
 

 

 

 

ي  
ونن ن لقاء إلكتر /   الدكتور ، برئاسة    Zoom Meetingعقدت لجنة المالية بجمعية رجال األعمال المرصيي 

األستاذ/  رئيس الجمعية، وذلك مع    – كما حرصن اللقاء المهندس / علي عيىس  رئيس اللجنة    –مهند طه خالد  

ي   -  رامي محمد  يب 
ائب الدولية والتطوير الرصن يبيةورئي  مستشار وزير المالية للرصن ،   س وحدة السياسات الرصن

بكافة   ن  ن والمعنيي  العاملي  السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعمال المرصي  كما شارك عدد من 

القطاعات اإلقتصادية، وممثلي قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية بالجمعية، وذلك يوم األحد  

ي تمام الساعة الحادية  2021يوليو  4الموافق 
 ، بهدف فن

ً
 :   فتح باب الحوار والمناقشة حولعشر صباحا

أهم التطورات التي تشهدها السياسة الضريبية يف مصر ومساهمتها يف حتقيق أهداف  " 
التنمية من خالل توسيع القاعدة الضريبية وضمان عدالتها ،مبا يف ذلك مشروع ميكنة  

 " املنظومة الضريبية ،مع التعرف على أهم اإلتفاقيات الدولية املوقعة مؤخرًا 

 محضر إجتماع لجنة المالية
 مستشار وزير المالية  -مع األستاذ/ رامي محمد 

يبية  ي ورئيس وحدة السياسات الضر يب  ائب الدولية والتطوير الضر  للضر
Zoom Meeting 

 2021يوليو  4األحد الموافق 



 

  – وقد رحب سيادته بالمهندس / علي عيىس  رئيس اللجنة، – طه خالد   / مهند الدكتور بدأ اللقاء بكلمة 

الجمعية، و  ي   -  األستاذ/ رامي محمد رئيس  يب 
الرصن والتطوير  الدولية  ائب  المالية للرصن ورئيس   مستشار وزير 

يبية  عل أهمية هذا اللقاء إلستعراض كافة التطورات وحدة السياسات الرصن
ً
، وكافة السادة الحضور ، مؤكدا

ي 
تطور البر من  يبية  الرصن للمنظومة  الميكنة  ملف  شهده  ،وما   

ً
مؤخرا مرص  ي 

فن يبية  الرصن السياسة  شهدتها   

 ملحوظ. 

 

حيب برئيس اجلمعية  –   على عيسىثم قام املهندس /   مستشار وزير المالية    -  األستاذ/ رامي محمد ، بالتر

ي  يب 
ائب الدولية والتطوير الرصن يبيةورئيس وحدة السياسات    للرصن ، وقد أكد سيادته عل حرص الجمعية   الرصن

الدائم   التواصل  ر   كافة  مععل  ،  أالوزارات وعل  المالية  وزارة  الجمعية عل  سها  نابع من حرص  أمر  وهو 

و  التطورات  ي كافة 
فن بخطوة  الوزارة خطوة  مع  والمساهمة  الهامةاالحداث  المشاركة  أن   ،والملفات   

ً
مؤكدا

ي 
دد فن ي االعتبار   وأخذها رؤية الجمعية    قبول  الوزارة دائما ال تتر

 إىل سابق تقديم الجمعية لرؤيتها حول  فن
ً
ا ، مشت 

ي للمنظومة ككل، ثم أشاد  
ن االستعداد الكافن  وتم التأجيل لحي 

ً
ملف االفراج المسبق وقد إستجابت الوزارة فورا

ن معها  للتواصل الدائملوزارة سيادته بالجهود الملحوظة ل ي امر  وهو مع المتعاملي   . ايجان 

 

مستشار وزير املالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي ورئيس وحدة    -ثم قام األستاذ/ رامي حممد  
والذي يحتل النصيب   االقتصاد غت  الرسمي ، بإلقاء كلمته ،وقد أشار سيادته إىل ملف  السياسات الضريبية

ي   يب 
ائب  عن  متناع بعض الفئات  إخر و أ توقد أكد سيادته أن    ،األكت  من التهرب الرصن ا، مثيلته  مثلدفع الرصن

ة  أعباء  الدولةيحمل   اض لتغطية العجز    كبت   أن الهدف األساسي للحكومة  من خالل االقتر
ً
ي الموازنة، مؤكدا

فن

 وان  
ً
ائب محايدا امتها هو ضمان أن يصبح عنرص الرصن ن م بدفع التر ن تكون كافة فئات المجتمع سواسية وتلتر

يبية تجاه الدولة.   الرصن

ونية من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي  ثم أشار سيادته أن   قتصاد غت  اال  تعد احد انواعالتجارة االلكتر

ن أوضاعهرسمي  ال  إيجاد اآلليات لتقني 
ً
ة بشكل كبت  وتحاول الوزارة حاليا ي اصبحت منتشر

