
 المسجونون يمارسون القراءة والرياضة، (..) ويتم السماح"
 بإدخال البطاطين واألطعمة إلى السجون شريطة أن تكون
 هذه األدوات غير مخالفة لالئحة السجون، أما بالنسبة لما
 يثار حول وجود حواجز زجاجية فهذا غير صحيح، وأتحدى أن
 يقول مواطن واحد أنه زار مسجونًا من خلف زجاج، فهذه

."شائعات مغرضة
عالء عابد

س لجنة حقوق  رئي
س الشعب االنسان بمجل

مسؤولون

ثبتت سلطات سجن العقرب حاجزًا 
زجاجيًا في حجرة الزيارة منذ العام 2014، 

تتم الزيارة من خلفه فقطـ، حسب 
شهادات أهالي المسجونين، وثقتها 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

خالل آخر 6 سنوات، كما منعت السلطات 
الزيارات عن معظم نزالء السجن، ما أدى 

س. س.إلى منع دخول األطعمة، والمالب إلى منع دخول األطعمة، والمالب
وفي الفترة التي ُيسمح فيها بالزيارات، وفي الفترة التي ُيسمح فيها بالزيارات، 

تضع إدارة السجن قيودًا كثيرة على 
إدخال الطعام، ويكون عبارة عن 

"ملعقتين رز وقطعة لحم صغيرة في 
س بالستيك"، حسب شهادات  كي

ض إدارة السجن  األهالي، الذين أكدوا رف
س الثقيلة والبطاطين في  إدخال المالب

فصل الشتاء.فصل الشتاء.
ودشن عدد من النشطاء في يناير من 
هذا العام حملة أسموها "برد الزنازين" 

للحديث عما أسموه "الظروف غير 
ش فيها المعتقلون  اإلنسانية التي يعي
داخل السجون في فصل الشتاء، خاصة 
س  مع تعرض مصر لموجة من الطق

السيىء".
وفي أكتوبر الماضي تقدمت ليلى وفي أكتوبر الماضي تقدمت ليلى 

سويف، والدة الناشط السياسي، عالء 
عبدالفتاح، إلى النائب العام بمجموعة 

من الشكاوى، حول ما أسمته 
"االنتهاكات التي يتعرض لها نجلها 

(عالء) في محبسه بسجن شديد الحراسة 
2 بمنطقة طرة ب".

وأكدت "سويف" في شكواها عدم صرف  في شكواها عدم صرف 
مراتب البنها والمحبوسين معه رغم 
برودة الجو، إضافة إلى حرمانهم من 

ض، ومواد القراءة بما فيها الصحف  التري
المسموح بدخولها السجن، فضًال عن أن 

زيارة األسرة تتم من خلف حاجز زجاجي.
وحسب بيان ألسرة عالء عبدالفتاح، فإنه وحسب بيان ألسرة عالء عبدالفتاح، فإنه 
بعد 3 أشهر من تقديم البالغ ال يزال 
الوضع كما هو، ولم يتم اتخاذ أية 

إجراءات من النيابة العامة للتعامل مع 
الشكوى.

كما قالت أسرة المرشح الرئاسي كما قالت أسرة المرشح الرئاسي 
السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، 

س منذ عامين، أنه موجود في  المحبو
سجن انفرادى بالمزرعة، ويتم نقله من 

وإلى السجن فى ترحيله انفرادية، 
والزيارات تتم من خالل حاجز زجاجي 

وتليفون، وال يكلم أحدًا، وال يتواصل مع 
أحد إال بإذن النيابة.أحد إال بإذن النيابة.

وكانت عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة 
حاليًا، أقامت دعوى قضائية، في وقت 

سابق، أمام القضاء اإلداري، تمكنها من 
زيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي.

تصريح عالء عابد جاء خالل حوار أجراه مع 
جريدة الشروق.

األسئلة:األسئلة:
كيف تتم الزيارة من خالل حاجز زجاجي؟ 
يتواصل أهل المسجون معه من وراء 
حاجز عن طريق أجهزة تليفون على 

جانبي الحاجز.
يمنع الحاجز الزجاجي المساجين من يمنع الحاجز الزجاجي المساجين من 
التواصل مع أفراد عائالتهم بشكل 

مباشر.
ص من عائالت  أكد أكثر من شخ

س السجن  المحتجزين بالعقرب أن حرا
أحيانًا يقطعون عليهم خطوط التليفون 

أثناء الزيارة  دون إنذار.
لماذا تعد الزيارة من وراء حاجز زجاجي لماذا تعد الزيارة من وراء حاجز زجاجي 

غير قانونية؟ 
ألنها مخالفة لالئحة السجون.

