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نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

نؤمن فى غرفة الصناعات الهندسية 
أن الــصــنــاعــة هـــى الـــقـــاطـــرة الــتــى تــقــود 
التقدم  نحو  الكبرى  الـــدول  اقتصاديات 
والنهوض، وهى املُفرخ احلقيقى لإلبداع 
واالبــتــكــار، واملــولــد األول لفرص العمل. 
االقتصادى  االستقرار  جند  أن  وحسبنا 
ــدول الــتــى تعتمد  ــ أكــثــر وضـــوحـــًا فـــى الــ
اعتمادا أكبر على الصناعة، لذا فإن تنمية 
الصناعة  وتشجيع  وتعظيم  وحتــديــث 
املصرية هو احلل األمثل لعبور التحديات 
الكبيرة التى تواجه الوطن على املستويني 

االقتصادى واالجتماعى. 
نوافذنا  نفتح  أن  آلينا  فقد  ُهــنــا  مــن 
ــرح أوفـــكـــر أو  ــ ــا وأذهـــانـــنـــا ألى طـ ــ ــنـ ــ وآذانـ
الصناعة وحل  تنمية  تصور يساهم فى 
مشكاتها ســـواء مــن خــال التحاور مع 
الصناع أو التباحث مع املسئولني ملتابعة 
ظروف وهموم ومشكات الصناع والعمل 
على حلها. كما أطلقنا ألول مــرة حملة 
إعامية واسعة لتعريف املُجتمع املصرى 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة وقــطــاعــاتــهــا 
اجلمهورية  أنــحــاء  جميع  فــى  املختلفة 
مــن خــال جـــوالت مباشرة للصحفيني 
واإلعـــامـــيـــني فـــى داخــــل املــصــانــع. لقد 
ــان هــدفــنــا، ومـــــــازال أن نــعــيــد تسليط  كــ
املصرية وقدراتها  الصناعة  الضوء على 
وإمكانياتها لنمحو عن األذهــان الصورة 
أن  ُتــكــرر كثيرا  الــتــى  السلبية اخلــاطــئــة 
مصر ليس لديها صناعات حقيقية وإمنا 

هى ُمجرد جتميع ملكونات أجنبية. 
أنـــنـــا جنــحــنــا يف تصحيح  ــور  ــتـــصـ ونـ
الصورة وعرض الفرص املتاحة واخلبرات 
والكوادر املدربة لنطرح بريق آمال واسعة 

يف مستقبل أفضل للصناعة الوطنية.
إننا كقطاع خاص صناعى نرى ضرورة 
تفعيل شعار “ ُصنع فى مصر “ وحتويله 
ــــى حــقــيــقــة وواقـــــــع ُمــســتــغــلــني بــذلــك  إلـ
الصناعة  حققته  الـــذى  الكبير  الــتــقــدم 
بشكل عام والصناعات الهندسية بشكل 
خــــاص فـــى تــغــطــيــة احــتــيــاجــات الــســوق 
املصرى، والدخول باملنتجات املصرية إلى 

مختلف األسواق العاملية.
واهلل هو املوفق واملعني.

رأى الهندسية
أكرب تجمع لشركات األجهزة الطبية 

فى معرضني بالقاهرة

الثاني  النصف  خالل  القاهرة  شهدت 
منتجي  من  عــدد  أكبر  جتمع  إبريل  من 
االجهزة الطبية يف مصر من خالل معرض 
للصناعات  ميد”  ونايل   “ جيت”  ميد   “

الطبية ومستحضرات التجميل.
محمد  املهندس  املعرضني  يف  وشــارك 
السويدي رئيس إحتاد الصناعات املصرية ، 
واللواء بهاء الدين زيدان رئيس جلنة الشراء 
املوحد لألجهزة الطبية، وشارك يف املعرض 
الصناعات  يف  متخصصة  شــركــة   72
رئيس  امليقاتي  خالد  واملهندس  الطبية، 

جمعية املصدرين، ومحمد املهندس رئيس 
غرفة الصناعات الهندسية.

