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 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث

 2016 أوراق العمل المقدمة من اللجان التخصصية خالل عام

 

 أوالً: لجنة اإلستيراد والجمارك

 :2016قامت لجنة اإلستيراد والجمارك بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

20/01/2016 

وزير التجارة والصناعة بشأن  –خطاب موجه من اللجنة إلى السيد  المهندس / طارق قابيل 

  طلب النظر في:

  لمدة أربعة شهور على األقل لحين  2015لسنة  992مد المدة لبدء العمل بالقرار  رقم
 اإلستعداد الكامل لكيفية للتطبيق العملي للقرار المشار إليه .

  للمصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر قدر اإلمكان . تبسيط إجراءات التسجيل 

2. 

14/02/2016 

محافظ البنك المركزي أثناء  –ورقة عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد األستاذ / طارق عامر 

لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  بمقر البنك المركزي المصري ,حيث 

 الهامة التالية:تضمنت الورقة النقاط 

  بالنسبة لقطع الغيار للمصانع الواردة من الخارج عن طريق الطيران , التأكيد على السماح
بإرسال كافة المستندات من خالل البريد السريع مباشرة لصاحب الشأن حتى ال يحدث أي 

 . تكدس بالمطارات

 مع جمعية مستثمري  بالنسبة لصدور تصريح من السيد محافظ البنك المركزي أثناء اجتماعه
العاشر من رمضان بأنه على إستعداد للموافقة على تخفيض الفائدة المدينة للصناعة تشجيعاً 

 لها , هل هذا التصريح صحيح ؟ وفي حالة صحته متى يتم التطبيق ؟

 

 ثانياً : لجنة البنوك والبورصات

 :2016عام قامت لجنة البنوك والبورصات بتقديم أوراق العمل التالية خالل 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

31/10/2016 

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  -خطاب موجه من اللجنة إلى السيد األستاذ / شريف سامي 

,بشأن ورقة عمل خاصة برؤية الجمعية والعاملين بقطاع التأجير التمويلي والتخصيم حول " 

 مشروع قانون التأجير التمويليوالتخصيم "

 

 ثالثاً : لجنة البيئة

 :2016قامت لجنة البيئة بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

04/12/2016 

المدير اإلقليمى للموارد المائية  –ورقة عمل موجهه من اللجنة إلى السيد الدكتور / خالد أبو زيد 

)سيدارى( ,بشأن التوصيات توصيات لجنة البيئة بمركز البيئة والتنمية لإلقليم العربى وأوروبا 

 بالجمعية  الواجب إتباعها للحفاظ على الموارد المائية وترشيد اإلستهالك

 

 رابعاً : لجنة التشريعات اإلقتصادية

كما    2016قامت لجنة التشريعات اإلقتصادية بتقديم أوراق العمل باإلشتراك مع لجان تخصصية أخرى خالل عام 

 مشار إليه في بند " : أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصية ".هو  

 



 

 
 

 

 

 خامساً : لجنة التشييد

 :2016قامت لجنة التشييد بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

19/10/2016 

رئيس لجنة اإلسكان بمجلس النواب ,بشأن  -خطاب موجه من اللجنة إلى المهندس / عالء والي 

قيام لجنة التشييد بالجمعية بعقد سلسة من اللقاءات وورش العمل بحضور مجموعة كبيرة من 

رجال األعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية للخروج بورقة تشتمل على رؤيتهم 

 وبيان الحكومة حيز التنفيذ  2030ليات التي يمكن أن تساهم في وضع رؤية حول اآل

2. 

04/12/2016 

ورقة عمل موجهه من اللجنة إلى لجنة اإلسكان بمجلس النواب حول : رؤية مجتمع األعمال 

" فيما يخص التنمية  201٧ - 2016وبيان الحكومة  2030لدعم الحكومة في تحقيق رؤية 

 العمرانية " 

 

 سادساً : لجنة التصدير
 :2016قامت لجنة التصدير  بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

14/02/2016 

محافظ البنك المركزي أثناء  –ورقة عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد األستاذ / طارق عامر 

بشأن بمقر البنك المركزي المصري ,لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  

ضرورة زياده السماح بحد السحب اليومي للعمالت االجنبيه ليصل لمائه الف دوالر بدالً من 

 ثالثون الف المتبعه حالياً وذلك من حصيله الصادرات الخاصه بكل مستورد .

2. 

12/05/2016 

عام اإلدارة العامة لسياسات  مدير   -خطاب موجه من اللجنة إلى السيد المهندس / وجيه رشيد

التصدير بقطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ,بشأن رؤية لجنة التصدير بجمعية 

رجال األعمال المصريين حول " تشجيع وتحفيز المصدرين لتحويل الحصيلة الدوالرية إلى 

بتلك الرؤية بالتعاون القطاع المصرفي بدالً من اإلحتفاظ بها في الخارج "  ,حيث تم الخروج 

 مع كٍل من:

 .الشعبة العامة للمصدرين بإتحاد الغرف التجارية 

 .المجلس التصديري للحاصالت الزراعية 

 للجلود والمنتجات الجلدية. التصديري المجلس 

 

 

 سابعاً : لجنة السياحة

 :2016قامت لجنة السياحة بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام  

 العمل أوراق التاريخ م

1. 
21/01/2016 

رئيس لجنة السياحة بمجلس  -خطاب موجه من اللجنة إلى السيد األستاذ/  عمرو صدقي 

 ببعض األولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة النواب ,بشأن توصيات اللجنة 

2. 

10/02/2016 

 خطاب موجه من اللجنة إلى كٍل من:

  السياحة بمجلس النوابرئيس لجنة  -السيد األستاذ/  عمرو صدقي 

  عضو مجلس النواب -السيد األستاذ/  محمد عبد المقصود 
بشأن رؤية اللجنة حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات 

 الحالية



 

 
 

 

3. 

14/02/2016 

محافظ البنك المركزي  –أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد األستاذ / طارق عامر 

قائه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  بمقر البنك المركزي أثناء ل

 المصري ,وهى كالتالي:

 طلبات لجنة السياحة بجمعية رجال االعمال من  السيد / محافظ البنك المركزى 

  البنود التى تم الموافقه عليها شفاهه خالل إجتماع السيد / محافظ البنك المركزى مع
 السياحه بشرم الشيخالساده مستثمرى 

  ورقة عمل مقدمة من لجنة السياحة  بجمعية رجال األعمال المصريين بشأن إقتراح
 لخطه عمل قصيرة المدى / طويلة المدى 

 السياحية فى بالحركة النهوض كيفية حول األعمال رجال بجمعية السياحة لجنة رؤية 
 الحالية والصعوبات التحديات ظل

4. 

25/05/2016 

النائبة بمجلس النواب   -موجه من اللجنة إلى السيدة /  سحر طلعت مصطفى خطاب 

,بشأن رؤية اللجنة حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات 

 .2016مارس  2٧الحالية والتي تم إعدادها بتاريخ 

5. 

13/06/2016 

نائب رئيس مجلس  –فوزي خطاب موجه من اللجنة إلى السيد المهندس / فتح هللا 

اإلدارة ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة ,بشأن المقترحات واآلليات الالزمة لتحقيق 

 األهداف الواردة ببيان الحكومة والخاصة بقطاع السياحة

6. 

15/08/2016 

 خطاب موجه من اللجنة إلى كٍل من:

  رئيس مجلس الوزراء -السيد المهندس/ شريف إسماعيل 

  وزير السياحة -المهندس / محمد يحيى محمد راشد السيد 
بشأن ورقة عمل معده من اللجنة حول " كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل 

 التحديات والصعوبات الحالية "

٧. 

28/11/2016 

 ورقة عمل موجهه من اللجنة إلى كٍل من:

  العربية ورئيس رئيس جمهورية مصر  -فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي
 المجلس األعلى لالستثمار ورئيس المجلس األعلى للسياحة

  وزير السياحة -السيد المهندس / محمد يحيى محمد راشد 
بشأن "  التوصيات المحفزة للنشاط السياحي " ,والتي أعدتها اللجنة بعد صدور قرارات 

 االستثمارية.المجلس األعلى لالستثمار التي أُصدرت لتشجيع وتحسين البيئة 

 

 ثامناً : لجنة الطاقة

 :2016قامت لجنة الطاقة بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

29/11/2016 

وزير الكهرباء  -خطاب موجه من اللجنة إلى الدكتور المهندس / محمد شاكر المرقبي 
عليها خالل المؤتمر الثاني للطاقة " والطاقة المتجددة ,بشأن التوصيات التي تم اإلتفاق 

الطاقة...ما بين الترشيد والتنوع واإلستدامة " الذي نظمته لجنة الطاقة بالجمعية تحت 
نوفمبر  20رئيس الجمهوريـة في -رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 

2016 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تاسعاً : لجنة النقل

 :2016التالية خالل عام قامت لجنة النقل بتقديم أوراق العمل 

 أوراق العمل التاريخ م

وزير النقل ,بشأن رؤية   -السيد الدكتور / سعد الجيوشي خطاب موجه من اللجنة إلى  05/01/2016 .1

لجنة النقل بالجمعية لتفعيل منظومة النقل النهري وذلك بناًء على طلب الوزارة لتقديم 

 مقترحات الجمعية في هذا الشأن.

محافظ البنك المركزي  –أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد األستاذ / طارق عامر  14/02/2016 .2

أثناء لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  بمقر البنك المركزي 

 المصري ,وهى كالتالي:

 رؤية لجنة النقل بالجمعية لتفعيل منظومة النقل النهري 

  الهوالندية في تطوير النقل النهريدراسة حول التجربة 

وزير النقل األسبق , بشأن   - خطاب موجه من اللجنة إلى السيد المهندس / عالء فهمي 09/05/2016 .3

, إلبداء الرأي نحو  2016إستراتيجية النقل التي أعدتها لجنة النقل بالجمعية في إبريل 

أية إضافات أو مالحظات حولها ,بهدف الوصول إلى اآلليات التي تضمن تحقيق برنامج 

 فيما يخص قطاع النقل.  2016/201٧الحكومة 

 نة إلى كٍل من:خطاب موجه من اللج 24/11/2016 .4

 وزير النقل األسبق  - السيد المهندس / عالء فهمي 

  رئيس هيئة النقل النهري السابق -السيد اللواء  / كريم ابو الخير 

  شركة ماهوني للمالحة -السيد األستاذ / محمد كامل 

  عضو لجنة النقل بالجمعية  -السيدة  / عبير لهيطة 

  الغرفة التجارية األمريكية  -لجنة النقل  رئيس -السيد األستاذ  / ألفريد أصيل
 بالقاهرة

رئيس لجنة النقل  –بشأن التوصيات التي أسفر عنها اللقاء مع السيد اللواء / سعيد طعيمة 

 بمقر الجمعية . 11/11/2016بمجلس النواب الذي ُعقد في 

 

 

 عاشراً : لجنة تكنولوجيا المعلومات

 :2016بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام قامت لجنة تكنولوجيا المعلومات 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 
14/02/2016 

محافظ البنك المركزي  –ورقة عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد األستاذ / طارق عامر 
أثناء لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  بمقر البنك المركزي 

 التي يواجها قطاع تكنولوجيا المعلومات .المصري ,بشأن المعوقات 

2. 

04/10/2016 

وزير التخطيط  –ورقه عمل مقدمة من اللجنة إلى السيد الدكتور / أشرف العربي 
والمتابعة واإلصالح اإلداري ,بشأن رؤية اللجنة حول اآلليات التي يمكن أن تساهم في 

المعلومات حيز التنفيذ  وبيان الحكومة فيما يخص قطاع تكنولوجيا 2030وضع رؤية 
 بمقر الجمعية  04/10/2016,وذلك أثناء لقائه مع أعضاء الجمعية الذي عقد في 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصية :حادي عشر : 

 أوراق العمل التاريخ م

/ بالجمعية إلى السيد الدكتورر ( ) اإلستيراد والجمارك / التصديخطاب موجه من لجنتي  15/02/2016 .1

رئيس مصلحه الجمارك المصريه ,بشأن طلب إعاده دراسة   -مجدي عبدالعزيز 

 10/4/2012( في  4٧4تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات رقم ) 

المعامله الضريبيه لصنف األرز المستورد من الخارج والصادره بمنشور   بشأن

 .2012( لسنه  26تعريفات رقم)  

السيد ) اإلستيراد والجمارك / التصدير / المالية (بالجمعية إلى خطاب موجه من لجان  03/03/2016 .2

رئيس مصلحة الضرائب المصرية ,بشان مالحظات  -األستاذ / عبد المنعم السيد مطر  

على األرز األبيض الطبيعي  % 10الجمعية حول توقيع ضريبة مبيعات بواقع 

 (. 10/4/2012والصادرة في  ) 4٧4المستورد وفقاً للتعليمات رقم ) 

السيد األستاذ ) اإلستيراد والجمارك / التصدير ( بالجمعية إلى خطاب موجه من لجنتي  16/03/2016 .3

محافظ البنك المركزي ,بشأن طلب إصدار تعليمات من البنك المركزي  -طارق عامر /

المصري لكافة البنوك بإعتبار األرز سلعة أساسية مما يسمح للشركة المستوردة بإيداع 

ائمة السلع األساسية وبما ال يتعارض مع قيمة فاتورة اإلستيراد دون حد أقصى بالمثل لق

 الضوابط العامة.

خطاب موجه من لجان ) اإلستيراد والجمارك / التصدير / التشريعات اإلقتصادية (  09/10/2016 .4

رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة  -  بالجمعية إلى السيد األستاذ / سعيد عبد هللا

الخارجية ,بشأن ورقة عمل تمثل رؤية جمعية رجال األعمال المصريين فيما يخص 

بإصدار الئحة القواعد المنفذة  2005لسنة  ٧٧0قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

اءات في شأن اإلستيراد والتصدير ونظام إجر 19٧5لسنة  118ألحكام القانون رقم 

 فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

 

 

 أوراق العمل العامة المقدمة من جمعية رجال األعمال المصريين :ثاني عشر : 

 أوراق العمل التاريخ م

1. 

14/02/2016 

محافظ البنك  –ورقة عمل مقدمة من الجمعية  إلى السيد األستاذ / طارق عامر 

إدارة الجمعية و رؤساء اللجان  بمقر البنك  المركزي أثناء لقائه مع أعضاء مجلس

النقاط واإلستفسارات المطروحة من الجمعية بشأن  المركزي المصري ,حول بعض

 السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي والتأثير المتوقع لها على اإلقتصاد المصري.

2. 

