
 

 

      شركة برٌمٌٌر – ةالشهرٌ االحصائٌات

 2020 ٌناٌرشهر 

 

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

 

 عند لٌؽلق %0.31- بانخفاض 30اي جً اكس  رمإش اؼلق، حٌث انخفاض  ٌناٌرشهدت مإشرات السوق المصري خالل شهر 
 إٌجً مإشر أما نقطة، 538.04 مستوى عند مؽلقا %0.67بنحو 70 إكس إٌجً مإشر ارتفع بٌنما ،نقطة 13.918.84 مستوى

 نقطة. 1.395.11 مستوى عند مؽلقا %0.21-بنحو انخفاضا فسجل 100 إكس

  ٌناٌرخالل شهر  مؤشراث السىق

  التؽٌر نهاٌة الشهر أول الشهر المإشر

 ▼ EGX 30 13.961.56 13.918.84 -0.31%مإشر 

 ▲ EGX 70 534.47 538.04 0.67%مإشر 

 ▼ EGX 100 1.398.10 1.395.11 -0.21%مإشر 

 ▼ S&P/ EGX ESG 1.993.18 1.975.54 -0.89%مإشر 

 ▼ EGX 30 Capped 16.350.32 16.099.11 -1.54%مإشر 

 ▲ %16.08 560.12 482.55 مإشر النٌل



 

 

 اجمالٍاث قٍم التداول فً السىق 

 فً جنٌه، ملٌار 47.3 نحو الشهر خالل التداول قٌمة إجمالً بلػ
 377 على منفذة ورقة ملٌار 3.395 نحو التداول كمٌة بلؽت حٌن
 ملٌار 35.1 قدرها تداول قٌمة بإجمالً مقارنة وذلك، عملٌة ألؾ
 373 على منفذة ورقة ملٌار 3.534 بلؽت تداول وكمٌة جنٌه
.واستحوذت االسهم على الماضً شهرال خالل عملٌة ألؾ

 % من اجمالً السوق.26.23

 

 

 اع المتعاملٍن المستثمرٌن فً البىرصتانى

 تعامالت إجمالً من %65.8 نسبة المصرٌٌن تعامالت سجلت
 والعرب% 24.5 على العرب ؼٌر األجانب استحوذ بٌنما السوق،

 ؼٌر األجانب وسجل. استبعاد الصفقات بعد وذلك ،%9.7 على
 كما. خالل الشهر جنٌه ملٌون 190.5 بقٌمة بٌع صافً العرب
 الشهر، خالل جنٌه ملٌون 199.4 بقٌمة بٌع صافً ربالع سجل

% 45.27 على المإسسات استحوذت.الصفقات استبعاد وذلك بعد
 نصٌب من المعامالت باقً وكانت البورصة فً المعامالت من

  . %54.73 بنسبة األفراد
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    ٌناٌرخالل شهر  نتائج االعمال المعلنة

 العملة أسم الشركة
الفترة 
 المالٌة

الفترة المنتهٌة 
 فً

 نتائج االعمال
 )ملٌون(

 النتائج المقارنة
 )ملٌون(

 التغٌر السنوي

المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء )لٌفت سالب 
 مصر (

9A-دٌسمبر العام المالً جنٌه  ;6>: 86;@ @<;6<=%  

اشهر ; جنٌه القاهرة لإلستثمار والتنمٌة العقارٌه 9A-نوفمبر   98=6@> >:6@? >@6;@%  

مات التعلٌمٌةالقاهرة للخد اشهر ; جنٌه  9A-نوفمبر   >6;< <6A? :?6=?%  

9A-دٌسمبر العام المالً جنٌه عبور الند للصناعات الؽذابٌة  :A=6:A :;@689 :<68?%  

9A-دٌسمبر العام المالً جنٌه بنك قطر الوطنً االهلً  @1=::698 ?1:886== 9@6;=%  

اشهر A جنٌه ناٌل سٌتً لالستثمار 9A-سبتمبر   =8@6A8 <@=6?@ <6?>%  

اشهر A جنٌه جٌنٌال تورز 9A-سبتمبر   8698 86:8 -=96<=%  

اشهر ; جنٌه العربٌة الستصالح االراضً 9A-سبتمبر   868= 86=: -@A6?<%  

اشهر A جنٌه حدٌد عز 9A-سبتمبر   -<1;:96=?  -;:>68>  -9::=6<9%  

مارٌدٌؾ -الخدمات المالحٌة والبترولٌة  اشهر A دوالر  9A-سبتمبر   -::6:;  9@6:A .غ.م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  أهم االخبار خالل الشهر

 2020ٌناٌر  2

 ملٌار جنٌه 2.2سً آي كابٌتال: كوربلٌس انتهت من اإلصدار الثامن لسندات تورٌق بقٌمة 

إلنتهاء من إصدارها أعلنت شركة سً آي كابٌتال القابضة لالستثمارات المالٌة، عن قٌام شركتها التابعة كوربلٌس للتؤجٌر التموٌلً با
ملٌار جنٌه.وذكرت أن كوربلٌس تقوم بشكل دوري بإصدار سندات تورٌق لجزء من محفظة  2.2الثامن لسندات التورٌق بقٌمة بلؽت 

الشركة للتؤجٌر التموٌلً كمصدر بدٌل للتموٌل طوٌل األجل.وأشارت سً آي كابٌتال إلى أن عوابد السندات سوؾ توجه إلى سداد جزء 
ونٌة الشركة لدى البنوك وكذلك فً دعم قاعدتها الرأسمالٌة، وذلك من أجل تعزٌز ومواكبة خطط النمو المستقبلٌة للشركة.وأن من مدٌ

والتً بلؽت قٌمتها  2019هذا اإلصدار ٌؤتً كنتٌجة لزٌادة التسهٌالت الجدٌدة الممنوحة من قبل الشركة لعمالبها بصورة قٌاسٌة فً 
شهر، هذا، وقد حصلت  84و 61و 37و 13إصدار السندات من خالل أربعة شرابح باستحقاقات تصل إلى ملٌار جنٌه.فقد تم  4.6

على التوالً، حٌث تم اعتماد التصنٌؾ والتقٌٌم بواسطة شركة  AA+ , AA, AA-, BBBشرابح االكتتاب على تصنٌؾ ابتمانً 
  جرٌدة حابًالمصدر:الشرق األوسط للتصنٌؾ االبتمانً وخدمة المستثمرٌن مٌرٌس.

 عامر جروب توضح آخر مستجدات تخصٌص أرض فً سوهاج الجدٌدة

قالت مجموعة عامر القابضة )عامر جروب(، إنها ما زالت فً مرحلة التفاوض مع جهاز مدٌنة سوهاج الجدٌدة بشؤن تخصٌص أرض 
لبورصة أن عامر للتنمٌة لة فً بٌان للشركة، ولم ٌتم االتفاق على الصورة النهابٌة للمساحة والسعر والشروط.وأوضحت الشرك

السٌاحٌة استلمت من جهاز مدٌنة سوهاج الجدٌدة ما ٌفٌد بؤن الموقع المقترح لقطعة األرض بمنطقة النخٌل والتً تقدر بمساحة نحو 
  المصدر:مباشر جنٌهاً. 1085فدان هً مساحة تحت العجز والزٌادة وأن السعر التقرٌبً للمتر هو  51.52

 ملٌون جنٌه  14دق ُتسند تنفٌذ أعمال بفندق دهب لـ إنتراكونسلت بقٌمة مصر للفنا

وأضافت الشركة فً بٌان للبورصة المصرٌة، أن  ( عن اجتماع مجلس اإلدارة ٌوم اإلثنٌن.MHOTأعلنت شركة مصر للفنادق )
ٌث فندق سفٌر دهب رٌزورت على شركة المجلس وافق على إسناد عملٌة تقدٌم وتنفٌذ أعمال التٌار الخفٌؾ ضمن أعمال تطوٌر وتحد

% أعمال التنسٌق 5ملٌون جنٌه، والتً تتضمن  14.17وتابعت موضحة أن القٌمة االجمالٌة لعملٌة االسناد تبلػ نحو  إنتراكونسلت.
ة للتفاوض علٌها، كما ألؾ جنٌه من قٌمة العملٌة اإلجمالٌة، منوها إلى أن هذه األسعار ؼٌر قابل 675الخاصة بالمقاول العام والتً تبلػ 

  المصدر:البورصةأشهر من استالم خطاب اإلسناد والدفعة المقدمة. 6ان مدة التنفٌذ تكون خالل 

 سنوات 4قرار رئاسً بتشكٌل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لـ

قادمة برباسة طارق حسن عامر  سنوات 4أصدر الربٌس عبدالفتاح السٌسً، قراراً بتشكٌل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 
على تعٌٌن جمال محمد عبد العزٌز نجم ورامً أحمد عادل  2019لسنة  678أعضاء.ونص قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  6وناببٌن و

عبد ونص القرار أٌضا، على تعٌٌن الدكتور محمد مصطفى  أبو النجا ناببٌن لمحافظ البنك المركزي باإلضافة إلى ممثل لوزارة المالٌة.
الجواد عمران ربٌس الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، والمهندس علً محمد علً فرماوي خبٌراً مصرفٌاً، والدكتور نجالء أنور األهوانً 

بنك خبٌرة اقتصادٌة، والدكتور أشرؾ السٌد العربً خبٌراً اقتصادٌاً، والمستشار تامر السٌد الدقاق خبٌراً قانونٌاً اعضاء لمجلس إدارة ال
نوفمبر  27سنوات تبدأ من  4وبحسب القرار تكون عضوٌة ذوي الخبرة بمجلس إدارة المركزي المصري لمدة  المركزي.

 المصدر:مباشر.2019

 رسمٌاً.. مصر ُتطبق زٌرو جمارك على السٌارات الواردة من تركٌا

ركٌة المقررة على الواردات التركٌة، ذلك أعلنت مصلحة الجمارك المصرٌة، الٌوم، بدء تطبٌق الشرٌحة األخٌرة من الرسوم الجم
.وبحسب بٌان صادر الٌوم عن المصلحة، فإنه بموجب 2020ٌناٌر  1إعماالً التفاقٌة التجارة الحرة بٌن مصر وتركٌا، اعتبارا من 

ٌسلندا( المنتجات المدرجة ا -لٌختشتاٌن -النروٌج-االتفاقٌة إقامة منطقة التجارة الحرة بٌن جمهورٌة مصر العربٌة ودول اإلفتا )سوٌسرا
%.كما تنص المادة الثانٌة، أن ٌتم رفع نسبة 90% من فبة الوارد بدالً من 100فً الفبة ) د ( سٌتم رفع نسبة التخفٌض علٌها لتصبح 

ات لدعم % .وتعطً االتفاقٌة عدة امتٌاز90% من فبة الوارد بدال من 100( لتصبح  4التخفٌض على المنتجات المدرجة فى القابمة ) 
العالقات التجارٌة مع دول اإلفتا، كما تمنح القابمة الرابعة الخاص بالسٌارات تخفٌضا جمركٌا مع بدء العام السادس من دخول االتفاق 
حٌز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول االتفاق حٌز النفاذ.ٌذكر أن مصر وتركٌا وقعتا اتفاقٌة التجارة الحرة بٌن 



 

 

، وتنص على تخفٌض الواردات والصادرات المصرٌة جزبٌاً 2007، ودخلت االتفاقٌة حٌز النفاذ فً مارس 2005لبلدٌن فً دٌسمبر ا
 المصدر:مباشر.2020بشكل سنوي حتى تصل إلى "زٌرو جمارك" بداٌة 

 «األصٌل»و« القاهرة للدواجن»وزٌر الزراعة ٌتدخل إلنهاء أزمة مشروعات جدٌدة لـ

لقصٌر، وزٌر الزراعة، المسبولٌن عن عملٌات االستثمار بالوزارة بحل أزمات استثمارات متعطلة فى قطاع الثروة الداجنة كلؾ سٌد ا
، والخاصة باالنتقال للظهٌر الصحراوى.قالت مصادر «األصٌل»و« القاهرة للدواجن»تقترب قٌمتها من ملٌار جنٌه، خاصة بشركتى 

األصٌل »ملٌون جنٌه تقرًٌبا، وشركة  917، بإجمالى «القاهرة للدواجن»لة تخص شركة فى الوزارة إن االستثمارات المتعط
فدان  5000ملٌون جنٌه.ذكرت أن شركة القاهرة للدواجن طلبت قبل ما ٌزٌد على عامٌن شراء  78باستثمارات تصل إلى « لالستثمار

فترة طوٌلة للتخصٌص، لحٌن وجود أرض  بنظام حق االنتفاع على طرٌق الضبعة فى محافظة مرسى مطروح، واستؽرقت
مناسبة.أوضحت المصادر، أنه بعد االستقرار بٌن الوزارة والشركة على التخصٌص فى مطروح، استعدت الشركة الستالم األرض، 

اهرة لكنها فوجبت بتبعٌتها إلحدى شركات التنقٌب عن البترول منذ سنوات طوٌلة، ما عطلها عن العمل فى النهاٌة، وتستهدؾ الق
ا.وقبل  50ملٌون أم تسمٌن، و 2.2ملٌون طابر جدود، و 55ملٌون جنٌه، إلنتاج  917للدواجن استثمار نحو  ًٌ ملٌون كتكوت تسمٌن سنو

 30و 25عام تقرًٌبا، خصصت الحكومة مساحات مختلفة من األراضى الصحراوٌة بٌنها القاهرة للدواجن، بنظام حق اإلنتفاع لمدد 
ا، تزٌد % 700 عاًما بقٌمة إٌجارٌة ًٌ أعوام.أضافت المصادر، أن شركة األصٌل لالستثمار تواجه مشكلة فى  3كل  12جنٌه للفدان سنو

األرض التى تسلمتها من وزارة الزراعة قبل عام تقرًٌبا، وهى عدم وجود مٌاة جوفٌة، ومن ثم ٌستحٌل استمرار المشروع فى المنطقة 
ملٌون أم تسمٌن،  1.8ملٌون جنٌه، إلنتاج  78.3تستهدؾ ضخ استثمارات فٌها قٌمتها  فدان، 800المحددة.حصلت األصٌل على نحو 

ا.أوضحت المصادر، أن وزٌر الزراعة كلؾ المسبولٌن عن تخصٌص  45ملٌون كتكوت تسمٌن، و 150و ًٌ ألؾ جدة تسمٌن سنو
 Economy Plusالمصدر: األراضى إلتمام تعاقدات على أراضى جدٌدة للشركتٌن .

 ملٌون ٌورو لشركات الغزل والنسٌج  540ة المصرٌة تتفاوض لتدبٌر الحكوم

ملٌون ٌورو قٌمة اآلالت الجدٌدة لتطوٌر شركات القابضة  540قالت وزارة إنه جاٍر التفاوض مع مإسسات تموٌل وبنوك لتوفٌر مبلػ 
توقٌع عقود اآلالت الجدٌدة وتدبٌر تموٌل معبري  للقطن والؽزل والنسٌج، بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالٌة للشركة القابضة. تم

ملٌار جنٌه لسداد الدفعات المقدمة لعقود تورٌد الماكٌنات. وأشارت الوزارة إلى أنها  1.5متوسط األجل من بنك االستثمار القومً بمبلػ 
االستشاري العالمً وارنر.وتتضمن  ملٌار جنٌه، وفق دراسة 21بدأت فً تنفٌذ خطة تطوٌر شركات الؽزل والنسٌج والبالػ تكلفتها 

شركات كبرى، وتحدٌد  9شركة ؼزل ونسٌج وصباؼة فً  22شركات حلٌج وتجارة وكبس فً شركة واحدة، ودمج  9الدراسة دمج 
ثالث مراكز ربٌسٌة متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثالثة مراكز للتصدٌر، وتخصص الشركات الستة الباقٌة فً مرحلة تصنٌع 

نة )ؼزل، نسٌج، صباؼة وتجهٌز( أو منتجات تستهدؾ فبة معٌنة مثل الجٌنز والمنسوجات الشعبٌة.وتعاقدت الحكومة المصرٌة مع معٌ
وارنر كاستشاري عام لتنفٌذ المشروع باإلضافة إلى استشاري موارد بشرٌة إلعادة هٌكلة العمالة، واستشاري مالً لتنفٌذ عملٌة الدمج 

 :مباشرالمصدرالمالً للشركات.

 ترٌلٌون جنٌه بنهاٌة نوفمبر 4.05السٌولة المحلٌة فً مصر ترتفع لـ

بالمابة، على أساس  13.2بنسبة  2019كشفت بٌانات البنك المركزي المصري، ارتفاع السٌولة المحلٌة بمصر بنهاٌة نوفمبر 
وم األربعاء، أن السٌولة المحلٌة بمصر ارتفعت ، الٌ-سنوي.وبحسب البٌانات المنشورة عبر موقع البنك المركزي اطلع "مباشر" علٌها

.وعلى أساس شهري؛ 2018ترٌلٌون جنٌه فً الشهر المقارن من  3.58ترٌلٌون جنٌه بنهاٌة نوفمبر الماضً؛ مقابل  4.05إلى 
النقدي وهو  ترٌلٌون جنٌه.والسٌولة المحلٌة تتكون من المعروض 4.02ارتفعت السٌولة هامشٌا حٌث سجلت بنهاٌة أكتوبر الماضً 

 عبارة عن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفً لدى الجمهور باإلضافة إلى الودابع بالعملة المحلٌة ؼٌر الحكومٌة؛ باإلضافة إلى أشباه
النقود.وٌشٌر المعروض النقدي إلى المكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفً، أي لدى الجمهور والودابع الجارٌة ؼٌر 

ومٌة بالعملة المحلٌة، ولدى كافة وحدات الجهاز المصرفً مطروحاً منها أرصدة الشٌكات والحواالت المشتراة.ووفقاً للبٌانات بلػ الحك
، 2019.وبنهاٌة نوفمبر2018ملٌار جنٌه فً نوفمبر  827.6، مقابل 2019ملٌار جنٌه فً نوفمبر  961.1المعروض النقدي نحو 

 المصدر:مباشرملٌار دوالر، مقارنة بمستوى نهاٌة العام الماضً. 2.8األجنبً بنحو ارتفع احتٌاطً مصر من النقد 

 «الجاللة»و« الجونة»تدرس تدشٌن خط مالحى لربط شرم الشٌخ بـ« النقل»

ل تدرس وزارة النقل تدشٌن خط مالحى ٌربط بٌن شرم الشٌخ والجونة والجاللة لتدعٌم وتنشٌط السٌاحة وتنوع المنتج السٌاحى، خال
الفترة المقبلة وقال مصدر بهٌبة موانا البحر األحمر إن الفرٌق مهندس كامل الوزٌر وزٌر النقل وجه بدراسة تدشٌن الخط المالحى 

الجاللة.أضاؾ المصدر، أن الوزارة تسعى لوضع تلك الرحالت على الخطوط ضمن برامج  –الجونة وشرم الشٌخ  –شرم الشٌخ 



 

 

الؽردقة، ودشنت الوزارة أولى رحالت العبارة كوٌن نفرتٌتى  –بعد تدشٌن الخط المالحى شرم الشٌخ  التروٌج للسٌاحة المصرٌة خاصة
مطلع الشهر الجارى.ومن المقرر، أن ٌساهم هذا « شرم الشٌخ / الؽردقة»التابعة لشركة الجسر العربى للمالحة على الخط المالحى 

ساعات  8لحوالى ساعتٌن ونصؾ الساعة فقط بدالً من استؽراقه أكثر من الخط المالحى فى اختصار المسافة بٌن شرم والؽردقة 
بالطرٌق البرى بٌنهما وٌشكل جسراً ٌربط بٌن المناطق السٌاحٌة بمدٌنة شرم الشٌخ وسانت كاترٌن وطابا والؽردقة واألقصر.وخفضت 

لٌصبح  2020وبمناسبة األعٌاد وحتى نهاٌة ٌناٌر بمناسبة انطالق هذا الخط المالحى  15شركة الجسر العربى أسعار التذاكر بنسبة %
سعر التذكرة الحقٌقى ذهاباً وإٌاباً.أشار المصدر إلى أن هٌبة موانا البحر  1100جنٌهاً فقط بدالً من  950سعر التذكرة ذهابا وإٌابا 

تطوٌر وتؤهٌل ورفع كفاءة المبانى  األحمر تعمل على تطوٌر مٌناءى نوٌبع وسفاجا خالل الفترة المقبلة.وتخطط الهٌبة لالنتهاء من
اء القدٌمة بمٌناء نوٌبع والعمل على استكمال تؤهٌل ورفع كفاءة المبانى القدٌمة وإنشاء سور المٌناء الجدٌدة لمحطة متعددة األؼراض بمٌن

لموانا المصرٌة البحرٌة الذى ملٌون جنٌه.وتعمل وزارة النقل على تطوٌر كل الموانا البحرٌة وفًقا للمخطط الشامل ل 65نوٌبع بتكلفة 
ٌجرى إعداده حالٌا لالستفادة من الموقع الجؽرافى للموانا المصرٌة وتعظٌم المٌزة التنافسٌة للموانا لخدمة التجارة الدولٌة وزٌادة 

  Economy Plusالمصدر:حصتها من تجارة الترانزٌت واالستفادة القصوى من التسهٌالت المتاحة.

  2020ٌناٌر  5

 ”القاهرة”و” إى فاٌنانس“فى البورصة لحٌن االنتهاء من ” إنبى“طرح  إرجاء

لحٌن االنتهاء من طرح بنك القاهرة « إنبى»رجؤت لجنة الطروحات الحكومٌة طرح الشركة الهندسٌة للصناعات البترولٌة والكٌماوٌة ا
خالل الربع األول من العام الحالى.األولوٌة لطرح  المزمع طرحهما بالبورصة« إى فاٌنانس»وشركة تكنولوجٌا تشؽٌل الخدمات المالٌة 

بنك القاهرة وشركة إى فاٌنانس.وقالت مصادر على صلة بملؾ الطروحات لصحٌفة البورصة، إن لجنة الطروحات الحكومٌة طلبت من 
فاٌنانس وكانت مستشارى الطرح إبطاء العمل على طرح الشركة منذ شهرٌن مع إعطاء األولوٌة لطرح بنك القاهرة وشركة إى 

من أوابل الشركات التى أعلنت الحكومة عن طرحها وعٌنت لها مستشارٌن إلتمام العملٌة منذ نحو عامٌن.وعٌنت شركة إن آى « إنبى»
كابٌتال مستشار برنامج الطروحات مكتب بٌكر تٌلى )وحٌد عبد الؽفار وشركاه( لالستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة كمستشار مالى 

قل لتحدٌد القٌمة العادلة للشركة، عالوة على سعر السهم المزمع إدراجه فى البورصة، وهو ما لم ٌنته المكتب منه حتى اآلن.كما مست
اختارت تحالؾ شركات سى آى كابٌتال وجٌفرى إنترناشٌونال واإلمارات دبى الوطنى إلدارة الطرح، باإلضافة إلى مكاتب بٌكر آند 

ستعانة بمكتب زكى هاشم محامون وقانونٌون النونٌة والمحاماة كمستشار محلى ودولى للبنوك، فضالً عن اماكنزى لالستشارات القا
  Economy Plusالمصدر:كمستشار محلى للشركة الطارحة، وشركة براٌس واتر هاوس لالستشارات المالٌة والمراجعة كمراقب للحسابات.

 ملٌون جنٌه  481.4هلٌوبولٌس بـفدان ب 34.4زهراء المعادى تتفق نهائٌا على شراء 

( HELI( أنه تم االتفاق النهابً مع شركة مصر الجدٌدة لإلسكان والتعمٌر )ZMIDأعلنت شركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمٌر )
احتها نحو فدان، والتً تبلػ مس 34.48( بالحى التاسع بمدٌنة هلٌوبولٌس الجدٌدة البالػ مسطحها حوالى 94على شراء القطعة رقم )

وأضافت فً بٌان للبورصة المصرٌة، أن القٌمة اإلجمالٌة لألرض تبلػ نحو  جنٌه. 3.324متر وذلك بسعر المتر  144.816
 -جنٌه بخالؾ أعباء التقسٌط وتم االتفاق على أن ٌتم سداد كامل ثمن األرض طبًقا لالتً:  481.369.348

% حق 5، والدفعة الثانٌة 31/12/2019وتم سدادها بشٌك حق % 15دفعات )الدفعة األولى  3% على 25المقدم • 
 (.30/06/2020% حق 5، والدفعة الثالثة 30/03/2020

 .30/06/2024حتى  30/09/2020سنوات )أربعة سنوات( دفعات ربع سنوٌة اعتبارا من  4% تقسط على 75الباقً • 

  2020خالل  EGX100و EGX70البورصة تستهدف تعدٌل منهجٌة مؤشرات 

لألسهم الصؽٌرة والمتوسطة  EGX70كشؾ محمد فرٌد، ربٌس البورصة المصرٌة، عن استهداؾ إدارته تعدٌل منهجٌة مإشرات 
.أضاؾ على هامش فعالٌات المإتمر السنوي للبورصة، أن تراجع عدد محدود من 2020األوسع نطاًقا خالل  EGX100ومإشر 

، وفقا لـ اموال الؽد.وتراجع مإشر 2019بنسبة كبٌرة فً  EGX70نخفاض مإشر شركات اثرت بصورة سلبٌة على ا 6االسهم قرابة 
.فً حٌن 2018نقطة بنهاٌة دٌسمبر  694نقطة ، مقابل  534% لٌؽلق عند مستوى 23بنسبة  EGX70األسهم الصؽٌرة والمتوسطة 

  المصدر: أموال الؽد.2018سمبر نقطة بنهاٌة دٌ 1727نقطة،مقابل 1398% لٌؽلق عند مستوى 19بنسبة  EGX100تراجع مإشر 

 

 



 

 

 ملٌار جنٌه  41رئٌس البورصة ٌكشف أسباب تراجع رأس المال السوقى بـ

ملٌار  708.3كشؾ محمد فرٌد ربٌس مجلس إدارة البورصة المصرٌة، عن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرٌة إلى 
، قابال إن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقٌمة نحو 2018عام ملٌار جنٌه بنهاٌة  749.7مقابل  2019جنٌه بنهاٌة عام 

ملٌار جنٌه.وأضاؾ  59.9شركة خالل العام المنتهى، بقٌمة رأس مال سوقى قدره  12ملٌار جنٌه، جاء نتٌجة سبب ربٌسى لشطب  41
اء، أنه بالنسبة للمإشرات، حقق المإشر ، مساء الٌوم الثالث2019فرٌد، خالل مإتمر صحفى لإلعالن عن حصاد البورصة خالل عام 

% مقوما بالدوالر، فٌما تراجع مإشرا الشركات الصؽٌرة والمتوسطة واألوسع 19.6% مقوما بالجنٌه، و7.1الربٌسى ارتفاعا بنسبة 
ة مإشر نطاقا، نتٌجة النخفاض فى عدد محدود من الشركات التى تسٌطر على المإشرٌن، متابعا ولذا فنحن ندرس تؽٌٌر منهجٌ

الشركات الصؽٌرة والمتوسطة، لتصبح متساوٌة األوزان بدال من متوسط سعرى، منوها إلى أن هناك شركة واحدة تساهم فى خفض 
، إذ بلػ رأس المال السوقى 2019% وحدها.وأعلن محمد فرٌد، عن عدد من المإشرات الربٌسٌة لعام 15مإشر األوسع نطاقا بنسبة 

شركة موزعة بٌن  244ملٌار جنٌه، وبلؽت عدد الشركات المقٌدة  956وبلؽت القٌمة السوقٌة للسندات  ملٌار جنٌه، 708.3لألسهم 
ألؾ مستثمر، وتدٌر  353سماسرة معتمدون، و 130شركة للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة، و  29شركة بالسوق الربٌسى و 215

المتوسطة، خارج المقصورة وسندات الخزانة الحكومٌة، أسواق وهى السوق الربٌسى وسوق المشروعات الصؽٌرة و 4البورصة 
 17سندات اإلسكان،  19سندات خزانة،  69سندات مسجلة موزعة بٌن  105صنادٌق مؽلقة ، و 3وصندوق واحد للمإشرات، و

نتابج موزعة بٌن شركة للتروٌج لقٌدها بالبورصة، وكانت ال 235سندات تورٌق وشركات.وأشار فرٌد، إلى أنه تم وبالفعل التواصل مع 
شركة لدٌها رؼبة فى الطرح ولكنها ترى التوقٌت الحالى ؼٌر مناسب،  67شركة لٌس لدٌها رؼبة نهابٌاً فى الطرح بالبورصة، و 81

شركة بدأت بالفعل دراسة عملٌة القٌد  14شركة لدٌها رؼبة متوسطة وبحث لجدوى القٌد، و 24شركة جارى دراسة األمر، و 46و
شركات خالل العام المقبل.وكشؾ فرٌد، عن عدد المستثمرٌن المسجلٌن حدٌثاً فى البورصة المصرٌة  4-3ا طرح بٌن والطرح، متوقع

ألؾ كود ألشخاص  22.515لكٌانات، مقابل  1710ألؾ كود ألشخاص و 29.284، موزعة بٌن 2019ألؾ كود عام  30أكثر من 
.وقال إن البورصة 2017شخصا معنوٌا عام  1499طبٌعى وألؾ شخص  20.802، ومقارنة بنحو 2018كٌانا عام  1685و

فبراٌر الماضى، انتهت من تطوٌر اإلجراءات المنظمة لتحدٌث أسماء العمالء المسجلٌن )المكودٌن( بقاعدة بٌانات  13المصرٌة فى 
ٌة بمناقشة أطراؾ السوق العاملة العمالء سواًء من األشخاص الطبٌعٌة أو االعتبارٌة، وذلك بناًء على دراسة أعدتها البورصة المصر

شراًء والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حالٌاً فى تحدٌث بٌانات أكواد المتعاملٌن نتج عنه وجود أكواد قدٌمة لذات العمالء موقوفة بٌعاً و
ٌلة إلثبات نقل ملكٌة وبعضها الٌزال لدٌه أرصدة، باإلضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العمٌل وشركة السمسرة لفترات طو

 أرصدة األوراق المالٌة بٌن الكود القدٌم والكود الجدٌد.وبناء علٌه، قامت إدارة البورصة بتعدٌل وتبسٌط إجراءات تحدٌث أسماء العمالء
لقٌام بدالً من اإلجراء السابق والذى ٌتضمن اٌقاؾ الكود الحالى وا” Unified Code“على ذات الكود الموحد للعمٌل بالبورصة 

 Software Developmentبعملٌة نقل لألرصدة من الكود القدٌم الى الكود الجدٌد.كما شملت التعدٌالت، إتاحة أنظمة ربط آلٌة )
Kit لشركات السمسرة لسحب األكواد من خالل األنظمة اإللكترونٌة بشركات السمسرة والمكاتب الخلفٌة بها، وتسمح تلك الطرٌقة )

 ن التدخل البشرى الالزم لسحب األكواد الجدٌدة مما ٌضمن تالفى أخطاء التنفٌذ أو تؤخٌر األوامر.باستمرارٌة العمل دو

 ٌشٌد بقرار إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة المواصفات والجودة « اتحاد الصناعات»

لسنة  1120بإلؽاء  القرار رقم  2019نة لس 1160أشاد اتحاد الصناعات المصرٌة بقرار  نٌفٌن جامع وزٌرة التجارة والصناعة رقم 
الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعً أو تجدٌده والذي كان ٌلزم المنشآت الصناعٌة بالحصول على شهادة  2019

بقا للنظام المتبع من الهٌبة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عٌنة إنتاجها األولٌة للمواصفات القٌاسٌة المعنٌة، ط
على السجل الصناعً الدابم من الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة والتً كانت تجدد عند تجدٌد السجل.وقال المهندس محمد السوٌدي ربٌس 
ا االتحاد، إن هذا القرار جرئ من الوزٌرة وٌدل على سرعة اتخاذ القرارات لصالح الصناعة خاصة وأنه جاء فً ؼضون أٌام من تولٌه

مسبولٌة حقٌبة الصناعة.وأعرب  عن ارتٌاح المجتمع الصناعً لهذا القرار، االمر الذي ٌعد مإشرا إٌجابٌا النفتاح الحكومة على 
التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشؤن تنقٌح السٌاسات الصناعٌة من اإلجراءات التً تإثر سلباً على القطاع الصناعً وعلى 

 المصدر: أموال الؽد تصاد القومً.مساهمته فً االق

 أشهر بالساحات الجمركٌة 4وزارة المالٌة: مزادات لبٌع أى بضائع متروكة لمدة 

ه الدكتور محمد معٌط وزٌر المالٌة، بسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبٌع البضابع التى مضى علً بقابها بالساحات الجمركٌة   4وجَّ
التى تعقدها الهٌبة العامة للخدمات الحكومٌة، أو البٌع المباشر بالنسبة لألصناؾ القابلة للتلؾ أو  أشهر، من خالل المزادات العلنٌة

 النقصان طبًقا لما أجازه قانون الجمارك والبحته التنفٌذٌة.ٌؤتً ذلك تنفًٌذا للتكلٌفات الرباسٌة، وتكلٌفات مجلس الوزراء بالتصرؾ فى
وانا.وذكر بٌان لوزارة المالٌة، أنه بالنسبة للبضابع الممنوع استٌرادها، وتركها أصحابها المكدسة بالم« المهمل»حاوٌات وبضابع 



 

 

بالموانا مثل شاشات الكمبٌوتر، والمبٌدات الحشرٌة والزراعٌة، وؼٌرها، فٌتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر التخاذ إجراءات إعادة 
حدده الجهات الرقابٌة المختصة.ولفت البٌان أنه فى حالة عدم االستجابة لذلك، تصدٌر هذه البضابع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفًقا لما ت

 ٌحق لمصلحة الجمارك وقؾ التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.

