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السياحة واآلثار في عام
شهد قطاعا السياحة واآلثار يف مرص دع ًام كبري ًا من القيادة السياسية هبا خالل
السنوات األخرية ،ويف  22ديسمرب  2019تم دمج وزاريت السياحة واآلثار يف
وزارة واحدة كام كانت عليه وقت إنشائها ألول مرة يف حكومة عيل صربي يف
مارس عام  ،1964حيث ُعني الدكتور عبد القادر حاتم نائ ًبا لرئيس الوزراء
ووزيرا للسياحة واآلثار.
للثقافة واإلرشاد القومي
ً
وخالل عام  2020تم اختاذ عدد من اإلجراءات لرتسيخ هذا الدمج يف مناحي
خمتلفة داخل الوزارة واهليئات التابعة وبني الوزارة والقطاع السياحي اخلاص
فصدرت العديد من القرارات اخلاصة بالتنظيم اإلداري واهليكيل للوزارة.
وقد شهد هذا العام أزمة فريوس كورونا التي ألقت بظالهلا عىل العامل وكان هلا أكرب
األثر عىل قطاع السياحة واآلثار عامل ًيا ،وبذلت الوزارة جهو ًدا حثيثة للخروج من
األزمة ،وقامت الدولة بدعم القطاع من خالل العديد من القرارات واإلجراءات،
ومل تتوقف املرشوعات واالكتشافات والرتويج للمقصد املرصي حمل ًيا ودول ًيا،
وتم افتتاح عدد كبري من املرشوعات األثرية واملتاحف ،وقدمت الوزارة للعامل
جوالت افرتاضية للمناطق األثرية واملتاحف الفريدة التي تزخر هبا مرص .ومع
استعادة حركة الطريان اىل املحافظات السياحية يوم  1يوليو ،توافدت الرحالت
السياحية إىل مقاصدنا الشاطئية مثل رشم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

السياحة واآلثار في عيون العالم 26 ...
عـــام جديد 2٨ ...............................................
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احلركة السياحية في٢٠٢٠

عالمة السالمة الصحية

السياحة الوافدة يف  1يوليو إىل حمافظتي البحر األمحر وجنوب سيناء ،وتم إعادة
فتح املواقع األثرية واملتاحف اعتبار ًا من  1سبتمرب الستئناف السياحة الثقافية ،كام
تم استئناف الرحالت النيلية للفنادق العائمة ب  %50من طاقتها االستيعابية يف 1
أكتوبر .وعىل الرغم من األزمة إال أنه نتيجة اجلهود التي قامت هبا الوزارة للرتويج
ملرص ،وقد وصلت رحالت من حوايل  22دولة إىل مطارات رشم الشيخ والغردقة
ومرسى علم ،وبلغ إمجايل عدد السائحني الوافدين إىل مرص  1,1مليون سائح منذ
استئناف حركة السياحة الوافدة يف  1يوليو حتى هناية نوفمرب  ،2020ووصل
متوسط اإليرادات إىل حوايل  1,1مليار دوالر ،وبذلك يكون اإلمجايل خالل عام
 2020حوايل  3,6مليون سائح ،ومتوسط اإليرادات حوايل  4مليار دوالر .وخالل
العام قامت الوزارة بالعديد من اإلجراءات لتنظيم العمل داخل الوزارة باإلضافة
إىل التنسيق مع الوزارات واجلهات ذات الصلة ومع القطاع اخلاص ،وذلك للنهوض
بقطاعي السياحة واآلثار ودفع العمل هبام.

وصول أول فوج سياحي يوم  ١يوليو

تعرض العامل هذا العام لظروف استثنائية
وغري مسبوقة بسبب أزمة فريوس كورونا،
والتي كان هلا آثار ًا سلبية كبرية عىل قطاعي
السياحة واآلثار .فعىل الرغم من البداية
اإلجيابية للعام التي كانت تبرش باستمرار
حتقيق النمو السياحى حيث وصل عدد
السائحني خالل شهر يناير إىل 945,049
سائح (بزيادة  %9,7عن نفس الشهر من
عام  ،)2019ووصل ىف شهر فرباير إىل
 942,052سائح (بزيادة  %6,4عن نفس
الشهر من عام  ،)2019ونتيجة النتشار
فريوس كورونا صدر قرار بتعليق حركة
الطريان الدوىل اعتبار ًا من  19مارس .2020
وقد بذلت الوزارة جهود ًا حثيثة للتعامل مع
هذه األزمة واالستعداد الستئناف حركة
السياحة ،وقام جملس الوزراء باختاذ العديد
من اإلجراءات غري املسبوقة لدعم القطاع
السياحي لضامن االستئناف الرسيع لصناعة
السياحة فور انتهاء األزمة واحلفاظ عىل
العاملة بالقطاع .وقامت الوزارة بالتنسيق
مع وزارة الصحة والسكان وغرفة املنشآت
الفندقية بتعقيم وتطهري مجيع املنشآت
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خاتم السفر اآلمن من جملس السفر والسياحة العاملي WTTC

الوزير خالل لقائه بمجموعه من السائحني برشم الشيخ

الفندقية ،كام قامت الوزارة بتعقيم املتاحف
واملواقع األثرية ،واستحداث عالمة السالمة
الصحية ( )Hygiene Safetyواحلصول عليها
كرشط للسامح للمنشآت الفندقية والسياحية
باستقبال الزائرين .وتم إعداد دليل اسرتشادي
للتعريف بالضوابط واالشرتاطات الوقائية
واالحرتازية .وقد منح املجلس الدويل
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للسياحة والسفر  WTTCمرص "خاتم السفر
اآلمن" الذي ُيمنح للدول التي طبقت
بروتوكوالت السالمة الصحية التي تتوافق
مع الربوتوكوالت العاملية.
وقد تم استئناف حركة السياحة ملرص
تدرجيي ًا ،حيث بدأت باستئناف السياحة
الداخلية ىف  15مايو ،ثم تم استئناف حركة

جانب من أعامل التعقيم التى قامت هبا الوزارة باملنشآت الفندقية خالل العام
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الترويج والتنشيط السياحي
الوزارة تشارك في املعارض اخلارجية للسياحة

فعاليات داخلية حتت رعاية الوزارة
حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال

