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كتب ــ طاهر القطان: 

»السياحة« تبدأ توثيق عقود سكن الحجاج.. وغرفة الشركات 
تطلق خدمة »واتس آب« للتواصل مع ضيوف الرحمن

فنادقنا أصبحت متهالكة وغير جاهزة الستقبال السائحين 
بسبب رفض البنوك منحنا قروض لإلحالل والتجديد

تبدأ هذا األسبوع أعمال جلان معاينة سكن احلجاج 
مع  بالتنسيق  السعودية  باألراضى  السكن  عقود  وتوثيق 
جلنة تسيير األعمال بغرفة شركات السياحة. ومن املقرر 
القعدة  ي��وم 25 ذى  البرى  أول��ى رح��ات احل��ج  تبدأ  أن 

املقبل، وتستمر حتى األول من ذى احلجة.
برئاسة  السياحة  بوزارة  الشركات  قطاع  حاليا  ويقوم 
ال��وزارة، بإنهاء إجراءات سفر  محمد شعان، وكيل أول 
الفنادق  مع  التعاقد  إلنهاء  لسفرهم  الشركات  مندوبى 
ومؤسسة الطوافة السعودية متهيدا لتوثيق العقود، التى 
يتم توقيعها بني الشركة واحلج، والتى تلتزم فيه الشركات 

بتنفيذ البرنامج املدون فى العقد. 
وزير  لتوجيهات  طبقا  اللجان  مهمة  إن  وقال شعان: 
التأكد من مطابقة سكن احلجاج  السياحة يحيى راشد 
الوزارة، واحلصول على موافقة  التى وضعتها  للضوابط 
فى  السكن  ومنع  السعودية  واألج��ه��زة  امل��دن��ى  ال��دف��اع 
األماكن املخالفة للضوابط واحلرص على سامة وراحة 

احلجاج. 
احلج،  لرحات  املنظمة  والقواعد  الضوابط  أن  وأكد 
تلزم الشركات مبواصفات محددة بسكن احلجاج ومنها 
املساحة املخصصة لكل حاج داخل الغرفة »4 أمتار« على 

أال يزيد عدد األفراد فى كل غرفة على »4« حجاج.
هى  مناطق   »4« فى  احلجاج  سكن  إلى حظر  وأش��ار 
»احل��ج��ون وج��ب��ل جيشه وح����ارة ال��س��ادة واحل��ف��ائ��ر«، 
باإلضافة إلى رفض املساكن التى تقع فى املطالع احلادة 

حرصا على راحة احلجاج خاصة كبار السن.
وأطلقت غرفة شركات السياحة نهاية األسبوع املاضى 
التواصل بني الشركات عبر برنامج »واتس آب«.  خدمة 
1437ه���،  احلج  موسم  نهاية  حتى  اخلدمة  هذه  تستمر 
بهدف توفير جميع سبل التواصل مع الشركات السياحية 
قد  عقبات  أي��ة  وتذليل  العمل  سير  حسن  م��ن  للتأكد 
تواجهها مبا يضمن إجناح املوسم هذا العام، تزامنا مع 

العقود  توثيق  بفترة  اخلاصة  اإلج���راءات  فعاليات  ب��دء 
ومعاينة سكن احلجاج.  وقال أسامة عمارة األمني العام 
لغرفة شركات السياحة، فى اإلخطار املرسل ألعضائها، 
الشركات  مع  التواصل  من  الغرفة  ستمكن  اخلدمة  إن 
مستجدات  وج��ود  حالة  فى  السعودية  أو  مبصر  س��واء 
»رأس  الشركات  مطالبا  احل��ج.  موسم  خال  تطرأ  قد 
بجميع  إع��داده��ا  مت  التى  االس��ت��م��ارة  مب��لء  التضامن« 

