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28 جهة تفرض رسوما وضرائب على قطاع السياحة

لجنة النقل تعرض مقترحاتها لتطوير القطاع.. وتوصى بشراكة مع القطاع الخاص لتطوير السكك الحديدية»السياحة« تطلب من المحليات عدم غلق منشآتها دون الرجوع إليها

»جنرال موتورز«: تراجع أسعار السيارات يستغرق بعض الوقت 

10 ماليين دوالر 
حجم أعمال مجموعة 

الشموخ للبترول 
العام الماضى

الشموخ  مجموعة  أعمال  حجم  بلغت 
واملــقــاوالت  والتجارة  البترول  خلدمات 
الــعــام  خـــالل  دوالر  ــني  مــالي  ١٠ نــحــو 
الدكتور  املجموعة  لرئيس  وفقا  املاضى، 

على سعيد العامرى.
ـــال الــعــامــرى عــلــى هــامــش مؤمتر  وق
ــورد  إيــجــبــس لــلــبــتــرول إن املــجــمــوعــة ت
معدات حفر لشركات البترول ملساعدتها 
البترول  حــقــول  اكــتــشــاف  عمليات  فــى 

اجلديدة.
وأضاف أن الفرص االستثمارية بالسوق 
املحلية واعدة كما تسعى احلكومة لتذليل 
العقبات من أمام شركات البترول بهدف 
زيادة حجم استثماراتها بالسوق املحلية.

وراهــــن عــلــى االكــتــشــافــات اجلــديــدة 
الشركة  فرص  يعزز  مما  املحلية  بالسوق 
فى توريد معدات جديدة للشركات التى 
فى  الــبــتــرول  على  التنقيب  فــى  تــرغــب 

مصر.
ولفت إلى أن الشركة تعمل فى مجاالت 
وتسعى  ـــاث  األث تصنيع  أبــرزهــا  أخـــرى 
بالسوق  مبيعاتها  تعزيز  إلــى  املجموعة 
املحلية خالل الفترة املقبلة فى ظل قدرة 

شرائية كبيرة تتمتع بها السوق.
إيجابى  الـــدوالر  سعر  ــادة  زي أن  وأكــد 
يصب فــى صــالــح جــذب االســتــثــمــارات 
السوق  دخــول  فى  ترغب  التى  اجلديدة 

املحلية خالل الفترة املقبلة.

السياحة تطالب الشركات الموقوفة بعدم تنفيذ 
برامج عمرة حتى انتهاء العقوبة

مستثمرى  بــني  الشديد  االستياء  مــن  حالة  تسود 
تقوم  الــتــى  اجلــهــات  أعـــداد  تــزايــد  بسبب  السياحة 
بفرض رسوم وضرائب على قطاع السياحة دون سند 
أو قانون، مؤكدين أنه رغم املعاناة التى يعيشها قطاع 
السياحة خالل السنوات األخيرة والتى جتاوزت الـ ٦ 
وغير  احلكومية  اجلهات  من  العديد  أن  إال  سنوات، 
احلكومية متارس ضغوطها على القطاع بفرض رسوم 
السيئة  للظروف  مراعاة  دون  فجائى  بشكل  وضرائب 

التى مير بها القطاع.
األعمال  رجــال  بجمعية  السياحة  جلنة  وأوصـــت 
املصريني برئاسة املهندس أحمد بلبع بضرورة عرض 
جميع الرسوم والضرائب التى يتم فرضها على قطاع 
على  أيضا  فجائى  وبشكل  مستمرة  بصفة  السياحة 
له  اجتماع  أول  عقد  الــذى  للسياحة  األعلى  املجلس 

مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد أنه ال يجوز ألى جهة حكومية أو غير حكومية أن 
تطلب أى رسوم جديدة أو حتى زيادة الرسوم القدمية 
هذه  على  للسياحة  االعلى  املجلس  موافقة  بعد  إال 
الرسوم من عدمه منعا حلدوث أى تضارب وخالفات 

