
 

 

  

   المرصيي     جمعية رجال األعمالعقدت  
 
 لعدد من اللجان التخصصية بالجمعية  مشت    إجتماعا

 
الصناعة :  كا

العلم   الديبرئاسة    والبحث  مجد  الويالمهندس/  المت   للجمعية  –  ن  العام  والجمارك  ،االمي    اد   اإلستت 

  ،    خالد حمزة  / المهندس:  برئاسة
ان المدن  برئاسة    التصدير ،  برئاسة الدكتور / فاروق ناص   السياحة والطت 

النجاري، مصطف   اللقاء المهندس/  حرص   من    كما  الجمعية  اعضاء  السادة  من    والمعنيي     العاملي   عدد 

  تمام الساعة  وذلك    قتصادية المختلفة المعنية باللجان المشار إليها اإلات  قطاعالب
  ف 

 
الحادية عشر صباحا

ة2022مارس     9األربعاء    يوم بالجت   الجمعية  اللقاء، بمقر  ُعقد  والمناقشة   حيث  الحوار  باب  فتح  بهدف 

 حول: 

 

التداعيات املتوقعة نتيجة احلرب الروسية على أوكرانيا واآلثار اإلقتصادية   "
ن والتصدير  املتوقعة لذلك على مصر وخاصة يف قطاعات الصناعة والسياحة والطريا

 وكيفية اإلستعداد للحد من تلك اآلثار " واإلسترياد واجلمارك ، 
 

الصناعة والبحث    جلنة   يسرئو  األمني العام   –  ن املنزالوياملهندس/ جمد الدي  ترحيب  بدأ اللقاء بكلمة
لمجهودات الحثيثة  لخاص  القطاع  الو المرصي  عمال  األ مجتمع  قدير  خالص ت  ادته عىلوقد اكد سي  ،   العلمي

ن أ كد سيادته  أ   كما  ية،  وقراراتها المتوازنة لمواجهة التحديات والظروف العالمية الحال المرصية  للحكومة  

رسالة واضحة للمجتمع المرصي وللحكومة أنه ال بديل عن تعميق الصناعة تعد األزمة الروسية األوكرانية، 

  برامج المسئولية المجتمعية من  الوطنية وترشيد االستهالك 
ورة التوسع ف  ، كما نوص  مجتمع األعمال برص 

كا والشر بالمصانع  العمالة  ومساندة  دعم  العصيبة أجل  الظروف  ظل    
ف  دخال  األقل  الطبقات  بجانب  ت 

 الراهنة

 

حيب بالسادة الحضور،  ،  اإلسترياد واجلمارك   جلنةرئيس    –  خالد محزة  /املهندس  ثم قام وأضاف   بالت 

أن األزمة الراهنة تحتم علينا دراسة احتياجات مرص من الواردات والبحث عن اسواق جديدة خاصة   سيادته

ة،   ورةوإننا مجتمع ذو كثافة سكانية كبت    صدر   كما طالب سيادته برص 
اد الت    اكتوبر بتعديل الئحة االستت 

ت ف 

  االسعار   2005
  يمر بها العالم من أزمات ف 

لتيست  التجارة بما يتناسب مع الظروف االقتصادية الحالية الت 

 والشحن البحري وسالسل اإلمداد. 

 

 

 

 

ك إجتماعمحضر  ر لجان :  مشتر  بي 

ان  - الصناعة والبحث العلم    السياحة والطت 

  
ر
اد والجمارك -التصدير  -المدن  اإلستت 
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قام  فاروق ناصر  ثم   / املدني   جلنةرئيس    -  الدكتور    بإلقاء كلمته،    السياحة والطريان 
 
 قطاع   أن، مؤكدا

أنهما يمثالن السياحة من أكت     روسيا وأوكرانيا حيث 
را بداية من أزمة كورونا واألوضاع ف   القطاعات ترص 

ة من السياحة الوافدة لمرص،    من االهتمام الحكوم  إلستعادة القطاع    كما طالب سيادتهنسبة كبت 
 
بمزيدا

وعات اإلحالل والتجديد وبرامج التدريب   السياح  جاهزيته لعودة السائحي   من خالل مبادرات لتمويل مشر

 .للعاملي   بالقطاع 

أن األزمة الروسية األوكرانية ال   بالتأكيد عىل،    التصدير  جلنة رئيس    –  املهندس/ مصطفى النجاري  ثم قام

افية  بإحت  التعامل معها  الحكومة    استطاعت 
والت  أزمة كورونا  ا عىل  مرص عن 

اقتصادي   
 
ا تأثت  أو   

 
را تقل ص 

ساهمت  ومبادرات  عاجلة  إجراءات  من خالل  الحلول    شديدة  وضع  بشعة   
 
مطالبا األوضاع،  تحسي      

ف 

ا من برنامج المساندة ورد األعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات  ودراسة تعويض مخاطر التصدير حالي 

