
النشرة اإلخبارية 
لوزارة السياحة واآلثار 

وزارة السياحة واآلثار
  العدد ١٩ -  يوليو ٢٠٢١

يف يوم ١ يوليو من  العام املايض تم استئناف السياحة الدولية إىل املقاصد السياحية املرصية، ومل تتوقف من وقتها، بإجراءات احرتازية منضبطة جعلت 
من مقاصدنا السياحية وجهة تستقبل اليوم أكثر من ٥٠٠ ألف سائح شهريًا، وقد جاء ذلك بعد أشهر التوقف نتيحة أزمة فريوس كورونا والتي ألقت 

بظالهلا عىل العامل وكان هلا أكرب األثر عىل قطاع السياحة واآلثار عاملًيا.. )ملحق خاص مع العدد : عام عىل استئناف السياحة الدولية اىل مرص(
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عام على استئناف السياحة الوافدة إلى مصر بعد أزمة فيروس كورونا

أول فوج سياحي يصل يوم ١ يوليو ٢٠٢٠



أهم األخبار

رفع نسبة االشغال بالفنادق لـ7٠٪ ..وتكثيف جلان التفتيش عليهاباحملافظات السياحية

وافقت اللجنة العليا إلدارة أزمة فريوس كورونا خالل اجتامعها يوم ٤ يوليو عىل زيادة نسبة اإلشغال يف الفنادق السياحية واملطاعم والكافيهات بطاقة 
استيعابية  إىل٧٠٪ بدالً من ٥٠٪.

ويف سياق آخر قامت الوزارة، خالل الشهر تكثيف جلان املرور والتفتيش عىل الفنادق واملنتجعات السياحية بمحافظة البحر األمحر بعد االنتهاء من املرور 
عىل املنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء،  وعىل الفنادق واملطاعم بالساحل الشاميل تزامنًا مع بداية املوسم الصيفي، كام تم إجراء املعاينات اخلاصة 

باملرشوعات السياحية اجلديدة والتي ترغب يف العمل حتت إرشاف الوزارة، وتم معاينة ٤ فنادق جديدة متهيدًا إلصدار الرتاخيص السياحية هلا. 

رئيس الوزراء والوزير مع بعض السائحني بالكرنك

يرافقه  يوليو،   6 يوم  الوزراء،  جملس  رئيس  قام 
اإلسكان  ووزير  املحلية  التنمية  ووزير  الوزير 
األقرص  وحمافظ  العمرانية  واملجتمعات  واملرافق 
بتفقد  لآلثار،  األعىل  للمجلس  العام  واألمني 
باألقرص،  الكباش  طريق  ترميم  مرشوع  أعامل 
الكرنك واألقرص،  بمعبدي  وكذا األعامل اجلارية 
استعدادًا الحتفالية افتتاح مرشوع الرتميم. وخالل 
الونش  بإزالة  الوزراء  جملس  رئيس  وجه  الزيارة 
املعروف باسم"ونش الكرنك" والقائم عند الرصح 
التاسع منذ عام ١99٠، وقامت الوزارة بإزالته عىل 
الوزراء  جملس  رئيس  قام  اليوم  نفس  ويف  الفور. 
بجولة بمحافظة أسوان، ملتابعة أعامل تطوير ميدان 
املحطة، وأعامل تطوير السوق السياحي بأسوان.  

يوم  الوزراء  جملس  رئيس  تفقد  أخر  سياًق  وىف 
بن  عمرو  مسجد  ساحة  تطوير  موقع  يوليو،   ٢٥
حدائق  مرشوع  خمطط  ضمن  وذلك  العاص، 
املحلية  التنمية  ووزير  الوزير  برفقة  الفسطاط، 
العام  واألمني  القاهرة  وحمافظ  اإلسكان  ووزير 

للمجلس األعىل لآلثار.

بن  باألقصر وتطوير ساحة مسجد عمرو  الكباش  أعمال مشروع ترميم طريق  تفقد 

العاص مبصر القدمية

مصر تسمح لـ 7٤ جنسية حول العالم احلصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا 

السياحية  احلركة  من  مزيد  لدفع  مرص  تبذهلا  التي  اجلهود  إطار  يف 
عىل  احلصول  إجراءات  تيسري  عىل  العمل  خالل  من  إليها  الوافدة 
جنسية   ٤6 الـ  إىل  جديدة  جنسية   ٢8 إضافة  تم  السياحية،  التأشرية 
إلكرتونيًا  السياحية  التأشرية  عىل  احلصول  منظومة  تشملها  التي 
التأشرية  عىل  احلصول  هلا  يمكن  التي  اجلنسيات  عدد  إمجايل  ليصبح 
إلكرتونيًا ٧٤ جنسية حول العامل.  وُتدعم بوابة احلصول عىل التأشرية 
السياحية الكرتونيًا ب 8 لغات، كام أهنا تتيح اإلجابة عىل استفسارات 
لسداد  املؤمن  اإللكرتوين  الدفع  ميزة  إتاحة  مع  املختلفة،  السائحني 
الواحدة  للسفرة  أمريكي  دوالر   ٢٥ وهي  السياحية  التأشرية  قيمة 
هو:  للبوابة  االلكرتوين  والرابط  السفرات.  للمتعددة  دوالر   6٠  أو 

https://www.visa2egypt.gov.eg/
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أصدر الرئيس الرويس يوم 8 يوليو قرارا برفع احلظر عن رحالت الطريان من وإىل حمافظتي البحر األمحر وجنوب سيناء، وتوقيع مرسوما رئاسية جديدا 
بعودة السياحة الروسية بعد توقف دام 6 سنوات. ويقيض املرسوم الرئايس بإلغاء املرسوم الذي صدر عنه يف الثامن من يناير ٢٠١٥، والذي يقيض بمنع 
رشكات الطريان يف روسيا من تسيري رحالت إىل حمافظتي البحر األمحر وجنوب سيناء. والقى القرار ترحبيا من العاملني بالسياحة بالبحر األمحر ورشم الشيخ 
باستئناف احلركة السياحة الروسية إىل رشم الشيخ والغردقة، حيث كان السائحون الروس يتصدرون قائمة اجلنسيات التي تزور مرص بشكل عام، والبحر 

األمحر وجنوب سيناء بشكل خاص لعدة سنوات.

