
 

 

      شركة برٌمٌٌر – ةالشهرٌ االحصائٌات

 9109 نوفمبرشهر 

 

   نىفمبر( على مدار شهر EGX30) 03مؤشر اي جً اكس 

 

 عند لٌؽلق %78.4- بانخفاض 03اي جً اكس  رمإش اؼلق، حٌث انخفاض  نوفمبرشهدت مإشرات السوق المصري خبلل شهر 
 إكس إٌجً مإشر أما نقطة، 300864 مستوى عند مؽلقا %9899-بنحو 43 إكس إٌجً مإشر ارتفعكما  ،نقطة 90.71874 مستوى

 نقطة8 90736833 مستوى عند مؽلقا %6870-بنحو انخفاضا فسجل 933

  نىفمبرخالل شهر  مؤشراث السىق

  التؽٌر نهاٌة الشهر أول الشهر المإشر

 ▼ EGX 30 97033.836 900.71874 -78.4%مإشر 

 ▼ EGX 70 301864 300864 -9899%مإشر 

 ▼ EGX 100 907048.4 90736833 -6870%مإشر 

 ▼ S&P/ EGX ESG 60963803 603648.7 -7831%مإشر 

 ▼ EGX 30 Capped 940303846 94036481. -3846%مإشر 

 ▲ %0844 7.7814 7448.3 مإشر النٌل



 

 

 اجمالٍاث قٍم التداول فً السىق 

 فً جنٌه، لٌارم 0.83 نحو الشهر خبلل التداول قٌمة إجمالً بلػ
 044 على منفذة ورقة ملٌار 68433 نحو التداول كمٌة بلؽت حٌن
 ملٌار 7786 قدرها تداول قٌمة بإجمالً مقارنة وذلك، عملٌة ألؾ
 ألؾ 749 على منفذة ورقة ملٌار 38371 بلؽت تداول وكمٌة جنٌه

% 801860واستحوذت االسهم على الماضً شهرال خبلل عملٌة
 من اجمالً السوق8

 

 

 انىاع المتعاملٍن المستثمرٌن فً البىرصت

 تعامبلت إجمالً من %4483 نسبة المصرٌٌن تعامبلت سجلت
 والعرب% 6480 على العرب ؼٌر األجانب استحوذ بٌنما السوق،

 ؼٌر األجانب وسجل8 استبعاد الصفقات بعد وذلك ،%486 على
 كما8 خبلل الشهر جنٌه ملٌون 6.787 بقٌمة بٌع صافً العرب
 الشهر، خبلل جنٌه ملٌون 06781 بقٌمة بٌع صافً العرب سجل

% 70841 على المإسسات استحوذت8الصفقات استبعاد وذلك بعد
 نصٌب من المعامبلت باقً وكانت البورصة فً المعامبلت من

  8 %34869 بنسبة األفراد
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    نوفمبرخالل شهر  نتائج االعمال المعلنة

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

       قطاع االسمنت

 غ8م 91844 394834- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اسمنت بورتالند طرة المصرٌة

 %43841 673846- .1483- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االسكندرٌة السمنت بورتالند

 %09803- 60.8.3- 090840- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اسمنت سٌناء

 %44847- 1876. 61847 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه قنا -مصر لالسمنت 

 %7844.- 214.86 32.97 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العربٌة لالسمنت

       قطاع التشٌٌد والبناء

 %6418.1 93844 73839 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مودرن )بٌتومود( -الحدٌثة للمواد العازلة 

 %99.803 19.26 42.05 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الجوهره -العز للسٌرامٌك و البورسلٌن 

روبكس العالمٌه لتصنٌع البالستٌك 
 واالكرٌلك

 %990833 6899 7833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %996843 9803 6844 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العربٌة للمحابس

 %148.3 93801 63874 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه دلتا لالنشاء والتعمٌر

الفنار للمقاوالت العمومٌة واإلنشاءات 
 والتجارة واالستٌراد

 %69843 1.02 1.24 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

الجٌزة العامة للمقاوالت واالستثمار 
 العقارى

 %3870 74841 7.833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

العامة للمقاوالت واالستثمار الصعٌد 

 SCCDالعقاري 
 %60834- 60.70 46.39 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %64843- ..038 66840 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العربٌة للخزف )سٌرامٌكا رٌماس

 %9867.- 49867 99871 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه النصر لألعمال المدنٌة

المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء )لٌفت 
 سالب مصر (

 %7893.- 3843 38.1 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %433864- 63800- 636844- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه لٌسٌكو مصر

       قطاع العقارات

 غ8م8 993800- 963873 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه لالستثمار السٌاحً والعقاريمٌنا 

 غ8م 3830 38.3- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌٌن لالستثمار والتنمٌة العمرانٌة

مرسٌلٌا المصرٌة الخلٌجٌة لالستثمار 
 العقارى

 %0.4817 1.48 7.19 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %036876 4833 03894 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المجموعه المصرٌه العقارٌه



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

 %604801 849. 61801 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر الجدٌدة لالسكان والتعمٌر

 %44809 94869 6.847 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌٌن لالسكان والتنمٌة والتعمٌر

العامة الستصالح االراضً والتنمٌة 
 والتعمٌر

 %4.813 0894- .381- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه

 %.0.80 9896 9833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الوطنٌة لالسكان للنقابات المهنٌة

 %09819 14834 964801 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه لالسكان والتعمٌرالمتحدة 

 %64839 4894. .99386 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه زهراء المعادي لالستثمار والتعمٌر

 %90803 0833 0814 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الٌكو -االستثمار العقاري العربً 

 %1817 90673844 90041877 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مجموعة طلعت مصطفى القابضة

االسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر والتنمٌة 
 شركة منقسمة-العمرانٌة

 %38.4- 3844- 3844- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %4833- 3899 3893 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة الكوٌتٌة لألستثمار والتجارة

 %.9781- 473866 377809 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بالم هٌلز للتعمٌر

السادس من اكتوبر للتنمٌه واالستثمار 
 )سودٌك(

 %94870- 496819 334831 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %69890- 9938.9 19807 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بورتو جروب -بورتو القابضةمجموعة 

 %64873- 41834. 403811 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مدٌنة نصر لالسكان والتعمٌر

 %70863- 943846 14814 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الشمس لالسكان والتعمٌر

 %77873- 43813 01801 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مجموعة عامر القابضة )عامر جروب(

 %74871- 6874 9803 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اراب للتنمٌة واالستثمار العقاري

 %71894- 94897 863. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه وادي كوم امبو الستصالح االراضً

 %34840- 3801- 3849- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الخلٌجٌة الكندٌة لالستثمار العقاري العربً

 %3.834- ..08 9849 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العالمٌة لالستثمار والتنمٌة

 %47863- 90431879 461833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه إعمار مصر للتنمٌة

 %44890- 0348.3 .389. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه القاهرة لالسكان والتعمٌر

 %44861- 6879 3834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العبور لالستثمار العقارى

 %.4180- 41804 97803 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه التعمٌر واالستشارات الهندسٌة

 %696896- 3840- 6861- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العقارٌة للبنوك الوطنٌة للتنمٌة



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

       قطاع الغزل والمنسوجات

 غ8م8 4836 7893- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه كابو -النصر للمالبس والمنسوجات 

 غ8م8 6879- 3874 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه النٌل لحلٌج االقطان

 غ8م 0843 94833- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه جولدن تكس لالصواف

 %048.4 704877 314804 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه النساجون الشرقٌون للسجاد

 %63840 4849- 3840- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العربٌة وبولفارا للغزل والنسٌج

 %996810- 7860- 1839- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه االسكندرٌة للغزل والنسٌج )سبٌنالكس(

       قطاع النقل والشحن

 %9948.7 59.21 128.39 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه القناة للتوكٌالت المالحٌة

 %93869 804.- 4893- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه العربٌة المتحدة للشحن والتفرٌغ

 %93839- .0383 618.6 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة لخدمات النقل )اٌجٌترانس(

 %93876- 717830 .79.86 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه االسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع

       قطاع االدوٌة

 غ8م 1839- 93871 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه النٌل -النٌل لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 غ8م 96810- 9894 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه ممفٌس لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %16873 1843 9.844 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه العربٌة لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %77846 7866 4899 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العبوات الطبٌة

 %6.8.4 913831 673846 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه ابن سٌنا فارما

 %668.4 038.0 ..048 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه االسكندرٌة لالدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %978.6 94896 9.839 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اكتوبر فارما

 -المصرٌة الدولٌة للصناعات الدوائٌة 
 اٌبٌكو

 %4896 .71683 366891 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %7836- 9819 98.0 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه سبأ الدولٌة لألدوٌة والصناعات الكٌماوٌة

 %04837- 994873 40816 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مٌنا فارم لألدوٌة و الصناعات الكٌماوٌة

 %7.867- 961830 44837 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه جالكسو سمٌثكالٌن

االتحاد الصٌدلً للخدمات الطبٌة 
 واالستثمار

 %.3983- 3891 3831 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

       أغذٌة ومشروبات

شمال الصعٌد للتنمٌة واالنتاج الزراعى 
 )نٌوداب(

 غ8م8 .684- 7841 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

االسماعٌلٌة الوطنٌة للصناعات الغذائٌة 
 )فودٌكو(

 غ8م 3844 4833- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 غ8م 3896 ..38- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الشرقٌة الوطنٌة لالمن الغذائً

 غ8م 48.6- 9814 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المنصورة للدواجن

 %741833 3810 3801 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه الدولٌه للمحاصٌل الزراعٌه

 %6338.0 9847 3839 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر للزٌوت و الصابون

 %4.844 6.804- ..8.- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة لصناعة النشا والجلوكوز

 %36844 933804 930860 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه القاهرة للدواجن

 %04804 30816- 07809- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه القاهرة للزٌوت والصابون

 %00874 9.3864 673831 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه عبور الند للصناعات الغذائٌة

 %..938 0809 08.0 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه الزٌوت المستخلصة ومنتجاتها

 %968.4 9874- 9864- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اطلس لالستثمار والصناعات الغذائٌة

 %..68- 843. 873. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االسماعٌلٌة مصر للدواجن

 %1806- 0.846 03836 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن وسط وغرب الدلتا

 %.9380- 6.8.3 638.3 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن مصر الوسطً

 %998.4- 6891- 6873- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة للدواجن

 %99819- ..9068 994837 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه دومتى-الصناعات الغذائٌة العربٌة

 %94816- 0.861 09870 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن مصر العلٌا

 -العربٌة لمنتجات األلبان "آراب دٌرى 
 باندا"

 %69819- 64870 63847 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %67863- 06813 67814 91-سبتمبر العام المالً جنٌه مطاحن شرق الدلتا

المتضامنٌن لإلستثمار العقاري االخوة 
 واألمن الغذائً

 %04866- 3864 3894 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %01800- 7864- 3817- 91-سبتمبر اشهر 4 جنٌه النصر لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة

 %74844- 6.4813 930837 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الدلتا للسكر

 %4.874- 830. 6841 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن ومخابز االسكندرٌة



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

 %7847.- 3840 38.4 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن ومخابز شمال القاهرة

 %6901863- 3804- 800.- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجٌزة

 %3117874- 38.4- 368.1- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مصر -اجواء للصناعات الغذائٌة 

       قطاع البنوك

 غ8م 94839- 1867 91-سبتمبر اشهر 1 دوالر بنك الشركة المصرفٌة العربٌة الدولٌة

 %36814 406891 144830 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مصر -مصرف أبو ظبً األسالمً

 %04834 406870 40847. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بنك البركة مصر

 %.0089 .69089 6.0816 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مصر -بنك االتحاد الوطنى 

 %69840 40391897 0304831. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه البنك التجاري الدولً )مصر(

 %90841 90747806 90444860 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مصر -بنك الكوٌت الوطنى 

 %99891 90443834 90.40834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بنك كرٌدي اجرٌكول مصر

 %93891 003846 047879 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بنك قناة السوٌس

 %93833 794874 73.893 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه البنك المصري الخلٌجً

 %894. 903.0843 90490869 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بنك التعمٌر واالسكان

 %.183- 0368.1 .64380 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه البنك المصري لتنمٌة الصادرات

       قطاع التكنولوجٌا

 غ8م 3.847 3.894- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة

 %9940844 3837 3874 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه للبرمجٌات ونشر المعلوماتالمؤشر 

 %433874 33846 744846 91-أؼسطس العام المالً جنٌه قناة السوٌس لتوطٌن التكنولوجٌا

 %3896. 3847 9893 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه فرتٌكا للصناعة والتجارة

 %93846- 79830 03833 91-سبتمبر اشهر 1 دوالر المصرٌة لألقمار الصناعٌة )ناٌل سات(

Raya Contact Center راٌة لخدمات

 مراكز االتصاالت
 %.0681- 90.847 16811 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

       قطاع الخدمات المالٌة

 غ8م8 9874 6873- 91-سبتمبر اشهر 1 دوالر النعٌم القابضة لالستثمارات

 %71816 .6984. 906098.7 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه باٌونٌرز القابضة لألستثمارات المالٌة



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

فوري لتكنولوجٌا البنوك والمدفوعات 
 االلكترونٌة

 %74844 39847 44863 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %.0183 439870 9037.8.6 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المجموعه المالٌه هٌرمس القابضه

 %6.834 93894- 4806- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه القاهرة الوطنٌة لالستثمار واالوراق المالٌة

كابٌتال القابضة لالستثمارات سً أي 
 المالٌة

 %64846 033813 0.9834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %698.1 37816 44817 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الملتقً العربً لالستثمارات

 %908.1 9833 9891 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه . للوساطة فً االوراق المالٌةE.S.Bاصول 

 %90849 43833 3861. 91-سبتمبر اشهر 1 دوالر القابضة المصرٌة الكوٌتٌة

ثروة كابٌتال القابضة لالستثمارات المالٌة 
 ش.م.م

 %.9381 640806 616860 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

A.T.LEASE  للتأجٌر التموٌلً التوفٌق-

 أٌة.تً.لٌس
 %68.3 33834 36839 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %0873- 9748.7 976847 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بى انفستمنتس القابضه

 %0839- 7831. 9890. 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الدولٌة للتأجٌر التموٌلً )إنكولٌس(

 %7844- 998.9 99864 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االهلً للتنمٌة واالستثمار

EAC  المصرٌة العربٌة )ثمار( لتداول

 االوراق المالٌة
 %03891- 48.0 7844 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %.0481- 47807 73833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه ارابٌا انفستمنتس هولدنج

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 
 المالٌة

 %7.811- 9804- 6830- 91-سبتمبر اشهر 4 جنٌه

 %.4484- 3804- 3840- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العروبة للسمسرة فى األوراق المالٌة

 %43810- 44864 91864 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه لالستثمارات المالٌةرٌكاب 

 %3863.- .6.81 7861 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه براٌم القابضة لالستثمارات المالٌة

 %906834- 64866- 40809- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بلتون المالٌة القابضة

       خدمات و منتجات صناعٌة و سٌارات

 %604841 3837 3897 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االولً لالستثمار والتنمٌة العقارٌة

 %9148.1 99870 00816 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الشروق الحدٌثة للطباعة والتغلٌف

 %498.3 4840 99834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه دلتا للطباعة والتغلٌف

 %06806 48.9. .99489 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الكابالت الكهربائٌة المصرٌة

ٌونٌفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغلٌف 
 ٌونٌباك -و الورق 

 %91844- 64863 69831 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

 %66894- 00344813 604.3897 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه السوٌدى الٌكترٌك

 %44849- 369806 947834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه جى بى اوتو

 %8.3..- 4894 38.3 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االهرام للطباعة و التغلٌف

       رعاٌة صحٌة ومستشفٌات

 %.7083 038.9 .7783 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مستشفى النزهه الدولً

المركز الطبى  -االسكندرٌة للخدمات الطبٌة 
 االسكندرٌة -الجدٌد 

 %4849 91800 638.6 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %67873- 667814 941814 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه شركة مستشفً كلٌوباترا

       سٌاحة و ترفٌه

 غ8م 38.6- 38.4 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه رواد مصر لالستثمار السٌاحى

 %93.8.9 ..98 78.4 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه عبر المحٌطات للسٌاحه

 %970893 60849 34873 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه شارم درٌمز لالستثمار السٌاحى

 %..68. 647834 339869 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اوراسكوم للتنمٌة مصر

 -للفنادق والقرى السٌاحٌة بٌرامٌزا 
 بٌرامٌزا

 %43811 03891 49810 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %79841 96893 94860 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه رواد -رواد السٌاحة 

 %.0380 .0386 74833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الوادى العالمٌة لالستثمار و التنمٌة

 %96803 37816 49844 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر للفنادق

 %3843- 9813- 9814- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مرسى مرسى علم للتنمٌة السٌاحٌة

 %.6686- 90844 93841 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه جولدن كوست السخنة لالستثمار السٌاحى

 %61869- .1981 43896 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة العالمٌة

 %76896- 9.833 93873 91-ٌونٌو اشهر 4 دوالر جولدن بٌرامٌدز بالزا

       غاز وبترول

.سى لالستثمارات الصناعٌة جى. أم 
 والتجارٌة المالٌة

 %43841- 7814 9817 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %4870.- 630831 098.3 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه اموك -االسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة 

 %4819.- 38.6- 9830- 91-سبتمبر اشهر 1 دوالر الحفر الوطنٌة

       كٌماوٌات



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

 غ8م 96874- 3834. 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه كٌما -الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة 

 %478.7 96843 66861 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه فٌركٌم مصر لالسمدة والكٌماوٌات

 %77803 864.. 964873 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه والصناعٌة المصرٌةالمالٌة 

 %64844 894..1 90636840 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 %.383- 6803- 6809- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه سماد مصر )اٌجٌفرت(

 %3894- 4368.3 439843 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه لالسمدة والصناعات الكٌماوٌةابوقٌر 

 %04804- 7843 0836 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الدولٌة لألسمدة والكٌماوٌات

 %70871- 166833 369833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه سٌدي كرٌر للبتروكٌماوٌات

 %70830- 1698.3 363849 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه سٌدى كرٌر للبتروكٌماوٌات

 %408.3- 67840 816. 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر لصناعة الكٌماوٌات

 %44817- 44833 69833 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه كفر الزٌات للمبٌدات والكٌماوٌات

       منتجات صناعٌة

 غ8م8 9891 .683- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه البدر للبالستٌك

 غ8م8 0.01 1.59- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسٌة

 %970.814 3836 3803 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت

انترناشٌونال بزنٌس كوربورٌشن للتجارة 
 والتوكٌالت التجارٌة

 %.4483 9871 6840 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %93834- 4834 3876 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه العربٌة للصناعات الهندسٌة

 %71813- 5.22 2.62 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه M.Bأم بً للهندسة

       منتجات منزلٌة و شخصٌة

 %48.7 119891 90331833 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه اٌسترن كومبانً -الشرقٌة 

 %6.9869- 6804- 811.- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه العامة لمنتجات الخزف والصٌنً

       موارد أساسٌة

 غ8م8 74.816 6448.9- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر لاللومنٌوم

مصر انتركوننتال لصناعة الجرانٌت 
 والرخام )اٌجى ستون(

 غ8م 3830 9809- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه

 %9.834- 23.47- 27.83- 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه راكتا -العامة لصناعة الورق 



 

 

 العملة أسم الشركة
ترة الف

 المالٌة
الفترة المنتهٌة 

 التغٌر السنوي النتائج المقارنة نتائج االعمال فً

 %01811- 96864 4804 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه االلومنٌوم العربٌة

 %49846- 9.4800 30894 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه عتاقة -مصر الوطنٌة للصلب 

       موزعون و تجارة تجزئة

 غ8م 3839- 3836 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بورسعٌد للتنمٌة الزراعٌة والمقاوالت

 %3.804 600844 043834 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمٌة

 %.6783 7860 3864 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه اسٌوط االسالمٌة الوطنٌة للتجارة والتنمٌة

 %0841- 03844 07873 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه مصر لالسواق الحرة

 %66844- 1.68- 2.07- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه بى اى جى للتجارة واالستثمار

 %71830- 90800 4840 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه العامة للصوامع والتخزٌن

       تعلٌم

 %43873 5.15 8.52 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه المصرٌة لنظم التعلٌم الحدٌثة

 %36801 964804 916834 91-أؼسطس العام المالً جنٌه القاهرة لإلستثمار والتنمٌة العقارٌه

 %.9484- 90843 99866 91-أؼسطس العام المالً جنٌه القاهرة للخدمات التعلٌمٌة

       متنوع

 غ8م 94843- 648.9 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه غاز مصر

 غ8م 38.4 3840- 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الصخور العربٌة للصناعات البالستٌكٌة

 %16863 03800 3.803 91-سبتمبر اشهر 0 جنٌه الدلتا للتأمٌن

 %648.1 3803 3877 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه مصر جنوب افرٌقٌا لالتصاالت

 %3894- 46831 .4687 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌه لمدٌنة االنتاج االعالمى

 %7833- 3866 3869 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه الدولٌة للصناعات الطبٌة اٌكمً

 %894.- .0039983 00667836 91-سبتمبر اشهر 1 جنٌه المصرٌة لالتصاالت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  أهم االخبار خالل الشهر

  9109  نوفمبر 3

  9191نتصف عبور الند تعتزم تشغٌل مزرعة تابعة م

بمنتصؾ العام المقبل8وقال ” عبور فارما“( بدء أولى المراحل التشؽٌلٌة لمزرعة OLFIتعتزم  شركة عبور الند للصناعات الؽذابٌة )
، إن شركتُه تعتزم تشؽٌل مزرعتها الخاصة بإنتاج األلبان الطازجة بمنتصؾ العام ”عبور”طارق رامً مدٌر عبلقات المستثمرٌن بـ

8وأضاؾ، أن المزرعة الجدٌدة كان من المفترض أن تبدأ أعمالها بنهاٌة العام الجاري، إال أنُه تم إرجاء ذلك بسبب تؤخر 6363المقبل 
الحصول على الموافقات الرسمٌة والتشؽٌلٌة8ولفت رامً، إلى أن شركتُه ال تزال تحافظ على التكلفة األولى التى تم رصدها منذ بداٌة 

ضافة نشاط تربٌة المواشى، بؤعلى موافقة الجمعٌة العمومٌة  .639حصلت فً عام ” عبور الند“ٌدة8وكانت األمر دون أي زٌادات جد
  المصدر:المال سنوات8 0بقرة الهولشتاٌن، مستوردة من ألمانٌا، على عدة مراحل خبلل  6333ملٌون فدان، بعدد  77على مساحة مبدبٌة 

 مصر الجدٌدة لإلسكان تعلن مد مهلة تلقً طلبات شركات اإلدارة

أعلنت شركة مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر، عن مد مهلة تلقً طلبات شركات المشاركة فً اإلدارة8وأرجعت الشركة فً بٌان 
التً قدمت إلى مصر الجدٌدة8وأشارت أن الشركة تمنح المستثمرٌن الذٌن لم للبورصة الٌوم، قرار المد استجابة لعدد من الطلبات 

ٌتمكنوا من التقدم فً الوقت المحدد لئلعبلن السابق بؤن لهم أحقٌة الحصول على كراسة الشروط وصورة العقد بعد موافقة الجمعٌة 
 60جمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المقرر انعقادها بتارٌخ العامة ؼٌر العادٌة8وأمس أعلنت شركة مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر، أن ال

تنظر اعتماد كراسة الشروط وعقد المشاركة فً اإلدارة مع تفوٌض مجلس اإلدارة فً إدخال آى تعدٌبلت  6391نوفمبر 
دمً العروض علٌهما8وأفادت، أن بنود جدول الجمعٌة تتضمن النظر فً تفوٌض مجلس اإلدارة فً المفاوضة والترسٌة على أحد مق

المتنافسٌن على المشاركة فً اإلدارة وتؤهٌل المستثمر االستراتٌجً المتخصص فً التطوٌر العقاري أو التحالؾ بٌن مستثمر 
استراتٌجً وشركة تطوٌر عقاري المتقدم بؤفضل العروض الفنٌة والمالٌة8وتناقش العمومٌة الموافقة على تفوٌض ربٌس مجلس اإلدارة 

% المنصوص علٌها فً شروط التعاقد 93عقد المشاركة فً اإلدارة نٌابة عن الشركة بعد اتمام االستحواذ على نسبة فً التوقٌع على 
األساسٌة المعلن عنها مسبقا من خبلل المستثمر االستراتٌجً المتخصص فً التطوٌر العقاري أو التحالؾ بٌن مستثمر استراتٌجً 

شروط العقد8وتنظر أٌضاً عمومٌة شركة مصر الجدٌدة لئلسكان، تقٌٌم سعر السهم طبقا  وشركة تطوٌر عقاري وكذلك االلتزام بكافة
  المصدر:جرٌدة حاب8ً .639لسنة  164لقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 

 ملٌون جنٌه زاٌدة فى صادرات الشركات التابعة  459رئٌس القابضة الكٌماوٌة: 

رة الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة ، التابعة لوزارة قطاع االعمال العام، كشؾ المحاسب عماد الدٌن مصطفى، ربٌس مجلس إدا
-6394، مقارنة بالعام المالى 6391-.639ملٌون جنٌه خبلل العام المالى  731أن صادرات الشركات التابعة ارتفعت بنحو 

ملٌار جنٌه8أشار ربٌس القابضة، إلى أن  98947ملٌار جنٌه مقارنة بقٌمة  898400أضاؾ مصطفى أن الصادرات ارتفعت إلى .639
تعلٌمات وزارة قطاع األعمال العام ،تقتضى زٌادة الصادرات، مما ٌعزز من موارد الشركات التابعة مع االستفادة من مشروع جسور 

 المصدر:الٌوم السابعالجدٌد للتصدٌر إلى قارة افرٌقٌا انطبلق من مٌناء السخنة إلى مٌناء مومباسا8

 %4.9الستثمار تخفض حصتها فً أسهم رأسمال آرابٌا انفستمنتس لـالعربً ل

( AIHقالت شركة هٌرمٌس للوساطة لؤلوراق المالٌة، إن العمٌل شركة العربً لبلستثمار خفضت نسبتها فً ارابٌا انفستمنتس هولدنج )
 786إلً  38303نسبتها من  بالمابة8وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم الخمٌس، أن العمٌل خفضت 786إلى 

جنٌه  380464ملٌون جنٌه، بمتوسط سعر  98771ملٌون سهم، بقٌمة  .0811بالمابة8وأوضحت الشركة أن العمٌل قام ببٌع 
  المصدر:مباشرللسهم8

 أودن تعلن عن بدء إجراءات طرح حصة من أمٌرالد لالستثمار العقاري بالبورصة

التً تساهم بها بشكل ؼٌر مباشر عن طرٌق المصرٌٌن  -، عن تقدم أمٌرالد لبلستثمار العقاريأعلنت شركة أودن لبلستثمارات المالٌة
للهٌبة العامة للرقابة المالٌة بؽرض التسجٌل تمهٌدا لطرح جانب من أسهمها بالبورصة  -%94لئلسكان والتنمٌة بنسبة حوالً 



 

 

نماذج والمستندات الخاصة بالتسجٌل مرفقا بها تقرٌر القٌمة العادلة المصرٌة8وأفادت الشركة فً بٌان للبورصة، أنه تم تسلٌم كافة ال
ت المٌرالد لبلستثمار العقاري المعد من المستشار المالً المستقل وتقرٌر مراقب الحسابات عنه إلى الهٌبة العامة للرقابة المالٌة8وأشار

عٌد الطرح فور الحصول على عدم ممانعة الهٌبة العامة للرقابة أنه سٌتم اإلفصاح عن القٌمة العادلة لسهم أمٌرالد وخطة وإجراءات موا
% من أودن لبلستثمارات8وتبلػ نسبة 94836المالٌة على ذلك8ٌشار أن شركة المصرٌٌن لئلسكان والتنمٌة تمتلك حصة تصل إلى 

 المصدر: حابًمالها8% من رأس33مساهمة المصرٌٌن لئلسكان والتنمٌة والتعمٌر فً أمٌرالد لبلستثمار العقاري حوالً 

 ملٌار دوالر خدمة الدٌن الخارجً لمصر خالل العام المالً الماضً 03.4

ملٌار  93894ملٌار دوالر فوابد و 0867ملٌار دوالر أقساط دٌون وفوابدها، بواقع  9087سددت مصر خبلل العام المالً الماضً 
دوالًرا بنهاٌة ٌونٌو  9390ارتفع نصٌب الفرد من الدٌن الخارجً إلى  كزي8دوالر أقساط دٌون، وفًقا لبٌانات النشرة الشهرٌة للبنك المر

 893.84ارتفع الدٌن الخارجً لمصر، قبل إضافة الفوابد، إلى .639دوالرا فً ٌونٌو 41.، و6391فً مارس  1.1مقابل  6391
ه8وكشفت بٌانات المركزي أن الدٌون على ملٌار دوالر بنهاٌة مارس السابق علٌ 93486ملٌار دوالر بنهاٌة ٌونٌو الماضً مقابل 

ملٌار دوالر فً مارس، فً الوقت الذي تراجعت فٌه دٌون البنك المركزي إلى  3087ملٌار دوالر مقابل  3486الحكومة ارتفعت إلى 
حجم الدٌون  ملٌار دوالر8وتراجع 9389ملٌار دوالر مقابل  183ملٌار دوالر، وقروض البنوك إلى  6.83ملٌار دوالر مقابل  6481

ملٌار دوالر فً  9687ملٌار دوالر، مقابل  99833قصٌرة األجل والمستحقة خبلل عام واحد وفًقا ألجل االستحقاق األصلً إلى 
ملٌار دوالر، تلٌها السندات والتى بلؽت أرصدتها  0681مارس8وتسٌطر المإسسات الدولٌة على الحصة األكبر من القروض بنحو 

ملٌار  96843ملٌار دوالر، والقروض الثنابٌة التى تخطت  9486والودابع ومعظمها من الدول العربٌة وسجلت ملٌار دوالر،  91804
ملٌار دوالر8وال تشمل أرقام الدٌن الخارجً استثمارات األجانب فً أذون  .9986دوالر، وتسهٌبلت الموردٌن التى ارتفعت إلى 
ملٌار دوالر بنهاٌة  938943زي فإن أرصدة أذون الخزانة فً حٌازة األجانب سجلت وسندات الخزانة المحلٌة، لكن وفًقا للبنك المرك

ملٌار دوالر فً أؼسطس8وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مإشرات الدٌن الخارجً  938943سبتمبر الماضً مقابل 
ون متوسطة وطوٌلة األجل وفًقا ألجل االستحقاق %، وسٌطرة الد04ٌلمصر ؼٌر مقلقة فً ظل أن نسبته إلى الناتج المحلى اإلجمالً 

% من الدٌون الخارجٌة8أضاؾ أن الدٌون قصٌرة األجل وفًقا لمعٌار المتبقى من المدة، معظمها ودابع الدول العربٌة 1.األصل على 
السعودٌة على اتفاقٌة سنوات وٌتم تجدٌدها باستمرار8ومإخًرا وقعت مصر و 4و 4والتى احتفظ المركزي بها فى خزابنه خبلل آخر 

  المصدر:جرٌدة البورصة639.8ملٌار دوالر بنهاٌة دٌسمبر  483تجدٌد الودابع السعودٌة والتى بلؽت أرصدتها 

 ملٌون جنٌه..تسوٌة مدٌونٌة شركة مصر حلوان للغزل لصالح الكهرباء 043بـ

ٌسً، اتفاقٌة تسوٌة مدٌونٌة مع حجاج توفٌق وهبه وقع ربٌس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزٌع الكهرباء محمد محمود الس
ووفقاً لبلتفاق، تتم المبادلة بؤصول  ملٌون جنٌه8 970ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر حلوان للؽزل والنسٌج بقٌمة 

القضابٌة المرفوعة بشؤن هذه عقارٌة مملوكة لشركة مصر حلوان للؽزل والنسٌج بعد تقٌٌمها، مع تنازل الطرفان عن كافة الدعاوى 
  المصدر:مباشرالمدٌونٌات8

 توقعات بخفض الفائدة تقلص وتٌرة الطلب على قروض التجزئة 

قال مسبولون بقطاع التجزبة المصرفٌة، وخبراء مصرفٌون، إن التوقعات باستمرار سٌاسة خفض الفابدة من جانب البنك المركزى 
لب على قروض التجزبة المصرفٌة من جانب القطاع العابلى، انتظارا للوصول إلى قاع المصرى خبلل الفترة المقبلة، قلصت الط

  المصدر:المالالموجة الحالٌة من التٌسٌر النقدى8

 مصنعاً تلبً احتٌاجات السوق المصري 37رئٌس النصر للكٌماوٌات:نمتلك 

ح مصنعٌن جدٌدٌن الٌوم بمجمع مصانع الشركة إلنتاج قال ربٌس مجلس إدارة شركة النصر المصرٌة للكٌماوٌات الوسٌطة، إن افتتا
الؽازات الطبٌة والصناعٌة، ٌضخ دماًء جدٌدة فً شراٌٌن الشركة8وأكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطٌؾ، أن الشركة استطاعت 

