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 ایمان عریف 

طالب مستثمرون الحكومة بدفع عجلة االقتصاد المصري، وإزالة التحدیات والمعوقات التي 
تعرقل العملیة االستثماریة، مؤكدین أن جمعیات المستثمرین، وعلى رأسھا االتحاد المصري 

لجمعیات المستثمرین، تقدمت بمذكرة تفصیلیة بالمشكالت التي تواجھھا ومقترحات ببعض 
 .ول التي تخلق مناًخا جاذبًا لالستثمارالحل
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، رئیس جمعیة مستثمري الغاز، إن ھناك لجنة متخصصة الدكتور محمد سعد الدینمن جانبھ قال 

لفض المنازعات مشتركة بین وزارة العدل واالستثمار، ولكن لألسف قراراتھا ال تفعل على 
س سنوات لصالح المستثمرین، وما أرض الواقع، وھناك قرارات تم اتخاذھا منذ أكثر من خم

دراج، وھو ما خلق نوًعا من عدم الثقة بین المستثمر والحكومة.. ولفت سعد الدین ألزالت في ا
إلى إمكانیة تنفیذ مشروع الغاز المضغوط بمعنى توصیل الغاز للمحافظات النائیة والبعیدة 

یع یسھم في تنفیذ ھذا والمحافظات الحدودیة عن طریق سیارات، وطالب بضرورة إیجاد تشر
  .المشروع لسھولة توفیر الغاز الطبیعي في كل ربوع مصر، وخاصة المناطق النائیة

 
 

 
، رئیس االتحاد المصري لجمعیات المستثمرین، أكد ضرورة وجود تنسیق كامل بین مصلحة محمد فرید خمیس

وتبسیط القوانین المطبقة وإنھاء الضرائب وجمیع مؤسسات الدولة إلعادة ھیكلة المنظومة الضریبیة 
 .المشكالت مع المستثمرین

ولفت خمیس إلى ضرورة إجراء تعدیالت على الالئحة التنفیذیة لقانون الضرائب، بھدف وضع 
معاییر محددة ودقیقة لتحدید المتھرب من الضرائب، وكذا دمج االقتصاد الموازي في اقتصاد 

ل، وضم المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى الدولة، وحصر المجتمع الضریبي بشكل كام
المنظومة الضریبیة، وكذلك الحصول على المعامالت الحقیقیة للممول المسجل ومقارنتھا بما 

 .یقدمھ من إقرارات ضریبیة والتفتیش المستمر
وطالب بتغلیظ عقوبات التھرب الضریبي والجمركي، بحیث تكون مانعة ورادعة، باإلضافة إلى 

 .ذ الجمركیة وتشدید الرقابة علیھاضبط المناف



 
، رئیس جمعیة مستثمري مدینة العاشر من رمضان، وجود الدكتور سمیر عارفمن جانبھ أكد 

عدة معوقات تواجھ المستثمرین، منھا الضرائب العقاریة على المصانع ونسبة التأمینات 
العاشر من رمضان، والذي االجتماعیة، ولفت عارف إلى وجود مشكلة في النقل العام بمدینة 

 .یخدم ملیون مواطن یومیًا یقیمون بمدینة العاشر لحین االنتھاء من تشغیل القطار
وأكد أنھم طالبوا الحكومة بتوفیر وسائل نقل من وإلى القاھرة والمحافظات القریبة بالتكلفة الفعلیة 

تجھ لمدینة العاشر من للنقل دون أي دعم من الدولة، لحین االنتھاء من القطار المكھرب الم
 .رمضان

وأشار عارف، إلى الخسائر التي تواجھ الدولة والمصنعین بسبب عملیات التھریب المقننة 
للمتھربین الذین یستوردون أجزاء كاملة الصنع مقسمة لجزءین، ولألسف الشدید تدخل مصر 

یتسبب في تدمیر  بالتحایل القانوني، وتحصل على إعفاءات جمركیة كمنتج غیر كامل الصنع، ما
الصناعة المحلیة، باإلضافة إلى الضرر الذي یقع على المواطن بإدخال منتجات ردیئة جًدا دون 

 .الكوالین ولمبات اللید، وغیرھا "رقابة علیھا، "مثال
وطالب بضرورة تفعیل التشریع والقانون والدور الرقابي لمتابعة األسواق بسحب عینات من 

 .واتخاذ القرارات القانونیة ضد المتھربین األسواق، ومعرفة مصدرھا
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