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السيسي يوجه بزيادة مخصصات 
االستثمارات العامة والحفاظ 

على معدالت األداء االقتصادي

دانة غاز تعلن مواصلة 
االحتفاظ بأصول الشركة 

في مصر وتشغيلها

وزيرة التعاون الدولي: 41 مليون 
يورو من ألمانيا ضمن برنامج مبادلة 

الديون لتطوير التعليم الفني

إقالة رئيس وزراء تونس 
وتجميد البرلمان ورفع 

الحصانة عن جميع النواب

هيرميس تعلن إتمام اإلصدار الخامس 
لسندات توريق بريميوم إنترناشيونال 

بقيمة 211 مليون جنيه
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في المنطقة االقتصادية لقناة السويس

مركز لوجيستي لشركة 

مرسيدس بالعين السخنة

لوجيستي  مركز  إلنشاء  والوصول  التفاوض 
للسيارات  تخزينية  ساحة  يضم  لمرسيدس 

للصيانة. وورشة  الغيار  لقطع  ومركًزا 

السويس  لقناة  االقتصادية  المنطقة  وقعت 
أمس مع شركة مرسيدس – بنز عقًدا باألحرف 
األولى إلنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة.

ووفق بيان الهيئة وقع العقد كل من المهندس 
يحيى زكي رئيس المنطقة وراؤول روهان العضو 

المنتدب لشركة مرسيدس.
ــاق إنـــشـــاء مــركــز لــلــتــوزيــع  ــفـ يــتــضــمــن االتـ
المنطقة  داخــل  الــتــوزيــع  وإعـــادة  اللوجيستي 

االقتصادية لقناة السويس.
وقال المهندس يحيى زكي، إن التوقيع يمثل 
خطوة هامة من قبل شركة “مرسيدس” لدعم 
االقتصادية،  المنطقة  في  السيارات  صناعة 
كبرى  مع  والعقود  المشروعات  أن  فضًل عن 
الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة 

المنطقة. في  االستثمار 
بالعديد  مــر  الــمــشــروع  أن  زكــي  وأضـــاف 
المنطقة  نــجــحــت  حــتــى  ــمــفــاوضــات  ال مــن 
مراحل  جميع  إنهاء  في  حالًيا  االقتصادية 

حابي

بمشاركة بنكي األهلي والتجاري الدولي 

ماونتن فيو تبدأ مباحثات مع شركة التعمير 

إلجراء صفقة توريق على 2000 وحدة

دخــلــت شــركــة مــاونــتــن فــيــو الــعــقــاريــة 
للتوريق  التعمير  شركة  مع  مباحثات  في 
إلجــــراء صــفــقــة تـــوريـــق عــلــى الـــوحـــدات 
العام  خلل  تسليمها  الشركة  تعتزم  التي 
رئيس  حسن  مازن  الدكتور  وفق  الجاري، 
لــلــتــوريــق،  التعمير  شــركــة  إدارة  مجلس 
سيتم  الــصــفــقــة  قــيــمــة  أن  ــى  إلـ ــًرا  مــشــي
التي  الــمــســتــنــدات  عــلــى  بــنــاء  تــحــديــدهــا 

الشركة. قبل  من  إعدادها  يجري 
»حابي«  لنشرة  تصريحاته  في  وأضــاف 
ــة حــابــي جـــورنـــال، أن  ــواب الـــصـــادرة عــن ب
الشركة تعمل حالًيا على إعداد المستندات 
بنكي  مع  بالتعاون  التوريق  بعملية  الخاصة 
التجاري الدولي واألهلي المصري، على أن 
القليلة  الفترة  أخرى خلل  جلسة  عقد  يتم 
التفاصيل،  بــاقــي  عــلــى  لــلتــفــاق  المقبلة 
انتظار  في  تزال  ال  الشركة  أن  إلى  مشيًرا 

والبنكين. الشركة  بين  المشاورات  انتهاء 

ما  تسليم  فيو  ماونتن  شركة  وتعتزم 
جميع  فــي  وحــدة   2000 إلــى   1500 بــيــن 
وفق  الجاري،  العام  خلل  المشروعات 
إدارة  مجلس  لرئيس  سابقة  تصريحات 
تخطط  كــمــا  ســلــيــمــان،  عــمــرو  الــشــركــة 
الجاري  العام  خلل  بمبيعاتها  للوصول 
 50% بزيادة  جنيه،  مليار   12 نحو  إلى 
ــذي  عــن مــســتــهــدف الــعــام الــمــاضــي، وال
مليارات   8 بنحو  حينها  الشركة  حددته 

