
وزير املالية.. فى لقائه مع رموز رجال األعمال فى مصر: 
  

اقتصادنا ينمو ويكبر.. مًعا قادرون على تجاوز تحديات األزمات العاملية 
  

تـــنفيذ الـــتكليف الـــرئـــاســـي بـــاســـتدامـــة املخـــزون االســـتراتـــيجى مـــن الســـلع جـــنَّب مـــصر أزمـــات 
كثيرة 

  
ســـنبذل كـــل مـــا فـــى وســـعنا ملـــسانـــدة قـــطاعـــات الـــزراعـــة والـــصناعـــة والـــتصديـــر لـــتخفيف اآلثـــار 

السلبية لهذه األزمة العاملية 
  

سنعمل علي دعم وتحفيز األنشطة اإلنتاجية لتعزيز النمو االقتصادى وتوفير فرص العمل 
  

بــادرنــا بحــزمــة مــالــية مــتنوعــة وتــخصيص ١٣٥ مــليار جــنيه لــتخفيف آثــار األزمــة الــعاملــية عــلى 
املواطنني والقطاعات االقتصادية 

  

الخزانة العامة سوف تتحمل «الضريبة العقارية» عن قطاعات الصناعة ملدة ثالث سنوات 
  

الــــدوالر الجــــمركــــى بـ ١٦ جــــنيًها للســــلع ومســــتلزمــــات اإلنــــتاج املســــتوردة حــــتى نــــهايــــة أبــــريــــل 
الحالى  

  

ضــمان رحــالت «مــصر لــلطيران» مــن وإلــى روســيا.. يُــسهم فــى الــعودة الــتدريــجية لــلسياحــة 
الروسية  

  
مجــــلس الــــوزراء وافــــق عــــلى مشــــروع قــــانــــون بــــمعامــــلة ضــــريــــبية مبســــطة وقــــطعية.. لــــلبت فــــى 

امللفات املتراكمة قبل بدء تطبيق «امليكنة» 

مجـــلس الـــوزراء وافـــق عـــلى مشـــروع قـــانـــون لتجـــديـــد الـــعمل بـــإنـــهاء املـــنازعـــات الـــضريـــبية مـــرة 
أخرى  



االنــــتهاء مــــن كــــل املــــلفات فــــي لــــجان الــــطعون ولــــجان إنــــهاء املــــنازعــــات قــــبل ٣٠ يــــونــــيه املــــقبل 
للمساعدة في التيسير على املمولني 

بدء مرحلة جديدة من املنظومة الضريبية املميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو املقبل 

مصر ال تحتاج إلى زيادة سعر الضريبة.. ونعمل فقط على توسيع القاعدة الضريبية 
  

«املـيكنة» سـاعـدتـنا فـى كـشف ٥ آالف 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 تحرًكا إيجابيًا من الحكومة املصرية ملساندة مجتمع األعمال في ظل األزمة العاملية 
  

نائب رئيس الجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال: 



  
وزارة املالية ال تدخر جهًدا في مساندة مجتمع األعمال.. وتهيئة مناخ جاذب لالستثمارات 

  

 —————
أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر املـالـية، أنـنا نـثق فـى صـالبـة االقـتصاد املـصرى، وقـدرتـه عـلى 

الـــتعامـــل اإليـــجابـــي املـــرن مـــع التحـــديـــات الـــعاملـــية املـــتتالـــية بـــدًءا مـــن جـــائـــحة «كـــورونـــا»، ومـــا 
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 
مــــنذ أكــــثر مــــن أربــــعني عــــاًمــــا، الفــــتًا إلــــى أنــــنا نــــجحنا بــــالــــفعل فــــى احــــتواء صــــدمــــات األزمــــة 
االقــتصاديــة الــعاملــية الــراهــنة، حــيث بــادرت الــحكومــة بحــزمــة مــالــية مــتنوعــة وتــخصيص ١٣٥ 
مـــــليار جـــــنيه تـــــنفيذًا لـــــلتوجـــــيهات الـــــرئـــــاســـــية، لـــــتخفيف آثـــــار األزمـــــة الـــــعاملـــــية عـــــلى املـــــواطـــــنني 
والـقطاعـات االقـتصاديـة مـن خـالل تحسـني األجـور واملـعاشـات بـتبكير زيـادة الـعالوات الـدوريـة 
والــخاصــة، اعــتبارًا مــن شهــر أبــريــل الــحالــى، وزيــادة حــد اإلعــفاء الــضريــبي بنســبة ٢٥٪ مــن 
٢٤ إلـــــى ٣٠ ألـــــف جـــــنيه، لـــــتخفيف آثـــــار هـــــذه الـــــتداعـــــيات عـــــلى املـــــواطـــــنني، بـــــقدر اإلمـــــكان، 
والــقطاع الــصناعــي أيــًضا، إذ ســوف تتحــمل الخــزانــة الــعامــة لــلدولــة قــيمة الــضريــبة الــعقاريــة 
املســتحقة عــن قــطاعــات الــصناعــة ملــدة ثــالث ســنوات، وقــد تــم تحــديــد الــدوالر الجــمركــى بــقيمة 

