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المقاولين المحليين للمشاركة 

في مشروع تطوير القرى
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البورصة تقرر 6 
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المالية بالقائمة د

وليد زكي والمجموعات المرتبطة 
يرفعون حصتهم ألكثر من 25% 

بشركة بايونيرز القابضة
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رجح متعاملون بسوق المال أن تشهد البورصة 
حركة تصحيحية خالل الجلسات المقبلة، بعد أن 
أسفل  أمس  بتعامالت  الرئيسي  المؤشر  تراجع 
تجميع  إطــار  في  وذلــك  نقطة،   11500 مستوى 
واستهداف  الصعود  الستئناف  الشرائية  القوى 

تسجيل مستويات جديدة.
 EGX30 الرئيسي  الــبــورصــة  مــؤشــر  وشــهــد 
التعامالت  بختام   1.05% بنسبة  انخفاًضا 
أمس، ليهبط إلى مستوى 11413 نقطة، بضغط 

والعرب. المصريين  مبيعات  من 
وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويي 

األوزان بنسبة %1.67، و%1.46 على الترتيب.
بشركة  أول  فني  محلل  خصر  محمد  تــوقــع 
مؤشر  يتماسك  أن  المالية  األوراق  لتداول  برايم 
عند  الــدعــم  منطقة  حــول  الرئيسي  الــبــورصــة 
مستويي 11200-11400 ، على أن تتباطأ وتيرة 
والجلسات  الــيــوم،  تعامالت  خــالل  االنــخــفــاض 

األولى من األسبوع القادم.
إلى  ارتـــداًدا  المؤشر  يشهد  أن  ورجــح خضر، 
األسبوع  نهاية  قبل   11600-11700 مستويات 
القادم، على أن يستهدف مستوى جديًدا 12500 

نقطة خالل فترة تتراوح ما بين شهر وثالثة أشهر.
وأشار إلى أن أداء المؤشر الثالثيني  ال يعبر عن 
حركة األسهم المكونة لها، مرجعاً ذلك إلى تذبذب 
إلى  تؤدي  والتي  الشركات،  على  الموزعة  السيولة 

تحقيق طفرات صعود انتقائية.
للمؤشرات  العرضية  الحركة  أن  إلى  وأشــار 
تحقيق  بعد  المعتاد  التصحيح  إطــار  في  تأتي 
 22 في  السوق  سجلها  نقطة  أقل  من  مكاسب 

10500 نقطة. ديسمبر  الماضي عند 
وحدد خضر بعض األسهم المرشحة للتماسك 
وسط موجه التصحيح مع احتماالت تحقيق صعود 
طفيف ومنها حديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات 

والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للفنادق والتنمية.
وفيما يخص الوافد الجديد للبورصة وهو سهم 
أوراسكوم المالية القابضة والذي بدأ التداول عليه 
اعتباراً من جلسة 17 فبراير، فرأى أن األداء المنتظر 
لبناء مسار السهم المتوقع سيظهر بعد تالشي تأثير 

أول أيام التداول المعتادة.
لالستثمار  أوراسكوم  سهم  أن  بالذكر  الجدير 
بنسبة  ارتــفــاًعــا  األكــثــر  قائمة  تــصــدر  القابضة 
٪51.48، ليصل إلى 0.256 جنيه، يليه سهم بنك 
إلى  ليصل   10٪ بنسبة  مصر   - الوطني  الكويت 
26.63 جنيه، ثم سهم العبور لالستثمار العقاري 

بنسبة ٪9.93 ليغلق عند 26.45 جنيه.