أصحاب هذه السلع وأشار البٌان إلى أن عدم التزام «: عالٌة المخاطر»وقؾ التعامل مع المستوردٌن ؼٌر الملتزمٌن وإدراجهم بالقابمة 
المصدر: والتى قد ٌترتب علٌها وقؾ التعامل مع هإالء المستوردٌن.« عالٌة المخاطر»المستوردة، سوؾ ٌترتب علٌه وضعهم فى القابمة 

 حابى

 2020عمران: مصر تشهد اول اصدار من السندات الخضراء فً أوائل عام 

ند دعوة الهٌبة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء فً مجاالت ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة ع –كشؾ الدكتور محمد عمران 
االستدامة ومسإولٌن من وزارة البٌبة وممثلً المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة المعنٌة بشبون البٌبة، لبحث رإٌة الهٌبة فً وضع تصنٌؾ 

دات الخضراء فً مصر ، ٌضع أمام تمهٌداً لوضع دلٌل إلصدار السن Green projects taxonomyللمشروعات الخضراء
 المستثمرٌن المحلٌٌن والدولٌٌن كافة التفاصٌل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعرٌفات المتعلقة بها.وقال ربٌس الهٌبة أن

االستثمارٌة فً مقترح الهٌبة إلنشاء تصنٌؾ للمشروعات الخضراء ٌبنى أساس مشترك بٌن الدولة والمستثمر فً المفاهٌم والفرص 
نطاق االقتصاد األخضر، باإلضافة إلى تٌسٌر جذب المإسسات المالٌة العالمٌة التً تستهدؾ تلك النوعٌة من المشروعات الخضراء بما 

أن تحقق  2019ٌُسرع الخطى لنمو سوق السندات الخضراء فً مصر.وأضاؾ د. عمران أن الرقابة المالٌة استطاعت خالل عام 
داخل القطاع المالً ؼٌر المصرفٌة بوضع االستدامة فً دابرة االهتمام وخلق قدر كبٌر من الوعً لدى صانعً  خطوات إٌجابٌة

السٌاسٌة االستثمارٌة باالهتمام بقضاٌا التؽٌر المناخً والحرص على الدخول فً مشروعات مرتبطة باالستدامة. وقد رأت الهٌبة أن 
التوجه لالقتصاد األخضر، وهو ما استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مإسسات التموٌل  وضع قابمة بالقطاعات المستهدفة سٌزٌد من

العالمٌة المهتمة باالستدامة وإحدى الشركات المحلٌة التً ستصدر قرٌبا أول إصدار من السندات الخضراء فً مصر فً أوابل عام 
ٌضع  -بعد دراسة التجارب العالمٌة فً هذا الشؤن -ت مقترحاً .أوضح د. عمران أن وحدة التنمٌة المستدامة بالهٌبة قد أعد2020

تصنٌفا للمشروعات الخضراء فً ثالث فبات هً مشروعات قلٌلة االنبعاثات الكربونٌة، ومشروعات التكٌؾ مع تؽٌر المناخ والتخفٌؾ 
ألرضً والمابً )بما فً ذلك حماٌة من حدته، والمشروعات التً تستهدؾ على وجه التحدٌد حفظ وصون وحماٌة التنوع البٌولوجً ا

البٌبات الساحلٌة والبحرٌة( ٌستهدؾ توفٌر دلٌل لمساعدة المستثمرٌن على فهم ما إذا كان النشاط االقتصادي مستداًما على نحو ال ٌقبل 
ٌُسهم فً التؤكد من أن  الشك، كما أن التصنٌؾ ٌإكد على توحٌد اللؽة بٌن المستثمرٌن وواضعً السٌاسات والمراقبٌن وهو ما 

 المشروعات واالستثمارات تفً بالمعاٌٌر البٌبٌة وتتسق مع األطر الدولٌة رفٌعة المستوى مثل اتفاقٌة بارٌس.
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 تسعى لتأسٌس ذراع مالٌة غٌر مصرفٌة” بلتون “

%، تمارس 100دة تساهم بها بنسبة تدرس هٌبة الرقابة المالٌة طلًبا تقدمت به شركة بلتون لتؤسٌس ذراع مالٌة ؼٌر مصرفٌة جدٌ
ا للحدود المنصوص  ًٌ أنشطة التموٌل العقاري والتؤجٌر التموٌلً والتموٌل االستهالكً.وعلمت جرٌدة حابً أن رأس المال سٌكون مستوف

العتمادها.وذكرت  علٌها فً قوانٌن األنشطة الثالثة، وأن الهٌبة بدأت فحص المستندات بالفعل، تمهًٌدا الستٌفاء اإلجراءات الالزمة
الجرٌدة، أن شركة جٌمناي المملوكة لعابلة رجل األعمال نجٌب ساوٌرس، تقدمت أًٌضا بطلب تؤسٌس شركة جدٌدة للتموٌل متناهً 
الصؽر.وأكد رجل األعمال المهندس نجٌب ساوٌرس، أن خطوة بلتون، جزء من خطة طموحة للتوسع فً األنشطة ؼٌر التقلٌدٌة.ٌؤتً 

د إقبال بنوك االستثمار على استكمال األنشطة المالٌة ؼٌر المصرفٌة المخلتفة، والتً تسعى من خاللها إلى توسٌع دابرة ذلك وسط تزاٌ
أعمالها وتنوٌع قنوات إٌراداتها بما ٌتناسب مع متطلبات السوق وفرصها.وتملك مجموعة أوراسكوم لالستثمار القابضة، التً ٌرأس 

 المصدر: إٌكونومى بلس% من أسهم شركة بلتون المالٌة القابضة.70ب ساوٌرس، مجلس إدارتها رجل األعمال نجٌ

 تأجٌل دعوى ضد عامر وبورتو جروب لمطلع مارس المقبل

وبورتو القابضة بورتو جروب، إنه تم تؤجٌل دعوى بطالن حكم التحكٌم أمام المحاكم  ،قالت شركتا عامر القابضة عامر جروب
.جاء ذلك 2020مارس  1مر القابضة،شركة عامر سورٌا وكذلك مجموعة بورتو القابضة إلى جلسة المصرٌة ضد كل من مجموعة عا

 المصدر: مباشرفً إفصاحات منفصلة للشركتٌن إلى بورصة مصر ٌوم األحد. 

 

 



 

 

 المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة تكشف مستجدات الدعاوى القضائٌة ضد المتعثرٌن

 8ة إن المحكمة قررت تؤجٌل النظر فً دعوى الشركة ضد المستثمرٌن المتعثرٌن إلى جلسة قالت شركة المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌ
 المصدر: مباشر، وفقاً لبٌان للبورصة الٌوم األحد. 2020ٌناٌر 

 ملٌار دوالر نهاٌة دٌسمبر 45.42االحتٌاطً األجنبً بمصر ٌرتفع لـ

 65فً المبة بقٌمة  0.14هامشٌاً بنسبة  2019ر بنهاٌة شهر دٌسمبر أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافً االحتٌاطٌات الدولٌة لمص
ملٌون دوالر، على أساس شهري.وأوضح المركزي عبر موقعه اإللكترونً، الٌوم األحد، أن االحتٌاطً النقدي لمصر ارتفع إلى 

البنك المركزي المصري، وقع فً .كان 2019ملٌار دوالر بنهاٌة نوفمبر  45.354ملٌار دوالر بنهاٌة دٌسمبر ، مقابل  45.419
، اتفاقٌات تجدٌد الودابع السعودٌة طرؾ البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولً بواشنطن. 2019أكتوبر 

ٌو حتى ٌون 2012ملٌارات دوالر، خالل الفترة من ماٌو  8ودابع من المملكة العربٌة السعودٌة بإجمالً قٌمة  5وحصلت مصر على 
 المصدر: مباشر.2019ملٌار دوالر أكتوبر  5.2، وكان من المقرر سداد جزء منها بقٌمة 2017

 % 0.04جهاز االحصاء: ارتفاع الرقم القٌاسى للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة 

لصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة أصدر الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء الٌوم األحد، البٌانات األولٌة للرقم القٌاسً إلنتاج ا
، حٌث بلػ الرقم القٌاسً للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة "بدون الزٌت الخام والمنتجات البترولٌة" 2019عن شهـر أكتوبر 

%.وقال 0.04"نهابً" بنسبة ارتفاع قدرها  2019خالل شهر سبتمبر  131.15"أولً" مقابل  2019خالل شهر أكتوبر  131.20
، مقارنة بشهر سبتمبر 2019خالل شهر أكتوبر  139.25الجهاز، إن الرقم القٌاسـً لصناعة المواد والمنتجات الكٌماوٌة  بٌان

%، وذلك طبقا لعقود التورٌد، كما بلػ الرقم القٌاسـً لصناعة منتجات المعادن الالفلزٌة 6.4بارتفاع قدره  130.84، حٌث بلػ 2019
% 2.8بارتفاع قدره  91.10، حٌث بلػ 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019شهر أكتوبر  خالل 93.66اسمنت" -زجاج-"طوب

وذلك بسبب إنشاء خط إنتاج جدٌد إلحدى المصادر.وبالنسبة لألنشطة االقتصادٌة التً شهدت انخفاضاً، فقد بلػ الرقم القٌاسً لصناعة 
بنسبة انخفاض قدرها  154.30، حٌث بلػ 2019بتمبر ، مقارنة بشهر س2019خالل شهر أكتوبر  146.89المنتجات الؽذابٌة 

، خالل 195.20% وذلك بسبب انخفاض الطلب.وسجل الرقم القٌاسً لصناعة الطباعة واستنساخ وسابط االعالم المسجلة نحو 4.8
%، وذلك بسبب انخفاض عقود 1.6بانخفاض قدره  198.32، حٌث بلػ 2019، مقارنة بشهر سبتمبر 2019شهر أكتوبر 

، أظهرت وصول 2019تورٌد.وكانت البٌانات األولٌة للرقم القٌاسً إلنتاج الصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة عن شهـر سبتمبر ال
 2019خالل شهر سبتمبر  130.92الرقم القٌاسً للصناعات التحوٌلٌة واالستخراجٌة "بدون الزٌت الخام والمنتجات البترولٌة" إلى 

%.وبلػ الرقم القٌاسً لصناعة التعدٌن 0.89"نهابً" بنسبة انخفاض قدرها  2019شهر أؼسطس خالل  132.09"أولً" مقابل 
بارتفاع قدره  129.36، حٌث بلػ 2019، مقارنة بشهر أؼسطس 2019خالل شهر سبتمبر  141.92واستؽالل المحاجر األخرى 

 المصدر: صحٌفة الٌوم السابعوذلك بسبب زٌادة أوامر التصدٌر. 9.71%

 وزٌر قطاع األعمال: تعمٌم تجربة جمع القطن فى جمٌع المحافظات« المال»لـ تأكٌدا

كشؾ هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال العام عن أن اللجنة الوزاٌة للقطن أوصت بتعمٌم تجربة منظومة تجارة القطن فى باقى 
الشركة التى ستكون مسإولة عن إدارة هذه  المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحدٌد سعر فتح المزاٌدة بالتعاون مع

 المصدر: المال المنظومة الجدٌدة.
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 ملٌار جنٌه 14.77لنظام اإلثابة..التجاري الدولً مصر ٌقرر زٌادة رأسماله لـ

ملٌار  14.77ٌه إلى ملٌار جن 14.69مصر تقرٌر زٌادة رأس المال المصدر والمدفوع من  -اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري الدولً 
جنٌه لنظام االثابة والتحفٌز.وقال البنك فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، إن الزٌادة لإلفراج عن األسهم الخاصة بالسنة الحادٌة 

 ر: مباشردالمصعشر من برنامج تحفٌز وإثابة العاملٌن بالبنك عن طرٌق الوعد بالبٌع.

 % من أسهم الصخور العربٌة6.5شركة لتجارة البالستٌك تستحوذ على 

قالت أصول للوساطة فً األوراق المالٌة إن اٌه بى لتجارة البالستٌك اشترت حصة فً أسهم رأسمال الصخور العربٌة للصناعات 
ملٌون سهم، بقٌمة  6.7بالمابة.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم االثنٌن، أن الشركة اشترت نحو  6.5البالستٌكٌة بنحو 



 

 

 20ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة  100ملٌون جنٌه، موزعاً على  20قرشاً للسهم.وٌبلػ رأسمال الشركة  20ملٌون جنٌه، بواقع  1.34
 ر: مباشردالمصقرش للسهم.

 مالٌٌن جنٌه.."المشروعات الهندسٌة" تخفض مساهمتها برأسمال لٌفت سالب مصر 4بـ

ن شركة المشروعات الصناعٌة والهندسٌة قامت بتخفٌض نسبة مساهمتها فً رأسمال قالت شركة تاٌكون للوساطة فً األوراق المالٌة، إ
بالمابة.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم األحد، أن  0.001شركة المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء )لٌفت سالب مصر ( لـ

 0.001بالمابة إلى  5.02حصتها من  ملٌون سهم من لٌفت سالب مصر لتنخفض 2.22المشروعات الصناعٌة قامت ببٌع نحو 
 ر: مباشردالمص جنٌه للسهم. 1.89ملٌون جنٌه بمتوسط سعر بٌع  4.22بالمابة.وأضافت أن القٌمة االجمالٌة للصفقة بلؽت 

 تأجٌل دعوى تابعة لـ"آرابٌا إنفستمنتس" ضد بٌجو الفرنسٌة لفبراٌر المقبل 

ضد بٌجو أوتوموبٌل  -التابعة-ؤجٌل الدعوى المقامة من القاهرة للتنمٌة وصناعة السٌارات قالت شركة آرابٌا انفستمنتس هولدنج، إنه تم ت
.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، أنه تم التؤجٌل لالطالع.وكانت الشركة 2020فبراٌر  23الفرنسٌة إلى ٌوم 

 ر: مباشردالمص بعد انسحاب "بٌجو" من التعاقد معها. ٌجو العالمٌةملٌون ٌورو من ب 150رفعت دعوى قضابٌة للمطالبة بتعوٌض قٌمته 

 %8.8ثقة للرعاٌة الطبٌة ترفع حصتها فً رأسمال اإلخوة المتضامنٌن لـ

قالت شركة سٌجما لتداول األوراق المالٌة، إن شركة ثقة للرعاٌة الطبٌة قامت برفع نسبة مساهمتها فً شركة االخوة المتضامنٌن 
 13بالمابة.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم االثنٌن، أن ثقة قامت بشراء نحو  8.8عقاري واألمن الؽذابً لـلإلستثمار ال

بالمابة.وأضافت أن القٌمة االجمالٌة للصفقة  8.8بالمابة إلى  8.5ألؾ سهم من االخوة المتضامنٌن لتصعد ملكٌتها فً رأس المال من 
 11.4جنٌه للسهم.وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم  3.8شراء  ألؾ جنٌه بمتوسط سعر 49.4بلؽت 

 ر: مباشردالمص بالمابة ربٌس مجلس اإلدارة.

«IHS Markit :» ًأشهر  3تحسن مؤشر مدٌري المشترٌات بمصر خالل دٌسمبر للمرة األولى ف 

أول تحسن فً  2019الربٌسً الخاص بمصر خالل دٌسمبر تحقٌق مإشر مدٌري المشترٌات ” IHS Markit“أظهرت دراسة شركة 
أشهر.وأوضحت الدراسة الصادرة ٌوم االثنٌن، أن مإشر مدٌري المشترٌات الذي ٌقدم نظرة عامة دقٌقة على ظروؾ التشؽٌل فً  3

بر السابق له.ومن طة فً نوفمقن 47.9مقابل  2019نقطة فً دٌسمبر  48.2اقتصاد القطاع الخاص ؼٌر المنتج للنفط ارتفع إلى 
 3إن المإشر أظهر تحسناً فً دٌسمبر الماضً كؤول مرة فً  Markit IHSجانبه، قال دٌفد أوٌن الباحث االقتصادي فً مجموعة 

أشهر بالرؼم من استمرار انكماش كل من اإلنتاج والطلبات الجدٌدة، حٌث شهد هبوطاً بمعدالت أقل مما كان علٌه الوضع فً نوفمبر 
التراجع الذي ٌشهده القطاع ؼٌر المنتج للنفط قد بدأ فً التالشً ومع ذلك، تظل الرٌاح المعاكسة على الجبهة الخارجٌة، “ابع الماضً.وت

ولفت دٌفد إلى أن الجانب اإلٌجابً فً الدراسة هو أن ”.سنوات 3حٌث تراجع حجم طلبات التصدٌر الجدٌدة بؤسرع معدل فً أكثر من 
الدوالر األمرٌكً ٌساعد فً تقٌٌد تضخم تكالٌؾ مستلزمات اإلنتاج، حٌث استجابت الشركات لذلك  قوة سعر صرؾ الجنٌه أمام

بتخفٌضات قوٌة فً أسعار منتجاتها خالل الشهرٌن الماضٌٌن، األمر الذي قد ٌساعد فً زٌادة المبٌعات على المدى القرٌب.وبحسب 
القطاع ؼٌر المنتج للنفط سٌنشط سرٌعا أم ال.وبحسب التقرٌر استمر تدهور من المإشر ما إذا كان  ةدٌفٌد، ستظهر اإلصدارات المقبل

األوضاع التجارٌة على مستوى القطاع الخاص المصري ؼٌر المنتج للنفط فً شهر دٌسمبر مقابل نوفمبر الماضً، حٌث شهد كل من 
ة فً الوقت ذاته تحسنت التوقعات إلى أعلى اإلنتاج والطلبات الجدٌدة والتوظٌؾ تراجعاً فً حٌن ظلت الضؽوط التضخمٌة متواضع

شهراً المقبلة بشكل متواضع فً  12مستوى منذ أكتوبر.وعن النظرة المستقبلٌة، أشار التقرٌر إلى أن توقعات اإلنتاج تحسنت لفترة الـ
ؤن تعافً النشاط .وحافظت الشركات بشكل عام على توقعاتها بش2019نهاٌة العام، وكانت درجة التفاإل أقوى من متوسط عام 

 المصدر: أموال الؽدالتجاري، وذلك بدعم افتتاح فروع جدٌدة واستمرار زٌادة قوة الجنٌه أمام الدوالر.

 وفد رفٌع المستوى من البنك الدولً ٌزور مصر ٌناٌر الجاري 

الدولى إلى مصر خالل شهر ٌناٌر بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتٌب زٌارة لوفد رفٌع المستوى من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للبنك 
الجارى.وتؤتً الزٌارة بالتنسٌق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدٌر التنفٌذى لجمهورٌة مصر العربٌة لدى البنك الدولى فى 

الدكتور ت مع .وسٌتضمن برنامج زٌارة الوفد، عدة لقاءا2014واشنطن، وتعد هذه الزٌارة األولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 
مصطفى مدبولى، ربٌس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة االقتصادٌة، وذلك لبحث أولوٌات برنامج اإلصالح االقتصادى 
للحكومة المصرٌة خالل المرحلة المقبلة، واإلصالحات الهٌكلٌة والتشرٌعٌة التى ستقوم بها لزٌادة تمكٌن القطاع الخاص وتوفٌر فرص 

 المصدر: جرٌدة البورصة المرأة واالستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعلٌم والحماٌة االجتماعٌة.العمل للشباب و



 

 

 آالف جنٌه فى المصنع  10طن الحدٌد ٌنخفض تحت حاجز 

لبعض األصناؾ  آالؾ جنٌها 10شهدت أسعار الحدٌد انخفاضا مع بداٌة العام الجدٌد حٌث هبط سعر الطن داخل المصانع لنحو اقل من 
 10400وحتى  9800حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالؽرفة التجارٌة بالقاهرة، حٌث ٌتراوح سعر طن الحدٌد داخل المصنع بٌن 

جنٌها بانخفاض  16جنٌه، بانخفاض ٌزٌد عن ألؾ جنٌها فى الطن مقارنة ببداٌة العام الماضى، وذلك ٌرجع النخفاض سعر الدوالر ل
ٌهٌن، إضافة إلى زٌادة اإلنتاج المصرى وزٌادة المعروض باألسواق المصرٌة.قال أحمد الزٌنى ربٌس شعبة مواد البناء ما ٌقرب من جن

بالؽرفة التجارٌة بالقاهرة أن اسعار الحدٌد انخفضت بشكل ملحوظ مع بداٌة العام الجدٌد مقارنة ببداٌة العام الماضى حٌث كان سعر 
لٌتراوح بٌن  2020الطن فى حٌن تراجع سعر الطن مع بداٌة العام  11200وحتى  10800بٌن ٌتراوح  2019الحدٌد فى ٌناٌر 

للطن.وأوضح الزٌنى، لـ"الٌوم السابع" أن سعر الحدٌد للمستهلك ٌتراوح بٌن  10400للطن من المصنع لٌصل الؼلى األنواع  9800
ار الزٌنى، إلى أن انخفاض سعر الدوالر ٌعد عامال أقصى سعر للطن وذلك بحسب تكالٌؾ النقل.وأش 10500وٌصل إلى  10100

 800ربٌسٌا فى انخفاض سعر الحدٌد باألسواق، مشٌرا إلى أن الدوالر تراجع لما ٌقرب من جنٌهٌن مما ٌعنى انها وفرت ما ٌقرب من 
إلى  400ردة الحدٌد حوالى جنٌها فى استٌراد خام البٌلت بالرؼم من أن عدد قلٌل من المصانع ٌستخدمه، مضٌفا انه وفر فى طن خ

جنٌها وهو ما ٌستخدمه معظم المصانع.وأضاؾ ربٌس شعبة مواد البناء بالؽرفة التجارٌة بالقاهرة أن زٌادة المعروض فى  500
 سابعالمصدر: الٌوم الاألسواق وزٌادة اإلنتاج المصرى فى األسواق وتراجع األسعار العالمٌة عوامل أخرى ساهمت فى انخفاض سعر الحدٌد.

 جنٌها  800جنٌها وللمستهلك بـ  640انخفاض سعر طن األسمنت لـ 

حٌث سجل سعر الطن، حسبما أعلنت شعبة مواد البناء  2020شهدت أسعار األسمنت باألسواق المصرٌة انخفاضا مع بداٌة عام 
شهر نوفمبر الماضى بانخفاض ٌزٌد  جنٌها للطن فى 850الى  700جنٌها من المصنع مقابل  750 – 640بالؽرفة التجارٌة بالقاهرة 

%.وقال أحمد الزٌنى، ربٌس شعبة مواد البناء بالؽرفة التجارٌة لـ " الٌوم السابع "، إن أسعار األسمنت سجلت داخل المصانع 15عن 
أن أسعار جنٌها للطن، مضٌفا  850 – 800جنٌها للطن، مشٌرا إلى ان سعر بٌع الطن للمستهلك ٌتراوح بٌن  750 – 640المصرٌة 

جنٌها للطن.وأوضح ربٌس  100حٌث انخفضت عن شهر نوفمبر الماضى بما ٌقرب من  2019األسمنت شهدت انخفاضا عن عام 
شعبة مواد البناء بالؽرفة التجارٌة بالقاهرة، أن صناعة األسمنت فى مصر تشهد تطورا كبٌرا، وذلك بفضل دخول عدد من المصانع 

  .ض السعر باألسواقامن االسمنت ساهمت زٌادة المعروض باألسواق وهو ما أدى إلً انخف الجدٌدة التى ضخت كمٌات كبٌرة

 وزٌر الخارجٌة ٌبحث مع برٌطانٌا وفرنسا تطورات األوضاع فً لٌبٌا وٌؤكد رفض التدخل العسكري

التً تشهدها الساحة اللٌبٌة،  واصل سامح شكري وزٌر الخارجٌة، اتصاالته المكثفة مع الشركاء الدولٌٌن حول التطورات المتسارعة
وزٌر ” إٌؾ لودرٌان-جان”وزٌر الخارجٌة والتعاون الدولً اإلٌطالً، و” لوٌجً دي ماٌو“حٌث أجرى اتصاالت هاتفٌة مع كل من 

ل أوروبا والشإون الخارجٌة الفرنسً.وقال المتحدث الرسمً باسم وزارة الخارجٌة فً بٌان مساء أمس األحد، أنه تم التؤكٌد خال
االتصاالت على رفض أي تدُخل عسكري فً لٌبٌا، وتم االتفاق على ما ٌمثله التصعٌد األخٌر من قبل الجانب التركً فً لٌبٌا من 
خطورة على أمن وسلم المنطقة بؤسرها.وأضاؾ المستشار أحمد حافظ، أنه تم التشدٌد على ضرورة دعم الجهود الرامٌة إلى إٌجاد حل 

لٌبٌا، بما فً ذلك عبر الحفاظ على فرص التوُصل إلى تسوٌة شاملة من خالل عملٌة برلٌن ودعم الجهود سٌاسً شامل لألزمة فً 
وُعقد اجتماع، بمقر وزارة الخارجٌة المصرٌة، إلحاطة عدد من السفراء األوروبٌٌن والسفٌر األمرٌكً لدى  األممٌة ذات الصلة.

لساحة اللٌبٌة، ال سٌما الخطوة األخٌرة المتعلقة بالتفوٌض الذي منحه البرلمان القاهرة، بالموقؾ المصري من تطورات األوضاع على ا
التركً إلرسال قوات تركٌة إلى لٌبٌا.وأكد المسإولون المصرٌون للسفراء األجانب خطورة ما قام به البرلمان التركً من انتهاك 

الذي أنشؤ لجنة  2011( لسنة 1970وباألخص القرار )لمقررات الشرعٌة الدولٌة وقرارات مجلس األمن حول لٌبٌا بشكل صارخ، 
عقوبات لٌبٌا وحظر تورٌد األسلحة والتعاون العسكري معها إال بموافقة لجنة العقوبات، فضالً عن التحذٌر من تداعٌات أي تدخل 

ٌان لوزارة الخارجٌة المصرٌة عسكري تركً فً لٌبٌا على مسار التسوٌة الشاملة فً لٌبٌا واستقرار منطقة البحر المتوسط، وفقاً لب
األحد.وتضّمن االجتماع التؤكٌد على عمل مصر من أجل تحقٌق األمن واالستقرار فً محٌطها اإلقلٌمً، ودعوة المجتمع الدولً 

 ؽدالمصدر: أموال اللالضطالع بمسبولٌاته بشكل عاجل فً التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعٌد اإلقلٌمً والتداعٌات السلبٌة.
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 اٌسترن كومبانً تقرر بٌع قطعة أرض فً مزاد علنً

 لبٌع قطعة أرض بنظام المظارٌؾ المؽلقة. 2020فبراٌر  6اٌسترن كومبانً انعقاد مزاٌدة علنٌة ٌوم  -قررت شركة الشرقٌة 
مام القرٌة الفرعونٌة بشارع البحر وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم األربعاء، أن قطعة األرض المزمع بٌعها تقع أ

 المصدر: مباشرمتر وذلك ضمن خطة الشركة الستؽالل األصول الؽٌر مستؽلة. 3234األعظم بمساحة 

 برٌمٌٌر لالستشارات المالٌة تحدد القٌمة العادلة لسهم الشمس بٌرامٌدز 

ملٌون دوالر  41.1مة العادلة والتً قدرت بنحو ( تقرٌر القSPHTٌاعتمدت شركة الشمس بٌرامٌدزللفنادق والمنشات السٌاحٌة )
ملٌون دوالر وبقٌمة دفترٌة لحقوق  52ملٌون دوالر وبعد الزٌادة قدرها  47مقارنة بقٌمة أسمٌة لرأس المال قبل الزٌادة قدرها 

لما سبق فؤن القٌمة ملٌون دوالر.وأضافت فً بٌان للبورصة المصرٌة، أن ذلك وفًقا  29.48قدرها  30/09/2019المساهمٌن خالل 
دوالر مقارنة بقٌمة اسمٌة قدرها دوالر.تجدر اإلشارة إلى أن  0.79دوالر وبعد الزٌادة  0.88العادلة للسهم بدون مراعاة الزٌادة ستبلػ 

للرقابة المالٌة  تلك الدراسة ُمعدة من قبل شركة برٌمٌٌر لالستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة مستشار مالً مستقل سجل الهٌبة العامة
ملٌون دوالر إلى  47ملٌون دوالر من  5.ٌؤتى ذلك فً أطار زٌادة رأس المال بمبلػ 1764وسجل المستشارٌن المالٌٌن رقم  678رقم 
 ملٌون دوالر. 52

 الحدٌد والصلب تنفً ما تردد بشأن تصفٌتها وتؤكد استمرارٌة النشاط 

تردد فً بعض وسابل اإلعالم بشؤن اتخاذ قرار بتصفٌة الشركة، مإكدة أن هذا (، ما IRONنفت شركة الحدٌد والصلب المصرٌة )
قد اتخذت  11/11/2019القرار ال ٌمكن اتخاذه إال من خالل جمعٌة عامة ؼٌر عادٌة، وأن اخر جمعٌة عامة ؼٌر عادٌة عقدت بتارٌخ 

 قرارها باستمرارٌة الشركة.

 س فبراٌر المقبل محمد فرٌد: انتهاء دراسة إعادة هٌكلة الناٌلك

كشؾ محمد فرٌد، ربٌس البورصة المصرٌة عن اإلنتهاء من دراسة إعادة هٌكلة بورصة النٌل للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة قبل 
نهاٌة فبراٌر المقبل والتى ٌتم اعدادها بالتعاون مع البنك األوروبً إلعادة اإلعمارأضاؾ فرٌد فً تصرٌحات خاصة، أن الدراسة 

هدؾ إلى تطوٌر شامل للسوق فً ضوء أبرز المتطلبات والمعاٌٌر الداعمة الً رفع كفاءة األسواق وتنمٌة دورها التموٌلً الجدٌدة ت
ودعم قدرتها على استقطاب شرٌحة متنوعة من الشركات الصؽٌرة والمتوسطة والتً تستحوذ على نسبة كبٌرة من الشركات 

ن عن كافة تفاصٌل الدراسة بحلول شهر فبراٌر وعرضها على الهٌبة العامة للرقابة المصرٌة.أشار فرٌد إلى أنه من المقرر اإلعال
 المالٌة لالعتماد، ومن ثم بدء مراحل التنفٌذ الفعلٌة إلعادة الهٌكلة الشاملة للسوق.

 شركات تصدٌرٌة ٌولٌو المقبل 9تستهدف صرف الدفعة الثانٌة من مستحقات « الحكومة»

شركات تصدٌرٌة ضمن برنامج رد األعباء  9% كدفعة ثانٌة من مستحقات 20لتجارة والصناعة، صرؾ تستهدؾ وزارتً المالٌة وا
من مصادر حكومٌة مطلعة، أنه تم استكمال صرؾ الدفعة األولى للشركات ” أموال الؽد“التصدٌرٌة بحلول شهر ٌولٌو المقبل .علم 

التً تقدمت حتى االن بؤوراقها للحكومة لصرؾ جزء من المستحقات  التسعة أواخر شهر دٌسمبر الماضً، منوهة أن تلك الشركات هً
مقابل قٌامها بتنفٌذ توسعات واستثمارات جدٌدة داخل السوق، بما ٌتماشى مع محاور برنامج رد األعباء التصدٌرٌة والتً بدأت الحكومة 

ها خطة الحكومة لبرنامج رد االعباء التصدٌرٌة على فً تفعٌله مطلع العام المالً الجاري .وتشمل المحاور الربٌسٌة التً ترتكز علٌ
% من مستحقات الشركات التً تستوفً أوراقها لدى الحكومة، وكذلك صرؾ كافة مستحقات الشركات التً ال ٌتجاوز 10صرؾ 

الضرٌبٌة المفروضة  قٌمها المالٌة عن ملٌون جنٌه بشكل فوري، باإلضافة إلى إمكانٌة إجراء مقاصة بٌن المتؤخرات المالٌة واألعباء
 على المصانع .