١٦ جنيًها للسلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج املستوردة حتى نهاية الشهر الحالى. 
أضـــاف الـــوزيـــر، فـــى لـــقائـــه مـــع رمـــوز جـــمعية رجـــال األعـــمال املـــصريـــني، والجـــمعية املـــصريـــة 
الـــلبنانـــية لـــرجـــال األعـــمال، أن االقـــتصاد املـــصرى يـــنمو ويـــكبر، بـــما نشهـــده مـــن مشـــروعـــات 
ل حـراًكـا تـنمويًـا غـير مسـبوق، يـرتـكز عـلى بـنية تـحتية قـويـة أنـفقنا عـلى تـطويـرهـا  قـومـية، تُشكِّ
٤٠٠ مـــــليار دوالر خـــــالل ٧ ســـــنوات؛ لـــــتُصبح أكـــــثر قـــــدرة عـــــلى اســـــتيعاب حجـــــم ضخـــــم مـــــن 
االســتثمارات، مــوضــًحا أنــنا نــثق فــى إمــكانــيات وقــدرات الــدولــة املــصريــة بــقيادتــها الــسياســية 
الـــحكيمة، مـــع اإلرادة املـــصريـــة الـــصلبة لـــلشعب الـــعظيم، بـــما يـــدفـــعنا لـــلعمل ســـويًـــا؛ لـــتجاوز 
تحـديـات األزمـات االقـتصاديـة الـعاملـية، خـاصـة أن أداء االقـتصاد املـصرى حـظى بـالـعديـد مـن 

شهادات الثقة الدولية. 
أشــــــار الــــــوزيــــــر، إلــــــى أنــــــنا ســــــنعمل عــــــلي دعــــــم وتــــــحفيز األنشــــــطة اإلنــــــتاجــــــية لــــــتعزيــــــز الــــــنمو 
االقـتصادى وتـوفـير فـرص الـعمل، وأن األولـويـة لـإلنـتاج الـزراعـى والـصناعـي؛ السـتدامـة تـأمـني 



احـتياجـات املـواطـنني، وتـشجيع الـقطاع الـتصديـري؛ لـلوصـول بحجـم الـصادرات املـصريـة إلـى 
١٠٠ مـليار 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 

الـعاملـية»، مـوضـًحا أن تـنفيذ الـتكليف الـرئـاسـي بـاسـتدامـة املخـزون االسـتراتـيجى مـن السـلع 
األساسية ليكفى من ثالثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة. 

أكــــد الــــوزيــــر، أن مشــــروع الــــقانــــون الجــــديــــد الــــذى يــــأذن لــــوزيــــر املــــالــــية فــــى ضــــمان الشــــركــــة 
الـــقابـــضة ملـــصر لـــلطيران، وشـــركـــة مـــصر لـــلطيران للخـــطوط الـــجويـــة فـــى رحـــالتـــها مـــن وإلـــى 

املطارات الروسية، يُسهم فى العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.  
أضـاف الـوزيـر، أنـه تـيسيرًا عـلى املـجتمع الـضريـبي؛ فـإن مجـلس الـوزراء وافـق عـلى مشـروع 
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 ٥ آالف 
حــالــة تهــرب ضــريــبي، حــصلنا مــنها عــلى أكــثر مــن ٦ مــليارات جــنيه مــن مســتحقات الخــزانــة 

العامة للدولة».  
أضـاف الـوزيـر، أنـه سـيتم بـدء مـرحـلة جـديـدة مـن املـنظومـة الـضريـبية املـميكنة بـالـكامـل اعـتبارًا 