مصر ضمن الدول التي صدّقت على 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية عام 1982.  
ص لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة  ص لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة تن تن

في تعليقها العام رقم 21 بخصوص 
الفقرة األولى من المادة العاشرة 
بالعهد الدولي المتعلقة بالمعاملة 
اإلنسانية لألشخاص المحرومين من 

ض األفراد  حريتهم على أنه "ال يجوز تعري
المحرومين من حريتهم ألي صعوبات أو 

عوائق أخرى إلى جانب الحرمان من عوائق أخرى إلى جانب الحرمان من 
حريتهم".

إضافة الحاجز الزجاجي في الزيارات 
يرقى إلى مرتبة العائق اإلضافي، فهو 

يحرم المسجونين من التواصل مع 
ذويهم من خالل االتصال الجسدي 

المباشر، ويفرّغ هذه الزيارات المنصوص 
عليها في القانون من الهدف المرجو 

منها.
هل هناك انتقادات سابقة من جهات هل هناك انتقادات سابقة من جهات 
رسمية مصرية للسجون في مصر؟ 

س القومي لحقوق اإلنسان  وجه المجل
(الجهة الرسمية المعنية بحقوق اإلنسان 

في مصر) عددًا من االنتقادات لنظام 
السجون في تقريره عن سنة 2016/2015، 

وهي:
تكتظ مراكز االحتجاز األولية باألقسام تكتظ مراكز االحتجاز األولية باألقسام 

والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها 
االستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل 

إلى نحو %300 من طاقتها االستيعابية.
ويتجاوز االكتظاظ بالسجون إلى %150 من %150 من 
طاقتها االستيعابية، ما يتسبب في 
استمرار وقوع وفيات نتيجة تردي 
األحوال الصحية، وعدم القدرة على 

إسعاف الحاالت الحرجة، واالختناق الذي 
يصيب المحتجزين، الذين يتناوبون في 
النوم لضيق المساحة، وتردي الخدمات 
البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية 

للمحتجزين.
س لفترات طويلة لغير  مخاطر الحب

معتادي اإلجرام مع المجرمين.
عدم تطبيق مواد الئحة السجون 

الجديدة، فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، 
ض ومدته وأماكنه. والتري

اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من 
اإلجراءات التأديبية تجاه سجناء، 

بوضعهم في غرف التأديب لفترات 
تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يومًا، وفى 

ظروف ال إنسانية تمثلت في عدم 
إمكانية قضاء حاجتهم، قلة ورداءة 
وعدم صالحية الطعام المقدم، ومياه 

الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين 
وجود آثار ضرب على أحدهم.

تعرض سجناء للتهديد بطريقة غير 
مباشرة من القائمين على إدارة السجن 
في حالة اإلفصاح عما حدث لهم إلي 

س. وفد المجل
س القومي لحقوق  س القومي لحقوق  أوصى المجل - أوصى المجل
اإلنسان بإعادة النظر في المواد 

س االحتياطي  القانونية، التي تنظم الحب
وضرورة تطبيق الئحة السجون الجديدة، 
والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم 

اإلبالغ عنها بسجن أبو زعبل.  
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/615615335893879/?type=3&theater

التصحيح 

 من 2011 لحد النهاردة وأنا من القالئل اللي طول الوقت بيقولوا"

 إن مبارك لم يخن، وعمره ما باع البلد وال ضرّ البلد بشكل متعمد

ش ."مقصود لحظة واحدة محصل

تامر أمين
مقدم برنامج أخر النهار

إعالميون

ض  في يناير 2016 أصدرت محكمة النق
حكمًا باتًا ونهائيًا بإدانة مبارك ونجليه 

عالء وجمال في قضية "القصور 
الرئاسية"، بالسجن المشدد لمدة 3 

سنوات، التهامهم باالستيالء على نحو 
125 مليون جنيه من المخصصات المالية 

للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثالثة وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثالثة 
أكثر من 125مليونا، وإلزامهم برد قرابة 21 

