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٨  يناير  ٢٠١١

37 القاهرة ـ شيماء فاروق
أعلن اللواء أحمد سعيد رئيس الشركة املصرية للمالحة 
اجلوية أنه يجري حاليا إعداد الدراســـات اخلاصة مبعرفة 
إحدى الشـــركات الهولندية املتخصصة لتصميم مشروع 
الـــرادار األرضي مبطار القاهرة الدولي والذي تبلغ تكلفته  
٢٠  مليون جنيه على أن يتم تنفيذه خالل  ٨  شهور لإلسهام 
في القضاء على احلوادث األرضية وتســـهيل عمل املراقبة 

اجلوية في متابعة حركة الهبوط واإلقالع .

ألول مرة .. رادار أرضي بمطار القاهرة لمواجهة الظروف الجوية السيئة
«شؤون مصرية» تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 

يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 
في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 

ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 
 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم ٢٤٨٣٣٦٠٩، 

أو على البريد اإللكتروني:
egyptianaffairs@alanba.com.kw 

إشراف: أحمد صبري

متهيدا لتوسيع املنافسة على مقعد رئاسة اجلمهورية 
في االنتخابات املقرر إجراؤها في سبتمبر املقبل، يقر 
البرملان املصري بغرفتيه الشــــعب والشورى خالل 
جلســــاته املقبلة، تعديل قانون تنظيــــم االنتخابات 
الرئاسية الصادر عام ٢٠٠٥، ليكون مواكبا للتعديالت 
الدســــتورية التي جرت عام ٢٠٠٧ خصوصا املادة ٧٦ 
املنظمــــة النتخابات رئاســــة اجلمهورية، مبا يخفف 
الشــــروط املفروض توافرها في مرشــــحي األحزاب 

املصرية. 
وأقرت املجموعة الوزارية للشــــؤون السياســــية 
والتشــــريعية في اجتماعها األربعاء املاضي برئاسة 
وزير الشــــؤون القانونية والنيابية د. مفيد شــــهاب 
تعديالت القانون طبقا لتعديالت عام ٢٠٠٧، مبا يسهل 
على األحزاب املختلفة املنافســــة على منصب رئاسة 
الدولة، إذ اســــتبدل شرط حصول احلزب على نسبة 
٥٪ من عدد األعضاء املنتخبني باملجلســــني، ووجوب 
احلصول على تلك النسبة في كل من املجلسني واكتفي 
بحصول احلزب على نسبة ٣٪ فقط من عدد األعضاء 

املنتخبني باملجلسني.
وقال مفيد شهاب، وفق وكالة أنباء الشرق األوسط، 
: «إن التعديل اتاح فتــــرة انتقالية تنتهي آخر ابريل 
٢٠١٧، أعطى فيها الدستور حق الترشح ألعضاء الهيئات 
العليا باألحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من 
املجلسني التشريعيني في آخر انتخابات سابقة على 
االنتخابات الرئاســــية التي ســــيتم الترشح لها متى 
اســــتوفوا باقي الشروط األخرى التي نص عليها في 
الدســــتور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع 
أحكام الدستور». وأكد أن املجموعة أقرت كذلك حزمة من 
مشروعات قوانني التجارة، يأتي في مقدمتها تعديالت 
قانون حماية املســــتهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع 
العملي لتطبيق القانون، حيث إن احلماية احلقيقية 
للمســــتهلك وضبط حركة تداول املنتجات تبدأ دوما 
من خالل التأكيد على احلصــــول على فاتورة حتمل 

البيانات األساسية عن املنتج محل التعاقد.
وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل االلتزام بتقدمي 
الفاتورة إلى املستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب 
املســــتهلك متى كان املورد مقيدا في السجل التجاري 
أو مرخصا له مبزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، كما أن 
القانون أعطى جلهاز حماية املستهلك إصدار قرارات 
ملزمة ملنع اإلعالن عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكني 
وفرض عقوبة الغرامة عليها عند االستمرار في اإلعالن 
باملخالفة لقرار اجلهاز، كما أخضع إعالنات العقارات 

