
 

 

      شركة بريميير  – ةالشهري االحصائيات

 2020 ديسمبرشهر  

 

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

 

 30أي جي اكس  رمؤش اغلقحيث  30اي جي اكس وبشكل جماعي باستثناء بورصة النيل  ديسمبرمؤشرات السوق المصري خالل شهر ارتفعت 

نقطة, أما  2145,15مغلقا عند مستوى خالل الشهر  %5.11 بنحو ارتفع 70إيجي إكس  مؤشربينما  ,نقطة 10,845,26عند  %0.90 بانخفاض

 نقطة. 3,097,82 مغلقا عند مستوى %3.82بنحو ارتفاعافسجل  100مؤشر إيجي إكس 

    ديسمبرخالل شهر  مؤشرات السوق

  التغير  نهاية الشهر  أول الشهر  المؤشر 

 ▼ % EGX 30 10,943.35 10,845.26 -0.90مؤشر 

 ▲ % EGX 70 2,040.86 2,145.15 5.11مؤشر 

 ▲ % EGX 100 2,983.83 3,097.82 3.82مؤشر 

 ▲ % S&P/ EGX ESG 1,759.77 1,782.17 1.27مؤشر 

 ▲ % EGX 30 Capped 13,117.16 13,245.88 0.98مؤشر 

 ▼ % 2.15- 1,048.13 1,071.17 مؤشر النيل 



 

 

  اجماليات قيم التداول في السوق 

مليار جنيه, في حين  57.8بلغ إجمالي قيمة التداول خالل الشهر نحو 

ألف   1,044ورقة منفذة على  مليون 12.923بلغت كمية التداول نحو 

مليار جنيه وكمية   56.6وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها , عملية

ألف عملية خالل   1,009ورقة منفذة على  مليون 11.058تداول بلغت 

 من اجمالي السوق.  %66.5واستحوذت االسهم على  .شهر الماضيال

 

 

 

 انواع المتعاملين المستثمرين في البورصة 

من إجمالي تعامالت السوق,  %84.9سجلت تعامالت المصريين نسبة 

, %6.5على  والعرب %8.5بينما استحوذ األجانب غير العرب على 

بقيمة   بيعوسجل األجانب غير العرب صافي وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

بقيمة   شراء سجل العرب صافي  بينمامليون جنيه خالل الشهر.  797.1

الصفقات.  وذلك بعد استبعاد  مليون جنيه خالل الشهر, 354.7

من المعامالت في البورصة وكانت   %23.82المؤسسات على  استحوذت

  .%76.18باقي المعامالت من نصيب األفراد بنسبة 
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    ديسمبر خالل شهر  نتائج االعمال المعلنة 

 العملة القطاع أسم الشركة
الفترة 
 المالية

الفترة 
  المنتهية

 االعمالنتائج 
 )مليون جم(  

 النتائج المقارنة
 )مليون جم(

التغير 
 السنوي

        قطاع العقارات

شهر  3 جنيه العقارات العربية الستصالح االراضي
 
 غ.م. 0.05 2.93- 20-سبتمبر ا

شهر  3 جنيه العقارات مصر الجديدة لالسكان والتعمير
 
 غ.م. 29.39 41.24- 20-سبتمبر ا

شهر  9 جنيه العقارات واالستشارات الهندسيةالتعمير  
 
 غ.م. 14.30 12.23- 20-سبتمبر ا

شهر  9 جنيه العقارات الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي
 
 غ.م. 0.61- 0.67- 20-سبتمبر ا

        والمالبس  والنسيجقطاع الغزل  

قطان
 
شهر  3 جنيه الغزل والنسيج والمالبس العربية لحليج اال

 
 غ.م. 30.10- 14.03- 20-سبتمبر ا

شهر  9 دوالر امريكي الغزل والنسيج والمالبس العرفة لالستثمارات واالستشارات
 
 % 86- 10.85 1.49 20-سبتمبر ا

شهر  9 جنيه الغزل والنسيج والمالبس دايس للمالبس الجاهزة
 
 غ.م. 125.29 56.56- 20-سبتمبر ا

        باستثناء البنوك  -قطاع خدمات مالية  

شهر  9 جنيه خدمات مالية  نايل سيتي لالستثمار  % 69- 508.90 155.44 20-سبتمبر ا 

شهر  9 جنيه خدمات مالية  القلعة لالستشارات الماليه  % 595- 901.23- 6,263.74- 20-سبتمبر ا 

        وشخصيةقطاع المنتجات المنزلية  

شهر  3 جنيه وشخصيةمنتجات منزلية   العامة لمنتجات الخزف والصيني  % 29- 8.99- 11.57- 20-سبتمبر ا 

        قطاع بنوك

شهر  9 جنيه بنوك  بنك التعمير واالسكان  % 3.4- 1,713.21 1,655.65 20-سبتمبر ا 

شهر  9 جنيه بنوك  البنك التجاري الدولي )مصر(  % 14- 8,537.59 7,346.39 20-سبتمبر ا 

        قطاع االسمنت

شهر  9 جنيه االسمنت جنوب الوادى لالسمنت  % 24 173.97- 132.81- 20-سبتمبر ا 

        والترفيه قطاع السياحة  

شهر  9 جنيه وترفيه سياحة   رمكو النشاء القرى السياحيه  غ.م. 7.27 206.63- 20-سبتمبر ا 

شهر  9 جنيه وترفيه سياحة   والتنميةالوادى العالمية لالستثمار    % 40- 46.00 27.58 20-سبتمبر ا 

        قطاع موارد اساسية

ساسية مصر لاللومنيوم
 
شهر  3 جنيه موارد ا  % 46 277.81- 150.97- 20-سبتمبر ا 

ساسية الحديد والصلب المصرية
 
شهر  3 جنيه موارد ا  % 25 367.81- 274.49- 20-سبتمبر ا 

ساسية حديد عز
 
شهر  9 جنيه موارد ا  %5 4,321.57- 4,110.89- 20-سبتمبر ا 

        قطاع غاز و بترول

شهر  9 دوالر امريكي غاز وبترول الحفر الوطنية  غ.م. 1.53- 0.51 20-سبتمبر ا 

        قطاع الكيماويات

شهر  3 جنيه كيماويات  كيما  -الصناعات الكيماوية المصرية    % 618- 80.07 414.84- 20-سبتمبر ا 

        والشحنقطاع النقل  

شهر  9 دوالر امريكي النقل والشحن الخدمات المالحية والبترولية ماريدايف  % 317- 22.23- 92.67- 20-سبتمبر ا 

        مواد بناء 

شهر  3 جنيه مواد بناء  باكين  -البويات والصناعات الكيماوية    % 455 3.62 20.07 20-سبتمبر ا 

 

 



 

 

   أهم االخبار خالل الشهر

  2020 ديسمبر 1

 ألف عداد ذكي  500تحالف السويدي إليكتريك وتويوتا يتعاقد مع شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على تركيب 

ألف عداد ذكي  500مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتركيب  تسوشو, عقدوقعت شركة السويدي إليكتريك بالتحالف مع تويوتا 

 المفتاح. ويشململيار جنيه بنظام تسليم  1.461قيمة التعاقد بلغت  لحلقية الذكية.باإلضافة إلى لوحات الربط ا  RTUو AMIو DMSو

ويساهم هذا المشروع في تحديث  المشروع, هذاوالتوريد والتركيب لكافة مكونات  المشروع, التصميمنطاق أعمال السويدي إليكتريك في 

السرقات والتشغيل األمثل للشبكة وتحسين الفقد في الطاقة مما يحسن في  أيضاً هذا المشروع في الحد من  مصر. ويساهمالبنية التحتية في 

   حابي المصدر: جريدة  المقدمة.يوم من تاريخ استالم الدفعة  910العلم أنه سيتم تنفيذ المشروع في خالل  الكهربائية. معجودة الشبكة 

 مليون جنيه   190بقيمة تقديرية الصعيد العامة للمقاوالت تحصل على مشروع بمدينة قنا الجديدة 

القيمة  الشركة. وتبلغأعلنت شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري, بأنه قد تم اسناد مشروع مقاولة بمدينة قنا الجديدة إلى 

, ارتفاع أرباحها 2020أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خالل التسعة أشهر األولى من  مليون جنيه. 190التقديرية للمشروع 

, مع األخذ في  2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  46.38مليون جنيه, مقابل أرباح بلغت  78.73%, لتصل إلى 70بنسبة 

مليون  600.34مليون جنيه, مقابل إيرادات بلغت  637.05إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى  األقلية. وارتفعتاالعتبار حقوق 

 حابي  المصدر: جريدة الماضي.بالفترة المقارنة من العام جنيه 

 الحديد والصلب المصرية توافق على التقسيم األفقى للشركة بالقيمة الدفترية  

على القوائم المالية  الدفترية, بناءمشروع تقسيم الشركة انقساما أفقيا وفقا للقيمة  المصرية, علىإدارة شركة الحديد والصلب  مجلسوافق 

تقسيم الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة. منقسمة يعد أحد وسائل إعادة الهيكلة, وذلك في  الماضي. ويعديونيو  30للشركة في 

أكتوبر الماضي,بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة.وتأسيس شركة جديدة  10ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

ية  وتشكيل لجنة إلعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة االنقسام.ووافق المجلس بتخفيض القيمة االسمية لسهم شركة الحديد والصلب المصر

مليون سهم,وتحديد القيمة االسمية لسهم الشركة  976.872هي جنيه,حتى يمكن الحفاظ على نفس عدد األسهم كما  1.8جنيه إلى  2من 

وبالتالي يكون لكل حامل سهم في الحديد والصلب المصرية القاسمة سهم مماثل في الشركة المنقسمة,وعلية يكون قرش. 20الجديدة عند 

مليون جنيه.ومن  195.374نقسمة مبلغ مليار جنيه,ورأسمال الشركة الم 1.758.370رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغ وقدره 

  2020لسنة  1ضمن قرارات مجلس اإلدارة الموافقة على القوائم المالية االفتراضية المعده من اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب رقم 

ن رأس المال المصدر , واإليضاحات المتممه لها والظاهر بها أ2020يونيو  30, 2019يونيو  30, 2018يونيو  30وذلك عن األعوام 

 المصدر:جريدة حابي .مليون جنيه. 195.374مليار جنيه, ورأسمال الشركة المنقسمة  1.758.379للشركة القاسمة مبلغ وقدره 

 مليارات جنيه بفائدة مخفضة   6المستثمرين: “المركزي” يجهز مبادرة إلقراض شركات السيراميك  

تثمرين, صبحي نصر, إن البنك المركزي المصري بدأ تجهيز مبادرة جديدة لتوفير قال أمين صندوق االتحاد المصري لجمعيات المس

مليارات جنيه, لشركات السيراميك المديونة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”, لسداد مديونيتها.  6تمويالت قيمتها 

عام حتى  15االتحاد بزيادة مدة الجدولة الى  ويتمسكعلى أقصى تقدير  %4و 3في معدالت فائدة للقروض تتراوح بين  االتحاد يطمح

وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع  تتمكن الشركات من سداد أقساط الديون دون التوقف عن دفع قيمة المسحوبات الشهرية الحديثة.

كانت فى أكتوبر من العام الماضى, واستهدفت المصانع كثيفة االستهالك, والثانية جرت فى  شهر, األولى 12الصناعى مرتين خالل 

الحكومة الغاز  «. وتبيعمارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس »كورونا

رار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي  دوالر للمليون وحدة حرارية, وتطالب المصانع باستم 4.5للمصانع بسعر 

  plus Economyالمصدر: حرارية.دوالرات للمليون وحدة  3يقل عن 

 2021/2022خالل العام المالي  %6وزير المالية يتوقع معدل نمو يصل إلى  

%  5.5, قال وزير المالية نتوقع نموا بنسبة 2022 – 2021توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية, نسب النمو فى العام المالى المقبل 

مليار دوالر, وذلك خالل النصف األخير من  1.6%.كما توقع حصول مصر على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولى بقيمة  6إلى 

المصدر:جريدة اموال  لى الماضى..شهر ديسمبر المقبل, مشيرا إلى أن مصر حققت أفضل ثانى نمو اقتصادى على مستوى العالم خالل العام الما

   الغد



 

 

   2020ديسمبر   2

   2021دوالًرا حتى نهاية  50المال يتوقع ثبات سعر البترول عالمًيا عند  

دوالر حتى نهاية عام   50توقع وزير البترول والثروة المعدنية, طارق المال, أن تظل أسعار البترول في السوق العالمي عند مستوى 

من الضرورى النظر إلى الطاقة المتجددة بعين االعتبار كمنافس رئيسي لمصادر الطاقة التقليدية من  واللقاح,.حتى ظهور  2021

  – 2040البترول والغاز, رغم التوقعات باستمراريتهما كمصدر أساسي للطاقة في االستهالك العالمي على المدى الطويل حتى عام 

 Economy Plusالمصدر:.. 2050

 إبرام اتفاق مع "بكتل األمريكية" لتنفيذ الخط السادس لمترو األنفاق مصر تقترب من 

مصر قدماً في خطط لتوسيع شبكات المترو والسكك الحديدية, وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل األمريكية لتنفيذ خط مترو تمضي 

لة من مشروعات السكك الحديدية, ومن المتوقع االنتهاء األنفاق السادس في القاهرة.وأضاف أن وزارة النقل تعمل حالياً على قائمة طوي

مليون  800شركة أوراسكوم لإلنشاءات المصرية, مع شركة ميتسوبيشي اليابانية عقداً قيمته  وقعت ,.2024من معظمها بحلول عام 

رو القاهرة الرابع بتمويل من اليابان, كيلومتراً من خط مت 19دوالر مع الهيئة القومية لألنفاق المصرية للعمل في المرحلة األولى بطول 

محطة.كما أنه من بين خطوط السكك الحديدية الجديدة  16وسيمتد هذا الخط تحت األرض من وسط القاهرة إلى األهرامات, ليربط 

ة, وخط شحن  مليون دوالر من مدينة السادس من أكتوبر إلى النيل شمال القاهر 175كم بقيمة  49المخطط لها حول القاهرة خط بطول 

