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 2019أكتوبر  10القاهرة يف 

 

 وجيه رشيدالسيد األستاذ/ 

 وزارة التجارة و الصناعة - التصديردارة العامة لسياسات عام اإلمدير 

 

 حتية طيبة و بعد ،،،

اء التكرم برج، 2019سبتمرب  30رجال األعمال املصريني بتاريخ باإلشارة إىل خطاب سيادتكم الوارد إىل مجعية 

 : تية اخلاصة بقصاصات و فضالت االقمشة باالحاطة بالبيانات اآل

  بإستمرار حتى العام املاضي . 2012من عام  مت فرض رسم الصادر بدًء 

 : االسعار احلالية كاالتي 

  جنيه . 9000متوسط سعر الطن بالسوق احمللي 

 جنيه. 1400ر تصدير الطن متوسط سع 

 جنيه. 700ىل ميناء التصديرمتوسط تكلفة نقل الطن إ 
 

 -كما نرجو التكرم باالحاطة باالتي :

 Openوح ) رف املفتدد كبري من مصانع الغزل بنظام الطساسية لعات و فضالت األقمشة املادة اخلام األمتثل قصاص -

end  و اليت تنتج أنواع من الغزول منخفضة التكلفة تستخدم يف صناعة املالبس و املفروشات وتقدم منتج رخيص )

اإلضافة من الصني وغريها وذلك بللسوق املصري حتتاجه الطبقات الكادحة و ميثل بدياًل عن املنتجات املستوردة 

طن  جاتها للخارج . وتقدر الطاقة اإلنتاجية هلذه املصانع حبوالي أربعون ألفصانع بتصدير منتىل قيام بعض تلك املإ

 سواق احمللية .لقصاصات و األمثال املتاحة يف األطاقة تفوق بكثري كمية ا سنويًا ، وهى

ريف ستخدامه يف الإيتم إعادة تدويرها لتستخدم كحشو تنجيد زهيد مازال يتم  كما أن هذه القصاصات و األمثال -

 صري .امل

ويف هذا الصدد فريجى التكرم مبالحظة أن مصانع املناطق احلرة الختضع لقرار رسم الصادر ، أي أن فرض هذا  -

 حوال على القصاصات املوجودة بتلك املصانع .القرار ال يؤثر بأي حال من األ

ال  ينتج عنها قصاصات بأن معظم مصانع املنطقة احلرة تتعامل يف أنواع من األقمشةكما يرجى التكرم باإلحاطة  -

اليوجد أسواق خارجية هلا ، وإذا كان ال يوجد آلية مناسبة باملناطق احلرة للتخلص من تستخدم يف الصناعة احمللية و

 .الصادر عن موضوع رسم تلك القصاصات الغري مطلوبة مما قد يؤدي اىل تكدسها فهذا موضوع خمتلف شكاًل و موضوعًا

 جنيه للطن 8000إستمرار فرض رسم الصادر على قصاصات وفضالت األقمشة بواقع وعليه فإننا نوصي بأهمية 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام و التقدير ،،،                   

 والبحث العلميرئيس جلنة الصناعة عضو جملس اإلدارة و

                                                                          

  الويم . جمد الدين املنز                                                                         
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