
 

 

      شركة بريميير  – ةالشهري االحصائيات

 2020 نوفمبرشهر 

 

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

 

 %4.07 بارتفاع 30اي جي اكس  رمؤش اغلقحيث  باستثناء بورصة النيل بشكل جماعي نوفمبرمؤشرات السوق المصري خالل شهر ارتفعت 

فسجل   100نقطة, أما مؤشر إيجي إكس  2040,86مغلقا عند مستوى  %9.10 بنحو ارتفع 70إيجي إكس  ومؤشر ,نقطة 10,943,35ليغلق عند 

 نقطة. 2,983,83 مغلقا عند مستوى %8.76بنحو ارتفاعا

   نوفمبر خالل شهر  مؤشرات السوق

  التغير  نهاية الشهر  أول الشهر  المؤشر 

 ▲ % EGX 30 10,515.25 10,943.35 4.07مؤشر 

 ▲ % EGX 70 1,870.70 2,040.86 9.10مؤشر 

 ▲ % EGX 100 2,743.47 2,983.83 8.76مؤشر 

 ▲ % S&P/ EGX ESG 1,593.28 1,759.77 10.45مؤشر 

 ▲ % EGX 30 Capped 12,478.48 13,117.16 5.12مؤشر 

 ▼ % 10.80- 1,071.17 1,200.93 مؤشر النيل 



 

 

 اجماليات قيم التداول في السوق 

مليار جنيه, في حين  56.6ول خالل الشهر نحو بلغ إجمالي قيمة التدا

ألف   1,009ورقة منفذة على  مليون 11.058بلغت كمية التداول نحو 

مليار جنيه وكمية   47.9وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها , عملية

ألف عملية خالل  793ورقة منفذة على  مليون 7.005تداول بلغت 

 من اجمالي السوق.  %59.02لى واستحوذت االسهم ع .ضيشهر الماال

 

 

 

 انواع المتعاملين المستثمرين في البورصة 

من إجمالي تعامالت السوق,  %82.3سجلت تعامالت المصريين نسبة 

, %6.4على  والعرب %11.3بينما استحوذ األجانب غير العرب على 

بقيمة   بيعوذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل األجانب غير العرب صافي 

بقيمة   شراءسجل العرب صافي  بينماون جنيه خالل الشهر. لي م 997.9

  الصفقات. استحوذت مليون جنيه خالل الشهر, وذلك بعد استبعاد  215.7

من المعامالت في البورصة وكانت باقي  %24.86المؤسسات على 

  .%75.14ن نصيب األفراد بنسبة  المعامالت م
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    نوفمبر  خالل شهر نتائج االعمال المعلنة

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 قطاع األدوية

 %584.95 1.17 8.03 2020سبتمبر  أشهر  3 جنيه أدوية والصناعات الكيماوية ممفيس لالدوية

 %266.89 1.83 6.70 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه أدوية صناعات الكيماويةسبأ الدولية لألدوية وال

 %227.80 18.51 60.67 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه أدوية اكتوبر فارما 

 %183.64 73.92 209.65 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه أدوية الكيماوية والصناعاتمينا فارم لألدوية 

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية 
 راميدا -لمستحضرات تشخيصيةوا

 %118.88 31.14 68.17 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه أدوية

 %69.08 18.76 31.72 2020سبتمبر  أشهر  3 جنيه أدوية والصناعات الكيماوية العربية لالدوية

 %51.28 67.04 101.41 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه أدوية جالكسو سميثكالين

 %43.90 15.49 22.29 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه أدوية النيل -كيماويةالنيل لالدوية والصناعات ال

 %18.32- 245.62 200.62 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه أدوية ابن سينا فارما

 %22.71- 6.11 4.72 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه أدوية العبوات الطبية

 %34.99- 522.19 339.47 2020سبتمبر  ر اشه 9 جنيه أدوية ايبيكو -المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 %80.22- 0.21 0.04 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه أدوية الدولية للصناعات الطبية ايكمي 

 %80.68- 0.09 0.02 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه أدوية االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار 

 %86.84- 25.73 3.39 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه أدوية القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

 %88.13- 37.88 4.50 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه أدوية والصناعات الكيماوية االسكندرية لالدوية

 ومستشفيات قطاع رعاية صحية 

 سبيد ميديكال
رعاية صحية 

 ومستشفيات
 %198.92 16.42 49.08 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 شركة مستشفي كليوباترا
ة صحية ايرع

 ومستشفيات
 %7.09 169.96 182.02 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مستشفى النزهه الدولي 
رعاية صحية 

 ومستشفيات
 %23.93- 44.08 33.53 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 االسكندرية للخدمات الطبية 
رعاية صحية 

 ومستشفيات
 %24.37- 20.82 15.74 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 بغمشروبات و ت قطاع أغذية و

 المنصورة للدواجن 
مشروبات أغذية و 

 وتبغ
 %1056.80 1.97 22.80 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مطاحن ومخابز االسكندرية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %47.02 2.69 3.96 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 ايسترن كومباني  -الشرقية 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %9.86 1,059.00 1,163.39 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 مصر للزيوت و الصابون
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %4.95 5.01 5.26 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 مطاحن شرق الدلتا
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %1.90 24.96 25.43 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية  
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 7.55- 13.72 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 عبور الند للصناعات الغذائية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %0.45- 240.59 239.50 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 دومتى-الصناعات الغذائية العربية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %10.21- 117.04 105.10 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مطاحن مصر العليا
روبات أغذية و مش
 وتبغ

 %13.05- 31.43 27.33 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 مطاحن وسط وغرب الدلتا 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %16.16- 35.02 29.36 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 ايديتا للصناعات الغذائية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %24.79- 285.23 214.54 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 القاهرة للدواجن
مشروبات و ية أغذ

 وتبغ
 %26.89- 153.23 112.02 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %57.80- 3.83 1.62 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %91.13- 1.27- 0.11- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %66.52- 5.94- 1.99- 2020سبتمبر  اشهر  6 جنيه

 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %59.97- 8.88- 3.56- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %10.24 8.33- 9.18- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 القاهرة للزيوت والصابون
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 %64.58 34.31- 56.47- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 المصرية الكويتية لألستثمار والتجارة 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 0.10 0.15- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

زراعى  شمال الصعيد للتنمية واالنتاج ال
 )نيوداب(

أغذية و مشروبات 
 وتبغ

 غ.م 4.69 0.39- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 0.87 1.28- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 المصرية للدواجن
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 2.45 2.58- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 باندا" -رى األلبان" آراب ديالعربية لمنتجات  
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 20.64 3.36- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 الدوليه للمحاصيل الزراعيه
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 5.39 5.19- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 االسماعيلية مصر للدواجن 
مشروبات أغذية و 

 وتبغ
 غ.م 8.40 16.62- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 الدلتا للسكر 
أغذية و مشروبات 

 وتبغ
 غ.م 153.54 62.25- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 قطاع العقارات 

 %353.01 0.14 0.62 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  االولي لالستثمار والتنمية العقارية 

 %208.87 3.97 12.25 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  اليكو -االستثمار العقاري العربي 

 %101.63 85.18 171.76 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  القاهرة لالسكان والتعمير 

 %71.32 1.88 3.21 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى 

 %62.47 629.00 1,021.92 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  إعمار مصر للتنمية 

 %16.76 0.57 0.67 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  العبور لالستثمار العقارى 

 %16.53 110.28 128.51 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

 %13.11 1,369.44 1,549.01 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  مصطفى القابضةمجموعة طلعت  

 %10.01 96.96 106.67 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  ن والتعمير لالسكاالشمس  

 %6.27 506.09 537.85 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار )سوديك(

 غ.م 0.80- 0.03 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية

 %9.83- 595.02 536.56 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  بالم هيلز للتعمير 

 %18.98- 127.39 103.22 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  المتحدة لالسكان والتعمير 

 %34.08- 8.20 5.41 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه العقارات  وادي كوم امبو الستصالح االراضي 

 %40.53- 8.90 5.29 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  قارىليجية لالستثمار الع مرسيليا المصرية الخ

 %45.93- 23.33 12.61 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  اميرالد لالستثمار العقاري 



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 %47.36- 2.29 1.20 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

 %60.61- 28.74 11.32 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  ة والتعمير سكان والتنميالمصريين لال

 %62.45- 30.17 11.33 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  المجموعه المصريه العقاريه 

 %69.03- 1.61 0.50 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  العالمية لالستثمار والتنمية

 %74.66- 39.39 9.98 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  ة )عامر جروب )مجموعة عامر القابض 

 %66.23- 0.98- 0.33- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه العقارات  العامة الستصالح االراضي و التنمية و التعمير

 %7.27 0.61- 0.65- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 

-االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
 شركة منقسمة 

 %11.92 0.76- 0.86- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات 

 غ.م 47.11 4.64- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  الشركة العربية الدارة وتطوير االصول

 غ.م 91.34 8.62- 2020بر تمسب اشهر  9 جنيه العقارات  بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة

 غ.م 12.54 16.25- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  مينا لالستثمار السياحي والعقاري 

 غ.م 1.55 27.85- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه العقارات  الوطنية لالسكان للنقابات المهنية

 والشحن قطاع النقل 

 %33.60- 418.28 277.74 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه لشحن النقل وا  االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

 %59.78- 30.03 12.08 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه النقل والشحن  المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس( 

 %68.02- 128.39 41.06 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه النقل والشحن  القناة للتوكيالت المالحية 

 %7.32- 7.10- 6.58- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه النقل والشحن  يغ العربية المتحدة للشحن والتفر

 والمقاوالت قطاع التشييد 

 %430.50 0.89 4.75 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت  ليفت سالب مصر  

الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري 
SCCD 

 %69.73 46.39 78.73 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت 

 %11.41- 76.84 68.07 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت  اكرومصر للشدات والسقاالت المعدنية

الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير  
 ايكون -

 %14.86- 79.93 68.05 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت 

 %16.20- 48.00 40.22 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت  لعقارى الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار ا

 %30.63- 0.00 0.00 2020سبتمبر  اشهر  9 دوالر التشييد مقاوالت  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 

 %42.34- 20.46 11.80 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت  دلتا لالنشاء والتعمير 

نشاءات والتجارة ت العمومية واإلالفنار للمقاوال
 واالستيراد

 %94.86- 1.24 0.06 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت 

 غ.م 11.49 3.57- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه التشييد مقاوالت  النصر لألعمال المدنية

 قطاع مواد البناء 

 %54.74- 43.29 19.60 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه مواد بناء مودرن ) بيتومود( -الحديثة للمواد العازلة 

 %61.93- 22.63 8.62 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه مواد بناء )سيراميكا ريماس العربية للخزف 

 %87.82- 37.51 4.57 2020يونيو  العام المالي  جنيه مواد بناء باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 %3.40- 202.67- 195.78- 2020ر سبتمب اشهر  9 جنيه مواد بناء ليسيكو مصر 

 غ.م 4.50 7.73- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه مواد بناء لتصنيع البالستيك واالكريلك روبكس العالميه

 غ.م 42.05 29.31- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه مواد بناء الجوهره  - والبورسلينالعز للسيراميك 

 والمالبسقطاع الغزل والنسيج 

 ن للسجادالنساجون الشرقيو
الغزل والنسيج  

 والمالبس 
 %1.76 597.37 607.90 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 %62.20 17.05- 27.66- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيهالغزل والنسيج   جولدن تكس لالصواف



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 والمالبس 

 العربية وبولفارا للغزل والنسيج
الغزل والنسيج  

 والمالبس 
 %137.16 5.73- 13.60- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 النيل لحليج األقطان
والنسيج  الغزل 

 والمالبس 
 غ.م 0.47 3.23- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 كابو -النصر للمالبس والمنسوجات 
الغزل والنسيج  

 والمالبس 
 غ.م 4.10 10.76- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 التجزئة وتجارةقطاع الموزعون 

 ة اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة والتنمي
موزعون و تجارة 

 تجزئة
 %8.17- 5.27 4.84 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
موزعون و تجارة 

