
 
 

ي 
 2020ديسمبر  27القاهرة ف 

 
ي   /  السيدة                                                                                                 غادة شلبر

 نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة 
 

 تحية طيبة وبعد،،، 
 

 فإننا نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير عىل حسن إستقبالكم  
ً
باإلشارة إىل اللقاء الذي ُعقد مع سيادتكم مؤخرا

ي تم طرحها  
لنا خالل هذا اللقاء المثمر الذي الفى إستحساننا لسعة صدركم وكريم إستجابتكم لكافة الموضوعات البى

ورة إستمرار  خالل اللقاء والمتعلقة بقطاع السياحة المرصية    من جمعية رجال األعمال المرصيي   عىل ض 
ً
، تأكيدا

ف بان نورد لسيادتكم   خالل    القطاع  متطلبات أهم  فتح قنوات التواصل والتعاون مع وزارة السياحة واآلثار، فإننا نتشر
وس كورونا العالمية، وذلك عىل الن ي ظل تأثره الشديد بتابعيات جائحة فب 

ة الراهنة وخاصة ف  : الفبى  حو التاىلي
 
 

يبة القيمة المضافة عىل السياحة الوافدة  .1 ي   Incoming الغاء ضر
 الغائها  ،   2020/    12/    31حت 

ر
والنظر ف

 
ا
كات السياحة  مستقبل  لتشجيع السياحة الوافدة أو إخطار شر

 
ي تضاف  فورا

هذه القيمة عىل العقود   حت 
ي ستضعف من القوة التنافسية للسياحة    2021لسنة  

الفنادق وجميع الخدمات    بمرص، خاصة أن والت 
ي يستخدمها السائح تقوم بسداد القيمة المضافة والمفروض أن 

  (السائح)تحصل من العميل    األخري الت 
كات السياحة ة وليس شر  .مباشر

 
ر من استخدامها وليس   .2  امكانية سداد الجمارك المستحقة عىل السيارات بعد سنتي 

ر
سنوات  3النظر ف
 .إمكانية توفر سيولة لدي النقل السياحي لتسهيل  

 
كات السياحة ولم 6سداد   إعالنشهور متبقية من   3سداد مبلغ   .3 ر كمساعدة لشر يتم   شهور مرتبات تأمي 

امكانية سداد    3سداد سوي    
ر
البنية  6شهور فقط، والنظر ف للمحافظة عىل  األساسية    شهور أخري 

   ( العمالة)  للقطاع السياحي 
 
 للظروف الطارئة،    نظرا

 
   علما

 
جنية فقط    ستمائة  ضف مبلغ  بأنه يتم حاليا

ي 
 .لكل عامل كمرتب تأميتر

 

السيد  .4 المالية  الرجوع إىل اللجنة برئاسة نائب وزير  كات السياحة اال بعد  الحجز عىل شر   / تأكيد عدم 
كة السياحة ثم العرض عىل وزير المالية الدكتور مح  .مد معيطايهاب محمد أبو عيش ومراجعة شر

 

يبة المبيعات بشكل شهرى حيث أن هذ .5   ال يتفق وطبيعة عمل المنشأت  ا صعوبة تنفيذ تقديم إقرار ضر
كات األجنبية   ب السياحية حيث أن التحصيل يتم بعد من شهرين إىل أربعة أشهر حس   التعاقد مع الشر

 .ونرجو السماح بتقديم اإلقرار كل ستة أشهر
 

ي إجراءات تحصيل التأمي .6
ر
ط دفع كامل التأمينات المستحقة عىلالنظر ف   نات اإلجتماعية و اإلعفاء شر

كة السياحة   ي بيع أحد األتوبيسات أو السيارات(  رغم قرار التأجيل)شر
ر
كة ف  حالة رغبة الشر

ر
المملوكة    ف

ي 
ر
كات ف كة بإيجاد مصدر سيولة نقدية ببيع أحد األصول إلنقاذ الشر ي تسمح للشر

مواجهة إنعدام    لها و الت 
 .بسبب األزمة الدخل



 

ة التخفيض بنسبة  .7 ي مد فت 
ر
ي نهاية  50النظر ف

 . 2021% عىل تذاكر دخول المناطق األثرية حت 
 

ر )  شعة التوجيه بمراعاة إيجاد مسارات لذوي الهمم .8 تحت    بالمرسي الجديد باألقرص و هو حاليا (  المعاقي 
ة منهاإلنشاء بمعرفة الهيئة الهندسية و قد قارب عىلي إنتهاء أجزاء    . كبت 

 

األقرص    -  كم المتبقية من طريق مرسي علم  84مطالبة وزارة النقل مشكورة بشعة اإلنتهاء من مسافة   .9
ر األقرص ومرسي علم اىلي النصف  وع شديد األهمية يخترص زمن الرحلة بي  تقريبا مما سيكون    و هو مشر

ر و زي ر المدينتي  ي للغاية عىلي حركة إنتقال السياحة بي   . لسياحيةا  ادة اللياىلي له أثر إيجاب 
 

ي إسقاط بعض الديون عن قطاع السياحة   .10
ر
 النظر ف

ا
ي تراكمت نتيجة األزمة و تأجيل  مستقبل

الدولة    والت 
العمالة  عىلي  للحفاظ  القطاع  تحملها  ي 

الت  واألعباء  والقروض  امات  ر اإللت  من  للعديد  والبنية    مشكورة 
األزمة إن    ن قدرته عىلي المنافسة بعد إنتهاء ستحد م  التحتية و هذه الديون ستهدد مستقبل القطاع و 

 .شاء هللا
 

ى للحفاظ عىل القطاع   ي تعد ذات أولوية كت 
ي عرض هذه النقاط عىل سيادتكم والت 

ر
نرجو أن نكون قد وفقنا ف

ر اإلعتبار .  ر أن يتم األخذ بها ووضعها بعي   ومساندته للخروج من تابعيات األزمة الراهنة ،راجي 
 
 

ي 
 المزيد من التعاون فيما بيننا ،، راجي   ف 
ام والتحية ،،                         وتفضلوا بقبول فائق اإلحبى

  
 
 

ي                                    المدير التنفيذي                                    
ان المدن   رئيس لجنة السياحة والطب 

                                                                                                 
 د. فاروق ناض    أ.محمد يوسف                                                                                          
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