البيانات الازمة عن الشركة. 
وعن مشكلة إعادة تسعير برامج احلج السياحى، قال 
آلية  وضع  مت  إنه  السياحة  شركات  لغرفة  العام  األمني 
والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  مع  التنسيق  وج��ار  بشأنها 
جتاه  بالتزاماتها  الشركات  وف��اء  يضمن  مبا  إلنهائها، 
عمائها وتقدمي اخلدمة املثلى حلجاج بيت اهلل احلرام. 
وأشار إلى أنه فى حال وجود أى مشاكل أو عقبات أخرى 
خال  من  الغرفة  إلى  إرسالها  فيجب  الشركات  تواجه 
على  وعرضها  دراستها  تتم  حتى  آب«  »وات��س  برنامج 

اللجنة العليا للحج التخاذ الازم بشأنها.
الدينية  السياحة  جلنة  رئيس  سعيد،  شريف  وق��ال 
بلجنة تسيير األعمال بغرفة شركات السياحة: إن اللجنة 
املشكلة من الوزارة والغرفة ستقوم بالتفاوض والتعاقد مع 
مؤسسة األهلية للطوافة على اخلدمات املقدمة للحجاج 
باملشاعر املقدسة والتأكيد على ثبات اسعار العام املاضى 
اللجنة  موافقة  إلى  ولفت  بجودة اخلدمات.  االلتزام  مع 
العليا للحج على إبقاء مقرات بعثة احلج السياحى فى كل 
من فندق الشهداء مبكة املكرمة، وفندق احلياة باملدينة 
املنورة هذا العام. وأضاف أنه مت بحث جميع املشكات 
ت��ؤث��ر سلبا على إجن���اح امل��وس��م،  ال��ت��ى ق��د  وال��ع��ق��ب��ات، 
يكفل  مبا  معها  التعامل  لكيفية  آلية  وضع  على  والعمل 
جناح احلج هذا عام 1437ه�، وسيتم التنسيق مع اجلهة 
االدارية لتطبيقها وتافى أى عقبات تؤثر سلبا على قيام 

الشركات بتنفيذ برامج احلج على الوجه األكمل.

بجنوب  السياحة  مستثمرى  جمعية  رئيس  على،  هشام  قال 
التى  املعلنة،  وغير  ال��ض��روس  االقتصادية  احل��رب  إن  سيناء، 
متارسها بعض الدول ضد مصر دمرت قطاع السياحة، الذى كاد 
ميوت إكلينيكيا من كثرة اخلسائر وجتفيف املنابع، التى تعرض 
لها خال الفترة األخيرة بسبب االنحسار السياحى الشديد فى 
ح��ادث سقوط  بقوة عقب  وال��ذى ظهر  ملصر،  ال��واف��دة  احلركة 

الطائرة الروسية املنكوبة بسيناء نهاية أكتوبر املاضى.  
أنه رغم  وأضاف هشام على فى تصريحات صحفية خاصة 
القرارات والتعليمات الصريحة والواضحة من القيادة السياسية 
بضرورة  إسماعيل  شريف  املهندس  ال��وزراء  مجلس  رئيس  ومن 
استمرار مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى، ويخرج من األزمة 
التى تعرض لها بأقل اخلسائر إال أن غالبية اجلهات احلكومية 
العراقيل  الطرق وضع  بل حتاول بشتى  التعليمات  تنفذ هذه  ال 
وإضافة أعباء جديدة على هذا القطاع الذى أوشك على االنهيار 
تعليمات  ورغ��م  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  إنه  وق��ال:  التام. 
محافظ البنك املركزى طارق عامر الواضحة مبساندة مستثمرى 
السياحة ومنحهم قروض لعمليات االحال والتجديد واحلفاظ 
على العمالة من التشرد والضياع، فإن مساعديه لم يتابعوا تنفيذ 
هذه التعليمات، حتى إن البنوك سواء احلكومية التى لم نقترض 
الدولى  العربى  املصرف  حتى  اخل��اص  القطاع  بنوك  أو  منها 
متاما  وترفض  سبب  ب��دون  القطاع  مضادا جتاه  موقفا  أخ��ذت 
تنفيذ هذه التعليمات مما أدى إلى سوء حالة الفنادق لدرجة أنها 
احلركة  عودة  حال  السائحني،  الستقبال  جاهزة  غير  أصبحت 