كم إلى أتاي البارود على   227مليون دوالر و 435مليون دوالر من بلبيس إلى شرق القاهرة وخط مزدوج بقيمة  235كم بقيمة  69

مليار دوالر, وتخطط في اإلسكندرية لمد خط  8.2كيلومتر بتكلفة  438.5الحافة الغربية للدلتا.وتخطط مصر إلنشاء قطار سريع بطول 

 المصدر:مباشر ماليين دوالر لخط ترام فوق األرض عبر المدينة. 406مليار دوالر إلى الضاحية الشرقية ألبوقير, وتحديث  71.مترو بقيمة 

 2020ديسمبر   3

 مليون متر بالمدينة الصناعية أبريل المقبل   2الشرقيون للمشروعات تستهدف االنتهاء من تسويق  

الصناعية, إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون, االنتهاء من تطوير المرحلة األولى من تستهدف شركة الشرقيون للمشروعات 

ماليين متر مربع  10” يقام على مساحة إجمالية OIC”, بالعين السخنة , في أبريل المقبل.إن مشروع “OICمشروع المدينة الصناعية “

مصنع فى   800ء العين السخنة, مشيرا إلى أن المشروع يستوعب أكثر من فى قلب المنطقة االقتصادية بالعين السخنة بالقرب من مينا

وأوضح المهندس  الف عامل. 25مجاالت عديدة منها الهندسية والكيميائية والغزل والنسيج والطبية, وتبلغ الطاقة االستيعابية من العمالة 

” و OWIقامت بتطوير مشاريع صناعية متكاملة مثل “ سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية, أن الشركة 

“OIP“ بالعاشر من رمضان و ”OIP بأسيوط.وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخراً بضم خبرات وكوادر جديدة إلى مجلس إدارتها ”

لمحددة, الفتا إلى أن المشروع لتنفيذ األعمال بالمشروع,والترويج له واستقطاب كبرى العالمات الصناعية المحلية واألجنبية وفقاً للخطة ا

عقد   15الماضية توقيع  االشهرأن  شهدت مليون متر مربع. 2مراحل مساحة المرحلة األولى التى يجرى التسويق اليها حالياً  4مقسم إلى 

تعاقدات أخرى في مارس  10مع كبار المصنعين وجاري التفاوض مع تعاقدات جديدة مع عالمات محلية وأجنبية, مع قرب توقيع 

المقبل.وأوضح أن مهام شركة الشرقيون التقتصر على بيع األراضى فقط بل تتولى تقديم كافة الخدمات والتيسيرات التى يحتاج اليها 

ثمر لبدء نشاطه فتقدم له الدعم فى دراسات الجدوي وإنهاء اإلجراءات من إصدار التراخيص والموافقات, باإلضافة إلى توفير كافة  المست

 المصدر:جريدة حابي األنشطة الخدمية والمعيشية, الفتا إلى أنه جاري التفاوض حاليا مع بنوك كبرى الفتتاح أفرع لها بالمدينة.

 من »تيسولي« لصناعة األدوات المنزلية  % 51تحوذ على  »أودن لالستثمارات« تس

من شركة »تيسولي« المتخصصة فى   51كشف هاشم السيد, الرئيس التنفيذى لشركة أودن لالستثمارات المالية, أنها استحوذت على %

مليون جنيه.أن »تيسولي« متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة, مشيًرا إلى أن  استحواذ »أودن« على   20تصنيع األوانى المنزلية, بقيمة 

مليون  500ر توجهها نحو االستثمار فى رأسمال المخاطر من خالل تأسيس صندوق بحجم مستهدف يصل إلى منها يأتى فى إطا %51

جنيه.وأوضح أن »أودن« تعمل على هيكلة الشركة وتأهيل خطوط اإلنتاج فى المصنع من خالل قيام إدارة الهندسة الميكانيكية بمراجعة  

الشركة على تجهيز ملف الصندوق لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل نة, أحوال اآلالت والمعدات بالمصنع فى الفترة الراه

الصندوق استثمارات أجنبية باإلضافة إلى مساهمات محلية سواء من المجموعة المرتبطة لـ »أودن« أو  سيجذب بحلول منتصف ديسمبر, 

ماليين جنيه  10رأسمال شركة الصندوق بنحو  يقدر ص تصديرية . مساهمين آخرين, مؤكًدا أن الصندوق سيهتم بالشركات التى لها فر

من تأمين تغطية اكتتاب صندوق األسهم بالكامل والذى   الشركةاقتربت  لمؤسسة »كسب« السعودية. 49لصالح »أدون« و %  51منها %

 المصدر:جريدة المال سيتم من خالل شريحة واحدة, مرجًحا بداية عمل الصندوق الفعلية فى مطلع يناير المقبل ..



 

 

 التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة “جهينة” على ذمة تحقيقات 

لأللبان والعصائر المعبأة في مصر إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة   قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج

الشركة على ذمة تحقيقات.أضافت الشركة أنها ليست “لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا  

و المنتدب وله كافة الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتسيير الشأن, وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس اإلدارة والعض

 المصدر:جريدة البورصةأعمال الشركة”.. 

 مليون جرعة من لقاحات كورونا    20الحكومة: تفويض وزيرى المالية والصحة بالتعاقد لتوفير  

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزيرى المالية والصحة باتخاذ اإلجراءات 

مليون جرعة من  20الالزمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد, والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”, لتوفير 

هة فيروس كورونا المستجد.وذلك مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز واالتفاق مع شركات اللقاحات المخصصة لمواج

   المصدر:جريدة المالأخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات, والعرض على مجلس الوزراء..

 قطاعا صناعيا وبحريا    14اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين استثمارات في 

قطاًعا صناعيًا وبحريًا خالل الفترة المقبلة,ومن المقرر التعاون مع بعض الجهات لبدء  14نطقة االقتصادية لقناة السويس,تستهدف الم

الترويج لهذه القطاعات,وذلك خالل العام المقبل,وفق المهندس يحيي زكى رئيس المنطقة.أن هذه القطاعات تشمل:الخدمات 

دالبناءوالصناعات الهندسية,ومراكز البيانات,واللوجيستيات,والتصميع الزراعي,واللوحات البحرية,وتموين السفن,صب المعادن,موا

الشمسية,وعربات السكك الحديد,والمنسوجات,والصناعات الطبية,أيًضا المواد الفعالة للمنتجات الطبية,إطارات السيارات,المواد 

في هذه القطاعات عبر محاور مختلفة وشراكات مباشرة وغير الكيمائية,وقطع غيار السيارات.أن المنطقة تستهدف تعزيز الفرص 

 المصدر:جريدة حابي مليار دوالر. 18مباشرة,الفتًا إلى إن إجمالي االستثمارات في المنطقة تبلغ نحو 

 “الوزراء” يوافق على التعاقد مع “النويس” و”مصدر” و”أكوا باور” لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة 

السير فى إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة,بالنسبة وافق مجلس الوزراء على 

لمشروعات الطاقة الشمسية,ومشروعات طاقة الرياح,وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم.وتضمنت المشروعات:مشروع توليد 

ميجاوات,بمنطقة خليج السويس,وتنفذه شركة “مصدر” اإلماراتية,ومشروع محطة  200,بقدرة BOOكهرباء من طاقة الرياح,بنظام 

ميجاوات,وتنفذه شركة “النويس” اإلماراتية, ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة   500توليد كهرباء من طاقة الرياح, بقدرة 

   اليورصة المصدر:جريدة وتنفذه شركة “النويس” اإلماراتية..,ميجاوات 500الشمسية, بقدرة 
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 مليون جنيه تسوية ضمن مبادرة الحكومة لسداد مستحقات المصدرين  235النساجون الشرقيون للسجاد: تلقينا 

مليون جنيه كتسوية في إطار مبادرة الحكومة للسداد   235أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد,أنها حصلت على إجمالي مبلغ 

لصادرات التي أعلنت عنها وزارة المالية.أن المبادرة تنص على حصول الشركات المصدرة على دعم الفوري لمستحقات دعم ا

.وقالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد إنها تلقت هذا المبلغ على الملفات المستوفاة %15الصادرات المستحقة قبل نهاية العام بعد خصم 

حقاتها.الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط, وزير المالية, قال إن المصدرين بدءوا في ولم تتلقي بعد المزيد من التفاصيل عن باقي مست

مليار جنيه بنهاية أمس الثالثاء.وأضاف معيط, إن عدد الشركات التي تقدمت  2صرف مستحقاتهم من يوم اإلثنين الماضي ووصلت إلى 

 المصدر:جريدة حابي شركة. 1500حتى اآلن بلغ 

 تتفاوض مع البنوك الدائنة الستخدام أسهم الدلتا للسكر وأبو قير لألسمدة لسداد جزء من الديون كيما 

قرر مجلس إدارة شركة كيما,في جلسته المنعقدة أمس على التفاوض مع البنوك الدائنة في كيفية استخدام أسهم شركتي الدلتا للسكر وأبو 

ين المستحق عليها.أن مجلس اإلدارة وافق على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من قير لألسمدة والمرهونة لديهم لسداد جزء من الد

مليار جنيه إلى  4.464.941مليار جنيه.كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من  8مليار جنيه إلى  6

جنيهات  5مليون سهم بقيمة إسمية لكل سهم  400وزعة على مليار جنيه م 2مليار جنيه.فإن الزيادة التي تبلغ قدرها  6.464.941

قروش مصاريف إصدار, تمول عن طريق اإلكتتاب النقدي لقدامي المساهمين, مع السماح ألصحاب الرصيد الدائن في   5باإلضافة إلى 

دقائق لحين اإلطالع على   10مدة يونيو الماضي اإلشتراك في االكتتاب.لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم كيما ل 30

 المصدر:جردة حابي الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا اإلعالن.



 

 

 و”المتاجر المتحدة” بهدف التوسع  i2″“راية للتوزيع” تقرر االستحواذ على “

لية”, على عرض االستحواذ المعروض من إدارة “راية للتوزيع” )المستحوذة( وافق مجلس إدارة شركة “راية القابضة لالستثمارات الما

ألف سهم.ويتضمن العرض أيضاً  936.8( بإجمالي عدد i2من أسهم شركة “اتصاالت الدولية مصر” ) %100على حصة أغلبية نسبتها 

ألف سهم.ويأتي ذلك االستحواذ  20مالي عدد من أسهم شركة “المتاجر المتحدة” بإج % 100االستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 

ضمن خطة شركة راية للتوزيع االستراتيجية للتوسع المضطرد داخل وخارج جمهورية مصر العربية, وتوسيع قاعدة العمالء وعدد  

ية والهواتف المجمولة فروع ونقاط بيع الشركة بشكل استثنائي, مما يتيح لها تبوء مكانة ريادية بسوق توزيع وتجزئة األجهزة اإلليكترون

الذكية المصري.ووافق مجلس اإلدارة على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة “أيليت لالستشارات المالية عن األوراق 

م العادل  نوفمبر الماضي والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة اتصاالت الدولية مصر والتقيي 30المالية” المؤرخ في 

وقالت, إن إدارة شركة راية للتوزيع ما زالت في مرحلة المفاوضات النهائية  للحصة الواحدة من حصص شركة المتاجر المتحدة.

والخاصة بالشروط واألحكام التفصيلية للعقود الخاصة باالستحواذ على األسهم والحصص المذكورة, وما يتبعها من تفاصيل جاري 

من قواعد قيد وشطب األوراق المالية في البورصة   44ائعين.ويتعهد مجلس إدارة الشركة باإللتزام بمتطلبات المادة التفاوض عليها مع الب

أو أكثر من حقوق الملكية.ومن ضمن قرارات مجلس  %10المصرية والخاصة بضوابط اإلفصاح عن االستحواذ على أصول تمثل 

أسمال شركة راية للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة وذلك لتمويل اإلدارة الموافقة على السير في إجراءات زيادة ر

مليون جنيه  220.879جزء من عملية االستحواذ المرتقبة, وذلك على النحو التالي: زيادة رأس المال من رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 

 يدة البورصة المصدر:جرمليون جنيه.. 100مليون جنيه, بزيادة قدرها  320.879إلى 
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 إيجيتك للكابالت توقع عقد لصالح المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مركز التحكم اإلقليمي 

عقد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء  -%99.9المملوكة بنسبة  –وقعت شركة إيجيتك للكابالت إحدى شركات السويدي إليكتريك 

مليون  193اإلقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بنظام المفتاح.أن القيمة اإلجمالية للعقد تبلغ لتنفيذ مركز التحكم 

جنيه, موضحه أن المشروع يشمل تنفيذ الحزمة الثانية لمركز التحكم اإلقليمي.وتشمل الحزمة الثانية من المشروع شبكة األلياف الضوئية 

الت الكهربائية بمنطقة الدلتا بمركز التحكم اإلقليمي بطلخا.ويهدف المشروع إلى مواجهه التوسع الهائل في  التي تربط محطات المحو

 المصدر:جريدة حابي شهرا من تاريخ استالم الدفعة المقدمة.  18الشبكة الكهربائية.وأعلنت أنه سيتم تسليم المشروع في خالل 

 اشر راية القابضة تشارك في تأسيس صندوق استثمار مب

أعلنت راية القابضة لالستثمارات المالية عن موافقة المجلس على العرض االستثمار المبدئي المقدم من إدارة الشركة للمشاركة منستثمر 

رئيسي  في تاسيس صندوق استثمار مباشر مع أحد مديري صناديق االستثمارات البارزين.أنه من المقرر أن يستثمر الصندوق ذو المدى  

شكل مباشر في العديد من الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية والتي يتركز نشاطها في منطقتي الشرق المحدودة ب

األوسط وشمال أفريقيا والي أثبتت نجاحها في عملياتها التشغيلية وإدارتها المالية.وذكرت راية أنه من المتوقع أن تشتمل المحفظة 

لشركات العاملة في قطاعات التجارة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والتوزيع.وتابعت: تأتي هذه الخطوة االستثمارية على عدد من ا 