15/02/2016 

محافظ البنك المركزي  – خطاب موجه من الجمعية إلى السيد األستاذ / طارق عامر

,  14/02/2016,بشان التأكيد على توصيات اللقاء الذي ُعقد بمقر البنك المركزي في 

 كالتالي :

  ضرورة عقد لقاء بشكل دوري )كل ثالثة شهور( مع ممثلي مجتمع األعمال
المصري لبحث أية موضوعات هامة ولمتابعة كل األحداث والمستجدات التي تطرأ 

 إلقتصادية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي واالستثماري بصفة عامة.على الساحة ا

  التأكيد على إرسال أية قرارات أو تعليمات نقدية مرسلة الى البنوك  ,أن يتم إرسال
 نسخة منها إلى منظمات األعمال أيضاً.

3. 
13/03/2016 

وزير التجارة والصناعة  -   خطاب موجه من الجمعية إلى السيد المهندس/ طارق قابيل

 ,بشأن طلب إعادة النظر فيما يلي:



 

 
 

 

   لمدة شهرين إضافيين على األقل   2016لسنة  43مد المهلة لبدء العمل بالقرار
,وذلك نظراً لتأكيد ممثلي السفارات األجنبية والممثلين التجاريين لهذه الدول بعدم 

 . 16/3/2016كفاية الفترة المحددة لبدء التنفيذ في 

 2-  اإلستعانة بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في عمليات الفحص
كبديل اختياري للمعامل الدولية المعتمدة )لمن يرغب في االستعانة بها(, وذلك 

 توفيراَ للعملة األجنبية التي تُدفع للمعامل الخارجية .

4. 

22/09/2016 

رئيس مجلس الوزراء  -ف إسماعيل خطاب موجه من الجمعية  إلى  المهندس / شري

,بشأن طلب تقديم كافة المساندة السياسية للوفد الفنى الرسمي المسافر إلى روسيا في تلك 

الفترة وذلك إلزالة أية آثار سلبية ,والعمل على إعادة فتح السوق الروسى مرة أخرى 

 حتى ال يتم خسارة موسم التصدير للمنتج المصري.

5. 

26/10/2016 

 موجه من الجمعية  إلى  كٍل من:خطاب 

 رئيس مجلس الوزراء -المهندس / شريف إسماعيل 

 رئيس هيئة الرقابة اإلدارية   -السيد اللواء /محمد محمد عرفان جمال الدين 

 وزير التجارة والصناعة -   السيد المهندس/ طارق قابيل

 وزير التموين -السيد اللواء / محمد علي الشيخ 

الجمعية بعقد إجتماعاً عاجالً لتوضيح رؤيتها حول مداهمات بعض  وذلك بشأن قيام

مصانع الصناعات الغذائية أثناء أزمة عدم توفر سلعة السكر في األسواق  والتي كانت 

تمر بها البالد في تلك الفترة  , حيث أسفر عن االجتماع المشار إليه الخروج ببيان مفاده 

 إستنكار الجمعية لما حدث .

 خطاب موجه من الجمعية  إلى  كٍل من: 03/08/2016 .6

  رئيس مجلس الوزراء -المهندس / شريف إسماعيل 

  وزير المالية -السيد األستاذ/ عمرو علي عبد العزيز الجارحي 

 رئيس لجنة الشئون اإلقتصادية بمجلس  -  السيد الدكتور/ علي مصيلحي
 النواب

 ورقتي عمل قامت الجمعية بإعدادهما حول :بشأن 

   أزمة إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي 

 مالحظات مقترحة حول مشروع قانون القيمة المضافة 

 محافظ البنك المركزي –لسيد األستاذ / طارق عامر خطاب موجه من الجمعية  ا 03/08/2016 .٧

المصري ورقة عمل قامت الجمعية بإعدادها حول " أزمة إنخفاض قيمة الجنيه بشأن 

 مقابل الدوالر األمريكي "

رئيس لجنة  -السيد المستشار/ بهاء الدين أبو شقة  خطاب موجه من الجمعية  إلى 03/08/2016 .8

 الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

مالحظات مقترحة حول مشروع قانون ورقة عمل قامت الجمعية بإعدادها حول " بشأن 

 القيمة المضافة "

وزير التخطيط والمتابعة  -خطاب موجه من الجمعية  إلى الدكتور / أشرف العربي  11/10/2016 .9

 04/10/2016واإلصالح اإلداري بشأن التأكيد على تفعيل توصيات اللقاء معه في 

 وهي كالتالي :

إعداد آليات التنفيذ اقتراح و مع الوزارة في اللجان النوعية بالجمعية مشاركة -1



 

 
 

 

 . 2030البرنامج الزمني لرؤية ووالتمويل 
في المتابعة وقياس األداء لتحقيق الخطط الموضوعة مشاركة ممثلين عن الجمعية   -2

بالوزارة القائمين واقتراح خطط تصحيح المسار مع المسئولين  بصورة دورية  
 .2030على تنفيذ رؤية 

صة بالشخص باإلضافة إلى طلب موافاة الجمعية باسم ومنصب وبيانات اإلتصال الخا

 المسئول من الوزارة لتفعيل التوصيات المشار إليها .

 لدعم المركزية اإلدارة رئيس -عاشور  محمد / خطاب موجه من الجمعية  إلى اللواء 11/2016/0٧ .10

اإلستثمار بالهيئة العامة للرقابة اإلدارية بشأن  مالحظات الجمعية حول المسودة المبدئية 

 اإلستثمار الجديد والمرسلة إلى الجمعية من قبل الهيئة .لمشروع قانون 

وزير التخطيط والمتابعة  -خطاب موجه من الجمعية  إلى الدكتور / أشرف العربي  06/12/2016 .11

نائب  –قيام  الجمعية بعقد لقاء مع الدكتورة / نهال المغربل واإلصالح اإلداري بشأن 

, حيث تم فتح 2016نوفمبر  16اإلداري بتاريخ وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح 

الحوار وباب المناقشة حول آليات البدء في تفعيل التوصيات المتفق عليها سابقاً مع 

سيادته ,كما قامت سيادتها باستعراض ما تم الوصول إليه من خطوات تنفيذية لرؤية 

اءات لمتابعة بشكٍل تفصيلي , وأنه تم االتفاق على عقد سلسلة من اللق 2030مصر 

 التنفيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 أوالً: لجنة اإلستيراد والجمارك

 

 

  20/1/2016القاهرة في 

 السيد المهندس/ طارق قابيل  

 وزير التجارة والصناعة                                

 تحية طيبة وبعد, 

إيماناً من جمعية رجال األعمال المصريين بضرورة توحيد الرؤى والفكر مع وزارتكم الموقرة لتحقيق        

بشأن  2015لسنة  992القرار رقم األهداف القومية من أجل رفع معدالت التنمية االقتصادية, وباإلشارة إلى 

 30صر والذي صدر مؤخراً من سيادتكم بتاريخ القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى م

 على أن يُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. 2015ديسمبر 

 

وانطالقا من دور جمعية رجال األعمال المصريين وواجبها في تبصيير األعضياء بيالتغيرات التيي لهيا تيأثير عليى 

ليذا  هدف إلى تحقيق المصلحة العامية لمصيرعلى مساندتكم فيما تتخذونه من قرارات تأنشطتهم وحرصاً من الجمعية 

فقييد قامييت لجنيية اإلسييتيراد والجمييارك بالجمعييية بعقييد إجتميياع عاجييل مييؤخراً لدارسيية آثييار القييرار المشييار إليييه علييى 

العمليات اإلستيرادية , والصعوبات التيي يمكين أن تواجيه تطبييق تليك القيرارات و تؤكيد الجمعيية عليى أهميية وضيع 

ملية اإلستيرادية خاصة فيي ظيل الظيروف االسيتثنائية التيي يمير بهيا االقتصياد المصيري حاليياً , إجراءات منظمة للع

  وبناء عليه فإننا نطلب من سيادتكم النظر فيما يلي :

مد المدة من لبدء العمل بالقرار لمدة أربعة شهور على األقل لحين اإلستعداد الكامل لكيفية للتطبيق  العملقي  -1
 .للقرار المشار إليه 

 تبسيط إجراءات التسجيل قدر اإلمكان . -2
 

فإن الجمعية على إستعداد تام لاليضاح وإننا إذ نرجو من سيادتكم النظر بعين اإلعتبار لهذين المطلبين الهامين, 

 والمناقشة للوصول الى النتائج المرجوة بما يحقق الصالح العام.

 

 والتوفيق لوزارتكم الموقرة لتحقيق ما فيه الخير لمصر .مرة أخرى نتوجه إلى سيادتكم بخالص التمنيات القلبية 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير  ,,,                             

 رئيس الجمعية           رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك                                        

                                                                                 

            

                                                                                                                                                    حسين صبور                                                                                                                           خالد حمزة                         

                                      

 

 شارع شارل ديجول برج النيل اإلداري الجيزة 21

 (010)05384605 -(010)05384604 -+(2 02) 35736030-35723020ت: 

 

 



 

 
 

 

 2016فبراير  14لقاء البنك المركزي 
 النقاط الخاصة بقطاع اإلستيراد والجمارك 

 
للمصانع الواردة من الخارج عن طريق الطيران نطالب بالتأكيد على السماح بإرسال  بالنسبة لقطع الغيار -1

 كافة المستندات من خالل البريد السريع مباشرة لصاحب الشأن حتى ال يحدث أي تكدس بالمطارات .

صدر مؤخراً تصريح من السيد محافظ البنك المركزي أثناء اجتماعه مع جمعية مستثمري العاشر من  -2

ً للصناعة , هل هذا التصريح  رمضان بأنه مستعد للموافقة على تخفيض الفائدة المدينة للصناعة تشجيعا

 صحيح ؟ وفي حالة صحته متى يتم التطبيق ؟

 

 ثانياً : لجنة التشريعات االقتصادية

 

 لجنة البنوك والبورصات –جمعية رجال األعمال المصريين 

 رؤية ومالحظات مجتمع األعمال حول :" مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم" 

 "نسخه للتشاور والحوار العام "                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديالت المقترحة من شركات التأجير التمويلي  مواد مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

 1مادة  

التأجير  تسرى أحكام هذا القانون على نشاطي

التمويلي والتخصيم باعتبارهما من خدمات التمويل 

غير المصرفيه لألغراض اإلقتصادية اإلنتاجية أو 

 الخدمية أو التجارية , ويقصد بهذه األنشطة األتي :

 

التأجير التمويلي:هو نشاط تمويلي بموجبه يمنح  

مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى 

مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً 

ألحكام عقد التأجير التمويلي , ويكون للمستأجر 

الحق في اختيار شراءاألصل المؤجر كله أو بعضه 

 في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.

 

 

 

 

يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم و

بشأن تنظيم الرقابة على األسواق  2009لسنة  10

واألدوات المالية غير المصرفية هو الوزير 

 المختص بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

 1مادة 

 التمويلي التأجير نشاطي على القانون هذا أحكام تسرى

 المصرفيه غير التمويل خدمات من باعتبارهما والتخصيم

 , التجارية أو الخدمية أو اإلنتاجية اإلقتصادية لألغراض

 : األتي األنشطة بهذه ويقصد

 يمنح بموجبه تمويلي نشاط هو:التمويلي التأجير -1

 إلى مؤجر أصل واستخدام حيازة حق مؤجر

 دفعات مقابل محددة لمدة مستأجر

ً  االيجارات المتفق عليها بالعقد التأجير  وفقا

 للمستأجر ويكون , التمويلي التأجير عقد ألحكام

 أو كله المؤجر شراءاألصل اختيار في الحق

 العقد في المحددين وبالثمن الموعد في بعضه

 .)تحذف ( )نقترح إضافة(وفقا لبنود العقد.

قل وكذلك يجوز النص علي ن )نقترح إضافة( 

ير ملكية االصل المؤجر في نهاية مدة عقد التأج

 .التمويلي بسعر تفاوضي يحدد بالعقد 

 لسنة 10 رقم القانون أحكام بتطبيق المختص الوزير ويكون

 المالية األسواق واألدوات على الرقابة تنظيم بشأن 2009

 هذا أحكام بتطبيق المختص الوزير هو المصرفية غير

)تحذف( يتم تحديد الوزير المختص وإضافته القانون.

دون االحاله الي قانون أخر أسوه  4للتعاريف الوارده بالمادة 

منه وكذلك بقانون  1المحدده بالمادة  1995لسنة  95بالقانون 

 وقوانين عديده أخري . 2001لسنة  148التمويل العقاري 



 

 
 

 

 

 البيئة: لجنة  ثالثا

 
 عمل حول ورقة

 التوصيات الواجب إتباعها للحفاظ على 
 الموارد المائية وترشيد اإلستهالك 

 
 2016نوفمبر  10لى اإلتفاق أثناء إجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال االعمال المصريين الذي ُعقد بتاريخ إباإلشارة 

المدير اإلقليمى للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية لإلقليم العربى وأوروبا  -بحضور السيد الدكتور / خالد أبو زيد 
ستثمار ,وبناًء على القرار الذي تم إتخاذه اثناء اإلجتماع )سيدارى(  بغرض مناقشة المخاطر المائية وفرص اإل

بإعداد قائمة بأهم التوصيات الواجب إتباعها من أجل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد اإلستهالك ,فقد تم تكوين 
 لجنة مصغرة مكونة من : )وفقاً للترتيب األبجدي ( 

  يةعضو مجلس إدارة الجمع –المهندس / حسن الشافعي 

  عضو لجنة البيئة بالجمعية -الدكتور / سامي جبر 

  رئيس لجنة البيئة بالجمعية –الدكتور / علي القريعي 

 رئيس لجنة التصدير بالجمعية –المهندس / مصطفى النجاري 
 إلعداد هذه التوصيات ,وقد عقدت اللجنة إجتماعها في وقت الحق وتم إتخاذ القرارت اآلتية:

 
في محاولة لتعويض النقص المنتظر من المياه المتدفقة بنهر النيل والقادمة من الهضبة اإلستوائية وإثيوبيا  (1

مليار متر مكعب سنوياً ( لزيادة  8,فإنه يجب رفع كفاءة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ) 
والثالثي , وإستخدام المياه والحمقة لتصبح المعالجة بالنظام الثنائي إنتاجها والتوسع في مراحل المعالجة 

المعالجة في الزراعة ,ويجب األخذ باإلعتبار المحافظات ذات الظهير الصحراوي مع تسليط الضوء على 
 . %90محافظات الصعيد ,علماً بأن مكونات هذه المحطات محلية بنسبة 

المنازل والمنشآت الصناعية  ضرورة الحد من فقد المياه في مرحلة توصيلها من محطات تنقية المياه إلى (2
والسياحية ,..إلخ في المدن ,حيث أن نسبة الفاقد تمثل نسبة مرتفعة للغاية ,وهناك تكنولوجيا حديثة تمكن 
المسئولين عن هذا القطاع من إكتشاف التسريبات في مواسير توصيل المياه لتسهيل عملية اإلصالح مع 

اه في مدن الجمهورية ,ويسير في نفس اإلتجاه توفير ضرورة إجراء صيانة دورية لشبكة توصيل المي
 اإلعتمادات الالزمة لتطبيق تلك التكنولوجيا وتغطية شبكة الصيانة في أنحاء الجمهورية.

