
 

 

 

ً   عقدت  مشتركا إجتماعاً  المصريين  األعمال  رجال  والجمارك  جمعية  اإلستيراد  لجنة  المهندس   بين  خالد   /برئاسة 

ممثلي وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية وبحضورالسادة    ،األستاذ / ماجد عز الدين  برئاسة    لجنة المالية وحمزة  

للوزارة التابعة  بالمصالح  الوحدة  الش   -األستاذه    وممثلي  المالية ينسرين  بوزارة  المستثمرين  دعم  وحدة  رئيس   ن 

الحسن   -واألستاذ   أبو  مصلحة    أحمد  رئيس  مكتب  لشئون  المركزية  اإلدارة  دعم    الجماركرئيس  وحدة  ورئيس 

بالجمارك والمنتجين  العال  -واألستاذه    المصدرين  عبد  رئيس   رشا  ومعاون  للتخطيط  المركزية  اإلدارة  رئيس 

معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة   محمد كشك  -واألستاذ   مصلحة الضرائب 

فؤاد   والدكتورة  الضرائب  العق   فداء  الضرائب  العقارية  والدكتورارية  مصلحة  الضرائب  مصلحة  سيد  ، إبراهيم 

فاروق ناصر رئيس –والدكتور  مهند طه خالد أمين الصندوق بجمعية رجال األعمال المصريين  -الدكتوروبحضور

المدني   والطيران  السياحة  اإلقتصادية    –واألستاذ  لجنة  التشريعات  لجنة  أول  نائب  الحسامي  من بهجت  وعدداً 

الموافق   اإلثنين  يوم  ظهر  الحادية عشرالساعة  وذلك في تمام  وعدد من السادة اعضاء الجمعية    ،لجنة  كل  أعضاء

 : بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حولحيث ُعقد اللقاء  ،بمقر الجمعية بالجيزة  2022سبتمبر  12

"التعريف بوحدات دعم املستثمرين بوزارة املالية واملصاحل التابعة هلا، ودور تلك  
والتغلب على ما يواجهه  الوحدات يف تقديم كافة سبل الدعم جملتمع االعمال املصري  

 " من حتديات 
 

على التقارب بين   أشاد سيادتهوقد  رياد واجلمارك  تاإلس   جلنةرئيس    –  خالد محزة  /املهندس  بدأ اللقاء بكلمة  

مجتمع األعمال ووزارة المالية، مشيراً إلى أن جمعية رجال األعمال المصريين تعتبر نفسها الذراع األيمن لوزارة 

 . المالية وتضع كافة خبراتها لدعم كافة توجهاتها لخدمة اإلقتصاد والبالد 

ً ع تجارب الدول األية بما يتماشي م على أهمية التيسير في االجراءات الجمرك  سيادته وأكد   إلي أن مصر   جنبية، الفتا

طاقات   ثم  إبها  ومن  جودتها  وتحسين  الصناعة  لزيادة  تؤهلها  ضخمة  صناعية  وقاعدة  الصادرات   زيادةنتاجية 

 . مليار دوالر 100المصرية ألكثر من 

شاء وحدة نإعلى    حرص الوزارة  املالية رئيس وحدة دعم املستثمرين بوزارة  نينسرين الش  /األستاذه  أكدتو

وتبلغ عدد الشركات المتعاملة   2018  عام    شرفت برئاسة الوحدة منحيث أنها  ستثمار  دعم المستثمرين لدعم اإل

 ر. مليار دوالر تصدي 100هدفنا مساعدة المتعاملين للوصول الى  و  شركة متعاملة 800 معهم 

طالق وحدات دعم المستثمرين في كافة الوزارات المصرية بناًء على تعليمات إأنه قد تم مؤخراً  وأضافت سيادتها  

رئي اإلالسيد  مشاكل  حل  بهدف  الوزراء  مجلس  وإبراز س  للحكومة  الذهنية  الصورة  وتحسين  وتحفيزه  ستثمار 

 . تها الحقيقية في عيون المستثمرين صور

  800أن وحدة دعم المستثمرين بمجلس الوزراء قد نجحت في التصدى لمشاكل أكثر من  سيادتها إلى  كما أشارت 

المركزي ومصلحة الضرائب  البنك  الجهات من ضمنها  العديد من  بالتنسيق مع  المشاكل  تلك  تم حل  شركة حيث 

