حمضر إجتماع جلنتي التصدير – الصناعة والبحث العلمي
مع مستشار وزير التجارة والصناعة
الثالثاء املوافق  26فرباير 2019

عقدت جلنيت التصدير والصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعاً يف متام الساعة احلادية عشر صباحاً يوم الثالثاء املوافق
 26فرباير ، 2019حبضور املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية وبرئاسة كلٍ من  :املهندس  /مصطفى النجاري – رئيس
جلنة التصدير واملهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية
،وذلك مع املهندس  /حسام فريد  -مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغرية واملتوسطة واملنسق العام للمجالس
التصديرية ،وحضور عدد من السادة أعضاء اجلمعية من ممثلي جمتمع األعمال املصري العاملني بقطاعي التصدير والصناعة
،ورجال الصحافة واإلعالم مبقر اجلمعية باجليزة ،وذلك بهدف إستعراض ومناقشة:

" حماور برنامج وزارة التجارة والصناعة اجلديد ملساندة ورد أعباء التصدير
ودور جمتمع األعمال املصري للمساهمة يف حتقيق أهدافه "

وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية  ،مرحباً باملهندس  /حسام فريد  -مستشار وزير
التجارة والصناعة للمشروعات الصغرية واملتوسطة واملنسق العام للمجالس التصديرية ،وقد أكد سيادته على أهمية
هذا اللقاء لفتح باب املناقشة حول املعوقات اليت تواجه الصناعات التصديرية يف مصر ،كما أن مجعية رجال االعمال
املصريني تؤكد على وجهة نظرها اليت حتاول يف كل وقت توجيهها للدولة بأن القطاع الزراعي والصناعي خيدما كافة
القطاعات اإلقتصادية األخرى وأن أي خلل أو تقصري جتاه هذين القطاعني يؤثر بالسلب على على كافة القطاعات األخرى وعلى
رأسها قطاع التصدير.
وقد أكد سيادته على أهمية تغيري النظرة السلبية من الدولة جتاه اإلسترياد ،وختفيف األعباء املالية عن املصدرين مثل:
ختفيض الضرائب والتأمينات االجتماعية وضريبة القيمة املضافة وغريها واتاحة برامج دعم املعارض الدولية ،مشري ًا إىل أن ما
يتم فرضه على كافة القطاعات اإلقتصادية من ضرائب ورسوم باهظة هو ما يعوق منو اإلقتصاد ،هذا باالضافة إىل بعض
القرارات غري املدروسة والتى تشكل خطورة كبرية على الوضع االقتصادي مثل قرار رقم  800والذى رفع رسوم املواني لـ 5
أضعاف مما أثر سلباً على اخلطوط املالحية وأسعار السلع.

ثم قام املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي بالرتحيب
مبستشار وزير التجارة والصناعة وبالسادة احلضور ،و قد تقدم سيادته مبقرتح وهو ختفيف األعباء املالية عن املصنعني
بدالً من فرض األعباء عليهم من قبل احلكومة ثم البحث عن اآلليات لردها ،حيث أكد سيادته على ضرورة دعم الطاقة
للمصانع واألراضي الزراعية أيضاً كما حيدث يف خمتلف الدول الصناعية  ،حيث أن الصناعة حمملة بأعباء مالية كبرية
من تأمينات اجتماعية ،ضرائب عامة ،ضريبة عقارية ،أسعار الفائدة من البنوك للصناعة واجلمارك وغريها ،وقد أشار
سيادته إىل التأمينات اإلجتماعية اليت متثل عبء شديد على الصناع إذ يتحمل صاحب العمل  %40للتأمني على
العامل ،وهو ما ميثل عبء كبري جد ًا إضافة لألعباء السابق ذكرها ،وهو ما يعيق قطاع الصناعة عن اإلسهام بشكل جيد
يف إجناح كافة القطاعات اإلقتصادية األخرى.