 تجزئة
 %18.99- 370.06 299.78 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 مصر لالسواق الحرة 
موزعون و تجارة 

 تجزئة
 %31.36- 34.40 23.61 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 للتجارة واالستثمار  ى جىا بى
موزعون و تجارة 

 تجزئة
 %64.46 2.07- 3.40- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 قطاع الكيماويات 

 %369.82 8.92 41.89 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه كيماويات مصر لصناعة الكيماويات

 %57.50 3.02 4.76 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه كيماويات الدولية لألسمدة والكيماويات 

 %43.75 520.61 748.38 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه كيماويات كرير للبتروكيماويات سيدي

 %34.05 1,252.73 1,679.26 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه كيماويات موبكو  -مصر إلنتاج األسمدة 

 %2.37- 21.50 20.99 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه كيماويات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 

 %4.04- 22.29 21.39 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه كيماويات فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات 

 %8.65- 751.60 686.56 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه كيماويات ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 %35.02- 127.40 82.79 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه كيماويات المصرية والصناعيةالمالية 

 %43.74- 2.09- 1.18- 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه كيماويات سماد مصر )ايجيفرت( 

 غ.م 32.34 1,350.10- 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه كيماويات كيما  -الصناعات الكيماوية المصرية 

 والتكنولوجياقطاع االتصاالت 

 المصرية لالتصاالت 
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 %3.27 3,424.14 3,535.98 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 %0.85 0.46 0.46 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 غ.م 0.00 533.13 2020اغسطس  العام المالي  جنيه

 الصناعية )نايل سات(المصرية لألقمار  
اتصاالت 

 ولوجياوتكن
 %25.61- 35.05 26.07 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 فرتيكا للصناعة والتجارة
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 %55.47- 1.15 0.51 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 راية لخدمات مراكز االتصاالت
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 %69.21- 92.99 28.63 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 اوراسكوم لالستثمار القابضة
اتصاالت 
 وتكنولوجيا

 %80.64- 92.41- 17.89- 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه

 قطاع منتجات صناعية 

 %356.58 174.07 794.78 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه منتجات صناعية جى بى اوتو

 %17.84 5.42 6.39 2020سبتمبر  أشهر  9 جنيه منتجات صناعية العربية للصناعات الهندسية 

 %10.16- 116.18 104.38 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية ائية المصريةالكابالت الكهرب

 %30.51- 2,785.14 1,935.41 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية السويدى اليكتريك 



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

  والتغليفيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة 
 يونيباك - والورق

 %52.28- 21.09 10.06 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية

انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة 
 والتوكيالت التجارية

 %59.79- 2.63 1.06 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية

 %80.80- 2.76 0.53 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية العربية للمحابس 

 %34.80- 2.08- 1.36- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية البدر للبالستيك

 %111.24 1.59- 3.37- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية

 %72.34 0.63- 1.09- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية للصناعات البالستيكيةالصخور العربية 

 غ.م 0.30 1.36- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت

 غ.م 128.65 4.94- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية الشرق األوسط لصناعة الزجاج

 غ.م 2.62 4.32- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه منتجات صناعية M.Bأم بي للهندسة  

 باستثناء البنوك -قطاع خدمات مالية 

 وراق المالية. للوساطة في االE.S.Bاصول 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %144.73 1.19 2.92 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

والمدفوعات فوري لتكنولوجيا البنوك 
 االلكترونية

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

 %90.42 76.25 145.20 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 ارابيا انفستمنتس هولدنج
 -خدمات مالية 

 لبنوكباستثناء ا
 %33.05 40.55 53.95 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 ريكاب لالستثمارات المالية 
 -خدمات مالية 

 البنوكباستثناء 
 %30.92 19.27 25.22 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 نايل سيتي لالستثمار
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %13.52 527.35 598.67 2019ديسمبر  العام المالي  جنيه

 منتس القابضهنفستبى ا
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %7.57 142.74 153.55 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي-
 أية.تي.ليس

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

 %6.35 52.01 55.31 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 القابضة المصرية الكويتية
 -خدمات مالية 

 اء البنوكباستثن
 %4.67 85.29 89.27 2020سبتمبر  اشهر  9 دوالر

 لالستثمارات الماليه  االسكندريه الوطنيه
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 غ.م 0.42- 5.93 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 العروبة للسمسرة فى األوراق المالية 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 غ.م 0.63- 0.07 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 الملتقي العربي لالستثمارات 
 -خدمات مالية 

 البنوكباستثناء 
 %4.89- 66.94 63.67 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %12.19- 18.99 16.68 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 ت الماليةسي أي كابيتال القابضة لالستثمارا
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %13.20- 381.07 330.78 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

EAC   المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق
 المالية

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

 %13.66- 4.77 4.12 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 المجموعه الماليه هيرمس القابضه
 -خدمات مالية 

 استثناء البنوكب
 %18.98- 1,048.82 849.81 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 الدولية للتأجير التمويلي )إنكوليس( 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %25.25- 81.13 60.65 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %29.61- 1,231.84 867.12 2020 مبرسبت اشهر  9 جنيه

كابيتال القابضة لالستثمارات المالية  ثروة 
 ش.م.م

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

 %30.79- 292.23 202.24 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين 
 لالستثمار العقارى 

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

 %62.57- 2.45 0.92 2020بر سبتم اشهر  9 جنيه

 القابضة لالستثمارات النعيم 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %72.83- 2.40 0.65 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 واالستثمار االهلي للتنمية 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %89.73- 11.26 1.16 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 اودن لالستثمارات المالية
 -لية ت ما خدما

 باستثناء البنوك
 %95.07- 0.73 0.04 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %67.20- 3.24- 1.06- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 بلتون المالية القابضة
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %43.25- 63.31- 35.93- 2020ر سبتمب اشهر  9 جنيه

شهادات اإليداع المصرية لمجموعة السالم  
 القابضة

 -خدمات مالية 
 باستثناء البنوك

دينار 
 كويتي

 %12.05- 0.40- 0.35- 2020سبتمبر  اشهر  9

 راية القابضة لالستثمارات المالية 
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %7.67- 58.16- 53.70- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 %32.48 2.03- 2.69- 2020سبتمبر  اشهر  6 جنيه

 برايم القابضة لالستثمارات المالية
 -خدمات مالية 

 باستثناء البنوك
 غ.م 4.29 17.09- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 قطاع بنوك 

 %42.61 9.24 13.18 2020سبتمبر  اشهر  9 دوالر بنوك مصرفية العربية الدولية ل ابنك الشركة  

 %30.44 863.64 1,126.56 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك بنك البركة مصر 

 %1.00- 458.10 453.54 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك البنك المصري الخليجي

 %2.31- 364.41 355.99 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك بنك قناة السويس

 %12.70- 967.03 844.27 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك مصر  -االسالمى  ظبيمصرف أبو

 %29.01- 2,079.99 1,476.49 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك بنك فيصل االسالمي المصري 

 %32.18- 275.38 186.76 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه بنوك البنك المصري لتنمية الصادرات 

 %34.13- 1,666.23 1,097.49 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك مصر  -بنك الكويت الوطنى 

 %44.36- 1,863.06 1,036.68 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه بنوك بنك كريدي اجريكول مصر 

        قطاع االسمنت

 %89.64 67.11 127.27 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه االسمنت  مصر بنى سويف لالسمنت 

 %31.79 29.74 39.20 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه االسمنت  قنا -مصر لالسمنت 

 %59.61- 516.56- 208.65- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه االسمنت  اسمنت بورتالند طرة المصرية 

 %35.46 313.73- 424.98- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه االسمنت  اسمنت سيناء

 مغ.  410.22 734.70- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه االسمنت  السويس لالسمنت 

 والترفيهقطاع السياحة 

 مغ.  15.30- 22.18 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه المصرية للمنتجعات السياحية

 %28.69- 501.21 357.40 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه اوراسكوم للتنمية مصر 

 %47.59- 10.69 5.60 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه السياحى  جولدن كوست السخنة لالستثمار

 %75.25- 4.87 1.21 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه عبر المحيطات للسياحه 

 %89.23- 61.93 6.67 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه بيراميزا  -بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 

 %43.87- 1.95- 1.09- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه مية السياحية علم للتن مرسى مرسى

 غ.م 0.10 0.43- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه جينيال تورز

 غ.م 0.57 3.09- 2020سبتمبر  اشهر  9 دوالر سياحة و ترفيه الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية

 غ.م 10.45 6.87- 2020يوينيو  اشهر  6 دوالر سياحة و ترفيه ز بالزا جولدن بيراميد

 غ.م 57.40 20.42- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه سياحة و ترفيه شارم دريمز لالستثمار السياحى



 

 

 الفترة المالية العملة القطاع أسم الشركة
الفترة المنتية 

 في
 نتائج االعمال
 )مليون جم(

النتائج 
 المقارنة

 )مليون جم(
 التغير السنوي

 غ.م 61.67 67.85- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه سياحة و ترفيه مصر للفنادق

 قطاع موارد اساسية

 %4.99 7.36 7.73 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه ارد أساسية وم االلومنيوم العربية

 %61.92- 53.17 20.24 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه موارد أساسية  عتاقة -مصر الوطنية للصلب 

لصناعة الجرانيت والرخام  انتركوننتال مصر)
 )ايجى ستون

 %55.66- 1.31- 0.58- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه موارد أساسية 

 %54.50 2,254.35- 3,482.86- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه موارد أساسية  االسكندرية - يلة للصلب العز الدخ

 %13758.12 0.67- 93.49- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه موارد أساسية  اسكوم -اسيك للتعدين 

 والتغليف والتعبئةقطاع الورق 

 والتغليف الشروق الحديثة للطباعة 
قطاع الورق  

 غليف والتعبئة والت
 %314.83 33.92 140.73 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 دلتا للطباعة والتغليف 
قطاع الورق  

 والتعبئة والتغليف 
 %113.21 11.56 24.65 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 والتغليف االهرام للطباعة 
قطاع الورق  

 والتعبئة والتغليف 
 %57.00- 0.80 0.34 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه

 كتارا   -ة الورق العامة لصناع
قطاع الورق  

 والتعبئة والتغليف 
 غ.م 27.83 16.33- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه

 قطاع خدمات تعليمية

 %57.62 11.22 17.69 2020اغسطس  العام المالي  جنيه خدمات تعليمية التعليمية القاهرة للخدمات  

 %35.32 188.26 254.77 2020اغسطس  لي الما  العام جنيه خدمات تعليمية القاهرة لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 %83.40- 8.52 1.41 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه خدمات تعليمية المصرية لنظم التعليم الحديثة

        قطاع غاز و بترول

جى. أم .سى لالستثمارات الصناعية والتجارية 
 المالية

 %78.70- 1.94 0.41 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه غاز وبترول

 %93.29- 477.02- 31.99- 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه غاز وبترول اموك -االسكندرية للزيوت المعدنية 

 قطاع التأمين 

 %26.03 58.30 73.48 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه التأمين الدلتا للتأمين

 %3.03- 49.48 47.98 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه التأمين المهندس للتأمين

 قطاعات أخرى

 %15.06 6.73 7.74 2020سبتمبر  اشهر  3 جنيه خدمات  عامة للصوامع والتخزينلا

 غ.م 0.00 23.39 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه اعالم لمدينة االنتاج االعالمى المصريه

 %67.39- 27.81 9.07 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه مرافق  غاز مصر

 غ.م 0.02 0.15- 2020سبتمبر  اشهر  9 جنيه غير مصنف بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 

 

  



 

 

   أهم االخبار خالل الشهر

  2020 نوفمبر 1

 رئيس الوزراء يكلف بسرعة إطالق برنامج إحالل السيارات والتحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعي

يكروباص والتاكسي للعمل بالغاز عقد الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر, وبرنامج إحالل الم

استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة  بائية.الطبيعي, وخطة تصنيع السيارات الكهر

يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في   للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري, ولفتت الوزيرة إلى أن المجاالت التي تعمل عليها الوزارة فيما

إحالل الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي, وخطة تصنيع السيارات   وبرنامج لها,ات المغذية استراتيجية صناعة السيارات والصناع

من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة, وزيادة القيمة المضافة خالل الفترة و الكهربائية.

