الحيوي  يطرأ وحلول  القطاع  هذا  ي 
ف  معوقات  ظل ا  من  ي 

ف  خاصة  للدولة  اتيجية  إسي  أهمية  يمثل  لذي 

 األجنبية. عملة للوهو المصدر الرئيىسي    التحديات العالمية الراهنة

 

  السياحة والطيران المدنيلجنة إجتماع محضر 

  وزير السياحة واآلثارمع 

 بمقر الجمعية - 2022 أكتوبر 19 األربعاء



دور وزارة السياحة واآلثار كرقيب وُمنِظم وُمحِفز ومدير  أن  وأكد السيد األستاذ/ أحمد عيىس معال وزير السياحة واآلثار  

العام اإلنفاق  امج  يهدف  و   لير ما  وواضحةهذا  سياسات شفافة  ي وضع 
ف  اكه  والشر الخاص  القطاع  تمكير   وكذلك ،  ال 

ي القطاع السياحي المصيتحسير  مناخ االستثمار والعمل عىل جذب 
 . وتشجيع االستثمارات الدولية والمحلية ف 

من    ةقطع اثرية عديد  داد إسي    وتمكن منه من موازنة الدولة  وأكد سيادته أن المجلس األعىل لالثار تم تخصيص مبلغ ل
ي المتاحف . 

 حول العالم وتم وضعها ف 

ي تواجه هذا القطاعتابع سيادته وأكد عىل أهميو 
ورة حل كافة المعوقات والتحديات الت  ان وض  ،  ة موضوع تحفير  الطير

ألهمية تطوير وتحسير  التجربة السياحية وأنه تم االتفاق مع رئيس إتحاد الغرف السياحية بعمل مجموعات  كما تطرق  
 عمل متخصصة وسيتم متابعته من اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء 

ان، وتسىع ا  800م ضف   تأنه وأوضح سيادته  ي العام المالي السابق عىل تحفير  الطير
 لمليون جنيه ف 

ً
وزارة السياحة حاليا

وي    ج  كة دولية للي   . هيئة التنشيط السياحي وذلك من خالل للسياحة المصية  للتعاقد مع شر

ي  
العنان  الدكتور خالد  تجربة  أن  واآلثار  وأشاد سيادته  السياحة  متاحف ومواقع    10حوالي  ترميم  يإسناد   السابق  وزير 

 ، الخاص  للقطاع  السائح  سياحية  إلستهداف  السياحية  للغرف  المصي  االتحاد  مع  بالتعاون  دراسة  عمل  تم   وقد 
 . للمهتمير  ة ومتاح  المناسب

اتيجية ثم ابالغ وتعريف مجتمع االعمال بها تقوم بدورها وهالدولة  وأكد سيادته أن   لمساهمتهم    و وضع الخطة االسي 
ي هذا  عرضثم 

 لدراسته وتنفيذه. المخطط المجلس األعىل للتخطيط العمران 

ي الالئحة    إدراجوأوضح سيادته أنه جاري عمل مفاوضات مع الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة  
قطاع السياحة ف 

  ،بالقانون لالستفادة من الحوافز المنصوص عليها وذلك نون االستثمار التنفيذية لقا

ي تحد من قدرة صناعة السياحة عىل الوصول لما تستحقه، و   منه يوجد العديد  وأضاف أن
أهم إستعرض  التحديات الت 

ي تهدف إلي 
اتيجية الوطنية للسياحة والت  ي تسمح بتحول الحلم لهدف ُممكن وكذلك محاور االسي 

عناوين الخطط الت 

ي مص، زيادة أعداد 
السياحة الوافدة إل المقاصد السياحية المصية، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحير  ف 

متنوعة من طبيعة خالبة وشمس   وأثرية  المصي من مقومات سياحية  السياحي  المقصد  به  يتمتع  ما  ي ظل 
السيما ف 

