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مقدمة

يحظــى قطــاع الســياحة واآلثــار يف مــر بدعــم كبــر مــن القيــادة السياســية ،وقــد قدمــت الدولــة
خــال العــام حوافــز تشــجيعية لدفــع مزيــد مــن حركــة الســياحة الوافــدة ،كــا تــم اتخــاذ العديــد
مــن القـرارات واإلجـراءات لدعــم القطــاع الســياحي ،وتــم إصــدار القوانــن والترشيعــات لدفــع العمــل
يف القطــاع الســياحي الــذي يعــد أحــد ركائــز االقتصــاد املــري.
شــهد عــام  2021رواجــا يف حركــة الســياحة الوافــدة ،وتــم اســتئناف رحــات الط ـران مــن العديــد مــن
الــدول ،ومنهــا الطـران الــرويس الــذي اســتأنف رحالتــه إىل رشم الشــيخ والغردقــة بعــد توقــف  6ســنوات.
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وانتهجــت الــوزارة نهجـاً جديــدا ً يف الرتويــج ،وذلــك بتنفيــذ فعاليات كــرى مثل “موكــب املوميــاوات امللكية”
وفعاليــة “األقــر ..طريــق الكبــاش” ،إلظهــار املقصــد الســياحى املــرى يف صــورة جديــدة غــر الصــورة
التقليديــة ،وفقـاً لإلسـراتيجية الجديــدة للرتويــج الســياحي ،التــي قــام بوضعهــا تحالــف كنــدي إنجليــزي.
وخــال العــام قامــت الــوزارة بإعــداد إســراتيجية التنميــة املســتدامة “رؤيــة  ،”2030وبــدأ اإلعــداد
إلســراتيجية وطنيــة متكاملــة للســياحة املســتدامة يف مــر ،بالتعــاون مــع االتحــاد املــري للغــرف
الســياحية الــذي تعاقــد مــع رشكــة عامليــة متخصصــة لهــذا الغــرض.
كــا تــم إطــاق العديــد مــن الحمــات الرتويجيــة يف األســواق الســياحية الرئيســية يف أوروبــا والــدول
العربيــة ،وقامــت الــوزارة بإطــاق مبــادرات لتشــجيع الســياحة الداخليــة.
وبــدأت الــوزارة يف الرتويــج ملنتــج ســياحي جديــد مــن خــال دمــج منتــج الســياحة الثقافيــة مبنتــج
الســياحة الشــاطئية ،وىف هــذا اإلطــار تــم تســيري خــط طــران جديــد يف شــهر أكتوبــر بــن مدينــة رشم
الشــيخ واألقــر ألول مــرة بعــد توقــف دام عــدة ســنوات.
وفيــا يخــص حــرص الــوزارة عــى اإلرتقــاء بكفــاءة الفنــادق واملنتجعــات الســياحية ،تم خــال العــام إعادة
تقييــم املنشــآت الفندقيــة وفق ـاً للمعايــر الجديــدة لتصنيــف املنشــآت الفندقيــة ( )HCالتــي وضعتهــا
الــوزارة باالش ـراك مــع منظمــة الســياحة العامليــة ،والــذي تــم بالتــوازي مــع تنفيــذ ق ـرار تحديــد الحــد
األدىن ملقابــل خدمــة اإلقامــة يف املنشــآت الفندقيــة فئــة خمــس وأربــع نجــوم وذلــك يف إطــار الحــرص عــى
االرتقــاء مبســتوى املقصــد الســياحي املــري وبكفــاءة الفنــادق واملنتجعات الســياحية ومبســتوى الخدمات
املقدمــة بهــا لتتناســب مــع املســتوى العاملــي .وتقــوم الــوزارة بتحديــث ضوابــط الســامة الصحيــة بصــورة
دوريــة ،ومتابعــة تطبيــق اجـراءات الســامة الصحيــة يف الفنــادق واملنشــآت الســياحية.
كــا قطعــت الــوزارة شــوطا كبـرا يف ملــف التحــول الرقمــي مــن خــال االسـراتيجية التــي وضعتهــا والتــي
شــملت ثالثــة محــاور :انشــاء مواقــع إلكرتونيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وإنشــاء قواعــد بيانــات ،تــم
تنفيــذ العديــد مــن بنودهــا خــال العــام ،وجــاءت يف مقدمــة املرشوعــات تيســر إجـراءات الحصــول عــى
تأشــرة الدخــول ملــر ،وبــدء تنفيــذ املــروع املوســع إلصــدار التذاكــر اإلليكرتونيــة يف  ٣٢موقــع أثــري
ومتحــف ،باإلضافــة إلتاحــة رشاء التذاكــر باســتخدام بطاقــات االئتــان يف كافــة املناطــق.
ومل تتوقــف اإلكتشــافات األثريــة يف العديــد مــن املحافظــات ،واســتمر العمــل يف املرشوعــات األثريــة
وتــم افتتــاح عــدد كبــر منهــا؛ كان عــى رأســها املتحــف القومــي للحضــارة املرصيــة ،ومــروع الكشــف
عــن طريــق الكبــاش باألقــر.
العدد السنوي 2021
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حركة السياحية الوافدة

أول رحلة طريان رويس اىل رشم الشيخ

أول رحلة طريان من إنجلرتا تصل رشم الشيخ

وقــد شــهد العــام اســتئناف الحركــة الجويــة مــن العديــد مــن الــدول ،عــى رأســها روســيا ،حيــث تــم
اســتئناف رحــات الطــران مــن روســيا إىل مدينتــي رشم الشــيخ والغردقــة ،يــوم  9أغســطس ،بعــد
توقــف الرحــات منــذ عــام  ،2015ويف  9نوفمــر ،تــم رفــع القيــود عــن رحــات الطــران املنتظــم
والعــارض مــن املــدن الروســية الراغبــة يف تشــغيل رحــات إىل مــر.

شــهد عــام  2021رواج ـاً كبــرا ً يف الحركــة الســياحية الوافــدة إىل مــر مــن العديــد مــن دول العــامل،
حيــث ارتفعــت معــدالت الســياحة الوافــدة ،وتــم اســتئناف الســياحة مــن األســواق الرئيســية ،وزاد
الطلــب عــى املقصــد الســياحي املــري ،وهــو مــا يــدل عــي ثقــة الســائح ،وثقتــه يف إجـراءات وضوابط
الســامة الصحيــة التــي يتــم تطبيقهــا ،والتــي أشــاد بهــا املســئولون يف الــدول املصــدرة للســياحة إىل
مــر ،كــا أشــاد بهــا األمــن العــام ملنظمــة الســياحة العامليــة.
وكانــت نســبة اإلصابــة بفــروس كورونــا بــن الســائحني ،عنــد عودتهــم لبالدهــم ،تــكاد تكــون منعدمــة،
وهــو مــا اتضــح مــن خــال ســلبية نتائــج تحاليــل ال  PCRالتــي يجرونهــا عنــد عودتهــم ،وهــذا مــا
أكــده منظمــو الرحــات.
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كــا تــم اســتئناف رحــات الط ـران مــن إنجل ـرا إىل رشم الشــيخ يــوم  10أكتوبــر ،والتــي كانــت قــد
توقفــت عــام  2015حتــى فربايــر  ،2020ثــم توقفــت مــن مــارس  ،2020بســبب انتشــار فــروس كورونــا.
ويف شــهر فربايــر ،اســتقبلت الغردقــة أوىل رحــات رشكــة  Condorاألملانيــة ،ويف مايــو وصلــت أول
رحلــة طــران مبــارشة تطلقهــا رشكــة ‹إيــر كنــدا› قادمــة مــن مدينــة مونرتيــال بكنــدا اىل القاهــرة،
وأوىل الرحــات الســياحية الوافــدة عــى خطــوط طــران رشكــة ‹فــاي ديب› القادمــة مــن ديب باإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،لتصبــح رشم الشــيخ الوجهــة الثانيــة للرشكــة يف مــر بعــد مطــار بــرج العــرب
الــدويل ،واســتقبل مطــار مطــروح الــدويل أول طائــرة تشــارتر مــن دولــة كازخســتان ،ويف يوليــو،
وصلــت إىل مطــار األقــر أوىل رحــات الطــران العــارض القادمــة مــن كل مــن أســبانيا وفرنســا ،وذلــك
بعــد اســتئناف الحركــة الســياحية الوافــدة إىل مــر منــذ أول يوليــو .٢٠٢٠
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إجراءات تنظيمية ومبادرات دعم قطاع السياحة
أبرز القرارات الحكومية لدعم القطاع