وقام املهندس  /مصطفى النجاري – رئيس جلنة التصدير باجلمعية ،بالرتحيب باملهندس  /حسام فريد ومجيع
السادة احلضور ،وقد أشار سيادته إىل تفاؤل جمتمع األعمال املصري بربنامج رد أعباء املصدرين اجلديد كونه
يتضمن حماور وآليات جديدة لتسوية مستحقات الشركات وفقاً ملتطلباتها وإحتياجاتها سواء بالنسبة لألراضي أو التسوية
مع اجلهات احلكومية فيما خيص الضرائب وغريها.
ثم قام املهندس  /حسام فريد  -مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغرية واملتوسطة واملنسق العام
للمجالس التصديرية ،بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته هلذا اللقاء اهلام مع جمموعة من أهم ممثلي جمتمع األعمال

املصري ،وقد أشار سيادته يف بداية كلمته إىل إعادة هيكلة اجملالس التصديرية واليت أصبح عددها  9جمالس ،حيث
مت ضم ودمج كافة اجملالس التصديرية اليت تسهم يف حجم الصادرات بأقل من . %15
ثم إشار سيادته إىل سيتم اإلنتهاء من إعداد حماور الربنامج اجلديد لرد أعباء التصدير خالل أيام قليلة  ،مشرياً إىل أن
عدد املصدرين املستحقني لرد األعباء قد بلغ أكثر من 2080شركة ترتواح مستحقاتهم بني  7إىل  8مليار جنيه وميثلون
 7قطاعات تصديرية فى مقدمتها مواد البناء والصناعات اهلندسية والصناعات الكيماوية.
ثم أشار سيادته إىل أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ حنو  4مليار جنيه كما مت االنتهاء من رد أعباء بقيمة 2
مليار جنيه منهم بنهاية يناير املاضي ،حيث أن من بني  15إىل  20شركة فى كل قطاع ميثلون من  %70إىل  %80من
املستحقات كما تشكل قطاعات الصناعات اهلندسية ومواد البناء والكيماويات حنو  %64من امجالي الواردات وحنو
 %55من الصادرات.
وقد أكد سيادته أن رئيس جملس الوزراء قد وجه بسرعة اإلنتهاء من تسوية مستحقات املصدرين يف برنامج رد أعباء
املصدرين القديم ووضع آليات جديدة واختيارات متنوعة لرد األعباء نظراً ألهميته وتأثريه املباشر على مناخ االستثمار
وتعميق الصناعة احمللية والنفاذ إلي االسواق املختلفة ،حيث مت وضع  4آليات تنفيذية لتسوية رد اعباء التصدير وهي:
 .1طرح أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات االقرتاض من البنوك على خلفية تلك السندات.
 .2االقرتاض بضمان من وزارة املالية مدفوع الفائدة مسبقاً
 .3تسويات الشركات مع املؤسسات احلكومة مثل الضرائب و التأمينات والقيمة املضافة والكهرباء وغريها
 .4تسوية املستحقات مع املؤسسات احلكومية مقابل إتاحة األراضي ملن يرغب سواء اراضي صناعية او جتارية
أو زراعية باالضافة إىل معدات وآالت وذلك طبقاً الحتياجات كل قطاع.
 .5البند اخلامس هو إتاحة حرية اإلختيار بني املقرتحات السابقة حبيث ختتار كل شركة احلل األنسب هلا.

ثم أشار سيادته إىل أن الربنامج اجلديد لرد أعباء الصادرات يتضمن  7حماور رئيسية أهمها :
 .1تعظيم القيمة املضافة للمنتج احمللي
 .2النفاذ إىل األسواق األكثر إحتياجاً طبقاً السرتاتيجية الدولة وعلى رأسها األسواق اإلفريقية.
 .3تنمية املناطق احلدودية مثل الصعيد واملدن األكثر إحتياجاً ،حبيث يتم منح نسبة  %50إضافية من
املساندة االساسية لصادرات املصانع املقامة بتلك املنطقة.
 .4اإلهتمام بالبنية األساسية للتصدير من خالل مساندة اخلطوط املالحية وانشطة الشحن واللوجيستيات
 .5برامج لتنمية الصادرات وزيادتها من خالل املعارض والبعثات اخلارجية.
 .6رفع جودة الصناعة املصرية من خالل برنامج شهادات اجلودة املتخصصة.
 .7تنمية صادرات املشروعات الصغرية ،خللق وتنمية جيل جديد من صغار املصدرين على حنو يؤدى إىل
توسيع قاعدة املستفيدين من صندوق تنمية الصادرات.
ثم أكد سيادته يف نهاية كلمته على أنه حبلول يوم  28فرباير سيتم اإلنتهاء من إعداد الربنامج اجلديد لرد أعباء
الصادرات ،ليصبح برنامج رد أعباء التصدير يشمل الربنامج اجلديد جبانب تسوية املستحقات القدمية ،وذلك طبقاً
لتوجيهات رئيس جملس الوزراء ،بهدف تنفيذ املستهدف من الربنامج فى زيادة الصادرات غري البرتولية إىل  20مليار
جنيه خالل العام اجلاري.

