االحصائيات الشهرية – شركة بريميير
شهر اكتوبر 2020

مؤشر اي جي اكس  )EGX30( 30على مدار شهر اكتوبر

انخفضت مؤشرات السوق المصري خالل شهر اكتوبر بشكل جماعي باستثناء سوق األسهم الصغيرة والتوسط "نايلكس" حيث اغلق مؤشر
اي جي اكس  30بانخفاض  ،%4.31ومؤشر إيجي إكس  70انخفض بنحو  %6.62مغلقا عند مستوى  1870،7نقطة ،أما مؤشر إيجي
إكس  100فسجل انخفاض بنحو %5.28مغلقا عند مستوى  2،743،47نقطة .وجاءت احجام التداوالت متوسطة خالل الشهر.
مؤشرات السوق خالل شهر اكتوبر
أول الشهر

نهاية الشهر

التغير

المؤشر
مؤشر EGX 30

10,989.27

10,515.25

%4.31-

▼

مؤشر EGX 70

2,003.37

1,870.7

%6.62-

▼

مؤشر EGX 100

2,896.15

2,743.47

%5.27-

▼

مؤشر S&P/ EGX ESG

1,646.83

1,592.63

%3.29-

▼

مؤشر EGX 30 Capped

12,761.93

12,478.48

%2.22-

▼

مؤشر النيل

1,018.50

1,200.93

%17.91

▲

اجماليات قيم التداول في السوق
بلغ إجمالي قيمة التداول خالل الشهر نحو  47.9مليار جنيه ،في حين
بلغت كمية التداول نحو  7.005مليون ورقة منفذة على  793ألف عملية،
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  66.2مليار جنيه وكمية تداول
بلغت  9.670مليون ورقة منفذة على  953ألف عملية خالل الشهر
الماضي .واستحوذت االسهم على  %55.82من اجمالي السوق

سوق خارج
المقصورة;
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المقصورة;
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القيمة
بالمليون

انواع المتعاملين المستثمرين في البورصة
سجلت تعامالت المصريين نسبة  %82.6من إجمالي تعامالت السوق،
بينما استحوذ األجانب غير العرب على  %10.5والعرب على ،%6.9
وذلك بعد استبعاد الصفقات .وسجل األجانب غير العرب صافي بيع بقيمة
 1،006.1مليون جنيه خالل الشهر .كما سجل العرب صافي شراء بقيمة
 373.4مليون جنيه خالل الشهر ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.استحوذت
المؤسسات على  %23.62من المعامالت في البورصة وكانت باقي
المعامالت من نصيب األفراد بنسبة . %76.38
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نتائج االعمال المعلنة خالل شهر اكتوبر
أسم الشركة

القطاع

العملة

الفترة المالية

الفترة
المنتية في

نتائج االعمال
(مليون جم)

النتائج المقارنة
(مليون جم)

التغير السنوي

قطاع النقل و الشحن
القناة للتوكيالت المالحية

النقل والشحن

جنيه

العام المالي

يونيو20-

328.91

225.54

%45.83

ماريديف

النقل والشحن

دوالر

 6اشهر

يونيو20-

48.62-

4.51-

%977.75-

قطاع الموراد االساسية
الحديد والصلب المصرية

موارد أساسية

جنيه

العام المالي

يونيو20-

982.83-

1,526.89-

%35.63

مصر لاللومنيوم

موارد أساسية

جنيه

العام المالي

يونيو20-

1,670.80-

570.93

غ.م.

حديد عز

موارد أساسية

جنيه

 6اشهر

يونيو20-

2,771.58-

2,469.72-

%12.22-

قطاع خدمات مالية
القلعة لالستشارات الماليه

خدمات مالية

جنيه

 6اشهر

يونيو20-

1,117.22-

379.13-

%194.68-

قطاع الغزل والنسيج والمالبس
كابو

الغزل والنسيج والمالبس

جنيه

العام المالي

يونيو20-

21.47

35.25

%39.09-

العربية لحليج األقطان

الغزل والنسيج والمالبس

جنيه

العام المالي

يونيو20-

188.39-

1.66

غ.م.

قطاع البنوك
بنك قطر الوطني االهلي

بنوك

جنيه

 9اشهر

سبتمبر20-

5,642.42

6,456.49

%12.61-

قطاع غاز وبترول
الحفر الوطنية

غاز وبترول

جنيه

 6اشهر

يونيو20-

1.06

0.73-

غ.م.

االسمنت

جنيه

 6اشهر

يونيو20-

69.83-

100.82-

%30.75

قطاع األسمنت
جنوب الوادى لالسمنت
قطاع أغذية و مشروبات
جهينة للصناعات الغذائية

أغذية و مشروبات

جنيه

 9اشهر

سبتمبر20-

383.75

291.00

%31.87

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

أغذية و مشروبات

جنيه

العام المالي

يونيو20-

17.43

20.40

%14.57-

مطاحن مصر العليا

أغذية و مشروبات

جنيه

العام المالي

يونيو20-

143.67

174.13

%17.49-

مطاحن مصر الوسطي

أغذية و مشروبات

جنيه

العام المالي

يونيو20-

98.61

128.69

%23.38-

مصر للزيوت و الصابون

أغذية و مشروبات

جنيه

العام المالي

يونيو20-

16.77

15.59-

غ.م.

االخوة المتضامنين

أغذية و مشروبات

جنيه

 9اشهر

سبتمبر20-

0.59-

0.16

غ.م.

قطاع العقارات
اراب للتنمية واالستثمار العقاري

العقارات

جنيه

العام المالي

سبتمبر20-

1.87

1.30

%44.41

مصر الجديدة لالسكان والتعمير

العقارات

جنيه

العام المالي

يونيو20-

365.56

376.39

%2.88-

العامة لمنتجات الخزف والصيني

منتجات منزلية و شخصية

جنيه

العام المالي

يونيو20-

54.30-

59.70-

%9.04

العامة للصوامع والتخزين

موزعون و تجارة تجزئة

جنيه

العام المالي

يونيو20-

104.52

100.02

%4.50

متنوع

أهم االخبار خالل الشهر
 1اكتوبر 2020
سى آى كابيتال تحصل على رخصة تمويل استهالكى لشركة “سهولة”
أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة لالستثمارات المالية ،حصول شركتها التابعة “سهولة ” على رخصة الرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل
االستهالكى فى مصر .وأضافت سى آى كابيتال فى إفصاح للبورصة إن هذه الرخصة ستتيح لشركة سهولة التوسع فى تمويل منتجات السلع المعمرة
مثل المركبات والسيارات،وخدمات الصحة والتعليم والسفر والسياحة.وقال حازم مدنى الرئيس التنفيذى لشركة سهولة إن هذه الرخصة تتيح لهم تعزيز
مكانتهم فى السوق المصرى وتوسيع نطاق محفظة منتجاتهم.وأضاف إن شركته تقدم خدماتها حاليا فى  11محافظة من خالل  316متجر ألكثر من
 30ألف عميل من خالل فريق عمل يقترب من  600شخص بمواقع مختلفة.وتعد سي آي كابيتال أحد الشركات الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى
مصر ،ويتركز نشاطها فى مجاالت ،التأجيرالتمويلي  ،التمويل متناهي الصغر ،وخدمات بنوك االستثمار.المصدر :المال
المركزى :ارتفاع المعروض النقدي (ن 19.17% )2سنويًا فى أغسطس
أظهرت بيانات البنك المركزى أن المعروض النقدي (ن )2ارتفع  19.17بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.وبلغ المعروض النقدي  4.68تريليون
جنيه مصري ( 297.90مليار دوالر).جد ير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي ،قد قررت خفض أسعار
الفائدة الرئيسية بواقع  50نقطة أساس ،وذلك للمرة األولى منذ الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع  300نقطة أساس الحتواء أزمة "كوفيد-
 ،"19وفق بيان صادر عن البنك المركزي ،الصادر بتاريخ  24سبتمبر.وجاء قرار مخالفا ألغلب التوقعات ،ومنهم  11محلال وخبيرا اقتصاديا استطلعت
إنتربرايز آرائهم األسبوع الماضي ،توقعوا جميعا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير ،لدعم الجنيه والحفاظ على بيئة أسعار الفائدة
الحقيقية اإليجابية.
الحكومة المصرية توافق على ضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
وافق مجلس الوزارء المصري ،على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها
للمستثمرين ،وذلك بعد استعراض عدد من المالحظات ،والموافقة عليها.أن مشروع القرار نص على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،سنويا ً
أو كلما استلزم األمر ،وفي نطاق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة ،تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين،
وتوزيعها الجغرافي ،وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة ،وحاجة البالد االقتصادية ،وإمكانيات االستهالك المحلي والتصدير.كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع
الجهات صاحبة الوالية ،باختيار المواقع التي يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها ،وفقا ً للتوزيع الجغرافي المعتمد ،وبما يتفق مع السياسة
الصناعية للدولة ،واعتبارات توافر الخامات ومالءمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة.وأوضحت أن الهيئة يجب أن تعد قبل اإلعالن عن الرخص المتاحة
كراسة خاصة بمستندات الطرح ،تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها ،وقيمة التأمين المؤقت.
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المركزي 5 :آالف جنيه حد أقصى ألوراق النقد المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين
حدد مجلس إدارة البنك المركزي ،بجلسته المنعقدة أمس الثالثاء ،مبلغ  5آالف جنيه ،كحد أقصى ألوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو
خروجها مع المسافرين.وقال البنك في بيان له ،إن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم
 194لسنة  ،2020والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي ،بتحديد الحد األقصى ألوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو
خروجها مع المسافرين.الجدير بالذكر أن مبلغ الـ  5آالف جنيه الذي قرره البنك المركزي ،هو نفس المبلغ المقرر منذ عام  ،2003طبقا ً لنص المادة
 116من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم  194لسنة  ،2020بإصدار قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي ،الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.ويحقق القانون عددًا من األهداف ،منها مسايرة
أفضل الممارسات واألعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم ،بما يكفل المحافظة على االستقرار النقدي
والمصرفي ،وتفادي حدوث األزمات المالية ،ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية ،بما يؤهله
للمنافسة العالمية ،وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم االقتصادي.كما يهدف القانون أيضًا ،إلى تعزيز حوكمة واستقاللية البنك المركزي بما يكفل
تفعيل دوره وتحقيق أهدافه ،في ضوء الضوا بط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ،وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين
البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي ،ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية واإلفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح
وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات االحتكار وحماية حقوق العمالء في الجهاز المصرفي .المصدرEconomy Plus:
هيئة االستثمار تقر ضوابط جديدة إلقامة المستثمرين األجانب في مصر
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين األجانب في مصر.وقالت الهيئة في بيان اليوم
الخميس ،إنه يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه االستثماري ،وفقا للضوابط الجديدة ،الحصول على اإلقامة لمدة  5سنوات متصلة ،تجدد لمدد مماثلة
طوال مدة المشروع.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،المستشار محمد عبدالوهاب ،أن اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيالً

لقانون االستثمار بمنح اإلقامة وفقا ً لغرض الشركة ،ورأس المال ،وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.وأشار عبد الوهاب إلى أن تلك الضوابط من
شأنها منح حوافز أكبر لالستثمارات الجادة ،وتشجيع المستثمرين األجانب على االستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية
بالتنمية االقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.وأضاف ،أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة االستثمار لتحسين مناخ االستثمار
وتشجيع المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة للدخول في السوق المصري.المصدرEconomy Plus:
تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة  %52خالل يوليو
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خالل شهر يوليو ،بنسبة  51.8بالمائة على
أساس سنوي .وأوضح اإلحصاء أن قيـمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو  2.28مليار دوالر خالل شهر يوليو الماضي ،مقابل  4.73مليار
دوالر لنفس الشهر من العام السابق.
الصادرات
اظهرت البيانات المصرية تراجع الصادرات إلى  2.15مليار دوالر خالل شهر يوليو الماضي ،مقابل  2.53مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق،
وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا( :مالبس جاهزة  22.6بالمائة ،أسمدة  4.0بالمائة ،منتجات البترول  60.9بالمائة،
البترول الخام  43.7بالمائة).وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خالل يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها
(سجاد وكليم بنسبة  7.8بالمائة ،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  4.0بالمائة ،أثاث بنسبة  12.4بالمائة ،قضبان وعيدان وزوايا وأسالك من حديد
بنسبة 101.3بالمائة).
الواردات
أظهرت بيانات اإلحصاء ،انخفاض قيمة الواردات بنسبة  39.0بالمائة بلغت  4.43مليار دوالر خـالل شهر يوليو ،مقابل  7.26مليار دوالر لنفس
الشهر من العام السابق.ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  15.3بالمائة ،مواد كيماوية عضوية
وغير عضوية بنسبة 24.2بالمائة ،منتجات بترول بنسبة  71.4بالمائة ،ذرة بنسبة  10.4بالمائة).بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل شهر
يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها(:بترول خام بنسبة  104.3بالمائة ،قمح بنسبة  2.2بالمائة،زيوت مكررة بنسبة  4.0بالمائة،
أبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنسبة  63.7بالمائة).المصدر:مباشر
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"كيما" تعلن توقف ضاغط ثاني أكسيد الكربون المغذي لمصنع اليوريا عن العمل
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية  -كيما ،عن توقف ضاغط ثاني أكسيد الكربون المغذي لمصنع اليوريا عن العمل.التوقف ناتج عن ارتفاع
االهتزازات ،منوهة إلى أنه جاري الكشف على الضاغط لتحديد أسباب العطل وطريقة اإلصالح بالتنسيق مع شركة هيتاشي اليابانية.يشار أن الشركة
حققت خالل العام المالي الماضي خسائر بلغت  1.5مليار جنيه ،مقابل أرباح بلغت  32.33مليون جنيه في العام المالي السابق له.وخالل الفترة بلغت
إيرادات الشركة  320.6مليون جنيه ،مقابل إيرادات بلغت  341.07مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.المصدر :مباشر
سوديك تسند عقود مقاوالت بقيمة  1.7مليار جنيه بمشروع تجاري في القاهرة الجديدة
أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار  -سوديك ،اسناد عقود إنشاءات بقيمة إجمالية وصلت إلى  1.7مليار جنيه ،في مشروع "-"EDNC
المكون التجاري لمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة .أن عملية التسليم ستبدا في  ،2021الفتا إلى أنه تم استكمال أكثر من  %50من األعمال اإلنشائية
بالمشروع بما في ذلك كافة الهياكل الخرسانية للمباني.وذكرت الشركة ،أن مساحة مشروع  EDNCتصل إلى  90،000متر مربع من المساحات
التجارية ومتاجر التجزئة المتميزة ،ومنذ وضع حجر أساس المشروع بالموقع.وقال ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديكّ :
"إن مشروع EDNC
ليس كأي مشروع آخر في مصر ،حيث اجتمعت فيه عناصر التصميم المبتكر وجودة االنشاءات مع الموقع االستراتيجي والمفاهيم المعمارية
الحديثة.ولفت ماجد ،إلى أن مشروع  EDNCيتوافق مع استراتيجية الشركة في االحتفاظ بالمشروعات غير السكنية المتميزة ،للمساهمة في زيادة حجم
اإليرادات المتكررة في المستقبل ،حيث يمثل مشروع  EDNCبموقعه اإلستراتيجي وما يقدمه من عروض متنوعة ،حجر األساس في تكوين محفظة
سوديك لإليرادات المتكررة في المستقبل ".المصدر :مباشر
سامكريت مصر تتكفل بالداو لتشغيل الفنادق في عقد القرض بينها واألوروبي إلعادة اإلعمار
أعلنت شركة سامكريت مصر  -مهندسون ومقاولون ( ،)SMCSعن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم  ،2020/09/29والتي وافقت فيها على
كفالتها لشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ،في عقد القرض المزمع إبرامه بين األخيرة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار ،في حدود مبلغ وقدره 12
مليون دوالر ،بغرض إقامة مشروع فندقي في مرتفعات األهرام.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها للفترة من  2019/01/01إلى 2019/12/31
تحقيق صافي ربح غير مجمع  44،996،735جنيه ،في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح  211،134،181جنيه خالل الفترة من  2018/01/01إلى
.2018/12/31

