
 

 

 

 

 

ف وبحضور السيد   ن عشاء عمل عىل شر   محمد معيط   / الدكتور نظمت لجنة جمعية رجال األعمال المرصيي 

خالد    / والمهندسرئيس الجمعية ,  -المهندس / عىلي عيىس   كٍل من:  وقد ُعقد اللقاء برئاسة    وزير المالية،  –

اد والجمارك والمهندس / مهند طه خالد  رئيس لجنة    –  حمزة   بالجمعية ،كما    ة الماليةرئيس لجن  –اإلستي 

 اللقاء عدد من السادة ممثىلي وزارة  
ورؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة ) مصلحة الجمارك   الماليةحرصن

المرصية    –المرصية   ائب  الرصن النوعية   –مصلحة  اللجان  ممثىلي  من  وعدد  العقارية(  ائب  الرصن مصلحة 

ن  وحضور السادة م  ،بمجلىسي النواب والشيوخ المرصي ن بكافة مثىلي مجتمع األعمال المرصي العاملي    والمعنيي 

ي تمام الساعة السابعة  ،القطاعات اإلقتصادية المختلفة
ن مساء يوم    ورجال الصحافة واإلعالم ،وذلك فن اإلثني 

ن كارلتون    2021   نوفمي      8  الموافق  ريي  نايل  بفندق  بهدف    -،  اللقاء  ُعقد  ،حيث  وليلة  ليلة  ألف  قاعة 

 اقشة: إستعراض ومن

  الشحنات  على   املسبق اإلفراج  ،  الرقمي  التحول)   رأسها  وعلى  الوزراة  تتوالها التي امللفات  أهم "  
  الوزراة خطة  ،...(   اإللكرتونية الفاتورة  ،  حينه حت   العملي لتطبيقه الوزارة وتقييم   املستوردة

 " اخلطة  تلك  حتقيق ف  للمساهمة املصري األعمال  جمتمع ودور  القادمة الفرتة خالل

 

ف ومحضر إجتماع   حضوربعشاء عمل عىل شر

 وزير المالية -السيد الدكتور / محمد معيط 

ر   2021نوفمبر   8 اإلثني 

ر كارلتون   ألف ليلة وليلةقاعة   - القاهرة -نايل ريب 



 وفقًا جلدول األعمال التايل:  اللقاء وقد مت إدارة 
 جدول األعمـــــــال  التوقيـت

 تسجيل الحضور وإستقبال الوزير  بقاعة كبار الزوار م   07:00–   06:00

 بدء اللقاء م   07:00

07:00-  07:15 
 

 كلـمـــات تــرحيـبـيـــة 
 مجعية رجال االعمال املصريي -رئيس جملس اإلدارة  - علي عيسى /م.

 ة ـ الي ـــ امل وزيــر   - الدكتور / حممد معيط كلمة      07:45  –  07:15
 حول: 

   الملفات أهم "  
 المستوردة الشحنات  عىل المسبق اإلفراج ، الرقم   التحول) رأسها  وعىل  الوزراة تتوالها  الت 

ونية الفاتورة ، حينه حت    العمىل   لتطبيقه الوزارة وتقييم ة خالل الوزراة خطة  ،...(  اإللكب    ودور  القادمة الفب 

   للمساهمة المضي األعمال  مجتمع
ر
 " الخطة تلك  تحقيق ف

 

الرد عليها من قبل  إستعراض أسئلة احلضور وحلقة نقاشية بي وزارة املالية وجمتمع األعمال و   08:30  –  07:45
 الوزارة  

 يديرها كٍل من: 

اد والجمارك  –المهندس / خالد حمزة  • ر  -رئيس لجنة اإلستب   جمعية رجال االعمال المضيي 

ر   -رئيس لجنة المالية  - المهندس / مهند طه خالد  •  جمعية رجال االعمال المضيي 
 

 املاليةعمل على شرف وزير  عشاء   000  -  08:30

 

بالسيد الدكتور / محمد وقد رحب سيادته    ،   رئيس اجلمعية  –املهندس / علي عيسى    اللقاء بكلمة بدأ  

وقد    -معيط   الحضور،  السادة  وكافة  المالية  من   سيادتهأشاد  وزير  لعدد  الوزارة  ي حققتها 
الت  بالنجاحات 

وعات التحول الرقمي والميكنة واالفراج  ائب والجمارك وعىل رأسها مشر الملفات الهامة عىل مستوى الرصن