. جنيه
من  يــقــرب  مــا  لضخ  الــشــركــة  وتخطط 
المقاوالت  أعمال  في  جنيه  مليارات   4.2
عليها  تعمل  التي  المشروعات  بمختلف 
ــســاحــل  ــرق وغــــرب الـــقـــاهـــرة وال فـــي شــ
التنفيذ  خطة  إطــار  في  وذلــك  الشمالي، 

عليها. تعمل  التي 
ــن فــيــو عــلــى عــدة  ــت ــة مــاون وتــعــمــل شــرك
القاهرة  سيتي«  »آي  ــرزهــا  أب مــشــروعــات، 
الجديدة والذي يقام على مساحة 500 فدان 
األولــى  الشراكة  ويمثل  الجديدة  بالقاهرة 

والشريك  العمرانية  المجتمعات  هيئة  مــع 
تتوزع  والــذي  السعودية،  سيسبان  السعودي 
نسبة الشراكة فيه بواقع %60 لـ”ماونتن فيو 

ممثلة  »اإلسكان«  لــوزارة  سيسبان” و40%  ــ 
في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتــســتــهــدف الــشــركــة بــحــســب الــقــوائــم 
31 ديسمبر  المالية عن السنة المنتهية في 
 2.5 بقيمة  توريق  عمليات  تنفيذ  الماضي 

الجاري. العام  خلل  جنيه  مليار 
نهاية  للتوريق  التعمير  شــركــة  ودخــلــت 
العديد  مــع  مــحــادثــات  فــي  الماضي  الــعــام 
أبرزها سيتي  العقاري،  القطاع  من شركات 
إيدج ومصر إيطاليا وريدكون وهايد بارك، 
بنكي  مع  تعاون  بروتوكولي  الشركة  ووقعت 
مع  االتفاق  وتم  الدولي،  والتجاري  األهلي 
على  واإلســكــان  والتعمير  القاهرة  من  كل 
التحدث  وسيتم  مماثلة  بروتوكوالت  توقيع 
ــي بــنــك مــصــر، وذلـــك  أيـــًضـــا مـــع مــســؤول
للعملء  العريضة  القاعدة  من  للستفادة 
يأتي  ذلك  أن  إلى  مشيًرا  البنوك،  تلك  في 
ــتــي بــدأتــهــا الــشــركــة  ضــمــن الــتــحــركــات ال

السوق. أنشطتها داخل  لتوسيع نطاق 

بكر بهحت

وزير المالية:

إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 أعوام في يونيو 2021

تغيير اسم الشركة القاسمة إلى إسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية

ا وتراجع العجز الكلي إلى %7.4 93.1 مليار جنيه فائًضا أوليًّ

8 تتبع القاسمة و10 تنضم إلى بايونيرز بروبرتيز و8 تحت جدوى

عمومية بايونيرز القابضة تعتمد 6 أسباب للتقسيم إلى ثالث شركات

لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
بايونيرز القابضة للستثمارات المالية على تقسيم 
القابضة  بايونيرز  هــي  شــركــات  لثلث  الشركة 
)القاسمة( ويخفض رأسمالها المصدر بتخفيض 
القيمة االسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها 
وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة 
المالية وغرضها االشتراك في تأسيس الشركات 
التي تصدر أوراًقا مالية أو في زيادة رؤوس أموال 

وتراخيص نشاط أمناء الحفظ.
أن  أمس،  للبورصة  بيان  في  الشركة  وأفادت 
جديدتين  شركتين  تأسيس  عنه  ينتج  التقسيم 
العمرانية  للتنمية  بايونيرز بروبرتيز  هما، شركة 
والمساهمة  االســتــثــمــار  غــرضــهــا  )مــنــقــســمــة( 
ــصــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة  ــراك ب ــتـ واالشـ

ــة، الــدكــتــور  ــي ــمــال ــر ال ــ ــن وزي أعــل
أولي  فائض  تحقيق  معيط،  محمد 
93.1 مليار جنيه،  في الموازنة نحو 
المحلي،  الناتج  من   1.4% بنسبة 
الدولة  ــرادات  إي زيــادة  إلــى  مشيًرا 
وبمعدل  جنيه،  مليار   119 بقيمة 
نــمــو  جـــانـــب  ــى  ــ إل  ،12.2% نــمــو 
فضًل   ،9% بمعدل  الــمــصــروفــات 
 8% مــن  الكلي  العجز  خفض  عــن 

إلى 7.4%.
جاء ذلك خلل االجتماع الذي عقده 
الرئيس السيسي أمس لمراجعة األداء 

ــمــارات الــعــقــاريــة  ــث ــجــاالت االســت ــي جــمــيــع م ف
العقاري. والتطوير  والمقاوالت 

أما الشركة الثانية هي جدوى للتنمية الصناعية 
والمساهمة  االســتــثــمــار  وغــرضــهــا  )منقسمة( 
في  مباشرة  وغير  مباشرة  بــصــورة  ــراك  واالشــت

