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 :في كلمته باالفتتاحات الرئاسیة الیوم
 وزیر المالیة: صندوق لضمان وتحفیز االستهالك لدفع عجلة االقتصاد المصري برأسمال 2 ملیار جنیه

 ـــــــ
 

 خالل كلمته في االفتتاحات الرئاسیة الیوم، بمشروع "األسمرات 3"، تحدث الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، عن الحزمة الثانیة
 مبادرات تحفیز االستهالك ودعم الصناعة الوطنیة، حیث أشار إلى مبادرة "إنشاء 310 آالف وحدة إسكان" خالل ثالث سنوات بواقع

 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط
 

 وأشار وزیر المالیة إلى أن الـ 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة تصل إلى 70 ملیار جنیه، مخصصة لمحدودى الدخل ذوي
 مستویات الدخل األدني من 5700 جنیه شهریًا، حیث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترًا، موضحًا أن الـ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة

 تصل إلى 30 ملیار جنیه، مخصصة لمتوسطي الدخل ذوي مستویات الدخل من 6000 حتي 8000 جنیه شهریًا، حیث تبلغ مساحة
 .الوحدة من 95 مترًا إلى 120 مترًا

 وخالل العرض، سلط وزیر المالیة الضوء على البرنامج الزمني لتنفیذ 310 آالف وحدة إسكان، وذلك من خالل تنفیذ 100 ألف وحدة
 في 2020/2021، وكذا تنفیذ 105 آالف وحدة في 2021/2022، هذا إلى جانب تنفیذ 105 آالف وحدة في 2022/2023

 
 ولفت الدكتور محمد معیط إلى أنه سیتم إطالق صندوق ضمان وتحفیز االستهالك لتقدیم ضمانات لحصول المواطنین على وحدات

 .اإلسكان الغیر منطبق علیهم الشروط
 كما عرض الدكتور محمد معیط مبادرة صندوق ضمان وتحفیز االستهالك، والتي تأتي استكماًال للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة

 االقتصاد المصري
 

 واشار وزیر المالیة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لزیادة مساهمة االستهالك في معدالت نمو الناتج
 المحلي اإلجمالي وتحفیز الطلب المحلي خاصة في ضوء تباطؤ معدالت نمو االنفاق االستهالكي بسبب جائحة فیروس كورونا وزیادة

 فرص العمل للمواطنین، فضًال عن زیادة تحفیز الشركات الصناعیة والخدمیة والعقاریة وشركات التمویل االستهالكي على البیع بالتقسیط
 وإقراض المواطنین، هذا إلى جانب زیادة تحفیز الشركات الصناعیة والخدمیة والعقاریة وشركات التمویل االستهالكي على البیع بالتقسیط

 واقراض المواطنین
 

 وأكد الدكتور محمد معیط على أهمیة إطالق مبادرة تشجیع وتحفیز النمو اإلستهالكي، والتي تسهم في توفیر ضمان للهیئات والشركات
 لمن یقوم بعملیات للتمویل االستهالكي، فضًال عن تسهیل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب

 .تقلیل المخاطر على الجانب التمویلي لتلك الجهات
 وأوضح الوزیر أن وزارة المالیة قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمویل االستهالكي برأسمال قدره 2 ملیار جنیه من

 الخزانة العامة، یهدف إلى تحفیز النمو االستهالكي لزیادة مساهمة االنفاق االستهالكي في التنمیة االقتصادیة وزیادة حجم الطلب الكلي
 على السلع والخدمات المحلیة والعقارات، فضًال عن تغطیة المخاطر التمویلیة لبعض األنشطة مثل شراء السیارات، واألجهزة المنزلیة
 وغیرها مثل العقارات والمبادرات االستراتیجیة التي تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفیر تمویل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات

 واالستراتیجیات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمویل مشروع إحالل السیارات القدیمة والمتهالكة بسیارات جدیدة
 

 ولفت وزیر المالیة إلى أن الدولة كانت قریبة من تحقیق معدل نمو أكثر من 6% ، وهو ما كان المستهدف في العام المالي
 2019/2020 مشیرًا إلى أن كل المبادرات التي یتم العمل علیها تعمل على العودة إلى تحقیق األهداف المرجوة

 



 وأشار وزیر المالیة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مقاًال أمس نوه فیه إلى أن ما حققته مصر یمكنها من استعادة تعافي االقتصاد
 بسرعة ألنها تمكنت خالل الفترة الماضیة من امتصاص االزمة وأخذت إجراءات تمكنها من التعافي والعودة لتحقیق أهدافها، هذا فضًال
 عن إمكانیة تمویل بعض المبادرات واالستراتیجیات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل ما اشارت إلیه وزیرة التخطیط بشأن مشروع

 إحالل السیارات المتهالكة
 

 ولفت الوزیر إلى أن الصندوق یقدم مزایا في مقدمتها تحریك عجلة االقتصاد وزیادة معدالت النمو االقتصادي وخلق فرص عمل جدیدة،
 فضًال عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنین على السلع بأسعار مخفضة وذلك من خالل التفاوض
 مع الشركات المصنعة لتخفیض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمویل لمنح القروض أو التمویل منخفض التكالیف بضمان

 الخزانة العامة
 

 واختتم وزیر المالیة كلمته مشیرًا  إلى أنه رغم قسوة أزمة كورونا وإستمرار تبعاتها لعدد من السنوات بدون أدني شك، فإن برنامج
 اإلصالح االقتصادي الذي قامت الدولة بتنفیذه ساهم في امتصاص األزمة، مضیفًا أن نتائج الموازنة العامة للدولة التي انتهت في 30

 یونیو تعد نتائج جیدة جدًا، مشیرًا إلى أنه عند اإلعالن عنها سیتضح كیف تمكنت مصر من إمتصاص صدمة أزمة فیروس كورونا
 المستجد، ومواصلة العمل لتحقیق نتائج إیجایبیة في الفترة القادمة

 