كجزء من مجهودات راية المستمرة لتدعيم وتوسيع محفظتها االستثمارية لتشمل مختلف الصناعات التقليدية باإلضافة إلى المشاريع 

 المصدر:مباشر لواعدة..القائمة على الحلول التكنولوجية الناشئة وا

 مليون جنيه فى »المصرية للمحطات متعددة األغراض«   140»اإلسكندرية للحاويات« تضخ 

مليون  140إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى , استثمارات فى حدود  –ضخت شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

  8راض, المسؤولة عن حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة األغراض جنيه فى الشركة المصرية للمحطات متعددة األغ

  6مليوناً على  74مليون جنيه فى تأسيس شركة المصرية, باإلضافة إلى استثمار أكثر من  65أرصفة بميناء اإلسكندرية.أنها ضخت 

وأوضحت أن التكلفة االستثمارية لمشروع  لعمليات.مليون جنيه تقريباً على الترتيب لتمويل ا 16و 8و 6و 20و 17و 7دفعات بواقع 

مليارات جنيه, شاملة شراء المعدات وتمهيد األرصفة والتكريك والتعميق, بينما يبلغ رأس المال المدفوع لشركة  7المحطة تتجاوز 

ميناء اإلسكندرية بنسبة  مليارات جنيه تقريباً.ويساهم فى المشروع كل من هيئة 5مليون جنيه, والمرخص به  500المشروع حوالى 

ويقع المشروع على  .13وشركة»اإلسكندرية للحاويات« % 20والقابضة للنقل البحرى والبرى % 33وهيئة قناة السويس % %34

مليون طن سنوياً, بطاقة  12إلى  10متر, بما يمكن من تداول بضائع فى حدود من  2500ألف متر وطول أرصفته  560مساحة 

مليون حاوية سنوياً.وقالت المصادر إن شركة »اإلسكندرية للحاويات« انتهت من تطوير وتكريك المرحلة   1.2نحو استيعابية تقدر ب



 

 

متر يتم العمل بها حالياً, ومن المقرر االنتهاء منها العام المقبل  350متر, ويتبقى حوالى  400بحوالى  96األولى من رصيف 

  المصدر:جريدة المال جنيه. مليون 250باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى 

 تريليون جنيه   4.8للمرة األولى ..السيولة المحلية لمصر تتجاوز  

مليار جنيه على أساس شهري, لتستكمل  48, بما يعادل % 1, بنسبة 2020واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خالل أكتوبر

انات البنك المركزي المصري,ارتفعت السيولة المحلية خالل أكتوبر مستوياتها التاريخية التي تشهدها خالل الفترة الماضي.وبحسب بي

.وعلى أساس 2020تريليون جنيه في سبتمبر  4.757تريليون جنيه )أعلى مستوى على اإلطالق(,مقابل  4.805الماضي إلى 

ارتفع المعروض النقدي خالل أكتوبر ,  .2019تريليون جنيه في أكتوبر  4.02, مقابل % 19.5سنوي,ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 

..وأظهرت بيانات المركزي المصري, ارتفاع 2020تريليون جنيه في سبتمبر  1.13تريليون جنيه, مقارنة بنحو  1.14إلى 

 12مليون دوالر.وكانت مصر قد تسلمت في  795مليار دوالر, بارتفاع  39.22, لتصل إلى 2020االحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر 

مليار دوالر من صندوق النقد الدولي, الذي يمثل قيمة التمويل االئتماني السريع الممنوح للحكومة  2.7مايو الماضي مبلغ 

  5.2شهراً, وبقيمة  12المصرية.وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي التفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 

 شر المصدر:مبا,. مليار دوالر.

 “بلومبرج”: مصر من أفضل دول العالم تعامالً مع أزمة كورونا واألقل تأثراً بتداعياتها

أصدر المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء, تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعامالً 

دولة على   53عالمياً والثانى عربياً من بين  25بتداعياتها,وأشار التقرير إلى احتالل مصر المركز الـمع أزمة كورونا واألقل تأثراً 

نقطة فى هذا التصنيف, متقدمة بذلك على   63.2مستوى العالم, وذلك فى تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا, حيث سجلت مصر 

نقطة,  54.2نقطة, وإيطاليا  56.2نقطة, والبرازيل  58.1نقطة, والهند  59.6نقطة, والسعودية  60.6كل من تركيا والتى سجلت 

نقطة.وذكر التقرير العوامل التى ساهمت فى استحواذ مصر على مركز متقدم فى  37.6نقطة, وأخيراً المكسيك  51.6وفرنسا 

   المصدر:جريدة البورصةصادات التى يشملها التصنيف,.بالمقارنة باالقت 2020التصنيف, والتى أبرزها تحقيقها ثانى أعلى معدل نمو متوقع لعام 
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 المركزي المصري يتوسع في تطبيق مبادرة السداد اإللكتروني ويتحمل مليار جنيه 

 أعلن البنك المركزي المصري,عن قيامه باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد اإللكتروني, التي تم إطالقها في مايو

الماضي, بهدف تعزيز الشمول المالي,وتيسير المعامالت المالية للمواطنين.أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في جلسته المنعقدة يوم 

, إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد االلكتروني.وأوضح أن القرارات الجديدة تضمنت اعتماد 2020نوفمبر  29

,  2020زي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع اإللكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر تحمل البنك المرك

ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي ال يتوافر بها األعداد الكافية من وسائل التحصيل اإللكتروني,  100باإلضافة إلي نشر 

ألف   300بر الجاري, ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع اإللكترونية المستهدف نشرها من خالل المبادرة إلى نحو وذلك بدءاً من شهر ديسم

 المصدر: مباشر  نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
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 مليار جنيه لسداد التزامات وتوفير سيولة   2كيما ترفع رأسمالها بقيمة  

مليار جنيه, بغرض سداد   6.46إلى  4.46كيما رفع رأسمالها المصدر والمدفوع من  –تعتزم شركة الصناعات الكيماوية المصرية 

التزامات مالية وتوفير سيولة. أن شركة بلتون المالية القابضة تتولى االستشارات المالية فى عملية زيادة رأس المال.وأوضحت أن جزءاً 

المساهم  –مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  700جيهها لسداد جزء من ديون تقدر بحوالى من الزيادة سيتم تو

الرئيسي, كانت قد دفعتها القابضة مؤخراً نيابة عن »كيما« نظراً لتعذر السيولة لديها, لدفع جزء من قيمة القسط السنوى من قرض تمويل 

مليار جنيه سنوياً للبنوك المقرضة لتمويل المشروع.وأوضحت  1.4لمفترض أن تسدد »كيما« نحو «, مؤكدة أنه من ا2مشروع »كيما 

«, فضالً عن تعويضات تتعلق 2أن الزيادة تتضمن أيضاً مستحقات للشركة القابضة للغازات نظير ضخ الغاز لتشغيل مصنع »كيما 

«, والذى تم تنفيذه 2تكنومنت« هى المقاول العام للمصنع الجديد »كيما بشركة تكنومنت اإليطالية المنفذة للمشروع, تمثل فروق عملة.و»

مليار جنيه.وأوضحت المصادر أن الزيادة  15بمحافظة أسوان إلنتاج األمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى, وتصل تكلفته االستثمارية إلى 

  60ابل الـرصدة الدائنة, ما قد يرفع حصتها البالغة %المرتقبة تسمح للشركة القابضة الكيماوية بالدخول والشراء فى األسهم مق

حالياً.وأشارت إلى أن الشركة فى انتظار الحصول على موافقة نشر تقرير اإلفصاح بغرض زيادة رأس المال, يليها الموافقة على نشرة 



 

 

بالترتيب,  6.4و% 2.6والبالغة %االكتتاب.ولفتت إلى أن »كيما« وضعت حصتها فى كل من شركتى أبو قير لألسمدة والدلتا للسكر, 

« متوقف منذ أكثر من شهر نتيجة 2تحت تصرف البنوك الدائنة مقابل سداد جزء من المديونية.وقالت المصادر إن العمل بمصنع »كيما 

المقاول  تعطل ضاغط ثانى أكسيد الكربون بسبب ارتفاع االهتزازات, متوقعة إعادة تشغيل المصنع خالل الشهر الجارى بالتنسيق مع

دوالر, مشددة على أهمية  4.5من تكلفة اإلنتاج اإلجمالية, ويتم توريده للشركة بسعر  60إلى % 50العام.وأكدت أن الغاز الطبيعى يمثل 

  25.6للشركة القابضة للصناعات الكيماوية, و % 59.8تخفيضه لمواجهة التكلفة المرتفعة.يتوزع هيكل ملكية شركة كيما بواقع %

   المصدر: المال لبنك مصر, وباقى األسهم حرة التداول. 5تأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى, و%لصندوق ال

 مليار دوالر بنهاية نوفمبر    19.2أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز إلى  

مليار دوالر في  10.2 كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري,أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من

مليار دوالر بنهاية نوفمبر الماضي.إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خالل الفترة بنسبة تصل إلى   19.2أبريل الماضي إلى 

مليارات دوالر,وذلك بخالف أرصدة االحتياطات الدولية من النقد األجنبي,ورغم تداعيات فيروس كورونا.ويرى  9بما يعادل  % 90

هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية,أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدوالر بالخارج 

على القطاع المصرفي المصري,والرؤية االستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع  تعكس حسن إدارة القائمين

المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.وأضاف عادل أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدوالر في الخارج عادت لمعدالتها 

 أو عالمياً.وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية, أن ذلك  القياسية السابقة, رغم األوضاع الحالية سواء محلياً 

يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج االيجابية لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي طبقته مصر خالل السنوات الماضية.يشار 

    المصدر: مباشر مليار دوالر. 39.221ر نوفمبر الماضي مسجالً إلى أن االحتياطي مصر من النقد األجنبي ارتفع بنهاية شه

   2022اتش إس بي سي يتوقع عودة االقتصاد المصري لمعدالت نمو ما قبل كورونا بحلول 

لمالي توقع بنك إتش إس بي سي /أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم/عودة االقتصاد المصري إلى معدالت النمو المرتفعة بحلول العام ا 

سنوات.وقال البنك في دراسة تحت  3, وذلك بفضل نجاح برنامج اإلصالج االقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 2022 – 2021

-" إن السياسات المالية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية الموجة األولى من جائحة كورونا 2020عنوان " مستشكف األعمال لعام 

في الحفاظ على االستقرار االقتصادي والناتج عن نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من ساهمت  19كوفيد 

سنوات.وذكر البنك أن برنامج االصالح االقتصادي نجح في تجنيب االقتصاد المصري التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا  3

رجحت الدراسة عدم  وم, وساهم في خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة االحتياطات النقدية, والتي طالت غالبية اقتصادات دول العال

طاع تغير السياسات المالية بعد االنتخابات البرلمانية , حيث ال تزال البالد تواجه ضغوطا ناتجة عن الجائحة, ومن بينها حالة التعثر في ق

" والعودة إلى  19ومة المصرية ستسمح لها بتجنب الركود الناجم عن جائحة "كوفيد السياحة, مشيرة إلى أن السياسة التي تتبعها الحك

( أكثر تفاؤالً بشأن المستقبل مقارنة %34تُعد ثلث الشركات المصرية )بنسبة  و , .2022/ 2021مستويات النمو قبل الجائحة بحلول عام 

  % 83و  2021من شركات األعمال نمو اإليرادات في  %89وقع نحو ,فيما ت%29وهذا أعلى من المتوسط العالمي البالغ بالعام الماضي, 

الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من   تتوقع .2022من الشركات توقعت عودة مستويات الربحية إلى معدالت ما قبل كورونا بنهاية 

من   %64هو العام الذي ستنمو فيه إيراداتها وحجم مبيعاتها مقارنة بـ  2021( أن يُصبح عام %89شركات األعمال المصرية )بنسبة 

    المصدر: مباشر  ,.%5حدوث نمو بأكثر من  %67الشركات عالميًا, بينما يتوقع حوالي الثلثين 

 نمية المحلية يناقشان منظومة إصدار تراخيص البناء في مصر  وزيرا اإلسكان والت

عقد عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية, وهاني ضاحي النقيب العام  

ار تراخيص البناء, واإلجراءات الالزمة الستصدار  للمهندسين, وقيادات الوزارتين, وممثلو النقابة, اجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة إصد

 تراخيص البناء, ودور نقابة المهندسين في تلك المنظومة, وذلك في إطار تنفيذ االشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على 

أشهر لحين   6نتقالية تستمر لمدة مستوى مدن الجمهورية, من أجل ضبط وحوكمة العمران.وأكد عاصم الجزار,أننا اآلن في مرحلة ا

 المصدر: مباشر حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء 
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 سبيد ميديكال توافق على توقيع مذكرة تفاهم مع "عالج السعودية" 

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال على توقيع مذكرة تفاهم بين سبيد ميديكال وشركاتها التابعة والشقيقة ومجموعة عالج الطبية 

 Questبالمملكة العربية السعودية لتكامل عملهما في داخل وخارج مصر.إنه سيتم إنشاء معمل مرجعي في مصر بخبرات معامل 



 

 

Diagnostics لسبيد ميديكال وشركاتها التابعة  % 25مثلها مجموعة عالج الطبية في الشرق األوسط بنسبة مساهمة العالمية التي ت

سيتم إنشاء شركة مشتركة  ووالشقيقة, على أن يكون دور مجموعة عالج الخبرات العلمية واإلدارية ولسبيد الدور التسويقي والتعاقدي.

ة لالستثمار في معامل تحاليل في ليبيا والجزائر والمغرب وتونس يكون لمختبرات يتم االتفاق على نسب مساهمتها خالل أسابيع قليل

قيقة البرج الطبية السعودية الدور في تأسيسها من الناحية العلمية واستخدام عالمتها التجارية ويكون لسبيد ميديكال وشركاتها التابعة والش

ميديكال حق التسويق لبعض منشآت مجموعة عالج الطبية بنسبة من المبيعات يتم سبيد ستأخذ  الجوانب التسويقية والتعاقدية واللوجستية.