جميع مجاالت االستثمارات الصناعية.
التقسيم  عــن  الــنــاتــجــة  الــشــركــات  وســتــكــون 
مــمــلــوكــة لــنــفــس مــســاهــمــي شــركــة بــايــونــيــرز 
في  )القاسمة(  المالية  للستثمارات  القابضة 
لكل  الملكية  نسب  وبذات  التقسيم  تنفيذ  تاريخ 

التنفيذ. قبل  مساهم 
واعتمدت العمومية 6 أسباب لتقسيم الشركة 
الفرص  المزيد من  وإتاحة  السهم  شملت سيولة 
للنمو  المنقسمتين  والشركتين  القاسمة  للشركة 
تتناسب  اســتــثــمــارات جــديــدة  فــي  ولــلــمــشــاركــة 
على  اإلدارة  تركيز  وزيــادة  قطاع،  كل  طبيعة  مع 
المركز  وتوضيح  وتحسين  قــطــاع،  كــل  أنشطة 
المنقسمتين  القاسمة والشركتين  للشركة  المالي 

المالي  العام  عن  تحقق  الذي  المالي 
رئيس  بحضور  وذلــك   2020/2021
مدبولي،  مصطفى  الدكتور  الـــوزراء 
معيط،  محمد  الدكتور  المالية  ووزيــر 
المالية  ــر  وزيـ نــائــب  كــجــوك  وأحــمــد 
إيهاب  والدكتور  المالية،  للسياسات 
للخزانة  المالية  وزير  نائب  عيش  أبو 

العامة.
ــح مــعــيــط أن مــصــر جـــاءت  ــ وأوضـ
ــدول فــي خفض معدل  الـ مــن أفــضــل 
جائحة  رغــم  المحلي،  للناتج  الــديــن 
النمو  التي أثرت على معدالت  كورونا 
والمصروفات  واإليــرادات  االقتصادي 
زيــادة  إلــى  الـــدول  مــن  بالعديد  وأدت 

من خلل توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب 
إدارة  في  المرونة  من  المزيد  وتوفير  المجال، 
هيكل  وكفاءة  وضــوح  وأخــيــًرا  شركة،  كل  مــوارد 
مستقلة  مالية  قــوائــم  بــوجــود  الملكيات  حقوق 

تعكس أداء كل قطاع على حدة.
النهائي  الــتــقــريــر  عــلــى  الجمعية  ووافــقــت 
الماضي  يونيو   15 بتاريخ   534 برقم  الصادر 
العامة  بالهيئة  االقــتــصــادي  األداء  قــطــاع  مــن 
التقدير  من  للتحقق  الحرة  والمناطق  للستثمار 
بالقيمة  الشركة  والــتــزامــات  ألصــول  المبدئي 
ثلث  إلى  تقسيمها  بغرض  والسوقية  الدفترية 
حقوق  صــافــي  أن  ــى  إل انتهى  ــذي  والـ شــركــات 
للستثمارات  القابضة  بايونيرز  لشركة  الملكية 
وبعد  جنيه،  مليارات   7.039.494 تبلغ  المالية 
لشركة  الملكية  حــقــوق  صــافــي  يبلغ  التقسيم 
ــمــارات الــمــالــيــة  ــث ــيــرز الــقــابــضــة لــلســت ــون ــاي ي
موزعة  جنيه  مليون   253.408 مبلغ  القاسمة 
 210.961 يبلغ  ومدفوع  مصدر  رأسمال  بواقع 

10 مليار جنيه.  قدره 
واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة 

مشروع التقسيم التفصيلي.
انتهى  اللجنة  تقرير  أن  الشركة،  وأوضــحــت 
بالتقسيم  الهيكلة  إعادة  عملية  مخرجات  أن  إلى 
القابضة  بايونيرز  شركة  احتفاظ  عليه  سيترتب 
اسمها  تغيير  سيتم  التي  المالية  للستثمارات 
للستثمارات  القابضة  كابيتال  إسباير  ليصبح 
المالية بـ 8 شركات وهي بايونيرز لتداول األوراق 
المالية،  األوراق  في  للوساطة  وبريزما  المالية، 
في  االكتتاب  لضمان  الدولي  المستشار  وشركة 
لتداول  اليــن  أون  رؤيــة  وشركة  المالية،  األوراق 
للستثمارات  ــوال  أمـ وشــركــة  المالية،  األوراق 
القابضة  العالمية  بــايــونــيــرز  وشــركــة  الــمــالــيــة 
وشركة  للصرافة،  المصرية  والشركة  )البحرين(، 

بايونيرز لصناديق االستثمار )صندوق الرائد(.
أما شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 
ــاوالت  ــق ــم وال ــعــقــاريــة  ال ــات  ــشــرك ال فسيتبعها 

