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أذرع  أهـــم  أحد  الســـياحة  تعـــد 
االقتصـــاد العالمي؛ حيث يعمـــل ما يقرب 

مـــن »ُعشـــر« ســـكان العالـــم في مهـــن ترتبـــط بالســـياحة، كما  
تمثـــل أحياًنـــا ما يقرب مـــن 20 % مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي لبعـــض الدول.  وتعتبـــر مصر واحـــدة من أهم وأكثـــر الوجهات 
جذًبا للســـياحة على مســـتوى العالـــم؛ لما تتمتع به مـــن مواقع أثريـــة، ومناطق طبيعيـــة، وأنماط مختلفة من الســـياحة يمكن 

ـــا للنقد األجنبـــي لمصر. ممارســـتها واالســـتمتاع بهـــا، كما تمثـــل اإليرادات الســـياحية مصـــدًرا هامًّ

وقـــد شـــهدت مصر على مـــدار األعـــوام الماضية اإلعـــان عن الكثيـــر من االكتشـــافات األثريـــة الهامة، وكذلـــك تنظيم عدد 
مـــن الفعاليات الهامـــة التي أذهلت العالـــم أجمع، وأكدت على عظمـــة الدولة المصرية واحتـــرام وفخر األبنـــاء بتاريخ أجدادهم 
العظمـــاء. وذلـــك في إطار خطة تســـويق متكاملة تســـعى الســـتعادة مكانة مصر الرائـــدة التي طالما شـــغلتها ضمن أفضل 

الوجهـــات الســـياحية في العالـــم، وهو ما انعكس بالفعل في مؤشـــرات الســـياحة، وإشـــادات الجهات الدوليـــة المختلفة.

ومـــن هـــذا المنطلق، يصـــدر مركز معلومـــات مجلس الـــوزراء المصري العـــدد الثالث من إصـــدارة “جهود 
علـــى طريق التنميـــة” عن قطاع الســـياحة المصـــري، تزامًنا مع االحتفـــال المحلي والعالمي بيوم الســـياحة 

العالمي والموافق الســـابع والعشـــرين من ســـبتمبر كل عام.

وتســـتعرض اإلصدارة أهم أنماط األنشـــطة الســـياحية في مصر، وأبـــرز الحقائق واألرقـــام حول هذا القطاع الهـــام، من حيث 
عـــدد المتاحـــف والمواقـــع األثرية وعـــدد الفنادق فـــي مصر، لتوضح فـــي الفصـــل األول أبرز جهـــود الدولة في دعـــم وتطوير 
القطـــاع،  ســـواء كانـــت  جهودا مباشـــرة، مثـــل الدعم المالـــي من خال عـــدة مبـــادرات، خاصة في ظـــل أزمة كورونـــا؛ لدعم 
المنشـــآت الســـياحية والعامليـــن بالقطـــاع، وكذلك إطـــاق العديد مـــن الحمات الترويجية لتنشـــيط الســـياحة، مثـــل مبادرة 
»اكتشـــف مصـــر من بيتك«،  أو جهودا غير مباشـــرة اســـتهدفت تطوير البنية التحتيـــة وتطوير المدن وتحقيـــق األمن واألمان، 
وقـــد جاءت مصـــر ضمن أكثـــر دول العالـــم أماًنا وفًقـــا للمؤشـــرات الدوليـــة، باإلضافة إلـــى اهتمامهـــا بتطوير البنـــى التحتية 
والطـــرق وتطويـــر وإنشـــاء المدن الســـاحلية، مثـــل مدينة العلميـــن الجديدة ومدينـــة الجالة، وكذلـــك ما تمتاز بـــه من فنادق 