اجلناح املرصى يف املعرض الدوىل للسياحة والسفر ىف مدريد

استمرت األنشطة الرتوجيية للوزارة خالل العام،
حيث شاركت الوزارة يف عدد من املعارض
السياحية الدولية يف بداية العام ،حيث شاركت
ممثله يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي يف
يناير يف ً
كل من املعرض الدويل لرياضة الغوص
 Salon De Plongéeالذى ُاقيم بالعاصمة
الفرنسية باريس ،ويف املعرض الدوىل للسياحة
والسفر  FITURوالذي ُعقد بالعاصمة اإلسبانية
مدريد وفازت خالله مرص برئاسة جلنة السياحة
بمنظمة السياحة العاملية واالستدامة ملدة عامني.
كام شاركت يف فرباير يف ً
كل من الدورة الثالثني

للمعرض السياحي الدويل  BITميالنو 2020
بإيطاليا ،ويف فعاليات الدورة ال  62للمعرض
السياحي الدويل  Salon De Vacancesالذي
أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل ،ويف الدورة
 29للمعرض السياحي الدويل "Holiday
 Worldبالعاصمة التشيكية براج .وخالل العام
تم اختيار مرص ألول مرة لتكون الدولة الرشيك
"ضيف رشف" يف الدورة ال  42ملعرض بلجراد
الدويل للسياحة  ITFالذي ُعقد بالعاصمة
الرصبية بلجراد يف شهر فرباير.
ونظرا ألزمة فريوس كورونا ،شاركت الوزارة
ً

افرتاض ًيا يف عدد من املعارض الدولية منها سوق
السفر العربى بديب  ،ATMوبورصة لندن الدولية
للسياحة  World Travel Marketيف نوفمرب.

املعرض الدويل لرياضة الغوص بباريس

دعوة سفراء دول العالم إلى العديد من الفعاليات واألحداث السياحية الداخلية

هنائى بطولة العامل لالسكواش

زيارة السفراء إىل رشم الشيخ

حرصت الوزارة خالل العام عىل دعوة العديد
من سفراء دول العامل يف مرص إىل العديد من
األحداث والفعاليات التي نظمتها الوزارة،
وذلك يف إطار الرتويج السياحي ملرص وإلقاء
الضوء عىل املقومات السياحية واألثرية هلا ،حيث
تم دعوهتم لزيارة قرص عابدين ،وجامع الفتح
األثري ،وقرص البارون إمبان ،كام تم دعوهتم
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الفتتاح متحف الغردقة ،ومتحف رشم الشيخ ،عن االكتشافات األثرية اجلديدة حضور مكثف
ومتحف املركبات امللكية  ،باإلضافة إىل دعوهتم من جانب السفراء وخاصة اكتشافات منطقة
يف افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة أهرامات سقارة التي تم اإلعالن عنها يف أكتوبر ونوفمرب من
اجليزة ،ومدينة شايل وجامع اغورمي بواحة هذا العام .وقامت الوزارة بتنظيم رحلة حلوايل 30
بسيوة بعد انتهاء أعامل ترميمها ،وإىل افتتاح
سفريا إىل مدينة رشم الشيخ لتعريفهم باإلجراءات
ً
مرشوع تطوير هرم زورس املدرج.
االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املطبقة هبا
كام شهدت املؤمترات الصحفية اخلاصة باإلعالن وذلك بمناسبة االحتفال بيوم السياحة العاملي.
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مباراة أساطري العامل يف كرة القدم

حتت رعاية وزارة السياحة واآلثار،
كان عام  2020ملي ًئا بالفعاليات
واملهرجانات التي ُأقيمت يف مرص،
ومنها مهرجان اجلونة السينامئي،
مهرجان القاهرة السينامئي الدويل،
مهرجان األقرص الدويل للسينام
األفريقية ،مهرجان دندرة للموسيقى
والغناء بقنا ،بطولة مرص الدولية
لإلسكواش ،قرعة بطولة العامل لكرة
اليد للرجال ،مباراة أساطري العامل يف
كرة القدم والتي مجعت أكثر من ٣٠
الع ًبا عاملي ًا ،عرض القفز باملظالت
للمحرتفني بمنطقة األهرامات ،احتفالية
صندوق "حتيا مرص" لإلعالن عن
تسجيله ثالثة أرقام يف موسوعة جينيس
لألرقام القياسية" ،مسرية مرص من
أجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة"
بمنطقة أهرامات اجليزة بالتعاون مع
برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف مرص.
النرشة اإلخبارية السنوية لوزارة السياحة واآلثار ٢٠٢٠
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شرم الشيخ تستضيف البطولة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية  ..وأسوان تستضيف
بطولة "الكاياك"

جانب زيارة الوفد كنيس من اجلمعية الوطنية للحج املسيحي بفرنسا

جانب من بطولة الكاياك بأسوان

استضافت مدينة رشم الشيخ يف شهر أكتوبر البطولة
الدولية للكرة الطائرة الشاطئية والتي شارك فيها
روسيا والتشيك وأوكرانيا والواليات املتحدة
االمريكية وسلوفينيا ،وفازت روسيا باملركز األول.
بينام استضافت مدينة أسوان يف شهر نوفمرب فعاليات
البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" التي
انطلقت فاعلياهتا من املنطقة املحيطة بجزيرة معبد
فيلة بأسوان ،وذلك حتت رعاية الوزارة متمثلة يف
اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع
وزارة الشباب والرياضة واالحتاد املرصي للكانوي
والكاياك وحمافظة أسوان ،وجاء اختيار مرص
وخاصة مدينة أسوان القامة هذا السباق جلوها
املشمس مقارنة بأوروبا يف هذا التوقيت.

تنظيم عدد من الرحالت التعريفية Fam Trips

قامت اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي خالل العام بتنظيم رحالت
تعريفية لعدد من منظمي الرحالت والدبلوماسيني والصحفيني وقنوات
التليفزيون املحلية والدولية واإلقليمية ،من بلجيكا وهولندا وأسبانيا وكوريا
وإيطاليا .كام استضافت وفد كنيس رفيع املستوى من اجلمعية الوطنية للحج
املسيحي بفرنسا لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة املقدسة يف شهر يناير ،ويف
يونيو استضافت اهليئة عدد من املراسلني األجانب يف رحلة إىل مدينتي رشم
الشيخ والغردقة إلطالعهم عىل االستعدادات الستقبال السياحة الوافدة هبام،
ونظمت رحلة أخرى يف نوفمرب لوفد صحفي رصيب ملدينة الغردقة لتعريفهم
باالجراءات االحرتازية املطبقة هبا.

إضاءة املناطق األثرية ....