تكثيف التوعية للمواطنين حول ضرورة الترشيد في إستهالك المياه وإعتبار عنصر المياه مسألة حياه أو  (3
تقليدية لتوصيل هذه الرسالة إلى كل شرائح المجتمع المصري  موت ,واللجنة توصي بإيجاد طرق غير
 وتبيان األهمية القصوى لهذا الموضوع.

بخصوص مشروع المليون ونصف مليون  فدان ,فترى اللجنة أن األولوية تكون لتلك األراضي المراد أما  (4
دة ,حيث ان مياه النهر إستصالحها قريبة من نهر النيل ,حيث أن المياه في تلك المناطق بصفة عامة متجد

ترشح لمسافات بعيدة في إتجاه الغرب ,أما تلك األراضي الواقعة خارج نطاق الرشح فإن المشروع سيعتمد 
على آبار المياه الجوفيه إلستصالح االراضي ,وحيث أن المياه غير متجددة فالبد من إختيار المحاصيل 

لحديثة بالتنقيط أو الرش بعيداً عن عملية الغمر تماماً ذات اإلستهالك المائي القليل وإستخدام طرق الري ا
,وتجدر اإلشارة في هذا الصدد بضرورة إنشاء مركز أبحاث يختص بالدراسات المتعلقة  بمياه اآلبار 
وكيفية إستخدامها والحفاظ على هذا المخزون المائي لهذا المصدر الهام جداً ,والعمل  على إيجاد  طريقة 

 ر. لتطوير هذا المصد
ضرورة تطبيق قانون البيئة بكل حزم فيما يتعلق بالصرف الصناعي غير المعالج في نهر النيل والترع  (5

 والمصارف المنتشرة في الدلتا والوادي .
ضرورة التركيز على المفاوضات الجادة مع جنوب السودان فيما يخص تكملة حفر قناه جونجلي ,حيث  (6

 مليون متر مكعب. 3 – 2لمياه ما بين من المنتظر ان يكون نصيب مصر من تلك ا
 

 جميع الجهات المعنية .  وقد إنتهى اللقاء ,حيث تم اإلتفاق على إرسال هذه التوصيات إلى
 



 

 
 

 

 التشريعات اإلقتصاديةرابعا : لجنة 

كما  2016قامت لجنة التشريعات اإلقتصادية بتقديم أوراق العمل باإلشتراك مع لجان تخصصية أخرى خالل عام 

 مشار إليه في بند : أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصيةهو 

 دالتشييخامسا : لجنة 

  2016أكتوبر  19القاهرة في 

 السيد المهندس/ عالء والي  

 رئيس لجنة اإلسكان بمجلس النواب     

 

 تحية طيبة وبعد ,,,  

للجنة اإلسكان بمجلس النواب ,آملين في المزيد  في البداية أود أن أهنئكم على توليكم منصبكم الجديد رئيساً 

جمعية رجال األعمال المصريين بضرورة دعم سياسات الحكومة لتحقيق رؤية  وايماناً من من النجاح والتوفيق ,

ً من الجمعية على تقديم كامل الدعم الممكن  201٧ – 2016وتحقيق برنامجها لعام  2030مصر  , وحرصا

السياحة  –التنمية العمرانية  –الطاقة –الزراعة–لقطاعات االقتصادية المختلفة :)الصناعة للحكومة في المجاالت وا

.. إلخ( , لذا فقد عقدت لجنةالتشييد بالجمعية سلسة من اللقاءات وورش العمل بحضور مجموعة كبيرة من رجال 

رؤيتهم حول اآلليات التي يمكن أن األعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية للخروج بورقة تشتمل على 

 وبيان الحكومة حيز التنفيذ والتي نأمل أن نكون قد وفقنا في عرضها . 2030تساهم في وضع رؤية 

  

وتأكيداً لحرص الجمعية على فتح قنوات التواصل المستمرة والمشاركة مع لجنتكم الموقرة  لما فيه الصالح لقطاع 

يشرفنا دعوة سيادتكم ومن تجدونه مناسباً من أعضاء اللجنة لحضور ورشة عمل  اإلسكان والتنمية العمرانية فإنه

فيما يتعلق بالتنمية العمرانية وإستعراض ورقة العمل التي تمثل رؤية مجتمع األعمال  2030لعرض رؤية مصر 

 الرؤية .في هذا الخصوص مع تحديد الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص ومجتمع األعمال لتحقيق تلك 

 

تحديد الموعد الذي تجدونه مناسباً لعقد اللقاء خالل الفترة القريبة القادمة ,وموافاتنا بهذا الموعد لذا نرجو من سيادتكم 

شارع شارل  21في أقرب فرصة ممكنة حتى يتسنى لنا حسن اإلعداد لهذا اللقاء الهام ,وذلك بمقر الجمعية بالجيزة : ) 

 .16مبنى برج النيل اإلداري الدور   -ديجول)الجيزة سابقاً (  

 

 نأمل ان تلقى دعوتنا كريم إستجابتكم حيث أن تواجدكم سيكون له بالغ األثر اإليجابي في إثراء اللقاء .

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,,    

 نائب رئيس مجلس اإلدارة      

 ورئيس لجنة التشييد   

                                                                                                  

 م.فتح هللا فوزي                                
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وبيان  2030رؤية مجتمع األعمال لدعم الحكومة في تحقي  رؤية  ورقة عمل حول :
 " التنمية العمرانية " 2017 - 2016الحكومة 

 جمعية رجال األعمال المصريين  -إعداد : لجنة التشييد               
 

وتحقيق برنامجها لعام  2030تعمل جمعية رجال األعمال المصريين على دعم سياسات الحكومة لتحقيق رؤية مصر 
, وحرصاً من الجمعية على تقديم كامل الدعم الممكن للحكومة في المجاالت والقطاعات االقتصادية المختلفة  201٧ – 2016

التشييد بالجمعية سلسة من اللقاءات وورش العمل بحضور مجموعة كبيرة وعلى رأسها التنمية العمرانية, لذا فقد عقدت لجنة 
من رجال األعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية للخروج بورقة تشتمل على رؤيتهم حول اآلليات التي يمكن أن 

 وذلك على النحو التالي: عرضها  وبيان الحكومة حيز التنفيذ والتي نأمل أن نكون قد وفقنا في 2030تساهم في وضع رؤية 
 

 

 جهة التنفيذ رؤية مجتمع األعمال / الحلول المقترحة األهداف أو التحديات / الصعوبات

هي هدف موحد  2030التأكيد على أن رؤية  -1
حتمي التنفيذ ال يتغير بتغير الوزراء أو 

 القائمين على التنفيذ

ً من تفصيلي خطة وضع  - ة توضح المخطط تحقيقه سنويا
)خطة  2030األهداف المعلنة في رؤية مصر 

خمسية(والتكلفة التقديرية لتحقيق هذه الخطط ومصادر 
التمويل المخططة للتنفيذ  بالتنسيق بين وزارتي التخطيط 

رئيس الحكومة أو من وتُعتمد الخطط الخمسية  واالسكان 
 جميع الوزارات المتعاقبة. القيادة السياسية وتلتزم بتنفيذهمن 

اعداد تقرير سنوي من وزارة االسكان يوضح الُمنفَذ الفعلي  -
من المخطط ونسبتها والتكلفة الفعلية للُمنفَذ مقارن بالتكلفة 
المخططة والمعوقات التي تؤخر تحقيق الخطة واقتراحات 
الحلول لتصحيح أي تأخير أو اختالف بالتكلفة لها على أن 

 الشعب كجهة رقابة ومتابعة   تعرض على مجلس
تلتزم الوزارات المتعاقبة بتحقيق الخطط الُمعتَمدة لتحقيق  -

 . 2030رؤية مصر 
 

 إعداد وتنفيذ :

 وزارة االسكان  -
 وزارة التخطيط  -
 مجلس الوزراء  -
 القيادة السياسية  -

 :الرقابة والمتابعة  من خالل 

 مجلس الشعب  -
 منظمات المجتمع المدني  -

المتاحة المخططة األراضي  فيتحقي  الوفرة  -2
للتطوير كمناط  ومدن جديدة لألنشطة 

سكني(                              –صناعي  –)سياحي المختلفة 
 )تتبع ....(

إلنشاء مدن / تجمعات  القرارات الجمهورية الالزمة صدارإ -
 –سياحي  –/ مناطق جديدة لألنشطة المختلفة)صناعي 

 ً للمخطط اإلستراتيجي لجمهورية مصر سكني ( طبقا
بحيث تكون موزعة على مناطق مختلفة  2052العربية  

 تغطي جنوب وشمال مصر. 
اعداد المخطط العام لهذه المدن أو المناطق وتحديد  -

 -الكهرباء –)المياه المصادر المستقبلية لتوفير المرافق لها 
                                         الصرف الصحي (                                    

 ) تتبع .....(
 

 

 

 

 

 

 

 

 إصدار القرار الجمهوري:

 القيادة السياسية  -
اعداد المخطط العام والترويج 

 :والطرح 

هيئة المجتمعات العمرانية  -
 الجديدة

 وزارة اإلستثمار  -

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 جهة التنفيذ المقترحة رؤية مجتمع األعمال / الحلول األهداف أو التحديات / الصعوبات

 )...... تابع( 

 إحتكار الدولة لالراضى وقف 

 )..... تابع (                                

طرح هذه المدن / المناطق على القطاع الخاص على  -
مراحل ليقوم بتطوير وتهيئة االراضي وتسويقها 
للمستثمرين في األنشطة المختلفة بنظام المطور العام من 
خالل تطبيق النموذج الخاص بشركة مصر الجديدة وتطوير 
منطقة المقطم بنظام حق االمتياز قبل التأميم وتحويلها الى 

مية مع ُوِضع الضوابط التي تحقق وتحافظ  شركات حكو
منع  -تحقيق المنافسة  –مدة التطوير  –على حق الدولة 

تحقيق الوفرة من االراضي المعروضة لالستثمار -االحتكار 
سهولة آلية استخراج التراخيص بهذه المناطق   لجذب  –

المستثمرين ورؤوس األموال من خارج وداخل مصر لهذه 
مشروعات اقتصادية وخدمات صحية المناطق إلنشاء 

وتعليمية  وتوفير فرص عمل وجذب السكان للعمل واإلقامة 
 بها 

 مثال :

بعد الثورة وقبل التأميم تم منح حق إمتياز لشركة  1954) عام 

المقطم لبيع األراضي وإدارتها وتخطيط المنطقة بالكامل مع 

من إجمالي سعر األراضي المباعة للحكومة  +  %25منح 

من المساحة اإلجمالية لعمل منطقة خدمات حكومية )قسم  5%

ويقتصر دور الدولة في   مدرسة ... إلخ (-مستشفى –شرطة 

اعتماد المخطط العام لألرض وتحديد اشتراطات التطوير 

واإلنشاء والبرامج الزمنية التي يلتزم بها المطور ومتابعة تنفيذ 

ومع نهاية المدة تقوم الحكومة بسحب األراضي التي لم  ذلك

                                                                       (.   يتم بيعها

 

اعداد المخطط العام والترويج 

 :والطرح 

هيئة المجتمعات العمرانية  -
 الجديدة

 وزارة اإلستثمار  -

 

المدن الجديدة ب اشغال السكان تحقق -3
, والحد من الهجرة بالنسب المخطط لها 
 إلى القاهرة الكبرى

مقومات إقتصادية جاذبة للسكن بتلك الترويج إلنشاء  -
فرص عمل مناسبة وجاذية  المدن والمناطق لتوفير

 لسكان تلك المدن 
لجذب الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة توفير  -

 لإلقامة بها السكان 

داخل هذه المدن  مواصالت عامةتوفير وسائل  -
  لتوفير وسيلة انتقال رخيصة  

تسجيل لتسهيل بيع و تفعيل نظام السجل العيني -
 وحدات المغلقة وغير المستغلة ال

توفير عناصر جاذبة مثل المناطق الترفيهية  -
 والنوادي والسينمات

 

 التخطيط والتنفيذ:

 رئيس الحكومة -
هيئة المجتمعات العمرانية  -

 الجديدة
 وزارة النقل -
 وزارة العدل -

 القطاع الخاص  -
 الرقابة والمتابعة: 

لجنة اإلسكان بمجلس  -
 النواب

  منظمات المجتمع المدني -

البيروقراطية والبطء في إجراءات  -4
 إستخراج تراخيص البناء 

من  119إجراء التعديالت الالزمة على القانون رقم  -
خالل السماح للقطاع الخاص من المكاتب اإلستشارية 

بإصدار التراخيص وفقاً لكافة الشروط والضوابط 
 الموضوعة في هذا الشأن.

 

  

 :إصدار القانون 

 مجلس النواب  -
 الرقابة والمتابعة : 

 وزارة االسكان  -
 منظمات المجتمع المدني -
 نقابة المهندسين  -



 

 
 

 

 

 التصديرسادسا : لجنة 

 
 

 رئيس لجنة التصدير –ورقة عمل المهندس / مصطفى النجاري 

 جمعية رجال األعمال المصريين

 

  ًاستمرار سياسه حد السحب وااليداع المتبعه حاليا للعمالت االجنبيه قد اثرت تاثيرا شديدا
علي المصدريين او المستوردين بفرض اعاده التصنيع والتصدير اخذين في االعتبار تأخير 

االجراءات كانت من التدبير الذي يربك برامج التشغيل وجداول االنتاج والتصدير وهذه 
االسباب الرئيسيه في تباطئ الصادرات المصريه التي تتمتع بميزه نسبيه كبيرة من حيث 
ً موجه حاليا السواق الدول  ً بان الصادرات المصريه عموما سرعه التنفيذ والشحن علما

 العربية واالتحاد االوروبي ومنطقة البحر األسود بصورة عامه .
 

سماح بحد السحب اليومي ليصل لمائه الف دوالر بدالً من ثالثون الف المتبعه وتطلب اللجنه زياده ال

 حالياً وذلك من حصيله الصادرات الخاصه بكل مستورد .