 أشهر 9ملٌار دوالر خالل  9.5مصر تتبادل تجارٌا مع الصٌن بـ 

ملٌار دوالر فً مقابل  9.532لتبلػ نحو ” 2019سبتمبر -ٌناٌر“ارتفعت قٌمة التبادل التجاري بٌن مصر والصٌن خالل الفترة من 
%.وأوضحت نشرة التجارة الخارجٌة الصادرة عن الجهاز المركزي 6.9ه بنمو قدر 2018ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من  8.876

للتعببة العامة واإلحصاء والتً حصل أموال الؽد على نسخة منها، انخفاض قٌمة التجارة بٌن البلدٌن خالل شهر سبتمبر الماضً بنسبة 
ت الصٌن على رأس الدول المصدرة من .وجاء2018ملٌار دوالر خالل سبتمبر 1.236دوالر فً مقابل  867.403% لتسجل 42.5



 

 

% من قٌمة الواردات المصرٌة، حٌث بلؽت قٌمة صادراتها لمصر 15.5أشهر من العام الجاري مستحوذة على  9مصر خالل أول 
 %.وأشارت النشرة إلى10.3ملٌار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضً بنمو قدره  8.212ملٌار دوالر فً مقابل   9.062نحو 

تمثلت فً آالت وأجهزة كهربابٌة وأجزاإها بقٌمة ” 2019سبتمبر  -ٌناٌر“ان أهم الواردات المصرٌة من الصٌن خالل الفترة من 
ملٌار  1.267%، تلٌها مراجل وآالت وأجهزة آلٌة وأجزاإها بقٌمة 10.1ملٌار دوالر بنمو  2.276ملٌار دوالر فً مقابل  2.505

 9%.وارتفعت واردات مصر من ألٌاؾ تركٌبٌة أو اصطناعٌة من الصٌن خالل الـ 17دوالر بنمو ملٌار  1.082دوالر فً مقابل 
بنمو  2018ملٌون دوالر خالل نفس الفترة من  340.500ملٌون دوالر فً مقابل  358.955أشهر األولى من العام الجاري لنحو 

ملٌون دوالر فً مقابل  8557.542من الصٌن   لنحو  %.و تراجعت فاتورة استٌراد مصر من شعٌرات تركٌبٌة او اصطناعٌة5.4
ملٌون دوالر  411.074ملٌون دوالر فً مقابل  395.895%، ومن لدابن ومصنوعاتها لنحو 8.9ملٌون دوالر بتراجع  612.169

 470.324لػ أشهر األولى من العام الماضً لتب 9%.ولفتت النشرة إلى انخفاض الصادرات المصرٌة للصٌن خالل الـ 3.7بتراجع 
% 20.3% ، وكذلك فً سبتمبر بنسبة 29.2بتراجع قدره  2018ملٌون دوالر خالل نفس الفترة  664.05ملٌون دوالر فً مقابل 

 أموال الؽد. المصدر: 2018ملٌون دوالر فً سبتمبر  61.536ملٌون دوالر فً مقابل  49.043لتسجل 

 سداد متأخرات الطاقة على المصانع بقروض مٌسرة ل« المركزى»ٌطالب « اتحاد المستثمرٌن»

قدم االتحاد المصرى لجمعٌات المستثمرٌن مذكرة إلى محافظ البنك المركزى، خالل اجتماعهما نهاٌة دٌسمبر الماضى تضمنت عددا 
المتراكمة على لسداد مستحقات الدولة من الؽاز، والكهرباء، والمٌاه،  5من المقترحات من بٌنها توفٌر قروض مٌسرة بفابدة متناقصة %

المصانع.قال الدكتور صبحى نصر عضو مجلس إدارة االتحاد إن شركات الكهرباء والؽاز تهدد المصانع المتراكم علٌها الفواتٌر بفصل 
المصدر: جرٌدة التٌار الكهرباء وقطع الؽاز، لذلك طلب االتحاد مساعدة البنك المركزى عن طرٌق منحهم قروضا مٌسرة لسداد المتؤخرات.

 لبورصةا

 إحالة مشروع قانون البنوك الجدٌد إلى مجلس النواب«: البنك المركزي»

كشؾ مصدر مسإول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجدٌد للبنك المركزي والجهاز المصرفً )قانون البنوك 
لوكالة أنباء الشرق األوسط، إن مجلس الوزراء أحال  الجدٌد( إلى البرلمان، تمهٌدا لبدء مناقشته وإقراره.وقال المصدر، فً تصرٌحات

مشروع القانون إلى البرلمان، مطلع هذا األسبوع، وٌنتظر بدء مناقشته فً اللجان المختصة بالبرلمان تمهًٌدا لمناقشته فً الجلسات 
 المصدر: المصرى الٌومالعامة وإقراره وبدء العمل به.
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 "كامل حصة المساهمٌن الرئٌسٌٌن بـ"مودرن سٌكا مصر" تتقدم لشراء

مودرن، إن المساهمٌن الربٌسٌٌن بالشركة تلقوا عرض ؼٌر ملزم من شركة سٌكا مصر لكٌماوٌات  -قالت شركة الحدٌثة للمواد العازلة 
ة روالكو اى مواد البناء لشراء كامل حصتهم فً "مودرن".وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم الخمٌس، أن كل من شرك

جى بى انفستمنتس، وولٌد جمال الدٌن وأفراد عابلته واطرافه المرتبطة )المساهمٌن الربٌسٌٌن( تلقوا عرضاً ؼٌر ملزم لشراء كامل 
األسهم المملوكة لهم فً مودرن، والمقدم من شركة سٌكا مصر لكٌماوٌات مواد البناء.وأضافت "على أن ٌتم تنفٌذ البٌع من خالل 

 المصدر: مباشر بالمابة من أسهم الشركة". 100اجباري ٌتم التقدم به من سٌكا مصر حتى عرض شراء 

 ضمن مبادرة "المركزي"..النصر للحاصالت تكشف مستجدات تسوٌة مدٌونٌة بنك اإلسكندرٌة

.وأضافت الشركة فً بٌان قالت شركة النصر لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة، إنها قامت بسداد مبلػ التسوٌة بالكامل لدى بنك اإلسكندرٌة
لبورصة مصر ٌوم الخمٌس، أنها وجهت خطاباً لبنك اإلسكندرٌة ٌتضمن قٌام الشركة بسداد مبلػ التسوٌة بالكامل وبراء ذمتها وشطب 
كافة الرهون التً كانت صالح المصرؾ.وأوضحت أنها طالبت البنك من خالل الخطاب المرسل باتخاذ الالزم نحو إخطار البنك 

زي لكً ٌتم إزالة المعلومات التارٌخٌة الموجودة طرفهم التً تعوق حصول الشركة على تسهٌالت ابتمانٌة لتشؽٌل مصنع بنً المرك
ملٌون جنٌه منذ بداٌة أبرٌل حتى نهاٌة  5.94سوٌؾ فً حالة تؤخر بٌع مصنع سوهاج. ٌشار أن الشركة سجلت صافً خسابر بلػ 

ٌه خسابر خالل نفس الفترة من العام الماضً.وتبدأ السنة المالٌة للنصر للحاصالت مطلع أبرٌل ملٌون جن 4.26سبتمبر الماضً، مقابل 
من كل عام حتى نهاٌة مارس من العام التالً.وعلى أساس ربعً، ارتفعت خسابر النصر لتصنٌع الحاصالت خالل الربع الثانً من 

ملٌون جنٌه خسابر خالل نفس الفترة من  1.01ملٌون جنٌه مقابل  4.71سبتمبر( لتسجل خسابر بقٌمة -عامها المالً الجاري )ٌولٌو
 المصدر: مباشر عامها المالً الماضً.



 

 

 مقترحات لتطوٌر قطاع الصناعة فً مصر  8مصنعون ٌعرضون 

بٌان بحثت وزٌرة الصناعة المصرٌة نفٌن جامع، مع وفد من اتحاد الصناعات، وضع رإٌة مشتركة لتطوٌر القطاع الصناعً.ووفقا ل
مقترحات لتطوٌر القطاع الصناعً المصري، أبرزها قانون لتفضٌل المنتج المحلً،  8صادر عن وزارة التجارة، فإن الوفد عرض 

% للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة.وطالب ربٌس اتحاد الصناعات المصرٌة بؤهمٌة تفعٌل 5تفعٌل االتفاقٌات الدولٌة، ومبادرة الـ
ل المنتج المحلى فً المشتروات الحكومٌة، مإكداً ضرورة تفعٌل بند العقوبات للجهات المخالفة.وأشار والخاص بتفضٌ 5قانون رقم 

وكٌل اتحاد الصناعات إلى أهمٌة تفعٌل الدراسات القطاعٌة التً تضمنتها إستراتٌجٌة الوزارة والتً شارك االتحاد فً وضعها خالل 
 المصدر: مباشر المرحلة الماضٌة

 مركزي ٌغٌر العام المالً للبنوك العامة إلى السنة المٌالدٌةمشروع قانون ال

عن تعدٌل السنة المالٌة لجمٌع البنوك لتبدأ مع السنة المٌالدٌة وتنتهى  128كشؾ مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 
ل البنك المركزى موعد اعتماد موازنته التقدٌرٌة، لٌصبح قبل انتهاء السنة ال مالٌة بؤربعة أشهر بدالً من ثالثة أشهر قبل بنهاٌتها.وعدَّ

ن ٌبالمالٌة للبنك المركزى عبر مراق على نسخة منه على مراجعة القوابم« البورصة»ذلك.ونصَّ مشروع القانون الذى حصلت 
هاز المركزى للحسابات؛ أحدهما ٌعٌنه البنك المركزى، واآلخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعٌٌن كلٌهما من قبل الج

على تشكٌل لجنة مراجعة داخلٌة فى كل بنك من ثالثة أعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن، وٌجوز للمجلس أن ٌضم  119للمحاسبات.ونصت المادة 
إلى تشكٌلها عضواً خارجٌاً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.وزاد الحد األدنى لرإوس أموال البنوك 

ملٌون دوالر.وكذلك زادت رسوم معاٌنة  150ملٌارات جنٌه، والحد األدنى لفروع البنوك األجنبٌة على  5نٌه إلى ألؾ ج 500من 
آالؾ جنٌه فى القانون  10ألؾ دوالر على الترتٌب، مقابل  25ألؾ جنٌه، و 250الفرع الربٌسى البنوك وفروع البنوك األجنبٌة إلى 

آالؾ  10ألؾ جنٌه للبنوك، و 100ى حٌن أن رسم معاٌنة أى فرع أو وكالة إضافٌة زاد إلى المعمول به حالٌاً.ف 2003لسنة  88رقم 
على أن ٌكون للبنك أصول فى مصر تعادل مقدار  91آالؾ جنٌه قبل ذلك.وتنص المادة  7دوالر لفروع البنوك األجنبٌة، مقابل 

دنى لرأس المال، وٌدخل ضمن األصول فى مصر ما ٌسمح للبنك التزاماته مستحقة األداء فٌها، عالوة على مبلػ ال ٌقل عن الحد األ
على أنه إذا خالؾ أى بنك قرارات مجلس اإلدارة بشؤن  90باالحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس اإلدارة.ونصت المادة 

األساسى لدٌه على قٌمة العجز فى حساب نسبة االحتٌاطى، جاز للمركزى خصم مبلػ من رصٌد البنك الدابن ٌعادل قٌمة سعر العابد 
% مما ٌجب أن ٌكون علٌه الرصٌد جاز لمجلس اإلدارة 5حال تجاوز العجز »الرصٌد الدابن عن الفترة التى حدث فٌها العجز.أضاؾ: 

لة المخالفة، من هذا القانون، وأبرزها توجٌه تنبٌه، إلزام البنك بإزا 144أن ٌتخذ اإلجراءات والجزاءات المنصوص علٌها فى المادة 
واتخاذ إجراءات تصحٌحٌة، وأن ٌوفد المركزى ممثالً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعٌته العامة دون أن ٌكون له 
حق التصوٌت، وإلزام البنك المخالؾ بإٌداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عابد، وفقاً للقواعد التى ٌقررها مجلس اإلدارة، وتوقٌع 

تدابٌر للتدخل المبكر، فى عدد من « المركزى»ووضع «.مالٌة على البنك، وتنحٌة أو أو أكثر من المسبولٌن الربٌسٌٌن جزاءات
الحاالت التى أوضحها القانون، وأبرزها قٌام البنك بممارسات مصرفٌة ؼٌر سلٌمة، وجود تباٌن كبٌر بٌن آجال استحقاق أصول البنك 

ولة لدى البنك نتٌجة اعتماد على التموٌل االستثنابى أو ؼٌره، وانخفاض جودة أصول البنك، وانخفاض والتزاماته، وارتفاع تكلفة السٌ
مستوى األرباح المحققة بما ٌهدد استمرارٌة البنك على المدٌٌن المتوسط والبعٌد، وتراجع الوضع المالى للبنك، ووجود قصور فى نظم 

 المصدر: صحٌفة البورصةأو السٌاسات المحاسبٌة.الحوكمة وإدارة المخاطر أو الرقابة الداخلٌة 

  2021-2020% خالل 6البنك الدولً ٌتوقع نمو االقتصاد المصري 

؛ بدعم نجاح منظومة 2021 - 2020بالمابة خالل العام المالً المقبل  6توقع البنك الدولً، ارتفاع معدل نمو االقتصاد المصري 
ومة، التً ساهمت فً تحسٌن بٌبة مناخ األعمال، ورفع معدالت االستهالك، وزٌادة استثمارات اإلصالحات االقتصادٌة التً تتبناها الحك

القطاع الخاص.وأوضح البنك الدولً فً تقرٌره السنوي حول آفاق نمو االقتصاد العالمً، أن المتؽٌرات اإلٌجابٌة التً شهدها االقتصاد 
معدالت نمو تفوق ؼٌره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العابدات النفطٌة، المصري تجعله أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تحقٌق 

التً أصبحت مهددة فً ضوء التوترات الجٌوسٌاسٌة؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.ورصد البنك فً تقرٌره، أوجه تحسن الوضع 
ٌه أمام العمالت األجنبٌة، إلى جانب اضطالع القطاع االقتصادي داخل مصر متمثلة فً زٌادة صادرات البالد، واستقرار قٌمة الجن

الخاص بدور أكبر فً الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السٌاحة بفضل مبادرات الحكومة لالرتقاء بالقطاع؛ ما ساهم فً تحقٌقه عابداً 
أعوام، شجع البنك  9دنى مستوى منذ ملٌار دوالر.وأضاؾ البنك، أن تراجع معدل التضخم فً مصر أل 12.5قٌاسٌاً العام الماضً بلػ 

المركزي على تبنً تدابٌر تٌسٌر نقدي وخفض أسعار الفابدة بالتبعٌة، من أجل تحفٌز االستثمارات وجعل مصر وجهة مفضلة 
بمصر  للمستثمرٌن مقارنة بـمثٌالتها فً منطقتً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا.وتابع البنك الدولً: "أن تحسن أداء القطاع المالً

ثر وؼٌرها من االقتصادات الكبرى فً المنطقة، مدعوماً بتوافر السٌولة النقدٌة وارتفاع االحتٌاطات األجنبٌة تزامناً مع سٌاسات نقدٌة أك



 

 

مرونة وتطوراً، ساهم فً رفع شهٌة المستثمرٌن على ضخ مزٌد من االستثمارات فً أسواق المال".وأكد البنك، أن اإلصالحات المالٌة 
ً أنجزتها الحكومة المصرٌة مثل قانون االستثمار الجدٌد ومبادرة دعم القطاع الخاص عززت ثقة المستثمرٌن؛ ومن ثم زٌادة الت

االستثمار األجنبً المباشر، منوهاً بؤهمٌة تلك اإلصالحات الهٌكٌلة فً رفع اإلنتاجٌة وتحقٌق نمو مستدام.ولفت البنك الدولً، إلى أن 
ٌة إلى تعزٌز القدرة التنافسٌة للصادرات المصرٌة ونفاذها إلى أكبر قدر من األسواق عالمٌاً سٌساعد على تحسٌن مساعً الحكومة الرام

إنتاجٌة االقتصاد المصري ومن ثم الدفع بعجلة النمو.وأوضح البنك فً تقرٌره، أن تنوٌع مصادر الدخل وتحسٌن مناخ األعمال واإلدارة 
 المصدر: مباشر ل تسهم فً دفع قاطرة النمو االقتصادي لدول الشرق األوسط.ورفع مستوى الكفاءة جمٌعها عوام

  2019فً « السكري»ألف أوقٌة انتاج  480سنتامٌن:

، بدعم من الزٌادة فً حجم الذهب الُمنتج خالل الربع 2019ألؾ أوقٌة خالل  480أعلنت شركة سنتامٌن المالكة لمنجم السكري انتاجه 
ألؾ أوقٌة.أضافت الشركة أن مستهدفات االنتاج خالل  148.4% مقارنة بالربع الثالث لٌسجل 51ارتفعت  األخٌر من العام والتى

ألؾ أوقٌةوقال روس جٌرارد، إنه كما المتوقع جاءت نتابج الربع الرابع من  540و 510ستظل كما هى عند مستوٌات ما بٌن  2020
من التؽٌرات  شهدت العدٌد 2019وهو انجاز كبٌر للفرٌق التشؽٌلً.أضاؾ أن العام واحدة من أقوى النتابج الفصلٌة لمنجم السكري 

على مستوى اإلدارات العلٌا وذلك االنتقال فً القٌادة بدأ فً االنعكاس على تحسن مستوٌات اإلنتاج.وأوضحت الشركة أن تفاصٌل أكثر 
من تلقت عرض لالندماج مع شركة إندٌفور الكندٌة، لكن ٌناٌر.وكانت سنتا 30عن أداء الشركة سٌتم اعالنها فً مإتمر صحفً بحلول 

األولى رفضته لعدم جدٌة الشركة الكندٌة، وعدم مالءمة العرض لمساهمى سنتامٌن، وهو ما دفع الشركتنا للخول فً اتفاقٌة عدم افصاح 
ٌناٌر  14ً موعد أقصاه واجراء فحوص نافٌة للجهالة بهدؾ التحقق من جدوى االندماج على أن تقدم إندٌفور عرض جدٌد ف

 المصدر: جرٌدة البورصةالمقبل.
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 سبٌد مٌدٌكال تكشف خطط زٌادة رأس المال لتموٌل التوسعات

.وأضافت الشركة فً بٌان 2020ملٌون جنٌه خالل  142.6قالت شركة سبٌد مٌدٌكال، إنها تعتزم زٌادة رأس المال النقدي بقٌمة 
ملٌون جنٌه بواقع سهمٌن لكل سهم  213.9ملٌون جنٌه إلى  71.3أنه سٌتم زٌادة رأس المال النقدي من لبورصة مصر، ٌوم األحد، 

ملٌون سهم.وأكدت الشركة أن ذلك ٌؤتً لتوفٌر االحتٌاجات التموٌلٌة للشركة  713.2قرشاً للسهم، موزعة على  20بالقٌمة االسمٌة 
 105فروع التحالٌل إلى  دد بطرٌق اإلسماعٌلٌة الصحراوي، إضافة للوصول بعد؛ والمتمثلة فً إنهاء أعمال مستشفى سب2020ٌخالل 

تستهدؾ زٌادة  2020فروع، كما أنها تدعم خطط الشركة لالنتقال إلى جداول البورصة الربٌسٌة.وأوضحت الشركة أن خطتها خالل 
المساهمٌن كٍل حسب نسبة مساهمته فً رأس عدد المراكز التخصصٌة إلى مركزٌن، مشٌرة إلى أنه سٌتم تخصٌص الزٌادة لقدامى 

المال، ومن المقرر أن تتم زٌادة رأسمال المصدر والمدفوع نقداً على أن ٌتم عقد مجلس إدارة خالل شهر ٌناٌر الجار التخاذ قرار فً 
 المصدر: مباشرهذا الصدد.

 ملٌون دوالر من أسهمها فى البورصة  100ماكرو فارما تخطط لطرح 

، وذلك عقب ارتفاع 2020اكرو فارما لألدوٌة طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرٌة خالل الربع األخٌر من عام تعتزم شركة م
من أسهم ماكرو فارما  60حصتها فى السوق المحلٌة.وكشؾ أحمد راضى، مدٌر بشركة ألتا سمبر لالستثمار المباشر، التى تمتلك %

، 2021أو الربع األول من  2020خالل الربع األخٌر من عام ” ماكرو فارما“فى  لألدوٌة، أن شركته تعتزم طرح حصة من أسهمها
ٌُذكر أن 2016بعد نمو أعمالها وفًقا لخطة االستثمار الموضوعة عند االستحواذ علٌها فى  كانت قد نشرت فى دٌسمبر « المال».

« ماكرو فارما»ت بمقتضاه األخٌرة على حصة من ، استحوذ«ألتا سمبر اإلنجلٌزٌة»و« ماكرو القابضة»خبرا عن اتفاق بٌن  2016
، أن «المال»القابضة لالستثمارات المالٌة.وأضاؾ راضى، فى تصرٌحات خاصة لـ” سى آى كابٌتال“فى صفقة تمت تحت إدارة 

 750من سوق المستحضرات الطبٌة، الفًتا إلى أن حجم أعمالها ٌتخطى حاجز  15رفعت حصتها السوقٌة إلى %« ماكرو فارما»
ملٌون دوالر، مشًٌرا إلى أن  100، أن حجم الطرح المحتمل سٌصل إلى «ألتا سمبر»ملٌون جنٌه.وأوضح مدٌر االستثمار المباشر فى 

مستحضر تجمٌل،  64شركته ستنتهى من تعٌٌن أحد بنوك االستثمار كمدٌر لعملٌة الطرح خالل فبراٌر المقبل.وتنتج شركة ماكرو نحو 
موظفا، وأسسها دكتور أحمد الناٌب ودكتور محمد صبحى.وأشار  750دول بإفرٌقٌا والشرق األوسط، ولدٌها  9 وتصدر منتجاتها لنحو

االستثمارٌة تعتمد على شراء حصص أؼلبٌة بالشركات المنتمٌة لقطاعى الرعاٌة الصحٌة « ألتا»راضى إلى أن استراتٌجٌة 
شركة « ألتا سمبر كابٌتال»ة، مع التخارج منها الحًقا. جدٌر بالذكر أن واالستهالكى، وتطوٌرها بشكل ٌحقق عوابد استثمارٌة جٌد

متخصصة فى االستثمار المباشر بقطاع الرعاٌة الصحٌة والقطاع االستهالكى بعدد من األسواق النامٌة، خاصة أفرٌقٌا، وافتتحت مكتبها 
 المصدر: المال.2018بالقاهرة فى ماٌو 



 

 

 ة لصفقة سٌكا مصر و بٌتومود بدء إجراءات الفحص النافً للجاهل

(عن اجتماع مجلس اإلدارة ٌوم الخمٌس الموافق WATPمودرن )بٌتومود( ) -أعلنت شركة الحدٌثة للمواد العازلة 
.وأضافت الشركة فً بٌان للبورصة المصرٌة، أن المجلس وافق على السماح لشركة سٌكا مصر لكٌماوٌات مواد البناء 09/01/2020

% من أسهم 100البدء فً إجراءات الفحص النافً للجهالة وذلك فً ضوء العرض ؼٌر الُملزم المقدم منها لشراء )سٌكا مصر( على 
الشركة، وكذلك البدء فً إجراءات التعاقد مع مستشارٌن قانونٌٌن او مالٌٌن فً هذا الصدد، فضاًل عن اعتماد القوابم المالٌة المجمعة 

31/03/2019-30/06/2019-30/09/2019. 

“S&P ” تؤكد تصنٌف االقتصاد المصري عند مستوى“B ”بنظرة مستقبلٌة مستقرة 

مع الحفاظ على ” B“، على تصنٌؾ االقتصاد المصري عند درجة ”S&P“للتصنٌفات اإلبتمانٌة ” ستاندرد آند بورز“أبقت مإسسة 
أن ذلك التصنٌؾ ٌمنح االقتصاد المصري شهادة ثقة النظرة المستقبلٌة المستقرة، بحسب ما ذكرته وزارة المالٌة المصرٌة، مشٌرة إلى 

أن ٌحقق االقتصاد المصري معدل نمو نسبته ” ستاندرد آند بورز“.وتوقعت 2020جدٌدة تفتح آفاًقا رحبة لالستثمارات األجنبٌة خالل 
تراجع معدل الدٌن العام و 2020٪ خالل عام 7.5٪ خالل العام المالً الحالً، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 5.7

 .2022٪ عام 80.5للناتج المحلً إلى 

 مجدي طلبة: خطة لرفع صادرات الغزل والمالبس ألسواق أمرٌكا وأوروبا

ملٌار جنٌه.ٌستهدؾ المجلس التصدٌري للؽزل والنسٌج  3.7% زٌادة فً صادرات القطاع والوصول بالمعدالت إلى 20نستهدؾ 
ل الخطة التً تم عرضها على نٌفٌن جامع وزٌرة التجارة دراته إلى أسواق أوربا وأمرٌكا، من خالوالمالبس والمفروشات، رفع صا

ملٌار دوالر خالل العام الجاري، وفق مجدي طلبة، ربٌس  3.7%، للوصول إلى 20والصناعة، مع زٌادة صادرات القطاع بنسبة 
، أن حصة صادرات مصر فً هذه األسواق، «حابً»ٌدة المجلس وربٌس شركة كاٌرو قطن سنتر.وأضاؾ طلبة فً تصرٌحات لجر

%، خاصة وأن أمرٌكا هً أكبر سوق منسوجات فً العالم، وهو ما ٌحتم علٌنا ضرورة وضع خطط 0.5محدودة للؽاٌة وتمثل نحو 
 موال الؽدالمصدر: أوآلٌات تستهدؾ النهوض بصناعة القطن والمنسوجات حتى تكون قادرة على المنافسة فً مثل هذه األسواق.
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بلتون القابضة تقرر تأسٌس شركتٌن للتموٌل العقاري والتأجٌر التموٌلً وتقرر بٌع حصتها فً أورباخ جراٌسون 
 األمرٌكٌة 

قالت شركة بلتون المالٌة القابضة، إن المجلس وافق على تؤسٌس شركتٌن فً مجال التؤجٌر التموٌلً والتموٌل العقاري.وأوضحت 
% فً 98فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم االثنٌن، أنه تقرر تؤسٌس شركة بلتون للتؤجٌر التموٌلً وبلتون للتموٌل العقاري بنسبة  الشركة

كل من الشركتٌن.ووفقاً للبٌان، تم تفوٌض ربٌس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب فً اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتفاوض بشؤن بٌع 
األمرٌكٌة وفقاً للقواعد المعمول بها فً هذا الشؤن.ووافق مجلس إدارة  Auerbach Graysonة فً شركة حصة بلتون المالٌة القابض

هدى عضو مجلس اإلدارة ؼٌر التنفٌذي ممثالً عن أوراسكوم لالستثمار القابضة، وتعٌٌن نٌلز بختلر مالشركة على قبول استقالة تامر ال
رة ؼٌر تنفٌذي ممثالً عن أوراسكوم لالستثمار بدالً من أٌمن سلٌمان عضو مجلس عوضاً عنه، وتعٌٌن إٌهاب صالح عضو مجلس إدا

 اإلدارة ؼٌر التنفٌذي المستقٌل ممثالً عن شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة.ووافقت الشركة على مقترح لجنة الموارد البشرٌة واإلثابة
املٌن بالشركة وتفوبض ربٌس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب فً اتخاذ والتحفٌز بشؤن تطبٌق نظام مكافآت نهاٌة الخدمة التكمٌلً للع

وقال إبراهٌم محمد كرم الربٌس التنفٌذي لشركة بلتون المالٌة القابضة، إن بٌع حصة الشركة فً أورباخ جراٌسون  كافة اإلجراءات.
 المصدر: مباشرها الشركة األمرٌكٌة وتتحول إلى الربحٌة.األمرٌكٌة للوساطة فً األوراق المالٌة ٌهدؾ إلى توقؾ الخسابر التً تكبدها ل

 عامر وبورتو جروب توضحان مستجدات دعوى قضائٌة

التً كان محدد  2019لسنة  455قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب إن لم ٌردهم علم بنتٌجة جلسة الدعوة القضابٌة رقم 
 المصدر: مباشر المصرٌة.انعقادها أول أمس، وفقاً لبٌانات منفصلة للبورصة 

 

 



 

 

 القلعة القابضة تتطلع لطرح حصة من أسهم "طاقة عربٌة" بالبورصة فً أبرٌل 

% من شركتها التابعة "طاقة 30قال أحمد هٌكل ربٌس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة إن "القلعة" تخطط لطرح حصة تصل إلى 
متوافقا مع تصرٌحات سابقة بؤن الشركة تستهدؾ تنفٌذ الطرح خالل الربع عربٌة" فً البورصة خالل أبرٌل المقبل، وهو ما ٌؤتً 

 المصدر: إنتربراٌز.2020الثانً من 

 2020ملٌون جنٌه أرباحاً بموازنة  187الشمس لإلسكان تستهدف

قالت الشركة فً بٌان .و2020قالت شركة الشمس لإلسكان والتعمٌر، إن مجلس اإلدارة اعتمد الموازنة التخطٌطٌة للشركة للعام المالً 
ملٌون جنٌه ربح  150.36ملٌون جنٌه ربح فً الموازنة الجارٌة مقارنة بنحو  187.45لبورصة مصر، إنه من المستهدؾ تحقٌق 

ملٌون جنٌه  308.99.وأضافت الشركة، أنه من المخطط استثمار 2019سبتمبر  30، والفعلً فً 2019دٌسمبر  31مستهدؾ فً 
ملٌون جنٌه( أقسط  224.33ملٌون جنٌه(، ومشروع العاصمة اإلدارٌة الجدٌدة ) 66.66أكتوبر ) 6س بمدٌنة فً مشروع إسكان الشم

ملٌون  117.217األرض واألعمال والدراسات االستشارٌة.وأوضحت الشركة، أن الموازنة النقدٌة أظهرت عجزاً نقدٌاً قدره 
ملٌون  170.7، مقابل أرباح بلؽت 2019الفترة من ٌناٌر إلى سبتمبر  ملٌون جنٌه خالل 96.96جنٌه.وحققت الشركة أرباحاً بلؽت 

 245ملٌون جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  150.9.وانخفضت إٌرادات الشركة خالل الفترة إلى 2018جنٌه فً الفترة المقارنة من 
 المصدر: مباشر ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من العام الماضً.

