
 معية رجال األعمال املصرين حول ب   التصدير رؤية جلنة  
 التصدير يف مصر   قطاع آليات النهوض ب 

 
أوال: حتسن االقتصاد املصري اعتمادًا علي عوامل كثرية منها ختفيض الدعم تدرجييًا علي غالبية اخلدمات و الطاقة و 

 -العملية التصديرية اليت تعتمد علي األتي:احملروقات و الغذاء أدي الي رفع أسعار تكلفة السلع و تكلفة 

 سعر السلعة. -

 تكاليف املرحلة ما بني التجهيز و التصدير من املنافذ  . -

 فوائد التمويل. -

 سعر صرف اجلنيه املصري  -

 املسانده التصديرية ورد األعباء. -

 التشريعات اجلديده و ضوابط اجلوده سواءًا داخليًا او خارجيًا. -

 تكاليف املرحلة بني التجهيز و املنافذ.سعر السلعه :  -

التشريعات اجلديدة و ضوابط اجلوده داخليًا  -املسانده التصديرية   –سعر الصرف للجنيه  –فوائد التمويل 

 و خارجيًا.

 

 -أسعار السلع : .1

جنبية  ب حترير سعر صرف اجلنية املصري أمام العمالت األ 2016بال شك أنه بعد القرارات الصائبة يف نوفمرب 

فقد زادت تكلفة كافة املنتجات التصديرية حيث انها تعتمد اساسًا علي مدخالت يتم استريادها كما أدت 

سياسات ختفيض الدعم علي احملروقات و الطاقة و اخلدمات الي تعظيم تكاليف االنتاج بصورة وضحت 

هو مرجو كما زادت تكاليف متامًا من بيانات التصدير و اليت دلت علي عدم وصول حجم  الصادرات ملا 

 العمالة واالنتاج بصورة مضاعفة.

 

 -:تكاليف املرحلة من التجهيز حيت منافذ التصدير .2

تالحظ ايضًا ارتفاع التكاليف احململة علي الطن او الوحده من عملية النقل الداخلي و مصاريف املوانيء 

من معدل اخنفاض سعر صرف اجلنيه و النوالني و رسوم الطريق حيث زادت هذه التكاليف مبعدل اكرب 

املصري و اصبح لزامًا اعادة النظر يف رسوم الطريق و اعادة جعل املوانيء املصرية جاذبة للخطوط 

املالحية و ان تكون الرسوم بقيم تنافسية مع املوانيء و املنافذ القريبة من منطقتنا و اليت تقع علي طريق 

 التجارة العاملية.



 

 

 

 

 -التمويل:فوائد  .3

مازالت فوائد االئتمان مرتفعة جدًا مقارنة بالدول املنافسة لنا و نأمل بالتوسع يف برامج التمويل املنخفضة 

الفائدة لتشجيع القطاعات الصغرية و املتوسطه و كذلك احلفاظ علي قدرات الشركات الكربي التنافسية حيث 

 ت و قدرات تسويقية  .ان هلا ميزة فتح األسواق مبجاالت من خربات و تقنيا

 

 -: سعر صرف اجلنية .4

حتسن سعر الصرف علي مدار العام و نصف املاضيني مع رؤية اجيابية لدي الكافة باستمرار التحسن املرتبط 

بتحسني االقتصاد يؤثرعلي الصادرات خصوصًا  املصدرين الذين اعتادوا علي وضع سياسة تصديرية بعقود 

 طويلة املدد حيث ان تقييم سعر العملة عنصر اساسي يف العملية التصديرية 

لذا قد يلزم األمر لديهم لالقرتاض بالدوالر و عمل ربط لسعر الصرف للدوالر ثقة منهم يف حتسني االقتصاد مما 

 حيملهم عيبء اضايف حيمل علي سعر املنتج اضافة للعوامل األخري املذكورة .

 

 -:برامج املسانده و رد األعباء .5

ر حممود و جيد  ولكن تأخر السداد لفرتات ختطت بال شك انها تراعي القيمة املضافة يف االنتاج و هذا أم

العامني وعدم وضع جدول زمين ملزم برد قيم املسانده السابقه او احلالية امر سليب و يفقد الربنامج فعاليته 

 حيث سوف تستولي الفوائد البنكية علي قيمة املساندة كاماًل يف حال استمرار تأخرها.

 

 -جية و شهادات اجلودة و فحص املنتج:الضوابط املطلوبة للوحدات االنتا .6

هي بال شك ضرورية و لكن تعدد اجلهات أدي لزيادة الرسوم والتكاليف والوقت بصورة باتت تهدد التنافسية  

 لصادرات مصر. 

 

وتري اللجنة أن النقاط التالية سوف تكون هامة و ضرورية يف دفع الصادرات لتحقيق قيم و معدالت  
 -اكرب و هي:

إلستخدامها يف  للمصدرين واملنتجنيقدم( 20قدم و  40أسترياد الكونتينرات اجملمده واملربده)السماح ب •

+ ضريبة املبيعات الن ذلك يعد من لوازم اإلنتاج و يف صاحل صغار  %5حفظ منتجاتهم يف املزارع وجبمارك 

 املصدرين ألن التعبئة ستتم يف احلقول مباشرة.



