احملىر انثبًَ :انقعبيب ادلتؼهقخ ثادارح ادلىاسَخ انؼبيخ نهدونخ
ناقش مجلس الشعب ولجانه النوعية خالل دور االنعقاد محل الدراسة عددا من القضايا التى
تتعلق بإدارة الموازنة العامة للدولة .وقد شاركت وزارة المالية من خالل ممثليها فى الحوار
الذى دار بشأن هذه القضايا لتوضيح رؤية الوزارة تجاهها ووضع الحلول المناسبة لبعضها،
بما يعكس تجاوب الوزارة وتواصلها مع كافة القضايا المجتمعية التى يحملها نواب الشعب،
ونستعرض تلك القضايا على النحو التالى:
 -3انؼالج ػهً َفقخ اندونخ
حظيت هذه القضية بجانب كبير من اهتمام المجلس ونوابه باعتبارها من القضايا الجماهيرية
التى تمس شريحة عريضة من المواطنين محدودى الدخل ،حيث تقدم عدد كبير من النواب
بيانات عاجلة لمناقشة هذه القضية وبيان أوجه القصور التى تشوبها وسبل التصدى لكافة الصور
السلبية التى تعوق تقديم الخدمة للبسطاء من المواطنين بسهولة ويسر .ونظرا ألهمية هذه
القضية وخطورتها فقد كلؾ السيد الدكتور ربيس مجلس الشعب لجنة الشبون الصحية والبيبة
بزيارة ميدانية للمجالس الطبية المتخصصة ،كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات خالل الفترة من
 9333/3/1وحتى  9333/6/93لمناقشة نظام العالج على نفقة الدولة شاركت فيها وزارة
المالية لعرض رإيتها أمام اللجنة.
ونعرض فيما يلى لتفاصيل هذه االجتماعات وتعقيب مسئولى وزارتى الصحة والمالية على ما
أثير فيها من مالحظات ،نتبعها بما دار فى االجتماع األخير الذى عقدته اللجنة فى
 0292/6/09بحضور السيدين وزيرى الصحة والدولة للشئون القانونية ،وذلك على النحو
التالى:
مناقشات اللجنة
أكد ربيس اللجنة على أهمية قضية العالج على نفقة الدولة التى يستفيد منها حوالى  366مليون
مواطن ،مشيرا إلى أن القرارات التى تصدرها وزارة الصحة بالعالج على نفقة الدولة ال تكفى
تكلفة الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات المتعاقد معها ،باإلضافة إلى التراخى فى سداد
التكلفة .كما تساءل عن االعتمادات المخصصة للعالج على نفقة الدولة فى الموازنة العامة
للدولة للعام المالى الحالى ،وعن التوزيع الزمنى لسدادها من قبل وزارة المالية ،مذكرا بما
صرح به السيد وزير المالية من قبل عن الحكومة لمديونيات وزارة الصحة القديمة المحققة،
وهو ما لم يتحقق بالكامل حتى اآلن والمديونيات فى زيادة مستمرة.
وقد استعرض ربيس اللجنة جذور المشكلة والتى ظهرت مع تضخم مديونيات المجالس الطبية
المتخصصة للمستشفيات الحكومية والخاصة التى تتعامل معها فى تنفيذ قرارات العالج على
نفقة الدولة ،وعدم قدرة تلك المستشفيات على االستمرار فى تنفيذ ما تتلقاه من قرارات لعدم
وجود اعتمادات تسمح بذلك فى ضوء عدم سداد وزارة الصحة للمديونيات المستحقة عليها
بانتظام ،مع عدم قدرة المستشفيات على اإلنفاق لتدنى االعتمادات الموجهة لها – الباب الثانى-
فى األساس .،كما انتقد تصريحات السيد ربيس الجهاز المركزى للمحاسبات التى نشرت فى
الصحؾ والتى اتهمت األعضاء بمحاباة أقربابهم وأهالى دوابرهم فى استخراج قرارات العالج
على نفقة الدولة ،مشيرا إلى أن العضو يعد حلقة الوصل بين المواطن والدولة فى استخراج تلك
القرارات.
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وفى مداخالتهم ،أكد أعضاء اللجنة أن العالج المجانى حق دستورى تكفله الدولة للمواطنين
المصريين ،وأضافوا أن ضبط منظومة العالج على نفقة الدولة ال يقتصر على زيادة االعتمادات
المالية فقط ،بل بإعادة النظر فى المنظومة بالكامل .وطالبوا باإلسراع فى تطبيق قانون التؤمين
الصحى الشامل للقضاء على مشاكل العالج على نفقة الدولة ،وبدراسة إصدار قرارات العالج
بؤكواد المرض بدال من رصد مبالػ مالية بالقرار .وحملوا وزارة الصحة جانبا كبيرا من الخلل
الذى يشهده نظام العالج على نفقة الدولة .وأكد األعضاء أن المستشفيات الجامعية واالستثمارية
دابما ما يتم اللجوء إليها فى ظل تدنى الخدمة الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .كما
طالبوا وزارة المالية بضخ مبالػ إضافية لالعتمادات المخصصة للعالج على نفقة الدولة لتؽطية
مديونيات المجالس الطبية المتخصصة والتى ارتفعت بصورة كبيرة مما حدا بنسبة كبيرة من
المستشفيات المتعاملة مع وزارة الصحة والمجالس الطبية إلى رفض التعامل أو استالم قرارات
العالج فى ضوء زيادة مستحقاتها المالية مع وجود عجز فعلى فى موازناتها الخاصة.
وأكد النواب رفضهم للضوابط التى وضعتها وزارة الصحة وخاصة سقؾ ال  73ألؾ جنيه
شهريا للقرارات الصادرة بتزكية النواب ،واعتبروا أن هذا األمر يعبر عن خلل حكومى فى
إدارة المنظومة الصحية بدا من خالل رفض المستشفيات التعليمية تلقى قرارات العالج وكؤنها
خارج منظومة الدولة ،إضافة إلى مؽاالتها فى تقدير نفقات العالج والتى تفوق نظيراتها العامة
بمراحل ،والمطالبة بإلزام تلك المستشفيات بالعالج وفقا لألسعار التى تضعها وزارة الصحة،
وكذا إلزامهم بتخصيص نسبة  %33من أسرتها مجانيا تنفيذا لقرارت وزير الصحة السابقة فى
هذا الشؤن والتى لم تنفذ .ونبه األعضاء إلى وجود عدد من األمراض المزمنة التى ينبؽى أن
تخرج من حدود تلك الضوابط ومن السقؾ المقرر يوميا للعضو ،كمرض االلتهاب الكبدى
الوبابى المعروؾ بفيروس ( ، )Cوالؽسيل الكلوى ،وجراحات العظام والعيون.
رأى وزارة الصحة
أوضح ممثل وزارة الصحة أن المستشفيات الحكومية تعانى من ضآلة االعتمادات المدرجة
بالباب الثانى بالموازنة ،مما يإثر على تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة خصوصا فى
المستشفيات التعليمية .وقال إن زيادة حجم المديونية وتراكمها سنة بعد أخرى يإثر بشكل كبير
فى قضية العالج على نفقة الدولة ،بل قد يإدى إلى وقؾ هذا المشروع .وشدد على أهمية سداد
المديونيات المتؤخرة لمساعدة المستشفيات على تقديم الخدمة وعالج المرضى الفقراء ،منبها إلى
أن وزارة المالية تقوم بسداد المبالػ المستحقة فقط دون إدراج أية اعتمادات جديدة .كما ناشد
اللجنة الضؽط على وزارة المالية لزيادة االعتمادات المخصصة للعالج فى الموازنة العامة.
وأضاؾ ممثل وزارة الصحة أن تضخم مديونيات المستشفيات المتعاقد معها للعالج على نفقة
الدولة يرجع إلى قيام هذه المستشفيات بزيادة قيمة التكاليؾ عن طريق إدراج أعمال ومهمات
ؼير حقيقية إلى فاتورة العالج لمضاعفة قيمة القرار ،فضال عن لجوء بعض المستشفيات
لوسابل أخرى ؼير مشروعة وتمثل خطورة على المريض لتؽطية تكاليؾ العالج ،مما يمثل
عببا ضخما على وزارة الصحة ،حيث بلؽت مديونيات الوزارة حوالى  369مليار جنيه.
كما أوضح ممثلل وزارة الصلحة أن نحلو  %53ملن المستشلفيات الموجله إليهلا قلرارات العلالج
على نفقة الدولة لم تعد تقبل المرضى الصادر بشؤنهم قرارات العالج ومن بينهلا مستشلفيا قصلر
العينى الجديد وعين شمس التخصصى واللذان يتحمالن  %.3من قيمة العالج على نفقة الدولة،
حيلللث ارتفعلللت ملللديونيات وزارة الصلللحة لهلللذه المستشلللفيات بصلللورة كبيلللرة مملللا يسلللبب تآكلللل
موازناتهللا الضللعيفة بالفعللل .وطالللب وزارة الماليللة بسللداد تلللك المللديونيات والتللى بلؽللت حتللى
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 9332/2/13نحللو واحللد ونصللؾ المليللار جنيلله سللدد منهللا  777مليونللا فقللط ،وتبقللت مللديونيات
بمبلػ  266مليونا ،وهى فى تزايد مستمر إذ تبلػ اآلن نحو  36522مليار جنيه .وأعلن اسلتعداد
وزارة الصحة ،بعد سداد هذا المديونيات ،تطبيق قواعلد جديلدة وأسلس محلددة للعلالج عللى نفقلة
الدولة .كملا شلدد عللى ضلرورة وقلؾ نزيلؾ موازنلة المجلالس ملن قبلل بعلض أعضلاء مجلسلى
الشعب والشورى ،الذين يؽالون فى تقديم طلبات العلالج عللى نفقلة الدوللة سلواء فلى أعلدادها أو
الجهات التى يطلبون اإلحالة إليها أو المبالػ المخصصة للعالج ،وهو ما يرهق الموازنة الخاصة
بالمجالس وبما يجاوز  %.3ويتسبب فى زيادة مشكلة المديونيات.
وقد أوضح ممثل وزارة الصحة اإلجراءات اإلصالحية التى اتخذتها الوزارة لنظام العالج على
نفقة الدولة فى الفترة القادمة ،مثل االتجاه لتطبيق نظام األكواد على قرارات العالج بحيث
يصدر القرار للمريض ؼير محدد القيمة إنما محدد العالج للمرض الذى تقدم به المريض والذى
ستنفذه المستشفيات بناء على أسعار تلك األكواد التى تضعها وزارة الصحة ،حتى ال يرهق
المريض بطلب استكمال العالج دوريا حال نفاذ قيمة قراره ،وإلحكام الرقابة على تلك القرارات
من ناحية أخرى .وبالنسبة للمستشفيات التعليمية التى تتبع النظام االستثمارى واالقتصادى فى
التشؽيل فلن يتم إصدار قرارات عليها إال فى حالة عدم وجود تخصصات لعالج هذه الحالة فى
المستشفيات الحكومية ،وفى حال لجوء المريض لتلك المستشفيات لتنفيذ قرار وتلقى عالجا
عاديا فإنه سيكون ملزما بدفع الفارق ،إن وجد ،بين العالج فى المستشفى العام وبين تلك
المستشفيات .وأشار إلى أن هذه الضوابط سيتم عرضها للتنفيذ على مديرى المستشفيات العامة
والمركزية والجامعية خالل اجتماع ستعقده وزارة الصحة يوم  9333/9/39على أن يبدأ التنفيذ
اعتبارا من أول مارس ،مع تطبيق عقوبات إدارية صارمة على المخالفين لها.
رأى وزارة املالوة
ذكر السيد ربيس اإلدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية ،ممثل وزارة المالية  ،أن الموارد
المالية للموازنة العامة للدولة محدودة مقارنة بزيادة حجم المصروفات .وأشار إلى أن رصيد
مديونية العالج على نفقة الدولة يتم سداده سنويا حتى عام  ،9336/9337وتم إدراج مبلػ 193
مليون جنيه فى الموازنة العامة لسداد المديونية المستحقة للعالج على نفقة الدولة نتيجة زيادة
العبء .ويجرى حاليا حصر مستحقات شركات األدوية ليتم تدبير االعتمادات المالية لسدادها،
منبها إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتى المالية والصحة لمراقبة األداء ودراسة وتطوير
منظومة العالج على نفقة الدولة.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بإجراء تفتيش على أداء المستشفيات التى تتعامل مع الدولة بشؤن
العالج على نفقة الدولة من خالل لجنة مشتركة بين المالية والصحة ،وأن هذه اللجنة قد اكتشفت
عدم دقة منظومة العالج فى كثير من المستشفيات ،وطالب بؤهمية مراجعة النظم المعمول بها
أوال ،وتنظيم صرؾ المبالػ المنصرفة على العالج على نفقة الدولة ،قبل المطالبة بزيادة
االعتمادات .وطالب بترشيد إصدار قرارات العالج على نفقة الدولة وقصرها على المستحقين
ومحدودى الدخل فقط ،وعدم اللجوء فى أداء الخدمة إلى المستشفيات االستثمارية طالما أن
الخدمة متوافرة فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .كما طالب بزيادة االعتمادات المخصصة
للعالج على نفقة الدولة بالموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بسداد االعتملادات المخصصلة للعلالج عللى نفقلة الدوللة والتلى
تبلػ  36.مليار جنيه بانتظام ،حيث تم صرؾ  363مليار منهلا حتلى  ،9333/3/3.وكلان آخلر
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دفعتا سداد يومى  /3. ،33ا 9333/بمبلػ مابتى مليون جنيه ،وهو ما سيسهم بقدر كبير فى حل
المشكلة وسداد جزء من مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات.