في حين تصدر سهم أوراسكوم المالية القابضة 
إلى  بنسبة ٪15.48 ليصل  انخفاًضا  األكثر  قائمة 
0.417 جنيه، يليه سهم المصرية للدواجن بنسبة 
روبكس  سهم  ثم  جنيه،   6.68 عند  لتغلق   9.97٪
العالمية لتصنيع البالستيك واألكريلك بنسبة 7.24٪ 

لتصل إلى 6.92 جنيه.
ــع مــحــمــد لــطــفــي الــعــضــو  ــوق ــن جــانــبــه ت ومـ
المنتدب لشركة أسطول لتداول األوراق المالية، 
أن تتجه البورصة إلجراء حركة تصحيحية نحو 
تتراوح  زمنية  فترة  الدعوم على مدار  مستويات 

أسبوع ألسبوعين. بين 
تدفع  قــد  التصحيحية  الــحــركــة  أن  وأوضـــح 

المؤشر الختبار مستوى الدعم عند 11200، مع 
توقع باالرتداد بعد ذلك الستهداف قمتها الجديدة 
المستثمرين  على  جديد  رهان  في   ،11700 عند 

األفراد المصريين.
ــى تــعــامــالت  ــطــر االتـــجـــاه الــبــيــعــي عــل وســي
بمبلغ  صافًيا  وسجلوا  المصريين  المستثمرين 
جنيه  مليون   7.596 منها  جنيه،  مليون   8.020

لألفراد، و424.034 ألف جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعامالت المستثمرين العرب صافي بيع 
بقيمة 5.974 مليون جنيه، بضغط من األفراد التي 
حققت صافي مبيعات12.285 مليون جنيه، مقابل 

6.311 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

رنا ممدوح

تراجعت أمس 1.05% أسفل مستوى 11500 نقطة

البورصة تختبر حركة تصحيحية قصيرة مرشحة للهدوء

التكلفة االستثمارية 
ترتفع اعتباًرا من 

العام الثالث.. 
وتتحدد في ضوء 
نتائج االستكشاف 

القيمة اإليجارية السنوية 
للمواقع تدور بين 400-300 

الف دوالر.. واالستثمارات 
تقترب من 4 أضعافها

في األعوام األولى

نترقب صدور التراخيص 
البيئية واستالم 

األراضي في غضون 
شهر من التوقيع

وزير البترول: مستمرون في 
تطوير القطاع.. وفوز شركة 

تابعة لرجل أعمال مصري ٕاشارة 
جيدة لباقي المستثمرين

ساويرس:
القانون الجديد أعطى 
دفعات قوية وحافًزا 

للشركات العالمية والمصرية

االقليمي  الــمــديــر  خــيــري  أحــمــد  كــشــف 
لتطوير األعمال بمجموعة لمانشا -المملوكة 
لرجل األعمال نجيب ساويرس- عن تفاصيل 
االستثمارات المرصودة لعقود التنقيب األربعة 
التي وقعتها شركة AKH Gold التابعة أمس مع 

وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.
والــثــروة  ــرول  ــت ــب ال وزارة  ــس  أمـ ووقــعــت 
إنجليزية  شركات   4 مع  عقود   10 المعدنية 
وكندية ومصرية الستغالل 17 قطاًعا جديًدا 
الهيئة  مــع  ــذهــب  ال عــن  والتنقيب  للبحث 
بإجمالي  المعدنية  للثروة  العامة  المصرية 
من  دوالر،  مليون   11.2 حوالى  استثمارات 
التابعة   AKH gold شركة  مع  عقود   4 بينها 
ساويرس  نجيب  المهندس  األعــمــال  لرجل 
دوالر  مليون   4.1 نحو  استثمارات  بإجمالي 
للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء 

الشرقية.
لنشرة  وقال خيري في تصريحات خاصة 
حابي إن االستثمارات البالغة نحو 4.1 مليون 
لالستثمارات  االجمالية  القيمة  تمثل  دوالر 
ــالل أول عــامــيــن من  الــمــرتــقــب ضــخــهــا خـ
االيــجــاريــة  القيمة  متضمنة  االســتــكــشــاف، 

