الفصل الثالث
أوراق العمل المقدمة
من اللجان التخصصية خالل عام 2017
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أوراق العمل المقدمة من اللجان التخصصية خالل عام 2017

م
.1

أوالً :لجنة اإلستيراد والجمارك
قامت لجنة اإلستيراد والجمارك بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ

رابط ورقة العمل

خطاب موجه من اللجنة إلى األستاذ الدكتور /على مصيلحى -
 2017/01/19رئيس لجنة الشئون اإلقتصادية بمجلس النواب مرفقا ً به:

https://goo.gl/oyqp7u

.2

 رؤية الجمعية حول قرار إلغاء المناطق الحرة
خطاب موجه من اللجنة إلى األستاذ /طارق عامر  -محافظ
 2017/01/22البنك المركزي المصري بشأن:

https://goo.gl/fEHctW

.3

 رؤية الجمعية حول قرار إلغاء المناطق الحرة
خطاب موجه من اللجنة إلى السيدة الدكتورة /سحر نصر -
 2017/02/19وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي بشأن:

https://goo.gl/CPzE8e

.4
2017/02/19

 رؤية الجمعية حول قرار إلغاء المناطق الحرة
خطاب موجه من اللجنة إلى األستاذ /عمرو غالب  -رئيس لجنة
الشئون اإلقتصادية بمجلس النواب المصري مرفقا ً به:

https://goo.gl/RbZJr2

 رؤية الجمعية حول قرار إلغاء المناطق الحرة
 رؤية الجمعية حول مشروع قانون اإلستثمار الجديد
خطاب موجه من اللجنة إلى األستاذ /سعيد عبد هللا  -رئيس
قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة
والصناعة مرفقا ً به:

.5

2017/05/03

 ورقة عمل تمثل رؤية الجمعية حول "الئحة القواعد
المنفذة ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير ونظام
إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
الصادر بالقرار الوزاري رقم  770لسنة  "2005والتي
تم إعدادها من قبل لجنتي اإلستيراد والجمارك
والتصدير بالجمعية.

https://goo.gl/hU6LaH

ثانيا ً :لجنة التشريعات اإلقتصادية
قامت لجنة التشريعات اإلقتصادية بالمشاركة في إعداد وتقديم كافة أوراق العمل العامة التي تمثل رؤية
الجمعية في بعض مشاريع القوانين خالل عام  2017كما هو مشار إليه في بند" :أوراق العمل العامة
المقدمة من جمعية رجال األعمال المصريين"
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.1

.2

.3

.4

ثالثا ً :لجنة التشييد
قامت لجنة التشييد بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ
مذكرة موجهه من اللجنة إلى األستاذ /عمرو المنير  -نائب وزير
المالية للسياسات الضريبية والتي تم إعدادها بالتعاون مع المنظمات
المعنية بقطاع التشييد في مصر وهى ( غرفة التطوير العقاري باتحاد
الصناعات المصرية  -شعبة االستثمار العقاري باالتحاد العام
 2017/09/18للغرف التجارية  -مجلس العقار المصري) ،بشأن:
 تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي بيع وتاجير المباني والوحدات
اإلدارية والتجارية ،وذلك إلعادة النظر في المنشورات وخطابات
البحوث الصادرة في هذا الشأن والتى تخالف صحيح نص القانون
والئحته التنفيذية.
مذكرة موجهه من اللجنة إلى ك ٍل من :األستاذ /عمرو الجارحي –
وزير المالية األستاذ /عمرو المنير  -نائب وزير المالية للسياسات
الضريبية والتي تم إعدادها بالتعاون مع المنظمات المعنية بقطاع
التشييد في مصر وهى (غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
المصرية  -شعبة االستثمار العقاري باالتحاد العام للغرف التجارية
2017/09/26
 مجلس العقار المصري) بشأن: تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي بيع وتاجير المباني والوحدات
اإلدارية والتجارية ،وذلك إلعادة النظر في المنشورات وخطابات
البحوث الصادرة في هذا الشأن والتى تخالف صحيح نص القانون
والئحته التنفيذية.
خطاب موجه من اللجنة إلى الدكتور مهندس /مصطفى مدبولي -
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المنظمات المعنية بقطاع
التشييد في مصر وهى (غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
2017/09/27
المصرية  -شعبة االستثمار العقاري باالتحاد العام للغرف التجارية
 مجلس العقار المصري) بشأن: رؤية المنظمات المعنية بقطاع التشييد في مصر حول تأثير زيادة
سعر الفائدة البنكية على قطاع التطوير العقاري المصري
خطاب موجه من اللجنة إلى الدكتور مهندس /مصطفى مدبولي -
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المنظمات المعنية بقطاع
التشييد في مصر وهى (غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
المصرية  -شعبة االستثمار العقاري باالتحاد العام للغرف التجارية
 - 2017/09/27مجلس العقار المصري) ،بشأن:
 النظر في إمكانية إصدار قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة بعدم وقف التعامل مع المطور العقاري فى حالة
وجود خالف أثناء تنفيذ اإلتفاق حتى يتمكن من أداء إلتزاماته الناشئة
عن العقد والتى يُعيقها وقف التعامل معه.
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رابط ورقة العمل