مصنعا8ًوأشار إلى أن الشركة،  04مصنعاً جدٌداً، ونجحت فً رفع عدد المصانع إلى  99التؽلب على التحدٌات التً واجهتها فً إنشاء 
تمتلك العدٌد من المصانع إلنتاج العدٌد من أنواع األسمدة والكٌماوٌات والؽازات الطبٌة والصناعٌة المختلفة، ومصنع الؽازات الطبٌة 

تمر على المنتج والصناعٌة هو الثالث لدى الشركة فً هذا المجال8وأوضح أن هذه المصانع توفر األكسجٌن الطبً فً ظل التزاٌد المس
المتمٌز الخاص بشركة النصر للكٌماوٌات الوسٌطة، وؼازات النٌتروجٌن، واألرجون"8وٌعد مصنع إنتاج ؼاز فوق أكسٌد الهٌدروجٌن 
الذي سٌتم افتتاحه، األول من نوعه فً مصر، وٌتم استخدام هذا الؽاز فً العدٌد من الصناعات مثل المنسوجات والورق والصناعات 

ألؾ طن سنوٌاً، وسٌتم تصدٌر  93ألؾ طن سنوٌا، حٌث كان ٌتم استٌراد  60والؽذابٌة8ٌذكر أن إنتاج المصنع ٌصل إلى  الدوابٌة



 

 

آالؾ فرصة عمل  7ألؾ فرصة عمل ؼٌر مباشرة، باإلضافة إلى وجود  63الفابض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجدٌدة 
  المصدر:مباشرمباشرة8

 مالٌٌن عداد مسبوق الدفع 9ب الكهرباء المصرٌة: تركٌ

مبلٌٌن عداد مسبوق الدفع فً كافة محافظات الجمهورٌة خبلل  1قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرٌة، إنه تم تركٌب نحو 
عداد ، ملٌون  64الفترة الماضٌة 8وأضاؾ أٌمن حمزة، فً اتصال هاتفً مع " مباشر"، أنه ما تبقً من عدادات تقلٌدٌة ال ٌتعدى الـ 

موضحا أن الوزارة تعمل على قدم وساق للتحول إلى نظام العدادات الذكٌة ومسبوقة الدفع8وأكد حمزة، أن العدادات مسبوقة الدفع 
والذكٌة تقضً على مشكلة قراءات العدادات، مإكدا أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو عملٌة التطوٌر فً منظومة الكهرباء8ٌذكر أن 

سنوات المقبلة، نحو العدادات الذكٌة و 7طفى مدبولً، أعلن أمس األربعاء، أن ببلده ستتحول  خبلل الـ صري، مربٌس الوزراء المص
 المصدر:مباشر مسبوقة الدفع سواء كان فً الكهرباء أو الؽاز أو المٌاه، للقضاء على مشكلة تراكم الفواتٌر8

  9109نوفمبر  4

 سبٌنالكس توضح مستجدات بٌع خطوط إنتاج 

مشترٌن تقدموا بعروضهم على خطوط إنتاج الؽزل المتوقفة عن العمل  7لت شركة اإلسكندرٌة للؽزل والنسٌج )سبٌنالكس(، إن هناك قا
عبر مزاٌدة بالمظارٌؾ المؽلقة المنعقدة أمس8وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم األحد، أنه جاٍر دراسة العروض لؤلسعار 

  المصدر:مباشر ا الشؤن والعرض على مجلس اإلدارة8مع اللجنة المشكلة فً هذ

 ترٌلٌونات جنٌه للمرة األولى تارٌخٌاً  4مسح:السٌولة المحلٌة لمصر تتجاوز الـ

ترٌلٌونات جنٌه للمرة األولى فً تارٌخها8وأظهر  7، لتتجاوز حاجز الـ 6391واصلت السٌولة المحلٌة لمصر ارتفاعها خبلل سبتمبر 
"، ارتفاع السٌولة المحلٌة لمصر ألعلى مستوى على اإلطبلق وفقاً للبٌانات المتاحة بالبنك المركزي مسح أجراه "مباشر

بزٌادة قدرها  6391ترٌلٌون جنٌه فً سبتمبر  78399المصري8وأوضحت بٌانات البنك المركزي، أن حجم السٌولة المحلٌة ارتفع إلى 
 86391وعلى أساس شهري، ارتفعت السٌولة المحلٌة فً سبتمبر .639ة من عام ترٌلٌون جنٌه فً ذات الفتر 083بالمابة، مقابل  93

8ٌذكر أن السٌولة المحلٌة هً إجمالً المعروض النقدي أو ما 6391ترٌلٌون جنٌه بنهاٌة أؼسطس  0816بالمابة، مقارنة بنحو  6بنحو 
المكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفً، أي  ٌعرؾ بكمٌة وسابل الدفع الجارٌة وأشباه النقود8وٌشٌر المعروض النقدي إلى

لدى الجمهور والودابع الجارٌة ؼٌر الحكومٌة بالعملة المحلٌة، ولدى كافة وحدات الجهاز المصرفً مطروحاً منها أرصدة الشٌكات 
ملٌار جنٌه فً  17484، مقابل 6391ملٌار جنٌه فً سبتمبر  13486والحواالت المشتراة8ووفقاً للبٌانات بلػ المعروض النقدي نحو 

 المصدر:مباشر أؼسطس السابق له8

 هشام توفٌق: تفعٌل االتفاق مع الصٌن لتصنٌع سٌارات كهربائٌة الشهر الجاري

كشؾ هشام توفٌق، وزٌر قطاع األعمال عن االتفاق مع شرٌك صٌنً علً بدء التوسع فً تصنٌع السٌارات الكهربابٌة خبلل الفترات 
توفٌق علً هامش فعالٌات الٌوم الثانً لمإتمر اخبار الٌوم االقتصادي السادس، ان الوفد الصٌنً من المقرر أن ٌصل  المقبلة8أضاؾ

إلً مصر خبلل الشهر الجاري، لتفعٌل االتفاق فً مجال تصنٌع السٌارات الكهربابٌة8أشار إلً أن االتفاق من المقرر أن ٌتضمن دعم 
دء فً تصنٌع تلك الفبة من السٌارات، مإكدا أن الشرٌك الصٌنً ٌمتلك خبرة كبٌرة فً ذلك شركة النصر لصناعة السٌارات للب

المجال8أوضح أن السنوات المقبلة ستشهد زٌادة درجة االعتماد علً وسابل التنقل عبر التطبٌقات المختلفة مثل شركات أوبر، سوٌفل 
 المصدر: أموال الؽدوؼٌرها8

 % خالل عامٌن01.7لنمو الصناعً الً مدبولى: نستهدف الوصول بمعدل ا

% بحلول 9384% إلً  480قال الدكتور مصطفً مدبولً ربٌس الوزراء إن الحكومة تستهدؾ نسبة النمو للقطاع الصناعً من
وأضاؾ مدبولً فً مإتمر اخبار الٌوم االقتصادي أن الدولة عازمة علً تٌسٌر مناخ االستثمار فً مصر وهذا ما تم خبلل  63668

فترات الماضٌة من وضع منظومة جدٌدة لتخصٌص وتطوٌر االراضً الصناعٌة8وفقا لمدبولً تم تدشٌن الخرٌطة االستثمارٌة لمصر ال
نشابها فرصة وٌمكن حجز هذه الفرص وتسدٌد تكلفتها الكترونٌا فضبل عن العدٌد من التجمعات الصناعٌة التً تم إ 6333وتضم 

 جرٌدة البورصة المصدر:8بمناطق محتلفة بالجمهورٌة

 



 

 

 كٌماوٌات بتروالحكومة تعتزم تخفٌض سعر الغاز لصناعة ال

دوالرات للملٌون وحدة حرارٌة المقررة  4تسعى الحكومة إلعبلن قرار بشؤن تخفٌض سعر الؽاز الموجه لصناعة البتروكٌماوٌات، عن 
راء، ووزارتى البترول، والمالٌة، وبالتنسٌق مع ، إنه تم تشكٌل لجنة من قبل رباسة الوز”البورصة”حالٌا8ًوقال مصدر حكومى لـ

شركات البتروكٌماوٌات، للتوصل لمعادلة سعرٌة للؽاز الموجه لصناعة البتروكٌماوٌات مرتبطة باألسعار العالمٌة للمنتج 
ون وحدة حرارٌة، فى دوالرات التى تسددها مصانع البتروكٌماوٌات مقابل الملٌ 4سعار العالمٌة للؽاز أقل عن الالنهاب8ًوأضاؾ أن ا

ظل بٌع منتجاتها باألسواق العالمٌة بؤسعار متؽٌرة ٌومٌا8ًوأوضح أن تثبٌت سعر الؽاز الموجه لصناعة البتروكٌماوٌات لٌس من الجٌد 
صٌل للدولة والمستثمر، فى ظل التؽٌر السعرى للمنتج النهابً عالمٌاً 8وأشار المصدر إلً أنه من المزمع أن تعلن الحكومة عن تفا

دوالرات المقررة حالٌاً 8وقال إن الدولة نظرت  4المعادلة السعرٌة الجدٌدة للؽاز قرٌباً، مإكداً تراجع قٌمة الملٌون وحدة حرارٌة عن 
نها تعد من الصناعات التى تساهم فى زٌادة معدالت النمو، وتحقق قٌمة مضافة من استخدام الفى إعادة تسعٌر الؽاز للبتروكٌماوٌات 

 المصدر: صحٌفة البورصة فى اإلنتاج8الؽاز 
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 ملٌار جنٌه 9.5مدٌنة نصر لإلسكان تقرر اقتراض 

ملٌار جنٌه8وأضافت الشركة فً بٌان ٌوم  683قالت شركة مدٌنة نصر لئلسكان والتعمٌر، إن مجلس اإلدارة وافق على اقتراض 
لمصري الخلٌجً لقرض متوسط األجل لتموٌل محطة محوالت كهرباء االثنٌن، أن المجلس وافق على العرض المقدم من البنك ا

ملٌار جنٌه، لتموٌل  689ملٌون جنٌه8ووافق المجلس من حٌث المبدأ على قرض مشترك طوٌل األجل بمبلػ  733مشروع سراي بمبلػ 
لبنك األهلً المصري8كما وافق مع تحالؾ بنكً بقٌادة البنك العربً األفرٌقً وا S2و S1جزء من التكلفة االستثمارٌة لمشروع 

فدان مع سداد نسبة  933المجلس على شراء قطعة أرض بمدٌنة ناصر ؼرب أسٌوط من هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فً حدود 
ملٌون جنٌه8ووافق المجلس على بٌع قطعتً أرض مخصصة مدارس بمشروع  07بالمابة من قٌمة األرض كجدٌة حجز بمبلػ نحو  93

ملٌون جنٌه8كما وافق المجلس على العرض المقدم من شركة توتال مصر الستبجار قطعة أرض ملك  763تً بمبلػ نحو تاج سٌ
 المصدر:مباشرمتر مربع بمدٌنة سراي إلقامة محطة خدمة وقود8 0333الشركة بمساحة نحو 

 أوراسكوم كونستراكشون تنتهً من تنفٌذ محطة كهرباء رأس غارب

تراكشون ب8ً إل8 سً، االنتهاء من بناء مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرٌاح بمنطقة رأس ؼارب فً أعلنت أوراسكوم كونس
مٌجا وات8وقالت الشركة فً بٌان، ٌوم االثنٌن، إنه تم وصل  64683ٌوماً بطاقة منتجة من المحطة تبلػ  73مصر، قبل المدة المحددة بـ

8وأوضحت 6391أكتوبر  09طاقتها اإلنتاجٌة القصوى ابتداًء من بمن التشؽٌل التجاري  المحطة للشبكة القومٌة للكهرباء والبدء
 73الشركة، أن المشروع تم تنفٌذه من قبل شركة رأس ؼارب لطاقة الرٌاح، وهى شركة منشؤة بالتحالؾ المكون من شركة إنجً 

عاماً  63بالمابة، بموجب اتفاقٌة طاقة لمدة  63لئلنشاءات  بالمابة، وشركة أوراسكوم 73بالمابة، وشركة توٌوتا تسوشو/ ٌورو للطاقة 
مع الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء8وأشارت الشركة، إلى أن أوراسكوم لئلنشاءات هً المقاول لؤلعمال المدنٌة واألنظمة 

ٌتٌه جنرال ومٌتسوي سومٌتومو، الكهربابٌة8ورتب التحالؾ تموٌبلً للمشروع من بنك الٌابان للتعاون الدولً، بالتنسٌق مع بنكً سوس
، كما قدم بنك التجاري وفا قرضاً CIBتحت تؤمٌن شركة نٌبون التصدٌر واالستثمار التؤمٌن، كما شارك البنك التجاري الدولً مصر 

 المصدر:مباشرلرأس المال المعبر للمشروع لشركة أورسكوم لئلنشاءات8

 ستثمار نجٌب ساوٌرس ٌتولى منصباً جدٌداً فً أوراسكوم لال

أعلنت شركة أوراسكوم لبلستثمار القابضة، قبول مجلس اإلدارة استقالة تامر المهدي من منصبه كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب 
دٌسمبر8وقالت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، إن مجلس اإلدارة قرر تعٌٌن نجٌب ساوٌرس ربٌس  09للشركة، بدءاً من 
ٌذي فً المنصب لٌصبح ربٌس مجلس اإلدارة التنفٌذي والعضو المنتدب8كما وافق مجلس اإلدارة على قبول استقالة مجلس اإلدارة التنف

أٌمن سلٌمان من عضوٌة مجلس اإلدارة كعضو مجلس إدارة ؼٌر تنفٌذي من ذوي الخبرة، وتعٌٌن حسن عبده عضو مجلس إدارة ؼٌر 
 المصدر:مباشر تنفٌذي من ذوي الخبرة8

 

 

 



 

 

 جاري الدولً ٌوافق مبدئٌا على االستحواذ على حصة فً أحد البنوك بدولة كٌنٌاالبنك الت

أعلن البنك التجاري الدولً قبل قلٌل موافقة مجلس إدارته بصورة مبدبٌة على االستحواذ على حصة فً أحد البنوك التً تعمل فً دولة 
لٌة االستحواذ من كافة الجهات الرقابٌة المعنٌة فً مصر كٌنٌا8ووافق المجلس على التقدم للحصول على الموافقات البلزمة لعم

 المصدر: جرٌدة حابًوقال البنك أنه سٌقوم باإلعبلن عن كافة المعلومات المرتبطة بالصفقة فً حٌنه8 وكٌنٌا8

 % بموازنة العام المالً المقبل  6.5المالٌة: نستهدف معدل نمو 

% مما  483إعداد موازنة العام المالً المقبل ٌستهدؾ تحقٌق معدل نمو اقتصادي  قال الدكتور محمد معٌط وزٌر المالٌة أن منشور
ٌمثل معدل نمو طموح ٌستهدؾ زٌادة معدالت التشؽٌل واإلنتاج 8وأضاؾ خبلل مشاركته بمإتمر جمعٌة الضرابب المصرٌة الٌوم؛ أنه 

% محققة بنهاٌة العام المالً 384بل نموا قدره % مقا4نحو  6363-6391من المقرر بلوغ معدالت نمو بنهاٌة العام المالً 
 المصدر: جرٌدة البورصةالسابق8

 عمرو القاضً لحابً: سٌتً إٌدج تدرس خطة لمضاعفة أعمالها ودخول أنشطة جدٌدة 

ضً الربٌس تعتزم شركة سٌتً إٌدج للتطوٌر العقاري التوسع فً أنشطتها االستثمارٌة بدءا من العام المقبل، وفق ما أكده عمرو القا
التنفٌذي للشركة، مشٌرا إلى أن األنشطة تشمل االستثمار والتسوٌق فً العدٌد من المشروعات سواء التابعة لهٌبة المجتمعات العمرانٌة، 

ملٌار جنٌه، وهً تعمل فً أنشطة التطوٌر لبعض مشروعات هٌبة  980المدفوع  أو مشروعاتها الخاصة8وٌبلػ رأسمال الشركة
% لبنك 73% لهٌبة المجتمعات العمرانٌة و43مرانٌة إلى جانب تطوٌر األراضً الخاصة بها، وهً مملوكة بنسبة المجتمعات الع

 المصدر: حابىالتعمٌر واإلسكان وشركة تابعة له8

 ملٌار دوالر خالل شهرٌن  4.4المركزى: ارتفاع تحوٌالت المصرٌٌن بالخارج لـ

ارتفاع إجمالى تحوٌبلت المصـرٌٌن العاملٌن بالخارج خبلل شهرى ٌولٌو وأؼسطس  أعلن البنك المركزى المصرى، الٌوم االثنٌن،
ملٌار دوالر خبلل الفترة  786ملٌار دوالر، مقابل نحو  787ملٌون دوالر لٌسجل نحو  66489% بما ٌعادل 383بمعدل بلػ  6391

ارج والصادرات واالستثمار والسٌاحة وإٌرادات قناة المناظرة من العام الماضى8جدٌر بالذكر أن تحوٌبلت المصرٌٌن العاملٌن بالخ
 المصدر: الٌوم السابعالسوٌس مصادر العمبلت األجنبٌة لبلقتصاد والداعم الربٌسى لبلحتٌاطى من النقد األجنبى8

 ملٌون جنٌه  611تسوٌة مستحقات ضرٌبٌة مقابل دعم صادرات بقٌمة 

مبادرات لدعم الصادرات خبلل المرحلة  3إلى  7الٌة إن الحكومة قامت بإطبلق من قال أحمد كجوك، نابب وزٌر المالٌة للسٌاسات الم
ملٌون جنٌه مقابل مستحقات من برنامج المساندة  433المقبلة8أضاؾ كجوك أنه تم االنتهاء من تسوٌات ضرٌبٌة مع المصدرٌن بقٌمة 
أخبار الٌوم االقتصادى أن الوزارة لدٌها طلبات لتسوٌة  التصدٌرٌة خبلل الثبلثة اشهر الماضٌة8أضاؾ كجوك خبلل مشاركته بمإتمر

 60المستحقات الضرٌبٌة مقابل دعم المساندة التصدٌرٌة ٌقارب ملٌار جنٌه8أضاؾ أن الوزارة تنظر حالٌا إنهاء طلبات جدٌدة لنحو 
طلبا للمصدرٌن8وذكر كجوك أن  43 طلباً من إجمالى 04مصدر بعد انتهاءها خبلل الفترة الماضٌة من تسوٌة عدد من الطلبات بلؽت 

احدى مبادرات تسوٌة مستحقات المصدرٌن تضم توقٌع بروتكول بٌن الشركة المصدرة ووزارة المالٌة ووزارة التجارة والصناعة 
رات بالنسبة للمصدرٌن الكبار الذٌن لدٌهم مستحقات كبٌرة لدى صندوق دعم الصادرات لكنها فى المقابل لدٌها رؼبة فى ضخ استثما

سنوات بقٌم تساوى قٌمة مستحقاتها، وفقا لـ البورصة8أوضح كجوك فٌه هذه الحالة ٌتم االتفاق على توقٌع مذكرة  3جدٌدة خبلل فترة 
شركات  .سنوات8وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقٌع بروتكوالت مع عدد نحو  3% فى مستحقاته لمده 63بشكل نهابى تتضمن سداد 

% مستحقات فورٌة 93بروتكوال جدٌدا مع شركات اخرى8واضاؾ أن المبادرة األخرى تتضمن سداد  96ر كبرى وٌجرى حالٌا نظ
للمصدرٌن كما أن المصدرٌن الصؽار الذٌن لدٌهم مستحقات بمبالػ مبسطة لدى الصندوق ٌستطٌعون تسوٌة مستحقاتهم مباشرة مع 

دعم الصادرات هى سداد مقابل قٌمة األراضى الصناعٌة للمصدرٌن  صندوق دعم الصادرات8وأشار كجوك إلى أن أحد المبادرات لسداد
الراؼبٌن فى الحصول على اراضى بعد موافقة مجلس الوزراء على التخصٌص8واضاؾ كجوك أن الوزارة قامت بزٌادة مخصصات 

ملٌارات  7السابق البالػ عن العام المالى  33ملٌارات جنٌه خبلل العام المالى الجارى بزٌادة نسبتها % 4دعم الصادرات الى 
 المصدر:  جرٌدة البورصةجنٌه8

 وزٌرة التخطٌط: زٌادة رأسمال صندوق مصر السٌادي لٌتخطى ترٌلٌون جنٌه 

قالت هالة السعٌد وزٌرة التخطٌط، ٌوم االثنٌن، إن صندوق مصر السٌادي ٌستعد لزٌادة رأسماله المصدر، لٌتخطى ترٌلٌون 
ي إلى إدارة األصول المملوكة للدولة ملكٌة خاصة التً سٌتم نقل تبٌعتها إلٌه، وٌبلػ رأسماله جنٌه8وٌهدؾ صندوق مصر السٌاد



 

 

ملٌارات جنٌه8وقالت الوزٌرة فً تصرٌحات، على هامش قمة صوت مصر، الٌوم، إنه  3ملٌار جنٌه، والمصدر  633المرخص به 
ٌمة األصول وقوة االقتصاد المصري8وأضافت أنه جاري حالٌا سٌتم زٌادة األصول فً الصندوق لزٌادة رأسماله لٌصبح معبرا عن ق

حصر األصول التً ستنضم لصندوق مصر السٌادي على أن ٌتم االنتهاء من استراتٌجٌة الصندوق وهٌكله التنظٌمً بنهاٌة العام 
م8ًوأوضحت أن صندوق الجاري8وقالت الوزٌرة إن الصندوق سٌتضمن شركاء ٌدخلون بؤصول تابعة لهم مثل بنك االستثمار القو

مصر السٌادي وسٌلة لتوفٌر تموٌبلت تؽطً الفجوة التموٌلٌة باإلضافة لزٌادة مشاركة القطاع الخاص8وقالت إن حجم الفجوة التموٌلٌة 
ملٌارات دوالر سنوٌا والتً ٌتم تموٌلها من القروض8وكانت الوزٌرة تحدثت فً تصرٌحات سابقة عن  3إلى  0فً مصر تتراوح بٌن 

ل مجموعة من األصول للصندوق من بٌنها أرض المعارض فً مدٌنة نصر والقرٌة الكونٌة بمنطقة السادس من أكتوبر، وأن الفترة نق
 المصدر: مصراوى المقبلة ستشهد ضم المزٌد من األصول تمهٌدا إلعادة استؽبللها بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص8

  9109نوفمبر  6

 أشهر 9ملٌار جنٌه أرباح فً  8.5م االستحواذ على حصة بنك فً كٌنٌا وٌحقق التجاري الدولً ٌعتز

قال البنك التجاري الدولً مصر، إن مجلس اإلدارة وافق مبدبٌاً على االستحواذ على حصة فً أحد البنوك العاملة فً كٌنٌا8و سٌتم 
أظهرت القوابم المالٌة المجمعة لبنك التجاري  صر وكٌنٌا8التقدم للحصول على الموافقات البلزمة من الجهات الرقابٌة المعنٌة فً م

بالمابة على أساس سنوي8وأوضح البنك فً بٌان  6984، ارتفاع أرباحه بنسبة 6391مصر خبلل التسعة أشهر األولى من  -الدولً 
ملٌار  48391مقابل أرباح بلؽت  ملٌار جنٌه خبلل الفترة من ٌناٌر إلى سبتمبر الماضً، 8304.لبورصة مصر، أنه حقق أرباحاً بلؽت 

، مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة8وعلى مستوى األعمال الفصلٌة، ارتفعت أرباح البنك خبلل .639جنٌه فً الفترة المقارنة من 
8وارتفع صافً ملٌار جنٌه فً الربع المقارن من العام الماضً 6831ملٌار جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  .089إلى  6391الربع الثالث من 

ملٌار جنٌه فً الفترة المقارنة من العام الماض8ًوعن  9080ملٌار جنٌه، مقابل دخل بلػ  9387دخل البنك من العابد خبلل الفترة إلى 
ملٌار جنٌه فً  48336ملٌار جنٌه خبلل فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح بلؽت  837.األعمال المستقلة، فقد حقق البنك أرباحاً بلؽت 

ملٌار جنٌه بالربع  68011، مقابل 868493وحقق البنك خبلل الربع الثانً من العام الجاري صافً ربح بلػ .639الفترة المقارنة من 
 المصدر:مباشر639.8الثانً من عام 

 كلٌوباترا تنتهً من إجراءات االستحواذ على مستشفى الكاتب

تحواذ على مستشفى الكاتب8 و سٌتم نقل النشاط التشؽٌلً لمستشفى الكاتب (، إتمام عقد االسCLHOأعلنت شركة مستشفى كلٌوباترا )
تحت إدارة وعبلمة شركة مستشفى كلٌوباترا8وأضافت الشركة، أنه سٌتم إتمام التنفٌذ وتولً إدارة المجموعة جمٌع العملٌات الٌومٌة 

 641كلٌوباترا على تنفٌذ صفقة االستحواذ بقٌمة ، وافق مساهمو مستشفى .8639وفً دٌسمبر 6391نوفمبر  4بالمستشفى بدءاً من 
ملٌون جنٌه، مقابل قٌمة شراء األصول العقارٌة التابعة للمستشفى، باإلضافة إلى نقل نشاط وأصول المستشفى تحت عبلمة 

رٌة لممارسة % فً تؤسٌس شركة مساهمة مص 11"كلٌوباترا"8وكان مجلس إدارة شركة مستشفى كلٌوباترا وافق على المساهمة بنسبة 
 المصدر:مباشرملٌون جنٌه8 03نشاط إدارة وتشؽٌل المستشفٌات8 ؼرض الشركة الجدٌدة إدارة مستشفى الكاتب برأسمال مصدر 

 مرة0.68تغطٌة المرحلة الثانٌة من اكتتاب زٌادة رأسمال أودن لالستثمارات 

ر والتنمٌة" سابقاً، إن نسبة تؽطٌة االكتتاب فً المرحلة الثانٌة قالت شركة أودن لبلستثمارات المالٌة  "المصرٌٌن فً الخارج لبلستثما
بالمابة8وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم الثبلثاء، أن عدد األسهم المكتتب  3180بؤسهم زٌادة رأس المال المصدر بلؽت 

 .984هم، وبلؽت نسبة التخصٌص ملٌون س 69836ملٌون سهم من إجمالً أسهم معروضة  04861فٌها بالمرحلة الثانٌة بلؽت 
8كانت نسبة تؽطٌة االكتتاب 6391نوفمبر  7مرة8وذكرت الشركة، أنه تم ؼلق باب االكتتاب بالمرحلة الثانٌة من الزٌادة االثنٌن الموافق 

ملٌون سهم، فٌما  6.860بالمابة، حٌث بلػ عدد األسهم المكتتب فٌها  34843فً المرحلة األولى بؤسهم زٌادة رأس المال المصدر بلؽت 
ملٌون سهم8ٌذكر أن الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للمصرٌٌن فً الخارج لبلستثمار وافقت  69836بلؽت عدد األسهم ؼٌر المكتتب فٌها 

ملٌون جنٌه موزعة على  96787ملٌون جنٌه بزٌادة قدرها  .67.8ملٌون جنٌه إلى  96787زٌادة رأس المالً المصدر والمدفوع من 
قروش للسهم، وٌقتصر االكتتاب فً  3جنٌه باإلضافة إلى مصارٌؾ إصدار قدرها  683ألؾ سهم بالقٌمة االسمٌة للسهم البالؽة  71844

ملٌون جنٌه،  9833تلك الزٌادة على قدامى المساهمٌن8ٌشار أن الشركة سجلت خبلل النصؾ األول من العام الجاري صافً ربح بلػ 
خبلل نفس الفترة من العام الماض8ًوتراجعت إٌرادات الشركة خبلل الستة أشهر األولى من العام ملٌون جنٌه أرباح  0833مقابل 

ملٌون جنٌه خبلل نفس الفترة من العام الماض8ًوبشؤن القوابم  90847ملٌون جنٌه بنهاٌة ٌونٌو، مقابل  3873الجاري لتسجل نحو 
ملٌون  .984ملٌون جنٌه بنهاٌة ٌونٌو الماضً، مقابل  6817لتسجل  6391المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خبلل النصؾ األول من 

 المصدر:مباشرجنٌه خبلل نفس الفترة من العام الماض8ً



 

 

 ملٌون قدم مكعب ٌومٌا 091وضع بئرٌن جدٌدٌن فً حقل بلطٌم على اإلنتاج بمعدل 

بمنطقة دلتا ” 6-وبلطٌم جنوب ؼرب  9-رب بلطٌم جنوب ؼ“كشؾ تقرٌر صادر عن شركة بتروبل عن وضع الببرٌن االستكشافٌٌن 
برمٌل متكثفات ٌومٌاً  9033ملٌون قدم مكعب ؼاز ٌومٌاً وحوالى  913النٌل على خرٌطة اإلنتاج بمعدالت إنتاج تصل إلى حوالى 

روعات تنمٌة 8ٌؤتً ذلك ضمن خطة وزارة البترول لزٌادة معدالت إنتاج الؽاز الطبٌعً من خبلل تنفٌذ برنامج مكثؾ لئلسراع بمش
الحقول المكتشفة ووضعها على خرٌطة اإلنتاج بهدؾ االستدامة فى تؤمٌن وتلبٌة احتٌاجات السوق المحلى وقطاعات الدولة المختلفة من 

 المصدر: حابىالؽاز الطبٌعى وتوجٌه الفابض منه إلى صناعات القٌمة المضافة8

 لسوق المحلٌةتراجع العملة الخضراء ٌخفض أسعار األسمدة المستوردة با

تشهد السوق المحلٌة تراجًعا ملحوًظا فى أسعار األسمدة المستوردة منذ أٌام قلٌلة، على خلفٌة االنخفاض الحالى فى سعر صرؾ الدوالر 
 أمام الجنٌه8وقال ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعٌٌن ومدٌر إدارة التسوٌق بشركة ٌارا لؤلسمدة المتخصصة ، إن نسبة االنخفاض فى

تراجع بقٌمة « متوسط التركٌز»أسعار طن األسمدة المستوردة تساوت مع نفس نسبة تراجع الدوالر8وأضاؾ أن طن سماد البوتاسٌوم 
جنٌه للطن، بٌنما تصل االنخفاضات فى األصناؾ عالٌة الجودة إلى  99.33جنٌهات للطن، مقابل  99693جنًٌها لٌصل إلى  313
ألؾ  733وٌصل استهبلك مصر من األسمدة المتخصصة سنوٌا إلى نحو  جنٌه8 9.333، مقابل جنٌه 94933جنٌه، لتصل إلى  133

ألؾ طن مستوردة، تشمل عناصر ومؽذٌات، مثل البوتاسٌوم، والمؽنٌسٌوم والسلفات والحدٌد والمنجنٌز، وؼٌرها  633طن من بٌنها 
 المصدر: المالوالباقى إنتاج محلى8 

 ر النفطً بمصر للشهر الثالثانكماش أنشطة القطاع الخاص غٌ

أظهر مسح ٌوم الثبلثاء أن أنشطة القطاع الخاص ؼٌر النفطً بمصر انكمشت فً أكتوبر للشهر الثالث على التوال8ًوتراجع مإشر 
فً سبتمبر، بما ٌقل  7183فً أكتوبر من  7186مدٌري المشترٌات التابع آلي8إتش8إس ماركت للقطاع الخاص ؼٌر النفطً بمصر إلى 

ولٌظل دون مستوى الخمسٌن الفاصل بٌن النمو واالنكماش8وسجل القطاع الخاص ؼٌر  7180البالػ  6391عن المتوسط الشهري لعام 
شهرا فابتا، وفً شهرٌن فقط من العام المنصرم8وذكر تقرٌر المإشر أن تراجع  04النفطً فً مصر نموا فً ستة فقط من بٌن 

تراجع بوجه عام8وقالت الشركات التً شملها المسح إن الطلب ضعٌؾ مع تراجع الطلبٌات الى المبٌعات مع مشاكل السٌولة أدٌا إل
الجدٌدة بؤسرع وتٌرة منذ ماٌو على الرؼم من أن الوتٌرة تظل متوسطة8كما نزلت المبٌعات الخارجٌة ألول مرة فً أربعة أشهر8وهبط 

ولكنه ٌظل فً نطاق  3983من  3384مبر8وتراجع التوظٌؾ قلٌبل إلى فً سبت 7180فً أكتوبر من  7.84المإشر الفرعً لئلنتاج إلى 
  المصدر: حابىالنمو للشهر الثالث على التوال8ً

 % من مقابل الخدمات والفحص51الرقابة المالٌة تعفى ُمصِدرى السندات الخضراء من 

على اعفاء مصدري السندات  -فً اجتماعه األخٌر – أعلن الدكتور محمد عمران ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة عن موافقة مجلس اإلدارة
% من إجمالً مقابل الخدمات والفحص بالهٌبة لتكون نصؾ فى األلؾ من قٌمة اإلصدار حال االكتتاب العام وربع 33الخضراء من 

