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Q1 2020 Return -25.36% 

YTD  Return -25.36% 



 

 

 

 

 

 و سوق المال: قتصادأخبار اال ➢

 

 سنوات 4الرئيس السيسى يقر  تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري لمدة  •

على واردات السيارات القادمة  %10مصلحة الجمارك المصرية تعلن بدء تطبيق الشريحة األخيرة بواقع  •

 من تركيا

 للتنمية مصر تستعيد حيازة جزيرة آمونأوراسكوم  •

 مليون جم 584ايجيتك للكابالت، التابعة للسويدي إليكتريك تتعاقد على تطوير مركز التحكيم بالقاهرة بـ  •

 في نوفمبر 47.9من  48.2مؤشر مدراء المشتريات يتحسن للمرة األولى منذ شهر سبتمبر، يرتفع إلى  •

مليون دوالر في  45.42مقارنة بالشهر السابق إلى  %1.3األجنبية بواقع ارتفاع صافي االحتياطيات  •

 ديسمبر

في نوفمبر؛ انخفاض التضخم   %3.6في ديسمبر من    %7.1ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى   •

 في نوفمبر %0.3مقابل  %0.2الشهري 

 %1سنوات بواقع  3اع آلجال البنك األهلي المصري وبنك مصر يخفضان أسعار الفائدة لشهادات اإليد •

 %12إلى 

 2020مليار دوالر في عام  18.6البنك المركزي المصري: الديون األجنبية مستحقة السداد تبلغ  •

 %7مليارات جم، وبفائدة  5البنك المركزي المصري يُخطر البنوك بوقف مبادرة تمويل اآلالت بقيمة  •

 الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع لتحفيز النمووزير المالية: الحكومة تدرس تخفيض أسعار  •

مليون  20 -15استحواذ األهلي كابيتال القابضة على  فاروس للمحافظ والترويج يقدر بقيمة تتراوح بين  •

 جم

 مليار جم 1مصادر: إيبيكو تبدأ إنشاء أول مشروع لسد احتياجات السوق من أدوية األورام بتكلفة  •

 يجية قبل طرح حصة من أسهمه بالبورصة خالل العام الحاليبنك القاهرة يبدأ جولة ترو •

 يناير 16في  البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون •

 2019مليار دوالر نهاية سبتمبر 109.36ديون مصر الخارجية ترتفع إلى  •

س الدولية البالغ وزارة التعليم تشكل لجنة لبحث طلبات إعفاء األجانب من الحد األقصى للملكية بالمدار •

20% 

 CDCمليون دوالر مع مؤسسة    100البنك التجاري الدولي يوقع مذكرة تفاهم لقرض رأسمال مساند بقيمة   •

 المالية البريطانية

 مليون دوالر 200إلى  2019منذ يناير  %78انخفاض مستحقات شركات البترول األجنبية بواقع  •

مليون جنيه استرليني في مصر خالل   30يعتزمان استثمار    GSKو  Matalanشركة التجزئة البريطانية   •

 السنوات الخمسة القادمة

 األول مصادر تؤكد مفاوضات بنك عودة بشأن بيع عملياته في مصر إلى أبو ظبي •

تريليون   4.186السابق إلى  مقارنة بالربع    %2.4البنك المركزي المصري: انخفاض الدين المحلي بواقع   •

تريليون جم في الربع الرابع من العام  4.288مقابل  2019/2020جم في الربع األول من العام المالي 

 2018/2019المالي 

البنك المركزي المصري يطبق منهجية جديدة لحساب االستثمارات األجنبية المباشرة اعتبارا من الربع  •

 2019/2020األول من العام المالي 



 

% في فودافون مصر 55توقع مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية لالستحواذ على حصتها البالغة   إس تي سي •

 مليار جم( 37.6مليار دوالر ) 2.39مقابل 

 %12.7% مقارنة 13بنسبة  2019ارتفاع تحويالت المصـريين العاملين بالخارج خالل شهر أكتوبر  •

 يار دوالرمل 2.3بالعام السابق إلى نحو 

بنك عودة البنك المركزي المصري يمنح بنك أبو ظبي األول الموافقة إلجراء الفحص النافي للجهالة على   •

 مصر

إيه إنترناشونال ودي.بي شينكر يفوز بمناقصة تنفيذ ميناء جاف في السادس من أكتوبر   3تحالف السويدي و •