ا إلدخالها ضمن والبر

 ، ن ونية سيضمن حماية حقوق المستهلكي 
 اإلقتصاد الرسمي ،حيث أن فرض تسجيل تلك الكيانات اإللكتر

ن و   اللقاءاتسلسلة من    قامت الوزارة بعقد لذلك   المحافظي  ي هذا    مع عدد من 
التجارة والصناعة فن وزارة 

ن كافة الجهات المعنن ولبحث الخطوات التنفيذية والتنسيق أالش  ية. بي 

  
ً
تب عل ذلك، مؤكدا ي ستتر

ات والوفورات البر ن يبية وكافة الممت  ثم أشار سيادته إىل ملف ميكنة المنظومة الرصن

يبية ستوفر الكثت  من   ن باإلضافة إىل سهولة الوقت والمجهود  أن ميكنة المنظومة الرصن ن والموظفي  للمتعاملي 

ي كان يحمل  العمل بالنظام المميكن كما ستوفر من تكاليف عملية   يب 
 ألن التقدير الرصن

ً
، نظرا ي يب 

التقدير الرصن

ش من  المنظومة  ميكنة  أن   
ً
مؤكدا عليها،  ن  والقائمي  الفحص  ة  فتر وتكاليف  اكت   نها  أباالتعاب  مجال  فتح 

كات   أ  تقدم،للللشر أكد سيادته  لعدم حاجة  نكما  ن    الوزارة تسىع  إىلالمتعاملي  ائب    للذهاب  الرصن مصلحة 

 
ً
ي ال  وإتمام،  نهائيا المكتب  الحدود، وذلك    فحص  أضيق  ي 

لدى مصلحة فن المتاحة  البيانات  من خالل حجم 



كة   ائب عن الشر ن الرصن ي حالة عدم إستيفاء ملف معي 
أنه فن ي   يتم طلبه  كما 

ي اال فن
ونن يد االلكتر من خالل الت 

ي تتطلب زيارة
كة للتاكد من بعض المستنداتلممثل المصلحة  أضيق الحدود البر  . لشر

ي والذي يعد ملف التهرب  كما أشار إىل   يب 
ي  من الملفات    الرصن

 عل  يتم  البر
ً
 إىل  يضا،  أميكنتها  العمل حاليا

ً
ا مشت 

ائب  مكاتب امامية لخدمة العمالء بمصلحة    وجود  ي  الرصن
ن ،    حالة وجود أيفن األمر  مشكلة لدى المتعاملي 

 المستندات    ، مؤكدا أن الوزارة تسىع لتقديم كافةفساد الرشوة و ال  سيحد من   الذي
ً
ونيا ثم تقديم االصول   إلكتر

 بالمصلحة. المكتب االمامي لخدمة العمالء ب

يبية   المنظومة الرصن ن  ي من شانها تحسي 
البر ي توقيع اإلتفاقيات الدولية 

الوزارة فن ثم أشار سيادته إىل جهود 

ي تعمل عل    MLI  االتفاقية الدولية متعددة األطرافوعل رأسها  
الحديثة لمنع االزدواج  تطبيق المعايت   ،والبر

يب  والتحويل المصطنع   يبية لمنع تآكل الوعاء الرصن يب  الضار، وتنفيذ التدابت  المتعلقة باالتفاقيات الرصن الرصن

كات متعددة الجنسيات  ألرباح كات األجنبية البر تعمل داخل مرص   كما تضمن اإلتفاقية،  الشر توزي    ع أرباح الشر

يبةبشكل عادل والحماية من تحويل األر   أن تلك اإل باح لدول أخرى لتجنب دفع الرصن
ً
ا م بها ، مشت  ن تفاقية تلتر

 . منظمة التعاون االقتصادى والتنمية من قبلالتصديق عليها  تمكافة الدول الموقعة عليها ،كما 

ح وتوضيح كافة الجوانب الفنية لإلتفاقية والمواد التنفيذية الواردة بها، وذلك من خالل  ثم قام سيادته بشر

Presentation  :  ، والذي يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط التاىلي

https://bit.ly/3wBLmCq  

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور، حيث مت تناول أهم النقاط التالية: 

أو تعارضها مع اإلتفاقيات   MLI االتفاقية الدولية متعددة األطرافتم التساؤل حول مدى توافق  •

بما  األخرى نصوص االتفاقيات األخرى الموقعة، وهنا تم التأكيد بأن الوزارة قد قامت بتعديل كافة

ن   متاحةاالتفاقيات  ،كما ان كافة MLI إتفاقيةيتوافق مع    ةالعربيعل موقع الوزارة باللغتي 

ي  ن  ة. واالنجلت 

تم التاكيد عل جهود الوزارة الملحوظة فيما يخص ملف الميكنة، ولكن حبر يتم اإلنتهاء من  •

ي االدارة  ةملحوظ  صعوبة فهناكالمنظومة بالكامل 
ئ فن يبيةبعض الىسر يبية ف، الرصن السياسة الرصن