مليون جنيه.
وهذا الحكم هو من األحكام المخلة 

بالشرف حسب القانون.
ض طلبًا من  ض طلبًا من ، رفضت محكمة النق وفي 2018، رفضت محكمة النق

مبارك ونجليه بالتصالح في القضية 
بهدف العدول عن الحكم النهائي 
باإلدانة والسجن وإصدار حكم جديد 
بانقضاء الدعوى بالتصالح لرفع اآلثار 
التي رتبها الحكم ضد مبارك ونجليه.
ولم يسجن مبارك ونجليه في هذه ولم يسجن مبارك ونجليه في هذه 
القضية ألنهم قضوا مدة العقوبة 

المقررة خالل فترة حبسهم على ذمتها.
وذكرت التحقيقات أن المدانين أجروا وذكرت التحقيقات أن المدانين أجروا 

أعمال إنشاءات وديكورات في ممتلكات 
عقارية خاصة ودفعوا قيمة تكلفة تلك 
األعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة. 
وأضافت أن ذلك "إساءة الستخدام المال 

العام".
تصريح تامر أمين جاء خالل تقديمه تصريح تامر أمين جاء خالل تقديمه 

برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة 
"النهار".
األسئلة:

ما الذي كشفته تحقيقات النيابة بشأن 
قضية "القصور الرئاسية"؟ 

-كشفت تحقيقات نيابة األموال العامة كشفت تحقيقات نيابة األموال العامة 
العليا أن مبارك ونجليه عالء وجمال 

حصلوا على منفعة بقيمة 125 مليون جنيه 
من الموازنة العامة للدولة، لتطوير 

وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية 
خاصة دون وجه حق.

-أظهرت التحقيقات، قيام المتهمين أظهرت التحقيقات، قيام المتهمين 
(مبارك ونجليه) بإجراء أعمال إنشاءات 
وتشطيبات وديكورات، في المقار 

العقارية الخاصة بهم (بمصر الجديدة 
وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات 

القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب 
عالء وجمال مبارك)، وذلك في الفترة من 
عام 2002 وحتى 2011، ودفع قيمة تكلفة ، ودفع قيمة تكلفة 
تلك األعمال من الميزانية المخصصة 

لرئاسة الجمهورية.
-ثبت من تقرير اللجنة المشكّلة بمعرفة 
النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات 
س،  وكلية الهندسة بجامعة عين شم

ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
ما اآلثار المترتبة على الحكم النهائي ما اآلثار المترتبة على الحكم النهائي 

بإدانة مبارك ونجليه؟ 
- وفقًا ألحكام البند 6 من المادة الثانية  من المادة الثانية 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 
لسنة 2014، يُحرم من مباشرة الحقوق 

السياسية، بالتصويت واالنتخاب، كل من 
صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك 
لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ 
العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن 

المقررة وسداد الغرامة.المقررة وسداد الغرامة.
- ووفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات، 

لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو 
نيشان (وسام) حصل عليه في وقت 
سابق، خالل فترة عمله بالقوات 

س  المسلحة أو توليه منصبي نائب رئي
س الجمهورية. الجمهورية ثم رئي

ما القضايا األخرى التي حوكم فيها ما القضايا األخرى التي حوكم فيها 
مبارك؟ 

قتل المتظاهرين- براءة 
تصدير الغاز إلسرائيل- براءة.

استغالل النفوذ ونهب المال العام- 
انقضاء الدعوى القضائية.

هدايا األهرام 
-بدأت فى يناير 2013.2013.

-اتهم فيها مبارك وزوجته ونجاله اتهم فيها مبارك وزوجته ونجاله 
وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، 

بتلقي هدايا عبارة عن ساعات قيّمة، 
وأقالم ذهبية، وجنيهات من الذهب 

س  وكرافتات وأطقم من األلما
ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات 

والرجال وأحزمة جلدية.
-استبعد النائب العام مبارك ونجليه و16 استبعد النائب العام مبارك ونجليه و16 

آخرين من القضية بعد تصالحهم بتسديد 
قيمة الهدايا.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/630851807703565/?type=3&theater

التصحيح 

س االحتياطي له مبرراته ويمكن"  الحب
 التظلم منه كما أنه له حد أقصى
ص على بدائله ."والقانون قد ن

هاني جورجي
س األدارة العامة لحقوق  رئي
األنسان بمكتب النائب العام

مسؤولون

تتجاوز فترة سجن آالف المتهمين 
على ذمة قضايا سياسية، السنتين، 
س  وهي المدة األقصى قانونيًا للحب
االحتياطي في محاكم الجنايات، و6 