 مليون دوالر 100بقيمة 

 2019مقارنة بالعام السابق في عام  %5ات األجنبية المباشرة بواقع وزيرة التخطيط: ارتفاع االستثمار •

 مليار دوالر 8.5إلى 

 الد بشارة في حادث سيارةمصر تعلن وفاة الرئيس التنفيذي خ –أوراسكوم للتنمية  •

 لى عودة مصريعين يو بي إس لتقديم االستشارات بشأن صفقة االستحواذ ع مصادر: أبوظبي األول •

السيادي المصري يعتزم توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع لدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة الصندوق  •

 للقوات المسلحة

 الصندوق السيادي المصري يسعى إلى بيع حصة في أي فاينانس ألحد المستثمرين •

ا بمديونية البنك المركزي المصري يطالب البنوك بوقف اإلجراءات القانونية ضد المصانع المتعثرة قانوني •

 ماليين جم 10تقل عن 

 2019من متأخرات شركات البترول األجنبية في  %86وزير البترول: مصر تسدد  •

 2019في ديسمبر  48.2في يناير من  46تراجع مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى  •

 صندوق مصر السيادي سيشارك في عملية طرح أسهم الشركات التابعة للقوات المسلحة •

 وأالميداة الندماج مستشفى كليوباترا ن مفاوضات متقدممصادر تعل •

تعلن تعيين عبد الحميد أبو يوسف كرئيس تنفيذي مؤقت وأشرف نسيم كرئيس أوراسكوم للتنمية مصر •

 تنفيذي مشارك مؤقت

أسهم مملوكة وتوزيع أرباح بقيمة  3يقترح توزيع سهم مجاني لكل رة البنك التجاري الدولي مجلس إدا •

 %1.45جم/سهم بعائد توزيع قدره  1.25

هيئة الرقابة المالية: العرض المقدم من إس تي سي لالستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون  •

 مصر يخضع لنظام عرض الشراء االجباري

 إلى إس تي سي %45المصرية لالتصاالت تدرس بيع جزء من حصة فودافون البالغة  •

، أعلى قليال من توقعاتنا التي تراوحت بين %7.1ر على أساس سنوي عند استقرار معدل التضخم في يناي •

 %0.7، ومعدل التضخم الشهري يرتفع إلى 7% -6.5

الحكومة المصرية تعتزم مضاعفة اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية في موازنة العام المالي  •

2020/2021 

 وزير الكهرباء يستبعد خفض األسعار للمصانع حاليا •

محافظ البنك المركزي المصري: مصر في محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية  •

 غير مالية

لحق الشفعة  فودافون مصر تتقدم لحماية  المنافسة بطلب بشأن مدى قانونية استخدام المصرية لالتصاالت •

 ة بيع فودافون مصر إلى إس تي سيفي صفق

جم /  4.00مليون سهم بسعر  750مليارات جم من خالل إصدار  3 بنك القاهرة يرفع رأس المال بواقع •

 سهم ويتم تمويل الزيادة بالكامل من خالل بنك مصر

ربع الرابع من عام في ال %8.9مقابل  2019في الربع الرابع من عام  %8انخفاض معدل البطالة إلى  •

2018. 



 

 

 

 2019يناير    مليار دوالر في  2.1من    2020مليار دوالر في يناير    2.2إلى    %4رتفاع الصادرات بواقع  ا •

مليار دوالر   24لتصل إلى    2019منذ ديسمبر    %13ارتفاع استثمارات األجانب في أدوات الدين بأكثر من   •

 2020في يناير 

في فودافون   %100تقدم مستندات قد تعفيها من عرض الشراء اإلجباري لحصة بواقع    مصادر: إس تي سي •

 مصر

 تؤكد على حقي الشفعة وقبول عرض شراء إجباري في فودافون مصر المصرية لالتصاالت •

 %91.7: ارتفاع صافي الربح بواقع 2019النتائج المالية لسي آي كابيتال القابضة للربع الرابع من عام  •

 مليون جم 207العام السابق إلى مقارنة ب

 2019نوفمبر    -مقارنة بالعام السابق خالل الفترة من يوليو  %12ارتفاع تحويالت العاملين بالخارج بواقع   •

 مليار دوالر 11.1إلى 

توقع اتفاقية مع الهيئة العامة للنقل النهري لتسوية النزاع بشأن األرض المقام تشفيات كليوباترا  مجموعة مس •

 بدراوي عليها مستشفى النيل

 Kent Collegeبالتعاون مع    O Westتوقع اتفاقية تطوير أول مدرسة دولية في    أوراسكوم للتنمية مصر •

