
    

 

 اإلسترياد واجلمارك ةجلن حمضر إجتماع
 18/1/2017  األربعاء

 

  18/1/2017املوافق  األربعاءيوم   صباحمن  عشر احلاديةيف متام إجتماعًا  اإلسترياد واجلمارك ةعقدت جلن

طق باملناالعاملني و اللجنة أعضاء السادة من  عدد حبضورو  اللجنةرئيس   – خالد محزة/ املهندس  برئاسة

 : مناقشةبهدف إستعراض و , مبقر اجلمعية باجليزة وذلك ورجال الصحافة واإلعالم  احلرة اخلاصة

 

 " التأثري املتوقع لقرار إلغاء املناطق احلرة على اإلستثمار املصري واألجنبي" 

 
دًا على أهمية السادة احلضور ,مؤكب كلمته مرحبًا  اإلسترياد واجلماركرئيس جلنة – محزة خالد/  املهندسبدأ 

حيث أشار إىل , التأثري املتوقع لقرار إلغاء املناطق احلرة على اإلستثمار املصري واألجنيب ملناقشة  هذا اللقاء

رئيس اهليئة العامة لإلستثمار  –الذي ُعقد مؤخرًا مبقر اجلمعية حبضور السيد األستاذ / حممد هاني خضري  لقاءال

ضمنيًا من خالل  وردحيث , اللقاء بشأن املناطق احلرة اخلاصة  ذلكخالل وما مت تناوله  –واملناطق احلرة 

جتديد مدة  جواز 2017ديسمرب  29املسودة اليت صدرت مؤخرًا ملشروع قانون اإلستثمار اجلديد بتاريخ 

هذا  حتى نهاية املشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدورالعاملة بنظام املناطق احلرة اخلاصة الشركات  

مما يعين أن الشركات احلالية ستظل تعمل بهذا النظام اىل ان تنتهى مدتها و قد يكون ذلك بعد يوم القانون ,

من صدور القانون او عام او اكثر طبقا ملدة الشركة و هذا ال يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات و ال 

أو التجديد يف خماطرة املوافقة على لشركات يضعها حيقق هلا االستقرار, كما ان كلمة وجيوز جتديد مدة هذه ا

 . رفضه 

 

عجلة االستثمار يف مصر خالل لعوقات املأحد مبثابة ن قرار إلغاء املناطق احلرة اخلاصة يعد وقد أشار سيادته أ

ة احلكوم ,موكدًا أن ية داخل البالدأحد أمناط االستثمار احليومتثل تلك املناطق  حيث أناملقبلة,  الفرتة

حتتويه هذه املناطق من مشروعات  ملاقتصاد القومى ملصر, مدى خطورة هذا القرار على اإل البد أن تدرك متامًا

 عمالقة وأيدى عاملة كبرية.

 

ثم أكد سيادته على ضرورة طرح باب املناقشة خالل اللقاء لبحث ما ميكن أن يقدمه جمتمع األعمال للدولة 

 شأن.حبيث يتم إعادة النظر يف هذا ال

 

 النقاط اهلامة التالية:,حيث مت تناول م فتح باب املناقشة ث
 

 أن املناطق احلرة اخلاصة هلا نفس مسات املناطق العامة عدا أن اخلاصة يتم حتديد موقعها على مت التأكيد ب

حيث متت ,  ختيار موقع املنطقة جبوار امليناءإكان املشروع حبرى فأنه يتم  إذا فمثاًلحسب طبيعة املشروع , 

 يئةاهل ختضع إلشراف كامل من كٍل من موظفي مصلحة اجلمارك املصرية وموظفي أن املنطقة احلرة اإلشارة ب

 .واملناطق احلرة الستثمارالعامة ل
 

 2016ديسمرب  29ريخ والواردة إلينا بتا اجلديد االستثمار لقانون األخرية املسودة متت اإلشارة أنه من خالل 

 تكنولوجيا يف االستثمار لزيادة تكنولوجية مناطق إضافة مع اخلاصة, احلرة املناطق بنظام العمل مت إلغاء ,فقد



 مل أنها خاصة إلغائها, قبل احلرة املناطق مستثمرى مع جمتمعى حوار إجراء عدم إنتقاد ,حيث مت املعلومات

 .  والذي مت مناقشته باجلمعية وإبداء مالحظاتها عليه الستثمارا لقانون األوىل املسودة فى ملغية تكن
 

 بها والعمالةالقائمة  املشروعات كٍل من قرار الغاء املناطق احلرة اخلاصة له تأثري سلبى على أنب مت التأكيد  ,

يد ,كما أن الوضع احلالي ينذر بأن جتد حيث أن املشروع له مدة زمنية معينة وسوف ينتهى يف وقت حمدد

اآلثار السلبية كثيفة وما هى الشركات التى حتتوى على عمالة  تلكما هو موقف ف, املدة غري مؤكد 

