
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  عقدت لجنة  
ان المدن   برئاسة    السياحة والطير

ً
فاروق  /    الدكتور بجمعية رجال األعمال المرصيير  إجتماعا

عدد من السادة أعضاء كما حرص  اللقاء  ،  لجنةالنائب رئيس      -محمد منترص  / واألستاذ ئيس اللجنة  ر –  ناص 
  اللقاء األستاذ / محمد يوسف  و ،  السياحةبقطاع    الجمعية من العاملير  

المدير التنفيذي للجمعية   –شارك ف 
  تمام الساعة  وممثل  اإلدارة التنفيذية بها ،

   الثانيةوذلك ف 
ً
،  2020اكتوبر    27يوم الثالثاء الموافق  من    ظهرا

 :   إستعراض ومناقشةبهدف 
 

وذلك متهيدًا  لعرضها  كافة املوضوعات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة يف مصر ، "  
على شرف    خالل اللقاء املزمع عقده وزير السياحة واآلثار    – على الدكتور / خالد العناني  

 "   الفرتة القريبة القادمة   خالل   وحبضور سيادته 

 

 إجتماع جلنة السياحة والطريان املدني

2020اكتوبر  27يوم الثالثاء املوافق   



،وقد رحب سيادته بالسادة الحضور كما أشار إىل   رئيس اللجنة  –بدأ اللقاء بكلمة الدكتور / فاروق ناصر  

ف وبحضور   ة الحالية لعقد لقاء عل شر    أن اللجنة تقوم بالتنسيق خالل الفير
وزير    –الدكتور / خالد العنان 

  مرص بكافة    السياحة واآلثار 
  تمس قطاع السياحة ف 

،ثم أكد عل اهمية إستعراض كافة الموضوعات التر

وس كورونا العالمية    ظل أزمة فير
  شهدها ف 

  تواجه القطاع وخاصة التر
فروعه وذلك لتنوع التحديات التر

 عل ان قطاع السياحة بكافة ما يتضمنه من وك 
ً
  و   الء،مؤكدا

كات السياحة والقطاع الفندفر قطاع النقل وشر

ار    وهو ما يستلزم حرص كافة تلك االص 
ً
ا  كبير

ً
را ان ،قد شهد ترص  حلها والتغلب   وآلياتالسياح  وقطاع الطير

 ووضعها ضمن ورقة عمل متخصصة وشاملة لعرضها عل السيد الوزير. عليها 

 والتحديات التالية:ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط 
 عضو اللجنة  –األستاذ / خالد فوزي  ➢

  توفير  
  كان لها دور كبير ف 

كات التأمير  من السوق المرصي بالكامل ،والتر أشار سيادته إىل أزمة خروج شر

كات السياحة مما أدى إىل عدم وجود    مبالغ التأمير  لشر
  مرص ،وهو ما غطاء تأميت 

كات السياحة ف  لشر

كات السياحة بتوفير هذه المبالغ من  انياتها الخاصة وبالتاىل  زيادة العبيستلزم قيام شر
المادي عليها  ءمير 

  يمر بها القطاع وعدم دخل له. 
  ظل الظروف القاهرة التر

 ف 

ة ب يجب** لذا  ن للسوق إالمطالبة بمبادرة صغير كة تأمير ن تحت  المرصي دخال شر كة تأمير ولتكن شر

ي حدود 
ن
 . مليون 100 مبلغب  مع إمكانية البدءمليون  500مظلة حكومية بضمانة ف

بسداد الرواتب التأمينية للعمالة بالمنشآت   الطوارئثم أشار سيادته إىل ترصيحات الحكومة بقيام صندوق 

وذلك السياحية  كات  أدن     والشر التأميني و جنيه    500بحد  القيمة  رواتب   ةبحسب  دفع  بالفعل  تم  فقد 

بير     للعاملير   اوح 
،  700  –  600تير واحدة    ولكنجنيه  بدأ  مرة  ثم  من  فقط  عدد كبير  بمطالبة  الصندوق 

كات ب ائب والتأمينات  ب  ذلك إضافة إىل ترصيحات الحكومةغرامات للتأمينات ،الشر للقطاع االعفاء من الرص 