 ملٌارات جنٌه  4أعلى أرباح فً تارٌخها بقٌمة  القابضة للتأمٌن تحقق

اعتمدت الجمعٌة العامة العادٌة لشركة مصر القابضة للتؤمٌن برباسة هشام توفٌق وزٌر قطاع األعمال العام، القوابم المالٌة للشركة 
إدارة شركة مصر القابضة  ، وذلك بحضور أعضاء الجمعٌة العامة ومجلس2018/2019القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 

للتؤمٌن، وممثلى الهٌبة العامة للرقابة المالٌة والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالٌة ومركز معلومات قطاع األعمال 
العام.واستعرض باسل الحٌنى ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتؤمٌن، تقرٌر مجلس اإلدارة عن السنة 

، والذي أشار إلى تحقٌق المجموعة أكبر أرباح فى تارٌخها، حٌث بلػ صافى األرباح لشركة مصر 30/6/2019لٌة المنتهٌة فى الما
.هذا 2017/2018% مقارنة بعام 22.5ملٌارات جنٌه ،بمعدل نمو قدره  4مبلػ  2018/2019القابضة للتؤمٌن وشركاتها التابعة عام 

% مقارنة  98.1ملٌار جنٌه بمعدل نمو  1.5لتبلػ  2018/2019الشركة القابضة للتؤمٌن عام  وقد ارتفعت حصة الدولة فى أرباح
مبلػ  2018/2019.وبلػ إجمالى األقساط المصدرة بشركتى التؤمٌن التابعة لشركة مصر القابضة للتؤمٌن عام 2017/2018بعام 

جمالى االستثمارات لمصر القابضة للتؤمٌن وشركاتها التابعة ، فٌما بلػ إ2017/2018% مقارنة بعام 7ملٌار جنٌه بمعدل نمو  13.4
ملٌار جنٌه. كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثابق لشركتى التؤمٌن التابعة لشركة مصر القابضة  61.9مبلػ  2018/2019فى عام 

  السابع المصدر: الٌوم.2017/2018% مقارنة بعام 6.4ملٌار جنٌه بمعدل نمو قدره  35.1للتؤمٌن لٌبلػ 

 البرلمان ٌمنح الرقابة المالٌة الحق فى عكس قٌد عملٌات المقاصة 

ق وافق مجلس النواب، خالل الجلسة العامة الصباحٌة المنعقدة، األحد، برباسة الدكتور علً عبد العال، علً منح هٌبة الرقابة المالٌة الح
ؼش أو تدلٌس أو نتٌجة لخطؤ أو إهمال أو سوء نٌة من الشركة أو من أن تعكس قٌد عملٌات المقاصة إذا تبٌن لها أنها تمت بناء على 

أحد أعضاء اإلٌداع المركزى.جاء ذلك خالل الجلسة العامة المنعقدة، األحد، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون ُمقدم من الحكومة بتعدٌل 
التً وافق  )52.وحسب المادة )2000لسنة  93به رقم  بعض أحكام قانون اإلٌداع والقٌد المركزى لألوراق المالٌة والقانون الصادر

)هٌبة  -علٌها مجلس النواب، تكون جمٌع القٌود والعملٌات التً تمت وأصبحت نهابٌة وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهٌبة 
حكام المنصوص علٌها فً أي قانون سارٌة، وال ٌجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز علٌها؛ وذلك دون التقٌد باأل -الرقابة المالٌة( 

ة آخر.وفى حالة إفالس أحد أعضاء اإلٌداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوٌة للعملٌات التً كان طرفاً فٌها والمراكز المالٌ
وامر نافذة قبل الكافة.وأجازت الناشبة عن األوامر النهابٌة الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفالسه، وتكون تلك العملٌات واأل

المادة، مع عدم اإلخالل بنهابٌة العملٌة، أن تقوم هٌبة الرقابة المالٌة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمٌن التفلٌسة أو أحد ذوى 
سوء نٌة من الشركة أو  المصلحة، أن تعكس قٌد تلك العملٌات إذا تبٌن لها أنها تمت بناء على ؼش أو تدلٌس أو نتٌجة لخطؤ أو إهمال أو

 المصدر: الٌوم السابعمن أحد أعضاء اإلٌداع المركزى.

 على الورق المحلى” القٌمة المضافة“دراسة إلغاء ”: النواب“أمام ” وزٌر المالٌة“ 

تدعٌم % على صناعة الورق المحلى ل14قال وزٌر المالٌة الدكتور محمد معٌط إن الوزارة ستدرس إلؽاء ضرٌبة القٌمة المضافة 
االستثمارات بالقطاع وزٌادة تنافسٌته .وأضاؾ معٌط أمام لجنة الصناعة خالل اجتماع الٌوم لمناقشة المشاكل التى تتعرض لها مصانع 



 

 

الورق المحلٌة أمام الورق المستورد إن الوزارة تساند الصناعات الوطنٌة من أجل زٌادة النمو .وقال النابب طارق متولى عضو لجنة 
ن دعم الصناعة الوطنٌة ٌقتضى مراجعة كافة التشرٌعات من أجل تحفٌزها وتعمٌق المكون المحلى بما ٌساهم فى زٌادة الصناعة إ

 المصدر: جرٌدة البورصةالصادرات ومعدالت التشؽٌل وخفض نسب البطالة من الجانب اآلخر .

 2019% انخفاًضا بقٌمة العجز فً المٌزان التجاري خالل أكتوبر 32.2اإلحصاء: 

، وقد بـلؽت  2019أصدر الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء الٌوم  األثنٌن النشرة  الشهرٌة لبٌانات التجـارة الخارجٌة أكتوبر 
ملٌـار دوالر لنفـس الشهر مـن  4.75ملٌــار دوالر خـــالل شهر  أكتوبر الماضً مقابل  3.22قٌـمة العجــز فى المٌـزان التجــارى

 %. 32.2سابـق بنسبــة انخفاض قدرها العام ال

 انخفاض الصادرات

 2.39٪، وبلؽـت 4.4ووفق الجهاز المركز ي للتعببة العامة واإلحصاء، من أهم المإشرات انخفاض قٌمـــة الصــادرات بنسبــــة 
ٌرجع ذلك إلى انخفاض قٌمة ملٌار دوالر لنفس الشهر من العام السابق.و 2.5، مقابل 2019ملٌــار دوالر خـالل شهــر أكتوبر 

٪، لدابن  20.1٪، أسمدة  بنسبة  17.2٪، البترول الخام بنسبة  31.1صادرات بعض السلع، وأهمها: )منتجات البترول بنسبة 
، مقابل مثٌلتها لنفس الشهر من العـام 2019٪(.وارتفعت قٌمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر أكتوبر 4.1باشكالها االولٌة بنسبة 

، أصناؾ أخرى جاهزة من 10.9%، منتجات ألبـان بنسبة 10.2٪، فواكه طازجة بنسبة 8.3لسابـق وأهمهـا )مالبس جاهزة  بنسبة  ا
 %(. 10.8مواد نسجٌة بنسبة 

 انخفاض الواردات

لنفس الشهر  ملٌار دوالر 7.25، مقابل 2019ملٌار دوالر خـالل شهر أكتوبر  5.61٪ وبلؽت 22.6انخفضت قٌمة الواردات بنسبة 
٪، سٌارات ركوب بنسبة  23.5من العام السابق.وٌرجع ذلك إلى انخفاض قٌمة واردات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول بنسبة 

مقابل مثٌلتها  2019٪(.وارتفعت قٌمة واردات بعض السلع خالل شهر أكتوبر  36.4%، مواد اولٌة من حدٌد أو صلب بنسبه  4.0
٪، تفاح طازج  بنسبة 49.6٪ ، فول صوٌا بنسبة 10.2٪، لحوم بنسبـة  3.6م السابق، وأهــمها: )ذرة بنسبة  لنفس الشهر من العا

 المصدر: المال٪(. 35.3

 شهور 3جنٌها ألول مرة منذ  735انخفاض أسعار األسمنت إلى 

جنٌها  735ٌام األخٌرة، وصلت إلى انخفضت أسعار األسمنت فً عدد من الشركات العاملة فً السوق المصري، بشكل ملحوظ فً األ
شهور، وهو ما سٌشكل عامال هاما فً تنشٌط القطاع العقاري خالل الفترة المقبلة، خصوصا فً ظل  3للطن ألول مرة منذ أكثر من 

 المصدر: الٌوم السابع مبادرات دعم هذا القطاع التً تم اإلعالن عنها مإخرا من الحكومة والبنك المركزي.
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  2019ملٌار دوالر خالل  3.5أوراسكوم كونستراكشون توقع عقوًدا بـ

ملٌون دوالر أمرٌكً  770إضافة عقود جدٌدة بقٌمة ب( أنها قامت ORASأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون) بً . إل . سً( )
 3.5إلى  2019الجدٌدة فً السنة المالٌة  .وأضافت فً بٌان البورصة المصرٌة ، ٌصل إجمالً قٌمة العقود2019فً الربع الرابع من 

% من إجمالً قٌمة العقود الجدٌدة المبرمة خالل الربع 70% على أساس سنوي، كما أن مصر تمثل 50ملٌار دوالر أمرٌكً، بزٌادة 
أن الوالٌات  ، وتشمل العدٌد من القطاعات مثل البنٌة التحتٌة والرعاٌة الصحٌة واللوجستٌات والطرق.وأوضحت،2019الرابع من 

المتحدة تمثل باقً الرصٌد، التً تشمل مشروعات الشركة فً القطاعات األساسٌة مثل سكن الطالب والمبانً التجارٌة ومراكز 
ملٌار دوالر أمرٌكً مقارنة بـنحو  5.2دٌسمبر وصلت لـ  31البٌانات، إلى أن قٌمة المشروعات تحت التنفٌذ المجمعة المتوقعة فً 

 المصدر:جرٌدة البورصة ر أمرٌكً على أساس سنوي.ملٌار دوال 4.3

 2020ملٌون جنٌه أرباحاً بموازنة  11.5االسماعٌلٌة مصر للدواجن تستهدف 

ملٌون جنٌه.وأوضحت  11.52، استهداؾ أرباح بقٌمة 2020أظهرت الموازنة التخطٌطة لشركة االسماعٌلٌة مصر للدواجن لعام 
ملٌون جنٌه خالل العام الجاري، مع مصروفات  488.48الثاء، أنها تستهدؾ إٌرادات بقٌمة الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم الث

 المصدر: مباشر ملٌون جنٌه فً موازنة العام الجاري. 474.31وتكالٌؾ مقدرة بقٌمة 

 



 

 

 ملٌون جنٌه من متحصالت االكتتاب  47.79جً.إم.سً لالستثمارات تستخدم 

ملٌون جنٌه من متحصالت االكتتاب فً زٌادة  47.79لصناعٌة والتجارٌة المالٌة، إنها استخدمت قالت شركة جى.إم.سى لالستثمارات ا
.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم الثالثاء، أنه تم استخدام هذا المبلػ فً التعاقد مع 2019دٌسمبر  31رأس المال حتى 

ملٌون جنٌه، وجً إم سً للصناعات الهندسٌة والمؽذٌة بقٌمة  21ر بقٌمة مالٌٌن جنٌه، وشركة أبناء مص 8شركة برامٌدز ترٌد بقٌمة 
ملٌون جنٌه.وأضافت الشركة، أنها قامت بعقد مع كانون انفستمنت إلعادة هٌكلة رأسمال الشركة، ومتابعة إجراءات الطرح مقابل  13

ملٌون جنٌه.وأشارت الشركة، إلى أن المتبقً  5.787فً المبة مصارٌؾ سوم ونشرات بقٌمة  4فً المبة من حصٌلة االكتتاب، و 8
 48.23بقٌمة  2015ٌناٌر  28ألؾ جنٌه.وبحسب البٌان تم قٌد أسهم زٌادة رأسمال الشركة فً  444.7من متحصالت االكتتاب ٌبلػ

  المصدر: مباشر ملٌون جنٌه.

 شهور 3دراسة تقٌٌم أمرٌكانا سبب وقف شركة فٌنكورب لالستشارات المالٌة 

شهور، جاء بسبب دراسة القٌمة العادلة الخاصة  3ابة حابً جورنال، أن قرار وقؾ شركة فٌنكورب لالستشارات المالٌة لمدة علمت بو
بشركة أمرٌكانا مصر.كانت هٌبة الرقابة المالٌة قد قررت عدم االعتداد بدراسة القٌمة العادلة المقدمة عن سهم أمرٌكانا مصر فً إطار 

أمرٌكانا القابضة أدٌبتٌو، وقررت إلزام الشركة مقدم العرض بتعٌٌن مستشار مالً مستقل أخر على أن ٌكون عرض الشراء المقدم من 
 جرٌدة حابى المصدر:من المستشارٌن المالٌٌن المقٌدٌن لدى الهٌبة والتقدم بدارسة جدٌدة خالل شهر.

 رفبراٌ 23تأجٌل نظر دعوى رد غٌر المستحق ضد بورتو وعامر جروب إلى جلسة 

مدنً كلً، المقامة من انترادوس للتطوٌر  2019لسنة  455قررت محكمة شمال القاهرة تؤجٌل نظر دعوى رد ؼٌر المستحق، رقم 
السٌاحً وأخرون ضد مجموعتً بورتو وعامر القابضة.وأفادت الشركتٌن، فً بٌانٌن منفصلٌن للبورصة، أن المحكمة قررت التؤجٌل 

 جرٌدة حابى المصدر: واإلحاطة. للعلم 2020فبراٌر  23إلى جلسة 

 الوزراء المصري ٌوافق على تأسٌس شركة مصر الرقمٌة لالستثمار

بالترخٌص لهٌبة تنمٌة صناعة تكنولوجٌا المعلومات بتؤسٌس شركة ري، على مشروع قرار ربٌس المجلس وافق مجلس الوزراء المص
وزراء الٌوم الثالثاء، فإن قرار التؤسٌس ٌؤتً وفقاً ألحكام قانون شركات مساهمة باسم ) مصر الرقمٌة لالستثمار (.وفقا لبٌان مجلس ال

لسنة  159المساهمة وشركات التوصٌة باألسهم والشركات ذات المسبولٌة المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 
أس مصطفً مدبولً االجتماعً األسبوعً جاء ذلك خالل تر .2017لسنة  72، وقانون اإلستثمار الصادر بالقانون رقم 1981

للحكومة لمتابعة المشروعات القومٌة الجاري تنفٌذها.  وأضاؾ مجلس الوزراء، أن الهدؾ من تؤسٌس الشركة، دعم مشروعات البنٌة 
  المصدر:مباشرالتحتٌة المعلوماتٌة وتكنولوجٌا المعلومات وخدمات التحول الرقمً.

 مٌن تكافلً بشراكة بنكً مصر واألهلًالقابضة للتأمٌن ُتطلق شركة تأ

أطلقت شركة مصر القابضة للتؤمٌن وذراعٌها لتؤمٌنات الحٌاة والممتلكات، الٌوم الثالثاء، شركة مصر للتؤمٌن التكافلً حٌاة بالشراكة 
باسل الحٌنً، إن  قال ربٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بالقابضة للتؤمٌن ملٌون جنٌه. 150مع بنكً مصر واألهلً برأسمال 

التؤمٌن التكافلً بمصر السٌما فً قطاع التكافل العابلً ٌحتاج المزٌد من الشركات لتؽطٌة الطلب المتاح فً السوق وهو الدافع لتؤسٌس 
  المصدر:مباشرالشركة الجدٌدة.أعلنت الشركة القابضة للتؤمٌن.

 اإلجمالى  % من الناتج المحلى121التموٌل الدولى: دٌون مصر تتراجع إلى 

% من الناتج المحلى اإلجمالى نهاٌة سبتمبر األخٌر، 121قدر معهد التموٌل الدولى، فى تقرٌر حدٌث له، قٌمة دٌون مصر لتصل إلى 
% الشركات ؼٌر 21.9% من الناتج المحلً اإلجمالً دٌون األفراد،7.3، وتتوزٌع بواقع 2018% فى سبتمبر 132.5متراجعة من 

 % للقطاع المالً.5.1لى الحكومة، و% ع86.6المالٌة، و
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 فوري تقرر االكتتاب فً زٌادة رأسمال تابعة للتموٌل متناهً الصغر

قالت شركة فوري لتكنولوجٌا البنوك والمدفوعات اإللكترونٌة، إن مجلس اإلدارة وافق على االكتتاب فً زٌادة رأسمال شركة فوري 
ملٌون جنٌه.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم األربعاء، أن شركة  50ملٌون جنٌه إلى  15للتموٌل متناهً الصؽر من 

 المصدر: مباشر %.99.8فوري للتموٌل متناهً الصؽر تعد إحدى الشركات التابعة لشركة فوري لتكنولوجٌا البنوك والمملوكة لها بنسبة 

 ل المهندس للتأمٌن الرقابة المالٌة توافق على نشر إفصاح زٌادة رأسما

وافقت الهٌبة العامة للرقابة المالٌة على نشر تقرٌر اإلفصاح بؽرض السٌر فً إجراءات زٌادة رأس المال المصدر لشركة المهندس 
 150للتؤمٌن.وقالت الهٌبة فً بٌان ٌوم األربعاء، إن تقرٌر اإلفصاح خاص بقرار مجلس إدارة الشركة زٌادة راس المال المصدر من 

ملٌون جنٌه تموٌالً من االحتٌاطً الخاص ورصٌد األرباح المرحلة بواقع  37.5ملٌون جنٌه بزٌادة قدرها  187.5ٌون جنٌه إلى مل
، زٌادة رأس المال المصدر للشركة 2019سهم مجانً لكل سهم أصلً.وقرر مجلس إدارة شركة المهندس للتؤمٌن فً دٌسمبر  0.25

 المصدر: مباشر لمساهمٌن، والمرهونة بموافقة الجمعٌة العامة العادٌة وؼٌر العادٌة للشركة.من خالل توزٌع أسهم مجانٌة على ا

 2019ملٌار جنٌه أرباح فً  8.5بنك قطر الوطنً األهلً ٌقترح توزٌعات نقدٌة على المساهمٌن وٌحقق 

بواقع جنٌهٌن لكل سهم من أسهم  2019اقترح مجلس إدارة بنك قطر الوطنً األهلً توزٌعاً نقدٌاً على المساهمٌن عن عام 
جنٌهات  10البنك.وأوضح البنك فً بٌان لبورصة مصر، أنه من المقرر توزٌع األرباح على أساس عدد األسهم ذات القٌمة االسمٌة 

بواقع سهم  2019للسهم، مع األخذ فً االعتبار األسهم المجانٌة التً سبق إقرار توزٌعها فً الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة فً فبراٌر 
ملٌار جنٌه خالل الفترة من  8.5بالمابة على أساس سنوي. أرباحاً بلؽت  18أسهم أصلٌة.وحقق البنك  ارتفاع أرباحه بنسبة  10لكل 

، مع األخذ فً االعتبار حقوق 2018ملٌار جنٌه بالفترة المقارنة من  7.2حتى دٌسمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت  2019ٌناٌر 
ملٌار جنٌه فً  11.08ملٌار جنٌه، مقابل صافً دخل بلػ  13.75فع صافً دخل البنك من العابد فً العام الماضً إلى األقلٌة.وارت

ملٌار  6.9ملٌار جنٌه فً العام الماضً، مقابل أرباح بلؽت  8.3.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك إلى 2018
ملٌار  5.38ملٌار جنٌه منذ بداٌة ٌناٌر حتى نهاٌة سبتمبر الماضً، مقابل  6.45صافً ربح بلػ جنٌه فً العام السابق له.وسجل البنك 

جنٌه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضً مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة.وعلى أساس ربعً، نمت أرباح البنك خالل الربع 
ملٌار جنٌه أرباحاً خالل نفس الربع من  1.92ه )ٌولٌو/ سبتمبر(، مقابل ملٌار جنٌ 2.23الثالث من العام الجاري لتسجل نحو 

 المصدر: مباشر جنٌهات للسهم. 10ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة  979.4ملٌار جنٌه، موزعاً على 9.79.وٌبلػ رأسمال البنك 2018

 ملٌون جنٌه 181انتهاء دراسة إنشاء خط سكة حدٌد لصالح شركة كٌما بقٌمة 

، من مصدر مطلع بهٌبة السكة الحدٌد ، أن الهٌبة انتهت من إعداد دراسة إنشاء خط سكة حدٌد لصالح شركة الصناعات «لالما»علمت 
كلٌومترات.وٌستهدؾ المشروع ربط مصانع كٌما بخط سكة  10ملٌون جنٌه ، بؤطوال تصل إلى  181بتكلفة تصل « كٌما»الكٌماوٌة 

ا ، الفتا إلى أن  1575طن أمونٌا و 1200، والذى سٌنتج  2بضابع مصنع كٌما لنقل ال«  السد العالى –القاهرة »حدٌد  ًٌ طن ٌورٌا ٌوم
الهٌبة ستسلم الشركة دراسات المشروع ومستندات الطرح ، خالل أٌام قلٌلة.وهٌبة السكة الحدٌد ، الجهة الوحٌدة التى تمنح الموافقات 

لحالٌة ، وقامت لجنة من الهٌبة خالل الفترة الماضٌة ، بعمل زٌارة مٌداٌنة الفنٌة لعمل أى خطوط سكة حدٌد مقرر ربطها بالشبكة ا
للمصنع لمعاٌنة المسار على الطبٌعة.من جانبه، قال مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة المهندس عماد الدٌن مصطفى ، 

ل على موافقة رسمٌة من الهٌبة لبدء تنفٌذ مشروع إنشاء خط إن شركة كٌما التابعة للقابضة لم تتسلم الدراسات ، وفى انتظار الحصو
 المصدر: المال سكة حدٌد ؼٌر أنه لم ٌكشؾ عن مدى توافر تموٌل المشروع من عدمه.

 جهاز تنمٌة المشروعات ٌوقع اتفاقٌة قرض طوٌل االجل مع بنك التعمٌر األلمانً واإلتحاد األوروبً 

ناعة والربٌس التنفٌذي لجهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر والسٌد / وقعت نٌفٌن جامع وزٌرة التجارة والص
بٌن جهاز ” تموٌل المشروعات المتوسطة والصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر” برند سٌجفراٌد مدٌر مكتب بنك التعمٌر األلمانً بالقاهرة اتفاقٌة 

ملٌون ٌورو ٌقدمها بنك التعمٌر األلمانً كقرض مٌسر وطوٌل  30ألوروبً بقٌمة تنمٌة المشروعات وبنك التعمٌراأللمانً واالتحاد ا
األجل لجهاز تنمٌة المشروعات للتوسع فً تموٌل المشروعات المتوسطة والصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر لشباب مصر، كما اشتملت 

ملٌون  9.14منحة مقدمة من االتحاد األوروبً قٌمتها ملٌون ٌورو. باإلضافة الى  5.4االتفاقٌة علً منحة من الحكومة االلمانٌة قدرها 



 

 

ٌورو بهدؾ دعم الخدمات ؼٌر المالٌة التً ٌقدمها الجهاز ألصحاب المشروعات الصؽٌرة ومتناهٌة الصؽر )دعم فنً واداري وتدرٌب 
  المصدر: أ.ش.ألؾ المجاالت..وتسوٌق( واٌضا رفع القدرات المإسسٌة للجهاز والجهات الشرٌكة واالرتقاء بؤنشطته التنموٌة فً مخت

  gspمصر ترغب فى زٌادة صادراتها ألمرٌكا بدون جمارك وفقا لنظام 

تدرس الحكومة المصرٌة زٌادة صادرات السلع المصرٌة إلى السوق األمرٌكى معفاة من الرسوم الجمركٌة والضرٌبٌة، وذلك وفقا 
سلع فقط وأبرزها السلع الؽذابٌة، األثاث، واأللمونٌوم،  4هذا النظام "، وتصدر مصر حالٌا من خالل  gspللنظام المعمم للمزاٌا 

وبعض أصناؾ المالبس الجاهزة.والنظام المعمم للمزاٌا هو منحه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة للدول النامٌة سنوٌا ومنها مصر لدخول 
% من مكونات اإلنتاج المحلٌة للسلع 35قٌق نسبة سلعة من مختلؾ هذه الدول للسوق األمرٌكى معفاة من الجمارك، بشرط تح 3400

قا المصدرة إلٌها، وتختار أمرٌكا عدد السلع التى تحددها من كل دولة سنوٌا بعد التجدٌد للنظام من ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.ووف
اتب التجارة فً واشنطن مع الجانب لمصدر حكومى"للٌوم السابع"، قال أن هناك مخاطبات بٌن الجانب الحكومى المصرى من خالل مك

األمرٌكى لزٌادة دخول واستفادة السلع المصرٌة من هذه المنحه، خاصة وأن هذا النظام ٌتم تجدٌده تلقابٌا من الربٌس األمرٌكى سنوٌا 
أن تكون نسبة المكون ، الفتا إلى أن أهم الشروط المطلوبة لتصدٌر السلع وفقا لهذا النظام هو تحقٌق شرط 1976والذى ٌعمل منذ عام 

%، وأن تكون مزروعة فى مصر بالنسبة لسلعة الحاصالت الزراعٌة.وأوضح، إن 35المحلى فً صناعتها تتعدى الثلث وتقدر بنحو 
% مقارنة بحجم استفادة الدول األخرى من مختلؾ الدول النامٌة 0.5حجم االستفادة من نظام المعمم للمزاٌا فى مصر ال ٌتعدى الـ

للنظام، فهناك الكثٌر من الدول النامٌة تشارك فً هذا النظام ومنها تونس والتى تصدر بمالٌٌن الدوالرات سنوٌا الكثٌر من السلع التابعة 
إلى السوق األمرٌكى، الفتا إلى أن السبب فى تراجع عدد السلع المصرٌة المستفٌدة من المنحة األمرٌكٌة هى القٌود الصعبة التى 

حجم إنتاج السلعة فً مصر وأبرز األسواق التصدٌرٌة التى تستهدفها.ومن الجدٌر بالذكر، أن مصر أبرمت مع فرضتها أمرٌكا مثل 
الوالٌات المتحدة عدد من االتفاقٌات األخرى وأبرزها بروتوكول التعاون حول اتفاقٌة المناطق الصناعٌة المإهلة "الكوٌز" والتً عقدت 

ابٌل والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتى تنص على السماح للمنتجات المصرٌة بالدخول إلى الماضى، بٌن مصر مع إسر 2004منذ عام 
 المصدر: الٌوم السابع%.10.5األسواق األمرٌكٌة دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن ٌكون المكون اإلسرابٌلً فى هذه المنتجات 

 بالبورصة مارس المقبل رئٌس مجلس اإلدارة: بدء اإلجراءات الفعلٌة لطرح إي فاٌنانس 

إي فاٌنانس، إن اإلجراءات القانونٌة والتقٌٌمات الخاصة  –قال إبراهٌم سرحان، ربٌس مجلس إدارة شركة تشؽٌل المنشآت المالٌة 
وبعدها “بطرح الشركة فً البورصة المصرٌة ستنتهً فً آواخر ٌناٌر الجاري.وأضاؾ سرحان، فً تصرٌحات لبوابة حابً جورنال: 

هذه النتابج على الجمعٌة العمومٌة المقرر انعقادها فً شهر مارس المقبل، ومن ثم بدء اإلجراءات الفعلٌة الخاصة  ستعرض
 وتوقع سرحان زٌادة الطروحات الجدٌدة بالبورصة المصرٌة خالل العام الجاري.”.بالطرح

  2020ٌناٌر  19

 ملٌون دوالر  185 القابضة للكٌماوٌات: وحدة للنٌتٌرك بكٌما أسوان باستثمارات

تستهدؾ الشركة القابضة للصناعات الكٌماوٌة، إتمام التعاقد مع أحد الشركات العالمٌة إلنشاء وحدة جدٌدة لحامض النٌترٌك داخل 
ملٌون دوالر أواخر شهر ٌناٌر الجاري.قال المحاسب عماد الدٌن مصطفى ربٌس الشركة فً  185مصنع كٌما فً أسوان بتكلفة 

ة، إن التعاقد ٌشمل أٌضاً إجراء تطوٌر و تؤهٌل لوحدة حامض النترات العاملة بالمصنع، مشٌراً إلى أن اإلطار الزمنً تصرٌحات خاص
أعوام.لفت الً أن الهدؾ الربٌسً من توفٌر الوحدات الجدٌدة هو تقلٌل  3المحدد إلتمام العمل بتلك الوحدات وبدء تشؽٌلهم خالل 

المصنع، موضحاً أنه سٌتم االعتماد على عدداً من مإسسات التموٌل الدولٌة أبرزها البنك األفرٌقً  االنبعاثات البٌبٌة الناتجة عن
 المصدر: أموال الؽدلالستٌراد والتصدٌر لتوفٌر جزء من التموٌل الالزم للتعاقد على الوحدة الجدٌدة، دون تحدٌد لنسب التموٌل المقررة.

ارئٌس براٌم : ال نٌة لنا فً إجراء أي عم ًٌ  لٌة اندماج أو استحواذ حال

(، محمد ماهر إن قرار الشركة بتجزبة أسهمها ٌعود لرؼبتها PRMHقال الربٌس التنفٌذي شركة براٌم القابضة لالستثمارات المالٌة )  
إلى  عربٌة CNBCفً الحصول على عدد أكبر من األسهم الحرة المتاحة.ولفت ماهر فً لقاء ضمن برنامج كالم مسإول على شاشة 

أنه ال نٌة للشركة فً إجراء أي عملٌة اندماج أو استحواذ حالٌاً، كاشفا عن التوجه للتخارج من خدمات االستثمار العقاري وأن عوابد 
%.كما تحدث ماهر عن السعً لتفعٌل سوق السندات من جدٌد فً البورصة المصرٌة وتنفٌذ التداوالت من 50هذا التخارج ستفوق الـ 

 وساطة المصرٌة.خالل شركات ال

 



 

 

 لالقراض 13.25للعائد و  12.25عند  البنك المركزي ٌثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السٌاسة النقدٌة بالبنك المركزي اإلبقاء على أسعار الفابدة دون تؽٌٌر فً اجتماعها ٌوم الخمٌس الماضً، وفق بٌان البنك. 
فاع معدل التضخم فً دٌسمبر الماضً، فً انعكاس للتؤثٌر السلبً المرتفع لفترة وأرجع البٌان القرار إلى عدة عوامل داخلٌة بٌنها ارت

. وأرجع البٌان القرار أٌضا للتقلبات التً قد تتعرض 2019األساس، إضافة إلى ارتفاع طفٌؾ لنسبة البطالة فً الربع الثالث من العام 
مرات خالل العام الماضً، بإجمالً تخفٌض بلػ  4سعار الفابدة لها أسعار النفط وسط توترات إقلٌمٌة. كانت اللجنة قررت تخفٌض أ

 المصدر: إنتربراٌزنقطة أساس بٌن فبراٌر ونوفمبر الماضٌٌن. 450

 اإلسكان المصرٌة تمنح تٌسٌرات جدٌدة لإلعفاء من غرامات تأخٌر السداد

ٌناٌر الجاري، لإلعفاء  20أشهر، تبدأ من  3ات لمدة قال وزٌر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانٌة المصري، إنه تقرر منح تٌسٌر
من سداد ؼرامات التؤخٌر، بنسب محددة، للوحدات السكنٌة واإلدارٌة والمهنٌة، والمحال التجارٌة، وقطع األراضً السكنٌة الصؽٌرة، 

وأضاؾ عاصم الجزار فً بٌان الٌوم واألراضً الصناعٌة، وكذا الفٌالت والوحدات الشاطبٌة المقامة بمعرفة الهٌبة بالمدن الجدٌدة.
 70الخمٌس، أنه سٌتم اإلعفاء من كامل ؼرامات التؤخٌر فً حالة السداد لكامل المستحقات، واإلعفاء من ؼرامات التؤخٌر بنسبة 

بالمابة  50د نسبة بالمابة، فً حالة سدا 45بالمابة من المتؤخرات، واإلعفاء من ؼرامات التؤخٌر بنسبة  75بالمابة، فً حالة سداد نسبة 
بالمابة من المتؤخرات.وذكر نابب ربٌس هٌبة  25بالمابة، فً حالة سداد نسبة  20من المتؤخرات، واإلعفاء من ؼرامات التؤخٌر بنسبة 

فعلٌاً  المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة للشبون التجارٌة والعقارٌة، أن هذه التٌسٌرات تسرى لمن صدر لهم قرارات باإللؽاء، وتعذر السحب
ألن المبنى تمت إقامته ومؤهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنٌة، ٌشترط أن ٌكون المقٌم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود 
تخصٌص لوحدة أخرى بذات المدٌنة.وأوضح محمد أنور، أنه ٌتم تطبٌق التٌسٌرات بشرط أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخٌص 

مدٌنة المختص، والتنازل عن جمٌع الدعاوى المرفوعة على الهٌبة أو األجهزة، وأال تسرى هذه التٌسرات على ما صادر من جهازال
 المصدر: مباشرسبق سداده قبل اإلعالن.

