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 الس�اساتسلسلة أوراق 
 تقد�م

يتب�ى معهد التخطيط القومي كبيت خ��ة وط�ي وكمركز فكر �جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة 

ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بصفة خاصة، إصدار هذه السلسلة كمبادرة علمية  وعملية ��دف إ�� 

من خالل تحليل  ،اد املصري ع�� االقتص COVID-19دراسة اآلثار والتداعيات ا�حتملة �جائحة ف��وس �ورونا 

ومناقشة وتقدير التداعيات ا�حتملة لهذه األزمة ال�حية العاملية ع��  تلك ا�جائحة العامليةاأل�عاد ا�ختلفة ل

 �غرض دعم ،معينةمصر، وطرح بدائل للسياسات ا�ختلفة، واملبنية ع�� سينار�وهات محتملة �� آجال زمنية 

 .صا��� السياسات ومتخذي القرارات

�� أدوار  هشاشة النظام االقتصادي العال�ي، مما يتطلب إعادة النظر عن األزمة ال�حية الدولية كشفت

  ، وقضايااملنظمات واملؤسسات الدولية، التكتالت الدولية ا�ختلفة
ً
تمو�ل التنمية وأولو�ا��ا ،. لقد بات جليا

 ع�� الذات �� تلبية االحتياجات األساسيةأن األمر أصبح قضية مص�� ووجود، ومن ثم ال مفر من االعتماد 

جيات والسياسات يومن ثم تأ�ي ا�حاجة إلعادة صياغة االس��اتوهو ما �ع�ي إعادة ترتيب األولو�ات،  للشعوب،

ع�� االقتصاد ة بدراسة التداعيات ا�حتملة لألزمة لبما يتناسب مع ما فرضھ الواقع ا�جديد. ��تم السلس

النمو، و�جز  لمعد األثر ع�� �ل من ،من القضايا، وم��ا ع�� سبيل املثال تناول مجموعة من خاللاملصري، 

وتحو�الت املصر��ن �� ا�خارج،  ،واالستثمار األجن�ي املباشر ،املوازنة، واالحتياطي من النقد األجن�ي، واملديونية

 إ�� ذلك.وما وم��ان املدفوعات، وحجم االقتصاد غ�� الرس�ي،  ،امل��ان التجاري و 

وال يفوت�ي �� هذا املقام أن أتوجھ بخالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة/ هالة السعيد وز�رة التخطيط 

والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة املعهد وجميع أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم املستمر ل�افة أ�شطة 

ع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية املعاونة املعهد العلمية، كما أتوجھ بخالص الشكر والتقدير �جمي

ة أو الذين قاموا �عمليات املراجعة والتدقيق، مع �ل األمل لالذين قاموا بإعداد أوراق تلك السلس باملعهد سواءً 

 �غد مشرق يحمل �ل ا�خ�� ملصرنا الغالية.

 أ.د. عالء زهران

 رئيس معهد التخطيط القومي
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  مقدمة

نطاقها  اتساعو  ) في معظم دول العالم تمددهاCOVID-19المستجد (تفشي جائحة فیروس كورونا  آثارتواصل 

للحد  الكبرى العالم�ة  ال�اتعالفالعدید من . كما تم إلغاء أسواق المالو  االقتصاد�ة شطةاألنلتشمل العدید من 

 ،تعلیق خطوط الطیران بهاو  أو �سبب فرض قیود السفر التي فرضتها العدید من الدول ،الفیروس انتشارمن 

 .شركات الس�احة خسائر فادحةو  تكبد شركات الطیران إلى أدىمما 

رغم من جهود على الالتام. و في العالم حالة من الشلل  اً ال�ح�عاني قطاع الس�احة  الفیروسو�سبب جائحة هذا 

ع الس�احة لن یتمكن من التعافي فإن قطا ،الفیروسلهذا  االقتصاديالعدید من الدول المختلة للتخفیف من األثر 

 إلىوتجدر اإلشارة  للمواطنین.من ثم رفع حظر السفر �صورة آمنة و  الفیروسهذا  علىإال �عد أن تتم الس�طرة 

 على قدرتهاو  الس�اح�ة شطةاألنالعدید من  استمراركلما تزایدت صعو�ة  ،الصح�ة األزمة هذهكلما طال أمد  أنه

 المتوسطة التي تشكل نس�ة كبیرة من قطاع الس�احة.و  الصغیرة الشركاتة خاصو� ،االستمرار

 وذلك من، القطاع الس�احي المصري  علىالورقة دراسة تداع�ات فیروس كورونا المستجد  هذهتتناول  سوف

 :التال�ةالنقاط الرئ�س�ة خالل 

 للقطاع الس�احي االقتصاد�ةاألهم�ة  :أوًال 

 2019حتى عام  2010من عام  الفترةا: تطور القطاع الس�احي في ثان�ً 

حتى عام  2009/2010من عام  الفترةالقومي خالل  االقتصادا: مساهمة القطاع الس�احي في ثالثً 

2018/2019 

 القطاع الس�احي العالمي على) COVID-19ا: أثر تفشي فیروس كورونا المستجد (را�عً 

 الس�احة المصري ا: أثر تفشي فیروس كورونا المستجد على قطاع خامسً 

 كوروناجائحة  آثارا: جهود مصر لمواجهة سادسً 

 2020ا: السینار�وهات المتوقعة للقطاع الس�احي المصري خالل عام سا�عً 

 القطاع الس�احي على األزمة آثارتخفیف من للا: مقترحات ثامنً 
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 للقطاع الس�احي االقتصاد�ة: األهم�ة أوالً 

 المستوي القومي علىا ٕانما أ�ًض و  المستوي الدولي علىل�س فقط  االقتصاد�ةتعتبر الس�احة أحد أهم القطاعات 

ا نظرً ، واالجتماع�ة للمجتمعات المحل�ة االقتصاد�ةالتنم�ة و  تحقیق النمو علىذلك لما لدیها من قدرة و ، المحليو 

أحد المصادر القطاع الس�احي  و�عد .األخرى القطاعات و  تشا�ك أنشطتها مع العدید من الصناعاتو  لتداخل

وذلك لما تتمتع �ه مصر من العدید من المقومات  ،المصري  لالقتصادالعملة األجنب�ة و  الهامة للدخل القومي

غیرها و  العالج�ةو  الس�احة البیئ�ةو  السفاري و  الترفیه�ة وس�احة المؤتمراتو  الدین�ةو  الس�اح�ة مثل الس�احة الثقاف�ة

 .األخرى من المقومات الس�اح�ة 

 إلىذلك یرجع و ، نطاق واسع على االقتصاديفي حث النشاط  قدرته إلىهم�ة القطاع الس�احي أ�ضا أ  وترجع

الروا�ط تحفز من أثر المضاعف الذي  فهذه ،األخرى الخلف�ة مع القطاعات و  في إقامة الروا�ط األمام�ة قدرته

 رفع مستوي المع�شة. و  فرص عمل قخلو  القومي االقتصاد على كبیرة ةاد�اقتصتترتب عل�ة فوائد 

  2019عام  حتى 2010من عام  الفترة: تطور القطاع الس�احي في ثان�اً 

لذلك یتعرض  .العالم�ةو  �األحداث المحل�ة شدیداً  یتأثر تأثراً  أنهحیث ا للغا�ة ا حساسً �عد القطاع الس�احي قطاعً 

قبل الحدیث عن التداع�ات و  .ألزمة كبیرة �سبب تفشي فیروس كورونا المستجد اآلنهذا القطاع في مصر 

 تطور القطاع الس�احي علىالقطاع الس�احي المصري سوف نلقي نظرة سر�عة  على الفیروسالسلب�ة لهذا 

 المختلفة التي تعرض لها هذا القطاع. األزماتو  2019عام حتي  2010من عام  الفترة خالل

السنوات القلیلة الماض�ة، والتي أدت إلى  خالل األزماتلقد تعرض القطاع الس�احي المصري إلى العدید من 

 2015ینایر) وكذلك أزمة طائرة الركاب الروس�ة في عام  25(ثورة  2011تدهور هذا القطاع اعت�ارا من عام 

أعداد  ) یوضح لنا تطور1. والشكل رقم (2017و 2016و�عض حوادث اإلرهاب المختلفة خالل عامي 

