
 وزیر المالیة خالل اجتماعه مع كریستین الجارد في دبي:

 مصر عازمة علي البناء على نتائج اإلصالح لزیادة االنفاق لبرامج الحمایة
 االجتماعیة والتعلیم والصحة خالل السنوات القادمة

  

  

 الجارد تشید بالشعب المصري وقیادة الرئیس السیسي في تنفیذ برنامج اإلصالح
 االقتصادي

  

 وتؤكد االقتصاد المصري لدیه فرصة لالنطالق ودعم الصندوق لالستمرار في
 النمو وتحسین معیشة المواطنین

  

  

 عقد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة اجتماعا امس في دبي مع السیدة كریستین الجارد المدیر
 العام لصندوق النقد الدولي وبحضور احمد كجوك نائب الوزیر للسیاسات المالیة والتطویر

 المؤسسى علي هامش اجتماعات المنتدي السنوي الرابع للمالیة العامة لصندوق النقد العربي
 بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدولیین.

 واكدت المدیر العام للصندوق ان االقتصاد المصري لدیه فرصة طیبة لالنطالق معربة عن
 تقدیرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قیادة الرئیس عبدالفتاح السیسي من

 إصالحات جوهریة في السیاسات المالیة والنقدیة والتي مكنت مصر من التغلب علي تحدیات
 ضخمة جدا كانت تعوق وضع االقتصاد المصري علي الطریق السلیم نحو االنطالق وجنبت

 مصر وضع صعب جدا كان یمكن ان یهدد تأمین المستقبل االقتصادي المصري مشیرة الي ان
 هذا اإلصالح جعل مصر قصة نجاح تشید بها جمیع المؤسسات المالیة العالمیة ودوائر

 المستثمرین واعاد المصداقیة والثقة في االقتصاد المصري وآلیاته وأدواته.



 كما أشادت الجارد بالشعب المصري وقیادة الرئیس عبد الفتاح السیسي في تنفیذ برنامج
 اإلصالح االقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو

 االقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسین مستوي معیشة المواطنین واالستثمار في
 التنمیة البشریة وبرامج الحمایة االجتماعیة.

 وأكدت الجارد على تفهمها على ان برنامج اإلصالح االقتصادي قد ترك اثارا علي شرائح
 الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وان هذا یتطلب خالل الفترة القادمة التركیز إطالق

 طاقات االقتصاد لصالح تلك الطبقات

 واكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة خالل االجتماع مع المدیر العام للصندوق، ان الحكومة
 المصریة تدرك جیدا ان هناك عمل كبیر یجب تنفیذه لترجمة تلك اإلصالحات االقتصادیة
 ونتائجها لتصبح استراتیجیة عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشیرا الي اتجاه مصر خالل

 السنوات القادمة للبناء علي نتائج اإلصالح االقتصادي لدفع وتعمیق اإلصالح الهیكلي
 االقتصادي وزیادة االستثمار في التنمیة البشریة وبرامج الحمایة االجتماعیة وزیادة اإلنفاق

 علي التعلیم والصحة حتي تنتقل ثمار االصالح الي المواطن في صورة تحسین مستوي
 المعیشة وخلق المزید من فرص العمل .

 وقال ان الحكومة المصریة عازمة علي القیام بإصالحات هیكلیة كبیرة في االقتصاد المصري
 لضمان االستدامة لمعدالت النمو وأیضا العمل علي تشجیع وتحفیز وزیادة مشاركة القطاع
 الخاص في تنمیة االقتصاد ورفع معدالت النمو وأیضا زیادة مشاركة الشباب والمرأة في

 االقتصاد.

 