 . اإلجراءات لإلفراج عن الشحنات بالموانئ ومصلحة الجمارك كما تم تيسير 

 للجان مشترك إجتماعمحضر 

  اإلستيراد والجمارك والمالية 

 بمقر الجمعية -2022 سبتمبر 12 اإلثنين 



الدائم بين    رجال األعمال املصريني  مهند طه خالد أمني صندوق مجعيةورحب الدكتور   بالتعاون والتواصل 

الجمعية ووزير المالية الدكتور محمد معيط من خالل مشاركة الجمعية في العديد من اللقاءات التي تنظمها الوزارة 

يات التي تواجه مجتمع األعمال المتعلقة بملفات الوزارة مؤكداً حسن اإلستماع الجيد من الوزير لإلستماع إلى التحد 

لرأي القطاع الخاص في الكثير من الموضوعات التي تستهدف تحسين األداء وتيسير العمل والوقوف على العقبات 

إ الجمعية في  تدخل توصيات  المستثمرين ، ودائما ما  التي تواجه  الوزارة ومنها والتحديات  التطبيق من قبل  طار 

 . اعفاء المصانع من الضريبة العقارية وكذلك فكرة دعم الصادرات 

الخاص   سيادته   وأضاف القطاع  أن  للدولة مؤكداً  أساسياً  تعتبر نفسها شريكاً  المصريين  إن جمعية رجال األعمال 

مطالباً بإنشاء وحدة لدعم االستثمار بالشراكة والحكومة يعتبران جبهة واحدة لتحقيق خطط وأهداف الدولة التنموية، 

 . بين الجمعية ولجانها القطاعية ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب 

والتي    سيادتهوأكد   الميكنة في الضرائب  بسبب  التجارة واإلستثمار  في تصنيف  كبيراً  أن مصر قد شهدت تحسناً 

اإلجراءا تقليل  إلى  على أدت  والتيسير  التأخير  غرامات  عن  التجاوز  قانون  مد  أهمية  إلى  الفتاً  الضريبية،  ت 

 . المتخارجين من خالل انشاء وحدة تختص بالتصفيه والتخارج

اجلمارك ثم   مصلحة  رئيس  مكتب  لشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  احلسن  أبو  أمحد  المشاكل   أكد  غالبية  أن 

الحاالت  وبعض  بالفحص  المختصة  الجهات  بين  والربط  المعملية  االختبارات  إلى  ترجع  االفراج  بمدة  المتعلقة 

 . تسببت في االزدواجية مما دعى إلى إنشاء معامل مركزية في جميع الموانيء

أعل  سيادنهوأضاف   بإنشاء معامل مركزية على  الجمهورية قد وجه  السيد رئيس  الموانئ  أن  داخل كل  ى مستوى 

ذلك  وأنه    المصرية إتمام  من  اإلنتهاء  علىجار  العمل  والرقابة  بجانب  العرض  جهات  كافة  الهيئة    توحيد  ومنها 

األمر الذي أدى إلى حل مشاكل مستوردي الزيوت ت والواردات وهيئة سالمة الغذاء  العامة للرقابة على الصادرا 

 .  تصاالت كما تم خفض مدة العرض في قطاع اإل طساعة فق 24في مدة العرض وخفضه إلى 

مشيراً إلى أن مصلحة   ذائية من خالل هيئة سالمة الغذاء أنه قد تم توحيد اإلجراءات الخاصة بالسلع الغوأكد سيادته  

مع   تتعامل  بشقيه    30الجمارك  الكامل  الجمركي  اإلفراج  زمن  خفض  هو  األساس  في  يعنيها  وما  رقابية  جهة 

 . الحدودي وزمن االفراج المستوفي 

إلى لقاء وزير المالية بالخطوط المالحية وشركات الشحن لبحث تقليل الزمن من خالل ربط بوليصة   سيادته  وأشار

ً " نافذة"عن طريق البنك ومنصة "  4"الشحن ونموذج   . بشكل إلكتروني وسيتم تطبيقه قريبا

من   الجمارك تنص على التحليل مرة واحدة فقط إذا تكرر اإلستيراد   أن الالئحة التنفيذية لقانون  سيادته علىوأكد  

العام   نفس  خالل  المصدر  انفس  نظام  إلى  أشار  للشركات كما  المعتمد  اإلقتصادي  المعتمد    لفاعل  والمصدر 

 . والمستورد المعتمد والتوسع في تطبيق االفراج المسبق 

ارة اإللكترونية على الشحن الجوي سيتم تطبيقها اعتباراً من إلى أن التنفيذ اإللزامي لمنظومة التج  سيادته  لفت   وقد 