لهذه األحكام.
كما أقرت املجموعــــة الوزارية تعديل قانون قمع 
التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تالفي 
ما كشــــف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش 
والتدليس والعائد واألرباح الضخمة التي تنجم عن 
ذلك، ومواجهة صــــور التدليس والغش في اخلدمات 
املتعلقة باملنتجــــات الصناعية واإلعالن عنها وكذلك 
مكافحة تسرب البضائع والسلع املهربة، وكذا تعديالت 
بعض أحكام قانــــون الباعة املتجولني بهدف مجابهة 
التجارة العشــــوائية وما ترتبــــه من آثار ضارة على 

تنمية التجارة الداخلية وعلى املستهلكني.
أما فيما يتعلق بتعديالت بعض أحكام قانون التوحيد 
القياسي، فقال مفيد شهاب إن القانون يأتي من أجل ما 
كشف عنه التطبيق العملي من عجز القانون احلالي 
عن استيعاب ما استجد من متغيرات، ومن وجود أكثر 
من نوع للمواصفات والتي يتعني االلتزام مبا تضمنته 

من معايير ومحددات.
وأوضح شــــهاب أن املجموعة أقرت أيضا تعديل 
بعض أحكام قانون السجل التجاري والذي يأتي في 
إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري 
باعتباره البوابة الشرعية ملمارسة التجارة وضرورة أن 
تتواءم أحكامه مع التطورات التي حلقت بالتجارة، وكذا 
تعديالت قانون األسماء التجارية حيث جرم التعديل 
تقليد العالمات التجارية متى كان من شــــأن ذلك أن 
يوقع جمهور املتعاملني في لبس وامتد نطاق التجرمي 

إلى البيانات التجارية غير املطابقة للحقيقة.
وقال إن املجموعة أقرت مشروع الالئحة التنفيذية 
لقانون مشاركة القطاع اخلاص في مشروعات البنية 
األساسية واخلدمات واملرافق العامة، حيث إن القانون 
قد صدر في الــــدورة البرملانية املاضية وهو من أهم 
مشروعات القوانني التي جاءت حتفيزا للقطاع اخلاص 
لزيادة استثماراته في مجال تنفيذ مشروعات املرافق 
العامة في مجاالت التعليــــم والصحة والنقل واملياه 
والصرف الصحي مبا يتيح فرص عمل جديدة، ومبا يرفع 
عن كاهل املوازنة العامة للدولة تكلفة هذه املشروعات 
لتباشــــر احلكومة عملها في مشروعات أخرى كثيرة 
تصب في مصلحة املواطنني ولذلك كان من الضروري 

لتفعيل القانون أن تصدر الالئحة التنفيذية له.
وأشار شهاب إلى أن املجموعة انتهت من مراجعة 
مشروع قانون تنظيم استغالل وحماية املياه اجلوفية، 
وقررت إحالتــــه ملجلس الوزراء متهيدا للعرض على 

مجلسي الشعب والشورى.

من أول 
السطر

نقطة 

«مشهد جرت وقائعه عند الواحدة 
والنصف ظهر االثنني املاضي في محطة 
الناصر مبتــــرو األنفاق  جمال عبد 
عندما حاولت فتاة مســــيحية تضع 
الصليب في رقبتها ان تلحق بالقطار 
فإذا باألبواب تغلق عليها وســــاقها 
خارج الباب فأسرع أحد الشباب على 
رصيف احملطة وساعدها على الدخول 
وامسك بالباب حتى استقرت داخل 
العربة وهي في حالة هلع وسقطت 
حتى وقع الصليب الذهبي الذي كان 
في رقبتها فإذا بشــــيخ مسن ملتح 
يلتقطه ويقــــوم من مقعده اليها في 
لفتة طبيعيــــة دون افتعال فما كان 
من الفتاة إال أن امســــكت بيد الرجل 
الكبير وقبلتها فانهالت دموع كل من 

شاهدوا املوقف». 
انتهى اخلبر الذي أوردته جريدة 
«اجلمهورية» املصرية بتاريخ الرابع 
من يناير اجلاري، والذي يدل مع غيره 
من مواقف كثيــــرة على ان اإلرهاب 
غير قادر على التغلغل في هذا اجلسد 
الواحد وأن مصر ســــتعلو فوق كل 
احملن والدسائس ولن يفلح اخلائنون 

في مكرهم.
مصر ستعلو فوق املجزرة اآلثمة 
في االســــكندرية والتي لم تستهدف 
شهداء أبرياء فقط، بل استهدفت قلب 

الوطن بحريته وبحضارته.
مصر ستقف دائما ضد أي مخطط 
يريد نسف أمنها وأمانها، وستتصدى 
بقلــــوب أبنائها املخلصــــني للقنابل 
اخلارجية التي تتوهم أنها تفتح بابا 

لالنقسامات.
وليس أدل على ذلك من الصرخة 
التي ينفجر بها صدر كل مصري في 
الداخل واخلارج «لم نكن أبدا اثنني 
بل واحد على طــــول العمر»، فلندع 
جميعا بالرحمة لشــــهداء كنيســــة 
القديســــني باالســــكندرية، ولنصل 
بخشوع لرب العاملني أن يحمي بلدنا 

من املتربصني.

