
 

 

 بیان صحفي
 صادر من غرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة
ً إلي األزمة الراھنة بخصوص قیاس البصمة الحیویة للمواطنین لراغبین في أداء ا إیماء

  . رحالت العمرة ھذا العام من خالل شركة تسھیل
مارس الماضى، وھو ما أدى الى  ١ونظرا لبدء تنفیذ رحالت العمرة لھذا العام بدایة من 

قیام الشركات السیاحیة بالتعامل مع شركة تسھیل لحجز مواعید لعمالئھا الخذ البصمة حتى 
ھذه التعامالت خالل الفترة القلیلة الماضیة  عن تتمكن من استخراج التاشیرات لھم، وقد نجم

  :ظھور العدید من المشاكل والسلبیات التى تتلخص فى االتى 

  .من المواطنین لدى شركة تسھیل الخذ البصمة عدم توافر الطاقة االستیعابیة :اوال

، لقلة مواعید قریبة یمكن الحجز فیھا علي موقع الشركة شركة تسھیل لم یعد لدي :ثانیاً 
  . على مستوى انحاء الجمھوریة عدد فروع شركة تسھیل المتاحة فى الوقت الراھن الخذ البصمة

الذین تم الحجز لھم وخاصة مواطنین للعدم قیام شركة تسھیل بتوفر ساحات إنتظار  :ثالثاً 
كبار السن على الرغم من تحملھم مشقة السفر واالنتقال عبر المحافظات لمئات الكیلو مترات 

  .للتوجھ إلي فروع شركة تسھیل إلنھاء إجراءات البصمة 

ي عدم إمكانیة تنفیذ رحالت العمرة فنتیجة حقیقة  أزمةبحدوث  مر الذى ینبئوھو اال
مما سیؤدي إلي إھدار أموال المعتمرین  متعاقد علیھا بین الشركات السیاحیة وعمالئھاالمواعید ال

السكن بالمملكة وتكبید الشركات السیاحیة خسائر مالیة فادحھ نتیجة ضیاع حجوزات الطیران و
امام مقرات  بالطرق وافتراش المواطنین وتكدس إزدحام العربیة السعودیة، باالضافة الى حدوث

انتھاك أدمیة المواطن المصرى، ویترتب علیھ ھو ما یؤدى الى و فروع الشركة الخذ البصمة
  .اى العاماثارة الر

الغرفة على تواصل دائم مع شركة تسھیل الیجاد لحلول لھذه المشاكل وفى ھذا الصدد فان 
  :وقد طلبت من شركة تسھیل االتى

 .)ة والسبتالجمع(استمرار العمل بأیام العطالت  )١
ً بدال من  ٩الساعة  مد فترة العمل حتى )٢ ً في الفروع القدیمة والجدیدة ٥مساء  مساء
بعدد الكاونترات في كل فرع والطاقة االستیعابیة لكل فرع وعدد األفراد  موافاة الغرفة )٣

 .الذین یمكن إنجازھم علي مدار الیوم الواحد



 

 

تسھیل للتنسیق والتواصل الدائم وعلي مدار  تحدید شخص مسئول من قبل شركة )٤
 .الساعة مع الغرفة لحل مشاكل الشركات بشأن حجز مواعید لعمالئھم

طبقا للمواعید التى تم التأكید علي تشغیل الفروع الجدیدة فى اسرع وقت ممكن  )٥
 .االتفاق علیھا

 
في أوقات توفیر ساحات إنتظار آدمیھ ومظالت خارج الفروع للمواطنین الذین یصلون  )٦

ً ألنھم یسافرون عبر محافظات بعیده وال یمكنھم الوصول علي مواعید  مبكرة نظرا
 .الحجز مباشرةً 

ھا طلبمتؤكد على وعلى ضوء ما لمستھ الغرفة من وجود أزمة حقیقة، فان الغرفة 
قیام شركة تسھیل بانھاء لحین  ئھارجاإأو  ، الموسمالغاء تطبیق قیاس البصمة ھذا االساسى ب

االستجابة لكافة طلبات الشركات من بما یمكنھا  كافة تجھیزات فروع الشركة بكافة المحافظات
 ، وذلك دون ایھ مشاكل السیاحیة واستیعاب جمیع المواعید المطلوبة الخذ البصمة من المواطنین

  .سمعة الشركات السیاحیة أمام عمالئھا حفاظا على حفاظا علي عدم إھدار أموال المواطنین و

  االمین العام       
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  ٢٠١٨-٣- ٥ : تحریر فى 