https://goo.gl/EU8YgK

https://goo.gl/NNR6hD

https://goo.gl/pFZ2Sf

https://goo.gl/WoryQ5

م

التاريخ

تابع  :أوراق عمل لجنة النقل
أوراق العمل

خطاب موجه من اللجنة إلى الدكتور مهندس /مصطفى مدبولي -
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن المقترح الذي تقدم به مجتمع
األعمال خالل مؤتمر االستثمار العقاري الذي نظمته جريدة المال
الذي يتلخص في:
 إعادة النظر في تعريف نسبة إنجاز المشروع في الالئحة
العقارية للتنمية العمرانية الخاصة هيئة المجتمعات العمرانية
2017/10/31 .5
الجديدة لتصبح  %80-75وعدم تطبيق أية غرامات على
المطور العقاري في حالة إنجازه النسبة المشار إليها من
المستهدف للمشروع حيث يعتبر ذلك بمثابة إستكمال
المشروع وال يرجح تطبيق أية جزاءات على المطور فى هذه
الحالة وذلك إلعطاء هذا األمر اإلهتمام المطلوب ووضعه
ضمن أولويات الوزارة تسهي ً
ال على المستثمر بهدف دفع
عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

م

رابعا ً :لجنة السياحة
قامت لجنة السياحة بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ

.1

خطاب موجه من اللجنة إلى ك ٍل من:
 فخامة السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي  -رئيس جمهورية
مصر العربية ورئيس المجلس األعلى للسياحة
2017/02/22
 المهندس /شريف إسماعيل  -رئيس مجلس الوزراء
 المهندس /يحيي راشد  -وزير السياحة
بشأن :ورقة عمل اللجنة بتوصياتها حول " أولويات النهوض بقطاع
السياحة في مصر بالتوازي مع تفعيل قرارات المجلس األعلى للسياحة"

رابط ورقة العمل

https://goo.gl/TueRCh

رابط ورقة العمل

https://goo.gl/dACKKN

خطاب موجه من اللجنة إلى المهندس /يحيي راشد  -وزير السياحة،
.2
 2017/05/28بشأن:

https://goo.gl/vSoooh

 مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة حرة
خطاب موجه من اللجنة إلى االستاذ /ياسر رزق  -رئيس تحريرجريدة
.3
 2017/05/29األخبار بصورة من الخطاب الموجه إلى وزير السياحة ،بشأن:

https://goo.gl/8sXuj7

 مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة حرة
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م
.1