روسيا تصدر قرارا برفع احلظر عن رحالت الطيران حملافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء



اختارت جملة التايم األمريكية، يف تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية يف العامل لعام ٢٠٢١ تدعو العامل 
املدن.  من  وغريها  أسبانيا  يف  ومدريد  أمريكا،  يف  فيجاس  والس  فرنسا،  يف  وكان  أملانيا،  يف  وبرلني  اليونان،  يف  أثينا  القائمة  شملت  وقد  لزيارهتا، 
ووفقًا هلذا التصنيف، جاء اختيار مدينة القاهرة بسبب بناء املتحف املرصي الكبري، باإلضافة إىل إقامة ممشى أهل مرص عىل كورنيش النيل. كام اختار 
موقع تريب أدفايزرTripadvisor والذي يعترب أكرب منصة للسفر يف العامل، مدينة القاهرة واملنتجعات السياحية بمدينة مريس علم كأحد أفضل الوجهات 

السياحية الرائجة عىل مستوى العامل لعام ٢٠٢١

جانب من املائدة املستديرة التي نظمتها مؤسسة الرشق األوسط واألدين األملانية 

 بدء إعادة تقييم مستوى املنشآت الفندقية وفقًا ملعايير التصنيف اجلديدة

بدأت الوزارة خالل شهر يوليو  يف إيفاد جلان إلعادة تقييم مستوى كافة املنشآت الفندقية عىل مستوى اجلمهورية وفقًا ملعايري التصنيف اجلديدة التي تم وضعها 
باالشرتاك مع منظمة السياحة العاملية، والتي يتم عىل أساسها وضع احلد األدنى ملقابل خدمة اإلقامة يف املنشآت الفندقية، والذي سيتم تطبيقه ابتداًء من شهر 
نوفمرب القادم وفًقا للقرار الوزاري الصادر يف أبريل املايض. وقد تم البدء بإعادة تقييم الفنادق واملنتجعات السياحية املوجودة بمحافظة البحر األمحر، كمرحلة 

أويل، وسيتم بعد ذلك املرور عىل تلك املوجودة يف حمافظة جنوب سيناء ثم باقي املنشآت الفندقية باملحافظات املختلفة عىل مستوى اجلمهورية.  

القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام ٢٠٢١ وفًقا ملجلة التامي األمريكية و'تريب أدفايزر'

وفًقا للتقرير الذي نرشه موقع Prague Morning التشيكي، فقد احتلت مرص املرتبة الثانية يف قائمة الوجهات السياحية املفضلة لدى املواطن التشيكي 
لصيف ٢٠٢١، وذلك نقاًل عن التقرير الذي أعده حمرك البحث جوجل عن أفضل مخسة وجهات سياحية يبحث عنها املواطن التشيكي لقضاء أجازته خالل 
عام ٢٠٢١، حيث حصدت مرص ٢١.8٤٥ عملية بحث عىل موقع جوجل خالل شهور الربيع. وأشار موقع Prague Morning التشيكي إىل أن مرص 

وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف عىل حضارهتا العريقة واملدن النابضة باحلياة وساحل البحر األمحر اخلالب.

السائح  لدى  املفضلة  السياحية  الوجهات  قائمة  في  الثانية  املرتبة  حتتل  مصر 

التشيكي لصيف ٢٠٢١ 

األقصر تستقبل أولى رحالت الطيران العارض من أسبانيا وفرنسا 

وصل مطار األقرص يوم 3١ يوليو أوىل رحالت الطريان العارض القادمة من كل من أسبانيا وفرنسا،  وذلك بعد استئناف احلركة السياحية الوافدة إىل مرص 
منذ أول يوليو ٢٠٢٠، ومن املقرر أن يتم تسيري رحلتني طريان عارض أسبوعيًا من أسبانيا إىل األقرص  بداية من األسبوع القادم وحتى شهر أكتوبر من العام 

اجلاري، وتسيري رحلة طريان عارض أسبوعيًا من فرنسا إىل األقرص حتى هناية شهر نوفمرب املقبل.

اإلعداد لفعالية كبرى باالقصر مبناسبة افتتاح مشروع كشف طريق الكباش

قام الوزير يوم 3١ يوليو بجولة بمدينة االقرص للوقوف عىل مستجدات 
كربى  فعالية  لتنظيم  استعدادا  الكباش  طريق  كشف  بمرشوع  األعامل 
مساعد  و  االعيل  للمجلس  العام  األمني  خالهلا  رافقه  افتتاحه،  بمناسبة 
التنفيذي  املوقف  و  الكرنك  معابد  تفقد  حيث  للمرشوعات.  الوزير 
متثال  ترميم  وكذا  هبام،  للزائرين  املقدمة  السياحية  اخلدمات  كفاءة  لرفع 
الوزير  التقى   جولته  خالل  و  الثامن،  الرصح  أمام  الثاين  حتتمس  امللك 
الربازيل وأملانيا وفرنسا وبيالروسيا وأوكرانيا  السائحني من  جمموعة من 

وروسيا.
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استضافت منطقة أهرامات اجليزة يوم ١3 يوليو، وفدًا من الشباب املرصي واليوناين والقربيص يف إطار فعاليات النسخة الشبابية من املبادرة الرئاسية "إحياء 
اجلذور NOSTOS". كام استقبلت املنطقة يف ٢٧ يوليو رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد املرافق له، وذلك عىل هامش زيارهتم احلالية ملرص، وكان 

يف استقباهلم مدير عام منطقة آثار اهلرم، والذي أصطحبهم يف جولة داخل املمر األول للهرم األكرب، ومنطقتي متثال أبو اهلول والبانوراما.
ويف سياق آخر، زارت وزيرة الثقافة والتنمية املعرفية الليبية والوفد املرافق هلا، يوم ٤ يوليو، جامع األزهر، وذلك عىل هامش زيارهتا احلالية ملرص حلضور 
افتتاح معرض القاهرة الدويل للكتاب، وكان يف استقباهلا مدير منطقة آثار االزهر والغوري، حيث اصطحاهبم يف جولة داخل اجلامع، وقام بالرشح االثري 

ملعامل اجلامع وتارخيه ومرشوع ترميمه.