انخفاض الدين الخارجي لمصر ألول مرة منذ أكثر من  4سنوات في الربع األول من 2020
نجحت مصر في أن تعكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضا ً ألول مرة منذ أكثر من  4سنوات ،حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع
األول من عام  2020بنسبة  ،%1.2مقارنة بالربع السابق له .ورصد تقرير أن إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعا ً بنسبة  %9.9خالل الربع
األول من عام  ،2019مقارنة بالربع السابق له ،كما سجل  %6.4في الربع األول من عام  ،2018مقارنة بالربع السابق له ،و %9.8في الربع األول
من عام  ،2017مقارنة بالربع السابق له ،و %11.8في الربع األول من عام  ،2016مقارنة بالربع السابق له .وأبرز التقرير ،انخفاض نسبة الدين
قصير األجل إلى إجمالي الدين الخارجي ،والتي وصلت إلى  %9.3في الربع األول من عام  ،2020مقارنة بـ  %11.7في الربع األول من عام ،2019
و %13في الربع ذاته من عام  ،2018و %17.1في الربع نفسه من عام  .2017وفي السياق ذاته ،أوضح التقرير ،انخفاض نسبة الدين قصير األجل
إلى صافي االحتياطيات الدولية ،والتي وصلت إلى  %25.7في الربع األول من عام  ،2020مقارنة بـ  %28.1في الربع األول من عام  .2019وتجدر
اإلشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير األجل ،تساهم في جعل األوضاع المالية لالقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور ،وذلك
وفقا ً لصندوق النقد الدولي.
الرقابة المالية المصرية تخفض خدمات الفحص والدراسة  %50للشركات المتوسطة والصغيرة
أصدر محمد عمران ،رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ،قرارا بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة %50
للشركات المتوسطة والصغيرة .وأوضح عمران أن التخفيض للشركات يتم عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات االكتتاب العام بمناسبة
التأسيس أو زيادة رأس المال ،وعند إصدار األسهم بمناسبة االندماج أو االنقسام أو أصدار أسهم الزيادة من األرباح او االحتياطات أو بأرصدة دائنة
للمساهمين أو بحصص عينية .وذكر أن التخفيض يشمل أيضا على تقديمات الشركات بشأن تعديل القيمة االسمية للسهم ،وعند تقدمها إلصدار السندات
أو الصكوك في حاالت االكتتاب العام أو الخاص ،وعند الموافقة على دعوة قدامي المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق االكتتاب ،وكذلك عند
عروض الشراء أو االستثناء منها أو مقابل طرح األوراق المالية بالبورصة .وقال د .عمران إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبنى الهيئة
لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات االقتصادية المختلفة ،وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على االنفتاح والتوجه
للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع.
برعاية البنك األهلي المصري  ..وزارة السياحة واالثار تعلن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة
أعلن الدكتور خالد العناني وزير ال سياحة واآلثار عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري
األمين العام للمجلس األعلى لآلثار .تم اإلعالن عن الكشف من خالل مؤتمر صحفي برعاية خاصة من البنك االهلي المصري وحضره العديد من
السفراء من المنطقة العربية واالفريقية ومختلف دول العالم ،إضافة إلى تغطية حية وموسعة من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية التي حرصت على أن
تشهد هذا الحدث العالمي الفريد الذي تتوجه الى انظار العالم الذي يقدر جيدا قيمة اآلثار المصرية الممتدة آلالف السنين لتؤرخ للتاريخ البشري .وأعلن
الدكتور العناني أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن الكشف االثري الذي تم اكتشافه في منطقة “جبانة رجال الدولة” بسقارة والتي عثر فيها على جبانة
للقطط والحيوانات القديمة والطيور المحنطة التي كان يقدسها المصري القديم ،حيث يتكون الكشف من ثالثة آبار للدفن تصل أعماقها إلى حوالي 12
مترا وعثر داخلها على  59تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من  2500عاما .وجدت تلك التوابيت الخشبية وهي مرتبة بشكل منظم وبحالة ممتازة ومازالت
محتفظة بألوانها ،وتشير الدراسات المبدئية تشير إلى أن كل تلك التماثيل والتوابيت ترجع لكهنة وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة في المجتمع
من األسرة  26من الفراعنة .المصدر :جريدة البورصة
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أبو قير لألسمدة تضخ  100مليون دوالر لزيادة انتاجية مصنع اليوريا وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون
تستعد شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية ( )ABUKللدخول فى عدد من المشروعات التوسعية .وأكد الكيميائى سعد أبو المعاطى ،رئيس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة ،أنها بدأت اتخاذ اإلجراءات والخطوات التنفيذية لمشروع خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وزيادة الطاقة
اإلنتاجية لمصنع يوريا «أبو قير  .»3وأوضح أن المشروع يستهدف رفع الطاقة اإلنتاجية لمصنع أبو قير ( )3من  1.9إلى  2.3ألف طن يوميا من
اليوريا المحببة باستثمارات تقديرية  100مليون دوالر .وقال إنه من المقرر تمويل مشروع التوسعات الجديد لمصنع أبو قير ( )3من البنوك مع تكليف
شركة األهلى كابيتال القابضة ،المستشار المالى للشركة ،بالعمل على تدبير التمويل الالزم .وكشف عن أن شركته ستحصل على قرض من جهاز شئون
البيئة بنحو  25مليون دوالر بينما ستدبر باقى تكاليف المشروع عبر تسهيالت من البنوك المصرية .وأشار إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عامين
تقريبًا ،موضحا أن التوسعات لن يترتب عليها توقف تشغيل المصنع الحالى لكن سيتم العمل بالتوازى مع سير العملية اإلنتاجية إلى أن يتم إضافة الطاقة
الجديدة.
ممفيس توقف إنتاج  33مستحضر دوائي
أوقفت شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية ( ،)MPCIانتاج  33مستحضرًا دوائيًا ،ما دفع الجهاز المركزي للمحاسبات بمطالبة الشركة بإعادة
الدراسة التسويقية والبيعية لباقي مستحضراتها بهدف تنشيط المبيعات .وأظهرت مالحظات المحاسبات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي
المنتهي استحواذ األسبرين على  %26.7من صافي مبيعاتها بقيمة  131.230مليون جنيه ،رغم انها تقوم بتعبئته فقط .وفي المقابل تبلغ مبيعات

مستحضر ديفارول الذي تنتجه الشركة  44.195مليون جنيه ،بنسبة  %8.9من صافي المبيعات ،كما بلغت مبيعات نحو  80مستحضرا دوائيا 45.72
مليون جنيه ،بنسبة  .%15.39وأوقفت “ممفيس” إنتاج  33مستحضرًا ،بلغت قيمة مرتجعاتها نحو  803آالف جنيه.
اتفاقية شراكة استراتيجية بين فيزا وفوري لتسريع قبول المدفوعات الرقمية في مصر
أعلنت شركة فيزا العالمية عن توقيع اتفاق ية شراكة استراتيجية مع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ( ،)FWRYلتسريع قبول
المدفوعات الرقمية في مصر .وتهدف الشراكة إلى تشجيع إتاحة حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول رمز االستجابة السريع
( )QR codeألكبر عدد من التجار في شبكة فوري .وقال المدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا ،إن الشراكة مع فوري تهدف إلى توفير
حلول غير نقدية ومريحة ،تسهم في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية ،وتوفر أيضا خدمات مالية رسمية لألشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول
على الخدمات البنكية.
البنك المركزي  ..ننشر نص قرار تبسيط إجراءات فتح الحسابات والحدود القصوى للفئات المستهدفة
أعلن البنك المركزي في بيان له عن الضوابط المنظمة للقواعد التي أقرها بخصوص تعزيز الشمول المالي عبر تبسيط إجراءات فتح الحسابات لبعض
الفئات المستهدفة .وأقرت اإلجراءات أنه بالنسبة لألشخاص الطبيعية الحد األقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك ،فيما قدر الحد األقصى اليومي
بمبلغ  30ألف جنيه ،والحد األقصى الشهري بمبلغ  100ألف جنيه .بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تتوافر لديها مستندات أو مقر أو
يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ،أوضح البنك المركزي أن الحد األقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك ،فيما قدر الحد األقصى اليومي بمبلغ
 40ألف جنيه ،والحد األقصى الشهري بمبلغ  200ألف جنيه .وكان البنك المركزي قد قام بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك ،بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العمالء ويعزز الشمول المالي .المصدر :أموال الغد
اتفاق بين «السياحة» و«الطيران» على تخفيضات لرحالت األقصر وأسوان
أعلن الدكتور خالد العنانى ،وزير السياحة واآلثار ،عن االتفاق مع وزير الطيران على تقديم تخفيضات على الرحالت من القاهرة إلى األقصر وأسوان
خالل الموسم الشتوى .وأضاف أن ذلك يأتى بهدف تنشيط السياحة الثقافية ودفعها فى ظل أزمة فيروس كورونا .وأشاد باستجابة وزير الطيران لمطالب
القطاع لتشغيل رحالت للمقاصد السياحية بأسعار جاذبة كان من بينها القاهرة طابا بخالف تمديد تخفيضات رسوم األرضيات واألجواء لديسمبر المقبل،
كما أشاد بدعم القيادة السياسية للقطاع وتمديد تأجيل االلتزامات السيادية لنهاية العام فى ظل الظروف الحالية التى يعاني منها القطاع نتيجة أزمة فيروس
كورونا .وتابع أنه رغم األزمة فإن محافظتى جنوب سيناء والبحر األحمر جذبتا  300ألف سائح خالل الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
وقال إن مصر ملتزمة بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية وأثبتت أن مقاصدها آمنة بدليل عدم وجود أى إصابات حتى اآلن فى السائحين الذي زاروا
جنوب سيناء والبحر األحمر .وأوضح أن الجانب األلمانى يدرس حاليا آليات استئناف السياحة لمصر فى ظل تقييم الوضع خالل الفترة الماضية.وتمنى
أن يتجاوز العالم جائحة كورونا بسالم فى ظل انتظار موجة ثانية من الفيروس وارتفاع األعداد مرة أخرى فى بعض الدول.المصدر :المال
“الصناعة” تتعاقد مع  5بنوك لتمويل وحدات المجمعات الصناعية
قال نيفين جامع ،وزيرة الصناعة والتجارة ،إن الوزارة تعمل من خالل منظومة متكاملة إلنشاء مجمعات صناعية متطورة للصناعات الصغيرة
والمتوسطة؛ وذلك ضمن مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب.أضافت أن هناك استعدادات لطرح  1755وحدة صناعية فى  7مجمعات صناعية بـ7
محافظات.وأوضحت أن هذا الطرح سيكون بمساحات مختلفة متوفر بها جميع المرافق والخدمات ..فهى تعد مدينة صناعية متكاملة هدفها الحد من
الواردات.وأشارت إلى أنه سيتم طرح هذه الوحدات عن طريق اإليجار بأسعار تبدأ من  20جنيها للمتر ،أو التمليك؛ حيث تم التعاقد مع أكثر من بنك
إلتاحة فرص التقسيط لتملك الوحدة.وقالت جامع إنه تم التعاقد مع  5بنوك ،باإلضافة إلى جهاز تنمية المشروعات ،للحصول على قروض لآلالت
والمعدات لرأس المال العامل.أضافت أن الوزراة وضعت إج راءات بسيطة بداية من سعر الكراسة ،وتحديد سعر المتر وأنظمة التمويل ،وسنجد نتائج
إيجابية قريبا.المصدر :جريدة البورصة
مصر تعلن تطبيق معايير مالءة مالية متكاملة على شركات التمويل العقاري
أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ،إصدار القرار رقم ( )158لسنة  ،2020في إجراء تنظيمي لتهيئة نشاط التمويل العقاري ،كي
يتسق مع التعديالت الواردة على معايير المالءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ،ومعايير المالءة المالية لنشاط التمويل االستهالكي ،تمهيداً
لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي .وقال محمد عمران ،في بيان صادر اليوم االثنين ،إن الحفاظ على سالمة
واستقرار الوحدات العاملة في األسواق المالية غير المصرفية ،دفع الهيئة إلجراء اختبار التحمل  Stress testلقياس األثر المحتمل في حال تطبيق
معايير المالءة المالية المعدلة على شركات التمويل العقاري.وأوضح أن إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري في نهاية شهر يوليو الماضي بلغ نحو
 6.7مليار جنيه ،مقارنة بمبلغ  5.6مليار جنيه في يوليه .2019وأكد عدم تضرر أي من شركات التمويل العقاري من تطبيق المعايير المقترحة باستثناء
بند مخصصات لألرصدة غير المنتظمة (التمويالت المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون)وأضاف رئيس الهيئة ،أنه وفقا ً للحوار المجتمعي الذي أدارته
الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور االتحاد المصري للتمويل العقاري ،تم االتفاق على تكوين مخصصات لألرصدة غير المنتظمة في
األصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.
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أبوقير لألسمدة تدرس إنشاء مصنع للميثانول في السخنة باستثمارات  2.6مليار دوالر
قالت شركة أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية ،إنها تدرس إمكانية إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو  2.6مليار
دوالر ،موزعة بواقع  1.6مليار دوالر للمرحلة األولى ومليار دوالر للمرحلة الثانية ،وتوزع هيكل ملكيته بين أبوقير لألسمدة وحلوان لألسمدة واألهلي
كابيتال القابضة .وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المرحلة االولى تتضمن إنتاج مليون طن ميثانول في العام ،و 400ألف طن أمونيا توجه
جميعها للتصدير ،ومن المخطط إنشاء المشروع داخل المنطقة االقتصادية لميناء السخنة .وأشارت الشركة ،إلى أنها حصلت على الموافقة المبدئية من
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس على تخصيص  1.6مليون متر مربع لتنفيذ المشروع ،فضالً عن موافة مبدئية من وزارة البترول والثروة
المعدنية بكمية الغاز الالزمة .وتابعت ،أنه من المخطط تمويل مشروع الميثانول بواقع  70بالمائة قروض بنكية ،و 30بالمائة تمويل ذاتي ،يشمل رأس
المال المدفوع للشركة الجديدة الخاصة بالمشروع .المصدر :مباشر
مصر 9.76 ..مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خالل 2021-2020
أصدرت وزارة التخطيط المصرية ،تقريراً تستعرض فيه مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة عام .2021/20وأشارت هالة السعيد،
وزيرة التخطيط في بيان اليوم الثالثاء ،إلى األهداف االستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في توفير األمن الغذائي بتكوين مخزون
استراتيجي آمن من السلع االستراتيجية يكفي لفترة تمتد من  3إلى  6أشهر ،إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية ،لزيادة مساهمتها في النمو
االقتصادي ،وتيسير سالسل اإلمداد.ولفتت الوزيرة المصرية ،إلى خطة تحفيز المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ،فضالً عن الحد من الفاقد والهدر
من السلع الغذائية في مراحل اإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق ،باإلضافة إلى تعزيز الدور الرقابي ألجهزة التموين بالمحافظات وحماية المستهلك،
ومنع عشوائية تجارة السلع المهربة ومجهولة الـصدر وغير المطابقة للمواصفات .وذكرت السعيد ،أنه تم االنتهاء من تطوير  164شونة ترابية وتحويلها
إلى شون حديثة متطورة الستقبال محصول القمح المحلي ،إلى جانب تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية
في السوق المحلي والسوق الخارجي ،عالوة على طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين إلنشاء سالسل تجارية ومناطق لوجستية ،استكمال
إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت ،باإلضافة إلى تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعالمات
التجارية والنماذج الصناعية.المصدر :مباشر
مصر تستقبل الـ 10و 20جنيها البالستيك العام المقبل بمواصفات تأمين عالمية
قالت مصادرإنه م ن المقرر أن تبدأ المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري في طباعة فئات النقد المصرية فئة  10جنيهات و 20جنيها من مادة
البوليمر المعروفة إعالميا بـ"النقود البالستيكية" خالل العام المقبل  2021مع بدء عمل المطبعة بالعاصمة اإلدارية الجديدة .أن إنتاج فئات النقد الجديدة
ستتم بأحدث خطوط إنتاج العمالت فى العالم وبمواصفات تأمين هى األحدث على المستوى الدولى ،مؤكدة أن الفئات الجديدة 10جنيهات و 20جنيها
سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية" .المصدر :اليوم السابع
المشاط تبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة مشروعات اتفاقية الشراكة االستراتيجية
التقت الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،السيد ستيفان روماتيه ،السفير الفرنسي بالقاهرة ،والسيد فابيو جرزاي ،مدير مكتب الوكالة الفرنسية
للتنمية ،والسيد ميشيل أوالنبرج ،رئيس البعثة االقتصادية الفرنسية بالقاهرة ،لبحث تطورات اتفاقية الشراكة االستراتيحية في التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو ،والتي تم توقيعها خالل عام  ،2019خالل الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر ،فضال
عن مناقشة ا لمجاالت ذات األولوية المقبلة السيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة ،وريادة األعمال ،وبحث التحضير للقمة الرئاسية
المقبلة ،وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
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مدينة نصر لإلسكان تتلقي عروضا من تحالفات مصرية وأجنبية لشراء قطع أراضي
أعلنت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ،عن تلقيها عروض من تحالفات مصرية وأجنبية لمستثمرين ( ليس من بينهم شركة إعمار مصر) لشراء
قطع أراضي بمساحات كبيرة – تزيد على  1.9مليون متر مربع – بمشروعات الشركة.وأفادت مدينة نصر لإلسكان في بيان رداً على استفسارات
البورصة ،فإن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.أضافت الشركة أنها سوف تقوم باإلفصاح بالبورصة
والعرض علي مجلس اإلدارة حال االنتهاء من التفاوض و الوصول إلى اتفاق نهائي.المصدر :حابى
تابعة لـ"العرفة لالستثمارات" تحصل على الحقوق الحصرية لعالمة تجارية في أوروبا
أعلنت شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات ،حصول شركتها التابعة المجموعة االنجليزية بيرد والمملوكة للعرفة القابضة بنسبة  98.2بالمائة،
على الحقوق الحصرية لتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع المالبس الرجالي الرسمية للعالمة العالمية  TED BAKERبالمملكة المتحدة وأوروبا لمدة 3
سنوات.وقالت العرفة في بيان لبورصة مصر ،اليوم األربعاء ،إن الصفقة تعد نجاحا ً للمجموعة اإلنجليزية في إتمام عملية إعادة الهيكلة الشاملة في ظل

