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 2020إبريل  19القاهرة ف

 مدبولي 
 السيد الدكتور مهندس / مصطف 

 رئيس مجلس الوزراء             

 
 

 تحية طيبة وبعد،،

رارات  قيادة وحكومة عىل الق بداية تتوجه جمعية رجال األعمال المرصيي   بخالص التقدير للدولة المرصية

ة الحالية األعمال خ تمعمطالب مج للكثي  من ةستجابة الرسيعوكذلك اإل  الرسيعة واإلستباقية الل الفير

لتخفيف حدة اآلثار السلبية الناتجة عن التفاقم الرسي    ع لجائحة كورونا ،وعىل الرغم مما يعانيه القطاع 

ة سنوات الماضية من أزمات إقتصاية متالحقة ،إال أنه يؤكد عىل حرصة  الخاص المرصي عىل مدى العرسر

 إل جنب مع الحكومة لعبور تلك األزمة ويؤكد عزمه عىل اإلحتفاظ بالعمالة تحمل المسئولية التام ل
ً
جنبا

مات تجاههم ألطول مدة ممكنة ،وسداد كافة اإل ازية الالزمة للحفاظ عىل لير  مع إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحير

 .  صحتهم

 

 من الجمعية بأهمية المشاركة مع حكومتكم الموقرة بالمشورة والرأي لل
ً
 خروج من تلك األزمة بأقلوإيمانا

الخسائر الممكنة ،فقد قامت الجمعية بعقد عدة إجتماعات عاجلة للجان التخصصية والقطاعية بها 

وس كورونا المستجد عىل كافة القطاعات اإلقتصادية  بنوك )ال،لمناقشة تداعيات وتأثي  إنتشار في 
املشروعات الصغرية ناعة ،الطاقة ،املالية ،والبورصات ،التشييد ،التصدير ،الزراعة والري ،السياحة ،الص

ية السلبية الحال توابعوال ثار اآل  حدة تخفيفوبحث آليات  النقل ،تكنولوجيا املعلومات (واملتوسطة ،

 لهذه األزمة. والمتوقعة 

 

ف بأن نرفق لسيادتكم  عمعية حو    كييية ادحد م  اثآاار اجلمذكرة بأهم توصيات لذا فإننا نترسر
ي عرضها عىل سيادتكم ،راجي   وضعها بعي    السلبية ليريوس كورونا  

ي نأمل أن نكون قد وفقنا ف 
،والتر

ة الراهنة من تضافر جهود كافة األطراف بالدولة المرصية ،حتر يتست    لما تتطلبة الفير
ً
لحفاظ ااإلعتبار نظرا

ات اإلقتصادية عىل إستدامة وسي  عجلة  ي المؤشر
اجع المتوقع ف   . اإلنتاج وتجنب حدة الير

 

ي المييد من التعاون فيما بنننا ،،آملي   
  ف 

ام والتحية ،،  وتفضلوا بقبول فائق اإلحير

 رئيس الجمعية   

 
 م. عىلي عيىس                                                                                                                      
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 توصيات اللجان التخصصية جبعمعية رجا  األععما  املصرينيأهم 
 حو  كييية ادحد م  اثآاار السلبية ليريوس كورونا

 
 بنوك والبورصات : القطاع أوالً : 

 التمويل ركاتوش  البنوك ومعامالت التوكيالت بتوثيق اخلاص اجلزء أو على أقل تقدير العقاري الشهرسرعة عودة عمل  -1

 الشركات و عدم تستندات الالممة لتمويلامل تنفيذ ميكن حتى وذلكاملالية  للرقابة اهليئة العامة و املركزي للبنك اخلاضعني

 . ةإيقاف التمويل من اجلهات املاحن

 

لفة وأيضًا  مبادرات املخت لمبادرات اخلاصة مبتساندة القطاعات اإلقتصاديةلومات لتكنولوجيا املع طالبة بإضافة شركاتامل -2

