
 

 

 
 
 

 
 Video Conference Call Meetingعقدت لجنة المالية بجمعية رجال األعمال المصريين إجتماعاً من خالل 

 –ى علي عيس/ مين الصندوق ورئيس لجنة المالية بالجمعية ،ومشاركة المهندس أ -طه خالد / برئاسة الدكتور 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي   –مجد الدين المنزالوي / رئيس الجمعية ،المهندس 

 عرئيس لجنة التصدير ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتم –مصطفى النجاري / ،والمهندس 

المدير التنفيذي للجمعية وممثلي اإلدارة  –محمد يوسف / االعمال المصري ،كما شارك في اللقاء األستاذ 

، بهدف فتح باب  ٢٠٢٠إبريل  ٩م الخميس الموافق يو في تمام الساعة الثانية عشر ظهر التنفيذية بها ،وذلك

 :   الحوار والمناقشة حول

على القطاع املايل والضريبي " اآلثار السلبية ألزمة فريوس كورونا 
 واحللول املقرتحة لتالفيها "

د سيادته اك ثمامين الصندوق ورئيس لجنة المالية بالجمعية ، -طه خالد / الدكتور  ترحيب من بدأ اللقاء بكلمة

على ان كافة القرارات التي صدرت مؤخرا سواء من قبل السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء 

تقل عن  ليات الآصحيح وبطرق وووزير المالية تؤكد على قوة موقف الدولة المصرية وانها تسير في االتجاه ال

يات نسبيا عن الدول المتقدمة لكوننا دولة نامية خرى المتقدمة ،وذلك بالرغم من ضعف االمكانكافة الدول األ

مصري  دوالر مليار  ٤٠.٥ الى دوالرمليار ٤٥نقدي لديها من إنخفاض االحتياطي الب،مشيرا الى اعالن الدولة 

الراهنة وهو على الدعم اإلقتصادي للدولة خالل ما تشهده في االزمة  دوالر مليار ٥، اي انه تم إنفاق حوالي 

 . موقف ايجابي واضح وصريح من الدولة لدعم كافة قطاعاتها االقتصادية
 اليةوزير الم -محمد معيط / ثم اشار سيادته الى المذكرة التي تم رفعها من قبل الجمعية الى السيد الدكتور 

اعات وغيرها من القطضمنت عدد من المطالب لدعم قطاع السياحة والنقل والتصدير والتشييد والبناء والتي ت

 . التي تاثرت بشكل كبير من ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر
 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة املشاركني باللقاء ،حيث مت تناول اهم النقاط التالية:

 لى ان ع مؤكداً وزير المالية ، -محمد معيط / الجمعية الى الدكتور  مذكرة التي تم تقديمها منتمت االشارة الى ال

أغلب القرارات الرئاسية التي تم االعالن عنها تضمنت عدد كبير من مطالب الجمعية بالمذكرة المشار اليها 

 : ،ومن ضمن هذه القرارات ما يلي

  اط إسقخالل من  دعم القطاع السياحيتمت االشادة بالقرارات الرئاسية التي اتخذت بشأن

جيل كافة أاشهر ، وت ٦المستحقة على المنشآت السياحية والفنادق لمدة لضرائب العقارية ا

المنشآت السياحية إلعادة  شهور ،وتقديم التمويل الكافي لكافة ٣المستحقات على القطاع لمدة 

 .  زمةة نشاطها فيما بعد انتهاء األدتية لها الستعاتجهيز البنية التح

  كليف وزراة المالية برفع بعض االعباء عن وت لقطاع الطريان املدنيتوفير قرض مساند

 . القطاع لمساندته

 حمضر إجتماع جلنة املالية
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Video Conference Meeting 

 



  عن السماح بصندوق تنمية الصادرات ،مع االعالن  مستحقات املصدرينمن  ٪٣٠سداد

ار هذا القرار يتم تطبيقه على كبار وصغ مع التأكيد على انبعدم تقديم شهادة الموقف الضريبي 