االنفاق على كل منها على حده في حينه, ويتم تقديم الدعم الفني من معامل البرج بجمهورية السودان لفرع معامل سبيد الموجود 

إنشاء مراكز وعيادات طبية لخدمة مستويات مختلفة من   بالخرطوم والمساهمة في رفع كفاءته العلمية والتقنية.وتابعت, أنها ستتولى

المرضي على أن تكون مجموعة عالج الطبية وسبيد ميديكال مؤسسين وشركاء رئيسيين بها, وتقوم باستخدام مستشفيات مجموعة عالج 

ات سبيد بجميع وحداتها الحالية  الموجودة في محافظات مصر المختلفة.ووفقاً للبروتوكول تساهم مجموعة عالج الطبية في إدارة مستشفي

 المصدر: مباشر والمستقبلية.

 مساهمو أوراسكوم لالستثمار يقرون إبرام عقد تأجير تمويلي من خالل تابعة لـ"بلتون" 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة, على إبرام عقد تأجير تمويلي من خالل شركة بلتون للتأجير 

التمويلي إحدى شركات شركة بلتون المالية القابضة, وشركة أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة اإليجار للدور  

من أصولها الثابتة.إن شركة  % 50السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايل سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من 

قسطاً ربع سنوي, باإلضافة   28سنوات على  7مليون جنيه, يتم سدادهم خالل  100مويلي بتمويل الشركة بحد أقصى بلتون للتأجير الت

إلى سداد دفعة أخيرة للمتبقي من المبلغ المستحق, ويبدأ السداد بعد السنة األولى, وتتم إعادة بيع األصل إلى الشركة بعد سداد أقساط  

عية العامة العادية ألوراسكوم على الترخيص لرئيس مجلس اإلدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة عن  التمويل مقابل جنيه.ووافقت الجم

طريق إبرام عقد التأجير التمويلي.ووافق المساهمون على الترخيص لرئيس المجلس بإبرام عقد المعاوضة عن طريق إبرام عقد إيجار 

دوالر  2000ة القابضة, تقوم بموجبة بتأجير وحدتين إلى أوراسكوم المالية مقابل مكتب كمقر بين أوراسكوم القابضة, وأوراسكوم المالي

أمريكي شهرياً الستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.كما وافق المساهمون على الترخيص لرئيس المجلس بإبرام عقد من عقود المعاوضة  

 خدمات المالية التي تقدمها بلتون.بين الشركة وشركة بلتون وشركاتها التابعة لمدة سنة, للحصول على ال
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 “السويس لألسمنت” توافق على الشطب االختياري ألسهمها من البورصة 

وافق مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية اختيارياً.إن مجلس اإلدارة وافق على شراء 

جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب االختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء اإلجباري المقدم من شركة 

جنيه للسهم الواحد..كما  7.5نوفمبر الماضي بسعر  19الذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية يوم هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس و

من اإلجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات الشطب  74وافق المجلس على اعتماد ونشر بيان اإلفصاح وفقاً للمادة 

بالمائة من رأس المال المصدر  14.15مليون سهم بنسبة  25.73لى االختياري.أوضحت الشركة, أن شركة هايدلبرج استحوذت ع

  84.8مليون سهم تمثل  154.21لشركة السويس لألسمنت ليصبح إجمالي األسهم المملوكة لمقدم العرض مجتمعاً مع أطرافه المرتبطة 

من رأس المال المصدر  %91.3صبح % من رأس المال المصدر للشركة.وتوقعت الشركة أن تزيد النسبة المملوكة لمقدم العرض لت 

 Economy Plusالمصدر:.للشركة 

 مجلس إدارة أسمنت بورتالند طرة ٌيقر الشطب االختياري من البورصة 

وافق مجلس إدارة شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً.ووافق المجلس 

لمساهمين المعترضين على الشطب االختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء اإلجباري المقدم من  على شراء جميع أسهم ا

.ووافق .جنيه للسهم الواحد 7.18نوفمبر الماضي والبالغ سعره  26شركة السويس لألسمنت والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية يوم 

من اإلجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات الشطب  74للمادة المجلس على اعتماد ونشر بيان اإلفصاح وفقاً 

بالمائة من رأس المال المصدر   18.5مليون سهم بنسبة  13.23االختياري.وقالت الشركة, إن شركة السويس لألسمنت استحوذت على 

مليون سهم تمثل نسبة  64.68تمعاً مع أطرافة المرتبطة لشركة أسمنت بورتالند طره ليصبح إجمالي األسهم المملوكة لمقدم العرض مج

 المصدر:جريدة اموال الغد بالمائة من رأس المال المصدر للشركة.  90.44

 »إيبيكو« تحصل على موافقة إضافة خط تعبئة وتغليف األقماع 



 

 

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الدوائية »إيبيكو« حصولها على ترخيص هيئة الدواء , الفتتاح خط جديد لتعبئة وتغليف األقماع بقسم 

  300نحو  2020/ 2019حجم االستثمارات خالل عام بلغت مليون جنيه.  13مليون عبوة سنوية,وبتكلفة  12المراهم,بطاقة إنتاجية 

مليون  75عمليات التحديث.وقالت الشركة إن عمليات التحديث من المتوقع أن تساهم فى نمو عوائد الشركة بنحو مليون جنيه, فى إطار 

مليار جنيه.وعلى صعيد آخر   2.2, والتي تصل تكلفتها المتوقعة الي 2026/ 2021جنيه سنويا.وكشفت إبييكو عن خطتها االستثمارية 

المصدر:جريدة  مليون دوالر. 40, رغم تداعيات فيروس كورونا لتسجل  %8ام الجاري بنحو أفصحت “إيبيكو” عن نمو صادراتها خالل الع

 المال 

   2021مليون جنيه فى   655»أكتوبر فارما« تستهدف مبيعات بقيمة 

  655حو وافق مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما على الموازنة التقديرية للعام الجديد .وتستهدف شركة أكتوبر فارما تحقيق مبيعات بن

,  2021مليون جنيه.وأشارت الشركة في بيان إلدارة البورصة إلى أن الخطة االستثمارية لعام  91.4مليون جنيه , وصافي أرباح بقيمة 

 المصدر:جريدة المال  مليون جنيه. 83.8تتضمن مشروعات بقيمة 

 لشركة طاقة عربية  ماليين دوالر لتابعة  10البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يمنح تمويال يصل إلى  

مليون دوالر أمريكي ضمن حزمة حزمة تمويل تصل  4.2وافق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية, على منح قرض مبدئي بقيمة 

ا ويعتبر القرض جزءً  ماليين جنيه,لصالح شركة طاقة بي في إلنتاج الطاقة الشمسية, التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة. 10إلى 

ماليين دوالر أمريكي لتوسيع أعمال شركة طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة داخل القطاع  10من حزمة تمويل تصل إلى 

ميجاوات  6الخاص,.وسيُمول قرض البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 

ة البحيرة, وتمكنها من تغطية جزء من استهالكها للطاقة بطاقة نظيفة.وستبيع شركة طاقة جميع الكهرباء تقع في مزارع دينا بمحافظ

عاًما.وتُعد المحطة أول مشروع طاقة متجددة داخل القطاع الخاص يموله  25المولدة إلى مزارع دينا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 

في مصر ويتضمن إمداًدا مباشًرا بالكهرباء من مولد مملوك للقطاع الخاص إلى متعهد شراء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

خاص من خالل اتفاقية شراء الطاقة.وسيساهم استثمار البنك األوروبي إلعادة اإلعمار في التحول المستمر للطاقة في مصر من خالل  

نفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط,إن مقدمو حلول الطاقة الخاصة مثل دعم نمو الطاقة المتجددة.وقالت هايكه هارمغارت, المدير الت

   المصدر:جريدة حابي“طاقة عربية”.
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 مليارات جنيه   10إصدارات دفعة واحدة من سندات التوريق بقيمة تقترب من   7الرقابة توافق على 

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس اإلدارة قد وافق ألول مرة على الترخيص بطرح سبعة إصدارات من 

ليار جنيه لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة ألنشطة م 9.3بقيمة إجمالية تبلغ –دفعةً واحدة  –سندات التوريق 

الهيئة التوجه اإليجابي لنشاط سوق رأس المال المصري  تساند التأجير التمويلي والتمويل االستهالكي والتمويل العقاري والتخصيم. 

 جاذباً لتلك األداة.ونوه أن سوق رأس المال يشهد باإلضافة  للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً 

لشركتي توريق إلصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها  -إضافيين جديدين–الموافقة على برنامجين -وللمرة األولى -للسبعة إصدارات

رأس المال العامل للشركات المستفيدة من مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية ألنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل ل 12.5

,  2020مليار جنيه بنهاية نوفمبر 15.7حجم إصدارات سندات التوريق خالل العام الجاري حوالي مبلغ بلغ  اصدار سندات التوريق..

  % 14ة قدرها , بزياد2020مليار جنيه بنهاية عام  25ومن المتوقع أن يصل حجم إصدارات سندات التوريق اإلجمالي لما يقرب من 

وقيمته مقارنة بالعام المنقض حال انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام.كما نوه بموافقة هيئة الرقابة على اإلصدار الثاني 

  مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل إلحدى شركات الوساطة في  2مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة األجل يبلغ حجمه  500

  األوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في كافة مجاالت الوساطة في األوراق المالية. 

 المصدر:جريدة حابي 

 سنوات   6مليار جنيه استثمارات تطوير شبكة التوزيع في  1,5جنوب القاهرة للكهرباء:  

مليار جنيه, خالل الفترة من يونيو  1.5اء, من تنفيذ أعمال توسعات وإحالل وتجديد بقيمة تمكنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرب

, لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.ونجحت الشركة في تركيب محوالت 2020حتى أكتوبر  2014

صندوق, ومد كابالت جهد متوسط قطاعات مختلفة  1185محوالت, وتركيب صناديق جهد منخفض بعدد  675قدرات مختلفة بعدد 

كم.باإلضافة إلى تدوير محوالت  625كم, بجانب مد كابالت جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال  1210بإجمالى أطوال 



 

 

د متوسط صندوق, وإحالل وتجديد كابالت جه 1445محول, وإحالل وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد  870قدرات مختلفة بعدد 

كم.إلى   340كم, وكذلك إحالل وتجديد كابالت جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال  965قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 

ومنظومات رقمية مميكنة( فإن الشركة تعمل على تسريع  –جانب اإلهتمام الكبير في عمليات تأهيل مراكز خدمة العمالء )كأعمال مدنية 

ل خدمة الشباك الواحد.وسعياً لرضاء العمالء بتطوير الخدمات المقدمة من الشركة وتحسينها, وضمان استمرارية  االجراءات من خال

   المصدر:جريدة الموال الغد التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات األعطال.

   2021/ 20مليار جنيه استثمارات عامة مستهدفة بقطاع قناة السويس بخطة عام   4.7

, وذلك 20/2021أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مالمح "خطة المواطن االستثمارية" في محافظة االسماعيلية للعام المالي 

ية للعام الثاني على التوالي, بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية, في إطار مواصلة اإلعالن عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهور

, وأهم المؤشرات االقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي اإلجمالي, ومعدل النمو  وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

رات العامة الُموجهة للمحافظة في خطة العام المالي  الحقيقي, ومعدل البطالة, عدد المشتغلين .. وغيرها, فضاًل عن قيمة االستثما

عدد المشروعات التنموية يصل ,  , وتوزيعها على القطاعات المختلفة, وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.20/2021

مليار جنيه,  7,2تبلغ  20/2021مشروًعا, وأن قيمة االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة االسماعيلية بخطة عام  222بالمحافظة إلى 

? من االستثمارات العامة الموزعة.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة االسماعيلية بخطة 2.8تمثل 

,  % 66سويس بنسبة مليار جنيه لقطاع قناة ال 4,7لفتت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة  2021/ 20عام 

مليون جنيه بنسبة  351, ويخص قطاع التنمية المحلية % 12,6مليون جنيه بنسبة  903,3ويخص قطاع االسكان استثمارات بقيمة 

مليون جنيه لقطاع التعليم العالي   271, عالوة على توجيه %4,7مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة  329,7, إلى جانب توجيه 4,9%

 .  %6,5مليون جنيه للقطاعات األخرى بنسبة  469ضافة إلى توجيه , باإل%3,9بنسبة 
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 ابن سينا فارما تعلن إلغاء االستثمار في شركة "عالجي تك" 

قالت شركة ابن سينا فارما, إنها توصلت مع النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية إللغاء االستثمار في شركة "عالجي تك" 

الشركة على العالقة مع حريصة لكة لتطبيق عالجي, ووقف جميع أشكال المقاطعة ووقف اإلجراءات القانونية في ضوء االتفاق. الما

الصيادلة, حيث نشأت الشركة لخدمة الصيدلي المصري, لذلك قررت إلغاء االستثمار في "عالجي تك", علماً بأن إجراءات تعديل هيكل 

لتزمة الملكية وزيادة رأس المال الذي كان من المزمع ضخه لم تتم بعد.وأضاف عمرو عبدالجواد, العضو المنتدب للشركة, أن ابن سينا م

بخطتها للتحول الرقمي والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة لكل من الصيدلي والبن سينا فارما, بما يخدم نموذج عمل 

الشركة التي تحقق معدالت نمو إيرادات تفوق معدالت نمو التكلفة.وقعت شركة ابن سينا فارما مطلع نوفمبر الماضي, اتفاقية تستحوذ 

من "عالجي تك", والتي تمتلك أحد التطبيقات في مجال ربط المرضى بالصيدليات ليتم عمل الطلبات عبر  % 75 بموجبها على

 المصدر:مباشر  اإلنترنت وتوصيل الدواء ومستحضرات التجميل إليهم من أقرب صيدلية.

