
قعان ٣٤ «اتفاق تسویة» للمستحقات المتأخرة للمصدرین  وزیرا التجارة والصناعة والمالیة ُیوَّ
  
  

 د. معیط: نستهدف دعم الصناعة وتذلیل العقبات لزیادة اإلنتاج وتوسیع القاعدة التصدیریة
  
  

الة تسهم فى انتعاش األنشطة الصناعیة بنهایة العام الحالي  خطوات فعَّ
  
  

  مشروع قانون إنهاء المنازعات الضریبیة یتضمن تیسیرات محفزة لالستثمار
  
  

 نیفین جامع: الحكومة حریصة على تقدیم المزید من التیسیرات  لالرتقاء بالصناعة المصریة وتشجیع
 المصدرین

  
  

  نجحنا حتى اآلن فى توقیع ٧٧ «اتفاق تسویة» لمتأخرات الشركات المصدرة
  

  

٣٤ ممثلي مع والصناعة، التجارة وزیرة جامع نیفین والسیدة/ المالیة، وزیر معیط محمد الدكتور                وقَّع

وذلك الصادرات؛ تنمیة صندوق لدى المتأخرة للمستحقات تسویة اتفاقیات وأجنبیة، محلیة ُمصدرة              شركة

وأنشطتها استثماراتها لزیادة توسعیة خطط لدیها التي للشركات الحكومة أقرتها التي للمبادرة              تنفیًذا

  الصناعیة وقدراتها اإلنتاجیة ومن ثم صادراتها، بما ُیسهم في تشجیع الصناعة الوطنیة.

الصادرات تنمیة صندوق لدى الُمصدرة للشركات المتأخرة للمستحقات الحكومة بتسویة المبادرة             وتقضي

في والتوسع جدیدة، إنتاجیة وحدات وإنشاء استثمارات، بضخ الشركات تلتزم أن على سنوات، ٥                خالل

 خطوط اإلنتاج، وزیادة الطاقة اإلنتاجیة.



رئیس الوصال أماني والدكتورة المالیة، للسیاسات المالیة وزیر نائب كجوك أحمد االتفاقیات توقیع               شهد

العشرى وحاتم الصادرات، تنمیة لصندوق التنفیذي والمدیر الخارجیة والتجارة التجاریة االتفاقات             قطاع

للشئون المالیة وزیر مساعد الشرقاوي وشیرین ، المؤسسى لالتصال والصناعة التجارة وزیرة              مستشار

إلى المستثمرین دعم وحدة رئیس الشین ونسرین المالیة، وزیر نائب مستشار منصور ونیفین               االقتصادیة،

 جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

للصادرات التنافسیة القدرات وتعظیم الصناعة بقطاع النهوض أن المالیة، وزیر معیط محمد الدكتور               أكد

مستحقات تسویة مبادرة أن إلى الفًتا السیاسیة، القیادة أولویات مقدمة فى یأتى العالمیة باألسواق                المصریة

لالستثمار، تحفیًزا الحكومة؛ أطلقتها أخرى مبادرات مع تتزامن الصادرات، تنمیة صندوق لدى              المتأخرة

الذى النحو على التصدیریة، القاعدة وتوسیع اإلنتاج حجم زیادة فى ُیسهم بما الوطنیة للصناعة                وتشجیًعا

معیشة مستوى تحسین أجل من القومى؛ االقتصاد بنیة وتعزیز بالوظائف، الغنى النمو استدامة فى                ُیساعد

  المواطنین والخدمات المقدمة إلیهم.

كل لتذلیل وتسعى الصناعة، قطاع تمس التى الملفات من الكثیر دراسة على تعكف الحكومة أن                 وأضاف

اإلنتاج، زیادة سبل وتیسیر االستثماریة، مشروعاتهم فى التوسع على المستثمرین وتشجیع             العقبات،

أن إلى الفًتا الصناعیة، األنشطة انتعاش فى ُتسهم الة فعَّ خطوات اتخاذ تم قد سیكون الحالى العام                  وبنهایة

یشترط بحیث المبنیة، العقارات على الضریبة قانون أحكام بعض تعدیل على وافق الوزراء،               مجلس

عنها، مستقلة أو بالمباني ُملحقة كانت سواء ُمستغلة تكون أن الضریبة، لهذه الفضاء األراضي                لخضوع

الضریبة كانت أن بعد المصانع، أصحاب عن الضریبي العبء لتخفیف وذلك ورة؛ مسَّ غیر أو ورة                مسَّ



إعفاء في الحق الوزراء مجلس منح إلى إضافة بالمصانع، الموجودة الفضاء األراضي على               تفرض

وفًقا المجلس یحددها التي االستراتیجیة والخدمات الصناعات في فعلًیا المستخدمة المبنیة             العقارات

أداء مناخ لتحفیز الدولة جهود مع یتسق بما وذلك العام؛ الصالح یفرضها التى الضرورة                لمقتضیات

  األعمال.