القطاعات   لتعويض  المحيطة  والظروف  األوضاع  مع  للتعامل  الكافية  بالمرونة  الحالية  واالنظمة  التجارية 

رة ة المترص   .الكبت 

 

واملناقشة  ث احلوار  باب  فتح  مت  احلضور،م  النقاط  للسادة  أهم  ومناقشة  إستعراض  مت  حيث 
على    للتعامل مع األزمة الروسية األوكرانية والعمل على ختفيف حدة آثارها  ة،والتوصيات اهلام
 : التايل ذلك على النحوو   السياحة(  – التصدير –اإلسترياد   –قطاعات )الصناعة  ، االقتصاد املصري

 

 توصيات قطاع الصناعة  ➢
العمليات   • تتأثر  ال  حت   االنتاج  مكونات  وتوفت  كافة  المحىل   التصنيع  مرص  تعميق    

ف  االنتاجية 

 . بالحاالت الطارئة واالزمات العالمية

الوطنية كالغاز  • للصناعات  بالمرافق  الخاصة  المستحقات  تأجيل  مثل  األعمال  لرجال  اقرار حوافز 

 . والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحي   اإلنتهاء من األزمة 

   الكتفاء  اال  حقيق لتوضع اطار لدعم القطاعي   الصناع  والزراع  المحليي     •
وزراعة وإنتاج   للدولةذان 

وع  ،  من خالل برنامج قوم  عاجل، وذلك  السلع االساسيةمن  نستهلكه ما   باالضافة إل  اطالق مشر

االنتاج   لتوفت  مستلزمات  التكاملية  الصناعات  لتوطي    كت   عىل  قوم  
اتيجية والت  االست  الصناعات 

وكيماوية  . والصناعات البت 

كات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها  • ورة حماية الشر ص 

  ظلخاص ،خالل الوضع العالم  الراهن
ورة إعادة  ، مع  تعطل او تأخر سالسل االمداد  ة ف  ص 

 
 
  مدة التوريد حيث أنها قد و للظروف الطارئة  صياغة التعاقدات الحالية نظرا

ة سماح ف  منح فت 

  تعديل السعر 
 تتأثر باالزمة الروسية االوكرانية بجانب الحق ف 

 
لظروف الحالية للتضخم  ل وفقا

 .  العالم 

 لصعوبة إن ما تشهده القطاعات ا •
 
  توافر العديد من المنتجات نظرا

إلنتاجية من تراجع ملحوظ ف 

اد مستلزمات اإلنتاج وما يستتبع ذلك من أثر سلت   عىل معدالت التضخم ، لنا فإننا نطالب   إستت 

لكافة بشعة فتح اإلعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل 

اد ة مؤقتة )  ية لمستلزمات اإلنتاجالعمليات اإلستير  شهور( .  6، وذلك لفت 



 التجارة ) اإلسترياد والتصدير( وصيات قطاع ت ➢

ورة   •   ص 
ة الكمبياالت الت  ة سماح للمستوردين ومد آجال االعتمادات ومد فت  قيام البنوك باعطاء فت 

 من استالم الرسائل.  ء  يتم كتابتها بد 

ورة إعادة صياغة   •  ص 
 
  مدة التوريد حيث  و للظروف الطارئة    التعاقدات الحالية نظرا

ة سماح ف  منح فت 

  تعديل السعر  
 أنها قد تتأثر باالزمة الروسية االوكرانية بجانب الحق ف 

 
لظروف الحالية للتضخم  ل  وفقا

 .  العالم 

اد    ت عىلتعديال رسعة إجراء ال •   اكتوبر    الصادرةالئحة االستت 
لتيست  التجارة بما يتناسب مع    2005ف 

  االسعار والشحن البحري وسالسل 
العالم من أزمات ف    يمر بها 

الظروف االقتصادية الحالية الت 

 . اإلمداد 

)بعد اإلعتماد عىل المنتج المحىل  وإحالله محل بعض  من الواردات  الحقيقية  دراسة احتياجات مرص   •

 بديلة تستطيع أن تغط  إحتياجات   لبحث عن اسواق جديدةخطة ل  الواردات من الخارج(، ثم وضع

ة  ه مجتمعأن خاصة من الواردات الحقيقية المطلوبة  المرصي مجتمعال  . ذو كثافة سكانية كبت 

بالسوق   • السلع  أسعار    
ف  توازن  لخلق  الروس   السوق  مع  السلع   للتبادل  جديدة  آليات  دراسة 

الدوالر  عىل  المتوقعة  الضغوط  الدوالرية،  ومواجهة  الحصيلة  دراسة)   وانخفاض  ح  إمكانية   نقت 

 . (   Barter dealsالتعامل بنظام الصفقات المتكافئة 

ح    •   التعامل مع الظروف الطارئة، ونقت 
ورة مرونة صندوق دعم الصادرات ف  توجيه التأكيد عىل ص 

  ين من المصدرين لر للمترص   التصديرية جزء كبت  من المساندة
 . رانيا اوك روسيا و دولت 

اد من وإل االسو  • من خالل توفت  خطوط مالحية ، وذلك  فريقيةق اإلاالتوجه بقوة للتصدير واالستت 

المرصية  المنطقةإل    للشحن والواردات  الصادرات  مخاطر لتأمي    ضمان  كة  بشر اإلستعانة  مع   ،

 الصادرات إل إفريقيا. 