لعام ، ونصؾ فى األلؾ فى األلؾ من قٌمة اإلصدار حال االكتتاب الخاص، بدال من واحد فى األلؾ من قٌمة اإلصدار حال االكتتاب ا
قال و من قٌمة األصدر حال االكتتاب الخاص فى خطوة لتحفٌز تفعٌل وتشجٌع المإسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء8

ربٌس الهٌبة أن تلك الخطوة تؤتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر، وتشجٌع ودمج سٌاسات االقتصاد 
وافق على  –فً أكتوبر الماضً  –الجدٌر بالذكر أن مجلس إدارة الهٌبة  8ستدام داخل القطاع المالى ؼٌر المصرفًاألخضر والم

مقترحات اللجنة االستشارٌة لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مإسسات السوق عن عملٌات التداول بالبورصة 
فً المابة ألؾ، و خفض  4863فً المابة ألؾ بدالً من  3ملٌات التداول للهٌبة لتصبح % لمقابل ع63المصرٌة،  لتنخفض بواقع نسبة 

% للبورصة 94فً المابة ألؾ وأٌضاً بنسبة خفض  9683فً المابة ألؾ بدالً من  93% لعملٌات المقاصة والتسوٌة لتصبح 63بنسبة 
% 33جنة بخفض مصارٌؾ صندوق حماٌة المستثمر بنسبة فً المابة ألؾ ، كما أوصت الل 96فً المابة ألؾ بدالً من  93لتصبح 
فً العشرة آالؾ ، وتخفٌض مقابل الخدمات عن عملٌات التداول على السندات وصكوك الدٌن  9فً المابة ألؾ بدالً من  3لتصبح 

المصدر: بعد تعدٌلها8 % عن مقابل الخدمات عن عملٌات التداول على األسهم33وأدوات الدٌن األخرى المقٌدة بالبورصة بنسبة خفض 

 أموال الؽد

 

 



 

 

  9109نوفمبر  7

 %91.3تغطٌة االكتتاب فً زٌادة رأسمال "آرابٌا انفستمنتس" بـ 

 13804قالت شركة أرابٌا انفستمنتس هولدنج، إنه تمت تؽطٌة االكتتاب لزٌادة رأس المال المصدر للمرحلتٌن األولى والثانٌة بنسبة 
الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم األربعاء، أن عدد األسهم ؼٌر المكتتب فٌها بالمرحلة  توأضاف ملٌون سهم8 4.87.بالمابة بعدد 
وأوضحت الشركة 8 ملٌون سهم 97680ملٌون سهم، موضحة أن عدد األسهم المكتتب فٌها بالمرحلة الثانٌة بلؽت  603836األولى بلػ 

ملٌون جنٌه إلى  977894من النظام األساسً وتعدٌل رأس المال من  4-4فً بٌان منفصل، أن المجلس وافق على تعدٌل المادتٌن 
 المصدر:مباشر ملٌون جنٌه، وفقاً لما أسفرت عنه نتٌجة االكتتاب8 73784

 الرقابة المالٌة تفحص مستندات زٌادة رأسمال مصر الجدٌدة لإلسكان

تعمٌر، تقدمت بإٌداع نموذج اإلفصاح لزٌادة رأس المال المصدر قالت الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، إن شركة مصر الجدٌدة لئلسكان وال
ملٌون جنٌه، عبر أسهم مجانٌة8وأوضحت الهٌبة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم األربعاء، أن  00084ملٌون جنٌه إلى  999863من 

تقرٌر اإلفصاح والمستندات ملٌار جنٌه، وجاٍر فحص  983ملٌون جنٌه إلى  633الشركة تقدمت لزٌادة رأس المال المرخص به من 
 المصدر:مباشر المرفقة به8

 مصر لأللومنٌوم ُتثبت أسعار البٌع لشهر نوفمبر رغم ارتفاع األسعار العالمٌة 

(، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنٌة، إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام، EGALأعلنت شركة مصر لؤللومنٌوم )
دوالراً  3.شهر نوفمبر الحالى، عند معدالت شهر أكتوبر الماضى على الرؼم من ارتفاع األسعار العالمٌة بنحو تثبٌت أسعار البٌع ل

قالت مصادر فى شركة مصر لؤللومنٌوم، إن الشركة أبلؽت وكبلبها تثبٌت أسعار  دوالراً للطن8 94.4للطن لتسجل فى بورصة لندن 
مصر »د مستوٌات االنخفاض األخٌر الذى أعلنته فى شهر أكتوبر الماضى8أعلنت البٌع على تعاُمبلت شهر نوفمبر الحالى، عن

ألؾ جنٌه إلى  .0جنٌه للطن، لٌنخفض متوسط البٌع من  0333انخفاضٌن بؤسعارها الشهر الماضى بقٌمة إجمالٌة بلؽت « لؤللومنٌوم
دوالر فى بورصة لندن للمعادن88أرجعت  9433ط إلى دوالراً للطن، لتهب 3.ألؾ جنٌه، بدعم من تراجع األسعار العالمٌة بنحو  03

المصادر فى الشركة، عدم تحرٌك أسعار البٌع فى نوفمبر الحالى إلى ارتفاع تنافسٌة الُمنتج الخلٌجى المستورد، والذى جذب شرٌحة 
ا لرخص أسعاره عن الُمنتج المحلى8أضافت المصادر، أن ا ًٌ ألزمة فى ارتفاع تكالٌؾ اإلنتاج، كبٌرة من الُمستهلكٌن لبلعتماد علٌه حال

ملٌون  .6448وهى أحد األسباب الربٌسٌة فى تحول الشركة من الربحٌة للخسارة بداٌة من الربع األول للعام المالى الحالى، بقٌمة 
ى االستؽناء عن ملٌون جنٌه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى8أدى تراجع ربحٌة الشركة إل 74.81جنٌه، ُمقابل أرباح بلؽت 

 المصدر: جرٌدة البورصةنسبة كبٌرة من استثماراتها المالٌة للوفاء بالتزاماتها المالٌة، ما أدى إلى انخفاض العابد من وراء هذه االستثمارات8 

 % زٌادة بأسعار الحدٌد منذ التعوٌم وتوقعات باالستقرار خالل الشهر الحالً 011الغرف التجارٌة:  

% بؤسعار الحدٌد منذ تحرٌر سعر الصرؾ 933ً ربٌس شعبة مواد البناء بؽرفة القاهرة التجارٌة عن وجود زٌادة كشؾ أحمد الزٌن
إلى استقرار أسعار مواد البناء خبلل األسبوع الجاري مقارنة باإلسبوع الماضً ” أموال الؽد”حتى اآلن 8وأشار فً تصرٌحات خاصة لـ
متوقعا استقرار األسعار خبلل الشهر الجاري مع سٌطرة  ،جنٌه للطن 1133إلى  1433من لٌتراوح سعر الحدٌد تسلٌم أرض المصنع 

الركود على األسواق فً ظل انخفاض حجم الطلب وضعؾ القوة الشرابٌة للمواطنٌن8 وأرجع استقرار أسعار الحدٌد إلى انخفاض سعر 
 433إلى  433رار أسعار األسمنت خبلل الفترة الحالٌة لٌسجل الدوالر وانخفاض سعر البٌلٌت، بجانب وفرة اإلنتاج، منوها إلى استق

ألؾ طن من الحدٌد شهرٌا والذي كان ٌصل  433ولفت الزٌنً إلى أن حجم االستهبلك أصبح ٌسجل  8جنٌه للطن تسلٌم أرض المصنع
 المصدر: أموال الؽد 8إلى ملٌون طن شهرٌا قبل التعوٌم

 ملٌون دوالر خالل سبتمبر  399% وتحقق 01تنمو  صادرات مواد البناء والصناعات المعدنٌة

 011%  لتسجل 93ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحرارٌات والصناعات المعدنٌة خبلل شهر سبتمبر الماضً بنسبة 
معدنٌة استمرار وأوضحت د8 حنان اسماعٌل المدٌر التنفٌذي للمجلس التصدٌري لمواد البناء والحرارٌات والصناعات ال ملٌون دوالر8

ملٌون دوالر بنهاٌة سبتمبر الماضً  930تصدر االمارات العربٌة لقابمة اكبر عشر اسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرٌة بقٌمة 
ملٌون دوالر بنسبة نمو  46% من إجمالً صادرات القطاع فً حٌن تقدمت كندا للمركز الثانً بالقابمة بقٌمة .638مستحوذة على 

%، مإكدة  46ملٌون دوالر بارتفاع  91ملٌون دوالر ٌلٌها لٌبٌا بقٌمة  04وأشارت إلى احتبلل اٌطالٌا  فً المركز الثالث بقٌمة 68.%
أن النمو بالسوق اللٌبً ٌؤتً  رؼم استمرار التوترات االمنٌة إال أ نجاح الجٌش الوطنً اللٌبً فً استعادة االستقرار بمناطق شرق 



 

 

راء هذا النمو فً حركة التجارة بٌن مصر ولٌبٌا حٌث نامل فً استمرارها وبدء عملٌات اعادة االعمار باسرع وجنوب لٌبٌا كان و
ملٌون دوالر 8وأكدت اسماعٌل أن  المجلس التصدٌري لمواد البناء ٌنفذ خطة  90وقت، وجاءت فً المركز الخامس السعودٌة بقٌمة 

التواجد المصري فً المعارض الخارجٌة فً الفترة المقبلة فً ظل تزاٌد حدة المنافسة لفتح اسواق جدٌدة لصادرات القطاع عبر تكثٌؾ 
عالمٌا باالسواق الخارجٌة8وحول اداء صادرات الصناعات المعدنٌة خبلل سبتمبر الماضً أوضحت أن صادرات الحلً واالحجار 

ملٌون دوالر  77ادرات االلمونٌوم ومصنوعاته بقٌمة % ٌلٌها ص9.4ملٌون دوالر بارتفاع  947الكرٌمة واصلت تصدر القطاع بقٌمة 
%  ثم صادرات الصهارٌج والخزانات 47ملٌون دوالر بانخفاض   03% ثم صادرات  الحدٌد والصلب وسجلت 67بانخفاض  

ملٌون دوالر بانخفاض  94% ثم صادرات مصنوعات النحاس بقٌمة 61ملٌون دوالر بارتفاع  94واالسبلك والمسامٌر بقٌمة 
% ثم صادرات الرخام والجرانٌت بقٌمة 69ملٌون دوالر بارتفاع  04وتصدرت صادرات الزجاج اداء قطاع مواد البناء بقٌمة %91
% ثم 64ملٌون دوالر بارتفاع  .9ٌلٌه صادرات المواد المحجرٌة بقٌمة   .639% فقط عن سبتمبر 9ملٌون دوالر بارتفاع  63

 93% ثم االسمنت بقٌمة 96ملٌون دوالر بارتفاع  90% ثم االدوات الصحٌة بقٌمة 4تفاع ملٌون دوالر بار 97السٌرامٌك بقٌمة 
ولفتت إلى أن المجلس ٌستهدؾ  القارة االفرٌقٌة فً خطته الحالٌة حٌث تم تسٌٌر عدة بعثات رجال اعمال وشركات 8 مبلٌٌن دوالر

رموماك باٌطالٌا بجناح مصري ٌضم كبري شركات الرخام مصرٌة لكل من نٌجٌرٌا وؼانا وكٌنٌا وكذا تم مشاركتنا فً معرض ما
(اخر  Big 5 Dubaiوالجرانٌت المصرٌة وجاري االعداد للمشاركة بجناح مصري ٌضم عدة قطاعات فً مواد البناء بمعرض ) 

 المصدر: أموال الؽدالشهر الحالً وهذا بهدؾ التروٌج لمنتجات القطاع وزٌادة الصادرات المصرٌة 

وٌكشف حجم محفظة المشروعات الصغٌرة  9191بنك القاهرة بالبورصة خالل الربع األول من مسؤول: طرح 
 والمتوسطة بنهاٌة أكتوبر

8وأكد حازم حجازي، فً 6363كشؾ نابب ربٌس بنك القاهرة، أنه سٌتم طرح البنك فً البورصة خبلل الربع األول من العام المقبل 
بنوك، ٌوم الثبلثاء، أن المصرؾ ٌسٌر فً اإلجراءات النهابٌة لطرحه فً تصرٌحات خاصة على هامش مإتمر الناس وال

قال نابب ربٌس بنك القاهرة، و بالمابة8 73إلى  03البورصة8وأضاؾ أن البنك سٌطرح فً البورصة المصرٌة نسبه تتراوح ما بٌن الـ
ملٌار جنٌه، منوهاً إلى أنه  9083ماضً نحو إن محفظتً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ومتناهً الصؽر بلؽت بنهاٌة أكتوبر ال

بالمابة من محفظتها  63وكان البنك المركزي، ألزم البنوك بتخصٌص  ملٌار جنٌه بنهاٌة العام8 9783ٌستهدؾ الوصول بها إلى 
بنهاٌة أكتوبر،  ملٌار جنٌه 863وأشار حجازي، إلى أن محفظة التجزبة المصرفٌة بلؽت 6363التموٌلٌة للمشروعات الصؽٌرة حتى عام 

ملٌار جنٌه حتى نهاٌة العام الجاري8وذكر، أن بنك القاهرة ضخ تموٌبلت فً مبادرة البنك المركزي  64وٌستهدؾ الوصول بها إلى 
ملٌار جنٌه8ونوه، إلى أنه بلؽت محفظة تموٌبلت البنك فً السٌارات بنهاٌة أكتوبر الماضً  680للتموٌل العقاري بنهاٌة أكتوبر بقٌمة 

 ملٌار جنٌه8 47ملٌار جنٌه، فٌما بلؽت المحفظة االبتمانٌة بالبنك  984حو ن

 محسن عادل: الدٌون المصرٌة تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الناشئة 

تحدٌات منها ارتفاع حجم  0قال محسن عادل ربٌس قطاع االستثمار فً بٌت الخبرة، إن اقتصادٌات العالم والدول الناشبة تواجه 
ترٌلٌون دوالر، ولكن مصر نسبة مدٌونٌتها مازالت قلٌلة من هذه الدول8وأضاؾ عادل،  33.ات فً الدول الناشبة التً بلؽت المدٌونٌ

فً تصرٌحات له خبلل فعالٌات الٌوم الثانً لمإتمر "الناس والبنوك" أن أسعار الفابدة أصبحت ؼٌر قادرة على تنشٌط النمو 
دولة تعتمد على الفابدة السالبة8وقال عادل، إن نسب الفابدة مازالت مرتفعة فً  61لمركزٌة فً االقتصادي، مشًٌرا إلى أن البنوك ا

 .99مصر، "لكن ارتفاع العابد ساهم على جانب أخر فً الحفاظ على التدفقات األجنبٌة لبلستثمار فً أدوات الدٌن"8وأشار إلى خروج 
فبلسها فً ظل التطور التكنولوج8ًوتطرق إلى العنصر الثانً فً التحدٌات شركة فً شهرٌن ونصؾ من األسواق الناشبة بعد إعبلن إ

التً تواجه الدول وهو تطور الحركة االقتصادٌة من أمرٌكا والصٌن إلى أمرٌكا واالتحاد األوروبً، أما العنصر الثالث ٌتمثل فً 
  المصدر: مصراويوب8ًالتكتبلت االقتصادٌة مثل الصٌن وروسٌا أو تفكك التكتبلت مثل االتحاد األور

 ملٌون دوالر خاص باإلسكان االجتماعً 511الحكومة توافق على تموٌل من البنك الدولً بـ

ملٌون دوالر للبرنامج الشامل لتموٌل اإلسكان االجتماعً؛ ضماناً  333وافق مجلس الوزراء على تموٌل إضافً من البنك الدولً بقٌمة 
تنفٌذها8وجاء ذلك وفقاً لتوجٌهات الربٌس عبد الفتاح السٌسً، ربٌس الجمهورٌة، بسرعة إنهاء  الستمرارٌة العمل بالمشروعات الجاري

 المصدر: أموال الؽد هذه المشروعات وتسلٌم المواطنٌن من محدودي الدخل وحداتهم السكنٌة المتقدمٌن لها8

 آالف سٌارة للعمل بالغاز الطبٌعً  01البترول المصرٌة تبدأ تحوٌل 

 3.تنمٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة، مع وزارة البترول المصرٌة، عقد تحوٌل السٌارات للعمل بالؽاز الطبٌعً بقٌمة وقع جهاز 
ملٌون جنٌه8ووفقاً لبٌان صادرلٌوم األربعاء عن جهاز تنمٌة المشروعات الصؽٌرة، فإن العقد ٌنص على تنفٌذ شركتً كارجاس 



 

 

عمل بالؽاز الطبٌع8ًومن جانبه، أكد وزٌر البترول المصري، أن المشروع ٌؤتً فً إطار آالؾ سٌارة لل 93وؼازتك، تحوٌل نحو 
سٌاسة الدولة الداعمة للمواطنٌن والتٌسٌر علٌهم فً ظل ارتفاع أسعار الوقود، باإلضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خبلل تعظٌم 

شار طارق المبل، إلى أن سعر الؽاز الطبٌعً أقل بكثٌر من سعر البنزٌن بما الموارد المتاحة وتوفٌر الدعم المقدم للمنتجات البترول8وأ
ٌتٌح توفٌراً فً المصروفات الخاصة بتلك السٌارات، موضحاً أن المرحلة الجدٌدة من المشروع ستسهم بفعالٌة فً تنفٌذ خطة تعمٌم 

  در: مباشرالمص استخدام الؽاز الطبٌعً للسٌارات كوقود آمن ونظٌؾ ومتوفر واقتصادي8
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 البترول: بدء إنتاج الغاز من بئر "سلٌفا" بامتٌاز غرب الدلتا العمٌق

ب بمنطقة امتٌاز ؼرب الدلتا العمٌق بالبحر 1قالت وزارة البترول والثروة المعدنٌة، فً بٌان الٌوم الخمٌس، إن الببر "سٌلفا" بالمرحلة 
ملٌون قدم مكعب ؼاز ٌومٌا فً أوابل شهر نوفمبر الجاري بعد  3.و 43عدل إنتاج ٌتراوح بٌن المتوسط، بدأت إنتاج الؽاز الطبٌعً بم

تقٌٌم الببر8وأضافت الوزارة أن هذه الببر تعد الثالثة التً ٌتم وضعها على اإلنتاج فً ؼضون شهر بعد الببرٌن "صفاٌر شرق"، و"شرق 
ملٌون قدم مكعب ؼاز ٌومٌا، وذلك فً  943الماضً، بمعدل إنتاج ٌصل إلى سوان"، اللتٌن تم وضعهما على اإلنتاج فً شهر أكتوبر 

إطار برنامج عمل وزارة البترول لئلسراع بوضع اآلبار الجدٌدة على اإلنتاج8وبحسب البٌان، ذكر تقرٌر تلقاه طارق المبل وزٌر 
البترول وشركة شل العالمٌة، انتهت من أعمال ربط البترول، أن شركة البرلس للؽاز، القابمة بالعملٌات فً المشروع نٌابة عن هٌبة 

ا من الؽاز الطبٌع8ًوأضاؾ التقرٌر  673الببر الجدٌدة على اإلنتاج، لٌصل إجمالً إنتاج اآلبار الثبلثة إلى نحو  ًٌ ملٌون قدم مكعب ٌوم
ملٌون قدم  943اإلنتاج بمعدل  ب على1أن من المخطط أن ٌشهد شهر مارس المقبل وضع اآلبار الثبلثة األخٌرة بمشروع المرحلة 

ا، طبقا  ًٌ لجدول الزمنً لؤلعمال بما ٌسهم فً رفع معدالت إنتاج المشروع من الؽاز الطبٌعً، والذي تبلػ استثماراته الكلٌة لمكعب ٌوم
المشروعات ب بمنطقة امتٌاز ؼرب الدلتا العمٌق بالبحر المتوسط، أحد أهم 1ملٌون دوالر8وٌعد مشروع بالمرحلة  433أكثر من 

 ىالمصدر: مصراوالجاري تنفٌذها حالٌا فً المٌاه العمٌقة بالبحر المتوسط، لدعم معدالت اإلنتاج الحالٌة من الؽاز الطبٌعً، بحسب البٌان8

 % من زٌادة احتٌاطً النقد األجنبً لمصر فً أكتوبر45الذهب ٌساهم بنسبة 

 .3جل فً االحتٌاطً لدى البنك المركزي خبلل شهر أكتوبر الماضً بقٌمة أظهرت بٌانات للبنك المركزي، ارتفاع قٌمة الذهب المس
الزٌادة فً صافً احتٌاطً النقد األجنبً خبلل نفس من % 73%، لتستحوذ هذه الزٌادة على .98ملٌون دوالر بنسبة زٌادة 

ملٌار دوالر مقابل نحو  08644كتوبر نحو الشهر8وبحسب بٌانات المركزي، سجلت قٌمة الذهب المسجل باحتٌاطً النقد األجنبً بنهاٌة أ
ملٌار دوالر مقابل  738674ملٌار دوالر بنهاٌة سبتمبر8وكان صافً احتٌاطً النقد األجنبً سجل بنهاٌة أكتوبر الماضً  08631

ترونً ملٌون دوالر، بحسب ما أعلن البنك المركزي على موقعه اإللك 961ملٌار دوالر بنهاٌة شهر سبتمبر، بزٌادة  .73899
األربعاء، لٌواصل االحتٌاطً تحطٌم مستوٌاته القٌاسٌة8وتزامنت زٌادة الذهب فً االحتٌاطً مع ارتفاع أسعار الذهب العالمٌة خبلل 

أكتوبر  809 دوالرا بنهاٌة تعامبلت 9390%، لتصل إلى نحو 6843دوالر لؤلوقٌة بنسبة زٌادة  73833شهر أكتوبر الماضً بنحو 
 ىصراوالمصدر: م الماض8ً

 ملٌار ٌورو حجم استثمارات البنك األوروبً فً مصر  8.7

ملٌار ٌورو فً أكثر من  84.قالت مدٌرة عملٌات دول الجوار ببنك االستثمار األوروبً، إن استثمارات البنك فً مصر وصلت إلى 
االستثماارت تتنوع فً مصر ما بٌن  مشروعا8ًوأضافت فبلفٌا باالنزا، فً بٌان صادر الٌوم عن وزارة االستثمار المصرٌة، أن 13

قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والمٌاه والصرؾ الصحً، والمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة8جاء ذلك خبلل لقابها مع وزٌرة 
 المصدر: أموال الؽدترك8شاالستثمار المصرٌة سحر نصر، لبحث سبل التعاون الم

 ات التركٌة سوق السٌارات ٌترقب اإلعفاء الجمركى للوارد

ٌترقب سوق السٌارات المحلى، تداعٌات تطبٌق آخر شرٌحة من الخفض الجمركى على السٌارات تركٌة المنشؤ، مع التفعٌل النهابى 
التفاقٌة التجارة الحرة بٌن مصر وتركٌا8وتشهد الفترة الحالٌة العدٌد من التساإالت حول قٌمة تؤثٌر الخفض المتوقع فى المستوٌات 

لسٌارات من جانب، إضافة إلى ما إذا كانت االتفاقٌة ستسرى فى ظل التوترات السٌاسٌة المتبلحقة بٌن تركٌا ومختلؾ دول السعرٌة ل
على إجمالى القٌمة الجمركٌة على السٌارة8 وُتعد أبرز  93العالم8وستلؽى االتفاقٌة قٌمة الرسوم الجمركٌة المتبقٌة والبالؽة نسبتها %

ووقعت مصر عدة اتفاقٌات تجارٌة «8رٌنو مٌجان»، و«فٌات تٌبو»، و«توٌوتا كوروال»لؽاء الرسوم الجمركٌة السٌارات التى تنتظر إ
مع مختلؾ دول العالم؛ إلقامة منطقة تجارٌة حرة تسمح بحرٌة تبادل السلع والمنتجات الصناعٌة دون قٌود جمركٌة، قد تعوق حركة 

لسٌارات أحد المنتجات المهمة سواء للصناعة بصفة عامة أو للمستهلك المصرى بصفة التجارة بٌن البلدان أطراؾ االتفاقٌات8وتعد ا



 

 

خاصة8وبموجب تلك االتفاقٌات سُتعفى بعض السٌارات الواردة من الرسوم الجمركٌة بصورة كاملة، ال سٌما أنه تم بالفعل التطبٌق 
وروبٌة بٌن مصر واالتحاد األوروبى8ولن ٌقتصر اإلعفاء الكامل لبعض هذه االتفاقٌات، على رأسها اتفاقٌة الشراكة المصرٌة األ

الجمركى على تلك السٌارات، بل ستلحق به السٌارات الواردة من دول أمرٌكا الجنوبٌة؛ وهى األرجنتٌن، والبرازٌل، وباراجواى، 
قٌة التجارة الحرة بٌن مصر وأوروجواى8فى البداٌة، استبعد مصدر مسبول فى مصلحة الجمارك، إدخال أى تعدٌبلت جدٌدة فى اتفا

وتركٌا، مإكداً أن العمل بهذه االتفاقٌة ٌسرى كما هو دون تعدٌل8وسٌتم اإلعفاء الجمركى الكامل على جمٌع الواردات من تركٌا، مطلع 
  المصدر: صحٌفة البورصةالعام الُمقبل8
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 دٌسمبر المقبل 8. والعرض سار حتى العز الدخٌلة تبدأ الشراء اإلجباري لـ "مصانع الدرفلة" .

اإلسكندرٌة  –أعلنت البورصة المصرٌة فً بٌان لها بدء تنفٌذ عرض الشراء اإلجباري المختلط المقدم من العز الدخٌلة للصلب 
 .تداول  لبلستحواذ على كامل أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حدٌد عز اعتبارا من أمس االثنٌن وحتى نهاٌة جلسة

سهما من أسهم شركة مصانع  39جنٌه للسهم أو بمعامل مبادلة  60834دٌسمبر المقبل8 وأوضحت البورصة أن سعر عرض الشراء 
العز للدرفلة مقابل كل سهم من أسهم زٌادة رأسمال شركة العز الدخٌلة8 وأضاؾ البٌان أنه من المقرر إؼبلق الصفقة بالبورصة 

م عمل التالٌة النتهاء فترة سرٌان العرض8 ووافقت الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، األسبوع الماضً، على نشر المصرٌة خبلل الخمسة أٌا
ملٌون سهم( من أسهم شركة مصانع  181.% )933إعبلن عرض الشراء اإلجباري المختلط المقدم من شركة العز الدخٌلة للصلب لـ

 مصدر: إنتربراٌزالالعز للدرفلة لزٌادة رأس مال الشركة األم8 

 المنتجعات السٌاحٌة تكشف مستجدات مشروع "صواري" بسهل حشٌش

(، إنها تستكمل الدراسات الخاصة بمشروع المارٌنا بالمنطقة الجنوبٌة بسهل حشٌش EGTSقالت شركة المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة )
ى استكمال الموافقات البلزمة للمشروع من الهٌبة "صواري"8وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، أنها تعمل عل

العامة للتنمٌة السٌاحٌة ووزارة البٌبة8وأوضحت الشركة، أنه لم ٌتم حتى اآلن تحدٌد موعد انطبلق المشروع أو تحدٌد التكلفة 
 المصدر:مباشراالستثمارٌة أو طرق التموٌل8

 % 6.9لى وتراجع العجز إ 9190-9191% نموا مستهدفا 6.4محمد معٌط : 

-6363% خبلل السنة المالٌة المقبلة 487أعلن وزٌر المالٌة، محمد معٌط ، الٌوم اإلثنٌن أن مصر تستهدؾ نمو االقتصاد بنسبة 
، 6391-.639% فً السنة المالٌة 384، بٌنما قال ربٌس الوزراء فً ٌولٌو الماضً، إن الناتج المحلً اإلجمالً بلػ نموه 6369

% مع تزاٌد تعزٌز نمو االقتصاد بدعم من تحسن السٌاحة وتحوٌبلت قوٌة من العاملٌن فً الخارج، وبدء 486إلى  وتراجع العجز الكلً
 المالالمصدر:  اإلنتاج من حقول ؼاز مكتشفة حدٌثا8

 % من محطات الطاقة التً بنتها سٌمٌنز 31ٌستحوذ على ” صندوق مصر السٌادي“سلٌمان: 

؛ ”سٌمٌنز“% فً محطات الطاقة التً بنتها شركة 03صري لبلستحواذ على حصة تقدر بحوالً ٌخطط صندوق الثروة السٌادي الم
بٌنما سٌمتلك مستثمرون أجانب البقٌة، فٌما ٌعد جزء من مبادرة الصندوق لتعزٌز المشاركة االجنبٌة فً أسرع اقتصاد نموا فً الشرق 

ملٌار ٌورو  4ن ثبلثة محطات مملوكة للدولة تكلؾ إنشابهم حوالً األوسط8وتعد مبادرة الصندوق هً األحدث فً الخطة التً تتضم
من بٌن مشروعات بنٌة تحتٌة كبرى أخرى تحت رباسة عبدالفتاح السٌس8ًوقال  .639ملٌار دوالر( وتم افتتاحهم فً منتصؾ  4846)

اهرة، إن االستحواذ سوؾ ٌكون جزءا من فً الق” بلومبرج“أٌمن سلٌمان، المدٌر التنفٌذي لصندوق مصر، فً مقابلة مع وكالة أنباء 
 4مبادرة الصندوق لتطوٌر القطاع، مضٌفا أنه سوؾ ٌتم اختٌار مستثمر أجنبً فٌما بعد لحمل الحصة المتبقٌة8وكشؾ أن هناك 

لمقبل، مستثمرون أجانب أعربوا عن اهتمامهم، وأنه سوؾ ٌتم ترتٌب المفاوضات من قبل مستشار مالً سوؾ ٌتم اختٌاره األسبوع ا
  المصدر: صحٌفة البورصة63638وتوقع أن ٌستكمل االتفاق فً 
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، خروج شركتٌن من مؤشر إم إس سً آي لألسواق MSCIأظهرت نتائج المراجعة النصف سنوٌة لمؤشرات 
 الناشئة

واق الناشبة، مورجان ستانلً ، خروج شركتٌن من مإشر إم إس سً آي لؤلسMSCIأظهرت نتابج المراجعة النصؾ سنوٌة لمإشرات 
أموك، وشركة سٌدي كرٌر من مإشر -سابقاً لؤلسهم الصؽٌرة8وأوضحت النتابج خروج كل من شركة اإلسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة 

وٌتشكل مإشر مورجان ستانلً للسوق المصرٌة فً الوقت الحالً )الذي ٌؽطً الشركات ذات رأس  مورؼان ستانلً لؤلسهم الصؽٌرة8
%(، والسوٌدي 9783%(، الشرقٌة للدخان )بوزن: 4381شركات: البنك التجاري الدولً )بوزن  0الكبٌر والمتوسط( من  المال

وٌعتمد انضمام الشركات للمإشر على معاٌٌر عدة، أهمها: نسب التداول الحر المسموح بها لؤلجانب، وحجم  %(93898إلكترٌك )
 المصدر:مباشرالتداول على أسهم الشركات8

 ومٌة الحدٌد والصلب المصرٌة ُتقر استمرار الشركة فً مزاولة النشاط عم

( عن اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ٌوم اإلثنٌن الموافق IRONأعلنت شركة الحدٌد والصلب المصرٌة )
ط الشركة خبلل العام المالً 8وأضافت الشركة أن الجمعٌة العامة العادٌة صدقت على تقرٌر مجلس اإلدارة عن نشا99/99/6391

من قانون شركات قطاع  .80وفً السٌاق ذاته قررت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة استمرار الشركة إعمااًل بؤحكام المادة 6391-.639
 المصدر: البورصة المصرٌةوالبحته التنفٌذٌة وذلك طبًقا للمذكرة المعروضة8 9119لسنة  630األعمال رقم 

 ملٌون جنٌه  307.3تنفذ أعمال مشروع أسوان الجدٌدة بـ” تالجٌزة للمقاوال“

عن قٌام هٌبة المجتمعات العمرانٌة بإسناد تنفٌذ األعمال المتبقٌة من ” الجٌزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري“كشفت شركة 
حلة الثانٌة بمدٌنة أسوان الجدٌدة، بقٌمة ونات المرفمشروع استكمال شبكة الكهرباء وتلٌفونات المرحلة األولى وشبكة كهرباء وتلٌ

على إجراء جلسة ” الجٌزة العامة للمقاوالت واالستثمار“ملٌون جنٌه8وفً وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة  09480إجمالٌة بلؽت 
ط الخاصة بهذا آالؾ متر مربع ملك للشركة بالتجمع الثالث8وأضافت الشركة أنه تم إعداد كراسة الشرو .بٌع قطع أرض بمساحة 

 المصدر: جرٌدة البورصة دٌسمبر بؤحد فنادق القاهرة8 3الشؤن، على أن ٌتم تحدٌد جلسة البٌع ٌوم الخمٌس 

