السياحة ( )2018

1243

إجمالي عدد الفنادق والقري السياحية

عدد الغرف في الفنادق الثابتة والعائمة

فندقًا وقرية

191.61

تصنيف الفنادق وفقا لعدد النجوم

235

فندق وقرية

205

أل

غرفة (بالفنادق النابتة)

152

172

15.70
أل

غرفة (بالفنادق العائمة)

نسبة الغرف في الفنادق الثابتة للفنادق
العائمة عام 2018

%8

87
ثالث نهو

أربس نهو

تهمتان
نهو

خم

%92

نهمة واحدة

استحوذت محافظات (جنوب سيناء ،البحر األحمر ،القاهرة) على

69

ثابت

 %من

عائم

إجمالي عدد الفنادق الثابتة.

بلغت نسب إشغال الفنادق %52

عام 2018

نسبة الفنادق الثابتة للفنادق العائمة عام 2018

عدد العمالة السياحية اإلجمالية عام 2019

%21

%79

981

262

فندقًا وقرية ثابتة

فندقًا وقرية عائمة

فنادق ثابتة

فنادق عائمة

2488.4
أل

عامل

66

أهم الجوائز التي حصلت عليها مصر

منح مصر جائزة أفضل وجهة سياحية فاخرة للسفر في العالم خالل
فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي
لمنظمة السياحة العالمية إلقليم
الشرق األوسط لمدة  4سنوات

بورصة برلين ،وتم تكريمها بجائزة أفضل مقصد للسفر الفاخر لعام 2017

بأغلبية األصوات في سبتمبر 2017

منح مصر جائزة أفضل مقصد لسياحة

الغوص في المعرض الدولي لسياحة الغوص
بمدينة برمنجهام اإلنجليزية عام 2017
فوز مصر بالجائزة الذهبية ،عن أفضل فيلم دعائي
ترويجي لحملة "هي دي مصر"  ،والذى أقيم على
هامش بورصة السياحة الدولية في مارس  2017في
برلين

فوز مصر بجائزة المقصد السياحي األكثر شهرة خالل
مشاركتها في المعرض العالمي للسفر في مدينة شنغهاي
الصينية مايو  2016والذي يشارك في سنويًّا أكبر العارضين
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العالميين في مجال السياحة والسفر

تطوُّر اإليرادات السياحية عام 2018

تطوُّر اإليرادات السياحية

تطوُّر متوسط مدة إقامة
السائح

11.62

زادت نسب اإلشغال في

مليار دوالر

الفنادق إلى %52

زيادة متوسط إنفاق السائح
في الليلة

تطوُّر عدد
السائحين الوافدين
لمصر لعام 2018

11.35

10.71

مليون سائح

ليلة

عدد الليالي السياحية

121.50
مليون ليلة

95.60
دوالرًا /ليلة

نسبة اإليرادات السياحية من الناتج المحلي اإلجمالي

2014

2018
زيادة اإليرادات السياحية
خالل الفترة ()2018-2014

7.23
مليار دوالر

11.62

4.4

مليار دوالر

مليار دوالر

أسهمت السياحة في الناتج
المحلي اإلجمالي بة

%11.9
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