سنوات باالضافه الي سنه الصنع  7طن املستعملة ( بالدخول عمر 12طن إىل  1السماح لسيارات النقل من)  •

+ ضريبة  %5ألنها العمود الفقري للنقل ألجل التصدير ويسمح للمصدرين فقط بنفس مجارك الرتيالت 

 املبيعات.

التزوير تعديل الضوابط واللوائح التى حتكم عمل جلان املخالفات للمصدرين مبا يراعى الفارق بني الغش و  •

 .و خمالفة اإلجراءات أو املواصفات التعاقدية

التوجيه حنو إستخدام شبكات اإلتصال اإللكرتونية يف التعامل مع اجلهات احلكومية لسرعة إصدار مستندات  •

 التصدير مبعرفة املصدر من خالل أكواد معينه .

ء على املشاكل اليت تواجه التوجيه حنو حتديث معامل الفحص احمللية بأحدث األجهزة احمللية للقضا •

 املصدرين عند التعامل معها وأهمية أن يسمح للمعامل املعتمدة يف اخلارج أن تفتح فروٍع هلا يف مصر .

أهمية توحيد اإلجراءات واملستندات اخلاصة بالتخليص اجلمركي يف كافة املوانئ املصرية كما هو متبع  •

 يف خمتلف أحناء العامل .

البوابة اإللكرتونية املخصصة لدخول البضائع بداخل قرية البضائع واليت دائما ما  عةسالعمل على زيادة    •

 أثناء الفحص.يعاني منها الكثري من املصدرين 

 زيادة نسبة الفراغات املمنوحة للمصدرين بطائرات الركاب خاصًة يف مواسم تصدير اخلضر والفاكهة. •

عية جلذب املستثمرين اجلدد و الرغبة يف الوصول العمل علي تسهييل اجراءات ختصيص األراضي الصنا •

حلل للمشكلة اليت تعاني منها املنطقة الصناعية بكفر الدوار حيث ان املصانع هناك تقوم بدفع أقساط هيئة 

التنمية الصناعية منذ ما يقرب من ثالث سنوات و مل يستطيعوا البناء حيت األن لعد حصول اهليئة علي شهادة 

 املدينة. صالحية من جملس
 

 موضوعات خاصة بقطاع التصدير : -

تري اجلمعية ضرورة وجود اسرتاتيجية لزيادة الصادرات و دراسة االمكانيات لتحديد هدف حلجم  •

الصادرات خالل فرتة اخلمس سنوات و هذا يستلزم االستمرار يف تطبيق سياسات التحفيز سواًء للصناعه 

املعارض و ذلك بعد اخنفاض القدرة التنافسية للصادرات املصرية سعريًا بعد او التصدير و اللوجستيات و 

زيادة تكلفة التشغيل و العمالة و الطاقة و خالفه ،،،، و منها برامج املساندة الفاعلة و نشكر الوزارة علي 

 الرجوع الي القرارات الوزارية السابقة يف الدعم و املساندة.

الفريقية كأسواق هامة للتصدير من خالل االسراع يف االندماج مع ضرورة الرتكيز علي األسواق ا •

التكتالت االقتصادية و التجارية بها و سرعة حل املشاكل اليت تعرتض االتفاقيات احلالية وان يتم حتفيز 

املستوردين باحلضور لزيارة أماكن االنتاج و املشاركة يف املعارض يف التخصصات املختلفة كأحد 

 امة للتسويق للمنتجات املصرية.الربامج اهل



 احدي نطاق االسرتاتيجية سوف تكون خبصوص افريقيا.

االستمرار يف فتح األسواق و تعظيم القدرة التنافسية لصادرات مصر يف خمتلف الدول يعد من أهم  •

االقتصادية  السبل الداعمه هلذا القطاع و خنص بالذكر االندماجات يف التكتالت االقتصادية و الشراكات 

آملني بسرعة االتفاق مع االحتاد األوربي و أسيوي و البدء يف التعامل بالعمالت احمللية مع بعض 

األسواق اليت تعاني معنا من مشكلة عدم توافر العمالت األجنبية و كذلك التوجه لعقد اتفاقات جتارية 

ًا ألية مشاكل طارئه أو مؤقتة ال ميكن حمددة املدة و القيمة تكون ملزمة بالسداد و التنفيذ و ذلك حتسب

 البناء عليها كركيزة أساسية يف سياستنا التصديرية.

كذلك بدء تفعيل اتفاق انضمام مصر الحتاد  –مت النجاح يف امناج الكوميسا و الساداك مؤخرًا 

 املريكوسور و فتح اسواق الصني لبعض احملاصيل الزراعية و غريها من التفاقيات.