 مليون جنيه  128.6أوراسكوم للتنمية تقرر بيع حصتها في "نيو سيتي" بقيمة  

في شركة " نيو سيتي لإلسكان والتنمية"  %35.25رة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على بيع حصة الشركة البالغة وافق مجلس إدا

مليون جنيه.وأشارت الشركة إلى أن   128.6المعروفة سابقاً بأسم أوراسكوم لالسكان التعاوني التابعة لها.أن القيمة اإلجمالية للصفقة يبلغ 

يجية الشركة في بيع عدد من األصول الغير استراتيجية لتحديد أولويات الشركة وتعزيز الجهود في مجاالت عملية البيع تأتي ضمن استرات

 المصدر:مباشر  األعمال األساسية.

 مساهمو مدينة نصر لإلسكان يقرون بيع "النصر للمرافق" وتعديل قرار توزيع أرباح 

التعمير,على إبرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم شركة النصر وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر لإلسكان و

الجمعية على تعديل  وافقت . 2020يوليو  31للمرافق والتركيبات,وحوالة حق الرصيد الدائن لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات في 

  2.07لرد مبلغ  2019بتوزيع أرباح العام المالي , والخاص 2020مارس  10قرار الجمعية العامة العادية للشركة السابق عقدها يوم 

مليون جنيه لحساب األرباح المرحلة, قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات األرباح.ووافقت الجمعية على إقرار التعديالت التي طرأت 

 المصدر:مباشر  على تشكيل مجلس اإلدارة, وتجديد مدة المجلس لثالث سنوات متتالية.

 توافق على اعتماد نظام اإلثابة والتحفيز لمستشفى كليوباترا   الرقابة المالية



 

 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم الممانعة من اعتماد نظام اإلثابة والتحفيز الخاص بشركة مستشفى كليوباترا, عن طريق تخصيص 

ة للرقابة المالية على أقرب جمعية عامة غير عادية  سيتم عرض البنود الواردة بالنظام المعتمد من الهيئة العاموأسهم وعد بالبيع. 

للشركة.ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا, منتصف أكتوبر الماضي, على اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز 

, بتعديل 2005لسنة  282الوزارة رقم العاملين والمديرين وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين من خالل الوعد ببيع أسهم طبقاً للقرار 

بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم  

 المصدر:مباشر   .1981لسنة   159

 هيرميس مستشار الصندوق السيادي في صفقة االستثمار بصافي والوطنية للبترول  

قال أيمن سليمان,المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي, أنه وقع اختيار الصندوق على بنك االستثمار المجموعة المالية هيرميس 

(HRHOللعب دور مستشاره المالي في صفقة االستثمار بشركتي صافي والوط ,) نية للخدمات البترولية,التابعتين لجهاز مشروعات

في الشركتين, مع جذب مستثمر  %30و 20الخدمة الوطنية.وأوضح سليمان, أن الصندوق يستهدف االستثمار بحصة أقلية تترواح بين 

الشركتين.وقال سليمان,  استراتيجي للحصة المتبقية, مشيرا إلى أن الصفقة تسمح بتخارج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالكامل من

, مؤكدا أن الهدف %20أنه في حال رغبة الشريك في حصة أكبر, فمن الوارد خفض حصة الصندوق المستهدفة إلى ما دون نسبة الـ 

األهم هو جذب استثمارات جديدة للمشروعات والشركات المملوكة للدولة وأجهزتها, بجانب تحقيق قيمة مضافة من االستثمار سواء من 

 ل عمليات التطوير والهيكلة, وكذلك التمهيد لتوسيع قاعدة الملكية بصورة أكبر,عبرالطرح بالبورصة. خال
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 2020مليون جنيه مبيعات خالل الربع األخير من    800"دومتي" تتوقع تحقيق  

مليون جنيه خالل الربع األخير من العام   800دومتى, إنها تتوقع تحقيق مبيعات تقترب من  -قالت شركة الصناعات الغذائية العربية

الجاري.وأرجعت دومتي,توقعاتها إلى ارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي.و تستهدف تحقيق نمو في 

بح أكبر ربع في العام من ستص 2020صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي, مشيرة إلى أن المبيعات المتوقعة للربع الرابع من 

حيث حجم وقيمة المبيعات.وأوضحت أنه تم البدء بتشغيل خط اإلنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي, وبالتالي أصبح عدد خطوط 

 المصدر: مباشر  خطوط إنتاج. 3إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمصنع 

 لشركات المستهدفة فريد: نستهدف تطوير خدمات رعاة النايلكس ومضاعفة عدد ا

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة, أن إدارته تستهدف زيادة عمليات التدريب المقدمة لشريحة رعاة بورصة النيل الفترة 

عملية هيكلة الرعاة   مثلتالمقبلة, بهدف تطوير الخدمات المقدمة وزيادة عدد الشركات المستهدف قيدها بالسوق المرحلة المقبلة 

رعاة,  10لين عن قيد الشركات ببورصة النيل أولى خطوات تطوير بورصة النيل.اشار الى أن تلك المرحلة شهدت شطب نحو المسؤو

راعيا عقب استكمال عمليات التنقيح وإعادة النظر  22للتحقق من دور ومهام الراعي المطلوبة منه, ليصل عدد الرعاة الحالي وصل إلى 

 المصدر: أموال الغد .في معدالت أداء تلك الشريحة.”

 مصر تتحول من دولة تواجه أزمة نقص الكهرباء إلي دولة مصدرة لها 

قال المهندس شريف عبد الفتاح, نائب رئيس مجلس االداره وعضو مجلس االداره لشنايدر إلكتريك مصر, إن مراكز تحكم شبكة الجهد  

مستمرة لشبكة الجهد المتوسط, ومراقبة بيانات التشغيل على مدار الساعة  المتوسط التي تقوم بها مصر حاليا هدفها المتابعة والمراقبة ال

  مع إمكانية اإلضافة أو التعديل لتحديث البيانات بشكل مستمر, واإلنذار عند حدوث أي زيادة أو انخفاض في الجهد الكهربائي, أو في حالة 

ع, وخفض نسبة الفقد في الطاقة وجودة التغذية الكهربائية فضال  فقد التيار؛وهو ما يحقق خفض تكلفة التشغيل والصيانة بشبكات التوزي

لشبكة الجهد المتوسط, , وبالفعل تعاقدت مع شنايدر  GISعن كشف وإدارة وتحليل األعطال وتفعيل دور برنامج نظم المعلومات 

عمليات التنفيذ على ثالث مراحل تضم   إلكتريك إلنشاء أول شبكة ذكية على مستوى الدولة في الشرق األوسط خالل ثالثين شهرا, وتتم

مليار جنيه, ويعتمد تنفيذ محطات التحكم على استخدام أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات  4.6مراكز بتكلفة  4األولى 

نايدر إلكتريك الخاصة بش EcoStruxure Grid, واستخدام منظومة البرمجيات ADMSالضخمة من خالل نظام إدارة التوزيع المتقدم 

والتي تتيح اإلدارة الكاملة ألصول الشبكات وتوفير برامج إدارة الصيانة والسيطرة على جودة التغذية والفقد الفني من خالل إجراء 

المناورات الالزمة, وإجراء حسابات تدفق األحمال, ورصد وتحليل األعطال؛ إلرشاد فرق الصيانة ألماكن األعطال وتقليل زمن استعادة 

 التغذية؛ وهو ما يمنح الحكومة قدرة على إدارة الشبكة بطريقة فعالة في مناطق مراكز التحكم الجديدة.
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في   % 14التجاري الدولي يقرر التعاقد مع مؤسسة دولية إلجراء فحص شامل للوظائف الرقابية واألرباح تتراجع 
 أشهر  9

المراجعة بالبنك شرعت بتوجيه من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في التعاقد مع مؤسسة قال البنك التجاري الدولي, إن لجنة 

مهنية دولية مستقلة, إلجراء فحص وتقييم شامل لمختلف الوظائف الرقابية بالبنك, وتلك المتعلقة باإلقراض.وأضاف التجاري الدولي,أن  

صر فقط على المجاالت التي تنالها الفحص المحدود التي أجراه البنك المركزي الوظائف الرقابية هي المتعلقة باإلقراض وبما ال يقت

ى أن  المصري, وإنما يمتد لمزيد من االرتقاء بااللتزام وتعزيز أكبر للبيئة الرقابية, لتحسين إدارة المخاطر وترسيخ ثقافة الحوكمة.يشار إل

ري الدولي الذي كان يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب اعتباراً من هشام عز العرب ترك منصبه من رئاسة مجلس إدارة البنك التجا

أكتوبر على إثر قرار بتنحيته من قبل البنك المركزي, بعد اكتشاف مخالفات.وقرر مجلس اإلدارة باإلجماع تعيين شريف سمير  22تاريخ 

مصر, وذلك بعد الحصول   –البنك التجاري الدولي  سامي, الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات, رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة

على موافقة البنك المركزي المصري.كما تم اختيار باريش داتاترايا سوكتانكار عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من قبل شركة فيرفاكس 

  6.55تبلغ إجمالي نسبة مساهمتها  القابضة للخدمات المالية لتمثيل استثماراتها من خالل الشركات التابعة المملوكة بالكامل لها والتي

بالمائة, ذلك خلفاً لبيجان خوسروشاهي الذي تنحى عن منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد إتمام ست سنوات كعضو غير 

 المصدر: مباشر تنفيذي.

 مليون سهم خزينة لتمويل نظام اإلثابة والتحفيز    28"بايونيرز القابضة" تقرر استخدام 

رة شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية, استخدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لتمويل نظام اإلثابة قرر مجلس إدا

مليون سهم من أسهم الخزينة لتمويل اإلثابة والتحفيز.وكانت الجمعية العامة غير   28.09والتحفيز.أن مجلس اإلدارة قرر استخدام نحو 

اد نظام اإلثابة والتحفيز المعدل وفقاً للتعديالت التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض مواد العادية للشركة وافقت على اعتم

 المصدر:مباشر  مشروع النظام.

 قانون البنك المركزي الجديد يتضمن قواعد لحوكمة البنوك 

في, على قواعد لحوكمة البنوك, ووفقا لنص المادة , بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصر2020لسنة  194ينص القانون رقم  

, يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس اإلدارة .وتقضى 117

المتنوعة, تختارهم الجمعية العامة لمدة , بأن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة, يتكون من عدد من األعضاء من ذوي الخبرات 118المادة 

ثالث سنوات, ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناًء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه, ويجوز المشاركة في اجتماع 

 مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل االتصال البصرية أو السمعية المؤمنة, 

 األمريكية تواصل ارتفاعها ألعلى مستوى في عامين حيازة مصر من سندات الخزانة 

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

مليار  2.244األمريكية بلغت عامين(, بحسب مسح لـ"مباشر".وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األمريكية, أن حيازة مصر من السندات 

.وعلى أساس شهري, ارتفعت حيازة مصر من سندات 2019مليار دوالر بالشهر المماثل من  2.171, مقابل 2020دوالر في أكتوبر

ت ارتفع 2020مليار دوالر في سبتمبر السابق له.ومنذ بداية  2.243بقيمة  مليون دوالر مقابل  2020الخزانة األمريكية خالل أكتوبر 

 المصدر: مباشر ..وعربياً 2019مليار دوالر بنهاية  2.182مليون دوالر مقابل  62حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية بنحو 

 مليار جنيه محفظة أصول صندوق مصر السيادي  13سليمان: 

التابعة للجهاز, بالتعاون مع  قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي, أيمن سليمان, أن الصندوق يجهز لطرح عدد من الشركات

 المجموعة المالية هيرمس المستشار المالي للصندوق في عمليات التجهيز واإلعداد لهذه الشركات. دون اإلفصاح عن عددها أو أسمائها.

ء والدراسات االتفاقية المبرمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تشمل عدد كبير من الشركات, لكن نطرح المجموعات بحسب االنتها

ببنك االستثمار العربي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس في الربع األول  %76والفحص”.توقع سليمان تنفيذ صفقة االستحواذ على 

مليار جنيه كملكية,  13.وحول إجمالي قيمة األصول في محفظة الصندوق قال سليمان: “محفظة أصول الصندوق تتجاوز 2021من 

الرقم كإدارة”.وأشار إلى أن الصندوق يسعى لطرح مشروعات في البنية األساسية باستخدام الصكوك.وأضاف   وتصل ضعف هذا

مليون جنيه نقدا باإلضافة ألراضي ومستشفيات.قالت وكالة  750“سليمان” إن المبلغ المخصص حاليا لقطاع الرعاية الصحية يبلغ 

.وأعلن الصندوق السيادي 2021هاز مشروعات الخدمة الوطنية, في العام القادم بلومبرج, إن مصر تخطط لبيع ثالث شركات مملوكة لج



 

 

, عن طرح شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام المستثمرين من القطاع الخاص تمهيًدا لطرحهما بالبورصة, وهما 

 Economy Plus المصدر:.الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية )صافي( والشركة الوطنية للبترول

 فيتش: السيولة بالعملة األجنبية تحسنت لدى البنوك المصرية فى أكتوبر  

قالت فيتش راتينج, وكالة التصنيف االئتمانى, إن صافى األصول األجنبية لدى البنوك المصرية تعافت من مستوياتها الدنيا التى سجلتها 

التدفقات األجنبية ألسوق المال المصرية.إن األصول حققت فائًضا فى سبتمبر, واستمر ذلك االتجاه فى فى بداية العام, بدعم من عودة 

مليار دوالر فى أبريل, حينما شهدت األسواق العالمية اضطرابًا حفز  5.3أكتوبر, بما يعكس تحسناً مستدام, بعدما سجلت عجزاً بقيمة 

تجارة الفائدة فى مصر جاذبة للمستثمرين االجانب, لكن السيولة بالعملة األجنبية مازالت مليار دوالر خارج البالد.أوضحت أن  17تدفق 

تخضع لثقة المستثمرين ومخاطر تقلبات سعر الصرف, كما أن اعتماد البنوك المتزايد على االقتراض لتعزيز سيولتها الدوالرية يعرضها 

  7مليار دوالر بنهاية أغسطس بعدما تراجعت إلى  13.4أذون الخزانة  أكثر لمخاطر إعادة التمويل.وسجلت استثمارات األجانب فى