جاذبة.  ســـياحية  وأنشطة 

كمـــا يتطـــرق هذا الفصل إلـــى أبرز عوامـــل الجذب الســـياحي لمصر، والتي تدعـــم نمو هذا القطاع بشـــكل كبيـــر، ومنها تطوير 
بعـــض المناطق األثرية والســـياحية، وعـــدد هائل من االكتشـــافات األثرية والفعاليـــات المصاحبة لها، مثـــل: رحلة نقل مركب 
الملـــك خوفـــو، ورحلة نقل الموميـــاوات الملكية، وإحيـــاء طريق الكبـــاش باألقصر، إلى جانب اكتشـــافات ســـقارة المبهرة من 
حين آلخـــر، باإلضافة إلى افتتـــاح المتحف القومي للحضـــارة المصرية، واالســـتعدادات الفتتاح المتحف اآلتونـــي بالمنيا، وتطوير 

مســـار العائلة المقدسة.

ويســـلط الفصـــل الثاني من  اإلصـــدارة  الضوء على عدد كبيـــر من إنجازات قطاع الســـياحة المصري، وفًقا للتقارير واإلشـــادات 
الدوليـــة؛ حيث جـــاءت مصر ضمن أفضل 20 وجهة للســـفر اإلســـامي لعام 2022، وكانـــت مصر من أفضل الدول لممارســـة 
ســـياحة رحات الطـــرق واألولى عربيا في ذلـــك، كما احتلت المرتبـــة األولى في أفضل مشـــروعات الفنادق بالقـــارة اإلفريقية. 

وقـــد أعـــدت مصـــر ترتيبات وجوالت ســـياحية متميـــزة  لضيوفها أثنـــاء انعقاد مؤتمـــر المناخ في مدينة شـــرم الشـــيخ نوفمبر 
المقبـــل، بتنظيـــم عـــدد من الرحـــات الســـياحية فـــي محافظات مصـــر، باإلضافـــة إلى تبنـــي الحكومـــة المصريـــة العديد من 

المبـــادرات البيئيـــة؛ مراعاة لمتطلبات الســـياحة المســـتدامة.



حقائق 
وأرقام

أهم أنماط األنشطة السياحية 
في مصر 

 السياحة الترفيهية 
تجذب عددا كبيرا من السائحين، لما تتمتع به من شواطئ خابة على البحرين األبيض واألحمر.

 السياحة العالجية 
ُيقصــد بهــا الســفر أو االنتقــال مــن دولــة ألخــرى، بهــدف العــاج مــن مــرض مــا أو الوقايــة منه؛ 

حيــث تنتشــر فــي مصــر العديــد مــن العيــون واآلبــار الطبيعيــة ذات الميــاه المعدنيــة والكبريتية.

 السياحة الدينية 
ُيقصــد بهــا التدفــق المنظــم للســائحين القادميــن مــن الخــارج أو الداخــل بهــدف زيــارة األماكــن 

الدينيــة، والتعــرف علــى تاريخهــا، والقيــام بالشــعائر الدينيــة بهــا.

 السياحة الثقافية 
تتمثل في زيارة المتاحف واألهرامات واألماكن األثرية والمعالم الحضرية.

 سياحة المؤتمرات 
مــن أهــم أنــواع الســياحة فــي مصــر؛ حيــث تمتلــك مصــر الكثيــر مــن المقومــات التــي تؤهلهــا 

الســتضافة وتنظيــم المؤتمــرات، مــن موقــع جغرافــي متميــز ومكانــة سياســية كبيــرة.

 سياحة المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية 
مــن أهــم وأحــدث وســائل الجــذب الســياحي الجديــدة، ويقام فــي مصر العديــد مــن المهرجانات، 

مثــل: مهرجان الســينما الدولي، ومهرجانات الموســيقى.

 سياحة السفاري 
هــي رحــات بريــة ُتنظــم بهــدف زيــارة المواقــع الجغرافيــة المميــزة، وتزدهــر فــي مناطــق مثــل: 

جبــل ســانت كاتريــن، وجبــل موســى، والواحــات الداخلــة والخارجــة.

 السياحة الرياضية 
تتمثــل فــي تســلق الجبــال والمرتفعــات، وممارســة رياضــة الغــوص، ورياضــات الجــري وركــوب 

األمواج. 