الفتاة.. والشيخ.. والصليب!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

لهذه األحكام.
كما أقرت املجموعــــة الوزارية تعديل قانون قمع 
التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تالفي 
ما كشــــف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش 
والتدليس والعائد واألرباح الضخمة التي تنجم عن 
ذلك، ومواجهة صــــور التدليس والغش في اخلدمات 
املتعلقة باملنتجــــات الصناعية واإلعالن عنها وكذلك 
مكافحة تسرب البضائع والسلع املهربة، وكذا تعديالت 
بعض أحكام قانــــون الباعة املتجولني بهدف مجابهة 
التجارة العشــــوائية وما ترتبــــه من آثار ضارة على 

تنمية التجارة الداخلية وعلى املستهلكني.
أما فيما يتعلق بتعديالت بعض أحكام قانون التوحيد 
القياسي، فقال مفيد شهاب إن القانون يأتي من أجل ما 
كشف عنه التطبيق العملي من عجز القانون احلالي 
عن استيعاب ما استجد من متغيرات، ومن وجود أكثر 
من نوع للمواصفات والتي يتعني االلتزام مبا تضمنته 

من معايير ومحددات.
وأوضح شــــهاب أن املجموعة أقرت أيضا تعديل 
بعض أحكام قانون السجل التجاري والذي يأتي في 
إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري 
باعتباره البوابة الشرعية ملمارسة التجارة وضرورة أن 
تتواءم أحكامه مع التطورات التي حلقت بالتجارة، وكذا 
تعديالت قانون األسماء التجارية حيث جرم التعديل 
تقليد العالمات التجارية متى كان من شــــأن ذلك أن 
يوقع جمهور املتعاملني في لبس وامتد نطاق التجرمي 

إلى البيانات التجارية غير املطابقة للحقيقة.
وقال إن املجموعة أقرت مشروع الالئحة التنفيذية 
لقانون مشاركة القطاع اخلاص في مشروعات البنية 
األساسية واخلدمات واملرافق العامة، حيث إن القانون 
قد صدر في الــــدورة البرملانية املاضية وهو من أهم 
مشروعات القوانني التي جاءت حتفيزا للقطاع اخلاص 
لزيادة استثماراته في مجال تنفيذ مشروعات املرافق 
العامة في مجاالت التعليــــم والصحة والنقل واملياه 
والصرف الصحي مبا يتيح فرص عمل جديدة، ومبا يرفع 
عن كاهل املوازنة العامة للدولة تكلفة هذه املشروعات 
لتباشــــر احلكومة عملها في مشروعات أخرى كثيرة 
تصب في مصلحة املواطنني ولذلك كان من الضروري 

لتفعيل القانون أن تصدر الالئحة التنفيذية له.
وأشار شهاب إلى أن املجموعة انتهت من مراجعة 
مشروع قانون تنظيم استغالل وحماية املياه اجلوفية، 
وقررت إحالتــــه ملجلس الوزراء متهيدا للعرض على 

مجلسي الشعب والشورى.

متهيدا لتوسيع املنافسة على مقعد رئاسة اجلمهورية 
في االنتخابات املقرر إجراؤها في سبتمبر املقبل، يقر 
البرملان املصري بغرفتيه الشــــعب والشورى خالل 
جلســــاته املقبلة، تعديل قانون تنظيــــم االنتخابات 
، ليكون مواكبا للتعديالت 
٧٦
املنظمــــة النتخابات رئاســــة اجلمهورية، مبا يخفف 
الشــــروط املفروض توافرها في مرشــــحي األحزاب 

