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 الطبقة املتوسطةومليار جنيه من اخلزانة العامة لتخفيف األعباء على حمدودي الدخل  46 ..وزير املالية
 .وأصحاب املعاشات

 االجتماعية. العدالةاجلارحي: مستمرون يف اإلصالح املايل وملتزمون بتوجيهات الرئيس بدعم 

  دكتور حممد معيط:
 . ماليني 10واملستفيدون  %15زيادة املعاشات  •
 .لمخاطبني بقانون اخلدمة املدنيةلعالوة غالء استثنائية  •

 عالوتني لغري املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية. •

 % يف معاشات تكافل وكرامة. 30زيادة  •

 عمرو املنري: 

 رفع حد اإلعفاء الضريبي ومنح خصم ضريبي لألقل دخالً. •
 تماشى مع املعايري الدولية. مليون أسرة وحيقق العدالة وي 15اخلصم الضريبي يزيد دخل  •

 

إلصالح  الوطني لبرنامج الوزير المالية السيد عمرو الجارحي حرص الحكومة على االلتزام بتحقيق أهداف أكد 

وعلالى رأسال ا زيالادخ ماصصالاو وجالودخ ا نلالاب علالى بالرامج الحمايالة االجتماعيالة مأاليرا   لالى أ  واالجتماعي االقتصادي 

و ا صح  المالي بما يدعم النمو والتأغيل والكلاءخ والعدالة االجتماعية وفي نلس الوقو الوزارخ ماضية في تحقيق اطوا

توجي او رئيس الجم ورية بضرورخ تاليف أعباء ا صح  على محدودي الالدال والطبقالة المتوسالطة  بتنليذ ملتزمة  افإن

د م  وتيرخ التقالدم االقتصالادي علالى كافالة الوطني لإلصح  ويزيبرنامج البما يضم  أوسع تجاوب ممك  م  الجماهير مع 

  .األصعدخ

لجميالع فالي الالداول زيالاداو حزمة كبيرخ م  العلى أمس مجلس الوزراء  وافقوأضاف الوزير أنه م  أجل ذلك 

. وأضاف الوزير أ  المالية ستواصل العمل علالى مليار جنيه 46وأصحاب المعاأاو تبلغ تكللت ا ا جمالية  بأجرالعاملي  

  أأنه رفع مستوياو الداول والحالد مال  بعالآل ار الار الساللبية الماقتالة المصالاحبة لتنليالذ ا صالححاو االقتصالادية كل ما م

التطوراو ا يجابية الحاد ة في تنليذ برنامج ا صالح  االقتصالادي والتغيالر الملمالوس  تعزيز الضرورية جنبا   لى جنب مع

زيالادخ الصالادراو وتحسال  فالي الزراعالة والصالناعة وتراجالع فالي  كورفع كلاءخ الدعم وكالذل في ماأراو االقتصاد الحقيقي

 .البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود األسعار

رايالة وافالق علي الا مجلالس الالوزراء بالاألمس تعكالس وأكد الوزير أ  مأروعاو القواني  التي تقدمو ب ا الالوزارخ 

ك ر أصالحاب الالداول األعلالى األتوزيع األعباء بحيث يتحمل العبء في  عادخ توزيع الداول وتحقيق عدالة لكيلية من جية 

 .ويحصل على مزايا أك ر أصحاب الداول األقل

رفالع حالد بما يتعديل قانو  الضريبة على الدال تأمل أقرها مجلس الوزراء وأأار الوزير  لى أ  الزياداو التي 

مع جنيه  7200جنيه  لى  6500عي  الحكومي والااص م  ا علاء في الأريحة األولى المعلاخ لجميع العاملي  في القطا

 . يزداد كلما قل الدالسدادها على األفراد  منح اصم م  الضريبة الواجب

بقالانو  الادمالة الحزمة أيضا  تأمل عحوخ جديالدخ تحالو مسالمى عالحوخ االحء اسالت نائية للماالاطبي  الوزير أ  قال 

% فالي معاأالاو 30-25وزيادخ بنسبة مئوية بالي  ااطبي  بالادمة المدنية وعحوتي  لغير الم 2017لسنة  81المدنية رقم 

 ."تكافل وكرامة"
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أ  وزارخ المالية وضعو نصب عيني ا م  وم  جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للازانة العامة 

ووزارخ التضالالام  االجتمالالاعي  فالالإ  وزارخ الماليالالةولالالذلك  ،تالالوفير معالالاق الئالالق ألصالالحاب المعاأالالاو اللحظالالة األولالالى أهميالالة

ضالم    لالى الحكومالة بمقتالر  اتقالدمتا لعطاء أصحاب المعاأاو وحرصا  على تاليف ار ار التضامية علي م موتقديرا  من 

% علالالى  جمالالالي قيمالالة المعالالاق المنصالالرف لجميالالع أصالالحاب المعاأالالاو 15أالالمل مأالالروي بزيالالادخ يحزمالالة الحمايالالة الجديالالدخ 

 جنيالالالالالالالالالالالالاله ويسالالالالالالالالالالالالالتليد  130المقبالالالالالالالالالالالالالل وبحالالالالالالالالالالالالالد أدنالالالالالالالالالالالالالى  1/7والمسالالالالالالالالالالالالالتحقي  عالالالالالالالالالالالالالن م اعتبالالالالالالالالالالالالالارا  مالالالالالالالالالالالالال  