التحديات التي تواجه السوق اإلنجليزي من عدة أشهر.وأوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة العرفة القابضة ،أن الصفقة تعزز الثقة في
استثمارات المجموعة ،وفتح المجال لزيادة الصادرات ،من خلل قاعدة المصانع التي تمتلكها الشركة في مصر .المصدر :مباشر
إيليت لالستشارات المالية تبحث طرح كيانين في بورصة النيل
تبحث شركة إيليت لالستشارات المالية حاليا طرح شركتين في بورصة النيل بداية العام القادم ،في قطاعي التجزئة ،والمقاوالت وذلك بعد اعتمادها
كراعيا رسميا في نايلكس.بعد اعتمادها كراع رسمي في بورصة النيل:وقال محمد كمال ،عضو مجلس إدارة الشركة ،ومسؤول ملف الطروحات
بالشركة إن الشركتين يبلغ رأسمالهما اإلجمالي  50مليون جنيه ،وستسغل حصيلة الطروحات في لدعم المراكز المالية ،والتوسعات المستقبلية.ولفت
إلى أن إيليت تقوم بعمليات إعادة هيكلة للشركات إداريا ،كما تتولى توعية المسؤولين في هذه الشركات بملف الحوكمة ،حيث إن الشركات الصغيرة
غالبا ما يغيب عنها هذا المفهوم ،و كذلك إجراءات زيادة رأي المال.إن اعتماد “إيليت” كراع رسمي في بورصة النيل يأتي في إطار خطة الشركة
للتركيز على الكيانات الصغيرة والمتوسطة ،من خالل تقديم حزمة من الخدمات تشمل إعداد دراسات الجدوي ،واالستشارات المالية ،والفحص النافي
للجهالة ،والتقييمات السابقة لصفقات االستحواذ.يذكر أن إيليت شركة حديثة العهد بالسوق ،حيث تم تأسيسها بداية العام الماضي برأس مال  1.5مليون
جنيه ،من خالل مجموعة من المستثمرين.وقال عوني إن الشركة لديها خطة خمسية تعتزم فيها زيادة رأس مالها ،بهدف الحصول على رخصة للترويج
للطروحات واالكتتابات إال أنه أكد أن ذلك غير مطروحا في المدى القريب.المصدر :المال
االحتياطي النقدي األجنبي لمصر يرتفع إلى  38.425مليار دوالر بنهاية سبتمبر 2020
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية لمصر ليسجل  38.425مليار دوالر بنهاية سبتمبر  ،2020بزيادة
نحو  59مليون دوالر عن شهر أغسطس السابق عليه.وكانت صافي اإلحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري ،سجلت بنهاية أغسطس
الماضي  38.366مليار دوالر مقابل  38.314.5مليار دوالر بنهاية يوليو .2020ونجحت مصر مؤخرًا فى التوصل إلتفاق تمويلي مع صندوق النقد
الدولي بقيمة  5.2مليار دوالر بعد حصولها على تمويل أخر بقيمة  2.8مليار دوالر الشهر قبل الماضى.وتأثر االحتياطي النقدي األجنبي خالل ثالثة
أشهر على التوالي بانتشار فيروس كورونا عالميا ً واتخاذ إجراءات احترازية من شأنها الحد من انتشار الفيروس كان على رأسها توقف حركة السفر
بين معظم بلدان العالم األمر الذي أدى إلى تراجع كافة موارد الدولة الدوالرية ،مع االعتماد على االحتياطيات األجنبية بشكل رئيسي.وفقد االحتياطي
النقدي األجنبي في مايو الماضي نحو مليار دوالر ،فيما شهد شهر أبريل تراجعًا لالحتياطي النقدي األجنبي لمصر إلى  37.037مليار دوالر ،مقابل
 40.108مليار دوالر بنهاية مارس ،و 45.5مليار دوالر في فبراير.ويعتبر التزايد القياسي الذي تحقق لالحتياطي النقدي األجنبي عبر السنوات الثالث
الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن  45مليار دوالر ألول مرة في تاريخ مصر ،كان أحد أسس ثبات واستقرار االقتصاد المصرى ،وقدرته على تحمل
أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر االقتصاديات العالمية .المصدر :أموال الغد
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كيما توافق على اتفاقية التسوية الودية مع تكنيمونت اإليطالية
وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ( ،)EGCHبجلسته المنعقد بتاريخ  2020/10/7على اتفاقية التسوية الودية بين الشركة
وتكنيمونت اإليطالية المنفذة لمشروع كيما  .2وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية ،أن األمر معروض على لجنة فض منازعات اإلستثمار
بمجلس الوزراء تمهيدًا إلقرار اإلتفاقية.
وزير قطاع األعمال :نخطط لتطوير  8ماليين متر من أراضي مصر الجديدة خالل  4سنوات
قال وزير قطاع األعمال العام ،هشام توفيق ،إن الوزارة ستعلن غدا اإلثنين عن تفاصيل استراتيجية تطويرشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير
(.) HELIوأضاف في لقاءه مع “إيكونومي بلس” إن االستراتيجية تركز على تطوير  %40من محفظة أراضي الشركة البالغة نحو  20مليون متر
مربع خالل الـ 4سنوات المقبلة.وأشار توفيق إلى أن هذه األراضي هي عبارة عن  3800فدان تمثل الجزء المتبقي من مدينة نيو هلوبوليس ،باإلضافة
إلى مشروع هليوبارك على مساحة  1700فدان قبل مدينتي ،وكذلك مدينة غرناطة ومنطقة الميريالند.وأوضح توفيق أن أحد محاور تطوير شركة
مصر الجديدة يتمثل في زيادة رأس مال الشركة عن طريق جزء من المساهمين والجزء األخر من المشاركات ،الستكمال منظومة المرافق والبنية
التحتية في مشروع مدينة نيوهليوبوليس ،وذلك إلرضاء العمالء الذين قاموا بشراء وحدات سكنية هناك.وتعتمد الشركة في استرتيجية التطوير على
تسويق مخزون من الوحدات السكنية التي لم يتم بيعها في كل من نيوهلوبوليس ومنطقة مصر الجديدة األم ،بما يضمن تحقيق تدفقات نقدية تساهم في
توفير السيولة المالية الالزمة وفقا لوزير قطاع األعمال.ولفت إلى أن مجلس اإلدارة الجديد للشركة تم إختياره بناءا على رؤية واضحة لدى الوزارة
والشركة القابضة للتشييد والتعمير ،وتمت مناقشة استراتيجية التطوير التي تقدم بها المجلس  3مرات حتى اآلن ،مضيفا”أنا راض تماما عن االستراتيجية
وكذلك رئيس الشركة القابضة وسنعلن تفاصيلها يوم اإلثنين القادم”
المركزي :ارتفاع المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى  %3.3في سبتمبر
قال البنك المركزي المصري ،إن المعدل السنوي للتضخم األساسي ارتفع في سبتمبر إلى  %3.3من  %0.8في أغسطس السابق عليه.
ً
معدال شهريًا بلغ  %0.1في
وأضاف في البيان الشهر للتضخم أن الرقم القياسي األساسي ألسعار المستهلكين ،المعد من قبل البنك المركزي ،سجل
ً
معدال سالبًا بلغ  %2.3في الشهر ذاته من العام الماضي ،و %0.2في أغسطس .2020يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة
سبتمبر  ،2020مقابل

واإلحصاء ،أعلن أمس السبت ،ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر إلى  %3.7مقابل  %3.4في أغسطس السابق عليه.وسجل الرقم القياسي
ً
ً
ً
ومعدال سالبًا بلغ %0.2
معدال شهريًا بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق
معدال شهريًا بلغ  %0.3في سبتمبر مقابل
ألسعار المستهلكين للحضر
في أغسطس .2020قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك االستثمار فاروس ،إن أرقام التضخم لشهر سبتمبر أقل من العادي لموسم ما قبل
المدارس ،والذي كان يشهد عادة زيادة شهرية في حدود %1؛ ولكن مع انخفاض بند الخضروات و الفاكهة ،األرقام سجلت أقل من التوقعات و أقل كثيرًا
من النطاق المستهدف للبنك المركزي.ويستهدف البنك المركزي المصري ،الوصول بمعدالت التضخم إلى  )±3( 9%بنهاية العام الجاري.
 1.2مليار جنيه احتياطى لدعم شركات التأمين بعد تطبيق معيار المحاسبة الجديد
أصدرعمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرارا رقم ( )162لسنة  ،2020بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة بتكوين
احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص باألدوات المالية ،بما يعادل نسبة ( )1%من إجمالي األصول ،وذلك
من صافي أرباح العام المالي المنتهي في  2020/6/30بعد احتجاز الضريبة ،وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين وال يتم التصرف فيه إال
بعد موافقة الهيئة .وقال عمران ،في بيان صحفي ،اليوم األحد ،إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ( )47لألدوات المالية سيترتب عليه زيادة في
احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي  1.2مليار جنيه تقريباً ،في إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية ألى
مخاطر محتملة ،كما يعزز من متانة وسالمة مراكزها المالية وفقا ً ألفضل الممارسات الدولية.وأوضح عمران ،أن الهيئة رأت اسناد مسئولية متابعة
التزام شركة التأمين بتكوين االحتياطي الجديد لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ( )47والخاص باألدوات المالية إلى مجلس
إدارة شركة التأمين ،بحيث يتعين عليه اإلشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات الالزمة للتطبيق والتنسيق بين اإلدارات المختلفة
داخل شركة التأمين ومن بينها اإلدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة اإلدارات المعنية ،وإزالة
أى معوقات قد تواجه التنفيذ ،عالوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات االكتتاب واالستثمار للشركة ،مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر
الموارد البشرية والخبرات ،وتحديد نماذج األعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.كما يتم حاليا ً دراسة األسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة
التمويل غير المصرفي األخرى تحوطا آلثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم ( )47والخاص باألدوات المالية ،من بداية عام  ،2021وذلك
بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1871لسنة .2020
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"القابضة للتشييد" تُعلن الخطة االستراتيجية لشركة مصر الجديدة لإلسكان
قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام ،إنه تم عمل مسح شامل ودراسة لكل نواحي شركة
مصر الجديدة لإلسكان والتعمير خالل األشهر الثالثة الماضية؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص التنافسية والمشكالت الحالية .تم
تحديد االستراتيجيات المخطط اتباعها خالل الخمس سنوات القادمة لتحقيق الهدف االستراتيجي الرئيسي وهو استعادة دور ومكانة الشركة ،وأوضح،
أن الشركة شهدت إعادة تشكيل مجلس اإلدارة للوصول إلى فريق عمل يتمتع بالكفاءة والتناغم للوصول إلى الهدف المنشود وهو إعادة الشركة لسابق
عهدها .من ناحيته ،ذكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكانن إن الشركة لديها مقومات عديدة وضخمة ذات قيمة عالية تضمن لها أن تكون
لها مكانة قوية ،خاصة وأن الشركة تمتلك أصوالً عقارية كبيرة تبلغ نحو  100مليار جنيه .وأشار خالد زكريا ،إلى أن مدينة نيوهليوبلس موجودة في
موقع متميز حيث تتوسط بين الشروق وبدر ومن شمالها يتم تنفيذ محطة مترو القطار المكهرب ،وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية وسوف تربطها
بالعاصمة اإلدارية والقاهرة ،فضالً عن مشروعات غرناطة والمريالند والتي تتمتع بأصول كبيرة موجودة بالفعل .بدوره ،ذكر الرئيس التنفيذي لشركة
مصر الجديدة تامر محمد ،إن الخطة االستراتيجية للتطوير تتضمن تطوير وتنمية مدينة نيوهليوبلس من خالل مراجعة المخطط العام الحالي وتطويره
مع وضع خطة مرحلية واضحة ألعمال التطوير في ظل إجراء الدراسات التسويقية واالقتصادية الالزمة وذلك قبل منتصف عام .2021كما تضمنت
الخطة مراجعة شاملة لكل ما تم من مبان ومشروعات في المدينة حتى الوقت الراهن والتأكد من التزامها بالشروط البنائية والتعاقدية والعمل على
تصحيح أوضاعها مع التنسيق لتتوافق مع كل من مظهر وجوهر التطوير المستهدف بالمخطط الجديد .وتضمنت الخطة كذلك استكمال جميع مشروعات
البنية التحتية والمرافق للمناطق التي تم تنميتها مع حل المشكالت الحالية للسكان قبل منتصف عام  2021وكذلك االنتهاء من مشروعات اإلسكان
الجارية والمتعاقد عليها وذلك قبل نهاية العام المقبل .وأوضح الرئيس التنفيذي ،أنه بناء على المراجعة الشاملة للمخطط العام ،سيتم اختيار مناطق متميزة
تتناسب مع اسم الشركة للبدء في القيام بأعمال التطوير الذاتي لمناطق منها بمساحة  400فدان ،وكذلك طرح المشاركة لمساحات بحدود  500فدان
(قطعة أو قطعتين) مع مطورين عقاريين بعد اختيار هذه األراضي والعمل على ترفيقها .وأشار محمد ،إلى أن الشركة تلقت عدة عروض لشراء قطعة
أرض بمساحة  240فدانا ً في أقصى شمال المدينة وشمال خط القطار المكهرب .أما عن تنمية "هليوبارك" بمساحة  1695فداناً ،قال الرئيس التنفيذي،
إن أرض المشروع تقع في مكان متميز وجاري التعاقد مع فريق عمل متكامل من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة إلعداد دراسات الجدوى والتسويق
واالستشارات الهندسية وإدارة المشروعات إلعداد مخطط عام جديد للمشروع يتواكب مع أحدث المعايير العالمية وذلك خالل عام  .2021المصدر :مباشر
السيسي يبحث مع "إيني اإليطالية" التوسع بأنشطة التنقيب عن الغاز والبترول في مصر
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،كالوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" اإليطالية للبترول ،بحضور طارق المال وزير البترول
والثروة المعدنية ،وأليساندرو بوليتي رئيس االستكشاف واإلنتاج بشركة "إيني".وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،في بيان صادر اليوم االثنين،
بأن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب واالستكشاف واإلنتاج بقطاع الغاز والبترول.واستعرض رئيس شركة "إيني" مجمل
تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب واإلنتاج ،خاصة في البحرين األحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.وأشاد بمسيرة

الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس السيسي ،األمر الذي كان له بالغ األثر اإليجابي على نجاح أعمال الشركة
وأنشطتها في مصر ،وجعلها أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.وفي هذا السياق ،أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة الشركة
التوسع في أنشطتها في مصر ،خاصة في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغاللها على النحو االمثل لصالح عملية التنمية
واالقتصاد الوطني ،إلى جانب سعي مصر لتكون مركزاً إقليميا ً للطاقة.ووجه الرئيس ،في هذا السياق ،وزارة البترول وهيئاتها بمواصلة التعاون المكثف
مع الشركة ،وتسهيل نشاطها في مصر ،وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها ،مع االلتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدالت تنمية الحقول التي تعمل بها
الشركة اإليطالية.المصدر :مباشر
"النقد العربي" يتوقع انخفاض اإليرادات السياحية في مصر بفعل كورونا
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي انخفاض اإليرادات السياحية في مصر بنسبة تتراوح بين  75و 100بالمائة ،بحسب الفرضيات المختلفة
النتشار فيروس كورونا .وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في مصر جاء في المركز الثالث خلف السعودية واإلمارات من حيث قيمة ناتج القطاع بنحو
 48.3مليار دوالر خالل عام .2019وذكر الصندوق ،في تقرير عن أثر قطاع السياحة على النمو االقتصادي في الدول العربية ،أن مصر حققت أعلى
نسبة ارتفاع بين الدولة العربية بنحو  22بالمائة في معدل نمو ناتج القطاع خالل .2019وبلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي نحو
 15.9بالمائة ،ونسبة القطاع في إجمالي السياحة العربية نحو  15.6بالمائة في .2019وتوقع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي،تتجاوز خسائر
مصر من إيرادات السياحة  2بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام جراء قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة وباء "كوفيد."19-و اشارالتقرير
إلى أنه حتى مع تخفيف القيود ،ستنخفض إيرادات قطاع السياحة بنسبة  73بالمائة في العام الحالي عن مستوياتها التي حققتها في  .2019المصدر :مباشر
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الرقابة المالية تقر نشر تقرير إفصاح إضافة نشاط إلى زهراء المعادي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ،الموافقة على نشر تقرير اإلفصاح لشركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير؛ بغرض السير في إجراءات تعديل
المادة ( )3من النظام األساسي ،وفقا ً ألحكام المادة ( )48من قواعد القيد بالبورصة المصرية ،وذلك بشأن قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  23سبتمبر
.2020وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصرأن مبررات تعديل المادة تتلخص في إضافة نشاط جديد لغرض الشركة؛ بهدف خلق بدائل استثمارية
متعددة لتعظيم اإليرادات.المصدر:مباشر
إيديتا تبدأ السير في إجراءات التحكيم الدولي بشأن الخالف مع شيبيتا
أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية ،بدء السير في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن الخالف بينها وبين
مجموعة شيبيتا.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر إن ذلك فيما يخص إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما بتاريخ  29أبريل ،2011
وتعديله في  15مايو .2013المصدر:مباشر
مساهمو الحديد والصلب يقرون البدء بإجراءات فصل نشاط المناجم وتأسيس شركة جديدة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية ،على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة
الحديد والصلب المصرية.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن نحو  %82.5من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا
النشاط ،مملوكة لذات المس اهمين الحاليين للشركة.وبحسب البيان ،ستقوم الحديد والصلب بتشكيل لجنة إلعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة االنقسام
إلى شركتين ،وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.وتابعت :مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية االقتراضية عن عامين
سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقا ً للمادة  19من القانون
 303لعام  ،1991والمعدلة بالقانون رقم  185لعام  ، 2020مع مراعاة المادة رقم  48من قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية،
تمهيداً للعرض علة الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة اإلجراءات وفقا ً للقواعد القانونية الواجبة وطبقا ً للمذكرة
المعروضة.كما قررت الجمعية تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع التعديالت الواردة بالقانون  185لعام  2020تعديل المواد -24-22- 21
.) 55-47-44-40-39-28-27وفيما يخص قرارات الجمعية العمومية العادية ،اعتمدت تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لدورة
 2023-2020لمدة  3سنوات اعتباراً من  7اكتوبر .2020المصدر :مباشر
قطاع األعمال :جاهزية مشروع كيما  2بأسوان لالفتتاح باستثمارات  11.4مليار جنيه
أعلن وزير قطاع االعمال ،عن جاهزية كل من مشر وع كيما الضخم بأسوان التابع لـ شركة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ()EGCH
لالفتتاح باستثمارات تبلغ قيمتها  11،4مليار جنيه ،وكذلك محلج الفيوم المطور.
البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم خالل  2020دون الحد األدنى للمعدل المستهدف البالغ %9
توقع البنك المركزي أن يسجل التضخم العام السنوي معدالً أقل من المتوسط المستهدف والبالغ  %9خالل الربع الرابع من عام .2020قررت لجنة
السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد دون تغيير في اجتماعتها المحددة في أبريل ،مايو ،يونيو،وأغسطس ،2020 ،في ضوء حالة عدم اليقين
والتحديات الحالية عالمياً ،وذل ك بعد أن تحركت لجنة السياسة النقدية بشكل استباقي واستثنائي في اجتماعها الطارئ يوم االثنين الموافق  16مارس

 2020لتخفض أسعار العائد بواقع  300نقطة أساس لدعم النشاط االقتصادي في ضوء التطورات واألوضاع العالمية الراهنة بسبب تفشى جائحة
فيروس كورونا المستجد.وقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ  24سبتمبر  2020خفض كل من سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة
واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  50نقطة أساس ليصل الى  %8.75و  %9.25 %9.75على الترتيب ،بحسب تقرير السياسية النقدية
الصادر مؤخراً عن البنك المركزي .كما تم خفض سعر االئتمان والخصم بواقع  50نقطة أساس ليصل إلى %9.25وفى ذات الوقت  ،من المتوقع أن
يحوم التضخم العام السنوي حول الحد األدنى لمعدل التضخم المستهدف البالغ  )±3%( %9في المتوسط خالل الربع الرابع من عام .2020المصدر :أموال
الغد
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اليوم ..بدء فترة سريان عرض الشراء اإلجباري على أسهم السويس لألسمنت
قالت البورصة المصرية ،إن فترة سريان العرض المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس إيه إس بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 59.79
مليون سهم بنسبة  32.87بالمائة (المكملة لنسبة  100بالمائة) من أسهم رأسمال شركة السويس لألسمنت ،تبدأ من جلسة تداول غد  15أكتوبر 2020
وحتى نهاية جلسة تداول  12نوفمبر .2020أن سعر العرض يبلغ  7.5جنيه مصري للسهم ،على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خالل الخمسة أيام
عمل التالية النتهاء فترة سريان العرض.وأوضحت البورصة ،أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في
السوق الخاص بذلك بالبورصة ( )OPRخالل الفترة المذكورة أعاله ،على أن تكون جميع األوامر مفتوحة المدة ( ،)OPENوكذلك بالنسبة ألوامر
حجز الكميات المسجلة ،كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على اكواد العمالء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.وتابعت،
أنه على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول  12نوفمبر  ،2020على أن تقوم هذه
الشركات بإجراء أي تعديالت في أوامرها قبل نهاية ه ذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديالت على بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد.وذكرت
البورصة ،أنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين االلتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية
وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.يشار إلى أن السويس لألسمنت حققت خسائر بلغت  709.31مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من ،2020
مقابل خسائر بلغت  356.49مليون جنيه في الفترة المقارنة من  ،2019مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل النصف
األول من العام الجاري 2.7 ،مليار جنيه ،مقابل مبيعات بلغت  3.3مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.المصدر :مباشر
سبيد ميديكال توضح حقيقة تخارج مجلس اإلدارة وتقرر االستحواذ على جميع أسهم "معامل الحياة" مقابل  4ماليين جنيه
قالت شركة سبيد ميديكال ،إن مجلس اإلدارة ليس ليه نية في تغيير المنهجية الخاصة باإلدارة أو تخارج من قبل المديرين أو ما غير ذلك ،وأن المجلس
مستمر على األقل حتى انتهاء مدته في عام .2024إن قواعد القيد تنص على تجميد نسبة من األسهم ،وأنه ال توجد نية حتى بعد فك هذا التجميد لتغيير
اإلدارة أو التخارج ،حيث أن الشركة ما زالت في مرحلة مبكرة من النمو .وأوضحت سبيد ،أن المجلس باع من أجل المصلحة العامة في محاولة إلشراك
مؤسسات أجنبية ومحلية وصل عددها إلى  14مؤسسة وكبار رجال االستثمار ذوي المالءة المالية العالية بنسب تتناسب مع الحد األدنى لالستثمار المتبع
لديهم .وأشارت الشركة ،إلى أن ذلك إضافة و توسعة لهيكل الملكية والتغلب على التحدي األكبر والمشكلة األساسية لبورصات الشركات المتوسطية
والصغيرة في العالم ،وهي ضعف السيولة وصغر نسبة التداول الحر.
بنك مصر يبرم اتفاقا مع مصاري لتمكينها من قبول الدفع بالبطاقات وQR CODE
أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة مصاري ،لتمكين الشركة من تقديم بعض خدمات المعامالت البنكية كقبول بطاقات الدفع اإللكتروني وخدمات
بطاقات ميزة والدفع عن طريق  QR CODEمن خالل المحافظ البنكية .وتعاون بنك مصر مع شركة مصاري لتحصل على رخصة ميسر الدفع
اإللكتروني “ ”Payment Facilitatorمن البنك المركزي ،والتي أتاحت للشركة أن تقدم لعمالئها عددا من خدمات المعامالت البنكية منها استراتيجية
جديدة للسداد وزيادة مدة القرض للعمالء المتأثرين سلبا .وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،إن هذا التعاون يأتي في إطار تبني
بنك مصر مفهوم التحول واالبتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله ،حيث البد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر
أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العمالء.
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ثروة كابيتال توقع اتفاقية مع بنك مصر ومصر كابيتال لتغطية وترويج صكوك بـ 2.5مليار جنيه
وقعت شركة ثروة كابيتال ( )SRWAاتفاقية تعاون مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال لترويج وضمان تغطية الصكوك التمويلية الخاصة بها لصالح
شركة «كونتكت للتمويل» وذلك فى إطار االستراتيجية العامة بتنويع مصادر التمويل لمجموعة شركات ثروة من خالل سوق رأس المال المصرى.
كشف أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى لمجموعة ثروة كابيتال لترويج وتغطية االكتتابات ،عن توقيع شركته مع «بنك مصر» وشركة «مصر
كابيتال» على اتفاقية لضمان وترويج وتغطية إصدار الصكوك الخاصة بشركة «كونتكت للتمويل» التابعة لـ«مجموعة ثروة كابيتال» والبالغ قيمته 2.5
مليار جنيه .وأكد ،أن االتفاقية جاءت ضمن استراتيجية التعاون المستمر بين «بنك مصر» و«مصر كابيتال» .وأوضح أن «ثروة» تلقت طلبات من
مؤسسات مالية عديدة للمشاركة فى اإلصدار وأنه جارى التفاوض معهم ،مشيرًا إلى أنه جارى االنتهاء من التصنيف االئتمانى لإلصدار وتسليم جميع