حيث ميثل هذا القطاع أهمية قصوى لإلقتصاد القومي وله دور (  الشركات هذه ) وفقًا حلجم املتوسطة و الصغرية املشروعات

 .ول املاليمحموري يف تطبيق الش

 

 : التشييد قطاع:  اانياً 
  :التواصل واملتابعة مع هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة حول مطالبات منظمات االعمال العاملة بقطاع التشييد بشأن 

  شهور ٦تأجيل سداد أقتساط األراضي ملدة * 

 ملشروعات العقارية ملدة سنة إضافية امد مهلة تنفيذ * 

املواقع اخلاصة بشركات التطوير العقاري مامالت تعمل حتى يف ظل أممة فريوس كورونا بطاقة عمالة ترتاوح وذلك نظرا ألن 

 للمشاريع ددةاحمل التنفيذ ومدد مبهل اإللتزام إمكانية لعدم التعرض وبالتالي اإلجنام عمليات من يبطئ ما وهو  ٪٦٠-٥٠بني 

 . التنفيذ جلداول وفقًا

 

ات لشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكاالتواصل واملتابعة مع البنك املركزي ملراجعة قواعد تتسهيالت  - 

 العمالء للوحدات املتسلمة 

تمانية املمنوحة لشركات اإلستثمار العقاري من قبل البنوك املصرية واملتمثلة يف منح املطور العقاري ئاعد اإلوقة الملراجع

 .على املكشوف بنتسبة تتسليفية بضمان شيكات العمالء وذلك بالنتسبة للوحدات اليت مت تتسليمها بالفعلحد سحب 

  

 التأمينات االجتماعية  - 

عمال املقاوالت بصرف متستحقات شركات املقاوالت عن املتستخلصات املقدمة ب اصدار تعليمات جلهات اإلسناد ألمطلو  -

 قات الحقًان يتم تتسوية هذه املتستحى أعل ،كاتب بتلك امل لتوقف العمل ًانظر ةاالجتماعيبدون تقديم شهادة من التأمينات 

 األممة.بعد انتهاء 
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 :التصديرًا : قطاع لثاا
متساندة القطاعات التصديرية املختلفة وعلى رأسها القطاعات ذات امليزة النتسبية والتنافتسية األعلى يف الفرتة احلالية سواًء -

احلصص التصديرية يف أسواق خارجية تراجعت فيها بعض الدول املنافتسة األخرى أو فتح أسواق جديدة كان من لزيادة 

 الصعب إخرتاقها يف أوقات سابقة لشدة املنافتسة بها .

 

التأكيد على إستمرار الدولة يف سداد متستحقات املصدرين لدى صندوق املتساندة  مع البدء يف التطبيق الفعلي للربنامج  -

باملرونة والديناميكة وسرعة التحول  والتعامل  واجراء التغريات والتعديالت املطلوبة وفقًا للمتغريات اجلديد على أن يتتسم 

 ة بعد اإلنتهاء من أممة جائحة كورونا .خاص ارجيةاملتوقعة باألسواق اخل

  

 OFF SETدراسة إمكانية اإلستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعمالت احمللية بنظام ال  -

عها خالل م )وفقًا للقيمة املتتساوية تصديرًا وإستريادًا من كال الدولتني( بني مصر والدول األخرى املتوقع حدوث تبادل جتاري

الفرتة القادمة، )أسوة بالنظام املطبق بني مصر والصني من قبل البنك املركزي املصري(، ودراسة فوائد تطبيق ذلك وكونه 

سيكون ذلك عنصر جذب للتجارة املصرية ،ودراسة أثر بتطبيقه مع الدول العربية على نطاق واسع وخاصة الدول كثيفة العمالة 

 أنواع التكامل بني مصر والدول العربية.منها حبيث يكون نوع من 

 

  ::  قطاع الزراعة والري رابعاً 
نطالب ومارة الري بوضع خطة واضحة حول نظم الري يف املوسم الصيفي وفقًا ألولوية إنتاج احملاصيل املختلفة  -

اج احمللي القطاع الزراعي سواًء لإلنتوإحتياجها للمياة وخاصة خالل املرحلة القادمة واملتوقع أن يتم خالهلا  الرتكيز على 

 أو التصدير وموافاة كافة اجلهات العاملة بالقطاع بذلك .

