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 2020إبريل  2املوافق  اخلميسيوم 

 

  عقدت لجنة 
ان المدن   من خالل  السياحة والطير

ً
 Videoبجمعية رجال األعمال المرصيير  إجتماعا

Conference Call Meeting  ئيس اللجنة ،ومشاركة المهندس / عل  عيىس ر – فاروق ناص /  الدكتور ،برئاسة– 
لدين مجد االمهندس/ و   لجنة التشييد نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  –المهندس / فتح هللا فوزي و رئيس الجمعية ،

الوي حة لسياا لجنةنائب رئيس   -محمد منترص / واألستاذ   لجنة الصناعة والبحث العلم  اإلدارة ورئيس  مجلس عضو –المي  
  
ان المدن    اللقاء األستاذ / م، السياحةبقطاع  السادة أعضاء الجمعية من العاملير  ،وعدد من بالجمعية  والطير

حمد كما شارك ف 
  تمام الساعة ممثل  اإلدارة التنفيذية بها ،المدير التنفيذي للجمعية و  –يوسف 

 من الثانيةوذلك ف 
ً
 الخميسيوم  عشر صباحا

 :   دف فتح باب الحوار والمناقشة حول، به 2020إبريل  2الموافق 

 " كيفية احلد من اآلثار الناجتة عن أزمة فريوس كورونا على القطاع السياحي "
 

 حيث مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط اهلامة التالية:
 يواجهها  القاسيةالظروف  إن  

وس كورونا تؤثر عل قطاع  الت   بسبب إنتشار فير
ً
  العالم حاليا

حيث  مرص السياحة ف 
ان  ما بمن العملة االجنبية للدولة  لمن قبل،وهو ما سيؤثر عل الدخالقطاع ها يواجهصعبة لم قهرية ظروف أنها 

 . للدولةمن إيرادات الدخل األجنتر  نصيب أكير قطاع السياحة يمثل 
 

 الراهنة فالبد من البحث عن الحلول المناسبة لإلحتفاظ  حيث أن دخل القطاع السياح  يكاد يكون صفر خالل األزمة
ة ممكنة ، وهنا  نه يوجد ضمن قانون العمل بند يتناول حاالت القوة القهرية اىل ا اإلشارةمت تبالعمالة ألطول في 

كات والمؤسسات بسداد ،وىه الحاالت    تسمح للشر
اممع ، للعمالة لديها  من الرواتب الشهرية ٪٥0 الت  كات الي    الشر
صة ح جزء من وزارة المالية بسداد مطالبة ، لذا تجدر دون تغيير  مينات االجتماعية كاملةألتمن اا بسداد  حصته
كات من ة مينات االجتماعية او الغائها بشكل مؤقت التأ الشر  .  شهور  6 ال تقل عن لفي 

 

 طاتها كافة انواعها ونشابالمؤسسات السياحية مجتمعة  قبلبعض المطالب من  تقديم أنه قد تم تمت اإلشارة إىل (
كات النقل السياح  ،الفنادق  كات غرفة البة تمت مطحيث ( الخ  ،..  السياحة الدينية،شر السياحة ووكاالت السفر و شر

كات إذا وجدت السيولة الكافية لديهمللعاملير  بال بدفع الرواتب التأمينية  السياحةصندوق المرصية و  للمساهمة  شر
  الحفاظ عل

 
 . العمالة  تلك  ف

 

 مطالبة جمعيات المستثمرين من خاللها  تماد المرصي للغرف السياحية بمبادرة مت اإلشارة إىل قيام االتحت
  المناطق المختلفة بدفع 

السياحيير  بعمل كشوفات بالعاملير  المثبتير  بالفنادق بحيث تقوم كافة مكاتب العمل ف 
 شهور.  ٣الرواتب التأمينية لهذه العمالة لمدة 

 

