وزير املالية ..فى لقائه مع رموز رجال األعمال فى مصر:
اقتصادنا ينمو ويكبر ..م ًعا قادرون على تجاوز تحديات األزمات العاملية
ت ــنفيذ ال ــتكليف ال ــرئ ــاس ــي ب ــاس ــتدام ــة املخ ــزون االس ــترات ــيجى م ــن الس ــلع ج ـنَّب م ــصر أزم ــات
كثيرة
س ــنبذل ك ــل م ــا ف ــى وس ــعنا مل ــسان ــدة ق ــطاع ــات ال ــزراع ــة وال ــصناع ــة وال ــتصدي ــر ل ــتخفيف اآلث ــار
السلبية لهذه األزمة العاملية
سنعمل علي دعم وتحفيز األنشطة اإلنتاجية لتعزيز النمو االقتصادى وتوفير فرص العمل
بــادرنــا بحــزمــة مــالــية مــتنوعــة وتــخصيص  ١٣٥مــليار جــنيه لــتخفيف آثــار األزمــة الــعاملــية عــلى
املواطنني والقطاعات االقتصادية
الخزانة العامة سوف تتحمل »الضريبة العقارية« عن قطاعات الصناعة ملدة ثالث سنوات
ال ــدوالر الج ــمرك ــى بـ  ١٦ج ــني ًها للس ــلع ومس ــتلزم ــات اإلن ــتاج املس ــتوردة ح ــتى ن ــهاي ــة أب ــري ــل
الحالى
ضــمان رحــالت »مــصر لــلطيران« مــن وإلــى روســياُ ..يــسهم فــى الــعودة الــتدريــجية لــلسياحــة
الروسية
مج ــلس ال ــوزراء واف ــق ع ــلى مش ــروع ق ــان ــون ب ــمعام ــلة ض ــري ــبية مبس ــطة وق ــطعية ..ل ــلبت ف ــى
امللفات املتراكمة قبل بدء تطبيق »امليكنة«
مج ــلس ال ــوزراء واف ــق ع ــلى مش ــروع ق ــان ــون لتج ــدي ــد ال ــعمل ب ــإن ــهاء امل ــنازع ــات ال ــضري ــبية م ــرة
أخرى

االن ــتهاء م ــن ك ــل امل ــلفات ف ــي ل ــجان ال ــطعون ول ــجان إن ــهاء امل ــنازع ــات ق ــبل  ٣٠ي ــون ــيه امل ــقبل
للمساعدة في التيسير على املمولني
اعتبارا من أول يوليو املقبل
بدء مرحلة جديدة من املنظومة الضريبية املميكنة بالكامل
ً
مصر ال تحتاج إلى زيادة سعر الضريبة ..ونعمل فقط على توسيع القاعدة الضريبية
»املـيكنة« سـاعـدتـنا فـى كـشف  ٥آالف حـالـة تهـرب ضـريـبى ..حـصلنا مـنها عـلى أكـثر مـن ٦
مليارات جنيه
د .إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة:
االنتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة املنظومة الضريبية بنهاية يونيه املقبل
إرساء العدالة الضريبية ودمج االقتصاد غير الرسمى واستيداء مستحقات الخزانة
رئيس جمعية رجال األعمال املصريني:
كل التقدير لحرص وزير املالية على االستجابة ملطالب مجتمع األعمال
إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية ..يُساعد في خفض تكلفة اإلنتاج املحلى
رئيس الجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال:
ملسنا تحر ًكا إيجابيًا من الحكومة املصرية ملساندة مجتمع األعمال في ظل األزمة العاملية
نائب رئيس الجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال:

وزارة املالية ال تدخر جه ًدا في مساندة مجتمع األعمال ..وتهيئة مناخ جاذب لالستثمارات
—————
أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر املـالـية ،أنـنا نـثق فـى صـالبـة االقـتصاد املـصرى ،وقـدرتـه عـلى
ال ــتعام ــل اإلي ــجاب ــي امل ــرن م ــع التح ــدي ــات ال ــعامل ــية امل ــتتال ــية ب ــد ًءا م ــن ج ــائ ــحة »ك ــورون ــا« ،وم ــا
أعـقبها مـن اضـطراب شـديـد فـى سـالسـل اإلمـداد والـتوريـد ،وارتـفاع حـاد فـي أسـعار السـلع
األسـاسـية خـاصـة الـقمح ،والسـلع غـير األسـاسـية وقـيمة الخـدمـات ،وتـكالـيف الـشحن والـنقل،
وتــكلفة الــتمويــل ،عــلى نــحو أدى إلــى مــعدالت تضخــم لــم تشهــدهــا مــعظم اقــتصادات الــعالــم
م ــنذ أك ــثر م ــن أرب ــعني ع ــا ًم ــا ،الفـ ـتًا إل ــى أن ــنا ن ــجحنا ب ــال ــفعل ف ــى اح ــتواء ص ــدم ــات األزم ــة
االقــتصاديــة الــعاملــية الــراهــنة ،حــيث بــادرت الــحكومــة بحــزمــة مــالــية مــتنوعــة وتــخصيص ١٣٥
مـ ــليار جـ ــنيه تـ ــنفيذًا لـ ــلتوجـ ــيهات الـ ــرئـ ــاسـ ــية ،لـ ــتخفيف آثـ ــار األزمـ ــة الـ ــعاملـ ــية عـ ــلى املـ ــواطـ ــنني
والـقطاعـات االقـتصاديـة مـن خـالل تحسـني األجـور واملـعاشـات بـتبكير زيـادة الـعالوات الـدوريـة
ـتبارا مــن شهــر أبــريــل الــحالــى ،وزيــادة حــد اإلعــفاء الــضريــبي بنســبة  ٪٢٥مــن
والــخاصــة ،اعـ ً
 ٢٤إلـ ــى  ٣٠ألـ ــف جـ ــنيه ،لـ ــتخفيف آثـ ــار هـ ــذه الـ ــتداعـ ــيات عـ ــلى املـ ــواطـ ــنني ،بـ ــقدر اإلمـ ــكان،
والــقطاع الــصناعــي أيـ ً
ـضا ،إذ ســوف تتحــمل الخــزانــة الــعامــة لــلدولــة قــيمة الــضريــبة الــعقاريــة
املســتحقة عــن قــطاعــات الــصناعــة ملــدة ثــالث ســنوات ،وقــد تــم تحــديــد الــدوالر الجــمركــى بــقيمة
 ١٦جني ًها للسلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج املستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
أض ــاف ال ــوزي ــر ،ف ــى ل ــقائ ــه م ــع رم ــوز ج ــمعية رج ــال األع ــمال امل ــصري ــني ،والج ــمعية امل ــصري ــة
ال ــلبنان ــية ل ــرج ــال األع ــمال ،أن االق ــتصاد امل ــصرى ي ــنمو وي ــكبر ،ب ــما نشه ــده م ــن مش ــروع ــات
قـومـية ،تُش ِّكل حـرا ًكـا تـنمويًـا غـير مسـبوق ،يـرتـكز عـلى بـنية تـحتية قـويـة أنـفقنا عـلى تـطويـرهـا
 ٤٠٠مـ ــليار دوالر خـ ــالل  ٧سـ ــنوات؛ ل ـ ـتُصبح أكـ ــثر قـ ــدرة عـ ــلى اسـ ــتيعاب حجـ ــم ضخـ ــم مـ ــن
ـحا أنــنا نــثق فــى إمــكانــيات وقــدرات الــدولــة املــصريــة بــقيادتــها الــسياســية
االســتثمارات ،مــوضـ ً
ال ــحكيمة ،م ــع اإلرادة امل ــصري ــة ال ــصلبة ل ــلشعب ال ــعظيم ،ب ــما ي ــدف ــعنا ل ــلعمل س ــويً ــا؛ ل ــتجاوز
تحـديـات األزمـات االقـتصاديـة الـعاملـية ،خـاصـة أن أداء االقـتصاد املـصرى حـظى بـالـعديـد مـن
شهادات الثقة الدولية.