أشهر في محاكم الجنح.
وحسب بحث إحصائي نشرته "مدى مصر" مدى مصر" 
س  في تحقيقها "معتقلون لألبد: آلة الحب
االحتياطي تعمل ذاتيًا" (2018)، فإن 1451 

متهمًا تجاوز حبسهم مدة 6 أشهر (الحد 
األقصى في حاالت الجنح). كما تجاوز 573 

س  متهمًا مدة سنتين في الحب
االحتياطي، منهم 222 كانوا متهمين في 

جنح فقط.  جنح فقط.  
وطبقًا لرصد أجرته المبادرة المصرية 

للحقوق الشخصية، وُنشر في أبريل 2016 
س بال نهاية»،  في تقرير بعنوان «حب

تجاوز 1464 شخصًا على األقل محبوسين 
على ذمة قضايا مختلفة، الحد األقصى 

المسموح به قانونيًا.  
الرصد جاء في 4 محافظات فقط، ولهذا  محافظات فقط، ولهذا 
يرجح التقرير أن العدد الحقيقي يتجاوز 

هذا الرقم بكثير.
تصريح هاني جورجي جاء خالل كلمته 

أمام ندوة "دولة القانون"، التي ينظمها 
س القومي لحقوق اإلنسان. المجل

األسئلة:  
ما عدد المحبوسين احتياطيًا في مصر؟ ما عدد المحبوسين احتياطيًا في مصر؟ 
ال تتوفر أرقام رسمية لعدد المحبوسين 

احتياطيًا في مصر.  
س  س لجنة حقوق اإلنسان في مجل رئي
النواب، عالء عابد، يقدّر الرقم حتى يناير 

2018 بـ25 إلى 30 ألفًا من إجمالي عدد 
السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وكيل لجنة حقوق اإلنسان، علي بدر، وكيل لجنة حقوق اإلنسان، علي بدر، 
يشير إلى أن %60 من النزالء الحاليين في 

السجون محبوسون احتياطيًا.
لم تتعدَ النسبة %10 عام 2006، خالل حكم 

حسني مبارك.
حسب  تقرير للمركز الدولي لدراسات 

السجون.
س االحتياطي في  س االحتياطي في ما هي مدد الحب ما هي مدد الحب

القانون؟ 
س االحتياطي 6  ال تتجاوز فترة الحب

أشهر في حاالت الجنح، و18 شهرًا في 
قضايا الجنايات.

ترتفع  المدة إلى سنتين إذا كانت 
عقوبة هذه الجناية اإلعدام.

ص المادة 143 من القانون. من القانون. حسب ن
س  أدخل المستشار عدلي منصور -الرئي
المؤقت في -2013 تعديًال على المادة 143 

من القانون.
س المتهم  التعديل أتاح تمديد حب

احتياطيًا دون حد أقصى في القضايا 
التي تكون عقوبتها المؤبد أو اإلعدام.
جاء ذلك التعديل ألن عقوبة المؤبد أكثر جاء ذلك التعديل ألن عقوبة المؤبد أكثر 
شيوعًا في حاالت التهم السياسية من 

عقوبة اإلعدام.
هللا، المحامية في  حسب هدى نصر 
برنامج العدالة الجنائية في المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية.
س االحتياطي؟  ما بدائل الحب

س  س  أربعة بدائل للحب وضعت المادة 117 أربعة بدائل للحب
االحتياطى.

ص على يجوز لعضو النيابة العامة بدًال  تن
س االحتياطى، وكذلك فى الجنح  من الحب
س، أن يصدر  األخرى المعاقب عليها بالحب

أمرًا مسببًا بأحد التدابير اآلتية:
1– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو  إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو 

موطنه.
2– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر 

الشرطة فى أوقات محددة.
3– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

4– منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/624941208294625/?type=3&theater

التصحيح 

 أنت ليه رايح جايب شركة ألمانية في
 إنتاج األسمنت في مصر ، طب ما أنت
."بتنتج األسمنت يمكن من سنة 54 مثًال

مصطفي شاهين
خبير اقتصادي

شخصيات عامة

بدأت صناعة األسمنت في مصر، عام 
س عام 1954، في مصنع صغير  1911 ولي
بمنطقة المعصرة قرب مدينة حلوان، 

واستمر المصنع في العمل لعدة سنوات 
ثم أغلق.