الترويج والتنشيط 

" مرص يف عيون سفراء االحتاد األورويب"، نرش سفراء دول االحتاد األورويب بالقاهرة أكثر من ٢٠ فيلاًم للرتويج لألماكن السياحية واألثرية  حتت عنوان 
املرصية املختلفة و ذلك عىل مواقع التواصل االجتامعي اخلاصة هبم وبسفارات بالدهم، والتي قاموا بتصويرها يف األماكن األثرية والسياحية املفضلة لدهيم. 
وقد قدمت الوزارة الشكر عىل هذه املبادرة التي قام هبا سفراء دول االحتاد األورويب بالقاهرة والتي متت بالتنسيق الكامل بني االحتاد األورويب ووزاريت 

السياحة واآلثار واخلارجية املرصية للرتويج السياحي ملرص.

أطلقت الوزارة يف ٢٧ يوليو فيلمني تروجييني جديدين عىل أهم املنصات اإللكرتونية عىل مواقع التواصل االجتامعي باألسواق املصدرة للسياحة إىل مرص،وخالل 
الفيلمني، أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ املشمسة واملناظر الطبيعية اخلالبة واملياة الصافية، مشيدين بدقة ورصامة تطبيق اإلجراءات االحرتازية 

يف املقصد السياحي املرصي والتي جعلتهم يشعرون باألمان خالل فرتة إقامتهم بمرص، كام أشادوا بجودة اخلدمات السياحية املقدمة هلم.

سفراء االحتاد األوروبي بالقاهرة يصورون أكثر من ٢٠ فيلمًا ترويجيًا

سائحون من مختلف دول العالم يروجون للمقصد السياحي املصري 

األهرامات تستضيف وفدًا من الشباب املصري واليوناني والقبرصي
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واملوقع  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتطوير  إلدارة  دولية  شركة  مع  التعاقد 

اإللكتروني اخلاص بالهيئة 

يف شهر يوليو تم التعاقد ممثيل الرشكة الدولية لتتوىل مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل االجتامعي الرتوجيية اخلاصة باهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي 
وكذلك املوقع اإللكرتوين اخلاص هبا، وقد عقد الوزير يوم ١٠ يوليو اجتامعًا مع ممثيل الرشكة. ويأيت ذلك يف إطار خطة وزارة السياحة واآلثار نحو تطوير 
ورفع كفاءة وتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل االجتامعي املختلفة للهيئة للرتويج السياحي ملرص داخليًا وخارجيًا، من خالل حمتوى جديد ومتطور يف 

ظل تزايد أمهية املنصات الرقمية املختلفة والتي أصبحت لغة العرص نظرًا لقدرهتا عىل جذب رشائح متنوعة من املتابعني هلا.



تضطلع  الذي  والدور  باخلارج  املهربة  املرصية  اآلثار  الستعادة  املتواصلة  مرص  جهود  إطار  يف 
واستمرارًا  املهربة،  املرصية  اآلثار  اسرتداد  جمال  يف  اخلارجية  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  به 
املختصة  اهلولندية  والسلطات  العرض  دور  مع  الهاي  يف  مرص  سفارة  هبا  تقوم  التي  للجهود 
وزاريت  نجحت  رشعية،  غري  بطريقة  البالد  من  خرجت  التي  املرصية  األثرية  القطع  السرتداد 
عرص  من  بتاح"  كاو  "ين  للكاهن  األرجل  فاقد  متثال  اسرتداد  يف  واخلارجية  واآلثار  السياحة 
بمدينة   Tefaf اجلميلة  للفنون  السنوي  األورويب  املعرض  للبيع يف  كان معروضًا  القديمة  الدولة 

ماسرتخيت هبولندا، والذي تبني خروجه من مرص بطريقة غري رشعية.

الرئيس التنفيذي للهيئة يشارك في القمة الدولية لتعافي السياحة بكينيا

التي ُعقدت بمدينة  القمة الدولية لتعايف السياحة  نيابة عن الوزير، يوم ١6 يوليو، يف  العامة للتنشيط السياحي،  التنفيذي للهيئة املرصية  الرئيس  شارك 
نريويب بكينيا، وذلك بناء عىل الدعوة املوجهة من وزير السياحة الكيني، حيث شارك يف حضور هذه القمة عدد من وزراء ومسئويل وصناع القرار يف 

القطاع -شارك هبا معايل وزير السياحة السعودي، ووزير السياحة اجلامايكي.

تعاون دولي 

آثار مستردة

نائب الوزير لشئون السياحة في زيارة ترويجية إلى العاصمة األوكرانية كييف

قامت نائب الوزير لشئون السياحة، ىف يوليو، بزيارة تروجيية إىل العاصمة 
واإلعالمية،  املهنية  اللقاءات  من  عددًا  خالهلا  عقدت  كييف  األوكرانية 
لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي بني اجلانبني؛ حيث التقت 
نائب وزير اخلارجية األوكراين، ونائب وزير التنمية االقتصادية والتجارة 
األوكرانية،  السياحة  تنشيط  هيئة  ورئيس  ألوكرانيا،  التجاري  واملمثل 

ورئيس غرفة التجارة والصناعة االوكرانية.
ويف سياق متصل، اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط 
يف  السياحية  الرشكات  وممثيل  الرحالت  منظمي  من  بعدد  السياحي، 

السوق األوكراين.