وحول المديونيات المتبقية ،نبه إللى وجلود لجنلة مشلكلة فلى وزارة الصلحة تضلم فلى عضلويتها
أعضاء من وزارة الماليلة تقلوم بمراجعلة تللك الملديونيات كلل عللى حلدة وبعلد التحقلق منهلا يلتم
اعتمادها وتحال إلى وزارة المالية ليتم إتاحتها ،مشيرا إلى أن آخر قرارات تللك اللجنلة المعتملدة
هما القرارين اللذين ذكرا فى بداية حديثه واللذان يبلؽان مابة مليون جنيه لكلل قلرار ،واعتلرض
علللى ذلللك ممثللل وزارة الصللحة ذاكللرا أن كللل المللديونيات واألرقللام التللى أعلنهللا ممثلللوا وزارة
الصحة محققة بالفعل وهناك مطالبات بها من الجهات الدابنة.
رأى اللجنة
أعلنت اللجنة فى نهاية تلك االجتماعات عددا من التوصيات تتلخص فى مطالبة وزير الصحة
بالنظر فى رفع السقؾ التى وضعته الوزارة لكل عضو والمحدد بخمسين ألؾ جنيه ،وضرورة
استبعاد األمراض المزمنة كؤمراض القلب والكلى وااللتهاب الكبدى وجراحات العظام والعيون
من السقؾ المحدد الستخراج قرارات العالج لكل عضو ،والعمل على توفير آلية تضمن حق
المواطن فى التوجه إلى أقرب مستشفى له لتلقى العالج على أن تستخرج له هذه الجهة قرار
العالج حال الحاجة إليه ،وعرض مديونيات المجالس الطبية عند مناقشة مشروع الموازنة
العامة للدولة وتوفير اعتمادات مالية لسداها .واستخراج قيمة عالج االنترفيرون من موازنة
المجالس الطبية والتى تتكلؾ وحدها  633-733مليون جنيه تثقل كاهل موازنة المجالس ،وذلك
بتوفير بند مخصص له فى الموازنة باعتباره يعالج مرضا مستشريا على المستوى القومى،
باإلضافة إلى استمرار إصدار قرارات العالج لحين تطبيق الضوابط الجديدة فى أول مارس.
وأعلنت اللجنة أنها ستبدأ فورا فى إعداد تعديل تشريعى لفرض ضريبة مبيعات على األسمنت
وعدد آخر من السلع الملوثة للبيبة لصالح تمويل قرارات العالج على نفقة الدولة ،وأنها ستعمل
على سرعة عرضه على المجلس إلقراره خالل الدورة البرلمانية الحالية .كما طالبت بضرورة
حضور وزير الصحة إللقاء بيان أمام اللجنة حول ملؾ العالج على نفقة الدولة.
بوان وزير الصحة
فى االجتماع الذى عقدته لجنة الشبون الصحية يوم األربعاء  ،9333/./5ألقى وزير الصحة
بيانا أمام اللجنة حول الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة لقرارات العالج على نفقة الدولة
التى تصرؾ من خالل أعضاء مجلس الشعب ،أكد خالله أن الؽالبية العظمى من أعضاء مجلس
الشعب ملتزمون بالقواعد الخاصة بقرارات العالج ،وأن األقلية التى مارست بعض التجاوزات
لهذه الضوابط ال تنتمى للحزب الوطنى وحده .وشدد على أنه ال خالؾ على أن الجميع يستهدؾ
ضمان استفادة ؼير القادر والمستحق بهذه الخدمة أسوة بؤى دعم تقدمه الدولة .وأكد أن العالج
على نفقة الدولة قابم ومستمر إلى أن يطبق تؤمين صحى جديد وشامل لكافة المواطنين.
وأوضح أن الضوابط التى وضعتها الوزارة لنظام العالج على نفقة الدولة جاءت بعد أن تعدى
اإلنفاق على هذا النظام قدرة الموازنة العامة .وأشار إلى أن النظام يواجه نوعين من المشاكل،
أولها مشاكل إدارية وتنظيمية تقع ضمن مسبولية وزارة الصحة ويجرى التعامل معها لعالجها.
أما النوع الثانى من المشكالت فهى مشكالت مالية تمويلية نتجت عن تضخم اإلنفاق على
قرارات العالج بصورة تجاوزت االعتمادات المدرجة له بالموازنة العامة بمراحل ،مإكدا أن
الوزارة بدأت تتعامل مع مشكلة التجاوز فى كم قرارات العالج الصادرة لبعض أعضاء مجلس
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الشعب منذ أكتوبر  9339من خالل االتصال الودى باألعضاء المتجاوزين دون أن تجد
االستجابة المطلوبة .وذكر أن الضوابط التى أصدرتها الوزارة تم إعدادها بصورة موضوعية
تماما ،وأنها ضوابط قانونية سليمة ،وأن الوزارة لم تجد حرجا فى االستجابة للعديد من توصيات
لجنة الصحة لتعديل هذه الضوابط بما يحقق هدؾ ضبط االستفادة من النظام والتيسير على
المتعاملين معه قدر المستطاع.
واستعرض الوزير تطور نظام العالج على نفقة الدولة الذى بدأ منذ عام  3257بالتوازى مع
نظام العالج المجانى بالمستشفيات العامة ،ثم بدأ تدريجيا فى سحب االعتمادات المخصصة
للعالج المجانى بالمستشفيات لتصل اعتماداته عام  3226/27إلى  26مليون جنيه ،قفزت فى
عام  9339/9333إلى  673مليون جنيه ،وتضخمت فى عام  9333/9332لتصل إلى 3793
مليون جنيه .وأوضح أن النظام أضر بمستشفيات وزارة الصحة من خالل سحب اعتمادات
العالج المجانى الذى كان قاصرا عليها ،وإنفاق نحو ثلثى اعتمادات النظام الجديد على
المستشفيات خارج وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الضوابط المطبقة حاليا قصرت االستفادة من نظام العالج على نفقة الدولة على
خمس مجموعات من األمراض هى أمراض :القلب ،الكلى ،الكبد ،األورام ،والعالج الدوابى
للسكر والضؽط .كما تم تحديد عدد أخر من الحاالت التى تعتبر أمراض ذات أولوية ال يمكن
استبعادها .كما تم عالج التؤخر الذى حدث فى إصدار القرارات خالل الفترة األخيرة بحيث
أصبح القرار يصدر حاليا خالل أسبوع واحد .وأكد أن المشكلة حاليا تتمثل فى ضرورة تدبير
موارد مستقلة لإلنفاق على هذا النظام .وأشار إلى أن مجلس الشورى اقترح فرض ضريبة
مبيعات على عدد من الصناعات الملوثة للبيبة لصالح تمويل نظام العالج على نفقة الدولة ،مثل
صناعة االسمنت ،وهو ما يمكن أن يؽطى جانبا كبيرا من االحتياجات التمويلية للنظام.
وفى الجلسة التى عقدها مجلس الشعب فى  ،0292/6/ 99وإزاء اتهامات أعضاء المجلس
للسيد وزير الصحة بتجاهل اللجنة وعدم حضوراجتماعاتها المخصصة الستكمال مناقشة
العالج على نفقة الدولة ،قرر رئيس المجلس الدعوة لعقد اجتماع للجنة برئاسته شخصيا
وحضور وزيرى الصحة والمالية لمناقشة تلك القضية .وقد عقد االجتماع فى صباح يوم
االثنين  0292/6/09برئاسة الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة وحضور كل من السيدين
وزيرا الصحة والدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ،كما حضرها رئيس اإلدارة
المركزية للبحوث والدراسات المالية ممثال لوزارة المالية.
وقد استهل ربيس اللجنة االجتماع باإلشارة إلى أن موضوع قرارات العالج على نفقة الدولة وما
يشهده من مشاكل خالل الفترة األخيرة كان مثار شد وجذب بين المجلس والحكومة ،مما دفع
عدد من األعضاء للتقدم بمجموعة من طلبات اإلحاطة بشؤن المشاكل التى يواجهها النظام والتى
تؤتى على حساب الخدمات التى يقدمها للمواطنين .وذكر أن الجميع يدرك المشاكل التمويلية
الكبيرة التى يعانى منها نظام العالج على نفقة الدولة خالل السنوات األخيرة نتيجة التوسع
الكبير فى عدد المستفيدين من هذه الخدمة بصورة تتجاوز االعتمادات المخصصة له .كما أن
الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة لتصويب مسار النظام ماليا وتجاوز بعض االنحرافات
التى ظهرت فى استخدامه أدت إلى تؤخير صدور القرارات لفترات طويلة وحرمان بعض
الفبات األحق باالستفادة من النظام من خدماته.
ثم جرت مناقشات موسعة من جانب عدد كبير من أعضاء المجلس حول الموضوع تركزت
حول عدد من النقاط أهمها ما يلى:
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 أن حق المواطن فى الحصول على العالج بالمجان هو حق دستورى ال يجب المساس به،
وأن الدولة ملزمة بتوفير هذا العالج مهما كلفها من موارد ،سواء كان من خالل خدمات
العالج المجانى التى كانت تقدمها المستشفيات العامة قبل أن تتوقؾ بصورة شبه تامة لصالح
نظام قرارات العالج على نفقة الدولة .وأن القيود التى وضعتها وزارة الصحة على العالج
على نفقة الدولة الستبعاد بعض الفبات أو استبعاد بعض األمراض هو مساس ؼير مقبول
بهذا الحق الدستورى.
 أن الضوابط التى وضعتها الوزارة لتصويب مسار خدمات العالج على نفقة الدولة تسببت فى
مشاكل جمة للمستفيدين به نتيجة استبعاد العديد من الحاالت المستحقة للعالج من ناحية،
والتؤخير ؼير المقبول فى إصدار القرارات الذى أصبح يمتد إلى شهر وشهرين فى بعض
الحاالت نتيجة وضع سقؾ محدد للمبالػ التى تصدر بها قرارات يوميا .وقد أدى ذلك إلى
تراجع مستوى الرضى والشعبية التى كان يحظى بها النظام بعد أن حرم الكثيرون من
االستفادة به كليا باالستبعاد رؼم احتياجهم ،أو حرموا من االستفادة به فى الوقت المناسب
نتيجة تؤخر صدور القرارات.
 ضرورة تطبيق نظام محكم لتقديم الخدمات الطبية لحاالت الطوارئ لكافة المواطنين فى كافة
المستشفيات بصورة فورية على نفقة الدولة ودون اشتراط سداد المواطن أية مبالػ مالية تحت
الحساب.
 ضرورة اإلعالن عن النواب المتورطين فى سوء استخدام قرارات العالج باالسم ألن الوضع
القابم يضع التهمة موزعة على الشيوع بين كافة النواب.
 ضرورة حل مشكلة المديونية المتراكمة للمستشفيات المنفذة لقرارات العالج ومخاطبة ربيس
مجلس الوزراء لتدبير مبلػ  9-367مليار جنيه لهذا الؽرض.
وقد وجه عدد من األعضاء اتهامات لوزير المالية بالتسبب فى المشكلة نتيجة عدم تدبير التمويل
الكافى للنظام ،مما أجبر وزير الصحة على وضع قيود على النظام لإلنفاق وفقا للموارد
المتاحة .وأشاروا إلى عدم كفاية االعتمادات الخاصة بالرعاية الصحية فى مصر التى ال تتعدى
نحو  %363من الناتج المحلى اإلجمالى ،وهى نسبة تقل عن الموجود فى العديد من دول
المنطقة المساوية أو األقل من مصر فى مستويات التنمية .كما اتهمه البعض باالستيالء على
اإليرادات التى تحققت من تطبيق التعديالت األخيرة فى الضرابب على الحديد واالسمنت
والسجابر لصالح الموازنة العامة رؼم أن الؽرض من فرضها هو توجيه عابدها بالكامل –نحو
مليارى جنيه -لصالح العالج على نفقة الدولة .واقترح البعض تقديم اقتراح بمشروع قانون بفتح
اعتماد إضافى بالمبلػ المطلوب فى الموازنة العامة إلنهاء المشكلة كليا.