 لٌبٌا تمنع دخول السٌرامٌك والرخام برا والمنتجون فً مصر ٌستغٌثون بالحكومة 

ومة اللٌبٌة قررت منع دخول واردات السٌرامٌك قال شرٌؾ عفٌفً، ربٌس شعبة السٌرامٌك، فً اتحاد الصناعات المصرٌة، إن الحك
8وأضاؾ فً بٌان ٌوم الثبلثاء، أن 6391والرخام عبر المنافذ البرٌة، والسماح بدخولها من المنافذ البحرٌة فقط اعتبارا من أول دٌسمبر 

بمنع صادرات الرخام والسٌرامٌك الشعبة طالبت وزٌر التجارة والصناعة فً مصر، بسرعة التواصل مع الحكومة اللٌبٌة بشؤن قرارها 
عبر المنافذ اللٌبٌة برا8ًوأشار عفٌفً إلى أن قرار الحكومة اللٌبٌة ٌهدد تنافسٌة المنتجات المصرٌة خاصة صادرات الرخام والسٌرامٌك 

ح ربٌس بسبب ارتفاع تكالٌؾ الشحن البحري وطول فترة وصول البضابع وكثرة اإلجراءات مما ٌهدد الصادرات المصرٌة8وأوض
الشعبة، أن التصدٌر للسوق اللٌبً عبر الحدود البرٌة كان ٌتم بنقل البضابع من المخازن المصرٌة إلى مخازن المورد والمشتري اللٌبً 
مباشرة دون أي أعباء مالٌة إضافٌة8وقال إن القرار اللٌبً بالتصدٌر بحراً ٌتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل عدٌدة من المخازن 

لى المٌناء ثم إلى مٌناء بنً ؼازي وبالتالً تحتاج الشحنات إلى حاوٌات مما ٌزٌد من تكالٌؾ النقل واألعباء المالٌة وارتفاع المصرٌة إ
أسعار السٌرامٌك والرخام، األمر الذي ٌهدد من تنافسٌة المنتج المصري فً السوق اللٌب8ًوأضاؾ أن أسباب قرار منع تصدٌر 

لٌبٌا ؼٌر معلوم وسٌكون له مردود سلبً خاصة الرخام والسٌرامٌك، مطالباً وزٌر التجارة والصناعة السٌرامٌك والرخام بًرا إلى 
  المصدر: مصراويوقطاع االتفاقٌات التجارٌة بالوزارة بالتواصل السرٌع مع الحكومة اللٌبٌة من أجل إٌجاد حل إلنقاذ الصادرات المصرٌة8

 ات المصرٌة العام الجاري % نموا متوقعا فً الصادر91وزٌر الصناعة: 

% مقارنة 63قال عمرو نصار وزٌر التجارة والصناعة، إن من المتوقع أن تحقق الصادرات المصرٌة نموا خبلل العام الجاري بنسبة 
نتٌجة بمستوٌاتها فً العام الماض8ًوأضاؾ الوزٌر، خبلل مإتمر "قمة مصر االقتصادٌة األولى"، ٌوم الثبلثاء، أن هذا النمو سٌتحقق 

أشهر من العام الجاري،  1% فقط فً أول 0إحٌاء برامج تصدٌرٌة تحفز المصدرٌن على زٌادة الصادرات8ٌذكر أن الصادرات زادت 
مبلٌٌن دوالر خبلل نفس الفترة من العام الماضً، بحسب بٌان  .43ملٌار و .9ملٌون دوالر، مقابل حوالً  639ملٌار و 91وسجلت 

  : مصراويالمصدرسابق من الوزارة8

 



 

 

 % من محفظة المشروعات الصغٌرة لرواد األعمال 01بنك القاهرة ٌخصص 

بالمابة من محفظة المشروعات الصؽٌرة  93قال ربٌس قطاع المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن البنك خصص 
بالمابة من حجم  73قمة مصر االقتصادٌة، أن والمتوسطة لمشروعات رواد األعمال والشركات الناشبة8أضاؾ نادر سعد، خبلل كلمته ب

المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ببنك القاهرة تستحوذ علٌها المرأة 8وأشار إلى أن أصحاب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً 
ل الفترة حاجة إلى حلول بنكٌة مختلفة تساعدهم على اإلدخار كحساب توفٌر و ؼٌرها8أوضح أن التحول الرقمً هو المستقبل خبل

المقبلة،كما ٌمثل مستقبل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة، وعلى البنوك أن تتجه إلعداد منتجات بنكٌة خاصة بالقطاع للوصول لفبات 
 المصدر:مباشر جدٌدة8

 وزٌر الكهرباء: نسعى لتنوٌع مصادر اإلنتاج واستخدام الشبكات الذكٌة

دة، إن التؽٌرات العالمٌة بقطاع الطاقة تتطلب تؽٌٌر فى شكل إنتاج واستهبلك الكهرباء، قال محمد شاكر وزٌر الكهرباء والطاقة المتجد
وتعتبر هذه التؽٌرات بمثابة تحدٌات تواجهها جمٌع الدول مثل نضوب الوقود األحفورى ومحددات تؽٌر المناخ، باإلضافة إلى 

للتنمٌة المستدامة8وتابع: من أهم هذه التؽٌٌرات التحول من  94 الطموحات الكبٌرة للحد من ظاهرة االحتباس الحرارى وتفعٌل األهداؾ
 إستخدام الشبكات التقلٌدٌة إلى الشبكات الذكٌة والتحول من الربط الكهربابً اإلقلٌمى إلى الربط العالمى ومن السٌارات التقلٌدٌة إلى

د اإلحفورى إلى االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة8وأشار إستخدام السٌارات الكهربابٌة ومن تولٌد الطاقة الكهربابٌة بإستخدام الوقو
 إلى أن مشارٌع الربط الكهربابى بٌن الدول أثبتت أن لها العدٌد من الفوابد منها الفنٌة واإلقتصادٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة

  المصدر: صحٌفة البورصة والقانونٌة والتى تتمثل فى تحسٌن اعتمادٌة نظم الطاقة الكهربابٌة اقتصادٌا8ً

 ملٌار جنٌه بعد التعوٌم 38صافً تعامالت األجانب بالسندات ”: رئٌس البورصة“

ملٌار جنٌه بعد تحرٌر سعر الصرؾ  .0قال محمد فرٌد ربٌس البورصة المصرٌة إن صافً تعامبلت ؼٌر المصرٌٌن بالسندات بلػ 
إلى  63د؛ أن صافً مشترٌات ؼٌر المصرٌٌن فً سوق األسهم ٌبلػ حالٌا مابٌن ملٌار جنٌه قبل هذه الفترة8وأضاؾ فرٌ 0و 6بالمقارنة 

ملٌار جنٌه قبل تطبٌق برنامج اإلصبلح االقتصادي8وأشار إلى أن اإلصبلح االقتصادي وسٌلة ولٌس  6-983ملٌار جنٌه مقابل  69
االحتوابً هو النمو اإلٌجابً والمستدام لفترات ؼاٌة، لذلك نحتاج إلى معدل نمو اقتصادي احتوابً، موضحا أن النمو االقتصادي 

  المصدر: صحٌفة البورصةطوٌلة، مضٌفا أننا نحتاج إلى زٌادة معدالت النمو االستهبلكً المحل8ً

 فً المرحلة األولى السٌادي ملٌار جنٌه حجم أصول مستهدف نقل ملكٌتها للصندوق 61إلى  51

، السٌاسة االستثمارٌة والهدؾ من إنشاء صندوق سٌادي، ”ثراء“ق مصر السٌادي استعرض أٌمن سلٌمان الربٌس التنفٌذي لصندو
ودوره فً تنشٌط االستثمار، باإلضافة إلى آلٌة نقل ملكٌة بعض األصول للصندوق والذي ٌستهدؾ نقل ملكٌة أصول ضمن المرحلة 

وحدد رأس المال ، إنتفاع أو عقود استشارٌة وإدارةملٌار جنٌه، تتنوع بٌن نقل ملكٌة أو حقوق  43إلى  33األولى تصل إلى ما بٌن 
ملٌار جنٌه، أوضح سلٌمان، أن رأس المال  3ملٌار جنٌه، فٌما ٌبلػ رأس المال المصدر والمدفوع  633المرخص به للصندوق السٌادي 

الفترة القادمة برفع رأس المرخص به استرشادي قبل تعٌٌن إدارة الصندوق، ومن المقرر إتخاذ قرار فً مجلس إدارة الصندوق فى 
ملٌار جنٌه تمثل  43إلى  33المال المرخص به إلى ترلٌون جنٌه، خاصًة وأن حجم األصول المزمع ضمها للصندوق سٌصل ما بٌن 

أمثال رأس المال المصدر، مشٌراً إلى أنه ٌجري عمل الموازنة الخاصة بالصندوق قبل نهاٌة العام الجاري8ولخص سلٌمان  93أكثر من 
بلل مابدة مستدٌرة، الدافع وراء تؤسٌس مصر لصندوق سٌادي فً إعادة إحٌاء القطاعات اإلقتصادٌة الخاملة وتعزٌز ثقة المستثمرٌن خ

فً اإلقتصاد الوطنً من خبلل شراكة الدولة ممثلة فً الصندوق ما ٌخلق قدر أكبر من المرونة فً تذلٌل العقبات الخاصة بالتراخٌص 
عن دعم توطٌن الصناعة والتكنولوجٌا لخلق قٌمة مضافة داخل اإلقتصاد الوطنً تعظم من العابد لؤلجٌال الحالٌة  ونقل الملكٌة، فضبلً 

أسباب، أولها صؽر  0حد ألوالمستقبلٌة وزٌادة معدالت التوظٌؾ والتشؽٌل8وأشار سلٌمان إلى أن الصنادٌق السٌادٌة عالمٌاً ٌتم تؤسٌسها 
عظم ثرواتها الطبٌعٌة، ما ٌدفع لخلق أداة استثمارٌة تستؽل الثروات الحالٌة وتعٌد استثمار العابد،  حجم إقتصاد الدولة المإسسة مع

وٌكون الهدؾ األساسً لتلك النوعٌة من الصنادٌق هو الربحٌة8على الجانب األخر بعض الدول تكون لدٌها قطاع إقتصادي وحٌد 
زز من باقً النشاط اإلقتصادي وتركز باألساس على المحور التنموي كؤهمٌة وتستهدؾ تنوٌع إقتصادها عبر تؤسٌس صنادٌق سٌادٌة تع

قصوى وٌكون العابد أخر اإلهتمامات، مثل دول اإلتحاد السوفٌتً سابقا8ًفٌما تبرز دول أخرى لدٌها إقتصاد متنوع وتحاول إعادة إحٌاء 
لهند، ولدٌها هدؾ تنموي وأخر ٌركز على العابد، وتؤتً بعض القطاعات اإلقتصادٌة مرة أخرى، مثل سنؽافورة ومالٌزٌا والصٌن وا

 Privateسٌعمل بآلٌات صنادٌق االستثمار المباشر” ثراء“مصر ضمن هذه المجموعة من الدول8وأكد سلٌمان أن الصندوق السٌادي 
Equity Fund   بصورة كاملة كما تم تسجٌل الصندوق فً المنتدى العالمً لصنادٌق الثروة السٌادٌة ،IFSWF لتتطابق مع  ،

 المعاٌٌر العالمٌة الخاصة بصنادٌق الثروة السٌادٌة من حٌث الشفافٌة، والحوكمة8



 

 

  9109نوفمبر  04

 شركات تابعة لـ راٌة  3الرقابة توافق على إصدار سندات تورٌق لصالح 

ا على ًٌ قٌام شركة راٌة القابضة لبلستثمارات المالٌة  أعلنت البورصة المصرٌة الٌوم أن الهٌبة العامة للرقابة المالٌة قد وافقت مبدب
(RAYA على إصدار سندات لثبلث شركات تابعة هم، راٌة لئللكترونٌات وأمان للخدمات المالٌة وأمان لتموٌل للتموٌل متناهى ،)

تتاب الخاص، بقٌمة ملٌون سند لبلك 78143الصؽر راٌة القابضة لبلستثمارات المالٌة8وأضافت أنه سٌتم إصدار سندات تورٌق لعدد 
 المصدر: البورصة المصرٌةملٌون جنٌه على أربعة شرابح8 71483جنٌه للسند، وبقٌمة إجمالٌة  933اسمٌة 

ا لحل أزمة صادرات السٌرامٌك للٌبٌا« مواد البناء» ًٌ  تخاطب وزٌر الصناعة رسم

ا إلى وزٌر التجارة والصنا ًٌ عة، عمرو نصار، ٌطالبه بسرعة حل أزمة شركات أرسل المجلس التصدٌرى لمواد البناء خطاًبا رسم
لعام « 16.»السٌرامٌك والرخام مع قرار الحكومة اللٌبٌة، بمنع التصدٌر عبر المنافذ البرٌة8وأصدر مجلس الوزراء اللٌبى قراًرا رقم 

اعتباًرا من دٌسمبر المقبل8قال  ، ٌقضى بمنع إدخال السٌرامٌك والرخام بًرا، وسمح فقط باستٌراده عبر المنافذ البحرٌة للدولة6391
، إن الهٌبة خاطبت وزٌر الصناعة بسبب األضرار البالؽة للقرار «المال»فاروق مصطفى، وكٌل المجلس التصدٌرى لمواد البناء لـ

فى « الصناعة»اللٌبى، مشًٌرا إلى أن الخطوة المقبلة ٌتمثل فى التوجه لربٌس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى حال فشل محاوالت 
إٌجاد حلول عاجلة8أشار إلى أن القرار تسبب فى ضرر بالػ لصناعة السٌرامٌك، وجمٌع الصناعات المرتبطة بها، سواء النقل أو العمالة 
المصرٌة، التى تقوم بعملٌات التشطٌب فى السوق اللٌبٌة، األمر الذى ٌؽلق أبواب عمل أمام الكثٌر من المصرٌٌن8لفت إلى أن السوق 

 1ملٌون دوالر خبلل  7787عد الوجهة األولى لصادرات السٌرامٌك المصرى، موضًحا أن قٌمة الصادرات إلى لٌبٌا بلؽت اللٌبٌة ت
8وأوضح أن الصادرات إلى السوق األردنٌة سجلت .639ملٌوًنا خبلل الفترة المماثلة من  .6أشهر األولى من العام الجارى، مقابل 

مبلٌٌن8وٌرى مصطفى أن القرار ٌرفع  .مبلٌٌن دوالر، ثم السودان  93دوالر، والسعودٌة  ملٌون 96ملٌون دوالر، والٌمن  6984
تكلفة الشحن على الشركات، وٌحملها طاقة إضافٌة فى ظل الزٌادات الفعلٌة، نتٌجة ارتفاع مدخبلت اإلنتاج، مشًٌرا إلى أن الشركات 

ملٌون  733مصنًعا، تنتج  .0عدد مصانع السٌرامٌك فى مصر ٌصل إلى  ترفع أسعار السٌرامٌك، ما ٌقلل من تنافسٌتها8وأشار إلى أن
 المصدر: المالملٌار جنٌه8 63متر، باستثمارات تفوق 

  أشهر 9ملٌار دوالر حجم التبادل التجاري بٌن مصر وألمانٌا خالل  3.6

ملٌار  0834عة األولً من العام الحالً مقابل ملٌار دوالر خبلل األشهر التس 084ارتفع حجم التبادل التجارى بٌن مصر وألمانٌا إلى 
ملٌون دوالر8قال المهندس عمرو نصار وزٌر التجارة والصناعة، إن العبلقات االقتصادٌة  70بزٌادة  .639دوالر خبلل الفترة نفسها 

ع8ًأضاؾ نصار فً بٌان المصرٌة األلمانٌة تشهد خبلل المرحلة الحالٌة تطورات ؼٌر مسبوقة خاصة على الصعٌدٌن التجاري والصنا
 خبلل جلسة المباحثات التً عقدها الوزٌر مع الدكتور سٌرٌل جان نون، سفٌر ألمانٌا بالقاهرة، أن المباحثات تناولت إمكانٌات االستفادة

مانٌا تمتلك من التجربة األلمانٌة فً تنمٌة وتطوٌر القطاع الصناعً المصري باعتباره المحرك األساسً لبلقتصاد القومً خاصة أن أل
خبرات كبٌرة وتكنولوجٌات متقدمة فً هذا الصدد8أشار إلى أن هناك فرصاً ضخمة أمام دوابر األعمال األلمانٌة لبلستثمار فً السوق 
المصري فً عدد كبٌر من القطاعات الصناعٌة والخدمٌة لتلبٌة احتٌاجات السوقٌن المحلى والتصدٌر ألسواق الدول المجاورة واألسواق 

لٌمٌة وبصفة خاصة السوق األفرٌق8ًأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعٌة ضخمة تإهلها لرٌادة القطاع الصناعً بمنطقة الشرق األق
األوسط وقارة أفرٌقٌا، الفتاً إلى أن هناك فرصة كبٌرة أمام قطاع صناعة السٌارات األلمانٌة للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة 

العاملة بالؽاز خاصة أن الحكومة المصرٌة تتبنً حالٌا توجها عاما لتحوٌل مركبات النقل الجماعً للعمل خاصة فً مجال السٌارات 
بالؽاز الطبٌعً بدال من الوقود التقلٌدى، وذلك ضمن اإلجراءات الخاصة بترشٌد استخدام الطاقة وتقلٌل االنبعاثات البٌبٌة8أشار نصار 

نٌة مشتركة فً مجال إنتاج مكونات السٌارات لتلبٌة احتٌاجات السوقٌن المحلى والتصدٌر الى إمكانٌة انشاء مشروعات مصرٌة ألما
ألسواق االتحاد األوروبً السٌما وأن السوق المصري ٌمتلك مٌزات تنافسٌة عدٌدة خاصة فٌما ٌتعلق بتوافر العمالة المإهلة للعمل 

افة الدول األوروبٌة8من جانبه قال الدكتور سٌرٌل جان نون، سفٌر بقطاع السٌارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانا المصرٌة لك
 المانٌا بالقاهرة، إن هناك تفاهما مشتركا بٌن الحكومتٌن األلمانٌة والمصرٌة لتنمٌة عبلقات التعاون االقتصادي بٌن البلدٌن لمستوٌات

دوابر االعمال األلمانٌة للعمل بالسوق المصري باعتباره ؼٌر مسبوقة خبلل المرحلة الحالٌة، مشٌرا إلى أن هناك توجها إٌجابٌا لدى 
ً محوراً ربٌسٌا لؤلسواق اإلقلٌمٌة وأسواق دول القارة االفرٌقٌة8وأشار نون إلى أن السوق االفرٌقى ٌمثل أحد اهم األسواق الواعدة والت

لدور الربٌسى والقٌادى الذى تلعبه مصر على من المتوقع أن تشهد طفرة ؼٌر مسبوقة خبلل المرحلة القرٌبة المقبلة خاصة فً ظل ا
 المصدر: جرٌدة البورصةالمستوٌٌن اإلقلٌمى والدولى وهو األمر الذى ٌلقى اهتماماً كبٌراً من الشركات االلمانٌة8 

 



 

 

 الصندوق السٌادى ٌوقع بروتوكوالت مع قطاع األعمال واالستثمار القومى 

عاون مع وزارة قطاع األعمال العام، وبنك االستثمار القومً أمس8كشؾ أٌمن بروتوكوالت ت” ثراء“وقع صندوق مصر السٌادي 
، إن الصندوق وقع اتفاقٌات إطارٌة مع كل من وزارة قطاع األعمال العام، وبنك االستثمار ”ثراء“سلٌمان الربٌس التنفٌذي لصندوق 

الستثمارات المتاحة أمام الصندوق8وأوضح سلٌمان، أن القومً، بمقر مجلس الوزراء أمس، ضمن خطة الصندوق لبناء قاعدة بٌانات با
االتفاقٌة ستتٌح للصندوق التعرؾ على األصول المملوكة لكل من الوزارة، وبنك االستثمار القومً، والقٌام بدراسات الجدوى والفحص 

ستثمرٌن8وأشار سلٌمان إلى أن النافً للجهالة لؤلصول والشركات المملوكة للتعرؾ على إمكانٌة طرح بعض األصول للشراكة على م
الصندوق ٌسعى خبلل الفترة الراهنة إلى بناء قاعدة بٌانات لفتح آفاق محفظة االستثمارات المتاحة، فً ظل تمتعه بمرونة كبٌرة ودعم 

 من رباسة الجمهورٌة والوزارات بصورة كبٌرة8

 الهامشً  البورصة تضٌف وثائق صنادٌق االستثمار النقدٌة كضمان لعملٌات الشراء

أصدرت البورصة المصرٌة قراراً ٌسمح بإضافة وثابق صنادٌق االستثمار النقدٌة المكتتب فٌها من خبلل مإسسات متلقٌة االكتتاب فً 
ٌنص قرار ربٌس البورصة  الوثابق كضمانة لعملٌات الشراء الهامشً للعمٌل مالك الوثٌقة وذلك من خبلل نفس ذات المإسسة8

و الشركات األعضاء بالبورصة المصرٌة المسموح لهم بمزاولة عملٌات الشراء الهامشً وكذا تلقً االكتتابات فً ٌكون للجهات أ”على
وثابق صنادٌق االستثمار النقدٌة المكتتب فٌها من خبللهم أن تتخذ هذه الوثابق كضمان لعملٌات الشراء الهامشً للعمٌل مالك الوثٌقة 

من قوابم األنشطة ” أ“متلقٌة االكتتاب على أن تطبق علٌها ذات الشروط الخاصة بالقابمة  وذلك من خبلل ذات الجهة او الشركة
%8إضافة إلى ما سبق فإن تقٌٌم القٌمة السوقٌة للوثٌقة ٌكون 933، والتً تسمح لهذه الوثابق أن ٌعتد بها كضمانة بنسبة ”المتخصصة

ة حٌث ٌمكن تنفٌذ عملٌة استرداد الوثابق لتسٌٌل الضمانة وتحصٌل القٌمة بشكل ٌومً من خبلل شركة اإلدارة كما تتوافر فٌها السٌول
  المصدر: أموال الؽدالنقدٌة خبلل ٌوم عمل واحد8
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 البنك المركزي ٌخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالً 

نقطة أساس8 وأرجع البنك المركزي قراره  933لفابدة بنحو أعلنت لجنة السٌاسة النقدٌة بالبنك المركزي مساء الخمٌس، خفض أسعار ا
، واستقرار معدل نمو الناتج 6333إلى استمرار انخفاض التضخم السنوي العام خبلل أكتوبر الماضً، وتسجٌله أقل معدل منذ دٌسمبر 

، إلى جانب مواصلة 6391ً من ، وانخفاض معدل البطالة بالربع الثان6391% فً الربع الثالث من 384المحلً اإلجمالً لٌسجل 
تٌسٌر األوضاع المالٌة العالمٌة وتباطإ معدل النمو االقتصادي العالمً، واستمرار مخاطر السٌاسات التجارٌة العالمٌة والتقلبات 

أساس خبلل نقطة  733، لٌبلػ إجمالً الخفض 6391المحتملة ألسعار النفط8 وٌعد ذلك هو التخفٌض الثالث على التوالً والرابع خبلل 
 المصدر: إنتربراٌزهذا العام8

 ملٌار دوالر  91تأسٌس منصة استثمارٌة بٌن صندوق ثراء وأبوظبً التنموٌة بقٌمة 

قال السفٌر بسام راضً المتحدث الرسمى باسم رباسة الجمهورٌة، إن مصر واإلمارات قاما بتؤسٌس منصة استثمارٌة استراتٌجٌة 
ستثمار المشترك فً مجموعة متنوعة من القطاعات والمجاالت واألصول وذلك عبر شركة أبوظبً ملٌار دوالر لبل 63مشتركة بقٌمة 

وأضاؾ راضً أن هذه الشراكة تهدؾ لتؤسٌس مشارٌع استثمارٌة استراتٌجٌة مشتركة ”8ثراء”التنموٌة القابضة وصندوق مصر السٌادى
عات أبرزها الصناعات التحوٌلٌة، والطاقة التقلٌدٌة والمتجددة، أو صنادٌق متخصصة أو أدوات استثمارٌة، لبلستثمار فً عدة قطا

والتكنولوجٌا، واألؼذٌة والعقارات، والسٌاحة، والرعاٌة الصحٌة، والخدمات اللوجستٌة، والخدمات المالٌة، والبنٌة التحتٌة 
  المصدر: صحٌفة البورصةوؼٌرها8

  9190/ 9191وازنة ترٌلٌونات جنٌه الناتج المحلً المستهدف بم 7المالٌة: 

ترٌلٌون  48940ترٌلٌون جنٌه مقابل  .4893تحقٌق ناتج محلً إجمالً بنحو  6369/  6363تستهدؾ موازنة العام المالً المقبل 
(، الذي 6369/  86363وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالً )6363/  6391متوقع بموازنة العام المالً الحالً 

% 4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 487وزارة المالٌة الٌوم، أنه من المستهدؾ ارتفاع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً إلى  أصدرته
ملٌار جنٌه أي ما  8774وأضاؾ المنشور أن العجز الكلً المستهدؾ فً موازنة العام المالً المقبل قدر بنحو 6391/6363بموازنة 

/  6391% من الناتج المحلً اإلجمالً متوقع خبلل 486ملٌار جنٌه أي ما ٌعادل  773اإلجمالً مقابل % من الناتج المحلً 486ٌعادل 
% متوقع بموازنة العام المالً 183% مقابل 189خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى  6369/ 86363وتستهدؾ موازنة 6363
 المصدر: وكالة أنباء الشرق األوسطالحال8ً



 

 

 دولً بالشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا مصر تطرح أطول سند 

 -96- 7أعلنت وزارة المالٌة المصرٌة عن العودة لسوق السندات الدولً عبر إصدار بقٌمة ملٌاري دوالر على ثبلث شرابح )آلجال 
الر، بنسبة ملٌار دو 9783عاماً(8وأوضحت الوزارة فً بٌان ٌوم الخمٌس، أن إجمالً االكتتاب من المستثمرٌن الدولٌٌن تجاوز  73

أضعاؾ قٌمة السندات المطروحة8وأشار البٌان إلى أن اإلقبال الكبٌر على الطرح ساعد فً خفض سعر الفابدة على  4تؽطٌة تخطت 
نقطة أساس مقارنة باألسعار االسترشادٌة المعلن عنها عند فتح باب االكتتاب8ومن جانبه، أوضح محمد معٌط  73السندات الجدٌدة بـ 

عاماً، ٌعتبر أطول إصدار دولً تقوم به مصر وأي من دول  73، أن نجاح مصر فً إصدار سندات دولٌة بؤجل ٌبلػ وزٌر المالٌة
منطقة شمال فرٌقٌا والشرق األوسط، وهو ما ٌعتبر نجاحاً جدٌداً لسٌاسة وزارة المالٌة التً تهدؾ إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدٌن 

سنة(، وبقٌم  73 -96- 7حسب البٌان، تم إصدار سندات بقٌمة ملٌاري دوالر على ثبلث شرابح )العام وتخفٌض تكلفة خدمة الدٌن8 وب
ملٌون دوالر على التوال8ًوأضاؾ الوزٌر أنه تم تسعٌر  333ملٌون دوالر )ملٌار دوالر(، و 9333ملٌون دوالر، و 333مصدرة تبلػ 

 893.نقطة أساس لتبلػ  73سعار المعلن عنها عند بداٌة الطرح بنحو سنة بؤقل تكلفة ممكنة وبما ٌقل عن األ 73شرٌحة السند بؤجل 
بالمابة، مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العابد للسندات الدولٌة المصرٌة، مشٌراً إلى أن أطول إصدار دولً قبل هذا 

 المصدر:مباشر نقطة أساس فقط8 93سنة، وبتكلفة إضافٌة تقل عن  03الطرح كان ألجل 

 ملٌار دوالر 09.5% العام المالً الماضً لتتجاوز 98لبنك المركزي: إٌرادات السٌاحة قفزت ا

أكد مصدر مسبول فى البنك المركزي، إن تقرٌر مٌزان المدفوعات األخٌر أظهر تحقٌق قطاع السٌاحة قفزة كبٌرة فً اإلٌردات خبلل 
ملٌار دوالر فً العام المالى  .18ملٌار دوالر مقارنة مع  96834ى %، لتصل إل.6بنسبة بلؽت  6391 – .639العام المالً الماضً 

فً تصرٌحات لوكالة أنباء الشرق األوسط ٌوم الخمٌس، إن البٌانات التً تضمنتها نشرة  –8وقال المصدر  .639 – 6394السابق 
ات قطاع السٌاحة المصري خبلل طرح السندات المصرٌة ببورصة لوكسمبورج والتً نشرت منتصؾ هذا األسبوع حول أرقام إٌراد

 180من العام المالً والذي سجلت إجمالً إٌرادات ” فقط“هً أرقام أولٌة وتخص الشهور التسعة األولى  6391- .639العام المالً 
 المصدر: حابىملٌار دوالر، وال تعكس العام المالً بؤكمله 8
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 مشاركة الصندوق السٌادي أسامة بشاي: أوراسكوم كونستركشن مستعدة ل

(، عن استعداد شركته للتعاون مع ORASكشؾ أسامة بشاي، الربٌس التنفٌذي لـ أوراسكوم كونستراكشون) بً 8 إل 8 سً( )
الصندوق السٌادي المصري فً ثبلثة مجاالت ربٌسٌة هً، الكهرباء، وصٌانة وإدارة األصول، ومشروعات الشراكة بٌن القطاعٌن 

أوراسكوم «8 ، تستهدؾ  المساهمة فى تعظٌم القٌمة التً سٌضٌفها الصندوق ألصوله، وهً استفادة متبادلة”PPP 8العام والخاص 
كونستركشن منفتحة على مشاركة الصندوق فى قطاع الكهرباء سواء من خبلل خصخصة محطات قابمة أو االستثمار فى محطات 

ددة8وأكد الربٌس التنفٌذي لشركة أوراسكوم كونستركشن أن شركته تستهدؾ جدٌدة، وسواء كانت هذه المحطات طاقة تقلٌدٌة أو متج
أًٌضا مشاركة الصندوق السٌادي فً مجال إدارة وصٌانة األصول8وحول إمكانٌة المنافسة على صٌانة وإدارة مبنى مجمع التحرٌر 

نحن مستعدون للمنافسة على اإلدارة “اي: كإحدى الفرص التى ذكرها المدٌر التنفٌذي للصندوق السٌادي فً هذه المجال، قال بش
و ضرورة «8والصٌانة لؤلصول المطروحة، سواء خبلل فترة التؤهٌل السابقة لطرح األصل على المستثمرٌن أو مرحلة ما بعد الطرح

قادرة على تحدٌد الصندوق لخرٌطة استثماراته المستهدفة لمدة متوسطة على أقل تقدٌر بما ٌزٌد من فرص جذب استثمارات ضخمة و
مصلحة الصندوق السٌادي تحدٌد األصول والتحركات المستهدفة ضمن خرٌطة “تحقٌق أهدافه االستثمارٌة واالستراتٌجٌة8 تقتضً 

استثمارٌة واضحة لمدة ال تقل عن ثبلث سنوات تقرًٌبا، حتى ٌتسنى له تحقٌق أقصى استفادة ممكنة من إمكانٌات رجال األعمال 
 المصدر: حابى«8انب فرص جذب استثمارات خارجٌةالمصرٌٌن، وذلك إلى ج

 مدٌنة نصر ستنافس على فرص التطوٌر العقاري مع الصندوق السٌادي فور دراستها 

ا وهو ما MNHDقال المهندس أحمد الهٌتمً، العضو المنتدب لشركة مدٌنة نصر لئلسكان والتعمٌر ) ( الشراكة مع الدولة جٌدة جّدً
ات التً ٌجري تطوٌرها فً القطاع العقاري، أن منافسة شركة مدٌنة نصر لئلسكان والتعمٌر على الفرص ظهر فً العدٌد من المشروع

االستثمارٌة التً سٌطرحها الصندوق السٌادي أمر قٌد الدراسة، خاصة إذا ما كانت هناك فرص بالفعل فً مجال التطوٌر العقاري، 
وحول إمكانٌة منافسة الشركة على مشروع تطوٌر منطقة باب العزب بمحٌط قلعة تنتظر الشركة تلك الفرص لدراستها والمنافسة علٌها8

صبلح الدٌن األٌوبً بوسط القاهرة، الشركة لم تطلع بعد على تلك الفرصة، وإذا ما حصلت على تفاصٌلها فلن تتوانى على التقدم 
ٌمكن أن ٌتم تطوٌرها بؤي من الصٌػ االستثمارٌة  وتابع الهٌتمً أن الشركة تمتلك مساحات كبٌرة من األراضً والمنافسة علٌها8



 

 

المتاحة، سواء بصورة ذاتٌة أو من خبلل الشراكة مع الدولة أو مستثمرٌن آخرٌن، الفًتا إلى أن الشركة تتلقى طلبات كثٌرة من قبل 
 المصدر: حابى8 متر مربع ملٌون 183مستثمرٌن آخرٌن إلقامة مشروعات أخرى علٌها، حٌث تبلػ محفظة األراضً المملوكة للشركة 

