
 
 التصديرحمضر إجتماع جلنة 

 2019سبتمرب  3 املوافق الثالثاءيوم 
 

ملهندس / علي وحضور ا رئيس اللجنة ، – مصطفى النجاري برئاسة املهندس/ باجلمعية إجتماعًا التصديرعقدت جلنة 

ورئيس  عضو جملس النواب املصري -املهندس / عبداحلميد دمرداش،واجلمعية  جملس إدارة رئيس –عيسى 

اهلندسية  رئيس اجمللس التصديري للصناعات - املهندس / عمرو أبو فرخية،و اجمللس التصديري للحاصالت الزراعية

السادة أعضاء  وعدد منالزراعي  والتصنيع لإلنتاج األعمال رجال مجعية رئيس - النجار مسري/ والدكتور، واإللكرتونية

مبقر ،2019 سبتمرب  3املوافق  الثالثاءيوم  من ظهر الثانية عشروذلك يف متام جلمعية العاملني بقطاع التصدير ،ا

 بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول:اجلمعية باجليزة ،

 

 :إعداد ورقة عمل متكاملة حول ملف التصدير تشتمل على

 البنوك -الشحن البحري واجلوي والربي  -اجراءات التصدير  -تطوير ملف الصادرات واجلودة وشهادتها )
 (وفروعها والبنوك املراسلة ...إخل

تأثري إرتفاع تكاليف مدخالت العملية التصديرية )الطاقة، النقل، النوالني،.. إخل( على  :مع إلقاء الضوء حول
 القطاع ،وكيفية احلد من ذلك

 

إلنتاج اقطاعي أن  موضحًا،مرحبًا بالسادة احلضور ، رئيس اجلمعية –وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس / علي عيسى 

زمات ،ويرجع أيضًا مير بنفس األقطاع الصادرات بأزمات كبرية خالل الفرتة الراهنة ،وبالتالي  انروالصناعة يف مصر مي

ألمر الذي اذلك إلرتفاع تكاليف مدخالت العملية التصديرية ،كما أنه ال توجد مساندة تصديرية حقيقية للمصدرين ،

حلضور يف هذا الشأن للوقوف على أهم التوصيات اليت تسهم يف خروج قطاع رؤية السادة احيتم ضرورة اإلستماع إىل 

ىل كافة إواإلتفاق على رؤية وتوصيات موحدة من أجل إيصاهلا التصدير من كبوته اليت يشهدها خالل الفرتة احلالية ،

 .اجلهات املعنية

 

 د أكد سيادتهوق،بالرتحيب بالسادة احلضور ، رئيس جلنة التصدير باجلمعية –ثم قام املهندس / مصطفى النجاري 

،مشريًا إىل ما مير به قطاع الصادرات املصرية من أزمات على أن قطاع التصدير يعد أحد أهم أعمدة إقتصاديات الدول 

بداية من اإلنتاج وجودته ومستوى التنافسية للصادرات املصرية وصواًل إىل املعوقات والتحديات اليت تواجه القطاع 

دم تنفيذ برامج املساندة التصديرية بالشكل املطلوب ،وهى كلها أمور قد قامت اجملالس التصديرية خالل الفرتة وع

 املاضية بببذل اجلهود والتعاون للوقوف على سبل معاجلتها .

 
 

 النقاط التالية:املناقشة حيث مت إستعراض أهم و احلوار مت فتح باب ثم
  اصة باملساندة التصديرية واليت تككد على عدم وجود إهتمام أو إاجا  واضح اخلمتت اإلشارة إىل املتأخرات

ية ،حيث ال يوجد أي تركيز على العمليات التصديرية وأهميتها اإلسرتاتيجلدى الدولة اجا  اإلنتاج والتصدير 

 . لتحقيق التنمية اإلقتصادية للدولة



 ثر حيث أن إنشاء هذا اإلحتاد سيكون له أصدرين ،مت التأكيد على ضرورة املطالبة بإنشاء إحتاد أعلى للم

إجيابي كبري على السوق املصرية واملساهمة بشكل فعال يف التسويق والرتويج للمنتجات املصرية بكافة دول 

 العامل.
 

