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إنه  المالية،  وزيــر  معيط  محمد  الدكتور  قال 
يجري العمل حالًيا على تحقيق 3 أهداف رئيسية 
تشمل تعزيز الموارد المالية للدولة، والحفاظ على 

االستقرار المالي ودفع االقتصاد للنمو.
وأضـــاف فــي تــصــريــح خـــاص لــبــوابــة حابي 
جورنال، على هامش الملتقى اإلقليمي السادس 
منظومة  أن  الصحية،  والرعاية  الطبي  للتأمين 
حدة  تخفيف  أيــًضــا  تتضمن  الــجــاريــة  العمل 
بشكل  أثرت  والتي  كورونا،  أزمة  آثار  تداعيات 
ما  فــقــدت  الــدولــة حيث  إيـــرادات  على  واضــح 
موازنة  خــال  وذلــك  جنيه،  مليار   220 ــوازي  ي

الماضي. المالي  العام 
ميكنة  نــحــو  تسعى  الـــــوزارة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
الضرائب، وأنه ليس هناك أي تعديات ضريبية 

حالًيا.
ومن ناحية أخرى، قال معيط، إنه ال توجد أي 

المقبلة،  الفترة  خال  قريبة  حكومية  طروحات 
في  ولــو  شغالة،  واللجنة  لجنة..  ”فيه   : مضيًفا 

حاجة هنعلنها”.
بالملتقى  كلمته  خــال  معيط،  الدكتور  وقــال 
والــرعــايــة  الطبي  للتأمين  ــســادس  ال اإلقليمي 
مع  الشراكة  نحو  تسعى  الحكومة  إن  الصحية، 
القطاع الخاص ال سيما في هيئة منظومة التأمين 
الصحي الشامل، مؤكًدا أن هذا التعاون سيضمن 
نجاح الدولة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية.

وأوضح أن التعاون مع شركات التأمين الطبي 
والرعاية الصحية، سينحصر في أشكال مختلفة 
منها االستفادة من شبكة الوحدات الصحية التي 
يمتلكها القطاع الخاص، ومراكز األشعة والتحاليل 
من  االســتــفــادة  ــى  إل بــاإلضــافــة  والمستشفيات، 
خبراتها في التكنولوجيا في هذا المجال، ليشمل 

تحقيق تنظيم الخدمة واإلدارة.
النظام سيتمثل في قدرته  وأكد أن نجاح هذا 
في تقديم خدمة رعاية صحية ذات جودة عالية 
كافة، وذلك من  المجتمع  وبمرونة فائقة لشرائح 

خال التعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 110 مليارات 
المالي  للعام  للدولة  العامة  الموازنة  من  جنيه 
الجاري لإلنفاق على الصحة وخدماتها، مضيًفا : 
“لو ضاعفنا هذا المبلغ مش كفاية على الصحة”.

ولفت إلى أن شركات الرعاية الصحية والتأمين 
الفترة  خــال  ــا  أســاســّيً شــريــًكــا  ستكون  الطبي 
التي  الشركات  مع  ستتعامل  والحكومة  المقبلة، 

ستفي االشتراطات الموجودة.

وزير المالية: 3 أهداف رئيسية للتعامل مع المرحلة الراهنة

في تصريحات لحابي على هامش ملتقى التأمين السنوي

تعزيز الموارد المالية للدولة والحفاظ على االستقرار المالي ونمو االقتصاد

220 مليار جنيه 
خسائر نتيجة 

تداعيات أزمة كورونا

ال يوجد تعديالت ضريبية 
حالًيا.. وليس هناك أي 

اتجاه لزيادة الضرائب

في حالة وجود أي طرح 
حكومي بالبورصة سيتم 

اإلعالن عنه على الفور

الهيئة تتولى إنشاء 
المنصة بالكامل.. 

