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وزير االستثمار يعلن إعفاء الريف من الضريبة العقارية و»الضرائب« تنفي
أحمد صبري

ه���ل س���يتم إعف���اء الريف 
املص���ري بالكامل من الضريبة 
العقاري���ة؟ نعم س���يعفى من 
الضريب���ة العقارية، ال لن يتم 
إعفاؤه، بالطبع االجابة محيرة، 
ما احلقيقة، نعم أم ال؟ هذا هو 
عنوان اجلدل الدائر هذه األيام، 
وللجواب حول السؤال املطروح 
نرجع باألمر الى البداية عندما 
أكد وزير االس���تثمار د.محمود 
محيي الدين أن القطاع الزراعي 
والفالح املصري يأتيان في صلب 
برامج احلزب وحكومته، مشددا 
في اجللسة العامة التي عقدت 
يوم اإلثنني املاضي ضمن املؤمتر 
السنوي السادس للحزب الوطني 
الدميوقراطي حول األمن الغذائي 
والتنمية الزراعية على ان الريف 
مت استبعاده من قانون الضريبة 
العقارية بالكامل في إطار االهتمام 

بهذا القطاع.
وق���ال وزير االس���تثمار ان 
م.أحمد املغربي وزير اإلسكان 
أشار إلى أنه ستتم مراعاة املرونة 
في تطبيق قانون البناء املوحد 
في الري���ف مبا ال يعطل حركة 
التطوي���ر والبناء ف���ي القرية 

والريف.
وبالطبع هذه التصريحات 
جذبت وسائل اإلعالم والفالحني 
واملس���ؤولني من كل الوزارات، 
فمن جانبه صرح عالء سماحة 
مستشار وزير املالية للضريبة 
الش���روق  العقاري���ة جلريدة 
املصرية قائ���ال »ليس لدي أي 
تعليق، فلم يت���م إبالغي بهذا 

القرار«.
واضاف سماحة انه قد يكون 
مت االتفاق على هذا القرار خالل 
اجتماع احلزب، ولكن لم يبلغه 

أحد به حتى اآلن.
أما مستشار رئيس مصلحة 
العقاري���ة ناج���ي  الضرائ���ب 
السرجاني فقد نفى ل� »شؤون 

مصرية« هذا اإلعفاء، قائال: قانون 
الضريب���ة العقارية اجلديد لم 
يفرق بني الريف أو احلضر فالكل 
خاضع للضريبة سواء اكان في 
الساحل الشمالي أو القاهرة أو 
األرياف ففي النهاية الكل داخل 
البلد الواحد وحدود واحدة وهي 

جمهورية مصر العربية.
وقد رجح مصدر مسؤول في 
وزارة االستثمار رفض الكشف 

السادس���ة من  وفقا للمادة 
العقاري��ة  قانون الضرائ�����ب 
ف��إن العق�����ارات املقام��ة على 
األراض���ي الزراعي���ة بناء على 
تراخيص والعق���ارات التي مت 
البناء  حترير محضر مبخالفة 
لها وقضي فيه نهائيا بالبراءة أو 
بسقوط الدعوى اجلنائية وكذلك 
تلك التي انقضى 3 سنوات على 

اقامتها خاضعة للضريبة.

عن اس���مه بجريدة الش���روق 
املصرية ان الوزير محيي الدين 
الزراعية  كان يقصد األطي���ان 
وليس الري���ف بصورة مطلقة 
ألنه توجد قصور وڤلل تتعدى 
قيمتها املالي���ني في العديد من 
املناطق الريفية والتي يصعب 
استثناؤها من الضريبة املفروضة 
على العقارات التي تزيد قيمتها 

على 500 ألف جنيه.