أش ـ ــار ال ـ ــوزي ـ ــر ،إل ـ ــى أن ـ ــنا س ـ ــنعمل ع ـ ــلي دع ـ ــم وت ـ ــحفيز األنش ـ ــطة اإلن ـ ــتاج ـ ــية ل ـ ــتعزي ـ ــز ال ـ ــنمو
االقـتصادى وتـوفـير فـرص الـعمل ،وأن األولـويـة لـإلنـتاج الـزراعـى والـصناعـي؛ السـتدامـة تـأمـني

احـتياجـات املـواطـنني ،وتـشجيع الـقطاع الـتصديـري؛ لـلوصـول بحجـم الـصادرات املـصريـة إلـى
 ١٠٠مـليار دوالر ،عـلى نـحو يـحفز مـجتمع األعـمال عـلى الـتوسـع فـى األنشـطة االسـتثماريـة،
واإلنــتاجــية؛ بــما يــساعــد فــى تــحقيق الــتنمية الــشامــلة واملســتدامــة ،وقــال» :ســنبذل كــل مــا فــى
وسـعنا ملـسانـدة قـطاعـات الـزراعـة والـصناعـة والـتصديـر ،لـتخفيف اآلثـار السـلبية لهـذه األزمـة
ـحا أن تـنفيذ الـتكليف الـرئـاسـي بـاسـتدامـة املخـزون االسـتراتـيجى مـن السـلع
الـعاملـية« ،مـوض ً
األساسية ليكفى من ثالثة إلى ستة أشهر ،جنَّب مصر أزمات كثيرة.
أك ــد ال ــوزي ــر ،أن مش ــروع ال ــقان ــون الج ــدي ــد ال ــذى ي ــأذن ل ــوزي ــر امل ــال ــية ف ــى ض ــمان الش ــرك ــة
ال ــقاب ــضة مل ــصر ل ــلطيران ،وش ــرك ــة م ــصر ل ــلطيران للخ ــطوط ال ــجوي ــة ف ــى رح ــالت ــها م ــن وإل ــى
املطارات الروسية ،يُسهم فى العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
ـيسيرا عـلى املـجتمع الـضريـبي؛ فـإن مجـلس الـوزراء وافـق عـلى مشـروع
أضـاف الـوزيـر ،أنـه ت
ً
قــانــون يــتضمن مــعامــلة ضــريــبية مبســطة وقــطعية لــلبت فــى املــلفات الــضريــبية املــتراكــمة ،قــبل
بــدء تــطبيق املــنظومــة الــضريــبية املــميكنة ،بــنفس فــلسفة املــحاســبة الــضريــبية الــواردة بــقانــون
تـنمية املشـروعـات املـتوسـطة والـصغيرة ومـتناهـية الـصغر ،وقـال» :مـصر ليسـت فـى حـاجـة إلـى
زيــادة ســعر الــضريــبة ،وتــحتاج فــقط إلــى تــعزيــز الــحوكــمة وحــصر املــجتمع الــضريــبي بــشكل
أكــثر دقــة ،لــتوســيع الــقاعــدة الــضريــبية ،وقــد ســاعــدتــنا مشــروعــات املــيكنة فــى كــشف  ٥آالف
حــالــة تهــرب ضــريــبي ،حــصلنا مــنها عــلى أكــثر مــن  ٦مــليارات جــنيه مــن مســتحقات الخــزانــة
العامة للدولة«.
ـتبارا
أضـاف الـوزيـر ،أنـه سـيتم بـدء مـرحـلة جـديـدة مـن املـنظومـة الـضريـبية املـميكنة بـالـكامـل اع ً
من أول يوليو املقبل؛ تسهم فى دمج االقتصاد غير الرسمى فى االقتصاد الرسمى.