معدالت الدين.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من رفع 
أدواته  بتنويع  العام  الدين  إدارة  كفاءة 
المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى 
 108% من  مصر  في  المحلي  الناتج 
2016/2017 إلى 90.6%  خلل عام 
 ،2020/2021 المالي  الــعــام  بنهاية 
إطالة  في  الحكومة  نجاح  عن  فضًل 
عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل 
يونيو 2017 إلى 3.45 أعوام في يونيو 

.2021
تكلفة  كــمــا جـــرى خــفــض  ــع:  ــابـ وتـ
إجمالي  من   40% من  الدين  خدمة 
ــلل الــعــام الــمــالــي  ــمــصــروفــات خـ ال
خــلل   36% إلــــى   2019/2020

مليار   1.054.805 عدد  على  موزع  جنيه  مليون 
للسهم  قــرًشــا   20 قــدرهــا  اسمية  بقيمة  سهم 
مليون   42.447 بمبلغ  عام  واحتياطي  الواحد، 

جنيه وبرأسمال مرخص به قدره مليار جنيه.
فــيــمــا يــبــلــغ صــافــي حــقــوق الــمــلــكــيــة لشركة 
)المنقسمة(  العمرانية  للتنمية  بروبرتيز  بايونيرز 
رأسمال  بواقع  موزع  جنيه  مليارات   4.752.277
جنيه  مليارات   4.746.623 يبلغ  ومدفوع  مصدر 
اسمية  بقيمة  سهم  مليار   1.054.805 عدد  على 
قدرها 4.5 جنيهات للسهم الواحد واحتياطي عام 
قدره  به  مرخص  وبرأسمال  جنيه  مليون   5.653

23 مليار جنيه.
جــدوى  لشركة  الملكية  حــقــوق  صــافــي  ــا  أم
ــة( فــيــبــلــغ  ــســم ــق ــن ــم ــة )ال ــاعــي ــصــن لــلــتــنــمــيــة ال
مصدر  رأسمال  بواقع  جنيه  مليار   2.033.808
مــوزع  جنيه  مليار   2.004.129 يبلغ  ومــدفــوع 
1.054.805 مليار سهم بقيمة اسمية  على عدد 
1.9 جنيه للسهم الواحد واحتياطي عام  قدرها 
مرخص  وبرأسمال  جنيه  مليون   29.678 بمبلغ 

لإلسكان  المتحدة  وهــي  شــركــات   10 وعــددهــا 
والتعمير،  لإلسكان  القاهرة  وشركة  والتعمير، 
واالستثمار  للمقاوالت  العامة  الجيزة  وشــركــة 
للمقاوالت  الــعــامــة  الصعيد  وشــركــة  الــعــقــاري، 
للستشارات،  وادي  وشركة  العقاري،  واالستثمار 
وشركة  والتنمية،  للستشارات  الصفوة  وشركة 
السياحية  للمنتجعات  الشمالي  الساحل  تــلل 
األحمر  البحر  تلل  وشركة  العقاري،  واالستثمار 
للستثمار العقاري والمنتجعات السياحية، وشركة 
القابضة  رؤيـــة  وشــركــة  الــعــقــاري،  للتطوير  بلو 

للستثمارات.
الصناعية  للتنمية  جــدوى  شركة  يتبع  فيما 
العربية  الــشــركــة  هـــي:  شــركــات   8 )منقسمة( 
يونيفرسال  ديري، وشركة  آراب  األلبان  لمنتجات 
لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، 
وشركة  المصرية،  الكهربائية  الكابلت  وشركة 
الجيزة باور للصناعة، وشركة النور لألدوية وشركة 
كابيتال  بايونيرز  وشركة  للستشارات  الحصن 

للستشارات المالية وشركة سمو للستشارات.

الوصول  استهداف  مع   ،2020/2021
المصروفات  إجمالي  من   31.5 إلــى 
ــي الـــحـــالـــي  ــ ــال ــ ــم ــ خــــــلل الــــعــــام ال

.2021/2022
ــار الــدكــتــور معيط إلــى وصــول  وأشـ
ــارات الــعــامــة  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــي االســ ــالـ ــمـ إجـ
ــة الــعــام الــمــالــي الحالي  خــلل مــوازن
مليار   358.1 نحو  إلــى   2021/2022
جنيه، نتيجة زيادة االستثمارات الممولة 
من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل 
المالي  بالعام  مقارنًة   28% نحو  إلى 
وصلت  والذي   ،2020/2021 الماضي 
ــا إجــمــالــي االســتــثــمــارات  ــدوره فــيــه ب
الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه 

وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5%.

حابي

حابي

الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور مازن حسن رئيس مجلس 
إدارة شركة التعمير للتوريق

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس
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