بالتعاون  جيت”  ميت   “ معرض  وأقيم 
وهيئة  املصريني  املصدرين  جمعية  بني 
 1900 مساحة  على  الــصــادرات  تنمية 
متر مربع.وشهد املعرض مشاركة 8 دول 
موزمبيق،  غانا،  إثيبوبيا،  هي  إفريقية 
كينيا،  زامــبــيــا،  الــكــامــيــرون،  اجلــابــون، 

الكونغو الدميقراطية وكينيا.
يف  متخصصة  شــركــة   40 وشــاركــت 
مشاركني  مــع   ، مــيــد”  نــايــل   “ مــعــرض 

مشترين من سبع دول إفريقية 
وتعد مصر ثاني أكبر سوق للمستلزمات 
األوســط.  والــشــرق  إفريقيا  يف  الطبية 
األجــهــزة  قــطــاع  صـــادرات  قيمة  وبلغت 
عدد  وبلغ  جنيه  مليارات   8 نحو  الطبية 
العاملني يف املصانع نحو 40 ألف عامل.

ــور عــمــاد لــويــس رئيس  ــت ــدك ــال ال ــ وق
بالغرفة  الطبية  األجهزة  صناعة  شعبة 
الهندسية أن هناك خطة حكومية لدعم 
كبيرة  زيادة  الوطنية وحتقيق  الصناعات 

يف صادرات القطاع الطبي.

 السويدي وزيدان واملهندس يتفقدون معرض االجهزة الطبية صورة من افتتاح املعرض الطبي ميت جيت

16 مايو إفطار 
الغرفة الهندسية  

بعثتان للرتويج للسلع الهندسية 
فى رواندا وتنزانيا 

ــس الـــتـــصـــديـــري  ــلـ ــجـ يـــنـــظـــم املـ
بعثتني  ــة  ــدســي ــن ــه ال ــاعــات  ــصــن ــل ل
بدولتي  الهندسية  للسلع  للترويج 
بالتعاون مع جمعية  ورواندا  تنزانيا، 
لينك”  إكسبو   “ املصريني  املصدرين 
. وحدد املجلس موعدا للبعثة خالل 
الفترة من 16 إلى 23 يونيو القادم. 
ــر مــســئــولــون بــاملــجــلــس أن  ــ وذك
ــرص جـــيـــدة لــتــصــديــر  ــ هـــنـــاك فـ
فى  الهندسية  والــســلــع  املــنــتــجــات 

ــال إن  ــ ــقــيــني. وق الــســوقــني اإلفــري
البعثة تستهدف عقد لقاءات ثنائية 
يف قــطــاعــات األجـــهـــزة املــنــزلــيــة، 
اإللكترونيات،  الكهربائية،  األجهزة 
الــطــلــمــبــات، املـــراجـــل، املــحــركــات 
واملعدات،  واآلالت  النقل،  ووسائل 

املعادن. تشكيل  ومنتجات 
يأتي ذلك فى إطار إهتمام املجلس 
ــواق  الــتــصــديــري بــالــبــحــث عــن أسـ

جديدة فى القارة اإلفريقية.

برئاسة  الهندسية  الصناعات  غرفة  تهنئ 
الصناعة يف  املهندس أعضائها ورجال  محمد 

مصر بحلول شهر رمضان املبارك.
وقررت الغرفة عقد حفل اإلفطار السنوي 
الكبرى  الــفــنــادق  بــأحــد  مــايــو   16 ــوم  ي لها 
بــالــقــاهــرة، مبــشــاركــة عــدد كبير مــن رجــال 
ــال  الــصــنــاعــة واملــســئــولــني والــســفــراء ورجـ
كما  ــ  احلفل  خالل  الغرفة  وتقوم  اإلعــالم. 
ـــ بــتــكــرمي عــدد مــن رواد  ــام ـ ــادت كــل ع اعــت
خــدمــات عظيمة  قــدمــوا  ــن  ــذي ال الــصــنــاعــة 

الوطنية. للصناعة 



•  تطلــق وزارة  التمويــن الــدورة 
األولــى لمنتــدى إقليمــي ســنوي 

التجاريــة  العامــات  بشأن »مســتقبل 
فــي إحــداث تنميــة مســتدامة فــي مصــر« 

خــال شــهر يونيــو المقبــل، بالتعــاون 
مــع شــركة »ماســوكو« المتخصصــة 

فــي تنظيــم المؤتمــرات والمنتديــات 
. لمتخصصــة ا

يعــد المنتــدى األول مــن نوعــه فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