 حیث یتضح: 2019حتى عام  2010ترة من عام السائحین القادمین إلى مصر خالل الف

ثم حدث انخفاض شدید ألعداد السائحین خالل السنوات  2010ملیون سائح عام  14.7بلغ عدد السائحین  •

 .2016و 2015و 2013و 2011

% 36، واستمرار هذه الز�ادة بنس�ة 2016مقارنة �عام  2017% في عام 53ز�ادة عدد السائحین بنس�ة  •

 ملیون سائح. 13ل�صل العدد إلى  2019% في عام 15و 2018عام في 
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 2019حتى عام  2010من عام  الفترة) أعداد السائحین في 1( شكل رقم

 
 عداد مختلفة.أ المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، 

ملیون لیلة في عام  32.6الس�اح�ة حیث سجلت  همالیل�انخفاض أعداد السائحین إلى انخفاض  أدىكذلك  •

 2017. وقد تحسن الوضع منذ عام 2010ملیون لیلة س�اح�ة في عام  147.4�عد أن كانت  2016

% في عام 45واستمرت في االرتفاع بنس�ة ، 2017% في عام 157الس�اح�ة بنس�ة  اليالل�فارتفعت 

 .1ملیون لیلة 136.2لتصل إلى  2019% في عام 12ثم زادت بنس�ة ، 2018

لسائحین خالل السنوات السا�قة نتیجة النخفاض أعداد ا الس�اح�ة فقد تأثرت تأثرًا شدیداً  اإلیراداتوف�ما یخص 

 :ما یلي) یتضح 2وط�قا للشكل رقم (

 مل�ار دوالر فقط. 6حیت بلغت  2016انخفاض لها في عام  ىالس�اح�ة أدن اإلیراداتسجلت  •

ة الس�اح� اإلیراداتزادت  2019حتى عام  2017الس�اح�ة منذ عام  والل�اليلز�ادة أعداد السائحین  نظراً  •

 .2016% عن عام 28مل�ار دوالر بز�ادة قدرها  7.7لتسجل  2017في عام 

 .2019مل�ار دوالر عام  12.6لترتفع إلى  الس�اح�ة في الز�ادة �عد ذلك اإلیراداتاستمرت  •

                                           
 ، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد مختلفة.للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز  1
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 2019حتى عام  2010الفترة من  فيالس�اح�ة  اإلیرادات) 2شكل رقم (

 
 عداد مختلفة.أ المصدر: البنك المركزي المصري، التقر�ر السنوي، 

عام  حتى 2009/2010من عام  الفترةالقومي خالل  االقتصاد: مساهمة القطاع الس�احي في اً ثالث

2018/2019  

 القومي من حیث مساهمته في الحد من العجز التجاري  االقتصادفي  هاماً  یلعب القطاع الس�احي دوراً 

 .الصادرات إجماليفي و  المتحصالت الخدم�ةو 

 مساهمة القطاع الس�احي في المیزان التجاري -1

 هاإلیهي أعلي نس�ة وصلت و  %46 بنس�ة 2009/2010ساهم القطاع الس�احي في المیزان التجاري عام 

ثم  ،فقط %10بلغت  حیث 2015/2016في عام هذه المساهمة انخفضت كثیرًا  أنأال  خالل فترة الدراسة.

 .2018/20191% في عام 30و 2017/2018% في عام 20 لتسجلعادت لالرتفاع مرة أخري 

 المتحصالت الخدم�ةو  مساهمة القطاع الس�احي في میزان الخدمات -2

�عد  تانخفض، تم 2008/2009% في عام 85بلغت بنس�ة كبیرة ساهم القطاع الس�احي في میزان الخدمات 

 .2018/2019% في عام 89 إلىلتصل  م ارتفعت مرة أخري ث، 2015/2016% في عام 57 إلىلتصل  ذلك

، 2009/2010% في عام 51 هذه النس�ة بلغت فقدساهمة القطاع الس�احي في المتحصالت الخدم�ة أما عن م

                                           
 البنك المركزي المصري، التقر�ر السنوي، أعداد مختلفة. 1
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، ثم عادت لالرتفاع مرة أخري في عام 2015/2016% في عام 23 إلىانخفضت لتصل  اأنهإال 

 .1%47لتسجل  2018/2019

 الصادرات إجماليمساهمة القطاع الس�احي في -3

 تانخفض، ثم 2009/2010% خالل عام 48الصادرات  إجماليبلغت نس�ة مساهمة القطاع الس�احي في 

% 30 إلىلتصل  ثم عاودت االرتفاع مرة أخري  2016/2017% في عام 20 إلىلتصل  ةال�التفي السنوات 

 .2018/20192% في عام 40 إلىثم  2017/2018في عام 

ن عالة في میزاألفالقومي عن طر�ق مساهمته  االقتصادو�ذلك �مكن القول أن للقطاع الس�احي دورا هاما في 

والصحي  االقتصاديو لذلك فإن االستقرار الس�اسي  .لعجز التجاري الخدمات والمتحصالت الخدم�ة والحد من ا

 المستدامة. االقتصاد�ةنمو وتطور القطاع الس�احي وز�ادة مساهمته في التنم�ة  علىوالبیئي �ساعد 

 العمل.وز�ادة فرص  جمالياإلمساهمة القطاع الس�احي في الناتج المحلي -4

% 12 حوالي�غیر الم�اشرة) و  (المساهمة الم�اشرة جمالياإلالمحلي في الناتج المصري ساهم القطاع الس�احي 

ع كذلك �ساهم القطا كورونا.النس�ة هذا العام �سبب تفشي جائحة هذه تقل  أنمن المتوقع ، و 2019خالل عام 

حي حیث �قدر عدد العاملین في القطاع الس�ا غیر الم�اشرةو  الس�احي في خلق العدید من فرص العمل الم�اشرة

 .قوة العمل إجمالي% من 10 حواليهو ما �مثل و عمالة م�اشرة وغیر م�اشرة) عامل (ملیون  3 حوالي�

 القطاع الس�احي العالمي على )COVID-19: أثر تفشي فیروس كورونا المستجد (را�عاً 

 تاج�ةاإلناألضرار �العدید من القطاعات  إلىانتشار فیروس كورونا المستجد في معظم دول العالم  أدى

 أكثرو�عد قطاع الس�احة والسفر العالمي واحد من واالجتماع�ة ومن ثم تكبدها خسائر كبیرة.  االقتصاد�ةو 

، حیث توقفت حركة الس�احة الفیروسالتي تكبدت خسائر فادحة نتیجة انتشار هذا  االقتصاد�ةالقطاعات 

 إلى. وتجدر اإلشارة اآلن) حتى 2020 فبرایرأشهر (منذ  4 حوالي إلىوالطیران �شكل كامل في فترة وصلت 

لجوء العدید من  إلى أدىأن القطاع الس�احي العالمي �شهد أزمة لم �عاصرها منذ الحرب العالم�ة الثان�ة، مما 

                                           
 البنك المركزي المصري، التقر�ر السنوي، أعداد مختلفة. 1
 المرجع السابق 2
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وسط نظرة متشائمة لمستقبل النشاط الس�احي الذي تمثل  2020 الحاليالدول لتخف�ض خططها المتوقعة للعام 

الحدیث عن الخسائر المتوقعة للقطاع الس�احي  وقبلالعدید من الدول.  اتاد�اقتصإیراداته بندًا مهما في 

وضع الس�احة العالم�ة خالل السنوات القلیلة نستعرض العالمي هذا العام نتیجة لفیروس كورونا المستجد، 

 .ههذا الو�اء عل� أثرنستط�ع أن نري  حتى�ة ضالما

والذي ارتفع  2017مل�ار سائح عام  1.33لمنظمة الس�احة العالم�ة فإن عدد السائحین في العالم بلغ  ط�قا

 2019% أ�ضا في عام 4مل�ار سائح تم ارتفع مرة أخري بنس�ة  1.4 إلىل�صل  2018% في عام 4بنس�ة 

ظمة الس�احة العالم�ة فأن الس�اح�ة العالم�ة فط�قا لمن اإلیراداتیخص  وف�ما .1مل�ار سائح 1.46 إلىل�صل 

وأخیرا بلغت  2017ترلیون دوالر في عام  1.45 إلى 2017ترلیون دوالر في عام  1.3ارتفعت من  اإلیرادات

