حمضر إجتماع

جمموعة عمل رؤساء اللجان

يوم اإلثنني املوافق  29يوليو 2019
عقدت مجعية رجال األعمال املصريني إجتماع جمموعة عمل برئاسة املهندس /علي عيسى – رئيس اجلمعية ،
وحضور بعض رؤساء اللجان التخصصية باجلمعية وذلك على النحو التالي( :وفقاً للرتتيب األجبدي)
 .1املهندس  /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة الطاقة
 .2املهندس  /حسن الشافعي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املشروعات الصغرية واملتوسطة
 .3املهندس  /خالد محزة  -رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك
 .4األستاذ  /عادل اللمعي  -عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة النقل
 .5املهندس  /جمد الدين املنزالوي  -عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي
 .6املهندس  /مصطفى النجاري  -رئيس جلنة التصدير
وذلك يف متام الساعة الواحدة ظهراً يوم اإلثنني املوافق  29يوليو  ،2019مبقر اجلمعية باجليزة ،بهدف فتح باب
احلوار واملناقشة حول :

"إرتفاع أسعار احملروقات وأثر ذلك على أسعار النوالني وإنعكاسها على
حركة التجارة "
وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس /علي عيسى – رئيس اجلمعية مرحباً بالسادة احلضور من رؤساء اللجان التخصصية
باجلمعية ،وقد أشار سيادته إىل التأثري الكبري وامللحوظ إلرتفاع أسعار احملروقات على أسعار النقل ،حيث تراوحت الزيادة
يف أسعار الوقود خالل الفرتة األخرية بني ، % 17 – 14والذي أثر بدوره على أسعار النقل واليت إرتفعت بشكل كبري وذلك
سواء بالنسبة لنقل البضائع أو األفراد ،ثم أكد سيادته على أهمية هذا اللقاء لفتح باب املناقشة بني احلضور من السادة
رؤساء اللجان التخصصية املعنية بهذا الشأن ،لبحث آليات التغلب على تلك األزمة وما ميكن أن تقدمه كل جلنة من
مقرتحات يف هذا الشأن .
ثم مت فتح باب املناقشة بني رؤساء اللجان التخصصية ،وذلك على النحو التايل :
 املهندس  /جمد الدين املنزالوي  -عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي
أكد سيادته على أن الزيادة يف أسعار النقل واملرتتبة على زيادة أسعار الوقود ،قد أثرت بشكل كبري على أسعار نقل وتوزيع
البضائع على املوزعني ونقل مكونات اإلنتاج ،هذا إىل جانب حتمل الشركات نقل العمالة أيضاً أو تعويضها بزيادة قيمة
بدل اإلنتقال على الرواتب اخلاصة بهم ،مما جعل هذا األمر ميثل عبئ كبري على أصحاب الشركات.

