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لشركات  العمرانية  المجتمعات  هيئة  ســدد 
تتولى تنفيذ مشروعات لها نحو  التي  المقاوالت 
5.5 مليار جنيه خالل الشهر الماضي، وذلك بما 
المدن  أجهزة  من  ــواردة  ال الفواتير  مع  يتناسب 
على  واإلشــراف  المتابعة  تتولى  والتي  الجديدة 
مشيرة  بالهيئة،  مصادر  وفق  المشروعات،  تلك 
إلى أن متوسط القيمة التي يتم سدادها شهرّيًا 

تتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه.
لنشرة  تصريحاتها  فــي  المصادر  وأضــافــت 
حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن سداد 
مع  يتم حصرها  بالمقاولين  الخاصة  االلتزامات 
سيتم  التي  القيمة  تحديد  ويتم  شهر،  كل  بداية 
دفعها وفق اإليرادات المالية الخاصة باألراضي 
منذ  ســددت  الهيئة  أن  إلــى  مشيرة  واألقــســاط، 
بداية العام وحتى الشهر الماضي ما يقارب نحو 

42 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن تلك المشروعات التي 
وزارة اإلسكان  تأتي ضمن خطة  تنفيذها  يجري 
ــي تشمل  ــت ــدة، وال ــجــدي ــدن ال ــم ــي ال لــلــتــوســع ف
والمياه،  الكهرباء  ومحطات  والكباري  الطرق 
سواء  للهيئة  التابعة  اإلسكان  مشروعات  وأيًضا 
ومحدودي  المتوسط  اإلســكــان  أو  االستثماري 

الدخل.
ومؤخًرا كشفت نشرة حابي أن قيمة اإليرادات 
من  العمرانية  المجتمعات  هيئة  حصلتها  التي 
العام  خالل  الحجز  ومقدمات  األراضي  أقساط 
جنيه،  مليار   31 نحو  بلغت  المنقضي  المالي 
المالي  الــعــام  خــالل  لزيادتها  الهيئة  وتخطط 

الحالي إلى 35 مليار جنيه.

جنيه  مليار   18 بواقع  القيمة  تلك  وتــتــوزع 
بنظام  بــيــعــهــا  تــم  ــي  ــت ال لـــأراضـــي  مــقــدمــات 
أقساط  جنيه  مليار  و13  الفوري،  التخصيص 
االعقاري،  االستثمار  وشركات  المطورين  على 
عــلــى أن يــتــم تــوجــيــه الــقــيــمــة الــُمــحــصــلــة إلــى 
تنفيذها  الــهــيــئــة  تــتــولــى  ــتــي  ال ــمــشــروعــات  ال
والعلمين  الــجــديــدة  اإلداريــــة  الــعــاصــمــة  فــي 
اإلسكان  ومشروعات  الجديدتين  والمنصورة 

تميًزا. واألكثر  والمتميز  االجتماعي 
وقـــال الــدكــتــور مـــازن حــســن، مــديــر الــشــؤون 

المالية واإلدارية بالهيئة لنشرة حابي، إن الهيئة 
في  المقاولين  مستحقات  بسداد  تماًما  ملتزمة 
المواعيد المتفق عليها، وبحسب اإليرادات التي 
مشيًرا  سيولة،  من  يتوافر  ومــا  تحصيلها،  يتم 
المستحقات  تلك  صرف  تراعي  الهيئة  أن  إلى 
ودفع  العمل  مواصلة  على  الشركات  يساعد  بما 
أو  للعمالة  ســـواء  عليها  الــواجــبــة  ــتــزامــات  االل

المعدات.
شركات  تتولى  التي  المشروعات  أن  وأضاف 
مناطق  مختلف  على  تتوزع  تنفيذها  المقاوالت 

