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 اشادات من المؤسسات الدولیة بتحسن مؤشرات االقتصاد المصري والتي

 فاقت المستهدفات والتوقعات

 

 االنتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغیرة ومتوسطة الصغر لضم

 االقتصاد الغیر رسمي الى االقتصاد الرسمي

 

 نائب وزیر المالیة للسیاسات المالیة

 مصر من الدول القلیلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي

 واالقتصادي

 

 زیادة معدالت االستثمارات الحكومیة الممولة ذاتًیا من الخزانة العامة

 

 نائب وزیر المالیة لشئون الخزانة

 نشر 16 ألف ماكینة تحصیل إلكتروني(pos) بالتعاون مع القطاع المصرفي

 ووزارة التخطیط

 

 القطاع المصرفي یطرح 4.8 ملیون بطاقة الكترونیة مجانا فى عدد من

 البنوك

 

 



 

 أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة ان تحسن مؤشرات االقتصاد المصري عكسته

 اشادة المؤسسات الدولیة بما حققته مصر من نتائج ایجابیة وملحوظة في برنامجها

 اإلصالحي وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العدید من التقاریر التي تتوج نجاح

 االقتصاد المصري وتشید به وانه اصبح نموذج یحتذى به فى العدید من الدول.

 واشار الوزیر الى ان المؤشرات المالیة تؤكد انه تم تحقیق اكثر من المستهدف حتى

 المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولیة، ومن توقعات المؤسسات

 الدولیة ذاتها.

 جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذى عقده وزیر المالیة الیوم "الثالثاء" بمقر

 الوزارة بحضور كال من أحمد كجوك نائب وزیر المالیة للسیاسات المالیة ، والدكتور

 ایهاب ابو عیش نائب وزیر المالیة لشئون الخزانة وعدد من قیادات الوزارة

 ومصالحها التابعة.

 واكد د. معیط ان قدرة وصالبة الشعب المصري نجحت فى تحمل االثار الناتجة عن

 تنفیذ خطوات برنامج االصالح االقتصادي فى ظل قیادة سیاسیة حكیمة قادت عملیة

 االصالح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجیة مثل ازمة االسواق الناشئة

 وارتفاع اسعار البترول والفائدة االمر الذى جنب االقتصاد المصري العدید من

 المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول االخرى.

 كما اوضح الوزیر ان نجاح تنفیذ برنامج االصالح االقتصادي كان له بالغ االثر فى

 تراجع معدالت التضخم وزیادة االحتیاطي النقدي األجنبي واستقرار سعر الصرف

 والعمل على تحسین البنیة التحتیة بما یحقق الشمول المالي حیث لفت الوزیر الى

 تركیز  الوزارة في الوقت الراهن على میكنة منظومة العمل بالوزارة حیث تم البدء

 فى تحصیل المستحقات الحكومیة الكترونیا من مایو الجارى  باإلضافة الى افتتاح اول

 مركز لوجیستى بمطار القاهرة  لتطبیق منظومة النافذة الواحدة  كما تم بدء التشغیل

 التجریبي للمركز اللوجیستي بمیناء بورسعید في مایو الجاري .

 واشار الوزیر انه قد تم انشاء مجموعات عمل لفحص االقرارات االلكترونیة الى

 جانب االنتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغیرة ومتوسطة الصغر لضم

 االقتصاد الغیر رسمي الى االقتصاد الرسمي وتحد من عملیات التهرب الضریبي

 وتسهم في ارساء العدالة الضریبیة.



 كما قال الوزیر إن وزارته تعمل بالتنسیق مع وزارة التضامن االجتماعي على تنفیذ

 التوجه الرئاسي الخاص برد مدیونیة أموال التأمینات ویجرى العمل على قدم وساق

 لالنتهاء من الدراسة االكتواریة الخاصة بكیفیة رد هذه االموال للصنادیق، والتى

 سیتبعها صدور قانون لتنظیم ذلك.

 كما اشار الوزیر إن الوزارة تعمل على االنتهاء من عدد من مشروعات القوانین وهى

 قانون اإلجراءات الضریبیة الموحد متضمنا الفاتورة اإللكترونیة ومشروع قانون

 الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضریبیة على أذون السندات وقانون ضریبة

 الدمغة على معامالت البورصة وضریبة الدخل باإلضافة إلى قانون الشراكة وقانون

 الجمارك الجدید الى جانب تعدیالت قانون الضرائب العقاریة وقانون المالیة العامة

 وقانون التجارة اإللكترونیة.

 ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزیر المالیة للسیاسات المالیة والتطویر المؤسسي

 أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقیق فائض أولي بشكل

 شهري بدًءا من أغسطس الماضي.

 وأضاف كجوك أن مصر من الدول القلیلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها

 المالي واالقتصادي والوصول بمعدالت نمو تقترب من الـ 6%، مؤكًدا زیادة النمو في

 المستقبل في اطار اإلصالح المالي واالقتصادي فى ظل قیادة سیاسة تولي أهمیة

 خاصة لحفز األداء االقتصادي للدولة واالهتمام بتحسین احوال المواطنین.