م

خامسا ً  :لجنة الصناعة والبحث العلمي
قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ
خطاب موجه من اللجنة إلى السيدة /نبيلة محمود عبدالحليم وزير
مفوض – مدير إدارة نظم المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل
التجاري المصري ،مرفقا ً به:
  2017/01/22مذكرة رد من اللجنة بعرض الثالثة أسباب األساسية التي أدت إلى
وقف التعامل من قبل الشركة اإليطالية Gruppo Tessile Monti
المستوردة لغزول القطن المصرى مع الشركات المصرية المصدرة
لغزول القطن نظراً إلرتفاع أسعاره وإنخفاض جودته مقارنة باإلنتاج
المثيل الوارد من الهند.
سادسا ً  :لجنة النقل
قامت لجنة النقل بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ

.1
أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى اللواء  /سعيد طعيمة – رئيس لجنة
النقل بمجلس النواب خالل لقاء م صغر معه بمقر مكتبه بمجلس النواب
بحضور
األستاذ /عادل اللمعي – عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل
األستاذ /محمد يوسف  -المدير التنفيذي للجمعية
حيث تضمنت أوراق العمل المقدمة الموضوعات التالية:
 التوصيات التي أسفر عنها اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال
2017/01/02
األعمال المصريين بحضور اللواء  /سعيد طعيمه – رئيس لجنة
النقل بمجلس النواب اإلثنين 2016/11/14
 أهم النقاط التي تم تناولها أثناء إجتماع وفد لجنة النقل بجمعية
رجال األعمال المصريين مع جهاز حماية المنافسة  14فبراير
2013
 أهم النقاط التي تم تناولها أثناء إجتماع لجنة النقل بجمعية رجال
األعمال المصريين  18ديسمبر 2016
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1885لسنة  2004بشأن
اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة
مذكرة موجهه من اللجنة إلى اللواء /سعيد طعيمة – رئيس لجنة النقل
بمجلس النواب ،بشأن:
 رؤية جمعية رجال األعمال المصريين حول القرار رقم 800
لسنة 2016
2017/01/09 .2
 إقتراح من اللجنة بشأن قطاع السكك الحديدية كما يلي( :أهمية
اإلسترشاد بالتجربة الهندية في مجال السكك الحديدية فبالرغم
من كثافة عدد السكان بدولة الهند والموارد واإلمكانيات
الضعيفة بها إال إنها تعتبر من التجارب الناجحة في السكك
الحديدية لنقل البضائع بمشاركة القطاع الخاص بنظام
 P.P.Pأو ).BOT
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رابط ورقة العمل