وأقرت املجموعة الوزارية للشــــؤون السياســــية 
والتشــــريعية في اجتماعها األربعاء املاضي برئاسة 
وزير الشــــؤون القانونية والنيابية د. مفيد شــــهاب 
، مبا يسهل 
على األحزاب املختلفة املنافســــة على منصب رئاسة 
الدولة، إذ اســــتبدل شرط حصول احلزب على نسبة 
٪ من عدد األعضاء املنتخبني باملجلســــني، ووجوب 
احلصول على تلك النسبة في كل من املجلسني واكتفي 
٪ فقط من عدد األعضاء 

وقال مفيد شهاب، وفق وكالة أنباء الشرق األوسط، 
: «إن التعديل اتاح فتــــرة انتقالية تنتهي آخر ابريل 
، أعطى فيها الدستور حق الترشح ألعضاء الهيئات 
العليا باألحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من 
املجلسني التشريعيني في آخر انتخابات سابقة على 
االنتخابات الرئاســــية التي ســــيتم الترشح لها متى 
اســــتوفوا باقي الشروط األخرى التي نص عليها في 
الدســــتور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع 
أحكام الدستور». وأكد أن املجموعة أقرت كذلك حزمة من 
مشروعات قوانني التجارة، يأتي في مقدمتها تعديالت 
قانون حماية املســــتهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع 
العملي لتطبيق القانون، حيث إن احلماية احلقيقية 
للمســــتهلك وضبط حركة تداول املنتجات تبدأ دوما 
من خالل التأكيد على احلصــــول على فاتورة حتمل 

وقال شهاب إن التعديل جاء ليجعل االلتزام بتقدمي 
الفاتورة إلى املستهلك وجوبيا وغير معلق على طلب 
املســــتهلك متى كان املورد مقيدا في السجل التجاري 
أو مرخصا له مبزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، كما أن 
القانون أعطى جلهاز حماية املستهلك إصدار قرارات 
ملزمة ملنع اإلعالن عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكني 
وفرض عقوبة الغرامة عليها عند االستمرار في اإلعالن 
مجلسي الشعب والشورى.باملخالفة لقرار اجلهاز، كما أخضع إعالنات العقارات 

«الشورى» يناقش أزمة المرور.. واقتراحات بـ «ضريبة زحام» وتحديد حصة بنزين والسير بالتناوب

وسط القاهرة يوّدع العشوائية والقبح
في مبادرة إلنقاذ وسط املدينة من العشوائية والقبح ،   أصدر عبد 
العظيم وزير محافظ القاهرة قرارا األسبوع املاضي بإزالة إشغاالت 
جتـــار اخلضر والفاكهة في شـــارع التوفيقية خالل مدة أقصاها  ١٥  
يوما ،   على أال يتكرر عدوانهم على نهر الطريق مطلقا بعد هذه املهلة .  
ودأب التجار على احتالل أرصفة شارع التوفيقية ومساحة كبيرة 
من نهر الشـــارع ،   وانضم بائعو كماليات السيارات الحقا إلى جتار 
اخلضر ،   فأصبح متعذرا على املشـــاة اختراق هذا الشـــارع ،   بينما 
استحال ذلك على السيارات متاما .  وكان محافظ القاهرة قد قام بجولة 
تفقدية واسعة مبنطقة وسط القاهرة نهارا ،   فأدهشته صور الباعة 
اجلائلني والسيارات املتوقفة باملخالفة للقانون ،   إضافة إلى اللوحات 
اإلعالنية القبيحة على العمارات في شوارع طلعت حرب وشامبليون 
والبورصة ،   وأحال وزير مســـؤولي حي غرب إلى التحقيق ،   نظرا 
لتقاعســـهم عن متابعة أعمال إعادة شارع طلعت حرب إلى وضعه 

األصلي ،   برغم انتهاء أعمال التطوير واإلحالل له . 
ومن املتوقع أن تشـــهد حركة املرور حتســـنا ملموسا في حالة 

تنفيذ قرارات احملافظ . 
الى ذلك، تناقش جلنة النقل واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في مجلس الشورى، برئاسة شوقي يونس، يوم األربعاء املقبل، أزمة 

املرور في محافظات القاهرة الكبرى.
وكشفت مصادر برملانية عن قيام اللجنة مبناقشة تنظيم مواعيد 
إغالق احملال التجارية في العاصمة، أسوة بعواصم العالم املختلفة، 