WTTC وتشارك في االجتماع اإلقليمي للمجلس الدولي للسياحة والسفر ..

التنفيذي  الرئيس  بأعامل  القائم  بحضور   ،  WTTC والسفر  للسياحة  الدويل  للمجلس  اإلقليمي  االجتامع  يف  الوزير  نائب  الشهر  خالل  أيضًا  شاركت 
املغريب للسياحة،  الوطني  التنفيذي للمكتب  التنفيذي للرشق األوسط، وسفري املجلس ألفريقيا والرشق األوسط، والرئيس  الرئيس  للمجلس، ونائب 
ونائب أول رئيس العمليات التجارية بطريان اإلمارات. وقدمت عرضًا تقديميًا عن أمهية السياحة بالنسبة لالقتصاد القومي املرصي، واإلجراءات التي 

اختذهتا مرص الستئناف السياحة الوافدة منذ أول يوليو ٢٠٢٠، وخالل االجتامع تم اإلشادة بنجاح التجربة املرصية يف استئناف السياحة الوافدة إليها. 

استرداد متثال للكاهن "ني كاو بتاح" من عصر الدولة القدمية

لقاء نائب الوزير مع نائب وزير اخلارجية األوكراين

املسرتد التمثال 

كلمات للوزير في يوم اآلثار الفرنسي-املصري واملؤمتر السنوي لعلماء املصريات األملان

قام الوزير بتسجيل كلمة بمناسبة يوم اآلثار الفرنيس-املرصي يف نسخته اخلامسة والذي أذيع عىل منصات التواصل االجتامعي عشية العيد الوطني لفرنسا 
يوم ١٤ يوليو، حيث حتدث عن التعاون الفرنيس املرصي الوثيق يف جمال اآلثار. وينظم هذا اليوم سنوًيا املعهد العلمى الفرنسى لالثار الرشقية IFAO واملعهد 
الفرنيس يف مرص IFE لالحتفاء بالتعاون بني اجلانبني يف جمال اآلثار. كام قام الوزير بتسجيل كلمة أذيعت يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر السنوي الدائم لعلامء 

املرصيات )SÄK( الذي عقد يف مدينة ماينز األملانية من 9 وحتى ١١ يوليو، والذي عقد افرتاضيا ألول مرة هذا العام  حتت عنوان 'علم املرصيات ٢٠٢١'.
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اجتماع مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي 

ترأس الوزير خالل الشهر اجتامع جملس إدارة اهليئة املرصية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم خالل االجتامع اإلشارة إىل أن احلركة السياحية الوافدة 
الوافدين إىل مرص يف أول شهرين من  السائحني  العام اجلاري، حيث وصل متوسط أعداد  بعد شهر خالل  ملرص شهدت زيادة إجيابية ملحوظة شهر 
العام اجلاري إىل ١٥٪ من مثيلتها عام ٢٠١9، ثم من مارس وحتى مايو من العام اجلاري وصلت إىل ٤6 ٪ من مثيلتها عام ٢٠١9، ويف شهر يونيو 

وصلت إىل ٥6٪ من مثيلتها من عام ٢٠١9 ووفقًا للمؤرشات احلالية فمن املتوقع أن يشهد شهر يوليو اجلاري زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو املايض.

..ومجلس إدارة املجلس األعلى لآلثار 

ُعقد يوم ٢٧ يوليو اجتامع جملس إدارة املجلس  األعىل لآلثار برئاسة الوزير، وناقش االجتامع تعديل الالئحة اخلاصة بالتصوير يف املتاحف واملواقع 
سفرها  عىل  الوزراء  جملس  وافق  التي،  األثرية  القطعة  نقل  إجراءات  ناقش  كام  والعاملي،  املرصي  السنيامئي  لإلنتاج  جاذبية  أكثر  لتكون  األثرية 

"إكسبو ديب ٢٠٢٠" والذي يبدأ أكتوبر املقبل ويستمر 6 أشهر. لتعرض يف اجلناح املرصي املشارك يف فعاليات 

قري  أيب  بخليج  الغارقة  هرياكليون  بمدينة  والعاملة   IEASM الغارقة  لآلثار  األورويب  للمعهد  التابعة  الفرنسية  املرصية  األثرية  البعثة  اكتشفت 
باالسكندرية، حطام سفينة حربية من العرص البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية تعود لبداية القرن الرابع قبل امليالد.

وكانت هذه السفينة من املقرر هلا أن ترسو يف القناة التي كانت تتدفق عىل طول الوجه القبيل ملعبد آمون، ولكنها غرقت نتيجة اهنيار املعبد وسقوط 
كتل ضخمة عليها خالل القرن الثاين قبل امليالد، نتيجة وقوع زلزال مدمر، وقد ساهم سقوط تلك الكتل احلجرية يف احلفاظ عىل السفينة أسفل 

القناة العميقة املليئة اآلن بحطام املعبد.

اكتشافات أثرية 

اجتماعات ولقاءات 

العثور على بقايا ورشة لصناعة الفخار من العصر اليوناني الروماني بالبحيرة 

اليوناين  العرص  إىل  ترجع  الفخار،  لصناعة  ضخمة  ورشة  بقايا  البحرية،  بمحافظة  عزيزة  كوم  آثار  تل  بمنطقة  العاملة  املرصية  األثرية  البعثة  اكتشفت 
الروماين، والتي يوجد هبا مباين أثرية ترجع للفرتة ما بني القرن 3 ق.م، وحتى القرن األول امليالدي، حيث نجحت البعثة يف الكشف عن منطقة البلة، 

ومنطقة التشكيل، ومنطقة التجفيف، وأفران احلرق اخلاصة بالورشة.

