95
التقرير ال�سنوي

رابعا :م�رشوع حتديث �سيارات التاك�سي القدمية
�أن�شئ �صندوق متويل �شراء بع�ض مركبات النقل ال�سريع مبوجب القانون رقم  121ل�سنة  2008بتعديل بع�ض �أحكام قانون
املرور ال�ص��ادر بالقانون رقم  66ل�سنة  ،1973والذي ن�ص على متتع ال�صندوق بال�شخ�صية االعتبارية ،وبتبعيته لوزير املالية،
وتلى ذلك �صدور قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  470ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم هذا ال�صندوق.
ويخت�ص ال�صندوق طبقا ملا ورد يف قرار ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء مبا يلي:
تقدمي قرو�ض لتمويل �شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات وال�سيارات الأجرة و�سيارات نقل الركاب التي م�ضت
على �صنعها ع�شرون عاما.
تقدمي حوافز مالية مل�شرتي املركبات وال�سيارات امل�شار �إليها طبقا للقرار.
وقد �أطلق الدكتور يو�س��ف بطر�س غايل وزير املالية ال�ض��وء الأخ�ضر لبدء تنفيذ م�ش��روع �إخراج �سيارات التاك�سي القدمية
من اخلدمة و�إحاللها ب�س��يارات جديدة يف �إطار هذا ال�ص��ندوق وفقا لربوتوكول مت توقيعه بني الوزارة والبنوك وال�ش��ركات
امل�شاركة يف امل�شروع يف  ،2008/12/31ومت ت�سليم �أول دفعة �سيارات يف �إطار امل�شروع يف ابريل .2009








ويهدف امل�ش��روع �إلى االرتقاء مب�س��توى خدمات نقل الركاب ،وحتقيق ان�سياب مروري بالقاهرة الكربى ،واحلد من تلوث
الهواء ،وحت�سني �صورة م�صر ال�سياحية ،بالإ�ضافة �إلى الهدف الأ�سا�سي منه وهو رفع م�ستوى دخل �سائقي التاك�سي اجلديد
رغب��ة من احلكومة يف مد يد العون لهم ،وذلك مل�س��اعدتهم على �إحالل �س��يارات �أجرة جديدة حمل ال�س��يارات القدمية
املرخ�ص لهم بت�سيريها ،وذلك مقابل تي�سريات ومزايا مالية ت�شجعهم على القيام بعملية الإحالل.
ويعترب هذا امل�ش��روع نتاجاً لت�ض��افر جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص مت�ض��امنني خلدمة املواطن ،حيث يهدف �إلى �إحالل
� 34.000س��يارة تاك�س��ي م�ضى على �ص��نعها �أكرث من � 20س��نة ،وذلك عن طريق تقدمي حزمة من احلوافز واملزايا ل�سائقي
التاك�سي اجلديد تت�ضمن تخريد �سيارة التاك�سي القدمية مقابل مبلغ  5000جنيه ت�سددها وزارة املالية ،مع �إعفاء ال�سيارات
امل�ش��اركة يف امل�ش��روع -وجميعها منتجة حملياً -من الر�س��وم اجلمركية ،و�سداد �ض��ريبة املبيعات نيابة عن امل�ستفيدين مبا
يرتاوح بني  7000جنيه �إلى  13000جنيه طبقا لنوع ال�سيارة ت�سدد بالكامل عن طريق وزارة املالية.
كما مت االتفاق على منح ال�ش��ركات العاملة يف جمال الدعاية والإعالن حق ل�ص��ق الإعالنات على ج�س��م ال�س��يارة من
اخلارج طبقاً ل�ض��وابط و�شروط مت حتديدها مع املحافظات املعنية ،وذلك نظري مبلغ �سنوي يكفل �سداد بولي�صة الت�أمني على
ال�س��يارة ملدة خم�س �س��نوات واملقدمة من �شركة م�صر للت�أمني .كما ي�س��اهم ذلك يف حتقيق عائد �سنوي ل�صاحب ال�سيارة
يرتاوح بني  5500جنيه �إلى  6500جنيه يتم خ�صمه من قيمة القر�ض.
وحر�صت احلكومة على �أن تقت�صر �سيارات التاك�سي اجلديدة التي يتم تقدميها من خالل هذا امل�شروع على �سيارات الإنتاج
املحلي فقط ،كنوع من امل�س��اندة احلكومية ل�ص��ناعة ال�س��يارات املحلية يف ظل الأزمة العاملية ،يعزز من قدرتها االقت�صادية
على املناف�س��ة ،وي�ساعدها على احلفاظ على م�س��تويات الت�شغيل والتوظيف القائمة والتو�سع فيها لتلبية هذا احلجم الكبري
من الطلب.
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كما مت التعاون بني كل من البنك الأهلي امل�صري وبنك م�صر وبنك الإ�سكندرية وجميع �شركات ال�سيارات املنتجة حمليا
واالتفاق مع هذه ال�ش��ركات على تقدمي �أ�س��عار خمف�ضة لقطع الغيار ت�صل ن�سبة اخل�صم فيها �إلى  %30يف بع�ض الأحيان،
وكذا �أولوية الدخول ملراكز ال�صيانة دون حجز م�سبق.
وقد بلغ عدد املوافقات البنكية منذ بدء امل�ش��روع يف ابريل  2009حتى �ش��هر �أغ�سط�س  2009نحو  20000موافقة ،وبلغ
عدد �إجمايل ال�س��يارات التي مت تخريدها حتى ذات التاريخ � 10000س��يارة و�إجمايل عدد ال�س��يارات امل�س��لمة 9000
�سيارة.
ونظرا للإقبال ال�ش��ديد من �أ�ص��حاب ال�سيارات القدمية على ا�ستبدال �س��ياراتهم من خالل هذا امل�شروع ،تقرر �ضم بنك
نا�ص��ر االجتماعي �ض��من البنوك امل�ش��اركة يف امل�ش��روع .وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لتعميم امل�ش��روع على �سائر �إنحاء
اجلمهورية لإتاحة الفر�ص��ة �أمام �أ�ص��حاب �سيارات التاك�س��ي القدمية على م�ستوى اجلمهورية لال�س��تفادة من املزايا التي
يقدمها امل�شروع يف جتديد �سياراتهم وحت�سني دخولهم.
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