
 
 

 بیان صحفي
 

 وزیر قطاع األعمال العام: اتفاق مبدئي مع شركة یابانیة للشراكة مع النصر للسیارات
 إلنتاج 100 ألف سیارة سنوًیا

 نستهدف رفع نسبة المكون المحلي وتصدیر معظم اإلنتاج
 

 التوسع في إنتاج اإلطارات من خالل شراكة النقل والهندسة مع شركة أجنبیة
 

 حصر 250 قطعة أرض غیر مستغلة بمساحة 19 ملیون متر
 واستغالل العوائد في سداد المدیونیات وتمویل التطویر ودعم الخزانة العامة

 
 عصر جدید في إدارة االستثمارات ومتابعة األداء لتعظیم العوائد

 
 نشارك في 299 شركة مشتركة بإجمالي حقوق ملكیة 289 ملیار جنیه

 
 بدء برنامج قیاس كفاءة رؤساء الشركات التابعة األسبوع المقبل

 
مع المبدئي االتفاق عن العام األعمال قطاع وزیر توفیق هشام األستاذ السید أعلن               
100 نحو إلنتاج للسیارات النصر شركة مع شراكة في للدخول الیابانیة نیسان              شركة
على التركیز مع المحلي المكون نسبة رفع المستهدف من وأنه سنوًیا، سیارة              ألف

  تصدیر معظم اإلنتاج إلى الخارج، على أن یتم توقیع العقد النهائي بعد ثالثة أشهر.
 

إیجیبت "بورتفولیو مؤتمر افتتاح في ألقاها التي كلمته خالل الوزیر، السید وأوضح              
المخاطر، تؤرقها "فرص عنوان تحت إم" تي جي "المال شركة تنظمه الذي "2019             



وحقوق عقاریة أصول بین تتنوع للوزارة التابعة للشركات المملوكة األصول            أن
تقوم األصول تلك إدارة فلسفة أن مؤكًدا مشتركة، أو تابعة سواء شركات في               ملكیة
Developer) األعمال مطور بفكر واإلدارة منها، ممكنة استفادة أقصى تحقیق           على
جدیدة أسواق وفتح التكنولوجیا نقل بهدف الخاص القطاع مع المشاركة إلى إضافة ،(             

 وتحقیق الكفاءة في اإلدارة، مع تطبیق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
 
 

قطعة 250 نحو حصر تم أنه إلى الوزیر السید أشار العقاریة، األصول یخص                وفیما
هذه استخدام تحویل حالًیا ویجري متر، ملیون 19 حوالي بمساحة مستغلة غیر              أرض
یتم أن على السكنیة، الكتلة داخل تقع وأنها خاصة سكني إلى صناعي من               األراضي
بنظام السداد یكون أن على علنیة مزادات في العقاریین المطورین على             طرحها

  التقسیط مع تقدیم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
 

تقدیم في مادیة، عوائد تحقیق جانب إلى یسهم األراضي هذه طرح أن سیادته                وأضاف
على المستحقة المدیونیات سداد في العوائد تلك استغالل سیتم وأنه مجتمعیة،             خدمة
تمویل جانب إلى جنیه، ملیار 38 نحو والبالغة حكومیة جهات لصالح التابعة              الشركات
العامة الخزانة لدعم الحصیلة هذه من جزء توجیه مع الهیكلة، وإعادة التطویر              أعمال

 للدولة.
 

قابضة شركات 8 لعدد تابعة شركة 119 عدد یتبعها الوزارة أن سیادته أوضح كما                
شركة 299 عدد في ملكیة حقوق جانب إلى ،1991 لسنة 203 للقانون              خاضعة

 مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
 

العائد تعظیم على العمل یجري أنه الوزیر السید أكد التابعة، الشركات یخص وفیما               
وجاهزة أرباًحا تحقق شركات إلى تنقسم والتي الشركات هذه في االستثمار             على
وتسویقًیا إدارًیا تطویرها ویتم إمكاناتها من أقل أرباًحا تحقق وأخرى            للطرح،
ذاتًیا إما ومالیا فنیا تطویرها یتم خاسرة شركات وأخیًرا القصوى، الطاقة إلى              للوصول



25 عدد بشأن وواضحة محددة خطط وضع تم حیث الخاص، القطاع مع بالشراكة               أو
  شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام.
بهذه للنهوض شاملة خطة تنفیذ یتم حیث والنسیج الغزل شركات تطویر جانب إلى               
الشركات هذه خسائر على القضاء بهدف جنیه، ملیار 25 بنحو تقدر بتكلفة              الصناعة

 والتي تتجاوز 2.7 ملیار جنیه وتحویلها إلى صافي ربح 3 ملیار جنیه بعد 4 سنوات.
 

إنتاج في للتوسع والهندسة النقل شركة تطویر الوزیر السید أشار آخر، مثال وفي               
فنیة خبرة لدیها والتي األجنبیة الشركات إحدى مع الشراكة خالل من             اإلطارات
ألف 900 إلى ألًفا 50 من اإلنتاجیة الطاقة رفع بهدف العالمیة، باألسواق              واتصال

 إطار.
 

إلدارة جدید نظام وضع یتم أنه سیادته أكد فقد المشتركة، الشركات بشأن أما               
العام المال ممثلي أداء ومتابعة اختیار حسن خالل من كفاءة أكثر بطریقة              االستثمارات
طویلة استثمارات في األكبر الجزء یتمثل حیث الشركات، تلك إدارات مجال             في
منها جنیه ملیار 289 ملكیة حقوق بإجمالي مشتركة شركة 299 خالل من              المدى
بإجمالي 234 وعددهم اإلدارات مجالس في العام المال لممثلي مقاعد بها شركة 159             
في المتداولة الشركات في األسهم محفظة في یتمثل األصغر والجزء مقعد.. 461            
األوراق محافظ إدارة في متخصصین إلى إسنادها یتم حیث المالیة األوراق             سوق

 المالیة وفًقا الستراتیجیة استثماریة تحددها الشركة المالكة للمحفظة.
 

كفاءة قیاس برنامج ستبدأ الوزارة أن الوزیر السید كشف اإلداریة، اإلصالحات              وعن
محددة لمعاییر وفقا وذلك المقبل األسبوع التابعة بالشركات التنفیذیة           اإلدارات
تحقیق بهدف القابضة بالشركات مركزیة وبیع تسویق إدارات إنشاء وكذلك            وواضحة،
لتوحید المبذولة الجهود جانب إلى التابعة، الشركات منتجات وتسویق بیع في             طفرة
في (ERP) الشركات موارد إدارة برنامج تطبیق خالل من العمل إجراءات             ومیكنة
ورؤساء المالیین للمدیرین تدریبیة دورات تنظیم إلى إضافة تابعة، شركة 70             نحو



7 لعدد التابعة الشركات في منها االنتهاء تم حیث المالیة المحاسبة في التابعة               الشركات
 شركات قابضة.

 
السید أكد المصریة، بالبورصة الحكومیة الطروحات برنامج بشأن سؤال على ورًدا             
بعد شركات 3 األولى المرحلة من یتبقى حیث طبیعي بشكل یسیر البرنامج أن               الوزیر
قبل ستبدأ والتي الثانیة المرحلة تشمل أن المقرر ومن للدخان، الشرقیة الشركة              طرح
-2019 المالى العام خالل مرة ألول معظمها تطرح شركات 8 نحو 2019 عام              نهایة
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