افريقيــا، ويســهم فــي تنميــة ســوق 

العامــات التجاريــة، كإحــدى آليــات 
ضبــط األســواق وحمايــة مصالــح 

والمســتهلك علــى حــد  المســتثمر 
ســواء، ويســتعرض كيفيــة الحفــاظ 

علــى المنتــج األصلــي، وحمايتــه مــن 
المنتــدى  التقليــد. كمــا يســتهدف 

العامــات  التعريــف بأهميــة 
التجاريــة، وأثرهــا فــي تعظيــم القيمــة 

االقتصاديــة للمؤسســات، فضــا عــن 
اكتســاب حصــص ســوقية أكبــر، وزيــادة 

نســب النفــاذ إلــى األســواق.
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بتعديل قرار رئيــس اجلمهورية بالقانون •  وافق مجلس الوزراء على مشــروع قانون 
رقم 70 لســنة 1964، بشأن رسوم التوثيق 

لشــركات املقاوالت املصرية التي تعمل اخلبرة وميزانيات آخر ثالث ســنوات والشــهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة 
باخلــارج أو التي ترغب يف العمل باخلارج، 

بحيث يكون احلد األقصى لهذا الرســم هو 
500 ألف جنيه عند احتســاب نســبة الـ 

%0.5 على جملة مبالغ موازنة الشــركات 
املنصــوص عليها يف املادتني رقمي 18 و19 

من القانون.
التعديــل احلكومي يهدف إلى متكني وأفادت رئاســة الوزراء، أمس بأن مشروع 

»الشــركات من التقدم للمشروعات خارج 
مقاوالت التشــييد والبناء إلى األسواق جمهورية مصــر العربية وتصدير صناعة 

اخلارجية.

• أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة القرار رقم 246 لسنة 2019 

بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات 
من صنف حديد التسليح، والبيليت. نص 
القرار على خضوع واردات حديد التسليح 

لرسم وقائي لمدة 180 يوما بنسبة 25 % 
من القيمة “سيف”. كما نص على خضوع 

البيليت المستورد لرسم وقائي متدرج يصل 
إلى %15 حال انخفاض سعر الطن عن 

450 دوالرا.

• قررت اجلمعية العامة 
غير العادية لبنك االستثمار 
العربى برئاسة هالة السعيد 

وزيرة التخطيط واملتابعة 
واإلصالح اإلدارى زيادة رأسمال 

البنك املدفوع بقيمة 800 
مليون جنيه لتصبح القاعدة 

الرأسمالية للبنك 1.84 مليار 
جنيه. وقالت أميمة فرحات 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب، إن زيادة القاعدة 

الرأسمالية للبنك تتماشى مع 
سياسات اإلصالح االقتصادى 

املهمة والضرورية التى تتخذها 
الدولة فى الوقت الراهن لدعم 

املراكز املالية للبنوك.

•  قــررت وكالة “موديز” رفــع تصنيفها 

خلمســة بنــوك مصرية،هى : “األهلى” 

و”مصر” و”القاهــرة” و”التجارى الدولى” 

و”اإلســكندرية.أكدت الوكالــة أن قرار رفع 

تصنيــف البنوك املصريــة يأتي بعد رفع 

التصنيــف اإلئتمانــي ملصر نتيجة تســحن 

األوضاع التشــغيلية للبنوك.

•  قالت وزارة املالية 
إنها ال تستهدف تعديل 

أسعار الضرائب أو زيادتها 
بشكل عام فى مشروع 

موازنة السنة املالية -2019 
2020

وأضافت الوزارة يف بيان 
لها أن احلكومة تعمل على 

ضمان استقرار املنظومة 
الضريبية مبا فيها السعر 

العام لضريبة القيمة 
املضافة البالغ  14%.

ويأتي هذا البيان بعدما 
نشرت وكالة »رويترز«  بأن 

احلكومة املصرية تستهدف 
يف مشروع موازنة السنة 

املالية 2019-2020 
”مراجعة السعر العام 

لضريبة القيمة املضافة.