وين���ص قان���ون الضرائب 
العقاري���ة اجلديد عل���ى إعفاء 
اصح���اب العق���ارات التي تقل 
القيم��ة السوقي��ة لها عن 500000 
جنيه من دفع الضرائب العقارية 
عنها، بينما يكون صاحب العقار 
الذي تزيد قيمته السوقية عن 
ذلك مطالب بس���داد 30 جنيها 
كضريبة عقارية في العام تزيد 

كلما ازدادت قيمة العقارات.

محيي الدين يرجع السبب إلى اهتمام الحكومة بالفالح.. ومصلحة الضرائب العقارية تؤكد أن القانون لم يفرق بين المناطق 

هل تشهد منطقة وسط البلد تطويرا يعيد إليها جمالها القدمي؟

هل سيتم إعفاء الريف املصري من الضريبة العقارية؟

محمد البرادعي

المصريون في الخارج يريدون مقعدًا في البرلمان
والحكومة تطالبهم بتمويل صندوق لرعايتهم

القاهرة: طالب عدد من ممثلي اجلاليات املصرية في
اخلارج بتمثيل برملاني لهم »على األقل مقعد من 
املقاعد التي يعينها الرئيس داخل مجلس الشعب«. 
جاء ذلك في أثناء اجتماع جلنة السياسة اخلارجية 
والتنمية في إطار جلس����ات مؤمتر احلزب الوطني 
بقاعة املؤمترات مبدينة نصر والتي شارك فيها وزير 
اخلارجية أحم����د أبوالغيط ووزيرة القوى العاملة 

والهجرة عائشة عبدالهادي.
وقال رئيس اجلالية املصرية في فرنسا صالح 
فرهود، جلريدة »الشروق« املصرية عقب اجللسة 
التي امتدت نحو ساعتني: »نحن نطالب بذلك أسوة 
بكل الدول«. وأضاف فرهود، الذي شارك في مؤمتر 
احلزب الوطني للسنة الثالثة على التوالي، أن ممثلي 
اجلاليات س����بق أن اقترحوا عل����ى احلزب الوطني 
»مشاركة مستشارين أو ممثلني للجاليات املصرية 
جنبا إل����ى جنب مع صناع الق����رار في مصر حتى 
يكون����وا همزة الوصل بني اخلارج والداخل«. وكان 
احلزب الوطني قد وجه الدعوة حلوالي 17 من قيادات 
اجلاليات املصرية باخلارج، ومنظمات أقباط املهجر، 
للمش����اركة في أعمال مؤمتره السنوي الذي استمر 
حتى االثنني املاضي. ودار جدل خالل اجللسة اللجنة 

حول ضرورة إقامة »هيئة خاصة لرعاية املصريني 
في اخلارج« فرد أبوالغي����ط قائال إن األمر يتطلب 
إجراء دراسات ومتويال ومشروع قانون.  بينما قالت 
عائشة عبدالهادي إنها تؤيد ضرورة إنشاء »صندوق« 
لرعاية املصريني في اخلارج ميول عن طريق رسوم 
تدفعها اجلالية املصرية في اخلارج. وأضافت الوزيرة: 
»أتفق مع الوزير اننا بحاجة إلى فلوس«. وفى جلسة 
موازية عن »حقوق املواطنة والدميوقراطية« أعلن 
مفيد ش����هاب وزير الش����ؤون البرملانية أنه أصبح 
للمصريني في اخلارج ح����ق احلصول على بطاقة 
انتخابية لكن »بعض الصعوبات العملية اخلاصة 
باللجان والفرز« حتول دون مشاركتهم في االنتخابات 
من اخلارج رغم أن املادة 62 من الدستور »تعطي هذا 
احلق للمصريني كافة دون قيد أو شرط التواجد في 
مصر«. وأضاف شهاب أن احلزب الوطني يدرس هذا 
املوض����وع »على األقل أن يكون لهم حق التصويت 

في االنتخابات الرئاسية«.
واعتبر رئيس اجلالية املصرية في الس����عودية 
حسن اجلارحي، أن الدولة لم يعد بإمكانها جتاهل 
مطالب املصريني في اخل����ارج والذين يقدر عددهم 

بحوالي 7.5 ماليني شخص. 