اإلجراءات التنظيمية لقطاع السياحة

أصدر الوزير خالل العام عددا من القرارات لتنظيم العمل بقطاع السياحة واآلثار والوزارة والجهات
التابعة ،وكان من أبرزها قرار تحديد الحد األدىن ملقابل خدمة اإلقامة يف املنشآت الفندقية فئة خمس
وأربع نجوم ،والذي صدر يف شهر أبريل ،وبدأ تطبيقه اعتبارا ً من  1نوفمرب ،ووفقا لهذا القرار يكون الحد
األدىن ملقابل خدمة اإلقامة للفرد يف الليلة الواحدة باملنشآت الفندقية الخمس نجوم  40دوالر أمرييك أو
ما يعادلها ،و 28دوالر أمرييك أو ما يعادلها يف الفنادق األربع نجوم.
وصدر قرار وزاري ،يف نوفمرب ،بتنظيم آلية التدريب يف املنشآت الفندقية ،وتعيني مراقب جودة يف مجال
صحة وسالمة الغذاء ،واشرتاط ما تقدم كأحد اشرتاطات منح الرتخيص ،ويف شهر سبتمرب صدر قرار بتنظيم
آلية تنفيذ الرحالت اإلختيارية.
ومن أبرز اإلجراءات التنظيمية التي متت خالل العام ،إلزام رشكات السياحة والنقل السياحى بإحالل أجهزة
التتبع ( )GPSبأجهزة حديثة يف األوتوبيسات السياحية  ،وكذلك برتكيب األجهزة يف املركبات املينى باص
وامليكروباص ،ويف سيارات الليموزين.
قرارات المجلس األعلى لآلثار لدعم قطاع السياحة خالل العام

شهد عام  2021استمرار تطبيق مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي ملجابهة أزمة فريوس كورونا،
وكان من أبرزها :مد العمل مببادريت البنك املركزي املرصى لدعم قطاع السياحة حتى نهاية  ،2022إرجاء
سداد بعض الرسوم وجدولة املديونيات عىل  ٣٦شهرا ،استمرار التخفيض املمنوح عىل سعر وقود الطريان ىف
املطارات السياحية بقيمة  ١٥سنت للجالون ،حتى  ٣٠أبريل  ،٢٠٢٢إطالق برنامج تحفيز طريان جديد من
 1يناير  ٢٠٢١حتى  ٣٠أبريل  ،٢٠٢٢استمرار اإلعفاء من سداد رسوم التأشرية للسائحني الوافدين مبارشة
إىل املحافظات السياحية حتى ٣٠أبريل  ،٢٠٢١واستمرار تطبيق التخفيض عىل رسوم الهبوط واإليواء
والخدمات األرضية يف مطارات املحافظات السياحية حتى  ٣٠أبريل .٢٠٢٢
ويف  8أغسطس ،تم تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص باملوافقة عىل منح التأشرية االضطرارية للسائحني الحاصلني
عىل تأشريات دخول من اليابان – أسرتاليا – نيوزيالندا – كندا ،عالوة عىل األجانب من دولتي (بيالروسيا -
مولدوفيا) دون التقيد برشط املجموعات( ،وذلك إىل جانب الحاصلني عىل تأشريات دخول من الواليات املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة ودول منطقة شنجن ،والذي كان قد بدأ تفعيله يف  15ديسمرب .2020
أهم القوانين ومشروعات القوانين في 2021

صدر عام  2021قانون رقم  72لسنة  ،2021والخاص بإنشاء البوابة املرصية للعمرة وتنفيذ الرشكات السياحية
رحالت العمرة يوم  20يونيو ،كام وافقت اللجنة املشرتكة للسياحة والطريان املدين ،واآلثار واإلعالم والثقافة
مبجلس النواب ،بتشكيلهام الجديد ،عىل مرشوع قانون بإنشاء صندوق السياحة واآلثار بتاريخ 30مارس.
وانتهت لجنة السياحة والطريان املدىن باملجلس ،يوم  27ديسمرب ،من مناقشة القانون الجديد للمنشآت
الفندقية والسياحية ،وكان مجلس الوزراء قد سبق ووافق عليه يوم  ٢٩سبتمرب ،وهو يستهدف إعادة تنظيم
كافة اإلجراءات الخاصة برتاخيص تلك املنشآت وتيسري منحها ،مبا يسهم يف تحسني مناخ األعامل وتعزيز القدرة
التنافسية لجذب االستثامرات السياحية.
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قام املجلس األعىل لآلثار بإرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول املتاحف واملناطق األثرية إىل مايو ،2022
ومد إعفاء جميع الكافيرتيات والبازارات التابعة للمجلس ،واملوجودة باملتاحف واملواقع األثرية من دفع
اإليجارات حتى أكتوبر  ،2021وتخفيض نسبة  %50من القيمة اإليجارية حتى يناير  ،2022ووافق عىل إعفاء
األطقم الطبية وأرسهم من رسوم تذاكر جميع املتاحف واملواقع األثرية خالل عام .2021
كام قام املجلس بتحديث ضوابط إقامة األنشطة والفعاليات والتصوير التجاري باملناطق األثرية واملتاحف،
التابعة له ،لتكون أكرث جاذبية ،ووافق عىل السامح للقنوات املرصية والعربية واألجنبية بإجراء برامج
حوارية مجاناً باملواقع واملتاحف األثرية ،وذلك للرتويج السياحي لهذه املناطق.
العدد السنوي 2021
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اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وخالل العام تم افتتاح  ١٣فندقًا
سياح ًيا جديدا ً مبختلف املحافظات،
بطاقة فندقية تبلغ  ٢٩٦٠غرفة،
وذلك بعد استيفائهم كافة رشوط
التشغيل.
وقامت الوزارة ايضا ،خالل العام ،بإيفاد
لجان للمرور عىل الرشكات السياحية
ومقراتها وفروعها ملتابعة سري العمل
بها ،والتأكد من مدى إلتزامها مبا جاء
بالقانون املنظم لعملها ،وآلية تنفيذ
الرحالت السياحية التي تنظمها.
وقد تم خالل العام االنتهاء من تطعيم
جميع العاملني بالقطاع السياحني،
باملحافظات السياحية ،وكذلك جميع املقيمني بهام ،باألمصال املضادة لفريوس كورونا.
وتقوم الوزارة بتحديث ضوابط السالمة الصحية بصورة دورية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان
املرصية واالتحاد املرصي للغرف السياحية.
تطبيــق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق

استمرت الوزارة خالل العام يف متابعة تطبيق اإلجراءات االحرتازية باملنشآت الفندقية والسياحية
بكافة محافظات الجمهورية ،من خالل لجان املرور والتفتيش ،للتأكد من مدى التزام هذه
املنشآت بتطبيق اإلجراءات االحرتازية ،وضوابط السالمة الصحية ،واشرتاطات سالمة الغذاء
واملرشوبات ،وجودة الخدمات السياحية املقدمة لروادها ،وأصدرت الوزارة قرارات بغلق بعض
املنشآت الفندقية والسياحية لعدم إلتزامها ،وتم إعادة فتح بعضها بعد إعادة معاينتها ،وقد
وصل اجاميل عدد الفنادق التي حصلت عىل شهادة السالمة الصحية من الوزارة  ٩٤٠فندق.
كام بدأت ،يف شهر نوفمرب ،خمسة رشكات دولية متخصصة يف مراجعة اشرتاطات السالمة
الصحية باملنشآت الفندقية عىل مستوى الجمهورية ،وذلك بالتنسيق مع االتحاد املرصي للغرف
السياحية وغرفة املنشآت الفندقية.
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قامت الوزارة ،ابتداءا ً من  12يوليو ،بإيفاد لجان إلعادة تقييم مستوى كافة املنشآت الفندقية عىل
مستوى الجمهورية ،وفقا ملعايري التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية (Hospitality Critiria
 ،)HCالتي تم وضعها باإلشرتاك مع منظمة السياحة العاملية ،بهدف الوصول بتصنيف الفنادق
املرصية إىل املعايري العاملية ،باإلضافة إىل وضع كل منشأة فندقية مبستواها الحايل عىل الدرجة
العاملية املناسبة لها ،والذي يتم عىل أساسه وضع الحد األدىن ملقابل خدمة اإلقامة يف املنشآت
الفندقية ،والذي تم تطبيقه ابتدا ًء من شهر نوفمرب ،وقد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد من
املنشآت الفندقية ،وإصدار قرارات بإلغاء الرتاخيص السياحية لعدد آخر ،بعد توجيه أكرث من
إخطار لها لتاليف املالحظات السياحية والصحية.
وقد انتهت الوزارة يف شهر أكتوبر من إعادة تقييم جميع املنشآت الفندقية املوجودة مبحافظتي جنوب
سيناء والبحر األحمر ،والحاصلة عىل شهادة السالمة الصحية للتشغيل ،وجاري العمل حالياً لإلنتهاء
من إعادة تقييم املنشآت الفندقية العامئة مبحافظتي األقرص وأسوان ،وسيتم استكامل باقي املحافظات
تباعاً عىل مستوى الجمهورية.
العدد السنوي 2021
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اإلستراتيجيات الجديدة للسياحة
استرتيجية الترويج السياحي

