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أهم األخبار

اضغط على العناوين

االحتياطي األجنبي 
السعودي يتراجع ٕالى 147 

مليار دوالر بنهاية أكتوبر

التنظيم واإلدارة: انتقال 
119 جهة و31 وزارة 

للعاصمة اإلدارية الجديدة

وزارة الشباب والرياضة: ٕايقاف 
مجلس ٕادارة الزمالك وٕاحالة 
المخالفات المالية ٕالى النيابة

3.9 مليار جنيه ضرائب 
ورسوم بجمارك 

اإلسكندرية فى أكتوبر

المصرية لالتصاالت ومكادي هايتس 
توقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات 

االتصاالت المتكاملة بالمدينة

قال باسل الحيني، رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب شركة مصر القابضة للتأمين، إنه يجري 
ــجــاز الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات  الــســعــي نــحــو إن
محلّيًا  التوسع  نحو  الشركة  تؤهل  التي  واألعمال 

وإقليمّيًا، وتعزيز ريادتها في األسواق. 
أن  لحابي،  تصريحات  في  الحيني،  أضــاف 
جديدة،  أنشطة  فــي  االستثمار  تنوي  الشركة 
التأمين  حيث  المتوسط،  الــمــدى  على  وذلــك 
وأيًضا  والتخصيم،  التمويلي  والتأجير  الطبي 
ــك تــكــون قد  ــذل الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر، وب
المالية  الخدمات  كل  ضم  في  القابضة  نجحت 

مظلتها.  تحت  المصرفية  غير 
وأوضــــح، أن الــشــركــة تــقــوم حــالــًيــا بــدراســة 
حول  النهائي  الــقــرار  التــخــاذ  الــســوق،  مجريات 
دخول نشاط التأجير التمويلي  والتأمين الطبي، 
على  االستحواذ  أو  جديد  كيان  إنشاء  عبر  سواء 
خالل  يتضح  ما  وهــو  العاملة،  الشركات  إحــدى 

الفترة المقبلة.  
وبخصوص شركة مصر لألصول العقارية، قال 
وتوالي  تعاقب  نتيجة  الحظ  سوء  من  تعاني  إنها 
اإلدارات عليها، ولكنها في حاجة إلى عملية هيكلة 

مــدبــولــي،  مصطفى  ــور  ــدكــت ال الــتــقــى 
الدكتور  أمـــس،  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
والتجارة  التموين  وزيــر  مصيلحي،  علي 
ملفات  مــن  عـــدد  لمناقشة  الــداخــلــيــة؛ 

الوزارة، منها أرصدة السلع األساسية.
ــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، على  ــد رئ ــ وأك
للموقف  ــأول  ب أواًل  المستمرة  المتابعة 
األساسية،  السلع  توافر  ومدى  التمويني 
اإلجــراءات  على  الوقوف  على  والحرص 
األســواق،  لضبط  ــوزارة  الـ تتخذها  التي 
التي  الحالية،  ”كورونا”  جائحة  أزمة  مع 
من  استراتيجي  مخزون  تأمين  فرضت 

هذه السلع.
الداخلية  والتجارة  التموين  وزير  وأكد 
أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بزيادة االحتياطي االستراتيجي من السلع 
توفير  في  أسهمت  “كورونا”  أزمــة  خالل 
السلع بكميات كبيرة في األسواق، وعدم 

حدوث أي أزمات أو زيادة في األسعار.
تأمين  الــوزارة في  نجاح  إلى  لفت  كما 
مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع 
وتم  الماضية،  الفترة  خــالل  األساسية 
لمواجهة  متكاملة  طـــوارئ  خطة  إعـــداد 
والحد  كــورونــا،  فــيــروس  أزمــة  تداعيات 
زيــادة  عــن  تنتج  تضخمية  آثـــار  أي  مــن 
المواطن  يشعر  ولم  السلعي،  االستهالك 
اتخاذ  يتم  كما  سلع،  أي  في  نقص  بــأي 
في  السلع  لتوفير  الــالزمــة  اإلجــــراءات 
لتوفير  مــراعــاة  السيئ،  الطقس  ــات  أوق

احتياجات المواطنين.
علي  الدكتور  أكــد  نفسه،  الوقت  وفــي 
المصيلحي أن الوزارة تبذل جهوًدا كبيرة 
والقضاء  األســواق  على  الرقابة  لتشديد 

