القاهرة يف 2018/11/11
السيد الدكتور مهندس /مصطفى مدبولي
رئيس جملس الوزراء
حتية طيبة وبعد،
إمياناً من مجعية رجال األعمال املصريني بأهمية تضافر كافة اجلهود من أجل حتقيق تنمية إقتصادية مستدامة
والوصول مبعدالت النمو إىل مستويات أعلى حتقق إستقرار إقتصادي نصبو إليه مجيعاً  ،وبناءً على طلب العديد
من اجملالس التصديرية بضرورة عقد إجتماع عاجل بينهم وبني اجلمعية بغرض مناقشة :

" اآلثار السلبية الناجتة عن تفاقم املديونية املستحقة على احلكومة املصرية للقطاع التصديري
ومدى تضارب ذلك مع السياسة املعلنة من الدولة ملساندة هذا القطاع احليوي اهلام"
واجلمعية بدورها إستجابت فوراً وقامت بدعوة كافة اجملالس التصديرية مبقرها باجليزة وذلك يوم 31
أكتوبر املاضي  ،حيث مت التباحث والتشاور حول املوضوع املشار إليه ملا له من أثر كبري على اإلقتصاد
املصري  ،ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على أن نضع أمام يديكم بعض احلقائق اهلامة اليت نرجو أن توليها
إهتمامكم املعهود وذلك على النحو التالي :
 -1أعلنت الدولة ممثلة يف القيادة السياسية واحلكومة ضرورة تقديم كافة أشكال املساندة لزيادة حجم
الصادرات املصرية نظراً ملا متثله من أهمية قصوى لزيادة حصيلة النقد األجنيب حيث تشري
اإلحصائيات الصادرة من البنك املركزي املصري إىل أن احلصيلة املشار إليها احملققة من
الصادرات السلعية غري البرتولية قد بلغت  22مليار دوالر يف العام املالي  ، 2018 -2017هذا باإلضافة
إىل دورها العظيم يف تنمية سالسل التشغيل وحماربة البطالة من خالل خلق فرص عمل للقطاع
اإلنتاجي وزيادة املنتجات سواءً للسوق احمللي أو التصديري وبالتالي منو حركة اإلقتصاد املصري
.
 -2إن الوضع احلالي من عدم قيام صندوق دعم وتنمية الصادرات املصرية بالدور املنوط به حيث
إمتنع والزال ممتنعاً عن صرف رد األعباء التصديرية ألكثر من عامني  ،مما أدى إىل وصول قيمة
األعباء اليت مل ترد حتى تارخيه بنحو  9مليار جنيه وذلك للطلبات اليت مت فحصها بالفعل من قبل
الصندوق ،يضاف إليها الطلبات اليت مل يتم فحصها بعد  ،هذا باإلضافة إىل التأخري يف رد ضريبة
القيمة املضافة على املنتجات اليت مت تصديرها مما حيد من قدرة املصدرين واملنتجني املصريني
على املنافسة اخلارجية  ،وبالتالي اخلروج من أسواق بذل الكثري من اجلهد والوقت إلكتسابها
واحلفا عليها حتى يف أصعب الظروف اليت مر بها اإلقتصاد املصري  ،كما أن اإلستمرار يف عدم

صرف املبالغ املشار إليها سيؤدي إىل تفاقم املشكلة وتوقف الكثري من خطوط اإلنتاج وزيادة
معدالت البطالة وبالتالي تراجع احلصيلة من النقد األجنيب للصدرات املصرية .
 -3إن التضارب بني ما تعلنه احلكومة من حتسني وتيسري اخلدمات املقدمة للمستثمرين واملصدرين
وبني ما تقوم به وزارة املالية من عدم وضع ميزانية لصندوق دعم وتنمية الصادرات املصرية لرد
األعباء التصديرية بشكل يتوافق مع حجمها وقيمتها  ،مع عدم وجود الرغبة يف زيادتها بشكل متطرد
يبعث برسالة سلبية للمنتجني واملصدرين والعامل اخلارجي مما يؤثر سلباً على املنا اإلستثماري
واإلقتصادي  ،خاصة يف ل وجود الكثري من الشركات املصرية كفروع لشركات عاملية أو رأمسال
عربي وأجنيب مما سوف يؤثر على تدفق أية إستثمارات جديدة يف هذا اجملاالت .
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وبناء على ما سبق جتدون سيادتكم مرفقا إستغاثة أعدتها اجملالس التصديرية موضحا بها حجم ما

يعانيه هذا القطاع احليوي اهلام آملني أن نكون قد وفقنا يف عرضها بالشكل املطلوب ،راجني التكرم
باملوافقة على عقد إجتماع عاجل مع سيادتكم لطرح ما جاء من وجهات النظر واقرتاح أهم اإلجراءات

العاجلة الواجب اختاذها الستمرار هذا القطاع يف أداء دوره الوطني.