وفى رده على كل ما سبق ،أكد وزير الصحة متانة وعمق العالقة بين النواب ووزارة الصحة
رؼم ما يظهر أحيانا من اختالؾ فى وجهات النظر بصورة صحية ومحترمة .وأشار إلى أن
نظام العالج على نفقة الدولية يواجه نوعين من المشاكل:
أولهما :مشاكل إدارية فى المجالس الطبية والمستشفيات نتيجة التؤخر فى إصدار القرارات أو
رفض المستشفيات تنفيذها لعدم حصولها على مستحقاتها لدى الوزارة لفترات طويلة .وأكد أن
الوزارة قادرة على حل هذه المشاكل خالل مدة  6-1شهور بالكامل .وأشار إلى أن  %22من
الضوابط التى أصدرها لتنظيم االستفادة بنظام العالج على نفقة الدولة لم تثر أية مشاكل ،وأن
شكاوى األعضاء منها محصورة فى تؤخر صدور القرارات وفى التعامل مع عالج حاالت
الطوارئ .وأوضح أنه اتفق مع مدير المجالس الطبية على مجموعة من اإلجراءات للتعجيل
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بإصدار قرارات العالج ،كما اتخذ بعض القرارات للتعامل مع حاالت الطوارئ وإلزام كافة
المستشفيات والمراكز الطبية باستقبال حاالت الطوارئ وتقديم الخدمات العاجلة لها فورا مع
التزام الوزارة بسداد تكلفة هذه الخدمات .وأشار إلى أنه سيتم تخصيص خط ساخن الستقبال أى
شكاوى خاصة بالتعامل مع حاالت الطوارئ.
وثانيهما المشكلة التمويلية ،والتى بدأت تتضح منذ عام  9339بعد زيادة اإلنفاق على النظام
بصورة ؼير مسبوقة نتيجة عالج حوالى  9مليون مواطن من خالل النظام فى عام 9332
وحده ،وهو ما يعادل عدد من استفادوا من النظام خالل السنوات الخمس السابقة كلها .كما زاد
من العبء التمويلى للنظام مده ليشمل خدمات العالج لمرضى فيروس سى بنحو  633مليون
جنيه .وأكد أن تفاقم المشاكل التمويلية كاد أن يإدى إلى توقؾ النظام بالكامل نتيجة بدء عدد من
الجهات المتعاقدة معه فى االمتناع عن تقديم خدماتها لتؤخر الوزارة فى سداد مستحقاتها.
وأكد وزير الصحة أنه حدث تحسن واضح فى التمويل الموجه للنظام بعدما زادت مخصصاته
إلى حوالى  967مليار جنيه فى موازنة  9333/33بعد إضافة حوالى مليار جنيه لالعتمادات
المخصصة له من عابد الضريبة على االسمنت والحديد والسجابر .ونفى أن تكون وزارة المالية
قد استولت على عابد هذه الضرابب ،مشيرا إلى أن إدخالها للموازنة العامة هو إجراء مالى
يتعلق بقواعد الموازنة العامة .وأكد أن عابد هذه التعديالت المقدر بحوالى مليار جنيه تم إدراجه
كزيادة فى مخصصات العالج على نفقة الدولة بالكامل ،ؼير أنه سيوجه لمدة سنتين لصالح سداد
المديونيات المتؤخرة .وذكر أن الوزارة تحتاج لمليار جنيه إضافية الستكمال خطة إصالح
وتحسين خدمات النظام ،وأشار إلى احتمال أن يمكن تدبيرها من ترشيد الدعم.
واقترح على األعضاء حال عمليا آخر لتحسين القدرات التمويلية للنظام من خالل استقطاع جزء
من مخصصات العالج المجانى بالمستشفيات لصالح نظام العالج على نفقة الدولة ،وذلك من
خالل مخاطبة وزير التنمية االقتصادية لتحويل الزيادة التى تم إقرارها فى الموازنة الجديدة لهذا
الؽرض بمبلػ  133مليون جنيه إلى العالج على نفقة الدولة .ؼير أن الكثير من السادة األعضاء
اعترضوا على ذلك االقتراح بشدة ألن المطلوب هو استعادة نظام العالج المجانى بصورة البقة
كمدخل لالستؽناء عن نظام العالج على نفقة الدولة وما به من مشاكل.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لإلعالن عن النواب المتهمين بالتورط فى إساءة استخدام قرارات
العالج على نفقة الدولة ،فإنه ال يمكنه اإلعالن عن األسماء ألنه قدم ما لديه من بيانات لربيس
المجلس الذى أحالها إلى جهات التحقيق المعنية ،وهو وحده الذى يملك الحق فى إعالن األسماء
66
بعد انتهاء التحقيق.
 -2انتعزر يٍ فزض رطىو وأػجبء يبنيخ ػهً ادلُتفؼني ثُظبو انتأيني انصحً
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم الثالثاء
 ،9333/3/7البيان العاجل المقدم من السيد العضو فتحى عبد اللطيؾ ،بشؤن مشاكل التؤمين
الصحى فيما يتعلق بصدور قرارات من ربيس هيبة التؤمين الصحى بفرض رسوم وأعباء مالية
على جميع المنتفعين بهذا النظام ،وذلك بحضور الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية
 55جذيش باإلشاسة أٌ انسيذ انذكخٕس سئيس يجهس انشؼب قذ أحال انخقاسيش انخٗ ٔصهخّ يٍ انجٓاث انشقابيت انخٗ حى حكهيفٓا بذساست
قضيت انؼالج ػهٗ َفقت انذٔنت إنٗ ان سيذ انًسخشاس انُائب انؼاو نفحصٓا ٔإجشاء انخحقيق انالصو بشأَٓا ٔيٕافاة انًجهس بًا اَخٓٗ
إنيّ انخحقيقٔ .قذ كهف انسيذ انًسخشاس انُائب انؼاو َيابت األيٕال انؼايت بإجشاء ححقيق ػاجم ٔشايم فٗ انقضيت ٔ .أسفشث
انخحقيقاث ػٍ إداَت  03ػضٕا يٍ أػضاء يجهسٗ انشؼب ٔانشٕسٖ (  01شؼب –  1شٕسٖ) ٔػذد يٍ انؼايهيٍ بٕصاسة انصحت،
ٔحى سفغ انحصاَت انبشنًاَيت ػُٓى يٍ قبم انًجهسئٍ ،نى يصذس حكى قضائٗ بشأَٓى حخٗ اآلٌ.
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للتؤمينات ممثال لوزارة المالية ،وممثلين عن وزارتى الصحة والقوى العاملة وممثل عن هيبة
التؤمين االجتماعى.
فى بداية االجتماع أشار مقدم البيان العاجل إلى صدور عدة قرارات عن ربيس هيبة التؤمين
الصحى بفرض رسوم وأعباء مالية على جميع المنتفعين بنظام التؤمينات االجتماعية ومنها
التؤمين الصحى ،بعد موافقة وزير الصحة وذلك من أول شهر نوفمبر ( 9332منها رسم إقامة
 7جنيهات ،ومرافق  33جنيهات ،ومقابل زيارة  .جنيهات) ،مإكدا على أنه ال يجوز فرض أية
رسم إال بقانون ،وهو ما لم يحدث ،فضال عن عدم التنسيق بين وزارات المالية والصحة والقوى
العاملة أو اتحاد العمال وهى الجهات المعنية بالتؤمين الصحى وكافة صور التؤمينات .كما أشار
مقدم الطلب إلى تخلى وزارة المالية متمثلة فى صندوق التؤمينات االجتماعية عن دورها فى حل
مشكلة التؤمين الصحى ،حيث يتم تمويل هيبة التؤمين الصحى من االشتراكات التى تحصلها
التؤمينات .وأعرب عن تفهمه أن هذه القرارات مرتبطة باحتياج هيبة التؤمين الصحى إلى
موارد ،بعدما حملتها وزارة الصحة بؤعباء كثيرة ولكن هذا ال يعطى للهيبة الحق فى اتخاذ
قرارات فردية وؼير قانونية .وأعرب عن استيابه من قرار وزارة الصحة رقم  9.5والذى
خفض مقابل اإلقامة من  7جنيهات إلى جنيه واحد ،دون النظر إلى باقى الرسوم واألعباء
المفروضة .ونبه إلى عدم صرؾ األدوية بحجة االسم العلمى واالسم التجارى مما أدى إلى
خالؾ شديد بين األطباء ،والنتيجة أن المرضى يشترون العالج على نفقتهم الخاصة من
الخارج.
وقد أكد األعضاء المشاركين فى المناقشات مخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الصحة أو
هيبة التؤمينات للدستور والقانون حيث ال ضرابب وال رسوم إال بقانون ،مطالبين بإلؽاء هذه
الرسوم .وتساءلوا عن وجه االستعجال بفرض رسوم إضافية جديدة فى الوقت الذى تعد فيه
الحكومة مشروع قانون شامل للتؤمين الصحى .كما تساءلوا عن مدى أحقية إلزام المريض بدفع
رسوم عند شراء الدواء ،بالرؼم من التزامه بسداد االشتراكات طوال فترة عمله ،مإكدين أن
القادرين يعزفون عن الحصول على خدمة من التؤمين الصحى حتى ولو كانوا مشتركين ،مثل
قطاع البترول ،وأن أكثر المستفيدين من الخدمة من أصحاب المعاشات ؼير القادرين.
وفى مداخلته ،اقترح ربيس اللجنة تمويل العجز من وزارة المالية لحل المشكلة مإقتا لحين
صدور قانون التؤمين الصحى الجديد ،أو زيادة االشتراكات بنسبة  %367( %3عامل%367 ،
صاحب العمل) ،وتساءل عما إذا كانت الهيبة تتبع وزارة الصحة فى القانون الجديد ،أم تكون
التبعية للتؤمينات االجتماعية وتكون األمور الفنية من اختصاص وزارة الصحة.
وأوضح ممثل الهيبة العامة للتؤمين الصحى أن جميع الرسوم فرضت على المشتركين وفقا
للقانون الصادر عام  3219فيما عدا رسم الدخول فتم تقريره بالقانون الصادر فى عام .3252
وذكر أن القانون الجديد يجرى مراجعته حاليا بمجلس الدولة ،مشيرا إلى أن االستعجال فى
زيادة الرسم جاء نتيجة عدم ضمان الهيبة لصدور مشروع القانون هذا العام .وأكد اهتمام الهيبة
بعالج المواطنين فى إطار الموارد المتاحة لها ،موضحا أن األسعار قد ارتفعت والخدمات قد
زادت أيضا فى ظل ثبات قيمة الرسوم .وذكر أنه تم عالج  .36333مواطن من االلتهاب
الكبدى الوبابى بتكلفة تبلػ  966مليون جنيه .وأضاؾ أن إجمالى العجز بلػ  133مليون جنيه
فى حين تؽطى هذه الزيادة فى الرسوم  6.مليون جنيه.
وعقب السيد ربيس اللجنة مشيرا إلى أن البرلمان ؼير مقصر فى إصدار مشروع قانون التؤمين
الصحى الشامل ،وأن التؤخير فى إصدار القانون الجديد يرجع إلى الحكومة وأجهزتها .وأضاؾ
أن الطفل دخل ضمن النظام بقرار من وزير الصحة دون الرجوع إلى البرلمان وهذا خطؤ
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تتحمله وزارة الصحة .وأشاد ربيس اللجنة بالتطور الذى حدث بالتؤمين الصحى فى اآلونة
األخيرة ومنها عالج أمراض خطيرة والقيام بعمليات كبيرة ،وهذا هو السبب للتحول من وفر
إلى عجز ،وأوضح أن المشكلة تكمن فى اتخاذ الهيبة لقرارات بعيدا عن وزارة المالية أو
البرلمان .كما أشاد بدور السيد وزير المالية فى تحسين أداء التؤمينات ،وأنه على ثقة فى حل
وزارة المالية لجميع المشكالت اإلنسانية.
رأى وزارة املالوة
أكد مساعد وزير المالية للتؤمينات أهمية الحاجة إلى تؤمين صحى يحترم المواطن ،مشيرا إلى
أن الهيبة تحاول تقديم خدمات جيدة وأنها مقيدة بالتمويل ،وطالب بعدم تحميل العبء على فبات
معينة .واستعرض أهم مالمح القانون الجديد ،موضحا أنه ينص على تحمل الدولة الشتراكات
 %13من المواطنين ؼير القادرين ،ومراعاة ارتفاع األسعار فى مبلػ االشتراك ،كما يفصل
القانون بين التمويل والخدمة حيث يتحمل التؤمين الصحى التمويل ويتحمل الخدمة القطاع العام
أو الخاص حسب اختيار المواطن .ويستهدؾ القانون خلق نظام ذو مالءة مالية حتى يتمكن من
شراء خدمة جيدة والتعاقد مع أطباء متميزين ،مشيرا إلى أن  367مليون تم خروجهم من نظام
التؤمين الحالى وهم من الفبة القادرة ،موضحا أن متوسط التكلفة فى مستشفيات القطاع العام
والتؤمين الصحى ال تزيد عن  %91من تكلفة المستشفيات الخاصة ،مما يدل على تدنى مستوى
الخدمة بمستشفيات القطاع العام والتؤمين الصحى.