 

                                                                                 
 مهندس / مصطفي النجاري                                          

                                                                           
 رئيس لجنه التصدير بالجمعيه                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 2016مايو  12القاهرة في 

 السيد المهندس / وجيه رشيد

 مدير عام اإلدارة العامة لسياسات التصدير    
 قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية  

 وزارة التجارة والصناعة             
 

 تحية طيبة وبعد,,
 

بشأن مقترحات الجمعية حول تشجيع وتحفيز المصدرين  20/4/2016باإلشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد إلينا بتاريخ 
 الحصيلة الدوالرية إلى القطاع المصرفي بدالً من اإلحتفاظ بها في الخارج .لتحويل 

 

 لذا فقد عقدت لجنة التصدير بجمعية رجال األعمال المصريين إجتماعاً عاجالً بحضور ممثلي كٍل من:

 .الشعبة العامة للمصدرين بإتحاد الغرف التجارية 

 .المجلس التصديري للحاصالت الزراعية 

 للجلود والمنتجات الجلدية. يريالتصد المجلس 
لذا تجدون وقد تم اإلتفاق على مجموعة من النقاط التي نرى ضرورة وضعها في اإلعتبار  فيما يخص الموضوع المشار  ,

 .مرفقاً ورقة العمل الخاصة بذلك ,والتي نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرضها
 

 لمساندة الحكومة في القرارات التي من شأنها رفعة اإلقتصاد المصري.وإن الجمعية على إستعداد دائم لوضع خبراتها دائماً 
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية,,
 

 رئيس لجنة التصدير                    التنفيذي                                                                          المدير     
 م. مصطفى النجاري          أ. محمد يوسف                                                                                       
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 السياحةسابعا : لجنة 

 

 2016يناير 21القاهرة في 

 

 ورقة عمل مقدمة من لجنة السياحة 

 بجمعية رجال األعمال المصريين

 تمهيد 

سنوات( تمثلت في عدم  5وحتى اآلن )حوالي  2011حيث أن القطاع السياحي قد مر بظروٍف استثنائية منذ عام 

اء وبعض , وكذلك في الحوادث اإلرهابية بسين 2013يونيه  30و 2011يناير  25االستقرار األمني أثناء ثورتي 

المناطق األخرى , مما أدى إلى توقف النشاط خالل هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة واإلستثنائية , 

باالضافه الى حادث سقوط الطائره الروسيه والذى ادى الى توقف تام للسياحه الوافده من روسيا , باالضافه الى 

 سحب السائحين البريطانين من شرم الشيخ. 

لذي يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع  الشبه متوقف عن النشاط وخاصة بالنسبة لتحصيل األمر ا 

الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية األخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين 

هذا القطاع في حالة تعافيه )بإذن هللا(  ( خاصة أن2016تعافي القطاع وذلك لمدة ال تقل عن سنة على األقل )عام 

 , ً فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومي للبالد وهي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البالد حاليا

وفي حالة عدم اإلستجابة لهذا المطلب واإلستمرار في سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أية مبالغ مؤقتة وضعيفة 

 ي إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوي ولن يستطيع السداد مستقبالً ألية موارد مطلوبة .سوف يؤد

  -لذا تتقدم لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال المصريين بإقتراح لخطه عمل للفتره الحاليه والمستقبليه كاالتى:

 أوالً : خطة قصيرة المدى:

التسويق السريع في البالد الممكن الحصول منها على سائحين مثل إيطاليا ورومانيا /المجر/ بولندا/ يوغسالفيا /  -1

بيالروسيا / التفيا / بلغاريا / ارمينيا / جورجيا / أزربيجان  وذلك عن طريق مقابلة السيد وزير السياحة لمتخذي 

مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه  والتنسيقالقرار السياحي وتنشيطه في هذه البلدان 

 البالد وان يتمتعوا بذات الدعم المقدم الي شركات الطيران األجنبية .  

مطالبه  صندوق الطوارئ واألزمات بسداد مرتبات العاملين في القطاع السياحي وخاصة أن جميع شركات القطاع  -2

 الصندوق.شهريا لحساب  %1السياحي تقوم بسداد 

 .  Papyrusتفعيل صندوق الملكيه الخاصه لتنميه المشروعات السياحيه " ببيرس"  -3

 اقتراح لدعم الطيران الشارتر للمدن السياحية : -4

 وزارة السياحه تقوم بدعم الكراسي الفارغة طبقا للقواعد المعمول بها . -

ً للنجوم -5 ية الخاصة بها وذلك لمدة عام على األقل لحين تحديد الحد األدنى لألسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقا

وذلك بقرار من السيد / وزير السياحه لوقف المهزله السعريه عودة إستقرار األسعار بالسوق السياحي المصري 

 الحاليه . 

أو إلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات االجتماعية أو المحافظات أو هيئة التنمية السياحية  -6

وذلك بإصدارقانون إستثنائي حتى تاريخه(. 2011البنوك )عن التنفيذ وعن السداد خالل المدة من تاريخ يناير 

يتضمن األستثناءات للقطاع السياحي في هذه المده من تطبيق قوانين الحجز اإلداري أو مقاضاة المستثمرين عن 

 عدم سداد المستحقات الحاليه . 

 عامل مع الشركات الروسية للسداد بالروبيل .العمل على إيجاد آلية للت -٧

 تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي لمدة عام . -8



 

 
 

 

إعادة اإلعفاءات الجمركية للمشروعات السياحية على األجهزة والمعدات الخاصة واالتوبيسات الخاصه بالفنادق  -9

 ق. العطائه فرصه للتجديد واعاده البريق للفناد 2016خالل عام 

التفعيل الفورى لقانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق  على ان يعامل القطاع السياحى  -10

معامله قطاع التصدير حيث ان القطاع يعتبر ايضا مصدر رئيسى الدخال العمالت الصعبه و قطاع كثيف العماله , 

ً )حيث أن شاملة المحالت واألنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة لإل ً للقانون المعمول به حاليا يجار طبقا

المفسر لما هيه خدمات التشغيل للغير على سبيل الحصر ولم تكن من ضمنها اإليجارات. وتم 2002لسنه11القانون 

. وعندما صرح بالقانون باألماكن المجهزه فإن العقود المبرمة مع المستأجرين 2005سنه4تأكيد ذلك بالتعليمات 

 وكل مستأجر مسؤول عن نشاطه وتحت إشرافه.   غير مجهزة

وضع الخطة التسويقية الخاصة بالمتحف المصري الكبير المزمع إفتتاحه خالل عام لضمان تنفيذ خطته التي تهدف  -11

 مليون زائر في المرحلة األولى . 5إلى تحقيق 

المشروعات السياحية الجديدة في المدن لضمان تحفيز اإلستثمار نقترح إعادة العمل بقانون تحفيز اإلستثمار ومنح  -12

النائية إعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات كحافز لدخول األموال واالستثمارات خالل هذه المدة وذلك بالنسبة 

 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية . 201٧,2018للمشروعات التي يتم إفتتاحها خالل عام 
 

 ثانياً : خطة طويلة األجل : 

 
اعادة النظر في التخطيط العمراني للمراكز السياحية حتي تتماشي مع متطابات السائحين من الفئه العمرية أو  -1

 األنشطة .
 االنتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية . -2
 إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع األثرية  -3
 ادارة المطارات الواقعة بالمناطق السياحية ألحد شركات اإلدارة العالمية المتخصصة . اسناد  -4
 الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض )الشارتر(  -5
 اكتوبر الستقبال الطيران الشارتر.  6اقتراح بتشغيل مطار  -6
 ت جميعها من باقي الجهات الرسمية.للحصول علي الموافقاتنفيذ نظام الشباك الواحد لألستثمار السياحي  -٧
 وضع خطة لرفع الوعي السياحي بين الطلبه المصريين  -8
إنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية التي تحتاجها المنشآت السياحية واعاده اسلوب القبول بالجامعات - -9

 ع السياحي( .من الطلبه بعد التخرج ال يعملون في القطا%90والكليات الفندقيه )حيث اتضح ان 
 تفعيل نظام التأشيرات اإللكترونيه مما يسهل قرار السفر الي مصر مع وضع اإلعتبارات األمنية الالزمة . -10
 مناقشة التشريعات والقوانين التي تؤثر علي القطاع السياحي وتحديثها . -11

 العمل على اليه جديده للقيام بالتدريب للعاملين بالقطاع السياحى والفندقى حفاظا على سمعه الخدمه .  -12
البدء في انشاء مطار جديد بمدينتي شرم الشيخ والغردقة وذلك تحويل مطار رأس بناس الي مطار مدني إلستيعاب  -13

)قطاع خاص( إلمكانية هبوط الطائرات الحركة السياحية المتوقعة ولحين تحويله يتم دعم مطار مرسي علم 
الشارتر من اسواق أوربا الشرقية لتكون الرسوم والخدمات بنفس األسعار المطبقة حيث ان االسعار الحاليه للعبوط 
واإلقالع في مطار مرسي علم تمثل ثالثة اضعااف للمطارات الحكومية بمصر مما ادي الي عزوف كثير من 

ي مرسي علم وعلي أن يشمل تصميم المطارات الجديدة علي خدمات لشركات االسواق الخارجية للهبوط ال
 الترانزيت علي مستوي المطارات العالمية مما يشجع السفر عن طريق هذه المدن السياحية . 

خضوع شرم الشيخ للمناطق ذات الطبيعة الخاصة أو المناطق الحره أو كما يترأي للجهات السيادية في هذا االمر  -14
ها مميزات نسبية , علي ان يخصص جزء من الضرائب التي يتم تحصيلها من المدينة لمشروعات البنية مما يعطي

 األساسية بهما . 
 
 ** هذا باإلضافة الي اية مستجدات تطرأ على الساحة ومن شأنها التأثير على القطاع السياحي في مصر .  

 

 

10/2/2016 



 

 
 

 

إجتماع السيد / محافظ البنك المركزى مع البنود التى تم الموافقه عليها شفاهه خالل 

 الساده مستثمرى السياحه بشرم الشيخ

 

 30/12/2018مد مبارده دعم السياحه حتى  -

 1/٧/2015فصل الفوائد عن االرصده خالل فتره مبادره البنك المركزى والتى بدأت فى  -

م احتساب على ان يتم تجنيبها فى حساب مستقل بدون فوائد حتى سداد رصيد القرض ثم يت

 الفوائد على الحساب .

 1/٧/2015رد فوائد التجاوز التى تم تحصيلها من البنوك إعتبارا من  -

وحتى  1/٧/2015عدم إحتساب دمغه على ارصده التسهيالت خالل الفتره من  -

30/12/2018 . 

 تحويل جزء من المديونيه الى دوالر امريكى فى ضوء توافر مصدر السداد. -

السماح للبنوك الوطنيه بسداد القروض الممنوحه للشركات من البنوك اإلستثماريه حاله عدم  -

 قيام تلك البنوك بتنفيذ مبادره البنك المركزى. 

منح الشركات تمويل بغرض رفع كفأه الفنادق الناجحه) من الممكن وضع ضوابط خاصه  -

 30/6/2013وحتى  1/1/2013وايضا خالل الفتره من  2010بنسب االشغال خالل عام 

الف جنيه / للغرفه , على أن يكون التمويل بالدوالر ويتم  35-20وذلك فى حدود من 

 سحبه بالجم وسداده بالدوالر على خمس سنوات . 

منح الشركات تمويل بغرض تمويل النشاط الجارى للفنادق لسداد التزامتها.على ان يكون  -

المركزى لدعم المشروعات الصغيره , سعر  ذلك فى إطار برنامج مماثل لمبادره البنك

 سنوات + سنه سماح يتم سداد العوائد فقط.  5فتره السداد   %5العائد 

 . منح العاملين بالقطاع قروض ميسره -

 
 طلبات لجنة السياحة بجمعية رجال االعمال 

 من  السيد / محافظ البنك المركزى
  2016فبراير  14القاهرة في األحد 

 

 30/12/2018دعم السياحه حتى مد مبارده  -

على ان يتم  1/٧/2015فصل الفوائد عن االرصده خالل فتره مبادره البنك المركزى والتى بدأت فى  -

 تجنيبها فى حساب مستقل بدون فوائد حتى سداد رصيد القرض ثم يتم احتساب الفوائد على الحساب .

 1/٧/2015 رد فوائد التجاوز التى تم تحصيلها من البنوك إعتبارا من -

 . 30/12/2018وحتى  1/٧/2015عدم إحتساب دمغه على ارصده التسهيالت خالل الفتره من  -

 تحويل جزء من المديونيه الى دوالر امريكى فى ضوء توافر مصدر السداد. -

السماح للبنوك الوطنيه بسداد القروض الممنوحه للشركات من البنوك اإلستثماريه حاله عدم قيام تلك البنوك  -

 فيذ مبادره البنك المركزى. بتن



 

 
 

 

منح الشركات تمويل بغرض رفع كفأه الفنادق الناجحه) من الممكن وضع ضوابط خاصه بنسب االشغال  -

الف  35-20وذلك فى حدود من  30/6/2013وحتى  1/1/2013وايضا خالل الفتره من  2010خالل عام 

 لجم وسداده بالدوالر على خمس سنوات . جنيه / للغرفه , على أن يكون التمويل بالدوالر ويتم سحبه با

منح الشركات تمويل بغرض تمويل النشاط الجارى للفنادق لسداد التزامتها.على ان يكون ذلك فى إطار  -

على أن يبدأ السداد   %5برنامج مماثل لمبادره البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيره , وبسعر فائده 

  -ت وطبقا للجدول المقترح التالى:بعد ثالثه سنوات و لمده ثالثه سنوا

 المبلغ مستوى النجومية

 جم / الغرفه 25000 خمسه نجوم 

 جم / الغرفه 20000 أربعه نجوم

 جم / الغرفه 15000 ثالثه نجوم

 

 سنوات.   3سنوات , على ان تسدد على  3منح العاملين بالقطاع قروض ميسره مع فتره سماح  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 2016مايو   25القاهر ة في 

 السيدة /  سحر طلعت مصطفى

 النائبة بمجلس النواب

 تحية طيبة وبعد, 
 

باإلشارة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع السياحة في الفترة الراهنة ,وتأكيداً على فتح قنوات 
 النهوض بالقطاع.التواصل والمشاركة مع مجلسكم الموقر لتحمل جزء من المسئولية من أجل 

 
كيفية النهوض بالحركة حول رؤية لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال لذا تجدون مرفقاً ورقة عمل بشأن 

 .2016مارس  2٧والتي تم إعدادها بتاريخ  السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية
 
لس النواب ,كما نأمل في المزيد من آملين وضعها بعين اإلعتبار وإستعراضها من خالل لجنتكم الموقرة بمج 

 التعاون فيما بيننا لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .
 

    
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,                                           

 
 

    رئيس لجنة السياحة              

                                                                                              
 م. أحمد بلبع                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 13/6/2016 القاهرة في

 

 السيد المهندس / فتح هللا فوزي

 رئيس لجنة متابعة بيان الحكومة

 

 تحية طيبة وبعد,,

بخصوص المقترحات واآلليات الالزمة لتحقيق األهداف الواردة ببيان  6/6/2016باإلشارة إلى خطابكم بتاريخ 

 الحكومة والخاص بقطاع لجنة السياحة.
 

