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 ةوحبث إمكانية إجياد حلول غري تقليديشكل مؤسسي يف إجياد منظومة مستحدثة البدء ب 

أسوة مبا ناعية و الص األرباح التجارية الصادرات من ضريبة إعفاءمثل  لرد األعباء التصديرية

  ضافة.ضريبة القيمة املحيدث بالنسبة ل
 

 أسوة اإلعفاءات بعض تتضمن حبيث املصانع على العقارية الضريبة تطبيق يف النظر إعادة 

 صناعات يف العاملة للمصانع،وذلك  اخلاصة املساكن على تطبيقها يتم اليت باإلعفاءات

لتلك املصانع ) مساحة املصنع / عدد  العاملني لعددملساحة األرض بالنسبة ل أو حمددة

 أو الطاقة سعارأمن سواًء املصانع هلا تتعرض اليت الكبرية لضغوطل  وذلك مراعاًة ،العاملني ( 

 القيمة بضرائ مصادر أحد الصناعة أن والننسى وغريها العمالة قوانني تعديالت أو اخلامات

 . املضافة
 

  بداًل من النسبة   %25إىل  20حبيث تصبح من إعادة النظر يف نسب التأمينات اإلجتماعية

  ,باإلضافة إىل رفع  احلد األدنى واألقصي  لألجور اخلاضعة %40املطبقة حاليًا وهى 

 .يف وقت ترك اخلدمةعا  قدر مناسب من امللضمان للتأمينات اإلجتماعية  ,

  فائدي تفضيلي للصناعة لتشجيع االستثمار الصناعي.منح تسهيالت و قروض بسعر 
 

 ة ة )خاصإعادة النظر يف التشوهات اجلمركية اليت حتول دون تطور الصناعة املصري

 ( وتعديل التعريفة اجلمركية فيما خيص ترشيد الطاقة.الكهربائية واإللكرتونية
 

  50توصيف اإلستشارية بوإلزام املكاتب ،تفعيل قانون تفضيل املنتج احمللي العمل على%  

على األقل يف كل بند من بنود ,وذلك من منتجات املصانع املصرية املوردين قائمة من

 املناقصات.

 

  القيام حبملة إعالنية حتث مجيع اجلهات واملواطنني على تفضيل املنتج احمللي كعالمة

 للوطنية وحب الوطن ,أسوة بباقي دول العامل.
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  تيسريانشاء معامل حمايدة معتمدة دوليا من قبل القطاع اخلاص أو املنظمات غري احلكومية أو هيئة

دات أو غريهما من اهليئات و اجلهات هيئة الرقابة علي الصادرات و الواراملواصفات و اجلودة و 

لقدرة ا احلكومية املماثلة و ذلك بغرض احلصول علي شهادات االداء و اجلودة العاملية لزيادة

 التنافسية للمنتجات املصرية.

 

 تشريع قانون جديد يعتمد على منح املزايا اليت تضمن إستقطاب نسبة من السوق غري  يف اإلسراع

 الرمسي إىل املنظومة الرمسية من خالل : 

إجياد حزمة من احلوافز الضريبية القوية تضمن تقديم إعفاءات للراغبني يف دخول  -

 –ختفيف عبء سداد التأمينات اإلجتماعية  –السوق الرمسي : )إعفاءات ضريبية 

 والتأمني الصحي ... إخل( .

 .فتح اجملال للشمول املالي ومنحهم فائدة منخفضة لإلقرتاض   -

 على الرتاخيص  وضح آلية ميسرة وناجزة للحصول -

 منح أراضي مرفقة بطرق سداد ميسرة  -

 سنوات. 3ور  و مصانع صغرية جممعة بقيمة اجيارية مدعومة ملدة  بناء -

 

 امليزات ويف مجيع حمافظات مصر حبيث تشمل القيمة املضافة  إعادة تطوير اخلريطة الصناعية

 عمل دراسات جدوي ميدانية وو لكل حمافظة واحلوافز اإلقتصادية املمنوحة لكل منها النسبية 

 وضع أولويات االحتياجات الصناعة.