  المسبق عىل الشحنات المستوردة
ً
  ، مؤكدا

ً
وعات الدولة    أن وزارة المالية قد قطعت شوطا ي تنفيذ مشر

 فن
ً
ا كبي 

ي 
ائب والجماركللتحول الرقمي والميكنة فن يبية  ، وعىل راسها   الرصن ونية واإلقرارات الرصن وع الفاتورة اإللكي  مشر

 
ً
ي كان لها اثرا

   الت 
ً
ا ي  كبي  وضم االقتصاد غي  الرسمي باإلضافة إىل اكتمال نظام    بـيعىل توسيع المجتمع الرصن

ئ المرصية    ومؤث  والذي التسجيل المسبق للشحنات الواردة للموانن
ً
 فاعال

ً
 ساهم بدورا

ً
ي تنظيم اإل   را
اد  فن ستي 

 وحوكمة الواردات لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر. 
 

أكد سيادته المجتمع   كما  والتيسي  عىل  البضائع  الرقابة عىل  ي 
فن يسهم  نظام  أي  يؤيد  األعمال  أن مجتمع 

الس اإلفراج عىل  زمن  العادلة وخفض  والمنافسة  يبية  الرصن العدالة  تحقيق  أجل  من  والصناعي  ي  يت 
لع  الرصن

مناخ  وتهيئة  المرصي  المجتمع  أطراف  عىل كافة  ي  اإليجان  ومردودها  االقتصادي  ألثرها  وذلك  والبضائع 

 األعمال وجذب االستثمار. 

 

 



ي تحقيق خطط الوزارة وما تسهم به  ثم أشار سيادته إىل
ن  للمساهمة فن تطلع جمعية رجال األعمال المرصيي 

  
ً
مؤكدا والجمارك،  ائب  الرصن عمل  منظومة  ي 

فن جوهرية  ات  تغي  الجمعية  عىل  من  الحوار إل حرص  ستمرار 

ن االدارة الحكومية وعىل رأسها وزارة المالية ورجال األعمال للوقوف عىل التح ديات وسبل  المجتمعي البناء بي 

 حلها أوال بأول. 

 

بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام، وقد أكد    ،وزير املالية  –  حممد معيط/   الدكتور  ثم قام

اإلصالحات االقتصادية جعلت االقتصاد المرصى أكير قدرة عىل احتواء تداعيات أزمة األسواق أن    سيادته

نقص   وأزمة  وجائحة كورونا،  النمو الناشئة  معدل  بلغ  وقد  الشحن،  تكاليف  وارتفاع  العالمية  اإلمدادات 

الماضن   الماىل  العام  الكىل إىل  ٣,٣االقتصادى  العجز  وانخفض  المحىل،  اإلجماىل  الناتج  ٪ من  ٧,٤٪ من 

 ٪ . 1,٤٦الناتج المحىل وتم تحقيق فائض أوىل 

 

الشهر الحاىل إطالق مرحلة رابعة لمبادرة تم أول  فقد  إنه استجابة لرغبات مجتمع األعمال    أشار سيادتهو 

تنمية الصادرات،  المتأخرة من رد اعباء المصدرين لدى صندوق  النقدى الفورى« للمستحقات  »السداد 

كة ُمصدرة رصفت نحو    2٥00موضًحا أن أكير من   مليار جنيه، خالل عام ونصف منذ بدء تنفيذ   ٣0شر

 توفي  السيولة النقدية مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وح
ت  اآلن؛ عىل النحو الذى ُيسهم فن

 الالزمة الستمرار عجلة اإلنتاج. 

 

ا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادى سيادته    أشار كما  
ً
إىل أنه تنفيذ

وعات تطوير وميكنة منظومت  ال  ائب والجمارك، وتحقيق جديد لمرص، حيث سيتم االنتهاء من كل مشر رصن

وميكنة كل   الحوكمة،  تعزيز  فن  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  من  واالستفادة  بينهما،  ونن  اإللكي  التكامل 

 دمج االقتصاد غي  الرسم فن االقتصاد الرسم والتيسي  عىل مجتمع  
يبية؛ عىل نحو ُيسهم فن اإلجراءات الرصن

يبة ، ورد رصن يت   القيمة المضافة، والتحول إىل االقتصاد الرقم.  األعمال وشعة الفحص الرصن