المستندات لالعتماد من الهيئة العامة للرقابة المالية .وتوقع الصاوى ،إصدار الطرح قبل نهاية الشهر الجارى ،الفتًا إلى أن الصكوك مضاربة ذات عائد
متغير ،ومن المقرر ضخها إلتاحة التمويل لصالح شركة «كونتكت» التمويلية .المصدر :جريدة البورصة
طلعت مصطفى تفاوض المجتمعات العمرانية على تطوير  5آالف فدان بالشراكة فى حدائق العاصمة
تتفاوض مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( ،)TMGHمع هيئة المجتمعات العمرانية ،لتطوير مساحة  5آالف فدان فى مدينة «حدائق العاصمة» بآلية
الشراكة .إن المجموعة قدمت عرضا للهيئة للحصول على مساحة  5آالف فدان فى مدينة «حدائق العاصمة» ،والتى سيصدر قرار جمهورى قريبا ً
بإنشائها على مقربة من العاصمة اإلدارية الجديدة .وأشارت المصادر أن األرض تقع فى منطقة مميزة بالمدينة وتخطط الشركة لتطوير مشروع يضم
أنشطة استثمارية متنوعة منها السكنى والتجارى والترفيهى .وتخطط الحكومة إلنشاء مدينة «حدائق العاصمة» على مساحة نحو  29ألف فدان وتعد
امتدادا لمدينة بدر ،وتقع على بعد  10دقائق من العاصمة اإلدارية الجديدة .ويضم المخطط العام لـ«حدائق العاصمة» مناطق إسكان متنوعة الكثافة
ومناطق خدمات ومشروعات استثمارية ومناطق لوجستية ومشروعات سياحية ومحاور خضراء ،وتم البدء فى تنفيذ المرحلة العاجلة للمدينة ،ويجرى
إنشاء  29.5ألف وحدة إسكان اجتماعى ،موزعة على  1194عمارة ،وبلغت نسبة اإلنجاز  %47ومن المقرر االنتهاء منها منتصف عام .2021
وأوضحت المصادر أن المفاوضات الجارية مع مجموعة «طلعت مصطفى» تهدف إلى تحديد حصة «المجتمعات العمرانية» من المشروع سواء كانت
حصة مالية أو عينية والتى تعادل قيمة أرض المشروع وعلى أساسها سيتم تحديد نسبة الشراكة .إن المفاوضات تشمل الفترة الزمنية المناسبة لتنمية
المشروع وقيمة مقدم التعاقد والجدول الزمنى لسداد الحصة المالية أو العينية .المصدر :جريدة البورصة
المجتمعات العمرانية توافق على طلب تخصيص  50فدانا للسويدي إديوكيشن في أسيوط الجديدة
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على طلب شركة السويدي إيديوكيشن بالحصول على قطعة أرض بمساحة  50فدانًا في مدينة أسيوط الجديدة إلقامة
أراض على الشركة لالختيار منها بما يتوافق مع خطتها االستثمارية ،وفق المهندسة جيهان عمار رئيس
مشروع تعليمي ،وعرض جهاز المدينة  3قطع
ٍ
الجهاز .إن الشركة تقدمت بالطلب في شهر أغسطس الماضي لهيئة المجتمعات العمرانية ،وتم إخطار الجهاز للتعرف على قطع األراضي المتاحة،
أراض متاحة تتناسب مع النشاط التعليمي.
وذلك لتلبية باقي الطلبات األخرى التي تقدمت بها الشركات ،مشيرة إلى أن الجهاز أبلغ الهيئة بوجود  3قطع
ٍ
قال إيهاب سالمة الرئيس التنفيذ ي لشركة السويدي إيديوكيشن ،إن الشركة تفاضل بين محافظتي المنيا وأسيوط إلقامة مشروع تعليمي على غرار جامعة
المعرفة التي تعمل عليها الشركة في العاصمة اإلدارية الجديدة ،وذلك ضمن التوسعات التي تسعى الشركة إلى تنفيذها والتي تتضمن أيضًا مدينة الشيخ
زايد .المصدر:جريدة حابي
بورتو جروب توقع عقد مشاركة تمويلية مع بنك مصر بـ  500مليون جنيه
وقعت شركة بورتو  6أكتوبر للتنمية السياحية ،إحدي أذرع شركة بورتو القابضة ( )PORTفي التطوير العقاري ،عقد مشاركة تمويلية مع بنك مصر
قطاع الصيرفة اإلسالمي بشكل طويل األجل بقيمة  500مليون جنيه بضمان وكفالة مجموعة بورتو القابضة .وأوضح أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة،
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والتطوير ،بشركة بورتو جروب ،أن التعاقد بغرض اإلسراع في إتمام تنفيذ مشروع بورتو
أكتوبر بميدان جهينة في أكتوبر والذي يعتبر من أكبر مشاريع المجموعة .وأوضح أن المشروع على مساحة  1.38مليون متر مربع وينقسم إلي عدة
مراحل ويشمل فيالت وتوين هاوس وتاون هاوس وشققا فندقية باإلضافة الي جميع الخدمات مثل الموالت التجارية والمدارس والمستشفيات والحدائق
والمساحات الخضراء الواسعة وغيرها .المصدر :جريدة البورصة
المصريين لإلسكان تتخارج من أودن لالستثمارات نظير  74.8مليون جنيه
أعلنت أن شركة اودن لالستثمارات( )ODINعن قيام العميل شركة المصريين لإلسكان والتعمير( )EHDRببيع كامل حصتها البالغة ،%21.28
لصالح أودن كابيتال جروب.وأضافت في بيان للبورصة المصرية ،المصريين لإلسكان قد باعت عدد  22.135مليون سهم من أسهم أودن لالستثمارات
بقيمة إجمالية  74.819مليون جنيه ،كما بلغ متوسط سعر البيع  3.38جنيه للسهم الواحد.وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم
 %26.49الحصة المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب ،وبذلك فأن أودن كابيتال جروب أصبحت تستحوذ على الحصة األكبر بهيكل ملكية أودن
لالستثمارات المالية بعد رفع حصتها من  %26.48إلى  ،%47.77يليها أمواج لالستثمار السياحي والعقاري بنسبة  ،%10.53ثم محمد العتبي بنسبة
.%10.17كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة :من  2020/01/01إلى  ،2020/06/30والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ
 388،476جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  1.558مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.وفي ذات السياق ،حققت الشركة صافي ربح مستقل
بلغ  968،446جنيه ،مقابل صافي ربح مستقل بلغ  2.945مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
أطلس :استالم عقد أرض مصر إسكندرية الصحراوى موقع من المجتمعات العمرانية
أعلنت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية ( ) AIFIأنه تم توقيع العقد الخاص بقطعة األرض الكائنة بالكيلو  43طريق مصر اإلسكندرية
الصحراوي -الشيخ زايد ،والتي تبلغ مساحتها بعد استقطاع نصيب جهاز المدينة طبقًا للقرار الرئاسي رقم  77لسنة  12( 2017فدان 6-قيراط13.15 -
سهم) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وفقا لبيان البورصة المصرية.كانت الشركة قد وافقت على اعتماد نتائج األعمال غير المدققة عن السنة
المالية المنتهية في  ،2019/12/31والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  3،455جنيه مقابل صافي خسارة مجمعة بلغت  2،215،126جنيه
عن نفس الفترة من العام السابق.وفي هذا السياق ،أظهرت المؤشرات المستقلة تحقيق صافي ربح بلغ  193،021مقابل تحقيق صافي ربح مستقل
 672،359عن نفس الفترة من العام السابق ،بنسبة تراجع بلغت .%71.29

مصر تطلق أول إصدارات السندات الخضراء بقيمة  750مليون دوالر وتدرجه ببورصة لندن
أطلقت مصر ،في حدث افتراضي إصدارها األول من السندات الخضراء فى بورصة لندن « ،»LSEبقيمة  750مليون دوالر ،فيما يعد أول إصدار
سندات خضراء سيادية يدرج ببورصة لندن واألكبر بالشرق األوسط وشمال إفريقيا .ورحب وزير الشرق األوسط البريطاني جيمس كليفرلي ،والمدير
التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز  ،Denzil Jenkinsبقرار إدراج السندات الخضراء السيادية المصرية في بورصة لندن ،الذي يسهم فى
تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ .وأشار معيط الى استخدام حصيلة السندات الخضراء في تمويل
مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجاالت النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف
مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة ،واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي ،على ضوء «رؤية مصر  ،»2030التى تعطى األولوية لمشروعات
االستثمار األخضر .وأشار وزير المالية ان اإلقبال الكبير على السندات الخضراء ساعد في خفض أسعار الفائدة عليها حيث تجاوزت طلبات الشراء
حجم اإلصدار المعلن  500مليون دوالر ،بما يعادل  7.4مرة ،وتخطت الحجم المقبول البالغ  750مليون دوالر ،بما يعادل  5مرات .ولفت إلى أن هذا
اإلصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين الدوليين ألدوات الدين المصرية ،وتوزعوا بواقع  %47بأوروبا ،و %41بالواليات المتحدة األمريكية،
و%6شرق أسيا ومثلها بالشرق األوسط .المصدرEconomi plus:
الوزراء المصري يوافق على مشروعات تطوير واحة سيوة بتكلفة  725مليون جنيه
وافق مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء المصري ،على تنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير واحة سيوة ،والتى تقدر التكلفة اإلجمالية لها بـ 725
مليون جنيه.جاء ذلك خالل عقده اجتماعًا ،مع محمد عبد العاطى ،وزير الموارد المائية والري ،الستعراض عدد من ملفات العمل ،وذلك بحضور
مسئولي الوزارة.ونوه وزير الري ،خالل االجتماع ،إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى واحة سيوة ،مشيراً إلى أنه تفقد خاللها خزان الكاف سعة
( 12000م )3لري زمام  500فدان ،والذى يُعد نموذجا ً إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك.و تفقد إحدى اآلبار العميقة (بئر
خنيس) وشبكة المراوي الخاصة بها لخلط مياهها العذبة بمياه عدد ( )25بئرا سطحية ذات ملوحة مرتفعة واالستفادة من مياه تلك اآلبار بدالً من ذهابها
للمصارف والبرك.وأضاف أنه تفقد أيضا ً شبكة ري حديث بمساحة  30فدانا مخصصة للشباب بالواحة ضمن مشروع اإلدارة المستدامة للمياه في
األراضي المستصلحة حديثا ً وتحديث نظم الرى ،والممول من منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ( كنواة ونموذج يحتذي به في FAO)،
كافة مناطق التنمية بالواحة ،والمشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف.المصدر:مباشر
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إيبيكو تتلقى  4عروض بنكية لتدبير  800مليون جنيه لمشروع األدوية الحيوية
عرضت  4بنوك تدبير  800مليون جنيه لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو ( )PHARلتمويل مشروع األدوية الحيوية والبدائل
البيولوجية الذي تنفذه الشركة فى الوقت الحالى ،والمعروف باسم «إيبيكو  ،»3ويختص مشروع إيبيكو الجديد بإنتاج عالج أمراض السرطان
والهرمونات ،ويعد مشروعا ً قوميا ً هو األول من نوعه فى مصر .وكشف الدكتور أحمد الكيالنى ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية
الدولية للصناعات الدوائية – «إيبيكو» ،أنها تدرس العروض المقدمة من البنوك لالختيار بينها ،أو تقسيم قيمة التمويل على مجموعة من البنوك .وأكد
فى تصريحات خاصة لـ«المال» ،أن تمويل المشروع موزع بواقع  50%من خالل التسهيالت البنكية جارى دراستها ،والنسبة المتبقية عبر الموارد
الذاتية .وأوضح أن المشروع فى المرحلة النهائية للرسومات الهندسية ،الفتا ً إلى أنه من المقرر طرح مناقصة على الشركات المحلية لتنفيذ العمليات
االنشائية قريباً .وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة سويدية -كاستشارى -والتى تعد واحدة من أكبر الكيانات المتخصصة فى هذا النوع من األدوية فى
العالم ،-وكذلك تم التعاقد مع استشارى مصرى لتنفيذ المشروع .وقال إن األولوية إلنتاج المصنع الجديد لتغطية احتياجات السوق المحلية ،ثم التوجه به
إلى أسواق التصدير ،خاصة الخليجية والعربية .كما أوضح أن الشركة تستهدف «مبيعات» بقيمة  200مليون جنيه خالل العام األول من اإلنتاج ،على
أن تزيد تباعا ً سنويا ً مع دخول مستحضرات وإضافات جديدة .ولفت إلى أن فترة تنفيذ المشروع تبلغ  28شهراً بعد االنتهاء من شراء قطعة أرض
مساحتها  10آالف متر بمدينة العاشر من رمضان لتأسيسه عليها .وفى سياق أخر ،قال رئيس إيبيكو لألدوية ،إنها أنتجت األفيجان لعالج كورونا ،وهو
متواجد بالمخازن وتنتظر تعليمات الصحة لتوفيره للمستشفيات ،المصدر :المال
«برايم فينتك» تطلق «اندورس» لخدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل االستهالكي
أعلنت شركة “برايم فينتك” المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية ( )fintechإطالق شركة” اندورس” التي تعد أول شركة  NBSفي
السوق المصرية تحصل على  3رخص في شركة واحدة ،بما يؤكد على قوة وجودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها .والجدير بالذكر أن رأس مال الشركة
المدفوع هو  50مليون جنيه مصري علي أن يصل الى  100مليون جنيه مصري بنهاية العام .و أكدت ميرفت عريان الرئيس التنفيذي لكل من برايم
فينتك واندورس انه ألول مرة في مصر يتم تقديم  3خدمات متنوعة في السوق المصرية هي التأجير التمويلي ،والتخصيم والتمويل االستهالكي من
خالل شركة واحدة فقط هي “اندورس” التي اسستها “برايم فينتك” بعد حصولها على جميع التراخيص الالزمة من هيئة الرقابة المالية وتسجيلها في
سبتمبر  .2020المصدر :المال
بيكتل األمريكية تفوز بمناقصة مشروع الخط السابع في مصر لأللومنيوم
أعلنت شركة مصر لأللومنيوم ،فوز العطاء الفني والمالي لشركة بيكتل األمريكية في مناقصة خدمات االستشارات الهندسية ،بغرض التعاقد مع إحدى
جار التحضير
شركات االستشارات الهندسية لزيادة إنتاج الشركة من األلومنيوم األولي (مشروع الخط السابع).وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر إنه ٍ

