
 

 

 

لجنة   المدنيعقدت  والطيران  األعمال  السياحة  فاروق    / الدكتور:  برئاسةإجتماعاً    المصريين  بجمعية رجال 

اللجنة  –  ناصر لرئيس    -واألستاذ    ،رئيس  الثاني  النائب  كامل  مدير  محمد  حجاج  ومحمد  اللجنة، 

اللجنة أعضاء  من  وعدداً  واآلثار  السياحة  بوزارة  الفنادق  لتراخيص  المركزية  العامة    ، اإلدارة 

الساعة  وذلك في تمام    الشركات العاملة بقطاع السياحةوعدد من السادة اعضاء الجمعية من رؤساء وممثلي  

بهدف فتح باب حيث ُعقد اللقاء    ،بمقر الجمعية بالجيزة    2022سبتمبر    7الموافق    األربعاءيوم     ظهر  الثانية

 : الحوار والمناقشة حول
 

مراجعة املوقف احلايل لقطاع السياحة واخلطة املستقبلية واإلجنازات املتوقع  "
 حتقيقها من قبل وزارتي السياحة واآلثار والطريان املدني" 

 
اللقاء بكلمة   فاروق ناصر بدأ  اللجنة    –  الدكتور/  بالسادة  رئيس  الحضور من أعضاء  ، وقد رحب سيادته 

سيادته  ،الجمعية وزير    وأوضح  على  للعرض  اللجنة  رؤية  تضم  مذكرة  اعداد  إطار  في  يأتي  االجتماع  إن 

السياحة واآلثار بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة والحلول المقترحة للتغلب على تلك  

وأن هذا اإلجتماع يأتي تمهيداً لإلجتماع مع كل من معالي وزير السياحة واآلثار    والنهوض بالقطاع،التحديات  

القادمة  الفترة  في  عقده  المقرر  الطيران  وزير  وضع   ومعالي  لتحسين  ملموسة  نتائج  إلى  الوصول  لمحاولة 

 . القطاع السياحي في مصر

طرأسيادته    أوضحقد  و  التي  التطورات  خالل  أهم  أت  وكان  الماضية  السياحة  الفترة  وزير  تغيير  همها 

جمعية رجال األعمال المصريين من خالل لجنة السياحة بإرسال خطاب إلىكل من    ت واألثار، ومن جانبها قام

القطاع   أهم متطلبات  لمناقشة وعرض  لقاء  الطيران لطلب عقد  السياحة واآلثار ومعالي وزير  معالي وزير 

 مال المصريين في هذا القطاع.السياحي ورؤية رجال األع

  32مصر تستوعب طاقة من  ودة في  جأنه ال توجد سياحة بدون مطارات، وأن المطارات المو  سيادتهأكد  و

زائر   33إلى   حوالي  .مليون  المصريين  سفر  حركة  القصوى    24إلى    22وأن  الطاقة  تكون  وبذلك  مليون 

األج  هي  إلستقبال  مصر  في  والبد   10انب  فقط،  سائح  المطارا  مليون  وتنظيم  هيكلة  إعادة  إلستقبال من  ت 

وأضاف   السياح،  من  أكبر  الطيران  أعداد  أسعار  اهم  أن  اأحد  في  لتي  المشكالت  السياحي  القطاع  تواجه 

 مصرأيضا، وكذلك التأثير السلبي إلرتفاع سعر الدوالر على القطاع السياحي في مصر.

في حدود بليون دوالر  إلى فكرة فتح باب للسياح الروس إلى مصر بنظام الصفقات المتكافئة  سيادته  اشار  ثم  

يتم    لتحص دخول عملة أجنبية لها من  باإلضافه إلى  مبلغ كبير للدولة  توفير  مصر مقابلهم على قمح وبذلك 

 حالل تواجد السائحين الروس بها وإنتعاش القطاع السياحي 

 

  السياحة والطيران المدنيإجتماع لجنة محضر 

 بمقر الجمعية -2022 سبتمبر 7األربعاء  



األستاذ  ثم   اللجنة  /أكد  لرئيس  الثاني  النائب  كامل  النقل    على  حممد  منها  يعاني  التي  المشكالت  أهم 

السياحة،   بقطاع  والليموزين  مخالفات  والمتمثلة  السياحي  سداد  إلى  باهظة   مروريةفي  باإلضافة  الرسوم ، 

الشركة   إسم  بإضافة  الليموزينعالخاصة  السياحه  لى  لشركة  تكلفة    التابع  إلى  تقريباً، لتصل  جنيه  مليون 

استيراد   صعوبة  مشكلة  إلى  ومستلزمات  باإلضافة  بشركأإحتياجات  الخاص  النقل  مما السياحة    ات سطول 