https://goo.gl/ndD1VC

رابط ورقة العمل

https://goo.gl/Zohf9E

https://goo.gl/An1Lup

م

.3

.4

.5

التاريخ

تابع  :أوراق عمل لجنة النقل
أوراق العمل

أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى الدكتور /جالل مصطفى سعيد  -وزير
النقل خالل لقاء مصغر معه بمقر مكتبه بالوزارة بحضور:
المهندس /علي عيسى  -رئيس الجمعية
األستاذ /عادل اللمعي  -عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل
األستاذ /محمد يوسف  -المدير التنفيذي للجمعية
حيث تضمنت أوراق العمل المقدمة الموضوعات التالية:
 مالحظات الجمعية حول القانون  10المعدل الخاص بالمالحة
النهرية
2017/01/23
 رؤية الجمعية لتفعيل منظومة النقل النهري
 رؤية لجنة النقل بالجمعية حول تطوير ميناء سفاجا
 مالحظات لجنة النقل بالجمعية على القرار الوزراي رقم 800
لسنة 2016
 توصيات لجنة النقل بالجمعية للعرض على السيد وزير النقل
 خطاب من المجلس التصديري للحاصالت الزراعية بشأن عدم
السماح للسيارات المبردة األجنبية التحميل من مصر لطرف
ثالث وإقتصاره على الدولة التابع لها السيارات المبردة
 تقرير حول النقل النهري بدولة هولندا
مذكرة موجهه من اللجنة إلى الدكتور /أحمد درويش  -رئيس الهيئة
العامة للمنطقة االقتصادية بقناة السويس خالل ندوة نظمتها الجمعية
 2017/01/23مع سيادته بمقر الجمعية ،بشأن:
 رؤية جمعية رجال األعمال المصريين حول القرار رقم 800
لسنة 2016
خطاب موجه من اللجنة إلى الدكتور /جالل مصطفى سعيد  -وزير النقل
للتأكيد على إستعداد اللجنة للتعاون مع الوزراة في تفعيل التوصيات
التي تم اإلتفاق عليها مع السيد الوزير خالل لقاء  2017/01/23مع
سيادته بمقر مكتبه بالوزارة باإلضافة إلى رغبة الجمعية في تحقيق
النقاط التالية:
 العمل على مشاركة الجمعية كعضو أساسي في تشكيل المجلس
2017/01/31
األعلى للموانئ.
 العمل على إحياء لجنة تسيير النقل المنشأة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  1885لسنة .2004
 البدء في دراسة مشروعات نقل البضائع عن طريق السكك
الحديدية و اإلستعانة بالتجربة الهندية التي قامت بها وزارة النقل
الهندية بنظام  .B.O.Tو  .P.P.Pفي أوائل تسعينات القرن
الماضي.
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رابط ورقة العمل

https://goo.gl/3NiZFe

https://goo.gl/An1Lup

https://goo.gl/RP33Bo

تابع  :أوراق عمل لجنة النقل
أوراق العمل
التاريخ
م
أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى الدكتور /هشام عرفات  -وزير النقل
.6
خالل لقاء مصغر معه بمقر مكتبه بالوزارة بحضور:
المهندس /علي عيسى  -رئيس الجمعية
األستاذ /عادل اللمعي  -عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل
األستاذ /محمد يوسف  -المدير التنفيذي للجمعية
حيث تضمنت أوراق العمل المقدمة الموضوعات التالية:
 رؤية الجمعية لتفعيل منظومة النقل النهري
2017/03/09
 مالحظات لجنة النقل بالجمعية على القرار الوزراي رقم 800
لسنة 2016
 توصيات لجنة النقل بالجمعية للعرض على السيد وزير النقل
 خطاب من المجلس التصديري للحاصالت الزراعية بشأن عدم
السماح للسيارات المبردة األجنبية التحميل من مصر لطرف
ثالث وإقتصاره على الدولة التابع لها السيارات المبردة
 تقرير حول النقل النهري بدولة هولندا
.7
أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى المسئولين بهيئة الرقابة اإلدارية
حول الموضوعات التالية:
 رؤية لجنة النقل بالجمعية بشأن اعادة فتح باب المناقشة فيما
يخص القانون ( )1لسنة 1998
2017/12/29
 مالحظات لجنة النقل بالجمعية على القرار الوزراي رقم 800
لسنة 2016
 مالحظات الجمعية حول القانون  10المعدل الخاص بالمالحة
النهرية
 رؤية لجنة النقل بالجمعية حول تطوير ميناء سفاجا

م
.1

سابعا ً :لجنة تكنولوجيا المعلومات
قامت لجنة تكنولوجيا المعلومات بتقديم أوراق العمل التالية خالل عام :2017
أوراق العمل
التاريخ
أوراق عمل مقدمة من اللجنة إلى المهندس /نضال السعيد  -رئيس
 2017/05/04لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب كما يلي:
 رؤية لجنة تكنولوجيا المعلومات حول الجزء الخاص بتكنولوجيا
المعلومات الوارد في بيان الحكومة 2016
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رابط ورقة العمل

https://goo.gl/cRhq1G

https://goo.gl/2UpNhH

رابط ورقة العمل

https://goo.gl/dAjdt7

م
.1

م

ثامنا ً :أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصية:
أوراق العمل
التاريخ
مذكرة مقدمة من لجنتي اإلستيراد والجمارك – التصدير إلى األستاذ/
سعيد عبد هللا – رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
 2017/12/20بوزارة التجارة والصناعة ،بشأن:
مالحظات جمعية رجال االعمال المصريين حول مشروع تعديل الئحة
القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير
تاسعا ً :أوراق العمل العامة المقدمة من جمعية رجال األعمال المصريين:
أوراق العمل
التاريخ