السياحية مجددا إلى مصر خال الفترة املقبلة.
وحذر رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء مجددا 
من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة املصرية فى 
الفنادق  لهذه  والتجديد  االح��ال  بعمليات  االس��راع  عدم  حال 
التى أصبحت متهالكة متاما مما يضع مصر خارج املنافسة بيم 
املقاصد السياحية العاملية رغم املقومات املتميزة التى تتمتع بها 

مصر وغير املوجودة فى أى مكان بالعالم.
وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة تركت القطاع، وهاجرت 
للعمل باخلارج نتيجة لسوء األوضاع، التى متر بها السياحة منذ 

تداعيات ثورة 25 يناير 2011.
من  مضادا  موقفا  أخ��ذت  التى  البنوك  على  هشام  وناشد 
القطاع رغم األزمة اخلانقة التى مير بها قائًا: »ال ترفعوا أيديكم 
عن القطاع« حتى ال ينهار أكثر من ذلك مما يتسبب فى مشاكل 
كثيرة خاصة أن هناك أكثر من 25 مليون مواطن ليس لهم مصدر 

رزق آخر غير السياحة. 
وذكر أن مشكلة جنون أسعار ال��دوالر، التى تسببت فى شلل 
لذا  جديد  من  السياحة  بتعافى  إال  حتل  لن  املصرى  االقتصاد 
يجب أن يتكاتف اجلميع حلل هذه املشكلة فى أقرب وقت ممكن.
بعض  فعلت  مثلما  البنوك  من  دعما  نطلب  لم  أننا  أوض��ح 

الدول مثل تونس، والتى اتخذت قرارات ملساندة قطاع السياحة 
لتمويل عمليات اإلحال  أزمته بل نطلب قروضا  حتى يتجاوز 
والتجديد لفنادقنا حتى تكون جاهزة الستقبال احلركة السياحية 
مع  التعاقد  ثم  السياحى.  االنحسار  فترة  انتهاء  عقب  مجددا 
شركات إدارة عاملية محترمة إلدارتها وفقا للمستويات العاملية.

أكد هشام على أنه منذ 5 سنوات لم تقم الفنادق بأى عمليات 
لتجديد أو الصيانة، فالفندق 5 جنوم ال نستطيع أن نقول عليه 
اآلن 5 جنوم، وكذلك 4، 3 جنوم، مشيرا إلى أن البنك املركزى 
كان قد وافق على ضخ 4 مليارات جنيه إلحال وجتديد الفنادق 
بشرم الشيخ بضمانات وكان من املفترض أن يستفيد حوالى 25 
ألف غرفة كمرحلة أولى من الدعم من إجمالى 60 ألف غرفة 
بشرم الشيخ، إال أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وال ندرى 

ما السبب فى ذلك.
أشار رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن 
استعادة احلركة السياحية ملعدالتها الطبيعية كفيلة بضخ أموال 
إضافية تدعم حركة البيع والشراء داخل السوق وتعمل على حل 
ال��دوالر  من  املعروض  كفاية  عدم  نتيجة  تولدت  التى  األزم��ات، 
ال��دوالر  أزم��ة  أن  موضحا  عليه.  املتزايد  الطلب  مواجهة  فى 
السياحة  إي��رادات  التراجع احلاد فى  تزامن  نتيجة  بقوة  ظهرت 
االقتصادية،  للحرب  نتيجة  السويس  قناة  إيرادات  انخفاض  مع 
التى متارسها بعض الدول ضد مصر وضعف التحويات النقدية 

للمصريني العاملني فى اخلارج فى آن واحد.