 سياحة اليخوت 
تزدهــر فــي ســاحل البحريــن األحمــر والمتوســط؛ وقــد تــم افتتــاح أول مارينــا لليخــوت فــي 
خليــج نعمــة بشــرم الشــيخ، كمــا تتمتــع مدينــة العلميــن الجديــدة بمجموعــة متميــزة مــن مارينــا 

ــا. ــا، وغيرهم ــا طاب ــة، ومارين ــا الغردق ــى مارين ــة إل ــوت، باإلضاف اليخ



عدد المتاحف المفتوحة 
للزيارة

عدد المناطق األثرية

عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية والغرف الفندقية بنهاية عام 2021

عدد المطارات المصرية

عدد المحميات الطبيعية في مصر

عدد الفنادق المشاركة ببرنامج 
النجمة الخضراء في مصر

عدد مراكز الغوص الخضراء في مصر

 43  إجمالي عدد المتاحف في مصر في 
2021، 31 متحفا منهما مفتوحة للزيارة.

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، سبتمبر 2022

 145  منطقة أثرية على مستوى 
محافظات الجمهورية في 2020.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

النشرة السنوية لإلحصاءات الثقافية 2020، يناير 2022.

88 فندقا، في 15 وجهة على مستوى 
الجمهورية حتى اآلن.

 Green Star Hotel  المصدر:موقع 

30 محمية طبيعية، تمثل مساحتها 13.6 % من إجمالي مساحة مصر في 2020.  
 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، سبتمبر 2022.

أكثر من 20 مركزا أخضر

المصدر: موقع Green Fins تابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

886 فندقا ثابتا وقرية 
سياحية في مصر.

ا في يونيو 2022، منهما مطاران، بنظام الـB.O.T هما مطار مرسى علم، ومطار  26 مطاًرا مدنيًّ
العلمين. ومطارات أخرى جديدة، وهي: مطار سفنكس، ومطار العاصمة اإلدارية، ومطار برنيس الدولي، 

ومطار البردويل.           المصدر: رئاسة الجمهورية، ووزارة الطيران المدني.

191.1 ألـــف غرفـــة في 
الفنـــادق الثابتـــة والقرى 

الســـياحية فـــي مصر .

697 فندقـــا ثابتـــا و52 فندقا 
عائمـــا حصـــل علـــى شـــهادة 
.2021 فـــي  الصحية  الســـالمة 

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، سبتمبر 2022.



المصدر

المصــري  المركــزي  البنــك  مبــادرة  ضمــن  الســياحة  قطــاع  لدعــم 
كورونــا. أزمــة  تداعيــات  لمواجهــة 

ــادق  ــد الفن ــال وتجدي ــل إح ــياحة لتموي ــاع الس ــم قط ــادرة دع ــة مب قيم
ورأس المــال العامــل والمرتبــات.

تخفيــض علــى أســعار زيــارة المواقــع األثريــة والمتاحــف فــي محافظــات 
ويوليــو  يونيــو  أشــهر  خــال  والفيــوم  الجديــد  والــوادي  الصعيــد 
وأغســطس، وتخفيــض 40 % علــى التذاكــر المجمعة لمتحفــي الغردقة 

ــي 2022.  ــيخ ف ــرم الش وش

تــم تخصيصهــا علـــى األقـــل مـــن القـــروض الممنوحــة مــن البنــك 
المركزي لســـداد رواتـــب وأجـــور العامليـــن بقطاع السياحة،  وتخصيـص 
النســـبة المتبقيــة لتمويـــل مصروفــات الصيانــة والتشـــغيل، وذلك حتى 

أكتوبــر  2022.

4السياحة في مصر

الدعم المالي لقطاع السياحة في مصر

دعم وتطوير قطاع السياحة

 البنك المركزي المصري- الهيئة العامة لاستعامات-  يوليو 2022

جهود الدعم المالي



السياحة في مصر 5

الســياحية  للمواقــع  ترويجيــة  حملــة  إطــاق 
المصريــة فــي الخــارج بالتعــاون مــع وكالــة اإلعــان 

»McCAAN« األمريكيــة 

مصر في معلومة

وزارة السياحة واآلثار، يوليو 2022.المصدر

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، أغسطس 2022.