للمواصفات  المطابقة  غير  السلع  على 
ومنتهية  الــمــصــدر،  ومجهولة  والمقلدة 
الصالحية أو عدم إعالن األسعار أو البيع 
بأكثر من السعر المعلن من خالل حمالت 
يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 
الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  مع  األخـــرى، 

على الفور حيال المخالفين.
تقريًرا  الــوزيــر  عــرض  اللقاء،  وخــالل 
السلع  من  لعدد  المتوافر  المخزون  حول 
مخزوًنا  هناك  أن  مؤكًدا  االستراتيجية، 
كافًيا وآمًنا منها، وفي هذا الصدد أوضح 
أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه 
يكفي حاجة االستهالك المحلي ألكثر من 
5 أشهر، فيما يكفي رصيد األرز لنحو 6 
 7 نحو  السكر  رصيد  يغطي  كما  أشهر، 
السوق  احتياجات  يكفي  والزيت  أشهر، 

لنحو 5 أشهر.

كاملة، مع إعادة النظر في استراتيجياتها، لتحقيق 
ما هو مستهدف منها.  

وأردف، أن الشركة تمتلك أكبر محفظة عقارية، 
وتملك %70 من القاهرة الخديوية، ولديها العديد 

وبالتالي  الواسعة،  المساحات  ذات  األراضــي  من 
بصورة  الشركة  تطوير  نحو  حالًيا  العمل  يجري 
تدريجية، تبدأ من تعظيم اإليرادات واالنتقال من 
اإليجارات القديمة إلى اإليجارات الحديثة، وطرح 
إلقامة  والمستثمرين  المطورين  على  األراضـــي 

مشروعات بنظام حق االنتفاع. 
تقديم  في  تساهم  القابضة  أن  الحيني  وأكــد 
قيمة مضافة لقطاع التأمين من خالل مشروعات 
التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة التي أتمتها في 
شركاتها التابعة، حيث استطاعت مصر لتأمينات 
المصرية،  السوق  في  جيدة  نتائج  تحقيق  الحياة 
وستصل إلى مستواها قريًبا مصر للتأمين والتي 
إلى  الفًتا  التطوير،  عمليات  من  مــؤخــًرا  انتهت 
مستوى  عند  تزال  ال  التأمين  قطاع  مساهمة  أن 
%0.8  من الناتج المحلي اإلجمالي وهو مستوى 

ال يرقى إلى أي طموحات. 
التكافلي  للتامين  مصر  شركة  أن  إلى  وأشار 
– حياة، والتي تم تأسيسها بالشراكة مع شركة 
والبنك  الحياة  لتأمينات  ومصر  للتأمين  مصر 
األهــلــي الــمــصــري وبــنــك مــصــر وشــركــة مصر 
رخصة  عــلــى  تحصل  ــم  ل لــالســتــثــمــار  الــمــالــيــة 

مزاولة النشاط حتى اآلن. 
بانتهاء  للتأمين،  مصر  شركة  أمس  واحتفلت 
مشروع دراسة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، 

وأكد الحيني أن التوجه الحالي للشركة القابضة 
هو استعادة بلورة تطوير قطاع التأمين المؤسسي، 
وتحقيق ريادة قطاع التأمين الحكومي، بما يضمن 
وتحقق  لالستمرارية،  قابلة  استراتيجية  تنفيذ 

نتائج جيدة.
مكانة  لها  للتأمين  مصر  شركة  أن  وأضــاف، 
خاصة، كونها أول شركة تأمين برأسمال مصري 
تنفيذ مشروع  في  كان سبًبا  ما  وهو  السوق،  في 
نقلة  إلحـــداث  واضــحــة  أفــكــار  تطبيق  يستهدف 

نوعية في مسار الشركة.
تحقيق  الــمــشــروع  مــن  ــهــدف  ال أن  وأوضــــح، 
عمليات نمو حقيقية، وتوفير فرص عمل عديدة، 
لتمكين الشباب من ناحية، واالستفادة من الكوادر 
والخبرات من ناحية ثانية، إلى جانب تحقيق نتائج 

مالية جيدة كما هو معتاد عليها.
وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات كان على 
رأسها تداعيات جائحة كورونا، ولكن على الرغم 
من ذلك تم االنتهاء من المرحلة األولى، والتركيز 
تتضمن  والــتــي  الــجــديــدة  المرحلة  نحو  حــالــًيــا 