, الجيزة, اإلسكندرية, بورسعيد, الفيوم, البحر  محافظات: القاهرةفي  محافظات لبدء تنفيذ المرحلة األولى من المشروع, 7يد تم تحدوقد  المقبلة.

 حابي  المصدر: جريدة .األحمر, السويس

 

 2020-2019مليار دوالر في السنة المالية  27.8 ترتفع الى تحويالت المصريين العاملين في الخارج

, ارتفاعا من 2020-2019مليار دوالر في السنة المالية  27.8ء إن تحويالت العاملين في الخارج تبلغ قال البنك المركزي المصري في بيان األربعا

بريل بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين أ 10.5التحويالت, وهي مصدر رئيسي للعملة األجنبية بمصر,  عام. وانخفضتمليار دوالر قبل  25.2

  عربية CNBC المصدر: عام.مليار دوالر قبل  6.9يار دوالر مقارنة مع مل 6.2إلى  2020نيسان ويونيو حزيران 

  2020نوفمبر  2

 تتعاقد مع مركز النيل إلنشاء مراكز أشعة تشخيصية يديكال«»سبيد م

النيل لألشعة إلنشاء مراكز أشعة تشخيصية ذات طابع خاص داخل  وقعت شركة سبيد ميديكال وشركتها الشقيقة معامل مصر مذكرة تفاهم مع مركز 

غرض التوسع في خدمات األشعة التشخيصية في محافظات  معامل سبيد ومعامل مصر.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن التعاقد يأتي ب 

معامل مصر.تعتبر الشراكة مع مركز النيل لألشعة استراتيجية مصر المختلفة عن طريق االستفادة من اإلنتشار الجغرافي الواسع لمعامل سبيد الب و

كرة التفاهم التي تم توقيعها األربعاء الماضي نصت على أن وتتيح لسبيد الب ومعامل مصر تقديم خدمات متكاملة للمريض.ولفتت الشركة إلى أن مذ

لفة وتكون أيضاً مسؤولة عن األدارة الطبية بينما تقدم شركتي المعامل تقوم شركة مركز النيل بتجهيز الفروع بأجهزة األشعة وخدمات السونار المخت 

فرعاً في العام بهذه  20افي األرباح.وبحسب البيان, من المتوقع إنشاء من ص %30المكان والمرافق وخدمات االستقبال في معاملها ويكون لها حصة 

 المصدر:جريدة اموال الغد . خدمة التشخيصية المقدمة للمرضىالطريقة لكل مجموعة معامل سنوياً مما يعزز الربحية وتكامل ال

 مليار جنيه 1.4وافقت على زيادة رأس المال المصدر إلى  سوديك: العمومية

ر  سوديك, في جلستها المنعقدة اليوم على زيادة رأسمال الشركة المصد –العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار  عية العامةوافقت الجم

الغرض من الزيادة إصدار أسهم الشريحة الرابعة   للبورصة, أنمليار جنيه. وأفادت الشركة في بيان  1.424.789مليار جنيه إلى  1.396.715من 

هم من األس %1من أسهم سوديك المصدرة حاليا, باإلضافة إلى إصدار أسهم الشريحة الخامسة بما يعادة  %1نظام اإلثابة والتحفيز بما يعادل من 

 جنيهات. 4مليون سهم قيمة كل سهم  7.018مليون جنيه مقسم على  28.073المصدرة بعد إضافة الرابعة لصالح نظام اإلثابة والتحفيز بمبلغ 

ء  سوديك أن هذه الزيادة تخصص بالكامل إلصدار الشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضا  ونوهت

  حابي  المصدر: جريدة مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة للمستفيدين من النظام.

 مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي

مصطفى مدبولي , حسبما ذكر رئيس الوزراء نوفمبر 30ي مخالفات البناء إلى قررت الحكومة تأجيل الموعد النهائي لدفع غرامات التصالح ف

 المصدر: انتربرايز األسبوع الماضي. 



 

 

 ستراتيجيةشركات عالمية تقدمت لشراء كراسات إلنشاء المستودعات اال 7التموين: 

وإقليمية لشراء كراسات الشروط  شركات عالمية  7أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقدم 

ئية االساسية  محافظات, لضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذا 7والمواصفات الخاصة للمستودعات االستراتيجية المقرر تنفيذها في 

 المصدر: مباشر.وغيرها من السلع األخرى, وتخزين وتدبير احتياجات االستهالك الحالي والمستقبلي للبالد, 
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 كورونا" محلياً بالتعاون مع الصين"لـ مصر تقترب من تصنيع لقاح 

وأشارت إلى أنه بمجرد اعتماده من منظمة   س كورونا المستجد.تعمل مع الصين على ثالث لقاحات لفيرو مصر  الصحة, إنقالت هالة زايد, وزيرة 

 المصدر: مباشر وقد تم تجهيز خط انتاج له في شركة فاكسيرا المصرية".  الصحة العالمية "سوف نشتري حصتنا منه, واحتمالية تصنيعه في مصر قريبا,

  2019خالل مليار دوالر حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية  21.4

صادرات مصر  وبلغت  .2018عن  %4.8بنسبة انخفاض  2019مليار دوالر خالل  21.4حو بين مصر والدول العربية ن بلغ حجم التبادل التجارى 

واحتلت اإلمارات العربية المتحدة  .%6.3 , بارتفاع2018مليار خالل  9.5, مقابل 2019مليار دوالر خالل العام الماضى  10.1إلى الدول العربية 

تراجعت الواردات المصرية من الدول العربية  دوالر. فيمامليار  2.05بواقع  2019المرتبة األولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خالل 

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة  .2018مليار دوالر فى  13, مقابل 2019مليار دوالر خالل  11.3% لتسجل  13بنحو 

 المال  المصدر: جريدة مليار. 1.8مليار, ثم اإلمارات بـ  2.1مليار دوالر, تلتها الكويت بنحو  5.1األولى كأكبر دولة عربية تستورد منها مصر وذلك بنحو 

 كتشافات الجديدة لال مليون جنيه تكلفة استثمارية 195 للبترول:العامة 

, أن التكلفة االستثمارية لالكتشافات  "المال" لـكشف المهندس نبيل عبد الصادق, رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول, فى تصريحات خاصة 

ة بمناطق االمتياز نموي ت  3آبار استكشافية و 4وتتوزع االكتشافات الجديدة بين  مليون جنيه. 195تقارب  2020/ 2019الجديدة التى تحققت خالل 

 مالال المصدر: جريدة .مليون قدم مكعبة غاز 4.21برميل يومياً من الزيت الخام, و 6700 حوالي التابعة للشركة, وبلغ إجمالى المعدالت االختبارية بها 
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 وحدة بمشروع المقصد ضمن مبادرة التمويل العقاري 1000سيتي إيدج تطرح 

وحدة سكنية بمشروع المقصد في العاصمة اإلدارية الجديدة, وفق مبادرة البنك المركزي   1000تستعد شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري لطرح 

إنها ستبدأ تسليم عدد من الفيالت بمنطقة المقصد وقالت الشركة  السويس والمصري الخليجي. اةقن للتمويل العقاري بمشاركة شركة األولى وبنكي 

ت كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن في العاصمة اإلدارية في خالل أقل  داوحفيالت خالل األشهر القادمة, لتكون بذلك أول شركة تبدأ تسليم 

 حابي المصدر: جريدة .2019من عامين منذ اإلعالن عن طرح الوحدات في الربع األول من عام 

 

 مشروع سوالنا في طرحعروض مقدمة للشراكة  5الشمس لإلسكان تفاوض بين 

( لطرح مشروعها »سوالنا« مطلع العام المقبل, وتدرس حاليًا طرح المشروع بالشراكة مع  ELSHطط شركة الشمس لإلسكان والتعمير )خت 

قال محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة   مطورين عقاريين بعد تلقيها العديد من العروض على أن يتم حسم األمر قبل نهاية العام الجارى.

النا« مطلع العام المقبل, الفتًا إلى أن الشركة مازالت تدرس المشروع بالشراكة مع والتعمير, إنه من المقرر طرح »مشروع سوالشمس لإلسكان 

عروض متقدمة من شركات تطوير عقارى لطرح مشروع سوالنا بالشراكة   5المطوريين العقاريين.وأضاف مغاورى, أن الشركة تفاضل حاليًا بين 

 مع مطورين عقاريين,

 2020مليار دوالر في أكتوبر  39.22إلى  االحتياطي األجنبي لمصر يرتفع

مليون دوالر.وكان  795 دوالر, بارتفاعمليار  39.22إلى  2020االحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر  المصري, ارتفاعأظهرت بيانات المركزي 

مايو  12.وكانت مصر قد تسلمت في مليار دوالر في أغسطس 38.366الر,مقابل مليار دو 38.425رصيد احتياطي النقد األجنبي بلغ في سبتمبر 

 المصدر:مباشر مليار دوالر من صندوق النقد الدولي,الذي يمثل قيمة التمويل االئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.  2.7الماضي,مبلغ 



 

 

 الحرة” مرهونة بسعر الغاز قلـ” المناطاستفادة المصانع من العودة 

ة,  مستثمرون تحقيق االستفادة القصوى من موافقة مجلس النواب على السماح للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحررهن 

لى مة, يوم األحد الماضى, نهائيًا عبخفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع, كونه المتحكم الرئيسى فى التكلفة.ووافق مجلس النواب خالل جلسته العا

لسنة  72من قانون االستثمار رقم  34مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون االستثمار, الذى يقضى بتعديل المادة رقم 

مل ها األسمدة والبتروكيماويات, للع, ليسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخالت اإلنتاج, وعلى رأس2017

  المصدر:جريدة البورصة  .بنظام المناطق الحرة, تشجيًعا لالستثمار والتشغيل والتصدير

 سنوات 6خ األعمال المصري مسجالً أعلى نمو في ء قوي لمنا"بلومبرج": أدا

وذلك للشهر الثاني على  أعوام خالل شهر أكتوبر الماضي, 6بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ  إن مناخ األعمال المصري يواصل أداءه القوي,

نمو مؤشر   ماركت, أظهرت شركة "إتش أي إس" أن بيانات  وأضافت الوكالة, مدعوماً بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات اإلنتاج. التوالي,

نقطة, فيما تعد أعلى معدل قراءة له منذ شهر ديسمبر من عام  51.4يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر, إلى  المشتريات, والذيمديري 

 المصدر:أش أ نقطة في سبتمبر. 50.4, وثاني نمو على التوالي, بعد أن حقق 2014
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 فوري توافق على الزيادة المجانية والنقدية لرأسمالها المصدر وتقرر رفع المرخص به إلى مليار جنيه

على زيادة رأس المال  نوفمبر 4يوم وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية في جلسته المنعقدة 

وافق على زيادة رأسمال فوري المصدر بأسهم مجانية تمول من األرباح المرحلة   كما .مليون جنيه إلى مليار جنيه 500المرخص به من 

  200مليون جنيه مقسمة على  100الزيادة تبلغ و مليون جنيه. 453.652مليون جنيه إلى  353.652لصالح قدامي المساهمين من 

قرر مجلس إدارة فوري كما  جنيه وهي تمثل القيمة االسمية للسهم. 0.5سهم وقيمة كل  سهم مجاني لكل أصلي 0.28مليون سهم بنسبة 

بزيادة  مليون جنيه. 853.652مليون جنيه إلى  453.652زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامي المساهمين من 

واقتراح تداول حقوق  تمثل القيمة االسمية للسهم.جنيه وهي  0.5مليون سهم قيمة كل سهم  800مليون جنيه مقسم على عدد  400قدرها 

األولوية في االكتتاب منفصال عن السهم االصلي, على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسبة 

   المصدر:جريدة حابي ءات الزيادة المجانية.اء من إجرابعد االنتهمساهمته في رأسمال الشركة, على أن يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية 