للمساحة المخصصة للشركة.
وأوضح أن القيمة االيجارية السنوية تدور 
تمثل  بينما  دوالر،  مليون   300-400 حــول 
والتي  البحث  عمليات  تكلفة  الباقية  القيمة 
القيمة  أضعاف  أربعة  إلى  ثالث  نحو  تعادل 

اإليجارية السنوية.
الرئيسي  المساهم  المانشا  شركة  وتعد 
ببورصة  المقيدة  استراتيجيز  ألتوس  بشركة 
كندا بحصة %35، بينما تمتلك شركة ألتوس 

.AKH Gold 100 من شركة%
ــدد مــدة  ــون حـ ــقــان وأوضــــح خــيــري أن ال
التعاقد بعامين قابلة للتجديد ٣ مرات تالية 
أن حجم  إلى  8 سنوات، الفًتا  بمدة إجمالية 
االستثمارات مرشح للزيادة اعتباًرا من العام 
الثالث فــي ضــوء بــلــوغ مــراحــل مــحــددة من 

عمليات البحث والتنقيب.
بطول  تتسم  االستكشاف  عملية  أن  وأكــد 
أجلها الزمني بمتوسط عالمي يتراوح بين 12 
إلى 15 عام، ترتفع أو تنخفض وفًقا لعدد كبير 
الجيولوجية  الطبيعة  بينها  من  العوامل  من 

بلوغ  قبل  لسنوات  تحتاج  خاصة  طبيعة  له 
مرحلة بحث الجدوى “.

ــالم الــمــســاحــات  ــ ــت ــري اســ ــيـ ــع خـ ــ ــوق ــ وت
التراخيص  وصـــدور  للتنقيب  المخصصة 

البيئية في غضون شهر من تاريخ التوقيع.
للتمويل   AKH ــة  شــرك ــجــوء  ل واســتــبــعــد 
الخارجي خالل السنوات األولى لالستكشاف 
وكذلك الحاجة لزيادة رأس المال خالل هذه 
أن  إلــى  نفسه  الوقت  في  مشيًرا  المرحلة، 
الفائزة  للشركة  الدعم  المانشا ستقدم كامل 

بعقود التنقيب في مصر  سواء مالي أو فني.
األعمال  لتطوير  اإلقليمي  المدير  وقــال 
بمجموعة المانشا: “التواجد بالسوق المصري 
بسبب  تنفيذها  تــأخــر  الــتــي  ــداف  األهــ مــن 
للقانون  وفًقا  االستثمار  عدم جاذبية شروط 
الجديد  التشريع  توصل  حين  في  القديم،  
لنموذج عمل أفضل رغم استمرار وجود بعض 
في  االستثمار  على  القدرة  دعم  التحفظات، 
مصر والتي تعد السوق اإلفريقية الغائبة عن 

محفظة استثمارات المجموعة”.

التكلفة  حجم  تقدير  مؤكًدا صعوبة  لألرض، 
االستثمارية للسنوات التالية والتي تتحدد في 

ضوء نتائج العمل  خالل أول عامين.
وأضاف: “بناء على نتائج عمليات التنقيب 
خالل فترة ال تقل عن 8-7 سنوات يتم البدء 
االستثمارية  الــجــدوى  دراســـات  اعـــداد  فــي 
التمويل  سبل  وبحث   االستخراج،  لعميالت 
والعائد والتكلفة على غرار الدرسات التي تتم 
قبل الدخول في استثمارات جديدة بأي من 
الذهب  في  فاالستثمار  األخرى..  القطاعات 

ــواء وفــًقــا  وتــابــع: “مــصــر ســـوق مهمة سـ
ساويرس  نجيب  للمهندس  الشخصي  للبعد 
ــال وطــنــي يــرغــب فــي دعــم تطوير  كـــرأس م
ظل  في  االستثماري  البعد  وكذلك  القطاع 
والسياسي  االمني  االستقرار  عوامل  توافر 
الدول  بباقي  مقارنة  مصر  في  واالقتصادي 

