
 بیان صحفي من وزارة المالیة
 

 زیر المالیة یجتمع عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس مع مجموعة من رجال األعمال لبحث تداعیات أزمة كورونا
 د. معیط یعد بدراسة جمیع اقتراحات مجتمع األعمال لمساندة الصناعات والصادرات المصریة

 الوزیر یوافق علي صرف كامل مستحقات الشركات المصدرة حتي ٥ مالیین جنیه لدي صندوق تنمیة الصادرات
 استثناء جمیع المصدرین من تقدیم شهادة الموقف الضریبي لصرف مستحقاتهم لدي الجهات الحكومیة حتي نهایة یونیه

 وزیر المالیة یناشد وسائل اإلعالم التأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة لتجنب نشر تقاریر مغلوطة
————— 

 أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، حرص الحكومة علي اتخاذ كافة اإلجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصریة في
 .مواجهة تداعیات أزمة انتشار فیروس كورونا عالمًیا

 وقال إنه عقد اجتماًعا عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس مع عدد من رجال األعمال ضم المهندس محمد السویدي رئیس اتحاد الصناعات
 المصریة، وعلي عیسي رئیس جمعیة رجال األعمال المصریین، ومحمد جنیدي رئیس نقابة المستثمرین الصناعیین، والدكتور محرم

 هالل النائب األول لرئیس مجلس إدارة االتحاد المصري لجمعیات المستثمرین، والدكتور محیى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة
 .الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعیات أزمة كورونا علي الصناعات المصریة ومجتمع األعمال المصري

 وأشار الوزیر إلى أن رجال األعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفیف آثار األزمة االقتصادیة الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد
 بدراسة جمیع اقتراحات مجتمع األعمال، بما ُیسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصریة، وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي

 رئیس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه االقتراحات یتطلب إلقرارها إجراء تعدیالت تشریعیة، مثل تأجیل تقدیم موعد اإلقرارات
 الضریبیة للشركات لمدة شهرین أو رفع الضرائب العقاریة عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعدیالت علي قانون الضرائب

 .العقاریة معروضة حالًیا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضریبة العقاریة
 وأضاف الوزیر أنه وافق، خالل االجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقدیم شهادة بموقفها الضریبي لصرف مستحقاتها لدي
 الجهات الحكومیة وصندوق تنمیة الصادرات حتى نهایة یونیه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرین لدي صندوق تنمیة

 الصادرات، وذلك علي ٣ شرائح كل شریحة ١٠٪ بدأت من یولیو الماضي وحتي ٥ مالیین جنیه؛ دعًما للمصدرین والشركات في
 .مواجهة األزمة الراهنة، أما االقتراحات األخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئیس مجلس الوزراء

 وأكد وزیر المالیة أن العالم وبالدنا العزیزة مصر تمر بظروف دقیقة وأوضاع اقتصادیة حساسة تتطلب تكاتف جمیع المؤسسات واألفراد
 والمجتمع المدني واإلعالم مع الحكومة والدولة حتي نتجاوزها، ولذا نتطلع لیقظة أكبر من مختلف وسائل اإلعالم التي یجب أن تتوخي

 أعلي درجات الدقة والتأكد من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما یتعلق بملفي الصحة واالقتصاد في هذه المرحلة حتي ال تنشر
 أى تقاریر مغلوطة وغیر دقیقة تؤدى إلي حالة البلبلة واإلشاعات التي نعاني منها وحتي ال تؤثر سلًبا علي مجریات األمور في هذا الوقت

 .الحساس لالقتصاد المصري
 