 ورة   تم التأكيد عل ب األمر لمطالوقوة لتلك ا يعط  ثقلمما ت والمؤسسات مع بعضها البعض الجهاكافة تعاون  ص 
ورة التنسيق الذي     بير  لجنة السياحةيؤكد عل ص 

ان المدن  ياحية مع االتحاد المرصي للغرف السبالجمعية  والطير
  مرص 

لجهات لمطالب القطاع  ل إرسالقب للتوافق بير  كافة الجهات وكافة الغرف المعنية بالقطاع السياح  ف 
 . عنيةة الميحكومال

 

  تواجهه القطاع و اإلتفاق عل أن يتم تم  
 ألهميتها بحيث يتعل تقسيم كافة المشاكل الت 

ً
اعطاء االولوية م ترتيبها وفقا

  لعاجلة الالمور 
تظهر عل المدى القصير ثم االلتفات لخطط مواجهة ما بعد االزمة ،وهنا تم التاكيد عل مدى الت 

ام من خاللا يجعل المحافظة عليها اولوية اوىل خطورة خروج العمالة المؤهلة والمدربة من القطاع ،وهو م  اإللي  
 نسبة منها.  رواتبهم او عل االقلاد سدب

 

 ليست يث أنها حن االزمة الحالية يجب توصيفها بشكل صحيح حت  يتم التعامل معها بشكل سليم تم التاكيد عل أ
  ازمة سياسية ا

نتهاءها ااقتصادية الول مرة يتم مواجهتها ،كما أن  ازمة و امنية بل ىه ازمة صحية عالمية ستتسبب ف 
وس   ىل ان يتم إواكتشاف المصل له ،و  COVID-19كورونا المستجد مرتبط بمدى التطور الطتر  للسيطرة عل فير



   ،حيث انذلك فإنه لن يجرؤ اي سائح حول العالم باتخاذ قرار القيام بالسياحة والسفر الي دولة 
 ظل هذا القرار ف 

ة هذه ا ة كما ان الدول لن تستطيع فتح المجال لذلك لفي  المر الذي ،اقد تكون طويلة لظروف يحمل مخاطرة كبير
  ستشهد توقف تام للسياحة حول العالم ورة استغالل هذه ايؤكد عل اهمية وص  

ة الت    الفي 
عل بقاء  لحفاظف 

  مرص من خالل محورين و 
 -حفاظ عل البنية التحتية للقطاع والعمل عل تطويرها ال: ) هما القطاع السياح  ف 

  ( .  الحفاظ عل العمالة المدربة الموجودة بالقطاع وتطوير مهاراتها 
 

   االعتبار ص  
الل هذه خ بحيث يتم، دريب العمالة وتطوير قدراتها وتقطاع نفقات الضغط ل ورة وضع عدة امور ف 

ة    سيتم إستئناف الحركة السياحية بها مرة أخرى  القاعدة ير  جهتالفي 
 . خالل سنةالت 

 

 أنه للخروج من هذه األزمة بأقل الخسائر ،يلزم  تم التاكيد عل 
ا
اعات بشكل جماع  عل مستوى كافة القط التحرك اول

  اللجان التخصصية بالجمعية ،وعل الجانب االخر تحرك كل
 الجمعيةبتخصصية قطاع  االقتصادية والمتمثلة ف 

 . بالتعاون مع المنظمات االخرى المعنية بنفس القطاع
 

  و اص ستدامة المنشآت والكيانات الممثلة للقطاع الخار وإرة نشر الوع  وتعميق فكرة أهمية استمر تم التاكيد عل ص 
  مرص بشكل كبير  ،بالدولة حيث انها تضم عدد كبير من العمالة 

  زيادة وانتشار البطالة ف 
وهو ما ،وانهيارها يعت 

 ر عملها. يستلزم مساندة الدولة لهذه الكيانات من اجل استدامتها واستمرا
 

 ورة المتابعة ل كافة الدول السياحية ومعرفة طرق وخطط التحرك الخاصة بهم لمواجهة االزمة تم التاكيد عل ص 
  ليات التفكير نفس آالراهنة، حيث ان اغلب الدول خالل الوقت الحاىل  تتبع 