ضمن یأتى النواب، بمجلس حالًیا یناقش الذي الضریبیة، المنازعات إنهاء قانون مشروع أن الوزیر                أوضح

إنهاء على الضریبیة اإلدارة مع لالتفاق جدیدة فرصة الممولین یمنح حیث لالستثمار، المحفزة               التیسیرات

التأخیر مقابل خفض على ینص أنه إلى مشیًرا للمحاكم، اللجوء دون اإلداریة المرحلة في                المنازعات،

قبل المنازعات إنهاء على الضریبیة اإلدارة مع باالتفاق الممولین من یبادر لمن ٪٣٠ بنسبة                المستحق

من فقط سنوات ٣ على الضریبة على التأخیر مقابل حساب مدة قصر إلى إضافة الطعن، قرارات                  صدور

  تاریخ تقدیم اإلقرارات وحتى نهایة الفحص.

وزارتي جانب من المبذولة الجهود أن والصناعة، التجارة وزیرة جامع نیفین السیدة/ أكدت جانبها                ومن

قطاع بمساندة الحكومة والتزام جدیة تعكس المصدرین مستحقات لتسویة والمالیة والصناعة،             التجارة

بعد خاصة المستحقات هذه سداد آلیات في كبیًرا تطویًرا ستشهد المقبلة الفترة أن إلى مشیرًة                 التصدیر،

تنمیة صندوق لدى بالمصدرین الخاصة المتأخرات من إضافیة ٪١٠ صرف على الوزراء مجلس               موافقة

 الصادرات، األمر الذى ُیسهم فى دعم الصناعة وزیادة القدرات اإلنتاجیة وحجم الصادرات.

جنیه ملیون ٥ عن تقل التى الشركات مستحقات كامل سداد على الوزراء مجلس موافقة أن                 وأضافت

تواجه التي المشروعات من الكثیر عن العبء ویخفف الصغیرة، المشروعات أصحاب على إیجاًبا               سینعكس



لالرتقاء التیسیرات من المزید تقدیم على الحكومة حرص مؤكدة اإلنتاج، تكالیف تغطیة في كبیرة                تحدیات

  بالصناعة المصریة وتشجیع المصدرین المصریین على زیادة الصادرات المصریة لألسواق الخارجیة.

التى والصناعة والتجارة المالیة وزارتى عمل فریق لجهود وتقدیرها شكرها عن الوزیرة أعربت               كما

مستحقاتها من االستفادة في رغبتها أبدت التي للشركات تسویة» «اتفاق ٧٧ توقیع سرعة فى                أثمرت

یسهم الذي األمر الصناعیة، لمشروعاتها توسعیة خطط إجراء في الصادرات تنمیة صندوق لدى               المتأخرة

  في زیادة معدالت اإلنتاجیة والتصدیر وتوفیر المزید من فرص العمل.

للصناعات واكتوجون الجاهزة، للمالبس «إسبرانزا هي: التسویة اتفاقیات على الموقعة            والشركات

والشرق والتصدیر، لالستیراد والرواد النسیجیة، للصناعات والتیسیر لإللكترونیات، جى وال            النسیجیة،

المعدنیة، للصناعات والعبور الجاهزة، والمالبس والوبریات االقمشة لصناعة والشیخ والصناعة،            للتجارة

ودنتیل ستارزفاشون، وثرى بولیمرز، وایجل للمالبس، العالمیة الخالد والنهر للبالستیك،            والكخیا

وتطریز لتصنیع ملجا وكایرو ایجیبت، فیلمز بى وفلیكس الجاهزة، للمالبس العالمیة وسبأ              سالمتكس،

والرباعیة الجاهزة، للمالبس ویاسمینا وهیرو، الجاهزة، للمالبس العالمیة ومأرب الجاهزة،            المالبس

للتصدیر والمروة والصفا النسیجیة، للصناعات والشرقیة والتصدیر، لالستیراد والسعداء           للنسجیات،

لالستثمارات، القابضة والنیل والنسیج، للغزل والمصریة الغذائیة، المواد لصناعة والعروبة            واالستیراد،

للتریكو وشاتورنا الجاهزة، للمالبس ورجا الجاهزة، للمالبس ودایس ایجیبت، لإلطارات            وبرومیتیون

النیل ووادى جروب، لینین ونایل تكس، وكیتو المعادن، وتشغیل لطالء وكاما الجاهزة،              والمالبس

 للصناعات الغذائیة.

 