وفى نهاية المناقشات أكدت اللجنة على احترام القانون ،وأن هذه القرارات بها مخالفة
صريحة للقانون الصادر عام  ،9393والمطالبة بإرجاء القرارات حتى صدور القانون الجديد.
وأوصت وزارة المالية بسد العجز الذى تعانى منه الهيئة ،أو أى عجز يتحقق حتى صدور
القانون الجديد.
 -3دػى انصبدراد فً ظىء األسيخ ادلبنيخ انؼبدليخ
عقلللدت لجنلللة الشلللبون الماليلللة واالقتصلللادية بمجللللس الشلللورى اجتماعلللا صلللباح يلللوم األحلللد
 9333/3/33لنظر االقتراح برؼبة المقدم من السيد العضو لويس بشارة بشؤن استيضاح سياسة
الحكومة حول دعم الصادرات واألزملة الماليلة العالميلة ،وذللك بحضلور السليدين :ربليس قطلاع
التمويل وربيس قطاع الموازنة العامة ممثلين للوزارة الماليلة .كملا حضلره السليد محملد راضلى
ربيس جهاز تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة.
رأى وزارة املالوة
أوضللح ممثللل وزارة الماليللة فللى بدايللة المناقشللات أن الدولللة تتجلله قللدما نحللو دعللم الصللادرات
المصرية اقتناعا منهلا بؤهميلة التصلدير فلى زيلادة حجلم االقتصلاد اللوطنى وزيلادة نسلب نشلاطه
ومعدالت نموه ،مع ما يولده ذلك من توليد فرص عمل جديدة مباشرة وؼيلر مباشلرة ،سلواء فلى
ذات القطللاع أو فللى القطاعللات االقتصللادية التللى تتناولهللا عمليللة التصللدير .واسللتعرض حجللم مللا
تقدمه الدولة لدعم الصادرات فى الموازنة العامة والمتمثلل فلى دعلم صلندوق تنميلة الصلادرات،
بداية من العام المالى  9331/9339والتى بلػ فيها قيمة هذا الدعم  733مليون جنيه ،ثلم ارتفلع
إللللى  633مليونللللا علللامى  9337/933. ،933./9331ثللللم بللللػ  3933مليللللون جنيللله عللللام
 ،9336/9337وارتفلللع إللللى  3733مليلللون فلللى العلللام اللللذى تلللاله ،وبللللػ  9مليلللار جنيللله علللام
 ،9339/9335ثم  .63مليار جنيه عام  9332/9339حيث رأت الحكومة زيادة هذا الدعم فى
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إطللار حزمللة اإلنفللاق التللى أقرهللا مجلللس الشللعب باعتمللاد إضللافى لمواجهللة آثللار األزمللة الماليللة
العالمية وحماية أسواق التصدير الخارجية ،وبلػ حجم هذا الدعم فى موازنة العام الملالى الحلالى
نحو  165مليار جنيه.
وأشللار إلللى أن هللذه المسللاندة قللد سللاهمت فللى إحللداث طفللرة تصللديرية للقطاعللات المشللتركة فللى
البرنامج والتى ارتفعت صادراتها من  361مليار جنيه عام  9331/9339إلى  667مليار جنيله
عام  ،9332/9339وبلؽت فى العام الملالى الحلالى (فلى الشلهور ملن يوليلو إللى ديسلمبر) نحلو
 161مليار جنيله ،وطبقلا لهلذه األرقلام فقلد بللػ معلدل العابلد علن كلل جنيله مسلاندة حلوالى واحلد
دوالر خالل العام المالى  .9332/9339وأكد اسلتمرار الحكوملة فلى هلذا اللدعم لملا يحققله ملن
نتلللابج ايجابيلللة تظهرهلللا األرقلللام ويلللدعمها النملللو المضلللطرد فلللى حجلللم الصلللادرات للقطاعلللات
والشركات المستفيدة من برامجه.
رأى وزارة التجارة والصناعة
عرض السيد ممثل وزارة التجارة والصناعة ألهم ما يحققه برنامج دعم الصادرات والمتمثل فى
زيللادة حجللم التصللدير وتوسلليع مجاالتلله ،ورفللع القللدرة التنافسللية للصللادرات المصللرية السلللعية
والخدميلة ،والعملل علللى خفلض أعبلاء عمليللة التصلدير فلى قطاعللات اإلنتلاج السللعى والخللدمى،
ودخول أسواق جديدة وزيادة االستثمارات ،باإلضلافة إللى توليلد فلرص عملل جديلدة .كملا زادت
صللادرات الشللركات المسللتفيدة بمتوسللط  %69فللى مختلللؾ القطاعللات المسللتهدفة .واعتبللر هللذا
الدعم مساندة وحافزا للتصدير وليس دعما بالمعنى المفهوم والمتداول نظرا لما توللده القطاعلات
المستفيدة من فوابد تفوق أضعاؾ ما تحصل عليه جراء هذه المساندة .وأشلار إللى أن هلذا اللنهج
فى دعم الصادرات تتبعه العديد ملن دول العلالم مثلل الصلين منلذ سلنوات سلابقة عللى تنفيلذه فلى
مصر.
وقد تركزت مناقشات األعضاء بشؤن هذا الموضوع فى التؤكيد على أن دعم الصادرات ال يمثلل
دعما بقدر ما يمثل استرداد المصدر لجزء من تكاليؾ التصدير ،وزيادة الرسوم ،والبيروقراطية
التللى تواجلله المصللدر ،و المطالبللة بتطللوير أسللس اسللتحقاق دعللم الصللادرات بمحللددات تعظللم مللن
الفابللدة المسللتهدفة ،واقتللراح أن تكللون مللن تلللك المحللددات حجللم العمالللة لللدى المنشلؤة المصللدرة،
ونسللبة القيمللة المضللافة للمنللتج داخللل مصللر ،والتسللاإل عللن رإيللة صللندوق دعللم الصللادرات
وأولوياته ،وعن مدى وجود ربط بين أجهزة وزارة التجلارة والصلناعة المختلفلة لتعظليم النتلابج
الكلية المستهدفة .والمطالبة بتشديد الرقابة فى الموانا المصلرية لرصلد البيانلات الحقيقيلة لحجلم
ما تصدره الشركات المستفيدة من هذا الدعم منعا للتالعب .
وتعقيبا على ما أثير بشؤن عدم كفاية الدعم الموجه للنشاط اإلنتاجى خالل األزمة ،أوضلح ممثلل
وزارة التجللارة والصللناعة أن النشللاط اإلنتللاجى وجلله إليلله دعمللا بلللػ  .مليللارات جنيلله فللى العللام
الماضى فى حين لم يوجه سوى  396مليون جنيه للنشاط االسلتهالكى ،ونبله إللى وجلود تعلاون
تام بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة فلى صلندوق دعلم الصلادرات ووزارة الماليلة ممثللة فلى
مصلحة الجمارك فى هذا الشؤن لمنع تالعب البعض فى الصفقات التصديرية واالحتيال فى ذللك
للحصول على مبالػ أكبر من الدعم ، ،إذ يلتم االعتلداد بشلهادة مصللحة الجملارك حلول الكميلات
المصدرة .كما أشار إلى وجود دراسات جادة تقوم بهلا وزارة التجلارة والصلناعة لتطبيلق القيملة
المضافة ،وزيادة نسب التصنيع المحلى فى المنتج المصدر.
وفى أثناء المناقشات ذكر السيد لويس بشارة ،مقلدم االقتلراح برؼبلة ،أن السليد وزيلر الماليلة قلد
أعلن عدم االستمرار فى دعم الصادرات بدءا من العلام القلادم مملا أثلار موجلة ارتبلاك وتخلوؾ

الفصل الثالث :األداء الرق ابى

لللدى جمللوع المنتجللين والمصللدرين مللن خشللية مللا سلليإدى إليلله ذلللك مللن توقللؾ كامللل نشللاطهم
التصديرى ،وهو ما نفاه ربيس اللجنة بشدة ،كما نفاه ممثل وزارة المالية مشليرا إللى أن األرقلام
التى يزيد بها هلذا اللدعم خلالل السلنوات السلابقة فلى الموازنلة خيلر دليلل عللى علدم صلحة هلذا
الخبر ،ومإكدا استمرار الدولة فى هذا الدعم ،وأيد ذلك أيضلا ممثلل وزارة التجلارة والصلناعة،
منوها بؤن السيد وزير الماليلة هلو اللذى أنشلؤ هلذا الصلندوق أثنلاء توليله وزارة االقتصلاد ويعللم
جيدا أهميته وجدواه االقتصادية.
 -4انتعزر يٍ حزيبٌ انشزكبد ادلإطظخ حديثب يٍ حىافش دػى انصبدراد
ناقشت لجنة الشبون االقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى عقدته مساء يوم اإلثنين
 ،9333/9/37موضوع طلب اإلحاطة المقدم من السيد العضو عيد محمد قطب بشؤن حرمان
الشركات المإسسة حديثا من حوافز دعم الصادرات رؼم قيامها بالتصدير فعال وتقديم
المستندات الدالة على ذلك ،مما يشكل إخالال بمبدأ المساواة .وقد حضر االجتماع السيد وزير
التجارة والصناعة ،وممثلين عن وزارة المالية.
فى بداية المناقشات أشار مقدم طلب اإلحاطة إلى أن صندوق دعم وتنمية الصادرات تم إنشاإه
عام  9339بالقانون رقم  377لسنة  ،9339وتم تخصيص موارد للصندوق من الموازنة العامة
للدولة تبلػ حاليا  165مليار جنيه .وقال إن أداء الصندوق قد شهد عددا من التجاوزات خالل
الفترة األخيرة حيث حصل نحو  363شركة على دعم من الصندوق بمبلػ  133مليون جنيه
بدون وجه حق .وتساءل عن الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها منح دعم للصادرات وما
إذا كانت جميع األنشطة التصديرية تستفيد من دعم الصندوق أم أن الدعم قاصر على أنشطة
بعينها .وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات العاملة فى نشاط تصدير الحاصالت الزراعية تقدم
للحصول على دعم من صندوق الصادرات وتم إفادتهم بؤنهم ال يستحقوا أى دعم من الصندوق
إال بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ ممارسة النشاط التصديرى .وطالب بضرورة استفادة
كافة األنشطة التصديرية من خدمات الصندوق دون تفرقة بين نشاط وآخر أو بين شركة
وأخرى.
وتعقيبا على ذلك ،أكد وزير التجارة والصناعة اهتمام الدولة بقطاع التصدير ودعم ومساندة
صؽار المصدرين ،وأضاؾ أن صندوق دعم الصادرات بدأ نشاطه فى عام  9339بتمويل يقدر
بنحو  133مليون جنيه ،ارتفع إلى  165مليون جنيه فى عام  ،9332وقد ركز الصندوق فى
بداية نشاطه على عدد من القطاعات والمصانع كثيفة العمالة مثل المالبس الجاهزة واألؼذية
والمنتجات الزراعية ،ثم ارتفعت برامج الصندوق إلى  2برامج عام  ،9337زادت إلى 95
برنامجا عام  ،9339ثم بدأ الصندوق فى وضع برنامج خاص بالسوق الروسى والسوق
الصينى ،مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الموالح إلى  373ألؾ طن للسوق
الروسى.
وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من الصندوق عام  9332/9339بلػ نحو  3999شركة،
منها  36شركة تزيد قيمة صادراتها عن  333مليون دوالر سنويا ،وتحصل هذه الشركات على
دعم بنسبة  % 93فقط من موارد الصندوق ،وأن  % 93من قيمة الدعم موجه إلى الشركات
الصؽيرة .ونبه إلى أن عددا من الشركات التجارية قد استفادت من برنامج تنمية الصادرات
دون وجه حق بمبلػ  5.مليون جنيه ،وقد تم استرداد مبلػ  67مليون جنيه منها بالفعل.
واستعرض وزير التجارة والصناعة الضوابط الجديدة التى تم وضعها للحصول على المساندة
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من صندوق دعم وتنمية الصادرات ،وذلك تيسيرا على المكاتب التجارية والشركات الجديدة،
مإكدا على ما يلى:
 بالنسبة للشركات التى تعاملت مع الصندوق عامى  9339و  9332وتم صرؾ دعم لها ولميمض عليها  1سنوات ،يتم صرؾ  % 73من المساندة المستحقة ،على أن تتم التسوية
النهابية عند تقديم الميزانية لمراجعتها مع الصندوق.