قامت الوزارة خالل العام بإضاءة عدد من املواقع
األثرية مثل أهرامات اجليزة ،قلعة صالح الدين ،معابد
الكرنك ومعبد الدير البحري ،يف عدة مناسبات منها
التضامن مع الشعب الصيني يف ظل انتشار فريوس
كورونا هبا ،والتوعية بأمهية البقاء ىف املنزل واحلامية
من اإلصابة بفريوس كورونا ،واالحتفال بكل من
يوم الرتاث العاملي ،والذكرى الـ  75عىل إنشاء منظمة
األمم املتحدة ،واليوم العاملي حلقوق االنسان ،واليوم
العاملي ملكافحة الفساد ،واليوم العاملي للتوحد.
بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية برشم الشيخ

تنظيم زيارات سياحية لبعض املشاهير وأبناء املصريني في اخلارج في مصر

ىف اطار حرص الوزارة عىل الرتويج السياحي ملرص ،قامت الوزارة خالل العام بتنظيم جمموعة من الزيارات باألماكن األثرية والسياحية
املختلفة لرؤساء بعض الدول واملسئولني واملشاهري من عدد من دول العامل وذلك أثناء تواجدهم ىف مرص ،ومنهم رئيس دولة كينيا ،والسيدة
األوىل لدولة الكونغو ،واملمثل الفرنيس جيمي جان لويس ،وبعثة املنتخب الربازييل لكرة القدم حتت سن  ٢٣سنة .كام تم بالتعاون مع وزارة
اهلجرة وشئون املرصيني باخلارج تنظيم عدد من الزيارات ألبناء املرصيني باخلارج إىل بعض املناطق األثرية ،منها زيارة إىل قرص البارون
وأخرى ملنطقة آثار سقارة.

إضاءة أهرامات اجليزة

الوزارة تطلق مسابقة على "الفيس بوك" عن جمال الشواطئ املصرية
أطلقت الوزارة يف شهر يوليو مسابقة
للتصوير الفوتوغراىف للهواة عىل موقع

التواصل االجتامعي الفيس بوك الختيار
أفضل الصور التي قاموا بالتقاطها

للشواطئ املرصية ،وذلك بالتعاون مع
جروب " "Nomadsللسياحة والسفر

عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وغرفة
املنشآت الفندقية.

جاء ذلك يف إطار اهتامم الوزارة بتشجيع
هواة التصوير التقاط صور فوتوغرافية

تربز مجال الشواطئ اخلالبة التي تتمتع

هبا املدن السياحية الساحلية املرصية،
ومن ثم الرتويج هلا من خالل عدسات

املرصيني ،وقد القت هذه املسابقة
مشاركة واسعة ،وقد حصل الفائزون

بعثة املنتخب الربازييل لكرة القدم باملتحف املرصى بالتحرير
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جانب من زيارة أبناء املرصيني ىف اخلارج بمنطقة آثار سقارة

عىل رحالت سياحية باملقاصد الشاطئية.
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موكب املومياوات امللكية...احلدث الذي ينتظره العالم

الوزارة تطلق مجموعة من األفالم الترويجية خالل العام

الفيلم الرتوجيى 'رحلة سائح'

شهد هذا العام استعدادات مكثفة للتجهيز ملوكب املومياوات امللكية ،حيث سيتم نقل 22مومياء من املتحف املرصي بالتحرير إىل
مكان عرضها الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية بمنطقة الفسطاط وهو احلدث الذي ينتظره العامل .وتتضمن هذه املومياوات
 ١٨مومياء مللوك ،و ٤مومياوات مللكات من بينهم مومياوات امللك رمسيس الثاين ،وامللك سقنن رع ،وامللك حتتمس الثالث ،وامللك
سيتي األول ،وامللكة حتشبوت ،وامللكة مرييت آمون زوجة امللك آمنحتب األول ،وامللكة أمحس-نفرتاري زوجة امللك أمحس .أمحس
ويف إطار حرص الوزارة عىل املتابعة الدقيقة واملستمرة لكافة اإلجراءات واللمسات النهائية هلذا احلدث العاملي بام يساهم يف إخراجه
بالشكل احلضاري الذي يليق بعظمة وعراقة احلضارة املرصية الفريدة ،تم عقد العديد من االجتامعات خالل العام مع كافة الوزارات
واهليئات ذات الصلة هبذا احلدث ،وكذلك مع مسئويل الرشكة املنفذة لعملية النقل ملتابعة هذه اإلجراءات بداية من عملية السري بالطرق
التي سيمر هبا املوكب ،والتفاصيل اخلاصة بالتصميامت الفنية والعلمية ،والتقنية التي جيب توفريها خالل النقل ،إىل جانب جتهيزات
معمل الرتميم وفتارين العرض وطريقة عرض املومياوات مع التوابيت اخلاصة هبا يف قاعة املومياوات امللكية باملتحف القومي للحضارة
املرصية .وقام طالب كليات الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية والرتبية الفنية بجامعة حلوان ،حتت ٕارشاف ٔاساتذهتم ،برسم لوحات فنية
جدارية مستمدة من احلضارة الفرعونية يف عدد من أالماكن التي سيمر هبا املوكب.ز

الوزير مع الطلبة أمام أحد اجلداريات
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أطلقت الوزارة خالل العام جمموعة من
األفالم الرتوجيية ملرص ،منها فيلم حتت عنوان
"رحلة سائح يف مرص" والذي ألقى الضوء
عىل استعدادات استقبال السياحة اعتبار ًا
من يوليو ،وتم عرض الفيلم عىل منصات
التواصل االجتامعي املرصية والعربية

الفيلم التعريفي بإجراءات السالمة الصحية

والدولية يف األسواق الرئيسية املصدرة
للسياحة إىل مرص ،وعىل شبكة قنوات
 CNNو ،Discoveryإىل جانب عمل فيلم
يتضمن لقطات حية مع بعض السائحني
خالل تواجدهم بالغردقة ،وعدد من األفالم
الرتوجيية األخرى التي تلقي الضوء عىل

االكتشافات األثرية اجلديدة ،واملتاحف التي
تم افتتاحها خالل العام.
ايضا بإطالق أفالم تعريفية عن
كام قامت الوزارة ً
ضوابط السالمة الصحية ،وكذلك إجراءات
التطهري والتعقيم يف الفنادق املرصية واملواقع
األثرية واملتاحف يف ظل أزمة فريوس كورونا.

فيلم عن متحف املركبات امللكية

املجلس األعلى لآلثار يدعم السياحة الثقافية....