•  أكــد هشــام توفيــق وزير قطــاع األعمال العام هشــام توفيق إن احلكومة 
تعتزم طرح شــركة تكنولوجيا تشــغيل املنشــآت املاليــة »إي فاينانس« 
وشــركتي تعديــن أخريني يف البورصــة ضمن املرحلة الثانبــة لبرنامج 

الطروحــات احلكوميــة خالل الربع األخير مــن العام اجلاري. كما 
»االســكندرية للحاويات«.تعتــزم احلكومــة طرح حصة من إحدى شــركتي »أبو قير لألســمدة« أو 
وأوضــح توفيــق أن احلكومة تراجعت عن طرح شــركة »أمــوك« نتيجة 

تغييــر ربحيتهــا، وذكر أن طرح حصة من أســهم الشــرقية للدخان 
الناشــئة من ظروف سيئة.لقى إقباال واســعا من املســتثمرين األجانب رغم ما تعانيه األســواق 

•  أعلن »البنك التجارى الدولى ـ 
مصر« تأسيس مكتب تمثيل بالعاصمة 

اإلثيوبية »أديس أبابا« 
لتعزيز العاقات مع 

البنوك اإلثيوبية، ودعم 
التبادل التجارى بين 

البلدين، ودراسة السوق 
والفرص االستثمارية 

المتاحة.
وقال هشام عز العرب، 

رئيس مجلس إدارة 
البنــك، إن هــذه الخطوة 

تأتــى فــى إطــار التوجــه االســتراتيجى 
للدولــة لزيــادة التعــاون مــع الــدول 

اإلفريقيــة، موضًحــا أن البنــك يتطلــع 
لاســتفادة مــن فــرص النمــو الواعــدة 

التــى توفرهــا الســوق اإلثيوبيــة، 
خاصــة بعــد اإلصاحــات التــى قامــت 

بهــا الحكومــة مؤخــرا.



هواوى العاملية قريبا فى مصر 

 مصادر تؤكد : صناعة املسامري خارج 
قرار رسوم حمايةالحديد  

بـــوزارة  مسئولة  مــصــادر  كشفت 
رقم  الــقــرار  أن  والصناعة  التجارة 
رســم حماية  بفرض  اخلــاص   264
ال  والبيليت  التسليح  حــديــد  على 
لتشكيل  املــســتــورد  احلــديــد  يشمل 
يعرف  والــذي  واألســـالك،  املسامير 

باللفائف املدرجة على الساخن. 
ــاعـــات  ــنـ ــة الـــصـ ــ ــرف ــ ــت غ ــ ــانـ ــ وكـ
من  مــخــاوف  أبـــدت  قــد  الهندسية 
زيـــادة أسعار  ــقــرار يف  ال اســتــغــالل 
اخلاصة  األساسية  اخلامات  بعض 
وقال محمد  الهندسية.  بالصناعات 
تكاليف  إن  الغرفة  رئيس  املهندس 
جدا  كبير  بشكل  ارتــفــعــت  ــاج  ــت االن
خالل الفترة املاضية، وأنه البد من 
أسعار  زيــادة  لعدم  ضمانات  وضــع 

منتجات احلديد.

والصناعة  التجارة  وزارة   وبدأت 
15 أبريل ، تطبيق قرار فرض رسوم 
حماية ملدة 180 يوًما على واردات 
واللفائف  “األسياخ  التسليح  حديد 

والقضبان والعيدان” والبليت بنسبة 
التوالي، حلني  على  %25 و15% 
االنتهاء من التحقيق يف فرض رسوم 

دائمة.
شعبة  رئيس  النجولي  أمين  وقال 
الصناعات  بغرفة  املــعــادن  تشكيل 
سُتخضع  اجلــمــارك  إن  الهندسية 
واردات املصانع من اللفائف املدرجة 
مصلحة  يف  للتحليل  الساخن  على 
التجارة  ــوزارة  ــ ل التابعة  الكيمياء 
ليست  أنها  من  للتأكد  والصناعة، 
وجود  حال  البناء،  ألغــراض  حديدا 
مضيفا  الـــقـــرار،  تطبيق  يف  لــْبــس 
املـــســـتـــوردة حلــديــد  “املــصــانــع  أن 
سيطبق  اللذين  والبليت  التسليح 
عليهما القرار، غير املصانع املنتجة 

للمسامير واألسالك من اللفائف.