فوز بتروجيت وحسن عالم والمقاولون العرب بثالث مناقصات خاصة باألعمال المدنية إلنشاء محطة  •

 النووية الضبعة

إلى   %5من محفظة القروض من    ى للتمويل العقاري كنسبةالبنك المركزي المصري يضاعف الحد األقص •

10% 

مصدر بالبنك المركزي المصري: بنك عودة ينسحب من صفقة االستحواذ على البنك األهلي اليوناني في  •

 اوضات مع بنك أبو ظبي األولظل وجود مف

مقارنة بالعام  %25اقع : ارتفاع صافي الربح بو2019النتائج المالية لبنك القاهرة للربع الرابع من عام  •

 2018مليار جم للربع الرابع من عام  0.8مليار جم مقابل  1السابق إلى 

مصادر: مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتفاوض إلنشاء مشروع سكنى ثان بالعاصمة اإلدارية بنظام  •

 مليار جم 1.5الشراكة، فندقا جديدا في األقصر بتكلفة تبلغ 

 %5.3مقابل  2020/ 2019خالل النصف األول من العام المالي  %5.6بواقع نمو االقتصاد المصري  •

 خالل النصف األول من العام المالي السابق

، ويمدد فترة التوقف على فبراير  20في  ثابتة دون تغيير  البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة  •

 المدى القريب في ضوء السياسة النقدية التوسعية

 10، أقل مستوياته في 2020/ 2019للربع األول من العام المالي  %66.7ين العام إلى انخفاض الد •

 سنوات

 مجلس النواب المصري يُقر رسميا زيادة ضريبة منتجات السجائر والمعسل •

 2020من عام مصادر: إي فاينانس تؤجل طرح أسهمها في البورصة إلى الربع الرابع  •

برنامج مساندة انتقالي لمدة ثالث سنوات لصغار الفالحين في خطوة تهدف مصادر: الحكومة تبحث إطالق   •

 إلى تحرير أسعار األسمدة

 شهور 3مليون دوالر خالل  20تعتزم شراء أسهم خزينة بقيمة  قابضة المصرية الكويتيةال •

لربيع للعام القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية تعلن تشغيل كلية الطب بجامعة بدر للفصل الدراسي في ا •

 2020/ 2019المالي 

مليار دوالر في  45.5% مقارنة بالشهر السابق إلى 0.12ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية بواقع  •

 2020فبراير 

 في يناير 46.0مقابل  2020في فبراير  47.1ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى  •



 

العام الحالي، من المقرر إعادة بدء عمليات المصنع في إيني تتطلع إلى تصدير الغاز المسال من دمياط  •

 قه لسبع سنواتيونيو القادم بعد إغال

 مارس 15مليون سهم حتى  62.4نة بحد أقصى توافق على شراء أسهم خزي بالم هيلز •

في  من مصر الجديدة لإلسكان والتعميرالشركة القابضة للتشييد والبناء: تقرر إلغاء طرح حصة اضافية  •

 وير جديدةصة المصرية، اإلعالن عن خطة تطالبور

% من البنوك العاملة في السوق المحلية متوافقة مع متطلبات 70نائب محافظ البنك المركزي المصري:  •

 رأس المال في القانون الجديد

 ايوم 3مارس وحتى  3مليون سهم خزينة خالل الفترة من  11.3تقر شراء أوراسكوم للتنمية مصر  •

حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى الى انقسام سعودي روسي حول معدالت  أسعار البترولانخفاض  •

 االنتاج

تستهدف إدراج أسهم ابتكار، شركة المدفوعات اإللكترونية المقامة حديثا، في البورصة إم إم جروب  •

 2021صرية خالل الم

شركات السياحة في مصر تحقق انتشار فيروس كورونا يؤثر سلبا على تعافي قطاع السياحة في مصر؛  •

 %80-70انخفاض في الحجوزات الجديدة بواقع 

بحلول  O Westو القاهرة لالستثمار لتأسيس مدرستين دوليتين في تفاقية بين أوراسكوم للتنمية توقيع ا •

 2022عام 

معدل استقرار  ،2020في يناير  %7.2مقابل  2020في فبراير  %5.3تراجع معدل التضخم العام إلى  •

 التضخم على أساس شهري

 رئيس الوزراء يصدر قرار بوقف المراسم المتضمنة حشود كبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا  •