بني هذه اجلهات واملستثمرين بقطاع السياحة.
وقامت جلنة السياحة بجمعية رجال األعمال بحصر 
السياحة  قطاع  على  والضرائب  الرسوم  فرض  جهات 
حكومية  وغير  حكومية  جهة   ٢٨ من  أكثر  بلغت  والتى 
واآلثار  والثقافة  والسياحة  املالية  لــوزارات  تابع  منها 
باملحافظات  املحلى  احلكم  وأجهزة  املحلية  والتنمية 
ومنها  العامة  الضرائب  مصلحة  اجلهات  هذه  وتشمل 
اخلصم  وضرائب  املبيعات  وضرائب  الدخل  ضرائب 
واالضافة حتت حساب الضريبة التجارية والصناعية 
وضرائب كسب العمل وضرائب رسم التنمية وضرائب 
املــالهــى وضـــرائـــب عــلــى الــتــحــويــالت إلـــى اخلـــارج 
إلى  باإلضافة  الدمغة،  وضرائب  العقارية  والضرائب 
ادارة   – السياحة  وزارة  بتحصيلها  تقوم  التى  الرسوم 

التراخيص وكذا الرسوم التى حتصلها غرفة املنشآت 
الفندقية. 

قطاع  مــن  حتصيلها  يــتــم  الــتــى  الــرســوم  وتــشــمــل 
رسوم  وايضا  النظافة  ورسوم  املحليات  رسم  السياحة 
جمعية املؤلفني املوسيقية والتمثيلية ورسوم نقابة املهن 

التمثيلية، وكذلك رسوم نقابة املهن املوسيقية، باإلضافة 
إلى رسوم الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ورسوم 
صندوق اعانات الطوارئ، وأيضا القوى العاملة والهجرة 
باإلضافة  األجانب)  (تراخيص  اجلوازات  ادارة  وسوم 
إلى رسوم ادارة الدفاع املدنى واالمن الصناعى ورسوم 

اللهجة  شــديــد  ــــذارا  إن السياحة  وزارة  وجــهــت 
بضرورة  السياحية  باملحافظات  املحلية  لألجهزة 
مخاطبتها قبل غلق أى منشأة سياحية حاصلة على 
حترير  حتى  أو  السياحة  وزارة  من  رسمى  ترخيص 
مخالفات لها اال بعد الرجوع اليها ألن هذه املنشآت 
ذات طبيعة خاصة، يأتى ذلك بعد الهجمة الشرسة 
التى قامت بها محافظة القاهرة واغالق العديد من 
املطاعم واملحالت السياحية على خلفية مقتل الشاب 
محمود بيومى يوم ٥ فبراير املاضى بأحد الكافيهات 

غير املرخصة سياحيا.
وأبلغت وزارة السياحة أجهزة املحليات باملحافظات 
السياحية بأن االجراءات القانونية حتتم على رؤساء 
للمنشأة  مخالفة  بأى  السياحة  وزارة  ابالغ  االحياء 
التخاذ الالزم وال ميكن لها غلقها إال بقرار من وزارة 
األجهزة  مع  وبالتنسيق  السياحة  وشرطة  السياحة 

االمنية املختصة فقط. 
وتقدم وزير السياحة يحيى راشد مبذكرة ملجلس 
تتضمن  اسماعيل  شريف  املهندس  برئاسة  الــوزراء 
املنشآت  ضــد  اجــــراء  أى  املــحــلــيــات  تطبيق  عـــدم 
السياحية قبل الرجوع إلى وزارة السياحة باعتبارها 
ينص  ملا  وفقا  املنشأة،  تلك  لترخيص  املانحة  اجلهة 

عليه القانون.
وقال عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة 
إن  والسياحية  الفندقية  املنشآت  قــطــاع  ورئــيــس 
على  تعدوا  االحياء  ومسئولى  املحلية  التنمية  وزارة 
اختصاصات وزارة السياحة وشرطة السياحة وقاموا 
وجه  دون  سياحيا  املرخصة  املطاعم  من  عدد  بهدم 
الوحيدة  اجلهة  هى  السياحة  وزارة  أن  مؤكدا  حق، 
املحال  غلق  فــى  احلــق  متتلك  التى  للقانون  وفقا 