بعد ذلك، أنشئت شركات مساهمة بعد ذلك، أنشئت شركات مساهمة 
لصناعة األسمنت، أولها عام 1927 باسم 
"شركة أسمنت بورتالند طره"، ثم شركة 

بورتالند حلون في 1929، واإلسكندرية 
لألسمنت 1949، والقومية إلنتاج األسمنت 
س لألسمنت 1976،  عام 1956، وشركة السوي

وتوالى بعد ذلك إنشاء شركات أخرى.
في عام 1995، اتجهت الدولة لسياسة ، اتجهت الدولة لسياسة 
الخصخصة وأصبح حاليًا أغلب الشركات 

في سوق األسمنت تابعة للقطاع الخاص.
تصريح مصطفى شاهين جاء خالل 

مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "مصر 
النهاردة"، المذاع على قناة "مكملين".

األسئلة:
كم عدد شركات األسمنت في مصر؟ كم عدد شركات األسمنت في مصر؟ 
19  شركة منهم 18 مملوكة للقطاع 

الخاص.
بحسب بيانات شعبة منتجي األسمنت 

باتحاد الصناعات (2018).
شركتان للقطاع العام خرجتا مؤخرًا من شركتان للقطاع العام خرجتا مؤخرًا من 
السوق، إحداهما تمت تصفيتها وهي 
القومية لألسمنت، وأخرى هي النهضة 
لألسمنت متوقفة بشكل جزئي ومؤقت.
ما الشركات التابعة للقوات المسلحة 

في صناعة األسمنت؟ 
ش لألسمنت: -شركة العري

 أنشئت عام 2010 فى منطقة جبل لبنى  فى منطقة جبل لبنى 
ش. جنوب مدينة العري

ش الذي  الطاقة اإلنتاجية لمصنع العري
أدخل خطين جديدين لإلنتاج 6 ماليين 

طن.
-مجمع بني سويف إلنتاج األسمنت 

والرخام والجرانيت:
افتتح عام 2018، ويضم 3 مصانع لألسمنت. مصانع لألسمنت.
تبلغ طاقته اإلنتاجية نحو 12 مليون طن 

سنويًا.
 بحسب بيانات جهاز الخدمة الوطنية 
التابعة له الشركتين، تبلغ الطاقة 

اإلنتاجية لمصانع الجهاز %20 من الطاقة 
اإلنتاجية الكلية في السوق.

ش بمبيعات  ش بمبيعات كيف أضرت شركات الجي كيف أضرت شركات الجي
األسمنت في مصر؟ 

ش في إنتاج األسمنت  أدى دخول الجي
إلى انخفاض المبيعات.

س 2018، بعد إنشاء ، بعد إنشاء  بدأ ذلك في أغسط
مجمع بني سويف لألسمنت والرخام 
ش لألسمنت،  المملوك لشركة العري

المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع 
للمؤسسة العسكرية، باإلضافة إلى 
ش  المرحلة الثانية من مجمع العري
لألسمنت (الخطان الثالث والرابع).

نتيجة لذلك استحوذ إنتاج مصانع جهاز نتيجة لذلك استحوذ إنتاج مصانع جهاز 
س بها  الخدمة الوطنية على نسبة ال بأ
ص مبيعات الشركات القائمة في  من حص

السوق فعليًا.
تسبب ذلك في تراجع الضرائب التي تسبب ذلك في تراجع الضرائب التي 

تدفعها الشركات األخرى للخزانة العامة، 
س على تراجع حصيلة  وهو ما انعك

الضريبة على القيمة المضافة.
ش سلبًا على  كيف أثرت شركات الجي
عمل مصانع األسمنت التابعة للقطاع 

الخاص؟ 
إنتاج مصانع األسمنت في مصر يصل إلى إنتاج مصانع األسمنت في مصر يصل إلى 

83 مليون طن سنويًا، بينما ال يزيد 
االستهالك المحلي عن 53 مليون طن 

ض في اإلنتاج  سنويًا، ما يعني وجود فائ
يبلغ 30 مليون طن تقريبًا.