تــدرس  أنها  العاملية  هـــواوي«   « شركة  قالت 
بينها  مشروعات  عدة  فى  مصر  فى  االستثمار 

مشروعات فى قطاع النقل واالتصاالت.
باملهندس  العاملية  الشركة  ميثل  وفد  والتقى 
مــصــطــفــى مــدبــولــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لإلستثمار فى مصر  املتاحة  الفرص  واستعرض 

القادمة.  الفترة  خالل 
النقل  بقطاعات  إهتمامها  الشركة  وكشفت 
مترو  احلديد،  السكة  تشمل  والتي  املختلفة 

والطرق.  والبري،  البحري،  النقل  األنفاق، 
كامل  الــفــريــق  مــع  لــقــاء  الــشــركــة  وعــقــدت 
خريطة  بحث  خالله  مت  النقل  وزيــر  الوزير 
يشهد  ــذي  الـ الــقــطــاع  يف  املــمــكــنــة  ــعــاون  ــت ال

. كبيرا  تطورا 

خط مالحي لزيادة التجارة بني مصر وتونس إىل 500 مليون دوالر

قوائم بيضاء للشركات فى الجمارك 
وتعميم الكشف باألشعة قريبا

املشترك  التونسي  املصري  األعمال  مجلس  اقترح 
إنشاء خط مالحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بني 
البلدين، لدعم خطة املجلس لزيادة التجارة إلى 500 
رجال  جمعية  رئيس  عيسى  على  ودعا  دوالر.  مليون 
البلدين  العالقات بني  إلى ترجمة  األعمال املصريني 

ملشروعات حقيقية.
فى  الــتــعــاون  زيـــادة  األعــمــال  مجلس  ويستهدف 

قوة  من  واالســتــفــادة  والــتــجــارة،  والــزراعــة  الصناعة 
وفى  والتجاري  االستثماري  املستوى  على  البلدين 

التصدير.
وقال جبر احلوات رئيس اجلانب التونسي مبجلس 
على  اتفقوا  البلدين  فى  األعمال  رجال  إن  األعمال: 
إلى 500  البلدين  التجاري بني  التبادل  أهمية زيادة 

مليون دوالر.

من قلب الصناعة 3
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لقاء شركة هواوي برئيس الوزراء وحضور وزير االتصاالت

أمين النجولي

أن  اجلمارك  مصلحة  رئيس  جنم  كمال  كشف 
قانون اجلمارك اجلديد الذي سيتم عرضه على 
مجلس النواب قريبا القراره نص على نظام ادارة 
بيضاء  قائمة  بــاعــداد  مايسمح  وهــو  املــخــاطــر، 
بالشركات امللتزمة التي تتعامل مع اجلمارك بصفة 
باجهزة  الكشف  تعميم  سيتم  أنه  وأكد  مستمرة. 
االشعة يف جميع املنافذ اجلمركية قريبا، موضحا 
أنه مت تركيب ٨٧ جهازا، والتعاقد على استيراد ٧٢ 

جهازا جديدا الستخدامها يف باقي املنافذ.
وقال رئيس املصلحةإن القانون احلالي رقم ٦٦ 
صدر عام ١٩٦٣ ولم يعد مناسبا  حلركة التجارة 
الدولية يف العصر احلديث، مشيرا الى أن مشروع 
الــقــانــون اجلــديــد يجمع بــني قــانــونــي اجلــمــارك 

واالعفاءات اجلمركية ملنع اي تضارب بينهما .
أضاف أن القانون نص على استحداث التوقيع 
ونظم  الضريبة اجلمركية  وتقسيط  اإللكتروني 
الغفراج املختلفة مثل املراجعة الالحقة والتخليص 
املسبق وامكانية االستعالم عن الرسوم واجراءات 

االفراج قبل وصول البضاعة.
هناك  أن  اجلـــمـــارك  مصلحة  ــيــس  رئ ــال  ــ وق
القانون  تطبيق  ستصاحب  إجـــراءات  مجموعة 
الى  اجلمركية  املنافذ  حتويل  تستهدف  اجلديد 
بوابات عبور وليس مخازن لتخزين السلع. وأوضح 
أنه يجري خفض عدد املستندات املطلوبة لإلفراج 
مستندات   ٧ غلى  مستندا   ١١ من  البضاعة  عن 
الربط االلكتروني مع كل  فقط، وذلك عن طريق 
اجلهات املتعاملة مع املصلحة مثل البنوك، وهيئة 
ومصلحة  والــصــادرات،  ــواردات  ــ ال على  الرقابة 