عمليات التطبيق والتنفيذ.
لتأمينات  مصر  شركة  أن  إلى  الحيني  ولفت 
هذا  فــي  للتأمين  مصر  شركة  سبقت  الحياة 
من  مكنتها  متقدمة  لمرحلة  ووصلت  االتــجــاه، 

مالية جيدة. نتائج  تحقيق 

الحصول  مــن  وجمعيتان  شــركــات   4 اقتربت 
على القرارات الوزارية لمشروعاتها في العاصمة 
ــي أعــمــال  اإلداريــــــة، بــمــا يــســمــح لــهــا بــالــبــدء ف
تم تسليم قرارها  بين جمعية  اإلنشاءات، توزعت 
لمراجعته،  العمرانية  المجتمعات  لهيئة  الــوزاري 
للقطاع  الوزارية  قراراتها  تسليم  تم  شركات  و3 
تالفي  يتم  وجمعية  وشركة  لمراجعتها،  الهندسي 

مالحظات من خاللهما.
القطاع  رئــيــس  أمــيــن،  ــواء مــجــدي  ــل ال وقـــال 
للتنمية  اإلداريــــة  الــعــاصــمــة  بــشــركــة  الــعــقــاري 
تم  التي  الوزارية  القرارات  عدد  إن  العمرانية، 
تمثل  قراًرا،   68 إلى  اآلن وصل  إصدارها حتى 
جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  نادي  في  أحدثها 
له  وزاري  قــرار  إصــدار  تم  والــذي  عين شمس، 
األرض  لقطعة  أغسطس   26 بتاريخ   709 برقم 
التي  الدولية  األلمانية  والجامعة   ،H1/8 رقم 
21 أكتوبر  883 في  صدر قرار وزاري لها برقم 

.New MUc02 لقطعة األرض رقم
لها  صدر  الدولية  المصرية  الشركة  أن  وتابع 

قرار وزاري رقم 940 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، 
عدد  أن  إلــى  الفًتا   ،B2/R8 رقــم  األرض  لقطعة 
العام  تم إصدارها خالل  التي  الوزارية  القرارات 
ــرارات خالل  قـ  7 منها  ــراًرا،  ــ ق  19 بلغ  الــجــاري 

النصف الثاني من العام.
في  حابي  جــريــدة  نشرتها  تصريحات  وفــي 
عـــدد أمـــس األحـــد كــشــف الـــلـــواء أحــمــد زكــي 
العاصمة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  عابدين 
الوزارية  القرارات  عدد  أن  الجديدة،  اإلداريــة 
68 قراًرا،  التي أصدرتها الشركة حتى اآلن بلغ 
بما سمح للشركات بالبدء في إقامة مشروعاته، 
الفًتا إلى أن الشركة وقعت حتى اآلن 218 عقًدا 
مع المطورين تنوعت بين مختلف األنشطة التي 

تنفيذها. يجري 
 65 مــنــهــا  ــقــود  ــع ال أن  عــابــديــن،  وأضــــاف 
العقود  بــاقــي  وتــتــوزع  سكنية  ألنشطة  عــقــًدا 
والطبية  ــة  ــ واإلداري الــتــجــاريــة  األنــشــطــة  على 
موضًحا  والرياضية،  والتعليمية  والترفيهية 
على  كبيرة  بــصــورة  حــالــًيــا  تــركــز  الــشــركــة  أن 
الحي  إلى  الــوزارات  النتقال  التام  االستعداد 
الحكومي، حيث تم االنتهاء من تنفيذ %90 من 

البرلمان.  وزارة ومبنى   34 الذي يضم  الحي 

وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة 
قــرار  صــدور  تنتظر  التي  الجهات  أن  ــة،  ــ اإلداري
التعاونية  روز  تيبا  جمعية  في  تتمثل  لها  وزاري 
للبناء واإلسكان، والتي تم تسليم قرارها الوزاري 
أكتوبر   12 بتاريخ  العمرانية  المجتمعات  لهيئة 
الماضي، مشيًرا إلى أن شركات القابضة لكهرباء 
العمرانية،  للتنمية  ــروب  جـ وبــيــرامــيــدز  مــصــر 
تسليم  تم  العقاري  لالستثمار  مصر  والفــيــردي 
و13   11 أيام  الهندسي  للقطاع  الوزارية  قراراتها 

و20 أكتوبر.
ــاّلً من  وأشـــار الــلــواء مجدي أمــيــن، إلــى أن ك
شركة سكاي أبو ظبي وجمعية كبار رجال القضاء 
على  حالًيا  تعمالن  للخدمات،  األجيال  وتواصل 