اكتشاف حطام سفينة حربية من العصر البطلمي وبقايا منطقة جنائزية إغريقية
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التحالف الكندي اإلجنليزي امُلكلف بإعداد االستراتيجية اإلعالمية للترويج السياحي ملصر 

يسلمها أغسطس املقبل

اجتمع الوزير يوم ١٠ يوليو، عرب تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئويل التحالف الكندي اإلنجليزي امُلكلف منذ بداية عام ٢٠٢١ بإعداد االسرتاتيجية 
اإلعالمية للرتويج السياحي ملرص متهيدًا إلطالق محلة تروجيية دولية للسياحة املرصية ملدة 3 سنوات تبدأ يف الربع األخري من العام اجلاري، وذلك لإلطالع 
عىل املسودة الثانية لالسرتاتيجية بعد استيفاء التحالف للمالحظات التي تم االتفاق عليها خالل االجتامع السابق.  وخالل االجتامع، تم مناقشة اإلطار 
العام لآللية التي سيتم عىل أساسها تنفيذ هذه االسرتاتيجية عىل أرض الواقع للرتويج للمقصد السياحي املرصي ومنتجاته املتنوعة يف األسواق السياحية 

املستهدفة، ومن املقرر أن يتم تسليم االسرتاتيجية بنسختها النهائية قبل هناية شهر أغسطس. 

انطالق حتديث االستراتيجية الوطنية للسياحة
 

الذي قام  الوطنية للسياحة بواسطة نفس بيت اخلربة اإليطايل  الطريان املدين يف اجتامع ُعقد يف ٥ يوليو، انطالق حتديث االسرتاتيجية  الوزير ووزير  شهد 
باعدادها يف عام ٢٠٠9، والتي حالت ظروف القطاع السياحي واألحداث التي مرت هبا مرص من تطبيقها أو االستفادة منها بالشكل األمثل رغم أمهيتها، 
وجاء قرار حتديث هذه االسرتاتيجية يف إطار العمل عىل النهوض بصناعة السياحة وبناء سياحة مسئولة ومستدامة. ومن املقرر أن يقوم فريق العمل باالنتهاء 

من هذه االسرتاتيجية خالل أقل من عام.

مناقشة مستجدات األعمال لتطوير خدمات الزائرين باملواقع األثرية واملتاحف

عقد الوزير يوم 3 يوليو، اجتامًعا ملناقشة مستجدات األعامل لتطوير خدمات الزائرين باملواقع األثرية واملتاحف، حيث تم استعراض اخلدمات األساسية 
الثابتة واملتنقلة ومراكز الزوار وتزويدها بخدمات رقمية  املياه  اجلاري توفريها يف 3٠ موقعًا ومتحفًا أثريًا كمرحلة أوىل، وتم مناقشة رفع كفاءة دورات 
وشاشات تفاعلية. كام اجتمع الوزير يوم ١١ يوليو، مع جلنة اإلرشاف عىل تطوير اخلدمات باملواقع األثرية واملتاحف ملناقشة آخر مستجدات األعامل يف هذا 
امللف، حيث استعرض أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من أعامل ببعض املواقع األثرية مما يعمل عىل االرتقاء باخلدمات املقدمة للزائرين هبا وحتسني جتربتهم 
أثناء الزيارة ومنها  قرص البارون بحي مرص اجلديدة، وقلعة صالح الدين بالقاهرة، وأهرامات اجليزة، والتي سوف يتم االنتهاء منها كاملة قبل هناية شهر 

أكتوبر استعدادا الستقبال املوسم السياحي الشتوي. 

يف ضوء توجيهات فخامة رئيس اجلمهورية بوضع خطة اسرتاتيجية لتعظيم سياحة اليخوت يف مرص، ودراسة اإلجراءات املنفذة لسياحة اليخوت 
مقارنة بالدول املنافسة، ويف ضوء قرار  رئيس جملس الوزراء بتشكيل جلنة برئاسة وزير النقل هتدف إىل العمل عىل تيسري إجراءات سياحة اليخوت 
يف مرص، عقد يوم  13 يوليو االجتامع األول للجنة برئاسة وزير النقل، وبحضور كل من الوزير ووزير املالية ومسئويل عدد من الوزارات واجلهات 
املعنية.  وتم مناقشة اآلليات واإلجراءات اخلاصة بوضع اسرتاتيجية جذب سياحة اليخوت يف مرص عىل أن تتضمن تلك اإلجراءات حتديث اخلريطة 
الوزارية  اللجنة  عىل  للعرض  اليخوت  لسياحة  جذب  نقاط  متثل  والتي  الواعدة  املناطق  حتديد  مع  اجلمهورية  مستوى  عىل  املارين  بجميع  اخلاصة 

للسياحة واآلثار برئاسة رئيس جملس الوزراء العتامدها، وكذلك إطالق منصة "النافذة الواحدة "لسياحة اليخوت.

عقد االجتماع األول للجنة الوزارية اخلاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر

7النرشة اإلخبارية لوزارة السياحة واآلثار املرصية - العدد التاسع عرش- يوليو ٢٠٢١ 



جانب من اللقاء
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لشئون  التنفيذي  الرئيس  يوليو،   ١3 يوم  الوزير  استقبل 
أوروبا  يف  العاملية  ماريوت  برشكة  األوسط  الرشق  يف  العمليات 
والرشق األوسط وأفريقيا، ونائب رئيس رشكة ماريوت يف مرص 
فنادق  مستشاري  وكبري  والبحرين،  السعودية  العربية  واململكة 
ماريوت مرص، وذلك ملناقشة عدد من املوضوعات ذات الصلة 
االستثامرية  الفرص  عىل  والتعرف  والفندقي،  السياحي  بالقطاع 
يف  االستثامرات  حجم  وزيادة  اجلديدة  السياحية  املنتجعات  يف 
الفنادق املرصية وال سيام يف املدن اجلديدة مثل العلمني واجلاللة 

والساحل الشاميل وغريها. 