 

مطالبة الومارة املعنية ) التموين و/أو الزراعة ( بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والذرة الصفراء بالنتسبة للمحصول  -

أي نقص  اصيل إسرتاتيجية تعتمد على اإلسترياد وذلك حتتسبًا حلدوثالصيفي  لتشجيع الفالحني على مراعته حيث أنها حم

 يف اإلسترياد خالل الفرتة القادمة .

 

 عمل ميادة مقبولة يف مراعات األرم للموسم احلالي ملنع حدوث أي نقص خالل فرتة األممة .  -

 

 إيقاف تصدير األعالف اجلافة واخلضراء نظرًا لندرة املياة يف مصر . -

 القطاع السياحي :  اً خامس
شهور نظرًا لـتأخر شركات التسياحة اخلارجية  6على مبيعات الثالثة شهور املاضية وملدة  املضافة القيمة ضريبة سداد تأجيل●

 عن سداد الفواتري املتستحقة للفنادق نتيجة للظروف العاملية الراهنة .

 

 :نطالب بتدخل من ومارة اخلارجية املصرية فى موضوعني ●

وجود مديونيات للشركات املصرية لدى الشركات االجنبية تتعلق بالرحالت التسياحية التى مت تنفيذها و مل تتم أوال : 

 التحويالت اخلاصة بها طبقا للتعاقدات بتسبب األممة.

ربية عمقدمات حجز الفنادق و رحالت الطريان اخلاصة باحلج والعمرة للفنادق و اخلطوط اجلوية التسعودية و الثانيا: 

و اليت ترفض بعض هذه اجلهات ردها حاليا و يف نفس الوقت مطالبة العمالء املصريني من احلاجزين بإسرتداد 

 يتبع ......                           أمواهلم بعد إالغاء هذه احلالت مما يضع الشركات املصرية ف موقف صعب للغاية.
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 القطاع السياحي : خامسًا ..... تابع  
هلذا القطاع  قتةومؤ مطالبة اإلدارة العامة للمرشدين التسياحيني بومارة التسياحة باختاذ إجراءات فورية لصرف إعانات عاجلة●

حيث يعترب يف عداد العمالة غري املنتظمة نظرًا حلل جملس النقابة اخلاص بهم حبكم قضائي وعدم وجود مصادر دخل هلم 

 حلني إنتهاء األممة.

 

و شركة سياحية  منشأة لكل سنوات ثالث علي تتسدد %5 بفائدة ميتسرة قروض لصرف البنوك لدى املركزي البنك تدخل سرعة●

لتسداد املرتبات و احلفاظ علي العمالة على أن حتتتسب قيمة القرض على أساس آخر ميزانية تقدمت بها الشركة فى العام 

 املاضى.

 

 القطاع الصناعي : اً سادس
 املصانع.املطالبة بإلغاء / أو تأجيل الضريبة العقارية على - 

 

 2015( لتسنة  5القانون رقم )  إعطاء األولوية للمنتج احمللي بشرط مطابقته لكافة مواصفات اجلودة املعتمدة و أيضًا تفعيل -

 .بشأن تفضيل املنتجات املصرية فى العقود احلكومية 

 

زم ألية حماوالت حب هلا بدائل يف الصناعة احمللية مع الوقوف تسلع اليتاإلسترياد خاصة للإختاذ اإلجراءات الالممة لرتشيد  -

مل نع تع( خاصة أن أغلب املصات األبيضى سبيل املثال األمسنللصناعة احمللية )عل وذلك تشجيعًا إغراق من اخلارج

يف  مبثل هذه اإلجراءات احلمائية بالتسماح ية الذي تكفله منظمة التجارة العامل، مع التأكيد على احلق  %50حاليا بطاقة 