 مشروع قانون للصكوك السيادية ويحيله إلى “النواب” يوافق علىالوزراء  المالية: مجلسوزير 

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية, موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه األخير, على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث 

واب, وتصديق الرئيس مجلس الن ور موافقةتقرر عرضه على مجلس النواب, موضًحا أن مصر تستعد إلصدار أول صكوك سيادية, ف

بلغ حجم تعامالته بنهاية  الذيالقانون الجديد, مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل اإلسالمي  على عبد الفتاح السيسي, 

 المصدر:أش أ  تريليون دوالر. 2.7ما يقارب  2020يونيو 

 والرمليار د 1,170مصر تعلن طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بقيمة 

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت المصري, النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 

2x40  بتقنية الـــ 2600ميجاهرتز في الحيز التردديTDD .وأوضح   للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر

ى مرحلتين؛ عل 2020م األربعاء, أن اعتماد المجلس جاء كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر يوبيان للجهاز صادر 

فازت به شركة فودافون مصر  TDDالــــ ميجاهرتز بتقنية 20×2المرحلة األولى لنطاقين ترددين؛ النطاق األول واألكبر بعرض 

فقد فازت به الشركة  TDDميجاهرتز بتقنية الــ 10×2اق الثاني في نفس المرحلة أما النط مليون دوالر. 540لالتصاالت بقيمة مقدارها 

لنطاق الترددي المتبقي ل -تقدمت لها الشركتان األخريان  -مليون دوالر, والمرحلة الثانية  305المصرية لالتصاالت بقيمة مقدارها 

ن اجمالي قيمة وبذلك يكو مليون دوالر. 325مقدارها وفازت به شركة اتصاالت مصر بقيمة  TDDميجاهرتز بتقنية  10×2بعرض 

 المصدر: مباشر  .مليار دوالر لكامل النطاقات 1.170عملية الطرح مبلغ وقدره 



 

 

 مع هيئة االستثمار لتيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس األموالروتوكول تعاون البورصة توقع ب

يس التنفيذي للهيئة وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية, اليوم, بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئ

الشركات المقيدة, وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط  العامة لالستثمار والمناطق الحرة, لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال

   حابي المصدر: جريدة .وميكنة المعامالت المطلوبة
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 مليارات جنيه 10بورصة مصر توافق على قيد أكبر إصدار لسندات توريق بقيمة 

وقالت  مليارات جنيه. 10 اإلصدار الرابع بقيمة –سندات التعمير للتوريق  وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية, على قيد

يوم الخميس, إنها أكبر قيمة إلصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية, طبقاً لقواعد قيد وشطب األوراق البورصة في بيان صادر 

 المصدر: مباشر . الياً بالمائة من إجمالي قيمة اإلصدارات المقيدة ح 31وأوضحت أنها تمثل  المالية واإلجراءات التنفيذية لها وتعديالتهما.

 يار جنيه خالل سبتمبرمل 74.2حقق مستوى تاريخياً وترتفع السيولة المحلية لمصر ت

مليار جنيه على أساس شهري,  74.2بالمائة, بما يعادل  1.6, بنسبة 2020واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خالل سبتمبر 

 السيولة المحلية خالل المصري, ارتفعتوبحسب بيانات البنك المركزي  لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خالل الفترة الماضية.

وعلى   .2020تريليون جنيه في أغسطس  4.682جنيه )أعلى مستوى على اإلطالق(, مقابل تريليون  4.757سبتمبر الماضي إلى 

 .ووفقاً للبيانات, ارتفع 2019تريليون جنيه في سبتمبر  4.01بالمائة, مقابل  18.6أساس سنوي, ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 

 المصدر: مباشر   .2020تريليون جنيه في أغسطس  .1211تريليون جنيه, مقارنة بنحو  1341.المعروض النقدي خالل سبتمبر إلى 

 احتياطي مصر من الذهب يتراجع للشهر الثاني على التوالي بضغط عالمي

ضغط عالمي, على أساس شهري, فيما للشهر الثاني على التوالي ب 2020ر واصل احتياطي مصر من الذهب تراجعه خالل أكتوب

بداية أزمة كورونا, بحسب مسح مباشر  2020تفعت مساهمة العمالت األجنبية في االحتياطيات الدولية ألعلى مستوى منذ مارس ار

مليار  4.328طي مصر من الذهب إلى تراجع احتيا وأظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري لبيانات المركزي المصري.

وبحسب البيانات, تراجعت مساهمة الذهب في االحتياطي  مليار دوالر في سبتمبر السابق له. 4.361والر في أكتوبر الماضي, مقابل د

ارتفع  ومنذ بداية العام مليون دوالر. 33بالمائة )على أساس شهري( بما يعادل  0.75بنسبة  2020األجنبي لمصر خالل أكتوبر 

 المصدر: مباشر  .مليار دوالر 1.02احتياطي مصر من الذهب بنحو 
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 مليون دوالر استثمارات مجمع إنتاج البنزين بأسيوط للتكرير 450وزير البترول: 

تفقد طارق المال, وزير البترول, موقف تقدم األعمال في مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول, الذي يعد أحد المشروعات 

ويستهدف المشروع  .2030ة التكرير والتصنيع التي تنفذها وزارة البترول ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر الحيوية الستراتيجي

وأشار وزير البترول إلى   مليون دوالر. 450د للسوق المحلي وخطط التنمية لصعيد مصر, وذلك باستثمارات تبلغ تأمين إمدادات الوقو 

ت التطويرية لمعمل تكرير أسيوط ورفع كفاءته وزيادة طاقته اإلنتاجية, موضحا أن المجمع أهمية المجمع الجديد باعتباره أحد المشروعا

ن البنزين بأنواعه وزيادة إنتاج البوتاجاز للمساهمة في سد احتياجات محافظات الوجه القبلي من  ألف طن سنوياً م 800يهدف إلى إنتاج 

   ل الغداموا  جريدة المصدر: المنتجات البترولية.

 الودائع األجنبية بالقطاع المصرفي المصري تتراجع للشهر الثالث على التوالي

أشهر  4بعد ارتفاع دام نحو  التوالي,للشهر الثالث على  2020رفي المصري خالل سبتمبر تراجعت الودائع األجنبية بالقطاع المص

مليار جنيه )بما يعادل  644.505األجنبية في سبتمبر الماضي إلى  وأظهرت بيانات رسمية, تراجع الودائع بسبب تأثراً بأزمة كورونا.

وعلى أساس سنوي, تراجعت  يار دوالر( في أغسطس السابق له.مل 41.91)مليار جنيه  656.003مليار دوالر(, مقابل  41.18

 ر دوالر( في الشهر المقارن قبل عام. مليا 43.86مليار جنيه ) 686.428بالمائة في سبتمبر الماضي, مقابل  6الودائع األجنبية بنسبة 

 المصدر:مباشر 
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 2023مليار دوالر لتحقيق االكتفاء الذاتي من الوقود بحلول  5.7مشروعات تكرير بـ  3وزير البترول: تنفيذ 

عددا من المؤشرات اإليجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خالل األشهر األخيرة  على وجودل أكد المهندس طارق المال وزير البترو

اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في  14نا والتي شهدت توقيع لجائحة فيروس كورو

ز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة.لفت إلى أنه بالرغم من التحديات المشار اليها اال ان  البحث عن الغا

دشين وافتتاح اثنين من اكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية  الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بت

مشروعات تكرير أخرى باستثمارات  3مليار دوالر , مؤكدا انه جار العمل على تنفيذ  4.5 استثمارات للتكرير ومشروع انربك باجمالى

   المصدر:اموال الغد .2023تي من المنتجات البترولية بحلول عام مليار دوالر وهو مايسهم في تحقيق االكتفاء الذا 5ر7

 فيتش سوليوشنز: مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي بالشرق األوسط

ريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي فيتش للتصنيف االئتماني, إن مصر في طقالت فيتش سوليوشنز, التابعة لمؤسسة 

فيتش في تقريرها الشهري,  . وأوضحت%4, بمتوسط قدره 2024وحتى  2020األوسط وشمال أفريقيا بين اإلجمالي في منطقة الشرق 

قتصادي في مصر, والذي يتوقع أن يسجل تراجعاً خالل العام المالي أن تقديراتها تتماشى مع العديد من التوقعات اإليجابية للنمو اال

ولفت التقرير إلى أن مصر ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة  موقع أهرام أونالين.قبل عام, وفقاً ل %3.5بـ , مقارنة %3.3الجاري إلى 

لنقد الدولي والبنك الدولي ودويتشه بنك, والبنك ", وفق توقعات صندوق ا19-التي تتفادى االنكماش االقتصادي في ظل أزمة "كوفيد

 المصدر: مباشر  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

 شهور 9خالل  مليار دوالر 45.4 تراجعا بقيمة الواردات غيرالبترولية لتبلغ%13.19المركزى لإلحصاء:

يار دوالر خالل الفترة مل 45.55أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء تراجع إجمالي واردات مصر غير البترولية لتبلغ 

وأوضح   % 13.19بنسبة انخفاض  2019مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من عام  52.47سبتمبر( من العام الحالي مقابل -)يناير

ية  في بيانه حول الصادرات والواردات غير البترولية خالل الفترة من يناير حتى سبمتبر أن قيمة الواردات الزراع االثنينيوم اإلحصاء 

بنسبة  2019مليار دوالر خالل الفترة ذاتها عام  11.767مقابل  2020مليار دوالر الفترة من يناير الي سبتمبر  10.331تبلغ  والغذائية

   البورصة المصدر: جريدة  .%12.2انخفاض 
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 في أكتوبر %4.6الجمهورية إلى ضخم السنوي إلجمالي اإلحصاء: ارتفاع الت

على أساس شهري, حيث سجل الرقم القياسي العام ألسعار  بنهاية أكتوبر الماضي, %2.3بنسبة ارتفع معدل التضخم في مصر 

في   %4.6ية إلى وعلى أساس سنوي, ارتفع معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهور نقطة. 109.9المستهلكين إلجمالي الجمهورية 

إن تحركات التضخم جاءت  وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, لنفس الشهر من العام الماضي. %2.4شهر أكتوبر, مقابل 

, ومجموعة التعليم قبل االبتدائي والتعليم األساسي بنسبة %56.6بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 

ية وفي المدن المصرية, ارتفع التضخم بنها , وبعض المجموعات األخرى.% 13.2, باإلضافة إلى مجموعة التعليم العالي بنسبة 20.1%

ومقارنة مع الشهر السابق, ارتفعت  في سبتمبر السابق عليه. %3.7على أساس سنوي, بعد أن سجل  % 4.5شهر أكتوبر الماضي إلى 

  Plus Economyالمصدر: عليه.في سبتمبر السابق   %0.3اضي, مقارنة مع في أكتوبر الم %1.8األسعار بنسبة 

 اإلسباني لمنح الماجستير باألسواق الماليةمصر توقع اتفاقاً مع معهد دراسات البورصة 

لفارو مارتينيز الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية, مع أ -وقع محمد عمران رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية

اإلسباني, والمدعوم من بورصة مدريد, اتفاقاً لالشتراك في تنفيذ ومنح درجة الماجستير  IEBالمدير التنفيذي لمعهد دراسات البورصة 

وأوضح محمد عمران, أن درجة الماجستير في األسواق المالية   سواق المالية مع التركيز على المواد المرتبطة بالمشتقات المالية.في األ

سباني تنفذ ألول مرة في منطقة الشرق األوسط, وتحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة التي سيمنحها المعهدان المصري واإل

بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية, والجامعة  Whartonوجامعة  LSEسية بالمملكة المتحدة لندن لالقتصاد والعلوم السيا

 المصدر:مباشر  الصينية في هونغ كونغ.