 أحمد السوٌدي: ندرس المنافسة على محطة سٌمٌنز وفرص صناعٌة أخرى 

(، عن دراسة المنافسة على االستحواذ على SWDYكشؾ رجل األعمال المهندس أحمد السوٌدي، ربٌس شركة السوٌدى إلٌكترٌك )
ن خبلل شركة السوٌدي إلكترٌك، إلى جانب عدد كبٌر من وذلك م« ثراء»محطة كهرباء سٌمٌنز بالمشاركة مع الصندوق السٌادي 

 المصدر: حابى الفرص المرتقبة بالمجاالت الصناعٌة8

  9109تراجع بالعجز فى المٌزان التجارى فً أغسطس  %95.8

، وبـلؽت قٌـمة 6391أصدر الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء الٌوم األحد النشرة الشهرٌة لبٌانات التجـارة الخارجٌة أؼسطس 
ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابـق  7840، مقابل 6391ملٌار دوالر خبلل شهر أؼسطس  0839العجــز فى المٌـزان التجارى 

، مقابل مثٌلتها لنفس الشهر من العام 6391%8ارتفعت قٌمة صادرات بعض السلع خبلل شهر أؼسطس .638بنسبــة انخفاض قدرها 
حضرات تنظٌؾ بنسبة ست%، صابون وم981%، لدابن بؤشكالها األولٌة "ببلستٌك" بنسبة 989ها "مبلبس جاهزة بنسبة السابق وأهم

%، حٌـث بلؽـت 083%"8وتراجعت قٌمة الصادرات بنسبة 0986%، ببلط وأدوات صحٌة بنسبة 6080%، فاكهة طازجة بنسبة 3783
ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، وٌرجع ذلك إلى تراجع قٌمة  6830، مقابل 6391ملٌار دوالر خبلل شهر أؼسطس  9814

%، عجابن .718%، منتجات البترول بنسبة 6983%، وأسمدة بنسبة 9.80صادرات بعض السلع وأهمها "بترول خام بنسبة 
ملٌار دوالر  .387لؽـت %، حٌث ب9183%"8وفً المقابل، انخفضت قٌمـة الواردات بنسبة .918ومحضرات ؼذابٌة متنوعة بنسبة 

ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، وٌرجع ذلك إلى انخفاض قٌمة واردات بعض  4844، مقابل 6391خـبلل شهر أؼسطس 
%، لدابن بؤشكالها األولٌة "ببلستٌك" بنسبة .9.8%، مواد أولٌة من حدٌد أو صلب بنسبة 0080السلع، وأهمها "منتجات البترول بنسبة 

مقابل مثٌلتها لنفس الشهر من العام  6391%"، بٌنما ارتفعت قٌمة واردات بعض السلع خبلل شهر أؼسطس 681%، قمح بنسبة 9480
%، 9184%، أجهزة تلٌفون لؤلفراد بنسبة 483%، مواد كٌماوٌة عضوٌة وؼٌر عضوٌة بنسبة 0083السابق، وأهمها "لحوم بنسبة 

 المصدر: الٌوم السابع%"9.878خامات الحدٌد ومركزاتها بنسبة 

 استشارٌة سوق المال تعقد اجتماعاً موسعاً إلنهاء تفاصٌل إطالق الشورت سٌلٌنج

خٌرة آللٌة تعقد اللجنة االستشارٌة لسوق المال، التابعة للهٌبة العامة للرقابة المالٌة، اجتماعاً موسعاً الٌوم إلبداء رأٌها فى التجهٌزات األ
، إن اللجنة عقدت اجتماعاً األربعاء «المال»وقالت مصادر لـ  اصٌل بدء العمل بها خبلل دٌسمبر المقبل8الشورت سٌلٌنج ، وإنهاء تف

الماضى بحضور ممثلٌن عن اإلدارات الفنٌة بالبورصة، وشركة مصر المقاصة، والشركات التكنولوجٌة التى تتولى تنفٌذ التداوالت، 
وتقضى الشورت سٌلٌنج بؤن ٌقوم العمٌل باقتراض أسهم من عمٌل آخر وبٌعها  األلٌة8وتمت مراجعة النظام اإللكترونى المعد للعمل ب

مقابل فابدة محددة للمقرض، وٌتعهد المقترض برد األسهم خبلل فترة محددة من خبلل إعادة شرابها، أو من خبلل رصٌد متاح، محققا 
 المصدر: المال بذلك أرباحاً من فارق سعر البٌع والشراء8

 تهدد صادرات السٌرامٌك« السعودٌة»و« اللٌبٌة»الشتراطات أزمة ا

تهدد أزمة االشتراطات التى أقرتها الحكومة اللٌبٌة الخاصة بوقؾ دخول السٌرامٌك المصرى برٌا واقتصار االستٌراد على النقل 
خاصة بالحصول على شهادات البحرى فقط، الصادرات المصرٌة لواحدة من أهم األسواق التصدٌرٌة، خاصة مع قرار السعودٌة ال

الجودة والتى ترفع تكلفة التصدٌر للمملكة8أوضح كمال الدسوقى، ربٌس شعبة المواد العازلة بؽرفة مواد البناء باتحاد الصناعات 
صادرات  ، أن لٌبٌا من أهم األسواق المستقبلة لمنتج السٌرامٌك، وهذه الرسوم فى حالة تطبٌقها ستكون بمثابة عقبة أمام«البورصة»لـ

المنتج8من جانبه قال عماد عفٌفى، مدٌر التصدٌر بشركة سٌرامٌكا جرانٌتو، إن اشتراطات لٌبٌا تضعؾ تنافسٌة المنتج المصرى هناك، 
وستضاعؾ تكلفة النقل إلٌها، أمام منافسة المنتج التونسى والجزابري8وتحتل لٌبٌا المرتبة األولى فى الدول المستوردة للسٌرامٌك من 

ملٌون دوالر، خبلل  996ملٌون دوالر من إجمالى صادرات  0.8.96% من صادرات القطاع، بنحو 03وتستحوذ على نحو مصر، 
أن السعودٌة اشترطت على المصانع المصدرة إلٌها الحصول على شهادة الجودة « عفٌفى»أؼسطس(8أضاؾ  -الفترة من )ٌناٌر

ألؾ جنٌه للحصول على  333، وستحتاج إلى دفع رسوم تقدر بنحو السعودٌة، وبدأ تطبٌق الشرط منذ شهر سبتمبر الماضى
الشهادة8أوضح أن ارتفاع تكلفة الحصول على شهادة الجودة سٌتسبب فى خروج عدد كبٌر من الشركات المصدرة لهذا السوق، فى ظل 

زٌادة صادراتها للٌمن واألردن، فضبل تتطلع الشركات ل»وجود منافسة فى السوق السعودى من المنتج الهندى والصٌنى واألسبان8ًقال: 
 964سبتمبر( نحو  -سجلت صادرات السٌرامٌك خبلل الفترة )ٌناٌر«8عن البحث عن أسواق جدٌدة لتعوٌض توقؾ التصدٌر إلى لبنان

من  73إلى % 73ملٌون دوالر خبلل نفس الفترة من العام الماضى8أشار إلى أن الشركة تصدر نحو  96386ملٌون دوالر، مقابل 



 

 

إنتاجها، وٌختلؾ هذه النسبة من عام آلخر؛ نظًرا لتذبذب حركة السوق بالدول المستقبلة للمنتج المصرى، فٌما تستهدؾ فتح أسواق 
تصدٌرٌة جدٌدة فى دول جنوب أوروبا ودول الٌونان وقبرص8من جانبه قال مصطفى مجدى، مدٌر التصدٌر بشركة سٌرامٌكا ماٌوركا، 

ة صادراتها إلى دول الٌمن واألردن لمواجهة التحدٌات الجدٌدة التى تواجه التصدٌر8أوضح أن االشتراطات إن الشركة تستهدؾ زٌاد
المصدر: جرٌدة الجدٌدة التى وضعتها لٌبٌا ستضر بصادرات القطاع، وستعطى الفرصة لدخول المنتج التونسى، الذى تنخفض تكلفة نقله8

 البورصة
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 تخطط إلطالق منتجات تكنولوجٌة جدٌدة فى قطاعى التموٌل والتأمٌن العام المقبل” ثروة كابٌتال“ 

تستهدؾ شركة ثروة كابٌتال القابضة لبلستثمارات المالٌة التوسع فى تقدٌم خدمات التموٌل لؤلفراد لتعزٌز مكانتها فى سوق التموٌل 
ة جدٌدة بقطاعى التموٌل والتؤمٌن، بعد إضافة نشاط التؤمٌن من خبلل إطبلق منتجات تكنولوجٌ 6363المصرى، كما تخطط للتوسع فى 

فى شهر مارس عبر تدشٌن شركة ثروة لتؤمٌنات الحٌاة8وأعتمد مجلس إدارة ثروة كابٌتال القوابم المالٌة المجمعة لفترة التسعة أشهر 
ملٌون جنٌه خبلل نفس الفترة  .67ابل ملٌون جنٌه، مق 6.3% محققة صافى ربح بلػ  90األولى من العام الجارى، بنمو أرباحها 

المقابلة من العام السابق بعد خصم حقوق األقلٌة8وتوقع مجلس إدارة الشركة فى بٌان، أن تختتم الشركة العام الجارى على نفس األداء 
 ر: جرٌدة البورصةالمصد 63638القوى، كما تخطط الشركة إلطبلق منتجات تكنولوجٌة جدٌدة فى قطاعى التموٌل والتؤمٌن فى مطلع 

 الحكومة تتحالف مع الصندوق السٌادي لمواجهة استحواذ صغار مالك البقر على األلبان

% من مصادر األلبان التً ٌتم تجمٌها من السوق مصدرها أفراد ٌمتلكون ما بٌن 3.قال هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال العام، إن   
ا إلى أن هذا السوق مفتت وٌحتاج لمشروع عمبلق لتفادي أى أزمة قد تحدث إذا ما قرر الفتً  -صؽار مبلك البقر-بقرة إلى خمس بقرات 

األفراد التخلً عن تربٌة أبقارهم8وأضاؾ وزٌر قطاع األعمال العام، أن وزارته تسعى إلقامة مشروع داجنً وحٌوانً بحجم كبٌر 
ألؾ فدان، موضًحا أن  .6فً مدٌنة توشكً على مساحة  بالشراكة مع الصندوق السٌادي المصري على األراضً المملوكة لوزارته

تلك المنطقة تمتلك مجزر آل8ًوتقوم فلسفة وزارة قطاع األعمال فً الشراكة مع الصندوق السٌادي، على الدخول بحصة عٌنٌة تعادل 
أن ٌقوم األخٌر  قٌمة أصول عقارٌة أو أراض لتؤسٌس شركة أو صندوق فرعً، بمساهمة مستثمرٌن والصندوق السٌادي، على

والمستثمر بتوفٌر السٌولة البلزمة لتطوٌر األصل أو إدارته، مقابل حصة من الكٌان الجدٌد الذى سٌمتلك األصل8وٌكون لدى وزارة 
 المصدر: صحٌفة المال قطاع األعمال العدٌد من الفرص المقترحة، من بٌنها فنادق ومشروعات أدوٌة وأخرى لئلنتاج الحٌوانى والداجن8ً

ٌُطلق مبادرة ُتتٌح خصماً نقدٌاً على السلع محلٌة الصنع..بشروط  السٌسً 

أعلن مجلس الوزراء المصري، اإلطار العام لمبادرة ربٌس الجمهورٌة لدفع الصناعة الوطنٌة وتوفٌر السلع والمنتجات للمواطنٌن، 
 المصدر:مباشر على شراء المنتج المحل8ً بإتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع لتشجٌع المواطنٌن

 الضرائب المصرٌة تكشف حقٌقة "ضرٌبة" مدخالت صناعة األدوٌة 

نفت مصلحة الضرابب المصرٌة، فرض ضرٌبة قٌمة مضافة على األدوٌة والمواد الفّعالة الداخلة فً تصنٌعها سواء محلٌة الصنع أو 
األدوٌة والمواد الفّعالة الداخلة فً تصنٌعها سواء محلً أو مستورد معفاة من  مستوردة8وأكدت المصلحة فً بٌان ٌوم االثنٌن، أن
8وكان عدد من شركات األدوٌة طالب خبلل جلسة القٌمة المضافة 6394لسنة  44الضرٌبة على القٌمة المضافة منذ صدور القانون رقم 

رورة إعفاء مدخبلت صناعة الدواء من ضرٌبة القٌمة والجمارك والضرابب بمإتمر األهرام للدواء، وزارة المالٌة المصرٌة بض
المضافة باعتبارها صناعة استراتٌجٌة وتمس جمٌع المواطنٌن8وتهٌب مصلحة الضرابب المصرٌة بالسادة مصنعً وموزعً األدوٌة 

ون ألنه بصدور قانون عدم تحصٌل ضرٌبة مبٌعات على األدوٌة فً ظل تطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة تجنباً للوقوع تحت طابلة القان
 المصدر:مباشر القٌمة المضافة تم إلؽاء ضرٌبة المبٌعات8

 مصر تدخل اتفاقٌة التعاون الجمركً مع الوالٌات المتحدة.. قرٌباً 

اً قال وزٌر التجارة والصناعة المصري، إنه جاٍر االنتهاء من اتفاقٌة التعاون الجمركً بٌن مصر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تمهٌد
 لدخولها حٌز النفاذ خبلل المرحلة القرٌبة المقبلة8وأشار عمرو نصار، فً بٌان ٌوم االثنٌن، إلى أن انضمام مصر رسمٌاً التفاقٌة تسهٌل
التجارة ٌمثل فرصة هامة لزٌادة الصادرات المصرٌة لؤلسواق األمرٌكٌة بصفة خاصة واألسواق اإلقلٌمٌة والقارٌة بصفة عامة8جاء 

قاء موسع عقده الوزٌر مع إٌان ستٌؾ مساعد وزٌر التجارة األمرٌكً والوفد المرافق له والذي ٌزور القاهرة حالٌاً على ذلك خبلل ل
شركات أمرٌكٌة فً مختلؾ المجاالت8وأكد وزٌر التجارة  993رأس وفد رفٌع المستوى من المسإولٌن بالحكومة األمرٌكٌة وممثلً 



 

 

التعاون بٌن البلدٌن فً مجال حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ومكافحة القرصنة اإللكترونٌة، مشٌراً إلى والصناعة، أن اللقاء تناول تعزٌز 
 التزام مصر الكامل بكافة االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً إطار النظام التجاري العالمً متعدد األطراؾ8

 المصدر:مباشر

 صاد المصري األسرع نمًوا فً مؤشرنا لألسواق الناشئةبنك جً بً مورجان: االقت

أكدت سها علً، ربٌس الخدمات المالٌة بـ بنك جً بً مورجان ، تطلع البنك لزٌادة دعمه المقدم لمصر فً الفترة المقبلة، السٌما أن 
8وأضافت فً كلمتها بفعالٌات االقتصاد المصري ٌعد أسرع االقتصادات نمًوا فً مإشر جً بً مورجان الخاص باألسواق الناشبة

منتدى مستقبل الرخاء بٌن مصر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، أن بنك بنك جً بً مورجان ٌعمل فً مصر السٌما فً ظل تعدادها 
السكانً الكبٌر بجانب الدور الكبٌر للقطاع الخاص فً السوق المحلٌة8ونوهت إلى أن هناك زخًما كبًٌرا فً االقتصاد المصري، 
وأضافت أن االقتصاد مر بالكثٌر من الظروؾ المختلفة لكن تم تنفٌذ الكثٌر من اإلصبلحات االقتصادٌة والتً شملت ترشٌد الدعم كما تم 
تطبٌق الكثٌر من اإلصبلحات التشرٌعٌة التً كانت مهمة للمستثمرٌن كقانون االستثمار8وأشارت إلى أنه تم تعزٌز احتٌاطات النقد 

الفتة إلى أن تطبٌق مسؤلة الشمول المالً تعد خطوة مهمة لجذب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة8وذكرت أن البنك األجنبً حالٌا، 
 المصدر: المالعاما، واختتمت حدٌثها بالتؤكٌد علً تفاإلها والتزام مإسستها بالعمل فً مصر كدولة ذات أولوٌة8 77ٌعمل فً مصر منذ 
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 % من اسهم رامٌدا خالل اسبوعٌن 49نتهاء من نشرة طرح التمٌمً ٌتوقع اإل

% من اسهم شركة 71توقع محمد جبر، ربٌس قطاع االستحواذات بمكتب التمٌمً لبلستشارات القانونٌة اإلنتهاء من نشرة طرح نسبة 
ٌة نوفمبر الجاري8أضاؾ فً بالبورصة المصرٌة، قبل نها” رامٌدا“العاشر من رمضان للصناعات الدوابٌة والمستحضرات التشخٌصٌة 

ا على األجراءات الخاصة بطرح الشركة واستٌفاء الموافقات القانونٌة البلزمة وفقا  ًٌ تصرٌحات لـ أموال الؽد، أن المكتب ٌعمل حال
ل نهاٌة العام لمتطلبات الهٌبة العامة للرقابة المالٌة والبورصة المصرٌة8وأشار الى أن التوقٌت المستهدؾ لطرح اسهم رامٌدا ستكون قب

ملٌون سهم،وتستهدؾ الشركة زٌادة  47084% من أسهم الشركة البالؽة 71ملٌون سهم، تمثل  0448434الجاري لعدد أسهم ٌصل 
ملٌون  433رأس المال عقب تنفٌذ الطرح على أن تكون مخصصة للمساهم البابع، بعد موافقة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، وبحد أدنى 

ن تكون زٌادة رأس المال بنفس سعر الطرح8ومن المتوقع أن ٌتم توظٌؾ صافى حصٌلة زٌادة رأس المال البلحقة إلتمام جنٌه، على أ
الطرح المشترك فى دعم وتموٌل التوسعات المخططة ضمن استراتٌجٌة النمو، تركٌزاً على تنفٌذ االستحواذات المستهدفة لمجموعة 

ب دراسة إمكانٌة تنفٌذ االستحواذات الجذابة على المزٌد من الشركات المنتجة للمستحضرات جدٌدة من المستحضرات الدوابٌة إلى جان
الدوابٌة، باإلضافة إلى إمكانٌة توظٌؾ جزء من حصٌلة زٌادة رأس المال فى تسوٌة جزء من دٌون المجموعة حسب حركة أسعار 

 634مقابل  .639ملٌون جنٌه خبلل عام  6.1بلك واالستهبلك الفابدة8وبلؽت األرباح التشؽٌلٌة قبل خصم الضرابب والفوابد واإله
ملٌون جنٌه خبلل عام  961، وحققت المجموعة صافى أرباح بقٌمة 6394مبلٌٌن جنٌه خبلل  930و 6394مبلٌٌن جنٌه خبلل عام 

 المصدر: مباشر63948ملٌون جنٌه خبلل عام  64و 6394ملٌون جنٌه خبلل عام  1.مقابل  .639

 ال توضح الخطة االستثمارٌة للشركة الفترة المقبلة سبٌد مٌدٌك

 63638ملٌون جنٌه وذلك ضمن الخطة المستقبلٌة للشركة خبلل  943(، أنه من المقرر ضخ SPMDأعلنت شركة سبٌد مٌدٌكال )

 -وأضافت فً بٌان للبورصة المصرٌة، أنه سٌتم توزٌعها على النحو التالً:

 ملٌون جنٌه تموٌل ذاتً(8 43 -ملٌون جنٌه تموٌل بنكً 43سبٌد بالعبور ) ملٌون جنٌه إلنشاء مستشفً 903 -9

 المصدر: البورصة المصرٌة ملٌون جنٌه تموٌل ذاتً إلنشاء فروع معامل تحالٌل طبٌعة وعٌادات تخصٌصٌة8 03 -6

 مصر لأللومنٌوم: قصر كهربائى باحدى محطات الكهرباء بالشركة بدون خسائر

كلٌو فولت بمحطة الموحدات  9383جهد  03( عن حدوث قصر كهربابً على سكٌنة الوحدة EGALمنٌوم )أعلنت شركة مصر لؤللو
نتٌجة انهٌار العزل الكهربً لها8وأضافت فً بٌان للبورصة المصرٌة، أن ذلك قد ادي إلى عمل أجهزة الوقاٌة للمحطة وفصل  0رقم 

وضع اصبح مستقًرا وجمٌع العنابر تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجٌة ولم تحدث أٌة عنابر لئلنتاج، الفته فً الوقت ذاته أن ال 7التٌار عن 
 خسابر باألرواح أو المعدات بخبلؾ السكٌنة سالفة المذكورة8

 



 

 

 تعتزم طرح حصة من أسهمها بـ البورصة « عربٌة القابضة»مجموعة 

صة من أسهمها بـ البورصة المصرٌة، وذلك كشؾ طارق شكرى، ربٌس مجلس إدارة مجموعة عربٌة القابضة، أنها تعتزم طرح ح
، أن الحصة المستهدؾ طرحها لن تزٌد على «المال»وفًقا لخطة مستهدفة خبلل العامٌن المقبلٌن 8وأضاؾ فى تصرٌحات خاصة لـ 

مجلس إدارة  فٌما سٌتم تحدٌدها بشكل نهابى، بالتعاون مع بنك االستثمار الذى سٌتولى مهمة مدٌر الطرح الحًقا 8وأوضح ربٌس %63
تراقب وضعٌة « عربٌة القابضة»الشركة، أن تحسن ظروؾ البورصة شرط مهم لبدء الخطوات التنفٌذٌة لعملٌة الطرح ، مشًٌرا الى أن 

مون «و« صن كابٌتال»و « جالٌرٌا»مشروعات عقارٌة، وهى  3نحو « عربٌة القابضة»سوق األسهم خبلل الفترة الراهنة 8وتمتلك 
ملٌار جنٌه فى مشروعى جالٌرٌا وصن كابٌتال خبلل  983، فٌما تخطط المجموعة لضخ «بان جالوس«و« 6فالى مون « و« 9فالى 

وأطلقت الشركة مشروع صن كابٌتال مطلع  ملٌارات جنٌه8 4العام الحالى، وتستهدؾ تحقٌق مبٌعات تعاقدٌة منهما، بقٌمة تزٌد على 
فدان ؼرب القاهرة، بالقرب من أهرامات  343843جتمعات العمرانٌة على مساحة العام الماضى، بالشراكة مع وزارة اإلسكان والم

منه، والباقى أنشطة تعلٌمٌة وطبٌة وتجارٌة وإدارٌة وترفٌهٌة ، إلى جانب شقق فندقٌة، وٌضم  43الجٌزة، وٌشمل شقًقا سكنٌة تمثل %
إنتركونتننتال جروب، خبلل  IHGكة فٌرمونت العالمٌة وؼرفة، وتم التعاقد على إدارة أحدها مع شر 9333فنادق تشمل  0المشروع 

ملٌارات بمشروع صن كابٌتال ؼرب  3ملٌار جنٌه، بواقع  84.فى المشروعٌن نحو « عربٌة»العام الماضى8وٌبلػ إجمالى استثمارات 
8وٌقام مشروع جالٌرٌا على مبلٌٌن متر مربع  3ملٌار بجالٌرٌا شرق القاهرة، وتبلػ محفظة أراضى الشركة حوالى  084القاهرة، و

 المصدر: المال ملٌارات جنٌه8 3مراحل تنفٌذٌة وبٌعٌة، باستثمارات  4فداناً بالقاهرة الجدٌدة، وتطوره الشركة على  43مساحة 

 9191ملٌار دوالر دٌوًنا قصٌرة األجل مستحقة على مصر حتى نهاٌة مارس 4.106

ملٌار  78394ر، فى الفترة من نوفمبر الحالى حتى نهاٌة مارس المقبل، نحو سجل حجم الدٌون قصٌرة األجل المستَحقة على مص
ملٌون دوالر فوابد8وكشؾ تقرٌر الوضع الخارجى لبلقتصاد المصرى،  06897ملٌار دوالر أقساًطا، و 081.0دوالر؛ موزعة بواقع 

ل تتمثل فى قٌمة اتفاقٌة مبادلة العملة مع الصٌن، فى دٌسمبر المقب .4الصادر عن البنك المركزى أمس، تركز أؼلب المدٌونٌة بنسبة %
 ملٌار دوالر 68404التى وّقعتها مصر قبل ثبلث سنوات بنحو 

، إن االتفاقٌة مع الصٌن قد تخضع للتجدٌد لمدة ثبلث سنوات أخرى، مما ٌقلص األرصدة المستَحقة «المال»وقالت مصادر مصرفٌة، لـ
ملٌون دوالر بنهاٌة نوفمبر الحالى،  3.6864مشروع جدول االستحقاق ٌتضمن سداد  بؤكثر من النصؾ8وأشار التقرٌر إلى أن

 ملٌون دوالر فى مارس8 118.1ملٌون دوالر فى فبراٌر، ثم  6.837، ونحو 6363ملٌون فى ٌناٌر  341830و

 مصر تتقدم للمركز الثامن عالمٌاً فً مؤشر األمن واألمان

 16صادر عن مإسسة جالوب، إلى المركز الثامن عالمٌاً والثانً عربٌاً، بحصولها على تقدمت مصر فً مإشر األمن واألمان، ال
8 جاء ذلك فً تقرٌر استعرضه مصطفى مدبولى ربٌس مجلس الوزراء .639عالمٌاً فً عام  94نقطة، مقارنة بالمركز الـ 

تصدرت المإشر سنؽافورة أكثر بلدان العالم المصري8وبحسب بٌان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإنه وفقاً لمإسسة جالوب، ف
 10نقطة، واحتلت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة المركز الثالث عالمٌاً واألول عربٌاً بحصولها على  14أماناً بحصولها على معدل 

ل تكون هً األكثر ، بحٌث تلك الحاصلة على أعلى معد933نقطة8وٌعتمد المإشر على ترتٌب الدول بحصول كل دولة على درجة من 
دولة عبر  976سنة فً  93ألؾ مواطن تفوق أعمارهم  936أمانا8ًواعتمدت مإسسة جالوب فً تحلٌلها، على مقاببلت مباشرة مع نحو 

 المصدر:مباشرالعالم8

 

 « الشورت سٌلٌنج»سعر نظام التداول اإللكترونى ٌفّجر أزمة جدٌدة قبل إطالق 

أزمة « الشورت سٌلٌنج» لنظام اإللكترونى الخاص بآلٌة اقتراض األوراق المالٌة بؽرض البٌع فجرت تكلفة شراء شركات السمسرة ل
ألؾ جنٌه، مما دفع ممثلى الشركات إلى مطالبة  930دوالر بما ٌعادل نحو  1333جدٌدة فى ملؾ إطبلق اآللٌة الجدٌدة، إذ بلػ سعره 
 أن شركات السمسرة فوجبت خبلل –« المال»وكشفت مصادر فى تصرٌحات لـ  الهٌبة العامة للرقابة المالٌة بالتدخل لتقلٌل القٌمة8

دوالر، وهى قٌمة مرتفعة لشركات السمسرة متوسطة  1333تبلػ « الشورت سٌلٌنج»بؤن تكلفة شراء نظام تداول  اجتماع مع الهبٌة
كات التكنولوجٌا مثل مصر لنشر المعلومات، إدارة البورصة ستعقد اجتماًعا مع مسبولى شر»الحجم، ال تقدر على سدادها8وتابعت : 

وتى كمبٌوترز للتعرؾ على أسباب ارتفاع سعر الشراء، ومحاولة إجراء أى تعدٌبلت فى القٌمة، قبل اطبلق اآللٌة فى البورصة مطلع 
 المصدر:المال «8دٌسمبر المقبل

 



 

 

 أشهر 5اإلنتاج النفطً لمصر ٌسجل أعلى معدل ٌومً فً 

% على أساس 684ألؾ برمٌل ٌومٌاً )ما ٌعادل  94بنحو  6391ارتفاع اإلنتاج النفطً لمصر خبلل سبتمبر أظهرت بٌانات رسمٌة 
8ووفقاً لبٌانات رسمٌة صادرة عن مبادرة البٌانات المشتركة للدول 6391شهري(، مسجبلً أعلى معدل إنتاج ٌومً خبلل شهر منذ أبرٌل 

ألؾ برمٌل ٌومٌاً خبلل سبتمبر،  46186وم الثبلثاء، بلػ إنتاج مصر من النفط نحو المنتجة للنفط "جودي"، اطلع علٌها "مباشر"، ٌ
ملٌون برمٌل، وفقاً لحسابات  9.8.4ألؾ برمٌل ٌومٌاً فً أؼسطس السابق له8وبلػ إنتاج مصر النفطً خبلل سبتمبر  496843مقابل 

المابة من إجمالً احتٌاجاتها من المشتقات البترولٌة، وتقوم ب 43و 33مباشر باستخدام البٌانات المتاحة8وتنتج مصر ما ٌتراوح بٌن 
ألؾ  470834بالمابة، مقابل  686باستٌراد الفارق من الوكبلء والموردٌن العالمٌٌن8ومنذ بداٌة العام تراجع إنتاج مصر النفط بنسبة 

 639.8برمٌل ٌومٌاً فً دٌسمبر 

 دات الخزانة األمرٌكٌةاحتذاًء بالتوجه العالمً.. مصر تقلص حٌازتها من سن

هامشٌاً على أساس شهري؛ بالتزامن مع  6391قلصت جمهورٌة مصر العربٌة، حٌازاتها من سندات الخزانة األمرٌكٌة خبلل سبتمبر 
االتجاه الخلٌجً والعالمً لخفض السندات والدٌون األمرٌكٌة8وأظهرت بٌانات وزارة الخزانة األمرٌكٌة، تراجع حٌازة مصر من 

ملٌار دوالر فً أؼسطس السابق له8وعلى أساس  68947ملٌار دوالر فً سبتمبر الماضً، مقارنة بـ 68946ت األمرٌكٌة إلى السندا
 .639بالمابة، مقارنة بقٌمتها فً الشهر المقارن من  96، بنسبة 6391سنوي، تراجعت حٌازة مصر من السندات خبلل سبتمبر 

 43بالمابة منذ بداٌة العام الجاري، بزٌادة قٌمتها  .68لكٌتها من السندات األمرٌكٌة بنسبة ملٌار دوالر8ورفعت مصر م 68733والبالؽة 
 المصدر: مباشرملٌار دوالر8 68936التً كانت تبلػ  .639ملٌون دوالر، مقارنة بملكٌتها بنهاٌة عام 

  9109نوفمبر  90

 لألدوٌة« رامٌدا»البورصة توافق على قٌد أسهم 

بسجبلت القٌد ” رامٌدا“صة على قٌد أسهم شركة، العاشر من رمضان للصناعات الدوابٌة والمستحضرات التشخٌصٌة وافقت إدارة البور
قرشا  63ملٌون سهمم بقٌمة اسمٌة  470ملٌون جنٌه موزع على  94381برأس مال مصدر ” رامٌدا“الٌوم8وأدرجت البورصة أسهم 

 64ورصة إدراج أسهم رامٌدا على قاعدة البٌانات اعتبارا من ٌوم األربعاء وأكدت الب لة فً خمسة إصدارات بالجدول8للسهم ممث
نوفمبر الجارى، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خبلل تلك الفترة من تارٌخ التسجٌل وحتً بدء التداول علً هذه األسهم إال بموافقة 

 همها خبلل شهر من تارٌخ تسجٌلها لدي الهٌبة8الهٌبة ، وٌعتبر القٌد كؤن لم ٌكن فً حالة عدم قٌام الشركة بطرح أس

 

  9191من البورصة فى « مراكز البٌانات»و« القابضة»تدرس شطب « راٌة»

شطب أسهمها وشركتها التابعة لمراكز البٌانات من البورصة، مع التراجع نهابٌا عن طرح « راٌة القابضة لبلستثمارات المالٌة»تدرس 
قال المهندس مدحت خلٌل، ربٌس مجلس اإلدارة، العضو المنتدب لراٌة «8ٌة لتكنولوجٌا المعلوماترا»و« راٌة للتجارة والتوزٌع»

القابضة، إن شركته تدرس الخروج من البورصة وفًقا لقواعد القٌد والشطب من السوق، نظرا ألن السوق لم تعد جاذبًة للشركات سواء 
الستثمارٌة وانخفاض معدالت التداول8وأضاؾ فى تصرٌحات خاصة بالطرح أو بالبقاء، فى ظل ؼٌاب المحفزات الضرٌبٌة وا

8وأوضح أن 6363سٌنفذ فى  -حال اتخاذه-« راٌة لمراكز البٌانات»أن قرار الشطب االختٌارى ألسهم الشركة القابضة أو « المال»لـ
ابعتٌن بالبورصة، مإكًدا أنها الت« راٌة لتكنولوجٌا المعلومات«و« راٌة للتجارة والتوزٌع»شركته تراجعت عن طرح حصص من 

، إال أن ظروؾ «تكنولوجٌا المعلومات»و« التجارة»كانت تستهدؾ الطرح عندما تصل إلى حجم أعمال محدد، وهو ما تحقق لذراعى 
 المصدر: المال السوق لم تصبح مبلبمة8

