بيان صحفي
ألمانيا ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى طابا
مما سينعكس ايجابياً على طابا هايتس –ثاني أكبر الوجهات لشركة أوراسكوم للتنمية مصر
بناء على اإلصالحات الهيكلية والحمالت الترويجية والتسويقية التي تبنتها و ازرة السياحة المصرية
القاهرة 2 ،يوليو ً - 2019
وباإلضافة إلى المؤشرات القوية للسياحة المصرية ،تعلن شركة أوراسكوم للتنمية مصر ( )ODEعن القرار الصادر من و ازرة
الخارجية األلمانية عن رفع الحظر عن سفر السياح األلمان إلى مدينة طابا السياحية ومطار طابا الدولي .مما سيؤدي هذا القرار
إلي تسيير المزيد من الرحالت الجوية إلى طابا هايتس -ثاني أكبر وجهة للفنادق لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وأكبر وجهة
سياحية في منطقة جنوب سيناء.
وفًقا لبيان رسمي صادر عن و ازرة الخارجية األلمانية () ،)(https://www.auswaertiges-amt.de/enفقد تمت إزالة الحظر
المفروض على جميع شركات الطيران األلمانية – والذي فرض في أكتوبر  - 2015للسفر إلى طابا .ويفيد القرار أن جميع
شركات الطيران األلمانية سيسمح لها بالطيران مباشرة إلى مطار طابا الدولي مرة أخرى ،مما يعكس الحالة األمنية المستقرة في
المنطقة ونأمل أن تحذو الدول األخرى نفس الحذو األلماني.
تعتبر طابا هايتس منتجع سياحي متكامل يقع في منطقة طابا ،جنوب سيناء .تتضمن طابا هايتس علي ستة فنادق ( 5نجوم و4
نجوم) تتكون من  2,365غرفة فندقية ومجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك ميناء يخوت دولي.
وقال الرئيس التنفيذي خالد بشارة" :أخبار إيجابية جداً بالنسبة لنا كمجموعة تضع اآلن ثاني أكبر وجهة فندقية لدينا ،طابا هايتس،
على الطريق الصحيح نحو النمو والربحية .على الرغم من أن طابا هايتس تقريباً لديها نفس عدد الغرف الفندقية مثل الجونة ،ومع
ذلك ،بلغت إيرادات فنادق الجونة عشرة أضعاف عائدات طابا في السنة المالية المنتهية في  ،2018بسبب حظر السفر التي
فرضتها الدول األوروبية والحظر المستمر من روسيا ،واآلن مع رفع الحظر ،سوف نتمكن من تحقيق االتجاه التصاعدي المحتمل
والنتائج االيجابية للوجهة ،والجدير بالذكر إنه في عام  ،2010حققت طابا هايتس ما يقرب من  20مليون دوالر من األرباح قبل
الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك "
سارة الجواهرجي
رئيس عالقات المستثمرين
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