
	فى مؤتمر صحفي

 وزیر المالیة یستعرض اسباب تعدیل الدوالر الجمركى للسلع الترفیھیة واالستفزازیة

  

 ھدفنا االساسى حمایة الصناعة الوطنیة وتعمیقھا وتوفیر فرص عمل جدیدة

  

ال نمنع استیراد اى سلعة احتراما لالتفاقیات الدولیة ونحرص على تلبیة احتیاجات شرائح 
 المجتمع المختلفة

  

ذا ا لدینا المرونة الكاملة للتعامل مع القرارات وفقًا للتجربة الفعلیة على أرض الواقع وتعدیلھا
 تطلب االمر

  

قوائم السلع عرضت على المجموعة الوزاریة االقتصادیة وبتوافق وتنسیق تام مع وزارة 
 التجارة والصناعة

  

 بریطانیا متفائلة باالقتصاد المصرى ووفود تزور القاھرة لبحث االستثمارات المشتركة

  
  
  

اكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة ان الھدف االساسى للقرار الخاص بالدوالر الجمركى ھو 
حمایة الصناعة الوطنیة والحفاظ على فرص العمل الحالیة وخلق فرص عمل جدیدة مشیرا الى 
ان قرار الدوالر الجمركى االخیر باستمرار تثبیت السعر على السلع الضروریة واالستراتیجیة 

ستتم معاملة السلع الترفیھیة واالستفزازیة بالسعر المعلن للدوالر من البنك المركزى مؤكدا  بینما
ان القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزاریة االقتصادیة وبالتعاون مع وزارة 

 التجارة والصناعة.

من البنك المركزى  واضاف الوزیر ان االصل فى تسعیر الدوالر الجمركى ھو السعر المعلن
جنیھا امر استثنائى نتیجة االوضاع االقتصادیة  16بینما كان تخفیض الدوالر الجمركى الى 

جنیھا للدوالر على السلع االساسیة  16التى شھدتھا مصر واننا مستمرین بالسعر االقل وھو 
ھا یار حیث انوالضروریة واالستراتیجیة والمواد الخام واالالت ومستلزمات االنتاج وقطع الغ

جمیعا یجب ان تحصل على میزة تنافسیة امام المستورد خاصة ان الصناعة الوطنیة تقوم بتشغیل 



العمالة وتوفیر فرص عمل كما تقع علیھا اعباء االجور وتكالیف االنتاج والتشغیل والضرائب 
 ناس."والرسوم المقررة مؤكدا فى ھذا الصدد ان مھمتنا االساسیة "الحفاظ على ارزاق ال

موضحا ان السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى واننا ال 
نمنع استیراد اى سلعة احتراما لالتفاقیات وااللتزامات الدولیة مع الحرص على توفیر احتیاجات 

 كافة شرائح المجتمع المختلفة.

م "األحد" إیضاًحا لألسباب التي بني على جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده وزیر المالیة الیو
أساسھا قرار تطبیق سعر الدوالر الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة 
الصنع المستوردة من الخارج والسلع غیر الضروریة بحضور كال من د. إیھاب أبو عیش نائب 

اع مكتب الوزیر ومنى ناصر رئیس وزیر المالیة لشؤون الخزانة العامة وأمجد منیر رئیس قط
 وحدة االجتماعات الوزاریة والشحات الغتوري وكیل أول وزارة بمصلحة الجمارك.

واكد الوزیر ان تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى ھو امر مطبق فى جمیع دول 
میة وجھ تضخالعالم وان تعاملنا بالسعر االقل للسلع االساسیة والضروریة یأتى منعا الى م

وتشجیعا للصناعة المحلیة مشیرا الى ان دول العالم تسعى لحمایة صناعتھا وتوفیر فرص عمل 
لمواطنیھا، موضحا ان الحرب التجاریة بین امریكا والصین تھدف الى حرص الطرفین على 

 حمایة صناعتھم الوطنیة.

لع لكمبیوتر الى قائمة السوحول الجدل السائد حول اضافة بعض السلع مثل اجھزة الموبایالت وا
الخاضعة لسعر الدوالر المعلن من البنك المركزى قال الوزیر نحن یجب ان یكون لدینا ھذه 
الصناعات فى مصرخاصة ان لدینا الكفاءات والكوادر المؤھلة للقیام بذلك مشیرا الى ان توجھ 

لع او تصنیع ھذه الس الدولة یقوم على تشجیع وتعمیق الصناعة وانھ من الممكن ان یتم تجمیع
داخل السوق المصري وان لدینا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سویف واكتوبر تنتج كافة االجھزة 
المنزلیة باعلى درجة من الجودة وتفى باحتیاجات السوق المحلى وتقوم بالتصدیر للخارج وعلینا 

 اعطائھم میزة تنافسیة.

ة للتعامل مع المتغیرات والقرارات وفقًا للتجربة واضاف وزیر المالیة أننا لدینا المرونة الكامل
الفعلیة على أرض الواقع، موضًحا أنھ إذا تبین تأثر أحد السلع سلبًا نتیجة حسابھا بسعر البنك 

 جنیھ للدوالر. 16المركزي سیتم نقلھا إلى القائمة األقل وھي سعر 

ي طنین وتقدیم خدمات جیدة فوقال الوزیر أننا نسعى ونبذل الجھد لتحسین مستوى معیشة الموا
الصحة والتعلیم أیًضا، ولن یحدث ذلك إال بموارد حقیقیة من خالل زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة 
وزیادة نسبة النمو وھذا یتأتى بدعم الصناعة المحلیة وتطورھا وجودتھا وزیادة تنافسیتھا بما 

 یساعد أیًضا على التصدیر وعلى توفیر المزید من فرص العمل.

أضاف أن توجھ الدولة ھو زیادة اإلیرادات وترشید اإلنفاق وتخفیض العجز الكلي،مشیرا الى و
بنسب عجز بلغت ارقام فلكیة ولكن باجراءات مدروسة انخفض   اننا قد وصلنا في سنوات سابقة



خالل العام المالي  %8.4ونستھدف الوصول بھ إلى  %9.8الى  30/6/2018العجز فى 
 .%7المالى الجدید للعام المالى المقبل نستھدف انخفاض العجز الى  وفى البیان الحالى

والتى شارك بھا الوزیر مؤخرا أشار الوزیر إلى أن  وحول نتائج بعثة طرق االبواب ببریطانیا
ھناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البریطاني عن مستقبل االقتصاد المصري، مؤكدًا أنھ التقى 

ة البریطانیة وھم حریصون أن یكون ھناك اتفاقیة بین مصر وبریطانیا مع عدد من وزراء الحكوم
 تعطى نفس المزایا للطرفین على غرار اتفاقیة المشاركة األوروبیة.

وأضاف أن ھناك توجھ كبیر من الجانب البریطاني في استفادة مصر بخبرة بریطانیا في مجالي 
الصحة والتعلیم سواء من خالل شراكة أو استثمارات مباشرة، موضًحا أن األسابیع المقبلة 

 ستشھد زیارات من وفود بریطانیة وسیتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبین.

	