أزمة الدوالر أظهرت دور صناعة السياحة فى توفير العمالت األجنبية

ال توجد بوادر واضحة للتعافى.. واألسواق الجديدة لن تعوض غياب السياحة األوروبية والروسية
قال أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية 
أنه  السياحة  جلنة  ورئيس  األعمال،  رجال 
ال توجد أى بوادر حقيقية الستعادة احلركة 
األوض���اع  وأن  مل��ص��ر،  ال��واف��دة  السياحية 
وضوح  ع��دم  بسبب  اآلخ��ر  بعد  يوما  تسوء 
أزم��ة ف��رض حظر  السياسية جت��اه  ال��رؤي��ة 
وبريطانيا  روس��ي��ا  فرضته  ال���ذى  السفر 
حتى  م��ح��اوالت  أى  تنجح  ول��م  مصر  على 
الدولتني عن قرارهما  إثناء هاتني  األن فى 
فى  املبذولة  احلكومية  اجلهود  من  بالرغم 
جميع  وتنفيذ  امل��ص��ري��ة  امل��ط��ارات  ت��أم��ني 
الروسية  احلكومتان  طلبتها  التى  الطلبات 

والبريطانية.
أن  صحفية  تصريحات  فى  بلبع  أض��اف 
مؤخرا  طرقها  مت  التى  اجل��دي��دة  األس���واق 
ملصر  الوافدة  السياحية  احلركة  الستعادة 
الفترة  خ��ال  كبيرا  انحسارا  شهدت  التى 
املاضية، مثل أسواق الصني، والهند ما زالت 
احلاد  والنقص  العجز  لتغطية  كافية  غير 
كما  ملصر،  ال��واف��دة  السياحية  احلركة  فى 
أن مبادرة تشجيع السياحة العربية الوافدة 
إنها  قائًا:  بحر،  فى  نقطة  زالت  ما  ملصر 
السياحة األوروبية خاصة  لن تعوض غياب 

الروسية والبريطانية.
وأشار إلى أن اجلهود واملبادرات الشعبية 
ال��ت��ى مت��ت م��ؤخ��را س����واء ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
بعض  أو  ال��ش��ع��ب  م��ج��ل��س  أو  احل��ك��وم��ى 
مبادرات  زالت مجرد  ما  الشعبية  املبادرات 
عادية، ولم يتم اتخاذ أى قرار رسمى بشأن 

استئناف احلركة حتى اآلن. 
احلكومة  من  عاجل  بتدخل  بلبع  وطالب 
قطاع  إلن��ق��اذ  العاجلة  اإلج����راءات  الت��خ��اذ 

يلفظ أنفاسه األخيرة من االنهيار التام بعد 
باملناطق  املغلقة  الفنادق  أعداد  ارتفعت  أن 
السياحية، وجتاوزت اخلسائر التى تكبدها 
القطاع أرقام فلكية خال 6 سنوات عجاف 
 %50 على  يزيد  ما  تشريد  إل��ى   باإلضافة 
يتجاوز  والذين  القطاع،  بهذا  العاملني  من 

عددهم 4 مايني عامل.
ضريبة القيمة املضافة. 

بجمعية  السياحة  جلنة  رئيس  وط��ال��ب 
رجال األعمال بضرورة إلغاء ضريبة القيمة 
على  الصفرية  القيمة  وتطبيق  امل��ض��اف��ة 
من  أك��ث��ر  منذ  يئن  ال���ذى  السياحة  ق��ط��اع 
خمس سنوات ومعاملته بل مساواته بقطاع 
ضريبية  مبعامات  يحظى  ال��ذى  التصدير 
أيضا  حكومى  دع��م  على  ويحصل  مميزة 
رغم الظروف الصعبة التى مير بها القطاع، 
خاماته  تصدير  يتم  ال  أن��ه  إل��ى  باإلضافة 
السائحني  م��ن  مصر  داخ���ل  تستخدم  ب��ل 
الوافدين، كما أنه يقوم بتشغيل عمالة كثيفة 

القادر على  الوحيد  القطاع  أنه  عاوة على 
وحل  األجنبية  العمات  تدفق  مشكلة  حل 

