
 

 

 

مع السيد األستاذ/ عمرو  إجتماعاً  جمعية رجال األعمال المصريين برئاسة المهندس/على عيسى    عقدت

ي  
لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية    اإلجتماع  تنظمحيث    رئيس هيئة تنشيط السياحة  –القاض 

مجموعة من أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين المهتمين  وبحضور  فاروق نارص    / الدكتوربرئاسة  

السياحي   الساعة  بالقطاع  تمام  في  بمقر    2023  يناير  12الموافق    الخميس يوم  ظهر  بعد    الثانيةوذلك 

 :  والمناقشة حول ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوارو   ،الجمعية بالجيزة
تنشيط حركة السياحة الوافدة إىل و دفع  خطة هيئة تنشيط السياحة ل  " 

خالل الفرتة القادمة والتغلب على ما يواجهها من حتديات ودور مصر  
   للمساهمة يف حتقيق تلك اخلطة جمتمع األعمال املصري  

رئيس هيئة تنشيط    –رئيس الجمعية باألستاذ/ عمرو القاضي    علي عيسى  / املهندسبدأ اللقاء برتحيب  

القرارات الحكومي التواصل مع صانعي  لفتح قنوات  الجمعية تسعى دائما    ينالسياحة وأكد سيادته أن 

في قوةوال تكمن  الجمعية  قوة  أن  المسئولة وتابع سيادته  الجهات  وأن    أعضائها   وتنوع  تعاون مع كل 

الحكومية   القرارات  في  كبير  بشكل  تأثر  الجمعية  أبرزها  توصيات  عودة  بالحكومة    قراراتوكان 

من أجل تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة قائمة على شراكة وذلك    والزراعة   المبادرات الداعمة للصناعة

دته بالدور  ، وأشاد سياحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص المصري بصفته الشريك الرئيسي في التنمية 

مليون   30أو  دوالرمليار  30الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة من جذب المزيد من السائحين لتحقيق 

أهمية السياحة ودورها الكبير في  ب وأكد سيادته على أهمية زيادة الوعي لدى المواطن    سائح أيهما أقرب 

   .إدخال العملة األجنبية إلي مصر 

 

باألستاذ/ عمرو القاضي رئيس هيئة  رئيس لجنة السياحة والطيران المدني    ناصرفاروق  الدكتور/    ورحب

وأكد سيادته أن لجنة السياحة تتطلع للتعرف على الرؤية المستقبلية للهيئة من أجل دفع   تنشيط السياحة

حيث  سياحة المؤتمرات والمعارض ، وأكد سيادته على أهمية  وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر

فرصة كبيرة  تتيح  موقع مصر الجغرافى ومكانتها السياسية    أن   سيادته  وتابع نمطاً سياحياً هاماً  ثل  تم 

والطبية   والثقافية  واإلقتصادية  السياسية  المجاالت  فى  سنوياً  الدولية  المؤتمرات  عشرات  إلستضافة 

 .والمهنية

 

 

 السياحة والطيران المدنيإجتماع لجنة محضر 
 تنشيط السياحة رئيس هيئة – ياألستاذ / عمرو القاضمع 

 بمقر الجمعية - 2023 يناير 12الموافق  الخميس 



حديثة بالتأكيد على أن دور الهيئة يتمثل في  رئيس هيئة تنشيط السياحةعمرو القاضي    / األستاذ    وبدء 

 ر جذب مزيد من الحركة السياحة إلى مصلوالترويج له  تسليط الضوء علي المقصد السياحي المصري 

 ترشيداً مكاتب    6  إلىمكتب تم تخفيضها    17الهيئة لديها مكاتب خارجية تتمثل في  وتابع سيادته أن  

تقوم بإعداد ندوات في المدارس   على محافظات مصر   موزع  داخلي تب  مك  31باإلضافة إلى    نفاقلإل

الداخليةتنظيم  والجامعات و  للترويج للسياحة  لليوم الواحد  باإلضافة الي مكاتب إستعالمات   رحالت 

 . في المطارات ومحطات قطار والموانئالموجودة الهيئة 
 

علي القطاع الخاص مساعدة الدولة و   السياحي في مصرالوعي    زيادة  وضرورة  هميةألسيادته    وأشار

السياحي   الوعي  رفع  طريق  في  المحيطة    توعوية   مالتحتمويل  عن  المحلية  المجتمعات  وتنمية 

  تدريبية وتقديم ورش   للشبابمن خالل إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل   ثريةبالمناطق السياحية واآل