األثر  والمواقع  المتاحف  إل  باإلضافة  مشمسة،  وشواطئ  ودافئة  قة  باألنماط مشر االستمتاع  للسائحير   يمكن  ية، كما 

فيهية والسياحة  ي يتمتع بها المقصد السياحي المصي منها السياحة الشاطئية والي 
والمنتجات السياحية المختلفة الت 

ها من المنتجات السياحية المتنوعة   .الثقافية وسياحة العائالت والمغامرات وغير

تق اتيجية  االسي  هذه  أن  عن  تحدث  للمطارات كما  االستعابية  القدرة  ورفع  ان  الطير  : وهي  رئيسية  محاور  عىل  وم 

مناخ   تحسير   ومحور  السياحية،  التجربة  تحسير   ومحور   ، ي
المدن  ان  الطير وزارة  مع  بالتعاون  المصية  والطائرات 

 .االستثمار

السياحة   سيادتهوأكد   وزارة  وأن  وتنميتها،  السياحة  بصناعة  المصية  والدولة  السياسية  القيادة  واهتمام  حرص  عىل 

 إل أن الوزارة تقف   واآلثار حريصة عىل دعم القطاع الخاص من خالل العديد من السياسات المحفزة لالستثمار،
ً
ا مشير

المستثمرين من كل  واحدة  مسافة  بعد  الدو ،  .عىل  حرص  عن  الدولية وتحدث  االستثمارات  وتشجيع  جذب  عىل  لة 

ة للمستثمرين  ي ظل ما تقدمه مص من مزايا متمير 
ي القطاع السياحي المصي وال سيما ف 

 .والمحلية ف 



واآلثار    أنسيادته    وأوضح السياحة  النجاحات توزارة  من  مزيد  وتحقيق  بدوره  لقيام  الخاص  القطاع  تمكير   ي 
ف  ساهم 

إل ما تقوم به الوزارة لتعزيز كفاءة العاملير  بالقطاع السياحي من خالل تنظيم دورات تدريبية  ، وأشار سيادته   والتقدم

  .لهم بالتعاون مع االتحاد المصي للغرف السياحية والغرف

األعمال حول كيفية النهوض بالسياحة المصية والوقوف عىل كافة التحديات ورؤى مجتمع  إل آراء    سيادتهكما استمع  

ي تواجهها بهدف الوصول إل األعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، حيث أكد الدكتور  
الت 

قد ما  أهمية  عىل  بالجمعية  ي 
المدن  ان  والطير السياحة  لجنة  رئيس  ناض  ي فاروق 

ف  تسهيالت  من  المصية  الدولة  مته 

 إل أن اللجنة قد أعدت مذكرة  
ً
ا ي توفير المزيد من التسهيالت، مشير

 عن رغبته ف 
ً
ات دخول السائحير  لمص، معربا تأشير

ي مختلف المجاالت
ي تواجه مستثمري السياحة ف 

 .ألبرز المشكالت الت 

 م النقاط والتوصيات التالية: تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث تم إستعراض ومناقشة أه 

ة القادمة   • اتيجية للدولة خالل الفي  بما مليون سائح    30الوصول  حيث تستهدفالتحدث حول الرؤية واإلسي 

حيث   المطارات  مثلالسياحية    لتطوير وتنمية القطاعات  وذلك  دوالر دخل لقطاع السياحة  مليار   30  يحقق 

 . مشاركه قطاع األعمال الخاص هذا األمر يتطلبن أ

•  .  االهتمام بقطاع النقل السياحي

ي كافة دول العالم.  تارحمق •
ي مص عىل غرار ما يتم ف 

وي    ج للسياحة ف  كات الدولية للي  كة من الشر  اإلستعانة بشر

ح  •   مرص. تقديم مبادرات من وزارة السياحة لجذب أكير عدد ممكن من السياح وإنتعاش القطاع ال   مقير
 سياح  ف 

ي    ما يتعلق حول •
ي ف 
من حيث تطوير المطارات والفنادق بمشاركة بير  القطاع   ونويبع  منطقة طابا الجزء الفندف 

 الخاص والدولة. 