 

 السياحة والطريان املدني توصيات قطاع  ➢

 القطاع السياح   أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المرصي الخاصة بدعم   •
 
من أزمة كورونا   بداية

لتوفت  السيولة الالزمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات اإلحالل والتجديد لالستمرار 

  محاولة للتخفيف من تبعات األزمة الرو 
ا ف    عملها لحي   تحسن األوضاع عالمي 

 سية األوكرانية. ف 
 

  ظل توقف   •
ورة قيام الحكومة بالروسية  و السياحة األوكرانية  ف  إيجاد  الوافدة إل مرص، لذا نرى ص 

بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بي   مرص وروسيا 

القمح مع مراعاة   مقابل  السياحة  بتبادل  يتعلق  الراهنةفيما  العالمية لالزمة  ورة  األوضاع  ، مع ص 

  بعد اإلنتهاء من األزمة . 
 وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق األوكران 

ة  أهمية تيست  رحالت   • م الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات دولية مبارسر لشر

  العالم. 
وي    ج للسياحة المرصية ف   الشارتر للت 

ورة منح قطاع   • ان المرصي دعم قوي خالل المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خالل ص  الطت 

ان وزيادة عدد الطائرات و  استثمارات القطاع إل ثالثة أضعاف زيادة  المحافظة عىل سعر تذكرة الطت 

ان   الطت  أمام  المجال  وفتح   
التعت  حاالت    

ف  ان  طت  خطوط  اي  توقف  لمنع  الشي    ع  التدخل  مع 

ان الشر أسوة ب ،الخاص كيكة الطت    تجاوز عدد الطائرات بها  ةت 
طائرة مع دعم يقدر بنحو   400والت 

  مليار يورو سنويا  5
 
 . حت  اصبحت رائدة عالميا



ورة طرح الالئحة التنفيذية ل • من قبل  مناقشة  لل   2022لسنة    8قانون المنشآت السياحية رقم  ص 

  ال مجتمع االعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها 
 . نهوض بالقطاعبما يسهم ف 

•    
ح قيام وزارن  قامة  اال مصاريف  كافة  االتحاد االورون   لدفع    بمطالبةالتعاون الدول     و الخارجية  نقت 

اللالفندقية   األوكرانيي    إقامتهملسائحي    إنتهت  إلتوجيه  و ،    ذين  المطلب  االتحاد    هذا  سفت  

     اءانتهمنذ  ألف سائح    26عددهم نحو  ، حيث بلغ  االورون   
ة إقامتهم بمرص مع بداية األزمة ف  فت 

، حت  مغادرتهم البالد  24  
اير الماص   . فت 

  المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم  •
مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ برأس سدر وباف 

تراخيص   حصلت عىل 
والت  القائمة  وعات  المشر بأثر رجع  عىل  والترصف   تنفيذه  بالبناء  وبدأت 

  هذا التوقيت الدقيق. 
كات ف    الوحدات تحت اإلنشاء لخطورة ذلك عىل موقف هذه الشر

 بالبيع ف 

 

 

 لحكومةا رسالة واضحة للمجتمع المرصي و تعد  األزمة الروسية األوكرانية كما تؤكد الجمعية عىل أن

( –مجتمع األعمال  –لتضافر جهود كافة األطراف بالدولة ) الحكومة  ن ال بديل وترى الجمعية أنه  المواطنير

 عن، بالتوازي عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد االستهالك
ً
لتوسع ل المرصي مجتمع األعمال دور  فضال

كات  ي برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشر
ن

الطبقات األقل دخال  و ف

ي ظل الظروف العصيبة الراهنة
ن

شيد اإلستهالك وعدم  و ، ف ن لير دور الدولة لعمل حمالت التوعية للمواطنير

اء السلع األساسية وذلك من خالل كافة وسائل  ي شر
ن

 اإلعالم. اللجوء للتدافع ف

 

  تم التوافق عليها خالل يتم إرسال كافة التوصياأن   : علىويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق  
اللقاء إل كٍل  ت الت 

 ــم( ت)  من: 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفن مدبولي  •

ن جامع  •   ة وزيرة التجارة والصناع -السيدة / نيفير

ي  •
 وزير السياحة واآلثار  -الدكتور / خالد العنانن

 

 

لسادة الحضور عىل حسن  كافة الالشكر ه ي توج ب  السادة رؤساء اللجانثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي    ،اركة الفعالة خالل اللقاء المش
ن

كما تم التاكيد أنه سيتم تفعيل التوصيات المتفق عليها خالل اللقاء ف

 . وقتأقرب 