 9190-9191% خالل 5.8اإلٌكونومٌست تتوقع نمو الناتج المحلً المصري بـ

-6363علومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إن اإلٌكونومٌست توقعت نمو الناتج المحلً المصري فً قال مركز الم
8وأضاؾ المركز فً بٌان، ٌوم األربعاء، أن ذلك ٌؤتً برؼم 6391-.639بالمابة فً عام  384بالمابة، بعد أن كانت  .38بنسبة  6369

حلً حقق طفرات ملحوظة فً األعوام األخٌرة مقارنًة بمعدالت النمو فً منطقة الشرق األوسط ضعؾ الطلب العالمً، إال إن الناتج الم
 المصدر: مباشر63948وشمال أفرٌقٌا والعالم، فً انعكاس إٌجابً لبرنامج اإلصبلح االقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرٌة عام 

 



 

 

 ستهالك مجدداصناعة البرلمان تضغط لتخفٌض أسعار الغاز للمصانع كثٌفة اال

تعتزم لجنة الصناعة فً مجلس النواب مطالبة الحكومة بتخفٌض أسعار الؽاز الطبٌعً المورد للصناعات كثٌفة االستهبلك للطاقة، 
دوالر للملٌون وحدة  783المتمثلة فً الحدٌد والصلب واأللومنٌوم والنحاس والسٌرامٌك والبورسلٌن، بمقدار دوالر واحد لٌصبح 

ما ذكرته مصادر مطلعة لجرٌدة البورصة8وستعرض اللجنة مقترحها على وزٌر التجارة والصناعة عمرو نصار فً  حرارٌة، وفق
اجتماع من المقرر أن ٌعقد فً ؼضون أٌام قلٌلة8 ٌؤتً هذا فً الوقت الذي ذكرت فٌه تقارٌر فً وقت سابق من الشهر الجاري أن 

ار الؽاز الطبٌعً الموجه إلى مصانع البتروكٌماوٌات العاملة بالسوق المحلٌة من الحكومة تعكؾ على وضع آلٌة جدٌدة الحتساب أسع
دوالرات لكل ملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة8والمصانع ترٌد سعرا أقل حتى من  4شؤنها خفضه دون السعر المقرر حالٌا والبالػ 

 المصدر: إنتربراٌزالمقترح البرلمان8ً

  9191تموٌلٌة فى الربع األول من محمد عمران : بدء إصدار الصكوك ال

توقع الدكتور محمد عمران ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة ، الموافقة على أول إصدار صكوك تموٌلٌة فى السوق 
ن عن المقبل 8وأضاؾ محمد عمران فى كلمته بمإتمر صحفى ٌعقد حالٌا ، لئلعبل 6363المصرٌة، قبل نهاٌة الربع األول من عام 

إطبلق برنامج سندات تورٌق خاصة بشركة برٌمٌوم كارد ، أن الهٌبة تسعى دابما إلى حث السوق على استؽبلل األدوات التموٌلٌة 
المختلفة ، مشٌرا إلى إصدار سندات قصٌرة األجل ألول مرة محلٌا ، ٌعد مبادرة طٌبة فى استؽبلل األدوات المالٌة المنصوص علٌها فى 

8وأوضح ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة ، أن التحدى األكبر أمام سوق المال خبلل الفترة المقبلة  6394 لعام 94قانون 
هو إصدار السندات الخضراء ، الفتا إلى أن الهٌبة قامت بوضع الضوابط الخاصة بها والسجبلت ، متوقعا ظهور أول إصدار السندات 

 لمصدر: المالا الخضراء فى العام المقبل8

 سنوات  3االحتٌاطً األجنبً لمصر ٌقفز أكثر من الضعف فً 

أظهرت بٌانات البنك المركزي، أن احتٌاطً النقد األجنبً لدى البنك واصل ارتفاعه للشهر العاشر على التوالً، خبلل أكتوبر الماضً، 
ملٌار دوالر، بنسبة  6486بل تعوٌم الجنٌه، وذلك بزٌادة لٌشهد قفزة كبٌرة خبلل السنوات الثبلث األخٌرة، مقارنة بما كان علٌه ق

ملٌون دوالر خبلل أكتوبر الماضً، مقارنة بنهاٌة  961%8ووفقا لبٌانات المركزي، شهد احتٌاطً النقد األجنبً زٌادة قٌمتها 90484
 .73899لشهر السابق علٌه عند ملٌار دوالر، كاسرا أعلى رقم حققه فً ا 738674سبتمبر، لٌسجل أعلى مستوى تارٌخً له، عند 

، فً زٌادة تدفقات العمبلت األجنبٌة إلى البنوك، وحل أزمة 6394ملٌار دوالر8وساهم تحرٌر سعر الصرؾ فً الثالث من نوفمبر 
نقصها، وزٌادة قدرة الحكومة على االقتراض وطرح سندات دولٌة، وحصول مصر على تموٌبلت من مإسسات دولٌة8وانعكست كل 

شهرا بعد التعوٌم، عدا مرة  04دفقات فً النهاٌة على االحتٌاطً على استمرار االحتٌاطً فً تسجٌل الزٌادة شهرٌا خبلل فترة هذه الت
 المصدر: مصراويملٌار دوالر8 6وحٌدة فقط فً دٌسمبر الماضً عندما تراجع االحتٌاطً بقٌمة 
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 % من أسهمها01الشركة وكراسة شروط بٌع "عمومٌة مصر الجدٌدة" توافق على عقد إدارة 

% من أسهم الشركة لمستثمر 93وافقت الجمعٌة العمومٌة لشركة مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر على كراسة شروط البٌع المزمع لـ 
ال هشام توفٌق استراتٌجً، إلى جانب الموافقة على عقد إدارة الشركة من جانب المستثمر المحتمل، وفق ما ذكره وزٌر قطاع األعم

أمس8 وقال توفٌق فً تصرٌحات لجرٌدة البورصة إن شركة مصر الجدٌدة لئلسكان ستطرح كراسة الشروط خبلل أٌام، متوقعا أن 
تواصل الشركة تلقً العروض حتى ٌناٌر المقبل، وتستقر حٌنها على المستثمر االستراتٌج8ً وتوقع توفٌق أٌضا أن تصبح الشركة 

فٌة من أسهمها فً البورصة فً ذلك التوقٌت8كانت شركة مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر دعت شركات جاهزة لطرح حصة إضا
% من أسهمها، وذلك بعد 93االستثمار المباشر والتطوٌر العقاري فً أكتوبر الماضً للتقدم بعروض لتولً إدارة الشركة، بشرط تملك 

% من أسهمها فً البورصة8 وحالٌا 06863ة طرح حصة إضافٌة تبلػ نحو إعبلن وزٌر قطاع األعمال فً أبرٌل الماضً تؤجٌل خط
المصدر: % فً وقت ما من العام المقبل638تستهدؾ الشركة المدرجة فً البورصة المصرٌة طرح حصة إضافٌة من أسهمها تقدر بنحو 

 إنتربراٌز

 المالٌة والصناعٌة المصرٌة تدرس دمج السوٌس لألسمدة

التابعة8وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة  -ٌة والصناعٌة المصرٌة دراسة دمج شركة السوٌس لتصنٌع األسمدة قرر مجلس إدارة المال
مصر، ٌوم الخمٌس، أن المجلس قرر تكلٌؾ أحد المستشارٌن المالٌٌن المستقلٌن المعتمدٌن لدى الهٌبة العامة للرقابة المالٌة لدارسة 



 

 

ملٌون جنٌه  96487بالمابة8وحققت الشركة أرباحاً بلؽت  118.4ال السوٌس لؤلسمدة نحو وتبلػ حصة المالٌة فً أسهم رأسم الدمج8
، مع األخذ فً االعتبار .639ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من  864..خبلل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت 

المصدر: جنٌهات8 93ملٌون جنٌه، بقٌمة اسمٌة  4684جنٌه، موزعاً على ملٌون  46484حقوق األقلٌة8وٌبلػ رأسمال المالٌة والصناعٌة 

 مباشر

 الرئٌس التنفٌذي لـ"راٌة القابضة" ٌوضح حقٌقة شطب الشركة من البورصة

قال الربٌس التنفٌذي والعضو المنتدب لشركة راٌة القابضة لبلستثمارات المالٌة، إنه ٌعتزم شطب شركته من البورصة المصرٌة حال 
تمرار سوء األوضاع بالسوق المصري8وأكد مدحت خلٌل فً اتصال هاتفً لـ"مباشر" على أن نٌة الشطب تخص راٌة القابضة فقط اس

 المصدر:مباشروال ٌوجد نٌه لشطب شركة راٌة لخدمات مراكز االتصاالت8

 ملٌون جنٌه 011جالكسو سمٌثكالٌن تعتزم افتتاح خطً إنتاج باستثمارات 

ملٌون جنٌه8وأوضحت الشركة فً بٌان  933سمٌثكبلٌن، عن اعتزامها افتتاح خطً إنتاج باستثمارات تصل إلى  كشفت شركة جبلكسو
ملٌون جنٌه خبلل العام الجاري8وأضافت  63لبورصة مصر ٌوم الخمٌس، أنها ستقوم بافتتاح خط إنتاج لتصنٌع الفولتارٌن باستثمارات 

8وكان مدٌر شركة جبلكسو 6363ملٌون جنٌه خبلل  3.وترٌفٌن بمصنع السبلم باستثمارات أنها ستقوم بافتتاح الخط الثانً إلنتاج األ
، 6363-6391خطوط إنتاج جدٌدة خبلل عامً  0سمٌث، قال خبلل لقاء له مع وزٌرة االستثمار سحر نصر، إن شركته تعتزم افتتاح 

ملٌون دوالر، وذلك  33.استثمارات شركته فً مصر بلػ  ملٌون جنٌه8وِأشار مدٌر شركة جبلكسو سمٌث، إلى أن إجمالً 9.3بقٌمة 
%، وبنك قطر الوطنً 1986وٌتوزع هٌكل ملكٌة جبلكسو سمٌثكبلٌن على كل من مجموعة جبلكسو المحدودة بنسبة  مصانع8 93فً 

 المصدر:مباشر %3839918%، وثروت جرجس حبٌب عبدالشهٌد 38.1األهلً بـ

 قارٌةرٌكاب تقرر زٌادة استثماراتها الع

قررت شركة رٌكاب لبلستثمارات المالٌة االتجاه نحو استخدام السٌولة المتاحة للشركة فً زٌادة االستثمارات العقارٌة8وأوضحت 
الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم الخمٌس، أنها قررت زٌادة االستثمارات العقارٌة ذات العابد الدوري المتكرر المتولد من 

 المصدر:مباشر 8اإلٌجارات والصٌانات

 تحسن تقٌٌم مصر فً مؤشرات األوروبً لإلعمار للتحول القتصادات السوق المستدامة 

قال البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة فً تقرٌره السنوي الذي ٌقٌس نتابج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، إن 
ٌر، وهً التنافسٌة والحوكمة واالقتصاد األخضر والمرونة والتكامل فٌما استقرت مإشرات ٌقوم علٌها التقر 3مصر سجلت تحسنا فً 

 78.0تقٌٌم مصر فٌما ٌتعلق بالتحول فً الحوكمة ارتفع ألعلى مستوٌاته على أساس سنوي، لٌصل إلى  درجتها فً مإشر الشمول8
، نجد أن متوسط درجة مصر فً الحوكمة 9114ذ عام فً العام الماض8ً ومع ذلك، فعند قٌاس التقدم المحرز من .784درجة، مقابل 

األخرى التً شهدت أٌضا انخفاضا فً درجات الحوكمة خبلل هذه الفترة8سجلت  69قد تراجع، وإن كان بوتٌرة أبطؤ من الدول الـ 
عاما فً العام المالً  99مصر تحسنا فً أداء اقتصادها الكلً، إذ وصل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً إلى أعلى مستوٌاته فً 

، كما تواصل تباطإ معدل التضخم وتراجعت مستوٌات البطالة بفضل التطبٌق السلٌم لئلصبلحات االقتصادٌة والهٌكلٌة8 .6391/639
وتواصل التحسن فً وضع المالٌة العامة لمصر على الرؼم من اتساع عجز الحساب الجاري بشكل طفٌؾ بسبب انخفاض تحوٌبلت 

وتراجع الصادرات ؼٌر النفطٌة8أشاد التقرٌر أٌضا بمصر إلحرازها تقدما "قوٌا" فً تطبٌق اإلصبلحات الهٌكلٌة، إلى جانب  المؽتربٌن
برنامج إصبلح قطاع السٌاحة والذي عزز مستوٌات التنافسٌة والجاذبٌة للقطاع فً مصر8 وأشار التقرٌر إلى أن عابدات السٌاحة 

8األولوٌات الربٌسٌة لمصر فً الفترة المقبلة: تحسٌن .6391/639ملٌار دوالر فً العام المالً  9683وصلت إلى "مستوى قٌاسً" بلػ 
استثمارات القطاع الخاص، والمضً قدما فً اإلصبلحات الهٌكلٌة ومعالجة ندرة المٌاه8 شدد البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة 

عار الفابدة لتحفٌز االقتراض من جانب القطاع الخاص وتحفٌز استثماراته، فً تقرٌره على أن مصر بحاجة إلى مواصلة خفض أس
ً باإلضافة إلى إنفاذ القوانٌن التً تدعم القطاع الخاص8وٌرى البنك أن إحدى األولوٌات الربٌسٌة بالنسبة لمصر فً العام المقبل تتمثل ف

لمضً قدما فً برنامج الطروحات الحكومٌة وإصبلح سٌاسات مواصلة خطط اإلصبلح لتعزٌز ما تم تحقٌقه حتى اآلن، بما فً ذلك ا
المنافسة8 وقال البنك أٌضا إن هناك "حاجة ملحة" لمعالجة مشكلة ندرة المٌاه من خبلل عدة حلول من بٌنها إنشاء محطات تحلٌة المٌاه 

   المصدر: إنتربراٌزوترشٌد استهبلك المٌاه8

 

 



 

 

 بٌن البورصتٌن المصرٌة واألردنٌة لتبادل المعلومات اتفاق للربط االلكترونً «: رجال األعمال»

أعلن المهندس علً عٌسى ربٌس جمعٌة رجال األعمال المصرٌٌن والجانب المصري بمجلس األعمال المشترك مع األردن، أنه تم 
وجمعٌة رجال األعمال االتفاق على الربط اإللكترونً بٌن البورصة المصرٌة وجمعٌة رجال األعمال المصرٌٌن والبورصة األردنٌة 

 المصدر: المال األردنٌٌن لتبادل المعلومات فٌما بٌنهم8

 البورصة المصرٌة تصدر اإلجراءات التنفٌذٌة للطروحات

أصدرت البورصة المصرٌة ٌوم الخمٌس، قراراً باإلجراءات التنفٌذٌة لتسجٌل وتنفٌذ عملٌات الطرح العام والخاص البورصة المصرٌة 
ها من الهٌبة العامة للرقابة المالٌة الموحدة، فً خطوة تستهدؾ مزٌداً من التنظٌم والمتابعة للطروحات8وكانت الهٌبة وذلك بعد اعتماد

لضوابط النهابٌة المنظمة لعملٌات الطرح العام والخاص8ووفقاً ابشؤن  6391لسنة  .7العامة للرقابة المالٌة قد أصدرت قراراً برقم 
ن اإلجراءات التنفٌذٌة الصادرة عن البورصة، سمحت للجنة المختصة فً البورصة المصرٌة بتؽٌٌر أي لبٌان صادر عن البورصة، فإ

من المواعٌد التنظٌمٌة الخاصة بعملٌات الطرح وفق مبررات ٌقدمها مدٌر الطرح وتقبلها البورصة قبل ٌومً عمل من موعد نهاٌة فترة 
إخطار هٌبة الرقابة المالٌة بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى  تسجٌل األوامر بالبورصة8وأوضحت البورصة، أنه ٌتم

البورصة قبل بدء تنفٌذ التعدٌل المطلوب، كما تخطر شركة اإلٌداع والقٌد المركزي بالتعدٌل فوراً وٌلتزم مدٌر الطرح بنشر استدراك 
خبلل مرحلة سرٌان فترة تسجٌل األوامر، تقوم البورصة  بتلك التعدٌبلت من خبلل الوسابل المعدة لذلك بالبورصة8وأشارت إلى أنه

باإلعبلن على شاشات التداول عن نسبة التؽطٌة للطرح الخاص وعن سعر التنفٌذ وذلك فور ورود بٌان مدٌر الطرح، كما تقوم بإخطار 
داول عما ٌرد الٌها من مدٌر الطرح شركة اإلٌداع والقٌد المركزي إلعمال شبونها8كما تقوم البورصة أٌضاً باإلعبلن على شاشات الت

ألي معلومات جوهرٌة طاربة وأٌضاً متى توافرت معلومات جدٌدة من شؤنها التؽٌٌر فً المعلومات الواردة بنشرة الطرح شرٌطة 
بورصة آلٌاً اعتمادها من الهٌبة، كما ٌجوز لها نشر اٌة إعبلنات تذكٌرٌة بشؤن الطرح8وأكدت أنه بحسب اإلجراءات التنفٌذٌة تقوم ال

بحذؾ أوامر العمبلء المشاركٌن فً الطرح العام والمسجل لهم أوامر فً الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجٌل اسماء وأوامر عمبلء 
( عقب قٌام مدٌر الطرح بعملٌة التخصٌص8ولفتت إلى أن تفعٌل OPRالطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفٌذ الطروحات بالبورصة )

نه إضفاء مزٌد من الوضوح والتنظٌم على عملٌات الطرح العام والخاص بما ٌسهم فً تسهٌل انجاز ومتابعة تلك اإلجراءات من شؤ
 المصدر:مباشر تنفٌذ عملٌات الطروحات8
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 % من طاقة عربٌة فى البورصة المصرٌة العام المقبل 41-31طرح 

إلى  03(  تعتزم تنفٌذ طرح حصة تتراوح بٌن CCAPالقلعة القابضة ) أن شركة طاقة عربٌة التابعة شركة مجموعة« المال»علمت 
8وقالت مصادر مطلعة إنه مستهدؾ تنفٌذ الطرح فى هذا 6363فى البورصة المصرٌة خبلل النصؾ األول من العام المقبل  %73

لعام المقبل8وتابعت أن الطرح التوقٌت، حال سمحت ظروؾ السوق بذلك، وإن حدث العكس فسٌتم التنفٌذ خبلل النصؾ الثانى من ا
ا لبعض المساهمٌن بهٌكل ملكٌة  ًٌ ا أو كل ًٌ الراجحى والعلٌان ومجموعة »مثل شركات سعودٌة وهى « طاقة»سٌتضمن تخارًجا جزب

طاقة »من أسهم  33باإلضافة إلى زٌادة راسمال الشركة بقٌمة لم تتحدد بعد8وتمتلك شركة القلعة لبلستشارات المالٌة %« الرشٌد
« القلعة»وفًقا لتصرٌحات حدٌثة ألحمد هٌكل ربٌس مجلس إدارة األولى8وكان هٌكل قد كشؾ فى تصرٌحات سابقة له، أن « عربٌة

وعٌنت القلعة تحالؾ «8طاقة عربٌة»شركات تابعة فى بورصة مصر، وأن أول طرح سٌكون لحصة من شركة  .تخطط لطرح نحو 
 المصدر:المال 63638، كمدٌر لطرح شركة طاقة عربٌة المزمع تنفٌذه خبلل العام المقبل «ىإتش إس بى س»و« هٌرمٌس»المجموعة المالٌة 

 وزٌر الصناعة: فرص لنفاذ الصادرات المصرٌة ألسواق أمرٌكا الجنوبٌة عبر السوق البٌروفى

ر وبٌرو باعتبارهما دولتٌن أكد المهندس عمرو نصار وزٌر التجارة والصناعة، أهمٌة  تعزٌز التعاون االقتصادي المشترك بٌن مص
 محورٌتٌن بقارتى أفرٌقٌا وأمرٌكا  البلتٌنٌة، مشٌرا إلى إمكانٌة االستفادة من السوق البٌروفى كمحور لنفاذ الصادرات المصرٌة ألسواق

االوسط8 جاء ذلك  دول أمرٌكا الجنوبٌة والسوق المصرى كبوابة لنفاذ الصادرات البٌروفٌة ألسواق  القارة  اإلفرٌقٌة ومنطقة الشرق
خبلل جلسة المباحثات التى عقدها الوزٌر مع ادجار باسكٌس بٌبل وزٌر التجارة الخارجٌة والسٌاحة بدولة بٌرو والتى تناولت سبل 

   عالمصدر: الٌوم الساب ٌن البلدٌن خبلل المرحلة المقبلة8تعزٌز العبلقات االقتصادٌة الصناعٌة والتجارٌة واالستثمارٌة والسٌاحٌة ب

 

 



 

 

 بنهاٌة العام 9101وزٌرة:أعداد السٌاح الوافدٌن لمصر ستتجاوز مستوى 

القٌاسً بنهاٌة العام الجاري8 وأوضحت  6393قالت وزٌرة السٌاحة رانٌا المشاط، إن أعداد السٌاح الوافدٌن للببلد ستتخطى مستوى 
لتصل  6391-.639وى فً تارٌخها بنهاٌة العام المالً المشاط فً مقابلة مع بلومبرج، أن إٌرادات السٌاحة حققت بالفعل أعلى مست

ملٌار دوالر8وأرجعت الوزٌرة نمو اإلٌرادات إلى اختبلؾ نوعٌة السٌاحة التً أصبحت مصر تجتذبها، الفتة إلى أن  9683إلى 
ت السٌاحة المصرٌة السابحٌن ٌنفقون أكثر وٌمضون فً الببلد فترات أطول8وبحسب بٌانات للبنك المركزي المصري، سجلت إٌرادا

(8وتشهدت .639-6394ملٌار دوالر خبلل العام المالً السابق له ) 18.3ملٌار دوالر، مقابل  96834خبلل العام المالً الماضً نحو 
 بالمابة على 6.80( بنسبة 6391-.639السٌاحة المصرٌة انتعاشة خبلل الفترة األخٌرة، حٌث ارتفعت إٌراداتها العام المالً الماضً )

أساس سنوي8وأعلنت وزارة الطٌران المدنً المصرٌة الشهر الماضً، عن استقبال مطار شرم الشٌخ الدولً، أولى الرحبلت الجوٌة 
إلى  6363-6391البرٌطانٌة خبلل شهر دٌسمبر المقبل8ورفع صندوق النقد توقعاته إلٌرادات السٌاحة فً مصر خبلل العام المالً 

ملٌار دوالر فً توقعاته السابقة8وٌعد قطاع السٌاحة ركٌزة أساسٌة القتصاد مصر ومصدراً أساسٌاً  9786ملٌار دوالر بدالً من  9484
ومقتل جمٌع  6393للدخل القوم8ًوكان القطاع شهد تدهوراً عقب تحطم طابرة ركاب روسٌة فً سٌناء أواخر أكتوبر تشرٌن األول 

 المصدر: مباشرركابها8

 الً لطرح حصة من رأسمال المصرف المتحد للبٌعالمركزي ٌختار المستشار الم

للقٌام بدور المستشار  Evercoreقال بٌان للبنك المركزي المصري ٌوم األحد إنه اختار تحالؾ شركتً المجموعة المالٌة هٌرمٌس و
% من بنك 1181المالً فً طرح حصة لصالح مستثمر استراتٌجً من رأسمال بنك المصرؾ المتحد8وٌمتلك البنك المركزي نسبة 

عروض لمجموعة من أكبر الشركات العاملة فً مجال  3المصرؾ المتحد8وبحسب بٌان المركزي فإن االختٌار جاء بعد المفاضلة بٌن 
االستشارات المالٌة والتروٌج8ومن المقرر أن ٌكون التحالؾ بالتروٌج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المإسسات المالٌة المرموقة، 

سة قٌمة عادلة مبدبٌة للمصرؾ المتحد، وتمثٌل البنك المركزي والمصرؾ المتحد أمام المستحوذٌن المحتملٌن، وفًقا وإعداد درا
هدؾ من طرح حصة من البنك هو تحوٌل المصرؾ المتحد إلى بنك متمٌز فً تموٌل المشروعات متناهٌة الللبٌان8وذكر البٌان أن 

 المصدر:مصراوىالصؽر والصؽٌرة والمتوسطة8

 % تراجًعا فً قٌمة واردات مصر البترولٌة خالل الربع األول من العام المالً 03

% خبلل الربع األول من العام المالً 90قالت وزارة البترول ٌوم األحد إن قٌمة الواردات البترولٌة لمصر انخفضت بنسبة حوالً 
من الوزارة فإن قٌمة الواردات من الخام والمنتجات البترولٌـة الجاري، بسبب انخفاض األسعار العالمٌة لبعض المنتجات8وبحسب البٌان 

% بالرؼم من زٌادة الكمٌات المستوردة بنسبة طفٌفة بلؽت 90ملٌار دوالر بانخفاض نسبته حوالً  684خبلل هذه الفترة بلػ حوالً 
ولٌة خبلل الربع األول من العام % بسبب انخفاض األسعار العالمٌة لبعض المنتجات8وانخفضت قمٌة صادرات مصر من البتر387

 %، بسبب انخفاض9384ملٌار دوالر خبلل نفس الفترة العام الماضً بانخفاض قدره  68.4ملٌار دوالر مقابل  6876الجاري إلى 
 المصدر:مصراوى 8األسعار العالمٌة لبعض المنتجات

  9109نوفمبر  96

 ت الضارةاٌقاف وحدة انتاج بمصنع كٌما فً أسوان بفعل االنبعاثا

أعلنت وزارة قطاع األعمال العام المصرٌة، إٌقاؾ وحدة حامض النٌترٌك بالمصنع القدٌم لشركة الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة "كٌما"، 
التابعة للشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة8وقالت الوزارة فً بٌان ٌوم االثنٌن، إن إمدادت األكسجٌن للوحدة انخفضت صباح الٌوم، 

ً واكبها تؽٌر فً إتجاه الرٌاح نحو مدٌنة أسوان، حٌث تؤثرت المدٌنة ببعض االنبعاثات الصادرة من الوحدة، األمر الذي تسبب فً والت
بعض حاالت ضٌق التنفس لبعض المواطنٌن القاطنٌن بالمنطقة المحٌطة بالمصنع8وأضافت الوزارة، أنه تم التوجٌه بسرعة االنتهاء من 

للمشكبلت الفنٌة التً أدت لزٌادة االنبعاثات8وذكرت الوزارة، أن كٌما تقدمت فً وقت سابق لجهاز شإون البٌبة اإلصبلحات البلزمة 
 بخطة متكاملة لئلصحاح البٌبً وٌجرى مراجعتها حالٌاً؛ لتبلفً كافة مبلحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القدٌم والحد من اآلثار السلبٌة

ى كٌما فً الوقت الحالً مفاوضات إلنشاء وحدة جدٌدة لحامض النٌترٌك والتً تتوافق تماماً مع المترتبة على االنبعاثات8وتجر
 المصدر: مباشرطن / ٌوم، وذلك الستبدال الوحدات القدٌمة8 433االشتراطات البٌبٌة، بطاقة 

 

 



 

 

 ملٌون جنٌه..تابعة للسوٌدي إلكترٌك توقع عقداً مع المصرٌة للكهرباء 687بـ

ملٌون جنٌه لصالح الشركة  4.4ٌدي إلكترٌك للتجارة والتوزٌع، إحدى شركات السوٌدي إلكترٌك، عقداً بقٌمة وقعت شركة السو
وتوسعة  6المصرٌة لنقل الكهرباء8وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، أن العقد ٌتضمن توسٌع محطة توشكً 

راً من تارٌخ توقٌع العقد8وفً وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشركة شه 96على أن ٌتم تسلٌم المشروع خبلل  0محطة بنبان 
 المصدر: مباشر توشكى" لصالح الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء8 - 0توقٌع عقد لتنفٌذ خط "بنبان 

 مساهمو مصر الجدٌدة لإلسكان ٌناقشون نتائج األعمال وعدم توزٌع أرباح 

دٌسمبر المقبل، سٌناقش الموافقة  .9تعمٌر، إن اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المقرر انعقاده ٌوم قالت شركة مصر الجدٌدة لئلسكان وال
على عدم التوزٌع على المساهمٌن تمهٌداً لزٌادة رأس المال8وأضافت الشركة فً بٌان ٌوم االثنٌن، أن االجتماع سٌنظر أٌضاً فً التجدٌد 

8ومن المقرر أن 6391-.639رار المركز المالً والحسابات التحلٌلٌة عن العام المالً لربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، وإق
8وحققت مصر الجدٌدة لئلسكان خبلل الربع 6391ٌولٌو  9ٌنظر االجتماع أٌضاً إقرار العبلوة الدورٌة المستحقة للعاملٌن بالشركة فً 

ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من  84.جنٌه، مقابل أرباح بلؽت  ملٌون 61801، أرباحاً بلؽت 6363-6391األول من العام المالً 
ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من العام  .9108ملٌون جنٌه مقابل  .67العام المالً الماض8ًوارتفعت إٌرادات الشركة خبلل الفترة إلى 

 المصدر: مباشر المالً الماض8ً

 جدٌدة بالقطاع الطبًمستشفى كلٌوباترا تتطلع لتنفٌذ صفقة استحواذ 

قال الربٌس التنفٌذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كلٌوباترا، إن شركته تتطلع إلى إتمام صفقة إلضافة أحد المراكز الرابدة فً 
ته ، أن شرك6391مجال الخصوبة والتلقٌح الصناع8ًوأضاؾ أحمد عز الدٌن فً تقرٌر نتابج األعمال عن الربع الثالث من العام المالً 

سرٌراً، وذلك بالتوازي مع دراسة فرص تنفٌذ المزٌد  .91تستهدؾ تشؽٌل مشروعها الجدٌد بمحافظة بنً سوٌؾ، والذي تبلػ سعته 
من التوسعات خبلل الفترة المقبلة8وفً وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كلٌوباترا على االستحواذ على 

 المصدر: مباشر جموعة طبٌة التً تمتلك عدداً من المستشفٌات بإحدى الدول العربٌة8بالمابة من أسهم م 933

 الرقابة المالٌة تسمح لألشخاص االعتبارٌة الخاصة بمزاولة نشاط صنادٌق االستثمار 

عد مزاولة نشاط كشؾ الدكتور محمد عمران، ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة، عن موافقة مجلس إدارة الهٌبة على إجراء تعدٌل فى قوا
وٌكون من بٌن أؼراضها -صنادٌق االستثمار، بالسماح لؤلشخاص االعتبارٌة الخاصة من ؼٌر الكٌانات الخاضعة لرقابة الهٌبة 

أن تباشر نشاط صنادٌق االستثمار مع البنوك الحابزة على ترخٌص من الهٌبة وموافقة البنك المركزى فً مزاولة نشاط  –االستثمار 
تثمار بنفسها8عبلوة على قٌام األشخاص األعتبارٌة الخاصة باالشتراك فً مباشرة نشاط صنادٌق األستثمار مع كل من صنادٌق االس

شركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن والشركات العاملة فى نشاط تؤسٌس الشركات التى تصدر أوراق مالٌة أو فى زٌادة رإوس أموالها )بنوك 
ومنحتها الهٌبة ترخٌصا بمزاولة نشاط  –المرخص لها من الهٌبة بمباشرة تلك األنشطة  –هى الصؽر االستثمار( وشركات التموٌل متنا

جاء استجابة لرؼبة العدٌد من األشخاص االعتبارٌة، 6391( لسنة 943صنادٌق االستثمار8وقال ربٌس الهٌبة إن القرار الصادر برقم )
ها8وذلك عقب تقٌٌم للموقؾ الحالً داخل القطاع المالى ؼٌر المصرفً وتشجٌع إنشاء صنادٌق استثمار وتٌسٌر إجراءات ترخٌص
حٌز التنفٌذ، والتى تعكس توجه - .639لسنة  94والصادرة بالقانون رقم -ودخول التعدٌبلت فً احكام قانون سوق رأس المال األخٌرة 

الضوابط التً سبق واصدرتها الهٌبة فً  الهٌبة اإلستراتٌجى نحو زٌادة كفاءة وعمق سوق المال المصري8وأضاؾ د8 عمران أن
لمزاولة نشاط صنادٌق اإلستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صنادٌق  .639النصؾ األول من عام 

حسب نوعٌة األستثمار بنفسها او مع ؼٌرها أن تباشر كافة انواع صنادٌق األستثمار فٌما عدا صنادٌق اآلستثمار العقارى وٌجوز ب
نوع وفبة  –بحسب األحوال  –الصندوق أن ٌكون مفتوحا او مؽلقا على ان تحدد نشرة االكتتاب او مذكرة المعلومات 

الصندوق8ووجوب ان تكون أنشطة واموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط 
وسجبلت مستقلة8وشدد ربٌس الهٌبة على أن الشركة او الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صنادٌق بنفسها وتفرد لها حسابات وفاتر 

اإلستثمار ملتزمة بتعٌٌن لجنة اشراؾ على اعمال الصندوق على أال ٌزٌد عددهم عن خمسة أعضاء ٌكون من ضمنهم ممثل لكل من 
أن ٌكونوا من األعضاء  -ؾ ممثلى الجهة المنشبة للصندوقبخبل –الجهات المنشبة للصندوق وٌشترط فى باقى األعضاء  \الجهة 