خالل المؤتمر السادس للحزب الوطني الديموقراطي

تراجع أسعار حديد التسليح  بمقدار 200 جنيه
القاهرة - شيماء فاروق

إنتاج احلديد  أعلنت شركات 
الوطني����ة واالس����تثمارية ع����ن 
تخفيض أسعارها )تسليم شهر 
نوفمبر(، كما أعلنت عن تخفيض 
أمام  الفرص����ة  اإلنت����اج إلتاحة 
التجار واملس����توردين للتخلص 
من املخ����زون الراكد في املخازن 
واملعارض واحملالت. فمن جانبها، 
أعلنت مجموعة عز للصلب )كبرى 
الشركات املصرية إلنتاج احلديد 
والصل����ب( الس����بت املاضي عن 
خفض أس����عار بيع ط����ن حديد 
التسليح تسليم ش����هر نوفمبر 
اجلاري مبق����دار 200 جنيه عن 

أكتوبر املاضي.  مستواها لشهر 
كما خفضت الشركات االستثمارية 
أسعارها مبقدار 190 جنيها للطن 
ليصل سعر طن احلديد الى 2750 
جنيها للطن في مقابل 2940 جنيها 
الشهر املاضي. وكان عز قد رفع 
أسعاره خالل شهر سبتمبر مبقدار 
200 جنيه عن تسليم أغسطس 
وثبت األسعار في شهر أكتوبر. 
ويبلغ س����عر »حديد عز« لشهر 
نوفمبر 2800 جنيه للطن تسليم 
أرض املصنع وللمستهلك النهائي 
سعر 2930 جنيها للطن، في مقابل 
3 آالف جنيه تسليم ارض املصنع 
النهائي  و3130 تسليم املستهلك 

خالل شهر أكتوبر املنصرم. وعزت 
مصادر جتارية أسباب تراجع سعر 
طن حديد التسليح إلى انخفاض 
سعر البيليت )اخلام الرئيسي الذي 
يدخل في صناعة حديد التسليح( 
حيث وصل حاليا إلى 480 دوالرا 
للطن في مقابل 520 دوالرا خالل 
الشهر املاضي. وتتجه مجموعة عز 
� التي تسيطر على نحو 60% من 
السوق احمللي � وباقي الشركات 
احمللي����ة الى تخفي����ض إنتاجها 
أيضا حت����ى نهاية العام اجلاري 
بسبب تكدس املعروض من حديد 
التس����ليح في املخازن سواء من 

اإلنتاج احمللي او املستورد.

القطاع الخاص يشتري 150 ألف متر من وسط البلد
القاه����رة: كش����ف ك����رمي الش����افعي،

رئيس مجلس إدارة شركة اإلسماعيلية 
لالستثمار العقاري، وهي الشركة اخلاصة 
التي تس����تثمر في تطوير مباني منطقة 
وس����ط البلد، عن عزم شركته شراء  بني 
100 و150 ألف متر من املنطقة خالل األشهر 

الستة املقبلة.
وكانت الشركة قد اشترت 16 عمارة في 
منطقة وسط البلد، باإلضافة إلى سينما 
راديو، ومقه����ى »كافيه ريش«، وذلك في 
إطار خطتها إلحياء املنطقة وتوفير خدمات 
جتذب إلى املنطقة أفراد الطبقة الوسطى 
والعليا، الذين هجروا منطقة وسط البلد 
على مر السنوات املاضية، على حد تعبير 

الشافعي.
واشار الشافعي إلى أن الشركة تدرس 
حالة 60 عق����ارا حاليا، وكلها متركزة في 
شوارع طلعت حرب وعدلي وشمبليون، 
التي  العق����ارات واملباني  »فكلما كان����ت 
نش����تريها قريبة من بعض، كانت نتيجة 
التطوير أفض����ل وأكثر وضوحا، فعمارة 
واحدة في شارع لن يكون وقعها مثل 10 