ض في اإلنتاج ارتفع بشكل ملحوظ،  ض في اإلنتاج ارتفع بشكل ملحوظ، الفائ الفائ
مع عمل مجمع األسمنت ببني سويف 

ش في  2018. التابع للجي
الزيادة في المعروض تسببت في "خلق خلق 
بيئة تنافسية غير متوازنة، إذ خفّضت 
جميع شركات األسمنت األسعار إلى 
مستويات ال تغطي تكلفة اإلنتاج"، 
س  بحسب ما قالته شركة السوي

لألسمنت عن أسباب وقف اإلنتاج في 
مصنع "بورتالند طرة".

ش على إنتاج األسمنت  ش على إنتاج األسمنت استحواذ الجي استحواذ الجي
أدى إلى انخفاض أرباح شركات القطاع 

الخاص.
هل تستفيد الموازنة العامة من مصانع 

ش لألسمنت؟  الجي
ال، ألن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ال، ألن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية 

التابع للقوات المسلحة، معفية من 
الضرائب، بموجب المادة 47 من قانون 

الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005
ص المادة على أن "تفرض الضريبة على تفرض الضريبة على  تن
األشخاص االعتبارية المقيمة في مصر 
بالنسبة إلى جميع األرباح التي تحققها 
سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز 
مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة 

الدفاع".
-أرباح الجهاز من شركات األسمنت أرباح الجهاز من شركات األسمنت 

الجديدة تصب في موازنة مستقلة عن 
موازنة الدولة، في حين أن خسائر 
الشركات األخرى تتحملها الموازنة 

العامة في شكل دعم للصادرات أو تراجع 
في الضرائب الموردة من القطاع 

للموازنة وربما تصفية شركات عامة أو 
تحمل خسائرها.تحمل خسائرها.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/626226878166058/?type=3&theater

التصحيح 

ش شركة اتصاالت في مصر"  مفي
ش يقول الشركة الفالنية  بتخسر، محد
."بتخسر، دول كسبانين تقريبا 4 مليار

أحمد موسي
مقدم برنامج علي مسئوليتي

إعالميون

س حقيقيًا أن شركات االتصاالت  لي
جميعها ال تخسر، إذ خسرت شركة 
"أورانج  مصر"، على مدار السنوات 

القليلة الماضية، ووصلت خسائرها إلى 
665.76 مليون جنيه (41.3 مليون دوالر) في 
األشهر التسعة األولى من 2018، فيما لم 

تعلن الشركة أي نتائج منذ شطب 
س العام. س العام.أسهمها من البورصة في نف أسهمها من البورصة في نف
ض الشركات األخرى  كما تصل أرباح بع
إلى أرقام أعلى من 4 مليارات جنيه، إذ 

حققت شركة «فودافون مصر» أرباحًا قبل 
احتساب الفوائد والضرائب، تبلغ 10.10 

مليار جنيه (514 مليون يورو) بنهاية العام 
المالي للشركة 2019-2018، مقارنة بـ8.5 مليار 

جنيه بالعام المالي -2017 2018.
وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد 

والضرائب واإلهالك حوالي 6.5 مليار جنيه 
(329 مليون يورو)، خالل النصف األول من 
العام المالي الحالي للشركة -2019 2020 

المنقضي في سبتمبر الماضي.
وتبدأ السنة المالية لـ«فودافون مصر» فودافون مصر» 
في إبريل من كل عام وتنتهي في 

س. مار
ووصلت أرباح شركة "اتصاالت مصر" إلى 

أكثر من 5 مليار جنيه في عام 2018.
أما "أورانج مصر" فإنه حسب بيان  فإنه حسب بيان 

لرئيسها التنفيذي، ياسر شاكر، في 
نهاية 2019، فإن الشركة ستحقق أرباحًا 
ألول مرة منذ سنوات، ولم يحدد "شاكر" 

األرباح المتوقعة، لكنه وصفها 
بـ"اإليجابية للغاية".

ولم تتجاوز "المصرية لالتصاالت"حاجز الـ4 حاجز الـ4 
مليارات جنيه في الربح، إذ بلغ صافى 

الربح بعد الضرائب مبلغ 3.5 مليار جنيه عن 
عام 2018، بينما يتوقع بنكى االستثمار 
"سى اى كابيتال" و"بلتون" زيادة فى 

األرباح التشغيلية عام 2019 قد تصل إلى 
.40%

تصريح أحمد موسى جاء خالل تقديمه تصريح أحمد موسى جاء خالل تقديمه 
برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على 

"صدى البلد".