 . رؤية المستقبلية حول الغرف الفندقيةال •

 استكمال تسهيل وتيسير عمليات اإلحالل والتجديد للفنادق.  •

ان  ب  االهتمام • امج تحفير  الطير والتطرق لبعض المعوقات    تم تخصيص مبلغ من موازنة الدولة لذلكوبالفعل  ير

ي اسكندرية. 
 كمطار برج العرب والذي ال يليق بالسياحة ف 

 تطوير سياحة اليخوت.  •

ي تواجه  •
 واخر نيلية. البالمعوقات والتحديات الت 

ة لزيادة السياحة من خالل الرياضات الموتورية حيث يضم هذا الحدث الكثير من الزائرين  • هناك فرصة كبير

 من الدول األخرى. 

أهمية عرض خطة الدولة بشأن نوعية وحجم السياحة المستهدفة وخاصة السياحة الثقافية والوقوف عىل  •

ها من قطاعات ان وغير ي إطار تحقيق رؤية الدولة   قدرات قطاعات السياحة واآلثار والطير
الدولة المختلفة ف 

 لزيادة أعداد السائحير  وتحقيق العائدات المستهدفة 

أهمية تطوير وزيادة الطاقة االستيعابية للمطارات المصية وخاصة مطار برج العرب، بجانب تشجيع سياحة  •

واجتذ المطلوب  بالشكل  اليخوت  بهذه  الخاصة  المراسي  استغالل  من خالل  السياح اليخوت  واستقبال  اب 

 .لهم

وي    ج للمقصد السياحي المصي ومنتجاته المتنوعة وذلك باألسواق السياحية المختلقة  • ي الي 
أهمية التوسع ف 

عمل   إمكانية  ودراسة   ، لمص  السياحي  الجذب  بغرض  رومانيا  دولة  مثل  جديدة  سياحية  أسواق  طرق  مع 



ان   كات الطير ان وإحدى شر كة مص للطير اكات بير  شر ي تيسير  شر
ي نجحت ف 

م    4الرومانية والت  رحالت شارتر لشر

 .الشيخ والجونة

ي   •
ة ف  المتعير وعات  بالمشر الفندقية وبالتالي افظة  محالعمل عىل حل المشكالت الخاصة  الطاقة  سيناء لزيادة 

ي مبادرة 
ات ف  التيسير العملة األجنبية، مطالبير  ببعض  القطاع من  العمل للشباب وزيادة حصيلة  زيادة فرص 

ي أطلقها البنك المركزي المصي، معربير  عن إمكانية وضع رؤية مستقبلية فيما يخص 
اإلحالل والتجديد الت 

ة لزيادة الطاقة الفندقية   موضوع الوحدات والشقق الفندقية، لما يمثله هذا النوع من الضيافة من فرصة كبير

 .وبالتالي زيادة الدخل للقطاع السياحي 

الوعي   • أهمية زيادة  عىل  والتأكيد  اإلعالم  ووسائل  الدراسية  المناهج  خالل  من  السياحة  بأهمية  المجتمىعي 

ي الدولة
ي ف  اتيجر  .السياحة ودورها االسي 

ي  •
 جاري العمل عىل تشكيل لجنة لرفع الوعي بصناعة السياحة بالتعاون مع بعض الوزرات والهيئات المعت 

 

 

 

ان  رئيس لجنة    -  فاروق ناص /    الدكتور المهندس/ عل  عيىس رئيس الجمعية و   ثم إنتىه اللقاء حيث قام  السياحة والطير

بالجمعية    
الشكر  ،  المدن  واآلثار  بتوجيه  السياحة  وزير  معال   عيىس  أحمد  األستاذ/  وكذلك  للسيد  بالحضور  يفه  لتشر

 للسادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء. 