استرتيجية التنمية المستدامة للوزارة «رؤية »2030

قامت الوزارة ،يف شهر يناير ،بإعداد إسرتاتيجية التنمية املستدامة "رؤية  ،"2030والتي حددت فيها رؤية
ورسالة الوزارة.
الرؤية :تعزيز ريادة مرص كوجهة سياحية كربى حديثة ومستدامة تسهم يف تعزيز االقتصاد القومى للبالد،
من خالل ما متتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبرشية وأثرية غنية ومتنوعة ،واملحافظة عىل
اإلرث الحضارى املرصى الفريد لألجيال القادمة والبرشية.
الرسالة :النهوض بقطاعى السياحة واآلثار يف مرص واالستغالل األمثل ملوارد الدولة السياحية والطبيعية والبرشية
واألثرية والعمل عىل ضامن استدامتهام ،وتوفري بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهام لزيادة القدرة
التنافسية ملرص ،من خالل تشجيع فرص االستثامر ورفع كفاءة العنرص البرشى واستخدام أساليب التكنولوجيا
الحديثة ،وذلك من خالل أطر مؤسسية وترشيعية ملواكبة التطور العاملي ،مع تطبيق أفضل السبل للرتويج
والتنشيط السياحى محل ًيا ودول ًيا لجذب أكرب عدد من السائحني من مختلف األسواق وكافة الفئات خاصة ذات
اإلنفاق املرتفع ،وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحى واألثرى ،والقيام بأعامل الحفائر األثرية
وتنفيذ مرشوعات تأمني وترميم وصيانة اآلثار وبناء وتطوير املتاحف مبختلف أنحاء الجمهورية.
تنوع المنتجات السياحية

تعاقدت الوزارة ،يف  17فرباير ،مع تحالف كندي إنجليزي ،والذي قام بوضع إسرتاتيجية جديدة
للرتويج السياحي ،وتم استالم النسخة النهائية منها ،بعد مراجعة اللجان املعنية يف  18أغسطس.
و من أبرز مالمح اإلسرتاتيجية :إلقاء الضوء عىل أن مرص مقصد سياحي نابض بالحياة ،وأنها دولة
شابة معارصة ومعتزة بحضارتها العظيمة ،وقد جاء تنفيذ فعالية “موكب املومياوات امللكية” من
املتحف املرصى بالتحرير إىل املتحف القومى للحضارة املرصية بالفسطاط يوم  3أبريل ،وفعالية
"األقرص..طريق الكباش" يوم  25نوفمرب ،يف إطار هذه االسرتاتيجية.
اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة المستدامة في مصر

قامت الوزارة خالل العام بالتعاون مع االتحاد املرصي للغرف السياحية إلعداد إسرتاتيجية وطنية متكاملة
للسياحة املستدامة يف مرص ،وقد قام االتحاد يف شهر يوليو بالتعاقد مع أحد بيوت الخربة اإليطالية ،الذي
كان قد سبق وأعد إسرتاتيجية متكاملة للسياحة املرصية يف عام  ،2009لتحديث هذه االسرتاتيجة.
وقد تم عقد ورشة عمل مع كافة الجهات املعنية يف الدولة والقطاع الخاص ،يف شهر ديسمرب ،إلطالع
جميع املعنيني بالقطاع السياحي العام والخاص مبستجدات األعامل الخاصة بعملية تحديث هذه
االسرتاتيجية ،حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً يف نفس اإلتجاه.
2021
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قامت الوزارة خالل العام بالعمل عىل
استحداث منتج سياحي جديد ،يدمج منتج
السياحة الشاطئية ،مبنتج السياحة الثقافية،
ويف هذا اإلطار انطلقت ،يوم  ٢٧أكتوبر،
أول رحلة لرشكة مرص للطريان من مطار
رشم الشيخ الدويل ،متجهة إىل مطار األقرص
الدويل ،بعد أن توقفت منذ ديسمرب .2015
جاء ذلك يف إطار التعاون املستمر بني
الوزارة ووزارة الطريان املدين ،وكان مجلس
الوزراء قد اعتمد يف أغسطس ،قرارات
اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار والتي كان
من بينها استحداث برنامج لتحفيز الطريان
الداخيل ،لربط مطارات املدن الساحلية
مبحافظات الصعيد.
وفيام يخص منتج السياحة الدينية ،تم خالل العام افتتاح  3محطات من مرشوع تطوير إعادة إحياء
«مسارالعائلة املقدسة» .ويف ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع خطة اسرتاتيجية لتعظيم
سياحة اليخوت يف مرص ،صدر يف  30يونيو قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا ،تهدف إىل
العمل عىل تيسري إجراءات سياحة اليخوت يف مرص.
العدد السنوي 2021
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الترويج والتنشيط السياحي
شهد عام  2021تنفيذ العديد من األنشطة الرتويجية ،للرتويج للمقصد االسياحي املرصي ،لدفع مزيد
من الحركة السياحية الوافدة ،وانتهجت الوزارة نهجاً جديدا ً بتنفيذ فعاليات ضخمة يتم تغطيتها
عاملياً إلظهار املقصد السياحى املرصى يف صورة جديدة غري الصورة التقليدية.
الــوزارة تطلق مجموعة من الحمالت الترويجية

كام قامت الوزارة بإطالق مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية ،بعنوان "شتي يف مرص" ،والتي كانت خالل
الفرتة من  15يناير إىل  31مايو  ،2021وقام املجلس األعىل لآلثار مبنح تخفيض  ٪٥٠عىل أسعار تذاكر
املواقع األثرية واملتاحف للمرصيني خالل هذه املبادرة ،وأطلقت الوزارة فيلام ترويجيا للمبادرة.
قامت الوزارة خالل  2021بإطالق
عدد من الحمالت الرتويجية ،ففي
شهر مايو ،أطلقت الوزارة حملة
ترويجية يف السوق العريب بعنوان
«الصيف يف مرص حكاية» ،وتم
إطالق الجزء الثاين منها يف يونيو.
ويف شهر ديسمرب ،أطلقت
الوزارة حملة إلكرتونية بعنوان
“الكريسامس املرشق” للرتويج
للمقصد السياحي املرصي ،يف
موسم الشتاء ،يف عدد من الدول
األوروبية.
ويف يوليو أطلقت الوزارة حملة بعنوان «مرص يف عيون سفراء االتحاد األورويب» ،قام خاللها سفراء دول
االتحاد األورويب بالقاهرة ،بنرش أكرث من  ٢٠فيلم للرتويج لألماكن السياحية واألثرية املرصية املفضلة
لديهم ،ونرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بهم ،وبسفارات دولهم.
14

العدد السنوي 2021

مصر تفوز بأفضل حملة ترويجية إلكترونية في روســيا

فازت مرص ،يف شهر نوفمرب ،بأفضل حملة ترويجية تم
إطالقها عىل منصات التواصل اإلجتامعي يف روسيا ،وفقاً
ملا أعلنته منصة  Ad colonyالعاملية ،وهى إحدى املنصات
الرائدة ىف تقييم الحمالت الدعائية اإللكرتونية.
وقد أطلقت الوزارة الحملة للرتويج للمقصد السياحي
املرصي يف السوق الرويس ،تزامناً مع استئناف حركة
السياحة الروسية إىل املنتجعات السياحية املرصية بعد
توقف دام قرابة الست سنوات.
وقد حصلت هذه الحملة عىل ما يقرب من  ١٢مليون
مشاهدة عىل “اليوتيوب ،:و  ٥مليون عىل الفيسبوك ،وتفاعل
يزيد عن مليون عىل الفيسبوك ،وهو أكرث  ٩مرات من نسب
التفاعل املتوقعة ،كام ساهمت يف زيادة املتابعني عىل موقع
 ،VKالذي يعترب أحد أهم مواقع التواصل اإلجتامعي ىف روسيا ،من  ١٤٣متابع اىل  ٢٠ألف متابع.
العدد السنوي 2021
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استضافة مؤثرين وتنظيم زيارات تعريفية

الوزارة تطلق مجموعة من األفالم الترويجية

لقطة من فيلم «األقرص..الرس»

قامت الوزارة خالل عام  2021بإنتاج مجموعة من األفالم الرتويجية والتوثيقية ،حيث أنتجت مجموعة
من األفالم التي أطلقتها بالتزامن مع الحمالت الرتويجية يف األسواق املختلفة منها السوق العريب ،ومبادرة
تشجيع السياحة الداخلية.
وأطلقت الوزارة  27فيلامً قصريا ً إلبراز املقومات السياحية ملحافظات مرص ،وفيلامً للرتويج ملدينة األقرص
بعنوان «األقرص...الرس » ،والذي ألقى الضوء عىل جامل األقرص وتفردها ،وفيلام بعنوان “مرص الحضارة”
عن جهود الدولة يف مجال اآلثار ،وفيلم توثيقى ألعامل إعادة األلوان ملعابد األقرص والكرنك وإسنا ودندرة.
كام قامت الوزارة بتصوير شهادات ملجموعة من السائحني ،من مختلف دول العامل ،حول تجربتهم
اإليجابية يف زيارة مرص وتم عرضها يف دولهم.
مصــر تفــوز بجائــزة أفضــل فيلــم دعائــي فــي الشــرق األوســط لفئــة القصــص
االســتثنائية عــن الســياحة المســتدامة