 مودٌز: ارتفاع مستوٌات البحار ٌهدد التصنٌف السٌادي لعشرات الدول منها مصر

س إن الصدمات االقتصادٌة الناجمة عن ارتفاع مستوٌات البحار تشكل تهدٌدا على قالت مإسسة مودٌز للتصنٌفات االبتمانٌة ٌوم الخمٌ
المدى الطوٌل للتصنٌفات االبتمانٌة السٌادٌة لعشرات الدول التً توجد بها مناطق كبٌرة مهددة بالؽرق ومنها فٌتنام ومصر وسورٌنام 

مستوٌات البحار ستواصل االرتفاع لعقود من الزمن، فٌما ٌساهم وجزر الباهاما.وذكرت مودٌز فً تقرٌر أن علم المناخ ٌشٌر إلى أن 
التداعٌات ”فً كوارث طبٌعٌة متكررة بوتٌرة متزاٌدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتٌجة العواصؾ، والفٌضانات واألعاصٌر.وقالت 

ت الصحٌة والهجرة القسرٌة نتٌجة األحداث االقتصادٌة واالجتماعٌة الناجمة عن فقد الدخل وتضرر األصول وفقد األرواح والمشكال
االنكشاؾ على مخاطر الحوادث القاسٌة المرتبطة بارتفاع ”وأضافت “.المفاجبة المتصلة بارتفاع مستوٌات البحار هً تداعٌات فورٌة

 سٌما فً الدول التً وٌهدد ارتفاع مستوٌات البحار الزراعة والسٌاحة والتجارة ال“.مستوٌات البحار ٌمكن أٌضا أن ٌقوض االستثمار
تواجه فٌها مناطق وأعداد كبٌرة من السكان خطر الؽرق بما فً ذلك دول جزر مثل الفلبٌن وفٌجً والمالدٌؾ.وقالت مودٌز إن 
اقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل الٌابان وهولندا معرضة للمخاطر أٌضا، إال أن لدٌها إجراءات مضادة قابمة وهو ما ٌجعل من ؼٌر 

 المصدر: أموال الؽدأن تتؤثر تصنٌفاتها االبتمانٌة بدرجة كبٌرة. المرجح

 فرنسا تطلب رسمٌا االنضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

طلبت فرنسا رسمٌا خالل االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى ؼاز شرق المتوسط بالقاهرة االنضمام إلى عضوٌة المنتدى، كما اعرب 
ً عن رؼبة بالده فى االنضمام كمراقب بصفة دابمة.ووفق بٌان الوزارة، رحب المهندس طارق المال نابب مساعد وزٌر الطاقة األمرٌك

وزٌر البترول والثروة المعدنٌة بمشاركة فرنسا فى االجتماع وطلبها رسمٌا االنضمام لعضوٌة المنتدى وطلب الوالٌات المتحدة 
الطلبات من األعضاء المإسسٌن وفقا للنظام األساسً للمنتدى .ومن جانب  االنضمام كمراقب بصفة دابمة، موضحاً انه سٌتم إقرار هذه

آخر أشار المال إلى أنه سٌطلب إضافة مجاالت الحفاظ على البٌبة فى دراسات البنك الدولً التى ٌعدها للمنتدى وكذلك استشراؾ 
 المصدر: حابىاستخدامات الطاقات المتجددة باإلضافة إلى الهٌدروجٌن.

 

 

 



 

 

  2020ٌناٌر  20

 المجموعة المتكاملة تحدد موعد إدارج األسهم بعد الزٌادة النقدٌة

الموافقة على قٌد أسهم زٌادة راس المال المصدر والمدفوع  2020\01\19قررت لجنة قٌد األوراق المالٌة بجلستها المنعقدة بتارٌخ 
ملٌون جنٌه موزعة  3ملٌون جنٌه بزٌادة قدرها  15جنٌه الى ملٌون  12( من INEGشركة المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسٌة )

جنٌه للسهم الواحد  0.20سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزٌادة ( بالقٌمة االسمٌة البالؽة  0.25ملٌون سهم )بواقع  15على عدد 
مجانً لمشترى السهم حتى نهاٌة جلسة .علًما بؤن الحق فً التوزٌع ال2018\12\31تموٌال من األرباح المرحلة وفقا للمركز المالً 

لى أن تدرج اسهم الشركة بعد الزٌادة المجانٌة على قاعدة البٌانات مع تحدٌد سعر مرجعى على ع 2020\02\02تداول االحد الموافق 
 .2020\02\03اسهم الشركة اعتبارا من بداٌة جلسة تداول ٌوم االثنٌن الموافق 

 المالٌة" لتعٌٌن مستشار مالً بدٌالً لفٌنكوربباٌونٌرز القابضة تخاطب "الرقابة 

 قرر مجلس إدارة شركة باٌونٌرز القابضة لالستثمارات المالٌة، مخاطبة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة لمنحها مهلة لتعٌٌن مستشار مالً
ار المالً سٌقوم بإعداد دراسات القٌمة مستقل آخر من المقٌدٌن لدى الهٌبة.وقالت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم األحد، إن المستش

 المصدر: مباشر ٌوم عمل. 30العادلة لها والشركات المستهدفة بالعرض فً مدة ال تتجاوز 

 "التجاري الدولً لالستثمار" تبٌع كامل حصتها فً المهندس للتأمٌن

قامت ببٌع كامل حصتها فً شركة المهندس  قالت شركة أصول للوساطة فً األوراق المالٌة، إن شركة التجاري الدولً لالستثمار،
 6.03ملٌون سهم بنسبة  3.62للتؤمٌن.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم األحد، أن التجاري الدولً لالستثمار قامت ببٌع 

 63.76صفقة بلؽت بالمابة من رأسمال المهندس للتؤمٌن، والتً كانت تمثل كامل حصتها فً الشركة.وأضافت أن القٌمة اإلجمالٌة لل
 المصدر: مباشر جنٌه للسهم. 17.6ملٌون جنٌه بمتوسط سعر بٌع 

 "اٌسترن كومبانً" تتعاقد مع شركة عالمٌة لتقٌٌم تطورات السوق المصرٌة

اٌسترن كومبانً عن التعاقد مع إحدى الشركات العالمٌة العاملة فى مجال االستشارات التسوٌقٌة.وأوضحت  -أعلنت شركة الشرقٌة 
الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم األحد، أن التعاقد ٌهدؾ القٌام بالدراسات الالزمة لتقٌٌم التطورات المتوقعة التً تشهدها عادة 
التدخٌن فً األسواق المصرٌة من حٌث المنتجات الجدٌدة.كما ٌهدؾ التعاقد تحدٌد أفضل الخٌارات المطروحة أمام الشركة والتعرؾ 

 المصدر: مباشر المحتملة ذات القٌمة. على الفرص التسوٌقٌة

 تحدد نسبة مساهمتها بشركة البورصة السلعٌة خالل إسبوعٌن« الغرف التجارٌة»

ٌستهدؾ اإلتحاد العام ، % نسبة مساهمة الحكومة بالشركة. وخطة لتدشٌن فروع للبورصات السلعٌة بالمحافظات50إبراهٌم العربً: 
البورصة المصرٌة “نسبة مساهمته برأسمال شركة للبورصات السلعٌة الحاضرة المعروفة بإسم اإلنتهاء من تحدٌد  للؽرؾ التجارٌة

قال المهندس إبراهٌم العربً ربٌس  ملٌون جنٌه خالل إسبوعٌن. 100والمقرر تدشٌنها  خالل الفترة المقبلة برأسمال مبدبً ” للسلع
% 50اد على المشاركة فً تدشٌن الشركة والتً ستساهم الحكومة بنسبة اإلتحاد، إنه هناك توافق حالً بٌن أعضاء مجلس إدارة اإلتح

من حجم رأسمالها ، فٌما سٌستحوذ مساهمون اخرون من ذوي الصلة أبرزهم شركة مصر للمقاصة والشركة القابضة للتؤمٌن ، وبنوك 
قرر أن تتولى الشركة مسبولٌة تدشٌن العدٌد تابع أنه من المو مصر واألهلً والبنك الزراعً ، وكذلك شركة سً اي كابٌتال وهٌرمٌس.

من البورصات السلعٌة بالمحافظات وفقا لطبٌعة كل محافظة والسلع المتاحة بها، مشٌراً إلى أن المشروع سٌعزز من فرص إنشاء سوق 
سلع معٌنة وهٌمنة بعض منظم لتداول السلع القابلة للتخزٌن، ومعالجة بعض المشكالت الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على 
 المصدر: أموال الؽد .المتعاملٌن على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التً ٌرؼب المتعامل فً شرابها أو بٌعها

 عالمة تجارٌة نمواً  20على قائمة أسرع  5عالمٌاً.. مصر تقفز للمرتبة الـ

عالمة التجارٌة الوطنٌة األعلى قٌمة وقوة على مستوى العالم، بعد  100ابمة الـالعالمٌة مصر ضمن ق” براند فاٌنانس“اختارت مإسسة 
% نموا بمإشر العالمة التجارٌة الوطنٌة األسرع نموا بٌن العدٌد من العالمات التجارٌة الرابدة فً إفرٌقٌا 50أن نجحت فً تحقٌق 

؛ قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قابمة “راند فاٌنانس ب“والشرق األوسط وأمرٌكا الالتٌنٌة.وبحسب التقرٌر السنوي لمإسسة 
، متفوقة على دول مثل تركٌا والصٌن وقطر والٌابان.كما ارتفع ترتٌب 2019عالمة تجارٌة نمواً على مستوى العالم فً  20أسرع 

عام  54، من المرتبة 2019ٌاً فً عام عالم 49عالمة التجارٌة الوطنٌة األعلى قٌمة على مستوى العالم إلى المرتبة  100مصر بٌن الـ



 

 

وأوضح التقرٌر أن االقتصادات النامٌة تفوقت على نظٌرتها المتقدمة من حٌث تحقٌق عالماتها التجارٌة نموا أسرع بحوالً  .2018
لبٌة وأشارت إلى أن أؼ % لمثلٌتها لالقتصادات المتقدمة.0.4% مقابل 13.9أضعاؾ، لٌصل متوسط معدل نموها السنوي  31.3

، مقابل 2018العالمات التجارٌة فً االقتصادات المتقدمة سجلت انكماشاً أو أصابها الركود خالل العام الماضً مقارنة بؤدابها فً 
نمواً  20سطوع نجم العالمات التجارٌة القتصادات منطقتً الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا التً حظت بنصٌب األسد فً قابمة األسرع 

%.وٌرصد التقرٌر سنوٌا العالمات التجارٌة 50عالمة، فً طلٌعتها مصر التً حققت نمواً تخطى حاجز  11ً بإجمال 2019فً 
دولة فً العالم، فضال عن تركٌزه على  100الوطنٌة األكثر قٌمًة واألقوى تؤثٌراً، كما ٌقٌس قوة وقٌمة العالمة التجارٌة الوطنٌة ألفضل 

إلى إنه فً ظل أزمة القٌادة الحقٌقة التً ”براند فاٌنانس“ولفت تقرٌر  االستثمار والمجتمع. محاور ربٌسٌة هً: السلع والخدمات، 3
الوطنٌة وتقدٌم أداء أكثر قوة وجرأة ومرونة لتتسابق  ةٌعانً منها العالم الؽربً، تفوقت الدول النامٌة فً تحقٌق نمواً لعالماتها التجارٌ

 واً فً العالم وسط توقعات بمزٌد من النجاح خالل األعوام المقبلةالمصدر: أ ش أفٌما بٌنها على تصدر عرش قابمة األسرع نم

 سنوات  5ملٌار دوالر خالل  44.6المركزي ٌسدد مستحقات دٌون خارجٌة قدرها 

سنوات  5ملٌار دوالر وذلك خالل  44.6سدد البنك المركزي مستحقات عن دٌون خارجٌة على االقتصاد المصري بلؽت قٌمتها 
ملٌار دوالر  36.5ٌة.وأظهر تقرٌر الوضع الخارجً لالقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، أن هذه المبالػ توزعت بواقع مال

ملٌار دوالر خالل السنة  13.38وتوزعت المبالػ المسددة بواقع  ملٌار دوالر تمثل حجم الفوابد. 8.1أقساط لدٌون مستحقة، ونحو 
ملٌار  5.08، ونحو 16/2017ملٌار دوالر فً  7.3، وسداد 17/2018ملٌار دوالر خالل العام  13.25، ونحو 18/2019المالٌة 

.وأشار تقرٌر الوضع الخارجً إلى أن حجم الدٌن 14/2015ملٌار دوالر خالل  5.6، وسداد 15/2016دوالر خالل العام المالً 
% من حجم الناتج المحلً اإلجمالً.وٌصل حجم الدٌن 36ملٌار دوالر لٌمثل  108.7ٌقدر بنحو  2019الخارجً بنهاٌة ٌونٌو 

% من إجمالً رصٌد الدٌون 89.8ملٌار دوالر، بما ٌعادل  97.6الخارجً طوٌل األجل، وهو ما ٌزٌد أجل استحقاقه عن عام إلى نحو 
 المصدر: أموال الؽدملٌار دوالر مدٌونٌة قصٌرة األجل. 11.055الخارجٌة، والباقى وقدره 

 20/2021خالل  جنٌهملٌار  72ملٌون طن وقود مبٌعات مستهدفة بقٌمة  8.8ول: مصر للبتر

.وأكد المحاسب حسٌن فتحً 2020/2021ملٌار جنٌه، خالل العام المالى  72تستهدؾ شركة مصر للبترول، تحقٌق إٌرادات بقٌمة 
، أن حجم المبٌعات المستهدؾ 2021-20عام المالً ربٌس الشركة، خالل الجمعٌة العمومٌة للشركة العتماد أعمال الشركة المستهدفة لل

ملٌون طن من المنتجات البترولٌة والزٌوت والكٌماوٌات.أوضح أن الشركة تخطط لزٌادة حجم مبٌعاتها من وقود  8.8ٌبلػ حوالً 
ات والزٌوت الؾ طن، كما تستهدؾ تصدٌر زٌوت المحرك 190ملٌون طن ومن وقود تموٌن السفن إلى  1.1تموٌن الطابرات الى 

وذلك بقٌمة  ٠٢٠٢/ ٠٢٠٢صناعٌة لعدة دول أفرٌقٌة تشمل كٌنٌا و رواندا و السودان و أوؼندا و نٌجٌرٌا، خالل موازنة العام المالً ال
ملٌون جنٌه.لفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تصدٌر شحنات من هذه الزٌوت إلً كٌنٌا ورواندا وأوؼندا خالل  50إجمالٌة قدرها 

 100محطة جدٌدة لخدمة وتموٌن السٌارات بالوقود وتطوٌر  25ألول من العام المالً الحالً.أضاؾ أنها تخطط إلنشاء النصؾ ا
محطة قابمة حفاظاً على صدارتها بٌن شركات تسوٌق المنتجات البترولٌة بالسوق المحلً بفضل عدد المحطات التً تمتلكها والبالػ 

 81اكسترا بالسوق المحلى فً  95لى توسعها مع نهاٌة دٌسمبر الماضى فً تسوٌق بنزٌن أشار إ محطة. 1500عددها حالٌاً نحو 
محطة ، ومن المخطط زٌادة عدد المحطات التً تقوم بتوزٌعه  60محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورٌة بدال من 

ملٌون جنٌه خالل العام فً  755خ استثمارات بقٌمة ، و انها تستهدؾ ض 20/21محطة أخرى خالل العام المالى  60للجمهور بمقدار 
عدد كبٌر من المشروعات فً مجاالت االحالل والتجدٌد ألصول الشركة و تعزٌز اسطول نقل المنتجات البترولٌة واسطول ناقالت 

نظام إدارة األصول تموٌن السفن وتطوٌر منظومة االمن الصناعى ودعم البنٌة التحتٌة بالمستودعات و المضً قدما فً استكمال 
 .المصدر: أموال الؽدERPوالموارد 

  2019ملٌار دوالر بنهاٌة سبتمبر  109.3نمو الدٌن الخارجى المستحق على مصر لـ 

ملٌار دوالر بنهاٌة سبتمبر  109.363كشؾ البنك الدولى عن ارتفاع اجمالى ارصدة الدٌن الخارجى المستحق على مصر لٌصل الى 
ملٌار  93.101% على أساس ربع سنوى ومقارنة بنحو 1ملٌارا فى ٌونٌو السابق علٌه بمعدل زٌادة بلػ  108.699مقابل  2019

ملٌار دوالر من المدٌونٌة  58.86، تبعا لبٌانات صادرة عن البنك الدولى ٌوم الجمعة.أشارت البٌانات الى أن 2018دوالر فى سبتمبر 
ملٌارا على  13.6ملٌار دوالر على البنوك و  9.2البنك المركزى المصرى و ملٌارا على  27.648مستحقة على الحكومة و نحو 

ملٌار  58.86% لتصل إلى 2.7باقى القطاعات.وشهدت المدٌونٌة الحكومٌة زٌادة خالل الربع األول من العام المالً الجاري بنسبة 
%.فً ذات السٌاق 3.5ملٌار دوالر بنسبة  1.6لسنوٌة نحو ملٌار دوالر فً الربع السابق علٌه، بٌنما بلؽت الزٌادة ا 57.3دوالر مقابل 

ملٌار دوالر، وكذلك مدٌونٌة القطاع المصرفً  27.7% لتصل إلى 0.7انخفضت االلتزامات الخارجٌة على البنك المركزي بنسبة 
وشكل الدٌن طوٌل  .ملٌار دوالر 13.6%، وانخفضت مدٌونٌة القطاعات األخرى إلى 3.2ملٌار دوالر بهبوط نسبته  9.2لتسجل 



 

 

% وسجل 10.01ملٌار دوالر، بٌنما شكل الدٌن الخارجً نحو  98.3% من إجمالً الدٌون الخارجٌة بقٌمة 89.9األجل ما نسبته 
 صحٌفة المال المصدر:ملٌار دوالر تقرًٌبا. 11نحو 
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 طلعت مصطفى تصدر صكوكاً تموٌلٌة.. أبرٌل المقبل

والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تعتزم إصدار صكوك تموٌلٌة بحلول شهر أبرٌل  قال الربٌس التنفٌذي
المقبل.وأضاؾ هشام طلعت مصطفى فً تصرٌحات صحفٌة ٌوم االثنٌن على هامش مإتمر صحفً، أن المجموعة تستهدؾ بنهاٌة 

.وفً وقت سابق، كشفت الشركة أن شركة العربٌة للمشروعات العام الجاري تحقٌق مبٌعات تعادل ما تم تحقٌقه خالل العام الماضً
والتطوٌر العمرانً، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تعمل على إنهاء اإلجراءات الالزمة نحو طرح صكوك تموٌل بقٌمة 

ناٌر حتى سبتمبر الماضً، مقابل ملٌار جنٌه خالل الفترة من ٌ 1.37ملٌاري جنٌه خالل الفترة المقبلة.وحققت الشركة أرباحاً بلؽت 
، مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة.وارتفعت إٌرادات الشركة خالل الفترة 2018ملٌار جنٌه بالفترة المقارنة من  1.24أرباح بلؽت 

 المصدر: مباشر ملٌار جنٌه فً الفترة المقارنة من العام الماضً. 4.74ملٌار جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  5.1إلى 

 المصري لتنمٌة الصادرات ٌعلق على إمكانٌة تملك األجانب ألسهمه

قال البنك المصري لتنمٌة الصادرات، إن مجلس النواب لم ٌصدق بعد على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفً والذي ٌسمح 
من قانون  6ع، أن القانون ٌلؽً المادة لألجانب بشراء سهم البنك.وأوضح البنك فً بٌان لبورصة مصر رداً على المنشور ببعض المواق

إنشاء المصرؾ والخاصة باقتصار تملك أسهم البنك على المصرٌٌن، أنه لم ٌتضح بعد آلٌات تنفٌذ قانون البنك المركزي حتى اآلن، 
 المصدر: مباشر وسٌتم اإلفصاح عن التطورات فً هذا الشؤن.

 فرًعا جدًٌدا فى العام الجارى  52داٌس تطلق 

فرًعا جدًٌدا خالل العام الحالى، تزامنا مع السٌر فى إجراءات صفقة االستحواذ على  52شركة داٌس للمالبس الجاهزة إطالق  تعتزم
كاٌرو قطن.قال مصدر بالشركة لـ المال، إنها تعتزم إطالق األفرع الجدٌدة بواقع فرع واحد أسبوعٌا، ُتوزع على محافظات الجمهورٌة 

ا فى المراحل النهابٌة لصفقة االستحواذ على أصول شركة كاٌرو قطن، التى كانت أبرمت « داٌس»المختلفة.لفت إلى أن  ًٌ تسٌر حال
، خطاب نواٌا مع شركة كاٌرو قطن سنتر، 2019قد وقعت نهاٌة الربع األول من « داٌس»كانت  .2017تعاقدات لتؤجٌرها فى نوفمبر 

كاٌرو قطن، على أن ٌتم تموٌل أجزاء من الصفقة ذاتٌاً، وٌقوم التجارى الدولى  والبنك التجارى الدولى، لشراء األصول المإجرة من
 المصدر: المال بتموٌل باقى قٌمة الصفقة عن طرٌق قرض متوسط األجل.

 النٌل لحلٌج األقطان : ننتظر قرار تسوٌة لجنة فض المنازعات لحل أزمة الشركة 

( أن مجلس اإلدارة ما ٌزال ٌنتظر تقرٌر لجنة NCGCشركة النٌل لحلٌج االقطان )أكد السٌد عبد العلٌم الصٌفى، ربٌس مجلس إدارة 
تسوٌة المنازعات للتوصل إلى حل ألزمة الشركة التى ما تزال قابمة .أضاؾ الصٌفى لـ " الٌوم السابع" إنه سبق لوزٌر قطاع األعمال 

س الوزراء نهاٌة الشهر الماضى ، الفتا انه منذ إحالة أوراق الشركة العام هشام توفٌق ،اإلعالن بؤنه سٌتم إحالة مشكلة الشركة إلى مجل
إلى اللجنة الوزارٌة لتسوٌة منازعات عقود االستثمار ونحن ننتظر أن ٌتم إخطارنا لمناقشتنا فى رإٌتها للتقٌٌم .أشار الصٌفى أن مجلس 

ل الشركة ، موضحا أنه كان ٌنتظر أن ٌتم مناقشة مجلس اإلدارة إدارة الشركة حتى اآلن ال ٌعلم شٌبا عن التقٌٌم ،الذى سٌتم اعتماده حو
فى التقٌٌم قبل صدوره ،حتى ال تعود الشركة للمربع صفر مجددا ،وال سٌما أن الجمعٌة العمومٌة للشركة تتصور أال ٌزٌد مبلػ التسوٌة 

هذا األمر ومن تجمٌد أسهم الشركة حتى  ملٌون جنٌه ،حتى تتمكن من دفعه خاصة ان المساهمٌن هم أكثر من تضرروا من 250عن 
 المصدر: الٌوم السابع اآلن.

 "راٌة"تعلق على ما أثٌر بشأن بٌع حصة من "أمان هولدنج"

قالت شركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة، إن مجلس إدارة الشركة لم ٌقم بعد بدراسة واعتماد بٌع حص من أسهم راٌة فً شركة 
المالٌة ؼٌر المصرفٌة، وذلك بحصة أقلٌة ؼٌر حاكمة.جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشؤن ما نشر أمان هولدنج للخدمات 

بعنوان "مإسسات محلٌة تسعى لالستحواذ على حصة من أسهم أمان القابضة".وكانت راٌة القابضة، أعلنت فً وقت سابق إعادة هٌكلة 
حت منصة واحدة تابعة ومملوكة بالكامل لراٌة، وهً شركة أمان هولدنج للخدمات قطاع الخدمات المالٌة ؼٌر المصرفٌة بالمجموعة ت

شركات وهم شركة أمان لخدمات الدفع  3ملٌون جنٌه.وٌتبع لـ"أمان هولدنج"  375المالٌة ؼٌر المصرفٌة، برأسمال مدفوع ٌبلػ 



 

 

وأمان للخدمات من إجمالً أسهمها،  74.5ر بنسبة فً المابة، وشركة أمان لتموٌل المشروعات متناهٌة الصؽ 99اإللكترونً بنسبة 
 المصدر: مباشر. فً المابة 99المالٌة بنسبة 

 رئٌس شركة القاهرة لألدوٌة: إنتاج مستحضرات جدٌدة لتلبٌة احتٌاجات السوق 

( أن الشركة بصدد CPCIأكدت الدكتورة عفاؾ المعتز باهلل مبارك ، ربٌس مجلس إدارة شركة القاهرة لألدوٌة والصناعات الكٌماوٌة )
إنتاج العدٌد من المستحضرات الجدٌدة والهامة لسوق الدواء المصري ، فى إطار الحرص على توفٌر الدواء للمواطن المصرى بسعر 

ملٌون جنٌه ،مقابل  441.533، بلؽت نحو  2019نوفمبر  –مناسب .أضافت عفاؾ أن الشركة حققت مبٌعات خالل الفترة من ٌولٌو 
.وأشارت ربٌس شركة القاهرة لألدوٌة، الى أن اٌرادات  2018نوفمبر  –ملٌون جنٌه فً الفترة من شهر ٌولٌو  434.826نحو 

ملٌون جنٌه خالل  438.101، مقابل نحو ملٌون حنٌه 443.744، نحو 2019نوفمبر  –النشاط بلؽت خالل الفترة من شهر ٌولٌو 
ملٌون جنٌه خالل الفترة من شهر  28.029الفتة أنه بلؽت مبٌعات التصدٌر نحو ،  2018نوفمبر –الفترة المقارنة من شهر ٌولٌو 

.أوضحت عفاؾ المعتز باهلل ، 2018نوفمبر  –( ملٌون جنٌه خالل الفترة من شهر ٌولٌو 24.926،مقابل )  2019نوفمبر  –ٌولٌو 
ملٌون جنٌه خالل الفترة  45.7نٌه ، مقابل نحو ملٌون ج 47.5 نحو 2019نوفمبر  –بلػ صافً الربح فى الفترة من شهر ٌولٌو انه 

 .2018نوفمبر  –من شهر ٌولٌو 

 ملٌار جنٌه أدى الرتفاع العجز الكلً خالل النصف األول  49وزٌر المالٌة: سداد مبكر لفوائد بقٌمة 

% خالل النصؾ األول من العام 3.8 قال الدكتور محمد معٌط، وزٌر المالٌة، إن األداء المالً للموازنة العامة حقق عجز كلً بقٌمة
% خالل نفس الفترة من العام المالً الماضً.أضاؾ خالل كلمته فً المإتمر الصحفً الذي تعقده الوزارة 3.6المالً الجاري، مقارنة 

ملٌار جنٌه، كان  49اآلن، أن هذا االرتفاع جاء نتٌجة لعملٌات سداد مبكر تمت خالل الربع األول من العام المالً الجاري، لفوابد بقٌمة 
ملٌار جنٌه لصنادٌق التؤمٌنات  33مواعٌد سدادها الفعلٌة خالل الربع األخٌر من العام المالً.وأوضح وزٌر المالٌة أنه تم سداد 

 ملٌار جنٌه، فوابد لسندات زٌرو كوبون، كان من المفترض أن تسدد خالل إبرٌل القادم، الفًتا إلى أن 16والمعاشات، باإلضافة إلى 
 المصدر: حابى%.7.2المستهدؾ خالل العام المالً الجاري تحقٌق عجز كلً بقٌمة 

 المركزى ٌدرس إمكانٌة سداد البنوك لمدٌونٌات الكهرباء المستحقة لدى المصانع 

ركات قال الدكتور محرم هالل، نابب ربٌس اتحاد المستثمرٌن، إن البنك المركزى ٌدرس طلب اتحاد المستثمرٌن بسداد مستحقات ش
الكهرباء والؽاز والمٌاه لدى المصانع وجدولتها.جاء ذلك خالل اجتماع مجلس إدارة االتحاد أمس لإلعالن عن تفاصٌل لقاء األعضاء 
مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.وكان الدكتور محرم هالل، نابب ربٌس اتحاد المستثمرٌن، قد طالب، طارق عامر، محافظ 

البنوك لرفع الشركات المسددة للمدٌونٌات أو التى قامت بعمل تسوٌات للمدٌونٌة من القوابم السلبٌة للبنوك.وقال  البنك المركزى، بتوجٌه
إن محافظ البنك كلؾ مدٌرى البنوك بإعداد بٌان بالشركات التى علٌها حظر فى التعامل مع البنوك رؼم سدادها المدٌونٌة أو قامت بعمل 

ء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرٌن داخل البنوك.وأضاؾ أن عامر كلؾ مدٌرى البنوك بسداد رسوم تسوٌة، كما كلفهم بعدم اللجو
الدراسات التى تطلبها البنوك عند منح االبتمان وعدم تحمٌلها على المستثمر، واستكمال إجراءات صرؾ التموٌل للمشروعات التى 

  المصدر: صحٌفة المالصدرت لها موافقة مبدبٌة.

 ملٌار جنٌه العام الجاري  30م المواد البترولٌة سٌتراجع إلى كجوك: دع

 30قال أحمد كجوك نابب وزٌر المالٌة للسٌاسات المالٌة، إن من المتوقع انخفاض دعم المواد البترولٌة خالل العام المالً الجاري إلى 
موازنة العامة للدولة.جاء ذلك خالل مإتمر صحفً ملٌار جنٌه فً ال 52ملٌار جنٌه، وفقا لتقدٌرات وزارة البترول، مقابل مستهدؾ 

  المصدر: مصراوي إلعالن نتابج األداء المالً عن النصؾ األول من العام المالً الجاري. عقده الٌوم االثنٌن

 % خالل العام المالً الجاري5.9وزٌر المالٌة ٌرفع توقعاته لمعدل النمو لـ 

%.وبحسب ما قاله 5.9% و 5.8دل النمو االقتصادي بنهاٌة العام المالً الجالً إلى ما بٌن توقع محمد معٌط، وزٌر المالٌة، ارتفاع مع
% 5.8وزٌر المالٌة الٌوم فً مإتمر صحفً، فهذا ٌعنً أنه رفع معدل النمو المستهدؾ لهذا العام المالً الجاري، لٌكون ما بٌن 

ما عدل وزٌر المالٌة من مستهدفات الدٌن العام وقال: "نستهدؾ خفض ك % كانت مستهدفه مع بداٌة العام المالً.5.6% بداًل من 5.9و
% من الناتج المحلً اإلجمالً 89% من الناتج المحلً اإلجمالً بنهاٌة العام بداًل من 83الدٌن العام خالل العام المالً الجاري إلى 

ملٌار جنٌه.وبحسب معٌط  30ام المالً الجاري بلػ كانت مستهدفه".وقال الوزٌر إن قٌمة الفابض األولً خالل النصؾ األول من الع
% من الناتج المحلً اإلجمالً خالل نفس 3.8فإن العجز الكلً للموازنة العامة ارتفع خالل النصؾ األول من العام المالً الجاري إلى 

 ٢١ستحقة فً أبرٌل القادم، بقٌمة الفترة من العام المالً الماضً.وفسر الوزٌر ارتفاع العجز بسبب سداد فوابد معجل لدٌون كانت م



 

 

ملٌار جنٌه خالل الربع األول من العام المالً الجاري بدال من النصؾ  ٣٣ملٌار جنٌه باإلضافة إلى سداد مستحقات للتؤمٌنات بقٌمة 
 المصددر: مصراوى ملٌار جنٌه. ٩٤الثانى من العام، لٌكون إجمالً السداد المبكر 

 ٌكلة شركات النقل البري للركاب والبضائع والتجارة الخارجٌة توفٌق ٌشهد توقٌع عقد إعادة ه

، ، التابعة للوزارة”البحري والبريالشركة القابضة للنقل “شهد وزٌر قطاع األعمال العام هشام توفٌق، توقٌع عقد خدمات استشارٌة بٌن 
لها الٌوم، أن ذلك ٌؤتً فً إطار خطة الوزارة  وذكرت الوزارة، فً بٌان”.برٌسك“والشركة الدولٌة للخدمات االستشارٌة اإلدارٌة 

إلعادة هٌكلة وتطوٌر أنشطة وأسالٌب عمل بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري من النواحً الفنٌة والمالٌة 
ٌقا لسٌاسة الدولة فً تعظٌم واإلدارٌة لالرتقاء بمستوى تلك الشركات للوصول إلى أفضل مجاالت العمل الدولٌة فً مجال عملها تحق

  المصدر: أ.ش.أ العابد المحقق على االستثمارات واألصول المملوكة لشركات قطاع األعمال العام.

 ملٌون دوالر  452اتفاقات للتنقٌب عن النفط والغاز بقٌمة  9البترول توقع 

دٌدة للتنقٌب عن النفط والؽاز وإنتاجهما بمنطقتً البحر قالت وزارة البترول ٌوم االثنٌن إن الوزٌر طارق المال وقع تسعة اتفاقات ج
ببرا.وأضافت الوزارة فً بٌان صحفً  38ملٌون دوالر تقرٌبا تشمل حفر  452.3المتوسط والصحراء الؽربٌة باستثمارات ال تقل عن 

بالصحراء الؽربٌة، وكذلك مع  أن االتفاقات جرى إبرامها مع هٌبة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وؼرب الفٌوم
هٌبة البترول وشركة أباتشً فٌما ٌخص تعدٌال بمنطقتً ؼرب كناٌس وؼرب كالبشة بالصحراء الؽربٌة.ووقعت وزارة البترول أٌضا 
اتفاقٌة مع إٌجاس وشركتً شل وبتروناس بمنطقتً الفنار وشمال سٌدي جابر بالبحر المتوسط ومع إٌجاس وشركتً شل وبً.بً فً 

 المصدر: حابىطقة امتٌاز البرج البحرٌة بالبحر المتوسط.من

 ملٌار دوالر رصٌد األجانب فً األوراق المالٌة الحكومٌة 22وزٌر المالٌة: 

ملٌار دوالر بنهاٌة  22كشؾ الدكتور محمد معٌط، وزٌر المالٌة، عن حجم رصٌد األجانب فً األوراق المالٌة الحكومٌة، والتً بلؽت 
أضاؾ خالل كلمته فً المإتمر الصحفً الذي تعقده الوزارة اآلن، أن الضمانات الحكومٌة للجهات المختلفة مثلت نحو دٌسمبر الماضً.