واملطاعم السياحية حال حدوث أية مخالفة.
متت  التى  الغلق  إجـــراءات  أن  العاصى  وأضـــاف 
بعد  السياحية  املطاعم  لبعض  املاضية  األيــام  خالل 
الكافيهات  بأحد  بيومى  محمود  الشاب  مقتل  واقعة 

حاليا،  مصر  فى  السياحى  لالستثمار  تهديدا  متثل 
تبلغ  سياحيا  املرخصة  املطاعم  عدد  أن  إلى  مشيرا 
املاليني  مئات  تتجاوز  استثماراتها  مطعم   ١٤٠٠ نحو 
وتدفع جميعها ضرائب القيمة املضافة وجميع الرسوم 
املقررة عليها للدولة كما يعمل بها آالف من العاملني. 
عند  األحــيــاء  مــن  تعنتا  تــواجــه  الــــوزارة  إن  وقـــال 
بجانب  السياحية  للمنشآت  العمل  تراخيص  إصــدار 
التباطؤ فى اصدار التراخيص ملدة تصل إلى أكثر من 
 ١٩٧٣ لسنة   ١ القانون  ان  من  الرغم  على  شهور   ٧
والسياحية  الفندقية  للمنشأة  بالتراخيص  اخلــاص 
يسمح للجهة املختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك 

املنشآت دون الرجوع لألحياء. 
يعطى  القانون  ان  من  الرغم  على  أنه  إلى  وأشــار 
السياحية  للمنشآت  التراخيص  بإعطاء  للوزارة  احلق 
دون الرجوع لألحياء، إال أن الوزارة تفضل احلصول 
املبنى  صالحية  من  للتأكد  احلــى  من  موافقة  على 
االستثمارات  على  حفاظا  فيه  الترخيص  املطلوب 

املقامة.

عقب  العمرة  أزمــة  انــفــراج  بعد 
بدء  على  السياحة  وزارة  موافقة 
الضوابط  وإقـــرار  العقود  توثيق 
املنظمة للموسم، يواجه عدد كبير 
فى  مشاكل  السياحة  شركات  من 
الشركات  خاصة  الرحالت  تنظيم 
التى ليس لها وكيل سعودى وكذلك 
بتسجيل  قــامــت  الــتــى  الــشــركــات 
خطاب الضمان املودع بأحد البنوك 
السعودية بـ ٢٠٠ ألف ريال كشرط 
وضعتها  التى  للضوابط  أساسى 
فى  املعتمرين  حق  لضمان  اململكة 
اخلــدمــة والــوكــيــل الــســعــودى فى 
حــال  مستحقاته  عــلــى  احلــصــول 
باإلضافة  املنظمة  الشركة  تقصير 
إلى اشتراط عضوية االياتا كشرط 
تنظيم  حق  لها  شركة  ألى  أساسى 
يتوافر  ال  ما  وهو  العمرة  رحــالت 

فى كثير من الشركات. 
ــــــك، اجتــــاه  ويــــضــــاف إلـــــى ذل
سياسية  إلـــى  الــشــركــات  بــعــض 
على  يؤثر  ما  وهــو  األســعــار  حــرق 
اهللا  بيت  لــزوار  املقدمة  اخلدمات 

احلرام.
وبدأت شركات السياحة املنظمة 
للعمرة التى تنطبق عليها الشروط 
والتى يصل عددها ٦٣٠ شركة من 
مع  التعاقد  فى  شركة   ٢٥٠٠ بني 
التى  العمرة  برامج  على  املعتمرين 
مــارس   ٢٩ رحالتها  اولــى  تنطلق 
العقود  توثيق  بعد  وذلـــك  املقبل 

واعتماد الضوابط. 
أقرتها  التى  للضوابط  وطبقا 
فتح  تقرر  مؤخرا،  السياحة  وزارة 
فى  الشركات  بني  التضامن  بــاب 
تنظيم العمرة حتى تستطيع جميع 
مع  الـــرحـــالت  تنظيم  الــشــركــات 
جاءت  التى  البنود  بجميع  االلتزام 
للحالى  املنظمة  الــضــوابــط  فــى 
التنظيم.  فــى  املسئولية  وحتــديــد 
ــــوزارة مــن قــيــام بعض  وحـــذرت ال
جلذب  االســعــار  بحرق  الشركات 
أكبر عدد من الزبائن، مؤكدة أنها 