فازت مرص بجائزة أفضل فيلم دعايئ يف الرشق
األوسط ،لفئة القصص االستثنائية عن السياحة
املستدامة ،يف املسابقة الدولية التي أطلقتها املنظمة
قبل انعقاد الدورة  24للجمعية العامة ملنظمة
السياحة العاملية ،التي عقدت يف العاصمة األسبانية
مدريد ٣٠ ،نوفمرب وحتى  ٣ديسمرب .
الفيلم الفائز أصدرته الوزارة هذا العام الستعراض
اإلمكانيات واملقومات السياحية التي متتلكها مرص ،وكيف
يطور قطاع السياحة خطة التنمية املستدامة لعام .2030

لقطة من الفيلم الفائز

يف إطار سعي الوزارة لتنويع آليات الرتويج للمقصد السياحي املرصي ،واالستعانة بالتقنيات واملنصات
اإللكرتونية الهامة التي أصبحت لغة العرص ،قامت الوزارة خالل العام باستضافة العديد من املدونني
واملؤثرين من مختلف دول العامل ،ومن العرب واملرصيني ،الذين يتمتعون بنسب متابعة عالية عىل
مواقع التواصل االجتامعي ،وتنظيم رحالت وزيارات لهم يف األماكن السياحية املختلفة يف مرص.
كام قامت الهيئة املرصية العامة
للتنشيط السياحي بتنظيم رحالت
تعريفية لعدد من منظمي الرحالت
والدبلوماسيني والصحفيني واملراسلني
وقنوات التليفزيون املحلية والدولية
واإلقليمية ،من عدد من الدول للرتويج
للمقصد السياحي املرصي ،وكان من
بينها وفدا من بيالروسيا ضم ممثلني
من وزارات السياحة والرياضة والنقل
والطريان ،كام تم استضافة وفودا إعالمية
من العديد من الدول منها أوكرانيا
وروسيا والسعودية وغريها من الدول.
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رعاية فعاليات رياضية وثقافية محلية وعالمية

المواقع األثرية والمتاحف تستقبل ضيوف مصر

شباب مبادرة «إحياء الجذور» يف األهرامات

استضافت املواقع األثرية واملتاحف ،خالل العام ،عددا ً من املسئولني والشخصيات الهامة من عدد من دول
العامل ،والوفود املشاركة يف العديد من األحداث والفعاليات التي أقيمت يف مرص ،ومنهم :رئيس جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،رئيس وزراء الكونغو الدميقراطية ،األمري تشارلز أمري ويلز ويل عهد بريطانيا ،برفقة
قرينته كاميال دوقة كورنوول ،نائب رئيس جمهورية الربازيل ،وزيرة الثقافة والتنمية املعرفية الليبية ،ووزيرة
الدولة الهولندية للهجرة ،رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية ،وطاقم حاملة املروحيات الربمائية
ميسرتال الفرنسية ،وأوركسرتا فيينا الفيلهارموين.
كام استضافت الشباب املرصي واليوناين والقربيص يف إطار فعاليات النسخة الشبابية من املبادرة
الرئاسية “إحياء الجذور  ،“NOSTOSوالشباب الرويس واملرصي املشارك مبنتدى الشباب املرصي الرويس
يف نسخته الثانية ،الذي استضافته مرص بداية أكتوبر ،ضمن فعاليات عام التبادل االنساين بن البلدين.
واملنتخبات املشاركة يف بطولة العامل لكرة اليد للرجال  ٢٠٢١التي استضافتها مرص يف شهر يناير ،وأعضاء الفرق
املشاركة يف بطولة كأس العامل للرماية التي استضافتها مرص يف شهر فرباير ،وغريها.

منتخب أوروجواي لكرة اليد أثناء زيارته لألهرامات
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قامت الوزارة خالل العام برعاية العديد من البطوالت الرياضية واملهرجانات والفاعليات املحلية والدويل؛
ومنها عىل سبيل املثال :بطولة العامل لكرة اليد للرجال  ،2021بطولة العامل للرماية ،ماراثون األقرص الدوىل
للجري ،بطولة الجونة لإلسكواش ،راىل تحدى صحراء مرص ،مهرجان الطبول الدويل لإلنشاد واملوسيقية
الروحية ،مهرجان أسوان للمرأة ،مهرجان القاهرة السينامىئ الدويل ،وغريها من الفعاليات.
هذا باإلضافة إىل تشجيع ورعاية الفعاليات التي قام بتنفيذها القطاع الخاص ،وإستضافتها يف األماكن
السياحية واألثرية ،وذلك يف إطار اإلسرتتيجية الرتويجية الجديدة للمقصد السياحي املرصي ،ومنها
معرض “آرت ديجيبت” ،الذي استضافته منطقة األهرامات يف شهر أكتوير ،واالحتفالية الفنية التي
أقيمت مبناسبة يوم السياحة العاملي بالغردقة ،يوم  27سبمبرت ،بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص.

أحد األعامل الفنية مبعرض «آرت ديجينب»
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الفعاليات السياحية
«موكب المومياوات الملكية»

انطلقت الرحلة الذهبية ل"موكب املومياوات امللكية" من املتحف املرصي بالتحرير ،يوم  ٣أبريل ،٢٠٢١
حيث جابت شوارع القاهرة  ٢٢مومياء مللوك وملكات مرص القدمية  ،وتم إطالق  ٢١طلقة ترشيفية إيذاناً
بوصولهم إىل مكان عرضهم الدائم باملتحف القومي للحضارة املرصية ،وقد حرص فخامة رئيس الجمهورية
عىل استقبال هؤالء امللوك الذين حكموا مرص ،وكان لهم بصامت واضحة يف حضارتها العظيمة.
قدمت مرص يف هذا اليوم موكبا جنائزياً ،جاءت كافة فعالياته من تنفيذ وإخراج وتصميم مرصي خالص،
وشاركت به العديد من جهات الدولة.

وىف نفس اليوم تفضل فخامة الرئيس بافتتاح قاعتني باملتحف القومي للحضارة املرصية ،وهام :القاعة
املركزية ،وقاعة املومياوات امللكية ،وقد بدأ عرض املومياوات امللكية ،للجمهور ،يف القاعة املخصصة
لها ،يوم  ١٨أبريل.
ومنذ اليوم األول الفتتاحه ،شهد املتحف إقباالً كبريا ً من الزائرين املرصيني واألجانب ،وأطفال املدارس
والوفود الرسمية والشخصيات الهامة التي زارت مرص خالل العام ،واستضاف املتحف خالل العام
العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

شارك يف حضور االحتفالية ،التي
أقيمت يف املتحف القومي للحضارة
املرصية بالفسطاط ،عدد من
الضيوف األجانب ،من أبرزهم مدير
عام منظمة اليونسكو ،وأمني عام
منظمة السياحة العاملية ،ووزراء
سياحة اليونان ،والسعودية ،كام
حرض ما يقرب من  ٢٠سفريا ً من
سفراء الدول املختلفة يف القاهرة.
20
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فعالية :األقصر  ....طريق الكباش

بترشيف فخامة رئيس الجمهورية والسيدة حرمه ،شهدت مدينة األقرص يوم  ٢٥نوفمرب فعالية «األقرص… .طريق
الكباش » ،والتي حرضها رئيس مجلس الوزراء ،وعدد من الوزراء وأكرث من  ٣٥سفريا ً من سفراء العامل بالقاهرة.
وشهدت الفعالية تغطية إعالمية واسعة من أكرث من  ٢٠٠من ممثيل وكاالت األنباء والصحف والقنوات التليفزيونية
املحلية والدولية .وكان الهدف من الفعالية هو تقديم األقرص يف ثوبها الجديد ،والرتويج السياحي لها كأكرب متحف
مفتوح يف العامل ،وإبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية ،جاء ذلك مع االنتهاء من مرشوع الكشف عن

22
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طريق املواكب الكربى ،املعروف ب «طريق الكباش » ،ومرشوع ترميم صالة األعمدة مبعابد الكرنك ،وتطوير
نظم اإلضاءة مبعبد األقرص ،وترميم قاعة ال  14عمود مبعبد األقرص ،وأعامل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية
باملحافظة.
تضمنت الفعالية فقرات فنية وفيلامً عن األقرص بعنوان «األقرص...الرس » ،وعرض فني مستوحى من عيد األوبت
القديم .كانت الفعالية من تنفيذ وإخراج وتصميم مرصي خالص ،وشاركت به العديد من جهات الدولة.
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معارض سياحية دولية