,  2020خالل  % 4مليارات دوالر فى مايو, وذلك بدعم من استقرار سعر الصرف والعوائد المرتفعة رغم خفض المركزى الفائدة 

وأوضحت أن عوائد المستثمرين  ر.مليار دوالر فى سبتمب 20وقدرت فيتش أن تكون استثمارات األجانب فى أذون الخزانة تجاوزت 

فى نوفمبر من  %5.7الحقيقية على الديون بعد استبعاد التضخم هى األعلى فى األسواق الناشئة بدعم من انخفاض التضخم لمستويات 

 المصدر:جريدة البورصة..2017فى   %30أكثر من 
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CIB  2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر   1.891يضخ تمويالت عقارية بقيمة   

  1.330, مقابل 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  1.891( نحو COMIمصر )  -سجلت محفظة التمويل العقاري بـالبنك التجاري الدولي

  20.219, مقابل 2020جنيه بنهاية سبتمبر مليار  26.603.وبلغت محفظة القروض الشخصية نحو 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر 

  27.276, مقابل 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  34.881.وسجلت محفظة التجزئة المصرفية نحو 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر 

الئتمان بالبنك سجلت مليار جنيه, وفقا للقوائم المالية.أضافت أن حجم بطاقات ا 7.605, بزيادة قدرها 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر 

,وسجلت الحسابات الجارية المدينة للبنك نحو 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  4.264, مقابل 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  4.899

ة .عن نتائج األعمال المجمعة للفترة المالي2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  1.462, مقابل 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر 1.486

  % 45.5مليار جنيه بهامش ربح  1مليار جنيه وبلغ صافي الربح  2.2, حيث سجلت اإليرادات المجمعة نحو 2019ديسمبر  31المنتهية 

, وهى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل على تدعيم 2010.تأسست مؤسسة البنك التجارى الدولى عام 2018خالل  % 39.9مقابل 

طفال األقل حظاً فى مصر, عبر تمويل برامج التنمية الشاملة والمؤثرة بشكل فعال فى تحسين صحة األطفال الخدمات الصحية المقدمة لأل

 وتوفير حياة اجتماعية كريمة له 

 "عامر جروب" تعلن بدء تنفيذ مبنى إداري بالعاصمة اإلدارية 

ي بالحي المالي بالعاصمة اإلدارية الجديدة على  أعلنت مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( البدء في تطوير مشروع إقامة مبنى إدار

وقالت المجموعة في بيان لبورصة مصر يوم الخميس, إن شركة عامر للتنمية السياحية التابعة كانت تعاقد مع شركة  متر. 5200مساحة 

خطاباً لشركة الجيزة والقاهرة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية على عقد تطوير قطعة األرض.وأضافت, أن العاصمة اإلدارية أصدرت 

 المصدر:مباشر للتنمية العقارية بعدم الممانعة على إبرام عقد التطوير لقطعة األرض.

 وكالة: "أدنوك" اإلماراتية تخطط لشراء "وطنية للبترول" المصرية  

ية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة  أبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( اهتمامها بشراء حصة في شركة وطنية للخدمات البترول

الوطنية للقوات المسلحة المصرية. وقالت مصادر لوكالة بلومبيرج, إنه بموجب المقترح ستتشارك شركة أدنوك اإلماراتية مع صندوق 

المصرية لتنفيذ  مصر السيادي لالستحواذ الكامل على شركة وطنية للبترول, وأيضا ستتعاون مع شركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة

الصفقة.وكشفت شركة طاقة عربية عن اهتمامها بالحصة األكبر والشراكة مع الصندوق.وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق 

محطة وقود  200مصر السيادي, إن شركة وطنية للبترول استقطبت عدداً كبيراً من المستثمرين.وتمتلك “وطنية” شبكة تضم أكثر من 

    المصدر:مباشر ة مصر العربية..في جمهوري

 عالمياً في جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي   56مصر تصعد إلى المركز  



 

 

قال عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات, إن مصر صعدت في الترتيب العالمي في جاهزية الحكومة للذكاء 

, كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة  2020عالمياً في  56لتصبح في المركز  2019عالمياً في عام  111االصطناعي من المركز 

     المصدر:مباشر عي وعلوم البيانات,.أوتوا بكندا في مجال الذكاء االصطنا

 مليار جنيه خالل عامين    95.6مشروعاً في قطاع الكهرباء بتكلفة    416السعيد: تنفيذ  

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقريًرا حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة, وذلك ضمن سلسلة التقارير التي 

(.وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 19/2020- 18/2019اد مرحلة البناء للعامين الماضيين )أصدرتها الوزارة عن حص

مليار  95.6مشروع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة, بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو  416االقتصادية, إنه تم االنتهاء من تنفيذ 

محافظة القاهرة من حيث عدد  تصدرت  مليار جنيه. 33.6(, بتكلفة 2020/ 19مالي ) مشروعاً بنهاية العام ال 194جنيه, منها 

     المصدر:مباشر مليار جنيه,. 3.7مشروعاً, بتكلفة  36مليار جنيه, تليها محافظة أسوان, بعدد   7.5مشروعاً, بتكلفة  60المشروعات, بنحو 

 2020ديسمبر   21

 الفنار تتعاقد مع أوراسكوم لإلنشاءات وماتيتو على تنفيذ أعمال بالعلمين الجديدة 

 -الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد, إنها تعاقدت مع شركة التعاون المشترك اوراسكوم لالنشاءات قالت شركة 

 المصدر:مباشر   ماتيتو على عقد تنفيذ أعمال الحفر بمحطة الرفع وخط الطرد حتى المعالجة بمدينة العلمين الجديدة.

 مليون طن رغم “كورونا”    4.9وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى  

مليون طن حتى  4.9أعلن وزير الزراعة واستصالح األراضي السيد القصير, ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 

ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة اآلن, رغم ظروف تفشي فيروس “كورونا” وتأثر حركة والنقل التجارة العالمية.و

في  –الموالح, البطاطس, البصل, البنجر, الرمان, العنب, البطاطا, المانجو, الثوم, الفراولة, الفاصوليا, الجوافة, والفلفل.وقال القصير 

ألفا   679طنا, باإلضافة إلى تصدير  880ألفا و 465إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و –بيان اليوم األحد 

طن بصل, محتال  152ألفا و 421طن بطاطس, لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح, بينما تم تصدير  613و

    المصدر: جريدة البورصةالمركز الثالث في الصادرات,  

   2021بع األول لجنة تسعير البنزين تجتمع قريبا لتحديد األسعار الجديدة للر

بع سنوى تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ر

ر, فبراير, مارس  لالجتماع قريبا, في اجتماعها الدوري, وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثالثة أشهر مقبلة "يناي

 المصدر: اليوم السابع ", 2021

 العام الماضى   % 13.5مقابل   % 5.7“الوزراء”: انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى  

نشر المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء, تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تماسك المؤشرات االقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة 

, حيث 2020مقارنة ببداية اإلصالح االقتصادى.ورصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خالل عام  2020فى حصاد عام 

, وذلك بالرغم من انكماش االقتصاد العالمي, علماً بأنه سجل 2019/2020عام  %3.6نمو اقتصادى بمعدل  استمرت مصر فى تحقيق

.وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوى لمعدل 2016/2017عام  %4.2, مقارنة بـ 2019/ 2018عام  %5.6قبل أزمة كورونا 

, علماً بأن معدل 2017/ 2016عام  %23.5, و2019/ 2018عام  %13.9, وذلك مقارنة بـ2019/2020عام  %5.7التضخم إلى 

جنيه فى نوفمبر  15.7.هذا وقد تراجع سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه ليسجل %5.7قد سجل  2020التضخم السنوى لشهر نوفمبر 

.وفيما يتعلق بمعدل 2016مبر جنيه بنهاية نوف 18.1, مقارنة بـ 2019جنيه فى الشهر ذاته عام  16.2, علماً بأنه كان قد سجل 2020

, وذلك بعد أن سجلت البطالة 2010وهو معدل غير مسبوق منذ عام  2020خالل الربع الثالث عام  %7.3البطالة, فقد انخفض إلى 

.وبالنسبة إلجمالى االستثمارات العامة المنفذة 2016لذات الربع من عام  %12.6, مقارنة بـ 2019خالل نفس الربع من عام  % 7.8

مليار  513.7, بعد أن كانت قد وصلت إلى 2020/ 2019مليار جنيه عام  473.8)باألسعار الجارية(, ذكر التقرير أنها وصلت إلى 

.هذا وقد تم خفض سعر الفائدة على 2017/ 2016مليار جنيه عام  300.8قبل أزمة كورونا, وذلك مقارنة بـ  2019/ 2018جنيه عام 

فى   %14.75, و2019فى نوفمبر  %12.25, مقارنة بـ %8.25مسجالً  2020نشاط االقتصادى فى نوفمبر اإليداع لليلة الواحدة لدعم ال

  5.5مسجالً  2019/2020.كما كشف التقرير عن زيادة حجم الناتج المحلى اإلجمالى )باألسعار الجارية( خالل عام 2016نوفمبر 

.وأيضاً, تراجع دين أجهزة 2016/2017تريليون جنيه عام  3.4و ,2019/ 2018تريليون جنيه عام  5.2تريليون جنيه, مقارنة بـ 



 

 

%  108, و2018/2019عام  %90.2, مقارنة بـ % 87.5, مسجالً 2020/ 2019الموازنة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى خالل عام 

   .2016/2017عام 
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 التجارية  المصرية لالتصاالت وأورنج مصر توقعان عدداً من االتفاقيات 

أعلنت شركة المصرية لالتصاالت توقيع عدد من االتفاقيات التجارية مع شركة أورنج مصر. وقعت تعديالً التفاقية الترابط بين الهاتف 

كجزء من االتفاقيات المنظمة لخدمات االتصاالت الدولية الحالية بين  2022المحمول والثابت, باإلضافة إلى توقيع ملحق يمتد حتى عام 

لشركتين, بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.ووقعت الشركتان اتفاقية أخرى يتم ا

بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين مع تطوير آليات التعاون المشترك, لتجنب حدوق مثل تلك العقبات 

 المصدر:مباشر مستقبالً.

 للدواجن توافق على استبدال ممثل "أمريكانا لألغذية" القاهرة 

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن, على كتاب شركة مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها 

 المصدر:مباشر بتعيين زينب أحمد هشام أحمد العرابي ممثال لها بدالً من محمد علي حسن علي. 

 ر لألسمدة تقرر بدء إجراءات تنفيذ مشروع خفض االنبعاثات ورفع الطاقة اإلنتاجية أبوقي 

وافق مجلس إدارة شركة أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية, على بدء اإلجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع خفض انبعاثات ثاني 

مانحة الرخصة   Stanmicarbonاإلجراءات الترسية على شركة  تشمل .3أكسيد الكربون ورفع الطاقة اإلنتاجية لمصنع إنتاج أبوقير 

طناً في اليوم إلى   1940لرفع الطاقة اإلنتاجية من  3للقيام بأعمال الدراسات الفنية لتطوير وحدة تخليق اليوريا السائلة بمصنع أبوقير 

اإلجراءات أيضاً التفاوض مع البنوك تشمل  , مليون يورو. 1.58بقيمة  MP Add-onطناً في اليوم, باستخدام تكنولوجيا الـ 2370

المتقدمة لتدبير التمويل الالزم للمشروع للحصول على أفضل الشروط واألسعار.ووافق المجلس على تعيين عصام عاشور علي ممثالً 

 المصدر:مباشر  عن بنك االستثمار القومي في عضوية مجلس إدارة الشركة خلفاً عن عبدالحكيم قاسم كليب.

 لومنيوم تؤجل جلسة الفض الفني لمناقصة إنتاج جنوط السيارات إلى يناير المقبل مصر لأل

أعلنت شركة مصر لأللومنيوم, تأجيل جلسة الفض الفني الخاصة بمناقصة خدمات االستشارات الهندسية بغرض تنفيذ مشروع خط إنتاج 

تم التأجيل بناًء على طلب وديسمبر الجاري.  21كان محدداً لعقد جلسة الفض الفني اليوم و يناير المقبل 10جنوط السيارات إلى يوم 

 المصدر:مباشر  الشركات المقدمة.

 من أسهمها   %90تابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي تتلقى عرضاً لشراء  

ئة من أسهم شركة اإلسكندرية بالما 90مصر, تقدم شركة كيان للتنمية المستدامة بعرض شراء  -أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي 

بالمائة )مباشر وغير  84.99بالمائة مباشر, وبنسبة  9.04الوطنية لالستثمارات المالية, التابعة له, والتي يساهم فيها البنك بنسبة 

  5.3بسعر  العرض رغبة شركة كيان للتنمية في استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية, على أن يكون العرض المقدمشمل  مباشر(.و

 المصدر:مباشر .(ADIBمصر ) -جنيه للسهم.وحقق مصرف أبوظبي اإلسالمي

 من أسهمها  % 90تابعة لـ"القاهرة الوطنية" تتلقى عرضاً لشراء  

بالمائة من أسهم شركة اإلسكندرية  90أعلنت شركة القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق المالية, تقدم شركة كيان للتنمية بعرض شراء 

العرض رغبة شركة كيان للتنمية في استمرار قيد الشركة شمل بالمائة.  40.96الوطنية لالستثمارات المالية, المملوكة للشركة بنسبة 

 المصدر:مباشر  جنيه للسهم. 5.3صرية, على أن يكون العرض المقدم بسعر بالبورصة الم
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 البورصة تعلن تنفيذ استكمال عرض الشراء اإلجباري على السويس لألسمنت 

ه إس على  قالت البورصة المصرية, إنه تم اليوم تنفيذ استكمال عرض الشراء اإلجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس إي

مليون  92.755مليون سهم, بقيمة  12.37أسهم السويس لألسمنت.وأوضحت البورصة في بيان صادرأنه تم تنفيذ الصفقة على 

 المصدر: مباشر جنيه.