التوسع  خطة  مــع  يتناسب  وبــمــا  الــجــمــهــوريــة، 
مدن  فــي  وخــاصــة  إقــرارهــا  تــم  التي  العمراني 
الزمنية  الــجــداول  أن  إلــى  الفًتا  الــرابــع،  الجيل 
ألعمال التنفيذ يتم متابعتها بدقة من قبل أجهزة 
المدن من خالل الزيارات الدورية التي يقوم بها 

رؤساء األجهزة ومسؤولو الهيئة.
مــواردهــا  الستغالل  تسعى  الهيئة  أن  وتــابــع 
الجيل  بــمــدن  الــمــشــروعــات  تنفيذ  فــي  المالية 
أن عائدات  إلى  تعمل عليها، مشيًرا  التي  الرابع 
الشريحة األولى من السندات ستوجه لمشروعات 

هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة اإلدارية 
وفق  التنفيذ  وتــيــرة  لتسريع  وذلـــك  الــجــديــدة، 
ذلك  ويتضمن  الهيئة،  وضعتها  الــتــي  الخطة 
للهيئة  المملوكة  السكنية  األحــيــاء  من  االنتهاء 

وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
على  الــعــمــرانــيــة  المجتمعات  هيئة  وتــعــمــل 
العاصمة  من  كل  في  عمالقة  مشروعات  عــدة 
والمنصورة  الجديدة  والعلمين  الجديدة  اإلدارية 
أكتوبر   6 مدينة  توسعات  جانب  إلى  الجديدة، 
الجديدة  والمدن  زايــد  والشيخ  أكتوبر  وحدائق 

التي  المقاوالت  قيمة عقود  وبلغت  الصعيد،  في 
اعتمدتها في مطلع العام الماضي لالستثمار في 
العاصمة اإلدارية الجديدة فقط، نحو 200 مليار 

جنيه.
الحالي  المالي  العام  خالل  الهيئة  وتستهدف 
وذلك  جنيه،  مليار   76 بقيمة  إيـــرادات  تحقيق 
جـــراء بــيــع األراضــــي وتــحــصــيــل األقــســاط من 
بالوحدات  الخاصة  المبيعات  وأيًضا  المطورين 
المشروعات  بمختلف  تنفيذها  على  تعمل  التي 
يزيد  ما  الجديدة،  المدن  في  عليها  تعمل  التي 
المخصصة  الموازنة  عن  جنيه  مليارات   5 بنحو 
للهيئة من قبل وزارة المالية لإلنفاق على المرافق 

االستثمارية. والمشروعات 
على  الحالي  المالي  الــعــام  ــرادات  إيـ وتــتــوزع 
أراضـــي  حــجــز  مــقــدمــات  مــن  جنيه  مــلــيــار   35
من   20% تمثل  ــي  ــت وال الـــفـــوري،  التخصيص 
أراضــي  بيع  عــائــدات  أو  األرض،  سعر  إجمالي 
وأكثر  ومتميز  اجتماعى  إسكان  ســواء  األفـــراد 
تميًزا، باإلضافة إلى 20 مليار جنيه من أقساط 
أو  للشركات  المخصصة  االستثمارية  األراضــي 

مشروعات الشراكة مع المطورين.
من  جنيه  مليار   21 ــرادات  ــ اإلي تتضمن  كما 
إلسكان  مصر«  »دار  مــشــروع  وحـــدات  أقــســاط 
متوسطي الدخل، ومبيعات الوحدات السكنية في 
بالعاصمة  الهيئة  عليها  تعمل  التي  المشروعات 
الجديدة،  والعلمين  الجديدة  والمنصورة  اإلدارية 
العقاري  للتطوير  إيدج  تتولى شركة سيتي  والتي 

للهيئة. تسويقها 
وتصل قيمة اإلنفاق على الشق االستثماري في 
الموزانة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية إلى 
نحو 8 مليارات جنيه، سيتم توجيهها مباشرة إلى 

المشروعات السكنية التي تعمل عليها الهيئة.