خالل العام اختذ املجلس األعىل لآلثار عدة
قرارات لتنشيط السياحة الثقافية منها ختفيض
 %50عىل أسعار تذاكر دخول املتاحف
واملواقع األثرية لألجانب يف قنا واألقرص
وأسوان خالل الصيف ،وختفيض٪٥٠
عىل أسعارها خالل شهري يناير وفرباير يف
إطار مبادرة "شتي ىف مرص" ،وإعفاء مجيع
الكافيرتيات والبازارات التابعة للمجلس
املوجودة باملتاحف واملواقع األثرية من دفع
اإلجيارات حتى فرباير  ،2021وختفيض
 %20عىل أسعار تذاكر دخول كافة املواقع
األثرية واملتاحف للسائحني القادمني عىل
خطوط رشكتي مرص للطريان وآير كايرو،
وإرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول املتاحف
واملناطق األثرية إىل  1مايو .2021
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أبرز القوانني والقرارات خالل العام

التحول الرقمي

الوزارة تطلق جوالت افتراضية حتت عنوان "اكتشف مصر من بيتك"

الرئيس خالل االجتامع الذى تناول توجيهات فخامته بالتخفيف من آثار تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد عىل املواطنني والقطاعات املترضرة

خالل العام تم اختاذ العديد من اإلجراءات لرتسيخ الدمج بني قطاعي السياحة واآلثار يف مناحي خمتلفة داخل الوزارة واهليئات التابعة هلا ،فصدرت العديد
من القرارات للتنظيم اإلداري واهليكيل للوزارة ،ومنها صدور قرار رئيس جملس الوزراء بشأن تنظيم الوزارة ،وموافقة اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة عىل
اهليكل اإلداري هلا ،وإصدار قرارات بإعادة تشكيل جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي ،واملجلس األعىل لآلثار .
وكان من أهم التحديات التي تواجه العمل املؤسيس يف قطاع السياحة هو تعدد اجلهات التي متنح الرتاخيص اخلاصة بالعمل السياحي بني العديد من
اجلهات يف الدولة ،فتم استحداث جلنة وزارية للسياحة واآلثار برئاسة رئيس جملس الوزراء للتنسيق بني كافة الوزارات واجلهات ذات الصلة بالنشاط
السياحي ،وجلنة دائمة لرتاخيص املنشآت الفندقية والسياحية.
واختذ جملس الوزراء العديد من القرارات لدعم القطاع السياحي فيام خيص تسهيل احلصول عىل التأشريات السياحية؛ ومنها استحداث تأشرية سياحية
جديدة ملدة  5سنوات ،والسامح ل  27جنسية (باإلضافة إىل ال 46جنسية املسموح هلا حالي ًا) باحلصول عىل التأشرية االضطرارية ،ومنح التأشرية االضطرارية
للسائحني احلاصلني عىل تأشريات (مستخدمة من قبل) من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ودول منطقة شنجن ،باإلضافة إيل منح ختفيض
بقيمة  10دوالرت عىل سعر التأشرية للسائحني الوافدين إىل مطارات األقرص أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خالل الصيف ،واملوافقة عىل
استمرار مد العمل بربنامج حتفيز الطريان واملوافقة عىل برنامج جديد بتكلفة مالية أقل من احلايل يبدأ العمل به من يناير وحتى أبريل  .2021كام تم إصدار
بعض القوانني اهلامة منها تعديل قانون محاية اآلثار حيث تم استحداث مادتني حول جتريم اإلجتار غري املرشوع يف اآلثار املرصية يف اخلارج وتسلق اآلثار.
وفيام خيص مرشوعات القوانني فقد تم االنتهاء من مرشوع قانون إنشاء صندوق دعم العاملني يف قطاع السياحة يف أوقات األزمات ،ومرشوع قانون
بإنشاء صندوق السياحة واآلثار ،ومرشوع قانون بوابة العمرة املرصية ،ومرشوع قانون املنشآت الفندقية والسياحية اجلديد.
وألول مرة صدر قرار وزاري بتحديد مواعيد فتح وغلق املنشآت السياحية الكائنة خارج املنشآت الفندقية .كام صدر قرار وزاري باستحداث جلنتني باهليئة
املرصية العامة للتنشيط السياحي؛ األوىل للفعاليات واألحداث الداخلية؛ والثانية للرتويج واملعارض اخلارجية ،بعضوية خرباء من داخل وخارج الوزارة.

التنسيق مع اجلهات احلكومية وممثلي قطاع السياحة اخلاص
شهد هذا العام تنسيق كبري بني الوزارة والعديد من الوزارات واهليئات واجلهات ذات الصلة لدعم والنهوض بقطاع السياحة واآلثار ،منها البنك
املركزي املرصي ووزارات املالية ،والبيئة ،والتضامن االجتامعي ،والنقل ،والطريان املدين ،والبرتول والثروة املعدنية ،باإلضافة إىل التنسيق الدائم
واملستمر مع االحتاد املرصي للغرف السياحية وغرفه اخلمسة واملستثمرين السياحيني.
فعىل سبيل املثال تم إطالق مبادرة للبنك املركزي املرصي لدعم قطاع السياحة بمبلغ  50مليار جنيه ًا لتطوير وإحالل وجتديد املنشآت الفندقية والسياحية (تم
ختفيض سعر الفائدة من  %12إىل  %10ثم إىل .)%8وتم تقديم مبادرة بسعر فائدة  %5لسداد مرتبات العاملني برشط عدم ترسيح العاملة ،وقامت الوزارة بالتنسيق
مع وزارة املالية إلصدار ضامنة للبنك املركزي بثالثة مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية إلقراض املنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضامنات ألول مرة .كام
تم التنسيق مع البنك املركزى للمسامهة بنسبة  %50يف متويل تكلفة محلة تسويقية دولية يتم إعدادها للرتويج للمقصد السياحي املرصي .وتم التنسيق مع وزارة
الطريان املدين الستئناف خط تشغيل الطريان بني رشم الشيخ واألقرص ألول مرة منذ  ١١عا ًما ،والذي تم تشغيل أول رحالته يف فرباير ،وبالتنسيق مع وزارة
البرتول والثروة املعدنية تم منح ختفيضات إضافية عىل سعر وقود الطريان للرحالت السياحية لتصل إىل  ١٠سنت عىل اجلالون الواحد.
ومع بداية أزمة فريوس كوروناو بعد توقف حركة الطريان قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات املختلفة وسفارات الدول األجنبية يف مرص بالسامح
لرعاياهم والوفود السياحية املتواجدة بمرص بالعودة إىل بالدهم .وقد وصل إىل وزارة السياحة واآلثار خطابات من السفارات املختلفة تعرب فيها عن
تقدير بالدها جلهود مرص يف مساعدة مواطنيها .وخالل شهري أبريل ومايو ،سامهت الوزارة بالتنسيق مع وزاريت الصحة والسكان والطريان املدين
وغرفة املنشآت الفندقية ،الستقبال املرصيني الذين كانوا عالقني باخلارج إقامتهم يف فنادق بمرسى علم.