أشــار الــوزيــر ،إلــى أنــه ُيــمكن ،وف ـ ًقا لــلقانــون ،طــلب مــد أجــل ســداد الــضرائــب املســتحقة قــبل
ان ــتهاء امل ــواع ــيد امل ــقررة بـ  ١٥ي ــو ًم ــا ،ع ــلى أن ي ــتم تح ــدي ــد امل ــبلغ امل ــراد دف ــعه ،وس ــداد الج ــزء
املـتبقى فـى مـوعـد أقـصاه نـهايـة الـعام املـالـى مـع سـداد »مـقابـل الـتأخـير« ،وأن يـختار املـمول
إلــكترون ـ ًيا الســداد الجــزئــى ،الف ـتًا إلــى أن مجــلس الــوزراء وافــق عــلى مشــروع قــانــون لتجــديــد
الـعمل بـإنـهاء املـنازعـات الـضريـبية مـرة أخـرى حـتى  ٣١ديـسمبر  ،٢٠٢٢بـحيث يـتم االنـتهاء
مـن كـل املـلفات فـي لـجان الـطعون ولـجان إنـهاء املـنازعـات قـبل  ٣٠يـونـيه املـقبل لـلمساعـدة فـي
التيسير على املمولني.
أكــد الــدكــتور إيــهاب أبــو عــيش نــائــب الــوزيــر للخــزانــة ،أنــه ســيتم االنــتهاء مــن كــل مشــروعــات
تــطويــر ومــيكنة املــنظومــة الــضريــبية بــنهايــة يــونــيه املــقبل ،عــلى الــنحو الــذى ُيــسهم فــى إرســاء

دع ــائ ــم ال ــعدال ــة ال ــضري ــبية ،ودم ــج االق ــتصاد غ ــير ال ــرس ــمى ،واس ــتيداء مس ــتحقات الخ ــزان ــة
العامة للدولة.
أكـ ــد املـ ــهندس عـ ــلى عـ ــيسى رئـ ــيس جـ ــمعية رجـ ــال األعـ ــمال املـ ــصريـ ــني ،أهـ ــمية الـ ــتوجـ ــيهات
الـرئـاسـية بـاسـتدامـة تـوفـير مخـزون اسـتراتـيجى مـن السـلع عـلى الـنحو الـذى سـاعـد الـحكومـة
ف ــى ال ــتعام ــل اإلي ــجاب ــي امل ــرن م ــع تح ــدي ــات األزم ــة ال ــروس ــية األوك ــران ــية ،وان ــعكس ف ــى إق ــرار
حــزمــة مــالــية جــديــدة لــتخفيف األعــباء عــن املــواطــنني ،مــثمنًا جــهود الــدكــتور محــمد مــعيط وزيــر
املـالـية وحـرصـه عـلى االسـتجابـة ملـطالـب مـجتمع األعـمال؛ بـما يـسهم فـي تـحقيق املسـتهدفـات
االســتراتــيجية وفــى مــقدمــتها تــعظيم الــقدرات اإلنــتاجــية لــلدولــة ،وتــعزيــز تــنافــسية الــصادرات
امل ــصري ــة م ــن خ ــالل ال ــعمل ع ــلى خ ــفض ت ــكلفة اإلن ــتاج ف ــي م ــصر ،ال ــذى تج ــلى ف ــي إع ــفاء
قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية املستحقة عليها ملدة  ٣سنوات.
أضـاف أن الـدعـم املـقدم مـن الـدولـة لـلقطاع الـصناعـى يـنعكس بـشكل إيـجابـي عـلى اسـتمرار
عـ ــملية اإلنـ ــتاج والـ ــتوسـ ــع فـ ــى األنشـ ــطة االسـ ــتثماريـ ــة؛ عـ ــلى نـ ــحو يـ ــسهم فـ ــى الـ ــحفاظ عـ ــلى
الـعمالـة ،وتـوفـير املـزيـد مـن فـرص الـعمل ،مـطالـبًا بـإعـادة الـعمل بـآلـية عـقد الـصفقات املـتكافـئة
مـ ــع روسـ ــيا بـ ــما يُـ ــسهم فـ ــى تـ ــذلـ ــيل الـ ــعقبات أمـ ــام املـ ــصدريـ ــن لـ ــلسوق الـ ــروسـ ــية فـ ــى األزمـ ــة
األوكرانية.
