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 بعد، حتية طيبة و

قيق تنمية إقتصادية مستدامة حتبأهمية تضافر كافة اجلهود من أجل  ال املصرينيمل األعاإميانًا من مجعية رج

لعديد اطلب وبناًء على أعلى حتقق إستقرار إقتصادي نصبو إليه مجيعًا ، إىل مستويات   والوصول مبعدالت النمو

:مناقشة  بغرضبضرورة عقد إجتماع عاجل بينهم وبني اجلمعية  التصديرية جملالسامن   

" 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"

 31م باجليزة وذلك يوها مبقراجملالس التصديرية  كافةبدعوة بدورها إستجابت فورًا وقامت اجلمعية و

 قتصاداإل على كبري أثر من ملا له إليه  شارالتباحث والتشاور حول املوضوع امل، حيث مت وبر املاضي أكت

توليها  ناحلقائق اهلامة اليت نرجو أ ضعضع أمام يديكم باملصري ، ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على أن ن

 :  النحو التالي  إهتمامكم املعهود وذلك على

لزيادة حجم  دةاملسانأشكال  ة تقديم كافةضرور يف القيادة السياسية واحلكومة  الدولة ممثلة لنتعأ  -1

تشري  حيثالنقد األجنيب حصيلة ملا متثله من أهمية قصوى لزيادة الصادرات املصرية نظرًا 

ن حملققة ماحلصيلة املشار إليها اإىل أن من البنك املركزي املصري اإلحصائيات الصادرة 

ضافة هذا باإل،  2018 -2017ر يف العام املالي مليار دوال 22ية غري البرتولية قد بلغت الصادرات السلع

اع قطلخلق فرص عمل لوحماربة البطالة من خالل سالسل التشغيل تنمية دورها العظيم يف إىل 

صاد املصري حركة اإلقت منوسواًء للسوق احمللي أو التصديري وبالتالي اإلنتاجي وزيادة املنتجات 

 . 

املصرية بالدور املنوط به حيث  الصادراتوتنمية من عدم قيام صندوق دعم  الوضع احلالي إن  -2

يمة ق، مما أدى إىل وصول  نيصرف رد األعباء التصديرية ألكثر من عام عن  والزال ممتنعًا تنعمإ

  فحصها بالفعل من قبلطلبات اليت متلمليار جنيه وذلك ل 9بنحو  األعباء اليت مل ترد حتى تارخيه 

ريبة يف رد ض التأخريإىل  ضافة ، هذا باإل صها بعدحالطلبات اليت مل يتم ف يضاف إليهاالصندوق ،

ني د من قدرة املصدرين واملنتجني املصريمما حيالقيمة املضافة على املنتجات اليت مت تصديرها 

تسابها كاق بذل الكثري من اجلهد والوقت إلاخلارجية ، وبالتالي اخلروج من أسوعلى املنافسة 

عدم  ستمرار يفاإلي ، كما أن ها اإلقتصاد املصرحتى يف أصعب الظروف اليت مر ب فا  عليها واحل



سيؤدي إىل تفاقم املشكلة وتوقف الكثري من خطوط اإلنتاج وزيادة  شار إليها ملاصرف املبالغ 

 .للصدرات املصرية  من النقد األجنيب تراجع احلصيلة بالتالي معدالت البطالة و

 

درين املقدمة للمستثمرين واملص إن التضارب بني ما تعلنه احلكومة من حتسني وتيسري اخلدمات -3

رد لوتنمية الصادرات املصرية  لصندوق دعمعدم وضع ميزانية  وزارة املالية منقوم به تبني ما و

  متطردبشكل  ايف زيادته، مع عدم وجود الرغبة وقيمتها  حجمهاتوافق مع بشكل ي األعباء التصديرية 

نا  اإلستثماري ى املعل سلبًا ؤثرمما يلعامل اخلارجي للمنتجني واملصدرين وايبعث برسالة سلبية 

أمسال ة أو ريملات عاكفروع لشراملصرية كالشركات واإلقتصادي ، خاصة يف  ل وجود الكثري من 

 ستثمارات جديدة يف هذا اجملاالت . نيب مما سوف يؤثر على تدفق أية إعربي وأج

 

 على ما سبق 
ً
تغاثة أعدتها اجملالس التصديرية موضحًا بها حجم ما جتدون سيادتكم مرفقًا إسوبناء

رم ، راجني التكاملطلوبآملني أن نكون قد وفقنا يف عرضها بالشكل   اميعانيه هذا القطاع احليوي اهل
باملوافقة على عقد إجتماع عاجل مع سيادتكم لطرح ما جاء من وجهات النظر واقرتاح أهم اإلجراءات 

 .يف أداء دوره الوطنيالعاجلة الواجب اختاذها الستمرار هذا القطاع 
 
     