جهود الترويج السياحي في مصر

دعم وتطوير قطاع السياحة
جهود ترويجية
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القاهرة ضمن أفضل 
60 مدينة عالمية على 
مؤشــر المدن اآلمنة 

في 2021.

المصريــون فــي المركــز الثامــن 
مســاعدة  مؤشــر  فــي  ــا  عالميًّ

دولــة.  114 ضمــن  الغربــاء 

مؤشر مساعدة الغرباء هو أحد المؤشرات 
الفرعية المكونة لمؤشر العطاء العالمي.

مصر في معلومة

جلوبال فاينانس، يوليو 2021المصدر

المصدر: مؤسسة تشاريتيز أيد البريطانية، يونيو 2021المصدر: اإليكونومست 2021

مصر تقفز 38 مركًزا في مؤشر أكثر دول العالم أماًنا في 2021

دعم وتطوير قطاع السياحة
تعزيز األمن واألمان



السياحة في مصر 7

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، أغسطس 2022 المصدر

الطرق الجديدة في مصر 
»شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين« 

تطوير الطرق والكباري
دعم وتطوير قطاع السياحة



8السياحة في مصر

رئاسة مجلس الوزراء – المقاولون العرب - أغسطس 2022المصدر

مشروع المونوريل.. نقلة حضارية في وسائل النقل والمواصالت

تطوير وسائل النقل والمواصالت
دعم وتطوير قطاع السياحة



سيمنز، سبتمبر 2021المصدر

السياحة في مصر 9

سيمنز تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية 

تطوير وسائل النقل والمواصالت
دعم وتطوير قطاع السياحة



رئاسة الجمهورية، يوليو 2022المصدر

10السياحة في مصر

القطار الكهربائي الخفيف )LRT( نقلة نوعية في وسائل 
المواصالت في مصر 

تطوير وسائل النقل والمواصالت
دعم وتطوير قطاع السياحة



رئاسة الجمهورية، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةالمصدر

العلمين الجديدة نموذج جديد للمدن الساحلية وإحدى أبرز 
مدن الجيل الرابع

السياحة في مصر 11
إنشاء مدن جديدة

دعم وتطوير قطاع السياحة



رئاسة الجمهورية، يوليو 2022المصدر

مدينة الجاللة الجديدة مدينة مصرية بإمكانات عالمية

12السياحة في مصر
إنشاء مدن جديدة
دعم وتطوير قطاع السياحة



السياحة في مصر 13

مسار العائلة المقدسة.. مصر أرض األديان والحضارة

سلسلة اتجاهات محلية، صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فبراير 2021المصدر

ترميم وتطوير المناطق السياحية واألثرية
دعم وتطوير قطاع السياحة



المصدر: وزارة السياحة واآلثار، يوليو 2022

ــر،  ــد مص ــة بصعي ــة أثري ــف اآلتوني..تحف المتح
ــة  ــي حقب ــة ف ــف المتخصص ــم المتاح ــد أه وأح
الملــك إخناتــون وعصــر العمارنــة، بــدأ العمــل 

للمزيد شاهد  بــه عــام 2002، ويترقــب الجميــع افتتاحــه.
الفيديو

  فيديو المتحف اآلتوني  

14السياحة في مصر

المتحف القومي للحضارة المصرية..األول من نوعه في مصر 
والعالم العربي

رئاسة الجمهورية، المتحف القومي للحضارة المصرية، أبريل 2021المصدر

ترميم وتطوير المناطق السياحية واألثرية
دعم وتطوير قطاع السياحة

https://www.youtube.com/watch?v=yRAToTS1-jQ


مركــب الملــك خوفــو، أكبــر وأقدم أثــر عضوي 
مصنــوع مــن الخشــب فــي التاريــخ اإلنســاني، 
وقــد  ســنة،   4600 مــن  ألكثــر  عمــره  يرجــع 
تــم نقلــه للمتحــف المصــري الكبيــر بهــدف 
الحفــاظ عليــه مــن أي ضــرر قــد يتعــرض لــه.