.1

2017/01/05

.2

2017/01/05

أوراق عمل عامة مقدمة من الجمعية إلى الجهات المعنية وذلك كالتالي:
 توصيات إجتماع لجنة الزراعة بتاريخ  2017/12/18للنهوضبقطاع الزراعة
 مالحظات لجنة النقل بالجمعية على القرار الوزراي رقم  800لسنة2016
 مالحظات الجمعية حول القانون  10المعدل الخاص بالمالحة النهرية رؤية لجنة النقل بالجمعية حول تطوير ميناء سفاجا التوصيات التي أسفر عنها اجتماع لجنة النقل بجمعية رجال األعمالالمصريين بحضور اللواء /سعيد طعيمه – رئيس لجنة النقل بمجلس
النواب اإلثنين 2016/11/14
 أهم النقاط التي تم تناولها أثناء إجتماع وفد لجنة النقل بجمعية رجالاألعمال المصريين مع جهاز حماية المنافسة  14فبراير 2013
 أهم النقاط التي تم تناولها أثناء إجتماع لجنة النقل بجمعية رجالاألعمال المصريين  18ديسمبر 2016
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1885لسنة  ،2004بشأن اللجنةالوطنية لتسهيل النقل والتجارة
خطاب موجه من الجمعية إلى الدكتور /أشرف العربي  -وزير التخطيط
والمتابعة واإلصالح اإلداري بشأن:
قيام الجمعية بعقد لقاء مع الدكتورة  /نهال المغربل – نائب وزير التخطيط
والمتابعة واإلصالح اإلداري بتاريخ  16نوفمبر  ،2016حيث قامت
سيادتها باستعراض ما تم الوصول إليه من خطوات تنفيذية لرؤية
 2030بشك ٍل تفصيلي وإستمعت إلى آراء السادة الحضور من مجتمع
األعمال وتم الحوار والمناقشة حول آليات تفعيل التوصيات المشار إليها
كما تم االتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة التنفيذ.
كما طالبت الجمعية من خالل الخطاب مشاركة ممثلين عن الجمعية في
لجان المتابعة لتحقيق الخطط الموضوعة بصورة دورية واقتراح خطط
تصحيح المسار مع المسئولين بالوزارات المختلفة للعمل علي تحقيق
أهداف رؤية .2030
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تابع أوراق العمل العامة المقدمة من جمعية رجال األعمال المصريين
م
.3