 اجمللس واإللكرتونية ،ب اهلندسية الصناعاتكربى الشركات التصديرية يف جمال  مت التأكيد على وجود

،وال من إمجالي الصادرات املصرية  %56واإللكرتونية ،واليت متثل جمتمعة  اهلندسية للصناعات التصديري

شك أن العجز يف تنفيذ برامج املساندة التصديرية يكثر سلبيًا على هذ  الشركات وبالتالي التأثري على حجم 

 .صادراتها اليت تدخل قدر كبري من العمالت األجنبية للدولة
 

 إجتماع السيد رئيس جملس الوزراء الذي مت مكخرًا مع جمموعة من كبار املصدرين متت اإلشارة إىل 

،والذي مت خالله اإلستماع إىل كافة التحديات اليت يواجهها قطاع التصدير ،كما أن السيد رئيس جملس 

قد إجتماع دوري ع الوزراء قد وعد خالله بإختاذ كافة ما مت مناقشته باإلعتبار خالل الفرتة القادمة ،على أن يتم

 مع املصدرين كل شهرين 
 

  مت التأكيد على اخلسائر املوقعة على املصدرين يف كل األحوال ،حيث أن ما مت صرفه من قبل املصدرين

لجنيه قد إختلفت قيمته حاليًا عن السنوات املاضية نتيجة لتغري سعر الصرف لمن تكاليف العملية التصديرية ،

،وهو ما جيعل إسرتداد متأخرات املساندة التصديرية اليت تأخرت لسنوات ،متثل نسبة املصري مقابل الدوالر 

 .ضئيلة جدًا ملا مت صرفه وتكبد  من تكاليف إختلفت قيمتها حاليًا عما سبق
 

  مع جدولة ،التصديرية املساندة ب صرف املستحقات اجلديدة اخلاصةبإمكانية الرتكيز على مت اإلقرتاح

يد على صعوبة املوافقة على ذلك ،حيث أن الرتكيز على صرف املستحقات املستحقات القدمية ،وهنا مت التأك

اجلديدة يعنى اإلستغناء عن املستحقات القدمية وصعوبة احلصول عليها ،وعلى اجلانب األخر ال ميكن أيضا 

الرتكيز على القديم فقط ،حيث أن ذلك يعنى خلق فجوة كبرية بني املستحقات القدمية واجلديدة وبالتالي 

 .عادة نفس األزمة مرة أخرىإ
 

 شركة على مستوى كافة اجملالس التصديرية مل حتصل على مستحقاتها  80أكثر من  أنه يوجد متت اإلشارة إىل

 .طبقًا ملا مت إشرتاطه بالرغم من إستيفائها لكافة األوراق املطلوبة
 

  ماع مع اللجان إلجتالتصديرية لمت التأكيد على ضرورة تشكيل جمموعة إقتصادية مصغرة من ممثلي اجملالس

املعنية مبجلس النواب املصري للوقوف على احللول السريعة والفعالة اليت ميكن أن تنقذ قطاع الصادرات 

 .املصرية
 

  متت اإلشارة إىل توقف عدد من الصناعات املصرية مثل صناعة األمسنت وصناعة السرياميك اليت مت اإلعالن

 تكاليف اإلنتاج وعدم تقديم الدعم للقطاعات الصناعية والتصديرية واليترتفاع عن توقفها مكخرًا ،نتيجة إل

 من أهم أعمدة التنمية اإلقتصادية ألي دولة.تعترب 

 

  متت اإلشارة إىل التكاليف الكبرية للنقل والشحن الربي حيث أن رسوم إستخدام الطرق فقط أصبحت

،إضافة إىل القرار  2016جنيه مصري تقريباً يف عام  50جنيه مصري بعد أن كانت  3000إىل  2000ترتاوح بني 



ا مت لنشاط للمصدرين ،وهنالذي صدر مكخرًا عن وزارة النقل بدفع مصاريف زائدة على النقل عند اجديد ا

اإلقرتاح بإمكانية تقديم طلب من اجلمعية إىل جهاز اخلدمة الوطنية بعمل باقات إشرتاك للمتعاملني على 

 الطرق من املصدرين بداًل من دفع الرسوم املتقطعة الكبرية. 

 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي:
 

 فرتة القريبة خالل ال باجلمعية مع كافة اجلهات املعنية للجنة التصدير آخر التنسيق إلعداد إجتماع

القادمة ملناقشة ملف إنشاء إحتاد عام للصادرات املصرية و جملس أعلى للصادرات املصرية على غرار 

هلا إىل ،واخلروج بتوصيات يف هذا الشأن إلرسا اجمللس األعلى لإلستثمار واجمللس األعلى للسياحة

 .اجلهات املعنية

  يوجه إىل اجملالس التصديرية كإستقصاء رأي حولإعداد مسودة خطاب من جلنة التصدير باجلمعية، 

املشاكل واملعوقات اليت تواجه قطاع التصدير ،ولوضع اجلمعية على القوائم الربيدية اخلاصة بهم 

عضاء أ سادةوذلك إلرساهلا إىل الملوافاة اجلمعية أوالً بأول بكافة الفرص التصديرية واملعلومات حوهلا 

 اجلمعية.

 
 

 

نة التصدير رئيس جل –رئيس اجلمعية واملهندس / مصطفى النجاري  – علي عيسى املهندس / قام ويف نهاية اإلجتماع 

  .الفعالة خالل اللقاءحلضور على حسن املشاركة االسادة ،بتوجيه الشكر إىل مجيع باجلمعية 