 المصدر: حابى.2018فً عام  ٪20من الناتج المحلً اإلجمالً، مقارنة بنحو  15٪

 % من مستحقات شركات استوفت أوراقها10تصدٌرى الكٌماوٌة: صرف 

م، ربٌس المجلس التصدٌري للصناعات الكٌماوٌة واألسمدة، أن متؤخرات المصدرٌن لدى صندوق تنمٌة ودعم أكد خالد أبو المكار
% من المستحقات لكافة الشركات المستوفٌة أوراقها لدى 10ملٌار جنٌه، مشٌرا إلى صرؾ  24إلى  22الصادرات تتراوح بٌن 

حقات المصدرٌن مقابل المتؤخرات الضرٌبٌة )كافة أنواع الضرابب( صندوق تنمٌة الصادرات، إلى جانب مبادرة مشروع تسوٌة مست
 المصدر: صحٌفة الٌوم السابعشركة حتى اآلن. 25وقد تم بالفعل تسوٌة المتؤخرات لنحو 

  2020ٌناٌر  22

 "الحدٌد والصلب" تتخذ قراراً بشأن "البلٌت" المخصص لشراء فحم الكوك 

مصرٌة، إلؽاء تحدٌد نسبة إنتاج الشركة من البٌلٌت للعمالء من الشركات الممولة لشراء فحم قرر مجلس إدارة شركة الحدٌد والصلب ال
الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكٌماوٌات األساسٌة، والصادرة بقرارات فً أؼسطس وسبتمبر الماضٌٌن. قرر  مجلس 

وزٌع كمٌة اإلنتاج الٌومً من البلٌت لصالح الممولٌن الخارجٌن اإلدارة تكلٌؾ لجنة تسعٌر المنتجات بالشركة مسإولٌة تحدٌد نسبة ت
للفحم حسب ظروؾ السوق واإلنتاج ولسرعة اتخاذ القرار المناسب.وكان مجلس إدارة الحدٌد والصلب المصرٌة، قرر فً سبتمبر 

شركات الممولة لشراء فحم الكوك من بالمابة من إنتاج الشركة من المربعات )البٌلت( لل 50بالمابة إلى  25الماضً زٌادة نسبة الـ
وسٌتم إخطار العمٌل وفقاً للترتٌب الوارد بقابمة العمالء بالقطاعات التجارٌة، بتوافر  والكٌماوٌات األساسٌة. كالنصر لصناعة الكو

اً بؤنه فً حالة عدم أٌام عمل من تارٌخ اإلخطار، منوه 3الكمٌات المحددة له التخاذ اإلجراءات الالزمة لالستالم والتحمٌل خالل 
 المصدر: مباشر  االلتزام ٌتم إخطار العمٌل التالً لتنفٌذ إجراءات االستالم والتحمٌل.

 ”بلتون القابضة“% من اكتتاب زٌادة رأس مال 90.8تغطٌة 

ملٌون  508.94%بعدد 90.8، عن إتمام تؽطٌة االكتتاب فً زٌادة رأس المال المصدر بنسبة ”بلتون المالٌة القابضة“كشفت شركة 
%.واضافت 9.2سهم، بنسبة  25.715ن عدد األسهم ؼٌر المؽطاة بلػ كاملٌون جنٌه مصارٌؾ إصدار،  5.09سهم، إضافة إلى 



 

 

الشركة أنه ٌجرى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدى الهٌبة العامة للرقابة المالٌة للموافقة على إعادة فتح باب االكتتاب فً األسهم ؼٌر 
 : جرٌدة البورصةالمصدرالمؽطاة.

 الشرقٌة لألمن الغذائً تعتزم دخول نشاط إنشاء محطات تموٌن السٌارات 

" من النظام األساسً وإضافة نشاط جدٌد للشركة، ودعوة 3قرر مجلس إدارة شركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الؽذابً، تعدٌل الماد "
" من النظام األساسً وإضافة نشاط "إنشاء 3إلدارة تعدٌل نص المادة "الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة العتماد التعدٌل. ،  قرر  مجلس ا

 المصدر: مباشر وتشؽٌل محطة خدمات وتموٌن السٌارات".

 مصر تستهدف رفع رأسمال صندوقها السٌادي لترٌلٌون جنٌه

 200دوق مصر السٌادي من قالت وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة المصرٌة، إنه من المستهدؾ زٌادة رأس المال المصدر لصن
ملٌار جنٌه لٌتخطى ترٌلٌون جنٌه.وأضافت هالة السعٌد، فً بٌان للتخطٌط صادر الٌوم الثالثاء، أن إنشاء صندوق مصر السٌادي ٌؤتً 

تهٌبة البنٌة كإحدى آلٌات الشراكة الفاعلة بٌن القطاعٌن العام والخاص.ولفتت إلى قٌام الحكومة المصرٌة بتنفٌذ العدٌد من المشروعات ل
 المصدر: مباشر .األساسٌة وتحسٌن جودتها، لتشجٌع المستثمرٌن وتحسٌن جودة حٌاة المواطنٌن

 مالٌٌن  10اتحاد المستثمرٌن ٌجتمع مع البنك المركزى لبحث دٌون المصانع المتجاوزة 

فبراٌر  2حافظ البنك المركزى ٌوم كشؾ الدكتور محرم هالل نابب ربٌس اتحاد المستثمرٌن، عن اجتماع مرتقب مع طارق عامر م
مالٌٌن جنٌه، مشٌرا إلى أن مبادرة البنك المركزى إلسقاط فوابد متراكمة  10المقبل، لبحث دٌون أصحاب المصانع التً تتجاوز الـ 

لمصانع المدٌونٌة مالٌٌن جنٌه، واالجتماع المقبل لبحث موقؾ ا 10ملٌار جنٌه تشمل المصانع التً تقل مدٌونٌتها عن الـ  31تصل إلى 
بؤكبر من هذا الرقم.وأضاؾ هالل لـ"الٌوم السابع"، أن االجتماع السابق مع محافظ البنك المركزى ناقش عدد من النقاط الهامة المتعلقة 

االجتماع هو  بإسقاط الدٌون، والمصانع المتعثرة عن السداد، تنفٌذا لمبادرة الحكومة إلنقاذ المصانع المتعثرة وإسقاط فوابد دٌونها.هذا
الثانى التحاد المستثمرٌن مع البنك المركزى، بعد إطالق مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوابد المتراكمة، والتً ٌبلػ عددها 

ملٌار جنٌه.من  31مصنعاً ولدٌها قضاٌا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوابد على مدى السنوات الماضٌة بلػ قٌمتها  5184
% من قٌمة أصل الدٌن، وبالتالً ستكون 50ر أن ٌتم إزالة هذه المصانع من القوابم السلبٌة لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد المقر

هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفً مرة آخرى بناء على مالءتها ودراستها وعلى جدوى 
 المصدر: الٌوم السابععوقها عن العمل.مشروعاتها، بدون أي خلفٌات ت

 2019-2018% زٌادة بأرصدة الودائع المصرفٌة بمصر فً  12.4

كشفت بٌانات للجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء، ارتفاع أرصدة الودابع المصرفٌة بمصر خالل العام المالً الماضً بنسبة 
( 2019-2018ان ٌوم الثالثاء، أن أرصدة الودابع المصرفٌة فً عام )بالمابة على أساس سنوي.وأوضح اإلحصاء، فً بٌ 12.4

(.وأضاؾ الجهاز أن ودابع كل من 2018-2017بالمابة عن عام ) 12.4ترٌلٌون جنٌه بنسبة زٌادة قدرها  3.99ارتفعت لتصل إلى 
هاز اإلحصاء أهم مإشرات الودابع القطاع العابلً وقطاع األعمال الخاص حققت أعلى نسبة من إجمالً قٌمة الودابع.واستعرض ج

بنسبة  2018/2019ترٌلٌون جنٌه عام  2.71المصرفٌة خالل العام المالً الماضً:وبلؽت أرصدة الودابع المصرفٌة للقطاع العابلً 
ة ودابع القطاع بالمابة من إجمالً أرصد 95.1بالمابة عن العام المالً السابق، حٌث ساهم األفراد الطبٌعٌون بنسبة  14.5زٌادة قدرها 

بالمابة من إجمالً الودابع المصرفٌة. وسجلت أرصدة الودابع المصرفٌة لقطاع  68.0العابلً، واستحوذ القطاع العابلً على نسبة 
بالمابة عن العام المالً السابق، حٌث استحوذ القطاع  4بنسبة زٌادة قدرها  2018/2019ملٌار جنٌه عام  542.0األعمال الخاص 

بالمابة من إجمالً الودابع  13.6بالمابة مـن ودابع قطاع األعمال الخاص، كما بلؽت نسبة ودابع القطاع  75نظم على نسبة الخاص الم
بنسبة انخفاض قدرها  2018/2019ملٌار جنٌه عام  401.0المصرفٌة.فٌما بلؽت أرصدة الودابع المصرفٌة لقطاع الخدمات العام 

بالمابة عن العام السابق من ودابع  39.5جع االنخفاض إلى قٌمة إٌداع الهٌبات الخدمٌة بالبنوك بنسبة بالمابة عن العام السابق، وٌر 1.0
 المصدر: مباشر بالمابة من إجمالً الودابع المصرفٌة. 10قطاع الخدمات العام، وبالرؼم من ذلك حققت ودابع القطاع 

 بمبادرة "المركزي"الرقابة المالٌة المصرٌة تدرس مشاركة القطاع غٌر المصرفً 

أعلن ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة المصرٌة، عن تشكٌل لجنة بالهٌبة تضم ممثلٌن عن البنك المركزي المصري وشركات التؤجٌر التموٌلً 
وقال محمد عمران فً  والتخصٌم بجانب خبراء الهٌبة لوضع تصور لكٌفٌة مشاركة قطاع التموٌل ؼٌر المصرفً فً مبادرة المركزي.

ان الٌوم الثالثاء، إن ذلك ٌؤتً للتخفٌؾ من العبء المالً لدى العمالء المتعثرٌن، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك بٌ



 

 

المصدر:  المركزي إلعادة إدخال العمالء المتعثرٌن لدابرة النشاط االقتصادي مجدداً، ودفع عجلة اإلنتاج وتحفٌز دورة االقتصاد المصري.

 مباشر

 ات ومدارس دولٌة تطالب باالستثناء من قرار سقف ملكٌة األجانب شرك

دولٌة واللؽات بطلب للجنة المختصة بوزارة التربٌة والتعلٌم للحصول على استثناء من شرط الحد التقدم عدد من شركات ومدارس 
الشوٌفات »، و«CIRA –والتنمٌة العقارٌة  القاهرة لالستثمار»األقصى لملكٌة المستثمرٌن األجانب.تضمنت الشركات المتقدمة بالطلب 

للتعلٌم الدولى، وعددا من الكٌانات األخرى.وكانت وزارة التربٌة والتعلٌم قد « جٌمس مصر»الدولٌة، و NIS، ومدارس «الدولٌة
 %20قررت خالل شهر سبتمبر الماضى وضع حد أقصى لحصص المشاركٌن األجانب ومزدوجى الجنسٌة منفردٌن أو مجتمعٌن عند 

من أسهم الشخصٌة االعتبارٌة المالكة لـ مدارس دولٌة أو اللؽات.ولكن الوزارة عدلت القرار مطلع العام الحالى وسمحت بتشكٌل لجنة 
تتٌح للمستثمرٌن األجانب التقدم بطلب لإلعفاء من شرط الحد األقصى لمساهمتهم فى المدارس، أو أى شروط أخرى، طالما ثبتت 

 ٌفة البورصةالمصدر: صح جدٌتهم.

  2020ٌناٌر  23

 أوكرانٌا تبدي اهتمامها بالمشاركة فً مشروع لـ"الحدٌد والصلب" 

قالت شركة الحدٌد والصلب المصرٌة، إنها تلقت خطاباً من شركة فاش ماش األوكرانٌة ٌفٌد باهتمام الحكومة األوكرانٌة بالمشاركة فً 
التابع للشركة.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم األربعاء، أنه سوؾ مشروع تركٌز الخام بمناجم حدٌد الواحات البحرٌة 

ٌتم إدراج المشروع ضمن اجتماع الجولة الثامنة للجنة المصرٌة األوكرانٌة المشتركة للتجارة والتعاون االقتصادي والعلمً والتقنً 
دٌسمبر الماضً، والتجارب  16ٌة لتركٌز الخام والمنعقدة فً وأضافت أن نتابج الدراسات المعملٌة والعمل بمصر خالل الفترة القادمة.

بالمابة.وأشارت أنه تم التؤكٌد على ذلك فً  63.9التً تمت فً أوكرانٌا، أسفرت عن رفع تركٌز الحدٌد بخام الواحات البحرٌة إلى 
ابب وزٌر التنمٌة االقتصادٌة وربٌس الجانب ٌناٌر الجاري بمقر وزارة التنمٌة االقتصادٌة فً أوكرانٌا برباسة ن 14اجتماع عقد ٌوم 

 المصدر: مباشر األوكرانً باللجنة المصرٌة األوكرانٌة المشتركة للتجارة والتعاون االقتصادي والعلمً والتقنً.

 من دعاوى المتعثرٌن« المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة»شرط التحكٌم ٌنقذ 

من دعاوى بعض المستثمرٌن المتعثرٌن ضدها أمام المحاكم المصرٌة للمرة  أنقذ شرط تحكٌم شركة المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة
الثانٌة خالل الشهور الماضٌة.وقالت المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة إن محكمة جنوب القاهرة )مدنى ( رفضت دعوى بعض المستثمرٌن 

عات السٌاحٌة فى إفصاح مرسل للبورصة وأضافت المصرٌة للمنتج المتعثرٌن ضدها لوجود شرط تحكٌم احتج به دفاع الشركة.
ٌناٌر الجارى وبتلك الجلسة رفضت هٌبة المحكمة الدعوى  21المصرٌة ٌوم األربعاء أن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 

وأشارت المصرٌة للمنتجعات إلى أن هذه الدعوى مرفوعة من طارق محمدى ناصؾ منصور، وآخر، وٌطالبان  لوجود شرط تحكٌم.
ونوهت المصرٌة للمنتجعات إلى وجود دعوٌٌن آخرٌٌن من  فٌها بتثبٌت سعر قطعة أرض واالتفاق على طرٌقة جدٌدة لدفع أقساطها.

 المصدر: المالفبراٌر القادم. 25نفس المدعٌن تم حجزهما للحكم بجلسة 

 مالٌٌن دوالر  6غاز مصر تساهم فً إنشاء شركة بقٌمة 

بالمابة.وقالت الشركة فً بٌان  15ر، على المساهمة فً إنشاء شركة مساهمة إلنتاج اإلٌثانول الحٌوي من الموالس بنسبة وافق مجلس إدارة شركة ؼاز مص
ملٌون دوالر، على أن تسدد الدفعة المقدمة  40مالٌٌن دوالر أمرٌكً من إجمالً رأس المال المقدر بقٌمة  6لبورصة مصر، ٌوم األربعاء، إن قٌمة المساهمة تبلػ 

ملٌون جنٌه، مقابل صافً خسابر بلػ  27.812ملٌون دوالر أمرٌكً.ٌشار إلى أن الشركة حققت صافً ربح خالل الفترة بلػ  1.5بالمابة بقٌمة  25بنسبة 
ملٌار جنٌه، مقابل  2.216أشهر األولى من العام الجاري، لتصل إلى  9ملٌون جنٌه خالل فترة المقارنة قبل عام.وارتفعت إٌرادات النشاط خالل الـ  17.604

 المصدر: مباشر ملٌار جنٌه خالل الفترة ذاتها من العام الماضً. 1.636

 شركات للطرح بالبورصة برؤوس أموال ملٌار جنٌه  5كاتلٌست ُتعٌد هٌكلة 

ات بالبورصة شرك 5كشؾ طارق عفت، الربٌس التنفٌذي لشركة كاتلٌست بارتنرز، عن إدارة شركة إعادة الهٌكلة الالزمة لطرح نحو 
.أضاؾ فً تصرٌحات خاصة لـ أموال الؽد أن الشركات تندرج تحت مظلة قطاع األدوٌة، باإلضافة لقطاع 2020خالل العام الجاري 
شركات بقطاع األؼذٌة، بإجمالً رإوس أموال تصل إلى ملٌار جنٌه.أوضح أن الشركات تضم عدد من الشركات  3اللوجستٌات، ونحو 

أشار أن الفترة الحالٌة «.الناٌلكس»سوق الربٌسً، واألخرى سٌتم قٌدها بسوق المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة المستهدؾ طرحها بال
تشهد إجراءات الحوكمة الالزمة إلعادة هٌكلة هذه الشركات ووضع الخطط االستثمارٌة المناسبة ألنشطتها ودعم مستهدفتها التنموٌة، 

حلة لعمالء الشركة وسبٌل ربٌسً لالستفادة من الجوانب التموٌلٌة الُمقدمة.وفً سٌاق موضًحا أن الطرح بالبورصة ٌعتبر أخر مر



 

 

أن البورصة المصرٌة بحاجة لمزٌد من الطروحات والبضاعة الجدٌدة التً تساهم فً تنشٌط « كاتلٌست»متصل، أكد الربٌس التنفٌذي لـ
ا أن نشاط الطروحات بالبورصة ٌحمل بٌن طٌاته تؤثٌر مباشر على أحجام و قٌم التداوالت وتعزٌز قاعدة المتعاملٌن بالسوق، مضٌفً 

دورها التموٌلً المنوط ومساهمتها فً زٌادة معدالت النمو االقتصادي.وتوقع نشاط أداء السوق بالتزامن مع بدء المرحلة الثانٌة من 
ت األجنبٌة ؼٌر المباشرة، وتوطٌد الثقة بسوق برنامج الطروحات الحكومٌة، والمتوقع أن تساهم فً جذب شرٌحة كبٌرة من االستثمارا

المال وقدرته على تموٌل الشركات، باإلضافة إلى التؤثٌر اإلٌجابً المتوقع أن تجنٌه البورصة مع استمرار تخفٌض أسعار الفابدة فً 
 المصدر:أموال الؽدظل السٌاسة التوسعٌة للبنك المركزي.

 ٌتفقان على تشجٌع الشراكة بٌن مؤسسات التموٌل ومصر ”دافوس“ومسؤول االستثمار بمنتدى ” المشاط“

التقت الدكتورة رانٌا المشاط، وزٌرة التعاون الدولى، بمٌرٌك دوسٌك، نابب ربٌس األعمال الچٌوسٌاسٌة واإلقلٌمٌة بمنتدى االقتصاد 
ث الجانبان، تعمٌق التعاون بٌن مصر العالمً بدافوس، بحضور السفٌر عالء ٌوسؾ، مندوب مصر الدابم لدى األمم المتحدة بچنٌڤ.وبح

والمنتدى من خالل أطر لتحقٌق اهداؾ التنمٌة المستدامة، فى ضوء فاعلٌات المنتدى على مدار العام، وما تتضمنه من حضور مكثؾ 
أنحاء العالم،  من وزراء وكبار صناع القرار االقتصادي من الحكومات، وممثلً كبرٌات الشركات العالمٌة والمنظمات الدولٌة من جمٌع

لتعزٌز التعاون الدولً وزٌادة الشراكة بٌن القطاعٌن الحكومً والخاص لتحقٌق أهداؾ األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة.وأعربت 
عاما على انطالق لقابه  50الدكتورة رانٌا المشاط، عن سعادتها بوجودها كربٌس مشارك هذا العام فً المنتدى فى ظل احتفاله بمرور 

وي، وما ٌتضمنه من محاور وموضوعات منها التؽلب على التحدٌات البٌبٌة التى تهدد عالمنا االن، والمجتمع ومستقبل العمل، السن
وتوظٌؾ التكنولوجٌا فً خدمة الناس، وجعل األنشطة التجارٌة أفضل، وضمان مستقبل صحً أحسن، إلى جانب القضاٌا الجٌوسٌاسٌة، 

شادت المشاط بمجلس ادارة مستقبل الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا بالمنتدى، والذى ٌجمع ممثلٌن عن وجعل االقتصادات أكثر عدال.وأ
القطاعٌن الحكومى والخاص وخبراء اقتصادٌٌن دولٌٌن من المنطقة، لٌكون منصة من أجل تحسٌن الوضع االقتصادى وزٌادة النمو 

علق بالتحول الرقمً والثورة الصناعٌة الرابعة، وتمكٌن المرأة االحتوابى بدول الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا خاصة فٌما ٌت
والشباب.وعقب ذلك، التقت المشاط بماثٌو ستٌفنسون، مسإول السٌاسات والتجارة واالستثمار بالمنتدى االقتصادى العالمى، بحضور 

لمنتدى من خالل تشجٌع الشراكة بٌن مندوب مصر الدابم لدى األمم المتحدة بچنٌڤ.وبحث الجانبان، تعمٌق التعاون بٌن مصر وا
مإسسات التموٌل الدولٌة والقطاع الخاص، بما ٌساهم فى تحقٌق اهداؾ التنمٌة المستدامة.وأشاد ماثٌو ستٌفنسون، باالصالحات 

تنمٌة على االقتصادٌة والهٌكلٌة التى قامت بها الحكومة المصرٌة، والتى ساهمت فى تحسٌن مناخ االعمال، بما ٌشجع الشركاء فى ال
تموٌل القطاع الخاص فى مصر بما ٌساهم فى زٌادة استثماراته والدخول فى شراكة مع القطاع العام.وأشارت الدكتورة رانٌا المشاط، 
إلى رإٌة وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعٌم الشراكة متعددة االطراؾ لجمهورٌة مصر العربٌة بٌن شركاء التنمٌة والحكومات 

اتساقا مع أهداؾ األمم  2030السٌاسات االقتصادٌة الدولٌٌن والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقٌق أجندة التنمٌة الوطنٌة وصانعى 
المتحدة للتنمٌة المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة.والتقت المشاط بجاي كولٌنز، نابب ربٌس الخدمات المصرفٌة للشركات 

 100حد أكبر البنوك فً العالم، والذى ٌمثل الذراع المصرفً لمجموعة سٌتً ؼروب، وٌعمل فً أكثر من واالستثمار فً سٌتً بنك، أ
بلد حول العالم، وٌعتبر مع مجموعة سٌتً ؼروب أكبر مصرؾ من ناحٌة الودابع فً الوالٌات المتحدة.وبحث الجانبان، سبل التعاون 

دامة من خالل زٌادة تموٌل البنك للقطاع الخاص.وعقب ذلك، التقت المشاط بكل بٌن مصر والبنك من أجل تحقٌق اهداؾ التنمٌة المست
من جوستٌن كٌنتز، نابب ربٌس شركة اوبر للسٌاسات العامة، وبٌرى دٌمترى، نابب ربٌس شركة اوبر، وبحث الجانبان، توسٌع نشاط 

ٌق اهداؾ التنمٌة المستدامة.وأكد ناببى ربٌس اوبر، أن الشركة الجؽرافى فى مصر لتؽطٌة المناطق األكثر احتٌاجا، بما ٌساهم فى تحق
مصر أكبر سوق بالنسبة الوبر فى افرٌقٌا، واعربا عن رؼبتهما فى زٌادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرٌة فً تقدٌم خدمات ممٌزة 

 المصدر:أموال الؽد فً السوق المصرٌة.

 صر قرٌباً الغرف التجارٌة: تراجع أسعار السلع الغذائٌة فً م

كشؾ عضو الشعبة العامة للمستوردٌن بالؽرؾ التجارٌة المصرٌة، أن السوق اآلن ٌشهد حالة من الركود رؼم انخفاض األسعار نسبٌاً 
تؤثراً بتراجع الدوالر.وتوقع متى بشاي، فً بٌان الٌوم األربعاء، أن ٌشهد السوق التجاري والقطاع الصناعً انتعاشة كبٌرة منتصؾ 

لجاري، خاصة فً ظل اتجاه الحكومة لحزمة من القرارات لتنشٌط القطاعٌن التجاري والصناعً، مما سٌنعكس اٌجابٌاً على العام ا
األسعار والمستهلكٌن.وأوضح بشاي، أن اتجاه سعر الصرؾ إلى االنخفاض سٌكون له أكبر األثر فً تراجع األسعار خالل الفترة 

% من احتٌاجاتها من 70لع الؽذابٌة أو السلع االستهالكٌة، مشٌراً إلى أن مصر تستورد نحو المقبلة على القطاعات كافة، سواء الس
الخارج سواء سلع تامة الصنع أو مكونات ومستلزمات إنتاج.وأرجع بشاي، تراجع سعر الدوالر إلى عدة عوامل أهما عودة السٌاحة إلى 

بعد اكتشافات الؽاز التً حققت االكتفاء الذاتً، باإلضافة لتحوٌالت  معدالت جٌدة مقارنة باألعوام السابقة، وعدم استٌراد ؼاز
المصرٌٌن عبر الجهاز المصرفً بعد ضرب السوق الموازي للدوالر بعد التعوٌم، مإكداً أن كل هذا العوامل وؼٌرها ساعدت على 

ى أن األهم من تراجع سعر الدوالر هو خفض التكالٌؾ وفرة الدوالر وقلة الطلب علٌه، وبالتالً ارتفاع قٌمة الجنٌه أمام الدوالر.ولفت إل



 

 

واألعباء المحملة على السلع سواء المحلٌة أو المستوردة، موضحاً أن عناصر اإلنتاج محلٌاً ما زالت مرتفعة، وكذلك األعباء على 
السلع.وأكد متى أنه فً حالة المستورد الخاصة بالفحص المسبق واألسعار االسترشادٌة ما زالت مرتفعة وتضٌؾ أعباًء كثٌرة على 

 المصدر: مباشر % فوراً.25و 20تعدٌل بعض القرارات الخاصة باالستٌراد ستنخفض األسعار بنسب تتراوح بٌن 

  2020ٌناٌر  26

 بورصة مصر تقرر قٌد أسهم إمٌرالد لالستثمار العقاري

ملٌون جنٌه، موزعاً على  250لعقاري برأسمال مصدر قدره قررت لجنة القٌد بالبورصة المصرٌة، قٌد أسهم شركة إمٌرالد لالستثمار ا
ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة قدرها جنٌه واحد للسهم.وقالت البورصة فً بٌان ٌوم الخمٌس، إنه تقرر قٌد أسهم الشركة فً سبعة  250

 15مالٌٌن جنٌه، والرابع بنحو  10ملٌون جنٌه، والثالث  90مالٌٌن جنٌه، والثانً  10إصدارات، على أن تبلػ قٌمة اإلصدار األول 
ملٌون جنٌه.ونوهت  50ملٌون جنٌه، واألخٌر بقٌمة  65مالٌٌن جنٌه، والسادس بنحو  10ملٌون جنٌه.كما تبلػ قٌمة اإلصدار الخامس 

شر طلب القٌد ٌناٌر الجاري )أي بعد استكمال فترة ن 29دة البٌانات بدءاً من عالبورصة بؤنه من المقرر إدراج أسهم الشركة على قا
وذلك بعد اجتماع مدٌر عالقات  EMRI" للشركة وهو Ticker Symbolالبالؽة خمس أٌام عمل(.وبحسب البٌان، تم تخصٌص "

المستثمرٌن بالشركة مع المسبول عن البٌانات بالقطاع وورود خطاب من الشركة بطلب تخصٌص الكود.وشددت البورصة على الشركة 
% من 51شركة مصر للمقاصة واالٌداع المركزي الذي ٌفٌد باحتفاظ المساهمٌن الربٌسٌٌن بنسبة ال تقل عن أن تلتزم بموافاتها بكتاب 

% من أسهم 25األسهم المملوكة لهم فً رأسمال الشركة حال توافرها، واذا كان إجمالً األسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 
% من مساهمات أعضاء مجلس االدارة ومإسسً الشركة أو ؼٌرهم، وذلك لمدة ال 25لـ رأسمال الشركة المصدر، وٌتم استكمال نسبة ا

تقل عن سنتٌن مالٌتٌن من تارٌخ الطرح بالبورصة على أن ٌتم االحتفاظ بذات النسبة السابقة فً أي زٌادة لرأسمال الشركة بذات الفترة 
والتنمٌة والتعمٌر وأودن لالستثمارات المالٌة، فً بٌان لبورصة فً  وذلك فٌما عدا األسهم المجانٌة.وقالت شركتا المصرٌٌن لإلسكان

وقت سابق أنه تم تسلٌم النماذج والمستندات الخاصة بتسجٌل شركة أمٌرالد لالستثمار العقاري مرفقاً بها تقرٌر القٌمة العادلة للشركة 
 المصدر: مباشربة العامة للرقابة المالٌة.المعد من المستشار المالً المستقل وتقرٌر مراقب الحسابات عنه إلى الهٌ

 فبراٌر 16مساهمو "نٌوداب" ٌناقشون تجزئة السهم وتعدٌل النظام األساسً.. 

 قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعٌد للتنمٌة واإلنتاج الزراعً )نٌوداب(، دعوة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لالنعقاد )دور انعقاد ثاٍن(
فبراٌر المقبل.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم الخمٌس، أن العمومٌة ستناقش تجزبة السهم من  16ٌوم األحد الموافق 

ملٌون  63.49أسهم، لتصبح القٌمة االسمٌة للسهم جنٌهاً واحداً، بعدد أسهم بعد التجزبة  10جنٌهات إلى  10سهم واحد بقٌمة اسمٌة 
( من النظام األساسً والخاصة بعنوان النشاط 4ن العمومٌة ستناقش تعدل المادة )ملٌون جنٌه.وأضافت أ 63.49سهم بقٌمة اسمٌة 

( والخاصتٌن 46-22عاماً.كما ستنظر فً تعدٌل المادتٌن ) 50عاماً إلى  25( والخاصة بمدة الشركة من 5الصناعً، والمادة )
ه خالل الفترة من ٌناٌر حتى نهاٌة سبتمبر الماضً، ملٌون جنٌ 4.68بالتصوٌت التراكمً.ٌشار إلى أن الشركة حققت صافً ربح قدره 

ملٌون جنٌه بالفترة المماثلة من العام السابق، مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة.وحققت الشركة خالل الفترة  2.67مقابل خسابر بلؽت 
 المصدر: مباشر.2018من ملٌون جنٌه مبٌعات فً الفترة المقارنة  28.16ملٌون جنٌه مبٌعات، مقابل  75.24الحالٌة 

  2019ألف طن  244المالٌة والصناعٌة تضاعف صادرات السوٌس لألسمدة التابعة لـ

ألؾ  244( من مضاعفة حجم صادرات شركة السوٌس لألسمدة، التابعة لها، إلى EFICتمكنت الشركة المالٌة والصناعٌة المصرٌة )
.قال عبد العال طلبة، ربٌس مجلس اإلدارة 2018ملٌون دوالر فً  14ألؾ طن بقٌمة  123ملٌون دوالر، مقابل  29طن بقٌمة 

والعضو المنتدب لشركة المالٌة والصناعٌة المصرٌة، إن شركة السوٌس لألسمدة بدأت التركٌز على عملٌات التصدٌر، وهو األمر الذي 
، أن عملٌة التصدٌر أبرز دلٌل على نجاح نتابج ”المال”ٌمكن اكتشافه من األرقام المسجلة مإخًرا.وأكد طلبة، فً تصرٌحات خاصة، لـ

أعمال الشركة الفترة األخٌرة إذ تعد قاطرة النمو فً جلب العملة الصعبة والعمالة.وأوضح ربٌس المالٌة والصناعٌة أن الشركة من أولى 
ن الدول األوروبٌة مثل إٌطالٌا شركات المنطقة التً نجحت فً اختراق أسواق دول أمرٌكا الالتٌنٌة والبرازٌل وبارجواي، فضاًل ع

وإسبانٌا.وأشار إلى أن أسعار بٌع السماد الموجه للتصدٌر تعتمد على عدة ضوابط أهمها األسعار العالمٌة، فضاًل عن حجم التكلفة 
ٌّن ربٌس مجلس إد ارة المالٌة والصناعٌة الثابتة، والتً ٌتم دفعها بالكامل، سواء تم اإلنتاج للسوق المحلٌة أو تم توجٌهه إلى التصدٌر.وب

 8أو  7% بخالؾ شركات األسمدة المؽشوشة التً ٌتراوح عددها ما بٌن 60أن حصة الشركة فً السوق المحلٌة تصل إلى 
 المصدر: المالشركات.