 عند النقاط التالية:وبعد دراسة بيان الحكومة نتوقف 

 ضرورة اإلنتهاء من تطبيق التأشيرة اإللكترونية وليس الدراسة فقط. .1

ما هو موقف الحكومة تجاه المشروعات والعاملين بالقطاع السياحي والتعامل مع األزمة الحالية عن طريق  .2

 ورقة العمل المقدمة ,ونرى تطبيق الحلول التالية المرفقة.

 

 حترام ,,وتفضلوا بقبول فائق اإل

 

 رئيس لجنة السياحة                                                                                                      

                                                                                               
 م. أحمد بلبع                                                                                                        

 

 
 

 شارع شارل ديجول برج النيل اإلداري الجيزة 21

 (010)05384605 -(010)05384604 -+(2 02) 35736030-35723020ت: 

 +(2 02) 35723855-35737258فاكس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  
 

 

 2016أغسطس  15القاهرة في 
 السيد المهندس/ شريف إسماعيل 

 رئيس مجلس الوزراء        
 

 تحية طيبة و بعد ,,,
          

نظراً لما يمثله قطاع السياحة من أهمية قصوى وما يشهده من تحديات كبيرة خالل الفترة الحرجة 
 األعمال المصريين بإعداد ورقة عمل )مرفق( حول :الراهنة, لذا فقد قامت لجنة السياحة بجمعية رجال 

 
 كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية     

 
 

نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض رؤيتنا , راجين المزيد من التعاون فيما بيننا , حيث أن جمعية رجال األعمال 
ً على حرصها  الدائم لتكامل دورها مع مجلسكم الموقر واضعة كافة إمكاناتها وخبراتها  المصريين تؤكد دائما

 أمامكم بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة لمصرنا الحبيبة ورفع معدالت التنمية االقتصادية  .
 

 مع خالص التحية والتقدير ,,,                                               
 ,,,وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 
          

 عضو م. اإلدارة ورئيس لجنة السياحة                                                           رئيس الجمعية 

                                                                                          

 م/ احمد بلبع                                                                                   م/ علي عيسى        
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 فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

 رئيس جمهورية مصر العربية
 رئيس المجلس األعلى لالستثمار

 األعلى للسياحةرئيس المجلس 
   

إن جمعية رجال االعمال المصريين تتوجه بخالص التقدير والثناء لقرارات المجلس األعلى لالستثمار 

ً لكافة وسائل  التي صدرت مؤخراً لتشجيع وتحسين البيئة االستثمارية, وقد أصدرت الجمعية بيانا

وير وتنمية االستثمارات الصناعية االعالم تساند فيه مثل تلك القرارات الحاسمة التي من شأنها تط

 والزراعية.

 

إال اننا نأمل أن تمتد تلك القرارات المحفزة لتتضمن قطاع السياحة حيث عاني و مازال يعاني الكثير 

خالل تلك الفترة, و مما ال شك فيه أن نهوض قطاع السياحة من جديد من شانه إعادة تدفق الدماء الى 

ريعة تحقق االستقرار االقتصادي زيادة الموارد الدوالرية بمعدالت سشرايين الحياة االقتصادية و 

 التوازن لسعر الصرف و التأثير اإليجابي على خفض معدالت البطالة وتقليص عجز الموازنة.و

 

ومن هذا المنطلق نرجو من فخامتكم في حالة الموافقة على التوصيات المرفقة التكرم بإصدار 

 الالزمة لوضع تلك التوصيات حيز التنفيذ. تعليماتكم باتخاذ القرارات

 
 
 
 

 رئيس جمعية رجال االعمال المصريين                                                                                                                        

                                                                                                   2016نوفمبر    2٧القاهرة في 
 م. علي عيسى                                                                                                               
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 الطاقةثامنا : لجنة 

 29/11/2016القاهرة 

 

 السيد الدكتور المهندس / محمد شاكر المرقبي
 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة        

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 

 باإلشارة إلى المؤتمر الثاني للطاقة:

  رئيــــــس الجمهوريــة-تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 "" الطاقة...ما بين الترشيد والتنوع واإلستدامة 

بفندق  2016نوفمبر  20، يوم األحد المواف   مؤخراً الذي نظمته جمعية رجال األعمال المصريين  

 قاعة عايدة، فإننا نكرر شكرنا وتقديرنا لتشريفكم لنا خالل المؤتمر المشار إليه .  –ماريوت الزمالك 
  

إقتراحه وإستكماالً للتعاون وفتح قنوات اإلتصال المباشر بين مجتمع األعمال ووزارتكم الموقرة وبناًء على ما تم 

 خالل المؤتمر من توصيات 

 

 لذا تجدون مرفقاً:  

 التوصيات التي تم اإلتفاق عليها خالل المؤتمر .  -
 فيديو بفعاليات المؤتمر, وكذلك صور اللقاء والعروض التقديمية التي تم عرضها أثناء المؤتمر.  -
       

تضيع كافية إمكاناتهيا و خبراتهيا  أميام وزارتكيم ومن هذا المنطلق فإن جمعية رجيال األعميال المصيريين ليسيعدها أن 

 الموقرة بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة لمصرنا الحبيبة.

 

 مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفي  واإلزدهار،،،،،

 وتفضلوا بقبول فائ  اإلحترام والتحية ،،،                                                 

     

 رئيس الجمعية                          طاقةرئيس لجنة ال    

                                                                                                  
 م/  علي عيسى                                              م/ مجد الدين المنزالوي 
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 النقلتاسعا : لجنة 

 2015يناير  5القاهرة في 

 

 السيد الدكتور / سعد الجيوشي

 وزير النقل               

 

  ,,,تحية طيبة وبعد,

بشيأن إبيداء مقترحيات مجتميع  2015ديسيمبر  1٧تلقينا بمزييد مين االمتنيان خطيابكم بتياريخ 

النقييل النهييري فييي مصيير وخطييط وزارتكييم المييوقرة  األعمييال والصييناعة لعييرض معوقييات تشييغيل

 لتطويره وتفعيله وتحديد إحتياجات مجتمع األعمال لرفع حجم المنقوالت بهذه الوسيلة .

لييذا تجييدون مرفقيياً ورقيية عمييل توضييح رؤييية لجنيية النقييل بجمعييية رجييال األعمييال المصييريين 

 رضها .للنهوض بقطاع النقل النهري والتي نأمل أن نكون قد وفقنا في ع

 

 آملين المزيد من التعاون فيما بيننا ,,, 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,,    

 

 رئيس الجمعية            رئيس لجنة النقل 

                                                                                                                        

  حسين صبور                           عادل اللمعي   

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 رؤية جمعية رجال االعمال المصريين       
 لتفعيل منظومة النقل النهري

 

قيام الدولة بتقديم دعم مباشر للمشغلين في قطاع النقل النهري نظراً لمردودة على   االقتصاد القومي وذلك في  -1

تخفيضات جمركية على المكونات المستوردة للوحدات النهرية أو  -تخفيضات ضريبية  صورة إعفاءات أو

 لمعدات التداول بالموانئ من أوناش لتفريغ المشحونات أو الغالل.

استغالل الموانئ الحالية على نهر النيل والتابعة لشركات قطاع االعمال أو الشركات الحكومية أو الوزارات   -2

 ميناء نهري غير مستغلة حالياً. 40ثر من حيث يصل عددها الى أك

الحفاظ على مناسيب المياه الالزمة للمالحة حتى ال تتعرض الشركات المشغلة للخسائر من التشغيل غير  -3

 االقتصادي وهي المناسيب التصميمية التي تمت اعمال التطهيرات على أساسها.

اط ونهر النيل من القاهرة الى اسوان لعدم دخول انشاء نظام مالحي مدعم بالخرائط المالحية وخاصة لفرع دمي -4

 الوحدات النهرية في مناطق شحط وااللتزام بالمجرى المالحي المحدد.

أعمال الصيانات الدورية للتطهيرات والرفع المساحي الدوري للمجرى المالحي لتحديد أماكن االختناقات أوالً  -5

 بأول.

ساعة يومياً مع وضع نظام مراقبة على تشغيل  24بوع وتشغيل الممر المالحي واالهوسة على مدار األس -6

 االهوسة لضمان عدم تعطيل مرور الوحدات النهرية منها.

التأكد من تشغيل جميع الكباري المتحركة على فرع دمياط لنقل الحاويات من ميناء دمياط الى القاهرة ثم جنوباً   -٧

الوحدات المحملة بالحاويات, والتنسيق مع محافظه  , والتأكيد على تشغيل كوبري امبابة للسكة الحديد لعبور

 القاهرة بالنسبة لفتح كوبري قصر النيل  وكذلك كوبري الجامعةلعبور الوحدات المحملة بالحاويات.

تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للموانئ النهرية من خالل جهة واحدة, وتسهيل إجراءات تجديد   -8

 فراد العاملين عليها.الترخيص المالحية للوحدات واال

ضرورة قيام الحكومة بأصدار التشريعات والقوانين لتحديد نسبة ما يمكن نقلة من المشحونات والحاويات  -9

والغالل من خالل النقل النهري لتخفيف الضغط على الطرق والحد من الحوادث والتلوث وتقليل استهالك 

 الوقود.

الهولندية وأخذ التجربة بما يتناسب مع الوضع المصري ومراجعة البنية مراجعة المنظومة النهرية بالمملكة  -10
 من تجارتهم الداخلية عن طريق األنهار ٪45التشريعية لهم وكيفية نجاح الدولة في نقل ما بقرب من 

 

  2016يناير  4القاهرة في 
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  2016مايو   9القاهرة في 

 

 السيد المهندس / عالء فهمي

 زير النقل األسب  و      

  

 تحية طيبة وبعد ,,,    

 

 2030تعمل جمعية رجال األعمال المصريين على دعم سياسات الحكومة لتحقيق رؤية مصر 

ً من الجمعية على تقديم كامل الدعم الممكن  201٧ – 2016وتحقيق برنامج الحكومة لعام  , وحرصا

تنمية ال –الطاقة  –الزراعة  –الصناعة  -للحكومة في المجاالت والقطاعات االقتصادية المختلفة : )النقل 

 .. إلخ(. -السياحة  –العمرانية
 

 لذا تجدون مرفقاً ما يلي:

  2030رؤية مصر 

  2016بيان الحكومة مارس 

  2016إستراتيجية النقل التي أعدتها لجنة النقل بالجمعية في إبريل. 
 

ة ولما لسيادتكم من خبرات كبيرة في مجال النقل ,فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي نحو أي

إضافات أو مالحظات ترون ضرورة وضعها في اإلعتبار ضمن إستراتيجية لجنة النقل بالجمعية ,بهدف 

 الوصول إلى اآلليات التي تضمن تحقيق بيان الحكومة المشار إليه فيما يخص قطاع النقل.
     

 راجين المزيد من التعاون فيما بيننا,,

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,,

                رئيس لجنة النقل                                                                                                              

                                                                                                                           
 أ. عادل اللمعي
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 2016نوفمبر  24القاهرة في  

 السيد األستاذ / محمد كامل

 شركة ماهوني للمالحة   

 

 تحية طيبة وبعد, 

رئيس لجنة النقل بمجلس  –باإلشارة إلى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال األعمال المصريين والذي عقد مؤخراً مع السيد اللواء / سعيد طعيمة 

 النواب , والذي سعدنا بتشريفكم لنا خالله , حيث كان لتواجدكم بالغ األثر اإليجابي في إثراء اللقاء .

 

 يات الهامة وعلى رأسها : فقد أسفر اللقاء عن بعض التوص

  أهمية قيام لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من الهيئات
والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل واالستثمار فى 

 القطاع.

  قطاع النقل واللوجيستيات  مع اعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بذلك بحيث تشجع القطاع الخاص العمل على تشجيع
للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات ,حيث ان القانون يعطى اولوية للشركات الحكومية دون غيرها من 

تي تطرحها الحكومة فى السكك الحديدية والنقل النهري القطاع الخاص مع تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات ال
 وتطوير الموانئ.

  )إجراء تعديالت على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحري المصري )الذي يرفع العلم المصري
 الذى يعانى حاليا من تدهور كبير.

 شركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى نقل تطوير الموانئ النهرية سواء المملوكة للحكومة او ل
البضائع الذى يعد وسيلة آمنه ورخيصة ال تؤثر على اسعار المنتج النهائي , حيث أن شركات قطاع األعمال مثل شركات 

قل البضائع وخفض ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق اقصى استفادة منه فى ن 30السكر والحديد والصلب تمتلك 
 تكلفة االنتاج.

 .تمثيل جمعية رجال األعمال المصريين  فى المجلس األعلى للموانئ 

  .تفعيل لجنة تسيير النقل المنشأة بالقرار وزاري 

  العمل على مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات النقل التي ستطرح من قبل الحكومة بنظامBOT  &PPP . 
 

التكرم بمراجعة ما سبق من توصيات وموافاتنا بمقترحاتكم حيالها حتى يتسنى لنا وضعها في اإلعتبار من خالل ورقة لذا أرجو من سيادتكم 

 عمل سيتم إرسالها لكافة الجهات المعنية خالل الفترة القريبة القادمة.

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,        

 لنقل  رئيس لجنة ا         المدير التنفيذي 

                                                                                                          

 عادل اللمعي          محمد يوسف     
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 2016نوفمبر  24القاهرة في  

 السيدة  / عبير لهيطة 

 عضو لجنة النقل بجمعية رجال األعمال المصريين

 

 تحية طيبة وبعد, 

رئيس لجنة النقل بمجلس  –باإلشارة إلى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال األعمال المصريين والذي عقد مؤخراً مع     السيد اللواء / سعيد طعيمة 

 خالله , حيث كان لتواجدكم بالغ األثر اإليجابي في إثراء اللقاء .النواب , والذي سعدنا بتشريفكم لنا 

 

 فقد أسفر اللقاء عن بعض التوصيات الهامة وعلى رأسها : 

  أهمية قيام لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من الهيئات
ريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل واالستثمار فى والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تش

 القطاع.

  العمل على تشجيع قطاع النقل واللوجيستيات  مع اعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بذلك بحيث تشجع القطاع الخاص
وية للشركات الحكومية دون غيرها من للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات ,حيث ان القانون يعطى اول

القطاع الخاص مع تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات التي تطرحها الحكومة فى السكك الحديدية والنقل النهري 
 وتطوير الموانئ.

 المصري(  إجراء تعديالت على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحري المصري )الذي يرفع العلم
 الذى يعانى حاليا من تدهور كبير.