 

 

 العربية إلدارة األصول توافق على عرض ركويزا لالستشارات لتقييم أراضي الشركة 

(, تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب للتفاوض مع ركاز ACAMDصول )قرر مجلس إدارة  الشركة العربية إلدارة وتطوير األ

لالستثمار العقاري بخصوص شراء أرض الشركة بمدينة زفتى.وأوضحت في بيان صادر أنه تقرر تفويض رئيس المجلس للتفاوض مع 

لعرض الفني والمالي المقدم من شركة مجلس اإلدارة على اوافق المشتري على زيادة السعر المعروض للمتر المربع, وطريقة السداد 

ماليين جنيه ألرض دسوق قبل معادة, ووعد بسداد  8ركويزا لالستشارات المالية إلعداد دراسة تقييم أراضي الشركة. تم سداد المشتري 

روف البناء في هذه مارس المقبل, وذلك لظ 31ماليين جنيه كحد أقصى  3ماليين جنيه خالل أسبوع, على أن يسدد باقي القسط وقدره  4

 المصدر: مباشر   المرحلة.

 وزارة قطاع األعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة مع فودافون وفايبر 

وقعت وزارة قطاع األعمال العام مع شركتي فودافون وفايبر عقد توريد وتركيب النظام الخاص بإدارة البيانات في المجموعة األولى من 

شركات القطاع.وقال هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام, خالل المؤتمر الذي يعقد اآلن, إن البرنامج يستهدف تحسين وميكنة نظم  

شركة قابضة و تابعة.وأضاف أن تلك الخطوة سيكون لها   63في  ERPخالل برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات  العمل , وذلك من

دور في تحقيق تحول جذري و شامل في كافة محاور التشغيل و هي المالية و المشتريات و المخازن و المبيعات و الموارد البشرية و 

     المصدر: حابياإلنتاج.

 رض خطة دعم مصر القتصادها وتنويع أنشطته بمشاركة القطاع الخاص البنك الدولي يع 

ذكر تقرير لمجموعة البنك الدولي اليوم, أنه بوسع مصر أن تطلق العنان للنمو االقتصادي وتخلق المزيد من فرص العمل األفضل من  

نظرة متعمقة  –يصية للقطاع الخاص في مصر الدراسة التشخ –خالل التصدي للقيود التي تواجه نشاط القطاع الخاص.ويلقي التقرير 

على دور القطاع الخاص.ويعرض خطة عمل عن كيفية تدعيم مصر اقتصادها وتنويع أنشطته.كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام  

ها.المشاط: الحاجة إلى  القطاعات االستراتيجية والفرص المتاحة لتنميتها, والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة والتكنولوجيا وغير

   المصدر: المالالنمو االقتصادي الشامل هي التزام مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص:. 

 تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر لتمويل برامج تنمية الصادرات إلى أفريقيا 

يس مجلس إدارة بنك مصر, توقيع بروتوكول تعاون شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية, وعاكف المغربى نائب رئ

بين التمثيل التجاري المصري وبنك مصر, في مجال تمويل عدد من البرامج واألنشطة الهادفة لزيادة معدالت الصادرات المصرية 

عتباراً من أول يناير لألسواق العالمية, وبصفة خاصة ألسواق دول القارة األفريقية. إن البروتوكول الذي يستمر لمدة عام ونصف ا

المقبل, يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف األسواق العالمية.وذكرت جامع أن البرتوكول يدعم استراتيجيتها 

الراغبة في مليون جنيه, باإلضافة إلى ترشيح الشركات والمصانع  22الخاصة بالتحرك نحو السوق األفريقي, وذلك بتمويل تقديري يبلغ 

مليار دوالر خالل المرحلة القريبة  30التعاون مع البنك للحصول على مزايا البروتوكول, بهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 

 المصدر: مباشر المقبلة.
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 "الحديد والصلب" تقرر طرح مزايدة عامة لبيع أصناف خردة 

قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية, طرح مزايدة عامة عن طريق مظاريف مغلقة, وذلك لبيع أصناف خردة.أن أصناف 

غيرها(,  -أوناش  -كالركات  -قالبات  -الخردة هي جرارات سكة حديد خردة, وسيارات وهياكل سيارات خردة, ومعدات خردة )لوادر

 المصدر: مباشر  اع المخازن )مبارد مختلفة المقاسات(.وأصناف خردة مختلفة وراكد من قط

 "إم بي للهندسة" تقرر تأسيس شركة تابعة لالستثمارات الصناعية 

تابعة لتحقيق التوسعات -قرر مجلس إدراة شركة إم بي للهندسة, اتخاذ اإلجراءات القانونية لتأسيس شركة إم بي لالستثمارات الصناعية 

أن النشاط األساسي للشركة المساهمة في الشركات ذات العالقات التوسعية التي تهدف إليها  الساعية إليها "إم بي" للهندسة.االستراتيجية 

 المصدر: مباشر   إم بي للهندسة.

 أشهر  3وزيرة التجارة: وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة  



 

 

استيراد السيراميك والبورسلين )صنف بالط وترابيع خزفية للتبليط أو أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة, قراراً بوقف 

سيتم  و أشهر, على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية. 3( وذلك لمدة  6907التغطية البند الجمرکی 

 المصدر: المال مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خالل المرحلة المقبلة. 

 مصر تقرر إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لمقابل االنتفاع على مشروعات المناطق الحرة

دة المقررة لمقابل االنتفاع الزيا %15وافق مجلس الوزراء,على طلب الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة, بشأن إرجاء تطبيق نسبة 

على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من يناير المقبل.إن ذلك القرار يأتي من منطلق السعي لتخفيف األعباء على  

 المصدر: مباشر  المستثمرين حفاظاً على العمالة.

 ر خالل العام الجارى مليار دوال   9.8“التعاون الدولى”: اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة  

مليار دوالر خالل العام  9.8قالت الدكتورة رانيا المشاط, وزيرة التعاون الدولى, إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 

ل مليار دوالر لمشروعات القطاع الخاص.واستعرضت المشاط, خال 3.1مليار دوالر لقطاعات الدولة التنموية, و 6.7الجارى, بواقع 

كان استثنائيا بكل المقاييس, , أبرمت وزارة  2020اجتماع مجلس الوزراءالتقرير السنوى للعام الجارى,.وأشارت الوزيرة إلى أن عام 

مليار دوالر لقطاعات الدولة   6.7مليار دوالر خالل العام الجاري, بواقع  9.8التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 

   دوالر لمشروعات القطاع الخاص, مليار 3.1التنموية,و
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 "جالكسو سميثكالين" تشكل لجنة لدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية 

قرر مجلس إدارة شركة جالكسو سميثكالين, تشكيل لجنة تقوم بدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية في الشركة من عدمه من  

القانونية والمالية والتنظيمية.أن مجلس اإلدارة وافق على عرض موضوع تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في الجمعية جميع الجوانب 

العامة, وتعديل صفة أشرف منصور إلى رئيس مجلس اإلدارة بصفته ممثل جالكسو جروب لميتد.كما قرر المجلس تعديل صفة هنري 

جالكسو جروب.يشار أن جالكسو سميثكالين, نفت مطلع الشهر الجاري تقارير انطاكي إلى عضو منتدب وبصفته ممثل شركة 

 المصدر: مباشر  بخصوص االستحواذ على شركة أمون للصناعات الدوائية "التابعة,.

 مليون جنيه   2.2البورصة تعلن تنفيذ صفقة على أسهم أوراسكوم للتنمية بقيمة 

تنفيذ صفقة  وكة أوراسكوم للتنمية مصر, في إطار نظام اإلثابة والتحفيز للعاملين.أعلنت البورصة المصرية, تنفيذ صفقة على أسهم شر

جنيهاً, وذلك في إطار نظام اإلثابة والتحفيز  2,285,252سهماً بقيمة إجمالية  2,285,252على أسهم أوراسكوم للتنمية, المصدرة لعدد 

 المصدر: مباشر للعاملين.

 تثبيت أسعار الفائدة خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي قرر البنك المركزي المصري 

بعد خفضين متتاليين خالل االجتماعين السابقين, مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في 

, مع االنتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة 2020الثالث من نوفمبر, وتباطؤ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع 

", وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.كم تبلغ أسعار الفائدة 19-"كوفيد

, وسعر العملية الرئيسية للبنك %9.25اض لليلة واحدة , والعائد على اإلقر %8.25الحالية؟ يبلغ سعر العائد على اإليداع لليلة واحدة 

نقطة أساس خالل العام الجاري, من  400. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي %8.75المركزي وكذلك االئتمان والخصم 

ي كل مرة خالل اجتماعي  نقطة أساس ف 50ثم خفضين آخرين بواقع ,نقطة أساس  300بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 

 المصدر: إنتربرايز سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

 أشهر  10مليار دوالر قيمة صادرات القطاع خالل    5.1“التصديرى لمواد البناء”:  

مليار  5.1أكتوبر” من العام الحالى لتبلغ -أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات ارتفاع صادرات القطاع خالل الفترة “يناير

من   %59دول على  4التقرير الصادر عن المجلس أن تستحوذ  مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي. 4.213دوالر في مقابل 

″.واحتلت اإلمارات قائمة 2020أكتوبر  -مليار دوالر خالل الفترة من ” يناير 3.007إجمالي صادرات مواد البناء المصرية بقيمة 

من قيمتها, حيث بلغت قيمة الصادرات لها  %36.1تيرادا لمواد البناء والصناعات المعدنية المصرية مستحوذة على الدول األكثر اس

.وزادت صادرات مصر من مواد %68مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنمو  1.097مليار دوالر في مقابل  1.843



 

 

مليون دوالر خالل  532مليون دوالر في مقابل  569لتبلغ  2020أشهر األولى من  10ـ البناء والصناعات المعدنية إلى كندا خالل ال

مليون دوالر.وتراجعت صادرات مواد   322مليون دوالر في مقابل  346لتسجل   %7.4, وكذلك إليطاليا بنسبة %6.9العام الماضي بنمو 

مليون دوالر.وارتفعت صادرات مصر من المواد   271في مقابل مليون دوالر  249لتبلغ  %8.1البناء المصرية للسوق السعودي بنسبة 

مليون دوالر  232مليون دوالر في مقابل  258″ لتسجل 2020أكتوبر -خالل الفترة من ” يناير %11.2المحجرية والمعدنية بنسبة 

  584مليون دوالر, في مقابل  509لتبلغ  % 12.8خالل نفس الفترة من العام الماضي, بينما تراجعت من الحديد الصب والصلب بنسبة 

,  % 18.6مليون دوالر بنسبة تراجع  339مليون دوالر في مقابل  276مليون دوالر.وانخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته لنحو 

 المصدر: جريدة البورصة  مليون دوالر. 460مليون دوالر في مقابل  434لتبلغ  %5.6وصادرات األلمونيوم ومصنوعاته بنسبة 
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 أبوظبي اإلسالمي يتلقى عرضاً لشراء حصته في اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات 

مصر,إنه تلقى عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق, لشراء حصة البنك وشركاته التابعة,  -قال مصرف أبوظبي اإلسالمي

  % 84.99بشكل مباشر, و % 9.04جنيه.أنه يساهم في الشركة بنسبة  5.32في شركة اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية بسعر 

بشكل مباشر وغير مباشر.وتلقت شركة اإلسكندرية الوطنية لإلستثمارات المالية اليوم عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق 

 المصدر: مباشر من رأسمال الشركة. % 84.99لشراء نسبة 

 في اكتتاب زيادة رأسمال "المهن الطبية"   ايبيكو توافق على المشاركة

ايبيكو, على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال  -وافق مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

جنيهاً  41ستقبلية.أن ذلك بواقع بالمائة من رأسمالها, تمهيداً لتحقيق أهداف م 10شركة المهن الطبية لألدوية بنسبة شركة ايبيكو البالغة 

مليون جنيه.وكانت  74.82جنيهاً عالوة إصدار, دون مصاريف إصدار(, بقيمة اإلجمالية تبلغ  31جنيهات قيمة اسمية و 10للسهم )

ية نقل  البورصة المصرية, أعلنت السماح لشركة المهن الطبية لألدوية بتداول حق االكتتاب منفصالً عن السهم األصلي من خالل آل

نوفمبر  24يحق لقدامى مساهمي الشركة المصدرة حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم  والملكية خارج المقصورة.

, إلى أن التداول   من عدد األسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة. % 37.303االكتتاب في حدود نسبة  2020

قبل موعد غلق   2020ديسمبر  24تاريخ فتح باب االكتتاب إلى يوم  2020نوفمبر  29على حق االكتتاب سيكون خالل الفترة من يوم 

 المصدر: مباشر  باب االكتتاب بأربعة أيام عمل.

   2021ألف جنيه أرباحاً بموازنة  220"فوديكو" تستهدف 

ألف   220قدرها  2021فوديكو, استهدافها أرباحاً بنهاية  -كشفت الموازنة التخطيطية لشركة اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 

مليون جنيه خالل العام   41.95الموازنة تحقيق مبيعات قدرها تستهدف . 2020مليون جنيه أرباح مستهدفة في  11.75جنيه, مقابل 

 .  2020مليون جنيه في  43.6عات مستهدفة قدرها المقبل, مقارنة بمبي

 إم بي للهندسة تعلن بدء إعداد عرض استحواذ على شركة بمجالها 

أعلنت شركة إم بي للهندسة, االنتهاء من مفاوضات االستحواذ على شركة تعمل في ذات المجال بشكل إيجابي. إنها ستبدأ في إعداد  

بالمائة حصة   12ة لالعتماد.وأشارت إم بي للهندسة, إلى أن الشركة محل االستحواذ لديها عرض االستحواذ للتقدم به لمجلس اإلدار

مليون جنيه. سيرتفع حجم أعمال   700سوقية في المجال الذي تعمل به ما يجعل عملية االستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة أكثر من 

 تعظيماً للقنوات البيعية على المستوى المحلي والدولي.  أضعاف, مدعوماً بزيادة في محفظة المنتجات و 4الشركة ألكثر من 

 وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية, نتائج االجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين, وبعض رجال األعمال السودانيين, 

ا يُسهم فى تعميق الشراكة بمالمنعقدة بمصلحة الجمارك, لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية, 

لمجاالت,.وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك, أنه تم, خالل هذه االجتماعات المشتركة, التوافق مع الجانب السودانى الثنائية بشتى ا

على اإلجراءات اللوجستية الالزمة الستخدام الموانئ المصرية, خاصة ميناءى العين السخنة والسويس, فى تصدير المنتجات السودانية 

العالم, مع إمكانية االستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, على   واستيراد احتياجات السودان من

 المصدر: حابي أن يتم سداد مقابل االنتفاع مع توفير مناطق االنتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة..