 



 

 

 نكهات 4بـ ” مولتو ساندوتش“تطلق منتج ” إٌدٌتا“

ٌد فً إطار أهداؾ الشركة للتوسع بباقة منتجاتها تحت عالمة الجد” مولتو ساندوتش“منتج ” إٌدٌتا للصناعات الؽذابٌة“أطلقت شركة 
الربٌسٌة.وأوضحت الشركة فً بٌان لها أن المنتج الجدٌد ٌمثل أحدث إضافة لتشكٌلة منتجات إٌدٌتا، وٌتوفر بالنكهات الحلوة ” مولتو“

جنٌه  4لشوكوالته وعجٌنة البندق، وذلك بسعر والحادقة، وهً الجبنة اإلسطنبولً والجبنة الفٌتا والجبنة البٌضاء بطعم الزٌتون وا
للعبوة.وذلك فً إطار استراتٌجٌة الشركة لالستفادة من قدرات البحث والتطوٌر التً تحظً بها عب تقدٌم منتجات لسوق األؼذٌة 

ا بمصر.مما سٌمكن الشركة من التوسع بؤعمالها فً شرابح فرعٌة جدٌدة ضمن سوق المخبو ًٌ زات، وتلبٌة مختلؾ الخفٌفة والمعبؤة آل
 2019األولى من عام  9% خالل الشهور الـ44احتٌاجات وأذواق المستهلكٌن.وارتفع صافى أرباح شركة إٌدٌتا للصناعات الؽذابٌة 

%، كما ارتفع هامش مجمل الربح 24.1أشهر، بزٌادة  9ملٌار جنٌه خالل  1.02ملٌون جنٌه.وحققت مجمل ربح بلػ 252.6لتسجل 
%، فٌما 9بنسبة  2019ملٌار جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر إلى سبتمبر  2.9الفترة.و ارتفعت إٌرادات الشركة إلى  %خالل نفس34.8

 %.5.7ملٌون جنٌه بزٌادة  239.1سجلت مبٌعات التصدٌر 

 "عرضاً لشراء حصة بـ"أمان 12راٌة" تتلقى 

تمام من قبل مستثمرٌن أجانب ومحلٌٌن من مإسسات استثمار عرض اه 12قالت شركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة، إنها تلقت 
مباشر من ذوى المالءة المالٌة العالٌة.وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، ٌوم الخمٌس، أن العروض تؤتً لضخ استثمارات 

حجم األعمال، واالستحواذ  جدٌدة داخل مجموعة شركات أمان هولدنج للخدمات المالٌة ؼٌر المصرفٌة، لتسرٌع عملٌة النمو وزٌادة
على حصة أقلٌة ؼٌر حاكمة بالشركة.وأوضحت الشركة، أن مجلس إدارة راٌة لم ٌقم بدراسة واعتماد األمر لحٌن تلقً عروض 
استثمار أو شراء ؼٌر ملزمة من قبل هإالء المستثمرٌن.وكانت راٌة القابضة، أعلنت فً وقت سابق إعادة هٌكلة قطاع الخدمات المالٌة 

ٌر المصرفٌة بالمجموعة تحت منصة واحدة تابعة ومملوكة بالكامل لراٌة، وهً شركة أمان هولدنج للخدمات المالٌة ؼٌر المصرفٌة، ؼ
فً  99شركات وهم شركة أمان لخدمات الدفع اإللكترونً بنسبة  3ملٌون جنٌه.وٌتبع لـ"أمان هولدنج"  375برأسمال مدفوع ٌبلػ 

فً  99من إجمالً أسهمها، وأمان للخدمات المالٌة بنسبة  74.5المشروعات متناهٌة الصؽر بنسبة  المابة، وشركة أمان لتموٌل
ملٌون  58.6ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت  58.16المابة.وحققت الشركة خسابر بلؽت 

ملٌون جنٌه  7.2حقوق األقلٌة.وعلى أساس ربعً، حققت الشركة خسابر بلؽت ، مع األخذ فً االعتبار 2018جنٌه بالفترة المقارنة من 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 2018ملٌون جنٌه بالربع المقارن من  41.5خالل الربع الثالث من العام الماضً، مقابل أرباح بلؽت 

ملٌون جنٌه  6.6ى من العام الجاري، مقابل خسابر بلؽت ملٌون جنٌه خالل فترة التسعة أشهر األول 136.3حققت الشركة أرباحاً بلؽت 
 المصدر: مباشر .2018بالفترة المقارنة من 

 الرقابة المالٌة تعدل ضوابط االكتتاب فى الطروحات الخاصة 

حد األدنى أصدرت الهٌبة العامة للرقابة المالٌة تعدٌاًل على ضوابط وإجراءات الطرح للشركات فى البورصة، ٌتضمن إعادة تعرٌؾ ال
لالكتتاب فى الطروحات الخاصة للمإسسات المالٌة والمستثمرٌن من ذوى المالءة المالٌة المرتفعة بؤن ٌكون للمستثمرٌن األفراد بنسبة 

ا أدنى الكتتاب المإسسات المالٌة فى الطرح الخاص بنحو 0.5 % من قٌمة الطرح، أو ملٌون جنٌه أٌهما أقل.كما وضعت الهٌبة حّدً
مالٌٌن جنٌه أٌهما أقل.قال محمد جبر، شرٌك بمكتب التمٌمى لالستشارات القانونٌة، إن القرار ٌتٌح  10ٌمة الطرح، أو % من ق1

مرونة أكبر فى الطروحات، وٌسمح للمكتتب بالشراء فى الطرح الخاص بقٌم أقل من السابق.فى السٌاق نفسه قال مصدر بسوق المال 
نطقٌة، موضًحا أنها كانت تتٌح لمستثمر واحد االستحواذ على حصة كبٌرة، خاصة إذا كانت قٌمة إن المادة قبل التعدٌل كانت ؼٌر م

ملٌون  100% من إجمالى قٌمة طرح تبلػ 10الطرح منخفضة، وعلى سبٌل المثال كان ٌسمح لمإسسة واحدة االستحواذ على 
ت العامة والخاصة للشركات بالبورصة، تشمل تعرٌفاً دقٌقاً جنٌه.وفى أبرٌل الماضى أصدرت الرقابة المالٌة ضوابط متكاملة للطروحا

ٌكون الحد األدنى لالكتتاب بالنسبة »لكل منهما، واآللٌات الواجب على مدٌرى العملٌة االلتزام بها.ونصت المادة قبل التعدٌل على: 
% وبما 1ملٌون جنٌه، وللمإسسات المالٌة نسبة % من قٌمة الطرح، وبما الٌقل عن 0.5للمستثمرٌن األفراد ذوى المالءة المالٌة بنسبة 

وحددت الضوابط قابمة كاملة بالمستثمرٌن المإهلٌن للمشاركة فى الطروحات الخاصة، تضم المإسسات «.مالٌٌن جنٌه 10ال ٌقل عن 
ٌة ممن ٌملكون أصوالً وصنادٌق التؤمٌنات وبنوك االستثمار والبنوك وشركات إدارة المحافظ، فضالً عن األشخاص ذوى المالءة المال

سنوات على  5ألؾ سابقاً، وٌفضل أن ٌكون لدٌه خبرة فى مجال األوراق المالٌة لمدة  500مالٌٌن جنٌه، بدالً من  5سابلة بقٌمة 
من األقل.وألزمت الضوابط مدٌر الطرح بالتحقق واالحتفاظ بالمستندات لبٌان المالءة المالٌة فى الطرح الخاص، ما ٌفٌد كون العمٌل 

 المصدر: المالعمالء التسلٌم مقابل الدفع من عدمه، فضال عن وسٌلة وتوقٌت السداد النقدى للمشترٌن، والتحصٌل النقدى للبابعٌن.

 



 

 

 شركات لمظلتها  4تنظٌم تجارة القطن تعتزم إضافة 

عد تقدم تلك الشركات بطلباتها للجنة شركات جدٌدة لمظلتها، خالل الفترة المقبلة، ب 4تعتزم لجنة تنظٌم تجارة القطن بالداخل، ضم 
شركة، تعمل فى تجارة واستٌراد األقطان فى السوق  288لدراستها، وفًقا لولٌد السعدنى ربٌس اللجنة.وٌبلػ عدد شركات تجارة القطن 

ٌبلػ حجم إنتاجٌة . و1994المصرٌة.كما تضع اللجنة القرارات المنظمة لعملٌات تجارة القطن فى السوق المصرٌة منذ تحرٌر تجارته 
ملٌون قنطار.وتتنافس  2.4البالػ  2018ملٌون قنطار قطن، بتراجع ٌتجاوز ملٌون قنطار عن إنتاج عام  1.2، 2019القطن خالل 

الشركات على تسوٌق المحصول سنوٌاً، وال ٌحق للشركات التصدٌر سوى المسجل منها لدى اتحاد مصدرى األقطان المصرٌة.وٌدرس 
شركة،  69شركة بدأًل من عددها الحالى البالػ  70قطان المصرٌة، ضم شركة جدٌدة لمظلته، لٌقترب عدد شركاته اتحاد مصدرى األ

 1.2وتتنافس الشركات المصدرة على تسوٌق اإلنتاج البالػ قرابة «.المال«وفًقا لما ذكرته عزة قبارى ربٌس اتحاد مصدرى األقطان لـ
لخارجٌة، وسط تراجع فى استهالك المؽازل المحلٌة من األقطان المصرٌة.وتصدرت شركتا لألسواق ا 2019ملٌون قنطار خالل عام 

. وال ٌتجاوز إستهالك المؽازل 2019/ 2018اإلخالص والنٌل الحدٌثة لتجارة وتصدٌر األقطان صدراة الموسم التصدٌرى الماضى 
ا، وٌتم تصدٌر  400 – 300المصرٌة من اإلنتاج المصرى  ًٌ أن ” تنظٌم تجارة القطن“الكمٌات المتبقٌة للخارج.وقالت ألؾ قنطار سنو

حتى ٌناٌر الجارى، مقابل  2020/ 2019ألؾ طن قطن منذ بداٌة الموسم التصدٌرى الجارى  47.5حجم تعاقدات التصدٌر تبلػ 
طان المصرٌة .وٌبدأ الموسم التصدٌرى لألق2019/ 2018ملٌون دوالرخالل  222ملٌون قنطار قطن بقٌمة  1.8 2019/ 2018

  المصدر: صحٌفة المالشهر أؼسطس من كل عام وٌنتهى فى سبتمبر من العام التالى له.

 الحكومة تقر تعدٌالت جدٌدة على قانون الضرٌبة على العقارات المبنٌة 

المبنٌة، والذي  وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه األسبوعً أمس على مشروع قانون بتعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة على العقارات
ٌنص على إعفاء األراضً الفضاء ؼٌر المستؽلة من الضرٌبة، وذلك لتخفٌؾ العبء عن أصحاب المصانع خاصة، بعد أن كانت 
الضرٌبة تفرض على جمٌع األراضً الفضاء الموجودة بالمصانع، وفقا لبٌان المجلس.وٌمنح التعدٌل الجدٌد مجلس الوزراء الحق فً 

مبنٌة المستخدمة فعلٌا فً الصناعات والخدمات االستراتٌجٌة التً ٌحددها المجلس، بحسب البٌان.ٌؤتً ذلك فً الوقت إعفاء العقارات ال
الذي تعهد فٌه وزٌر المالٌة محمد معٌط األسبوع الماضً بإعفاء المصانع من الضرٌبة العقارٌة. وكان معٌط قد صرح العام الماضً أن 

حصل على معاملة تفصٌلٌة فً مشروع قانون الضرٌبة العقارٌة الجدٌد.وقال مصدر حكومً إلنتربراٌز المصانع والوحدات اإلنتاجٌة ست
فً فبراٌر الماضً إن وزارة المالٌة ستراجع الصٌؽة المستخدمة لحساب الضرابب العقارٌة على المصانع والفنادق والمنشآت البترولٌة 

نهابً مناسبا لتلك العقارات.وصدق مجلس الوزراء خالل اجتماعه أمس أٌضا على بمشروع القانون الجدٌد حتى ٌكون معدل الضرٌبة ال
اآلتً:إنشاء صندوق خدمً ٌتبع وزٌر قطاع األعمال العام، لتموٌل برنامج هٌكلة شركات القطاع.مشروع قانون بتعدٌل بعض أحكام 

لسكك حدٌد مصر وبنك كندا لتنمٌة الصادرات، لتموٌل  ملٌون ٌورو بٌن الهٌبة القومٌة 226قانون مكافحة اإلرهاب.اتفاق قرض بقٌمة 
ملٌون دوالر مع البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة، لصالح برنامج تحسٌن  50جرار جدٌد.اتفاق قرض بقٌمة  100صفقة شراء 

إلعادة اإلعمار والتنمٌة، لدعم ألؾ دوالر من البنك الدولً  159كفاءة استخدام الطاقة بشركة السوٌس لتصنٌع البترول.منحة بقٌمة 
الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء فً إعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة لتطوٌر اإلحصاءاتالترخٌص للهٌبة المصرٌة العامة 

 %، وذلك بالمشاركة مع وزارات األوقاؾ2للمواصفات والجودة بالمساهمة فً تؤسٌس شركة لمنح عالمة "الحالل فً مصر" بنسبة 
 والزراعة والتجارة والصناعة. 

 مودٌز تتوقع استقرار النظام المصرفً المصري بدعم السٌولة والنمو 

شهراً المقبلة.وأوضحت  18-12قالت وكالة مودٌز للتصنٌؾ االبتمانً، إن النظام المصرفً فً مصر سٌبقى مستقراً على مدار الـ 
ٌؤتً فً ضوء معدالت السٌولة المرتفعة والنمو االقتصادي القوي الذي سٌرفع الوكالة فً تقرٌر حدٌث لها، أن االستقرار المتوقع 

الطلب على االبتمان.وذكرت الوكالة أن خفض أسعار الفابدة ومبادرات التموٌل الحكومٌة لقطاعات الصناعة والسٌاحة والتطوٌر 
لمصرفً.وتوقع التقرٌر أن ٌصل النمو الحقٌقً للناتج %، ما ٌرفع الربحٌة فً القطاع ا15-12العقاري ستإدي إلى نمو االبتمان بنسبة 

، بدعم من تراجع أسعار الفابدة.وقال نابب ربٌس الوكالة كونستانتٌوس كٌبرٌوس، 2020بالمابة فً  5.8المحلً اإلجمالً لمصر إلى 
ة المحلٌة.ولكن هناك أٌضاً بعض إن البنوك المصرٌة لدٌها تموٌالت مستقرة أؼلبها من الودابع، ولدٌها سٌولة مرتفعة خاصة بالعمل

التحدٌات؛ تتوقع مودٌز تراجع ربحٌة البنوك نتٌجة ارتفاع المعدل الفعلً للضرابب المفروضة علٌها، وارتفاع التكالٌؾ بمعدل فً خانة 
   المصدر: مباشر العشرات، إلى جانب ضؽط هامشً على اإلٌرادات فً ظل انخفاض أسعار الفابدة.
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 ملٌون جنٌه 80أرابٌا انفستمنتس ترفع رأسمال تابعة لـ 

ملٌون جنٌه،  47.5(، إنها انتهت من زٌادة رأسمال شركة ٌو أي فاٌنانس التابعة بقٌمة AIHقالت شركة ارابٌا انفستمنتس هولدنج )
ٌادة رأس المال المصدر والمدفوع فً المابة.وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الصادر ٌوم األحد، أنه تمت ز 146وذلك بنسبة 

ملٌون جنٌه.وأوضحت الشركة أنه سٌتم استخدم تلك الزٌادة فً تنمٌة قطاع التؤجٌر التموٌلً والتخصٌم،  80ملٌون جنٌه إلى  32.5من 
ا قامت وذلك مع استمرار التركٌز على تموٌل الشركات المتوسطة والصؽٌرة فً صعٌد مصر.وكشفت أرابٌا انفستمنتس هولدنج أنه

باالستحواذ على الحصة المتبقٌة النكو لٌس فً رأسمال ٌو أي فاٌنانس، وبذلك تصبح مملوكة للكامل إلى أرابٌا انفستمنتس هولدنج.ٌشار 
ملٌون جنٌه  64.33ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلؽت  40.5إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلؽت 

ملٌون جنٌه، مقابل  963.6، مع األخذ فً االعتبار حقوق األقلٌة.وارتفعت إٌرادات الشركة خالل الفترة إلى 2018قارنة من بالفترة الم
ملٌون  758.8ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من العام الماضً.وفً المقابل ارتفعت تكالٌؾ النشاط خالل الفترة إلى  72.8إٌرادات بلؽت 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة خسابر 2018ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من  72.89ؽت جنٌه، مقابل تكالٌؾ بل
ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من  7.08، مقابل خسابر بلؽت 2019ملٌون جنٌه خالل التسعة أشهر االولى من  3.02بلؽت 
 المصدر: مباشر.2018

 اضٌها من الحٌز العمرانً لكردون المحافظة"اإلسماعٌلٌة الجدٌدة" تكشف موقف أر

أكدت شركة اإلسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر والتنمٌة العمرانٌة، عدم وجود أي أحداث جوهرٌة ؼٌر معلنة من شؤنها التؤثٌر على سعر 
ة لها والتً تبلػ السهم.وأوضحت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم األحد رداً على استفساراتها، أن مساحة األراضً المملوك

فداناً، ال تقع داخل الحٌز العمرانً لكردون المبانً لمحافظة اإلسماعٌلٌة.ٌشار إلى أن الشركة سجلت صافً خسابر بلػ  1411
ألؾ جنٌه خسابر خالل نفس الفترة من العام  757.68ألؾ جنٌه منذ بداٌة ٌناٌر حتى نهاٌة سبتمبر الماضً، مقابل  764.18

 المصدر: مباشر الشركة فً قوابمها المبٌعات التً حققتها خالل الفترة. الماضً.ولم تذكر

 الصندوق السٌادي ٌروج زٌادة رأسمال تمنح األغلبٌة فً بنك االستثمار العربً

علمت جرٌدة حابً أن الصندوق السٌادي المصري ٌسعى لجذب مستثمر لالستحواذ على حصة أؼلبٌة فً بنك االستثمار العربً عبر 
رأسمال البنك.وأكد أٌمن سلٌمان الربٌس التنفٌذي لصندوق مصر السٌادي فً تصرٌح مقتضب لجرٌدة حابً اهتمام الصندوق  زٌادة

تروٌج بنك االستثمار العربً ٌؤتً فً إطار بروتوكول التعاون الموقع مع بنك االستثمار القومً “بالقطاع المصرفً.وقال سلٌمان: 
المستثمرٌن.. واستثمار الصندوق السٌادي فً البنك مرهون بتوافر شرٌك من القطاع ضمن األصول المستهدؾ طرحها على 

ًٌّا لالستحواذ على حصة األؼلبٌة ”.الخاص وقالت مصادر مطلعة لجرٌدة حابً إن صنادٌق استثمار عالمٌة وسٌادٌة أبدت اهتماًما مبدب
كبنك استثمار وأعمال تحت إشراؾ البنك  1974العربً عام  ببنك االستثمار العربً عبر زٌادة رأس المال.وتؤسس بنك االستثمار

.وفً إبرٌل 2016ملٌون دوالر، وتم زٌادته إلى نحو ملٌار جنٌه عام  40برأسمال  1978المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 
ٌرة التخطٌط، زٌادة رأسمال البنك الماضً، اعتمدت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة لبنك االستثمار العربً برباسة الدكتورة هالة السعٌد وز

ملٌار جنٌه، بهدؾ دعم المركز المالً والقاعدة الرأسمالٌة وزٌادة القدرة التنافسٌة  1.840ملٌون جنٌه، لٌرتفع إلى  800المدفوع بمبلػ 
س المال المدفوع ملٌارات جنٌه كحد أدنى لرأ 5فً السوق المصرفٌة.ومن المعروؾ أن مشروع قانون البنك المركزي الجدٌد، حدد 

ا فً مناقشة مشروع القانون قبل أٌام.وٌتوزع هٌكل ملكٌة بنك االستثمار العربً بواقع  ًٌّ % 91.42للبنوك المحلٌة، وبدأ البرلمان رسم
% التحاد الجمهورٌات العربٌة.وكان محمود منتصر، نابب ربٌس مجلس اإلدارة والعضو 8.58لبنك االستثمار القومً فً مقابل 

منتصؾ نوفمبر الماضً إن اتفاقٌة التعاون االستثماري « حابً»ب لبنك االستثمار القومً، قال فً حوار عبر الهاتؾ مع جرٌدة المنتد
مع الصندوق السٌادي تهدؾ إلى مساعدة البنك فً تعظٌم العابد على االستثمارات ومحفظة األصول المملوكة له وتحقٌق االستؽالل 

شركات فً قطاعات  7.وكشؾ منتصر، أن المرحلة األولى من التعاون مع الصندوق السٌادي تضم األمثل لألصول ؼٌر المستؽلة
العقارات، الصناعة، الزراعة، البتروكٌماوٌات، البنوك، والخدمات المالٌة، إلى جانب أصل واحد هو أرض المعارض، التً ستنتقل 

المرحلة األولى من تسوٌة مدٌونٌات البنك لدى الجهات والهٌبات  ملكٌتها لبنك االستثمار القومً بعد موافقة مجلس الوزراء على
قطع أراٍض.وٌمتلك بنك االستثمار القومً  3ملٌار جنٌه، وحصل البنك فً مقابلها على  17.5الحكومٌة والتً بلؽت قٌمتها اإلجمالٌة 

% فً المصري 40.75إٌران للتنمٌة، و % ببنك مصر29.93حصًصا فً أربعة بنوك بخالؾ بنك االستثمار العربً، موزعة بواقع  
 المصدر: حابى.ADIB% فً مصرؾ أبو ظبً اإلسالمً 10% فً بنك مصر أوربا، ونحو 6.67، وEBEلتنمٌة الصادرات 

 



 

 

 طرح بنك القاهرة نهاٌة الربع األول أو بداٌة الثانً على أقصى تقدٌر

ت المسإولة عن الطرح فً اإلجراءات التمهٌدٌة والتنفٌذٌة، كشفت مصادر مطلعة على عملٌة طرح بنك القاهرة، عن إسراع الجها
 وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفٌذ الطرح بالبورصة فً نهاٌة الربع األول أو بداٌة الربع الثانً من العام الجاري على أقصى تقدٌر.

 جدٌدة فً نٌوٌورك وبوسطن فبراٌر المقبل Early lookجولة 

ا لبدء الجولة الثانٌة الستكشاؾ وقالت فً تصرٌحات خاصة لجرٌد ًٌ ة حابً، إن مدٌري الطرح وممثلٌن عن بنك القاهرة، ٌستعدون حال
فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، عبر تنظٌم مقابالت مع صنادٌق استثمار عالمٌة كبرى فً  Early lookواختبار شهٌة المستثمرٌن 

كدت المصادر، أن حصاد الجولة األولى فً رحلة استكشاؾ واختبار شهٌة مدٌنتً نٌوٌورك وبوسطن، خالل شهر فبراٌر المقبل.وأ
المستثمرٌن، جاء بنتابج إٌجابٌة، بعد عقد سلسلة مقابالت مع مجموعة صنادٌق استثمار عالمٌة كبرى فً كل من: دبً وأبو ظبً 

كانت زٌارة ناجحة، أبدى فٌها »ابعت المصادر: ولندن، حٌث أبدى القابمون علٌها اهتماًما وإقبااًل كبًٌرا على طرح بنك القاهرة.وت
المستثمرون شهٌة مرتفعة تجاه االستثمار فً مصر فً ضوء نتابج اإلصالحات التً تم تنفٌذها.وكانت بوابة حابً جورنال، قد كشفت 

ن إنجلترا وأمرٌكا ، فً كل مEarly Lookقبل نحو أسبوعٌن، عن بدء بنك القاهرة رحلته الخارجٌة الستكشاؾ نواٌا المستثمرٌن 
 المصدر: حابىواإلمارات العربٌة المتحدة، فً خطوة لإلسراع بعملٌة الطرح بالبورصة.
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 هٌرمٌس اجتمعت مع األوروبً إلعادة اإلعمار لتروٌج بنك القاهرة 

(  اجتمعت مع مسإولً HRHOرمٌس )قالت مصادر فً البنك األوربً إلعادة األعمار والتنمٌة، لمصراوي، إن المجموعة المالٌة هٌ
البنك، لدعوتهم للمشاركة فً طرح بنك القاهرة فً البورصة.وتتولى هٌرمٌس وإتش إس بً سً إدارة طرح بنك القاهرة المرتقب 

إلعادة  بنهاٌة الربع األول أو بداٌة الربع الثانً من العام الجاري.وقالت المصادرلـ مصراوي إن اجتماع هٌرمٌس مع البنك األوروبً
اإلعمار، جرى خالل األسبوع الماضً، فً لندن، فً إطار جولة التروٌج المبدبٌة التً بدأها البنك فً األٌام الماضٌة، الستكشاؾ رؼبة 
صنادٌق االستثمار والمإسسات الدولٌة فً المشاركة بطرح بنك القاهرة فً البورصة.وأضافت المصادر أن األوروبً إلعادة اإلعمار 

شاركة بحصة صؽٌرة فً طرح بنك القاهرة، بؽرض ضمان تفعٌل مبدأ الحوكمة للبنك المقرر طرحه، وإعطاء رسالة ثقة ٌدرس الم
للمستثمرٌن األجانب وتحفٌزهم للمشاركة فً عملٌة الطرح.وكانت مصادر مطلعة على عملٌة الطرح، قالت لمصراوي، إن بنك القاهرة 

أسهمه بعد اإلقبال الذي القاه خالل جولة التروٌج المبدبٌة فً لندن وأبوظبً  % من49ٌستهدؾ زٌادة الحصة المطروحة إلى 
ودبً.وٌعتزم البنك بدء جولة تروٌجٌة جدٌدة فً أمرٌكا خالل أسبوعٌن، لالجتماع مع مدٌري صنادٌق االستثمار العالمٌة، وتشجٌعهم 

رٌحات سابقة، إن البنك األوروبً إلعادة اإلعمار من أكثر على المشاركة فً الطرح.وكان طارق فاٌد ربٌس بنك القاهرة، قال فً تص
 المصدر: مصراوىالمإسسات المالٌة األجنبٌة المهتمة بالمشاركة فً طرح بنك القاهرة.

 ملٌار جنٌه تموٌالت جدٌدة للمشروعات القومٌة 3.3مصر ٌستهدف ضخ -بنك البركة

 3.3سنوات المقبلة بقٌمة  3وٌالت مشتركة لمشروعات قومٌة خالل الـ (، إنه ٌستهدؾ الدخول فً تمSAUDمصر ) -قال بنك البركة 
ملٌار جنٌه.وأضاؾ البنك فً بٌان لبورصة مصر، صادر ٌوم االثنٌن، أن مصرفه شارك فً تموٌالت مشتركة لمشروعات قومٌة حتى 

وأشار البنك إلى أنه ٌعتزم زٌادة رأسماله .2023ملٌارات جنٌه بنهاٌة عام  5ملٌار جنٌه، وٌستهدؾ الوصول بها إلى  1.7اآلن بقٌمة 
سنوات المقبلة، وذلك للتوافق مع قانون البنك المركزي الجدٌد.وذكر البنك أنه قام بالتعاقد مع أحد بٌوت  3ملٌارات جنٌه خالل الـ  5إلى 

نفٌذي لبنك البركة مصر، قال فً الخبرة لدراسة تدشٌن مصرؾ رقمً، متوقعاً بدء اإلجراءات بنهاٌة العام الجاري.وكان الربٌس الت
 3ملٌارات جنٌه خالل الـ 5ملٌار جنٌه للوصول به إلى  3.5تصرٌحات لـ "مباشر"، إن البنك ٌستهدؾ زٌادة رأسماله المدفوع بنحو 

بؤن  سنوات المقبلة.وأوضح أشرؾ الؽمراوي، أن البنك ٌستهدؾ رفع رأس المال للتوافق مع قانون البنك المركزي الجدٌد، منوهاً 
ملٌار جنٌه.وأضاؾ أن تلك الزٌادة فً رأس المال ستكون من األرباح  1.5رأسمال البنك المرخص به ٌبلػ ملٌاري جنٌه، والمدفوع 

ملٌون دوالر من البنك الدولً وبنك  400الرأسمالٌة والمخصصات.وكشؾ الؽمراوي، أن البنك سٌحصل على تموٌالت بقٌمة 
سالمً للتنمٌة لضخها فً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة.وأشار إلى أن مصرفه ٌدرس ضخ قروض االستثمار األوربً والبنك اإل

.ولفت كذلك 2020ملٌار جنٌه فً عدة قطاعات أبرزها البترول والعقاري خالل الربع األول من  3.5مشتركة خالل الفترة الخالٌة بـ
فروع  5، وٌستهدؾ البنك إطالق 2021ً خالل الربع األول من إلى أن البنك اتفق مع مستشار عالمً إلطالق أول فرع إلكترون

 سنوات. المصدر: مباشر 5إلكترونٌة خالل 

 



 

 

 المالٌة تعرض مسودة تعدٌالت الضرٌبة للنقاش األسبوع الجارى 

دمؽة على علمت البورصة، أن وزارة المالٌة بصدد دعوة اللجنة الثالثٌة المختصة ببحث مصٌر ضرٌبتى األرباح الرأسمالٌة وال
، عن اقتراب وزارة المالٌة من إعداد مسودة تعدٌالت ضرٌبة ”البورصة”تعامالت البورصة، خالل األسبوع الجارى.وكشفت مصادر لـ

رصة الدمؽة واألرباح الرأسمالٌة، وفقاً للمقترح المقدم من الجمعٌة المصرٌة لألوراق المالٌة واللجنة الثالثٌة المشكلة من المالٌة والبو
العام الماضً.كانت الجمعٌة المصرٌة لألوراق المالٌة قد تقدمت بمقترحات تضمنت فرض ضرٌبة دمؽة بواقع واحد فى  ECMAو

% من األرباح الرأسمالٌة المحققة فعلٌا خالل العام، 10األلؾ فقط من تعامالت المصرٌٌن، شرٌطة أال ٌتجاوز إجمالى ما تم خصمه 
خسابر من الضرٌبة تماما، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوٌة المعامالت بنهاٌة كل عام مع  مع إعفاء المتعاملٌن الذٌن تكبدوا

% من األرباح المحققة.فضالً عن تطبٌق ضرٌبة دمؽة على األجانب بواقع واحد فى األلؾ، وإعفاء كل 10رد األموال التى تتجاوز 
حوافز ضرٌبٌة لقٌد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضرٌبة عملٌات الشراء والبٌع فى ذات الجلسة من الضرابب.وتقدٌم 

% من أسهمها فى محاولة لتنشٌط عملٌة القٌد.وأوضحت 35سنوات على الشركات المقبلة على طرح  7 – 3% لمدة 50العامة بواقع 
ع الجاري، بعدما طالبت ببٌانات من البورصة المصادر، أن اللجنة الثالثٌة تنتظر دعوة وزارة المالٌة لمناقشة المسودة المعدلة األسبو

المصرٌة حول تؤثٌر الضرٌبة على التعامالت، فضالً عن جمع بٌانات حول الضرابب المفروضة على األسواق المالٌة فً المنطقة 
لنسبة التى كان فى األلؾ بدال من ا 1.5وعالمٌاً.ٌذكر أن البرلمان وافق فى ٌولٌو الماضً على تثبٌت ضرٌبة الدمؽة عند مستوى 

 المصدر: جرٌدة البورصةفى األلؾ. 1.75مقررا تطبٌقها بواقع 

 % من الواردات المصرٌة 25شعبة المستوردٌن: حجم العالقات مع الصٌن ٌتجاوز 

ا عدم تؤثرها25قال أحمد شٌحة عضو شعبة المستوردٌن، إن حجم العالقات مع الصٌن ٌتجاوز  ًٌ  % من حجم الواردات المصرٌة، متمن
ا بسبب انتشار فٌروس كورونا.وأضاؾ خالل اتصال هاتفً لبرنامج  ًٌ ، «dmcمساء »فً ظل األزمة التً تعانً منها الصٌن حال

، مساء األحد، أن مصر تستورد من الصٌن العدٌد من المستلزمات والمواد الخام، الفًتا إلى حدوث مشاكل «dmc»المذاع عبر فضابٌة 
اعة على مستوى كثٌر من السلع فً حالة تؤثر الواردات.وأشار إلى انتظام األمور إلى اآلن، موضًحا فً خطوط اإلنتاج وتعطٌل الصن

ٌوم حتى الوصول إلى مصر، وهً الفترة السابقة النتشار المرض.وذكر أن  30إلى  21أن كافة التعاقدات التً تم شحنها، تستؽرق من 
س وتستمر حتى آخر إبرٌل، منوًها بالتؤثٌر فً التعاقدات على كافة السلع مصر ترتبط بمعارض سنوٌة فً الصٌن تبدأ من شهر مار

  المستوردة فً حالة ازدٌاد الوضع سوًءا.