10

النرشة اإلخبارية السنوية لوزارة السياحة واآلثار ٢٠٢٠

زيارة افرتاضية ملقربة امللك رمسيس السادس بوادى امللوك

تسعى الوزارة خالل الفرتة الراهنة ايل مواكبة التطور واالجتاهات
العاملية احلديثة والتحول الرقمي بقطاع السياحة واآلثار واالعتامد
عىل الوسائل التكنولوجية يف الرتويج للمقاصد السياحية
املرصية ،فقد أطلقت الوزارة ألول مرة يف الفرتة من أبريل إىل
يونيو جوالت افرتاضية بتقنية الواقع املعزز ملتاحف ومواقع
أثرية عديدة عىل منصات التواصل االجتامعي حتت عنوان
"اكتشف مرص من بيتك" خالل فرتة توقف احلركة السياحية
بسبب أزمة فريوس كورونا ،باإلضافة إىل استحداث شعارات
دعائية جديدة هلذه املبادرة #ExperienceEgyptFromHome
.E .#ExperienceEgyptSoon #SameGreatFeelings

...وخطوات هامه للتحول الرقمي

ويف إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي ،قامت الوزارة بتوقيع
بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية هلا مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،باالضافة إىل تطوير بوابة العمرة بالتعاون
مع غرفة الرشكات ووكاالت السفر والسياحة ،كام تم االنتهاء
من تصميم املوقع اإللكرتوين للمتحف املرصي الكبري واملتحف
القومي للحضارة املرصية ،وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية
لتسجيل وتوثيق القطع األثرية باملخازن واملتاحف وربط  7خمازن
بخط ربط للبيانات مع بيئة استضافة مركزية ،كام تم البدء يف مرشوع
التحول الرقمي خلدمات املواقع األثرية واملتاحف (منصة احلجز
اإللكرتوين) ،واستحداث وحدة جلمع بيانات العاملني بقطاع
السياحة ،وصفحات رسمية هلا عىل منصات التواصل االجتامعي
 Instagramو.Twitter

جولة مصورة باملتحف املرصي بالتحرير

جولة افرتاضية بمتحف جاير أندرسون
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افتتاحات
فخامة الرئيس يفتتح ثالثة متاحف لآلثار في يوم واحد

قصر البارون

فخامة الرئيس خالل اجلولة بمتحف رشم الشيخ

يف ضوء االهتامم الكبري الذي توليه الدولة
املرصية لقطاع السياحة واآلثار ،قام فخامة
رئيس اجلمهورية السيد عبد الفتاح السييس
بافتتاح عدد من املرشوعات األثرية خالل
العام ،فقد قام سيادته يوم  31أكتوبر بافتتاح
أول متحف لآلثار برشم الشيخ ،وأول متحف
لآلثار بكفر الشيخ (فيديو كونفرانس)،
ومرشوع تطوير متحف املركبات امللكية
ببوالق (فيديو كونفرانس) ،وقام فخامة
الرئيس بجولة تفقدية داخل متحف رشم
الشيخ عقب افتتاحه.

فخامة الرئيس خالل افتتاح قرص البارون

تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس يوم  ٢٩يونيو بافتتاح قرص البارون إمبان بحي مرص اجلديدة ،وذلك بعد االنتهاء من ترميمه
سفريا من سفراء العامل لدى
معرضا يروي تاريخ مرص اجلديدة .وتم تنظيم زيارة لعدد 41
بالتعاون مع السفارة البلجيكية ليصبح
ً
ً
مرص يف حديقة القرص بعد افتتاحه.

رئيس الوزراء يفتتح أول متحف لآلثار في الغردقة ..ومشروع تطوير هرم زوسر

متحف املركبات امللكية

متحف الغردقة

متحف كفر الشيخ
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خالل افتتاح مرشوع تطوير هرم زورس املدرج

افتتح رئيس جملس الوزراء يوم  29فرباير متحف آثار الغردقة الذى يعد أول متحف لآلثار يف حمافظة البحر األمحر لربط السياحة الثقافية
أيضا رئيس الوزراء
بالسياحة الرتفيهية .يضم املتحف  ١٧٩١قطعة أثرية تروى تاريخ احلضارة املرصية عىل مر العصور املختلفة ،كام افتتح ً
يوم  ٥مارس ،مرشوع تطوير هرم زورس املدرج (أقدم بناء حجري يف التاريخ) بعد انتهاء أعامل ترميمه التي استغرقت  14عاما.
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افتتاح أول مطعم سياحي مبنطقة أهرامات اجليزة

فتح مسجد ومعبد يهودي في يوم واحد وثالثة أديرة بقنا

مسجد الفتح امللكي بقرص عابدين

جمموعة من السائحني باملطعم

يف إطار حرص الوزارة عىل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للزائرين يف كافة املناطق األثرية والسياحية والتي من بينها منطقة أهرامات اجليزة هبدف
حتويلها إىل مزار سياحي عاملي ،قامت الوزارة يف شهر أكتوبر بافتتاح أول مطعم سياحي هبا بالتعاون مع القطاع اخلاص ،باإلضافة إىل بدء التشغيل
التجريبي ألول حافلة كهربائية صديقة للبيئة باملنطقة والتي سيتم تشغيلها يف مسار الزيارة من خالل ستة حمطات رئيسية.

ً
ً
سياحيا خالل العام
و١٦فندقا
...

قام قطاع السياحة خالل العام بافتتاح  16فند ًقا سياح ًيا بمحافظات جنوب سيناء والبحر األمحر والساحل الشاميل ومطروح ،وذلك بطاقة
فندقية تبلغ  2613غرفة.

أحد الفنادق التى تم افتتاحها

 ...وقلعة شالي وجامع اغورمي بواحة سيوة وبانوراما سطح معبد دندرة

قلعة شايل
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قامت الوزارة يف شهر نوفمرب افتتاح قلعة
شايل وجامع اغورمي بواحة سيوة بمحافظة
مطروح وذلك بعد االنتهاء من أعامل
ترميمهام يف إطار مرشوع إحياء قرية شايل
األثرية واملمول من االحتاد األورويب بنسبة
 .% 90كام قامت الوزارة يف فرباير بافتتاح
ثالثة رساديب وبانوراما سطح معبد دندرة
بمحافظة قنا.