 وأكد نائب وزیر المالیة زیادة معدالت االستثمارات الحكومیة بشكل كبیر خاصة

 االستثمارات الممولة ذاتًیا من الخزانة العامة الفًتا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجیع

 االستثمارات ینعكس بشكل إیجابي لإلنفاق على البنیة التحتیة والطرق والكهرباء

 والصرف الصحي وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین.

 وأشار كجوك إلى زیادة المخصصات المالیة للباب الثاني في الموازنة والخاص

 بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصیانة واإلنتاج واألدویة والمستشفیات، مشیًرا

 إلى أن ملفي التعلیم والصحة تتیح لهم الموازنة زیادات غیر مسبوقة عن الفترات

 السابقة.

 وأضاف كجوك أن الزیارة التي تجریها بعثة صندوق النقد حالًیا لمصر هى زیارة فنیة

 لمراجعة الملفات المالیة والنقدیة التي شملها برنامج اإلصالح االقتصادي.



 وفي السیاق ذاته قال إیهاب أبو عیش نائب وزیر المالیة للخزانة العامة إن منظومة

 إدارة المعلومات المالیة الحكومیة GFMIS اصبحت بجمیع الوزارات والمحافظات

 والجامعات الحكومیة حیث تم االنتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء

 والمحافظین ورؤساء الجامعات المصریة الحكومیة فى إطار جهود الدولة لتحقیق

 االنضباط المالى للموازنة العامة وتوفیر المعلومات والبیانات المالیة اللحظیة عن

 موقف التنفیذ الفعلى لجمیع مصروفات وإیرادات الهیئات الموازنیة التى تتبع كل

 وزیر أو محافظ أو رئیس جامعة.

 واوضح نائب وزیر المالیة ان القیادة السیاسیة والحكومة حریصان على اتخاذ

 خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول اإللكتروني وزیادة

 المتعاملین مع القطاع المالي الرسمي، موضًحا أنه تم البدء في تفعیل أولى تلك

 الخطوات من خالل تطبیق منظومة تحصیل المستحقات المالیة الحكومیة إلكترونًیا من

 أول مایو الجاري.

 وأضاف أبو عیش أن وزارة المالیة بالتعاون مع وزارة التخطیط والقطاع المصرفى

 نجحوا في نشر 16 ألف ماكینة تحصیل إلكتروني (pos) مؤخرا فى االماكن

 والجهات المطلوب منها تحصیل مستحقاتها التى تزید عن 500 جنیه الكترونیا ، الى

 جانب توافر 70 الف نقطة تحصیل الكترونى فى السالسل التجاریة ومحالت السوبر

 ماركت وغیرها، كما ان هناك 32 ملیون بطاقة إلكترونیة لدى المواطنین و قام

 القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 ملیون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مایو

 الجاري من خالل بنوك األهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري

 الدولي الستخدامها فى سداد المستحقات الحكومیة.

 وأشار نائب وزیر المالیة للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بدایة

 تطبیق أي منظومة جدیدة ولكن مع مرور الوقت تتالشى تدریجًیا، مؤكًدا أن النافذة

 الواحدة للمركز اللوجیستى للخدمات الجمركیة في مطار القاهرة تعد نقطة انطالق

 لنافذة أخرى للمركز اللوجیستى بمیناء بورسعید والذى بدأ التشغیل التجریبي له منذ

 ایام.

 وحول تساؤل عن اخر تطورات منظومة تقدیم االقرارات الضریبیة الكترونیا  قال

 نائب وزیر المالیة لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقدیم بلغت 100% الكترونیا

 بالنسبة القرارات القیمة المضافة فیما بلغت نسبة التقدیم الكترونیا لضریبة الدخل

 وشركات االموال 90% وذلك یعنى ان منظومة تقدیم االقرارات بشكل الكترونى

 اثبتت نجاحها وكفائتها فى استقبال االقرارات الكترونیا بهدف التیسیر على الممولین



 وان مصلحة الضرائب قامت بتوفیر كافة االمكانیات من بنیة تحتیة لضمان نجاح هذه

 المنظومة.

 وبسؤاله عن منظومة الدفع االلكترونى للمستحقات الحكومیة والذى بدأ تطبیقها اول

 مایو الحالى قال وزیر المالیة ان الدولة قررت تحمل االعباء المالیة الناتجة عن ارساء

 هذه المنظومة االلكترونیة بدال من المواطن وعدم تحمل المواطن تكالیف انشاء البنیة

 التحتیة  الخاصة بتنفیذ المنظومة من شبكات انترنت واجهزة حاسب الى واجهزة

 التحصیل الى جانب تكالیف اصدار البطاقات االلكترونیة المستخدمة لهذه المنظومة

 من القطاع المصرفى وغیرها من التكالیف االخرى وذلك تخفیفا على المواطنین

 ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجدیدة.

 وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعلیم قال وزیر المالیة إن االهتمام بالتعلیم

 والصحة یحتل أولویة قصوى من القیادة السیاسیة والحكومة حیث یتم تدبیر

 االعتمادات الالزمة لموازنة هذین القطاعین مؤكدا على االهتمام بتقدیم الدعم لقطاع

 التعلیم وأنه یتم التنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم بشأن تدبیر االعتمادات المالیة

 الالزمة لهذا القطاع.