 

 

 شهراً  12-6مخزون مصر االستراتيجي من األدوية والمواد الخام يغطي من 

وقالت هيئة الدواء في  شهراً. 12إلى  6والمواد الخام تغطي من أكدت هيئة الدواء المصرية, أن مخزون مصر االستراتيجي من األدوية 

ت العالجية لفيروس كورونا, إنه تم استحداث نظام للرصد والمتابعة بيان صادر اليوم الثالثاء, بشأن نفي وجود نقص بأدوية البروتوكوال

كمجموعات أدوية األنسولين والضغط وأدوية  المهمة والحيوية لتجنب حدوث أي نقص في األدوية, من خالل متابعة مخزون األدوية

 المصدر: مباشر  .الرعاية والطوارئ والسكر واألورام وصبغات األشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وغيرها

 غرفة القاهرة تبحت زيادة التبادل التجاري بين مصر وتشاد

ليدوية ول رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف ا بحثت غرفة القاهرة التجارية, مع إبراهيم قوكوني نور نائب أ

يوم وبحسب بيان صادر  جارية واالستثمارية المختلفة.بانجمينا بجمهورية تشاد, سبل تعاون جديدة في الفترة القادمة في المجاالت الت

رك بين مصر وتشاد ودفع العالقات الثنائية ورفع معدالت الثالثاء, تناول اللقاء مباحثات حول كيفية زيادة التعاون االقتصادي المشت

 لمصدر:مباشر ا  التبادل التجاري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين.
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  2020% بنهاية يونيو 87إلى  2017% عام 108وزير المالية: تراجع الدين المحلي من 

أن أداء االقتصاد المصري في ظل جائحة »كورونا« فاق التوقعات, بشهادة المؤسسات الدولية,   المالية,د معيط وزير أكد الدكتور محم

ا: »صندوق النقد الدولي«, والبنك الدولي و»جولدن مان ساكس«, و»ستاندرد آند بورز«, وموديز ومؤسسات التنصيف االئتماني, ومنه

كما توقعت تحقيق المؤشرات االقتصادية معدالت جيدة في المدى  ؛وتابعاالقتصادي. لتجربة اإلصالح وفيتش؛ بما يعكس النتائج اإليجابية 

%, وتنخفض معدالت الدين للناتج المحلي في المدى  5نمًوا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو  القصير حيث يُسجل االقتصاد المصري

 معيط أكد . و2021/ 2020ن الناتج المحلي اإلجمالي بدًءا من العام المالي % م2ا, إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام المتوسط أيضً 

% بنهاية 87, و 2019ة يونية % بنهاي90,2, إلى 2017/ 2016% في العام المالي 108أن معدالت الدين للناتج المحلي انخفضت من 

   المال  المصدر: جريدة.  2020يونية 

 د الحكومة توافق على مشروع قانون التأمين الموح

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر, وتنظيم قواعد اإلشراف والرقابة عليها, ليصبح 

قد و. سوق التأمين المصرى ألول مرة, قانون موحد وشامل ينظم آليات اإلشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصرلدى 

نمو صناعة  تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد هو “التأمين متناهى الصغر”, وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات 

التأمين المصري, فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين اإللزامي”, فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى  

   البورصة  المصدر: جريدة .من األفراد والمنشآت, كما اتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة

 ادها لجدولة ديون المتعثرين وإعادة التسعيرجمعية مستثمري الغاز: البترول أبدت استعد

عن استعداد وزارة البترول والثروة  كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين

مليار جنيه  6مثل السيراميك إلى اتير الغاز رغم وصول المديونية فى قطاع المعدنية لجدولة الديون المتأخرة على المستثمرين من فو

ل وأعضاء من وكشف سعد الدين في بيان, عن تشكيل لجنة تضم مختصيين من وزارة البترو أشهر. 9وانقطاع البعض عن السداد منذ 

ولفت  لها. المعنية بالقطاع االستثماري وقطاع البترول, وعرض حلول نهائية االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لدراسة كافة الملفات

ية إلى أن أبرز الملفات التى تقع على عاتق اللجنة المشكلة تتمثل في ملف جدولة الديون المتأخرة وإقناع المتأخرين فى إبداء حسن الن

   المصدر:جريدة حابي بالسداد ودراسة إلغاء الغرامات والفوائد على مستحقات الغاز باإلضافة إلى ملف إعادة تسعير الغاز للمصانع.
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 للمرة الثانية على التوالي  %0.5بـ البنك المركزي يخفض الفائدة 

لإلقراض,   %9.25لإليداع و %8.25إلى  %0.5قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس تخفيض أسعار الفائدة بواقع 

, والذي سبقه تخفيض في %0.5وبذلك يكون المركزي قد خفض معدالت الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد تخفيض في سبتمبر بـ

  Puls Economyالمصدر:   دفعة واحدة. %3مارس بـ

 المركزي وصندوق النقد العربي يطلقان عمليات التسوية بالجنيه المصري

بعد استكمال عملية الربط التقني, يسر البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي أن يعلنان عن توقيع اتفاقية بينهما إلطالق عمليات 

لبنوك العاملة في الدول  ل ه المصرييُمكَّن إطالق عمليات التسوية بالجني التسوية بالجنيه المصري في منصة "بنى" للمدفوعات العربية.

المصري وتخفيض كلفتها.  العربية والمشاركة في منصة "بنى" من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالجنيه

ن خامس عملة عربية ألف معاملة سنوياً يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي, ليكو 160يتجاوز عدد المعامالت بالجنيه نحو أكثر من 

العمالت  تجدر اإلشارة أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة يشمل ذلك تحويالت األفراد عبر شركات الصرافة. , والفي هذا الصدد

ة لمقاصة وتسوية المعامالت المالي تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعمالت العربية والعمالت الدولية التي تتوفر فيها شروط األهلية

 العربية البينية وكذلك المعامالت المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
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 في الربع الثالث %7.3معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 

بالمئة في الربع الثالث من العام,  7.3للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر يوم األحد, إن معدل البطالة تراجع إلى قال الجهاز المركزي 

عزا الجهاز االنخفاض إلى “عودة األنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي و بالمئة قبل سنة. 7.8مقارنة مع 

  9.6كان معدل البطالة ارتفع إلى  ها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خالل الربع السابق”.للقرارات االحترازية التي اتخذت

الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت  كورونا. وأوضحبسبب التداعيات االقتصادية لفيروس بالمئة في ربع السنة من أبريل إلى يونيو 

  151مليون, بانخفاض  2.061ارنة مع الربع السابق, في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمئة مق 5.6مليون فرد, بارتفاع  28.171

 المصدر: رويترز .سنويألفا على أساس 
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 لعمل المخابز بالغاز الطبيعير.. بروتوكول تعاون بين التموين و"العربية للتصنيع" مص

استقبل صباح اليوم الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد  

موين لتدبير كافة احتياجات يع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التخالل الزيارة توقالمرافق من قيادات الوزارة .وتم  

واشار المصيلحي وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية, وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدال من السوالر

فقط من اجمالي باقي المخابز, وسيتم تنفيذ  %20-10ألف مخبز  مدعم والمخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من  30لدينا  ان

 المصدر: مباشر  ازية.والعة غ 3-2المرحلة األولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة الى  

 “البترول” توصل الغاز لمصانع “بدر” يناير المقبل 

, مع جدولة قيمة التأمين مطلع يناير القادم تستعد وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر

يتمكن المستثمرون من السداد بناء على طلب قدمه االتحاد المصري لجمعيات أشهر حتى  3ددة على كل مصنع وتأجيل بدء تحصيلها المح

بدون فوائد, وتتراوح القيمة التأمينية  –شهرا  24 –قيمة لمدة عامين الجدولة سداد تلك ان وقال المهندس عالء السقطى  المستثمرين.

   يدة البورصةالمصدر:جر مليون جنيه. 2للمصانع بين مليون و
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 مليون جنيه 500أودن تحصل على موافقة الرقابة إلطالق صندوق أسهم بـ 

اكتتاب ئة العامة للرقابة المالية على نشرة ( عن موافقة الهيODINكشف هاشم السيد, الرئيس التنفيذي لشركة اودن لالستثمارات)

مليون جنيه, من المقرر أن يستثمر  500صندوق أودن لالستثمار في االسهم المقيدة بالبورصة المصرية.ان حجم الصندوق الجديد يبلغ 

لصندوق لهيئة الرقابة, وذلك في الشركات المدرجة بالسوق بمختلف القطاعات.أشار الى ان الفترة األخيرة شهدت التقدم بنشرة اكتتاب ا

اتيجية الشركة الهادفة إلى إطالق عدد من صناديق االستثمار الجديدة بعدد من القطاعات حتي منتصف العام المقبل ضمن استر

.وأوضح أن الصندوق الجديد تحت إدارة وتأسيس الشركة بالتعاون مع مؤسسة كسب السعودية, مضيفًا أن الصندوق الجديد 2021

بعدد من الشركات المدرجة بالقطاعات المختلفة.وأكد على أهمية الصناديق االستثمارية  لى اقتناص الفرص االستثمارية المتاحةسيركز ع

المصدر:جريدة  في دعم وتنشيط االسواق المالية واالدوات التمويلية المختلفة سواء تمويل عقاري, تخصيم, تأجير تمويلي وغيرها من األنشطة.

 اموال الغد 

 مليار جنيه قبل نهاية العام 1.5بـ م هيلز تستهدف توريق جزء من محفظتها بال

مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى,  1.5( إنهاء عملية التوريق لجزء من محفظتها بقيمة PHDCتستهدف شركة بالم هيلز للتعمير )

  1.5بقيمة إجراءات صفقة التوريق إلجمالى محفظة وأشار ياسين منصور, رئيس مجلس إدارة الشركة, إلى استمرار »بالم هيلز« فى 

ا استحوذت كم. مليار جنيه بنهاية العام الجارى 12وتستهدف الشركة الوصول بحجم المبيعات إلى  مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى.

جنيه للمتر   3,620فدانا بغرب القاهرة بقيمة  41أرض مخصصة للتطوير التجارى, تمتد على مساحة  شركة »بالم هيلز« على قطعة 

المبلغ كدفعة مقدمة ودفع  35خالل مناقصة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وستقوم الشركة بسداد %من  وذلك ,المربع

وأشارت الشركة إلى أن قطعة األرض تتميز بموقع استراتيجى فى قلب بالم هيلز  بدفعات ربع سنوية.المتبقى على مدار ثالث سنوات 

»بالم هيلز« أن يكون  الجديد. وتوقعتومشروع بامبو والتى سيتم تحويلها لنقطة محورية ببالم هيلز أكتوبر  5-1أكتوبر بين المراحل 

 البورصة  المصدر: جريدة .سنوات 5-4ن تبدأ التسليمات بعد ألف متر مربع, على أ  98بنية تصل إلى لديها مساحة م

 مليار جنيه األسبوع المقبل 2.5كت تطرح صكوًكا بقيمة ثروة كابيتال: كونت

كت للتوريق التابعة لثروة ( إنه من المقرر أن تقوم شركة كونتSRWAشركة ثروة كابيتال )ل أعلن أيمن الصاوى رئيس القطاع المالي

عقب الحصول على الموافقة الالزمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن   نوفمبرخالل  مليار جنيه 2.5دار صكوك تمويل بقيمة بإص

  على أن تطرح الصكوك بنظام المضاربة.  A-شركة ميريس للتصنيف االئتماني انتهت من إعداد التقييم االئتماني لإلصدار عند مستوى 

 جنيه وتطرح طرًحا خاًصا وتقيد بشركة »مصر المقاصة«, كما تقيد بالبورصة فى القاهرة. 100كت وتبلغ القيمة األسمية لصك كونت

من المقرر استخدام و شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق باب االكتتاب. 84كت ستصدره شركة كونت الذيويبلغ الحد األقصى لمدة الصك 

ويتم هذا  عمالء شركاتها الشقيقة. مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعمالء كونتكت أو 2.5متحصالت الطرح البالغ قيمته 

وأكد عبدالفضيل,  من تاريخ إصدار صكوك شركة كونتاكت. 24الـ مويل بدًءا من اليوم التالى لتاريخ غلق االكتتاب وحتى نهاية الشهر الت

تؤدى شركة و المالءة المالية. ذويمن الصكوك لالكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية واألشخاص من  %100أنه سيتم طرح 

وتنظم »ثروة  دور المستشار المالى المستقل لطرح الصكوك بعد أن قامت بوضع دراسة جدوى لهذه الصكوك.ايليت لالستشارات المالية 

»ثروة للتصكيك« بالمصدر   وتقوملترويج وتغطية االكتتاب« اإلصدار وتروج وتضمن تغطية االكتتاب بالتعاون مع »مصر كابيتال«, 

مستشاراً  -على الدين ووشاحى-وكيل السداد, وتم تعيين مكتب إيه إل سى كت و»بنك مصر« دور متلقى إصدار كونتويلعب  للصكوك.

ويتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دور المحاسب والمراجع إلصدار صكوك شركة كونتاكت التابعة  قانونياً لإلدارة.

مليار جنيه  20مليار جنيه حاليًا, وقد تتجاوز  14الـ إجمالى قيمة إصدارات التوريق تخطى عبدالفضيل أن  كابيتال. وأكدلمجموعة ثروة 

 عربية  CNBC المصدر: الجارى. بنهاية العام 

 »سبيد ميديكال« تتعاقد مع خمس شركات طيران لتقديم خدمات التحليل للمسافرين

وعربية لتقديم خدمات التحليل ع خمس شركات طيران محلية أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عن تعاقدها م

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة إن شركتها الشقيقة برايم سبيد للخدمات الطبية هى التى وقعت التعاقد مع شركات  للمسافرين.

 لمصريين.لى عدد من رجال األعمال افى الشركة الشقيقة بينما يتوزع الباقى ع %30وتستحوذ سبيد ميديكال على حصة بنحو  الطيران.

وقالت الشركة إن برايم سبيد تعاقدات أيضا مع شركات مقدمى التأشيرات للسفر إلى الخارج وشركات التأمين لتكامل عملها وخدماتها 

روس كورونا فى وتقول برايم سبيد إنها حصلت على جهاز أمريكى لديه القدرة على استخالص نتائج تحليل في المقدمة لشراكات الطيران. 



 

 

ومن المقرر أن تفتتح برايم سبيد فرع  دقائق فقط وبدقة تفوق غيره من األجهزة المستخدمة بمعدل خمس مرات على األقل. أقل من عشر

“الدرايف ثرو” بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية طب القصر العينى, وزارة التعليم العالى ممثلة فى المجلس األعلى للمستشفيات 

  المصدر:جريدة المالن تترجم هذه التعاقدات نفسها فى شكل زيادة اإليرادات واألرباح خالل الشهور القادمة. ية.وتتوقع سبيد ميديكال أالجامع

 2020نوفمبر  19

 برايم فينتك تعتزم البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي   

أجير التمويلي كبداية النشطة  الشركة م شركتها البدء بنشاط التكشفت ميرفت عريان, الرٔييس التنفيذي لشركة برايم فينتك عن اعتزا

عام علي تأسيسها, أن سياسة الشركة تعتمد عقب نشاط  25المستهدفة.وأضافت علي هامش فعاليات مؤتمر الشركة بمناسبة مرور 

ٕاطالق شركتها  ٔاغسطس الماضي 10المالية التأجير  تفعيل خدمات التخصيم, ثم التمويل االستهالكي.وأعلنت برايم القابضة لالستثمارات 

ل الجديدة برايم فينتك بهدف دخول مجال الخدمات المالية غير المصرفية, بما في ذلك التخصيم والتمويل االستهالكي والتٔاجير التمويلي لك

   المصدر:جريدة اموال الغدمن الشركات واألفراد على حد سواء.

 لبيع شركة "تابعة"  ئياً مع مستثمر استراتيجيمدينة نصر لإلسكان توقع عقداً نها

أعلنت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير توقيع العقد النهائي مع مستثمر استراتيجي لالستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات 

توقيع من إنه من المقرر اعتماده المليون جنيه.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر,  30بالمائة بقيمة حوالى  98.37بنسبة  -التابعة  -

أرباحاً بعد الضريبة بلغت  2020الجمعية العمومية المزمع انعقادها الشهر القادم.وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

ارنة من مليون جنيه في الفترة المق 630.98مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي, مقابل أرباح بلغت  628.99

مليار جنيه جنيه في الفترة المقارنة من  1.44مليار جنيه, مقابل مبيعات بلغت  1.76عات الشركة خالل الفترة إلى .وارتفعت مبي2019

 المصدر:مباشر العام الماضي. 

 أوراسكوم للتنمية: سميح ساويرس في مرحلة التفاوض لبيع حصته في أوراسكوم لإلسكان

األخبار المتداولة بخصوص بيع سميح ساويرس حصته في أوراسكوم لإلسكان التعاوني مية مصر, على علّقت شركة أوراسكوم للتن

لصندوق استثمار إنجليزي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم األربعاء, رداً على ما نشر بأحد المواقع اإلخبارية بعنوان 

ار إنجليزي", إن هذا األمر في مرحلة المفاوضات, وسوف لصندوق استثم "سميح ساويرس يبيع حصته في أوراسكوم لإلسكان التعاوني

, أرباحاً بلغت 2020نوافيكم بأي تطورات بخصوص هذا األمر في حينه.وحققت أوراسكوم للتنمية مصر, خالل التسعة أشهر األولى من 

, مع 2019يه بالفترة المقارنة من مليون جن 501.2مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي, مقابل أرباح بلغت  357.4

مليار  3.34مليار جنيه, مقابل إيرادات بلغت  3.26األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 

 المصدر:مباشر جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

 توى في عامينرتفع ألعلى مسحيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية ت

)ما يقرب  2018, ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020واصلت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل سبتمبر 

 مليار دوالر في سبتمبر 2.243وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األمريكية, أن حيازة مصر من السندات األمريكية بلغت  من عامين(.

.وعلى أساس شهري, ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية 2019مليار دوالر بالشهر المماثل من  2.162مقابل , 2020

 المصدر: مباشر   مليار دوالر في أغسطس السابق له. 2.238ماليين دوالر مقابل  5بقيمة  2020خالل سبتمبر 

 سنوات  6مليار دوالر مع بنوك دولية إلى  3.8بـ المركزي يمدد أجل اتفاقية تمويل 

البنوك الدولية   موعة منوافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل اتفاقية بيع سندات دوالرية مع االلتزام بإعادة الشراء مع مج

وقال نائب محافظ البنك  أعوام, بدال من أربعة أعوام ونصف العام, وفق بيان صادر عن المركزي. 6إلى  2018والموقعة في 

المركزي, رامي أبو النجا, لقناة العربية, إن تحالف البنوك الدولية والذي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبو ظبي 

ويزيد تمديد االتفاق  إس بي سي وجي بي مورجان طلب من المركزي تجديد االتفاق مع شروط أفضل وتمديد أجل التمويل. ول وإتشاأل

 .  2024شهرا إضافية, ما يسمح للمركزي بالسداد في أكتوبر  18آجال استحقاق السندات التي قامت البنوك بشرائها لمدة 



 

 

 االستثمار القومي” تستحوذ على “عربية أون الين” للوساطة كلـ” بن“إن أي كابيتال” التابعة  

استحوذت شركة “إن أي كابيتال” الذراع االستثماري لبنك االستثمار القومي, على شركة عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية 

د, وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي, السعي وأعلنت الدكتورة هالة التابعة لبنك عودة لبنان.

وقالت السعيد: “تبقى الصفقة مشروطة على تحقق الشروط  توقيع اتفاقية االستحواذ بعد االنتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

 Economy Plusالمصدر:  الزمة”.بية ال المسبقة المتفق عليها, السيما الحصول على الموافقات الرقا

 الحكومة تقر تعديالت قانون الضريبة على القيمة المضافة

لسنة   67روع قانون, بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة, الصادر بالقانون رقم على مشوافق مجلس الوزراء 

.وجاء مشروع القانون لتقرير اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع  2016

( من قائمة 15لتوابل المصنعة, حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند )ام, وااالستراتيجية؛ كالبقول, والحبوب, وملح الطع

السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.بحيث يكون النص 

 ما يستورد منها”.ن على “البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولو

 2020نوفمبر  22

 مليون جنيه 193تنفيذ عرض الشراء اإلجباري على السويس لألسمنت بقيمة 

  25.73قالت البورصة المصرية, إنه تم اليوم تنفيذ عرض الشراء اإلجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس إيه إس على 

مليون جنيه.وفي األسبوع الماضي, قالت بورصة مصر,  193.02جمالية للصفقة بلغت قيمة إمليون سهم من أسهم السويس لألسمنت, ب

مليون  25.73إن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض الشراء اإلجباري المقدم على أسهم شركة السويس لألسمنت بلغ 

, مقابل خسائر بلغت 2020الل الستة أشهر األولى من جنيه خمليون  709.31سهم.يشار إلى أن السويس لألسمنت حققت خسائر بلغت 

, مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل النصف األول 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  356.49

 اموال الغد   المصدر: جريدة  الماضي. العام مليار جنيه بالنصف المقارن من 3.3مليار جنيه, مقابل مبيعات بلغت  2.7من العام الجاري, 

 عاجل.. وزارة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن الحديد والنحاس 

أعلن المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية, طرح مزايدة للتنقيب عن الحديد والنحاس والفوسفات ورصاص زنك ورمال 

للتقدم بالعروض. وقال   2021مارس  15المصاحبة لها, وذلك حتى  ناصر, والمعادنيرة بيضاء وأمالح البوتاسيوم وكاولين وطمي بح

كيلو متر مربع, وذلك بنظام اإلتاوة  16في تصريح اليوم الخميس, إن المزايدة تضم عدة قطاعات تقل مساحتها عن  -وزير البترول

ولفت الوزير إلى أنه وفقا للشروط المعلنة, فسيتم إعطاء األولوية  .والضرائب ونسبة المشاركة المجانية لهيئة الثروة المعدنية من اإلنتاج

للشركات التي تستثمر في القيمة المضافة بجانب التنقيب عن المعادن, مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف مليار دوالر استثمارات في قطاع 

 حابي  المصدر: جريدة. 2030التعدين بحلول عام 

 مليون دوالر خالل أكتوبر 490.2إيرادات قناة السويس ترتفع لـ 

مليون  470.7بـ  , مقارنة2020مليون دوالر خالل أكتوبر  490.2كشفت هيئة قناة السويس عن ارتفاع قيمة إيرادات القناة لتصل إلى 

تدريجياً  وذكر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء أن حركة المالحة في قناة السويس شهدت نمواً  .%4.1بنمو  2020دوالر خالل سبتمبر 

أظهرت إحصائيات المالحة بالقناة ارتفاع أعداد   (, حيثيوليو إلى سبتمبر)من في الفترة  2020في أعداد وحموالت السفن بالربع الثالث 

 سبتمبر. كماسفينة خالل شهر  1538إلى  شهرأغسطس, لتصلسفينة خالل  1512سفينة إلى  1424السفن العابرة خالل شهر يوليو من 

مليون 95.8إلى  أغسطس, لتصل مليون طن خالل شهر 95.1مليون طن خالل شهر يوليو إلى  89.4العابرة للقناة من ت زادت الحموال

 اموال الغد  المصدر: جريدة سبتمبر.طن خالل شهر 

 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية بتوشكى492المصرية للكهرباء توقع عقوداً بقيمة

 مليون جنيه, لتأمين التغذية الكهربائية بتوشكى. 492عقدين مع شركة مدكور للمشروعات, بقيمة  ء,وقعت الشركة المصرية لنقل الكهربا

ك.ف سعة  220/66/22( جهد 3يوم الخميس, أن العقد األول يتضمن إنشاء محطة محوالت توشكى )وأوضحت الشركة في بيان صادر 

م.ف.أ .وقطع  40م.ف.أ , 175ليم المفتاح شاملة المحوالت سعة تس( بنظام GIS( م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز )40×175+5×2)



 

 

أشهر من  10مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى نحو  367ختبار .وقالت إن القيمة المتعاقد عليها تبلغ نحو الالغيار والعدد الخاصة وأجهزة ا

( 3ني يتضمن تنفيذ خط ربط محطة محوالت توشكى )ثاوأضافت أن العقد ال نوفمبر الجاري. 9تاريخ  اإلخطار بالقبول الصادر بتاريخ 