 الشركات المتقدمة للصندوق بعد صدور القرار السابق ولم تزاول التصدير من قبل ،يتمصرؾ المساندة المستحقة لها عند تقديم الميزانية واإلقرار الضريبى.
 تلتزم هذه الشركات بتقديم إقرار برد ما تم صرفه فى حالة عدم تقديم الميزانية وقيامالصندوق بمطابقتها مع اإلقرار الضريبى.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة على أهمية دور الدولة فى مساندة ودعم الصادرات المصرية،
وأيدوا الضوابط التى وضعتها الحكومة لالستفادة من دعم صندوق الصادرات.
 -5حتديد أطؼبر احلبصالد انشراػيخ قجم سراػتهب
عقللدت لجنللة الزراعللة والللرى اجتماعللا صللباح يللوم األحللد  9332/33/99لنظللر طلللب اإلحاطللة
العاجلل المقللدم مللن السلادة األعضللاء :عبللد اللرحيم الؽللول ،أحمللد منسلى ،وفللاروق بهجللت ،بشللؤن
تحديد أسعار الحاصالت الزراعية خاصة االستراتيجية منها قبل موسلم الزراعلة تشلجيعا للفلالح
المصللرى علللى زراعتهللا .وقللد حضللر االجتمللاع السلليدين :الللدكتور محمللود محيللى الللدين وزيللر
االسلتثمار ،والمهنللدس أملين أباظللة وزيللر الزراعلة واستصللالح األراضلى ،وممثلللين عللن وزارة
التجارة والصناعة ،وملدير علام بقطلاع موازنلات الهيبلات والوحلدات االقتصلادية مملثال للوزارة
المالية.
فللى بدايللة االجتمللاع أشللار السللادة مقللدمى البيللان العاجللل إلللى ضللرورة تحديللد أسللعار الحاصللالت
الزراعية قبل موعد زراعتها ،تحفيزا للفالح المصلرى عللى زراعتهلا إذ أن الزيلادة الكبيلرة فلى
أسعار المستلزمات الزراعية وزيلادة أسلعار اإليجلارات وملا صلاحبهما ملن زيلادة أجلور العماللة
الزراعية ،قد أسهم فى الضؽط على الفالح المصرى مما يستلزم التحرك من قبل الدولة إلحداث
التوازن المنشود بين تكلفة زراعة الفدان وبين العابد ملن إنتاجيتله حتلى ال يهجلر الفلالح زراعلة
هذه الحاصالت االستراتيجية إلى زراعات أخرى.
رأى وزارة الزراعة واستصالح األراضى
أعلن وزير الزراعة واستصالح األراضى أنه نتيجة لزيادة تكلفة زراعة الفدان وتشجيعا للفلالح
المصرى وتحفيزا وتنشيطا للقطاع الزراعى ،وبناء على توجيهات السيد ربيس الجمهورية ،فقلد
قللررت الحكومللة زيللادة سللعر توريللد القمللح بمقللدار ثالثللون جنيهللا عللن سللعر توريللده فللى العللام
الماضى .بيد أنه شدد فى ذات الوقت على ضرورة أن تذهب هذه الزيادة فى السعر والتلى تفلوق
السعر العالمى إلى المزارع المصرى وليس إلى التجار والمضاربين ،وذلك من خالل التعاقد مع
مزارعى القمح مباشرة من خالل بنلك التنميلة واالبتملان الزراعلى ،والتؤكلد ملن وجلود المسلاحة
المتعاقد عليها بالفعل حتى يشعر الفالح بالعابد اإلضافى ،والتحقق من أن هذا العابد قد أنفق على
قمح مزروع فى مصر.
وفيما يتعلق بمحصول القطن أعلن وزير الزراعة أنه سيتم رصد أسعاره العالمية وتحديد سلعره
بناء على ذللك ،مشليرا إللى زيلادة أسلعار القطلن العالميلة هلذا العلام وازديلاد الطللب عللى القطلن
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المصرى الذى فاق وفقا للتعاقدات التى تمت خالل الشهرين الماضيين ما تم التعاقلد عليله طلوال
السنة الماضية .كما أعللن أنله سليتم تحديلد حلد أدنلى للسلعر اللذى سليتم الشلراء بله ملن الملزارع
كسعر ضمان ،على أن يتم تسلمه بعد جنيه لتجميعات القطلن وتسلليم الملزارع نسلبة  % 93ملن
ثمنه ،على أن يترك له الخيار خالل الثالثة أشهر التالية لتسليمه بين أن يتم التعاقد واستالم بلاقى
المبلػ المحدد فى حينه أو أن يرد النسبة التى أخذها ويسلتلم محصلوله ويتصلرؾ بله فلى السلوق
كيؾ يشاء.
وبالنسبة لمحصول الذرة أشار وزير الزراعة إلى أنه سليتم تحديلد أسلعار شلراء اللذرة الصلفراء
من المزارعين ،كما سيتم االتفاق على دعم الذرة البيضاء دعما نقديا سيجرى تحديده قبلل موسلم
الزراعة ،تشجيعا للمزارعين عللى االسلتمرار فلى زراعتهلا وجعلهلا زراعلة جاذبلة كؽيرهلا ملن
الحاصالت الزراعية.
رأى وزارة االستثمار
فللى بدايللة حديثلله أشللار وزيللر االسللتثمار إلللى أن الحكومللة قامللت بزيللادة أسللعار توريللد محصللول
قصب السكر سنويا منذ عام  933./9331والتى قفلزت ملن  337جنيله للطلن إللى  933جنيله
للطن العام الماضى ،فى حين لم يتحرك سعر بيع منتج السكر للموزعين المحليين وتجار الجملة
رؼم تحمل شركة السكر لهذه الزيادة فى أسعار التوريلد ،مملا حملهلا بمزيلد ملن األعبلاء الماليلة.
وشدد على ضرورة وجلود تلوازن بلين سلعر توريلد القصلب وبلين ملا يمكلن أن تتحملله الشلركة
لضمان استمرارها فى أدابها لنشاطها ،بما يخدم االقتصاد القلومى والملزارعين فلى ذات الوقلت.
ونوه بجهلود الحكوملة فلى تحملل بعلض التزاملات شلركة السلكر الماليلة وذللك فلى إطلار سياسلة
الحكومة التى انتهجتها فى تسوية مديونية شركات قطاع األعمال العام ومنها شركة السكر ،ومع
نهاية العام المالى الحالى سيتم االنتهاء من تسوية كامل مديونيات هذه الشركات لدى البنوك.
وذكر أنه بدراسلة تكلفلة إنتلاج الفلدان ملن قصلب السلكر ،وملع األخلذ فلى االعتبلار زيلادة أسلعار
المسللتلزمات الزراعيللة وأجلللور ا لعمالللة وبالتفللاوض ملللع كللل مللن وزارتلللى الماليللة والتضلللامن
االجتماعى تم التوصل إلى سعر  91.67جنيها لطن القصب كسعر جيد للفالح ،وفى ذات الوقت
يمكللن أن تتحمللله شللركة السللكر ،ويشللمل هللذا السللعر  367جنيهللا تخصللم لصللالح االتحللاد العللام
لمزارعى قصب السكر وللجهات التى تساند الفالح فى زراعة هذا المحصول.
وبالنسبة ألسعار توريد بنجر السكر أشار وزير االستثمار إلى أنه ال يملك تحديلد أسلعار توريلده
إذ أن المصانع المنتجة له ليست ملكا للدولة على ؼرار مصلانع قصلب السلكر وإن كانلت الدوللة
تسهم بنسبة فى هذه المصانع ،موضحا أنه مع زيادة أسعار توريد قصب السكر وفلى ظلل زيلادة
أسعار المحاصيل التقليدية التى تم اإلعالن عنها ،إضلافة إللى أن السلعة اإلنتاجيلة لمصلانع سلكر
البنجر تتجاوز المساحات المنزرعة بالبنجر بالفعل ،كل ذلك سليإدى إللى رفلع سلعر توريلد طلن
بنجر السكر.
وتعقيبا على مطالبات أعضلاء اللجنلة بزيلادة أسلعار توريلد القملح إللى  133جنيله للألردب كحلد
أدنى ،وسعر توريد القصب إلى  973جنيها للطن ،ومطالبة ربيس اللجنة باسلتقطاع مليلار جنيله
من المبلػ الموجله للدعم الصلادرات لصلالح زيلادة أسلعار الحاصلالت الزراعيلة وزيلادة موازنلة
وزارة الزراعة ،أوضح وزير االستثمار أن قرار زيادة سعر توريد القصلب إللى  91.67جنيهلا
للطن جاء بناء على دراسة مستفيضة لتكلفة إنتاج الفدان ،وبناء على مفاوضات مطولة جرت مع
وزارة المالية ووزارة التضامن االجتماعى للوصول إلى سعر متوازن .وذكر أن هلذا السلعر إذا
أضليؾ إليلله مسلاهمة الدولللة ملن خللالل وزارة الزراعلة فللى جهلود مكافحللة اآلفلات وؼيرهللا مللن
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الجهود فإنه يصل تقريبا إلى مبلػ  973جنيها الذى يطالب به السادة األعضلاء .وقلال إن شلركة
السكر سوؾ تتحمل نصؾ تكاليؾ نقل المحصول بالنسبة للمناطق البعيدة عن خطوط التيكوفيلل
– خطوط نقل محصول قصب السلكر -وفلى المنلاطق المعطللة فيهلا هلذه الخطلوط مملا يعنلى أن
يصل السعر ضمنيا إللى ملا يطاللب بله السلادة األعضلاء .وأكلد أن هلذه األسلعار المعلنلة هلى ملا
اتفقت عليه الحكومة فى ضوء المتاح ،ورحب بؤى جهد من قبل لجنة الزراعة الستقطاع وإعادة
توجيلله أى مللن االعتمللادات مللن الموازنللة العامللة لصللالح أى زيللادة مقترحللة ألسللعار الحاصللالت
الزراعية ككل.
وأضاؾ السي د وزير الزراعة أن هذه األسلعار التلى أعلنتهلا الحكوملة هلى فلى حلدود المتلاح فلى
الموازنللة العامللة للدولللة ،وأن أى مقترحللات لزيللادة تلللك األسللعار فللى يللد المجلللس وذلللك بللاقتراح
استقطاع اعتمادات من بنود أخرى من الموازنة العامة للدولة لتمويل الزيادات المقترحة ،خاصة
أن الزيادة التى أعلنتها الحكومة تبلػ تكلفتها  969مليار جنيه من موازنة الدولة.
وقد انتهى رأى اللجنة إلى الموافقةة المبدئيةة علةى مةا أعلنتةه الحكومةة مةن أسةعار ،مةع إعةداد
تقرير يوجه للمجلةس يتضةمن مطالبةات األعضةاء بزيةادة أسةعار توريةد القمةح إلةى  922جنيةه
لةةدردب ،ومخاطبةةة السةةيد رئةةيس لجنةةة الخطةةة والموازنةةة لعقةةد اجتمةةاع مشةةترك بةةين مكتبةةى
اللجنتةةين لبحةةث زيةةادة أسةةعار توريةةد الحاصةةالت عمةةا أعلنتةةه الحكومةةة ودراسةةة تةةدبير المةةوارد
الالزمة لذلك من الموازنة العامة للدولة.