 .20192ترلیون دوالر في عام  1.48

% 4بنس�ة  2020عام  النموأن قطاع الس�احة العالمي سوف �ستمر في  إلىكل الدالئل كانت تشیر  أنورغم 

في الصین  2019إال أن فیروس كورونا المستجد الذي ظهر في أواخر د�سمبر ، 2019السابق مثل العام 

إحصائ�ات منظمة الصحة  آلخروط�قا  حدوث خسائر كبیرة في معظم دول العالم. إلى أدىقلب كل المواز�ن و 

وعدد الوف�ات وصل ، ملیون مصاب 4.5من  أكثر إلىفإن عدد إصا�ات كورونا في العالم وصل  ،العالم�ة

 إلىهذا التقر�ر  أشاركذلك  العالم.دولة حول  200من  أكثر الفیروسوقد أصاب هذا . وفاة ألف 307 إلى

 ألف 477و�ك�ة التي سجلت ملیون األمر هي الوال�ات المتحدة  الفیروسمن هذا  دول العالم تضرراً  أكثر أن

ثم روس�ا ، وفاة ألف 27.4إصا�ة و ألف 274.3 حواليس�ان�ا �أوتأتي �عدها  .وفاة ألف 88من  أكثرو إصا�ة 

 33.9من أكثرإصا�ة و  ألف 236.7 حواليثم بر�طان�ا �، وفاة ألف 2.4 حواليإصا�ة و  ألف 262.8من  أكثر�

 أكثرو إصا�ة  ألف 178.8ثم فرنسا �عدد ، وفاة ألف 31.6إصا�ة و ألف 223.8�عدد  اال�إ�طثم  ،وفاة ألف

 إلى. وتجدر اإلشارة 3وفاة  آالف 8من  أكثرإصا�ة و  ألف 175.7من  أكثرلمان�ا �أوأخیرا  ،وفاة ألف 72من 

                                           
1 The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer -Special focus on the 
Impact of COVID-19, May 2020 

 المرجع السابق 2
3  World meters website, retrieved 15 May 2020; https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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وقبل ظهور فیروس كورونا المستجد توقعت منظمة الس�احة الدول�ة أن ینمو  2020في بدا�ة هذا العام  أنه

مع انتشار فیروس كورونا في العدید من الدول  أنه إال .% 4و 3 بینالقطاع الس�احي هذا العام بنس�ة تتراوح 

 ،قامت العدید من الدول �عمل إجراءات احتراز�ة مشددة مثل إغالق الحدود ،وز�ادة عدد اإلصا�ات والوف�ات

لذلك  .الع�ادة وٕاغالق دور ،ال�اتعالفوٕالغاء  ،وتعطیل الدراسة ،وفرض حظر تجوال ،وتعلیق الرحالت الجو�ة

 : اآلتيبتعدیل توقعاتها السا�قة وتوقعت  العالم�ة قامت منظمة الس�احة

ومع استمرار غلق الحدود وتعلیق الرحالت الجو�ة في معظم دول العالم  2020في نها�ة شهر مارس  •

، %22بنس�ة  2020 الحاليانخفاض عدد الس�اح في العالم في الر�ع األول من العام  إلىالمنظمة أشارت 

% في 35% في أورو�ا 19 خفاضاالنمما یهدد مالیین الوظائف المرت�طة بهذا النشاط. وقد بلغ هذا 

 % في الشرق األوسط.11% في أفر�ق�ا و13% في أمر�كا و15أس�ا ودول ال�اسف�ك و

 . الردو  تر�لیون  1.2بلیون دوالر و 910الس�اح�ة العالم�ة هذا العام ما بین  اإلیراداتمن المتوقع تراجع  •

 .مستوي العالم علىملیون وظ�فة س�اح�ة  50 حواليیتسبب هذا الو�اء في اإلطاحة � أنتوقعت المنظمة  •

 في العالمالسائحین  أعدادانخفاض  أن إلىأشارت منظمة الس�احة العالم�ة  2020مع بدا�ة شهر مایو  •

 % في شهر مارس الماضي. 57قد بلغ 

 2020العالم�ة ثالث سینار�وهات للوضع الس�احي العالمي خالل عام  الس�احةوضعت منظمة و�ناء على ذلك 

 :1كالتاليالتدر�جي وفتح الحدود بین الدول وهي  الفتحط�قا لتوقعات 

ي بدا�ة التدر�جي للحدود وتخفیف قیود السفر و�دء رحالت الطیران الداخلي ف الفتححالة  في األول:السینار�و 

 . 2019% فقط �المقارنة �عام 58 حوالي إلىفي عدد الس�اح  خفاضاالنسوف �صل  2020شهر یولیو 

في بدا�ة  التدر�جي للحدود وتخفیف قیود السفر و�دء الطیران الداخلي الفتحیتم  أنفي حالة  الثاني:السینار�و 

وهذا ما  2019% �المقارنة لعام 70 إلىفإن انخفاض أعداد السائحین سوف �صل  2020شهر سبتمبر 

 دید من الخبراء.الع یتوقعه

                                           
1 World Tourism Organization, UNWTO: International Tourism Arrivals Could Fall By 20-30% IN 
2020, news release, 27 March, 2020. 
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شاط فإن ذلك �عني خسائر كبیرة للن 2020بدا�ة د�سمبر  حتىكما هي  األمورإذا استمرت  :الثالثالسینار�و 

 %. 78الس�احي وانخفاض في أعداد السائحین بنس�ة 

 خفاضاالنملیون سائح، و�صل هذا  850 حواليینخفض عدد السائحین � أنط�قًا للسینار�و األول فمن المتوقع 

) 3والشكل رقم ( للسینار�و الثالث ملیون سائح ط�قاً  1140ملیون سائح ط�قًا للسینار�و الثاني و 1020 إلى

  .1یوضح لنا ذلك

 في ظل تفشي و�اء كورونا في العالمالسینار�وهات المقترحة إلعداد السائحین  )3( رقم شكل

 
 المصدر:

The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer -Special focus on the 

Impact of COVID-19, May 2020, P17 

فض فمن المتوقع أن تنخ ،2019ترلیون دوالر في عام  1.48والتي كانت قد سجلت  لنس�ة لإلیرادات الس�اح�ة�ا

و % ط�قًا للسینار�73�نس�ة و بلیون دوالر  910 إلى خفاضاالنهذا  صلل�% ط�قًا للسینار�و األول 62بنس�ة 

هذه فسوف تسجل السینار�و الثالث  إلىبلیون دوالر أما إذا وصلنا  1080 إلى خفاضاالنل�صل هذا الثاني 

  ذلك.) یوضح لنا 4والشكل رقم ( بلیون دوالر 1170 إلى% لتصل 79بنس�ة  انخفاضا اإلیرادات

                                           
1 The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer -Special focus on the 
Impact of COVID-19, May, 2020.  
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 نا السینار�وهات المقترحة لإلیرادات الس�اح�ة العالم�ة في ظل تفشي و�اء كورو  )4شكل رقم (

 
 المصدر:

The World Tourism Organization, UNWTO World Tourism Barometer -Special focus on the 

Impact of COVID-19, May 2020, P18 

انخفاض أعداد السائحین خالل عام  إلىانتشار فیروس كورونا المستجد سوف یؤدي  إن�مكن القول  وأخیرا

الس�اح�ة ما بین  اإلیراداتانخفاض  إلىوسوف یؤدي أ�ضًا  .بلیون سائح 1.1ملیون و 850ما بین  2020

ا خالل هذ الفیروسمن هذا  تتأثرترلیون دوالر. أما عدد الوظائف التي سوف  1.2 إلىبلیون دوالر  910

  ملیون وظ�فة. 120 إلى 100العام فسوف تتراوح ما بین 

 إلى قد أشار (IATA) فإن االتحاد الدولي للنقل الجوي ، خسائر القطاع الس�احي العالمي إلى �اإلضافةو 

  :1اآلتيهي ك الخسائر المتوقعة للنقل الجوي الدولي في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا المستجدأن 

 مل�ار دوالر. 252من  أكثرالمتوقعة لشركات الطیران في العالم تقدر �حجم الخسائر  •

 .2020% خالل عام 30من  أكثرانخفاض قدرة صناعة الطیران � إلى األزمةسوف تؤدي هذه  •

تعرض العدید من شركات الطیران  إلىلعدة أشهر أخري فإن ذلك سوف یؤدي  األزمةمع استمرار هذه  •