التقى الوزير يوم  ٧ يوليو، سفري االحتاد األورويب يف القاهرة، وذلك ملناقشة سبل تعزيز التعاون وعودة احلركة السياحية من دول االحتاد األورويب إىل مرص 
خاصة بعد تطبيق جواز السفر الصحي األورويب، وخالل اللقاء تم مناقشة مرشوع تطوير وإعادة تأهيل املتحف املرصي بالتحرير والذي يتم تنفيذه عىل 
ثالثة مراحل بالتعاون من االحتاد األورويب من خالل حتالف ألهم مخسة متاحف أوروبية وهي: متحف اللوفر بباريس، املتحف املرصي بتورين، املتحف 
القومي لآلثار بليدن، املتحف املرصي بربلني، املتحف الربيطاين بلندن. كام استقبل الوزير، خالل الشهر، سفري سويرسا بالقاهرة  ملناقشة سبل تعزيز التعاون 
السياحي واألثري بني البلدين وخاصة أن مرص مل تعد مدرجة عىل القائمة التي حيتاج السائحون القادمون منها اخلضوع لفرتة احلجر الصحي بسويرسا، 
القدرات والكوادر املدربة للعاملني هبذا القطاع واالستمرار يف مكافحة  التعاون يف جمال الضيافة والفندقة وبناء  وتطرق احلديث اىل بحث تعزيز فرص 

االجتار الغري مرشوع يف املمتلكات الثقافية حيث ان البلدين كانا قد وقعا اتفاقية تعاون عام ٢٠١٠ يف هذا اإلطار.

...ومناقشة آخر مستجدات األعمال مبنظومة التحول الرقمي والدفع اإللكتروني بالوزارة

التنمية  اسرتاتيجية  إطار  يف  بالوزارة  اإللكرتوين  والدفع  الرقمي  التحول  بمنظومة  األعامل  مستجدات  آخر  ملناقشة   ً اجتامعا  يوليو،   ٢6 يف  الوزير،  عقد 
باستعراض أخر مستجدات  الرتوجيية ملرص  للبوابة االلكرتونية  املنفذة  الرشكة  قامت  يتسق ورؤية مرص ٢٠3٠. وخالل االجتامع،  بام  للوزارة  املستدامة 
املوقف التنفيذي للبوابة، والتي حتتوي عىل كل ما هيم السائح من معلومات عن زيارة مرص وعن السفر للمقاصد السياحية املختلفة هبا. وتم استعراض 
اللمسات  العمل عىل وضع  اآلن  أنه جاري  بالدولة، كام  السياحي  بالقطاع  للعاملني  بيانات جممعة وموحدة  قاعدة  أول  نظام إلعداد  تطوير  االنتهاء من 
األخرية لربط ميكنة اخطارات الربامج السياحية والرحالت باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحالت والذي يقوم بدوره باإلخطار اآليل لكافة 
اجلهات املعنية وربطها بمنظومة تأمني السائحني. ومن املقرر أن يتم خالل الفرتة املقبلة االنتهاء من توزيع نقاط البيع اإللكرتونية والتي تتيح للسائح السداد 

باستخدام كروت االئتامن يف كافة املواقع األثرية، كام أنه يتم العمل تطوير تطبيق اهلاتف املحمول خلدمات السائحني.

استقبال مسئولي شركة ماريوت العاملية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

... وسفراء االحتاد األوروبي وسويسرا في القاهرة ملناقشة سبل تعزيز التعاون 

اجتماع مع جلنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيني

بيانات  قاعدة  خيص  ما  ملناقشة  السياحيني   للمرشدين  العامة  النقابة  أعامل  تسيري  جلنة  مع  اجتامعًا  الشهر،  خالل  السياحة،  لشئون  الوزير  نائب  عقدت 
املرشدين السياحيني املرخص هلم بمزاولة املهنة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة يف أقرب وقت، وتم االتفاق عىل قيام االحتاد املرصي للغرف السياحية 

بضم قاعدة بيانات املرشدين السياحيني إىل قواعد بيانات القطاع السياحي والتي تقوم الوزارة بإعدادها بالتعاون مع االحتاد واجلهات املعنية املختلفة.
 ويف سياق متصل، استقبلت أيضًا نائب الوزير سفري دولة سرييالنكا بالقاهرة، وتم مناقشة تعزيز سبل التعاون بني البلدين يف جمال السياحة.

لقاء ممثلي شركة الطيران ويز إير- Wizz Air العاملية

 التقى، خالل الشهر الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنشيط السياحي بممثيل رشكة الطريان ويز إير - Wizz Air العاملية، وذلك هبدف تعزيز 
سبل التعاون املشرتك يف جمال الرتويج والتسويق السياحي للمقاصد املرصية واستعراض خطط التطوير اخلاصة بتسيري الرحالت اجلوية احلالية التي تنظمها 

الرشكة من دول العامل إىل مطارات كل من رشم الشيخ والغردقة وبرج العرب واألقرص وسوهاج.



أخبار متنوعة 

مدينة شايل بواحة سيوهاملتحف املرصي بالتحرير 
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تخصيص مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه لدعم النقل البطيء مبحافظة األقصر

بالتنسيق مع الوزارة، قامت غرفة املنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 3٠٠ ألف جنيه لدعم النقل البطيء بمحافظة األقرص، ويتمثل الدعم يف تقديم مواد 
غذائية للدواب عن طريق مؤسسة بروك اخلريية باألقرص وذلك يف إطار الربوتوكول املوقع بني املؤسسة وفرع الغرفة بجنوب الصعيد. وجاري التنسيق 
مع حمافظة اجليزة لتخصيص مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لدعم أصحاب النقل البطيء هبا تتمثل يف توفري مواد غذائية للدواب ودورات تدريبية تأهيلية ألصحاب 

الدواب عىل كيفية التعامل السليم مع الدابة والزائرين.