 . مات اإلقتصادية الكربىالظروف القهرية وأوقات األم

طق الإلستثمار واملن العامةاهليئة  –العمل بكافة اجلهات احلكومية اليت يتعامل معها املتستثمر )هيئة التنمية الصناعية عودة  -

 .تاج لضمان عدم توقف العمل وسري عجلة اإلن ( خلإ... احلرة 
 

  :قطاع الطاقة:  اً عساب
يف جماالت إنتاج الكهرباء املختلفة خاصة التى تعتمد على رفع الكفاءة سرعة حل مشاكل املتستمثرين من القطع اخلاص  -

من قانون الكهرباء للعام  46وتفعيل املادة وتشجيع إستخدامات الغام الطبيعي و الطاقات املتجددة بدالً من الطاقات التقليدية 

إنتاج  وحدات التوليد املشرتك ووحدات )اليت تنص على : يلتزم مشغل الشبكة أو املرخص له بتوميع الكهرباء بربط 2015

الكهرباء من الطاقة املتستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف الالممة لتوسعات شبكاته ويتحمل املنتج تكاليف الربط 

 .بالشبكة(

 

  .تتسعريلتطبيق منظومة مرنة لمع  جلميع املنتجنيالغام الطبيعي  توحيد سعر -

 

ار الدولة يف اجتاهها الصحيح بالتخلص الكامل والتدرجيي من دعم الطاقة مما سيتسفر عن إجياد التأكيد على أهمية استمر -

 سوق حر للطاقة بكل مصادرها ) غام، كهرباء، إخل(. 

 

خاصة يف القطاعات و ت املتعاقدة على اجلهد املتوسط آاإلعفاء من القتسط الثابت فيما يتعلق بفواتري الكهرباء لكل املنش -

 . شهور  6الزراعة ... إخل (  ملدة  صناعة،وغريها من القطاعات )ال راكز جتاريةاملتسياحة، وضررًا  وعلى رأسها الاألكثر ت
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 قطاع املايل ًا  :الاامن

لرغم ا املطالبة إما بإلغاء بند املتساهمة التكافلية أو تطبيقه على أرباح الشركات وليس وفقًا ألرقام أعماهلا حيث أنه ال ميكن على  -

  .من حتقيق ختسائر لبعض الشركات أن تقوم بتوريد متساهمات

   

خرات الضريبية  تشجيعا النهاء اخلالفات الضريبية أاملت كافة ىمن الغرامات املتستحقة عل %30 نتسبة املطالبة بتطبيق ختفيض -

 خرات.أاملت تلكوحتصيل 

 

ام نظرًا لتوقف عمل مكاتب املراجعة حاليًا ، وبالتالي عدم القدرة على إمتتاجيل تقديم اإلقرارات الضريبية وميزانيات الشركات  -

 عمليات مراجعة امليزانيات وذلك أسوة مبا تقوم به الكثري من دول العامل نظرًا للظروف الطارئة احلالية .

 

 6دة .....( مل/تأميناتة / مضاف ة)ضرائب قيم العامة بقطاع تكنولوجيا املعلومات   الشركات ىعل ةتأجيل املتستحقات احلكومي -

 شهور .

 

 : املشروعات الصغرية واملتوسطة : سعًا تا
 إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر خالل الفرتة احلالية حلني انتهاء األممة  -1

املطالبة ذلك كتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغرية واملتوسطة والتأكيد على مبادرة البنك املركزي املصري اخلاصة ب -2

 ر حلني انتهاء األممةملدة ستة أشهالتابعة للهيئة العامة للرقابة املالية تناهية الصغر بتطبيق هذه املبادرة على املشروعات امل

 اإلعفاء الضرييب للمشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر طوال فرتة األممة -3

 طة واملتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنةتقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغرية واملتوس -4

نظرا لتضرر القطاع غري الرمسي من األممة احلالية، فإن الظروف مواتية اآلن إلدخال هذا القطاع إىل املنظومة الرمسية من  -5

 خالل قيام القطاع املصريف بتقديم مبادرات ملتساندته خالل تلك األممة. 