     .الساإلففي العالم لخطر 

                                           
1 International Air Transport Association (IATA), Air Passenger Market Analysis, March 2020. 
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 24 حوالية الشرق األوسط وأفر�ق�ا تقدر �نطقإیرادات قطاع الطیران في م علىحجم الخسائر المتوقعة  •

 ملیون وظ�فة في قطاع الطیران والقطاعات المرت�طة �ه للخطر. 1.2تعرض  إلى �اإلضافةمل�ار دوالر 

ق األوسط وأفر�ق�ا ات المدعومة �قطاع الطیران في منطقة الشر االقتصادمن المتوقع أن تصل خسائر  •

 .المحلي لدول المنطقة االقتصادمل�ار �ساهم بها القطاع في  130 إجماليمل�ار دوالر من  66من  كثرأل

 : أثر تفشي فیروس كورونا المستجد على قطاع الس�احة المصري خامساً 

مع  2010�قترب من النمو الذي تحقق خالل عام  2019حقق القطاع الس�احي المصري نموًا كبیرًا في عام 

فة المختل األزماتو  اإلقل�م�ةاألوضاع و  األمن�ةو  والس�اس�ة االقتصاد�ةالظروف  اختالفاألخذ في االعت�ار 

  .ما �عدهاو  2011منذ أحداث ینایر  القطاعالتي تعرض لها هذا 

ملیون سائح في  11.3ملیون سائح مقابل  13بلغ  2019أن عدد السائحین في عام  إلى اإلحصاءات وتشیر

 2019ملیون لیلة في عام  136.2الس�اح�ة  اليالل�في حین سجلت  . %15بز�ادة قدرها  أي 2018عام 

مل�ار  12.6الس�اح�ة  اإلیراداتكذلك سجلت  %.12بز�ادة قدرها  2018ملیون لیلة في عام  121.5مقابل 

  .1%  8بز�ادة قدرها  2018مل�ار دوالر عام  11.6مقابل  2019دوالر عام 

م�ادرة و  ،تحر�ر سعر الصرف :منها األس�ابالعدید من  إلى 2019�رجع نمو القطاع الس�احي خالل عام و 

االهتمام و  ،�ة�البن�ة التحتاالهتمام و ، األمنيكذلك االستقرار و  ،الفنادقتجهیز العدید من و  ،البنك المركزي لتمو�ل

امل وضع برنامج إصالح ه�كلي ش إلى �اإلضافةتسو�قها �شكل جید. و  التقلید�ةو  الس�اح�ة التار�خ�ة �األماكن

س�ة التناف قدرتهرفع و  تنم�ة س�اح�ة مستدامة أحداثلتطو�ر هذا القطاع بهدف  2018في نوفمبر  لقطاع الس�احة

  .�هز�ادة عدد العاملین و  لتتماشي مع االتجاهات العالم�ة

 تطور البن�ة التحت�ةو  التشر�عيو  المؤسسي اإلصالحخمس محاور شملت  علىارتكز برنامج هذا اإلصالح  وقد

الدراسات العدید من لما سبق فقد توقعت  وط�قاً  .مواك�ة االتجاهات الحدیثة عالم�اً و  التنش�طو  الترو�جو  االستثمارو 

الدراسات نمو  هذهحیث توقعت  .2020القطاع الس�احي المصري خالل عام  الدول�ة استمرار نموو  المحل�ة

كذلك . 2019ملیون سائح عام  13مقابل  2020ملیون سائح عام  15 إلى% ل�صل 15عدد الس�اح بنس�ة 

                                           
مصر في ارقام –البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائ�ة الشهر�ة، أعداد مختلفة والجهاز المركزي للتعبئة العام�ة واالحصاء  1

2020. 
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ملیون  136ملیون لیلة مقابل  150 إلى% لتصل 10بنس�ة  2020الس�اح�ة عام  اليالل�نمو  توقعت الدراسات

الس�اح�ة عام  اإلیراداتالدراسات نمو  هذهالس�اح�ة فقد توقعت  اليوالل� نمو عدد الس�اح ومع. 2019لیلة عام 

 األشهرقد كانت و . 2019مل�ار دوالر عام  12.6مل�ار دوالر مقابل  16 إلى% لتصل 30بنس�ة  2020

من هذا العام  األولى أشهرحیث بلغ عدد السائحین خالل الثالث  ذلك إلىتشیر  2020من هذا العام  األولى

 األولسائح خالل النصف  ألف 400و فبرایرو  ملیون سائح خالل شهري ینایر 2(سائح  ملیون  2.4 حوالي

 .1دوالر مل�ار 2.5 حوالي� الفترة هذهالس�اح�ة في  اإلیرادات وقدرت من شهر مارس)

 2020ظهوره في مصر في مارس و  ظهور فیروس كورونا المستجد في معظم دول العالم أدىولكن مع األسف 

 آثارجهة لموا العدید من اإلجراءات االحتراز�ة المتعلقة �القطاع الس�احي اتخاذ ٕالىالحد من هذه التوقعات و  إلى

 .هذه الجائحة

 حة كورونائجا آثار: جهود مصر لمواجهة سادساً 

 اً آثار  اجائحة كورونا والحد منها والتي كان له آثارمن القرارات واإلجراءات لمواجهة  قامت مصر �اتخاذ العدید

  :ةاآلت�ومن أهمها القرارات على قطاع الس�احة 

 .2020مارس حتى نها�ة شهر مایو  19الطیران في كافة المطارات المصر�ة من  حركةتعلیق  •

عودتهم السماح للوفود الس�اح�ة المتواجدة في مصر أثناء مدة تعلیق الطیران �استكمال برامجهم الس�اح�ة و  •

 رحالتهم المقررة من قبل. على�الدهم في مواعید سفرهم  إلى

 والمنشآت الس�اح�ة في فترة تعلیق الرحالت الس�اح�ة.  الفنادقتعق�م كافة  •

 .نوب سیناءغلق جم�ع المنافذ البر�ة �محافظة ج •

 7�ة من المراكز التجار و  اديالنو و  المالهيو  الكاز�نوهاتو  الكافیهاتو  تالكافتیر�او  المقاهيو  غلق المطاعم •

  .مارس 31ص�احًا حتى  6 مساء حتى

ي التي تم اتخاذها من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصر  األخرى العدید من القرارات  إلى �اإلضافةهذا 

 :اآلتيوالتي تشمل 

                                           
  www.cbe.org.eg ،2020مایو  10الموقع اإللكتروني للبنك المركزي المصري، سالسل زمن�ة،  1

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx
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 للقطاع الس�احي والقطاعات المرت�طة بها االقتصاديدعم الإجراءات  .1

ة لمال�ادراسة ق�ام وزارة  إلى �اإلضافةتوفیر قرض مساندة لقطاع الطیران المدني �فترة سماح تمتد لعامین  •

 .ة على هذا القطاع لمساندته في التعامل مع تداع�ات الظروف الراهنةالمال�بتحمل �عض األع�اء 

هدف بلتحو�ل العمل�ة التشغیل�ة  ندق�ةالفو البنك المركزي بدراسة لتقد�م تمو�ل للمنشآت الس�اح�ة ق�ام  •

 .االحتفاظ �العمالة على أن �كون �فائدة مخفضة

 أشهر.  6قرار البنك المركزي بتأجیل سداد كل االلتزامات وأقساط القروض حتى الشخص�ة لمدة  •

ة أشهر والسماح بتقس�ط الضر�� 3المنشآت الس�اح�ة لمدة  على تأجیل سداد الضر��ة العقار�ة المستحقة •

 أشهر. 6السا�قة من خالل أقساط شهر�ة لمدة  تراتالفالمنشآت الس�اح�ة عن  علىالعقار�ة المستحقة 

ملیون جن�ة ق�مة �اقي حصیلة الدولة من أر�اح الشركة القا�ضة للس�احة  41.8تم تأجیل سداد مبلغ  •

 .الماضيعن العام  الفنادقو 

ة في ال�س�ط ئاتالفالتنسیق بین وزارة الس�احة واالتحاد المصري للغرف الس�اح�ة على تنفیذ م�ادرة لدعم  •