معبد "إلياهو هانبي" باألسكندرية

تأكيد ًا عىل رسالة التسامح الديني والتنوع الذي تتميز به مرص ،قامت الوزارة يف  10يناير بافتتاح مسجد الفتح امللكي بقرص عابدين ومعبد "إلياهو هانبي"
باإلسكندرية يف نفس اليوم ،وذلك بعد انتهاء أعامل ترميمهم هبم ،كام افتتحت الوزارة يف شهر أغسطس ثالثة أديرة يف مدينة نقادة بمحافظة قنا ،وهم دير
املالك ميخائيل ودير األنبا بستاؤس ودير مارجرجس املجمع بحاجر نقادة بعد االنتهاء من ترميمهم.

افتتاح مسجد اإلمام الشافعي
قامت الوزارة ووزارة األوقاف يف نوفمرب ،بافتتاح مسجد
اإلمام الشافعي وذلك بعد االنتهاء من أعامل ترميمه
وصيانته ،وتم ترميم املسجد حتت إرشاف الوزارة بتكلفة
تقدر بحوايل  13مليون جنيه من وزارة األوقاف.

...ومعرض "اخلبيئات ..كنوز خفية" باملتحف املصري بالتحرير
وخالل شهر نوفمرب قامت الوزارة بافتتاح
معرض"اخلبيئات..كنوز خفية" باملتحف املرصي
بالتحرير يف ذكرى مرور  118عاما عىل تأسيسه
وذلك بالقاعة التي كانت تضم املومياوات
امللكية ،و ُيعرض فيه  ٥٠تابوت ًا ملون ًا منهم اثنني
من كشف سقارة األثري ،و  ٤٨تابوتًا من املتحف
املرصي بالتحرير من بينها  ١٥تابوتًا يتم عرضهم
ألول مرة.

جانب من معرض"اخلبيئات ..كنوز خفية" باملتحف املرصي بالتحرير
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اهم االكتشافات األثرية

سقارة ..أرض األسرار واالكتشافات

كبريا من االكتشافات األثرية التي تم االعالن عنها يف
سقارة ..أرض األرسار واالكتشافات املثرية ،لقد كان هلذه املنطقة األثرية نصي ًبا ً
سفريا من مجيع دوول العامل ،أعلنت الوزارة عن اكتشاف 59
 ،2020ففي شهر أكتوبر ويف مؤمتر صحفي عاملي حرضه أكثر من 50
ً
تابوتًا مغل ًقا وملونًا من األرسة السادسة والعرشين ،وً 28
صغريا لإلله بتاح سوكر(اإلله الرئييس للمنطقة) ،ويف شهر نوفمرب ،ويف
متثال
ً
مؤمتر صحفي عاملي حرضه أكثر من  300صحفي مرصي وأجنبي ،تم االعالن عن أكثر من  100تابوتًا مغلقاٍ آخر من العرصين البطلمي
واملتأخر و 40متثاالً خشب ًيا لبتاح سوكر ومتاثيل أوشابتي ومتائم وأقنعة مذهبة .وألول مرة تم عمل " "X-rayملومياء بداخل أحد التوابيت
املكتشفة أمام احلضور ،كام تم اإلعالن يف أبريل عن الكشف عن جمموعة من التوابيت احلجرية واخلشبية واألثاث اجلنائزي بموقع جبانة
احليوانات والطيور املقدسة هبا ،ومن املقرر أن تكون سقارة املوقع الذي سوف يتم اإلعالن منه عن أول اكتشافات العام اجلديد .٢٠٢١

تعاون دولي
مصر  ..أول زيارة ألمني عام منظمة السياحة العاملية خارج أوروبا بعد أزمة "كورونا"

مصر  ..أول زيارة ألمني عام منظمة السياحة العاملية خارج أوروبا بعد أزمة "كورونا"

أمني عام املنظمة ىف رشم الشيخ

تأكيد ًا عىل عمق العالقات التي تربط بني مرص والعديد من املؤسسات الدولية حول العامل ،اختار األمني العام ملنظمة السياحة العاملية ،مرص،
لتكون أول دولة يزورها خارج أوروبا بعد أزمة فريوس كورونا واستئناف السفر والطريان يف إسبانيا ،مما يؤكد عىل أمهية مرص كمقصد
سياحي عاملي ومتتعها باألمان .واصطحب الوزير ،األمني العام ،يف جولة بمدينة الغردقة تفقد خالهلا اإلجراءات االحرتازية هبا ،ثم توجه
بعد ذلك إىل مدينة القاهرة ،واستقبله فخامة رئيس اجلمهورية يف قرص االحتادية ،والتقى دولة رئيس جملس الوزراء ،كام تم خالل الزيارة
عقد جمموعة من االجتامعات الفنية مع االحتاد املرصي للغرف السياحية واملستثمرين السياحيني ،وزار املتحف القومي للحضارة املرصية
بالفسطاط ،واملتحف املرصي بالتحرير ،وقام بجولة بمنطقة أهرامات اجليزة ،واملتحف املرصي الكبري.

جوالت خارجية للعديد من دول العالم للترويج السياحي ملصر

افتتاح الدورة  ١١٢للمجلس التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية

أيضا اإلعالن عن العديد من االكتشافات األثرية بمختلف املحافظات ،كان أمهها يف املنيا حيث تم الكشف عن ١٦مقربة
وخالل العام تم ً
عائلية بداخلها  ٣٠تابوتا ختص كبار كهنة املعبود جحويت بمنطقة آثار الغريفة ،ومقربة فريدة ترجع للعرص الصاوي بمنطقة البهنسا ،ويف
منطقة ذراع أبو النجا باألقرص تم اكتشاف تابوت خشبي من األرسة السابعة عرش باإلضافة إىل جمموعة من األثاث اجلنائزي ،ويف منطقة ميت
رهينة باجليزة تم الكشف عن عدد من البلوكات األثرية والتامثيل من اجلرانيت الوردي ،و ٨٣مقربة بمنطقة آثار كوم اخللجان بالدقهلية.
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الوزير خالل مشاركته باجللسة االفتتاحية

قام الوزير خالل العام بعدد من اجلوالت اخلارجية لعدد من الدول منها بيالروسيا وأوكرانيا و أملانيا وجورجيا وبولندا وأرمنيا واليونان
والتشيك ،عقد خالهلا لقاءات رسمية ومهنية وإعالمية ،وقد كان من النتائج اإلجيابية هلذه اجلوالت دفع احلركة السياحية الوافدة ملرص مع
بعض من هذه الدول ،كام شارك الوزير يف العديد من األحداث الدولية اهلامة خالل العام ومنها فاعليات الدورة  ١١٢للمجلس التنفيذي
ملنظمة السياحة العاملية بالعاصمه اجلورجية تبلييس .وقامت نائبة الوزير لشئون السياحة خالل العام بزيارة كل من رصبيا وألبانيا ملناقشة سبل
التعاون يف جمال السياحة.
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املعارض اخلارجية