ك.ف بنظام تسليم المفتاح  220د/خ على المحطة جهد   2( )د/خ( و)ميديكوم/ توشكى 2عن طريق فتح الدائرة السد العالي/ توشكى )

أشهر من تاريخ  4صل إلى نحو ت مليون جنيه بمدة تنفيذ 125كموبينت الشركة أن القيمة اإلجمالية للعقد تبلغ نحو  25×2بطول يبلغ نحو 

 المصدر: مباشر  اإلخطار بالقبول.
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 والصندوق السيادي ينتهيان من فحص االستثمار العربي فبراير المقبل هيرميس

( وصندوق مصر السيادي أنهما ينتهيان من الفحص النافي للجهالة لبنك االستثمار العربي HRHOأعلنت المجموعة المالية هيرميس )

ك للدولة, وتوقع الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن في البنك المملو %76بحلول فبراير المقبل, تمهيدا لالستحواذ على حصة قدرها وذلك 

سليمان في سبتمبر الماضي إتمام صفقة االستحواذ المحتملة بنهاية العام الحالي, من جانبها, رفضت هيرميس التعليق على هذه األنباء 

 المصدر: مصراوي  إنتربرايز.عندما تواصلت معها 

 النصر للحاصالت ترفض عرًضا لشراء أرض مصنع سوهاج

المقدم  ( عن رفضها العرض المقدم من شركة سوهاج لإلسكان والتعميرELNAت الزراعية )أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصال

وأضافت في بيان للبورصة المصرية, إن رفض العرض يرجع لعدم تقدم  مليون جنيه. 650بقيمة  سوهاج وذلكلشراء أرض مصنع 

أنها تتفاوض مع المتقدمين لشراء المصنع.كانت الشركة قد   ماليين جنيه, الفته إلى 10شركة سوهاج لإلسكان بشيك الدفعة األولى بقيمة 

جنيه مقابل  925,864, والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 2020يونيو  30مالها عن الفترة المنتهية في أعلنت عن نتائج أع

 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 1.257صافي خسارة بلغت 

 فى الوطنية الجديدة لصناعة السكك الحديدية %15م بنسبة أوراسكوم كونستراكشون تساه

من   15(, إن شركته تساهم بحوالى %ORASسي( ) إل. بي.)كونستراكشون رئيس التنفيذى بشركة أوراسكوم قال أسامة بشاي, ال

ل شهر أكتوبر الماضى على  يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خال رأسمال مال شركة »الوطنية الجديدة لصناعة السكك الحديدية«.

ات السكك تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس, بغرض القيام بتصنيع وإصالح عرب

أ الشركة وكشف بشاى أن الكيان الجديد تم إطالقه بالفعل مؤخًرا, مرجًحا أن تبد الحديدية, وإحاللها وتجديدها بهدف توطين هذه الصناعة.

وع على مرحلتين, المرحلة األولى مصنع وينفذ المشر . 2022نشاطها الفعلى بنهاية العام المقبل, أو بداية العام التالى له أى بنهاية 

المنطقة الصناعية فى شرق ألف متر مربع فى  300للوحدات المتحركة, والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع, وسيقام على مساحة 

عربة سنويًا,  300ويتضمن المشروع مجمًعا صناعيًا لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية, بطاقة إنتاجية تبلغ  بورسعيد.

  مليون دوالر. 240باستثمارات تصل إلى 
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 2021صاالت بعد منتصف سوديك تبدأ محادثات مد خطوط الفايبر وخدمات االت

مقبل بشأن مد محادثات خالل النصف الثاني من العام ال ( لبدءOCDIسوديك ) -تخطط شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار 

دير خطوط الفايبر وتشغيل البنية التحتية داخل مشروع سوديك إيست الذي تقيمه في منطقة شرق القاهرة, وفق المهندس سامح أبو تار الم

له   التنفيذي إلدارة المشروعات, مشيًرا إلى أنه سيتم التوقيع مع إحدى الشركات التي ستتولى ذلك قبل بدء التسليم في المشروع والمقرر

   نوفمبر من العام القادم.

 إميرالد للتطوير تتقدم رسميا بملف الطرح ببورصة النيل للرقابة ديسمبر المقبل

ملف الطرح ببورصة النيل نهاية األسبوع األول من ديسمبر المقبل, على أن يتم تنفيذ عملية بة »إميرالد للتطوير« التقدم تعتزم شرك

(, رئيس صندوق EHDR)والتعمير كشف هاشم السيد, الرئيس التنفيذى لشركة المصريين لإلسكان  . 2021الطرح خالل مطلع 

ابعة للصندوق أنهت جميع اإلجراءات الخاصة بالتوافق مع شروط القيد بالبورصة  المصريين العقاري, أن »إميرالد للتطوير« الت



 

 

وأضاف السيد أن نسبة األسهم المتاحة  وراق الالزمة للرقابة المالية.المصرية, وبانتظار موافقة الجمعية العمومية ومن ثم التقدم باأل

  .ن لالستشارات المالية« الشقيقة مهام مدير الطرحمن أسهم الشركة, على أن تتولى شركة »أود %10للتداول ستكون نحو 

 مليون دوالر  265بنوك لترتيب قرض بـ  4“أوراسكوم للتنمية” تتفق مع 

لترتيب  HSBC, إنها وقعت اتفاقية مع بنوك التجاري الدولي ومصر والقاهرة واالثنينشركة أوراسكوم للتنمية مصر, اليوم قالت 

وبحسب بيان الشركة لبورصة مصر, يتم توجيه القرض الجديد  مليون دوالر. 265متوسط األجل من البنوك بقيمة الحصول على قرض 

وبحسب “أوراسكوم  سنوات. 7سماح عامين ونصف العام, وتمديد مدة قروض الشركة ألجل  إلعادة تمويل القروض الحالية, بفترة

يه المصري لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية على مدى عامين, بما في ذلك  مليون دوالر من القرض بالجن 50للتنمية” سيتم تخصيص 

  plus Economyلمصدر:ا  دة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة.المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جدي

 اإلسكان المصرية تستعرض ضوابط واشتراطات البناء الُمزمع تطبيقها 

شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم, برئاسة مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, قيام عاصم الجزار, وزير اإلسكان والمرافق 

بيقها خالل المرحلة االنتقالية.وذكر البيان انية, باستعراض الضوابط واالشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطوالمجتمعات العمر

مران الصادر اليوم اإلثنين, أنه سيتم السماح  بإستئناف أعمال البناء, وضبط وحوكمة العمران, بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للع

أن هذه "المرحلة اإلنتقالية" ستكون مدتها ي والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.وأشار عاصم الجزار, إلى لحين وضع اإلطار الفن

شهور, تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية, وتهدف هذه المرحلة إلى وضع اإلشتراطات والضوابط التخطيطية  6

 المصدر: مباشر  منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها. والبنائية لضبط وحوكمة العمران, وحوكمة

 مصر تعرض نقل خبراتها في مجال السدود الكهرومائية لغينيا

ي المصرية, مع مسئولين غينيين سبل نقل الخبرة ناقش وفداً من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والموارد المائية والر

 المصدر: مباشر  ود الكهرومائية إلى غينيا.المصرية في مجال السد

 تعاون البترول والعدل لدعم منظومة التقاضى االلكترونى وميكنة المحاكم االقتصادية

معرض القاهرة ثروة المعدنية, والمستشار عمر مروان, وزير العدل, على هامش مؤتمر ووقع المهندس طارق المال, وزير البترول وال

(, بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ منظومة التقاضى اإللكترونى وميكنة كافة CAIRO ICT 2020الدولى للتكنولوجيا )

 . التعامالت الخاصة بالمحاكم االقتصادية
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 والبنوك” بالضرائ لـ”مليار جنيه لتسوية مديونيات  7.5بـ أراضي  “القابضة للتشييد” تتنازل عن

مليار جنيه مستحقة على الشركات  7.5قال رئيس الشركة القابضة للتشييد, هشام أبو العطا, إن شركته تعتزم تسوية مديونيات بقيمة 
 5وقدر أبو العطا مديونيات البنوك بنحو  لة.مبادلتها بأراضي غير مستغ والبنوك, عبرالتابعة, لصالح مصلحتي الضرائب والتأمينات 

وقال إنها مستحقة لبنوك مصر والقاهرة وقطر الوطنى وبنك االستثمار العربي, وبنك البركة والمجموعة المالية   رات جنيه,مليا
  ECONOMY PLUSالمصدر: مليار جنيه. 2.5فتبلغ مديونيات مصلحتي الضرائب والتأمينات اإلجتماعية  اما هيرميس.

 القاهرة لالستثمار تدرس إصدار صكوك لتمويل مشروعاتها

متوافقة مع قالت القاهرة لإلستثمار والتنمية العقاريه إنها بصدد دراسة إمكانية الحصول على تمويل عن طريق إصدار صكوك إجارة 
مصر رداً على المنشور تحت عنوان " القاهرة لالستثمار تسعي الصدار  الشركة في بيان لبورصة  اإلسالمية. وأشارتة أحكام الشريع

الشركة أنها سوف تفصح   لمشروعاتها. وذكرتمليون جنيه " إلى أنها سبق وافصحت أنها تبحث عن فرص تمويل  600صكوك بقيمة 
 المصدر:مباشر   لقرار النهائي في هذا الشأن.عن التفاصيل فور انعقاد مجلس اإلدارة واتخاذ ا



 

 

 مليون دوالر 800بـ ” يوقعان عقد تنفيذ الخط الرابع للمترو يو” ميتسوبيشتحالف “أوراسكوم لإلنشاءات” 

مع شركة “ميتسوبيشي ا التابعة “أوراسكوم لإلنشاءات” بالتحالف كشفت شركة “أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي” عن قيام شركته
الشركة أن العقد يتضمن تنفيذ عقد األعمال   (. وأوضحتNATكوربوريشن” والتوقيع على عقد مع الهيئة القومية لألنفاق )

األولى من الخط الرابع لمترو ( بالمرحلة CP411المجموعة التخصصية ) والورشةالكهرومايكانيكية وأعمال أنظمة السكك الحديدية 
ويشمل  مليون دوالر. 350مليون دوالر, وتتجاوز حصة أوراسكوم لإلنشاءات  800حوالي وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد  .ةأنفاق القاهر

 العمل. وسيتمورشة نطاق االعمال لهذا المشروع تنفيذ المسار للسكك الحديدية واإلشارات, وإمدادات الطاقة واالتصاالت والمستودع و
( JICAولى في مصر من خالل قرض ائتماني بالين الياباني مقدم من الوكالة التعاونية اليابانية الدولية )تمويل المشروع وللمرة األ

 المصدر:جريدة البورصة   (.STEPبشرط الشراكة االقتصادية الفنية الخاصة )

 الحكومة المصرية: لن يتم مد فترة حظر البناء.. واالشتراطات ستصدر أوائل ديسمبر

أشهر  6رة حظر البناء التي فرضته لمدة أكد نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء المصري, أن الحكومة لن تمد قرار فت
وقال نادر سعد, خالل مادخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة", إنه سيجري السماح باستئناف حركة البناء فور  هي اليوم الثالثاء.تنت

 المصدر:مباشر  صدور االشتراطات والضوابط الجديدة المتوقع االنتهاء منها في األسبوع األول من ديسمبر.

 المفاوضات مع نجيب ساويرس لالستحواذ على "شالتين" زير البترول يحدد موعد استئنافو

توقع طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية, استئناف المفاوضات مع رجل األعمال نجيب ساويرس حول استحواذه على  
 المصدر: مباشر  " تماماً.19-كوفيدبالمائة من شركة شالتين للثروة المعدنية, بعد انتهاء جائحة "  51
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 شركات 3عمومية »بايونيرز« تٌقر السير في إجراءات التقسيم إلى 

 شركات. وفًقا 3م الشركة إلى لمالية, السير في إجراءات تقسيأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات ا
, تضم الشركات شركة تختص بقطاع الخدمات المالية )قاسمة( وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاوالت )منقسمة( لبيان الشركة

 المصدر:جريدة اموال الغد  وشركة تختص بالقطاع الصناعي )منقسمة(.