في شارع واحد«، حسب قوله.
وفي إطار سعيها لزيادة رأسمالها مبا 
قيمته 80 مليون دوالر، تلقت الشركة، التي 
مت تأسيسها في فبراير 2008 برأسمال 315 
مليون جنيه، العديد من العروض لتمويل 
هذه الزيادة، وقال ايضا »نحن ال منان��ع 
م��ن دخول ممولني جدد في الشركة، وإن 

كنا نعط��ي األولوية للشركاء األساسيني« 
كما كش����ف الشافعي، مؤكدا أنه »إذا متت 
تغطية الزيادة املقررة من خالل الشركاء 
القدامى، فلن تلجأ اإلسماعيلية لالستثمار 

العقاري إلى شركاء جدد«.
إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء 
د.أحمد نظيف االجتماع اخلامس للمجلس 
األعلى للتخطيط العمراني بحضور وزراء 

الدف����اع والثقافة والتنمي����ة االقتصادية 
واالستثمار واإلس����كان والتنمية احمللية 
ومحافظي اإلسكندرية والقاهرة واجليزة، 
باإلضافة إلى أعضاء املجلس من اخلبراء 

والشخصيات العامة.
وأكد رئيس مجلس ال����وزراء د.أحمد 
نظيف على ضرورة إشراك املجتمع في هذا 
التوجه ونشر الوعي ملنع التوسع العشوائي 

وملواجهة املخالفات، وتطبيق قانون املباني 
اجلديد بحزم خاصة فيما يتعلق باإلزالة 
الوجوبية ملخالفات البناء، وتشجيع دور 
املجتمع املدني بتنفيذ إستراتيجية تطوير 
العشوائيات وتش����جيع محاور الشراكة 
مع جمي����ع اجلهات املعنية واملهتمة بهذه 

القضية.
وصرح املتحدث باسم مجلس الوزراء 
د.مجدي راضي بأن د.نظيف أكد على أهمية 
اتباع أسس ومعايير النسق املعماري في 
املباني اجلديدة حتى تتم مواجهة العشوائية 
في النسق املعماري للمدن والقرى مبا يعيد 
الوجه احلضاري للتنمية العمرانية ملدن 

وقرى مصر.
وناقش املجلس خطة تطوير العشوائيات، 
حيث مت استعراض تقريرين م��ن مجل��س 
التخطي����ط العمراني، وصن��دوق تطوير 
العش����وائي��ات تضمن����ت حتدي����د حجم 
مشكل��ة العشوائيات في محافظات مصر 
وسمات تلك العشوائيات التي تفتقر إلى 
تخطيط الشوارع وتوزيع االستعماالت 
وعدم تش����طي��ب املبان��ي ونقص املرافق 
مبا ينعكس عل����ى األوضاع االقتصادي��ة 
واالجتماعية لسكان تلك املناطق. وأشار 
التقرير إل����ى أن 80% من العش����وائيات 
ف����ي مصر تقوم على امت����داد عمراني في 
األراض����ي الزراعية مب����ا يعكس احلاجة 
لوقف ه����ذه االمت����دادات للمحافظة على 

الرقع الزراعية.

من بينها 60 عقارًا في شوارع طلعت حرب وعدلي وشمبليون

القاهرة - شيماء فاروق
مع اقتراب عام 2009 على االنتهاء، حققت الس����ياحة 
املصرية طفرة جديدة بعد أن صمدت أمام حتديات األزمة 
العاملية، ثم بدأت في االنتعاش، فقد سجلت احلركة الوافدة 
من الدول العربية زيادة 35% وروسيا 25% وأميركا %4 
وأوروبا 1%، مما أدى إلى تراجع معدالت االنحس����ار في 
احلركة الوافدة خالل أكتوبر املاضي إلى 3% فقط بعد أن 