من خالل تشريع موحد ال يترك الفرصة للمحافظني لتعديله.
وقامت اللجنة بتوزيع التقرير املبدئي على أعضائها بشكل سري، 
لدراسته وإبداء الرأي فيه خالل االجتماع، ويتضمن التقرير أسباب 
تفاقـــم أزمة املـــرور، ومن بينها عدم وجود اســـتراتيجية متكاملة 
لتنظيم املرور، وتشـــتت االختصاصات بني أكثر من جهة، وغياب 
التخطيط العمراني، وعدم االلتزام بقوانني البناء، خاصة فيما يتعلق 
بتخصيص اجلراچات أسفل املباني، وتزايد أعداد السيارات بنسبة 
٢٥٪ في الشهور العشرة األولى من عام ٢٠١٠ حيث مت ترخيص ٢٠٧ 
آالف سيارة خالل هذه الشهور، واملتوقع أن يصل العدد إلى ٢٥٠ ألف 

سيارة بنهاية العام، في إدارة مرور القاهرة فقط.
وتستعرض اللجنة في تقريرها جتارب عدد من املدن العاملية حلل 
أزمـــة املرور، مثل لندن وطهران ودبي وطوكيو وباريس، واحللول 
التي طبقتها، مثل فرض ضريبة ازدحام على السيارات التي تستخدم 
الطرق املزدحمة في أوقات الذروة، وتطبيق نظام لتسيير السيارات 
بالتناوب بني األرقام الفردية والزوجية، وحتديد حصة محددة من 
البنزين لكل سيارة حسب املسافة بني منزل صاحبها ومقر عمله. 

وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة رفض التصالح في املخالفات 
املرورية إال إذا ثبت عدم وقوع املخالفة من األصل، وإسناد تخطيط 
املسارات املرورية ألســـاتذة متخصصني في إنشاء الطرق، بدال من 

املسارات احلالية التي وصفها التقرير بالعشوائية.

أكد أمني أباظة وزير الزراعة 
واستصالح األراضي عدم وجود 
أي نية لرفع أسعار األسمدة حاسما 
بذلك اجلدل حول اجتاه احلكومة 

لرفع أسعارها .  
وأوضح انه رغم ارتفاع األسعار 
العاملية فإن وزارة الزراعة لن ترفع 
أسعار األسمدة في الوقت احلالي 
تنفيذا لتعليمات الرئيس مبارك في 
مؤمتر احلزب الوطني األخير بدعم 

الفالح والوقوف بجانبه . 
الوزير في تصريحات  وقال 
االسبوع املاضي عقب اجتماعه مع 
مندوبي الشركات املنتجة لألسمدة 
ان أسعار اليوريا سجلت عامليا ما 
يعادل  ٢٤٠٠  جنيه للطن والنترات 
 ١٨٥٠  جنيها إال أن األسعار احمللية 
التزال ثابتة حتى اآلن عند  ١٥٠٠  
ــرات  ١٤٠٠   ــا والنت ــن اليوري لط

جنيه . 
ــاس عثمان  العب أبو  ورفض 
ــة العامة لالئتمان  رئيس اجلمعي
الزراعي ما أثير حول اجتاه شركات 
األسمدة لرفع األسعار ٢٠٠  جنيه 
ــم الزراعي احلالي ،    خالل املوس
وقال ان هناك ثباتا في األسعار ، 
ــركات األسمدة لم    مؤكدا أن ش
تتقدم بأي طلبات لرفع األسعار 

رغم ارتفاعها عامليا . 
وأضاف انه في ظل الظروف 
االقتصادية احلالية وتعهد القيادة 
السياسية بدعم الفالح وتشجيعه 
على الزراعة ،   ال توجد زيادة في 

األسعار . 
وفي السياق ذاته انتهت جلنة 
األسمدة التي عقدت اجتماعها أمس 
مبقر وزارة الزراعة بحضور وزير 
الزراعة وعدد من منتجي األسمدة ، 

  إلى عدم رفع األسعار نهائيا . 
وقال د.سعد نصار ،   مستشار 
وزير الزراعة إنه متت زيادة كميات 
التنمية  ــك  ــمدة لصالح بن األس
واالئتمان الزراعي ،   واجلمعيات 
التعاونية لتوزيعها بأسعار مخفضة 

للفالحني . 
واشار إلى أن الدعم احلكومي 
للفالح في شيكارة السماد يصل 
إلى  ٢٥  جنيها تقريبا ،   فاألسعار 
املصرية تقل عن األسعار العاملية 
بنسبة كبيرة ،   حيث يصل سعر 
الشيكارة  ٧٥  جنيها ،   مضيفا أن 
ــتمر ببنك  ــمدة مس توزيع األس
التنمية واالئتمان الزراعي بالوجه 
القبلي ،   واجلمعيات التعاونية في 

الوجه البحري . 
ــر ١٤  مليون طن  ــج مص وتنت
سنويا ،   ويبلغ حجم االستهالك 
ــم تصدير  ــني طن ،   ويت  ٩  مالي

الباقي . 

