
 

 

 بیان صحفي
 صادر من غرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة

محمد شعالن وكیل / والحج برئاسة السید لعمرةلاللجنة العلیا مارس  11الیوم األحد الموافق أجتمعت 
أول وزارة السیاحة ورئیس قطاع الشركات السیاحیة والمرشدین السیاحیین وممثلي الوزارة وبحضور ممثلي 

ھشام أمین رئیس لجنة السیاحة الدینیة / ناصر تركي نائب رئیس لجنة إدارة الغرفة والسید/ الغرفة السید
  ...أحمد إبراھیم/ أشرف شیحة والسید/ السیدوالسادة ممثلي القطاع السیاحى 

ھـ حیث رأت اللجنة ضرورة  1439وذلك لوضع الترتیبات النھائیة لضوابط الحج السیاحى لھذا العام 
البدء في تنفیذ اإلجراءات الفعلیھ للحج في وقت مبكر في ضوء التعلیمات والتوقیتات والترتیبات الواردة 

  .السعودیةبالمحضر الرسمي من وزارة الحج 
ً للظروف التى تمر بھا الشركات في الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة في ثالث أشھر فقط  ومراعاة
وتحدید أعداد المعتمرین والذي أدي إلي إرتباك رحالت العمرة في السوق، وقد تفھمت الجھة اإلداریة كافة 

  -:متطلبات القطاع السیاحي وتم التوصل إلي اآلتى
لكترونى لتسجیل أسماء المواطنین الراغبین في أداء فریضة الحج من خالل الشركات فتح النظام اإل •

ً من  شعبان،  وأن یتم فتح باب التضامن  15رجب علي أن تجري القرعة في   1السیاحیة إعتبارا
شعبان، مع وضع حد أقصي مناسب لتسجیل العمالء  20بین الشركات من بدایة فتح النظام وحتى 

 .الحالة االقتصادیة للشركات والمواطنین یراعيبما ومة الحج الموحده علي موقع منظ

الحجاج من وإلي  نقلشاتیل باص لشریطة توفیر متر  2500السكن في الحج إلي  فتح مسافات •
البرنامج للحاج تحسین یجب متر  2500المسافة عن في حالة زیادة ولجمیع الصلوات، لحرم المكى ا

  .بفنادق قریبة من الحرم

قد إجتماع عاجل مع وزارة الداخلیھ لسرعة اإلنتھاء من اإلعدادات الالزمة لتجھیز الموقع ع •
 .اإللكترونى لبوابة الحج الموحده لتسجیل حجاج القطاع السیاحى

عاجل إلنھاء اإلتفاقات من اللجنة العلیا للحج إلي األراضي السعودیة في القریب الضرورة سفر وفد  •
لحمایة الحاج والترتیبات الالزمة قواعد الوضع لمطوفي حجاج الدول العربیة واألھلیة مؤسسة المع 

ً اإلجتماع مع و ،والشركة المصریة في إطار  النقابة العامة للسیارات ومكتب الوكالء الموحدأیضا
واضحة وفق منظومة من العمل الشركات الحرص علي االستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن 

والتعاقد لتفاوض ل إتاحة الفرصة بما یضمن إنھاء إجراءاتھا في توقیتات مبكرة من خاللھا تستطیع
  .ضغط في التوقیتات تؤدي إلي إرتفاع أسعار موردي الخدمة دونعلي الخدمات المقدمة للحجاج 

اإلعالن ضرورة لوالطیران الخاص وكذلك الجسر العربي  حكومیةاإلجتماع مع شركات الطیران ال •
  .مده لخدماتھم في وقت مبكرالمعت سعارعن األ



 

 

وذلك في ظل تتولى الغرفة ھذا الملف  للحج السیاحي علي أن عالمیةاالحملة ال إطالق البدء فى •
من خالل شركات السیاحیة ضیوف الرحمن الممیزة المقدمة لالخدمات الجھود المبذولة لتوضیح 

ً إلي الشركات واإلبتعاد عن السماسرة والوسطاء  باإلضافة إلي توعیة المواطنین للجوء مباشرة
للمواطنین االوقاف لعمل برامج توعیھ وزارة و الشریف التنسیق مع كبار العلماء االزھرسیتم وكذلك 

  .الحج مناسكب

ان تكون كافة علي لھیئات والنقابات برامج حج ل وضع آلیة للشركات السیاحیة التى ستقوم بتنظیم •
المنظمة والقواعد م بالضوابط اتزلإلللعمرة والحج بما یضمن ا االجراءات تحت مظلة اللجنة العلیا

للحاج بما یلیق بالمستوي المتمیز للحج السیاحي ولتالفي الخدمات المقدمة جودة للحج للحفاظ على 
 .ما حدث العام الماضى

ً ألنھ تم فرض... آخر وعلي جانب  تكلفة الكھرباء كذا رسوم البلدیة وزیادة ضریبة القیمة المضافة و نظرا
ت اللجنة العلیا بالنظر قد وعدف الحج خدماتقیم نتج عنھ إرتفاع في سیسعودیة مما مملكة العربیة الوالعمالة بال

أسوة بالجھات السیاحة و وزیرة/ ةمعالى السیدعلي أسعار البرامج عرض في ھذة االمور بعین اإلعتبار عند 
وذلك بما یضمن الحفاظ علي مصالح الشركات  التى أعلنت عن أسعارھاللحج في مصر األخرى المنظمة 

  .والحجاج
باإلضافة إلي أنھ تم مناقشة إمكانیة زیادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طریق فتح طاقة نقالة إضافیة 

 .الكیانات الكبیرة تفادیاً ألي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البريمن خالل الشركات الوطنیة ذات 
فقد تم تحدید موعد غلق باب توثیق عقود ... ھـ  1439أما بخصوص آخر مستجدات موسم العمرة 

ھـ الموافق السبت  1439جمادة اآلخر  29العمرة بین الشركات السیاحیة المصریة ونظیرتھا السعودیة في 
ً ألن أعداد الشركات السعودیة العاملة في العمرة والفعالة تعدت ن 17/3/2018 شركة سعودیة وھو عدد  250ظرا

أكثر من المتوقع، ومن ثم فإن الغرفة تھیب بالشركات السیاحیة الراغبة في العمل في العمرة لھذا الموسم سرعة 
ً علي استقرار موسمي العمرة وا لحج في مصر وذلك في ظل توثیق عقودھا مع الشركات السعودیة حرصا

  .الجھود المبذولة إلنجاح موسمي الحج والعمرة
  االمین العام

  
  اسامھ عمارة
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