كانت 13% مع بداية العام. من جانبه اكد وزير السياحة 
زهير جرانة أن مؤشرات احلجز بالفنادق والقرى السياحية 
خالل املوسم الشتوي احلالي تتجه مبعدل االنحسار إلى 
الصفر مع نهاية العام وهو ما يحدث بالفعل حيث وصلت 
نس����بة االنحسار في أغس����طس إلى 6% وسبتمبر %5.5 
وأكتوبر 3% ولم يتبق سوى نوفمبر اجلاري وديسمبر 

املقبل للوصول إلى املعدالت الطبيعية. 

السياحة تنتعش: 35% زيادة من العرب و25% من روسيا

البرادعي: سأترشح للرئاسة شرط إجراء االنتخابات بـ »صورة سليمة«
عواص���م - وكاالت: اعلن مدير عام 
الوكال���ة الدولية للطاق���ة الذرية محمد 
البرادعي اول من امس احتمال ترشحه 
للرئاسة في مصر، لكنه اشترط وجود 
ضمانات اساس���ية على ان االنتخابات 
املقررة في 2011 ستجرى بصورة سليمة 

قبل ان يوافق على خوضها.
وسئل البرادعي، في مقابلة مع قناة 
»س���ي.إن.إن« االخبارية االميركية، عن 
فترة عمله في الوكالة الذرية التي امتدت 

12 عاما وتنتهي الشهر اجلاري، فأجاب 
انها كانت »متعبة«.

وأجاب البرادعي عندما سألته اإلعالمية 
كريس���تيان امانبور الت���ي أجرت معه 
احلديث عن حقيقة ترشحه للرئاسة في 
مصر، فأوضح انه سيدرس ذلك إذا كانت 
هناك »ضمانات مكتوبة« أن »االنتخابات 

ستكون حرة ونزيهة«.
الى ذلك، قال البرادعي في تصريحات 
نش���رت اول من امس ان مفتشي األمم 

املتحدة لم يعثروا »على شيء يثير القلق« 
خالل اول زيارة لهم في الش���هر املاضي 
ملنش���أة تخصيب اليورانيوم في ايران 

التي كانت سرية من قبل.
واضاف البرادعي في مقابالت مع شبكة 
تلفزيون »سي.إن.إن« وصحيفة »نيويورك 
تاميز« انه يبحث حلوال وسطا محتملة 
ملنع تعطيل مش���روع اتف���اق للتعاون 
النووي بني ايران وث���الث قوى كبرى 

تعثر بسبب اعتراضات ايرانية.

ونقل���ت »النيوي���ورك تامي���ز« عن 
البرادع���ي قوله في مقابل���ة ان النتائج 
املبدئية التي توصل اليها مفتشوه في 
املوقع احملصن حتت جبل في الصحراء 
قرب مدينة قم املقدس���ة توضح انه »ال 

يوجد فيه ما يثير القلق«.
وقال البرادعي مشيرا الى قول ايران ان 
املوقع مجرد منشأة احتياطية لبرنامجها 
الن���ووي في حالة قص���ف األعداء مثل 
اسرائيل حملطة التخصيب في نطنز االكبر 

حجما، إن »الفكرة هي استخدامه كموقع 
محصن حتت اجلبل حلماية املعدات«.

وقال »هو مجرد حف���رة في جبل«، 
وتابع لشبكة تلفزيون »سي.إن.إن« ان 
ه���ذا املوقع يقصد ب���ه ان يكون »دفاعا 
سلبيا« عن برنامجها النووي في حالة 

التعرض لهجوم.
وقال البرادعي ان مفتش���ي الوكالة 
وجدوا »تعاونا جي���دا للغاية« حينما 

زاروا قم.

أكد أن الوكالة الدولية لم تجد شيئًا خطيرًا في المنشأة اإليرانية الجديدة