الضرائب.
منظومة  تطبيق  حاليا  يجري  انــه  الــى  واشــار 
يف  اللوجيستي  املركز  وافتتاح  الــواحــد  الشباك 
مطار القاهرة ، وسيتم قريبا افتتاح مركز جديد 

مبيناء بورسعيد .
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تعرف على أهم مطالب منظمات األعمال 
لتحفيز القطاع الصناعى

واقترحت الدراسة تشكيل جلنة تنسيقية برئاسة 
والغرف  الصناعات  إحتــادي  تضم  الــوزراء  مجلس 
قـــرارات  أي  بــشــأن  والــتــشــاور  للتنسيق  التجارية 
إلى  للوصول  زمني  مستهدف  ووضــع  اقتصادية، 
 .2022 أقــصــى  بحد  شاملة  إلكترونية  حكومة 
باإلضافة إلى اإلسراع يف اصدار قانون املشروعات 
بنك  تطوير  جانب  إلى  الصغر.  ومتناهية  الصغيرة 
متويل  يف  حقيقي  بــدور  ليقوم  الصناعية  التنمية 

املشروعات الصناعية. 
لتنقيح  إرادة  مبادرة  تفعيل  إلى  الدراسة  ودعــت 
التشريعات االقتصادية ورفع مستوى متثيلها لتكون 
حتت مظلة مجلس الوزراء. فضال عن إعادة النظر 
لإلستثمار  املتقدم  عن  األمني  االستعالم  آلية  يف 
نظرا لطول املدة الزمنية والتي قد تستغرق مع بعض 
االكتفاء  ويقترح  شهور،  سبعة  األجانب  املستثمرين 

باإلخطار وأال تتجاوز فترة اإلستعالم ثالثني يوما.
وطالبت الدراسة بعدم فرض ضريبة عقارية على 
املناطق احلرة وبحث إلغائها على املصانع وملحقاتها.

واقــتــرحــت الـــدراســـة  ضـــرورة وضع 
للمدفوعات  األعلى  للمجلس  خطة 
واضحة  مرحلية  ــاهــداف  ب مــحــددة 
وتعديل  أداء،  وقياس  تنفيذ  وآليات 
ليصبح  السيادية  املدفوعات  قانون 

الدفع إلكترونيا حال جتاوزه مبالغ معينة. 
أراضي  توافر  عدم  مشكلة  الدراسة  واستعرضت 
صناعية وعدم وجود معايير واضحة للتسعير، وطالبت 
األراضـــي  لتخصيص  واضــحــة  استراتيجية  بــوضــع 

وتوفيرها وتوحيد إجراءات وشروط التخصيص.
القطاع  طالب  الصناعية  للتراخيص  وبالنسبة 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  إصــدار  بسرعة  اخلاص 
هيئة التنمية الصناعية، والعمل على الوصول بفترة 
للترخيص  أيــام  سبعة  إلــى  التراخيص  اســتــخــراج 
ودعم  املسبقة،  للتراخيص  شهور  وثالثة  باالخطار 
املخصصات  من  باملزيد  الصناعية  التنمية  هيئة 
والتقنية  ــة  واإلداريـ البشرية  القدرة  لزيادة  املالية 
ومتكينها من التوسع واالنتشار يف كافة املحافظات.

