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 ضوابط

  (ج)فقرة  (ليموزين- سأتوبي)إنشاء الفروع لشركات النقل السياحى 

 :بالنسبة للمحافظات السياحية: أوال

  باحملافظات السقاحقة وهى( ج)فؼرة   ( لقؿوزون–أتوبقس )وسؿح بإنشاء الػروع لشركات الـؼل السقاحى :

 :وفؼا لؾشروط اآلتقة ( أدوان– األقصر – الساحل الشؿاىل – جـوب دقـاء –اليَر األمحر 

خالل العام السابق لًؼدوم  (مؾقون جـقفا) أن حتؼق الشركة حٍم أعؿال من نشاط الـؼل السقاحى  بواقع  .1

الطؾب وذلك بالـسية لؾػرع األول لؾشركة عؾى أن وًم إضافة ميؾغ مؾقون جـقفا آخر عن كل فرع جدود 

 . لؾشركة

كيداوة عؾى أن وًم زوادة عدد املؼاعد  ( مؼعد150)وسؿح بإنشاء الػرع األول لؾشركة ذروطة امًالكفا لعدد  .2

 مؼعد 250 مؼعد لؾػرع الٌانى، و200أى )فى حال رؾب الشركة لػرع آخر  ( مؼعد50)املطؾوبة مبؼدار عدد 

 .(لؾػرع الٌالث وهؽذا

من عدد املؼاعد املطؾوبة إلنشاء فرع الشركة باحملافظات السقاحقة   % 50عؾى أن تؽون نسية )

 ( دـوات4األخرى مودوالت ال تًعدى مدة الـ  % 50مودوالت حدوٌة ال تؼل عن دـة والـ 

 .عدم السؿاح بإنشاء أكٌر من فرع لؾشركة باحملافظة الواحدة ولقس املدوـة .3

 .االلًزام بأحؽام الالئَة الًـػقذوة بشأن املدور املسىول واملؼر .4

 إىل أى من – املـشأ بأحدى احملافظات الغري دقاحقة –عدم السؿاح بـؼل الػرع أو املركز الرئقسى لؾشركة  .5

احملافظات السقاحقة، إال فى حال تطيقق الؼواعد اخلاصة بإنشاء الػروع بًؾك احملافظات واملشار إلقفا 

 .بعالقه

 :بالنسبة للمحافظات الغري سياحية: ثانيا

  وفؼا لؾشروط اآلتقة( ج)فؼرة  ( لقؿوزون–أتوبقس)وسؿح بإنشاء فروع لشركات الـؼل السقاحى: 

 فروع لؾشركة كَد أقصى، عؾى أال وسؿح لؾشركة بإنشاء أكٌر من فرع واحد 5السؿاح بإنشاء عدد  .1

 .باحملافظة الواحدة

كيداوة عؾى أن وًم زوادة عدد املؼاعد  ( مؼعد100)وسؿح بإنشاء الػرع األول لؾشركة ذروطة امًالكفا لعدد  .2

 مؼعد 200 مؼعد لؾػرع الٌانى، و150أى )فى حال رؾب الشركة لػرع آخر  ( مؼعد50)املطؾوبة مبؼدار عدد 

 .(لؾػرع الٌالث وهؽذا

  . االلًزام بأحؽام الالئَة الًـػقذوة بشأن املدور املسىول واملؼر .3