من أول يوليو املقبل؛ تسهم فى دمج االقتصاد غير الرسمى فى االقتصاد الرسمى. 
أشــار الــوزيــر، إلــى أنــه يُــمكن، وفــًقا لــلقانــون، طــلب مــد أجــل ســداد الــضرائــب املســتحقة قــبل 
انـــتهاء املـــواعـــيد املـــقررة بـ ١٥ يـــوًمـــا، عـــلى أن يـــتم تحـــديـــد املـــبلغ املـــراد دفـــعه، وســـداد الجـــزء 

املـتبقى فـى مـوعـد أقـصاه نـهايـة الـعام املـالـى مـع سـداد «مـقابـل الـتأخـير»، وأن يـختار املـمول 
إلــكترونــيًا الســداد الجــزئــى، الفــتًا إلــى أن مجــلس الــوزراء وافــق عــلى مشــروع قــانــون لتجــديــد 
الـعمل بـإنـهاء املـنازعـات الـضريـبية مـرة أخـرى حـتى ٣١ ديـسمبر ٢٠٢٢، بـحيث يـتم االنـتهاء 
مـن كـل املـلفات فـي لـجان الـطعون ولـجان إنـهاء املـنازعـات قـبل ٣٠ يـونـيه 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 يُــسهم فــى إرســاء 



دعــــائــــم الــــعدالــــة الــــضريــــبية، ودمــــج االقــــتصاد غــــير الــــرســــمى، واســــتيداء مســــتحقات الخــــزانــــة 
العامة للدولة.  

أكـــــد املـــــهندس عـــــلى عـــــيسى رئـــــيس جـــــمعية رجـــــال األعـــــمال املـــــصريـــــني، أهـــــمية الـــــتوجـــــيهات 
الـرئـاسـية بـاسـتدامـة تـوفـير مخـزون اسـتراتـيجى مـن السـلع عـلى الـنحو الـذى سـاعـد الـحكومـة 
فـــى الـــتعامـــل اإليـــجابـــي املـــرن مـــع تحـــديـــات األزمـــة الـــروســـية األوكـــرانـــية، وانـــعكس فـــى إقـــرار 
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 
املــــصريــــة مــــن خــــالل الــــعمل عــــلى خــــفض تــــكلفة اإلنــــتاج فــــي مــــصر، الــــذى تجــــلى فــــي إعــــفاء 

قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية املستحقة عليها ملدة ٣ سنوات. 
أضـاف أن الـدعـم املـقدم مـن الـدولـة لـلقطاع الـصناعـى يـنعكس بـشكل إيـجابـي عـلى اسـتمرار 
عـــــملية اإلنـــــتاج والـــــتوســـــع فـــــى األنشـــــطة االســـــتثماريـــــة؛ عـــــلى نـــــحو يـــــسهم فـــــى الـــــحفاظ عـــــلى 
الـعمالـة، وتـوفـير املـزيـد مـن فـرص الـعمل، مـطالـبًا بـإعـادة الـعمل بـآلـية عـقد الـصفقات املـتكافـئة 
مـــــع روســـــيا بـــــما يُـــــسهم فـــــى تـــــذلـــــيل الـــــعقبات أمـــــام املـــــصدريـــــن لـــــلسوق الـــــروســـــية فـــــى األزمـــــة 

األوكرانية. 
قـال املـهندس فـتح اهلل فـوزى رئـيس مجـلس إدارة الجـمعية املـصريـة الـلبنانـية لـرجـال األعـمال، 
إنـنا ملـسنا تحـرًكـا 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 
املــــصريــــة أصــــبحت واعــــدة، ويُــــقبل عــــليها املســــتثمرون الــــعرب واألجــــانــــب، نــــتيجة لــــلسياســــات 
واإلجـراءات اإلصـالحـية الـتى تتخـذهـا الـحكومـة؛ عـلى نـحو يخـدم تـطلعات املـواطـنني، ويـحقق 
حــــلم ١٠٠ مــــليار دوالر صــــادرات، مــــوضــــًحا أن وزارة املــــالــــية ال تــــدخــــر جهــــًدا فــــي مــــسانــــدة 
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، 
بجـــمعية رجـــال األعـــمال املـــصريـــني، عـــن تـــقديـــره لحـــزمـــة اإلجـــراءات الـــتى اتخـــذتـــها الـــحكومـــة 