 .البطالة حجم من يزيدمما  املناطق, بتلك العمال آالف صريمل ,ففي ذلك تهديدالناجتة
 

 بواقع نسبة  حتصيل رسوم من خالل اخلاصة  من املناطق احلرةمباشرة  تستفيد إستفادة الدولةبأن  مت التأكيد

 والسجاد الورق إلنتاج مصانع أكرب باملناطق احلرة اخلاصة توجد, و تلك املناطقب راتادصالو داتراوالن م

 1.7 إىل تصل اخلاصة احلرة املناطق صادراتوذلك إضافة إىل أن , ا من الصناعات اهلامةوغريه والكريستال

صادرات  دوالر مليون 700من إمجالي الصادرات املصرية, باإلضافة إىل  %10وهو ميثل تقريبًا ,   دوالر مليار

 .حملية سنوية تعترب إحالاًل حمل الواردات
 

  املصانع أن كما ,النسيج من مصر صادرات من %85 على تستحوذ اخلاصة احلرة املناطق أنبالتأكيد 

 ,العمل للعاملني ... إخل (  كسبضرائب  –سداد املستحقات عليها ) الرسوم ب تلتزم املناطق بتلك املوجودة

 . عليهم املستحقة الضرائب سداد عنمصانع أخرى كربى ال تعمل بنظام املناطق احلرة اخلاصة  تنعمت بينما
 

  مشروًعا 230 مشروعات بعدد منطقة, 230 اكثر منعددها  يبلغ يف مصر اخلاصة احلرة املناطق عددالتأكيد بأن 

 املناطق قطاع لرئيس سابقة لتصرحيات وفًقا عمل,ال فرص آالف توفر كما دوالر, مليار 10 مستثمر الم سبرأ

 .لالستثمار العامة باهليئة احلرة
 

 املناطق, تلك إلغاء يعنى ال اخلاصة احلرة املناطق داخل تهريب عمليات وجودب االدعاء متت اإلشارة بأن 

 وخروج دخول عمليات وتنظيم املناطق تلك علىوتكثيف اجلهود الرقابية  الرقابة إحكام األمر يتطلب بل

 منو امللتزم املستثمر بني ويساوى ,فوائده  من أكرب كثرية سلبية تبعات له القرار أن خاصة واملنتجات, سلعال

  .اخالفة التعليمات الواجب اإللتزام بها مب يقوم
 

  نقص من الدولة فيه تعانى الذى الوقت فى اخلاصة احلرة املناطق إلغاء قرارمت التأكيد على صعوبة تنفيذ 

 إنتاجها, من %80 حنو تصدر اخلاصة احلرة املناطق أن,حيث  ياحةالس معدالت وتراجع األجنبية, العملة

وهنا مت ,  احمللية السلع منافسة عن بعيدة متامًا  كونها عنفضاًل  األجنبية, العملة من كبرية كمية توفر وبالتاىل

 مميزة جتارية بعالمة تمتعُيعد أحد املنتجات املصرية اليت ت على سبيل املثال  املصرى الكريستال أنالتأكيد ب

 .األجنبية الدول فى

   استثمارات حجمعن دقيقة البيانات كافة ال متتلكواملناطق احلرة  الستثمارلعامة لا يئةاهل نالتأكيد على أ 

,وميكن احلصول على تلك البيانات من  اإلمجاىل احمللى الناتج فى ومساهماتها  اخلاصة احلرة املناطق

 . اهليئة
 

  القائمة للمناطق بالتجديد السماح فقط وليس جديدة, خاصة حرة مناطق بإنشاء السماحرة ضرو علىمت التأكيد 

 .بالفعل
 

  إلغائها على اإلصرار إذا مت اخلاصة احلرة املناطق ملستثمرى استثمارية حوافز تقديم مت التأكيد على ضرورة 

 اخلاصة احلرة املناطق فى والتوسع ,العشوائي سترياداإل مبحاربة ,حيث متت اإلشارة إىل ضرورة قيام الدولة

 للاخارج . إنتاجها معظم تصدر,كما فقط  املنشأ بلد من الغيار وقطع اإلنتاج مستلزمات باسترياد تلتزم التى



 

  مت االتفاق علىيف نهاية اللقاء 

  بغرض حول إلغاء املناطق احلرة  عاجلةبإعداد مذكرة  قيامللعقد جمموعة عمل مصغرة عقب اللقاء

 اهلا إىل اجلهات املعنية ,وقد تشكلت جمموعة العمل من:إرس

 رئيس اللجنة –املهندس / خالد محزة  (1

 عضو اجلمعية –األستاذ / مصطفى إبراهيم  (2

 عضو اجلمعية –األستاذ / هاني قسيس  (3

 Venus Internationalشركة  –الدكتور / عويس دياب  (4

 Venus Internationalشركة  –/ فاروق بركات  املستشار (5

 

 :كما مت إرساهلا إىل كٍل من , لفعل إعداد املذكرة املشار إليهاوقد مت با

  النواب جلسمب جلنة الشئون اإلقتصادية رئيس  -الدكتور / علي مصيلحي  (1

 حمافظ البنك املركزي املصري  –األستاذ / طارق عامر  (2

 . اجلديد االستثمار بقانون اخلاصة احلرة املناطق إلغاء قرار لوقفوذلك 

 