يبية ىه العنرص  أمر هام جدا وتحسينها  لضمان سالمة التطبيق والتيست    األهم، ولكن االدارة الرصن

ن   . عل المتعاملي 

يب  التقديرى تمت اإلشارة إىل  • ي  ، موضوع الفحص الرصن
ض أن يقل التقدير الجزافن حيث من المفتر

ائب  ة ال  ماذا عنولكن  ،الميكنة  تطبيق  معللرصن ن  سنوات 5فتر ي  2021و  2016بي 
يتم   البر

ح بالمبادئ القديمة ا التعامل عليه  5المدة من تلك بتقليل ، وهنا تم التاكيد عل وجود مقتر

يب  التقديرى حيث أن ملف ، سنوات 3إىل  سنوات ، لذا بالفعل مشكلة خطرة يشكلالفحص الرصن

 عليها  العمللمقيم يمكن لومعايت   KPIsكما يتم وضع   ، الملفات قامت الوزارة بزيادة
ً
بحيث  بناءا

 ضمان تكون
ً
 عن وضعلست  هذا الملف بشكل جيد وموضوعي ،  ا

ً
مجموعة من الحوافز  فضال

ن  ن بتحقيق تلكللموظفي  مي  ن
 . المعايت   الملتر

https://bit.ly/3wBLmCq


ن تم التأكيد عل مدى أهمية  • ائب او الممولي  االقتصاد  لجذب اتلياآل ، ووضعتوسيع قاعدة الرصن

يبية مع تحديد حجم اإلقتصاد غت  الرسمي   غت  الرسمي للتسجيل والدخول ضمن المنظومة الرصن

ي مرص، وهنا تم التأكيد
ي كافة أنحاء الرسمي تقدير االقتصاد غت  أن   فن

 تقديري يكونالعالم  فن
ً
كما ،   ا

ي  يب 
ي يتمثل المباشر و غت  مباشر ، و  / مباشر أن هناك نوعان من التهرب الرصن

الكيانات  تهرب  فن

ي السداد وهذا الشقأالمسجلة أو ت
ي مباشر الغت  أما الشق ،  ويمكن حرصهمعدود  خرها فن

يتمثل فن

 . مسجلةالكيانات غت  الرسمية وغت  ال

ي ل • يب 
ي تفرض بنسبةلمساهمة التكافلية تم التساؤل حول الموقف الرصن

ي األلف 2.5 والبر
وىه  ،  فن

عات ،  تعد  ي مقام التت 
ي ولكن الموقف المساهمة فن يب 

ائب ال  ، غت  واضح لها  رصن علما بأن الرصن

 
ً
ائبيا ف بها كمرصوف مقبول ضن  . تعتر

ونية   تم التساؤل حول • عل   منها  العائدة الفائدةوما يمكن االستفادة منها ،  كيفالفاتورة االلكتر

ن  ونية  أكيد أنوهنا تم الت، عملية الفحص  يمكن أن تسهلهل ، و الممولي  تفيد الفاتورة االلكتر

 لوجود 
ً
ي المناقصات، نظرا

ن فن ن الممولي  تكون هناك زيادة عل  تعامل بالفاتورة لذلك يتبعوا الممولي 

يبةقوىه  %14 أسعارهم المقدمة بالمناقصات بنسبة ن ان ،مضافة القيمة ال يمة ضن ي حي 
فن

يبة من أسعارهم   المسجلةالكيانات األخرى غت  المناقصات ترسي عل  ي تخصم قيمة الرصن
والبر

ي كافة المناقصات 
ونية والتعامل بها فن المقدمة بالمناقصة، وبالتاىلي يعد تطبيق الفاتورة اإللكتر

ن بوجود   لكافة الممولي 
ً
ونية تنافس  والمعامالت ضمانا  عن أهمية الفاتورة اإللكتر

ً
، فضال موضوعي

ي تسهيل
 لسابق الفحص  فن

ً
عدد   وتقليلباالضافة اىلي التخلص من اصول الفواتت  ،  التسجيل نظرا

ن  ن عنالموظفي    . والجهد للوقت وبالتاىلي توفت  هذا الملف  المسئولي 

ن تم التساؤل حول وجود خطة زمنية لتطبيق  • ، وهنا تم التأكيد أنه ال يمكن الحافز لكبار الممولي 

ي تستهدف  تحديد وقت محدد لتطبيق هذا األمر،
 بالعمل عل الملفات البر

ً
ولكن تقوم الوزارة حاليا

 للنظم والمعايت  الموضوعة و بعد  
ً
كات االموال و تقييم ما تم اجراءه فن هذا الشأن وفقا يبة شر ضن

   . ذلك تطبيق ما تم التوصل اليه عل بافر المأموريات

 

وفريق  األستاذ/ رامي محمد ر إىل / مهند طه خالد بتوجيه الشك الدكتور ثم إنتىه اللقاء حيث قام 

معه خالل اللقاء، كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة العمل المشارك 

 الفعالة خالل اللقاء. 