 .  المصدرين

 جنيه للعامل غير  ٥٠٠مبلغ بسداد لة غير المنتظمة وقيام الحكومة التوجيهات بخصوص العما

اشهر ،وتوجيه صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بسداد رواتب العمالة  ٣المنتظم لمدة 

 . اشهر ٣على الدخل لمدة  تقديم إقرارات الضريبة يلأجالمنتظمة المتضررة من االزمة ،وت

 

 قامت بالمطالبة بالغاء الضريية العقارية على المصانع ،ولكن اكد السيد وزير  قد تم التأكيد على ان الجمعية

بالبرلمان يسمح لرئيس مجلس الوزراء فقط بإلغاء الضرائب حاليا المالية على انه يوجد مشروع قانون يناقش 

اع طاو تأجيلها في الظروف القهرية وذلك للقطاعات المتضررة فقط ،وكان يجب تطبيق االسقاط عن الق

الصناعي على غرار ما تم مع القطاع السياحي ،وهو ما سنطالب به مرة اخرى الن كافة القطاعات اإلقتصادية 

رط عدم تسريح بش ذلك ضريبة العقارية علي المصانع وربطالغاء البتم اإلقتراح بالمطالبة حيث سيررة ،متتض

 . العمالة

 

  قبل ازمة فيروس كورونا ،حيث تم التاكيد تي صدرت نك المركزي المصري المبادرات الب اإلشارة إلىتمت

وهل هناك إمكانية لمعرفة قيمة المنفذ منها وعدد على ضرورة بحث مدى االستفادة من تلك المبادرات 

حاليا  المصري دها للتنفيذ ،نظرا الن االقتصاومدى سهولة تطبيقها و قابلية شروطالمستفيدين من عدمه ، 

 . يسهل تفعيلهاوخالل الفترة القادمة في أمس الحاجة لمساندة حقيقية 

 

 مكن ي تمت االشارة الى بعض التطبيقات الخاصة بحد السحب من البنوك ،حيث تم التاكيد على انه اقصي مبلغ

االف جنيه وانه اذا كانت هناك مستحقات متبقية لالفراد يتم تحويلها  ١٠و سحبه من خالل شيك بنكي لألفراد ه

بحيث ال يتم خروج سيولة كبيرة خارج المنظومة ،وهنا تم التاكيد على على حساباتهم البنك أو حسابات مجنبة 

بين  طضرورة الحذر من بعض التطبيقات الخاطئة التي من المحتمل ان تحدث من قبل البنوك فيما يخص الخل

 . لشركاتالسحب الخاص با حدل ررحد السحب لالفراد واالستثناء المق

 

  اقساط بحد  ٣ علىت الضريبية للقطاعات المتضررة سداد المتاخراالخاص بنظام التقسيط  التساؤل حولتمت

ما اذا كانت هذه االقساط ستكون متساوية ومواعيد سدادها  توضيح،حيث تم التاكيد على ضرورة  ٪٣٠اقصى 

المستفيدة من هذا القطاعات المتضررة  ضمنناعة شهرية ام كل ثالثة اشهر ،وهل سيتم اعتبار قطاع الص

 ؟السياحة ام ال قطاع مثل النظام 

 

 العقاري ،السجل  تمت اإلشارة إلى أنه بالرغم من توقف عمل أغلب الجهات اإلدارية بالدولة مثل الشهر

التجاري ،الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة ،إال أنه لم يتم حتى اآلن االعفاء من مصاريفها وتكاليف 

  .خدماتها ،لذا يجب اعادة النظر في هذا االمر

 

 تي اعفاء على الشركات والقطاعات الاو على االقل  الضريبة التكافلية باعفاء الشركات من سدادالمطالبة  تمت

 . ح في ظل الظروف الراهنةاربأال تحقق 

 



  م في يقدتما إذا كان سيتم ال بتوضيح تم التاكيد على ضرورة  االقرارات الضريبية تقديم تأجيلفيما يخص