   المصدر: جرٌدة البورصة المستقلٌن ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة8

 

 



 

 

 اتحاد المصدرٌن ٌقرر إلغاء العمل بالحد األدنى لسعر تصدٌر األقطان 

ر األقطان، خبلل جمعٌة عمومٌة ؼٌر عادٌة، عقدت األربعاء قرر اتحاد مصدرى األقطان، إلؽاء العمل بقرار الحد األدنى لسعر تصدٌ
أكتوبر الماضى8جاء اإللؽاء بسبب عدم جدوى القرار فى ظل تراجع  7ٌوماً منذ صدوره  74الماضى، بعد أن استمر العمل به قرابة 

ع حد أدنى لسعر تصدٌر األقطان أكتوبر الماضى، بوض 7الطلب فى السوق الخارجٌة خبلل الفترة الحالٌة، وأصدر االتحاد قراراً 
 9.44سنتات لبرة، ما ٌعادل  934، و”13جٌزة “جنٌها لصنؾ  94.4سنتات لبرة، ما ٌعادل  933المصرٌة، بلػ ألقطان وجه قبلى 

سنتا/ لبرة، لصنؾ  993بٌنما بلػ الحد األدنى لسعر تصدٌر األقطان طوٌلة التٌلة ألصناؾ وجه بحرى، «138جٌزة »جنٌها لصنؾ 
جنٌه للقنطار8حدد القرار الحد األدنى  6337سنتا بما ٌعادل  994” 4.جٌزة “جنٌها للقنطار، وصنؾ  6304ما ٌعادل « 17ٌزة ج»

جنٌهات  .673سنتا ما ٌعادل  904إلى ” 14جٌزة “جنٌها للقنطار، وصنؾ  6690سنتا/ لبرة، ما ٌعادل  963« 16جٌزة »لصنؾ 
تصرٌحات صحفٌة سابقة لعزة قبارى ربٌس االتحاد8وقال نبٌل السنترٌسى، ربٌس شركة للقنطار، ألنه قطن طوٌل ممتاز، بحسب 

إن اإللؽاء، ٌؤتى بسبب تراجع معدالت التصدٌر؛ ”: المال”لتجارة وتصدٌر األقطان، وعضو الجمعٌة العمومٌة فى تصرٌحات لـ” الكان“
ألؾ طن  .7سبتمبر حتى منتصؾ نوفمبر الجارى، مقابل  ألؾ طن منذ بداٌة الموسم التصدٌرى فى 9683حٌث لم تسجل سوى قرابة 

تم التعاقد علٌها خبلل تلك الفترة العام الماضى8 وأضاؾ، أن القرار جاء بنتابج عكسٌة فى ظل هدوء الطلب الخارجى على األٌقطان 
ملٌون قنطار خبلل موسم  .98 خبلل األونة الحالٌة، خاصة فى ظل ركود صناعة الؽزل عالمٌا8وسجلت تعاقدات تصدٌر األقطان، نحو

8وأكد عز الدٌن الدباح، عضو الجمعٌة  .639/ 6394ملٌون قنطار فى  989عن الموسم األسبق البالػ  43بزٌادة % 6391/ .639
ٌُجرى الت”اتٌكوت“العمومٌة لبلتحاد، وربٌس مجلس إدارة شركة  حاٌل ، على العودة إلى السعر الحر للتصدٌر8وأشار الدباح إلى أنه كان 

على القرار من قبل الشركات، ولم ٌكن هناك التزام من قبل الجانب األؼلب منها؛ لذا تم االتفاق على عودة العمل بسٌاسات آلٌات 
 العرض والطلب8

 نقابة الصٌادلة تطالب بتسعٌر عادل للدواء

لبلدوٌة ٌجعل الشركات الوطنٌة تقوم بعملها فً طالب د8 جمال اللٌثً عضو النقابة العامة للصٌادلة بؽرفة صناعة الدواء بتسعٌر عادل 
انتاج الدواء بشكل ٌمكنها من االستمرار فً انتاج الدواء وٌمكن المرٌض من االطمبنان على تواجد الدواء8وذكر فً لقاء مع االعبلمٌة 

شركات قطاع االعمال قد تتوقؾ عن ان منظومة التسعٌر تحتاج الى اعادة هٌكلة الفتا الى ان  –ملفات  –حنان عبد الحلٌم فً برنامج 
ملٌون جنٌه8واشار الى  063انتاج دواء ما بسبب رخص سعره ما ٌإدي الى خسارتها ولفت الى ان الشركات القابضة خسرت هذا العام 

مصنع  33% من إستهبلك المواطن وذكر ان مصر فٌها 3.% من احتٌاج الشعب المصري و 10ان صناعة الدواء المصرٌة تؽطً 
ملٌار  13وصل الى  6391استهبلك السوق المصري فً  مل بها حوالً نصؾ ملٌون عامل وانملٌار جنٌه وٌع 733ء بتكلفة دوا

جنٌه8فً الوقت نفسه، أكد أن مصر تطبق معاٌٌر جودة الدواء ولفت الى تطبٌق منظومة التتبع او التسلسل فً مصر حٌث ٌمكن 
 المصدر: أخبار مصركة االصلٌة وان الدواء ؼٌر مؽشوش8للمرٌض ان ٌتتبع وٌتاكد ان الدواء من الشر

 صحٌفة: مصر تطرح مزاٌدة عالمٌة للتنقٌب عن الغاز العام المقبل 

قال مصدر مسإول بالشركة القابضة للؽازات الطبٌعٌة إٌجاس، إن الشركة تعتزم طرح مزاٌدة عالمٌة فً المنطقة الؽربٌة بالبحر 
8وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة تعكؾ حالٌاً على تحدٌد 6363عام المقبل المتوسط خبلل النصؾ األول من ال

المناطق التً سٌتم طرحها خبلل المزاٌدة، والحصول على الموافقات الخاصة بعملٌة الطرح، وفقاً لصحٌفة الشروق8وفً سبتمبر/ أٌلول 
لؽاز المسال وتحقٌق االكتفاء الذاتً من الؽاز الطبٌع8ًوبلؽت كمٌة الؽاز ، أعلن وزٌر البترول طارق المبل إٌقاؾ استٌراد ا.639

شحنة8وفً وقت سابق، أكد  73ملٌار قدم من خبلل  .9468نحو  6391-.639المسال المصدر من مصانع اإلسالة "إدكو" خبلل 
ونة األخٌرة، فٌما ٌتعلق بتنشٌط وجذب ربٌس المإسسة األمرٌكٌة للتموٌل والتنمٌة الدولٌة، أن مصر أظهرت أداًء رابعاً فً اآل

االستثمارات فً قطاع الطاقة، خاصة بعد االكتشافات الكبٌرة للؽاز الطبٌعً فً البحر المتوسط8ٌذكر أن شركة إٌنً اإلٌطالٌة للنفط 
لذي تملكه الشركة عبر والؽاز، أعلنت العام الماضً كشفاً نفطٌاً جدٌداً فً الصحراء الؽربٌة بمصر فً امتٌاز جنوب ؼرب ملٌحة، ا

%، بعد زٌادة اإلمدادات من حقل ظهر البحري لٌسجل 93وحدتها اٌوك8وارتفع إنتاج مصر العام الماضً من الؽاز الطبٌعً بنسبة 
ٌُعد حقل ُظهر الذي تم اكتشافه فً  484مستوى  هو أكبر حقل للؽاز فً البحر األبٌض المتوسط، وٌجري تنفٌذ  6393ملٌار قدم مكعب8و

%8وفً وقت 93%، ومبادلة للبترول 93%، وبرٌتٌش بترولٌوم 03%، وروسنفت 33مشروع كامتٌاز بٌن شركة إٌنً اإلٌطالٌة ال
سابق، قال وزٌر البترول والثروة المعدنٌة المصري، إن العام الحالً سٌشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمٌة جدٌدة للبحث 

 المصدر: مباشر قة البحر األحمر8واالستكشاؾ عن البترول والؽاز فً منط

 



 

 

 ملٌون دوالر لشراء وتطوٌر الفنادق فى مصر 911البنك األوروبى ٌرصد 

ملٌون دوالر لتموٌل استحواذات ومشروعات تطوٌر الفنادق  633إلى  933رصد البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمٌة، ما بٌن 
، على هامش مشاركته «المال»لمدٌر اإلقلٌمى فى مصر8وأضاؾ فى تصرٌحات لـبالسوق المحلٌة، بحسب ما أعلن خالد حمزة، نابب ا

الذى نظمته وزارة االستثمار والتعاون الدولى الجمعة والسبت الماضٌٌن بالعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة، بحضور  6391فى مإتمر أفرٌقٌا 
، وٌراقب الفرص المتوقعة خبلل الفترة القادمة8وقال نابب الربٌس عبد الفتاح السٌسً، أن مصرفه ٌنظر بعٌن االهتمام للقطاع السٌاحً

المدٌر اإلقلٌمً، الذى كان ضمن وفد اجتمع مع الربٌس عبد الفتاح السٌسى أول أمس، بحضور ربٌس البنك األوروبً، سوما 
إن تموٌبلت البنك األوروبى تشاكراباراتً، وسامح شكري، وزٌر الخارجٌة، والدكتورة سحر نصر، وزٌرة االستثمار والتعاون الدولى، 

لن تقتصر على الشق المالى فقط، بل ستمتد للدعم الفنى8وتابع: البنك ٌسعى لنقل تجربته فى تدرٌب العمالة الفنٌة الصناعٌة للقطاع 
أكادٌمٌة  السٌاحى، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشٌراً فى هذا الصدد إلى مساهمته العام الماضى بالدعم الفنى والمالى فى تؤسٌس

 المصدر: المالالسوٌدى للتدرٌب8

  9109نوفمبر  97

 جنٌه لالكتتاب العام فً البورصة المصرٌة خالل أسبوعٌن 4.66ملٌون سهم بسعر  376.6رامٌدا تطرح 

عر سهم لبلكتتاب العام فً البورصة المصرٌة بس 04404340333أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوابٌة )رامٌدا( طرح 
سهم  03404430433جنٌه للسهم8األسهم المطروحة تملكها شركة جرٌفٌل إنفستنج المساهمة فً رامٌدا، وستطرح بواقع  7844

سهم للمستثمرٌن األفراد8وستشتري جرٌفٌل  9.0.030033للمإسسات فً طرح دولً، وتباع الشرٌحة األخرى من الطرح والبالؽة 
ملٌون جنٌه8 وأوضح بٌان رامٌدا أن  3.683دا من خبلل اكتتاب خاص بقٌمة إجمالٌة ملٌون سهم جدٌد ستصدره رامٌ 963أٌضا 

جرٌفٌل لن تستخدم حصٌلة االكتتاب العام لشراء األسهم المصدرة، ولكن من خبلل قرض معبري تعتزم الحصول علٌه، وستسدد 
ملٌون جنٌه إلجراء  3.683الكتتاب الخاص البالؽة القرض الحقا من خبلل جزء من حصٌلة االكتتاب العام8 وستستخدم رامٌدا حصٌلة ا

توسعات تشؽٌلٌة8 وستركز تلك التوسعات باألساس على شراء حقوق إنتاج أدوٌة جدٌدة، ولكن ستشمل أٌضا الفرص الجٌدة لبلستحواذ 
ٌن العام والخاص8ومن المنتظر ملٌار جنٌه عقب إؼبلق االكتتاب 084على شركات فً قطاع األدوٌة8وستقدر القٌمة السوقٌة لرامٌدا بنحو 

دٌسمبر المقبل، إذا استكملت الشركة االكتتاب الخاص، وحصلت على الموافقات  99بدء تداول سهم رامٌدا فً البورصة المصرٌة فً 
 البلزمة من الهٌبة العامة للرقابة المالٌة والبورصة المصرٌة8مستشارو الطرح: عٌنت رامٌدا كل من إتش إس بً سً وإنفستٌك

كمنسقٌن مشتركٌن عالمٌٌن ومدٌرٌن للطرح دولٌا، فً حٌن ٌقوم بنك االستثمار سً أي كابٌتال بدور مدٌر الطرح المشترك8 وتقوم 
 المصدر: إنتربراٌزكومباس كابٌتال بدور مستشار االكتتاب العام، وتعمل إنك تانك كمستشار لعبلقات المستثمرٌن8

 الجدٌدة لإلسكان بالبورصةوزٌر قطاع األعمال ٌحدد موعد طرح مصر 

8وأوضح 6363قال وزٌر قطاع األعمال المصري إنه من المقرر طرح شركة مصر الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر خبلل الربع األول من 
بالمبة من أسهم  63-66هشام توفٌق على هامش مإتمر "استشراؾ المستقبل " ٌوم الثبلثاء أنه من المقرر طرح حصة تتراوح بٌن 

ملٌون  63بناء على رؼبة المساهمٌن لتطوٌر محفظة األراضً فً الشركة التً تمتلك أكبر محفظة لؤلراضً بالسوق بنحو  الشركة
شركات حكومٌة جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر وهً مصر الجدٌدة، واإلسكندرٌة  0متر مربع8ولفت توفٌق إلى أنه هناك 

ستقوم بنوك االستثمار المكلفة بإدارة عملٌة الطرح تحدٌد توقٌت الطرح8ووافقت الجمعٌة لتداول الحاوٌات، وأبو قٌر لؤلسمدة8وتابع: 
العامة ؼٌر العادٌة لشركة مصر الجدٌدة  مطلع األسبوع الجاري من حٌث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة فً 

سٌة للتعاقد8وأقرت الجمعٌة على تفوٌض مجلس اإلدارة فً التفاوض مع مجاالت التطوٌر أو االستثمار العقاري استرشاداً بالشروط األسا
مقدمً العروض والترسٌة على أفضل عرض مقدم من الناحٌتٌن الفنٌة والمالٌة للمتنافسٌن على المشاركة فً اإلدارة وتؤهٌل المستثمر 

لجدٌدة أقرت أؼسطس الماضً إسناد إدارة الشركة إلى االستراتٌجً أو التحالؾ8ٌشار إلى أن الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لشركة مصر ا
أخرى ذات خبرة فً مجاالت التطوٌر أو االستثمار العقاري، استرشاداً بالشروط األساسٌة للتعاقد الواردة باإلعبلن المرتبط باستحواذها 

    المصدر:مباشر لقابضة للتشٌٌد والتعمٌر8بالمابة من األسهم المملوكة ل 63بالمابة من أسهم الشركة ضمن عملٌة طرح حصة حتى  93على 

 اإلسكندرٌة ألسمنت بورتالند تكشف تأثٌر صفقة استحواذ "تٌتان"

قالت شركة اإلسكندرٌة ألسمنت بورتبلند، إن الصفقة الخاصة بمجموعة تٌتان تخص شركة اإلسكندرٌة للتنمٌة المحدودة، والتً تمتلك 
شركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم الثبلثاء، أنه لٌس للصفقة تؤثٌر على الشركة أو نتابج بالمابة من أسهم األولى وأكدت ال 810..

ملٌون جنٌه خبلل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر الماضً،  .1483أعمالها8وحققت اإلسكندرٌة ألسمنت بورتبلند خسابر مجمعة بلؽت 



 

 

ً مطلع األسبوع الجاري، قالت شركة اإلسكندرٌة ألسمنت 8وف.639ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من  67384مقابل خسابر بلؽت 
بورتبلند، إن شركة تٌتان الدولٌة لؤلسمنت استحوذت من خبلل شركاتها التابعة على حصة مإسسة التموٌل الدولٌة فً شركة 

ملٌار  .68ػ رأسمال الشركة بالمابة، وهً المساهم الربٌسً فً "أسمنت بورتبلند"8وٌبل .9486اإلسكندرٌة للتنمٌة المحدودة البالؽة 
ملٌون سهم8وفً مطلع األسبوع الجاري،  قالت شركة اإلسكندرٌة ألسمنت  480ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة  .73جنٌه، موزعاً على 

بورتبلند، إن شركة تٌتان الدولٌة لؤلسمنت استحوذت من خبلل شركاتها التابعة على حصة مإسسة التموٌل الدولٌة فً شركة 
 المصدر:مباشر بالمابة، وهً المساهم الربٌسً فً "أسمنت بورتبلند"8 .9486ٌة للتنمٌة المحدودة البالؽة اإلسكندر

 % مقدم حجز أرض "غرب أسٌوط"01مسؤول:مدٌنة نصر لإلسكان سددت 

نٌه لهٌبة ملٌون ج 07( دفعت MNHDقال ربٌس جهاز تنمٌة مدٌنة ناصر "ؼرب أسٌوط"، إن شركة مدٌنة نصر لئلسكان والتعمٌر )
ألؾ متر مربع(8  .7048أفدنة ) 937المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة كجدٌة حجز شراء قطعة األرض التً تقدمت علٌها بمساحة 

ملٌون جنٌه، حٌث تم  073بالمابة من سعر األرض البالػ  93وأضافت ٌاسر عبدهللا فً تصرٌحات خاصة لـ"مباشر"، أن المبلػ ٌمثل 
جنٌها8ً وأوضح ربٌس الجهاز، أن شركة مدٌنة نصر تنتظر صدور قرار تخصٌص قطعة األرض؛  4.3بع بـتحدٌد سعر المتر المر

نوفمبر الجاري، على شراء قطعة أرض  7لتنفٌذ مشروع سكنً عمرانً متكامل8 ووافق مجلس إدارة شرطة مدٌنة نصر لئلسكان، ٌوم 
بالمابة من قٌمة األرض  93فدان مع سداد نسبة  933دة فً حدود بمدٌنة ناصر ؼرب أسٌوط من هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌ

فدان بمدٌنة ؼرب أسٌوط  433ملٌون جنٌه8 كانت مدٌنة نصر لئلسكان تقدمت فً سبتمبر على شراء  07كجدٌة حجز بمبلػ حوالً 
لربٌس جهاز المدٌنة8أظهرت ملٌار جنٌه، إال أن الشركة رأت تقلٌص مساحة األرض نظراً لزٌادة التكلفة، وفقاً  .9840بسعر 

ملٌون جنٌه خبلل الفترة  .40381، تحقٌق صافً أرباح بلؽت 6391المإشرات المالٌة المجمعة للشركة خبلل التسعة أشهر األولى من 
ل 8وانخفضت مبٌعات الشركة خبل.639ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من  41834.من ٌناٌر إلى سبتمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت 

ملٌار جنٌه جنٌه فً الفترة المقارنة من العام الماض8ًوأرجعت الشركة  6834ملٌار جنٌه، مقابل مبٌعات بلؽت  9877الفترة إلى 
سنوات، إضافة إلى انخفاض  7إلى  0انخفاض اإلٌرادات المجمعة إلى، انخفاض الوحدات المسلمة نتٌجة تؽٌٌر سٌاسة التسلٌم من 

بالمابة عن الفترة المقارنة نتٌجة انخفاض الطروحات الجدٌدةوحققت الشركة مبٌعات تعاقدٌة  0ٌعٌة بنسبة التعاقدات والحجوزات الب
 المصدر:مباشرملٌار جنٌه فً الفترة المقارنة8 08.7ملٌار جنٌه، مقارنة بنحو  08404خبلل التسعة أشهر 

 على الكهرباءرئٌس القابضة المعدنٌة: مصر لأللومنٌوم األعلى عالمٌا فى المحاسبة 

قال مدحت نافع ربٌس الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة ، إن شركة مصر لؤللومنٌوم تعتبر أعلى شركة فى العالم من حٌث تكلفة 
سنتات فى  0سنت فى اإلمارات ونحو  687سنت فى السعودٌة و980سنت لكل كٌلو وات مقارنة  .48شراء الكهرباء بواقع 

حات للمال على هامش مإتمر قطاع األعمال العام استشراؾ المستقبل أن شركته تطالب بمحاسبة مصر البحرٌن8جاء ذلك فى تصرٌ
قرشا لكل كٌلو وات8وتابع مدحت نافع أن مصر لؤللومنٌوم من  13لؤللومنٌوم وفقا لؤلسعار العالمٌة أو بسعر التكلفة المقدر بنحو 

ملٌار وات تمثل .9ملٌارات كٌلو وات سنوٌا من إجمالى  3طن سنوٌا وتستهلك ألؾ  063الشركات المستقرة وتقوم بإنتاج ما ٌقرب من 
حجم استهبلك السوق8وقالت مصادر إن الشركة بالتعاون مع جامعة القاهرة أجرت دراسة لمتوسط تكلفة استهبلك الكهرباء، تبٌن منها 

كٌلو وات/ ساعة بمصر، مما ٌظهر فارقا كبٌرا فى لل 484سنت للكٌلو وات/ ساعة، مقارنة مع  681أن متوسط السعر عالمٌا ٌبلػ 
« قطاع األعمال»التسعٌر8وأشارت المصادر إلى أن نتابج الدراسة تم رفعها لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تحت إشراؾ 

ع تصاعد ضؽوط ، للمطالبة بخفض أسعار الكهرباء للشركة، ومساواتها بنظٌرتها العالمٌة، خاصة م«القابضة للصناعات المعدنٌة»و
التكلفة نتٌجة الزٌادة األخٌرة8وتم تشكٌل لجنة برباسة ربٌس المجلس األعلى للطاقة وعضوٌة وزٌر قطاع األعمال هشام توفٌق، مدرج 

، وذلك وفقا لمحضر الجمعٌة العمومٌة األخٌرة «مصر لؤللومنٌوم»على جدول أعمالها مشكلة تكلفة الكهرباء التى تتعرض لها 
، مقارنة مع 6391 – .639جنٌه للكٌلووات/ ساعة العام المالى  9899فعت أسعار الكهرباء بالنسبة لمصر لؤللمونٌوم إلى للشركة8وارت

ملٌار، وفقا للبٌانات الرسمٌة الصادرة  38733قرشا فى العام المالى السابق علٌه، مما رفع القٌمة اإلجمالٌة لتكلفة الكهرباء إلى  33836
صادر أن مطالبات خفض أسعار الكهرباء تؤتى على ؼرار أسعار الؽاز للصناعات، والتى ستوفر لمصر عن الشركة8وأكدت الم

 المصدر:المالسنوٌا 8 6987لؤللومنٌوم %

 توفٌق: لجنة حكومٌة تبحث مقترحات جدٌدة لخفض أسعار الطاقة للمصانع

دراسة مقترحات خفض أسعار الطاقة للمصانع8وأضاؾ قال هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال العام، إن مجلس الوزراء شّكل لجنة ل
أن اللجنة ستجتمع خبلل الفترة القلٌلة المقبلة لبحث جمٌع المقترحات بحٌث تشمل إعادة النظر ” استشراؾ المستقبل“توفٌق خبلل مإتمر 

دوالرات للمتر  4الرت إلى دو .فً أسعار الكهرباء8وذكر أن الحكومة خفضت الفترة الماضٌة أسعار الؽاز لمصانع األسمنت من 
دوالر8وأشار الوزٌر عقب المإتمر  383دوالرات إلى 4المكعب، كما تم خفض الؽاز لعدد من المصانع من بٌنها الحدٌد والصلب من 



 

 

إلى أن اللجنة ستبحث كل مشاكل المصانع ولٌست المتعلقة بقطاع األعمال العام8وقال مدحت نافع ربٌس الشركة القابضة للصناعات 
 المصدر: صحٌفة البورصةالمعدنٌة إن الشركة ستطلب خفض أسعار الطاقة لشركة مصر لؤللمنٌوم8

 + مع نظرة مستقبلٌة مستقرة Bفٌتش تؤكد تصنٌف مصر عند 

قالت فٌتش إن تصنٌؾ مصر ٌلقى الدعم من سجل إصبلحات اقتصادٌة ومالٌة تمت فً اآلونة األخٌرة وتحسن االستقرار على مستوى 
د الكلً واألوضاع المالٌة الخارجٌة8وأشار إلى أن تصنٌؾ مصر ٌواجه ضؽوطا من عجز مالً كبٌر، وارتفاع مستوى الدٌن االقتصا

الحكومً العام قٌاسا إلى الناتج المحلً اإلجمالً، وضعؾ درجات الحوكمة وهو ما ٌبرز مخاطر سٌاسٌة8كما أكدت أن مصر ال تزال 
ملٌار دوالر ألجل ثبلث سنوات مع صندوق النقد  96اء برنامج قرض بقٌمة ملتزمة ببرنامجها لئلصبلح بعد انته

  الدول8ًالمصدر:روٌترز

 الرقابة المالٌة المصرٌة تصدر النظام األساسً التحادي التأجٌر التموٌلً والتخصٌم

ً نشاطً التؤجٌر التموٌلً وافق مجلس إدارة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة على النظام األساسً التحادي الشركات العاملة ف
والتخصٌم8ومنح المجلس كل منهما الشخصٌة االعتبارٌة المستقلة التً تسهم فً تنمٌة نشاطً التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم وزٌادة الوعً 

زامات وحقوق به وتبنً المبادرات الداعمة للنشاطٌن، والتؤكد من تطبٌق أعضاء االتحادٌن لمٌثاق شرؾ المهنة والقواعد المنظمة اللت
األعضاء، والعمل على تنمٌة مهارات العاملٌن فً نشاطً التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم، وفقاً لبٌان صحف8ًوقال ربٌس الهٌبة، إن قراري 

تم إصدارهما فً إطار سٌاسة الهٌبة لتشجٌع إنشاء كٌانات مهنٌة ذاتٌة التنظٌم من  6391لسنة  933و 971مجلس إدارة الهٌبة رقم 
لٌن بكل من نشاطً التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم ٌحدد القواعد المنظمة اللتزامات وحقوق األعضاء به، وٌعمل على تسوٌة الشكاوى العام

خبلل شهر على األكثر من تارٌخ تقدٌمها8وأضاؾ محمد عمران، أن النظام األساسً لكل من  -ودٌاً -المقدمة من عمبلء أعضاء االتحاد 
ر التموٌلً واالتحاد المصري للتخصٌم قد اختص كبل االتحادٌن بوضع مٌثاق شرؾ المهنة للعاملٌن فً نشاطً االتحاد المصري للتؤجٌ

التؤجٌر التموٌلى والتخصٌم، على أن توافق علٌه الجمعٌة العامة وتعتمده الهٌبة8وأوضح عمران، أنه ٌتم وضع دلٌل عمل استرشادي 
وكذا فً التخصٌم والخاضعة ألحكام قانون تنظٌم نشاطً التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم  للشركات العاملة فً مجال التؤجٌر التموٌلً،

وبما ال ٌتعارض مع القوانٌن السارٌة والقرارات الصادرة تنفٌذاً لها8وأشار ربٌس الهٌبة، إلى  .639( لسنة 944الصادر بالقانون رقم )
لتنمٌة أنشطة التموٌل، و إبداء الرأي فً مشروعات القوانٌن واقتراح أن االتحادٌن سٌسمح لهما بوضع المقترحات وتقدٌم التوصٌات 

تعدٌل التشرٌعات القابمة التً تتعلق بمجال األوراق المالٌة أو تإثر فٌه8ونوه عمران، بؤن قراري مجلس اإلدارة نصا على أن ٌمارس 
ة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء االتحاد الذٌن االتحادٌن اختصاصاتهما من خبلل أجهزتهما الممثلة فً الجمعٌة العامة المشكل

أوفوا بااللتزامات المالٌة المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعٌة8وٌشترط فٌهم أن ٌكونوا من رإساء مجالس إدارات أو عضاء 
إدارة أو عضوها المنتدب، ومجلس  المنتدبٌن أو من شاؼلً وظابؾ مستوى اإلدارة العلٌا ممن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من ربٌس مجلس

إدارة منتخب، بجانب اللجان المتخصصة والمعنٌة بتنفٌذ السٌاسات والبرامج البلزمة لتحقٌق أهداؾ االتحاد المنصوص علٌها فً هذا 
للجان التوصٌة لدى النظام وفقاً لخطة العمل السنوٌة التً ٌقوم مجلس إدارة االتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعٌة العامة8وٌجوز لتلك ا

مجلس إدارة االتحاد بمسابلة العضو إذا أتى بعمل من شؤنه أن ٌلحق ضرراً أدبٌاً أو معنوٌاً باالتحاد أو مخالفة مٌثاق شرؾ المهنة أو 
من مجلس إدارة مخالفة أي من أحكام النظام، إلى جانب اإلدارة التنفٌذٌة لبلتحاد والتً ٌرأسها مدٌر تنفٌذي عام متفرغ ٌتم تعٌٌه بقرار 

رٌة االتحاد وتتوافر فٌه الخبرة والكفاءة البلزمة لشؽل الوظٌفة، وٌعاونه عدد مناسب من العاملٌن للقٌام بالمهام الفنٌة والمالٌة واإلدا
ظٌم والخدمٌة البلزمة لتسٌٌر عمل االتحاد وتحقٌق أهدافه8وأكد ربٌس الهٌبة، أن كل شركة تؤجٌر تموٌلً خاضعة ألحكام قانون تن

تعد عضواً باتحاد الشركات العاملة فً نشاط التؤجٌر  .639( لسنة 944نشاطً التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم الصادر بالقانون رقم )
التموٌلً، وكذا كل شركة تخصٌم خاضعة لذات القانون عضواً باتحاد الشركات العاملة فً نشاط التخصٌم بمجرد حصول الشركة على 

ولة النشاط وقٌدها بسجبلت الهٌبة8ولفت عمران، إلى أن الهٌبة بمجرد نشر النظام األساسً لبلتحادٌن فً ترخٌص من الهٌبة بمزا
الوقابع المصرٌة ستعٌن لجنة تؤسٌسٌة لكل اتحاد مكونه من خمسة أعضاء على األقل ٌمثلون الشركات الحاصلة على ترخٌص لمزاولة 

ذ ما ٌلزم نحو الدعوة النعقاد أول جمعٌة عامة لكل اتحاد وذلك النتخاب مجلس اإلدارة نشاط )التؤجٌر التموٌلً/ التخصٌم(، وذلك التخا
واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعٌل االتحاد وبدء مباشرته لنشاطه8وذكر، أنه سٌتم عقد أول جمعٌة عامة بحضور الشركات الحاصلة على 

ل اللجنة المشار الٌها للنظر فً المصادقة على حساب اإلٌرادات ترخٌص بمزاولة النشاط خبلل فترة ال تجاوز ستة أشهر من تشكٌ
 والمصروفات وتقرٌر مراقب الحسابات عن هذه الفترة8المصدر:مباشر

 شركات لتنفٌذ محطة العوٌنات الجدٌدة 3المصرٌة للكهرباء تتعاقد مع 

نات الجدٌدة مع االتحاد المكون من شركة وقعت ربٌس الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء، عقد مشروع إنشاء محطة محوالت العوٌ
Hyosung  وشركةTBEA HENGYANG Transformer  وشركةTBEA ZONFA high voltage 



 

 

switchgear 8وقالت صباح مشالً، فً بٌان ٌوم الثبلثاء، إن العقد ٌتضمن تنفٌذ مشروع إنشاء محطة محوالت العوٌنات الجدٌدة
المصرٌة أنهت إجراءات الطرح والتعاقد فً وقت قٌاسً لتنفٌذ المشروع8وأوضحت، أن القٌمة  بنظام تسلٌم مفتاح8وأضافت، أن الشركة

مبلٌٌن جنٌه مصري، ٌتم تموٌلها من المصادر الذاتٌة للشركة المصرٌة لنقل الكهرباء بمدة التنفٌذ تصل  034اإلجمالٌة للعقد تبلػ حوالً 
 مصدر:مباشرشهراً تبدأ من تارٌخ توقٌع العقد8ال 96إلى حوالً 

 انطالق أعمال القمة السنوٌة "إٌجٌبت أوتوموتٌف" للسٌارات..دٌسمبر المقبل

"، برعاٌة 6303تنطلق أعمال القمة السنوٌة السادسة للسٌارات "إٌجٌبت أوتوموتٌؾ" تحت عنوان "تعمٌق الصناعة ورإٌة الحكومة 
وتؤتً القمة بعد أٌام قلٌلة من توجٌهات الربٌس عبد الفتاح السٌسً من دٌسمبر المقبل8 93ربٌس الوزراء، والمقرر انعقادها بالقاهرة فً 

دعوة الشركات العالمٌة للسٌارات لبلستثمار فً مصر انطبلقاً من حرص الدولة على النهوض وتوطٌن صناعة السٌارات8وتحظى القمة 
ألعمال من المهتمٌن بالسوق المصري، وعدد من السادسة بمشاركة واسعة عربٌة ودولٌة من القابمٌن على صناعة السٌارات ومجتمع ا

السفراء والخبراء األجانب، باإلضافة إلى المسإولٌن الحكومٌٌن ورإساء الهٌبات األكثر ارتباطا بسوق السٌارات8وٌؤتً ذلك بحضور 
ل الربٌس التنفٌذي لشركة ورعاٌة وزارات الصناعة والتجارة، والمالٌة، واإلنتاج الحربً وقطاع األعمال العام8وفً هذا السٌاق قا

