
 

 

 

  عقدت لجنة  
ان المدن      المرصيير    بجمعية رجال األعمال  السياحة والطير

ً
فاروق    / الدكتور :  برئاسةإجتماعا

اللجنة  –  ناص  منترص    وحضور   ،رئيس  / محمد  اللجنة،نائب    –األستاذ  اعضاء   رئيس  السادة  من  وعدد 

كات العاملة بقطاع السياحةممثل   و   رؤساء  الجمعية من   تمام الساعة    الشر
 عشر    الثانيةوذلك ف 

ً
يوم    ظهرا

ة   2022مارس  14الموافق    اإلثنير   بهدف فتح باب الحوار والمناقشة  حيث ُعقد اللقاء    ،بمقر الجمعية بالجير 

 حول: 

 

 "   األوضاع احلالية بقطاع السياحة املصرية والتوقعات املستقبلية   "
 

الحضور من أعضاء  ، وقد رحب سيادته بالسادة    رئيس اللجنة  –   فاروق ناصر   / الدكتوربدأ اللقاء بكلمة  

سيادت و ،  الجمعية أشاد  بقد  البالغ  ه  العالقير   األوكرانيير   السائحير   بشأن  المرصية  الحكومة  تدخل  شعة 

ة إقامتهم بمرص مع بداية األز   26عددهم نحو      ألف سائح الذين انتهت فير
، حتر    24مة ف   

اير الماض  فير

البالد   مغادرتهم 
ً
موجها اإلنسانية    ،  المبادرة  هذه  عل  الفنادق  وأصحاب  المرصية  للحكومة  الشكر 

ا
ً
 .واستضافتهم للسائحير  األوكرانيير  مجان

كات السياحة بداية من    سيادتهأكد  و  عل أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المرصي الخاصة بدعم شر

والتجديد  أزمة ك اإلحالل  وعمليات  السياحية  والمنشآت  الفنادق  لتأهيل  الالزمة  السيولة  لتوفير  ورونا 

  عملها لحير  تحسن األوضاع عالمي
 لالستمرار ف 

ً
  محاولة للتخفيف من تبعات األزمة الروسية األوكرانية ا
 .ف 

  مرص يواجه موقف عالم  صعب للغاية حيث تو إىل أن قطاع السياحسيادته  اشار  ثم  
قفت السياحة ة ف 

، وهو ما يدعو   
الحكومة إىل اتخاذ موقف شي    ع وحاسم للتحرك   األوكرانية كليا والسياحة الروسية بشكل جزن 

نحو مواجهة التبعات واآلثار السلبية الحالية والمستقبلية من خالل إيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية،  

المتبادلة   الصفقات  احياء  إعادة  إمكانية  دراسة  مقابل  مثل  السياحة  بتبادل  يتعلق  فيما  بير  مرص وروسيا 

 .القمح مع مراعاة األوضاع العالمية لالزمة الراهنة

م الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات    كما أكد سيادته عل أهمية تيسير رحالت لشر

  العالم. 
وي    ج للسياحة المرصية ف   الشارتر للير

 

 

 

  إجتماع لجنة محضر 
ان المدنر   السياحة والطير

ر   بمقر الجمعية -2022مارس  14 اإلثنير



ان المرصي دعم قوي  ،   نائب رئيس اللجنة  -حممد منتصر    / أكد األستاذ ثم  ورة منح قطاع الطير عل ص 

ان وزيادة عدد الطائرات خالل المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خالل ال محافظة عل سعر تذكرة الطير

  حاالت التعير 
ان ف  واستثمارات القطاع إىل ثالثة أضعاف مع التدخل الشي    ع لمنع توقف اي خطوط طير

ان الخاص أسوة   ان الب وفتح المجال أمام الطير كة الطير كيشر   تجاوز عدد الطائرات بها    ةير
طائرة مع   400والتر

 مليار يورو سنوي 5دعم يقدر بنحو 
ً
  ا

ً
 . حتر اصبحت رائدة عالميا

   يأنه جار كما أشار سيادته  
ً
ان بنسبة إ  حاليا ان منخفضة التكاليف، تساهم فيها مرص للطير كة طير نشاء شر