لن تتهاون فى أى مخالفات.
على  السياحة  وزارة  وعممت 

منشورا  للعمرة  املنظمة  الشركات 
أشــــارت فــيــه إلـــى أن االحـــد ١٣ 
لتوثيق  مــوعــد  آخـــر  هـــو  مــــارس 
مطالبة  السعودية،  الوكاالت  عقود 
اجــراءات  انهاء  بسرعة  الشركات 
ــخ املــحــدد.  ــاري ــت الــتــوثــيــق قــبــل ال
وأوضحت الــوزارة أنه فيما يخص 
الشركات التى وثقت عقود العمرة 
فى  والصادرة  هجريا   ١٤٣٨ لعام 
باإليقاف  وزاريــــة  قــــرارات  حقها 
اجلـــزئـــى مـــن نـــشـــاط الــســيــاحــة 
إلى  شهر  من  تتراوح  ملدة  الدينية 
اثنني ضرورة االلتزام مبدة اجلزاء 
لهذا  عــمــرة  بــرامــج  تنفيذ  وعـــدم 
املــوســم خـــالل تــلــك املــــدة وذلــك 
للعقوبات  الشركة  تتعرض  ال  حتى 
الــقــانــون.  ــى  ف عليها  املــنــصــوص 
لتلك  فقط  يسمح  ــه  أن وأضــافــت 
الشركات بإدخال أسماء املعتمرين 
والعمرة  احلج  خدمات  موقع  على 
للتوقيت  وفقا  اجلــزاء  نهاية  قبل 
ـــحـــدد بـــالـــضـــوابـــط واخلــــاص  امل
عن  تقل  ال  مبدة  امللفات  مبراجعة 
٧ أيام وال تزيد على ١٥ يوما قبل 

التاريخ املحدد للسفر.
عضو  تـــركـــى  نـــاصـــر  ونـــاشـــد 
يحيى  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة 
راشد وزير السياحة بإعادة النظر 
مت  التى  شهر  ايــقــاف  عقوبة  فــى 
توقيعها على بعض الشركات ألنها 
متثل خسارة كبيرة لهذه الشركات 
خالل  العمرة  تنظيم  من  وحترمها 
املوسم نظرا لضيق الوقت وتوقف 
شهور.   ٥ إلــى  تصل  ملــدة  العمرة 
وأشـــار إلــى أن املــوســم احلــالــى ال 
مت  وإذا  فقط  شهرين  عــن  يــزيــد 
تستطيع  فلن  الشهر  عقوبة  توقيع 
وقف  مــع  خــاصــة  العمل  الــشــركــة 
ــب الــســفــارة  الــســيــســتــم مـــن جــان

السعودية. 
وقـــال ايــهــاب عــبــدالــعــال عضو 
ــات  شــرك غـــرفـــة  ادارة  مــجــلــس 
الــســيــاحــة الــســابــق إن الــشــركــات 
تنظيم  شــروط  عليها  تنطبق  التى 
املصرية  للضوابط  طبقا  العمرة 
شركة   ٦٣٠ اآلن  حتى  والسعودية 
لغرفة  بالفعل  تقدمت  التى  وهــى 
رحالت  لتنظيم  السياحة  شركات 

أما  العقود،  توثيق  وبــدأت  العمرة 
بقية الشركات والتى يصل عددها 
إلى أكثر من ١٩٠٠ شركة فأمامها 
ــتــالفــى مــشــاكــل  ـــارات ل عــــدة خـــي
من  عليها  الضوابط  انطباق  عدم 
الشركات  مع  عقود  توقيع  اهمها 
ضمان  خطاب  وكيل  لديها  التى 
العقد  يتضمن  ــا  ــات االي وعــضــويــة 
على  التنفيذ  مسئولية  تــكــون  أن 
التسويق  ويكون  االساسية  الشركة 
ويتم  املتضامنة  الــشــركــات  عــلــى 
وزارة  فى  العقد  من  نسخة  ايــداع 

السياحة وغرفة الشركات.
ــى أن أســعــار رحــالت  وأشـــار إل
ــعــام ســتــتــراوح ما  الــعــمــرة هـــذا ال
أالف  و٧  جنيه  و٥٠٠  أالف   ٦ بني 
لرحالت البر ومن ٨ آالف إلى ١٠ 
االقتصادى  الطيران  لبرامج  آالف 
ألف   ١٧ إلى   ١٥ من  جنوم   ٤ والـــ 
جنوم  اخلمسة  أسعار  أمــا  جنيه، 
فــســتــتــراوح أســعــارهــا مــا بــني ٢٠ 
ملستوى  طبقا  جنيه  ألــف   ٢٥ إلــى 
ــات والــبــعــد عن  الــفــنــادق واخلــدم

احلرم املكى.