ال زيادة 
غالي: إعفاء ٩ ماليين وحدة سكنيةفي أسعار األسمدة 

 من الضريبة العقارية 
أرســـلت وزارة املالية ٦ ماليني إخطار جديد 
ملالك ٩ ماليني وحدة سكنية باإلعفاء من الضريبة 
العقارية. أكد د.يوسف بطرس غالي وزير املالية 
أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف 
بضريبة العوايد ولكن وفـــي ظل تفعيل أحكام 
قانون الضريبية على العقارات املبنية رقم ١٩٦ 

لسنة ٢٠٠٨ فقد مت إعفاؤهم.
قال الوزير إن الضريبة املقررة - طبقا ألحكام 
قانون الضريبة على العقـــارات املبنية الصادر 
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ - تستحق اعتبارا 
من يناير احلالي ٢٠١١ باعتبارها الســـنة التالية 
لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا ألحكام 
هذا القانون، مضيفا انه في إطار تيسير تطبيق 
الضريبة العقارية وعدم حتميل املنشآت السياحية 
بأية أعباء جديدة فانـــه يتم حاليا بالتعاون مع 
وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير 
تقييم الوحدات العقارية السياحية مبا فيها املنشآت 

الفندقية وذلك ألغراض الضريبة العقارية.
وأشار إلى أن اآللية اجلديدة ستضع معايير 
واضحة لقيمة الوحدات العقارية املختلفة املستغلة 
في ممارسة النشاط السياحي، كما ستراعى مصالح 
القطاع وعدم حتميله بأية أعباء جديدة مع احلفاظ 

على حقوق اخلزانة العامة.
وأكـــد أن وزارة املالية تقوم بالتنســـيق مع 
الوزارات واجلهات املختصة بوضع آلية مبسطة 
لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة اخلاصة 
مثل املصانع، املنشآت البترولية، املواني واملطارات 
وغير ذلك، مبا يضمن تقييما متوازنا وميســـرا 

لهذه الوحدات.
وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية 
هو إحدى حلقات سلسلة اإلصالح الضريبي الذي 
تنتهجه احلكومة خالل السنوات األخيرة تفعيال 
لسياستها في تشجيع النشاط االقتصادي، وخلق 
مناخ مالئم لتدعيم الثقة بـــني املكلفني واإلدارة 
الضريبية، حيث راعـــى القانون اجلديد مبادئ 
العدالة الضريبية بـــني املكلفني وذلك من خالل 
توحيد أحكام فرض الضريبة العقارية بينهم بدال 
من تشـــتتها بني عدة قوانني والتي كانت تخلق 
صعوبـــة على املكلف بأداء الضريبة في التحقق 
من مقـــدار الضريبة املكلف بها، مشـــيرا إلى أن 
اإلدارة الضريبية حريصة على تعزيز الثقة مع 
املكلفني بأداء الضريبة وإيجاد مناخ أكثر شفافية 

في عمليات ربط الضريبة.
وقال وزير املالية ان القانون يتضمن العديد من 
املزايا والتيسيرات حيث راعي املراكز القانونية 
التي مت اكتسابها قبل صدور القانون من خالل عدم 
املساس بأوضاع مالك العقارات القدمية والتي تؤجر 
وفقا لقوانني العالقة بني املؤجر واملستأجر والتي 
حتدد األجرة على العقارات اخلاضعة ألحكامها، 
حيث نص قانون الضريبـــة العقارية على عدم 
سريان أحكامه على تلك العقارات إال بعد انقضاء 

تلك العالقات القانونية.
وأضاف الوزير أن القانون منح إعفاء لكل عقار 
بواقع ٦٠٠٠ جنيه في السنة للوحدات املستغلة في 
أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخالف 