جات املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر وكذلك احتياجات املصانع إنشاء منصة  دائمة تضم قاعدة بيانات ملنت -6

الكبرية من متستلزمات اإلنتاج والتسلع الوسيطة لعمل تشابك بني الطرفني وبالتالي توفري احتياجات هذه املصانع من متستلزمات 

 .اإلنتاج من املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر

 

 قطاع النقل :  عاشرًا    
املطالبة بإصدار تعليمات بأن تعمل البنوك املتواجدة باملركز اللوجيتسيت مبطار القاهرة الدولي بالعمل طوال أيام األسبوع  -

 كل أسبوع(. )مبا يف ذلك يومي اجلمعة والتسبت من

ناسب مع حجم بالطاقة اليت تت باملركز اللوجيتسيت مبطار القاهرة الدوليبتواجد ممثلي مصلحة اجلمارك املصرية  املطالبة -

 كل أسبوع(. لعمل طوال أيام األسبوع )مبا يف ذلك يومي اجلمعة والتسبت منالضغط اليومي الكثيف باملركز مع ا

ريف اإلقتصادية لقناة التسويس بتأجيل الغرامات والرسوم وأيضًا مصا ضرورة مطالبة املوانيء التابعة لومارة النقل واملنطقة -

 النولون واألرضيات وكذلك املتستودعات واحلراسة اخلاصة بها أو ميادة املدة اجملانية .

 يد تقوم على توراليت يةالبحر باملوانيء املرتبطة يرية)وهو أحد األنشطة التصد البحرية اتيداملطالبة باستثناء نشاط التور -

جملس رئيس  من قراراثناء رحالتها بأعالي البحار(   الستخدامهاها وأطقم للتسفن التسطح ومتستلزمات مأكوالت من التسفن متستلزمات

 تيابكم التوريد ونيك  بأن يقر ،والذي شهور ٣خالل فرتة احلظر الصحي وملده  رات هالكمامات واملط يرالومراء اخلاص حبظر تصد

من توريد  ، حيث أنه نتيجة لذلك احلظر مت منع شركات التوريدات البحرية احلالية الظرف مع يااشمترية جتار تيتسول تهالكية اس

ا متثل أدوات اغاثة ألطقم التسفن ومحاية هيف حني أنتصديري ذلك نشاط  باعتبار  للتسفن هراتواملطالقفامات والكمامات 

 عند مرورها على املوانيء املختلفة مبا فيها املوانيء املصرية.للمتعاملني معها من انتشار الفريوس 
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 قطاع تكنولوجيا العلومات  : عشر حادي 
لضمان و كذلك اسرتداد خطابات ا ةاحلكوم ىلد تكنولوجيا املعلومات متستحقات شركات ىاحلصول عل ةهميأ ىالتأكيد عل-

 ة .املنتهي

 

 ة.للظروف احلالية املشروعات املتأخره نتيج ىعدم احتتساب غرامات تأخري عل-

 

 . ا يزيد الطلب احملليممالقطاع العاملة ب املصرية شركاتلمشروعات التحول الرقمي ل ةتاحإ-

 

مطالبة احلكومة املصرية بضرورة إعطاء املزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل باملشروعات الكربى يف جمال اإلتصاالت  -

املعلومات  وخاصة املتعلقة بالتحول الرقمي ملا لذلك ن اثر اجيابي على تقوية وتدعيم ورفع القدرات التنافتسية لتلك وتكنولوجيا 

الشركات واليت تتمتع بقدرات متيزها لالستمرار يف أداء دورها الوطين من خالل التكيف مبرونة ويتسر مع كافة املتغريات اليت قد 

 ية الكربي الين منر بها حاليا .حتدث يف مثل تلك االممات العامل