 على املشاركة الفعالة احلضور مجيعبشكر  رئيس اللجنة – خالد محزة/  املهندسحيث قام إنتهى اإلجتماع ثم 

 . خالل اللقاء

 ... وجتدون مرفقًا املذكرة املشار إليها.**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذكرة مجعية رجال األعمال املصريني 
 حول إلغاء املناطق احلرة 

  2017يناير  19القاهرة يف 

 

جلنة اإلسترياد واجلمارك جبمعية رجال األعمال املصريني إجتماعًا عاجاًل مع السادة أعضاء اجلمعية  عقدت

العاملني باملناطق احلرة اخلاصة إلستعراض اآلثار املرتتبة على إحتمالية إلغائها وذلك وفقًا ملا ورد مبشروع قانون 

"وتستمر ع القانون بالفقرة األخرية واليت تنص على : اإلستثمار اجلديد يف املادة الثانية من مواد اصدار مشرو

الشركات العاملة بنظام املناطق احلرة اخلاصة يف تاريخ العمل بهذا القانون يف العمل بهذا النظام اىل ان تنتهي 

 ". جتديد مدة الشركة حتى نهاية املشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون وجيوزمدتها 

يعين أن الشركات احلالية ستظل تعمل بهذا النظام اىل ان تنتهى مدتها و قد يكون ذلك بعد يوم من صدور مما 

القانون او عام او اكثر طبقا ملدة الشركة و هذا ال يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات و ال حيقق هلا االستقرار, 

 محة اإلدارة املسئولة عن التجديد . جتديد مدة هذه الشركات يضعها حتت ر وجيوزكما ان كلمة 

 ونظرًا ألهمية املوضوع , نورد إليكم بعض األرقام اهلامة : 

 مصنع  . 230يوجد باملناطق احلرة اخلاصة أكثر من   -1

 حجم العمالة باملناطق احلرة اخلاصة آالف العمال . -2

 مليار دوالر. 10رأس املال املستثمر يف املشروعات املشار إليها يف حدود  -3

 %10حجم الصادرات املباشرة السنوية من املناطق احلرة اخلاصة "مليار وسبعمائة مليون دوالر " وهو ميثل تقريبًا  -4

 مليون صادرات حملية سنوية تعترب إحالاًل حمل الواردات.  700من إمجالي الصادرات املصرية, باإلضافة إىل 

اخمة والعائد الدوالري اهلام يف هذه املرحلة احلرجة ومما سبق نوضح أهمية هذه الشركات من جهة الصادرات الض

اليت مير بها االقتصاد املصري باإلضافة إىل وجود الكثري من الصناعات املميزة اليت ال تصدر إال من خالل املناطق 

وذلك  النقل ... إخل , –اللوجيستيات واحلاويات  –املالبس اجلاهزة  –الورق  –السجاد  –احلرة اخلاصة )الكريستال 

 على سبيل املثال وليس احلصر ( .

ووفقًا ملا مت إعالنه من قبل احلكومة عن السبب الرئيسي إللغاء املناطق احلرة اخلاصة فهو عمليات تهريب كبرية من 

خالل تلك املنافذ إال أن هذا يشوبه الكثري من املبالغة, وحنن نرى أنه يف حالة وجود هذه التجاوزات فهناك مساحة 

إنشاء مناطق متاخصصة لبعض األنشطة والصناعات اليت قد يغريها  –تغليظ العقوبات  –من احللول ) تشديد الرقابة كبرية 

القيام ببعض عمليات التهريب ومن ثم إحكام الرقابة عليها ( ما بني اإللغاء التام أو اإلبقاء عليها وحماولة رفع كفاءتها ملا 

وذلك يف ظل اإلعالن عن بدء تنشيط طريق احلرير الذي يبدأ من الصني  هلا من قيمة مضافة كبرية وجذب للعمالة

وينتهي يف مصر وأيضًا املنطقة االقتصادية بقناة السويس وكالهما هام جدًا لتشجيع قيام املناطق احلرة )اخلاصة 

 والعامة( .

 لذا فنحن نرى : 

ع قانون اإلستثمار اجلديد الفقرة األخرية بأن يتم تعديل النص اخلاص باملادة الثانية من مواد االصدار اخلاصة مبشرو -1

 أخرى عند انتهاء مدتها" . ملدد جتديد مدة هذه الشركات يتمبكلمة "“  وجيوزإستبدال كلمة "

أن يتم التجديد تلقائيًا والنظر يف وضع حوافز ونظم جاذبة لإلستثمار للعمل بتلك املشروعات , وإجياد فاعليات أفضل  -2

 من إلغائها , مع إحكام الرقابة على الشركات غري امللتزمة .لتنشيطها بداًل 

مراعاة عدم إصدار أية تشريعات إقتصادية من شأنها املساس سلبًا باإلستثمار احمللي أو األجنيب سواًء القائم أو  -3

 املستقبلي.