اآلثار املستردة

افتتاح عدد من املعارض اخلارجية لآلثار

استعادة قطع أثرية من اخلارج  ...وتسليم  ٣دول عمالت أثرية تخص بالدهم

معرض "ملوك الشمس" باملتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ

قامت الوزارة خالل العام بافتتاح عدد
من املعارض اخلارجية املؤقتة لآلثار والتي
تعد من أهم آليات الدعاية ملرص ،كام أهنا
أحد املوارد املالية للوزارة ،حيث تم افتتاح
معرض للمستنسخات األثرية يف إيطاليا،
ومعرض "املدن الغارقة :عامل مرص الساحر"
يف متحف فريجينيا للفن بالواليات املتحدة
األمريكية والذي يضم  293قطعة أثرية تم
انتشاهلا من امليناء الرشقي ملدينة اإلسكندرية،
ومعرض "ملوك الشمس" باملتحف القومي

أحد قطع معرض توت عنخ أمون

18

بالعاصمة التشيكية براغ والذي شهد منذ
ً
كبريا من الزائرين ،باإلضافة
افتتاحه
إقبال ً
إىل أنه تم املوافقة عىل إقامة أول معرض
أثري باململكة العربية السعودية بعنوان "شطر
املسجد" ،بمتحف إثراء بمدينة الظهران.
وشهد هذا العام ،عودة القطع األثرية اخلاصة
بمعرض امللك توت عنخ آمون والذي أقيم
حتت عنوان "توت غنخ آمون  ..كنوز الفرعون
الذهبي" من حمطته الثالثة بالعاصمة الربيطانية
لندن والذي وصل عدد زائريه إىل أكثر من

إقبال الزائرين عىل معرض توت عنخ أمون بلندن
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 580,000زائر قبل إغالقه بسبب انتشار
فريوس كورونا ،وكان املعرض قد حقق
نجاح ًا باهر ًا يف كل حمطاته التي بدأت عام
 2018يف لوس أنجلوس بالواليات املتحدة
األمريكية ،والعاصمة الفرنسية باريس .وقد
قرر املجلس األعىل لآلثار عرض  20قطعة
من القطع العائدة من املعرض بصفة مؤقتة
يف متحفي الغردقة ورشم الشيخ ،قبل نقلها
إىل مكان عرضها الدائم باملتحف املرصي
الكبري.

أحد قطع معرض املدن الغارقة بمتحف فريجينيا بأمريكا

الوزير أثناء تسليم عدد من القطع األثرية

يف إطار جهود الدولة الستعادة اآلثار
املرصية املهربة باخلارج ،نجحت الوزارة
خالل العام ،بالتعاون مع وزارة اخلارجية،
يف استعادة العديد من القطع األثرية من
عدة دول من بينها حيث تم اسرتداد لوحة
أثرية كانت تعرض للبيع بإحدى صاالت
املزادات يف والية نيويورك بالواليات املتحدة
األمريكية ،باإلضافة إىل اسرتداد قطعة أثرية
من إيطاليا عبارة عن غطاء تابوت خشبي

إناء من اخلزف تم ضبطه بميناء األسكندرية

يعود إىل العرص املتأخر ،واسرتداد  450قطعة
أثرية من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتم
وقف عملية بيع إلكرتونية آلنية أثرية مرصية من
الفخار يف التشيك.
وفيام خيص املضبوطات األثرية يف املنافذ املرصية،
فقد تم ضبط جمموعة من العمالت األثرية
املعدنية ،كام تم تسليم سفراء اململكة العربية
السعودية ومجهورية الصني الشعبية واهلند
جمموعة من العمالت التي ختص دوهلم والتي تم
مصادرهتا باملنافد املرصية.

عمالت ذهبية تم ضبطها بمطار القاهرة
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املشروعات اجلارية

متحف عواصم مرص بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

حرصت الوزارة خالل العام عىل استمرار
سري العمل بكافة مرشوعات اآلثار اهلامة رغم
تداعيات أزمة فريوس كورونا ،وسوف يشهد
عام  2021افتتاح العديد من هذه املرشوعات
واملتاحف اجلديدة منها متحف 'عواصم
مصر' بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ،ومتحفي
صالة  3بمطار القاهرة الدويل،ومعبد إيزيس
بأسوان ،ومرشوعي تطوير منطقتي شيخ محد
واحلواويش األثريتني بسوهاج ،واملتحف
اليوناين الروماين باإلسكندرية.

مرشوع تطوير ميدان التحرير

من معروضات متحف عواصم مرص

متحف املطار

20
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أيضا يف  2021ومنها
وهناك عد ًدا من املرشوعات األثرية املقرر افتتاحها ً
مصنع "كنوز" للنامذج األثرية والذي يعد وهو أول مصنع للمستنسخات
األثرية يف مرص ،باإلضافة إيل افتتاح طريق الكباش باألقرص بعد تطويره،
ومرشوع خفض املياه اجلوفية بمنطقة أبو مينا األثرية.
كام سيتم خالل العام القادم افتتاح مرشوع تطوير ميدان التحرير،
الذي شاركت الوزارة فيه مع وزارات االسكان واملرافق واملجتمعات
العمرانية ،وقطاع األعامل ،العام والتنمية املحلية وحمافظة القاهرة ،حيث
قامت الوزارة باإلنتهاء خالل عام  ٢٠٢٠من إقامة مسلة رمسيس الثاين
بامليدان ،ونقل اربعة متاثيل للكباش من األقرص ورفع كفاءة واجهة
املتحف املرصي بالتحرير واحلديقة واألسوار وأعامل اإلنارة.
داخل مصنع كنوز للنامذج األثرية
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املتحف املصرى الكبير

أحد التامثيل التى استقبلها املتحف خالل العام
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مل يتوقف العمل يو ًما يف املتحف املرصي الكبري خالل العام،
وقفزت نسبة تنفيذ األعامل باملوقع ايل  %97و تم البدء يف أعامل
أساسات ملبني مراكب خوفو ،وتم االنتهاء من أكثر من %70
منها ،و  %75من أعامل االساسات واخلرسانات لبوابة التحكم
االمني ،ويف شهر ديسمرب تم رفع مجيع الشدات املعدنية اإلنشائية
من املبني الرئييس للمتحف.
واستقبل املتحف عدد  5103قطعة أثرية من إمجايل ،54767
ومن أهم القطع التي تم نقلها توابيت سقارة ،كام تم ترميم
وصيانة  7081قطعة أثرية من امجايل  ،54056ومن أمهها بوابة
امللك أمنمحات األول ودرع من جمموعة امللك توت عنخ امون.
وخالل عام  2020حصل املتحف ممث ً
ال ىف مركز ترميم اآلثار عىل
شهادة اعتامد املواصفات القياسية الدولية "األيزو" اخلاصة بالسالمة
والصحة املهنية يف شهر سبتمرب ،ثم عىل شهاديت "أيزو" لنظام إدارة
البيئة ،ونظام إدارة اجلودة يف شهر نوفمرب ،وهبذا يكون املتحف قد