اإلفريقية التي استثمرت بها المانشا”.
نجيب  المهندس  صــرح  التوقيع  وعــقــب 
للتعدين  الــجــديــد  ــون  ــان ــق ال أن  ســـاويـــرس 
والئحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافًزا 
في  العاملة  والمصرية  العالمية  للشركات 
العالمية  للمزايدة  للتقدم  التعدين  نشاط 

للذهب التي تم طرحها.
النظم  وفــق  تعمل  مصر  أن  ــاف،  وأضـ
التعدين  قطاع  في  عالمّيًا  بها  المعمول 
تعود  التي  الفائدة  زيادة  في  سيسهم  مما 

والمستثمرين. للدولة 
وأكد أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة 

ستكون رافًدا مهًما لالقتصاد القومي، مشيًدا 
بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في 

تطوير قطاع التعدين.
من جانبه صرح المهندس طارق المال وزير 
البترول والثروة المعدنية، فوز الشركة التابعة 
الذهب  عن  للبحث  المصري  األعمال  لرجل 
وأن  السيما  المستثمرين  لباقي  جيدة  إشارة 
في  كبيرة  وخبرة  باع  لها  مجموعته  شركات 

أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.
وأكد المال أن النجاح الذي حققته المزايدة 
العالمية للبحث عن الذهب واستغالله والتي 
تم إعالن نتائج المرحلة األولى منها فى نهاية 
قوية  دفعات  تعطي  الماضي  نوفمبر  شهر 
لالستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصري 
أحد  باعتباره  منه  المأمولة  النتائج  وتحقيق 
العمل  يتم  التى  االستراتيجية  القطاعات 
أحد  ليكون  متكاملة  منهجية  وفــق  عليها 
ظل  في  القومي  للدخل  األساسية  الــروافــد 
القيادة السياسية  الزخم والدعم الذي توليه 
القيمة  وتعظيم  تطويره  لجهود  والحكومة 

المضافة منه.
مع  عــقــود  ثــالثــة  توقيع  الــمــال  شهد  كما 
شــركــة ريـــد ســي ريـــســـورز الــكــنــديــة إحــدى 
الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب 
قطاعات  خمسة  فى  واستغالله  الذهب  عن 
بإجمالي استثمارات حوالي 5.5 مليون دوالر 
وعقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث 
في قطاعين باستثمارات حوالي مليون دوالر، 
وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاوالت 
استثمارات  بإجمالي  واحد  للبحث في قطاع 

يقدر بحوالي 636 ألف دوالر.
وحضر التوقيع المهندس عالء خشب نائب 
أسامة  والجيولوجي  المعدنية  للثروة  الوزير 

فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية .
أنـــه ســبــق التوقيع  إلـــى  وتــجــدر اإلشــــارة 
الذهب  عن  والتنقيب  للبحث  عقود   5 على 
بإجمالي  بالمزايدة  الفائزة  العروض  ضمن 
استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دوالر وذلك 
في 13 قطاًعا مع شركة لوتس جولد الكندية 
والصناعة  للتعدين  المصرية  ميداف  وشركة 

وشركة إبداع فورجولد المصرية.

ياسمين منير ورضوى ٕابراهيم

المدير اإلقليمي لتطوير األعمال بمجموعة المانشا-ساويرس يكشف:

تفاصيل استثمارات AKH بعقود التنقيب عن الذهب في مصر
4.1 مليون دوالر استثمارات ٕاجمالية في أول عامين.. واستبعاد اللجوء للتمويل الخارجي او زيادة رأس المال 

المهندس طارق المال
 وزير البترول

رجل األعمال
المهندس نجيب ساويرس 

أحمد خيري المدير اإلقليمي لتطوير 
األعمال بمجموعة المانشا

العامة  الهيئة  أن  “حــابــي”  نشرة  علمت 
للرقابة المالية منحت رخصتين جديدتين في 
مجال التمويل متناهي الصغر، لصالح شركتي 
“تمكين” التابعة لشركة األهلي كابيتال ذراع 
البنك األهلي المصري االستثمارية، وشركة 