   4وسيتم تيسير    60%
ً
وع ومن المقرر أن تبدأ رح  طائرات مبدئيا التها منخفضة التكاليف  لحير  تقييم المشر

 خالل شهر نوفمير المقبل. الف غرفة فندقية بالقطاع  14خالل األيام المقبلة ، كما سيتم إضافة نحو 

 

 التالية:والتوصيات إستعراض ومناقشة أهم النقاط  فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت مت
 القطاع السياح   أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المرصي الخاصة بدعم   •

 
من أزمة كورونا   بداية

لتوفير السيولة الالزمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات اإلحالل والتجديد لالستمرار 

  محاولة للتخفيف من تبعات األزمة الروسية األوكرانية. 
  عملها لحير  تحسن األوضاع عالمًيا ف 

 ف 
 

  ظل توقف   •
ورة قيام الحكومة ب  الوافدة إىل مرص، لذا الروسية  و السياحة األوكرانية  ف  إيجاد  نرى ص 

بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بير  مرص وروسيا 

الراهنة العالمية لالزمة  القمح مع مراعاة األوضاع  مقابل  السياحة  بتبادل  يتعلق  ورة  فيما  ، مع ص 

  
  بعد اإلنتهاء من األزمة . وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق األوكران 

ة  أهمية تيسير رحالت   • م الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات دولية مباشر لشر

  العالم. 
وي    ج للسياحة المرصية ف   الشارتر للير

ان المرصي دعم قوي خالل المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خالل  • ورة منح قطاع الطير ص 

ان وزيادة عدد الطائرات و   المحافظة عل سعر  استثمارات القطاع إىل ثالثة أضعاف زيادة  تذكرة الطير

ان   الطير أمام  المجال  وفتح   
التعير حاالت    

ف  ان  طير خطوط  اي  توقف  لمنع  الشي    ع  التدخل  مع 

ان الأسوة ب ،الخاص كة الطير كيشر   تجاوز عدد الطائرات بها  ةير
طائرة مع دعم يقدر بنحو   400والتر

  ورو سنويا مليار ي 5
ً
 . حتر اصبحت رائدة عالميا

ورة طرح الالئحة التنفيذية ل • من قبل  مناقشة  لل   2022لسنة    8قانون المنشآت السياحية رقم  ص 

  النهوض بالقطاع مجتمع االعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها 
 . بما يسهم ف 

•    
ح قيام وزارنر قامة  اال مصاريف  كافة  فع  االتحاد االورونر  لد  بمطالبةالتعاون الدوىل     و الخارجية  نقير

اللالفندقية   األوكرانيير   إقامتهملسائحير   إنتهت  إىلتوجيه  و ،    ذين  المطلب  االتحاد    هذا  سفير 

     اءانتهمنذ  ألف سائح    26عددهم نحو  ، حيث بلغ  االورونر  
ة إقامتهم بمرص مع بداية األزمة ف  فير

، حتر مغادرتهم البالد  24  
اير الماض   . فير



  المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم  •
مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواط  برأس سدر وبافر

والترصف  بالبناء  وبدأت  تراخيص    حصلت عل 
والتر القائمة  وعات  المشر بأثر رجع  عل  تنفيذه 

  
  هذا التوقيت الدقيق.  بالبيع ف 

كات ف   الوحدات تحت اإلنشاء لخطورة ذلك عل موقف هذه الشر

 

  تم أن يتم إر   مت اإلتفاق على :  ءويف نهاية اللقا 
ا  وافق عليهالتمناقشتها و سال كافة التوصيات الت 

  من: إىل كل  خالل اللقاء 

 مدبوىل   •
 مجلس الوزراء رئيس  –الدكتور مهندس / مصطفر

•   
 ياحة واألثار السوزير  –الدكتور / خالد العنانر

 

رئيس  نائب  –األستاذ / محمد منترص  و  ،رئيس اللجنة – فاروق ناص  / الدكتور م إنتىه اللقاء حيث قام ث

 الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء. بتوجيه الشكر للسادة  اللجنة