  .فةالس�احي مثل أصحاب الحناطیر والمراكب الصغیرة وكذلك الغفراء في المواقع الس�اح�ة المختل القطاع

المرشدین و  ندق�ةألفهدف دعم العمالة لعاملین في القطاع الس�احي �ستلدعم ا لألزمات صندوق إنشاء  •

 .األزمات في أوقات همنقاذإل المختلفة ال�ازاراتو المنشآت الس�اح�ة و العاملین �الشركات و  الس�احیین

 :يالس�اح القطاعالتنم�ة العقار�ة في  دعمإجراءات  .2

فاءة كوأساطیل النقل الس�احي ورفع  الس�اح�ة الفنادقتجدید و  م�ادرة إحالل الققرار رئ�س الجمهور�ة بإط •

  .للمنشآت الس�اح�ة لتكون جاهزة الستق�ال الزائر�ن عقب انحصار ازمه كورونا التحت�ةالبن�ة 

تخص�ص قطعة أرض إلقامة مرسى للمراكب النیل�ة على الكورن�ش ضمن أعمال التطو�ر لقصر األمیر  •

 .1النیل القصر عبر  إلىعلي �شبرا الخ�مة لنقل الزائر�ن  محمد

                                           
، 0202مایو  13، تعرف على قرارات الحكومة في اجتماعها الیوم بوا�ة األهرام اإللكترون�ة 1

http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx 

http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx
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وسفن  خوتالی�عض مشروعات التنم�ة الس�اح�ة مثل إنشاء مار�نا س�احي محلي الستق�ال  علىالموافقة  •

 .1النزهة (میناء تخصصي) بخلیج أبو سومة، �محافظة ال�حر األحمر

 2020ینایر  8وأساطیل النفل الس�احي الصادرة في  العائمة الفنادقو  تجدید فنادق اإلقامةو  إحالل دعم •

 .%10أساس متناقص) بدال من  على% (�حسب 8مع تعدیل سعر العائد الخاص بهذه الم�ادرة ل�كون 

 :دعم العاملین �القطاع الس�احيإجراءات  .3

�اح�ة على العاملین �القطاع من خالل غرفتي الشركات الس األزمة آثارقامت الدولة �العدید من الجهود لتقلیل 

 :اآلتيندق�ة والتي تشمل ألفوالمنشآت 

  .إنشاء قاعده ب�انات عن عدد العاملین المؤمن علیهم �كل منشأة وحجم رواتبهم •

 .النقل الجوي و  كذلك قطاع النقل الس�احيو التوج�ه �الحفاظ على العمالة في القطاع الس�احي  •

 .Zoom Meeting �استخدام برنامج ة دورات تدر�ب�ة مجان�ة للعاملین �الشركات "أون الین"مجموع بدأ •

 .من للعمالة المنتظمة وغیر المنتظمة إعانات الطوارئ للعاملین في قطاع الس�احة صرف •

  :أعمال الترم�م والتطو�ر للمناطق األثر�ة والس�اح�ة والمناطق المح�طة استكمال .4

 .2تطو�ر �حیرة عین الصیرة والمناطق المح�طة والتي �قع على ضفافها متحف الحضارات مشروع •

ألر�عة  �اإلضافة ،التي تم نقلها من صان الحجر رعون�ةالفمیدان التحر�ر، والذي تم تز�نه �المسلة  تطو�ر •

 .3من خلف معبد الكرنك التي سوف یتم ترم�مها  ك�اش

 .5واستكمال إنشاء متحف كفر الشیخ 4الكبیرمتحف المصري الفتتاح ال االستعداد •

                                           
 الموقع السابق 1
 27المح�طة،  والمناطق الصیرة عین �حیرة تطو�ر مشروع أعمال یتفقد الوزراء الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء، رئ�س 2

  https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews/،2020إبر�ل
 27التحر�ر،  میدان تطو�ر ألعمال النهائي الموقف الموقع من ُیتا�ع الوزراء الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء، رئ�س 3

 /https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews ،2020إبر�ل
، 2020مایو  2، قطعة خشب�ة من مركب خوفو الثان�ة 42المتحف المصري الكبیر �ستقبل  بوا�ة األهرام اإللكترون�ة 4

http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx 
 /http://gate.ahram.org.eg ،2020 مایو 13بوا�ة األهرام اإللكترون�ة تم التصفح في  5

https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews/
https://cabinet.gov.eg/Arabic/MediaCenter/CabinetNews/
http://gate.ahram.org.eg/News/2406536.aspx
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 .أعمال تطو�ر المحم�ات الطب�ع�ة استكمال •

 .واالكتشافات الحدیثة ثارالتنقیب على اآل استمرار •

  :الترو�ج الس�احي �استخدام التكنولوج�ات الحدیثة .5
From Egypt Explore بیتك م�ادرة تحت شعار "اكتشف مصر من  واآلثاروزارة الس�احة  أطلقت •

# Home 1 وقد حازت هذه الم�ادرة على إشادة الصحافة العالم�ة. 

للمناطق األثر�ة والمتاحف عبر الصفحات الرسم�ة لوزارة  ةاد�إرشإطالق جوالت افتراض�ة ورحالت  •

) والتي وانستجرام وتو�تر ف�سبوك( وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،األنترنتعلى ش�كة  واآلثارالس�احة 

 ،"واحتي" �منطقة سقارة" و"محو تيومقبر  "أوناس"افتراض�ة للمجموعة الهرم�ة للملك  تجوالعلى اشتملت 

 .2متحف الكبیرال� ةاد�إرشرحلة  إلى �اإلضافة اإلسالمي.ن ألفروائع وعرض ل

 واألثر�ة:للثقافة المحل�ة التراث�ة  الترو�ج •

عبر ش�كة  التراث والتار�خ المصري القد�م سلسلة حلقات مصورة عن واآلثارإطالق وزارة الس�احة  -

 .3�سبوكألفالتواصل االجتماعي 

 ،متحف النسیج ینظم مسا�قة فن�ة على ش�كة التواصل االجتماعي ف�سبوك تحت عنوان "عالم واحد" -

�المنازل  تحمل ع�ارات تحث المواطنین على االلتزام ةاد�إرشوالتي تشمل قسمین األول لرسم لوحات 

تعبر  وتوغرافيلفاوالثان�ة مسا�قة للتصو�ر ، وات�اع العادات الصح�ة السل�مة للحفاظ على الصحة العامة

 .الفیروسوق�مة الح�اة واختالف أنماطها في ظل أزمة  سانياإلنموضوعاتها عن التضامن 

 4جدران المعابد علىرعون�ة التي وجدت لفاإطالق فیدیو عن تار�خ الطبخ في مصر ل�عض الوصفات  -

                                           
 24، من بیتك"صحف ووكاالت أن�اء عالم�ة تشید �م�ادرة وزارة الس�احة واآلثار "اكتشف مصر  بوا�ة األهرام اإللكترون�ة، 1

 http://gate.ahram.org.eg/News/2399642.aspx، 2020إبر�ل 
 /http://gate.ahram.org.eg ،2020 مایو 13بوا�ة األهرام اإللكترون�ة تم التصفح في  2
"الس�احة واآلثار" "تطلق سلسلة من الحلقات المصورة عن التراث والتار�خ المصري القد�م.. األر�عاء  بوا�ة األهرام اإللكترون�ة 3

 http://gate.ahram.org.eg/News/2405322.aspx، 2020مایو  10، المقبل
 /http://gate.ahram.org.eg، 2020 مایو 13في بوا�ة األهرام اإللكترون�ة تم التصفح  4

http://gate.ahram.org.eg/News/2399642.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2405322.aspx
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وزارة الس�احة  التي اعتمدتهاو إطالق عالمة السالمة الصح�ة للفنادق  .6

مما �فید تطب�قها  ،الراغ�ة في التشغیل الفنادقیجب توافرها بجم�ع والتي  واآلثار

 .1معاییر الصح�ة العالم�ةلووفقاً ل مجلس الوزراء للضوا�ط والشروط المعتمدة من

 الجائحة:مرحلة التعا�ش مع  .7

�السماح �استئناف  2اجتماع ثالثي بین وزراء الطیران والس�احة والصحة لمجلس الوزراء من خال قرار •

 15% من الطاقة االست�عاب�ة للفنادق اعت�ارا من 25ندق�ة بنس�ة ألفالس�احة الداخل�ة وتشغیل المنشآت 

مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحتراز�ة داخل  .2020% اعت�ارا من أول یونیو 50 إلىترتفع ، 2020مایو 

ووضع اإلرشادات التوع�ة في كافة أماكن العمل ، تطهیر وتعق�م كافة مناطق العمل علىوالحفاظ  ،الفنادق

 .من اجل السالمة الصح�ة ومنع انتشار العدوي 

تطو�ر القطاع عداد استراتیج�ة طو�لة المدي لإلتواصل االتحاد المصري للس�احة مع بیت خبرة عالمي  •

 .يالس�اح

 2020خالل عام  قطاع الس�احي المصري لل : السینار�وهات المتوقعةسا�عا

�عد انتشار  2020ما هي السینار�وهات المتوقعة لوضع القطاع الس�احي المصري خالل عام  اآلن والسؤال

مایو  16 حتىوفاة في مصر  612و إصا�ة ألف 11.7حدوث  إلى أدىالذي و  فیروس كورونا المستجد

 ألف 311.8من  أكثرو  إصا�ة ملیون  4.7من  أكثر إلىفي حین وصل عدد اإلصا�ات في العالم . 2020

فیروس كورونا المستجد سوف �ستغرق عدة سنوات  أنمن  أخیراقد حذرت منظمة الصحة العالم�ة و  .3وفاة

في اسرع وقت للحد من استمرار  مصل فعال إلىال بد من العمل بجد�ة للوصول  أنهو  �الكامل احتوائهیتم  حتى

 القاتل. الفیروستفشي هذا 

                                           
، 0202مایو  4، تعرف على عالمة السالمة الصح�ة للفنادق بوا�ة األهرام اإللكترون�ة، 1

http://gate.ahram.org.eg/News/2403266.aspx 
مایو  4، اء الطیران والس�احة والصحة ی�حثون إجراءات العمل في ظل تداع�ات فیروس كوروناوزر  بوا�ة األهرام اإللكترون�ة، 2
0202 ،.aspx2403292http://gate.ahram.org.eg/News/ 

3 Worldometers website, retrieved 15 May 2020; https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

http://gate.ahram.org.eg/News/2403266.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2403292.aspx
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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منذ فبرایر من هذا العام  الفیروسالشلل التام من جراء هذا  صا�هأان القطاع الس�احي في العالم قد ك وٕاذا

 .الشلل التام منذ منتصف مارس الماضي صا�هأقد  أ�ضافإن القطاع الس�احي المصري  ،اآلن حتى 2020

 یتم تعافي قطاع الس�احة المصري. حتىا عالم�ً  األزمة هذهنعلم متي سیتم انفراج  الو  اآلن وحتى

�عض التوقعات الخاصة  إلىلوصول ا في تساعد أنوضع �عض السینار�وهات التي �مكن یتم لذلك سوف 

 سینار�وهات. ةهذا ط�قا لثالثو  العالم�ة األزمة هذه�القطاع الس�احي المصري �عد انفراج 

 فتح الحدود بین الدول المختلفةو  تقلیل الحظرو  االقتصاديفي حالة استئناف النشاط  :األولالسینار�و  •

تكون في منتصف شهر  إنالتي من المتوقع و  رحالت الطیران الخارجي ء�دو  .خاصة الدول األورو��ةو 

فإن ذلك ال �عني استئناف النشاط الس�احي  ،ط�قا لتصر�حات �عض الدول شهر یولیو القادم أوائلیونیو أو 

الصع�ة التي تمر بها معظم دول العالم نتیجة  االقتصاد�ة�سبب الظروف  وذلك .�سرعةو  �شكل م�اشر

كذلك �سبب تخوف السكان و  فیها تاجاإلننتیجة لوقف  ،االقتصادالشدید علي  وتأثیره الفیروسلتفشي هذا 

المجلس و  تصر�ح منظمة الس�احة العالم�ة إلى أدىمما  .العدوي من خطر  خوفاً  حول العالم من السفر

�عد القضاء  إالمعدالتها الطب�ع�ة لن یتم  إلىتوقعاتهم لعودة الس�احة في العالم  إنبالسفر و  الدولي للس�احة

 .علي فیروس كورونا المستجد

استئناف رحالت الطیران فإن ذلك ال �عني و  تم فتح الحدود بین الدول إذا األولط�قا للسینار�و  فإنهلذلك 

ز�ارات و  األعمالرجال  علىالمرحلة  هذهس�قتصر السفر في  وٕانما الطب�عي �شكلهاستئناف النشاط الس�احي 

التي تستمر و  األولى الفترة% خالل 10من  أكثرالنس�ة  هذه ىتتعد الأنتوقع  فإننامن ثم و  .واألهل األقارب

خسائر  أنهذا �عني و  .الحاليالر�ع الثالث من العام  أيشهر سبتمبر  حتىو أشهر من شهر یولی 3لمدة 

 .الفترة هذه% خالل 90 إلىسوف تصل المصري القطاع الس�احي 

 األخیرفي العالم خالل الر�ع  كذلك النشاط الس�احيو  في حالة استئناف الح�اة الطب�ع�ة السینار�و الثاني: •

من  فإنه ،استمرار وجود فیروس كورونا في معظم دول العالم معو  د�سمبر) –(أكتو�ر  2020 عام من

خسائر القطاع الس�احي المصري  إنهذا �عني و  %25من  أكثر والسفر تتعدي حركة التنقل أالالمتوقع 

 .%75 إلىسوف تصل 
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فإن ، 2020د�سمبر نها�ة شهر  حتىاستمر تفشي فیروس كورونا �شدة  إذا ،األسوأهو و  السینار�و الثالث: •

 %.100هذا �عني انخفاض الحركة الس�اح�ة بنس�ة 

یتعرض لها القطاع الس�احي المصري ط�قا للسینار�وهات السا�قة �مكن القول  إنالخسائر التي �مكن  ولتوض�ح

فإن الخسارة التي سوف یتعرض لها  الثالث من هذا العام) الر�عالتعافي بدا�ة من ( ولاأل  ط�قا للسینار�و أنه

 الفترة هذهمصر خالل  إلىعدد السائحین القادمین  أنهذا �عني و . %90 حواليسوف تقدر �هذا القطاع 

السائحین القادمین  أعداد أن إلىالتوقعات كانت تشیر  أنورغم  %.10 یتعدى سبتمبر) لن -أغسطس -(یولیو

 ،ذكرنا انو  ملیون سائح كما سبق 15 إلى% لتصل 15سوف تز�د بنس�ة  2020 مصر خالل هذا العام إلى

 .ملیون سائح �متوسط ملیون سائح شهر�ا 13التي سجلت و  2019عام  إحصاءاتلو افترضنا ث�ات  إننا أال

سائح  ألف 300 یتعدىلن  2020لهذا السینار�و فإن عدد السائحین خالل الر�ع الثالث من عام  ط�قاً  فإنه

مل�ار  حوالي 2019التي سجلت في عام و  الس�اح�ة لإلیرادات�النس�ة و  .سائح في الشهر) ألف 100(�متوسط 

 حوالي 2020تسجل خالل الر�ع الثالث من عام  أنمن المتوقع ط�قا لهذا السینار�و  فإنه ،دوالر في الشهر

 .)ملیون دوالر في الشهر 100ملیون دوالر( 300

ها القطاع الخسارة التي سوف یتعرض ل فإنهد�سمبر) -نوفمبر-أكتو�ر( 2020في عام  األخیرالرا�ع و أما 

 یتعدىلن  الفترة هذهمصر خالل  إلىعدد السائحین القادمین  أن إي. %75 حواليالس�احي المصري تقدر �

سائح  ألف 750 حوالي�قدر � أنیتوقع ، 2020من عام  األخیرعدد السائحین في الر�ع  أنهذا �عني و  25%

من عام  األخیرالرا�ع و  خالل الر�عالس�اح�ة  اإلیراداتف�ما یخص و  سائح في الشهر). ألف 250(متوسط 

 إي 2019% �المقارنة �عام 25من  أكثرالس�اح�ة  اإلیراداتط�قا للسینار�و الثاني لن تسجل  فانة 2020

 .ملیون دوالر في الشهر) 250ملیون دوالر (متوسط  750 حوالي

ملیون سائح �انخفاض  3.45 حواليتقدر � سوف 2020إن أعداد السائحین في عام  ومما سبق نستط�ع القول