 مليالالالالالالالالالالالالالو  مالالالالالالالالالالالالال  أصالالالالالالالالالالالالالحاب المعاأالالالالالالالالالالالالالاو بتكللالالالالالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالالالالالى الازانالالالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالالالة  10من الالالالالالالالالالالالالا نحالالالالالالالالالالالالالو 

 مليار جني ا .  23تبلغ 

تصالل  لالى نحالو  (جنياله 500)الحالد األدنالى األقالل وأضاف الدكتور معيط أ  الزيادخ بالنسبة ألصالحاب المعاأالاو 

سالواء مال  الماالاطبي  %، وعلى صعيد الموظلي  بالدولة فقد حرصو المالية أيضا  على التجاوب مع مطالب العالاملي  26

فأمالا الااضالعي  للادمالالة المدنيالة الالالذي  تمصالرف ل الم العالالحوخ الدوريالة الأالال رية  بقالانو  الادمالة المدنيالالة أو ايالر الماالالاطبي ، 

% 7% سيتم أيضا  طبقا  للتعديحو الجديدخ منح م عحوخ االحء اسالت نائية تبلالغ 7لتي تبلغ المقررخ بموجب أحكام القانو  وا

مليو  موظالف تكللالة تصالل  لالى  3جني ا . ويستليد م  ذلك نحو  130جني ا  وحد أقصى  65م  األجر الوظيلي بحد أدنى 

لعحوخ الااصة التي تم منح ا ل م م  عدخ أسابيع مليار جني ا ، أما اير المااطبي  بقانو  الادمة المدنية فبا ضافة  لى ا 7

% م  األجر األساسي في 10فسيتم منح م عحوخ ااصة جديدخ بنسبة  1/7/2016وجاري صرف ا ار  بأ ر رجعي م  

  .% م  األجر األساسي10، كما سيتم منح م أيضا  عحوخ احء بنسبة 30/6/2017

-25ى زيادخ جميع معاأاو "تكافل وكرامة" بنسالبة مئويالة بالي  وأضاف معيط أ  مجلس الوزراء وافق أيضا  عل

 مليار جنيه. 2مليو  أسرخ وبتكللة تزيد ع   1.7جنيه لكل معاق ويستليد م  ذلك  100% وبحد أقصى 30

أ  مجلس الالوزراء وافالق علالى مأالروي القالانو  الالذي وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياساو الضريبية 

وبمالا يرفالع حالد ا علالاء  2005لسالنة  91قالانو  الضالريبة علالى الالدال رقالم خ الماليالة لتعالديل بعالآل أحكالام تقدمو به وزار

جني ا  لجميع العاملي  بأجر سواء في القطاعي  الحكومي أو الااص فضح  ع   7200جني ا  سنويا   لى  6500الحالي م  

 .هذا التعديل الضريبي نحو سبعة ملياراو جنيه، وتبلغ تكللة ممولي الم   الحرخ واألربا  التجارية والصناعية

مالنح اصالم ضالريبي لافالراد الطبيعيالي  يالزداد كلمالا قالل وأضاف المنير أنه مع زيادخ حد ا علاء فقالد تقالرر أيضالا  

% مال  الضالريبة 80مالنح اصالم ضالريبي بواقالع الدال وينالآل كلمالا زاد الالدال مضاليلا  أ  مأالروي القالانو  يالنص علالى 

جني الا  حتالى  30000جني ا  سنويا . أما الأريحة م   30000جني ا  حتى  7200عي  في الأريحة م  الواجبة السداد للواق

 45000% ويحصالل أصالالحاب الأالالريحة مالال  40جني الا  سالالنويا  فسيحصالالل أصالالحاب ا علالى اصالالم ضالالريبي بقيمالالة  45000

 %.5جني ا  سنويا  على اصم بواقع  200000جني ا   لى 

جني الالا  وتبلالالغ  30000 – 7200يقالالع دالالاله فالالي الأالالريحة مالال  مالالواط  نالالاك أنالاله لالالو كالالا  همالال ح  بالمنيالالر  وضالالرب

األمالر الالذي يعنالي % 80فقط أي يحصل  علاء بواقع جني ا   20جني ا  فسيدفع  100الضريبة المستحقة عليه طبقا  للقانو  

مال  محالدودي الالدال زيادخ الميزخ الضريبية ألصالحاب الالدال األقالل مع عدالة تتم ل في تحقيق زيادخ في داول المواطني  

جني الا .  200000تاتلي الميزخ تمامالا  للأالريحة التالي يزيالد دال الا عال  وتقل الميزخ للدال األكبر حتى ة، والطبقة المتوسط

وأضاف أ  األاذ بمن ج الاصم الضريبي أو االئتمالا  الضالريبي يتوافالق مالع المعمالول باله فالي أفضالل الممارسالاو العالميالة 

 " م  تصاعدية الضريبة لافراد. 38مادخ ويحقق ما نص عليه الدستور "ال

ويسالتليد من الا  جني الا   اومليالار 7سيكلف الازانة العامة أك ر م  في قانو  ضريبة الدال الجديد  التعديلوأكد أ  

 .وستقوم الحئحة التنليذية ببيا  كيلية حساب الضريبة والاصم الضريبي للأرائح الماتللة. مليو  أسرخ 15
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