“أور” التابعة لمجموعة أور كابيتال.
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد مــنــحــت مــوافــقــة 
قامتا   ،2020 عام  للشركتين خالل  مبدئية 

والمستندات  اإلجراءات  باستيفاء  بعدها 
التأسيس. لعملية  الالزمة 

كما علمت “حابي” أن هيئة الرقابة المالية 
بايونيرز  لشركة  مبدئية  مــوافــقــة  منحت 
القابضة لتأسيس ذراعها في مجال التمويل 
إجــراءات  للسير في  وذلــك  الصغر،  متناهي 
على  لحصولها  تمهيًدا  الــشــركــة  تأسيس 

الترخيص النهائي.
تمكين  إن شركتي  لحابي،  وقالت مصادر 
المقرر  من  الصغر،  متناهي  للتمويل  وأور 

وقت  في  بالسوق  رسمّيًا  نشاطهما  إطــالق 
قريب، ليرتفع عدد الالعبين في سوق التمويل 

متناهي الصغر من الشركات إلى 13 شركة.
 7 إلى   5 أن نحو  إلى  المصادر،  وأشــارت 
شركات كانت قد تقدمت لهيئة الرقابة المالية 
للحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل 
متناهي الصغر، ومن المتوقع أن ينضم للسوق 

العبون جدد خالل العام الجاري.
 11 الصغر  متناهي  التمويل  سوق  ويضم 
تساهيل،  ريــفــي،  هــم:  الشركات  مــن  العــًبــا 

األولى،  فوري،  تمويلي،  سندة،  أمان،  تنمية، 
فيتاس، فاروس، وشركة كاش والتي حصلت 
في  الهيئة  مــن  صـــادر  ترخيص  آخــر  على 
التراخيص  منح  توقف  قبل   ،2019 ديسمبر 
في 2020، ويقع مقرها الرئيسي في الصعيد 

بمحافظة المنيا.
وكشفت حابي في وقت سابق، نقاًل عن 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  زكــي،  وليد 
المالية،  لالستثمارات  القابضة  بايونيرز 
ــفــرص  ــه لــعــدد مـــن ال عـــن فــحــص شــركــت

االســتــثــمــاريــة بــالــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
الوقت  خالل  بها  استثماراتها  ترتكز  التي 
المالية  األنشطة  مقدمتها  وفــي  الحالي، 
خطتها  إطــار  في  وذلــك  المصرفية،  غير 

التوسعية بالسوق المحلية.
ــي كــابــيــتــال الــقــابــضــة الـــذراع  ــا األهــل أمـ
للتواجد  فتسعى  األهلي،  للبنك  االستثمارية 
بشكل موسع في مجال الخدمات المالية غير 
المصرفية، عن طريق المشاركة في تأسيس 
على  ــحــواذ  االســت أو  متخصصة  ــات  شــرك

سابقة  تصريحات  بحسب  قائمة،  شركات 
للرئيس التنفيذي للشركة كريم سعادة، ويبلغ 
رأس مال الشركة المصدر 5 مليارات جنيه، 

وتتجاوز استثماراتها 9 مليارات.
أيًضا تخطط أور كابيتال للتوسع في نشاط 
بحسب  المصرفية،  غير  المالية  الخدمات 
سلمان،  أشرف  لرئيسها  سابقة  تصريحات 
إلى  التمويلي،  للتأجير  شركة  حالًيا  وتمتلك 

جانب ترخيص نشاط متناهي الصغر.

أمنية ٕابراهيم

عدد الشركات يرتفع ٕالى 13 شركة.. والسوق تنتظر العبين جدًدا

الرقابة المالية تمنح التراخيص النهائية لشركتي تمكين وأور للتمويل متناهي الصغر
الهيئة منحت بايونيرز موافقة مبدئية للبدء في تأسيس ذراعها
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