وقد مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت إستعراض النقاط اهلامة التالية:
 مت التأكيد على ضرورة إعطاء فرتة إنتقالية لتوفيق أوضاع املصدرين قبل البدء يف تنفيذ الربنامج اجلديد لرد أعباء
الصادرات ،حبيث يتم تسوية مستحقات الشركات اعتباراً من العام املالي اجلديد (أي بعد  ) 2019/6/30واالنتهاء
من املستحقات القدمية أوالً قبل البدء فى الربنامج اجلديد ،على أن يتم البدء فى الربنامج اجلديد اعتباراً من
األول من يوليو حيت يشعر املصدرين واملستثمرين أن هناك ضوابط صارمة وإجتاه حقيقي من الدولة يف دعم
القطاعات الرئيسية فى النمو االقتصادي.
 مت التأكيد من قبل احلضور على أن مجيع االختيارات املطروحة لتسوية مستحقات املصدرين يف برنامج رد أعباء
املصدرين القديم واقعية وختدم القطاع اخلاص.
 متت اإلشارة إىل مشكلة عدم وجود معامل حمايدة ومعتمدة دولياً فى مصر واخلاصة بالتصدير،مما يضطر املصدرين
للجوء إىل معامل أمريكا ودول أوروبا للحصول على شهادة دولية للتصدير ،فتتحمل الشحنة الواحدة فقط مبلغ 50
ألف دوالر ،وهو األمر الذي يزيد األعباء علي الصادرات.

 متت اإلشارة إىل أن القطاع الزراعي مل يأخذ اإلهتمام الكايف من احلكومة مما عرض املصدرين إلي خسائر كبرية
يف العام املاضي ،كما تعرض القطاع إلي أزمات كبرية منها أزمة البطاطس جبانب اخلسائر يف حمصول املواحل
هذا العام وهو ما يتطلب دعم اكرب للقطاع الزراعي.
 مت التأكيد على أنه ال ميكن مضاعفة الصادرات املصرية وحتقيق قيمة مضافة للمنتج املصري بدون اإلعتماد على
االسترياد ،حيث أن الدولة تنظر إلي االسترياد على أنه جرمية وحتاول دائماً أن حتد منه ،لذا فيجب أن تقوم
احلكومة حبل املشاكل التى تواجه املستوردين خاصة املتعلقة باملواني والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة
التنمية الصناعية لتحقيق القيمة املضافة للصناعة احمللية.
 متت اإلشارة إىل األثر اإلجيابي الكبري حملاور برنامج رد االعباء اجلديد وآليات تسوية الربنامج القديم على
املصدرين ،حيث من املتوقع إستفادة أكثر من  2000شركة منه جبانب مردوده اإلجيابي على الصناعة الوطنية
وزيادة تنافسيتها يف االسواق مما ينعكس اجيابياً على االقتصاد احمللي.
 مت التأكيد على أن وجود أي خلل فى برنامج رد اعباء املصدرين سيؤثر سلباً علي اإلستثمار االجنيب ،لذا فمن
الضروري عدم إغفال تعميم القرار فور صدوره على كافة مكاتب التمثيل التجاري باخلارج نظراً ألهميته يف حتسني
مناخ األعمال املصري وجذب رؤس االموال االجنبية.
 مت التأكيد على ضرورة الدعم الفوري للشحن خاصة يف دول إفريقيا ،وذلك ملا متثله أنشطة الشحن واللوجيستيات
من عائق كبري لبعض القطاعات االنتاجية مثل التربيد والتكييف والتى تتطلب أنواع معينة من النقل ،إضافة إىل
ضرورة تشجيع الشركات للنفاذ إىل أسواق دول إفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر لإلحتاد اإلفريقي.
 مت التأكيد على أن اجلمعية تضع فى مقدمة أولوياتها رفع مساهمة قطاع املشروعات والصناعات الصغرية واملتوسطة
بنسبة  %25من الدخل القومي وهو يتطلب قيام الدولة بوضع حوافز لضم الشركات واملصانع الصغرية غري املسجلة
إلي القطاع الرمسي.

ثم إنتهى اللقاء حيث قام كلٍ من  :املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية واملهندس  /مصطفى النجاري – رئيس
جلنة التصدير واملهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي
باجلمعية ،بتوجيه الشكرللمهندس  /حسام فريد  -مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغرية واملتوسطة
واملنسق العام للمجالس التصديرية وشكر مجيع السادة احلضور على املشاركة الفعالة يف اللقاء