مشكلة الدوالر احلالية فى حال تعافيه.
وأش��ار إل��ى ض��رورة إل��ى تأجيل حتصيل 
الضرائب ملدة أخرى، إذ انتهت فترة الستة 
مجلس  رئيس  ق��رار  تضمنها  التى  أش��ه��ر، 
ال��ق��ط��اع  ط��ل��ب��ات  تضمنت  ك��م��ا  ال������وزراء، 
بالنسبة  األرضية  اخلدمات  رسوم  تخفيض 
سياحية  رح���ات  يحمل  ال���ذى  ل��ل��ط��ي��ران، 
تخفيض  إلى  باإلضافة  العارض،  للطيران 
السياحية  للمناطق  بالنسبة  الهبوط  رسوم 

أيضا.
رجال  جمعية  إدارة  مجلس  عضو  وأك��د 
مشكلة  أن  السياحة  جلنة  ورئيس  األعمال 
إنهاء حظر السفر الذى فرضته العديد من 
الدول الرئيسية املصدرة للسياحة إلى مصر 
ليست هى األزمة احلقيقية، التى تعانى منها 

السياحة املصرية حاليا ومستقبًا. 
التدنى  ه��ى  احلقيقية  »املشكلة  وق���ال: 

مصر  سمعة  وانهيار  األسعار  فى  الشديد 
منظمو  ب��دأ  ال��ت��ى  الضغوط  بعد  سياحيا 
الفنادق  الرحات ميارسونها ضد أصحاب 
ف��ى م��ح��اول��ة م��ن��ه��م ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى أكبر 
املكاسب فى هذه األزمة عند بدء استئناف 
السياحية  املقاصد  إل��ى  مجددا  ال��رح��ات 
املصرية بعد انتهاء أزمة االنحسار السياحى 

التى تعانى منها مصر حاليا«.
معظم  الشديد  ل��أس��ف  بلبع:  وأض���اف 
نتيجة  وخ��اوي��ة  مهجورة  أصبحت  الفنادق 
نهائيا  بل توقف احلركة  الشديد  لانحسار 
إلى الكثير منها، وأصبحت املدن السياحية 

مثل مدن االشباح التى كنا نسمع عنها. 
وأشار إلى انهيار معظم البنية االساسية 
فى  املستثمرون  ضخها  التى  واالستثمارات 
مليار   200 تتجاوز  والتى  السياحية،  املدن 
جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير 
خ���ال اخل��م��س س��ن��وات امل��اض��ي��ة، نظرا 
لانخفاض الشديد الذى شهدته اإليرادات 

السياحية.
وال توجد مياه لرى الزراعات اخلاصة 
توقف  بعد  لبلبع،  وفقا  الفنادق،  بهذه 
العمل  عن  الصحى  الصرف  محطات 
واملنتجعات  بالفنادق  زبائن  وجود  لعدم 
ألسعار  اجلنونى  واالرت��ف��اع  السياحية 
املياه، حيث وصل متر سعر متر املياه فى 
السوق إلى 22 جنيها، إذ تعتبر الزراعات 
أنفقوه  ال��ذى  املستثمرين  رأس��م��ال  من 
أن  خاصة  األساسية  البنية  أعمال  فى 
البنية  أع��م��ال  وجميع  ال��زراع��ات  ه��ذه 
األساسية لهذه املنتجعات كلفتنا الكثير، 
إلى مايني من اجلنيهات حتى  ونحتاج 
نعيدها إلى ما كانت عليه سابقا، وتكون 

جاهزة الستقبال السائحني.

نناشد البنوك »ال ترفعوا أيديكم عن القطاع«
.. ومشكلة الدوالر لن تُحل إال بتعافى السياحة
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رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال:أحمد بلبع
أسامة عمارة

أحمد بلبع

محمد شعالن

هشام على

شريف سعيد

التنفيذية  اإلج���راءات  املقبلة  القليلة  األي��ام  خ��ال  تبدأ 
يكون  أن  على  األفريقية  السياحة  منظمة  بإقامة  اخلاصة 
النهوض بصناعة  القاهرة وتكون مهمتها  الدائم فى  مقرها 
السياحة فى كل دول القارة وتشجيع حركة السياحة البينية 
فيما بينهم باعتبارهم قوة اقتصادية وبشرية ال يُستهان بها، 