التاريخ
2017/01/15

.4

2017/02/19

.5

2017/04/03

.6
2017/04/09

.7

2017/04/24

أوراق العمل
ورقة عمل عامة مقدمة من الجمعية إلى الجهات المعنية ،حول:
 رؤية لجنة النقل بالجمعية بشأن اعادة فتح باب المناقشة فيما
يخص القانون ( )1لسنة 1998
خطاب موجه من الجمعية إلى :األستاذ /عمرو غالب  -رئيس لجنة
الشئون اإلقتصادية بمجلس النواب ،بشأن:
 مالحظات الجمعية حول المسودة المبدئية لمشروع قانون تنظيم
وحوافز اإلستثمار وذلك بالتركيز على المناطق الحرة الخاصة
 كما تمت اإلشارة إلى رغبة الجمعية في عقد سلسلة من اللقاءات
بين لجنة الشئون اإلقتصادية بمجلس النواب واللجان اإلقتصادية
بالجمعية بشكل دوري للوقوف على كافة المستجدات المؤثرة
على البيئة التشريعية المحفزة للنشاط اإلقتصادي.
خطاب موجه من الجمعية إلى الدكتورة /سحر نصر – وزيرة اإلستثمار
والتعاون الدولي ،بشأن:
مالحظات الجمعية حول "المسودة الرابعة لمشروع القانون الخاص
بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم  159لسنة
 "1981وذلك على المواد من المواد :من ( )1إلى المادة ( ) ) 162والتي
قام بإعدادها السيد المستشار /محمود فهمي – المستشار القانوني ورئيس
لجنة التشريعات اإلقتصادية بالجمعية ،على أن يلي ذلك مذكرة أخرى
تكميلية بالمالحظات المتبقية على باقي مواد مشروع القانون المشار إليه.
خطاب موجه من الجمعية إلى الدكتورة /سحر نصر – وزيرة اإلستثمار
والتعاون الدولي ،بشأن:
مالحظات جمعية رجال األعمال المصريين حول "مشروع قانون
ضمانات وحوافز اإلستثمار" و"مشروع قانون تنظيم وتيسير إجراءات
اإلستثمار على أن يتم موافاة الوزارة بمذكرة تكميلية بالمالحظات المتبقية
حول المواد المستحدثة.
خطاب موجه من الجمعية إلى الدكتورة /سحر نصر – وزيرة اإلستثمار
والتعاون الدولي ،بشأن:
أهم مالحظات جمعية رجال األعمال المصريين حول "مشروع قانون
ضمانات وحوافز اإلستثمار " و" مشروع قانون تنظيم وتيسير إجراءات
اإلستثمار باإلضافة إلى مذكرة تمثل رؤية الجمعية حول إلغاء المناطق
الحرة.
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.8
2017/05/16

.9

2017/05/17

.10

2017/07/25

.11

2017/08/01

.12

2017/09/10

أوراق العمل
تقارير عامة مقدمة من الجمعية إلى الجهات المعنية ،حول:
 محضر إجتماع ممثلي جمعية رجال األعمال المصريين مع لجنةتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتاريخ 2017/5/4
 محضر إجتماع لجنة اإلستيراد والجمارك مع اللواء مهندس /إسماعيلجابر  -رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ
2017/5/8
خطاب موجه من الجمعية إلى ك ٍل من :الدكتور /هشام عرفات  -وزير
النقل ورئيس المجلس األعلى للموانئ والفريق /مهاب مميش  -رئيس
الهيئة العامة لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية
بقناة السويس ،بشأن:
تأكيد الجمعية على أهمية تمثيلها في تشكيل مجلس إدارة المجلس األعلى
للموانئ وذلك من منطلق حرص الجمعية على تكامل دور القطاع الخاص
ممثالً في منظمات األعمال مع القطاع الحكومي لتحقيق األهداف
االقتصادية المرجوة.
خطاب موجه من الجمعية إلى ك ٍل من :الدكتورة /سحر نصر – وزيرة
اإلستثمار والتعاون الدولي والسيدة /منى زوبع  -رئيسة الهيئة العامة
لإلستثمار والمناطق الحرة ،بشأن:
التعديالت المقترحة من قبل الجمعية على مسودة الالئحة التنفيذية لقانون
اإلستثمار الجديد.
أوراق عمل مقدمة من الجمعية إلى السيد مستشار الدكتورة /غادة والي-
وزيرة التضامن االجتماعي خالل اللقاء معه بمقر الوزارة ،وذلك
إلستعراض النقاط الوارد وضعها في اإلعتبار عند وضع الالئحة
التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد كما يلي:
 مالحظات الجمعية حول قانون الجمعيات األهلية رقم  70لسنة 2017
 مقترحات جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال االعمال حول
الالئحة التنفيذية المزمع اصدارها واستفسارات جمعيات رجال
األعمال وجمعيات الصداقة بين الشعوب على القانون رقم  70لسنة
2017بشأن تنظيم العمل األهلى
 مقارنة بأهم النقاط بين قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر
برقم  84لسنة  2002وقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من
ال مؤسسات العاملة في مجال العمل األهلي الصادر برقم  70لسنة
2017
 مذكرة جمعية رجال أعمال اإلسكندرية بخصوص قانون الجمعيات
الجديد.
ورقة عمل عامة مقدمة من الجمعية إلى الجهات المعنية ،حول أهم
المالحظات التي أبدتها الجمعية حول الالئحة التنفيذية لقانون اإلستثمار
الجديد
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2017/09/10