تعاون دولي
شهد عام  2021مشاركة الوزارة يف العديد من االجتامعات الدولية ،وقامت قيادات الوزارة بعدد من
الزيارات الخارجية لدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إىل مرص .وخالل عام  2021تم توقيع اتفاقية
تعاون مع البنك األوروىب لإلعامر والتنمية ومنظمة السياحة العاملية الخاصة بربنامج الدعم الفني للوزارة
والهيئات التابعة لها بقيمة حواىل  250ألف يورو ،يوم  12يناير.كام تم توقيع مذكريت تفاهم مع اململكة
األردنية الهاشمية ،األوىل يوم  23مارس للتعاون يف مجال اآلثار واملتاحف ،والثانية يوم  9نوفمرب للتعاون
يف مجال السياحة ،ومذكرة تفاهم يف مجال املتاحف بني هيئة املتحف القومى للحضارة املرصية ومتحف
التاريخ الوطنى بجهورية ألبانيا يوم  23أكتوبر.
جوالت خارجية للعديد من دول العالم للترويج السياحي لمصر

شاركت الوزارة ،ممثلة يف الهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي ،خالل العام ،يف العديد من املعارض السياحية
الدولية ،حيث شاركت يف بورصة برلني السياحية  ،ITBمعرض ميالنو للسياحة " "BITاللذان عقدا افرتاضيا هذا
العام ،وترأس الوزير الوفد املرصى املشارك يف سوق السفر العرىب بدىب  ،ATMومعرض  Leisureمبوسكو ،ومعرض
 IFTM Top Resaبباريس ،ومعرض  WTMبلندن .وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط
السياحى يف معريض  UITTو  UITMبأوكرانيا ،وقد فاز الجناح املرصي الذي شارك مبعرض  UITMبأفضل جناح
مشارك ،كام شاركت الوزارة يف معرض  FITURبإسبانيا ،ومعرض  TTG Riminiبإيطاليا.

الوزير خالل اجتامعه برئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة عىل صحة املستهلك ورفاهية اإلنسان

الترويج للسياحة المصرية في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠

خالل العام قام مسئولو الوزارة بزيارات إىل
عدد من الدول ،تم خاللها عقد اجتامعات
سياسية ومهنية وإعالمية ،لدفع مزيد من
حركة السياحة الوافدة إىل مرص.

شاركت الوزارة يف الجناح املرصي مبعرض أكسبو ديب  ،2020الذي تم افتتاحه يف شهر أكتوبر ،ويستمر ملدة 6
أشهر ،وذلك للرتويج للمقصد السياحي املرصي خالل فرتة املعرض .وقد شاركت الوزارة بتابوت أثري ،وبعض
املستنسخات األثرية من كنوز امللك توت عنخ امون ،باإلضافة إىل مجموعة من الصور واألفالم الرتويجية
لألماكن األثرية واملنتجعات السياحية ،ومرشوع املتحف املرصي الكبري.
24
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فقد زار الوزير ،يف يونيو ،العاصمة األملانية
برلني ،ويف سبتمر قام بزيارة إىل العاصمة
الروسية موسكو ،بعد مرور شهر من عودة
رحالت الطريان الروسية إىل محافظتي
الوزير خالل لقائه مدير عام
اليونسكو زار
التوقف ،كام
من
جنوب سيناء والبحر األحمر بعد  6سنوات
العاصمة الفرنسية باريس يف أكتوبر ،حيث التقى مدير عام منظمة اليونسكو ،وقدم عرضاً تقدميياً عن جهود
الدولة يف مجال اآلثار.
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التحول الرقمي

كام شارك الوزير يف الجلسة  113للمجلس التنفيذي
ملنظمة السياحة العاملية ،ولجنة األزمات التابعة للمنظمة
يف العاصمة اإلسبانية مدريد (يناير) ،ويف قمة «إنعاش
السياحة» ،واالجتامع الـ  47للجنة اإلقليمية للرشق األوسط
التابعة ملنظمة السياحة العاملية مبدينة الرياض (مايو)،
وفازت مرص خاللها برئاسة اللجنة اإلقليمية للرشق األوسط،
ملدة عامني ،وتم خالل االجتامع املوافقة عىل استضافة مرص
لإلجتامع الـ  48للجنة عام  ،2022وقام الوزير برئاسة الوفد
املرصي يف الدورة  24للجمعية العامة ملنظمة السياحة
العاملية ،والدورة  114للمجلس التنفيذي ملنظمة السياحة
العاملية مبدريد أسبانيا (نوفمرب-ديسمرب).
وشاركت نائب الوزير يف شهر يوليو يف أعامل الدورة  44للجنة اليونسكو للرتاث العاملى ،و يف فعاليات
املُنتدى العاملى ملنظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية ( )OECDالذى ُعقد عرب الفيديو كونفرانس يف شهر
نوفمرب بعاصمة كوريا الجنوبية سول ،وقامت بزيارة إىل أوكرانيا ،يف شهر يولو.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحى يف قمة وزراء السياحة األفارقة يف كينيا
يف يوليو ،ويف فعاليات املؤمتر السنوي ملنظمة رشكات السياحة األمريكية ،بالواليات املتحدة األمريكية.
ويف شهر نوفمرب شاركت الوزارة يف املؤمتر  ٢٤لألثريني العرب الذي عقد يف القاهرة ،و يف الدورة الخامسة
والعرشين ملؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري يف الوطن العريب والذي نظمته املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم يف مدينة نواكشوط ،ويف ديسمرب شاركت الوزارة يف اجتامعات الدورة  24للمجلس الوزراى العرىب
للسياحة ،وتم انتخاب مرص رئيسا ،ملكتبه التنفيذي من « 2021إىل .»2023
زيارات هامة

خالل عام  ،2021استقبلت الوزارة عددا ً من كبار
املسئولني الدوليني ،وتم عقد اجتامعات معهم
لتعزيز التعاون يف يف مجال السياحة واآلثار،
منهم :مدير عام منظمة اليونسكو ،أمني
عام منظمة السياحة العاملية ،وزير السياحة
السعودي ،وزير السياحة اليوناين ،وزيرة الثقافة
الرصبية ،وزير الشئون الخارجية والتعاون الدوىل
السرياليوىن ،وزير خارجية غينيا كوناكرى ،نائبة
رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة واإلعالم الرصبية،
ووزير التجارة واالستثامر باململكة العربية
السعودية ،ورئيس هيئة الثقافة البحرينية،
ومديرة مركز الرتاث العاملى.
26
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أمني عام منظمة السياحة العاملية يف منطقة األهرامات

وضعت الوزارة اسرتاتيجية للتحول الرقمي ،وذلك عىل ثالثة
محاور؛ شملت :إنشاء مواقع إلكرتونية خدمية وترويجية ،تطوير
البنية التحتية ،وإنشاء قواعد بيانات ،وقد تم تنفيذ العديد من
بنودها خالل العام.
فقد بدأ هذا العام تنفيذ مرشوع إصدار التذاكر اإلليكرتونية يف
 ٣٢موقع أثري ومتحف ،باإلضافة إلتاحة رشاء التذاكر باستخدام
بطاقات االئتامن يف كافة املناطق ،وتم بالفعل تنفيذ املنظومة
وتركيب البوابات يف عدد من املناطق؛ وهي :منطقة األهرامات،
املتحف املرصى بالتحرير ،املتحف القومى للحضارة املرصية ،وقلعة
صالح الدين ،كام تم تشغيل املرحلة األوىل من ماكينات الدفع
إلكرتوين مبعابد األقرص والكرنك ووادي امللوك ومعبد حتشبسوت.
ويف إطار تطوير البنية التحتية ،بدأت الوزارة يف التنسيق مع
وزارة االتصاالت والقوات املسلحة لرفع رسعات اإلنرتنت
بالفنادق ،بدءا بفنادق رشم الشيخ ،كام بدأت يف تنفيذ مرشوع
لتوصيل اإلنرتنت لكافة املواقع األثرية واملتاحف.
وألول مرة تم استحداث نظام قواعد بيانات العاملني بالقطاع ،و يف شهر سبتمرب تم إطالق مرشوع ميكنة خدمات
اإلدارة املركزية للمنشآت الفندقية واألنشطة السياحية ،كام تم تفعيل منظومة مفردات الحركة السياحية ،وتم
إطالق مرشوع ميكنة خدمات اإلدارة املركزية للمنشآت الفندقية واألنشطة السياحية ،يف شهر أغسطس ،والذي
يهدف مليكنة أكرث من  ١٢٠خدمة واتاحتها عرب شبكة اإلنرتنت.
وتم استحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصرية للسائحني عند وصولهم ،تحمل رقم الخط الساخن للوزارة ،19654
باإلضافة ألرقام الطوارئ األخرى ،وفيام يخص التأشرية اإللكرتونية ،تم خالل العام السامح ملواطني  30دولة إضافية
الحصول عىل التأشرية إلكرتونيا عرب املوقع املخصص لذلك ،ليبلغ إجاميل عدد الدول  76دولة ،وقد تم ذلك بالتعاون
مع الوزارات والجهات املعنية ،بهدف تيسري إجراءات الحصول عىل تأشرية الدخول ملرص.
وتم إطالق املوقع اإللكرتوين للمتحف القومي للحضارة املرصية ،وأول منصة حجز للتذاكر اإللكرتونية يوم  1إبريل،
و ويف شهر ديسمرب تم االنتهاء من إصدار تطبيق إلكرتوين للهواتف املحمولة “موبايل أبليكشن” خاص باملتحف
بإسم  ، NMECكام تم إطالق املوقع اإللكرتوين الجديد للمتحف املرصي بالتحرير يوم  17نوفمرب ،وكذلك إتاحة
رشاء تذاكره من املوقع.
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تطوير خدمات السائحين بالمواقع األثرية والمتاحف