أما التعامل الضريبي فقد طالبت الدراسة  بالغاء 
واقترحت  الــضــرائــب،  يف  متاما  اجلـــزايف  التقدير 
كافة  مع  به  التعامل  يتم  للمنشأة  قومي  رقم  عمل 
أنواع الضرائب، ووضع نظام ضريبي مبسط خاص 
قانون  وتعديل  واملتوسطة،  الصغيرة  باملشروعات 
مع  املضافة  القيمة  وتوحيد  العقارية،  الضريبة 

ضريبة الدخل يف وعاء واحد.
بتسهيل  ــدراســة  ال طالبت  للجمارك  وبالنسبة 

إجــــراءات رد رســـوم األمــانــات والــرســوم األخــرى 
باملسار  اإلفــراج  نظام  وتطبيق  حتصيلها،  يتم  التي 
بسمعة  حتتفظ  التي  والشركات  للمصانع  األخضر 
اصــدار  عــدم  إلــى  باإلضافة  االســتــيــراد.  طيبة يف 
لــوزارة  بالرجوع  إال  االستيراد  تخص  قـــرارات  أي 
التجارة والصناعة. وذكرت الدراسة أن فترة االفراج 
إلى  إسبوعني  بني  ما  تستغرق  مصر  يف  اجلمركي 
مجاورة  دول  يف  تستغرق  ال  بينما  أسابيع  خمسة 
مثل تركيا واإلمــارات أكثر من يومني وهو ما يؤدي 
وضع  واقترحت  االنتاج.  تكلفة  يف  كبيرة  زيــادة  إلى 
مستهدف خلفض فترة االفراج اجلمركي بحلول عام 
2022 من 16 يوما إلى 24 ساعة، والعمل بنظام 
وربطها  اجلمركية  املنافذ  وتطور  املخاطر،  إدارة 
رئيس  بقرار  العمل  عودة  إلى  باإلضافة  إلكترونيا. 
ــورديــات اجلمركية  ال عــدد  بــزيــادة  الـــوزراء  مجلس 

لتيسيير إجراءات االفراج وتسريعه.
وبالنسبة ملشكالت قطاع الشحن واللنقل البحري 
والنهري طالبت منظمات األعمال بتعزيز مخصصات 
االستثمار يف هيئات املوانئ البحرية والبرية لزيادة 
ورفــع  الــســلــع،  وتخليص  استيعاب  على  قــدراتــهــا 
ومهارات  قــدرات  وتنمية  التخزين،  مساحات  كفاءة 

العاملني يف املجال، وتقنني التعريفات املفروضة على 
الطرق وإعالنها.

وأوصت الدراسة بضرورة عمل دراسات تفصيلية 
عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات منذ إنشائه 
سنة 2001 وحتى اآلن على زيادة معدالت التصدير 
يف مصر. ورأت ضرورة أن تقوم فلسفة برنامج دعم 
الصادرات على رفع مستوى تنافسية املنتج املصري 
مساندة  تقدمي  مجرد  وليس  العاملية  األســـواق  يف 
نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. كما يجب 
باملنتج  الــواردات  الرؤية ضرورة استبدال  أن تشمل 
التصدير  قضية  عن  أهمية  يقل  ال  والــذي  املحلي 
عجز  تقليل  يف  تتمثل  والتي  نفسها  الغاية  ويحقق 
التصديري  الدعم  ربط  كما يجب  التجاري.  امليزان 
ــي  األراضــ مــثــل تخصيص  نــقــديــة  غــيــر  بــحــوافــز 
تقنيات  ادخال  وتشجيع  العمالة،  تدريب  وترفيقها، 

جديدة.
وتعرضت الدراسة  ملشكلة تفضيل املنتج املحلي 
لكافة  التوجيهات  إصــدار  ضــرورة  على  وأكــدت 
املنتج  تفضيل  قانون  بتطبيق  باإللتزام  ــوزارات  ال
كافة  من  به  اإللــتــزام  ملتابعة  آلية  ووضــع  املحلي 

جهات الدولة .

إلى  تفصيلية  دراسة  املصرية  الصناعات  إحتاد  قدم 
املهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
عاملية  استثمارات  وجذب  الصادرات  وزيادة  الصناعي  اإلنتاج 
مطولة  عمل  جلسات  يف  وصناعيون  خبراء  شارك  جديدة. 
الصناعي بعد  القطاع  لوضع تصوراتهم ومقترحاتهم لتنمية 

تشاور ومشاركة مع احلكومة.

إتحاد الصناعات يطرح مقرتحات 
ملضاعفة االنتاج والصادرات 

وجذب استثمار عاملى

الغاء التقدير الجزايف للضرائب.. تحسني خدمات الجمارك وتوفريأراضي صناعية 

م. مصطفى مدبولى  
رئيس الوزراء