 

ة الماضية سواًء فن إدارة المالية العامة    سيادته  أكد   ثم ونية الت  تم استحداثها خالل الفي  أن األنظمة اإللكي 

ائب والجمارك، تؤن  ثمارها فن تعزيز الحوكمة المالية للدولة عىل نحو ُيساعد فن  للدولة أو فن منظومت  الرصن

، موضًحا أنه بميكنة الموازنة العامة تحق  ن يق المستهدفات االقتصادية وتلبية االحتياجات التنموية للمواطني 

، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية »
ً
ا ورقابة

ً
ا وتنفيذ

ً
« أصبحنا  GFMISللدولة: إعداد

تحديات وقد تجىل ذلك خالل أزمة »كورونا«، أكير قدرة عىل رفع كفاءة اإلنفاق العام، والتعامل المرن مع ال

يبية   يبية، وتحقيق العدالة الرصن ائب المضن قدًما فن توسيع القاعدة الرصن وعات رقمنة الرصن واستطعنا بمشر

يبية بنسبة   ٪ فن العام الماىل الماضن رغم تداعيات »الجائحة«، ودون فرض أى 1٥وزيادة اإليرادات الرصن

 . ن  أعباء جديدة عىل المواطني 

 

 وأكد سيادته  
ً
نموذجا تقدم  أن  ونية« حيث   أن مرص استطاعت  اإللكي  تطبيق منظومة »الفاتورة  ا فن 

ً
رائد

   ٥انضم إليها حت  اآلن أكير من  
ً
ونيا كة يرفعون أكير من نصف مليون وثيقة إلكي     آالف شر

ً
وستتجاوز   يوميا

 
ً
   مليون وثيقة يوميا

ً
ونية« نجحت فن كشف أكير من  إىل أن منظومة »الفاتور   فن مارس المقبل، الفتا ة اإللكي 

ب قيمتها من    ٣000 يبية من مستحقات الخزانة تقي  ، وتم تحصيل فروق رصن يت  مليارات   ٤حالة تهرب رصن

 جنيه. 

 



 

اء و  ونن فن منافذ البيع والشر أشار إىل أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعىل لمنظومة اإليصال اإللكي 

من الخدمات،  ن   وتقديم  بي  التجارية  التعامالت  متابعة   
فن التكنولوجية  للحلول  األمثل  التوظيف  خالل 

االقتصاد   فن  الرسم  غي   االقتصاد  دمج  جهود  تعظيم   
فن ُيسهم  نحو  عىل   

ً
لحظيا ن  والمستهلكي  ن  الممولي 

 الرسم. 

 

ئ    سيادتهأوضح  ثم   بالموانن للشحنات  المسبق  التسجيل  منظومة  تنفيذ  فن  المرصية  التجربة  البحرية إن 

«ACI ى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاىس فن «، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كي 

ي 2020أغسطس   ، بينما أعلن 2021، والتطبيق اإللزاىم فن أكتوبر  2021فن أبريل    ، وبدأ التشغيل التجريت 

 202٤االتحاد األورون  تطبيق مثل هذه المنظومة فن  
ً
ا إىل أنه ال يتم السماح بدخول أى بضائع يتم    ، مشي 

نظام » إال عي   المرصية  البحرية  ئ  الموانن إىل  الخارج  ثم  ACIشحنها من   ال«، ومن 
ً
نهائيا من ظاهرة    تخلص 

 البضائع المهملة والراكدة، والمستورد »الكاحول« مجهول الهوية. 

 

أن سيادته  أشار    ثم الدولية،   فن تطوير وميكنة  كم كبي    إنجاز   ه قد تمإىل  ا للمعايي  
ً
المنظومة الجمركية وفق

ن االستثمار،    تحفي 
تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص    كما أنه جاريوتبسيط اإلجراءات عىل نحو ُيسهم فن

لتخزين   أماكن  وليست  عبور  بوابات  المرصية  ئ  الموانن تصبح  بحيث  يوم  من  ألقل  الجمرىك  اإلفراج  زمن 

 البضائع..  
ً
ونية الموحدة »نافذة« بالمنافذ الجمركية أسهم فن تقليص زمن ن تطبيق الأ  مؤكدا منصة اإللكي 

 اإلفراج الجمرىك ألقل من ثالثة أيام حيث ُيمكن إنهاء إجراءات اإلفراج الجمرىك قبل وصول البضائع . 