ة حتى تظهر بالشكل الالئق أمام المناطق اآلثري   لتلكوترميم المناطق السكنية المحيطة  بسعر مدعم  

 مما يؤثر بالتبعية على زيادة عدد السائحين.  ينالسائح 

برامج اإلنفاق العام التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع    من خالل كمحفز  وأكد على دور الوزارة والهيئة  

مج اإلنفاق الخاص والتأكيد على تنافسيته لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وهو أحد أهم برا

،  يةالعام التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لدعم القطاع الخاص للتنافس والربح

 .تحديد هوية مصر الترويجية وترجمتها إلى أرقام ومستهدفاتأكد سيادته أن الهيئة تعمل على  و 

التعاقد مع إحدى كبرى وكاالت اإلعالن الدولية المتخصصة لتنفيذ الحملة   تابع سيادته أنه جاريكما  

المهام    أن  ، مؤكدا  ستراتيجية اإلعالمية الجديدة للترويج السياحي لمصر الترويجية لمصر في ضوء اإل

من خالل آليات الترويج المختلفة منها ابتكار العديد من األفكار ستكون    الوكالةوالخطط التي ستنفذها  

إعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل االجتماعي والمواقع  سواء ب بداعية المختلفة، اإل

باإلضافة إلى الحمالت   اإللكترونية المختلفة، إقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج

 . لكترونية، وإعالنات طرق، وغيرهااإلوسائل الصحافة، و التليفزيون و الترويجية بال

إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة إلعداد   سيادتهأشار  و 

استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين في مختلف دول العالم وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة  

مقومات السياحية والمكانة العالمية، وإبراز المكانة والقيمة المتفردة لها من حيث الموقع المتميز وال

الروحانية لها حيث يوجد بها موقع "التجلي األعظم،" تلك البقعة المقدسة الفريدة، كما إنها تعتبر أحد 

العالمي التراث  قائمة  على  الُمسجلة  المصرية  العائلة المواقع  تسجيل رحلة  سيادته ضرورة  وتابع   ،

 .  وشعبها مضياف وودودمنه آكقصة إنسانية تؤكد أن مصر  المقدسة

 

 



وتابع سيادته أن مصر مليئة باألثار الفرعونية والرومانية والدينية باإلضافة إلى أنها مقصد للسياحة  

وأشاد    العالجية وعلينا التركيز على السياحة الترفيهية أيضا  واإلستفادة من تجارب دبي والسعودية،

عام على فك رموز الكتابة  200حتفال بذكري مرور إلسيادته بالفاعليات السياحية التي يتم تنظيمها ل

عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون،    100المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، ومرور  

 .وتعامد الشمس على معبد أبو سمبل وغيرها

 

 الية: ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط الت 
 
من خالل الحمالت اإلعالنية التوعوية وإدخالها كأحد المناهج الدراسية  ضرورة زيادة الوعي السياحي •

 بالمدارس. 

في النهوض الكبير في وإمارة دبي    السعودية  مثل  أهمية اإلستفادة من التجارب الناجحة لدول مجاورة   •

 الموجودة بمصر. القطاع السياحي رغم عدم توافر الكثير من المميزات 

 وغيرها. دور العرض من المسارح والسينما والمطاعماالهتمام بالسياحة الترفيهية و  •

 .الترويج لمصر في العديد من الدول مثل البرازيل وأسبانيا •

  لجذب المزيد من السائحين   اليابان وكوريا والهند وأستراليا  كل من  مشاكل الطيران فيضرورة مواجهه   •

 .توفير رحالت طيران مباشرة إلى مصر في العديد من الدول مثل رومانياو 

 . ومدينة لندن السعودية وعماناالهتمام بالشقق الفندقية واإلستفادة من التجارب الناجحة لدول مثل  •

 تقديم حوافز ضريبية للفنادق حال تحقيقها نسبة إشغال مرتفعة.  •

 السياحة الداخلية والخارجية. تقديم عروض مستمرة إلستمرار وزيادة حركة   •

 أمام السائحين. تطوير المناطق السكنية المحيطة بالمناطق اآلثرية لتظهر بالشكل الالئق  •

 

 

 
رئيس اللجنة   –  فاروق ناصرالدكتور/ المهندس / على عيسى رئيس الجمعية  و ثم إنتهى اللقاء حيث قام 

، كما تم توجيه الشكر لكافة  رئيس هيئة تنشيط السياحة   –ي يد ااألستاذ / عمرو القاض السبتوجيه الشكر إلى 

 السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 

 