حصل عىل  3شهادات أيزو يف أقل من  60يو ًما.
وفاز فريق التعاون املرصي الياباين املشرتك حلفظ و صيانة وترميم اآلثار
باملتحف بجائزة "يوميوري" للتعاون الدويل يف أعامل ترميم وحفظ
القطع األثرية باملتحف.
وخالل العام فاز أحد التحالفات الدولية الثالث التي تقدمت
إلدارة وتشغيل اخلدمات باملتحف ،وذلك بعد إنتهاء جلنة البت من
أعامل التقييم الفني واملايل.
وقد صدر يف شهر فرباير قانون بإعتبار املتحف املرصي الكبري هيئة
اقتصادية تتبع الوزير املختص بشئون اآلثار ،ويف شهر أكتوبر صدر
قرار رئيس جملس الوزراء بإعادة تشكيل جملس ادارة املتحف.
ويف شهر أغسطس أطلقت شبكة قنوات  CNNالعاملية ثالثة أفالم
دعائية عن املتحف حتت عنوان (من داخل املتحف املرصي الكبري
 ،)Inside The Grand Egyptian Museumوخالل أيام حققت هذه
األفالم 164مليون مشاهدة.

من داخل معمل الرتميم
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املتحف القومي للحضارة املصرية

شهد املتحف القومي للحضارة املرصية هذا العام العديد من التطورات واخلطوات اهلامة نحو االنتهاء من املرحلة احلالية منه متهيدا لالفتتاح
الوشيك ،فقد صدر قانون بإنشاء هيئة املتحف وتم تعيني أول رئيس هلا ،كام صدر قرار رئيس جملس الوزراء بشأن تشكيل جملس إدارهتا .وتم
االنتهاء من مجيع أعامل قاعة العرض املركزي ،والتي تعرض حوايل  1500قطعة أثرية ،وجاري تسليم الشاشات األرضية اخلاصة هبا ،كام تم
االنتهاء من مجيع أعامل قاعة املومياوات امللكية استعدا ًدا إلستقبال املومياوات امللكية التي سيتم نقلها من املتحف املرصي بالتحرير ،وتم إنشاء
حمطة كهرباء بقدرة  4ميجا وات.
واستقبل املتحف خالل العام  6621قطعة أثرية منها  17تابوتًا ملك ًيا ،وتم ترميم 1173
قطعة أثرية وتراثية ،كام تم االنتهاء من ديوراما البيت النوبى.
وانتهى املتحف من إعداد اخلطة االستثامرية اخلاصة بإدارة وتشغيل املركز الثقاىف الرتفيهي
التجارى باملتحف ،وزار املتحف العديد من املستثمرين لتأجري منطقة االستقبال ووضع خطة
لتشغيل املركز الثقاىف الرتفيهى التجارى.وخالل العام استضاف املتحف العديد من الفعاليات منها
احتفالية انتصارات أكتوبر مع وزارة الشباب والرياضة ،وإحتفالية منظمة اليونسكو بمناسبة مرور 40
عام عىل إنتهاء احلملة الدولية النقاذ أثار النوبة.

أطباق من اخلزف ترجع للعرص الفاطمي
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إبريق وطست األمري آلـ طبطق األرشىف

احدى قاعات العرض باملتحف
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السياحة واآلثار فى عيون العالم

أبو دباب بمرسى علم ،ضمن أفضل سبعة شواطئ للغوص يف العامل
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خالل العام حظيت مرص بالعديد من اإلشادات الدولية يف جمايل السياحة
واآلثار ،ففي شهر فرباير اختار موقع  Lonely Planetللسياحة والسفر
خليج أبو دباب بمحمية وادي اجلامل يف مرسى علم ضمن أفضل سبعة
شواطئ للغوص يف العامل ،ويف مايو حصل املتحف املرصي عىل املركز
الثانى ىف قارة أفريقيا كأكثر املتاحف املؤثرة ىف مجهور موقع تويرت بناء
عىل إحصائية أسبوع املتاحف والتي تُقام سنو ًيا يف إطار االحتفال باليوم
العاملى للمتاحف ،ويف شهر نوفمرب فازت مرص باملركز الثاين كأفضل
وجهة للغوص يف العامل لعام  2020وف ًقا للتصويت الذي أجرته جملة
'دايف'  DIVEالربيطانية الختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول
العامل ،كام اختارت املجلة األمريكية'  'Archeologyيف ديسمرب كشف
توابيت سقارة امللونة الذي أعلنت عنه الوزارة يف نوفمرب ،كأحد أهم 10
اكتشافات أثرية لعام .2020
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عـام جـديد...

الوزارة تطلق أغنية "مصر أرض اجلمال" احتفاال بالعام اجلديد
أطلقت الوزارة يوم  ٣١ديسمرب أغنية مصورة بعنوان "مرص أرض اجلامل" بمرص والعامل ،للتهنئة بعام  ٢٠٢١تلقي الضوء عىل مجال
مرص ومقومتها السياحية وخاصة شواطئها اخلالبة وشمسها الدافئة ،وحضارهتا الفريدة ،وترسل من خالهلا رسالة تفاؤل بالعام
اجلديد .األغنية إهداء من املطربة شريين عبد الوهاب.
تأيت هذه األغنية بالتزامن مع بداية إطالق مبادرة "شتي يف مرص" للرتويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية وخاصة مع موسم
السياحة الشتوية.
وقد قامت الوزارة برشاء مساحات إعالنية عىل منصات التواصل االجتامعي املرصية وباألسواق العربية والعاملية الرئيسية املصدرة
للسياحة إىل مرص لنرش هذه األغنية.
ومن املقرر أن تقوم الوزارة هناية شهر يناير  ٢٠٢١بالتعاقد مع أحد املكاتب الدولية الكربى املتخصصة ،لعمل اسرتاتيجية إعالمية
للرتويج ملرص سياح ًيا متهيدً ا الطالق محلة تروجيية دولية ملدة  3سنوات تبدأ يف يوليو املقبل.
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