إٌجٌبت أوتوموتٌؾ، إن القمة السنوٌة تلقى اهتماماً كبٌراً من قبل الحكومة إلعداد مسار جدٌد لتوطٌن ونهوض صناعة السٌارات 
والصناعات المؽذٌة ومواكبة أحدث التطورات العالمٌة فً صناعة السٌارات الكهربابٌة8وأضاؾ محمد أبوالفتوح، فً بٌان، الٌوم 

لثبلثاء، أن السوق ٌتطلع إلى كشؾ توجهات الحكومة حول تقدم وتطوٌر التصنٌع المحلى وكٌفٌة زٌادة الصادرات فً مستلزمات ا
اإلنتاج، وفقاً لسٌاسات واضحة للحوافز التً ستمكننا من تحقٌق تطور حقٌقً وملحوظ فً مستقبل صناعة السٌارات8كما ٌناقش المإتمر 

ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهٌبات المختلفة لتنفٌذ نموذج للشراكة والتعاون فً إحداث نقلة  سبل تعمٌق التصنٌع المحلى
نوعٌة داخل السوق كما ٌتناول خطة تهٌبة البنٌة التحتٌة للسٌارات الكهربابٌة ومنظومة اإلحبلل والتجدٌد للنقل الجماعً والمواصفات 

لمستهلك وقانون المرور الجدٌد وتطوٌر التعلٌم الفنً لخلق منظومة جدٌدة لتنمٌة سوق القٌاسٌة8 وٌتناول المإتمر قضاٌا حماٌة ا
 السٌارات فى مصر8المصدر:مباشر 
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 جنٌه للسهم  4.66تحدٌد موعد تسجٌل االوامر بالطرح العام لـ رامٌدا بسعر 

% من أسهم رأس مال 43سهم وبنسبة حتى  04404340333د اقصً عدد قالت الهٌبة العامة للرقابة المالٌة أنها لٌس لدٌها مانع لبٌع ح
عن طرٌق الطرح فً السوق الثانوي، وذلك بسعر « رامٌدا»شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوابٌة والمستحضرات التشخٌصٌة 

المالً المستقل، على أن ٌتم بدء تداول  جنٌه طبًقا لتقرٌر المستشار 4844جنٌه للسهم علًما بؤن القٌمة العادلة لسعر السهم هً  7844
 دٌسمبر المقبل، والتً تطرح على شرٌحٌتن8 99السهم فً 

 -الشرٌحة األولى )طرح عام(:  -

% 3سهم تمثل نسبة  9.0.030033طرح عام على أشخاص طبٌعٌٌن او اعتبارٌٌن ؼٌر محددٌن سلًفا لبٌع حد أقصً من األسهم بعدد 
 من عدد األسهم المطروحة8

 -الشرٌحة الثانٌة )طرح خاص(: -

طرح خاص للمإسسات المالٌة واألفراد والجهات ذوي الخبرة فً مجال األوراق المالٌة والمبلءة المالٌة لبٌع حد أقصً من األسهم بعدد 
8 % من إجمالً أسهم رأسمال الشركة33831% من عدد األسهم المطروحة للبٌع والتً تمثل 13سهم تمثل نسبة  03404430433

منتجا فً  14خط إنتاج وثبلثة مصانع مستقلة بالكامل وتقوم بتسوٌق  63وتملك  9117جدٌر بالذكر أن رامٌدا قد تؤسست فً عام 
 مجاالت عبلجٌة وتقوم بالتصدٌر إلى ست دول8 4وتعمل فً  .639

 مصر الجدٌدة طرح مناقصة اختٌار مدٌر الطرح خالل أٌام والترسٌة دٌسمبر 

% بالبورصة خبلل 93(  لطرح مناقصة الختٌار مدٌر طرح حصة تصل إلى HELIالجدٌدة لئلسكان والتعمٌر )تستعد شركة مصر 
، إن مصر الجدٌدة لئلسكان تتطلع لتعٌٌن مدٌر الطرح قبل نهاٌة دٌسمبر ”البورصة”أٌام8وقال هانً الدٌب، ربٌس مجلس إدارة الشركة لـ

% بالشركة 93اؾ أنه من المقرر توقٌع العقود مع المستثمر االستراتٌجً لبٌع حصة المقبل استعداًدا لتجهٌز الشركة للبورصة8وأض
8واوضح أن شركتً سودٌك وبً بً بارتنرز سحبتا كراسة الشروط فً 6363% بالبورصة بنهاٌة الربع األول من عام 93وطرح 

الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر بالبورصة  أعقاب إصدارها منذ ٌومٌن8وقال هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال، إن طرح شركة مصر



 

 

المصرٌة، سٌكون الربع األول من العام المقبل8وأضاؾ توفٌق، أن الشركة أعلنت قبل ٌومٌن كراسة شروط اختٌار المستثمر 
تراتٌجً سٌكون اختٌار المستثمر االس“% بالشركة وأتوقع اختٌاره مطلع فبراٌر المقبل8وتابع: 93االستراتٌجً المقرر مساهمته بحصة 

وذكر توفٌق، أن طرح حصة من %”638و 66بالتزامن مع عملٌة الطرح فً البورصة، وستتراوح الحصة اإلجمالٌة المطروحة بٌن 
شركة مصر الجدٌدة لمستثمر استراتٌجً جاء بناًء على طلب من المساهمٌن األفراد فً الشركة الستؽبلل محفظة األراضً التً تملكها 

أمس األول عن بنود كراسة الشروط وعقد المشاركة فى إدارة شركة مصر ” البورصة“ون متر مربع8وكشفت لـملٌ 63والبالػ حجمها 
% من األرباح المحققة كل عام، كما 63الجدٌدة لئلسكان والتعمٌر8وحددت كراسة الشروط الحد األقصى ألتعاب شركة اإلدارة بنسبة 

% من الشركة هو متوسط السعر السوقى وقت الشراء، على أن ٌعلن الفابز 93راء أن سعر شراء السهم بالنسبة للمستثمر الراؼب فى ش
ٌناٌر المقبل8ومن المقرر أن تتلقً الشركة مظروفٌن للعرض الفنى والمالى، على أن ٌتضمن مظروؾ العرض  93بعقد اإلدارة ٌوم 

والهٌكل التنظٌمى المقترح لئلدارة، باإلضافة إلى السٌرة  الفنى سابقة أعمال الشركة المتقدمة، وخطة التطوٌر المقترحة من قبل الشرٌك،
 المصدر: جرٌدة البورصةالذاتٌة لمدٌرى شركات اإلدارة8

 ملٌون سهم من مصانع الدرفلة العز الدخٌلة  88.3حدٌد عز توافق على بٌع 

افت الشركة فً بٌان للبورصة 8وأض64/99/6391(عن اجتماع مجلس اإلدارة ٌوم األربعاء الموافق ESRSأعلنت شركة حدٌد عز)
سهًما من األسهم المملوكة للشركة فً شركة مصانع العز للدرفلة من خبلل  01690333..المصرٌة، أن المجلس وافق على بٌع عدد 

ز سهم من أسهم الع 39( على أساس مبادلة IRAXاالسكندرٌة ) -مبادلة تلك األسهم بؤسهم زٌادة رأس مال شركة العز الدخٌلة للصلب
للدرفلة لكل سهم من أسهم الزٌادة فً رأس مال العز الدخٌلة8وذلك من خبلل استخدام األرصدة الدابنة الناتجة عن استحواذ شركة العز 

اإلسكندرٌة على األسهم المملوكة للشركة فً شركة مصانع الدرفلة وذلك وفًقا لما جاء بعرض الشراء اإلجباري  –الدخٌلة للصلب 
 سالؾ الذكر8

 ألف طن دٌسمبر المقبل  951تا للصلب تبدأ تشغٌل خط إنتاج البٌلٌت بطاقة الدل

تستعد شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنٌة، الفتتاح المرحلة األولى من خطة التطوٌر بتشؽٌل خط إنتاج 
لس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة، إن خطة التطوٌر ألؾ طن أوابل دٌسمبر المقبل8وقال محمود الفقى، ربٌس مج 633البٌلٌت بطاقة 

ملٌون جنٌه، بتموٌل ذاتى من الشركة القابضة للصناعات المعدنٌة8وأضاؾ أن الشركة  133مراحل بتكلفة تموٌلٌة تصل لـ 0تشمل 
الطاقات اإلنتاجٌة لدٌها حالٌاً ، بٌنما 6363ألؾ طن سنوٌاً الربع األخٌر من  333تستهدؾ الوصول بطاقتها اإلنتاجٌة من البٌلٌت إلى 

 4آالؾ طن تنقسم إلى مصنع إنتاج مسبوكات الزهر بطاقة  93ألؾ طن، وتشمل خطة التطوٌر إنشاء مسبكٌن صلب وزهر بطاقة  33
 آالؾ طن8  0آالؾ طن ومسبوكات صلب بطاقة 

 إعمار مصر توضح أخر مستجدات تقنٌن أوضاع أرضها بالشٌخ زاٌد

( عن أخر مستجدات تقنٌن أوضاع قطعة األرض المملوكة لها بمدٌنة الشٌخ زاٌد على EMFDمصر للتنمٌة )أعلنت شركة إعمار  
فداًنا8وأضافت فً بٌان للبورصة المصرٌة، إنها بلؽت مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجهات المعنٌة بشؤن تقنٌن  .90مساحة 

 أوضاع تلك األرض8

 شراء أسهم المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة  أمرٌكانا اإلماراتٌة توضح أزمة عرض

ا للتوضٌح بعض الحقابق حول أزمة أدٌبٌتو وعرض الشراء اإلجبارى  ًٌ أصدرت شركة أمرٌكانا القابضة للمطاعم اإلماراتٌة، بٌاًنا صحف
بضة أنها فى فً ظل ( بالبورصة المصرٌة8وأوضحت أمرٌكانا القاEITPأمرٌكانا ) –ألسهم المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة العالمٌة 

ا على األخبار والتقارٌر المنشورة مإخًرا بخصوص  التزامها الراسخ نحو السوق المصرٌة وحرصها على مصالح المساهمٌن، ورًدّ
عرض شراء حصة مساهمً األقلٌة فً أمرٌكانا مصر، تود أمرٌكانا القابضة للمطاعم، استعراض عدة حقابق، للتؤكٌد على سبلمة 

للحصول على حقوقها بما ٌتوافق مع ما تنص علٌه القوانٌن واللوابح المنظمة8أواًل، تقدمت أدٌبٌتو أٌه دي انفستمنت  موقفها وسعٌها
باستفسار للهٌبة العامة للرقابة المالٌة تستوضح فٌه عن مدى التزامها بتقدٌم عرض شراء إجباري  6394اإلماراتٌة فً منتصؾ عام 

على الشركة الكوٌتٌة لؤلؼذٌة أمرٌكانا، وذلك بالنسبة للشركات التابعة المدرجة بالبورصة  وفقا للقانون فً حالة االستحواذ
المصرٌة8ونظًرا ألن أدٌبٌتو قد استوفت إحدى حاالت اإلعفاء التً نص علٌها قرار هٌبة الرقابة المالٌة فً حٌنه والخاص بتنظٌم حاالت 

ستحواذ ؼٌر المباشر على شركات مدرجة بالبورصة المصرٌة فقد تقدمت الشركة االلتزام بتقدٌم عرض شراء إجباري من عدمه عند اال
8ثانٌا، صدر قرار الهٌبة بالموافقة على اإلعفاء وذلك فً أوابل شهر أبرٌل عام 6394بطلب لئلعفاء قبل تنفٌذ االستحواذ فً نهاٌة عام 

ٌام بعض مساهمً األقلٌة بالشركة المصرٌة للمشروعات شهراً من تقدٌم طلب اإلعفاء، تبله ق 63، وذلك بعد مرور حوالً .639
السٌاحٌة العالمٌة باللجوء للقضاء للمطالبة بالزامنا بتقدٌم عرض شراء إجباري قبل صدور قرار الهٌبة بعدة شهور إال أن دعواهم قد 



 

 

ى للهٌبة العامة للرقابة المالٌة بدعوى شطبت، ورفض استبنافها8ثالثا، فً أعقاب صدور قرار اإلعفاء قام نفس المساهمٌن بالتقدم بشكو
تفاجبهم بالقرار، وطالبوا الهٌبة بإلزامنا بتقدٌم عرض شراء إجباري وهو الطلب الذي رفضته الهٌبة بعد دراسته8رابعا، صدر قرار 

دون معرفتنا بتلك  6391 مفاجا من لجنة التظلمات بالهٌبة العامة للرقابة المالٌة ٌلزم الشركة بتقدٌم عرض شراء إجباري مطلع ٌناٌر
المداوالت والقرار المفاجا وصدوره دون تمكٌننا من عرض وجهة نظرنا، وهو القرار الذي رفضناه وقمنا بالطعن على صحته أمام 
قضاء مجلس الدولة ومازال متداواًل أمام المحاكم8خامسا، رؼم ما حصل سابقاً وثقة فً السوق المصري والتزامنا بالتوسع فٌه، فقد 

لبلستحواذ على كامل أسهم الشركة للمصرٌة  6391أفصحت أدٌبٌتو للسوق وبمحض إرادتها بعرض شراء فً منتصؾ عام 
للمشروعات السٌاحٌة العالمٌة8وبالفعل تقدمت الشركة بعرض شراء على األسهم المملوكة لمساهمً االقلٌة بالقٌمة العادلة للسهم وفقا 

تمد من الهٌبة إال أنها فوجبت برفض الهٌبة للتقرٌر المعد من جانب المستشار المالً المستقل دون لدراسة أعدها مستشار مالً مستقل مع
مبررات واضحة، وهو األمر الذي الزال قٌد الدراسة فً الوقت الحالً إلتخاذ اإلجراءات الصحٌحة وفقا للقانون8وأخٌرا تإكد أمرٌكانا 

لى العمل مع الجهات المعنٌة فً إطار القوانٌن المنظمة ودون اإلخبلل بمصالحها، اإلماراتٌة حرصها الكامل ع –القابضة للمطاعم 
وضع ثقتها فً االقتصاد المصري وراهنت على تحسن مناخ االستثمار الذي بات اآلن بشهادة الجمٌع أفضل من أي وقت 

رٌة فإننا نطالبها بضرورة تطبٌق صحٌح مضى8وحرصاً على دور هٌبة الرقابة المالٌة فً جذب االستثمارات األجنبٌة للسوق المص
اإلماراتٌة دون التؤثر بالحمبلت اإلعبلمٌة الممنهجة والسلبٌة التً  –القانون بخصوص الطلبات المقدمة من أمرٌكانا القابضة للمطاعم 

الدفاع عن حقوقها أمام  ٌشنها البعض علٌنا للحصول على ما لٌس من حقهم قانوًنا8وأكدت أمرٌكانا القابضة، أنها لن لن تتوانى عن
هجمة شرسة وؼٌر عادلة، وهو ما سٌدفع الشركة لتصعٌد األمر إلى أعلى المستوٌات إلٌجاد حل عادل لهذه القضٌة حال فشل المساعً 

 المصدر: صحٌفة المالالحالٌة8
 شركات كبٌرة من ضرٌبة القٌمة المضافة 5الضرائب تكشف تهرب 

شركات إلى مكافحة التهرب الضرٌبً )قٌمة مضافة( بعد اكتشاؾ  3لضرابب، إنه تمت إحالة قال عبد العظٌم حسٌن ربٌس مصلحة ا
أنها قدمت إقرارات صفرٌة لمركز كبار الممولٌن، فً حٌن أن منظومة اإلقرارات اإللكترونٌة أثبتت أن لها تعامبلت لم ٌتم إدراجها 

بعاء، أضاؾ حسٌن أنه سٌتم استبعاد هذه الشركات من تبعٌة ضمن اإلقرار الضرٌب8ًوبحسب بٌان من مصلحة الضرابب ٌوم األر
مركز كبار الممولٌن، ونقلها إلى مؤمورٌات االختصاص التابعة لها، حٌث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار الممولٌن ٌثبت تهربها 

اإلقرارات اإللكترونٌة ساعدت ضرٌبٌا سٌتم استبعادها من المركز، ووضعها ضمن قابمة الشركات عالٌة المخاطر8وذكر أن منظومة 
على توفٌر قاعدة بٌانات ومعلومات عن معامبلت البٌع والشراء، فمبٌعات أحد المسجلٌن هً مشترٌات لآلخر، ومن ثم أصبح هناك 

صة قدرة فابقة فً التحقق من صحة البٌانات الواردة باإلقرارات الضرٌبٌة، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضرٌبً وحصره، وخا
بعد تنفٌذ مشروع مٌكنة اإلجراءات الضرٌبٌة الذي تم إطبلقه8وطالب ربٌس مصلحة الضرابب، المسجلٌن بضرورة تحري الدقة 
والشفافٌة عند ملء اإلقرار الضرٌبً، موضحا أنه فً ظل منظومة اإلقرارات اإللكترونٌة أصبح لدى المصلحة قواعد بٌانات ضخمة 

ٌُساعد فً مكافحة التهرب الضرٌبً، ودقٌقة عن المسجلٌن وكافة تعام ٌُسهم فً حصر المجتمع الضرٌبً بشكل أكثر دقة، و بلتهم بما 
وإرساء العدالة الضرٌبٌة8وأكد أن مصلحة الضرابب لن تتوانى عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، ومبلحقة المتهربٌن من 

 المصدر: مصراوىسداد الضرابب المستحقة علٌهم8

 سنوات مقبلة  5ة: فٌتش تتوقع استقرار األسعار فى مصر الحكوم

ًٌّا حول تطور نظرة وكالة التصنٌؾ االبتمانً فٌتش لتوقعات مستوٌات األسعار فً مصر، وذلك خبلل  أصدر مجلس الوزراء رسًما بٌان
س الوزراء أن التوقعات تشٌر إلى تقرٌر صدر عن شركة فٌتش سولٌوشنز البحثٌة، التً تتبع الوكالة، وجاء فً الرسم البٌانً لمجل

استقرار مستوٌات األسعار خبلل الخمس سنوات المقبلة8وتضمنت البٌانات التً أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
8وعرض 6360لمجلس الوزراء أن فٌتش سولٌوشنز توقعت استمرار انخفاض األسعار، وتوقعات باستقرارها فً مصر حتى عام 

8وأوضح خبلله أن نسب تضخم 6360حتى عام  6394م البٌانً تطور معدالت تضخم األسعار فً مصر خبلل الفترة من عام الرس
، حٌث كانت قد بدأت منحنى االنخفاض، بعد أن كانت تتعدى نسبتها أكثر من 6394األسعار فً مصر استمرت فً االنخفاض منذ عام 

8وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن فٌتش 6360% فً عام 93حتى أقل من % ، وتوقعت فٌتش أن ٌستمر فً االنخفاض 03
قد أكدت تحسن معدالت األداء االستهبلكً فً مصر8ٌؤتً ذلك حٌث ٌصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافات وتقارٌر 

صدر المركز اإلعبلمً لمجلس الوزراء تقارٌر توضٌح حول أي بٌانات أو إحصاءات ترتبط باالقتصاد المصري محلٌا وعالمٌا، كما ٌ
+ مع نظرة Bالعالمٌة للتصنٌؾ االبتمانً قبل ٌوم تثبٌت تصنٌؾ مصر عند ” فٌتش“الحقابق ورصد الشابعات8وقد أعلنت وكالة 

ونة األخٌرة، وتحسن مستقبلٌة مستقرة8وذكرت أن تصنٌؾ مصر ٌتلقى الدعم من سجل اإلصبلحات االقتصادٌة والمالٌة التً تمت فً اآل
االستقرار على مستوى االقتصاد الكلً واألوضاع المالٌة الخارجٌة8وفً مارس الماضً، كانت فٌتش قد رفعت التصنٌؾ االبتمانً 

، مع نظرة مستقبلٌة مستقرة8وأكدت فٌتش، حٌنها، أن مصر أحرزت مزٌدا من التقدم فً تنفٌذ اإلصبلحات Bإلى + Bلمصر، من 



 

 

المالٌة التً تقود إلى تحسٌن استقرار االقتصاد الكلً، والشمول المالً، والتموٌل الخارجً القوى8وقالت أًٌضا حٌنذاك إن االقتصادٌة و
نسبة الدٌن العام إلى الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر مستمرة فً التراجع، وأن ذلك ٌؤتً بدعم من التحسٌنات الهٌكلٌة للمٌزانٌة 

 فة المالالمصدر: صحٌوظهور فوابض8

 سلع على بطاقات التموٌن..األحد المقبل 4بدء تنفٌذ قرار تخفٌض أسعار 

سلع  7تبدأ الشركة القابضة للصناعات الؽذابٌة تنفٌذ قرار الدكتور على المصٌلحى،  وزٌر التموٌن والتجارة الداخلٌة  تخفٌض 
هر دٌسمبر، حٌث سٌحصل المواطن على المقررات التموٌنٌة للمواطنٌن  على بطاقات التموٌن  اعتبارا من ٌوم األحد  المقبل اول ش

جنٌها  94جنٌه، و عبوة زٌت طعام خلٌط بـ  183جنٌه بدال من  83.بقٌمة الدعم المخصص له بالبطاقة وسٌتم صرؾ السكر بسعر  بـ
جنٌه، مع  4843جنٌه، بدال من  4833جنٌهات و كٌلو الدقٌق المعبؤ ببلستٌك   1جنٌهات بدال من  .جنٌها و كٌلو األرز  91بدال من 

العامة ” قرشا8وستبدأ شركات الجملة  4863جنٌها والدقٌق المعبؤ واحد كٌلو فى عبوات ورقٌة والمحدد بسعر  63إلؽاء زٌت عباد بسعر 
عٌتى اعتبارا من التابعة للشركة القابضة للصناعات الؽذابٌة صرؾ المقررات التموٌنٌة لبقالبن التموٌن ومنافذ مشروع جم” والمصرٌة

ٌوم الخمٌس المقبل على ان تقوم هذه المنافذ ببدء صرؾ السلع التموٌنٌة ألصحاب البطاقات التموٌنٌة باألسعار الجدٌدة ضمن مقررات 
شهر دٌسمبر، اعتبارا من ٌوم األحد المقبل أول الشهر ، كما قامت وزارة التموٌن بضخ كمٌات كبٌرة من السلع األساسٌة بمنافذ 

جمعات االستهبلكٌة وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات8وقامت وزارة التموٌن والتجارة الداخلٌة بمخاطبة الشركات المسإولة الم
عن استخراج البطاقات الذكٌة إلدراج األسعار الجدٌدة للسلع بعد تخفٌض األسعار حتى ٌتمكن المواطن من صرؾ المقررات التموٌنٌة 

عم المخصص له على بطاقات التموٌن اعتبارا من ٌوم األحد المقبل8من جانبه أكد الدكتور على المصٌلحى وزٌر الخاصة به بقٌمة الد
 التموٌن والتجارة الداخلٌة، أن تخفٌض أسعار السلع على بطاقات التموٌن   تنفٌذا لتوجٌهات الربٌس عبدالفتاح السٌسى بشؤن توفٌر السلع

 483مخزون استراتٌجى من السلع والمنتجات األساسٌة حٌث ٌكفى مخزون السكر ما ٌقرب من  فى مختلؾ المحافظات، وكذلك تؤمٌن
شهر،  بجانب وجود كمٌات كبٌرة من زٌت الطعام واألرز وكافة المنتجات والسلع األخرى لدى لشركات التابعة فى كافة المحافظات 

لمشروع المنافذ والخدمات التسوٌقٌة المتنقلة لشباب الخرٌجٌن،  والذى المختلفة8وأضاؾ الوزٌر، أن الدفعة األولى من المرحلة السادسة 
سٌارة متنقلة حمولة واحد طن للسٌارة، ستقوم بطرح السلع والمنتجات فى العدٌد من المحافظات المختلفة بجانب  633تم تسلٌمها بعدد 

إلى  93قل من مثٌبلتها فى األسواق األخرى من أٌضا إطبلق سٌارات لتوفٌر المنتجات للمواطنٌن فى القرى والنجوع بؤسعار أ
%8ووجهت الشركة القابضة للصناعات الؽذابٌة برباسة اللواء احمد حسنٌن شركات الجملة والمجمعات االستهبلكٌة  بتنفٌذ قرار 63

واألرز والدقٌق بمنافذ  الدكتور على المصٌلحى وزٌر التموٌن   والتجارة الداخلٌة  بشؤن أٌضا تخفٌض أسعار السلع  السكر  والزٌت
المجمعات االستهبلكٌة وأن ٌكون نفس سعر أسعار المنتجات ببطاقات التموٌن هو نفس السعر  بالمجمعات االستهبلكٌة وكذلك فى منافذ 

 المصدر: أموال الؽدالشركات التابعة وشركتى الجملة فى مختلؾ المحافظات فى إطار العمل على تخفٌؾ العبء على المواطنٌن8

 % مساهمة القطاع فً الناتج المحلً اإلجمالً 4التصاالت: ا

% من إجمالً الناتج 7قال وزٌر االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن نسبة مساهمة قطاع االتصاالت بلؽت 
 -6391الً الجاري %خبلل خبلل العام الم .المحلً فً العام المالً المنصرم، متوقعا مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 

8وأضاؾ الوزٌر ـ خبلل مإتمر صحفً أمس الثبلثاء؛ لئلعبلن عن استعدادات الوزارة للمشاركة فً فعالٌات معرض ومإتمر 6363
" المزمع انعقاده دٌسمبر المقبل ـ أن القطاع نما بنسبة 6391القاهرة الدولً لبلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات "كاٌرو آي سً تً 

شركة فً قطاع االتصاالت بمصر،  9333الربع األول من العام المالً الحال8ًوقال الوزٌر إن العام الماضً شهد تؤسٌس % خبلل 94
صفقات استحواذ من شركات عالمٌة على شركات محلٌة، ما ٌعد مإشرا إٌجابٌا ٌعكس قدرة القطاع على تشجٌع االبتكار  1بجانب إتمام 

ملٌار  086ملٌار دوالر خبلل العام المالً الماضً مقارنة ب  084درات تكنولوجٌا المعلومات بلؽت واإلبداع8وأشار الوزٌر إلى أن صا
% خبلل العام المالً الجاري8ولفت الوزٌر إلى أن معرض 93دوالر فً العام السابق له، مإكدا استهداؾ الوزارة زٌادتها بنسبة 

مشاركة واسعة من وزارات وهٌبات الدولة الرسمٌة ، ما ٌبرهن على إدراك  القاهرة الدولً لبلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات سٌشهد
مإسسات الدولة أهمٌة قطاع االتصاالت، وسٌشمل المعرض العدٌد من الموضوعات الهامة على الساحة المتعلقة بالتحول الرقمً 

رها من التقنٌات المتقدمة بمجاالت االتصاالت والذكاء االصطناعً، وإنترنت األشٌاء، وما ٌعرؾ بال"بلوك تشٌن" سبلسل الكتل ، وؼٌ
 المصدر: وكالة أنباء الشرق األوسطوتكنولوجٌا المعلومات8

  9109اإلحصاء: تراجع الرقم القٌاسً للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة خالل سبتمبر 

م القٌاسً إلنتاج الصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة أصدر الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء الٌوم األربعاء البٌانات األولٌة للرق
 8903816وبلػ الرقم القٌاسً للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة "بدون الزٌت الخام والمنتجات البترولٌة" 6391عن شهـر سبتمبر 

%8وبلػ الرقم 38.1"نهابً" بنسبة انخفاض قدرها  6391خبلل شهر أؼسطس  906831"أولً" مقابل  6391خبلل شهر سبتمبر 



 

 

، حٌث بلػ 6391، مقارنة بشهر أؼسطس 6391خبلل شهر سبتمبر  979816القٌاسً لصناعة التعدٌن واستؽبلل المحاجر األخرى 
%، وذلك بسبب زٌادة أوامر التصدٌر8وبلػ الرقم القٌاسً لصناعة المستحضرات الصٌدالنٌة والكٌمٌابٌة 1849بارتفاع قدره  961804
%، وذلك 01849بارتفاع قدره  9478.3، حٌث بلػ 6391، مقارنة بشهر أؼسطس 6391خبلل شهر سبتمبر  603834والدوابٌة 

بسبب زٌادة إنتاج األدوٌة الخاصة بفصل الشتاء8وسجل الرقم القٌاسـً لصناعة الحاسبات والمنتجات اإللكترونٌة والبصرٌة واألجهزة 
% وذلك .0981بنسبة انخفاض قدرها  031813، حٌث بلػ 6391أؼسطس مقارنة بشهر  6391، خبلل شهر سبتمبر .69384الطبٌة 

 -بسبب انخفاض انتاج أجهزة القٌاس النخفاض الطلب علٌها8وبلػ الرقم القٌاسـً لصناعة الفلزات القاعدٌة "ٌشمل الحدٌد والصلب 
% وذلك 90863بانخفاض قدره  41834لػ ، حٌث ب6391أؼسطس مقارنة بشهر  6391خبلل شهر سبتمبر  .4380معادن أخرى"  -األلومنٌوم 

 المصدر: الٌوم السابع8بسبب نقص امدادات فحم الكوك لؤلفران وانخفاض الطلب علٌها

 ملٌاراً  81.6ملٌار جنٌه خالل شهرٌن..وتراجع الضرائب لـ 017.0ارتفاع إٌرادات مصر اإلجمالٌة إلى 

ملٌار جنٌه،  934893بلل أول شهرٌن من العام المالً الجاري لتصل إلى كشفت تقرٌر لوزارة المالٌة، ارتفاع إجمالً إٌرادات مصر خ
ملٌار جنٌه إجمالً إٌرادات خبلل نفس الفترة من العام المالً الماض8ًوأظهر التقرٌر الشهري لوزارة المالٌة المنشور  933834مقابل 

% على أساس .08ن العام المالً الجاري بنسبة على موقعها اإللكترونً، تراجع اإلٌرادات الضرٌبٌة لمصر خبلل أول شهرٌن م
ملٌار جنٌه خبلل الفترة من ٌولٌو حتى أؼسطس الماضً،  3844.سنوي8وأضاؾ التقرٌر أن اإلٌرادات الضرٌبٌة لمصر بلؽت نحو 

 –خبلل )ٌولٌو ملٌار جنٌه خبلل نفس الفترة من العام المالً الماض8ًوأرجعت المالٌة انخفاض اإلٌرادات الضرٌبٌة  08.3.مقابل 
أؼسطس( إلى عدة أسباب منها، انخفاض اإلٌرادات المحصلة من البنك المركزي المصري فً ضوء السٌاسة النقدٌة التقٌدٌة خبلل 
الفترة، باإلضافة إلى تراجع بعض المتحصبلت فً ضوء تحسن سعر صرؾ الجنٌه مقابل الدوالر مما أدى إلى انخفاض القٌمة 

ارك وقناة السوٌس بالعملة المحلٌة8وفً المقابل ارتفعت اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة لمصر خبلل الفترة من ٌولٌو المحصلة من عوابد الجم
 ملٌار جنٌه خبلل نفس الفترة من العام المالً الماض8ً 94846ملٌار جنٌه، مقابل  64871حتى أؼسطس لتصل إلى 

 ت نهاٌة إبرٌل المقبلملٌون ٌورو من قرض شراء الماكٌنا 937القابضة للغزل تتسلم 

من الماكٌنات الموجودة  %43قال أحمد مصطفى، ربٌس مجلس إدارة شركة القابضة للقطن والؽزل والنسٌج، إنه سٌتم إحبلل حوالً 
ملٌون ٌورو، من المقرر وصول أول دفعة خبلل نهاٌة  373بالشركة القابضة، بؤخرى جدٌدة تعمل بتكنولوجٌا متطورة وذلك بقٌمة 

أن الشركة تسٌر وفق خطط ” استشراؾ المستقبل“ملٌون ٌورو8أضاؾ خبلل كلمته بمإتمر  604القادم، تبلػ قٌمتها حوالً إبرٌل 
موضوعة تعتمد على التطوٌر الفنً والمالً والذي ٌعتمد بشكل أكبر على ضخ استثمارات جدٌدة، حٌث لم ٌشهد قطاع الؽزل والنسٌج 

ضٌة، سواء من قبل القطاع الخاص أو العام8وأكد أن القابضة للؽزل والنسٌج تعمل على تعزٌز سنوات ما 93ضخ استثمارات جدٌدة منذ 
القٌمة المضافة لهذه الصناعة، والعمل على تصدٌرها بشكل ٌتناسب وخطط التطوٌر الجارٌة8ولم ٌحدد مصطفى مصدر القرض من 

إٌطالً للحصول على القرض، كما أنها تتفاوض مع تحالؾ التحالؾ األجنبً أو المحلً، حٌث تتفاوض الشركة مع بنكٌن سوٌسري و
 المصدر: حابىمحلً ٌقوده بنكا األهلً ومصر لتدبٌر نفس القٌمة8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال8 للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد 8 فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسابر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال8 هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 8مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تؽٌٌر ٌحق8 محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المبلحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو لبحثًا التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح ؼٌر االستخدام إن8 األشكال من شكل بؤي جزء بؤي
 8تماًما محظور المقصود المتلقً بخبلؾ شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌؽطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌإكد
 8بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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