 ماليين دوالر فى أحد فنادق الجونة 8أوراسكوم للتنمية تضخ 

ماليين  8(, إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة ORHDمصر ) -قال أشرف نسيم, رئيس القطاع المالى فى شركة أوراسكوم للتنمية 
تدبيره عبر تمويالت بنكية إلى جانب بعض أن ذلك المبلغ سيتم  وأوضح دوالر فى بدايات العام المقبل لتطوير أحد فنادق الجونة.

مليون  265وأشار نسيم إلى أن »أوراسكوم للتنمية مصر« وقعت عقد قرض بقيمة  التمويالت األخرى لتطوير وتوسيع باقى الفنادق.
وسعية لتطوير ة فى تمويل الخطط التمليون دوالر من تلك القيمة اإلجمالي 50ولفت إلى أن الشركة تعتزم توظيف  بنوك. 4دوالر من 

 وتجديد وزيادة الغرف بفنادق المجموعة على مدار عامين.

 من أسهم الشركة   %50سبيد ميديكال تقرر تأسيس سبيد إلدارة المنشآت الطبية بمساهمة 

كة على معامل على استحواذ الشر 11/2020/ 24(, عن موافقة مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ SPMDأعلنت شركة سبيد ميديكال )
مليون جنيه, وصافي أرباح حوالي   3أفرع, ومتوسط إيراد سنوي  3االوائل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ بإجمالي نور اإلسالم 

كما  فرع.شهور من الفحص النافي للجهالة إليرادات األ 3مليون جنيه بحد أقصى, وذلك بعد  6.5مليون جنيه, ليتم االستحواذ بمبلغ 
االستحواذ على معامل الشرق بمحافظة كفر الشيخ بإجمالي عدد فرعين ومتوسط إيراد سنوي مليون جنيه, وصافي ربح  قرر المجلس 

فروع جديدة لمعامل سبيد في   5ووافق المجلس على افتتاح  مليون جنيه بحد أقصى.  2.5ألف جنيه, ليتم االستحواذ بمبلغ  450حوالي 
كما قرر مجلس إدارة الشركة  ن سانت فاتيما واأللف مسكن قبل نهاية الشهر الجاري.رع عباس العقاد وميداطنطا والمعادي وشا

من أسهم الشركة بغرض إدارة مستشفيات وعيادات ومراكز  % 50الموافقة على تأسيس شركة سبيد إلدارة المنشآت الطبية بمساهمة 
جديدين لعيادات سبيد في مصر الجديدة والشيخ زايد قبل   اقتراح افتتاح فرعين المجلس على األرباح. ووافقطبية للغير مقابل جزء من 

   نهاية فبراير القادم.



 

 

 بعد رفض عرض “عامر جروب”.. الحكومة تعيد طرح مشروع “رأس جميلة” على المستثمرين

قالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق, ميرفت حطبة, إن شركتها اتفقت مع وزارة الطيران المدني على إعادة طرح مشروع 
وينفذ مشروع 2021فندقي بمدينة شرم الشيخ, لتنفيذه بالشراكة مع أحد المستثمرين المحليين واألجانب, مطلع رأس جميلة السياحي ال

أرض متالصقين تمتلكهما شركتي “المنتزه للسياحة واالستثمار” التابعة للشركة القابضة للسياحة إحدى  “رأس جميلة” على قطعتي 
التابعة لوزارة الطيران المدني.وأوضحت”حطبة” لـ”ايكونومي بلس” أن شركة “المنتزه” شركات قطاع األعمال العام, و”إيماك العقبة” 

وقدرت  ألف متر على المستثمرين, لينفذ بنظام المشاركة. 820ي يقع على مساحة اتفقت مع “إيماك العقبة” على طرح المشروع الذ
 مستثمر التمويل بالكامل وستساهم الشركتين باألرض”.مليارات جنيه, وقالت “سيتحمل ال 3بـ رئيس الشركة استثمارات المشروع 

سب مساهمتهما في الطرح, المتوقع أن يتم بداية وأوضحت أن شركتي المنتزه وإيماك العقبة بدأ تقييم حصتهما في األرض, لتحديد ن
على مساحة شاطئية وبحسب “حطبة” سيتضمن المشروع فنادق ومراكز سياحية وتجارية ومناطق خدمات تطل أغلب  العام المقبل.

  Plus Economyالمصدر:  كبيرة.

 دبير تمويالت للمصانع الستخدام محوالت كهربائية موفرة للطاقة“الصناعة” تدرس ت

ت لمساعدة المصانع على إحالل المحركات قالت وزيرة التجارة والصناعة, نيفين جامع, إن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويال
وم األربعاء, أن توفير التمويالت ان, اجامع في بي الطاقة. وأوضحتالكهربائية التي تستخدمها حالًيا بأخرى ذات كفاءة في استهالك 

ير لديه القدرة على  سيتم من خالل الجهاز المصرفي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, خاصة أن األخ
  Plus Economyالمصدر: الوصول إلى جميع فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة وتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لها.

 شروع الربط السككي وتشجيع حركة التجارة بين البلدينمصر والسودان تبحثان م

زير البنية التحتية والنقل السوداني, مجاالت بحث أشرف رسالن رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر, مع هشام محمد بن عوف و
وأكد أشرف رسالن, اهتمام ورغبة القيادة السياسية  التعاون بين البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها الربط السككي بينهما,

طار خطة الدولة للربط مع الدول الجوار, وتعزيز التشاركية مع محيط المصرية بتنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان في إ 
 صدر:أش أ الم  الدولة العربي واألفريقي.

 شركات أمريكية تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر

, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة,  عبد الوهابأبلغ أعضاء بغرفة التجارة األمريكية بالقاهرة, المستشار محمد 
بيان  المقبلة. وقال في السوق المحلي خالل الفترة بأن عدًدا من الشركات األمريكية العاملة في مصر تتطلع لزيادة حجم استثماراتها 

لتغييرات اإليجابية التي يشهدها مناخ االستثمار في  يوم األربعاء, إن أعضاء الغرفة األمريكية يقومون بالترويج لصادر عن الهيئة, 
 Economy Plusالمصدر: مصر, والفرص االستثمارية الواعدة, خاصة في المشروعات القومية الكبرى.

 في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية  %12ة السويس تساهم بـ اقتصادية قنا

في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية, والتي ستتولى إنشاء مجمع  %12ل الغد إن الهيئة االقتصادية تساهم بحصة علم أموا
 المصدر:جريدة اموال الغد خل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية دا
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 صدارها بصيغة مختلطة ويمكن إ 2021“ثروة”: طرح “صكوك عامر جروب” الربع األول من 

قال أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى لمجموعة ثروة كابيتال, التى تدير إصدار صكوك لصالح شركة عامر جروب, إن اإلصدار سيتم 

ع أن الشركة بدأت عملية التقييم االئتمانى من قبل “شركة ميريس” الستكمال اإلصدار ومن المتوق العام المقبل. طرحه الربع األول من

و” وأشار إلى أن نوع الصك من الممكن أن يكون المزيج ما بين “اإلجارة”  صدور الطرح خالل الربع االول من العام المقبل.

كن سيتم تحديدها بعد صدور التصنيف االئتمانى, ليصبح بمثابة حجر األساس ” كأول إصدار بصيغة مختلطة فى مصر, ولالمضاربة

   ورصةالمصدر:جريدة الب .إلصدارات الشركات العقارية فى مصر



 

 

 ويسترن يونيون” المصرية  ذراع”من  %40بنكا األهلي ومصر يستحوذان على 

من أسهم شركة %40بالمناصفة على استحواذ  أبرم بنك مصر وشركة األهلي كابيتال القابضة, الذراع االستثماري للبنك األهلي,

يونال بيزنس أسوسيتس جروب وكيل شركة وتعتبر شركة إنترناش بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل األموال. إنترناشيونال

  Plus Economyلمصدر:ا .ويسترن يونيون العالمية في

 لتطوير منظومة رقمية ألنشطة المبيعات والتوزيع  SAPايديتا توقع اتفاقية شراكة مع 

الرائدة في مجال البرمجيات  SAP(, عن إبرامها اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة EFIDللصناعات الغذائية ) شركة ايديتاأعلنت 

أنشطة البيع والتوزيع بشركة  ك إلطالق نظام رقمي ابتكاري جديد بهدف تعزيز كفاءةوالحلول الرقمية الداعمة ألعمال المؤسسات, وذل

جهاز  700ومن المقرر أن يتم تثبيت النظام االبتكاري الجديد على أكثر من  .إيديتا عبر تحويلها إلى منظومة رقمية متطورة بصورة كلية

يات التوزيع, وصوال إلى اإلصدار الرقمي توزيع, حيث تم تصميمه خصيصا بهدف تحسين سلسلة عمل مركز 25رقمي موزع على 

 للفواتير

  2021للسيارات” تٌصنّع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي في “الهندسية  

تنتهي الشركة الهندسية لصناعة السيارات, إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية, التابعة لوزارة قطاع األعمال العام, من تصنيع 

 Economy Plusلمصدر:ا . 2021النصف األول من عام متًرا, خالل  12إلى  8بأطوال تتراوح بين عدد من األتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي 

 محافظات  5ماليين جنيه لتطوير الشبكة الكهربائية في  105مصر تستثمر 

استعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية, جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى 

يوم الخميس, إن شركة مصر .وقالت الكهرباء, في بيان صادر 2021 -2020ي حافظات, خالل الربع األول من العام المالم 5األداء في 

 5الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت خالل الربع األول من العام المالي الجاري, بتنفيذ أعمال تطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع في 

 ماليين جنيه. 105ي استثمارات يصل إلى نحو الجديد", بإجمال اسيوط, الوادىالمنيا,  سويف,بنى  الفيوم,محافظات هي "
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 مليون جنيه  600صكوك بقيمة  لالستثمار تعتمد إصدار إدارة القاهرة

وذلك لمناقشة احتياجات الشركة التمويلية  26/11/2020( في CIRAاجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )

 -وتم إتخاذ القرارات األتية: 

  1992لسنة  95وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم مليون جنيه  600 • إصدار صكوك إجازة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة

 والئحته التنفيذية وكل ما يتعلق به من شروط وأحكام وإجراءات.

 • التعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

التوقيع على البيانات ة إلى االعتماد و• تفويض العضو المنتدب في التعاقد مع كافة مستشاري عملية التصكيك وتحديد أتعابهم, باإلضاف

والتقارير, التي يصدرها مستشاري عملية التصكيك بما في ذلك البيانات المالية المستقبلية أو غيره مما يصدر عن مراقب الحسابات 

ريخ لتي سوف تعقد بتاوالمرتبطة بعملية التصحيك, ومن ثم عرض تلك القرارات على الجمعية العامة غير العادية للشركة للبت فيها وا

22/12/2020 . 

 أشهر 7و 5الحكومة المصرية تؤكد كفاية المخزون السلعي: يكفي استهالك ما بين 

افر المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري, مخزون عدد من السلع االستراتيجية في مصر, مؤكداً "تو ياستعرض عل

يوم األحد, أن رصيد القمح يكفي حاجة االستهالك المحلي ألكثر من علي المصيلحي, في بيان صادر  ". وأوضحكاٍف وآمن منهامخزون 

شهور, والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو  7وأضاف أن رصيد السكر يغطي حوالي  أشهر. 6أشهر, فيما يكفي رصيد األرز لنحو  5

  أشهر. 5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق المالية  بيع,شراء أو ب  توصية ذا التقريريُقصد بهر. ال يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهو

تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت  لقد . فيه المذكورة

مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته. يحق  ر أية . ال تتحمل شركة بريميي هانشر

 لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق. 

إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا  المقصودين,ن ستقبلي يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى الم

ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من  الفور,يرجى إخطار بريميير على  المقصود,التقرير البحثي هو المتلقي 

ة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور  و إعاداألشكال. إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أ 

 تماًما.

هم  يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات( المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة )أو الشركات( وأوراق

 المالية تم التعبير عنها بدقة.
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