من المتوقع أن تصل  2020الس�اح�ة في هذا العام  اإلیراداتفي حین إن  .2019% عن عام 73.5قدرة 

مما �عني أن القطاع  .2019الس�اح�ة في عام  اإلیرادات% عن 72.6دوالر �انخفاض قدرة  رمل�ا 3.45 إلى

% في 72.6% في أعداد السائحین و73.5 من المتوقع إن �سجل انخفاضا قدرة 2020الس�احي خالل عام 

 الس�اح�ة. اإلیرادات
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د�سمبر) فان فإن أعداد  -فقط (أكتو�ر األخیرمن الر�ع الرا�ع و بدا�ة وهو التعافي  وط�قا للسینار�و الثاني

. 2019% عن عام 75.8ملیون سائح �انخفاض قدرة  3.15 حواليتقدر � سوف 2020السائحین في عام 

مل�ار دوالر �انخفاض  3.15 إلىمن المتوقع أن تصل  2020الس�اح�ة في هذا العام  اإلیراداتفي حین إن 

من  2020مما �عني أن القطاع الس�احي خالل عام  .2019الس�اح�ة في عام  اإلیرادات% عن 75قدرة 

 الس�اح�ة. اإلیرادات% في 75% في أعداد السائحین و75.8المتوقع إن �سجل انخفاضا قدرة 

 فإنه، 2020قبل نها�ة د�سمبر العالمي القطاع الس�احي  تعافىیتوقع عدم  الذيو  للسینار�و الثالث لنس�ةو�ا

عام  من الر�ع الثاني والثالث والرا�عكون صفر خالل �الس�اح�ة سوف  اإلیراداتو  د السائحینمن المتوقع أن عد

من  ونصف أشهر 9یرة لمدة وهذا �عني أن القطاع الس�احي في مصر سوف یتعرض لخسارة كب 2020

ول من أالما سجله في الر�ع  علىنشاط هذا القطاع  وس�قصر .2020من عام  د�سمبر إلى منصف مارس

 دوالر. مل�ار 2.4 حواليتقدر � وٕایرادات سائح ملیون  2.4الذي �قدر ب و  2020عام 

انخفاض موارد  إلىسوف یؤدي  ،الس�اح�ة اإلیراداتمن ثم و  السائحین أعدادانخفاض  أنالقول  �مكن أخیراً و 

 اليو�الت .التأثیر السلبي علي حجم الناتج المحليو  ،المدفوعات من ثم حدوث عجز في میزانو  ،جنبياألالنقد 

% 5.8مستهدفات الدولة بتحقیق معدل نمو قدرة  إلىدون الوصول  الحالي الماليتراجع نمو الناتج خالل العام 

سلب�ا بتفشي فیروس كورونا  األخرى  االقتصاد�ةخاصة مع تأثر العدید من القطاعات  .في نها�ة هذا العام

التعافي سر�عا فور  علىلمساعدة القطاع الس�احي  جراءاتاإلاتخاذ الحكومة العدید من  إلى أدىمما  .المستجد

 انتهاء هذا الو�اء.

 حيالقطاع الس�ا على األزمة آثار�عض المقترحات للتخفیف من  :ثامناً 

ة المال�الخسائر  إلى �اإلضافة ،األزمةستغناء عن عمالة قطاع الس�احة أكبر الخسائر الناتجة عن الا�مثل 

�فقدان العمالة الماهرة  األزمةالكبیرة التي تتكبدها الشركات والمنشآت الس�اح�ة. وتستمر تلك الخسائر �عد 

أخري �حثا عن دخل ثابت. ولذلك یجب العمل على  تاالمجوالمدر�ة �عد تحول العمالة الس�اح�ة للعمل في 

في  الس�اح�ة كلتنم�ة مهارات العمالة تم ذلك من خالل یعلي أن  األزمةإیجاد مصدر دخل جدید خالل فترة 

 العمالة الداعمة لنشاط القطاع الس�احي مثل قطاع النقل والترف�ه. إلى �اإلضافة ،مجال تخصصه
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 ،األنترنتالعاملین في �عض القطاعات لنظام العمل من المنزل من خالل ش�كة  ونتیجة لالزمة تحول الكثیر من

 األنترنتوز�ادة نس�ة تصفح مواقع  ،%87المنزلي بنس�ة  األنترنتز�ادة استهالك  إلىأدت والتي 

 (Web Browsing)  ونسب الز�ادة في استخداماتها  األنترنتوقد كان استخدام تطب�قات  .%131بنس�ة

 الماألفومنصات مشاهدة ، %96بنس�ة  األنترنتش�كة  على لعاباألیث ارتفع استخدام تطب�قات ح األعلى

% 69بنس�ة  هامثل نتفلكس و�وتیوب التي زاد استخدام یدیوهاتالفو ومواقع مشاهدة تحمیل التسج�الت المرئ�ة 

 .1 %40و% 41و

دة ستفاالا�مكن  أنه الإ ،العمل من المنزلوعلي الرغم من كون قطاع الس�احة ل�س من القطاعات التي �مكنها 

والحقا  اآلنوتخدم قطاع الس�احة  ةوش�كات التواصل في خلق فرص عمل مؤقتة أو دائم األنترنتمن ش�كة 

 :اآلتيوالتي تشمل 

 األزمةت السفر في إجراءات مواجهة الاستفادة من العاملین في وكالا .1

ة أن ت السفر والدعا�ة والذین �متلكون المعرفة والخبرة في استخدام اللغات المختلفالا�مكن للعاملین في وك

ل�س في مصر  ،لتقد�م خدمات ومعلومات حول جانحة كورونا Call Centre�قوموا �العمل في مراكز اتصال 

م�كروسوفت ني التي تقدمها الهند لمستخدمي لفامثل خدمات الدعم  Outsourcing فقط ولكن للعدید من الدول

ال تصالاغالق التام ل�عض الدول من الممكن أن تقدم مراكز إلاومن ناح�ة أخري و�سبب  المتحدة.في الوال�ات 

 صا�ة �التوتر والقلق.إلالعدم راد المنعزلین في منازلهم فألاوسیلة للتخفیف عن 

 فرص بدیلة للمرشدین الس�احیین �ما �ساعد في الترو�ج للس�احة المصر�ة .2

وسرد �عض القصص  ،ثر�ةالاستفادة من المرشدین الس�احیین في إعداد فیدیوهات حول المناطق الا �مكن

التراث�ة ووضعها على منصة ترو�ج�ة للس�احة في مص. و�مكن عمل برنامج لمشاهدة المحم�ات والمناطق 

 .كراف�جناشونال جیو قناة  علىالبرامج التي تذاع � ةسو أتسلق الج�ال ورحالت السفاري مثل  الطب�ع�ة في مصر

 إیجاد فرص بدیلة لتشغیل وسائل النقل الس�احي .3

                                           
بر�ل أ ٢٠، ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات االتصاالت خالل شهري مارس وأبر�ل، -الجهاز القومي لتنظ�م االتصاالت موقع1

٢٠٢٠ https://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/  

https://tra.gov.eg/ar/media-center/press-releases/Pages/-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-.aspx
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لتقد�م خدمات  ،وسو�فیل أو�راشتراك شركات النقل الس�احي �شكل مؤقت مع شركات المواصالت الحدیثة مثل 

علي أن تكون بتكلفة ممیزة للحفاظ  ،في ش�كة المواصالت العامة زدحاماالانتقال متمیزة للمواطنین لتخفیف 

 . األزمةأصول تلك الشركات �عد عبور لي ع

 الترو�ج الس�احي �استخدام الوسائل الحدیثة .4

مثل الجوالت  ،عدة م�ادرات في استخدام التكنولوج�ات الحدیثة في الترو�ج الس�احي واآلثارقدمت وزارة الس�احة 

لعاب المشهورة ألاتفاق مع �عض مطوري الامثل  ،تراض�ة وغیرها. و�مكن إضافة أفكار جدیدة لتلك الم�ادراتفأال

عاب مما یثیر رغ�ه لألا علىثر�ة والطب�ع�ة الخال�ة في مصر كأحد البیئات الموجودة الاعلى استخدام المناطق 

  .ماكن مستق�الً ألاز�ارة هذه  علىالمستخدمین 

 ثر�ةاأل  لعاب �ما �حاكي �عض المناطقأل ا ىحدتصم�م البیئات الداخل�ة أل) یوضح 5شكل رقم (

     
Anderson & Others. (2010). Developing serious games for cultural heritage: a state-of-the-art 
review. Virtual Reality.  