 ملٌار جنٌه بنهاٌة سبتمبر  102"المركزي": الدٌن المحلً لمصر ٌتراجع 

ملٌار جنٌه، مقارنة  102.87ة بنحو فً الماب 2.39كشفت بٌانات رسمٌة، تراجع الدٌن المحلً لمصر بنهاٌة سبتمبر الماضً بنسبة 
بنهاٌة ٌونٌو الماضً.وأوضح التقرٌر الشهري للمركزي المصري، اطلع "مباشر" علٌه، أن الدٌن المحلً المصري بنهاٌة سبتمبر 

ً ترٌلٌون جنٌه بنهاٌة ٌونٌو حزٌران الماضً.وذكر أن صافً رصٌد الدٌن المحل 4.288ترٌلٌون جنٌه، مقابل  4.186بلػ  2019
فً المابة، كما بلػ رصٌد مدٌونٌة  72.7ترٌلٌون جنٌه، بتراجع قدره  3.658المستحق على الحكومة بلػ بنهاٌة سبتمبر الماضً نحو 

ملٌار جنٌه.وأشار المركزي إلى أن صافً مدٌونٌة بنك االستثمار  31.6ملٌار جنٌه، بانخفاض  251.3الهٌبات العامة االقتصادٌة نحو 
ملٌار  276.5نه المدٌونٌة البٌنٌة للبنك مع الهٌبات العام االقتصادٌة واستثماراته فً األوراق المالٌة الحكومٌة نحو القومً مطروحاً م

 المصدر: مباشرملٌار جنٌه. 1.4جنٌه، بارتفاع قدره 

 ٌطالب الحكومة بإلغاء تام للضرٌبة العقارٌة على المصانع ” اتحاد المستثمرٌن“ 

عضو مجلس إدارة االتحاد، وربٌس جمعٌة مستثمري العاشر من رمضان، إن االتحاد تقدم بمذكرة إلى قال الدكتور سمٌر عارؾ 
ا على المصانع.وأضاؾ عارؾ لـ  ًٌ الدكتور مصطفى مدبولً ربٌس مجلس الوزراء مطلع األسبوع الجاري إللؽاء الضرٌبة العقارٌة نهاب

بٌس الوزراء بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة العقارٌة، والذي نص أن المذكرة جاءت بناء على القرار األخٌر لر” البورصة“
على إلؽاء الضرٌبة على األراضً الفضاء الملحقة بالمصنع بشرط أن تكون ؼٌر مستؽلة، األمر الذى اعتبره المستثمرون لٌس حال 

دٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة على ووافق مجلس الوزراء، األسبوع الماضً على مشروع قرار ربٌس المجلس بتع لمطالبهم.
. ونصت التعدٌالت على أن ٌشترط لخضوع األراضى الفضاء لهذه الضرٌبة، أن 2008لسنة  196العقارات المبنٌة، الصادر رقم 

رة.وقال المجلس، فى بٌان، إنَّ التعدٌالت رة أو ؼٌر مسوَّ جاءت لتخفٌؾ  تكون ُمستؽلة سواء كانت ُملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوَّ
العبء الضرٌبى عن أصحاب المصانع تحدٌداً، بعد أن كانت الضرٌبة تفرض على جمٌع األراضى الفضاء الموجودة بالمصانع. 
وشملت التعدٌالت، أٌضاً، منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنٌة المستخدمة فعلٌاً فى الصناعات والخدمات االستراتٌجٌة 

المجلس، وأن ٌتم تقرٌر اإلعفاء بناء على اقتراح وزٌر المالٌة بالتنسٌق مع الوزٌر المختص.وقال الدكتور محمد خمٌس التى ٌحددها 



 

 

شعبان، األمٌن العام لإلتحاد، إن تعدٌل قانون الضرٌبة العقارٌة على النحو المعلن عنه ال ٌحقق منفعة للمستثمرٌن والصناع.وأضاؾ 
ماع مع وزارة المالٌة، وتوقع أن ٌعقد مطلع الشهر المقبل، وذلك للمطالبة برد المستحقات التى تم شعبان، أن االتحاد ٌجهز الجت

ألؾ  40جمعٌة مستثمرٌن، بإجمالى  55تحصٌلها من المستثمرٌن فى ظل وجود القانون القدٌم.وذكر شعبان أن االتحاد ٌضم نحو 
تشجٌعهم على ضخ استثمارات  م ٌمكنهم من التطور والنمو، فضال عنمصنع وشركة، ومساعدتهم فى حل مشكالتهم ورفع األعباء عنه

 المصدر: جرٌدة البورصة.جدٌدة

  2020ٌناٌر  29

 أشهر 3مسؤول: طرح صكوك "سٌاف" و"طلعت مصطفى" خالل 

سٌاؾ خالل فبراٌر  كشؾ ربٌس اإلدارة المركزٌة للتموٌل بالهٌبة العامة للرقابة المالٌة المصرٌة، أن سٌتم الطرح األول لصكوك شركة
المقبل.وأضاؾ الدكتور سٌد عبدالفضٌل على هامش مإتمر الهٌبة، ٌوم الثالثاء، أن الطرح الثانً للصكوك بالسوق الثانوي خالل 

سٌكون من نصٌب شركة طلعت مصطفى.ورجح عبدالفضٌل طرح صكوك طلعت مصطفى خالل شهر مارس أو أبرٌل  2020
زٌة للتموٌل بالهٌبة العامة للرقابة المالٌة المصرٌة سٌد عبدالفضٌل، قال فً دٌسمبر الماضً، إن أول المقبل.وكان ربٌس اإلدارة المرك

ملٌون دوالر.وكان الربٌس  50إصدار لصكوك الشركات بمصر سٌكون خالل أسابٌع لشركة سٌاؾ لتؤجٌر الطابرات والمعدات بقٌمة 
ً تصرٌحات لـ"مباشر"،  إن المجموعة تعتزم إصدار صكوك تموٌلٌة التنفٌذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، قال ف

بحلول شهر أبرٌل المقبل.وأضاؾ هشام طلعت مصطفى، أن المجموعة تستهدؾ بنهاٌة العام الجاري تحقٌق مبٌعات تعادل ما تم تحقٌقه 
لعمرانً، التابعة لمجموعة طلعت خالل العام الماضً.وفً وقت سابق، كشفت الشركة أن شركة العربٌة للمشروعات والتطوٌر ا

مصطفى القابضة، تعمل على إنهاء اإلجراءات الالزمة نحو طرح صكوك تموٌل بقٌمة ملٌاري جنٌه خالل الفترة المقبلة.وهٌبة الرقابة 
التموٌل المالٌة هً المسإولة عن تنظٌم الخدمات المالٌة ؼٌر المصرفٌة فً مصر مثل سوق المال والتؤجٌر التموٌلً والتخصٌم و

العقاري والتؤمٌن.والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقلٌدٌة تماماً، ولكن ال تحتسب علٌها فابدة وتقدم تقرٌباً نفس 
 المصدر: مباشر القدر من الحماٌة الذي توفره سندات الشركات العادٌة ؼٌر المضمونة فً حالة عدم السداد.

 مصر” فودافون“مستشارٌن مالٌٌن لصفقة بٌع ” هٌرمٌس”و” باركلٌز”و” جولدمان ساكس“

” جولدن مان ساكس“تعاقدوا مع   STC، أن شركتً فودافون العالمٌة واالتصاالت السعودٌة ”إٌكونومً بلس”كشفت مصادر خاصة لـ
% لصالح 55لبالؽة كمستشارٌن مالٌٌن للصفقة تخارج فودافون العالمٌة من حصتها فً فودافون مصر ا” هٌرمٌس“و ” باركلٌز”و

السعودٌة بمكتب المحاماة االنجلٌزي فرٌش فٌلد ومعتوق بسٌونً والحناوي مستشارٌن  STCالشركة السعودٌةواستعانت شركة 
%.بٌنما عٌنت شركة فودافون مكتب 55قانونٌٌن، لصفقة االستحواذ المحتملة على حصة فودافون العالمٌة فً فودافون مصر البالؽة 

ماة مستشارا قانونٌا محلٌا.والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، ربٌس مجلس الوزراء الٌوم الثالثاء، نٌكوالس رٌد، زكً هاشم للمحا
 الربٌس التنفٌذي لمجموعة فودافون العالمٌة، وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزٌر االتصاالت

الوزراء إلخطار الحكومة المصرٌة رسمٌاً بؤن شركة وتكنولوجٌا المعلومات.وقال أشاد نٌكوالس إنه حضر خصًٌصا للقاء ربٌس  
% فً 55لبٌع محتمل لحصة فودافون العالمٌة البالؽة  STCفودافون العالمٌة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة االتصاالت السعودٌة 

استثماراتها، وهو ما ٌفسر فودافون مصر.وأوضح نٌكوالس رٌد أن قرار فودافون العالمٌة ٌرتبط باألساس باستراتٌجٌة الشركة لتركٌز 
خروج الشركة مإخرا من العدٌد من األسواق الربٌسٌة.وقال الربٌس التنفٌذي لمجموعة فودافون العالمٌة أن مصر كانت وستظل من 

ت أفضل األسواق التى عملت بها الشركة، بدلٌل أن فودافون ستستمر فى تقدٌم الخدمات األخرى فى مصر، وفى مقدمتها مراكز البٌانا
ى ومراكز التمٌز التى تعتزم الشركة زٌادة االستثمارات والعمالة بها فى الفترة القادمة؛ فضالً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمٌة ف

 Economy Plusلمصدر:منظومة التؤمٌن الصحى الشامل.ا

 التوفٌق للتأجٌر التموٌلً تحصل على رخصة ممارسة نشاط التخصٌم

أٌة.تً.لٌس، حصولها على الرخصة النهابٌة لممارسة نشاط التخصٌم من الهٌبة العامة للرقابة  -لتؤجٌر التموٌلً أعلنت شركة التوفٌق ل
المالٌة.وأوضح العضو المنتدب والربٌس التنفٌذي للشركة فً بٌان لبورصة مصر ٌوم الثالثاء، أن شركته تستهدؾ الوصول بحجم 

.وقال طارق فهمً، إن إضافة هذه 2022ملٌون جنٌه بنهاٌة  400دة رأس المال إلى ملٌارات جنٌه وزٌا 7العقود التراكمٌة إلى 
األنشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الربٌسً، والمتوقع أن ٌكون فً بداٌة الربع الثانً من العام الحالً وذلك الستٌعاب حجم التوسع فً 

ٌُشار أن الشركة حققت أرباحاً بلؽت األنشطة، منوهاً إلى أن الشركة تسعى إلى مضاعفة عدد موظفٌها خال ملٌون  52ل العام الجاري.
، مع األخذ فً 2018ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من  50.5جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر حتى سبتمبر الماضً، مقابل أرباح بلؽت 

ملٌون جنٌه بالفترة  360بل إٌرادات بلؽت ملٌون جنٌه، مقا 383.8االعتبار حقوق األقلٌة.وارتفعت إٌرادات الشركة خالل الفترة إلى 



 

 

ملٌون جنٌه خالل الفترة، مقابل أرباح  52.05المقارنة من العام الماضً.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلؽت 
 المصدر: مباشر ملٌون جنٌه بالفترة المقارنة من العام الماضً. 50.55بلؽت 

 مالٌٌن جنٌه والشركة تعتزم الطعن 110حكم بتغرٌم راٌة القابضة 

مالٌٌن  110(، إنها تعتزم الطعن على الحكم الصادر بشؤن إلزامها بدفع RAYAقالت شركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة )
دراسة جنٌه.وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر الصادر ٌوم الثالثاء، أن الحكم الصادر فً أولً درجات التقاضً، وأنه بصدد 

حٌثٌات الحكم.وكان نابب ربٌس محكمة النقض السابق، والمستشار القانونً للمجموعة، قال فً بٌان ، إن الحكم صادر من محكمة أول 
درجة وسوؾ ٌتم الطعن علٌه باالستبناؾ فوراً مع ثقة المجموعة فً صحة موقفها القانونً.وأوضح هانً خلٌل، أن الرقابة المالٌة 

نابٌة ضد المجموعة المرتبطة رؼم تقدٌمهم عرض االستحواذ الذي فرضته الرقابة المالٌة بدون وجه حق، خاصة أن حركت الدعوة الج
جمٌع عملٌات شراء األسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج اإلفصاح المعد من البورصة المصرٌة، وبالتالً فإن زٌادة حصتهم 

ٌبة وجهتها التابعة للبورصة المصرٌة.وأكد خلٌل، على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها عن النسب القانونٌة ٌعد خالفاً بٌن اله
لظلم كبٌر بسبب تعنت ربٌس هٌبة الرقابة المالٌة وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة لالستثمار فً السوق المصري، الذي 

لسنة  592انت محكمة القاهرة االقتصادٌة، قضت أمس فً الجنحة رقم ٌتعارض مع اتجاه الدولة لتذلٌل العقبات أمام المستثمرٌن.وك
، جنح اقتصادي، ضد رجل األعمال مدحت خلٌل وآخرٌن فً قضٌة شركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة، بتؽرٌم كل متهم 2019

برد قٌمة األوراق المالٌة محل المخالفة.وتصل  ألؾ جنٌه عن االتهامات المسندة إلٌهم جمٌعاً لالرتباط، وإلزامهم 200من المتهمٌن مبلػ 
مالٌٌن جنٌه، وهو ما ٌعد أكبر ؼرامة فً تارٌخ  110قٌمة األوراق المالٌة محل المخالفة بشركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة نحو 

المخالؾ فً تقدٌم عرض شراء  سوق المال المصري، كما أنها تعد أول تطبٌق لتعدٌالت قانون سوق رأس المال، التً تضمنت تؽرٌم
عندما ألزمت هٌبة الرقابة المالٌة، رجل األعمال  2018برد قٌمة األوراق المالٌة محل المخالفة.وتعود أحداث الخالؾ إلى نهاٌة عام 

ة مدحت خلٌل، بالتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة راٌة القابضة لالستثمارات المالٌة، بعد تجاوز حصته والمجموع
ملٌون  320فً المابة، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلػ قٌمته  42فً المابة، لٌصل إلى نسبة  33المرتبطة به النسبة القانونٌة البالؽة 

من قانون سوق المال، إال أنه اعترض علٌها، وأقام دعوى  66ملٌون جنٌه للتصالح وفقاً للمادة  11جنٌه، ووقعت الهٌبة ؼرامة علٌه 

 المصدر: مباشر ؽرامة.قضابٌة ضد ال

 مصر..توقٌع اتفاقٌتٌن مع"اكسون موبٌل" للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط

وقع طارق المال وزٌر البترول والثروة المعدنٌة المصري اتفاقٌتٌن جدٌدتٌن للبحث عن البترول والؽاز الطبٌعً وإنتاجهما بمنطقة البحر 
ملٌون  17ملٌون دوالر ومنح توقٌع نحو  332ل.وٌبلػ الحد األدنى الستثمارات االتفاقٌتٌن المتوسط مع شركتً إٌجاس واكسون موبٌ

آبار، وفقاً لبٌان صحفً من وزارة البترول الٌوم. وبحسب البٌان، تتضمن االتفاقٌة األولى منطقة شمال شرق العامرٌة  7دوالر لحفر 
آبار.فٌما تشمل االتفاقٌة  4مالٌٌن دوالر لحفر  10ٌون دوالر ومنحة توقٌع مل 220البحرٌة بالبحر المتوسط باستثمارات حدها األدنى 

 3مالٌٌن دوالر لحفر  7ملٌون دوالر ومنحة توقٌع  112الثانٌة منطقة شمال مراقٌا البحرٌة بالبحر المتوسط باستثمارات حدها األدنى 
اس ودون باٌجلً نابب ربٌس شركة اكسون موبٌل لالستكشاؾ آبار.ووقع االتفاقٌتٌن مع وزٌر البترول أسامة البقلً ربٌس شركة إٌج

والشركات الجدٌدة.وأكد الوزٌر أن عودة شركة اكسون موبٌل إحدى كبرٌات الشركات العالمٌة العاملة فً صناعة البترول والؽاز للعمل 
ققها قطاع البترول خالل الفترة فً مجال البحث واالستكشاؾ فً مصر بعد ؼٌاب فترة طوٌلة ٌمثل قٌمة مضافة للنجاحات التً ح

الماضٌة.وأكد المال أن الشركة حافظت على تواجدها وعملٌاتها فً مصر من خالل أنشطة النقل والتسوٌق والتوزٌع للوقود وزٌوت 
ا وزارة البترول السٌارات ألكثر من قرن.وذكر المال أنه بتوقٌع االتفاقٌتٌن مع اكسون موبٌل ٌصل عدد االتفاقٌات البترولٌة التً أبرمته

 ببراً. 340ملٌار دوالر لحفر  16اتفاقٌة باستثمارات حدها األدنى نحو  82وحتى اآلن  2014مع المستثمرٌن والشركاء منذ ٌولٌو 

 المصدر: مباشر

 عمران: خطة لدمج اتحادى التخصٌم والتأجٌر التموٌلً خالل الربع الجارى

المالٌة، أن الهٌبة عملت على تنظٌم سوق األنشطة المالٌة ؼٌر المصرفٌة، من خالل تدشٌن قال محمد عمران ربٌس الهٌبة العامة للرقابة 
 اتحاد التموٌل العقاري واتحاد التخصٌم واتحاد التؤجٌر التموٌلً مإخراً؛ مضٌفاً أن هناك خطة لدمج اتحادى التخصٌم والتؤجٌر التموٌلً

ل الربع األول من العام الجاري، وفق ما ذكرته صحٌفة البورصة.وأصدر مجلس لتنظٌم النشاطٌن، ومن المقرر اإلنتهاء من الدمج خال
، بتشكٌل اللجنة التؤسٌسٌة التخاذ إجراءات انتخابات مجلس إدارة 2019لسنة  1652إدارة الهٌبة العامة للرقابة المالٌة، قراًرا رقم 

بتنظٌم الرقابة على األسواق  200لسنة  10ع على القانون رقم اتحاد الشركات العاملة فى نشاط التؤجٌر التموٌلى، وذلك بعد االطال
، وعلى قرار مجلس 2018لسنة  176واألدوات المالٌة ؼٌر المصرفٌة، وعلى قانون التؤجٌر التموٌلى والتخصٌم الصادر بالقانون رقم 



 

 

ضمن القرار فى مادته األولى، أن تشكٌل التحاد الشركات العاملة فى نشاط التؤجٌر التموٌلى.وت 2019لسنة  149إدارة الهٌبة رقم 
اللجنة التؤسٌسٌة التحاد الشركات العاملة فى نشاط التؤجٌر التموٌلى برباسة طارق فهمى ربٌس الجمعٌة المصرٌة للتؤجٌر التموٌلً، 

دب لشركة تكنولٌس وعضوٌة كل من خالد العزبى العضو المنتدب لشركة كٌو إن بى للتؤجٌر التموٌلى، ومحمد السبٌلى العضو المنت
للتؤجٌر التموٌلى، وكذلك صالح ٌوسؾ ربٌس اإلدارة القانونٌة لشركة كوربلٌس للتؤجٌر التموٌلى، وممثل نسابى هالة زكى مدٌر عام 

تمثلة فى اتخاذ متابعة االبتمان بشركة انكولٌس للتؤجٌر التموٌلىوحددت المادتان الثانٌة والثالثة، أن اللجنة المختارة تبدأ مباشرة مهامها الم
إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخٌص من الهٌبة بمزاولة نشاط التؤجٌر التموٌلى لعضو االتحاد، وتحصٌل مقابل االنضمام 
لعضوٌة االتحاد.باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد أول جمعٌة عامة لالتحاد النتخاب مجلس إدارة خالل فترة ال تتجاوز الستة 

هر من تارٌخ صدور هذا القرار، باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعٌل نشاط االتحاد وبدء مزاولته لنشاطه، على أن تلتزم أش
اللجنة فى مباشرة مهامه.وأوضحت المادتان الرابعة والخامسة من القرار، ان اللجنة تجتمع بناًء على دعوة ربٌسها، وال ٌكون اجتماعها 

حضور أؼلبٌة األعضاء، كما تلتزم اللجنة بعرض تقرٌر شامل عن اإلجراءات التى قام بها االتحاد والمصروفات التى صحًٌحا إال ب
 استلزمتها اإلجراءات لٌتحملها االتحاد كنفقات، على أن ٌعمل بهذا القرار من تارٌخ صدوره.

 2020% خالل  5.8تتوقع نمو الناتج المحلى المصرى لـ  "مودٌز "

بسبب تراجع  2020% خالل عام 5.8مإسسة مودٌز للتصنٌؾ االبتمانى معدل نمو حقٌقى للناتج المحلى اإلجمالى بنحو توقعت   
-12شهًرا المقبلة، ونمو االبتمان بنسبة تتراوح بٌن  18أسعار الفابدة، كما توقعت استقرار النظام البنكى المصرى خالل الـ 

، وكذا التقدٌرات المحدثة للعام المالى 2019دٌسمبر  -األداء المالى للفترة من ٌولٌو%.وكانت الحكومة استعرضت تقرًٌرا حول 15
% من الناتج فى عام 3.5مقارنة بعجز أولى بلػ  2018/2019% من الناتج المحلى فى 2، وتحقٌق فابض أولى قدره 2019/2020
ل الناشبة، مضًٌفا أن الوزارة تستهدؾ اًٌضا استمرار ، وٌعتبر الفابض المتحقق هو ثانى أعلى فابض أولى ٌتحقق بالدو2015/2016

% من الناتج خالل العام المالى الحالً.وأشار التقرٌر إلى أن مصر تمكنت من خفض دٌن أجهزة 2تحقٌق فابض أولى قدره نحو 
أى تم تحقٌق  2019% من الناتج المحلى فى ٌونٌو 90إلى حوالى  2017% من الناتج المحلى فى ٌونٌو 108الموازنة العامة من 

% من الناتج على مدار عامٌن فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقٌق معدل نمو حقٌقى من أعلى معدالت النمو 18ضبط مالى بنحو 
دٌسمبر من  –المحققة فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا ومن قبل الدول الناشبة.وتشٌر النتابج المبدبٌة لألداء المالى لفترة ٌولٌو 

ملٌار  20.8% من الناتج( مقارنة بفابض أولى قدره 0.5ملٌار جنٌه ) 30.5، إلى تحقٌق فابض أولى قدره2019/2020العام المالى 
% من الناتج( خالل 0.3ملٌار جنٌه ) 14.1% من الناتج( خالل نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 0.4جنٌه )
% من 0.56ملٌار جنٌه ) 33( لنحو 2020/2019انة العامة بسداد مبكر )خالل الربع األول من .وقامت الخز2017دٌسمبر -ٌولٌو

الناتج( لصالح صنادٌق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوابد لصالح الصنادٌق للعام بؤكمله بداًل من سداد معظم هذا المبلػ فً 
المصدر:  .2019/2020من اتفاق التسوٌة بٌن الخزانة وصنادٌق المعاشات لعامٌونٌو كما كان متبًعا فى السابق. وتؤتى تلك المعالجة ض

 أموال الؽد
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 "سً.أي.كابٌتال": نستهدف طرح شركة "تعلٌم" وأخرى لألمن الغذائً ببورصة مصر

كتٌن فً بورصة مصر خالل قال حازم بدران الربٌس التنفٌذي المشارك لمجموعة سً أي كابٌتال، إن شركته تخطط لتنفٌذ طرح شر
الفترة المقبلة. وأوضح حازم بدران فً تصرٌحات على هامش مإتمر صحفً الٌوم األربعاء، أنه من المخطط االنتهاء من طرح شركة 

.وأشار الربٌس التنفٌذي المشارك لمجموعة سً 2021أو الربع األول من  2020"تعلٌم" المالكة لجامعة النهضة فً الربع الرابع من 
أي كابٌتال، إلى أنه من المخطط طرح شركة فً قطاع األمن الؽذابً بقٌمة أكثر من ملٌار جنٌه، رافضاً الخوض فً مزٌد من 
التفاصٌل.وتتولً سً أي كابٌتال طرح شركتً أبوقٌر لألسمدة وإنبً ضمن برنامج الطروحات الحكومٌة.وفً نوفمبر الماضً، قال 

ت حكومٌة جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر؛ وهً مصر الجدٌدة، واإلسكندرٌة لتداول شركا 3وزٌر قطاع األعمال إن هناك 
ملٌون جنٌه ربحاً  300.95ملٌون جنٌه، مقابل  381.07الحاوٌات، وأبوقٌر لألسمدة.وحققت الشركة صافً ربح خالل الفترة بلؽت 
ملٌار  1.723عة أشهر األول من العام الجاري لتصل إلى خالل نفس الفترة من العام الماضً. وارتفعت إٌرادات النشاط خالل التس

ملٌار جنٌه خالل الفترة المنصرمة من العام الماضً.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة  1.286جنٌه، مقارنة بـ 
 المصدر: مباشرالعام الماضً. ملٌون جنٌه ربحاً خالل نفس الفترة من 35.25ملٌون جنٌه، مقابل  94.39صافً ربح خالل الفترة بلػ 

 

 



 

 

 المصرٌة لالتصاالت تدرس بدائل التعامل مع استثماراتها فً فودافون مصر

قالت الشركة المصرٌة لالتصاالت، إنها تدرس البدابل المتاحة للتعامل مع استثماراتها فً شركة فودافون مصر.وأضافت الشركة فً 
ع عن كثب إجراءات اعتزام فودافون العالمٌة بٌع حصتها فً فودافون مصر لشركة بٌان لبورصة مصر، الٌوم األربعاء، أنها تتاب

االتصاالت السعودٌة.وأشارت المصرٌة لالتصاالت، أن دارسة البدابل تؤتً فً ضوء حقوقها وفقاً التفاقٌة المساهمٌن، وفً ضوء 
"إس تً سً"، الٌوم عن توقٌع مذكرة تفاهم ؼٌر ملزمة الشكل النهابً لعملٌة الستحواذ المزمعة.وأعلنت شركة االتصاالت السعودٌة 
بالمابة.وأوضحت الشركة، فً بٌان لـ"تداول"، الٌوم  55مع فودافون، لالستحواذ على حصتها فً شركة فودافون مصر، والبالؽة 

عودي(، بعد تقٌٌم كامل شركة ملٌار لاير س 8.97ملٌار دوالر ) 2.39األربعاء، أن القٌمة المبدبٌة لشراء حصة فودافون فً مصر تبلػ 
 المصدر: مباشر ملٌار دوالر أمرٌكً. 4.35فودافون مصر بنحو 

 النقل ُتسند مشروعاً عمرانٌاً فً دمٌاط لشركة "لٌفت سالب مصر"

قالت الشركة المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء )لٌفت سالب مصر(، إن شركة إم او تً لالستثمار والمشروعات إحدى شركات وزارة 
لنقل، أسندت إلٌها مشروعاً تجارٌاً إدارٌاً سكنٌاً بنظام المشاركة.وأضافت الشركة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم األربعاء، أن المشروع ا

 160ملٌون جنٌه، ومبٌعات مقدرة  100متراً مربعاً، بتكلفة استثمارٌة تبلػ  1065ٌقع على قطعة أرض بمحافظة دمٌاط بمساحة 
، أرباحاً بلؽت 2019بالمابة.وحققت الشركة خالل  48الشركة، أن نسبة مشاركة لٌفت سالب بالمشروع تبلػ ملٌون جنٌه.وأوضحت 

ألؾ  383.5، مقابل أرباح بلؽت 2019ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌناٌر/ كانون الثانً الماضً، حتى دٌسمبر كانون األول  3.618
ملٌون  9.98ملٌون جنٌه، مقابل إٌرادات بلؽت  11.2تفعت إٌرادات الشركة إلى .وخالل الفترة ار2018جنٌه بالفترة المقارنة من 

 . المصدر: مباشر2018جنٌه فً 

 باٌونٌرز القابضة تكلف شركة "فاكت" إلعداد دراسة القٌمة العادلة

شركة األعمال واالستشارات  قالت شركة باٌونٌرز القابضة لالستثمارات المالٌة فً بٌان لبورصة مصر، الٌوم األربعاء، إنه تم تكلٌؾ
" إلعداد دراسة القٌمة العادلة لسهم الشركة وكذا أسهم الشركات المستهدفة بعروض الشراء اإلجباري.وكان مجلس FACTالمالٌة "

نكورب إدارة باٌونٌرز القابضة، قرر مخاطبة الرقابة المالٌة لمنحها مهلة لتعٌٌن مستشار مالً مستقل آخر، بعد قرار إٌقاؾ شركة فٌ
لالستشارات المالٌة، والتً كانت باٌونٌرز كلفتها إلعداد دارسات القٌمة العادلة للشركات التً تسعى لالستحواذ علٌها.وتستهدؾ 

فً المابة من  90باٌونٌرز، تقدٌم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخٌار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 
لٌة "الجٌزة العامة للمقاوالت، المتحدة لإلسكان والتعمٌر، الصعٌد العامة للمقاوالت، القاهرة لإلسكان والتعمٌر، رأسمال الشركات التا

 المصدر: مباشر الكابالت الكهربابٌة المصرٌة"، مع استمرار قٌد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.

 ً طارق عامر: رفضنا عرض تموٌل جدٌدا من صندوق النقد الدول

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد الدولً عرض تقدٌم تموٌل جدٌد لكن بالده رفضت لعدم احتٌاجها 
حالٌا بنتكلم مع الصندوق لكن لٌس فً تموٌل ”إلى التموٌل.وأضاؾ عامر فً مقابلة مع برنامج مساء دي.إم.سً التلفزٌونً لٌل الثالثاء 

ولو فً حاجة …كنا فً حاجة للتموٌل األول ولم ٌكن أحد ٌرٌد إقراضنا لكننا ال نحتاج إلى تموٌل )حالٌا(”ى تموٌل.ألننا ال نحتاج إل
ملٌار دوالر نهاٌة  12ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولً بقٌمة “.للتموٌل بنذهب مباشرة للسوق الدولٌة ولٌس الصندوق

من ناحٌة ”اط كان آخرها فً العام الماضً.وقال عامر إن بالده ستستعٌن بالصندوق وحصلت على إجمالً القرض على أقس 2016
الصندوق عرض علٌنا تموٌال لكن احنا رفضنا وقلنا ال نرٌد، ”الخبرة فً برنامج اإلصالحات الهٌكلٌة لزٌادة كفاءة أداء مإسسات الدولة.

 المصدر: حابى“.لسنا فً حاجة لتموٌل

 ة حاكمة فى بنك استثمار شرق أفرٌقٌاطارق عامر: ندرس شراء حص

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه جار دراسة شراء حصة حاكمة فً أحد بنوك االستثمار الكبرى فً شرق أفرٌقٌا، ومنتشر 
بنوك المركزٌة فً فً ست دول أفرٌقٌة، فً إطار خطة التوسع فً القارة األفرٌقٌة.مشٌرا الى أنهم قاموا بدعم وتدرٌب عدد كبٌر من ال

الدول األفرٌقٌة.وأضاؾ عامر فً لقاء له مع برنامج مساء دي إم سً على قناة دي إم سً وذكرت صحٌفة المال، أن مستوى التناؼم 
بٌن أجهزة الدولة فً الوقت الحالً كبٌر جدا؛ حٌث ٌوجد تآلؾ لمساعدة بعضهم.مشٌرا إلى أن العمل بٌن تلك الجهات ٌصب فً 

 ة.مصلحة الدول

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء ضعر ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن ةالناتج األضرار أو الخسابر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تؽٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح ؼٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بؤي جزء بؤي
 .اتمامً  محظور المقصود المتلقً بخالؾ شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌؽطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌإكد
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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