تالفي مالحظات في مشروعيهما.
فإن  اإلداريـــة  العاصمة  شركة  رئيس  وبحسب 
األعــوام  بيعها خــالل  تم  التي  األراضـــي  مساحات 
المالية  القدرات  التي عززت  الماضية هي  الثالثة 
للشركة، وتم استغالل جزء من عوائدها -والتي بلغت 
وفق ما أعلنته في وقت سابق 300 مليار جنيه- في 
إنشاءات الحي الحكومي البالغة تكلفته نحو 40 مليار 
جنيه، مشيًرا إلى أن موعد البدء في المرحلة الثانية 

سيتم اإلعالن عنه خالل األسابيع المقبلة.

خطة طوارئ للحد من أي 
آثار تضخمية ألزمة كورونا

4 شركات وجمعيتان تقترب من الحصول على قرارات
وزارية لمشروعاتها بالعاصمة اإلدارية

بيراميدز والفيردي وسكاي أبو ظبي وتيبا روز ورجال القضاء والقابضة للكهرباء 

3 جهات تم تسليمها للقطاع الهندسي وواحدة بالمجتمعات العمرانية واثنتان تتالفى المالحظات

مخزون القمح والزيت يغطي 
استهالك 5 أشهر واألرز 6 والسكر 7

نقوم بدراسة السوق حالًيا والدخول متاح عبر االستحواذ أو إنشاء كيانات جديدة

بكر بهجت

مصر القابضة للتأمين تعتزم االستثمار في النشاط الطبي 
والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر

باسل الحيني رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة: 

متوسط نسبة الديون سيتراوح بين 103% و104% من الناتج المحلي

االتحاد األوروبي يبحث عن قواعد أكثر اتساًقا مع المستويات المرتفعة للديون السيادية

بسبب كورونا

وزير التموين والتجارة الداخلية:

فاروق يوسف

في  االقتصاد  باولو جنتيلوني مفوض  قال 
االتحاد األوروبي، إن قواعد ميزانية االتحاد 
المستويات  مع  اتساًقا  أكثر  تكون  أن  يجب 
لكنه  السيادية،  للديون  المتوقعة  المرتفعة 

رفض الدعوات إللغاء الديون المتراكمة خالل 
أزمة فيروس كورونا.

الــمــشــاركــة  )-5نجوم(  حــركــة  ــارت  ــ وأث
ــغــاء  ــرة إل ــك ــا، ف ــي ــطــال فـــي الــحــكــم فـــي إي
البرلمان  رئيس  من  القتراح  دعًما  الديون 

ساسولي. ديفيد  األوروبي 

ال  أوروبــا  في  “الديون  جنتيلوني  وقــال 
إلغاؤها.” يمكن 

وعلقت المفوضية األوروبية، المسؤولة عن 
إنفاذ القواعد المالية لالتحاد األوروبــي، هذا 
العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون ثالثة 
وخفض  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمئة 

الدين العام إلى أقل من %60 منه، مع دخول 
االقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل.

متوسط  إن  األحــد،  أمس  جنتيلوني  وقــال 
الناتج  إلى  اليورو  منطقة  في  الديون  نسبة 
 103% بــيــن  ســيــتــراوح  اإلجــمــالــي  المحلي 

و%104 مع انتهاء الوباء العام المقبل.

رويترز

حابي

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين 
والتجارة الداخلية

اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري 
بشركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية

باسل الحيني رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب شركة مصر القابضة للتأمين

موقف القرار الوزاري

رقم رقم القطعةاسم الشركة/ اجلمعيةم
تاريخ القرارالقرار

شركات مت تسليمها لهيئة املجتمعات العمرانية للمراجعة

جمعية تيبا روز التعاونية للبناء 1
DFE-952020/10/12/1واإلسكان

شركات مت تسليمها للهندسى للمراجعة

R7/CLB-012020/10/11الشركة القابضة لكهرباء مصر1

شركة بيراميدز جروب للتنمية 2
E2B2020/10/13العمرانية

الفيردي مصر لالستثمار 3
R8/K12020/10/20والتطوير العقاري

شركات جاري تالفى املالحظات بواسطتها
الطرح الثاني والثالث

R8/B1شركة سكاي أبوظبي1
جمعية كبار رجال القضاء 2

L3/8وتواصل األجيال للخدمات
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