 عن    ولكن لم ينفذ ذلك عل أرض الواقع
ً
  أعلنت عنها الدولة   الميشة للقطاع  مبادرات القروض،فضال

التر

     ،السياحةلتيسير سير العمل بقطاع  
 عل أرض الواقع حيث يقوم ممثل  البنك بالرد بانه والتر

ً
لم تنفذ أيضا

ات رسمية من البنك المركزي المرصي بذلك والتأكيد عل أن القروض المتاحة من أجل  لم يرد إليهم نشر

 . تكاليف التشغيل ال يتم اعطاء قروض لها  بينما فقط المنشآت السياحية  تجديد 

من مساندات ومبادرات الدولة  من قبل ما تم اإلعالن عنه نفيذ بالعمل عىل تلذا يجب المطالبة ** 

وس كورونا وذلك ، بالصورة المطلوبة لمساندة قطاع السياحة  ره خالل أزمة فير  لترصن
ً
    نظرا

 

يبة القيمة المضافة ثم أشار سيادته إىل ملف يبة عل ص  السياحة  ، حيث تم اإلعالن بانه سيتم فرض الرص 

كة  14مع إضافة نسبة ،ولكن  فقط الوافدة من الخارج   المجمل%  عل ملف الشر
يخرج ، االمر الذي ف 

 
ً
كات من المنافسة تماما كات و الشر  لمحدودية السيولة لديها عيعيق الشر

ً
 . ن التوسع نظرا

 



ي السيد  ➢
 بنك مرص  ممثل  –األستاذ / احمد عبد الغنن

كات التأمير  من السوق المرصي ،إىل أنه يمكن    اللجوء للبنوك أشار سيادته فيما يخص أزمة تخارج شر
ف 

كات بير  المبالغ المدفوعة من قبلالفجوة تلك لتغطية هذا الشان  من  وتحصيل تلك المبالغ أصحاب الشر

كات التامير    . العمالء بدال من االعتماد عل شر

 

 عضو اللجنة  – ياش إبراهيماألستاذ /  ➢

سيادته إىل صعوبة التطبيق العمل  للمبادرات المطروحة من قبل الحكومة والبنك المركزي المرصي  أشار  

 
ً
ا ورة وجود إحصائيات حول عدد المنش ،مشير  سواء آإىل ص 

ً
  طرحت مؤخرا

ت المستفيدة من المبادرات التر

 لصعوبةوزارة المالية  ب  الخاصةمليار    3مبادرة    و أالفنادق    ث مليار لتحدي   100مبادرة  
ً
وط   ،وذلك نظرا الشر

  ظل ظروف  لها 
  يمر بها القطاع  قاهرةالقوة  ال   خاصة ف 

اطات   وهو ما يتطلب تيسير   التر اإلجراءات واإلشير

كات بالقطاع   . لضمان خدمة أكير عدد من الشر

ورة وجود آلية أشع ألداء     دفع الرواتب التأمينية للعاملير  بالقطاع  صندوق الطوارئ  ثم أكد سيادته عل ص 
ف 

 النه تم دفع  
ً
ورة وجود رواتب  فقط منذ بداية االزمةدفعة واحدة  نظرا المؤمن  غير  لعاملير   ل  ،إضافة إىل ص 

 . عليهم 

 

المنش المرافق الخاصة ،حيث أكد سيادته  آكما أشار سيادته إىل ازمة تعامل  كات  عل ت السياحية مع شر

  لديها حقوق إمتياز من الحكومة المرصية بتأجيل سداد 
كات الكهرباء والمياه الخاصة التر ورة قيام شر  ص 

 لظروف  
ً
  تواجة الدولةمستحقاتها لدى المنشآت السياحية نظرا

 قطاع السياحة  األزمة التر
ً
، وذلك  وخصوصا

  مساندة القطاع . 
كات الحكومية المماثلة ف   أسوة بالدور الذي تقوم به الشر

 

 عضو اللجنة  –  عصام عباس المهندس /  ➢

اط إعادة تحليل ال ىل صعوبة تطبيق قرار إأشار سيادته  عند انتقال السياح من محافظة الخرى   PCRاشير