الغرفة التجارية ورسوم شركة الصرف الصحى ورسوم 
إلى  باإلضافة  الــســيــارات)،  (تراخيص  املـــرور  ادارة 
جمعية مستثمرى جنوب سيناء وشركة شارمنج شارم 
تراخيص  رســوم  وكــذا  لالتصاالت  املصرية  والشركة 

التعاقد مع مصر للبترول.

اإلعمال  رجال  بجمعية  النقل  جلنه  أعدت 
لتعزيز  النقل  قطاعات  لتطوير  عمل  ــة  ورق
االستفادة منها ــ بحسب عادل اللمعى رئيس 
وأعمال  لـــ«مــال  اللمعى  وقــال  النقل.  جلنه 
الشروق» إن ورقة العمل تتضمن ضرورة العمل 
نقل  فــى  النهرى  النقل  مــن  االســتــفــادة  على 
البضائع باعتباره وسيلة آمنة ورخيصة مقارنة 
بنقل البضائع عبر شبكة الطرق االخرى التى 
تستحوذ على حصه ٩٨ ٪ من عمليات النقل.

مثل  األعــمــال  قطاع  شــركــات  أن  وأضـــاف 
 ٣٠ متتلك  والصلب  واحلديد  السكر  شركات 
ميناء غير مستغل وحتتاج إلى عمليات تطوير 

بسيطة لتحقيق اقصى استفادة منه.
القائمة  النهرية  املــوانــئ  على  «االعــتــمــاد 
بالفعل لن يجعل وزارة النقل مضطرة إلى ضخ 
استثمارات جديدة فى عمليات إنشاء موانى، 
السكك  شبكة  مع  بالبحرية  ربطها  ويساعد 
احلديدية لزيادة حصة النقل النهرى فى نقل 

البضائع» ــ حسب اللمعى.
بيع  قوانني  على  تعديالت  بإجراء  وطالب 
أسطول  زيادة  فى  للمساهمة  السفن  متلك  و 
النقل البحرى املصرى الذى يعانى حاليا من 

تدهور كبير.
وذكر أن أبرز املعوقات فى القانون اجلديد 
النقل  وزيــر  موافقة  على  احلصول  اشتراط 
عــلــى بــيــع الــســفــن، وكــذلــك حــصــول الشهر 

العقارى على نسبة من عمليات بيع السفن.
حول تطوير أسطول السكك احلديدية فى 
بدراسة  قامت  اللجنة  أن  أكد  البضائع،  نقل 
نقل  منظومة  تطوير  فى  الهند  دولــة  جتربة 

البضائع عبر السكك احلديدية.
ولــفــت إلـــى أن ســر جنـــاح مــنــظــومــة نقل 
احلديدية  السكك  عبر  الهند  فى  البضائع 
القطاع  مع  شراكات  فى  الدخول  إلى  ترجع 

اخلاص لنقل البضائع.
وطالب بضرورة إنشاء شركة مستقلة بهيئة 
نقل  قطاع  على  تشرف  احلــديــديــة  السكك 
البضائع بهدف التمكن من الدخول فى شراكة 

مع القطاع اخلاص.