وتعاون مع المصرية 
لالستعالم االئتماني 
حال تعميم التجربة 

سهولة تحديد 
الموقف التأميني 
للعمالء والكشف 
عن حاالت التالعب 

والممارسات الخاطئة

100 مليار جنيه قيمة األصول 
التي سيتم استثمارها 

ا أو البيع بالشراكة أو ذاتّيً

عروض من مطورين وبنوك 
للشراكة على مشروعات 

بنسبة من اإليرادات

الشركة تخطط لبيع 
5% من األراضي نفذت 
منها ما بين 1.5 إلى %2

 فاروق يوسف

الدكتور محمد معيط وزير المالية

بكر بهجت

لإلسكان  الــجــديــدة  مــصــر  شــركــة  حـــددت 
التي  التطوير  خطة  تمويل  مصادر  والتعمير 
المقبلة،  الــخــمــس  الــســنــوات  خــال  ستنفذ 
والتي تم اإلعان عنها في 3 محاور أساسية، 
يتمثل أولها في استغال األصول سواء بالبيع 
االقتراض  والثاني  الشراكة،  أو  التطوير،  أو 
من  المال  سوق  هو  الثالث  والمحور  البنكي، 
خال اإلقدام على زيادة رأس المال، وفق ما 

الشركة أمس. أعلنه مسؤولو 
مؤتمر  فــي  الــشــركــة  أعلنته  مــا  وبــحــســب 
المقام  التطوير تستهدف في  أمس فإن خطة 
صدارة  في  لمكانتها  الشركة  استعادة  األول 
قطاع التطوير العقاري، وذلك من خال إنهاء 
مدينة  في  تنميتها  تمت  التي  المناطق  مرافق 
بصورة  فدان   400 وتطوير  هليوبوليس،  نيو 
ذاتية، والدخول في شراكات مع مطورين على 

500 فدان أخرى.
وتــشــمــل الــخــطــة أيــًضــا إنــهــاء مــشــروعــات 
هليوبوليس  نيو  في  عليها  المتعاقد  اإلسكان 
مشروع  تنمية  وبدء  السكان،  مشكات  وحل 
هليو بارك، وإكمال وتشغيل المنتزه السياحي 

غرناطة. تشغيل  وأيًضا  بالميرياند، 
مجلس  رئيس  زكريا،  خالد  الدكتور  وأكــد 
إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 
 1700 ــحــو  ن لــطــرح  تــخــطــط  ــة  ــشــرك ال أن 
مشروعي  فــي  مــطــوريــن  مــع  للشراكة  فـــدان 
 1200 بواقع  بــارك،  وهليو  هليوبوليس  نيو 
فــدان  و500  ــارك  ب مــشــروع هليو  فــي  فــدان 
ضمن  وذلـــك  هليوبوليس،  نيو  مــشــروع  فــي 
التطوير  في  نشاطها  الستعادة  الشركة  خطة 

العقاري.
أصــواًل  تمتلك  الشركة  أن  زكريا  وأضــاف 
خطة  تحقيق  مــن  تمكنها  تمويلية  ووســائــل 
أن  إلــى  مشيًرا  إليها،  تسعى  التي  التطوير 
 100 تتجاوز  للشركة  المملوكة  األصول  قيمة 

جنيه. مليار 
ومـــن جــانــبــه قـــال الــمــهــنــدس إســمــاعــيــل 
الفنية  لــلــشــؤون  الــمــنــتــدب  الــعــضــو  مــحــمــد، 
لإلسكان  الــجــديــدة  مصر  بشركة  والتنفيذ 
بوابة  عن  الــصــادرة  حابي  لنشرة  والتعمير، 
إلنهاء  تخطط   الشركة  إن  جــورنــال،  حابي 
التحتية  البنية  ومشروعات  المرافق  أعمال 
هليوبوليس  نيو  بمدينة  المنماة  المناطق  في 
تلك  أن  إلــى  ــا  الفــًت الــمــقــبــل،  ــارس  مـ بنهاية 
وتحديد  بــالــكــامــل  دراســتــهــا  تــمــت  ــال  األعــم
العاملين  المقاولين  مع  االتفاق  وتم  قيمتها، 

التنفيذ. أعمال  على  بالمشروع 

المعطي،  عبد  رضا  المستشار  كشف 
ــامــة لــلــرقــابــة  ــع ــس الــهــيــئــة ال ــي ــب رئ ــائ ن
إنشاء  نحو  الهيئة  اتــجــاه  عــن  المالية، 
موقف  عن  االئتماني  لاستعام  منصة 
التأمين  شركات  مع  تعامله  من  العميل 
التغطيات  على  حصوله  فــرصــة  ومــدى 
سكور  “آي  اســم  تحت  وذلــك  المناسبة، 