 . حقااح العلى اعتبار اعطاء مهلة ام انها ستقدم في نهاية شهر ابريل الجاري وتقسيط االرب ٢٠٢٠شهر يونيو 

 

  تمت االشارة إلى ازمة سداد ضريبة القيمة المضافة بالقطاع السياحي ،والتي يتم سدادها من خالل بعض

االيرادات المؤجلة وهو اسلوب متبع بالقطاع ،ونظرا لتوقف االيرادات الخاصة بالقطاع في ظل ما تمر به 

اصة ة المضافة ،وبالتالي تم ضم االقرارات الخالدولة فهناك صعوبة في سداد المستحقات الخاصة بضريبة القيم

معا لتاجيل دفعها للشهر القادم ،وهنا تم التاكيد على ضرورة التاكد من مدى  يتم تجميعهما شهرينمدة بها ل

 ا،وهنا تم التاكيد على انه تم ادراج هذأم القانونية هذا التاجيل وهل كان يستوجب الحصول على موافقة مسبقة 

اشهر وبدون غرامات  ٣وزير المالية ،حيث تم طلب تاجيل سدادها لمدة  ىكرة التي ارسلت الالمطلب بالمذ

 . كما ان هذا االمر عاجل في الوقت الحالي نظرا لتوقف التحصيل حاليا 

 

 أنهاإالانه في ظل الظروف الراهنة  تم التاكيد على القرارات التي صدرت مؤخرا من قبل القيادة السياسية  

ن ،حيث انه ال توجد اية تشريعات ملزمة للقائمي التطبيق بدء لضمان قانونيةإقتصادية تشريعات إلى تحتاج 

على التطبيق بالجهات المختلفة ،كما يلزم االيضاح والتعريف بشكل اوضح لبعض المصطلحات غير المحددة 

ملي التنفيذ لضمان التطبيق الع،وهو ما يستلزم االيضاح لبعض المفاهيم وآلليات  القطاعات المتضررة: مثل 

  . لهذه القرارت

 

  تم التاكيد على انه بالنسبة إلسقاط الضرائب على وجه الخصوص ، فانه يلزم تنفيذ ذلك بقرار من رئيس مجلس

لى وهنا تم التاكيد عالتنفيذية للقرار بدء اإلجراءات من مجلس النواب المصري ،لضمان  تشريع الوزراء او

المستشار القانوني للجمعية ورئيس لجنة التشريعات االقتصادية  -ضرورة الرجوع إلى المستشار محمود فهمي 

   .للتاكد من مدى قانونية هذا القرار

 

  من خاللللشركات اجراء الجمعيات العمومية قانونية تم التساؤل حول Video Conference Call   

Meeting  د هيئة البريمن خالل راءاتها وموقف ارسال ميزانياتها اقرارها ،وكيفية استكمال كافة اجوموقف

البريد االلكترونى او سائل التواصل االلكترونية ،وهنا تم االيضاح بانه  قالمصري ام يمكن ارسالها عن طري

كما يتم استيفائها  الحاليةفي ظل الظروف   On Lineال توجد اية مشكلة في اتمام الجمعيات العمومية اون الين

اجراءاتها وفعالياتها اون الين المسجل عليه    CDلكافة المستندات من خالل ارسال صورة من ال سي دي

  .للجهة اإلدارية

 

  اشهر  ٦للشركة رصيد على انه اذا كان تم التأكيد للشركات  رد الضريبة على القيمة المضافةيخص فيما

كة قانونا التقدم بطلب السترداد ضريية القيمة المضافة ،كما تم التاكيد على ان هذه ريحق للشفاقرار دائم ،

تي لالمذكرة الثانية اباألمر اإلشارة إلى هذا العملية دائما ما يكون بها مشاكل و عوائق في التنفيذ ،لذا يجب 

لقيمة استرداد ضريبة ا ،لمساعدة المصدرين المسجلين في سيتم توجيهها للحكومة المصرية من قبل الجمعية

 . المضافة

 

