
  بیان صحفي  
 صادر من غرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة

 معظمھا تأشیرة ألف 36...السیاحى الحج على المواطنین إقبال سبب الفرص وزیادة والمستویات البرامج تنوع
  غدا االلكترونیة بالقرعة الفائزین اختیار و الدخل لمتوسطى

 50600 بین ما تتراوح البرامج... الشرائح كل مع وتتناسب تنافسیة السیاحى الحج أسعار: الشركات غرفة
   الطیران تذكرة بدون جنیھا 750و ألف120 إلى جنیھ
 المواطنین عدد إجمالى  أن السیاحى الحج عملیات غرفة مع بالتنسیق حةالسیا شركات غرفة اعدتھ تقریر كشف
 36 على یتنافسون مواطن، 200و ألفا 120 بلغ ھجریة 1439 العام ھذا السیاحى الحج لقرعة تقدموا الذین
  .االحد غدا الفائزین  واختیار االلكترونیة القرعة إلجراء تمھیدا. تقریبا  حج تأشیرة ألف

 تقدیم على المواطنین إقبال أن  السیاحة وزیرة المشاط رانیا الدكتورة الي رفعھ سیتم الذي التقاریر وأشارت
 البرامج تنوع بسبب وذلك  التوقعات كل فاق  العام ھذا الحج بفرصة للفوز السیاحة لشركات السفر جوزات

  .   الحج بتأشیرة الفوز فرص وزیادة والمستویات
 فى برنامج من أكثر لوجود نظرا أنھ السیاحة شركات بغرفة األعمال تسییر لجنة رئیس نائب تركى ناصر أكد

 ألداء الراغبین إقبال فإن"  نجوم 5 – نجوم 4- اقتصادى – برى"  المختلفة المستویات داخل السیاحى الحج
 بانخفاض یتمیزان اللذین واالقتصادى البرى الحج على أكثر االقبال أن الى مشیرا.. التوقعات كل فاق الفریضة
 من لكل تأشیرة ألف 12 تخصیص تم حیث بالقرعة الفوز فرص ارتفاع الى باالضافة الخدمات وجودة األسعار
 إجمالى من%  70 حوالى من یقترب بما  الدخل لمحدودى تأشیرة ألف 24 بإجمالى واالقتصادى البرى

  . السیاحى للحج المخصصة التاشیرات
 بتنفیذه التزمت الذى السیاحى للحج المتمیز المستوى على الحفاظ تستھدف  الحج ضوابط أن  تركى وأكد

 جواز تقدیم عند المواطن استقبال من ابتداء مراحلھ جمیع فى الماضیة السنوات مدى على السیاحة شركات
 المقدسة االراضى داخل واالنتقاالت السفر وسیلة بتوفیر مرورا الفریضة أداء من عودتھ وحتى للشركة سفره

 وعرفات منى فى السیاحة شركات بتقدیمھا تنفرد التى الخدمات الى باالضافة والمدینة بمكة المتمیزة واإلقامة
 واألغذیة التكیف وأجھزة الفاخر األثاث من التجھیزات كاملة نجوم خمس مخیمات على التعاقد یتم حیث

  .الیوم مدار على مفتوحة بوفیھات خالل من والمشروبات
  
  
  



  
 غیر ھـ 1439 لموسم الحج برامج أسعار أن السیاحة شركات بغرفة الدینیة السیاحة لجنة رئیس أمین ھشام قال

 إلى جنیھ 50600 بین ما تتراوح  حیث المجتمع شرائح كافة مع وتتناسب تنافسیة الطیران تذكرة سعر شاملة
  .الطیران تذكرة بدون جنیھ 750و ألف120
 ألف 120 تبلغ مترا 250 وحتى الحرم على مباشرة أول صف نجوم الخمس مستوى برامج أسعار أن الى أشار
 مترا 1250 إلى 250 من الحرم عن ویبعد ثانى صف نجوم الخمس برنامج سعر یصل وفیما جنیھا، 750و
  . جنیھا 375و آالف 106لـ

 سعر یكون أن  تضمنت  السیاحى الحج ضوابط أن  السیاحة شركات بغرفة الدینیة السیاحة لجنة رئیس وأكد
 الثانى والصف جنیھ، 700و ألفا 89 بنحو متراً  750 مسافة وعلى الحرم من أول صف نجوم األربعة برنامج

 موسم" االقتصادى الحج برامج أسعار حددت فیما جنیھا، 250و ألفا 86 بنحو متراُ  1250 إلى متراً  750 من
 مكة بفنادق كامل موسم جنیھا، 225و ألفا 59 بنحو متراً  1250 عن تزید ال وبمساقة مكة بفنادق" كامل

  . جنیھا 925و ألفا 56 سعر تبلغ متر 2500 الحرم من تبعد بمسافة
 سعر یصل بینما جنیھ 900و ألفا 52 تبلغ"   نجوم 5 تحسین" االقتصادى الحج أسعار أن الى أمین وأشار

 ألفا 60 مكة بفنادق كامل موسم البرى برامج سعر بلغ فیما جنیھ، 600و ألفا 50 نجوم 4 تحسین البرنامج
 ألفا 58 بنحو متراً  2500 حتى بمكة كامل موسم برنامج وسعر ، متراً  1250 عن تزید ال بمسافة جنیھا 375و
  .جنیھ 200و ألفا 55 سعر نجوم 5 تحسین البرى سعر ویصل جنیھا، 650و

 قیمة باقى یستكمل بالقرعة المواطن فوز حالة فى أنھ السیاحى للحج العلیا اللجنة عضو إبراھیم أحمد وقال
 الحجز جدیة بمقدمات الخاصة المبالغ رد سیتم حیث الیھا تقدم التى السیاحیة الشركة خالل من برنامجھ

 مالم حالة فى أما.. بالغرفة التضامنات اعتماد بعد التضامن رأس الشركات الى القرعة فى الفائزین للمواطنین
 فروع من لھ فرع أقرب من نفسھ المواطن باسم  حوالة خالل من الحجز مقدمات استرداد فعلیھم الحظ یحالفھم

  .مصر بنك
  االمین العام         
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