للمزيد شاهد  
الفيديو

  نقل مركب الملك خوفو 

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، أغسطس 2021

السياحة في مصر 15

مصر القديمة ما زالت تبهر العالم

اكتشافات أثرية تبهر العالم

https://www.youtube.com/watch?v=a7lIm-5E10o


وزارة السياحة واآلثار، أبريل 2021المصدر

16 السياحة في مصر

ملوك وملكات مصر في رحلة تاريخية

اكتشافات أثرية تبهر العالم



وزارة السياحة واآلثار، نوفمبر 2021المصدر

إحياء طريق الكباش باألقصر

للمزيد شاهد  الفيديو

حفل افتتاح طريق الكباش باألقصر 
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

السياحة في مصر اكتشافات أثرية تبهر العالم17

https://www.youtube.com/watch?v=g7GqaJ2gUQg&t=1136s


18السياحة في مصر

سقـارة تكشف عن أسرارهـا من جديـد بـ 5 مقابر فرعونية أثرية 
عمرها 4000 عام

وزارة السياحة واآلثار، مارس 2022المصدر

بقايـــا مبنـــى قـــد  اكتشـــاف 
يكون ألحد معابد الشـــمس 
مـــن  المفقـــودة  األربعـــة 
بأبي صير. الخامســـة  األسرة 

األثريـــة  البعثـــة  تمكنـــت 
اكتشـــاف  من  المصريـــة 
تعـــود  ا  خشـــبيًّ تابوًتـــا   59
عـــام،   2500 مـــن  ألكثـــر 

ســـقارة. آثـــار  بمنطقـــة 

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، أكتوبر 2020المصدر: وزارة السياحة واآلثار، يوليو 2022مصر في معلومة

اكتشافات أثرية تبهر العالم



السياحة في مصر 19

سقارة تبهر العالم مرة أخرى!
الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون

وزارة السياحة واآلثار، مايو 2022المصدر

اكتشافات أثرية تبهر العالم



20السياحة في مصر

اكتشاف مقبرة  قائد الجنود األجانب في منطقة أبو صير األثرية

وزارة السياحة واآلثار، يوليو 2022المصدر

مصريـــون  آثـــار  علمـــاء 
يعثـــرون على أنقـــاض معبد 
لإللـــه اليونانـــي زيـــوس، في 

ســـيناء. جزيـــرة  شـــبه 

85 مقبرة أثرية  اكتشـــاف 
ســـوهاج  محافظة  فـــي 

مصر. بصعيـــد 

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، مايو 2022المصدر: بلومبرج، أبريل 2022مصر في معلومة

اكتشافات أثرية تبهر العالم



السياحة في مصر 21

شركتا »ماستركارد« و» كريسنت ريتينج«، يونيو 2022المصدر

مصر ضمن أفضل 20 وجهة للسفر ضمن منظمة التعاون 
اإلسالمي وفًقا لمؤشر السفر اإلسالمي العالمي 2022

ميداليــة  تحصــد  »مصــر 
ــراث  ــة الت ــي فئ ــة ف ذهبي
أغنــى  بفضــل امتاكهــا 
مســتوى  علــى  تــراث 
علــى  متفوقــة  العالــم، 
فــي  وإيطاليــا  الصيــن 

.»2022 مــارس 

مــن  الثانــي  المركــز  فــي  مصــر 
ــي  ــتثمار األجنب ــبة االس ــث نس حي
المباشــر الموجــه للمشــروعات 
دول  مســتوى  علــى  الســياحية 
وإفريقيــا،  األوســط  الشــرق 
ــى 2021.  ــام 2017 إل ــن ع ــك م وذل