  ة بقطاع وخاص المقاولينمستحقات سداد مكاتب التامينات االجتماعية لتمت االشارة الى صعوبة التواصل مع

بالقطاع ،وذلك نظرا لتوقف هذه المكاتب عن العمل حتى االن ،كما  ينعاملماليين ال الذي يعمل بهالمقاوالت 



،مع  ٪١٠٠انه بالرغم من مطالبة الدولة لقطاع المقاوالت باستئناف العمل بالقطاع بطاقة عمالة تصل الى 

ات نالحفاظ على دفع االجور لهم بالكامل ،فان غلق هذه المكاتب يعيق هذا االمر النه يشترط سداد الشركة للتامي

تفيد ذلك لتقدمها الي جهات االسناد حتي يتسني صرف   والحصول على شهادة سداد  للمشروعاتاالجتماعية 

وهنا تم التاكيد على ضرورة ادراج هذا االمر ،,حتى تستطيع دفع االجور والمرتبات لهمالمستحقات المقاولين 

انه سبق المطالبة بالمذكرة االولى بقيام الدولة بسداد ، كما تمت االشارة الى  ضمن المذكرة الثانية للجمعية

 .  اشهر وذلك للقطاعات المتضررة كنوع من المساندة لها ٦حصة صاحب العمل في التامينات االجتماعية لمدة 

 

  افة الشركات لسداد كخطاب دوري لر مصلحة الضرائب المصرية قام بإصداتمت اإلشارة الى ان رئيس

كما تم االشارة الي المطالبة بتطبيق  ، .وهو ما يجب ذكره ضمن المذكرة الثانية للجمعية،المتاخرات الضريبية

تشجيعا النهاء الخالفات الضريبية  من الغرامات المستحقة علي كل من المتاخرات الضريبية  %30 تخفيض

  وتحصيل هذه المتاخرات.
 

 مكانية حدوث أزمة بسبب تعثر الشركات في سداد كافة الفوائد على أقساط القروض بشكل اإلشارة إلى إ تتم

التأخير في سداد أقساط القروض وليست  حيث أن قرار اإلعفاء كان على غراماتأشهر ،  6تراكمي لفترة 

جدولتها ،وذلك من خالل إعادة  األقساط المؤجلة للقروض فوائدطريقة حساب حيث يجب إيضاح  فوائدها ،

والقرارت التي إتخذتها الدولة  المبادراتبآليات تضمن إستفادة القطاعات المتضررة من األزمة الراهنة ، ب

 . وهو ما يجب ذكره ضمن المذكرة الثانية للجمعية لمساندتها

 

  وفعال بشكل أكبر للجنة فض المنازعات المختصة بحل محايد تم التأكيد على ضرورة وجود دور إيجابي

منازعات الضرائب ،حيث أن تزايد معدالت القضايا بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية يعد مؤشر 

ً سلبي  د ض خرما تاخذ القرار لصالح الطرف األ ،وذلك إلنعدام دور اللجنة اإليجابي تجاه الممولين ودائما

رسمي الذي تسعى تجاه السلبي في جمع الضرائب ال يعد أمر جاذب للقطاع غير ال،كما أن هذا اإلالممول 

 . منظومة الرسميةالدولة إلدخالة ضمن ال
 

 

على كافة النقاط والمقترحات الهامة  ثم إنتهى اللقاء حيث قام الدكتور طه خالد بتوجيه الشكر للسادة الحضور

سيتم تفعيلها في أقرب وقت وإدراج كافة هذه المقترحات ضمن  التي تم إستعراضها خالل اللقاء ،مؤكداً على انه

محمود  /  المذكرة الثانية التي ستوجهها الجمعية للحكومة المصرية كما أنه سيتم اإلستعانة في ذلك بالمستشار

ية بالجمعية فيما يخص كافة الجوانب التشريع ورئيس لجنة التشريعات االقتصادية المستشار القانوني -فهمي 

 . هذه المطالبل
 

 

 

 

 


