جمعية رجال األعمال المرص ن
يي ترفع شعار "ال بديل عن المنتج المرصي وترشيد اإلستهالك"
عل
..وتعد توصيات لمجلس الوزراء حول التعامل مع تبعات أزمة روسيا وأوكرانيا وآثارها االقتصادية ي
مرص

أعلنت جمعية رجال األعمال المرص ن
يي،أنها ستقوم بإعداد مذكرة جماعية من لجان الصناعة والبحث
العلم والتصدير والسياحة واالستياد والجمارك الرسالها لرئاسة مجلس الوزراء حول توصيات مجتمع
ي
األعمال للتعامل مع األزمة الروسية األوكرانية والعمل عل تخفيف حدة آثارها عل االقتصاد المرصي
خالل أيام.
جاء ذلك خالل إجتماع ر
مشيك للجان األربعة صباح اليوم األربعاء.
وقال المهندس مجد الدين ن ن
األمي العام لجمعية رجال األعمال المرص ن
ن
يي ورئيس لجنة الصناعة
الميالوي
العلم "إننا كمجتمع أعمال وقطاع خاص نقدر المجهودات الحثيثة للحكومة وقراراتها المتوازنة
والبحث
ي
لمواجهة التحديات والظروف العالمية الحالية" .
وأضاف ن ن
الميالوي " إن األزمة الروسية األوكرانية ،رسالة واضحة للمجتمع المرصي وللحكومة أنه ال بديل
عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد االستهالك  ،وتابع ،كما نوص مجتمع األعمال ن
برصورة التوسع ن يف
ي
ر
برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشكات بجانب الطبقات األقل
دخال ن يف ظل الظروف العصيبة الراهنة.
وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة االستياد والجمارك بالجمعية ،أن األزمة الراهنة تحتم علينا
دراسة احتياجات مرص من الواردات والبحث عن اسواق جديدة خاصة وإننا مجتمع ذو كثافة سكانية
ً
ر
الت صدرت ن يف اكتوبر  2005لتيسي التجارة بما يتناسب مع الظروف
كبية ،مطالبا بتعديل الئحة االستياد ي
ر
الت يمر بها العالم من أزمات ن يف االسعار والشحن البحري وسالسل اإلمداد .
االقتصادية الحالية ي
ن
المدن بالجمعية ،أن السياحة من أكي القطاعات
وأكد الدكتور فاروق نارص رئيس لجنة السياحة والطيان
ي
ن
ترصرا بداية من أزمة كورونا واألوضاع ن يف روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثالن نسبة كبية من السياحة

ً
ً
ن
السائحي
السياح جاهزيته لعودة
الحكوم إلستعادة القطاع
الوافدة لمرص ،مطالبا بمزيدا من االهتمام
ي
ي
من خالل مبادرات لتمويل ر
ن
للعاملي بالقطاع.
مشوعات اإلحالل والتجديد وبرامج التدريب
ً
ن
مصطف النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية ،أن األزمة الروسية األوكرانية ال تقل نرصرا
وأكد المهندس
ً
ً
ر
ر
والت استطاعت الحكومة التعامل معها بإحيافية شديدة من
عل مرص عن أزمة كورونا
أو تأثيا اقتصاديا
ي
ي
ً
ن
تحسي األوضاع ،مطالبا بشعة وضع الحلول ودراسة
خالل إجراءات عاجلة ومبادرات ساهمت ن يف
تعويض مخاطر التصدير ً
حاليا من برنامج المساندة ورد األعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات
التجارية واالنظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع األوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات
ن
المترصرة.
الكبية
ن
السلع
الصي بالجمعية ،بدراسة آليات جديدة للتبادل
وطالب المهندس أحمد مني عز الدين رئيس لجنة
ي
الروس لخلق توازن ن يف أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة عل الدوالر
مع السوق
ي
وانخفاض الحصيلة الدوالرية(،وهنا أكد الحضور عل إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter
ر
ن
ن
ذان من خالل
القطاعي
)  ،dealsبجانب وضع اطار لدعم
اع المحليي لعمل اكتفاء ي
الصناع والزر ي
ي
قوم عاجل .
برنامج ي
وخالل المناقشات أكد أعضاء جمعية رجال األعمال المرص ن
يي عل أهمية اإلرساع ن يف تعميق التصنيع
المحل وتوفي كافة مكونات االنتاج ر
حت ال تتأثر العمليات االنتاجية ن يف مرص بالحاالت الطارئة واالزمات
ي
العالمية
كما طالب الحضور ن
برصورة حماية ر
الشكات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم
اتخاذها خالل الوضع العالم الراهن مثل تعطل او تأخر سالسل االمداد ،وقيام البنوك باعطاء ر
فية سماح
ي
للمستوردين ومد آجال االعتمادات ومد ر
الت يتم كتابتها ً
فية الكمبياالت ر
بدء من استالم الرسائل.
ي
كما شدد األعضاء عل نرصورة إصدار توصية للحكومة بإعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرا للظروف
الطارئة مثل منح ر
فية سماح ن يف مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر باالزمة الروسية االوكرانية بجانب الحق ن يف
تعديل السعر ً
العالم.
بناء عل الظروف الحالية للتضخم
ي
واشاروا ألهمية اقرار حوافز لرجال األعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية
ن
لحي اإلنتهاء من األزمة  ،والنظرة المستقبلية التفاقيات
كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق

السياح وفقا التفاقات محددة ،مع استمرارية مبادرات البنك المركزي الخاصة
تبادل العمالت ن يف القطاع
ي
بالقروض الميشة ،بجانب التوجه بقوة للتصدير واالستياد من وإىل االسوق األفريقية من خالل توفي
ر
ن
قوم
خطوط مالحية للشحن إىل أفريقيا لتأمي الصادرات والواردات المرصية باالضافة ي
إىل اطالق مشوع ي
ن
لتوطي الصناعات التكاملية لتوفي مستلزمات االنتاج