المجتمعات العمرانية تسدد 5.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين

مقابل تنفيذ البنية التحتية ومشروعات اإلسكان بالمدن الجديدة

الهيئة دفعت للشركات ما يقارب 42 مليار جنيه من يناير لسبتمبر

القيمة الشهرية 
المسددة تتراوح 

بين 4 و6 مليارات 
جنيه وفق

 السيولة المتوفرة

3
مكاتب جديدة 

خالل العام الجاري.. 
وإتمام الميكنة 

لفروع الجمهورية 
كافة خالل

 ثالث سنوات

مازن حسن: 
ملتزمون بالسداد 

في المواعيد المتفق 
عليها في العقود

أجهزة المدن تتولى 
متابعة التنفيذ 
وتوريد الفواتير 
للهيئة لسدادها

بكر بهجت

الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية واإلدارية بهيئة المجتمعات العمرانية

أهم األخبار
اضغط على العناوين

رئيس الوزراء: 135 مليار 
جنيه استثمارات لتحلية 

المياه حتى عام 2030

برايم فينتك تطلق اندورس 
لخدمات التأجير التمويلي والتخصيم 

والتمويل االستهالكي

وفيات كورونا في أوروبا 
تتخطى 250 ألفا وقيود جديدة 

للحد من الموجة الثانية

السيسي يوجه بتقديم التسهيالت 
الممكنة للحصول على المجمعات 

الصناعية الجديدة

مبيعات المؤسسات تمتص مكاسب 
النصف األول من أكتوبر وتتراجع 

بالبورصة أسفل 11200 نقطة

أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات محمد معيط وزير المالية
المالية والتطوير المؤسسي

حابي

فاروق يوسف

قـــال الــدكــتــور مــحــمــد مــعــيــط وزيـــر 
خاصة  العالمية  المؤسسات  إن  المالية، 
والبنك  النقد،  وصندوق  الدولي،  البنك 
ــي لــلــتــنــمــيــة أشـــــادت بــصــالبــة  ــ ــ األوروبـ
االقتصاد المصري في مواجهة تداعيات 
على  سلبًيّا  ــرت  أثَّ التي  كــورونــا  جائحة 

العالم. اقتصادات 
ــالل ثـــالثـــة لـــقـــاءات  ــ ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
»الفيديو  تقنية  عبر  الوزير  بها  شــارك 
ــادات بنك   ــي كــونــفــرانــس« أحــدهــا مــع ق
»ستاندرد  قيادات  مع  واآلخــر   ،»HSBC«
تشار ترد بنك«، والثالث مع المستثمرين 
أمريكا«  »أوف  بنك  ونظمه  األجــانــب، 
لصندوق  »الخريف«  اجتماعات  ضمن 

الدولي. النقد 
الحكومة  ــات  ــوي أول أن  ــر  ــوزي ال وأكـــد 
تتمثل في تحفيز االستثمارات بقطاعات 
والطاقة  والبترول  الطبيعي  والغاز  النقل 
ــة، وتــشــجــيــع  ــاعـ ــنـ ــصـ ــددة، والـ ــجـ ــتـ ــمـ الـ
ــدة الــمــشــروعــات  ــســان ــادرات، وم ــصــ ــ ال
الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
عملية  في  الخاص  القطاع  دور  وتعظيم 
توفير فرص عمل  في  يُسهم  بما  التنمية 

البطالة. جديدة والحد من 
سيتم،  ــه  أنـ الــمــالــيــة  ــر  ــ وزي وأوضــــح 
ــد الــمــقــبــل، إطـــالق  اعـــتـــبـــاًرا مـــن األحــ
القومي  المشروع  من  الثانية  المرحلة 
لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات 

