مقترحات مقدمة للحكومة المصرية من قبل الجمعية
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مطالبة وزراء خارجية الدول األجنبية وخاصة األوروبية )روسيا – ألمانيا -إنجلترا -إيطاليا( لحث
السائحين بتلك الدول على زيارة مصر خالل الفت رة المقبل ة )وخاص ة منطق ة البح ر األحم ر( حي ث
أنھا آمنة تماما ً.
العمل على دعم الطيران الش ارتر بع د األزم ة الطاحن ة الت ي ح دثت ف ي مص ر ) Free landing
.(and take off
سرعة تفعيل قانون الحد األدنى لألجور
س داد كام ل مرتب ات الع املين بالمج ال الس ياحي"الثابتة والمتغي رة" م ن خ الل ص ندوق الط وارئ
والسياحة المعد لھذا الغرض.
تخفيض االلتزامات المالية للشركات السياحية خالل الفترة الحالية وذلك من خالل ما يلي :
تأجي ل س داد قيم ة ض ريبة المبيع ات المس تحقة ابت داء م ن ت اريخ ش ھر ن وفمبر  ،٢٠١٠وذل ك ألن
القطاع الفندقي يتعامل باألجل مع شركات ووكالء السفر األجنبية وشركات الطي ران عل ى أن يك ون
تأجيل السداد دون غرامات أو فوائد تأخير.
تأجيل سداد التأمينات االجتماعية الشھرية المستحقة دون احتساب أية غرامات أو فوائد تأخير.
تأجي ل المطالب ات المالي ة م ن الفن ادق والت ي تتمث ل ف ي )نقاب ات -رس وم اس تھالك المي اه -رس وم
استھالك الكھربا ء -رسوم التنشيط السياحي  ...إلخ( والتي تتعدى  ٢٤جھة مختلفة.
قي ام البن وك بإع ادة جدول ة الم ديونيات بأس لوب م تفھم لألح داث وتخف يض الفوائ د ع ن ھ ذه الفت رة
ومراعاة األضرار المالية التي حدثت لجميع المنشآت السياحية.
التأكيد عل ى مح افظين الم دن الس ياحية المختلف ة للقي ام ب بعض اإلج راءات أس وة بم ا ق ام ب ه مح افظ
جنوب سيناء ،حيث وافق على ما يلي :
 اإلعفاء من رسوم المحليات خالل تلك الفترة اإلعفاء من سداد غرامات األشغال. تأجيل كافة األقساط المستحقة على المستثمرين من أراضي وخالف ه لم دة ثالث ة ش ھور دوناحتساب فوائد تأخير.
 إعطاء مھلة للمشروعات تحت التنفيذ قدرھا ثالثة شھور وتضاف إلى مدد التنفيذ التعاقدية تخفيض  %٧٥من رسوم التراكي والسقاالت والعائمات الساحلية. اإلعفاء من رسم دخول بعض المحميات الحث على منح تخفيض على كافة عقود اإليجارات المبرمة بين الفنادق واألنشطة السياحيةاألخرى.
التأكيد على بعض التوصيات الخاصة بسوق األوراق المالية على المدى القصير:
الدفع بقوة شرائية للسوق وذلك عن طريق بعض األساليب التالية:
 تش جيع البن وك وش ركات الت أمين وش ركات القط اع الع ام والبري د والتأمين اتاالجتماعية لالستثمار فى البورصة عن طريق:
 oصناديق االستثمار المتاحة.
 oمجموع ة م ن مح افظ األوراق المالي ة ت وزع بالتس اوي عل ى ع دد ال يق ل ع ن
عشرة مديري استثمار.

 oاالستثمار المباشر إذا ك ان ل دى ھ ذه الجھ ات اإلمكاني ات البش رية والفني ة للقي ام
بذلك.
 توجيه شركة مصر للمقاصة لالستثمار فى البورصة عن طريق: oصناديق االستثمار القابضة
 oمجموع ة م ن مح افظ األوراق المالي ة ت وزع بالتس اوي عل ى ع دد ال يق ل ع ن
عشرة مديري استثمار
مع عدم السماح لشركة مص ر للمقاص ة باالس تثمار المباش ر لوج ود ش بھة تض ارب
المصالح.
 القي ام بحمل ة إعالمي ة لتش جيع وطمأن ة المس تثمر المحل ي والعرب ي واألجنب ي للبق اءوالدخول في السوق.
 تحديد الشركات التى استفادت من تخصيص أراضي بأقل من قيمتھا أو حصلت عل ىاستثناءات غير شرعية ثم قام ت بط رح أس ھمھا ف ى اكتتاب ات عام ة وإلزامھ ا بإع ادة
أموال المكتتبين بسعر الطرح مع الفوائد البنكية لمن يرغب.
 -٢مساندة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية من خالل:
• إتاحة قروض حسنة لمدة عامين لجميع الشركات العاملة فى المجال بحد أدنى ملي ون
جنيه وحد أقصى عشرة ماليين جنيه.
• إعادة  %٧٥من حص يلة ص ندوق "ت أمين المتع املين ض د المخ اطر غي ر التجاري ة"
لشركات األوراق المالية التي قامت بسداد كامل ھذه الحصيلة من إيراداھا..
• تخف يض جمي ع الرس وم المفروض ة عل ى الش ركات وعل ى عملي ات الت داول بنس بة
.%٥٠
• تأجيل سداد التأمينات وضريبة كسب العمل لمدة  ٦شھور.