 

 البطالة من للحد الشباب تدريب و تشغيل دعم :- 

 الصناعية هنامل علي الصناعية املدراس خرجيي خاصة و الشباب لتأهيل تدريبية دورات عقد -1

 .التدريب أثناء مكافئات صرف و املختلفة

 مج التدريبية.ربط احتياجات سوق العمل بالربا -2

منح ميزة ضريبية للشركات و املصانع علي كل فرصة عمل جديدة بعد مرورعام علي األقل  -3

 من التحاقها بالعمل.

 االقتصادية التشريعات لتنقيح ارادة مبادرة تفعيل. 

 .الوصول الي حكومة الكرتونية شاملة 

  اعادة هيكلة الشركات املتعثرة حبيث يلزم اجلهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات

 املتعثرة بالتنسيق مع البنوك.

 . اصدار قانون املشروعات الصغرية و املتناهية الصغر 
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  تعريف موحد لقطاع املشروعات الصغرية و املتوسطة يف مصر, باالضافة الي حزمة من احلوافز لضم

القطاع غري الرمسي ملنظومة االقتصاد الرمسي و وضع حلول التاحة متويل ألصحاب املشروعات 

 علي أراضي غري التملك "التخصيص".

  دعم و تطوير بنك التنمية الصناعية يف متويل املشروعات الصناعية و توسيع النشاط الصناعي و دعم

 سعر االقراض من البنك املركزي أو وزارة املالية.

  سرعة البت يف االجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة و الرتكيز علي تأهيل قضاة

 صاديًا.احملاكم االقتصادية تأهياًل اقت

  تعديل العديد من املواد اليت تساهم يف تسريع االنظر و احلكم يف القضايا املتعلقة بقوانني التجارة

 و االستثمار و التعامالت التجارية.

 .عدم فرض ضريبة عقارية و اعادة النظر فيها علي املصانع 

 ات امللزمة  تتحملها الشركاعادة النظر يف النسبة اليت يتم حتصيلها من التأمني الصحي و اليت

بالدفع علي أن تصبح قيمة املساهمة التكافلية الواردة به نسبة من صايف الدخل السنوي للمنشآت 

من صايف الدخل و كذلك خصم هذه  %1بداًل من امجالي االيرادات, وأال تتجاوز نسبة املساهمة 

التأمني  خلاسرة لتطبيق قانونالنسبة من الضرائب املستحقة علي الدخل و عدم خضوع الشركات ا

التكافلي مع مراعاة اعادة النظر يف أسلوب التطبيق علي الشركات ذات الطبيعة اخلاصة )من 

 يعملون بنظام العمولة( فمطلوب معاملة خاصة هلذه الشركات.

 .تطور و توسع االقتصاد الغري نقدي وحتقيق الشمول املالي 

 خصيص و التسعري, و غياب املعلومات املتكاملة عن األراضيغياب الشفافية و املوضوعية يف الت 

 املتاحة و أسعارها و اجراءات احلصول عليها.

 .سياسات األراضي توضع يف ظل غياب للمعلومات املتكاملة احملدثة عن األراضي 

  اختالف اجراءات التخصيص ما بني اجلهات, و طول فرتة اجراءات التخصيص و تعقيدها, فضالً عن

 تغري استعماالت األراضي بعد ختصيصها.

  خلصت املقرتحات باالجتماع بأن تكون األراضي حق انتفاع اجيار ملدة عشر سنوات و يف حالة

 اثبات اجلدية يتم متليك األراضي للجادين.

 ضة للتخصيص و ارتفاع تكلفتها.  نقص املوارد املالية املتاحة لرتفيق األراضي املعرو 

 تسعرييف أسعار األراضي, و عدم وجود معايري لل املبالغة     . 

 

 
 