مناقشة الموضوع فى المجلس
ناقش مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها مساء يوم اإلثنين  9332/33/91التقرير الذى أعدته
لجنة الزراعة والرى حول ذات الموضوع ،بجانب مناقشة عدد من طلبات اإلحاطة الموجهة إلى
السادة :ربيس مجلس الوزراء ،ووزراء المالية ،واالستثمار ،والتجارة والصناعة ،والتضامن
االجتماعى ،والزراعة واستصالح األراضى ،عن ضرورة اإلعالن عن أسعار المحاصيل
الزراعية قبل زراعتها وتحديد سعر استالمها بما يحقق عابدا للمزارعين فى ضوء زيادة تكاليؾ
اإلنتاج .وقد حضر مناقشات المجلس السيدين وزيرى الدولة للشبون القانونية ،والزراعة
واستصالح األراضى الذى تولى الرد على المالحظات التى أثارها األعضاء 65.ونعرض فيما
يلى ألهم ماورد بتقرير لجنة الزراعة والرى ،ومالحظات األعضاء ،وما انتهى إليه رأى
المجلس بشؤن هذا الموضوع على النحو التالى:
عرض تقرير اللجنة ومناقشات اجمللس
نبهت اللجنة فى تقريرها إلى أن المزارعين قد واجهوا خالل الفترة االخيرة انخفاضا فى أسعار
بيع المحاصيل الربيسية ،حيث انعكس ذلك بصورة مباشرة على عابد الزراع من تلك المحاصيل
األمر الذى يدفعهم إلى االنصراؾ إلى زراعة محاصيل بديلة تدر عليهم عابدا أكبر .وأضافت
اللجنة أنه بالرؼم من الزيادات التى قررتها الحكومة فإن خسابر المزارعين ما زالت قابمة ،وأن
استمرار الحال على هذا النحو سيإدى إلى استمرار تضرر الفالح من زراعة هذه المحاصيل
وسيجبرهم على عدم االستمرار فى زراعتها .وانتهت اللجنة فى ختام تقريرها إلى عدد من
التوصيات منها :إعادة النظر فى أسعار الحاصالت الزراعية ،ورفع سعر أردب القمح إلى 133
جنيها ،واألذرة إلى  973جنيها ،والقطن إلى  973جنيها للقنطار ،وطن قصب السكر إلى 973
جنيها كحد أدنى .وسرعة تدبير التمويل الالزم لزيادة األسعار من قبل الحكومة من خالل
 11يجهس انشؼب ،انفصم انخششيؼٗ انخاسغ ،دٔس االَؼقاد انؼادٖ انخايس ،يضبطت سقى (.)7
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التمويل المخصص لدعم الصادرات ،والتمويل المخصص لالعتماد اإلضافى المزمع فتحه فى
الفترة المقبلة والذى يزيد على  33مليارات جنيه .وشددت على ضرورة إبرام عقود بين
الحكومة والمزارعين على كميات المحصول التى سيتم تسليمها ،وخاصة محصول القمح لتالفى
مشكالت تسليم األقماح المستوردة على أنها من اإلنتاج المحلى .ومعالجة التشوهات التسويقية
التى تشهدها عمليات تسويق هذه المنتجات .وأكدت أهمية تعزيز الجهود البحثية التى تستهدؾ
زيادة اإلنتاجية وخفض االحتياجات المابية ،وتقصير عمر النبات فى مختلؾ المحاصيل وتوفير
االستثمارات الالزمة لذلك بما يخفض تكاليؾ اإلنتاج.
وأشار أعضاء المجلس فى مناقشاتهم للتقرير إلى أن أنه خالل السنوات األخيرة اختل العابد بين
تكلفة اإلنتاج الزراعى وبين ربحية المزارع ،ومن الضرورى عالج هذا الخلل إما عن طريق
دعم السلع الزراعية أو دعم مستلزمات اإلنتاج ،وإما من خالل العمل على زيادة اإلنتاجية.
وأكدوا أن الحكومة قامت بإصدار عدد من القرارات بزيادة أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى
لم يواكبها إصدار قرارات بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية ،وناشدوا وزير المالية توفير مبلػ
مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة ،لمساندة المزارعين بدال من المصدرين ،كما طالبوا
بزيادة سعر توريد القمح إلى  133جنيها للطن كحد أدنى.
رد وزير الزراعة واستصالح األراضى
أكد السيد وزير الزراعة واستصالح األراضى فى معرض رده على مالحظات األعضاء ،أن
الزراعة نشاط اقتصادى من الضرورى أن يحقق عابدا مجزيا للمزارعين .وقال إن التوسع فى
اإلنتاج الزراعى يحتاج إلى موارد مابية ،مإكدا محدودية موارد مصر المابية وتراجع نصيب
الفرد من المياه ،ومن ثم فإن األمر يحتاج إلى تحديث منظومة الزراعة فى مصر .وقال إنه مهما
ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية فإن ذلك لن يعوض تكلفة اإلنتاج فى ظل عدم تطوير
أساليب الزراعة والرى المتبعة حاليا ،وعدم القدرة على زيادة اإلنتاج نتيجة تفتيت الرقعة
الزراعية .وذكر أن األسعار التى قامت بتحديدها الحكومة لتوريد الحاصالت الزراعية تمثل
الحد األدنى ،مع مراعاة األسعار العالمية لهذه السلع .وأضاؾ أن الحديث عن زيادة األسعار
دون تدبير موارد يعد من قبيل الحرث فى البحر .وأوضح أن المجلس يملك تدبير موارد لزيادة
أسعار الحاصالت الزراعية من خالل النقل بين أبواب الموازنة طبقا للدستور .وأوضح الوزير
أنه ليس من المالبم اآلن الحديث عن زيادة أسعار جميع المحاصيل الزراعية فى آن واحد ،حيث
إن لكل محصول أوان فى زراعته وحصاده ،ويتحدد حينه أسعار توريد المحصول فى ضوء
األسعار العالمية.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على إحالة المناقشات والتقرير الذى أعدته اللجنة إلى
الحكومة التخاذ الالزم بشأن ماورد به من توصيات.
 -6انتعزر يٍ قىاػد تىريد زلصىل انقًح
عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب اجتماعا صباح يوم الثالثاء  ،9333/7/33لمناقشة
طلبى اإلحاطة العاجلين المقدمان من السيدين العضوين :عبد الفتاح أمين عبد الكريم ،وسعد
عبود بشؤن القرار الوزارى رقم  973لسنة  9333الخاص بتوريد محصول القمح المنتج محليا
موسم  ،9333بحضور السيد وزير الزراعة واستصالح األراضى ،والسيد ربيس اإلدارة
المركزية للبحوث والدراسات المالية ممثال عن وزارة المالية ،وممثلين عن وزارة التجارة
والصناعة.
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ويتلخص موضوع طلبا اإلحاطة العاجالن فى أن القرار الوزارى رقم  973لسنة 9333
الصادر عن وزير الزراعة بشؤن توريد القمح موسم  ،9333والذى يتضرر منه المزارعون
ممن ال يحوزون بطاقات الحيازة الزراعية من عدم استالم محصول القمح منهم وقصر التوريد
على حابزى البطاقات الزراعية فقط .كذلك فإن هذا القرار قد قصر استالم محصول القمح على
البنك الوطنى للتنمية واالبتمان الزراعى دون ؼيره ،حيث قام البنك بإعداد مذكرة تفاهم بينه
وبين بنك االستثمار القومى والهيبة العامة للسلع التموينية تتضمن توريد مليون ونصؾ طن قمح
فقط هذا العام ،مقارنة بؤكثر من  1مليون طن الموسم الماضى.
رد وزير الزراعة واستصالح األراضى
أوضح السيد الوزير أنه سبق تحديد سعر توريد القمح منذ شهر نوفمبر الماضى ،كما تم وضع
عدد من الضوابط وقواعد التوريد وذلك لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين ،حيث
تم طلب تسجيل جميع المزارعين لدى بنك التنمية واالبتمان الزراعى لتحديد المساحة المنزرعة
قمحا من واقع بطاقة الحيازة الزراعية ومن ثم كمية القمح الموردة وتحديد الجهة المستلمة ،بيد
أن ذلك لم يلتزم به سوى عدد ضبيل جدا من المزارعين .ومن هنا فقد صدر القرار الوزارى
المشار إليه متضمنا عددا من التيسيرات للمزارعين شريطة أن يكون القمح المورد مصرى وأن
يكون منتجا هذا العام .وأكد أن استيفاء الشروط والقواعد أمر واجب التنفيذ لكى يذهب الدعم
الذى تقدمه الحكومة إلى المزارعين المستحقين فعال وليس التجار الجشعين.
وذكر أن القرار الوزارى المشار إليه يسمح للصوامع والمطاحن باستالم القمح من المزارعين
باإلضافة إلى بنك التنمية واالبتمان الزراعى ،مشيرا إلى أن بنك االستثمار القومى باعتباره
مسبوال عن التمويل قد طلب بقصر التعامل المالى على بنك التنمية واالبتمان الزراعى لكى
يسهل له التعامل معه ماليا ،مإكدا أنه من حق الجهة الممولة أن تفرض أسلوب السداد،
باعتبارها مسؤلة تنظيمية بحتة ،وال يعنى ذلك قصر استالم القمح على البنك الوطنى للتنمية فقط.
وقال إن تكلفة الدعم الذى تقدمه الحكومة لمزارعى القمح هذا العام بلػ  369مليار جنيها ،مناشدا
المزارعين بتسجيل حيازاتهم وتوريد محصول القمح خالل المدة المحددة.
وقد تبين للجنة بعد توضيحات السيد وزير الزراعة واستصالح األراضى أن توريد القمح ليس
مقصورا على بنك التنمية واالئتمان الزراعى فقط ،بل يمكن التوريد لدى خمس جهات أخرى
تيسيرا على المزارع المصرى .وهو ما يحقق هدؾ الحفاظ على المال العام والتحقق من
وصول الدعم إلى مستحقيه.
 -7اطتالو انذرح يٍ ادلشارػني
عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب اجتماعا يوم السبت  9333/9/95لمناقشة طلبات
االحاطة العاجلة المقدمة من السادة األعضاء :إبراهيم أبو عوؾ ،محمد كسبة ،ومحمد عبد
الباقى إسماعيل بشؤن عدم تسلم وزارة الزراعة محصول الذرة من الفالحين ،حضره ربيس
اإلدارة المركزية لموازنة الهيبات االقتصادية ،ممثال لوزارة المالية .كما حضره وكيل وزارة
التضامن االجتماعى.
وقد عرض النواب لموضوع البيانات العاجلة الذى يتلخص فى الشكوى من تحديد فترة قصيرة
لتسلم محصول الذرة من الفالحين ،وتحديد سعر منخفض لإلردب بسعر  393جنيه مع تحمل
الفالح تكلفة توفير الفوارغ وتكاليؾ نقل المحصول إلى شون المطاحن المحددة والتى اقتصرت
على شونة واحدة فى كل محافظة ،مما كلؾ الفالح نحو  13جنيه لكل إردب ،وتعرض الفالح
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فى كثير من األحيان لرفض لجان تسلم المحصول تسلمه بحجج ؼير منطقية فى كثير من
األحيان.
وأكدوا أنه وفقا لهذا النظام فان الفالح يتحمل خسارة صافية بنحو  9733جنيه عن كل فدان
ذرة ،ألن تكلفة الفدان تصل إلى نحو  .733جنيه فى حين أن إيراده ال يزيد على  9333جنيه.
وأشار األعضاء إلى أن الحكومة تستورد طن الذرة بسعر  3.33جنيه ،وهو سعر يزيد على
سعر تسلم المحصول المحلى .وطالبوا بضرورة زيادة فترة تسلم المحصول وزيادة السعر
ليتناسب مع تكاليؾ اإلنتاج ويشجع الفالح على زراعة هذا المحصول الهام الذى يستخدم بديال
عن القمح فى الخلط لصنع رؼيؾ الخبز المدعوم.
وردا على الموضوع ،أشار السيد ممثل وزارة التضامن االجتماعى إلى أن موسم تسلم محصول
الذرة قد انتهى بنهاية شهر يناير  9333بعد أن استمر لمدة  .7يوم .وأوضح أن سعر استالم
المحصول يتم تحديده من قبل لجنة رباعية مشكلة من وزراء الزراعة والتضامن االجتماعى
والتجارة والصناعة واالستثمار ،والتى تفوض وزير الزراعة فى إصدار قرار بالسعر ومتابعته
بصورة أسبوعية .وذكر انه تم تسلم نحو  333ألؾ طن ذرة من الفالحين خالل الموسم .وشدد
على أنه ال توجد مشكلة فى تحديد شونة معينة فى أى محافظة تتواجد بها كميات لم يتم تسلمها،
وأن الوزارة مستعدة لتسلم أى كميات موجودة حاليا.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بزيادة سعر أردب الذرة إلى  052جنيه ،وعدم تحميل الفالح
تكاليؾ الفوارغ أو النقل ،ووضع اشتراطات عادلة لتسلم المحصول ،والتبكير فى موعد
االستالم وإعالن سعر المحصول قبل بداية الموسم.
 -8تأخز شزكخ انظكز فً صزف يظتحقبد ادلشارػني
عقللدت لجنللة الزراعللة والللرى بمجلللس الشللعب اجتماعللا مسللاء يللوم السللبت  9333/6/32لنظللر
موضوع طلبات اإلحاطة المقدمة من العضو عبد الرحيم الؽول وآخرين بشؤن تضلرر مزارعلى
قصب السكر من عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بسداد ثمن محصول القصب اللذى
تللم تسللليمه للشللركة خللالل شللهر مللارس  ،9333واسللتمرار بنللك التنميللة واالبتمللان الزراعللى
باحتسلاب الفابلدة علللى القلروض الممنوحللة .حضلر االجتملاع ممللثال للوزارة الماليللة أحلد مللديرى
العموم بقطاع موازنات الهيبات والوحدات االقتصادية ،كما حضره السيد المهندس ربيس مجلس
إدارة ال شللركة القابضللة للصللناعات الؽذابيللة ممللثال لللوزارة االسللتثمار ،والسلليد المهنللدس ربلليس
مجللللس إدارة شلللركة السلللكر والصلللناعات التكامليلللة ،والسللليد ربللليس مجللللس إدارة بنلللك التنميلللة
واالبتمان الزراعى.