في  %2.7مقارنة بـ  2020مقارنة بالعام السابق في فبراير  %1.9تراجع معدل التضخم األساسي إلى  •

 2020يناير 

 جلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي تعلن استقالة هاني سري الدين رئيس م سوديك •

 جم 8،000جم مقارنة بـ  15،000الحكومة المصرية ترفع حد اإلعفاء الضريبي إلى  •

 بسبب فيروس كورونا المستجد بالمدارس والجامعات الحكومة المصرية توقف الدراسة •

 انتشار فيروس كورونا في مصرمليار جم للحد من  100وزارة المالية تطرح  حزمة تمويلية بقيمة  •

مقارنة بالعام السابق في الربع الثاني من العام المالي  %16ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة بواقع  •

2019/2020  

 األزهر يجيز السماح بوقف صالة الجمعة في ضوء انتشار فيروس كورونا  •

 أبريل 15مارس حتى  15خالل الفترة من مليون سهم خزينة  4.5راية القابضة تعلن خطة لشراء  •

نقطة أساس في خطوة مفاجئة في ضوء األسعار  300البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة  •

 العالمية

مارس للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفض عدد  31 -19مصر تقرر تعليق حركة الطيران من  •

 حترازية العاملين في هيئات الدولة في إطار إجراءاتها اال

 1البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لسداد ديون المتعثرين بالنسبة للقروض التي تقل عن  •

 مليون جم

 2021ة حتى مارس المركزي المصري يعفي البنوك من التغطية النقدية لواردات السلع األساسي •

والعقارية بالنسبة للعمالء البنك المركزي المصري يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية  •

 شهور  6األفراد والمؤسسات لمدة 

لحكومة تعتزم إرجاء ضريبة األرباح الرأسمالية على تعامالت البورصة لمدة عام .. وتخفض ضريبة ا •

 حالي %0.15مقابل  %0.05الدمغة إلى 



 

يسمح للسداد بالبطاقات نقطة بيع في فروعها، مما     43.000فوري والبنك األهلي المصري يشتركان في   •

 والمحافظ في ضوء مجهودات لدعم سوق الدفع الرقمي

الحكومة تخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع، ما يمثل دعم على المدى القريب في ضوء تقلبات األوضاع؛  •

 االستمرار في مراقبة أسعار السلع العالمية

أشهر، خفض سعر  3آت السياحية لمدة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنش •

 ضريبة توزيعات األرباح للشركات المقيدة بالبورصة، توفير السيولة للشركات في ضوء تقلبات السوق

إبريل،   30للشركات المقيدة حتى    2019الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الرابع من عام   •

 يونيو المقبل  15حتى  2020للربع األول من عام  وتمد مهلة تقديم القوائم المالية

 %0.005% إلى  25وزارة المالية تخفض الرسوم النظامية المقررة على عمليات التداول بالبورصة بنسبة   •

الرقابة المالية توجه شركات الرهون العقارية والتأجير التمويلي والتخصيم لمنح العمالء من الشركات  •

 لستة شهور حسب الطلب واألفراد فترة سماح تمتد 

 في ضوء الظروف الراهنة  2019مجلس إدارة المجموعة المالية لم يقر توزيعات األرباح لعام  •

 مارس 31-19الحكومة المصرية تعلن اغالق الكافيهات والنوادي والمراكز الترفيهية ليال من  •

 مصر تغلق جميع المتاحف والمواقع األثرية •

 لمدة عام %15ة جديدة بفائدة بنكا األهلي ومصر يطرحان شهاد •

 المركزي يخفض فائدة مبادرات القطاع الصناعي والسياحي والتمويل العقاري •

وزير قطاع األعمال: الحكومة بصدد تجميد برنامج الطروحات مجددا؛ اإلعالن عن خطة جديدة للبرنامج  •

 في غضون شهرين

 البورصةمليار جم لدعم  20الرئيس السيسي يوجه المركزي بتخصيص  •

 % 14مليون أسرة، ويرفع العالوة السنوية إلى  2.4مليار جم إلى  27.6الرئيس السيسي يقر صرف  •

 2020/2021لمستحقي المعاشات بداية من العام المالي 

البنك المركزي المصري يعلن مزيد من التفاصيل بشأن تأجيل أقساط القروض، يؤجل الرسوم على  •

 إلى قيام المركزي بتوفير قروض لشركات السمسرة التحويالت بالجنيه ومصادر تشير

 البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لتشجيع المواطنين على استخدام خدمات السداد اإللكتروني •