 

 

 التالية:  واملوضوعات ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط

 

عضو  و  رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية -عبدالحميد الدمرداش  /  النائب ➢

  وعضو الجمعية المضيمجلس النواب 

 ، مشعة اإلستجابة لرصف مستحقات المصدرين من خالل برنامج المساندة التصديريةب  شاد سيادتهأ
ً
 ؤكدا

يعد  سابقة    أنه  سنوات  من  و للمصدرين  بالنسبةاألفضل  نقص خاصة  ،  ي 
فن ومشاكل  التعير  من  حالة  بعد 

بب تداعيات جائحة كورونا عىل العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه عىل نمو الصادرات خالل السيولة بس

 إىل ت،  العام المقبل
ً
ا  بقيمة  يحقمشي 

ً
مليون دوالر مقارنة بالموسم    2٥0ق قطاع الحاصالت الزراعية نموا

 . ي
 الماضن

ورة   ي  ثم أكد سيادته عىل رصن
 إلنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات  وزارة المالية  تبتن

ً
حا التصديرية  مقي 

ي تبلغ  
ي قطاعي الحاصالت الزراعية والغذائية والت 

للنفاذ ألسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات شيعة التلف فن

وع الصوب الزراعية،    ٧إجماىلي صادراتهم نحو    باالضافة إىل خدمة مشر
ً
ن طن سنويا أن توفي    كما أشار ماليي 

ي عملية زيادة
 مليار دوالر.  100الصادرات المرصية إىل  أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيىسي فن

اف عىل نظام االفراج المسبق سيادته  كما اشار    لما  إىلي أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه اإلشر
ً
 ه يعاني، نظرا

ي ترفض االفراج عن البضائع  
من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات الت 

المؤقت السماح  او  التحفظ  تحت  يتسببه من غرامات لالرضيات،  بنظام  وما  ن    ثم طالب سيادته،  بتحفي 

 اإلفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ. 

 



 

 رئيس غرفة التجارة االمريكية بالقاهرة   -طارق توفيق  / المهندس ➢

ي إنهاء  سيادته  أكد  
العديد من  عىل تجاوب وزارة المالية مع المجتمع التجاري والمستثمرين غي  المسبوق فن

المسبق   التسجيل  نظام  تأجيل  بجانب   ، المنشأ  التوثيق لشهادات  بإلغاء   
ً
تواجههم مشيدا ي 

الت  التحديات 

 للشحنات والعمل الجاد عىل حل المشاكل وتذليل كافة العقبات الناتجة عن التطبيق الفعىلي للمنظومة . 
 

ي مرص  أن التعامل الشيــــع مع التحديات واالصالحات االقتصادية  كما أشار سيادته
انطباعا إيجابيا   تركقد  فن

ي مرص نتيجة لجاذبية 
ي اإلستثمار فن

ايدا ورغبة من المستثمرين بالواليات المتحدة األمريكية فن ن واهتماما مي 

ة القادمة ستشهد استثمارات اجنبية جديدة ووفودا أمريكية لدراسة    أن الفي 
ً
ا ي مرص، مشي 

مناخ األعمال فن

ي مجاالت عديدة من
مليار    1٥ها الطاقة النظيفة بخالف اتفاقيات مع جهات أمريكية بقيمة  فرص االستثمار فن

 دوالر. 
 

وعات   واكد سيادته عىل المشر تنفيذ  ي 
فن الحكومية  والهيئات  الوزارات  ن جميع  بي  والتنسيق  التناغم  أهمية 

 أن قرار تطبيق »شهادة حالل« عىلي كاف 
ً
ة الجديدة واصدار القرارت المؤثرة عىل التجارة واالستثمار، موضحا

، الفتا إىل أنه قد تم التواصل مع   ي
السلع الغذائية اثر بالسلب عىل واردات األلبان من أمريكا الشهر الماضن

وزارة التجارة والصناعة وهيئة سالمة الغذاء والجهات المعنية لتأجيل تطبيق قرار شهادة حالل إىلي نهاية 

ورة ديسمي  المقبل  عن رصن
ً
ن  التنسيق ، فضال وعات بي  كافة الوزارات والهيئات الحكومية حيال تطبيق المشر

ي مرص الطاردة لالستثمار 
    ،الجديدة واصدار االجراءات والعمل عىل إنهاء كافة المعوقات االجرائية فن