 مليون دوالر   200بـشركة صناعات كيماوية تدرس زيادة استثماراتها في مصر 



 

 

مليون دوالر خالل العام المالي القادم,  200شركة “تي سي آي سنمار للكيماويات” زيادة استثماراتها بالسوق المصري بقيمة  تدرس

اني مليار دوالر كإجمالي حجم استثمارات, هذا ومن المتوقع أن يشهد الربعين األول والث 1.7لتعزز من استثماراتها الحالية لتصل الي 

زيادة حصتنا السوقية نظراً لنمو الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد.وقال المهندس شريف المنوفي الرئيس التنفيذي  2021من عام 

من حجم إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد للسوق المحلي, كما عملت على  %50وقامت بتوفير  -لشركة تي سي آي سنمار للكيماويات

من إنتاج الصودا الكاوية.واشار الى ان نجاح  %90لمحلي باحتياجاته من الكالسيوم كلورايد كاملة, في حين قمنا بتصدير مد السوق ا

  المصدر: جريدة البورصة,.2020الشركة في تصدير معظم إنتاجها في عام 

   2021-2020مليار قدم يومياً خالل    7.54إيجاس تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 

  7.54نحو  2021-2020إيجاس, إنه  من المقرر أن يبلغ إنتاج الغاز المباع خالل العام المالي  -ركة القابضة للغازات الطبيعية قالت الش

  2.4, نحو 2020-2019وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خالل العام المالي  ألف برميل/ يوم متكثفات 105مليار قدم يومياً و 

آبار  10تخطط خالل العام المالي الجديد حفر  ومليار قدم مكعب. 6.550الغاز الطبيعي بمتوسط يومي نحو تريليون قدم مكعب من 

عقود في تنمية البحر المتوسط ودلتا النيل  3ستوقع  ومليون دوالر. 231.7استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط بتكلفة تقديرية نحو 

براميل متكثفات,  105مليار قدمي يوم و 7.54من المخطط إنتاج الغاز المباع أن يبلغ  ومليون دوالر. 5.325بإجمالي منح توقيع 

جاٍر االنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطتي  ومليار قدم. 6.565وتحقيق متوسط يومي إلجمالي االستهالك المحلي للغاز نحو 

 غرب القاهرة الجديدة وأسيوط البخارية الجديدة,  
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 أسيوط اإلسالمية تتلقى عرضاً لشراء كامل أسهمها 

مصر, تلقيها طلباً من المساهم عمرو  -أعلنت شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية, التابعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي

جنيه للسهم.ويساهم  28.5سعر  إبراهيم أبو العيون عبدالناصر ممثل مجموعة مستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة.إن العرض يتضمن

بشكل  % 66.65بشكل مباشر, و % 40مصر في شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة  -مصرف أبوظبي اإلسالمي

المالية  مباشر وغير مباشر.وتعد شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية مملوكة لشركة القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق 

 المصدر: مباشر .% 23.36بنسبة 

 2021مليارات جنيه خالل   10عمران: نستهدف إصدار صكوك بقيمة  

الهيئة إلي تنميه سوق  تسعيمليارات جنيه.  10عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية, إصدار صحكوك خالل العام المقبل بقيمة  توقع  محمد

حال تحسن األحوال االقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديده. وأشار إلي أن إجمالي عدد   2021الصكوك خالل عام 

 المصدر: مباشر  مليار جنيه. 5.1إصدارات بقيمه  3لقى مجتمع سوق المال إلصدارها بلغ عدد إصدارات الصكوك في اول عام لت

 مليار دوالر  5.3البترول المصرية تسعي لتنفيذ مشروعات في قطاع التكرير بقيمة  

مليار  5.264بقيمة  2023وحتى عام  2021لتنفيذ مشروعات في قطاع التكرير بداية من عام  ةوزارة البترول المصريتسعي 

بالمائة ,باستثمارات  60دوالر.أنها تستهدف  توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 

تستهدف انشاء مجمع إنتاج السوالر بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت  ومليار دوالر  2.3حوالى 

-بنزين عالى األوكتان-مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة )سوالر 2.5منخفض القيمة االقتصادية بطاقة تغذية 

دوالر.كما تهدف إنشاء وحدة إنتاج األسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول إلنتاج حوالى   مليار 2.9بوتاجاز( ,باستثمارات حوالى 

وحتى  2021أن هذه المشروعات على اإلنتاج تباعاً بداية من عام  ستدخل مليون دوالر. 64ألف طن أسفلت باستثمارات حوالى  400

تى من البنزين والسوالر.وفيما يخص مشروعات التكرير التى تم مما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق االكتفاء الذا 2023عام 

 ,  2020االنتهاء من تنفيذها خالل عام 

 2021الرقابة المالية تمد مهلة الشركات المقيدة في البورصة المصرية لتنفيذ الطرح حتى نهاية يونيو  

لمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مّد المهلة الممنوحة للشركات ا

.”. وشدد د. عمران على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة  2021يونيو  30تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 

بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه  2021/ 31/3عد أقصاه المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في مو

 المصدر: المال من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.



 

 

 مليون جنيه   600القاهرة لالستثمار تحصل على موافقة الرقابة المالية إلصدار صكوك إجارة بقيمة  

حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات إصدار  أعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية عن 

مليون جنيه.إن شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ستتولى عملية اإلصدار .ومن المقرر أن   600صكوك إجارة إسالمية بقيمة 

جنيه  100فراد ذوى المالءة المالية بقيمة اسمية قدرها تطرح هذه الصكوك لالكتتاب أمام المؤسسات المالية المؤهلة لالستثمار واأل

شهرا تبدأ من اليوم الثانى لتاريخ غلق باب االكتتاب, وسيجرى  82للصك.وتقيد هذه الصكوك فى البورصة المصرية للتداول لمدة 

ى ضمان تغطية الطرح , وهم : البنك التداول عليها كصكوك قابلة لالستهالك المبكر لكن ال يمكن تحويلها ألسهم.ويشارك أربعة بنوك ف

األهلى المتحد, بنك القاهرة ,البنك األهلى المصرى, بنك قناة السويس.وكلفت الشركة البنك األهلى المتحد بدور متلقى االكتتاب ووكيل 

نوفمبر  26التنمية العقارية فى السداد, بينما يقوم مكتب ذو الفقار بدور المستشار القانونى للطرح.ووافق مجلس إدارة القاهرة لالستثمار و

 المصدر: المال  مليون جنيه. 600الماضى على دراسة إصدار صكوك إجارة إسالمية فى حدود 

 »الرقابة المالية« ُتصدر ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود اآلجلة 

ملكية شركة بورصة العقود اآلجلة وشركة المقاصة الخاصة بها وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن هيكل 

من أسهم رأسمالها.وشدد الدكتور محمد عمران   %75مؤسسات مالية ذات مالءة مالية وخبرة في مجال عمل البورصات وبما ال يقل عن 

يجوز لشركة وم رأسمال الشركة .من إجمالي أسه %10رئيس الهيئة على أال تزيد نسبة مساهمة الشخص واألشخاص المرتبطة به عن 

من أسهمها لالكتتاب العام في أي وقت, على أن يراعى توافر تلك الضوابط  %25بورصة  العقود اآلجلة طرح ما ال يجاوز نسبة 

 المصدر: المال .–والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها 

 المالية بتكوين احتياطي لمواجهة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري  أنشطة خاضعة للرقابة 5إلزام 

–( الخاص باألدوات المالية 47ناقش مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه األخير, أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

بمقتضى قرار رئيس  2021تبارا من األول من شهر يناير والمقرر العمل به اع-IFRS9والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم 

مجلس الوزراء, ليظهر في أول مركز مالى لشركة التمويل في نهاية الريع األول من العام القادم.وأصدر د. محمد عمران رئيس هيئة 

ى قيام شركات التمويل العقاري, التأجير عل–إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة  – 2020( لسنة  200الرقابة المالية, قراره التنظيمي رقم ) 

التمويلي, التخصيم, التمويل االستهالكي, وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها األهمية النسبية 

تطبيق معيار المحاسبة المصرى ) نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة “مخاطر آثار للمخاطر االئتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة 

( من إجمالي األصول وذلك من صافى أرباح العام بعد إحتجاز الضريبة عن العام المالي  %1األدوات المالية “,بما يعادل نسبة)  -(47

 المصدر: حابي . , 2020/ 31/12المنتهى في 

 2020/ 2019مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي في مصر خالل   942

مليار جنيه خالل العام المالي  942جامع وزيرة التجارة والصناعة, عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي لتبلغ حوالي  أعلنت نيفين

في   %17.1القطاع بحوالي يساهم  مليار جنيه. 95مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت  847مقارنه بحوالي   2019/2020

بلغت نسبة العمالة في قطاع  و,2020/ 2019خالل العام المالي  %6.3لى أن معدل النمو الصناعي الناتج المحلي اإلجمالي, مشيرة إ

مقارنة بمعدل  2020في عام  %10.1معدل البطالة ليصل الى حوالي  وانخفض من اجمالي العمالة المصرية,  %28.2الصناعة حوالي 

 المصدر: أموال الغد خالل عام.  13.1

 "حماية المنافسة" المصري يرفض "مبدئياً" صفقة استحواذ "كليوباترا" على "أالميدا

ًرا مبدئيًّا بعدم منح الموافقة على  أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية المصري, برئاسة إبراهيم السجيني؛ قرا

استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة أالميدا للرعاية الصحية, لوجود مؤشرات بإحداث الصفقة تأثيراً سلبًيا على قطاع الرعاية  

والجيزة. وبين الصحية في مصر بعد القيام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة 

الجهاز, أن من شأن صفقة االستحواذ أن تؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خالل تعزيز هيمنة شركة كليوباترا 

كيلو متر, أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير باعتباره سوق  80على مستشفيات الدرجة األولى والثانية في نطاق 

 نفصل.معني م

 النيل لحليج األقطان توافق على الشطب االختياري من البورصة وشراء أسهم المتضررين 



 

 

وافق مجلس إدارة شركة النيل لحليج األقطان, على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً.إن المجلس وافق على  

ذات سعر عرض الشراء اإلجباري المقدم من شركة إيمكس شراء أسهم المعترضين على الشطب االختياري والمتضررين منه ب

أشهر من تاريخ تنفيذ  3, وذلك خالل 2020أكتوبر  1جنيهاً للسهم والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية في  50انترناشيونال والبالغ 

  49.76نال استحوذت على عرض الشراء وبعد إخطار الشركة برغبة أي مساهم في بيع أسهمه.وأوضحت أن شركة إيمكس انترناشيو

من  74بالمائة من رأسمال الشركة المصدر.ووافق المجلس على اعتماد ونشر بيان اإلفصاح وفقاً للمادة  93.9مليون سهم تمثل نسبة 

بعمل اإلجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بشأن السير في إجراءات الشطب االختياري.ووافق المجلس على تكليف نصر أبو العباس 

 فحص قانوني ومالي وضرائبي للشركة, وتكليف مكتب سمير لالستشارات القانونية والمحاماة بالفخص القانوني لوضع الشركة. 

 2020مليار جنيه مساندة تصديرية للشركات خالل   20الصناعة المصرية: صرف  

مليار جنيه خالل  20لمساندة التصديرية للشركات بلغ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية, إن اجمالي ما تم صرفه من ا

بالمائة من المتأخرات مع  30تم إنهاء ملف المتأخرات الضريبية من خالل طرح العديد من المبادرات شملت سداد  كماالعام الجاري.

ماليين جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خالل عام   5صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 

شركة"وكذلك مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة  1863مليار جنيه استفادت منه  6.7نحو  2020

مليار جنيه".وأكدت الوزيرة, أنه تم حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة  13مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت نحو 

 ة بمهنية كبيرة.للمصدرين بشكل جذري, منوهة بأنه تم إدارة ملف المساندة التصديري

 شهراً  11مليارات دوالر في   7وزيرة: عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض بقيمة  

شهراً من العام الجاري  11أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية, انخفاض عجز الميزان التجاري المصري خالل أول 

مليار دوالر خالل الفترة  35.3عجز الميزان التجاري لمصر نحو  سجلنوي.مليارات دوالر, على أساس س 7بالمائة وبفارق  17بنسبة 

 مليار دوالر. 7.15مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي, وبفارق  42.46من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي, مقارنة بنحو 

مليار دوالر, مقارنة بنحو  22.8لي من العام الجاري إلى شهراً األو 11وتراجعت قيمة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية خالل الـ 

  58.1.كما تراجعت الواردات المصرية خالل الفترة من يناير وحتى نوفمبر إلى 2019مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام  23.36

 . 2019مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام  65.82مليار دوالر مقارنة بنحو 

 شهراً  11مليار دوالر في    58ردات مصر إلى  وزيرة: انخفاض وا

بالمائة,  12شهراً من العام الجاري تراجعت بنسبة  11قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة, إن الواردات المصرية خالل أول 

بر الماضي, مقارنة بنحو مليار دوالر خالل الفترة من يناير حتى نهاية نوفم 58.1حجم الواردات المصرية إلى  تراجع على أساس سنوي 

 . 2019مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام  65.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق المالية  بيع,شراء أو ب  توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال يُقصد به

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

و األضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته. يحق  . ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أ هانشر

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

قي لهذا إذا لم يكن القارئ أو المتل المقصودين,يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين 

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

ود محظور  األشكال. إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف المتلقي المقص

 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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