وفقا لتصريحات يحيى راشد، وزير السياحة. 
هذه  إلقامة  الدعوى  إط��اق  أنه مبجرد  الوزير  وأض��اف 

املنظمة خال مشاركته مؤخرا فى املنتدى العاملى للخدمات 
املتحدة  ال���14 ملؤمتر األمم  ال��دورة  ال��ذى عقد على هامش 
استجابة  تلقى  نيروبى،  الكينية  بالعاصمة  والتنمية  للتجارة 
فى  ف��ورا  البدء  زامبيا  طلبت  إذ  وكينيا،  زامبيا  من  فورية 
وهو   ،2017 لعام  االنتظار  دون  املنظمة  تأسيس  إج��راءات 

املوعد املقترح لتفعيل هذه املنظمة. 
وأبدت كينيا استعدادها لتقدمي جميع اجلهود حتى تخرج 
هذه املنظمة إلى النور، وتصبح أفريقيا فى صدارة الوجهات 
السياحية خاصة أنها تتمتع بجميع عوامل اجلذب السياحى 

الترفيهية  السياحة  مثل  املختلفة  السياحية  واألمن����اط 
واملعارض  السفارى  وسياحة  والعاجية  واألثرية  والثقافية 
واملؤمترات وغيرها. وقال الوزير إنه سيبدأ فى تشكيل فريق 
عمل من ممثلى القطاع السياحى الرسمى واخلاص لإلعداد 
لهذا املشروع، الذى سيمثل قاطرة حقيقية للتنمية فى كل دول 
القارة األفريقية، وسيشمل اإلعداد الشكل القانونى للمنظمة 
بغيرها  أسوة  األفريقى  لاحتاد  وتبعيتها  اإلدارى  والهيكل 
للمنظمة  التنفيذية  الائحة  إل��ى  باإلضافة  املنظمات  من 
السياحة،  وزير  كان  على حتقيقها.  تعمل  التى  واأله��داف، 

قد ناشد مؤخرا الدول األفريقية اإلسراع بتأسيس منظمة 
افريقية للسياحة تعمل على تطوير وتنمية صناعة السياحة 
فى مختلف أرجاء القارة.  شارك الوزير فى فعاليات املنتدى 
العاملى للخدمات كمتحدث رئيسى فى جلسة احلوار الوزارية 
للتنمية  كمحرك  ودوره��ا  السياحة  بعنوان  املستوى  رفيعة 
أيضا  فيها  شارك  والتى  األفريقية،  القارة  فى  االقتصادية 
التنفيذى  واملدير  الكنى  السياحة  كل من جنيب باال، وزير 
فى  تناول  أنه  إلى  الوزير  وأشار  العاملية.   السياحة  ملنظمة 
مداخاته الوضع احلالى لقطاع السياحة فى مصر واجلهود 

التى تبذلها احلكومة لتطويره واالرتقاء مبستوى العاملني فيه 
وزيادة أعداد السائحني فى الفترة املقبلة. 

غير  السفر  حتذيرات  جتنب  أهمية  على  الوزير  وش��دد 
الضرورية ملا لها من أثار سلبية على القطاع السياحى فى 
الدول األفريقية، مؤكدا رغبة مصر فى دعم وتنمية السياحة 

على مستوى القارة ملا متلكه من مقومات سياحية هائلة.
جتدر اإلشارة إلى أن مصر هى الرئيس احلالى للمجلس 
االجتماع  وتستضيف  العاملية،  السياحة  ملنظمة  التنفيذى 

املقبل للمجلس فى مدينة األقصر أكتوبر املقبل.