اط داخل مرص    مرص ،كما أشار سيادته إىل تقييد الفنادق  أ،حيث يعد هذا اإلشير
مر يعيق حركة السياحة ف 

  حالة إذا زادت نسبة اإلشغال للوفود الجماعية   %50والمنشآت السياحية بنسبة اإلشغال 
،حيث أنه ف 

طة السياحة ضد المنشأة السياحية عن هذه النسبة يتم تحرير محاص  من قب  ل شر

ئ من المرونة فيما يخص **  ي  %50نسبة ال لذا يجب المطالبة بوجود شنر
ن
ي حاالت اإلشغال ف

ن
ف

ي تتطلب ذلك وخاصة
ي ظل  الظروف اإلستثنائية الن 

ن
ي يمر بها القطاع ف

 . الظروف الن 

 

 



 نائب رئيس اللجنة  - محمد منترص  االستاذ /  ➢

  مرص  
وذلك عباء اضافية  أبئه  أصبح ال يحتمل ان تعيق الدولة ادااكد سيادته عل أن وضع قطاع السياحة ف 

يبة القيمة المضافة أو   ض اخفإىل إندى بالفعل  أالذي    PCRقرار رفع تكلفة تحليل ال  سواء بالنسبة لملف ص 

  ،وغ دوالر  30 إىل السعر حيث وصل الوافدين من الخارج  السائحير  نسبة 
هما من القرارات المتعسفة التر ير

 عل اداء القطاع. 
ً
 تؤثر سلبا

طبتجديد تراخيص سيارات النقل السياح  ،  ةالتامينات المتعلقثم أشار سيادته إىل أزمة    سداد   حيث يشير

كة  الخاصة باالتأمينات     حير  أن    وسداد قيمتها بالكامللشر
اخيص لسيارات النقل السياح  ،ف  لتجديد الير

،وهو ما يتطلب عدم ربط هذين الملفير   شهور    6لمدة  من مستحقات التأمينات  اعفاء    قد أعطتالدولة  

 لوجود تعير  
ً
  تنفيذه )يتم المطالبة بببعضهما نظرا

ة  خرة  أالمتالتأمينات    سداد ف  الرد  وهنا تم    – (  الماضيةللفير

  هذا الشأنبانه تمت مخاط
  يجب وجود بانه  وقد تم التأكيد من قبل الوزارة    بة الوزارة والجهات المعنية ف 

يع     تدخل تشر
ً
 بذلك. الن القانون الحاىل  ال يسمح  نظرا

  مرص وقد أكد سيادته عل ان 
جنيه كما ان اغلب  استثمارات باكير من نصف تريليون  لديهقطاع السياحة ف 

  طاع الخاص  من قبل الق  هذه اإلستثمارات
  حالة ترك القطاع بهذا الشكل لذا فتعتير وحدات انتاجية ،  والتر

ف 

به والدخل  فس  من اإلنهيار  العمالة  ورةللدولة ،  جلبهي  الذيتنهار  تلك  الحفاظ عل    وهو ما يؤكد عل ص 

ة الحالية   و   بعد دورها  أداء  حتر تتمكن من القيام بالوحدات اإلنتاجية خالل الفير كورونا    س  إنتهاء أزمة فير

والقدرة عل اإلنتاج   له  لذا يجب حماية القطاع من تآكل البنية التحتية  وعودة الحركة السياحية مرة أخرى ،

 عل ان  ،
ً
اتيجية حاسمة  لحتاج  يالقطاع  مؤكدا   تجعل حجم للمنح من الدولة    وليسنظرة إسير

او القروض التر

 . يبفر القطاع عل قيد الحياة ،وذلك حتر الدين عل القطاع فيما بعد كبير جدا 

  تم مناقشتها عل السيد وزير عرض  أن يتم    ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على :
كافة النقاط والتحديات التر

مثل  عدد مو رئيس الجمعية    – عيىس  المالية خالل لقاء مائدة مستديرة مع سيادته بحضور المهندس / عل  

 بالجمعية . اإلقتصادية المختلفة من القطاعات 

 

  . ثم تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 