التدريب والوعي السياحي
التدريب

قامت الوزارة خالل العام بتدريب أكرث من  24ألف من العاملني بقطاع السياحة والوزارة يف عدة مجاالت منها صحة
وسالمة الغذاء ،التفتيش عىل جودة الخدمات ،األغذية واملرشوبات ،والتوعية البيئية ،واإلرشاف الداخيل ،والعمل
باملكاتب األمامية للمنشآت الفندقية ،إدارة األزمات ،االستثامر األمثل للموارد للتعايف من األزمات ،التفسري املتحفي،
إدارة املواقع الرتاثية ،السياحة املستدامة ،اتجاهات التسويق الحديثة ،باإلضافة إىل تدريب املرشدين السياحيني،
وأصحاب البازارات ،وأصحاب الدواب مبنطقة األهرامات وغريها من املواقع األثرية (برنامج سفري السياحة).
ممرات لذوي الهمم

رفع الوعى السياحى
قامت الوزارة خالل العام بإطالق وتنظيم مجموعة
من املبادرات والربامج واملسابقات والدورات
التدريبية لرفع الوعى السياحى ،السيام بني األطفال
وطلبة املدارس ،وكذلك لألطفال بال مأوى.
كام تم تنظيم ورش توعية ورصد االحتياجات لتأهيل
العنرص البرشي للمجتمعات املحلية بالقاهرة التاريخية
ومحافظة األقرص.

لوحات بطريقة برايل

جانب من تطوير الخدمات بقلعة صالح الدين

يف إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات املقدمة للزائرين املرصيني واألجانب مبختلف املتاحف واملواقع
األثرية ،باإلضافة إىل اهتامم الوزارة مبلف السياحة امليرسة ،وإتاحة هذه األماكن لذوي الهمم.
فقد تم وضع قامئة تضم  ٣٠متحفاً وموقعاً أثرياً هم األكرث زيارة للبدء يف تطوير خدمات السائحني املقدمة بهم،
وتم خالل العام االنتهاء من تطوير الخدمات بعدد من املواقع األثرية واملتاحف ،مبحافظات القاهرة والجيزة
والفيوم وسوهاج واألقرص وأسوان ،بالتعاون مع املحافظات املعنية ،وتم تطوير منطقة آثار مقابر بني حسن يف
املنيا بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة وإدارة املعهد الهولندي الفلمنيك وجمعية الفكر العمراين.

جولة لذوي الهمم مبتحف الحضارة

ونظمت الوزارة زيارات لعدد  200شاب وفتاة
من املشاركني بربنامج «أمل مرص ألبناء املحافظات
الحدودية ،وعد ًدا من الجوالت للمشاركني قطار
الشباب بعد استئناف رحالته  ،بالتعاون بني وزارة
الشباب والرياضة والوزارة.
كام تم تنظيم مجموعة من الزيارات للمتاحف
واملناطق األثرية لألطفال من ذوي الهمم.

جانب من رحلة لألطفال بال مأوى لألهرامات

كام شمل التطوير إتاحة هذه املتاحف واملواقع األثرية لذوي االحتياجات الخاصة عن طريق تأهيل مسارات
الحركة والكتيبات بطريقة برايل وترجمة األفالم مبراكز الزوار بلغة اإلشارة ،وغريها من الخدمات التي تحسن
من تجربة الزائرين.
كام تم خالل العام التعاقد مع رشكات متخصصة لتقديم وتشغيل الخدمات بقرص البارون إمبان مبرص
الجديدة ،قلعة صالح الدين ،قرص املانسرتيل ،متحف رشم الشيخ ،قرص األمري محمد عىل باملنيل ،كام تم
التعاقد مع إحدى الرشكات لتوفري الحاممات ذاتية التنظيف باملواقع األثرية واملتاحف وتشغيل خدمات
السيارات الكهربائية ببعض املواقع األثرية ،وتم رفع كفاءة عدد من املواقع األثرية واملتاحف بالرشاكة مع
القطاع الخاص من خالل الرعاية التجاري.
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من إحدى جوالت املشاركني يف قطار الشباب باألقرص
2021
العددالعدد
السنوي2021
السنوي
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معارض اآلثارة الخارجية

اآلثار المستردة

قامت الوزارة خالل العام بافتتاح عدد من املعارض الخارجية املؤقتة لآلثار ،والتي تعد من أهم آليات الرتويج
ملرص ،كام أنها من أحد املوارد املالية للوزارة ،حيث تم افتتاح أول معرض لآلثار باململكة العربية السعودية،
تحت عنوان «شطر املسجد» ،ر مبتحف اثراء مبدينة الظهران يف شهر يناير ،وقام األمني العام للمجلس
األعىل لآلثار بافتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» مبتحف هيوسنت للعلوم الطبيعية بالواليات املتحدة
األمريكية ،يوم  ١٩نوفمرب.
يف  ١٥مارس عادت القطع األثرية الخاصة مبعرض « أرسار مرص الغارقة» ،وذلك بعد انتهاء جولة املعرض
الخارجية يف أربع مدن بالواليات املتحدة األمريكية ،باإلضافة إىل جولته يف عدد من الدول األوروبية؛ فرنسا
ثم إنجلرتا وسويرسا ،حيث حقق هذا املعرض نجا ًحا كبريا ً يف جميع املدن التي أقيم بها ،ويف  14أكتوبر ،عادت
القطع األثرية الخاصة مبعرض «ملوك الشمس» ،والذي أقيم باملتحف الوطني بالعاصمة التشيكية براغ ،يف
الفرتة من  30أغسطس  2020حتى  30سبتمرب  ،2021وقد شهد املعرض نجاحاً كبريا ً وإقباالً من الزائرين من
دولة التشيك والدول املجاورة لها ،حيث تخطى عدد الزائرين النصف مليون خالل فرتة املعرض.

إحدى القطع املسرتدة من فرنسا

أحد األقنعة الجنائزية املسرتدة من الواليات املتحدة

متثال اإللهة باستت الذي تم اسرتداده من كندا

يف إطار جهود الدولة الستعادة اآلثار املرصية املهربة بالخارج ،نجحت الوزارة ،خالل العام ،بالتعاون مع
وزارة الخارجية ،يف استعادة العديد من القطع األثرية من عدة دول ،يف يناير ،تم اسرتداد  5000قطعة
أثرية من الواليات املتحدة األمريكية ،منها مخطوطات وقطع من الربدي وعدد من األقنعة الجنائزية،
ويف مارس ،تم اسرتداد متثال من الربونز لإللهة “باستت” من كندا ،وقطعتني أثريتني من العصور اليونانية
والرومانية من إيطاليا يف شهر أبريل ،ويف يونيو تم اسرتداد  114قطعة أثرية من العاصمة الفرنسية باريس،
بالتعاون مع النيابة العامة ،و 3قطع أثرية من العرصين الفرعوين واليوناين من العاصمة الربيطانية لندن،
ويف أكتوبر تم اسرتداد متثالني أثرييني من بلجيكا ،ويف شهر ديسمرب تم اسرتداد  95قطعة أثرية من إرسائيل،
و 36قطعة أثرية من أسبانيا.
وخالل العام تم ضبط  813قطعة أثرية باملنافذ املرصية قبل خروجها من البالد بطرق غري رشعية.