 للمنتجات الحرف�ة عبر منصات إلكترون�ة   التسوق 

�مكن تسو�ق منتجاتها ، و التذكارات ومنتجات الحرف التراث�ة ب�عمن القطاعات المتضررة ال�ازارات ومحالت 

من خاللها مثل أمازون. كذلك �مكن  اإللكترونيوتوصیلها من خالل شركات الب�ع  عبر منصة للحرف التراث�ة

 .الخاصة بتلك الحرف دواتاألمنصة لب�ع  ءوٕانشا ،عمل دورات تدر�ب�ة أونالین لتنفیذ �عض المشغوالت التراث�ة
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 اث�ة) تدر�ب علي المشغوالت التر 6شكل رقم (

 
  Megawra (Built Environment Collective) Facebook page, retrieved 14 May 2020 المصدر:   

 Brandingإطالق العالمة الممیزة ل�عض المناطق والحرف التراث�ة المصر�ة  .5

واختالفها عبر مناطق  التراث�ة لكل نوع من الحرف Brandingتوثیق وترو�ج للعالمة الممیزة  على لعملا

 أطلس�عمل  �الفعلمصر من خالل حلقات مصورة لتار�خ وتنوع تلك الحرف. وقد قامت مصر  ومحافظات

 )7( رقم هو موضح �الشكل المصر�ة كما�ضم توز�ع الحرف المختلفة علي كافة المحافظات  الیدو�ةللحرف 
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 یوملفامحافظة  – الیدو�ةطلس الحرف أ) 7شكل رقم (

 
 20.. أول دلیل م�سط إلبداعات المصر�ین في الیدو�ةلجر�دة مصر العر��ة، أطلس الحرف  اإللكترونيالموقع  :رالمصد

 .www.masralarabia.net ،2019د�سمبر  14 محافظة،

 األزمةلما �عد ستعداد الا .6

هي الس�احة البیئ�ة التي تمتاز �انخفاض  األزمةل زوال بهم أنواع الس�احة التي من الممكن الترو�ج لها قأ من 

 الكثافة والتواصل مع الطب�ع�ة.

 للعاملین في مجال الس�احةرفع الوعي الصحي   .7

 األساس�ةات واعتمادها ضمن المهارات الفیروسالبد من رفع الوعي �الممارسات الصح�ة المطلو�ة لمواجهة 

 .�ة مكثفة لكافة العاملین �القطاعخالل دورات تدر�ب وذلك من، للعاملین في قطاع الس�احة
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 خاتمة

 علي مستوي العالم تاج�ةاإلنو  االقتصاد�ةتضرر العدید من القطاعات  إلىفیروس كورونا المستجد  انتشار أدى

التي تكبدت  االقتصاد�ةالقطاعات  أكثرمن  السفر واحداً و  و�عد قطاع الس�احة كبیرة.خسائر  إلىوتعرضها 

الطیران �شكل كامل في فترة وصلت و  حیث توقفت حركة الس�احة ،خسائر فادحة نتیجة انتشار فیروس كورونا

شركات الطیران تتعرض لخسائر كبیرة و  مما جعل العدید من الشركات الس�اح�ة .اآلنحتي  اشهر 4 حوالي إلى

هذا �مثل و  .الطلب للسفر علي مستوي العالمو  علي كل من العرض األزمةهذه  أثرتحیث  .مستوي العالم على

 .التجار�ةو  جتماع�ةالاالتوترات الجیوس�اس�ة و و  العالمي االقتصادعلي  الطارئ في س�اق الضعف  إضاف�اً  خطراً 

في التأثیر  األزمةقد تسببت هذه و  .الرئ�س�ة المصدرة للسفر األسواقداء غیر المتكافئ بین ألا إلى �اإلضافة

كانت كل التوقعات تشیر  أن�عد  2020خالل هذا العام  نموه وتطورهالحد من و  القطاع الس�احي المصري  على

 .2019% عن العام السابق 15 حوالي�ة خالل هذا العام �حانتعاش الحركة الس�ا إلى

 .المستجدجراء تفشي فیروس كورونا  نوعهمن  األسوأجدید �عتبر  في تحدٍ  الیومالقطاع الس�احي  أص�حلذلك 

 ،2016عام  حتى 2011الس�اح�ة منذ عام  األزماتالقطاع الس�احي المصري تعرض للعدید من  أنرغم و 

 أدتالتي و  مرت�طة بتوقف حركة الس�احة العالم�ة اأنهو  خاصة طالقإلا على قوى ألاتعتبر  األزمةهذه  أن الإ

 الس�اح�ة.خسائر �المل�ارات في كافة المناطق  إلى

للحد من التأثیرات السلب�ة لفیروس كورونا  جراءاتالاو  الحكومة المصر�ة بإصدار العدید من القراراتقد قامت و 

یتطلب بذل المز�د من الجهود للحفاظ  األمر أن الإ ،ایهإل أشرنان أو  التي سبقو  القطاع الس�احي المصري  على

 علي المنافسة الدول�ة قدرتهز�ادة و  تطورو  كفرصة لتجدید األزمةاستغالل هذه و  ،علي قوة القطاع الس�احي

 .األزمةلنهوض سر�عا �مجرد انتهاء هذه علي ا ومساعدته

 ،دعم سیولة الشركاتو  ،العاملین في هذا القطاع بجم�ع فئاتهم علىالحفاظ و  األزمةهذه  إدارةوهذا یتطلب حسن 

خاصة و  تنم�ة المهاراتو  التدر�بتعز�ز و  ،النقل الس�احي علىاللوائح التي تؤثر و  الرسومو  مراجعة الضرائبو 

 الرقم�ة.المهارات 

 نشاءإ و  العالم�ةقل�م�ة و إلاو  الوطن�ة االقتصاد�ةإدراج القطاع الس�احي في حزم الطوارئ  إلى �اإلضافةهذا 

 علىالعمل �سرعة و  الس�اح�ة األسواقدراسة  األمریتطلب كذلك  الس�اح�ة. األزمات إلدارةاستراتیج�ات و  آل�ات
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هتمام �أنماط س�اح�ة جدیدة الاو  ،الخدماتو  المنتجاتو  األسواقتنو�ع و  ،تحفیز الطلب الس�احيو  استعادة الثقة

 العالج�ة.الس�احة و  مثل الس�احة البیئ�ة

 أوالغرف  علىل�س و  للدول المختلفة ةاد�س�قرارات  علىعودة الس�احة الدول�ة سوف تعتمد  أنجدیر �الذكر و 

منح الثقة لعودة  إلىمن ثم فإن تحقیق النجاح للس�اح�ة الداخل�ة في مصر سوف یؤدي و  ،الشركات الس�اح�ة

الس�احة المحل�ة  علىتعافي الطلب  أن إلىتوقعات خبراء الس�احة العالم�ة  وتشیر .سر�عاً الس�احة الدول�ة 

�توقع و  ،علي مستوي العالم في التعافي األسرعس�كونان  وسط وأفر�ق�األاان منطقتي الشرق و  ،أسرعكون �س

 العام.من هذا  األخیرخالل الر�ع ذلك یتم  أنهؤالء الخبراء 

خططًا  عدادإلالشركات الس�اح�ة و  تحاداتالاو  واآلثار التعاون بین كل من وزارة الس�احة اآلنلذلك ال بد من 

 رغ�ات علىالتغیرات التي طرأت و  الطارئة مع مراعاة الظروف ،األسواقتسو�ق�ة ترو�ج�ة تتناسب مع العدید من 

لذا یجب  تخوفًا مما سبق.و  تحفظاً  أكثرص�ح أ الیومالسائح  أنحیث  األسواقاتجاهات السائحین في كل و 

حركة و  ستعداد التام ف�ما یخص حركة الس�احة الدول�ة القادمة من حیث استعداد المطاراتالاو  الجید اإلعداد

 .األخرى ستعدادات الاغیر ذلك من و  المراكز الطب�ةو  المزاراتقامة و إلا وأماكن نقل الس�اح
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