قـال املـهندس فـتح اهلل فـوزى رئـيس مجـلس إدارة الجـمعية املـصريـة الـلبنانـية لـرجـال األعـمال،
إنـنا ملـسنا تحـر ًكـا إيـجابـيًا مـن الـحكومـة املـصريـة ملـسانـدة مـجتمع األعـمال ،فـي ظـل تـداعـيات
التحــديــات االقــتصاديــة الــعاملــية ،ومــا تشهــده ســالســل الــتوريــد واإلمــداد مــن اضــطرابــات غــير
مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة األزمة الروسية األوكرانية.
أشــار فــؤاد حــدرج نــائــب رئــيس مجــلس إدارة الجــمعية املــصريــة الــلبنانــية ،إلــى أن مــا يــعيشه
الـعالـم مـن وضـع صـعب يسـتدعـى تـكاتـف املـجتمع الـتجارى والـصناعـي مـع الـدولـة ،فـالـسوق
امل ــصري ــة أص ــبحت واع ــدة ،ويُ ــقبل ع ــليها املس ــتثمرون ال ــعرب واألج ــان ــب ،ن ــتيجة ل ــلسياس ــات
واإلجـراءات اإلصـالحـية الـتى تتخـذهـا الـحكومـة؛ عـلى نـحو يخـدم تـطلعات املـواطـنني ،ويـحقق
ـحا أن وزارة امل ــال ــية ال ت ــدخ ــر جهـ ـ ًدا ف ــي م ــسان ــدة
ح ــلم  ١٠٠م ــليار دوالر ص ــادرات ،م ــوض ـ ً
مـجتمع األعـمال وتـهيئة مـناخ جـاذب لـالسـتثمارات مـن خـالل تـقديـم حـزمـة حـوافـز اسـتثماريـة
تسهم في زيادة نسب التصنيع املحلي ،وتصدير منتجات مصرية ذات جودة فائقة.
أعــرب املــهندس مجــد الــديــن املــنزالوي األمــني الــعام ،رئــيس لــجنة الــصناعــة والــبحث الــعلمى،
بج ــمعية رج ــال األع ــمال امل ــصري ــني ،ع ــن ت ــقدي ــره لح ــزم ــة اإلج ــراءات ال ــتى اتخ ــذت ــها ال ــحكوم ــة

مل ــسان ــدة األنش ــطة االق ــتصادي ــة ف ــى م ــواج ــهة األزم ــة ال ــعامل ــية ،وال ــتى ت ــضمنت تح ــدي ــد س ــعر
ل ــلدوالر الج ــمرك ــى وإع ــفاء ق ــطاع ال ــصناع ــة م ــن ال ــضرائ ــب ال ــعقاري ــة مل ــدة  ٣س ــنوات ،وتج ــدي ــد
الـ ــعمل بـ ــقانـ ــون إنـ ــهاء املـ ــنازعـ ــات الـ ــضريـ ــبية واألحـ ــكام واإلجـ ــراءات املـ ــعمول بـ ــها حـ ــتى ٣١
ديــسمبر  ،٢٠٢٢الــذى ُيــعد بــمثابــة فــرصــة جــديــدة لــالتــفاق مــع اإلدارة الــضريــبية عــلى إنــهاء
املنازعات في املرحلة اإلدارية.
أضـ ــاف املـ ــهندس خـ ــالـ ــد حـ ــمزة رئـ ــيس لـ ــجنة االسـ ــتيراد والجـ ــمارك بجـ ــمعية رجـ ــال األعـ ــمال
املـ ــصريـ ــني ،أن الـ ــدولـ ــة نـ ــجحت فـ ــي تـ ــطبيق مـ ــنظومـ ــة الـ ــتسجيل املسـ ــبق لـ ــلشحنات »«ACI
ب ــسواع ــد م ــصري ــة ف ــى وق ــت ق ــياس ــى؛ ع ــلى ن ــحو أس ــهم ف ــي تس ــري ــع وت ــيرة دخ ــول ال ـ ُ
ـشحنات
لـلموانئ البحـريـة ،وتـقليل مـتوسـط زمـن اإلفـراج الجـمركـي لـلبضائـع ،وتـحويـل املـوانئ لـبوابـات
عبور ً
بدال من أماكن للتخزين ،وتيسير عملية االستيراد والتصدير.