أوضح مقدموا طلبات اإلحاطة أن المشكلة تتمثل فى عدم قيام شركة السكر المصرية بسداد ثملن
محصللول القصللب الللذى ورده لهللا المزارعللون خللالل شللهر مللارس ممللا تسللبب فللى وقللوعهم فللى
ضابقة مالية العتمادهم األساسى على محصول القصب فى معيشتهم ،إضلافة إللى احتسلاب بنلك
التنمية واالبتمان الزراعى فوابد تؤخير سداد ما اقترضلوه منله لزراعلة القصلب ،وحمللوا وزارة
المالية مسبولية تؤخر سلداد هلذه المسلتحقات لتؤخرهلا فلى تلوفير االعتملادات الماليلة لهيبلة السللع
التموينيللة والتللى تللؤخرت بللدورها فللى سللداد تلللك المسللتحقات لشللركة السللكر ونجللم عللن ذلللك تلللك
المشكلة التى وقع ضحيتها مزارع القصب .وناشدوا بنك التنمية واالبتمان الزراعى التوقؾ علن
احتساب فابدة التؤخير ،مشيرا إلى ضرورة عدم تحميل الفالح هذا التؤخير الذى يجب أن تتحملله
وزارة المالية بصفتها سبب التؤخر فى صرؾ مستحقات المزارعين.
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وأشار المشاركون فى المناقشات ،إلى تؤخر شركة السكر فى صرؾ مستحقات المزارعين رؼم
المكاسب الهابلة التى تحققها الشركة والتى تصل إلى  3.33جنيها للطن ،وطالبوا وزارة المالية
بسرعة صلرؾ وإتاحلة االعتملادات المدرجلة لهيبلة السللع التموينيلة ،وصلرؾ مسلتحقات شلركة
السكر لحل تلك المشكلة التى تمس كل مزارعلى قصلب السلكر وتهلدد نشلاط شلركة السلكر .كملا
طالبوا بؤن تتحمل وزارة المالية مع هيبة السلع التموينيلة فوابلد تلؤخير سلداد القلروض المسلتحقة
لبنك التنمية واالبتمان الزراعى قبل المزارعين.
رأى وزارة االستثمار
أوضللح ممثللل وزارة االسللتثمار إلللى أن الخلللل يكمللن فللى عللدم تللوفير وزارة الماليللة لالعتمللادات
المدرجة لهيبة السلع التموينية ،المتعاقدة مع شركة السلكر المصلرية ،وأشلار إللى أن هيبلة السللع
التموينية قد خاطبت وزارة المالية فلى  9333/7/35لتلدبير تللك المبلالػ وللم تسلتجب الماليلة إال
بعد تدخل لجنلة الزراعلة واللرى والتلى أثملرت جهودهلا علن صلرؾ مبللػ ال 733مليلون جنيله
والتى أمر وزير االستثمار بإعطاء أولوية لصرؾ مستحقات المزارعين من هلذا المبللػ قبلل أى
استحقاقات أخرى قبل شركة السكر.
رأى شركة السكر املصرية
أوضح السيد ربيس شركة السكر أن الشركة لم تتلوان فلى سلداد مسلتحقات الملزارعين ،بلل إنهلا
كانت تسحب من حساباتها لدى البنوك على المكشوؾ لسداد تلك المسلتحقات ،حتلى قبلل صلرؾ
مبلللػ ال 733مليللون جنيلله ،إال أن البنللوك جللاءت عنللد حللد معللين وأوقفللت سللحب الشللركة علللى
المكشوؾ ،مشيرا إلى أن الشركة قد سددت ملا يزيلد علن  369مليلار جنيله للملزارعين بلدءا ملن
شللهر ينللاير حتللى  ،9333/7/13والصللرؾ مللا زال مسللتمرا فللى حللدود المبللالػ المتاحللة ،مطالبللا
بسللرعة التحللرك لصللرؾ بللاقى المبللالػ المسللتحقة للشللركة لصللرؾ بللاقى مسللتحقات المللزارعين،
ولسداد القروض التى استدانتها الشركة من البنوك.
رأى وزارة املالوة
أوضللحت السلليدة ممثللل وزارة الماليللة أن المللدرج بموازنللة الهيبللة العامللة للسلللع التموينيللة دعمللا
للسكر فى الموازنة العامة للدوللة يقلدر بنحلو  96319مليلار جنيله ،وانله تلم إتاحلة مبللػ 36736
مليار جنيه منه حتى تاريخه حتى تلتمكن الهيبلة ملن سلداد مسلتحقات شلركة السلكر والصلناعات
التكامليللة لللدى الهيبللة ،وأشللارت إلللى أن وزارة الماليللة قللد طلبللت مللن السلليد ربلليس مجلللس إدارة
شللركة السللكر والصللناعات التكامليللة والعضللو المنتللدب بموافاتهللا بشللهادة معتمللدة مللن الجهللاز
المركزى للمحاسبات برصيد مستحقات الشركة وبناء على تلك الشهادة ستتم اإلتاحة لباقى المبلػ
المستحق ،ووعدت سيادتها بإتاحة هذا المبلػ قبل .9333/6/13
وقللد عقللب علللى ذلللك ربلليس الشللركة موضللحا أن تلللك الشللهادة الموثقللة مللن الجهللاز المركللزى
للمحاسلبات ال يصلدرها الجهلاز إال بعلد انتهلاء السلنة الماليلة وبعلد مراجعلة حسلابات ومعللامالت
الشركة وهو ما يعنلى علدم صلرؾ المبلالػ المتبقيلة إال بعلد تلاريخ  9333/6/13بفتلرة وهلو ملا
سيإثر على إمكانية سداد باقى مستحقات المزارعين ووفاء الشركة بباقى التزاماتها لدى الؽير.
وانتهى رأى اللجنة إلى مطالبة وزارة المالية بإتاحة باقى المبالػ المستحقة لشركة السكر قبل
تاريخ  ،0292/6/92إضافة إلى مطالبتها بتحميل وزارة المالية فوائد تأخير سداد القروض
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المستحقة لبنك التنمية واالئتمان الزراعى لدى المزارعين إذ أنها السبب الرئيسى لهذا التأخير
الذى وقع ضحيته المزارعين ،مع التأكيد على استمرار جهودها وسعيها لدى أعلى المستويات
السياسية والتنفيذية حتى تحقق وزارة المالية هذه المطالبات.
 -9انتعزر يٍ غزايبد األرس وارتفبع أطؼبر األمسدح
فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم األربعاء  9332/9/36ناقشت لجنة الزراعة والرى
بمجلس الشعب برباسة السيد ربيس المجلس ،عددا من طلبات اإلحاطة واألسبلة المتعلقة
بؽرامات زراعة األرز على الفالحين ،ورفع أسعار األسمدة ،وأسعار الحاصالت الزراعية
المسلمة للحكومة ،بحضور السيدين وزيرى الزراعة واستصالح األراضى والموارد المابية
والرى .كما حضره السيد ربيس قطاع التمويل ممثال عن وزارة المالية.
وقد أشار ربيس المجلس فى بداية االجتماع إلى أن المجلس سبق أن ناقش عددا كبيرا من
طلبات اإلحاطة واألسبلة المتعلقة بالؽرامات التى وقعتها الحكومة على الفالحين الذين زرعوا
األرز خارج المساحات والمناطق المقررة ،ذاكرا أن الحكومة دأبت خالل السنوات السابقة على
تحرير هذه الؽرامات للفالحين الذين لم يلتزموا بزراعة األرز وفقا للمخطط الحكومى ثم يتم
التجاوز عن هذه الؽرامات تقديرا لظروؾ الفالح المصرى .وتساءل عن سبب خروج الحكومة
هذا العام عن هذا النهج وتمسكها بتوقيع هذه الؽرامات على المخالفين فى زراعات األرز.
وطالب بتوضيح سياسة الحكومة بالنسبة لهذه المخالفات ومدى معقولية أسباب الؽرامات
المقررة.
وقد عرض السيدان وزيرا الزراعة واستصالح األراضى والموارد المابية والرى لرإية
الحكومة بالنسبة لضرورة استخدام الموارد المابية المحدودة المتاحة بصورة متوازنة ومدروسة
حتى تكفى لخطط التنمية الزراعية المعدة ،وحتى ال تتضرر محاصيل معينة وتستفيد محاصيل
أخرى .وأكدا أن الحكومة ترى أن تقتصر زراعات األرز على مساحات محددة فى محافظات
شمال الدلتا والمناطق الواقعة عند نهايات الترع .وشددا على أن التجاوز عن الؽرامات فى
األعوام السابقة أدى إلى فقدان المصداقية فى جدية الحكومة فى تحديد مناطق ومساحات لزراعة
األرز بصورة مخططة وعلمية ،وهو ما ساهم فى زيادة المساحات المنزرعة باألرز إلى أن
وصلت فى بعض األعوام إلى نحو  969مليون فدان ،فى حين أن إجمالى المساحة التى نحتاجها
ال تزيد عن  533ألؾ فدان بعد الزيادة الكبيرة فى محصول الفدان.
وفيما يتعلق بؤسعار األسمدة ،أكد وزير الزراعة أن الحكومة بادرت فى السابق بتخفيض سعر
الطن من  3733جنيه إلى  3133ثم  3333جنيه فقط تماشيا مع االنخفاض فى األسعار
العالمية .وأشار إلى أن الزيادة الحالية أيضا تؤتى مراعاة للزيادة فى األسعار العالمية ،وتهدؾ
إلى منع استؽالل البعض لفروق األسعار وتخزين األسمدة لإلتجار بها فى السوق السوداء.
وأشار إلى أن الزيادة فى السعر يتم اقتسامها بين الشركات المنتجة وصندوق موازنة أسعار
الحاصالت الزراعية وفقا التفاق بين الجانبين ،وسوؾ يبول الفارق بالكامل لشركات األسمدة
اعتبار من بداية شهر مارس القادم.
وقد دارت مناقشات مطولة حول الموضوع شارك فيها عددا كبيرا من األعضاء ،تركزت
جميعها حول المطالبة بوقؾ تنفيذ الؽرامات المحررة ضد الفالحين بشؤن زراعات األرز ،وكذا
ضرورة العودة عن زيادة أسعار األسمدة .وأشار البعض إلى الظروؾ الصعبة التى يمر بها
الفالح المصرى وحاجته إلى دعم الحكومة وليس فرضها مزيدا من األعباء عليه .وانتقد الكثير
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من األعضاء تذرع الحكومة باألسعار العالمية فى كل زيادة ألسعار المستلزمات الزراعية فى
حين أنها ال تعطى للفالح األسعار العالمية لألرز وؼيره من المحاصيل فى كثير من األحيان.
وفى ختام المناقشات ،قررت اللجنة إعداد تقرير مفصل حول الموضوع يعرض على المجلس،
وأوصت الحكومة بتقديم الدعم للمزارعين عبر إتاحة األسمدة ومستلزمات اإلنتاج الزراعى
بأسعار معقولة يتحملها الفالح المصرى ،وتحديد أسعار تفضيلية لما تتسلمه الحكومة من
محاصيل .كما أوصت بوقؾ تنفيذ ؼرامات األرز مؤقتا لمدة عام على أن يتم التجاوز عن هذه
الؽرامات بالنسبة لمن يلتزم بعدم تكرار المخالفة مستقبال وتنفيذها على كل من يعود للمخالفة.
 -01ارتفبع أطؼبر انهحىو وطجم يىاجهتهب
عقدت لجنة الزراعة واللرى بمجللس الشلعب اجتماعلا مسلاء يلوم االثنلين  9333/7/35لمناقشلة
موضللوع ارتفللاع أسللعار اللحللوم وكيفيللة عللالج هللذه المشللكلة ،بحضللور ممثللل لللوزارة الماليللة،
والسادة :مستشار وزير الزراعة لشبون اإلنتاج الحيوانى ،ووكيل الصندوق االجتملاعى للتنميلة،
وربيس هيبة الرقابة على الصادرات.
استعرض ربيس اللجنة مشكلة زيادة اللحلوم فلى السلوق المحللى ،وأوضلح أن تللك المشلكلة ذات
جذور متشعبة ،منها ما يتعلق بؤسعار الؽلذاء الحيلوانى التلى ارتفعلت بصلورة كبيلرة أثلرت عللى
الملربين ،إضلافة إلللى مشلكلة انفلللونزا الطيلور التللى أثلرت عللى حجللم الثلروة الداجنللة فلى مصللر
وساهمت فى زيادة أسعار الطيور بنسبة كبيرة ،وكذا عجز الثروة السمكية عن سد الفجوة القابمة
فى اللحوم والدواجن ،وكذلك ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة وقلة المعروض.