وقد أشار سيادته إىل أنه قد قام املسئولني بشركته بإحتساب التأثري احلقيقي على الشركة والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار
احملروقات وأسعار النقل ،وقد تبني أن نسبة الزيادة الكلية اليت أصبحت تتحملها الشركة ترتاوح بني ، %7-6وذلك نتيجة
لزيادة أسعار مكونات اإلنتاج اليت تأثرت أيضاً بالزيادة يف أسعار احملروقات ،مؤكد ًا أن زيادة مستوى السعر يف شركات
النقل فقط اليت يتم التعامل معها قد وصل إىل حوالي  %13زيادة عن السعر القديم ،األمر الذي حيمل الشركات أعباء
كبرية قد تصل إىل خسائر يف بعض احلاالت ،وهو ما حيتم اللجوء لزيادة أسعار املنتجات النهائية املوجهه للمستهلك.
 املهندس  /خالد محزة  -رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك
أكد سيادته على أنه يف املتوسط قد زادت األسعار بشكل عام بنسبة ، % 20ولكن تكمن املشكلة الكربى يف عدم إنتظام
السوق خالل الفرتة احلالية  ،حيث يوجد إنكماش كبري يف حجم املبيعات نتيجة لعدم وجود فوائض لدى املستهلك
وبالتالي إخنفاض القوة الشرائية له ،مشرياً إىل أنه يعترب من حسن حظ السوق املصري خالل الفرتة احلالية كون جزء
كبري من اإلقتصاد املصري إقتصاد غري رمسي . Grey Economy
 املهندس  /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة الطاقة
أكد سيادته على أن الزيادة يف أسعار الوقود ورفع الدعم عنه كان أمر حتمي ،ومع ذلك فإنه ال يزال سعر الوقود يف مصر
أقل من السعر العاملي إذا متت املقارنة ،وهو األمر الذي جيب وضعه باإلعتبار ،مؤكداً على أن الفجوة السعرية بني السعر
العاملي واحمللي سيتم تغطيتها بأس شكل من األشكال ،كما أنه من املتوقع وجود زيادات مستمرة يف أسعار الطاقة يف
مصر.
ثم أشار سيادته إىل أن اجمللس األعلى للطاقة سيكون برئاسة السيد رئيس اجلمهورية خالل الفرتة القريبة القادمة ،كما
أنه من أهم املوضوعات اليت ستطرح للمناقشة من خالل اجمللس هى  :التنسيق بني وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة
ووزارة البرتول والثروة املعدنية .
 األستاذ  /عادل اللمعي  -عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة النقل
أكد سيادته على أنه خالل الفرتات السابقة ومنذ بدء املراحل األوىل لرفع الدعم عن الوقود احملروقات ،كان حيدث
بعض التغريات يف األسعار وحركة السوق ،ولكنه بعد مرور بعض الوقت يعود السوق املصري إلستقرارة مرة أخرى ،وهو ما
جيعل اإلضراب يف السوق املصري حالي ًا أمر طبيعي .
ثم أشار سيادته على ما تطالب به جلنة النقل باجلمعية دائماً من ضرورة دخول القطاع اخلاص بالشراكة مع احلكومة
لتطوير النقل البحري والنهري ،األمر الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبري عبئ إستخدام احملروقات وخاصة بعد إرتفاع
أسعارها ورفع الدعم عنها.

 املهندس  /حسن الشافعي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املشروعات الصغرية واملتوسطة
أكد سيادته على ضرورة توحيد اهلدف وهو قيام اجلمعية بعمل دراسة متخصصة حول " تأثري إرتفاع أسعار الطاقة على
املنتج احمللي والتصدير ،وكيفية احلد من هذا التأثري" ،وقد أشار سيادته إىل أن الوضع حالياً يتسم بالعشوائية الكاملة
،نظراً لعدم وجود توجيهات من جهات حمددة كما ال توجد رقابة على حركة األسعار يف السوق املصري .
كما أكد سيادته على أن املطلوب يف مثل هذه األوضاع هو قيام جمتمع األعمال بإلقاء الضوء فقط على حجم األزمة
،وذلك من خالل إجراء دراسة تفصيلية متخصصة من قبل العاملني واخلرباء يف اإلقتصاد ،وذلك باإلعتماد على النسب
واألرقام احلقيقية ودراسة الزيادة يف أسعار مكونات اإلنتاج والزيادة النهائية للمنتج النهائي املرتتبة على ذلك.
ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:
 .1يتم عمل بيان صحفي لإلعالن عن بدء قيام مجعية رجال األعمال املصريني بإعداد دراسة قطاعية متخصصة
حول " تأثري إرتفاع أسعار الطاقة على اإلنتاج الصناعي" .
 .2تقوم كل جلنة من جلان (اإلسترياد واجلمارك  -التصدير– الطاقة – الزراعة والري – الصناعة والبحث العلمي
 النقل ) ،إعداد ورقة عمل متخصصة متثل دراسة حول تأثري إرتفاع أسعار الطاقة على القطاع اخلاص بها ،علىأن يتم إرساهلا لإلدارة التنفيذية باجلمعية بهدف جتميع الدراسة يف شكلها النهائي.
ويف نهاية اإلجتماع قام املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية  ،بتوجيه الشكر إىل السادة احلضور من رؤساء اللجان
التخصصية باجلمعية على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاء.