أ املصري لدي الكثري من احلكومات اليت تربطنا بهم عالقات قوية و جه حنو اعتماد املنشضرورة التو •

اتفاقيات جتارية و مع ذلك ال تعتمد املنشأ املصري كأحد املناشيء املطلوبة ملناقصاتها احلكومية و 

ع وجود خنص يف ذلك دولة العراق اليت توجد بها فرصة كبرية الستيعاب املنتج املصري خصوصًا م

ميزة الشحن السريع و األمن و االستفاده من تطوير جمري قناة السويس لتوفري وقت الشحن مليناء أم 

 القصر .   

مل يتم  ذلك و حيث يلزم اعتماد املنشأ املصري لدي كافة حكومات الدول اليت تعقد مناقصات استرياد 

ملستوردة من خالل مناقصات تعقدها دولية خصوصًا دولة مثل العراق اليت تعترب من أكرب الدول ا

 احلكومة العراقية.

تسهيل اجراءات عملية اسرتداد الرسوم اجلمركية علي املكونات اليت يتم تصديرها يف صورة املكون  •

 التام مع سرعة احلصول علي هذه الرسوم.

ي انسابية مازالت األمور غري واضحة يف ظل تعديل قرارات تنظيم االسترياد مؤخرًا و اليت تؤثر عل

 الصادرات املصرية بصورة غري مباشرة.

ضرورة االلتفات  الي صناعة املعارض يف مصر مع ضرورة االهتمام بتوفري وسائل مواصالت تتجه مباشرة  •

 ال اماكن املعارض مما يساهم يف تزايد االقبال عليها.

االداء و اخلدمات و هذا  مازالت املشاركة يف املعارض اخلارجية حتتاج كثريًا من االهتمام و حتسني •

 وضح خالل معارض خارجية كثرية يف السنوات الثالثة األخرية .

نقرتح ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بإنشاء أقسام لدراسة جودة التصدير و  •

عمل يف اللوجستيات باجلامعات املصرية )كليات التجارة و الزراعة و غريها(خللق كوادر قادرة علي ال

 هذا اجملال اهلام باسلوب علمي حديث.



هذا موضوع هام للغاية و اساس يف املعاونه يف جتهيز دفعات من اخلرجيني علي دراية بأليات التصدير 

 و سوف تساهم يف اجناح برامج التدريب داخل شركاتها.

ية مفاجئة يف االسواق العاملية و أخريًا تري اجلمعية انه نظرًا ملا نراه حاليًا من تغيريات سياسية و اقتصاد •

مما تتأثر معه قدراتنا سواءا سلبًا او اجيابًا نقرتح تشكيل جمموعة عمل دائمة كغرفة عمليات تقوم علي 

سرعة حتليل نتائج املتغريات االقتصادية الدولية بصورة سريعة و تقديم احللول إلختاذ القرارات الواجبة 

سية لصادرتنا.) تشكل من احلكومة و ممثلي االحتاد العام للغرف لالستفادة و تعظيم  القدرات التناف

 التجارية و احتاد الصناعات و اجملالس التصديرية و مجعية رجال األعمال(.

 

 

 التحديات التي تواجه قطاع التصدير  
. التنفيذية والئحته التصدير قانون تعديل يتطلب مما الدولة لدى التصدير إسرتاتيجية وضعف الرؤية غياب -

 بصوره املوانئ يف اخلدمات  كذلك وخالفه العمالة و اخلام املواد و الطاقة من  اإلنتاج مدخالت ارتفاع -

 البحري الشحن وسائل يف جزئي عجز وجود مع املواطنني وقدرات الدخل مستوى مع تتناسب ال سريعة

 .الربى النقل يف وعشوائية اجلوى الشحن على فراغات ونقص السريع

 ورد املساندة مبوضوع الدولة قناعة عن تعرب ال أنها حيث  التفسري من لكثري حيتاج التصديرية املساندة برامج -

 .السداد يف التأخري و التعقيدات من كثري وبها األمر يف ما أخطر وهذا املصدرين و املنتجني أعباء

 مراكز أو صوامع أو خمازن هناك فليس بالكامل الوادي جنوب يف اإلنتاج و للتصدير التحتية البنية ضعف -

 .باملوانئ الصادرات لربط وآمنة كافيه طرق أو لوجيستية

 السوق على تركز الدعاية أغلب أن نرى حيث الصادرات من املنشودة الزيادة إىل تؤدى ال والتسويق الدعاية -

 .العاملي السوق وليس الداخلي

 .الرسوم وختفيض املساندة و الدعم من لكثري حتتاج تزال ال الصادرات خماطر على التأمني منظومة -

 املدرب املنتج أو املدربة الفنية العمالة خلق من بدءًا التطوير إىل حباجة مازالت للتصدير اجلودة منظومة -

 ترتيب إعادة إىل حقيقًة حتتاج كلها املعارض و التسويق أساليب أو الالزمة الفنية املعامل أو املتابعة جهات أو

 .وتنظيم

 تزيد مما %15 إىل وتصل جدًا مرتفعه( التصدير عقود)  التصديرية العمليات على البنوك من اإلقراض فوائد -

 .األخرى الدول صادرات غالبية مع منافسة غري بصورة التصديري املنتج تكاليف من

 


