
   تتقدم بمجموعة من المقترحات للقوانين والتشريعات لجنة التشريعات االقتصادية
  

ة التشريعات االقتصاديةعقدت  ً   لجن ا ود فھم /برئاسة المستشار اجتماع ، بغرض مناقشة يمحم
  (قوانين ولوائح) المالئمة للوضع الراھن الذي تمر به البالد. مجموعة من المقترحات التشريعية

  
    :يةعن النتائج اآلتأسفرت  ح باب المناقشة بين الحضور والتىوقد تم فت
ام السياحة ھي أكثر ما يمكن أن يدفع عجلة االقتصاد .١ ى األم دفعناالمصري إل ا ي ى  ، مم إل

راءات و ي اإلج ائحينضرورة النظر ف ادة جذب الس ى إع اعد عل ي تس وانين الت ى  الق إل
  .  مصر

وانين  داؤھاإعادة النظر في جميع المالحظات السابق إب .٢ ة عن الق ي امن جانب الجمعي لت
  :عدم مالءمتھا ومنھا أسبابالعشر السنوات الماضية و صدرت خالل

o .القوانين الخاصة بالتأمينات االجتماعية  
o المتوسطة.الخاصة بالصناعات الصغيرة و القوانين  
o  قانون العمل  
o  مناطق لبعض مشروعات ال التي ألغت اإلعفاءات الضريبية ٢٠٠٨قرارات مايو

  .الحرة
o ركات الموحدفي إصدار قانون الش اإلسراع.  

  ذلك لألسباب التالية:الكامل لجھاز الشرطة و الفعلياستعاده التواجد األمني ضرورة  .٣
o أمين الي  لت ى وبالت وق المحل انع الس أمين المص الل ت ن خ اج م ة اإلنت ع عجل دف

  .رقوتأمين الط
o ات ا تمرار عملي ق اس ارجي عن طري أمين السوق الخ ن و لتصديرت تيراد م االس

  العكس.وخالل تأمين نقل البضائع من الموانئ للمصانع 
ي  .٤ رى الت اريع الكب تثمرى المش ع مس رة م ي التخاطب مباش ة ف ى دور الحكوم د عل التأكي

ورة  دء الث ل ب ل قب ك التفعي ى وش ت عل تكمالكان ى اس الھم، و عل ة أعم وفير التغطي ت
  اإلعالمية السليمة.

  .  الصغيرة والمتوسطة يعات الخاصة بتشجيع المشروعاتإعادة النظر في التشر .٥
  

ادة من المقترحات للقوانين و بمجموعة ثم تقدم المستشار/ محمود فھمي التشريعات التي ينبغى إع
  النظر فيھا أھمھا ما يأتى:

م   .١ انون رق ام  ١١٤ق ايو   ٢٠٠٨ لع رارات م ي  :)٢٠٠٨(ق انون ف ذا الق م وضع ھ د ت فق
ام في و أساسية لميزانية الدولةاألساس لتدبير موارد  م يكن للصالح الع لكن ھذا القانون ل

د ألغى القضايا و مما فتح الباب إلى الكثير من حقيقته، أفقد الدولة مصداقيتھا باعتبار انه ق
  .مشروعات المناطق الحرة اإلعفاءات والمزايا الضريبية لبعض

راع .٢ د اإلس ركات الموح انون الش ى إصدار ق ي : المشف ركات ف ي خضوع الش ع ف كلة تق
  قوانين فرعية. ٦وقوانين أساسية  ٦ إلى مصر

ة  .٣ ة قانون التصرف في األراضي الزراعي اع اللجن ذكرة اجتم ادة النظر في م : يجب إع
  .وضع قانون جديد للتصرف في األراضي الزراعية للدولة حولالسابق 

يناءباستغالل أر الخاص ٢٠٠٧لعام  ٣٥٠قرار مجلس الوزراء رقم  .٤  :اضى الدولة في س
ق حق االنت يناء يكون عن طري اع على أن يتم التأكيد على أن استغالل األراضي في س ف

  ليس التملك.و
م .٥ انون رق نة  ٣٨ ق ياحية: ١٩٧٧لس ركات الس ريعي  للش ار تش ادرة بوضع إط يجب المب

    .يةموحد لضبط عمل الشركات السياح



اص في مشروعات البنية ة القطاع الخالخاص بتنظيم مشارك :٢٠١٠لعام  ٦٧قانون رقم  .٦
  تنظيم المرافق العامة.األساسية و

  
فتح  معاعھا / محمود فھمي مجموعة من التوصيات الواجب إتبنھاية االجتماع قدم المستشار وفي

  ھي كاآلتي : البورصة و
ه ا .١ وحالبنك المركزي ل ى السوق المفت دخول إل دخل لحق في ال ه يستطيع أن ي ى أن ، بمعن

  .  المالية و مشترى في سوق األوراقكبائع أ
ع أوالبنوك كمشترين ألسھمھم ( دخول الشركات .٢ ات البي ة)، لكي يمتصوا طلب سھم خزين

يحققوا توازن البورصة، على أن يكون لھم الحق في االحتفاظ  بھذه األسھم لمدة عامين و
  بدال من عام واحد حاليا. 

ة إمكانية فرض ھيئة سوق المال التزامات بعدم الت .٣ ام في حال صرف في األسھم خالل ع
  االضطرار لذلك.  

ة طلب  .٤ ك لتحقيق حرك استغالل صناديق االستثمار التابعة للبنوك في شراء األسھم، وذل
  تعادل او تقارب حركة البيع. 

راء .٥ اء الش ديت، و إلغ امش او الكري ركات إبالھ ع ش اق م ير االتف اء يص تم اإللغ ى ان ي ل
ارعة ال دم المس ى ع رة عل ة السمس القروض الممنوح تراة ب ھم المش ى األس ذ عل ى التنفي

  لعمالئھا واعطائھم مددا إضافية للسداد.
ة الوزير المختص ورئيس ھيئة سوق المال و ممارسة حق .٦ اف أي يس البورصة في إيق رئ

  .التالعب في السوق عمليات أو إلغائھا إذا كانت ھذه العمليات تتسبب فى
  