السيارات  مصنعى  رابطة  رئيس  يتوقع 
 ٪٢٠ بنسبة  ــارات  ــســي ال ــار  أســع ــراجــع  ت
 ٣ اعتزام  مع  خاصة  املقبلة،  الفترة  خالل 
الشهر  خالل  أسعارها  تخفيض  شركات 
اجلارى، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت 
األسعار  تراجع  أن  موتورز  جنرال  شركة 

سيستغرق بعض الوقت. 
الرسمى  املتحدث  سليمان  غادة  وقالت 
لشركة جنرال موتورز إن انخفاض أسعار 
منتجات الشركة من السيارات بعد تراجع 

الدوالر سيستغرق بعض الوقت.
أسعار  وضــعــت  الــشــركــة  أن  وأضــافــت 
السيارات التى تطرحها فى السوق بحسب 

سعر اخلامات التى مت جلبها من اخلارج.
ورحبت بتخفيض سعر الدوالر اجلمركى 
اإلنتاج  مستلزمات  تقليل  فى  يساهم  مما 
يساعد  مما  اخلــارج،  من  جلبها  يتم  الذى 
مما  املنتجات  سعر  تخفيض  فى  الشركة 

يعزز املبيعات بالسوق املحلية.
وأكـــد أن شــركــة جــنــرال حتــافــظ على 
من  املحلية  السوق  فى  السوقية  حصتها 

إلى  ــم  دائ بشكل  املنتجات  تطوير  خــالل 
جــانــب احلــفــاظ عــلــى ضــخ اســتــثــمــارات 
بالسوق  الــتــى  الــتــحــديــات  رغـــم  ــدة  جــدي

املحلية.
ـــى أن  عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، لــفــتــت إل
جنرال  شــركــة  بــني  مستمرة  املــفــاوضــات 
واملجموعة الفرنسية حول بيع شركة أوبل 

التابعة لشركة جنرال األمريكية.
من جانبه، توقع حسني مصطفى املدير 
التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات تراجع 
أسعار السيارات بواقع ٢٠٪ خالل الشهرين 

املقبلني مع انخفاض سعر الدوالر.
مصنعى  ـــن  م ـــات  شـــرك  ٣ أن  ـــــد  وأك
السيارات ستخفض أسعارها خالل الشهر 
من  عانت  التى  مبيعاتها  لتحريك  اجلارى 
الركود بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل 

غير مسبوق خالل الفترة املاضية.
ورحـــب أيــضــا اســتــقــرار سعر الـــدوالر 
اجلمركى عند ١٦ جنيها ملدة أسبوعني مع 
خالل  أخرى  مرة  سعره  انخفاض  احتمال 
استيراد  عمليات  يعزز  مما  املقبلة  الفترة 
الــســيــارات مــن اخلـــارج لــزيــادة املعروض 
بالسوق املحلية بهدف التمكن من تخفيض 

االسعار.

وزارة املالية

حج

عادل ملعي
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كتبت ــ يوس2 مجد.:

اسم اجلهة احلكوميةمسلسلاسم اجلهة احلكوميةمسلسل

الهيئة العامة للتامينات ١٥ضرائب الدخل١
االجتماعية

صندوق إعانات الطوارئ١٦ضرائب املبيعات٢

ضرائب اخلصم واإلضافة ٣
حتت حساب الضريبة جتارية 

وصناعية

غرفة املنشآت الفندقية١٧

القوى العاملة والهجرة١٨ضرائب كسب العمل٤

إدارة اجلوازات ــ تراخيص أجانب١٩ضرائب رسم التنمية٥

إدارة الدفاع املدنى واألمن ٢٠ضرائب املالهى٦
الصناعى

ضرائب على التحويالت إلى ٧
اخلارج

الغرفة التجارية٢١

وزارة السياحة ــ التراخيص٢٢رسم املحليات ٨

جمعية املؤلفني املوسيقية ٩
والتمثيلية

شركة الصرف الصحى٢٣

إدارة املرور ــ تراخيص السيارات ٢٤نقابة املهن التمثيلية١٠

جمعية مستثمرى جنوب سيناء٢٥نقابة املهن املوسيقية١١

شارمنج شارم٢٦الضرائب العقارية١٢

املصرية لالتصاالت٢٧الضرائب العقارية ــ رسم النظافة١٣

تراخيص التعاقد مع  مصر ٢٨ضرائب الدمغة١٤
للبترول

جدول يبني اجلهات التى تفرض رسوما وضرائب
على قطاع السياحة

رئيس رابطة مصنعى السيارات يتوقع 20% تراجعا فى أسعار السيارات