رئيس  عشماوي،  إبراهيم  الدكتور  كشف 
الداخلية، ومساعد أول  التجارة  جهاز تنمية 
واالستثمار،  التجارة  لشؤون  التموين  وزيــر 
مــكــاتــب السجل  ــي  بــنــوك ف  5 ــواجــد  ت عــن 
التجاري كافة بأنحاء الجمهورية، وهي: بنك 
والقاهرة،  الدولي،  التجاري  والبنك  مصر، 

واإلسكندرية، وأبوظبي التجاري.
لنشرة  تصريحات  في  عشماوي  وأضاف 
حابي، أن الجهاز أطلق حتى اآلن 7 مكاتب 
للسجل التجاري في شكلها الجديد، خاصة 
كان  والميكنة،  التطوير  عمليات  إجراء  بعد 
آخرها في محافظة السويس، ومن المقرر 
ــالل الــعــام  3 مــقــرات جــديــدة خـ ــاح  ــت افــت
 10 تطويره  تم  ما  إجمالي  ليصبح  الجاري 

فروع.
والـــــوزارة  ــجــهــاز  ال مـــوازنـــة  أن  وأكــــد، 
بعمليات  للقيام  القليل  ســوى  تتكلف  لــن 
المستهدف  مــن  أنــه  إلــى  الفــًتــا  التطوير، 
التجاري  االنتهاء من تطوير مكاتب السجل 

سنوات.  3 بالجمهورية خالل  كافة 
وأشار إلى أن مشاركة القطاع المصرفي 
للخدمات  مضافة  قيمة  بمثابة  ستكون 
إنشاء منظومة  كما ستسهل  كافة،  المقدمة 

التجارية. للمنشآت  القومي  الرقم 
وأوضــــــح عـــشـــمـــاوي فـــي تــصــريــحــات 
للقطاع  سيتيح  الموحد  السجل  أن  سابقة 
الــمــصــرفــي مــن خـــالل قــاعــدة الــبــيــانــات 
ــر حــول  ــاري ــق ــات وت ــ إمــكــانــيــة عــمــل دراسـ
عدد  زيـــادة  إمكانية  مــع  الــســوق  اقــتــصــاد 
حيث  معهم  التعامل  يتم  الــذيــن  الــعــمــالء 
وبيانات  معلومات  التجاري  السجل  يوفر 
ــوال  ــ أم وروؤس  ــمــؤســســة  ال نــشــاط  عـــن 
نشاط  ــان  ــك وم والــمــســاهــمــيــن  الــشــركــات 
أنه  خــاصــة  الــنــشــاط،  وطبيعة  المؤسسة 

نشاط. 35 طبيعة  من  أكثر  يوجد 
للسجل  وفــًقــا  ــه  أن عــشــمــاوي،  ــاف  وأضـ

منشأة  ماليين   4 من  أكثر  يوجد  التجاري 
 400 مع  بالتعامل  المصرفي  الجهاز  يقوم 

ألف فقط، ما يمثل %10 من اإلجمالي.
للقطاع  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  أن  يــذكــر 
المصرفي تشمل التحقق من بيانات المنشأة 
عن  واالستدالل  والبحث  التجاري،  بالسجل 
سجل  فرع  وإنشاء  التجاري،  بالسجل  القيد 
جميع  لتأدية  بالبنوك  ملحقة  مميزة  تجاري 

خدمات السجل التجاري .
االســتــعــالم  الــخــدمــة   عــوائــد  وتتضمن 
من  الــرهــون  أعــمــال  بيانات  مــن  والتحقق 
للمنشأت  تعديالت  من  عليه  طرأ  وما  قيد 
الــتــجــاريــة الــمــقــيــدة بــالــســجــل الــتــجــاري، 
 1940 لسنة   11 رقم  القانون  بمواد  عماًل 
ورهنها،  التجارية  المحال  ببيع  والخاص 
قاعدة  إلى  الوصول  إمكانية  إلى  باإلضافة 
العديد  وتعزيز  وتمويل  العمالء  من  أوسع 
القطاعات  مختلف  فــي  المشروعات  مــن 