.14

2017/09/14

.15

2017/11/02

.16

2017/11/05

أوراق العمل
خطاب موجه من الجمعية إلى السيد المهندس /أسامة ال َبقلي  -رئيس
مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – ايجاس
بشأن:
تضرر جموع مستثمري المناطق الصناعية ببورسعيد ممن يستخدمون
الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعهم من التعسف في محاسبتهم علي كميات
الغاز التي تزيد عن الكميات التعاقدية السنوية على أساس ضعف سعر
الغاز المطبق في حينه وهو األمر الذي يشكل اعباء مالية إضافية ضخمة
على هذه المصانع ويعوق خططها اإلستثمارية في التوسع والتنمية مما
يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع اإلستثمار.
حيث تمت المطالبة من خال ل الخطاب بإيجاد حل لهذه المشكلة بأن تكون
المحاسبة وفقا ً للسعر المطبق في حينه وليس ضعف السعر وذلك تطبيقا ً
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2300لسنة  2015والذي ينص على
محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعى في تشغيل
اعتبارا . 2011/1/1
مصانعها على أساس االستهالك الفعلى لها
ً
خطاب موجه من الجمعية إلى الدكتور /عمرو الجارحي  -وزير المالية،
بشأن:
ما ورد إلى الجمعية بخصوص العديد من الشكاوى من الشركات
والمصانع العاملة بالمناطق الحرة والتي تؤكد أنها تواجه مشكلة كبرى مع
مصلحة الجمارك تهدد بإغالق كافة مصانع المناطق الحرة ،وذلك بنا ًء
على القرار المفاجئ الذي إتخذته مصلحة الجمارك بخصوص ميكنة
شهادات الصادر للسوق المحلى في حين أن العاملين بالمصلحة مازالوا
غير قادرين على استخدام هذا النظام وكيفية إدخال البيانات بشكل سليم،
األمر الذي أدى إلى إيقاف كافة معامالت الصادر للسوق المحلى مما
سيؤدي إلى تحمل الشركات والمصانع المعنية بغرامات كبيرة وقد يؤدى
إلى إيقاف العمل بها.
وقد اكدت الجمعية على ضرورة إعطاء هذا األمر كريم إهتمام الوزارة
وإصدار التعليمات للجهات المعنية بسرعة إتخاذ ما يلزم لضمان تالفي ما
قد ينتج عن ذلك من عواقب جسيمة.
**كما تم إرسال صورة من الخطاب للعرض على الدكتور /مجدي عبد
العزيز – رئيس مصلحة الجمارك المصرية
مذكرة موجهه من الجمعية إلى الدكتور /عبد الهادي القصبي  -رئيس
لجنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة بمجلس
النواب بشأن :مالحظات منظمات األعمال حول الالئحة التنفيذية لقانون
الجمعيات األهلية رقم  70لسنة  2017باإلضافة إلى قائمة بمنظمات
األعمال التي شاركت بمالحظاتها.
مذكرة موجهه من الجمعية إلى الدكتورة  /غادة والي  -وزيرة التضامن
اإلجتماعي بشأن:مالحظات منظمات األعمال حول الالئحة التنفيذية
لقانون الجمعيات األهلية رقم  70لسنة  2017باإلضافة إلى قائمة
بمنظمات األعمال التي شاركت بمالحظاتها.
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