 .  للشركات  كبيرةيسبب خسائر 

أن شركات السياحة تعاني من تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلزام الشركات المصرية    سيادتهاضاف  ثم  

بسداد مديونيتها الدوالرية بالجنيه المصري مما يؤدى الى خسائر بسبب فارق سعر الصرف المعلن من البنك  

  .المركزي وسعر تدبير الدوالر لسداد الوكالء األجانب بالخارج

  حممد حجاج مدير اإلدارة العامة املركزية لرتاخيص الفنادق بوزارة السياحة واآلثار  / أكد األستاذ  ثم  
العالمي   المناخ  لمؤتمر  الشيخ  مدينة شرم  الجيد الستضافة  االستعداد  تجهيز ورفع    COP27أهمية  تم  قد  أنه 

 بية  فندق في مدينة شرم الشيخ باالشتراك مع الجهات المعنية والرقا  161كفاءة 

وأكد أن . ألف غرفة حتى تاريخه  11  في فنادق شرم الشيخ تصل إلى  الحجوزات الحاليةأن  سيادته    اضافثم  

مارس   في شهر  حديثاً  الصادر  والسياحية  الفندقية  المنشآت  ترخ ي قانون  واليخوت  نظيم  الغوص  أنشطة  يص 

 . نشاط سياحي 42وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية والتي يبلغ إجماليها    والسفاري

أ الدائمة  شاد سيادته  ثم  اللجنة  الفندقية من خالل  للمنشآت  دائمة  تراخيص  الحصول على  أتاح  قد  القانون  أن 

لجهات وذلك بعد التنسيق مع ا  %70حتى  %    10بجانب إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق تصل من  

 . المعنية 

لتزيد د تعديل الرسوم الحالية  أن القانون سوف يزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة وذلك بع  وأكد سيادته  

وفقاً لطبيعة كل نشاط ، كما تتم اإلجراءات بمنظومة الشباك الواحد و السداد االلكتروني ، موضحاً أن  أن مدة 

على أن  شهور وبعدها رخصة دائمة ،    6يوم، ثم إصدار رخصة    60بحث طلب الترخيص قد حددها القانون  

السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وصحفية الحالة الجنائية وعقد التأسيس وسند الملكية  : )المستندات   تشمل

 (.لألرض 

تقدم  أنه قد صدرت مجموعة قرارات تنظيمية بعدم التعامل مع الكيانات السياحية الوهمية والتي   سيادته  وأشار

والخضروات   للحوم  الغذاء  سالمة  بهيئة  مسجلين  موردين  مع  التعامل  بجانب  رسمية  غير  بطرق  خدمات 

منشأة فندقية حاصلة على ترخيص من    1210واألغذية، موضحاً أن عدد المنشآت السياحية المرخصة قد بلغ  

 وزارة السياحة واآلثار 

وهو   سيادته  أعلن    ثم للوزارة  الساخن  الخط  يخص   19654عن  ما  كل  النزالء حول  لتلقي جميع شكاوى 

 .علي التراخيص الممكينة أون الين الحصول ية انفي مصر، وإمكالتعامل مع أية جهة سياحة أو منشأة فندقية 
 من خالل الروابط التالية  

https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx 

 / https://mota.gov.eg/ar: موقع خدمات وزارة السياحة واآلثار 

https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx
https://mota.gov.eg/ar/


 التالية:والتوصيات إستعراض ومناقشة أهم النقاط  فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت مت 
لسائحين وزيادة  أهمية تسهيل إجراءات إستقبال السائحين في المطارات مما يؤدي إلى زيادة حركة ا  •

مليار   117سنوات فقط وقدرها    3مبيعات خالل  مطار تركيا وما حققه من    -مثال  إيرادات الدولة ،  

القدرة اإلستيعابية   يورو التفتيش لجذب عدد لها      وتطوير المطارات وزيادة  تيسير إجراءات  وكذلك 

 . أكبر من السياح

 

أهمية التوعية لحسن التعامل وإستقبال  التركيز على  توفير سبل األمان للسائح في الشارع المصري  و •

 السائحين في مصر. 

 

مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة وجذب فئات السياح وضع حد أدني لتسعير الغرف الفندقية  •

 . من كافة دول العالم مما يسهم في زيادة الحصيلة الدوالرية

 

. 

محمد كامل النائب الثاني لرئيس  و األستاذ /    ،رئيس اللجنة  –  فاروق ناصر  /الدكتور ثم إنتهى اللقاء حيث قام  

 .الفعالة خالل اللقاء بتوجيه الشكر للسادة الحضور على حسن المشاركة اللجنة