ملــــسانــــدة األنشــــطة االقــــتصاديــــة فــــى مــــواجــــهة األزمــــة الــــعاملــــية، والــــتى تــــضمنت تحــــديــــد ســــعر 
لـــلدوالر الجـــمركـــى وإعـــفاء قـــطاع الـــصناعـــة مـــن الـــضرائـــب الـــعقاريـــة ملـــدة ٣ ســـنوات، وتجـــديـــد 
الـــــعمل بـــــقانـــــون إنـــــهاء املـــــنازعـــــات الـــــضريـــــبية واألحـــــكام واإلجـــــراءات املـــــعمول بـــــها حـــــتى ٣١ 
ديــسمبر ٢٠٢٢، الــذى يُــعد بــمثابــة فــرصــة جــديــدة لــالتــفاق مــع اإلدارة الــضريــبية عــلى إنــهاء 

املنازعات في املرحلة اإلدارية. 
أضـــــاف املـــــهندس خـــــالـــــد حـــــمزة رئـــــيس لـــــجنة االســـــتيراد والجـــــمارك بجـــــمعية رجـــــال األعـــــمال 

 «ACI» املـــــصريـــــني، أن الـــــدولـــــة نـــــجحت فـــــي تـــــطبيق مـــــنظومـــــة الـــــتسجيل املســـــبق لـــــلشحنات
بـــسواعـــد مـــصريـــة فـــى وقـــت قـــياســـى؛ عـــلى نـــحو أســـهم فـــي تســـريـــع وتـــيرة دخـــول الـــُشحنات 
لـلموانئ البحـريـة، وتـقليل مـتوسـط زمـن اإلفـراج الجـمركـي لـلبضائـع، وتـحويـل املـوانئ لـبوابـات 

عبور بداًل 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 
عــــــملية االنــــــتهاء مــــــن فــــــحص املــــــلفات الــــــضريــــــبية املــــــتراكــــــمة، بــــــحيث تــــــتم مــــــعامــــــلتها بــــــفلسفة 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على الضريبة املبسطة. 
قـــــال مـــــاجـــــد عـــــز الـــــديـــــن، نـــــائـــــب رئـــــيس لـــــجنة املـــــالـــــية بجـــــمعية رجـــــال األعـــــمال املـــــصريـــــني، إن 
اإلصــالحــات االقــتصاديــة والــهيكلية الــتي تــنفذهــا الــدولــة، أســهمت بــفعالــية فــي جــذب الــعديــد 
مــــن الشــــركــــات الــــعاملــــية لــــالســــتثمار بــــمصر، وتــــعظيم الــــقدرات اإلنــــتاجــــية، وتــــعزيــــز تــــنافــــسية 

املنتجات املصرية في األسواق العاملية، ومن ثم رفع معدالت النمو. 
حــــضر الــــلقاء الــــدكــــتورة مــــنى نــــاصــــر مــــساعــــد الــــوزيــــر لــــلمتابــــعة وإدارة مشــــروعــــات تــــطويــــر 
الجــــمارك، ورضــــا عــــبدالــــقادر رئــــيس مــــصلحة الــــضرائــــب، والــــشحات غــــتورى رئــــيس مــــصلحة 
الجــــمارك، وأنــــور فــــوزى رئــــيس مــــصلحة الــــضرائــــب الــــعقاريــــة، ومــــختار تــــوفــــيق نــــائــــب رئــــيس 
مـصلحة الـضرائـب، والـدكـتور الـسيد صـقر، رئـيس قـطاع املـناطـق، ورجـب محـروس، مسـتشار 
رئــــيس مــــصلحة الــــضرائــــب، ومــــروان زنــــتوت رئــــيس الــــلجنة االقــــتصاديــــة بــــالجــــمعية املــــصريــــة 
الـلبنانـية لـرجـال األعـمال، وأحـمد عـزمـي طـيبة عـضو مجـلس إدارة الجـمعية املـصريـة الـلبنانـية 
لـــرجـــال األعـــمال، وعـــمرو فـــايـــد املـــديـــر الـــتنفيذي للجـــمعية املـــصريـــة الـــلبنانـــية لـــرجـــال األعـــمال، 
ومحـمد يـوسـف املـديـر الـتنفيذي لجـمعية رجـال األعـمال املـصريـني، ورشـا عـبد الـهادي، رئـيس 



قـــطاع الـــلجان والـــعالقـــات الـــحكومـــية بجـــمعية رجـــال األعـــمال املـــصريـــني، وأحـــمد عـــبد الحـــميد 
املدير املالي  بالجمعية املصرية اللبنانية لرجال األعمال.