إقامة منظمة للسياحة األفريقية مقرها الدائم بالقاهرة تدخل حيز التنفيذ قريبا
كتب ــ طاهر القطان: 

تعافى السياحة يحل مشاكل كثيرة منها الدوالر

كتب ــ طاهر القطان: 

الغرف  احت��اد  رئيس  على،  ن��ورا  قالت 
السياحية، إن أزمة الدوالر احلالية أظهرت 
أهمية صناعة السياحة فى توفير العمات 
األجنبية خاصة الدوالر. وأكدت أن تراجع 
وان��ح��س��ار ال��س��ي��اح��ة س��اه��م ب��ق��وة ب��ل هو 
وذلك  ال��دوالر،  أزم��ة  فى  الرئيسى  العامل 
لقلة العملة الصعبة داخل السوق املصرفية، 
والتى كانت توفرها السياحة فى الظروف 
الطبيعية وقبل األحداث السياسية األخيرة.
مصرية  سيدة  أول  على،  نورا  وأضافت 
تتولى هذا املنصب فى اللجنة املؤقتة لتسير 
صحفية  تصريحات  فى  االحت���اد،  أعمال 
السياحة  ت��ع��اف��ى  أن  وأع���م���ال«:  ل����»م���ال 
 25 ثورة  قبل  كانت  كما  لطبيعتها  وعودتها 
مشاكل  يحل  بل  املشكلة  يحل   2011 يناير 

االقتصاد املصرى بصفة عامة.
السياحية:  الغرف  احت��اد  رئيس  وقالت 
ركائز  إح��دى  متثل  السياحة  صناعة  إن 
ب���11.3% من  إذ تسهم  االقتصاد املصرى، 
من   %20 من  أكثر  وتوفر  الدخل  إجمالى 
فرص  توفر  كما  الصعبة،  العملة  إجمالى 
عمل ضخمة وتبلغ نسبة العاملني فى قطاع 
العمل  ق��وة  إجمالى  من   %12.6 السياحة 

مبصر وفقا لإلحصاءات الرسمية.
السياحية  الغرف  احتاد  رئيس  وشددت 
مجلس  رئيس  اسماعيل  شريف  أن  على 
الوزراء أكد استمرار احلكومة فى مساندة 
القطاع السياحى دون توقف وتوفير التمويل 
ال���ازم لدعمه وأن��ه��ا ت��أم��ل م��ن األج��ه��زة 
التعليمات  ه��ذه  تنفيذ  املعنية  احلكومية 
تتجاوز هذه األزمة  السياحة حتى  ملساندة 

فى أقرب وقت ممكن.
مهتم  ال������وزراء  رئ��ي��س  أن  وأوض���ح���ت 
ويعلم  الذهنية،  الصورة  حتسني  بضرورة 
الدخل  فى  السياحة  صناعة  أهمية  متاما 

القومى وكذا مساهمتها فى رواج أكثر من 
توفير  إلى  باإلضافة  مختلفة،  صناعة   72

املزيد من فرص العمالة. 
ال���وزراء وج��ه رسائل  رئيس  إن  وق��ال��ت: 
للمستثمرين بأن يواصلوا العمل ودق جميع 
األبواب الستعادة احلركة السياحية الوافدة 
ملصر، وأن احلكومة لديها ميزانية مفتوحة 

لدعم ومساندة السياحة حتى تتعافى.
األعلى  املجلس  إنشاء  أن  ن��ورا  وأك��دت 
عبدالفتاح  ال��رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة  للسياحة 
بتلك  ال��دول��ة  اهتمام  على  دليل  السيسى 
اجلمهورى  القرار  بصدور  وأن��ه  الصناعة 
مبا  تفعيله  سيتم  املجلس  بتشكيل  اخلاص 

يضمن سرعة اتخاذ القرار. 
بعودة  ج��دا  متفائلة  أنها  إل��ى  وأش���ارت 
احلركة السياحية ملعدالتها الطبيعية قريبا، 
كبيرة  انتعاشة  ف��ى  ستسهم  عودتها  وأن 

لاقتصاد. 
وحول استمرار حظر السفر من بريطانيا 
وروسيا اللتاين تعد أكبر األسواق املصدرة 
هذه  ن���وراأن  أك��دت  مصر،  إل��ى  للسياحة 
القضية تعد قضية سياسية بحتة وال دخل 

فى  أنه ال ميلك  كما  بها،  السياحة  لقطاع 
الوقت الراهن قدرة على تغييرها.

