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 2018أوراق العمل المقدمة من اللجان التخصصية خالل عام 

 أوراق العمل المشتركة المقدمة من اللجان التخصصية :

 رابط ورقة العمل أوراق العمل التاريخ م

1. 27/03/2018 

تم إعدادها من قبل لجنة اإلستيراد والجمارك بالتعاون  مع  مذكرة مشتركة
لجنة التصدير ، بشأن: رؤية الجمعية حول مشروع قانون الجمارك الجديد 

 ( 2018)نسخة مارس 
 موجهه إلى كٍل من:

 رئيس مجلس الوزراء -المهندس / شريف إسماعيل 
 وزير المالية -الدكتور / عمرو  الجارحي 

qijsis2https://bit.ly/  

2. 12/11/2018 

ورقة عمل مشتركة تم إعداها من قبل اللجان التخصصية التالية بالجمعية 
 المالية ( –التشييد  –)اإلستيراد والجمارك 

الضرائب العقارية  –حول : رؤية الجمعية فيما يخص ) الضرائب العامة 
 ( 2018لجديد نسخة أكتوبر مشروع قانون الجمارك ا –

 وزير المالية -تم توجيهها وعرضها على : الدكتور / محمد معيط 
حيث تم تقديمها إلى السيد الوزير خالل عشاء العمل الذي نظمته لجنة 

 المالية بالجمعية على شرف وبحضور سيادته

CcZRTi2https://bit.ly/  

 

 أوراق العمل العامة المقدمة من جمعية رجال األعمال المصريين :
 

 رابط ورقة العمل أوراق العمل التاريخ م

1. 
18/02/2018 

خطاب بشأن : رؤية الجمعية حول للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 
 هالة/  ، موجه من الجمعية إلى: الدكتورة ( 21/2022  – 18/2019)

 االدارى االصالح و المتابعة و التخطيط وزير -السعيد  حلمي
undSo36https://bit.ly/  

2. 
01/04/2018 

ورقة عمل أعدتها الجمعية حول : رؤية مجتمع األعمال حول أثر تخفيض 
 سعر الفائدة على القطاعات االقتصادية المختلفة 

 تم توجيهها إلى جهة سيادية
NbqSge2https://bit.ly/  

3. 

27/06/2018 

 مذكرة أعدتها اللجان التخصصية بالجمعية بشأن :
رؤية جمعية رجال األعمال المصريين حول كيفية تخفيف اآلثار الناتجة عن 

 الخطوات االقتصادية اإلصالحية التي تمت مؤخرا  
 ة الوزارات المعنية ،وذلك على النحو التالي:وقد تم توجيهها إلى كاف

الوزراء  مجلس رئيس -محمد  مدبولي كمال الدكتور مهندس / مصطفى
 العمرانية والمجتمعات والمرافق ووزيراإلسكان

 المعدنية الثروة و البترول وزير -المال  المهندس / طارق
   والصناعة التجارة وزير -نصار   عمرو/  المهندس
 تجددةوزير الكهرباء و الطاقة الم - / محمد شاكر المرقبي مهندس الدكتور
 المالية وزير  -معيط  أحمد محمد/  الدكتور
 وزير النقل -عرفات  هشام/  الدكتور
 الدولي والتعاون اإلستثمار وزيرة -سحر نصر /  الدكتورة
 اإلجتماعي التضامن وزيرة -والي  غادة/ الدكتورة

 
 

ccL6g33https://bit.ly/  

https://bit.ly/2qijsis
https://bit.ly/2CcZRTi
https://bit.ly/36undSo
https://bit.ly/2NbqSge
https://bit.ly/33g6ccL
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 رابط ورقة العمل أوراق العمل التاريخ م

4. 

09/07/2018 

 اقرها التي مذكرة بشأن : رؤية مجتمع األعمال والمصدرين حول التعديالت
 1963 لسنة 66 رقم الجمارك قانون حول المصري البرلمان

الجمعية بالتعاون مع عدد من المجالس التصديرية تم إعدادها من قبل 
 ومنظمات األعمال المعنية بقطاع التصدير كما يلي :

المجلس التصديري للحاصالت  –المجلس األعلى للصناعات النسيجية 
المجلس  –المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات  –الزراعية 

جلس التصديري الم –التصديري للصناعات الهندسية واإللكترونية
المجلس  –المجلس التصديري للمالبس الجاهزة –للمفروشات المنزلية 

 –المجلس التصديري للصناعات الغذائية  –التصديري للغزل والمنسوجات 
 المجلس التصديري للصناعات الكيماوية واألسمدة (

 حيث تم توجيهها إلى كافة الوزارات والجهات المعنية ،وذلك كما يلي:
  محافظ البنك المركزي - امرع طارق/أ

  وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي - د. سحر نصر
  وزير المالية - الدكتور / محمد معيط
   وزير التجارة والصناعة -نصار  المهندس / عمرو 

  مجلس النواببرئيس لجنة الشئون اإلقتصادية  - األستاذ  / عمرو غالب
  مجلس النواببرئيس لجنة الصناعة   - المهندس / أحمد سمير صالح

 ة بمجلس النواب المصريلجنة الخطة والموازن - الدكتور / حسين عيسى

PMVTsG2https://bit.ly/  

5. 12/08/2018 

ورقة عمل متخصصة بشأن : رؤية الجمعية حول كيفية تخفيف اآلثار الناتجة 
االقتصادية اإلصالحية التي تمت مؤخرا   وآليات النهوض عن الخطوات 

، السياحة فة ) الزراعة ،الصناعة ، التصديربالقطاعات اإلقتصادية المختل
 ،النقل ،اإلستيراد والجمارك (

 مقدمة من الجمعية إلى :
 المصرية التجارية للغرف العام باالتحاد للمستثمرين العامة الشعبة

oLTeED2https://bit.ly/  

6. 07/11/2018 

مذكرة أعدتها الجمعية تمثل رؤيتها حول " دراسة وزارة التجارة والصناعة 
للسلع الغذائية من المحاصيل في  والتغليف التعبئة مصانع إنشاء في للتوسع

 د"موسم الحصاد من أجل توافرها بسعر مناسب في غير مواسم الحصا
  وزير التجارة والصناعة -نصار المهندس / عمرو حيث تم توجيهها إلى : 

JPgYyZ2https://bit.ly/  

7. 11/11/2018 

 مذكرة تم إعدادها من قبل الجمعية بالتعاون مع المجالس التصديرية التالية: 
المجلس التصديري للمالبس  -المجلس التصديري للصناعات الغذائية ) 

المجلس التصديرى  - المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية - الجاهزة
المجلس  - المجلس التصديرى للسلع الهندسية - للغزل والمنسوجات

 للحاصالت التصديري المجلس -ة التصديرى للصناعات الكيماوية واألسمد
والحراريات والصناعات  - المجلس التصديرى لمواد البناء -الزراعية 

 المجلس التصديرى للصناعات اليدوية - المجلس التصديرى لألثاث - المعدنية
المجلس التصديرى للكتب  - المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق -

 فنية (والمصنفات ال
 :  حيث تم توجيهها إلى

 رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس /مصطفى مدبولي 

j75Nfm2https://bit.ly/  

 

 

 

https://bit.ly/2PMVTsG
https://bit.ly/2oLTeED
https://bit.ly/2JPgYyZ
https://bit.ly/2Nfm75j
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 تم بحمد هللا