املتحف املصري ومدينة شالي وقصر البارون على قائمة املواقع التراثية لـ"اإليسيسكو"

املغربية تسجيل  باململكة  الرباط  العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة "اإليسيسكو" يف اجتامعها األخري بمدينة  التابعة ملنظمة  اعتمدت جلنة الرتاث 
املتحف املرصي بالتحرير، ومدينة شايل بواحة سيوة، وقرص البارون بحي مرص اجلديدة، عىل قائمة املواقع الرتاثية للمنظمة، وذلك بعد قيام الوزارة بتقديم 
ملفات متكاملة تناولت األبعاد األثرية والفنية هلذه املواقع،  وكذلك عنارصها املعامرية وتقارير حالة صوهنا واحلفاظ عليها، وذلك يف إطار اسرتاتيجية وخطة 

الوزارة اخلاصة بإبراز املواقع األثرية ذات األولوية وتسجيلها عىل قوائم الرتاث الدولية للتعريف هبا وحتسني عوامل اجلذب السياحي هلا.

املشاركة في افتتاح املؤمتر السنوي ملجلة "األهرام االقتصادي"

شارك الوزير يوم ١١ يوليو يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر السنوي ملجلة 'األهرام االقتصادي' يف نسخته اخلامسة بعنوان 'التنمية املستدامة والتحول الرقمي..
الفرص والتحديات' بحضور وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية. استعرض الوزير مستجدات الوضع احلايل مللف السياحة واآلثاريف ظل دمج الوزارتني، 
واالسرتاتيجية احلالية للوزارة للتنمية املستدامة - رؤية ٢٠3٠ ، كام استعرض عددا من اإلحصائيات السياحية اخلاصة بأرقام ومعدالت حركة السياحة 
الوافدة ملرص خالل أعوام ٢٠١9 و٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيث وصل متوسط عدد السائحني الوافدين منذ مارس  حتى يونيو ٢٠٢١ إىل أكثر من ٥٠٠ الف 

سائح، وهو ما يدل عيل ثقة السائح يف املقصد السياحي

بمناسبة االحتفال بثورة 23 يوليو الذي يوافق 23  يوليو، وبمبادرة من سفارة مرص ىف كندا، وللعام الثانى عىل التوايل تم إضاءة شالالت نياجرا 
الكندية بألوان العلم املرصي.

ويف سياق متصل، وبمناسبة اليوم العاملي للكبد واملوافق 28 يوليو من كل عام. تم إضاءة كل من اهلرم األكرب باللونني األزرق والربتقايل وقلعة 
حممد عيل، وذلك يف إطار التعاون بني الوزارة  ووزارة الصحة والسكان، احتفاالً بالقضاء عيل فريوس يس يف مرص.

شالالت نياجرا تتزين بألوان العلم املصري 



املتحف القومي للحضارة املصرية 

املتحف يشهد عدًدا من الفعاليات .. ويستقبل الوزراء والشخصيات العامة من أنحاء العالم

واصل املتحف خالل الشهر  استقبال ضيوفه من الوزراء واملسئولني والشخصيات العامة من مرص والعديد من الدول، حيث استقبل نائبة رئيس الوزراء 
ووزيرة الثقافة واالعالم الرصبية، ووزيرة الثقافة الليبية، ووزيرة اإلسكان والبنية التحتية جلنوب أفريقيا، ووزير العمل العراقي، ووزير األوقاف السوري، 

باإلضافة إىل استقباله لوفد من ضيوف وزارة االتصاالت والذين شاركوا يف إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مرص لألشقاء األفارقة.
 ، "NOSTOS كام استضاف املتحف وفدًا من الشباب املرصي واليوناين والقربيص  يف إطار فعاليات النسخة الشبابية من املبادرة الرئاسية "إحياء اجلذور
وشهد العديد من الفعاليات منها   يوم ١3 يوليو، منها حفل موسيقي للهارب باملرسح الروماين باملتحف، واحتفالية لفن العرائس حتت عنوان "الليلة الكبرية" 

ملدة ثالثة أيام شملت عرض أوبريت "الليلة الكبرية" .

تكرمي طالب كليات الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان

التي بذلوها  تقديرًا للجهود  الفنية بجامعة حلوان وذلك  التطبيقية والرتبية  الفنون اجلميلة والفنون  املتحف يوم ١٤ يوليو، عددًا من طالب كليات  كرم 
بتجهيزات موكب املومياوات امللكية، يأيت هذا التكريم يف إطار التعاون املثمر بني الوزارة وجامعة حلوان لالستفادة من القدرات الفنية والتعليمية للطلبة.

من أرشيف مركز تسجيل اآلثار املصرية

'الليلة الكبرية'  جانب من زيارة جمموعة من ضيوف املتحفأوبريت 
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موقع احلفائر مبنطقة تل العمارنة - املنيا ١٩٢٠



املتحف املصرى الكبير

ورافقه  املحيطة،  املنطقة  لتطوير  األعامل  ومستجدات  التنفيذي  املوقف  ملتابعة  الكبري  املرصي  املتحف  يوليو، مرشوع   ٥ يوم  الوزراء  جملس  رئيس  تفقد 
الوزير، ووزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، وحمافظ اجليزة، وامُلرشف العام عىل مرشوع املتحف واملنطقة املحيطة به، واألمني العام للمجلس 
األعىل لآلثار، ومساعد الوزير للشئون األثرية باملتحف. وأكد رئيس الوزراء عىل التكليفات الواضحة من رئيس اجلمهورية بإمتام هذا املرشوع وغريه من 
مرشوعات إحياء املناطق األثرية والتارخيية بام يتسق مع عظمة وعراقة احلضارة املرصية القديمة ويربز جهود الدولة لالرتقاء باملواقع األثرية عىل مستوى 

اجلمهورية. 

