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 نائبة   وزیر   السیاحة   تلتقى   ممثلي   كبرى   صنادیق   االستثمار   األوروبیة
 

المالیة المحافظ مدیرى من وفدًا السیاحة، وزیر نائبة رجب، عادلة الدكتورة             التقت
لمصر الوفد زیارة هامش على وذلك االوسط، والشرق أفریقیا شمال في             للمستثمرین
اإلصالحات نتائج على للتعرف ”EFG Hermes“ مجموعة من          بتنظیم

 االقتصادیة   وخطط   التحرك   الراهنة.
الراهنة الفترة خالل الوزارة تحرك خطط االجتماع خالل الوزیر نائبة            واستعرضت
هناك أن إلى الفتة التقلیدیة، األسواق إلى باإلضافة الواعدة األسواق نحو             بالتوجه

 تحسن   ملحوظ   تشهده   الحركة   السیاحیة   الوافدة   إلى   مصر.
التكالیف، ومنخفض العارض الطیران لتحفیز جیدًا نظاما تتبنى الوزارة أن            وأضافت

 مشیرة   إلى   أن   قطاع   الطیران   شریك   أساسي   في   إنجاح   منظومة   السیاحة.
عادلة دكتورة أوضحت والبریطانیة، الروسیة السیاحة وضع حول تساؤل على            وردا
تفتح مصر وأن والبریطانى الروسى السیاحى السوق من بالفعل قائم طلب هناك              أن
بزیارة قامت التي األمنیة الوفود إلى مشیرة بهم، وترحب السائحین لجمیع             ذراعیها
السلطات اتخذتها التي والتدابیر اإلجراءات جلیا لها ظهر المصریة           المطارات
 المصریة   لرفع   كفاءة   المطارات   محققة   بذلك   المستویات   العالمیة   في   االمن   والسالمة.
مصر أن إلى الوزیر نائبة أشارت مصر، في السیاحة أنماط حول تساؤل على               وردا
كشرم بمدن المنتشرة الشاطئیة السیاحة فهناك المتنوعة السیاحیة باألنماط           تزخر
الثقافیة السیاحة منتج وهناك الشمالى والساحل علم ومرسى والغردقة           الشیخ
السیاحیة األنماط عن فضال والجیزة والقاهرة واسوان كاألقصر بمدن           المنتشرة

 األخرى.



األوروبیة بالسیاحة ارتباطا أكثر الشتوى الموسم أن على عادلة دكتورة            وتحدثت
الوزارة توجه أن على مؤكدة العربیة، بالسیاحة ارتباطا أكثر الصیفى الموسم             وأن
حول سؤال على ردا ذلك جاء االنماط وكذلك السیاحیة األسواق تنویع             یستهدف

 الموسمیة   السیاحیة.
واعد والعلمین الشمالى الساحل منطقة في االستثمار أن عادلة دكتورة            وأوضحت
االستثمار وزارة مع تعمل السیاحة أن إلى الفتة السیاحى، المجال في خاصة              جدا

 المنوطة   بالترویج   لتلك   المنطقة.
منذ السیاحة وزارة دشنتها التي القومیة الحسابات وحدة أهمیة إلى اللقاء تطرق              كما
واللیالى السائحین إنفاق بمستوى الخاصة االحصائیات إیضاح في سنوات           عدة
تحدید في تسهم التي والمعلومات البیانات من وغیرها المختلفة للجنسیات            السیاحیة

 توجهات   صانع   القرار   نحو   األسواق   السیاحیة   المختلفة.
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