التأمين”. 
وأضاف عبد المعطي لنشرة حابي، أن 
الهيئة انتهت من دراسة الموقف المبدئي 
التنفيذ  حيز  في  وستكون  المنصة،  لهذه 

المقبلين.  الشهرين  خال 
وأوضح أن قانون التأمين الحالي ينص 
للحاالت  الــتــأمــيــن  شــركــات  إبـــاغ  عــلــى 
عن  اإلعـــان  مــع  المرفوضة  التأمينية 
اتجاه  ذلك  على  ويترتب  الرفض،  أسباب 
شركة  إلــى  الحالة  هــذه  صاحب  العميل 
الازمة،  التغطية  على  للحصول  أخــرى 
منصة  إلنــشــاء  الهيئة  اتجهت  ثــم  ــن  وم
بالبيانات  الشركات  لتعزيز  االستعام 
ــن الــعــمــاء  ــاحــة عـ ــمــت ــات ال ــوم ــل ــع ــم وال

التأميني.  موقفهم  عن  واالستعام 
سرية  ستكون  المنصة  هــذه  أن  وذكــر 
معرفة  من  أيًضا  ستتمكن  وأنها  بالكامل، 
السداد،  عن  واالمتناع  التاعب  حــاالت 
قبل  من  تتم  التي  الخاطئة  والممارسة 
الذين يستغلون  والمحامين  األطباء  بعض 
غير  مكاسب  لتحقيق  التأمين  منظومة 
التأمين  يوفر لشركات  مشروعة، وهو ما 
قـــدرة الــكــشــف عــن هـــذه الـــحـــاالت من 
من  الــقــطــاع  مــن خسائر  ويــحــد  نــاحــيــة، 

ثانية.  ناحية 
الهيئة  المنصة ستتوالها  أن هذه  وأكد 
مختصة،  فنية  لجان  خال  من  بالكامل 

كافة.  التأمين  وشركات 
وقال عبد المعطي، إن المستهدف بعد 
إطاق هذه المنصة، ضم كل من شركات 
متناهي  والــتــمــويــل  ــقــاري  ــع ال الــتــمــويــل 
والتخصيم،  التمويلي  والتأجير  الصغر 
الخدمات  على  الــرقــابــة  إلحــكــام  وذلـــك 

كافة.  المصرفية  غير  المالية 
التعاون مع  الممكن  أنه من  إلى  وأشار 
االئتماني،  لاستعام  المصرية  الشركة 
لتعميم هذه التجربة على أي عميل جديد 

المقدمة.   الخدمات  للتعامل مع  قادم 

محطات  إلنهاء  تخطط  الشركة  أن  وتابع 
تنفيذها  في  البدء  تم  التي  والكهرباء  المياه 
لخطة  اإلعــداد  فترة  خال  توقفت  ثم  ومن 
يتم  أن  المقرر  مــن  أنــه  مضيًفا  التطوير، 
الــعــام  ــن  م األول  ــع  ــرب ال بــنــهــايــة  تــســلــيــمــهــا 

 . لمقبل ا
ــامــر مــحــمــد نــاصــر،  وكــشــف الــمــهــنــدس ت
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو 
لنشرة  والتعمير،  لإلسكان  الجديدة  مصر 
 240 بيع  عقود  توقيع  المتوقع  من  أنه  حابي 
نيو  لمشروع  الشمالية  المنطقة  فــي  فــداًنــا 
أقصى  على  المقبل  الشهر  خال  هليوبوليس 
تقدمت  التي  الــعــروض  أن  موضًحا  تقدير، 
يتم  عددها-  يحدد  لم  –والتي  الشركات  بها 
عن  اإلعان  يمكن  وال  وافية  بصورة  دراستها 
المنافسة  أي تفاصيل بشأنها لمراعاة عنصر 

. بينها
المحور  ليس  األراضــي  بيع  أن  إلــى  ولفت 
الرئيسي الذي تعتمد عليه الشركة، وإنما هو 
التطوير،  لخطة  الازمة  السيولة  لتوفير  جزء 
الــفــتــرة  ــال  خـ ستعتمد  الــشــركــة  إن  حــيــث 
واالستفادة  مشروعات  تطوير  على  المقبلة 
شراكات  في  الدخول  وأيًضا  استثمارّيًا،  منها 

على أراٍض بنسبة من اإليرادات.