ً
مطالبا

، الذي ينص عىل أنه ال يجوز اإلفراج عن عدد من المنتجات المستوردة  201٦« لعام ٤٣بإلغاء القرار رقم »

ي سجل بهيئة الرقابة عىل الصادرات والواردات. قبل تسجي
 ل المصانع المستوردة منها فن

 

 

الوي، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلم   ➢ ر المهندس / مجد الدين المبر

ر    بجمعية رجال األعمال المضيي 

ي كافة الموضو المالية    وزارةاستجابة    هشعسيادته باشاد  
ي يتم طرحها من جمعية للمجتمع الصناعي فن

عات الت 

ن    رجال األعمال المرصيي 
ً
 لمبدأ العدالة ، موضحا

ً
أن المجتمع الصناعي أول من طالب بالرقمنة وذلك تحقيقا

بنحو   تقدر  ي 
والت  الرسمي  االقتصاد  منظومة  خارج  كات  الشر مع  العادلة  والمنافسة  يبية  حيث    ٪٥٥الرصن

ائب.  تتحمل المصانع بالمنظومة الرسمية  عبء الجمارك والرصن
 

وميكنة   رقمنة  بجانب  ونية  االلكي  الفاتورة  وع  ومشر ونية  االلكي  يبية  الرصن اإلقرارات  بمنظومة  اشاد  كما 

ائب والجمارك، وح  مة الواردات من خالل نظام التسجيل المسبق. كو الرصن
 

    سيادتهوأكد  
ً
 نتيجة الضغوط المالية أن الصناعة المرصية تتحمل أعباء مالية ومنافسة صعبة محليا

ً
ودوليا

ان التجاري حيث تصدر مرص ما  ن ي المي 
ي الدول الصناعية االجنبية وهو ما يؤدي إىلي خلل فن

ي ال تتحملها باف 
الت 

 مليار دوالر.  ٧0مليار دوالر وتستورد ما قيمته  ٣0قيمته 
 

ي أن  ثم أكد سيادته أنه يأمل
ي تفن

التجارة والصناعة رفع االعباء المالية عن الصناعة   ارةوز المالية مع  وزارةتبتن

ي مجلس النواب
 باصدار  المرصي  داخل مجلس الوزراء والتأييد والدعم الكامل للصناعة الوطنية فن

ً
، مطالبا

ي العقود  بشأن تفضيل المنتجات ال  201٥لسنة    ٥قانونا  للصناعة باالضافة إىل تفعيل القانون رقم  
مرصية فن

ي زيادة الدخل القوىمي وتوفي  فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات. 
 الحكومية وذلك ألهمية الصناعة فن

 



 

ر  -خالد حمزة  / المهندس  ➢ اد والجمارك بجمعية رجال األعمال المضيي   رئيس لجنة اإلستب 

ة فن أكد سيادته  المنظومة الجمركية حيث عالج أن نظام التسجيل المسبق للشحنات قد احدث نقلة كبي 

ي 
ن ترتيب مرص فن النظام العديد من المشكالت ومنها تأخر االفراج وتوقيع غرمات لالرضيات وتحسي 

 المجتمع الدوىلي وتيسي  حركة التجارة. 
 

كات عىل استخدام نظام اإلفراج المسبق وخفض رسوم التسجيل  سيادتهوطالب  ن الشر بأهمية تحفي 

الخاص بتسجيالت المصانع، بجانب خفض رسوم الشهادات ومنها تكلفة   ٤٣رقم للعينات وإلغاء القرار 

شهادات الصادر وتقليل رسوم االشعاع عىل حاويات الصادر للحاصالت الزراعية وانهاء المشكالت 

 الخاصة بالشهادات الجمركية ومنها رسوم استخراج صورة طبق األصل. 