التجاري. بالسجل  قيدهم  بعد 

األولوية لتحفيز االستثمار في النقل والطاقة والصناعة

القائمة تضم بنك مصر والتجاري الدولي 
إطالق المرحلة الثانية من مشروع بناء وتشغيل ألف والقاهرة واإلسكندرية وأبوظبي التجاري

مدرسة بالمشاركة مع القطاع الخاص

وزير المالية: 

5 بنوك في مكاتب السجل التجاري 
ومشاركة في عمليات التطوير

د. إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:

بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما 
تُنمي  التعلم،  من  جديدة  أنماًطا  يخلق 
العلمي  والبحث  واإلبداع  االبتكار  ملكات 

لدى الطالب.
الــوزيــر إن مــصــر نــجــحــت في  وقـــال 
ظل  في   3.6% نمو  معدل  على  الحفاظ 
غالبية  تراجعت  بينما  »كــورونــا«،  أزمــة 
ولــم  ــدول،  ــ ال لمعظم  الــنــمــو  مــســتــويــات 
الذي  المستوى  البطالة  معدل  يتجاوز 

كان عليه في العام المالي 2017/ 2018، 
.2020 حيث بلغ %9.6 بنهاية يونيه 

الـــدولـــة  مـــصـــر،  أن  مــعــيــط  أضــــاف 
التي  وإفريقيا  األوسط  بالشرق  الوحيدة 
التقييم  مؤسسات  جميع  بثقة  احتفظت 
بــورز«  آنــد  »ستاندرد  الثالثة:  العالمية 
ــتــش« خـــالل فــتــرة من  ــز« و»فــي ــوديـ و»مـ
االقتصاد  شهدها  التي  الفترات  أصعب 
الفًتا  »كورونا«،  جائحة  ظل  في  العالمي 

إلى أن االقتصاد المصري الوحيد الذي 
احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث 
والتصنيف  السيادي  التقييم  تثبيت  تم 
مستقبلية  نــظــرة  مــع  لمصر  االئتماني 
الــمــصــري؛ مما  لــالقــتــصــاد  مــســتــقــرة 
ثقة  به  نالت  لمصر،  ا  مهًمّ إنــجــاًزا  يُعد 
ومجتمع  العالمية  المالية  المؤسسات 

الدولي. االستثمار 
ــر الــمــالــيــة إلــى اســتــقــرار  وأشـــار وزيـ
أسعار السلع األساسية، وتحقيق مستوى 
قياسي للتضخم عند %4.2 بنهاية يونيه 
 ،2019 يونيه  بنهاية   8% مقابل   2020
اســتــطــاعــت خفض  مــصــر  أن  مــوضــًحــا 
 7.9% إلى  المحلي  للناتج  الكلي  العجز 
الماضي مقابل %8.2 عام  المالي  العام 
2019، إضافة إلى تحقيق فائض   /2018
 1.8% بمقدار  المحلي  الناتج  من  أولي 
الــتــداعــيــات  ــم  رغ  ،2020 يــونــيــه  بنهاية 
وخفض  ــا«،  ــورورنـ »كـ لجائحة  السلبية 
إلى  لتصل  المحلي  للناتج  الدين  نسبة 
مقابل 90.4%   2020 يونيه  بنهاية   %87
يونيه  فــي  و108%   ،2019 يــونــيــه  فــي 

.2017
ــر  ــوزي ــب ال ــائ ــد كـــجـــوك، ن وأكــــد أحــم
المؤسسي،  والتطوير  المالية  للسياسات 
في  الــعــام  الــديــن  إدارة  استراتيجية  أن 
التمويل،  مصادر  تنويع  على  ترتكز  مصر 
وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، الفًتا 
التي طرحتها  الخضراء  السندات  أن  إلى 
مصر شهدت إقباالً كبيًرا من المستثمرين 
األجانب ليس فقط في السوق األولية بل 

أيًضا في السوق الثانوية.
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