أول أكتوبر المقبل موضحاً أن الشحن الجوي سيتم بنفس طريقة الشحن البحري فيما يتعلق بالضوابط مع مراعاة  

المعامالت الخاصة للشحن الجوي بإعتباره شحنات عاجلة وبتوقيتات محسوبة ومدروسة ، مؤكداً أن الهدف واحد  

و توفير معلومات مسبقة قبل شحن البضائع عن المستورد والمصدر ونوع المنتج، الفتاً أن المستهدف الحصول وه 

 . دقائق، كما تعفى بضائع األشخاص من النظام 5في الشحن الجوي في غضون  ACIDعلى رقم 

إلى سيادته  منها    أنه  وأشار  نٌفذ  حيث  بالكامل  االلكترونية  المنظومة  استكمال  نظام    %75جار  اكتمال  يتيح  مما 

تدعم الدولة في االستيراد    ACIالمخاطر للبضائع وبالتالي تحسن غير مسبوق في زمن االفراج، مشيراً أن منظومة  

 . والتصدير حيث أن توفير المعلومات عن الشحنات مسبقاً لدول العالم يشجع على زيادة الصادرات المصرية



حممد الضرائب  وأضاف  مصلحة  رئيس  معاون  اصدار  كشك  دراسة  جار  أنه  مشاكل   3،  على  للتغلب  قوانين 

الضرائب منها التقدير الجزافي، والتحفيز التدريجي للفحص بجانب تعديالت على قانون الدخل الجديد ، مؤكداً أن 

م  ومنها  المشاكل  لحل  مستجيبة  حقيقي  دعم  الحالية  الفترة  خالل  تقدم  الضرائب  الشكاوى  مصلحة  لوحدة  يرد  ا 

 . %100بمجلس الوزراء بنسبة 

 التالية: والتوصيات إستعراض ومناقشة أهم النقاط  فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت  متوقد  
للوزارةتوضيح   • التابعة  بالمصالح  الوحدة  وممثلي  المالية  بوزارة  المستثمرين  دعم  وحدة  الردود  ل  ممثلي  كافة 

الضرائب العامة  رجال األعمال في موضوعات    ر الفنية واإلجرائية التي تواجه األموواإلجراءات والتيسيرات  

وو إعفاء   الجمارككذلك  العقارية  وشروط  الجمركي  اإلفراج  ومدة  بالجمارك  البضائع  فحص  إجراءات  ومنها 

بغرض التغلب على وغيرها   زعات الضريبيةالمصانع والجمعيات من الضرائب العقارية وإجراءات فض المنا

 . التحديات ودعم اإلستثمار

 في الجمارك.  مشكلة تعقيد اإلجراءات الخاصة بحماية العالمات التجاريةمناقشة  •

االجانب  • المستثمرين  لتعريف  األجنبية  بالسفارات  الجيدة  العالقات  واستغالل  اإلجراءات  وتسريع  تيسير 

 . وحدات دعم المستثمرين بالخدمات التي تقدمها  

لتسهيل • الجمارك  مصلحة  ثم  ومن   السياحة  وزارة  السياحة    مطالبة  شركات  مع  الجمركي   واإلفراجالتعامل 

 . للسيارت اللليموزين

 . ستثماررقل العمل واإلتعمنشورات وقرارات ة أيه ضرورة مناقش  •
العامة ومصلحة الضرائب العقارية التابعة  الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب  هي    E-Taxشركة إي تاكس   •

 . في إدارة المنظومة الضريبية ميةإن الشركة تعمل على العديد من المشروعات الرقو لوزارة المالية،

في  يصال اإلاإل   منظومة   إطالق تم   • توحيد    153على نطاق  و   2022ابريل    15لكتروني تجريبياً  بجانب  شركة 

ف بالمرحلة الثانية تستهد ، والضريبة ومشروعات اإلقرار الشامل السكني واإلداري ونموذج الحصر  حتساب إو

 . ممول 400يصال اإللكتروني من منظومة اإل 

إعتماد،   • دورات  فني وتقديم  ميدانية ودعم  كٍل من إلعمل زيارات  في  الممول  بيانات  كافة  تكامل وربط  حداث 

 . المشتريات أو المبيعات 

 

المهندس/ خالد حمزة رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك واألستاذ / ماجد عز الدين رئيس  ثم إنتهى اللقاء حيث قام  

بتوجيه    ممثلي وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية وممثلي الوحدة بالمصالح التابعة للوزارةوالسادة  لجنة المالية  

 .الل اللقاءالفعالة خ الشكر للسادة الحضور على حسن المشاركة