ية تمرار اس الحفاظ عل كيفية  ف 
 متقدمةل الالدو تحسير  قدرتها عل االستمرار ،بينما تقوم ها لضمان ،من خالل تاجيل اعبائلسياحية المنشات ا

  مواجهة عواقب ما بعد االزمة ،ببحث كيفية اعداد وتجهير  انظمت
قوم كافة حيث تها من الداخل لضمان جاهزيتها ف 

ة ما بعد انتهاء انظام االنتخاب الطبيع  او المهاري ،حيث ان متب الكيانات السياحية بهذه الدول وس  طلبات في  زمة فير
  المستجد  كورونا 

ً
ام بأسس وقواعد وستتطلب قدر   ستكون مختلفة تماما ،لذا تقوم الدول  hygieneال  كبير من االلي  

ك من خالل ،وذلستمرار لزيادة قدرتها عل المواجهة واال سس هذه اال المتقدمة حاليا بعمل تدريب للعمالة عل اتباع 
  تخط  إستمرار العمالة ال

  تنجح فقط ف 
عايير علمية ء عل م،وهو ما يجعل ابقاء العمالة بنا  اتالتدريبمثل هذه   ت 

ة تتنا   في 
وس كورونا المستجد  ما بعد سب مع ما سيواجهة العالم ف  وري  إنتهاء ازمة فير ة   خاللامر هام وص  الفي 
  عمليات االحالل والتج

 بالقطاع. ديد واالرتقاء بمستوى العمالة الراهنة ف 
 

  ر د الفطوعي عظملحير  انتهاء شهر رمضان الماالجور كاملة للعمالة عل االقل سداد تم التاكيد عل اهمية استمرار
ة ،لعاالمبارك لمساندة ا دريجيا تيض االجور اتخاذ االجراءات لتخف بعد ذلك يتمثم  ملير  بالقطاع خالل هذه الفي 

اوح بير  عل ان يقوم اصحاب المن
   ٪2٥ - 20شات السياحية باضافة نسبة من االجور تي 

من االجر عل االجر التأميت 
 . نوع من الدعم وخصوصا للعمالة غير المؤمن عليها كللعمالة  

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي :
 ي تمام الساعة الحادية عشر من يوم عقد إجتماع آتم ي

ن
ن كافة رؤساء اللجان التخصصية بالحمعية ،وذلك ف خر بي 

   بجميعالمتعلقة التوصيات بهدف مناقشة كافة ، 2020إلبريل  12األحد الموافق 
القطاعات اإلقتصادية ،والت 

ستناقشها كافة اللجان التخصصية بالجمعية من خالل إجتماعاتها األسبوع القادم ، والخروج برؤية موحدة حول  
 كافة اإلجراءات الواجب إتخاذها من قبل كافة األطراف لمواجهة األزمة الراهنة. 

 كة بير  كافة اللجان   تمثل القطاعات االقتصادية المختلفة للمطالبة  اعداد مذكرة مشي 
التخصصية بالجمعية والت 

يبية ،وذلك  ببعض التسهيالت سواء البنكية والمرصفية او التخفيف من اعباء التأمينات االجتماعية او األعباء الرص 
  المقام األ

 ول بهدف الحفاظ عل العمالة. ف 
 

ن باإلجتماع عىل حسن المشاركة بشكر السادة المشار  رئيس اللجنة –فاروق نارص /  الدكتور ثم قام  ،عىل أن  الفعالة كي 
ي تم   إلستعراضيتم التنسيق لعقد إجتماع رؤساء اللجان المشار إليه 

كافة توصيات ومطالب قطاع السياحة خالله والت 
 مناقشتها. 