 

 

ر الية بجمعية رجال األعمال رئيس لجنة الم  - مهند طه خالد  / المهندس  ➢  المضيي 

ائب والجمارك لها اثر سيادته    اكد  ي الرصن
وعات التحول الرقمي والميكنة فن عىل تصنيف مرص   ا إيجابي  ا أن مشر

ي لمسها مجتمع األعمال 
يبية من أبرز التحديات الت   أن اإلدارة الرصن

ً
ا كواجهة استثمارية جاذبة لالستثمار، مشي 

 . يعي ي الجزء التشر
 أكير منها فن

 

،  ثم أشار   يعي يوجد العديد من المطالب لمجتمع األعمال عىل رأسها منع االزدواج   أنهفيما يتعلق بالشق التشر

ة   ن يبة كسب العمل وتوزيعات األرباح بجانب العودة إىلي مي  ي لرصن يت 
كات    ٪٥الرصن عىل توزيعات األرباح للشر

ي البورصة
ي تم إلغاؤها لصالح المستثمرين فن

يبة   غي  المدرجة بالبورصة والت  ي تطبيق الرصن
بجانب إعادة النظر فن

المضافة   القيمة  من  السلع  باعفاء كافة  خاصة  أخرى  واجزاء  والتصنيعي  ي  اإلنتاج  النشاط  عىل  العقارية 

يبة عىل المدخالت.  ي رد خصم الرصن
 ومشكالت فن

 

 

: مطروحة الكما تم تناول عدد من نقاط المناقشة   من قبل السادة الحضور، كما يىل 

ورة  • كات لالستفادة من نظام اإلفراج المسبق واالفراج  رصن ات والحوافز للشر منح المزيد من التيسي 

 . تحت التحفظ للبضائع الواردة خاصة الخامات ومستلزمات اإلنتاج 

ي تنفي •
ي تتبناها الوزارة إلستكمال منظومة التجارة اإلشاع فن

وعات التحول الرقمي الت  ذ مشر

ونية الجديدة   االلكي 

ورة  • ن حول كافة  رصن استمرار الرقابة والمتابعة والتنسيق مع جمعية رجال األعمال المرصيي 

كات المرصية والموردين األجانب والمجتمع  ي منها الشر
 وتعانن

ً
ي قد تظهر لحظيا

التحديات الت 

من خالل المراقبة اللحظية  ACIأثناء التعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات  التجاري

ونية وعمليات رفع المستندات عىل منصة كارجو أكس.   لمنظومة نافذة التجارة اإللكي 

 

 

 

 

 



 

  نهاية اللقاء  
ر
 عىل مطالب مجتمع األعمال  وف

ً
عىل وزير المالية    -السيد الدكتور / محمد معيط  أكد  وردا

 أهم النقاط التالية: 

 

ي  •
لسنة   ٤٣لمطالب رجال األعمال داخل مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالقرار رقم    ةالوزار   تبتن

ي تطبيق »شهادة حالل« عىل جميع المنتجات الغذائية بجانب دراسة فكرة   ،201٦
وإعادة النظر فن

 انشاء اسطول بحري لخدمة الصادرات الزراعية والغذائية. 

 

ي تواجه نظام التسجيل المسبق    أن الوزارة تعمل بإستمرار عىل حل  تم التأكيد  •
كافة المشكالت الت 

من  حيث  والمسبق  التحفظ  تحت  اإلفراج  ي 
فن كات  الشر تواجه  ي 

الت  التحديات  بجانب  للشحنات 

 لمنظومة مميكنة وبطريقة سهلة،  
ً
يتم وفقا أن  الوزير المستهدف  جمعية رجال األعمال    كما دع 

ن  بعد العمل به لنحو   ACIييمهم لنظام عمل استطالع رأي ألعضائها حول مالحظاتهم وتقلالمرصيي 

٤0  .
ً
 يوما

 

ن أحدث ية  لتنفيذ أ  ية الوزارةجاهز   أكد سيادته عىل •  توطي 
ساعد فن

ُ
ية داعمة للصناعة، ت ن برامج تحفي 

ات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم   اإلنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة    قدراتالالخي 

عالمية، عىل نحو يؤدى إىل تعزيز بنية االقتصاد الكىل، القوة التنافسية للمنتجات المرصية باألسواق ال

ن فرص العمل.   وخلق ماليي 

 

 

 –المهندس / خالد حمزة و   الجمعيةرئيس  –هندس / عىل  عيىس الم كٍل من: ثم إنتىه اللقاء حيث قام  

اد والجمارك  بتوجيه   ،جمعية بالرئيس لجنة المالية  -المهندس / مهند طه خالد و رئيس لجنة اإلستب 

   وزير المالية  -لدكتور / محمد معيط ل الشكر 
ر
يفه للجمعية بالمشاركة ف تم   ، كما الهام اللقاءهذا ، لتشر

 الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة.  توجيه الشكر لكافة السادة 