  تطوير الموانئ النهرية سواء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى نقل
البضائع الذى يعد وسيلة آمنه ورخيصة ال تؤثر على اسعار المنتج النهائي , حيث أن شركات قطاع األعمال مثل شركات 

ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق اقصى استفادة منه فى نقل البضائع وخفض  30سكر والحديد والصلب تمتلك ال
 تكلفة االنتاج.

 .تمثيل جمعية رجال األعمال المصريين  فى المجلس األعلى للموانئ 

  .تفعيل لجنة تسيير النقل المنشأة بالقرار وزاري 

 ص في كافة مشروعات النقل التي ستطرح من قبل الحكومة بنظام العمل على مشاركة القطاع الخاBOT  &PPP . 
 

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بمراجعة ما سبق من توصيات وموافاتنا بمقترحاتكم حيالها حتى يتسنى لنا وضعها في اإلعتبار من خالل ورقة 

 القادمة.عمل سيتم إرسالها لكافة الجهات المعنية خالل الفترة القريبة 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,        

 رئيس لجنة النقل           المدير التنفيذي 

                                                                                                          

 عادل اللمعي          محمد يوسف     
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 2016نوفمبر  24القاهرة في  

 السيد األستاذ  / ألفريد أصيل 

 الغرفة التجارية األمريكية بالقاهرة -رئيس لجنة النقل 

 

 تحية طيبة وبعد, 

 –مع   السيد اللواء / سعيد طعيمة باإلشارة إلى اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال األعمال المصريين والذي عقد مؤخراً 

 ألثر اإليجابي في إثراء اللقاء رئيس لجنة النقل بمجلس النواب , والذي سعدنا بتشريفكم لنا خالله , حيث كان لتواجدكم بالغ ا

 فقد أسفر اللقاء عن بعض التوصيات الهامة وعلى رأسها : 

  بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من أهمية قيام لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب
الهيئات والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل 

 واالستثمار فى القطاع.

 جع القطاع العمل على تشجيع قطاع النقل واللوجيستيات  مع اعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بذلك بحيث تش
الخاص للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات ,حيث ان القانون يعطى اولوية للشركات 
الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص مع تشجيع دخول القطاع الخاص فى المشروعات التي تطرحها الحكومة 

 فى السكك الحديدية والنقل النهري وتطوير الموانئ.

 ديالت على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحري المصري )الذي يرفع العلم إجراء تع
 المصري( الذى يعانى حاليا من تدهور كبير.

  تطوير الموانئ النهرية سواء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى
د وسيلة آمنه ورخيصة ال تؤثر على اسعار المنتج النهائي , حيث أن شركات قطاع األعمال نقل البضائع الذى يع

ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق اقصى استفادة منه  30مثل شركات السكر والحديد والصلب تمتلك 
 فى نقل البضائع وخفض تكلفة االنتاج.

 س األعلى للموانئ.تمثيل جمعية رجال األعمال المصريين  فى المجل 

  .تفعيل لجنة تسيير النقل المنشأة بالقرار وزاري 

  العمل على مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات النقل التي ستطرح من قبل الحكومة بنظامBOT  &
PPP . 

 

وضعها في لذا أرجو من سيادتكم التكرم بمراجعة ما سبق من توصيات وموافاتنا بمقترحاتكم حيالها حتى يتسنى لنا 

 اإلعتبار من خالل ورقة عمل سيتم إرسالها لكافة الجهات المعنية خالل الفترة القريبة القادمة.

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,        

 رئيس لجنة النقل           المدير التنفيذي 

                                                                                                         

 

 عادل اللمعي          محمد يوسف     
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 2016نوفمبر  24القاهرة في 

 السيد اللواء  / كريم ابو الخير 

 رئيس هيئة النقل النهري السابق

 

 تحية طيبة وبعد, 

 –جتماع لجنة النقل بجمعية رجال األعمال المصريين والذي عقد مؤخراً مع السيد اللواء / سعيد طعيمة باإلشارة إلى ا

 األثر اإليجابي في إثراء اللقاء رئيس لجنة النقل بمجلس النواب , والذي سعدنا بتشريفكم لنا خالله , حيث كان لتواجدكم بالغ 

 فقد أسفر اللقاء عن بعض التوصيات الهامة وعلى رأسها : 

  أهمية قيام لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من
الهيئات والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل 

 القطاع. واالستثمار فى

  العمل على تشجيع قطاع النقل واللوجيستيات  مع اعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بذلك بحيث تشجع القطاع
الخاص للمشاركة فى منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات ,حيث ان القانون يعطى اولوية للشركات 

طاع الخاص فى المشروعات التي تطرحها الحكومة الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص مع تشجيع دخول الق
 فى السكك الحديدية والنقل النهري وتطوير الموانئ.

  إجراء تعديالت على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحري المصري )الذي يرفع العلم
 المصري( الذى يعانى حاليا من تدهور كبير.

 واء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى تطوير الموانئ النهرية س
نقل البضائع الذى يعد وسيلة آمنه ورخيصة ال تؤثر على اسعار المنتج النهائي , حيث أن شركات قطاع األعمال 

قيق اقصى استفادة منه ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتح 30مثل شركات السكر والحديد والصلب تمتلك 
 فى نقل البضائع وخفض تكلفة االنتاج.

 .تمثيل جمعية رجال األعمال المصريين  فى المجلس األعلى للموانئ 

  .تفعيل لجنة تسيير النقل المنشأة بالقرار وزاري 

  العمل على مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات النقل التي ستطرح من قبل الحكومة بنظامBOT  &
PPP . 

 

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بمراجعة ما سبق من توصيات وموافاتنا بمقترحاتكم حيالها حتى يتسنى لنا وضعها في 

 اإلعتبار من خالل ورقة عمل سيتم إرسالها لكافة الجهات المعنية خالل الفترة القريبة القادمة.

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,        

 رئيس لجنة النقل           المدير التنفيذي 

                                                                                                          

  عادل اللمعي          محمد يوسف    
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 عاشرا : لجنة تكنولوجيا المعلومات

 

 2016فبراير  14لقاء البنك المركزي 
 النقاط الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات 

 
 يعاني قطاع تكنولوجيا المعلومات مما يلي بسبب القرارات الجديدة :

 أوالً : تأخر إستالم مستندات التحصيل الواردة من الخارج 

على بنكه ثم يقوم البنك بإرسالها إلى بنكنا ثم يقوم البنك بإخطارنا مما يستغرق وقت طويل  نتيجة إرسال المورد المستندات

 جداً , ويمكن أن يؤدي ذلك إلى غرامات للتأخير في التسليم .

 ثانياً : المصاريف الخاصة بعملية اإلستيراد :

 لعملية اإلستيرادية لبنكنا .يقوم المورد بتحميلنا بجميع المصاريف الخاصة بإرسال المستندات الخاصة با

 ثالثاً : عدم إلتزام البنك بالتعليمات الواردة بالفاتورة المرسلة لنا من المورد

فإذا كان هناك فترة سماح مكتوبة على الفاتورة ال يلتزم بها البنك نهائياً ويطلب لتسليمنا مستندات الشحنة أن نقوم 

 يدها في نهاية فترة السماح .بإيداع قيمة الفاتورة بالكامل ويقوم هو بتسد

 ( لإلفراج عن الشحنة : 4رابعاً : المصاريف البنكية الخاصة بعمل نموذج )

 ( .4إلصدار نموذج ) % 1,25وصلت المصاريف البنكية إلى 

 خامساً : عدم تدبير البنك للعملة : 

العملة اآلن بين البنك والسوق السوداء  وهذه المشكلة من أهم المشكالت حيث أنها تكبدنا خسائر فادحة : أوال: ألن فرق

بين سعر البنك وسعر الصرافة وال يوجد مستند يثبت هذه المصروفات  %13)الصرافة( وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 

 مما يضعنا في الكثير من المشاكل مع الضرائب العتماد المصروفات .

 سادساً : حد اإليداع 

ألف دوالر أو ما يساويهم بأي عملة وهذا أيضاً يستغرق منا شهور إليداع 50البنك وضع حد أقصى لإليداع الشهري 

قيمة مستند التحصيل لإلفراج عن الشحنة مما يؤدي إلى تحملنا بدفع أرضيات في الجمارك لحين إيداع القيمة في البنك 

السداد وحيث أن طبيعة  ( لإلفراج عن الشحنة ورفض معظم الموردين اإلنتظار وال يتم الشحن إال بعد4وعمل نموذج)

 عملنا ان نبيع قبل أن نشتري فبذلك يتم خسارة أمر التوريد .

  سابعاً :عدم المصداقية مع عمالء وتحملنا غرامة مالية

حيث أن جميع المناقصات والتوريدات تكون محددة المدة وأي تأخير يتم حساب غرامة تأخير عليه وتصل أحياناً إلى 

ياناً أخرى يتم إلغاء أمر التوريد نتيجة عدم التوريد في المدة المحددة بالمناقصة أو بأمر من أمر التوريد وأح 10%

 التوريد .

المفروض أن يتولى إيقاف المستوردين غير الشرفاء بالقانون وليس معاقبة الجميع ألن ما يحدث يسيء إلى مصداقيتنا 

 مع الموردين الذين تم بنائه على مدار السنين .



 

 
 

 

MCIT strategy part of the Statement of the Government 2016 

 

General:  

 

The IT sector is basically revolving on Smart technology parks that include Upper 

Egypt but what about incentivizing the industry and the investors in the sector 

especially since they are targeting to decrease corruption by relying on 

technology and diminishing the reliance on the human factor.  Then you need to 

encourage investments in this sector and if you are going to invest in smart cities 

or villages they should be in areas that have potential not just buildings that will 

not find skilled manpower to operate nor companies to invest in. 

 

Details:  

 

1) Telecommunication Networks Infra structure;  

a. Plan is given to cover 3 years. The Government statement to the 

parliament is covering one year till mid 201٧.  First discrepancy. 

b. 10B EGP will be invested in the coming 3 years.  Government 

investment is between 10٪ to 20٪ from the 10B. That is from 1B to 

2B funds coming from the Gov. First discrepancy: where is the 

allocation of funds by the Gov. ? is it mentioned and accounted for 

in the general budget? Second discrepancy: an investment of 80٪ 

will b required from the private sector around 8B EGP !! Is 

identified? Where are such investors? ? Third discrepancy: with the 
assumption that investors will be invited and willing to invest in the 

8B EGP, what is the time frame they will be on board? What is the 

return on their investments? It will take till end of 201٧ to have 

such investment operational. The only 2018 will be left to reach the 

required goals.  

c. 4G are presented by end of 2016. First discrepancy:  is there 

enough free spectrum? No. Spectrum needs to be freed. That will 

require an investment of at least 250M EGP. First discrepancy: 

Such fund is not allocated and made available in MCIT strategic 

plan 2014/2015 and was not implemented till now. So from where 

is the Gov. fund and investment? 
 

2) CIT Industry Development:  
a. According to the MCIT web page to develop the CIT Industry till 

end of 2020 the amount 4.2B EGP will be required. . Out of that an 
investment of 1.2B will be required from the Gov. is this budget 



 

 
 

 

allocated? Is the 4B private sector investment allocated? 
 

3) Technology parks: 
a. The plan presented is to develop ٧ technology parks till end of 

2018. Two by the end of 2016. Total investment for the ٧ parks is 
20B EGP. 20٪ will be direct investment by the Gov. (according to 
MCIT web site). 2.8B EGP will be required this year 2016!! Gov. 
share from 2016 investment alone is EGP 5٧0M!! Was this budget 
allocated? Was the 80٪ private sector investment EGP 2.22B 
allocated? From where the funding to complete such project to 
meet the time frame?  

b. Technology valley Suez Canal economical zone was also 
presented in the MCIT plan. According to the web site of MCIT 
EGP 3B is required as an investment. !! Again Gov. share and 
private investment is 20٪ /80٪ that is EGP 600M / 2.4B EGP. Where 
are such investments? Is it mentioned any where in the national 
total plan. ?  

c. Attracting foreign investments will required availability of not only 
business plan with return on the investment but also trained skilled 
work force specially in underdeveloped cities. What is the edge?  

d. According to the plan presented by 2018 half a million new jobs will 
be created in the new technology parks. Looking on the current 
working force in smart village and Maadi park the work force and 
jobs created so far are between 15thousand to 20K / 1 thousand to 
2 thousand. What is then the basis of assumption to reach half a 
million new jobs..?? 

 

4) Egypt Post offices development:  
a. Plan is to develop and renovate 412 Post office as phase one. What 

is the budget? What are the added value services that will be 
developed in such offices?  

b. Another 400 to 500 offices will be developed and renovated by end 
of 201٧. Is it just construction and renovation? Or will be added 
value services added. Clear real estate plan but not clear from the 
CIT services to the public. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الحادي عشر : أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصية

 

 2016فبراير  15القاهرة في 

 

 السيد الدكتور / مجدي عبدالعزيز 

 وكيل اول وزارة الماليه      

 رئيس مصلحه الجمارك المصريه     

 

 تحية طيبة وبعد ,,,

المعامله   بشأن 10/4/2012( في  4٧4يرجى التكرم بإعاده دراسة تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات رقم ) 

موقع بأسم                      2012لسنه (  26الضريبيه لصنف األرز المستورد من الخارج و الصادره بمنشور تعريفات رقم)  

رئيس اإلداره المركزيه للتعريفه و القيمه والمنشأ , حيث صدر قرار السيد رئيس  -السيد األستاذ / حسن عبدالنبي حلوسه 

 بشأن فئه ضريبة المبيعات على األرز المستورد من الخارج بأن األرز المستورد من الخارج 9/2/2012المصلحه بتاريخ 

 بإعتباره منتج صناعي. % 10المجهز والمعبأ يخضع للضريبة على المبيعات بواقع 

وأود اإلحاطه إلى أن جمهورية مصر العربيه تحظر إستيراد األرز الطبيعي الخام ) األرز الشعير ( إال بضوابط شديده 

 األصناف المصريه من الخلط. وفق ما تعلنه إداره الحجر الزراعي كذلك مراكز البحوث الزراعيه وذلك حفاظاً على

كجم وهي عبوات غير مجهزه للبيع للمستهلك النهائي وذلك  50كجم أو  25أما األرز األبيض فيتم إستيراده في عبوات 

أسوه بالواردات من العدس والفول والحمص وباقي الحبوب وهي سلع ال تخضع لضريبه المبيعات إال إذا كانت معبأه في 

 كيلو ومدون عليها بيانات تخص اإلستهالك وتباع مباشرة للمستهلك. 5يلو أو ك 2كيلو أو  1أكياس 

كيلو جرام أو ما يزيد لضريبة  25وعليه يرجى التكرم بتأكيد عدم خضوع األرز األبيض المستورد والمعبأ في عبوات 

 المبيعات المشار إليها حيث أنه غير مجهز للبيع النهائي للمستهلك .