للمراحل األولية للبدء في المشروع.وحققت مصر لأللومنيوم عن العام المالي الماضي ( ،)2019-2020صافي خسارة بلغ  1.638مليار جنيه منذ
بداية يوليو  2019حتى نهاية يونيو  ،2020مقابل صافي ربح بلغ  570.93مليون جنيه خالل العام المالي السابق (.)2018-2019وتراجعت إيرادات
مصر لأللومنيوم خالل العام المالي الماضي ،لتصل إلى  7.25مليار جنيه بنهاية يونيو ،مقابل  12.18مليار جنيه خالل العام المالي السابق له.
وزير المالية :تحقيق فائض أولي  %1.8من الناتج المحلي بنهاية يونيو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو % 3.6من الناتج المحلى اإلجمالى فى ظل أزمة «كورونا» ،بينما
تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول ،ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذي كان عليه فى العام المالى  ،2018-2017حيث بلغ  %9.6بنهاية
يونيه  .2020وأشار إلى استقرار أسعار السلع األساسية ،وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند  %4.2بنهاية يونيه 2020مقارنة بـ %8بنهاية يونيه
 ،2019موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى  %7.9العام المالى الماضى مقارنة بـ %8.2عام  ،2019-2018إضافة
إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار %1.8بنهاية يونيه  ،2020رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا» ،وخفض نسبة الدين للناتج
المحلى لتصل إلى %87بنهاية يونيه 2020مقارنة بـ  %90.4فى يونيه  ،2019و %108فى يونيه  .2017المصدر :أموال الغد
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بعد موافقة المركزي المصري ..مساهمة بنك اإلثمار في فيصل اإلسالمي تصل إلى %14.03
قال بنك فيصل اإلسالمي المصري،إن البنك المركزي المصري وافق على ضم أسهم مصرف فيصل لالستثمار البحرين إلى بنك اإلثمار؛ نتيجة استحواذ
البنك األخير على البنك المذكور.وأن نسبة مساهمة بنك اإلثمار في رأسمال بنك فيصل أصبحت .%14.03وحقق البنك أرباحا ً بلغت  1.3مليار جنيه
خالل الفترة من يناير وحتى سبتمبر  ،2020مقابل أرباح بلغت  2.05مليار جنيه بالفترة المقارنة من .2019وحقق البنك إيرادات بلغت  6.89مليار
جنيه خالل الفترة ،مقابل إيرادات بلغت  6.9مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.وحققت البنك عن النصف األول من العام الجاري صافي
ربح مجمع بلغ  826.55مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي ،مقابل  1.35مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.المصدر :مباشر
برايم مستشار مالي لصفقتى استحواذ بقيمة مليار جنيه
تتولى شركة «برايم كابيتال للترويج وتغطية االكتتابات» دور المستشار المالى لصفقتى استحواذ بالسوق المحلية ،بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه،
بقطاعى األدوية والسياحة .قال شريف بلبل العضو المنتدب بـ«برايم كابيتال» ،إن الشركة تتولى حاليًا دور المستشار المالى لصالح صندوق استثمار
بدولة الكويت بغرض اتمام صفقة استحواذ على إحدى شركات األدوية العاملة بالسوق المحلية .وأضاف أن الشركة تمثل الطرف المشترى ،وتستهدف
االستحواذ على  100%أو على األقل حصة أغلبية ،موضحًا أن قيمة الصفقة تبلغ  400إلى  600مليون جنيه .وأشار بلبل إلى أن تلك الصفقة من
المستهدف تنفيذها خالل العام الجارى ،موضحًا أن قطاع الصحة يشهد اهتما ًما واضحًا خالل الفترة الحالية من قبل المستثمرين الخارجيين وخاصة فى
ظل وجود قانون التأمين الصحى الشامل .وعلى صعيد آخر أشار شريف بلبل ،أن الشركة تتولى دور المستشار المالى لصالح إحدى شركات االستثمار
السياحى بدولة الخليج والتى ترغب فى بيع أحد أصولها السياحية المملوكة لها محليًا وهو عبارة عن فندق بسعة  350غرفة .وأشار إلى أن «برايم»
تمثل الطرف البائع فى هذه الصفقة ،والتى تترواح قيمتها المستهدف بين  450إلى  500مليون جنيه ،الفتًا إلى أن عملية التخارج جاءت نتيجة توجه
الشركة إلعادة هيكلة أصولها المملوكة.
1.1مليار دوالر قيمة أهم  20سلعة صناعية من صادرات مصرغير البترولية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،أن قيمة صادرات أهم  20سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خالل شهر سبتمبر
الماضي بلغت  1.076مليار دوالر،تصدرها الذهب.وأوضحت الهيئة أن زيوت النفط احتلت المرتبة الثانية ،تالها صادرات شاشات المونيتور،وفي
المرتبة الرابعة صادرات األسالك والكابالت المعزولة،وجاءت صادرات األسمدة النيتروجينية (األزوتية) في المرتبة الخامسة،تالها صادرات البدل
والجواكت ،ثم صادرات الطوابع البريدية،وأضافت أن صادرات القمصان احتلت المرتبة الثامنة ،تالها بوليميرات البروبيلين ،ثم البولي أسيتاالت
والبولى اثيرات ،وبوليميرات اإليثلين ،ثم المنتجات المسطحة من حديد بعرض  600مم أو أكثر،ومخاليط المواد العطرية ،واألدوية ،ثم األلومنيوم
الخام ،وعيدان مشكلة من حديد أو من صلب ،والفوسفات.وأشارت إلى أن صادرات األثاث ،والفوط والواقيات الصحية ،وأحجار البناء جاءت فى نهاية
القائمة.المصدر :مباشر
 2.238مليار دوالر حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل أغسطس
استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل أغسطس  ،2020مقارنة بشهر يوليو السابق له ،عند أعلى مستوى منذ أكتوبر  ،2018بحسب
مسح لـ "مباشر" .وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األمريكية ،أن حيازة مصر من السندات األمريكية بلغت  2.238مليار دوالر في أغسطس الماضي،
مقابل  2.164مليار دوالر بالشهر المماثل من  .2019المصدر :مباشر
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 21نوفمبر ..مساهمو المنصورة للدواجن يناقشون تجزئة القيمة االسمية للسهم
دعا مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم  21نوفمبر المقبل.وقالت الشركة في بيان لبورصة
مصر ،اليوم الثالثاء ،إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش الموافقة على النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
في النظام األساسي للشركة ،والنظر في تجزئة القيمة االسمية للسهم من  4جنيهات إلى  40قرشا ً للسهم ،وتعديل المواد  6و 7و 21من النظام األساسي
للشركة.ومن المقرر أن تناقش الجمعية العادية بنا ًء على طلب أحد المساهمين المالكين لنحو  10بالمائة من أسهم رأس المال ،إلجراء انتخابات مجلس
اإلدارة الجديدة بعد التغيرات التي تمت على هيكل المساهمين وإخالء طرق المجلس.وحققت المنصورة للدواجن ،خالل النصف األول من العام الجاري،
صافي ربح خالل الـ 6أشهر األولى من العام الجاري بلغ  17.01مليون جنيه ،مقابل صافي ربح بلغ  6.195مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام
الماضي.وارتفع صافي إيرادات النشاط خالل النصف األول من  2020لتصل إلى  90.52مليون جنيه ،مقابل  58.427مليون جنيه خالل نفس الفترة
من .2019المصدر :مباشر
مساهمو أوراسكوم لالستثمار يوافقون على اجراءات التقسيم إلى شركتين
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ،على تقسيم الشركة وفقا ً ألسلوب التقسيم األفقي بالقيمة الدفترية للسهم ،واتخاذ
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  21ديسمبر الماضي ،أساسا ً لتاريخ االنقسام بحيث تظل الشركة القاسمة قائمة ويخفض رأسمالها المصدر
عن طريق تخفيض القيمة االسمية ألسهمها .وقالت الشركة "على ان تتخصص الشركة القاسمة في القيام باألنشطة االستثمارية المتنوعة ،بينما ينتج عن
التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة في شكل شركة مساهمة مصرية وغرضها االشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر
أوراقا ً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجاالت األنشطة المالية غير المصرفية .ووافق المساهمون على اعتماد أسباب التقسيم ،وعلى
التقرير الصادر من قطاع األداء اال قتصادي بالهيئة العامة لالستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة ،والمنتهي إلى أن صافي حقوق
الملكية للشركة قبل التقسيم  2.9مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن  890.25مليون جنيه ،تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ،و 2.009مليار جنيه
تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة .ووافق المساهمون ،على تقسيم الشركة بكافة مقومتها المادية والمعنوية مع نقل األصول وااللتزامات وحقوق الملكية
بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقا ً ألحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية .كما وافق المساهمون على عقد التقسيم على أساس القيمة
الدفترية لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ،وعلى استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في
البورصة فور التقسيم .وقرر المساهمون عدم إنشاء برنامج شهادات اإليداع الدولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها ،وإعادة هيكلة الشركات التابعة
والشقيقة لكل من الشركتين القاسمة والمنقسمة ،بحيث تظل تبعية  9شركات تعمل في مجاالت استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة ،وتحول تبعية
شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية فضالً عن الحساب الجاري المستحق لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة
من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة .المصدر :مباشر
 550مليون دوالر صادرات قطاع الطباعة والتغليف المصري في  9أشهر
أعلن أحمد جابر نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف المصري ،عن ارتفاع صادرات القطاع خالل الفترة"يناير-سبتمبر" من العام الحالى
بنحو  20في المائة لتبلغ  550مليون دوالر مقابل  450مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح أن أداء الصادرات تحسن بشكل كبير
مع بدء تخفيف اإلجراءات االحترازية خالل للربع الثالث من العام الحالي ،حيث ارتفعت الصادرات بنسبة  88في المائة مسجلة 270مليون دوالر
مقارنة بنحو  144مليون دوالر خالل الربع الثالث من ،2019وفقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.وارتفعت صادارت المجلس خالل سبتمبر الماضي بنحو
 85في المائة مسجلة 96مليون دوالر مقارنة بنحو 52مليون دوالر خالل سبتمبر .2019وأضاف أن إستراتيجية المجلس لزيادة صادراته في ظل إلغاء
الدول لمعارضها نتيجة جائحة كورونا فانه سيتم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري التركيز على عقد اللقاءات االفتراضية والتسويق االلكتروني ،
مشيرا إلى أن المجلس يركز على تصدير الكتب المطبوع وذلك ألنه يعطى قيمة مضافة.وقال ":إننا نستهدف التركيز على الدول األوروبية ،بعد فتح
خط مالحي مباشر ،كذلك على الدول األفريقية وتم إرسال استفسارات إلى مكاتب التمثيل التجاري للتعرف على اإلجراءات والتسهيالت في تلك الدول".
المصدر :مباشر

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع مزاولي التمويل االستهالكي  6أشهر
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة توفيق األوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل االستهالكي لمدة  6أشهر أخرى تبدأ في
 18سبتمبر الماضي ،وفق ما نشرته البورصة .ويأتي القرار مع التزام مزاولي النشاط بتقديم خطة زمنية للهيئة بما اتخذوه وما سيتخذونه من اجراءات
لتوفيق األوضاع في موعد أقصاه  31أكتوبر الجاري .وفي وقت سابق ،وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع
والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم ( )18لسنة  2020ال ٌم َن ِظم لنشاط التمويل االستهالكي بهدف تيسير تمويل
شرائها ،والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحفيز االستهالك داخل االقتصاد الوطني وتشجيع
المنتج المحلى من خالل شركات التمويل االستهالكي ،ومن بينها الشركات ،التي تقدم التمويل من خالل بطاقات المدفوعات التجارية.

الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادى
قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ،إن أهداف المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادى تتمثل فى اإلصالح الهيكلى؛ سعيا ً
للحفاظ على مكتسبات المرحلة األولى من البرنامج ،ومعالجة جوانب الضعف االقتصادية ،والعمل على تشجيع النمو االحتوائى وخلق فرص عمل جديدة
عن طريق تنويع وتطوير أنماط اإلنتاج ،وتحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال ،وتوطين الصناعة المحلية ،وتنافسية التصدير .وعقد مدبولى اجتماعاً،
اليوم ،لمناقشة واستعراض برنامج اإلصالحات الهيكلية ذات األولوية لالقتصاد المصرى ،وأوضح مدبولى أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم
فى اجتماعات خالل أيام ،لالتفاق على صيغتها النهائية ،ثم إعالنها رسميا للمواطنين .المصدر :جريدة البورصة

 22اكتوبر 2020
المصريين لإلسكان تعتزم طرح إميرالد للتطوير ببورصة النيل مطلع 2021
كشف هاشم السيد ،الرئيس التنفيذى لشركة المصريين لإلسكان والتعمير ( )EHDRورئيس صندوق المصريين العقاري ،أن شركته تعتزم طرح حصة
من أسهم تابعتها «إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» ببورصة النيل –سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة .أن الشركة ستقوم بتجهيز ملف طرح
«إميرالد للتطوير» ببورصة النيل خالل األيام القليلة المقبلة ،على أن يتم تنفيذ العملية فى نهاية العام الحالى أو مطلع .2021
تابعة لـ "عامر جروب" تتعاقد على تطوير قطعة أرض بالعاصمة اإلدارية
قالت مجموعة عامر جروب القابضة ،إن شركة عامر للتنمية السياحية التابعة ،اليوم عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان والف متر مربع تقريباً
والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية.وأضافت المجموعة في بيان لبورصة مصر اليوم األربعاء ،أنه من المستهدف إقامة مبنى إداري على قطعة
األرض.وأوضحت ،أن تنفيذ العقد من عدمه متوقف على موافقة شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية يصفتها المسؤولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية
مشروع العاصمة اإلدارة الجديدة.وحققت الشركة خالل النصف األول من  ،2020أرباحا ً بلغت  27.608مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في
يونيو الماضي ،مقابل أرباح بلغت  25.42مليون جنيه في الفترة المقارنة من  ،2019مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغت إيرادات الشركة خالل
الفترة  690.31مليون جنيه ،مقابل إيرادات بلغت  691.7مليون جنيه في الفترة المقارنة من .2019وعلى مستوى األعمال المستقلة ،بلغت أرباح
الشركة  41.4مليون جنيه ،مقابل أرباح بلغت  65.36مليون جنيه في النصف األول من العام الماضي .المصدر :مباشر
الوزراء 9 :مليارات دوالر حجم االستثمار األجنبي المباشر في مصر
استعرض مجلس الوزراء المصري خالل اجتماعه ،عدداً من المؤشرات التي تعكس إيجابية األداء االقتصادي المصري ،حيث تمت اإلشارة إلى تقرير
من البنك الدولي ،والذي أوضح زيادة االستثمار األجنبي المباشر في مصر إلى  9مليارات دوالر.وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر،سجلت
االستثمارات األجنبية نحو  8.1مليار دوالر في  ،2018األمر الذي أرجعه البنك إلى اإلنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج اإلصالح
االقتصادي بداية من عام .2016ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا،الفتا ً إلى أنها سجلت تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر العام الماضي،ارتفاعا ً بنسبة  %11لتصل إلى  9مليارات دوالر،ويرجع ذلك إلى اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها الحكومة،والتي أدت إلى
استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً
اقتصاديا ً ايجابيا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،خالل العام المالي  2020ـ  ،2021بفضل برنامج االصالح االقتصادي المصري الذي بدأ
منذ  .2016المصدر :مباشر
الحكومة تناقش المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة
استعرض مجلس الوزراء أبرز مالمح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات ،والتى أعدتها وزارتا المالية،
والتجارة والصناعة ،والتى تأتى استكماالً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات ال ُمصدرة العاملة بمصر ،وايجاد آليات
ل تسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات ،لتحفيز المناخ االستثمارى وتشجيع الصناعة ودفع عجلة االقتصاد.وتقوم
المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة الالزمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة ،والحفاظ على العمالة،
والوفاء بكافة التزاماتها ،بما يوفر بيئة تسمح بزيادة االنتاج وتنافسية الصادرات المصرية فى األسواق الدولية ،وتمت اإلشارة إلى أن عدد الشركات
المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو  2841شركة.المصدر :جريدة البورصة
«اقتصادية قناة السويس» :محطة صب جاف و مصنع لدرفلة الحديد ضمن خريطة المشروعات الجديدة
استعرض مجلس الوزراء المصري خالل اجتماعه ،عدداً من المؤشرات التي تعكس إيجابية األداء االقتصادي المصري ،حيث تمت اإلشارة إلى تقرير
من البنك الدولي ،والذي أوضح زيادة االستثمار األجنبي المباشر في مصر إلى  9مليارات دوالر.وبحسب بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم ،سجلت
االستثمارات األجنبية نحو  8.1مليار دوالر في  ،2018األمر الذي أرجعه البنك إلى اإلنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج اإلصالح
االقتصادي بداية من عام .2016ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا ،الفتا ً إلى أنها سجلت تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر العام الماضي ،ارتفاعا ً بنسبة  %11لتصل إلى  9مليارات دوالر ،ويرجع ذلك إلى اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها الحكومة ،والتي أدت إلى
استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً

اقتصاديا ً ايجابيا ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،خالل العام المالي  2020ـ  ،2021بفضل برنامج االصالح االقتصادي المصري الذي بدأ
منذ .2016المصدر :أموال الغد