المصدر:براند فاينانس، مارس 2022.مصر في معلومة
المصدر: إف دي آي إنتيليجنس، بالتعاون مع منظمة 

السياحة العالمية - أغسطس 2022

إنجازات سياحية و إشادات دولية



المصدر: المتحف المصري الكبير، يونيو 2022

الكبيـــر،  المصـــري  المتحـــف 
منطقة  من  بالقـــرب  والواقع 
أهرامـــات الجيـــزة، يضـــم أكثر 
أثرية  ألـــف قطعـــة   100 مـــن 
الفرعونيـــة  العصـــور  مـــن 
وبـــه  والرومانيـــة،  واليونانيـــة 
اآلثـــار  لترميـــم  مركـــز  أكبـــر 

األوســـط. بالشـــرق 

للمزيد شاهد  
الفيديو

 فيديو المتحف المصري الكبير 

إدراج المتحف المصري بالتحرير على 
القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي.

مصر في معلومة

المصدر: World cities rankings, ديسمبر 2021

22السياحة في مصر

World cities Rankings, 2022المصدر

المتحف المصري في المركز الـ 10 ضمن أفضل 60 متحًفا في 2022

إنجازات سياحية وإشادات دولية

https://www.youtube.com/watch?v=rh5m2-nC4FQ


السياحة في مصر 23

مصر من أفضل الدول لممارسة سياحة رحالت الطرق

موقع Holidu، فبراير 2022.المصدر

إنجازات سياحية وإشادات دولية



24السياحة في مصر

مصر األولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا  2022

African Business, يونيو 2022المصدر

إنجازات سياحية وإشادات دولية



السياحة في مصر 25

ــر  ــر األحم ــو البح ــه نح ــر تتج ــي مص ــياحة ف ــن الس م
لمــا تتميــز بــه المنطقــة مــن تنــوع بيولوجــي فريــد 
بيئيــة  ونظــم  وحيوانــات  وطيــور  نباتــات  مــن 

فريــدة. وبحريــة 

كوليرز إنترناشيونال، الربع األول 2022المصدر

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري، أغسطس 2022

قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة خالل الربع األول من 2022

%80

إنجازات سياحية وإشادات دولية



26السياحة في مصر

وزارة السياحة واآلثار، مايو 2022المصدر

»COP27« استعدادات مصر السياحية الستضافة مـؤتـمـر المناخ

المصدر: وزارة السياحة واآلثار، مايو 2022

للمزيد شاهد  
االقتصاديــة الفيديو آثارهــا  االعتبــار  فــي  تأخــذ  التــي  الســياحة 

وتعمــل  والمســتقبلية،  الحاليــة  والبيئيــة  واالجتماعيــة 
والصناعــة  والســائحين،  الــزوار  احتياجــات  تلبيــة  علــى 
والبيئــة والمجتمعــات المضيفــة، وتوفــر منافــع اقتصاديــة 
الحــد مــن  واجتماعيــة للعامليــن بهــا، بمــا يســهم فــي 
البطالــة، ويخلــق مزيــًدا مــن فــرص العمــل المســتقرة.

المصدر: منظمة السياحة العالمية

السياحة المستدامة
Sustainable Tourism

إنجازات سياحية وإشادات دولية

مصـــر مـــن أروع دول العالم، لمـــا تملكه مـــن مواقع 
أثريـــة فريـــدة ومناظـــر طبيعيـــة خابـــة؛ لـــذا فهـــي 
مرشـــحة للســـياحة العالمية بعشـــرة أماكـــن متميزة.