جانب من معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»

أحدى القطع األثرية مبعرض براغ

القطع األثرية مبعرض اآلثار الغارقة
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أحد التامثيل األثرية التي تم ضبطها مبيناء سفاجا

بعض املخطوطات األثرية التي تم ضبطها مبيناء سفاجا

2021
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العدد
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أهم اإلكتشافات األثرية

جانب من الكشف عن أقدم مصنع لصناعة الجعة

شهد عام  2021العديد من االكتشافات األثرية الهامة يف العديد من املحافظات ،كان أبرزها :الكشف عن
مدينة باسم «صعود آتون» يعود تاريخها إىل عهد امللك أمنحتب الثالث بغرب األقرص ،ونجحت البعثة األثرية
املرصية العاملة أسفل بيت «ييس» واملعروف باسم قرص توفيق باشا اندراوس واملتاخم ملعبد األقرص ،كام نجحت
البعثة األثرية املرصية العاملة مبرشوع الكشف عن طريق املواكب امللكية املعروف باسم طريق الكباش يف الكشف
عن ثالثة رؤوس كباش .وقد تم الكشف عام يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة يرجح أن هذا املصنع يرجع إىل
عرص امللك نعرمر بأبيدوس مبحافظة سوهاج ،ويف محافظة سوهاج أيضا ،تم الكشف عن أكرث من  ١٣ألف أوسرتاكا
من العرص البطلمي واليوناين و القبطي واإلسالمي مبنطقة الشيخ حمد األثرية وعدد من املقابر الصخرية محفورة يف
الجبل بجبانة الحامدية ،ويف أسوان تم العثور عىل بقايا حصن روماين يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العرص القبطي،
ويف البحرية تم الكشف عن بقايا معبد من العرص البطلمي بأسوان ،وبقايا ورشة لصناعة الفخار من العرص اليوناين
الروماين ،ويف منطقة كوم الخلجان بالدقهلية تم الكشف عن  ١١٠مقربة يرجع تاريخها إىل ثالثة مراحل حضارية
مختلفة هم :حضارة مرص السفىل واملعروفة بإسم بوتو  1و  ،2وحضارة نقادة  ،IIIوعرص االنتقال الثاين املعروف
بفرتة الهكسوس ،وتم اكتشاف أدوات مستخدمة يف الطقوس الدينية مبعبد تل الفراعني بكفر الشيخ.

احد رؤوس الكباش التي تم العثور عليها

2021
السنوي2021
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إحدى القطع األثرية املكتشفة يف منطقة سقارة

ويف منطقة سقارة األثرية تم الكشف
عن املعبد الجنائزي الخاص بامللكة
“نعرت” زوجة امللك “تتي” ،ويرجع
لعرص الدولة القدمية ،باإلضافة إىل
العثور عىل تخطيط املعبد وثالث
مخازن مبنية من الطوب اللنب يف
الناحية الجنوبية الرشقية منه ،كام تم
العثور عىل  ٥٢برئا ًُ ،عرث بداخلها عىل
أكرث من  ٥٠تابوت خشبي ترجع لعرص
الدولة الحديثة ،و مقربة «بتاح-م-
ويا» والذي كان يشغل منصب رئيس
الخزانة يف عهد امللك رمسيس الثاين
مبنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد
للملك أوناس .ويف أرض مملوكة ألحد
املواطنني مبحافظة اإلسامعيلية
جانب من حطام السفينة التي عرث عليها باألسكندرية
العثور عىل لوحة أثرية.
ويف معبد تابوزيريس ماجنا غرب اإلسكندرية تم الكشف عن  ١٦دفنة يف مقابر منحوتة يف الصخر من طراز
لوكيل (فتحات الدفن الحائطية) والتي شاع استخدامها يف العرصين اليوناين والروماين،
وباآلثار الغارقة تم الكشف عن حطام سفينة حرببية تعود للعرص البطلمي ،وبقايا منطقة جنائزية تعود لبداية
القرن الرابع قبل امليالد مبدينة هرياكليون الغارقة بخليج أيب قري باإلسكندرية ،ومقدمة سفينة غارقة يرجع تاريخها
إىل منتصف القرن  18امليالدي ،بجزيرة سعدانة بالبحر األحمروالتي كان قد ُعرث عىل أجزاء منها عام .١٩٩٤
حملة تنظيف وصيانة التماثيل في الميادين العامة

أطلقت الوزارة خالل عام  2021مبادرة تنظيف وصيانة التامثيل املوجودة بامليادين والحدائق العامة بجميع
املحافظات يف مرص ،بالتعاون مع املحافظات املعنية .حيث بدأت املرحلة األوىل منها يوم  ١٤فرباير ،والثانية
يوم  3أكتوبر ،وذلك يف إطار حرص الوزارة عىل الحفاظ عىل هذه التامثيل سواء األثرية أو غري األثرية ،حيث
متت أعامل التنظيف والصيانة بأيادي مرممي املجلس األعىل لآلثار إلبراز جامل هذه التامثيل ،والحفاظ عىل
الشكل الحضاري للميادين العامة.
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االفتتاحات ومشروعات اآلثار الجارية

افتتاح  3محطات من مشروع تطوير إعادة إحياء «مسار العائلة المقدسة»

افتتاح أول مصنع للمستنسخات األثرية في مصر والشرق األوسط

تم افتتاح مصنع املستنسخات األثرية
مبدينة العبور يوم  ٢٧مارس ،والذي يعد
األول من نوعه يف مرص والرشق األوسط،
وتم إنشائه بالتعاون مع رشكة ‹كنوز مرص
للنامذج األثرية› ،ويضم املصنع وحدات
لإلنتاج اليدوي واملُميكن ،وقاعة للعرض،
ويعمل به حوايل  ١٥٠من الفنانني واملرممني
والحرفيني املرصيني املتخصصني ذوي الخربة
والكفاءة عالية يف املجال ،ومعظمهم من
أبناء الوزارة .وتم افتتاح أول منفذ بيع
رسمي لهذه املستنسخات يف املتحف
القومي للحضارة املرصية يوم  ٤أبريل،
كام تم فتح منافذ بيع يف املتحف القومي
للحضارة املرصية بالفسطاط ،املتحف
املرصي بالتحرير ،ومعابد الكرنك واألقرص.

تم خالل العام افتتاح  3محطات من مرشوع تطوير إعادة إحياء "مسار العائلة املقدسة" ،بالتنسيق مع وزارة
التنمية املحلية ،حيث تم افتتاح املحطة األوىل باملنطقة املحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب
بسمنود بالغربية ،يوم  4يناير ،وافتتاح املحطتني الثانية والثالثة للمرشوع ،يوم  22مارس ،باملنطقة املحيطة
بكنيسة العذراء مريم بسخا مبحافظة كفر الشيخ ،وموقع تل بسطا مبحافظة الرشقية.

افتتاح متحفي المطار

متحف مبنى الركاب 3

افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة

متحف مبنى الركاب 2

تم افتتاح متحفني لآلثار املرصية مبنى الركاب رقم  ،٢ومبنى الركاب رقم  ٣مبطار القاهرة الدويل ، ،يوم 18
مايو  ،ليقدما للسائح نبذة عن كنوز الحضارة املرصية العظيمة.
34

العدد السنوي 2021

افتتحت الوزارة يوم  13سبتمرب ،مرشوع ترميم املقربة الجنوبية للملك زورس بسقارة ،بعد االنتهاء من أعامل
الرتميم التي بدأت عام  .٢٠٠٦وقد تصدر خرب افتتاح املقربة الصحف ووكاالت األنباء العاملية.
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افتتاح عدد من المشروعات األثرية الهامة

تم خالل العام افتتاح العديد من املرشوعات
األثرية الهامة ،ومنها :املرحلة األوىل من مرشوع
ترميم مسجد الطنبغا املارداىن بشارع الوزير
مبنطقة الدرب األحمر ،يوم  30سبتمرب ،حيث تم
االنتهاء من مرشوع الرتميم باملسجد بالتعاون بني
الوزارة ورشكة أغاخان للخدمات الثقافية وبتمويل
من االتحاد األورويب ،ووكالة الجداوي األثرية
مبدينة إسنا يوم  29أغسطس ،وذلك بعد االنتهاء
من مرشوع ترميمها وتطويرها والذي استغرق ما
يقرب من عامني من العمل الجاد والشاق وبتمويل
املرحلة االوىل من طريق الكباش
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .USAID
كام تم افتتاح املرحلة األوىل من مرشوع ترميم
مجموعة متاثيل الكباش املوجودة خلف الرصح
األول مبعبد آمون رع بالكرنك ،مرشوع تطوير
وترميم معبد إيزيس مبدينة أسوان ،منطقتي شيخ
حمد والحواويش األثريتني بسوهاج ،مرشوع
ترميم قبة قانصوة أبو سعيد ،مرشوع ترميم
قبة اإلمام الشافعي ،أعامل مجموعة من اآلثار
اإلسالمية (سبيل األمري شيخو – رضيح الرشفا –
سبيل رقية دودو – سبيل مصطفى سنان – واجهة
جانب من اعامل الرتميم الدقيق مبسجد الطنبغا املارداين
حامم بشتاك – سبيل حسن أغا كوكليان.
وقامت الوزارة بإعادة تشغيل بربج الساعة بساحة جامع محمد عيل مبنطقة قلعة صالح الدين األثرية ألول
مرة بعد صيانتها.

مشروعات اآلثار الجارية

متحف عواصم مرص

حرصت الوزارة خالل العام عىل استمرار سري العمل بكافة مرشوعات اآلثار الهامة وسوف يشهد عام 2022
افتتاح العديد من هذه املرشوعات واملتاحف الجديدة ،حيث تم االنتهاء من متحف عواصم مرص بالعاصمة
اإلدارية الجديدة ،وقرص محمد عىل بشربا ،وجاري العمل لالنتهاء من تطوير املتحف اليوناين الروماين
باألسكندرية ،ومرشوع خفض املياه الجوفية مبنطقة أبو مينا األثرية.