مناقشة خطة عمل حتالف حسن عالم واستراتيجية تشغيل اخلدمات في اجتماع مجلس 

إدارة هيئة املتحف
 

باملتحف  األعامل  تطورات ومستجدات  بآخر  املتعلقة  املوضوعات  ملناقشة عدد من  الوزير  برئاسة  املتحف  هيئة  إدارة  اجتامع جملس  يوليو،   ١3 ُعقد يف 
واملنطقة املحيطة به، وحرص جملس اإلدارة عىل دعوة ممثيل حتالف حسن عالم الفائز بتقديم وتشغيل اخلدمات باملتحف حلضور االجتامع وذلك لعرض 

ومناقشة خطة عمله يف الفرتة القادمة واسرتاتيجية تشغيل اخلدمات باملتحف ومجيع امللفات املتعلقة بذلك لضامن جاهزيتها عند االفتتاح.
وخالل االجتامع، تم االتفاق عىل عقد جمموعة من ورش العمل تبدأ خالل اغسطس القادم بني أعضاء جملس اإلدارة واملتخصصني بالوزارة مع ممثيل 

التحالف ملناقشة كافة اجلوانب واألفكار التي استعرضها التحالف بشكل تفصييل للوصول إىل أفضل اخلطط لتقديم اخلدمات باملتحف. 

استخراج القطع األثرية ملركب خوفو الثانية .. ونقل ١٣٤٣ قطعة منها للمتحف 

جامعة  رئيس  برئاسة  اليابانية،  املرصية  األثرية  البعثة  انتهت 
بجامعة  الفخري  واألستاذ  اليابانية  الدولية  نيبون  هيجايش 
الثانية  خوفو  ملركب  األثرية  القطع  مجيع  استخراج  من  واسيدا، 
أهرامات  بمنطقة  خوفو  هرم  بجوار  ُاكتشفت  التي  احلفرة  من 
خشبية  قطعة   ١٧٠٠ من  يقرب  ما  استخراج  تم  حيث  اجليزة. 
تسجيل  أعامل  من  االنتهاء  وتم  احلفرة،  داخل  طبقة   ١3 من 
وتوثيق مجيع القطع والرتميم األويل ملعظمها، وتم نقل حتى اآلن 
١3٤3 قطعة منها إىل املتحف، وجاري البدء والتجهيز للعمل يف 
الالزمة  والدراسات  النهائي  الرتميم  أعامل  من  الثانية  املرحلة 
لتجميع وإعادة تركيب املركب لعرضها بجوار املركب األوىل 
داخل مبنى مراكب امللك خوفو اجلديد الذي يتم إنشائه اآلن 

باملتحف املرصي الكبري.

رئيس الوزراء يتابع املوقف التنفيذي ملشروع املتحف ومستجدات تطوير املنطقة احمليطة

جانب من تفقد مرشوع املتحف املرصي الكبري

أثناء ترميم القطع اخلشبية ملركب خوفو الثانية
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٢٢٢ عامًا على اكتشاف حجر رشيد

الذي  رشيد  حجر  اكتشاف  عىل   222 ال  الذكرى  الشهر  هذا  يف  متر 
ُعثر عليه يف شهر يوليو عام  1799  بقلعة السلطان قايتباي )1468-
ضباط  أحد  بوشار  فرانسوا  بيري  طريق   عن  رشيد  بمدينة  1496م( 
احلملة الفرنسية ) 1798-1801( أثناء قيامه بعمل بعض التحصينات 
بالقلعة وقد تم إستخدام هذا احلجر لتدعيم بعض أساسات القلعة يف 

العرص اململوكي.
يمثل احلجر جزءًا  من لوحة من حجر الديوريت يبلغ إرتفاعه حوايل 
 181-204( اخلامس  بطلميوس  امللك  عهد  يف  نقشه  تم  114سم، 

ق.م(.
العطايا  لتقديمه  امللك  لشكر  منف  كهنة  اجتامع  إىل  النص  ُيشري   
بيوم ميالده ويوم  باالحتفال سنويًا  تم اإلقرار  للمعبودات وعليه فقد 
توليه العرش وإقامة اخلدمة له يف املعابد مع املعبودات العظيمة ملا قدمه 
بخطيها  القديمة  املرصية  باللغة  النص  ُدون  وقد  عطايا،  من  للمعابد 
اهلريوغليفي )14 سطر( والديموطيقي )32 سطر( وترمجته إىل اللغة 

اليونانية )53 سطر( أي أن احلجر حيمل ثالثة نصوص للغتني.
بكافة  لوضعه  احلجر  املنقوش عىل   النص  من  نسخ  بعمل  الكهنة  وقام 

املعابد املرصية، وهلذا يعتقد أن مكان احلجر األصيل كان أحد املعابد املجاورة ملدينة رشيد وقد يكون معبد سايس بمدينة صا احلجر 
احلالية، وتم نقله يف العرص اململوكي لتقوية أساسات قلعة السلطان قايتباي برشيد.

تم نقل احلجر من رشيد إىل القاهرة يف 25 يوليه 1799 وعند خروج الفرنسيني من مرص اشرتط عليهم اإلنجليز تسليم ما تم العثور 
عليه من آثار إليهم ومنها حجر رشيد الذي وصل إىل إنجلرتا يف فرباير عام  1802 حيث تم عرضه باملتحف الربيطاين يف لندن. 

وبعد حماوالت من عدة علامء لفك طالسم اللغة املرصية القديمة نجح فرنيس آخر يف فك رموز تلك اللغة وهو جون فرانسوا شامبليون 
وذلك يف 27 سبتمرب عام 1822. وال زال أسم احلجر مرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بمدينة رشيد التي أكُتشف فيها  وبعلم املرصيات الذي ظهر 

من خالل فك رموز اللغة املرصية القديمة املنقوشة عىل احلجر.
د. عيل أمحد عيل - مساعد رئيس قطاع مكتب الوزير

حجر رشيد