 25اكتوبر 2020
إنتركايرو لأللومنيوم تستهدف طرح  %30من أسهمها في البورصة المصرية
تخطط شركة إنتركايرو لأللومنيوم طرح حصة تصل إلى  %30من رأسمالها في البورصة المصرية ،وهي الخطوة التي أرجأتها في  2016بسبب عدم
استقرار السوق حينها ومخاوف حيال عدم تغطية الطرح بالكامل ،ولم تحدد الشركة جدوال زمنيا لالنتهاء من تنفيذ عملية الطرح لكنها ذكرت أنه سبق
الحصول بالفعل على موافقة هيئة الرقابة المالية ،وأنها تترقب تحسن وضع السوق للمضي قدما في عملية الطرح .ويعد الطرح جزء من خطة توسع
مستقبلية تتبناها إنتركايرو يتراوح مداها الزمني ما بين  3إلى  5سنوات ،والتي تتضمن إقامة مصنع جديد بتكلفة تصل إلى  800مليون جنيه خالل
 .2021المصدر :جريدة المال
مساهمو راكتا يقرون استمرار النشاط واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021-2020
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق  -راكتا ،على استمرار الشركة في أداء نشاطها،لحين االنتهاء من دراسة الجدوى الفنية
واالقتصادية لتطوير مصانع الشركة.وقالت الشركة إن الجمعية وافقت على تعديل النظام األساسي للشركة على النحو المعروض على الجمعية
العامة.وبالنسبة للجمعية العامة العادية المنعقدة في اليوم ذاته ،قررت اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي  2021-2020بخسائر متوقعة
بنحو  78.26ملي ون جنيه بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات والتصديق عليها من رئيس الجمعية العامة.وقررت الجمعية التصديق على
القوائم المالية في  30يونيو الماضي،والمعروضة على الجمعية العامة،وكذلك نتائج االعمال الوادرة بقائمة الدخل بصافي خسائر بنحو  124.65مليون
جنيه.وحقت راكتا ،العام المالي الماضي ،صافي خسائر بلغ  124.64مليون جنيه منذ بداية يوليو  2019حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 123.26
مليون جنيه خسائر خالل العام المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة السنوية لتسجل  26.09مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي،مقابل 138.62
مليون جنيه خالل العام المالي السابق له.المصدر:مباشر
وادي كوم امبو تسدد كامل مديونياتها للتأمينات والضرائب بإجمالي  78مليون جنيه
أعلنت شركة وادي كوم أمبو الستصالح األراضي ( ،) WKOLعن سداد كامل مديونية التأمينات االجتماعية والضرائب على الشركة بقيمة إجمالية
 78مليون جنيه.كانت الشركة أعلنت عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي  ،2021/2020تحقيق صافي إيرادات متوقعة بـ  107مليون جنيه،
وتحقيق صافي أرباح بـ  16.638مليون جنيه ،باإلضافة إلى تخفيض الخسائر المرحلة المتوقعة في  2020/06/30بنحو  12.700مليون جنيه ،يمثل
قيمة الفائض المتوقع تحقيقه خالل عام  2021/2020فقط ،في حين بلغ الفائض الفعلي في  2019/06/30نحو  26.513مليون جنيه وفائض فعلي
عن الفترة من  2019/07/01حتى  ،2019/12/31نحو  15.437مليون جنيه.
الشرقية للدخان تستهدف السيطرة على سوق السجائر بالنكهات الفترة المقبلة
كشف هانى أمان ،العضو المنتدب شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني ()EASTعن اتجاه شركته للتوسع فى صناعة السجائر بالنكهات بعد نجاح
منتجات المعسل بالنكهات ،الفتا ً إلى أن الشركة تسعى لريادة سوق السجائر بالنكهات خالل الفترة المقبلة .ولفت إلى أن السيطرة على سوق النكهات هو
أول مستهدفات الشركة خالل الفترة المقبلة ،بعد تأكد نجاح منتجات النكهات وحصولها على رضا الجمهور ،مشيرًا إلى أن الشركة توفرها بأسعار
تنافسية وتناسب المستهلك المحلى .وأضاف أمان أن الشركة تدرس زيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة  %15-10خالل العام المالى للتوسع فى منتجات السجائر
المحلية والسجائر بالنكهات بعد ارتفاع الطلب الملحوظ على السجائر بعد جائحة «كورونا» .أن شركته رصدت استثمارات تقدر بأكثر من مليار جنيه
للتوسعات بميزانية العام المالى الجاري ،الفتا ً إلى أن نتائج أعمال الشركة خالل الربع األول من العام المالى الجارى قوية .المصدر :جريدة البورصة
السيسي يصدر قانونا ً بالترخيص لوزير البترول بتعديل اتفاقية منطقة شرق أبوسنان
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم  155لسنة  ،2020بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة
ثروة للبترول.وينص القانون على الترخيص للوزير في التعاقد لتعديل اتفاقية االلتزام للبحث عن البترول واستغالله الصادرة بموجب القانون رقم 131
لسنة  ،2014في منطقة شرق أبوسنان بالصحراء الغربية ،بحسب وكالة أنباء الشرق األوسط.وفي يونيو  ،2020قالت وزارة البترول والثروة المعدنية
المصرية ،إن قطاع البترول نجح في تحقيق ك شف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية ،موضحة أن الكشف تحقق بعد حفر البئر السالمية
  5ووضعها على خريطة اإلنتاج بمعدل  4100برميل زيت خام و 18مليون قدم مكعب غاز يومياً.وبحسب بيان الوزارة ،يقع الكشف الجديد في طبقةالخريطة الجيولوجية على عمق  14400قدم.المصدر:مباشر
معيط :بدء تطبيق قانون اإلجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون اإلجراءات الضريبية الموحد ،والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي ،واالنتقال إلى مرحلة الميكنة
الكاملة .وقال وزير المالية ،الدكتور محمد معيط ،إن قانون اإلجراءات الضريبية الموحد رقم ( )206لسنة  ،2020والذي تم العمل به من  20أكتوبر
الجاري ،يعد األول من نوعه في تاريخ مصر ،موضحا أن السياسات تكون في القانون األصلي ،وأن توحيد اإلجراءات تتواجد في هذا القانون ،حيث

سيتيح رقم ضريبي واحد للممول .وأضاف ،أن هذا القانون يستهدف دمج اإلجراءات الضريبية المختلفة باختالف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة،
طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه األنواع ،أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ،طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه
الفرائض المالية أو تحل محلها .ومن شأن تطبيق قانون اإلجراءات الضريبية الموحد ،تبسيط اإلجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه لإلدارة
الضريبية ،وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا اإلجراء ،بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار .وأكد معيط ،أن القانون يرسخ
االعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – في اتخاذ اإلجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من اإلجراءات الورقية إلى اإلجراءات
المميكنة ،بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا ً في اإلثبات الضريبي ،وفي التواصل بين اإلدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر،
والسجالت التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها .وسيسفر عن قانون اإلجراءات الضريبية الموحد ،تطبيق نظام التوقيع اإللكتروني،
وتطبيق هذه ال وسائل ،كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها ،وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة .المصدرEconomy Plus :
تراجع الواردات البترولية وغير البترولية المصرية فى يونية الماضي
سجلت الواردات البترولية وغير البترولية تراجعا ملحوظا خالل الفترة الماضي ،وفقا لبيانات حكومية ،حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية البترولية
نحو  255مليون دوالر في شهر يونية الماضي ،مقابل  654مليون دوالر في شهر يونيه عام  ،2019بتراجع بلغ نحو  399مليون دوالر،بنسبة تراجع
بلغت .%61وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،أن الواردات المصرية غير البترولية شهدت أيضا تراجعا مماثال،
حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو  5مليار و 303مليون دوالر في شهر يونيه الماضي ،مقابل  5مليار و 410مليون دوالر في نفس الشهر من عام ،2019
بتراجع بلغ نحو  107مليون دوالر ،وبنسبة تراجع بلغت نحو .%2وعلى مستوى الصادرات ،فقد بلغت الصادرات البترولية نحو  178مليون دوالر في
يونيه الماضي ،مقابل  460مليون دوالر في نفس الشهر عام  ،2019بتراجع بلغ نحو  282مليون دوالر ،وبنسبة تراجع بلغت  ،%61.3أما الصادرات
غير البترولية فقد حققت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت  2079مليون دوالر في يونيه الماضي ،مقابل  1991مليون دوالر في نفس الشهر عام ،2019
بزيادة بلغت قيمتها  88مليون دوالر ،وبنسبة زيادة . %4.4وفي نفس السياق ،فقد حققت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع ارتفاعا طفيفا بلغ
نحو  1004.5مليون دوالر في شهر يونيه الماضي ،مقابل  1001.5مليون دوالر ،بزيادة بلغت نحو  3ماليين دوالر ،بينما بلغت الصادرات المصرية
من السلع نصف المصنعة نحو  739.3مليون دوالر في يونيه الماضي ،مقابل  451.8مليون دوالر في نفس الشهر عام  ،2019بزيادة بلغت نحو
 287.5مليون دوالر.
الغرف التجارية :احتياطي مصر االستراتيجي من األدوية يكفي من  9إلى  12شهراً
قال رئيس الشعبة العامة لتجار األدوية باالتحاد العام للغرف التجارية ،إن مصر مستعدة في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.وأضاف علي
عوف ،لوكالة أنباء الشرق األوسط ،أن االحتياطي االستراتيجي من األدوية األساسية يكفي من  9إلى  12شهراً ،كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات
الطبية والمطهرات.وأوضح رئيس الشعبة ،أن الحكومة اجتمعت في يناير الماضي مع أطراف المنظومة من مصنعين وموزعين للتعرف على المخزون
االستراتيجي ،من المواد الفعالة واألدوية في شكل المنتج النهائي ،وتم صدور قرار بعدم التصرف فيها إال من خالل وزارة الصحة وهيئة الشراء
الموحد.وأشار عوف ،إلى أن مصر توجد بها  160مصنعا ً مرخصاً ،و 1500شركة مصنعة لدى الغير ،وأكثر من  50شركة موزعة بحجم استثمارات
 300مليار جنيه.وأكد رئيس الشعبة ،أن كورونا أثرت على مبيعات األدوية خالل الربع الثاني من العام بسبب الحظر ،إال أنه مع تخفيف اإلجراءات
االحترازية ،بدأت عملية تنشيط المبيعات ،متوقعا ً زيادة حجم مبيعات األدوية بنحو  10بالمائة بنهاية العام الحالي ،لتبلغ نحو  85مليار جنيه مقارنة
بالعام الماضي والتي بلغت  77مليار جنيه.وأوضح عوف،أن صناعة الدواء في مصر تغطي نحو  92بالمائة من احتياجات السوق المحلي ويتم استيراد
الباقي ،الفتا إلى أنه يتم استيراد من  90الى  92بالمائة من مستلزمات االنتاج ،ومع بدء انتشار الفيروس في الصين وقيامها بإجراءات حظر شامل
بدأت الحكومة المصرية في االستيراد من الهند الستيفاء احتياجاتها من المواد الفاعلة ،وتم تسريع عمليات استيراد المادة الفعالة.وحول ظهور أدوية
جديدة لعالج كورونا أشار ،عوف إلى أن شركة "غيلياد ساينسز"االمريكية ستنتج دواء"ريمديسيفير"لعالج فيروس كورونا بعدد ظهور نتائج ايجابية
له ،وأن مصر بها مصنع قام وفد من الشركة بزيارته للتأكد من استيفاءه للشروط ،وسيقوم بإنتاج الدواء بجودة عالية وبسعر تكلفة أقل.وفيما يتعلق بإنتاج
الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية ،أكد عوف أن حجم استهالك مصر من الكمامات يبلغ  500مليون كمامة سنوياً ،وتملك مصر  7خطوط
تنتج نحو  120مليون كمامة سنوية ،وتتم تلبية باقي االحتياجات من الصين.وطالب عوف بزيادة الرقابة على المصانع التي تضر باالقتصاد الرسمي،
وتنتج كمامات غير مطابقة للموصفات تؤثر على الصحة العامة للمستهلك ،حيث تسبب ضيقا ً في النفس وحساسية العين واألنف والصدر.المصدر:مباشر
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راية لخدمات االتصاالت تقدم عرض شراء غير ملزم لالستحواذ على شركة بالخليج العربي
وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات االتصاالت في جلسته المنعقدة الخميس الماضي ،على تقديم عرض شراء غير ملزم لالستحواذ على شركة تقع
دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز االتصاالت.سوف تقوم راية لخدمات مراكز االتصاالت بعمل جميع التقييمات المالية والتقنية
الالزمة باإلضافة إلى إجراء الفحص النافي للجهالة ويتم عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها قبل البدء في اإلجراءات الالزمة لعملية
االستحواذ.كما وافق مجلس اإلدارة على البدء في دراسة عملية التصرف الخاصة بأسهم الخزانة والتي قامت الشركة بشرائها من السوق المفتوح بداية
من مارس  2020حتى سبتمبر الماضي والبالغ عددهم  10.4مليون جنيه.وقد قرر المجلس التصرف في األسهم بعد دراسة أحسن السبل لمصلحة
الشركة عن طريق البيع في السوق المفتوح.وشملت قرارات المجلس ،الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد وذلك للنظر في بيع
األصول الثا بتة المتهالكة.كما ناقش المجلس ووافق على السياسة الدخلية المقدمة إلجراءات التصرف في األصول المتهالكة بالمعايير والشروط اآلتية-:

– تشمل األصول المتهالكة :الكراسي ،الموكيت ،بالطات،األسقف ،مصابيع اإلضائة ومستهلكات اإلضائة ،مستهلكات قطع السيرفرات المتستهلكة،
أجهزة التليفون المستهلكة.
– يتم بيع األصول المتهالكة في حدود مبلغ  10مليون جنيه – سعر االقتناء ،بموافقة العضو المنتدب وفي حالة تجاوز البيع المبلغ سالف الذكر ،البد من
العرض على الجمعية العامة للتصديق عليه.
كما ناقش المجلس تفويض العضو المنتدب بالموافقة على بيع األصول المتهالكة بالشركة وذلك أقصى عشرة مليون جنيها سنوياً وتحتسب قيمة األصول
المتهالكة على سعر االقتناء.وشملت القرارات تفويض رئيس مجلس اإلدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي اتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لتوجية الدعوة إلى الجهات اإلدارية المعنية ومراقب الحسابات والمساهمين.المصدر:جريدة حابي
المصرية لالتصاالت تنشئ أكبر مركز بيانات دولي في مصر
أعلنت المصرية لالتصاالت ،أول مشغل اتصاالت متكامل في مصر ،وأحد أكبر مشغلي الكابالت البحرية في المنطقة ،عن توسيع نطاق أعمالها في
مجال مراكز البيانات ببناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر.أن مركز البيانات سيعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد Uptime
للمستوى الثالث  Tier IIIفي فئات التصميم وبناء المنشآت واالستدامة التشغيلية.يتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابالت البحرية العالمية التي لديها نقاط
إنزال في جمهورية مصر العربية ،كذلك فقد تم منح المركز شهادة المستوى الثالث للتصميم من قبل معهد  Uptimeمنذ بضعة أشهر بعد تقييم دقيق
لجميع جوانب المركز وأنظمته التشغيلية .ولفت البيان إلى أنه على الرغم من الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها االقتصادية،
استطاعت الشركة المصرية لالتصاالت االستمرار في تنفيذ المشروع دون أدنى تأثير على الخطة الموضوعة أو الفترة الزمنية المحددة لبناء
المركز.وتتوقع الشركة أن يدخل المركز الخدمة أوائل العام المقبل ، 2021وتصل طاقته االستيعابية إلى  2000كابينة مقسمة على  4مباني مجهزة
الستضافة البيانات.يتصل مركز البيانات الدولي الجديد بمحطات اإلنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية لالتصاالت والواقعة على سواحل البحر
األبيض المتوسط والبحر األحمر ،بما يتيح له الربط بأكثر من  60دولة حول العالم.ونوهت الشركة إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيا ً مع جهود الدولة
نحو اإلسراع في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات الرقمية في مصر باإلضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي
اإلقليمي ،كما يعكس اهتمام الشركة المصرية لالتصاالت والتزامها تجاه تحويل مصر إلى محور رقمي عالمي.ووفقا ً للبيان ،تمتلك المصرية لالتصاالت
حاليًا ستة مراكز بيانات في عدد من المواقع داخل القاهرة الكبرى واإلسكندرية ،وتواصل الشركة اختيار مواقع أخرى جديدة لبناء المزيد من مراكز
البيانات.المصدر:مباشر
 496مليون دوالر حجم الصادرات المصرية إلى السودان خالل 2019
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ،إن معدالت التبادل التجاري بين مصر والسودان شهدت تطوراً ملحوظا ً خالل اآلونة
األخيرة.وأوضحت نيفين جامع،أن حجم الصادرات المصرية للسودان بلفت  496مليون دوالر خالل العام الماضي ،مقابل  418مليون دوالر خالل
عام  ،2018بنسبة زيادة بلغت  19بالمائة.وأكدت حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع السودان وبصفة خاصة في المجال االقتصادي،
في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين .جاء ذلك خالل جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع محمد إلياس سفير السودان الجديد
بالقاهرة ،والتي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي واالستثماري بين البلدين.شارك في اللقاء أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل
التجاري ،وطارق قشوع ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى جانب المستشار التجارى بالسفارة السودانية
بالقاهرة.وأشارت الوزيرة ،إلى حرص الصناعة المصرية على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة االستثمارات
المشتركة خاصة في المجاالت ذات االهتمام المشترك.وشددت ضرورة وضع أطر للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين مع األخذ في االعتبار أهمية
تفعيل انشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان ،وهو األمر الذي يتطلب تضافر جهود حكومتي البلدين إلعطاء دفعة لهذه المنطقة بما يعود بالصالح
العام على الجانبين المصري والسوداني.المصدر:مباشر
«دانة غاز» تبيع أصولها في مصر لمجموعة الوسطاني للبترول في صفقة بـ  236مليون دوالر
أعلنت الشركة إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول» ،التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة» ،لبيع أصولها البرية المنتجة
ً
شامال لدفعات مستقبلية مشروطة .وتعد «آي بي آر» شركة خاصة رائدة في قطاع
للبترول والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى  236مليون دوالر
استكشاف وإنتاج الغاز في مصر ،ولديها  9مناطق إمتياز ،وأكثر من  3عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول
الناضجة المنتجة .وجاءت الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة ،بدأتها الشركة دانة غاز بعد إجراء مراجعة استراتيجية ألعمالها في مصر وبعد الدخول في
مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام  ،2019ونتيجة لذلك تلقت الشركة  4عروض للشراء ،واستمرت المفاوضات مع
الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد »19-على السفر واالتصاالت ،وتأثير الجائحةعلى االقتصاد
العالمي مما أدى لحدوث إنخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية .وتشمل الصفقة كما أعلنت عبر موقعها اإللكتروني ،عن بيع دانة غاز لكامل
حصصها التشغيلية في مناطق االمتياز البرية األربعة التابعة لها وهي «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية» ،ورخص
التطوير المرتبطة بهذه المناطق .المصدر :المصري اليوم
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سبأ لألدوية تبدأ إنتاج عقارين لعالج كورونا قبل نهاية العام
تتوقع شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية ( )SIPCبدء إنتاج عقارين جديدين لعالج فيروس كورونا قبل نهاية العام الحالى ،بعد الحصول
على الموافقات النهائية من هيئة الرقابة على الدواء لطرح العقارين باألسواق ،كما تعتزم طرح  3مستحضرات جديدة للمناعة ،وقال دكتور رامى
الهنداوى ،مدير إدارة التطوير فى الشركة ،إن بدء عمليات اإلنتاج سيتم قبل نهاية عام  ،2020موضحًا أن شركته بصدد الحصول على الموافقات
الالزمة ،حيث تم االنتهاء من التجارب التشغيلية ،واختبار العقارين من وزارة الصحة .وكشف أن التكلفة اإلجمالية الخاصة بالعقارين ،والمتعلقة،
بالتجارب ،والدراسات ،والتراخيص ،وتوفير الخامات تصل إلى نحو  15مليون جنيه ،تمولها الشركة ذاتيا .وأشار إلى أن الطاقة اإلنتاجية للعقارين
سيتم تحديدها حسب حجم الطلب الذي ستتلقاه الشركة من المستشفيات ،وهيئة الشراء الموحد ،وسيتم الوفاء بها خالل  3أسابيع كحد أقصى .وأوضح أن
«سبأ لألدوية» ،تعاقدت مع  3شركات عالمية متخصصة فى توريد المواد الخام ،وتلقت بالفعل أول شحنة من المواد الخام تكفي  50ألف مريض ،متابعا
أن الشركة بانتظار الموافقات النهائية لتلقى الشحنة الثانية .المصدر :جريدة لمال
مذكرة تفاهم بين مصر والمجر للتعاون في مجالي البترول والغاز
استقبل المهندس طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،أوندراش كوفاشى ،السفير المجرى لدى القاهرة ،حيث تم بحث سبل التعاون في مجال
البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين في
كافة المجاالت،حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.وخالل اللقاء أكد المال أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة األنشطة البترولية
جذبت أنظار الشركات العالمية العمالقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ االستثمار واالستقرار األمني واالقتصادي الذى تتمتع به
مصر حالياً ،مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوجه التعاون واستغالل الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب
المجرى.ورحب الوزير باستعداد المجر ارسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجاالت التعاون المطروحة والفرص
االستثمارية المتاحة ،مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من االجتماعات االفتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة
من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجاالت الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات
والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.ومن جانبه أكد السفير المجرى أن هناك اهتمام بالغ من االتحاد األوروبى بتنويع مصادر امدادات الطاقة وأن أحد الخيارات
المتاحة هى استغالل تسهيالت إعادة التغييز القائمة في كرواتيا،والذى أنهت المجر مؤخراً الربط به ،حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من
عشر سنوات ،مشيراً إلى أن االجتماعات التي يتم اجراءها عبر الفيديوكونفرانس تعمل على تحديد الفرص االستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في
صناعة الغاز والبترول ،وأن الشركات المجرية أبدت اهتماما ً خاصا ً باالستثمار في مصر وأيضا تبادل الخبرات في مجاالت الصناعة البترولية وتقديم
المنح الدراسية لطلبة الجامعات.
 % 112ارتفاعا ً في صادرات مصر من "الزجاج" إلى الواليات المتحدة خالل  8أشهر
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصري ،عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع من "الزجاج ومصنوعاته" إلى
"الواليات المتحدة خالل أول  8أشهر من العام الجاري بنسبة  111.6بالمائة ،بالرغم من جائحة فيروس كورونا ،مستحوذة على  17بالمائة من اجمالي
صادرات القطاع.وأوضح المجلس ،أن اجمالي صادرات الزجاج ومصنوعاته تراجعت إلى  204ماليين دوالر خالل الفترة من يناير حتى نهاية
أغسطس ،مقابل  268مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي ببنسبة انخفاض  24بالمائة.وأضاف أن صادرات الزجاج ومصنوعات إلى
الواليات المتحدة خالل (يناير -أغسطس) بلغت نحو  34.5مليون دوالر ،مقابل  16.3مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو
بلغت  111.6بالمائة.وأشار إلى أنه تم التصدير لنحو  96دولة منهم  9دول لم يتم التصدير لها خالل نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (بيرو-
نيكاراجوا-أندونيسيا-ارتيريا-البوسنة والهرسك -السنغال -نيوزالندا-سويسرا -المالديف).وبين المجلس،أن "تركيا" احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول
المستوردة للزجاج المصري بما قيمته  27.987مليون دوالر ،تالها في المرتبة الثالثة "هولندا" بما قيمته  13.51مليون دوالر،وجاء "إيطاليا" في
المرتبة الرابعة بنحو  13.35مليون دوالر.وبلغت صادرات الزجاج المصري إلى "اسبانيا" نحو  10.609مليون دوالر ،فيما احتلت "السودان" المرتبة
السادسة بنحو  10.377مليون دوالر،تالها "المغرب" بما قيمته  8.256مليون دوالر ،تالها"الجزائر"بنحو  7.779مليون دوالر ،فيما بلغت
الصادرات الى "بولندا" نحو  5.645مليون دوالر.وفيما يتعلق بصادرات القطاع موزعة على السلع ،قال إن إجمالي صادرات القطاع من" آلياف من
زجاج بما فيها من صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج" بلغت خالل الثماني شهور األولى من العام نحو  122.5مليون دوالر ،فيما بلغت
صادرات"أدوات من زجاج من األنواع المستعملة للمائدة ،المطبخ،التواليت،للمكتب،للتزين الداخلي" نحو  59.123مليون دوالر.وأضاف أن صادرات
"الزجاج المتحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين،الواحا أوصفائح"سجلت ما قيمته نحو  16.5مليون دوالر،فيما
بلغت صادرات"الزجاج غير المشغول،بشكل كرات" ما قيمته  4.2مليون دوالر.كما بلغت صادرات"الزجاج المصبوب والزجاج المرقق ،الواح
أوصفائح أو أشكال خاصة " ما قيمته  448ألف دوالر ،فيما سجلت صادرات"مصنوعات آخرى من زجاج"ماقيمته  420ألف دوالر،وبلغت
صادرات"نفايات الزجاج المسحوقة وغيرها من فضالت ونفايات الزجاج" نحو  11ألف دوالر.المصدر:مباشر
«معيط» :أكثر من  20مليار دوالر استثمارات األجانب فى سوق الدين المصرى
قال معيط،وزير المالية المصرى،إن مستثمرى الديون الخارجية عادوا إلى مصر،ليعكسوا مليارات الدوالرات من التدفقات الخارجية التى شهدتها البالد
فى الربيع ،والتى خرجت بفعل تفشى جائحة فيروس كورونا.إن المستثمرين األجانب يستثمرون اآلن أكثر من  20مليار دوالر فى سوق الديون

المصرى ،مما يعكس الثقة فى االقتصاد اإلقليمى الوحيد التى نمت خالل العام الجارى ،رغم األضرار التى أصابت عدداً من القطاعات الرئيسية ،مثل
السياحة.وقال معيط ،فى المقابلة التى أشاد فيها باألداء االقتصادى للحكومة رغم األزمة الصحية«:نرى ذلك فى رد فعل المستثمرين عندما نتجه إلى
األسواق المالية الدولية وفى الطريقة التى يتلقون بها إصدارات أذون الخزانة المصرية».وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن عن نمو
اقتصادى بنسبة  %3.5فى العام المالى المنتهى فى شهر يونيو،ورغم أن مصر فرضت إغالقا ً مرنا ً إلى حد ما،إال أن الوباء تسبب فى إبطاء النمو وأضر
صناعة السياحة،التى تعتبر المصدر الرئيسى للعملة األجنبية ،فقد حققت السياحة إيرادات تبلغ  13مليار دوالر تقريبا ً فى عام  ،2019كما أنه يتوقع
انخفاض تحويالت المصريين العاملين فى الخارج ،خاصة فى دول الخليج المصدرة للبترول ،التى تضررت من انخفاض أسعار البترول الخام فى ظل
تسبب كوفيد -19فى كبح الطلب.وقال صندوق النقد الدولى ،هذا الشهر،إن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،التى
استطاعت تجنب االنكماش االقتصادى فى .2020قال معيط ،الذى يتوقع نمواً بين  %2.8و %3.5فى العام المالى الحالى« :اليزال النمو إيجابيا ً ويمكن
اعتباره جيداً جداً وقت تفشى كورونا ومقارنته باآلخرين».المصدر:جريدة البورصة
الحكومة المصرية توقع برتوكوالً لتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية
شهد طارق المال وزير البترول المصري ،وعلى المصيلحى وزير التموين ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،التوقيع على بروتوكول تعاون
مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية .سيجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين ،األولى تضم
المخابز البلدية التي تستخدم السوالر كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها  5625مخبز بلدى يتم توصيلها خالل  6شهور
من أصل  20ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع .وذكر أن المرحلة الثانية تضم المخابز التي تستخدم السوالر وليست قريبة من شبكات الغاز
الطبيعى ،وسيجرى توصيلها من خالل التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف
المناطق التي يدخلها الغاز ألول مرة .المصدر :مباشر
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اإلحصاء %20.5 :انخفاضا ً بقيمة العجز فى الميزان التجارى خالل أغسطس
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى ليبلغ  3.02مليار دوالر خالل شهر أغسطس الماضي
مقابل  3.80مليـار دوالر الشهر ذاته مـن العام الماضى بنسبــة انخفاض  .%20.5وأوضح اإلحصاء اليوم الثالثاء في النشرة الشهرية لبيانات التجـارة
الخارجية خالل أغسطس،تراجع قيمـــة الصــادرات بنسبــــة  %9.4لتسجل  1.91مليــار دوالر خـالل شهــر أغسطس الماضي مقابل  2.11مليار
دوالر الشهر ذاته من العام الماضي ،ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها(:منتجات البترول بنسبة ،%32.0بترول خام بنسبة
 ،%46.5مالبس جاهزة نسبة  ،%31.0صابون ومحضرات تنظيف بنسبة  .)%25.0بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــالل شهر أغسطس
 2020مقابل مثيلتها لنفس الشهر من عام  2019وأهمها (أسمدة بنسبة ،%13.9لدائن بأشكالها األولية “بالستيك” بنسبة ،%4.0عجائن ومحضرات
غذائية متنوعة بنسبة .)%32.6وأشار إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبة  %16.6ليبلغ  4.93مليار دوالر خـالل الفترة المذكورة مقابل  5.91مليار
دوالر خالل فترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:منتجات البترول بنسبة  ،%49.4قمح بنسبة  ،%3.6لحوم بنسبة ،%8.0
مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة .)%44.7بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل الفترة سالفة الذكر مقابل مثيلتها خالل فترة المقارنة وأهــمها:
(بترول خام بنسبة  ،%67.8سيارات ركوب بنسبــة  ،%36.5أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  ،%34.9زيوت مكررة بنسبة .)%132.8المصدر:أش أ
"التخطيط" :مصر تحتل المرتبة  83في تقرير التنمية المستدامة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ،أن مصر تحتل المرتبة  83من اجمالى  166دولة في تقرير التنمية المستدامة.وأوضحت منى عصام رئيس
وحدة التنمية المستدامة ،أن وضع مصر اقليميا ً وعربيا ً أفضل في الترتيب من بعض الدول العربية ومنها األردن ،ويسبق مصر في الترتيب اإلمارات
وتونس والمغرب والجزائر والبحرين.وأضافت أن مصر أفريقيا فى مرتبه متقدمة مقارنة بباقة دول القارة ،مشيرة إلى أن مصر على المسار الصحيح
في مؤشرات القضاء علي الفقر والعمل الالئق وتحقيق النمو االقتصادي.ولفتت إلى أن التحديات التى تواجه بعض المؤشرات تتمثل في نقص البيانات
األمر الذي اهتمت به وزارة التخطيط في التعاون مع جهاز االحصاء لتوفير تنوع في البياتات وانشاء منصة لتوفير البياتات فضالعن تطوير استراتيجية
االحصاء الوطنية .المصدر:أش أ
المركزي يشدد على البنوك بضرورة ٕاحاطة مجالس ٕاداراتها بالضوابط الصادرة عنه
شدد البنك المركزي المصري ،على البنوك بضرورة ٕاحاطة مجالس ٕاداراتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسالت الصادرة عن البنك المركزي،
االدارة .وذكر خطاب دوري صادر بتاريخ  25أكتوبر  ،2020حمل توقيع نا ٔيب محافظ البنك المركزي
و ٕادراجها في ملف جميع اجتماعات مجالس ٕ
جمال نجم،أنه ٕالحاقا بالكتاب الدوري الصادر في  25مايو  ،2017وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة في  23أغسطس ،2011فيما يتعلق بحصول
أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجه مع
ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية بهدف تحقيق السالمة المالية للبنك .وشدد المركزي على ضرورة عرض و ٕاحاطة مجالس
االدارة ،مؤكدا أن االٔمر سيكون
االدارة بكافة التعليمات والضوابط والمراسالت الصادرة عنه ،على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس ٕ
ٕ
محل متابعة ومراجعة من البنك المركزي.المصدر:جريدة حابي

مصر تبحث مع التشيك التعاون بمجاالت التصنيع الحربي والمدني
بحث محمد أحمد مرسي وزير الدولة لإلنتاج ال حربي المصري ،مع جان فولك سفير التشيك بالقاهرة ،أوجه التعاون المشترك في مجاالت التصنيع
الحربي والمدني.وأكد محمد مرسي ،في بيان صادر اليوم الثالثاء ،عمق التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجاالت ،مشيراً إلى أهم مستجدات
التعاون القائمة بين الطرفين فى مجاالت( تصنيع األسلحة والذخيرة  ،خراطيش الصيد  ،محطات معالجة مياه الصرف الصحى ،ماكينات ،CNCخطوط
السباكة والدرفلة ،المكابس الهيدروليك) بالتعاون مع العديد من الشركات التشيكية.وقال إن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات اإلنتاج الحربي
يعزز من الرغبة في فتح آفاق جديدة للتعاون واالستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط اإلنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فى
العديد من مجاالت التصنيع الحربي والمدني.ووجه وزير الدولة لإلنتاج الحربي ،الدعوة إلى الشركات التشيكية لزيارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي
وشركاتها التابعة لتحديد المجاالت التى يمكن التعاون خاللها فى الفترة المقبلة  ،كما وجه الدعوة لجان فولك لمشاركة الشركات التشيكية لحضور معرض
 EDEXالقادم.ومن جانبه ،أعرب جان فولك سفير التشيك بالقاهرة ،عن رغبة الشركات التشيكية في تعزيز مجاالت التعاون مع شركات اإلنتاج الحربي
بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية مثل شركة ( ، CZتسال  ،سيجما – إنفست –  ) Zelearny - HI pressوغيرها من
الشركات  ،األمر الذي يعزز من ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين الحربي والمدني.المصدر:مباشر

إخالء المسؤولية
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع  ،كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق المالية
المذكورة فيه .لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت
نشرها .ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته .يحق لـشركة
بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين  ،إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا
التقرير البحثي هو المتلقي المقصود  ،يرجى إخطار بريميير على الفور  ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من األشكال.
إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تما ًما.
يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات) وأوراقهم
المالية تم التعبير عنها بدقة.
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