فوز مشروع ترميم معبد «الياهو هانبي» بجائزة أفضل مشروع في فئة الترميم

فاز يف شهر سبتمرب ،مرشوع ترميم وتوثيق املعبد اليهودي "الياهو هانبي " باإلسكندرية بجائزة أفضل مرشوع
عاملي يف فئة مرشوعات الرتميم وإعادة التأهيل ،وذلك يف مسابقة التحكيم العاملية ألفضل أعامل إنشائية يف
العامل لعام  2021يف نسختها السنوية التاسعة ،مبشاركة  21دولة.
المتحــف المصــري ومدينــة شــالي وقصــر البــارون علــى قائمــة المواقــع
التراثيــة ل»اإليسيســكو»

اعتمدت لجنة الرتاث التابعة ملنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو" يف اجتامعها الذي
عقد مبدينة الرباط باململكة املغربية تسجيل املتحف املرصي بالتحرير ،ومدينة شايل بواحة سيوة ،وقرص
البارون بحي مرص الجديدة ،عىل قامئة املواقع الرتاثية للمنظمة ،وذلك بعد قيام الوزارة بتقديم ملفات
متكاملة تناولت األبعاد األثرية والفنية لهذه املواقع .كام تم إدراج املتحف املرصي بالتحرير عىل القامئة
التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي يف شهر أبريل.
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مشروع المتحف المصرى الكبير

مقصورة توت عنخ آمون

أصدر فخامة الرئيس يف شهر مايو ،قرا ًرا جمهوريًّا بتشكيل مجلس أمناء هيئة املتحف ،ملدة ثالث سنوات،
وهو املجلس الذي يرتأسه سيادته ،كام أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالتشكيل الجديد ملجلس إدارة هيئة
املتحف برئاسة الوزير املختص بشئون اآلثار ،وعقد أول اجتامع له يوم  11يناير.
مل يتوقف العمل يو ًما يف املتحف املرصي الكبري خالل العام ،وتم إنجاز حوايل  %99من إجاميل حجم األعامل
الهندسية ،حيث تم االنتهاء من الهيكل الخرساين واملعدين ملباين املتحف وأعامل التشطيبات الداخلية،
و %98من أعامل األرضيات الساحات الخارجية والزراعات ،و %96من أعامل أنظمة اإللكرتوميكانيك ،و%92
من أعامل الطرق الخارجية املحيطة باملرشوع %99.8 ،من واجهات املتحف ومن قاعة توت عنخ آمون.
واستقبل املتحف أكرث من  55ألف قطعة أثرية وتم ترميمها ،وتم االنتهاء من تثبيت  %100من القطع الثقيلة
بالبهو والدرج العظيم ،واالنتهاء من عرض أكرث من  %85من مجموعة توت عنخ آمون بفتارين العرض بعد
تثبيت  %100من الفتارين ،وبدء تثبيت فتارين العرض باملرحلة الثانية بقاعات العرض الرئيسية.
ومن أهم القطع التي تم نقلها مجموعة من كنوز امللك توت عنخ آمون ،منها ثالثة مراكب خشبية رمزية،
والبوق والسيف املعقوف ورأس اللوتس ومجموعة األلباسرت الفريدة وكذلك الرسير القابل للطي ،والذى
يعترب أول رسير قابل للطي يف العامل ،باإلضافة إىل املقاصري الثانية والثالثة والرابعة للملك توت عنخ آمون
قادمة من املتحف املرصي ،و وصل عدد القطع التي تم نقلها من مركب خوفو الثانية ،من الحفرة التي
ا ُكتشفت بها بجوار هرم خوفو مبنطقة أهرامات الجيزة لحوايل ١٧٠٠قطعة.
وخالل عام  ،2021تم تجديد شهادة اعتامد املواصفات القياسية الدولية ،الخاصة بنظام إدارة السالمة
والصحة املهنية ملركز الرتميم اآلثار باملتحف املرصي الكبري للسنة الثانية عىل التوايل .ويف  28أبريل تم توقيع
التعاقد مع تحالف «حسن عالم» لتقديم وتشغيل الخدمات باملتحف ،وتم تسليم التحالف أوىل املناطق
االستثامرية ،والتي تطل عيل األهرامات يف شهر أكتوبر وذلك للبدء يف العمل والتشغيل.
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أحدى القطع األثرية التي استقبلها املتحف

أخشاب مركب خوفو الثانية
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نقــل مركــب الملــك خوفــو األولــى مــن منطقــة أهرامــات
الجيــزة إلــى المتحــف المصــري الكبيــر

استقبل املتحف املرصي الكبري ،يوم  7أغسطس ،مركب امللك خوفو األوىل ،بعد عملية نقل استغرقت
 48ساعة ،من مكان عرضها مبنطقة أهرامات الجيزة إىل مبني متحف مراكب خوفو باملتحف ،وذلك
بهدف الحفاظ عىل أكرب وأقدم وأهم أثر عضوي ،مصنوع من الخشب ،يف التاريخ.
تعد عملية نقل مركب خوفو األوىل واحدة من أهم املرشوعات الهندسية األثرية املعقدة والفريدة،
وقد متت عملية النقل بدقة شديدة مع ضامن كافة سبل الحامية للمركب ،حيث تم نقلها كقطعة
واحدة داخل هيكل معدين ،وتم رفعها إىل عربة ذكية آلية التحكم عن بعد ،والتي تم استقدامها
خصيصاً لهذا الغرض من بلجيكا.
وقد نجح فريق عمل املتحف املرصي الكبري يف تثبيت الهيكل املعدين الحاوي ملركب امللك خوفو
األوىل يف مكان عرضها النهايئ ،ومن املقرر أن تظل املركب داخل الهيكل املعدين الخاص بها لحني
االنتهاء من استكامل مبني متحف مراكب خوفو ،حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل
الهيكل ملراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ عىل النسب الصحيحة املالمئة
للحفاظ عىل املركب.

فريق عمل نقل مركب خوفو
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السياحة المصرية في عيون العالم

خالل عام  2021حظى املقصد السياحي املرصي عىل العديد من اإلشادات يف وسائل اإلعالم العاملية،
حيث ألقى بعضها الضوء عىل األماكن السياحية املختلفة يف مرص ،والعديد منها اختار مرص ضمن
أفضل الوجهات السياحية للسفر إليها خالل عام  ،2021ومنها عىل سبيل املثال موقع يس ان ان عربية،
موقع  ،CNN Travelجريدة الجارديان الربيطانية ،صحيفة « فايننشال تاميز » الربيطانية ،التليجراف
الربيطانية ،وموقع الدييل ميل» اإلنجليزيةن موقع «تريب ادفايزر ،مجلة التايم األمريكية موقع «صباح
براغ» التشييك ،مجلة  Travel Insideالسويرسية املتخصصة يف الشأن السياحي ،جريدة Comunicati
 Stampaاإليطالية ،وموقع ترافيل بلس» األمرييك املتخصص يف السياحة والطريان ،موقع E Turbonews
املتخصص يف مجال السياحة والسفر ،ومجلة  ،Travel Weeklyكام اختار دليل السفر «لونيل بالنيت
» ،الذي يعترب أكرب مرجع ودليل للسفر حول العامل ،مرص ضمن أفضل  10وجهات سياحية لزيارتها عام
 ،2022ونرشت مجلة فوربز مقاالً عن األسباب التي تدعو لزيارة مرص العام القادم.
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مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

حصدت مرص للسنة الثالثة عىل التوايل
املركز الثاين كأفضل وجهة للغوص الرتفيهي
يف العامل ،وذلك يف التصويت السنوي الذي
تجريه مجلة « »DIVEالربيطانية ألفضل
وجهات الغوص حول العامل ،وقد سبق
وأن حصلت مرص عىل املركز األول يف هذا
التصنيف يف األعوام ،٢٠١٠ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨
و ،٢٠١٥وحصلت عىل املركز الثالث يف
 ،٢٠١٨وعىل املركز الثاين يف عامي ٢٠١٩
و ،٢٠٢٠عىل التوايل.

رئيس التحرير

رنا جـوهــــر
مدير التحرير

محـمــد سعــد

وزارة السياحة واآلثار
برج مرص للسياحة  -ميدان العباسية
القاهرة  -جمهورية مرص العربية

مساعد رئيس التحرير

ابتـسام يحيــى
تصميم

مروة الشيمي
طباعة :مطابع وزارة السياحة واآلثار
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للتواصل

أعداد النشرة

www.egymonuments.gov.eg

Follow us on
Ministry of Tourism and Antiquities
https://www.facebook.com/tourismandantiq
https://www.instagram.com/ministry_tourism_antiquities
https://www.twitter.com/tourismandantiq
Experience Egypt
https://www.facebook.com/eg.experienceegypt
https://www.instagram.com/experienceegypt
https://www.twitter.com/ExperienceEgypt
Newsletter
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MOA.html