القانون السابق والذي كان حدد اإلعفاء بقيمة ١٨ 
جنيها فقط كقيمة إيجاريه جلملة عقارات املمول 
في السنة، كما انه نص على خصم نسبة الثلث 
تقريبا من القيمـــة االيجارية للوحدات العقارية 
مـــن وعاء الضريبة وذلك ملقابلة تكاليف صيانة 
العقارات وهو ما لم يكـــن موجودا في القوانني 

السابقة.
وحول أعمال احلصر والتقييم للوحدات العقارية 
كشف غالي عن أن جلان احلصر والتقدير شارفت 
على االنتهاء من أعمالها، مؤكدا أن عمليات التقييم 
تستند على معايير علمية حيث يتم حتديد السمات 
املؤثرة في أعمال التقييم اجلماعي ووضع مناذج 
ملعادالت رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، 
ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على 
حدة مبختلف محافظات اجلمهورية لبيان مدى 
مطابقتها مع نتائج املعادالت الرياضية املوضوعة 
مبعرفة املختصني واخلبـــراء في أعمال التقييم 
اجلماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي مت 

التوصل لها. 
وأشـــار إلى أن أعمال احلصر تتم باستخدام 
 PDA أحـــدث األجهزة اآللية في العالم وهو جهاز
العمرانية  احململ باخلرائط اخلاصـــة باملناطق 
مبختلف محافظات اجلمهورية وطبقا للمعلومات 

.(GIS) اجلغرافية
وتطبيقا ملعايير التقييم كشـــف طارق فراج 
رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم 
الوحدات السكنية مبختلف محافظات اجلمهورية 
تتمتع باإلعفاء من ضريبة العقارات املبنية، حيث 
تقل قيمتها الســـوقية عن نصف مليون جنيه، 
مشيرا إلى أن نتائج احلصر والتقدير تؤكد ذلك 
حيث بلغت نسبة الوحدات املعفاة أكثر من ٨٤٫٦٪ 
مبدينتي الشـــيخ زايد، و٦ أكتوبر، كما تبني أن 
الوحدات الســـكنية الكائنة بقرى مصر املختلفة 
معفاة من الضريبـــة عدا القصور والفيالت ذات 

مستويات البناء املرتفعة.
وأشـــار إلى أن وزير املاليـــة أصدر تعليمات 
للجان احلصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة 
األطيان الزراعية عن العقـــارات التي مت بناؤها 
على األراضي الزراعية وذلك منعا الزدواج الربط 
واالزدواج الضريبي ولتخفيف األعباء عن كاهل 
املواطنني، باإلضافة إلى متتع تلك العقارات باإلعفاء 
من الضريبة العقارية وفقا ألحكام القانون ١٩٦ 

لسنة ٢٠٠٨.
وأضاف أنه وفقا ألحـــكام القانون فإن قيمة 
الضريبة العقارية املستحقة على الوحدات العقارية 
املستغلة في أنشطة جتارية أو صناعية أو خدمية 
يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن 
أرباح تلك األنشـــطة، وهو ما يضمن عدم حتمل 
األنشـــطة التجارية والصناعية واخلدمية بأية 
أعباء جديـــدة وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة 
من املنتجني للســـلع واخلدمات إلى املســـتهلك 

النهائي.
وأكد على حتمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن 
غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف إجتماعية 

من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.

تعديل قانون االنتخابات الرئاسية

اعتبارًا من منتصف يناير الجاري

تشغيل أوتوماتيكي لمترو المرج بزمن تقاطر ٤ دقائق
القاهرة ـ شيماء فاروق

أكد م.عالء فهمي وزير النقل أن مترو األنفاق «خط املرج» سيشهد 
منتصف يناير شكال جديدا من التحديث والتشغيل األوتوماتيكي 
ليعمل بكامل طاقته وبزمن تقاطر ٤ دقائق فقط، وأضاف املهندس 
عمر شـــيمي أن البنية األساســـية للخط األول حتتاج إلى جتديد 

شامل للقضاء على األعطال املتكررة والتي تعود إلى قدم الكابالت 
التـــي خدمت ٢٤ عاما دون جتديد، وأكـــد أن املرج واملرج اجلديدة 
بعد حريق غرفة التحكم تشـــهد جهودا مكثفة للعودة للتشـــغيل 
األوتوماتيكي اآلمن ويعود التشغيل لوضعه العادي خالل النصف 

الثاني من يناير احلالي.