 دراسه واإلفاده.نرجو من سيادتكم ال

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام و التقدير ,,,

         رئيس لجنة اإلستيرادوالجمارك                                                   رئيس لجنه التصدير                    

                                                                                                                                            

 م/ خالد حمزة                                                                       م/ مصطفى النجاري                    
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 2016مارس  3القاهرة في                                                                                            
 
 

 السيد األستاذ / عبد المنعم السيد مطر 
 رئيس مصلحة الضرائب المصرية    
 

 تحية طيبة بعد ،،،
بمقر 2016مارس  2نتقدم لسيادتكم وفريق العمل المعاون بعظيم الشكر والتقدير لحسن إستقبالنا أمس األربعاء   

كد باسم جمعية رجال األعمال مصلحتكم الموقرة بغرض دراسة بعض النقاط الفنية لضريبة المبيعات , ونؤ
المصريين  على دعوة سيادتكم بالتشريف والتواصل مع سيادتكم في الموعد الذي تجدونه مناسباً خالل العشرة أيام 

 األخيرة من شهر مارس الحالي بإذن هللا بمقر الجمعية بالجيزة, آملين أن تقبل دعوتنا كريم إستجابتكم . 
على األرز األبيض الطبيعي المستورد وفقاً  % 10ظة توقيع ضريبة مبيعات بواقع ووفق ما تقدمنا به من مالح   

 ( . 10/4/2012والصادرة في  ) 4٧4للتعليمات رقم ) 
 -والموقع بإسم السيد األستاذ / حسن عبد النبي حلوسه   2012( لسنة 26وما أعقبها من منشور تعريفات رقم )  

بشأن فئة  9/2/2012قيمة والمنشأ حيث صدر قرار رئيس المصلحة بتاريخ رئيس اإلدارة المركزية للتعريفة وال
 بإعتباره منتج صناعي   % 10ضريبة المبيعات على األرز المستورد من الخارج المجهز والمعبأ بواقع 

 : توضــيح        
نرفق لسيادتكم بعض من صور اإلفراجات  1006,30بخصوص األرزاألبيض الطبيعي بند جمركي رقم   

 25الجمركية التى تمت لهذا الصنف ولم يكن يوقع عليها ضريبة مبيعات حيث انه أرز ابيض طبيعي معبأ في أجولة 
هذه الحالة تكون بحالتها الطبيعية  كجم أو يزيد وغير مجهزة للبيع للمستهلك مباشرة كما أن حبوب األرز في 50/ 

 وغير معالجة سواءا بالغلى أو النقع أو إضافة أي مكسبات لون أو طعم.
( ( 4٧4) تاريخ الحق للتعليمات رقم ) 6/5/2012*مرفق لسيادتكم صورة ممن افاده مصلحة الجمارك بتاريخ   

ال يخضع لضريبة المبيعات اما إذا ورد بلون  والذي فسر بوضوح أن األرز ) البسمتي ( اذا ورد بحالته الطبيعية
مخالف أو مغليا فيستحق الضريبة حيث تعد هذه العملية تجهيزا ترتب عليه تغير اللون ومكونات الحبة بما يتفق مع 

 تعريفات .  2012لسنة  26المنشور رقم 
ونظرا لما تالحظ من عدم تفهم بعض المنافذ لهذا المنشور فنود اإلحاطة إلى أن بعض المنافذ تؤكد عدم توقيع   

كجم أو فما فوق غير مجهزة للبيع  25الضريبة في حال ورود األرز أبيض طبيعي ومعبأ  في أجولة عبوات 
 للمستهلك مباشرة . 

على خالف الواقع واإلداراك لكون األرز األبيض مثله مثل العدس اما بعض المنافذ فتؤكد على تطبيق الضريبة   
كجم أو صب وبحالتها الطبيعية دون اي  50والفول والحمص وباقي الحبوب المستوردة التى ترد في أجولة عبوات 

إجراءات صناعية تغير من طبيعة أو لون أو خواص الحبوب ,لذا يرجى التكرم من سيادتكم بإصدار تعليماتكم 
 دارة للدراسة وإفادتنا بقراركم وإفادة كافة المنافذ للعمل به .لإل

 ونحن إذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ,,,
 وتفضلوا بقبول فائ  اإلحترام ،،،،

 
 
 

 رئيس لجنة التصدير         رئيس لجنة المالية                              ك            رئيس لجنة اإلستيراد والجمار

                                                                                                     
 مصطفى النجاريلد                           د.طه خا        م .خالد حمزة                                             

 
 ديجول برج النيل اإلداري الجيزةشارع شارل  21

 (010)05384605 -(010)05384604 -+(2 02) 35736030-35723020ت: 
 +(2 02) 35723855-35737258فاكس: 

 www.eba.org.egموقع إلكتروني:  eba@eba.org.egبريد إلكتروني: 
 

 
 

mailto:eba@eba.org.eg
http://www.eba.org.eg/


 

 
 

 

  16/3/2016لقاهرة 

 السيد األستاذ / طارق عامر

 محافظ البنك المركزي   

 

 تحية طيبة وبعد ,,,,

 

جمعية رجال التخصصية ب بين سيادتكم وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان الذي عقد المثمر اإلجتماع باإلشارة إلى 

وبحضور السادة رؤساء البنوك الحكومية  2016فبراير  14بمقر بنككم الموقر يوم األحد الموافق   األعمال المصريين

رجال األعمال الموقرين والسادة النواب والوكالء وفريق العمل ,فإننا نكرر شكرنا لسيادتكم على دعمكم الكامل لجمعية 

 المصريين.

 

 تالية :وتأكيداً على ما تم اإلتفاق عليه في الموضوعات ال

ضرورة إستيراد  األرز لكمية تضمن كسر اإلحتكارات ,األمر الذي تم تأكيده من قِبل الجمعية خالل  (1
 اإلجتماع مع سيادتكم وتأكدت رؤيتها الحقاً.

توفير عشرة ماليين دوالر بالسعر الرسمي وقت اإلستيراد لتغطية اإلستيراد من خالل الشركات أو  (2
 اإلحتكار وحجب السلعة من التداول. الهيئات الرسمية بالدولة لكسر

 

كما يرجى التكرم بإصدار تعليماتكم للبنوك بإعتبار األرز سلعة أساسية ) وهى كذلك ( مما يسمح للشركة المستوردة 

 بإيداع قيمة فاتورة اإلستيراد دون حد أقصى بالمثل لقائمة السلع األساسية وبما ال يتعارض مع الضوابط العامة.

 نرجو أن تقبلوا خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق واإلزدهار والتقدم ,,,                 

 فائق اإلحترام وعظيم التقدير ,,وتفضلوا بقبول                                           

 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك                                                                   رئيس لجنة التصدير         

                                                                                    

  م. مصطفى النجاري                                                                                   م. خالد حمزة
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   2016أكتوبر   9القاهرة في 

 السيد األستاذ / سعيد عبد هللا 
 رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية

 وزارة التجارة والصناعة        
 

 تحية طيبة وبعد, 

 

موافاتكم  بشأنباإلشارة إلى الخطاب الوارد إلى جمعية رجال األعمال المصريين من سيادتكم مؤخراً, 

 .بالمقترحات لتعديل وتطوير التشريعات المنظمة لعمليات اإلستيراد والتصدير
 

ً ورقة عمل تمثل رؤية جمعية رجال األعمال المصريين فيما يخص قرار وزير  لذا تجدون مرفقا

 19٧5 لسنة 118بإصدار الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  2005لسنة  ٧٧0التجارة والصناعة رقم 

في شأن اإلستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة, حيث إجتمعت 

 لجنتي اإلستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية عدة إجتماعات للخروج بالرؤية المشار إليها.
 

ر السريع في نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض رؤيتنا ,وأن يتم وضعها بعين اإلعتبار نظراً للتطو

التجارة العالمية , ويسعد جمعية رجال األعمال المصريين أن تضع كافة إمكاناتها و خبراتها  أمامكم بما يسهم 

 في فتح قنوات اإلتصال فيما بيننا لما فيه الخير والصالح لمصرنا الحبيبة . 

     

 وتفضلوا فائق اإلحترام والتحية ,,,

 رئيس الجمعية                                                    

                                                                                                               

 المهندس / علي عيسى                                           
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 الشرعية ؟
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  15/2/2016القاهرة 

 طارق عامرالسيد األستاذ / 

 محافظ البنك المركزي   

 تحية طيبة وبعد ,,,,

بين الذي عقد المثمر خالل اإلجتماع أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر و التقدير على حسن إستضافتكم لنا 

بمقر بنككم الموقر  جمعية رجال األعمال المصريينالتخصصية ب سيادتكم وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان 

وبحضور السادة رؤساء البنوك الحكومية الموقرين والسادة النواب والوكالء  2016فبراير  14يوم األحد الموافق  

القى اإلجتماع إستحسان جميع الحاضرين , لما قمتم به من  استعراض جيد للمعلومات المثمرة  وفريق العمل , حيث

ادة الحضور ولتأكيد سيادتكم على تعاونكم الدائم مع الجمعية وفتح قنوات التي طرحت بصورة كاملة وواضحة للس

االتصال المثمر لما يخدم االقتصاد المصري شاكرين سيادتكم على حسن تعاونكم وسعة صدركم للرد على جميع 

 اإلستفسارات .

 

االجتماع لبحث أية موضوعات  ونحن إذ نتطلع إلى تكرار اللقاء بشكل دوري )كل ثالثة شهور( كما أشرت سيادتك خالل

هامة أخرى ولمتابعة كل األحداث والمستجدات التي تطرأ على الساحة اإلقتصادية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي 

 –واالستثماري بصفة عامة, كما نؤكد أننا في انتظار الموعد الذي ستحدده سيادتكم مع السيد المهندس/ شريف إسماعيل 

ل الفترة القريبة القادمة للقاء ممثلي الجمعية بحضور سيادتكم الستعراض كافة التحديات التي رئيس مجلس الوزراء خال

 تواجه مجتمع األعمال والمتعلقة بكافة القطاعات االقتصادية.

 

 كما نرجو من سيادتكم توجيه تعليماتكم  نحو التأكيد على إرسال أية قرارات أو تعليمات نقدية يتم إرسالها الى البنوك 

 أن يتم إرسال نسخة منها إلى منظمات األعمال أيضاً .

 نرجو أن تقبلوا خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق واإلزدهار والتقدم ,,,         

 فائق اإلحترام وعظيم التقدير ,,,وتفضلوا بقبول 

           رئيس الجمعية             نائب رئيس الجمعية    

                                                                                                    

                                                                                                     

  المهندس / حسين صبور                                    المهندس / علي عيسى                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  13/3/2016القاهرة في 

 السيد المهندس/ طارق قابيل  

 وزير التجارة والصناعة                                

 

 تحية طيبة وبعد, 

باإلشارة إلى اإلجتماع الذي نظمته الجمعية باإلشتراك مع التمثيل التجاري المصري في يوم األربعاء الموافق       

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات  –,بحضور السيد اللواء مهندس/عالء عبد الكريم  2016مارس  9

س التمثيل التجاري المصري والسادة السفراء والسادة رئي –بمقر الجمعية بالجيزة ,والسيد األستاذ/علي الليثي

دولة ( وممثلي  30ويمثلون نحو  60الممثلين التجاريين لدول أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا )وعددهم نحو 

على الموقع اإللكتروني لهيئة الرقابة على الصادرات الغرف التجارية المشتركة, حيث تم عمل عرض عملي 

ية حول طريقة التأكد من استيفاء جميع األوراق والشروط تمهيداً للتسجيل الالحق للمصانع للتوع والواردات

,وكان لذلك العرض بالغ األثر  2016لسنة  43و  2015لسنة  991المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرارين رقم 

 اإليجابي في توضيح الكثير من األمور ذات اللبس لدى مجتمع األعمال بالخارج.

 

إنه إتفق كافة السادة الحضور على طول الوقت المستغرق إلتمام اإلجراءات الورقية في الدول االجنبية المختلفة   إال

  وبناء عليه فإننا نرجو من سيادتكم النظر فيما يلي :,الذي قد يصل في بعض األحيان إلى ثالثة أسابيع ,

قل ،وذلك نظراً لتأكيد ممثلي السفارات األجنبية مد المهلة لبدء العمل بالقرار لمدة شهرين إضافيين على األ -1

ً لبدء  في التنفيذ والممثلين التجاريين لهذه الدول وكذلك كافة الحضور بعدم كفاية الفترة المحددة حاليا

16/3/2016 . 

اإلستعانة بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في عمليات الفحص كبديل اختياري للمعامل  -2

 .بية التي تُدفع للمعامل الخارجيةالمعتمدة )لمن يرغب في االستعانة بها(، وذلك توفيراَ للعملة األجنالدولية 

فإن الجمعية على إستعداد تام لاليضاح وإننا إذ نرجو من سيادتكم النظر بعين اإلعتبار لهذين المطلبين الهامين, 

 عام.والمناقشة للوصول الى النتائج المرجوة بما يحقق الصالح ال

 مرة أخرى نتوجه إلى سيادتكم بخالص التمنيات القلبية والتوفيق لوزارتكم الموقرة لتحقيق ما فيه الخير لمصر.

 ,,,وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

           رئيس الجمعية             نائب رئيس الجمعية      

                                                                                                    

  المهندس / حسين صبور           المهندس / علي عيسى                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  2016سبتمبر  22القاهرة في 

 
 المهندس / شريف إسماعيل سعادة دولة 

 رئيس مجلس الوزراء                                                 
 

 تحية طيبة ... وبعــــــــــد, ,,,

وزراء  جمعية رجال األعمال المصريين بخالص الشكر لمجلسكم الموقر على القرارالصادر من قبل مجلس ال تتوجه

. معايير الدولية والمصرية الستيراد القمحأمس بخصوص التمسك بال  

 

لحالي ,فإننا وإيماناً من الجمعية بأهمية التحرك العاجل للحفاظ على األسواق التصديرية واللحاق بالموسم التصديري ا

أية آثار لك إلزالة نؤكد على ضرورة تقديم كافة المساندة السياسية للوفد الفنى الرسمي المسافر إلى روسيا هذا االسبوع وذ

 سلبية .

والزراعة  كما نناشد سيادتكم بأهمية تعزيز التواصل على المستوى الوزاري بين كٍل من وزيري التجارة والصناعة 

هم المصريين ونظيريهم بالخارج خاصة بروسيا من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم مرضية تحافظ على واحد من أ

 األسواق التصديرية للمنتج المصري .

 

ن نرى أن لة رؤية دولتكم أنه من الممكن أن يتم اتصال على مستوى رئاسة مجلس الوزراء فى البلدين .. فنحوفى حا

ى ال يتم ذلك سوف يكون له أثر سياسى إيجابى لدعم الجهود لفتح السوق الروسى مرة أخرى بدون تأخير من قبلهم حت

 خسارة الموسم الحالى للتصدير.