 2020خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فواتير مارس  •

مليون جم   800مليار جم من    1ر زيادة رأس المال الى  سي آي كابيتال القابضة: الجمعية العامة العادية تق •

 أسهم  4من خالل توزيع سهم مجاني لكل 

 100البنك المركزي المصري يوجه البنوك التجارية لخفض أسعار الفائدة على الودائع الدوالرية إلى  •

 نقطة أساس على الليبور

تشار فيروس كورونا، تكثف مساءا  للحد من ان 7مصر تفرض حظر التجوال اعتبارا من الساعة  •

 اإلجراءات االحترازية لمواجهة انتشار الفيروس

 إلغاء العمل بآلية اإليقاف المؤقت للتداوالت في حاالت الصعود •

 1.30صباحا حتى الساعة  10البورصة المصرية والبنوك تقلل ساعات العمل؛ البورصة من الساعة  •

 ضوء فرض الحكومة لحظر التجوال  ظهرا في 2صباحا حتى  9ظهرا والبنوك من الساعة 

 ى منتصف أبريلمصر تستمر في حظر الرحالت الدولية حت •

المركزي المصري يمنح الهيئات السياحية قروض لمدة عامين، باإلضافة لفترة سماح تمتد لستة أشهر  •

 لسداد مرتبات الموظفين والتزاماتهم المالية وأعمال الصيانة

 و منتدبضة تعين طارق طنطاوي كرئيس تنفيذي مشارك وعضمجلس إدارة سي آي كابيتال القاب •

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور إلى  •

 مقار عملهم 

 19الرقابة المالية تنشأ وحدة للسيطرة ومتابعة أنشطة التمويل المتناهي الصغر في ضوء انتشار كوفيد  •



 

 مساءا يوميا   6صباحا إلى  6دل مواعيد شاحنات النقل من الحكومة تع •

مستهدفة إجمالي عجز مالي بواقع  2020/2021رئاسة الوزراء تقر الموازنة التقديرية للعام المالي  •

 من الناتج المحلي اإلجمالي6.3%

 %3.5، أسوأ سيناريو بواقع 2020/2021في العام المالي  %4.5الحكومة تستهدف تحقيق نمو بواقع  •

 % 5.6من    %5.1إلى    2019/2020الحكومة المصرية تخفض مستهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام   •

 في ضوء التباطؤ االقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا 

 وزير المالية: الحكومة قد تدرس الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي في حالة الضرورة  •

 المواد الغذائية واألدوية بكامل طاقتها وال حظر لحركة البضائعرئيس الوزراء : تشغيل مصانع  •

 أشهر مقبلة 4احتياطي المواد الخام بشركات األدوية يكفي لمدة  •

محافظ البنك المركزي: الدوالر قد يعكس بعض من مكاسبه في مقابل العملة المحلية؛ البنك المركزي قد  •

 يخفض أسعار الفائدة إذا تطلب األمر

 كزي المصري يضع حدا أقصى للسحب واإليداع يوميا لفترة مؤقتةالبنك المر •

 من األقساط الشهرية لعمالء التمويل متناهي الصغر %50هيئة الرقابة المالية تتيح تأجيل  •

%، يعتزم تأسيس صندوق مخاطر ألعضاء المهن 75رئيس الجمهورية يزيد بدالت المهن الطبية بنسبة  •

 الطبية 

وبعائد 2019دوالر/سهم لعام  0.06يقرون توزيع أرباح نقدية بقيمة  ة الكويتيةمساهمو القابضة المصري •

 %53%، ونسبة توزيع تبلغ 6.4توزيع قدره 

، بعائد توزيع 2019جم/سهم لعام    0.09يقرون توزيع أرباح نقدية بقيمة    مساهمو طلعت مصطفى القابضة •

 %1.7قدره 

 %6.3وتستهدف عجز موازنة بواقع  2020/2021وزارة المالية تطرح مسودة الموازنة للعام المالي  •

 2019/2020في العام المالي  %7.2مقابل 

دوالر/ مليون وحدة  0.38القطاع الخاص إلى الحكومة ترفع تعريفة استخدام منظومة الغاز لشركات  •

 يون وحدة حراريةدوالر/ مل 0.29حرارية من 

 مايو 31 -مارس 29ن سهم خزينة من مليو 1.6إيبيكو تعلن شراء  •

 

 االصول لصندوق األمان عیتوز
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