وأوضحت أن هناك تبذل فى هذا الشأن 
الفترة  خ��ل  إيجابية  ب���وادر  ع��ن  ستسفر 

املقبلة.
مهمة  تولى  قبلت  إنها  على  ن��ورا  وقالت 
رئاسة جلنة تسيير األعمال باحتاد الغرف 
التى  الصعبة،  التحديات  رغ��م  السياحية 
الراهنة  ال��ف��ت��رة  خ��ال  ال��ق��ط��اع  يواجهها 
والتركيز على حتسني الصورة الذهنية ملصر 
فى اخلارج، ألن املرحلة احلالية تتطلب من 
والتكاتف  التحديات  هذه  مواجهة  اجلميع 
كما  وتعود،  مجددا  السياحة  تتعافى  حتى 

كانت قاطرة للتنمية االقتصادية.
وأشارت إلى أن أهم أهداف هذه اللجنة 
واالحت���اد  ال��غ��رف  النتخابات  والتحضير 
ال��ق��ادم��ة مب��ا ال ي��ك��ون ه��ن��اك م��ج��ال ألى 
طعون تشكك فى شرعية مجالس اإلدارات 

املنتخبة ألى سبب من األسباب. 
اللوائح  تعديل  سيتم  أن��ه  إل��ى  ولفتت 
ب��االحت��اد  اخل���اص  ال��ق��ان��ون  م��ع  لتتماشى 
على  عرضها  وسيتم  السياحية،  والغرف 

املستشارين القانونني إلبداء رأيهم القانونى، 
ثم يتم رفع هذه التوصيات لوزير السياحة 

يحيى راشد التخاذ الازم بشأنها.
تسيير  جلنة  مكتب  هيئة  أن  وأض��اف��ت 
الئحة  تعديل  ناقشت  ب��االحت��اد  االع��م��ال 
االنتخابات مجالس إدارات االحتاد والغرف 
السياحية، بهدف وضع نظام مستقر خاٍل 
من الثغرات القانونية التى ميكن من خالها 
بعدم  يهدد  مبا  انتخابات،  أى  على  الطعن 
على  ويؤثر  منتخبة،  مجالس  أى  استقرار 

سير العمل السياحى. 
اللجنة ستبذل قصارى  أن  ن��ورا  وأك��دت 
عناصر  إلخ��راج  الائحة  لتعديل  جهدها 
جيدة منتخبة تتولى مسئولية إدارة مجالس 
إلدارة  ومؤهلة  السياحية  والغرف  االحت��اد 

منظومة العمل السياحى.
املكتب  ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م��اع  أن  وأوض���ح���ت 
ناقشت أيضا كيفية سداد املتأخرات املالية 
بدعم  املتعلق  املصرية  السياحة  للشركات 
»الطيران العارض«، الفتة إلى أنه يتم حاليا 
لشركات  املالية  امل��ت��أخ��رات  حجم  حصر 
السياحة ومنظمى الرحات األجانب »التور 
عام  منذ  سدادها  يتم  لم  التى  أوبريتور«، 

2015 وحتى اآلن. 
التى  الترويجية  احل��م��ات  أن  وأك���دت 
تنفذ فى األسواق اخلارجية يجب أن تكون 
آلخ��ر.  س��وق  م��ن  وتختلف  فعالة  حمات 
مشيرة إلى أن هناك أسواقا حتتاج دعاية 
الدعاية  ألساليب  حتتاج  وأسواق  تقليدية، 
احلديثة من خال وسائل السوريالى ميديا

االعمال  تسيير  جلنة  رئيسة  وأش���ارت 
إل���ى أهمية  ال��س��ي��اح��ي��ة  ال��غ��رف  ب��احت��اد 
ال��ب��اب ألس���واق ج��دي��دة، مثل أس��واق  فتح 
كازاخستان وجورجيا وبياروسيا باإلضافة 
آسيا  وأسواق شرق  األفريقية،  السوق  إلى 
االعتماد فقط على عدد محدود  من  بدالً 

من األسواق.

نورا على

حصر مستحقات الشركات من دعم الطيران العارض.. والصرف يبدأ قريبا