أشـاد مـهند طـه أمـني الـصندوق ،رئـيس لـجنة املـالـية بجـمعية رجـال األعـمال املـصريـني ،بـجهود
وزارة املــالــية فــي مــيكنة املــنظومــة الــضريــبية ،الــتي تــسهم فــي دمــج االقــتصاد غــير الــرســمي
فــى االقــتصاد الــرســمى ،وتــحقيق الــعدالــة الــضريــبية ،مــثمنًا اســتجابــة وزيــر املــالــية بتســريــع
ع ـ ــملية االن ـ ــتهاء م ـ ــن ف ـ ــحص امل ـ ــلفات ال ـ ــضري ـ ــبية امل ـ ــتراك ـ ــمة ،ب ـ ــحيث ت ـ ــتم م ـ ــعام ـ ــلتها ب ـ ــفلسفة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على الضريبة املبسطة.
قـ ــال مـ ــاجـ ــد عـ ــز الـ ــديـ ــن ،نـ ــائـ ــب رئـ ــيس لـ ــجنة املـ ــالـ ــية بجـ ــمعية رجـ ــال األعـ ــمال املـ ــصريـ ــني ،إن
اإلصــالحــات االقــتصاديــة والــهيكلية الــتي تــنفذهــا الــدولــة ،أســهمت بــفعالــية فــي جــذب الــعديــد
م ــن الش ــرك ــات ال ــعامل ــية ل ــالس ــتثمار ب ــمصر ،وت ــعظيم ال ــقدرات اإلن ــتاج ــية ،وت ــعزي ــز ت ــناف ــسية
املنتجات املصرية في األسواق العاملية ،ومن ثم رفع معدالت النمو.
ح ــضر ال ــلقاء ال ــدك ــتورة م ــنى ن ــاص ــر م ــساع ــد ال ــوزي ــر ل ــلمتاب ــعة وإدارة مش ــروع ــات ت ــطوي ــر
الج ــمارك ،ورض ــا ع ــبدال ــقادر رئ ــيس م ــصلحة ال ــضرائ ــب ،وال ــشحات غ ــتورى رئ ــيس م ــصلحة
الج ــمارك ،وأن ــور ف ــوزى رئ ــيس م ــصلحة ال ــضرائ ــب ال ــعقاري ــة ،وم ــختار ت ــوف ــيق ن ــائ ــب رئ ــيس
مـصلحة الـضرائـب ،والـدكـتور الـسيد صـقر ،رئـيس قـطاع املـناطـق ،ورجـب محـروس ،مسـتشار
رئ ــيس م ــصلحة ال ــضرائ ــب ،وم ــروان زن ــتوت رئ ــيس ال ــلجنة االق ــتصادي ــة ب ــالج ــمعية امل ــصري ــة
الـلبنانـية لـرجـال األعـمال ،وأحـمد عـزمـي طـيبة عـضو مجـلس إدارة الجـمعية املـصريـة الـلبنانـية
ل ــرج ــال األع ــمال ،وع ــمرو ف ــاي ــد امل ــدي ــر ال ــتنفيذي للج ــمعية امل ــصري ــة ال ــلبنان ــية ل ــرج ــال األع ــمال،
ومحـمد يـوسـف املـديـر الـتنفيذي لجـمعية رجـال األعـمال املـصريـني ،ورشـا عـبد الـهادي ،رئـيس

ق ــطاع ال ــلجان وال ــعالق ــات ال ــحكوم ــية بج ــمعية رج ــال األع ــمال امل ــصري ــني ،وأح ــمد ع ــبد الح ــميد
املدير املالي بالجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال.