 

 ام سيادتكم ,,, نأمل أن تلقى مناشدتنا إهتم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ,,,                                         

 رئيس الجمعية
                                                                                                       

 
 م. علي عيسى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  2016أكتوبر  2٧القاهرة في 
 

 السيد اللواء /محمد محمد عرفان جمال الدين
 رئيس هيئة الرقابة اإلدارية           

 
 تحية طيبة وبعد,

 
تأكيداً على فتح قنوات اإلتصال والتعاون وتبادل الرؤى والفكر بين مجتمع األعمال والحكومة في كل ما 

 يخص االقتصاد المصري .
 

إلى األزمة الراهنة الخاصة بعدم توفر سلعة السكر في األسواق  والتي تمر بها البالد حالياً  وما  وباإلشارة
إستتبعها من مداهمات لبعض مصانع الصناعات الغذائية , فقد عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماعاً 

إليه الخروج ببيان مفاده إستنكارها لما  عاجالً لتوضيح رؤيتها حول تلك المداهمات حيث أسفر عن االجتماع المشار
 حدث .

 
لذا تجدون مرفقاً نص البيان المشار إليه والذي حاولنا أن يكون متوازن ومتفق مع جسامة الحدث وتأثيره 

 السلبي على مناخ اإلستثمار في مصر  ,,,
    

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,  
 

 رئيس الجمعية          

                                                                                                      
 م/ علي عيسى      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 2016أغسطس  3القاهرة في 
 السيد األستاذ/ طارق عامر     

 محافظ البنك المركزي المصري
 

 بعد ,,,تحية طيبة و 
 

في البداية أتقدم إليكم بإسم جمعية رجال األعمال المصريين بكامل التقدير والثناء على الجهد الدؤوب             
ً من الجمعية بأ همية الذي يقوم به جهازكم الموقر خالل الفترة الحرجة الراهنة التي تمر بها البالد, وأيمانا

ء من المسئولية من أجل النهوض باإلقتصاد المصري وتحسين مشاركة مجتمع األعمال المصري في تحمل جز
 ً  .األوضاع اإلقتصادية التي تشهدها مصر حاليا

 
وتأكيداً على أهمية المرحلة الحالية والتي يلزم فيها إزالة العديد من التحديات لذا تجدون مرفقاً ورقة عمل        

 قامت الجمعية بإعدادها حول :

  يه المصري مقابل الدوالر األمريكي أزمة إنخفاض قيمة الجن 
 

ونحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إرسال ورقة العمل المشار إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ,والتي نأمل أن 
نكون قد وفقنا في عرضها , راجين المزيد من التعاون فيما بيننا , حيث أن جمعية رجال األعمال المصريين تؤكد 

واضعة كافة إمكاناتها وخبراتها أمامكم بما يسهم في موقر جهازكم الدائماً على حرصها  الدائم لتكامل دورها مع 
 تحقيق المصلحة العامة لمصرنا الحبيبة ورفع معدالت التنمية االقتصادية  .

                                           
 مع خالص التحية والتقدير ,,,
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,,,

 رئيس الجمعية
                            

 
 م/ علي عيسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 2016أغسطس  3القاهرة في 

 السيد المهندس/ شريف إسماعيل 
 رئيس مجلس الوزراء        

 
 تحية طيبة و بعد ,,,

          
في البداية أتقدم إليكم بإسم جمعية رجال األعمال المصريين بكامل التقدير والثناء على الجهد    

ً من الجمعية  الدؤوب الذي يقوم به مجلسكم الموقر خالل الفترة الحرجة الراهنة التي تمر بها البالد, وأيمانا
أجل النهوض باإلقتصاد المصري همية مشاركة مجتمع األعمال المصري في تحمل جزء من المسئولية من بأ

 ً  .وتحسين األوضاع اإلقتصادية التي تشهدها مصر حاليا
 

ً ورقتي         وتأكيداً على أهمية المرحلة الحالية والتي يلزم فيها إزالة العديد من التحديات لذا تجدون مرفقا
 عمل قامت الجمعية بإعدادهما حول :

   الدوالر األمريكي أزمة إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل 

 مالحظات مقترحة حول مشروع قانون القيمة المضافة 
 

 
نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض رؤيتنا , راجين المزيد من التعاون فيما بيننا , حيث أن جمعية رجال األعمال 

ً على حرصها  الدائم لتكامل دورها مع مجلسكم الموقر واضعة كافة إمكاناتها وخبراتها  المصريين تؤكد دائما
 أمامكم بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة لمصرنا الحبيبة ورفع معدالت التنمية االقتصادية  .

                                           
 مع خالص التحية والتقدير ,,,
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,,,

 رئيس الجمعية
                            

 
 م/ علي عيسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 2016أغسطس  3القاهرة في 

 السيد المستشار/ بهاء الدين أبو شقة  
 رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 مجلس النواب                   
 

 تحية طيبة و بعد ,,,
           

في البداية أتقدم إليكم بإسم جمعية رجال األعمال المصريين بكامل التقدير والثناء على الجهد الدؤوب الذي   
ً من الجمعية بأ همية مشاركة تقوم به لجنتكم الموقرة خالل الفترة الحرجة الراهنة التي تمر بها البالد, وأيمانا

أجل النهوض باإلقتصاد المصري وتحسين األوضاع مجتمع األعمال المصري في تحمل جزء من المسئولية من 
 ً  .اإلقتصادية التي تشهدها مصر حاليا

 
وتأكيداً على أهمية المرحلة الحالية والتي يلزم فيها إزالة العديد من التحديات لذا تجدون مرفقاً ورقة عمل        

 قامت الجمعية بإعدادها حول :

   المضافةمالحظات مقترحة حول مشروع قانون القيمة 
 

ونحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إرسال ورقة العمل المشار إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ,والتي نأمل أن 
نكون قد وفقنا في عرضها , راجين المزيد من التعاون فيما بيننا , حيث أن جمعية رجال األعمال المصريين تؤكد 

واضعة كافة إمكاناتها وخبراتها أمامكم بما يسهم في لجنتكم الموقرة دائماً على حرصها  الدائم لتكامل دورها مع 
 تحقيق المصلحة العامة لمصرنا الحبيبة ورفع معدالت التنمية االقتصادية  .

                                         
 مع خالص التحية والتقدير ,,,
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,,,

 رئيس الجمعية
                            

 
 م/ علي عيسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 11/10/2016القاهرة 

 السيد الدكتور / أشرف العربي    

 وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 
 

 تحية طيبة وبعد،،،
            

بين سيادتكم والسادة أعضاء جمعية رجال  2016أكتوبر  4اللقاء المثمر الذي عقد يوم الثالثاء الموافق  باإلشارة إلى 

األعمال المصريين ,والذي  حظى بحضور متميز من السادة أعضاء الجمعية والسادة ممثلي مجتمع األعمال المصري 

 اللقاء بشأن :والقى إستحسان الجميع ,وباإلشارة إلى التوصيات التي أسفر عنها 

البرنامج وإعداد آليات التنفيذ والتمويل اقتراح و مع وزارتكم الموقرة في اللجان النوعية بالجمعية مشاركة -1
 . 2030الزمني لرؤية 

 في المتابعة وقياس األداء لتحقيق الخطط الموضوعة بصورة دورية  مشاركة ممثلين عن الجمعية   -2
 .2030بوزارتكم الموقرة القائمة على تنفيذ رؤية ين واقتراح خطط تصحيح المسار مع المسئول

 

لذا نرجو موافاتنا باسم ومنصب وبيانات اإلتصال الخاصة بالشخص المسئول من وزارتكم الموقرة للتنسي  والتواصل 

المرجوة وذلك المباشر مع اإلدارة التنفيذية  بالجمعية لتفعيل التوصيات المشار إليها ، حتى نتمكن من تحقي  األهداف 

 .  2030بمشاركة مجتمع األعمال مع وزارتكم الموقرة لتحقي  رؤية 
 

راجين المزيد من التعاون فيما بيننا ,حيث أن جمعية رجال األعمال المصريين تؤكد على حرصها الدائم للتعاون المثمر 

 مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة.
                                     

 مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق واإلزدهار,,,                        

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتحية ,,,                                                

 م. اإلدارة نائب رئيس                                                                           

 ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة                                                                                   

 

 المهندس / فتح هللا فوزي                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  2016نوفمبر  7القاهرة في 
 السادة / هيئة الرقابة اإلدارية

 
 تحية طيبة وبعد, 

 
باإلشارة إلى المسودة المبدئية لمشروع قانون اإلستثمار الجديد والمرسلة إلينا من سيادتكم , فقد قامت جمعية رجال األعمال 

عدد من أعضاء الجمعية المتخصصين في النواحي  المصريين بعمل سلسلة من اللقاءات ومجموعات العمل المتتالية بحضور 
 القانونية والتشريعية واإلستثمارية , حيث تم مراجعة المسودة المشار إليها ودراستها بدقة وعناية  .

 
لذا تجدون مرفقاً جدول يتضمن مالحظاتنا حول مواد مشروع القانون )ناحية اليسار( , كما رأت الجمعية  إلغاء الفصل الثالث 

حيث ترى الجمعية أن تخضع جميع الشركات التي تؤسس حديثاً ((52( حتى المادة )42)بدًء من المادة ) اص باإلعفاءات الخ
 لنفس سعر الضريبة الحالي وأال يتم خضوعها ألية زيادات جديدة لمدة محددة ينص عليها القانون ال تقل عن عشر سنوات .

 إال أن الجمعية ترى ما يلي : 
ألخذ في اإلعتبار ما قمنا به من تعديالت فإن رأي الجمعية األصلي بلجانها التخصصية المختلفة وبالرجوع إلى العديد مع ا أوالً :

مع إجراء بعض  199٧لسنة  8فالجميع يرى أنه من األفضل العودة إلى العمل بالقانون رقم  –من منظمات األعمال األخرى 
ديالت التي قمنا به بمسودة مشروع القانون المقدم  حيث أن القانون المشار إليه كافي التعديالت المطلوبة  عليه لتتوافق مع التع

 لخلق حالة من اإلرتياح في مناخ اإلستثمار لدى أغلب المستثمرين .
تم ذلك نرى أن قانون اإلستثمار منفرداً لن يقوم بإزالة التحديات والعقبات التي تواجه اإلستثمار في مصر وإنما يجب أن ي ثانياً:

 بالتوازي مع حزمة التشريعات االقتصادية المؤثرة على مناخ اإلستثمار وعلى رأسها :
 –قانون الشركات الموحد  –قانون اإلفالس والخروج اآلمن من السوق (سرعة اإلنتهاء من التشريعات التالية:   -

لما لهم من أهمية كبيرة وتأثير مباشر البيئة (  –قانون الضرائب والجمارك  –قانون الصناعة الموحد  –قانون العمل 
 على مناخ اإلستثمار 

إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لدور المحليات في اإلشراف وفرض الرسوم  -
 على الوحدات اإلنتاجية .

وسطة للدخول في تيسير وتسريع الحصول على تراخيص التشغيل الصناعية لضم الصناعات الصغيرة والمت -
المنظومة الضريبية وعودة المصانع المتوقفة عن العمل للبدء في إستئناف نشاطها , مع ضرورة النظر في سرعة 

 إصدار تراخيص البناء وتسهيل اإلجراءات الخاصة بذلك  .
 

 لصالح مصر . نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض رؤيتنا , آملين في المزيد من التعاون فيما بيننا لما فيه الخير

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,    

          

 رئيس الجمعية
                            

 
 م/ علي عيسى

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
  2016ديسمبر  6القاهرة في 

           
 السيد الدكتور / أشرف العربي

 اإلداريوزير التخطيط والمتابعة واإلصالح 
 

 تحية طيبة وبعد, 
 

بمقر الجمعية  2016أكتوبر  4باإلشارة إلى اللقاء الذي نظمته جمعية رجال األعمال المصريين مع سيادتكم بتاريخ 
 بالجيزة , حيث أسفر اللقاء عن التوصيات التالية : 

التمويل ومصادر  ذ التنفي وخطط إعداد آلياتاقتراح و مع الوزارة في اللجان النوعية بالجمعية مشاركة -1
 .  2016التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية في فبراير  2030رؤية  لتحقيق  البرنامج الزمنيو

واقتراح خطط تصحيح  لتحقيق الخطط الموضوعة بصورة دورية   في المتابعةمشاركة ممثلين عن الجمعية  -2
 .2030بالوزارة على تنفيذ رؤية المسار مع المسئولين 

 
وبناًء على ذلك فقد عقدت الجمعية لقاء مع الدكتورة / نهال المغربل – نائب وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

بتاريخ 16 نوفمبر 2016، حيث تم فتح الحوار وباب المناقشة حول آليات البدء في تفعيل التوصيات المشار كما قامت 

إلى آراء السادة  وات تنفيذية للرؤية المشار إليها بشكٍل تفصيلي وإستمعتسيادتها باستعراض ما تم الوصول إليه من خط

 الحضور من مجتمع األعمال,  كما تم االتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة التنفيذ . 

 
كٍل سلسلة من اللقاءات ومجموعات العمل المتخصصة لضمان أن تعمل اللجان التخصصية بها بش كما قامت الجمعية بعقد

, مع دعوة السادة رؤساء اللجان بمجلس النواب لحضور كافة لقاءات الجمعية  2030متواٍز مع القطاعات المماثلة في رؤية 
الخاصة بالرؤية المشار إليها حتى يتم توحيد الفكر والجهود وخاصة في النواحي التشريعية والقانونية التي تحتاجها البيئة 

 . 2030صر التشريعية لضمان تنفيذ رؤية م
 

ومن منطلق حرص الجمعية على تقديم كامل الدعم الممكن للحكومة في المجاالت والقطاعات االقتصادية المختلفة عن طريق 
في كافة القطاعات االقتصادية المختلفة  2030تقديم مقترحاتها حول اآلليات التي يمكن من خاللها تحقيق أهداف رؤية 

السياحة .. إلخ( , فإن الجمعية تؤكد على مساندتها لوزارتكم الموقرة من  –نمية العمرانية الت –الطاقة –الزراعة–)الصناعة 
خالل وضع كافة خبراتها بين يديكم ومشاركة أعضائها في مجموعات العمل التي تقوم بها الوزارة  لتحقيق الرؤية المشار إليها 

 رض., على أن يتم ذلك من خالل عقد لقاءات دورية لتحقيق هذا الغ
 

 آملين في المزيد من التعاون المثمر بين وزارتكم الموقرة ومجتمع األعمال لما فيه الخصر والصالح لمصر الحبيبة . 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ,,,    

 رئيس الجمعية
                            

 
 م/ علي عيسى

 