األسئلة:
من يملك شركات االتصاالت في مصر؟ 

فودافون مصر:
فودافون العالمية: 55%.
المصرية لالتصاالت: 45%.45%.

أورانج مصر:  
س  %99.39 تمتلكها شركة أم تي تليكوم أ
سي أر أل (المملوكة بالكامل لمجموعة 

اورنچ العالمية).
%0.57 من أسهم الشركة أسهم خزينة.
%0.04 من أسهم الشركة مملوكة لصغار  من أسهم الشركة مملوكة لصغار 

المساهمين.
اتصاالت مصر:

%66 لمجموعة اتصاالت اإلماراتية.
%20 شركة بريد االستثمار.

%5 شركة DIFC LLC اإلماراتية.
س القابضة اإلماراتية. %5 شركة دا

%1.5 االستثمارات التقنية – السعودية. السعودية.
%1.5 النابودة لالستثمار اإلماراتية.

%1 موارد للتمويل اإلماراتية.
المصرية لالتصاالت:

الحكومة المصرية (80.00%)
وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي 

س 30 (0.008%) إك
القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

المالية (0.0029%)
لبنى محمد هالل (0.0006%)

عمرو عبد الرشيد منصور (0.0001%)
هللا  محمد عبد اللطيف عطية عطية 

(0.0001%)

ماجد إبراهيم عثمان (0.0001%)
أحمد محمد جمال أبو على (0.00%)0.00%)

ما نتائج أعمال شركة فودافون مصر؟ 
اإليرادات: 20 مليار جنيه.

األرباح التشغيلية: 5.6 مليارات جنيه.
خالل العام المالي للشركة 2017/2018، 

س 2018. والمنتهى في مار
اإليرادات: 22 مليار جنيه.

األرباح التشغيلية: 6.8 مليار جنيه. مليار جنيه.
خالل العام المالي للشركة 2018/2019، 

س 2019. والمنتهى في مار
ما نتائج أعمال المصرية لالتصاالت؟ 

اإليرادات: 22.8 مليار جنيه.
األرباح التشغيلية: 3.6 مليار جنيه.

بنهاية عام 2018.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

tos/a.396686941120054/626634331458646/?type=3&theater
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عدد التصريحات  ٣٦

١٤٧٣

٤٨
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

ترصيح توفيق عكاشة حول رضب صدام حس إرسائيل بالصواريخ

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/117336049712020/

ترصيح يوسف الحسيني حول اعداد متظاهرين احتجاجات سبتمرب

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/123682015614566/

ترصيح لبنى عسل حول تظاهر املرصي بسبب اإلجراءات االقتصادية الصعبة

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/2559739587468975/https://www.facebook.com/376598769795538/videos/2559739587468975/

ترصيح جل سلطان عن دور السييس يف صفقة القرن

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/607364680083747/

ترصيح أمة بهي الدين حول تويل الجعات الدينية السلطة يف الجزائر

https://www.facebook.com/376598769795538/videos/198005181278592/

:علشان محدش يضحك عليك

 حوادث الطرق

https://www.facebook.com/SaheehMashttps://www.facebook.com/SaheehMas

r/photos/a.396686941120054/632180867570659/?type=3&__xts__%5B0%5D=

68.ARDRUWlErvh-K9yC8m2CtUjc172Spk3EAI255pOu54G_X5Kdijq6DHq6

4or9jbu53m2ersq_JhmIyC-a0Jxufq0eeVDRaS9SeojhnmEFoWfQ3q_c3VuDhJ

3laQ0jKEq6ogdNK-4zTGf2pkl9vRZcwQoGRtdfD-rjiLDvWYdcmVswEcY3n8

cKA_PNdEV7nx8yZE735iZbU3uGmAjz7_68kfrJVijJi2dOZH_8tPbbTIfWK-c

tUxH2B_qDs8DKv_KPWZqzyOE1RIW3KTmgyHmy_4zqBqq1cVwXdiGeEu

DqQ9Mx243C5WLUHbI1vuG7P7QKAkpCi6e2Hk9HIH8fq5bvteI&__tn__=-RDqQ9Mx243C5WLUHbI1vuG7P7QKAkpCi6e2Hk9HIH8fq5bvteI&__tn__=-R

54jY5pZfsG2kiT97tQCO1dhGHCYBLgQkoV4r2U3-Qe4ER90nv9wqa04&__tn__=-R

 تقرير شهر
فبراير ٢٠٢٠