وقد أبدى األعضاء استياءهم من عدم تمكن الحكومة ملن وضلع الخطلط والبلرامج لمواجهلة هلذا
األمللر ،وانتقللدوا ت وقللؾ مشللروع البتلللو الللذى كللان يللوفر مصللدرا دابمللا وهامللا للثللروة الحيوانيللة،
باإلضافة إلى التقاعس عن توفير مصدر دابم وآمن الستيراد اللحوم من الخارج بؤسلعار مناسلبة
للمواطن المصرى ،وطالبوا بضرورة تدخل الدولة بحزمة ملن اإلجلراءات للمسلاهمة فلى تحفيلز
تلك القطاعات.
رأى وزارة الزراعة
أشار ممثل وزارة الزراعة إلى أن ارتفاع أسعار الؽذاء فى الفترة السابقة كان أحد أسلباب زيلادة
أسللعار اللحللوم ،وبمللا واكبلله ذلللك مللن نقللص الثللروة الداجنللة تللؤثرا بللانفلونزا الطيللور ،وأكللد علللى
مسللاندة وزارة الزراعللة لمربللى ومنتجللى الماشللية نافيللا توقللؾ مشللروع البتلللو ،حيللث تللم إحيللاء
المشروع برأس مال يزيد عن  633مليون جنيه كقروض دواره مستمرة لتشجيع ومساندة مربى
الماشية ،حيث بلؽت الفبة التسليفية للرأس الواحدة  3333جنيه فى الدورة تم رفعهلا إللى 9333
جنيه ثم وجه السيد وزير الزراعة منذ شهرين برفعهلا ملرة أخلرى إللى  1333جنيله .باإلضلافة
إلى التعاون مع الصندوق االجتماعى للتنمية ،من خالل قروض لتطوير الثروة الحيوانية يمولهلا
من خالل وزارة الزراعلة بفابلدة تبللػ  567سلنويا 967 ،لللثالث سلنوات 267 ،للخملس سلنوات،
كقروض دوارة لمربى الماشية .باإلضلافة إللى وجلود مليلار جنيله مقدملة ملن االتحلاد األوروبلى
توجهها وزارة الزراعة لذات الؽرض.
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رأى الصندوق االجتماعى للتنموة
أبللدى ممثللل الصللند وق االجتمللاعى للتنميللة اسللتعداد الصللندوق للمشللاركة فللى تمويللل مشللروعات
اإلنتاج الحيوانى والداجنى ،بشرط أن يكون ذلك تحت مظلة وزارة الزراعة ملن خلالل منظوملة
متكاملة ترعاها الوزارة .وأشار إلى أن الصندوق مستعد لتمويل نحو  %73من هلذا المشلروع،
وهو ما القى استحسان أعضاء اللجنة.
ورأت اللجنة استكمال مناقشة موضوع ارتفاع أسعار اللحوم فةى اجتمةاع الحةق لمةا يمثلةه مةن
أهمية قصوى تمس حياة المواطن المصرى اليومية ،ويمةس األمةن الؽةذائى فةى مصةر .بيةد أن
اللجنة لم تتمكن من عقد هذا االجتماع نظرا لفض دور االنعقاد.
 -00ئَشبء واطتكًبل ػدد يٍ ادلظتشفيبد فً ثؼط احملبفظبد
ناقشت لجنة الشبون الصحية بمجلس الشعب خالل االجتماع الذى عقدته صباح يوم االثنين
 9333/./32أربعة طلبات إحاطة عاجلة بشؤن إنشاء واستكمال عدد من المستشفيات فى
بورسعيد والمنصورة ووادى النطرون ،مقدمة من السادة األعضاء :الحسينى أبو قمر ،أكرم
الشاعر ،عطية مسعود ،وإبراهيم الجوجرى .بحضور ممثلين عن وزارتى الصحة والتنمية
االقتصادية .كما حضره ممثال عن وزارة المالية السيدين :ربيس اإلدارة المركزية لموازنة
محافظات القاهرة الكبرى ،وربيس اإلدارة المركزية للموازنة العامة.
إستكمال مستشفى التكامل جنوب بورسعود وحتويله إىل مستشفى مركزى
تقدم السيدان العضوان الحسينى أبو قمر وأكرم الشاعر بطلبى إحاطة عاجلين بشؤن عدم وجود
مستشفى مركزى بحى جنوب بورسعيد الذى يبعد عن المدينة بؤكثر من  73كم .وقد طالب
مقدما الطلبان باستكمال مستشفى التكامل ببحر البقر وتحويله إلى مستشفى مركزى يخدم هذه
المنطقة الكبيرة التى ال توجد بها خدمات صحية ثانوية تؽطى حاالت الطوارئ وحوادث الطرق
المحيطة بالمنطقة .وأشارا إلى أن المستشفى الذى انفق عليه ماليين الجنيهات توقؾ العمل به
منذ أكثر من عام رؼم وجوده على طرق ربيسية تشهد العديد من الحوادث التى تحتاج إلى
مستشفى تقدم الخدمة الصحية المطلوبة لذلك.
وردا على ذلك أشارت السيدة ممثل وزارة الصحة إلى أنه تم وضع خطة لتحويل مستشفيات
التكامل على مستوى الجمهورية إلى وحدات طب أسرة أو صحة أسرة أو رعاية صحية أولية
بحسب االحتياج لالستفادة من هذه المستشفيات التى أنشبت دون تخطيط جيد .وذكرت أن
مستشفى بحر البقر مدرج فى خطة وزارة الصحة الستكماله وتجهيزه لتقديم الخدمة الصحية
التى تحتاجها المنطقة ،ؼير أن الوزارة تحدد أولوية االنتهاء من إنشاء المستشفيات فى ضوء
عدد من العوامل التى جعلت لالنتهاء من مستشفى الزهور ببورسعيد أولوية على مستشفى
التكامل ببحر البقر ،خاصة أن المنطقة الموجود بها المستشفى ال زالت تفتقر إلى بعض المرافق
األساسية الهامة .ووعدت بدراسة موقؾ المستشفى وإمكانية تحويله إلى مستشفى مركزى إذا
انطبقت عليه الشروط التى حددتها الوزارة لذلك.
ومن جانبه ،أوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تدرك أهمية توفير الخدمات الصحية بالقدر
والجودة المناسبة للمواطنين فى مختلؾ أنحاء مصر ،ولذلك فإنها تعطى األولوية لالستجابة
لطلبات وزارة الصحة فى هذا المجال وفقا لإلمكانيات المتاحة .وأوضح أن تمويل االستثمارات
الخاصة بإنشاء أو استكمال بناء وتجهيز المستشفيات يتم بالتعاون بين السلطات المحلية فى
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المحافظات ووزارات الصحة والتنمية االقتصادية والمالية ،حيث ترفع الجهات المحلية طلباتها
فى هذا الشؤن إلى وزارة الصحة مشفوعة بمبررات منحها األولوية على ؼيرها من
المشروعات ،وبعد أن تدرس وزارة الصحة هذه الطلبات وتقدر مدى إلحاح الحاجة إليها ،ثم
ترفع رأيها إلى وزارة التنمية االقتصادية لتضعها ضمن الخطة االستثمارية لقطاع الصحة،
وبناء على ذلك تدرج وزارة المالية االعتمادات المطلوبة فى موازنة وزارة الصحة.
وأشار إلى أن هناك توقيتات مناسبة للتقدم بمثل هذه الطلبات ،لعل أفضلها هو الفترة التى تسبق
إعداد مشروعى الخطة والموازنة وإحالتهما إلى مجلس الشعب .ورؼم ذلك يمكن أن تتم
االستجابة لمثل هذه الطلبات فى ؼير ذلك من األوقات خالل السنة المالية وتمويلها من وفورات
الموازنة إذا تبين الحاجة الملحة إليها .وذكر أن الحكومة أحالت مشروعى الخطة والموازنة
للعام المالى الجديد إلى مجلس الشعب وهما محل مناقشة فى لجان المجلس حاليا ،ويمكن لوزارة
الصحة أن تطلب منح األولوية فى التنفيذ من االستثمارات الجديد للمستشفيات أو المشروعات
التى ترى أن لها األولوية على سواها من المشروعات.
وقد انتهت المناقشة إلى مطالبة وزارة الصحة بسرعة إعادة دراسة الحاجة لتحويل مستشفى
التكامل ببحر البقر إلى مستشفى مركزى إذا انطبقت عليه الشروط ،وموافاة اللجنة برأيها فى
هذا الشؤن مكتوبا فى أسرع وقت ممكن.
االنتهاء من مستشفى وادى النطرون
تقدم السيد العضو عطية مسعود بطلب إحاطة عاجل بشؤن عدم االنتهاء من مستشفى وادى
النطرون إلى اآلن رؼم افتقار المدينة إلى الخدمات الصحية.
وردا على الموضوع ،أوضح السيد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية مستشفى جراحات اليوم
الواحد بوادى النطرون بالنسبة للخدمة الصحية ألهالى المدينة البالػ عددهم حوالى  51ألؾ
مواطن ،عالوة على تقديم الرعاية الصحية لمصابى الحوادث على طريق القاهرة اإلسكندرية
الصحراوى الذى يقع عليه المستشفى .وأشار إلى أن المستشفى تعرض لمشاكل إنشابية جسيمة
وتم إسناد عملية إصالحه وتطويره إلى إحدى الشركات منذ عام  ،9339وحاليا تتم التشطيبات
النهابية للمبنى وسيكون جاهزا لالفتتاح فى .9333/6/3
إستكمال جتهوز مستشفى املنصورة العام
تقدم السيد العضو إبراهيم الجوجرى بطلب إحاطة بشؤن عدم استكمال مستشفى المنصورة العام
بشارع الجمهورية الذى اكتملت مبانيه األساسية وتوقؾ العمل به نتيجة عدم توافر اعتمادات
التشطيب والتؤثيث.
وردا على ذلك أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إنشاء المستشفى قد تقرر منذ عام
 9331بتكلفة حوالى  15مليون جنيه لإلنشاءات ونحو  5ماليين جنيه للتجهيزات ،وبالفعل
اعتمد للمشروع  93مليون جنيه وتم االنتهاء من إنشاء مبنى من أربعة طوابق كهيكل دون
تشطيب .وأشار إلى أنه لم يدرج للمستشفى أى اعتمادات منذ عام  ،9336وأن المستشفى يحتاج
إلى نحو  9مليون جنيه لالنتهاء من اإلنشاءات والتشطيبات والتجهيز.
وأشارت السيد وكيل وزارة الصحة لشبون التخطيط إلى أن العقد الخاص بإنشاء المستشفى محل
نزاع قضابى نتيجة ارتكاب أخطاء جسيمة فى عملية الطرح واإلسناد والترسية ،وهو معروض
على القضاء حاليا للفصل فيه .وأكدت أن ذلك هو السبب األساسى فى توقؾ العمل بالمستشفى
حفاظا على حقوق الدولة.
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 -02ئَشبء محبو طجبحخ َبدي جشيزح انىرد ثبدلُصىرح
نظرت لجنة االقتراحات والشكاوى فى اجتماعها الذى عقدته صباح يوم السبت ،9333/./35
موضوع االقتراح برؼبة المقدم من السيد العضو إبراهيم سعد الجوجرى ،بشؤن توفير
االعتمادات الالزمة إلنهاء تنفيذ مشروع حمام السباحة لنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة،
محافظة الدقهلية .وذلك بحضور ربيس اإلدارة المركزية للموازنة العامة ممثال لوزارة المالية،
ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.
وقد أوضح السيد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية أنه تم عمل مقايسة للمشروع
بمبلػ  .ماليين جنيه ،وأن المجلس القومى للرياضة قد وافق على اعتماد مبلػ  9مليون جنيه
مساهمة منه الستكمال حمام السباحة بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة ،شريطة اعتماد
الخطة االستثمارية الخاصة بالمجلس القومى للرياضة دون تخفيض ،على أن يتولى النادى
استكمال المبلػ الالزم لالنتهاء من المشروع من إيراداته الخاصة والتى تسمح بذلك .وقد أيده فى
ذلك ممثل المجلس القومى للرياضة ،مإكدا موافقة ربيس المجلس القومى للرياضة على اعتماد
مبلػ  9مليون جنيه مساهمة من المجلس القومى للرياضة للمشروع وذلك فى حالة عدم تخفيض
الخطة االستثمارية للمجلس فى موازنة .9333/9333
أوصت اللجنة فى نهاية المناقشات باعتماد مبلػ  0مليون جنيه من قبل المجلس القومى
للرياضة للمساهمة فى استكمال بناء حمام السباحة ،على أن يقوم نادى جزيرة الورد بتوفير
نصؾ التكاليؾ من إيراداته التى تسمح بذلك .كما أوصت اللجنة بعدم تخفيض الخطة
االستثمارية للمجلس القومى للرياضة فى مشروع الموازنة .0299/0292
وقد وافق المجلس بجلسته الثامنة واألربعين بعد المائة على ماانتهى إليه رأى اللجنة ،وإحالة
التقرير إلى الحكومة التخاذ الالزم بشأن االقتراح برؼبة الوارد به.
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