المنتدب  العضو  الــدمــاطــي،  سهر  وقــالــت 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واإلداريـــــة بــشــركــة مصر 
حابي،  لنشرة  والتعمير  لإلسكان  الجديدة 
بنوك   4 نحو  مع  حالًيا  تتفاوض  الشركة  إن 
للحصول على تمويل مصرفي يسد احتياجات 
الخطة قصيرة األجل التي تم وضعها، مشيرة 
التوقيع  البنوك وسيتم  االتفاق مع  تم  أنه  إلى 

المقبلة. العقود خال األيام  على 
إمكانية  أيًضا  تدرس  الشركة  أن  وأضافت 
الفترة  ــادة رأســمــالــهــا خــال  ــى زيـ إل الــلــجــوء 
للمشروعات  الازمة  السيولة  لتوفير  المقبلة، 
التي ستتولى الشركة تنفيذها، سواء المرافق 
أو  بيعها  ســيــتــم  الــتــي  بـــاألراضـــي  الــخــاصــة 
قبل  مــن  تطويرها  سيتم  التي  المشروعات 
تم  الذي  الزمني  الجدول  الشركة، وذلك وفق 

التطوير. وضعه في خطة 
الشراكة  خطط  أن  الــدمــاطــي  وأوضــحــت 
وأيًضا  آخرين  مطورين  مع  التعاقد  تتضمن 
مع بنوك، إذ تلقت الشركة عروًضا بذلك يتم 
عنه  اإلعــان  سيتم  ما  وهو  حالًيا،  دراستها 
خال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم بيع 
أراٍض تتراوح بين %1.5 و %2 من إجمالي 
الشركة،  لــدى  اآلن  حتى  األراضـــي  محفظة 

وذلك في إطار خطة لبيع نحو %5 منها. 

االعتماد على استغالل محفظة األراضي واالقتراض البنكي وزيادة رأس المال
المنصة تضم شركات التأجير التمويلي 

والتخصيم والتمويل العقاري ومتناهي الصغر

مصر الجديدة لإلسكان تكشف تفاصيل ومصادر تمويل خطة التطوير

ستنفذ خالل السنوات الخمس المقبلة

الرقابة المالية تستعد 

إلطالق »آي سكور التأمين«

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة:

المستشار رضا عبد المعطي نائب 
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الدكتور خالد زكريا رئيس مجلس إدارة 
شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 نادي البنك األهلي يصعد 
ألول مرة إلى الدوري 

الممتاز لكرة القدم

 رئيس الوزراء يطلب بيانات تفصيلية 
عن األراضي المقترحة لتنفيذ 

مشروعات سكنية بالمحافظات

 البورصة تربح %0.33 في 
ختام التعامالت بدعم 

مشتريات العرب واألجانب

 انهيار محادثات الضرائب 
العالمية قد يكبد االقتصاد 

العالمي 100 مليار دوالر

 ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية 
يطلقان مؤشرا انتقائيا للشركات 

منخفضة انبعاثات الكربون

مصادر التمويل الفترةاالحتياجات

حتى نهايةإنهاء مرافق نيو هليوبوليس
االقتراض البنكي مارس املقبل

زيادة رأس املال5 سنواتتطوير 400 فدان

 إنهاء مشروعات اإلسكان
بيع 240 فداًنانهاية 2021املتعاقد عليها

املخطط العامتنمية مشروع هليو بارك
 خالل 2021

الشراكة على
 1000-1200 فدان

 إكمال وتشغيل املنتزه
 استكمال بيع 5%خالل 2021السياحي بامليريالند

من محفظة األراضي

 استغالل األصولخالل 2021تشغيل غرناطة
األخرى

خطة تطوير شركة مصر الجديدة ومصادر تمويلها

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
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