 فيديو: مصر الساحرة..  فيديو: مصر الساحرة.. 
1010 أماكن ال يجب أن تفوتك  أماكن ال يجب أن تفوتك 

https://www.youtube.com/watch?v=VibTjHobRwI


السياحة في مصرإنجازات سياحية وإشادات دولية 27

وزارة البيئة، أغسطس 2022المصدر

تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء  استعداًدا لمؤتمر  
»COP27«

حصلت على شهادات 
تطبيق الممارسات 

الخضراء بمدينة شرم 
الشيخ، استعداًدا 

الستضافة المدينة 
.COP 27 لمؤتمر

علــى  الحصــول  فــي  مصــر  نجحــت 
ــا فــي نســب  المركــز التاســع عالميًّ
للعامــة  الغــوص  مراكــز  اعتمــاد 
الخضــراء، وتعــد مــن الــدول القليلــة 
ــرة  ــال فت ــك خ ــي ذل ــت ف ــي نجح الت

العاميــن. تتجــاوز  ال  قصيــرة 

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري، أغسطس 2022المصدر: وزارة السياحة واآلثار، أغسطس 2022.

مصر في معلومة

132 منشأة فندقية



المصدر: موقع لونلي بانت، مايو 2022

 رشح موقع »لونلي بانت«، أكـــبر مرجع للسفر 
في العالم، 7 شواطئ مصرية تستحق للــــــزيارة 
خال عام 2022؛ وذلك لما تقدمــــه من رفاهيـة 
للمسافرين، بمن فيهم العائات، وإتاحة الفرصة 

للتمتع بالطبيعة، وممارسة رياضة الغوص.
للمزيد شاهد  

الفيديو

 فيديو: أكثر 7 شواطئ مصرية تستحق الزيارة في 2022 

إنجازات سياحية و إشادات دولية 28السياحة في مصر

»مصر على قائمة ترشيحات السفــر والسياحــة الدولييــن«

https://www.youtube.com/watch?v=5Adi13TrtAM


29

أبرز وجهات السياحة البيئية في مصر

وزارة السياحة واآلثار - هيئة تنشيط السياحة المصرية 2022المصدر

ويتكـــون مـــن متاهـــة من 
الرملـــي  الحجــــــــــر  صخــــور 
واألرجواني  األصفـــر  باللون 
واألحمـــر والذهبـــي، والتـــي 
يصـــل ارتفاعهـــا في بعض 

40 متًرا . إلـــى  األماكـــن 

تقـــــــع في مدينة بورفـــؤاد 
بمحافظـــــة بورسعــــــــــيد، 
وتعـــرف بكونـــــها شبيهــة 
بجبـــــــال الثلــــــج في أوروبا، 
حيث يقـوم زائـــروها بالتزلج 
عليهــــــــا والجلــــــوس على 
الملح، الذي يسحب الطـاقة 

السلبية من الجسم.

يقـــع على بعد 10 كـــم من مدينة 
بنـــي ســـويف، وقـــد نشـــأ نتيجة 
لتســـرب الميـــاه الجوفيـــة عبـــر 
الحجـــر الجيـــري  األيوســـيني في 
هضبـــة الجالـــة، حيث ترســـبت 
علـــى  الكالســـيوم  كربونـــات 
ســـطح وأرضية الكهـــف مكونة 

التربـــة الحمراء. رواســـب مـــن 

الباويطـــي  جنـــوب  كـــم   50 بعـــد  علـــى  تقـــع 
الســـوداء  بالبودرة  البحريـــة، مغطاة  بالواحات 
والصخور نتيجـــة لتآكل الجبـــال، وتتضمن تاال 
بركانيـــة ســـوداء، والجبل اإلنجليـــزي الذي يعد 

أعلـــى نقطة فـــي الصحراء الســـوداء.

ً

يقع شـــاطئ النيـــزك على بعـــد 8كيلومترات 
جنوب مرســـى علـــم، ويعرف بكونه مســـبًحا 
ـــا على شـــكل عيـــن يمتد قطـــره إلى  طبيعيًّ
عـــدة أمتـــار، ويمتلـــئ بميـــاه البحـــر األحمـــر 

الســـاحرة. الفيروزية 

السياحة في مصر مناطق سياحية قد ال تعرفها في مصر 



30 السياحة في مصر

أهم المناطق السياحية في مصر

وزارة السياحة واآلثارالمصدر

مناطق سياحية قد ال تعرفها في مصر 
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